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 35 .......................................................................................................................... ھجوم األطماع الثالثة

 1987 (ینایر) الثاني كانون 3 - لندن "التضامن". مجلة
 حول جولة مفاوضات بین العراق و�یران لم تثمر نتائج مرجوة

 37 ................................................................................................. نا جوالتھمقد  أتعبتْ من كیسنجر إلى مورفي: ل

 1987 (ینایر) الثاني كانون 10 - لندن "التضامن". مجلة
ــیب العر�ي حاكمًا ومحكومًا �اإلح�اط والخی�ة من اآلمال   المعلقة �عد تكاثر جوالت الم�عوثین األمیر�یین على دول المنطقة أصــــــــــ

 على الوال�ات المتحدة لحل مشاكل المنطقة

 38 ..................................................................................................................... إنعقاد كامل ونصف إنجاز

 1987  (ینایر) الثاني كانون 17  - لندن "التضامن". مجلة
 نظرة على مصیر قمة إسالم�ة تنوعت موج�ات اإلنعقاد لدواع �ثیرة التشا�ك

 39 .................................................................................................................................... قمة خط النار

 1987 (ینایر) الثاني كانون 24 - لندن "التضامن". مجلة
 مز�د من التمن�ات في شأن القمة اإلسالم�ة التي یلتئم شملها على مقر�ة من خط النار

 41 ................................................................................................................................ لوفاقلى احي ع

 1987 (ینایر) الثاني كانون 24 - لندن "التضامن". مجلة
 ما �ان من المست�َعد حدوثه جرى �عد �ثرة إفتراضات وتساؤالت

 42 ........................................................... 1987األمیركي للعام  اریوالسنمن كوالیس قمة البلیون في بلد الملیون:

 1987  (ینایر) الثاني كانون 31 - لندن "التضامن". مجلة
 حول أمور �ثیرة حدثت في �وال�س قمة البلیون مسلم في بلد الملیون.. أي الكو�ت

 45 ........................................................................... )مقاالت 3( ة اإلسالمیة  الخامسة وعنھامن القم إنطباعات

 1987 (فبرایر) شباط 7 - لندن "التضامن". مجلة
 قراءة في نتائج القمة اإلسالم�ة في الكو�ت وأبرزها أن المستحیل �ات ممكناً 

 50 .................................................................................... ن التكامل  وأكثر قلیالً من العالقة العادیةأقل كثیراً م

 1987 (فبرایر) شباط 28 - لندن "التضامن". مجلة
 رئ�س الحكومة السودان�ة الصادق المهديقراءة في نتائج ز�ارة قام بها إلى مصر 
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 52 ........................................................................................... حل لحروب األرض قبل "حرب النجوم"...

 1987 (مارس) آذار 7 – لندن "التضامن". مجلة
 ر خارج�ة إیران علي أكبر والیتي اإلیران�ة قالها وز�ر خارج�ة اإلتحاد السوف�اتي أندر�ه غروم�كو لوز�   - حول فتوى في شأن الحرب العراق�ة  

 53 ..................................................................................................................... بیةالعائد إلى القومیة العر

 1987  (مارس) آذار 14 - لندن "التضامن". مجلة
ر عاد إلى التغر�د في نط�اع جدید �أن األخ معمَّ إالعرو��ة نشـأ افي تخلى عن حماسـته  نط�اع سـاد في الثمانینات �أن القذَّ إ�عد 

 رب القوم�ة العر��ةسِ 

 54 ........................................................................................................... وراق كثیرة.. والمھم أن یضغطاأل

 1987 )(مارس آذار 21 - لندن "التضامن". مجلة
 هتمام... لیزابیت وحكومتها �كل مظاهر اإل إ   ة اطتها الملك أح و   1987مارس    24عبد العز�ز إلى بر�طان�ا یوم   قام بها الملك فهد بن �ارة  حول ز 

 56 .............................................................................................................. تجمید الدعم یولِّد توحید الصف

 1987  (مارس) آذار 28 - لندن تضامن"."ال مجلة
ــأن وحدة الصــــــف   ــطیني التي لن تحدُ رؤ�ة في شــــ �عد التلو�ح بتجمید الدعم المالي والمعنوي من جانب �عض العرب  ث إالَّ الفلســــ

 للتنظ�مات الفلسطین�ة

 57 ...................................................................................... الحد األدنى والحد األقصى للرد على تصدیر الثورة

 1987 (أبریل) نیسان 4 - لندن "التضامن". مجلة
 رؤ�ة لما �جب أن �كون عل�ه الرد على الهجمة غیر العر��ة على العرب

 59 ................................................................................................................................ الفتنة والبرلمان

 1987 (أبریل) نیسان 11 - لندن "التضامن". مجلة
نتخا�ات برلمان�ة للتأكید إجراء إحول مصادفــــــــــــــة حدوث الفتنة الطائف�ة في مصر في الوقت الذي دعا الرئ�س حسني م�ارك إلى 

 ...أن البلد مستقر والد�مقراط�ة �اق�ة على

 60 ............................................................................................................... یطرحھا القذّافي جدیدة معادلة

 1987 (أبریل) نیسان 11 - لندن "التضامن". مجلة
 حول معادلة تتعلق �إدارة شؤون الدول من إبتكار العقید معمَّر القذَّافي

 64 .................................................................................................. ربيالبیت العتیب شؤون مرحلة إعادة تر

 1987 (أبریل) نیسان 18 - لندن "التضامن". مجلة
ــِ  ــأن إعادة ترتیب أمور البیت في �ل دولة عر��ة ضــ ــتها: د�مقراط�ة �ثیرة مقابل فاقة على مْ وجهة نظر في شــ ن معادلة خالصــ

 ، أو د�مقراط�ة قلیلة مقابل الترف وال�حبوحةاعيجتمن المالي واإلالصعیدیْ 

 65 .............................................................................................................. مثل قمة الكویت وبرلمان لبنان

 1987 (أبریل) نیسان 25 - لندن "التضامن". مجلة
هو األهم  وما 1987بر�ل أن�ســان/ 20ثنین فلســطیني التي ُعقدت في الجزائر یوم اإلحول الدورة الثامنة عشــرة للمجلس الوطني ال

 نعقادهاإمن 
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 66 ........................................................................................................... خطة غورباتشوف: زیارة الخلیج

 1987 (أبریل) نیسان 25 - لندن "التضامن". مجلة
عتماده الزع�م السـوف�اتي الجدید م�خائیل غور�اتشـوف �النسـ�ة إلى منطقة الخل�ج، إ نط�اعات ومالحظات حول التوجه الذي ینوي إ

 ی�قى لو ُ�تب له أن

 69 ............................................................................................................................... دورة رجل الدولة

 1987 (مایو) أیار 2 - لندن من"."التضا مجلة
 أنه "رجل الدولة الموعودة " 1987عندما أكد "رجل الثورة " �اسر عرفات عام 

 70 ................................................................................................................ زوبعة صغیرة في فنجان كبیر

 1987 ایو)(م أیار 9 - لندن "التضامن". مجلة
 حول خالف بین الرئ�س حسني م�ارك والق�ادة الفلسطین�ة بدا مثل زو�عة صغیرة في فنجان �بیر

 71 .................................................................................................... مسؤولیة الخالف ومسؤولیة إستمراره

 1987  مایو)( أیار 16 - لندن "التضامن". مجلة
 ... الذي تم تحق�قه �فضل مسعى مشكور من الملك فهد    1987أ�ار/مایو   4ثنین الجزائري یوم اإل   -  القمة المغر�ي نظرة على لقاء  

 73 ................................................................................ فالدیمیر بتروفسكي... زائر البصرة  عن طریق الكویت

 1987 (مایو) أیار 16 - لندن "التضامن". مجلة
تحاد السـوف�اتي (في عهد نت�اه قام بها فالد�میر بتروفسـكي نائب وز�ر خارج�ة اإلتسـاؤالت في شـأن ز�ارة مثیرة والفتة لإل

 إلى ال�صرة �طر�ق البر آت�ًا من الكو�ت 1987بر�ل أن�سان/ 24غور�اتشوف) یوم الجمعة 

 78 ........................................................................................................... تلغیم السوفیات وقصف األمیركان

 1987 (أیار) مایو 23 - لندن "التضامن". مجلة
 وهي في م�اه الخل�جعندما أصیبت ناقلة نفط تحمل العلم السوف�اتي ومؤّجرة من الكو�ت بلغم وأصیبت "فرقاطة" أمیر��ة 

 80 ............................................................................................................................لماذا یا سید حسین؟

 1987أیار (مایو)  30 - مجلة "التضامن". لندن
مجلس النواب اللبناني (الذي یترأسـه  ئمفاجالذي ألغاه �شـكل   1969تفاق القاهرة بین الدولة اللبنان�ة ومنظمة التحر�ر عام إحول  

 ن لم تكن الخطوة ضرور�ة، وفي الحالتیْ 1987مایو أ�ار/ 21یوم الخم�س  السید حسین الحسیني)

 81 ................................................................................................................................ سكتوهإغتالوه لیُ 

 1987 )(یونیو حزیران 6 - نلند "التضامن". مجلة
 غت�ال رئ�س وزراء لبنان رشید �رامي شهید الواجب المستحیلإ العرب... والمشكلة اللبنان�ة �عد 

 82 ....................................................................................................... العبور المتباَدل بین مصر والسعودیة

 1987 (یونیو) حزیران 13 - لندن من"."التضا مجلة
ــلمان بن ــ�ة جاء �عد لقاء الرئ�س حســــــــني م�ارك واألمیر ســــــ قامة معرض إت  عبد العز�ز في �ار�س بترتیب من الرئاســــــــة الفرنســــــ

ل بین مصـــــــر والســـــــعود�ة، وخطوة ل حالة عبور مت�ادَ لتشـــــــكِّ  1987یولیو  تموز/ 17مس" في القاهرة یوم أل"الر�اض بین الیوم وا
 لى طر�ق الوفاق العر�يع
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 83 ................................................................................................................ أصحاب العقائد یعیدون النظر

 1987 (یونیو) حزیران 20 - لندن "التضامن". مجلة
 ك�ف أن األستاذ م�شال عفلق أعاد �عض الشيء النظر في مفهومه للوحدة

 84 ................................................................................................................................... زمن الحریري

 1987 (یونیو) حزیران 20 - لندن "التضامن". مجلة
 نظرة على زمنْین إستثنائیْین في الُحْكم والحكومات اللبنان�ة: زمن رفیق الحر�ري �عد زمن رشید �رامي

 87 .......................................................................................... اإلیرانیة - "فیتو دولي" على الحرب  العراقیة

 1987 (یونیو) حزیران 27 - لندن "التضامن". مجلة
 اإلیران�ة �اتت على مشارف النها�ة -الحرب العراق�ةك�ف أن 

 88 ................................................................................. لماذا تتحمل أمیركا رفسنجاني ولم تتحمل عبد الناصر؟

 1987 تموز(یولیو) 4 - لندن "التضامن". مجلة
 لنها�ةاإلیران�ة التي مضى علیها س�ع سنوات �اتت على مشارف ا - ن الحرب العراق�ةأحول تزاید الشعور � 

 89 ..................................................................................................... العراق الدولة والعراق التراث الشعبي

 1987 تموز(یولیو) 11 - لندن "التضامن". مجلة
 قراءة في تجر�ة حزب "ال�عث" �حكم العراق في ظل حرب مفروضة عل�ه

 90 ....................................................................................... "  بین الجزائر ولیبیا"إتحاد دول المغرب العربي

 1987 تموز(یولیو) 11 - لندن "التضامن". مجلة
 إتحاد�ة بین لیب�ا والجزائرعندما أوحت التطورات �أن العالم العر�ي على موعد مع خطوة 

 91 ............................................................................................ ملوك العرب و"بریطانیا العظمى"

 1987 تموز(یولیو) 18 - لندن "التضامن". مجلة
إلى بر�طان�ا العظمى التي  عبد العز�ز والملك الحسـن الثاني والملك حسـین نظرة على ز�ارات ثالثة ملوك عرب هم الملك فهد بن

 تصحح وعد بلفور الذي ألحق ظلمًا فادحًا �فلسطین و�العرب عموماً  ال

 93 ..................................................................................................... تقیممصر وحسني مبارك: مكافأة المس

 1987 تموز(یولیو) 18 - لندن "التضامن". مجلة
 ستقامتهإولى حجم مكانته لدى المصر�ین الذین �افـأوه على كتشف الرئ�س حسني م�ارك للمرة األُ إیوم 

 96 ......................................................................................................... حرب العراق وإیران: بدایة النھایة

 1987 ز(یولیو)تمو 25 - لندن امن"."التض مجلة
 یران الدائرة منذ س�ع سنوات�مؤشرات على بدا�ة النها�ة للحرب بین العراق و 

 97 .................................................................................................... لو أن حسین حریري سأل الفلسطینیین

 1987 (أغسطس) آب 1 - لندن "التضامن". مجلة
 فر�ق�ا على العربأستعداء إأن الهدف   �ا�ا و�دت �ما لوأر�ق�ة التي خطفها شاب لبناني عش�ة قمة أد�س  فحول عمل�ة الطائرة األ
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 98 ........................................................................................................................ حجاج... أم میلیشیات؟

 1987  (أغسطس) آب 8 - لندن "التضامن". مجلة
 خت�ار ل�عض المواقف العر��ةإمكة المكرمة، و�ان �مثا�ة  لىإیراني �عد الذي جرى في الكو�ت وصل التحدي اإل

 99 ................................................................................................................ تونس تتحمل المسؤولیة أوالً 

 1987 (أغسطس) آب  15 - لندن ."التضامن"  مجلة
 نقلوهاأتقول للدول األعضاء: إدعموها أو  ما الذي �جعل تونس في ضوء تفاقم األزمة المال�ة التي تع�شها الجامعة العر��ة ال

ع" اإلمكانات العربیة؟  101 ............................................................................................ ھل نشھد والدة "تجمُّ

 1987 (أغسطس) آب  22 - لندن "التضامن". مجلة
 ... مكانات تجمعًا یواجه الجموح اإلیراني إل أهل ا   ئ ع العرب تحت ه�منتها وهل ینش ضوء إصرار الثورة اإلیران�ة على وْض تساؤل في  

 102 ................................................................................................. رواقعة لھا داللتھا بین الملك فھد وتاتش

 1987  (أغسطس)  آب 29  - لندن "التضامن". مجلة
 حول واقعة بین الملك فهد ورئ�سة وزراء بر�طان�ا مارغر�ت تاتشر حدثت خالل ز�ارة العاهل السعودي لبر�طان�ا

 104 ...................................................................................... الالحرب والالسلم رب وال جنة جحیم ضغوط الح

 1987 (سبتمبر)  أیلول 5  - لندن "التضامن". مجلة
 اإلیران�ة وت�اطؤ الحراك الدبلوماسي-العراق�ةأحوال األمة مع بدء سنة جدیدة للحرب 

 105 ................................................................................................................ ال عودة عنھا دولیة قرارات

 1987 (سبتمبر) أیلول  12 - لندن "التضامن". مجلة
 قرار �هإلوالمماطلة في ا 598والتردد في قبوله إلى القرار  242عودة عنها من القرار  نظرة على قرارات ال

 106 ............................................................................................................. آفاق ذھبیة في الیوبیل الفضي

 1987 (سبتمبر) أیلول  19 - لندن "التضامن". مجلة
�رى هللا صالح و�راعة تعامله �رئ�س لل�من مع �ل اآلخر�ن عر�ــــــًا وغیر عرب، وذلك لمناس�ة الذ وجهة نظر في العقید علي عبد
 الخامسة والعشر�ن للثورة ال�من�ة

 107 ....................................................................................................الحسین بعد الحسن لمواجھة الخمیني

 1987 (سبتمبر) أیلول  26 - لندن "التضامن". مجلة
 سارة فادحة... ث خ وفیر وفي الوقت نفسه لم تحدُ   ح �ْ نتهى من دون رِ إ ثیرًا على قراراته، لكنه  حول مؤتمر لوزراء الخارج�ة العرب �ان مؤمًال � 

 109 ........................................................................................................... حسني مبارك في الوالیة الثانیة

 1987 ر)(أكتوب األول تشرین 3 - لندن "التضامن". مجلة
 نظرة على ما أنجزه الرئ�س حسني م�ارك خالل خمس سنوات وذلك لمناس�ة بدء الوال�ة الثان�ة له

 110 .............................................................................................................................. جنرال اإلستقرار

 9871 (أكتوبر) األول تشرین 10 - لندن "التضامن". مجلة
 ختاره الرئ�س الحبیب بورقی�ة رئ�سًا للحكومة و�حیث تتواصل البورقیب�ة معه وتستقرإعلي الذي  حول الجنرال ز�ن العابدین بن
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 111 ............................................................................... اإلجماع مھمة الملك حسین  والباقي على الخلیجیین...

 1987 (أكتوبر) األول تشرین 17 - لندن "التضامن". مجلة
ــاهده المنطقة قبْ  - فیلم أمیر�ي ــوف�اتي طو�ل من النوع الذي �ح�س األنفاس تشــــ �عمل الملك و القمة العر��ة في عمان  نعقادإل  ســــ

 د �اإلجماع تار�ًا ال�اقي للخل�جیینحسین على أن تنعق

 112 ............................................................................................. المطلوب من أمیركا: الضغط ولیس اإلنتقام

 1987 (أكتوبر) األول تشرین 24 - لندن "التضامن". مجلة
الوال�ات  لىإعبد العز�ز   بنهللا نظرة على الز�ارة الرســـــــــم�ة األولى التي قام بها ولي عهد المملكة العر��ة الســـــــــعود�ة األمیر عبد

 ارة الرئ�س رونالد ر�غانإدهللا من  المتحدة وما الذي �مكن أن �طل�ه األمیر عبد

 114 ........................................................... قرارات تاریخیة لقمة اإلجماع أو قرارات شجاعة ألھل التفھم المشتَرك

 1987 (أكتوبر) األول تشرین 31 - لندن "التضامن". مجلة
 ستثنائ�ة �ستض�فها األردنإمفهوم القمة الطارئة والقرارات المهـمة في ضوء قمة عر��ة 

 115 ................................................................................................................................... سنة القمتْین

 1987 (نوفمبر) الثاني تشرین 7 - لندن "التضامن". لةمج
الدول�ة بین الرئ�سین ر�غان وغور�اتشوف والرقم نعقاد القمة  إیوم  7نها �مكن أن تكون سنة القمتین وأن �ص�ح الرقم أ 1987بدت  

 نفراج الدولين لإلیوم انعقاد القمة العر��ة في عمان رمز�ْ  8

 117 ......................................................................................................................... رئیس كل التونسیین

 1987 (نوفمبر) الثاني تشرین 14 - لندن "التضامن". مجلة
علي اـلذي ـ�ات  وقـام بهـا الرئ�س ز�ن العـاـبدین بن 1987نوفمبر  6مفـاجـأة التغییر التي حـدـثت في تونس یوم الجمعـة نظرة على 

 ة محل الرئ�س المر�ض الحبیب بورقی�ةرئ�سًا للجمهور� 

م بعد قمة عمان  117 ............................................................................................................ المحلَّل والمحرَّ

 1987 (نوفمبر) الثاني تشرین 21 - لندن "التضامن". مجلة
أمل أن تكمل قمة الملك فهد العاد�ة �ق�ة  م علىل وتحرِّ فتاوى التي تحلِّ ن �إصــــــــــــــدار قرارات لها صــــــــــــــفة النتهت قمة عماإعندما 

 المطلوب

 118 ................................................................................................ كیف سیرد مبارك على فتوى قمة عمان؟ 

 9871 (نوفمبر) الثاني تشرین 28 - لندن "التضامن". مجلة
 نعقاد القمة العر��ة التي ُعقدت في عمان وخروج مصر منها �مكسب قوي إخواطر على هامش 

 120 ................................................................................................................................. الوفاق الجدید

 1987 (دیسمبر) األول كانون 5 - لندن "التضامن". مجلة
لت في القضا�ا  مخاطر تأمالت في  ن ر�غان وغور�اتشوفتفاق الرئ�سیْ إالعالقة للدول الصغرى و��ف عجَّ

 121 ........................................................................................................... معاناة أبناء الزعماء التاریخیین

 1987 (دیسمبر) األول كانون 12 - لندن "التضامن". مجلة
 الحصر خالد جمال عبد الناصر   نظرة على المعاناة التي تصیب أبناء الزعماء التار�خیین. ومن هؤالء األبناء على سبیل المثال ال  .. 
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 122 ..................................................................................................................................... العالم یتفق

 1987 (دیسمبر) األول انونك 19 - لندن "التضامن". مجلة
توق�ع    1987�انون األول/د�ســــــمبر  8ن رونالد ر�غان وم�خائیل غور�اتشــــــوف في البیت األب�ض یوم الثالثاء ل الرئ�ســــــیْ �عد ت�ادُ 
ن أزاال نط�اع إلى حد ال�قین عن هذه الخطوة خالصـــته أن الرئ�ســـیْ إزالة األســـلحة النوو�ة متوســـطة وقصـــیرة المدى، ســـاد إمعاهدة 

 وث الحرب العالم�ة الثالثةمكان�ة حدإ

 123 ................................................................................................................. الزعامة تتقدم على العقیدة

 1987 (دیسمبر) األول كانون 19 - لندن "التضامن". مجلة
ام حسینجُ حول �عض أوْ   ه الش�ه بین أسلوب غور�اتشوف وأسلوب صدَّ

 124 ........................................................................................................ ضرورات الحْزم وحسنات المرونة

 1987 (دیسمبر) األول كانون 26 - لندن "التضامن". مجلة
 ستقرار هو في الحزم المقرون �المرونة ك�ف أن مق�اس اإل

 129 ..................................................................... التفاؤل بالخیر... من اإلنفراج العربي  إلى الصحوة الفلسطینیة

 1988 (ینایر) الثاني كانون 2 - لندن "التضامن". مجلة
 و�انت في معظمها من النوع غیر المتوقع 1987حول مفاجآت حفل بها العام 

 130 .......................................................................................... قراءة بین سطور بیان القمة الخلیجیة الثامنة

 1988 الثاني) (كانون ینایر 9 - لندن "التضامن". مجلة
 عمانستضافها الملك حسین في إستثنائ�ة التي ك�ف عززت القمة الخل�ج�ة الثامنة التي ُعقدت في الر�اض القمة العر��ة اإل

 131 ............................................................................................................. "تأمیم" الطفرة في السعودیة

 1988 (ینایر) الثاني كانون 9 - لندن "التضامن". مجلة
ــعود�ة األولى التي تزامنت مع  یل له مث  ضــــــطراب مالي الإنخفاض مر�ع واجهه الدوالر المرت�ط �الر�ال، ومع إحول المیزان�ة الســــ

 ت من غیر النفطل السعودیین، ومع بدء تدفق الواردابَ قِ  في البورصات التي تلقى حماسة من

 134 ........................................................................................... اإلنتفاضة المطلوبة من  مبارك على إسرائیل

 1988 (ینایر) الثاني كانون 16 - لندن "التضامن". مجلة
 نتفاضة على إسرائیل... فهل �فعل ذلك؟ إ م�ارك �عد جولة خل�ج�ة �عثت الطمأنینة في نفسه،  الرئ�س حسني  هو مطلوب من    ما 

 135 ................................................................................ جیل األحفاد الفلسطینيجیل األحفاد البریطاني ینصف 

 1988 (ینایر) الثاني كانون 16 - لندن "."التضامن مجلة
قراءة في مواقف ثالثة بر�طانیین من جیل األحفاد فیها شـــــيء من اإلنصـــــاف لجیل األحفاد الفلســـــطیني الذین ظلمهم أشـــــد الظلم 

 اللورد بلفور بوعده الشهیر. والثالثة هم الس�اسي د�فید میللور والمغني بوب غیلدوف والطبی�ة آن بولین �اتینغ

 137 .................................................................................................. سكو برْسم الُحْكم اإلیرانيدرس من مو

 1988 (ینایر) الثاني كانون 23 - لندن "التضامن". مجلة
ن یبدو �مثا�ة ه لالنســحاب من أفغانســتاســتعداد بالدإومی�ف حول  تصــر�ح أدلى �ه رئ�س أر�ان الج�ش الســوف�اتي ســیرجي أخر 

 اإلیراني كمْ س برسم الحُ درْ 
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 138 ..................................................................................................... الیھودي -فرصة أخیرة للحل العربي 

 1988 (ینایر) الثاني كانون 30 - لندن "التضامن". مجلة
ك  الیهودي وردت في ضــوء لقاء عقده رؤســاء المنظمات الیهود�ة �الرئ�س حســني م�ار  - لحل العر�يل�ة وأخیرة لحول فرصــة مثا

 ل أ�ام من ز�ارته الرسم�ة إلى الوال�ات المتحدةقبْ 

 139 ..................................................................................... حقوق كأنھا الوطن  واإلستھانة بھا  كأنھا إحتالل

 1988 (فبرایر) شباط 6 - لندن "التضامن". مجلة
ــار إلإعندما تلقى قمة عر��ة  ــع العر�ي. والقمة المشـ ــها الوضـ ــعب�ًا من أبناء األمة نت�جة الظروف التي �ع�شـ ــتثنائ�ة ترحی�ًا شـ یها سـ

 8/11/1988هي تلك إستضافها األردن یوم 

 140 ....................................................................................................... اللحظة تاریخیة... والتعامل مجاملة 

 1988 (فبرایر) شباط 13  – لندن "التضامن". مجلة
ــها الشهر الثالث من دون أن ی�أس فتیتها الذین یواصلون   نتفاضة الفلسطین�ةرؤ�ة في شأن اإل ــتالعإ�عد دخولـ دة رة ومطار الحجا قـ

 حتالل اإلسرائیليقوات اإل

 141 ..................................................................................................................... عدم اإلنحیاز إلى العرب

 1988شباط (فبرایر)  20  -مجلة "التضامن". لندن 
ــَّ إلان الوالـ�ات المتحـدة وا�ـ المطلوب من الحكـام العرب �عـدمـا قررت اـلدولـتان العظم ل إلـ�ه تحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي ـ�الوفـاق اـلذي توصــــــــــــ
 الرئ�سان ر�غان وغور�اتشوف عدم انح�ازهما إلى العرب

 142 .................................................................................................أخبار سارة حول المنطقة وحرب الخلیج

 1988 (فبرایر) شباط 02 - لندن ن"."التضام مجلة
 حول ت�اشیر طیِّ�ة وْسط األوضاع التي تع�شها المنطقة جرَّاء حرب الخل�ج

 145 .......................................................................................................................... إستفتاء یحسم األمر

 1988 (فبرایر) شباط 27- لندن "التضامن". مجلة
ــتند إل�ه الرئ�س  ــأن "تنظ�م ثورة مصـــــر" الذي شـــــارك ف�ه خالد جمال عبد الناصـــــر، �ســـ ــتفتاء في شـــ عندما تطلَّب األمر إجراء اســـ

 �مل�ه عل�ه ضمیره ورأ�ه في طب�عة التنظ�محسني م�ارك و�تخذ الموقف الذي 

 146 .................................................................................................................. الحوار الذي كان مستحیالً 

 1988 فبرایر)( شباط 27 - لندن "التضامن". مجلة
ن، قصـــــر ال�مامة وقصـــــر الكرملین... ذلك الحوار الذي �ان مســـــتحیًال إلى أن حط فالد�میر بول�اكوف نظرة على حوار القصـــــر�ْ 

 1988فبرایر  شــ�اط/ 21رحاله في الر�اض وقابل �عد ظهر یوم األحد    مســاعد وز�ر الخارج�ة الســوف�ات�ة لشــؤون الشــرق األوســط
ل الظهر مع وز�ر الخـارج�ـة عبـد العز�ز �عـد محـادثـات �ـان أجراهـا قبْـ  هللا بن العر��ـة الســــــــــــــعود�ـة األمیر عبـدولي عهـد المملكـة 

 األمیر سعود الف�صل ةالسعود� 

 148 ................................................................................................... ولیة سعودیة... وتبقى اإلنتفاضة مسؤ

 1988 (مارس)  آذار 5 - لندن "التضامن". مجلة
نتفاضـة �اتت مسـؤول�ة المملكة في إلنتفاضـة الفلسـطین�ة فإن هذه اإلطمأنت المملكة العر��ة السـعود�ة إلى جد�ة اا�عدما 

 ولىالدرجة األُ 
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 149 .................................................................................................... رسالة بإسم أكثریة العرب والمسلمین

 1988 (مارس) آذار  12 - لندن "التضامن". مجلة
امي إطالقها على أمل أن عندما بدت �ضــعة  تســاعد في حســم الحرب صــوار�خ تحمل إســم اإلمام الحســین تبر�ًا بدأ العراق الصــدَّ

 مع إیران

 150 ................................................................................. حسني مبارك والسودان:  أخیراً بدأت مرحلة التكافؤ

 1988آذار (مارس)   12  -مجلة "التضامن". لندن 
ــترَ  الســـودان�ة - عندما دخلت العالقات المصـــر�ة ك، و�التالي مرحلة التكافؤ، في أعقاب الز�ارة التي مدار التفهم الموضـــوعي المشـ

 الخرطوم الرئ�س حسني م�ارك إلى 1988مارس آذار/قام بها یوم األول من 

 152 .............................................................................................................. قمة اإلنتفاضة وتوحید الصف

 1988 (مارس) آذار  19 - لندن "التضامن". مجلة
ا ســـتضـــافته�دها و ســـتثنائ�ة الثالثة عشـــرة، في حال موافقة المملكة العر��ة الســـعود�ة على عقْ تســـاؤل عما إذا �انت القمة العر��ة اإل

 نتفاضة الفلسطین�ة وتوحید الصفإلفي الر�اض، ستكون قمة ا

 153 ............................................................................................. لماذا ال تنعقد القمة اإلستثنائیة في القاھرة؟

 1988 (آذار) مارس 26 - لندن "التضامن". مجلة
 نتفاضة إل من بوا�ة ا شقائها  أ مصر إلى    ستثنائ�ة الثالثة عشرة في القاهرة بدًال من تأجیلها و�ذلك تعود نعقاد القمة العر��ة اإل إ وجهة نظر في شأن  

 155 ........................................................................................ حمایة الصواریخ الصینیة من واجبات األواكس

 1988 (أبریل) نیسان 2 - لندن "التضامن". مجلة
ر�خ �التالي من واج�ات طائرات االصــــــین على صــــــوار�خ و�اتت حما�ة هذه الصــــــو  �عدما حصــــــلت المملكة العر��ة الســــــعود�ة من

 م�كر األمیر��ة "األواكس"نذار الإلا

 156 ...................................................................................................... إھتمام أمیركي متأخر خمس سنوات

 1988 (أبریل) ساننی 9 - لندن "التضامن". مجلة
 هتمام متأخر خمس سنوات...إ تمام �قضا�ا المنطقة العر��ة وهو في أي حال إهنت�اه �شیر إلى میر�ي الفت لإلأندفاع إحول 

 157 ...................................................................................................... التضامن... في سبیل الوفاق العربي

 1988 (أبریل) نیسان 9 - لندن "التضامن". مجلة
 لمناس�ة دخولها السنة السادسة "التضامن" التي هو�تها "مجلة العرب من المح�ط إلى الخل�ج"تحدید م�ادئ 

 159 .................................................................................................................. غیاب رجل الوفاق المتعثر

 1988 (أبریل) نیسان 23 - لندن "التضامن". مجلة
و�لهم من   1988ســتشــهاد أبو جهاد فجر األول من رمضــان عام إســتشــهاد یوســف النجار و�مال عدوان و�مال ناصــر �أتي إ�عد 

 رموز النضال الفلسطیني الفاعل

 160 ............................................................................................... یرةإحتالل كثحالة تحریر واحدة  وسط حاالت 

 1988 (أبریل) نیسان 23 - لندن "التضامن". مجلة
 ان لهایر إحتالل إحول تحر�ر "الفاو" وعودتها إلى العراق �عد سنتین و�ضعة أ�ام من 
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 161 .............................................................................................................. اللغم الباكستاني: ضیاء الحق

 1988 نیسان(أبریل) 23 - لندن "التضامن". مجلة
ــ�اء الحق مع العرب �أســـــــلوب  ــتاني ضـــــ ــم �التحدي و�دا في ذلك و�أنما هو لغم زرعه الحُ إعندما تصـــــــرَّف الرئ�س ال�اكســـــ م كْ تســـــ

 ياإلیران 

 164 ................................................................................................................. عیة دولیة لإلنتفاضة...رش

 1988 (أبریل) نیسان 30 - لندن "التضامن". مجلة
متعاض إو�عد  نتفاضــة الفلســطین�ة شــرع�ة دول�ة �عد جولة قام بها وز�ر بر�طاني ل�عض المخ�مات الفلســطین�ة،كتســبت اإلإك�ف 
 سلوب تعامل القوات اإلسرائیل�ة مع فت�ة الحجارةأالیهود�ة في أورو�ـا من خص�ات ات الشعشر 

 166 ...................................................................................................... الجولة الرابعة في الخطوط الخلفیة؟ 

 1988 أیار(مایو) 7  – لندن "التضامن". مجلة
 نفسها لجولة را�عة وأخیرة ضد العرب يءیل تهنت إسرائ عندما �ا

 167 ....................................................................................................... صفقمة الجزائر... ھدنة لتوحید ال

 1988 (مایو) أیار 7 - لندن "التضامن". مجلة
 نتفاضة الفلسطین�ة إلى أن تنعقد في الجزائرائ�ة لدعم اإلثن ست نتهى أمر القمة العر��ة اإلإ�عدما 

 168 ................................................................................................................ الملك حسین... عندما یحسم

 1988 أیار(مایو)  14 - لندن "التضامن". مجلة
 �ه حتى إشعار آخرطَ سامع�ه أنه األكثر أهم�ة بین خُ ضاني بدا في نظر قراءة في خطاب للملك حسین في لقاء رم

 170 .................................................................................... ھل تكون قمة نھایة أحزان منطقة الشرق األوسط؟ 

 1988 (مایو) أیار  21 - لندن التضامن"."  مجلة
الســـــوف�ات�ة ســـــاد شـــــعور �أنها قد تكون قمة نها�ة أحزان العالم وأحزان منطقة الشـــــرق  - ســـــي للقمة األمیر��ةالعد العكفي مرحلة  

 ولىاألوسط في الدرجة األُ 

 171 ........................................................................................ قمة الجزائر... واإلستفادة  من دروس الماضي

 1988 أیار(مایو)  28 - لندن "التضامن". مجلة
 السا�قة ستفادة من دروس القمم العر��ةإستثنائ�ة في الجزائر وهل تكون هنالك تساؤالت في شأن القمة اإل

 173 .................................................................................................................... من أْجل القضیة وبسببھا

 1988 (یونیو) حزیران 4 - لندن  "التضامن". مجلة
ــالة من �ضـــــعة حول اإل ــة الفلســـــطین�ة التي جاءت �مثا�ة رســـ لوف من الفلســـــطینیین داخل فلســـــطین إلى المالیین العر��ة  أنتفاضـــ
 ا أن رحلة الوفاق العر�ي تبدأ �مصالحة وطن�ةخالصته

 174 .................................................................................................................... القضیة واحدة... وقمتان

 1988 (یونیو) حزیران 11 - لندن "التضامن". مجلة
ــیْ إحول قمة عر��ة  ــر، والرد علیها �قمة ثنائ�ة في �غداد بین الرئ�ســــ ــراك مصــــ ــتثنائ�ة في الجزائر من دون إشــــ ــني م�ارك  ســــ ن حســــ

 ام حسینوصدَّ 
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 175 .......................................................................................................... القمة اإلستثنائیة... قمة الواقعیة 

 1988 (یونیو) حزیران 18 - لندن "التضامن". مجلة
یران) �أنه إها الجزائر (حل�فة ســـتضـــافتْ إة التي ســـتثنائ� ه القمة العر��ة اإلصـــدرتْ أعتبرت وزارة الخارج�ة اإلیران�ة الب�ان الذي إ عندما 

 "نقطة سوداء في تار�خ العالم العر�ي"

 176 .............................................................................................................. "شطرنج" الخالفة في إیران

 1988 (یونیو) حزیران 18 - لندن "التضامن". مجلة
 فة اإلمام الخمیني �مثا�ة لع�ة شطرنجموضوع خالك�ف �ات 

 181 ............................................................................................................... جزاء الساعین لوقف الحرب

 1988حزیران (یونیو)  25  -مجلة "التضامن". لندن 
لوقف الحرب بین   تجاه الذي �ســعىا تورغوت أوزال وعالقة ذلك �اإلغت�ال رئ�س وزراء تر��إ نظرة على خفا�ا محاولة 

 یران�العراق و 

 182 ............................................................................................................... الصراحة في زمن اإلنتفاضة

 1988 (یونیو) حزیران 25 - لندن "التضامن". مجلة
عهد المملكة العر��ة الســـعود�ة األمیر   ه رئ�ســـة وزراء بر�طان�ا مارغر�ت تاتشـــر من وليّ ســـمعتْ صـــر�ح قراءة في �الم 

 عبد العز�ز هللا بن عبد

 184 ................................................................................................................ كالم ال یرتاح لھ المتشددون

 8819 (یولیو) تموز 4  – لندن "التضامن". مجلة
ــاري  ــتشــ ــر�ف أحد مســ ــام أبو شــ ــر عرفات الالرئ�س مقالة �تبها �ســ ــددون في الجانبیْ  �اســ ــمونها المتشــ ن  یرتاح لمضــ

 الفلسطیني واإلسرائیلي

 186 ................................................................................................................. إرادة السالم وھاجس الثأر

 1988 (یولیو) تموز 11 - لندن "التضامن". مجلة
 یرانإم في كْ اإلیران�ة عزز هواجس الثأر لدى أهل الحُ  - فصل مأساوي من فصول الحرب العراق�ة

 187 ..................................................................................................... شاھد حق على عشرین سنة عاصفة

 1988 تموز(یولیو) 11 - لندن "التضامن". مجلة
ام حسین في إدارة الُحْكم و�ناء الج�ش  قراءة في أسلوب الرئ�س صدَّ

 189 .............................................................................................................................. صفقة الملیارات

 1988 یولیو)( تموز 18 - لندن "التضامن". مجلة
 بین بر�طان�ا والكو�ت ها المملكة العر��ة السعود�ة مع بر�طان�ا وصفقة �برى أ�ضاً نظرة على صفقة �المل�ارات عقدتْ 

 191 ............................................................................................. سقوط الخیار الدیني من المحیط إلى الخلیج

 1988 (یولیو) تموز 25 - لندن "التضامن". لةجم
ن مم المتحــدة بــذلــك فــإن الخ�ــار الــدیني لم �عــد واردًا في دول المنطقــة مألبالغهــا األمین العــام ل�و  598یران �ــالقرار إ�عــد قبول 

 المح�ط إلى الخل�ج
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 193 ............................................................................................ الحل المضمون للحرب: مؤتمر قمة لدول األوبیك 

 1988 (أغسطس) آب 1 - لندن "التضامن". مجلة
ـبد من قمـة  یران، ـ�ات ال�اـلذي �ـان مجرد خطوة على طر�ق إنهـاء الحرب بین العراق و  598في ضــــــــــــــوء القبول اإلیراني ـ�القرار 

 ما �عد الحربرب ولِ و��ك تضع حًال مضمونًا إلنهاء الحلدول األ

 195 ............................................................................................................................... البقاء للواقعیین

 1988 (آب) أغسطس 8 - لندن "التضامن". مجلة
 ة ألنه ال مجال للتعامل مع غیر الواقعیین لواقع� تجاه ا إ ك�ف أنه من ل�س واقع�ًا في زمن الثمانینات و�ع�ش أزمات حادة عل�ه أن �ستدیر في  

 196 ..................................................................................................................... فرصة العمر الفلسطیني

 1988 (أغسطس) آب  15 - لندن "التضامن". مجلة
 إلى الفلسطینیین عمر �النس�ةنها فرصة الأعالن تشكیل حكومة منفى إ عندما بدت فكرة 

 197 ....................................................................................................................... ... وفي الخلیج السالم

 1988(أغسطس)  آب  22  -مجلة "التضامن". لندن 
 اإلیران�ة   – نحسار أجواء الحرب العراق�ة إ الخل�ج � أ �قترب من منطقة  ترك إنط�اعًا �أن السالم بد   598م اإلیراني �القرار كْ ك�ف أن قبول الحُ 

 199 ......................................................................... "كامب دیفید" بكارتر یعترف بالمنظمة  والمنظمة تعترف 

 1988 (أغسطس) آب  29 - لندن "التضامن". مجلة
ثنین من المســــؤولین في منظمة التحر�ر الفلســــطین�ة معترفًا بذلك �المنظمة، إج�مي �ارتر  "�امب د�فید"صــــفقة  فجأة التقى رئ�س 

 إنما �عدما �ات رئ�سًا سا�قًا للوال�ات المتحدة

 200 ............................................................................... إیران خسرت ضیاء الحق  فھل یربح العرب باكستان؟

 1988 (أغسطس) آب  29 - لندن "التضامن". مجلة
 یران ض�اء الحق؟ إ �عد مصرع الرئ�س ال�اكستاني ض�اء الحق وتشی�عه الخجول عمومًا وردت تساؤالت من بینها: هل یر�ح العرب �اكستان �عدما خسرت  

 201 ................................................................................................................. دي؟لصادق المھكیف یُرد ا

 1988 (سبتمبر) أیلول  5 - لندن "التضامن". مجلة
حول وقفة تتســم �النخوة تجاه الســودان الذي واجه أضــرارًا فادحة نت�جة ف�ضــان النیل. وهذه الوقفة جاءت من ثالثة قادة عرب هم 

ام حسیند العز�ز الملك فهد بن عب   والرئ�س حسني م�ارك والرئ�س صدَّ

 202 ......................................................................................... حل عقدة شط العرب على ضفاف بحیرة جنیف

 1988 (سبتمبر) أیلول  5 - لندن "التضامن". مجلة
ر الســــــالم و�دء مرحلة من التعا�ش بین عراق و�یران �أمل نشــــــْ ن�ف للمحادثات الم�اشــــــرة بین القراءة ِمن جوار قصــــــر األمم في ج

 اإلقل�مي –ن الرقمْین الصعبْین في المح�ط العر�ي لدیْ الب 

 204 .............................................................................................................. المبادرة المطلوبة من القذّافي

 1988 (سبتمبر) أیلول  12 - لندن "التضامن". مجلة
�ما أن نصف قادة العمل الفلسطیني على عالقة طی�ة مع العقید معمر القذافي ونصفهم اآلخر �سعى إلى عالقة طی�ة معه، فإن 

 ع صفهم ممكن ضمن م�ادرة �قوم بها.فهل �فعل؟جم
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 205 .......................................................................................................................... یدیاسر عرفات الجد

 1988 )سبتمبر( أیلول  26 - لندن "التضامن". مجلة
ــبتمبر أیلول/ولى في عندما أعلن �اســـر عرفات للمرة األُ  ــتعد لمفاوضـــات ســـالم مع إســـرائیل في األمم المتحدة أو   1988سـ أنه مسـ

 ضو�ةحدى الدول الخمس دائمة العإفي 

 207 ......................................................................................................................... سوار الذھب اللبناني

 1988 (أكتوبر) األول تشرین 3 - لندن "التضامن". مجلة
السوداني ون نسخة مقت�سة من الجنرال  أن �ك ) العماد م�شال عون 1988تساؤل عما إذا �ان في إستطاعة قائد الج�ش اللبناني (

 عبد الرحمن سوار الذهب

 208 ....................................................................................................... مجلس المواقف غیر الودیة للعرب

 1988 (أكتوبر) لاألو تشرین 10 - لندن "التضامن". مجلة
ــلحة العرب ومنها موافقته في العام ا مجلس الشــــــیوخ األمیر نظرة على مواقف یتخذه ض عقو�ات على فرْ  1988�ي ل�ســــــت لمصــــ

 قتصاد�ة على العراقإ

 210 ...................................................................................................... یوغوسالفیا مھمومة وبغداد جاھزة

 8198 (أكتوبر) األول تشرین 17 - لندن "التضامن". مجلة
 1989نح�از لدورة ســـــتضـــــافة قمة عدم اإلإإلى حد أنها لم تعد مهتمة �أمر  1988وصـــــلت األحوال الســـــیئة في یوغســـــالف�ا عام 

 ستضافة تلك القمةإل األمر الذي جعل العراق �سعى ضمناً 

 211 .................................................................................... ب محفوظالكوكاكوال... لیست أكثر وطنیة  من نجی

 1988 (أكتوبر) األول تشرین 24 - لندن "التضامن". مجلة
 یب محفوظ ر سائر المفعول على الروائي المصري نج ل مكتب مقاطعة إسرائیل عن الكو�اكوال بینما �قي الحظْ بَ ر من قِ ع الحظْ ك�ف تم رفْ 

 212 .................................................................................................................. ... سنة عدم التدخل1989

 1988 (أكتوبر) األول تشرین 31 - لندن "التضامن". مجلة
 الصدمات والفواجع رب إلى  من أحداث هي أق   1988حفل �ه العام    وذلك في ضوء ما   1989قراءة في ما �مكن أن تكون عل�ه الحال في العام  

 213 ..............................................................................................مشكلة الجزائر تنتھي بحل عقدة الجزائري

 1988 (نوفمبر) الثاني تشرین 7 - لندن "التضامن". مجلة
 خرى ف عندما �ان في بدا�اته ینتقل من مدینة إلى أُ ث في الجزائر لمواجهة العن رؤ�ة لما �مكن أن �حدُ 

 214 ................................................................................................................ قمة الشیخ زاید

 1988 (نوفمبر) الثاني تشرین 7 - لندن "التضامن". مجلة
م الســـــــوري من لبنان على طر�قة  دها ومن أهدافه إخراج الحك اید بن ســـــــلطان إلى عقْ حول قمة عر��ة دعا رئ�س دولة اإلمارات الشـــــــ�خ ز 

 إخراج عبد الناصر من ال�من 

 216 ................................................................................... التغییر... خارج صیغة البالغ رقم واحد

 1988 )نوفمبر( الثاني تشرین 14 - لندن "التضامن". مجلة
 ه تونس في هذه السنة من تغییرشهدتْ  علي وما قراءة في السنة األولى لعهد ز�ن العابدین بن
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 217 ........................................................................................ الرصاصة األخیرة في بندقیة الثورة

 1988 (نوفمبر) الثاني رینتش 21 - لندن ."التضامن" مجلة
 عندما أطلق البرلمان الفلسطیني من الجزائر الرصاصة األخیرة وهي ق�ام الدولة محل الثورة

 218 .................................................................................... لماذا ال یرتاح العرب إلى جورج بوش؟

 1988تشرین الثاني (نوفمبر)  28 -لة "التضامن". لندن جم
 تساؤالت في شأن س�اسة الرئ�س جورج بوش األب التي ال یرتاح العرب لها

 219 ............................................................................................. الدین بخیر... والوطن في خطر

 1988 (دیسمبر) األول انونك 5 - لندن "."التضامن مجلة
�ا�ا محمد عثمان المیرغني  أتفاق أبرمه في أد�س إك�ف قضـى الد�تور حسـن الترابي على مشـاعر الفرح الناشـئة عن 

 والد�تور جون قرنق

 220 ........................................................ من تشارلز ومرافقھ إلى ستیفاني ووالدتھا.. إلى عدي وكامل!

 1988 (دیسمبر) األول كانون 5 - لندن "التضامن". مجلة
ام حسین و��ف تعامل األب الرئ�س مع اإلبن الجاني  حول واقعة حدثت في عائلة الرئ�س صدَّ

 224 ......................................................................................... من الثورة إلى الدولة إلى... الفیزا

 1988كانون األول (دیسمبر)  12 -مجلة "التضامن". لندن 
اإلدارة األمیر��ة رفضــت مْنح الرئ�س �اســر عرفات تأشــیرة دخول إلى الوال�ات المتحدة للمشــار�ة في أعمال  ك�ف أن 

ــطیني �علن قبولـه �ـالقرار الجمع�ـة العـامـة لألمم المتحـدة مع أن ا ــتمرار مطل�ـًا   248لزع�م الفلســـــــــــــ الـذي �ـان في إســـــــــــــ
 أمیر��اً 

 225 ................................................................................... یسري على عرفاتأسباب الحرص السو

 1988 (دیسمبر) األول كانون 19 - لندن "التضامن". مجلة
 ل �اسر عرفاتها سو�سرا من أجْ تخذتْ إجراءات أمن�ة ملحوظة إل و ح

 226 ....................................................................................................... سنة المنتصرین 1988

 1988 )دیسمبر( األول كانون 26 - لندن "التضامن". مجلة
 : هم من القادة �ن لستةالمنتصر أنها سنة  1988عندما بدت 

ام حســین والرئ�س �اســر عرفات والســیدة بناز�ر بوتو والرئ�س غور�اتشــوف والرئ�س جورج  الملك فهد بن عبد العز�ز والرئ�س صــدَّ
 بوش (األب)

 231 ......................................................................................... بعد الفیضان السیاسي في السودان

 1989 (ینایر) الثاني كانون 9 - لندن "التضامن". مجلة
 حدث في ظل حكومة الصادق المهدي وسب�ه وطأة األسعار نظرة على ف�ضان س�اسي

 232 ........................................................................................ األمیركیة -مصارحة العربیة ربیع ال

 1989 (ینایر) الثاني كانون 16 - لندن "التضامن". مجلة
 األمیر��ة  - هو ر��ع المصارحة العر��ة 1989عندما توافرت معط�ات تشیر إلى أن ر��ع 



19 
 

 234 ......................................................................................... مجرد تفقد ألحوال المریض اللبناني

 1989 (ینایر) الثاني كانون 23 - لندن "التضامن". مجلة
جتماع في تونس تشكیلها و�دت �ما لو أنها  إحول اللجنة العر��ة السداس�ة التي قرر وزراء الخارج�ة العرب خالل 

 مثل طبیب یتفقد أحوال مر�ضه

 235 ................................................................................................... افيذھب ریغان.. وبقي القذّ 

 1989 (ینایر) الثاني كانون 30 - لندن "التضامن". مجلة
ــ�غتنم  كْ افي في الحُ ر القذَّ الرئ�س ر�غان بینما �قي العقید معمَّ �عدما ذهب   م، �ان هنالك من یتســــاءل عما إذا �ان الرئ�س اللیبي ســ

 األشقاء واألصدقاء �أسلوب جدید الفرصة و�تعاطى مع

 236 ....................................................................... تحریر مأزق المفاوضات  على طریقة تحریر الفاو

 1989 (فبرایر) شباط 6 - لندن "التضامن". مجلة
 لفاو.اإلیران�ة �مكن إنجازه �أسلوب تحر�ر ا -�ةعندما بدا أن تحر�ر مأزق المفاوضات العراق

ضھل ھي محاولة لضْرب فرصة ال تع  237 .................................................................................. ؟وَّ

 1989 (فبرایر) شباط 13 - لندن "التضامن". مجلة
نفراج إتشــكلت برئاســة الشــ�خ صــ�اح األحمد الصــ�اح لتحقیق الســداســ�ة التي �ة إلى اللجنة حول مخاوف من توج�ه ضــر 

 في األزمة اللبنان�ة

 239 ............................................................................................................... ع المحاربینتجمُّ 

 1989شباط (فبرایر)  20 -مجلة "التضامن". لندن 
ــاؤالت   ــني م�ا�عدما أعلن التســ ــدَّ  رك والرئ�س علي عبدرئ�س حســ ــین والرئ�س صــ ــالح والملك حســ ــین من �غداد والدةهللا صــ  ام حســ
 ل "التعاون المغار�ي""التعاون الخل�جي" وقبْ  التي جاءت �عد والدة التعاون العر�ي""مجلس 

 240 ..................................................................................... الوفاق العربي:أمن قومي وأمن غذائي

 1989 (فبرایر) شباط 13 - لندن "التضامن". مجلة
 ك�ف أن الوفاق العر�ي �كون من خالل أمن قومي و�صمد في تحقیق أمن غذائي

 241 ........................................................................................... البالغ رقم واحد للشرعیة العربیة

 1989 (فبرایر) شباط 27 - لندن "التضامن". مجلة
 ردنألكتملت مالمح صورة واقع�ة للعالم العر�ي �عد ق�ام "مجلس التعاون العر�ي" بین مصر والعراق وال�من واإعندما 

 243 ............................................................................................... وْد العرب إنقلبت اآلیة: السوفیات یطلبون

 1989 (مارس)  آذار 6 - لندن "التضامن". مجلة
تحاد الســـــــوف�اتي طل�ًا للمســـــــاعدة في جم�ع نواحیها، ثم �ات الســـــــوف�ات هم الذین ین یدقون أبواب اإلكان العرب هم الذ

 العرب �طلبون ودَّ 

 244 ............................................................................................................اإلستقرار... ذلك األمل المنشود

 1989 (مارس) آذار  13 - لندن "التضامن". مجلة
 ستقرار ذلك األمل المنشودمن لبنان إلى السودان و�لى �ل �قعة عر��ة، یتوق المواطن العر�ي إلى اإلك�ف أن 



20 
 

 245 ................................................................................ لماذا نجحت أكینو وبنازیر ولم ینجح الصادق المھدي

 1989 آذار(مارس)  20 - لندن "التضامن". مجلة
 ي السوداننجاح السیدة أكینو في الفلبین و�نظیر بوتو في �اكستان وعدم نجاح الصادق المهدي ف نظرة على

 246 ............................................................................................. تعددت األسباب... وحملة  التشویش واحدة

 1989 (مارس) آذار  27 - لندن "التضامن". مجلة
 ل إستخدام أو إنتاج السالح الك�ماوي عن حملة تشو�ش وتشو�ه معتمدة من قبل الصهیون�ة العالم�ة تجاه العراق حو 

 247 ..................................................................................................................... اللقاء الذي طال إنتظاره

 1989 (أبریل) نیسان 3 - لندن "التضامن". مجلة
 ثم إلى مصرلعز�ز إلى العراق، عبد ا الملك فهد بنیتوقعه المواطن العر�ي في ضوء ز�ارة  ما

 248 ................................................................................................. اإلعتدال العربي... كي ال یكون إستعجاالً 

 1989نیسان (أبریل)  10  -امن". لندن مجلة "التض
 دوليعتدال العر�ي" إلى عاصمة القرار اله "مندوب اإلعندما زار الرئ�س حسني م�ارك واشنطن و�ما لو أن 

 249 .................................................................................................................... الدور الفرنسي في لبنان

 1989نیسان (أبریل)  17  -مجلة "التضامن". لندن 
 هذا الدورحول دوافع الدور الفرنسي في لبنان، وأهداف 

 251 .............................................................................................................................. صراع قبل القمة

 1989 (أبریل) نیسان 24 - لندن "التضامن". مجلة
 ةن� ل قمة عر��ة في الر�اض ُیراد لـها إ�جاد حل لألزمة اللبنانظرة على صراع تدور رحاه قبْ 

 252 ................................................................................................. ھل إنھا خطة لتفلیس دول العالم الثالث؟

 1989 (مایو) أیار 1 - لندن "التضامن". مجلة
 فالس هذه الدولإضطرا�ات تشهدها �عض دول العالم الثالث والهدف منها إعالن �حول أوضاع و 

 254 ................................................................................................................. تأجیل یدعو إلى اإلستغراب

 1989 (مایو) أیار 1 - لندن "التضامن". مجلة
 جتماع عر�ي �الغ األهم�ة وتكون موج�ات التأجیل غیر مهمةإد عندما یتأجل عقْ 

 256 ............................................................................................................. مصارحة تاتشر بعد مسایرتھا

 1989 أیار(مایو) 8 - لندن "التضامن". مجلة
بهذا  م حزب المحافظین في بر�طان�ا، �ات ال بد من أن �صـــارح الملك فهدكْ األمل العر��ة �حُ في ضـــوء عشـــر ســـنین من خی�ات 

 راء بر�طان�ا مارغر�ت تاتشرع رئ�سة وز الواق

 257 ................................................................................................................. مصر تعود مثقلة بالمشاكل

 1989 (مایو) أیار  15 - لندن "التضامن". مجلة
 ستهالك وز�ادة السكانها مشاكل المخدرات وتصاعد اإلحول مصر أواخر الثمانینات التي أمامها البنك الدولي ووراء
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 259 ............................................................................................................................... مفتي المعتدلین

 1989 أیار(مایو)  22 - لندن "التضامن". مجلة
ل غیالن التطرف والتعصب في لبنان    تدال في لبنان الش�خ حسن خالد ع غت�ال مفتي اإل إ ، و�ان  مائم السالم فوزًا على ح عندما سجَّ

 259 .................................................................... اإلستشھاد بجدیة :من عبد المنعم ریاض .. إلى  عدنان خیر هللا

 9891 (مایو) أیار  22 - لندن "التضامن". مجلة
سـتشـهاد الفر�ق عبد المنعم ر�اض في مصـر والفر�ق أول عدنان خیرهللا في إث �جد�ة في ضـوء سـتشـهاد عندما �حدُ نظرة على اإل

 العراق

 261 .......................................................................................................................... الوفاق محل القضیة

 8919 (مایو) أیار  29 - لندن "التضامن". مجلة
ــتثنائ�ة في ال�عد القمة العر��ة اإل ــاء، وهي األُ ســــ مجال للذین ُ�ظهرون  ولى �عدما توزَّع العرب على ثالث �تل، �ات الدار الب�ضــــ
 غیر ما ُی�طنون...

 262 ...................................................................................................... ھل ھي خطة لدعم الواقعیة العربیة؟ 

 1989 (یونیو) حزیران 5 - لندن  "التضامن". مجلة
ن مْ نعقاد القمة العر��ة الناجحة في الدار الب�ضاء، هما ضإن الدوالر مع ن ارتفاع أسعار النفط وتحسُّ �ان تزامُ   ذاإتساؤل حول ما 

 خطة لدعم الواقع�ة العر��ة

 263 ...................................................................................................... صراع الدنیوي بعد الصراع الدینيلا

 1989حزیران (یونیو)  12  -مجلة "التضامن". لندن 
 ف الصراع األصعب و�قي الصراع الدنیوي بوفاة آ�ة هللا الخمیني توقَّ ك�ف أن 

 264 ........................................................................................................................ مصر المستفیدة دائماً 

 1989 (یونیو) حزیران 19 - لندن "التضامن". مجلة
ــاء اإلك�ف أن مصــــر من القمة العر��ة األُ  ــتثنائ�ة �عد ر�ع  ولى التي دعا إلیها الرئ�س جمال عبد الناصــــر إلى قمة الدار الب�ضــ ســ

 مستفیدةقرن إلى سائر القمم، �انت ال

 265 ...................................................................................... اإلستدراك المدروس لتفادي الحساسیات والحسد

 1989 (یونیو) حزیران 26 - لندن "التضامن". مجلة
راك �عض األمور لتفادي ســـــــتدإو��ة و�ات من الضـــــــروري المشـــــــترك على الطر�قة األور �عدما بدأ "مجلس التعاون العر�ي" العمل  

 الحساس�ات والحسد

 266 ................................................................................... غورباتشوف یكسب إیران...  لكنھ قد یخسر العرب

 1989 (یولیو) تموز 3 - لندن "التضامن". مجلة
 یرتاح لها العرب م الرئ�س السوف�اتي م�خائیل غور�اتشوف صفقة مع الرئ�س اإلیراني هاشمي رافسنجاني الر ب أ عندما

 268 ................................................................................................................... میشال عفلق.. الذي أسلم

 8919 (یولیو) تموز 3 - لندن "التضامن". مجلة
 اً حول المس�حي المستق�م الرأي العرو�ي الوحدوي اإلشتراكي الذي �ات مسلم
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 702 ........................................................................................................ ع واحدالوجوه.. والموضوت تعدَّد

 1989 تموز(یولیو) 10 - لندن "التضامن". مجلة
الذي قاده العمید عمر حســـــن محمد ال�شـــــیر.   1989یونیو حز�ران/ 30ســـــودان یوم الجمعة  الجدید في ال نقالب العســـــكري حول اإل

 وتساؤل عما إذا �ان هو آخر االنقال�ات �ستقر �عده السودان

 271 ................................................................................................... سنة صدَّام حسین في أمیركا   1991- 1990

 1989 تموز(یولیو) 10 - لندن "التضامن". مجلة
ام حسین في أمیر�ا �عد ز�ارة وفد أمیر�ي �الغ األهم�ة إلى �غداد  عندما بدت هذه الفترة الزمن�ة �أنها سنة صدَّ

 278 ............................................................................................................ إیران... ومفاجآتھا غیر السارة

 1989 (یولیو) تموز 17 - لندن  "التضامن". مجلة
 تدع الطمأنینة تستقر في النفوس العر��ة تتوالى من الثورة اإلیران�ة والرؤ�ة في مفاجآت 

 279 .................................................................................................... الحل في مصالحة وطنیة في السودان

 1989 (یولیو) تموز 17 - لندن "التضامن". مجلة
ســتمرار التمرد غیر مناســب، فإن الحل هو في مصــالحة وطن�ة ثان�ة بین �یناســب و  ن الم الحز�یْ كْ یناســب وحُ  ن الرأي الواحد الأل

 حزاب وجون قرنقألالج�ش ونمیري وا

 281 ...................................................................................................................... ال مجال للفیتو بعد اآلن

 9891 (یولیو) تموز 24 - لندن "التضامن". مجلة
ــالم و�شـــــــجع على اإل ــرائیل �عرقلة جهود الســـــ ــر�ح لوز�ر الخارج�ة األمیر��ة ج�مس ب�كر یتهم إســـــ فتراض �أن الوال�ات حول تصـــــ

 لن تستعمل الفیتو �عد اآلن لمصلحة إسرائیل المتحدة

 283 .................................................................................................................. متى یقیم القذّافي معرضھ؟

 1989تموز (یولیو)  31  -مجلة "التضامن". لندن 
ن الحضـــــاري"، �ان  " ومعرض "مشـــــروع وادي الرافدیْ ... على مر العصـــــور �عد معرض "الســـــعود�ة بین األمس والیوم" ومعرض "مصـــــر  

 افي وخالصته متى �ق�م هو اآلخر معرضًا، خصوصًا أن لدى لیب�ا الكثیر مما �مكن أن تعرضه ؤل یتعلق �العقید القذَّ هنالك تسا 

 284 ................................................................... )1-2میشال عفلق من زمن فیصل األول إلى زمن صدَّام حسین(

 1989 (یولیو) تموز 31 - لندن "التضامن". مجلة
ام   تأمالت في �عض سنوات األستاذ م�شال عفلق من بدا�ة تعاط�ه العمل الس�اسي إلى إستقراره في �غداد قر��ًا من الرئ�س صدَّ

 290 .............................................................................................................. الرجل القوي إلیران الضعیفة

 1989 (أغسطس) آب 7 - لندن "التضامن". مجلة
ــي للحظة �علن فیها الرجل القوي إلمنذ ا ــًا للدولة بدأ العد العكســـــ ــنجاني رئ�ســـــ ــع�فة أنه قرر فتْ إلعالن عن فوز رافســـــ ح یران الضـــــ

 دیدة مع العرب والعالمصفحة ج

 292 ......................................................................................... المطلوب من العرب  والمطلوب من قمة بلغراد

 1989 (أغسطس) آب  14 - لندن "التضامن". مجلة
 ما هو المطلوب من العرب ومن القمةحول قمة لدول عدم اإلنح�از تستض�فها بلغراد، وتساؤل حول 



23 
 

 293 ......................................................................... للمرة األُولى الھیبة العربیة وجھاً لوجھ أمام اللغز السوري

 9198 (أغسطس) آب  14 - لندن "التضامن". مجلة
 غز السوري أمام الل وجهًا لوجه لمرة اُألولى أنهاعندما بدت الهی�ة العر��ة ل

 298 ....................................................................................... أول أزمة من نوعھا في تاریخ  العالقات العربیة

 1989 (أغسطس) آب  21 - لندن "التضامن". مجلة
 خرى من جهة أُ  اور� العر�ي طرفاها لبنان والعرب من جهة وسحول أزمة من نوع غیر مألوف في العالم 

 300 ................................................................................................. الحوار المستحیل بین الشرعیة والتمرد

 1989 (أغسطس) آب  28 - لندن "التضامن". مجلة
 �حدث في لبنان وله، وفي ضوء ما �جري داخل السودان ضوء ماستعص�ة في �ات حالة مرؤ�ة للسالم الذي 

 301 .................................................................................................. رینر یدخل نادي الحكام المعمِّ األخ معمَّ 

 1989 (سبتمبر) أیلول  4 - لندن "التضامن". مجلة
 اللیب�ة �ةمعمَّر القّذافي عامه العشر�ن حاكمًا للجماهیر بلوغ العقید  قراءة لمناس�ة

 302 ............................................................................................ الموقف العربي الواحد الذي ال تریده أمیركا

 1989 (سبتمبر) أیلول  11 - لندن  "التضامن". مجلة
 لموقف العر�ي الذي تلتقي حوله أقطار األمة لكن الوال�ات المتحدة ال تر�دهعلى انظرة 

 304 ................................................................................................................................. عایا ورھائنر

 1989 (سبتمبر) أیلول18  – لندن "التضامن". مجلة
یتحول �عض رعا�ا الدول الصـــــــــــناع�ة الســـــــــــ�ع إلى قد   ،اد حلول لهذه الدیون ومن دون إ�ج ثقلة �الدیون دول العالم الثالث الم  إزاء
 ئن في عدد من الدول المثقلة �الدیون رها

 305 ...............................................................................................مسلسل الثأر المتباَدل بین تاتشر والقذّافي

 1989أیلول (سبتمبر)   25  -مجلة "التضامن". لندن 
 افي ومارغر�ت تاتشر وما �مكن أن تكون عل�ه نها�ة هذا المسلسل حول مسلسل الثأر بین العقید القذَّ 

 306 .......................................................................................................................... حقائق الحل العربي

 1989 (أكتوبر) األول تشرین 2 - لندن "التضامن". مجلة
 التكت�ك مثل �اسر عرفات أسلوب ختار العماد م�شال عون �عت�ار لبنان شأنًا داخل�ًا، و إ م السوري عن كْ ى الحُ عندما تخلَّ 

 307 ......................................................................................... الطائف وطھران صراع على الحل العربي بین

 1989 (أكتوبر) األول تشرین 9 - لندن "التضامن". مجلة
 إ�جاد حل لألزمة اللبنان�ة أْجل قراءة إست�اق�ة للمؤتمر الذي سُ�ستضاف في الطائف من

 308 ............................................................................................ ال خوف على الخطة العربیة  وال خوف منھا

 1989 (أكتوبر) األول تشرین 16 - لندن "التضامن". مجلة
 االممنوع دول�ًا عدم القبول بهم 598والقرار  242عها لحل األزمة في لبنان �موجب القرار نظرة على خطة عر��ة تم وْض 
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 310 ................................................................................................ د میشال عونمرونة یاسر عرفات وتشدُّ 

 1989 (أكتوبر) األول تشرین 23 - لندن "التضامن". مجلة
 بتحر�ر لبنان؟ ك�ف أن قائد ثورة مثل �اسر عرفات تراجع عن عقیدة التحر�ر لفلسطین، بینما قائد ج�ش مثل م�شال عون یواصل المطال�ة  

 311 ................................................................................................... مجرد مقارنة أم تحضیر لحالة جدیدة؟

 1989 (أكتوبر) األول تشرین 23 - لندن "التضامن". مجلة
ام حسین بین نفحات الدین اإلسالمي وتراث�ة اإلنتماء الق  وميعندما �مزج الرئ�س صدَّ

 315 .............................................................................................................. السعودیة التي لیست وسیطة

 1989 (أكتوبر) األول تشرین 30 - لندن "التضامن". مجلة
ن لمسـألة واحدة هي األزمة اللبنان�ة،  �املیْ  ن�عد تفرَّغ وز�ر الخارج�ة السـعود�ة األمیر سـعود الف�صـل بتوج�ه من الملك فهد شـهر�ْ 

ــت �ادَ تَ  ــته: مادامت المملكة ل�ســ ــاؤل خالصــ ــ�طة والر إلى األذهان تســ ــعود �المز�د من  وســ ــ�قوم األمیر ســ تر�د أن تنحاز، فهل ســ
 أن تجد األزمة اللبنان�ة حًال؟ التفرغ وسعة الصدر إلى

 316 ...................................................................................... التعبیرلقمة العیش  وحریة  المعادلة الصعبة بین

 1989 (نوفمبر) الثاني تشرین 6 - لندن "التضامن". مجلة
ــینعم �الد�مقراط�ة مرتاح، وال ال ــاد�ة ممنون. وتلك هي المعادلة الصـــع�ة بین لقمة اختناقات اإلالذي �شـــكو اإل الذي سـ لع�ش قتصـ

 تنتظر الحل الوسطوحر�ة التعبیر التي 

 318 ....................................................................................................... كي ال تقع الواقعة ویتلبنن السودان

 1989 )(نوفمبر الثاني تشرین 13 - لندن "التضامن". مجلة
 تقع الواقعة و�صیب بلدهم ما أصاب لبنان فوا هللا و�شكروا نعمته �ي اللماذا �جب على السودانیین أن �خا

 319 ...................................................................................................................... أصول اللعبة والتالعب

 1989تشرین الثاني (نوفمبر)  20  -مجلة "التضامن". لندن 
 الخطر �ص�ح م�شال عون مثل العقید جون قرنق و�ي �كون الرئ�س ر�ن�ه معوض في منأى عن  ه �ي الما هو المفروض حدوث 

 321 ............................................................................................................................ عصداع... ال تصدُّ 

 1989 (نوفمبر) الثاني تشرین 27 - لندن "التضامن". مجلة
ــدُّ حدثت من ما عند ــبَّب ذلك في محاولة تصــــــ ع بین جانب �عض العراقیین تجاوزات في حق مصــــــــر�ین �عملون في العراق، وتســــــ

 ام حسین تحو�لها إلى مجرد حالة صداع...ستطاع الرئ�س صدَّ إمصر والعراق 

 322 ..................................................................................................................... إھتمام یدعو إلى الحیرة

 1989 (دیسمبر) األول كانون 4  – لندن "التضامن". مجلة
 من جانب الدول الكبرى �أمر الوضع في لبنان ئهتمام مفاجإ حول 

 323 .......................................................................... لقاء صدَّام ورفسنجانيبعد لقاء بوش وغورباتشوف یبقى 

 1989 (دیسمبر) األول كانون 11  – لندن "التضامن". مجلة
ام حســـــین ر العرب والمســـــلمون والعالم أن �حذو الرئ�ســـــان صـــــدَّ نتظإ�عدما التقى الرئ�ســـــان جورج بوش وم�خائیل غور�اتشـــــوف، 

 نتظار ولم �حدث اللقاءوهاشمي رافسنجاني حذوهما، ولكن طال اإل



25 
 

 325 ......................................................................................................................... قمر النھوض العربي

 1989 (دیسمبر) األول كانون 18 - لندن "التضامن". مجلة
�عض الرســــــمیین عندما أطلق العراق صــــــاروخًا في طر�قه إلى الفضــــــاء و�ان ذلك �مثا�ة إنجاز ومؤشــــــر إلى حالة نهوض، لكن 

 عرب تر�ثوا في التعبیر عن فرحهمال

 326 ...................................................................................................... ر الخاطر العربي... المكسورعام جبْ 

 1989 (دیسمبر) األول كانون 25  – لندن "التضامن". مجلة
نجاز الحل العر�ي للبنان، وعودة مصــــر إلى مكانها،  ��ة المحتلة، و رض الفلســــطیننتفاضــــة في األســــتمرار اإلإ�ســــبب 

أنه عام جبر   بدا �ما لو 1989طالق العراق صــاروخه الفضــائي... فإن العام �وتحقیق �عض المصــالحات العر��ة، و 
 الخاطر العر�ي المكسور

 331 ............................................................................... احة العمل القومي؟ متى یعود الشیوعیون العرب إلى س

 1990 (ینایر) الثاني كانون 8 - لندن "التضامن". مجلة
 براه�مإمحسن  اً سؤال برسم المفكر اللبناني المار�سي الذي �ان قوم� 

 332 ......................................................................................................... عراقل المبادرة لمصلحة إیران قبْ 

 1990 (ینایر) الثاني كانون 15 - لندن "التضامن". مجلة
ام حسین إلنهاء الحرب تنتظر الموافقة اإلیران�ة لتحقیق السالم في المنطقة  حول م�ادرة جدیدة وموضوع�ة  طرحها الرئ�س صدَّ

 333 ................................................................................ دول العالم الثالث ھل ینجح غورباتشوف  حیث فشلت

 1990 ینایر) ( الثاني كانون 22 - لندن "التضامن". مجلة
 یران �نهاء الحرب بین العراق و إلتساؤل في ضوء مسعى دبلوماسي سوف�اتي 

 334 ........................................................................................... ل أن تحارب إیران العرب  بأبناء أذربیجانقبْ 

 1990 (ینایر) الثاني كانون 29 - لندن "التضامن". مجلة
 اإلیران�ة - راق�ةفتراض �أن مقاتلین من أذر��جان سینتشرون في لبنان أو على الحدود العإعندما ساد 

 335 ...........................................................................................صائب سالم: جحیم التعریب وال جنة التغریب

 1990 (ینایر) الثاني كانون 29 - لندن "التضامن". مجلة
 التعر�ب أفضل من نع�م التغر�بق�م في جن�ف و�عتبر جح�م ك�ف یرى الرئ�س صائب سالم األحوال خارج لبنان حیث � 

 338 ..................................................................................................................... صدَّام -یبقى لقاء بوش 

 1990 (فبرایر) شباط 5 - لندن "التضامن". مجلة
ــالح إلى واشـــــنطن، وهي ز�ارة یرتاح  �عد ز�ارة قام بها الرئ�س ال�مني علي عبد لها الملك حســـــین والرئ�س حســـــني م�ارك،  هللا صـــ

 ام حسین الذي قد أو �جب أن یلتقي الرئ�س جورج بوشی�قى من ر�اعي "مجلس التعاون العر�ي" الرئ�س صدَّ 

 339 .............................................................................................. العرب والفلسطینیون: ضحایا إعادة النظر

 1990 (فبرایر) شباط 12 - لندن "التضامن". مجلة
عادة إ زداد ال�قین �أن العرب عمومًا والفلســـــــطینیین بوجه خاص هم ضـــــــحا�ا مرحلة  إئ�س م�خائیل غور�اتشـــــــوف في ظل ق�ادة الر 

 النظر التي قادها غور�اتشوف
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 340 ........................................................................................................... ماندیال وعرفات: الحل والمأزق

 1990 (فبرایر) شباط 19 - لندن "التضامن". مجلة
عرفات   فراج عن نیلسـون ماندیال الذي هو أحد أبرز زعماء العصـر، أطلق الزع�م الفلسـطیني �اسـرإلك�ف أنه في الیوم الذي تم ا

 حذیرًا �أنه س�ستقیل من موقعه الق�ادي إذا فشلت عمل�ة السالمت 

 341 ............................................................................................................................. إنتفاضة... ثقافیة

 1990 (فبرایر) شباط 26 - لندن "التضامن". مجلة
نتفاضـة ثقاف�ة تولتها �الرعا�ة  إفي مصـر حدثت مطلع التسـعینات المع�شـ�ة قتصـاد�ة و على هامش المشـاكل اإلعندما 

 سوزان حسني م�ارك

 342 ........................................................................................................................ لبنان... أو "البؤس"

 1990 (مارس)  آذار 5 - لندن "التضامن". مجلة
یتزعمها  من ج�ش م�شـــــــــــال عون وأفراد من القوات التي ه من حول معارك بین قوات تلفت اإلنت�ا حول خمســـــــــــة أمور

 سمیر جعجع

 343 ................................................................................................... اإلنفصال... الحل واإلنفصال... الكارثة

 0199 ار(مارس)آذ  12 - لندن "التضامن". مجلة
ــال ســـور� إك�ف أن  ــ�ة إلى جمال عبد الناصـــر، و��ف أن  انفصـ ــال الجمهور�ات الخمس عشـــرة إعن مصـــر �ان �ارثة �النسـ نفصـ

 السوف�اتي �ان الحل في نظر م�خائیل غور�اتشوف تحادسمه اإلإة في ��ان التي �انت موحدَّ 

 344 ......................................................................................................................... إنتفاضة حتى النصر

 1990 آذار(مارس)  26 - لندن "التضامن". مجلة
 نتفاضة الفلسطین�ةحول هزة حكوم�ة حدثت داخل إسرائیل و�انت ثمرة من ثمار اإل

 345 ................................................................................................. ھل تستعد إسرائیل لعدوان في رمضان؟

 1990 (أبریل) نیسان 2 - لندن "التضامن". مجلة
 اد إسرائیل لشن حرب على لبنان وهل یتم التنفیذتساؤالت في شأن إستعد

 346 ............................................................................................................. رسالة سالم ال دعوة إلى حرب

 1990 (أبریل) نیسان 9 - لندن "التضامن". مجلة
أن الدماء التي سـالت في الجامعة المسـتنصـر�ة لن تذهب  1980بر�ل أن�سـان/ 2ام حسـین یوم حول مصـادفة إعالن الرئ�س صـدَّ 

 �ام �أي شيء على العراقأنه س�جعل النار تأكل نصف إسرائیل إذا حاولت الق 1990بر�ل أ 2عالنه یوم إ  سدى، ثم

 348 ............................................................................................................ "التضامن" تبدأ سنتھا الثامنة

 1990 (أبریل) نیسان 16 - لندن "التضامن". مجلة
 قراءة في تجر�ة مجلة "التضامن" لمناس�ة بدء سنتها الثامنة

 349 ..............................................یحدث فیھ ما فعلھ الخمیني وغورباتشوف وعرفاتتنتھي الحرب في لبنان عندما 

 1990 (أبریل) نیسان 16 - لندن "التضامن". مجلة
 ني وغور�اتشوف وعرفاتما فعله الخمی  عندما �حدث ف�هك�ف أن الحرب الدائرة في لبنان تنتهي 
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 350 ....................................................................................................... كأن اللقاء بین بوش وصدَّام حسین

 1990 (أبریل) نیسان 30  – لندن "التضامن". مجلة
میر�ي �ضــم خمســة من أعضــاء مجلس الشــیوخ برئاســة الســناتور أفد ین وو ام حســ نظرة على لقاء جرى في �غداد بین الرئ�س صــدَّ 
 ام والرئ�س األمیر�ي جورج بوشرو�رت دول بدا �ما لو أنه لقاء بین الرئ�س صدَّ 

 352 ........................................................................................................ ل عمر... كیف سیحكم ُعمر؟لم یعدُ 

 1990 أیار(مایو) 7 - لندن "التضامن". مجلة
شــتراك في  عشــر�ن ضــا�طًا بتهمة اإل و الخرطوم بثمان�ة   م اإلعدام في كْ تنفیذ حُ   1990األخیر من شــهر الصــوم عام �عدما جرى في الیوم 

 العین و�صمد  ینام قر�ر ل، فك�ف س�حكم، ثم ��ف س تساؤل خالصته: إن الفر�ق عمر ال�شیر لم �عدُ  نقالب�ة، �ان هنالك إ محاولة 

 353 ................................................................................................... قمة القمم في بغداد فلسطین تستضیف

 1990أیار (مایو)   14  -مجلة "التضامن". لندن 
وف ألدها عاصــمة العراق�ة وقطع في ســبیل التحضــیر لعقْ ســتضــاقت �غداد قمة دعا الرئ�س �اســر عرفات إلى عقدها في الإعندما 

 الكیلومترات جوًا و�راً 

د.. الیمن األسعد  356 ............................................................................................................... الیمن الموحَّ

 1990 أیار(مایو)  21 - لندن "التضامن". مجلة
 د ال�من الجنو�ي مع ال�من الشمالي في دولة واحدة، أن �ص�ح ال�من أسعد حاًال تمن�ات عش�ة توحُّ 

 357 ................................................................................................... الفلسطینيرامبو اإلسرائیلي.. ورامبو 

 1990 (مایو) أیار 28  – لندن "التضامن". مجلة
منهم، و�ین رامبو الفلســـطیني عددًا فقتل  رامبو اإلســـرائیلي الذي أطلق في لحظة غضـــب النار على عمال فلســـطینیین  ة بینمقارن 

 الذي أطلـق في عـمان وفي لحظة غضب النار على "�اص" �قل س�احًا فرنسیین وأصاب تسعة منهم 

 359 ................................................................................................. بيالھراوي الخارج عن رغبة الحل العر

 1990 حزیران(یونیو) 4  – لندن "التضامن". مجلة
 ة للمسألة اللبنان� عندما تجاوز الرئ�س اللبناني ال�اس الهراوي حق�قة أنه من دون الخ�مة العر��ة لما �ان إنُتخب رئ�سًا ولن تكون هنالك حلول  

 360 .............................................................................................. قمة بغداد: النتیجة المھمة  والنتیجة األھم 

 1990 حزیران(یونیو) 11 - لندن "التضامن". مجلة
 خرى أهم أُ في �غداد وأبرزها نت�جة مهمة و   1990مایو أ�ار/   29و   28ستثنائ�ة التي عقدت أعمالها یومي إل قراءة في نتائج القمة العر��ة ا 

 361 ........................................................................................... كأنھ "فیتو" أمیركي على السالم

 1990 (یونیو) حزیران 18 - لندن "التضامن". مجلة
د الرئ�س بوش بوقف حوار الفلســطین�ة �ســبب عمل�ة فدائ�ة لم مع منظمة التحر�ر  - عشــر�ن ســنة على األقل متأخر - عندما هدَّ

 لق بوش تهدیدهتهدف مؤسسة أمیر��ة لكي �طْ تس

 363 ........................................................ رب ضارة نافعة: إسرائیل إختبرت  ومصر نجحت في اإلختبار

 1990 (یونیو) حزیران 25 - لندن "التضامن". مجلة
 عندما تعمدت إسرائیل إخت�ار النوا�ا المصر�ة �كالم ف�ه الكثیر من التحدي مثل التهدید �العودة إلى إحتالل سیناء
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 364 ........................................................................ عربيقراران متشابھان...  واحد أمیركي  وآخر 

 1990تموز(یولیو)  2 –مجلة "التضامن". لندن 
 سقاط عضو�ة مصر إ �ش�ه قرار الدول العر��ة � دارة الرئ�س بوش تعلیق الحوار مع منظمة التحر�ر الفلسطین�ة والذي إ نظرة على قرار  

ً فعاالً من أْجل أن یكون النف  366 ..................................................................................... ط... سالحا

 1990 (یولیو) تموز 9 - لندن "التضامن". مجلة
هاً   ضد صدور أصحا�ه  ك�ف �كون النفط العر�ي سالحًا فعاًال في الید ول�س موجَّ

 367 ................................................................... . والفنلندیون یضرسونغورباتشوف یأكل الحصرم..

 1990 (یولیو) تموز 16 – لندن "التضامن". مجلة
عنـدمـا أجبر الرئ�س م�خـائیـل غور�ـاتشــــــــــــــوف فنلنـدا على أن تكون أراضــــــــــــــیهـا نقطـة عبور للمهـاجر�ن الیهود اآلتین من االتحـاد 

 هم إلى إسرائیل. و�ذلك �كون غور�اتشوف أكل الحصرم والفنلندیون س�ضرسون السوف�اتي في طر�ق

 369 ....................................................... والصین إلى العراق وإیران  الطبخ على نار ھادئة: من أمیركا

 1990 لیو)(یو تموز 23 - لندن "التضامن". مجلة
 في المعادلة الدول�ةعندما �ص�ح اللقاء المستحیل ممكنًا بین قوى �برى وذات شأن 

 370 ..................................................................... كي ال یستمر خوف الكویت وال تتزاید حاجة العراق

 1990 (یولیو) موزت 30 - لندن "التضامن". مجلة
 نفجار الموقف بینهماإرؤ�ة لواقع الحال بین العراق والكو�ت قبل أ�ام من 

 372 ......................................... مبارك بین صدیقیْن فاجأه خالفھما ومصر في دور غابت عنھ عشرین سنة

 1990 (أغسطس) آب 6 - لندن امن"."التض مجلة
 سنة  عندما قام الرئ�س حسني م�ارك بدور بین العراق والكو�ت غابت عنه مصر عشر�ن

 373 .................................................................................................... الزلزال الثاني في الخلیج

 1990 (أغسطس) بآ 13 - لندن "التضامن". مجلة
 ن الغزو العراقي للكو�ترؤ�ة أخرى ُ�تبت �عد أر�عة أ�ام م

 375 ......................................................................................................................... فرصة ربما لم تتكرر

 1990 (أغسطس) آب  20  – لندن "التضامن". مجلة
ام حسین تغني منطقة الخل� حول م�ادرة من جانب الرئ�س ص  ج عن تطورات �الغة الخطورةدَّ

 377 ..................................................................................... الوحید الذي نفذَّتھ أمیركا خالل ثالثین سنةالطلب 

 1990 (أغسطس) آب  27  – لندن "التضامن". مجلة
 ل والطائرات والجنود إلى منطقة الخل�ج بدعوة من نفسها ول�س �طلب من أطراف عر��ةلمتحدة �االساطی جاءت الوال�ات اعندما 

 378 ............................................................................. التعامل مع األزمات بین أسلوب األجداد وأسلوب األحفاد

 1990 سبتمبر)( أیلول  3 - لندن "التضامن". مجلة
 منهم في التعامل مع األزمات  كمْ مقارنة بین أسلوب الحكام العرب في الماضي و�ین أسلوب الذین ورثوا الحُ 
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 379 ....................................................................................................................... ورطة وأكثر من كمین

 1990 (سبتمبر) لولأی  10 - لندن ."التضامن"  مجلة
 الذي تسبب �ه الغزو العراقي للكو�ت و��ف ستنتهي هذه الورطة - الورطة-حول الوضع 

 380 ........................................................................................................... قمة ھلسنكي: العمالقان والمارد

 1990 (سبتمبر) أیلول  17 - لندن "التضامن". مجلة
 العمالقان هما الرئ�س جورج بوش والرئ�س غور�اتشوف. أما المارد فإنه األزمة الناشئة عن الغزو العراقي للكو�ت

 382 ................................................................................. "سي. آي. إیھ"  العرب بین بوش الرئیس وبوش الـ

 1990 (سبتمبر) أیلول 24  – لندن "التضامن". مجلة
 ...تعامل جورج بوش الرئ�س مع العرب و�ما لو أنه مازال جورج بوش رئ�س الـ"سي. آي. ا�ه"عندما 

 383 .................................................................................................. المقایضة المطلوبة بعد القمة الخماسیة 

 1990 (أكتوبر) األول تشرین 1  – لندن "التضامن". مجلة
 نصاف �عض األطراف العر��ة إساؤل في شأن مقا�ضة بین العرب والعالم هدفها ت 

 384 ........................................................................................... حول مسألة اإلستعداد للتحالف   مع الشیطان

 1990 (أكتوبر) األول تشرین 8 - لندن "التضامن". مجلة
ــتعد للتحالف مع  ــئة عن دخول القوات العراق�ة إلى الكو�ت رددت �عض األطراف مرات عدة ع�ارة "مســـــــــــ في ذروة األزمة الناشـــــــــــ

 لش�طان...". لماذا حدث ذلك؟ ا

 386 .......................................................................................... ل السلمي أجانب والمعترضون عربالح دعاة

 1990 (أكتوبر) األول تشرین 22 - لندن "التضامن". مجلة
 نسا من خالل م�ادرة ر ف نهاء األزمة في منطقة الخل�ج الناشئة عن الغزو العراقي للكو�ت، دعت إل�ه  حول العرب الذین �عترضون على حل إل 

 387 ........................................................................................................ نھایة فصل من المسرحیة الحزینة

 1990 (أكتوبر) األول تشرین 29 - لندن "التضامن". مجلة
 انقال�ات غیر الناجحة في سور� �قة ض�اط اإلوأحالمه وتطلعاته على طر  أمرالعماد م�شال عون،  نتهىإ��ف حول 

 388 ............................................................................................................................... الحل بالمعروف

 1990 (نوفمبر) الثاني تشرین 5 - لندن "التضامن". مجلة
 عم�قة عبد العز�ز و�انت لـها ا�عادها ومعانیها ال سلطان بن راءة في تصر�حات أدلى بها وز�ر الدفاع السعودي األمیرق

 391 ............................................................................................................................. قمة غورباتشوف

 1990 (نوفمبر) الثاني تشرین 12 - لندن "التضامن". مجلة
 ر�اتشوف؟دها الرئ�س السوف�اتي م�خائیل غو عقْ  رتجى من قمة عر��ة دعا إلىما الذي یُ 

 392 .........................................................................................................................دیبلوماسیة السابقین

 1990 (نوفمبر) الثاني تشرین 19 - لندن "التضامن". مجلة
 األسبق إدوارد هیث ه رجال دولة سا�قون مثل رئ�س وزراء بر�طان�ا نظرة على ظاهرة السعي الدبلوماسي الذي �قوم � 
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 393 ........................................................................................... قمة تلغي قرارات قمة أمر ممكن.. ولقد حدث

 1990 (نوفمبر) الثاني تشرین 26  – لندن "التضامن". مجلة
ســـتعانة �القوات جازت اإلأســـتضـــافها الرئ�س حســـني م�ارك و إى الملك الحســـن الثاني إلى قمة تلغي قرارات القمة التي ا ســـععندم

 األجنب�ة لضرب العراق وتحر�ر الكو�ت

 395 ........................................................................................ ھل تنتھي الحرب الباردة بین  العراق وأمیركا؟

 1990 (دیسمبر) األول كانون 10  – لندن "التضامن". مجلة
 هي الحرب ال�اردة بین عراق صّدام حسین واإلدارة األمیر��ة ت تساؤل في ضوء التطورات المستجدة عما إذا �انت سنت 

 396 ............................................................................................................ السالح القوي أو الحوار العادل

 1990 (دیسمبر) األول كانون 17  – لندن "التضامن". مجلة
 ... ر�ي �معاهدة إنهاء الحرب ال�اردة بینما القضا�ا العر��ة العادلة لن تجد حًال �غیر السالح القوي أو الحوار العادل حول االبتهاج الع 

 401 ........................................................... بدایة تعامل المتوازن أم بدایة حرب أھلیة دولیة 1991ھل یكون العام 

 1991 (ینایر) الثاني كانون 7  – لندن "التضامن". مجلة
 میر�ي" أل ار ا ستعم فاصیل، ول�س عام بدا�ة "عصر اإل �ستهین �الت األسلوب وال  هو عام التعامل الذي �حترم   1991تمن�ات �أن �كون العام 

 402 ............................................................................................. تبقى مبادرة صدَّام حسین... المطلب والحل

 1991 (ینایر) الثاني كانون 14  – لندن "التضامن". مجلة
�جاد حل عر�ي لألزمة الناشـئة عن ام حسـین، في غ�اب م�ادرة خل�ج�ة أو م�ادرة مصـر�ة إلحها الرئ�س صـدَّ م�ادرة طر نظرة على 

 الغزو العراقي للكو�ت...

 404 .............................. األردنمن بابكر عوض هللا والشیوعیین في السودان إلى ُمضر بدران واإلخوان المسلمین في 

 1991 (ینایر) الثاني كانون 14  – لندن "التضامن". مجلة
 التار�خ المأساوي نفسه في األردن على نحو ما سبق وحدث في السودان ت نظر من جانب �اتب یراقب التطورات �عنا�ة �ي ال �عید  مجرد لفْ 

 405 ...........................................................................................................ائق حول العدوان والمبادراتقح

 1991 (ینایر) الثاني كانون 28  – لندن "التضامن". مجلة
 1991�انون الثاني (ینایر)  28ام حسین حتى تار�خ قراءة في ما آلت إل�ه الحال �النس�ة إلى الرئ�س صدَّ 
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 هجوم األطماع الثالثة

النت�جـــة التي �خرج بهـــا المرء وهو یتـــا�ع نتـــائج الجولــة 
(والتي حقـقت فیهـا القوات العراقـ�ة �یرانالجـدـیدة بین العراق و 

إنتصــــــارًا �أقل الخســــــائر مقابل خســــــائر فاقت التصــــــور في 
ها ) هي أن الحرب تقترب من مراحلاإلیران�ةصفوف القوات  

 األخیرة.
و�ــالرغم من أن الجــانــب العراقي ال �شــــــــــــــكو من عقــدة  

ــار في مـیدان الجوالت القـتالـ�ة ألـنه حقق من قـبل  اإلنتصــــــــــــ
ــارالكثیر، إّال أن   الجدید له نكهة متمیزة. ومن هنا  اإلنتصـــــ

فإن المدفع الذي أطلق إحدى وعشــــــــــر�ن طلقة �عدما إنتهى  
ــتقبل ز  اأمر الجولة لمصــــــــــلحة العراق بد ائرًا �بیر  �َمن �ســــــــ

أن. وهــذا الزائر هو الحــل الــذي �ــات قر��ــًا لظروف الـشــــــــــــــ 
طلقة مدفع هو  21ب موضـــوع�ة. واإلحتفال �إطالق وأســـ�ا

امتقلید جدید تضـ�فه ق�ادة  قائمة اإلبتكارات    إلىحسـین  صـدَّ
 .اإلنتصارالكثیرة في شأن التعبئة والتعبیر عن 

الجــدیــد ل�ســــــــــــــــت فقط في أن "أم   اإلنتصــــــــــــــــاروأهم�ــة 
ــمن اص" أخذت بثأر "الفاو" و�ان األخالرـصــــــــ  ذ �الثأر ضـــــــ

ــول ووفق أخالق�ات  ــتها  األصــــــــــ ــیرة وطر�قة ممارســــــــــ العشــــــــــ
ســـــــكب الكثیر من  اإلنتصـــــــارللفروســـــــ�ة، و�نما في أن هذا  

الماء ال�ارد على األجواء التي نشــــــــأت في أعقاب الصــــــــفقة 
اإلســرائیل�ة ورســمت في األفق ســؤاًال �بیرًا وهو:  -األمیر��ة

عل�ــه حــال المواجهــة �عــدمــا تبین أن إدارة ك�ف ســــــــــــــتكون 
وتمـدهـا  إیرانجـاـنب  إلىالرئ�س ر�غـان تقف مـنذ ســــــــــــــنوات 

 �السالح والذخیرة عن طر�ق إسرائیل وغیرها؟
ـ�ًا ـ�القول أـنه نشــــــــــــــأت على هـامش هـذا ول�س مســــــــــــــتغرَ 

ــؤال حالة �أس في نفوس ال�عض ثم جاء  ــارالســـــــــ  اإلنتصـــــــــ
 هللا معنا.الجدید �َمن �قول ما معناه: ال ت�أس إن 

شـــــــــدید  ردبدا �ما لو أنه  اإلنتصـــــــــارذلك أن هذا   �لىو 
على الوال�ـــات المتحـــدة وعلى الـــذین إبتهجوا لهـــذا  اللهجـــة

التحول في الموقف األمیر�ي و�عتـقادهم أـنه ســــــــــــــ�حـدث في 
نفوس المقاتلین العراقیین ونفوس األكثر�ة العر��ة الصــــــامتة 

ــاـندة للموقف العراقي حـاـلة إحـ�اط وـ�ذـلك ینتهي أمر  المســــــــــــ
ون ي ومــا یتمنــاه المراهنیراناإل الُحْكمالحرب وفق مــا یر�ــده 

 المنتظرون.
ي الجدید وهو األول یرانذلك أ�ضـــــــــــــًا ان الهجوم اإل  إلى

الــذي تم تحــت مظلــة أمیر��ــة ر�مــا ال �كون األخیر إّال إذا 
ــكل أو آخر  ــم في شـــ ــتحســـ كانت النتائج التي إنتهى إلیها ســـ

ي. وهو ر�ـما ال �كون  یران اإل   الُحْكم  ـحاـلة الصـــــــــــــراع اـلدائر داـخل 
ــاس أن   ــالح متوافر، هذا مع األخذ في  األخیر على أســــــــــ الســــــــــ

اإلعت�ار أن تجنید الناس لن ی�قى ســــــــهًال �عد الذي جرى للذین  
 شار�وا في الهجوم الجدید. 

ــب الظن أن  ــا أبلغ المســـــــــــــؤولین  یران اإل  الُحْكم وأغـل ي عنـــدمـ
ــال  ــارك في القمة اإلســـ ــ�شـــ ــتنعقد في  الكو�تیین أنه ســـ م�ة التي ســـ
ــاس أن اإلدارة  الكو�ـــت �عـــد أ�ـــام إنمـــا بنى موافقتـــه على  أســـــــــــــ

ــاندانه و  ــرائیل تسـ ــب  ا األمیر��ة و�سـ ن األطراف العر��ة التي تحسـ
حســــــــــــــاـ�ًا إلختـ�ارات اإلدارة األمیر�ـ�ة ال ـبد ســــــــــــــتأخـذ ذـلك في  
اإلعت�ار وهو �كســــــب إذا حدث ذلك. �ما أنه بنى موافقته على  

ــبب معن  ــاس أنه �ســـــ ــاندین للُحْكم التي  یران و�ات اإل أســـــ یین المســـــ
اإلســـــــرائیل�ة، وهبوط معنو�ات   - ة األمیر��ة إرتفعت �عد الصـــــــفق 

للُحْكم الذین أصیبوا �خی�ة أمل من موقف   ن یین المعارضی یران اإل 
الوال�ات المتحدة التي �انوا �علقون األهم�ة علیها، �ســـــــتط�ع أن  

ــارك في قمــة الك  ذ الهجوم المؤجــل وأن �شــــــــــــ و�ــت من موقع  ینفــِّ
حصــل على  ض شــروط و�ســتط�ع أن � ر الذي �ســتط�ع فرْ المقتدِ 

الكثیر من المســاعدات ثمنًا لقبوله وْقف القتال، وهي مســاعدات  
ــة وتعو�ض   ــتط�ع بها قطع الطر�ق على األطراف المعارضـــ �ســـ
جماعاته �عض ما �طالبون �ه مقابل التضــــــــــح�ات التي قدموها 

 طوال ست سنوات. 
ي في قمـة الكوـ�ت یران اإل  الُحْكم ر�ـة ومن المؤ�ـد أن مشــــــــــــــا 
هي غیر المشـــــــــار�ة وقد أخفق في   وهو �حتل "أم الرصـــــــــاص" 

ال�قاء على أرض هذه الجز�رة وتعز�ز وجوده العســــكري فیها، ثم  
هي غیر إخراجــه منهــا بهز�مــة ال مثیــل لهــا في تــار�خ المعــارك  

طوال ســــت ســــنوات.   اإلیران�ة   – التي حفلت بها الحرب العراق�ة 
لتمهیـــد للهجوم الجـــدیـــد �ـــان یتســـــــــــــم فـــت لإلنت�ـــاه هو أن ا والال 
و�ه الذي له ســــــــمة المراوغة، ذلك أنه من غیر المعقول أن  �التم 

في بنغالدش قبل أســــــبوع من بدء الهجوم أن   إیران �علن ســــــفیر 
بالده ستحضر القمة اإلسالم�ة وترغب في حل س�اسي للحرب 

ومـثل هـذا األمر  عن طر�ق هـذه القـمة ثم یـبدأ الهجوم �ـعد أـ�ام. 
ي اللجوء إل�ـــه  یران اإل  الُحْكم ی�قى مراوغـــة من النوع اـلــذي إعتـــاد 

ــفیر   قبل �ل هجوم على العراق، إّال إذا تبین أن تصـــر�حات السـ
ــدائرة بین أهـــل یران اإل  ــة الصـــــــــــــراع اـل ــاـل   الُحْكم ي في جزء من حـ
ي، وأن ـهذا الســـــــــــــفیر هو من الحـمائم اـلذین ـما زالوا على  یران اإل 

 ن أمام صقور الحرب في قم. شيء من الوه 
د من هز�مة ساحقة للطرف و�زاء ما أسفر عنه الهجوم الجدی 

ــار متــــألق للطرف العراقي فــــإن الخوف من  یران اإل  ي و�نتصــــــــــــــ
لنسف القمة اإلسالم�ة    إیران محاولة �قوم بها صقور الحرب في  

مــا تزال واردة ومــا یزال وارد إحتمــال تجــدد لع�ــة الرهــائن �حیــث 
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ي �ــأنهــا  یران التي تــدور داخــل لبنــان في الفلــك اإل  تفــاجئنــا القوى 
ــ�ات أمیر��ة    وضــــعت الید  على �عض الرهائن الجدد ومن جنســ

ر لهـا ذـلك، أو أن هـذه القوى   وأورو��ـة، ور�مـا عر��ـة  إذا ت�ســـــــــــــَّ
و�تعل�مــات من طهران قــا�ضــــــــــــــت نهــائ�ــًا مــا لــدیهــا من رهــائن 

ز�مة  أورو�ي أكثر سـخاء ومن شـأنه إحتواء اله  - �موقف أمیر�ي 
 التي حدثت وعلى وجه السرعة. 

الهجوم �عــد مراوغــة أخرى  ي نفــذَّ ران ی اإل  الُحْكم ذلــك أن  إلى 
ــادق  ــودان الصــــ تمثلت ببدء الهجوم �عدما �ان رئ�س وزراء الســــ

  الُحْكم   إلى المهدي زار طهران وأعطى بز�ارته هذه صـــك غفران 
ي �ان في أشــــــــــــد الحاجة إل�ه لیرد على العاصــــــــــــفة التي  یران اإل 
اإلســـــــرائیل�ة �القول ما    –  اإلیران�ة   – ثتها الصـــــــفقة األمیر��ة أحد 

معـناه: ـها هو رئ�س وزراء ـثاـلث أكبر دوـلة عر�ـ�ة ورئ�س وزراء 
دولة    أفر�ق�ة ســكانًا ورئ�س وزراء أكبر  - ثالث  أكبر دولة عر��ة 

و�تفق معها. ولقد �نا نتمنى   إیران أفر�ق�ة ومسـلمة مسـاحة یزور 
ي الذي  یران ي منأى عن اللهیب اإل أن ت�قى أصــــــا�ع الصــــــادق ف 

لحق بـها. وصـــــــــــــح�ح أن الحرب مســـــــــــــأـلة معـقدة ول�س ـ�األمر  
ال�ســیر التوســط، ولكن �ان من األفضــل �قاء الصــادق المهدي 

مهمـته تنتهي ـ�النجـاح حین توافر ظروف تجـعل  إلى ـكإحتـ�اطي 
ــًال عن أن ز�  ــفقة األمیر��ة المؤ�د فضــــــ   - ارته طهران �عد الصــــــ

ــرا  - اإلیران�ة  ــابق جعفر نمیري  ئیل�ة تذ اإلسـ �رنا بز�ارة الرئ�س السـ
الـقاهرة �ـعدـما زار الرئ�س(الراـحل) الـقدس. وال ـندري ـما اـلذي    إلى 

كان ســـــــــــ�حدث لو أن الصـــــــــــادق أوفد َمن ینوب عنه أو إختار 
رئ�س  اإلرجـــاء أو التـــأجیـــل على األقـــل تمـــامـــًا �مـــا �فعـــل مع ال 
القمـــة  حســـــــــــــني م�ـــارك، أو أنـــه على األقـــل قـــام �ـــالز�ـــارة �عـــد 

عقدها أن    اإلســــــــــــالم�ة في الكو�ت والتي من الطب�عي في حال 
 ورغبتها في السالم ومناوراتها.  إیران تكشف ن�ات 

و�ذا جـازت المـقارـنة ـفإن حـدوث الهجوم �عـد أـ�ام من إنتهـاء  
أول    طهران التي ســــــــــــــجل بـها أنه   إلى ز�ارة الصـــــــــــــادق المـهدي 

مر الـصفقة  �عد إنكشاف أ  إیران مسؤول عر�ي رف�ع الشأن یزور 
إســــــــــــــقاط طـائرة الر�ـاب  إلى الثـ�ة هي مـثل لجوء جون قرنق الث 

المدن�ة السودان�ة �عد أ�ام من اللقاء الذي عقده الصادق المهدي 
في اد�س ا�ــا�ــا معــه. وهــذان األمران همــا إمــا حــالــة تــآمر على  

تر�د إحراقه سـودان�ًا وعر��ًا و�ما  رجل السـودان القوي من أطراف 
ك على أـساس إننا من خالل معرفتنا �عقل�ة  ـسوء حظ. ونقول ذل 

دي وطر�ـقة تفكیره نعرف أـنه �عـید النظر و�كثر الصـــــــــــــادق المهـ 
 من الحسا�ات. 

 و��قى أمران: 
ودًا �مــا  د ي الجــدیــد لم �كن محــ یران األول هو أن الهجوم اإل 

ــله و�نما �ان رئ�ـســـــ ي علي خامنئي �ع یران قال الرئ�س اإل  ًا  � د فشــــ

نجح و�حقق أغراضــــــه في قطع  وتم على أســــــاس أنه �جب أن ی 
ال�صــــــــــرة وتحقیق أكثر من موطىء قد یتمكن   – الكو�ت  طر�ق 

یون بواســـــــــــــطتــه من إحتالل منــا�ع النفط العراق�ــة وتهــدیــد  یران اإل 
منا�ع النفط الســعود�ة وتأمین الحد المعقول من الســالمة لقواتهم  

تغییر هـــذه القوات �ـــل   إلى ث ال �ضـــــــــــــطرون في "الفـــاو" �حیـــ 
إصــــــــــا�ة أفرادها �الطرش من �ثرة القصــــــــــف أســــــــــبوعین نت�جة 

العراقي الــذي ال ینقطع لهــا. �ــذلــك ان أهم�ــة ضـــــــــــــرب الهجوم  
ي الجـدـید هي في أـنه ـ�النت�جـة التي إنتهى إلیهـا �شـــــــــــــكـل  یران اإل 

. إّال أن اإلنتكاســـــــة لن تحدث اإلیران�ة إنتكاســـــــة �برى لألطماع 
�ــان الهجوم الــذي أخفق لن �حقق بــدا�ــة نهوض عر��ــة ال   ا إذ 
 ستمر حب�سة الصدور. ت 

و�ذا �تــب لهــذه الحــالــة أن تــأخــذ مــداهــا في النمو فــإن العــام  
ــ�كون عام خیر على األمة   1987 الذي نع�ش أ�امه األولى ســـــ

ضــــــــنا عام   الذي خســــــــرنا ف�ه الكثیر وضــــــــاعت منا   1986�عوِّ
ــتعید إزد  هارًا فقدته األمة ومن المؤ�د  خالله األحالم في أن نســـــــ

  - 12  –  27العراقي  اـلذي تم یوم  - أن لـقاء القـمة الســـــــــــــعودي 
ام بین الملك فهد بن عبد العز�ز والرئ�س  1986 حســــــــین  صــــــــدَّ

ــ�عید في حال حدوثه  ــاهم في تحقیق هذا النهوض الذي سـ ــ�سـ سـ
�ونه    إلى األمة إعتزازها بنفســـــــها. وأهم�ة اللقاء أنه إضـــــــافة    إلى 

ــول  للتبرك من   ــرفة في مكة وقبر الرســـــ خالل ز�ارة الكع�ة المشـــــ
كة في المدینة المنورة. تم في المنطقة الشــــــرق�ة من الممل  العر�ي 

ي علیهـــا مثلمـــا ســـــــــــــبق أن راهن على  یران اإل  الُحْكم التي یراهن 
 المز�د من تماسك الوحدة الوطن�ة.   إلى العراق و�نتهى الرهان 

التي ســــتشــــارك في  أما األمر الثاني فهو التمني على الدول  
ي أن  یران اإل  الُحْكم لى  القمة اإلســــالم�ة في الكو�ت �اإلصــــرار ع 

�شــــارك و�أخذ برأي األكثر�ة بل ورأي الجم�ع الذین یتمنون لهذا  
أن یتـعا�ش مع الجیران وفق ـقاعـدة لـكل صـــــــــــــاحـب حق   الُحْكم 

دوـلة ســــــــــــــ�ادتهـا ونظـامهـا اـلذي ترـ�ده، أو تتخـذ هـذه   ل حـقه ولكـ 
 ما �مل�ه الوجدان. الدول من القرارات 

مســــــــاندة الراغب في    وما �قوله الوجدان في هذا الشــــــــأن هو 
ــلم   ــر على أن ی�قى    إلى الســــ ــدي لَمن �عاند و�صــــ النها�ة والتصــــ

اإلزدهار  ة لهیب الحرب �ضـــــيء ســـــماء المنطقة بدًال من شـــــعل 
 والسلم والطمأنینة. 

 1987) ینایر( كانون الثاني 3 - مجلة "التضامن". لندن
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 أتعبتنا جوالتهم لقد  مورفي:    إلى سنجر  � من � 

ــادالموعـــد المقرر إلمن  شــــــــــــــهر حوالىقبـــل  القمـــة  نعقـ
ینایر (كانون الثاني)   26اإلســــــــــــالم�ة في الكو�ت وهو یوم 

ــاده أن �قوم   ــأ مفـ ــاء من واشــــــــــــــنطن ن�ـ ــاالت األن�ـ نقلـــت و�ـ
ر�تشــــــارد مورفي مســــــاعد وز�ر الخارج�ة األمیر��ة للشــــــرق  

طقة الشـرق األوسـط خالل هذا الشـهر من  إلىاألوسـط بز�ارة 
 الم�ة في أ�امه األخیرة.الذي ستنعقد القمة اإلس

 إلىـیدعو  ولى یـبدو هـذا النـ�أ من النوع اـلذيوللوهـلة األُ 
ــاح ــأن اإلدارة  اإلرت�ـ ــًا �ـ ــاعـ ــه �عكس إنط�ـ على أســــــــــــــــاس أنـ

األمیر��ة مهتمة جدًا �المنطقة العر��ة وقلقة على التطورات  
المنطقة والمخاطر التي تتعرض   التي تشـــــــــهدها �عض دول

. وأنــه لو �ــانــت  إیرانومن  لهــا �ق�ــة الــدول من إســــــــــــــرائیــل
اإلدارة األمیر��ة غیر مهتمة لما �انت أوفدت الرجل الثاني 
في وزارة الخـارج�ـة لكي یتجول بین هـذه العـاصــــــــــــــمـة وتـلك 

 و�قا�ا المسؤولین في الدول التي سیزورها.
ن الن�ـأ یبـدو �مـا لو أنـه مـا �جوز إعت�ـاره هـد�ـة  اكـذلـك 

ن إذاعتــه قبــل ا�معنى العــالم العر�ي  إلىالوال�ــات المتحــدة 
قد  1986�ضـــــع ســـــاعات من إنتهاء الیوم األخیر في عام 

ــد منهــا أن الوال�ــات المتحــدة تقول للعرب مــا  �كون القصـــــــــــــ
أكثر حیو�ة   1987معناه: إننا ســـــنحاول أن نكون في العام 

ــا�ــاكم من اإلهتمــام الــذي أبــدینــاه عــام إزاء إ  هتمــامنــا �قضـــــــــــــ
1986. 

اء مثل هذه األن�اء حول ولكن الشـــعور العر�ي الســـائد إز 
ــالـــــك إكتراث بهـــــذه الم�ع وث أو ذاك هو أنـــــه لم �عـــــد هنـــ

المهمـات التي �قوم بهـا الم�عوثون. ولم �عـد هـناك َمن �عتـقد 
ل خیر المنطـقة �أن هذا الم�عوث أو ذاك ســــــــــــــ�عـمل من أجْـ 

 �ساعد على حل المشاكل التي تواجهها دولها.و 
امت  ولو أن مؤســـــــســـــــة أمیر��ة محایدة لإلســـــــتقصـــــــاء ق

�إجراء إســـتفتاء في المنطقة شـــمل عینة من �ضـــع ألوف أو 
�ضــــع مئات من المواطنین والرســــمیین ألكتشــــفت أن نت�جة  
هـذا اإلســــــــــــــتفـتاء تتلخص �عـ�ارة من ثالث �لمـات هي: لـقد  

 نا جوالتكم.أتعبتْ 
طن اقـــد أتعبـــت جوالت الم�عوثین األمیر�یین المو نعم، ل

أن �شـعر �عدم الثقة العر�ي ولم �عد یثق �أهدافها ومن حقه 
د إضــــــــطرا�ًا �عد أن �صــــــــل الم�عوث ما دامت المنطقة تزدا

 و�بدأ جوالته.
ونعم، لقـــــــد دمرت جوالت الم�عوثین األمیر�یین �ـــــــل 

اآلمـــــال التي نعلقهـــــا على الوال�ـــــات المتحـــــدة. ومن حق  
المســـــؤول العر�ي أن �صـــــاب �خی�ة األمل ألنه عندما یبني  

ــاس عالق ــته الخارج�ة على أســـ ــ�اســـ ــو�ة مع ســـ ــ�ه عضـــ ة شـــ
الوال�ــات المتحــدة ثم �صــــــــــــــــاب �خی�ــات األمــل من اإلدارة 

یهـا فـإن ذلـك �فتح ال�ـاب أمـام تســـــــــــــــاؤالت األمیر��ـة وم�عوث
كثیرة من بینهـا، أو فلنـقل أهمهـا ولمـاذا �جـب أن نتعـامـل مع 

 �ات المتحدة بهذا األسلوب؟الوال
ن العر�ي، حــاكمــًا ومحكومــًا، بــدأ �ــالفعــل �خــاف أونعم، 

عوا �فعله الم�عوثون األمیر�یون خصـوصـًا أن هؤالء وسـَّ مما 
و  1973خالل جوالتهم على مدى ثالث عشــــرة ســــنة (بین 

) مســــــــاحة اإلضــــــــطراب بدل أن �حققوا اإلســــــــتقرار،  1986
حكومــاتهم صــــــــــــــورة  إلىا �عــدمــا �ــان األمــل �بیرًا �ــأن ینقلو 

واقع�ة عن أحوال المنطقة وهمومها ومشـاكلها ومطالبها، إذ 
�عض دول المنطقة للتشـــــــــو�ش وتعمیق    إلىتون فقط بهم �أ

الهوة بین هـذا النظــام وذاك، وتحر�ـك مشـــــــــــــــاعر دفینــة من 
 شأن تحر�كها أن یثیر الفتنة بین أبناء الشعب الواحد.

مـا فعلـه الم�عوثون  و�كفي لتـأكیـد هـذا الكالم التـأمـل في
ر  جاألمیر�یون معنا خالل ثالث عشــرة ســنة بدءًا من ��ســن

نتهجها، مرورًا �فیلیب حبیب  إي طوة خطوة التوســـــ�اســـــة الخ
ُحْسن التفهم منه على أساس أنه عر�ي األصل  الذي توقعنا

ــل و�نـقل حق�قـة   و�ســــــــــــــتط�ع أن �عتمـد لغـة مخـاطـ�ة أفضــــــــــــ
ــارد م ورفي وجوالـته األمور �شــــــــــــــكـل أمین، و�نتهـاء بر�تشــــــــــــ

 المتقطعة.
وعندما نتأمل نكتشــــــف أن الم�عوثین �عثروا اآلمال بدل  

ن الحـد األقصــــــــــــــى اوا الحـد األدنى. هـذا إذ إعتبرـنا أن �حقق
 غیر مت�سر.

و��قى أن جولة مورفي المتوقعة قبل القمة اإلســــــــــــــالم�ة  
في الكوـ�ت ت�عـث في النفس المخـاوف من أن �كون الرجـل 

ــد یزرع في نفوس   اآلتي من واشــــــــــــــنطن ل�جمع ــائق قـ الحقـ
ــالمي مخاوف تجعلهم في حال عقد  �عض قادة العالم اإلســــ

ــة  ــد األدنىالقمــ ــد �عرب  ،ال یتفقون على الحــ ــذلــــك نفقــ و�ــ
و�مســــــــلمین فرصــــــــة ذهب�ة لكي �حل اإلســــــــتقرار محل هذا 
الجنون الســــــائد في المنطقة منذ خمس عشــــــرة ســــــنة والذي 

ــائهـا ورجـالهـ  لـ�ة ؤو ا المـســـــــــــــ تتحمـل اإلدارة األمیر�ـ�ة برؤســــــــــــ
 الكبرى فیها.

ــًا إننا نســـــــمع بین الحین واآلخر �المًا مؤداه   ی�قى أ�ضـــــ
لوال�ات المتحدة تفعل ما یناسـب مصـلحتها. وفي ضـوء أن ا

الم�عوثون على مدى ثالث عشــــرة ســــنة وأكثر فإننا  ما فعله 
ــلوب التعامل مع العرب في  نعتقد أن الوال�ات المتحدة �أســـــــ
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�خــدم مصــــــــــــــلحــة اإلتحــاد  هــذه الســــــــــــــنوات �ــانــت تفعــل مــا
 السوف�اتي ول�س مصلحتها.

الوال�ــات  و�كفي لتــأكیــد ذلــك عقــد مقــارنــة بین ســــــــــــــمعــة
ف�اتي. أل�س صــــح�حًا إننا قد المتحدة وســــمعة اإلتحاد الســــو 

نجد من أصــــــــــل �ل مائة مواطن عر�ي عشــــــــــرة ال �حبذون  
ــوف�اتي لكننا �التأكید نجد نصـــف هؤالء  ــة اإلتحاد السـ ــ�اسـ سـ

 ا �المًا �بیرًا جدًا.�قولون عن أمیر�
عهـدًا  1987لعـل وعســــــــــــــى تبـدأ الوال�ـات المتحـدة عـام 

المنطقة    إلى�صـــــــــ�ح قدوم الم�عوث األمیر�ي   جدیدًا و�ذلك
. نقول لعـل وعســــــــــــــى، و�ن �نـا في اإلرت�ـاح إلىأمرًا یـدعو 

 قرارة النفس نشعر أن أمیر�ا هي أمیر�ا ولن تتغیر.

 1987كانون الثاني (ینایر)  10 - مجلة "التضامن". لندن

     

 �امل ونصف إنجاز إنعقاد

ل القمــة حــد أن أمر تــأجیــ  إلىتضــــــــــــــــاءلــت المفــاجــآت 
ــمها   نعقاد�ة. و�ذلك أمر تغییر مكان اإلاإلســــالم قد تم حســ

�صــــــــ�غة شــــــــ�ه نهائ�ة، عندما �نا نكتب هذه الســــــــطور یوم 
11-1-1987. 

م اـلدول اإلســــــــــــــالم�ـة في ســــــــــــــمـاء  و�عـد أـ�ام ترتفع أعال 
الكو�ت. و�لتئم شـمل الحكام المسـلمین الذین سـ�شـار�ون في 

�مثـا�ـة نقطـة مؤتمر القمـة الـذي في إســــــــــــــتطـاعتـه أن �كون 
ل في تار�خ األمة اإلســــــالم�ة �جناحْیها العر�ي أو غیر تحوُّ 

العر�ي، أو أن �كون أمثولة للمؤتمرات التي تشـــــــــ�ع نتائجها  
ــبب عجز هذا التجمع الكبیر  اإلح�اط في النفوس وذلك �ســـــ

 عن أن یتخذ مواقف �ثیرة تطال�ه األمة �أن یتخذها.
لكثرة تشـا�ك  وصـح�ح أن الزمن الراهن ل�س زمن الحسـم 

رة على الحســــــــــــــم ال �عني أنه ل�س  األمور، إّال أن عدم الـقد
ــم   إلىفي اإلمكان إتخاذ مواقف قد تؤدي في مجملها  الحســــ

 مشارفه. إلىأو 
القمة هو النصــــــــــــر  إنعقادومن المهم عدم إعت�ار مجرد 

أن عـقد القمـة  الكبیر اـلذي تحقق إّال إذا �ـاـنت الكوـ�ت ترى 
ــیها ــالم�ة على أراضـــــــ ولى وهو أمر �حدث للمرة األُ  -اإلســـــــ

�شكل إنجازًا   -قمة غیر خل�ج�ة في هذه الدولة إنعقادأ�ضًا  
كبیرًا �صــــــــــرف النظر عما تتخذه هذه القمة من مواقف وما 

 �صدر عنها من نتائج.

ولكن مجرد عـقد القمـة �عـد اـلذي حـدث من مـناورات هو 
 نعقادالنصــــــف اآلخر ونقول أن اإل نصــــــف اإلنجاز، و��قى

ي ـ�ان یراناإل الُحْكمز على أســــــــــــــاس أن ف إنجـاهو نـصـــــــــــــ 
 إلى�ــالفعــل ال یر�ــد لهــذه القمــة أن تنعقــد مخــافــة أن تتحول 

 هیئة إتهام ضده.
ــات أحكامها فإن  ــ�اســــــــ ومع األخذ في اإلعت�ار أن للســــــــ
أكثر ما �خشـــــاه المرء هو أن تكون الصـــــ�غة التي إســـــتقرت  

مة ى أن تكون قنالقمة اإلسـالم�ة مشـروطة، �مععلیها حال 
ًا بدل أن تكون القمة التي تتخذ فیها المواقف، بل عاد�ة جد

 والمواقف المتشددة.
والقول ـ�أنـها قـمة عـادـ�ة جـدًا �معنى أن تكون القـمة التي 
ال تتوقف أمام القضــــا�ا األســــاســــ�ة، و�نما تقفز فوقها وتهتم  

ــافة  ــائل الثانو�ة، إضــــــــــ ض التمن�ات من هنا �ع  إلى�المســــــــــ
 و�عض المواعظ من هناك.

حدث  وز�ادة في التوضـــ�ح �مكن القول أن هذه القمة ســـتُ 
الصـــــــــــدمة في نفوس �ضـــــــــــع مئات من المالیین في العالم 

  اإلیران�ة -اإلســــالمي، إذ �انت ســــتقول عن الحرب العراق�ة
ــذه الحرب �موقف  ــدل أن تقتحم غمـــار هـ كالم التمن�ـــات بـ

ل صـر�ح الطرف الذي ال یوقف سـ�اسـي واضـح یدین و�شـك
ف اإلســـالم�ة التي تغذي هذه الحرب �الســـر الحرب واألطرا

العَلن. ولعل من محاســن المصــادفة أن هذه الحرب ل�ســت و 
ــة غیر  ــدول اإلســــــــــــــالم�ـ ــد الـ بین دولتْین عر�یتْین لكي تبتعـ

ن یتهمهــا �ــأنهــا العر��ــة عن هــذا الحر�ق مخــافــة أن تجــد مَ 
أخرى، و�نمـا هـذه الحرب تـتدخـل في شــــــــــــــؤون داخلـ�ة ـلدول 

م�ة عر��ة ودول إســــالم�ة غیر عر��ة،  هي بین  دولة إســــال 
ن القمـة اإلســــــــــــــالم�ـة مطـال�ـة �ـالتـدخـل مـا دام امعنـاه وهـذا 

ل وْقف الحرب، التـدخـل هو �ـالمفهوم اإل�جـابي، أي من أجْـ 
وما دامت هذه القمة هي قمة المســـــلمین العرب والمســـــلمین 

 غیر العرب.
ــدمة في  والقول �أن قمة ال كو�ت �مكن أن تحدث الصـــــــــــ

ات المالیین من المســـــــــــلمین إذا �انت لن نفوس �ضـــــــــــع مئ
، ســــــــــــــب�ـــه أن هـــذه  اإلیران�ـــة -حم غ�ـــار الحرب العراق�ـــةتقت

الحرب بدأت تهدد طمأنینة �ل مســلم، بل، وهذا هو لألهم،  
بدأت تزرع في نفس المســـــــــلم، نت�جة عدم وضـــــــــع حد لهذا 

اإلصــــــــــــــرار على ي في موضــــــــــــــوع الحرب و یرانالعنـــــاد اإل
صــته: هل هذا هو اإلســالم؟  إســتمرارها، شــعورًا ضــمن�ًا خال 

ــع ور �مكن أن یتطور �حیث نجد َمن �قول بل أن هذا الشـــــــــ
بینه و�ین نفســــــــــــــه ما معناه: إذا �ان القادة المســــــــــــــلمون ال 

ل إنهاء هذه الحرب �جدون صـــــــ�غة حل �فرضـــــــونها من أجْ 
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ــنوات بین دولتْین مـســــ  ــ�ع ســـ لمتْین،  التي تدور رحاها منذ ســـ
ــتندیْ  ــأن القتا�تاب هللا وأحادیث   إلىن مســـ ــول في شـــ ل الرســـ

والســـالم وأصـــول التعا�ش، فهل أنهم ینتظرون مجيء الحل 
 لمن دولة تعتنق الدین المس�حي مثل الوال�ات المتحدة ودو 

أوروـ�ا، أم من دوـلة ملحـدة مـثل اإلتحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي و�قـ�ة  
د�انتها الخاصة  الدول التي تسیر في فلكه، أو من دولة لها

 مثل الهند البوذ�ة؟
جـة أنـه  ر د إلىالم ل�س تنظیرًا، و�نمـا هو بـدهي الك وهـذا

 یبدو �مثا�ة تنظیر.
ذلك من الجائز القول، في ضـــــــــــوء إصـــــــــــرار ُحْكم   �لىو 

على إ�قـاء الحرب مســــــــــــــتعرة ورفض   إیرانرجـال الـدین في 
القبول �ـــأي دعوة لوقف القتـــال، وفي ضــــــــــــــوء دعم �عض 

ًا وغیر عرب له، وسـكوت المسـلمین اآلخر�ن المسـلمین عر�
.. إنه من عر�ًا وغیر عرب عن ممارســـــــته ومســـــــلكیته هذه.

الجائز القول في ضــــوء ذلك أن األج�ال المســــلمة �عد اآلن 
ســتكون أقل تماســكًا وأكثر قابل�ة للســقوط في شــرك األفكار 
ــة  ــة من نوع القمـ ــا �فترض في قمـ ــذا مـ ــة عنهم . وهـ الغر��ـ

لكو�ت أن تع�ه وأن تتصــــرف في ضــــوء ما اإلســــالم�ة في ا
 القناعات. تمل�ه

إن �المًا �ثیرًا �مكن أن �قال في شــأن القمة اإلســالم�ة  
هــا على �فــة تــأجیلهــا، إنعقــادالتي رجحــت حتى اآلن �فــة 

والتي نــأمــل أن ترجح �فــة قــدرتهــا على إنجــاز الحــد األدنى 
المطلوب منهــــا على �فــــة العجز في اإلنجــــاز، �حیــــث ال 

، و�كفي  ، هو اإلنجــاز الــذي تحقق نعقــادن مجرد اإلأ تعتبر
أي ب�ان یتضــــــــمن أ�ة توصــــــــ�ات أو أ�ة �عد ذلك إصــــــــدار 

�مثـا�ـة الواجـب،  نعقـادتمن�ـات، و�نمـا تعتبر �ـأنـه إذا �ـان اإل
فإن الدخول في في عمق الهموم اإلســـــــــــــالم�ة هو أقرب ما 

 الفر�ضة. إلى�كون 
 -العراق�ــةوال نظن أن هنــالــك همــًا أكبر من هم الحرب 

ة إ�جاد وب من الدول اإلســــــالم�، التي، تكرارًا، مطلاإلیران�ة
حـــل لهـــا أو على األقـــل إتخـــاذ  موقف جـــذري من الطرف 
اـلذي یتســــــــــــــبـب في إســــــــــــــتمرارهـا. قبـل أن �كون هـذا األمر 
مطلو�ًا من هذه الدولة أو الدولة المســـــــــ�ح�ة، أو تلك الدولة 

ــدول ــة أو الـ ــدولـ ــك الـ ــدة، أو تلـ ــدول الملحـ التي تعتنق  أو الـ
 وذ�ة.د�انات خاصة مثل الد�انة الب

القمـة  إنعقـادو��قى هـاجس نســــــــــــــجلـه نحن وعلى أبواب 
ي الذي أخفق، على یراناإل  الُحْكماإلســـالم�ة، وهو أن �كون 

ما هو واضــــــــــح حتى �تا�ة هذه الســــــــــطور، في تأجیل عقد 
هـا، قـد �كون هنـالـك لـه بین إنعقـادالقمـة أو في تغییر مكـان 

ــمن معادلة تقوم   ــیرد له "الجمیل" ضــــــــ كوال�س القمة من ســــــــ
الكامل للقمة اإلســـــــالم�ة فإن علیها  نعقادلى أنه مقابل اإلع

 تحقیق نصف إنجاز.. ال أكثر.
لتي �فترض أن او�ذا حـدث ذلـك فمـا هو الموجـب للقمـة 

ــلمون  ــیر�حه المســـــــ تكون قمة المعتدى علیهم، وما الذي ســـــــ
عتدى علیهم، �ســــبب هذه الحرب �شــــكل م�اشــــر أو غیر الم

 م�اشر، من مواعظها.

 1987 كانون الثاني (ینایر)  17 - من". لندنمجلة "التضا

     

 قمة خط النار 

مـا اـلذي �مكن للمرء أن �قوـله قـبل أســــــــــــــبوع من الموعـد 
 القمة اإلسالم�ة في الكو�ت؟ نعقادالمقرر إل

اعته أن �قول الكثیر والجواب عن ذلك هو أن في إستط 
من التمن�ات و�ســـجل الكثیر من الحقائق الموضـــوعة وعلى 

 اآلتي نورد هذه الحقائق: النحو
إن القمة اإلسـالم�ة هي المناسـ�ة المثال�ة لتضـمید    -أوالً 

و�ما  الجراح، وهي أ�ضًا المناس�ة المثال�ة لحفظ ماء الوجه. 
لوجوه التي  أن الجراح �ثیرة ومعظمهــا من النوع الــذي ینزف وا 

ما من شـــأنه أن �حفظ ماءها �ثیرة أ�ضـــًا فإنه بدًال    إلى تحتاج 
األخــذ والرد على قمــة الكو�ــت وهــل نشـــــــــــــــارك أو ال   من هــذا 

ــارك و�ذا   ــئلة من  نشـ ــرات األسـ ــتوى، وعشـ ــار�نا فعلى أي مسـ شـ
نـــه بـــدًال من هـــذا األخـــذ والرد �ـــان �فترض في  ا هـــذا النوع.. 

أطراف �ثیرة أن تقول أن هــذه القمــة التي تحتــاجهــا المنطقــة.  
 عـقدهـا   إلى ولو أنـها لم تكن مقررة لـكان من الواجـب الســـــــــــــعي 

 إستثنائ�ة. �صفة 
إن عـقد القمـة اإلســـــــــــــالمـ�ة في الكوـ�ت معـناه أنهـا  - ـثانـ�اً 

. و�مـا أن  اإلیرانـ�ة  - الحرب العراقـ�ة  إلى تنعـقد في أقرب نقطـة 
ســــــــیها وطول ســــــــنواتها ال تخص آ هذه الحرب �آثارها وعمق م 

اـلدولتْین المتحـار�تْین فقط و�نمـا تخص �ـل دول المنطقـة و�ـل  
هذه القمة أنها قمة   ن الجائز إعت�ار إلســــــــــالم�ة. فإنه م الدول ا 

خط النـار . وألنهـا �ـذـلك ـفإنهـا مـا هو مطلوب منهـا �ثیر، أو  
و الحــد األدنى إذا �ــان تحقیق اإلنجــاز فلنقــل أن المطلوب ه 

الذي یتناسـب مع الطموحات وهو الحد األقصـى غیر مت�سـر.  
  - والحــد األقصـــــــــــــى هو أن توقف هــذه القمــة الحرب العراق�ــة 

ار تتبنـاه مجموعـة إســـــــــــــالم�ـة عر��ـة وغیر عر��ــة  قر �  اإلیران�ـة 
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مجلس األمن �مســـــــــــــــانــدة دول�ــة   إلى و�حظى وهو في طر�قــه 
المجلس قرار ال تســتعمل الدول الدائمة   �حیث �صــدر عن هذا 

تقول ال   إیران العضـــــو�ة حق "الفیتو" في شـــــأنه و�ذلك ال تعود 
ــدر  ــالم �صــ ــتهدف وقف الحرب ولكل نداء ســ ــعى �ســ لكل مســ

العراقي وهي عندما ترفض فعلى أساس أن اللع�ة   عن الجانب 
 رب مشتعلة ما تزال قائمة. الدول�ة في إ�قاء الح 

صـدور ب�ان یتجاوز التعابیر التقلید�ة   أما الحد األدنى فهو 
وال   إیران التي ثبت حتى اآلن أنها لم تشـــــكل أداة ضـــــغط على  

هي أفادت العراق في شــيء. وما نعن�ه هو صــدور ب�ان یدین 
ــتمر  ــتنزف دماء إســـــ ار الحرب أو �قول أنها حرب مجنونة وتســـــ

م. و�ین ب�ان �حدد �اإلســم الطرف المســؤول  المســلمین وخیراته 
رار الحرب. وعدم صــدور هذا الب�ان المطلوب معناه  عن إســتم 

ــاواة بین المعـتدي والمعـتدى علـ�ه و�ین اـلداعي   أن هـناـلك مســـــــــــ
 یر. التدم و اإلستمرار في القتل    إلى السالم والداعي   إلى 

  أجـــازت ن منظمـــة المؤتمر اإلســـــــــــــالمي التي ا ذلـــك  �لى و 
لنفسها تجمید عضو�ة مصر �عدما أبرم الرئ�س (الراحل) أنور 

ادات صفقة �امب د�فید �ات من واجبها أن تجمد عضو�ة الس 
ــلو�ًا وحیدًا للتعامل و�ما �شـــــــــكل  الدولة التي تعتمد الحرب أســـــــ

 خروجًا على روح�ة العمل اإلسالمي. 
  - إجراءت �ثیرة على الصـــعیدْین الســـ�اســــي  فضـــل �  - ثالثاً 

اإلعالمي واألمني إتخذتها الدولة الكو�ت�ة فإنه �ات قبل أسبوع  
ــع�ـــًا على أحـــد   نعقـــاد حلول الموعـــد المقرر إل من  القمـــة صـــــــــــ

ما  التملص  من المشــــــــار�ة في القمة اإلســــــــالم�ة . ولعل هذا  
�فســـر ظاهرة عدم ورود إعتذار رســـمي من أحد عن المشـــار�ة  

ى رغم أن الوسائل اإلعالم�ة لدى ال�عض �انت توحي �أن  عل 
 الك َمن س�قاطع. هن 

  نعقاد في الكو�ت هو اإل القمة اإلســــــالم�ة  إنعقاد إن   - را�عاً 
المـناســــــــــــــب في الزمن المـناســــــــــــــب. و�ذا ـ�ان أمیر الكوـ�ت لم  

عقد القمة الخامســة   إلى  1984ه الدعوة عام �فترض وهو یوجِّ 
ــتتطور  هـــذه الخطورة التي هي   إلى في بالده أن األمور ســـــــــــ

ــاءت أن ُ�كـتب لـهذه القـمة أن   علیـها ـفإن األـقدار هي التي شـــــــــــ
تنعقـــد وفي هـــذه الظروف �ـــالـــذات في الزمـــان التي �مكن أن  

 �شكل نقطة تحول في أمور �ثیرة. 
ة أهمیتهــا في أنهــا هــذه المرة �ــالــذات تنعقــد في  قمــ وهــذه ال 

الكو�ت في  دولة عر��ة إســـــــــالم�ة وفي منطقة الخل�ج و�الذات 
ــًا هي األكثر   األكثر قر�ــًا من خط النــار. لكن الكو�ــت أ�ضــــــــــــ
حرصــًا على إطفاء حر�ق الحرب ولعل هذا ما �فســر إصــرارها 

رف النظر عن القمة، ثم على أن تنشــــــــط  ـصـــــــ على أن ال یتم 
 ل توفیر اإلجماع  أو ما �ش�ه اإلجماع. الدیبلوماس�ة من أجْ 

ن تجعل الدول  ن أ ن القمة اإلســالم�ة الخامســة �مك أ و��قى 
ــأن في القرار الدولي   ــحاب شــ ــاء أصــ ــت واألر�عین األعضــ الســ
بدل هذه الســــــمعة التي تالزم أي �الم عن الدول اإلســــــالم�ة.  
وخالصــة هذه الســمعة أن الدول اإلســالم�ة لن �كون لها شــأن  
ما دامت ال تسـتط�ع إقناع إحدى هذه الدول �أن الموافقة على  

ــار�ـــة في قمـــة لت�ـــادل الرأ   �جـــب أن �كون ثمنهـــا  ي ال المشـــــــــــــ
 إیران خمسـین ألف قتیل فضـًال عن الخراب الكبیر. وقد دفعت 

ل أن تشــــــــــــــارك في القمـة هـذا العـدد الهـائـل من القتلى من أجْـ 
ــالم�ة أو �األحرى من أجْ  ل أن تقول نعم أو ال، و�انت اإلســــــــــ

ــبوع من الموـعد  المـحدد  حتى �ـتاـ�ة ـهذه األســـــــــــــطر قـبل أســـــــــــ
 ى أن تقول هذه الكلمة. عل  القمة غیر قادرة  نعقاد إل 

م�ة الخامســة تقف على شــفیر  ال ی�قى أ�ضــًا أن القمة اإلســ 
الـهاوـ�ة أو فلنـقل أنـها على مفترق طرق. ـفإـما أن تنعـقد وتحقق  

  – الحـــد األدنى وأمـــا قـــد �حـــدث تفكـــك في الصـــــــــــــف العر�ي 
اإلســــالمي �حیث یبتعد مع الوقت المســــلمون غیر العرب عن  

ــلمین العرب واإلبتعـاد  هو إبتعـاد عن التعـاطي في   هنـا المســـــــــــ
 شؤون مشتَركة. 

ــلبي من جــانـــب  وَمن یــدري فقــد �كون هــذا الموقف الســـــــــــ
ال�عض تجاه القمة اإلسـالم�ة ال �سـتهدف فقط الكو�ت �مكان 

ســـــس التعاون  القمة و�نما �ســـــتهدف تقو�ض أُ  نعقاد مناســـــب إل 
�فعل  إیران الحالي في    الُحْكم اإلســالمي . وقد �كون   – العر�ي 
ع قبل ثماني عشـــــــــرة ســـــــــنة على  أســـــــــاس أنه لم یوقِّ لى  ذلك ع 

ــیته تنحصـــر في   ــاسـ میثاق منظمة المؤتمر اإلســـالمي وأن حسـ
خرى ألنـه إذا إعترف ولى هنـا ولكنـه یتـذرع �حجج أُ اـلدرجـة األُ 
ــاه الراحل فهذا �عني أنه �قر �أمور تحمل �منظمة وقَّ  عها الشــــــــــ

 سقط.   عهد  توق�ع 
 معقول؟   وقد �قال في ص�غة التساؤل: هل هذا 

ِمن أن   الحكمة والجواب: �ل شــــــــيء معقول. و�ّال فما هي 
ــل  یران اإل  الُحْكم یتخذ  ي من هذا الموقف من قمة لن �جد أفضـــــ

منها إلخراجه من مأزق الحرب وفي الوقت نفســــــــــه قادرة على  
 أن تضمد الجروح وتحفظ ماء الوجه؟ 

وتكرارًا، إن هــذه األســـــــــــــطر هي �عض التمن�ــات و�عض 
�ة �جد المرء نفســـــــــه یوردها قبل أن یدخل ع الحقائق الموضـــــــــو 

 العد العكسي للقمة اإلسالم�ة مرحلة الساعات األخیرة. 
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 حي على الوفاق 

جلس أ ســـاعة من ســـاعة الصـــفر �نتُ  150 حوالىقبل 
عهـد دولـة الكو�ـت ورئ�س الوزراء الشــــــــــــــ�خ  في مكتـب وليّ 

ســئلة مألت صــفحة  أعد العبد هللا الســالم الصــ�اح، ومعي ســ 
  .�حجم الفولسكاب

ــیتم فیها  أ ســـاعة الصـــفر التي   عنیها هي الســـاعة التي سـ
ــة، ط�قفتتاح القمة اإلإ ــالم�ة الخامسـ لما هو مقرر، وفي  اً سـ

القمة  مور �ثیرة تتعلق بهذهأما االســئلة فهي حول  أالكو�ت 
اللحظـــة  اوالت فيمن�ـــة ومحـــ أمن مواقف وتمن�ـــات وخطط 

ن �شـــــــــــــــارك،  أفي المقـاطعـة  اً ن �ـان راغ�ـ قنـاع مَ خیرة إلاأل
مســــــــتوى رئ�س   ىللمشــــــــار�ة عل اً ن ل�س متحمـســـــــ قناع مَ وإل

 .الدولة �أن �عید النظر في موقفه
ن الش�خ سعد بدأ أ اً ختصر، خصوصأن  أولقد حرصت 

دیــــدة من العمــــل للقمــــة فور هــــذا اللقــــاء معــــه مرحلــــة ـجـــ 
 �عد هذا اللقاء تبدأ غرفة عمل�ات "لقولسالم�ة لخصها �ااإل

 . "نجاز هذه المهمة الصع�ةالقمة عملها. وفقنا هللا إل
 نها مهمة تار�خ�ة.  إبل  وقلتُ 

ســـــتفید من النصـــــف أأما ��ف اختصـــــرت و�ما �جعلني 
ســـاعة التي حصـــلت علیها من وقت صـــاحب الســـمو، فهي 

ن أسئلة. ولمجرد  أش�خ سعد �ل ما سجلته من  انني قرأت لل
  :تيجاب سموه عل النحو اآلأنتهیت أ

خترـنا اســــــــــــــلوب التحـدي من إ«تقول انـنا في الكوـ�ت  -
لكنه التحدي  .صـــــــــــح�ح  ســـــــــــالم�ة، وهذال عقد القمة اإلجْ أ

 �جابي ول�س �المعنى السلبي. �المفهوم اإل
ولـ�ة. بنـتائجـه األ اً لكـنه ـ�ان رائعـ  ي مرهـقاً حـدولـقد ـ�ان الت

ــعداء جد ــة ن القمة اإلأ� اً ونحن ســـ ــالم�ة الخامســـ جتازت  إســـ
عنق الزجـــــاجـــــة فلم نتراجع عن عقـــــدهـــــا ولم تســــــــــــــتوقفنـــــا  

شــــــــــــــاعات التي �انت تنتشــــــــــــــر و�تولى ال�عض ترو�جها  اإل
قول قبل أمن�ة. ومن موقع المســــــؤول�ة وتتعلق �المســــــائل األ

ــاد المؤتإســــــــــــــبوع من أ حوالى ن االجهزة االمن�ـــــة أمر نعقـــ
ــة في الدولة   ــر تخذت �ل اإلإالمختصــــــــ ور�ة،  جراءات الضــــــــ

خـــذ �مـــا حـــاول ال�عض زرعـــه في نـــا فال داعي لأل ومن ه
ــة التي أذلـــك �مكنني  �لىالنفوس، و  ــأنینـ ن اضــــــــــــــ�ف الطمـ
شــــــــقاء ردناها لأل أنفســــــــنا هي ذاتها الطمأنینة التي نر�دها أل

مة ت�حث هموم األن  أالذین توافدوا للمشار�ة في قمة هدفها  
قاد هو عنن مجرد اإلأذا �نت تقول ��كثر هذه الهموم و أوما 

ن أل�ه هو  إن ما نطمح أضـــــــــ�ف �أنني إنصـــــــــف النجاح، ف

اني لكي �كتمــل النجــاح. وهــذا �كون ثــ یتحقق النصــــــــــــــف ال
ــقاء بتوصــــل القادة األ دنى من القرارات لحد األاخاذ إت  إلىشــ

 سالمي. متنا العر��ة وعالمنا اإلأالتي تحتاجها 
ــأنه  إومن جانبنا ف ننا وضـــــعنا من التســـــهیالت ما من شـــ

ذن إ�ـ  اً جـاب�ـ إ� اً جواء التي تجعلـه مؤتمر للمؤتمر األ ان �حقق 
 هللا. 

سالم�ة في هذه كرر مجرد عقد مؤتمر القمة اإلأوأعود ف
و�مسـلمین هو التحدي الكبیر الظروف التي نجتازها �عرب 

ن النجـاح إمة مع تطلـعات الشــــــــــــــعوب فـ ذا تجـاوب قادة األ�و 
  .نل�ه الشعوب حق لها علینا �مسؤولیإمؤ�د. وما تتطلع 

 تمناه؟ أما الذي 
لخص التمن�ــــات �ــــالقول حي  أنني إتمنى الكثیر. بــــل أ

التضـــــــــامن لقد قام التعا�ش والتعاون  ىعلى التفاهم حي عل
 .فات والدماء والدمار�معزل عن الخال 

ــافة إي ســــ جد نفأو   ن المطلوب ل�س إقول.  أذلك   إلىضــ
ــاطــة هو ال قــدرة لقــادة األ اً تعجیز  مــة عل�ــه المطلوب ب�ســـــــــــــ

میثـاق   ىلقینـا نظرة علأمور متفق علیهـا. ونحن لو أ بیـتثت
ســــــالمي الذي صــــــدر قبل ثماني عشــــــرة  منظمة المؤتمر اإل

اق  ثـ أن هـذا المیســـــــــــــــنة مـا اـلذي نراه؟ وجوابي عن ذـلك هو 
ن �حقق  أو�ــالــذات البنــد الــذي یتضــــــــــــــمن الم�ــادىء �فیــل �ــ 

التعا�ش والتضــــامن والتفاهم والتعاون بین المســــلم والمســــلم، 
ــلم  ان� اً عر�� ــ�ة  أعتقد أ م غیر عر�ي و أهذا المســــــ نها مناســــــ

نعقــاد إه�ــة أ  ىفي هــذه الم�ــادىء ونحن عل أجیــدة لكي نقر 
ما �جري حولنا ثم  ســـــــــالم�ة الخامســـــــــة ونتأمل في القمة اإل

 .مثولة المطلو�ةنخرج �األ
ــامـــة بین الـــدول "بن المبـــدأ االول �قول إ ــاواة التـ المســــــــــــــ

ــاء" الثــاني على  وهو مطلــب نر�ــده و�نص المبــدأ األعضـــــــــــــ
الشــــــــــــــؤون  يحترام حق تقر�ر المصــــــــــــــیر وعـدم التـدخـل ف"إ

خـذ بهـذا المبـدأ لكي و�كفي األ األعضــــــــــــــاء"اـلداخل�ـة لـلدول 
ــاء فترـتاح �ـل دوـلة من اـلد منظمـة المؤتمر  يول االعضــــــــــــ

ستقالل  �حترام س�ادة و "إالث بـــ ثسالمي. و�وصي المبدأ الاإل
ــوأووحدة  ــي �ل دولة عضـــــ ــافةإوهذا المبدأ  "راضـــــ  إلى  ضـــــ

حل ما قد ینشـأ من منازعات  "المبدأ الرا�ع الذي ینص على 
�حلول ســــــــــــــلم�ــة  -ي بین الــدول االعضـــــــــــــــاء أف�مــا بینهــا 

والمبدأ  "و التحك�مأتوفیق و الأو الوســــــــــــاطة أكالمفاوضــــــــــــة 
عضـــــــــــــــاء في متنـاع الـدول األ"إ ب الخـامس الـذي یوصــــــــــــــي

ســــــــتعمالها ضــــــــد  إو التهدید �أســــــــتخدام القوة إعالقاتها عن  
ي دولة ســـتقالل الســـ�اســـي ألو اإلأراضـــي وســـالمة األوحدة 
سـتقرار والتعاون ن هذه الم�ادىء �فیلة بنشـر اإلإ... "عضـو
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 �لىســـــــتقرار و هذا اإل  إلىحوجنا أعضـــــــاء وما  بین الدول األ
تعز�ز  " إلىحوجنــا أالتعــاون والتفــاهم والتعــا�ش. �ــذلــك مــا 

وهو الهدف  األعضـــــــــاء"ســـــــــالمي بین الدول  التضـــــــــامن اإل
 ي تتضمنه المادة الثان�ة من المیثاق.  الذول األ

هـداف میثـاق منظمــة  أقصـــــــــــــــده من هـذا التـذ�یر �ـ أومـا 
ســـــــاس ن األأو ســـــــالمي وم�ادىء هذا المیثاق هالمؤتمر اإل

ثماني عشــــــــرة ســــــــنة وان المطلوب فقط    حوالىموجود ومنذ 
ي هــــذه  فلتزام بهــــا و هــــداف واإلتثبیــــت هــــذه الم�ــــادىء واأل

ســـــت�عاد للحرب �ة للتعاون و غالم�ادىء حل للخالفات وصـــــ�
ــه اآلهو  ــاجــ ــا نحتــ ــل و مــ ن المطلوب هو أقول أنني إن. بــ

هـدافه أ ســــــــــــــالمي و ترجـمة مـ�ادىء میـثاق منظـمة المؤتمر اإل
عمل ملموس و��قى التفاؤل الذي تســـــــــألني عن ســـــــــب�ه    إلى

ــتتطورإوالعالقة مع مصــــــــر وعما  اما التفاؤل  .ذا �انت ســــــ
ل ذلــك جْــ أومن  فهــذا جزء من ط�ــاعي. التفــاؤل حــالــة خیر

 كثر. أالتفاؤل  إلىمیل أجد نفسي أ
ن عالقتنا بها �انت وستستمر في تحسن،  إما مصر فأو 

ن السـ�اسـي والعسـكري ونتطلع  الیْ ونحن نقدر دورها في المج
الیوم اـلذي ـتأخـذ فـ�ه مكـانهـا في الصــــــــــــــف العر�ي متى   إلى

 �حدث ذلك؟
 د،غأقول �صـــ�غة التمني �ا لیت �حدث ذلك الیوم قبل ال

ــار�ـك القول �ـ أنني إو �حـدث في الغـد قـبل �عـده ـبل أ ن أشــــــــــــ
قرب من أالصــف العر�ي �اتت  فيمكانها   إلىعودة مصــر 

 قبل. 
جا�ة التي تتســـــــــم  الشـــــــــ�خ ســـــــــعد بهذه اإلمكتب  غادرتُ 

ن ألتفاؤله   ســــــــــئلتي الكثیرة، متمن�اً أ�الصــــــــــدق والعفو�ة عن 
ن أدرجة   إلىحوال المنطقة سـیئة وخطیرة أن  �سـتمر فقط أل

 مل �ص�ح مدعاة للضیق. ع�ش من دون فسحة األال
تمنى لها أنني إة الخامســة ف�ســالمالقمة اإل إلىو�النســ�ة 

جواء الثقـــة ال�ـــالغــة أســــــــــــــتقرار. ولوال الهـــادىء واإلنعقـــاد اإل
تسم بها �الم حول القمة وظروفها سمعته من إ�النفس التي 

حمد الصـــــ�اح، الذي عالم الشـــــ�خ ناصـــــر محمد األوز�ر اإل
كتر أالعهـد لكنـت  لقـاء وليّ  إلىتوجـه أن ألني قبـل قبســــــــــــــتإ
  جواء التشــــــــاؤم وذلك لكثرة المناورات التي تح�طأمن  قترا�اً إ

ن أبهـذه القمـة وـ�اـلذات المـناورات العر�ـ�ة والتي یتمنى المرء 
 قتراب ساعة الصفر. إتتضاءل مع 

كثر من مرة ســتنعقد  أو في لقائي مع الشــ�خ ناصــر ردد 
ضـــــــــــاف وتلك هي خطتنا التي أذن هللا و إالقمة وســـــــــــتنجح �
شـــــــقاءه ملوك أمیر البالد أبلغ ســـــــمو أن  أنســـــــیر علیها منذ 
�ة في الجلســـــة الختام�ة لقمة الدار ســـــالمورؤســـــاء الدول اإل

ن من دواعي سـروري  "إقوله   1984-1-19الب�ضـاء مسـاء 
خوتـــه شــــــــــــــعـــب أالمؤتمر بـــدعوة من  إلىتقـــدم أن أوفخري 

مــــاعــــه المقبــــل في بلــــد�م تجإن �عقــــد أوحكومــــة الكو�ــــت �ــــ 
الكو�ت حیث ســـنحاول ان نقدم �عض ما اســـتطاعت الدول 

ة ومن تســهیالت  ســتضــافة المؤتمر من رعا�إالتي ســبق لها  
ــة جو نرجو  ــد من الخطوات أومن تهیئـ ن �عین على المز�ـ
ــتركعلى طر�ق العمل اإل ــالمي المشــــــــ ثقة   ىنني لعل�و  .ســــــــ

 ىد علانكم ســــــــــــــتلتقون �شــــــــــــــعـب �كن لكم �ـل التـقدیر و�عقـ 
رض أن یلتقي على أمــال الك�ــار. و�ســــــــــــــعــدني جهود�م اآل

وحملة ســــــــــــالمي لو العالم اإلثالكو�ت العر��ة المســــــــــــلمة مم
مین ســــــــــــــالمـ�ة. فـعل برـ�ة هللا نـغادر هـذا البـلد األـماـنة اإلاأل

بر�ته نلتقي ان شاء هللا   ىجمل الذ�ر�ات وعلأحاملین معنا 
ــالمي اإل  مز�د من العمل إلىفي بلد�م الكو�ت متطلعین  ســـــ

 ".جمعأمتنا والعالم ألخیر بلداننا و 

 1987كانون الثاني (ینایر)  24 - مجلة "التضامن". لندن

     

من �وال�س قمة البلیون في بلد  
         1987السنار�و األمیر�ي للعام الملیون:

ــر  �حتار المرء في وصــــــف هذا اإلق�ال من جانب مصــــ
قده هذا األسـبوع في على مؤتمر القمة اإلسـالمي الذي تم ع

ــلین من  ــني م�ارك �ان أول الواصــــــــ الكو�ت. فالرئ�س حســــــــ
الكوـ�ت والوـفد  إلى لمین العرب وغیر العربالحكـام المـســـــــــــــ 

ــة. ــة ملحوظـ ــام�ك�ـ ــدینـ ــان ینشــــــــــــــط بـ ــذي یرافق الرئ�س �ـ  الـ
ــائل اإلعالم  ــر�ة الدائمة تتالحق. ووســـ والتصـــــر�حات المصـــ
  المصـــــر�ة من صـــــحف و�ذاعة وتلفز�ون تصـــــرفت �حماســـــة

 .نت�اهالفتة لإل 
الكالم الـذي ورد في التصــــــــــــــر�حـات   انوأكثر من ذلـك 

المصر�ة �ان من النوع الحر�ص على عدم خدش المشاعر 
وعلى توفیر الحـــد األقصــــــــــــــى ممـــا تتمنـــاه الكو�ـــت للقمـــة 
اإلســـــــالم�ة الخامســـــــة التي تنعقد في أراضـــــــیها. وهكذا فإن 

ــالم� ــر تعاملت ومنذ اللحظة اُألولى مع القمة اإلســـــــ ة مصـــــــ
 و�أنما هي قمتها.
ــر في محله. ذلك ومثل هذا اإلح ــاس من جانب مصـــ ســـ

ــلم في بلد الملیون، أي الكو�ت، هي في  أن قمة البلیون مسـ
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 ولى قمة مصر.الدرجة األُ 
و�ذا �انت الكو�ت �شــــــخص أمیرها لم توجه الدعوة عام 

ل مصـــــر،  إســـــتضـــــافة القمة اإلســـــالم�ة من أجْ  إلى 1984
هـذه القمـة حظهـا في التوفیق  رعبل أن تجرب و�نمـا من أجْـ 

ــاحنات العر��ة   ــار رقعة المشـ ــیتها على إختصـ وقدرة دبلوماسـ
اإلســـــــــالم�ة، فإن التطورات تســـــــــارعت �عد توج�ه الدعوة  –

�حیث أن القمة اإلسـالم�ة �اتت قمة مصـر أو �أنما شـاءت  
األقدار أن تحدث إضـــــــــــــطرا�ات قوى األمن المر�زي و�نتج  

المصـــــر�ة على تحملها لكي   عنها خســـــائر ال قدرة للحكومة
تكون ال�ـــــاب الـــــذي دخلـــــت منـــــه الكو�ـــــت و�عض الـــــدول 

 ب المشكلة في مصر.لْ ُص  إلىالخل�ج�ة 
ــكل خاص  ــاعدات الكو�ت�ة �شــ و�ذا جاز القول فإن المســ
ــاـندة الخل�جـ�ة �عـد ذـلك �شــــــــــــــكـل عـام في أعـقاب  ثم المســــــــــــ

 إلىإضــــــــــــــطراـ�ات قوات األمن المر�زي �ـاـنت �مـثاـ�ة دعوة 
م�ارك لكي �ســــــتعد لرحلة إســــــتعادة مصــــــر  الرئ�س حســــــني

مكـانهـا. أمـا اإلســــــــــــــتعـادة المعقوـلة للمكـاـنة ـفإنهـا حـدـثت من 
خالل اللقــاء ال�ــالغ األهم�ــة في �ــار�س بین الرئ�س م�ــارك  

 واألمیر سلمان بن عبد العز�ز أمیر الر�اض.
ــارـ�ة المتمیزة من جـاـنب الرئ�س   واآلن، �عـد هـذه المشــــــــــــ

�ة الخامســــــة، �اتت إعادة محســــــني م�ارك في القمة اإلســــــال 
العالقات الدیبلوماسـ�ة بین مصـر و�عض الدول اإلسـالم�ة،  

جـــانـــب �عض الـــدول العر��ـــة التي مـــا زالـــت في حـــالــة  إلى
قط�عة، أكثر �ســــــرًا من ذي قبل، �معنى أنه إذا ســــــمعنا أن 
دولة ما أعادة العالقات الدیبلوماســ�ة مع مصــر �عد أســاب�ع  

دث �عدما إمتصـت مشـار�ة  حأو أشـهر فإن اإلسـتهجان لن �
اإلســــــالم�ة أي إســــــتهجان محتمل،    مةالرئ�س م�ارك في الق

ــوله   ن من الكو�ت قبل یومیْ  إلىو�عدما بدا من خالل وصـــــــــ
 القمة و�أنه من أهل الدولة المض�فة. إنعقاد

 و لكن هل هذا ممكن؟
ل أن �حدث في األ�ام، أو األساب�ع، أو ن المحتمَ وهل مِ 

ة، أن نســمع �أن الدولة الفالن�ة أعادت لاألشــهر القلیلة المقب
العالقــات مع مصــــــــــــــر وأن الــدولــة الفالن�ــة األخرى أعــادت 

 خرى؟إعادة العالقات دولة �عد أُ  �لىكذلك العالقات ثم تتو 
والجواب عن ذلــــك هو أنــــه من المؤ�ــــد أن األمر لن 
�حدث بهذه ال�ســــــــــــــاطة لكنه ســــــــــــــ�حدث، أو فلنقل أنه ر�ما  

ي أو إذا یران�ج للخطر اإللســــــــــــــ�حـــدث إذا تعرض أمن الخ
 ضد العراق. إیرانتزایدت حدة الهجمات التي تقوم بها 

وز�ادة في التوضــ�ح �مكن القول أنه إذا حدثت مفاجآت  
على جبهة دول الخل�ج فإن  إیرانأمن�ة غیر سـارة مصـدرها 

ــاس أنها الدولة  ــتطلب نجدة مصـــــــر على أســـــ هذه الدول ســـــ
ــكر�ًا لمواجهة هذه المفا ــاس أن جالمؤهلة عســـــ آت وعلى أســـــ

ــور�ا تتخذ   ــكر�ًا ونعني بها ســــــــ الدولة األخرى المؤهلة  عســــــــ
، وعلى أســــاس أن مقولة "أمن الخل�ج یرانموقف المؤازرة إل

ــًا أنه لم یتم �عد   �حققه أهل الخل�ج، ل�ســـت دق�قة، خصـــوصـ
 وضعها موضع التطبیق لكي ت�عث على الطمأنینة.
ــًا �مكن القول أنه  ذا حدث  إوز�ادة في التوضـــــــــ�ح أ�ضـــــــ

إختراق للجبهة العراق�ة یهدد ال�صــــــــرة فإن العراق ســــــــ�طلب  
ــًا وأنه �حتفظ لنفســــــــه �حق   نجدة الدول العر��ة، خصــــــــوصــــــ

ــوع�ة  الطلب. وهو إذا حدث أن طلب فإنه إلعت�ارات موضــ
ــر ــ�جد أنه �طلب في الدرجة األولى النجدة من مصــــــــــ  ،ســــــــــ

�ســـــــــبب   -وذلك على أســـــــــاس أن نجدة األردن له ال تحتاج
 طلب. إلى –العالقات منذ بدا�ة الحرب  طب�عة

ســــــ�كون في إســــــتطاعة الرئ�س م�ارك أن أنه ولكن هل 
یلبي الطـلب بینمـا العراق ال �عیـد العالقـات اـلدیبلومـاســــــــــــــ�ـة  
معه علمًا �أن التعامل بین العراق ومصــر لم �صــل في أي 

األهم�ـة التي هي علیهـا منـذ   إلىالقـات، یوم، قبـل قطع الع
ثالث ســـــنوات. وفي أعقاب تلب�ة    حوالىبل أن بدأ التعاون ق

�شـــــــــــــخص مســـــــــــــؤول  له أهم�ة   -إحت�اجات طلبتها العراق 
 عْبر السلطان قابوس؟ رمن مص -متمیزة

وهل سـ�كون في إسـتطاعة الرئ�س م�ارك أن یلبي طلب  
 نمـا هـذه اـلدولدول الخل�ج في مواجهـة المفـاجـآت األمن�ـة بی

ات) ال تعیــد (الســــــــــــــعود�ــة والكو�ــت وقطر وال�حر�ن واإلمــار 
ِعْلمًا �أن تعامل هذه الدول مع العالقات الدیبلوماسـ�ة معه، 

مصــــــــــــــر هو على درجـــــة �بیرة من األهم�ـــــة في الوقـــــت 
الحاضـــــــــــر. و�كفي للتدلیل على ذلك أنه في أعقاب مكالمة 

ن عبـد العز�ز هـاتف�ـة أجراهـا الرئ�س م�ـارك مع المـلك فهـد ب
لمصـــــري مطل�ًا  فإن خادم الحرمْین الشـــــر�فْین حقق للرئ�س ا

ــًا جدًا عل�ه في إطار ــادي النوع�ة حر�صــــ تعاونه مع  إقتصــــ
 فرنسا؟

ا إذا �ان في إســــــتطاعة الرئ�س حســــــني  مإن اإلجا�ة ع
م�ارك أن یلبي ل�ســــــت مت�ســــــرة. ولكن الذي �مكن قوله هو 

ــعه أن  ــري لن �كون في وســــــ یلبي النجدة أن الرئ�س المصــــــ
یـــد العالقـــات المطلو�ـــة إذا �ـــان العراق ودول الخل�ج لن تع

 الدیبوماس�ة معه.
ي على مواصـــلة یرانالعناد اإل إلىومن هنا �مكن النظر 

ي على إجت�اح الحدود العراق�ة یراناإل الُحْكمالحرب و�صرار  
تهدید أمن الخل�ج   �لىومحاولة وضــــــــع الید على ال�صــــــــرة و 

ــاعــة اإلضــــــــــــــطر  �لىو  تقو�ض   �لىا�ــات في المنطقــة و إشـــــــــــــ
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ــاعي الحمیدة لوقف الحرب محاولة تعطیل القمة  �لىو  المســــ
ــاندة    إلىاإلســــــــــــالم�ة. �ذلك أنه من هنا �مكن النظر  مســــــــــ

مـ  ـكْ م اإلاـلحـُ ـكْ حـرص   �ـلىي و ـیرانـ یْـن الســــــــــــــوري واـلـلـیـبي ـلـلحـُ
هذه    �لىي �الســـــــالح و یراناإل  الُحْكمالوال�ات المتحدة أن تمد 
 .إیران إلىائیل لتأمین السالح الحماسة من جانب إسر 

ــت� ــًا �مكن إســ ــتنتاجات ومعلومات ومن هنا أ�ضــ عاب إســ
مصــدرها �وال�س القمة اإلســالم�ة الخامســة وخالصــتها، أن 

أعدته اإلدارة األمیر��ة وتشارك   1987هنالك سینار�و للعام  
ــار�ت في بلورة   ــمونه �عدما شـــــــــــ ــرائیل في تنفیذ مضـــــــــــ إســـــــــــ

ســــــــتوقف  إیرانســــــــینار�و فإن هذا ال إلىمالمحه. و�ســــــــتنادًا 
ــ�ة مع   الحرب، إنما �عد أن �عید العرب العالقات الدیبلوماسـ

عادة هذه العالقات لن تتم إّال إذا تزایدت حدة  مصـــــر، وان إ 
ي على العراق ودول الخل�ج وطلبــــــت هــــــذه یرانالخطر اإل

الدول النجدة العر��ة التي تبدو مصـــــــــر مؤهلة لها أكثر من 
 غیرها.

صري مهناك َمن یتساءل: هل إن الشعب الوقد �كون  
ــاحقة الذي  ــى ثقافة �امب د�فید ووق�أكثر�ته السـ ف إرتضـ

ــه  ــادات ألن أي هــذا  –وراء الرئ�س (الرحــل) أنور الســــــــــــــ
ال یر�د للحرب أن تســـــــــتمر ســـــــــ�كون  -الشـــــــــعب �أكثر�ته

جانب الدول الخل�ج�ة أو یدخل  إلىمســتعدًا لكي �حارب 
 من جدید في معمعة الحرب؟

حد  إلىواب عن ذلك هو أن األمور لن تصـــــــــــــل والج
هدف لك لسبب بدیهي، وهو أن الالمشار�ة في الحرب وذ

من طـلب النجـدة هو أن تعیـد اـلدول العر��ـة العالـقات مع 
ســـتوقف الحرب حیث أنها  إیرانمصـــر، و�ذا تم ذلك فإن 

ســـــــتجد نفســـــــها من دون دعم دولي ومن دون تســـــــهیالت 
ــابـــل دعم إســـــــــــــــرائیل�ـــة ور�مـــا من دون غطـــاء  عر�ي، مقـ

ني لكي إستمرار مجموعة معینة من أصحاب اإلتجاه الدی
 تحكم �عد الخمیني.

ــاءل: وما الذي یتحقق  كذلك قد �كون هنالك َمن یتســـــ
من إعادة العالقات الدیبوماســـــــــ�ة مع مصـــــــــر، ِعْلمًا �أن 
معظم دول الخل�ج تت�ـادل العالقـات مع مصـــــــــــــــر و�ـأنمـا 

 ل�ست هناك قط�عة؟
هو أن إعــــادة العالقــــات معنــــاهـــا  والجواب عن ذلــــك

غة غیر م�اشـرة، ذلك أنه إقرار �الحل األمیر�ي إنما �صـ�
اســـــــي بین مصـــــــر عندما �كون هنالك ت�ادل تمثیل دیبلوم

ــرائیل �قابله إقرار بهذا الواقع من جانب العرب، فهذا  و�ســ
ــاعد على  –معناه أن التطب�ع العر�ي  ــ�ســـــ ــري  ســـــ المصـــــ

 �شكل أفضل. بلورة ص�غة التعا�ش في المنطقة

ــار�ع اذلــك  �لىو  ن مثــل هــذا األمر ســـــــــــــــ�حیي مشــــــــــــــ
ــة اإلنطالقفي مثل قر ومقترحا ارات ت لم تكتب لها فرصــــــــــ

 قمة فاس ومشروع الملك فهد.
ــنا معلومات  ــا�قة عرضـــــ ــطر الســـــ و��قى أننا في األســـــ
وأفكارًا تدور وراء �وال�س القمة اإلســـــــــــالم�ة. وفي العادة 

وراء الكوال�س. وفي ن القرارات والمشــــــــــار�ع الكبرى تبدأ ا
ــكل إجا�ة عن الحضــــــور  هذه المعلومات واألفكار ما �شــــ

القمة اإلسالم�ة لشعور  إلىالم�كر للرئ�س حسني م�ارك  
منه أنها قمة مصـــــر، وإلصـــــراره قبل القمة، ور�ما �عدها، 
ــك ان هــذه  على أن إتفــاق�ــة �ــامــب د�فیــد لن تلغى. �ــذل

ــكل  ة عن هذا حد ما إجا� إلىالمعلومات واألفكار ما �شـــ
على أن ت�قي الحرب مســتمرة.  إیراناإلصــرار من جانب 

ــرائیل متعاونتان األهم من هذا �له ��ف أن أمیر و  �ا و�ســــــ
�عد إعادة العالقات  الّ منذ ســنوات �ي ال تتوقف الحرب إ

الدیبلوماســــــــ�ة من جانب العرب مع مصــــــــر، وهي خطوة 
 تغني عمل�ًا وضع المنطقة بین أیدي الحل األمیر�ي.

ما تعاد العالقات العر��ة و�شـــــكل رســـــمي و�امل وعند
ط �معاهدة �امب د�فید فهذا معناه مع مصــــــــــــــر التي ترت�

 ر�ي.أن الكلمة ستكون للحل األمی
ــینار�و المطروح ال یلغي إحتمال  ــًا أن الســـــ ی�قى أ�ضـــــ

أن أمیر�ـا  اإلفتراضحـدوث مفـاجـآت وان �ـل من الجـائز 
ــع وضـــــــــــعت الدول العر��ة في مو   �یرانو�ســـــــــــرائیل و  ضـــــــــ

ــع�ة ومنها من دون أن تقطع  إلىالمضـــطر  إخت�ارات صـ
 ها �إسرائیل.مصر عالقت

وعندما تفعل أمیر�ا ذلك فعلى أساس معرفتها بتمسك 
العرب �ـالقـاعـدة التي تقول أن للضـــــــــــــــرورة أحكـامـًا و�ـأن 
لإلتحـاد الســـــــــــــــوف�ـاتي ظروفـه التي ال تحقق لـه أكثر ممـا 

 تحقق.
العر��ـــة �ـــالرد على ... إّال إذا أقـــدمـــت �عض الـــدول 

مـا أكثر إتفـاق�ـة �ـامـب د�فیـد �مـا هو أقـل من اإلتفـاق�ـة إن
�كثیر من معــــاهــــدة للصــــــــــــــــــداقــــة والتعــــاون مع اإلتحــــاد 

د ألسـ�اب تتعلق �إسـتقالل�ة القرار وهذا مسـت�عَ السـوف�اتي،  
 الوطني.

 1987 كانون الثاني (ینایر)  31 - مجلة "التضامن". لندن
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 القمة اإلسالم�ة إنط�اعات من  
 )  مقاالت   3( وعنها   الخامسة   

 ات مصر والتضامنالمقالة األولى: جابر عثر  •
ــبق    إلىذهبنا  الكو�ت قلقین خائفین. القلق ل�س على ســـ

صـــــــحافي قد �فوز �ه غیرنا و�نما من أن نشـــــــّ�ع هناك آخر 
محاولة لجمع الصـف العر�ي واإلسـالمي بدل أن نكتب عن 

عقــدهــا في أراضــــــــــــــیهــا. أمــا  إلىالقمــة التي دعــت الكو�ــت 
ًا ألنهــا الخوف فعلى الكو�ــت من أن تــدفع الثمن غــال�ــًا جــد

ها الجار الشـــــرس والعنید والرافض تســـــتضـــــ�ف قمة �عارـضــــ 
لكـل األصــــــــــــــول والخـارج على روح�ـة دین �ـأمر �ـالمعروف 
و�نادي �التســامح و�نهي عن المنكر والفحشــاء... والحروب 

 التي ال هدف لها سوى التدمیر والعبث �األرواح و�الق�م.
ــل   ــائرات التي تقــ ــا الطــ ــدأت فیهــ ــة التي بــ وحتى اللحظــ

العـالم العر�ي وأفر�ق�ـا  لوك والرؤســــــــــــــاء المســــــــــــــلمین من الم
والشرق األقصى تحط في أرض مطار الكو�ت �نا وما زلنا 
قلقین خــائفین، وللقلق والخوف مــا یبررهمــا، ذلــك أن آ�ــات  

ــة  إـیرانهللا ـفي  ــدون ـفي حــین أن اـلـقمـــــ ــددون وـ�ـتوعـــــ ـیهـــــ
اإلسـالم�ة، وفي الكو�ت �الذات �انت الفرصـة المناسـ�ة لهم 

ها. ولكنهم مع األسـف نفسـهم فیأمن شـرنقة وضـعوا    للخروج
ــتقر و�ّال  ــالمي أن یهدأ أو �ســ ــدید ال یر�دون للعالم اإلســ الشــ
لكانوا أتوا وشــــار�وا وناقشــــوا و�تخذوا الموقف الذي یر�دونه. 
ولما �انوا تصــــرفوا على أســــاس أن اإلســــالم هو إســــالمان:  

�ة  دولة وهي �لها شــــار�ت في القمة اإلســــالم 45  لإســــالم ا
�ة وهي وحدها التي تفردت  المتعِ الخامســـــــــة و�ســـــــــالم الدولة  

 .إیران�التغیب ونعني بها 
ولكن اإلصـــــــرار الكو�تي على عقد القمة و�صـــــــرار �ق�ة  
دول العالم اإلســـــالمي على أن تشـــــارك في المؤتمر فضـــــًال  
عن الـتأیـید المعنوي اـلدولي من جـاـنب اإلتحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي  

عْبر قنوات دبلومـاســــــــــــــ�ـة  �شــــــــــــــكـل علني والـدول األورو��ـة 
تمر جعـلت القلق والخوف یتـبددان وتحـل محلهمـا موجـة  للمؤ 

 تفاؤل وثقة �بیرة �النفس.
ــار�خ   ــام في تـ ــب األ�ـ ــا أصــــــــــــــعـ ــام لعلهـ ــة أ�ـ وخالل ثالثـ
ــالم�ة تأكدت �عض الحقائق التي  المؤتمرات العر��ة واإلســــــــ

إخت�ـار ومنهـا أن أمیر دوـلة الكو�ـت �ـان  إلىكـانـت تحتـاج 
أنه   إلى"، إضافة التضامن العر�ي واإلسالمي "جابر عثرات

الش�خ جابر األحمد الص�اح وأنه أ�ضًا جابر خواطر عر��ة  
و�ســــــالم�ة مكســــــورة، ومنها على ســــــبیل المثال ال الحصــــــر 

أن مردود الرئ�س حســــــــني م�ارك   لالخاطر المصــــــــري بدلی
من القمة اإلســالم�ة الخامســة �ان وفیرًا جدًا وأن ما حصــل 

عم معنوي لم المصــــــــــــــري في ثالثـة أ�ـام من دعل�ـه الرئ�س 
تتمكن معار�ه السـ�اسـ�ة والدیبلوماسـ�ة في تحق�قه في ثالث  
سـنوات، وأن ما حصـل عل�ه �اسـر عرفات لمنظمة التحر�ر  
الفلســـــطین�ة �شـــــرع�ة في الدرجة األولى، وما حصـــــل عل�ه 
ــًا ما �ان من  الرئ�س أمین الجمّیل للشــــــــرع�ة اللبنان�ة أ�ضــــــ

 -اإلســـالمي حصـــول عل�ه خارج هذا التجمعالســـهل لهما ال
 العر�ي الكبیر.

ــانـــت هي األُ  ــأكـــدت حق�قـــة �ـ ــذلـــك تـ  إلىخرى تحتـــاج كـ
إخت�ار متعلق �الدیبلوماســــ�ة الكو�ت�ة حیث أن "دیبلوماســــ�ة  
صـــــ�اح األحمد" �رســـــت نفســـــها �مدرســـــة على درجة عال�ة 
من التمیز بدلیل أنها أوصــــلت القمة اإلســــالم�ة التي �انت  

�عدما �انت هنالك   مشــارف النجاح  إلىالمخاطر محفوفة �
 حافة الهاو�ة. إلىتوقعات �أنها في طر�قها 

وقـد �قـال مـا الـذي حققتـه القمـة اإلســــــــــــــالم�ـة مـا دامـت 
مســــــتمرة وما دامت عودة مصــــــر  اإلیران�ة -الحرب العراق�ة

مــا زالــت عــالقــة ولم تتمكن الل�ــاقــة الكو�ت�ــة من تحقیق لقــاء 
 حسني م�ارك واآلخر�ن؟ غیر رسمي بین الرئ�س

هــذه الزاو�ــة تبــدو القمــة متعثرة  ولم تحقق النتــائج   ومن
النـتائج من زاوـ�ة أو زواـ�ا ُأخرى  إلىالمرجوة، إّال أن النظر 

�جعــل المرء یرى أن القمــة نجحــت ونجحــت أكثر ممــا �ــان 
 المرء یتوقع.

 ل.جنجحت في أنها لم تتأ
 ونجحت في أن مكان اإلنعقاد لم یتغیر.

ي وأظهرتــه على یراناإل الُحْكمفي أنهــا عزلــت حــت ونج
 أنه ضد إرادة العالم اإلسالمي.

 إیرانونجحت في أنها أوجدت مشــــــــــاعر قائمة على أن 
ــرر �حدث، بل  ــؤول�ة أي ضــــ ــعور الذي إتتحمل مســــ ن الشــــ

ســــــــاد هو أنه حتى إذا أصــــــــیب أحد في حادث ســــــــ�ارة فإن 
 .إیرانالمسؤول�ة تقع على 

ى من إزعـاج ألمن �ـالحـد األدنونجحـت في أنهـا حققـت ا
 الناس �حیث أن الشكوى �انت دون ما هو متوقع.

ونجحــت في أنهــا جعلــت الطرف الـذي یتغیــب عن هـذه  
 القمة غیر مرضي عنه من اآلخر�ن.

وفي ضـــــــــوء هذا النجاح فإن ما �مكن أن تفعله الكو�ت 
ورة الخامســـــة دخالل الســـــنوات الثالث التي ســـــتترأس فیها ال

في الحر�ة بر�ة. وسـتتا�ع  �د أنها سـتتحرك و كثیر ومن المؤ 
والمتا�عة هي ما �انت تفتقده مشـــــــــاكل المنطقة. وســـــــــتعمل  
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�صــــــدق في مســــــاعیها ووســــــاطاتها �عدما �انت المســــــاعي 
أصــــــــــــــحـاب المســــــــــــــاعي  ألنالحمـیدة والوســــــــــــــاطات تتعثر 

والوســــاطات �انوا �فكرون �ما ســــ�عود علیهم من المكاســــب 
و�جـب   ران�یت بین العراق و أكثر من التفكیر �ـأن حر�ـًا طـالـ 

أن تتوقف، وأن عـــذا�ـــًا طـــال في لبنـــان و�جـــب أن ینتهي، 
وأنه في �ل هذه المطاردة للقضــ�ة الفلســطین�ة التي هي في 

 َمن یرعاها بدل أن �طاردها. إلىأشد الحاجة 
ــالم�ة في الكو�ت �انت عاد�ة   ــح�ح ان القمة اإلســـ وصـــ

ذاتــه أمرًا  كنتــائج إّال أنــه عنــدمــا �صــــــــــــــ�ح اإلنعقــاد في حــد
صـ�ًا، �ما هي حال القمة العر��ة التي تتعثر وال تنعقد  مسـتع

كمــا هو مقرر في الر�ــاض، فــإن القمــة اإلســــــــــــــالم�ــة تكون 
 ناجحة ما دام تم عقدها.

بل قد �جوز القول أنه �عد قدرة الدیبلوماســــــــــــــ�ة الكو�ت�ة  
ــة  ــد القمــ ــا عقــ ــت ظلهــ ــة أمكن تحــ ــأمین أجواء طیِّ�ــ على تــ

ل عقد ســــــــعي من أجْ مر المســــــــت�َعد الاإلســــــــالم�ة، ل�س �األ
 القمة العر��ة في الكو�ت أ�ضًا.

هــذه القمــة �ــان أمن�ــة توقع الكثیرون حــدوثهــا في   وعقــد
الكو�ـــت. ولكن الفرحـــة لم تتم و�قتصــــــــــــــر األمر على قمـــة 

  یـنایر ̸ ـ�انون الـثاني 29خمـاســـــــــــــــ�ة تم عـقدهـا یوم الخم�س 
1987. 

لكــامــل ألن هــذه القمــة �ــانــت قمــة �ــالمعنى ا أنوعمل�ــًا 
شـــــــــــــــار�وا فیهــا �ــانوا رموزًا أكثر من أن �كونوا فقط الــذین 

ــروا یتبین لنا ذلك. لقد  أطرافًا. وعندما نتأمل في الذین حضــ
حضر الملك فهد هو �بیر القوم في التجمع الخل�جي ورمز  
ــافة القمة العر��ة ف�ه و�دا في  ــتضــ البلد الذي من المقرر إســ

ضـــــــًال  العر��ة، ف  القمةعقد   إلىحضـــــــوره �َمن �جدد الدعوة  
ــن  ــلطان قابوس والملك الحســــــــــ عن أنه بدا �َمن �مثل الســــــــــ
الثاني في القمة الخماســــــ�ة. وحضــــــر الرئ�س حافظ األســــــد 
الــذي �عرقــل دائمــًا القمــة العر��ــة �مقــاطعتــه لهــا و�ــدا �َمن 
ــار�ة في القمة العر��ة   ــتعدادًا للمشـــــــ �قول أنه �ات أكثر إســـــــ

ــًا �عدم المقبلة. وحضـــــر الملك حســـــین الذي ا بدا خصـــــوصـــ
حـــد مـــا  إلى�غـــداد أنـــه �ـــان �مثـــل  إلىتوجـــه من الكو�ـــت 

امالرئ�س  ســ�ة. وحضــر الرئ�س  االخم  ةحســین في القم صــدَّ
ــاذلي بن جــدیــد الــذي بــدا أنــه ینوب  حــد مــا عن  إلىالشـــــــــــــ

الفلســــطینیین �شــــقْیهم الملتف حول الشــــرع�ة والمعاِرض لها 
. افي القـــــذّ  معمرالرئ�س حـــــد مـــــا عن  إلىو�ـــــذلـــــك ینوب 

ن حملة أمیر الكو�ت الشــ�خ جابر األحمد الذي دشــَّ وحضــر 
�َمن �قول أن رأ�ـه و�ـدا الترحیـب �ـالرئ�س حســــــــــــــني م�ـارك 

�الرئ�س م�ارك و�دور مصــــــــر �ما أورده في الخطاب الذي 

ــه الذي �مكن أن  ــالم�ة هو الرأي نفســــــ أفتتح �ه القمة اإلســــــ
 �قوله في القمة العر��ة الخماس�ة.

 ولماذا لم �حضروا؟ اآلخر�نعن  ماذاو وقد �قال: 
والجواب هو أن اآلخر�ن (من القادة الذین شــــــــــار�وا في 

ل  القمــة اإلســــــــــــــالم�ــة) من الرئ�س أمین الرئ�س   إلىالجمیــّ
ــ�خ زاید  إلىأحمد المیرغني  ــلطان  الشـــــ  إلىل نه�ان آبن ســـــ

الشـــــــــ�خ ع�ســـــــــى بن   إلىالشـــــــــ�خ  خل�فة بن حمد آل ثاني 
بوتي ورئ�س  الرئ�س الجیالرئ�س المور�تـاني و  إلىســــــــــــــلمـان 

منظمة التحر�ر الفلســطین�ة �اســر عرفات ال مشــكلة لهم مع 
 القمة العر��ة ول�سوا عق�ة في وجه إنعقادها.

ولقد تصـــــرفت الكو�ت على أســـــاس أن القمة الخماســـــ�ة 
القمـــــة  إلىن رئ�س وفـــــد الكو�ـــــت إ�مكن أن تتطور بـــــل 

ــعد العبدهللا رئ�س وزراء الكو�ت  ــ�خ ســ ــالم�ة الشــ وولّي اإلســ
أبلغ األمین العـام للجـامعـة العر��ـة بن�ـأ هـذه القمـة یوم  العهـد

وقــال لــه مــا معنــاه   1987 �ــانون الثــاني/ینــایر 27الثالثــاء 
أرضــ�ة فإن األمین  إلىأنه إذا نجحت القمة وتوصــل القادة 

لقاء عر�ي غیر رســـــــــــمي    إلىالعام �مكن أن یهيء نفســـــــــــه 
 لمجرد إنتهاء القمة اإلسالم�ة.

 ؟سمياء غیر ر لماذا لق
ــ�خ  وما الذي فعله الرئ�س األمین العام غیر القول للشـــــــــ
ــتنفر مســــــــــاعد�ه وأعد  ســــــــــعد �أنه قبل أن �غادر تونس إســــــــ
الملـفات للقـمة العر�ـ�ة و�أنـها ســــــــــــــتنعـقد في الكو�ت. وأدخل 

 �كالمه هذا البهجة في نفس ولّي العهد الكو�تي؟
 

 1987) فبرایر(شباط  7 - مجلة "التضامن". لندن

     

 
 : المستحیل �ات ممكناً ةالمقالة الثان� •

بین   1987 -1 -27في اللقـــاء الـــذي تم یوم الثالثـــاء 
ولّي عهـد الكوـ�ت ورئ�س الوزراء الشــــــــــــــ�خ ســــــــــــــعـد العـبدهللا 
واألمین العام للجامعة العر��ة الشـــــاذلي القلیبي على هامش 

ات القمة اإلســـــالم�ة التي �انت بدأت أفضـــــل بدا�ة  إجتماع
 "اللقاء العر�ي غیر الرسمي". للتحضیر هم على اتم التفا

ــة الحر�ص   ــعد وجه الطلب �حماســـ ــ�خ ســـ ومثلما أن الشـــ
تجاوب �حماسة   الشاذلي القلیبيفإن   اللقاءعلى تحقیق هذا  

رؤـ�ة قمـة  إلىمع األمین العـام لجـامعـة إســــــــــــــتـبد ـ�ه الحنین 
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 عر��ة تنعقد.
ادي  والالفــت لإلنت�ــاه أن الجــانبْین إتفقــا ســــــــــــــلفــًا على تفــ 

أنــه "لقــاء عر�ي غیر  جتمــاع"قمــة عر��ــة" و�عت�ــار اإل كلمــة
 رسمي".

 وهما إتفقا لألس�اب اآلت�ة:
 جتماعإن للقمة طقوســــــًا ال �مكن تجاوزها مثل اإل  -أوالً 

التمهیـــدي لوزراء الخـــارج�ـــة و�عـــداد جـــدول أعمـــال وموافقـــة 
 ثلثي الدول األعضاء على عقدها.

 في  رك شـــخصـــ�اً إن الظروف شـــاءت أن ال �شـــا -ثان�اً 
ــلطان قابوس والرئ�س  ــن الثاني والســـ ــور الملك الحســـ الحضـــ

ام  معمرحســــــــین والعقید علي عبدهللا صــــــــالح والعقید  صــــــــدَّ
والرئ�س الحبیــــب بورقی�ــــة. وعنــــدمــــا �كون هؤالء  القــــّذافي

وعندما تنعقد قمة موجودین في الكو�ت وتنعقد القمة شـــــيء 
 في الكو�ت وهم غیر مشار�ین شيء آخر.

اً  الـث لـه صــــــــــــــفـة القمـة بینمـا الرئ�س   إجتمـاعإن عقـد  -ـث
حســني م�ارك �شــارك في القمة اإلســالم�ة ولكنه ال �شــترك  

 خارجًا عن الســــینار�و الكو�تي  في القمة العر��ة ســــیبدو أمراً 
 مصر خطوة خطوة. إستعادة الذي �ستهدف

إن عددًا من الملوك والرؤســــــــاء قد �جدون حرجًا  -را�عاً 
ــار�ة في قمة  ــؤولي الصـــف  إلىجن�ًا في المشـ جنب مع مسـ

الثاني والصف الثالث الذین نابوا عن حكامهم في الحضور 
 الكو�ت. إلى

ع    إن من المهم جدًا أن -خامســاً  ــَّ ینعقد لقاء عر�ي موسـ
خالل إنعقــاد القمــة اإلســــــــــــــالم�ــة ومن النوع الــذي یتجــاوز  
اللقـاءات الثنـائ�ـة التي لهـا طـا�ع البروتو�ول. و�ذا حـدث أن 

لقمة اإلسالم�ة أعمالها ولم ینعقد هذا اللقاء فإن ذلك أنهت ا
 س�كون �مثا�ة إنتكاسة للدور الكو�تي.

دهللا: إن األمانة وقال األمین العام للشـــــــــــــ�خ ســـــــــــــعد العب
ت وان فر�ق العمـــل المتقـــدم اإلحتمـــاالالعـــامـــة جـــاهزة لكـــل 

الكو�ت   إلىالذي �ســـــــــاعد األمین العام جاهز لإلنتقال فورًا 
ــلفًا على�الملفات الت ــاس أن القمة العر��ة   ي هي ُمعدة سـ أسـ

عنـــدمـــا تكون دور�ـــة وال تنعقـــد ثم تتـــأجـــل وتتـــأجـــل و�تكرر 
طـارىء، �معنى أنهـا �مكن  حـدث إلىالتـأجیـل فـإنهـا تتحول 

ل ذلك فل�س من مصــــــــــلحة أجْ  أن تنعقد في أي لحظة ومن
 األمین إّال أن تكون ملفات القمة جاهزة دائمًا.

القمــــة  ى أن �جتمع  �عض أهــــلوهكــــذا تم التفــــاهم عل
قمة �املة   إلىهم إجتماعو�تشاوروا. فإذا إتفقوا على تحو�ل 

و�تم اإلتصـــــــــال فإنه یتم اإلعداد لألمر على وجه الســـــــــرعة 
قـمة الكوـ�ت من أجـل أن یلتئم الشــــــــــــــمل  إلىـ�اـلذین لم ـ�أتوا  

وتحدث المعجزة. أو یتم اإلكتفاء بها �قمة شــــكل�ة وال تكون 
صــــــــــدر عنها مقررات و�نما �كثر إلتقاط  رســــــــــم�ة وال حتى ت

الصـور لها.. و�بدو أن اإلتفاق �ان شـ�ه مسـتحیل. أو على 
واحد. �معنى أن  ت األســ�اب والموتحد قول الشــاعر تعدد

واحدًا من األســــــ�اب التي تردد أنها الســــــبب في أن القمة لم 
هذه األســ�اب توضــح نوع�ة    إلىتنعقد �كفي. ولكن اإلشــارة 

 �القرار العر�ي. كمتحتالعقد الذي 
  اإلیران�ـــــة -من هـــــذه األســــــــــــــ�ـــــاب أن الحرب العراق�ـــــة

 وتطوراتها تستدعي المز�د من التر�ث.
تر�ــث! �عــد �ــل هــذا الــذي حــدث و�حــدث! تر�ــث! نعم  

ن األمر اومع األســــــــــف الشــــــــــدید قال �عض الذین إجتمعوا  
 �حتمل التر�ث.

ــًا أن الرئ�س م�ارك �شـــارك في القمة  من األســـ�اب أ�ضـ
م�ة و�ذا حدث أن تم عقد قمة عر��ة فإن أصــــــــــول اإلســــــــــال 

ئ�س م�ارك ضـــــــــــ�ف، وضـــــــــــ�ف عز�ز  ول أن الر التعامل تق
على الكو�ت والخل�جیین الذین تنعقد القمة اإلســــــــــــالم�ة في 
د�ــــارهم. وهؤالء �عفو�تهم یرون أن الرئ�س م�ــــارك مــــا دام 
ــارك في قمـة عر�ـ�ة إذا  موجودًا في الكوـ�ت ف�جـب أن �شــــــــــــ

اق على عقــد هـذه القمــة من دون التوقف حـدث إن تم اإلتفــ 
 عند الشكل�ات.

ن �شــــــــارك ما دامت القمة �الســــــــینار�و  و�جب أ�ضــــــــًا أ 
 الكو�تي المرسوم لها هي قمة شكًال ال موضوعًا.

لكن في الوقت نفســــــه �ان هنالك َمن یرى أنه صــــــح�ح  
أن الرئ�س م�ارك أخ و�شــــــارك في القمة اإلســــــالم�ة إّال أن 

ــرائیلي  ــمعون العَلم اإلســ ــماء القاهرة �ما أن شــ یرفرف في ســ
ل ذلك �جب  صــــــــــر. ومن أجْ بیر�ز زار الرئ�س م�ارك في م

عیین ونترك للزمن �ســـاعد مصـــر و نتســـرع ونكون موضـــ   أالَّ 
 على أن تستعید مكانها �التدرج.

ــًا أن الرئ�س مـ�ارك مـا زال  و�ـان هـناك َمن یرى أ�ضــــــــــــ
 ولــــذا فــــإن 242�طــــالــــب اآلخر�ن �ــــالموافقــــة على القرار 

حضــــــوره ولو في لقاء غیر رســــــمي ســــــ�عمق الخالف. لكن 
اإلتجاه لم �كن راســــــخًا ألن مناقشــــــته بین  یبدو أن مثل هذا  

زعماء الخمســــــة الذین شــــــار�وا في اللقاء لم تتجاوز الدقائق 
 القلیلة.

أن هذه األسـ�اب مجتمعة، وقد تكون   إلىنصـل من هنا 
ــًا أســـــــــــ�اب تتفرع منها، هي التي جعلت الح لم هنالك أ�ضـــــــــ

حد أن القمة العر��ة المؤمل عقدها �عد إنتهاء    إلىینحســــــر 
القمة اإلســــــالم�ة قد تضــــــاءلت فرص نجاحها �حیث    أعمال

ــم�ة،   �ات هناك َمن یتحدث عن قمة عر��ة و�نما غیر رســـــــــ
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ثم عن قمة یتم إلتقاط صـــــــــورة تذ�ار�ة لها ال أكثر وتضـــــــــم  
 جم�ع الملوك والرؤســـــاء العرب من الذین شـــــار�وا في القمة
اإلســالم�ة �قفون أمام عدســات المصــور�ن، ثم إنتهى األمر 

بین خمســــــة من الملوك والرؤســــــاء �شــــــكلون رموزًا لقاء   إلى
 لواقع الحال العر�ي.

لذي �جوز تسمیته "لقاء معد سلفًا" وعلى رغم أن اللقاء ا
ــار�وا في قمة  ــاء شـــــــ وعْبر قنوات البروتو�ول لملوك ورؤســـــــ

و�لة جدًا لكنها تعكس  الكو�ت اإلســــــــالم�ة، وهي تســــــــم�ة ط 
 تمامًا طب�عة اللقاء الذي حدث.

والالفــت لإلنت�ــاه أن األمین العــام للجــامعــة العر��ــة �ــان 
�عد هذا اللقاء و�عد إنتهاء أعمال القمة اإلســــــــــالم�ة متفائًال  
أكثر من أي مناســــ�ة مضــــت. وقد �كون التفاؤل مبن�ًا على 

راـته الثنـائ�ـة اإلنط�ـاعـات التي خرج بهـا األمین العـام من زـ�ا
مرتاحین وغیر الجم�ع  دلمعظم الملوك والرؤســـــــاء حیث وج

مشــــــــدودي األعصــــــــاب. وهو لوال تعقیدات المنصــــــــب لكان 
شـــــــــــمل الرئ�س حســـــــــــني م�ارك بز�ارة، �ذلك ر�ما قد �كون 
الذي جعله أكثر تفاؤًال من أي مناســ�ة مضــت وهو الحدیث 

د بن الــذي أجراه مع إثنْین من ملوك القمــة وهمــا الملــك فهــ 
لملك عبد العز�ز والملك حســــــین. وســــــمع األمین العام من ا

و�تفق معــه على أن  اإلرت�ــاحفهــد �المــًا ی�عــث في النفس 
ــبوع الثاني من  ــ�اط یلتق�ا في الر�اض في األســــــــ )  فبرایر(شــــــــ

ــادي إجتمــــاعــــ على هــــامش  1988 ات المجلس اإلقتصـــــــــــــــ
ي العر�ي  الــذي ســــــــــــــ�عقــد في الر�ــاض. أمــا مــا جتمــاعواإل

ن العام من الملك حســـــــــــین فهو تأكید العاهل ســـــــــــمعه األمی
لحدیث  الذي إســــــــتغرق نصــــــــف ســــــــاعة على ا األردني في

ورة أن یواصــــــــل األمین ر دعمه لعمل الجامعة العر��ة وـضـــــــ 
 ل إنعقاد القمة.العام جهوده من أجْ 

ــ�ع �التفاؤل  ــوء هذه المعط�ات وهذا الو المشــــــــــ في ضــــــــــ
ف  �ســــــــــتأنل أن �خطط األمین العام للجامعة العر��ة من أجْ 

الســـــــــعي، مع وز�ر خارج�ة الجزائر أحمد طالب اإلبراه�مي 
ل أن تنعقــد القمــة. وهو وفي األ�ــام القلیلــة المقبلــة، من أجْــ 

�علق أهمـ�ة �برى على أـنه عـندمـا ســــــــــــــیلتقي المـلك فهـد بن 
فإن خادم الحرمْین الشـر�فْین سـ�كون عائدًا لتوه  عبد العز�ز 

د الملـك  -نيمن فترة تـأمـل وراحـة في البر وهـذا �ع �مـا عوَّ
ــة قرارات أنه أكثر   -فهد َمن �عنیهم األمر ــتعدًا لمناقشـــــــ إســـــــ

 كبرى.
العر��ة في الر�اض �ما یتمنى الجم�ع،   ةعقد القم  وقرار

أو خارج المملكة العر��ة الســـــــــــعود�ة إذا تطلب األمر، �ات 
 قرارًا �بیرًا من النوع الذي �حتمل التأجیل.

 ولهذه اإلنط�اعات �ق�ة أخرى.

 1987 شباط (فبرایر) 14 - مجلة "التضامن". لندن

     

 إلى 1967المقالة الثالثة: من الخرطوم عام  •
 الكو�ت �عد عشر�ن سنة

الذي بدأ الملوك والرؤســــاء الذین شــــار�وا في في الوقت  
ــتعدون لمغادرة الكو�ت وتبدد   ــة �ســ ــالم�ة الخامســ القمة اإلســ

م�ة لقاء عر�ي  ات القمة اإلســـــــــــــال إجتماعاألمل في أن یلي 
على مســـــــــتوى القمة من دون أن �كون هذا اللقاء رســـــــــم�ًا، 
ــالم�ة التي تم   ــي أمام مقارنة بین القمة اإلســــــــــ وجدُت نفســــــــــ
عقــدهــا في الكو�ــت و�ین القمــة العر��ــة التي تم عقــدهــا في 

 .1967الخرطوم عام 
  1967ذـلك أن الظروف التي ـ�اـنت تواجهـها األـمة عـام 

ــ�ه في �عض أوجهها الظر  ــها األمة �عد  تشـــــ وف التي تع�شـــــ
 عشر�ن سنة.

قمة الخرطوم �ان الجرح العر�ي ینزف �ســبب تفاقم   �امأ
الخالـفات ونت�جـة تزایـُد حـدة الصــــــــــــــراع بین المملكـة العر�ـ�ة  
الســـــــعود�ة ومصـــــــر حول ال�من. و�انت هذه القمة لن تبدو  
مجــــــد�ــــــة على اإلطالق إذا تم عقــــــدهــــــا من دون تحقیق  

صــالحة الملك ف�صــل والرئ�س المصــالحة األســاســ�ة وهي م
ل هذا األمر �ان واضحًا جدًا منذ اللحظة عبد الناصر. ومث

التي بــدا فیهــا فیهــا المســــــــــــــؤولون الســــــــــــــودانیون �خططون  
 إلستضافة القمة.

ــحًا   حوالىو�عد  ــنة فإنه �ان واضـ ــر�ن سـ ــؤولین لعشـ لمسـ
ــ�فونها للمرة  ــتضــــــــ ــالم�ة التي �ســــــــ الكو�تیین أن القمة اإلســــــــ

نت نســـــــــــــ�ة الحضـــــــــــــور غیر مجد�ة إذا �اولى لن تكون األُ 
هـــا تفوق نســــــــــــــ�ـــة الحضــــــــــــــور العر�ي، و�ذا �ـــان العر�ي فی

الحضـــور العر�ي لن یتم توظ�فه �الشـــكل الذي �حقق نســـ�ة  
من اإلنفراجـات. ولعلهم في ســــــــــــــبیـل ذـلك بـذلوا جهودًا ـلدى 
�عض الدول العر��ة تفوق ثالثة أضـــــعاف ما بذلوه مع �ق�ة  

یر العر��ة. بل لعله من الجائز الدول اإلســــالم�ة العر��ة وغ
 معصــــف وقت وجهد الدیبلوماســــ�ة الكو�ت�ة �ان ن ناالقول  

أمــا  إیرانســـــــــــــــت دول عر��ــة ور�ع الوقــت والجهــد فقط مع 
الر�ع المت�قي فكــان ل�ق�ــة الــدول المســــــــــــــلمــة العر��ــة وغیر 
العر��ة وهي الدول التي تتضــــــــــــرر من فشــــــــــــل قمة الكو�ت 

د�ة والمعنو�ة إذا �تب لهذه وتجني الكثیر من المكاسب الما
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 .القمة أن تنجح
ــاجهم   ــة الخرطوم عبَّر الســــــــــــــودانیون عن إبتهـ ــام قمـ وأ�ـ

ولى في بالدهم �طر�قـة بـدت  �ـإنعقـاد القمـة العر��ـة للمرة األُ 
ــاغطة في إنجاح القمة. فهم  ــر الضـــ أنها �انت أحد العناصـــ

ترحیبهم �ضـــیوفهم   �عفو�تهم المطلقة وحرصـــهم على إظهار
ولعــل  -ذلــكن دون أن تطلــب الــدولــة منهم تصــــــــــــــرفوا، وم

ــلوب الدو  ــ�ة األزهري ومحجوب إعتمدت أســـــــــ لة �شـــــــــــخصـــــــــ
على أن علیهم واجــب التجمهر وواجــب   -اإل�حــاء ونجحــت

مشـــــار�ة الدولة إســـــتق�ال الملوك والرؤســـــاء �حیث ال �كون 
هذا اإلسـتق�ال رسـم�ًا وفاترًا و�نما رسـم�ًا وشـعب�ًا وعلى درجة 

ــودانیین الذین عال�ة من الدفء. ومن  المؤ�د أن منظر الســـ
الملك ف�صل وعبد الناصر �ان له أثره في القرارات   إستقبلوا

ــًا أنه في  التي تم التوصــــل إلیها. بل قد �جوز القول إفتراضــ
د من مطـــــار الخرطوم الفترة بین إنطالق المو�ـــــب الموحـــــَّ 

"فـندق الســــــــــــــودان" �ـان الزع�مـان العر�ـ�ان   إلىووصــــــــــــــوـله 
جنب   إلىبرا أن الســودانیین الذین وقفوا جن�ًا الكبیران قد إعت
ثني عشـــر �یلومترًا وتحت شـــمس حارقة إنما إوعلى مســـافة 

�قولون للملك ف�صــــــــــــــل ما معناه إنك على خالف حاد جدًا 
مع عبد الناصــــــــر لكن الخرطوم هي مكان مناســــــــب إلنهاء 
ــر ما معناه   ــًا لعبد الناصـــــ هذا الخالف، و�انوا �قولون أ�ضـــــ

متــــك ألنــــك وحــــدك والمهم أن تعود من إن إســــــــــــــرائیــــل هز 
 -ومعـــك َمن �ســـــــــــــــــانـــدك ألن الصــــــــــــــراع العر�يالخرطوم 

 اإلسرائیلي طو�ل.
إنما   -عشــــر�ن ســــنة نجد أن الكو�تیین قالوا حوالى�عد و 

بدور مماثل حیث أنهم �تجار   -مصـــــــــر إلىفقط �النســـــــــ�ة 
و�شـــخص رئ�س غرفة التجارة أكدوا على أمر أســـاســـي وهو 

وموقف تجار   ومكانتها. دورهاد أن مصـــــر �جب أن تســـــتعی
قبل أســــــــبوعین    -فوي أو الموحى �ه من الدولةالع  -الكو�ت

مصــــــــــــر  إلىمن إنعقاد القمة اإلســــــــــــالم�ة وز�ادة وفد منهم 
ــر�حات لرئ�س غرفة  ــتثمار ثم تعم�م تصــــــــ لل�حث في اإلســــــــ
ــل أعمالها هو  ــالم�ة تواصـــ التجارة الكو�ت�ة بینما القمة اإلســـ

لمو�ب یین الذین إســـــــــــــتقبلوا احد مثل موقف الســـــــــــــودان  إلى
ي المشــــــترك �طر�قة جعلت (الراحلین) المصــــــر   -الســــــعودي

الملك ف�صــــــــل والرئ�س عبد الناصــــــــر �قرران فتح صــــــــفحة  
 جدیدة من التعاون.

الســعودي هو   -�ان صــراع القوى المصــري  1967عام 
محور التصـــــــرف الســـــــوداني الرســـــــمي والشـــــــعبي الذي �ان 

 تي عقدت سنتذاك.ساس�ة للقمة العر��ة الألالسمة ا
فإن صــــــــــراع القوى  و�عد عشــــــــــر�ن ســــــــــنة من الصــــــــــراع

الســوري �ان محور التصــرف الرســمي والشــعبي    -المصــري 
والذي �ان الســــــمة األســــــاســــــ�ة للقمة اإلســــــالم�ة التي جرى  

 عقدها في الكو�ت.
لم  1967وقــد �قــال إن الــذي حــدث في الخرطوم عــام 
ناصــر من یتجاوز مســألة مســاندة مال�ة حصــل علیها عبد ال

ــعود�ة ودول ال ــراع المملكة العر��ة الســــــ نفط وذلك ألن الصــــــ
اآلن وهذا   إلىالمصـــــري إســـــتمر وهو مســـــتمر   -الســـــعودي

أمر طب�عي �فرضـــــــــــه واقع الدولة عندما تكون ذات شـــــــــــأن 
 مالي أو إسترات�جي أو األمرْ�ن معًا.

ــتنتاج ل�س دق�قًا تمامًا   والرد على ذلك هو أن هذا اإلســــــ
لخرطوم �ان �مكن أن �شكل نقطة تحول وأن ما حدث في ا

ــي في المنطقة لوال أن األقدار في  ــ�اســــــــ تار�خ التعامل الســــــــ
ــارت في ــ�غة الخرطوم  ســــ إتجاه معاكس حیث أن رجل "صــــ

للوفاق العر�ي" ونعني بهما إسـماعیل األزهري �محمد أحمد 
ــقاطهما ثم إنتقال  رحمة هللا. ثم جرى    إلىمحجوب قد تم إســـ

عدما �انت حدثت وفاة عبد الناصــر. إغت�ال الملك ف�صــل �
فإن أ�طال الصــــــــــ�غة غابوا عن المســــــــــرح واحدًا �عد   وهكذا

اآلخر وفي الوقت الذي لم تكن الصــــــــ�غة قد نضــــــــجت �ما 
 ف�ه الكفا�ة.

كذلك قد �قال إن الذي حدث في الكو�ت في األســـــــــــبوع 
ــهر ینایر  ــلحة   1987األخیر من شــــــــــ ل�س أكثر من مصــــــــــ

ســـــاندة تشـــــكل المال�ة، وهي م قاعدة المســـــاندة  إلىإســـــتندت 
الرئ�ســـــْین حســـــني م�ارك وحافظ األســـــد جرعة   إلى�النســـــ�ة 

 حد ما صح�ح. إلىك وهذا إنعاش لوضع إقتصادي مرت�ِ 
ر من ذلك ما دامت هناك ق�ادة ثلكن األمر س�صحح أك

كو�ت�ـــــة متفقـــــة تمـــــامـــــًا حول دور مصــــــــــــــر و��ف �جـــــب  
ــتعادتها، وما دامت هنالك ط�قة التجار التي ما ــت  إســــــــ رســــــــ

ــالتكل�ف من ــت، و�ـــ ــة الكو�ـــ ــامش قمـــ ــة أو  على هـــ ــدولـــ الـــ
ــر  ــ�ًا مهمًا تمثل �اإللتفاف حول مصــ ــ�اســ �اإلجتهاد، دورًا ســ

ــ�جعل  الســـــــوري �حســـــــب له   الُحْكموأهم�ة هذا الدور أنه ســـــ
ــا�ــًا �بیرًا، ذلــك أن هــذا  عنــدمــا یرى أن تجــار  الُحْكمحســـــــــــــ

ــر ول�ســــــــــــت الدولة فقط فإن  ــًا مع مصــــــــــ الكو�ت هم أ�ضــــــــــ
 ندئذ هي في تفهم هذه الحقائق المستجدة.مصلحته ع

و�عـــــد اآلن من المهم متـــــا�عـــــة موقف تجـــــار الكو�ـــــت 
ومعظم رجـال األعـمال الخل�جیین �كثیر من اإلهتـمام، فألن 

ــتمرار الحرب العراق�ة ما  اإلیران�ة -هؤالء بدأوا یرون في إسـ
ــالم�ة  ــالحهم ووجدوا في القمة اإلسـ ــكل تهدیدًا �بیرًا لمصـ �شـ

حیث  ســــــــ�ًا لكي ینشــــــــطوا و�كون لهم دور یتدرج �مدخًال منا
ل ذلك �ص�ح مع الوقت على شيء من األهم�ة وهم من أجْ 
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ــاندوا أر�ان الدولة في فترة التحضـــــــــــیر للقمة  وفي أ�ام  ســـــــــ
إنعقادها وســـتســـتمر المســـاندة �عد ذلك خصـــوصـــًا أن دورهم  

الســـــــــوري على رغم أن  -كان له أثره في الوفاق المصـــــــــري 
المز�د من الوقت قبل إخراجه من  إلىج هذا الوفاق ســـــــ�حتا

 لوضع الذي هو عل�ه.ا
ــعه الكو�تیون في  ــب�ه فإن هذا الوفاق وضـ و�ذا جاز التشـ
الحاضـنة التي یوضـع فیها عادة الذین یولدون غیر مكتملي  
النمو أو قبــل الوقــت الطب�عي. وهــذا الوفــاق ســــــــــــــ�كون في 

ولة منأى عن المفاجآت غیر الســــــارة نت�جة أن الكو�تیین �د
و�تجار سـ�سـهرون عل�ه ألنهم یر�دون له أن ینمو و�كتسـب  

حـة و�كون نموذجـًا لحـاالت وـفاق عر��ـة أخرى الحقـة ـصـــــــــــــ 
تحق�قهــــا في ســــــــــــــنوات رئــــاســــــــــــــتهم للعمـــل  إلىو�تطلعون 
 اإلسالمي.

 1987شباط (فبرایر)  21 - مجلة "التضامن". لندن

     

 أقل �ثیرًا من التكامل  
 العاد�ةوأكثر قلیًال من العالقة  

 إلىفي أعقــاب الز�ــارة الرســــــــــــــم�ــة اُألولى التي قــام بهــا 
مصــــــــر رئ�س وزراء الســــــــودان الصــــــــادق المهدي ُأذ�ع یوم 

ــبت  ــ�اط  21الســـــ ، و�ان رئ�س الحكومة 1987) فبرایر( شـــــ
االخاء" الذي هو مز�ج  ق السودان�ة ما زال في القاهرة، "میثا

 من م�ادىء للتعا�ش وأفكار للتعاون.
ي تم إبرامه بین الرئ�ســــــــــــــْین  التـكامل" الذ ولو أن "میـثاق 

عفر نمیري، ثم واصـــــــــل العمل �ه �إرث  أنور الســـــــــادات وج
الرئ�س حســــــني م�ارك، �ان موضــــــع التطبیق الفعلي و�ان 
 اهنالك تفاعل شـــــــعبي یرافق خطوات م�ادئه و�نوده لكان بد

ســــــــــــــودان ومـالیز�ـا، أو بین  لخـاء" أنـه إتفـاق بین ا"میثـاق اإل
طها  ن�ا، ول�س بین السودان والدولة التي تر�السودان ومور�تا
خ والبیئة والجغراف�ا. وهذه الدولة هي مصـــــــر أواصـــــــر التار�

التي �جوز لها أن تعتبر نفسها شق�قة ول�ست أختًا للسودان 
 خاء".فها "میثاق اإلكما صنَّ 

في هـذا المیثـاق نرى   نت�ـاهوقبـل أن نعرض مـا یلفـت اإل
ــارة  اق اإلخاء" هي أقل "میثأن  إلىأن من الضـــــروري اإلشـــ

من العالقــة العــاد�ــة، وأنــه  كثیرًا من "التكــامــل" وأكثر قلیالً 

ــ�ة والحذر بدأت مع  ــاســــــ نت�جة طب�ع�ة لتراكمات من الحســــــ
س التقلید الذي �قول �أن عالقة جمال عبد الناصر الذي �رَّ 

العالم مع الســــــــــودان تمر عْبر مصــــــــــر، ثم إســــــــــتأنفها أنور 
ــادات الذي تعامل مع ا ــر، الســـ ــودان على أنه تا�ع لمصـــ لســـ

ده في �ـــل منـــاســــــــــــــ�ـــة  وتمثـــل ذلـــك �قولـــه الـــذي �ـــان یرد
وخالصـــته: إن مصـــر والســـودان نصـــف العالم العر�ي، وأن 
أمن الســـــــــــودان مســـــــــــؤول�ة مصـــــــــــر�ة، بل أن هذْین القولْین 

خرى من هذا النوع �اتت مادة مألوفة في الخطب  وع�ارات أُ 
في األحــادیــث  التي �ــان یلقیهــا الســــــــــــــــادات، وهي �ثیرة، و 

 .الصحاف�ة التي �ان یدلي بها وهي أ�ضًا �ثیرة
وللوهلـــة األولى �عـــد قراءة "میثـــاق اإلخـــاء" �خرج المرء 
�إنط�اع أن هذا المیثاق هو من صـــ�اغة الصـــادق المهدي، 
وأن الرجل أمضـــــــــى الوقت الكثیر في إخت�ار الكلمات التي 
ــلوب مصـــر  ــه من أسـ تنســـجم مع تراكمات الغضـــب في نفسـ

الناصـر، ثم مصـر السـادات، في التعامل مع السـودان. عبد 
المرء �خرج ـ�إنطـ�اع آخر وهو أن "میـثاق اإلخـاء"  كـذـلك أن

ــادق المهدي   هو میثاق بین حزب األمة الذي یتزعمه الصــــــــ
و�ین مصــــر، وأن المهدي أراد أن �قول من خالل  ع�ارات  
كثیرة وردث في المیثاق أن الحد األقصــــــــــــى الذي �مكن أن 

 حزب األمة" هو ما ورد في المیثاق. -"السودان�قدمه 
حكومتْین ـفإن "میـثاق اإلخـاء" یـبدو أمرًا  ىإلوـ�النســـــــــــــــ�ة 

مقبوًال وذلك على أمل تطو�ر هذا المیثاق في مراحل الحقة  
على أیدي رئ�سـْي الدولة. ولعل الرئ�س حسـني م�ارك الذي 
تفهم المشــــاعر الســــودان�ة، والذي من خالل متا�عته الدق�قة  

سـلوب مصـر في التعامل مع السـودان في الماضـي، �ان أل
ولى هو أن تتم ز�ارة الصـــــــــادق المهدي الدرجة األُ  یهمه في

ــائد �أن   إلى مصـــــــــــــر �ي یز�ل من األذهان اإلنط�اع الســـــــــــ
ــودان هم فقط اإلتحادیون  ــر في الســـــ ــعبي لمصـــــ العمق الشـــــ
وطائفة الختم�ة �شـــــكل عام. وما أراده الرئ�س م�ارك تحقق  

 عال�ة من الدقة والرقي. وعلى درجة
 إلىنت�ــاه في ز�ــارة �عض مــا یلفــت اإل إلىونــأتي اآلن 

الصــــــادق المهدي، وفي "میثاق اإلخاء". وعلى النحو اآلتي 
 :نت�اهنسجل في األسطر اآلت�ة ما یبدو أنه ملفت لإل 

لقــد تمــت الز�ـارة وصـــــــــــــــدر "میثــاق اإلخـاء" من دون  -
میري. ومثل هذا مســألة الرئ�س الســابق جعفر ن إلىالتطرق 

�مكن تجاوزه وتر�ه  ما لو أنه قرار بواقع الحال  األمر یبدو �
 للزمن.
ــارة من قر�ب أو من  - إن "میثاق اإلخاء" تفادى اإلشــــــــــ
إتفاق�ة "كامب د�فید". وصــــــــــــدور المیثاق وقد خال   إلى�عید 
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ــل�ًا أو إ�جا�ًا، هو نوع من  إلىمن اإلشـــارة  هذه اإلتفاق�ة، سـ
یتدخل السودان   ق هو حالة تفاهم على أالَّ اإلقرار �أن المیثا

 س�اس�ة و�تفاقاتها الدول�ة و�العكس.في شؤون مصر ال
من الواضـح أن الصـادق المهدي إنسـجامًا مع مهمته   -

في إزالة آثار العهد الماضـــــــــي (أي ُحْكم نمیري) یر�د إلغاء 
كلمة "التكامل" من قاموس التعامل الســـــــــ�اســـــــــي. ولعله من 

 إلىعلى تضــمین المیثاق ع�ارة تشــیر  هذا المنطلق حرص
 أولى نحو "التآخي والترا�ط".أن "اإلخاء" هو خطوة 

وهنــا یبــدو تعبیر "التــآخي والترا�ط" �مثــا�ــة بــدیــل لكلمــة 
ــامـــل" إّال إذا �ـــان "التـــآخي والترا�ط" تعبیرًا عن حـــالـــة  "التكـ

 تفسیر. إلىتعامل تحتاج في أي حال 
ل من الحیو�ة،  صــــــــــح�ح أن میثاق اإلخاء فاتر، وخا -

ــاد ــه تضــــــــــــــمن م�ــ ــا، في حیإّال أنــ ن أن ىء �مكن تطو�رهــ
"التكـامـل" �ـان، إذا جـاز التعبیر، �مـثاـ�ة حلف بین حكمْین،  
أو �األحرى صــــ�غة تعاون ذات طا�ع وحدوي تشــــیر بنودها  

أنها  إلىالمعَلنة ولجانها الكثیرة التي تشــــــــكلت لهذا الغرض 
ــل   ــیر  اإلتحاد أو ا إلى"تكامل" طموحه التوصــــــ لوحدة، وتشــــــ

أنه حلف بین    إلىبنوده الســر�ة غیر المكتو�ة وغیر المعَلنة 
 ا اآلخر.منظامْین یؤازر �عضه

إن "میثاق اإلخاء" مناســــب للجم�ع في الســــودان، إّال  -
، الُحْكمإذا �ان الحزب اإلتحادي، شــــــــــــر�ك حزب األمة في 

ــتحق ما  ــر تســـ ــ�عتبر وتعتبر معه طائفة الختم�ة أن مصـــ ســـ
ثیر من "میثــاق اإلخـاء" فیتخــذ من خالل رئ�س  هو أكثر �ك
ن خالل ب�ان، موقفًا �ضــــع التعامل مع مصــــر الدولة، أو م

في مرتـ�ة أعلى �كثیر من تـلك التي وضــــــــــــــعهـا فیهـا "میـثاق  
ع عل�ه �إســــــــم الســــــــودان اإلخاء" الذي إبتكره وصــــــــاغه ووقَّ 

الصـادق المهدي. وفي مثل هذه الحال فإن مصـر قد تشـعر 
 ي �مكن أن ینشأ و�صعب تطو�ر آثاره.ب�عض الحرج الذ

"میثــاق اإلخــاء" لم �حقق تقــدمــًا   أناقــد �جوز القول  -
ولكنـــه قطع الطر�ق على حـــدوث مشــــــــــــــكلـــة بین مصــــــــــــــر 
والســودان وأن ســببها أن نصــف ُحْكم الســوداني (أي الحزب 

أ�عد الحدود مع مصــــــــر، والنصــــــــف  إلىاإلتحادي) متفاهم 
لى اإلطالق مع اآلخر (أي حزب األمــــة) غیر متفــــاهم ع

 مصر.
ذي ســـــــــــــــاهم في  من المهم األخـذ في اإلعت�ـار أن الـ  -

تسر�ع ق�ام الصادق المهدي �الز�ارة هو أن القمة اإلسالم�ة  
في الكو�ــت تعــاملــت مع الرئ�س م�ــارك �طر�قــة أعیــد فیهــا  

ــر، وفي مثل هذه الحال فإن   إلىالكثیر من اإلعت�ار  مصــــــــ
ــر على ـصـــــــ  ــادق المهدي مع مصــــــ �غة ما عدم تفاهم الصــــــ

�ارة.  للتعاون ال �كون لمصـــــــلحة المهدي. ومن هنا تمت الز 
ــًا �ان "میثاق اإلخاء" الذي یبدو مثل إعالن  ومن هنا أ�ضــــــ
ــمتْین حتى إذا �انت �ل منهما   "التوأمة" الذي یتم بین عاصـ
في قـارة، أو �ـان المــذهـب المعتنق من قبــل العــاصــــــــــــــمتْین 

 مختلفًا عن اآلخر.
ي  في ظــل ُحْكم د�مقراطي ف إن "میثــاق اإلخــاء" ولــد -

ــم  ــودان حیث یتقاســـــ "حزب   لحز�ان األقوى وهماا الُحْكمالســـــ
األمــــة" و"الحزب اإلتحــــادي الــــد�مقراطي" وُحْكم د�مقراطي  
آخر في مصـــــــر حیث �حكم حزب الدولة (الحزب الوطني) 
مع اإل�قاء على مساحة تحرُّك ال �أس بها لألحزاب األخرى 

 والشیوعیین).(�إستثناء اإلخوان المسلمین 
�جب   "اءومثل هكذا والدة صــــح�ة تعني أن "میثاق اإلخ

أن یتطور. واـلذي �مكن قوـله في هـذا الشــــــــــــــأن، هو أـنه إذا 
ــ�غته التحفظ�ة   ــى هذا المیثاق �صـ كان الرئ�س م�ارك إرتضـ
ال�اردة ألســــ�اب تكت�ك�ة، فإن من مصــــلحة زعامة الصــــادق 

ذلك یز�ل  المهدي تطو�ر هذا المیثاق على وجه الســـرعة، و�
ــر  ــ�ح مصــ ــر، وتصــ ــ�اب الجفاء مع مصــ ــكل نهائي أســ و�شــ

ما هو أكثر مما هي عل�ه  إلىندًا لزعامته التي تطمح ـســـــــــــــ 
ــادق المهـدي  اآلن هـذه الزعـامـة، أي �كالم آخر، أن الصــــــــــــ

ــالح�ات  أن �كون هو رئ�س  إلىالذي یتطلع  ــودان �صـــ الســـ
فضــــفاضــــة من مصــــلحته وقوف مصــــر معه. وهي ر�ما ال 

 ل ما س�عط�ه لها هو "میثاق اإلخاء" فقط.تقف إذا �ان �
  ط�ـه الصـــــــــــــــادق المهـدي �ثیر. و�كفيومـا �مكن أن �ع

اللیب�ة �حیث تصـــــــــــــ�ح مثل  –تطب�ع العالقات المصـــــــــــــر�ة 
السودان�ة. وما یر�ط الصادق المهدي  –العالقات المصر�ة  

�شـــجع على القول أن في إســـتطاعة المهدي   القّذافي�العقید 
 -أال یتعامل مع الخالف المصــري أن �عطي الكثیر، شــرط 

ــا ــة التي تعـ ــالطر�قـ ــة اللیبي �ـ ــا مع الحرب العراق�ـ ــل فیهـ  –مـ
. وفي "میثاق اإلخاء" نظرة ل�ســــت موضــــوع�ة، �ما  اإلیران�ة

ــادق  فـ�ه الكـفاـ�ة، للحرب، وهي نظرة من صـــــــــــــــ�اغـة الصــــــــــــ
المهدي، وال تنســــــــجم تمامًا مع نظرة مصــــــــر، لكن الطرفْین 

.  فقط لتسهیل والدة هذا المیثاق   إلتق�ا على تضمینها المیثاق 
لعـ�ارة اآلتـ�ة: "�عبِّر الجـانـ�ان عن وتتلخص هـذه النظرة في ا

ــتمرار حرب الخل�ج التي �بدت المجتمع  ــفهما إلســـ عمق أســـ
كل خســــــــــائر فادحة في األرواح وفي القدرات �اإلســــــــــالمي 

ــاد�ة والماد�ة لألمة اإلســــالم�ة، ولذا فإنهما �طال�ان   اإلقتصــ
ــذه الح ــاف هــ ــإ�قــ ــة الجهود �ــ ــافــ ــدان �ــ رب على الفور و�ؤ�ــ

ــلم�ة المبذولة من  ل هذا الغرض. �ما یؤ�د الجان�ان أجْ الســــــ
 الحل السلمي لهذه المشكلة. لكافة الجهود المبذولة من أجْ 
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أمــا لمــاذا تبــدو هــذه النظرة غیر موضــــــــــــــوع�ــة مــا ف�ــه  
الكفا�ة فألنها غیر عادلة، حیث أنها ال تحدد لماذا تســـــتمر  

الطرف المســـــؤول عن إســـــتمرارها، و�ذلك  الحرب، وَمن هو
) إیرانتســاوي بین الطرف الممعن في مواصــلة الحرب (أي 

ل تحقیق تســو�ة  والطرف الذي �عمل جاهدًا وصــادقًا من أجْ 
للحرب، فضــــــــــــــًال عن أنهـــا ال تلمس ال�عـــد القومي  عـــادلـــة

ــال�عـــد الـــدیني، األمر الـــذي  العر�ي. لهـــذه الحرب مكتف�ـــة �ـ
ــح ــجم مع مفهوم الصــــ ــادق المهدي ینســــ وة الذي إبتكره الصــــ

و��شـــــــــــر �ه منذ أن �ان معارضـــــــــــًا وحرص على أن تكون 
 هنالك في "میثاق اإلخاء" إشارة له.

مصــــر  إلىو��قى أن أهم ما في ز�ارة الصــــادق المهدي 
أنهــا تمــت، ذلــك أن تــأجیلهــا �ــان دائمــًا �ضــــــــــــــع العالقــات 

ها الســـــــودان�ة على فوهة التأزم. أما النتائج فإن –المصـــــــر�ة 
ــادق المهدي  ــعة جدًا. وعندما �علن الصــــــــ في ختام  متواضــــــــ

ز�ارته أنه تم اإلتفاق بین مصــــــــر والســــــــودان على اإلكتفاء 
ي، فهـذا معنـاه أن الجـانبْین إتفقـا على أمر لن �حـدث،  الـذات

على األقل في السـنوات المت�ق�ة من القرن العشـر�ن، ألنهما 
 تصاد�ة.أكثر دولتان تعان�ان من الدیون والمشاكل اإلق

ی�قى أ�ضــًا القول أنه إذا �ان التكامل إتفاقًا بین الرئ�س  
ات، فإن الســـــابق جعفر نمیري، والرئ�س الراحل أنور الســـــاد

"میثاق اإلخاء" هو إتفاق بین مصــــــــــــر والصــــــــــــادق المهدي 
رئ�س حزب األمة، وهو الحزب األقوى في الســـــــودان. وهذا 

ي بین  ق مثالل إتفامعناه أن الفرصــة ما زالت مؤات�ة من أجْ 
 مصر والسودان دولة وشع�ًا.

 �حدث ذلك ومتى؟
الجواب في علم الغیـب. هـذا مع األخـذ في اإلعت�ـار أن 

ــاد ــر  المصــــــ ــاءت أن یولد "میثاق اإلخاء" بین مصــــــ فات شــــــ
ــادق المهدي في ذ�رى وحدة لم �كتب لها الع�ش بین   والصـــ

 مصر وسور�ا.

 1987شباط (فبرایر)  28 - مجلة "التضامن". لندن

     

 حل لحروب األرض قبل "حرب النجوم"... 

هل أن هذه التطورات التي حدثت في األسـاب�ع الخمسـة 
ْین قررتــــا اإلتفــــاق على یدولتْین العظ�ماألخیرة تعني أن الــــ 

حــل لحروب األرض قبــل أن تتفقــا على إ�جــاد حــل لحرب  

 الفضاء أو الحرب التي تعرف �إسم "حرب النجوم".
ــارة عن مواقف لموالتطورات المشــــــــــــــــار إلی ــا ع�ـ تكن   هـ

�الوضــــــــــــوح التي هي عل�ه اآلن ولم تتبلور �الشــــــــــــكل الذي 
 خیرة.  تبلورت ف�ه خالل األساب�ع الخمسة األ

ومن خالل إلقــــاء نظرة على هــــذه التطورات یتبین لنــــا 
 اآلتي:
إن الوال�ات المتحدة لم تتخذ طوال سنوات من الحرب  •

ته  ته قبل أ�ام وخالصـــ الموقف الذي إتخذ اإلیران�ة -العراق�ة
هي المســــــــــــــؤوـلة  إیرانأن هـذه الحرب �جـب أن تتوقف وأن 

 عن إستمرار هذه الحرب.
لموقف یبـدو في �عض جوان�ـه �مـا وحتى إذا �ـان هـذا ا

و أنه لتصــح�ح الموقف اآلخر والذي یتمثل في إمداد ُحْكم ل
�الســـــــــــــالح والذخیرة فإنه في أي حال  إیرانرجال الدین في 
اب�ة و�بدو أ�ضًا �ما لو أن الوال�ات المتحدة  یبدو خطوة إ�ج

 .اإلیران�ة –عت من الحرب العراق�ة ش�
إن اإلتحاد الســوف�اتي  لم یتخذ هو اآلخر طوال ســ�ع   •

الموقف الذي إتخذه   اإلیران�ة –ســـــنوات من الحرب العراق�ة 
الســــــــــــــوف�ــاتي انـدر�ـه غروم�كو  قبــل أ�ـام وعبَّر عنــه الرئ�س

علي أكبر والیتي اـلذي �ـان في  إیرانـ�القول لوز�ر خـارجـ�ة 
موســــــكو:"إن اإلهتمام الرئ�ســــــي �جب أن   إلىز�ارة رســــــم�ة 

ینصـــــــــــب على ضـــــــــــرورة إ�قاف الحرب بینكم و�ین العراق. 
فل�س من مصــــــلحة شــــــع�كم توســــــ�ع مســــــاحات مقابر قتلى 

ال�حث عن حل الحرب. وحسب قناعاتنا فإن من الضروري 
قلنـاه أكثر من مرة   أكثر تعقًال . و�ننـا نكرر مـا ســــــــــــــبق أن

، وهو أن یومًا واحدًا من الحرب أســـــــــــــوأ من اإلیران�ةللق�ادة 
 ضات".و خمس سنوات من المفا

وحتى إذا �ـان هـذا الموقف یبـدو في �عض جوان�ـه �مـا 
لو أنه لوقف اإلجتهادات التي تزایدت في شـــــــــــــأن تفســـــــــــــیر  

حد القول ان الكرملین   إلىي والتي وصلت  الموقف السوف�ات
لبیت األب�ض،  ار هذه الحرب شأنه في ذلك شأن امع إستمر 

 فإنه في أي حال یبدو خطوة إ�جاب�ة.
ــدأت في ضــــــــــــــوء الموقفْین  • ــة بـــ ــدول األورو��ـــ إن الـــ

األمیر�ي والســــــــــــــوف�ــاتي تتحــدث بلهجــة جــدیــدة عن الحرب 
ــدیـــث هـــذاإلیران�ـــة –العراق�ـــة  ه الـــدول . ومن المؤ�ـــد أن حـ

دًا لمواك�ة ســـــــیزداد وضـــــــوحًا وســـــــتكون الدول أكثر إســـــــتعدا
موقف متجــــــانس   موقف الــــــدولتْین العظمیین لمجرد بروز

د لهاتْین الدولتْین.  وش�ه موحَّ
ــة  ــاب�ع الخمســــــ تلك هي التطورات التي حدثت في األســــــ

 .اإلیران�ة -األخیرة وتتعلق �الحرب العراق�ة
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ــاء نت ــان الموقف األمیر�ي جـ ــة للموقف وســــــــــــــواء �ـ �جـ
ــوف�اتي أو أن األمر ال �عدو �ونه  ــادالســـــ ة إّال أن ما فمصـــــ

حدث في جبهة النصـرة من جهة وما حدث في الكو�ت من 
جهة أخرى ســـــــــاعد على والدة هذْین الموقفْین. ومن الجائز 
اإلفتراض أن اإلقتـــــدار العســــــــــــــكري العراقي في إجهـــــاض 

اك ي الذي إســـــــتهدف إحتالل ال�صـــــــرة و�شـــــــتر یرانالهجوم اإل
 إیراناء جم�ع الدول اإلســـــــالم�ة في مؤتمر الكو�ت �إســـــــتثن

لعراقي على   الُحْكمالتي بدت معزولة، فضـــــًال عن إصـــــرار 
مواصـــــلة التعبیر عن رغبته في إحالل الســـــالم. من الجائز 
اإلفتراض أن هـذه األمور ـ�اـنت الـعاـمل اـلذي جـعل اـلدولتْین 

ــد النظ  ــة تعیـ ــدول األورو��ـ ــا الـ ــدهمـ ر في العظمیین ومن �عـ
وتتخذ موقفًا  �ةاإلیران –أســــلوب تعاملها مع الحرب العراق�ة 

وْقف   إلىیبدو �ما لو أنه خطوة أولى على طر�ق اإلنح�از 
الحرب �عـدمـا �ـان الموقف یبـدو محـایـدًا إزاء الحرب أح�ـانـًا 

�ل ما من شأنه أن �جعل هذه الحرب تتواصل   إلىومنحازًا  
 أح�انًا أخرى.

 وت�قى ثالثة أمور.
ن ول هو أن الــــــدولتْین العظمیین لم تتخــــــذا الموقفیْ األ

تخذتا الموقف اللذْین أشـــــرنا إلیهما من �اب المســـــایرة و�نما إ
التنفیذ. فهل  إلىاإلســترات�جي الذي �فترض أن �أخذ طر�قه 

ــغط  ــالن الضـــ ــیواصـــ حین    إلىأنهما �عدما أعلنا الموقفْین ســـ
 وقف الحرب؟

ي الــــذي �قوم على یراناإل الُحْكمواألمر الثــــاني هو أن 
�ــأن �عتبر قول الرئ�س   قــاعــدة المرجع�ــة والفتــاوى مطــالــَب

 من الحرب أســــــــــــــوأ من خمس  غروم�كو "إن یومــــًا واحــــداً 
ســــــــــــــنوات من المفـاوضـــــــــــــــات، هو �مثـا�ـة "فتوى" تـأتي من 

لدولة و��ف اشـــخص  له صـــفة "المرجع�ة" إنما في شـــؤون 
تبنى، ومن شــخص صــاحب خبرة عر�قة وتجر�ة خالقة في 

الم إقـــامـــة العالقـــات مع زعمـــاء العـــالم و�ـــالـــذات زعمـــاء العـــ 
 اإلسالمي.

واألهم من ذلــك �لــه أن هــذه "الفتوى" تــأتي من جــانــب  
الرئ�س غروم�كو الذي هو في ســـــــن الخمیني تقر��ًا، والذي 
عاش و�الت بالده مع الحروب وعاش مصـــــاعب التفاوض 

ع  و�حاول اآلن ضـــمن ق�ادة قو�ة وواع�ة أن ی�عد ما إســـتطا
إلمكـان إحتمـاالت الحرب مع الوالـ�ات المتحـدة و�قرب ـقدر ا

لحرب إحتمــــــاالت التعــــــا�ش المثــــــالي. وهــــــذا القول عن ا
والتفاوض �صـدر عنه ال �صـدر عن خوف ألنه رجل دولة 
ال تنقصــه الشــجاعة و�نما هي نصــ�حة ر�ما تعمد أن �قولها 

ي  یراناإل  الُحْكمأمام والیتي �صـــــ�غة "فتوى" على أســـــاس أن 

ُحْكم الفـتاوى وعلى أســــــــــــــاس أن جـانـ�ًا من إســــــــــــــتمرارـ�ة   هم
�ثرة الفتاوى التي �صــــــــدرها الخمیني وهي  إلىالحرب تعود 

إّال  فتـــاوى ال تترك نـــافـــذة أمـــام الســــــــــــــالم أو الحـــل العـــادل
 وتغلقها.

ي في ضــــوء شــــ�ع أمیر�ا من الحرب یراناإل الُحْكمولعل  
عد "فتوى"  درجة الشــــــــعور �التخمة و�  إلى اإلیران�ة -العراق�ة

ا إســــقاط �ل غروم�كو یتعظ وتصــــدر عنه فتوى یتم �موجبه
ــروطه التعجیز�ة و�جلس  طاولة التفاوض التي مهما   إلىشـــــ

ــل من اإلقتـتال وذـلك على  طـال النـقاش حولهـا ت�قى أفضــــــــــــ
أسـاس أن الكالم هو مادة التفاوض في حین أن الدماء هي 

 مادة اإلقتتال.

 1987) مارس( آذار 7 – مجلة "التضامن". لندن

     

 القوم�ة العر��ة إلىالعائد 

�فتح األبواب التي  الـقّذافي معمرى أن الرئ�س ا نر عـندمـ 
كانت موصــدة أمام الشــرع�ة الفلســطین�ة وتســتأنف الق�ادات 

د الطر�ق أمام لقاء الفلســـطین�ة ز�ارة الجماهیر�ة اللیب�ة وتمهِّ 
 الفلسطین�ة فإننا نفرح لذلك. - القمة اللیب�ة

�قول �الصوت العالي  القّذافيوعندما نسمع �أن الرئ�س 
تحــت مظلــة  عــد الیوم "إالَّ لن �قف � وفي الهواء الطلق إنــه

القوم�ــة العر��ــة" و�لوم في الوقــت نفســـــــــــــــه هــذا الجموح من 
تجــاه الحرب فــإننــا نطمئن  إي في یراناإل الُحْكمجــانــب أهــل 

أن الرئ�س اللیبي بـدأ �عیـد النظر في موقف �ـان دائمـًا   إلى
ــتفهام من جانب قطاعات عر�ضــــــة في ع عالمة إموـضـــــ  ســــ

نــــدفــــاع اآلمــــال على اإل ق �عضالعــــالم العر�ي �ــــانــــت تعلِّ 
ــا�ــا  القــّذافيمن جــانــب العقیــد  نت�ــاهالالفــت لإل  نحو القضـــــــــــــ

ــاس أن هذا اإل ندفاع �قترن  الوطن�ة والعر��ة وذلك على أســــــ
 �السن الفت�ة من جهة واإلمكانات المال�ة من جهة أخرى.
 إلىوطوال خمس ســـــنوات �ادت هذه القطاعات تصـــــل 

تخلى عن األجواء التي  القـّذافي�ـأن العقیـد مـل كـاع القتنـااإل
أحـدثـها اللـقب اـلذي أطلـقه علـ�ه الرئ�س (الراحـل) جـمال عـبد  

فمــا معنى أن  النــاصــــــــــــــر وهو "أمین القوم�ــة العر��ــة"، و�الَّ 
�عـامـل الشــــــــــــــرعـ�ة الفلســــــــــــــطینـ�ة ـ�الطر�ـقة التي عـاملهـا بهـا  

هذا  ي �الصــــــــوار�خ التي �طلقهایراناإل الُحْكمو�رتضــــــــي مد 
على �غــداد �ــالــذات و�ــأنمــا هــدف  بین الحین واآلخر الُحْكم
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ــذا  ن ول�س ن عر�یتیْ هو توســــــــــــــ�ع الهوة بین دولتیْ  الُحْكمهـ
مجرد إلحاق أذى بهذا الحي أو ذاك في العاصـمة العراق�ة.  

ســتعمال هذه الصــوار�خ إي من یراناإل الُحْكمكذلك إن هدف 
هذا الصــــــــــــــاروخ وعلى �ـغداد �الذات هو القول ما معـناه إن 

یوم هو صـــاروخ مصـــدره دولة عر��ة وأنه الذي تم إطالقه ال
لوال حصــولنا على هذا الصــاروخ لما �نا أطلقناه. ومثل هذا 
األمر معناه أن الغضـــــــــــــب على المصـــــــــــــدر الذي أتى منه 
ــب على الجهة التي  ــ�كون أكثر من الغضــــــــ ــاروخ ســــــــ الصــــــــ

 .إیرانأطلقت الصاروخ وهذا ما تسعى إل�ه 
لقومـ�ة العر�ـ�ة ا إلىالعودة  الـقّذافيالرئ�س  وعـندمـا �قرر

القوم�ـة  تحـت مظلـة هـذه  و�قول إنـه لن �قف �عـد اآلن إالّ 
ــًا �صــــــــــــــحح مفهومـًا  ـفإنمـا �فعـل األمر الـبدهي. وهو أ�ضــــــــــــ

ــت معادلته  هتزاز واألهم من هذا �له �عض اإل  إلىتعرضــــــــــ
تحـت مظـلة القومـ�ة العر�ـ�ة    أـنه عـندـما �قرر أـنه لن �قف إالَّ 

حتهــا وعلى أســـــــــــــــاس أن هــذه المظلــة تقي من �قف تفعلى 
أســــاس أن قطاعات عر�ضــــة من الرأي العام العر�ي عرفته  
في الســــــــ�عینات على أنه "أمین القوم�ة العر��ة" ول�س على 

" وأحبته  القّذافيأســــــاس أنه ســــــ�كون في الثمانینات "آ�ة هللا 
ــطین�ة على أســـ  اس أنه الدرع الممتلئ حیو�ة  الجماهیر الفلسـ

نصــــــرتها هذه    إلىطلع قتدر مال�ًا لدعم القضــــــ�ة التي تتوالم
الجماهیر ول�س على أســـــــــــاس أنه ســـــــــــ�كون في الثمانینات  
متفرجــًا على األقــارب واألجــانــب �عملون �ــل �طر�قتــه على 
ســفح دم، أو فلنقل، �بر�اء الشــرع�ة الفلســطین�ة. وهي (تلك 

 معمرلو �ــــانــــت تــــدري أن  القطــــاعــــات وهــــذه الجمــــاهیر)
ــًا آخر   القّذافي ــ�ح في الثمانینات شــــخصــ ــ�صــ ــ�عینات ســ الســ

ــاحــب مفــاه�م أخرى لمــا �ــانــت علقــت عل�ــه اآلمــال  وصـــــــــــــ
 �الشكل الذي علقته.

 القّذافيوالذي �أمله المرء هو أن تشـــــــــــكل عودة الرئ�س 
ــغط على الموقف الراهن   إلى ــر ضــــــــ القوم�ة العر��ة عنصــــــــ

ترج�ح �ـفة العـمل القومي   �حـیث تســــــــــــــاعد هذه العودة على
المـاضـــــــــــــــ�ة  اـلت هـذه الكـفة في الســــــــــــــنوات الخمس �عـدمـا مـ 

لمصــــــلحة ت�ارات ضــــــر�ت العمل القومي في أدق مفاصــــــله 
 حساس�ة.

بتعـد عن إ الـقّذافيوـقد �جوز القول إـنه مثلمـا أن الرئ�س 
القوم�ـة العر��ـة في الوقـت الـذي �ـان العمـل القومي �حتـاج 

 إلى  الـقّذافيس �عودة الرئتضــــــــــــــافر جهود الجم�ع ـفإن  إلى
ـ�ة تحـدث (على ـما یـبدو) في الوـقت اـلذي یـبدو  ة العر�القوم�ـ 

ر ما هو أكثر من تضــافُ  إلىالعمل القومي في أشــد الحاجة 
ــاد نقول  ــه عن  إلىالجهود، ونكـ ــذي نعرفـ ــاذ. والـ ــة إنقـ عمل�ـ

إنـه عنـدمـا یترجم مشـــــــــــــــاعره وقنـاعـاتـه فـإنـه   القـّذافيالرئ�س 
هو   مناه المرء في هذه الفترة �الذاتیترجمها بتطرف. وما یت

ــاعر   ــع ترجمة المشـ ــتحیل   إلىأن تخضـ قاعدة الممكن والمسـ
في معزل عن أي مرارة في النفس نت�جـــة هـــذا الموقف أو 

 ذاك.
 إلى القــــّذافيكــــذلــــك قــــد �جوز القول إن عودة الرئ�س 

القوم�ة العر��ة تحدث في وقت �ات ف�ه من الضروري جدًا 
ــخ�ص حاالت ا لخالف وتحدید األخطاء والخطا�ا تجمید تشـ

�ح �مكن القول إن تســـــــــم�ة المخطئین. وز�ادة في التوـضــــــــ و 
العودة تحــــدث في زمن �ــــات ال بــــد ف�ــــه من إطفــــاء هــــذه 
الحرائق المشتعلة في المنطقة منذ عشر سنین. وضمن هذا 

عت�ـار اـلذي �جـب أن �ســــــــــــــود هو أنـه ل�س  المنطق فـإن اإل
ــاء وال مخطئون، و  ــك أخطـ ــالـ ــار � هنـ ــدث مجرد  عت�ـ ــذي حـ الـ

د على تحقیق الحل، ذلك �مكن أن �سـاعجتهادات إذا �ان  إ
 وأغلب الظن أنه س�ساعد.

ــح  إولقد �ان المرء یتمنى لو أن في  ــتطاعته أن یوضــ ســ
أكثر لوال الخوف من أن �سـاء تفسـیر �عض الكلمات نت�جة  
لهـذه الج�ـال العـال�ـة من المرارة وخی�ـات األمـل ونت�جـة لهـذه 

ــالمي المهدور نت�جاألنهار من الد ــ�اب م العر�ي واإلســ ة أســ
القومي �ــان �ع�ش أزمــة خــانقــة   كثیرة من بینهــا أن العمــل

 طوال عشر سنین لكنه �قي في منأى عن الخطر.
 القـّذافيق الكثیر على قول الرئ�س و��قى أننـا ونحن نعلِّ 

تحـت مظـلة القوم�ـة العر��ـة نجـد   �ـأنـه لن �قف �عـد اآلن إالَّ 
لمرة یتحــدث هــذه ا معمرنــاعــًا �ــأن األخ قتإأنفســــــــــــــنــا أكثر 

 لراغب في الحسم ول�س عن شغف �التكت�كات.�ص�غة ا
عتقاد  إ ل ذلك فإننا نبدو أكثر تفاؤًال وال نشـــــــــارك ومن أجْ 

الذین �قولون �صـ�غة التحفظ والتسـاؤل: هل سـیتمسـك العقید 
دنــا أن �عیــد النظر �ــالموقف الجــدیــد وهو الــذي عوَّ  القــّذافي

 اإلعادة؟و�عود عن 

 1987 آذار (مارس)  14 - مجلة "التضامن". لندن

     

 والمهم أن �ضغط  ..األوراق �ثیرة

أن األســـــرة المالكة في بر�طان�ا لم  اإلفتراضمن الجائز 
البالد أحد حكام العالم   إلىتنشـــــــغل بز�ارة رســـــــم�ة �قوم بها 

مثل إنشـــــــــغالها بتلك الز�ارة التي ســـــــــ�قوم بها الملك فهد بن 
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 .1987) رسام(آذار 24بر�طان�ا یوم  إلىالعز�ز  عبد
ن الملكــة الیزابیــت أرادت ِمن وراء ابــل قــد �جوز القول 

الســـــــــــــعودي  اإلهتمامأن ترد على �ل مظاهر   اإلهتمامهذا 
ببر�طان�ا من جهة. و�الز�ارات التي قام بها أفراد من العائلة 

المملكة العر��ة الســـــــــــعود�ة من جهة   إلىالمالكة البر�طان�ة 
ول مــا معنــاه إن هــذا أخرى. فضــــــــــــــًال عن أنهــا تر�ــد أن تق

التشــــــــو�ش الذي �صــــــــدر في �عض المناســــــــ�ات من جانب  
كار قصر عض وسائل اإلعالم البر�طان�ة هي موضع إستن�

�اكنغهام �القدر الذي هو موضــــــع إســــــتنكار الدیوان الملكي 
السعودي. وأنه إذا �انت الطقوس المعمول بها في بر�طان�ا 

شــــر أح�انًا  تجیز لهذه الوســــائل من صــــحف وتلفز�ون أن تن
ــل بها أجواء الحر�ة،  على ما یبدو أنه إفتراء أو تجنٍ  ، وتصـ

اول الشــــــــــــــؤون حــد تنــ  إلىالتي ال قیود وال ضــــــــــــــوا�ط لهــا، 
الخاصـة للعائلة المالكة البر�طان�ة نفسـها، فإن ذلك ال �عني  

 أن مثل هذا األمر مقبول أو أنه غیر مستنكر.
د بن  الملك فه أن الذي ســـ�ســـتقبل اإلهتمامومن مظاهر 

العز�ز في مطــــار "غــــاتو�ــــك" هو ولّي العهــــد األمیر عبــــد 
ناء،  دا�انا. ومثل هذا األمر إســـــــــتث األمیرةتشـــــــــارلز وزوجته 

حیـــث أن القـــاعـــدة المعمول بهـــا هو أن �ســــــــــــــتقبـــل الحكـــام 
الزائر�ن في مطـــار "غـــاتو�ـــك" أحـــد أفراد األســــــــــــــرة المـــالكــة 
 البر�طــان�ــة من الصــــــــــــــف الثــاني إنمــا ل�س ولّي العهــد. أمـا

ــتقبل زوارها  الملكة الیزابیت فإن البروتو�ول �قضــــي �أن تســ
ــ�ف ی ــمیین  في محطة ف�كتور�ا حیث أن الضـ  تقل مننالرسـ

 المحطة في قطار ملكي. إلى"غاتو�ك" 
ــمح   ولو �ان البروتو�ول البر�طاني من النوع الذي �ســــــــــ

ــة  ــة الیزابیـــت رفعـــت درجـ ــانـــت الملكـ ــة لكـ ــالمرونـ ــام�ـ  اإلهتمـ
ــت�قى   ىإل�الز�ارة �حیث تصـــــــــل  الذروة. لكن هذه الز�ارة ســـــــ

على رغم �ـل ذـلك من النوع اإلســــــــــــــتثـنائي  على صــــــــــــــعـید 
اء بین أســـــــــــرتْین ملكیتْین، و�نما . ل�س فقط ألنها لقاإلهتمام

ــلحة الحكومة البر�طان�ة تلتقي   ــاء أن مصـــ ألن الظروف تشـــ
بز�ــارة   اإلهتمــامص العــائلــة المــالكــة البر�طــان�ــة في رْ مع حِ 

 الملك فهد.
ــارلز أي مـلك بر�طـانـ�ا المقـبل ـ�أن األمی وتكل�ف ر تشــــــــــــ

ــتقبل الملك فهد بن عبد العز�ز في مطار "غاتو�ك" ل�س   �سـ
و�نما هنالك مشار�ة جم�ع أفراد العائلة المالكة  اماإلهتمكل  

 في حفالت التكر�م.
بز�ـارة   ،وعنـدمـا تهتم بر�طـان�ـا، أســــــــــــــرة مـالكـة، وحكومـة
ــد العز�ز على أســـــــــــــــــاس أن  ــد بن عبـ ــذا األمیر فهـ ــل هـ مثـ

�شـــــكل في �عض جوان�ه أ�ضـــــًا توظ�فًا جیدًا �عود  اإلهتمام

�مردود أكثر جودة. لكن ق�اســـــًا �ما حصـــــلت عل�ه بر�طان�ا  
ــعود�ة  ــ�ة من المملكة العر��ة السـ ــر الماضـ ــنین العشـ في السـ

ن على بر�طان�ا واجب الرد على ما حصــــــــلت  أ�مكن القول  
 .اإلهتمامعل�ه من الملكة �أكثر من الل�اقات و 

 طاعة بر�طان�ا أن تفعله؟ما الذي في إست
إن الجواب عن ذـلك هو أن في إســــــــــــــتـطاعتـها أن تفعـل  

 أكثر مما لم تفعله �عد. وأقل مما هي قادرة أن تفعله.
تستط�ع بر�طان�ا    اإلیران�ة  –الحرب العراق�ة    إلى�النس�ة  

الوضـــــع اللبناني  تســـــتط�ع بر�طان�ا    إلىأن تفعل و�النســـــ�ة 
الفلسطین�ة تستط�ع بر�طان�ا  القض�ة    إلىنس�ة  أن تفعل. و�ال

 أن تفعل.
ذـلك أن في إســــــــــــــتطـاعـة بر�طـان�ـا أن تفعـل الكثیر  �لىو 

ــعید بلورة الموقف األورو�ي مع األخذ في اإلعت�ار  على صـ
أن هــذا الموقف �ــات أكثر وضــــــــــــــوحــًا من قبــل. و�ــالــذات 

 المؤتمر الدولي. إلى�النس�ة 
ــدد ـقد �جوز القول أـنه إذا �ـان الموقف  وفي هـذا الصــــــــــــ

األمیر�ي محكومًا  بتشــــــــــــا�كات تجعل من الصــــــــــــعب على 
المملكة العر��ة السـعود�ة ممارسـة �عض الضـغوط لمصـلحة 
أكثر من قضـ�ة عالقة، فإن التشـا�كات التي تح�ط �الموقف 
ــك الضــــــــــــــغوط وفي  ــارســـــــــــــــــة تلـ ــل أمر ممـ ــاني تجعـ البر�طـ

التي تعبر فیهــا بر�طــان�ــا عن  -وهي �ثیرة -المنــاســــــــــــــ�ــات
ــتوى رغب ــفقة   تها في رفع مســــــــ التعامل التجاري أو إبرام صــــــــ

ــب الوضــــــــــــــع  ــذي ینعش �عض جوانـ ســــــــــــــالح من النوع الـ
ــادي . لكن من المؤ�ـد أـنه �عـد اآلن لن یترك هـذه اإلقتصــــــــــــ

 المناس�ات تمر من دون توظ�فها في شكل أو آخر.
ولقد �ان المرء یتمنى لو أن الملك فهد وقف خطی�ًا في  

م �ضــــــــع ف�ه  ات ومجلس العمو ك لمجلس اللوردلقاء مشــــــــترَ 
و�كثیر من الصــــــــــــــراحـة، حتى إذا غضــــــــــــــبـت الصــــــــــــــحـاـفة 

�عض القضا�ا   إلىالبر�طان�ة، النقاط على الحروف �النس�ة 
حرب الخل�ج وموقف بر�طـان�ـا من  إلىوتحـدیـدًا �ـالنســــــــــــــ�ـة 

ــمن مثل  ــطین�ة. ولكن برنامج الز�ارة ال یتضـــ ــ�ة الفلســـ القضـــ
 هذا اللقاء.

 ة أمور:وت�قى أر�ع
الز�ـــارة تتم في مرحلـــة عر��ـــة تمیـــل نحو  هو أن األول 

التهدئة والتعا�ش في إطار مصــــالحات محســــو�ة و�ذا �انت  
ــ�طة أكثر من  ــالحات في منطقة المغرب تبدو نشــــــــــ المصــــــــــ

شـــــرق�ة. فإن ذلك ال �عني أن خالفات أهل مالمصـــــالحات ال
المشــــــــــــرق ســــــــــــت�قى �ما هي الحال عل�ه. وفي هذا اإلطار 

البر�ـطانـ�ة ـما ـلب من الحكوـمة  لمـلك فـهد أن �ط �ســــــــــــــتط�ع ا
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تتمنى هذه الحكومة أن �طل�ه. ونعني بذلك تصــح�ح مســار  
العالقات البر�طان�ة مع �ل من ســـــور�ا والجماهیر�ة اللیب�ة. 

 ن الملك س�فعل ذلك؟أفهل 
أمـــا األمر الثـــاني فهو أن الز�ـــارة هي الثـــالثـــة �قوم بهـــا  

الز�ارة  صـــــــــــ�ح ملكًا �عد خادم الحرمْین الشـــــــــــر�فْین منذ أن أ
الوال�ــات المتحــدة، والز�ــارة الثــان�ــة  إلىالتي قــام بهــا  األولى

الجزائر. والـــدول الثالث تشــــــــــــــكـــل رموزًا   إلىالتي قـــام بهـــا 
  اإلیران�ة –موضـــــوع الحرب العراق�ة  إلىأســـــاســـــ�ة �النســـــ�ة 

 والقض�ة الفلسطین�ة.
أن المـلك فهـد   إلىذـلك أن هـذه الزـ�ارات مؤشــــــــــــــر  �لىو 

رســـــم�ة �حیث یلبي المز�د لقة الز�ارة الع �عد اآلن حســـــیوســـــِّ 
 من الدعوات الموجهة إل�ه.

واألمر الـثالث هو أن لز�ارة بر�ـطانـ�ا ُ�ـعدًا آخر حـیث أن 
ســــــــــــــنوات أخرى على مــا  الُحْكمحزب المحــافظین �ــاق في 

أمر ترتـاح لـه المملكـة  الُحْكمیبـدو.. ووجود المحـافظین في 
 إلىهنا اإلشـــارة ون من المناســـب العر��ة الســـعود�ة. وقد �ك

أن عالـقة المملـكة �حزب المحـافظین ـبدأت تقوى �ـعد الزـ�ارة  
ــل بن عـبد العز�ز عـام  التي ـقام بهـا المـلك (الراحـل) ف�صــــــــــــ

 و�ان الحزب الذي �حكم سنتذاك هو حزب العمال. 1967
ولقـد حرص الملـك ف�صـــــــــــــــل �عـدمـا أنهى محـادثـات مع 

ب  اد هیــث زع�م حز هــارولــد ولســــــــــــــون على أن یلتقي �ــادور 
معارض. أما ثاني ملوك الســعود�ة الذین زاروا المحافظین ال

بر�طـانـ�ا ـبدعوة من الملكـة الیزابـیت فكـان (الراحـل) خـاـلد بن 
عبدالعز�ز والذي �ســــــبب خصــــــوصــــــ�ة العالقة بین المملكة 
ــه �عـدمـا   العر�ـ�ة الســــــــــــــعودـ�ة وحزب المحـافظین وجـد نفســــــــــــ

  1981ا عـام بر�ـطان�ـ  إلىصــــــــــــــادف أن حـدث خالل زـ�ارـته 
ي على المفاعل النووي العراقي �كتب وهو دوان اإلســرائیلالع

إحتجاج شــــدیدة اللهجة �عث بها   رســــالةفي قصــــر �كنغهام 
ــبب �حرج للعائلة المالكة   إلى الرئ�س رونالد ر�غان وال یتســــــــ

 أو الحكومة البر�طان�ة ألنها حكومة المحافظین.
بر�طـان�ـا  إلىوأمـا األمر الرا�ع فهو أن ز�ـارة الملـك فهـد 

ــعود�ة للعمل العر�ي.  تزامن مع تر ت ؤس المملكة العر��ة الســـ
حیث أن مجلس الجامعة ســــــــــــــینعقد على  مســــــــــــــتوى وزراء  

مـــارس والثالثین منـــه في تونس. وهـــذه   25الخـــارج�ـــة بین 
الدورة للمجلس التي ســـتســـتغرق ســـتة أشـــهر ســـتكون برئاســـة  

 السعود�ة.
العر��ـة  وفي هـذه األشــــــــــــــهر الســــــــــــــتـة ـقد تحقق المملكـة  

ــعود منها تحق�قه ونعني بذلك عقد القمة �ة ما هو مؤمل السـ
 العر��ة.

وز�ارة بر�طان�ا ومن قبل الجزائر تشـكل خطوات أسـاسـ�ة 
على صـــــــعید اإلنفراج العر�ي الذي هو حلقة في مســـــــلســـــــل 
حلـقات اإلنفراج اـلدولي. ـبل إـنه الحلـقة األهم.. هـذا إذا �ـان 

ل�ـاقـات ج من ت�ـاُدل المز� إلىل ز�ـارتـه الملـك فهـد ســــــــــــــ�حوِّ 
 ح.والمصال

ومن حق العــالم العر�ي على الملــك فهــد أن �فعــل ذلــك 
 ما دام �مسك بیده �ل هذه األوراق التي لها شأنها.
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 د توحید الصف تجمید الدعم یولِّ 

هنالك مؤشــــــرات �ثیرة توضــــــح، مع �عض التحفظ، �أن  
، أو، إنه على أبواب حالة حدتو الصـــــــــــف الفلســـــــــــطیني ـســــــــــ 

د. ومنذ �ضعة أشهر تدور في الكوال�س متواضعة من التوحُّ 
ووراء األبواب المغلقة، والُمحكمة اإلغالق، مناقشــــــــات و�تم  
عرض أوراق عمل و�حدث الكثیر من األخذ والرد في شــأن 

 قضا�ا بده�ة.
ن  إد اآلراء هو ظاهرة صــــــــــــح�ة، إالَّ وصــــــــــــح�ح أن تعدُّ 

ــ� ــطین�ة ل�س تعدُّ  إلىة األمر �النســــــ د آراء التنظ�مات الفلســــــ
ل تنظ�م �ســــــــــــــتعد من منطلق  د والءات، و��قدر ما هو تعدُّ 

نقضاض على التنظ�م اآلخر. و�ذا نحن ألقینا نظرة  والئه لإل 
على سـاحة العمل الفلسـطیني لرأینا و�كثیر من الوضـوح �م 

ــغیرة    أن الوالءات أكثر من أن تحصـــى و�لها على رقعة صـ
 عل�ه الفلسطینیون. ش �س�ط جدًا یتواجدمن هام

لفلســـــــــــــطین�ة ال تر�د أن أن التنظ�مات ا نت�اهوالالفت لإل 
ــاعر الراهنــة للرأي العــام تــأخــذ في اإل عت�ــار حق�قــة المشـــــــــــــ

ــت ود�ة �ما ف�ه الكفا�ة،  ــاعر ل�ســــ العر�ي نحوها، وهي مشــــ
كتراث عدم اإل إلىطلوب، و�ن ذلك، إضــــــــــــافة أو �القدر الم

�ما �جب، ناشــــئ عن ین�ة، وعدم المســــاندة �الهموم الفلســــط 
في الصـف  اإلنقسـاماتهذه  إسـتمرارضـجر الرأي العام من  

الفلســطیني. وعندما �ســمع المواطن العر�ي أن أبناء التنظ�م  
حد العداوة، وأنهم ال �عیدون النظر  إلىالواحد منقســــــــــــــمون 

ــابهم، ـفإـنه ال �كترث،  في هـذا ال تـنافر على رغم اـلذي أصــــــــــــ
�كترث فإن دوره �عنصـر ضـغط لمصـلحة العمل وعندما ال 

 �اهتًا. الفلسطیني �ص�ح
ــه ـقد �جوز القول إـنه لو �ـان هـناـلك  وفي اإلطـار نفســــــــــــ
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ذها المقاتلون نضــــــــال فلســــــــطیني فعَّال، وهنالك عمل�ات ینفِّ 
و في المناســ�ات الفلســطینیون یوم�ًا أو أســبوع�ًا أو شــهر�ًا أ

ــات أن تغطي على  ــذه العمل�ـ ــان من شـــــــــــــــــأن هـ ــاهرة  لكـ ظـ
ــامـــات ، ولكـــان ســــــــــــــیبـــدو األمر لآلخر�ن أن هـــذه اإلنقســــــــــــــ

ــال، �معنى أن  ــأن نوع�ة النضـــــ ــمة في شـــــ التنظ�مات منقســـــ
ن یرى أن ی�قى النضــــــال محدودًا و�ســــــتمر طو�ًال،  هنالك مَ 

قتصـــــــر النضـــــــال حتى إذا إن یرى التصـــــــعید بینما هنالك مَ 
ــد النفس  على ع ــت بنــ ــدرج تحــ ــة وال تنــ ــة قلیلــ ــات نوع�ــ مل�ــ

ن عندما ال تحدث هذه العمل�ات و�كون النضال الطو�ل. لك
في حـالـة تنو�م دولي أو تحـت تـأثیر المخـدر الفلســــــــــــــطیني 
و�ثرة المناقشـــات تصـــ�ح   اإلنقســـامات إســـتمرارالعر�ي، فإن  

 اإلهتمـــامبتعـــاد المواطن العر�ي عن نـــة و�تزایـــد إمســــــــــــــتهجَ 
 �العمل الفلسطیني. وهذا ما �حدث منذ فترة طو�لة.

الفلســــــطین�ة مشــــــرق�ة،   اإلنقســــــاماتأن   هنت�اوالالفت لإل 
ــاماتوأن محاوالت التوحید مغر��ة، �معنى أن وراء    اإلنقســــــ

ــبیل    الُحْكمقوى وطموحات أطراف عر��ة ( الســـــوري على ســـ
�محـاوالت التوحیـد طرفـان مغر��ـان المثـال) بینمـا الـذي �قوم 

 الُحْكمالجزائري و  الُحْكمالمغرب العر�ي) همـا  إلى(نســــــــــــــ�ـة 
 معمر�انت خ�مة العقید   21/3/1987�وم الســــــبت اللیبي. و 
الصــــــــحراو�ة تشــــــــهد جلســــــــة ضــــــــمت أكثر�ة رموز    القّذافي

الجانب الفلســـــطیني الذي یتحفظ على ق�ادة �اســـــر عرفات،  
ــومة الحادة ــ�ه الخصـ ، هذا إذا �نا لن نقول العداء. أو یناصـ

وعندما تنعقد هذه الجلسـة وتتلوها جلسـة أخرى و�حدث ذلك 
و�اســـــــــــــر   القّذافيالحة المتوقع بین العقید قبل لقاء المـصــــــــــــ 

المحتمل للمجلس الوطني الفلسطیني   نعقاداإل  عرفات، وقبل
 ن أهم�ة �برى.في الجزائر قر��ًا، فهذا �عطي الجلستیْ 

ــه  لكن ــت�عد إمكان�ة أن  المرء �جد نفسـ على رغم ذلك �سـ
ــطیني ما دامت وحدة الصـــــــف  ــف الفلســـــ تتحقق وحدة الصـــــ

إذا �ـانـت التنظ�مـات الفلســــــــــــــطین�ـة   العر�ي غیر قـائمـة، إالَّ 
ــحي من أجْ  ــاعد على إ لتر�د أن تضـــــ ــتقالل�ة موقف �ســـــ ســـــ

 د.والدة الصف الفلسطیني الموحَّ 
ــت�عد إمكان�ة أن  ــًا �ســــــ ــه أ�ضــــــ كذلك إن المرء �جد نفســــــ

قق وحدة الصــــــــــف الفلســــــــــطیني إذا �ان ذلك لن �حدث  تتح
م المـالي والمعنوي من جـانـب ضــــــــــــــمن التلو�ح بتجمیـد اـلدعْ 

، وتجمید الدعم المالي ض العرب للتنظ�مات الفلســــــطین�ة�ع
الخل�جي ل�عض التنظ�مــــات (ول�س منظمــــة التحر�ر �ــــأي 
حال) ولكل طرف عر�ي رســمي ال یر�د للصــف الفلســطیني  

لك على أســــــــاس أنه مثلما أن الضــــــــغط أن یتوحد. ونقول ذ
نقســـــــــــــــام، فـإن تجمیـد الـدعم د اإلنفجـار والتـدخـل یولِّـ د اإلیولِّـ 

معنوي والمـالي، وفي هـذه المرحـلة �ـاـلذات، یوـلد اله �شــــــــــــــق�ْـ 
 التوحد.

وأغلـب الظن أن اللقـاءات العر��ـة األخیرة شــــــــــــــملـت في 
ــألة �كثیر من التر�یز. وتناول  ــملته هذه المســــــــ جملة ما شــــــــ

 - لمســـــألة �ال�حث هو لمصـــــلحة الصـــــف العر�يمثل هذه ا
الفلسطیني ضمن معادلة ترى أن القض�ة الفلسطین�ة تحتاج  

ســــــــــــــتعمـالهـا �ورـقة یتم  ه�مـنة و� إلىـ�ة وحـل، ول�س عـار  إلى
 طاولة الك�ار. إلىتجییرها 
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 الحد األدنى والحد األقصى للرد
 تصدیر الثورةعلى 

في غ�ـــاب العمـــل القومي من الطب�عي أن �حـــدث هـــذا 
 الذي حدث في تونس.

ــل ــیـــــ ــاصــــــــــــ واـلخــطط، أو  و�صــــــــــــــرف اـلـنـظر عـن اـلـتفـــــ
هـا �عض العـناصــــــــــــــر المحلـ�ة ر لتي �ـاـنت ـتدبالمخططـات، ا

ــحًا أن هذا  یراناإل  الُحْكمبدعم من   الُحْكمي، فإنه �ات واضـــــــ
عر��ة،  �ل دولة   إلىمصــــــمم على تصــــــدیر الثورة �مفهومه 

ــها العمل القومي فیتحرك   وأنه ینتهز حالة التعثر التي �ع�شــ
 هنا، و�نشط هناك.

ــا حـــدث في  ــاســــــــــــــــًا �مـ ــإن التطبیق اوق�ـ ــان فـ لحرفي لبنـ
ألســلوب تصــدیر الثورة لن �قتصــر على مواقف لفظ�ة و�نما 

.  اإلیران�ةالعنف الذي هو من مواصـفات الثورة   إلىسـیتعداه 
ه التظـاهرات والعصــــــــــــــ�ـان والعنف الـذي نشــــــــــــــیر إل�ـه، أدنـا

حتجاز الرهائن وتفخ�خ  إوتســجیل المواقف اللفظ�ة، وأقصــاه  
 الس�ارات.

ــدیرخت�ار تونس ��و  ــالیب الثورة  الذات لتصـــ   اإلیران�ةأســـ
م اآل�ات كْ الســــــنة الثان�ة لحُ   إلىإلیها ل�س جدیدًا و�نما �عود 

ختـار هؤالء ثالثـة رجـال دین من "خبراء  إ، عنـدمـا إیرانفي 
تصـــــــدیر الثورة" لكي �كونوا ســـــــفراء في ثالث عواصـــــــم من 

في تونس هي إحدى   اإلیران�ةبینها تونس. بل إن الســــــــــفارة 
  اإلیران�ةعلى اإلطالق تلیها الســـفارة  اإلیران�ةســـفارات أهم ال

ــادة   ــالم العر�ي والق�ـ ــات�كـــان (بهـــدف الوق�عـــة بین العـ في الفـ
في إحـدى  اإلیرانـ�ةللكـاثولـ�ك في العـالم) والســـــــــــــــفارة  اـلدینـ�ة
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 العواصم العر��ة الصع�ة.
ــاؤل هـنا: ولمـاذا  ختـ�ار تونس ـ�اـلذات إوـقد �جوز التســــــــــــ

في  إیرانفیها إحدى أهم ســــــــفارات  �ةاإلیرانلتكون الســــــــفارة 
 الخارج؟

والجواب ب�ساطة هو أن تونس �اتت رمز العمل القومي 
لیهــا. ومع أن هــذا الرمز �طيء �عــد نقــل الجــامعــة العر��ــة إ

ــاءات  الخطوات إالَّ  ــه ی�قى رمزًا. ففي تونس تتم اللقـــــ أنـــــ
ات جتمــاعــ العر��ــة. وفي غ�ــاب القمــة العر��ــة فــإن هــذه اإل

ى وزراء الخــارج�ــة العرب تونس على مســــــــــــــتو  التي تتم في
كلما نشــــــــــأت مشــــــــــكلة عر��ة في مشــــــــــرق العالم العر�ي أو 

 لتي ال تنعقد.حد تلك القمة ا إلىمغر�ه، تعوض 
و�مــا أن ذلــك �حــدث في تونس وهو قــابــل للتطور نحو  

ي یزعجـه ذـلك، وهـذا نت�جـة أن یراناإل الُحْكماألحســــــــــــــن ـفإن 
تجــاه العمــل القومي إي كــل خطوة تخطوهــا الــدول العر��ــة ف

 إلى اإلیران�ةل حجر عثرة أمام خطط تصــــــــدیر الثورة تشــــــــكِّ 
العمل على   تقو�ض هذا  إلىالخارج. و�زاء ذلك فإنه �ســـعى 

 ل الحد األدنى.رغم أنه �شكِّ 
وال بـــــد أن الـــــذین �شــــــــــــــرفون في طهران على خطط  
ــقوط تونس   ــدیر الثورة یدر�ون جیدًا أن ســـــ ومخططات تصـــــ

معـــة العر��ـــة، ومنظمـــة التحر�ر  التي تســــــــــــــتضــــــــــــــ�ف الجـــا
الفلسطین�ة، سیتسبب في حدوث فراغ، ذلك أنه من الصعب 

م �قوده  كْ ظل حُ ســـــــــــتحالة أن تكون تونس في درجة اإل  �لىو 
، مقرًا للجـــــامعـــــة إیرانت�ـــــار دیني متطرف ومتحـــــالف مع 

ــأنها   ــتمد شـ ــطین�ة التي تسـ العر��ة، أو لمنظمة التحر�ر الفلسـ
ًا من �عض هــذه الــدول. ومثــل من الــدول العر��ــة، وتحــدیــد

ــمة هذه اإل ــتحالة تعني أن الجامعة العر��ة لن تجد عاصـــ ســـ
ي العر�ي عاصـــمة تســـتضـــ�فها و�التالي ال �عود للعمل القوم

ــنا فجأة أمام قرار بنقْ   إالَّ  ل الجامعة العر��ة  إذا وجدنا أنفســـــــــــ
جیبوتي نت�جة أن "آ�ات هللا التوانسـه" وضـعوا الید على   إلى

 تونس.
الـــذي  إیرانم رجـــال الـــدین في كْ ن حُ ا نت�ـــاهفـــت لإل والال 

ینادي بتصـــــــــــــدیر الثورة ال �ختار حتى اآلن ســـــــــــــوى الدول 
العر��ة لكي یتولى تصــدیر ثورته اإلســالم�ة إلیها، في حین  
أن هنــالــك الكثیر من الــدول اإلســــــــــــــالم�ــة في طول العــالم 

ــه. ومثل هذا األمر یؤ�د أن حرب  هي على  إیرانوعرضــــــــــ
  �ةجتماعاإلض الظروف  ��ة مستغلة في ذلك �عالقوم�ة العر 

من جهـة والتعثر اـلذي یرافق العمـل القومي حیـث إن اـلدول 
 العر��ة ال تتفق على الحد األدنى.

تونس    إلىأ�ضــــــــــــًا أن تصــــــــــــدیر الثورة نت�اه والالفت لإل 

م اآل�ات عن تحقیق ما وعدوا كْ �حدث في وقت عجز ف�ه حُ 
اق، وفي وقـت عر الحســــــــــــــم على جبهـة ال إلى�ـه �ـالنســــــــــــــ�ـة 

 �ةجتماعالتناقضـــــات اإلو  ةقتصـــــاد�اإلوصـــــلت ف�ه األحوال  
درجـة خطیرة. وهـذا �جعلنـا نتســــــــــــــاءل: إذا  إلى إیرانداخـل 

عــاجز�ن عن تقــد�م  إیرانكــان رجــال الــدین الــذین �حكمون 
،  �ةجتماعواإل قتصـاد�ةاإلولمشـكالتها  إیرانحلول ألوضـاع 

عالجونها مؤقتًا وعاجز�ن عن معالجة مشـــــكلة ال�طالة التي �
لهیب الحرب �عد تز�ین األمور  ىإلبتور�د الفت�ة والشــــــــــــ�ان  

ــًا لتونس  ــادرون على أن �فعلوا شــــــــــــــیئـــ ــل أنهم قـــ لهم، فهـــ
لكي یلتف أصـــــحاب  �ةجتماعاإلو  قتصـــــاد�ةاإلولمشـــــكالتها 

الــــدیني في تونس حولهم و�حــــدث بینهم نوع من  اإلتجــــاه
ــتهدف حُ  ــیق الذي �ســـ ای�س، حكمًا مًا ی�قى، �كل المقكْ التنســـ

ء، �معنى أنها أعطته �قدر  ت�ادل مع القضـــــــــــــ�ة العطا قوم�اً 
 ما أخذت منه.

و��قى أن الذي حدث في تونس هو حلقة في ســــــــلســــــــلة 
كم  ســــــــــــاهرة ونشــــــــــــاط حُ  اإلیران�ةحلقات. و�ذا �انت العیون 

ل تصــــــــدیر الثورة، فهل أن مطال�ة  اآل�ات ال یتوقف من أجْ 
�ًا؟ وهل �الرد �صــ�ح مســتغرَ الدول العر��ة �الت�قظ والمطال�ة 

في  اإلیران�ـةحین تســــــــــــــود الحق�ـة  إلىأننـا �جـب أن ننتظر 
 العالم العر�ي؟
ي اـلذي حقق ـما أراده وخطط ـله یراناإل الُحْكموتكرارًا إن 

، لن یتوقف عن التحرش بتونس وســــــــــــــیواصـــــــــــــــل إیرانفي 
ــودان، وفي المغرب، وفي  ــیر لعمل مماثل في الســــــ التحضــــــ

لى تفخ�خ  لــك أن خططــه تقوم عالجزائر، وفي مصــــــــــــــر، ذ
األوضاع في أي بلد �ع�ش ظروفًا �سهل فیها تفاقم الصراع 

 �ة، أو لتعدد القوم�ات.إجتماعألس�اب 
و�ذا �نا لن نرد على ذلك بتنشـ�ط العمل القومي وتعز�ز  

 شأنه فإن أمورًا �ثیرة قد تتساقط.
ــالحــة العر��ــة �عــد تفــاقم أمر هــذه  لقــد آن أوان المصـــــــــــــ

ــواء �انت هذه الهجمة العر��ة على العر  الهجمة غیر ب، ســـ
التي تمنینا أن  اإلیران�ةأمیر��ة، أو إســرائیل�ة، أو من الثورة 

تكون ســــــــندًا للعرب، فإذا بها تعتبر القوم�ة العر��ة فر�ســــــــة  
... في ســـــــــبیل ضـــــــــرب  إلىتونس  إلىتطاردها من بیروت 

 هذه القوم�ة و�ل عمل قومي.
الثورة ال یتم  ر أن تصــــــــدی " �عرفون إیرانو�ذا �ان "آ�ات 

عن طر�ق ضــــــــــــــرب العمــل القومي العر�ي، فهــل �ثیر   إالَّ 
علینا مواجهة خطط التصــــــــدیر �مز�د من التماســــــــك و�عمل 
قومي أدناه تعز�ز شـــــأن الجامعة العر��ة وعقد القمة العر��ة  

ــم   العاد�ة التي نأمل من الملك فهد بن عبد العز�ز أن �حســـــ
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العر�ي" اـلذي "اإلتحـاد  أمر عقـدهـا في الر�ـاض، وأقصــــــــــــــاه
�حل وســــــــــط بین    القّذافي معمرینشــــــــــط في ســــــــــبیله العقید 

الوحدة التي ال �حدث إق�ال علیها، و�ین التمزق الســائد منذ  
 سنوات في العالم العر�ي؟

ــل  ــب... بـ ــا هو واجـ ــك، و�نمـ ــدوث ذلـ ــه ل�س �ثیرًا حـ إنـ
 فر�ضة.

 1987) أبریل( نیسان 4 - مجلة "التضامن". لندن

     

 والبرلماننة فت ال

الن�ــاب�ــة في   نتخــا�ــاتاإلفي الوقــت الــذي �ــانــت جبهــة 
مصـر تشـهد ضـج�جًا ال مثیل له في تار�خ الح�اة السـ�اسـ�ة  
ــون  ــر ومثقفیها یناقشـــ ــر�ة، �ان عدد من مفكري مصـــ المصـــ
�جد�ة مســـــــــــألة في غا�ة األهم�ة ونعني بها مســـــــــــألة الفتنة  
  الطائف�ة التي تحاول تهدید مصـــــــــــــر وتتمنى أن تعصـــــــــــــف

 نینتها و�ظاهرة التعا�ش بین الطوائف فیها.�طمأ
ــر�ر،   ــادفة، �قدر ما هو تدبیر أو مخطط شــــ ول�س مصــــ
حــدوث هــذه الفتنــة في الوقــت الــذي دعــا الرئ�س حســــــــــــــني  

ــارك  ــاتإجراء  إلىم�ـ ــا�ـ ــد  إنتخـ ــأن البلـ ــد �ـ ــأكیـ ــا التـ أراد منهـ
 مستقر وأن الد�مقراط�ة �اق�ة.

وما  ا�اتنتخاإلولســـــــنا هنا في صـــــــدد معالجة أمر هذه 
إذا �ــان الهــدف منهــا هو أن الرئ�س م�ــارك یر�ــد أن �كون 
ــدد التمني �ــأن �كون هــذا  لــه برلمــانــه و�نمــا نحن في صـــــــــــــ
ــتنجح في إطفاء نار  ــعب�ة التي ســـ ــلطة الشـــ البرلمان هو الســـ
الفتنـة الطـائف�ـة التي ـبدأت محـاوالت إشــــــــــــــعـالهـا تتخـذ طـا�ع  

 الخطورة.
ذه النار ه عالإشـ   إلىو�ذا �انت محاوالت الذین �سـعون 

ــفوف الشــــــعب  ــبب عفو�ة الوعي في صــــ ال تبدو مجد�ة �ســــ
أن المعالجة الرســم�ة لهذه المحاوالت تبدو في   المصــري إالَّ 

�عض جوانبهــا غیر �ــاف�ــة، حیــث إن هــذه المعــالجــة تفتقــد  
مخــــاط�ــــة عقــــل المواطن ووجــــدانــــه ول�س فقط توج�ــــه   إلى

 المواعظ إل�ه.
ــإومِ  ــا�ع �ـ ــة نتـ ــذه الزاو�ـ ــام �ـــ ن هـ ــة التي الغ اهتمـ ــاولـ لمحـ

 23نبثقــــت عن "نــــدوة الوحــــدة الوطن�ــــة" التي عقــــدت في إ
في مقر الجامعة العر��ة في القاهرة الماضـــي ) آذار( مارس

ــامن المرأة العر��ة" مع "المنظمة  موالتي نظ  تها "جمع�ة تضـــــ

 .المصر�ة لحقوق اإلنسان" 
ــتنیر في   ــري المســــــــ وفي تلك الندوة طرح الكاتب المصــــــــ

خالد محمد خالد فكرة تشـــــكیل لجنة تم  م�ة المســـــائل اإلســـــال 
خاء القومي" تتولى التصــدي التفاهم على تســمیتها "لجنة اإل

للفتنة الطائف�ة في مصــــر. ولقد لقیت الفكرة ترحی�ًا ملحوظًا 
من قبل عدد من المفكر�ن والمثقفین �عضـــهم �متهن الكتا�ة 
و�عضـهم اآلخر سـبق له أن شـارك في المسـؤول�ة السـ�اسـ�ة.  

هذه اللجنة التي قد  إلىنضــــــمامهم إدر هؤالء وأعلنوا  قد �اول
تتطور من دون أن یدري أصــــــــــــــحابها فتصــــــــــــــ�ح حز�ًا، بل 

 والحزب األقوى في مصر مع مرور الوقت.
هذه اللجنة نادرًا ما   إلىن المنضــــــمین إ نت�اهوالالفت لإل 

دیلتقون حول فكرة ت ــِّ أنهم  فیهم الصــــــــــــــف والهـــدف، إالَّ  وحـ
د الصــــــــف ما یوحِّ تصــــــــدى للفتنة الطائف�ة وجدوا في لجنة ت

ــة  ــة من الصــــــــــــــحـ ــال�ـ ــة عـ ــاهرة على درجـ ــك ظـ ــدف وتلـ والهـ
 والحیو�ة.

  :اللجنة وفق ما توافر من معلومات هم  إلىوالمنضمون  
الـد�تور وحیـد رأفـت، محمـد حســــــــــــــنین ه�كـل، خـالـد محمـد  
خالد، نجیب محفوظ، الد�تور لو�س عوض، أمینة السـعید، 

ود، الـــد�تور ز�ي نجیـــب محم د�تورة نوال الســــــــــــــعـــداوي،الـــ 
الد�تور یوســــــــــف إدر�س، الد�تور شــــــــــر�ف حتاته، الد�تورة  
ــید   ــرقاوي، سـ لیلى تكال، الد�تور فرج فودة، عبد الرحمن الشـ
�اسین، لطفي الخولي، الد�تور مراد غالب، أحمد حمروش،  
ــا، الـــد�تور �مـــال أبو  منى مكرم عبیـــد، الـــد�تور میالد حنـ

مــل، خالف، محمــد إبراه�م �ــا، الــد�تور عبــد الغفــار المجــد
 محمد فائق ومنصور حسن.

 وتلك ل�ســـت �ل األســـماء، ذلك أنه ال �كاد �مر یوم إالَّ 
 هذه اللجنة �اتب أو مفكر أو س�اسي. إلىو�نضم 

ولى فـــإن نقطـــة الضــــــــــــــعف في تكو�ن هـــذه  وللوهلـــة األُ 
ــه نقطة قوة. وز�ادة في التو  ــ�ح اللجنة هي في الوقت نفسـ ضـ

جنــة التي ة الضــــــــــــــعف هي أن هــذه الل�مكن القول إن نقطــ 
نشـــــــــــــأت في غفلة عن الدولة وفي معزل عن التصـــــــــــــورات  
ــم�ة المطلو�ة،  ــاندة الرســـ ــاؤها المســـ ــم�ة لن یلقى أعضـــ الرســـ
مثل إتاحة الفرصـــــــــة أمامهم لنشـــــــــر �تا�ات في الصـــــــــحف 
القوم�ة. وتخصــــــــ�ص الوقت لهم في التلفز�ون واإلذاعة من 

فـ�ة. أـما نقـطة القوة ا في شــــــــــــــأن الفتـنة الـطائل أن یتحـدثو أجْـ 
ــداق�ة التي �مكن أن تفید  ف تكمن في أن هؤالء �ملكون المصـ

إذا هم �تبوا أو تحــــدثوا. فلكــــل من هؤالء جمهوره، ولكــــل 
تار�خه في میدان الفكر والسـ�اسـة. وعندما �كون لهؤالء هذا 
ــموعة  ــتكون مســـــــ الجمهور الكبیر فإن �لمة الواحد منهم ســـــــ
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ســـــــــــــیتحدثون بلغة  الموعظة، خصـــــــــــــوصـــــــــــــًا أنهم أكثر من
 .المنطق 

ن طب�عــة والدة هــذه اللجنــة هي التي قــد اوأغلــب الظن 
تولد �عض الحسـاسـ�ات لدى الدولة في مصـر و�الذات �ون 
ــام على  ــل النظـ ــة أهـ ــة بلغـ ــدوة محســــــــــــــو�ـ ــا نـ ــة أفرزتهـ اللجنـ

 الرافضین أو ال�سار�ین أو المعارضین �شكل عام.
مرة أن هــذه اللجنــة تضــــــــــــــم لل إلنت�ــاهكــذلــك إن الالفــت ل

ــاري وهـذا معـناه أن خطر   إلىاألولى ال�میني  جـاـنب ال�ســــــــــــ
د الصــــــــــــــف، �ـذلـك معنـاه أن الفتنـة الطـائف�ـة �جـب أن یوحِّـ 

ــر  ــتفادوا من الذي جرى للبنان وللبنانیین  إإخواننا في مصـ سـ
 من شر الفتنة.

تسـاع رقعة هذه  إی�قى أن السـؤال األسـاسـي هو ل�س في 
ــ�اللجنة التي قد  ــرات الســــ ــم إلیها عشــــ ــیین والكتَّ ینضــــ اب اســــ

نضــــــــــــــمـام والمفكر�ن والممثلین الـذین لم �قـدموا �عـد على اإل
 إلیها. و�نما السؤال هو:

مـا الـذي �مكن أن تحققـه هـذه اللجنـة مـا دامـت ال نملـك 
ســــــــوى ســــــــالح التنظیر الذي ال �منع وقوع خطر وال �حول 

 قتتال.إدون 
الفتنــة الطــائف�ــة والجواب عن ذلــك، هو أن المعر�ــة مع 

ــة األُ  هي في ــدرجـ ــة والفكر الـ ــالتوع�ـ ــة �ـ ــة مواجهـ ولى معر�ـ
ن والتنظیر والتحـــذیر من مخـــاطر قـــد تكون خـــاف�ـــة على مَ 

�ملكون ســالح الســلطة لكنها ال تخفى على المســتنیر�ن من 
 اب ومفكر�ن وقادة رأي عام.كتَّ 

ــر   ــامن" وهي تتمنى أن تنجو مصـ ــًا أن "التضـ ی�قى أ�ضـ
ن البرلمان المصـــري لطائف�ة، لتأمل أن �كو من شـــر الفتنة ا

ــلطة الج ــ�كون على األرجح "برلمان م�ارك" السـ دید، الذي سـ
وتنشـــط في ســـبیل أن یؤدي   اإلتجاهالشـــعب�ة التي تدعم هذا 

 هدفه في معزل عن حساس�ة هذا الوز�ر أو ذاك الو�یل.
والكلمـة أوًال وأخیرًا للرئ�س حســــــــــــــني م�ـارك الـذي ال بـد 

ر مصــــــــــــــر داخل�ـًا نـه لن تســــــــــــــتق�م أمو �ـار أعت�ـأخـذ في اإل
قتصـــــــــــــــاد�ـًا وعر��ـًا ودول�ـًا إذا �ـانـت لن تتجـاوز فخ الفتنـة و�

 ر لها.المدبَّ 
ــة اإل ــة... "لجنـ ــذه اللجنـ ــه ول�س  وهـ ــاء القومي" هي لـ خـ

 عل�ه في أي حال.

 1987نیسان (أبریل)  11 - مجلة "التضامن". لندن

     

 القّذافي معادلة جدیدة �طرحها 

حـــدثـــت في   القـــّذافي مرمعقبـــل یوم من لقـــائي �ـــالعقیـــد 
النــاس.  ىالجمــاهیر�ــة مفــاجــأة �ــان وقع الحــدث الكبیر عل

 القــّذافين العقیــد �ــان �طــل المفــاجــاة فــإلوف أومثلمــا هو مــ 
 نفسه.  

شــــاشــــة    ىظهر عل  القّذافيالعقید   أوتمثلت المفاجأة في 
خ�ار الرئ�ســــــــ�ة في التاســــــــعة نشــــــــرة األالتلفز�ون اللیبي في 

 اً جتماعإ اً مترئـســـــــ  1987 رسما  /ذارآ 26مســــــــاء الخم�س 
ــعب�ة العامة أ مع  ــاء اللجنة الشـــ ــعب�ة وأعضـــ مناء اللجان الشـــ

ــلطة التنفیذ�ة التي تدیر شــــــــــــؤون أفي البلد�ات  ى مع الســــــــــ
للدولة وهد�ا �ما یتضــــــــمنه   القّذافيالدولة وفق مفهوم العقید 

 فكار وم�ادىء في هذا الشأن. أخضر» من «الكتاب األ
  ســــــــــــــاعـة ـقال �الـماً   حوالىى و في هـذا اللـقاء وعلى ـمد

ـنه أرتـ�اح في نفوس الـناس وـ�دا �الـمه �ـما لو إحـدث حـاـلة أ
ــل الخاص  ــمنها الفصــــــــــ مراجعة ل�عض المفاه�م التي تضــــــــــ

 خضر». قتصاد�ة من «الكتاب األ�الشؤون اإل
خالل    القّذافين نعرض خالصــــــــــة ما قاله العقید أوقبل 

ــد إ ــة، نجـ ــدولـ ــذي في الـ ــل التنفیـ ــادة العمـ ــه مع قـ ــاعـ من جتمـ
ن ن هذه المراجعة تتزامن مع حالتیْ أالضــــــروري التوضــــــ�ح �

صــــــــــــــعـید المـبدأ، ونعني بهمـا حـاـلة المراجعـة  ىن علممـاثلتیْ 
شـــــتراكي  التي تشـــــهدها الصـــــین الشـــــعب�ة لتجر�ة التطبیق اإل

تحـاد  في اإل اً مـ دُ و�ـذلـك حـالـة المراجعـة التي �ســــــــــــــیر بهـا قُـ 
ل  الســـــــوف�اتي غور�اتشـــــــوف، وهما حالتان قد تشـــــــكالن خال 

ــنوات ما هو  ــع ســـــ قل من التحول أكثر من المراجعة و أ�ضـــــ
درجـة عـالـ�ة من  ى�حـیث تصــــــــــــــ�ح المـار�ســـــــــــــــ�ة عقـیدة عل

ــدة للمواطن حر�تيْ  ــذه العقیـ ــث تت�ح هـ ــة و�حیـ القول  المرونـ
  ننا نجد من الضــــــــــــروري إوالع�ادة وفق مفهوم متوازن �ذلك  

ــ�ح � ــاً  القّذافين العقید أالتوضـــ نجز أن ألمجرد  �ان حر�صـــ
ــاد�ة على اإل نظر�ته ن یتم التطبیق و�الســـرعة الفائقة،  أقتصـ

نما جاءت نت�جة لتلك الســــــــــرعة إت ثولعل الثغرات التي حد
نه لو إالتطبیق. لكن في الوقت نفســـــــــــــه قد �جوز القول   يف

ــال ــك مجـ ــالـ ــان هنـ ــا �ـ ــاطؤ في التطبیق لمـ ــك ت�ـ ــالـ ــان هنـ  كـ
ي ألحـدوث الصــــــــــــــدمة الكهر�ائـ�ة وهي مطلو�ة عـند تحو�ل 

 تطبیق.   إلىرة نظر�ة من فك
جتماعه  في الیوم التالي إل  القّذافيتقیت �العقید  إلوعندما  

جتمـاع عن علن في اإلأُ �قـ�ادات العمـل التنفـیذي في اـلدوـلة و 
تشــــخ�صــــي   ى�حاء وافقني علكثر من اإلأالمراجعة �ما هو 
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ــاد�ــة. وخالصـــــــــــــــة هــذا فكــاره اإلألمــا حــدث لتطبیق  قتصـــــــــــــ
ــع ــخ�ص ان هذه االفكار �انت عند وضـــــ ها متل طفل  التشـــــ

نه �عد ثالث  أعند الوالدة و  حد شــــــــرایین قل�ه مســــــــدوداً أكان 
ــار البد من عمل�ة  ــاف ذلك وصـ ــنوات من الوالدة تم اكتشـ سـ

سـتبداله �شـر�ان جدید. وما إو  أجراح�ة لتوسـ�ع هذا الشـر�ان 
جتمـاعـه �ق�ـادات العمـل التنفیـذي  إفي  القـّذافيالعقیـد علنـه أ 

جراء عمل�ــة جراح�ــة  إلذه تخــاإكــان �مثــا�ــة القرار الــذي تم 
ر عنه العقید قتصـــــادي �ما عبَّ ســـــر�عة في شـــــر�ان الحل اإل

  .خضر»ي «الكتاب األف القّذافي
ــروع في تنفیذ هذه العمل�ة وفي األ ــیتم الشــــ �ام المقبلة ســــ

و�موجبها ســ�عود الحضــور التجاري  ،التي ســتســتغرق طو�الً 
الجمــاهیر�ــة اللیب�ــة �شــــــــــــــكــل حیوي �عــدمــا غــاب هــذا  إلى
ر عنه قتصـــادي �ما عبَّ ن تطبیق الحل اإلأحضـــور نت�جة ال

غالق  إى �ـ ـضـــــــــــــ في «الكـتاب االخضــــــــــــــر» ق الـقّذافيالعقـید 
ســــواق أواق التقلید�ة والمحالت التجار�ة لتحل محلها «ألســــ ا

جـاري من عـدة ط�قـات من الـدولـة» وهي ع�ـارة عن مر�ز ت
نوع المحالت الكبرى الموجودة في الـــــــدول الكبرى والتي 

 إلىيء من الفاكهة والمعل�ات والمواد الغذائ�ة  تحوي �ل شــــ 
حذ�ة، لكن الفرق بین المحالت ل�ســــــة واألل�كترون�ات واألاإل

ــاؤها في لیب�ا   التي في الدول الكبرى والمحالت التي تم انشــــ
ــر�ة بینما الثان�ة  ن األُ أ ــو�ســــــــ ــاعة الســــــــ ولى تعمل بدقة الســــــــ
 . رت�اك قائماً نشائها وما زال اإلإرت�كت منذ إ

لقــائــه یوم   يف القــّذافيمــا قــالــه العقیــد  إلىن ي اآلونــأت
العمـل التنفیـذي وهو ع�ـارة   �ق�ـادات 26/3/1987الخم�س 

قتصاد�ة فكار اإلنتقادات لتجر�ة تطبیق األ�عن مالحظات و 
جراء العمل�ـــة إردنـــا أو و �مـــا أبـــت المراجعـــة، وجأوحیث�ـــات 

   .ن أنه مسدودالجراح�ة في الشر�ان الذي تبیَّ 
 وحیث�ات انتقادات مالحظات و 

ــادات الـنـحـو اآل ىوعـلـ  ــات واالنـتـقـــــ تـي نـورد الـمـالحـظـــــ
 والحیث�ات.  

خضـــر» قال «شـــركاء ال ن «الكتاب األأ  إلىشـــار أ •
 ن تكون المشاركة مع الدولة. أجراء» لكنھ لم یقل إ
ــائلـــة تمتلـــك مزرعـــة نـــه �ـــات �مكن ألأر ذ�َّ  • ن أي عـ

 خرى ـلدیهـا الـقدرة علىأُ نـتاج مع عـائـلة تشــــــــــــــترك في اإل
 نتاج. العمل واإل

من   نه �مكن لتلك األســـــر التي تملك أعداداً أوضـــــح  أ •
ن له القدرة على الرعي �المشـار�ة  ن تسـتعین �مَ أنعام األ

ــر�أشـــــر�طة  ل�ه برع�ه.  إك نصـــــف ما یو�ل ن �أخذ الشـــ
ــ�ة  ــ�ارة النقل التي فقد مالكها القدر  إلىو�ذلك �النســــ  ســــ

درة على ن له القن �شـــــارك مَ أعلى الق�ادة، حیث �مكنه 
 الق�ادة وقسمة دخلها مناصفة.  

وضــــاع المصــــانع الخف�فة، أ إلىشــــارة إلفي معرض ا •
وضــــاع ســــیئة وتدن في  أتحدث عن مصــــانع تعاني من 

وجــب قفلهــا و�ــل ذلــك الن تحقیق  أالــذي مر نتــاج األاإل
جراء» لم �حدث. �ذلك تحدث عن إمقولة «شــــــــر�اء ال 

وعـدم ظـاهرة التكـاســــــــــــــل عن العمـل والتمـارض والتوق�ع 
  .الحضور

ــاً أقال  • ن الناس على حق في ما �قولون حول إ �ضــــــــــ
ضــــاف. لقد بذلنا الجهد المضــــني  أالمصــــانع وانتاجها. و 
نجازات ولكن إحولها � وتحدثنا �ثیراً لبناء هذه المصـانع 

ل المصانع غ�عد بنائها لم یتحقق هدفنا من ذلك ولم تشت
ع رى ان حل مشــاكل تلك المصــانأالنها مملو�ة للدولة و 
 .صحابها�كمن في تمل�كها أل

ــانع إجرى دراســـــــــة على أنه أ  إلى شـــــــــارأ  • نتاج مصـــــــ
ــمنت التي تكفي البالد و�مكن اإل ــاً أســـــــــ ــدیر �ضـــــــــ   تصـــــــــ

نتاج تلك المصــانع ال إن أنتاجها وتبین له  إالفائض من 
 نتاج مصنع واحد. إ�ساوي 

رت�احه لسیر العمل في المصانع الثقیلة والحظ إبدى أ •
 .ي هذه المصانعفاملین ة الع�فاء إلىن ذلك �عود إ
ــاس في طوابیر من  • ــاهرة وقوف النـــ ــْ أالحظ ظـــ ل جـــ

  ومنتقداً  ضـــاف موضـــحاً أمواد غذائ�ة. و  ىالحصـــول عل
 إلىعــــادة النظر. هــــذه الظــــاهرة ال تمــــت إ�ــــ  ومطــــال�ــــاً 

ذا �ان فیها  إصــلة. وحتى �أي الثورة  إلىو أشــتراك�ة اإل
ومن  من الثورة متــذمراً  نســــــــــــــــانــاً إنهــا تخلق أال إمنفعــة 

ن تنتج طوابیر على أن الثورة ال �مكن إشــــــــــــــتراك�ـة. اإل
 لیب�ا.   يمادة غذائ�ة ما ف

ــه قالفي اإل • ــــ  :طار نفســـــ ــات التي ممن ـضــ ن الدراســـــ
ــهر�ْ أ ــییْ جر�تها في الشــ ــح إن ن الماضــ ن هناك على أتضــ

�جد معكرونة    السوق ال  إلىیذهب   سبیل المثال شخصاً 
ف في  �قن أعــل رغم وجود هــذه المــادة، لكنــه ال یر�ــد 

لیب�ا من دول مجاورة   إلىن الوافدین  إلها.  جْ أطابور من  
 ع غیرالف وهؤالء یهر�ون الن الســلمن الجوع �اآل ر�اً ه

ن تكون الحـاجـة متوافرة وعلیهـا أمـا أمتوافرة في بالدهم. 
ــأـلة  خرى. ان اللیبیین �ملكون الـمال أُ طوابیر فـهذه مســــــــــــ

ض  ول�ســـــــــــــوا فقراء لكن ال �جدون ما �شـــــــــــــترونه في �ع
 ح�ان. األ
شـــــــــــار العقید أموضـــــــــــوع المعكرونة   إلىضـــــــــــافة �اإل •

ن إموضـوع السـجائر. وفي هذا الشـأن قال:  إلى  القّذافي
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جنبي مع نـاس في لیب�ـا یرغبون في تـدخین الـدخـان األال
ــؤولین في حكومات إ   خرى أُ ني الحظت مواطنین ومســـــــــــ

صـــــــــــناف اللیب�ة الصـــــــــــنع. والذي یرغبون في تدخین األ
شــــــخاص �قومون بتهر�ب  �عض األن هناك  أ�حدث هو 

جنبي وـلذا �حـدث الفالء الـفاحش و�كثر  انواع اـلدخـان األ
 البلد. و�كثر خروج العملة مننشاط السوق السوداء 

ــعار قال العقید رتفاع المذهل لأل حول اإل • : القّذافيســــــــ
ي أعتمـــدنـــاهـــا (إ الغرض من التجـــارة العـــامـــة التي  إن
ــواق المر�ز�ة بدالً األ ــة والد�اكین) من التجارة الخ ســ اصــ

دامـــت تجـــارة مملو�ـــة  یوجـــد فیهـــا ر�ح مـــا نـــه الأهو 
 ن تاجر الشعب ألقینا المحاضرات وقلنا �أللشعب. ولقد 

ان   إالّ �شــتري ال�ضــاعة �خمســة و�ب�عها لنفســه �خمســة 
ــترى  أن في لیب�ا هو الذي �حدث اآل ــاعة تشـــــــــ ن ال�ضـــــــــ

�خمســة وال ت�اع �خمســة وانما �خمســة عشــر. والمواطن 
 اً ي الذي �ان �ملك في الماضي د�انأن التاجر (إ�قول 

ســواقكم. وهو أحســن من أ) اً خاصــ  اً �بیر  اً تجار� و محالً أ
  حینســناد الملك�ة للغیر في إســواقكم) �أ�ســتعمل تعبیر (

 سواق لمصلحته. قامة هذه األإنه هو الذي قرر أ
ن أنه �جب أ  القّذافيوضــح العقید أمر نفســه حول األ •

رخص الن التجارة فیها  ب�ا هي االســـــــعار في لیتكون األ
 . اً ال ان ذلك ل�س قائمإمملو�ة للشعب 

ــائع المكدســــــــة عل  القّذافيجاز العقید أ •  ىتوز�ع ال�ضــــــ
ــاف: هناك أد�اكین، لكنه  ــتراطات علإضــ ق�ام هذه   ىشــ
في الســــــــن ال  اً ن �كون القائم علیها �بیر أالد�اكین وهي 

في    لزراعة وال�ســـــــــــــتفاد منه ال في الصـــــــــــــناعة وال في ا
�حیـــث یتمكن هـــذا الشــــــــــــــخص من الع�ش من الحرب 

ضـــــــــــــاعة  �خالل تقد�م خدمة للناس عن طر�ق شـــــــــــــراء 
جراء إوتوز�عهـا ـ�الك�ف�ـة التي یراهـا �شــــــــــــــرط عـدم وجود 

 (اي مستخدمین) معه. 
ســــــــــلوب الماضــــــــــي وعودة لعودة التجارة �األ تحســــــــــ�اً  •

  انه لن �ســــــــمح  القّذافيوضــــــــح العقید أالتجار التقلیدیین 
ن، �ما ة من قبل العودة لمزاولتها اآلسوا التجار للذین مار 

ســـــــــواق العامة نه في المقابل ســـــــــتتم المحافظة على األأ
نشــــــــــــــــاؤهـــا لتحـــل محـــل إي المحالت الكبرى التي تم أ(

ــة) وانــه  ي أ -الــد�ــاكین والمحالت التجــار�ــة الخــاصـــــــــــــ
شراف  إسیتولى تنظ�مها «كعمل ثوري �  -  القّذافيالعقید  

ــر مثقفة  ن الذین قامت الثورة من ة ألثور�ة واع�عناصـــــــ
 إلىســــــــــــــواق و�عودون جلهم ر�مـا �كتشــــــــــــــفون فـائـدة األأ

 د�اكین الخاصة». لالتعامل معها �عد تجر�تهم مع ا

ســـواق عادة تنظ�م األإ ن أ القّذافيوضـــح العقید أكذلك   •
العامة ستشمل تزو�دها �ال�ضائع المختلفة و��عها �سعر  

 قـة والحصــــــــــــــولبهـا �ـال�طـان یتم التعـامـل أالتكلفـة على 
ســـرة �طر�قة  فراد المكونین لأل حاجات األ ىبواســـطتها عل

ن تغلق  أن هــذا التوجــه ســــــــــــــیتم تحق�قــه �عــد �منظمــة، و 
ن یر�د  ن �شـــــــــترك فیها مَ أاالســـــــــواق ثم �عاد فتحها �عد 

 ذلك. 
ان المثقف   :في التوضــ�ح قائالً   القّذافيوافاض العقید   

ملوك ن هذا الســـــــوق مإشـــــــتراك�ة ســـــــیدرك الذي �فهم اإل
ب�ع بثمن التكلفــة و�نتفي ف�ــه الر�ــا والر�ح للشــــــــــــــعــب و�

و�درك ان التعامل في هذه االســــواق یتم من خالل عدد  
ــجلین في الكتیب الخاص بذلك �حیث  أفراد أ ــرته المســ ســ

ــل على حاجات أ�مكنه  ــرته مرة واحدة  أفراد أن �حصـــ ســـ
ن هذه االســـواق أ إلى و على مرات مشـــیراً أة  خالل الســـن
معرـفة   ىن علین المتعـامـل معهـا عـندمـا تكو ـقد تب�ع ـ�اـلد

ن الدین هو الفائدة التي یتحصـــــل علیها اصـــــحاب إ�ه. 
ــتري حاجاتنا  أننا نر�د إالد�اكین. فالناس �قولون  ن نشـــــــــ

ــح�ح. فل�كن  ح�اناً أ�الدین  ــوق ال �عرفنا. وهذا صـــــ والســـــ
 ع �قوم بهذه العمل�ة. هناك د�ان في الشار 

لعائلة» «كتیب ا نه �موجبإ القّذافياوضــــــــــــــح العقید  •
ــیتم اإل ــتنتظم االمور حیث انه سـ  إلىشـــارة في الكتیب سـ

خـذ حـاجـته واـنه اذا �ـان یرـ�د زـ�ادة فمـا علـ�ه أن حـامـله أ
الد�اكین الخاصـــــة والشـــــراء منها �ما   إلىســـــوى التوجه 

 یر�د.  
ــار العقید أ • ــرة األظاهرة «  إلى القّذافيشــ ــمســ طفال» ســ

  هـنا الفتـ�ة)طـفال (�قـمد ن �كون األأاـنه ـبدل  موضــــــــــــــحـاً 
ــات یتثقفون ف ن �عطیهم الدخان ن هنالك مَ إفي الروضــــــــ

 الناس.  إلىاألرصفة لب�عه  إلىو�طلب منهم التوجه 
ن إضـاف:  أنها «د�ان سـري» و �أووصـف هذه الظاهرة  

 السمسار».  بن تخلق «الشعأالثورة ال تر�د 
خرى أُ للتــاكیــد والتوضــــــــــــــ�ح مرة  القــّذافيعــاد العقیــد  •

ن أئناف فتح الد�اكین �القول. �جب تسإمسألة السماح �
نراعي هذه الفترة ونمضــــــــــي حســــــــــب فهم الناس التي لم 

ــلحتها �عد.  ر�د  أن الذي مع الثورة لكنه �قول إتفهم مصـــ
ن إر�ـد الوقوف في الطـابور فلنعطـه الـد�ـان. أوال  د�ـانـاً 

ارج�ة مؤممة والدولة هي التي تشتري التجارة  التجارة الخ
ــاتي ــا تـ ــدمـ ــارج وعنـ ــا على  من الخـ الســــــــــــــلع یتم توز�عهـ

ــا فل�عمـــل في التجـــارة ��ـــار  الســــــــــــــن الموزعین. من هنـ
رامــل والتي توفي زوجهــا او والمتقــاعــدون والمعــاقون واأل
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ــتفید منهم بدل ان �كونوا  ــنســــــــ هي مطلقة. ان هؤالء ســــــــ
نتـــــــاج الزراعي م�ـــــــادین اإل يعـــــــاجز�ن عن العمـــــــل ف

 والصناعة والقتال. 
انـه ل�س  فيّذاالقـ في معرض التوضــــــــــــــ�ح قـال العقیـد  •

مور الصـح�حة. ان الشـر�ر هو ن تنتصـر األأ�الضـرورة 
ــر  ن الذي یدخلها ل�س  إ. وحتى الجنة ح�اناً أالذي ینتصـ

 تق�اء وانما �ذلك المحظوظون. فقط األ
ــار�ة    إلىفي عودة منه  • ــوع المشـــ ــارة إعطى أ موضـــ شـــ

و فندق شــرط  أمطعم   وأفتتاح مقهى إن یر�د اح لمَ الســم
ــه ال أ ن تكون هـناـلك حصــــــــــــــص ـقابـلة  أن ـیدیره بنفســــــــــــ

 للقسمة. 
رفق ذلك بتوضـــــــــــ�ح في  أفتتاح المطاعم و إذ البدء �بوح 

هم�ة قد �غضـــــــــــب له الرجال لكنه من المؤ�د منتهى األ
هتمامهن. وخالصـــــة  � ســـــ�كون موضـــــع ترحیب النســـــاء و 

دمـنا  قول العقـید الـقّذافي: مـاي فل ثـ هـذا التوضــــــــــــــ�ح تتم
فال �جوز   ن تعمــل وتتســــــــــــــــاوى مع الرجــلأنر�ــد للمرأة 
ــا  ــاء الط�خ والتنظ�ف أ تحمیلهـــ ــة   إلىع�ـــ ــانـــــب تر��ـــ جـــ

ــل. و األ ــال والعمــ ــد للمرأة �طفــ ــا نر�ــ  إلىن تخرج أذا �نــ
ــاً أ�ن نطالبها أالمیدان فل�س من العدل   �عد العودة  ضــــــــــ

هو ان نمــــا العــــدل �ن تنظف وتط�خ، و أالبیــــت ـ�ـــ  إلى
.  و�نظفـان معـاً  �ســـــــــــــــاعـدهـا زوجهـا �حیـث �ط�خـان معـاً 

ن �خلو مع الوـقت أن البـیت �جـب إـلة فـ و�حـل لهـذه الحـا
ــاعم ن �كون األأمن المط�خ و�ـــ  ــل في المطـ ــأتي أكـ و تـ

المنزل وتـأكـل   إلىالعـائلـة من المطعم المجـاور �ـالطعـام 
ــائد في الغرب)  away Takeي نظام أ( ما مطا�خ  أ، السـ

�مكن شــــراؤها  �ضــــاً أللقهوة والشــــاي وهذه البیوت فتكون 
 لقر�ب. و المطعم اأمن المقهى القر�ب 

ضــــــــاف ان الضــــــــرورة هي التي تحتم وجود المطا�خ أو  
ذا توافرت هـــذه الخـــدمـــات  إمـــا أوالحمـــامـــات في البیوت 

ــكل جید خارج البیوت  ــارع الذي أي في الحي أ�شـ و الشـ
ن وجودهــا في البیــت �صــــــــــــــ�ح غیر  إ�قع ف�ــه المنزل فــ 

 ضروري.  
ــدد العقید القذّ   نه من الممكن �عد إالقول   ىعل  يافوشـــــــــــ

 away Take  لاء المطاعم (التي تعتمد نظام اـشـــــــ نإالیوم  
نشــــــــــــــــاء إ ىكلــه في المنزل) وعلأي شــــــــــــــراء الطعــام و أ

ن تلك هي وضــع�ة البیت  أ الحمامات الشــعب�ة موضــحاً 
 في المجتمع الجماهیري.  

ســــــــــــــتغالل الم�ــاني غیر  إجــاز العقیــد القــّذافي أ�ــذلــك  
المســــــــــــــكونــــة في اقــــامــــة الفنــــادق والمطــــاعم والمقــــاهي 

من قبل العائالت �جهدها الخاص  لمخابزاســــــــل واغوالم
ــتغالل إالمواطنین من دون  إلىوتقد�م الخدمات   إلىســـــــ

هـات المنتجـات والعنـا�ـة مطفـال األأقـامـة ر�ـاض إجـانـب 
بهم مع امكان�ة مشــــار�ة المصــــانع بنســــ�ة خمســــین في  

طفال المائة في تلك الر�اض المخصــــــــــــصــــــــــــة لتر��ة األ
لخــــدمــــات التعــــاون وتقــــد�م ا ىوتشــــــــــــــج�ع المجتمع عل

ســـــــــتفادة ممن �ق�عون �المنازل و�تقاضـــــــــون مرت�ات  واإل
ســــــــــــــلوب الجــدات في تر��ــة  أ ىعل اً ضــــــــــــــمــان�ــة متحفظــ 

جـ�ال المقبـلة األ إلىســــــــــــــلوب ینـقل األ ن هـذاطـفال ألاأل
 ج�ال السا�قة. تراث وتقالید وتجارب األ

ن اســـاســـیین یتعلقان �الزواج مر�ْ أتناول العقید القّذافي  •
 والحر�ر.  ومستلزماته وهما الذهب

عتقـد أ نـا ال أن: «مر�ْ ن األوممـا قـالـه في شـــــــــــــــأن هـذیْ  •
حد یر�د شــــــــراء عشــــــــرة ارد�ة من الحر�ر وهناك أبوجود 

ن هـذا أمر غیر حتمـال بوجود شــــــــــــــواذ �قومون بهـذا األإ
غلب�ة الســــــــــاحقة تشــــــــــتري حاجاتها  ن ینتهي. فاألأ�جب 

مائة وان  ىن �فســـــــــــد شـــــــــــخص علألنفســـــــــــها وال �جوز 
ــائع عمل�ات التالعب �ع ن أمر �جب أقود تهر�ب ال�ضـــــ
ل الحصـول جْ أن تنتهي الزواج من أینتهي. �ذلك �جب 

 على الذهب وارد�ة الحر�ر. ول�س من العیب ح�ازة هذه  
ن یتم تدو�ن ذلك أاالشــ�اء وفق قدرات المجتمع شــر�طة 

شـــــأنه في ذلك شـــــأن الشـــــخص الذي یرخص له  رســـــم�اً 
 و مسدس».  أ�حمل بندق�ة 

ــدد العقید القذّ  • ــائع التي یتم إالقول   ىافي علشـ ن ال�ضـ
مســـــــــــــاو�ة لقدرة   ن تكون أســـــــــــــتیرادها من الخارج �جب إ

ن �كون أاللیبیین الشــــرائ�ة و�قدر النقود التي �ملكونها، و 
ــ�ة ول�س على الكمال�ات المواد األ ىالتر�یز عل ــاســــــــ ســــــــ

ن ما أ  إلىشـــــــارة ضـــــــرور�ة وال�ضـــــــائع الغال�ة وت�قى اإل
ــة وان في التف ــناه هو خالصـ ــیل �عض األعرضـ مور اصـ

 المهمة. 
ودة الد�اكین هو ان السماح �ع والذي �مكن قوله تعل�قاً  

مر له مرت�ة الحدث المهم �النســــــــ�ة  أوالتجارة الخاصــــــــة 
ــا و�فتقــــدون  �لىالنــــاس في لیب�ــــا و  إلى الــــذین یزورونهــ

ــأ عـادة عن المـدن من جراء الحر�ـة  الحیوـ�ة التي تنشــــــــــــ
ار�ـة وحر�ـة الب�ع التي تحـدثهـا الـد�ـاكین والمحالت التجـ 

 والشراء. 
مـنه على  و�ســــــــــــــجـل المرء للعقـید الـقّذافي هـذا الحرص 

ن أالنقــــد العلني وعبر التلفز�ون في حین �ــــان �مكنــــه 
ــلب�ات تجر�ة الحل اإل ــادي �عید النظر في �عض سـ قتصـ
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ی�قى مغلقا وتعرف �ه الق�ادات التنفیذ�ة في   جتماعإفي 
مور الحظات واألالدولة ول�س �ل مواطن تا�ع النقد والم

 المستجدة على شاشة التلفز�ون. 
ــل في  أهم من واأل  ــأمـــ ــدرة على التـــ ــة هو القـــ ي تجر�ـــ

 فرزته من سلب�ات.  أ�عض ما  ينتائجها واعادة النظر ف
ن بتهاج ألدي �عض اإلأبن أســمح لنفســي �أ اً وشــخصــ� 

فتتاح المطاعم والمقاهي بل  إالد�اكین ســــــــتعود وســــــــیتم 
فتـتاح مـئات  إام هو عـ  1987م تمنى لو �كون العـاأني إن

ــاهـي وـمن األ ــاعـم واـلـمقـــــ ــدة ـفي ـطول اـلـمطـــــ ـنواع اـلجـیـــــ
ــها. و  فتتاح إن یبدأ �عد ذلك أتمنى أالجماهیر�ة وعرضــــــــــ

مئات دور السـینما وعشـرات المسـارح والمعارض الفن�ة.  
ســـــــــتقر في  إقول: لقد أجد نفســـــــــي أوفي معرض التمني 

ناس  ذاكرتنا منذ الصـغر المثل الشـعبي (الجنة من دون 
نها من دون د�اكین  إلیب�ا ف إلىما �النســـ�ة أس). ال تندا

ومطــاعم ومقــاه وحر�ــة ب�ع وشــــــــــــــراء ال تحتمــل. حتى  
ر�س ولـندن ورومـا من دون د�ـاكین ومطـاعم ومـقاه ال ا�ـ 

 تطاق.

 1987نیسان (أبریل)  11 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مرحلة إعادة ترتیب شؤون البیت العر�ي 

دث داخـل �ـل دوـلة عر�ـ�ة لمرء في مـا �حـ عـندمـا یـتأمـل ا
منذ أشـهر قلیلة تتكون لد�ه تصـورات تفید �أن مرحلة جدیدة  

الخل�ج هي مرحلة   إلى�ع�شـــــــــها الوطن العر�ي من المح�ط 
 ترتیب شؤون البیت.

ال�عض، وقد یتمكن   إلىوهذه المرحلة قد تطول �النسـ�ة 
أن  ختصـــــــــــــــار الوقــت في إنجــازهــا، إالَّ إال�عض اآلخر من 

 م هو الشروع فیها.المه
ــة و�حمـــل على  ــدول العر��ـ ــا �حـــدث داخـــل معظم الـ ومـ

ــار إلیها قد بدأت، أو أنها على اإل عتقاد �أن المرحلة المشــــــــ
ــر�حات أح�انًا وفي مراجعات   أه�ة أن تبدأ، یتمثل في تصــــــــــ

یتمثل في النقد الذي �ات مألوفًا ســـماع  أح�انًا أخرى. �ذلك
نفیــــذ�ــــة، و�ــــالــــذات زة التاألجه إلىحكــــام �ثیر�ن یوجهونــــه 

 المتقاعس منها.
و�ذا جـاز التحـدـید ـفإن التصــــــــــــــر�حـات والمراجعـات ـتدور 

 حول عدد من القضا�ا من أبرزها:

 .اإلنفاق  في الترشید ●
 عن الثاني الصــــــــف مســــــــؤولي بتعادإ رقعة تضــــــــییق  ●
  بوتســـــــــبِّ   الثالث العام في مســـــــــتشـــــــــر�ة ظاهرة وهي الناس،
 .ذین في القمةلل الحرج �عض
  في  المواطنین ومشـــــــار�ة راط�ةقالد�م هامش ســـــــ�عو ت ●

 .المناقشة من المز�د تحتمل التي القرارات
 واجز الروتین.ح فوق  القفز ●
 .التجار�ة القرارات �عض في النظر إعادة ●
 .والدراس�ة قتصاد�ةاإل المناهج �عض تعدیل ●
ــاهو  ســــــــــــــتیراداإل من الحـــد ●  على عتمـــاداإل نحو اإلتجـ

 واء طفرة ثروة النفط الطارئة.ج�ًا من أالنفس والخروج نهائ
 .�ثیرة خرى أُ  وقضا�ا ●

ومثل هذا األمر �شــكل ظاهرة صــح�ة. ذلك أن المرحلة 
ــ�ة ــتقرارالراهنة حفلت �الحروب وعدم  - الماضـ ه والتن�ُّ  اإلسـ

من�ة. وعندما نقارن بین الذي شـــــهدته  المســـــتمر للمســـــألة األ
دث للمنطـقة  دول �ثیرة في العـالم من حروب، و�ین اـلذي حـ 

العر��ة یتبین لنا أنه �ان هنالك ما �شــــــ�ه الحرص على أن 
ة العر��ــة في حــالــة حرب دائمــة. وال نظن أن ت�قى المنطقــ 

هنــالــك دولــة عــاشـــــــــــــــت و�الت الحرب أكثر من مرة واحــدة  
�ـلة، في حین أن المنطقـة العر��ـة  ولفترة زمن�ـة ل�ســــــــــــــت طو 

 ینات.تع�ش حالة الحرب بو�التها وأهوالها منذ األر�ع
أن   إلىوالقول �أن المراجعات والتصـــر�حات التي تشـــیر 

ــا مقبلون علیهـــا هي مرحلـــة ترتیـــب   المرحلـــة التي یبـــدو أننـ
شــؤون البیت، وأنها تشــكل ظاهرة صــح�ة، ل�س م�الغًا ف�ه،  

اتوا مدر�ین في ضــــــوء ما �عرفونه  ذلك أن الذین في القمة �
د وعن عن أحوال بالدهم، وعن الثروات التي في هـذه البال 

لتزامات المال�ة ســـــــــــواء �انت قروضـــــــــــًا من اآلخر�ن، أو اإل
دیونـــًا على آخر�ن، أن زمن الثروة والثراء لن یتكرر، وأنـــه 
إذا �ان اإلنفاق في الماضـــــــي یتم ضـــــــمن قاعدة ال�حبوحة،  

ــاس أن زمن ا ــرلثروة ما زال طو�ًال. أما وقد فعلى أســــ  قصــــ
رتیـب  ال بـد من ت ه، و�ـالتـاليهـذا الزمن فال بـد إذن من التن�ـُّ 

ــؤون البیت، وفق قاعدة أن ما �ان یتم تقد�مه للمواطن  شـــــــــــ
ــي، لن �كون في اإلمكان تقد�مه �عد   من رفاه�ة في الماضـــ
اآلن، وأن التعو�ض عن ذـلك �مكن أن �ـأتي عبر منـاخـات  

 رقعتها أكثر رحا�ة من قبل. د�مقراط�ة تكون 
و�كالم أكثر وضـــــــــــوحًا �مكن القول إنه ما دام ل�س من 
ــانـــت الحـــال في  ــا �ـ الســــــــــــــهـــل تـــأمین ال�حبوحـــة للنـــاس �مـ

اضــــي، فال بد إذن من إتاحة الفرصــــة أمامهم للمشــــار�ة الم
ــي، أو   ــ�اسـ ــعید الخدمات إفي دور سـ ــادي، أو على صـ قتصـ



65 
 

 العامة.
في �عض اـلدول العر��ـة أنـه  الُحْكمومثلمـا أثبتـت تجر�ـة 

ــییق رقعة   في غ�اب الحد األدنى من الرفاه�ة ال �جوز تضـــ
دول  إلى�مقراط�ــة والتعبیر والحر�ــات، فــإنــه �ــالنســــــــــــــ�ــة الــد

عر�ـ�ة أخرى ـ�اـنت ال�حبوحـة هي التي تحول دون أن �كون 
ــدًا  ــدیــ ــاســــــــــــــي، أي �كالم أكثر تحــ  نإللمواطن دور ســــــــــــــ�ــ

اط�ــة والحر�ــات هي البــدیــل للرفــاه�ــة التي �مكن أن الــد�مقر 
 تكون مفقودة.

ــات أنه مثلما  ــوء الممارســـــــــــ ن الكن الذي تبین في ضـــــــــــ
ط�ـة ال تطعم جـائعـًا، فـإن ال�حبوحـة ال تلغي حـاجـة �مقراالـد

أن �كون له دور ورأي وحضــــــــور ســــــــ�اســــــــي   إلىاإلنســــــــان 
 ومشار�ة، ولو نسب�ة، في القرار.
دا مؤجًال في زمن الطفرة، و�ذا �ـــان مثـــل هـــذا األمر بـــ 

نحسـار الثروة إفإنه لم �عد �حتمل التأجیل �عد أن �ات زمن 
د العكســــــي، و�التالي ال بد من العر��ة �قترب من مرحلة الع

ن، �معنى أن �كون هنـــــــالـــــــك الكثیر من مر�ْ مزج بین األ
الـذین  إلىالـد�مقراط�ـة مع القلیـل من ال�حبوحـة، �ـالنســــــــــــــ�ـة 

ــاكل ــكون من �ثرة المشـــــ ــاد�ةاإل  �شـــــ والمتاعب المال�ة  قتصـــــ
واـلدیون، وأن �كون هـناـلك القلـیل من اـلد�مقراطـ�ة مع الكثیر 

�قـاء ال�حبوحـة الراهنـة على حـالهـا  من ال�حبوحـة، أو مقـابـل
 الذین ال �عانون تلك المشاكل والمتاعب. إلى�النس�ة 

  الد�مقراط�ةالطرف األول فإن الكثیر من  إلىو�النســــــ�ة 
جم�ع �عرفون مشـــــــــــــكالت بلدهم، و�جعل كفیل �أن �جعل ال

الجم�ع �شــــــــار�ون في إ�جاد الحلول، ال أن �كون الذین في 
المســــؤول�ة وحدهم، والذین ال حمل ن یتفي موضــــع مَ  الُحْكم

عتراض �شار�ون في شكل أو آخر مهرة في اإلكثار من اإل
 نتقاد أو التنظیر.أو اإل

الطرف الثــــاني فــــإن القلیــــل من  إلىأمــــا �ــــالنســــــــــــــ�ــــة 
ــأنه أن �جعل الذین في المواقع المســـؤولة  د�مقراط�ةال من شـ

�سبب  - ن في قدرتهتراض أو لمَ إعن له  �حسبون حسا�ًا لمَ 
 أن ینتقد أو یتحفظ. - سائدلمناخ الد�مقراطي الا

و��قى أن من حق قارئ "التضــــــــامن" أن �قول �صــــــــ�غة  
التســاؤل: وما الذي �منع من أن تكون هنالك �عض األمثلة 

 والشواهد؟
والرد على ذلك هو أننا في صـدد تشـخ�ص حالة عامة،  

القول �أن إعادة ترتیب   إلىوأن الغرض فقط هو الوصــــــــول  
ات من وهي ظــاهرة �ــ  - ت في �ــل دولــة عر��ــةأمور البیــ 

تبدأ من المعادلة التي   - الممكن لمســها �كثیر من الوضــوح
نعید صــــــــــــــ�اغتها على النحو اآلتي: د�مقراط�ة �ثیرة مقابل  

ي، ود�مقراط�ة قلیلة جتماعن المالي واإلى الصـــــعیدیْ فاقة عل
 الترف وال�حبوحة. إستمرارمقابل 

تیب شــؤون البیت ســتكون  وعدا ذلك فإن عمل�ة إعادة تر 
 حد ما فوضو�ة.. أو على شيء من الفوضى. إلى

 1987نیسان (أبریل)  18 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مثل قمة الكو�ت و�رلمان لبنان

ــر في   إنعقاد المجلس الوطني الفلســــــــــطیني الثامن عشــــــــ
، هو أفضــــــــل 1987ن�ســــــــان  ̸أبر�ل   20ثنین الجزائر یوم اإل

ت الثالث  اننا الفلســـــــــــــطینیون في الســـــــــــــنواعمل�ة ینفذها إخو 
ــ�اســــــي   األخیرة. بل إن هذا المجلس هو على الصــــــعید الســــ
�ـأهم�ـة عمل�ـة فـدائ�ـة جر�ئـة في قلـب �ـافـا أو القـدس أو أي 

 سطین�ة مقهورة أو مغتَص�ة أو محتلة.مدینة فل
وعلى الرغم من أن هذا المجلس ل�س مجلس المعجزات 

ان�ه إنجازات تبدو �ما إالَّ أن إنعقاده �شــــــــــــكل في �عض جو 
 لو أنها من المعجزات.

وأهم�ة هذا المجلس أكثر من أن تحصـــــــــى جوانبها. إالَّ 
�ة أن هنالك �عض النقاط التي تبدو �مثا�ة رموز لتلك األهم

 وهي:
  هنا  ومن. عقده  وأمكن إجهاضــــــــه یتم لم المجلس  إن ●
 القمــة مثــل �ــان إنــه القول �جوز قــد المقــارنــة معرض وفي

 �ل من  الرغم على الكو�ت في عقدها جرى  التي ةاإلسـالم�
العر��ة التي   القمة أصــــاب ما �صــــ�ه ولم التعطیل محاوالت

 ال تنعقد على الرغم من الحاجة الماسة إلیها.
 أن مثلما إنه  القول �مكن الســـا�قة لألســـطر إســـتكماالً  ●
 واحدة دولة �غ�اب إنعقادها من الرغم  على اإلســالم�ة القمة
 مســـــــــــــــألـة إنجـازاتهـا في تتجـاوز أن من تتمكن لم إیران هي

الحســـم،  على له قدرة  ال الذي  الصـــف وحدة على المحافظة
فإن الدورة الثامنة عشـرة للمجلس الوطني الفلسـطیني �غ�اب  
أطراف فلســـــطین�ة تتمیز من حیث الشـــــأن، ول�س من حیث  
ــألة المحافظة على وحدة   ــعب�ة، لن تحقق أكثر من مســـــ الشـــــ

�ة أفضــل من قبل. ومثل هذا األمر الصــف الفلســطیني بنســ 
هـددین  جیـد بـل و�ثیر األهم�ـة للفلســــــــــــــطینیین اـلذین �ـانوا م

�المز�د من اإلنقســـــامات في حال أن الدورة الحال�ة للمجلس 
 رت ولم تنعقد.تعثَّ 
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  األنظمــة فلســــــــــــــطینیو هم المجلس قــاطعوا الــذین إن ●
 فلنـقل أو الثورة فلســــــــــــــطینیو أمـا الســــــــــــــوري، الُحْكم وتحـدـیداً 

 ال�عض مقاطعة وشــكلت  شــار�وا فإنهم" الشــرع�ة فلســطینیو"
ــطیني  للعمل د�مقراط�اً  مظهراً  من دون أن �حمل هذا  الفلســـــ

الفلسطین�ة. وأغلب المظهر في ط�اته مخاطر على القض�ة  
الظن أن هذه المقاطعة جاءت �حل وسـط بین عدم حماسـة  

السـوري لفكرة إنعقاد المجلس و�ین حرصـه على عدم  الُحْكم
  دوث تقاُطع بینه و�ین الجزائر التي تســــــــــــتضــــــــــــ�ف الدورةح

من المكــان. �مــا أن الغرض من  وقــدمــت لهــا مــا هو أكثر
ــد  ــدورة هو إبالغ العقیـ ــة ال�عض للـ ــاطعـ ــّذافي معمرمقـ ، القـ

د مـا  اـلذي ـبذل جهـدًا �بیرًا في ســــــــــــــبـیل عـقد هـذه اـلدورة ومهـَّ
إسـتطاع التمهید لها أن ما تقرره �عض الفصـائل الفلسـطین�ة  

النها�ة إذا �ان الرئ�س   إلىفي طرابلس ال �مكن أن �صـمد 
راض عنـه أو ال �حظى �قبولـه، وتـلك حـافظ األســـــــــــــــد غیر 

على ما �جوز اإلفتراض مشــــــــاكســــــــات تحدث بین األنظمة  
 وتدفع عادة المنظمات العاملة تحت الرعا�ة الثمن.

  الفلســطیني البرلمان  أن تعني عشــرة الثامنة الدورة  إن ●
 إلدخـال إســــــــــــــتـعداداً  أكثر ـ�ات وأـنه اهـقة،مر ال ســــــــــــــن تجـاوز

  الفلســــطین�ة التحر�ر منظمة �شــــخص الفلســــطین�ة الشــــرع�ة
القفص الذهبي مع الحل الدولي المؤمل إنجازه في العام   في

 �حد أقصى. 1988
 حـال مثـل الفلســــــــــــــطیني الوطني المجلس حـال تبـدو ●

  سـنة عشـرة إحدى  من الرغم على أنه  ذلك. اللبناني  البرلمان
  �قي اللبنــــاني الن�ــــابي المجلس فــــإن والــــدمــــار، القتــــال من

هذا �له أنه  من  واألهم. للتشـر�ع جیدة سـلطة و�قي صـامدًا،
�قي قـادرًا على أن ینتخـب الرئ�س اـلذي ســــــــــــــ�خلف الرئ�س  

 .الجمّیلأمین 
أمـا المجلس الوطني الفلســــــــــــــطیني ـفإـنه �قي على الرغم 
من �ــل مــا حــدث وعلى الرغم من حصــــــــــــــــار المخ�مــات، 

ــة حــل و  المطــاردات العر��ــة قــادرًا على أن �جتمع لمنــاقشـــــــــــــ
فلنقل الحل الدولي، الذي ســـــیتم بین شـــــهر وآخر  دولي، أو

طرحه تمهیدًا إلقراره من قبل الشــــــــرع�ة الفلســــــــطین�ة متمثلة  
�المجلس الوطني الفلســــــــــــــطیني من دون أن �عني أن الحل 

 س�كون مثال�ًا.
الفلســــطیني  للمجلس الوطني  ثامنة عشــــرةلا الدورة  إن ●
للمرة ولى تحت مظلة عر��ة شــــــــ�ه شــــــــاملة. و للمرة األُ  تنعقد

ــم الصــــــــــف العر�ي الثوري والصــــــــــف العر�ي األُ  ولى یتقاســــــــ
المحافظ والخل�جي �شــــــكل م�اشــــــر أو غیر م�اشــــــر الرعا�ة 
للبرلمان الفلســــــــطیني. ومن هنا فإن إنعقاد المجلس الوطني 

نعقـــاد  الفلســــــــــــــطیني في الجزائر �ـــان، إذا جـــاز القول، اإل
 المناسب في الزمن المناسب وفي المكان المناسب.

عشــــــــــرة   الثامنة دورته في الوطني  المجلس نعقادإ  إن ●
نتصــــــــــــارًا لطرف ضــــــــــــد آخر. ومثل هذه النظرة تبدو  إل�س 

ــ�قة. و�نما اإل ــتمرار�ة في إهو  نعقادظالمة وضـ ــار لإلسـ نتصـ
لمنطق  نتصــار لإوجه محاوالت تذو�ب ��ان الشــرع�ة، وهو  

عـا�ش المعتـدل مع المتطرف في حـال ول ـ�إمكـان�ـة تاـلذي �ق
دى �عض التفهم وأدخــــل المتطرف �عض  أن المعتــــدل أـبـــ 

 اإلعتدال على تطرفه.
  تبدأ  أن  هو عشرة  الثامنة الدورة  إنعقاد  من أهم  هو  ما  ●

ــالحات ــطین�ة  المصـــــــــ وعلى الفور. وأغلب  العر��ة - الفلســـــــــ
لطر�قـة  ك ـ�ال ذلـ الظن أـنه إذا تعـاوـنت الجزائر ولیبـ�ا من أجْـ 

الـثامـنة عشــــــــــــــرة ـفإن ل عـقد اـلدورة التي تعـاونـتا فیهـا من أجْـ 
مثل هذا األمر ال �عود صــــــــــعب التحقیق مع الرئ�س حافظ  

 األسد.
ی�قى أن إلنعقاد الدورة الثامنة عشــــــــــــرة للمجلس الوطني  
الفلسطیني �عدًا آخر وهو أنها عقدت في وقت �ات واضحًا 

لجم�ع �مـــا في ذلــك جـــدًا أن القمـــة العر��ـــة �ـــاتـــت مطلـــب ا
لذلك قد تنعقد �عد رمضــان الرئ�س حافظ األســد، وأنها ت�عًا 

الـذي ســــــــــــــیبـدأ �عـد أ�ـام. وقـد �كون الـذي ســـــــــــــــاعـد إخواننـا 
الفلســطینیین على إســت�اق األمور والتصــرف بواقع�ة هو أن 
القمة العر��ة قد تنعقد وأن من مصـــــــــلحتهم المشـــــــــار�ة فیها 

ــدور  ــه لهم الـ ــا حققتـ ــذا مـ ــة عشــــــــــــــرة  كطرف قوي وهـ ــامنـ ة الثـ
 للمجلس الوطني الفلسطیني.
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�الكثیر من التأني والصـــــــمت �حقق اإلتحاد الســـــــوف�اتي  
مكاســـــــــــب في المنطقة العر��ة. وهو �حقق هذه المكاســـــــــــب 

ارها عن على حســـــــــاب اإلدارة األمیر��ة التي صـــــــــرفت أنظ 
ا تعــاني منــه المطلوب لمــ  اإلهتمــامالمنطقــة. فهي ال تعطي 
 هتمت فإنها تهتم �الجانب السلبي.إ دول المنطقة، وهي إذا 

وقبل أ�ام عشـــت في �غداد حفاوة �اإلتحاد الســـوف�اتي لم 
الكوـ�ت ـفإنني   إلىنتقـلت إ�حـدث أن لقیهـا من قـبل. وعـندمـا 
 وجدت فیها حفاوة من النوع نفسه.
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هتمامًا الفتًا إ ت عبر الصحف والتلفز�ون  اد تا�عوفي �غد
�الوفد الســـــــــوف�اتي الذي ترأســـــــــه بیوتر د�میتشـــــــــ�ف   نت�اهلإل 

النــــائــــب األول لرئ�س هیئــــة مجلس الســــــــــــــوف�ــــات األعلى، 
والحفاوة المحســـــو�ة بدقة التي لقیها من الق�ادة العراق�ة بدءًا 

ــتق�ال هذا المســـــــؤول و إمن أســـــــلوب  ئع نتهاء بنشـــــــر وقا�ســـــ
ــداقــة والتعــاون بین العراق تحاإل فــال بــذ�رى معــاهــدة الصـــــــــــــ

 اإلفتراضواإلتحاد الســـــــوف�اتي. وفي هذا الصـــــــدد قد �جوز 
أن هذا الوفد عومل �حجم تقتضـــــــــــــــ�ه المهـمة التي جاء من 

�غـداد وهي تجـدیـد معـاهـدة الصـــــــــــــــداقـة والتعـاون  إلىأجلهـا 
 ول�س مجرد ذ�رى إبرامها.

هتمامًا  إ �ون  ر الصـــــــــــــحف والتلفز عبْ  وفي الكو�ت تا�عتُ 
الفتًا �الوفد الســــــــوف�اتي الذي ترأســــــــه فالد�میر بتروفســــــــكي  
نـائـب وز�ر الخـارج�ـة والحفـاوة التي لقیهـا من المســــــــــــــؤولین 
الكو�تیین. وقـد �جوز القول إن المهمـة التي جـاء من أجلهـا 

ــكي  أمیر البالد  إلىالكو�ت هي توج�ه الدعوة   إلىبتروفســــــــ
 السوف�اتي. لز�ارة اإلتحاد الش�خ جابر األحمد

أصــــــــــــــول التعـامـل بین الـدول فـإن أمر  إلىســــــــــــــتنـادًا �و 
�عد  اإلعالن عن الز�ارات الرسـم�ة لرؤسـاء الدول ال یتم إالَّ 

التفاهم والحصـــــــول على الموافقة، �معنى أن موضـــــــوع ق�ام 
وهو ما أعلنه  - اإلتحاد الســــوف�اتي  إلىأمیر الكو�ت بز�ارة 

 تم اإلتفاق عل�ه - مؤتمر صـحافي المسـؤول السـوف�اتي في
 كفكرة و�ذلك على تفاصیل اإلعالن عنه.

ومن خالل التــأمــل �ــالتطورات التي تحــدث في اإلتحــاد 
السـوف�اتي و��ف أن تغییرًا جذر�ًا تشـهده منطلقات السـ�اسـة  

عت�ار د�میتشـــــ�ف و�تروفســـــكي  إ الســـــوف�ات�ة فإن من الجائز 
ــیر بزعام ة غور�اتشـــــــــــوف  من المجموعة التي تتولى الت�شـــــــــ

ر�ســــــــــــــ�ـة. وهـذه المجموعـة هـدفهـا إبالغ س �ـالعقیـدة المـاول�
ولى �ـأن اإلتحـاد الســــــــــــــوف�ـاتي الـدول العر��ـة في الـدرجـة األُ 

الذي �سـمعون عن تدخالته وعن حرصـه على نشـر العقیدة  
المار�ســــــــ�ة ورعا�ة األحزاب الشــــــــیوع�ة في المنطقة لم �عد  

ــوف یز قائمًا �الحدة التي �ان علیها، وأنه �ق�ا �ل  دة غور�اتشـ
ــتار ا ــه و�تطلع هذا السـ وجه    إلىلحدیدي الذي أحاط �ه نفسـ

 جدید یتم من خالله التعامل مع العالم.
أن الهدف الرئ�ســــي لمهمة �ل من  اإلفتراضوقد �جوز 

ــكي هي التأكید لدول الخل�ج وللعراق  ــ�ف و�تروفســــــ د�میتشــــــ
 - �أن اإلتحاد السوف�اتي قرر من جان�ه أن الحرب العراق�ة

ن تنتهي، وأن هــذا التــأكیــد لن �كون مجرد  ب أ�جــ  اإلیران�ــة
ــیلحقه �ســــــــعي حثیث في الســــــــر قبل  موقف لفظي و�نما ســــــ

 العلن إل�جاد حل لهذه الحرب.

ــارة العابرة إلیها أن  ــأن اإلشــــ ــة أمور من شــــ وت�قى خمســــ
تشــــــــــــكل إجا�ة عما یتطلع إل�ه اإلتحاد الســــــــــــوف�اتي. وعلى 

 :د هذه األمورالنحو اآلتي نورِّ 
اإلتحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي ـیدرك مـدى عـذاب  إن - األول ●

ــتمرارالعرب و�الذات دول الخل�ج من   - الحرب العراق�ة إسـ
الـــذي �علقـــه العرب على وجود  اإلهتمـــام، و�ـــدرك اإلیران�ـــة

طرف دولي فعال �ضــــــــع ثقله إلنهاء هذه الحرب. وهو من 
منطلق إدراكـه لـذلـك �قول مـا معنـاه: هـا أنـذا مســــــــــــــتعـد ومـا 

 عل�كم سوى مساندتي.
عتـــــادت على أن إ الوال�ـــــات المتحـــــدة  إن - الثـــــاني ●

أن �ختــاروا الوقوف معهــا،   العرب ال �مكن في النهــا�ــة إالَّ 
یتعاملون مع اإلتحاد الســــــــــــــوف�اتي �فضــــــــــــــلون  أو أن الذین

ضــــــــــــــمنًا لو أن التعامل هو مع الوال�ات المتحدة. لكن ذلك 
ــيء من التزمت أو على  ــوف�ات�ة على شـــ كان مع ق�ادات ســـ

ر منه. وجاءت ق�ادة غور�اتشــــــــــوف لتحدث مناخ جانب �بی
تعامل جدیدًا من شــأنه أن �جعل العرب الذین یتعاملون مع 

رت�احًا وأن إطمئنانًا وأكثر إ�كونون أكثر  اإلتحاد الســـوف�اتي
�جعــل العرب الحــذر�ن من التعــامــل �فكرون جــد�ــًا في إزالــة 

 الحذر.
العام اإلتحاد الســـــوف�اتي الذي �ان منذ  إن - الثالث ●
ــبیل   1967 ــرائیل یرى أن الســــــ عندما قطع العالقات مع إســــــ

ســــــــــــــتحواذ على قلوب العرب هي في وقفـــة مبـــدئ�ـــة مع لإل 
ــ�ة ال ــنة أنه لم القضـ ــر�ن سـ ــف اآلن �عد عشـ ــطین�ة �كتشـ فلسـ

�خطئ بوقفته تلك وأن غور�اتشـوف لوال تلك الوقفة لما �ان 
ســــــــــــــ�جـد أرضـــــــــــــــ�ة مقبوـلة في الـعالم العر�ي یتحرك علیـها. 

ر اـلذین ی�شــــــــــــــرون �ـه أنـه دمـا یؤ�ـد غور�ـاتشــــــــــــــوف عبْ وعنـ 
ســ�حافظ على تلك الوقفة وســ�طورها ولن �ســتأنف العالقات 

إســــــــــرائیل فهذا معناه أنه یر�د تعز�ز تلك  الدیبلوماســــــــــ�ة مع
الوقفــة وســــــــــــــ�ضــــــــــــــ�ف علیهــا وقفــة جــدیــدة تتعلق �ــالحرب  

وـ�درك ذـلك اإلتحـاد  - التي یرى العرب اإلیرانـ�ة - العراقـ�ة
اد أن وقفهـا ـ�أهمـ�ة إ�جـ  - تي و�قـ�ة اـلدول الكبرى الســــــــــــــوفـ�ا

 حل للقض�ة الفلسطین�ة.
ن متناغور�اتشـــــــــــــوف ســـــــــــــ�كون �ثیر اإل إن  - الرا�ع ●

امللعراق وتحدیدًا لق�ادة  حسـین التي سـاعدت على حل  صـدَّ
عـقدة �ـان من الصــــــــــــــعـب حلهـا. وهـذه العـقدة تتمـثل في أن 

ــبب ما فعله الرئ�س (الرا ــوف�اتي �ســـــــ حل) أنور اإلتحاد الســـــــ
السـادات عندما ألغى المعاهدة المعقودة بین مصـر واإلتحاد 

ن �ق�م  الســوف�اتي، �ات �شــعر �أن ال أحد بین العرب یر�د أ
امعالقة ثابتة معه، وعندما ی�ادر الرئ�س  حسین و�تخذ    صدَّ
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ــكل، إذا جاز القول،  موقفًا متمیزًا منهم فإن هذا الموقف �شـــ
 إلىط أ�قى على المعــاهــدة عت�ــار لهم. فهو ل�س فقإ إعــادة 

ــا جـــدَّ  ــا و�نمـ ــادة   إلىدهـــا و�ـــذلـــك قـــدم آخر یوم من مـــدتهـ ق�ـ
غور�اتشــــوف خدمة �برى حیث إن هذه الق�ادة تســــتط�ع أن 
تقول لشعوب اإلتحاد السوف�اتي أنها أزالت و�فضل الموقف 
العراقي آثــار اإلهــانــة التي لحقــت بهم من جراء تشــــــــــــــهیر 

 السوف�اتي. السادات ووسائل إعالمه �اإلتحاد
عت�ــار أن الق�ــادة العراق�ــة ونقول ذلــك مع األخــذ في اإل

على المعــاهــدة حتى الثــان�ــة األخیرة �ي ال �قــال   حــافظــت
ــلوب التعامل إإنها تنقض العهد، وجددتها �عدما  ختبرت أســـــ

ــوف   ــوف�اتي من جهة وألن ق�ادة غور�اتشــــــــ مع اإلتحاد الســــــــ
خر�ن. و�عد تنهج مســــلك التعامل الخالي من اله�منة مع اآل

اآلن وفي ضــــــــــــــوء تجـدیـد العراق للمعـاهـدة فـإن �عـدًا جـدیـدًا 
عل�ه المعاهدة، �معنى أن عقد معاهدة بین اإلتحاد  ســــتكون 

ســـتقالل�ة هذه  إالســـوف�اتي ودولة عر��ة لن یلقي ظالًال على 
 الدولة.
عتـقاد یتطلع  غورـ�اتشـــــــــــــوف إذا ـجاز اإل  إن   -  الـخامس   ● 

أن یزور منطقــة الخل�ج   مفــاجــأة �خطط لهــا �عنــا�ــة وهي  إلى 
ة التي قــد  دًا العراق والكو�ــت: ولكي �حقق هــذه المفــاجــأ وتحــدیــ 

تتم �عـــــد أن �كون قـــــد أنجز المز�ـــــد من الحلقـــــات المتعلقـــــة 
ــاعد في تأمین خطوات فعَّ �اإل  الة على  نفتاح على اآلخر�ن وســـ

، فإنه ال بد من تهیئة  اإلیران�ة   -  صـــــعید إنهاء الحرب العراق�ة 
هیئة النفس�ة  بد أ�ضًا من سینار�و مناسب. أما الت   نفس�ة لها وال 
لســــائد �أن اإلتحاد الســــوف�اتي �خ�ف وأنه  نط�اع ا فهي إزالة اإل 

ضــــــــــــد األد�ان، ول�س مســــــــــــت�عدًا أن �ســــــــــــمع المرء قر��ًا �أن  
غور�ــــاتشـــــــــــــوف فتح قنوات حوار وتعــــامــــل مع رجــــال الــــدین  
المســــــ�حیین والمســــــلمین، أو أنه �لف شــــــخصــــــ�ة مرموقة �أن  

الملــك فهــد   إلى و�ــل إلیهــا نقــل رســـــــــــــــالــة س �عثــة الحج وأُ تترأ 
الســـینار�و ف�قضـــي على ما یبدو �أن یبدأ   عبد العز�ز. وأما  بن 

اإلتحاد الســــــــوف�اتي.    إلى أوًال أحد حكام الخل�ج بز�ارة رســــــــم�ة 
وفي تقالید البروتو�ول أنه إذا قام حاكم ما بز�ارة رـسم�ة لحاكم 

ــ�   إلى آخر أن یتم توج�ه دعوة  بل الضـــــــــــ�ف. ف من ق المضـــــــــ
ــ�خ ـجابر  ــ�ح ـفإن أمیر دوـلة الكوـ�ت الشـــــــــــ وزـ�ادة في التوضـــــــــــ

ــوف ل�كون الزائر الخل�جي األول  إ حمد الذي  األ  ختاره غور�اتشـــ
  إلى ه الدعوة  الســـــــــوف�اتي ســـــــــیوجِّ  لإلتحاد على مســـــــــتوى القمة 

ــوف�اتي   ــوف لز�ارة الكو�ت. ومن المؤ�د أن الزع�م السـ غور�اتشـ
 سیلبي الز�ارة. 

ــوفـ�اتـ�ة  ـ�ان �ـقال  وفي المـاضـــــــــــــي  إن هـدف القـ�ادة الســـــــــــ
ــل  م�ــاه الخل�ج الــدافئـــة،   إلى وحلمهــا التــار�خي هو أن تصـــــــــــــ

و�موجب السینار�و المشار إل�ه فإن غور�اتشوف س�جعل الحلم  
ــورة   ــتكون ز�ارته مرح�ًا بها ما دام على هذه الصــــــــ حق�قة وســــــــ

 المر�حة التي �ظهر بها أمام العالم. 
ــوف ال و�ذا حدث وزار غو  ــیزور أ�ضـــــًا كو�ت فإنه ر�اتشـــ ســـ

العراق. وهو على األرجح �فضــــــــــل أن یبدأ �الكو�ت على رغم 
أن طب�عـة العالقـات تجعـل من البـدهي ز�ـارة العراق أوًال. لكن  

حضـــــــــــــور لبالده بین دول مجلس  إلى غور�ـاتشـــــــــــــوف یتطلع 
العراق   إلى التعاون فضــًال عن أنه إذا �ان راغ�ًا في رد التح�ة 

ــه و فإنه في ال  ــ�ســــ وقت نفســ عى إل�جاد حل للحرب ال  ما دام ســ
 . إیران یر�د إغضاب 

اإلتحاد السوف�اتي    إلى و�ذا حدث وتمت ز�ارة أمیر الكو�ت  
وهــذا محتمــل جــدًا مــا دام تم اإلعالن عن الــدعوة و�ــذلــك عن  
قبولها فإن الحفاوة التي ـسیلقاها ـستكون �بیرة جدًا بل وتار�خ�ة  

خترقــت  إ هي التي  أن الكو�ـت  عت�ـارات، من بینهـا إ وذلـك لعـدة 
الحصــــار الخل�جي المفروض على اإلتحاد الســــوف�اتي فأقامت 
العالقــات معــه ومن �عــدهــا أقــام آخرون العالقــات، ومن بینهــا  
ــًا أن الكو�ــت تترأس المجموعــة اإلســـــــــــــالم�ــة منــذ أن   أ�ضـــــــــــــ

ســتضــافت القمة، ومن بینها أ�ضــًا وأ�ضــًا أن الكو�ت شــغوفة إ 
أن    إلى تطلع لســــــــوف�اتي ی اإلتحاد ا   ســــــــتثمارات وأن �مســــــــألة اإل 

 ستثمارات. تكون له حصة ولو متواضعة الحجم في هذه اإل 
كذلك أنه إذا حدث وتمت الز�ارة فإن غور�اتشــــــــــــوف ال بد 
ســــــــــیتخذ وفي حضــــــــــور األمیر خالل الز�ارة موقفًا أكثر تقدمًا  
ــ�ة الفلســـــــطین�ة والموقف   ــعید أمور عالقة مثل القضـــــ على صـــــ

 اك. العسكري هن ان وتدخله السوف�اتي في أفغانست 
ــأن هذا التوجه الذي   إن �المًا �ثیرًا �مكن أن �قال في شـــــــــ
یؤ�د �م أن غور�اتشــوف یتعامل مع العالم و�الذات مع العرب 
ــة والحذاقة. ولكن األهم من ذلك هو أن   �قدر �بیر من الك�اســـ
غور�اتشــــــــــــوف یتحرك �صــــــــــــمت وفي �ل تحرك �حقق إنجازًا 

ت تاتشـــر �أنها أمام  د�ة مارغر� مرأة الحدی طی�ًا. و�ذا �ان أقنع ال 
ــ�عجز عن إقنــاع �عض  ق�ــادة تطلــب ود الجم�ع فهــل إنـه ســـــــــــ

 العرب المترددین في بدء حوار معه؟ 
والجواب هنــا ل�س قــاطعــًا لكن من المؤ�ــد أن هــذا النمط 

التي �انت   من الحكام یتمتع �مواصـــــفات تجعله یدخل القلوب 
 حكرًا على أمیر�ا والغرب عمومًا.

 1987نیسان (أبریل)  25 - من". لندنجلة "التضام
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 دورة رجل الدولة

مرة أخرى یؤ�ـد ـ�اســــــــــــــر عرـفات جـدارـته �رجـل دوـلة أو 
"رجــل الــدولــة الموعودة". ومرة أخرى یؤ�ــد قــدرتــه على أن 

ن، دور رجـل الثورة صـــــــــــــــاحـب المبـدأ ودور �مزج بین دور�ْ 
ــرع�ة   ــة الذي �عتمد التناور، و�ذلك �حفظ للشـــ ــ�اســـ رجل الســـ

فلســــــــــــــطین�ـــــة فعـــــالیتهـــــا �عـــــدمـــــا أمكنـــــه أن �حـــــافظ على ال
ــتمرار  �تها. ومرة أخرى �قطع الطر�ق على الذین خططوا  إســـــ

إلنهائه مســــــتفیدًا هذه المرة من ت�ار الشــــــوفین�ة الفلســــــطین�ة  
المخ�مات في لبنان وســــــــــكوت  الذي نما �ســــــــــبب حصــــــــــار

ــار، وغذاه هو  درجة  إلىاألنظمة العر��ة على هذا الحصـــــــــــ
المجلس  إنعقــادلعبهــا وراء الكوال�س قبــل قــة ور  إلىتحو�لــه 

ســــــــــــــتطاع �المجلس و  إنعقادالوطني الفلســــــــــــــطیني ثم خالل 
جان�ه ق�ادات   إلى�فضــــل شــــفاف�ة هذه الورقة أن �ســــتقطب 

: إذا �ان األمر ع�ارة  وجدت نفســـــها في لحظة واقع�ة تقول
عن مفاضــلة بین الق�ادة الفلســطین�ة �شــخص �اســر والنظام 

ن الواجب الوقوف مع دى لهذه الق�ادة فمِ العر�ي الذي یتـصـــ 
 ق�ادة عرفات ألنها فلسطین�ة.

ــوفین�ة التي وحدت الموقف  ول�س م�الغة القول إن الشـــــــــ
الفلســطیني فحدث هذا التالحم الذي �ان في الماضــي یبدو  

حیًال أو شـــــــ�ه مســـــــتحیل. �ذلك ل�س م�الغة القول إن مســـــــت
ي تم عقدها الدورة الجدیدة للمجلس الوطني الفلســــــــــطیني الت

ــتوجد حالة   ــب�ة  إفي الجزائر ســـ ــبي وطمأنینة نســـ ــتقرار نســـ ســـ
 وجدوا.أ�ضًا للفلسطینیین حیث 

ن األردني والمغر�ي من المجلس ســــــــــــــتثنــــاء الموقفیْ إو�ــــ 
شـ�ه المعجزة في الجزائر الفلسـطیني الذي أمكن عقده و�ما �

فـإن هـذا المجلس ســــــــــــــی�قى عالمـة فـارقـة في تـار�خ العمـل 
عت�ار أن ، هذا مع األخذ في اإلالســـــــــــ�اســـــــــــي الفلســـــــــــطیني

الموقف   إلىن المشار إلیهما هما حالة عتب �النس�ة الموقفیْ 
الموقف المغر�ي. وهما  إلىاألردني، وحالة غضـب �النسـ�ة 

ــالي لن �كون  ــالتــ ــابران و�ــ ــان عــ ــأثیر الموقف  موقفــ ــا تــ لهمــ
السوري الذي یبدو أنه لن �كون حتى إشعار آخر من النوع 

وقف ثــابــت أو من المواقف التي ینــدرج  العــابر و�نمــا هو م
إذا نجح العقیــد  التعــامــل فیهــا تحــت بنــد األخــذ �ــالثــأر، إالَّ 

ــوف�اتي من جهة أُ  القّذافي معمر خرى  من جهة واإلتحاد الســ
د �أن المرحلة الراهنة تتطلب  في إقناع الرئ�س حافظ األـســـــــــ 

وقف الضــغط على الق�ادة الفلســطین�ة واإلكثار من الضــغط 
 .إیرانفي  مالُحكْ على 

ن األردني والمغر�ي همــــا من النوع والقول �ــــأن الموقفیْ 
�عض الحقائق الموضـــــــــــوع�ة ومنها أن   إلىالعابر �ســـــــــــتند 

ــات عن  ــانـــب عرفـ ــذي تم اإلعالن من جـ ــان" الـ ــاق عمـ "إتفـ
إلغائه �ان شــــــ�ه ملغى، هذا إذا لم نقل إن هذا اإلتفاق إنما 

ون إلغاؤه ل أن یلغى ذات یوم و�كتم التوصـــــــــــل إل�ه من أجْ 
حـد الفلســــــــــــــطیني اـلذي حـدث في الجزائر. أمـا هو مهر التو 

ــذي قضــــــــــــــى  ــة التحر�ر  موقف المغرب الـ ــة منظمـ ــاطعـ �مقـ
ــطین ــور أي الفلســـــ  إجتماع�ة والحظر على أي مغر�ي حضـــــ

ــارك ف�ــه أي ممثــل للمنظمــة (وذلــك ألن رئ�س جبهــة   �شـــــــــــــ
�ثیر�ن تم توج�ه الدعوة إلیهم البول�ســار�و �ان بین ضــیوف 

قبین ضــــــــــیوف في أعمال المجلس الوطني �مرا شــــــــــتراكلإل 
ن ســــحب  الفلســــطیني)، فإنه إذا جاز الوصــــف حالة أعلى م

 سفیر وأقل من قطع العالقات وذلك بلغة أهل الدیبلوماس�ة.
و�ذا �ان الملك حســــــین، تفادى عدم التعبیر شــــــخصــــــ�ًا  

مصـــــــــدر  إلىعن عت�ه من إلغاء إتفاق عمان وأو�ل األمر  
رار الحسـن الثاني أعلن شـخصـ�ًا ق  رسـمي أردني، فإن الملك
 مقاطعة منظمة التحر�ر.

ــه ـ�أخـذ في اإلوفي الوـقت اـلذي �جـد المرء نف عتـ�ار ســــــــــــ
ــًا  ــا�ـ ــه یبـــدي إعجـ ــإنـــه �جـــد نفســــــــــــــ دوافع الموقف المغر�ي فـ

ــدر الرســــــــــــــمي  كتفى  إ�ــالموقف األردني و��ف أن المصـــــــــــــ
�التر�یز على أن الحكومة األردن�ة لن تســـــــــمح لقرار اللجنة 

لمنظمـة التحر�ر الفلســــــــــــــطینـ�ة ـ�إلغـاء إتـفاق عمـان التنفـیذـ�ة 
ًا أمــام الجهود ) أن �شــــــــــــــكــل عــائقــ 11/2/1985ع في (الموقَّ 

ــل   ــاملة وعادلة  إلىالعر��ة المبذولة للتوصـ ــلم�ة شـ ــو�ة سـ تسـ
اإلســــــــــــــرائیلي من خالل عقــد مؤتمر دولي  - للنزاع العر�ي

للسالم في الشرق األوسط تشارك ف�ه الدول دائمة العضو�ة 
 لس األمن وجم�ع أطراف النزاع.في مج

ودوافع الموقف المغر�ي مزدوجة. فالحســـن الثاني �عتبر  
ن ن اـلذي فعـله لمنظمـة التحر�ر الفلســــــــــــــطینـ�ة ومـا هو معلَ أ

ومعروف ال شــــيء أمام ما ل�س معروفًا ول�س معلنًا یوجب  
رئ�س    إلىعلى المنظمة مسایرته في موضوع توج�ه الدعوة  

�معنى   یوف المجلس الوطني،البول�ســــــــار�و ل�كون أحد ـضـــــــ 
رتضــى �مشــار�ة رئ�س البول�ســار�و في أال یدعى، ألنه إذا إ

مجلس الوطني الفلســطیني فإنه ســ�قبل �أمر واقع مرفوض ال
 منه.

مثلما أن  لكن ما �نا نتمناه على الحســــــن الثاني هو أنه
عتبرت ز�ارة رئ�س وزراء إســـــــــرائیل  منظمة التحر�ر وغیرها إ 

ب ولقاءه في ا�فران �الملك الحســـن مغر ال إلىشـــ�مون بیر�ز 
األســــــــاس جتهاد وتعاملت مع اللقاء على هذا إالثاني مجرد 
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عتـ�ار ـفإن العـاهـل المغر�ي �ـان متوقعـًا مـنه أن ـ�أخـذ في اإل
أن المجلس الوطني الفلســطیني لم ینعقد في جن�ف أو فیینا  

سـتطاعة المنظمة تجاهل رئ�س  إأو هلسـنكي لكي �كون في 
ــار�و، في الجزائر، �معنى أن مثل  نعقادو�نما تم اإل البول�ســـــــ

و ســـ�كون في مقدمة  �عني أن رئ�س البول�ســـار� نعقادهذا اإل
ــاس فــإنــه مثلمــا أن المنظمــة  المــدعو�ن. وعلى هــذا األســـــــــــــ

عتبرت لقاء الملك الحســن الثاني برئ�س وزراء إســرائیل في إ 
جتهـاد فـإنهـا �ـانـت تتوقع، و�توقع معهـا  إا�فران مجرد حـالـة 

وة رئ�س ثیرون أن �عتبر الملــك الحســــــــــــــن الثــاني أن دعالك
ــار�ــــة في أعمــــال الم ــار�و للمشـــــــــــــــ جلس الوطني البول�ســـــــــــــــ

الفلســطیني، �مراقب ضــ�ف هي مجرد ل�اقة �صــرف النظر 
ــة �ــــ  ــاقــ ــذه الل�ــ ــانــــت هــ ــا إذا �ــ ــة التحر�ر  إعمــ ــار منظمــ خت�ــ

أو أنها �إصـــــرار   - ســـــت�عادهإوهو ما �جوز  - الفلســـــطین�ة
نه �ستحق من المنظمة مثل الذي یرى أالجزائري   الُحْكممن  

المجلس الوطني الفلســــطیني في  إنعقادهذه المســــایرة مقابل 
 .نعقادالجزائر والسعي الحثیث لهذا اإل

ــرور�ة  ــارة ضـــــــــــ هذا التناقض العجیب   إلىوت�قى اإلشـــــــــــ
اته مع المغرب الســــــــــــــوري الذي قطع عالق الُحْكمو��ف أن  

ي موقف شـــ�ه  ر�ي فالمغ  ُحْكماللتقى مع �ســـبب لقاء ا�فران إ
حر�ر الفلســــــــــــــطینـ�ة من دون أن یؤدي  د من منظمـة التموحـَّ 
ســـــــــــــــابق   إلىن أو عودة العالقـات بینهمـا یْ الُحْكمم تفـاهُ  إلى

عهدها. وتلك في أي حال لع�ة الســـــ�اســـــة العر��ة أو فلنقل 
تلـــك هي حـــال هـــذه اللع�ـــة التي هي أشــــــــــــــ�ـــه �ـــالكلمـــات 

 المتقاطعة.

 1987) مایو( رأیا 2 - دنمجلة "التضامن". لن

     

 زو�عة صغیرة في فنجان �بیر 

مرة أخرى �جد المرء نفســــــــــه یواصــــــــــل التأمل في الدورة  
الثامنة عشـــــــــــرة للمجلس الوطني الفلســـــــــــطیني �النتائج التي 
أســــــــــفرت عنها الدورة و�المضــــــــــاعفات التي نشــــــــــأت نت�جة  

 مواقف ومعادالت �ان ال بد منها.
نط�ـاعـات د من اإلمرء �ـالمز�ـ ومن خالل التـأمـل �خرج ال

والمالحظات، التي من شأنها أن تشكل إجا�ة أكثر وضوحًا 
عن الســــــــــــــؤال الكبیر: مـا اـلذي حققـته هـذه اـلدورة ومـا اـلذي 
 أخفقت في تحق�قه وأین هي اإل�جاب�ات وأین هي السلب�ات؟

 نط�اعات والمالحظات:د هذه اإلوعلى النحو اآلتي نورِّ 
وفي  ما هو قول بدهيالدورة نجحت إنالقول �أن   - أوالً 

محلـه. لكن النجـاح هنـا غیر تقلیـدي، �معنى أنـه إذا �ـانـت 
د الموقف القضــــــ�ة الفلســــــطین�ة في الماضــــــي هي التي توحِّ 

العر�ي أو الحد األدنى من التوحد فإن الوضــــــع العر�ي هذه 
د الفلســــــــــــــطیني  المرة هو الـذي حقق الحــد األدنى من التوحــُّ 

الجســــــــــــــم الــذي أحــدثــه في فلنقــل التمز�ق نت�جــة التمزق أو 
د هو األمر ال�ــالغ األهم�ــة الــذي الفلســــــــــــــطیني. وهــذا التوحــُّ 

 تحقق.
الدورة   إنعقادعت�ار إ الجزائر �مكن   إلى�النســــــــ�ة  - ثان�اً 

الثامنة عشــــرة للمجلس الوطني الفلســــطیني فیها إنجازًا �بیرًا  
حققتـه للشــــــــــــــرع�ـة الفلســــــــــــــطین�ـة. والقول �ـأنـه إنجـاز و�بیر  

ــتند ــ�ة الفلســـــطین�ة �اتت نت�جة    إلى وللشـــــرع�ة �ســـ أن القضـــ
ظروف قاســـــــــ�ة ومطاردات وحاالت حصـــــــــار قضـــــــــ�ة �قاء  

 الشرع�ة أكثر منها قض�ة تحر�ر.
ــه أن   هذه الدورة في الجزائر  إنعقادلكن في الوقت نفســــــــ

ــًا خدمة �برى قدمها الفلســـــطینیون للحُ  م الجزائري  كْ هو أ�ضـــ
لمعـانـاة التي قـال إنـه حققـه لال �إنجـاز فعـَّ  إلىالـذي �حتـاج 

د ح�ـاتهم في �عض  قض مضـــــــــــــــاجع الفلســــــــــــــطینیین وتهـدِّ ت
 األح�ان.

ــاذلي كْ ســـــــــــــم الجزائر وحُ إو�عد اآلن فإن  م الرئ�س الشـــــــــــ
جـدـید ســــــــــــــیرت�ط �كـل خطوة �حققهـا الفلســــــــــــــطینیون في  بن

 المجال الس�اسي.
إن رد الفعـل المصــــــــــــــري على المجلس الوطني  - ـثالـثاً 

ت التي ض الع�اراســــتثناء �عإ، و�الفلســــطیني محســــوب بدقة
لم �حـالف التوفیق وز�ر الخـارجـ�ة اـلد�تور عصــــــــــــــمـت عـبد  

 إجتماعالمجید وهو یدرجها في الب�ان الذي �ت�ه في أعقاب  
ــَّ  ــر�ة، موسـ ــني م�ارك مع الق�ادات المصـ ع عقده الرئ�س حسـ

فــــإن الموقف المصــــــــــــــري ل�س عــــدائ�ــــًا. وأغلــــب الظن أن 
ــار إلیها من نوع طیني الطائش"  "القرار الفلســــ   الع�ارات المشــ

حد ما ملطفة   إلى"العبث الفلســـــطیني" و"اإلســـــفاف" �انت و
 إجتماع�عض الشـــــيء إزاء أجواء المناقشـــــات التي ســـــادت 

ــطینیون   ــري لل�حث في ما اتخذه الفلســـــــــــ أهل القرار المصـــــــــــ
برلمـانهم في الجزائر. إال أنهـا على رغم ذـلك  إجتمـاعخالل 

ــاغ الب�ا�قیت حادة �عض الشـــــيء. ولو أن   ن �ان الذي صـــ
آخر غیر الد�تور عصـــــــــــــمت، الكثیر التأني في مســـــــــــــؤوًال 

ــده، لكان  التعبیر عن الموقف حتى إذا بلغ الغضــــــــــــب أشــــــــــ
 الب�ان المصري تضمن �المًا من النوع الذي �جرح.

األذهـان القرار اـلذي تم  إلىو�عـید البـ�ان المشــــــــــــــار إلـ�ه 
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نــاصــــــــــــــر ه أ�ــام قبول الرئ�س (الراحــل) جمــال عبــد الإتخــاذ
األ�ـام قـال الفلســــــــــــــطینیون �المـًا  وجرز. ففي تلـك �م�ـادرة ر 

ــري  ــر، فجاء الرد المصـ ــر ومصـ ینال من �بر�اء عبد الناصـ
ــطین�ة من القاهرة. ومثلما أن ذلك  قرارًا �إقفال اإلذاعة الفلســــ

نفعـال وال �حقق أي مكســــــــــــــب فـإن إالقرار �ـان مجرد حـاـلة 
ـ�ة لن �حقق  قرار الرئ�س مـ�ارك ـ�إقـفال المكـاـتب الفلســــــــــــــطین

ن أن الرئ�س م�ارك �عرف أن اإل�قاء فائدة، فضــــــــــــًال عأي 
على المـكاـتب الفلســــــــــــــطینـ�ة في مصــــــــــــــر ـ�ان �حقق توازـنًا  
مطلو�ًا مع الســــفارة اإلســــرائیل�ة، وعندما یتم إغالق المكاتب 
الفلســـــطین�ة وت�قى المكاتب اإلســـــرائیل�ة مشـــــرعة أبوابها فإن 

 ذلك س�حدث الكثیر من التساؤالت.
ئز القول إن الرئ�س  نفســـــــــــــــه من الجــا في الوقــت  -  اً را�عــ 

�اســــر عرفات الذي أرهقته في الماضــــي   إلى م�ارك قدم خدمة 
المصـــــــــــــري. وعـندمـا �ـقدم  الُحْكم األحكـام الـقاطعـة ـ�أـنه حل�ف 

ــ�حقق لعرفات إ الرئ�س م�ارك على الخطوة التي  تخذها فإنه ســـ
 الس�اسي. هامشًا رح�ًا �صول و�جول عل�ه في تحر�ه 

تخذها الرئ�س م�ارك  إ الخطوة التي وفي الوقت نفســـــــــــه إن  
قد تســـــــاعد على تحقیق مصـــــــالحة بین عرفات والرئ�س حافظ 
األســـــــــد. و�ذا حدث ذلك فإن الرئ�س م�ارك ســـــــــ�كســـــــــب طرفًا 

ــامت بین  ــره في معر�ة الحوار الصـــ ــري یْ الُحْكم یناصـــ ن المصـــ
 والسوري. 

عرفات هو  وز�ادة في التوضــــــــ�ح �مكن القول: إن �اســــــــر 
ــرع�ة  ــر في الشـــــ ــطین�ة. وعندما �كون ال  رجل مصـــــ رجل  الفلســـــ

ــر قل�ًا وقال�ًا، فماذا �عود  ــطین�ة مع مصـ األول في الق�ادة الفلسـ
یهم الرئ�س م�ــارك. �ـذلـك إنـه عنــدمـا �كون عرفـات الـذي هو  
زع�م اللو�ي المتعاطف مع مصـــــــــر داخل الق�ادة الفلســـــــــطین�ة  

الصـف الفلسـطیني �عدما أقوى شـأنًا من قبل وتمكن من توحید 
صـــــــــلحة مصـــــــــر، ا الصـــــــــف مشـــــــــتتًا فإن ذلك هو لم كان هذ 

خصـــــــوصـــــــًا أن �اســـــــر عرفات المعروف �قدرته على المناورة  
بتكـــار التكت�كـــات لن ینـــاور على اإلطالق في التعـــامـــل مع  � و 

 الرئ�س م�ارك. 
ــاً  إن الموقف المصــــــري طب�عي جدًا وهو موقف   -  خامســ

ــذ  ــارك أن یتخــ ــد للرئ�س م�ــ ــان ال بــ ــذا  كــ ه. لكن المهم في هــ
ن التوظ�ف من جانب �ل من الرئ�س وحل�فه  سْـ هو حُ الموقف  

 �اسر عرفات. 
الرئ�س م�ارك فإن التوظ�ف الممكن هو في    إلى و�النســـ�ة 

الضـــــــغط على إســـــــرائیل لتقر�بها من فكرة المؤتمر الدولي. أما  
ــ�ــة  عرفــات فــإن التوظ�ف الممكن هو في تحقیق   إلى �ــالنســـــــــــ

نفراج هذا اإل   الفلسطیني، على أمل أن �قود   -  نفراج السوري اإل 

ــر    إلى  ــر ولیبـ�ا من جـهة، ومصـــــــــــ ـحاـلة تـعا�ش ـما بین مصـــــــــــ
جهة أخرى، وســور�ا والعراق في مرحلة الحقة، أو    وســور�ا من 

 ن المشار إلیهما. تسبق الحالتیْ 
ــوء الظن لـجاز التكهن ـ�أن   و��قى أـنه لوال الخوف من ســـــــــــ

تخـذهـا المغرب واألردن ومصـــــــــــــر من المجلس إ المواقف التي 
یني إنما هي مواقف غیر مفاجئة وحدث نوع  الوطني الفلســــــــــط 

ــاور  ــبق حولها. و�ذا  من التشـــ ــاور  إ المســـ ــألة التشـــ ــت�عدنا مســـ ســـ
ــ�ــة  ن األردني والمغر�ي فــإن األمر �ختلف  الموقفیْ  إلى �ــالنســـــــــــ

 الموقف المصري.   إلى �النس�ة 
ی�قى أ�ضــــــــــــًا أن الرئ�س م�ارك، الذي �عتمد في مصــــــــــــر 

عت�ـــــار تجر�ـــــة  تجر�ـــــة د�مقراط�ـــــة، ال بـــــد أن �ـــــأخـــــذ في اإل 
عدم  ب الفلســــــــــــطین�ة التي تجیز تعدد اآلراء، وتوجِّ  الد�مقراط�ة 

ــطیني رجل  اإل  ــتهانة بها. وعندما �كون رئ�س البرلمان الفلســـ ســـ
دین و�كون للشــیوعیین الفلســطینیین حضــور في هذا البرلمان،  
ثم في اللجنــة التنفیــذ�ـة التي تقود منظمــة التحر�ر، فهــذا معنــاه 

ه على هـامش مـناقشــــــــــــــات المجلس إتخـاذ أن الموقف اـلذي تم 
د�موقراطي في الدرجة  الوطني الفلسطیني ومداوالته هو موقف  

األولى. وفي ضـــــــوء ذلك فال ضـــــــرورة للغضـــــــب وال�حث عن  
ــ�ات التي تتحدث عن العالقات المتمیزة بین الشــــــعوب  التوصــــ
كبدیل للخالف بین األنظمة، ذلك أن هذه الشعوب ال تستط�ع  

ــأنه  ــًا مع ما یتخذه أهل   أن تفعل ما من شـــــ ــكل تناقضـــــ أن �شـــــ
 القرار الس�اسي. 

س م�ارك والق�ادة الفلسطین�ة لن یتجاوز  والخالف بین الرئ� 
لألســـ�اب الكثیرة التي أوردناها في األســـطر الســـا�قة، أكثر من  
ــغیرة في فنجان �بیر. لكن من المهم جدًا أن ی�قى   زو�عة صــــــــ

ل  ذلك من أجْ تسجیل المواقف في منأى عن الذین في القمة، و 
أن یلطف هؤالء األجواء بلقاء أو حدیث أو تصـــــر�ح وهو أمر  

�صــعب اإلقدام عل�ه إذا جنح �ل من الرئ�س م�ارك و�اســر ســ 
ــجله �ل منهما،  ــعید الموقف �كالم �سـ خت�ارًا  إ عرفات نحو تصـ

 ضطرارًا. إ كان الكالم أو  

 1987أیار (مایو)  9 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ة إستمراره          الف ومسؤول� مسؤول�ة الخ

�اء تفاصــــــــــیل لقاء عندما تناقلت اإلذاعات وو�االت األن
) �فضـــل  4/5/1987الجزائري (یوم اإلثنین  - القمة المغر�ي
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عبد العز�ز إست�شرنا خیرًا   مسعى مشكور من الملك فهد بن
من جهـــة وأحزنتنـــا الظروف التي تم فیهـــا اللقـــاء من جهـــة 

إن اإلســـــــــــــت�شـــــــــــــار �الخیر �ان �ثیرًا  أخرى. وســـــــــــــلفًا نقول 
 والشعور �الحزن �ان قلیًال.

ــا ــت�شـــــــ ــاس أن الملك فهد �ادر  اإلســـــــ ر �الخیر على أســـــــ
حل خالف مســــــــتحكم بین طرفْین عر�یْین،   إلىشــــــــخصــــــــ�ًا 

�معنى أنه لم یوفد َمن ینوب عنه، و�نما تولى األمر بنفســـــه  
ــان   ــد�ــ وذلــــك إختصـــــــــــــــــارًا للوقــــت، وألن طرفْي الخالف یبــ

ه في اللقاء مرونة ر�ما ال �مارســـــها أحد منهما إذا �مشـــــار�ت
كان صـاحب المسـعى، والملك فهد �الذات ل�س مشـار�ًا في 

 هذا اللقاء.
إلســـــت�شـــــار �الخیر على أســـــاس أنه ما دام الملك فهد  وا

عبد العز�ز قرر أن �أخذ على عاتقه شـــخصـــ�ًا أمر حل  بن
ــتحَكم بین  ي، فإنه ْین المغر�ي والجزائر الُحْكمالخالف المســــــــ

ال�ًا �أن �أخذ أ�ضًا على عاتقه حل خالفات  س�جد نفسه مط 
ــة  ــالنســــــــــــــ�ـ ــة أخرى، فضــــــــــــــًال عن أنـــه �ـ الخالف  إلىعر��ـ

ــ�ح�ط �كل العنا�ة واإلهتمام النت�جة   - المغر�ي الجزائري ســـ
 التي حققها اللقاء مهما �ان حجم النت�جة.

عبد  ســــت�شــــار �الخیر على أســــاس أن الملك فهد بنواإل
ــألة جمع الملك الحســــــــــن الثاني والرئ�س  العز�ز تف ادى مســــــــ

ل أن یذهب إلیهما ضـــــــــــَ جدید في الر�اض وفَ  الشـــــــــــاذلي بن
التي تشــــــــــــــكـــــل رمزًا للخالف و�لتقي معهمـــــا في النقطـــــة 

المســــــــــــــتحَكم بینهمــا، �عــدمــا زار �ًال منهمــا في بلــده وراعى  
ــأن لدى �ل منهما وهو أمر  ــعور �الزعامة والشــــــــ بذلك الشــــــــ

 أساسي.
ى أســــاس أن هنالك إعتقادًا �أنه  الخیر علســــت�شــــار �واإل

ــیتم فیها إطفاء الحرائق المشــــــــــتعلة في  في اللحظة التي ســــــــ
ال الحرائق في منطقة المغرب منطقة المشــــرق، ســــیبدأ إشــــع

ــدوء  ــة من الهـ ــالم العر�ي �مرحلـ العر�ي و�حیـــث ال ینعم العـ
یلتقط فیها أنفاســه و�ســتعید البناء والعمل في ســبیل التنم�ة.  

الملـــك فهـــد �حیـــث �مكن  حركق هـــذا اإلعتقـــاد تومن منطل
ــلفًا تفادي إشــــــــــــتعال الحر�ق في منطقة المغرب العر�ي  ســــــــــ

محاصــــــــــــــرة نار حرائق منطقة  خالل المســــــــــــــاعي المتقدمة ل
المشــــــــــــــرق، وأكثرهــا خطورة الحر�ق النــاشــــــــــــــئ عن الحرب 

، خصــــــــوصــــــــًا أن الدور الســــــــعودي في اإلیران�ة - العراق�ة
ــرة نار هذا الح ر�ق، و�كل إمتداداته، إنما إطفاء أو محاصــــــــ

 هو دور أساسي.
ســــت�شــــار �الخیر على أســــاس أنه ل�س من المنطقي  واإل

المملكة العر��ة الســعود�ة في  أن �ســبق اإلتحاد الســوف�اتي،

بذل المســــــاعي الحمیدة والفعالة لتســــــو�ة الخالفات العر��ة،  
وأن مجرد تشـــخ�ص الملك فهد لآلثار النفســـ�ة التي ســـتنشـــأ  

ن العر�ي نت�جة هذا اإلســــراع من جانب الزعامة لدى المواط 
ــتحكمة بین   ــو�ة الخالفات المســ ــوف�ات�ة في اإلهتمام بتســ الســ

��ة، حمله على أن ینتقل �سع�ه الحمید �عض األطراف العر 
مرحلــــة  إلىمن مرحلـــــة التـــــأمـــــل والتمني عبر الم�عوثین، 

التعاطي الم�اشـر وممارسـة دور الموفق والشـاهد. ومثل هذا 
ینســــجم أصــــًال مع المملكة العر��ة الســــعود�ة �صــــفة  األمر  

ثیرًا �ســــــــــــــبـــب اإلمكـــانـــات المتوافرة كونهـــا الطرف األكثر تـــأ
هذا الطرف فإن �ونه ل�س  إلىة. و�النســـــــــ�ة والمكانة الدول�

الســــــــــــــبـــــب في خالف بین طرفْین عر�یْین ال �عف�ـــــه من 
ــتفحاله. و�معنى آخر  ــتمرار هذا الخالف أو إسـ ــؤول�ة إسـ مسـ

ــبب  أنه إذا � ــت ســــــــــ ــعود�ة ل�ســــــــــ انت المملكة العر��ة الســــــــــ
الخالف بین المغرب والجزائر فـــإن دورهـــا وتـــأثیرهـــا یلق�ـــان  

هـذا الخالف. و�ون المملكـة  علیهـا مســــــــــــــؤول�ـة إســــــــــــــتمرار
ْین الُحْكمالعر��ة الســــعود�ة ل�ســــت الســــبب في الخالف بین 

ــوري ال �عني ــتنادًا  - العراقي والســـ  - الدور والتأثیر  إلىإســـ
خالف. وفي تجر�ة  تحمل مســــؤول�ة إســــتمرار هذا الأنها ال ت

ــوف�ات�ة تأكید   ــبیلها الزعامة الســـ التوفیق التي نشـــــطت في ســـ
ك أوجه شــــــ�ه بین عدم مســــــؤول�ة اإلتحاد لذلك، بل إن هنال

ْین العراقي والســــــــــــوري الُحْكمالســــــــــــوف�اتي عن الخالف بین 
الصــــــــــــد�قْین لهذه الزعامة وعدم مســــــــــــؤول�ة المملكة العر��ة  

ــعود ــه بین الســـــ ْین اللذْین تر�طها  الُحْكم�ة عن الخالف نفســـــ
ــاندة فضــــــــــًال عن  بهما عالقات الصــــــــــداقة والتعاون والمســــــــ

 األخوة.
ن عدم مسـؤول�ة اإلتحاد السـوف�اتي لم تشـكِّل ما ومثلما أ

ــتمرار الخالف العراقي ــؤول�ة إسـ ــ�ه اإلعفاء له من مسـ  - �شـ
ــعود�ة ــؤول�ة المملكة العر��ة الســـــ ــوري فإن عدم مســـــ ال  الســـــ

 - السـوري ما دامت - تعفیها من إسـتمرار الخالف العراقي
ین العالقة التي الُحْكمتر�طها � - مثل اإلتحاد الســــــــــــــوف�اتي

 - وجب فض الخالف، وال من إســــــتمرار الخالف المغر�يت
الجزائري ما دامت تر�طها �الملك الحســـــــــــــن الثاني والرئ�س  

ــاذلي بن وال جـدـید العالـقة التي توجـب فض الخالف،  الشــــــــــــ
من إســــــتمرار أي خالف بین أطراف عر��ة أخرى ما دامت 
تر�ط المملكة العر��ة السـعود�ة و�هذه األطراف أو �معظمها  

 قة التي توجِّب فض الخالف.العال 
مــــا أحزننــــا ونحن نســــــــــــــمع ونقرأ، أو  إلىونــــأتي اآلن 

�األحرى أحزن �ل مواطن عر�ي سمع أو قرأ، عن الظروف 
الجزائري �حضــور الملك فهد  - ر�يالتي تم فیها اللقاء المغ
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 عبد العز�ز. بن
ومـــا ســــــــــــــمعنـــاه هو أن اللقـــاء تم على الحـــدود، إالَّ أن 

�كون المقعد الذي جلس عل�ه الملك الترتی�ات قضــــــــــت �أن 
الحســــــــــــــن الـثاني موضــــــــــــــوعـًا على أرض مغر�ـ�ة في نقطـة  
ــاذلي  الحدود وأن �كون المقعد الذي جلس عل�ه الرئ�س الشــــ

 على أرض جزائر�ة.جدید موضوعًا  بن
ولى ومـا �ـان یتمنــاه أي مواطن عر�ي، وفي الـدرجـة األُ 
ــاوز ا ــة والجزائر�ون، هو أن یتجــ ــار�ــ لملــــك المواطنون المغــ

الحســن الثاني والرئ�س الشــاذلي هذه الشــكل�ات فال �عتبرانها  
أسـاسـ�ة و�جلسـا داخل خ�مة ل�س من المهم �ونها منصـو�ة  

ــًا أن هذه  على أرض مغر��ة أو أرض جزائر�ة، خـصـــــــ  وصــــــ
األرض هي في النهــا�ــة أرض عر��ــة. وهمــا لو فعال ذلــك 

ز عبد العز� لكانا عبرا عن مســایرتهما لخاطر الملك فهد بن
ــقة من أجْ  ــم المشـــــ ــد�قْین  الذي تجشـــــ ل أن �جمع طرفْین صـــــ

یتمنى أن �حول جمعهمـا دون نشــــــــــــــوب الحر�ق في منطـقة  
 المغرب العر�ي.

ملك الحســــــــن الثاني  بل إننا نجد أنفســــــــنا نقول: لو أن ال
ــاذلي، جلس على المقعـــد ا لـــذي جلس عل�ـــه الرئ�س الشــــــــــــــ

 وجلس الرئ�س الشــاذلي على المقعد الذي جلس عل�ه الملك
الحســــــــــــــن الـثاني... لو أن ذـلك حـدث لكـان هـذان الزع�مـان 
سـجال أمثولة �مكن تسـجیلها في تار�خ التعامل العر�ي الذي 

لتي ســـــــجلها تخلو صـــــــفحاته من أمثوالت من نوع األمثولة ا
ــل بن ــي الراحالن ف�صــــ عبد العز�ز وجمال عبد   في الماضــــ

الناصــر عندما جعال مصــلحة األمة هي األولى وهي العل�ا 
 تأتي �عد ذلك التفاصیل والشكل�ات.ثم 

 1987 أیار (مایو)  16 - مجلة "التضامن". لندن

     

 فالد�میر بتروفسكي... زائر ال�صرة  
 عن طر�ق الكو�ت 

لم ی�ادر أحد من المســــؤولین من الحرب و ســــ�ع ســــنوات 
ــدرها   إلىأن �قوم بز�ارة   إلىالعرب  ــرة التي تحمل صـــ ال�صـــ

من القذائف ما لم تتحمله مدینة أخرى والتي أصـــــــــــــابها من 
یین ما لم �صــــــــب بورســــــــعید من اإلســــــــرائیلیین. ولوال یراناإل

مهرجان المر�د الشـــعري الذي هو أحد الظواهر التي تســـجل 

العراقي لط�ف نصـــــــ�ف جاســـــــم لما �ان زار لوز�ر اإلعالم 
ـناء المـدیـنة والمراســــــــــــــلون هـذه المـدیـنة ســــــــــــــوى المـقاتلین وأب

والصـحافیون بین الحین واآلخر. لكن وز�ر اإلعالم والثقافة 
العراقي الذي جعل للحضــــور الثقافي والفني مكانة ملحوظة 

جانب الحضــور العســكري الفعال طوال ســنوات الحرب   إلى
ــعراء ال ــار�تهم في   إلىعرب نقل الشـــ ــرة من خالل مشـــ ال�صـــ

 المر�د.
ى أن مســــــــــــــؤوًال ســــــــــــــوف�ات�ًا رف�ع  من هنا فإننا عندما نر 

ــأن مـثل فالد�میر بتروفســــــــــــــكي ـناـئب وز�ر الخـارجـ�ة  الشــــــــــــ
الســـــوف�اتي زار ال�صـــــرة فإن هذه الز�ارة نت�جة لعوامل �ثیرة  

 مرت�ة الحدث. إلىترقى من جهة نظر موضوع�ة 
ــان 24رة تمت یوم الجمعة وز�ارة بتروفســــكي لل�صــــ    ن�ســ

لة خل�ج�ة شــملت و�عدما �ان الرجل قام �جو   1987) أبر�ل(
الكو�ت ودولة اإلمارات وســـــــــــلطنة عمان وقابل خاللها قادة 
ــار�هم   ــتشــــــــــ هذه الدول وأجرى محادثات في العمق مع مســــــــــ

 ومساعدیهم في ص�اغة المواقف والقرارات.
ا تزال  كذلك إن ز�ارة بتروفســــــــكي لل�صــــــــرة تمت بینما م

ســــــــــــــتئجـار ـناقالت تحمـل إالخطوة الكو�تـ�ة اـلذ�ـ�ة المتعلـقة �ـ 
ي في حالة ال یراناإل الُحْكمم الســــوف�اتي تتفاعل وتضــــع العل

ــه  ــل عل�ـ ــه لن �كون من الســــــــــــــهـ ــك أنـ تخلو من الحرج، ذلـ
ــة العظمى التي هي  إلىالتعرض  ــدولـ ــاقالت ترفع علم الـ نـ

ــوف�اتي، إالّ  ال یتورع ذي ال الُحْكمإذا �ان هذا   اإلتحاد الســـــــــــ
ل ألغــام الحرب قــد �طلق على رتكــاب أي عمــل �عطــِّ إعن 
ــاروخًا أو یزرع لها لغمًا معتمدًا في  إحدى ــفن صــــــ هذه الســــــ

فمــا  ذلــك على أن الوال�ــات المتحــدة ســــــــــــــتــدعم موقفــه. و�الَّ 
ي علي خــــامنئي في الوقــــت یرانمعنى أن �قول الرئ�س اإل

ال �مكن  انإیر الذي �ان بتروفســــكي بدأ ز�ارته لل�صــــرة "إن 
أن تقف مكتوفة األیدي أمام الهجوم على ســفنها بینما ســفن 
ــاه الخل�ج. إن أمن الخل�ج  ــة في م�ــ دول أخرى تمر �حر�ــ
�جب أن �كون متســــاو�ًا �النســــ�ة للدول المطلة على الخل�ج 

 و�ال فل�سر عدم األمن على الجم�ع".
ي حر�صــــــــًا على ما �قوله فإن ما یراناإل الُحْكمو�ذا �ان 

طـاوـلة  إلىن الن�ـة أي الجلوس ســــــــــــــْ مطلوب منـه هو حُ هو 
ــتمر وال یر�د للغیر أن  التفاوض، إما أن یر�د للحرب أن تســـ
�حمي نفسـه فهذا ما ال �قره منطق وهذا ما یبدو أن اإلتحاد 
السـوف�اتي تفهمه جیدًا فتحرك في ضـوء هذا التفهم وتجاوب 

ــوء هذا التفهم وتم إ� ــ�ة الكو�ت�ة في ضــــــــ فاد  مع الدیبلوماســــــــ
ــوء هذا ال  إلىبتروفســــــــكي  تفهم وقام الرجل المنطقة في ضــــــ

�جولة هي األولى من نوعها من حیث الهدف والتفاصـــــــــــیل 
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 في ضوء هذا التفهم.
ال�صــــــرة الطر�ق    إلىولقد ســــــلك بتروفســــــكي في ز�ارته 

ــلكها الكو�تیون والخل�جیون عمومًا في ز�ارتهم   التي �ان �ســـ
عود المدینة للتســـــــــل�ة ال�صـــــــــرة قبل أن تبدأ الحرب وال ت  إلى

یین تصـــــــــــــد عن یراننة مســـــــــــــتهدفة من اإلنما مدیواإلجازة و�
نفسـها لیل نهار محاوالتهم لوضـع الید علیها. وهو لم یتوجه  

ال�صـرة برًا ألن هذا الدیبلوماسـي السـوف�اتي   إلىمن الكو�ت 
ــفر جوًا وال ألنه شـــــــــــغوف  الذي �متلئ حیو�ة ال �حب الســـــــــ

ن �الســــ�ارة ومن دون أن تكو   كتشــــاف الجدید، و�نما ســــافرإ�
ت ضــمن برنامجه قبل أن یبدأ الجولة لتســجیل  ال�صــرة �الذا

موقف ســــــــــــــوف�ــاتي متقــدم على صــــــــــــــعیــد إدانــة المحــاوالت 
أن  اإلفتراضعلى ال�صــــــــــــــرة. وـقد �جوز  اإلیرانـ�ةالعـدوانـ�ة 
ــال من الكو�ـــت فكرة اإل ــا هو مقرر من  إلىنتقـ العراق (كمـ

ــرة �ان تلب�ة  ــكو قبل) عن طر�ق ال�صــــــ لتعل�مات من موســــــ
یواصــــــــــــل مهمته الخل�ج�ة، أو أن تبلغها بتروفســــــــــــكي وهو 

الرجــــل �عــــد ز�ــــارة �ــــل من الكو�ــــت وأبو ظبي ومســــــــــــــقط  
جتهد في أن �قوم بز�ارته  إومحادثاته في العواصـــــــــم الثالث 

العراق �ادئًا �المدینة الصـــــــــامدة (ال�صـــــــــرة) ما دام ذلك   إلى
عـاصــــــــــــــمـة �غـداد.  ممكـنًا القـ�ام ـ�ه عن طر�ق البر ول�س ـ�ال

ــرة من �غداد ر� ما �انت لن تتم أو تبدو مفتعلة،  وز�ارة ال�صـ
بینمــا ز�ــارة �غــداد من ال�صــــــــــــــرة �عــد الكو�ــت تبــدو طب�ع�ــة  
وتحمــل في ط�ــاتهــا معنى عم�قــًا ور�مــا یتوازن مع معــادلــة  
تحرص علیها الق�ادة الســــــــــــوف�ات�ة. وعندما نالحظ أن ز�ارة  

ي �ان الرئ�س حافظ  بتروفســــكي لل�صــــرة تمت في الیوم الذ
األولى مع جلســــــــــة المحادثات األســــــــــد �جري في موســــــــــكو 

�أن الكرملین أراد إبالغ  اإلفتراضغور�اتشـــــــــــــوف �جوز لنا 
أكثر من جـهة، �من في ذـلك الرئ�س الســــــــــــــوري، إن طر�ق  

العالقــات الجیــدة مع العراق �مر   إلىاإلتحــاد الســــــــــــــوف�ــاتي 
تكون  عبر ال�صــــــــــــــرة، �معنى أن هــذه المــدینــة ال �جــب أن

ــاندهم  یین ومن معهم وال "عایرانمطمع اإل صـــــــمة" الذین �ســـــ
یین من الخـارجین على المســـــــــــــــألـة الوطن�ـة  یرانآ�ـات هللا اإل

 نتماء القومي.واإل
التي  اإلســــــــــــــتثـنائـ�ةوفي العـادة أن الكـتاـ�ة عن المهمـات 

ــع�ة، وهي أكثر  ــألة صـــــ �قوم بها م�عوثو الحكام الك�ار مســـــ
ــعو�ة عندما �كون الذي �قوم  �المهمة هو م�عوث الزع�م  صــ

اتشـــــوف. ذلك أن الطرف الســـــوف�اتي یلتزم  الســـــوف�اتي غور�
الصــــــــــــــمـت عنـد الحـدیـث حول هـذه المهمـة والطرف اآلخر 
ــًا أنها المرة  (وهو هنا الخل�جي) یلتزم الحذر، خصـــــــــــــوصـــــــــــ

ــذا الحوار الخل�جي ــل هـــ ــا مثـــ ــدث فیهـــ  - األولى التي �حـــ

 السوف�اتي.
ــات حول الــــذي ــاب المعلومــ ــذا  لكن في غ�ــ دار في هــ

الكو�ت   إلىمســـــــــــــقط  إلىبي أبو ظ  إلىالحوار من الكو�ت 
نتهاء ب�غداد مرورًا �ال�صـــرة، �مكن للمرء أن إمرة أخرى، ثم 

�قرأ بین ســـــــــــطور التصـــــــــــر�حات و�تأمل مل�ًا في الصـــــــــــور 
الرســــــــــــم�ة عن اللقاءات و�ر�ط هذه القراءة وذلك التأمل �ما  

ــات والمال  ــده من �عض المعلومــ ــات ثم  هو متوافر عنــ حظــ
ــیب الحق�قة أنها ال تكون   تمامًا إالّ  �خرج بنت�جة قد ال تصــــــ

 �عیدة �ثیرًا عن الحق�قة.
وأول ما یالحظه المرء في ضـــــوء التأمل هو أن الرئ�س  

ام ــدَّ حـد �بیر عـندمـا عرض   إلىحســــــــــــــین ـبدا مرـتاحـًا  صــــــــــــ
ســـــتق�اله للم�عوث الســـــوف�اتي  إالتلفز�ون العراقي لقطات من 

ــوله   ــرة. بل إن  ىلإ�عد قلیل من وصـــــــ �غداد آت�ًا من ال�صـــــــ
ــًا في  - رت�احهإرت�احه �ان أعلى درجة من إ �ما بدا أ�ضــــــــ

ســــــــــــــتقبـل النـائـب األول لرئ�س  إعنـدمـا  - التلفز�ون العراقي
هیئة مجلس الســــــوف�ات األعلى بیوتر د�میتشــــــ�ف �صــــــفته  

�غـداد على رأس وفـد  إلىالم�عوث الســــــــــــــوف�ـاتي الـذي جـاء 
الصـــــــــــــــــداقـــة والتعـــاون ة شـــــــــــــــــارك في ذ�رى إبرام معـــاهـــد

العراق�ـة ولمنـاســــــــــــــ�ـة تجـدیـدهـا. وأنقـل هنـا  - الســــــــــــــوف�ـات�ـة
مالحظة لشـــــــــخصـــــــــ�ة عراق�ة ذات شـــــــــأن. وخالصـــــــــة هذه  

امالمالحظة هي أن الرئ�س  ال �خفي مشـــــــــــاعره وأنه  صـــــــــــدَّ
ر عنهــا من خالل وجهــه وأنــه لكي �ســــــــــــــتشــــــــــــــف المرء �عبِّ 

اممشــــــــاعر الرئ�س    یرإزاء زواره عل�ه أن یتا�ع و�الكث صــــــــدَّ
هذه المالحظة، فإن  إلىسـتنادًا �من التأني قسـمات وجهه. و 

رت�ــاحــًا ملحوظــًا خالل  إالقســــــــــــــمــات �ــانــت تعكس �ــالفعــل 
امســـــتقبل الرئ�س إن: عندما اللقاءیْ  الم�عوث الذي أتى  صـــــدَّ

حتـفال ـبذ�رى إبرام المعـاهـدة ولمـناســـــــــــــــ�ة تجـدـیدهـا بیوتر  لإل 
 لةســــــــــتقبل بتروفســــــــــكي الذي قام �جو إد�میتشــــــــــ�ف وعندما 

خل�ج�ة شــــــملت ال�صــــــرة، وهي الز�ارة األولى التي �قوم بها  
هذه المدینة المقاتلة الصـــــامدة   إلىمســـــؤول عر�ي أو دولي 

 والصابرة.
وـقد �مر وـقت طوـ�ل قبـل أن نلمس النتـائج التي حققتهـا  
جولة بتروفســكي خصــوصــًا أن جم�ع األطراف ســواء الزائر 

ــمت و� ــملتهم الز�ارة یلتزمون الصـــــــــ ــون  تحأو الذین شـــــــــ اشـــــــــ
ــیل � ــارة العابرة إالخوض في التفاصــــ ــتثناء اإلشــــ مواد   إلىســــ

 - جــدول أعمــال الجولــة وهي: إ�جــاد حــل للحرب العراق�ــة
خرى لعـــل أهمهـــا �مـــادة أولى تتفرع عنهـــا مواد أً  اإلیران�ـــة

 - ســـــور�ة، ومصـــــالحة ســـــور�ة - تحقیق مصـــــالحة عراق�ة
 - لیب�ة، وتعا�ش مصــــري  - فلســــطین�ة، ومصــــالحة عراق�ة
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فلســـــطیني، وتوظ�ف �ل هذه   - م فلســـــطیني، وتفاهُ ري ســـــو 
 إنعقـادالمصـــــــــــــــالحـات وحـاالت التفـاهم والتعـا�ش في تـأمین 

 المؤتمر الدولي.
أنــه إذا �ــان من المتعــذر لمس النتــائج فــإن ذلــك ال  إالَّ 

�عني أن ما حدث من تطورات في األساب�ع القلیلة الماض�ة 
تي المشــــار �ال�س جزءًا من الســــ�اســــة العامة للتحرك الســــوف

ــادة في التوضــــــــــــــ�ح �مكن القول إن اإل ــه. وز�ـ نفراج في إل�ـ
الســــــــــــــوف�ــات�ــة هو من ثمــار تلــك  - العالقــات المصــــــــــــــر�ــة

اللیب�ة هو أ�ضــًا ثمرة من  - الســ�اســة، والمصــالحة العراق�ة
المز�ـــد من  إلىتلـــك الثمـــار، و�ن �ـــانـــت مـــا زالـــت �حـــاجـــة 

ــعى الحثیث لتح ــج و�تم قطفها، والمســــ ق  قیالوقت لكي تنضــــ
فلســـــطین�ة وتتو�ج   - ســـــور�ة، وســـــور�ة - مصـــــالحة عراق�ة
الفلســطین�ة بلقاءات على مســتوى القمة  - المصــالحة اللیب�ة

 هي أ�ضًا من ثمار تلك الس�اسة.
أن الســــ�اســــة العامة للتحرك الســــوف�اتي   نت�اهوالالفت لإل 
ــذت في اإل ــدور الخل�جي في تحقیق  أخـــ ــة الـــ ــار أهم�ـــ عت�ـــ

ــالحات وحاالت الوفا ــار إلیها، فحدث نوع من ق  المصــ المشــ
التر�یز على هذا الدور. وللمرة األولى ینشــــــــط الكرملین مع 
الخل�جیین والملك حســــــــــین في ســــــــــبیل تحقیق مصــــــــــالحات  
عر��ــــة بینمــــا الجــــانــــب األمیر�ي في موقف یتــــأرجح بین  

عتقاد هذا الجانب �أن ال شــــــــيء التحفظ والالم�االة، ر�ما إل
إدارة الرئ�س ر�غـان ال ن ســــــــــــــیتم من دون موافقتـه ور�مـا أل

ــوف�ات�ة، أو  ــالحات أن تتم تحت المظلة الســ تر�د لهذه المصــ
ال تر�د لها أن تتم على اإلطالق ر�ما ألن إســــــرائیل ال تر�د  

نعقد ف�شروطها أو إذا �ان إللمؤتمر الدولي أن ینعقد أو إذا  
لن ینعقــــد �شــــــــــــــروطهــــا فعلى األقـــل ال ینعقــــد �مــــا �خطط  

ــوف�ات و�وافق عل�ه ــتنادًا �لعرب. و ا الســــــــ عتادت إ ما  إلىســــــــ
اإلدارة األمیر��ـة أن تفعلـه فـإن هـذه اإلدارة ال تنشــــــــــــــط من 

 ك قبل أن �حظى �موافقة إسرائیل.أجل تحرُّ 
د على اإلطالق أن تصــــــــحو اإلدارة ول�س من المســــــــت�عَ 

األمیر��ة ذات یوم على وضـــــع ال تتمناه وهو أن الخل�ج لم 
ــغي � ــدید تهإ�عد لها، أو معها، وأنه �صـــــ الق�ادة    إلىمام شـــــ

رتأى  إالســــــــــوف�ات�ة المســــــــــتنیرة، خصــــــــــوصــــــــــًا إذا حدث أن  
ــلوب تعامله �حیث ال �عود  غور�اتشـــــوف تطو�ر نظرته وأســـ
أهل الخل�ج على حذرهم المعهود من اإلتحاد الســــــــــــــوف�اتي. 

ــتنادًا �و  ــملت الكو�ت ودولة  إلىســـ ــكي التي شـــ جولة بتروفســـ
التعاون)  ساإلمارات وســــلطنة عمان (أي نصــــف دول مجل

سـتعداد والعراق فإن الحذر لم �عد على ما �ان عل�ه وأن اإل
 نفتاح التي �عتمدها غور�اتشوف.ل س�اسة اإلكبیر لتقبُّ 

وســــــ�اســــــة غور�اتشــــــوف التي نحن في صــــــدد معالجتها  
فإن الزع�م الســـوف�اتي   اإلفتراضســـ�قتها مقدمات. و�ذا جاز 

 ن:عت�ار أمر�ْ أخذ في اإل
�اع الســـــــــائد في العالم العر�ي وهو ط ناألول هو إزالة اإل

أن اإلتحاد الســــــــوف�اتي �ضــــــــع عالقته مع الوال�ات المتحدة  
هتمــامــاتــه تلي ذلــك عالقتــه مع أورو�ــا الغر��ــة  إ في مقــدمــة 

 ن فیهم العرب.و�عد ذلك �ق�ة العالم �مَ 
عتماد والثاني هو تغییر األسلوب السائد في التعامل واإل

ر عن حرص اإلتحـــاد على فر�ق عمـــل �ســــــــــــــتط�ع أن �عبِّ 
ــا�ا  ــوف�اتي على عالقة متوازنة مع العرب، و�ن القضــــــــ الســــــــ

تمــامــات إهالعر��ــة أو فلنقــل الهموم العر��ــة تقع في مقــدمــة 
ــ�ح مع عهد  ــتصـ ــوف�ات�ة، أو أنها سـ ــوف  الق�ادة السـ غور�اتشـ

 في المقدمة.
ــوف  وفي إطار األمر�ْ  ــجل غور�اتشـــ ــار إلیهما ســـ ن المشـــ

أهم�ة العالم العر�ي وأوفد  لو في أكثر من مناس�ة مواقف ح
  ن �الغتيْ النائب األول لوز�ر الخارج�ة فورنســــــــوف برســــــــالتیْ 

 معمرن الرئ�س حســــــــــــــني مـ�ارك والعقـید ـ�ل مِ  إلىاألهمـ�ة 
ــوف�اتي لدى القّذافي ــفراء اإلتحاد الســــــــ ، وأعاد النظر في ســــــــ

ختار ســــــــفراء من الجیل الجدید الذي �معظم الدول العر��ة و 
نفتاح التي یتطلع إلیها. والالفت اإل ة�ســـتط�ع ترجمة ســـ�اســـ 

ــفراء یتمتعون  1986ختار العام الماضــــــي (إأنه  نت�اهلإل  ) ســــ
�قدرة على تقد�م اإلتحاد الســــــــــوف�اتي بوجهه الواقعي لتمثیله  
في ســــــــــــــ�ع عواصــــــــــــــم عر��ـة هي القـاهرة وطرابلس وتونس  

 اإلفتراضودمشق و�یروت والكو�ت وأبو ظبي. ومن الجائز  
لون اإلتحاد الســـــــوف�اتي في خر�ن ســـــــ�مثِّ أن هنالك ســـــــفراء آ

نفتـــاح یـــل اإل�ق�ـــة العواصــــــــــــــم العر��ـــة و�كون هؤالء من ج
د على العالم العر�ي وهو جیل ینتمي إل�ه السوف�اتي المستجِ 

على حد خالصــــة   - أي بتروفســــكي - بتروفســــكي، بل إنه
تحلیل ســـمعناه من مصـــدر �ثیر االطالع هو أحد قادة هذا 

 رج�ة السوف�ات�ة.الجیل الشاب في الخا
ومن المؤ�د أن الق�ادة الســــــــوف�ات�ة وفي ضــــــــوء النجاح 

ر تحر�ها. وقد �قوم  ته جولة بتروفســــــــــكي ســــــــــتطوِّ الذي حقق
الرجل نفســـــــــــــه �جولة أو جوالت أخرى تشـــــــــــــمل �ق�ة الدول 
العر��ة ینقل خاللها رســائل خط�ة من غور�اتشــوف من نوع 

بر األحمد أمیر الكو�ت الشــــ�خ جا  إلىالرســــائل التي حملها 
ســــــــلطان والســــــــلطان  اإلمارات الشــــــــ�خ زاید بنورئ�س دولة 

امقابوس والرئ�س   حسین. صدَّ
ولى التي �قوم ولعل ذروة النجاح �انت في أن الز�ارة األُ 

ــتوى   ــؤول على هذا المســ دول الخل�ج التي بینها  إلىبها مســ
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و�ین اإلتحاد الســــــــوف�اتي عالقات دیبلوماســــــــ�ة عوملت من 
الــدول معــاملــة من الــدرجــة األولى. ونعني  جــانــب قــادة هــذه 

سـؤول السـوف�اتي ولم سـتقبلوا المإبذلك أن رؤسـاء هذه الدول  
یتر�وا األمر لوزراء خــــارجیتهم. ومثــــل هــــذا األمر �حــــدث  

ل ذلـــك جـــاز القول إنـــه نجـــاح �بیر  ولى، ومن أجـــْ للمرة األُ 
 ستعمل ق�ادة غور�اتشوف على تطو�ره.

 جـدیـدًا  أرســـــــــــــــت تقلیـداً أن الكو�ـت  اإلفتراضوقـد �جوز 
�قضــــي �معاملة م�عوث غور�اتشــــوف �طر�قة متمیزة �معنى  

كون المعــــاملــــة من الــــدرجــــة األولى ر�مــــا لفتح ال�ــــاب أن ت
نفتـاح على الخل�جي قلیًال أمـام رغ�ـة غور�ـاتشــــــــــــــوف في اإل

العالم العر�ي والتعاطي �جد�ة مع الهموم العر��ة ور�ما للرد 
اإلتحــاد الســــــــــــــوف�ــاتي  ذهتخــ إعلى الموقف اإل�جــابي الــذي 

ــالم�ة الخامس الذي  ــائل إعالمه من مؤتمر القمة اإلســ ووســ
م عقده قبل ثالثة أشــــــــهر في الكو�ت. وللتذ�یر فإن رئ�س  ت

مجلس الســــــــــــــوف�ــات األعلى هنــا أمیر الكو�ــت على نجــاح 
المؤتمر، �ما أن وسائل اإلعالم السوف�ات�ة (تلفز�ون و�ذاعة 

ــحف) أولت المؤتمر  بیر �عدما �انت في لكا  اإلهتماموصــــــــــ
الماضـــــــي تغطي المؤتمرات اإلســـــــالم�ة �أن�اء مقتضـــــــ�ة ال 

ر تتســـــم �الكلمات الجافة والخال�ة من ط وز �ضـــــعة أـســــ تتجا
 الدفء.

هتمام الكو�ت بز�ارة بتروفســـــــكي قد �كون إ ن  اذلك   �لىو 
رؤ�ة خالصــــــــتها أنه ما دام غور�اتشــــــــوف مهتمًا    إلىعائدًا 

ــائــل  �حرب الخل�ج و�وفــد لهــذا الغرض م�عوثــًا �حمــل رســـــــــــــ
رة هتمـام �بیر بهـذه الم�ـادإ ومقترحـات فلمـاذا ال �كون هنـاـلك 

الحرب یتزاید   إســتمرارخصــوصــًا أن ضــیق دول الخل�ج من 
 یومًا �عد آخر بل وساعة �عد أخرى.

ســــتكماًال لهذا الموضــــوع طرح �عض التســــاؤالت و��قى إ
المتعلقــة �جولــة بتروفســــــــــــــكي واإلجــا�ــة عنهــا في ضــــــــــــــوء 

ــتقراء مواقف وقراءة بین ســــــــطور  �جتهادات و�ت و معلوما ســــــ
ــر�حات و��انات ولقاءات ومناقـشــــ  ات مع مراجع عراق�ة  تصـــ

وخل�ج�ة مســــــــؤولة ومصــــــــدر ســــــــوف�اتي شــــــــ�ه رســــــــمي في 
 الكو�ت، و�ذلك إعطاء فكرة عن "زائر ال�صرة" بتروفسكي.

ــجیلها على  ــاؤالت واإلجا�ات عنها ف�مكن تســـــــ أما التســـــــ
 النحو اآلتي:

الكو�ت تمت    إلىن ز�ارة بتروفســـــــــــكي أ التســـــــــــاؤل: هل
ن أجواء الترحیـب  أبـدعوة من حكومتهـا، أم أنـه موفـد؟ وهـل 

ســـــــــــــتق�ال جعلت دولة التي لقیها في الكو�ت ومســـــــــــــتوى اإل
ســـتقبل بها  إاإلمارات وســـلطنة عمان تســـتقبله �الطر�قة التي 

أبو ظبي ومســــــــــــــقط زائرًا   إلىه توجــه أنــ في الكو�ــت؟ وهــل 

 أم موفدًا من حكومته؟رسم�ًا بدعوة منهما 
إلجا�ة: زائر بدعوة أم موفد �مهمة؟ العبرة ل�ســـــــــــت في  ا

ن هو الشــكل�ات. المهم أن الز�ارة حدثت �صــرف النظر عمَ 
الم�ـــادر. والمهم أنهـــا التجر�ـــة األولى للتشـــــــــــــــــاور الثنـــائي  

الخل�جي. و�مـا أنهـا حقـقت ـقدرًا من النـتائج  - الســــــــــــــوفـ�اتي
 �ة فإنها قد تتواصل.الطیِّ 

ن أل: قیل إن بتروفســـــــكي �حمل مقترحات فهل ســـــــاؤ الت
ــط من وراء ظهر الوال�ات المتحدة   ــوف�اتي ینشـــــ اإلتحاد الســـــ

ســــــــــــــتطــاعتــه أن �حقق لوحــده مــا لم یتحقق حتى  إوهــل في 
 اآلن؟

اإلجا�ة: لو �ان اإلتحاد الســـــوف�اتي یر�د أن ینشـــــط من 
وراء ظهر الوال�ــات المتحــدة لمــا �ــانــت دول الخل�ج تقبلــت  

ســـتقبلت م�عوثه �القدر الذي یتناســـب مع إانت ولكلك  منه ذ
حجم تحر�ه فضــــًال عن أن الزمن الراهن ل�س زمن التحرك 
الســري والمنفرد. ولو �ان اإلتحاد الســوف�اتي یر�د أن ینشــط  
من وراء ظهر الوال�ـات المتحـدة لمـا �ـان أرســـــــــــــــل م�عوثین 

ن. ولكن اإلتحاد الســـوف�اتي ینشـــط  �جو�ون المنطقة في العلَ 
ــتهانة اإلدارة األمیر��ة �الهموم الناشـــئة عن إًا من  فیدمســـت سـ

الحرب و�نشـــــــط بذ�اء الراغب في تســـــــو�ق وجهه   إســـــــتمرار
 نفتاحي الجدید.اإل

فعل ما سبق  إلىذلك أن اإلتحاد السوف�اتي یترجم   �لىو 
أن طرحه غور�اتشــــــــوف نفســــــــه �شــــــــكل م�ادرة في البرلمان 

أثناء ز�ارة   6198) نوفمبر( تشـــــــــــــر�ن الثاني 27الهندي یوم 
الهند. و�عد تلك الم�ادرة   إلىكان �قوم بها الزع�م السوف�اتي  

في الـــــدول  اإلرت�ـــــاحذات النقـــــاط الخمس حـــــدث نوع من 
.  اإلهتـمامالخل�جـ�ة ألن هـناـلك دوـلة �برى تولي الحرب هـذا 

تخف�ض الوجود العســـــــكري  إلىوللتذ�یر فإن الم�ادرة دعت 
ى الثقة المت�ادلة م علتقو  ســـــسفي منطقة الخل�ج، وتطبیق أُ 

ل المعلومــات عن التحر�ــات والتنقالت العســــــــــــــكر�ــة،  وت�ــادُ 
ــدي والخل�ج  ــاه المح�ط الهنـ ــة في م�ـ ــة المالحـ ــأمین حر�ـ وتـ

ــ�ادة دول المنطقة، وتأمین حر�ة المالحة �العر�ي و  حترام ســـــ
 ال�حر�ة والجو�ة، ومكافحة اإلرهاب.

وم  وعـندمـا عرض غورـ�اتشــــــــــــــوف مـ�ادرـته �ـان عملـ�ًا �ق
لـة إنعـاش لم�ـادرة ســــــــــــــبق أن طرحهـا من قبـل الزع�م محـاو �

وفي البرلمــان  1980الســــــــــــــوف�ــاتي (الراحــل) بر�جن�ف عــام 
الهنـدي أ�ضــــــــــــــًا مع الفـارق أن حرب الخل�ج في ذـلك العـام 

ولى بینمــا �ــانــت تلــك الحرب كــانــت مــا زالــت في أ�ــامهــا األُ 
عنــدمــا عرض غور�ــاتشــــــــــــــوف الم�ــادرة قــد دخلــت ســــــــــــــنتهــا  

 واجع والمخاطر.�الففلت السادسة وح
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ن یتســــــــــــــاءل: ومـا هـذه المصــــــــــــــادفـة في أن وقـد نجـد مَ 
ــوف�اتیتیْ الم�ادرتیْ  ــهما في ن األُ ن الســــــــ ولى والثان�ة تم عرضــــــــ

البرلمان الهندي ول�س في موســــــــكو؟ والجواب عن ذلك هو 
خت�ــــار مــــدروس �ون الهنــــد إحــــدى أهم دول العــــالم أن اإل

 دي.الهنح�ط الثالث فضًال عن حضورها المتمیز في الم
ذلك أن الصـــــ�غة التي عرضـــــها بتروفســـــكي خالل    �لىو 

ــب مع إجولتــه الخل�ج�ــة �ــانــت مطعمــة �ــ  قتراحــات تتنــاســـــــــــــ
الظروف الراهنة للحرب ومنها النقطة األســـــــــاســـــــــ�ة المتعلقة 
�إجراء محادثات بین الدول األعضـاء في مجلس األمن من 

ل ال�حث عن حل ســـــلمي. ومن المؤ�د أن هنالك أ�ضـــــًا أجْ 
ــكل قاط الن �عض التي لم یتم الكشـــــــــف عنها مخافة أن �شـــــــ

الكشـف إجهاضـًا للفكرة أو تشـو�شـًا علیها. ولمجرد أن ینجو  
ــر�ة  ــتخرج من الســـ الكشـــــف من المخاطر فإن تلك النقاط ســـ

 العلن�ة. إلى
ســــــــــــــتقبلــت الــدول الخل�ج�ــة الثالث  إالتســـــــــــــــاؤل: ��ف 

 قتراحات السوف�ات�ة؟(الكو�ت واإلمارات وسلطنة عمان) اإل
ــًا �الذي حدث في الكو�ت فإن اإلجا�اإل ــتق�ال  ة: ق�اســ ســ

ــابق في معظم  ــك تطـ ــالـ ــان هنـ ــت �ـ ــدًا. وفي الكو�ـ ــان جیـ كـ
وجهات النظر، وهذا سـب�ه أن النقاط التي تتضـمنها الم�ادرة  
الســــــــــــــوفـ�اتـ�ة تســــــــــــــتهـدف إنهـاء الحرب وهـذا مـا یتطلع إلـ�ه 
ــب األطراف الدول�ة  الجم�ع. والخالف هو على حجم مكاســـ

 .لحرباء امن إنه
التســـــــاؤل: هل اإلتحاد الســـــــوف�اتي جاد �الفعل من أجل 

ولمــاذا ال تتخــذ الوال�ــات  اإلیران�ــة - إنهــاء الحرب العراق�ــة
 المتحدة الموقف نفسه؟

اإلجا�ة: في الســـــــــنوات الثالث أو األر�ع األولى للحرب 
ســــــتفادة اإلتحاد الســــــوف�اتي من الحرب تتســــــاوى مع إكانت 

ــتفادة الوال�ات المإ ــاءلت اإل. �عتحدةســــــ ــتفادة  د ذلك تضــــــ ســــــ
ف الحرب وتزاـیدت  الســــــــــــــوفـ�اتـ�ة فـبدأ الكرملین ینشــــــــــــــط لوقْ 

ســــــــــــــتفادة األمیر��ة فبدأت إدارة الرئ�س ر�غان تعرقل أي اإل
م�اشــرة   یرانمســعى لوقف الحرب و�دأت تكثف مســاندتها إل

 أو عن طر�ق إسرائیل وتجار السالح.
 ر فيومن الطب�عي أن �كون للعـــــــامـــــــل الجغرافي دو 

 یرانســـــــــــألة �معنى أنه لو �انت الوال�ات المتحدة جارة إلالم
التي هي جارة للســــــــــــــوف�ات لكانت أكثر حرصــــــــــــــًا على أن 

نقطـــة الخطر التي  إلىتتوقف الحرب لمجرد أن تصــــــــــــــــل 
 وصلت إلیها هذه الحرب.

ــل الحرب  نقطة الخطر �ان اإلتحاد  إلىوقبل أن تصــــــــــ
ثم أدخـل  یران�الســــــــــــــوف�ــاتي �قف على الح�ــاد بین العراق و 

ــًا على هـــذا الموقف �حیـــث �ـــات مع الطرف  تعـــدیًال جـــذر�ـ
الذي �قبل �التســـــو�ة والحل الســـــلمي من دون أن �عني ذلك 
ــد الطرف اآلخر. ولقــد �ــان خیر تعبیر عن هــذا  أنــه ضـــــــــــــ

والیتي عندما   إیرانالموقف ما قاله غروم�كو لوز�ر خارج�ة  
عام: شــــ�اط (فبرایر) من هذا ال  13اســــتقبله في موســــكو یوم 

 وأ من خمس سنوات تفاوض"."إن یوم حرب واحد أس
التســــــــــــــاؤل: هـل هنـاـلك تشــــــــــــــاور بین الوالـ�ات المتحـدة 
واإلتحــاد الســــــــــــــوف�ــاتي في شــــــــــــــــأن التحرك إلنهــاء الحرب 

 ؟اإلیران�ة - العراق�ة
اإلجـا�ـة: قبـل أن ینكشــــــــــــــف أمر صــــــــــــــفقـة األســــــــــــــلحـة 

ك نوع من التشـاور وعندما اإلسـرائیل�ة �ان هنال - األمیر��ة
�ان أبرموا الصـــفقة من ورائهم  اكتشـــف الســـوف�ات أن األمیر 

أو أنهم �ـانوا �عملون على إبرام صــــــــــــــفقـة في الوقـت الـذي 
ــ�ه   ــ�عون أنهم راغبون في إ�جاد حل للحرب حدث ما �شــ �شــ

 ن.التقاطع بین الطرفیْ 
التســــــــــــــاؤل: إذا ـ�ان ـتأجیر ـناقالت من دوـلة �برى مـثل  

ط الكو�تي �حقق  ف�ــاتي لكي تتولى نقــل النفاإلتحــاد الســــــــــــــو 
عتماد هذه إ صى من الطمأنینة فما الذي حال دون الحد األق

الوســـــــــیلة من قبل و�الذات لمجرد أن بدأت حرب الناقالت؟  
ــیلة جاءت �م�ادرة من الطرف   �لىو  ذلك هل أن هذه الوســــــــــ

ســـــــــــــــتأجر أم من الطرف اـلذي تولى الـتأجیر؟ و��ف إاـلذي 
ــد ــة العظمى األخرى (أي الســــــــــــــتتقبــــل األمر الــ ــات ولــ وال�ــ

ن ألقــل عظمــة التي تتقــاســــــــــــــم مع الــدولتیْ المتحــدة) والــدول ا
 ن نادي الدول دائمة العضو�ة في مجلس األمن؟العظمییْ 

عتماد أســلوب إ أن تأجیل  اإلفتراضاإلجا�ة: من الجائز 
ــتئجار ناقلة إعدة عوامل من بینها أن  إلىالتأجیر �عود  ســــــــ

ن أن نوع من طـلب الحمـاـ�ة في حینفط من دوـلة �برى هو 
ســــتئجار من دولة صــــغرى أو متوســــطة هو عمل تجاري  اإل

 قبل أي شيء آخر.
ســــــــــــــتئجـار فإن ذلك �عود  ذلك أنه عـندما یـتأخر اإل  �لىو 

ــاحـب  إلىفي اـلدرجـة األولى   ــاحـب الفكرة أو صــــــــــــ أن صــــــــــــ
ب أو ســــــــــــــتئجـار عن تهیـُّ الحـاجـة تـأخر في التقـدم �طـلب اإل

أنه إذا یرًا لموقف. ومن الطب�عي تفاد�ًا لحســــــاســــــ�ات أو تقد
ســــــــــــــتئجـــار فـــإن اإلتحـــاد عرض هي اإلكـــانـــت الكو�ـــت لم ت

قتراح التأجیر مخافة أن �ســاء  إ إلىالســوف�اتي لن ی�ادر هو 
ــألة قد ینظر إلیها على أنها  فهمه وعلى أســـــــــــاس أن المســـــــــ
س�اس�ة ول�ست على اإلطالق تجار�ة طمعًا ب�عض الدنانیر  

ق العمالت أقوى شــــــأنًا من خصــــــوصــــــًا أن الدینار في ســــــو 
 الدوالر.
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أما من هو الذي �ادر الكو�ت أم اإلتحاد السوف�اتي فإن 
�ـــأن الم�ـــادر �ـــان الطرف الكو�تي  اإلفتراضمن الطب�عي 

عتبرها فرصــــــــة ذهب�ة و�دا �ما لو إ وأن الطرف الســــــــوف�اتي 
 نتظارها.إأنه �ان في 

�ة  ســــتئجار الناقالت الســــوف�اتإوقد �جوز القول إن �ادرة 
أحــد  ت في الوقــت الــذي ال یلوم كــانــت م�ــاغتــة وأنهــا جــاء

ســـــــــتئجار الناقالت"  إســـــــــتعمال "ســـــــــالح إالكو�ت ألنها تر�د 
ســــــــتنفدت �ل الوســــــــائل الممكنة وجاءت أ�ضــــــــًا في إ�عدما 

ــدًا الوال�ــــــات  - جز ف�ــــــه الغربعالوقــــــت الــــــذي  ــدیــــ وتحــــ
عن حســــــــــــــم میوعـة في موقـفه من الحرب. ومن  - المتحـدة

�صــ�ح أحد أوجه ســتئجار الناقالت الســوف�ات�ة ســ إالمؤ�د أن 
ن الدول الدائمة العضــو�ة األخرى ســتجدها  تدو�ل الحرب وأ

ــ�ة ل�كون لها دور عن طر�ق تأجیر ناقالت   ــة مناســـــــ فرصـــــــ
لن تتعرض   إیراندول الخل�ج. و�ذا �ـــانـــت  إلىتـــا�عـــة لهـــا 

لهذه الناقالت مخافة أن یتســــــــــــــبب لها التعرض �متاعب ال 
من مشـــــارف   واجهتها فإنها ســـــتقترب �التاليقدرة لها على م

للتســو�ة تبدأ بوقف القتال وال�حث عن  التعقل فتقبل �صــ�غة
 مكان تحت مظلة المؤتمر الدولي.

رأسـها" �ما �قول التعبیر   إیرانالتسـاؤل: وهل إذا "ر�بت 
د اإلتحاد م السوف�اتي، سیرُ لَ الشعبي وقصفت ناقلة تحمل العَ 

 السوف�اتي على ذلك و��ف؟
نتحـار�ـة  ـ�ة اإلطر�ـقة العملوارد وعلى  اإلحتمـالاإلجـاـ�ة: 

.  "المـار�نز"في بیروت ضـــــــــــــــد قوات  "حزب هللا"هـا التي نفـذَّ 
وأغلب الظن أن اإلتحاد الســـــــــــــوف�اتي لن یرد �الطر�قة التي 

فما   د و�الُّ ردت بها الوال�ات المتحدة ولكنه من المؤ�د ســــــــیرُ 
من إتمام  معنى أن �علن رســــم�ًا وفي موســــكو �عد ســــاعات

الســــــــــــــوف�ـاتي الحق في  لإلتحـادت "إن عمل�ـة تـأجیر النـاقال 
 اإلجراءات الالزمة لحما�ة هذه الناقالت". إتخاذ

ــافة  ــها من المهم   إلىو�ضـــ ــاؤالت التي أوردنا �عضـــ التســـ
أن اإلطاللــة الجـــدیــدة للزع�م الســــــــــــــوف�ـــاتي  إلىاإلشــــــــــــــــارة 

م رت�اح الفر�ق المحافظ في العال �غور�اتشـــــــوف على العالم و 
هي العامل األســـــــاســـــــي في هذا العر�ي لهذه اإلطاللة ت�قى 

ــرة الت ــكي الذي زار ال�صـ طور الذي حدث، حیث إن بتروفسـ
قبل في �ل سـتُ إو�غداد �عدما زار الكو�ت وأبو ظبي ومسـقط 

عــاصــــــــــــــمــة زارهــا من قبــل رئ�س الــدولــة وهــذا �حــدث للمرة 
 ولى.األُ 

ــوف مُ  ــی�قى غور�اتشــــــــ ز دینًا للكو�ت في هذا اإلنجاوســــــــ
للعالقـــــــات �یـــــــل الفضــــــــــــــي قتراب الیو إالـــــــذي یتزامن مع 

)  مارس(آذار 23الكو�ت�ة والذي �صـــادف یوم  - الســـوف�ات�ة

. وتكرارًا أنــه من الصــــــــــــــعــب اإلحــاطــة �ــالــذي أنجزه  1988
بتروفســـــــــــــكي زائر الكو�ت وأبو ظبي ومســـــــــــــقط وال�صـــــــــــــرة 

ن المؤ�د أن الوال�ات أنه مِ   و�غداد.. و�الذات ال�صـــــــــــرة، إالَّ 
ــط �عد اآلن في  ــتنشــــــــــ خل�ج رب في التجاه الحإالمتحدة ســــــــــ

 مخافة أن �خطف منها �رملین غور�اتشوف الدور والوهج.
وعندما �قول وز�ر اإلعالم الكو�تي الشـ�خ ناصـر محمد  
األحمـــد الصــــــــــــــ�ـــاح أمـــامنـــا ونحن في مجلس نـــائـــب رئ�س  

نمـا  الوزراء ووز�ر الخـارج�ـة الشــــــــــــــ�خ صــــــــــــــ�ـاح األحمـد و�ی
بتروفسـكي ما زال مثل مر��ة فضـاء تدور في سـماء الخل�ج 

إن الســـــــــــــوف�ات ناس عاقلین"... إنه عندما �قول ذلك فهذا "
ــوف�اتي مقبول وأنه ما زال في أوله وأنه �عني  أن الدور الســـــ

أن تتم ز�ارة أمیر  إلىســــــــــ�ســــــــــتمر ینشــــــــــط بواقع�ة و�تبلور 
�ما  1988موســــــــكو عام   إلىالكو�ت الشــــــــ�خ جابر األحمد 
حــدة األمم المت إلىد لهــا بز�ــارة هو متوقع و�عــدمــا �كون مهــَّ 

اللـها �الرئ�س رونالد ر�ـغان على هامش هذه الز�ارة  یلتقي خ
رؤســـاء الدول الذین  إلىع �النســـ�ة و�ما �قضـــي التقلید المت�َ 

�حضـرون دورة الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة. وقد تكون 
ما هو متوقع تدخل ضـــمن األمم المتحدة � إلىز�ارة األمیر  

لمحـافـظة علیـها مـنذ  ـقاعـدة التوازن التي نجحـت الكوـ�ت في ا
 ر�ع قرن.

 1987أیار (مایو)  16 - مجلة "التضامن". لندن

     

 تلغ�م السوف�ات وقصف األمیر�ان 

 - الذي یتا�ع التطورات التي شــــــــــــــهدتها الحرب العراق�ة
ن �صـاب �ما �شـ�ه الذعر. ن الماضـییْ في األسـبوعیْ  اإلیران�ة

صــــــــــــــبر ذلــك أنــه في الوقــت الــذي تنتظر المنطقــة �فــارغ ال
نتهـاء العـد العكســــــــــــــي للحـل اـلدولي اـلذي �ثر الحـدـیث في إ

ــأنه تحدث مفاجآت غیر ســــارة على اإلطالق. فهذه ناقلة  شــ
م السوف�اتي ومؤجرة من الكو�ت تصاب بلغم لَ نفط تحمل العَ 

وتلك "فرقاطة" أمیر��ة تصـــــــــــــاب �صـــــــــــــاروخ وهي في م�اه  
) 18/5/1987ثنین  الخل�ج. وعند �تا�ة هذه السطور (یوم اإل

ن یتا�ع هذه التطورات أن یتصــور  كان من الصــعب على مَ 
فتراضه إمدى الخطر الذي تنذر �ه، لكن األمر الذي �جوز  

ــاـلة ه ن اـلدولتیْ  إلىو أن هـذه التطورات تشــــــــــــــكـل ـمادة رســــــــــــ
لس  �ق�ـــة الـــدول دائمـــة العضــــــــــــــو�ـــة في مج �لىن، و الكبر�یْ 
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بتكار الحل، ثم أن تكون األمن، �أن علیها أن تســـــــــرع في إ
ن حـازمـة في تطبیق  ة في صــــــــــــــ�ـاغـة الحـل، ثم أن تكو جـد�ـ 

 الحل.
ــاســــــــــــــــب مع  ــة یتنـ ــات�ـ ــة الســــــــــــــوف�ـ ــاقلـ و�ذا �ـــان تلغ�م النـ

في وضــــــــع األلغام أمام أي خطوة من  یران�ةاإلالمخططات 
ــاب  ــاروخ الذي أصـــــــــ ــأنها أن توقف الحرب، فإن الصـــــــــ شـــــــــ
الفرقاطة األمیر�ـ�ة ال یتـناســــــــــــــب على اإلطالق مع الخطط  

توظ�ف الموقف الدولي في ســـبیل   ىلإالعراق�ة التي تســـعى 
إ�جاد نها�ة للحرب، أو على األقل في ســــــبیل هدنة طو�لة،  

ــى تتجدد الهدنة مرة ثان�ة، ثم مرات، و�تم خالل   لعل وعســــــــ
 هذه الهدنات السعي إل�جاد حل للحرب وص�غة للتعا�ش.

"الفرقاطة" األمیر��ة    إلىوتبدو عمل�ة توج�ه صـــــــــــــاروخ 
مل�ــة إســــــــــــــقــاط طــائرة وز�ر  شــــــــــــــبیهــة في �عض جوانبهــا �ع

ن فإن الطرف الذي �ستفید العملیتیْ   الخارج�ة الجزائر�ة. وفي
ال یر�ــد للحرب أن تنتهي.   من نتــائجهمــا هو الطرف الــذي

ــات الیوم�ـــة فـــإن ومن خالل المواقف المعلَ  نـــة والممـــارســــــــــــــ
ي ل�س فقط ال یر�ـــد للحرب أن تنتهي و�نمـــا یرانالطرف اإل

و لیوم واحـد ســــــــــــــواء �ـان هـذا هو ال یر�ـد لهـا أن تتوقف ول
 .الیوم أحد أ�ام رمضان أو أحد أ�ام عاشوراء

ـ�ة  إیرانو�نذارات ذلك أن العملـ�ة تأتي �ـعد تحـذیرات   �لىو 
ــرة الحرب، وهي  ــد المحاولة الدول�ة لمحاصــ ال نها�ة لها ضــ

 إلىالمحاولة التي بدأها اإلتحاد الســــــــوف�اتي بتأجیر ناقالت 
دة على أن تحذو حذوه. �ما الكو�ت، وشـــجع الوال�ات المتح

نفجار لغم بناقلة ســوف�ات�ة، و�ما لو إالعمل�ة تزامنت مع أن  
ب على العــالم الــذي یبــدو، من أن الهــدف هو إعالن الحر 

ل ل الجــــذري في الموقف الســــــــــــــوف�ــــاتي والتبــــدُّ خالل التبــــدُّ 
قتناع  الطف�ف في الموقف األمیر�ي، أنه �ات أكثر میًال لإل 

، إذا �ان اإلیران�ة - حرب العراق�ة�ضـــرورة وضـــع حد ما لل
 من الصعب وضع نها�ة لها في الوقت الراهن.

ــتحق التوقف  أمامها والتأمل فیها  وت�قى ثالثة أمور تســــــــ
 �الكثیر من التأني:

ــائد �أن القِ األمر األول هو أن اإل ع ال�حر�ة طَ نط�اع السـ
في م�ـــاه الخل�ج هي في معظم األح�ـــان أهـــداف للط�ـــار�ن 

دون التصــــــــــــــو�ـب بـدقـة، هو اـلذي أوجـد  اـلذین �جیـ العراقیین 
فتراضــًا �أن الصــاروخ الذي أصــاب "الفرقاطة" هو صــاروخ إ

ــاروخـًا عراقـ�ًا. ولكن ذـلك ال عراقي أو ال بـ  د أن �كون صــــــــــــ
ستخدام  إ  إیرانستطاعة دعاة الحرب في  إ�عني أنه ل�س في  

هدف ل�س �الضرورة أن �كون   إلىالصاروخ نفسه وتوجیهه 
ین التصــــــــو�ب عل�ه من جانب الط�ار�ن العراقیهدفًا برســــــــم 

لمجرد أنه موجود في م�اه الخل�ج. و�عد التعاون العســـــــكري 
اإلســــــــرائیلي لم �عد �األمر الصــــــــعب على دعاة   - يیراناإل

الحصــــــــــول من إســــــــــرائیل على األســــــــــلحة  إیرانالحرب في 
ت التـداخـل التي تخـدم والصــــــــــــــوار�خ التي تفیـدهم في عمل�ـا

أنه یتبین یومًا �عد آخر أن إســرائیل  مخططاتهم، خصــوصــًا 
أن توقف  یرانأكثر الـــــدول المقتـــــدرة التي ال تر�ـــــد إل هي

الحرب، أي �معنى آخر أن مقولـــــة أن الحرب �جـــــب أال 
ــًا عن  ــام ل�س معصــــــــــــــومـ ــا �عني أن اإلمـ تتوقف ألن وقفهـ

 إیرانین في نقســــــــام رجال الدإنحســــــــرت �ثیرًا أمام إالخطأ، 
حق�قة �ثیرة الوضــــــــوح وهي حول هذه الحرب وحلت محلها  

إســــــــــــــرائیــل ال تر�ــد للحرب أن تتوقف من أجــل أن یتم أن 
 إضعاف القدرة العسكر�ة المفاجئة للعراق.

واألمر الثاني هو أن إصـــا�ة "الفرقاطة" یثیر التســـاؤالت 
ختراق األهم�ــة المتمیزة إالكثیرة حول نجــاح صـــــــــــــــاروخ في 

ــا فــــ  لألواكس ــة. ومن هنــ ــان وألجهزة الرادار األمیر��ــ إذا �ــ
عراق�ًا فإن هذا �عني  الصـــــــــــاروخ الذي أصـــــــــــاب "الفرقاطة" 

تســــــــــــــجیــل نقطــة �ــالغــة األهم�ــة للط�ــار�ن العراقیین ولتقن�ــة  
الســــالح الجوي العراقي. أما إذا �ان الصــــاروخ غیر عراقي 
فهذا معناه أن اإلنذار األمیر�ي الم�كر غض النظر ل�عض  

�ذلك ل أن �صــــــــیب الهدف و ني عن الصــــــــاروخ من أجْ الثوا
ــا  ل �كون حــــدث ــا حــــدث لزمیلتهــ "الفرقــــاطــــة" األمیر��ــــة مــ

 .1967"لیبرتي" على أیدي اإلسرائیلیین عام 
وأمــا األمر الثــالــث فهو أن وجود "الفرقــاطــة" األمیر��ــة 
ــذ متى   ــه منـ ــك أنـ ــًا، ذلـ ــاجئـ ــدا مفـ ــاه الخل�ج العر�ي بـ في م�ـ

ة في مـ�اه الخل�ج، وهـل أنهـا تتفرج  تتواجـد هـذه القطع ال�حر�ـ 
بــــــدل أن تعمــــــل على  اإلیران�ــــــة - الحرب العراق�ــــــةعلى 

 محاصرتها.
األمور الثالثة هذه ال نســـــــــــــقط من  إلىوعندما نشـــــــــــــیر 

الحســـــاب الظروف النفســـــان�ة للط�ار�ن العراقیین، الذین في 
نفوســــــــــــــهم مــا هو أكثر من العتــب على الوال�ــات المتحــدة 

، وال نسـقط من الحسـاب أ�ضـًا یرانإل�سـبب تسـل�حها السـري 
�تا�ة هذه الســـــــــطور)   قتل ثالثة وثالثین أمیر��ًا (حتىأن م

وما حفلت   اإلیران�ة - ل�س شــیئًا أمام أهوال الحرب العراق�ة
�ــه من المــآســــــــــــــي ومن األرواح التي أزهقــت والــدمــاء التي 
ســــالت طوال ســــ�ع ســــنوات. وال نســــقط من الحســــاب أ�ضــــًا 

ــًا ��ف أن الط  �ــار�ن العراقیین ال یترددون وهم في وأ�ضـــــــــــــ
صــــــــــــــوار�خ ة العودة من مهمة قتال�ة في أن �صــــــــــــــو�وا رحل

ــاه الخل�ج. وفي  ــأة في م�ـ ــائراتهم على أهـــداف تظهر فجـ طـ
زمن الحرب فــإن مثــل هــذه األمور ال تخفى على الوال�ــات 
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المتحـدة التي واجـه ســــــــــــــالحهـا الجوي حـاالت �ثیرة من هـذا 
 العالم�ة الثان�ة.النوع، و�الذات خالل الحرب 

یهـا من تلغ�م  طورات التي أشــــــــــــــرنـا إلوتكرارًا إن هـذه الت
قصــــــــــــــف   إلىاإلتحـاد الســــــــــــــوف�ـاتي ممثًال �ـإحـدى نـاقالتـه، 

الوالـ�ات المتحـدة ممثـلة ـ�إحـدى فرـقاطـاتهـا تحـدث في النفس  
 إلىشـعورًا �الذعر. ولوال أن الدیبلوماسـ�ة العراق�ة من �غداد 

ب هذه  دة جدًا، ضـــــــــــرْ واشـــــــــــنطن لم تجهض، و�ل�اقة شـــــــــــدی
ــ� ت المنطقة ه الجادة إل�جاد الحل لكانالمحاولة الدول�ة شـــــــــــ

 على أه�ة ما هو أعظم من السنوات الس�ع الماض�ة.

 1987) أیار( مایو 23 - مجلة "التضامن". لندن

     

 لماذا �ا سید حسین؟ 

ع بین الـــدولـــة اللبنـــان�ـــة ومنظمـــة  ال إتفـــاق القـــاهرة الموقَّ 
لتنظ�م الوجود المـــدني   1969التحر�ر الفلســــــــــــــطین�ـــة عـــام 

ن �ان ضـرور�ًا. وال إلغاء هذا لعسـكري الفلسـطیني في لبناوا
اإلتفاق من قبل مجلس النواب اللبناني و�شــــــكل مفاجئ یوم 

 ) �ان ضرور�ًا.21/5/1987الخم�س الماضي (
ــبَّ  عقد اإلتفاق لم �كن ضــــرور�ًا ألنه ب  بدل أن ینظم تســ

في المز�د من عدم التنظ�م وذلك �ســـــــــبب بدهي وهو أنه ال 
ــها و�ین  �مكن تحقیق  التجانس والتنظ�م بین دولة لها ج�شــــــــ

واـلدلیـل على ذـلك هو أنـه نت�جـة   منظمـة لهـا میل�شــــــــــــــ�ـاتهـا.
سـتحالة التنظ�م فإن منظمة التحر�ر الفلسـطین�ة و�شـخص  إل

نقسام داخل الج�ش اإلنشطت في سبیل تحقیق  "فتح"حر�ة 
اللبناني ألن التعامل معه �ج�ش نظامي في دولة مؤسسات  

 حد �بیر. إلىمستحیل 
ــیئًا من  ــرور�ًا ألنه لن �حل شـــ و�لغاء اإلتفاق لم �كن ضـــ
مشـكلة لبنان التي �اتت أسـیرة تشـا�كات وتقاطعات ال �مكن 

عســـــــكر�ة أو من  - من خالل ق�ادة تار�خ�ة مدن�ة  حلها إالَّ 
ب فیهـا الشــــــــــــــعور ـ�اـلذـنب على لـ وة وطنـ�ة �غخالل صــــــــــــــح

 دعاء �التفوق واله�منة.اإل
ق لم یتم �فعــل إرادة  أن عقــد اإلتفــا ذلــك أنــه مثلمــا �لىو 

لبنان�ة و�نما �فعل إرادة الدولة العر��ة األولى زمنذاك ونعني  
بها مصـر، فإن إلغاء اإلتفاق یتم تحت مظلة التجارب التي 

ل إ�جاد وضـــــــــــع بنان من أجْ الســـــــــــوري في ل الُحْكم�قوم بها 
ف�ه مكانة الطرف األكثر رعا�ة،   الُحْكممســـــــــتقر �كون لهذا  

لقتــال مــا لم یتحقق �عــد إحــدى عشــــــــــــــرة ســــــــــــــنــة من ا وهــذا
 والتدخالت والمشاكسات في لبنان.

ــة   ومع أن إلغــاء اإلتفــاق طب�عي من نــاح�ــة الممــارســـــــــــــ
الدســـــــتور�ة لبرلمان مهمته التشـــــــر�ع على رغم �ل الظروف 

لتي �ع�شـها هذا البرلمان، إال أن عنصـر الم�اغتة الصـع�ة ا
حكوـمة مســــــــــــــتقیـلة  في هـذا اإللغـاء وحـدوـثه في وـقت هـناـلك 

ما هو أكثر من الدهشـــــة. وتشـــــاء المصـــــادفة أنه  إلىیدعو 
مثلمــا أن البرلمــان اللبنــاني أجــاز إتفــاق القــاهرة قبــل ثمــاني  
عشـــرة ســـنة بینما هنالك حكومة مســـتقیلة فإنه یلغي اإلتفاق  

ســـــــتكماًال �نما الحكومة أ�ضـــــــًا مســـــــتقیلة. وفي الحالتین، و بی
رشــــــــــــــید �رامي �ان هو للمصــــــــــــــادفات الغر��ة فإن الرئ�س 

ولى وهو أ�ضــــًا المســــتقیل عند إلغاء المســــتقیل في المرة األ
 اإلتفاق.

ــة   اإلفتراضوقـــد �جوز  ــاق�ـ ــاء إتفـــاق القـــاهرة و�تفـ أن إلغـ
فلسطیني ملكارت الملحقة �ه هو رد على المجلس الوطني ال

األخیر الذي عقد دورته الثامنة عشـــــرة في الجزائر. وهو رد  
إ�جاد حالة  إلىنتهى إن الفلســــطیني على أســــاس أن البرلما

أي  - داخل الصــــــــــف الفلســــــــــطیني وأنه نت�اهد الفتة لإل توحُّ 
�ات قوي الشــــــــــأن وجاءت   - المجلس الوطني الفلســــــــــطیني

ن ونت�جــة لعوامــل الخطوة اللبنــان�ــة والمتمثلــة �ــإلغــاء اإلتفــاقیْ 
 دول�ة وسور�ة �مثا�ة إجراء لتحج�م قوة الشأن المشار إلیها.

مقنعًا �عض الشــــــــيء هذا القرار الذي مقبوًال و وقد �كون 
اتخـذه البرلمـان اللبنـاني واـلذي تغلـب عل�ـه صــــــــــــــفـة اإلجراء 
أكثر من القرار إذا �ان إلغاء إتفاق القاهرة ســـ�عید للشـــرع�ة  

ســـــــتعادت الشـــــــرع�ة الفلســـــــطین�ة في إاللبنان�ة شـــــــأنها مثلما 
ذلــك قــد الــدورة األخیرة للمجلس الوطني الشـــــــــــــــأن الكبیر. �ــ 

عض الشــــيء إذا �ان ســــ�شــــكل مدخًال   ومقنعًا �ون مقبوالً �ك
ــتقلة. إما أن �كون إل ســــــــــــتعادة بناء ج�ش �حمي دولة مســــــــــ

ن المشــــــــــار إلیهما فهذا معناه أن اإللغاء على هامش األمر�ْ 
المسألة ال تتجاوز لع�ة الصراع ولن تكون أكثر من محاولة 

تمر نعقد المؤ جدیدة لإلمســــــاك �الورقة الفلســــــطین�ة قبل أن ی
ي �مـا هو متوقع و�حیـث ینـال من في یـده تلـك الورقـة الـدول

 الحصة والمكافأة المجز�ة.
ــاني ألغى أمرًا  ــان اللبنـ ــًا القول هو أن البرلمـ ول�س دق�قـ

ل ذلـــك فال غ�ـــار على اإلطالق على ملغ�ـــًا، وأنـــه من أجـــْ 
تخذه المجلس الن�ابي یوم الخم�س الماضـــــــــي. إالقرار الذي  
ــ�ًا  ومعه إتف ق القاهرةذلك أن إتفا اق�ة ملكارت تشـــكالن مكسـ

ن مهمـًا لمنظمـة التحر�ر الفلســــــــــــــطینـ�ة على رغم أن اإلتـفاقیْ 
مجمــدان وفي ثالجــة حرارتهــا دائمــًا �ضــــــــــــــع درجــات تحــت  
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العودة   إلىالصـفر. وهما مكسـب على أسـاس أنهما الطر�ق 
إذا جـاءت الفرصـــــــــــــــة المنــاســــــــــــــ�ــة. بـل قـد �جوز القول إن 

درجـة �جوز معهـا  إلى رت) مهمـانهرة وملكـان (القـااإلتفـاقیْ 
"الــدولــة" الموعودة �مر   إلىالقول إن طر�ق الفلســــــــــــــطینیین 

القـــاهرة وملكـــارت  عبر عـــدة طرق من بینهـــا طر�ق إتفـــاقيْ 
 على رغم أنها غیر سالكة في الوقت الحاضر.

ســــــــــــــتغراب و�تعلق  اإل إلىو��قى أمر یـــدعو هو اآلخر 
حســــــــــــــین   اني الســــــــــــــیــد�موقف رئ�س المجلس الن�ــابي اللبنــ 

سـیني المشـهود له ب�عد النظر والحس القومي والمعروف الح
عنـه ترج�حـه لكفـة التوازنـات على أي �فـة أخرى. ومـا �ـان 

�كمـل أمرًا ســــــــــــــبق   یتمنـاه المرء من الرئ�س الحســــــــــــــیني أالَّ 
للمیل�شــــــــــــــ�ــات الشــــــــــــــ�ع�ــة أن قــامــت �ــه. و�ذا �ــانــت تلــك 

ــرة المخ�مات الفل ــ�ات نفذت مهمة محاصـــــ ــطین�ة  المیل�شـــــ ســـــ
ــدى �ضــــــــــــــعـــ عل ــك في نفوس  ى مـ ــذلـ ــت بـ ة أشــــــــــــــهر وزرعـ

ــب والثأر فإن مهمة  ــطینیین، حیث وجدوا، بذور الغضـ الفلسـ
شــخصــ�ة ســ�اســ�ة واع�ة من نوع�ة الســید حســین الحســیني  
ــاعر المرحـلة الصــــــــــــــعـ�ة المتمثـلة  كـاـنت في إزاـلة �ـل مشــــــــــــ
�حصـار المخ�مات خصـوصـًا أن المیل�شـ�ات التي حاصـرت  

لذي نفذته.  �الحصــــــــار اطائفتها  �لىنفســــــــها و  إلىأســــــــاءت 
ن (القــاهرة وملكــارت) ل�س فقط ال یز�ــل تلــك و�لغــاء اإلتفــاقیْ 

نط�اع الســــــائد وهو أن دور ع دائرة اإلالمشــــــاعر و�نما یوســــــِّ 
 الش�عة هو محاصرة الفلسطینیین ومطاردتهم.

ســتطاعة الســید حســین أن إوقد �قال: وما الذي �ان في 
 �فعله؟

ل  طاعته أن �عطِّ تســـ �ان في إوالجواب عن ذلك هو أنه 
على األقل جلســــة المجلس وأن یتأمل في أســــلوب الحســــین 
ــاوزات  اآلخر (أي الملـــك حســــــــــــــین) الـــذي تحمـــل من التجـ
الفلســــــــــــــطین�ــــة الكثیر لكنــــه �قي في إطــــار العمــــل القومي 
منســـجمًا مع نفســـه ومع ما �جب أن �ســـود. وأكثر من ذلك 

اء إتفــاق  أنــه ترك الطرف الفلســــــــــــــطیني هو الــذي �قرر إلغــ 
عت�ــار أن أن یلغ�ــه هو. هــذا مع األخــذ في اإلعمــان بــدل 

القـاهرة وملكـارت �ـانـت ملغـاة أو  إتفـاق�ـة عمـان مثـل إتفـاقيْ 
 ش�ه ملغاة قبل أن �صدر القرار الدستوري �إلغائها.

 1987أیار (مایو)  30 - مجلة "التضامن". لندن

     

 إغتالوه ل�سكتوه

قبول عرب المنـدي" ال�رامي "أفل�س �ثیرًا على رشــــــــــــــیـد 
ســــــــــــــتثنــاء أو �ـالحــد األدنى من التحفظــات،  منهم من دون إ

ــهید الواجب، �عد أن ظل یدافع عن  القول إنه قضــــــــــــى شــــــــــ
 عتدال حتى اللحظة األخیرة.خندق اإل

ن  وصــــــــــــــح�ح أن رشــــــــــــــید �رامي لم �حقق في الســــــــــــــنتیْ 
ــیتیْ  ــتطاع  إن حًال للمحنة اللبنان�ة، لكنه على األقل  الماضــ ســ

ى الخ�ط الرف�ع من التفــاؤل أ�قى علنحــدار و جمــاح اإل ك�ح
ــدودًا ال ینقطع. ومن هنا �جوز   �إمكان�ة حدوث معجزة مشـــــــ

رشــــــــــــید �رامي في   إلىالقول إن ترؤس الحكومة �النســــــــــــ�ة 
ن �ان تكل�فًا ول�س تشـــــر�فًا، وأن الرجل ن الماضـــــیتیْ الســـــنتیْ 

 كان �ضحي �قبوله منصب رئ�س الوزراء.
امي ال یتعلق  د �ر رشــــی إغت�المســــألة  واللغز المحیر في 

ختراق  إ�ــالنــاح�ــة األمن�ــة، و��ف أنــه بهــذه الســــــــــــــهولــة یتم 
التـدابیر األمن�ـة لرئ�س وزراء، و�تم زرع متفجرة تحـت مقعـد  
ــع هذه المتفجرة داخل حقی�ة   جلس عل�ه هو �الذات أو وضـــ

ــدوافع  ــا هو في الـ ــالاإل إلىالرئ�س، و�نمـ ــأن  غت�ـ . والقول �ـ
أنه �عد الذي   إلىحیر �ستند ة ل�ست اللغز المالناح�ة األمن�

جرى للفرقاطة األمیر��ة "ســــــــتارك" في م�اه الخل�ج العر�ي،  
و�عد هذا الهبوط لطائرة ر�اب صـــــــــغیرة جدًا �قودها شـــــــــاب  
ألماني غر�ي في الســــــــــــــاحة الحمراء في موســــــــــــــكو، لم �عد  

ــع�ًا  ختراق الترتی�ات األمن�ة. بل إنه من الجائز القول إصــــــــ
ختراق التقن�ــة  إاقي ط�ــار عر ســــــــــــــتطــاعــة إ�ــان في  إنــه إذا

ســـــــتطاع ط�ار  �ختراق، و األمیر��ة �الشـــــــكل الذي تم ف�ه اإل
ألمـاني غر�ي من الهواة أن �ســــــــــــــجـل حـاـلة ال مثیـل لهـا في 

ختراق و�تنزه �طـائرتـه فوق الكرملین ثم �حط  مضــــــــــــــمـار اإل
 إلى�السـالمة في السـاحة الحمراء، فإنه ل�س صـع�ًا �النسـ�ة 

دى عشــــــــــرة  حالة حرب منذ إح لبنان �ع�ش أ�شــــــــــع بلد مثل
سنة أن ینجح طرف شر�ر وقاتل في تفخ�خ طائرة هل�كو�تر  
ــة  ــة الحكومـ ــالـ ــانـــت حـ ــذي �ـ ــل الرئ�س �رامي، الـ ــانـــت تقـ كـ

لطـائرة في الجو، نفجـار مثـل حـال االلبنـان�ـة حتى لحظـة اإل
ــتقالة والالإ ــتقالة، مثلما الطائرة التي أي معلقة بین اإلســـــــ ســـــــ

 رض.بین السماء واأل تقله معلقة
  إغت�ـــال إلىوقـــت طو�ـــل قبـــل معرفـــة الـــدوافع وقـــد �مر 

أن هنالك من أبلغنا في هذه المجلة (�عد    رشـــــید �رامي، إالَّ 
نفجار) أن الرئ�س �رامي �ان ســــــــــــ�فاجئ  ســــــــــــاعات من اإل

ــالة �كشـــــف فیها النقاب عن أمور خطیرة، ثم   اللبنانیین برســـ
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ــرف  ــل األخیر من ح�اته    إلىینصــــــــــ ــجًال الفصــــــــــ داره مســــــــــ
ــ� ــ�اســــــــ غتالوه حالوا بتدبیرهم دون حدوث إ ة، وأن الذین الســــــــ

 ذلك.
و�صــــــــــــــرف النظر عن صــــــــــــــحــة هــذه الواقعــة أو عــدم 

رشـــــــــید �رامي، �الطر�قة التي تم بها   إغت�الصـــــــــحتها، فإن 
ــها  غت�الاإل ــًا �التطورات الكثیرة التعقید التي �ع�شـــــــ ، وق�اســـــــ

ــكل ــ�ة وهي أن  لبنان والمنطقة �شـــ ــاســـ عام، یؤ�د حق�قة أســـ
ل حدوث أمر خطیر، و�نما من جْ لم تتم من أْ   تصف�ة الرجل

ل إســــــــكات صــــــــوت �ان �مكن لو نطق أن یتســــــــبب في أجْ 
 رت�اكات وأمور �الغة الخطورة.إحدوث 

غتالوا الرئ�س �رامي �انوا یدر�ون وال شــــــــك أنه  إ والذین  
ــید �رامي  ــتمر مإعلى رغم �ل اإلخفاقات فإن رشـــ حافظًا  ســـ
ــداق�ـة، �معنى أـنه لو ـقال الكال  م اـلذي �ـان في على مصــــــــــــ

ا �ســــــــــــــتقبلونــه �كــل ثقــة  صــــــــــــــــدد قولــه فــإن اللبنــانیین �ــانو 
 ومصداق�ة.
األذهـان الظروف التي  إلىالرئ�س �رامي  إغتـ�الو�عـید 

ــها ونعني �ه   إغت�التم فیها  ــة نفســـــ ــني من القماشـــــ زع�م ســـــ
ــلح قبل ســـت  ــنة، مع المرحوم ر�اض الصـ الفارق  وثالثین سـ

�ثیرون �مكن أن   ر�اض الصـــلح �ان هنالك إغت�الأنه �عد 
ا �عض الفراغ الــذي تر�ــه ذلــك الزع�م المتمیز، بینمــا  �مألو 

یتم ترحیل رشــــــید �رامي ول�س �األمر الصــــــعب ملء الفراغ 
ــًال عن أن الرجل هو األخیر في ســـــــاللة   الذي أحدثه، فضـــــ

 .1943أنجال التار�خیین من صانعي ص�غة میثاق 
ي غتـــالوا رشــــــــــــــیـــد �رامي أخـــذوا فذلـــك أن الـــذین إ  لى�و 

مثـــل صـــــــــــــــــد�قـــه الراحـــل �مـــال  - عت�ـــار أنـــه لم یتركاإل
 بنًا یواصل من �عده وذلك ألن الرجل لم یتزوج.إ - جنبالط 

و��قى أنـــه على رغم أن قلوب اللبنـــانیین تحجرت لكثرة  
الو�الت واألهوال التي قـاســــــــــــــاهـا �ـل منهم في الســــــــــــــنوات 

م أن الــــدموع تجمــــدت في العیون المــــاضــــــــــــــ�ــــة، وعلى رغ
لجم�ع ســـــیتحســـــرون على غ�اب رجل دولة الجاحظة، فإن ا

تمیز، �ــان یرد في بــدا�ــات الحرب على الــذین من طراز م
ــالكة وغیر آمنة و�مطرون األح�اء  �جعلون الطرق غیر ســــــــ

تنشــــــــــــــق الحـ�اة  إلىـ�الصــــــــــــــوار�خ والقـناـبل ـبدعوة اللبـنانیین 
ــار  إلى�الخروج  ــنین من الهواء الطلق، وصــــ ــر ســــ �عد عشــــ

فــاؤل �ــالخیر ردًا على الــذین لتا إلىقتتــال یــدعو الحرب واإل
الطر�ق المســدود التي ل�ســت   إلىیرون أن األحوال وصــلت 

 سالكة وال آمنة.
الخل�ج فــإنهم ســــــــــــــ�فتقــدون   إلىأمــا العرب من المح�ط 

الرئ�س �رامي الـذي أ�قى لهم األجواء منـاســــــــــــــ�ـة أمـام دور  

ك �كون الحــل عر��ــًا للمشــــــــــــــكلــة إ�جــابي �قومون �ــه، و�ــذلــ 
 اللبنان�ة.

 1987) یونیو( حزیران 6 - تضامن". لندن"ال مجلة

     

 ل بین مصر والسعود�ةالعبور المت�ادَ 

تصـــــاالت التي جرت حتى  ســـــتعدادات واإلفي ضـــــوء اإل
سـ�كون یومًا مشـهودًا  1987) یولیو( تموز 17اآلن فإن یوم 

الســــــعود�ة. ففي هذا الیوم  - في تار�خ العالقات المصــــــر�ة
ــیتم إ ــعو ســـــــ یوم" الذي د�ة بین األمس والفتتاح معرض "الســـــــ

ل بین مصــــــــــــــر والمملكة العر��ة  �شــــــــــــــكل حالة عبور مت�ادَ 
 السعود�ة.

ــام للمرة األُ  ــذي �قـ ــذا المعرض الـ ــد عر�ي  وهـ ولى في بلـ
األولى ألنه أقل قلیًال من إعادة هدفه ســـــــ�اســـــــي في الدرجة  

العالقات الدیبلوماسـ�ة المقطوعة مع مصـر وأعلى �ثیرًا من 
لتحفظ الســــــــائدة على المســــــــتوى الرســــــــمي أجواء القط�عة وا

 ن.المعلَ 
ــعود�ة بین األمس والیوم" لم �أذن الملك  ومعرض "الســـــــــ

عبــد العز�ز �ــإقــامتــه في القــاهرة وفي هــذه الســــــــــــــنــة  فهــد بن
عرض ما وصــــــــــــــل إلـ�ه التطور    إلىالمملـكة  �الذات لحـاجة 

فیها على المصــــر�ین و�نما لمســــاعدة الرئ�س حســــني م�ارك  
ن الذین �شـــــعرون أنهم �اتوا في مأزق  على تهدئة المصـــــر�ی

ــرائیل لم �كن حًال  إ�عدما تأكدوا أن   ــلح مع إســـــــ خت�ار الصـــــــ
لوا بذلك الصــــــــــــــلح إمكان�ة المواجهة العر��ة من و�عدما عطّ 

 لك فرصة للسالم العادل.دون أن تكون هنا
وعندما �قام معرض "الســــــــــعود�ة بین األمس والیوم" في  

الدول العر��ة �شـخص   القاهرة فإن المصـر�ین سـ�شـعرون أن
ــ�ة   ــة المناســــــــــ الدولة ذات اإلمكانات الكبرى تنتظر الفرصــــــــــ

مكــانهــا على أن تؤ�ــد هي �عــد ذلــك  إلىر إلعــادة مـصـــــــــــــ 
إســرائیل. ومثل هذا رت�كت �ســبب الصــلح مع إمكانتها التي 

ــعور ی�عث على اإل ــيء، واإلالشـــ طمئنان طمئنان �عض الشـــ
ة جیین للس�اح�جذب الخل�  اإلستقرارستقرار و �عطي دفعة لإل 

ل ألغامًا �ثیرة یتم  صـــــــط�اف في مصـــــــر، ومجیئهم �عطِّ واإل
زدهـار مصــــــــــــــر. وتـلك هي الخـدمـة التي إزرعهـا في طر�ق 

ـ�إـقامـته في  �حققـها معرض "الســــــــــــــعودـ�ة بین األمس والیوم"
 القاهرة.
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والقول �أن إقامة المعرض في القاهرة وفي هذه الســـــــــــنة  
�ه التطور  ل عرض ما وصــــــل إل�الذات ل�ســــــت فقط من أجْ 

 إلىمملكة العر��ة الســــــعود�ة على المصــــــر�ین �ســــــتند في ال
ها أن �ضـــــعة مالیین مصـــــري شـــــاهدوا هذا نبده�ات من بی

من الموظفین  التطور ورافقوه ســـنة �عد ســـنة. وهؤالء هم إما
أو المــدرســــــــــــــین والفنیین الــذین عملوا و�عملون في المملكــة 

تأد�ة فر�ضـــة  العر��ة الســـعود�ة أو الذین �قصـــدون المملكة ل
الحج. وهـذا معـناه أن حـالهم ل�ســــــــــــــت مـثل حـال األلمـان أو 

دول األجنب�ة  البر�طانیین أو الفرنسیین أو غیرهم من أبناء ال
ملوا فیهــــا و�ــــالتــــالي فــــإن الــــذین لم یزوروا المملكــــة أو �ع

 ضهم أمورًا لم یروها.المعرض �عوِّ 
ومع أن الرئ�س حســــــــــــــني م�ـارك على درجـة عـال�ـة من 

ــة  ــر�ین �التصـــــر�حات    والمرونة إالّ الك�اســـ ــع المصـــ أنه وضـــ
التي یدلي بها في أجواء أن مصـــر لم تفعل شـــیئًا من شـــأنه  
أن �جعـل العرب غـاضــــــــــــــبین وأن علیهم �ـالتـالي أن �عیـدوا 

ات مع مصـــــــــــر ما داموا هم الذین قطعوها ول�ســـــــــــت العالق
مصــــــــــــــر و�ــأنمــا مصــــــــــــــر بر�ئــة لم تقترف ذلــك الخطــأ أو 

علت المواطن المصـــــــــــــري العادي الخطیئة. وهذه األجواء ج
مـا دامـت  - �عتبر أن الخطوة المطلوـ�ة من أي دوـلة عر�ـ�ة

ن تعیــد العالقــات مع هي أ - حكومتــه لم تقترف أي ذنــب
ن نوع معرض "السـعود�ة بین  مصـر. ومن هنا فإن خطوة م

األمس والیوم" قد تبدو عاد�ة في نظر المواطن المصــــــــــــري 
ــًا إذا وظفها  بینما هي خطوة في منتهى األهم�ة خ ــوصـــــ صـــــ

 الُحْكمف �ـــه أهـــل الرئ�س م�ـــارك �ـــاألســــــــــــــلوب الـــذي وظَّ 
الفرنســــي مناســــ�ة إقامة المعرض في  الُحْكمالبر�طاني وأهل  

ن الرئ�س م�ــارك لن كــل من لنــدن و�ــار�س. وأغلــب الظن أ
یترك المناسـ�ة من دون التوظ�ف المجدي ف�شـارك شـخصـ�ًا  

 ر�خ�ة.مناس�ة تا إلىله فتتاح المعرض و�حوِّ إفي 
و��قى أن إقامة معرض "الســــــــــعود�ة بین األمس والیوم" 
قد تكون بدیًال مؤقتًا لمشـــار�ة مصـــر في القمة العر��ة التي 

ــدن ا ــدى مـ ــاض أو إحـ ــا في الر�ـ ــدهـ ــة عقـ ــدأت �فـ ــة بـ لمملكـ
تتســـــاوى مع �فة مواصـــــلة التأجیل �عدما �ان التأجیل حتى  

أن   عت�ارقبل شــهر�ن هو المأخوذ �ه، هذا مع األخذ في اإل
التفـــاؤل  إلىلرئ�س م�ـــارك ال یبـــدو في مجـــالســــــــــــــــه م�ـــاًال ا

ـ�إمكـانـ�ة الوـفاق العر�ي في المرحـلة الراهـنة، ومع األخـذ في 
ة التي تتسم بها  عت�ار أ�ضًا أنه ال �شجع من خالل الحداإل

أح�انًا تصــــــــر�حات منقولة عنه أو منســــــــو�ة إل�ه على والدة 
 هذا الوفاق.

لمعرض في القاهرة ســـتت�ح  ی�قى أ�ضـــًا أن أهم�ة إقامة ا

ــعودي مرموق داخل المملكة الفر  ــة أمام قدوم مســــؤول ســ صــ
وداخل األســرة الحاكمة فضــًال عن الحضــور الحیوي والجاد 

لدول األورو��ة. وهذا المســــؤول الذي له في العالم العر�ي وا
عبـــد العز�ز أمیر الر�ـــاض. ومن  هو األمیر ســــــــــــــلمـــان بن

لن یبدأ في القاهرة  محاســــن المصــــادفات أن األمیر ســــلمان
حوارًا مع الرئ�س م�ارك و�نما ســـ�ســـتأنف حوارًا �ان بدأ قبل 

ــهر في �ار�س خالل تواجد ا ــعة أشـــــــ لرئ�س م�ارك في �ضـــــــ
المعرض فیها. و�فضـــل ذلك  فتتاحإالعاصـــمة الفرنســـ�ة یوم 

الحوار �انت مشـــــــار�ة الرئ�س م�ارك في القمة اإلســـــــالم�ة  
 حد �بیر. إلىفي الكو�ت فعالة 

فتتـــاح المعرض في القـــاهرة أن إمن اآلن وحتى  مهموال
م هـذه المنـاســــــــــــــ�ـة من اـلذین ال یر�ـدون لهـذه الخطوة تســــــــــــــلْ 

المتقـــــدمـــــة على طر�ق الوفـــــاق العر�ي أن تتم وأن تنجح.  
تكتفي المملكة العر��ة الســـــــعود�ة �الملیون  أ�ضـــــــًا أالّ   المهم

ــًا لتوزع في  نســـــخة من القرآن الكر�م التي ط�عتها خصـــــ�صـــ
ــًا ملیون مصـــــــــــر خ الل أ�ام المعرض و�نما أن تط�ع أ�ضـــــــــ

"بوسـتر" أو أكثر للمسـجد األقصـى �ي ال ینسـاه المصـر�ون 
 ."كامب د�فید"بتهج نظامهم �إتفاق�ة الم

 1987حزیران (یونیو)  13 - مجلة "التضامن". لندن

     

 أصحاب العقائد �عیدون النظر 

ب  حز س قبل أ�ام �نا نقرأ لألســـــتاذ م�شـــــال عفلق مؤســـــِّ 
"ال�عث" وأحد رواد الفكر الوحدوي العر�ي تنظیرًا خالصــــــــته  
أن التضــــــــــــامن العر�ي هو الحل وهو المطلوب في المرحلة 

 الراهنة.
ن هو الـقاـئل و��ف أن العقـیدة التي مَ  وعـندمـا نـتأمـل في

طرحهــا في الخمســــــــــــــینــات تقوم على أن الوحــدة هي بــدا�ــة  
ها�ة التأمل الطر�ق ول�ست نها�ة المطاف، نجد أنفسنا في ن

نتســــــــــاءل: هل إن الوحدة العر��ة �اتت أمرًا مســــــــــتحیًال، أو 
ــ�ًا، أو فلنفترض أنه �عید المدى، لكي �قول  ــتعصـــ فلنقل مســـ

 تضامن؟عفلق �ال م�شال
ــًا �نا في هذه المجلة ننشـــــــــر مقابلة مع  وقبل أ�ام أ�ضـــــــ
الـد�تور جورج ح�ش رائـد التشـــــــــــــــدد والثور�ـة في الصــــــــــــــف 

 المؤتمر الدولي هو أنسب الحلول. الفلسطیني �قول فیها إن  
وعندما نتأمل في من هو القائل و��ف أن الم�ادئ التي 
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طرحهـا في الســــــــــــــتینـات تشـــــــــــــــدد على تحر�ر �ـامـل التراب 
فلســــــــطین وتحر�ر ذلك   إلىطیني، وعلى أن الطر�ق الفلـســـــــ 

ر هذه العاصـــمة العر��ة أو تلك، نجد أنفســـنا  التراب �مر عبْ 
ســــتعادة فلســــطین �كامل إأن في نها�ة التأمل نتســــاءل: هل 

ترابها �اتت أمرًا مســــــــــــــتحیًال، أو فلنقل مســــــــــــــتعصــــــــــــــ�ًا، أو 
فلنفترض أـنه �عـید المـدى، لكي �قول جورج ح�ش ـ�المؤتمر 

 و�قر �أنه أنسب الحلول؟ الدولي
ن للعمـل ن المهمیْ ن الرمز�ْ والجواب عن ذـلك هو أن هـذیْ 

ــال عفلق وجورج ح�ش ال  القومي والثوري ونعني بهما م�شـــــ
نقالب على م�ادئ ومفاه�م المرحلة �عیدان النظر �معنى اإل

الماضــــــــــــــ�ة، و�نما، إذا جاز القول، �ضــــــــــــــعان ترتی�ًا جدیدًا  
البده�ات والحقائق المســــــــــــتجدة  عت�ار لألهداف �أخذ في اإل

 عت�ارها �أنها "زمن الواقع�ة".إ في مرحلة �مكن 
ن من رموز  ثنیْ إو�جد المرء نفســه �شــعر �الطمأنینة ألن  

ــتینات �قومان عمل الوحدوي ال ــینات والســ والثوري في الخمســ
�عمل�ـة إعـادة النظر الطف�فـة وذلـك ألكثر من ســــــــــــــبـب لعـل 

مرونــة.   إلىع�ــة" �حتــاج أهمهــا أنهمــا �قران �ــأن "زمن الواق
ذلك أن إعادة النظر الطف�فة من شــــــــــأنها أن تنتشــــــــــل    �لىو 

قطـاعـات عر�ضــــــــــــــة من المواطنین في طول العـالم العر�ي 
ــه  من الحیرة التي هم علیها منذ زمن طو�ل. وهؤالء وعرضـــ

قتناع �أن الزمن الراهن هو زمن في أعماقهم �میلون نحو اإل
التضـــــــــــــامن في  إلى  التضـــــــــــــامن ول�س الوحدة، وأن الدعوة

الوحدة في الخمســـــــــــــینات    إلىالثمانینات هي �أهم�ة الدعوة 
ــتعاد �كامل التراب  إلىو�أهم�ة الطموح  ــتســـ ــطین ســـ أن فلســـ

نتشــــرت في الســــتینات، ولقیت آذانًا �ثیرة  إعوة التي وهي الد
 تستمع إلیها وعقوًال أكثر تؤمن بها.

  نكما أن المرء �جد نفســـــــــه �شـــــــــعر �الطمأنینة ألن هذیْ 
العمــل القومي والوحــدوي  إلىن �ــالنســــــــــــــ�ــة ن المتمیز�ْ الرمز�ْ 

والثوري، �ـــإعـــادة النظر الطف�فـــة في النظر وفي المفـــاه�م،  
الـذي �ـان یرى دائمـًا أن لحظـة   اإلتجـاهیرفعـان ظلمـًا لحق �ـ 

ن ت�قى أفضـــل �كثیر من ن عر�یتیْ تضـــامن تتحقق بین دولتیْ 
ن أو بین  تیْ ن الدولتحقیق وحدة بین هاتیْ   إلىســـــنوات طموح 

الذي  اإلتجاهمجموعة دول. �ذلك أنهما یرفعان ظلمًا لحق �
فلســطین �مكن أن �مر عبر   إلىكان یرى دائمًا أن الطر�ق 

على  األنظمــــة والشــــــــــــــرع�ــــات ول�س فوقهــــا أو تعــــاون مع
حســـابها. والظلم الذي نعن�ه هو أن دعاة التضـــامن والتعقل 

دولة وعلمها في التعامل و�أن تتم المحافظة على شـــأن �ل 
وســـ�ادتها وطقوســـها الســـ�اســـ�ة الخاصـــة بها، �انوا في نظر  
دعــاة الوحــدة معوقین للعمــل القومي وحجر عثرة في طر�ق  

الفلســــــــــــــطیني   - یین. أمـا دعـاة الوفـاق العر�يالوحـدة وتقلیـد
و�حیث ی�قى الشأن األقوى لألنظمة وتزول الشعارات القائلة 

ــأن الطر�ق  ــذا ا إلى�ـ ــك فلســــــــــــــطین تمر عبر هـ ــام وتلـ لنظـ
العاصـمة، فكانوا في نظر المنادین �العمل الثوري من النوع 

 الذي �فرط �فلسطین ول�س الحر�ص علیها.
جـل ة النظر عنـدمـا تـأتي من ر و�ذا جـاز القول فـإن إعـاد

دولة تعتبر طب�ع�ة وتفرضـــــــــــها ظروف موضـــــــــــوع�ة تتعلق  
�ضـــــــــــــرورات التعامل مع أنظمة ومصـــــــــــــالح، في حین أنها 

ــاحـب عقـیدة أو نظرـ�ة ـفإـنه �كون لهـا عـندمـا ـتأتي من  صــــــــــــ
ــال عفلق وجورج ح�ش یبدوان  وقع آخر. ومن هنا فإن م�شــ

ؤتمر الدولي التضامن وقول الثاني �أن الم إلىبدعوة األول  
ما لو أنهما في صـــــــــــــدد إعداد ملحق  هو أنســـــــــــــب الحلول �

ــتینات. وهو ملحق   ــینات والســــ لم�ادئ �ل منهما في الخمســــ
عت�ار "زمن الواقع�ة". بل ي اإلتفسـیري أو توضـ�حي �أخذ ف

إن م�شــــــــــــــال عفلق وجورج ح�ش یـبدون �ـما لو أنهـما رجال 
ــ�ة  ــاحب عقیدة ال�عث �النســـ ول األ  إلىدولة أكثر منهما صـــ

 الثاني. إلىصاحب نظر�ة تحر�ر �امل التراب �النس�ة و 
ن �مكن أن �فتحـا �ـاب  ثنیْ واألهم من هـذا �ـله هو أن اإل

ــام �ثیر�ن في ــادة النظر أمــ ــالم العر�ي، �عضــــــــــــــهم   إعــ العــ
ــحاب مواقف  ــهم اآلخر أصــ ــحاب عقیدة وم�ادئ و�عضــ أصــ

 ل أن �عیدوا النظر قلیًال أو �ثیرًا.ونظر�ات من أجْ 
ــا ــا أحوجنـ ــاب  �مواطنین  ومـ ــام وأصــــــــــــــحـ وأحوجهم �حكـ

 هذه المراجعة. إلىمواقف وعقائد ونظر�ات 

 1987حزیران (یونیو)  20 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الحر�ري زمن 

ــهید ــید عبد الحمید �رامي شـــ ــقوط الطیب الذ�ر رشـــ   اً �ســـ
عتدال في نقطة ما من الســـماء اللبنان�ة، تكون الصـــفحة لإل 
نة التقلیدیین قد طو�ت،  اســـــیین الســـــُ خیرة من �تاب الســـــ�األ

خیر من روا�ة نتهى المشـــهد األ�ســـدلت و أُ وتكون الســـتارة قد 
ض الصـلح بتولي ر�ا 1943) ریلول (سـبتمبأ 25بدأت یوم 

ردنـ�ة)  رض األي �قعـة مـا من األف اً (اـلذي ســــــــــــــقط شــــــــــــــهـید
 ستقالل. ولى في عهد اإلالحكومة األُ 
ــاء ن األأمر �ما لو و�بدو األ ول أقط �ـســـــــــ ن أقدار تشــــــــ
ــُ  ــهیالزعماء الســــــ ــقط أ، و داً نة التقلیدیین شــــــ خر هؤالء آن �ســــــ
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 . اً الزعماء شهید
نــة  خر الزعمــاء الســــــــــــــُ آوالقول �ــأن رشــــــــــــــیــد �رامي هو 

ن الزع�م  إحقائق موضـــوع�ة من بینها  إلىیدیین �ســـتند التقل
الخارج   إلىبتعد إالتقلیدي التار�خي المقتدر، صـائب سـالم، 

ن الزع�م التقلیدي أساس  أ  ىام، وعلنجله تم  إلىسلم الرا�ة  أو 
ختــار طر�ق  إخر هو تقي الــدین الصــــــــــــــلح، لكن الرجــل اآل

ن أ  إلىطال هللا في عمره، �میل أنه، أعن  الســــالمة فضــــالً 
ــه ومذ�راته �عض الوقت، �عدما  عطى العمل أ �عطي لنفســـــــــ

ن تقي الدین الصــــلح أذلك   إلىالســــ�اســــي الكثیر، �ضــــاف 
ي رعــا�ــة تنفیــذ  ففــادتــه إر من ثكأن �فیــد في ابــداء الرأي اآل

 إلىن مر�ض، و�حتـاج الخطط والســــــــــــــهر علیهـا ولبنـان اآل
جان�ه في غرفة العنا�ة الفائقة.    إلىرئ�س الوزراء الذي یرقد  

ــائب ســـــالم هو  خر الزعماء التقلیدیین  آوعندما نقول ان صـــ
خر ساس ان «السالمي» اآلأفي «الساللة السالم�ة» فعلى 

الذي تلقاه �شــــــــكل عملي وســــــــبق  ر»  نذامالك �ات �عد «اإل
ما  إلىخر  غت�ال شــــــقیق زوجته رشــــــید �رامي �میل هو اآلإ 

التعــاطي  ىحفــاد علل مع األ�شــــــــــــــ�ــه العزلــة و�ؤثر التعــامــ 
 �الشأن الس�اسي اللبناني.  

خر التقلیدیین  آن «تقي �ك» هو  إننا عندما نقول  إكذلك  
ن «الصـلحي» الذي أسـاس ألى  عفي «السـاللة» الصـلح�ة ف

یؤد�ـــــه وان  أندى الـــــدور الـــــذي �مكن أه (رشــــــــــــــیـــــد) یلـ�ــــ 
لو ان  ن �شـكل بدیالً أ«الصـلحي» الثالث «منح �ك» �مكن 

ــألة اللبنان�ة تحتاج فقط  ــ�ة القادرة على   إلىالمســـــ الشـــــــخصـــــ
ــاس أالتنظیر، وعلى  ــلحي» الرا�ع عبد الرحمن أســـ ن «الصـــ

�الدور  اً ل�س له طول �ال والده «�ا�ا ســامي»، ول�س شــغوف
تى اللحظة حر ســتمإب الذ�ر حیث ه الوالد الطیِّ الذي مارســ 

ــازع، على األأخیرة «األ ــل في بو الفقراء» من دون منــــ قــــ
 «الساللة الصلح�ة» الس�اس�ة.

ر�عة لهم خامســـــــتهم «عل�اء» التي ولكن الصـــــــلحیین األ
ــاً أبتعدت عنه �بتعدت عن لبنان �حرب و إ ــوع  �ضـــــــ �موضـــــــ

ئ�ات  كثیر التشــــــــــــــا�ك والتعقید، ثم شــــــــــــــغلت نفســــــــــــــها �الجز 
توددت لهم في البدا�ة،  وشــــــــاكســــــــت الفلســــــــطینیین �قدر ما

ســــــاس انهم لم �عودوا الرقم الصــــــعب �ما اثبت أ ىوذلك عل
ــا  ــد�قهــ ــدن�ــــا أبوعمــــار الــــذي �ــــان یرى أذلــــك صـــــــــــــــ ن «الــ

بنـة «ر�ـاض �ـك» إالفلســــــــــــــطین�ـة» في لبنـان �خیر مـادامـت 
هي التي تتصـــــــدر میل�شـــــــ�ا الت�شـــــــیر �حر�ة «فتح» والثورة  

م أن إســــة فبتعاد وتلك المشــــاكو�ســــبب ذلك اإل الفلســــطین�ة.
ــة  إلىعــــادة الروح ر�ــــاض التي �ــــانــــت مؤهلــــة إل الزعــــامــ

 ت وتمنت.  عالصلح�ة لن تكون «تاتشر اللبنان�ة» �ما س

وقــد �كون من المنــاســـــــــــــــب قبــل الــدخول في صــــــــــــــلــب 
حرى في «زمن و �األأالموضــــــــــوع الذي نحن في صــــــــــدده، 

ان   إلىشــــــارة اإلســــــطر، الحر�ري» الذي نعالجه في هذه األ
ــ�ة ــاســـ ــب الثالث أاللبنان�ة قفت � التقالید الســـ ن �كون المنصـــ

على الطـائفـة   في لبنـان ونعني بـذـلك رئـاســــــــــــــة الوزراء حكراً 
على �عض العـــائالت المحـــدودة، وفي  ن�ـــة وتحـــدیـــداً الســــــــــــــُ 

مقدمتها عائلة الصــــــــلح وعائلة ســــــــالم وعائلة �رامي. ولكن 
 ىالذین تعاقبوا عل ذلك لم �منع رؤســـــــاء الجمهور�ة الموارنة

ــ�خ األ الُحْكم ــارة الخوري من الشـــ ــ�خ الحالي   إلىول �شـــ الشـــ
 إلىخرى ال تنتســــــــــــــــــب أُ ل، من ترئ�س وجوه مین الجمیــــّ أ

ن الذین إلیها، ومن هنا فإالشــجرات العائل�ة الثالث المشــار  
لیهم �انت فترات وال�اتهم طو�لة، لكن إســـــناد المنصـــــب  إتم 

ون تقلیدیین �انوا یذبلالذین شـــــــــــــغلوا المنصـــــــــــــب من غیر ال
 إلىمن حســــین العو�ني   الُحْكم يف �ســــرعة وال ی�قون طو�الً 

عبد    إلىاحمد الداعوق    إلىناظم عكاري   إلىســعدي المنال 
 إلىذمــة هللا)  ينور الــدین الرفــاعي (كلهم ف إلى يهللا ال�ــاف

ســــــــــــــل�م الحص وهـذا  إلىشــــــــــــــفیق الوزان  إلىمین الحـافظ أ
ــارى جهده ماأل قناعاته  ل التوفیق بین جْ أن خیر یبذل قصــــــــــ

ــی�ه ما  ــید �رامي و�ین واقع الحال فال  أفال �صــــ ــاب رشــــ صــــ
 یرضي ضمیره وال حتى جیرانه.  

ــاً أكذلك قد �كون من المناســـــــــب  ن أ  إلىشـــــــــارة اإل �ضـــــــ
رؤساء الحكومة غیر التقلیدیین �انوا في نظر «الصلحیین» 

ل جْــ أو «الســــــــــــــالمیین» و «الكرامیین» من الطــارئین ومن 
یرة الشراسة من ساعة التكل�ف روب علیهم �ثانت الحذلك �

 ستقالة. لحظة اإل إلى
خت�ــــار رئ�س  إان �ــــان  1943ولم �حــــدث منــــذ العــــام 

ختـ�ار  إهمـ�ة مع الحكوـمة في لبـنان یتســــــــــــــاوى من حـیث األ
للجمهور�ة. وهذا  اً الشــــــــــخص المناســــــــــب لكي �كون رئ�ـســـــــــ 

خت�ار رئ�س الوزراء في الماضـــــــــــي �ان إن  أناشـــــــــــىء عن 
ثم جاءت الحرب بو�التها   محل�ة فقط،عت�ارات إل �خضـــــــــــع

ــنواتها الطو�لة لتجعل  هم�ة خت�ار رئ�س الوزراء من األإوســــ
و�ـــالـــذات الطرف  -غیر لبنـــان�ـــة  طرافـــاً أن أ�مكـــان �حیـــث 

على  »فیتو«ال  لمرحلة ا  إلىرأي �صــــــــل الســــــــوري �ات لها 
ولكنهم غیر أشــــــــــــــخـاص ـقد �كونون مـناســــــــــــــبین جـدًا للبـنان 

بتكره  إالســـــوري، ومثل هذا التقلید  الُحْكماء ـضــــ ر مناســـــبین إل
نه ســــــــــ�كون �عد الیوم أیبدو  ســــــــــد والم الرئ�س حافظ األكْ حُ 

 حالة عابرة.  
 إلىن یتطلع ن الرضـــــى الســـــوري «نعمة» لمَ أو�قدر ما 

ــه «نقمة»، إالترؤس ف ــاً أو فلنقل أنه في الوقت نفســـ   نه ق�اســـ
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�ــــالــــذي جرى للرئ�س الراحــــل ال�ــــاس ســـــــــــــــر��س، ل�س 
ســـــــــــــــتمر حتى إن الرجل  أطالق، حیث على اإل »ة«نعم

سـیر الظروف أمانة الدسـتور�ة اللحظة التي سـلم فیها األ
ــن أنتخا�ه، و��ف إالتي رافقت  ن المرحوم زهیر محســــــــــــ

ســـــــــــتحضـــــــــــر النواب إنه نتخاب ألهو «�طل» عمل�ة اإل
ل تـــــأمین النصـــــــــــــــــــاب جْـــــ أخر من ثر اآلأعلى  واحـــــداً 

 سر��س. نتخاب ال�اس كثر�ة إلالدستوري ثم األ
ن الطرف الســـــــــوري مؤثر، �القدر نفســـــــــه أقدر ما و�

ذا �ـــانـــت لـــدى الشـــــــــــــــخص إ اً ن تـــاثیره ال �كون حـــادإفـــ 
ــة موضـــــوع اإل خت�ار ألي من الرئاســـــات الثالث، (رئاســـ

الجمهور�ة، رئاســـــــــــــة مجلس النواب ورئاســـــــــــــة الوزراء)، 
 همیتها مع التأثیر السوري. أ مقومات تتساوى في 

ــ�ة  ــاعة إلىو�النســـــ ــ�ة الســـــ ن مَ  :وهيفي لبنان  قضـــــ
ــتطاعته إن في �كون رئ�س الوزراء ومَ  الفراغ  ن �مألأســـــ

ن لدى السید رفیق الحر�ري المؤهالت إو�حل المشكلة، ف
ــ «فیتو» السوري �كثیر، علما أالتي تجعله  ــــــــــ قوى من الـ

مدى  ى�أن الرجل وضـــــمن حســـــا�اته الدق�قة والكثیرة عل
من  سـوري م الكْ السـنوات الخمس الماض�ة هو حل�ف للحُ 

صـال مع الذین یناصـبون هذا تن �قطع خطوط اإلأن دو 
ــت دق�قة �العداء. و  الُحْكم ذا �انت �لمة «حل�ف» ل�ســــــــــ
 السوري.  الُحْكمن رفیق الحر�ري هو «صدیق» إف تماماً 

 وهو صدیق الكثر من سبب: 
، اً ومقتــــدر جــــد اً عمــــال نــــاجح جــــدأ نــــه رجــــل إ - 1

ا النمط ل مع هذالتعام إلىالســوري �میل �ط�عه  الُحْكمو 
ســتفادة من خبرتها ومن من الشــخصــ�ات، التي �مكن اإل
كثر حاالت الضـــــــــــــرورة أعالقاتها عند الضـــــــــــــرورة، وما 

 السوري.  الُحْكم إلى�النس�ة 
كثر أحـل  يخت�ـارات �ـان ینجح فإنـه في عـدة إ - 2

ن أمور �عرف أال �فرط في  اً من عقـــــدة. و�ـــــان دائمـــــ 
نه على درجة من او أها زاءإالســــــــــوري حســــــــــاس  الُحْكم

 الحساس�ة.
السوري �عقل�ة   الُحْكمنه منذ البدا�ة تعامل مع إ - 3

ن �كون رجــل الــدولــة، أ إلىعمــال الــذي یتطلع رجــل األ
وفي وقـت �ـان الســـــــــــــــور�ون �ضـــــــــــــــ�قون ذرعـا بزعـامـات 

 كثر مما تفید. أالمیل�ش�ات التي تر�ك خططهم 
هل أ حد من أي خصــــــــــــومات مع فنه لم یدخل إ - 4

لم یدخل في تعقیدات لع�ة  و تحدیداً أســـــــــــــــوري النظام ال
 سد�ة. التوازنات داخل العائلة األ

نه إعود�ة، بل هم، رجل الســــــــــــ نه، وهذا هو األإ - 5

نــه �حمــل بن الســـــــــــــــعود�ــة، ل�س فقط ألإحــد �بیر  إلى
ن یتـخــــــــل عن الجواز أالجـواز الســـــــــــــــعـودي من دون 

ــع ثقة نما أل�اللبناني، و  هل القرار في المملكة أ نه موضـــــ
ــعودال ــعود�ة. والســــــــــ ــ�ة عر��ة الســــــــــ  الُحْكم إلى�ة �النســــــــــ

الســــوري هي األســــاس في �ل الخطوات. بل ان الرئ�س 
ن یدخل في خصـومات مع سـتعداد ألإى سـد علحافظ األ

ال إطهران نفســــــــها  �لىموســــــــكو و  إلىالجم�ع من �غداد 
هل ي منغصـات ألأن یتسـبب �سـتعداد ألإأنه ل�س على 

 السعودي.  الُحْكم
ــ�ـــة  ــالنســـــــــــــ ــأن رفیق الحر�ري في  إلىو�ـ ــانیین فـ اللبنـ

ذا �ان إنه أبنهم المدعوم من الســـــــــــعود�ة، و إنظرهم هو 
عمال الســعودیین في أ حســین العو�ني، یرحمه هللا، رجل 

ن رفیق الحر�ري هو رجل القرار الســــعودي في إلبنان، ف
و فلنقـــل إنـــه مؤهـــل لهـــذا الـــدور. بـــل انـــه ل�س ألبنـــان، 

ــة القول  ــالغـ ــل الحر�ري ي رفیق أنـــه، إم�ـ میـــل إ، هو مثـ
 �ستاني �طموحه وعمقه العر�ي والدولي. 

ر مّ المیل �سـتاني الع�ش لكان ع بتِ نه لو �ُ أومثلما  
ــانه، ف ــ�ة إلبنان وصـــــــــ رفیق  إلىن ما �مكن قوله �النســـــــــ

نـه قـادر، اطـال هللا عمره، على تعمیر لبنـان، أالحر�ري 
 والتعمیر هنا هو المدخل لص�انة الشخص�ة اللبنان�ة. 

ن �قــــال عن رفیق الحر�ري أ�مكن  اً �المــــا �ثیر  نإ
ــلحــة الرجــل. وقــد �جوز ألكنــه في  ي حــال �الم لمصـــــــــــــ
ــ�اب التي القول ولأل ــا�قة وردناها في األأســــــ ســــــــطر الســــــ

نتهى زمن التقلیـدیین، أن الزمن الراهن إو�ـالـذات �عـدمـا 
ــ�ــة  الرئــاســــــــــــــــة الثــالثــة في لبنــان هو «زمن  إلى�ــالنســـــــــــــ

ن مَ  إلىج �ات �حتان لبنان أ اً الحر�ري» خصــــــــــــــوصــــــــــــــ 
ن �عف عن ن �ضـــــــــــــــحي ال مَ ي ال من �ـــأخـــذ، ومَ �عط

 التضح�ة. 
وفي لوزان وجن�ف �ـانـت للرجـل تجر�ـة وتضـــــــــــــــح�ـة 

 أ�ضـــــــــاً  ســـــــــتعداد للبذل والمز�د من العطاء. و�انت له�و 
هل القرار العر�ي. وهذا ما أ صـــــوالت وجوالت موفقة مع 

ن الزمن الحـــــالي في لبنـــــان هو «زمن أ�عزز القول ـ�ــــ 
 �ري».الحر 
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              "فیتو دولي" على الحرب 
 اإلیران�ة -  العراق�ة

یومًا �عد آخر نشــــــــعر أننا على مشــــــــارف نها�ة الحرب 
ــنوات. و�عد الیوم �ات    �یرانالدائرة بین العراق و  ــ�ع سـ منذ سـ

 العد العكسي لهذه النها�ة أمرًا ممكنًا.
قبل �ضــعة أشــهر �ان من الممكن القول إن هذه  وحتى 

ـ�ة، ثم حـدث التحول اـلدولي  إیران  -  الحرب هي حرب عراقـ�ة 
الســــــــــــــر�ع اإل�قـاع �حیـث �ـاتـت هـذه الحرب �مـا لو أنهـا بین 

 وأكثر�ة دول العالم. والشواهد على ذلك �ثیرة.  إیران 
فعندما تقرر الدول اإلـسالم�ة �اإلجماع عقد مؤتمر القمة 

ي، فهذا معناه أن �ل  یران الكو�ت وال ترضـــــــــــــخ للتهدید اإل في 
 . إیران الدول اإلسالم�ة �اتت ضد موقف  

وعنـدمـا تقرر الجمـاهیر�ـة اللیب�ـة إعـادة النظر في موقفهــا  
ي �ردة طب�ع�ـــة على صــــــــــــــفقـــة الســــــــــــــالح  یران اإل  الُحْكم من 

اإلســــــــــــــرائیل�ــة، فهــذا معنــاه أن هــذه الــدولــة التي  -  األمیر��ــة 
ن تســـهیالتها ومن مســـاعداتها الم�اشـــرة  اآل�ات مِ م كْ ســـتفاد حُ إ 

ن الغطاء العر�ي الذي شـــــــــــــكلته لها، �اتت ضـــــــــــــد موقف ومِ 
 . إیران 

  إلى وعنــدمــا �قرر اإلتحــاد الســــــــــــــوف�ــاتي تــأجیر النــاقالت 
عتـداء تتعرض لـه نـاقلـة ســــــــــــــوف�ـات�ـة  إ الكو�ـت و�عتبر أن أي 

عتداء على هی�ة الدولة الكبرى  إ تحمل النفط الكو�تي إنما هو  
زع�مة الكتلة الشـــــــــــــرق�ة في العالم، فهذا معناه أن هذه الدولة  
الكبرى ذات الشـــــــــأن األكبر في حســـــــــم الحرب، �اتت ضـــــــــد 

 . إیران موقف 
وعندما تلحق الوال�ات المتحدة �اإلتحاد الســـوف�اتي وتقرر  

الكو�ت وتضــــــع نفســــــها في   إلى هي األخرى تأجیر الناقالت 
بها، فهذا معناه   ي یران موقف المســـــــــــتعد للرد على التحرش اإل 

ــًا، �اتت   أن الدولة الكبرى األخرى، ذات الشــــــأن األكبر أ�ضــــ
 . إیران ضد موقف  

 جتماعوعندما تقرر الدول الصــــــــــناع�ة الســــــــــ�ع خالل اإل 
ــد  ــتمرار األخیر في البندق�ة أنها ضـ ــط   إسـ ــتنشـ الحرب وأنها سـ

، فهــذا معنــاه أنهــا لم تعــد قــادرة على تحمــل اإلتجــاه في هــذا 
 ي. یران العناد اإل 

وعندما تتفق الدول الدائمة العضـــــــــــــو�ة في مجلس األمن  
د من شـــــــــأنه أن �ضـــــــــع نها�ة للحرب، فهذا  على موقف موحَّ 

معنـاه أن هـذه اـلدول لن تكون مترددة �عـد الیوم، وأن الحرب 
 �جب أن تنتهي. 

وتلك ل�ست �ل الشواهد، ولكننا أوردنا ال�ارز منها للتأكید  
ــوحًا لحظة  خرى، وهي أن هنالك  �عد أُ على حق�قة تزداد وضــ

"فیتو دولي" على الحرب. و�ــالط�ع فــإن هــذا الفیتو هو على  
 . إیران الطرف الذي ال یر�د لهذه الحرب أن تقف، أي على 

ل العراق، و�نمـــا وهـــذا التبـــدل في المواقف ل�س من أجـــْ 
�سبب الموقف العراقي الثابت. ومما ال شك ف�ه أن مصداق�ة  

ــلمي العراقي فـضـــــــــــ  ــكري ن اإل ًال ع التوجه الســــــــــ قتدار العســــــــــ
ــكل أو آخر من   ــكو في شــ العراقي، جعل دول العالم التي تشــ

ي في المنطقة وفي  یران اإل  الُحْكم أجواء القالقل التي ینشـــــــــرها 
تجاه ضرورة إنهاء الحرب وساعدت إ العالم، تحسم األمر في  

ــ�ة العر��ة التي نشـــــــــــطت  قتناعًا منها إ على ذلك الدیبلوماســـــــــ
لمي �حقق التعا�ش بین حل ـســــــــــ  ق نحو ه العرا �صـــــــــــدق توجُّ 

ــبب هذا اإل ن الجارتیْ الدولتیْ  ــ�ة  ن. و�ســــ قتناع أمكن الدیبلوماســــ
 العر��ة أن تجعل دول العالم تقتنع هي بدورها. 

و��قى أن إتفــاق الــدول الــدائمــة العضــــــــــــــو�ــة على موقف 
ــَّ  ولى، في زاو�ـــة ذات م اآل�ـــات، للمرة األُ كْ د وضــــــــــــــع حُ موحـ

 إیرانة أمل داخل  ر خی� ن آثا هامش ضــع�ف. فهؤالء یواجهو 
بهم. وهؤالء ال قدرة لهم على القول �أنهم ضح�ة إتفاق العالم  
علیهم، وذلك ألنهم لم �سـجلوا طوال سـ�ع سـنوات �ادرة سـالم  

كتفوا �طرح الشــــــــــــــروط التعجیز�ــة. وهم لم یتعــاملوا � واحــدة، و 
ــًال عن أنهم في میدان التناور لم �كونوا  �مبدئ�ة مع أحد فضــــ

 . طلو�ة ة الم �الحذاق 
ولكن على رغم �ل ذلك �جب أن نضـع أنفسـنا في أجواء  
المـفاجـآت وذـلك على أســــــــــــــاس أنهـا المرة األولى في الـتار�خ 
الســــــــــــ�اســــــــــــي الحدیث الذي یتعامل ف�ه العالم مع رجال دین 
ــ�اء من   أمكنهم في ســــــ�ع ســــــنوات أن ینجحوا في تفر�غ األشــــ

ح�اة نتصـــــــــــــار شـــــــــــــأنه، وما عادت لل محتو�اتها، فما عاد لإل 
ا، ومـــا عـــاد للوطن�ـــة وهجهـــا، ومـــا عـــادت للصــــــــــــــــدق ق�متهـــ 

فضــــــــــــــیلتــه. ومثــل هــذا األمر، �ونــه �حــدث للمرة األولى في 
تــار�خنــا، �جعلنــا نخــاف أن �عمــل هؤالء على تفر�غ الخطوة 
ــ "الفیتو   ـــــــــــ الدول�ة المتوقعة من محتواها �حیث ال �عود حتى ل

  ضــــــــــــــة...ق علـ�ه اآلـمال العر� اـلدولي" على الحرب اـلذي نعلِّ 
 ثیر المطلوب. التأ 

ــل الحرب  أن تحـدث معجزة من  إلى ... و�ـذـلك تتواصــــــــــــ
 . إلى عند هللا س�حانه وتع 
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 لماذا تتحمل أمیر�ا رفسنجاني
 ولم تتحمل عبد الناصر؟

ــل)  ــذ�رون ��ف أن الرئ�س (الراحـ ــد أن �ثیر�ن یتـ ال بـ
غضـب أو لحظة نشـوة  ب في لحظة الناصـر تسـبجمال عبد 

ستماع إل�ه عندما �خطب،  �الجماهیر التي �انت تتقاطر لإل 
ــ�ه    إلىفي والدة غضـــب لدى اإلدارة األمیر��ة تحول  ما �شـ

 الثأر �عد سنوات.
وز�ادة في التوضـــــ�ح �مكن القول إنه في الســـــتینات قال 

ه،  عبد الناصر وهو �خطب في الجماهیر المحتشدة ما معنا
ــ�ة فلتشـــــــرب من ال�حر وأنه �انت أمیر   أنه إذا �ا غیر راضـــــ

ــاه ال�حر  ــاك م�ـ ــإن هنـ ــا فـ ــان ال�حر األحمر ال �كفیهـ إذا �ـ
 األب�ض المتوسط أ�ضًا.

ومنذ أن قال عبد الناصـــــــــر تلك الع�ارة شـــــــــعرت اإلدارة 
األمیر��ــة أن علیهــا أن تعــاقــب هــذا الرجــل و�ــدأت �ــالفعــل 

. وعندما في �ل مكانترصــــد أعماله وتحاول إر�اك خططه 
نقضـــــــــــت عل�ه فوقع زع�م األمة إانت اللحظة المناســـــــــــ�ة ح

 .1967) حز�ران( یونیو 5�الش�اك یوم 
بتهـاج إل ع�ـارة وردت في لحظـة لقـد حـدث ذلـك من أجْـ 

من عبد الناصـــر للجماهیر المحتشـــدة حوله تســـتمع إل�ه أو 
تلك التي تســـــــتمع إل�ه من خالل اإلذاعات المصـــــــر�ة حیث  

نى ذلك أن هذه الع�ارة  ت. ول�س معلك اإلذاعا�صــــــل بث ت
أنـها �اـنت   اإلفتراضكانت الســـــــــــــــبب الوحـید و�نـما قد �جوز 

ــ�اب، وأن الزع�م الجماهیري، زمنذاك، تجاوز   أحد أهم األســـ
 "الخط األحمر" الذي ال �جوز ألحد تجاوزه.
ــه نالحظ أن هـناـلك مَ  ن یتحـدى أمیر�ـا في الوـقت نفســــــــــــ

قبـــل، إلطالق من تحـــدث على افي الثمـــانینـــات �طر�قـــة لم 
و�قول عنهـــــا �المـــــًا لم یتجرأ زع�م من قبـــــل على قولـــــه. 

ي هاشـــــمي رفســـــنجاني  یرانوعندما نقرأ أن رئ�س البرلمان اإل
�قول قـبل أـ�ام في خطـ�ة الجمعـة في مســــــــــــــجـد طهران: "إن 
نقطة دم واحدة تر�قها الوال�ات المتحدة في الخل�ج ســــــتتدفق  

میر�ا"...  ا سـنتصـدى أللعالم ألنننهرًا من الدماء في أنحاء ا
فإننا نفترض أن اإلدارة األمیر��ة ســــــتق�م الدن�ا وتقعدها ردًا 

ال �جوز أن  - من وجهــة نظرهــا - على هــذا الكالم الــذي
 �قال في حق الدولة العظمى.

لكن الوال�ات المتحدة ال تفعل شــیئًا، وهي لم تفعل شــیئًا  
ة  ســنوات ثالث عندما بدأت ســلط  حوالىعلى اإلطالق منذ 

تتحـداهـا �ـالكالم أو �عمل�ـات الخطف  إیرانرجـال الـدین في 

 أو �الس�ارات المفخخة في لبنان وخارج لبنان.
ســــــــــــــتغراب. فــإذا �ــانــت  اإل إلىومثــل هــذا األمر یــدعو 

ل عـ�ارة وردت في خطـاب زع�م ـله اإلدارة األمیر�ـ�ة من أجْـ 
كانته الدول�ة، تعقبته  شــــــعبیته الواســــــعة في العالم العر�ي وم

أنها تغض الطرف عن  بته، فما هو الســـــــــر �ا ترى فيوعاق
، وتحدیدًا عن �عض رموز السـلطة هناك، الذین إیرانحكام 

�قولون عنها �المًا أقســـــــــــــى �كثیر مما قاله عبد الناصـــــــــــــر 
وـطاردوهـا وفخخوا لـها المـ�اني الرســــــــــــــمـ�ة، وهو ـما لم �فعـله  

 ال�ات المتحدة.عبد الناصر خالل فترة تصد�ه للو 
ــر أن   میر��ة ال تأخذ هذا األمر على اإلدارة األهل الســــ

 محمل الجد؟
أم هل أن الســـر هو أن اإلدارة األمیر��ة تدرك أنه ل�س  

ــر  إیرانلحكام  ــعب�ة التي �انت لعبد الناصـ ــعب�ة �تلك الشـ شـ
في العـــالم العر�ي، وأنـــه مـــا دام األمر �ـــذلـــك فلمـــاذا �جـــب 

 رموز؟تعقب ومعاق�ة مثل هذه ال
إنه  رفســـــــــــــنجاني عندما �قول أم هل أن الســـــــــــــر هو أن  

ــدى ألمیر�ا فإن أحدًا لن �أخذه على محمل الجد�ة  ــیتصـــ ســـ
ــلح األمیر�ي ــفقة التســــــــــ  - يیراناإل - ما دام هو �طل صــــــــــ

ــد أمیر�ا �قوله هذا  ــرائیلي، و�التالي فإن أي �الم ضــــــ اإلســــــ
 ال�طل ال �كتسب أي مصداق�ة؟

دارة األمیر��ــة ال أم هــل أن الســــــــــــــبــب الــذي �جعــل اإل
فســــــــــــنجاني هو ؤالء الصــــــــــــقور الذین �مثلهم ر تتصــــــــــــدى له

ي ینــاور و�زایــد، ول�س یرانقتنــاعهــا �ــأن رئ�س البرلمــان اإلإ
ــر الذي �ان في حینه ال یناور   حاله مثل حال عبد الناصـــــــــ
وال یزاید و�نما یتفاعل مع الجماهیر المحتشــــــــدة حوله فیترك  

ر العفو�ة ومن دون أن لتفكیره حر�ة التعبیر �الشــــــــــــكل الكثی
 حسا�ًا للعواقب.�حسب 
فتراضات �ثیرة �مكن قولها في هذا الشأن لكن ذلك إإن  

األكثر معقول�ة وهو أن اإلدارة  اإلفتراضال �عني إســـــــــــــقاط 
األمیر��ة عندما تستقبل ببرودة أعصاب ما �قوله رفسنجاني  

ــتحوِّ  �طل وهذا ما  إلىل الرجل  فألنها إذا هي تصـــــــــدت ســـــــ
دائرة رحاها منذ ســــنة  ســــنجاني في معر�ة الخالفة الیر�ده رف

، أو أن الوال�ات المتحدة مهمومة اآلن ومهتمة في إیرانفي 
 - إنجــاح المســــــــــــــعى الــدولي إل�جــاد نهــا�ــة للحرب العراق�ــة

، ولعلها في ســبیل ذلك وضــعت نفســها في موضــع اإلیران�ة
ــد�ـــات  ــالتحـ ــأن الـــذي عل�ـــه أال �كترث �ـ ــاحـــب الشــــــــــــــ صــــــــــــــ

ن نوع تصــر�ح  ت�ه من هنا وهناك وهنالك، مســتفزازات تأواإل
 رفسنجاني.

ي الهـاـلة التي یرانو��قى أـنه لو �ـاـنت لرئ�س البرلمـان اإل
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كانت لعبد الناصر ورد الفعل الذي �ان لخط�ه وتصر�حاته  
الخل�ج، والحس الوطني الـــذي �ـــان �غمر   إلىمن المح�ط 

نفس ذلـك الزع�م لر�مـا �ـانـت الوال�ـات المتحـدة قـد تعـاملـت  
یتناســب مع أصــحاب الشــأن مع رفســنجاني �األســلوب الذي  

 �ط عندما �شاكسون أصحاب الشأن القوي.ال�س

 1987) یولیو(تموز 4 - مجلة "التضامن". لندن

     

 العراق الدولة والعراق التراث الشعبي 

خرى من تجر�ة حزب  تنقضـي في العراق سـنة أُ �عد أ�ام 
، وهي تجر�ة واجهت من التحد�ات ما لم الُحْكم"ال�عث" في 

التي تجر�ــة ُحْكم في العــالم الثــالــث. ولعــل الحرب  تواجهــه
جرى فرضــها وتمیزت �شــراســة من النوع الكثیر الحدة �انت  

 ذروة تلك التحد�ات.
و�ذا جــاز القول فــإن العراق إســــــــــــــتطــاع أن یواجــه تلــك 

تحدي الحرب، �فضـــــل ق�ادة تعاملت مع   التحد�ات و�الذات
ــا�ا الوطن واألمة �صــــــفة �ونها ضــــــمیر شــــــعب ول�س  قضــــ

درجــة أنــه �ــات في �عض المراحــل من  إلىزعــامــة حزب، 
ام  إلىالمنطقي النظر  حسین على أن مندوب العراقیین   صدَّ

ینوب عنـه في ُحْكم ال�عـث. وعلى أنـه أ�ضـــــــــــــــًا �بیر القوم 
ع العراقیین، �عثیین وغیر ال�عثیین الذي یتصــــــــف �قدرة تجم

 �عثیین، حول القض�ة الوطن�ة.
امفإن  كذلك، أنه إذا جاز القول، حســـــــــــــین الذي  صـــــــــــــدَّ

ــدعات   ــتطاع أن یرمم البن�ان ال�عثي، و�حول دون تصــــــ إســــــ
ــًا إنجـاز دور في  جـدـیدة في هـذا البنـ�ان، إســــــــــــــتـطاع أ�ضــــــــــــ
األهمـ�ة نفســـــــــــــــها. و�تمـثل في أنه حال دون حدوث تـناقض  

 یر ال�عثي في لحظات إتخاذ القرار الوطني.بین ال�عثي وغ
ــنوات، � ــ�ع ســـــــــ ان من وقبل الحرب التي بدأت قبل ســـــــــ

ام�ــأن الرئ�س  اإلفتراضالجــائز  على أه�ــة إبتكــار  صــــــــــــــــدَّ
ــ�غة جدیدة للُحْكم تأخذ في اإلعت�ار حق�قة موضـــــــوع�ة   صـــــ
ــأن  وهي أن التعامل مع اآلخر�ن لن �عزز دور العراق وشــــــــ

وفق حرف�ة م�ادىء الحزب القائمة هذا الدور إذا �ان ســیتم 
نقولــه  على الوحــدة والحر�ــة واإلشــــــــــــــتراك�ــة. ولوال هــذا الــذي

امإفتراضــــــــــــًا، لما �ان الرئ�س  طرح اإلعالن القومي  صــــــــــــدَّ
ــكل بدیًال موضـــــــــوع�ًا لم�ادىء حزب ال�عث التي  الذي �شـــــــ

ق�اسًا �األحوال الراهنة لألمة واألحوال السائدة   -�غلب علیها

ــنین ــر ســـــ ــي. وفي هذا اإلطار  -منذ عشـــــ الطا�ع الرومانســـــ
ق�ــادة  �مكن القول إنــه لوال الحرب التي تم فرضــــــــــــــهــا على

امالرئ�س  ما �شــ�ه    إلىلكان اإلعالن القومي ســیتحول  صــدَّ
ــًا   ــا تشــــــــــــــكـــل نموذجـ ــا الجم�ع إلنهـ العقیـــدة التي یرتـــاح إلیهـ
للتعــا�ش والوفــاق والتعــاون بین العر�ي والعر�ي من المح�ط 

المح�طین وذلـــك  إلى�ـــاألحرى من الخل�ج  الخل�ج، أو إلى
الجامعة   إلىعلى أســـــــــاس أن الصـــــــــومال المنتســـــــــ�ة حدیثًا 

ــة ــا ـتـقع اـلمـغـرب  اـلعـرـ��ـــــ ــدي ـفـ�مـــــ ـتـقع عــلى اـلمـحــ�ط اـلهـنـــــ
 ومور�تان�ا على المح�ط األطلسي.

امكذلك �مكن القول إنه لوال الحرب لكان الرئ�س   صـــــــــــدَّ
ــأن ذـلك اإلعالن و�طبق في اـلداخـل روحـ�ة   ســــــــــــــ�عزز شــــــــــــ
وم�ـادىء هـذا اإلعالن وذلـك إلقتنـاع منـه �جـدوى وم�ـادىء  

ــداقـ�ة هـذا اإلعالن من جهـة ولكي �ـضـــــــــــــ  في علـ�ه المصــــــــــــ
ــ�قولون أن الرئ�س  امالمطلو�ة، �حیث أن اآلخر�ن ســـــ ــدَّ  صـــــ

د الصــــــــــــــف العر�ي وأن یبــدد الحــذر  یر�ــد إلعالنــه أن یوحــِّ
الموجود لــــدى هــــذا الطرف العر�ي أو ذاك من أن هــــدف  

ع الغیر، وأنه في ســــــبیل تبدید الحذر �طبق  ال�عث هو إبتال 
 م�ادىء اإلعالن داخل العراق.

ت التفكیر في اإلعالن القومي الحرب أرجــأو�ذا �ــانــت 
ــألة بلورته وتصــــــــــدیره �م�ادىء   وجمدت ل�عض الوقت مســــــــ
یرتاح إلیها األشــــــقاء الحر�صــــــون على أن ی�قى لكل ��انه،  

ه، وجواز ودســــتوره ورایته وشــــخصــــیته و�ســــتقالل�ة الرأي عند
ــفره المتمیز، فإنها أفادت ألنها أكدت أنها الرئ�س  امســ ــدَّ   صــ

فـإنمـا �ـان �عرض من موقع عالن القومي عنـدمـا عرض اإل
ــراســـة  ــنوات من الحرب ال�الغة الشـ ــ�ع سـ القوة. ولقد أثبتت سـ

امأن الرئ�س   إنطلق في تحر�ه من موقع القوة. صدَّ
اموالذي یتا�ع م�ادرات الرئ�س  منذ فترة، سواء على   صدَّ

صــــــــــــعید الثورة اإلدار�ة أو على صــــــــــــعید اإلهتمام �القطاع  
عض المؤشرات التي تصدر عن عقل الخاص، فضًال عن �

�أن  اإلفتراض�ملك قدرة متمیزة على اإلبتكار، �جیز لنفسـه 
امالرئ�س  لد�ه الكثیر مما ســــــ�قوله وســــــ�علنه في "ثورة   صــــــدَّ

امالخمســـین". ونعني بذلك أن الرئ�س  الذي دخل العام  صـــدَّ
أبر�ل (ن�ســـــان) لد�ه الكثیر مما ســـــ�قوله  28الخمســـــین یوم 

 و�علنه.
اما نتســــاءل: هل أن الرئ�س أنفســــنونجد  مع حلول   صــــدَّ

سـ�طرح م�ادرات   الُحْكمذ�رى سـنة جدیدة لتجر�ة ال�عث في 
صـــــــــــــب في صـــــــــــــ�غة أكثر تطورًا للُحْكم و�حیث یبدو فیها ت

 العراق دولة ذات تراث �عثي؟
أن  إلىوعنـدمـا نقول ذلـك فـإننـا نســــــــــــــتنـد في هـذا القول 
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امصــــ�غة العراق دولة �ق�ادة  ث �عثي  ذات تراحســــین و  صــــدَّ
كانت ستبدو أمرًا واضح المعالم لو أن اإلعالن القومي أخذ 

ه الحرب وتحد من إنطالقته،  اإلنتشار ولم تواجه  إلىطر�قه 
امهذا مع األخذ في اإلعت�ار أن ق�ادة الرئ�س  تتعامل   صـــــدَّ

منذ ســـــ�ع ســـــنوات مع العالم ومع األشـــــقاء بروح�ة اإلعالن 
ال�عــث تراثــًا أو حــالــة تراث�ــة  القومي، إنمــا من دون إعت�ــار 

مثل أي تراث قّدم أقصى ما �مكن أن �قدمه وفعل ما �مكن 
التطور توجــب المز�ــد من التطو�ر  ةنــ لــه، وأن ســــــــــــــُ أن �فع

خصـــــــوصـــــــًا عندما تكون الق�ادة معقودة لقائد �ملك التجر�ة  
والقــدرة المتمیزة على اإلبتكــار وهي من صــــــــــــــفــات الرئ�س  

ام  .صدَّ

 1987تموز(یولیو)  11 - دنمجلة "التضامن". لن
     

 "إتحاد دول المغرب العر�ي" 
 بین الجزائر ولیب�ا 

 تحاد�ة بین الجزائر ولیب�ا.إب خطوة ننا على أبواایبدو 
ومن المهم التوضــــــــــ�ح في معرض إلقاء نظرة على هذه  

تصـــال إد في األســـطر اآلت�ة هو نت�جة الخطوة �أن ما ســـیرِّ 
 5ر�ـة أجر�نـاه یوم األحـد (هـاتفي مع مصــــــــــــــادر لیب�ـة وجزائ

) لنســـتطلع منها نتائج الز�ارة التي قام بها  1987 تموز/یولیو
ومـا هي طب�عــة   القـّذافي معمرالجزائر العقیـد  إلىقبـل أ�ـام 

 المشروع الوحدوي الذي جرى ال�حث ف�ه خالل هذه الز�ارة.
سـتنتاج  إتصـال الهاتفي المشـار إل�ه أمكن  وفي ضـوء اإل

ــجیله�عض المعلومات وال ا على مالحظات التي �مكن تســـــــــــ
 ي:النحو اآلت

الجزائر لكي  إلىلم ـیذهـب  الـقّذافي معمرإن العقـید  -1
�طرح مشـــــــروعًا وحدو�ًا، و�نما لی�حث مع الرئ�س الشـــــــاذلي 

ــیل خطوة  بن ــبق أن تم طرحها إجدید في تفاصــــــ تحاد�ة ســــــ
رتأى الجان�ان ��صـــــــمت وجرت حولها مشـــــــاورات وز�ارات و 

ــة أن تعمــــد �عض الجهــــات  أن یتكتمــــا علیهــــا  إلىمخــــافــ
 إجهاضها.

  في األشــهر القلیلة الماضــ�ة حدث �عض التســر�ع �ســدو 
ــاور  ثغرات في طر�ق العمل اإلتحادي المقترَ  ح وجرى التشـــــــــ

ــائل التي �ان وفْ  ق قاعدة تعتمد على المرونة وتجاوز المســـــ
 ال�حث في شأنها �ستغرق الكثیر من الوقت في الماضي.

 القّذافي معمرو  جدید الشـــاذلي بنتوصـــل الرئ�ســـان  -2
تحاد�ة أرادها العقید إص�غة   إلىلقائهما قبل أ�ام في أعقاب 

قترح أن تكون التســــــــــــــم�ــة التي إتحــاد عر�ي فــ إنواة  القــّذافي
ح هي "اإلتحــاد العر�ي". أمـا ســــــــــــــتطلق على اإلتحــاد المقترَ 

تحاد  إأن تكون التسم�ة "  إلىجدید فإنه بدا م�اًال  الرئ�س بن
 �ي".لمغرب العر دول ا

تســـــمت �الموضـــــوع�ة  إوحول التســـــم�ة جرت مناقشـــــات 
ــیْ  ــم�ة  والواقع�ة. وأغلب الظن أن الرئ�ســـــ ــ�أخذان �التســـــ ن ســـــ

ن أن رتـأت القـاعـدة الشــــــــــــــعب�ـة في البلـدیْ إإذا  الجزائر�ـة، إالّ 
 العام. اإلتجاهتكون التسم�ة مز�جًا ال یتعارض مع 

في اإلطــار نفســــــــــــــــه هنــالــك معلومــات مفــادهــا أن  -3
ي ســـــــ�طرح على المؤتمرات الشـــــــعب�ة في المشـــــــروع اإلتحاد

الجماهیر�ة اللیب�ة خالل شــــــــــــــهر لكي تناقشــــــــــــــه وتقره، وأن 
ــد ســــــــــــــ�طرح المشــــــــــــــروع على المواطنین  الرئ�س بن ــدیــ جــ

 ستفتاء عل�ه.لإل 
�عدم   القّذافيجدید و  ن بنهنالك رغ�ة لدى الرئ�ســــــــیْ  -4

ســــــــــــتعجال لكنهما متفقان في الوقت نفســــــــــــه على إعالن اإل
. 1987)تشر�ن الثاني(نوفمبري األول من  مشروع اإلتحاد ف

أـما لـماذا اإلعالن في هـذا الـتار�خ ـ�اـلذات فألـنه �صــــــــــــــادف  
نطالقــة الثورة الجزائر�ــة، فضــــــــــــــًال عن أن ترتی�ــات  إذ�رى 

إنجاز مناقشـــة المشـــروع من قبل المؤتمرات الشـــعب�ة اللیب�ة 
ع ســـــــــتفتاء تصـــــــــادف في األســـــــــاب�نتهاء من اإلوترتی�ات اإل
 نطالقة الثورة الجزائر�ة.إتسبق ذ�رى القلیلة التي 

ن الجزائري واللیبي متفقـــــــان على أن إن الجـــــــانبیْ  -5
اإلتحـــاد الـــذي ینو�ـــان إعالنـــه لن �كون محورًا، وأن هـــدفـــه 

عتمــاد التكت�كــات في التعــامــل، وأنــه وفقــًا للتســــــــــــــم�ــة إ ل�س 
 حـة علـ�ه مفتوح أمـام �ـل من المملكـة المغر�ـ�ة وتونسالمقترَ 

 نضمام إل�ه.ومور�تان�ا لإل 
ــدید التأثر بتجر�ة   ذلك إن الرئ�س بن  �لىو  جدید یبدو شـ

مجلس التعـــــــاون لـــــــدول الخل�ج و�رى أن �كون اإلتحـــــــاد  
اللیبي نواة مجلس تعـاون مغر�ي ـله القـدرة على  - الجزائري 

أن �سـتوعب الطموحات والتناقضـات في الوقت نفسـه. وألنه 
ــدید التأثر بتجر�ة المجلس ا ــألة لخل�جي فإنه لم شـــ �قحم مســـ

ــراك الجمهور�ة الصـــــحراو�ة في المجلس قبل أن �حســـــم   إشـــ
 أمر هذه الجمهور�ة عر��ًا ودول�ًا.

ولى التي تكون فیهـا الجزائر طرفـًا في  إنهـا المرة األُ  -6
عتـادت  إ تحـادي في حین أن الجمـاهیر�ـة اللیب�ـة إمشــــــــــــــروع 

شـــــــار�ع  عتادت على أن هذه الم� على المشـــــــار�ع اإلتحاد�ة و 
ى التي ترت�ط فیهـا ســــــــــــــرعـان ـما تلغى. و�مـا أنهـا المرة األول
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الكثیر من التـــأني  إلىتحـــادي فـــإنهـــا تمیـــل الجزائر �عمـــل إ
عتادت على المشــــــار�ع إ على عكس الجماهیر�ة اللیب�ة التي 

ر هذا المشــــــــروع أو اإلتحاد�ة والتي ال ت�أس ق�ادتها إذا تعثَّ 
 تلك الص�غة.

 - اإلتحادي الجزائري   روعلمشـــ ن اا اإلفتراضوقد �جوز 
ســـــتقر الرأي إنتكاســـــة ما دام قد اللیبي لن �كون عرضـــــة لإل 

على ق�امه، �معنى أن المشـكلة �انت في عدم التفاهم على 
نتكاســـة  ق�ام هذا اإلتحاد، أما وقد تم التفاهم فإن مخاطر اإل

 القّذافيجدید و  ن بنقلیلة خصــــــــوصــــــــًا أن �ًال من الرئ�ســــــــیْ 
أســلوب التفكیر وهذا �حول دون  ر�ة في�ملكان خلف�ة عســك

 التناقض أح�انًا.
وفقًا لما هو متاح من معلومات فإنه ســـ�كون هنالك  -7
تحاد�ة وأمانة إتحاد�ة ومجلس رئاســــــــة ومؤســــــــســــــــات إدولة  
. و�مـا هي حـال مجلس التعـاون ـلدول الخل�ج لإلتحـادعـامـة 

ــا  ــا وعلمهـ ــامهـ ــا ســــــــــــــتحتفظ بنظـ ــإن �ًال من الجزائر ولیب�ـ فـ
 تها.مؤسسا وخصوص�ة

إن المشــــــــــــــروع اإلتحــادي بین الجزائر والجمــاهیر�ــة  -8
اللیب�ــة ر�مــا ال �كون مثــال�ــًا لكنــه في الظروف الراهنــة یبــدو  
ــابق  خطوة متقدمة أهم ما فیها أنها حققت ما �ان في الســـــــــــ

تحاد�ة  إصـعب التحقیق وهو جمع الجزائر ولیب�ا في صـ�غة 
 مرشحة ألن تتطور.

ه مــا دام أمكن تحقیق  قول إنــ وفي هــذا اإلطــار �جوز ال
تحاد�ة بین نظام ثوري ونظام ملكي فهل إنه �ثیر  إصـــــــ�غة 

ن أن �حققا هذه الصـــ�غة، خصـــوصـــًا أن ن ثور�یْ على نظامیْ 
ثنـــــان (الجزائر الظروف الموضــــــــــــــوع�ـــــة التي یواجههـــــا اإل

ــا هو فوق  ــامـــل �مـ ــا التعـ ــة) تحتم علیهمـ ــاهیر�ـــة اللیب�ـ والجمـ
وفق صـــــ�غة وحدو�ة    الكاملالعالقة العاد�ة ودون التنســـــیق 

 تحاد�ة وهذا ما أمكن اإلتفاق �صمت في شأنه.إأو 
اللیبي على الصــــــــــــــ�غـــــة  - ی�قى أن التفـــــاهم الجزائري 

اإلتحـادـ�ة التي نتمنى لـها الوالدة غیر العســــــــــــــیرة ـ�أتي ـبدیًال  
اللیبـ�ة التي لم  - من نوع آخر للمحـاوـلة اإلتحـادـ�ة المغر�ـ�ة

س ســـــتكون الدولة التي إن تونتكتب لها الح�اة. و�عد اآلن ف
ــتنشـــط الجزائر من أجْ  تحاد إل أن تكون الدولة الثالثة في "سـ

دول المغرب العر�ي" خصـــــــــــــوصـــــــــــــًا تونس ما �عد الحبیب  
العالـقة  إلىبورقیـ�ة أطـال هللا عمره. و�ذا حـدث ذـلك ـ�النظر 

�ــة التي تر�ط تونس �ــالجزائر فهــذا �عني أن العالقــات الطیِّ 
والجماهیر�ة اللیب�ة. و�ذا أمكن  ســــــــتصــــــــ�ح جیدة بین تونس

ســــتقطاب مور�تان�ا في شــــكل أو آخر فإن إاإلتحاد الموعود  
ــتقر على النحو الذي ال إمیزان القوى المغر�ي �كون قد  ســـــــــ

ن یرتاح إل�ه الملك الحســن الثاني. وفي مثل هذه الحال �كو 
 لكل حادث حدیث.

ــ�غة اإلتحاد�ة الموعودة تحدث في   ــًا أن الصـــ ی�قى أ�ضـــ
صـــــــــفة   إلىنح�ازًا إأكثر  القّذافي معمر�ات ف�ه العقید  زمن

قتناعًا �أن الحلم إالواقع�ة وأكثر    إلىرجل الدولة وأكثر میًال 
ظروف مالئمــــــة أكثر من  إلىالوحــــــدوي العر�ي �حتــــــاج 

الظروف الراهنــة التي تبــدو فیهــا صــــــــــــــ�غ العمــل اإلتحــادي 
 اإلقل�مي أكثر �سرًا.

ن الصـــ�غة جدید فإ لي بنالرئ�س الشـــاذ  إلىأما �النســـ�ة 
اإلتحــاد�ــة الموعودة تحــدث في زمن �ــات الرجــل ف�ــه أكثر 

ــد أي إ ــرورة دحض التهمة القائلة �أن الجزائر ضـ قتناعًا �ضـ
ــأنًا إد، و�ات أكثر تحاإوحدة أو  ــ�كون أقوى شــ قتناعًا �أنه ســ

أمام الغرب والشـــــــرق وأمام مشـــــــارقة العالم العر�ي ومغار�ته  
ــًا أن هذا د متحاإإذا �ان طرفًا في  ع دولة جارة خصــــــــوصــــــ

ه الك�ان والخصــــــوصــــــ�ة والَعلم اإلتحاد �حفظ لكل من طرف�ْ 
وهي أمور ما �ان لمجلس التعاون الخل�جي   الُحْكموصــ�غة 

قوم لو لم یتمســـــــــــــــك حكـام دوـله بهـا. ومـا �ـان لمجلس أن �
التعـاون المغر�ي الموعود أن یبـدأ خطوتـه المتمثلـة �ـاإلتفـاق 

ب العر�ي" لو �ـــــان الرئ�س ل المغر تحـــــاد دو إعلى ق�ـــــام "
، وخصــــــــــوصــــــــــًا  القّذافي معمرجدید والرئ�س  الشــــــــــاذلي بن

 جدید، تساهال في شأنها. الرئ�س بن
ــان بنإوما  عل�ه �ان خطوة    القّذافيو جدید  تفق الرئ�ســــــــ

على طر�ق مجلس التعـــاون المغر�ي. و�ـــانـــت الخطوة هي 
 أصعب الخطوات.

ــمد، ألن الع ــفة في وجهها  وما نتمناه لها هو أن تصـ اصـ
 ر�ما ستكون عات�ة.

 1987تموز(یولیو)  11 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ملوك العرب و"بر�طان�ا العظمى" 

ــاء  ــد جــ ــاألمس غیر ال�عیــ ــادم  �ــ �بیر الملوك العرب خــ
بر�طان�ا وأمضى   إلىعبد العز�ز  ن فهد بنن الشر�فیْ الحرمیْ 

لز�ارة قام بها  �ضعة أ�ام في ز�ارة �ان لها وهج قّل إن �ان 
بر�طان�ا. وفي هذه الز�ارة حرصـــــــــــت العائلة  إلىزع�م دولة  

ــان�ـــا على أن تنجح الز�ـــارة   ــالكـــة مع الحكومـــة في بر�طـ المـ
ئج وت�قى في منأى عن المنغصـات التي وتحقق أفضـل النتا
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تثیرهـا في العـادة �عض الوســـــــــــــــائـل اإلعالم�ـة. ومن دالئـل 
نتهاء  إو�لة �عد  النجاح أن الملك فهد أمضى ز�ارة خاصة ط 

الز�ارة الرســم�ة، وهو لو لم �كن مرتاحًا لما �ان قام �الز�ارة  
ــة، و�نمــا �ــان غــادر لنــدن �مجرد  نتهــاء اللحظــة إالخــاصـــــــــــــ

ــم�ة. وفي العادة أن الحكام �فعلون األخیرة في  الز�ارة الرســـــــ
 ذلك.

عبــــد العز�ز �ــــان عمیــــد الملوك  وقبــــل الملــــك فهــــد بن
المحطة الســـــ�اســـــ�ة   إلىندن العرب الملك حســـــین قد حّول ل

األكثر حیو�ـة للقـاءاتـه التي تتعلق بتحر�ـه الـدیبلومـاســــــــــــــي. 
ــا الملـــك  ــدهـ ــاءات التي �عقـ ــانـــت اللقـ ــان �ـ وفي �عض األح�ـ

�ســـــــــة الحكومة البر�طان�ة الســـــــــیدة مارغر�ت  حســـــــــین مع رئ
ومن قبل مع رؤساء الحكومات الذین تعاقبوا على   - تاتشر
ــها ل�اقات تبدو و�ما لو أنها مجر   - الُحْكم د لقاءات تفرضــــــــ

ــة للراحة أو العالج أو ت ــین في ز�ارة خاصــــ واجد الملك حســــ
أن المعلومـات التي تتردد �عـد حین   تخر�ج أحـد األبنـاء. إالّ 

تؤ�د �أن ما یدور في اللقاءات، التي تبدو أنها نت�جة  كانت 
ــي   ــ�اســــــــ ل�اقات، �ان مهمًا و�ن �ان ل�س �حجم الدور الســــــــ

ن یترأس الحكومة لشــأن الســ�اســي لمَ لعمید الملوك العرب ول
 البر�طان�ة، و�الذات لشخص�ة مارغر�ت تاتشر.

وفي هـــذه األ�ـــام نع�ش أجواء ز�ـــارة ملـــك القمم العر��ـــة  
ــن الثاني واإلســــــــالم�ة  بر�طان�ا.    إلىالعاهل المغر�ي الحســــــ

وأهم�ــة هــذه الز�ــارة أنهــا جــاءت قبــل و�عــد توار�خ مهمــة أو 
یـل المثــال جـاءت �عــد فوز �ـالغــة األهم�ــة. إنهــا على ســــــــــــــب

 الُحْكملوال�ــة ثــالثــة في  نتخــا�ــاتاإلمــارغر�ــت تــاتشــــــــــــــر في 
رة. وجاءت في وقت تقترب ف�ه لحظات الحسم و�أغلب�ة مؤثِّ 

ــ�ة ــأنه، في  إلى �النســـــــ حرب الخل�ج عبر حل دولي من شـــــــ
المؤتمر الدولي الذي �مكن   إلىحال التوصل إل�ه، أن �قود 

ــا�ا العالقة   إلىنســـــــ�ة نفراجات، �الأن �حقق �عض اإل القضـــــ
 في المنطقة العر��ة.

ملوك العرب الثالثة الذین زاروا بر�طان�ا    إلىو�النســـــــــ�ة 
�طـــان�ـــا حجـــة  حتى اآلن �مكن القول إنـــه ل�س هنـــالـــك لبر 

 مقنعة في عدم مساندة موقفهم.
الملـك  إلىالملـك حســــــــــــــین  إلىفـالثالثـة من الملـك فهـد 

ال من مناصـــــــري الحســـــــن الثاني ل�ســـــــوا من دعاة الحرب، و 
تعز�ز الســ�اســة المحافظة في المنطقة    إلىالعنف، و�میلون 

 العر��ة. وهذا في حد ذاته �شكل سب�ًا لمساندة موقفهم.
الملـك  إلىالملـك حســــــــــــــین  إلىفهـد  والثالثـة من الملـك

الحســن الثاني، أصــحاب م�ادرات ســلم�ة في المنطقة یرتاح  
اس"،  إلیـها الغرب. ـفالمـلك فـهد هو صــــــــــــــاحـب "مشــــــــــــــروع فـ 

والملك حســـــــــــــین هو صـــــــــــــاحب مشـــــــــــــروع "المملكة العر��ة 
ــور متمیز في �ل  ــن الثاني له حضـــ المتحدة"، والملك الحســـ

ــدرت عن معظم القمم القرارات الكثیرة اإل عتــدال التي صـــــــــــــ
العر��ة واإلســـالم�ة، فضـــًال عن أنه هو الذي خطا خطوات  

ســــــــتقبل  إ�عیدة جدًا على طر�ق التحرك الســــــــ�اســــــــي عندما 
الخارج�ة حال�ًا) شـــــ�مون بیر�ز   ء إســـــرائیل (وز�ررئ�س وزرا

في القصــر الملكي في ا�فران، من دون أن یتســبب ذلك في 
ــدد إتخاذ لتقى �عد ذلك إة منه، بدلیل أنه مواقف عر��ة متشــــ

سـتقبل بدوره  إجدید، الذي   على الحدود �الرئ�س الشـاذلي بن
 القــّذافي معمر�عــد فترة في العــاصــــــــــــــمــة الجزائر�ــة الرئ�س 

ــروع  اقشون ــیل ما قبل األخیرة لوالدة مشـــ تحاد إمعه التفاصـــ
ــاندة   - لیبي ــب�ًا لمســـــ ــكل ســـــ جزائري. وهذا في حد ذاته �شـــــ

 موقف ملوك العرب.
الملـك  إلىالملـك حســــــــــــــین  إلىوالثالثـة من الملـك فهـد 

 - و�ل على طر�قته ووفق تصوراته  - زواالحسن الثاني عزَّ 
ــأنًا في الثورة   قنوات العالقة والتعامل مع الطرف األكثر شــــــــ

الفلسـطین�ة �حیث إن هذا الطرف �ات حر�صـًا على مسـایرة  
ــال ــالح المصــــ ح التي �حرص علیها ملوك العرب، وهي مصــــ

حضور الغرب فیها النس�ة الكبرى. وهذا في حد ذاته  �شكل
 �شكل سب�ًا لمساندة موقفهم.
الملـك  إلىالملـك حســــــــــــــین  إلىوالثالثـة من الملـك فهـد 

لى التعامل ع - �ل على طر�قته - ظواالحســـــــن الثاني حاف
 مع مصر. وهذا في حد ذاته �شكل سب�ًا لمساندة موقفهم.

جعـل بر�طـان�ـا ال و�ذا �ـانـت تلـك هي الحـال فمـا الـذي �
تســــــــــــــانـد الموقف اـلذي یرى ملوك العرب أن على بر�طـان�ـا  
مساندته؟ هل ألنها لم تعد عظمى؟ أم أنها تر�د من العرب، 

رب، أكثر ممـا أعطي لهـا، وأنهـا قبـل و�ـالـذات من ملوك الع
 ذلك لن تساند؟

ســـــــتطاعة بر�طان�ا أن تفعل  إوالرد على ذلك هو أن في 
عید الفلســـــــطیني تســـــــتط�ع ومن أكثر مما فعلته. على الـصــــــ 

المؤ�د أن ملوك العرب طالبوها وتمنوا علیها. وعلى صـعید  
ــا  ــا وتمنوا علیهــــ ــالبوهــــ ــد أنهم طــــ حرب الخل�ج من المؤ�ــــ

الملك حسین �الذات قد �كون �سبب الصلة ونصحوها، وأن  
امالوث�ـقة التي تر�ـطه ـ�الرئ�س  حســــــــــــــین وتمكـنه من  صــــــــــــــدَّ

وع الــــذي ال قــــدرة  الوقوف على حقــــائق ومعلومــــات من الن
لألقمار الصـــــــناع�ة على رصـــــــده، قد أوضـــــــح الكثیر ور�ما  

 ح �عض المغالطات.صحَّ 
وهي حتى اآلن لم تفعل لملوك العرب سوى ب�ع السالح 

 قد �فید العرب إذا �انوا في الوضـع المسـتقر أمن�ًا، إالّ الذي  
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أن هذا الســــالح لن �حقق الجدوى المطلو�ة ما دامت الدول 
ًا مهددة، ودائمًا محتاجة للســــــــالح ودائمًا تطرق  العر��ة دائم

 األبواب التي تمدها �السالح.
ذلـك أن الـذي یتطلع إل�ـه ملوك العرب هو التـأكیـد  �لىو 

ت�عوها في تعاملهم مع الغرب �انت  إي �أن الســــــــــ�اســــــــــة الت
الســــــــ�اســــــــة التي حققت الحل، و�ذا ســــــــاندت بر�طان�ا ودول 

 لتأكید المطلوب.الغرب األخرى هذه الس�اسة فهذا هو ا
الملك حســین   إلىو��قى أن ملوك العرب من الملك فهد 

الملك الحســــــن الثاني أعطوا بر�طان�ا أكثر مما أعطت.    إلى
ــًا في هذه ا - وهم ــوصــ لمرحلة التي یتكاثر فیها الكالم خصــ

ــدولي ــا أن ترد - حول المؤتمر الـ ــا  ینتظرون منهـ �عض مـ
تجــدیــد لزعــامــة أخــذتــه. و�ذا �ــانــت بر�طــان�ــا قبــل أن یتم ال

تاتشـــر غیر قادرة ما ف�ه الكفا�ة على أن تعطي، أو أنها ال 
ــر   تعطي إالَّ  ــا�ات دق�قة، فإنها �عدما �اتت تاتشـ ــمن حسـ ضـ

�جة عوامل �ثیرة من بینها المســـــــاندة في الوضـــــــع األقوى نت
 رد �عض ما أخذته.السعود�ة لها، مطال�ة �أن ت

أن الملــــــك الحســــــــــــــن الثــــــاني  اإلفتراضومن الجــــــائز 
ــراحة التي  ــتهر بها، و�األوراق الكثیرة التي بین  إ�الصــــــــــ شــــــــــ

یــد�ــه، والتي یرتــاح الغرب إلیهـــا، طرح األمر على طــاولــة  
 10بـــ " نتهاءً �نغهام و الحدیث والمحادثات بدءًا من قصر �اك

ســـتقرت مارغر�ت تاتشـــر منذ �ضـــعة إداوننغ ســـتر�ت" حیث 
 ل�ه حال الحاكم القوي.أ�ام وهي في أحسن ما تكون ع

ی�قى أ�ضـــــًا أنه إذا �انت بر�طان�ا لن ترد لملوك العرب 
مـا �عتبرون أن علیهـا واجـب رده، فـإنهـا على األقـل مطـال�ـة  

لصـــــعب تصـــــح�ح  بنصـــــف موقف، �معنى أنه إذا �ان من ا
الموقف الــذي یتمثــل في وعــد بلفور فــإنــه على األقــل �مكن 

رها، والذي قصـدت  بتكاإ، الذي هو من 242تصـح�ح القرار 
ــر إعند  ــاء العرب، وجمال عبد الناصـــــــــ بتكاره إیذاء الرؤســـــــــ

ســـــــــــــتكماًال للعدوان ��الذات ردًا على تأم�م قناة الســـــــــــــو�س و 
قبــل غیرهم   ، فـإذا �ملوك العرب یـدفعون 1956الثالثي عـام 

ــك القرار ــث وقع علیهم  ثمن ذلـــ ألن التطورات جرت �حیـــ
ــأت عن حرب  تحمـل العـبء األكبر من األحوال التي نشــــــــــــ

 إحدى نتائجها. 242والتي �مثل القرار  1967

 1987تموز(یولیو)  18 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مصر وحسني م�ارك: مكافأة المستق�م

كتشــــف الرئ�س حســــني  للمرة األولى منذ ســــت ســــنوات �
مكانته لدى المصر�ین. ولمجرد أن تم اإلعالن م�ارك حجم 

عن أن البرلمان المصري (الذي ما زال �حمل التسم�ة التي 
ــادات لــه وهي: "مجلس إ ختــارهــا الرئ�س الراحــل أنور الســـــــــــــ

جلســة خاصــة للترشــ�ح   )تموز(یولیو 4الشــعب") ســ�عقد یوم 
ــب رئ ــة لمنصـــــــــــــ المقبلــة فــإن �س الجمهور�ــة لفترة الرئــاســـــــــــــ
ر�وا وهـدفهم القول ضــــــــــــــمنـًا أنـه إذا �ـان تم "الم�ـار�یین" تح

ــل "الـشــــ  ــنوات �فضـــ ــني م�ارك قبل ســـــت ســـ رع�ة  فرض حســـ
المفـــاجئ للرئ�س   غت�ـــالالـــدســــــــــــــتور�ـــة" ونت�جـــة لظروف اإل

 خت�اره اآلن �فضل "الشرع�ة الشعب�ة".إالسادات فإنه یتم 
ــة الجمهور�ة  و�ین اإلعالن عن   ــ�ح لرئاســــ ــة الترشــــ جلســــ

  حز�ران 24الجلسـة، عشـرة أ�ام، فقد تم اإلعالن یوم  �نعقادو 
 1987یولیو ̸ تموز 4وتم عقـد الجلســـــــــــــــة یوم  1987 یونیو ̸

وهي مـدة شــــــــــــــكل�ـة، �معنى أنـه ال حـاجـة للمز�ـد من الوـقت 
ن یرغب في ترشــــــ�ح نفســــــه وذلك نت�جة أن المادة �عطى لمَ 

ــري  76 ــتور المصـــ ــعب  من الدســـ تنص على أن مجلس الشـــ
ة. أما األصــــول ان) هو الذي یرشــــح رئ�س الجمهور�(البرلم

المت�عة في عمل�ة الترشــــــــ�ح فتقضــــــــي �أن تبدأ العمل�ة بناء  
قتراح یتقدم �ه ثلث أعضــــــــاء المجلس على األقل، ثم  إعلى 

ح فإذا حصـــــــــل على ســـــــــم المقترَ �جري التصـــــــــو�ت على اإل
ــاء المجلس أصــــ  ــوات أعضــ �ح هو المرشــــح أغلب�ة ثلثي أصــ

ســــتفتائهم ف�ه.  ذلك على المواطنین إل للرئاســــة و�عرض �عد
ــح المقترح على أغلب�ة ثلثي   ــول المرشــــ وفي حال عدم حصــــ
أعضـــــــــاء المجلس �عاد الترشـــــــــ�ح مرة أخرى �عد یومین من 
تار�خ نت�جة التصـــــو�ت األول، و�عرض المرشـــــح الحاصـــــل 
 على األغلب�ــــــة المطلقــــــة فقط هــــــذه المرة على المواطنین

ًا للجمهور�ة �حصــوله على ســتفتاء، و�عتبر المرشــح رئ�ســ لإل 
ــواتهم في اإلاأل ــتفتاء، غلب�ة المطلقة لعدد من أعطوا أصــــ ســــ

فإن لم �حصــــــــل على هذه األغلب�ة رشــــــــح مجلس الشــــــــعب 
مرشـحًا آخر غیره. و�موجب الدسـتور فإن مدة الرئاسـة سـت  

 ستفتاء.سنوات تبدأ من تار�خ إعالن نت�جة اإل
شــ�ح وعقد  المدة بین اإلعالن عن جلســة التر والقول �أن 

أن الدستور المصري   إلىل�ة �ستند الجلسة إنما هي مدة شك
ــاتیر التي یتم   �ما �خص رئ�س الجمهور�ة هو من نوع الدســـ

ب له أي تفصـــــــیلها �حذاقة �حیث ترضـــــــي الرئ�س وال تســـــــبِّ 
ــح و�ناء على  إزعاج. وعندما �كون البرلمان هو الذي یرشــــــــ
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ــ�ح رئ�قتراح یتقدم إ ــاء وعندما �صــــــــــ ســـــــــــــًا  �ه ثلث األعضــــــــــ
ن �حصـــــل على أغلب�ة ثلثي أصـــــوات أعضـــــاء للجمهور�ة مَ 

ــا �كون الرئ�س هو رئ�س الحزب الحــــاكم  المجلس وعنــــدمــ
الذي حصــل على األكثر�ة الســاحقة من مقاعد المجلس في 

التي جرت قبل �ضــعة أســاب�ع من اإلعالن عن  نتخا�اتاإل
لست سنوات أخرى... أنه  جلسة الترش�ح لرئاسة الجمهور�ة

الرئاســــة تصــــ�ح   كون األمر �ذلك فإن عمل�ة تجدیدعندما �
 شكل�ة.

و�ذا �ان الرئ�س م�ارك �ســـبب الدســـتور المر�ح لن ینعم  
على ســـــــــــــبیل المثال ال  - ب المعر�ة �ما حدثبلذة �ســـــــــــــْ 

للسـیدة مارغر�ت تاتشـر، التي خاضـت وهي في  - الحصـر
انت من أرقى المعارك، و� نتخا�اتاإلموقع الســلطة معر�ة 

وي ر�مــا �ــان �عــة التي جــاءت �مثــا�ــة رد فعــل عففــإن الم�ــا
ضه.  الرئ�س ال یتوقع حدوثه �الشكل الذي حدث ف�ه قد تعوِّ 

بل إن الم�ا�عة التي حدثت ســواء على صــعید المســیرات أو 
إعالن التأیید في الصـــــحف ســـــتضـــــفي �عض الحیو�ة على 

عل�ــه دلیًال على حرص  ســــــــــــــتفتــاء �حیــث �كون اإلق�ــال اإل
ــادیین ع ــاس العـ ــذ في النـ ــذا مع األخـ ــارك، هـ لى الرئ�س م�ـ

عت�ار أن الرئ�س �موجب الدســـــــــــــتور وتفاصـــــــــــــیل عمل�ة اإل
نتخاب ضــــــــامن الفوز، وذلك على أســــــــاس أن المرشــــــــح اإل

ــوله على  ــًا للجمهور�ة �حصـــ ــة الجمهور�ة �عتبر رئ�ســـ لرئاســـ
ــواتهم في اإل ــتفتاء. األغلب�ة المطلقة لعدد من أعطوا أصــــ ســــ

و�نما في نســــــــ�ة الذین أدلوا  والمفاجأة هنا ل�ســــــــت في الفوز
ســــــــتفتاء من أصــــــــل عدد الذین �حق لهم في اإل �أصــــــــواتهم
 التصو�ت.

ــة مضــــــــــــــمون ـفإن المرء یتمنى  ومع أن تجـدـید الرـئاســــــــــــ
للرئ�س حســـــــني م�ارك أن �عتبر أن تجدید الرئاســـــــة معر�ة  

المت�ق�ة    من نوع جدید بدأت، وأن یزور في األشــــــهر القلیلة
و�خــاطــب النــاس  ســــــــــــــتفتــاء �ــل منــاطق مصــــــــــــــرعلى اإل
رتاحوا إل�ه و�قول �عتمده في الماضـــــــــي و إ لوب الذي  �األـســــــــ 

 لهم برنامجه للسنوات الست المقبلة.
إن أمورًا �ثیرة �مكن قولها في شــــــأن هذه الحماســــــة من 
ــة م�ارك أهمها ما �مكن  ــر�ین لتجدید رئاســـــــــــ جانب المصـــــــــــ

 تسجیله على النحو اآلتي:
أنـه ممثـل مـارس الرئ�س م�ـارك الســــــــــــــلطـة على  - والً أ

ة و�انت مسـلكیته في هذا اإلطار األكثر�ة المصـر�ة السـاحق
ــحة. ولقد أثبت أن اإل ــتقامة ر�ما ال تعود على المرء واضــ ســ

أنها �التأكید تق�ه من شــر  �المكاســب المفاجئة والســر�عة إالّ 
 اإل�قاع �ه.

�ــة  إجتمــاعوهو في هــذا اإلطــار حــال دون حــدوث ثورة 
المر�زي �انت واحدة  في مصـــــــــــــر لعل أحداث قوات األمن

ت لها. ولقد حال دون هذه الثورة على أســــــاس  من المؤشــــــرا
ــر، وهي ط�قة تتجاوز   أنه جعل ط�قة المحرومین في مصـــــــ

أنه ما دام رئ�س   إلىنســـــــــبتها الســـــــــ�عین في المئة، تطمئن 
ــة ینتمي  ــدولـ ــث  إلىالـ ــل من حیـ ــا، وعلى األقـ ــا إلیهـ ــد مـ حـ

أن �أتي الحل   إلىلك�ة، فإن علیها أن تستكین وتصبر المس
 المناسب.
عتمـد جمـال عبـد النـاصــــــــــــــر في المـاضــــــــــــــي هـذه  إ ولقـد 

ــع اإل ــلك�ة. لكن الوضــــــــ ي زمنذاك لم �كن مثل جتماعالمســــــــ
إل�ـه �عـد ذلـك، والحـدة التي تتســــــــــــــم بهـا   التنـاقض الـذي آل

نفتاح. ممارســـــــــــات الط�قة التي حققت ثراء فاحشـــــــــــًا من اإل
ناصـــــر) ع�ش رئ�س دولة (ونعني هنا جمال عبد الوعندما �

عدة المجتمع نت�جـة  حـ�اة �ســــــــــــــ�ـطة بینـما ال�ســــــــــــــاطة هي قا
شــــــــتراك�ة والتأم�م فإن األمر �صــــــــ�ح عاد�ًا، في القرارات اإل

حین أنــه ال �عود �ــذلــك إذا �ــان رئ�س الــدولــة (ونعني هنــا  
حسني م�ارك) �ع�ش ح�اة �س�طة بینما حدثت في المجتمع 

لـة صـــــــــــــــارخـة، و�ـات ینبـت �ـل فترة ملیونیر  المصــــــــــــــري نق
وســــــــط الملیونیرات.   إلىمصــــــــري، و�شــــــــق آخرون الطر�ق 

و�معنى آخر أن الرئ�س م�ـارك �مـارس التضــــــــــــــح�ـة عنـدمـا  
ــر �ختار اإل ــتقامة منهجًا في ح�اته. وهو إذا �ان خســــــــــ ســــــــــ

ــها الذین ال �ختارون اإل ــتقامة،  �عض الم�اهج التي �مارسـ سـ
كثر�ة المصـــــــر�ة الســـــــاحقة التي �ًا األإجتماعأنه �ســـــــب   إالّ 

 إلىســــــــتمر محافظًا على وقوفها  إالناصــــــــر أن  ســــــــبق لعبد 
 .1967عام  یونیوحین حدوث هز�مة  إلىجان�ه 

ه إذا �ــان الرئ�س م�ــارك تردد أمــام ال�عض انــ  - ثــان�ــاً 
في مســألة تجدید الرئاســة ســت ســنوات أخرى، فعلى أســاس  

نتقــــال�ــــة في إولى �ــــانــــت ع�ــــارة عن مرحلــــة أن الوال�ــــة األُ 
نتقال�ة  ا المرحلة اإل�عض جوانبهن تشــ�ه في ن األولییْ الســنتیْ 

التي قادها الفر�ق أول ســوار الذهب في الســودان، ثم �انت  
الســنوات األر�ع التي تلتها ســنوات الترم�م. و�ذا �ان الرئ�س  

ا �مـ  - م�ـارك لن �جـدد فهـذا معنـاه نت�جـة عـدم توافر البـدـیل
وعــــدم تعیین نــــائــــب رئ�س  - هي الحــــال في الســــــــــــــودان

ــم   جمهور�ة أو أكثر من ــر في خضـ ــع مصـ نائب واحد، �ضـ
بین الخط الســـــــــاداتي والخط الذي یر�د    الُحْكمصـــــــــراع حول 

لمصر أن تستعید دورها العر�ي ومكانتها بین العرب. ومثل 
ــع الید عل�ه فال   ــراع أمكن الرئ�س م�ارك أن �ضــــــ هذا الصــــــ

ر�ع ســـنوات. ولعل نجاحه في هذا األمر �ان ینفجر طوال أ
 ذ�ر له �الخیر.من جملة اإلنجازات التي ت
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ــتكمـال ه�كل�ـة  إ إذا �ـان الرئ�س مـ�ارك تـفادى  -  ـثالـثاً  ســـــــــــ
نــائ�ــًا أو أكثر لــه فــإنــه من   في الوال�ــة األولى ولم �عینِّ  الُحْكم 

المؤ�ــد لن یترك األمر على مــا هو عل�ــه في الوال�ــة الثــان�ــة،  
ــًا أ  ــوصـ ــ�كون خاللها ونت�جة للتأیید الذي لق�ه تجدید  خصـ نه سـ

 خت�ار. أخرى أكثر قدرة على اإل  الرئاسة ست سنوات 
و�قــدر مــا إن عــدم تعیین نــائــب لرئ�س الجمهور�ــة أحــدث 
في نفوس المصــــــــر�ین شــــــــیئًا من المخاوف، خصــــــــوصــــــــًا أن  

طمئنان،  إ أنه أحدث حالة    الرئ�س م�ارك �ان �ثیر الســفر، إالَّ 
عد حالة عدم التجانس التي �انت ســتنشــأ إذا �ان  �معنى أنه أ� 

الم�ـــادئ التي ینتمي إلیهـــا   إلى ي فكر�ـــًا نـــائـــب الرئ�س ال ینتم 
الرئ�س. ونحن نقول ذلك على أســـــاس أن الرئ�س م�ارك حالة  

خر�طة صــراع الم�ادئ   إلى فر�دة من نوعها، حیث إنه �النســ�ة 
 في مصر والعالم العر�ي �قف في منتصف الطر�ق. 

إن التجــدیــد للرئ�س م�ــارك هو قبــل �ــل شـــــــــــــيء  -  را�عـاً 
ات اإلســالم�ة المتطرفة في  جاه ت اإل ضــر�ة لتطلعات أصــحاب 

أن �ضـــــعوا الید على النظام. و�قدر ما أن هذا األمر ســـــ�حقق  
زدهار فإنه في الوقت نفســـــه ســـــ�كون ســـــب�ًا لتهدید  لمصـــــر اإل 

  إلى في دولة تحتاج اآلن، أكثر من أي وقت مضى   اإلستقرار 
 زدهار. إل ل أن یتحقق ا من أجْ  اإلستقرار 

ان قبول ر الســــــــــادات � الرئ�س أنو  إغت�ال �عد   -  خامســــــاً 
ــادات أمرًا   ــني م�ارك (نائب الرئ�س آنذاك) �أن �خلف الســ حســ
في منتهى الصــــــعو�ة. و�ذا �ان ذلك األمر صــــــع�ًا فإن تجدید  

رى ل�س أقل صـــــــــعو�ة، وذلك على  الوال�ة ســـــــــت ســـــــــنوات أخ 
ــئة عن إتفاق�ة  ــاع والتعقیدات الناشــــ ــاس أن األوضــــ كامب " أســــ

قت نفســـــــــــه إن تزاید نســــــــــــ�ة  ما زالت قائمة. لكن في الو  " د�فید 
اؤل �المؤتمر الدولي �عني أن ما یبدو صــــع�ًا وال �خلو من  التف 

المخــاطرة ال �عود �ــذلــك. وفي مثــل هــذه الحــال فــإن الرئ�س  
 ن الرؤساء التار�خیین. م�ارك س�كون م 

ــع العر�ي   -  ســادســاً  ختلف عما �ان  إ على رغم أن الوضـ
ــر في الجامعة العر�  ــو�ة مصـــ أن    �ة، إالَّ عل�ه أ�ام تجمید عضـــ

عت�ار أن رئ�سهم الذي أمكنه تحقیق  المصر�ین �أخذون في اإل 
ســـــتعادت مصـــــر عضـــــو�تها في منظمة  إ نصـــــف الحل (حیث 

فعالة مع دول الخل�ج) المؤتمر اإلسالمي وفتحت قنوات حوار  
�مكنه أن �حقق في الســــنوات الالحقة ما لم یتمكن من تحق�قه  

الثاني من الحل فإن   في الســنوات الســا�قة. و�ذا تحقق النصــف 
الرئ�س م�ارك ســـ�كون أرســـى أســـلوب تعامل مع الغیر �حتذى  

 �ه. 
الدول العر��ة فإنها ســـــــتكون �ثیرة    إلى �النســـــــ�ة   -  ســــا�عاً 

ــبب الت  اإلرت�اح  ــني م�ارك، وذلك على  �ســــــــ جدید للرئ�س حســــــــ

ــلوب   ــنوات لم یتجاوز المرونة في أسـ ــاس أنه طوال ســـت سـ أسـ
�عض القضـا�ا مارس دورًا   إلى  التعامل فضـًال عن أنه �النسـ�ة 

یؤ�د ف�ه الحس القومي و�ؤ�د أ�ضــــــًا أنه رئ�س قضــــــا�ا عالقة 
ــا�ا  وأوضـــــــــــــاع موروثة وأنه مطالب �إ�جاد حلول لهذه القضـــــــــــ

 واألوضاع. 
الدول األجنب�ة غر�ًا وشــــــــرقًا فإن التجدید    إلى �النســــــــ�ة   أما 

ــلوب   للرئ�س مـ�ارك ـقد ـیدفعـها، وهي التي عرفـته وخبرت أســـــــــــ
مواصلة التأیید المعنوي والمالي له.    إلى وطر�قة تفكیره، تعامله 

ــر�ین على اإلطالق   ومثل هذا األمر لم �غب عن �ال المصـــــــــــ
ــني وهم یندفعون في التعبیر عن تأییدهم لتجدید  ــة لحســـ الرئاســـ

 م�ارك. 
أن أق�اط مصــــر �شــــخص ال�ا�ا  نت�اه �ان الفتًا لإل   -  ثامناً 

ــنوده �انوا أول من أعلن تأیید التجدی  د للرئ�س م�ارك. وقد  شـــــــــــ
من اإلعالن عن   أـصدر ال�ا�ا ـشنوده ب�انه �التأیید �عد ـساعات 

 الجلسة التي س�عقدها البرلمان لترش�ح الرئ�س. 
تخــذوا قرارًا إ أن النواب الوفــدیین  نت�ــاه كــذلــك �ــان الفتــًا لإل 

ــ�ح الرئ�س لرـئاســــــــــــــة  متـناع عن ال ـ�اإل  ــوـ�ت على ترشـــــــــــ تصـــــــــــ
 الجمهور�ة ست سنوات أخرى. 

ــلوب  من أن ی و�ــدًال  تم التعــامــل مع موقف الوفــدیین �ــأســـــــــــ
عت�ار الموقف ظاهرة صـــــح�ة، فإن صـــــحف  إ موضـــــوعي و�تم 

اـلدوـلة ـهاجـمت ـهذا الموقف علـمًا ـ�أـنه �حقق توازـنًا مطلوـ�ًا هو  
 في النها�ة لمصلحة الرئ�س م�ارك. 

ــنوات أخرى. وهو   المهم أن الرئ�س  ــ�جدد ســـت سـ م�ارك سـ
ه على  إغت�ال  لرئ�س جرى كان عندما تســــــــلم المســــــــؤول�ة، خلفاً 

المنصـــــــــة حیث �ان �حتفل بذ�رى حرب تدعو �عض جوانبها  
ــدِّ 1973اـلـحـیرة (ـحرب "أـكـتوـ�ر"  إـلى  د  )، أـعـلن أنـــــــه ـلن ـ�جـــــ

 الرئاسة. لكن للظروف أحكامها. 
ـــ�ة فهو  أن التجـدـید  و�ذا ـ�ان هـناـلك ـما نقوـله لـهذه المـناســـــــــــ

  للرئ�س یتم في زمن التمرد الشـــعبي على �عض الرئاســـات في 
ــات المدعومة من الوال�ات المتحدة. وهذا   العالم و�الذات الرئاسـ

  إلى تأیید لتجدید وال�ة حســني م�ارك ســب�ه أن الرجل مســتق�م ال 
ــى الحدود، ومتوازن  ــت   إلى أقصـــــ أ�عد الحدود، وألنه طوال ســـــ

هو في ذلك نمط جدید على الدول  سنوات لم یتجاوز الحدود. و 
ــ�ة في العالقة مع   ــوصــــــــ الوال�ات المتحدة.  التي تر�طها خصــــــــ

 هي من هذه الدول.   1970ومصر منذ عام  
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 : بدا�ة النها�ة�یران حرب العراق و 

وفرنســــــــا   إیرانما حدث في األ�ام القلیلة الماضــــــــ�ة بین 
أن حرب الخل�ج دخلـت �ـالفعـل مرحلـة  إلىمؤشــــــــــــــر جـدیـد 

ـهذه الحرب. وعـندـما ن ـبداـ�ة النهـاـ�ة لر، و�نـنا نع�ش اآلالجزْ 
ــات بین  ــدة،   إیرانتســــــــــــــوء العالقـ ــات المتحـ و�ـــل من الوال�ـ

ت درجة القط�عة، فهذا معناه أن قنوا  إلىو�ر�طان�ا، وفرنســا 
تصـــال بینها و�ین الجناح الغر�ي في مجلس األمن �اتت  اإل

معطـلة، وأـنه لم یبق لهـا من اـلدول اـلدائمـة العضــــــــــــــوـ�ة في 
ى اإلتحاد السـوف�اتي والصـین (أي الجناح مجلس األمن سـو 

�عمـل  - عكس دول الجـناح الغر�ي - الشــــــــــــــرقي) و�الهمـا
�شـاكسـه. �ذلك إن �ًال  داخل مجلس األمن ضـد اآلخر، أو

ــلفًا إمكان�ة التفرد بدور أكثر تمیزًا مع الدولتیْ من  ن فقدت ســــ
ودول الجناح الغر�ي في   إیرانما دامت العالقات بین    إیران

 من دخلت مرحلة القط�عة.مجلس األ
م رجال كْ وفرنسـا �فسـر لماذا فعل حُ  إیرانوما حدث بین 

الــدین مــا فعلــه مع العراق، و�عطي إجــا�ــة واضــــــــــــــحــة حول 
ــألة ��ف بدأت ا ومن الذي بدأ  �یرانلحرب بین العراق و مســـ

 ولماذا بدأ؟
الشـــــــــــــق األول �مكن القول إنه یبدو أن  إلىو�النســـــــــــــ�ة 

متــــــه حقوق  ل الــــــذین لهم في ذالخمیني ال یتحـمـــــ  الُحْكم
ســــــــــــتضــــــــــــافة والرعا�ة والتكر�م، وأنه بدل أن یذ�ر هؤالء اإل

�الخیر، و�ســــــــتمر حافظًا الود، فإنه یتحرش بهم، أو �حاول 
في العراق، الذي  الُحْكمعلیهم. هكذا فعل مع   نقضــــــاضاإل
ســــــتضــــــاف الخمیني وأكرم وفادته وحال دون إلحاق األذى إ

ــتمر ح �ة  �ًا یرزق وفي صــــــــحة طیِّ �ه، �حیث إن الرجل اســــــ
أن نضــجت الثورة وأمكن ضــرب نظام الشــاه و�ســقاطه.    إلى

ــا التي أكملت � ــافتها الخمیني  إوهكذا فعل مع فرنســـــ ســـــــتضـــــ
شــــخصــــ�ة، و�تاحة الفرصــــة أمام اإلعالم وتأمین ســــالمته ال

مطار طهران �طائرة   إلىهتمام �ه ثم توصـــــــــیله األجنبي لإل 
العراقي   الُحْكمذي �ان فرنســ�ة، النصــف الثاني من الدور ال

�حمــایتــه الخمیني واإل�قــاء عل�ــه ح�ــًا وغض النظر  - أنجز
 إلىنتقاله إحین  إلىســـــــتضـــــــافته إ �ســـــــتمرارعن نشـــــــاطه، و 

 ألول من هذا الدور.النصف ا - فرنسا
الشــــــــــــق الثاني �مكن القول إن الخمیني   إلىو�النســــــــــــ�ة 

مارس مع فرنسا �عض األمور من نوع األمور التي مارسها  
في  الُحْكمفي العراق لمجرد أن تسـلم رجال الدین   الُحْكمع م

م الفرنسـي مثلما كْ . فهو تدخل في الشـؤون الداخل�ة للحُ إیران

ســـــــــبق له أن حاول التدخل في الشـــــــــؤون الداخل�ة العراق�ة. 
رتكب في العاصـمة الفرنسـ�ة و�عض المناطق األخرى إوهو 

�ة  وجهة ضـــد هیالفرنســـي م الُحْكمعتبرها إ من فرنســـا أعماًال 
عتبر إ أمـام العـالم وأمـام الشــــــــــــــعـب، تمـامـًا مثلمـا  الُحْكمهـذا 
داخــل  العراقي أن محــاولــة تفجیر الوضــــــــــــــع األمني الُحْكم

عتداء على مســـــؤول �بیر في الدولة، (ونعني �ه  العراق واإل
طــارق عز�ز نــائــب رئ�س الوزراء ووز�ر الخــارج�ــة الحــالي) 

عتداء ، ومحاولة اإلحتفال في الجامعة المســـتنصـــر�ةإخالل 
على مسـؤولین آخر�ن، إنما هي أعمال تسـتهدف التقلیل من 

 إلىم. و�النســ�ة العراقي أمام الشــعب وأمام العال الُحْكمهی�ة 
في  الُحْكمفي العراق و  الُحْكممعظم حكــام العــالم، و�ــالــذات 

مســـــــــــــــألـة ال �جوز التهـاون بهـا  الُحْكمفرنســـــــــــــــا، فـإن هی�ـة 
ختراق الحدود أو إة مع محاولة  وتتســــــــــاوى من حیث األهم�

 حتالل األرض.إمحاولة 
ــ�ة  ــق الثاني، �مكن القول إن  إلىكذلك أنه �النســــــــ الشــــــــ

فرنســا ل�جعل منها    إلىحاول تصــدیر نفســه  الخمیني الُحْكم
نطالق ورصــد لخصــومه الســ�اســیین الذین ینشــطون  إقاعدة 

ــم األورو��ة، وذلك عن طر�ق   �فعال�ة في مختلف العواصـــــــــــ
ســــتفادة من مناخ الحر�ات الســــائد اصــــر تحاول اإلتجنید عن

العراق عن طر�ق    إلىفي فرنسا، مثلما حاول تصدیر نفسه 
ل تجنـیدهـا من خالل دغـدغـة تجنـید عـناصــــــــــــــر من الســــــــــــــهـ 

ــیرًا في دول العالم  ــاعر المذهب�ة، وهو أمر ل�س عســــــ المشــــــ
 الثالث.

الفرنســــــــــــــي وجـد  الُحْكمومن الجـائز القول إنـه مثلمـا أن 
ســـــــتقرار  إالتي تهدد  اإلیران�ةو�زاء الممارســـــــات نفســـــــه فجأة 

فرنســـــــــــا وتلقي ظالًال على هی�ة الســـــــــــلطة، �قرر تصـــــــــــعید  
لعالقات الدیبلوماســـــــــ�ة معها، فإن وقطع ا إیرانالموقف مع 

ــات   الُحْكم ــنوات أمام ممارسـ ــ�ع سـ ــه قبل سـ العراقي وجد نفسـ
م أمرها. بل إنه قد �جوز القول عل�ه أن �حســـــــــــم و�كل الحزْ 

ــا    إیران�انت إنه لو  ــت فرنســـ ــا، أو تعرضـــ على حدود فرنســـ
 إیرانمن دولة تقع على حدودها للممارسات التي قامت بها 

عبر شـــــــــــــ�كات ومجندین، وضـــــــــــــمن عمل�ة تعبئة نفســـــــــــــ�ة  
مخططــة، لكــان رئ�س الجمهور�ــة فرنســــــــــــــوا میتران ورئ�س  

ما فعله الرئ�س    ،الوزراء جاك شـــــــــــیراك فعًال مع هذه الدولة
ام عندما وجد نفســــــه طرفًا في حرب   انإیر حســــــین مع  صــــــدَّ

�ســــــــــــــبـب التـدخالت   إیرانم اآل�ـات في كْ فرضــــــــــــــهـا عل�ـه حُ 
اكســـات، فضـــًال عن التهدیدات المســـتمرة،  والتجاوزات والمشـــ 
ــلت  ــ�ة".    إلىوالتي وصــــــ حد القول �أن "العراق أرض فارســــــ

ولو �ان األمر �مكن حله �قط�عة دیبلوماســـــــــــ�ة، �ما فعلت 
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) لمـا 17/7/1987م الجمعـة (یو ي یراناإل الُحْكمفرنســــــــــــــا مع 
ــان الرئ�س العراقي تردد في  ــاذكــــ ــذا اإلجراء، أو  إتخــــ هــــ

 قتصرت عند هذا الحد.إمة �األحرى لكانت األز 
تجـاه حـل عن إو��قى أنـه عنـدمـا تســــــــــــــیر التطورات في 

طر�ق مجلس األمن ال یتوقف أمـام مســــــــــــــأـلة من اـلذي بـدأ 
األهم من قتـناع من دول الـعالم �أن إالحرب، فإن ذلك مرده 

 ن الذي بدأ هي مسألة لماذا بدأ؟مسألة مَ 
ــنوات لم �كن العالم  ــ�ع ســـــــــ وقد �قال: هل أنه طوال ســـــــــ

 كتشف المسألة فجأة؟إمدر�ًا هذا األمر وأنه 
كتشــــــــــــــف أخیرًا هـذا  إوالجواب عن ذلـك إن العـالم الـذي 
الخمیني فرض  الُحْكماللغز �ــــان مــــدر�ــــًا �ــــل اإلدراك أن 

إدراكــه في هــذه األ�ــام أنــه فرض  الحرب على العراق، مثــل 
ــا، لكن للعــالم بــدولــه القط�عــ  ة الــدیبلومــاســــــــــــــ�ــة على فرنســـــــــــــ

ــالح م ــالحه وحكوماته مصــــــ ت�اینة. و�عدما أنجز العالم مصــــــ
من الحرب بدأ �ضـــــــغط في ســـــــبیل إنهائها. ومن هنا القول 
في مطلع هــــذا المقــــال �ــــأن مــــا حــــدث في األ�ــــام القلیلــــة 

أن حرب   إلىر جدید وفرنســــا هو مؤشــــ  إیرانالماضــــ�ة بین 
الخل�ج دخلـت �ـالفعـل مرحلـة الجزر، وأنـه إذا �ـانـت مرحلـة 

ة ألحــد على تحملــه، فــإن مرحلــة مــا ال قــدر  إلىالمــد طو�لــة 
الجزر، أو ـبداـ�ة النهـاـ�ة، ـقد تكون قصــــــــــــــیرة �حـیث تعوض  
الجم�ع عـذاب الســــــــــــــنوات الســــــــــــــ�ع. والمهم أن یتعظ اـلذین 

ــالهم مإیران�حكمون في  ــدوا حـ ــذین یبـ ــار  ، والـ ــال تجـ ــل حـ ثـ
یر �ضـــــــاعة �انت منذ البدا�ة من النوع الذي یر�دون تصـــــــد

 ستعمال.نتهت صالحیته ولم �عد صالحًا لإل إ
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 الفلسطینیین سأل  حسین حر�ري  أنلو 

ــین محمد علي حر�ري الذي خطف الطائرة   لو أن حســـــــــ
ة بین برازافیــل و�ــار�س أدرك األفر�ق�ــة التي �ــانــت في رحلــ 

عمومًا  حجم األضــــــرار التي لحقت ببلده وقضــــــیته و�العرب
و�اللبنانیین المنتشــر�ن في الدول األفر�ق�ة واألورو��ة �شــكل  

 خاص لكان تردد في تنفیذ عمل�ة خطف الطائرة.
ســـــــــــــنة  21وللتذ�یر فإن الفتى اللبناني ال�الغ من العمر 

ــنغال إ ــم في الســـ ذ عمل�ة الخطف �عدما  ونفَّ الطائرة  إلىنضـــ
) في 24/7/1987غادرت مطار روما عصـــــــر یوم الجمعة (

ــا  ــد   إلى  طر�قهـ ــائـ ــب من قـ ــه طلـ ــار�س، وأنـ ــا األخیرة �ـ محطتهـ
ــه  ــائرة التوجــ ــار الظهران لكن   إلى الطــ ــار بیروت أو مطــ مطــ

الط�ـــار ه�ط في مطـــار جن�ف �حجـــة التزود �ـــالوقود وهنـــاك 
أحــد الر�ــاب، وهو  نتهــت الرحلــة �عــدمــا �ــان الخــاطف أعــدم إ 

الر�ــاب من فتح أبواب الطوارئ في   فرنســـــــــــــي، و�عــدمــا تمكن 
ــري أمر   ــو�ســـ عتقال إ الطائرة والخروج منها تار�ین للبول�س الســـ

 الخاطف و�نهاء العمل�ة �الحد األدنى من الضرر. 
وعندما نقول إنه لو أدرك حســـین محمد علي حر�ري حجم 

الغضب الذي   التي �مكن أن تنشأ عن العمل�ة ومدى   األضرار 
موقفهم المعقول    إلى یین الذین نحتاج سیتولد في نفوس األورو� 

ــب�ــًا لكــان تردد في تنفیــذ الخطف ولمــا �ــان  الــذات قتــل  �ــ نســـــــــــ
 الراكب الفرنسي، فعلى أساس المالحظات اآلت�ة: 

إن الطائرة مملو�ة لعدد من الدول األفر�ق�ة شــــــأنها    -  أوالً 
�ة لعدد من دول  ي ذلك شـــــــــأن شـــــــــر�ة طیران الخل�ج المملو ف 

ــتثناء،  إ خطفها فإن هذه الدول، من دون  الخل�ج. وعندما یتم  ســ
 ستعتبر نفسها متضررة وتتصرف على هذا األساس. 

إن اـلدول األفر�قـ�ة مألى ـ�اللبـنانیین اـلذین �عملون  -  ـثانـ�اً 
ة  زدادت أهم�ــ إ في تلــك الــد�ــار منــذ زمن طو�ــل. و�عــد الحرب 

ــ�ــة  ا فیهــا المالذ الــذین وجــدو  اللبنــانیین  إلى هــذه الــدول �ــالنســـــــــــ
 والمكان الجید للعمل. 

ــ�ة من   ــاسـ ومن قبل عمل�ة خطف الطائرة �انت هنالك حسـ
ــدة   ــاقـــ ــة الحـــ ــا �عض األطراف غیر العر��ـــ ــذیهـــ ــانیین تغـــ اللبنـــ
ــدة. وجاءت العمل�ة لتت�ح أمام هذه األطراف فرصـــــــــة  والحاســـــــ

غضــب    إلى �ق�ة ضــد اللبنانیین ذهب�ة لتحو�ل الحســاســ�ة األفر 
 الغضب.   ا هو أكثر من ور�ما م 

ذـلك إن اـلدول األفر�ق�ـة على رغم �عض الثغرات مـا   �لى و 
ــ�ة  ــرائیلي ل�عض  اإلحتالل زالت تقف موقفًا جیدًا من قضـ اإلسـ

األراضــــي العر��ة وتطالب �حل عادل �ضــــمن حقوق الشــــعب 
 الفلسطیني. 

ومن هنا فإننا في معرض إدانة عمل�ة الخطف أســــــــاســــــــًا، 
ــرًا، نرى أن   طــائرة �ــان الهــدف المخطوف  أو �ــاخرة أو �شـــــــــــ

تخص  الطائرة التي خطفها الفتى حســــــــــین محمد علي حر�ري 
دوًال صـــــــــــــد�قة وأنه إذا �انت هذه الدول تســـــــــــــتحق من جانب 

على مناصـــــرتها لقضـــــیتهم فإنها تســـــتحق من   اإلهتمام العرب 
 . اإلهتمام بنانیین �الذات ما هو أكثر من  جانب الل 
اللبـنانیین هم اـلذین  إن عملـ�ة الخطف أظهرت أن   -  ـثالـثاً 

العالمي. ومن هنا فإنه إذا �ان الهدف من   اإلســــــتقرار ن یهددو 
  إلى القضــــــــ�ة اللبنان�ة أو    إلى عمل�ة الخطف هو لفت األنظار 

  قضـ�ة شـ�ان لبنانیین معتقلین   إلى قضـ�ة جنوب لبنان أو حتى 
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في ســـــجون هذه الدولة أو تلك فإن الهدف لم یتحقق ألن لفت  
ــلب�ـــًا بـــدل أن �عطي المفعول  األنظـــار هنـــا �عطي  مفعوًال ســـــــــــ

 اإل�جابي. 
القمـة  إنعقـاد إن توقیـت عمل�ـة الخطف یتزامن مع  -  را�ـعاً 

ــد �جوز  ــذا األســــــــــــــــاس قـ ــا. وعلى هـ ــا�ـ ــة في أد�س أ�ـ األفر�ق�ـ
ــا�ــا   اإلفتراض  أن أحــد أهــداف هــذه العمل�ــة هو �عثرة القضـــــــــــــ

ــ�ة حرب الخل�ج داخل هذه القمة �حیث إنه   العر��ة ومنها قضــــ
تصــــــــــــــاالت العلنـ�ة أو تـلك التي وراء  من أن تنشـــــــــــــط اإل ـبدالً 

ــبیل تحقیق تماســــــــك عر�ي  ــاند  أفر�قي   -  الكوال�س في ســــــ �ســــــ
ــبیــل  إ الخطوة الكثیرة التقــدم التي  تخــذهــا مجلس األمن في ســـــــــــ

إنهاء هذه الحرب فإن هذه االتصـــــــاالت تتعثر �عض الشـــــــيء 
ــأ عن الحدیث حول خطف طائرة   ــتنشــــــ نت�جة األجواء التي ســــــ

 على یدي شاب عر�ي من لبنان.  أفر�ق�ة 
 و��قى أمران: 

األول، هو أن حســـــــین محمد علي حر�ري نما وترعرع في  
ف أ�شــــــــع حرب تواجه شــــــــع�ًا. وعندما بدأت هذه الحرب ظرو 

ــرة من عمره، األمر الـــذي �عني أن هنـــالـــك   كـــان في العـــاشـــــــــــ
عشــرات حســین محمد علي حر�ري من الضــروري التن�ه ســلفًا 

ــوا مثـله فترة لهم وـ�اـلذات اـلذین أم  عتـقال في الســـــــــــــجون  إ ضـــــــــــ
اإلســــــــرائیل�ة وأمكن غســــــــل أدمغتهم �حیث �اتوا یتحر�ون مثل  

 جري تنو�مهم مغناط�س�ًا. الذین � 
ــین محمــد علي   أمــا األمر الثــاني، فهو أنــه إذا �ــان حســـــــــــ

جتهـاد من جـان�ـه ول�س ألنـه مجنـد لـدى  إ العمل�ـة �ـ  حر�ري نفـذَّ 
عتقاده  ســــالم، وفي إ د أنه معاد للعرب ولإل طرف ما، من المؤ� 

أن خطف الطائرة ســــ�حقق أفضــــل النتائج فإن عل�ه أن �ســــأل 
ــ�قوه من الفلســـــــــــــطی  ــ�ــة اـلذین ســـــــــــ نیین مـا اـلذي تحقق للقضـــــــــــ

 الفلسطین�ة من جراء خطف الطائرات. 
 وس�جد الجواب اآلتي: ال شيء. ال شيء على اإلطالق. 

 1987) أغسطس( آب 1 - مجلة "التضامن". لندن

     

 میل�ش�ات؟  حجاج... أم

) 1987یولیو  ̸ تموز 31ـما حـدث في مكـة یوم الجمعـة (
 خت�ار ألكثر من أمر.إهو 

م الســــــــــــــعودي، ولقـد نجحــت  خت�ـارًا للحزْ إمـا حـدث �ـان 
ختـ�ار وتـعامـلت مع محـاوـلة التشــــــــــــــو�ش  المملـكة في هـذا اإل

عمل�ـة تخر�ـب �ـالحزم المطلوب.  إلىالتي تحولـت  اإلیران�ـة
لحزم لكانت هذه المیل�شـــــــــ�ات التي ولو أن التعامل لم یتم �ا

لترفع الصـــــــــــور وال�افطات والهتافات، بدل  إیرانجاءت من 
ــعال أ ــى و�شــــــ ــر الفوضــــــ ــلي، أمعنت في نشــــــ ن تتعبد وتصــــــ

ــا لو لم یتم الحزم یوم  ــًا مثلمـــا أنهـ ــت  إالحرائق، تمـــامـ خترقـ
یتان األجواء السعود�ة لكانت هذه الطائرات  یرانالطائرتان اإل

 ستتمادى أكثر وأكثر.
 الُحْكم، ولقـد أكـد اإلیران�ـةخت�ـارًا للن�ـات إومـا حـدث �ـان 

ســــــتطاعتها  إالعر��ة التي في   أنه �ســــــتهدف الدولة إیرانفي 
د،  تجم�ع العرب والمســــلمین على موقف واحد أو شــــ�ه موحَّ 

ــكل ــتهدف الدولة التي تشـــــــــــ خط   - إذا جاز القول - و�ســـــــــــ
دمـا الفـارســــــــــــــ�ـة. وعنـ  - الـدفـاع الثـاني في المواجهـة العر��ـة

عتقــاد من �عض مجتهــد�ــه أنهم �فعــل حكم اآل�ــات ذلــك فإل 
الخل�جي عن طر�ق اإلخالل رت�ـاكـًا في الموقف إإذا أحـدثوا 

السـعودي والكو�تي فإنه �صـ�ح من السـهل علیهم  اإلسـتقرار�
عـندـئذ أن �طیلوا أمـد الحرب مع العراق. و�طـاـلة أمـد الحرب 

سقاط  لعراق إستطاع اإسترات�جي لهؤالء �عدما هو الهدف اإل
وذلك �صــــــــموده عســــــــكر�ًا وعلى  اإلنتصــــــــاررهاناتهم حول 

 صعید الجبهة الداخل�ة أ�ضًا.
خت�ـارًا ل�عض المواقف العر��ـة و�ـاـلذات إومـا حـدث �ـان 

لمواقف األطراف التي �ـانـت تعتمـد التنظیر القـائم على أن 
 - ي ال �ضمر لدول الخل�ج سوى الخیر، وأنهایراناإل  الُحْكم

ــدى لهذا    - طرافأي تلك األ ــتتصـــ إذا  ُحْكمالتتعهد �أنها ســـ
عت�ــار د دولــة مــا في الخل�ج. هــذا مع األخــذ في اإلهو هــدَّ 

�ان في حد  اإلیران�ة - الحرب العراق�ة إســــــــتمرارأن مجرد 
 ذاته تهدیدًا لكل دولة من دول الخل�ج.

خت�ارًا لجدوى سـ�اسـات وأسـلوب تعامل.  إوما حدث �ان 
مكة میل�شـــــــ�ات للتشـــــــو�ش  إلىات م اآل�كْ وعندما یرســـــــل حُ 

ر�ب ول�س حجاجًا للتعبد وأداء الفر�ضـــــة على أحســـــن والتخ
ما �كون عل�ه األداء، فهذا معناه أنه یرفض س�اسة المملكة 
القــائمــة على التوازن ودیبلومــاســــــــــــــیتهــا القــائمــة على الهــدوء 
وأســـــــــــــلوب تعاملها القائم على المرونة. �ذلك إن هذا معناه 

�ادلة بین كة والز�ارات المتالقواسم المشترَ  إن محاوالت إ�جاد
ــل�مة الن�ات من طرف واحد هو  ــ�ة �انت ســـ أهل الدیبلوماســـ

ي �ان یناور و�ماطل  یرانالطرف الســـعودي، و�ن الطرف اإل
 لكسب الوقت.

وما حدث �شـــــــــــــكل إجا�ة عن ســـــــــــــؤال یبدو �ما لو أنه  
�مكن أن  إیرانفي  الُحْكم�مثا�ة اللغز وخالصــــــــــته: هل أن  

�ــه المملكــة لمتوازن الــذي تحرص علیــد من النهج ا�ســــــــــــــتف
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قتراب لحظـة إتفـاق  إالعر��ـة الســــــــــــــعود�ـة و�وظف ذلـك عنـد 
 العالم على ضرورة وقف الحرب؟

ال ـ�أخـذ   إیرانفي  الُحْكمولـقد جـاءت اإلجـاـ�ة لتؤ�ـد، أن 
عت�ار بدلیل أنه ینشــــــــــط في ســــــــــبیل حمل هذا األمر في اإل

لي عن النهج المتوازن. المملكة العر��ة الســــعود�ة على التخ
ــل ــ�ات تهتف وتحرق وترفع  الُحْكمهذا   وعندما یرســـــــ میل�شـــــــ

الصـــــــور في شـــــــوارع مكة، فإنه بذلك �جعل المملكة تتحول  
، وخصـم  الُحْكمخصـم لهذا  إلىعت�ارات موضـوع�ة نت�جة إل

یتعمد، �ما  إیرانفي  الُحْكممن النوع الحازم، خصـــوصـــًا أن 
الســــــــــــــعودي �ــأنــه   الُحْكمتز فعلــه، اإلخالل �ــالورقــة التي �ع

الســــــــ�اســــــــي والمالي. ومع أن  اإلســــــــتقراري ورقة �ملكها وه
ل أن تجـد الســــــــــــــعودـ�ة ال تتمنى وال تتطلع وال تعمـل من أجْـ 
 الُحْكمأن    نفسها في موقف المعادي لهذه الدولة أو تلك، إالّ 

ي نت�جة لما حدث في مكة وضــــــــــــــعها في موضــــــــــــــع یراناإل
ي هذه اإلســـاءة. وحتى  یرانإلم اكْ الطرف الذي لن ینســـى للحُ 

الســــــــــــــوري على  الُحْكمتحر�ت �عض األطراف العر��ة (إذا  
ســــــــــــــبیـل المثـال) لتوظ�ف الخصــــــــــــــومـة التي حـدثـت و�بـداء 

ســـــــتعدادها للتوســـــــط فإن مثل هذا األمر ســـــــ�كون موضـــــــع إ
ــلفًا قد �جوز إ  ــتهجان. وســـــــــــ �أن هذه األطراف  اإلفتراض ســـــــــــ

وف ســــــــــــــتقول ما معـناه إن ظروف الحج هي الســـــــــــــــبب وظر 
ــتمرار  ــبب وأن   إســ ــتهدفة.  الحرب هي الســ ــت مســ المملكة ل�ســ

ولكن مثل هذا األمر ســقط نهائ�ًا و�اتت المملكة من دون أن  
تخطط لألمر في خط الــدفــاع األول. وعنــدمــا تجــد المملكــة  

هــذا   إلى نفســــــــــــــهــا في هــذا الموقع، وتنتقــل الكو�ــت من قبــل 
ــة على أبواب  ــك أن المنطقـ ــإن معنى ذلـ ــًا، فـ الموقع أ�ضــــــــــــــ

 بــد من مواجهــة مخطط  طورات �ــالغــة األهم�ــة وأنــه �ــات ال ت 
الـذي �ســــــــــــــتهـدف تطو�ـل أمـد الحرب وذلـك من خالل  إیران 

ــعود�ة  إر�اك الطرف العر�ي المقتدر، أي المملكة العر��ة الســـ
والكو�ــت اللتــان تلق�ــان من حكم اآل�ــات مــا لق�ــه العراق قبــل  

�ادت  سـ�ع سـنوات وما لقیته فرنسـا منذ أشـهر وما تزال، وما 
ي  یراناإل   الُحْكم ى �ثیرة وضــــع تلقاه مصــــر وتونس ودول أخر 

أســــماءها على الئحة تصــــدیر الثورة وهي الئحة طو�لة على  
 ما یبدو. 

و�صــــــــــــــرف النظر عمـا إذا �ـاـنت مواجهـة هـذه التطورات  
تتطـلب عـقد قمـة إســــــــــــــالمـ�ة أو عـقد قمـة عر�ـ�ة أو عـقد قمـة 

ى من وأخر مجلس األ   إلى عر��ة فإن تقد�م شـكوى  -  إسـالم�ة 
منظمـة المؤتمر اإلســــــــــــــالمي یـبدو أمرًا طب�عـ�ًا، ذـلك أن   إلى 

یون �ان تدبیرًا رســـــــــم�ًا وهو لو لم  یران الذي فعله "الحجاج" اإل 
ي تبنــاه من دون أن �كلف یران اإل  الُحْكم �كن �ــذلــك لمــا �ــان 

ــه إبداء األســـف أو تقد�م اإل  عتذار عما حدث، �ان �قول نفسـ
ــب�ه  الحجاج    الت صـــــــدرت عن عا نف إ إن ما حدث في مكة ســـــ

 یین. یران اإل 
ــة هو أن  ــة مكـــ ــادثـــ ــا في حـــ  الُحْكمو��قى أن أخطر مـــ

سـتطاع تفر�غ األشـ�اء من محتواها، سـ�كون،  إ ي، الذي یران اإل 
طالما ل�سـت هنالك مواجهة لمسـلكیته، قادرًا حتى على تفر�غ  
فر�ضـــــــــة الحج من محتواها ما دام �جیز لنفســـــــــه تحو�ل أ�ام 

لعمل الســ�اســي �أســلوب لممارســة ا ســ�ة منا   إلى فر�ضــة الحج  
أو   إیران فوضوي، وما دام قادرًا على تجنید األلوف من أبناء 

�عض الـــدول األخرى الـــذین �شــــــــــــــترط علیهم مقـــابـــل تـــأمین  
مكــة والمــدینــة التظــاهر هنــا والهتــاف هنــاك  إلى وصــــــــــــــولهم 

واإلحراق إذا تطلب األمر وقذف الناس �الحجارة. وفي ضوء 
ــلم ل�س تي ترمي بثقله الظروف الراهنة ال  ا على نفس �ل مســــ

من الصــــــــــــــعـــب إ�جـــاد األلوف الـــذین �قولون نعم ول�س من  
الســــــهل على الســــــلطات الســــــعود�ة التأكد مما إذا �ان اآلتي 

التعبـد وتـأد�ـة الفر�ضــــــــــــــة   إلى البالد هو مســــــــــــــلم یتطلع  إلى 
�خفي   اإلیران�ة المقدســـــــــــة أم هو مجند في میل�شـــــــــــ�ات الحج  

 ة. ًا أو آلة حاد تحت ثوب اإلحرام سكین 
و�ذا �ـــان لن یتم توحیــــد الموقف العر�ي فهــــذا �عني أن  
مـكة المكرـمة ســــــــــــــتكون الجبـهة الـثانـ�ة التي ســــــــــــــ�فتحـها حكم 

 اآل�ات. 
الســــــــــــــعودي أكثر أوراق التوحـید وأهمهـا  الُحْكم وفي أـیدي 

ورقة الدعم، والتي �ات من الضـروري تعدیلها في ضـوء فرز 
الســــــــــــــنـة هي  تـذ�یر فـإن هـذه ال بـد منـه للمواقف العر��ـة. ولل 

األخیرة التي حــددتهــا قمــة �غــداد للــدعم والتي �موجبهــا یبــدو  
ــتفیدین من هذا الدعم. وهو هكذا   الُحْكم  ــوري أكثر المســـــ الســـــ

 منذ أن تم عقد هذه القمة في �غداد قبل عشر سنین. 
 یتم توحید الموقف العر�ي أم تتم عمل�ة الفرز؟ 

ــة   للمرة األولى تبـــدو المملكـــة العر��ـــة  الســــــــــــــعود�ـــة معن�ـ
 ن معًا... و�األهم�ة نفسها.�األمر�ْ 

 1987 آب (أغسطس)  8 - مجلة "التضامن". لندن

     

 تونس تتحمل المسؤول�ة أوالً 

خرى، وال یـبدو أنهـا ســــــــــــــتكون أخیرة، تتردد األنـ�اء مرة أُ 
التي تفیـد �ـأن الجـامعـة العر��ـة في مـأزق مـالي �ختلف عن 
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ه إذا �ــانــت لن ت�ــادر الــدول المــآزق الســـــــــــــــا�قــة، �معنى أنــ 
األعضـــــــــــــاء وتنجد األمانة العامة ب�عض المال، منحة �ان 

ن العام هذا المال أو تســـــدید أقســـــاط تأخر دفعها، فإن األمی
ذلي القلیبي ســــــــــ�جد نفســــــــــه �ســــــــــتغني عن موظفین،  الشــــــــــا

و�خفض مرت�ـات موظفین، ور�مـا ال �جـد مـا یواجـه �ـه الحـد 
 المرت�ات... وهكذا. األدنى ف�جري تخف�ضًا ثان�ًا على

ــ�ة  ــع ل�س مفاجئًا �النســــــــ األمین العام.   إلىوهذا الوضــــــــ
ــابق والمأزق الحالي لم �كن في  نتظار  إوهو بین المأزق السـ

وال حتى تنفیذ وعود، و�نما �ان �أمل في أن  حلول ســحر�ة،
ها إنقاذًا إنعقادیتم عقد القمة العر��ة التي ال تنعقد و�شــــــــكل 

تعاني منه الجامعة العر��ة.  ذي  ال ءللوضــــــــع المالي الســــــــي
ــتفادة من أي ل ذلك �ان یتحرك محاوًال اإلولعله من أجْ  ســــــــــ

 بوادر وفاق عر�ي �ستشف إمكان�ة حدوثها.
 إلىالعر��ـة مع الجـامعـة العر��ـة یـدعو وأمر الحكومـات 

ــدید   الحیرة، ذلك أن معظم هذه الحكومات ملتزمة �عدم تســــــــ
لتزام �التســـدید. وال اإلاألقســـاط المترت�ة علیها بدل أن �كون 

ندري ما الذي �قوله المســــــؤولون العرب لألمین العام عندما 
یثیر معهم مسألة العجز المالي، وما إذا �ان هنالك أسلوب 

ب معین �عتمده، لكننا نجیز ألنفســــــنا �صــــــحافیین أن طُ تخا
نشـــــیر في ضـــــوء ما نســـــمعه من المســـــؤولین العرب، الذین 

أو في األحادیث الصـحف�ة  نثیر في جلسـات المناقشـة معهم
التي نجر�ها �غرض النشــــــــــر دور الجامعة العر��ة ولماذا ال 

ــت�قى تنتقل من عجز  إلىهتمام بها، إ �حدث  أن الجامعة ســـ
ر، مـــا دامـــت غیر قـــادرة على أن تكون فعـــالـــة وأن آخ إلى

الزمن العر�ي الراهن هو زمن العمــل اإلقل�مي، ومــا دامــت 
ن الطب�عي أال ل القومي فمِ الجــامعــة العر��ــة هي رمز العمــ 

 هتمام.إ تلقى أي 
ومن المؤ�ـد أنـه لو �ـانـت الجـامعـة في بلـد قوي و�طمح  

تستض�فها    دور لكان للجامعة دور، ولكانت الدولة التي  إلى
تشـــــكل ســـــندًا قو�ًا لها. وال نعتقد أن الدول األعضـــــاء �انت  

الجامعة أ�ام �انت في مصــــــر �شــــــكل   إلىلتزاماتها إتســــــدد 
ــ�ف  روتیني، و�نما تهی�ًا لدور الدولة التي تعفوي أو  ــتضـــ ســـ

، 1970الجامعة. ونحن هنا نتحدث عن مصـــــــــــر حتى عام 
 حد ما عن مصر خالل السنوات الثالث الالحقة. �لىو 

وقد �جوز القول إنه على الرغم من أن الوضـــــــــع المالي 
ــب�ًا أكثر  ــ�عینات �ان نسـ ــتینات والسـ للجامعة العر��ة في السـ

أن   ة الدولة المضـ�فة، إالَّ ضـع المالي لحكومسـتقرارًا من الو إ
الدولة المصـــــر�ة �انت دائمًا تتصـــــرف على أســـــاس أنه إذا 

ــو�ة إث أن ت�اطأت إحدى الدول في دفع حد لتزامات العضـــــ

المترت�ة علیها فإنها جاهزة لكي تضـــغط في شـــكل أو آخر، 
ــانــد الجــامعــة ألن  ولكي تتــدخــل، بــل إنهــا جــاهزة لكي تســـــــــــــ

ل في حد ذاته �س�ًا �بیرًا للدولة وأن كِّ وجودها في مصر �ش
قرارًا ســــــــــــــ�اســــــــــــــ�ًا یتخذه مؤتمر ینعقد في إطار الجامعة قد 

 ض مصر أضعاف ما تكلفته.وِّ �ع
وما �انت تلقاه الجامعة العر��ة وهي في مصــر ال تلقاه  
مع األســــــــــــــف في تونس، وهـذا أفـقد األمـاـنة العـامـة �قـ�ادتهـا  

ــ�ة ورقة دعم �برى. ونالحظ أن ه منذ البدا�ة تعاملت التونســـــ
ظ مع الجامعة العر��ة، ولم تبد  الدولة التونســـــــ�ة �حذر وتحفُّ 

تونس، ونكـــاد نقول إن هنـــالـــك ق�ـــادات   إلىرت�ـــاحـــًا لنقلهـــا إ
ــ�ة  عتبرت ذلك عبئًا یلقى على الكاهل التونســـــــــــــي،  إ تونســـــــــــ

ول�س إنجازًا ما �ان من الســـــــــــهل أن تحققه تونس. ولو أن 
األمر �مثل تعامل مصـــــــــــــر،   الدولة التونســـــــــــــ�ة تعاملت مع

لكـــانـــت دعمـــت الجـــامعـــة وعززت شــــــــــــــــأنهـــا. ولكن الـــدولــة 
الجامعة على أســاس أنها أمر التونســ�ة ما زالت تتعامل مع 

طارئ وســــیزول. ولو �ان ذلك �حدث �ســــبب حرص الدولة 
أن مـا  التونســــــــــــــ�ـة على الوقوف محـایـدة ألمكن تفهمـه، إالَّ 

ناع �جدوى  تق�حدث ســـــب�ه عدم الترحیب الضـــــمني وعدم اإل
 الجامعة العر��ة.

ــاذلي القلیبي �قود الجامعة  ومن هنا �جوز القول إن الشـــ
من دون أن �كون لــه العمق التونســــــــــــــي  العر��ــة من تونس

الشــــــــب�ه �العمق المصــــــــري الذي �ان لمحمود ر�اض، ومن 
المصـــري،  الُحْكمن وجدا في قبل لعبد الخالق حســـونة، اللذیْ 
ناصــر، ســندًا �بیرًا یرد عنهما و�الذات في فترة جمال عبد ال

 خرى.لعجز المالي وأي مخاوف أُ مخاوف ا
�س له العمق األقوى، ذلك إن الشــــــــــــــاذلي القلیبي ل  �لىو 

 إلىونعني �ــه دول منطقــة المغرب، وهــذا قــد �كون عــائــدًا 
�عض الحســـــاســـــ�ات الســـــائدة في هذه الدول. ولو أن تونس  

شــكل الذي ومعها دول المغرب ســاندت الشــاذلي القلیبي، �ال
المصـري الجامعة العر��ة ألنها موجودة في   الُحْكمسـاند ف�ه 

علت �ل الدول تتعامل مع القاهرة، لكانت هذه المســــــــــاندة ج
ــایرة منها  إالجامعة �طر�قة أكثر تهی�ًا، أو أقل   ــتهانة، مســـ ســـ

لدول منطقة المغرب، ولكانت هذه المســــاندة أ�ضــــًا تســــببت  
ــوع لتزامات العضــــــــو�ة �حیث الإفي تســــــــدید   ی�قى الموضــــــ

عتـقاد ـ�أن إلهـاجس األمین العـام، و�حـیث ال یتعزز االمـالي  
تم تأســ�ســها في القاهرة وســتتم   الجامعة العر��ة �انت شــر�ة

تصــفیتها في تونس، إذا �انت الحال ســتســتمر على ما هي 
 عل�ه.

و��قى أن الجــامعــة العر��ــة ال تملــك ســــــــــــــوى ســــــــــــــمعــة  



101 
 

أن   �لىت�ح لها. و أُ   المؤسـسـة التي �مكن أن تحقق الكثیر إذا
تحـدث المعجزة وتنعـقد القمـة العر�ـ�ة المؤجـلة، هـل �جـب أن 

ًا فوق رأس الشـاذلي القلیبي الذي ی�قى سـ�ف التصـف�ة مشـهر 
تنــام هواجس المــأزق المــالي معــه، وتــأكــل من صــــــــــــــحنــه،  

 وتسافر معه في �ل مكان؟
و�ذا �ـان �ثیر على الـدول األعضـــــــــــــــاء أن تجمع لهـذه  

رمزًا جیدًا للعمل القومي تســـــــــعة  المؤســـــــــســـــــــة التي تشـــــــــكل
 صارحة ضروري.وعشر�ن ملیون دوالر فإن واجب الم
ــدیـــــــد  لتزامـــــــات، أو إعالناإل ومن اآلن وحتى تســــــــــــــــــ

المصــــارحة، فإن في ید الدولة التونســــ�ة أن تقول: اْدعموها 
 نقلوها.إأو 

تخـــذت هـــذا الموقف فـــإن الـــدول إومن المؤ�ـــد أنهـــا إذا 
لتزامات... ولو �التقســ�ط.  إاألعضــاء ســتســدد ما علیها من 

وشــــــــــیئًا فشــــــــــیئًا تصــــــــــ�ح الجامعة العر��ة مال�ًا مثل منظمة  
 الفلسطین�ة ومجلس التعاون لدول الخل�ج.التحر�ر 

 1987) أغسطس( آب 15 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ؟ ع" اإلمكانات العر��ةهل نشهد والدة "تجمُّ 

دث  ذي حي الیراننقضـت أ�ام على الشـغب اإلإاآلن وقد 
ــة �ان �مكن  ــاكســـــــــــ  إلىحتواؤها  إفي مكة وتطور من مشـــــــــــ

�مكن مالحظــــــة  تخر�ــــــب ترك في النفوس مرارة عم�قــــــة، 
 األمور اآلت�ة:

ــالمي و�الذات رد فعل   - أوالً  إن رد الفعل العر�ي واإلسـ
تســم �ما �شــ�ه الروح الر�اضــ�ة. ولقد تعاملت إ�عض العرب 

وى مع فداحة أكثر�ة الدول مع ذلك الحدث �أسـلوب ال یتسـا
 األمر.

ــب�ه اإل ــائد �أن  ومثل هذا التعامل قد �كون ســـ نط�اع الســـ
 إلىالســــــــــعود�ة ال تحبذ المواقف التي تمیل المملكة العر��ة 

الموقف  تخاذل ذلك فال ضـــرورة إلأقصـــى التشـــدد، ومن أجْ 
المتشــــــــــــــدد من جـاـنب اآلخر�ن. ـ�ذـلك ـقد �كون ســــــــــــــبـ�ه أن 

صــــ�ح صــــراعًا تصــــعید الخالف �حیث � إلىالتشــــدد ســــ�قود 
ي جعله یراناإل  الُحْكمن، خصــوصــًا أن في مقدور بین مذهبیْ 

ــل في مكة عن إهكذا، أو فلنقل،  ــًا، أن الذي حصـــــــ فتراضـــــــ
ســــــــتهدف الوق�عة من خالل التفجیر  إســــــــابق تدبیر وتدر�ب 

 المذهبي.

في الوقت نفسـه إن قراءة الموقف السـعودي من  - ثان�اً 
ــعود�ة ال تحبِّ  ــة السـ ــ�اسـ ــدد، مبن�ة على  ذمنطلق أن السـ التشـ

ــع الذي هي عل�ه  ــاس ظروف لم تكن المملكة في الوضــ أســ
ــعود�ة قبل حادث مكة لطب�عة العالقات  اآلن. فالرؤ�ة الســــــــ

تختلف عن رؤ�تها �عد ذلك  إیرانالعر��ة واإلســـــــــــــالم�ة مع 
ــتهدَ  فة  الحادث، �معنى أن المملكة قبل الحادث لم تكن مســــــ

المرونة رح�ًا في  �شـكل م�اشـر و�ذلك ترى أن �كون هامش
، بینمـا ـ�اـتت �عـد الحـادث إیرانم اآلـ�ات في كْ التعـامـل مع حُ 

فة و�شـــــــــكل م�اشـــــــــر، األمر الذي �عني أن هامش  مســـــــــتهدَ 
المرونة ســـــــــــ�ضـــــــــــیق، ور�ما لن �كون للمرونة هامش على 

 اإلطالق.
�عـد حـادث مكـة �ـان من المتوقع أن یـبدأ تحرك   - ـثالـثاً 

دیون �جوالت و عســـــ�اســـــي ســـــعودي �حیث �قوم م�عوثون ـســــ 
نط�اعًا �خطورة  إعلى العواصــــــم العر��ة واإلســــــالم�ة تعطي 

ــل. لكن الذي حدث هو أن التحرك �قي في إطار  ما حصـــــــ
ــا إبالغ  ــك م�عوثون و�نمـ ــالـ ــه لم �كن هنـ ــدي، �معنى أنـ تقلیـ
رســــــــــائل بواســــــــــطة الدیبلوماســــــــــیین الســــــــــعودیین في �عض  

أو   العواصـــــــــم العر��ة واإلســـــــــالم�ة. وعندما ترى هذه الدولة
 اإلهتمامنحصـــرت في أضـــیق الحدود فإن  إتلك أن المســـألة 

�الحدث یتضــاءل، و�التالي �صــ�ح رد الفعل من النوع الذي 
 تغلب عل�ه المجاملة، بینما المطلوب موقف أساسي.

فترضت أنه ما دام إوقد تكون المملكة العر��ة السعود�ة 
ًا طـارئـًا فـإن مـا إجتمـاعـ وزراء الخـارج�ـة العرب ســــــــــــــ�عقـدون 

كن أن تحقـقه مهمـة الم�عوثین الخـاصــــــــــــــین یتحقق خالل  م�
 .جتماعهذا اإل

�ـان  جتمـاعلكن التـأجیـل الـذي طلبتـه ســــــــــــــور�ـا لهـذا اإل
ي. ولقد �ات واضـــــــحًا منذ ثالث  یراناإل الُحْكممكســـــــ�ًا حققه 

عر�ي �مكن أن �حقق خطوة    جتماعسنوات أن أي تأجیل إل
ــعید مواجهة موقف  ، وهمن الحرب  إیرانمتقدمة على صــــــــ

ومنذ ثالث ســـــــــنوات  ي.یرانم اإلكْ أي التأجیل، مكســـــــــب للحُ 
 إجتماعالسوري هو طالب التأجیل أو معرقل أي    الُحْكمفإن  

الطـارئ لوزراء الخـارج�ـة  جتمـاعاإل إلىعر�ي. و�ـالنســــــــــــــ�ـة 
ــار إل�ه، �مكن القول إن  ــوري �طلب   الُحْكمالعرب المشـــ الســـ

لي  صــدور تغن �صــب م�اه مثلجة على التأجیل تصــرف �مَ 
ــبب   نت�اهضــــــــب. والالفت لإل �الغ أن طلب التأجیل جاء �ســــــ

ــ�خ زاید   إلىز�ارة قام بها  ــق رئ�س دولة اإلمارات الشـــــ دمشـــــ
دمشـــــق   إلىســـــلطان. ومن المؤ�د أن ز�ارة الشـــــ�خ زاید  بن

ــارك في محـــادثـــاتهـــا وز�ر   �مكن أن تتم من دون أن �شــــــــــــــ
 خارجیته ووز�ر خارج�ة سور�ا.
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شـــــــهدته مكة   دث الذينوع الححدث من   إلىو�النســـــــ�ة 
ـفإـنه ال ـتأجـیل �جوز، أو ـ�األحرى ال عـذر �علو على واجـب 

 .جتماعالمشار�ة في اإل
قبـل حـادث مكـة �ـانـت التســــــــــــــم�ـة المـأخوذ بهـا   - را�ـعاً 

". و�ــــان ال�عض اإلیران�ــــة - للحرب هي "الحرب العراق�ــــة
ــاس أنها تدور في منطقة   ــمیها "حرب الخل�ج" على أســــــ �ســــــ

 ودول الخل�ج. إیرانن أنها بیى أساس الخل�ج ال عل
وجـاء حـادث مكـة ومن قبلـه األحـداث التي تالحقـت في  

األمیر لتؤ�ـد أن  إغت�ـالمحـاولـة  إلىالكو�ـت من التفجیرات 
الحرب هي حرب الخل�ج حتى إذا ت�اعدت ســــــــلطنة عمان، 

الح�اد والحفاظ   إلىختارت دولة اإلمارات الموقف األقرب �و 
عتماد التر�ث  إ ، وآثرت قطر إیرانع على القنوات ســــــــــالكة م

 وتصرفت ال�حر�ن وفق قاعدة المسایرة.
دمشـــــق (التي لوال  إلىومن المؤ�د أن ز�ارة الشـــــ�خ زاید 

 إلىأنهــــا مقررة لبــــدت �مــــا لو أن رئ�س اإلمــــارات توجــــه 
دمشق في مهمة خل�ج�ة ول�س للق�ام بز�ارة رسم�ة) ستكون 

في �ـد أنـه من المؤ لهـا آثـار مهمـة في المـدى غیر ال�عیـد. و 
ــوء  ــور�ا �موجب قرارات   إلىلتزامات المال�ة  نتهاء اإلإضــــ ســــ

قمة �غداد والتي تتحمل الســــعود�ة والكو�ت الحصــــة الكبرى  
ختناقات وواجب التســـــــــــــدید في الوقت المحدد من جهة، واإل

الســــــور�ة من جهة أخرى، فضــــــًال عن الوجود  قتصــــــاد�ةاإل
لمناطق التي م الســــوري في لبنان و�الذات في اكْ الحیوي للحُ 

العر�ي األكثر فعال�ة العمق  - عبیرإذا جاز الت - تشــــــــــــــكل
، فــإن محور الحــدیــث بین الرئ�س الســــــــــــــوري ورئ�س  یرانإل

همــا الثنــائي، قــد �كون إجتمــاعدولــة اإلمــارات، و�ــالــذات في 
الســــــــــــــوري �حـل  الُحْكمجرى حول مهمـة �مكن أن �قوم بهـا 

و�ة من جهة،  الكثیرة الصــع قتصــاد�ةاإلختناقات �موجبها اإل
ي و�ضــــــــــــــعـاف یرانر اإلقـابـل رفع الغطـاء العر�ي عن الـدو م

 الُحْكمشـــــأن العمق اللبناني لهذا الدور. وفي الماضـــــي �ان 
الســــــــــــــوري ال �فعـل ذـلك �حجـة عـداـئه للحكم العراقي و�قول 
للخل�جیین مـا معنـاه أن الخالف بینـه و�ین العراق "شـــــــــــــــأن 

ــل ــؤون الداخل�ة التي ال مصـــ حة ألحد أن �عثي" من نوع الشـــ
المنطق مـــا دام  یتـــدخـــل فیهـــا، و�رتضــــــــــــــي الخل�جیون هـــذا

ن، أحدهما �حكم ســـــور�ا واآلخر �حكم في الخالف بین �عثیْ 
العراق. أما �عد حادث مكة فإن المسـألة لم تعد �ذلك و�ات 

السوري مطل�ًا خل�ج�ًا    الُحْكمن الن�ات من جانب سْ إظهار حُ 
 وال بد من إظهاره.

ــاً  ن للموقف ازرة في العلَ المواقف مؤ إن أكثر  - خامســــــ
عت�ار الموقف إ الموقف المصري. و�ان �مكن  السعودي هو  

الســـــــ�اســـــــي الذي عّبر عنه الرئ�س حســـــــني م�ارك أنه جاء 
نت�جـة للموقف اـلدیني اـلذي عّبر عنـه شــــــــــــــ�خ األزهر، لكن 

نط�اعًا �أن مصــــر إن في وقت واحد �عكس صــــدور الموقفیْ 
 ودي.ة تؤازر الموقف السعها الس�اس�ة والدین��ق�ادتیْ 

ي من جهة والتعدیل المتدرج یرانوفي ضــوء التصــعید اإل
في أســــــــــــــلوب التعــامــل الســــــــــــــعودي فــإن طب�عــة العالقــات 

ــر�ة ــكل عامل   - المصـــ ــهد نقلة نوع�ة تشـــ ــعود�ة قد تشـــ الســـ
ــر   الُحْكمضــــغط على  الســــوري. بل إن األمر ر�ما ال �قتصــ

قد تشـــهد  الســـعودي، و�نما - على رفع درجة الود المصـــري 
ــاحة العر��ة خر�طة تحالفات جدیدة تتجاوز التحفظات   الســــــــ

ــا�قة حول  ــر �إتفاق�ة �امب د�فید ما دامت إالســــ رت�اط مصــــ
ــا   ــاتهـ ــة وقنـ ــار المنطقـ ــدول الكبرى مألت �حـ ــل الـ أســـــــــــــــــاطیـ

  إیرانرت�اطه �إالســــــــــــوري لن �فك   الُحْكموخل�جها. و�ذا �ان 
جمعــًا  على حــالــه، فــإن ت یرانو�ســــــــــــــتمر العمق اللبنــاني إل

��ًا قد ی�صــــــر النور وقوامه الســــــعود�ة والعراق ســــــ�اســــــ�ًا عر 
ــة واألردن  ــة ال�من�ــ ــة العر��ــ والكو�ــــت ومصــــــــــــــر والجمهور�ــ
ــة، وهـو ـتجـمـع  ــطــیـن�ـــــ ــة اـلـتحـرـ�ر اـلـفلســــــــــــ واـلمـغـرب وـمـنظـمـــــ
اإلمكانات العر��ة مال�ًا و�شــر�ًا فضــًال عن أنه التجمع الذي 

ة  قطب الدول العر���ملك مرونة التنســــــیق الســــــ�اســــــي و�ســــــت
د في هذا التجمع أنه جامعة عر��ة مصـغرة  األخرى التي تج

 ول�س محورًا ضد اآلخر�ن.
نه منذ حادث مكة تســیر التطورات ضــمن إ�قاع إو��قى 

الفــــارســــــــــــــ�ــــة على  - تطغى ف�ــــه طبول المواجهــــة العر��ــــة
حتماالت التعا�ش. وتجمع اإلمكانات العر��ة مال�ًا و�شـــــر�ًا  إ

الجموح   ي العر�ي لمواجهةمع الصمود والتصدهو عمل�ًا تج
الفارسـي، خصـوصـًا أن "آ�ات هللا" في طهران وقم یتطلعون  

وضـــــــــــع العرب تحت ه�منتهم �الطر�قة التي مارســـــــــــها    إلى
 العثماني في الماضي. الُحْكم

 1987آب (أغسطس)  22 - مجلة "التضامن". لندن

     

 واقعة لها داللتها بین الملك فهد وتاتشر 

ــه األخ ــارتـــ ــادم   إلىیرة خالل ز�ـــ ــا، عرض خـــ ــان�ـــ بر�طـــ
عبد العز�ز أمام رئ�ســـــــــة   ن الملك فهد بنن الشـــــــــر�فیْ الحرمیْ 

الوزراء مارغر�ت تاتشـر، تصـورًا لما سـتكون عل�ه األوضـاع 
في منطقـــة الخل�ج، إذا �ـــانـــت الـــدول الكبرى لن تســــــــــــــتبق  
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األمور، وت�حـث عن حـل جـذري للحرب اـلدائرة منـذ ســــــــــــــ�ع  
 .إیران" في ات هللام "آ�كْ لعراق وحُ سنوات بین ا

ــه �ـان المـلك فهـد واقعـ�ًا  وفي التصــــــــــــــور اـلذي عرضــــــــــــ
 وموضوع�ًا وصر�حًا �عادته.

و�ذا �ان ل�س من المرغوب ف�ه أن ینشــــر الصــــحفي ما 
یدور في جلســـــــــات المحادثات بین الحكام، إذا ت�ســـــــــرت له 
�عض التفاصیل وخصوصًا في جلسات المحادثات الثنائ�ة،  

مضـمون الحدیث وفي الوقت   إلىالجائز أن �شـیر  فإنه من
 المناسب.

ــ�ًا أكثر من الوقت الراهن  وال نعتقد أن هنالك وقتًا مناســـــ
فحوى ذلك الحدیث الذي جرى قبل �ضـــــــــــعة   إلىلإلشـــــــــــارة 

 أساب�ع بین الملك فهد والسیدة مارغر�ت تاتشر.
كـان موضــــــــــــــوع الحـدیـث �ـالط�ع هو الحرب اـلدائرة بین  

نه عرضــــــــه قال الملك إوفي التصــــــــور الذي  . �یرانالعراق و 
�خاف أن تتطور األمور �حیث تصــــــ�ح هذه الحرب عالم�ة 
إذا �ـــــانـــــت الـــــدول الكبرى لن تتـــــدارك األمر وعلى وجـــــه 

 السرعة.
لن ترتدع، فإن  إیرانوأضــــاف الملك فهد، أنه إذا �انت 

دة، و�ــالتــالي دول مجلس التعــاون الخل�جي ســــــــــــــتكون مهــدَّ 
ل أن تحمي  أجْ  خ�ارات ال تر�دها من  إلىســــتكون مضــــطرة 

 نفسها.
وقائع، وحدد نقاط الضـــعف والقوة في  إلىوأشـــار الملك 

الموقف. ومع أنـــــه في العـــــادة حر�ص على أن �مزج في 
ــبق له أن فعل  ــ�حة، (كما ســـــ حدیثه التحذیر �التنب�ه �النصـــــ

أنــه  ن)، إالَّ لتقى في البیــت األب�ض �ــالرئ�س ر�غــاإعنــدمــا 
ــاف الت ــر أضـ ــة  في حدیثه مع مارغر�ت تاتشـ مني على رئ�سـ

یئًا، وعلى وجه الســــرعة ألنه ال وزراء بر�طان�ا �أن تفعل شــــ 
 یرى في األفق سوى األخطار.

وـقد ردت ـمارغرـ�ت ـتاتشــــــــــــــر ـ�القول ـما معـناه: إن اـلذي 
�سمع �المك �ا صاحب الجاللة یدوخ. أال ترى أنك متشائم  

 �عض الشيء؟
وودع الملك فهد رئ�ســـــة وزراء بر�طان�ا �اإلصـــــرار على 

تعي اـلدول الكبرى مـاذا �حـدث في منطـقة الخل�ج، وـقال  أن
 إلىه ها إن التشــــــــــــــاؤم الذي تشــــــــــــــیر إل�ه هو في نظره تن�ُّ ل

 الخطر اآلتي في أي لحظة.
ــاب�ع، و�عـدمـا �ـاـنت غیوم   كـان ذـلك قـبل �ضــــــــــــــعـة أســــــــــــ

ئیل�ة بدأت تتالشــــى  اإلســــرا - اإلیران�ة - الصــــفقة األمیر��ة
 وتتضح األمور على حقائقها.

أت التطورات تتالحق وتؤ�ـد أن "آ�ـات  ذـلك بـد ومن �عـد

ســـــتعداد للتجاوب مع أي مســـــعى ســـــلمي، إهللا" ل�ســـــوا على  
ــدوا في قرار مجلس األمن  ــدل أن �جـ ــًا  598وأنهم بـ مخرجـ

لون ختـاروه ألنفســــــــــــــهم، إذا بهم �حوِّ إالئقـًا للوضــــــــــــــع الـذي 
ر األمور و�نفـــــذون في مكـــــة المكرمـــــة األنظـــــار عن جوه

 �ة تخر�ب شر�رة.وخالل موسم الحج عمل
ــار إلیهــا، والتي  و��قى أننــا، ونحن نورد الواقعــة المشـــــــــــــ
تتعلق �الحدیث الذي دار بین الملك فهد والســــــیدة مارغر�ت  

 تاتشر، نجد أنفسنا نتساءل:
ــاه الخل�ج  ــامالت التي مألت م�ـ ــاقالت والحـ ــل أن النـ هـ

ي هي یراناإل الُحْكملغــــام التي زرعهــــا وتتحرك وســــــــــــــط األ
المـلك فـهد عن تخوـفه  ة اـلدولـ�ة التي أعربمـقدـمات للمواجهـ 

 من حدوثها؟
ه، ونصــــــــح، وتمنى  ر، ون�َّ وهل أن الملك فهد عندما حذَّ 

ــة وزراء بر�طـانـ�ا، ـ�ان یتطلع  طرف �مـلك  إلىعلى رئ�ســــــــــــ
ــا یر�ــــده الخل�جیون ووجــــد في إالقــــدرة على  ســــــــــــــت�عــــاب مــ
تشـــر هذا الطرف الذي �ســـتط�ع مخاط�ة اإلدارة مارغر�ت تا
 �األسلوب الذي ال �خاطب هذه اإلدارة أحد؟األمیر��ة 

ن الهدف من حادثة أكذلك إننا نجد أنفسنا نتساءل: هل  
مكة هو وقف الحدیث عن المســــــــجد األقصــــــــى، �معنى أن 
المســــــــلمین، �عد اآلن، ســــــــیهتمون �الحدیث عن مكة، وعن 

ــ�كون الذي جرى فیها ولها، وع ن طب�عة األخطار التي ســــــــــ
 . وهكذا؟علیها موسم الحج المقبل..

و�الحد األدنى من التحفظ نقول إنه قد �كون الهدف من 
حادثة مكة هو أن یتوقف الحدیث عن المســـــجد األقصـــــى. 
وفي مثــل هـذه الحــال فـإن الضــــــــــــــغوط األمیر��ــة، و�ـالـذات 

ــترتاح  ــرائیل ســــــ ــمنًا إســــــ ذلك،   إلىاألطراف التي تراعي ضــــــ
ــغط على و� ــل یراناإل الُحْكمالتالي لن تضـــــ ي، وتتر�ه یواصـــــ
ــ�اب إ ــلمین، وتتر�ه یهیئ �ل األســـ ــتهانته �العرب و�المســـ ســـ

للمواجهـــة الــدول�ـــة في منطقـــة الخل�ج، وهي المواجهـــة التي 
عبد العز�ز  أوضـــــــح تخوفاته منها ورؤ�ته لها الملك فهد بن

على حد مرجع ســــــــــعودي  - أمام مارغر�ت تاتشــــــــــر. وتلك
�انت إحدى المرات القلیـلة التي یتحـدث فیـها خادم   - مطلع

ــائمًا  ن الشـــــر�فیْ رمیْ الح ن �أســـــلوب بدا ف�ه أنه ل�س فقط متشـــ
من التطورات، و�نما حز�ن على المصـیر الذي سـتنتهي إل�ه 

 المنطقة.

 1987 آب (أغسطس)  29 - مجلة "التضامن". لندن
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جح�م ضغوط الحرب وال جنة            
 الالحرب والالسلم 

ــي على ــنة ُأخرى تنقضـــــ ،  ةران�اإلی -الحرب العراق�ة  ســـــ
ــك ـقائم داخـل العراق   والرهـان الخمیني ال یتحقق. ـفالتمـاســــــــــــ

ــائدة. و�ما أن هنالك ســـع�ًا و�صـــرارًا من أجْ  ل أن وال�قظة سـ
تتوقف الحرب، هنالك في الوقت نفســــــــه إســــــــتعداد لمواجهة 

ــ�ة ي على طول الجبهة وفي یرانالعناد اإل ــ�اســـــ المحافل الســـــ
 والدول�ة والعر��ة.

التحرك الــدیبلومــاســــــــــــــي  ولم �حــدث أن ت�ــاطــأت خطــة
لســـــ�اســـــي، ألن معر�ة تدور في هذه المرتفعات، أو حول وا

تلك ال�حیرة أو عْبر تلك الكث�ان. �ذلك لم �حدث أن طالت  
إســــــــــــــتراحـات المحـار�ین المـدافعین عن األرض والســــــــــــــ�ـادة  

ــ�اع�ة  تلك   إلىتنتقل من هذه الدولة  والكبر�اء، ألن لجنة ســـ
ــ� ــطاء قارات العالم الخمس، أو ألن وســـــــــ طًا من بین الوســـــــــ

ن �جرب حظـه لعلـه �صــــــــــــــیـب نجـاحـًا لم الكثیر�ن �حـاول أ
 یتحقق آلخر�ن.

ولم �حـــدث أن توقفـــت أعـــداد المز�ـــد من المقـــاتلین، وال 
أقســــــى أنواع التدر�ب، لمجرد  إلىإخضــــــاع الذین لم یتدر�وا 

ــارة أن ـ�ارـقة أمـل ظهر  ت في األفق وـ�دت �مـا لو أنهـا إشــــــــــــ
دول�ة حدث في �عض المواقف الأن تبدًال أســـــاســـــ�ًا ســـــ�  إلى

 لمصلحة وْقف الحرب.
وعندما �انت الدیبلوماســــــ�ة العراق�ة تنشــــــط �الدینام�ك�ة  
التي إتســـــمت بها تبین أن هیئة التصـــــن�ع الحر�ي �انت في 

آخر یتمثل في تطو�ر  الوقت نفســـــــــه تنشـــــــــط على صـــــــــعید 
ــلحة ــوار�خ �عیدة المدى، وتأمین إحت�اجات  أســــــ ، و�نتاج صــــــ

یرة، وعندما تقضــــــي الخطط �إنشــــــاء المز�د الج�ش من الذخ
ــكر�ة فهذ ا �عني أنه ال بد من تأمین الذخیرة  من الفرق العســـ

محل�ًا لأللوف الجدیدة من المقاتلین، فضـــــــــــــًال عن أن أكثر 
اإلحت�اجات خطورة على القرار الوطني المســـــتقل ســـــ�اســـــ�ًا  

اـلذخیرة   إلىالقمح واإلحت�ـاج  إلىســــــــــــــكر�ـًا هو اإلحت�ـاج وع
 غ�ار.وقطع ال

في الســــنوات الســــ�ع الماضــــ�ة من الحرب لم �حدث أن 
إتجـــه التفكیر العراقي في اإلتجـــاه القطري نت�جـــة مرارة من 
هــذا الموقف العر�ي أو ذاك، و�ســــــــــــــتمرت تتردد أن مقولــة 

ــة ألن  ــه العر��ـ ــدافع عن أمتـ ــدافع یراناإل الُحْكمالعراق یـ ي یـ
ه األمة ي �ســــــــــــــتهدف هذیراناإل الُحْكمعن أمته العر��ة ألن  

مواصــــــــــلة  ىخالل تحرشــــــــــه �العراق. ثم اإلصــــــــــرار علمن 

الحرب ضــــــــــــــده. و�تجاه التفكیر العراقي في اإلتجاه القطري  
كان حلقة من حلقات الرهان. و�ان في الوقت نفســــــه �مكن 

اأن �كون ثمنًا لوقف الحرب لو أن ق�ادة  حســـــــــــــین   مصـــــــــــــدَّ
ــت �ــه. ولكن هــذه الق�ــادات قرأت في عقول القوى  إرتضـــــــــــــ

، ن�ـــات شــــــــــــــر�رة  إیرانى الخف�ـــة والمعَلنـــة التي تـــدعم الكبر 
تســــــــــــــتهــدف اإل�قــاع �ــالعراق �ــالطر�قــة التي تم بهــا اإل�قــاع 
�مصــــر عندما راح الرئ�س "الراحل" الســــادات �ضــــرب على 
وتر المصـــــــــــــــالحــة و�نــال من العرب والعرو�ـة. وهي �عــدمـا  

أت إزدادت تمســـــــــكًا �الخط القومي للعراق على الرغم من قر 
تمسـك یبدو في �عض جوان�ه أحد الدوافع لتواصـل أن هذا ال

 ق.العدوان ضد العرا
ــداق�ة الموقف  ــم مصـ ــكل حاسـ ولم �حدث أن تأكدت و�شـ
العراقي في إتجاه الســالم مثلما تأكدت في أواخر أ�ام الســنة 

ــا�عـة للحرب. �مـا أن �ثیر�ن عـادت ب هم اـلذاكرة، وهم الســــــــــــ
دأ توسـط  �قرأون التصـر�حات السـعود�ة التي ترفض �حزم مب

مــا �ــانــت  إلى، إیرانفي  الُحْكمطرف عر�ي بین المملكــة و 
امق�ادة  ــدَّ ــه منذ البدا�ة في  صــ ــته و�الجْزم نفســ ــین رفضــ حســ

ــاطة العر��ة بین العراق و  ــأن الوســـ ي. ومثلما یراناإل  الُحْكمشـــ
ــعود�ة جانب  إلىتعتبر أن الوقوف    أن المملكة العر��ة الســــــ

 أي دولة عر��ة. العراق هو األمر البدهي المطلوب من
ومع أواخر أ�ام الســـــــــــــنة الســـــــــــــا�عة للحزب تتأكد حق�قة  
ــ�ادة هو عدوان متكامل  ــ�ة وهي أن التعرض للســــــــ ــاســــــــ أســــــــ

ــالعراق من خالل یرانالحلقــــات وأن خطورة التحرش اإل ي �ــ
مقارنة مع حادثة الجامعة المســـــــــــــتنصـــــــــــــر�ة �مكن فهمها �ال

ــاب�ع من خالل حادثیرانالتحرش اإل ــعود�ة قبل أســـــ ة  ي �الســـــ
ســــــــــعود�ة متصــــــــــلة مكة. وَمن یدري. فلو أن األراضــــــــــي ال

�ما هي حال العراق لر�ما �انت حادثة   اإلیران�ة�األراضـــــي 
مكة مدخًال لحرب من نوع الحرب الدائرة منذ ســــ�ع ســــنوات  

ألخــــــذ في ي. ونقول ذلــــــك مع ایراناإل الُحْكمبین العراق و 
�ة والســـــعود إیراناإلعت�ار إن م�اه الخل�ج التي تفصـــــل بین 

ي ســــــــــــــینفّـِذ ما یـهدد یراناإل  الُحْكمكل مانـعًا إذا �ان ال تـشـــــــــــــ 
الســـــــعود�ة �ه. ومع األخذ في اإلعت�ار أ�ضـــــــًا أن أســـــــلوب 

 إلىالتعامل الســــعودي إعالم�ًا وســــ�اســــ�ًا هو أســــلوب أقرب 
 أجواء المواجهة المحتملة.

ــلوب وَمن یتا�ع  ــتنتج أنه أســ ــلوب �ســ ــیل هذا األســ تفاصــ
 الُحْكمأســـــــــلوب َمن یتوقع أن �فعل تعبئة أو أنه على األقل  

ي �الســـــــــعود�ة ما فعله قبل ســـــــــ�ع ســـــــــنوات وما یزال یراناإل
 �العراق.

ــأن الحرب العراق�ة   إن �المًا �ثیرًا �مكن أن �قال في شــــ
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  ، التي نسـتقبل �حزن شـدید سـنة جدیدة لها نتمنىاإلیران�ة –
ــا �حیـــث تحـــدث المعجزة وتتوقف الحرب.  ــامهـ ــل أ�ـ أال تكمـ

ــكِّل مالمح  لكن أمرًا  ــ�ًا على هامش هذا الكالم �شــــــ ــاســــــ أســــــ
 ثالث حقائق أساس�ة.

امالحق�قة اُألولى هي أن ق�ادة  ــدَّ ــین تدرك أن  صـــــــ حســـــــ
جح�م ضــــــــــــــغوط الحرب ی�قى أقـل وطـأة من جنـة تعقیـدات  

ــا  ي من یراناإل الُحْكمالالحرب والالســــــــــــــلم التي یتطلع إلیهـ
الذي  598خالل معاندته ورفضـــــــــــه قرار مجلس األمن رقم 

ــل إلنهاء الحرب ولمرحلة ما �عد إنهائها، والذي ه و األفضــــ
الذي ال فرصة لحل یتجاوزه أو   242مثل زمیله القرار   هو

�قل عن مضــــمون بنوده. وعلى أســــاس هذا اإلدراك تتعامل  
 مع الحرب داخل�ًا وخارج�ًا.

والحق�قـــة الثـــان�ـــة هي أن قوة الموقف العراقي هي في  
امقدرة الرئ�س  حالة تار�خ�ة    إلىة  ل المواجهعلى تحو� صــدَّ

نت�جة تطو�ر الدروس المســـــــــــتفادة من الحرب �حیث جعلها 
 تقالید هي موضع إعتزاز العراقیین ومضرب مثل اآلخر�ن.

اموالحق�قة الثالثة هي أن تحلیالت الرئ�س  حســــین   صــــدَّ
ي التي �ــانــت لهــا في المــاضــــــــــــــي صــــــــــــــفــة یرانللموقف اإل

ــاتـــــت رؤ�ـــــة  ــالم اإلجتهـــــادات في نظر ال�عض �ـــ ذات معـــ
إســـترات�ج�ة في ضـــوء تطورات الحرب و�الذات �عد التحرش  

 ي �الكو�ت ثم �السعود�ة.یراناإل
و��قى التمني �أن تكون الســــنة الثامنة للحرب هي ســــنة  

ــقطت �ل الرهانات وأ ــم، �عدما ســـــ ن �ان ما یزال في الحســـــ
 الساحة �عض المراهنین عر�ًا وعجمًا وأجانب.

 1987) سبتمبر( أیلول 5 - مجلة "التضامن". لندن

     

 قرارات دول�ة ال عودة عنها

مثلمـا تعـامـل مع القرار  598إذا تعـامـل العـالم مع القرار 
 598ي في رفض القرار یرانفهـــذا معنـــاه أن العنـــاد اإل 242

 إلىي �میل یراناإل  الُحْكمأتي یوم نجد ف�ه لن �ســـــتمر، وســـــ�
ــه قـبل ـصـــــــــــــ  دوره المروـنة، و�وافق على القرار اـلذي رفضــــــــــــ

ســــتمر ال یتقبله �عد صــــدوره، و�ن �ان بین الحین واآلخر �و 
 یوحي �أنه سیوافق على �عض ما في ذلك القرار.

نجــد أن إصـــــــــــــــداره �ــان  242وعنــدمــا نتــأمــل في القرار 
ل أن یرضــــــــــي الطرف أجْ بهدف فرض أمر واقع ول�س من  

اإلســــرائیلي و�غضــــب الطرف العر�ي. وهو صــــدر �الشــــكل 
ــدر ف�ه ألن ال ــته �دول الكبرى التي دعمته و الذي صــــــ رتضــــــ

فعلت ذلك على أسـاس أن هذا القرار لن یلغ�ه أن دولة من 
الدول المعن�ة قالت إنها ترفضــــــــــــه، أو إن دولة أخرى قالت 

 إنه مجحف �حقها.
الـــــدول الكبرى عنـــــدمـــــا تبنـــــت القرار ومن المؤ�ـــــد أن 

ــاس أن الذي لن �قبل �ه على  ــرفت على أســـــــ ودعمته تصـــــــ
ي وقت الحق، أو في نها�ة المطاف، إما الفور ســ�قبل �ه ف

 أن �عاد النظر في القرار فهذا أمر غیر وارد على اإلطالق.
وعندما نتأمل في التطورات التي أعقبت صـــــــــدور القرار 

ر  مر هو األســــــــاس و�قي محو ســــــــتإنجد أن هذا القرار   242
ن عترضـــــــــوا عل�ه في العلَ المواقف، ونجد أ�ضـــــــــًا أن الذین إ 

نجد أ�ضًا أن هنالك غیر م�اشر، بل إننا وافقوا عل�ه �شكل 
من خالل   242ما �ش�ه اإلجماع العر�ي على روح�ة القرار  

والمتمثلـــة �قرارات  - إذا جـــاز القول - الط�عـــة العر��ـــة لـــه
 قمة فاس.

ــدور القرار وـ�الرغم من  والزمن  242أن الفترة بین صــــــــــــ
الراهن طو�لة فإن الســــ�اســــة العامة في التعامل مع الصــــراع 

ــیر وفق القرار   - عر�يال ــرائیلي تســـ ، من دون أن 242اإلســـ
ــالـــك موافقـــة من قبـــل �ـــل األطراف المعن�ـــة على  تكون هنـ
القرار. وهـذا معنــاه أن القرار صـــــــــــــــدر لی�قى أو أنـه ینتظر  

 اف عل�ه ول�س العكس.موافقة �ل األطر 
ــا �قــــال عن القرار  �مكن أن �قــــال عن القرار  242ومــ

ی�قى حتى إذا رفضـــــــــــه  الذي هو اآلخر صـــــــــــدر لكي  598
 ي.یراناإل الُحْكم
ــان التردد العر�ي في  �لىو  ــه إذا �ـ ــك �مكن القول إنـ ذلـ

ــاس أن القرار تم  242قبول القرار   مقبوًال أو مبررًا على أســـــــ
جتهادات، من التفسـیرات واإل وضـعه �صـ�غة خاضـعة للمز�د

تم وضـــــــعه �عیدًا عن الغموض، و�حیث ال  598فإن القرار  
ــیرا ــع ألي تفســــــــ ــیر الذي أخذ من �خضــــــــ ت و�الذات التفســــــــ
اإلســرائیلي الوقت الكثیر و�الذات  - أطراف الصــراع العر�ي

 ما یتعلق بـ "أراض" و"األراضي".
�ــــان من النوع الــــذي ال �مكن   242ومثلمــــا أن القرار 

قبول �ـه جزئ�ـًا، و�نمـا �كـامـل الصــــــــــــــ�غـة �مـا جـاءت، فـإن ال
 یتحمـل  هو أ�ضـــــــــــــــًا من النوع ذاتـه، أي أنـه ال 598القرار 

ــات. وهو إ یتحمل أي  نصـــف موافقة، أو �األحرى ال عتراضـ
رتضـــــــــــت �ه صـــــــــــ�غة  �هكذا ألن الدول الكبرى وضـــــــــــعته و 

 موضوع�ة لنزاع طو�ل.
 عاد�ًا  رئ�ســــــــــاً   إیرانن المؤ�د أنه لو �ان الذي �حكم ومِ 
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ول�س قوة لها هذه اله�منة، �ما هي حال الخمیني، لما �ان 
، إذ ل�س  598قبول القرار لهـذا الرئ�س أن یتردد لحظـة في 

هـناـلك ـما هو أفضــــــــــــــل ـله. ـفالقرار ل�س فقط ینهي الحرب، 
و�نما �حفظ ماء الوجه. بل قد �جوز القول إنه في مســـــــــــــألة 

ــدو القرار فْ حِ  ــه یبـ ــاء الوجـ ــة  598ظ مـ ــالنســــــــــــــ�ـ  الُحْكم إلى�ـ
األطراف  إلى�النســ�ة  242ي أفضــل �كثیر من القرار  یراناإل

 العر��ة.
�عد تردد،    242رتضت �القرار إالعر��ة و�ذا �انت الدول  

و�الرغم من أنه غیر منصـــــــف للقضـــــــ�ة �شـــــــكل عام، على 
 إلىأســــاس أنه ل�س هنالك ما هو أفضــــل، فإن الذي یدعو 

ــة هو تردد  ، 598ي في قبول القرار یراناإل الُحْكمالـــدهشــــــــــــــ
 و�أنما هنالك حلول أفضل.
ار ي �ماطل في اإلقر یراناإل الُحْكمو��قى أن الذي �جعل 

الـــدولي لوقف الحرب، والـــذي یتمثـــل �ـــالقرار  �قبول الخ�ـــار 
م وأســــــــــــــلوب كْ م �عتمــد العنــاد �طر�قــة حُ كْ ، هو أنــه حُ 598
 ح�اة.

ـلة وحـیدة  ولكن إذا ـ�ان هـذا العـناد لم �ـفد مع العراق ـ�دو 
ــنتها   ــبوع ســـ ــدور أبنائها حر�ًا دخلت هذا األســـ خاضـــــت �صـــ

ــ�كون مجد�ًا مع العالم �له، ا لذي قال في الثامنة، فك�ف ســـ
القرار   إلىأواخر السـنة السـا�عة للحرب، من خالل التوصـل  

 ، أنه ال حرب �عد اآلن؟598
 ي س�حارب العالم �له؟یراناإل الُحْكمهل أن 

سـتهجان �كل  ب. بل إنها اإلإنها ل�سـت حالة مثیرة وحسـ 
 ما �حفل �ه من أوهام.
، همـــا من 242هو مثـــل القرار  598وتكرارًا إن القرار 

ســــــــــــــتن�ــاطهــا لكن عنــدمــا یتم  إد یتــأخر لقرارات التي قــ نوع ا
وضــــــــــــــعهــا فــإنهــا تكون قرارات ال عودة عنهــا... و�ن طــال  

 العناد.
همــا   242هو مثــل القرار  598وعنــدمــا نقول إن القرار 

ــر، فإننا نتمنى أن �عي   ــم التطبیق، طال الزمن أم قصـــ برســـ
ــادق المهدي  ــ�ط مثل الصــ هذه الحق�قة الحالمون بدور الوســ

ــوداني الذي توجه  رئ�س ــعة   إلىالوزراء السـ طهران قبل �ضـ
أشـــــــــــــهر و�ادت ز�ارته تحدث ثغرة في جدار العزلة العر��ة  

د�تور أحمد طالب اإلبراه�مي  ي، ومثل الیراناإل  الُحْكمحول 
 14وز�ر خــــارج�ــــة الجزائر الــــذي من المقرر أن �قوم یوم 

طهران �حتــار المرء في فــك  إلى) بز�ــارة ســــــــــــــبتمبر( أیلول
توســـــــــــط فإن زمن الوســـــــــــاطات غازها. فإذا �انت الز�ادة للأل
، فضـًال عن أن العراق لم 598نتهى �صـدور القرار الدولي  إ

ــاطة ل دعم . أما إذا �انت من أجْ �كلف الجزائر بهذه الوســــــــ

ــانــدة الموقف الموقفیْ  ن الكو�تي والســــــــــــــعودي وتجــدیــد مســـــــــــــ
العراقي، فإن التعبیر عن هذا الدعم وتلك المســـــــــــــاندة �كون 

ــعود�ة والكو�ت بدًال � إلغاء الز�ارة أو تأجیلها.. أو ز�ارة الســــ
. ومـــا أكثر الز�ـــارات التي یتم إلغـــاؤهـــا أو إیرانمن ز�ـــارة 

 حتجاجي.إل على موقف تأجیلها للتدلی
الجزائري "لو�ي   الُحْكمو�خشــــــــــــــى المرء أن �كون داخـل 

ــارة  إیران ــذا "اللو�ي" هو والم�ســــــــــــــو وراء ز�ـ ي" وأن �كون هـ
 ي في وقت غیر مناسب على اإلطالق.اإلبراه�م

ي  یراناإل الُحْكمأـما لمـاذا التوقـیت غیر مـناســــــــــــــب، فألن 
عزلة العر��ة  تجاه فتح ثغرة في جدار الإف الز�ارة في ســـیوظِّ 

ســــــــــــــتئنـاف وزراء  إواـلدول�ـة حوـله، وألنهـا تـأتي قبـل أ�ـام من 
مطلوب   إجتماعهم في تونس، وهو  إجتماعالخارج�ة العرب  

ي من بینهــا یراناإل الُحْكمرادعــة في حق رات قرا إتخــاذمنــه 
 - وهـذا هو األهم - قطع العالـقات اـلدیبلومـاســـــــــــــــ�ة، وألنهـا

مم المتحـدة دي �و�لالر تأتي في وقت �قوم األمین الـعام لأل 
ي أن �ــــــل العــــــالم یرانم اإلكْ طهران ل�قول للحُ  إلىبز�ــــــارة 

 .598بوقف الحرب وتطبیق القرار  الُحْكم�طالب هذا 
اإلبراه�مي و�ـأنمـا هي مع األســــــــــــــف ال�ـالغ زـ�ارة وتبـدو 

بتكــار الجزائر إ"مزایــدة ثور�ــة" في غیر وقتهــا، و"فیتو" من 
 على قرار دولي هدفه إحالل السالم في المنطقة.

 1987) سبتمبر( أیلول 12 - مجلة "التضامن". لندن

     

 آفاق ذهب�ة في الیو�یل الفضي 

لثورة ال�من�ة.  شـرون لة والعتحل �عد أ�ام الذ�رى الخامسـ 
ــأنًا �من�ًا. وألنها �ذلك  وهي مناســــــ�ة قوم�ة ول�ســــــت فقط شــــ

الخل�ج �شـــعر أن هذه الثورة    إلىفإن �ل عر�ي من المح�ط 
ثورته، وأنه عندما �حتفل بها فعلى أســـاس أنها تعني الكثیر 

 �النس�ة إل�ه.
و�ـــالرغم من أن الثورة ال�من�ـــة تـــدرجـــت في مراحـــل من 

هللا صــالح  م العقید علي عبدأنها دخلت مع تســلُّ   إالَّ التوتر، 
طمئنان  إستقرت بدأ اإل. وعندما  اإلستقراردفة الق�ادة مرحلة  

ــادينتعاش یدخل النفوس، و�دأ اإل ــته اإلقتصــــــ   ،�أخذ فرصــــــ
نحــدار الطفرة النفط�ــة، فــإن إوعنــدمــا �حــدث ذلــك في زمن 

نموذجًا  معناه أن هذه الجمهور�ة الفت�ة مرشـــــــــحة ألن تكون  
 ثة.دولة الحدیلل
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وعنــدمــا نتــأمــل في أســــــــــــــلوب تعــامــل الــدولــة ال�من�ــة مع 
قضــا�ا العالم العر�ي، ومع الجیران، ومع األشــقاء ال�عیدین، 
ومع األصـــدقاء وغیر األصـــدقاء في شـــتى �قاع الدن�ا تتبین  

. فل�س هنالك صـــــراع مع أحد. ول�س اإلســـــتقرارلنا أســـــ�اب 
لدولة على بناء انما إصـرار هنالك حسـد لمالكي الثروات، و�

ــده في ســــــــــــــنوات التخلف  ــا فقــ ــد مــ ــة وتعو�ض البلــ ــدیثــ الحــ
تـكالـ�ة. وفي الوـقت نفســــــــــــــه هـنالك إوالتجهـیل. ول�س هـناـلك  

 إصرار على إ�قاء الكبر�اء ال�مني في أحسن حال.
ــة المحاور، إذلك هنالك   �لىو  ــ�اســـــــــــ بتعاد عن لع�ة ســـــــــــ

ــقاء عندما تطرق الخ ــعي دؤوب للتوفیق بین األشــ الفات وســ
ــه هنـــالـــك حرص على اإل�فـــاء بهم. وفي اأبوا لوقـــت نفســــــــــــــ

�ــالواجــب القومي، على رغم مــا �حملـــه ذلــك من مخـــاطر.  
وهــذا اإل�فــاء �ــالواجــب نلمســـــــــــــــه عنــدمــا نرى أن الجمهور�ــة  
العر��ـة ال�من�ـة لم تقصــــــــــــــر عنـدمـا تعرض العراق للعـدوان، 
ــطین�ة عندما داهم الخطر  ــ�ة الفلســـــــــ وفتحت ذراعیها للقضـــــــــ

ــطین� الق�ادة ــطین�ة  ة. وعندما الفلســ ــرع�ة الفلســ ــت الشــ تعرضــ
لمحـنة هـنا، ومحـنة هـناك، ومحـاوالت ـتذوـ�ب للقرار الوطني 

هللا صـــــالح �مروءة تعكس   المســـــتقل، �ادرت ق�ادة علي عبد
أصـــالة العر�ي النقي المشـــاعر وحســـمت �صـــمت أمورًا في 

 منتهى التعقید.
ســتمرت  إذلك أ�ضــًا أن الجمهور�ة العر��ة ال�من�ة،   �لىو 
ســــــــــــــتمرت الطرف الـذي یرتـاح  �ف القلوب، و ل على تـآلتعمـ 

 �لىرأ�ــه، بــل و  إلىالمتخــاصــــــــــــــمون من األشــــــــــــــقــاء العرب 
ال�مان�ة التي ر�ما ال تنهي   الحكمة  إلىنصــــــــــــــ�حته، و�ذلك  

خالـفًا مســــــــــــــتحكمـًا ولكنهـا تبلســــــــــــــم جرحـًا ینزف. ومـا أكثر 
 الجراح التي تنزف في األمة.

ة  رًا لها صــــف صــــالح أمو هللا ولقد �رســــت ق�ادة علي عبد
التقالید. وعلى ســــــــــــــبیل المثال ال الحصــــــــــــــر إنها أكدت أن 
الوفـاق الوطني ممكن، وقـد حـدث ذلـك على خیر مـا �كون 
عل�ـه الوـفاق. وأكـدت أن الوـفاء لـلذین ســــــــــــــاعـدوا في تثبیـت  
الجمهور�ـة هو أمر �عود �ـالخیر المعنوي على الـدولـة ألنهـا 

ـ�النســـــــــــــــ�ة  د حـدث ذـلك حترام الجم�ع لـها، وقـ إـبذـلك تحظى �ـ 
مصــــر وعلى خیر ما �كون عل�ه الوفاء. وأكدت أ�ضــــًا   إلى

والشــورى   الد�مقراط�ةأن الثور�ة ال تعني أن هامش الحر�ة و 
شــــــتراك�ة هي في �جب أن �ضــــــیق، وال تعني أ�ضــــــًا أن اإل

ــل  إلىالتضــــــــــــــییق على أرزاق النـــــاس، وتطلعـــــاتهم  العمـــ
 والكسب.

من ا التقدیر و�رســــــــــــــت هذه الق�ادة معادالت أكســــــــــــــبته
ولعلهـــا إحـــدى الحـــاالت القلیلـــة التي تكون هنـــالــك  الجم�ع.

ــات أكثر من  ــة وهي على عالقـ ــة فت�ـ ــة لجمهور�ـ ــة ثور�ـ دولـ
جـیدة مع الجـار المحـافظ، والشــــــــــــــقیق المتطرف في ثور�ـته،  
وأ�ضـــًا على عالقات جیدة مع الشـــقیق ال�عید، محافظًا �ان 

رق ومع أم ثور�ًا. �ذلك هي على أفضــــــــــل عالقة مع الـشـــــــــ 
ــل، ـفإن هـناـلك رب. وحـیث لالغ �س هـناـلك العالـقة األفضــــــــــــ

�ــالتــأكیــد التعــا�ش المثــالي، وتلــك براعــة في فن التعــامــل مع 
اآلخر�ن توـلدت نت�جـة ســــــــــــــنوات �ثیرة المرارة حـافـلة ـ�التوتر 

بن المؤســســة العســكر�ة ال�من�ة ل�جعل إواإلخفاقات، ثم جاء 
ــًا �مكن اإل ــتفادة منمن هذه المرارة دروســـ دولة  ها في بناءســـ

 ة.حدیث
هللا صـــــــــالح �حزم القائد  ســـــــــتطاع العقید علي عبدإولقد 

ــتند  ال�مان�ة ذات الجذور، أن  الحكمة  إلىالعســـــــــكري المســـــــ
  یبلور المفهوم الحق�قي للثورة العــــــادلــــــة. وفي الجمهور�ــــــة
 العر��ــــة ال�من�ــــة هنــــالـــك ثورة للمســــــــــــــتضــــــــــــــعفین �ـــالفعــــل،

 ومن دون أنوللمحرومین �ـالفعـل ولكنهـا تعمـل �صــــــــــــــمـت 
هذه الثورة هو التصدیر و�راقة الدماء �األنهار   �كون هاجس

. إیرانفي ســـــــبیل هذا التصـــــــدیر �ما �حدث مع إخواننا في 
ومــا فعلتــه  اإلیران�ــةن، الثورة ن الثورتیْ ن یتــأمــل في هــاتیْ ومَ 

�الشعب، والثورة ال�من�ة وماذا فعلته للشعب وحققته له، �جد  
 ة ال�من�ة.نجاز للثور نفسه �سجل �إعجاب هذا اإل

و��قى أن هذه األســـــطر هي �لمة حق یراد بها حق في  
ثورة تبـــدو أكبر �كثیر من عمرهـــا الفتي. وهي ثورة جعلـــت 
ال�من جمهور�ة وســــــــعیدًا ومســــــــتقرًا... وعلى أه�ة أن یدخل  

الذي تكرس مع حلول الیو�یل الفضــــــــــي للثورة   اإلســــــــــتقرار�
الذي  ادياإلقتصزدهار  اآلفاق الذهب�ة ونعني بها مرحلة اإل

 �ستحقه قائدًا وشع�ًا �جدارة.

 1987أیلول (سبتمبر)  19 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الحسین �عد الحسن لمواجهة الخمیني

زراء  الذي عقده و  جتماع�حســاب الر�ح والخســارة فإن اإل
نتهى  إ 20/9/1987الخـــارج�ـــة العرب في تونس یوم األحـــد 
ــارة  من دون ر�ح وفیر لكن في الوقت نفـســـــ  ه لم تحدث خســــ

جة جیدة على رغم مشـــــاعر اإلح�اط فادحة. ومثل هذه النت�
 التي �مكن أن تنتج عنها.

حـد مـا مثـل نتـائج ز�ـارة   إلىتونس تبـدو  إجتمـاعونتـائج 
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ــدة  ــام لألمم المتحـ ــل مِ  ىإلاألمین العـ ــداد.  �ـ ن طهران و�غـ
 إلىومثلمــا أن د�كو�ــار لم �ســــــــــــــتطع أن �عود من ز�ــارتــه 

ــیر ــتعد للتجاوب یراناإل الُحْكمأن   إلى طهران �ما �شـــــ ي مســـــ
ــة  ــارج�ـ ــإن وزراء الخـ ــاء الحرب، فـ ــإنهـ ــة �ـ ــدول�ـ مع اإلرادة الـ

لتقوا في تونس لم �ســتط�عوا الخروج من حالة إالعرب الذین  
ــهم فیها وتر�وا األمر لقمة عر��ة   ــعوا أنفســــ الحیرة التي وضــــ

 ) في العاصمة األردن�ة.نوفمبر( تشر�ن الثاني 8تنعقد في 
وزراء الخـارجـ�ة   إجتمـاعنتهى إلیهـا إلنت�جـة، التي ه اوهـذ

العرب في تونس، لم تكن مفــاجئــة، بــل إنــه قــد �جوز القول 
قرار �قطع   إتخاذهم الماضــــي  إجتماعم عندما أرجأوا في إنه

أنهم  إلىإنما �انوا یلمحون  إیرانالعالقات الدیبلوماسـ�ة مع 
زراء و  اتإجتمــاعــ لن یتخــذوا تلــك الخطوة. ثم جــاءت نتــائج 

خــارج�ــة دول مجلس التعــاون الخل�جي في جــدة لتؤ�ــد أن 
ــكإتخـــاذقرار قطع العالقـــات لن یتم   ه على اإلطالق، وذلـ

ــلت المداوالت   الحد الذي �ات ف�ه المجلس  إلى�عدما وصــــــــ
 نقسام حق�قي.إمهددًا �

ولوال الخالف الذي ســـــــــاد الصـــــــــف الخل�جي في شـــــــــأن 
ســــــــــتطاعة  إي لما �ان ف  إیرانموضــــــــــوع قطع العالقات مع 

السوري أن �صمد لوحده في معارضة الخطوة. ولكن   الُحْكم
ــاد الصــــــــــــف الخل�جي، وهو �حدث للم رة الخالف الذي ســــــــــ

ــدو �ثیر  ــل الموقف الســــــــــــــوري یبـ ــدة، جعـ ــذه الحـ األولى بهـ
 نسجام أمام مواقف �عض الخل�جیین.عتدال واإلاإل

ــل نتائج  وزراء الخارج�ة العرب   إجتماعو�ذا �انت أفضــــ
ــام العالم العر�ي إي تونس هي أنه حال دون الماضـــي ف نقسـ

ــام قد زال �اإلتفاق على  ــ�ح االنقســــــ فإن هذا ال �عني أن شــــــ
ــمة األردن�ة. ونقول ذلك على عقد  القمة الطارئة في العاصـــ

نقســــــــــام لم �حدث علنًا فإنه في أســــــــــاس أنه إذا �ان هذا اإل
داخل النفوس قد حدث �الفعل. وقد �صـــــــــعب الجزم �ما إذا 

لقمة الطارئة ســــــــتتمثل �كل الملوك والرؤســــــــاء، لكن كانت ا
ــد أن  ــًا لإل من المؤ�ـ ــانـ ــان مكـ ــار عمـ ــادإخت�ـ ــا   نعقـ �عني أنهـ

 ن �حضر.ون من نوع القمم التي تنعقد �مَ ستك
ي سـ�جد في هذه  یراناإل الُحْكمول�س واضـحًا ما إذا �ان  

الخطوة العر��ة مناس�ة لكي �عید النظر في رفضه التجاوب 
 إجتماعول�ة إلنهاء الحرب، أم أنه س�عتبر أن  مع اإلرادة الد

تونس اـلذي أجهض محـاوـلة قطع العالـقات اـلدیبلومـاســـــــــــــــ�ة 
ــ�ة    الُحْكمالتي �انت واردة مع هذا  ــة جیدة �النســــــ هو فرصــــــ

لتقـاط األنفـاس. وفي هـذه الحـال ـفإن أي دم �ســــــــــــــیـل  إل�ـه إل
 1987)  أیلول( ســــــــبتمبر 20ي �حدث بین إیراننت�جة هجوم 

القمـة الطـارـئة،   إنعـقادموعـد بر)، اني (نوفمتشــــــــــــــر�ن الثـ  8و

قرار  إتخاذتحمل مســــؤولیته الدول العر��ة التي حالت دون ت
ي، تمــامــًا  یراناإل الُحْكم�قطع العالقــات الــدیبلومــاســــــــــــــ�ــة مع 

مثلمـا أن عـدم حـدوث هـذا الهجوم تجـاوـ�ًا وتـقدیرًا من جـاـنب 
تونس  إجتمـــــاعللموقف العر�ي �مـــــا بــــدا في  الُحْكمذلــــك 

لنظر إل�ه ســـفك المز�د من الدم المســـلم ســـیتم ا لتالي عدمو�ا
قرار قطع العالـقات. وفي  إتخـاذعلى أـنه إحـدى نتـائج عـدم 

ــاـئد ـ�أن مـا �علـنه مـثل هـذه الحـال ـفإن اإل  الُحْكمعتـقاد الســــــــــــ
لســـــــــنة أي هو غیر ما ی�طنه، أو أن ما �صـــــــــدر عن یراناإل

و �عض "اآل�ـــات" هو غیر مـــا یـــدور وراء الكوال�س إنمـــا ه
 الُحْكمؤداه أن عتقــاد في محلــه. ومــا یــدور وراء الكوال�س مإ 

ي دخـل في مـدار الرغ�ـة �ـالتفـاوض، وأنـه فقط ینتظر  یراناإل
ج األفضل �عدما �ان في الماضي �سعى وراء الشرط المخرَ 

األصــــــــــــــعـب. أمـا الحـدـیث المتزاـید حول الهجوم الجـدـید ـفإن 
خل�ة ال هدفه في الدرجة األولى لملمة صـــــــــفوف الجبهة الدا

ي تخلى عن یراناإل مالُحكْ أكثر، و�ن �ــان ذلــك ال �عني أن 
 تجه في طر�ق السالم.�لع�ة الحرب و 

وصــــــــــح�ح أن قطع العالقات الدیبلوماســــــــــ�ة العر��ة مع 
ي �ان من شــأنه أن یرضــي العراق، الذي یرى  یراناإل الُحْكم

ــیلة ضـــــــــــــغط على  أن   ي، إالَّ یراناإل  الُحْكمفي الخطوة وســـــــــــ
موقف   إلىز فوق قرار المقاطعة أ�ضــــــــًا أن القف العراق یرى 

خذ في شـــــــــأن عقد قمة عر��ة  تُ إأكبر ونعني �ه القرار الذي 
ــًا أن هذه   ــاعر العر��ة، خصـــوصـ ــاء المشـ طارئة �فیل �إرضـ
القمـة �ـاتـت مثـل غصـــــــــــــــة في الحلوق العر��ـة. و�رضـــــــــــــــاء 
المشــاعر له أهمیته القصــوى، وخصــوصــًا أن القمة الطارئة 

 - الحرب العراق�ة ة األولى موضــــــــــــوعتناقش في الدرجـســـــــــــ 
التي �اتت مؤذ�ة للمشــــــاعر العر��ة لكثرة ما حفلت   اإلیران�ة

ــا  ــالمنــــــاورات والمؤامرات والمزایــــــدات، ولكثرة مــــ متألت  إ�ــــ
نتكاسـة خطیرة حدثت  إ�التسـو�ف والتأجیل. و�ان سـیبدو أن  

ر ي لو أن مؤتمیراناإل  الُحْكمفي العمل العر�ي ولمصـــــــــــلحة  
ــه من ن دون نتهى مإتونس  قطع عالقات وفي الوقت نفســـــــ

 دون تحدید موعد لعقد قمة طارئة.
 1987) نوفمبر( تشـــــــــــر�ن الثاني 8و��قى أن تحدید یوم 

القمـــة الطـــارئـــة ل�س متـــأخرًا وال هو لتهیئـــة   نعقـــادموعـــدًا إل
األوراق و�نما هو وقت طب�عي تكون ف�ه توضـــــــــــحت �عض  

لي في ضـــوء أمام الحل الدو الشـــيء معالم الطر�ق المســـدود  
ج مهمـة األمین العـام لألمم المتحـدة في �ـل من طهران  نتـائ

ــل العر�ي  ــار �جوز القول إن العمـ ــذا اإلطـ ــداد. وفي هـ و�غـ
ــاندًا ول�س هدفًا �عد القرار  ــرًا مســــــــ �ات في أي حال عنصــــــــ

 ، وس�ستمر �ذلك ما دام هذا القرار یتحرك.598
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ود ألن القمة ی�قى أ�ضـــــــًا أن شـــــــعورًا �الطمأنینة ســـــــ�ـســــــ 
ــتنعقد ا ــیرعاها �عنایته  لعر��ة ســـــ ــمة األردن�ة وســـــ في العاصـــــ

ن  ن األخیرتیْ الشـــــدیدة الملك حســـــین الذي نشـــــط في الســـــنتیْ 
ــبیل   ــط حاكم عر�ي، وقطع في ســـ للعمل العر�ي �ما لم ینشـــ

 هذا العمل من األم�ال الجو�ة ما لم �قطعه حاكم عر�ي.
رئة یؤ�د أن خت�ار العاصــــــــمة األردن�ة لعقد القمة الطا�و 

الحســن الثاني في مســألة القمم الطارئة،  حســین �أخذ دور ال
ل أن تجـد المـكان أو القمم التي تواجـه المصــــــــــــــاعـب من أجْـ 

ــب لإل  ــي �ان �لما   نعقادالمناسـ ــى  إف�ه. وفي الماضـ ــتعصـ سـ
على الملوك والرؤســـــــــــــــاء العرب إ�جـاد المكـان المنـاســــــــــــــب 

 إلىلتوجـه المملكـة المغر��ـة ثم هـا هم یبـدأون ا إلىیتجهون 
 ألردن�ة.لكة االمم

... والحســــــن أخ الحســــــین في العرو�ة وفي اإلســــــالم..  
وفي مواجهة آ�ة هللا الخمیني و�صـراره على مواصـلة إضـرام 

 النار تحرق األخضر وال�ا�س في المنطقة.

 1987أیلول (سبتمبر)  26 - مجلة "التضامن". لندن

     

 حسني م�ارك في الوال�ة الثان�ة

بن �ار �حفظ العهد، إ�س جدید. �عد أ�ام یولد لمصـر رئ
و�صــــــــــــــون �رامـات النـاس، وال �حـاول أن یبني أمجـادًا من 
خالل ن�ش الماضـــــي بل على العكس �ســـــجل مناســـــ�ة �عد  

ــًا متناه�ًا على ضـــــرورة أن یرتاح الراحلون في أُ  خرى حرصـــ
 قبورهم.

و�عـد أ�ـام تبـدأ شــــــــــــــرع�ـة جـدیـدة قـائمـة على الكثیر من 
ســـــتعداد للتضـــــح�ة. وصـــــاحب  ضـــــع. ونكران الذات واإلالتوا

هذه الشـــــرع�ة ال �طرح برنامجًا ووعودًا و�قول إنه ســـــ�فعل،  
و�نمــا �خطو نحو الوال�ــة الثــان�ــة تســــــــــــــ�قــه إنجــازات تحققــت  

 خالل خمس سنوات.
وخالل خمس ســــــــــــــنوات أنجز الرئ�س حســــــــــــــني م�ـارك 
الكثیر. بل إنه أنجز ما بدا أنه صــعب بل ومســتحیل. ومن 

نتهاء لم ولى على اإلفت الوال�ة األُ ل ذلك فإنه عندما شار أجْ 
ج لها و�نما وجد نفســــه یلبي نداء �طالب �الوال�ة الثان�ة و�روِّ 

ــؤول�ة  ــامتًا �ضــــــرورة أن یواصــــــل مســــ . ومثل هذا الُحْكمصــــ
النداء لم �أت نت�جة أن الرجل من النوع الحدیدي و�نما ألنه 

ى األقــل حــال دون حقق الكثیر من اإلنجــازات، أو أنــه عل

ــداع�ـــ  ــا یتمكتـ ــدمـ ــاكم من أن �حول دون ات �ثیرة. وعنـ ن حـ
حـــدوث تـــداع�ـــات لبلـــده فـــإنـــه �كون أنجز أمرًا في منتهى  

ف التــــداعي هو �ــــأهم�ــــة األهم�ــــة، أي �معنى آخر أن وقْ 
 إنجاز مطلب جماهیري.

وللتـدلیـل على أهم�ـة اإلنجـازات التي تحققـت في الوال�ـة 
ــارك �كفي  ــب األولى لحســــــــــــــني م�ـ ــاعـ تصــــــــــــــور حجم المتـ

رت�اكات التي �انت ســـــــــــتواجهها مصـــــــــــر لو أن األمور واإل
ســـــــــتمرت على ما �انت عل�ه قبل ســـــــــت ســـــــــنوات. ول�س إ

م�الغة القول إن المتاعب �انت ســتبدو أكثر تعقیدًا، و�انت 
ــتبدو أكثر خطورة. ومن المؤ�د أن المواطن اإل رت�اكات ســــــــــ

ب المصــــــــــري، �اإلحســــــــــاس العفوي، تصــــــــــور أهوال المتاع
ــنو  رت�اكات فوجد فيواإل ــت ســـــ ات أخرى للرئ�س  التجدید ســـــ

ــمانة واإل ــني م�ارك الحل والضــــ أن األمور  إلىطمئنان حســــ
إذا �انت لن تســـــــــــــیر نحو األحســـــــــــــن فعلى األقل ت�قى في 

 إطارها الحالي المعقول.
وصـح�ح أن المقاطعة الدیبلوماسـ�ة العر��ة لمصـر ألقت 

أنــه من الجــائز  الّ ظالًال ثقیلــة على حكم الرئ�س م�ــارك، إ
المصــــــــــــــرـ�ة �ـاـنت في الوالـ�ة  - ر�ـ�ةول إن العالـقات العالق

ــل �كثیر ممـا �ـاـنت علـ�ه قـبل  األولى للرئ�س مـ�ارك أفضــــــــــــ
قطع العالقــات ب�ضــــــــــــــعــة أشــــــــــــــهر. ومن المؤ�ــد أن هــذه 

 - ســـتمرت المقاطعةإحتى إذا   - العالقات ســـتكون أفضـــل
ســ�ســتمدها  في الوال�ة الثان�ة وذلك �ســبب قوة الشــرع�ة التي 

لتفاف الشـــــــعبي حوله. ونقول ذلك مع من اإل الرئ�س م�ارك
عت�ار أن العالقات بین مصـــــــــر ومعظم الدول األخذ في اإل

التي قطعت العالقات الدیبلوماسـ�ة معها، وما زالت، أفضـل 
قلیًال من العالقـــــات التي بین �عض الـــــدول العر��ـــــة التي 

ــل التوتر بینها  ــي ولم �صــــــــــ  إلىتت�ادل التمثیل الدیبلوماســــــــــ
 ة.درجة القط�ع

ولى ذلـك أنـه إذا �ـان الرئ�س م�ـارك في الوال�ـة األُ  �لىو 
ــِّ  ل عــــــدد الــــــدول العر��ــــــة التي قطعــــــت العالقــــــات لم �قلــــ

ــر إالَّ  ــ�ة مع مصـــ أنه أ�قى على الذین لم �قطعوا    الدیبلوماســـ
الفر�ق الــذي قطع  إلىنتقــال العالقــات یواصــــــــــــــلون عــدم اإل

ان م الرئ�س نمیري في الســــــــود كْ العالقات. وعندما ســــــــقط حُ 
م األحزاب ســــــــــــــ�قطع العالقـــات مع كْ فترض ال�عض أن حُ إ
أن الرئ�س م�ـــارك ل�س أقـــل  الُحْكمصــــــــــــــر ثم تبین لهـــذا م

 حرصًا على القض�ة من اآلخر�ن.
عتمـد في الوال�ـة األولى تقلیـدًا إ كـذلـك إن الرئ�س م�ـارك 

�قوم على إمـكانـ�ة التـعاـمل مع األشـــــــــــــــقاء وـ�ان ل�س هـنالك 
ــا �حـــــاط الرئ� س م�ـــــارك وهو في القمـــــة قط�عـــــة. وعنـــــدمـــ
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 اإلهتـمامل مـظاهر اإلســــــــــــــالمـ�ة الخـامســــــــــــــة في الكو�ت �كـ 
جدید   العر�ي، وعندما ال �جد الرئ�س الجزائري الشـــــاذلي بن

الجزائر مـا �حول  إلىوهو في طر�ق العودة من أد�س أـ�اـ�ا 
ه عندما �حدث ذلك اندون التوقف الرسـمي في األقصـر... 

نة واللـقاءات معلَ تصــــــــــــــاالت غیر الوغیره على صــــــــــــــعـید اإل
ك وأمیر الر�اض سـلمان المعلنة مثل اللقاء بین الرئ�س م�ار 

ــل  بن ــامـ ــد أن التعـ ــك یؤ�ـ ــإن ذلـ ــاهرة، فـ ــد العز�ز في القـ عبـ
ــ�ة العاد�ة وأنه  ــل تحت مظلة العالقات الدیبلوماســـــــــــ أفضـــــــــــ

 ممكن من دون هذه المظلة.
نط�اع الســـــــــائد عن المصـــــــــر�ین منذ مئات  و��قى أن اإل

شـــــعب حر�ص على والئه لحاكمه، بل إن الســـــنین هو أنهم 
ثم ها  ثل في والء المصــــري لحاكمه.ن �ضــــرب المهنالك مَ 

نط�ــاعــًا حول والء الحــاكم لبلــده إننــا في الثمــانینــات نع�ش إ
 ولشع�ه.

و�هذا الوالء، الذي ســ�كون مضــرب مثل، ســیبدأ الرئ�س  
حســـني م�ارك وال�ة جدیدة من المؤ�د أنها ســـتكون صـــع�ة،  

ولى مدینًا للظروف وها في المرة األُ   الُحْكملم ألن الرجل تســـ 
ق المصــــــر�ون عنقه �جمائل،  بدأ وال�ة ثان�ة وقد طوَّ هو ســــــی

وهو أمر لم �حدث من قبل وأغلب الظن أنه لن یتكرر بهذه  
 ال�ساطة.

ــًا أـنه عـندمـا �كون اإل بن ـ�ارًا لبـلده ـفإـنه من ی�قى أ�ضــــــــــــ
العر�ي  احاإلرت�ـ المؤ�ـد ســــــــــــــ�كون ـ�ارًا ألمـته. ومن هـنا هـذا 

ــتق�مًا ووطن�ًا و  ــت�إزاء حاكم بدأ مســـــ ــتمر مســـــ ق�مًا ووطن�ًا  ســـــ
 ستقامة ووطن�ة.إوسیواصل أكثر 

 1987) أكتوبر( تشرین األول 3 - مجلة "التضامن". لندن

     

 اإلستقرار جنرال 

طوال الســــــــــــنوات العشــــــــــــر الماضــــــــــــ�ة �انت تونس في  
نت في محط أنظار قوى إقل�م�ة ودول�ة �ثیرة. و�ا إســـــتمرار

ا في ذلك شــــأن الوقت نفســــه موضــــع حســــد الكثیر�ن، شــــأنه
 لبنان الذي �ان هو اآلخر موضع حسد أكثر من طرف.

والحســد ســب�ه أن هذه الدولة الصــغیرة الحجم ذات شــأن  
 كبیر.

وهي ذات شـــــــــأن في المناخ الد�مقراطي الســـــــــائد والذي 
 والتعبیر. د الرأيیت�ح تعدُّ 

 وذات شأن في التحدیث.
ن الخدمات �حیث �اتت قادرة على في تأمی وذات شــــــأن

 ستثمارات العر��ة.ستقطاب المستثمر�ن العرب و�غراء اإلإ
ــأن في أن الغرب یرتـــاح لهـــا وأن دول من  وذات شــــــــــــــ

ــدة  ــة   إلىالوال�ـــات المتحـ ــة عر��ـ ــا �قعـ ــا أنهـ ــا ترى فیهـ أورو�ـ
نفصــــــــــــــلـت عن إض �بیرة متمیزة، أو �مـا لو أنهـا قطعـة أر 

 ءًا من العالم العر�ي.العالم الغر�ي و�اتت جز 
وذات شـــــــــــــــأن ألنهـا اـلدوـلة التي �مكن أن تكون محطـة  
الرصـد األسـاسـ�ة للغرب �حیث یتأمل منها في أحوال العالم 

 ومشاكله، و�ضع الخطط لمواجهة هذا الت�ار أو ذاك.
ــعید   نت�اهنعم، هكذا هي تونس. تجر�ة الفتة لإل  على صـ

،  نت�ــاهالفتــة لإل محــاولــة بنــاء دولــة حــدیثــة �ــأموال اآلخر�ن. و 
حد الدهشــــــــة، على صــــــــعید العالقة المتمیزة التي تر�ط    إلى

هــذه التجر�ــة �ــالوال�ــات المتحــدة والــدول األورو��ــة من دون 
ــاور ومن دون إغـــاظـــة دول الكتلـــة  ــة المحـ الـــدخول في لع�ـ

لمناســــب صــــعید أنها المكان ا على نت�اهالشــــرق�ة. والفتة لإل 
ل جـامعتهـا من قررت نقْـ ختـارتـه اـلدول العر��ـة عنـدمـا اـلذي إ

ــب اـلذي  خـتارـته منظمـة التحر�ر  إالـقاهرة، والمكـان المـناســــــــــــ
 شرعیتها. إلىالفلسطین�ة عندما فقدت المقر الذي یرمز 

فإن  نت�اهوعندما تكون الدولة صـــــــــــــاح�ة تجر�ة الفتة لإل 
من الطب�عي أن یتكـاثر الحـاســـــــــــــــدون لهـا وتتزایـد محـاوالت 

 لتفاف علیها.اإل
ــط الحاكذلك إنه من الطب ــدون والراغبون �عي أن ینشــــ ســــ

ــتقطاب تونس إفي  جانبهم عندما تكون هنالك زعامة  إلىســـ
ــك بزمـام القـ�ادة مـثل زعـامـة الرئ�س الحبـیب   ـتار�خـ�ة تمســــــــــــ

ي الســــــــــــــن التي �ــات ف - أطــال هللا عمره - بورقی�ــة الــذي
ســــــتقطاب. ومن الجائز تشــــــجع اآلخر�ن على التدخل أو اإل

یرة تنشــــط منذ  �م�ة والدول�ة الكثأن �ل القوى اإلقل اإلفتراض
عشــــــر ســــــنین على أســــــاس أن الزعامة التار�خ�ة تترك �عد  
رحیلها فراغًا �بیرًا، وأن هذه القوى �مكنها أن تكون صــاح�ة  

 دور في ملء هذا الفراغ.
�ع تطورات الســنوات العشــر الماضــ�ة نجد أن وعندما نتا

هذه القوى �انت تنشـــــــــــــط أكثر، ومن خالل أطراف محل�ة،  
ــنة من عمر الرئ�س بورقی�ة، �معنى أن إكلما  ــت ســــــــ نقضــــــــ

ــام  ــذه القوى عــ ــات هــ ــل �كثیر من  1980تحر�ــ ــت أقــ ــانــ �ــ
ــام  ــا عـ ــاتهـ ــام 1984تحر�ـ ــا عـ ــاتهـ ــانـــت   1987، وأن تحر�ـ �ـ

جة الوضـع الصـحي وذلك نت�  1985إضـعاف تحر�اتها عام 
للزع�م التـــــــار�خي ولنوع�ـــــــة الـــــــذین �ضــــــــــــــعهم في مواقع 

 المسؤول�ة.
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خت�ــاره وز�ر الـداخل�ــة �ـإرئ�س بورقی�ــة ومن المؤ�ـد أن ال
) تشر�ن األول (  أكتو�ر  2علي یوم الجمعة   ز�ن العابدین بن

ــًا للوزراء جعل القوى اإلقل�م�ة والدول�ة   1987 ل�كون رئ�ســـــــــــ
�عــًا لــذلــك عن المنــاورات ترت�ــك �عض الشــــــــــــــيء وتتوقف ت

 �شكل م�اشر أو عن طر�ق أطراف محل�ة.
�كون رئ�سًا للوزراء مهم  علي ل خت�ار ز�ن العابدین بن�و 
  اإلســـــتقرارســـــتقرار، و إ  إلىثر من ســـــبب. فالبالد تحتاج ألك

یتطلب القانون الذي یتهی�ه المواطنون، وهی�ة القانون �مكن 
ــكر�ة من خال إأن �حققها  ــة العسـ ــسـ ــلوب هذه  بن المؤسـ ل أسـ

المؤسـسـة في الحزم. وعندما �كون هذا الحزم موضـع رعا�ة  
هــا وتوجیههــا فــإن تطبیق القــانون الزعــامــة التــار�خ�ــة ورقــابت

 �ص�ح من ضرورات توفیر الطمأنینة.
علي صـــــــــــاحب ســـــــــــمعة   ذلك إن ز�ن العابدین بن  �لىو 
ــات. طیِّ  ــواء والعدسـ ــله �عیدًا عن األضـ �ة، ورجل حوار �فضـ

ــعب لما �ان �فز في اإلولوال أنه لم   متحان البورقیبي الصــــــــــ
ــاع أن �صــــــــــــــــل إ ــائز  إلىســــــــــــــتطـ الوزارة األولى. ومن الجـ

علي حـالفـه التوفیق في �ـل  أن ز�ن العـابـدین بن تراضفاإل
و�ـل الرئ�س بورقی�ـة إل�ـه أمر تنفیـذهـا، وأنـه المهمـات التي أُ 

الموقع   إلىســــتحق عن جدارة الوصــــول  إ�ســــبب هذا التفوق 
 الثاني في الدولة.

علي هو جنرال، وأن  وصــــــــــــــح�ح أن ز�ن العــابــدین بن
  الد�مقراط�ة  إلىیل  م أكثر من المالحزْ   إلىالجنراالت �میلون  

أن الرجـل جنرال تحـت مظلـة البورقیب�ـة التي  والتعـدد�ـة، إالّ 
التي  الـــد�مقراط�ـــةهو أحـــد أبنـــائهـــا والتي إذا فقـــدت النكهـــة 

 د بذلك رصیدًا �بیرًا وتراثًا له أهمیته.تتمیز بها فإنها تفق
واألهم من هـذا �ـله أن لغـة الحوار �مكن أن تكون أكثر 

من الجمـاهیر�ـة اللیب�ـة والجزائر �عـد  جـدوى بین تونس و�ـل 
ــذین  ــة الـ ــدولـ ــال الـ ــك ألن رجـ من  الُحْكم إلىأتوا اآلن، وذلـ

المؤسـسـة العسـكر�ة �مكن أن یتفهموا ظروف �عضـهم �شـكل  
 أفضل.

الوزارة  إلىعلي لم �أت  أ�ضًا أن ز�ن العابدین بنی�قى 
األولى في تونس بد�ا�ة، وال ببالغ رقم واحد، و�نما �مرســوم  

 ختارت لكل مرحلة رجلها.إري من ق�ادة تار�خ�ة جمهو 
"  اإلستقرارعلي أو "جنرال  ... وها هو ز�ن العابدین بن

 یبدأ مرحلة جدیدة في تونس.
ر إذا حظـیت تونس في  ومن المؤ�ـد أـنه ســــــــــــــینجز الكثی

ــادي وعســـــــــــكري فعال من جانب  إهذه المرحلة بدعم  قتصـــــــــ
جــدًا في  الغرب ودول الخل�ج. ومثــل هــذا الــدعم �ــان قلیالً 

الماضـي على أسـاس أن الرئ�س بورقی�ة �ان �ختار ق�ادات  

علي �أتي وقد توافرت  لكن ز�ن العابدین بن غیر مســــــــتقرة.
. ومن هنا ســــــــــــتقراراإلله أكثر مما توافرت لآلخر�ن عوامل  

ــتت�ع  خت�اره  إ�جوز التوقع �أن أكثر من خطوة �مكن أن تســــــ
ی�ة تتواصـــــــــــــل مع و�لها للتأكید �أن الســـــــــــــاللة الثان�ة للبورق

م فیها الحبیب  التي تسـلَّ   جنرال تسـلم الوزارة األولى في السـن
 بورقی�ة دفة الق�ادة.

 1987) أكتوبر( تشرین األول 10 - مجلة "التضامن". لندن

     

 اإلجماع مهمة الملك حسین 
 وال�اقي على الخل�جیین...  

عندما نتا�ع هذا النشــــــــاط الذي یبذله الملك حســــــــین في  
 تشـــــــــــر�ن الثاني 8عقد القمة العر��ة في عمان یوم ســـــــــــبیل 

 فإننا نتفاءل خیرًا �النتائج. 1987) نوفمبر(
�ًا في العاهل األردني، ذلك أنه  وهذا النشاط ل�س مستغرَ 

خت�ار العاصـــــــــــمة إقبل أن یتم اإلتفاق على عقد القمة و�تم 
األردن�ة مكانًا لها �ان الملك ومســـــاعدوه �جو�ون العواصـــــم 

ــها  العر��ة  ــم العالم عمًال �القاعدة التي �عكســ و�عض عواصــ
 المثل الشعبي (في الحر�ة بر�ة).

أن یتقرر عقد   و�ذا �ان الملك حســـــــــــــین بذل جهودًا قبل
ك فمن ل العمــل العر�ي المشــــــــــــــترَ القمــة في مملكتــه من أجْــ 

الطب�عي أن �كثف الجهود و�ضــاعف الســعي ل�س فقط من 
لـهدف وحـده و�نـما أن ل أن یتم عـقد القـمة ألن ذـلك ل�س اأجْـ 

ة أو �ـ تحقق الحـد األقصــــــــــــــى من النتـائج الطیِّ تنعقـد القمـة و 
 الحد األقصى. ستعصى تحقیق على األقل الحد األدنى إذا إ

) �ــان 12/10/1987وحتى �تــا�ــة هــذه األســــــــــــــطر (یوم 
ن یهددها  واضــــحًا أن قمة عمان ســــتنعقد وأنه ل�س هنالك مَ 

سة التي الم�ة الخامالقمة اإلس  إلىكما �انت الحال �النس�ة 
 .اإلیران�ةجرى عقدها في الكو�ت على دوي التهدیدات 

ى  ن الملك حســــــین مســــــتعد حتإكذلك أنه �ان واضــــــحًا 
إرســـــــــــــــال �عض أبنـائـه ووزرائـه ومســـــــــــــــاعـد�ـه م�عوثین   إلى

صــطحاب هذا �عض العواصــم العر��ة إل  إلىشــخصــیین له 
 الملك أو ذاك الرئ�س.

ــت كون قمة المواقف، والذي تتمیز �ه قمة عمان أنها ســـــــــ
رات التي تشـــهدها المنطقة تحتم أن �ســـجل  �معنى أن التطو 
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ذي تنعقد  كل طرف موقفًا حاسـمًا من الموضـوع األسـاسـي ال
. اإلیران�ة - له وهو موضـــــــــــــوع الحرب العراق�ةالقمة من أجْ 

وفي الماضـــي �ان من الســـهل على ال�عض القفز فوق هذا 
أنه في  �ة، إالّ الموضـــوع و�شـــغال المجتمعین �قضـــا�ا هامشـــ 

ضــــــوء التطورات األخیرة ســــــ�كون من الصــــــعب على الذین 
 س�شار�ون في القمة التملص من تحدید الموقف.

وز�ادة في التوضـ�ح �مكن القول إن التملص قبل حادثة  
�ان مت�ســــرًا   اإلیران�ةمكة وقبل قصــــف الكو�ت �الصــــوار�خ  

ــة   ــدفع الثمن نت�جــ ــذي یــ ــان العراق هو الــ على ال�عض و�ــ
ن القـمة العر�ـ�ة تنعـقد هـذه المرة وـقد شــــــــــــــارـ�ت  ، إـما وأـلذـلك

ــعود�ة والكو�ت العراق تحمل المخاطر  المملكة العر��ة الســـــــ
 الفعل�ة للحرب فإن الموقف تبدل �شكل أساسي.

بـل قـد �جوز القول إن قمـة عمـان ل�ســــــــــــــت قمـة الحرب 
 اإلیران�ــة�قــدر مــا هي قمــة التهــدیــدات  اإلیران�ــة - العراق�ــة

هــــــذه التهــــــدیــــــدات على األمن  ولمخــــــاطر لــــــدول الخل�ج
 الخل�جي.

و�ذا �انت مخاوف عقد القمة زالت �معنى أنها ســــــتنعقد  
حـد �بیر المخـاوف من  إلىفي الزمـان المحـدد لهـا، وزالـت 

أن الخوف الكبیر الذي ما زال  مشــــــــــــــار�ة الجم�ع فیـها، إالّ 
أنــه قــد تبــدد هو أن �حــدث   إلىطمئنــان من الصــــــــــــــعــب اإل

خالل التناقض السائد في الموقف   لعر�ي منختراق للقرار اإ
 یرانالخل�جي، �معنى أن تنتهز �عض األطراف المســــایرة إل

حـاـلة عـدم التجـانس التي یتســــــــــــــم بهـا الموقف الخل�جي مـنذ 
 إیرانثالثة أشـهر وت�قى تغرد خارج السـرب العر�ي وتسـتفید 

 من هذا التغر�د.
وتي ومن هنا فإنه إذا �ان الملك حسین �سعى �كل ما أ

ل أن �حقق للقمــــة عــــد نظر من أجــــْ یو�ــــة وحنكــــة و�ُ من ح
العر��ــــة في عمــــان اإلجمــــاع، فــــإن من حقــــه أن �طــــالــــب  
الخل�جیین �موقف أكثر قوة من الموقف الـــــذي هو عل�ـــــه 

ــاالت تجري على هامش إاآلن. وأغلب الظن أن هنالك  تصــ
التحضیر لعقد القمة وهدفها أن �شارك الخل�جیون في القمة 

في الماضـــــــــي عندما تنعقد المؤتمرات �شـــــــــار�ون كما �انوا 
العر��ة، �معنى أنهم إذا �انوا على شـــــــيء من التناقض في 

القمم العر��ــة �موقف  إلىمؤتمراتهم الخل�ج�ــة فــإنهم �ــأتون 
 نسجامًا.�أكثر تماسكًا و 

ســــــــــــــتـعدادات تجري  و��قى أـنه في الوـقت اـلذي ـ�اـنت اإل
�ـاـنت  اآلمـال  ل عـقد القمـة ـفإن�كـل اـلدـقة في عمـان من أجْـ 

ف خبرة ثالثین سـنة في معلقة على الملك حسـین الذي یوظِّ 
  رمزيْ  إلىســــــــــــــبیــل إنجــاح القمــة و�ــانــت األنظــار متجهــة 

ل إنجـاح هـذه القمـة وهمـا الموقف الخل�جي المطلوب من أجْـ 
 عبد العز�ز والسلطان قابوس. الملك فهد بن

ــاكس التقلیدي لمؤتمرات  إو�ان هنالك  رت�اح ألن المشــــــــــ
تخـذ للمرة األولى موقفـًا إ القـّذافي معمرة العقیـد ة العر��ـ القمـ 

ــرف األمین العام  ــة بتصــــــــــ ــع طائرة خاصــــــــــ تمثل في وضــــــــــ
للجامعة العر��ة الشــــــــــــــاذلي القلیبي یتنقل بها بین دمشــــــــــــــق  

ل أن تنجح القمة التي من المقرر و�غداد وحیث یر�د من أجْ 
 ها في عمان.إنعقاد

مع المفاجآت ی�قى أ�ضــــــًا أن هنالك ما �شــــــ�ه الســــــ�اق 
حتمل حدوثه في حرب الخل�ج من الدول�ة ومع التصـــعید الم

جـاـنب الوالـ�ات المتحـدة واـلذي ـقد �كون هـدـفه جعـل الموقف 
�حیث تجد  إیران إلىقمة عمان أقرب  إنعقادالسوف�اتي قبل 

ــًا من  ــذ موقفـ ــا تتخـ ــة نفســــــــــــــهـ ــذه القمـ ــاد  إیرانهـ ومن اإلتحـ
 وف�اتي معًا.الس

ــاس فإن ال   إنعقادمنطقة منذ اآلن وحتى وعلى هذا األســــ
ســـــــوف�اتي طو�ل ومن النوع الذي  - القمة أمام فیلم أمیر�ي

 �ح�س األنفاس.

 1987) أكتوبر( تشرین األول 17 - مجلة "التضامن". لندن

     

 نتقام المطلوب من أمیر�ا: الضغط ول�س اإل

ج�ـــة األمیر�ي جورج في الوقـــت الـــذي �ـــان وز�ر الخـــار 
عبد العز�ز  ابلة الملك فهد بنلمق جدة إلىشـــــــــولتز �صـــــــــل 
العهد ونائب رئ�س  عبد العز�ز وليّ  هللا بن كان األمیر عبد

ــه   إـلىمـجــلس اـلوزراء ورـئـ�س اـلحـرس اـلوطــني ـفي طـرـ�قـــــ
لعهد  ولى الرســــــــــــــم�ة لها �وليّ واشــــــــــــــنطن للق�ام بز�ارته األُ 

 المملكة العر��ة السعود�ة.
 �أنه  هللا المســــــــؤولون األمیر�یون األمیر عبد ولقد عرف

لتقى في المملكة زائرًا إلما األكثر إفصـــــاحًا عن الصـــــراحة �
أمیر��ًا رســم�ًا. وهو إذا �ان �عتمد المخاط�ة الصــر�حة مع 
زوار المملكـة من المســــــــــــــؤولین األمیر�یین ـفإـنه من المؤ�ـد 
ســـــــ�عتمد المخاط�ة نفســـــــها ور�ما �صـــــــراحة أكثر مع هؤالء 

 مسؤولین عندما یزورهم في بالدهم.ال
ون من المناســـــــب التوضـــــــ�ح هنا �أن المضـــــــ�ف �ك وقد

ــ�ف الزائر. و�ذا �ان األمیر عبد ــایر الضـــــــ عبد   هللا بن �ســـــــ
أ�عـد الحـدود  إلىالعز�ز من النوع اـلذي �قوم بواجـب الل�ـاقـة 
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مع ضــــــــــیوف المملكة من المســــــــــؤولین األمیر�یین وغیرهم،  
ر �الصــــــراحة المتناه�ة عن مشــــــاعره  وفي الوقت نفســــــه �عبِّ 

مواطن أمـام هؤالء الضــــــــــــــیوف، فـإنـه عنـدمـا كمســــــــــــــؤول و�
أ�ـعد  إلىهم في بالدهم �عتـمد أســــــــــــــلوب المصــــــــــــــارحـة  یزور 

الحدود، وذلك على أســاس أن هذا أســلو�ه وعلى أســاس أن 
تقــالیــد الل�ــاقــة والضــــــــــــــ�ــافــة شــــــــــــــيء والتعبیر عن المواقف 

 الصر�حة شيء آخر، وعلى أساس أنه ض�ف.
  وفي الماضــــــــــــي �ان محور المخاط�ة الصــــــــــــر�حة لدى

ســــــــــتقبل  إ�لما  هللا القضــــــــــ�ة الفلســــــــــطین�ة. وهو  األمیر عبد
مســـــــــــؤوًال أمیر��ًا یزور المملكة �خاط�ه بلهجة العاتب على 
اإلدارة األمیر��ة الناقد لموقفها من هذه القضـــــــــــــ�ة. �ما أنه 
عنـدمـا قـام بز�ـارتـه الرســــــــــــــم�ـة األولى لبر�طـان�ـا تحـدث مع 

ــة وزرائهــا ورجــال الــدولــة البر�طــان�ــة الــذینرئ� لتقوا �ــه  إ ســـــــــــــ
بلهجــة العــاتــب على بر�طــان�ــا ألنهــا ال تصــــــــــــــحح غلطتهــا 
التار�خ�ة مع الشــــعب الفلســــطیني ألنها ســــاهمت من خالل  

الحكومـــــة  إســــــــــــــتمرارنتقـــــد �نتزاع حقوقـــــه، و إوعـــــد بلفور ـ�ــــ 
 البر�طان�ة في هذا الموقف.

رى حتى  هـذا مـا �ـان �حـدث في المـاضــــــــــــــي، أو �ـاألح
حـادثـة مكـة.  لتي تمثلـت �للمملكـة وا اإلیران�ـةعمل�ـة التحـدي 

على المملكــة  اإلیران�ــةو�عــد هــذه العمل�ــة تقــدمــت األخطــار 
والتحد�ات المســتمرة لها ولدولة الكو�ت على مســألة الحقوق 
المغتصـ�ة من الشـعب الفلسـطیني. وهذا معناه أن الصـراحة 

مخـــاط�ـــة اإلدارة التي تالزم أســــــــــــــلوب األمیر عبـــدهللا عنـــد 
 األمیر��ة ستتخذ منحى آخر.

 ما هو هذا المنحى؟
ــت�اق األمور، إالّ إإنه قد �كون من غیر المنطقي   أن ســـــ

فتراضه في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة الذي �مكن إ
عبــــــد العز�ز لمخــــــاطر هــــــذه  هللا بن ورؤ�ــــــة األمیر عبــــــد
العهد الســعودي قد �جد نفســه ینصــح   التطورات هو أن وليّ 

فع �ــالموقف المتوتر اإلدارة األمیر��ــة �ــالتروي �حیــث ال تــد
 نقطة التفجر. إلىفي الخل�ج 

عت�ـار لعـل إ وهو قـد �جـد نفســـــــــــــــه �فعـل ذلـك ألكثر من 
الوال�ات المتحدة بینما   إلىأهمها أنه قام بز�ارته الرســــــــــــــم�ة 

ــتوى أهل القرار األمیر� ــة على مســـ ي ألمور قد هناك مناقشـــ
أنها في الوقت نفســــــه تعزز   ترضــــــي الكبر�اء األمیر�ي، إالّ 

ي. وز�ادة في التوضــــــ�ح �مكن القول إن یراناإل الُحْكمشــــــأن 
هذه المناقشـــــــة تدور حول طر�قة الرد العســـــــكري من جانب  

نتقـام من واإل اإلیران�ـةســــــــــــــتفزازات الوالـ�ات المتحـدة على اإل
ــ�هذه اإل ــتفزازات. ومثل هذا الرد ســـــ  الُحْكمطیل في عمر ســـــ

فضًال  أكثر قدرة على الصمود    الُحْكمي وس�جعل هذا یراناإل
طراف اإلســـــــــــــالم�ة إذا هي �انت في عن أنه ســـــــــــــ�حرج األ

موقف المتفرج على أمیر�ـــــــا وهي ترد عســــــــــــــكر�ـــــــًا على 
 .اإلیران�ةستفزازات اإل

عبـــــد العز�ز  هللا بن ذلـــــك أن ز�ـــــارة األمیر عبـــــد �لىو 
ولون األمیر�یون وجهة نظر  مناســـــــــ�ة لكي �ســـــــــمع المســـــــــؤ 

تســــــــــــــم  عر��ـة حول الوضــــــــــــــع الراهن في المنطقـة العر��ـة ت
�ـالشــــــــــــــمول وتحظى �مــا �شــــــــــــــ�ــه القبول العر�ي لهــا نت�جــة  

التي بین المملكـة العر�ـ�ة الســــــــــــــعودـ�ة العالـقات الرســــــــــــــمـ�ة 
ومعظم األطراف العر��ــة، والعالقــات الرســــــــــــــم�ــة الممزوجــة 

ــي بین األمی ــخصــــــــ ــتوى الشــــــــ ر عبدهللا �عالقات على المســــــــ
و�عض هـذه األطراف. ومثـل هـذا التحلیـل الـذي �عرضـــــــــــــــه 

 ال �مكن للســــــــــــــفراء أن ینقلوه �مـا أن أحـدث  األمیر عبـدهللا
المنطقــــة، ونعني �ــــه وز�ر   إلىم�عوثي اإلدارة األمیر��ــــة 

الخارج�ة جورج شـــــــــولتز، لن ینقله �الموضـــــــــوع�ة المطلو�ة 
 عت�ارات �ثیرة.إل

ــا ترى أن مـــا ومن المؤ�ـــد أن وجهـــة النظر الت ي نعنیهـ
 مالُحكْ �مكن أن تقدمه الوال�ات المتحدة هو الضــــــــــــغط على  

ي ول�س مجرد مشــــــــاكســــــــته. والضــــــــغط الحالي الذي یراناإل
ي لن یثمر  یراناإل الُحْكمتمــارســــــــــــــــه اإلدارة األمیر��ــة على 

ول�س لمصــــــــــــــلحة العرب ول�س مقبوًال ضــــــــــــــمن�ًا منهم ألنه 
ستقطاب على حتى إذا جاء اإل إیرانستقطاب إضغط هدفه 

حســـــــــــــــاب العرب. أمـا الضــــــــــــــغط المطلوب فهو تجنیـد �ـل 
ــات لج ــانـ ــل اإلمكـ ي یوافق على قرار مجلس  یراناإل الُحْكمعـ

ستحالة عندما تقرر  وهو أمر ل�س بهذه اإل  598األمن الرقم  
اإلدارة األمیر�ـ�ة صــــــــــــــادقة أنه �جـب أن �أخذ القرار طر�ـقه  

 التنفیذ. إلى
الوال�ــــات المتحــــدة   إلى هللاو��قى أن ز�ــــارة األمیر عبــــد

جـاءت في ظروف نفســــــــــــــ�ـة غیر عـاد�ـة، حیـث إن الرئ�س  
كتئاب �ســبب عمل�ة جراح�ة دق�قة  �غان على شــيء من اإلر 

ف قـــد أجر�ـــت لزوجتـــه. ولكن إتمـــام الز�ـــارة في هـــذه الظرو 
ع، وقـد �ســــــــــــــتط�ع األمیر عبـدهللا، المكتئـب هو �كون ـله وقْ 

ــا آلــــت إل�ــــه األحوال في المنطقــــة العر��ــــة، أن  اآلخر ممــ
�خفف من وطأة الظروف النفســــــــــــ�ة للرئ�س ر�غان و�التالي 

�ســــجل، ما دام �ع�ش األشــــهر األخیرة من الرئاســــة،   �جعله
 موقفًا یذ�ره له العرب �الخیر.
الظروف الراهنة لتســـــجیل مثل   ول�س هنالك أفضـــــل من

نفجار هذا الموقف، ذلك أن منطقة الخل�ج على مشــارف اإل
 الكبیر.
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هللا بتقلیـل   ولعلى وعســــــــــــــى تســـــــــــــــاهم ز�ـارة األمیر عبـد
قمــة عمــان أن تحقق  نفجــار علىحتمــاالت حــدوث هــذا اإلإ

�عد أ�ام، �الموقف العر�ي األكثر تماســــــــــكًا، إمكان�ة تعطیل  
 نفجار.هذا اإل

ي أن یراناإل الُحْكما التعطیل ســــــ�حدث إذا وجد ومثل هذ
الـدول العر��ـة ذات موقف واحـد وأنـه ال مجـال لـه �عـد اآلن 
لكي یلعب على التناقضـــــــــــات العر��ة. واألمیر عبدهللا أكثر 

عرب درا�ة �التعثر الذي یواجهه الوضــــــــع في المســــــــؤولین ال
 هذه التناقضات. إستمرارالمنطقة جراء 

ــا �ـــان األمیر عبـــدهللا �ُ ی�قى أن هـــذه الكلمـــة  تبـــت بینمـ
واشــــــــــــــنطن. وما �ان متوقعًا  إلىعبد العز�ز في طر�قه  بن

عتمـاد � نتقـام و أن �قولـه للرئ�س ر�غـان في شـــــــــــــــأن تفـادي اإل
زال من الممكن قوله �عدما  الضـغط الفعال بدًال من ذلك ما

عمل�ــــة  19/10/1987ثنین ت اإلدارة األمیر��ــــة یوم اإلنفــــذَّ 
�ســـــــــــــــبب ظروف   - ـ�ة وهي عملـ�ة تتركإیرانضــــــــــــــد مواقع 

ــتفیدان منها هما ن اللذیْ نط�اعًا �أن الطرفیْ إ - حدوثها ن �ســـــ
ر�غان والخمیني حیث إنها تحافظ لألول على مصــــــــــــــداقیته  

ــع�ه وحلفاء بالده وتح ــ�اب ال�قاء من أمام شــــــ قق للثاني أســــــ
 رتفاعًا.إحیث إنها ستجعل صوت المعترضین عل�ه أقل 
عبــــد العز�ز  ومــــا �جوز التوقع �ــــأن األمیر عبــــدهللا بن

ي قد �جعله یراناإل الُحْكمســــــــــــ�قوله هو: إن الضــــــــــــغط على  
�ســلك طر�ق التعا�ش مع اآلخر�ن وفق قاعدة لكل صــاحب  

 الُحْكماع هذا  نتقام ســـــــ�شـــــــجع أطمحق حقه في حین أن اإل
 وأحالمه في التوسع.

اـله ـ�الفعـل، هو ومـا ـقد �قوـله األمیر عـبدهللا، وـقد �كون قـ 
 كالم حق یراد �ه حق وال شيء غیر الحق.

 1987) أكتوبر(تشرین األول  24 - مجلة "التضامن". لندن

     

قرارات تار�خ�ة لقمة اإلجماع أو قرارات  
 المشتَرك  شجاعة ألهل التفهم 

لقمــة طــارئــة فهــذا �عني أن تكون النتــائج  تكون اعنــدمــا 
ــفر عنها من النوع الذي  ــتســــــــ ــجم مع ظروف  التي ســــــــ ینســــــــ

 عقدها.
ول�س معقوًال أن تكون القمـــة طـــارئـــة وال تنتهي �قرارات  

 مهمة.
ستدعاء  إو�ذا جازت المقارنة فإن القمة الطارئة هي مثل  

ســـــــــــــــتدعـاء إـندلع فجـأة، أو مـثل إفرـقة مـطافئ إلخـماد حر�ق 
ــا�ة ل األمن لمرجا حتجزت  �قتحمت مصـــــــرفًا و إواجهة عصـــــ

أي  - الرهـائن إذا ـ�ان لن �ســــــــــــــمح لـهارهـائن وأـنذرت �قـتل 
�ـالخروج ســـــــــــــــالمـة ومعهـا الغنـائم التي  - لهـذه العصـــــــــــــــا�ـة

 حصلت علیها.
وفي ـتار�خ المؤتمرات الطـارـئة هـناـلك قمـة الهیلتون التي 

ورة  ل�حـث األزمـة الكثیرة الخط  1970عـقدت في الـقاهرة عـام 
والمقاومة الفلســـــــــــطین�ة وقمة الر�اض بین الحكومة األردن�ة 

 ل�حث الوضع المتدهور في لبنان. 1976عام 
ظروف عـقد قمـة الـقاهرة ثم   إلىوعـندمـا تعود بـنا اـلذاكرة 

ــل من  ــه �ـ ــذي حققتـ ــاح الـ ــا أن النجـ ــاض یتبین لنـ ــة الر�ـ قمـ
 ن �ان جیدًا نسـب�ًا وذلك ألن الذین شـار�وا فیهما �انواالقمتیْ 

ك، من دون أن �عني التفهم �الضرورة أن أهل التفهم المشترَ 
لمشــــــــــــــار�ون هم من أهـل الصــــــــــــــف الواحـد والهـدف �كون ا
 الواحد.

ن �ـان ألنهمـا لم تنعـقدا تحـت راـ�ة ن نجـاح القمتیْ اكـذـلك 
اإلجماع وهواجس الفشــل إذا �ان اإلجماع لن یتوافر، علمًا 

و آخر، �أن الذي حدث في األردن یهم الجم�ع في شـــــــكل أ
و�ن الذي حدث في لبنان یهم �ذلك الجم�ع في شــــــــــــــكل أو 

 آخر.
تصـــاالت وشـــروط  و أن قمة القاهرة �انت ســـتنتظر اإلول

هذا الطرف أو ذاك للحضـور وجدول األعمال المناسـب لما 
نعقدت لما �ان لها أن تنجز. إكان لها أن تنعقد أو إذا هي 

 قمة الر�اض. إلىو�ذلك الحال �النس�ة 
 - ســـتن�طت حًال لألزمة األردن�ةإقاهرة ن قمة الومثلما أ

ــ�غة �انت فعالة إالفلســـطین�ة فإن قمة الر�اض  ــتن�طت صـ سـ
 ق�اسًا �ظروف تلك المرحلة.

ن  كذلك أنه إذا �انت قمة القاهرة أوقفت قتاًال بین شـق�قیْ 
لســــنة لهی�ه  أفإن قمة الر�اض ســــاهمت �إطفاء حر�ق �انت 

 تتصاعد �شكل ال مثیل له.
ها في  إنعقادقمة العر��ة المقرر فات أن الالمصادوتشاء 

مثــل  نعقــادعمــان �عــد أســــــــــــــبوع هي من حیــث موج�ــات اإل
ن نشـیر إلیهما، و�ن �انت المضـاعفات الناشـئة  ن اللتیْ القمتیْ 

نعقدت قمة القاهرة و�ذلك قمة الر�اض إعن الموضوع الذي  
له ل�ســـــــــت شـــــــــیئًا أمام أهوال األخطار الناشـــــــــئة عن من أجْ 
 تنعقد قمة عمان. لهع الذي من أجْ الموضو 

وزـ�ادة في التوضــــــــــــــ�ح �مكن القول إـنه إذا ـ�اـنت هـنالك 
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الفلســــــــــــــطینـ�ة   - دول عر�ـ�ة ال تـبدو معنـ�ة �األزمة األردنـ�ة
نعـقدت قمـة طـارـئة محـدودة في الـقاهرة عـام إالتي من أجلهـا 

ودول عر��ــــة أخرى �ثیرة ال تبــــدو معن�ــــة �ــــاألزمــــة   1970
ة الطـارـئة المحـدودة في نعـقدت القمـ إلهـا  اللبـنانـ�ة التي من أج

ـعة ـفإن القمـة العر�ـ�ة الطـارـئة والموســــــــــــــَّ  1976الرـ�اض عـام 
التي تنعقــد في عمــان �عــد أســــــــــــــبوع إنمــا تنعقــد لل�حــث في 
موضـوع لم تعد هنالك دولة عر��ة ل�سـت معن�ة �ه بدءًا من 

نتهـــاء بـــدولـــة جیبوتي. أمـــا لمـــاذا هي معن�ـــة فألن �لبنـــان و 
وألن اـلدول العر��ـة التي لم تمـامـًا من جهـة  الظروف تبـدـلت

ــدعم الـعر�ي جرَّ  ــا الـــــ ــةیـنـقـطع عـنهـــــ ــة األردن�ـــــ  - اء األزمـــــ
اء الوضــــع المضــــطرب في لبنان بدأت منذ  الفلســــطین�ة وجرَّ 
تعاني من  - و�عضـــــها منذ ســـــت ســـــنوات - ثالث ســـــنوات

 - الحرب العراق�ـة إســــــــــــــتمرارنضــــــــــــــوب هـذا الـدعم نت�جـة 
عن ال�عض فضـــًال  عم توقف نهائ�اً . بل إن هذا الداإلیران�ة

عن أن حیثـ�ات المـطالـ�ة ـ�ه لم تـعد تقنع أحـدًا. وهـناـلك دول 
ال  قتصــاد�ةاإلحت�اجاتها إوطأة  شــتدتإوجدت نفســها مهما 

ــقاء المقتدر�ن (دول الخل�ج على وجه   تطلب الدعم من األشـ
التحـدیـد) ألنهـا تعرف أن طل�ـاتهـا لن تســــــــــــــتجـاب �ســــــــــــــبـب  

 ظروف الحرب.
ن قمـة عمـان محطـة ـ�الغـة األهمـ�ة في  ك ـقد تكو و�زاء ذلـ 

ك. بل إن �ل المؤشـــرات تؤ�د أنها قد العمل العر�ي المشـــترَ 
ــاورات التي تدور وراء الكوال�س تكون �ذلك بد ءًا من المشــــــــ

د  ي العلن فضــًال عن أن تزایُ فنتهاء �االتصــاالت التي تتم �و 
المخـاطر جعـل الخوف من المفـاجـآت غیر الســـــــــــــــارة یتقـدم  

شــــــاعر ال�عض �أّال تنعقد القمة في عمان ومشــــــاعر على م
 نعقـــاد تنعقـــد �ـــاإلجمـــاع إذا �ـــان ال بـــد من اإلال�عض �ـــأالّ 

نعقدت قمة عمان �اإلجماع أّال إعض �أنه إذا  ومشــــــــاعر ال�
�كون التمثیل على مســتوى الذین في قمة الســلطة ومشــاعر 
ال�عض �أنه إذا انعقدت قمة و�اإلجماع وعلى مســـــتو�ین أو 

 أّال تكون القمة التي تحقق النتائج المؤملة منها.أكثر 
ــاعر ـتدخـل في   ومع األخـذ في االعتـ�ار أن هـذه المشــــــــــــ

أن هنــالــك �عض الحقــائق  لى األدوار إالّ إطــار التنــافس ع
لعل أهمها أن الجم�ع متفقون على أن المرحلة الراهنة �الغة 
األهم�ة وأنها من الخطورة �حیث إن مشـــــاعر التنافس على 

ار تتراجع أمـام أهوال الخطر التي قـد تحـدث إذا �ـانـت األدو 
 الحرب ستستمر.

ى ذلــك إن أهوال الخطر التي قــد تحــدث تحتم عل �لىو 
الدول العر��ة أن تشـــــارك في قمة عمان �حماســـــة الحر�ص  
ــه وتحتم على دول �ثیرة   ــائف عل�ـ على المصــــــــــــــیر أو الخـ

ــدة عن خطوط   ــا �عیـ ــا الحرب، على رغم أنهـ أضــــــــــــــرت بهـ
أن تكون �مثا�ة "اللو�ي" الضــــــــاغط �أســــــــلوب أو   المواجهة،

آخر على الطرف الســــــــــــــوري وعلى �ق�ـة األطراف التي مـا 
الحرب  إلىارج الســــرب العر�ي �النســــ�ة زالت عمل�ًا تغرد خ

 .اإلیران�ة - العراق�ة
و��قى أنـه مـا دامـت القمـة طـارئـة فـإنـه �فترض �ـالتمثیـل  

ذا �ان من أن �كون على مستوى رئ�س الدولة، �معنى أنه إ
الجـائز في القمـة العـاد�ـة لســــــــــــــبـب أو آخر أن یوفـد الرجـل 

س من ات فـإنـه ل�جتمــاعــ ن �مثلــه في اإلاألول في الـدولـة مَ 
 الجائز حدوث ذلك إذا �انت القمة طارئة.

ــًا أن األنظار العر��ة ونفوس الناس المكتو�ة  ی�قى أ�ضـــــ
قمــة عمــان  إلىبنــار الحروب والمشـــــــــــــــاكــل العر��ــة تتطلع 

عــاد�ــة للقمــة الطــارئــة و�نمــا تكون أال تــأتي النتــائج وتتمنى 
النتــائج منســــــــــــــجمــة مع الظروف التي أوجبــت عقــد القمــة، 

نتـائج   إلىنتهـت �إذا �ـانـت القمـة عـاد�ـة و  فضــــــــــــــًال عن أنـه
ومقررات عاد�ة فإن األمر �كون مفهومًا أما إذا �انت القمة 

 مقررات ونتائج عاد�ة فإن األمر ال �عود  إلىنتهت �طارئة و 
 ستفهام والتعجب.مفهومًا وترتسم فوقه عشرات عالمات اإل

 إلىو�ذا حدث ذلك فهذا �عني أن الحاجة سـتكون ماسـة 
ك مثل قمة القاهرة عام التي �عقدها أهل التفهم المشـترَ القمة 
 .1976وقمة الر�اض عام  1970

قـد �شــــــــــــــهـد مثـل هـذه  1988... وأغلـب الظن أن العـام 
مصــــــــــــــر مكـانـًا لهـا في تجمع   القمـة التي تنعقـد وقـد أخـذت

ى هــامش الجــامعــة العر��ــة وقراراتهــا عر�ي جــدیــد یتحقق عل
العرب من دون أن �كون ذلك  إلىن مصــــــــــــر تعود أ�حیث 

من بواـ�ة الجـامعـة العر�ـ�ة و�نمـا من البواـ�ة الخل�جـ�ة األكثر 
ــاعـًا واألكثر إأهمـ�ة واألكثر  ادًا لتفهم ظروف  ســــــــــــــتعـدإتســــــــــــ

 مصر... ودورها.

 1987) أكتوبر( تشرین األول 31 - من". لندنمجلة "التضا

     

 ن سنة القمتیْ 

لم �حـدث من قبـل أن تزامن التحرك الـدولي مع التحرك 
العر�ي في ســــــــــــــبـیل قضـــــــــــــــ�ة مـثل اـلذي نع�شــــــــــــــه مـنذ أـ�ام 

 خرى.وس�ستمر �ضعة أساب�ع أُ 
ي التقلیدي الذي التحرك الدول  إلىونحن هنا لن نشــــــــــیر 
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ــاات واإلجتماعیتم عبر اإل ــیر   التتصــ  إلىالعاد�ة و�نما نشــ
 التحرك الذي �حمل في ط�اته دالالت لها أهمیتها.

ــاورات و  ــاالت  �وعندما نتأمل في ما �حدث من مشـــــ تصـــــ
نجــد أنــه في الوقــت الــذي شـــــــــــــــارفــت المهلــة المحــددة للبــدء 

نتهاء و�ان ، على اإل598بتطبیق قرار مجلس األمن، الرقم 
ي غیر العـاد�ـة ف القمـة العر��ـة نعقـادكســــــــــــــي إلبـدأ العـد الع

عمـان، �ـان وز�ر الخـارجـ�ة األمیر�ـ�ة جورج شــــــــــــــولتز �قوم  
ــكو  إلىأورو��ة أت�عها بز�ارة مفاجئة  - �جولة عر��ة موســــــــــ

 7ســوف�ات�ة في واشــنطن یوم  - تقرر فیها عقد قمة أمیر��ة
  إنعقادعلى   أي �عد شــــــــهر  1987) د�ســــــــمبر(كانون األول  

 القمة العر��ة في عمان.
ــذلـــك نجـــد أن و  ــان�ـــة توجـــه ز�ر الخـــارج�ـــة كـ  إلىالبر�طـ

ــیراك  ــا جاك شـ  إلىالقاهرة وعمان، وتوجه رئ�س وزراء فرنسـ
تصـــــاالت الســـــوف�ات�ة �كل من تســـــعت حلقة اإل�إســـــرائیل، و 

 .�یرانالعراق و 
وفي �ل عاصمة من عواصم الدول دائمة العضو�ة في  

ــا م أفضـــــــل من ذي ، وتفهُّ نت�اهط الفت لإل مجلس األمن نشـــــ
 .اإلیران�ة - الحرب العراق�ة تمرارسإقبل لمخاطر 

وهــذا التزامن بین التحرك الــدولي والتحرك العر�ي یؤ�ــد  
ــًا من قـبل، وهو أن الحرب العراقـ�ة  - أمرًا لم �كن ملموســــــــــــ

بـــدأت تقلق العـــالم �ـــالفعـــل، ولوال ذلـــك لمـــا �ـــانـــت  اإلیران�ـــة
 ر�ت �الشكل الذي تتحرك ف�ه.الدول الكبرى تح

رى لم ن القول إن اـلدول الكبوزـ�ادة في التوضــــــــــــــ�ح �مك
�عدما شــــــــــعرت    إالّ  598تهتم �الحرب وتســــــــــتصــــــــــدر القرار  

الحرب. ومن المؤ�د أنها �انت لن تهتم   إســــــــتمرار�مخاطر 
لو أن هــذه الحرب �ــاتــت عبئــًا على دول المنطقــة من دون 

�عدما   اإلهتمام  إلىغیرها، في حین أن هذه الدول ســـارعت 
 مصالحها. إلىوصل الخطر 

الجائز القول إن إتفاق الدول األعضـــــــــــــاء نه من  كذلك إ
سـتصـدار قرار في شـأن الحرب هو إفي مجلس األمن على  

الذي جعل الدول العر��ة تتفاهم على ضرورة عقد قمة غیر 
عاد�ة في عمان. وعندما یتم اإلعالن عن قمة سیتم عقدها 

ــنطن یوم  ــمبر(  �انون األول 7في واشــــــــــ ) المقبل بین  د�ســــــــــ
ــیْ  تشـــــــــوف فهذا �شـــــــــكل في حد ذاته وغور�ا ن ر�غانالرئ�ســـــــ
الملوك والرؤسـاء العرب �أن یتخذوا موقفًا موحدًا  إلىرسـالة 

ن األمیر�ي  خالل قمتهم غیر العاد�ة ألنه ال وقت للرئ�ســـــــــیْ 
والســــــــوف�اتي خالل لقائهما التار�خي في واشــــــــنطن للمواقف 
ــا  ــاء لن �كونـ ــذا اللقـ ــد هـ ــا �عـ ــة، فضــــــــــــــًال عن أنهمـ المتنوعـ

وب التعامل الســــابق مع دول المنطقة. �ما مســــتعدین ألســــل

ــالة أن ا ــكل رسـ ــنطن �شـ في  الُحْكم  إلىإلعالن عن قمة واشـ
ــالة  إیران ــه رســـ البدائل   إلىلكي یتفهم، وهي في الوقت نفســـ

خت�ار البدیل األفضـــــــــل فیها لتســـــــــلم إلكي تعد نفســـــــــها لیتم 
 .إیرانفي  الُحْكم

 ها منق علیالســــــــــوف�ات�ة متفَ  - ومع أن القمة األمیر��ة
�انون  7تنعقد یوم حیث المبدأ، إال أن اإلعالن عن أنها ســـ 

نط�اعًا مفاده أن إ) المقبل �ان مفاجئًا وترك د�سمبر(  األول
اإلســــــــــــــراع في عقـد القمـة نـاشــــــــــــــئ عن التـدهور المـالي في 
الوال�ات المتحدة والدول الصـــــــناع�ة الكبرى، وهو تدهور له 

و�ـالمخـاوف  ن�ـةاإلیرا - الحرب العراق�ـة إســــــــــــــتمرارعالقـة �ـ 
. ومن هنا القول إن شـعور هذه الحرب إسـتمرارالناشـئة عن 

الحرب على  إســـتمرارولى، �مخاطر الدول الكبرى، للمرة األُ 
مصالحها هو الذي جعلها تتخذ قرار مجلس األمن، وجعلها 
تضـــغط �شـــكل غیر م�اشـــر على الجانب العر�ي لكي تتخذ  

إذا �انت لن تعید   قو�ات�الع  یراندًا وتلوح إلدوله موقفًا موحَّ 
ــها التجاوب مع رغ�ة العالم الذي النظر في معاندتها و  رفضـ

 مرحلة هدوء على ما یبدو. إلىیتطلع 
قـد �صــــــــــــــ�حـان �عـد اآلن رمزًا   8و 7ن و��قى أن الرقمیْ 

ــًا إذا  للتفاؤل واإل ــار �الخیر، خصــــــوصــــ ــت�شــــ نتهت القمة إســــ
 نيتشــــــــــــــر�ن الثا 8العر��ة غیر العاد�ة التي ســــــــــــــتنعقد یوم 

) �ـــــالنتـــــائج التي تجعـــــل الوضــــــــــــــع العر�ي الراهن نوفمبر(
ــ�ة من مواد جدول أعمال  ــاســــ ــع�اته مادة أســــ ــاكله وتشــــ �مشــــ

�انون  7القمة الدول�ة غیر العاد�ة أ�ضــًا والتي ســتنعقد یوم 
 في واشنطن. 1987) د�سمبر( األول

ومن المهم أن �ــأخــذ الملوك والرؤســـــــــــــــاء العرب الــذین 
ســـــ�ان أن الك�ار ل�ســـــوا دائمًا ســـــ�جتمعون في عمان في الح

ســــــــــــتعداد لمناقشــــــــــــة مشــــــــــــاكل اآلخر�ن، وأن �حاولوا إعلى 
هتمــام  من الظروف المســــــــــــــتجــدة، ونعني بهــا إ  ســــــــــــــتفــادةاإل

ن �أوضـاع المنطقة وذلك �عدما وجدتا أنهما ن الكبر�یْ الدولتیْ 
في صــــــــلب هذه األوضــــــــاع. هذا إذا نحن تفادینا  أصــــــــ�حتا 

دما شـار�تا �عمل�ة تجار�ة  �عن القول إنهما أصـ�حتا متورطتیْ 
هـدف عســــــــــــــكري لهـا. وهـذه العمل�ـة هي  إلى إیرانحولتهـا 

 تأجیر الكو�ت ناقالت النفط.
ی�قى أ�ضــــــــــــــًا أننا من �اب التفاؤل نفترض أن الســــــــــــــنة 

نفراج ألنها اإل ن هي سـنةها األخیر�ْ التي نع�ش شـهر�ْ   1987
ن تنعقدان �شــــكل غیر عادي بل و�شــــكل ن اللتیْ ســــنة القمتیْ 

 فاجئ.م
،  اإلیران�ـــــة - ن وقف الحرب العراق�ـــــةو�ذا أمكن للقمتیْ 

ــا�ــا العــالقــة  وهــذا هو المتوقع والمطلوب، فــإن �ق�ــة القضـــــــــــــ
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تصـ�ح سـهلة الحل، أو على األقل ال تعود مسـتعصـ�ة.. �ما 
ــتن�اط الحل الواقعي منه إ  ذلك المؤتمر الدولي المؤمل في سـ

 ه.ادعقإنللقض�ة الفلسطین�ة، الذي ال �عود مستحیًال 

 1987) نوفمبر( تشرین الثاني 7 - مجلة "التضامن". لندن

     

 رئ�س �ل التونسیین

كان الســــــؤال الدائم في الماضــــــي لدى أهل تونس ولدى 
والـــدول أبنـــاء منطقـــة المغرب العر�ي ولـــدى الـــدول العر��ـــة 

 الكبرى هو: ماذا �عد بورقی�ة؟
ة في  تســـــمت �أخالق�ة عال�إوجاءت عمل�ة التغییر التي 

ــل والتي ــامـ ــدین بن التعـ ــابـ ــا الرئ�س ز�ن العـ ــادهـ علي یوم  قـ
لتجیب عن السؤال   1987) نوفمبر(تشر�ن الثاني    6الجمعة  

علي  الـذي �ـان �مثـا�ـة اللغز، ولتؤ�ـد �ـأن ز�ن العـابـدین بن
 تونسیین.هو رئ�س لكل ال

ــدین  ــابـ ــة هو ز�ن العـ ــد بورقی�ـ ــا �عـ ــة: مـ ــا�ـ ــت اإلجـ ــانـ و�ـ
حزم والحنكة الســـــــــ�اســـــــــ�ة،  علي. مســـــــــؤول �جمع بین ال بن

  خائف على بلده من جهة، و�حترم الشـــرع�ة التي جاءت �ه
 ل�كون الوز�ر األول قبل �ضعة أ�ام من جهة ثان�ة.

أما لماذا الخوف فألن الدولة من دون هی�ة، والشـــــــــــــارع 
الحیرة، والثغرات تتزاید داخل الحزب الدسـتوري،  تعصـف �ه 

ــة الجمهور�ة ــاء قصــــر قرطاج مقر رئاســ ، ال یدر�ن أي ونســ
 مصیر �مكن أن تصل إل�ه البالد.

ذلــك إن على وجوه الجم�ع داخــل تونس وخــارجهــا  �لىو 
علي  ســؤال �بیر: ما الذي ســ�فعله الرئ�س ز�ن العابدین بن

على البالد في لوضـــــــع األمور في نصـــــــابها، وهل ســـــــی�قي 
مهب الر�ح ما دام �ات �ملك الشـــــــرع�ة الحز��ة والشـــــــعب�ة،  

ؤســـــــســـــــة العســـــــكر�ة الذي هو أحد ة المشـــــــرع�  إلىإضـــــــافة 
 أبنائها؟

علي عن الســـــــــــؤال  ولقد أجاب الرئ�س ز�ن العابدین بن
 الطمأنینة. إلى�خطوة تدعو 

هـا. وهـذه الوحـدة الوطنـ�ة وهجّ  إلىو�كفي القول إـنه أعـاد 
ي �انت مهددة في الماضـــــي تشـــــكل بدیًال إ�جاب�ًا  الوحدة الت

لرئ�س الحبیـب بورقی�ـة  وفعـاًال للهـالـة التـار�خ�ـة التي �ـانـت ل
هتزت نت�جة أنه صـــار في قصـــر قرطاج "راســـبوتین"  إ والتي 

أو "راســبوتینة" في یدیها األمر والنهي ألن صــاحب القصــر 

 �ات في العمر الصعب.
ألســــــلوب أهل وفي الســــــنوات الخمس الماضــــــ�ة ونت�جة 
ســــتثمارات تجد  القصــــر في معالجة شــــؤون البالد لم تعد اإل

ي یثق  ن الجیـد لهـا ولم �عـد البنـك اـلدولفي تونس أنهـا المكـا
تســــــــــــــعت رقعة  �بهذه الدولة. ونت�جة لذلك، تزایدت ال�طالة و 

ســـــــــــتطاعت الجماعات الدین�ة أن تنشـــــــــــط في �المحتاجین و 
ــتقطب منهم  المقاهي، التي تعج �العاطلین عن العمل وت ســــــــ

ــتعداد إلإكثیر�ن على   قتراف اإلرهاب وهو أمر ل�س من ســــــــ
 ط�اع التونسیین.

ســــ�جعل أمورًا �ثیرة   اإلســــتقرارآلن فإن الشــــعور �د او�ع
تتغیر ومنها على األرجح، نظرة البنك الدولي الذي ســـــــــ�جد  

إطمئنـــان  الجـــدیـــد مـــا �جعلـــه �طمئن تمـــامـــًا مثـــل  الُحْكمفي 
 ستثمارات العر��ة.اإل

و��قى أن أهم مـا في عمل�ـة التغییر أنهـا تمـت من دون 
ر في شــــــرایین أبنائه من إراقة نقطة دم في بلد �كاد الدم �فو 

كثرة المعــانــاة، وتمــت �ــالطر�قــة التي أراد منهــا الرئ�س ز�ن  
نقال�ـًا  إعلي القول مـا معنـاه: إن مـا جرى ل�س  ین بنالعـابـد

ؤ�ـد أنـه لو �قـدر مـا هو عالج لحـاـلة میئوس منهـا. ومن الم
ــین�ة   ــوف�ات�ة أو صـ ــ�ة أو أمیر��ة أو سـ أتت لجنة طب�ة فرنسـ

ة أو خل�ج�ة وأجرت �شــــــــــــــفًا على أو بر�طان�ة أو مصــــــــــــــر�
تخذت القرار نفســــــــــــه الذي إصــــــــــــحة الرئ�س بورقی�ة لكانت 

 تخذته اللجنة التونس�ة.إ
ــنة   ــًا أن العالم العر�ي حفل في الثالثین ســـــــــ ی�قى أ�ضـــــــــ

والثورات ولكن التغییر الذي  نقال�اتالماضــــــ�ة �عشــــــرات اإل
ن علي ی�قى نموذجًا فر�دًا م قام �ه الرئ�س ز�ن العابدین بن

نوعـه ألنـه تم من دون إراقـة نقطـة دم واحـدة، وألن الترحیـب 
ه �ان ترحیب من �سـتقبل أمرًا المحلي، والعر�ي، والدولي، �

نتـظاره، أو فلنـقل إـنه ـ�ان �جـب أن �حـدث على األقل إـطال 
ــارت تونس دولة یتوقف القرار منذ ثالث ـســــ  نوات �عدما صـــ

 ته.فیها ل�س فقط على صحة الرئ�س... و�نما على صحو 

 1987) نوفمبر( تشرین الثاني 14 - مجلة "التضامن". لندن

     

 م �عد قمة عمان ل والمحرَّ المحلَّ 

ســــــــــتثنائ�ة  إما �مكن قوله عن قمة عمان هو أنها �انت 
ــتثنائ�ة أ نعقادمن حیث اإل ــًا من حیث النتائج التي واســــ �ضــــ
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 أسفرت عنها.
 وقمــة 1967األذهــان قمــة الخرطوم عــام  إلىوهي تعیــد 

ن توحــــد القرار العر�ي في امن حیــــث  1978د عــــام �غــــدا
ــًا  القمتیْ  ــار إلیهما حقق نتائج �الغة األهم�ة ق�اســـــــــــ ن المشـــــــــــ

د القرار ن توحَّ ن القمتیْ �ظروف المرحلة الماضــــ�ة. وفي هاتیْ 
 لم یتوحد من قبل.العر�ي �ما 

ذلــــك إن قمــــة عمــــان أكــــدت أهم�ــــة المرونــــة في   �لىو 
سـنوات وجاء الملك طوال سـ�ع فتقدناها إالتعامل وهي صـفة 

حســــــــــین �خبرة ثالثین عامًا من العمل الســــــــــ�اســــــــــي الحافل 
المروـنة العر�ـ�ة وهجهـا أو،  إلىـ�المـفاجـآت والتحـدـ�ات ل�عـید 

 علق بها. إذا جاز التعبیر، لیز�ل صدأ الخالفات الذي
و�ذا جاز القول فإن قمة عمان أفتت ولم تصدر قرارات، 

ل لها صــــفة الفتاوى التي تحلِّ  أو فلنقل إنها أصــــدرت قرارات
 م.أو تحرِّ 

ل إعـادة  تخـذتـه القمـة هي الفتوى التي تحلِّـ إولعـل أهم مـا 
م  العالقات الدیبلوماسـ�ة مع مصـر، والفتوى الثان�ة التي تحرِّ 

 السور�ة على ما �انت عل�ه. - عراق�ةالعالقات ال إستمرار
ومع أن ما قیل في شــــــــــأن قرارات قمة عمان لم یتجاوز  

م الرســـمي، إال أن قراءة ما بین ســـطور هذا الكالم من الكال 
هة والتأمل في وجوه الذین تعنیهم القرارات من جهة أخرى  ج

 الذي �شعر �ه الجم�ع. اإلرت�احیوضحان 
 إیرانم اعتـــداءات ومن المؤ�ـــد أن أحـــداث مكـــة ومن ث

ــوع إعادة العالقات  على الكو�ت هي التي عّجلت في موضـــ
ــوع ــر، وهذا الموضـــ ــاعد بدوره على توفیر مناخ   مع مصـــ ســـ
ــالحة العراق�ة ــیبدو  الســـور�ة. و�ان األم - أفضـــل للمصـ ر سـ

تخذت قرارًا في إســــــــــتغراب لو أن القمة على شــــــــــيء من اإل
طوة  شــــــأن إعادة العالقات مع مصــــــر، من دون أن تتخذ خ

الســــــور�ة التي  - أكثر تقدمًا في شــــــأن المصــــــالحة العراق�ة
عتــداءات على واإل ســــــــــــــتحــالــة �عــد أحــداث مكــةإ�ــاتــت أقــل 

ولى الكو�ت. وفي هذا الصــــــــدد �مكن القول إن المحاولة األُ 
ــهر �ان من  ــعة أشــــــــ ــین قبل �ضــــــــ التي قام بها الملك حســــــــ

ــذي أخفق في یراناإل الُحْكمالطب�عي أن تثمر لو أن  ي الـــ
ــد ــد العراق قام إیر الثورة وفي إحراز تصـــــــــ ــارات ضـــــــــ نتصـــــــــ

ــدیر الحرب  كة، ثم  منطقة الخل�ج، �ما فعل في م إلىبتصـــــ
حـــدث في مكـــة ومع الكو�ـــت من  مع الكو�ـــت وفیهـــا. ومـــا

الســــــوري مطل�ًا   - ف التناقض العراقيجعل وقْ  إیرانجانب 
 عر��ًا وخل�ج�ًا.

عت�ار أن موضـوع إعادة العالقات مع ومع األخذ في اإل
 - مصر �ان قرارًا عر��ًا إال أن موضوع المصالحة العراق�ة

و موضــــوع قابل للتطور  الســــور�ة أ�ضــــًا �ان شــــ�ه قرار. وه
و�ســــــــــــــرعـة. ور�مـا هنـاـلك ظروف موضــــــــــــــوع�ـة تجعـل هـذه  

ــالحة تتم قبل قمتیْ  ــنطن بین  ن مجز�تیْ المصــ ن، هما قمة واشــ
 شوف، وقمة دول مجلس التعاون.ن ر�غان وغور�اتالرئ�سیْ 

أ�طلت مفعول  اإلســـــــــــــتثنائ�ةو��قى القول إن قمة عمان  
ــاحة العر  ��ة، وهي ألغام األلغام الكثیرة التي �انت تمأل الســـــ

، �ســبب تلك وجدت المملكة العر��ة الســعود�ة نفســها تفضــل
حین توافر الظروف  إلىاأللغــــام، تــــأجیــــل القمــــة العــــاد�ــــة 

 األفضل.
س من الجائز القول إن العد العكســــــي وعلى هذا األســــــا

نتهــت قمــة الملــك إلقمــة الملــك فهــد العــاد�ــة بــدأ لمجرد أن 
ــین  ــتثنائ�ةحسـ ــد اإلسـ ــر  �الفتوى التي أصـ ــأن مصـ رتها في شـ

یث أجازت إعادة العالقات الدیبلوماسـ�ة نصـف المقطوعة ح
تخـذت صـــــــــــــــفة التمني ول�س إمعهـا، وـ�الفتوى األخرى التي 

سـور�ة �اتت ممكنة أكثر  - عراق�ةالقرار وتتعلق �مصـالحة 
 من أي زمن مضى.

 1987تشرین الثاني (نوفمبر)  21 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ى قمة عمان؟ ارك على فتو ك�ف سیرد م� 

لمجرد أن أفتــت قمــة عمــان �ــإمكــان�ــة إعــادة العالقــات  
الدیبلوماسـ�ة مع مصـر فإن التجاوب �ان سـر�عًا و�دا األمر 

ع العالقـات لم تعـد  �ـاب التي أوجبـت قطْ كمـا لو أن األـســـــــــــــ 
 قائمة.

وقد �جوز القول إن هنالك أكثر من ســـــــبب موضـــــــوعي 
ــذ ــا أن الـ ــات، من بینهـ ــادة العالقـ ــدة مع إلعـ ــاهـ ي أبرم المعـ

ه  إغت�النتهت ��إسرائیل هو الرئ�س (الراحل) أنور السادات و 
ــاء على العالقـــات  ــة لإل�قـ ــاب الموج�ـ ثالثـــة أر�ـــاع األســــــــــــــ�ـ

أن السـبب األهم هو أن الرئ�س حسـني م�ارك    مقطوعة، إالَّ 
إزالة الر�ع  إلى  الُحْكمولى لتســــــــــلمه �ســــــــــعى منذ اللحظة األُ 

لموج�ة. وهو في ســـــــــــبیل ذلك المت�قي من تلك األســـــــــــ�اب ا
 - جل مواقف حادة تجاه الدول التي قاطعتهل�س فقط لم �س

ل مواقف تعتمد  و�نما سجَّ  - ستثناءات الطف�فةمع �عض اإل
 والحرص وعدم تجاوز الحدود.على الود 

وخالل ســــــــــــــت ســــــــــــــنوات �ـان الرئ�س مـ�ارك �میز بین  
كلمة الحكام العرب ودولهم، فال یتناول هذا الحاكم أو ذاك �
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نقـد و�نمـا یلقي اللوم على اـلدوـلة. وفي الوقـت نفســــــــــــــه �ـان 
اطعة العر��ة  عندما �ضـــــــــــــیق صـــــــــــــدره �أمر ما یتعلق �المق

ل ف�ه من أهم�ة  الجامعة العر��ة �قلِّ لمصــــر یردد �المًا عن 
 مصر. إلىهذه الجامعة �النس�ة 

ــارك،   ــا یهم الرئ�س م�ـ ــذا األمر حق�قي ألن مـ ــل هـ ومثـ
ــا ــالح الدول إدات، �ان ومن قبله الرئ�س الســـــــــ زدهار مصـــــــــ

العر�ـ�ة في مصــــــــــــــر، وـ�اـلذات دول الخل�ج، ول�س الجـامعـة 
العر��ـــــة على اإلطالق. �مـــــا أن الـــــذي �ـــــان یهم الرئ�س  

والعراق في  - المصــــــــــــــري، ومـا زال، هو �قـاء دول الخل�ج
عمقًا عر�ضــًا للعمالة المصــر�ة، ول�س  - مقدمة هذه الدول

خروجهـا من هـذه  �ـقاء مصــــــــــــــر عضــــــــــــــوًا في الجـامعـة، أو
ــائهـا، والتي لهـا اـلدور  ــاهمـت في إنشــــــــــــ المنظمـة، التي ســــــــــــ

ات القمــة في إطــار هــذه  إجتمــاعــ  إلىالتــار�خي �ــالنســــــــــــــ�ــة 
 الجامعة.
ولى تم عقـــــدهـــــا في  �یر فـــــإن القمـــــة العر��ـــــة األُ وللتـــــذ

، وأن الرئ�س عبد الناصـــــر 1946نشـــــاص في مصـــــر عام  أ
ــا فكرة  ــاعـــ أح�ـ ــة بـــدعوتـــه إجتمـ ــة  إلىات القمـ في  1964قمـ

 نطالقة القمم التي تم عقدها �عد ذلك.إالقاهرة والتي �انت 
و�عادة العالقات الدیبلوماســـــ�ة مع مصـــــر لم تأت نت�جة  

ا نت�جة عوامل دول�ة تالزمت مع ضـــــــــــغوط مصـــــــــــر�ة، و�نم
عتمده الرئ�س م�ارك في الســــــنوات إ أســــــلوب في غا�ة الرقة 

ولى من حكمــه و�ــان هــذا األســــــــــــــلوب هو أحــد الخمس األُ 
ــناألـســــ  وات �اب التي جعلت التجدید للرئ�س م�ارك ســـــت ســـ

أخرى مطل�ًا �حظى �التأیید الداخلي المصـــــــــــري والرضـــــــــــى 
 الدولي. اإلرت�احالعر�ي و 

ن قرار إعــادة العالقــات أفرزتــه في الــدرجــة ا ذلــك �لىو 
، األمر الــــــذي �جیز  اإلیران�ــــــة - ولى الحرب العراق�ــــــةاألُ 

یها �طرف  �أن هذه الحرب وضـــــــــلوع إســـــــــرائیل ف اإلفتراض
ــاند للحُ  �انت ردًا على قرار قمة �غداد عام  إیرانم في كْ مســــ

ــرب إتفاق�ة �امب   1978 ــر وضــــــــ �قطع العالقات مع مصــــــــ
ســـــــتنتاج ال �خلو من �عض الم�الغة هذا اإلد�فید. و�ذا �ان 

فــــــإن من المنطقي القول إن �ًال من الوال�ــــــات المتحــــــدة 
ت في توظ�ف الحرب لمجرد أن بدأ  إلىو�ســــــرائیل ســــــارعتا 

نتقـام�ـًا على الموقف العراقي الـذي قـاد إتجـاه أن تكون ردًا إ
تجاه مقاطعة مصـــــر، �إجراء �ســـــتهدف في الدرجة األولى إ

ول�س التقلیل من شـأن مصـر �دولة ذات دور في الضـغط، 
 س�اسة المنطقة.

و�قدر ما إن قرار إعادة العالقات العر��ة مع مصــر هو 
الرئ�س م�ارك، �القدر  �مثا�ة إنجاز �ســــــتط�ع أن یت�اهى �ه

نفســـه أن القرار والتجاوب الفوري من جانب عدد من الدول 
 ثقیًال،  معـه یلق�ـان على �ـاهـل الرئ�س م�ـارك حمالً العر��ـة 

ذلــك أنــه مطــالــب �عــد اآلن �صــــــــــــــفــة �ونــه حل�فــًا للوال�ــات 
ــغطًا فعاًال  ــرائیل أن �مارس ضــــ ــلة �إســــ المتحدة ووثیق الصــــ

ــبیل أن تعیدا  على �ل من الوال�ات المتحدة  ــرائیل في سـ و�سـ
  اإلیران�ــة - النظر في أســــــــــــــلوب توظ�فهمــا الحرب العراق�ــة

ــد العرب الذین وقفوا في قمإكإجراء  ــنة نتقامي ضـ ة �غداد سـ
سـتعمال �ل األوراق إتجاه �امب د�فید، و�ذلك  إضـد   1978

ل إعادة نظر  التي في ید�ه للضــــــــغط على إســــــــرائیل من أجْ 
في المؤتمر الدولي الذي  في موضـــــــوع التمثیل الفلســـــــطیني

نفراج النسـبي في الوضـع �عد هذا اإل نعقادسـ�كون ممكن اإل
وفـ�اتـ�ة. وهـنا  الـســـــــــــــ  - القمـة األمیر�ـ�ة إنعـقادالعر�ي، و�عـد 
ل في الذي عجَّ   اإلقتصـــاديأن العنصـــر    إلىتجدر اإلشـــارة 

ل في اإلتـفاق على عـقد القـمة العر�ـ�ة هو نفســــــــــــــه الذي عجـَّ 
ل  السـوف�ات�ة، وهو نفسـه الذي سـ�عجِّ  - عقد القمة األمیر��ة

"العنصــــــــــــــر  باإلتـفاق على عـقد المؤتمر الدولي. وما نعنـ�ه 
مال�ة المســـــــــــــتجدة في ختناقات ال" هو هذه اإلاإلقتصـــــــــــــادي

نفراجات تبدأ بین  العالم، والتي ال یز�لها ســــــوى حق�ة من اإل
ن وتتســـــع رقعتها لتشـــــمل �ق�ة القوى والدول ن العظمییْ القوتیْ 

 م �مشاكلها وقضا�اها العالقة الكثیرة.في العال
وقبل قرار قمة عمان �إمكان�ة إعادة العالقات مع مصر 

أن   ن �ضـــــــغط، إالَّ كان من الصـــــــعب على الرئ�س م�ارك أ
ــأن إعادة العالقات لمَ  ن یر�د إعادتها فتوى قمة عمان في شـــ

تشــــــــــكل مع تجدید وال�ة الرئ�س مقومات ضــــــــــغط �مكن أن 
ــه الرئ�س م�ارك �ما هو متوقع، �أتي �مردود جید إذا م ارســ

س  بل و�ما هو مطالب �ه. و�ذا �ان الرئ�س م�ارك لن �مار 
ــ�عزِّ  ــغط فهذا معناه أنه ســــ العر�ي  اإلتجاهأن  ز ـشـــــ هذا الضــــ

قـبل قـمة عـمان وأثـناء هـذه القـمة الـقاـئل �مواصـــــــــــــــلة مـقاطـعة  
رت�اط �امب د�فید. وهذا إأن تحل نفســـــــــها من   إلىمصـــــــــر 
ا وسـیزداد شـأن هذه  خل مصـر وخارجهله شـعبیته دا اإلتجاه

الشــــــــــــــعب�ـة إذا �ـان الرئ�س م�ـارك لن یرد على قرارات قمـة  
مـا �شــــــــــــــیر القول �غـداد �مـا �شـــــــــــــــ�ه العرـفان ـ�الجمـیل، أو �

 المأثور یرد على التح�ة �مثلها أو �أحسن منها.
أن هذه األســـــــطر هي خواطر على   إلىوت�قى اإلشـــــــارة 

هــذه القمــة قمــة عمــان وخروج مصــــــــــــــر من  إنعقــادهــامش 
 المهم جدًا توظ�فه �الشكل الجید.�مكسب قوي من 

ل ومع هـذه الخواطر ال ـبد من الـتذ�یر ـ�أن اـلذي ســــــــــــــهـَّ 
في  إیرانوالدة قرارات عمـان ل�س فقط الحرب التي نجحـت 

دول الخل�ج �عدما فشـــلت في تصـــدیر الثورة،    إلىتصـــدیرها 
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خالل  دول العر��ة التي شــــار�ت و�نما ألن عددًا �بیرًا من ال
ــد قرار المـقاطعـة  1978قمـة �غـداد عـام  �ـاـنت زمـنذاك ضــــــــــــ

ولكنهـا وجـدت نفســــــــــــــهـا توافق على قرارات تـلك القمـة وذـلك 
كي ال �قال إن هذه الدول تســــــــــایر أي خطوة تر�دها أمیر�ا  
من جهة، وألن الدول الثور�ة أصـــــــرت من جهة أخرى على 

ــام المصــــــــــــــري و  ــاق�ــــة النظــ منظمــــة التحر�ر   لتقــــت مع�معــ
قمة �غداد   إنعقادأ�ام  �ة التي وقف رئ�ســــــــها یدليالفلســــــــطین

ــر�حات �قول فیها ما معناه: هل تر�دون �عدم معاقبتكم   بتصـ
قتلة یهاجمون  إلىالنظام المصـــــــــــري تحو�ل الفلســـــــــــطینیین 

 المسؤولین العرب في غرف نومهم؟
وتشـاء المصـادفة أن معظم الذین نادوا خالل قمة �غداد  

خالل قمة عمان �عد عشـــر �معاق�ة النظام المصـــري عملوا  
هذا النظام، إنما �ل  إلىعت�ار النسـبي لى إعادة اإلسـنین ع

ــاع في المنطقة...   ــمن تحلیله الخاص لتطورات األوضــــ ضــــ
التي جــاءت في �عض   اإلیران�ــة - وأهمهــا الحرب العراق�ــة

 - جت�ـــاح األمیر�ين �قف في وجـــه اإلنتقـــامـــًا لمَ إجوانبهـــا 
اق�ة �امب د�فید، التي إذا اإلســـــــرائیلي الذي یتجســـــــد في إتف

ن من غیر الســــــــــــــهـل على الرئ�س مـ�ارك إلغـاءهـا، فعلى كـا
ســــــــــــــتعمالها �ورقة ضــــــــــــــغط �حقق بها لبالده العودة إاألقل  

 مكانها ومكانتها. إلىالكاملة 

 1987) نوفمبر( تشرین الثاني 28 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الوفاق الجدید

الســـــوف�ات�ة أعمالها  - ة�عد ســـــاعات تبدأ القمة األمیر��
ها �عني أنها ســـــــــتنجح أو أنها إنعقادنطن. ومجرد في واـشــــــــ 

على األـقل ســــــــــــــتتوج الجهود التي تم ـبذلهـا طوال �ضــــــــــــــعـة  
 أشهر.

ــتنجح �عود  أن ما �حدث بین زعماء    إلىوالقول �أنها ســـ
ي الدول الكبرى تقرره مؤسـسـات �مثلها هذا الحاكم أو ذاك أ

�ــة على ســــــــــــــبیــل المثــال عكس مــا �حــدث بین الــدول العر�
ــًا عن ــوصـــــ ــر  وخصـــــ ــة ما تقتصـــــ دما یتفق الحكام على جلســـــ

 علیهم وحدهم وال �حضرها حتى أقرب المسؤولین إلیهم.
الســــــــــــــوف�ــات�ــة  - كــذلــك إن القول �ــأن القمــة األمیر��ــة

أن ��ار المســــــــــــاعدین وهم عادة وزراء    إلىســــــــــــتنجح �عود 
 مســــــــــــــؤولون عن األمن والمخـابرات الالخـارج�ـة والـدفـاع وال

�ضعوا على سبیل المثال   �ضعون جدول األعمال، (وهم لم
ل أن یناقشـــه جدول األعمال المتعلق �القمة الثالثة)، من أجْ 

الزع�مان الكبیران و�نما یناقشـون �ل األمور وفق مقتضـ�ات  
ن أمر اللقاء ن و�تر�ون للزع�میْ المؤسـسـات التي تحكم البلدیْ 

صــــــــــــــور�ن ورجـــال على اإلتفـــاق والظهور أمـــام الم والتوق�ع
 .اإلرت�احلذي �عكس الصحافة �المظهر ا

ن  ومن الجــــائز القول إن القمــــة الثــــان�ــــة بین الرئ�ســــــــــــــیْ 
ــة ألن  ــا�ــ ــه الكفــ ــا ف�ــ ــان لم تنجح �مــ ــاتشــــــــــــــوف ور�غــ غور�ــ
المســــاعدین لم �مهدوا لها �الشــــكل الكافي ألن المؤســــســــات 

لدیها القناعات بتحقیق  كتملت  إالتي �مثلها الرئ�سان لم تكن  
ن. ومن هنـا فـإن اإلتفـاق ن الكبر�یْ الثـاني بین الـدولتیْ الوفـاق 

كتمـلت إالمـفاجئ على عـقد القمـة الـثالـثة معـناه أن القـناعـات 
لدى تلك المؤســــــــــــســــــــــــات وأنه �التالي �ات ال بد من إعالن 

 اإلتفاق من خالل اللقاء �عد التوق�ع.
لقمة الرا�عة والتي من د لوأهم�ة القمة الثالثة أنها ســـــــتمهِّ 

ن عامل التقدم عقدها في موســــــــــكو. ومن المؤ�د أ الطب�عي
قتراب نهـا�ـة الوال�ـة من جهـة أخرى  �في الســــــــــــــن من جهـة و 

 إلىر �ثیرًا موعـد ســــــــــــــفره ســــــــــــــتجعـل الرئ�س ر�غـان ال یؤخِّ 
ــكو لإل  ــوف من موســــــ ــتراك في قمة مع الرئ�س غور�اتشــــــ شــــــ

ــأن الرئ�س األمیر�ي وـســــ  ــتعزز شـــ ــح أنها ســـ توجد له الواضـــ
  الســـــوف�اتي قل إن حظي بها رئ�س  شـــــعب�ة لدى الرأي العام

غیر روســــي من قبل، فضــــًال عن أنها ســــتعزز �ذلك شــــأن 
الرئ�س غور�اتشــــــوف الذي �قود عمل�ة إعادة نظر تلقى من 

نفتـاح على جـانـب المواطن الســــــــــــــوف�ـاتي �ـل الترحیـب. واإل
ــائــدة ف ي الوال�ــات المتحــدة وتطع�م العــادات والتقــالیــد الســـــــــــــ

ــم ــي بنكهة رأســـــ ال�ة أمیر��ة هي جزء من المجتمع المار�ســـــ
 إعادة النظر.عمل�ة 

ن �انت أنظار العالم معلقة على الدولتیْ  إســــــــــــتمراروفي 
  إتفـاق زع�ميْ  إلىن و�تطلع المالیین في دول العـالم الكبر�یْ 

العالم لعل في إتفاقهما ما من شأنه أن �حل القضا�ا العالقة 
�النســــ�ة    أنه من الجائز القول  رى. إالَّ الكثیرة في الدول األخ

ن الـدولتیْ  القمـة الثـالثـة أن القلق النـاشــــــــــــــئ لـدى زع�ميْ  إلى
ن جراء القضــا�ا العالقة وهي �ثیرة في الدول األخرى الكبر�یْ 

جعلهما یت�ادالن المرونة �ما لم �حدث أن ت�ادالها من قبل 
وقـــت تنفجر ف�ـــه   إلىل أال تصــــــــــــــــل الحـــال وذلـــك من أجـــْ 

ن مصـــالح الدولتیْ   لىع ا العالقة وتترك أثرها الســـيءلقضـــا�ا
 ن.الكبر�یْ 

وعندما نتأمل في �عض القضا�ا العالقة و�الذات الحرب 
ها،  إســتمرار ومدى المخاطر الناشــئة عن  اإلیران�ة - العراق�ة
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والقضــ�ة الفلســطین�ة و��ف أنها ســت�قى قنبلة موقوتة ما دام 
الحل المطروحة  أهل هذه القضــ�ة غیر راضــین عن صــ�غة 

ــع في ــیتهم، والوضـــــــــ لبنان و��ف أنه �كفي هذا البلد  لقضـــــــــ
ــذه  ا ــل في هـ ــأمـ ــا نتـ ــدمـ ــا عنـ ــه... إننـ ــذي ألحقوه �ـ ــذاب الـ لعـ

القضــا�ا العالقة یتأكد لنا أن تعقیدات تلك القضــا�ا ســاعدت  
ل الوـفاق الـثاني ن تتعـاوـنان من أجْـ ن الكبر�یْ في جعـل اـلدولتیْ 

ع في ضــــــــــــــوء قمــة والــذي في حــالــة حــدوثــه �مــا هو متوق
قل للســــــــنین المت�ق�ة من القرن واشــــــــنطن ســــــــ�ع�ش على األ

 شر�ن.الع
ــْ و��قى أنه من حُ  ن حظ دول مجلس التعاون الخل�جي ســ

 - القمـة األمیر��ـة إنعقـادأن قمتهم ســــــــــــــتنعقـد �عـد أ�ـام من 
ــیلتقون في  الســــوف�ات�ة وهذا معناه أن حكام الخل�ج عندما ســ

ــمبر  26الر�اض یوم  ــ�جدون  لكانون األو ( د�ســـــ ) المقبل ســـــ
د حالة ة وفاق جدیدة، أو فلنـقل أمام تجـدُّ أنفســــــــــــــهم أمام حالـ 

ن. وفي ضــــــــــــــوء هذه الحالة ن الكبر�یْ من الوفاق بین الدولتیْ 
في الخل�ج ال �عود  اإلســــــــــــــتقرارفـــــإن الحرب التي تهـــــدد 

ها، بل أكثر من ذلك أن الوفاق ســـــ�عني  إســـــتمرار مســـــموحًا �
نهاء هذه الحرب وهما اللذان ن على إن الكبر�یْ تعاون الدولتیْ 

حین لقائهما الثالث الذي ســـــــ�كون   إلىعلیها مشـــــــتعلة  أ�ق�ا
 إلىعلى األرجح بدا�ة الوفاق الجدید وهد�ة الســــــنة الجدیدة 

نتـهاء �ضــــــــــــــطراب ـبدءًا من لبـنان و الـعالم اـلذي أضـــــــــــــــناه اإل
 �أفغانستان.

 1987) دیسمبر( كانون األول 5 - مجلة "التضامن". لندن

     

 معاناة أبناء الزعماء التار�خیین

ما دام خالد جمال عبد الناصـــــر مواطنًا مصـــــر�ًا ومثقفًا  
ــأن أي  ــأنه في ذلك شـــــ ــي شـــــ ــ�اســـــ فإن له حقوق العمل الســـــ

ــك  ــذلــ ــارض على أمواطن آخر. �ــ ــه الحق في أن �عــ ن لــ
أســاس أن المعارضــة ذات الضــوا�ط مجازة في مصــر، وأن 

ف لمتعارَ له الحق في أن ینشـــــــــــــئ حز�ًا ضـــــــــــــمن الطقوس ا
ح  لتجــاري �مــا �عود عل�ــه �ــالر�علیهــا، أو یتعــاطى العمــل ا

 الوفیر.
مثل هذه األمور من حق خالد جمال عبد الناصــــــــــر أن 
یتعـــاطـــاهـــا. أمـــا الـــذي ل�س لـــه حق تعـــاط�ـــه فهو الترهیـــب  

ن لم �ســـــــمح والده بهما عندما ن األمر�ْ والتخر�ب. ومثل هذیْ 

ثیرًا ـما دفع  ـكان �حكم مصـــــــــــــر. وال �ســـــــــــــمح بهـما أي ـحاكم. و� 
قترفوا أعماًال إرهاب�ة أو  إ د الناصــــــــــر ألنهم  ال�عض ح�اتهم أ�ام عب 

 تخر�ب�ة. 
ن اـلذین یؤمنون ـ�العـمل  ولكن ـهل أن ـخاـلد عـبد الـناصـــــــــــــر مِ 

ــلوب إرهابي وتخر�بي �ما �حاول ال�عض من   ــ�اســــي وفق أســ الســ
 داخل مصر أن یوحي؟ 

�ع  وهل �ات هذا الشـــــــــاب العالي الثقافة "كارلوس" آخر أو ود 
ألمر زع�م "میل�شــــــــــــــ�ا" تخطط  ـحداد آخر، أو ـهل أـنه في حق�ـقة ا 

 من خالل العنف؟ للتغییر  
إن اإلجا�ة عن ذلك م�كرة والتوض�ح على درجة من المشقة،  

تهامًا حاســـــمًا ال مجال للمناقشـــــة  إ ألن األمر الذي �عتبره ال�عض  
ــمت ووفق   ــاء الذي �عالجه �صــ عت�ارات  إ ف�ه، هو في أیدي القضــ

 من الدقة والحساس�ة.   على جانب 
ـخاـلد عـبد الـناصـــــــــــــر �ـعاني مـنذ    ن قوـله هو أن لكن اـلذي �مك 

ــل   ســــنوات الكثیر. وعندما نعرض �عض ما �عان�ه �مكن أن نصــ
ســــــتنتاج الذي ســــــ�جعلنا نأخذ على محمل الجد جنوح هذا  اإل   إلى 

ــاب   ــه والذي    إلى الشـــ ــب في نفســـ ــور حجم الغضـــ العنف أو نتصـــ
الدم في شـــرایینه، حیث إن هذه الشـــرایین تمتلئ �الدم    إلى یتســـرب  

 ذي �غلي. ال 
المعاناة األولى هي أنه أكبر األبناء لزع�م �ان شــــــــاغل الدن�ا  
العر�ـ�ة واـلدولـ�ة. وت�ـعًا ـلذـلك �شـــــــــــــعر أن في عنـقه أـماـنة الحـفاظ  

 على سمعة الوالد. 
وفي الســـــنوات القلیلة الماضـــــ�ة تعرضـــــت ســـــمعة جمال عبد  

ر صـــــــفحات  ب للكثیر وقیل في شـــــــأنه داخل مصـــــــر وع الناصـــــــر  
لمجال متاحًا  ى القـساوة من دون أن �كون ا ـصحفها �الم في منته 

ــهام التي تكاثر عدد الذین یوجهونها  أمام اإل    إلى بن لكي یرد الســـــــ
وري عبد الناصــــــــــــر التراب بدأت عمل�ة  والده. بل إنه لمجرد أن وُ 

ناخ الد�مقراطي  التهشـــــــــ�م المدروســـــــــة له. وقد تم ذلك في ظل الم 
رض في الدرجة  الذي قد �كون الرئ�س "الراحل" أشـــــــــــــاعه لهذا الغ 

 األولى. 
وفي الســــــــنوات القلیلة الماضــــــــ�ة، قیل الكثیر عن أســــــــرة عبد  
ــتط�ع �بیر عائلة الرئ�س الراحل، وهو   ــر من دون أن �ســـــ الناصـــــ
خالد النجل األكبر، أن �فعل شـــــــیئًا حیث إنه ال �ملك الصـــــــح�فة  

فحاتها وال �مكنه إنشــــــــاء الحزب الذي یرد من  التي یرد على ـصـــــــ 
 خالل مهرجاناته. 

ي السـنوات القلیلة الماضـ�ة، �ان خالد عبد الناصـر �صـفة  ف و 
كوـنه االبن األكبر للرئ�س الراحـل �حزن ألن �ثیر�ن ر�بوا موجـة  
الناصـــر�ة ول�ســـوا قم�ص جمال عبد الناصـــر من دون أن یدافعوا  

 عن األب وهو تحت التراب. 
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ل هذه األســـــ�اب وغیرها فإن خالد عبد الناصـــــر وجد  ومن أجْ 
لة �الذین �عارضون النظام في مصر. وعمل�ًا أن  نفسه قر�ب الص 
لذین �قفون في مواجهة خط "كامب د�فید". ومن  المعارضــین هم ا 

 هنا جاء القول �أنه ضالع أو متكتم أو مخطط. 
ولكن مشــــــــكلة خالد عبد الناصــــــــر ل�ســــــــت فقط بهؤالء الذین  

ــمعة العائلة من �عد وفاة الوالد و�نما    یتعرضـــــون  ــمعة والده وســـ لســـ
بن زع�م تار�خي. وفي  إ �ون أن خالد عبد الناصـــــــــر هو  هي في  
أن أبناء التار�خیین ســواء �انوا زعماء ســ�اســیین أو �تا�ًا    إســتمرار 

بون لألبناء مشــكلة  أو فنانین أو قادة عســكر�ین أو رجال علم �ســبِّ 
ذه المشـــــكلة هي أن األبناء  من الصـــــعب فك لغزها. وخالصـــــة ه 

ون أحـ�اـنًا مـثل "البوـلدوزر" اـلذي  یتـهاوون أـمام ـهاـلة الواـلد والتي تك 
یتهاوون ألن شـــخصـــیتهم تذوب  �أخذ في طر�قه �ل شـــيء. وهم  

تمامًا في شــــــخصــــــ�ة اآل�اء فال تعود أهمیتهم في مجتمعهم قائمة  
على أســـــــــــاس أنهم أبناء زعامات أو قمم في م�ادین شـــــــــــتى.    إالّ 
جة لذلك �قرر هؤالء أن تكون لهم شـخصـیتهم ف�حالفهم الحظ  ونت� 

 �اء في معظم األح�ان. ًا وتهزمهم هالة اآل أح�ان 
وفي هذا الشـأن �مكن سـرد أمثلة وشـواهد �ثیرة. و�مكن أ�ضـًا  
ــر. ولكن أهم ما   أن �قال الكثیر �الذات عن حالة خالد عبد الناصـ

ــر   ته عن  نشـــــــــــغل في ح�ا إ �مكن قوله هو أن جمال عبد الناصـــــــــ
ون  ل المســـــــــــــؤول�ة �حاول األبناء ولم یرم ب�عضـــــــــــــهم في �حر تحمُّ 

 خالل تسل�م مراكز ق�اد�ة ولو متواضعة لهم.   الس�احة ف�ه من 
وهو ر�ـما لم �فـعل ذـلك ألـنه ـ�ان ینتظر أن ینضـــــــــــــج األبـناء  

ــذات اإل  ــاـل ــأه الموت الم�كر  و�ـ ــاجـ بن األكبر والبنـــت الكبرى، ثم فـ
 فترك األبناء وهم من دون موقع. 

وفي دول العــالم الثــالــث و�ــالــذات في بلــد مثــل مصـــــــــــــر فــإن  
خالد عبد    إلى لرسمي �مكن أن تكون له فعالیته. و�النس�ة  الموقع ا 

ــكاالت   ــب له �ان �مكن أن �حل إشــــ ــناد منصــــ ــر فإن إســــ الناصــــ
كثیرة. ـقد �كون مفهومـًا لمـاذا لم �فعـل ذـلك الرئ�س (الراحـل) أنور  

لم �متص الرئ�س حســــــني  الســــــادات، لكن غیر المفهوم هو لماذا  
ــیق الذي �ختزنه خالد عبد الناصــــ  ــدره وذلك  م�ارك الضــ ر في صــ

ن ی�عد هذا  �إســــــــناد منصــــــــب وزاري إل�ه، �ان �مكن من خالله أ 
م  الشــاب، الذي �حمل �ل مواصــفات الشــخص الذي �ســتحق تســلُّ 
 المسؤول�ة، عن العناصر التي ال یرتاح لها النظام... أي نظام. 

 1987) دیسمبر( كانون األول 12 - دنمجلة "التضامن". لن

     

 العالم یتفق 

على شـاشـة التلفز�ون في جم�ع عواصـم العالم اقب من ر 
مراســـــم توق�ع معاهدة    1987) د�ســـــمبر(�انون األول   8یوم 

إزالة األســــــــلحة النوو�ة متوســــــــطة وقصــــــــیرة المدى، شــــــــعر 
ن. بل قد �جوز القول إن الذي ن الكبر�یْ �أهم�ة تفاهم الدولتیْ 

 حدث هو إتفاق العالم �كل ما تعن�ه الكلمة من معنى.
ن لى �كاد المرء ال �صـدق أن رئ�سـي الدولتیْ ة األو وللوهل

�ــادالن التوق�ع على إتفــاق  ن یلتق�ــان ب�ســــــــــــــــاطــة و�تالكبر�یْ 
ســــ�حظى بتأیید �ضــــعة مالیین من ال�شــــر �انت ســــتقضــــي  
علیهم نار األســــلحة النوو�ة وغ�ارها الذي ســــیلوث األجواء. 
لكن األمر حدث وتم اإلتفاق و�دا المشـــــــــهد �أهم�ة مشـــــــــهد  

 األول لإلنسان على سطح القمر.النزول 
�ســــــت  ول�س مهمًا المكان الذي تم ف�ه اإلتفاق. �ذلك، ل

الشــــــــــــــكل�ـات في مثـل هـذه الحـال مهمـة، �معنى أن الرئ�س  
ع اإلتفاق،  واشـــــــــــنطن ووقَّ   إلىغور�اتشـــــــــــوف هو الذي جاء 

ع موســــــــــــــكو ووقَّ  إلىول�س الرئ�س ر�غــان هو الــذي توجــه 
 لتوق�ع في البیت األب�ض.اإلتفاق في الكرملین بدل أن یتم ا

ــًا مبني على أســـــــــــــــــاس أن  ــك ل�س مهمـ ــأن ذلـ والقول �ـ
 - وهو هنــــا توق�ع اإلتفــــاق  - ي حــــدوث األمراألهم�ــــة ه

 ول�س أین حدث األمر.
ومن المؤ�د أن ســــعادة الشــــعب الســــوف�اتي ال حدود لها 
ألن رئ�سـه أنجز اإلتفاق من دون أن �سـتوقف هذا المواطن 

ــه بذها�ه ــنطن �كون   إلى أو ذاك أن رئ�ســـ ــه  إ واشـــ عتبر نفســـ
ء یلي الرئ�س ر�غان من حیث األهم�ة. والســــــــوف�ات ســــــــعدا

ألن الرئ�س غور�اتشــــــوف ل�س فقط أ�عد عنهم شــــــ�ح الفناء 
النووي �ــالصــــــــــــــوار�خ األمیر��ــة، و�نمــا فتح لهم نوافــذ على 
الغرب. وحتى إذا �ان األمر ســـــــــ�قتصـــــــــر على فتح النوافذ 

 وتر�ها مشــــــــرعة ل�ضــــــــعحد فتح األبواب،  إلىولن �صــــــــل 
حد  إلىســـــــــــــنوات، فإن هذا في حد ذاته یبدو أمرًا �صـــــــــــــل 

اإلنجـــــاز. و�عـــــد اآلن فـــــإن أحـــــدًا لن �فكر على اإلطالق  
 - �الوال�ات المتحدة أو دول الغرب عمومًا على أنها المنفى

ـــ�اق عملـ�ة التطو�ر   الحلم الذي یلـجأ إلـ�ه ما دام �ات، في ســـــــــــ
الغرب و�تسهیالت من    إلى فر الدؤو�ة للعالقات، �مكنه أن �سا 

وطن ل�س ســـتارًا حدید�ًا  الدولة، و�ؤ�د �ســـفره هذا أنه قادم من  
 على اإلطالق. 

خرى عن  وما �قال عن الشــــعب الســــوف�اتي �قال �صــــ�غة أُ 
الشــعب األمیر�ي وســعادته التي ال توصــف ألن اإلتفاق الذي  
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ل�س فقط أهم   1987/ 12/ 8تم توق�عــه في البیــت األب�ض یوم 
المیالد  قبـــل أ�ـــام من حلول عیـــديْ  یتلقـــاهـــا األمیر�یون هـــد�ـــة 

لجدیدة من �ا�ا نو�ل الســـــوف�اتي (غور�اتشـــــوف)  ورأس الســـــنة ا 
و�ا�ا نو�ل األمیر�ي (ر�غان) و�نما ألنهم �عد اآلن ســـــــــــــینامون  
ــئـة عن الرعـب النووي  قر�ري األعین ألن حـاـلة الجزع النـاشـــــــــــ

ــینما  ــ�ة أفالم ســ ــنوات الماضــ ــتها في الســ ئ�ة و�رامج والتي عكســ
خائفًا    تلفز�ون�ة �ثیرة ســــــــتندثر، ولن �عود هذا المواطن أو ذاك 

ــوفـ�اتـ�ة  على أبـناـئه من الفـناء جرَّ  ــوار�خ النووـ�ة الســـــــــــ اء الصـــــــــــ
نطالق في أ�ـة لحظــة. بـل إن هؤالء المواطنین لن  الجــاهزة لإل 

ــفقین على أوالدهم وأطفــالهم ألن الــذین لن تقتلهم   �عودوا مشـــــــــــ
 نفجارات. یلوثهم غ�ار هذه اإل االنفجارات النوو�ة س 

ــل م  �لى و  ــة المواطن في �ـ ــلك�ـ ــك إن مســـــــــــ ــات ذلـ ن الوال�ـ
ــتتبدل �عد اآلن ألن اإلتفاق   ــوف�اتي ســـــــــ المتحدة واإلتحاد الســـــــــ

نفجار تشـــــــــرنو�ل عجَّل في التوصـــــــــل إل�ه من  إ الذي قد �كون 
ــیْ  ــیزـ�ل   �لى المخـاطر و   إلى ن خالل تنبـ�ه الرئ�ســـــــــــ النـتائج، ســـــــــــ

ــ�جعل  كتئاب. ومع  الفرح �حل محل اإل الخوف من النفوس وسـ
اول أي شــــــيء �مكن الوقت ســــــ�كون هنالك عدم إق�ال على تن 

أن �قصر من العمر (و�الذات الكحول والمخدرات) ما دام هذا  
 تفق. إ العمر س�طول ألن العالم 

ن غور�اتشـــوف ور�غان وضـــعا األســـاس و��قى أن الرئ�ســـیْ 
 األلغام. لمبدأ �مكن أن �ع�ش طو�ًال و�تعلق �طر�قة تعطیل 

وـهمـــــــا ـلم ـیـتـفقـــــــا ـعـلى وـقف ـحرب داـئرة (ـمثـــــــل اـلـحرب  
) و�نمـــا اتفقـــا على تفـــادي حرب �مكن أن  اإلیران�ـــة  -  العراق�ـــة 

تقع، أو �معنى آخر أزاال حتى زمن �عـید جـدًا إمكـانـ�ة حـدوث 
 الحرب العالم�ة الثالثة. 

 إیران و�تفاقهما و�التفاوض �جعلنا نتســـــــــاءل: متى �قوم في  
هي في التفاوض ول�س في العناد  كمة الح حكم �كتشـــــــــــــف أن  

حظى ـ�الـتأیـید العر�ي واـلدولي  فیتجـاوب مع رغـ�ة العراق التي ت 
 في إنهاء الحرب التي یدور رحاها منذ ثماني سنوات. 

تفق العالم ممثًال في  إ و�جعلنا نتســــاءل أ�ضــــًا: هل �عد أن  
ن ر�غان وغور�اتشـــــــوف ما یزال هنالك مجال لنزاعات  الرئ�ســـــــیْ 

ــوف�اتي وذاك  إقل�م�ة �ع  تمد فیها هذا الطرف على اإلتحاد الســـــــ
 الوال�ات المتحدة؟ على  

ــعــب، هــذا إذا لم نقــل أنــه �ــات   أغلــب الظن أن ذلــك صـــــــــــ
 مستحیًال. 

 1987) دیسمبر( كانون األول 19 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الزعامة تتقدم على العقیدة

ل�س من الســهل على صــحافي مواك�ة الحر�ة النشــ�طة  
امرئ�س لل ا حســـــــین. وأنا هنا أعني الحر�ة المعلنة. أم صـــــــدَّ

ما  إلىن، أو الغاطس فهذا �حتاج من الصـحافي  غیر المعلَ 
�شـــــــــــــ�ه التفرغ، هذا إذا أت�ح للصـــــــــــــحافي أن �ح�ط ب�عض  

ــ�طة للرئ�س جوانب غیر المعلَ  امن من الحر�ة النشــــــــ ــدَّ  صــــــــ
 حسین.

اموفي �ل خطوة �خطوها الرئ�س  أو قرار یتخذه    صـــــــــــــدَّ
لتي یرســــمها لمرحلة ما �عد الحرب، ضــــح مالمح اللوحة اتت
 هي لوحة تعتمد على الواقع�ة وعلى المز�د من اإلنصاف.و 

ــافة ال تخطر في ال�ال.  كذلك هنالك في �ل خطوة إضـــ
ــافــة وقْ  ع المفــاجــأة وفي معظم األح�ــان �كون لهــذه اإلضـــــــــــــ

 السارة.
ــلوب الذي ینتهجه   ــ�ه بین األســــ وهنالك �عض أوجه الشــــ

غور�اتشــوف في اإلتحاد الســوف�اتي واألســلوب الذي  الرئ�س
امبتكره الرئ�س إ  في العراق. صدَّ

ومثلمـا أن الحـدـیث في اإلتحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي وفي العـالم 
�ات عن غور�اتشـــــــــــوف ثم �عد ذلك عن المار�ســـــــــــ�ة، فإن 

ثر من أي وـقت األنـظار في العراق ـ�اـتت شــــــــــــــاخصــــــــــــــة أك
اممضى على الرئ�س   یدة ال�عث.ثم �عد ذلك على عق صدَّ

كذلك أنه مثلما أن غور�اتشــوف �حر�ة التغییر الســر�عة  
ــا �ـــــات زع�م المـــــار�ســــــــــــــیین وزع�م   اإل�قـــــاع التي ینتهجهـــ

ــوف�اتي، فإن الرئ�س  ــامتین في اإلتحاد الســـ امالصـــ ــدَّ في  صـــ
ــوء تجر�ة ال ــوء تجر�ة التنم�ة من جهة، ثم في ضـــ حرب ضـــ

وحر�ــة التغییر المــدروســـــــــــــــة التي ینتهجهــا �ــات زع�م �ــل 
زدادت معــالمهــا إالعراقیین. وقــد تتطور حر�ــة التغییر التي 

اموضـــــوحًا مع بدا�ة ثورة الخمســـــین (أي بلوغ الرئ�س    صـــــدَّ
ــین)  ــن الخمســــــــ ــهد   إلىســــــــ وقت ل�س �ال�عید �مكن أن �شــــــــ

ــوا�ط وتكو  ن العراق ف�ه أحزا�ًا �ثیرة تمارس حر�ة الرأي �ضــ
محصـــــــــــــــنة من مـال األجنبي وتوجیهـاـته �ي ال تتحول هـذه 

میل�شــــــــــــــ�ـات. �ـذلـك قـد تتطور حر�ـة التغییر   إلىحزاب األ
 �حیث تكون لهذه األحزاب صحفها.

ــفة   ــارات لها صـــ ــ�ة هذا الكالم ثالث إشـــ و��قى أن مناســـ
ــكل مجتمعة ما �جوز  عت�اره خطوة أكثر تقدمًا  إ الحدث وتشــــ
اموم بها الرئ�س على طر�ق حر�ة التغییر التي �ق  .صدَّ

ــارة األولى فتتمثل �جلـســــــ  ــَّ أما اإلشـــــ عة جرت یوم  ة موســـــ
لمناقشـــــــة مشـــــــروع بناء قصـــــــر جمهوري جدید    6/12/1987
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ــ�حمل  ــم  إســـ ــة رســـ ــ�ة". وفي هذه الجلســـ ــرح القادســـ ــم "صـــ ســـ
امالرئ�س  ــدَّ عت�اره الخر�طة  إ في مطالعة متألقة ما �جوز  صــ

خر�طة البناء.  الفكر�ة لهذا المبنى، تار�ًا للمهندســین وضــع
ن.  ى �خر�طتیْ وهذا �عني أنه ســــــــــــــ�كون أول مبنى عر�ي یبن

اموفي الخر�طة الفكر�ة بدا الرئ�س  یرسـم مبنى تتجاور   صـدَّ
ــ�ة  ــالم، والتراث مع الحداثة، والفروســـــ ف�ه العرو�ة مع اإلســـــ

 مع الفداء، واألبهة مع ال�سطاء.
جرى عقـده یوم   إجتمـاعوأمـا اإلشــــــــــــــارة الثـان�ـة فتمثـلت �ـ 

وهو األول من نوعه (من حیث اإلعالن عنه)   8/12/1987
. واإلعالن ـ�أن 1988شــــــــــــــة میزانـ�ة وزارة اـلدـفاع للـعالم  لمـناق

ــة معناه أن المخاطر  ــع مناقشـــــــــــ هذه المیزان�ة �اتت موضـــــــــــ
ســـــــــــــتعداد ل اإلتضـــــــــــــاءلت و�اتت هنالك ضـــــــــــــرورة من أجْ 

 ستئناف خطط التنم�ة الطموحة.إل
اممن الرئ�س وأما اإلشــــــــــــارة الثالثة فتمثلت �أمر   صــــــــــــدَّ

قـام في �ـل ینص على اآلتي: (� 9/12/1987صــــــــــــــدر یوم 
معهــد �قبــل طل�ــة �عــد اإلعــداد�ــة، جــدار �ســــــــــــــمى  كل�ــة أو 

"الجدار الحر" عدا الكل�ات والمعاهد العسـكر�ة، �قوم الطل�ة 
ــل  ــه وفي �ـ ــدون قولـ ــا یر�ـ ــة آرائهم ومـ �مـــلء حر�تهم �كتـــا�ـ

حظونه سـواء في نواحي الح�اة، و�إمكانهم توج�ه نقد لما یال 
ســــــــــــــمــه إبــذ�ر  جهــاز الــدولــة أو غیره. و�قوم �ــاتــب الرأي

 وتوق�عه).
ــدر هذا األمر عن الرئ�س  اموعندما �صـ ــدَّ ــ�ًا    صـ ــخصـ شـ

ر �ْ و�تضــــــــــــمن في الوقت نفســــــــــــه الطلب من �اتب الرأي ذِ 
ــمه وتوق�عه فهذا معناه أن الرئ�س إ امســــــــــ ــدَّ �أخذ على  صــــــــــ

ــًا أن النقد  ــ�ة أمر الناقدین، ومعناه أ�ضـــ ــمانته الشـــــخصـــ ضـــ
ر�ح أو �جـب أن �كون صــــــــــــــر�حـًا وواع�ـًا ول�س بهـدف التج

 الوشا�ة.
و��قى أن هذه اإلشــــــــــارات الثالث، ومن قبلها إشــــــــــارات  
كثیرة، ومن �عدها إشــــارات أكثر ثم أكثر ثم أكثر، تعني أن 

امالرئ�س  لحرب التي تبدو  منهمك في مرحلة ما �عد ا صــــــــدَّ
ــاق العر�ي على  ــا الوفـــ في ضــــــــــــــوء متغیرات �ثیرة، أهمهـــ

ثم اإلتفــاق  التعــا�ش والمؤازرة الــذي تحقق في قمــة عمــان، 
الــدولي على إزالــة األســــــــــــــلحــة النوو�ــة الــذي تحقق في قمــة 

 واشنطن، إنها أقرب مما یتصور المرء.

 1987) دیسمبر( كانون األول 19 - مجلة "التضامن". لندن

     

 م وحسنات المرونة ضرورات الحزْ 

  1987�ما حدث في األشهر القلیلة الماض�ة عام   ق�اساً 
ـفالقـمة اإلســــــــــــــالمـ�ة التي تم عـقدهـا   هو عـام القمم الـناجحـة.

�انت   1987لعام في الكو�ت والتي دشــــــــنت موســــــــم القمم ا
قمــة النــاجحــة. وهي نجحــت ألن الحزم إمتزج مع المرونــة 

ــافة  النت�جة جیدة. ولم �حدث أن الواقع�ة فجاءت   إلىإضــــــــــ
ســـــــــــــجلت قمة في إســـــــــــــالم�ة النجاح الذي أصـــــــــــــاب القمة 

 اإلسالم�ة في الكو�ت.
لتي تم عقـدهـا في العـاصــــــــــــــمـة �ـة الطـارئـة اوالقمـة العر�

�انت قمة  1987) نوفمبر(تشــــــــــــر�ن الثاني  8األردن�ة یوم 
ناجحة. وهي نجحت ألن ظاهرة التشـــــــدد العر�ي إنحســـــــرت  

المرونة التي تزاید عدد المنادین �عض الشـــــــــــــيء أمام نظرة 
ــًا أمام  بها من الملوك والرؤســــــــاء العرب. و�نحســــــــرت أ�ضــــــ

ب من الخطر الذي یهدد مصـــــــیر تحذیر �عض الحكام العر 
المنطقة إذا �انت لن تحدث وقفة تأمل في حاالت التصدع 

 ي.الذي �حدث داخل الصف العر�
و�نما  المشـــــــار إل�ه األمر على اإلنحســـــــار رولم �قتـصــــــ 

حدث نوع من التالقي في منتصـف الطر�ق بین المتمسـكین  
�الموقف المتشــدد و�ین دعاة المرونة ونشــأ عن هذا التالقي 

 فاق و�تفاق من النوع الذي �مكن أن �ع�ش طو�ًال.و 
والقمة الدول�ة التي تم عقدها في واشــــــــــنطن بین الرئ�س  

ــمبر(  األول�انون   7 غور�اتشـــوف ور�غان یوم   1987 )د�سـ
ــلب  ــدد والتصـ نجحت ألن الطرفْین اللذْین �انا في ذروة التشـ

ألســــــ�اب وظروف موضــــــوع�ة، أن �جر�ا التعامل  ، �لٌ راقر 
وعندما الحظنا أن شــــــــعوب بلدیهما ال تر�د ســــــــوى �مرونة. 

ل إندفعا في إتجاه التفاهم على الحد األدنى مدعومین التعام
درجة أن اإلتفاق     إلىر األمر  . ثم تطوَّ الُحْكممن مؤسسات  

�ات على أمور إسـترات�ج�ة، بل على أمور ح�ات�ة. ألم یتفقا  
 على إزالة األسلحة النوو�ة متوسطة وقصیرة المدى؟

ــدور هذا العدد( ــیلتئم وفق  1987-12-26و�وم صـــ ) ســـ
ما هو مقرر شـــــــمل حكام مجلس التعاون لدول الخل�ج لعقد 

 .1987قمة هي القمة األخیرة في عام 
وهذه القمة �الذات مقدر لها أن تنجح ألكثر من ســــــــبب  

م والمرونـة لعـل أهمهـا أن داخـل مجلس التعـاون هنـاـلك الحزْ 
دا القمة اإلســـــــــالم�ة في ، أي العنصـــــــــران اللذان ســـــــــاعمعاً 
كو�ت على أن تنجح، و�لتئم شـــــــــــملها �الرغم من تهدیدات  ال

لعر��ة ومقاطعتها لها، والعنصــــران اللذان توافرا للقمة ا إیران
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ــمة األردن�ة وأنجزت أمورًا �ان من إنعقادفتم  ها في العاصـــــــ
الصـــــعب إنجازها، والعنصـــــران اللذان لوالهما لما �ان للقمة 

ات�ة أن تنعقد في واشــــنطن وتحقق النتائج الســــوف�-األمیر��ة
 التي حققتها.

القمة الخل�ج�ة فإنها تتســــــم �أهم�ة �ونها    إلىو�النســــــ�ة 
مــــا �ــــاتــــت هنــــالــــك دولتــــان من دول ولى التي تنعقــــد بیناألُ 

حـد �عـید، و�ونـها  إلىالمجلس تع�شــــــــــــــان ظروف المواجـهة  
في الرـ�اض التي ـبدأت منهـا  نعـقاداإل إلىاألولى التي تعود 

 ت الحزم وحسنات المرونة.وهي مناس�ة للتأمل في ضرورا
ــة  ــد متغیرات دول�ـ ــد �عـ ــة تنعقـ ــة الخل�ج�ـ ــك ان القمـ ــذلـ كـ

جع دول الخل�ج و�عد محتملة من الحرب التي تقض مضــــــــا
 ل في موقف �عض األطراف العر��ة.حدوث تبدُّ 

وعـندـما تحـدث المتغیرات العر�ـ�ة وتكون هـناـلك متغیرات  
ــدوث ف ــة الحـ ــة محتملـ ــاون الخل�جي دول�ـ ــاه أن التعـ ــذا معنـ هـ

ــ�غة التي �ان علیها في الم ــ�كون على غیر الصــ ــي، ســ اضــ
 وتحدیدًا في السنة الماض�ة.

في الر�اض من شــــــأنه أن �جعل   القمة الخل�ج�ة �نعقادو 
األمر أكثر �سرًا لجهة مزج المرونة �الحزم والخروج �ص�غة  

ي قــــد تجعلــــه �ــــأخــــذ في یراناإل الُحْكمتعــــامــــل جــــدیــــدة مع 
و�ـه مع دعـاة المرونـة من مســــــــــــــلمین اإلعت�ـار أن عـدم تجـا

وعرب من حكام في المشــرق والمغرب جعل هؤالء یبتعدون  
�حـدث لألطراف الخل�ج�ـة   عنـه. ومـا حـدث لهؤالء �مكن أن

التي شـــــــــاءت، إلجتهادات وحســـــــــا�ات، أن ت�قى على خ�ط  
ــار اإل ــالجـــ ــار یرانرف�ع یر�ط الخل�جیین �ـــ ــذا الجـــ ي لكن هـــ

ــاته ال یبدو �َمن �مســـك قائمة على العناد واإلســـتفزاز �ممارسـ
 �مقص یر�د قطع هذا الخ�ط.

م بینما  تو��قى أن هذا اإلســـــــــــــتعداد لعقد القمة الخل�ج�ة 
ــة  القرع ــةعلى طبول الجولـ ــا یزال  اإلیران�ـ ــان مـ ــدة �ـ ــدیـ الجـ

  اإلیران�ةمســتمرًا، و�انت مســتمرة أ�ضــًا صــ�حات التهدیدات 
 الكو�ت. للمملكة العر��ة السعود�ة ودولة

 إلى.. وهــذا في حــد ذاتــه جعــل �ــل عر�ي من المح�ط 
القمــــة الخل�ج�ــــة   إنعقــــادالخل�ج یترقــــب �ــــإهتمــــام �بیر یوم 

مــام أكبر مــا ســــــــــــــتتخــذه من مقررات  الجــدیــدة و�ترقــب �ــإهت
ــدًا  ــا والتي تضــــــــــــــع حـ ــالـــذات المقررات غیر المعَلن عنهـ و�ـ

ــتفزازات  �ج�ة ي  الذي إعتبر المرونة  الخلیراناإل الُحْكمإلســـــ
دد و�توعـــد بـــدل أن �عتبرهـــا �ـــا�ـــًا  نـــافـــذة �عبر منهـــا لكي یهـــ 

 للخالص من مأزق الحرب التي وضع نفسه فیها.
ــة ــة الخل�ج�ـــ ــاه موضــــــــــــــوع الحرب  وتكرارًا إن القمـــ تجـــ

ــة ــة -العراق�ـ ــة  إلىال �مكن أن تنتهي  اإلیران�ـ مقررات القمـ

العر��ــة الطــارئــة في عمــان لســــــــــــــبــب بــدهي وهي أن دول 
 عن�ة أكثر ومتضررة أكثر.مجلس التعاون م

 ثم، أول�س هذه الحرب إسمها... حرب الخل�ج.

 1987) دیسمبر(كانون األول  26 - مجلة "التضامن". لندن
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 نفراج العر�ي  التفاؤل �الخیر... من اإل
 الفلسطین�ةالصحوة  إلى

طوال �ضع سنوات نحن نتفاءل �الخیر على أساس أننا  
انت �ل سنة تزداد سوءًا عن السنة السا�قة لكننا  سنجده. و�
 تفاؤًال.نزداد كنا أ�ضًا 

 لیؤ�د أن التفاؤل �ان في محله. 1987وجاء العام 
فها هو الوضـــــــــع العر�ي أفضـــــــــل من ذي قبل. وها هو 

رت�ــاحــًا ممــا �نــا نتمنى. وهــا هي إالوضــــــــــــــع الــدولي أكثر 
 مستلزمات النهوض العر�ي بدأت تتوافر.

ســـتطاعته أن یتصـــور  إن �ان في شـــهر مَ وقبل �ضـــعة أ
ن أن �جلســــوا و�تصــــافحوا �أن الملوك والرؤســــاء العرب �مك

 و�تصافوا... أو على األقل یتفقوا على الحد األدنى؟
اللیبي  الُحْكمســــــتطاعته أن یتصــــــور �أن إومن �ان في 
و�دعمه �الســــــــالح والتأیید  يیراناإل الُحْكمالذي �ان �ســــــــاند 

د ـله �عیـد النظر في هـذا اـلدعم وذـلك المعنوي اـلذي ال حـدو 
ما هو  إلىاون الذي یدعو عدما صـــــــــــــدمه هذا التعالتأیید، �

و�ــل من الوال�ــات  الُحْكمســــــــــــــتغراب بین ذلــك أكثر من اإل
 المتحدة و�سرائیل؟

ــور �أن القمة العر��ة  إن �ان في ومَ  ــتطاعته أن یتصـــ ســـ
تنعقد في عمان �قمة   نعقادالتي �انت دائمًا مســــــــــــــتحیلة اإل

قمـة عـاد�ـة تنـاقش �ـل  إلىل ارئـة ثم ســــــــــــــرعـان مـا تتحو طـ 
ــا�ا و�روح عا ــؤول�ة، ثم تتخلل  القضــــ ــعور �المســــ ل�ة من الشــــ

المناقشــــــة �عض المصــــــارحات التي لوالها لكانت الصــــــدور 
 ستستمر مألى �الغضب والضیق؟

المصري   الُحْكمستطاعته أن یتصور �أن  إن �ان في  ومَ 
الملك حســـــــــین �خبرته  القمة التي رعاها  إنعقادیتجاوب قبل 

كحاكم صـــــــــاحب تجر�ة عر�قة شـــــــــهدت العواصـــــــــف أح�انًا  
والتحـــد�ـــات الصــــــــــــــع�ـــة أح�ـــانـــًا أخرى، مع تمن�ـــات عراق�ـــة  

و�لها  اإلرت�اح إلىالقمة مواقف تدعو  إنعقادو�ســــــــــجل قبل 
المصــــــــــــــري �میثـــاق الـــدفـــاع العر�ي  الُحْكمتؤ�ـــد تمســــــــــــــــك 

 ك؟المشترَ 
لك حســــین  ســــتطاعته أن یتصــــور �أن المإن �ان في ومَ 

ملكته حلمًا تار�خ�ًا و�ختصــــــر شــــــقة  �حقق وفي عاصــــــمة م
امن حافظ األســــد و الخالف بین الرئ�ســــیْ  حســــین و�مهد   صــــدَّ

وســـــور�ا   العراق بذلك الطر�ق أمام عالقة من نوع جدید بین 
تبــــدأ �ــــالوفــــاق �حــــد أدنى وتتطور ت�عــــًا لظروف وتحوالت 

 وقناعات؟

ــور �أن القمإن �ان في ومَ  ــتطاعته أن یتصـــ ة العر��ة  ســـ
 تتفهم دواعي األردن�ـــةفي العـــاصــــــــــــــمـــة التي جرى عقـــدهـــا 

تصـر�حات الرئ�س حسـني م�ارك التي جاءت تلب�ة لتمن�ات  
ــ�ةعت�ار إعادة العالقات  إ وتقرر  العراق�ةالق�ادة    الدیبلوماســــــــ

مع مصــــر أمرًا یتعلق �الســــ�ادة ول�س قرارًا �حتاج من القمة 
 ه؟إتخاذ إلى

یتصـــــــــــور �أنه لمجرد أن ن �ان في اســـــــــــتطاعته أن  ومَ 
ــر فتت القمة و�اإلجماع �إمكان�ة إعادة أ العالقات مع مصــــــــ

ــبق لهم  أن توالت إعادة العالقات �حیث إن أكثر�ة الذین ســـــ
 أن قطعوا العالقات أعادوها في أقل من عشرة أ�ام؟

  عراق�ةسـتطاعته أن یتصـور �أن مناقشـة إن �ان في ومَ 
نظمة التحر�ر  ســـــــــور�ة في قمة عمان حول العالقة مع م -

لحة بن جدید لمـصـــــ  حســــــمها الرئ�س الشــــــاذلي الفلســــــطین�ة
المنظمـة عنـدمـا أورد واقعـة خالصــــــــــــــتهـا أن جبهـة التحر�ر  

عتبر أنه إ أن تغادر مصر ألن الرئ�س عبد الناصر  فضلت 
ما دامت قضــــ�ة الجزائر قضــــ�ة قوم�ة فإن من حق مصــــر  

ن �مثل هذه القض�ة، وهي هنا جبهة  أن تتدخل في شؤون مَ 
ذلك قوله إن  إلى  التحر�ر. وقد أضــــــــــاف الرئ�س الشــــــــــاذلي

مع سـور�ا هو مثل وضـع  الفلسـطین�ةمة التحر�ر وضـع منظ 
جبهـة التحر�ر الجزائر�ـة في المـاضــــــــــــــي مع مصــــــــــــــر عبـد 

 الناصر؟
ن  ســـــــــتطاعته أن یتصـــــــــور �أن الرئ�ســـــــــیْ إن �ان في ومَ 

واألمیر�ي �ســــتعجالن عقد لقائهما في واشــــنطن  الســــوف�اتي
ما �ان في الماضي محور حر�هما وصراعهما   و�تفقان على

ســـــتطاعته أن یتصـــــور �أن هذا إان في ن �التار�خي؟ بل م
اللقاء یتم في الوقت الذي بدا أن اللقاء مسـتحیل على األقل 

ــر، ومن �ان في  ــور  إفي الوقت الحاضــ ــتطاعته أن یتصــ ســ
توق�ع إتفاق    إلى�أن اللقاء ل�س فقط یتم و�نما أ�ضــــًا ینتهي 

ة وقصـــــــــــیرة المدى، األســـــــــــلحة النوو�ة متوســـــــــــط   حول إزالة
ــا�ا �ثیرة عالقة من بینها النزاعات  و�شـــرعان ال�حث في قضـ

ــألـــة  اإلیران�ـــة - العراق�ـــةاإلقل�م�ـــة وأهمهـــا الحرب  والمســــــــــــــ
 األفغان�ة؟

واألهم من هـذا �ـله هو أـنه من �ـان یتصــــــــــــــور أـنه قـبل 
الســـــنة تحدث في غزة  نقضـــــاء األ�ام العشـــــر�ن األخیرة من إ

حتلة ت�اشـــــــــــیر الصـــــــــــحوة مدن الضـــــــــــفة الغر��ة الم و�عض
الذي �كتوي �القهر  الفلســـطینيو�تصـــدى الجیل   الفلســـطین�ة

ــالعمـــــل العر�ي  اإلســــــــــــــرائیلي من جهـــــة و�خی�ـــــة األمـــــل �ـــ
 اإلحتاللمن جهــة أخرى، لقوات  الفلســــــــــــــطین�ــةوالخالفــات 

 ن �صــــــبر أنســــــتطاعة مَ إ�الصــــــبر والحجارة و�ؤ�د أن في 
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 قل �عض ما یتمنى؟�حقق آماله أو على األ
من �ــان یتصــــــــــــــور هــذه المفــاجــآت تحــدث �لهــا خالل  

 ؟1987�ضعة أساب�ع من األشهر األخیرة من العام 
إن أحـدًا مـا �ـان لیتصــــــــــــــور ذـلك. ولكن هـذه المفـاجـآت 

نط�ـاعـًا ـ�أن اـلدن�ـا العر��ـة مقبـلة على خیر،  إحـدـثت وتر�ـت 
 وأن الذي یتفاءل �الخیر �جده.

ل أرحـب �كون قبلـه �ـآمـاالـذي نســــــــــــــت 1988عـل العـام ول
العــام الــذي تكتمــل ف�ــه المفــاجــآت و�ــالــذات مفــاجــأة الحــل 

عتبرنا أن إ إذا    إالَّ   1987اللبناني الذي لم ینل حقه من العام  
 هذا الحل �مر من خالل الوفاق الدولي ثم الوفاق العر�ي.

وما ن �ثیرة. ن الوفاقیْ إن البوادر التي ت�شـر �حدوث هذیْ 
هما ع�ارتان   مثل هذه األ�ام �عد ســـــــــنةنتمنى أن نكت�ه في 

ــور  إال أكثر. األولى هي: من �ان في  ــتطاعته أن یتصــــ ســــ
 ستتوقف؟ اإلیران�ة - العراق�ة�أن الحرب 

ســــــــــــــتطــاعتــه أن إن �ـان في أمـا الع�ــارة الثــان�ــة فهي: مَ 
 نتهت الحرب؟�نتهى و إیتصور �أن النزف في لبنان 

هما تكونان  ن على أســـــاس أنن الع�ارتیْ هاتیْ وتمني �تا�ة 
 قد توقفتا. 1988ل العام خال 

ن یتفـاءل ن یتفـاءل �ـالصــــــــــــــبر �جـده فـإن مَ ومثلمـا أن مَ 
 بوقف الحرب �شهد نها�ة لها.

 1988) ینایر( كانون الثاني 2 -مجلة "التضامن". لندن 

     

         قراءة بین سطور ب�ان القمة 
 الثامنةالخل�ج�ة 

ره قادة دول مجلس  ن �قرأ بین سطور الب�ان الذي أصدمَ 
 1987 د�ســــــــــــــمبر /�ــانون األول  29ثالثــاء التعــاون یوم ال

 ن:نط�اعیْ إ�خرج �
نط�ــــاع األول هو أن القمــــة الثــــامنــــة لــــدول المجلس اإل

ــاءت إ�قــاء مــا  تخــذتــه من قرارات، أو على األقــل مــا إشـــــــــــــ
�حیــث ال تفــاهمــت في شــــــــــــــــأنــه من مواقف، طي الكتمــان 

یر م�اشـــــر وذلك تعكســـــها �لمات ب�ان �شـــــكل م�اشـــــر أو غ
 لدقة ظروف الوضع الخل�جي.

نط�اع ناشــئ عن أن الب�ان �شــكل عام هو أهدأ وهذا اإل
ــائــدة في منطقــة الخل�ج جراء  �كثیر من حــالــة التوتر الســـــــــــــ

 .اإلیران�ة - العراق�ةالحرب 
نط�ـاع الثـاني فهو أن القمـة الثـامنـة لـدول الخل�ج أمـا اإل

ا قالت ما تسـتط�ع  قالت في الب�ان �ل شـيء، أو تحدیدًا أنه
 أن تلتزم �ه وتنفذه.

�اع ناشــــــئ عن أن الع�ارات التي صــــــ�غ بها  نط وهذا اإل
هي  اإلیران�ــة - العراق�ــةالب�ــان و�ــالــذات مــا �خص الحرب 

 الســــــ�اســــــيمن النوع الذي یترك النوافذ مفتوحة أمام الخ�ار 
 فقط.

ــذ في اإل ــار ومع األخــ ــدًا لم �كن یتوقع من اعت�ــ ن أحــ
أـنه  إالّ  يیراناإل الُحْكمأن تعلن الحرب على  القمـة الخل�جـ�ة

الوقـت نفســـــــــــــــه �ـان من المتوقع أن �ختـار قـادة الخل�ج  في
لبـ�انهم الخـتامي �عض العـ�ارات التي تتجـاوز العـ�ارات التي 
ــة   �مكن أن تختارها لب�اناتها دول صـــــــــد�قة أو دول حر�صـــــــ
ول�ســــــــت الدول التي تقترب نار الحرب من أجوائها. وأغلب 

ل وقف الحرب هو الــــذي العــــام من أجــــْ  اإلتجــــاهن الظن أ
عتماد مثل هذه الع�ارات التي تنشــد الود وال تســتفز،  إ أوجب 

ــة �ل التجانس مع  الدولي  اإلتجاهوالتي ترى أنها متجانســـــــــــ
 .598إزاء الحرب والذي �عكسه القرار 

خـــذ وهو تُ إومن المؤ�ـــد أنـــه لو لم �كن ذلـــك القرار قـــد 
  قـادة الخل�ج أن یلتزموا �كـل هـذهبرســــــــــــــم التنفیـذ، لمـا �ـان ل

زموا بهـــا وظهرت في ب�ـــانهم. ولكن القرار لتإالمرونـــة التي 
الذي ســــــــــــــبق أن أصــــــــــــــدره مجلس األمن الدولي �ات   598

 السقف الذي �صلح مظلة ألي موقف.
ومن هنــا فــإن ب�ــان القمــة الخل�ج�ــة الثــامنــة لم �حــاول  

 ختراقها في شكل أو آخر.إتجاوز هذه المظلة أو 
هي حال �عض المؤتمرات العر��ة خصـوصـًا في   لماومث

وات الثالث الماض�ة هكذا حال القمة الخل�ج�ة الثامنة، السن
�معنى أن مــــا ال یرد في الب�ــــان الختــــامي �كون ورد في 
اللقـاءات الثنـائ�ـة وخالل المشــــــــــــــاورات التي ال یتم اإلعالن 
ــاءات �كون  ــذه اللقـ ــا �جري في هـ ــادة إن مـ ــا. وفي العـ عنهـ

ــل واإل األهـم ــد عـن ردود اـلفـعـــــ ــادات واـلمـلـزم واـل�ـعـیـــــ جـتـهـــــ
 ستنتاجات.واإل

كمــا أن مــا ال یرد في الب�ــان الختــامي، ال �عني أنــه ال 
ــر�حات هناك. وعلى  ــر�ح هنا أو تصـــ �مكن أن یرد في تصـــ
سبیل المثال إن الموقف الذي یتعلق بدور مصر لم یرد في 

ــترَ  ــمن إ�قاع متمیز من خاللالب�ان المشــــــ   ك، لكنه ورد ضــــــ
فتتح بهــــا إالتي تلم�ح من جـــانـــب الملــــك فهــــد في الكلمــــة 

القمة، ثم من خالل إجا�ة �ثیرة الوضــــوح من جانب األمیر 
ســــــــــــــعود الف�صـــــــــــــــل وز�ر الخـارج�ـة ردًا على ســــــــــــــؤال من 
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"التضـامن" ثم تزامن التلم�ح والتوضـ�ح في شـأن دور مصـر  
مع ن�أ شــــ�ه رســــمي یؤ�د أن الرئ�س حســــني م�ارك ســــ�قوم  

حـیث تـبدأ  أن توقیتهـا تم �نتـ�اه من الالـفت لإل  �جوـلة خل�جـ�ة
القمة الخل�ج�ة من جهة، وصـــــدور �عض   إنعقادفي أعقاب 

 المیزان�ات الخل�ج�ة من جهة أخرى.
و��قى أن القمــة الخل�ج�ــة الثــامنــة عززت القمــة العر��ــة 
غیر العـادـ�ة التي جرى عقـدهـا في عمـان. و�ـاـنت الع�ـارات 

ــین  إلتي الودودة تجاه القمة العر��ة ا ــافها الملك حســــ ــتضــــ ســــ
في الب�ــان الختــامي للقمــة الخل�ج�ــة  نت�ــاهتــة لإل ورعــاهــا، الف
 بن عبد العز�ز ورعاها. ستضافها الملك فهدإالثامنة التي 

ــًا  ن القراءة المتــأن�ــة بین ســــــــــــــطور الب�ــان ای�قى أ�ضـــــــــــــ
الختامي للقمة الثامنة و�ین ســــــــــطور التصــــــــــر�حات والكالم 

نط�اعًا �أن قادة  إلقة �عكس الذي �قال في الجلســــــــــــــات المغ
ــا �عـــد  إ م اآلن أكثر الخل�ج ه ــالتخط�ط لمرحلـــة مـ ــًا �ـ ــامـ هتمـ

الحرب ولألع�اء الكثیرة التي ســــــــــــتترتب على هذه المرحلة. 
ن یـبدو مـتأكـدًا ـ�أن الحرب ـ�اـتت في الحلـقة وهم في ذـلك �مَ 

األصـــعب، وهي األصـــعب ألنها الحلقة التي تتضـــمن نها�ة  
نطالقــــــة مجلس  إالتي تزامنــــــت الروا�ــــــة المفجعــــــة للحرب 

 ول الخل�ج العر��ة مع بدئها.التعاون لد

 1988) كانون الثاني( ینایر 9 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 "تأم�م" الطفرة في السعود�ة

 ما تأخر من جاء... (مثل سعودي شعبي)
قبــل أ�ــام �نــت في الر�ــاض أتــا�ع أعمــال القمــة الثــامنــة 

بتكر فیها قادتها أســــــلوب تعامل إلدول مجلس التعاون التي 
ــومة �حیث یتم القفز فوق هذه   جدید مع األمور غیر المحســ

�المســـــــائل التي �مكن التفاهم في شـــــــأنها،   اإلهتماماألمور و 
نشــــــــغال �األمور غیر المحســــــــومة. والهدف من هذا بدل اإل

ــلوب هو اإل ــه األسـ ــتفادة من عامل الوقت وفي الوقت نفسـ سـ
ــ�ح   التأكید على أن ما یبدو ــم الیوم قد �صــــ غیر قابل للحســــ

 قابًال للحسم غدًا.
وصــــح�ح أن الموضــــوعات التي ســــتناقشــــها القمة مهمة 
جدًا وأن القرارات التي ســـــتتخذ في شـــــأن هذه الموضـــــوعات 

 إلىي مشـدودًا أنني وجدت نفسـ   سـتكون �األهم�ة نفسـها، إالَّ 

ــعودي  ــة مجلس الوزراء الســــــ األمر األكثر أهم�ة وهو جلســــــ
قـد في الیوم التـالي لســــــــــــــفر حكـام دول الخل�ج التي ســــــــــــــتنع

 نتهاء قمتهم الثامنة.إبالدهم �عد  إلىعائدین 
أما لماذا وجدت نفســــــــي مشــــــــدودًا فألن حدیث المیزان�ة  
هو على �ل شــــفة ولســــان منذ �ضــــعة أســــاب�ع، وهو أ�ضــــًا  
على وجه �ل ســــــعودي ووجوه غیر الســــــعودیین أ�ضــــــًا من 

أجواء مــا �عــد المیزان�ــة العــاملین في المملكــة �عــدمــا بــدأت 
ــث ال یتم   ــالي حیـ ــا�ع مـ تظهر من خالل إجراءات ذات طـ

لمئات العاملین والموظفین فضــــــًال عن أن تخف�ض  التحدید 
 المرت�ات و�نس�ة عال�ة �ات ظاهرة مألوفة.

رع الر�اض خال�ة من الســـ�ارات  ولم �حدث أن بدت شـــوا
ــادف الیوم مـا قـبل  ــاء األر�عـاء اـلذي صــــــــــــ مثلمـا ـبدت مســــــــــــ

وذلــــك ألن أكثر�ــــة الســــــــــــــعودیین وغیر  1987خیر من األ
الســـــــــعودیین من العرب العاملین في المملكة �انوا مرا�طین 

ن أمـام أجهزة التلفز�ون ینتظرون مـا ســــــــــــــ�قوـله خـادم الحرمیْ 
عز�ز أمام مجلس الوزراء في بن عبد ال ن الملك فهدالشـــر�فیْ 

قد �جوز القول �أن هذه الشـــــــــــوارع في شـــــــــــأن المیزان�ة. بل 
ــ�ة في  إلىالمملكة بدت  الر�اض وفي معظم المدن الرئ�ســـــــــ

حد ما �ما تبدو خالل أ�ام شهر رمضان الكر�م قبل نصف  
ســاعة من إعالن مدفع اإلفطار عن أن ســاعات الصــوم قد 

 نتهت.إ
ــ�ح �م والغرض من هذه الدقة في ا لوصــــــف هو التوضــــ

 أن مسألة المیزان�ة مهمة، بل و�الغة األهم�ة.
ن یوم إعالن المیزان�ة  ســـــــعودیون �عتبرو ومن قبل �ان ال

رتـفاع إـ�ة عن األنـ�اء الطیِّ  إســــــــــــــتمرارعـادـ�ًا ألـنه �حمـل في 
نصـــــــیب هذه الوزارة أو تلك من المیزان�ة العامة. و�ان ذلك 

أن المـــال ال ینتهي   في زمن الطفرة أ�ـــام اإلنفـــاق و�مـــا لو
ــر والدن�ا على أحســــــــن حال. ثم جاء قرار  والخیر ال ینحســــــ

د بتأجیل إصــــــدار المیزان�ة ل�حدث حالة تن�ه ال بد  الملك فه
ولى بـــدا أمر التـــأجیـــل مقلقـــًا ثم تبین أنـــه منهـــا. وللوهلـــة األُ 

أن التن�ـه  إلى�مثـا�ـة صـــــــــــــــدمـة �هر�ـائ�ـة أو أنـه لفـت نظر 
 �فعــل حـالـة الطفرة العــابرة زدهـاراً إضــــــــــــــروري وأن مـا یبــدو 

 �جب أن �أخذ شكًال جدیدًا.
ي أشاعه في الماضي تأجیل وفي ضوء المناخ العام الذ

یوم  إلىه المواطن الســــــــــــــعودي إصــــــــــــــدار المیزان�ة �ات تن�ُّ 
ــبیهًا بتن�ُّ  ــبیل المثال إصــــدار المیزان�ة شــ ه البر�طاني على ســ

ــدر فـ�ه المیزانـ�ة.  ـبل إـنه  اـلذي �عنـ�ه جـدًا الیوم اـلذي تصــــــــــــ
ــبر هذا الیوم عِ  ــ�طة على لْ ینتظر �فارغ الصـ مًا �أن ز�ادة �سـ

ار أو عل�ة الســـــــجائر تؤثر عل�ه في حین  ســـــــعر تذ�رة القط 
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ــعودي هو اإلجراء   أن اإلجراء الذي یؤثر على المواطن الســـ
 ل من مكاسب أ�ام الطفرة أ�ًا �ان حجم التقلیل.الذي �قلِّ 

ولقــد �نــت من بین األلوف الــذین جلســــــــــــــوا أمــام أجهزة  
التلفز�ون في طول المملكــة وعرضــــــــــــــهــا لیلــة اإلعالن عن 

هتـمامي بـهذا الحـدث ینطلق  إ إلّي ـفإن  المیزانـ�ة. وـ�النســـــــــــــــ�ة
هي العر��ة الســــــــــــعود�ة  المملكةعتقاد الراســــــــــــخ �أن من اإل

ین  رة أو فلنـقل هي الن�ع األكثر أهمـ�ة بالقلعـة العر�ـ�ة المقـتدِ 
الیناب�ع التي تروي شـــجرة الصـــمود العر�ي وأن هذه الشـــجرة  

 �مكن أن تتأثر من دون الرعا�ة السعود�ة لها.
عتقــاد هــذا الحــدث ینطلق من اإلمي بهتمــاإ كــذلــك فــإن 

ــأن أي إ ــه الراســــــــــــــخ �ـ ــالي تواجهـ ــاك مـ ــةرت�ـ ــة  المملكـ العر��ـ
ــعود�ة   ــكل أو آخر على �ل السـ ــأنه أن ینعكس في شـ من شـ

 الصامدة. الجبهات العر��ة
وأنا لســـــــــــــت هنا في معرض معالجة تعتمد على األرقام 

و�نما العر��ة السـعود�ة   المملكةلمیزان�ة دولة ذات شـأن مثل 
ر�ـد قولـه هو إنني في أعقـاب الكالم الـذي ســــــــــــــمعنـا  الـذي أ

ــة مجلس الوزراء،  الملك فهد بن عبد العز�ز �قوله في جلســـــ
وء  وفي ضــــــــوء الظروف التي تع�شــــــــها المنطقة، وفي ـضـــــــ 

ها في المملكة وسـیتواصـل صـدور المز�د إتخاذإجراءات بدأ 
نخفاض داخل المملكة إ إســـتمرارمن اإلجراءات وفي ضـــوء 

الحرب على  �ســـــــــتمرارالنفط بنســـــــــ�ة الخمس، و  من واردات
  �ـله وجـدتُ ... إنني في أعـقاب هـذا �یرانحـالـها بین العراق و 

در ما بن عبد العز�ز أص قتناعًا �أن الملك فهدنفسي أكثر إ
ــةإ �جوز  ــأم�م" الطفرة في المملكـــ ــاره قرارًا "بتـــ ــة   عت�ـــ العر��ـــ

 (الموافق  1988وأنــه �ــالمیزان�ــة الجــدیــدة للعــام الســــــــــــــعود�ــة 
) أبلغ الســــــــــــــعودیین أن زمن 1408-1407الهجري  �ـالتقو�م
 نتهى و�شكل نهائي.إالطفرة 

ــافة  وعندما تتتا�ع اإلجراءات واحدًا تلو اآلخر من إضـــــــــ
 إلىاإلیرادات،    إلىحت�اطي ر�ال من اإل  ثمان�ة آالف ملیون 

كتتاب العام �ما ال یتجاوز  إصـــــــــــــدار ســـــــــــــندات حكوم�ة لإل 
ــرائب على الدخل فرْ  إلىثالثین ألف ملیون ر�ال،  ض ضـــــــــــ

عتماد إ  إلى�النســـــــــــ�ة على العاملین من غیر الســـــــــــعودیین، 
قاعدة الرسـوم الجمر��ة على السـلع المسـتوردة... إنه عندما 

اإلجراءات و�صـــــــــــــــدر غیرهــا الكثیر بین الحین تتتــا�ع هــذه 
ــع الید  ــعود�ة قررت وضـ واآلخر فهذا معناه أن الحكومة السـ

من الجم�ع أن �عیـــــدوا على زمن الطفرة أو أنهـــــا تطلـــــب 
 النظر.

ــدار  وأغـلب الظن أن الحكومـة الســــــــــــــعودـ�ة آثرت إصــــــــــــ
اإلجراءات والقرارات �طر�قة الجرعات وهو أســـــــــــــلوب �عتمد  

اعدة النفس�ة. ولكن اإلصدار �مثل هذا في �عض جوان�ه الق
األســـــــلوب ال �عني أن الملك فهد لم یتخذ القرار الذي ال بد 

ــأم�م" الطفرة على ر  ــه وهو "تـ ــذا القرار من منـ ــا في هـ غم مـ
ــعور ثقیل على نفس المواطن الذي  ــنوات  إ شــــ عتاد خالل ســــ

ــذا  ــإذا بهـ ــاء فـ ــل في العطـ ــه وال ی�خـ  الُحْكمعلى حكم �عط�ـ
�ة في مواجهة ظروف فرضــــتها تطورات  �طلب منه المشــــار 

ــًا �عد الذي حدث   وأوضــــاع دول�ة ضــــاغطة وفرضــــتها أ�ضــ
ــت    ة و�الّ ضـــــرورة بناء الدولة القو�  �یرانو  العراق بین  تعرضـــ

 مخاطر �ثیرة. إلىالتنم�ة 
وقد �كون المواطن الســـعودي الذي عاش �ضـــع ســـنوات 
من ال�حبوحـة التي ال مثیـل لهـا �طيء التفـاعـل مع األجواء 

لجــدیــدة تمــامــًا مثــل الحكومــة التي ترددت في فرض هــذه  ا
أن المســـــألة في النها�ة تصـــــ�ح مقبولة وأمرًا ال   األجواء. إالّ 

اـلك حـاجـة لـها فضــــــــــــــًال عن أن ثـقة المواطن ـبد مـنه ألن هنـ 
جعلــه یتقبــل إجراءات "تـأم�م" الطفرة،  �مــا تقــدمـه الـدولـة لـه ت

تقل�ص هذه    إلىخصـــــــــوصـــــــــًا أن هذه اإلجراءات ســـــــــتؤدي 
األعداد الوفیرة من الطائرات الخاصــــــــــــــة في دولة تملك أهم 
أســطول نقل جوي وتحط فیها طائرات أكثر�ة شــر�ات النقل 

ذه اإلجراءات ســــــــــــــتجعـل األمور تتوازن اـلدولي. ـ�ذـلك إن هـ 
�عض الشـــــــــــيء فال �عود في معظم المنازل خدم وموظفون 

الواحـــــد أر�ع  أكثر من أفراد العـــــائلـــــة وال �عود في البیـــــت
ت بدل الســـــــــــــ�ارة الواحدة. �ذلك أن هذه اإلجراءات ســـــــــــــ�ارا

ســــــــــــــتجعل هذا اإلنفاق الخرافي یتوقف عند حدود المعقول، 
ثروات أقل مما �ان بیل جني الندفاع في سوستجعل هذا اإل

 أو هو عل�ه.
و��قى أن اإلجراءات التي تؤ�ـد أن مـا حـدث هو "ـتأم�م" 

ــكل نهائي أو بدء العد العكســـــــــــــي إل ن نتهاء زمالطفرة �شـــــــــــ
ــان للملـــك  ــا �ـ ــذي مـ ــائي الـ ــة اإلجراء الوقـ ــا�ـ الطفرة هي �مثـ

ــلوب الذي إبن عبد العز�ز أن یتخذه لوال   فهد قتناعه �األســــــــ
بدا أمام مالیته الشــــــــــــــ�خ محمد أ�ا الخیل الذي �عتمده وز�ر 

السعودي في الیوم التالي إلعالن المیزان�ة  متا�عي التلفز�ون  
ل و�طمئن  و�علِّ أكبر من سنه. وعندما �ان أبو علي یوضح  

و�ســـــــــحب نظارته �عد أن �ضـــــــــعها على عین�ه و�كرر هذه  
ــحًا أن هذا العقل  ــر�ن مرة، �ان واضــــ الحر�ة أكثر من عشــــ

ــر بزمن جدید �قوم على توازن معقول المالي ا ــعودي ی�شـ لسـ
 بین واقع الحال و�ین عادات موروثة منذ زمن الطفرة.
 12نـذ وللمنـاســــــــــــــ�ـة فـإن أ�ـا الخیـل یتولى وزارة المـال�ـة م

م �معنى أنه �ان وز�ر مال�ة زمن ســــــــــــــنة أي أنه مخضــــــــــــــرَ 
الطفرة وهـا هو اآلن وز�ر مـالـ�ة مرحـلة "ـتأم�م" الطفرة. و�عـد  
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بن  القاهرة عمل مدیرًا لمكتب األمیر ســــــلطان منج أن تخرَ 
عبد العز�ز عندما �ان �شـغل منصـب وز�ر المواصـالت ثم  

ارة المــال�ــة ثم عمــل مــدیرًا عــامــًا لمعهــد اإلدارة ثم و�یًال لوز 
 ىنـائ�ـًا لوز�ر المـال�ـة قبـل أن �صــــــــــــــ�ح وز�رًا للمـال في إحـد

الحصــــــــون المال�ة في العالم وهو منصــــــــب �عادل في أقوى 
 میته منصب وز�ر الخارج�ة في الوال�ات المتحدة.أه

و�كمن ســــــــــــــر نجــاح أ�ــا الخیــل في أنــه دؤوب �كــاد ال 
ــغل من  ــافر لكثرة ما �شــــــ ــهر من دون أن �ســــــ ــي شــــــ ینقضــــــ

أر�عین لجنة تجتمع شــــهر�ًا. وعلى هذا  حوالىفي  عضــــو�ة
فهنـــالـــك أ�ـــام �جتمع في أر�ع لجـــان دفعـــة واحـــدة �مـــا أنـــه 

 إجتماعخارج المملكة ل�شارك في  �سافر أح�انًا في الص�اح  
اجتمــاع لجنــة ثم �عود في المســــــــــــــــاء ل�شــــــــــــــــارك ر�مــا في 

 مسائي... وهكذا.
ثني عشــــــــــــــر عـــامـــًا إوخالل عملـــه �وز�ر للمـــال طوال 

توـلدت ـلدى أـ�ا الخـیل قـناعـة لهـا صـــــــــــــــفة النظرـ�ة وترى أن 
�كون هـناـلك توازن بین القطـاع العـام والقطـاع الخـاص وهـذا 

�شــــــــكل أســــــــاســــــــي في مرحلة ما �عد   ما یبدو أنه ســــــــیتبلور
 الطفرة.

وفي إحــدى المرات �نــت في فنــدق "أنتر�ونتیننتــال" في  
أ�ا الخیل �شــارك في معرض لفنان  عندما شــاهدتُ الر�اض 

ــعودي و  ــكیلي ســــــ جان�ه الكاتب ورئ�س مجلس إدارة   �لىتشــــــ
الجمع�ة العر��ة الســـــــــعود�ة للثقافة والفنون محمد الشـــــــــدي. 

ــا الخیـــ للوهلـــة األول عتقـــدتُ � و  المعرض  إلىل جـــاء ى أن أ�ـ
فقیل لي  ســــتفســــرتُ إمجاملة منه لصــــد�قه محمد الشــــدي ثم 

الخیل من هواة الفن التشـــــــكیلي وأنه لمجرد أن إن محمد أ�ا 
ــكیل�ًا فإنه یتوجه على الفور  ــًا تشـــــــ �عرف أن هنالك معرضـــــــ

الغالیري التي �قام فیها المعرض و�قضـــــــي الوقت الذي   إلى
وضــــة. وهو �فعل ذلك في واشــــنطن تســــتحقه اللوحات المعر 

ورهـــا في و�ـــار�س ورومـــا ونیو�ورك وطو�یو وأي مـــدینـــة یز 
 العالم.

عتاد أن �ختار  إ الرســامین الســعودیین فإنه  إلى�ة و�النســ 
دائمًا اللوحات المتمیزة و�شـــــــتر�ها و�ضـــــــعها في وزارة المال 
تمامًا مثلما فعل الكاتب والزمیل محمد حسـنین ه�كل عندما 

 لتحر�ر"األهرام" حیــــث إنــــه �م�ــــادرة لقیــــت  كــــان رئ�ســــــــــــــ�ــــاً 
ســــــــــتحســــــــــان عبد الناصــــــــــر �ان �شــــــــــتري لوحات الفنانین  إ

الك�ار. و�ذا �ان ه�كل وضـع اللوحات في مبنى   المصـر�ین
"األهرام" وـما زاـلت حتى اآلن إحـدى مالمح هـذا المبنى ـفإن 
أ�ــــا الخیــــل �قــــدم اللوحــــات التي �شــــــــــــــتر�هــــا هــــدا�ــــا لك�ــــار 

لمملكة وتكون لها عالقة في شـكل الشـخصـ�ات التي تزور ا

 أو آخر بوزارة المال.
ل وما دمنا في صـــــــدد الحدیث عن شـــــــخصـــــــ�ة هذا العق

ــتنیر الذي �عد میزان�ة بلغت هذه   ــعودي المســــــــــ المالي الســــــــــ
ملیون   200ألفًا و  141الســـــــــنة مصـــــــــروفات الدولة �موجبها 

ــا  ــت اإلیرادات �موجبهـ ــال و�لغـ ملیون  300آالف و 105ر�ـ
ألفــًا  36ملیونــًا إیرادات بترول�ــة و 935ًا ولفــ أ 68ر�ــال منهــا 

الحدیث  ملیونًا غیر بترول�ة... إننا ما دمنا في صدد  365و
أن هذا  إلىعن شــــخصــــ�ة أ�ا الخیل نجد ضــــرورة اإلشــــارة 

درجـة أنـه �طلـب ملفـات معینـة   إلىالرجـل �ملـك ذاكرة قو�ـة 
 من الصعب أن یتذ�ر محتو�اتها اإلنسان �سهولة.

ــا ال ــا أن أ�ـ ــد خیـــل من النوع كمـ ــه. وقـ ــدؤوب في عملـ الـ
 �جوز القول إن ح�ه لعمله هو سر نجاحه.

ات العمل الكثیرة ال تمنع أ�ا وفي الوقت نفســــه إن ســــاع
وفي  ـ�ةجتمـاعاإلالخـیل من أن �شــــــــــــــارك في المـناســـــــــــــــ�ات 

 حضور ز�جات موظفي الوزارة و�ذلك واجب التعز�ة.
وهو �عمـل في أي وقـت وفي أي مكـان. داخـل المكتـب 

عنده. وفي و داخل الطائرة. یوم الجمعة و�ق�ة األ�ام س�ان  أ
 ل.س�ارته مكتب صغیر یتا�ع من خالله العم

وال یدري أحد لماذا هذا الحرص من جان�ه على ســــــاعة  
ید لم �غیرها منذ عشـــــر ســـــنین. �ما ال یدري أحد لماذا هذا 
الحرص على حجب وزارة المال �ستائر عند تجدیدها. وهذه 

�ـأمر تجـدیـدهـا   اإلهتمـامت آخر الوزارات التي تم الوزارة �ـانـ 
ــًا �عدما تم   وحدث ذلك �عدما �اتت معرضـــة للســـقوط، وأ�ضـ

 تجدید �ق�ة الوزارات.
ی�قى أ�ضـًا أن أ�ا الخیل وضـع میزان�ة هي األولى التي 

نخفــاض مر�ع واجهــه الــدوالر المرت�ط �ــالر�ــال إتزامنــت مع 
ت التي تلقى  ضـــــطراب مالي ال مثیل له في البورصـــــاإومع 

ین ومع بدء تدفق الواردات من حماســــــــــة من قبل الســــــــــعودی
وصـــــــــــــناعة البترو��ماو�ات على غیر النفط... من الزراعة 

 سبیل المثال.
ــكل توازنًا   ــتجدة أن تشــــــ و�ان �مكن لهذه الواردات المســــــ

ــدار اإل إلى�قي المملكة من ضـــــــرورات اللجوء   حت�اط و�صـــــ
ــدات لوال أن اإل ــات التي تحر الســــــــــــــنـ ــادة الملـــك لتزامـ ص ق�ـ

�ـانـت هـذه  بن عبـد العز�ز على اإل�فـاء بهـا �ثیرة. و�ذا  دفهـ 
 - العراق�ــــــةمس نت�جــــــة ظروف الحرب لتزامــــــات ال تاإل

ــًا ال تمس وقد  اإلیران�ة الدائرة منذ ثماني ســــنوات فإنها أ�ضــ
مصــــــــــــــر و�عـــدمـــا �ـــاتـــت   إلىتتزایـــد �عـــدمـــا حـــدثـــت العودة 

فكیر الســـــعودي لتزامات لمرحلة ما �عد الحرب تشـــــغل التاإل
ًا أن هـذه الحرب �مكن والخل�جي عمومـًا... خصــــــــــــــوـصــــــــــــــ 
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لتزامــــات ا �ــــانــــت اإلعت�ــــارات موضــــــــــــــوع�ــــة أن تقف إذإل
ســــــــــــــتعوض خطوة التراجع عن الموقف الـذي �ـان یرى أن 

 ما ال نها�ة. إلىت�قى الحرب دائرة 

 1988) ینایر( كانون الثاني 9 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 �ة من المطلو  نتفاضةاإل
 على إسرائیل م�ارك

قمـة  إلىالقمـة العر�ـ�ة الطـارـئة، التي تحوـلت  إنعـقادقـبل 
ــر�ح أو  ــني م�ارك في أكثر من تصـ عاد�ة، ردد الرئ�س حسـ
مقابلة صــحاف�ة �المًا یؤ�د ف�ه حرصــه على إتفاق�ة الدفاع 

 ك وتمسكه بهذا المیثاق.المشترَ 
ف ذلك قال الكثیر في شــــأن التضــــامن العر�ي و��  �لىو 

 ن یتضامنوا.أنه لن �كون للعرب شأن إذا �انوا ل
ومع أن هـذا الموقف جـاء نت�جـة تمن�ـات أطراف عر��ـة  

مع  الدیبلوماســـــــــــــ�ة�غرض تســـــــــــــهیل عمل�ة إعادة العالقات 
قتناع الرئ�س م�ارك  إأنه في الوقت نفســـه �عكس   مصـــر إالَّ 

�أهم�ة التضـــــــــامن بین العرب وضـــــــــرورة التمســـــــــك �إتفاق�ة  
 ك.الدفاع المشتر 

تصــــــــــــر�حات    وحتى عندما تصــــــــــــدر بین الحین واآلخر
یبدي فیها الرئ�س م�ارك تمســـــكه �إتفاق�ة �امب د�فید، فإنه 
بـذـلك ال یـدافع عن تـلك اإلتفـاق�ـة �قـدر مـا أنـه یتعـامـل معهـا 

بن (أو �بیر األبنــاء في العــائلــة) رحــل والــده وترك إتعــامــل 
ــه على التنك ــدرة لـ ــة وال قـ ــالقـ ــة عـ ــال�ـ ــًا وأمورًا مـ ــذه  دیونـ ر لهـ

ر وتواق�ع وشـــهودًا في الدیون، خصـــوصـــًا أن هنالك محاضـــ 
ــر�حات التي یبدي   ــًال عن أنه من خالل التصـــ ــأنها، فضـــ شـــ
فیها تمســـــــكه �إتفاق�ة �امب د�فید �ان �ضـــــــغط على الدول 

ــ�ةالعر��ة التي قطعت العالقات  ــر لكي  الدیبلوماســ مع مصــ
ــة في  ــاس أن أي مناقشــــــــ تعید هذه العالقات معه على أســــــــ

 القات.أسلوب التعامل ال �كون قبل إعادة العشأن 
وـقد �جوز القول إن الرئ�س مـ�ارك من خالل أســــــــــــــلوب 

عتمــده حقق �عض مــا یر�ــده حیــث إن �عض إ التــأني الــذي 
الذین قطعوا العالقات مع مصر قرروا في قمة عمان إعادة 
هذه العالقات وأن المناقشـة المطلو�ة لتحدید طب�عة التعامل 

ول لجولــة التي بــدأهــا الرئ�س م�ــارك على دبــدأت عمل�ــًا �ــا

 ).9/1/1988الخل�ج یوم السبت الماضي (
أن الرئ�س م�ــــارك حرص من خالل   نت�ــــاهوالالفـــت لإل 

أن �قول عبر  الســــــــــــــ�ــاســــــــــــــي�عض الــذین یتقنون التنظیر 
لتزام صـــح�فة "األهرام" ما معناه إن مصـــر لم تخرج على اإل

 إلىارتـه �معـاهـدة الـدفـاع العر�ي المشــــــــــــــترك. وعشــــــــــــــ�ـة ز�ـ 
الخل�ج�ــة �ــانــت صــــــــــــــح�فــة   الر�ــاض التي بــدأ منهــا جولتــه

نت�جة    إلى"األهرام" تنشـــــــــر نص بنود هذه اإلتفاق�ة تصـــــــــل 
لتزام مصــــــــــــر إخالصــــــــــــتها أن إتفاق�ة �امب د�فید ال تلغي 

ــترَ  ــح�فة في �ك. و �إتفاق�ة الدفاع العر�ي المشــــ ــتندت الصــــ ســــ
ع مصــــــــر ك ال تمنتبر�رها �أن إتفاق�ة الدفع العر�ي المشــــــــترَ 

المـادة األولى في اإلتـفاقـ�ة  إلىعـقد إتـفاقـ�ة ـ�اـمب د�فـید  من
 ونصها:

"تؤ�ـد الـدول المتعـاقـدة حرصـــــــــــــــًا منهـا على دوام األمن 
ســــــــــــتقرارهما عزمها على فض جم�ع منازعاتها  �والســــــــــــالم و 

الدول�ة �الطرق السلم�ة سواء في عالقاتها ف�ما بینها أو في 
 خرى".عالقاتها مع الدول األُ 

ر المصري ر عن المواد والبنود فإن التنظیالنظ   و�صرف
ــار إلیها  ال �قنع أحدًا، وأن المادة األولى من اإلتفاق�ة المشـــــ
ــلم�ة مع  ــاء فض منازعاتها �الطرق الســ تجیز للدول األعضــ
دول تر�طها بها عالقات ونشأت بینها خالفات أو سوء فهم 

أـنه من المؤ�ـد أن هـذه المـادة ال  إلىمشــــــــــــــكـلة،  إلىتطور 
ق�ة ســــــالم مع إســــــرائیل،  تجیز ألي دولة عر��ة أن تعقد إتفا

 -وأنه لو �ان األمر بهذه ال�ساطة لما �ان للصراع العر�ي 
اإلســــــــــــــرائیلي أن یبلغ التعقیـــد الــذي بلغـــه و�طول �ــل هــذا 

 الزمن.
ك هو ومق�اس تمســــــــك مصــــــــر �إتفاق�ة الدفاع المشــــــــترَ 

دولة عتداء تقوم �ه إســــرائیل ضــــد إ ذه من الموقف الذي تتخ
عتداءات ستثناء اإلإعتداء ال یتم، �أن مثل هذا اإل  عر��ة إالَّ 

اإلســرائیل�ة على لبنان والتي تتســاوى جم�ع المواقف العر��ة  
 إزاءها.

ــترَ  ــر تتذ�ر إتفاق�ة الدفاع العر�ي المشـ ك و�ذا �انت مصـ
ره �ســــــــــبب  فإنها مطال�ة �أن تتذ� يیراناإلعتداء  �ســــــــــبب اإل

. وهذا الفلســطینيضــد الشــعب   إصــرار إســرائیل على موقفها
المتواصـــلة منذ   نتفاضـــةاإلالموقف الذي تتخذه إســـرائیل من 

عتداء الذي یلقي على الرئ�س  شـــــــــهر في غزة هو �مثا�ة اإل
مـ�ارك عبـئًا مزدوجـًا. عـبء أن غزة ـ�النســـــــــــــــ�ة إلـ�ه هي في 

نور السادات مكانة سیناء الذي عقد سلفه الرئ�س (الراحل) أ
ســتردادها، وعبء أن القول �أن إة الصــلح مع إســرائیل �حج

 إلىك �حتاج مصــــر تتمســــك �إتفاق�ة الدفاع العر�ي المشــــترَ 
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 ترجمة عمل�ة �حیث ال ی�قى القول �المًا من دون فعل.
وفي هـذا اإلـطار من الجـائز القول إن من یرـ�د أن ـ�أخـذ  

على  على عـاتقـه ممـارســـــــــــــــة دور قومي ال �مكن أن �عمـل
ل الذي تبدو ف�ه هذه المادة تفســـــــیر مادة في إتفاق�ة �الشـــــــك

مع الخطوة غیر القومـ�ة التي أـقدم علیهـا لضــــــــــــــرورات  أنهـا 
شــــــــــــــخصـــــــــــــــ�ة مرت�طـة بهـاجس الزعـامـة الـتار�خـ�ة أكثر من 

ــلحة األمة. ومَ إ ــة الدور القومي رت�اطها �مصــ ن یر�د ممارســ
 �ستط�ع أن �فعل الكثیر إذا هو أراد.

ة نتســــــــــاءل: هل �جوز أن �كون موقف ولهذه المناســــــــــ�
التي حدثت في غزة أقل  نتفاضـــــــــةاإلالمصـــــــــري إزاء   ُحْكملا

هــا الحــاكم تخــذتــه بر�طــان�ــا �جنــاحیْ إتــأثیرًا من الموقف الــذي 
والمعـارض. وهـل �جوز أن �كون الموقف البر�طـاني حـدـیث  
العالم �له بینما الموقف المصــــــــري ل�س �ما هو مؤمل منه  

 أن �كون؟
ــري من خالل اإلذلك   �لىو  عالن أن قوة الموقف المصـــــ

ك هي في أن لعر�ي المشــــــــترَ عن التمســــــــك �إتفاق�ة الدفاع ا
�عض اـلدول العر��ـة �ـانـت ال تتمســــــــــــــك بهـذه اإلتفـاق�ـة في 

على العراق، ثم �ــــات  يیراناإلعتــــداء المــــاضــــــــــــــي إزاء اإل
في  اإلســــــــــــــتثـنائـ�ةالموقف أفضــــــــــــــل قلیًال �ـعد القـمة العر�ـ�ة 

عمان، وقد �صــــ�ح الموقف جیدًا �فضــــل المســــاعي التي لم 
 تنضج �ما ف�ه الكفا�ة.

ــاءل: ��ف   ــه یتســ ــه في الوقت نفســ ولكن المرء �جد نفســ
�مكن لدولة مثل مصـــــــــــــر أن تمســـــــــــــك �النفط والنار في ید  

ن تتمســـــــــــــــك �ـإتفـاق�ـة �ـامـب د�فیـد  واحـدة، أي ��ف �مكن أ
 ك في الوقت نفسه؟و�تفاق�ة الدفاع العر�ي المشترَ 

  واإلجا�ة عن ذلك ســــــتكون واضــــــحة �ما ف�ه الكفا�ة في
ســتق�اًال  إضــوء جولة الرئ�س م�ارك الخل�ج�ة التي لقي فیها 

أن لقیها حاكم مصــــــــــــري من قبل خارج  هتمامًا قلّ � وحفاوة و 
ري �طمئن له الخل�ج، وفي بلده، ر�ما ألنه أول رئ�س مـصــــــ 

ضـــــــــــوء لقائه مع الرئ�س ر�غان، وهو اللقاء األول الذي یتم  
 وعر��ًا  بینهما وقد �ات الرئ�س م�ارك أقوى شـــــــــأنًا مصـــــــــر�اً 

 لدى اإلدارة األمیر��ة. اإلرت�احوهو أمر یلقى �ل 
و��قى أن جولــــة الرئ�س م�ــــارك الخل�ج�ــــة، و�ــــالــــذات  

بن عبــد العز�ز والــذي  الــذي لق�ــه من الملــك فهــد اإلهتمــام
الـــذي ســــــــــــــبق أن لق�ـــه (الراحـــل) الملــك  اإلهتمـــام�شــــــــــــــ�ـــه 

بن عبد العز�ز في القاهرة من قبل الرئ�س (الراحل)  ف�صـــل
ال عبد الناصـــر، هي الخطوة الثان�ة المهمة على طر�ق  جم

العر��ـة �عـد الخطوة األولى التي تمثلـت  عودة تـآلف القلوب 
 مصر.مع  الدیبلوماس�ة�إعادة العالقات 

ــار�ــة   ولكن الخطوة الثــالثــة هي األهم ونعني بهــا مشـــــــــــــ
الرئ�س م�ـــارك في القمـــة العر��ـــة المؤجلـــة التي ال بـــد من 

.  1988 تشــــــــــــــر�ن الثــاني /نوفمبر عقــدهــا في الر�ــاض في
ولكي تنعقد هذه القمة ال بد من مشــار�ة مصــر فیها. ولكي 

ــر ال بد من  ــارك مصـــــ ــتكمال الخطوة األولى �حیث  إتشـــــ ســـــ
مع  الدیبلوماســــــــــــــ�ة�ة الدول العر��ة العالقات تســــــــــــــتأنف �ق

بن عبد العز�ز في الدرجة  مصـــــــــــــر. وتلك مهمة الملك فهد
 �اض.األولى ألن القمة ستنعقد في الر 

وثمة ســـؤال: هل ســـ�ســـاند الرئ�س م�ارك الملك فهد في  
 مهمته وخصوصًا �عد الذي لق�ه في جولته الخل�ج�ة؟

ــًا مع توامِ  ــاند، خصـــــــــوصـــــــ ــ�ســـــــ صـــــــــل  ن المؤ�د أنه ســـــــ
ــةاإل ــطین�ة نتفاضــــ ــالحًا قو�ًا في یدي   الفلســــ ــكل ســــ التي تشــــ

 ستعماله.ن �جید إالرئ�س م�ارك، �كسب �ثیرًا مَ 
 م�ارك خصـوصـًا �عد جولة وما هو مطلوب من الرئ�س

على إســرائیل من  ســ�اســ�ة إنتفاضــةالخل�ج المطمئنة له هو 
م المؤ�ــد أن الرأي العــام العر�ي والــدولي مه�ــأ لتقبلهــا وتفهُّ 

  الفلســطین�ة نتفاضــةاإلظروفها بنســ�ة تقبله وتفهمه لظروف 
التي ال تســتهدف في أي حال إســرائیل الدولة و�نما إســرائیل  

 .اإلحتالل

 1988) ینایر( كانون الثاني 16 -ن". لندن التضاممجلة "

     

 جیل األحفاد البر�طاني
 الفلسطینيینصف جیل األحفاد 

 فة؟مصادَ 
 أكثر من ذلك؟أم أن األمر 
ــادَ  عت�ــاره جیــل  إ فــة هي أن الجیــل الــذي �جوز والمصـــــــــــــ

األحفــاد في بر�طــان�ــا هو الجیــل الــذي �قول �لمــة حق في 
�اره جیل األحفاد في فلســـــــطین تعإ أحوال الجیل الذي �جوز 

حتجــاج ضـــــــــــــــد  إوالــذي �خوض منــذ شــــــــــــــهر أرقى عمل�ــة 
 اإلسرائیلي. اإلحتالل

ــة  ــدولــ ــادة في التوضــــــــــــــ�ح �مكن القول إن وز�ر الــ وز�ــ
البر�طـاني للشــــــــــــــؤون الخـارج�ـة د�فیـد میللور هو رمز جیـل 
ــًا رمز هذا  األحفاد البر�طاني. وأن بولین �اتینغ هي أ�ضـــــــــــ

ني بوب غیلدوف هو رمز أ�ضــــــــًا مع الجیل، مثلما أن المغ
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ــد الجوع في أفر�ق�ا ور�ح   الفارق أن غیلدوف قاد معر�ة ضـــ
 والت.�عض الج

مخ�م جـ�الـ�ا و�قول �لمـة   إلىوعـندمـا �قوم میللور بزـ�ارة 
الحق التي قـــالهـــا في أحوال النـــاس في هـــذا المخ�م فهـــذا 
معناه أن المســؤول البر�طاني �حاول تصــح�ح خطأ تار�خي  

 داد �شخص اللورد بلفور.یل األجرتك�ه جإ
ــاتیال مع  وعندما تقرر بولین �اتینغ ال�قاء في مخ�م شــــــــــ

ــكانه الذ ــار وتداوي �طبی�ة  سـ ــع حالة حصـ ــوا أل�شـ ین تعرضـ
ــیدة الحامل فإنها من  هذا الطفل أو ذلك العجوز أو تلك السـ
دون أن تصـرح �شـيء �انت تتصـرف على أسـاس أنها رمز 

رتك�ـه جیـل  إطـأ تـار�خي األحفـاد وأنهـا تحـاول تصــــــــــــــح�ح خ
األجداد �شــــــــــخص اللورد بلفور. وعندما �قوم بوب غیلدوف 

ي أفر�ق�ا فعلى أســــــــــاس أن األجداد �معر�ته ضــــــــــد الجوع ف
الذین حصــــــــلوا على مكاســــــــب وفیرة لبر�طان�ا من أراضــــــــي 

 وخیرات أفر�ق�ا یتحملون وزر أحوال أفر�ق�ا اآلن.
ــان�ـــــة الفتى   وحتى عنـــــدمـــــا عـــــالجـــــت الحكومـــــة البر�طـــ

ــطیني ــحا�ا حالة  الفلســـ ــمیر و�الهما من ضـــ بالل ورف�قه ســـ
بتفاصـــــــــیله  الحصـــــــــار الذي عاشـــــــــته الد�تورة بولین �اتینغ 

ــاو�ة فإن هذه الحكومة �انت تحاول أن تصـــحح خطأ   المأسـ
 الماضي.

وحتى اآلن إن تصـح�ح الخطأ یتم في اإلطار اإلنسـاني  
. ولكن ذلك ل�س �األمر الســ�اســيولم یدخل �عد في المدار  

 لسهل على إسرائیل تحمله.ا
أن إســــــــــــــرائـیل أقامت الدنـ�ا ولن تقـعدها   إلنتـ�اهوالالفت ل

ـلة البر�طـاني للشــــــــــــــؤون الخـارجـ�ة ـقال �عـدمـا  ألن وز�ر اـلدو 
تجول في مخ�م جـ�الـ�ا "إن األحوال المع�شـــــــــــــــ�ة في المخ�م 
فظ�عة وغیر إنســان�ة و�هانة للم�ادئ الحضــار�ة وأتحدى أي 

 �صدم".هنا وال  إلىأحد أن �أتي 
ستطاعة �ل إوهذا القول یبدو عاد�ًا وأمرًا بده�ًا وأن في 

أخرى من البر�طـانیین أن  من یزور المخ�م أو أي مخ�مـات
نط�اع نفســه الذي خرج �ه الوز�ر البر�طاني. لكن �خرج �اإل

القول ال �عود عاد�ًا عندما �صــــــدر عن مســــــؤول بر�طاني،  
في الرأي العام   وذلك ألن إسرائیل تدرك تمامًا عمق التحول

الدولي عندما تتم مخاطبته من زاو�ة إنســان�ة، وتدرك أ�ضــًا 
ن صـــحف و�ذاعة وتلفز�ون قد تتجاهل أن وســـائل اإلعالم م

ــائل  -أي أحداث أو مناســـــــــــــ�ات لكنها  و�التحدید هنا وســـــــــــ
ال تســــــتط�ع تجاهل تصــــــر�حات یدلي   -اإلعالم البر�طان�ة 

ــًا وأ� ــًا أن المواقع بها مســــؤول في الحكومة، وتدرك أ�ضــ ضــ
و�ة التي �ســـبتها لدى الرأي العام الدولي إنما �ســـبتها من زا

یث إن وســـــــــــائل اإلعالم على أنواعها إنســـــــــــان�ة و�عالم�ة ح
زرعت في أذهان الرأي العام صـــــــــــورًا مأســـــــــــاو�ة عن أفران 

عتقال الناز�ة التي قاســـــى منها الیهود الغاز ومعســـــكرات اإل
 الكثیر.

ألة أنه عندما یثیر المـســــــــــ  ذلك أن إســـــــــــرائیل تدرك  �لىو 
ــان�ــة من خالل الحــدیــث عن األحوال المع�شــــــــــــــ�ــة   اإلنســـــــــــــ

ــطینیل ــغل ین في المخ�لفلســـــ ــؤول، و�ر�طاني، و�شـــــ مات مســـــ
ــؤون الخارج�ة، و  ــب وز�ر الدولة للشــــــــ ــمه د�فید،  �منصــــــــ ســــــــ

وشـــــــاب، وفي حكومة المحافظین، فإن هذا �عني أن �المه  
ســـــــــــــ�كون موضـــــــــــــع تأمل من قبل دول الغرب عمومًا ومن 
الت�ار العاقل بین یهود العالم فضــــًال عن أنه ســــ�جعل حجة  

ــل ر�مـــا �جعـــ  ــأثیر، بـ ــل تـ ل �ثیر�ن منهم  یهود بر�طـــان�ـــا أقـ
داعمین للفكرة المطروحـة قیـد ال�حـث و�حیو�ـة   إلىیتحولون 

 ملحوظة ونعني بها فكرة حكومة المنفى.
ل وهذه الحكومة في حال إنشــائها �ما هو متوقع ســتشــكِّ 

ــنین ع(على رغم تأخر و  ــر ســـ ــافة الدتها عشـــ لى األقل) إضـــ
أجواء التصـــــــح�ح التي یبدو أن بر�طان�ا لن تتوانى عن   إلى
ــأنها أن تطمئن یهود العالم حیثما وجدوا الق �ام بها، من شــــــــــ
 مسألة �قاء األمن. إلى

ولكن ذلك ال �عني أن أجواء التصــح�ح ل�ســت معرضــة  
 نتكاسة في شكل أو آخر.إل

 وت�قى ثالثة أمور:
 ن أســــــــــــــلوب التفـاهم بین األحفـاد المعنیین هو أ األول

  الفلســطین�ةبتصــح�ح الوضــع الكثیر التشــا�ك للقضــ�ة 
 بدو للمرة األولى على شيء من التجانس.ی

تجاجي و�تم التعبیر  إحین الفلسـطینیأسـلوب األحفاد          
عنه �أســــــلوب �قره العقل الغر�ي و�تقبله وهو أســــــلوب 

�س أســــــــــــــلوب خطف حتجــاج والرجم، ولالتظــاهر واإل
رة أحـ�اـنًا أو خطف ـ�اخرة أحـ�اـنًا أخرى، أو تفجیر  طـائ

معـبد أو هجوم على ر�ـاب ینتظرون في مطـار موعـد 
إقالع ـطائرتهم. وأســــــــــــــلوب العنف والخطف ـ�اـنت ـله 

 ین.الفلسطینیظروفه إنما لم �أت مردوده لمصلحة 
وأســــــــــــــلوب األحفــاد البر�طــانیین هــادئ وشــــــــــــــجــاع           

تخــذه وز�ر إذي تمثــل �ــالموقف الــ  وتلقــائي، وهــذا مــا
الــدولــة للشــــــــــــــؤون الخــارج�ــة البر�طــاني د�فیــد میللور 

ــذي  ــة بولین إوالموقف الــ ــان�ــ ــة البر�طــ ــه الطبی�ــ ــذتــ تخــ
كاتینغ. وهذان الموقفان ســـــــــ�ســـــــــتقط�ان الكثیر�ن ألنه 

ن ال �ســـمع شـــكوى إذا �ان هذا الســـامع ل�س هنالك مَ 
 عادًال وغیر منحاز.
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  تخذه وز�ر الدولة لموقف الذي إر الثاني هو أن ااألمو
ــام العرب من  ــاه الحكــ ــا یتمنــ ــاني یلتقي مع مــ البر�طــ

ر هؤالء للحكومــة البر�طــان�ــة  بر�طــان�ــا. و�ثیرًا مــا عبَّ 
ن�اتهم �أن �حدث نوع من التصـــــــــــح�ح للموقف معن ت

ــاز تســــــــــــــل�م فلســــــــــــــطین للیهود. ــذي أجـ ــاني الـ          البر�طـ
لم من هـذا الموقف أن �ـســـــــــــــ ومن هنـا فـإنـه إذا �تـب ل

و�هه من قبل إســــــرائیل، فإنه ســــــ�صــــــ�ح  محاوالت تـشـــــ 
موقفــًا بر�طــان�ــًا ثــابتــًا و�شــــــــــــــكــل الحــد األدنى القــابــل 

 للتطو�ر.
وق�اسـًا �إمكانات إسـرائیل في األوسـاط الدول�ة فإن          

تخــــذه الوز�ر البر�طــــاني قــــد یتعرض  إالموقف الــــذي 
ها�م الذي نتكاســـــــــة أو قد �صـــــــــی�ه ما أصـــــــــاب فالدإل
هزم �صــــــــــحوة أبناء شــــــــــع�ه محاوالت أن ی ســــــــــتطاعإ

 إسرائیل لعدم تمكینه من الفوز برئاسة النمسا.
ــذي إومن           ــب للموقف الـ ــه إذا �تـ ــد أنـ ــذه  المؤ�ـ تخـ

د�فیـد میللور أن ینجو من المكـائـد اإلســــــــــــــرائیل�ـة فـإن 
البر�طان�ة ســــــــــــــتشــــــــــــــهد نموًا �الغ  -العالقات العر��ة 

ــعی ــل  األهم�ة في التسـ في ذلك لجیل نات و�كون الفضـ
 فاد الذین أتعب ضمیرهم موقف أجدادهم.األح

  أما األمر الثالث فهو أن هذا التزامن بین ثورة األحفاد
ــان�ة،  الفلســــــــطینی ین والموقف البر�طاني بزاو�ته اإلنســــــ

واإل�قـــــاع الســــــــــــــر�ع للحـــــدیـــــث حول حكومـــــة المنفى  
األذهان ما  إلى... إن هذا التزامن �عید الفلســـــــــــــطین�ة

حتجاج إنتهت حالة إفي عدن عندما ســـــــبق أن حدث 
ــتقالل  إلىمماثلة حدثت فیها  ــحابو  اإلسـ بر�طان�ا   �نسـ

 من قبل العناصر األقل تطرفًا هناك. الُحْكمم وتسلُّ 
 

تخذه د�فید میللور �ستحق  إی�قى أ�ضًا أن الموقف الذي  
كـــل التقـــدیر، فضــــــــــــــًال عن أنـــه من النوع الـــذي ال �مكن 

ــات �عض إ إن ل ذلــك فــ عتراض عل�ــه ومن أجْــ اإل عتراضـــــــــــــ
ــالـــذات  ــانـــت غیر مقنعـــة و�ـ المســــــــــــــؤولین اإلســــــــــــــرائیلیین �ـ

نتــــداب فترض أن اإلحتجــــاجهم على د�فیــــد میللور ألنــــه �إ
البر�طــاني مــا زال مســــــــــــــتمرًا، من دون أن �ــأخــذ هؤالء في 

نتداب الذي عت�ار أن دولة إســـرائیل قامت �فضـــل هذا اإلاإل
د�ة لتنشـــــئ  العصـــــا�ات الیهو   إلىم فلســـــطین تســـــل�م الید ســـــلَّ 

 للیهود على حساب حقوق اآلخر�ن. وطناً 
ن وتكرارًا، إن األحفــاد �قومون �حر�ــة التصــــــــــــــح�ح. ومَ 

ــانده   ــرط أن �سـ ــر هذا الت�ار شـ یدري فقد ینجحون وقد ینتصـ
ــطینیاألحفاد  ــجلون � ون الفلســـــ حتجاجهم موقفًا قد إالذین �ســـــ

 �جعل حكومة شامیر تسقط.
 ن یدري؟مَ 

 1988) ینایر( كانون الثاني 16 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ي یران اإل الُحْكم م درس من موسكو برسْ 

 عت�ار)الِعَبَر وأقل اإل(ما أكثر 
 "اإلمام علي علیھ السالم"

 من موسكو �أتي هذا الدرس الذي له داللته الكبرى.
رئ�س أر�ان   إلىوالدرس یتمثل في تصـــــــــر�ح منســـــــــوب 

ف�ه إن اإلتحاد سیرجي أخرومی�ف و�قول   السوف�اتيالج�ش  
ــوف�اتي ــتان،   السـ ــحب قواته من أفغانسـ ــتعدًا لسـ ل�س فقط مسـ

التي لن  الســـــــــوف�ات�ةالمدافع والد�ا�ات بل أ�ضـــــــــًا لســـــــــحب 
 یتر�ها للج�ش األفغاني.

ذلـــك أن هـــذا الكالم عنـــدمـــا �ـــأتي من مســــــــــــــؤول   �لىو 
ســـم الج�ش إن ناطق �ن رئ�س األر�ان ول�س مِ عســـكري ومِ 

عــال�ــة من األمر على درجــة فهــذا معنــاه أن  الســــــــــــــوف�ــاتي
 الجد�ة.

ــ�اق مؤتمر   نت�اهوالالفت لإل  ــر�ح جاء في ســــــــ أن التصــــــــ
. وهو 16/1/1988صــحفي عقده رئ�س األر�ان یوم الســبت 

ألنــه منــذ زمن �عیــد لم نســــــــــــــمع �ــأن رئ�س   نت�ــاهالفــت لإل 
ــوف�اتياألر�ان   ــر�حات أو �عقد مؤتمرات   الســــــــــ یدلي بتصــــــــــ
 صحف�ة.

�كون رئ�س األر�ـان  وأغلــب الظن أن الحرص على أن
من أفغانســــــــتان  ف�اتيالســــــــو  نســــــــحاباإل�علن أن   هو الذي

عندما تنســــحب لن  الســــوف�ات�ةســــ�كون شــــامًال، وأن القوات  
تترك الـــد�ـــا�ـــات والمـــدافع للج�ش األفغـــاني، إنمـــا هو لقطع  
الطر�ق على أي تفســـــــیرات، ولتطمین �ل األطراف والتأكید 

ــوف�اتيلها �أن اإلتحاد  ــكل الســـــ اء دوره  نهائي إنه قرر و�شـــــ
 العسكري في أفغانستان.

لذي عقد المؤتمر الصــــحفي، وأدلى �التصــــر�ح ولو أن ا
في األمم المتحدة، أو  الســوف�اتيالمشــار إل�ه �ان المندوب 

ــی�قى هنالك مجال للتكهن إالناطق � ــم الخارج�ة لكان ســــــ ســــــ
أعلنت �حسم  السوف�ات�ةوللتساؤالت لكن المؤسسة العسكر�ة 

ك مجـاًال للشــــــــــــــكوك على ن تقوم �ـه و�مـا ال یتر عمـا تر�ـد أ
 .اإلطالق 
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ومن المؤ�ــــد أن هــــذه التصــــــــــــــر�حــــات لرئ�س األر�ــــان 
  الســــوف�اترت�احًا في نفوس العســــكر�ین إأحدثت  الســــوف�اتي

الذین ال یر�دون للدور الذي �قومون �ه في أفغانســـــــــــتان أن 
�ســــــــــتمر، ألنه دور �شــــــــــوه التحول الذي �قوم �ه رئ�ســــــــــهم  

ــل غور  ــائیـ ــا أن م�خـ ــالم. �مـ ــاق مع العـ ــاتشــــــــــــــوف نحو وفـ �ـ
رت�احًا في نفوس أهالي العســـــــــكر�ین  إت التصـــــــــر�حات أحدث

الذین یر�دون ألبنائهم أن �موتوا في أفغانســــــــــــتان ضــــــــــــحا�ا  
 حرب ال معنى لها.

ن وهـذه الخطوة الشــــــــــــــجـاعـة ـتأتي من قـبل إحـدى اـلدولتیْ 
ــة، والتي هي الكبیر�یْ  ــدولـ ــذه الـ ــالم، ال تعني أن هـ ن في العـ

، غیر قادرة على أن تواصــــــــــل الحرب، الســــــــــوف�اتيحاد اإلت
تخطط من أجل وفاق مع العالم  السوف�ات�ةما ألن الق�ادة  و�ن

وال تر�د لهذه الخطط أن تصـــــــــــطدم �الثغرة التي هي التورط  
ــع  ــًال عن أن هذا التورط هو موضـــــــــ ــتان فضـــــــــ في أفغانســـــــــ

ــد�ـقة إ ســــــــــــــتهجـان ـ�ل دول العـالم �مـا في ذـلك اـلدول الصــــــــــــ
 .يف�اتالسو  لإلتحاد

ـماذا ال فل الســــــــــــــوفـ�اتيو�ذا ـ�اـنت هـذه هي حـال اإلتحـاد 
من هـذا الـدرس وتوقف مخططهـا الجهنمي  إیرانتســــــــــــــتفیـد 

 العراق الذي �ستهدف اإل�قاء على الحرب غیر المبررة ضد 
 مشتعلة؟

ــاءلون بینهم   إیرانولماذا ال یتعظ الذین �حكمون  و�تســــــــــ
 و�ین أنفسهم عما س�جنونه من هذه الحرب؟

، ومع ذلك السوف�اتي  الُحْكمل�س �قوة  يیراناإل  ْكمحُ الإن  
فإن الرئ�س غور�اتشـــــوف قرر أن یتخذ خطوة تار�خ�ة، وها 

ــحاباإلهو �الفعل یتخذها، و�قرر  ــتان، بینما   نسـ من أفغانسـ
ــد  يیراناإل الُحْكم ــذي �فتقـ ــة �قرر   إلىالـ ــار�خ�ـ الخطوات التـ

  و�درب النســــاء �عدما العراق إطالق صــــ�حات الحرب ضــــد 
 ف الرجال.حصدت هذه الحرب ألو 

ـقد �جوز القول إن غورـ�اتشــــــــــــــوف �قـفل ثغرة التورط  ـبل 
ــتان ألنها تورط من جهة، والتورط غیر مقبول،   في أفغانســــــــ

دور تــار�خي والــدور التــار�خي   إلىو�تطلع من جهــة أخرى 
  يیراناإل  الُحْكمألي حاكم یبدأ �إنهاء حرب مشــــــــتعلة، بینما 

�الرغم من أن هذه   اق عر الیواصـــــــــل إشـــــــــعال الحرب ضـــــــــد 
 ستثناء تجار السالح.�إمرفوضة من الجم�ع  الحرب �اتت

وقد �قال إن غور�اتشـــــوف �فعل ذلك �عد مضـــــي ثماني  
 إلىفي أفغانســــتان مســــتندًا  الســــوف�اتيســــنوات على التورط 

أنــه ل�س الــذي بــدأ هــذا التورط و�نمــا هو تر�ــة ثقیلــة ورثهــا  
 من غیره.

مع  -شــــــــــــــكـل آخر أنـه وهـذا القول صــــــــــــــح�ح ومعنـاه �

الحالي في أن ینهي  يیراناإل الُحْكممن ال أمل  -األســـــــــف 
م كْ مع حُ  موضــــــــــــــوع الحرب وأن هـذه الحرب لن تتوقف إالَّ 

�قرر أقـطاـ�ه أنهم �حلمون ـبدور ـتار�خي من  إیرانجـدـید في 
 غور�اتشوف... إالّ  السوف�اتيم الذي یتحقق للزع�م لْ نوع الحُ 

كمون في سد أن �قنع الذین �حستطاع الرئ�س حافظ األإذا إ
حـد أن  إلى�ـأنـه عنـدمـا تصــــــــــــــل المتغیرات في العـالم  نإیرا

  السـوف�اتياإلتحاد  إلىتب�ع القمح  العر��ة السـعود�ة   المملكة
م�خائیل   الســـــــوف�اتيوالصـــــــین الشـــــــعب�ة، وأن زع�م اإلتحاد 

نحنــاءة تكت�ك�ــة أمــام مجــاهــدي إغور�ــاتشــــــــــــــوف �ســــــــــــــجــل 
سـكان األرض المحتلة هزوا  أفغانسـتان وأن �ضـع مئات من

 الُحْكموالحجارة، فإن على   هی�ة إســـرائیل وســـمعتها �الصـــبر
أن �عـید النظر و�ـبدأ اإلعـادة �فتح ملف الوـفاق في  يیراناإل

ــدًال مـن اـلحـرب اـلـتي هـي ـفي عـمـر اـلـتورط  ــة بـــــ اـلمــنطـقـــــ
 في أفغانستان. السوف�اتي

 1988) ینایر( كانون الثاني 23 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الیهودي  - فرصة أخیرة للحل العر�ي 

التي حدثت في غزة   نتفاضــــــةاإلللشــــــهر الثاني تســــــتمر 
�ة  و�دأت تشــــهد نموًا ملحوظًا ألن التر�ة صــــالحة والبذرة طیِّ 

 والحمد �.
�ل هذا الوقت فهذا معناه   نتفاضــــــةاإلوعندما تتواصــــــل 

 اإلرادة  إلىأن الذین �قومون بها صـبورون. والصـبر إضـافة 
 ن �القض�ة تشكل العوامل األساس�ة في الصمود.واإل�ما

فهذا معناه أن أهل  نتفاضـــةاإلكذلك أنه عندما تتواصـــل 
ن �عدهم على الطر�ق نفســــه و�العز�مة نفســــها �ق�ة  غزة، ومِ 

فة الغر��ة المحتلة. ور�ما،  أطفال ونســــــاء ورجال مدن الـضـــــ 
  �حیث تشـــمل �ل �قعة �ســـكنها نتفاضـــةاإلن یدري، تتمدد مَ 

ــطینی ــع الید علیها قبل فلسـ ون في المدن والقرى التي تم وضـ
ون داخل األراضــــي الفلســــطینیأن یتحول  إلى، وهكذا  1967

المحتلة من تجمعات �شر�ة تنتظر معجزة الحل من التحرك 
قوة ضـــــغط    إلىفي الخارج   يالفلســـــطینوالثوري  الســـــ�اســـــي

لم هائلة لها �لمتها في أمر الحكومة اإلســــــــــــرائیل�ة، هذا إذا  
ختـ�ار هـذه إنـقل إـنه ـقد �صــــــــــــــ�ح لهـا مع الوـقت الـتأثیر في 

 الحكومة أو تلك.
ــرائیل. ومن المؤ�د أنه  ومثل هذا األمر جدید على إســــــــــ
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داللة سـ�حسـب اإلسـرائیلیون لها ألف حسـاب، خصـوصـًا أن 
ســـتطاعت التحكم إهى �أنها طوال ثالثین ســـنة إســـرائیل تت�ا

ــطینی�إ�قاع التعامل مع  ن هؤالء اخل �حیث ین في الداالفلسـ
�مـا �حـاولون اإل�حـاء  -ـ�اتوا متفهمین وأن المشــــــــــــــكـلة هي 

ین �متهنون "العمل اإلرهابي"  فلســطینیفي مجموعة   -للغیر 
ــاب هذا النظام أو ذاك.  ــطین لحســــــــــ و�تحر�ون خارج فلســــــــــ

�الشـــــــــــكل الذي حدثت ف�ه فهذا  نتفاضـــــــــــةاإلوعندما تحدث 
هتزت  إ وهي معناه أن هی�ة إســـــــــــرائیل ســـــــــــتهتز أمام العالم،  

ــر�ن في دول العالم  ــًال عن أن الیهود المنتشــــــــ �الفعل، فضــــــــ
الـــــذین �ـــــانوا ملتفین �قوة حول المجموعـــــة التي تحكم في 

ــ�قلِّ  ــرائیل ســـــــــ ــیترجمون هذا األمر لون من إإســـــــــ لتفافهم وســـــــــ
دات التي �انت تعطى على أســــاس أن �التقلیل من المســــاع

 د.إسرائیل مهددة في حین أنها هي التي تتولى التهدی
ــه أن  ــةاإلوفي الوقت نفســـــ هي، إذا جاز القول،  نتفاضـــــ

ل حل فرصـــة من الصـــعب تعو�ضـــها على إســـرائیل من أجْ 
ــًا أنه ال حل من دون الحل الذي  -عر�ي  یهودي خصـــوصـ

ــوء  �قوم على التعا�ش. وهذا الحل �ات ممكنًا أكثر في ضــــــ
ت�ادلها العالقات  إســـــتمرارالقبول العر�ي �مصـــــر على رغم 

ء ش�ه اإلتفاق  و�ات ممكنًا أكثر وأكثر في ضو  مع إسرائیل،
 الدولي على حل معظم القضا�ا العالقة.

رائیل فرصــــة من النوع وفي الماضــــي ضــــاعت على إســــ 
ــروع الملك فهد ــه وتتمثل في مشـــــ الذي بن عبد العز�ز  نفســـــ

حظي �ـــإجمـــاع عر�ي في قمـــة فـــاس تمـــامـــًا مثـــل اإلجمـــاع 
حال�ة. وقد لا الفلســـــــــــــطین�ة نتفاضـــــــــــــةاإلالعر�ي حول أهم�ة 

ــاس   ــرائیل لم تتجاوب مع ذلك المشــــــروع على أســــ تكون إســــ
ــاكنون من إلىطمئنانها إ دون أن  أن فلســــــطینیي الداخل ســــ

لتؤ�د  نتفاضـــــــةاإل�عني ســـــــكونهم أنهم راضـــــــون، ثم جاءت 
  نتفاضــــةاإلأنهم ل�ســــوا �ذلك على اإلطالق و�أنما هم بهذه 

ة ســتهانة �مصــیر شــعب وقضــ�یثأرون ألر�عین ســنة من اإل
 ووطن.

لوا �ق�ـــام  و��قى أنـــه إذا �ـــان فلســــــــــــــطینیو الخـــارج عجّ 
لوا من خالل فــإن فلســــــــــــــطینیي الــداخــل عجّ  نتفــاضــــــــــــــــةاإل
بتحر�ك فكرة حكومة المنفى. ولعل هذه الفكرة   نتفاضــــــــــــــةإلا

هي إحدى النتائج الملموســـــــة التي عاد بها الرئ�س حســـــــني  
اممـ�ارك من جولـته الخل�جـ�ة ومن لـقاـئه مع الرئ�س  ــدَّ  صــــــــــــ

لتقى إاســـــر عرفات ثم الملك حســـــین. وهو عندما ن و�حســـــی
ــاء المنظمات  19/1/1988في القاهرة یوم الثالثاء ( ) برؤســـــــــ

ن �قول لهؤالء قـبل أ�ام  ود�ة في الوال�ات المتحـدة بدا �مَ الیه
الوال�ات المتحدة: هذه ل�ســـــت فقط    إلىمن ز�ارته الرســـــم�ة 

صـــــــة الیهودي و�نما هي الفر  -فرصـــــــة مثال�ة للحل العر�ي 
 األخیرة.
قتنعــت هــذه المنظمــات �مــا یراه الرئ�س م�ــارك في  إو�ذا 

امضـــــوء جولته الخل�ج�ة وفي ضـــــوء لقائه مع الرئ�س   صـــــدَّ
حســــــین و�اســــــر عرفات والملك حســــــین فإنها قادرة على أن 

 تضغط.
ــت هذه المنظمات هي التي تغذي �التبرعات اآللة  أل�ســـــ

 العسكر�ة اإلسرائیل�ة منذ ثالثین سنة؟
 إلىغط وتحول التبرعات القادرة أن تـضـــــــ ت هي وأل�ـســـــــ 

 الیهودي؟ -دعم خطط الحل العر�ي 
 وال داعي لإلجا�ة بنعم على أمر محسوم.

 1988) ینایر(كانون الثاني  30 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 حقوق �أنها الوطن  
 حتاللإ�أنها  ستهانة بها واإل

 لم �حـدث أن �ـان هـناـلك ترحـیب شــــــــــــــعبي عر�ي �ـذـلك
ــتثنائ�ةه القمة  الترحیب الذي لقیت التي جرى عقدها في  اإلســـ

 .1987 نوفمبر /تشر�ن الثاني  8عمان یوم 
ولقد �ات مألوفًا في الســــــــــــنوات الماضــــــــــــ�ة أن المواطن 
العر�ي ال �كترث �ـــأي مؤتمر عر�ي ینعقـــد، وال یهتم �ثیرًا  
�القرارات التي تصـــــــــدر عنه. وهذه المشـــــــــاعر ناشـــــــــئة عن 

آخر أو مؤتمرًا �عد مؤتمر  �عد ترســـــــــــــخ یوماً   عتقاد الذياإل
ــل العر�ي هو أدنى   ــة وأن العمـ ــد�ـ ــالـــك جـ ــه ل�س هنـ وهو أنـ

 �كثیر من حجم المخاطر التي تواجهها األمة.
وصــــح�ح أن المســــیرات لم تنطلق في الشــــوارع للترحیب  

أنه  ، إالّ اإلســـــــــــــتثنائ�ةتخذتها القمة العر��ة إ�المقررات التي 
وجوه النــــاس الترحیــــب من خالل كــــان من الممكن تلمُّس 

 رت�احًا.إمتألت إالتي 
ــذا اإل ــاج و�كثیر من الت�ســــــــــــــ�ط، �مكن القول إن هـ بتهـ

في عمان لم �أت نت�جة   اإلسـتثنائ�ةالعر�ي الصـامت �القمة 
جترحـــت المعجزة وحققـــت مـــا لم �ســــــــــــــتطع  إأن هـــذه القمـــة 

مؤتمر أن �حققــه من قبــل، و�نمــا ألنهــا أوجــدت لغــة تفــاهم  
ــ�ة وفا ــماء �اتوأرضـ ــفو �عدما  ق في ظل سـ ت قابلة ألن تصـ

 كانت ملبدة �الغیوم.
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ــدعو أي مواطن عر�ي من مح�ط   ــذا األمر، یـ ــل هـ ومثـ
بتهــــاج. فهو �عرف أن الوفــــاق اإل إلىخل�جهــــا  إلىاألمــــة 

العر�ي معنــاه التفــاهم، والتفــاهم معنــاه التعــاون. و�ــالتعــاون 
ن هـذا ذـلك أ �لىختـناـقات التي تمأل النفوس. و تزول هـذه اإل

أداة  إلىرف أن الموقف العر�ي الواحد ســـیتحول المواطن �ع
ستنزاف الذي �حدث  ضغط من شأنها أن تضع حدًا لكل اإل

 ستهانة �مارسها هذا الطرف أو ذاك.إولكل 
وز�ــــادة في التوضــــــــــــــ�ح، �مكن القول إن النتــــائج التي 

ــتثنائ�ةأســـفرت عنها القمة العر��ة  �انت المطالب التي  اإلسـ
ــتجاب إإ ــاء، الذین  ملوك والر لیها السـ جتمعوا في عمان، إؤسـ

أمــا الــذین تقــدموا بهــذه المطــالــب بهم المالیین العر��ــة من 
الخل�ج بــل إنهم المواطنون العرب، وقــد تقــدموا  إلىالمح�ط 

�المطالب، و�اإلجماع، من خالل األنین والشـــــكوى والعذاب 
 الذي �كاد �خنق األنفاس.

عمان لم  في اإلســتثنائ�ةة ل ذلك فإن قرارات القممن أجْ 
�خرج  ن یر�ــد أنتعــد ملــك أنظمــة ولم تعــد �ــالتــالي قــابلــة لمَ 

عنها لســبب أو آخر. الشــيء الوحید المقبول هو تنفیذها أو 
 إضافة المز�د من اإل�جاب�ة إلیها.

ك اإلنســـــــــــان العر�ي، حیث �ان لْ إن تلك القرارات هي مُ 
ض التنــازل �ع�ش. إنهــا حقــه. و�نهــا الحــد األدنى الــذي یرف

 عنه.
ســـــــــــتهانة  إب لل�عض أن یتعامل مع هذا الحق �وقد �طیِّ 

وال �حترم مــالكهــا. وفي مثــل هــذه تصــــــــــــــ�ح الحقوق �ــأنهــا  
 حتالل.إستهانة �أنه إالوطن و�ص�ح المتعامل معها �

وأغلب الظن أن اإلنســـان العر�ي، الذي یتا�ع �أعصـــاب  
تحترق محــاوالت وضــــــــــــــع الیــد على الحــد األدنى من حقــه  

لــــــذي یتمثــــــل في قرارات القمــــــة العر��ــــــة  ي �ملكــــــه واالــــــذ
 في عمان ال �مكن أن �سكت. اإلستثنائ�ة

ــفة  ... وال بد أنه تعّلم من أبناء غزة و�عض مدن الضـــــــــ
ــًا في أصـــــــول التعامل مع من �ســـــــلب   الغر��ة المحتلة درســـــ

 حقوق اآلخر�ن، وخصوصًا الحد األدنى من هذه الحقوق.
ي نافذة صــــــغیرة  ه نائ�ةســــــتثاإلوتكرارًا إن مقررات القمة  

هــا  إتخــاذآفــاق أرحــب. وهي مقررات تم  إلى�مكن أن تقود 
ــامــت، ومن أجْــ  ل ذلــك فــإن �فعــل الضــــــــــــــیق العر�ي الصـــــــــــــ

رحم  ستهانة بها قد تجعل الضیق یتفجر غض�ًا عر��ًا ال یُ اإل
 ستهانة.ن �ستهین أ�ًا �انت مبررات اإلمَ 

ــًا. ول ــًا لفظ�ـ كن و��قى أن هـــذا الكالم قـــد یبـــدو ضــــــــــــــ�قـ
ن �ان یتصــــــــــــور أن یتحول  ل�ســــــــــــت �ذلك... إذ مَ  الحق�قة

حتجاجي فلســطیني  إفیلم   إلىنطلق من غزة إالغضــب الذي  

 طو�ل؟
ن یر�ــــد أن �قلــــد أو وهــــذا الفیلم قــــد �كون نموذجــــًا لمَ 

 �قت�س. ومن المؤ�د أن الموعد مع ذلك ل�س �عیدًا.
والمعذرة من قارئ "التضـــــامن" ألن التوضـــــ�ح لم �صـــــل  

 ء �أسمائها.ش�ام�ة األحد تس إلى

 1988) فبرایر( شباط 6 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 اللحظة تار�خ�ة... والتعامل مجاملة

ــةاإلدخلت  ــطین�ة نتفاضـــ ــهرها الثالث ولكن مع  الفلســـ شـــ
ــدید ما زالت معظم األنظمة العر��ة وأكثر�ة   األســــــــــــف الشــــــــــ

 على نتفاضــــــةاإلال تتعامل مع هذه  الفلســــــطین�ةالتنظ�مات 
 ا لحظة تار�خ�ة من نوع اللحظات التي ر�ما ال تتكرر.أنه

أما المواطن العادي فإنه أفضــــل حاًال في تعامله، حیث 
بلهفة و�قرأ عنها �شـــغف،   نتفاضـــةاإلإنه یتا�ع تطورات هذه 

و�نتظر �فــارغ الصــــــــــــــبر مواعیــد النشــــــــــــــرات اإلخ�ــار�ــة في 
الضـفة التلفز�ون لیتأمل �كثیر من التن�ه �طوالت أبناء غزة و 

ــه من  ــلي في قرارة نفســـــ الغر��ة. وهو عندما �فعل ذلك �صـــــ
  نتفاضــــــــــــةاإلأجل أّال �صــــــــــــیب الملل هؤالء الذین �حققون �

من نوع تلك األسطورة التي عمًال عظ�مًا و�نسجون أسطورة 
رت�طت �الفیتنامیین. وعندما نتأمل في الصــــــــور التي تمثل  إ

إلســرائیل�ة  فتى یتصــدى للهل�كو�تر اإلســرائیل�ة، وللمصــفحة ا
"الُنَقّ�فه" �ما �سمونها في لبنان أو "النبلة" �ما �سمونها   بــــــــــــ 

َ�ادة" �ما �ســـــــــــمونها في العراق أو  في مصـــــــــــر أو "الِمصـــــــــــْ
یدة"  �ما �سمونها في غزة أو "النقافة" �ما �سمونها في "الُشدِّ

أ�ام �ان الفت�ة    إلىالضــــــــفة الغر��ة... فإن الذاكرة تعود بنا 
ــدو  مغیرة  ن لطائرات الهل�كو�تر األمیر��ة الالفیتنامیون یتصـــــ

�مــــائن �علقونهــــا بین   إلىعلیهم �ــــالحبــــل التي �حولونهــــا 
 األشجار و�صطادون بها الطائرات األمیر��ة.

 أن المواطن العر�ي ل�س مطحونـًا من �ثرة الهموم ولوال
والمشـــاكل التي �ع�شـــها لكان أعطى �عض األنظمة وأكثر�ة  

ــات  ــةالتنظ�مـ ــةأمث الفلســــــــــــــطین�ـ ــل مع  ولـ ــامـ ــة التعـ في ��ف�ـ
ــةاإل ــاكل  نتفاضـ على أنها لحظة تار�خ�ة. لكن الهموم والمشـ

أخـذت من هـذا المواطن حمـاســــــــــــــتـه وعـافیتـه فمـا عـاد �جـد  
الثالث من  الفلســـــــــــــطینيالجیل  إنتفاضـــــــــــــةكاف�ة �الحیو�ة ال

ــفة الغر��ة المحتلة،  أج�ال النك�ة في غزة و�عض مدن الضـــ
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الك مـثل مطلوب. وهنـ �الشـــــــــــــــكل ال نتـفاضــــــــــــــةاإلولدعم هذه 
ــائع �قول: "كل واحد همه على قده" أي أن الهم  ــعبي شـــــ شـــــ
الذي �شــــكو منه مواطن ما �بیر جدًا عل�ه وأكبر من قدرته  

بــــدا أن هــــذا الهم �ســــــــــــــ�ط أمــــام هموم  على تحملــــه، و�ن
 اآلخر�ن.

ــانـــب �عض   ــامـــل من جـ ــذا البرود في التعـ ــد �كون هـ وقـ
من المشــاكل ما  األنظمة ناشــئًا عن أن هذه األنظمة عندها

ــل نحو   ــت تمیــ ــاتــ ــك �ــ ــة إزاء ذلــ ــذه األنظمــ ــا، وأن هــ �كفیهــ
ات القطر�ــة، فضــــــــــــــًال عن أن هــذه األنظمــة، أو اإلهتمــامــ 

�شـــــــخص   الفلســـــــطین�ة�ادة �عضـــــــها، تنتظر أن توضـــــــح الق
ــاعرهــا تجــاه   المنظمــة التي تمثــل الشــــــــــــــرع�ــة، حق�قــة مشـــــــــــــ

، �حیث ال یبدو موقف األنظمة هذه أنه �مثا�ة  نتفاضــــــــــــةاإل
ــاـندة المعنوـ�ة والمـالـ�ة للمنظمـة، والالت  یـبدو  قلـیل من المســــــــــــ

كـذلـك إنـه نوع من أنواع المزایـدة على المنظمـة في حـال أن 
ــةاإلرت عن موقف تجاه هذه األنظمة عبَّ  �كون أكثر  نتفاضـ

 .الفلسطین�ةتعاطفًا ودفئًا من مواقف المنظمة والتنظ�مات 
ــة و�عض   وحتى اآلن �جوز القول إن مواقف األنظمــــ

تغـلب علیهـا المجـامـلة وال یتم   نتفـاضــــــــــــــةاإلالتنظ�مـات إزاء 
التعامل معها على ما یتمنى اإلنسان العر�ي أن �كون عل�ه 

�جوز القول أ�ضـــــــــــــــًا إن هـذه المواقف هي التعـامـل. بـل قـد 
أعلى من الترحیــــب �قلیــــل، وأدنى �كثیر من التعــــامــــل مع 

 على أنها لحظة تار�خ�ة. نتفاضةاإل
 التعامل؟ المطلوب و��ف �كون وقد �قال: وما هو 

والرد على ذلــك هو عنــد أصــــــــــــــحــاب المواقف الــذین ال 
لحظة تار�خ�ة،   نتفاضـــــــــــــةاإلتوحي مواقفهم �أنهم یرون في 

 أو إن رد فعلهم فاتر ألنهم یرونها �ذلك.
 وت�قى حق�قتان أساسیتان: األولى مهمة والثان�ة أهم.

  محمال  نتفاضــــــــةاإلأما الحق�قة المهمة فهي إن في هذه 
م فلســــطین بدل لَ الذي �حمل عَ  الفلســــطینيجدیدة للمناضــــل 

ر  الصـــــــــــور، و�ســـــــــــتعمل الحجارة بدل الكالشـــــــــــینكوف و�عبِّ 
�األســـــلوب الذي �شـــــد أنظار العالم، وهذا �عني أن �ل فتى  

ب ما دام ســــــــــالحه  فلســــــــــطیني من الجیل الثالث للنك�ة مدرَّ 
ــطین�ةالحجر، و�ل   ــه �مكن أن تقاتل ما  فلسـ من الجیل نفسـ
 المحتلین �ه. قتالع حجر ورميإدام المطلوب 

ــاســــــــــــــ�ــة األهم فهي أنـه مع دخول  وأمـا الحق�قــة األســـــــــــــ
�ات   الفلسـطین�ةشـهرها الثالث فإن مصـیر الثورة  نتفاضـةاإل

ستؤ�د أن  نتفاضةاإلمطروحًا للمناقشة، �معنى هل إن هذه 
ــالي الذي �حدث في الداخل مثل  الحل هو في العمل النضــــ

ي �عض ئر، وفي العراق، وفي عـدن، وفمـا حـدث في الجزا

دول العــــالم، أم إن الحــــل هو في ثورة على طر�قــــة الثورة 
البلشــــــف�ة؟ وفي هذه الحال �كون األخ أبو عمار مثل لینین  
مع فـارق التوجـه المـذهبي، و�كون رفـاق أبو عمـار ســــــــــــــواء 
الذین معه وحوله، أو الذین یتحاملون عل�ه، أو الذین �قفون 

وتســــــــلموا  فاق لینین الذین دخلوا روســــــــ�افي الوســــــــط مثل ر 
 معه. الُحْكم

هي لحظـة تـار�خ�ـة، وهي  نتفـاضـــــــــــــــةاإلومرة أخرى إن 
ــة ــها �عدما دخلت  إنتفاضــــــــ ــهل إجهاضــــــــ لن �كون من الســــــــ

ــیتهم أكثر  ــهر الثالث وفتیتها الذین آمنوا �قضــ ــتعدادًا إالشــ ســ
 قتالع الحجارة.�للمثابرة والصبر و 

یًال جذر�ًا على مسـألة ... وتلك أسـلحة ثالثة أدخلت تعد
ســـــــــــــترات�جي في المنطقة �حیث إن الحدیث حول التوازن اإل

عت�ار مفاجأة الجیل هذا التوازن ال �مكن أن �ســـــــــقط من اإل
 الثالث للنك�ة... التي لن تستمر �إذن هللا.

 1988) فبرایر(شباط  13 –مجلة "التضامن". لندن 

     

 العرب  إلىعدم اإلنح�از 

ل  نتظار تبدُّ إلوقت في رورة إلضـــــــاعة ا�عد اآلن ال ـضــــــ 
نتظار  إالموقف األمیر�ي، وال ضــــرورة إلضــــاعة الوقت في 

 مفاجآت أمیر��ة.
مــا �مكن أن تقــدمــه اإلدارة األمیر��ــة الحــال�ــة، أي إدارة  
 الرئ�س ر�غان قدمته، وما �مكن أن تفعله هذه اإلدارة فعلته.

ــة فهو متروك لإلدارة   ــالقـ ــا عـ ــا المت�قي من قضــــــــــــــــا�ـ أمـ
ــر�ن  الجدیدة �معنى أن هذه ا ــتمر عالقة لعشـــ ــتســـ ــا�ا ســـ لقضـــ

شــــــــــــــهرًا على األقــل تكون اإلدارة الجــدیــدة خالل هــذه المــدة 
ســـــــــــتقرت ورتبت ملفات القضـــــــــــا�ا و�اتت مســـــــــــتعدة لتنفیذ  إ

 الخطوات المطلو�ة خطوة �عد خطوة.
هــا ومنــذ �ضــــــــــــــعــة  أذنیْ  إلىإن الوال�ــات المتحــدة غــارقــة 
  ة وهي قد تكون حام�ةاب�نتخأســـــــــــاب�ع في حمى المعر�ة اإل

الوط�س أكثر من أي معر�ة مضــت، ذلك أن رئ�س أمیر�ا  
للســــــــــــــنوات المقبـلة ســــــــــــــ�حكم وهو مرتاح الـ�ال من �واب�س  

، التي �مكن أن تتضاءل مع السوف�اتي -الصراع األمیر�ي 
ن ر�غان وغور�اتشـوف في نتهاء أعمال القمة الثالثة للرئ�سـیْ إ

ــاب�ع. وعندما �حك ــكو �عد أســـــ م الرئ�س األمیر�ي وهو موســـــ
ــراع فهذا معناه أن فترة حكمه    مرتاح ال�ال من �واب�س الصـــــ
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زدهارًا، وقد تطول فترة حكم الرئ�س �حیث  إســــــــــــــتكون أكثر 
نـهاـ�ة القرن العشــــــــــــــر�ن هـذا إذا ـ�ان الرئ�س اـلذي  إلىتمـتد 

 ذلك.س�حكم في السن التي تت�ح له 
إزاء ذلك ما هو المطلوب منا نحن العرب، خصـــــوصـــــًا 

ــم إ�جاد  ــا�ا العالقة والمطروحة برســـــ حل من أن أكثر القضـــــ
ــاـ�ا لـنا عالـقة فیهـا �شــــــــــــــكـل أو  الوالـ�ات المتحـدة هي قضــــــــــــ

ــان،  ــةالحرب  إلىآخر... من الوضــــــــــــــع في لبنـ  - العراق�ـ
مؤشـــــرات المجاعة   إلى، الفلســـــطین�ةالقضـــــ�ة   إلى، اإلیران�ة
ــة التي قـــ  ــدول العر��ـ ــداهم �عض الـ ــة في أي  -د تـ األفر�ق�ـ
 وقت؟
مطلوب هو التأهب ألســــــــــلوب تعامل جدید مع اإلدارة لا

األمیر��ة التي ســـــتخلف إدارة الرئ�س ر�غان. أســـــلوب �أخذ  
ــوء الوفاق األمیر�ي في اإل ــوف�اتي -عت�ار أنه في ضــــ   الســــ

سسه في القمة المقبلة في موسكو لم �عد  الذي سیتم تثبیت أُ 
ن یدًا على اإلطالق ممارســـــــــــــة لع�ة الصـــــــــــــراع بین القوتیْ مف
ــة عـدم اإلنحـ�از إ ن، وال حتى مییْ لعظ ا  إلىعتمـاد ســـــــــــــــ�اســــــــــــ

إحداهما في ســــبیل الحصــــول على مطالب من األخرى. بل 
ن ـ�الوـفاق اـلذي ســــــــــــــیتم  ن العظمییْ ـقد �جوز القول إن القوتیْ 

 ختارتا عدم اإلنح�از إلینا �ما �انإسـسـه هما اللتان  تثبیت أُ 
 األمر في الماضي.

بدیل إذن �أســــــــلوب و�ذا �انت تلك هي الحال فما هو ال
 تعامل؟

والرد على ذلـك هو أن الوفـاق اإلقل�مي هو البـدیـل وهو 
ن الطب�عي أنه عندما ما �مكن أن یواكب الوفاق الدولي. ومِ 

ن ر�غان  ســـــــــــتقرر القمة الدول�ة في موســـــــــــكو بین الرئ�ســـــــــــیْ 
ــنوات القرن وغور�اتشــــوف والدة وفاق مرحلة م ا ت�قى من ســ
عدم الوفاق في العالم ألن  العشــــر�ن، فهذا معناه أن حاالت

 ها.إستمرار وال تشج�ع �عود واردًا الترحیب بها 
ن یتطلع (والمقصـــود هنا الحكام العرب)  ومن هنا فإن مَ 

عالـقة مســــــــــــــتقرة مع ـ�ل من الوالـ�ات المتحـدة واإلتحـاد  إلى
عت�ار أن الطر�ق  في اإل�عد اآلن، عل�ه أن �أخذ  السوف�اتي

 هذه العالقة تتطلب اآلتي: إلى
ــوف�اتيأن �عتبر اإلتحاد   -أوًال  مثله مثل الوال�ات  الســــــــ

المتحـدة: دوـلة عـادـ�ة �برى ال �جوز إـقاـمة عالـقة مع واحـدة 
نتهـــت مرحلـــة إوعـــدم إقـــامـــة عالقـــة مع األخرى مـــا دامـــت 

ن. وفي الوقت نفسـه أن �عتبر الذین لهم الصـراع بین الدولتیْ 
زدهـار ني واإلرأي �ثیر الحـدة في أمیرـ�ا أن بواـ�ة التـقدم التق

ــادي الوال�ـــات المتحـــدة دولـــة من  عت�ـــارإتكون �ـــ  اإلقتصــــــــــــــ
 الضروري تعمیق العالقات معها.

وفتح  اإلســــــــــــــتقرارأن یؤ�ـد قـدرتـه على تحقیق  - ثـان�ـاً 
د الرأي وتنو�ع الوجوه في مواقع �عض النواـفذ في مجـال تـعدُّ 

 المسؤول�ة.
اً  الـث ة  قتنـاع �ـأن الواقع�ـة في النظر إأن �كون هنـالـك  - ـث

ن تكون شعار مرحلة، التعامل مع القوى الكبرى �جب أ  إلى
 ول�ست خطوة تكت�ك�ة.

 - الفلســــــــــــــطینيأن �شــــــــــــــجع خطوات الحوار  - را�عــاً 
  نتفاضةاإلالیهودي، وهو حوار مطلوب، وس�كون في ضوء  

ن یهود أو موضــــع ترحیب الرأي العام الدولي مِ  الفلســــطین�ة
 غیر یهود.

، في شكل أو آخر، على و��قى أن النقاط األر�ع تنطبق 
ــدول ا ــة الـــــ الــخــلــ�ــج مــع �ــعــض   إلــىمــن الــمــحــ�ــط لــعــر�ــ�ـــــ

مؤتمر قمة  إلىســـــــتثناءات، ولعلها النقاط التي ال تحتاج اإل
ــها و�قرها، وفي  ــتطاعة �ل دولة أن تعتمدها  إلكي یناقشــــ ســــ

 من خالل قرار له طا�ع الس�ادة.
و�ذا حـــدث ذلـــك فـــإن الوفـــاق اإلقل�مي المطلوب یتحقق  

موعـد معـه �عـد اـلدولي اـلذي یـبدو أن العـالم على مع الوـفاق 
ن ر�غان  أســـــــــــاب�ع من خالل القمة التي ســـــــــــتجمع الرئ�ســـــــــــیْ 
 وغور�اتشوف، وهي قمة عصر الواقع�ة في العالم.

 1988) فبرایر(شباط  20 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 أخ�ار سارة حول المنطقة وحرب الخل�ج 

ه المـــدینـــة  هـــذن إحـــدهم �لمـــة جن�ف، فـــ أعنـــدمـــا یـــذ�ر 
ــة فالكثیرة الهدوء، الر  ســــالم حول �حیرة تكون جمیلة  يا�ضــ

ــ�فاً  ــتاء، تعني الطم يف كثر جماالً أ، و صــــــ ــل الشــــــ نینة  أفصــــــ
 الدول�ة، وتعني الح�اد، وتعني ضرورة حل المشاكل العالقة. 

مـا لمـاذا تعني ذلـك فألن الـدول الكبرى تتخـذ عـادة من أ
راء الكوال�س ي �صــــــــــــــلح فیـها الســــــــــــــعي و تجن�ف الـمدیـنة ال

 و لترتیب لقاءات دول�ة. أ�جاد حلول، إل
ن إالسوف�اتي الجدید، ف  -الوفاق االمیر�ي    إلىو�النس�ة 

ــ�ح حق�قة، مدین  أه�ة أ  ىهذا الوفاق، الذي �ات عل ن �صـــــــ
ــذلیــــل   ــالكثیر. فكم من لقــــاء تم فیهــــا. و�م من تــ لجن�ف �ــ

میر�ي والســــــــــــــوف�ـاتي تحق�قـه من مكن الجـان�ـان األأعق�ـات 
ــرفاتهاخال  ال�حیرة الجمیلة   ىعل ل لقاء داخل غرف تطل شــــ
 جماًال. كثرالج�ال األ ىوعل
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وفي جن�ف تتوافر، ومن دون ضــــــــــــــج�ج، المعلومــات  
 إلىالتي ال تتوافر في غیرهــا، والتي تتحول �عــد نشــــــــــــــرهــا 

 هم�ة. حداث في منتهى األأ
ــ�اط (فبرایر)  16و 15 مكنني یوميْ أولقد  ن أ 1988شـــ

ومشــــــــاكل   وفاق الدولي،ات المتعلقة �الجمع �عض المعلومأ
ــة، والوضــــــــــــــع في الخل�ج، وحول الحرب  ــة العر��ـــ المنطقـــ

 .  اإلیران�ة -العراق�ة 
ــادـتي أومـع  ــه ـلـ�س مـن عـــــ ــاً أنـــــ  ىعـلـ  ن اطــلق ـنعـوتـــــ

ثــــارة،  مكــــان، عنصــــــــــــــر اإلإلتفــــادى، قــــدر اأالمعلومــــات، و 
جد أهذه المعلومات المنشــــــــــــورة هنا   إلىانني �النســــــــــــ�ة إال ّ 

ــي  ــدد علأنفســــ ــال ً ن هذه المعلومات مؤ�دة، فأ ىشــــ عن  ضــــ
 نها خاصة.  أ

ــادرها  ــأن. بل قد  أالمعلومات مصـــــ طراف دول�ة ذات شـــــ
ــدر�ْ أ�جوز القول   ــدر  ن هذه المعلومات من مصــــــــــ ن، مصــــــــــ

 .یر�ي، ومصدر سوف�اتي. والمصدران رسم�ان أم
ن أكان البد من هذا التقد�م، أو فلنقل التوضـــــــــــ�ح، قبل 

 ىالحظات ســــــــر�عة علســــــــجل المعلومات �شــــــــكل نقاط ومأ
 تي: النحو اآل
 تحاد السوف�اتي على حل تفقت الوال�ات المتحدة واإلإ

 خطوة.  -المشاكل العالقة في العالم خطوة 

 تـفاق انســـــــــــــــتان. ولـقد تم اإلغـ فأتـفاق هو إن ـمدخـل اإل
تحاد السـوف�اتي قرر  ن اإلأمر، حیث هذا األ ىعل نهائ�اً 

ــحاب من ن ینجز اإلأ ــتان في فترةأنســـ ال تتجاوز   فغانســـ
شــهر، �حیث ال ی�قى جندي ســوف�اتي واحد �عد  أة العشــر 

ار (مایو)  أ�نســحاب في منتصــف هذه الفترة. وســیبدأ اإل
ــالـــــــك  ــاجىء الرئ�س  إالمقبـــــــل، وهنـــــ ــأن �فـــــ ــال �ـــــ حتمـــــ
ختصــار الفترة الزمن�ة �حیث تكون إغور�اتشــوف العالم �

 شهر. أقل من عشرة أ
  ن أ  إلىج ن العالم �حتاأإن الزع�م الســوف�اتي �شــعر

ــدق توجهه الجدید، وانه من یؤ�د اإل ــوف�اتي صـ تحاد السـ
نســـــــحاب  إل المصـــــــداق�ة ل�س هنالك ما �منع تحقیق جْ أ

نما إ، كثر قلیالً أو أشــهر، أثمان�ة  يالقوات الســوف�ات�ة ف
شــــــهر العشــــــرة المتفق  خیر من األنقضــــــاء الیوم األإقبل 

 علیها. 
  هو عــام 1989العــام ن �كون أ ىتفــاق علإهنــالــك 

ولو�ات في  ن األأقل�م�ة. ومع المشــــــــــــــاكل اإلع حل جم�
میر�ي ل�ســــــت نفســــــها في نظر الجانب نظر الجانب األ

 ن مثل هذا االمر ل�س مشكلة. أ إالّ السوف�اتي، 
هم�ـة  أ نـه یرى إالجـانـب الســــــــــــــوف�ـاتي فـ  إلىو�ـالنســــــــــــــ�ـة 

 ي: تالنحو اآل ىالعالقة علاإلقل�م�ة المشاكل 
 فغانستان.  أ •
العراق�ة (هكذا ســــــــمى المصــــــــدر  - اإلیران�ةالحرب  •

 ).  اإلیران�ة -الحرب ولم �قل: الحرب العراق�ة 
 سرائیلي.  اإل -الصراع العر�ي  •
 ن�كاراغوا.  •
 كمبود�ا.   •
 
 ن الوضــــــــــــــع في لبنــــان ل�س من نت�ــــاه أفــــت لإل ال ال

ــاكل الملحة، لكن ــدر�ْ  المشــ ــارا أن المصــ ن تجر�ة أ إلىشــ
ــر�ع من اإل ــوف�اتي المؤ�د والســ ــتانفغانأنســــحاب الســ ،  ســ

خرى التي لها قوات خارج دولها طراف األُ ســــــــــــــتجعل األ
ــور�ا و  ــرائیل) تســـــحب هذه القوات وتترك للشـــــعب �(ســـ ســـ

ــ�اً  مع  اً له، ومنســــــجم اللبناني �قرر بنفســــــه ما یراه مناســــ
 جواء الوفاق الدولي الجدید. أ
 ي في طار تم تحـدید حجم الدور الســــــــــــــور في هذا اإل

ت المتحـــدة. وحتى  لبنـــان �مـــا تراه الوال�ـــا يالمنطقـــة وف
كبر، أن �كون الدور أم الســــــــــوري �أمل كْ ن مازال الحُ اآل

ن مــا تم تحــدیــده  أوان �ــانــت هنــالــك مؤشــــــــــــــرات تؤ�ــد 
ــدة على الحُ  وعرضـــــــــــــــــه من ــات المتحـ ــب الوال�ـ ــانـ م كْ جـ
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 قصى. السوري هو الحد األ
  ن  ئ�ســیْ كان لقاء القمة الماضــي في واشــنطن، بین الر

ســــس �النســــ�ة  ى األُ غور�اتشــــوف ور�غان لقاء التفاهم عل
قل�م�ة العالقة. وســـــــــــــ�كون لقاء القمة المشـــــــــــــاكل اإل  إلى

  –موســـــــــــكو لقاء م�اشـــــــــــرة تنفیذ الحل خطوة  يالمقبل ف
 خطوة.
   (مارس) ــهر المقبل آذار ــوف تنعقد خالل الشــــــــــ ســــــــــ

�ف  نســــــــــــــوف�ات�ة في ج -میر��ة أمفاوضــــــــــــــات  1988
انســـتان�ة،  غفوثائق تتعلق �حل المشـــكلة األلتوق�ع خمس 

ــتاوتنظ�م ا ــتان�ة. (كرر   -ن�ة لعالقات االفغانســـــــ ال�اكســـــــ
ــدران �ل �طر�قته ومن وجهة نظره  نه إذا �انت  أالمصــــــــ

تحاد الســــــــــوف�اتي  لبنان مثل اإل إلىاســــــــــرائیل �النســــــــــ�ة 
افغانســــــتان، و�انت �اكســــــتان مثل ســــــور�ا   إلى�النســــــ�ة 

 -میر�ي ن األفـاق الجـانبیْ تإن إلبنـان، فـ  إلى�ـالنســــــــــــــ�ـة 
 سرائیل وسور�ا).  إ�ل من   إلى والسوف�اتي س�كون رسالة

  یبــــدو   اإلیران�ــــة -الحرب العراق�ــــة  إلى�ــــالنســــــــــــــ�ــــة
ن الوفاق أن على میر�ي متفقیْ ألالطرفان الســــــــــــوف�اتي وا

حــدهــا أنفجــار إلغــام التي قــد یتســــــــــــــبــب زالــة األإیتطلــب 
ي هو یرانم اإلســـس الوفاق. و�بدو اللغأُ  في هزّ  مســـتقبالً 

 كثر خطورة.  م األغالل
ــوف�اتو�بدو الطرف  كثر أقتر�ا إمیر�ي وقد ي واألان الســــــــ

ــا،  ــة نظر خالصــــــــــــــتهـ ــه ال إمن وجهـ ــدُّ أنـ ل  مـــل في تبـ
ي، وان الــدول الكبرى ال تســــــــــــــتط�ع ان یرانالموقف اإل
نتظـــــار وفـــــاة الخمیني، الـــــذي �حول دون إتجلس في 

 جاد حل للحرب. إ�ي تقدم على صعید أتحقیق 
ــدد   ــیر الطرفان في هذا الصـــــ م  ن یتأنه قبل أ  إلىو�شـــــ

�قــاء إمر الوفــاق الــدولي الجــدیــد، �ــان �جوز أم حـســـــــــــــ 
. لكن عندما تصـــــــــــــ�ح المرونة هامش المرونة واســـــــــــــعاً 

.  ســر�عاً  مر یتطلب حســماً ن األإللوفاق ف معوقاً  عنصــراً 
ــیر الطرفان  ن الدول الصــــغرى قد �جوز  أ  إلىكذلك �شــ

في قراراتها ومصـــــــــــائرها، �معنى   ن تلعب دوراً أقدار لأل 
ان الخمیني)  فاة زع�م ما (�قصــــــدنها تنتظر ســــــنوات و أ

لكن الدول الكبرى ال تؤمن بذلك، وال تسـمح لقرار �بیر 
 طالق.  اإل ىن یتاثر علأصعید التعا�ش  ىعل
  ْن الســــــــــــوف�ات�ة �ات الشــــــــــــعور الســــــــــــائد لدى الق�ادتی
ذا �ــان في إوانــه ورقــة خــاســــــــــــــرة،  إیرانمیر��ــة ان واأل

ن في  إن �صــــــــمد ثماني ســــــــنوات، فأســــــــتطاعة العراق إ
خترق  إ، مادام �ضــــــاً أســــــنة  18ن �صــــــمد أســــــتطاعته إ

ن إحاجز المزاج العر�ي النفســــي. و�موجب هذا المزاج ف

المواجهة �صـ�ح معناه   ىي صـمود �عد مرور شـهر علأ
 قدرة جیدة على المز�د من الصمود. 

 إلىمیر�ي ولم �عــد ینظر الجــان�ــان الســــــــــــــوف�ــاتي واأل 
ناشـــــئة   نما حالة عناد�صـــــمود، و  نهأ  ىعل إیرانموقف 

ف الحرب �عني خروج ن مجرد وقْ أر مؤ�د �عن شــــــــعو 
 ىعل  إیران في، و�عني عدم قدرة الثورة العراق منتصــــــراً 

 ستمرار. اإل
 ن موقفه من قرار مجلس أتحاد الســـــــــــــوف�اتي یرى اإل

ن �ي، و ـضـــــــــــــ لم �عــد �مــا �ــان في المــا 598االمن رقم 
ي �القرار لم تثمر، و�أســـف  یرانم اإلكْ قناع الحُ محاولته إل

 ضاع الفرصة السوف�ات�ة. أم كْ ن هذا الحُ أل
الوالـ�ات  إلىتحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي موقـفه الجـدـید بلغ اإلأو  

. وزاد في معرض التوضـــ�ح �ضـــاً أالعراق  �لىالمتحدة و 
للتصــو�ت على  نه �ات مســتعداً إللجانب العراقي القول  
 قرار فرض العقو�ات. 

  ــذافي ــار یرى  هـ ــانـــب اإلطـ ــاك أن األمیر�ي الجـ  هنـ
ذا إـنه أالســــــــــــــوفـ�اتي، و�عتـقد �ـ   الموقف في ـ�الفعـل التـبدُّ 

جانب قرار یتم    إلىت تحاد الســوف�اتي لن �صــوِّ كان اإل
ســــــــــــــتثنـــائ�ـــة من جــانــب الوال�ــات المتحـــدة إد بــذل جهو 

ستصداره قبل نها�ة ش�اط (فبرایر) الجاري، وحل�فاتها إل
قـــل، (بـــل ومن المؤ�ـــد وحرصــــــــــــــــا على األ ىنـــه علإفـــ 

لنقض (الفیتو). وفي الوفــــــاق) لن �ســــــــــــــتعمــــــل حق ا
 ن السوف�ات مؤ�دون لفرض العقو�ات. إن فالحالتیْ 
 دل انــه عنـــدمــا یتبـــ  �ضــــــــــــــــاً أمیر�ي یرى الجـــانــب األ

مام الصــــــــین ســــــــوى أنه ال �عود إالموقف الســــــــوف�اتي ف
 إلىمیر�ي عتراض. و�شـــــــــــــیر الجانب األخ�ار عدم اإل

ن الجهات المختصــــــة في الوال�ات المتحدة اضــــــطرت  أ
�كین تؤـ�د انهم  يم فكْ اهـل الحُ  ىلإتـقد�م صــــــــــــــور  إلى

نكار إ  ىعل اً ، وذلك ردإیران  إلىیرســــــــــلون الصــــــــــوار�خ 
ــین  ــینیین أنها تفعل ذلك، و أالصـــــــ ــؤولین الصـــــــ ن المســـــــ

  وا الصور الذوا �الصمت.أعندما ر 
  نه أ�ام على التأكید �أ�شــــــدد الجانب الســــــوف�اتي منذ

�قف في خندق واحد مع العراق، وان الموقف الماضــي 
 إیرانقنـاع إســــــــــــــتهـدف فقط محـاولـة إ، 598رار من الق

 �القبول. 
 ضــــــــرورة    ىمیر�ي علیتفق الجان�ان الســــــــوف�اتي واأل

تفاق وهو عشــرة  دام تم تحدید ســقف زمني لإل التفاؤل ما
نسـحابها إكملت أشـهر تكون خاللها القوات السـوف�ات�ة أ

 فغانستان. أمن 
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ــاً أ�و�تفقان    -ن فرص الحل للحرب العراق�ة أعلى  ضـ
توافرا مـــــادامـــــت الـــــدول دائمـــــة كثر أ�ـــــاتـــــت  یران�ـــــةإلا

العضـــو�ة قررت و�شـــكل حاســـم انها لن تســـتعمل الفیتو 
 ض العقو�ات. قرار فرْ  ىعند التصو�ت علن �عد اآل
 ــوف�اتي واأل ــاً أمیر�ي یتفق الجان�ان الســ نه أى  لع �ضــ

ن تســــــــــــــتقر. وفي حین یرى  أالبــد لمنطقــة الخل�ج من 
ن الجـاـنب إفـ  ت عبـئاً اتـ �ـ  إیرانالجـاـنب الســــــــــــــوفـ�اتي ان 

ي ســـــــتقرار فن اإلإ�عد من ذلك ل�قول أمیر�ي یذهب األ
في عالقـات �كون  وســــــــــــــط عمومـاً ألمنطقـة الشــــــــــــــرق ا

ــر�ة  ــعود�ة  -مصــــ ن هذه الدول �عراق�ة متمیزة، و  -ســــ
لى ال تكون و �ح المنطقــــة. (للمرة األُ تالثالث هي مفــــا

من وجهـة نظر الوالـ�ات المتحـدة بین هـذه اـلدول.  إیران
ولى یتم مثـــل هـــذا التحـــدیـــد الخـــال من ذلـــك للمرة األُ كـــ 
ســتقرار). ســور�ا �دولة تشــارك في تحقیق اإل إلىشــارة إ

هـذه النظرة الجـدیـدة من جـانـب الوال�ـات المتحـدة  ومثـل
ــتقرار معناه دول اإل  إلى ــنجر التي إسـ ــقاط نظر�ة ��سـ سـ

ســــــــــــــترات�جـ�ة للوالـ�ات هي الثمرة اإل إیرانن أ ىتقوم عل
 المتحدة.  

  میر�ي ان العالقة طار نفســـه یرى الجانب األاإلف و
ن �فة أالحال�ة بین مصــــــــــر والســــــــــعود�ة والعراق تؤ�د 

�عد عودة العالقات مع  اً ســـــتقرار، وخصـــــوـصــــ إلمین اتأ
مر ســــــــــــــ�حــاول الجــانــب أمصــــــــــــــر هي الراجحــة، وهو 

ــوف�اتي التعامل معه ول�س اإل ــرة أو الســ حتكاك �ه م�اشــ
 �شكل غیر م�اشر.  

  ضـــــــــة الفلســـــــــطین�ة یرى الجانبفانتاإل إلى�النســـــــــ�ة 
ــتطع  أمیر�ي ان التقار�ر األ ــرائیل لم تســـــ ظهرت ان اســـــ

ســتقاللها  إنشــوئها، تكو�ن عوامل   ىر�عین ســنة علأ�عد 
في مواقف  حــدةي، وأنهــا �ــاتــت تورط الوال�ــات المتتالــذا

ن إ غیت). وفي ضــــــوء ذلك ف إیران  إلىشــــــارة إخطیرة (
دة (ما الجدیدارة الوال�ات المتحدة ســـــــــــتكون في عهد اإل

عادة النظر في الحسـا�ات إل  سـتعداداً إر كثأ�عد ر�غان) 
ــمن قاعدة  ــد�قة والحل�فة ضـ التي تتعامل مع الدول الصـ

 سترات�ج�ة.  الذخیرة اإل
 
هذا ل�س �ل شــــيء. فكل یوم تتشــــعب عن المعلومات  

ن قطـار الوفـاق اـلدولي أهو  معلومـات. لكن مـا یبـدو مؤ�ـداً 
في المنطقة  تأن�ة شــهر وقفة مأســینطلق، وســتكون له خالل 

قتر�ــت  إ اإلیران�ــة -العراق�ــة  العر��ــة. وهــذا �عني ان الحرب
 من النها�ة. 

وهذه المعلومة تكاد تكون �شـــــرى، ول�ســـــت مجرد خبر   
 شهدته المنطقة من و�الت.  سار، لكثرة ما 

ــل المرفق  وتكراراً  ــذا التحلیـ ــا منهم هـ ــذین ســــــــــــــمعنـ إن الـ
ــادر من حقها  ن أتتحدث، ومن واجبنا   نأ�المعلومات مصـــــ
 نأخذ �المها على محمل الجد. 

وهـا نحن نضــــــــــــــع الكالم برســــــــــــــم المواطن العر�ي، مع 
ــارع الخطوات �حیـــث ال ینتهي العـــام أن�ـــات �ـــ التم ن تتســــــــــــــ

ــاكــل اإل إالَّ  1989 قل�م�ــة العــالقــة قــد وجــدت وتكون المشـــــــــــــ
 الحل.

 1988شباط (فبرایر)  20 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 سم األمر اء �حإستفت 

ــر" التي  ــ�ة "تنظ�م ثورة مصـ لو أن المتهم األول في قضـ
لیین واألمیر�یین �ان ستهدفت ح�اة اإلسرائیإقامت �عمل�ات 

مصــــــــــــر�ًا عاد�ًا ول�س الد�تور خالد عبد الناصــــــــــــر، النجل 
األكبر للرئ�س (الراحــل) جمــال عبــد النــاصــــــــــــــر، لمــا �ــان 

ــعة أ�ام أن تكون �ما  ــجة المثارة منذ �ضـــــــ هي عل�ه. للضـــــــ
بن زع�م تـار�خي، وهي إولكن الضــــــــــــــجـة �برى ألن �طلهـا 
 كبرى ألنه ال مثیل لها حتى اآلن.

ــ�ة واجهت أبناء �عض وفي الخمســـــــــ  ــنة الماضـــــــ ین ســـــــ
زعماء المنطقة أوضـــــاع صـــــع�ة نت�جة ســـــقوط حكم اآل�اء 
ــدقاء آ�ائهم من الحكام  فكان هؤالء األبناء �جدون في أصــــ

ــ�فهم و�نفق علیهم و�عوِّ مَ  ــتضـــــ ــهم �عض ما �ان ن �ســـــ ضـــــ
ــابق كْ متوافرًا لهم في زمن حُ  م اآل�ـــاء (نجـــل الملـــك الســــــــــــــ

أنها المرة األولى  المثال)... إالَّ الراحل فاروق على ســــبیل 
بن زع�م تار�خي في موضـع تهمة عقو�تها إالتي نجد فیها 

اإلعدام و�صــر رجال القضــاء في الدولة على أن �مارســوا 
 ثل هذه الحاالت.كل ما �فرضه القانون علیهم في م

وعندما نتأمل في قضـــــــــــــ�ة "تنظ�م ثورة مصـــــــــــــر" فإننا 
ــعر في الدرجة األُ  ــني ولى �القلق نشــــــــــــ على الرئ�س حســــــــــــ

م�ارك. والقلق ناشــــــــــــــئ عن أنه في معرض الحرص على 
القضــــاء فإنها من المرات القلیلة التي �ضــــع فیها القضــــاء 
في شــــــــخص المدعي العام مصــــــــیر حق�ة ومصــــــــیر نظام 

ــئ نت�جـة أن االدعـاء على المحـك. �ـذ لـك أن القلق نـاشــــــــــــ
ــعب في الزمن  ــع رئ�س الدولة أمام الخ�ار الصـــ العام وضـــ
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 األصعب.
ومن دون أن یتعمـــد المـــدعي العـــام ذلـــك فـــإن تعـــاملـــه 
ــائي ال�حت مع قضـــــــــ�ة "تنظ�م ثورة مصـــــــــر" �عزز  القضـــــــ
ــرة على تأدیب الرئ�س م�ارك ألنه  موقف األطراف المصــــــــ

ضـ�ة. وهو أراد التصـح�ح یر�د تصـح�ح مسـار المرحلة الما
من خالل تســـــهیل العودة العر��ة إل�ه ومن خالل تلم�حاته 

 نتهى.إأن �امب د�فید  إلى بین الحین واآلخر
ــر" في إإنـنا نفهم أن یتم  ــاف "تنظ�م ثورة مصــــــــــــ كتشــــــــــــ

ــري ظروف الــدولــة التي تم  الُحْكمالخــارج و�راعي  المصــــــــــــ
اخل كتشـــــــــــاف التنظ�م وال یتدخل، لكن أن یتم ذلك دإفیها 

ــها وال �أخذ مكتب االدعاء العام ــر نفســــ عت�ار في اإل مصــــ
لة فهذا ما �صــــــعب م رئ�س الدو كْ ب ف�ه لحُ أي إر�اك تســــــبَّ 

 على المرء فهمه.
و��قى أن الرئ�س م�ارك ل�س ضـ�اء الحق الذي رفض 
تمن�ات عشــــــرات الشــــــخصــــــ�ات من أجل أن �عفو عن ذو 

. �مـــا الفقـــار علي بوتو وأعـــدم هـــذا الزع�م الوطني الكبیر
 أن خالد عبد الناصر ل�س ذو الفقار علي بوتو.

على   إنها حالة جدیدة نخشـــــى فیها من تزاید الضـــــغوط
الرئ�س م�ارك خصـوصـًا في حال عودة خالد عبد الناصـر 

ختـ�ار أو عن طر�ق األنتر�ول أو... خطـفًا الـقاهرة �اإل إلى
 جهة غیر مصر. إلى

 ولكن، رب ضارة نافعة.
 ك�ف؟

ــتؤ�د �عض الإن األ�ام المقب ــتكشــــــــف لة ســــــ حقائق وســــــ
أ�ضــــــــــــــًا عن �عض المواقف العر��ة والمصــــــــــــــر�ة والدول�ة 

 واإلسالم�ة.
المصـر�ین فإن قضـ�ة "تنظ�م ثورة مصـر"  إلىلنسـ�ة و�ا

شــتر�وا فیها من دون تمییز خالد عبد الناصــر إ�كل الذین  
ستفتاء �قول المصر�ون إعن غیره �مكن أن تكون موضوع  

األكثر�ــة مع مــا فعلــه التنظ�م فــإن  ف�ــه رأیهم. فــإذا �ــانــت
األكثر�ـة، أمـا إذا �ـانـت النت�جـة  إلى�ـارك ینحـاز الرئ�س م

ذلــــك فــــإن الرئ�س م�ــــارك �ختــــار في هــــذه الحــــال  عكس
ــاتـــه �مواطن  ــاعـ ــمیره وقنـ الموقف الـــذي �مل�ـــه عل�ـــه ضــــــــــــ

 مصري �منصب رئ�س جمهور�ة.
سـتفتاء �سـتند إ إلىوالقول �أن مثل هذه القضـ�ة تحتاج 

ا قضــ�ة عامة ومن نوع القضــا�ا التي تحســم األمر نهأ إلى
ــ�ة  ــر أن اإل إلىفیها هیئة محلفین. و�النسـ ــتفتاء هو مصـ سـ

ــر�ین قــــالوا نعم في  الهیئــــة المطلو�ــــة علمــــًا �ــــأن المصــــــــــــ
ستفتاء الماضي لوال�ة جدیدة للرئ�س م�ارك على أساس اإل

ــعور داخلي لدى �ل منهم �أن الرئ�س �ات على أه�ة  شــــــــــ
�امب د�فید ل�شــــــــاعة ما فعلته �مصــــــــر  عنن أن یتخلى أ

 والمنطقة العر��ة.

 1988 فبرایر)( شباط27  –مجلة "التضامن". لندن 

     

 الحوار الذي �ان مستحیالً 

ــة  ــافــ ــا نحن أخیرًا نقرأ في صــــــــــــــحــ ــةهــ ــة   المملكــ العر��ــ
، ونســــــــمع من إذاعتها، ونشــــــــاهد على شــــــــاشــــــــة  الســــــــعود�ة

 أن وليّ  ود�ة وخالصـتهاألن�اء السـعتلفز�ونها ن�أ بثته و�الة  
العهــد ونــائــب رئ�س مجلس الوزراء ورئ�س الحرس الوطني 

 21ستقبل �عد ظهر األحد (إبن عبد العز�ز  األمیر عبد هللا
) فالد�میر بول�اكوف مســــــــــــاعد وز�ر  1988 فبرایر /شــــــــــــ�اط 

 لشؤون الشرق األوسط. الخارج�ة السوف�ات�ة
عوث  صـفة بول�اكوف على أنه "م�  إلىو�شـیر نص الن�أ 

" وأن مهمته هي "لتســـــــــــــل�م رد الزعماء الســـــــــــــوف�اتالزعماء  
ن التي �ان قد ن الشـر�فیْ على رسـالة خادم الحرمیْ  السـوف�ات

ــاون  ــادة دول مجلس التعـــ ــا إلیهم بتكل�ف من قـــ ــث بهـــ �عـــ
الخل�جي ضـــــمن عدد من الرســـــائل ألعضـــــاء مجلس األمن 

 الدولي".
ــًا أن  ــا نحن نقرأ أ�ضــــــــــــــ جتمع في  إبول�ـــاكوف �ـــان وهـ

ــل وذلك في وزارة الخارج�ة  �اح �األمیرالـصــــ  ــعود الف�صـــ ســـ
ت�ادل اآلراء  -ط�قًا للصـ�غة الرسـم�ة للن�أ  -السـعود�ة وأنه 

ــُ  ــائل التي ســـــ ــوف�اتي لإلتحادمت لِ حول موضـــــــوع الرســـــ   الســـــ
 ضمن الرسائل المماثلة.

ــات  ــك عالقـ ــالـ ــًا لو أن هنـ ــاد�ـ ــدو عـ ــأ یبـ ــذا الن�ـ ــل هـ ومثـ
ود عاد�ًا �المقارنة مع ال �عأنه   ن، إالَّ بین البلدیْ  دیبلوماســـ�ة

ن. وهو من نوع األن�ـــاء التي طب�عـــة العالقـــات بین الـــدولتیْ 
 تفرز مالحظات �مكن تسجیلها على النحو اآلتي:

ســـــــــتعمال �لمة إإن النص الرســـــــــمي للن�أ تفادى   -أوًال 
وصــــل  الســــوف�اتيأن المســــؤول    إلى"ز�ارة" مكتف�ًا �اإلشــــارة 

 في مهمة.
، وفي اإلطار نفســــــــــــــه، أن الذي اهت�نالالفت لإل  - ثان�اً 

ــؤول إ ــتقبل المســــــ ــوف�اتيســــــ في مطار الر�اض لم �كن  الســــــ
و�یل الوزارة وال مســـــؤول المراســـــم في الخارج�ة فضـــــًال عن 
أنه ل�س في منصــــــــب وز�ر الخارج�ة لكي �ســــــــتقبله األمیر 
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ــل. أما الالفت لإل  ــعود الف�صــــــــــ ن الذي أكثر فهو أ نت�اهســــــــــ
العر��ة    ن ســـفیر المملكةســـلطابن  ســـتقبله �ان األمیر بندرإ

في واشــــــــــــــنطن. ومثـل هـذا األمر �عني إحـدى  الســــــــــــــعود�ـة 
ن: إما أن األمیر بندر هو �مثا�ة نائب وز�ر الخارج�ة حالتیْ 

 الدیبلوماس�ةالسعود�ة أو مساعد الوز�ر، و�ما أنه �ات القناة  
 الســــــــــــــوف�ــــاتيتحــــاد التي یتم من خاللهــــا التعــــامــــل بین اإل

في غ�ـــــــاب العالقـــــــات ســــــــــــــعود�ـــــــة العر��ـــــــة ال المملكـــــــةو 
عالقاتها   إلىن فإن المملكة تنظر  . وفي الحالتیْ الدیبلوماس�ة
ــوف�اتيمع اإلتحاد  ــتجد والذي  الســـــــــ من زاو�ة الوفاق المســـــــــ

ن. وفي ضوء هذه النظرة  ن العظمییْ ینمو �حیو�ة بین الدولتیْ 
الماضـــــــ�ة التي قام بها  كان إشـــــــراك األمیر بندر في الز�ارة 

ــعود  ــكو في أعقاب   ىلإاألمیر سـ القمة الخل�ج�ة  إنعقادموسـ
 في الر�اض.

اً  وعلى  ســــــــــــــوف�ـاتيإن مجرد وصــــــــــــــول م�عوث  - ـثالـث
الر�اض وعقده جلســـــــة   إلىمســـــــتوى مســـــــاعد وز�ر خارج�ة 

 إلىعمـل في مبنى وزارة الخـارجـ�ة الســــــــــــــعودـ�ة قـبل التوجـه 
ــل�مه  العهد الدیوان الملكي ومقابلة وليّ  األمیر عبد هللا وتســـــ

ــالة من  ســــــــــتعمل الن�أ الرســــــــــمي إ( الســــــــــوف�ات�ةالق�ادة رســــــــ
) �عتبر خطوة متقدمة  الســــــــوف�اتالســــــــعودي تعبیر الزعماء 

ن في غ�ــاب العالقــات جــدًا على طر�ق الحوار بین الــدولتیْ 
 .الدیبلوماس�ة

ولى أمـــا لمـــاذا هي خطوة متقـــدمـــة جـــدًا فألنهـــا المرة األُ 
ولى ألُ الر�اض، والمرة ا  إلى سوف�اتيالتي �أتي فیها م�عوث  

في عاصـــــــــمة المملكة  ســـــــــوف�اتيالتي �قابل فیها مســـــــــؤول 
ــ�ة  العر��ة  المملكة  إلىالرجل الثاني في المملكة. أما �النســـــ

ــعود�ة  ــعود  الســ ــبق لألمیر ســ فإن األمر �ختلف حیث إنه ســ
�اب�ة  أن زار موســــــــكو مرتین، وتوجه إلیها في مناســــــــ�ة ـشـــــــ 

رعا�ة بن عبد العز�ز الرئ�س العام ل بن فهد األمیر ف�صــــــــل
  دیبلوماس�ةالماضي �ان الحوار یتم عبر قناة  الش�اب. وفي  

العر��ة    المملكة یتســــــم العمل فیها �التحفظ وتتمثل �ســــــفیريْ 
 في لندن. السوف�اتيواإلتحاد السعود�ة 

ن وفي حدود الوضــــع الدولي، وغ�اب الوفاق بین الدولتیْ 
ــاع حجم التورط �ن، و لعظمییْ ا ــوف�اتيتسـ ــتان،  السـ في أفغانسـ
ــعور �ف ــًال عن الشـ ــیْ ضـ  الُحْكمن اللذین تعاق�ا على  أن الرئ�سـ

ــاد  ــاتيفي اإلتحـ ــدرو�وف  الســــــــــــــوف�ـ ــا أنـ ــد بر�جن�ف وهمـ �عـ
ن ألكثر من سبب، فإن ن تار�خییْ وتشیرنینكو لم �كونا رئ�سیْ 

حافظ على   اإلنجاز الذي تحقق �ان جیدًا نسب�ًا. و�كفي أنه
دم تحقق  إمكـان�ـة الحوار متـاحـة. وعنـد الحـدیـث حول أي تقـ 

سی�قى   فإن السفیر السعودي في لندن الش�خ ناصر المنقور

 الدیبلوماســــــي، الســــــوف�ات  �لىبالده و   إلىتار�خ�ًا، �النســــــ�ة 
ــْ الذي ســــــــاهم برحا�ة الصــــــــدر وحُ  ن التفهم في جعل لغة ســــــ

قت نسمع ف�ه  أن �أتي و  إلىالحوار ال تنتكس، بل تتواصل 
لة حملها من ًا دخل قصـــر ال�مامة برســـاســـوف�ات�أن مســـؤوًال 

ــر الكرملی ــن بذلك مرحلة جدیدة من العالقات قصــــــــ ن ودشــــــــ
 السعود�ة. - السوف�ات�ة
 إلىالســــــــــــــوف�ــاتي  إن عــدم وصــــــــــــــول الم�عوث - را�عـاً 

الرـ�اض حتى اآلن لم �كن لعـدم رغـ�ة الكرملین ـبذـلك، و�نمـا 
لعدة عوامل من بینها أنه ل�س هنالك دعوة رســــــــم�ة موجهة  

إن الز�ــارة الثــان�ــة التي قــام بهــا  للق�ــام �ــالز�ــارة. ومن هنــا فــ 
موســكو قبل �ضــعة أســاب�ع �انت �ســبب    إلىاألمیر ســعود 

لكي  اتـ�ةالســــــــــــــوف�ـ القـ�ادة  إلىطب�عتهـا �مـثاـ�ة دعوة موجهـة 
الر�ـاض. ولقـد فهمـت الق�ـادة ذلـك وأوفـدت  إلىتوفـد م�عوثـًا 

 الم�عوث الذي هو بول�اكوف.
میر ومن الضـــــروري التوضـــــ�ح هنا �أنه عندما یزور األ

ز�ارته ال ســـــعود موســـــكو ضـــــمن وفد اللجنة الســـــ�اع�ة فإن 
تكون �صــــــفة �ونه المســــــؤول الســــــعودي فقط، في حین أنه 

ون أن �كون ضـــــــــمن الوفد العر�ي عندما �قوم �الز�ارة من د
فهذا �عني في لغة التعامل أنه یذهب �مســــــــؤول ســــــــعودي.  
وفي اللغة نفســــــها أن الرد على الز�ارة �المثل �صــــــ�ح واج�ًا 

ــرف النظر عما إذا �انت هنالك عالقات. والرد واجب � صـــــ
ما دام األمیر ســــــعود، الذي هو وز�ر الخارج�ة الســــــعود�ة، 

ســــــتق�ال  یر ما �كون عل�ه اإلســــــُتقبل على خ�زار موســــــكو و 
الرســـــمي من دون أن �شـــــكل عدم وجود العالقات عق�ة في 

نـه من الجـائز القول إن عـدم وجود العالقـات االطر�ق. بـل 
ســــــــــتق�ال جید و�تســــــــــم �الكثیر من الدفء على ز إلهو حاف

 أمل أن �حقق تقدمًا على طر�ق إقامة العالقات.
ــًا  لدیوان في ا ســــــــوف�اتيســــــــتق�ال م�عوث إإن   -خامســـ

حــــد �بیر   إلىالملكي في الر�ــــاض �ــــأتي في وقــــت زالــــت 
األســـــــــــــــ�اب التي �مكن أن تحول دون هـذا اللـقاء، ـبل ودون 

ن. والوفاق الدولي �ســرع  بلدیْ بین ال دیبلوماســ�ةق�ام عالقات 
الخطى، و�عد أســـــــــاب�ع ســـــــــیتم تتو�ج هذا الوفاق بلقاء على 

اإلتحاد ن ر�غان وغور�اتشــــوف. و مســــتوى القمة بین الرئ�ســــیْ 
قرر إنهاء تورطه في أفغانســــتان وهو دور جعل  الســــوف�اتي

مشـــــــــــروعة.  الســـــــــــوف�اتيالمخاوف الســـــــــــعود�ة من اإلتحاد 
ــكري  ــح�ح أن الوجود العسـ  ما زال قائمًا، إالَّ  اتيوف�الســـ وصـ

القرار  �تخاذ. و نســحاباإلتخذت قرار إ الســوف�ات�ةأن الق�ادة 
ــ�ة  دولة �برى مثل  إلىمع تحدید الجدول الزمني هو �النســـــ

 .نسحاباإل�مثا�ة  السوف�اتياإلتحاد 
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التي �اتت دولة العر��ة السـعود�ة    المملكةإن   -سـادسـًا 
أن تســتوقفها شــكل�ات   �مكنال  يیراناإل الُحْكمفة من مســتهدَ 

تصــــــــــــاالت من ر اإلفال تخفف عبْ  الدیبلوماســــــــــــ�ةالعالقات 
ــوف�اتندفاع إ ــاندة الموقف   الســــــ تعزز    ، واليیراناإلفي مســــــ

تصـاالت نحو الوضـع األفضـل والتي سـبق لدولة الكو�ت اإل
تاجرًا في حرب   الســــــــوف�اتيأن بدأتها عندما جعلت اإلتحاد 
ك أن المملكــة ال �مكن أن النــاقالت في م�ــاه الخل�ج. �ــذلــ 

بینما الجولة  الدیبلوماســــــــــ�ةالقات  تســــــــــتوقفها شــــــــــكل�ات الع
ل الحـاســــــــــــــمـة من الوـفاق اـلدولي، والتي ســــــــــــــتكون جوـلة حـ 

ــاكــل اإلقل�م�ــة في العــالم، �ــاتــت على األبواب، ومــا  المشـــــــــــــ
نقصـــــــــده �الوضـــــــــع األفضـــــــــل هو ما حدث، أي إ�فاد وز�ر  

�عوث  ال مســــــــتق�إموســــــــكو ثم  إلىالخارج�ة األمیر ســــــــعود 
 في الر�اض. سوف�اتي

وأغلــب الظن أنــه لو �ــان الملــك فهــد في الر�ــاض لكــان 
ــتقبل الم�عوث إ فیها  ما دام في مهمة ینقل الســــــــــــوف�اتيســــــــــ

زعامة. ولكن الملك منذ أ�ام في البر،   إلىرسالة من زعامة  
 وهي األ�ام التي تسبق فترة صوم رمضان.

ــول م�عوث  ــوف�اتيو��قى أن وصــ ــر ال�  إلى ســ مامة قصــ
العهـــد  الر�ـــاض وتنـــاولـــه القهوة العر��ـــة في مكتـــب وليّ في 

ــة  ــه رســــــــــــــــالـ ــد من زع�م الكرملین  إلىوتســــــــــــــل�مـ الملـــك فهـ
ــر�ْ  ــر ال�مامة في غور�اتشــــــوف معناه أن حوار القصــــ ن قصــــ

الر�اض وقصــــــــر الكرملین في موســــــــكو قد بدأ وأنه ر�ما ال 
مكان في  الســــــــوف�اتي لإلتحادو�ات   ینقضــــــــي عام آخر إالّ 

في الرـ�اض �عـدمـا ـ�ات ـله مكـاـنة في  دیبلومـاســــــــــــــيلـ االحي 
ت دوـلة �برى إنمـا في نفس الق�ـادة الســــــــــــــعود�ـة، و�عـدمـا �ـا

زمن هدأ ف�ه الصـراع وسـتنحسـر ف�ه األطماع وسـتسـود ت�عًا  
 لذلك حق�ة من الطمأنینة ل�ضع سنوات.

وما دام الحوار قد بدأ فهذا معناه أن الدعوات ســــــــــتتزاید  
الملـــك دًا وقـــد نســــــــــــــمع ف�ـــه أن أن �ـــأتي یوم ل�س �عیـــ  إلى
بن عبــد   العهــد األمیر عبــد هللا بن عبــد العز�ز أو وليّ  فهــد

العز�ز هو ضـــ�ف الكرملین، وأن م�خائیل غور�اتشـــوف هو 
 .العر��ة السعود�ة ض�ف المملكة

... وقد نســـــــــمع أ�ضـــــــــًا أن �عض األمراء الذین �حبون  
القنص قد �قومون برحالت قنص للدب الروســـــي الذي �ان 

زًا للمخاطر والتدخالت، وأن غور�اتشـــــــوف نفســـــــه یتحول  رم
ي �حلم في التســــــــــــــعینــات  أمیر روـســـــــــــــ  إلىیومــًا �عــد آخر 

ــدقاء لبالده في �ل مكان، ول�س برفاق، و�ر�د أن یب�ع   �أصـ
و�شـــــــتري ال أن �ضـــــــع یده على اآلخر�ن، و�ر�د أ�ضـــــــًا أن 

 �خاف هللا ال أن �خ�ف اآلخر�ن.

ن ال ذه الــدن�ــا لمَ وهــذه ســــــــــــــنــة التطور. وال مكــان في هــ 
 یتطورون.
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 مسؤول�ة سعود�ة نتفاضةاإل... وت�قى 

 ن طال عمُره وَحُسَن عمله""طو�ى لمَ 
 (الرسول الكریم)

أنها لم تترك   الفلســـــــطین�ة نتفاضـــــــةلإل �ة من اآلثار الطیِّ 
بین أهــل ف خال  إلىلســــــــــــــوء الفهم أن �ــأخــذ مــداه و�تحول 

الصــــــــــــــف الواحــد. ولو أن الكالم الــذي قــالــه رئ�س اللجنــة 
�اســر عرفات �ان في  الفلســطین�ةالتنفیذ�ة لمنظمة التحر�ر 

 لمملكةبدأت لما �ان ل  نتفاضةاإلخرى لم تكن فیها  ظروف أُ 
أن تتقبل ب�ساطة هذا الكالم ولما �ان أبو العر��ة السعود�ة  

الكالم �قال بینما  كن  . لعمار في األصـــــــــــــل قال هذا الكالم
 المملكةتتفاعل وتتواصـل. وألن األمر �ذلك فإن  نتفاضـةاإل

ــعود�ة  ــاب، والق�ادة العر��ة الســـ ــا�قت �حســـ ــطین�ةتضـــ   الفلســـ
 تدار�ت �حساب.

عرفات   ومن خالل هذا التعامل مع سوء فهم، أكد �اسر
أنـه ل�س فقط مصــــــــــــــري الهوى، �مـا �حلو لـه أن یردد وأن 

 ســــــــعودي الهوى. �ذلك أنه من �ضــــــــاً و أ�قال عنه، و�نما ه
ــعود�ة   المملكةخالل هذا التعامل عززت  ــأن العر��ة الســــ شــــ

ــر�حاته حول أمور دعْ    قم تتعلعرفات ألنها ردت على تصـــــ
و�أنما هو یدلي بهذه التصـــر�حات �صـــفة �ونه  نتفاضـــةاإل�

 والمحرك األساسي لها. نتفاضةاإلزع�م هذه 
قف مو  �ـــانوقبـــل أن یـــدلي أبو عمـــار بتصــــــــــــــر�حـــاتـــه 

أقوى من موقف  نتفاضـــــــةاإلمن العر��ة الســـــــعود�ة   المملكة
عرفات نفســه، ثم جاء أســلوب تعاملها مع التصــر�حات ورد  
الفعـــــــل علیهـــــــا لتخفف �عض الشــــــــــــــيء من قوة الموقف 

 السعودي ولتز�د �عض الشيء من شأن موقف عرفات.
وسواء �انت تصر�حات عرفات بهدف تذ�یر السعود�ة، 

إن توقیتها �ان غیر مناســـــــــب، حیث  أو ألســـــــــ�اب أخرى، ف
وقت ما زالت ف�ه األجواء الخاصة �المیزان�ة  إنها جاءت في  

ترمي بثقلها على الســـــــعودي مواطنًا ومســـــــؤوًال. وجاءت في 
تجاه  داد نفســي لدى المواطن الســعودي لإل ســتعإوقت هنالك  

القطري، فضــــــًال عن أنه عندما �ســــــمع المواطن الســــــعودي 
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نفسه یتبلغ دعوة من أمیر الر�اض كالم عرفات وفي الوقت  
العز�ز للتبرع فإنه یتجاوب ب�طء مع الدعوة  ن عبدب ســـلمان

للتبرع، أو إنه إذا تجاوب �شـــكل عادي فإنه في قرارة نفســــه  
ــعر �أنه �جامل األمیر أو �فعل أمرًا �جب أّال �فعله ما  �شـــــــــ

 �قول الذي قاله. الفلسطین�ةدام رئ�س منظمة التحر�ر 
نه �ســـبب �ثرة التصـــر�حات  توضـــ�ح هنا �أومن المهم ال

من جانب عرفات، و�عض المهتمین �العالقات   �ةالفلســـــطین
ــة حول دعم المملكــــة  ــادیین في المنظمــ ــة من الق�ــ الخل�ج�ــ

ــ�ة  ــطین�ةللقضــــ ــدید اإل الفلســــ لتزامات المال�ة في الوقت وتســــ
�ـًا، وفي المحـدد فـإن الكالم اـلذي قـاـله عرفـات بـدا مســــــــــــــتغرَ 

ــه بدا ر  ــعودي خروجًا علالوقت نفســــــــــ ى تقالید  د الفعل الســــــــــ
 لتي تعتمدها المملكة.التعامل ا

 نتفــــاضــــــــــــــــــةاإلو��قى أن األهم من هــــذا �لــــه هو أن 
�اتت أكثر من أي وقت مضــــــــــــى مســــــــــــؤول�ة   الفلســــــــــــطین�ة

ســــــــــعود�ة في الدرجة األولى. و�ذا �ان لن یتم تأمین ملیون 
دوالر یوم�ًا لها فإنها قد تنحســــر و�خســــر العرب إحدى أهم 

 للحظات في التار�خ الحدیث.ا
نت قبل أن یدلي عرفات بتصـــر�حاته  وهذه المســـؤول�ة �ا

ولم تتوقف �عد أن قال عرفات ما قاله ومسـتمرة �عدما زالت 
ــعود�ة   ــماء العالقات الســـــــــ ــحا�ة الثقیلة من ســـــــــ  -هذه الســـــــــ

أن مســــؤول�ة دعمها  نتفاضــــةاإل إلى. و�النســــ�ة الفلســــطین�ة
األســاس �انت إشــادة الملك ال یواز�ه مجد. وعلى هذا  مجد

فتتح بهــا أعمــال إهــا في الكلمــة التي ببن عبــد العز�ز  هــدف
ــةاإلالقمة الخل�ج�ة في الر�اض، و�انت  في أ�امها  نتفاضـــــــــ

ــًا �ــانــت حملــة جمْ  ع األولى. وعلى هــذا األســـــــــــــــاس أ�ضـــــــــــــ
بن عبــــد العز�ز أن  التبرعــــات التي قرر األمیر ســــــــــــــلمــــان

أن  إلىمملكــــة طمــــأنــــت الإ�قودهــــا، والتي بــــدأت �عــــدمــــا 
عزل عن أي دوافع عمــل جــدي وأنهــا تتم �م نتفــاضــــــــــــــــةاإل

 خارج�ة.
ــةاإلجد�ة   إلىوألن المملكة اطمأنت  فإنها وقفت   نتفاضـــ

حتوت خالفــًا مع عرفــات.  إمعهــا. وألن األمر �ــذلــك فــإنهــا 
نتهى أو أنـه  ف النظر عمـا إذا �ـان هـذا الخالف إو�صــــــــــــــر 

الــدعم  ن ســــــــــــــ�ــأخــذ من وهجحتواء �ــاد فــإن عــدم اإلمجمــَّ 
 ومن الفرحة العر��ة الكبرى بها. نتفاضةلإل  السعودي

 نتهى على خیر.والحمد � أن األمر إ

 1988) مارس( آذار 5 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 سم أكثر�ة العرب والمسلمین إرسالة � 

صــوار�خ الحســین... هي صــوار�خ اإلمام الحســین تبر�ًا  
اموالرئ�س  �امل   والعقید حســــیندعمًا وتوجیهاً  حســــین صــــدَّ

عت�ــار إشــــــــــــــرافــًا على اإلنجــاز وفي فترة زمن�ــة تــأخــذ في اإل
 ضرورات الحسم.

ــین التي بدأ  ــوار�خ الحسـ ثنین  إطالقها یوم اإل العراق وصـ
تجـــــاه مواقع محـــــددة في طهران و�عض  إفي  29/2/1988

حلقة في ســـــــــــلســـــــــــلة المفاجآت التي أفرزتها   اإلیران�ةالمدن  
�عني أن �ـــــاب المفـــــاجـــــآت  الـــــذي األمر العراق�ـــــةالق�ـــــادة 

بتكـــارات مفتوح على مصــــــــــــــراع�ـــه. ومثلمـــا أن المقـــاتـــل واإل
�الشـــــــــجاعة التي أظهرها �ان مفاجأة، والتســـــــــم�ات    العراقي

بتكارًا، فإن إ�الدور الكثیر الفعال�ة الذي أمكن توظ�فه �انت 
ن �القدرة التي تتســــــــــم بها جاءت مفاجأة  صــــــــــوار�خ الحســــــــــی

ــاوى من حیث وَ  ــترات�جي مع المفاجأة األهم اإل  عهاقْ وتتســــ ســــ
التي أمكنهـا خالل الســــــــــــــنوات  العراق�ـةوهي القوات الجو�ـة 

القلقین على تماســــك   إلىالثالث الماضــــ�ة إدخال الطمأنینة 
 األمن العر�ي.

بتكــارات مجتمعــة وغیرهــا �ثیر هي  وهــذه المفــاجــآت واإل
التي جعلت الصـمود یزداد رسـوخًا و�تحول هذا الصـمود من 

أســـــــلوب ح�اة یتك�ف معه  إلىرار�ة في البدا�ة  ط ضـــــــ إحالة 
المواطن بــدافع الحرص على المســــــــــــــــألــة الوطن�ــة وهو مــا 

 �حدث للمرة األولى في التار�خ العر�ي الحدیث.
ــت في إطالقها ألنها بهذا   ــین ل�سـ ــوار�خ الحسـ وأهم�ة صـ

  يیراناإل  الُحْكمع الصـوار�خ التي �جمعها المق�اس تتسـاوى م
ون، و�نما أهمیتها لك وفي غفلة عن العیمن هذه الدولة أو ت
ــن�ع  ــح النهار.  عراقيفي أنها تصـــــــ ــنعها في وضـــــــ وتم صـــــــ

ــالح هو في �عض جوا�ه �أهم�ة خطوة تأم�م   ــن�ع الســـ وتصـــ
ال�عید المدى ل�س عراقي  العراقيالنفط. ولو �ان الصــاروخ  

ف�اتي الصـنع أو فرنسـي الصـنع على سـبیل  الصـنع و�نما سـو 
ســـــــــــم الذي حمله. و�م أن إلحظى �االمثال لما �ان له أن �

ره  سـم الحسـین طوَّ إاألثر المعنوي عمیق بین صـاروخ �حمل 
ــتعدون  العراقی ــها تأكیدهم �أنهم مسـ ون وأنتجوه �كم�ات �عكسـ

ــماء  ــتوردة تحمل أســـ ــوار�خ مســـ ــنة، وصـــ ــین ســـ للحرب خمســـ
 أجنب�ة.

.  العراق سـین مثل الحرب المفروضـة على  وصـوار�خ الح
داخل �غداد نفســــــــها   اإلیران�ةات ومثلما أنه لوال المشــــــــاكـســـــــ 

عتــداءات لمــا �ــان للحرب إ تحــد�ــات ثم  إلىوالتي تطورات 
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أن تبــدأ أو على األقــل تتوقف عنــد نقطــة معینــة، فــإنــه لوال 
وتجاوزت في معانیها   يیراناإل الُحْكمالصـوار�خ التي أطلقها 

أن یرد �عد   لعراق أســــــــلوب المشــــــــاكســــــــة والتحدي لما �ان ل
ــاروخ ــنوات على الصـــــ ــاروخ  إیراناآلتي من   ســـــ  عراقي�صـــــ

 أكثر تطورًا منه.
وصــوار�خ الحســین ل�ســت فقط ســتســاند ما أخذته القوات 
ــوار�خ و�نما هي إذا  الجو�ة على عاتقها في فترة إنجاز الصـــ

ع المسجل أي المضمون الوصول جاز القول رسالة من النو 
ــجل توق�عه �ما �فید   ــلة إل�ه وسـ ــلمها الطرف المرسـ ــواء تسـ سـ

أم تجاهل أمر وصــول الرســالة. ول�س واضــحًا ��ف التســلم 
ــوت ال ــوار�خ تنادي �الصـ ــهل تجاهل صـ ــ�كون من السـ ذي سـ

تحدثه والضــــــوء الذي ینتج عنها �ضــــــرورة أن �حل الســــــالم  
 محل الحرب.

أ�ضــــــــًا فإن صــــــــوار�خ الحســــــــین موجهة و�ذا جاز القول 
ــاقت ذرعًا �آ�ات  إ� ــم األكثر�ة العر��ة واإلســـالم�ة التي ضـ سـ

ــان في الحرب.  ــة تحمل تواق�ع �ل إنســــــــ وهي مثل عر�ضــــــــ
لم اإلسـالمي أرهقته الحرب و�تأكد له العالم العر�ي وفي العا

 الُحْكمكــل یوم أن هــذه الحرب ال تتوقف �ســــــــــــــبــب مكــابرة 
 ومعاندته. يیراناإل

 متى؟ إلىلكن و 
 متى المعاندة؟ �لىمتى المكابرة و  إلى

 نتظار المفاجأة األعظم.إر�ما في 
ن المناسـب اإلشـارة على أن مفاجأة مِ هذه النتظار إوفي 

ــتهانة �اإلرادة الدول�ة واإلاإل ــلب ســـــ عتداء على اآلخر�ن وســـــ
م عنیــد تطــارده  كْ حُ  إلىنتهــت �ــالصــــــــــــــهــاینــة إحقوق الغیر 

 الحجارة.

 1988) مارس(آذار  12 -ن". لندن مجلة "التضام

     

 حسني م�ارك والسودان:  
 مرحلة التكافؤ أخیرًا بدأت

ــعر، �صــــــحافي و�اتب �عا�ش شــــــؤون األُ  للمرة ولى أشــــ
ــودان وشــــجونهما وهمومهما و  ــر والســ هتماماتهما طوال � مصــ

م أو ضـیق أو ملل، أن العالقات عشـر�ن سـنة ومن دون تبرُّ 
الســـــــــودان�ة دخلت مدار التفهم الموضـــــــــوعي  -المصـــــــــر�ة 

 ك.المشترَ 
 إلىوهـذا الشــــــــــــــعور نـاشــــــــــــــئ عن الز�ـارة التي قـام بهــا 

الرئ�س حســـــني    1988 مارس/ آذار ول منالخرطوم یوم األ
 م�ارك.

ــای�س. ومن خالل   ــل المقـــ ــة �كـــ ــار�خ�ـــ ــارة تـــ ــذه الز�ـــ وهـــ
ســطر اآلت�ة �مكن تلمس دقة المالحظات التي ســترد في األ

 هذا الوصف لها.
إن الز�ارة تمت �شــــــكل مفاجئ ومن دون التمهید    - أوالً 

التقلیـدي لهـا. وهي تمـت �عـدمـا أنهى الرئ�س م�ـارك جولتـه 
مع  الدیبلوماســــــ�ةي شــــــملت الدول التي أعادت العالقات الت

ــوء قرارات القمة العر��ة  ــتثنائ�ةمصـــــر في ضـــ التي تم   اإلســـ
عقــدهــا في عمــان، والتي �ــان مؤمًال فیهــا أن تكون القمــة 
ــامن العر�ي المطلوب في هــذه المرحلــة  التي تحقق التضـــــــــــــ
أكثر من أي وقت مضـى، لوال أن عقدة الموقف السـوري ما 

لى حالها. �ذلك أن الجولة شـــــــــملت ســـــــــلطنة عمان زالت ع
لتزامًا إمع مصــــــــــــــر   الدیبلوماســــــــــــــ�ةالتي لم تقطع العالقات 

ــام  ــداد عـ ــة �غـ ــاد 1978�قرارات قمـ ، واألردن الـــذي �ـــان أعـ
ــات �قرار ذاتي ســــــــــــــبق الفتوى التي إالعال  ــة قـ ــا القمـ ــذتهـ تخـ

 ب�ضعة أشهر. اإلستثنائ�ة
ه  لشــكر لهذتقد�م ا  إلىوعندما تشــمل الجولة التي تهدف 

الدول �ًال من ســــــــلطنة عمان والمملكة األردن�ة وال تشــــــــمل  
الدول التي لم تقطع في الســودان، الذي �ان هو اآلخر من 

مع مصــــــــــر، فإن ذلك قد یثیر عالمات  األصــــــــــل العالقات 
لرئ�س  سـتفهام وتعجب أزالتها الز�ارة المفاجئة التي قام بها اإ

 .1988مارس/ آذارم�ارك یوم الثالثاء من 
�ح�ط �كل الخطوات التي   الحكمةف إن تصــــــــــرُّ  - ثان�اً 

إطــار جولــة رافقــت الز�ــارة. فــالرئ�س م�ــارك لم �قم بهــا في 
و�نما قام بها خصـــــ�صـــــًا، و�ذلك أزال العتب الذي �مكن أن 
�كون نشــــــــــــــأ عن تـأخیره الق�ـام بهـا. وهو جعلهـا مز�جـًا بین  

 الرقة.ز�ارة عمل �الغة األهم�ة وز�ارة لتقد�م الشكر �الغة 
الشـق الثاني من األمر أن موقف السـودان   إلىو�النسـ�ة 

ذلك أنه لوال موقف �ســتحق مثل هذه الرقة في تقد�م الشــكر  
السودان في قمة �غداد لما �ان للرئ�س (الراحل) أن یواصل 
ــرائیل برعا�ة أمیر�ا و�ا  ــلح مع إســ ــألة الصــ المضــــي في مســ

ــبب ه ــودان �ســــــــ ف الذي ذه الحق�قة لم یتخذ الموقلیت الســــــــ
ــادات تخذه. ولوال موقف  إ ــودان لما �ان الرئ�س الســـــــــــ الســـــــــــ
ــمد أمام المقاطعة العر��ةإ ــتطاع أن �صـــــ ــكل الذي  ســـــ �الشـــــ

ثان�ة لم صـــــمد ف�ه و�ا لیت الســـــودان �ســـــبب هذه الحق�قة ال
تخـذه. وفي الوـقت نفســــــــــــــه أـنه لوال یتخـذ الموقف إـ�اه اـلذي إ
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لى موقف الســــودان لكانت ر�ما تكرســــت العزلة المصــــر�ة ع
تخذه الرئ�س  أنه ما دام العرب جم�عًا ضـــــــــــــد ما إ أســـــــــــــاس

ــادات فإن على  ــري أن �عمق  الُحْكمالســـــــــــ أ�عد  ىإلالمصـــــــــــ
الحدود عالقاته مع إســــــرائیل والوال�ات المتحدة. وهنا نلمس  

الســــــــــــــوداني، �معنى أن حــد مــا للموقف  إلىنقطــة إ�جــاب�ــة 
ــافة الموقف الذي إ ــابق) جعفر نمیري إضـ تخذه الرئ�س (السـ

تخذه الســـــــلطان قابوس شـــــــكًال، إذا جاز إالموقف الذي   ىإل
 الُحْكمنــدفــاع إالقول، حــاجزًا ال �ــأس �شـــــــــــــــأنــه �حول دون 

أن تنشــــــــأ   إلىتعمیق العالقة مع إســــــــرائیل،  إلىالمصــــــــري 
ــرعت فتعید النظر  ــر من أنها تســــــــــ ظروف تتأكد ف�ه مصــــــــــ
�شــــــــكل ما و�ســــــــاعدها العرب في ذلك �أن �عیدوا العالقات 

ــ�ة ــًال عن نشـــوء ظروف  التي قطعوها مع الدیبلوماسـ ها، فضـ
أخرى دول�ة و�قل�م�ة ال تكون في مصـــــلحة إســـــرائیل وال في 
مصــلحة الصــلح المنفرد الذي عقده الرئ�س الســادات و�ذلك 
ــكل أو آخر. وما نقوله  تتبدل األمور ونحو األحســـــن في شـــ

جتهادًا حدث في الســـــنوات الخمس الماضـــــ�ة، و�تطور في إ
 الدول�ة السر�عة اإل�قاع. ز ذلك المتغیراتتجاه إ�جابي �عز إ

إنها المرة األولى في تار�خ العالقات المصــــــــر�ة  - ثالثاً 
ــاء �معزل عن أجواء  - ــا لقــــ ــة التي یتم فیهــــ الســــــــــــــودان�ــــ

ــمة العالقات في الماضــــــــي.  ــ�ات التي �انت ســــــ ــاســــــ الحســــــ
ومؤشـــــــرات الحســـــــاســـــــ�ة �انت أكثر من أن تحصـــــــى ولكن 

لى أن حاكم المصـري عالف أهمها على اإلطالق �ان تصـرُّ 
عالقات العرب �السـودان تمر من خالله أي من خالل هذا 
ــودان �الدول الكبرى �جب أن تأخذ  الحاكم وأن عالقة الســـــــــــ

 عت�ار رأي مصر أو فلنقل رغ�ات الحاكم المصري.في اإل
ــ�ات  ــاســــــــــ والقول �أن اللقاء تم �معزل عن أجواء الحســــــــــ

طا�ع  لى رغم لز�ارة ععفو�ة ا إلىالتقلید�ة والمتوارثة �ســــتند 
 المفاجأة الذي تمیزت �ه.

لى التي �قوم حاكم مصـــــــــــري بز�ارة  و نها المرة األُ إكذلك  
ــ�ة وحز��ة وال �كتفي    إلى ــ�اســـــ ــودان �زعامات وقوى ســـــ الســـــ

بز�ـارة زمیلـه الحـاكم الســــــــــــــوداني. وهـا نحن نقرأ أن الرئ�س  
ســــتغرقت �ضــــع ســــاعات أن یلتقي  إم�ارك حرص في ز�ارة 

مان المیرغني وأعضــــــــــاء الدولة أحمد عث رئ�س مجلس رأس
المجلس، ثم رئ�س الوزراء الصــــــــادق المهدي ووفد معه، ثم  

،  اـلد�مقراطي محمـد عثمـان المیرغني زع�م الحزب اإلتحـادي
ثم �حرص على أن یلتقي �ـالـذین ل�ســــــــــــــوا مشـــــــــــــــار�ین في 

عت�ــار قــاعــدة  ًا معهم، آخــذًا في اإلإجتمــاعــ االئتالف ف�عقــد 
وًال الد�تور حســــــــــــن لتقى أإاإلطار  قوة �ل طرف. وفي هذا

الترابي األمین العــام للجبهــة اإلســــــــــــــالم�ــة القوم�ــة �محمــد  

ــوداني و�در  ــیوعي الســـــ إبراه�م نقد األمین العام للحزب الشـــــ
الدین مدثر األمین العام لحزب ال�عث في الســـــــــــــودان وقادة 
األحزاب الجنو��ة الذین �مثلون في الجمع�ة التأســــــــــــ�ســــــــــــ�ة  

 مع المعارضة. ع الحكومة وأخرى أحزا�ًا جنو��ة م
ــائز القول إن هـــذه الز�ـــارة هي الز�ـــارة   -را�عــًا  من الجـ

�ل السـودان و�ن �ان الرئ�س   إلىالمصـر�ة الرسـم�ة األولى  
م�ارك أســـــــــــقط من القوى التي زارها في الســـــــــــودان الطرف 
الذي یناص�ه العداء ونعني بذلك الطرف الذي یتعاطف مع 

 ة األخرى.لیب�ا و�عض القوى الس�اس�
م اللیبي (اللجان كْ د للحُ الطرف المســــــــــــانِ  إلىو�النســــــــــــ�ة 

أي منـه مـا الثور�ـة) من الطب�عي أّال یلتقي الرئ�س م�ـارك �ـ 
یناصــبون الرئ�س م�ارك    القّذافيدام هؤالء على ســّنة العقید 

 ما هو أكثر من العداء.
صـــطحب الرئ�س م�ارك معه  إومن الجائز القول أنه لو 

لمصــــــــــر�ة التي تر�طها �أحزاب الســــــــــودان ممثلي األحزاب ا
�ة لـبدت ز�ارته �ـما لو أنـها بدا�ة ز�ارات الوحدة  قات طیِّ عال 

 ن.بلدیْ الوطن�ة بین ال
ــًا  ــاءت الظروف أن الز�ارة تمت في وقت  -خامســــ شـــــــ

اللیب�ة وحدثت تطورت   -رت�كت ف�ه العالقات الســـــــــــودان�ة  إ
ر �الغة األهم�ة على صــــــــــعید العالقات المتوترة بین مـصـــــــــ 

 والجماهیر�ة اللیب�ة.
ن الزـ�ارة تـمت في وـقت هـناـلك حـاجـة لتـماســــــــــــــك  إـكذـلك 

اني نت�جة ظروف  ن المصـري والسـودأكثر فعال�ة في الموقفیْ 
ن. ففي مصــر حالة ال تخلو داخل�ة �ع�شــها �ل من النظامیْ 

ورة مصـــــر" وتحدید  من التعقید أفرزها الكشـــــف عن تنظ�م "ث
الناصر الراحل جمال عبد  بن ال�كر للرئ�س  الد�تور خالد اإل

هـة على أنـه المتهم الثـاني في التنظ�م وعقو�ـة التهمـة الموجَّ 
ان الحالة األكثر تعقیدًا، والتي إل�ه هي اإلعدام. وفي السـود

ــم وهي حالة  ــتمرارال تجد العالج الحاســــــــ حر�ة التمرد  إســــــــ
�ق�ادة جون قرنق تنشـــط وتســـتنزف الخز�نة الســـودان�ة وتثیر  

ــاعر الج�ش الـســـــــــ  ــع النظام أمام خ�ارات  مشــــــــ وداني وتضــــــــ
 صع�ة تتشا�ك فیها وتتقاطع �عض العوامل اإلقل�م�ة.

تجاوز الطرفان هذه المنغصات  ولكن على رغم �ل ذلك  
 ودشنا مرحلة جدیدة من التعامل الذي یرتاح �ل منهما له.

السوداني الذي ل�س عنده ما �عط�ه    الُحْكم  إلىو�النس�ة 
ــل إالعفوي ففي الوقت الحاضــــر ســــوى الود   نه لم �جد أفضــ

م�ارك ســوى منحه   ر �ه عن رضــاه عن ز�ارة الرئ�سما �عبِّ 
�لـمات في غـاـ�ة الرـقة توضــــــــــــــح ختـ�ار "قالدة الشــــــــــــــرف" و�

ــ�اب الموج�ة لمنح هذه القالدة "تقدیرًا للدور الطل�عي  األســــــــــ
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ن العر�ي الرائد الذي تقوم �ه مصــــــــــــر الشــــــــــــق�قة في العالمیْ 
دًا لعالقـــات اإلخـــاء والتعـــاون واإلســــــــــــــالمي، وتعز�زًا وتـــأكیـــ 

عترافًا �فضـــــــل األشـــــــقاء في � ن و التي تر�ط بین البلدیْ  األزلي
رتقاء بتلك رئاســـــــــــة األخ حســـــــــــني م�ارك لإل مصـــــــــــر تحت 

 الوشائج وتنمیتها وتسجیًال أمینًا لهذه الز�ارة الم�مونة".
و��قى أن المهم ل�س في الموضـــــــــــــوعات التي تم �حثها  

الز�ارة حدثت �الشكل الذي حدثت  خالل الز�ارة و�نما في أن  
 ف�ه.

ــا أُ  ــة لمـ ــإن ومن خالل القراءة األول�ـ ــارة فـ ذ�ع حول الز�ـ
في  اإلســــــــــــــتقرارم�ـــارك أزال بز�ـــارتـــه عوامـــل عـــدم  الرئ�س

الســــــــــــودان�ة وأوجد مناخًا أفضــــــــــــل   -العالقات المصــــــــــــر�ة 
ــتمرارإل ــودان معااإل ســ فى، أو فلنقل إنه أ�عد ئتالف في الســ

 نه�ار.ر اإلعن هذا اإلئتالف مخاط 
ســتنتاج  إومن خالل القراءة األول�ة أ�ضــًا �خلص المرء �

دان�ة تســــــــتقر عندما ال الســــــــو  -وهو أن العالقة المصــــــــر�ة 
ــاس أن عمقه في  ــري على أســــــــــ ــرف الحاكم المصــــــــــ یتصــــــــــ
الســـــــــــــودان یتمثل �حزب واحد هو الحزب اإلتحادي وطائفة  
ــودان �أهم�ة   ــاس أن الســـــ واحدة هي الختم�ة و�نما على أســـــ

 ومصر �أهم�ة السودان.مصر 
... ولقــد فعــل الرئ�س م�ــارك ذلــك. وهو فعــل مــا �ــان 

عله، وما رفض الســـــادات �صـــــعب على عبد الناصـــــر أن �ف
أن �فعله. وما فعله م�ارك هو إرســاء تقلید جدید ســیرتاح له 

طمئنان ألنه قائم  هنا �معنى اإل اإلرت�احالســـودانیون �ثیرًا. و 
ــه  ــدأت مرحلتـ ــذي بـ ــافؤ الـ ــا على التكـ أخیرًا. ومن المهم أنهـ

 أخرًا.بدأت و�ن �ان ذلك حدث مت

 9881) مارس( آذار 12 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 وتوحید الصف  نتفاضةاإلقمة 

على عقـد القمـة العر��ـة الســــــــــــــعود�ـة  المملكـةإذا وافقـت 
التي دعــت إلیهــا الجزائر في الر�ــاض، فــإن  اإلســــــــــــــتثنــائ�ــة

عطي هـذه القـمة أهمـ�ة الجم�ع ســــــــــــــ�شــــــــــــــار�ون فیـها وذـلك �
 كبرى.

في عـاصـــــــــــــــمة دوـلة  نعـقادأن یتم اإل  المملـكةو�ذا ارـتأت 
مقر الجامعة العر��ة (أي تونس) فإن الجم�ع ســـــــ�شـــــــار�ون  

 أ�ضًا وذلك �عطي القمة أهم�ة �برى �ذلك.

ــتثنائ�ةوع القمة أن موـضــــــــ  اإلفتراضومن الجائز    اإلســـــــ
ــوعات التي أُ  ــ�فت كان من الموضـــــــــــ جدول أعمال  إلىضـــــــــــ

بن  أجراها الرئ�س التونســـــــــــــي ز�ن العابدین لمحادثات التيا
 اإلفتراض. ومن الجائز العر��ة الســــــعود�ة  علي في المملكة

بن عبد العز�ز تفاهم في شــــــأن القمة  أ�ضــــــًا �أن الملك فهد
 .نعقادع الرئ�س التونسي في شأن مكان اإلم

 إلىالقمة یتســــــم �أهم�ة �برى �ســــــتند  والقول �أن إنعقاد
ــا ال ــذي مرة األُ أنهـــ ــا الفر�ق العر�ي الـــ ولى التي �كون فیهـــ

یتحفظ، في شـــــــــــــكل أو آخر، على القمم العر��ة هو األكثر 
 إلىر �شــــــــــــــخص الجزائر  حماســــــــــــــة لعقد القمة، وهو الم�ادِ 

 الدعوة لها.
م �ـأهم�ـة �برى  القمـة یتـســـــــــــــ  ن القول �ـأن إنعقـادإكـذلـك 

ــتند  له تمت الدعوة على أن الموضــــــوع الذي من أجْ   إلى�ســــ
ــتثنائ�ةقمة ال ــوعات التي ال تجیز ألحد  اإلســ هو من الموضــ

ن �مثلــه، أو أن �كون تمثیلــه  أن �قــاطع أو أن ینیــب عنــه مَ 
على مســــــــــــــتوى المـندو�ین. ـبل ـقد �جوز القول إن الظروف 

ــتثنائ�ةالتي تنعقد فیها القمة   من الجزائر لدعم  بدعوة اإلســــــــــ
  دمثل الظروف التي �انت ســــائدة عند إنعقاهي  نتفاضــــةاإل

عت�ار  التوصــــــــــــــ�ة الشــــــــــــــهیرة �إ تخاذالقمة العر��ة العاد�ة إل
هي الممثل الشـــــــــرعي والوحید  الفلســـــــــطین�ةمنظمة التحر�ر 

 .الفلسطینيللشعب 
ــةاإلم عت�ار أن دعْ ومع األخذ في اإل ال �حتاج   نتفاضــــــــــ

قمة وأنه من الممكن أن یتم هذا األمر في شكل م�اشر   إلى
ا ســــــــــــــتجعــل الــدعم قرارًا نهــ أ  أن أهم�ــة اإلنعقــادوثنــائي، إالّ 

�اإلجماع وعلى مســـــتوى القمة وهو أمر یتســـــاوى، �المقارنة  
 1967مع الظروف الراهنــة، مع قرارات قمــة الخرطوم عــام 

مع  والمعروفة �أنها قمة الالءات الثالث، و�تســـــــاوى أ�ضـــــــاً 
 في شأن الدعم. 1979قرارات قمة �غداد عام 

محتلــة أن وعنــدمــا �جــد أبنــاء غزة والضــــــــــــــفــة الغر��ــة ال
ــاء العرب �عقدون قمة إ ــتهم جعلت الملوك والرؤســـــــــ نتفاضـــــــــ
فإنهم �التأكید ســـیواصـــلون  نتفاضـــةاإلســـتثنائ�ة لمؤازرة هذه إ

حتجـاج�ـة التي تســــــــــــــجـل یوم�ـًا حر�ـة تقـدم نحو  حر�تهم اإل
�حیث  نتفاضــــــــــــةاإلهم اآلن هو مواصــــــــــــلة هذه األمام. والم

ــة األمیر  إنتخا�اتعنصـــر ضـــغط في   إلىتتحول  ��ة  الرئاسـ
ــأن أ ــأنها شـ ــة  شـ ــوات الیهود وأثرها على المرشـــحین لرئاسـ صـ

الوالـ�ات المتحـدة، و��ف أن هؤالء یت�ـارون في التعبیر عن 
ــرائیل. ومن المؤ�د أنه في �ل یوم �مر وتكون  تأییدهم إلســــ

ــةاإل ــت نتفاضـــ ــهم أقل مســـ ــحون أنفســـ ــ�جد هؤالء المرشـــ مرة ســـ
یهود لتزامًا �الوعود تجاه إســــــــــرائیل لســــــــــبب بدهي وهو أن إ
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ــهم  ــموا �عد إالعالم أنفســـــ ــةاإلنقســـــ ، أو فلنقل أن ت�ارًا  نتفاضـــــ
عاقًال في صـــــــــــــفوف هؤالء الیهود بدأ یرى ضـــــــــــــرورة إعادة 
ــة الیهود  ــالـ ــك هي حـ ــت تلـ ــانـ النظر في أمور �ثیرة. و�ذا �ـ

قع المرشــــح األمیر�ي أســــیر لع�ة أصــــوات فلماذا �جب أن �
 الیهود؟

امـًا دول�ـًا أوجـدت لهـا رأ�ـًا عـ  نتفـاضـــــــــــــــةاإلذلـك أن  �لىو 
ــ�ة ومتعاط  ــاســـ ــاندة أســـ ــكل مســـ فًا معها وهذا في حد ذاته �شـــ

ــتثنائ�ةللقمة العر��ة  . ومثل هذا الرأي العام المتعاطف اإلســــ
ــام  ــاء تلـــك إ دوال �عـــ  1967لم یتواجـــد لقمـــة الخرطوم عـ نتهـ

القمــة بالءاتهــا الثالث ولم یتواجـد أ�ضـــــــــــــــًا �عــد قمــة تثبیــت  
الشــــــــــــــرعي الممـثل  على أنهـا الفلســــــــــــــطینـ�ةمنظمـة التحر�ر 
 .الفلسطینيوالوحید للشعب 

ــافة تأكید  أهم�ة هذه   إلىوت�قى ثالثة أمور تشـــــــكل إضـــــ
 .اإلستثنائ�ةالقمة 

ة  ولى التي تنعـقد فیهـا قمـة عر��ـ األول: هو أنهـا المرة األُ 
دولي أساسي وهو التشاور الذي   -في أعقاب تشاور عر�ي 

تقوم   1988مارس تقوم �ه اللجنة التي ســتســتمر حتى آخر 
�جوالت في عواصـــــــــــــم الدول دائمة العضـــــــــــــو�ة في مجلس  
األمن. ومثل هذا التشــــاور ســــ�جعل الصــــورة أكثر وضــــوحًا  

 أمام الملوك والرؤساء عندما �جتمعون.
ــة تنعقــــ  ــاني: هو أن القمــ ــادة لتحر�ــــك الموقف والثــ د عــ

الــــدولي في حین أن التحرك حــــدث قبــــل أن تبــــدأ القمــــة. 
ــولتز وعندما نالحظ أن وز�ر الخارج� ة األمیر��ة جورج شـــــــــ

في مدار الجد�ة، ودعت  نتفاضـــــــــــــةاإلبدأ لمجرد أن دخلت 
المنطـقة وجوالت  إلىســــــــــــــتثـنائـ�ة، زـ�ارات إقمـة  إلىالجزائر 

نا عندما نالحظ  مكو��ة على طر�قة جوالت ��ســـــــنجر... إن
التي دعـت  اإلســــــــــــــتثنـائ�ـةذـلك فهـذا معنـاه أن القمـة العر��ـة 

سـتعدادًا للتوحد،  ر�ي أكثر إالجزائر سـتجعل الصـف العإلیها 
وهــذا معنــاه أنــه ســــــــــــــ�كون من الممكن أو على األقــل من 
ــدع اـلذي حـدث في البنـ�ة العـاـمة  المـناســــــــــــــب ترم�م التصــــــــــــ

ــًا �عد الذي حققته  صــــــــوار�خ لقرارات قمة عمان خصــــــــوصــــــ
من نتائج طی�ة على الصـــــعید العســـــكري،   العراق�ةالحســـــین 

الخل�ج عمومًا فضــًال عن المناخ المعنوي الذي ســاد منطقة 
نت�جة دخول هذه الصـوار�خ بدا�ة معر�ة ضـغط �برى على 

 .يیراناإلالعناد 
أمــا األمر الثــالــث فهو أن هــذه القمــة ســــــــــــــتؤ�ــد موقف 

ة وسـتضـع من من جه الفلسـطینيالعرب من نضـال الشـعب 
جهة أخرى أمام فلســــــــطینیي الخارج فرصــــــــة لتوحید موقفهم 

ذلــك إســــــــــــــقــاط  لتفــاف حول المنظمــة من دون أن �عنيواإل

، ولكي د�مقراط�ــةإنمــا تحــت مظلــة  ت�ــاین الرأي والخالفــات
ین  الفلسطینیمتداد لهم على أساس أن  إ  نتفاضةاإلیؤ�دوا أن  

حتالل الوطن أصـــــــــــــحاب موقف واحد و�ن إفي موضـــــــــــــوع  
 تعددت أسالیب التعبیر عن هذا الموقف.

التي دعـت إلیـها الجزائر  اإلســــــــــــــتثـنائـ�ةإن القـمة العر�ـ�ة 
) أمرًا مؤ�ــد 14/3/1988�تــا�ــة هــذه الكلمــات ( كــانــت حتى

ــف األول من ــتنعقد في النصـ ــان الحدوث �معنى أنها سـ   ن�سـ
ــان  1988 أبر�ل/ ــعة أ�ام من بدء شــــــــــهر رمضــــــــ قبل �ضــــــــ

الم�ارك وهذا في حد ذاته �شكل دافعًا ل�عض الحكام العرب 
ل إسقاط �ل سلب�ات مواقف المرحلة الماض�ة والبدء من أجْ 

 من جدید.
التي �ات شـ�ه   اإلسـتثنائ�ةو أن تكون القمة  مناه هوما نت

  ثــالثــة واألخیرة التي تنعقــدمؤ�ــد عقــدهــا هي القمــة العر��ــة ال
 1985ولى في الدار الب�ضاء عام  ستثنائي (القمة األُ �شكل إ

) وتســتأنف القمة العر��ة  1987والقمة الثان�ة في عمان عام 
عر��ة  العاد�ة مســــیرتها �حیث تنعقد �ل ســــنة في عاصــــمة 

ها أن �أتي دور إنعقاد إلىعلى هذه الحال   و�حیث تســـــــتمر
اق على أن إذا تم اإلتف  ، إالّ الفلســــطین�ةفي عاصــــمة الدولة  

ــتثنائي،  أمر إتنعقد القمة العر��ة فقط عندما �كون هنالك   ســــ
وهذا ممكن إذا سـاد التضـامن الموقف العر�ي �حیث �صـ�ح 

��ـــة و�تخـــذوا في اإلمكـــان أن �جتمع وزراء الخـــارج�ـــة العر 
نتـقالهم  إ  إلىتواق�ع اـلذین في القـمة ول�س  إلىقرارات تحـتاج 

 ومناقشاتهم.
ــة في   ــة العر��ـ ــه القمـ ــد ف�ـ ــأتي وقـــت تنعقـ ــأن �ـ والتمني �ـ

ل�س حلمًا �عد الذي حققته   الفلســـــــــــــطین�ةعاصـــــــــــــمة الدولة  
 ستكماًال لما بدأه الذین في الخارج.في الداخل إ نتفاضةاإل

 1988) مارس( آذار 19 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 القاهرة؟   في   اإلستثنائ�ة لماذا ال تنعقد القمة  

القمــة   إنعقــادكتمــل النصــــــــــــــــاب الــذي �جیز إاآلن وقــد 
بن  التي دعا الرئ�س الجزائري الشـــــاذلي اإلســـــتثنائ�ةالعر��ة 
بــدأت   الفلســــــــــــــطین�ــة نتفــاضـــــــــــــــةاإلعقــدهــا لــدعم  إلىجــدیــد 

 :التساؤالت تتكاثر
هـــــذه القمـــــة جـــــاءت في الوقـــــت  إلىهـــــل أن الـــــدعوة 

 المناسب؟
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وهل أن الرئ�س بن جدید تشـــــاور مع الملوك والرؤســـــاء 
عقدها، أم أنه  إلىالعرب في شــأن هذه القمة قبل أن یدعو 

لم�ـاغتـة �معنى أنـه دعـا من دون عتمـاد أســــــــــــــلوب اإرتـأى إ 
تصـــــــاالت ومشـــــــاورات وذلك مخافة أن یتحفظ هذا الطرف إ

طرف عــــدم طرح الفكرة، أو على الفكرة، أو یتمنى ذلــــك ال
�ثیرة �التأجیل مخافة أن تنعقد القمة وهدفها  تنصــــح أطراف

قمة تحمل في ط�اتها أجواء  إلىفتتحول  نتفاضــــــــــــــةاإلدعم 
 من خی�ة األمل؟
عتبر أن واج�ــه هو الــدعوة �س بن جــدیــد إ وهــل أن الرئ

�ــالرغم من أن هنــالــك قمــة عر��ــة   اإلســــــــــــــتثنــائ�ــةالقمــة  إلى
ــتثنائ�ة لم �مضإ ــاب�ع ولم تثمر �ما هاإنعقادعلى  ســــــــــ  أســــــــــ

 لتزام �ما تم اإلتفاق عل�ه لم �كن دق�قًا تمامًا؟�جب ألن اإل
ــدیـــده الر�ـــاض أو  ــدیـــد �ـــان بتحـ وهـــل أن الرئ�س بن جـ

�ان یتصــــــــــــرف على  نتفاضــــــــــــةاإلقمة  نعقادتونس مكانًا إل
�حیث إن الجم�ع �شـار�ون في القمة  نعقادأسـاس تسـهیل اإل

اض، وأن الجم�ع �شــــــــار�ون إذا هي إذا هي عقدت في الر�
ت في تونس (عاصــــمة دولة مقر الجامعة) فضــــًال عن عقد

بن علي في قمة السلطة في  أن وجود الرئ�س ز�ن العابدین
 ستقطاب لإلجماع العر�ي المطلوب؟إتونس �شكل نقطة 

إن هذه التســـاؤالت ل�ســـت هي �ل شـــيء ولكنها إضـــافة 
ــاؤالت أخرى �ثیرة تجیز للمرء أ إلى ن �فترض �ــــأن  تســـــــــــــــ

�التصــــــــــرف وفق ما تفرضــــــــــه عل�ه كتفى إبن جدید  الرئ�س
 مشاعره.

بن جـدـید اآلن  وال ـندري ـما اـلذي �مكن أن �فعـله الرئ�س
التي  اإلسـتثنائ�ةالقمة وهل أنه في ضـوء البرود السـائد إزاء  

عقدها �ســحب دعوته، أم أنه �صــر على عقد هذه    إلىدعا 
 ؟نعقادلإل القمة خصوصًا �عدما توافر النصاب 
ا ـیدور في الكوال�س ال ونقول ذـلك على أســــــــــــــاس أن مـ 

ــتثنائ�ةهذه القمة  إلى�شـــــــجع �النســـــــ�ة  ، بل إن هنالك اإلســـــ
لن تعود  اإلسـتثنائ�ةأطرافًا عر��ة ذات شـأن تعتبر أن القمة 

إذا �ـانـت لن تنتهي �قرار �بیر.   نتفـاضــــــــــــــةاإل�ـالخیر على 
عقـــد هـــذه  تم  إذا ومثـــل هـــذا القرار ال �مكن أن یتحقق إالّ 

ب أحد ن تغیُّ ك فیها الجم�ع من دو القمة في الر�اض، وشــار 
تخذت قرارًا �الدعم من نوع قرار قمة من الملوك والرؤسـاء و�

�غــداد و�مــا ال یتعــارض مع الــدعم الحــالي لمنظمــة التحر�ر  
. أما إذا �انت هذه القمة لن تنعقد في الر�اض الفلســـــــــطین�ة

و�ًا. وفي مثل هذه الحال فهذا معناه أن الدعم ســـــــــ�كون معن
لقمة قد تكون مرشـــــــــــــحة للتأجیل، أو قد تنعقد في فإن هذه ا

 ول�س دعمها. نتفاضةاإلإطار مجاملة 

و�الرغم من �ل ذلك فإن هنالك فرصة ذهب�ة أمام القمة 
لكي تنعقد وتكون قمة تار�خ�ة �كل ما تحمله  اإلســــــــــــــتثنائ�ة

 هذه الكلمة من معنى.
هرة  تفاق على عقدها في القاوالفرصــــــــــــة ذهب�ة إذا تم اإل

وفي مبنى الجامعة العر��ة �الذات. وهي فرصة ذهب�ة على 
الماضـــــــــ�ة في عمان تم   اإلســـــــــتثنائ�ةأســـــــــاس أنه في القمة 

وأنه مصــــــــر،  إلىالخطوة التي قضــــــــت �عودة العرب  إتخاذ
عقدها  إلىبن جدید  التي دعا الرئ�س اإلســــتثنائ�ةفي القمة 

 إلىي �عودة مصــــــر  التي تقـضـــــ الخطوة  إتخاذ�مكن أن یتم 
 العرب هذا إذا تم عقد القمة في القاهرة.

 إلىوعندما نقول ذلك فعلى أســـــــــــاس أن عودة مصـــــــــــر 
ها و�نما تحتاج  إتخاذمكانها لن یتم فوق قرارات قمة ســـــــــــبق 

 وز �عض األمور المبدئ�ة والشكل�ة.ص�غة تتجا إلى
قـمة عر�ـ�ة تقرر إلـغاء  إنعـقادومثلـما أـنه من الصـــــــــــــــعب 

ــقا ــ�اب إســـــ ــر ما دامت أســـــ ــو�ة مصـــــ اإللغاء، وهي ط عضـــــ
إتفاق�ة �امب د�فید، قائمة فإنه �القدر نفســـــــــــه ل�س ســـــــــــهًال  
ــ�ة ما  ــني م�ارك الوقوف خطی�ًا في مناســــ على الرئ�س حســــ

�ة ومن أجل وحدة  و�علن أنه بناء على معط�ات أســـــــــــــاـســــــــــــ 
 الصف العر�ي قرر إلغاء إتفاق�ة �امب د�فید.

في القاهرة   اإلســـــتثنائ�ةر��ة و�زاء ذلك فإن عقد القمة الع
هو �مـثاـ�ة إلغـاء إلتـفاقـ�ة ـ�اـمب د�فـید. وهـذه القمـة ألنهـا من 

لن �قاطعها أحد. حتى الرئ�س حافظ األسـد  نتفاضـةاإلأجل 
. وعقد مثل هذه القمة �شـــــار�ان فیها  القّذافي معمروالرئ�س 

في الـقاهرة �عني أن الرئ�س مـ�ارك ال �مكن أن �عـارض مـا 
لملوك والرؤســــاء. و�موافقته �كون منســــجمًا مع یوافق عل�ه ا

في أن نفســـــــــــه ومع قناعاته ومع رغ�ة األكثر�ة المصـــــــــــر�ة 
 تستعید مصر مكانها ومكانتها.

و��قى أن الفرصة ذهب�ة وال �مكن تعو�ضها. و�ذا حدث  
د لن �كون في أي فهـذا معنـاه والدة موقف عر�ي موحّـ  ذلـك

�شـــكل أداة ضـــغط  حال هجوم�ًا ومتطرفًا ور�ما �ســـتط�ع أن 
وللقضــا�ا المشــتعلة  الفلســطین�ةل حل عادل للقضــ�ة من أجْ 

 الصحراء مرورًا �الخل�ج. إلىفي المنطقة من لبنان 
ن �قترح ذـلك، ـفإن الرد على ذـلك هو أن مـثل هـذا أمـا مَ 
تم في المشـــــــــــــــاورات الثنــائ�ــة وراء الكوال�س. ول�س األمر ی

 ه الفكرة.هنالك حجة لدى أحد من أجل أن �عارض مثل هذ
ــر هي بوا�ة   ــ�ة لعودة مصــــــــــ وتكرارًا، إن البوا�ة المناســــــــــ

ــةاإل ــتثنائ�ةإذا تم عقد القمة العر��ة  نتفاضـ في القاهرة،   اإلسـ
فضــــًال عن أن عقد مثل هذه القمة في العاصــــمة المصــــر�ة  
وفي المبنى الجــاهز لألمــانــة العــامــة للجــامعــة العر��ــة من 
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ــأنه أن �حســـــم نهائ�ًا الســـــؤال الحائر: ه ل أن مصـــــر مع شـــ
العرب، وهل من الممكن أن تكون مع إســــرائیل ومع العرب 

 في الوقت نفسه؟
تجــاه ة هو ضــــــــــــــر�ــة لإل هــذه القمــة في القــاهر وعقــد مثــل 

تجاه  ن ال�عض أنه هو األقوى ونعني �ه إالمصـري الذي �ظ 
األقوى هو  اإلتجــاهاإل�قــاء على �ــامــب د�فیــد، في حین أن 

ــاه ــد م اإلتجـ ــا ال بـ ــذا اإلاآلخر. ومن هنـ ــار. ومن ن هـ خت�ـ
المؤ�د أنه ســـــــــ�كون لمصـــــــــلحة �ل األطراف العر��ة وأولها 

في أي حال قمة لن تكون  نتفاضــةاإلمصــر وذلك ألن قمة 
 مواجهة و�نما إ�جاد حل �عطي �ل ذي حق حقه.
  اإلستثنائ�ةأما إذا �انت هذه الفرصة ستض�ع فإن القمة  

ــم ال�عض، أي من ن وع ر�ما لن تكون أكثر من تجمع �ضـــــــــ
التي عـقدهـا جمـال عـبد  1970قمـة الهیلتون في الـقاهرة عـام 

 الناصـر وفاضـت روحه في یومها األخیر. ومنذ ذلك الحین
ــأن عقد القمة  ــرجة. ومن شــ فإن روح األمة تع�ش حالة حشــ

ــتثنائ�ة بن جدید أن  التي دعا إلیها الرئ�س الشــــــــــاذلي اإلســــــــ
ــب�ة  قلب األمة، الذي عاد ین�ض �حیو�ة ن إلىتعید الروح   ســ
، إنما �شـــــرط أن یتم عقد الفلســـــطین�ة نتفاضـــــةاإلفي أعقاب 

ــر، و�عطیها الملك  هذه القمة في الر�اض، ومن دون مصـــــــــ
ــل  ــد �ـ ــامفهـ ــة  اإلهتمـ ــاد�ـ ــة العـ ــه للقمـ ــذي �مكن أن �عط�ـ الـ

 المقترحة والموعودة، أو أن یتم عقدها في القاهرة.
وال نعتقـد أن الرئ�س م�ـارك �مكن أن �عتـذر إذا قیـل لـه 

 نتفاضــــــــــــةاإلا ســــــــــــنلتقي في د�ارك ل�حث وســــــــــــائل دعم إنن
. وعندما ال �عتذر فإنه �كون صـــادقًا �الفعل في الفلســـطین�ة

قوله الذي یردده منذ فترة طو�لة وهو أن مصـر ال �مكن أن 
 لتزاماتها العر��ة.إتتخلى عن 
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هنالك أكثر من سبب �جعل إسرائیل تغضب وتهدد ألن 
حصـلت على الصـوار�خ الصـین�ة، العر��ة السـعود�ة    المملكة

ن یتـقدـمان على هـذه األســـــــــــــــ�اب ومن أن هـناـلك ســــــــــــــببیْ  إالّ 
 والتأمل فیهما �عض الشيء.الضروري التوقف عندهما 

د الصـــــوار�خ الســـــبب األول هو أن التهدید �ضـــــرب قواع
  الفلســــطین�ة نتفاضــــةلإل �مثا�ة رد على حملة التبرعات  �أتي

التي بـدأتهـا المملكـة قبـل �ضــــــــــــــعـة أســـــــــــــــاب�ع، والتي تتزایـد  
 الحماسة لها یومًا �عد آخر.

ــذ ــل مع أي  هوهـ ــة تتســـــــــــــــــاوى في نظر إســــــــــــــرائیـ الحملـ
�ة تتخذها المملكة، ألن الحملة شــــــعب�ة  ســــــتعدادات عســــــكر إ

ــاندة مال�ة  عابرة قدمتها الحكومة، وألنها ول�ســــــت مجرد مســــ
 مستمرة. نتفاضةاإل�عدما بدأت لن تتوقف ما دامت 

أما لماذا تتســـــــــــــاوى حملة التبرعات الســـــــــــــعود�ة مع أي 
ستعدادات عسكر�ة فألن لهذه الحملة طا�ع التعبئة، �معنى  إ

 إلىمق�م في المملكــة مــدعو أن �ــل مواطن ســــــــــــــعودي أو 
ــًال عن أن التبرع، بل ونكاد نقول إنه مطالب �ال تبرع، فضــــــــ

ــن�ف الحملة على أ ــ�ة  تصــ ــاســ ــعب�ة ال یلغي حق�قة أســ نها شــ
بن  وهي أن الـذي �قود الحملـة هو أمیر الر�ـاض ســــــــــــــلمـان
 عبد العز�ز، وأنه �قودها بدعم من الملك فهد وم�ار�ته.

عت�ار أن حملة ذ في اإلن إســـرائیل ال بد تأخذلك إ  �لىو 
لمصــــــلحة ســــــعود�ة  العر��ة ال  المملكةالتبرع التي تحدث في 

تشـكل خطورة على أمنها على أسـاس أن التبرع،  نتفاضـةاإل
على أن  نتفاضةاإلرة مثل المملكة، س�ساعد ومن دولة مقتدِ 

أخرى، وهذا  إلى فلسـطین�ةتتواصـل وتصـمد وتمتد من قر�ة 
ني إ�قاء إســـــــرائیل في حالة مدد �عالتواصـــــــل والصـــــــمود والت

 اإلسـتقرارؤثرة في سـتنزاف �شـكل ضـر�ة مإسـتنزاف، وهذا اإل
الذي تت�اهى �ه إســرائیل، و�شــكل �التالي ضــر�ة أكثر تأثیرًا  

 على األمن اإلسرائیلي.
و�ذا �ـــــان ال�عض منـــــا ال یـــــدرك أهم�ـــــة حملـــــة التبرع  

الشـــــعب�ة التي تتم بها فإن  -الســـــعود�ة �الصـــــ�غة الرســـــم�ة 
اإلســـــــــرائیلیین یدر�ون عمق هذه األهم�ة، و�در�ون الحق�قة  

ــ�ة و  ــاسـ ــون على األسـ ــنة �ع�شـ هي أنهم على مدى أر�عین سـ
لعالم التبرعات التي یتم جمعها إلسـرائیل (الدولة) من یهود ا

 �قتصاد�ةمن أشخاص غیر یهود تر�طهم مصالح تجار�ة و و 
 وس�اس�ة بیهود العالم.

ــرائیلیین یدر�ون أن ال�قاء لم �كن ممكنًا   كذلك أن اإلســــــــ
غ صــندوق تبرعت �ه  لوال هذه التبرعات، ولوال انه ما أن �فر 

متأل صـــــــــــــندوق مألته مجموعة إهذه المجموعة حتى �كون 
 أخرى �التبرعات... وهكذا.

ــأنه  ذلك هو  الســــــبب األول والذي �مكن أن �قول في شــــ
 وحوله الكثیر.

أما الســــــبب الثاني فهو أن إســــــرائیل تحاول أن ترضــــــي  
ــعود�ة الوال�ات  ــوار�خ الســـــ ــد الصـــــ �التهدید الذي أطلقته ضـــــ
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تي یبدو أنها متضا�قة من هذه المفاجأة السعود�ة المتحدة ال
غیر الســــــارة، ونعني بها صــــــفقة الصــــــوار�خ الصــــــین�ة التي 

ــیوعي التي ت ــفقة الســـــــالح الشـــــ ــ�ه في �عض جوانبها صـــــ شـــــ
ــات مع  ــاصــــــــــــــر في الخمســــــــــــــینـــ ــد النـــ ــال عبـــ ــا جمـــ أبرمهـــ
تشـــــ�كوســـــلوفاك�ا. ومثلما أن الوال�ات المتحدة لم توافق على 

ا�قت ألن عبد الناصــــــر رد  إعطاء مصــــــر الســــــالح ثم تـضـــــ 
تش�كوسلوفاك�ا، فإن الوال�ات المتحدة    إلىعلى ذلك �التوجه 
ى ب�ع الســـعود�ة الصـــوار�خ ثم تضـــا�قت  أ�ضـــًا لم توافق عل

ألن المملكة توجهت نحو الصـــین، ونحو الصـــین الشـــیوع�ة  
ول�س تایوان، وأبرمت �صــــــــــمت صــــــــــفقة الصــــــــــوار�خ التي 

 وصلتها �صمت.
ســعود�ة �ســبب  لتهدید اإلســرائیلي للو�ذا جاز القول فإن ا

الصـوار�خ الصـین�ة هو في أحد جوان�ه رد ناشـئ عن ضـیق  
، ذلك أن دخول العراق�ة�خ الحســـــــــین إســـــــــرائیل من صـــــــــوار 

ــأنه أن �جعل   ــوار�خ و�هذه الكثرة المنطقة العر��ة من شـ الصـ
ســـــــــترات�جي �ختل �شـــــــــكل ال مثیل له، �معنى أن التوازن اإل

بتهـــدیـــد القلعـــة النوو�ـــة �ضــــــــــــــعـــة صــــــــــــــوار�خ �ـــاتـــت �فیلـــة 
 اإلسرائیل�ة.

ــین�ة قد تشـــــكل عنصـــــر ردع   ــوار�خ الصـــ و��قى أن الصـــ
بـل لن �عود ســـــــــــــــاخنــًا بـل و�ثیر  �حیــث إن الصــــــــــــــ�ف المق

ــخونة �ما هو المتوقع نت�جة معاندة  ــرارها  إیرانالســـــــــ و�صـــــــــ
 إلىعلى تكرار محاولتها العام الماضـي تحو�ل موسـم الحج  

رصــة مؤتمر وزراء خارج�ة  مناســ�ة دمو�ة، ونت�جة تفو�تها ف
ســــــــــــــتـفادة من هذه  دول اإلســــــــــــــالمـ�ة األخیر في عـمان لإل الـ 

 .اإلیران�ة - العراق�ة الفرصة لتحقیق تسو�ة للحرب
نط�اع �أن  في هذا المؤتمر ســـاد إ إیرانشـــار�ت وعندما 

ــد تعو�ض   يیراناإل الُحْكم ــد الجنوح نحو الســــــــــــــلم و�ر�ــ یر�ــ
إلســـــالم�ة التي الفرصـــــة التي ضـــــاعت والتي تتمثل �القمة ا

نســــــــــحب الوفد عقدها في الكو�ت. لكن ســــــــــرعان ما إ جرى 
الحرب،  إســــــتمراروى ال یر�د ـســـــ  الُحْكممؤ�دًا بذلك أن هذا  

رتضـــــــــى تفو�ت  �ان �الفعل یر�د الســـــــــالم لما �ان إوأنه لو 
 الفرص وما أكثرها.

وتكرارًا إن تهدیدات إســرائیل للســعود�ة �ســبب الصــوار�خ 
ع المال المملكة تتصــــــــــــدر جمْ  الصــــــــــــین�ة مفهومة ما دامت

و��قائها مستمرة. أما الذي  نتفاضةاإلالذي من شأنه مساندة 
ــعب فهمه فهو  ــاعد وز�ر الخارج�ة األمیر�ي  �صــــــ قول مســــــ
إن الوال�ات المتحدة دعت  25/3/1988ر�تشــارد مورفي یوم 

عدم الق�ام �أي عمل ضــــد الصــــوار�خ، مشــــیرًا    إلىإســــرائیل 
ذا لى نفســـــــــــــها أي تعهدات بهأن إســـــــــــــرائیل لم تقطع ع  إلى

ــأن. وهذا الكالم �قوله مورفي یبدو �ما لو أنه تحر�ض   الشـــــ
 ل أن تعتدي.إلسرائیل من أجْ أمیر�ي 

ع الطرف  وفي هذه الحال یتســــــــــــــاوى الطرف المعتدي م
 عتداء.الذي �شجعه ضمنًا على اإل

و��قى ســــــــؤال: إذا �ان هذا هو موقف الوال�ات المتحدة 
فك�ف ســـــــــــ�كون موقفها لو أن  بینما الصـــــــــــوار�خ صـــــــــــین�ة،

ــوار�خ  ــلت علیها المملكة �انت صـــــــ ــوار�خ التي حصـــــــ الصـــــــ
 ؟سوف�ات�ة
ــین�ة التي حصـــــــــــلت علیها م إالمه ن الصـــــــــــوار�خ الصـــــــــ
(وهو إنجـاز نســــــــــــــجـله لألمیر  العر��ـة الســــــــــــــعود�ـة  المملكـة

بن عبـد العز�ز النـائـب الثـاني لرئ�س الوزراء في  ســــــــــــــلطـان
ران والمفتش فاع والطیووز�ر الدالعر��ة الســـــــــــعود�ة   المملكة

العام للقوات المســـــلحة) �اتت فجأة �أهم�ة طائرات األواكس 
اجبهـا أن تنـذر م�كرًا عن أي عـدوان إســــــــــــــرائیلي  التي من و 

 جوي �مكن أن تتعرض له قواعد الصوار�خ.
 ... وما قد �حدث هو من النوع الذي �ح�س األنفاس.

 1988) أبریل(نیسان  2 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 هتمام أمیر�ي متأخر خمس سنوات إ

ــانـــــب �حتـــــار المرء في هـــــذا اإل ــدفـــــاع من جـــ اإلدارة نـــ
�مشــاكلها. فها هو   اإلهتماماألمیر��ة نحو المنطقة العر��ة و 

وز�ر الخـارج�ـة جورج شــــــــــــــولتز بـدأ قبـل أ�ـام جولـة جـدیـدة،  
و�ان قبل أســـاب�ع أنجز رحالت مكو��ة ال یبدو أنها حققت  

ــا تتطلع إل�ـــــه اإل ع األوراق دارة التي بـــــدأت مرحلـــــة جمْ مـــ
 ستعدادًا لمغادرة البیت األب�ض.إ

 المرء و�تساءل:�حتار 
  نتـفاضــــــــــــــةاإلناشــــــــــــــئ عن مـفاجأة   اإلهتـمامهل أن هذا 

التي وضـــــــــعت اإلدارة األمیر��ة في موقف ال  الفلســـــــــطین�ة
  نتفاضةاإل�خلو من الحرج، ألنها إذا �انت لن تتعاطف مع  

ــینعكس على فإن وقوفها مع الحكومة   ــرائیل�ة ســـ هیبتها  اإلســـ
د في وســــمعتها وســــیبدو حرصــــها على حقوق اإلنســــان �فتق

 المصداق�ة؟ إلىنظر الرأي العام األمیر�ي 
 -�حـــدث ألن القمـــة األمیر��ـــة  اإلهتمـــاموهـــل أن هـــذا 

التي ســـــتنعقد في موســـــكو �عد �ضـــــعة أســـــاب�ع   الســـــوف�ات�ة
ــا�ا اإلقل�م�ة العالقة ــاكل والقضــــــ ــتكون قمة المشــــــ ، �عدما  ســــــ
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كانت القمة الماضـــــــــ�ة في واشـــــــــنطن هي قمة اإلتفاق على 
�خ النوو�ة، وأنه إذا �ان من الطب�عي  تحدید حجم الصـــــــــــوار 

أن تعـالج اـلدولـتان هـذا األمر �معزل عن اآلخر�ن في القمـة 
المـاضــــــــــــــ�ـة ألنـه �خصــــــــــــــهمـا من دون غیرهمـا، فـإنهمـا ال 

لعالقة تســتط�عان اإلتفاق على المشــاكل والقضــا�ا اإلقل�م�ة ا
في العـالم إذا ـ�انـتا لن تتـفاهمـا أوًال مع األطراف المعنـ�ة في 

مشـــاكل والقضـــا�ا، وهما من أجل ذلك نشـــطتا �ل في هذه ال
 الذي �خدم مصالحها وأهدافها؟ اإلتجاه

�المنطقة العر��ة من جانب اإلدارة   اإلهتماموهل أن هذا  
مشـاكل األمیر��ة سـب�ه فقط أنها المنطقة التي تتكاثر فیها ال

والقضـــــــا�ا اإلقل�م�ة وأن هذه اإلدارة لكثرة تجاهلها لمشـــــــاكل 
المــــاضــــــــــــــي تحــــاول أن تبــــدو أمــــام اإلتحــــاد  المنطقــــة في
في قمة موســــــــــكو �أن المنطقة "منطقتها" وأنها  الســــــــــوف�اتي
 أ�عد الحدود؟ إلىمهتمة بها 

�المسـتوى نفسـه،   السـوف�اتيوهل أن عدم تحرك اإلتحاد 
ــوف�ات�ة�ة أي أن �قوم وز�ر الخارج ــ�فاردنادزه �جولة  الســـــ شـــــ

األمیر�ان لن  متأكدون �أن  الســــوف�اتأن   إلىمماثلة، �عود 
�حققوا مــا تتمنــاه المنطقــة و�ــالتــالي فــإن تحر�هم �عــد جولــة 

 شولتز قد �كون مجد�ًا أكثر؟
من جانب اإلدارة األمیر��ة ناشــئ    اإلهتماموهل أن هذا 

 الفلسطین�ة ةفاضنتاإلعن قلقها إزاء شأن إسرائیل في ضوء 
من جهة أخرى، ثم في  العراق�ةمن جهة وصـوار�خ الحسـین 

ــوء مف ــوار�خ ضـــــــــــ اجآت غیر متوقعة من نوع مفاجأة الصـــــــــــ
ــین�ة ل ــعود�ة   لمملكةالصـــ ــوار�خ مماثلة العر��ة الســـ ور�ما صـــ

 قر��ًا للكو�ت؟
ضـــطرار إناشـــئ عن مخاوف من  اإلهتماموهل أن هذا 

 و�ین �ل من الوال�اترت�اط القائم بینها فك اإل إلىمصــــــــــر 
ــرائیل، وتر�د الوال�ات المتحدة � الذي  اإلهتمامالمتحدة و�ســـــــــــ

 رت�اط؟تبد�ه خالل جوالت شولتز تثبیت هذا اإل
�ســــــتهدف من جملة ما �ســــــتهدف    اإلهتماموهل أن هذا 

المشـــــــــــــــاعر التي ســـــــــــــــادت في المنطقـة العر��ـة في أعقـاب 
 العدوان األمیر�ي على لیب�ا؟

بب وراء هذا رها قد تكون هي الـســــــــــــ إن هذه الدوافع وغی
اإلدارة األمیر��ــة. وقــد  من جــانــب نت�ــاهالالفــت لإل  اإلهتمــام

ــا�ات الجمهور�ین تقوم على  �كون أهم هذه الدوافع أن حســـــــــ
أساس أنهم ما داموا سینجزون �عد �ضعة أساب�ع من خالل  

في موسكو الوفاق الدولي   السوف�ات�ة  -لقاء القمة األمیر��ة  
، وأن �ـل ا معـناه أنهم ـ�اقون في البـیت األب�ضالجـدـید، فهـذ

�س ر�غان ســـــــــــ�غادر و��قى جورج ما ســـــــــــ�حدث هو أن الرئ

بوش رئ�ســـــــــــــــًا، وتتجـدد بـذلـك الوال�ـة. تمـامـًا �مـا حـدث في 
، و�مــا هو الُحْكمبر�طــان�ــا التي واصـــــــــــــــل فیهــا المحــافظون 

 شتراكي.وثه في فرنسا مع الحزب اإلمتوقع حد
ــاس أن   األمیر�ي �المنطقة   تمامهاإلونقول ذلك على أسـ

 الُحْكمل�قائها في  العر��ة من جانب إدارة بدأ العد العكســــــــي
ــتغرَ  إذا �انت هذه اإلدارة   �ًا ولم �حدث من قبل إالّ یبدو مســـــ

ــاكل المنطقة العر��ة   ــعر �عقدة ذنب إزاء تجاهلها مشـــــــــ تشـــــــــ
القضـــــــــــــــ�ة  إلىطوال ســــــــــــــنوات... من المشــــــــــــــكـلة اللبـنانـ�ة 

ومـا نتج عن  اإلیران�ـة - العراق�ـةالحرب  إلى الفلســــــــــــــطین�ـة
 هذا التجاهل من �وارث.

تجـاه  إفي  نت�ـاهنـدفـاع الالفـت لإل ل إن هـذا اإلفي أي حـا
المنطقـــة العر��ـــة من جـــانـــب الوال�ـــات المتحـــدة ی�قى مفیـــدًا 
�ـالرغم من أنـه �حـدث متـأخرًا خمس ســــــــــــــنوات على األقـل. 
وفي السـنوات الخمس الماضـ�ة حدثت في المنطقة تطورات  

أن اإلدارة األمیر��ـــة تعـــاملـــت  لى درجـــة من األهم�ـــة إالَّ ع
أســــــــــــــاس أنها أمور ثانو�ة. ولو أن التعامل �ان معها على 

الخطورة   إلىكما �جب أن �كون لما وصــلت هذه التطورات 
 التي هي علیها اآلن.

أما لماذا هو مفید، فألنه سیز�ل �عض ما هو عالق في  
ــة  ــدوى العالقـ ــان من شــــــــــــــكوك حول جـ ــات األذهـ مع الوال�ـ

 المتحدة �األسلوب السائد حتى اآلن.

 1988) أبریل( نیسان 9 -لندن مجلة "التضامن". 

     

 التضامن... في سبیل الوفاق العر�ي

تدخل «التضــــــــــــــامن»  262هذا العدد الذي �حمل الرقم  
 سنتها السادسة. 

تهجـته  إنوـ�الـقدر اـلذي نشــــــــــــــعر �صــــــــــــــوابـ�ة الخط اـلذي 
ه  الخمس الماضــــ�ة، �القدر نفســــ   «التضــــامن» في الســــنوات

 ن �ستمر في المرحلة المقبلة. أن هذا الخط �جب أنرى 
وقد �كون من المناســــــــــــــب مع بدء ســــــــــــــنة جدیدة تحدید  

  :تيم�ادىء هذا الخط عل النحو اآل
عت�ار التضــــامن، �هدف وقضــــ�ة، مســــألة �جب  إ   - والً أ

المحنة التي یواجهها التضـــــــــــــامن، التمســـــــــــــك بها على رغم 
ي محاولة جادة لتحقیق  أنقضاض ال�عض على  إ  رغم  ىوعل

 بهدف تقو�ضها.   التضامن
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ــوصـــ إ - ثان�اً  ــ�ة و�هدف، خصـ ــامن، �قضـ  اً حترام التضـ
خر آ�عد  انه �حرز یوماً  ، وخصــوصــاً شــعب�اً  ه �ات مطل�اً أن

  .مواقع حصینة له
وتكون  الَّ إنـه �كـاد ال �مر یوم إفـ  ونت�جـة انـه �ـات مطل�ـاً 
�ما انه �كاد ال �خلو تصـــــــــر�ح   هنالك مطال�ة �التضـــــــــامن.

و�كون للتضــــــامن حصــــــة �بیرة    الّ إدلي �ه مســــــؤول عر�ي ی
تحقیق   إلىا یوجـه اـلدعوة إمـ ن هـذا المســــــــــــــؤول أفـ�ه، حـیث 
ــامن  ــنوات �ان من یدعو  أالتضـ ــع سـ ــح �ه وقبل �ضـ و ینصـ

لب �موقف تضـــامني،  و �طاأو ینصـــح �ه، أالتضـــامن،   إلى
دنى الـذي الحـد األ ن الوحـدة هيأ�ـ  اً ق�ـاـســــــــــــــ  هزام�ـاً إن�عتبر 

  اً ما نقرأ �الم اً ننا نادر إن فما اآلأ. بیلهـســـــــــــــ ي �جب العمل ف
تصــــــــر�حات وحدو�ة �عدما تقدمت    إلىو نســــــــتمع أ، اً وحدو�

 نفسهم.  أالتصر�حات التضامن�ة علیها لدى الوحدو�ین 
خمس ســــــنوات   يننا فأونحن في «التضــــــامن» نشــــــعر 

ـنا المجـال حتأنـنا أي هـذا المجـال، حـیث فقمـنا ـبدور ملحوظ 
ــم األمام اإلأ ــنا القســــــ ــامني، وخصــــــــصــــــ كبر من تجاه التضــــــ
هتمـامـاتـنا الصــــــــــــــحـافـ�ة. ألهـل القرار العر�ي اـلذین �عملون إ 

ل التضـــامن، وتفادینا نشـــر �ل ما من شـــأنه  جْ أ�صـــدق من 
   .التضامن �قض�ة شعب�ة إلىن �سيء أ

بد من جعل  نه الأ  ىر علثكأكثر و أصـــــــــــرار  اإل - ثالثاً 
ــاس أكثر رحـاـ�ة، وذـلك على أبیر هـامش حرـ�ة التع ـنه أســــــــــــ

قترب تحقیق التضــــــــامن. إتســــــــع هامش حر�ة التعبیر إكلما 
شــيء   ىو�لما ضــاق هذا الهامش �ات تحقیق التضــامن عل

ب �عض نـــه لوال حجـــ إذا جـــاز القول فـــ �ســــــــــــــتحـــالـــة و من اإل
الحقـائق عن الرأي العـام العر�ي لكـان لقطـاعـات هـذا الرأي 

ون تحقیق  ن �حولون دمر مع الـــــذین تحســــــــــــــم األأالعـــــام 
التضـــــــــــــــامن، ولكـانـت النغمـة الســـــــــــــــائـدة التي تعتبر تحقیق  

 .  ختفت تماماً إمبر�ال�ة التضامن �خدم اإل
قد �كون من المناســــــب القول هنا انه في خالل   - را�عاً 

ــنین تبین ــر ســ مبر�ال�ة هو عدم توافر ان الذي �خدم اإل عشــ
قصــى ن حالة تضــامن�ة �الحد األ�دنى، و التضــامن �الحد األ

 ىن تحقق للعـالم العر�ي معجزة علأســــــــــــــتطـاعتهـا إكـان في 
 زدهار. ستقرار �عني اإلستقرار. واإلصعید اإل

ــد �ـــاإل ــا ذلـــك اإلوال نقصــــــــــــــ زدهـــار المخـــادع زدهـــار هنـ
زدهار الناشــــــــــــىء عن نما اإل�الناشــــــــــــىء عن طفرة عابرة، و 

 القناعة.  ىتخط�ط مدروس وح�اة قائمة عل
خمس سنوات بهدي    ونحن في «التضامن» عملنا طوال

زدهـــار). اإل إلىســــــــــــــتقرار هو الطر�ق بتـــة (اإلالحق�قـــة الثـــا
ــنا نتســـــــــــــاءل أمة نجد حوال األأوعندما نتأمل في  ي أنفســـــــــــ

ــتقرار هو هذا اإلإ ــتقرار الذي ال یتم على  ســــــــــ ــ�ة  أســــــــــ رضــــــــــ
 امن�ة.  تض

لما ثما سـنعمل في سـبیل ذلك، م�نولن نكتفي �التسـاؤل و 
 نأشـــجعنا على ذلك  �فعلنا في الســـنوات الخمس الماضـــ�ة،  

وعندما  نجزناه في الماضـــــي �ان، على تواضـــــعه، جیداً أما 
، التي صدرت خالل  261عداد «التضامن» الـــــــــ أ  إلىنعود 

ي من صفحات هذه  أننا لم نسجل في  إالخمس سنوات نجد 
  و تجــاهالً أســــــــــــــتهــانــة �طرف، إو أحــد، أ�ــ  اً عــداد تجر�حــ األ
جه ، والتو جتماع�ةصـــــــــعید التنم�ة اإل  ىدوار مضـــــــــیئة علأل

ــي القومي المنزه عن األ ــ�اســ ــر�رة. ومثل هذا الســ غراض الشــ
عالمي العر�ي اـلذي نـنا المنبر اإلإالتعـامـل من جـانبـنا �عني 

ن هكذا ألل�ه، وهو إ�النســــ�ة  اً مة هاجســــ ســــتقرار األإ�شــــكل 
مة، و�الذات ل�ه األإزدهار وهو ما تتطلع  ستقرار �عني اإلاإل

حیث لن  2000العام   ىلجیل التســــــعینات العر�ي المقبل ع
تكون فرص التعا�ش ســــــــــــهلة امام المتخلفین عن تكنولوج�ا  

 .  يقرن جدید مدهش بتقدمه التقن
ــاً    نـنا نمـثل خـطاً اول  لـقد حـددـنا في عـددـنا األ - ـخامســـــــ

خمس ســــــــنوات من العمل  عالم العر�ي. و�عدي اإلف لیبرال�اً 
ــذا الخط، من دون  ــك علأوفق هـ حســـــــــــــــــاب  ىن �كون ذلـ

ن �ســــــــتمر  أن الخط اللیبرالي �جب أم�ة، نجد القضــــــــ�ة القو 
ســـــــــــس هذا أُ ل تثبیت جْ أعلى رغم العذاب الذي نواجهه من 

جتهاد،  إنت�جة  ح�اناً أ أرغم المتاعب التي تنشـــ  ىالخط، وعل
 ة قناعات.  �جو نتأ

نح�ــــــاز خر، الــــــذي �عتمــــــد مبــــــدأ اإلن الخط اآلأومع 
ــال واإل ــا نرى أ الّ إكثر، ألتزام، یر�ح ال�ـ ه ة تواجـــ ن االمـــ أننـ

ــمیر   إلىمرحلة تحتاج فیها  هم أ مبدأ (راحة الوجدان والضــــــــــ
عالم ـ�المـكاشـــــــــــــــفة  من راحـة الـ�ال). مرحـلة یتســــــــــــــم فیـها اإل

 والمصارحة. 
ن مسـألة التعامل مع أولقد تبین لنا طوال خمس سـنوات 

ي ضـوء فولى و سـلوب مخاط�ة في الدرجة األُ أنظمة هي األ
ــ�ة تأكد لن ــنوات الخمس الماضــــــــ مكان إن في أا تجر�ة الســــــــ

ــحافي تناول  ــ�ة أمر، وان  أي أالصـ ــلوب التناول هو القضـ سـ
ن لمس �عض القضــــــــا�ا ی�قى  أســــــــاســــــــ�ة. �ذلك تأكد لنا األ
ان اللمس قد و التعامل معها �حدة، و أضـــــل من تجاهلها، أف

یتسبب في نشوء حاالت من العتب في نفوس �عض الحكام 
ذه ومــادامــت هــ .نــه ال �قطع الجســــــــــــــورأال إوالمســــــــــــــؤولین، 

 .ن المخاطر تكون اقلإقائمة ف الجسور
ــامن» تعاملنا مع �عض  إ -ســـــــادســـــــاً   ننا في «التضــــــــ

و تحدیدا مع �عض الممارســـات لدى هذا أالقضـــا�ا العر��ة، 
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عادة النظر في هذه إ بد من    نه ال أ ساس  أ و ذاك، على  أ النظام 
 مرت�ة الطقوس.    إلى الممارسات والتي تصل عند ال�عض 

عــادة النظر إ ن أ عت�ــار نــأخــذ في اإل  وفي تعــاملنــا هــذا �نــا 
 و عمل�ة درء للمخاطر.  أ عت�اره وقا�ة  إ ما �جوز  ح�اناً أ تشكل 

وقد تعززت   توجه من جانبنا ســــ�ســــتمر، خصــــوصــــاً وهذا ال 
ــأـنه. واـلذي عزز ـهذه القـناـعات هو   ن هـناـلك  أ قـناـعاتـنا في شـــــــــــ

ــوف�ــاتي في هــذا  محــاولــة تــار�خ�ــة تحــدث داخــل اإل  تحــاد الســـــــــــ
 تجاه.  اإل 

عادة نظر إ ق�ادة مثل ق�ادة غور�اتشــــــــوف تقوم � �انت واذا  
ر ن تحمي النظام من مخاطر التفج أ یل لها ومن شــــــــأنها ث ال م 
ــتغر إ مع   ال تحدث عمل�ات أ  �اً طاللة قرن جدید، فهل �عود مســــ

و ذاك، في ســـــــــــــبیل  أ عادة نظر من جانب هذا النظام العر�ي إ 
 تفادي مخاطر التفجر؟  

ن االنظمـــــة  أ عت�ــــار خــــذ في اإل ونحن نقول ذلــــك مع األ 
عادة النظر المطلو�ة �ثیرة وتعاملنا  إ   إلى العر��ة التي ال تحتاج  

ــا�ا العر��ة من  ف  ــامن» مع �عض القضـــــــ عادة إ ل  جْ أ ي «التضـــــــ
ذا �ـانـت إ نـه أ النظر ینطلق من �عض الحقـائق الثـابتـة، ومنهـا 

ـــفت إك قـ�ادة غورـ�اتشـــــــــــــوف  ـعادة النظر في  إ ـنه الـبد من  أ تشـــــــــــ
ام العالم  فهل �ثیر على معظم حك  صـول التطبیق المار�سـي، أ 

 مدوا االمر نفسه؟  ن �عت أ العر�ي 
ن اعادة النظر هي حالة قوة للحاكم إ ذلك �مكن القول    �لى و 
 ق من نفسه.  ث الوا 

ن تكون الســـــــنة أ   إلى ننا مع بدء ســـــــنة جدیدة نتطلع أ ی�قى 
الجدیدة من «التضــــــامن» هي الســــــنة التي یتحقق فیها الوفاق  

سـتق�ال لحظة تار�خ�ة  إ ه�ة أ لم على  لعا ن ا أ  اً العر�ي، خصـوصـ 
في   اً عالن عن والدـته قر��ـ لوـفاق اـلدولي اـلذي ـ�ات اإل تتمـثل ـ�ا 

ن  ســاب�ع في موســكو بین الرئ�ســیْ أ نها�ة القمة التي ســتنعقد �عد 
ــوف و  ــود ف � ر�غان وغور�اتشــــــــ ن  إ ذا تعثر الوفاق العر�ي المنشــــــــ

ــط في هذا اإل  ــتمر تنشـــ ــتســـ ــامن» ســـ ن تحین أ   إلى تجاه «التضـــ
 .  ظة تحق�قه لح 

ـــعارهـا اـلذي طرحـناه مـنذ أ  نـها مجـلة إ ول  الـعدد األ ل�س شـــــــــــ
ــذا التجمع العر�ي أ و  ؟ الخل�ج  إلى العرب من المح�ط  ل�س هـــ
 من دون وفاق... ومن دون تضامن؟    الهائل لن �كون فعاالً 

ــــ  ــوـصــ �عدما بدأ العد العكســــــــي  اً والرد عل ذلك نعم. خصـــــ
 . مر لأل  ر�ع ك س لنضوب الثروة العر��ة و�ات البد من تدارُ 

 1988ن (أبریل) نیسا 9 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 غ�اب رجل الوفاق المتعثر 

  غتـ�الـما زالوا أهـداـفًا لإل  الفلســــــــــــــطینـ�ةـما دام ـقادة الثورة 
فهــذا معنــاه أن هــذه الثورة فعــالــة وأنهــا تقلق العــدو وأنهــا إذا 
كانت �الفعل مشــتتة فإن إســرائیل ما زالت �ســبب هذه الثورة  

ــنة من القهر والترهیب والعدوان غ ــتقرة وأن أر�عین ســ یر مســ
 المطلوب. اإلستقرارلم تحقق لها 

وما دام الذین �ســــــتشــــــهدون في هذه الثورة هم الذین في  
ــة والــــذ ــاعــــدة أي الــــذین �خططون و�عطون القمــ ین في القــ

األوامر و�ــذلــك الــذین ینفــذون األوامر و�قومون �ــالعمل�ــات 
صــــاح�ة قضــــ�ة وأنها �الفعل الرقم  فهذا معناه أن هذه الثورة

 الصعب.
وما دامت هذه الثورة قادرة على أن تتولى تنشــــــــــئة جیل  

ســــتطاع أن یهز �الحجارة أمن إســــرائیل فهذا معناه أن هذه  إ
 الثورة مستمرة �الفعل وحتى النصر �التأكید.

ئیلیین  نط�اعات �خرج المرء وهو �سمع أن اإلسرابهذه اإل
قترفوه في بیروت. وفي ن إكرروا في تونس مــــا ســــــــــــــبق أ

الشــــــــــــــعب�ـة داخـل  ســــــــــــــتهـدفوا الـذین یتولون التعبئـةن إالمرتیْ 
ــي المحتلة. إغتالوا أبو جهاد �الطر�قة التي إ  غتالوا األراضــــــــــ

 النجار و�مال عدوان و�مال ناصر. بها یوسف
نط�ـاعـات �جـد المرء نفســـــــــــــــه حز�نـًا  جـانـب هـذه اإل �لىو 

ــه. الحزن ألن الــذ ي فقــدنــاه في ومطمئنــًا في الوقــت نفســـــــــــــ
ــارة �برى.  تونس هو من النوع   اـلذي �شــــــــــــــكـل غـ�اـ�ه خســــــــــــ

مـــــا زالـــــت في عز  الفلســــــــــــــطین�ـــــةطمئنـــــان ألن الثورة واإل
دمـــا تكون الخصــــــــــــــو�ـــة قـــادرة على أن تعطي و�ـــالـــذات عنـــ 

 العطاء. إلىالحاجة قصوى 
ــارة   وغ�ــاب أبو جهــاد وفي هــذه المرحلــة �ــالــذات خســـــــــــــ

سـة لمحاولة نكو  الفلسـطینيللتوحد الغائب عن سـاحة العمل  
ــل في األـ�ام القلیـلة  ـتآلف القلوب التي خطـت نحو األفضــــــــــــ

في النفوس  نتفاضــةاإلالماضــ�ة �فضــل الوهج الذي أحدثته 
لـك الوهج الـذي أحـدثـه في والـذي �ـان مثـل ذ الفلســــــــــــــطین�ـة

في أعقاب هز�مة   الفلسطینيالنفوس العر��ة النشاط الفدائي 
1967. 

على الثورة  وصـــــــــح�ح أن خســـــــــارة القائد تكون صـــــــــع�ة 
أن   لثورة خسرت الرجل الثاني، إالَّ خصوصًا إذا �انت هذه ا

أبو جهاد �ختلف، ذلك أن إســـــــتشـــــــهاده   إلىســـــــ�ة األمر �الن
ــتشــــهاد أمن�ة الم�جعل اإل ناضــــل. وعند تحقق هذه الحالة ســ

فإن القضـــ�ة تصـــ�ح أكثر صـــال�ة و�صـــ�ح المناضـــل أكثر 
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لخیر في هذه  إ�مانًا �قضـیته. ومن المهم أن نتذ�ر ونذ�ر �ا
المناس�ة أن من عوامل النصر الذي حققه الج�ش المصري 

هو أن قــائــدًا بنقــاء عبــد المنعم ر�ــاض �ــان قــد  1973عــام 
لتي �ان الج�ش المصـــــري ســـــتشـــــهد قبل ذلك في المرحلة اإ

 .1967بدأ �عد نفسه لكي یثأر من هز�مة 
ــارة لعمل�ة الوفاق   �لىو  ذلك أن غ�اب أبو جهاد هو خســ

ت �ثیرًا و�ــادت تثمر بین الثور�ین ســــــــــــــواء �ــانوا التي تعثر 
ظ�م الواحد أو أبناء التنظ�مات المتنافســـة، وخســـارة  أبناء التن

بین الثورة واألنظمة أ�ضــــــــًا لعمل�ة الوفاق التي تعثرت �ثیرًا 
العر��ــة ألنــه �ــان مز�جــًا من رجــل الثورة ورجــل الــدولــة في 

 الوقت نفسه.
ة فجر یوم  ع إطاللســـتشـــهد مإو��قى أن أبو جهاد الذي 

  فلســـــطینيكر�م هو األول من شـــــهر رمضـــــان هو أول قائد 
سـتضـافة جثمانه ر�ما ألنه أول قائد  �حدث تنافس من أجل إ

فر على نفســه الحســاســ�ة لظل فوَ فلســطیني �قي �عیدًا وفي ا
ــأ �شـــــــــــــــكل عفوي ـلدى الحـكام عـندـما �جـدون أن  التي تنشــــــــــــ

 .أكتافهم تحتك �أكتاف قادة منظمات أو تنظ�مات
ولقــد �قي أبو جهــاد �عیــدًا من دون أن �فقــد ســــــــــــــنوات  

هتمامه �القضــ�ة األســاســ�ة. واســتطاع خالل خمس ســنوات إ 
التي واجهتـها في  الفلســــــــــــــطینـ�ةأن یـثأر من محـنة المـقاوـمة 

ــل إلبنان ثم  ــتطاع �فضـــ ــةاإلســـ لها التي عمل من أجْ  نتفاضـــ
 �لى، بل و الفلســــــطین�ةالثورة  إلىعت�ار  �صــــــمت أن �عید اإل

 ي �عاني منذ أر�عین سنة.ب الذالشع
ــر.   ــًا أن أبو جهاد مثل جمال عبد الناصـــــــــــ ی�قى أ�ضـــــــــــ
ــین. و�الهما رحل قبل  كالهما رحل وهو في الثان�ة والخمسـ

ثمــــار مرحلــــة الترم�م. وتلــــك أقــــدار الزعــــامــــات أن �قطف 
 التار�خ�ة. ال�قاء للثورة والبر�ة �أم جهاد.

 1988) أبریل( نیسان 23 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 حالة تحر�ر واحدة 
 وسط حاالت إحتالل �ثیرة

ــنتین و�ضـــــــعة   �لىاهلها و  إلى�ام تعود «الفاو»  أ�عد ســـــ
ــوا  ــوا العراقیین وحدهم ول�ســــــــــ ر�عها واألهل والر�ع هنا ل�ســــــــــ

 الخل�ج.  إلىنما هم العرب من المح�ط �الخل�جیین وحدهم و 

�ام ال تعود «الفاو» �موجب  أو�عد ســـــــــــــنتین و�ضـــــــــــــعة 
ما تعود  إنالمســاعي الحمیدة وقة مقا�ضــــــة وال �موجب صــــــف

 الفروس�ة.  ىبعملیة تحریر قائمة عل
ل الظروف الراهنة التي تع�شـها  سـتعادة «الفاو» في ظ �و 

كثر من معنى فهي من جهة رسـالة جدیدة ت�عث  أمة لها األ
امبها ق�ادة  الســـــوف�ات�ة   -میر��ة القمة األ إلىحســـــین  صـــــدَّ

ــتنعقد �عد  ــكو. وهنالك فرق �بیر بین   ماأ�التي ســـــ في موســـــ
ان تنـاقش هـذه القمـة الوضــــــــــــــع في المنطقـة بینمـا «الفـاو» 

ــا تم تحر�ر   نأحتالل و�ین تحـــت اإل ــة بینمـ ــاقشــــــــــــــ تتم المنـ
 «الفاو» في عمل�ة عسكر�ة شجاعة. 

الطر�قـة التي  ىســــــــــــــقـاط لنظر�ـة الحـل �ـالثغرة علإوهي 
ــوار ودفعت إ ــنجر وتم تطب�قها في الدفرسـ ــر بتكرها ��سـ مصـ

 الثمن ال�اهظ نت�جة لذلك. 
�ســــــــــتعاد �القوة حتى   ن ما یؤخذ تحایالً أ إلىوهي تأكید 

 ذا طال الزمن. إ
ســتثنائ�ة.  إســتثنائي وفي ظروف إنتصــار من نوع إوهي 
عتـ�ار ان الج�ش العراقي ال �شــــــــــــــكو من خذ في اإلومع األ
ــارات قلة اإل ــر أال  إنتصــ ــتعادة «الفاو» �أتي بینما  إن نصــ ســ

 ىصــــــــــار ی�قي علإنت  إلىشــــــــــد الحاجة أعر��ة في النفوس ال
دنى و�دعم الســــــــــــعي ولو في الحد األ الصــــــــــــف متماســــــــــــكاً 

ــل من أجْ  ل تحقیق الحل الذي �عطي �ل ذي حق  المتواصـــــ
 حقه.  

للتهدیدات التي  ن �ضـــــع حداً أنتصـــــار من شـــــأنه إوهي 
رب» ضـد المملكة العر��ة السـعود�ة من یوجهها « أ�ات الح

فوضـــى في موســـم الحج الذي تقترب  خالل التلو�ح بنشـــر ال
�امه، وضــــد الكو�ت التي �انت طائرتها المدن�ة المخطوفة أ

ــایرانم اإلكْ بوحي وتـــدبیر وتخط�ط من الحُ  زالـــت حتى   ي مـ
رهینـة على  1988 - 4 - 19كتـا�ـة هـذه االســــــــــــــطر یوم 

ونعني   إیرانمع موقف  اً تعـــاطفـــ كثر الـــدول العر��ـــة أرض أ
من  ىالخـاطفین علیهـا وعلبهـا الجزائر، ومـازاـلت ســــــــــــــ�طرة 

فیها من ر�اب تؤ�د حالة عجز عر��ة ناشــــــــــــــئة في الدرجة 
ــم الموقف مع العناد اإلاألُ  ي وطوال یرانولى عن عدم حســـــــــــ

ي یتطاول على هذه الدولة العر��ة  یرانم اإلكْ ســــنتین �ان الحُ 
عد و�رفض ما یتم عرضـــه عل�ه من أو تلك و�ان یهدد و�تو 
«الفاو» في ق�ضـــته وانها   نأســـاس أمشـــار�ع للتســـو�ة على 

ي �قعة  أمیناء «تصـــــــــــــدیر الثورة» التي �حلم بنشـــــــــــــرها في 
 الم�ة مستقرة.  إس

ســـــــــتعادة «الفاو» هي �مثا�ة وضـــــــــع حد  إن  إومن هنا ف
ــالً  ــتحقاق إنه میدال�ة أعن  للتهدید والوعید فضــــ ــاف�ة  إســــ ضــــ
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امتوضــــــــــع على صــــــــــدر الرئ�س  الذي �خطط و�قود   صــــــــــدَّ
ــكر�ین في رض المعر�ة عندما �كون أ و�هنىء القادة العســــــــــ

ــار من نوع اإل ــو�ة إنتصـــــــ نهاء ثغرة «الفاو» التي �انت شـــــــ
 مزعجة في خاصرة القدرة العسكر�ة المتألقة. 

ســتعادة «الفاو» هي تأكید للقدرات العســكر�ة  إن  أومثلما 
ــ�اســـــــــي من جانب ق�ادة    نإفالعراق�ة المتنام�ة  التعامل الســـــــ

ام دق ســـــــعي هذه  جاز تأكید لـصــــــ نحســـــــین مع هذا اإل صـــــــدَّ
اه السالم. وعندما تؤ�د هذه الق�ادة  ج�ة تلق�ادة ون�اتها الطیِّ ا

في  كــدتــه مراراً أرض «الفــاو» �عــد تحر�رهــا مــا أ ىوهي عل
ن ال طر�ق غیر طر�ق  أحتالل «الفــاو» إالمــاضــــــــــــــي قبــل 

نظمة الحق في أو  اً شــع�  �یرانن العراق و الســالم وان «لكل م
رضهما وم�اههما أعلى  ي س�ادتهمافما تختاره ولهما الحق 

ــانون الـــدولي ومیثـــاق األأو  ــا �موجـــب القـ مم المتحـــدة جوائهمـ
ن أســـتقرار في المنطقة من دون  ي الع�ش واإلفولهما الحق 

ینفص غــاز أو محتــل هــذه الم�ــادىء أو یتجــاوز علیهــا»، 
متناع عن التدخل في الشـؤون الداخل�ة ن اإلإ« �ضـاً أوتؤ�د 

لتخدم   وتصــرفاً   الً ن تأكیدها قو ن ن�ة البد مســْ للغیر ��ادرة حُ 
سـتقرار دول المنطقة وفي مقدمتها دول الخل�ج العر�ي»...  إ
امن ق�ادة إ ــدَّ ــین عندما تفعل ذلك ف صــــ نها تدعو بذلك إحســــ

م كْ الحُ ن تتعامل مع  أل  جْ أخرى من  الدول الكبرى والدول األ
ساس جدید یتناسى مع المرحلة الجدیدة التي أي على  یراناإل

ــها الع ــوء الوفاق الدولي �ط�عته الجدیدة   فيالم  �ع�شــــــــــ ضــــــــــ
ن للحروب وال للصــــــــراعات التي تهز حیث ال مجال �عد اآل

 ستقرار العالمي. اإل
اموز�ادة في التوضــــــ�ح فان ق�ادة  ظهرت  أحســــــین  صــــــدَّ

هم�ة جاز العســـكري ال�الغ األنســـلوب تعاملها مع اإلأقوتها �
ال إ عنـدمـا �ررت الموقف الثـابـت الـذي ال تترك منـاســــــــــــــ�ـة 

تصـاالت التي تجر�ها مع ي اإلفوتثیره في المحافل الدول�ة و 
ن هنالك �عض ال�طء في أصدقاء. و�الرغم من  شقاء واألاأل

تفهم قوة هذا الموقف إال أنه الموقف التار�خي الذي س�كون 
همیتها عن الق�ادة التي تتمســــك �الســــالم  أ �مثا�ة شــــواهد لها  
ذي ال ورقـــة عنـــده الـــ م كْ قتـــدار مقـــابـــل الحُ وهي في ذروة اإل

ــة عل الناس  ىســـــــوى ورقة المعاندة فقط وهي ورقة مفروضـــــ
 م. كْ �قوة الصفة الدین�ة لهذا الحُ 

ــنتین من إن  أی�قى  ــتعادة «الفاو» وتحر�رها �عد ســــــــــ ســــــــــ
همیتهــا أتفوق �ــ  ســــــــــــــتعــداد هي عمل�ــةالمكــابــدة والمثــابرة واإل

لتهــا بر�طــان�ــا الى مــا �شــــــــــــــ�ــه  حرب «الفو�النــد» التي حوَّ 
 ى ذ�رى وطن�ة.  �لو رة سطو األ

ــاً أی�قى  امالرئ�س   أن �ضـــــــ ــدَّ ــ�ع   صـــــــ الذي �علق منذ ســـــــ

ــنوات األ ــمة و ســـ ــدور المقاتلین أنوســـ ــجاعة على صـــ واط الشـــ
المتمیز�ن في حرب مفروضـــــــة على العراق هو الجدیر قبل 

ن یتم تز�ین صدره بوشاح التحر�ر الذي هو أخر �آحد  أي أ
ــاً  ــاح الفاو» خصــــوصــ اثرت ف�ه  أننا في عالم عر�ي تك «وشــ

راضیها أقطار المهددة اضیها واألأر قطار المحتلة  حاالت األ
وى حالة تحر�ر واحدة �قوة اال�مان حتالل ولم تحدث ـســــ �اإل

طاللة إ�القض�ة والق�ادة ونعني بها حالة تحر�ر «الفاو» مع  
 شهر فضیل.  

ن رمضـــــــــــــان �ر�م إمثولة ألى إولعل هذه الحالة تتحول 
لــذین قــاتلوا من ح�ــة للــذي قــاد ولن هللا اكرم. وت��ــالفعــل. و 

 لى ر�عها. �هلها و أ  إلىن تعود «الفاو» أل جْ أ

 1988نیسان (أبریل)  23 -امن". لندن مجلة "التض

     

 اللغم ال�اكستاني: ض�اء الحق 

نفراج أولي إفي الوقــــت الــــذي الحــــت في األفق بوادر 
 مالُحكْ حادثة الطائرة الكو�ت�ة المخطوفة، فتح   إلى�النســــــــــ�ة 

ســـــــتفزاز�ة وتنطوي على الكثیر ملف الحج �طر�قة إ يیراناإل
من التحــدي. وقــد تمثــل ذلــك بتصــــــــــــــر�حــات للخمیني بثتهــا  

، و�انت المفاوضـات 12/4/1988إذاعة طهران یوم الثالثاء 
الجزائر بدًال  إلىنتقال الطائرة الكو�ت�ة المخطوفة  في شــأن إ

ذه  من �قـــائهـــا في الرنكـــا قطعـــت شــــــــــــــوطـــًا طو�ًال. وفي هـــ 
ي  إیرانألف   150القول إن   التصـــر�حات شـــدد الخمیني على

ذلك قوله إنه   إلىسیؤدون فر�ضة الحج هذا العام. وأضاف  
من المســــــــــتحیل أن یؤدي الحجاج فر�ضــــــــــة الحج من دون 

ــذَّ  ــاهر، وحـ ــة منْ التظـ ــاولـ ــة من محـ ین من ییراناإلع ر المملكـ
 التظاهر.
 سر�عًا.ستفزاز  جاء رد الفعل السعودي على هذا اإلولقد  

أمر بتشـــكیل لجنة على مســـتوى  عز�ز بن عبد ال فالملك فهد
عال لدراســـــة إجراءات األمن التي ســـــتتخذ في مكة المكرمة 
أثنــــاء موســــــــــــــم الحج هــــذا العــــام. ووز�ر الــــداخل�ــــة األمیر 

بن عبد العز�ز أدلى بتصـــــــر�حات وصـــــــف فیها �الم   نا�ف
ین في شــــأن إصــــرارهم على عدد الحجاج و�صــــرارهم ییراناإل

 إلىم ال ق�مة له"، مضــــــ�فًا على التظاهر �أنه "هرطقة و�ال 
العر��ـة   المملكـةذـلك قوـله "إن قرار �صــــــــــــــدر أصــــــــــــــًال من 

وما تقرره هذه البالد هو الذي سـ�كون وأمن الحج السـعود�ة 
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ن �خالف ذلك سـ�جد  والحجاج سـنفرضـه على أي إنسـان ومَ 
 لدینا یدًا قادرة على ردعه".

 إلىیـــــدعو  يیراناإل ْكمالحُ وهـــــذا الموقف من جـــــانـــــب 
في تفاصـــیله الكثیر من  ن یتأملراب، و�طرح أمام مَ ســـتغاإل

 ستفهام.عالمات اإل
فهو ـ�أتي �عـد أن أجمع المســــــــــــــلمون والعرب، أو فلنقـل 
أجمعت األكثر�ة الســـــاحقة من المســـــلمین والعرب في العالم 
على أن الحج �جـب أن ی�قى في منـأى عن المشـــــــــــــــاحنـات 

ــ�ةوالتظاهرات  ــ�اســـ ل واألعمال الغوغائ�ة، وذلك من أجْ  الســـ
 أن یؤدي المسلم فر�ضة الحج �طمأنینة.

ــم�ة  وهو �أتي �عدما أدانت ال مؤتمرات اإلســـــــالم�ة الرســـــ
ــهدتها ــغب التي شـــــ ــعب�ة أحداث الشـــــ مكة المكرمة في  والشـــــ

�ارثة    إلىو�ادت تتحول  )1987موســــــــــم الحج الماضــــــــــي(
 دمو�ة.

ــار حول   ــاق الحصـــــ   يیراناإل الُحْكموهو �أتي �عدما ضـــــ
نت�جة للممارســـات المشـــار إلیها، وغیرها �ثیر. ولوال النافذة 

، إذا جاز القول، من دون يیراناإلال�اكســــــــــتان�ة لكان البیت 
 نوافذ. ولنتصور حال بیت ال نوافذ له.

أن  ل�س مفـــاجئـــًا، إالّ  يیراناإلن الموقف إوصــــــــــــــح�ح 
الطر�قة التي تم اإلعالن بها عنه تشــــــــــــكل مفاجأة. ذلك أن 
ــدر من القمـــة ومن الخمیني  فتح ملف الحج المقبـــل صــــــــــــــ

ون سیؤد  يإیرانألف    150أن اإلعالن عن أن    شخص�ًا. ولو
ــة الحج لهـذا العـام جـاء من مســــــــــــــؤولین في   الُحْكمفر�ضــــــــــــ

أو من �عض "آ�ــات وحجج هللا" األقــل رت�ــة دین�ــة   يیراناإل
ل إعــــادة النظر في األمر، من الخمیني لكــــان من المحتمــــَ 

ــعلكن اإلعال  ب إعادة ن أتى من القمة. و�ذا �ان من الصــــــــــ
ــ�ة  م دول العال   إلىالنظر في أي قرار �أتي من القمة �النســــــ

الخمیني یبدو    إلىالثالث، أو معظمها، فإن األمر �النســــــــ�ة 
ســتحالة، حیث إنه یتصــف �العناد و�عدم  على شــيء من اإل
 إلىطوة ســــــــــــــیتخـذهـا، أو مســــــــــــــأـلة یـدعو العودة عن أي خ

 .الُحْكمال منذ أن تسلم على هذه الح عتمادها. وهوإ 
ین ییراناإلذلـــك أن تحـــدیـــد الخمیني لعـــدد الحجـــاج  �لىو 

�مئة وخمســـــین ألف، و�صـــــراره على أن یتظاهروا في مكة،  
ــعود�ة    المملكةوتحدید  ــین ألفًا العر��ة الســــ لهذا العدد �خمســــ

فقط، ومن العمر الـــذي ال یوحي �ـــالر��ـــة، معنـــاه أنـــه �ـــات  
ــم هناك موقفان واـضــــ  ــلم موســـ ــوح. ولكي �ســـ حان �ل الوضـــ

أو على  يیراناإللمطلوب هو تراجع في الموقف  الحج فإن ا
د من األقل تراجع نســــــــــــــبي في مســــــــــــــألة عدد الحجاج وتعهُّ 

�ـأن ال �كون هنـاـلك تظـاهر. وهـذا التعهـد ال  يیراناإل الُحْكم

 �كفي أن �كون شفه�ًا.
وأغلــب الظن أن الخمیني عنــدمــا حــدد بهــذا الشــــــــــــــكــل 

ــة ییراناإلجئ أن عدد المفا ــیؤدون فر�ضـــــــ الحج ین الذین ســـــــ
ألفًا، وأن من حق هؤالء أن یتظاهروا فإنه   150  إلىس�صل 
ن �علن التعبئـة و�فتي في معرض التحر�ض بوجوب  بـدا �مَ 

ن �عطي الضــوء األخضــر للذین التظاهر. �ذلك أنه بدا �مَ 
ــد  ــة في مســـــــــــــــــاجــ ــة الجمعــ ــذات  - إیرانیلقون خط�ــ ــالــ و�ــ

حرضـــــــــــوا منذ اآلن وحتى اقتراب أ�ام ن ��أ -رافســـــــــــنجاني 
هـــذا "یوم المواجهــــة". ومثــــل  لالنــــاس على التــــأهـــب الحج 

التحر�ض في أ�ام فضـیلة مثل أ�ام شـهر الصـوم له أثره في 
 نفوس الناس.
ســــــــــــــتعـدادات نـه �حز في النفس أّال تكون اإلاو�قـدر مـا 

لموســــــــم الحج هادئة و�عیدة عن �ل ما من شــــــــأنه أن یلقي  
ــه یتمنىظالًال على  ــ�ة الكر�مة، �القدر نفســـــــــ   هی�ة المناســـــــــ

 الُحْكمالمرء لو �حـدث مـنذ اآلن ضــــــــــــــغط إســــــــــــــالمي على 
ــْ  يیراناإل ــاســــــــــــــ�ــــة في منــــأى عن أي من أجــ ل إ�قــــاء المنــ

نظروا منغصـــــــــات، و�حیث ال �قول هذا الشـــــــــعب أو ذاك: ا
 المقدسة. ماذا �فعل المسلمون �أ�امهم

ولــة ومثــل هــذا القول تردد �شــــــــــــــكــل مــا في أعقــاب محــا
مناســــ�ة تســــیل   إلىین الماضــــ�ة تحو�ل موســــم الحج  ییراناإل

فیها الدماء، بدل أن تكون مناســـــــ�ة للتعبد. لكنه في ضـــــــوء 
 ما حدث قد �أتي القول هذه المرة �شكل أكثر وضوحًا.

حتمال إذلك ال نســـــقط من الحســـــاب  إلىوعندما نشـــــیر 
لتحــــــدي م�كرًا، ومن جــــــانــــــب الخمیني  أن �كون إعالن ا

ســـــتهدف تعطیل موســـــم الحج �حیث إن ألوفًا من م�اشـــــرة، �
ــتى أنحاء العالم و�الذات مَ  ــلمین في شـــ ــن المســـ ن هم في ســـ

ــة الحج هـذا العـام، على  متـقدمـة یترددون في ـتأدـ�ة فر�ضــــــــــــ
ض، وعلى د، و�حرِ د، و�توعّ أســـــــاس أن الخمیني نفســـــــه یهدِّ 

لتزمت �موقف حازم.  إلســــعود�ة  العر��ة ا  المملكةأســــاس أن  
ســـه قائًال:  ى أن یتســـاءل المســـلم بینه و�ین نفوالتعطیل �معن

مـا دامـت تـلك هي الحـال، ومـا دام ال ـقدرة لي على مواجهـة 
�الســــكاكین أو �إشــــعال الحرائق،   اإلیران�ةمحاوالت الشــــغب 

أجواء هادئة فلماذا أتوجه   إلىوما دامت الفر�ضـــــــــــــة تحتاج 
 ا العام؟لتأد�ة الفر�ضة هذ

ســــم الحج. وحدوث  ومثل هذا التســــاؤل �كفي لتعطیل مو 
ــذا األمر ال ــل هـ ــة  مثـ ــأد�ـ ــام عن تـ ســــــــــــــمح هللا، أي اإلحجـ

الفر�ضـــــة، هو جانب من جوانب الخطة التي یبدو واضـــــحًا 
ین اـلذین ییراناإلمن إصــــــــــــــرار الخمیني على أن �كون عـدد 

ألفًا، وعلى أن یتظاهروا خالل الحج،  150یؤدون الفر�ضــة 
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 ها تستهدف تحقیق فتنة �برى.إن
ــ�ح هنا �أومن الضــــــــروري ا ــلم �مكن أن لتوضــــــ ن المســــــ

أنه  ل أن یؤدي فر�ضـــــــــة الحج، إالّ یتحمل المشـــــــــقة من أجْ 
 ل المخاطر.یتردد في مسألة تحمُّ 

ــًا �أن الن�ات   ــ�ح أ�ضــــــــــ ــروري التوضــــــــــ كذلك من الضــــــــــ
، ق�اسًا �ما حدث العام الماضي، و�ما یتم التخط�ط  اإلیران�ة
إذا لم  �ــة على اإلطالق، هــذاالمقبــل، ال تبــدو طیِّ  لــه للحج

ات شــــــــر�رة. وفي هذه الحال فإن الخمســــــــین ألفًا نقل إنها ن�
ــعال  ــ�أتون إلشــــ ــین ألفًا، ما دام هؤالء ســــ مثل المئة والخمســــ

 ل تأد�ة الفر�ضة.الفتنة ول�س من أجْ 
أن الخمیني نفســــــه    إلىوفي هذا اإلطار تجدر اإلشــــــارة 

 إمكان�ة إلغاء فر�ضة الحج. ىإلن د قبل شهر�ْ مهَّ 
دانة اإلســـــــــالم�ة للموقف أن حمالت اإل  و�بدو واضـــــــــحاً 

تخذتها طوال األشـهر العشـرة  في شـأن الحج، التي إ يیراناإل
الماضـ�ة ندوات ومؤتمرات وشـخصـ�ات إسـالم�ة لم �سـتقبلها  

عتبرهـا نوعـًا من �ـالجـد�ـة المطلو�ـة، أو أنـه إ  يیراناإل الُحْكم
ــ�حة، وأنه رد على التحدي بل أن ینظر إلیها على   أنها نصـ

 ستفزاز وتولى الرد الخمیني نفسه �ما أشرنا.اإلذلك �
 الُحْكمل�ة �ضـــــــــــغط إســـــــــــالمي على ن هنا فإن المطاومِ 

ــب   يیراناإل ــا هو أكثر من الموقف اللفظي وتوجـ ــب مـ توجـ
 الُحْكمالتلو�ح �إجراءات، أكثر مما تســــــــجل إدانة ال �أخذها 

 على محمل الجد. يیراناإل
اءات، أمر والتلو�ح من جـانـب اـلدول اإلســــــــــــــالم�ـة �ـإجر 

  ســـــ�اســـــ�ةتتعلق �قضـــــ�ة  مبرر على أســـــاس أن المســـــألة ال
ــأنها اإل�مكن أ جتهاد، و�نما تتعلق بر�ن من ن �كثر في شــــــــ

م كْ أر�ان اإلسـالم. �ما أن التلو�ح �إجراءات ل�س خدمة للحُ 
ــ�ة   ــروعة عن مناســــ ــعودي، �قدر ما هو حالة دفاع مشــــ الســــ

قى  �جــب أن ت�قى في منــأى عن المنــازعــات، و�جــب أن ت�
 �مثا�ة الحلم للمسلم، و�جب أن ت�قى على صفائها.

ن �قع على عــاتقهم واجــب ممــارســــــــــــــــة  ولعــل أكثر الــذی
�ة  هم الذین تر�طهم عالقة طیِّ  يیراناإل الُحْكمالضـــغط على 

من المســـــــــــلمین عر�ًا وغیر عرب. وفي مقدمة هؤالء  إیران�
ــ�ة �عد   ــجل مناســ ــ�اء الحق الذي �ســ ــتاني ضــ الرئ�س ال�اكســ

ــابتإأخرى  ــًا من �دًا عن العرب و عــ ــال إیرانقترا�ــ . وتلــــك حــ
 نذ سنتین.الرئ�س ال�اكستاني م

عتقاد الســـــــــــائد �أن الرئ�س ضـــــــــــ�اء الحق وعلى رغم اإل
الفارســــــــــــي، فإن  -یبدو طرفًا محایدًا في الصــــــــــــراع العر�ي 

الرجل ل�س �ذلك تمامًا، و�نما �ات في شــــــــــــ�ه حالة تحالف 
لى البته �أن �ضـغط ع. ومن هنا فإن مط يیراناإل الُحْكممع 

ــة الضــــــــــــــغط  يیراناإل الُحْكم طب�ع�ــة. ومطــالبتــه �ممــارســـــــــــــ
ن الن�ة، خصــــوصــــًا وأن هناك ســــْ ضــــرور�ة أ�ضــــًا إلث�ات حُ 

ــرات  ــتفید من تحالفه مع  يیراناإل  الُحْكمأن   إلىمؤشــــ قد �ســــ
ــ�اء الحق �حیث �كون هنالك تنســـــــــیق في مكة  الرئ�س ضـــــــ

ت الحج "، و"میل�شــــــــــــــ�ــــااإلیران�ــــةبین "میل�شــــــــــــــ�ــــات الحج 
م الرئ�س ضــــــــــ�اء الحق كْ ســــــــــتان�ة" �معنى أن �غض حُ ال�اك

ــد  ماـلـنظـرعـن ـتجــنیـــــ كـْ ــة أـلوف مـن  يـیرانـ اإل اـلحـُ ــعـــــ ـل�ضــــــــــــ
ــتانیین على أســــاس أن الســــلطات الســــعود�ة ســــتكون  ال�اكســ

ــه الذي   إلىمطمئنة لهم، بینما هم آتون  الحج �التوجه نفســـــــ
لى إون، وهو نشـــر حالة من الفوضـــى تتحول ییراناإلیتم �ه 

 هو أكثر من ذلك. ب وماشغ
ل�ســــــــــوا الوحیدین الذین �مكن أن �قوموا  وال�اكســــــــــتانیون 

" و�نـما ـقد �كون اإلیرانـ�ةمیل�شـــــــــــــــ�ات الحج " لـبدور الحل�ف  
 هنالك آخرون من هذه الدولة أو تلك.

وفي األشـهر القلیلة الماضـ�ة سـجل الرئ�س ضـ�اء الحق 
ي �عني  ، األمر الــذيیراناإل الُحْكممواقف تؤ�ــد تحــالفــه مع 

 خالل موسم الحج المقبل. الُحْكمقد یؤازر خطط هذا أنه 
ــ�ًا مؤتمرًا إســـالم�ًا تم عقده في إســـالم  إفهو  فتتح شـــخصـ

ــتتر من   لعراق . و�ان �مكن ليیراناإل الُحْكمآ�اد، بدعم مســــــ
عت�ـار هـذا المؤتمر موقفـًا غیر ودي من جـانـب  إأن �كتفي �ـ 

ل تاني حوَّ الرئ�س ضـــــــــــــ�اء الحق، لوال أن الرئ�س ال�اكـســــــــــــ 
مؤتمر شــــــ�ه رســــــمي،   إلىات جتماع�إفتتاحه شــــــخصــــــ�ًا اإل
�حجــة أنــه الــذي بــدأ الحرب  العراق ولوال أن المؤتمر أدان 

لعدم تجاو�ها مع مســــــــــــــاعي الســــــــــــــالم   إیرانمن دون إدانة 
 إنهاء الحرب. إلىالهادفة 

ســــــفیره. ومع أن  العراق ســــــتدعى إو�ســــــبب هذا الموقف  
ــ�اء الحق م�عوثًا من ا  عتذر، إالَّ �غداد و�   إلىجاء  لرئ�س ضـ

أن المرارة التي تر�ها موقف الرئ�س ال�اكســـــــــــــتاني في نفس  
 �انت واضحة. العراق�ةالق�ادة 

ــ�اء الحق لم یتخذ موقفًا یتناســــــب مع حجم   والرئ�س ضــــ
للمملكة، وقد بدا  اإلیران�ةالدعم الســعودي له من التهدیدات 

عن   الســعوديســتغراب �ًا جدًا منه، ووصــله اإلاألمر مســتغرَ 
 طر�ق أطراف أخرى.

في مؤتمر وزراء خـارجـ�ة اـلدول اإلســــــــــــــالمـ�ة اـلذي تم  و 
قبل �ضـــــعة أســـــاب�ع �ان الوفد  األردن�ةعقده في العاصـــــمة 

،  يیراناإلال�ـــاكســــــــــــــتـــاني ینشــــــــــــــط وراء الكوال�س مع الوفـــد 
وـ�الطر�ـقة التي ـبدا أنهـا للتشــــــــــــــو�ش على توجهـات المؤتمر 

 و�الذات في ما �خص حرب الخل�ج.
تهر�ـب الیهود من  ثیر في المؤتمر موضــــــــــــــوعوعنـدمـا أُ 
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عن طر�ق �اكســتان لم �جد الوفد ال�اكســتاني ما �قوله  إیران
ســــــــــــــوى التمني على �عض الوفود العر��ــــــة إغالق هــــــذا 

 الموضوع.
ــ�ة زوّ  ــنة الماضـــــ ــتان وفي الســـــ   يیراناإل الُحْكمدت �اكســـــ

�األســـــلحة وقطع الغ�ار وخبراء صـــــ�انة األســـــلحة األمیر��ة  
المعلومات و�ذلك ســــاهمت في تطو�ل الحرب �عدما �انت  و 

 تجاه التوقف.إمرحلة حاسمة في  إلىذه الحرب وصلت ه
 إلىو��قى أن هذه المؤشــرات أوضــحت أمرًا �ان �حتاج 

المز�د من التوضـــ�ح و�تعلق �إخفاقات المســـاعي اإلســـالم�ة  
ــ�ة إل�جاد حل إســــالمي لحرب  في الســــ  نوات الخمس الماضــ

تبین أن الرئ�س ضــــــــــــــ�ـاء الحق �ـاـلذات، �ـان الخل�ج. ولقـد 
أو ینقـل �عض الوقـائع التي تبین أنهـا �خفي �عض الحقـائق 

الحرب أي �معنى آخر  إستمرارتصب في النها�ة لمصلحة 
 .يیراناإللمصلحة الطرف 

ــة  وعلى هـــامش القمـــة الخل�ج�ـــة في الر�ـــاض قبـــل ثال  ثـ
رة  ثیرت مأشـــــــــــهر ُأثیرت هذه المســـــــــــألة وراء الكوال�س، ثم أُ 

 ى وراء �وال�س القمة اإلسالم�ة المصغرة.أخر 
وفي المرتین �ـانـت هنـالـك حیرة في أمر موقف الرئ�س  

 ض�اء الحق.
ال�عض �عتبر أـنه حـاـلة ـثأر من العرب اـلذین یتعـاطفون 
 دائمًا مع ذو الفقار علي بوتو، الذي شــــــــنقه ضــــــــ�اء الحق،
 والذین ما زالوا یذ�رونه �الخیر، وفي الوقت نفســـــــــــــه ما زال

 ش�ح الرجل یالحق الرئ�س ض�اء الحق.
وال�عض اآلخر �عتبر أن اإلدارة األمیر��ـــــة هي التي 
طلبــــت من الرئ�س ضــــــــــــــ�ــــاء الحق أن ی�قي على النوافــــذ 

لكي تكون هنالك وســـــــــــیلة حوار  يیراناإل الُحْكممفتوحة مع 
رام صــفقة ســ�اســ�ة مع حكم اآل�ات عند الضــرورة أو عند إب

 إیرانلومات لألمیر�ان عن ولكي تكون �راتشــي مصــدر مع
مثلما �انت بیروت في الماضـــي مصـــدر معلومات لهم عن 
دول المنطقة. ولكن هذا ال�عض �قول في الوقت نفســــــــه إن 
اإلدارة األمیر��ة طلبت من الرئ�س ضــــــــــــ�اء الحق أن ی�قي  

آل�ــات ولم تطلـــب منـــه فتح م اكْ على النوافــذ مفتوحــة مع حُ 
ذلـــك �ضــــــــــــــ�ف  �لىو  األبواب وعقـــد التحـــالفـــات �مـــا فعـــل.

ســــــــتوعب الطلب األمیر�ي إالتر�ي  الُحْكمال�عض القول إن 
أفضـل �كثیر من الرئ�س ضـ�اء الحق، حیث إن المسـؤولین 

�حیث ال  إیراناألتراك وضــــــــــــعوا ضــــــــــــوا�ط في العالقة مع 
ء الحق، تكون على حســـــــاب العرب �ما فعل الرئ�س ضـــــــ�ا

ختــار إ ومن هنــا نجحوا في أن تكون العالقــة متوازنــة بینمــا
لتصاقًا �اآل�ات في �ل إالرئ�س ض�اء الحق أن �كون أكثر 

مرة �كثرون من إنــــذاراتهم وتهــــدیــــداتهم للســــــــــــــعود�ــــة ودول 
 الخل�ج.

ــ�اء الحق  ولكن �ل هذه المواقف من جانب الرئ�س ضـــــ
أن �صـــــیب العالم اإلســـــالمي ت�قى دون الخطر الذي �مكن 

الجدیدة   ن�ةاإلیراسـتفزاز سـتمر صـامتًا على حالة اإلإذا هو إ
، والتي تمثـلت �ـإعالن  العر��ـة الســــــــــــــعود�ـة المملكـةضــــــــــــــد 

ــة الحج ییراناإلالخمیني أن عدد  ــیؤدون فر�ضـــــــ ین الذین ســـــــ
، ول�س خمســـین ألفًا �ما إیرانهذا العام مئة وخمســـون ألف  

ــین ألفًا  ــعود�ة، وأن المئة والخمســــ ــلطات الســــ حدد الرقم الســــ
 سیتظاهرون.

قة. وصـــــــــــمت الرئ�س  والصـــــــــــمت أح�انًا هو �مثا�ة مواف
تحد�ات الخمیني للســـــــــــعود�ة ومعاندته    ضـــــــــــ�اء الحق على

هو موافقــة. ال بــل إنــه  اإلیران�ــة - ةالعراق�ــ إلنهــاء الحرب 
م�ار�ة. وال بد إذن من خطوة أكثر من النصــــــ�حة وأقل من 
المواجهة معه. خطوة �فیلة �فك هذا اللغم ال�اكســـتاني الذي 

ه الذین وتصـــــــــیب شـــــــــظا�الكي ینفجر  يیراناإل  الُحْكمزرعه 
ــ�اء الحق على أنه الصــــــدیق اآلســــــیوي  ــاندوا الرئ�س ضــــ ســــ

جانب    إلىیق آســـــــــــــیوي وعنید... إنما العنید فإذا �ه صـــــــــــــد
 الهجمة الفارس�ة التي تر�د وضع الید على المنطقة العر��ة.

 1988) أبریل( نیسان 23 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ...نتفاضةلإلشرع�ة دول�ة 

أن تحرك الرأي العـــام العـــالمي إزاء  من قبـــل لم �حـــدث
�ما تحرك في أعقاب تفجر الغضب في  الفلسطین�ةالقض�ة 

 معظم قرى الضفة الغر��ة. إلىمتد إقطاع غزة ثم 
ــب، الذي �ان في نظر �عض الدول  ــبب هذا الغضـ و�سـ

" و�دا في نظر دول أخرى أنه "ثورة حجارة"، تم  إنتفاضــــــــــــــة"
وضــــــعها العالم على  لف قضــــــ�ةة فتح مإذا جاز القول إعاد

الرف، أو في األدراج، أو في المكان المخصـــــــــــــص لملفات 
القضــــــا�ا العالقة. و�عادة فتح الملف تبدو مثل اإلجراء الذي 

في شـــأنها    الُحْكمظر في قضـــ�ة صـــدر یتم �موج�ه إعادة الن
ــاد التحقیق ألن و� ــك أن �عـ ــد ذلـ ــدث �عـ نتهى األمر، ثم �حـ

الذي صـــــــــدر جائرًا   الُحْكملت هادة جعطرفًا أدلى فجأة �ـشــــــــ 
 تصح�ح. إلىو�حتاج 

�عض األمثلة والشــــــــــواهد �مكن القول إن  إلىســــــــــتنادًا �و 
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وز�ر الــدولــة البر�طــاني للشــــــــــــــؤون الخــارج�ــة د�فیــد میللور 
�عد الجولة التي قام بها في  نتفاضــــــــــــــةلإل أعطى شــــــــــــــرع�ة 
. وهــذا الموقف من جــانــب  الفلســــــــــــــطین�ــة�عض المخ�مــات 

لة تن�ه في أوســــــاط قطاعات  أحدث حار�طاني المســــــؤول الب
عر�ضـــــــــــــة من الرأي العام البر�طاني فلم �عد المتحفظ على 

ــطینی ــیتهم متحفظًا ولم �عد المتردد في تأییدهم  الفلسـ ین وقضـ
مترددًا. و�ثرت في هذا الشــــأن الكتا�ات والتعل�قات وعرض 

تســــــــــع حجم  إاألفالم التســــــــــجیل�ة في محطات التلفز�ون. ثم 
 �ل دول أورو�ا.�شمل متد ل�و  اإلهتمام

�عض األمثلة والشـــــــــــــواهد، فإن   إلىســـــــــــــتنادًا إكذلك أنه 
ــ�ات الیهود�ة في أورو�ا التي أبدت   ــخصــــــــــ ــرات الشــــــــــ عشــــــــــ

متعاضــــها من أســــلوب تعامل القوات اإلســــرائیل�ة مع الفت�ة  إ
متعاضــــــها هذا شــــــرع�ة  إین الغاضــــــبین، أعطت �الفلســــــطینی

 .نتفاضةلإل 
 فإن الضــغوط،  د أ�ضــاً الشــواه �عض األمثلة و   إلى ســتنادًا و� 
ــتهــا على  التي إ  عتــادت اللو��ــات الیهود�ــة في العــالم ممــارســـــــــــ

وســــــائل اإلعالم من صــــــحف ومجالت ومحطات تلفز�ون، لم  
ألن   الفلســـــــطین�ة  نتفاضـــــــة اإل تمارســـــــها �الشـــــــكل التقلیدي إزاء  

حجتها هذه المرة ل�ســـــــــــت قو�ة. و�زاء ذلك لم تعد األفالم التي  
ـهذه المحـطة از الـنازـ�ة تنتـقل من العـجاـئب عن أفران الغـ تروي 

تلــك في الــدول األورو��ــة �ــالــذات. وقــد أعطــت  إلى التلفز�ون�ــة 
ســـــتها الضـــــغوط �الشـــــكل المكثف اللو��ات الیهود�ة �عدم ممار 

 . نتفاضة لإل عتدنا عل�ه في الماضي �عض الشرع�ة الذي إ 
ــائــ  ل وفي الوال�ــات المتحــدة �ــان األثر الــذي تر�تــه وســـــــــــــ

أفالم تســــجیل�ة  في الصــــحف والمجالت و  اإلعالم من تعل�قات 
وتوث�قـ�ة في التلفز�ون �مـثا�ة عنصـــــــــــــر ضـــــــــــــغط على اإلدارة 

حر�ت �عض المشـــــاعر في   نتفاضـــــة اإل األمیر��ة، �معنى أن  
نفوس الرأي الـعام األمیر�ي، وفي نفوس قـطاعـات عر�ضــــــــــــــة  

ــا، فـــ  ــك اإلدارة إ من یهود أمیر�ـ ــاد وز�ر   إلى ضـــــــــــــطرت تلـ إ�فـ
ــولتز الخ  ــوعات   إلى ارج�ة جورج شــــــ المنطقة ی�حث في موضــــــ

، ومثل هذا  نتفاضـــــــــــــة اإل تظللها األجواء المعنو�ة التي أحدثتها 
ــها أعطت  ــة اإل األمر �عني أن اإلدارة األمیر��ة نفســـــــــ   نتفاضـــــــــ

 شرع�ة ل�س مهمًا أنها خال�ة من الدفء. 
وعلى هــــــامش ذلــــــك أن �بر�ــــــات المجالت في أمیر�ــــــا  

و�ن مثیرة  أـعدادـها ـ�أغلـفة وعـنا  وأوروـ�ا، التي صـــــــــــــدرت �عض 
ســـــرائیل وأجواء االنقســـــام الســـــائدة فیها، وشـــــ�ح حول مصـــــیر إ 

لرفض �ـالحجـارة،  ا الحرب األهل�ـة المخ�م علیهـا نت�جـة لظـاهرة 
 شرع�ة واضحة.  نتفاضة اإل أعطت �معالجاتها هذه 

ـــ�ة  الكتـّاب  إلى و�مكن أن �ـقال الشـــــــــــــيء نفســــــــــــــه ـ�النســـــــــــ

طرحوا   ، و�ینهم یهود، الذین والســـــ�اســـــیین والمفكر�ن األمیر�ان 
ــبب  ــة اإل �ســــ ــتقبل�ة فأعطوا  نتفاضــــ ــاؤالت مســــ ،  نتفاضــــــة اإل تســــ

بتـصوراتهم وتـساؤالتهم هذه، ـشرع�ة ت�قى مهمة �الرغم من أنها  
 نسب�ة. 

ــائها  إ وهؤالء الذین قاطعوا  ــرائیل بذ�رى إنشــــــــ حتفاالت إســــــــ
، ألن إســرائیل قامت الفلســطیني غتصــا�ًا على حســاب شــعبها إ 

ــف�ــة أبو جهــاد، إنمــا أعطوا �مقــا  طعتهم هــذه شـــــــــــــرع�ــة  بتصـــــــــــ
 . نتفاضة لإل 

هنا یبرز السؤال: هل أن �ون أبو جهاد هو األب الشرعي 
، والمحرض علیـها، والمخطط اـلذ�ي ال�عـید  نتـفاضـــــــــــــة اإل لفكرة 

ــراع العر�ي    - النظر لمــا �جــب أن تكون عل�ــه طب�عــة الصـــــــــــ
ــرائیلي، �قلِّ  ــرع�ة الدول�ة التي أعطیت  ل من أهم اإلســــــــــ �ة الشــــــــــ

هو أحد قادة حر�ة فتح  أن أبو جهاد ، فقط لمجرد نتفاضــــــــة لإل 
 ؟ الفلسطین�ة وأحد قادة منظمة التحر�ر 

وهل أن �ون أبو جهاد �ذلك �ـشكل ـسب�ًا لكي تهدد أمیر�ا  
ســــتعمال حق الفیتو إلســــقاط قرار یدین قتلة أبو جهاد... أبو  إ � 

 ؟ نتفاضة اإل 
دارة األمیر��ــة ال تفعــل ذلـك هـذه المرة وأغلــب الظن أن اإل 

الرئاســــــة األمیر��ة التي تجعل  إنتخا�ات ما هي  عن قناعة، و�ن 
 ستعداد لعمل أي شيء. إ المرشحین لها على  

ونقول ذلك على أســـاس أن رعا�ة القائد العســـكري لمنظمة  
بتكاره لهذا األســـــــــلوب في  � و  نتفاضـــــــــة لإل  الفلســـــــــطین�ة التحر�ر 

ل نقلة حضـــــــــــــار�ة و�ان من الواجب  المطال�ة �الحقوق �شـــــــــــــك 
نه ما دامت تلك اإلدارة ال تعترف  دعمها وتنشـــــــــ�طها، �حیث إ 

  نتفاضـــــة اإل الوقت نفســـــه ال تعترض على  �المنظمة، لكنها في  
ــة اإل �حدة، فهذا معناه أن   �مكن أن تشــــكل مخرجًا الئقًا  نتفاضــ

، وعلى أسـاس أن  نتفاضـة اإل على أسـاس أن أبو جهاد هو أبو 
نت�جـة أن ـقاـئدهـا هو أحـد أرـ�ان فتح وأحـد ـقادة ، نتـفاضــــــــــــــة اإل 

هي الممثل الشـــــــــرعي والوحید للمنظمة وأن المنظمة   المنظمة، 
 . الفلسطیني ممثل الشرعي والوحید للشعب هي ال 

ــألة �انت تحتاج  ــرائیل ال    إلى والمسـ تخر�جة الئقة، لكن إسـ
 ت�حث عن تخر�جة وتضغط على حلفائها من أجل أّال ی�حثوا. 

وهـــذا هو مـــا حـــدث مع األســـــــــــــف. وتلـــك طب�عـــة الـــدولـــة 
 العدوان�ة. 

 1988) أبریل( نیسان 30 -لندن تضامن". مجلة "ال
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 الجولة الرا�عة في الخطوط الخلف�ة؟

�ــات طب�ع�ــًا وقــد توافرت الظروف الموضــــــــــــــوع�ــة لعقــد  
درجـة أن هـذا المؤتمر، ط�ـقًا لمعلوـمات  إلىالمؤتمر اـلدولي  

ــینعقد في  ترددها دوائر عر��ة رســـــــم�ة عال�ة المســـــــتوى، ســـــ
وقــــد یــــل... �ــــات طب�ع�ــــًا ور�مــــا قبــــل ذلــــك �قل 1989ر��ع 

توافرت هذه الظروف أن تســــود ال�قظة الصــــف العر�ي ألن 
ــرائیل  ــد العرب تكون إســـــ ــها لجولة جدیدة ضـــــ ــتهیئ نفســـــ ســـــ

 اإلسرائیل�ة الرا�عة ور�ما األخیرة. -�مثا�ة الحرب العر��ة 
والذي �جعلنا نفترض حدوث ذلك نســتند في تســجیلنا له 

ــمعناه من هذا المســـــــــــــؤول ال  إلى عر�ي الكبیر، أو �الم ســـــــــــ
معلومات أورده مســـؤول یت�ح له قر�ه من  إلىتحلیل مســـتند 

نط�اعًا أمام ســــــــــــــامعه �الجد�ة  إالقرار أن یترك  إتخاذمر�ز 
 والدقة المتناه�ة.

ــلت  ــرائیل وصــــ ــأن هو إن إســــ  إلىوما �قال في هذا الشــــ
ن: إـما القـ�ام حـاـلة من الضــــــــــــــیق والتوتر تجعلـها أـمام خـ�ار�ْ 

وجـه ـ�األســــــــــــــلوب اـلذي تعتـمده، و�ـما الت �جوـلة خـاطـفة عمالً 
نحو الحــــل الــــدولي �ــــالموقف الــــذي هي عل�ــــه اآلن، وهو 

درجة رفض الصــــــــــ�غ العادلة وال حتى  إلىموقف ل�س قو�ًا 
 وضع الشروط المستعص�ة.

في غزة وعـدد �بیر من مـدن وقرى   نتفـاضـــــــــــــــةاإلوقبـل 
ر داخل إســــرائیل على ما �ات  الضــــفة الغر��ة، لم �كن التوت

شـــــــــهرها الثاني. و�عدما دخلت  نتفاضـــــــــةاإلمع دخول عل�ه 
الشـهر الثالث بدأ التوتر ینعكس على المسـؤولین  نتفاضـةاإل

ــود داخل الج�ش و�ین الناس  ــرائیلیین، ثم بدأ �ســــــ  إلىاإلســــــ
درجة أن الحكومة اإلســـــرائیل�ة وجدت نفســـــها أســـــیرة وضـــــع 

ل لها وحرب جعلت الج�ش ستنزاف ال مثیإناشئ عن حرب 
 ي في وضع لم �ألفه.اإلسرائیل

الذي  و�عد إغت�ال أبو جهاد، والتشــــــــــــی�ع الالفت لإلنت�اه
جرى لــه، وتحر�ر "الفــاو" والمعنو�ــات العــال�ــة التي أحــدثتهــا  
في نفوس العراقیین والعرب �شــــــــــــكل عام، �قابل ذلك هبوط  

 مالُحكْ ، �ــات واضــــــــــــــحــًا لــدى اإلیران�ــةحــاد في المعنو�ــات 
ر��ة جدیدة وأن معنى  ع وضاإلســــــرائیلي أن هنالك حالة نه

ــًال عن أن ذلك هو إ ــرائیل، فضـــ ــتداد التحدي العر�ي إلســـ شـــ
لتفافًا حول جواء �شـــــــكل عام ســـــــتجعل العرب أكثر إهذه األ

 .العراق وأكثر دعمًا وتفهمًا لموقف  نتفاضةاإل
ذلك أن الذین �حكمون في إســــــــــــــرائـیل �أخذون في    �لىو 

تقــــد ین ظهروا على غیر مــــا �عالفلســــــــــــــطینیعت�ــــار أن اإل

إنهم صــــــــبورون وال ی�أســــــــوا، و�نفذون  اإلســــــــرائیلیون، حیث 
ــة ــلوب  إنتفاضــــــــ ــلوب قائم على العنف وأســــــــ تجمع بین أســــــــ

ــاص.  غــانــدي القــائم على الرفض الــذي لــه جــدوى الرصـــــــــــــ
ــل العراقیوظهر لهم أن  ــوا أفضـــ ــبرون ومارســـ ــًا �صـــ ین أ�ضـــ

تر�د  العر��ة الســـــــــعود�ة    المملكةأنواع القتال. وظهر لهم أن  
ــًا أن  إلىدورها القومي  أن تمارس  نهایته. وظهر لهم أ�ضـــــــ

دولة صــــــــغیرة مثل الكو�ت تصــــــــرفت في موضــــــــوع الطائرة  
ف الدولة ، تصـــــرُّ يیراناإل الُحْكمالمخطوفة بتدبیر ودعم من 

ــل  ــه بین أهـ ــدونـ ــذي ال یر�ـ ــاء الـ الكبرى. وظهر لهم أن اللقـ
القضـــ�ة الواحدة �مكن أن �حدث �عد قط�عة طو�لة، و�مكن 

ض النتائج بدلیل أن لقاء دمشـــــــــــق بین الرئ�س  أن �حقق �ع
حافظ األســـــد و�اســـــر عرفات رئ�س اللجنة التنفیذ�ة لمنظمة  

لى رغم  دشــــــــن مرحلة جدیدة، ت�قى، ع الفلســــــــطین�ةالتحر�ر 
الخطوات الحــــذرة، والنظرة الحــــذرة، والن�ــــات الحــــذرة، لــــدى 

اللقاء، وعلى رغم تواضــــــع النتائج التي أســــــفرت عن  طرفيْ 
ــوء �عض المتغیرات    هذا اللقاء، خطوة قابلة للتطو�ر في ضـ

  الفلسـطین�ة -صـعید العالقات السـور�ة  وخطوة متقدمة على
 ق�اسًا �ما �انت عل�ه الحال قبل ذلك.

إســـــــــــرائیل    إلىلظواهر وغیرها تشـــــــــــكل �النســـــــــــ�ة وهذه ا
هواجس تحسـب لها ألف حسـاب خصـوصـًا أنها تعتمد على 

�ل عشــر ســنین   قاعدة شــن العدوان على العرب �معدل مرة
ل أن تضــــــــــــــمن تفوقهـــا الـــدائم وعجز العرب وذلـــك من أجـــْ 

 الدائم.
ــي هو غیر ما �حدث   ولكن ما �ان �حدث في الماضـــــــــــ

ــألة لم تع ــالح و�نما حالة اآلن، حیث إن المســـــ ــألة ســـــ د مســـــ
ــةاإلإرادة جـدـیدة تؤ�ـدهـا حـقائق ـثابـتة ومؤ�ـدة، من    نتـفاضــــــــــــ

 اتاإلنتصــــــــــــــار  إلىوتواصــــــــــــــلـها على رغم �ل المواجـهات،  
�ي �حصـــل   يیراناإل  الُحْكموتضـــاؤل الفرصـــة أمام  العراق�ة

ــل له،  ــكر�ة أفضـ ــاع عسـ هذا التبدل المفاجئ   إلىعلى أوضـ
ت أســــــــــــــهل ما دام في وســــــــــــــائل القتال حیث إن الحرب �ات

المیزة    إلىســـ�كون �عد اآلن الصـــوار�خ،  ســـاســـياألســـالحها 
  ل حربعني بها تحمُّ العر��ة التي ال قدرة إلســرائیل علیها ون

شــــــــــــتدت وطأتها �ما �حدث عند العرب ار�خ مهما إالصــــــــــــو 
 الذین یتحملون هذه الحرب �صبر عجیب.

ورـقة ضــــــــــــــغط   إلىوهـذه الحـقائق تتحول یومـًا �عـد آخر 
ــكل  أخذها الدول الكبرى في اإلعر��ة ت عت�ار وال بد أن تشــــــــ
هذه الدول رؤ�ة جدیدة عندما سـیلتقي الرئ�سـان    إلى�النسـ�ة 

أ�ام في موســــــــــــكو و�تفقان على  غور�اتشــــــــــــوف ور�غان �عد
 قضا�ا عالقة �ثیرة.
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وألن إســرائیل تدرك ذلك و�اتت مقتنعة �أنها ال تســتط�ع  
تفاهمان على �عض أن تناور إذا �انت الدولتان الكبر�ان ست

ــا�ــا أو على معظمهــا، فــإنهــا ر�مــا تلجــأ  الجولـة  إلىالقضـــــــــــــ
الجدیدة التي قد تكون هذه المرة ضــــــر�ة في المواقع الخلف�ة 
ول�س في دول المواجهة. وهي تأمل من هذه الضــــر�ة خلط 

 طاوالت التفاهم والوفاق العر��ة والدول�ة. األوراق أو قلب
ة مطلوـ�ة. و�ـبدو التنـ�ه ل ذـلك تـبدو ال�قظـة العر��ـ من أجْـ 

 أمرًا ال بد منه.
ه هو واألكثر من ذـلك واـلذي هو في أهمـ�ة ال�قظـة والتن�ـُّ 

ــرا ــروري عدم دعوة إســـــــ العدوان وعدم   إلىئیل أنه من الضـــــــ
إتاحة الفرصـــــة والحجج أمامها لكي تعتدي وهذه تمن�ات أو 

مخافة أن یدفعها   الفلســــــــطین�ةالق�ادة  إلى�مثا�ة نداء موجه 
ــ�ارة أبو عمار مرتیْ بتهاج �إاإل ــتق�االت دمشـــــق ورفع ســـ ن  ســـ

من قبــل النــاس في مخ�م الیرموك الــذي �ــان ل�س مخ�مــه  
الذر�عة مهما بدا أن  قد تكون عمل�ة   إلى�الشــــــكل التقلیدي، 

أبو  اء إغت�المن جرّ  الفلســــــطینيهذه العمل�ة تشــــــفي الغلیل  
 جهاد وتهدید غیره.

وألن أبو عمار یدرك هذا األمر جیدًا فإن النداء �شـــــمله 
وال �شــــمله. وهو �شــــمله �معنى أن تكون �قظته في أقصــــى 

أن تمر قمة   إلىدرجاتها وق�ضـــــــته أشـــــــد وفي أعلى تأثیرها 
یر وتشــن إســرائیل عدوان المفتري والمعتدي و على خموســك

 ول�سأم العالم �أنها تدافع عن نفسها.

 1988) مایو(أیار7 –مجلة "التضامن". لندن 

     

 قمة الجزائر... هدنة لتوحید الصف 

،  اإلســـــتثنائ�ةســـــتقر الرأي على عقد القمة العر��ة إأخیرًا 
�انت  ما عد. و�الفلســــــطین�ة نتفاضــــــةاإلالتي تســــــتهدف دعم 

قترحت أن یتم عقد هذه القمة في الجزائر صــــاح�ة الم�ادرة إ
الر�اض، أو في تونس، ها هي تجد نفسها ستستقبل الملوك 

 .1988 یونیو /حز�ران 7والرؤساء یوم 
�عض المعط�ـــات والمؤشــــــــــــــرات �جوز   إلىســــــــــــــتنـــادًا �و 

ــار�ون في  اإلفتراض ــ�شــ ــاء العرب ســ أن �ل الملوك والرؤســ
من جهة،   نتفاضـــــــــــةاإلأنها لدعم أســـــــــــاس هذه القمة، على 

ــتوى القمة �ات   ــاور العر�ي على مســـ ــاس أن التشـــ وعلى أســـ
ضرور�ًا لكثرة تسارع األحداث في األشهر الثالثة الماض�ة، 

ــبق اإل�و  ــاب�ع التي تسـ . نعقادحتمال تزاید األحداث في األسـ
والوهج الذي أشـــاعته في  نتفاضـــةاإلوالتشـــاور تحت مظلة 
ــان العر  ــهنفس اإلنســـــــــــــــــ ــًا  �ي لـــ ــامـــ وقع یر�ح العرب حكـــ

 ومحكومین.
من دخول الشـهر  نتفاضـةاإلقتر�ت القمة، وقد إ �نعقادو 

الســــــــادس، �ضــــــــع على الملوك والرؤســــــــاء واجب المؤازرة 
 �الشكل المطلوب.

ــي على  و�ذا �ـــان حـــدث �عض الت�ـــاطؤ في المـــاضــــــــــــ
ــك�ــك في إمكــان�ــة  ــعیــد الــدعم والمؤازرة نت�جــة التشــــــــــــ صــــــــــــ

شــــك�ك لم �عد قائمًا فإن هذا الت على الصــــمود، نتفاضــــةاإل
ــةاإلتر�ت إق�عدما  ــادس وأثبتت   نتفاضــــــــ ــهرها الســــــــ من شــــــــ

ــًا  ــوصـــــ جدارتها في أن تحظى �كل الدعم المطلوب، خصـــــ
ــًا  إلىر�ة أنها تمتد یومًا �عد آخر من ق ــوصـــ أخرى، وخصـــ

ــیر �كبر، وتتزایـــد  ــرائیلیین من المصــــــــــــ أن هـــاجس اإلســــــــــــ
�ذلك الكتا�ات ســـتفهام في هذا الشـــأن، وتتزاید عالمات اإل

رامج التلفز�ون�ـة التي تعـالج هـذا الشـــــــــــــــأن، والتحلیالت والب
 وهو أمر لم �كن �حدث من قبل على األقل بهذه الحدة.

ــي على نــه إذا �ــان حــدث ت�ــاطؤ في المــ اكــذلــك  اضــــــــــــ
ــعید الدعم والمؤازرة نت�جة الحیرة في أمر الجهة التي  صـــــــــ

ــل�م أقســــــــــاط الدعم لها، فإنه �عد  د جها أبو إغت�الیتم تســــــــ
ر، وهو " أو عقلها المدبِّ نتفاضــــــــةاإلعلى أســــــــاس أنه "أبو 

لم�حًا أو صـــراحة، أمر أشـــارت إل�ه األوســـاط اإلســـرائیل�ة ت
الجهة  ســــــطین�ةالفلعت�ار منظمة التحر�ر �ات من الجائز إ 
في تســـــــلم م�الغ الدعم العر�ي  نتفاضـــــــةاإلالتي تنوب عن 

اونًا عت�ار أن تعالمخصـــــــــصـــــــــة لها، هذا مع األخذ في اإل
فلســـــــــطین�ًا في هذا الشـــــــــأن من شـــــــــأنه أن �كون  -ًا أردن�

الحاســـم من  األردنيمجد�ًا، خصـــوصـــًا في ضـــوء الموقف  
ــطینيالتمثیل  ــین قبل أ�ام  الفلســـــــــــ الذي حدده الملك حســـــــــــ

 خالل لقاء رمضاني في منطقة المفرق.
ــة  ــح�ح أن القمـ ــةوصــــــــــــ ــائ�ـ ــتثنـ ــدعم  اإلســــــــــــ ــة لـ هي قمـ

�ـل هـذه التطورات  أن ذلـك ال �عني أن ، إالّ نتفـاضـــــــــــــــةاإل
لمثیرة التي �ع�شـــــــها العالم العر�ي والعالم �شـــــــكل عام لن ا

 .تكون محور مناقشات ومشاورات بین أهل القرار العر�ي
ــر�عـة على مـا حـدث و�حـدث في  ومن خالل نظرة ســــــــــــ
العـــالم �مكن القول إنـــه من غیر المعقول أن یلتقي ملوك 

ــاء العالم العر�ي من دون أن ی�حثوا في نتا ئج القمة ورؤســــ
السـوف�ات�ة التي سـ�كون تم عقدها في موسـكو  -األمیر��ة 

ــل إلیها في  ــتكون تتو�جًا إلتفاقات دول�ة تم التوصـ والتي سـ
الســا�قة، التي جرى عقدها في واشــنطن �عد أ�ام من القمة 
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"قمة الوفاق واإلتفاق" في عمان. ومن غیر المعقول   إنعقاد
ــاء من دون تدا رس أمور تتعلق أن �جتمع الملوك والرؤســـــــ

ــارًا القـة مع الرئ�س میتران الـذي حقق إبتطو�ر الع نتصـــــــــــــ
ــتـه لفرنســـــــــــــــا، و�طر�قـة التعـامـل مع  كبیرًا وتجـددت رئـاســــــــــــ

میر�ي الجـــدیـــد في حـــال عـــدم حـــدوث مفـــاجـــأة الرئ�س األ
 وفوز بوش، أو حدوث مفاجأة �فوز دو�اك�س.

ــه مـن غــیر اـلمـعــقول أن ـ�جــتمـع اـلمــلوك  ــك أنـــــ ــذلـــــ كـــــ
 -یناقشــــــــوا و�عمق الوضــــــــع العر�ي والرؤســــــــاء العرب وال 

 المملكة إتخاذفي ضــوء تحر�ر "الفاو" وفي ضــوء  يیراناإل
ــعود�ــة  ع العالقــات قرارهــا غیر التقلیــدي �قطالعر��ــة الســــــــــــ
ــ�ـــة مع  . �ـــذلـــك أنـــه من غیر المعقول إیرانالـــدیبلومـــاســــــــــــ

ــع  إجتماع أهل القرار العر�ي من دون أن ی�حثوا في الوضــ
ــمنـًا في مـا بینهم حول من  اللبنـاني ور�مـا یتم التفـاهم ضــــــــــــ

ــهر. وهـذه المر  ــعـة أشــــــــــــ ة �كون الرئ�س اللبنـاني �عـد �ضــــــــــــ
الرئاســـة اللبنان�ة قضـــ�ة عر��ة أكثر  إنتخا�ات�الذات تبدو 

�سـعى  يیراناإل  الُحْكممن أي وقت مضـى، خصـوصـًا وأن 
 وضع الید على هذه القض�ة. إلى

ــتثنــائ�ــةالقمــة  إنعقــادو��قى أن  في الجزائر من  اإلســــــــــــ
تتعلق �محنة الطائرة الكو�ت�ة ه أن �متص تســــــــاؤالت شــــــــأن

 .(الجابر�ة) وأسلوب الجزائر في معالجة هذه المحنة
لكن األهم من هذا �له هو أن المطلوب من هذه القمة 

الماضــــ�ة، ونعني بها "قمة الوفاق  اإلســــتثنائ�ةإح�اء القمة 
ــمــة  والتي  األردن�ــةواإلتفــاق" التي تم عقــدهــا في العــاصــــــــــــ

ــ�ه ال�عثرة في الوضـــع اإل �ســـبب عدم لتزام بها حدث ما �شـ
المناسب، ، التي حدثت في الوقت  نتفاضةاإلالعر�ي. ولوال  

لكان لهذا الوضـــع أن یتفجر �شـــكل ال مثیل له. لكن أبناء 
تماســكًا  نتفاضــةاإلغزة ومدن وقرى الضــفة الغر��ة حققوا �

ــار العراق من خالل إفي الموقف العر�ي، ثم جـاء  نتصـــــــــــــ
 لفاو" لیدعم هذا التماسك.تحر�ر "ا

 نتفـاضـــــــــــــــةاإلأمـا ��ف ینـاقش أهـل القرار العر�ي أمر 
والقرار   العراقي اإلنتصـارفي ضـوء  إیرانوأمر العالقة مع 

ــعودي �قطع العالقـات مع  ، فهـذا هو يیراناإل الُحْكمالســــــــــــ
 .اإلستثنائ�ةالمحك األساسي للقمة 
ــاذلياوفي الدرجة األولى   د بن جدی ن أمام الرئ�س الشـــ

ل تحو�ل ؤولین الجزائر�ین فرصــــــــــة تار�خ�ة من أجْ والمســــــــــ 
ــتثنــائ�ــةالقمــة  ــةاإلبهــدف دعم  اإلســــــــــــ حــدث  إلى نتفــاضـــــــــــــ

ــف العر�ي... ولو جاء ذلك إ ــتثنائي لتحقیق وحدة الصـــــ ســـــ
(بلغة الحروب) �مثا�ة هدنة یتم في ضـــــوئها وضـــــع معالم 

 مرحلة جدیدة من التكامل بین الدول العر��ة.

 �عترض على ق�ام هذه المرحلة.  نوال یبدو أن هنالك مَ 

 8819) مایو( أیار 7 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الملك حسین... عندما �حسم

األردن،  إلىولى التي یالحظ فیهــا الزائر لعلهــا المرة األُ 
للعاهل  الســ�اســ�ةخصــوصــًا إذا �ان صــحاف�ًا، هذه الحیو�ة 

 خالل شهر رمضان. األردني
ــاس أن ــیل �كو   وأقول ذلك على أســـ ــهر الفضـــ ن هذا الشـــ

أن الملك حســـین، الذي  �ة للتأمل، إالّ في العادة مناســـ�ة طیِّ 
یبدو �ما لو أنه في ســــ�اق مع التحد�ات، حّول هذا الشــــهر 

ط فیها �ما لم ینشــــط من قبل. وخالل أ�ام شــــُ مناســــ�ة نَ   إلى
كــان الملــك قــد زار منــاطق عــدة في المملكــة، وأقــام مــآدب  

ــاطق، ــذه المنــ ــار في هــ ــات  إفطــ وألقى من الخطــــب والكلمــ
 الكثیر.

  /أ�ار  4لك مساء األر�عاء (ولكن الخطاب الذي ألقاه الم
) في لقاء رمضـاني مع وجوه وأع�ان وشـخصـ�ات 1988مایو

ــعار آخر الخطاب األكثر  محافظة "المفرق"، ی�قى حتى إشــــ
ــم ف�ه األمور �ما لم �حدث من قبل  أهم�ة، وذلك ألنه حســــــ

 ر الوضوح.�مثل هذا التحدید الكثی
ــتنتاج �أن  وفي قراءة متأن�ة لهذا الخطاب، �مكن اإل ســـــــــــ

ــین �عدما الحظ أن رد وز�ر الخارج�ة األمیر��ة   الملك حســــــ
ــولتز على �عض األفكار والمقترحات   لم  األردن�ةجورج شــــــــــ

�صل �ما �ان متوقعًا، قرر أن �ضع، و�شكل حاسم النقاط  
  األردنيیل المؤتمر الدولي والتمث  إلىعلى الحروف �النسـ�ة 

 كة �شكل عام.، بل والعالقة المشترَ الفلسطیني -
ــأن  وـقد حـدث ذـلك في وـقت �ثر "الـقال والقـیل" في شــــــــــــ

درجـة أن ال�عض  إلىمن المؤتمر اـلدولي،   األردنيالموقف  
ــاب  إ ــل إلیها على حســـــ ــفقة تم التوصـــــ فترض �أن هناك صـــــ

ــین �النقاط  الفلســـــطینيالشـــــعب  . ثم جاء خطاب الملك حســـ
 لى الحروف ل�حسم األمر �شكل نهائي.الموضوعة ع

ــة ــأن�ـ ــاب، ووضــــــــــــــع   ومن خالل القراءة المتـ ــذا الخطـ لهـ
خطوط تحـت �عض الكلمـات واألســــــــــــــطر، �مكن تلمس مـا 

 نقوله �كثیر من الوضوح.
وعلى النحو اآلتي نقرأ هــذا الخطــاب ونخرج �مــا �مكن  

 ستنتاجات:إالخروج �ه من 
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  1967 قــــال الملــــك إن المملكــــة دفعــــت في حرب  - أوًال 
طرح ثالـثة خـ�ارات لـما    1972الثمن ـغالـ�ًا ـجدًا، وأـنه في الـعالم  

�مكن أن تكون عل�ـــــه الحـــــال عنـــــدمـــــا تعود األرض. وهـــــذه  
  فلســـــــــــــطین�ـة الخـ�ارات هي: الوحـدة، أو اإلتحـاد، أو قـ�ام دوـلة 

 . الفلسطیني مستقلة على التراب الوطني 
ذ  هو إنقا  إســتمرار في   األردن قال الملك إن موقف    - ثان�ًا 

و�نمــا   األردن  إلى رض "التي فقــدنــاهــا في الحرب" ال لتعود األ 
ذلك القول "ألننا �نا نعتقد    إلى أصــــــحابها" مضــــــ�فًا   إلى "لتعود 

في الواقع قضــــــــ�ة أكبر من   الفلســــــــطین�ة وال زلنا أن القضــــــــ�ة 
جد سـب�ًا أو مبررًا لوقوع  قضـ�ة الضـفة الغر��ة وقطاع غزة وال ن 

ام أي    ". صدَّ
تخذه مؤتمر إ القرار الذي    إلى ة اإلشـــــار  في معرض   - ثالثًا 

عت�ــار منظمــة التحر�ر  إ �ــ  1974القمــة العر�ي في الر�ــاط عــام 
،  الفلســــطیني هي الممثل الشــــرعي والوحید للشــــعب   الفلســــطین�ة 

 تخذ "�عد نقاش طو�ل". ذ�ر الملك حسین أن هذا القرار إ 
ــار     األردني األهم�ة التي هو علیها الج�ش   إلى و�عدما أشــــ

ــعبي الرد�ف له،    120  ده اآلن �الغ عد ال  ألفًا، عدا الج�ش الشـــــــــ
لن �كون ـبدیًال لمنظـمة التحر�ر   األردن شـــــــــــــدد على القول إن  

المؤتمر الدولي، وذلك ألن الشــعب   إنعقاد في حال   الفلســطین�ة 
 من خالل منظمته هو الذي �جب أن �قول �لمته.  الفلسطیني 

ــدد ـفإن المـلك ـقال و�كثیر من ال  وضـــــــــــــوح  وفي ـهذا الصـــــــــــ
  إلى ك المشــــــترَ  الفلســــــطیني   -  األردني ن فكرة الوفد  لحســــــم (إ وا 

المؤتمر اـلدولي ننظر فیـها إذا ـ�اـنت ـهذه إرادة منظـمة التحر�ر  
. وحاولنا في الماضــــــي أن نبلور  الفلســــــطیني والشــــــعب العر�ي 

ــتقبل�ة  ــورة عن العالقة المســـ ــطین�ة   -  األردن�ة صـــ القائمة  الفلســـ
في موضــــــوع هذا   على ما بیننا من صــــــالت وروا�ط. وتحدثنا 

ــا�قـة ألننـا �نـا  نتعـامـل مع مـا نراه ممكنــًا  الوفـد في مرحلـة ســــــــــــ
ــا.   ــر المؤتمر وتؤدي دورهـ ــة من أن تحضـــــــــــ ولتمكین المنظمـ
ـــفه من   ــترك"، ـفإني أعني وـفدًا نصـــــــــــ وعـندـما أقول: "وـفد مشـــــــــــ

ل وفد �مثِّ  والنصــــف اآلخر أردني.  الفلســــطین�ة منظمة التحر�ر 
ــعب  ــطیني الشـــــ . هذا متروك األردني نب ل الجا ووفد �مثِّ  الفلســـــ

للمنظـمة أن تخـتار، إذا ـ�اـنت ترـ�د ـهذا الطر�ق فـ�اإلمـكان ذـلك  
و�ذا ته�أت ظروف أفضــل ننظر في األمر. أما إذا شــاءت أن  

 تذهب لوحدها و�ان هذا ممكنًا فهذا أقصى ما نتمناه). 
ألســطر الســا�قة ذ�ر الملك  ســتكماًال لما ورد في ا إ  - را�عًا 

ــط الف أن منظمة التحر�ر  ــق�قة  "إ  ین�ة لســـ ــلت بدولة عر��ة شـــ تصـــ
ــحـًا ـبذـلك إ وطلـبت أن ـتذهـ  ــترك" موضـــــــــــ ن  ب معـها بوـفد مشـــــــــــ

 المنظمة ل�ست ضد مبدأ الوفد المشترك. 
ــًا  ــع    - خامسـ ــادي لمس الملك الوضــ الذي تواجهه   اإلقتصــ

مــا حققنــا   إلى قولــه: "إذا نظرنــا  نت�ــاه المملكــة. و�ــان الفتــًا لإل 
ــل �ه إخوانـنا في  وأنجزنا برغم إمـكاناتـنا المـحدودة، و  �ـما تفضـــــــــــ

ن في �عض األح�ــان أقــل �كثیر ممــا الوطن الكبیر، وقــد �كو 
 لتزموا �ه، فإننا نفخر �ما أنجزناه وحققناه". إ 

ســتكمل الملك خطا�ه المهم �كالم محدد حول  إ  - ســادســًا 
ــیتیْ  ، وفي ـهذا  اإلیرانـ�ة   -  العراقـ�ة ن: األولى هي الحرب قضـــــــــــ

الشــــــهداء دفاعًا عن النظام الصــــــدد قال "إن العراق �قدم قوافل  
ا یؤلم اإلنسان أن ال نكون في وضع نعبِّر العر�ي و�ن أقسى م 

 ". العراق ف�ه عما في نفوسنا تجاه إخواننا في 
ي  أما القض�ة الثان�ة فهي حول الموضوع الشائع الحدیث ف 

وهو موضــــوع "القوى الوطن�ة والعناصــــر الوطن�ة". وقد   األردن 
�ف قائًال: "إن الكل متســــــــاوون  رفض الملك �حزم هذا التصــــــــن 

ــل�ــة من جــان�ــه    إلى  في الحقوق والواج�ــات" مع إعطــاء أفضـــــــــــ
 الذین سماهم "النشطاء". 

... ی�قى أنـه إذا �ـانـت األســـــــــــــطر التي أوردنـاهـا بنقـاطهـا  
ســطر القلیلة ال�اق�ة من الخطاب الســت �انت حاســمة، فإن األ 

  كانت أكثر من حاســـــــمة و�الذات قول الملك: "إنني �هاشـــــــمي 
لن أكون ولن �كون في أســـــرتي في یوم من األ�ام إنســـــان، وال  

الُعمر�ــة مهمــا �ــانــت قوة و�ــأس  من هــذا البلــد، ینقض الوث�قــة 
ــًا:  ــكر�ة"، وقوله أ�ضــــ ــواء �انت قوة نوو�ة أو عســــ ــرائیل ســــ إســــ

سالح الذي في ید إسرائیل ال بد أن تعود األرض  "مهما �كن ال 
 ��ة للس�ادة العر��ة". أصحابها وال بد أن تعود القدس العر   إلى 

ــًا  ــین لهذا الموقف  ا ی�قى أ�ضـــــ ن توقیت إعالن الملك حســـــ
  - هو األمر األكثر أهم�ــة، ف�عــد أ�ــام تنعقــد القمــة األمیر��ــة 

ــوف�ات�ة  ــكو  الســــــــ ــبوع بدأت مرحلة أك في موســــــــ ثر  . وهذا األســــــــ
الفرنســي وهو قرار له أهمیته القصــوى  الســ�اســي ســتقرارًا للقرار إ 

ــعید الخطوات ال  ــعة على صـ متعلقة �المؤتمر الدولي. و�عد �ضـ
نتخاب رئ�س جدید.  األمیر�ي �إ  الســ�اســي أشــهر �ســتقر القرار  

ومن الطب�عي إذن أن �حدد الملك حســین و�صــ�غة تغلب فیها 
قف اـلذي ـحدده في خـطاـ�ه  المـبدئـ�ة على التكتـ�ك والمـناورة المو 

المشــــــــــار إل�ه... وهو موقف تار�خي ســــــــــواء رد عل�ه الطرف 
�موقف من النوع نفســــــــــه، أم أن هذا الطرف آثر   الفلســــــــــطیني 
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 هل تكون قمة نها�ة أحزان 
 منطقة الشرق األوسط؟ 

نع�ش هـــذه األ�ـــام مرحلـــة العـــد العكســــــــــــــي للقـــاء القمـــة 
. ف�عد أسـبوع سـ�عقد الرئ�سـان رونالد السـوف�اتي -األمیر�ي 
اـلذي یتطلع إلـ�ه  جتمـاعخـائـیل غورـ�اتشــــــــــــــوف اإلر�غـان وم�

تجاه بدا�ة  إالعالم على أســــاس أنه قد �كون نقطة تحول في 
 .اإلستقرارحق�ة من 

ر مناطق العالم و�ما أن منطقة الشـــرق األوســـط هي أكث
توترًا لكثرة ما تحو�ه من مشـــــــــاكل وقضـــــــــا�ا عالقة وحروب  

ــتنعقد  الســــــــــــوف�ات�ة -فإن القمة األمیر��ة   29یوم التي ســــــــــ
حــد مــا قمــة هــذه المنطقــة في  إلىهي  1988مــایو  /أ�ــار

 الجزء األكبر من بنود جدول أعمالها.
حـد مـا قمـة منطقــة   إلىوالقول �ـأن قمـة موســــــــــــــكو هي 

ــرق ل�س م�الَ  ــا�ا الشــــ غًا ف�ه ذلك أننا عندما نتأمل في القضــــ
ــاـكل التي ت�حـث عن حـل نجـد أن  الـعالـقة في الـعالم والمشــــــــــــ

ــرق األوـســـــــــ  ــ�ة الكبرى من هذه  منطقة الشــــــــ ط تحتكر النســــــــ
ن معنیتان ن الكبر�یْ ذلك أن الدولتیْ   �لىالقضــا�ا والمشــاكل، و 

�كل قضـــ�ة عالقة و�ل مشـــكلة من تلك المشـــاكل، بل إنهما 
 طرفان �شكل م�اشر في �عض هذه القضا�ا والمشاكل.

معني �القض�ة    السوف�اتيوعلى وجه التحدید إن اإلتحاد  
متحــدة معن�ــة. وهــذه الوال�ــات ال�قــدر مــا أن  الفلســــــــــــــطین�ــة

ــا�ا العالم العالقة وهي،  القضــــــ�ة هي األكثر أهم�ة بین قضــــ
�التطورات الناشــئة عنها، المشــكلة األكثر تعقیدًا. ومثلما أن 

ــوف�اتياإلتحاد  یر�د أن �جني توظ�فاته المتمثلة �مؤازرة   الســـ
ــطینی ــكل عام على مدى ر�ع قرن الفلسـ ین والدول العر��ة �شـ

توظ�ـفاتهـا المتمثـلة ـبدعم الـ�ات المتحـدة ترـ�د أّال تفـقد ـفإن الو 
ــرائیل طوال ر�ع قرن وهو دعم �ان على  غیر محدود إلســـــــــ
حســــــــــــاب الســــــــــــمعة األمیر��ة فضــــــــــــًال عن أن المال الذي 
حصـــــــــــــــلت علـ�ه إســــــــــــــرائـیل من الوال�ات المتحـدة �ان على 
حســــــــــــــــاب الـــدول الفقیرة في العـــالم والتي �قع على الـــدولـــة 

 ها وهي لمالوال�ات المتحدة واجب مســاعدت الكبرى التي هي
 تفعل ألن المساعدات �انت وما زالت تتدفق على إسرائیل.

�قال عن الحرب  الفلســـــــــــــطین�ةوما �قال عن القضـــــــــــــ�ة 
ــة ــة - العراق�ـ ــالم اإلیران�ـ ــا في العـ ــل لهـ ، وهي حرب ال مثیـ

الثالث، وقد تمر أج�ال قبل أن تتكرر هذه الحرب �الشـــــــكل 
د أن یر�ـ  الســــــــــــــوف�ـاتيثلمـا أن اإلتحـاد الـذي حـدثـت ف�ـه. وم

ن �جني توظ�فـــــات �ثیرة في هـــــذه الحرب �عضــــــــــــــهـــــا معلَ 

ــها غیر معلَ  ن فإن الوال�ات المتحدة تر�د هي األخرى و�عضـ
ــاد  ــة، �حیــــث �ســــــــــــــتط�ع اإلتحــ ــاثلــ ــات ممــ أن تجني توظ�فــ

ــوف�اتي ــي و  الســـ ــ�اســـ ــور ســـ ــادي في �أن �كون له حضـــ قتصـــ
أن �حقق أحالم  ستطاع �سبب الحرب  إمنطقة الخل�ج �عدما  

ــذ ــاقبوا عالــ ــادة الكرملین في أن �كون لبالدهم  ین تعــ لى ق�ــ
حیـث �كون للوال�ـات موطئ قـدم في م�ـاه الخل�ج الـدافئـة، و�

ال في ســــوق العراق قتصــــادي وتجاري فعَّ المتحدة حضــــور إ
ــًا   الذي هو ســــــــــوق التســــــــــعینات للتجارة العالم�ة وهو أ�ضــــــــ

ت�جة  �ه نال فالســـــــوق الذي �عزز شـــــــأن من له حضـــــــور فعَّ 
 الحرب. مواقف إ�جاب�ة في زمن

في مـایو  29یوم  الســــــــــــــوف�ـات�ـة -وألن القمـة األمیر��ـة 
سـتثمار  ن ر�غان وغور�اتشـوف هي قمة إموسـكو بین الرئ�سـیْ 

من جـــانـــب الرئ�س   اإلهتمـــامالتوظ�فـــات فـــإننـــا نالحظ هـــذا 
ر�غان الذي أوفد م�عوثه الشــــــخصــــــي (فیرنون والترز رئ�س  

ــر  الوفد األمیر�ي لدى ــمل مصـ األمم المتحدة) في جولة تشـ
س  وســــــــــــــور�ــــــا ودول الخل�ج �حیــــــث یتوجــــــه الرئ� األردنو 

ــكو، وهو أكثر إ إلىاألمیر�ي  ــت�عا�ًا ل�عض األمور موســــ ســــ
ولتز لم التي قـد �كون وز�ر الخـارج�ـة األمیر��ـة جورج ـشـــــــــــــ 

ســــــــــــــت�عـابهـا. واـلذي قـد �ســــــــــــــاعـد والترز هو أنـه إینجح في 
ـنه األكثر تفهـمًا للنفســـــــــــــــ�ة  "عرو�ي البـیت األب�ض" �معنى أ

�ـة، وألن العر��ـة من أي مســــــــــــــؤول آخر في اإلدارة األمیر�
الرجل قادر �ســــبب هذه الســــمعة فضــــًال عن إمكان�ة تطع�م  

�ة  حدیثه ب�عض الكلمات وأب�ات الشــــــــــــعر واألمثال الشــــــــــــعب
العر�ـ�ة أن یرطب الجو الجـاف الذي یتر�ه جورج شــــــــــــــولتز 

العرب. وهذا الجو بلغ   في محادثاته مع الحكام والمســـؤولین
ین عندما األردنیالحد الذي ال �طاق حتى مع المســـــــــــــؤولین 

 زارهم شولتز في عمان خالل جوالته األخیرة للمنطقة.
ــتط�ع أن ینجز في جولته ما   �لىو  ذلك أن والترز قد �ســ

و أهم حیث إنه �األسـلوب الذي یتسـم �السـالسـة أن �عرف  ه
تعهــد بهــا من  اتيالســــــــــــــوف�ــ وعودًا �مكن أن �كون اإلتحــاد 

خالل الم�عوثین الــذین أوفــدهم الرئ�س غور�ــاتشــــــــــــــوف في 
المنطقة و�علق علیها �عض    إلىاألشــهر الخمســة الماضــ�ة 

الزعمــاء العرب اآلمــال. وعنــدمــا �عرف الرئ�س ر�غــان هــذه  
فإنه �ســـــتط�ع أن �كون في موضـــــع أفضـــــل للمناورة  الوعود  

شــأن یتعلق   عل�ه في أي الســوف�اتيو�حیث ال یزاید الرئ�س 
أو المســـألة اللبنان�ة أو مشـــكلة الحرب  الفلســـطین�ة�القضـــ�ة 

 .اإلیران�ة - العراق�ة
ولى یبــدو أن الســــــــــــــینــار�و معــد �حیــث �قوم  وللوهلــة األُ 

عقد قمة موســــــــكو ســــــــتقصــــــــائ�ة قبل أن تنوالترز �المهمة اإل
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و�أن �قوم شــولتز �عد القمة �جولة في المنطقة هدفها إبالغ 
ما تم اإلتفاق عل�ه موضـــــــــــع التنفیذ. أو النتائج أو وضـــــــــــع  

قر  �كالم أدق أن شــــــولتز ســــــ�قوم �جولته في المنطقة لكي ت
ــتثنائ�ةالقمة العر��ة  ــتنعقد في الجزائر یوم  اإلســـــــ  7التي ســـــــ

ن ر�غـــان  ین الرئ�ســــــــــــــیْ مـــا تم اإلتفـــاق عل�ـــه ب 1988یونیو
 وغور�اتشوف.

وعندما نســـــــــــــمع جون وایتهید مســـــــــــــاعد وز�ر الخارج�ة 
�قول في تصــــــــــــــر�ح في الر�ـاط عشــــــــــــــ�ـة الـذ�رى  األمیر��ـة

ــاب فلســــطین "إن الوال�ات المتحدة تأســــف  األر�عین إل غتصــ
ــع الذي �ع�ش ف�ه  ــفة الغر��ة  الفلســــــطینیللوضــــ ون في الضــــ

ــت�شـــر خیرًا. ذلك أن  ــر�ح �عطي  وغزة"... فإننا نسـ هذا التصـ
ــةاإل ــل من جهة، و�حمل  نتفاضـــ ــروع�ة و�جعلها تتواصـــ مشـــ

ر�حات األمیر��ة  أخرى �أن التـصــــــــــــ عتقاد من جهة على اإل
�عـد اآلن لن تكون أقـل وضــــــــــــــوحـًا ممـا ورد في تصــــــــــــــر�ح 

 وایتهید.
ــولتز �قول ذلك فإن والترز عندما  ــاعد شــــــ و�ذا �ان مســــــ

كذا صــــعودًا ســــیزور المنطقة ســــ�قول �المًا أكثر تحدیدًا وه
ــة  إلى ــة األمر وتقرر وقفـ  إلىأن تحســــــــــــــم اإلدارة األمیر��ـ

عنـدمـا یلتقي   الفلســــــــــــــطین�ـةة جـانـب الحـل العـادل للقضــــــــــــــ�ـ 
الرئ�ســـــــــان ر�غان وغور�اتشـــــــــوف وجهًا لوجه في قمة تتو�ج  

 الوفاق الدولي في ط�عته الجدیدة.
لمســـــــــــــــألــة و�ذا فعلــت الوال�ــات المتحــدة ذلــك فــإن أمر ا

ــها لبنان درجة إ إلىاللبنان�ة یهون  ــاة التي �ع�شــ نتهاء المأســ
ــنة وأن أمر الحرب  ــرة ســـ   ران�ةیاإل - العراق�ةمنذ ثالث عشـــ

یهون هو اآلخر �حیث تطوى الصـفحة األخیرة لهذه الحرب 
الذي   598في ضــــوء القرار الدولي الجاهز ونعني �ه القرار 

ى ولم یبق لوضـــــــعه وافقت عل�ه الدول الكبرى والدول األخر 
ن عن أن یتم  ن الكبر�یْ موضــع التطبیق ســوى إصــرار الدولتیْ 

 تنفیذ بنوده... وعلى الفور.
موســـــكو لإلتفاق على  ك أفضـــــل من قمة... ول�س هنال

ذلك ومن هنا القول إن هذه القمة مرشــــــــــــحة ألن تكون قمة 
نها�ة أحزان العالم... وأحزان منطقة الشـــــــــرق األوســـــــــط في 

 الدرجة األولى.

 1988) مایو( أیار 21 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 قمة الجزائر... واإلستفادة
 دروس الماضي  من 

حتى قمة أخرى، ســــــــت�قى القمة   أوحتى إشــــــــعار آخر، 
في  1967العر�ـ�ة الرا�عـة، التي تم عـقدهـا في الخرطوم عـام 

أعقـاب هز�مـة حز�ران، أفضـــــــــــــــل القمم العر��ـة ألنهـا �ـانـت  
الحد الفاصـــــــــــــل بین حالة إح�اط عر��ة عامة ناشـــــــــــــئة عن 
الخالفات الكثیرة الحدة بین الراحلین الملك ف�صـــــل والرئ�س  

هذه الخالفات على رغم وقوع  رار�ســتمجمال عبد الناصــر و 
ــا من الیوم األول  ــالــــة نهوض بــــدأت مالمحهــ ــة وحــ الهز�مــ

القمة ثم توضــــــحت هذه المالمح مع نشــــــر القرارات  نعقادإل
التي تحدد �األرقام حجم الدعم العر�ي الذي �ســــــــــــــاعد على 

 تثبیت حالة النهوض.
و�ذا جــاز القول فــإن ســــــــــــــر نجــاح تلــك القمــة التــار�خ�ــة 

هــا زمنــذاك ة الــدولــة الســــــــــــــودان�ــة ممثلــة �قطبیْ �كمن في قــدر 
د أحمد إســـــــــــــماعیل األزهري رئ�س مجلس الســـــــــــــ�ادة �محم

بتكار أســــــــلوب للمصــــــــالحات إمحجوب رئ�س الوزراء على 
 التي تغلب علیها العفو�ة.

واألســــــــلوب الســــــــوداني المشــــــــار إل�ه �ان مثل وصــــــــفة 
 سحر�ة حققت مفعولها السر�ع في شفاء الجرح الذي ینزف.

إن مـــا فعلــــه األزهري ومحجوب هو أنهمــــا �یر فــــ وللتــــذ
ن) أنه ثنیْ مع اإلعتبر أحدهما (وهذا ســــر مدفون  إعتبرا، أو إ 

ال �مكن للقمة أن تنجح إذا �انت لن تحقق مصـــــــــالحة بین  
الملك ف�صـل والرئ�س عبد الناصـر. بل إن هذه القمة �جب  

 أّال تنعقد إذا �انت لن تحقق هذه المصالحة.
ــالحــةعتبر االثنــان أ�� و  ــًا أن المصـــــــــــــ أمر مرغوب  ضـــــــــــــ

ــمیْ ومطلوب من الزع�میْ  ن. فالملك ف�صــــــــــل ال ن المتخاصــــــــ
�عدما حدثت الهز�مة، أن ی�قى في حالة خصــــــــــــومة   �جوز،

ال یتحمل ذلك، وعبد  يمع عبد الناصــر ألن اإلنســان العر�
النـاصــــــــــــــر من جـان�ـه ال �جوز، �عـدمـا حـدثـت الهز�مـة، أن 

ا دام مطال�ًا  ی�قى في حالة خصـــــــــومة مع الملك ف�صـــــــــل م
�إعادة بناء الج�ش، وترم�م الوضـــــع الداخلي، وفض الیدین 

ــاغـ  ات الخـارجـ�ة، وـما دام في اإلهتمـامـ ل و من �عض المشــــــــــــ
الطرف العر�ي المقتـدر الـذي یتجـاوب   إلىكـل ذلـك �حتـاج 

 حت�اجات تتطلبها مرحلة ما �عد الهز�مة.إمع 
ــًا أنه �جب عدم  و�  ــًا وأ�ضــ عتبر األزهري ومحجوب أ�ضــ
عة فرصـــة توظ�ف الحشـــد الجماهیري الســـوداني الذي إضـــا
  لى جانبيْ �صــــــــطف على مســــــــافة عشــــــــرة �یلومترات عبدأ 
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 الفندق مقر اإلقامة. إلىالطر�ق من المطار 
و�عقل�ـة رجـال الـدولـة المخلصــــــــــــــین في توجهـاتهم جرى  

بتكار الوصــــــــــفة الســــــــــحر�ة و�انت ع�ارة عن توقیت نزول إ
رة الرئ�س عبــــد ن (طــــائرة الملــــك ف�صـــــــــــــــــل وطــــائالطــــائرتیْ 

فترة متقار�ة جدًا و�حیث �جمعهما �عد نزولهما   الناصر) في
ــالون الشــــر  ف الواحد ثم یتحرك المو�ب الذي یتكون من صــ

جان�ه األزهري، تلیها    �لىسـ�ارة مكشـوفة تقل الملك ف�صـل و 
 جان�ه محجوب. �لىس�ارة ثان�ة تقل عبد الناصر و 

الســـحر�ة  بتكر األزهري ومحجوب هذه الوصـــفة إوعندما 
عت�ــار أن الظروف النفســــــــــــــ�ــة النــاشــــــــــــــئــة عن آخــذًا في اإل

الحشــــــــد الجماهیري الهائل  لىإالهز�مة، من جهة، إضــــــــافة  
الفـندق، ورهـ�ة   إلىالطر�ق من مـطار الخرطوم  على جـانبيْ 

ن �عتبران الذي فعله ن العر�ییْ هذا الموقف ســــــــتجعل الزع�میْ 
عر��ة التي سـم المالیین الإاألزهري ومحجوب �مثا�ة رسـالة �

قتها الخالفات العر��ة و�حدث من جانبهما تجاوب فوري  أره
تجاه تحقیق المصالحة. وهذا ما حدث �الفعل حیث إن إفي 

األزهري ومحجوب حققا مصالحة �ان المواطن العر�ي دائم  
الحیرة في شـــأنها ودائمًا یتســـاءل: ��ف ســـ�مكن تحقیق هذه  

 ؟المصالحة �عد �ل الذي جرى 
لم �كن وفق خطـــة جرى  زهري ومحجوب ومـــا فعلـــه األ

ن لم یتصـــــال �كل من ثنیْ التشـــــاور في شـــــأنها، �معنى أن اإل
المـلك ف�صــــــــــــــل والرئ�س عبـد النـاصــــــــــــــر و�قوال لهمـا إنهمـا 

الخرطوم ســـیتم   إلىســـ�فعالن ذلك، أو أن برنامج الوصـــول  
 على النحو الذي حدث.

جانًا  ن األزهري ومحجوب لم �شــــــــــــــكال لجـنة أو لاكذلك 
اللقاء التار�خي، ر�ما ألنهما لو   تفاصـیل خطة ذلكلمناقشـة 

فعال ذلك لما �ان للقاء أن یتم �الشـــكل الذي تم ف�ه، أو أن 
ــة  ــا �لمـ ــة التي لهـ ــا لم تكن من نوع الخطط الحر��ـ خطتهمـ
ســــــــــــــر. ور�مــا أنهمــا لم �فعال ذلــك مخــافــة أن تفقــد الخطوة 

النجـاح اـلذي العفوـ�ة المطلوـ�ة، والتي تبین أنهـا هي ســــــــــــــر 
حة الملك ف�صــل والرئ�س عبد الناصــر قق وتمثل �مصــالتح

ــالحة �شــــــهدها التار�خ  ــ�اســــــيوهي أســــــرع مصــــ العر�ي  الســــ
 الحدیث.

بن جدید ما  وعندما حدثت تلك المصـالحة �ان الشـاذلي
عر�ي �عاني من وطأة  أنه �إنســــــــان   زال قائدًا عســــــــكر�ًا إالَّ 

الهز�مــة التي الخالفــات العر��ــة زمنــذاك و�ــذلــك من وطــأة 
ــالحة التي شـــهدتها الخرطوم. وها إدثت ال بد ح بتهج �المصـ

ــاذلي ــًا لبالده التي تســـــتضـــــ�ف   هو الشـــ بن جدید اآلن رئ�ســـ
، وها هي الخالفات العر��ة تأخذ  اإلســـــــــــتثنائ�ةالعر��ة القمة 

ــًا من وهج   ــةاإلمن طر�ق التقدم العر�ي وتأخذ أ�ضــــ   نتفاضــــ
. وها هي اإلســتثنائ�ةمة التي من أجلها تنعقد الق الفلســطین�ة

األنظــار موجهــة إل�ــه على أســـــــــــــــاس أن عالقــاتــه �ــأطراف  
ال و�عفو�ة  الخصــــــــــــومات العر��ة تجیز له أن �قوم بدور فعَّ 

 الدور السوداني الذي أشرنا إل�ه.
ل إنجاح القمة بدأ بنفســــــــــه ما وعندما نالحظ أنه من أجْ 

�مكن أن �طالب الغیر �ه �صـــ�ح من الطب�عي التمني عل�ه 
ــه فإننا نعني  لفعال. وعندما لق�ام �الدور اا نقول إنه بدأ بنفسـ

بذلك تسو�ة الخالف العمیق الجذور والتار�خي بین المغرب 
والجزائر. وال نعتـقد أن هـذا الخالف أـقل تعقـیدًا من الخالف 

ــري  -  العراقي ــوري، أو الخالف المصـــ ــوري، أو  -الســـ الســـ
 -اللیبي، أو الخالف الســــــــــــــوري  -الخالف المصــــــــــــــري 

 .الفلسطیني
الخالفات العر��ة �لها متشـــــــابهة وما تحتاج إل�ه في    نإ

 1967الســـــــــــعودي عام   -ضـــــــــــوء حل الخالف المصـــــــــــري  
الجزائري قبـل أ�ـام قلیلـة، م�ـادرات من  -والخالف المغر�ي 

 نوع الم�ادرة السودان�ة التي قام بها األزهري ومحجوب.
 بن جدید؟ فهل �فعلها الرئ�س الشاذلي

ن، وشـــــــوارع العاصـــــــمة وهل �شـــــــهد مطار هواري بومدی
ــالحات من نوع  1988 یونیو 7�ة یوم الجزائر  ــاهد ومصــ مشــ

 المواطن العر�ي إل�ه؟ ق طال شو 
بن   الجزائر المـلك فهـد إلى أن �صــــــــــــــل هـل �حـدث مثالً 

عبـد العز�ز والرئ�س حســــــــــــــني م�ـارك في طـائرة واحـدة من 
مصــــــــــــــر  إلىن أنهى زـ�ارة الـقاهرة �ـعدـما �كون خـادم الحرمیْ 

الرئ�س عبــد  و  مثــل قــدوم الملــك ف�صـــــــــــــــلو�كون قــدومهمــا 
�عدما �ان الملك   1969الر�اط من القاهرة عام   إلىالناصـر 

 القاهرة؟ إلى ف�صل قام بز�ارة رسم�ة
وهـــل �حـــدث مثًال أن �خترق شــــــــــــــوارع الجزائر مو�ـــب  

ن حافظ  الرئ�س بن جدید في ســـــ�ارة واحدة محاطًا �الرئ�ســـــیْ 
اماألســــد و  في وقت حســــین على أســــاس أنهما وصــــال  صــــدَّ

 المطار؟ إلىواحد 
ـنة والتي تتســــــــــــــم ـ�اـلدفء في  وهـل تحـدث اللـقاءات المعلَ 

ننـا ضــــــــــــــقنـا بلقـاءات أروقـة مقر المؤتمر. ونقول المعلنـة أل
 الكوال�س أو لقاءات المصادفة في الممرات؟

فتتاح�ة مســـیرة قصـــیرة  وهل �حدث أن تســـبق الجلســـة اإل
ع تلك للملوك والرؤســـــاء في شـــــارع قرب مقر إقامتهم من نو 

ــیرة التي  ــر خالل القمة األولى في إالمســــ بتكرها عبد الناصــــ
 ؟1964القاهرة عام 

ن یر�د  ًا �ثیرة �مكن لمَ إن في تار�خ القمم العر��ة دروســــ 
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بن  لقمة تنعقد في رحاب بالده، ونعني هنا الرئ�س الشـاذلي
 جدید، أن �ستفید منها.
 فهل �حدث ذلك؟

ــالحات الهل تتم اإل ــتفادة وتحقق المصــــ عر��ة... ذلك ســــ
 د.األمل المنشو 
سـتفادة، وعدا ذلك سـتكون القمة مجرد لقاء �ارد  نأمل اإل

بــدافع رفع العتــب أو المجــاملــة أو مجرد لقــاء خیري هــدفــه 
 .الفلسطین�ة نتفاضةلإل جمع �عض المال 

 ومثل هذه القمة ال فائدة منها، وال یر�دها أحد.

 1988) مایو(أیار 28 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ل القض�ة و�سببهامن أجْ 

و�ســـــــــببها �ع�ش العالم  الفلســـــــــطین�ةل القضـــــــــ�ة أجْ من 
 وضعًا غیر مستقر. 1948العر�ي منذ العام 

قامت أحزاب   الفلســـــــــطین�ةو�حجة فلســـــــــطین والقضـــــــــ�ة 
نقال�ات عســـــــــــكر�ة وتدحرجت رؤوس وتســـــــــــاقطت  وحدثت إ

 زعامات لتحل محلها ق�ادات جدیدة.
ت ودفع �ثیرون  ح�ال فلســـــــــــــطین حدثت تـضــــــــــــ ومن أجْ 
 تخذوها.مواقف إح�اتهم ثمن 
جتهادات حول الصـــــ�غة المناســـــ�ة إل�جاد حل و�ســـــبب إ

ــراع العر�ي  ــرائیلي  -الصـ تعرضـــت زعامات وطن�ة لها اإلسـ
تهامات. وال بد أن الكثیر�ن یتذ�رون ما الذي جرى  شأنها إل

قترح في الســـــــــــتینات صـــــــــــ�غة  رئ�س الحبیب بورقی�ة ألنه إلل
ــوء م ــلت إل�ه الحال متطرفة علمتبدو في ضــــــــ ًا �أن ا وصــــــــ

الرئ�س التونسـي السـابق إنما تم    إلىتهامات التي وجهت اإل
 عتدال.توجیهها على أساس أنه ی�الغ في اإل

تخذها هذا الطرف أو ذاك من سـ�اسـات  إونت�جة مواقف 
ــتار العمل من أجْ  ــ�ة العرب الكبرى  محل�ة تحت ســـــــ ل قضـــــــ

دول   إلىرون فلســـــــــــــطین دخل �ثیرون الســـــــــــــجون ولجأ �ثی
 أخرى.

ــ�ة �برى  وفي �عض ال ــطین من قضـ ــنوات تحولت فلسـ سـ
ال�عض، ولع�ة غیر  إلى�النســــ�ة  ســــ�اســــ�ةلع�ة   إلىللعرب 

 مسل�ة على اإلطالق.
ــقاقات و�ثُ وفي مرحلة الحقة حدثت إنقســــامات و� رت  نشــ

جتهادات والتنظیرات. وحدثت أ�ضــــًا مســــاجالت �عضــــها اإل

ــأـلة مقبوـلة ومعق ــاجالت ـ�الكالم وهـذه مســــــــــــ وـلة. أمـا المســــــــــــ
 كانت هي المحزنة.الدمو�ة ف

وخالل أر�عین ســـنة تم إتفاق البالیین على الجیوش من 
ل دعم الثورة  ل فلســــــــــــــطین وتم التبرع �ــالمالیین من أجْــ أجْــ 

 .الفلسطین�ة
ین  الفلســـــــــطینیهتمام عر�ي �إ ووســـــــــط هذا �له لم �حدث 

أن جاء هؤالء �عد عشـــر�ن ســـنة من   إلىالذین في الداخل.  
ما هي ضــــــد اإلســــــرائیلیین   �قدر إنتفاضــــــةوأعلنوا   حتاللإلا
حتجاجًا على ما �فعلونه بهم شـــــــــع�ًا ووطنًا وقضـــــــــ�ة فإنها إ

ن یهمه األمر في �ل مَ   إلى�القدر نفســـــــــــــه �مثا�ة رســـــــــــــالة 
ن في یده األمر. رســـــــــالة �ل مَ  إلىالعالم العر�ي، أو فلنقل 

أمكنها التي حدثت  نتفاضةاإلرة ومقتض�ة خالصتها أن  معبِّ 
ــمد وأن تلفت أنظار العالم ألن القاعدة أن ت حدث وأن تصـــــــــ

 الُحْكمالتي انطلقـت منهـا �ـانـت قـاعـدة الوحـدة الوطن�ـة وأن 
ألن هنالك  نتفاضــــــةاإلاإلســــــرائیلي اســــــتطاع أن یواجه هذه 

 .الُحْكمن اللذین یتقاسمان وحدة موقف بین الحز�یْ 
الة أن هذه الرـســـــ � اإلفتراضوز�ادة في التوضــــــ�ح �مكن 

لقول مــــا معنــــاه أنــــه لو �ــــان الغزاو�ون قــــاموا تتضــــــــــــــمن ا
على أســاس فصــائل، أي مجموعة تا�عة لحر�ة  نتفاضــةاإل�

خرى لجناح أبو فتح ومجموعة تا�عة لجناح أبو نضـــــــــــــال وأُ 
خرى لجناح نا�ف  موسـى ومجموعة تا�عة للجبهة الشـعب�ة وأُ 

عـة لجبهـة خرى لجنـاح أحمـد جبر�ـل ومجموعـة تـا�حواتمـة وأُ 
ــاعـقة (والمعـذرة من تحر�ر العر�ال ـ�ة ومجموعـة ـتا�عـة للصــــــــــــ

ســــــــــــــرد �ق�ــة التنظ�مــات لكثرتهــا)... أنــه لو �ــان الغزاو�ون 
على األســــــــــاس المشــــــــــار إل�ه لما �انت   نتفاضــــــــــةاإلقاموا �
  نتفاضـةاإلل أن �قرروا ألنهم �انوا من أجْ  نتفاضـةاإلحدثت 

لى أن یتفقوا عســ�جتمعون لمناقشــة األمر و�انوا من المؤ�د  
ــوا  شـــيء أو � ــهم بدل أن ینتفضـ ــینتفضـــون على �عضـ انوا سـ

 على الخصم.
 إلىهي �مثا�ة رســـالة من الداخل   نتفاضـــةاإلن وتكرارًا ا

 إلىین الفلســــطینیالخارج أو �األحرى من �ضــــعة ألوف من 
المالیین العر��ة المنتشــــــــرة بین المح�ط والخل�ج خالصــــــــتها  

. مصـــــــــالحة صـــــــــالحة وطن�ةأن رحلة الوفاق العر�ي تبدأ �م
 نظمة مع األنظمة. ومصالحة األنظمة مع المعارضة.األ

ومثل هذا األمر ل�س دعوة مثال�ة �صعب تحق�قها و�نما 
 �اتت من البده�ات في الزمن الراهن.

 7" في الجزائر یوم نتفاضــــــــةاإلفهل تبدأ لمناســــــــ�ة "قمة 
العر��ــة  أو �عــد هــذه القمــة مرحلــة المصــــــــــــــــالحــات  حز�ران

عذاب ر�ع قرن من �عثرة   فلســـــــــــــطین�ةلاض القضـــــــــــــ�ة وتعوِّ 
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 الوقت والمال؟
إذا �انت قضـ�ة فلسـطین تم    لعل وعسـى �حدث ذلك إالَّ 

ــتحداثها من أجْ إ ــ�ة �ختلف علیها ســـــ ل أن تكون هنالك قضـــــ
 أصحابها وال یتفقون في شأنها على اإلطالق.

 1988) یونیو( حزیران 4 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 حدةقمتان... والقض�ة وا

المح�ط. وهذه الحالة   إلىالعرب في القمة: ومن الخل�ج  
ــاء  ــت یوم الثالثـ ــدثـ ــدة   1988 یونیو /حز�ران 7التي حـ ــدیـ جـ

 العر��ة. الس�اس�ةعلى الح�اة 
ففي الوقت الذي �ان الملوك والرؤسـاء العرب �سـتعدون  

فتتــاح�ــة في الجزائر، وفي إطــار القمــة لعقــد جلســــــــــــــتهم اإل
عقدها، واسـتقر   إلى دعت الجزائر  التي سـبق أن اإلسـتثنائ�ة

ــمة الجزائر�ة، �انت طائرة   الرأي على أن تنعقد في العاصـــــــــ
الرئ�س المصــــري حســــني م�ارك تحط في �غداد وتنعقد قمة 

من المؤ�د أنها تتقاســم مع القمة األخرى  عراق�ة -مصــر�ة 
ضـــــــــــفاف ال�حر األب�ض المتوســـــــــــط األهم�ة المنعقدة على  

 المنقطعة النظیر.
ك فعلى أســــاس أنه قبل وصــــول الرئ�س  نقول ذلوعندما 

�غداد �انت أنظار العالم متوجهة في شــــــــــكل أو  إلىم�ارك 
الجزائر لتعرف مـا الـذي ســــــــــــــتتمخض عنـه القمـة  إلىآخر 

، وهل أنها ســــــتقتصــــــر على ال�حث في اإلســــــتثنائ�ةالعر��ة 
أم أنها ســــــتناقش أمورًا أخرى، وتحدیدًا   نتفاضــــــةاإلمســــــاندة 

، والوضــــــــع في لبنان، اإلیران�ة - �ةراقالعموضــــــــوع الحرب 
في  اإلســــــــــــــتثنائ�ةوتثبیت ما تم التفاهم عل�ه في قمة عّمان 

 شأن الوفاق واإلتفاق.
 نــه قــد �جوز القول إن أنظــار الملوك والرؤســـــــــــــــاءبــل أ

الجزائر للمشـار�ة في القمة   إلىالعرب أنفسـهم الذین وصـلوا  
 -مصـــــــــر�ة القمة ال إلى�انت متوجهة  اإلســـــــــتثنائ�ةالعر��ة 
المفـاجئـة وغیر المفـاجئـة في الوقـت نفســـــــــــــــه والتي  العراق�ـة

 على األرجح لم یتوقع أحد منهم أن تحدث.
د أنها رد  �غدا إلىوأهم�ة وصـــول الرئ�س حســـني م�ارك 

جزائر التي إســت�عدت إشــتراك مصــر وهي أ�ضــًا على قمة ال
ــر،  حر�ة إ لتفاف ذ��ة حول األطراف التي تر�د عزل مصــــــــ

ــار�ة   إنعقادمجرد   والتي ترى أن قمة الجزائر من دون مشــــــــــ

ســتئناف  تى مناقشــة أمر إســقاط التحفظ حول إمصــر، وال ح
نطالقـــة  جـــامعـــة العر��ـــة، هو محـــاولـــة تطو�ق إدورهـــا في ال

  اإلســتثنائ�ةمصــر في الســماء العر��ة في أعقاب قرار القمة  
ــر إ في عمان الذي   ــألة إعادة العالقات مع مصــــــــ عتبر مســــــــ

اـلدوـلة التي ترـ�د إعـادة هـذه العالـقات،  قرار ســـــــــــــــ�ادة تعـیدهـا
ــذلــــك في أعقــــ  ــدثــــت و�ــ اب جولــــة م�ــــارك العر��ــــة التي أحــ

ســـــــــــتكمال إنفراجات ملحوظة في الداخل ومن شـــــــــــأن عدم إ
ســـتكمال لق حالة إح�اط داخل مصـــر. وعدم اإلخطوات خال

مصـــــر عالقًا، أي تعاد العالقات معها   عهو في إ�قاء وـضــــ 
ة في أعمـــال القمم من دون أن �كون لهـــا حق المشــــــــــــــــار�ـــ 

 العر��ة.
هي أ�ضـــــــــــــًا  العراق�ة -ن القمة المصـــــــــــــر�ة إذلك   �لىو 

ــة إ ــة على األطراف التي حر�ـ ــاف ذ��ـ ــدم اعتبرت إ لتفـ ن عـ
ام�س مشـــــار�ة الرئ حســـــین شـــــخصـــــ�ًا في قمة الجزائر  صـــــدَّ
ه  إتخاذالموقف الذي ال بد من  إتخاذبتعاد عن  فرصـــــــــــــة لإل 

ختار الذي إ ينرایاإل الُحْكموهو حســــــــم مســــــــألة العالقة مع 
 إلىرفســـــــــنجاني "جنراًال" یتمتع �كل الســـــــــلطات العســـــــــكر�ة 

ــه البرلمــــان لكي یثــــأر من تحر�ر   العراق جــــانــــب ترؤســـــــــــــــ
هذا التحر�ر فرصــــــة ذهب�ة للقبول  ألراضــــــ�ه، بدل أن �كون 

�التعا�ش و�نهاء الحرب ضمن تعهدات دول�ة یبدو أن القمة 
ن مَ   إلىالغها توصــــلت إلیها وتم إب الســــوف�ات�ة -األمیر��ة 

 یهمهم األمر.
فتتاح �غداد یوم إ إلىصــــــــــول الرئ�س م�ارك و��قى أن و 
دعوة من نصــــــف  في الجزائر هو  اإلســــــتثنائ�ةالقمة العر��ة 

النصــــــــــــــف اآلخر  إلىفي �غـداد  جتمعالعـالم العر�ي اـلذي إ
جتمع في الجزائر ـ�أن یـناقش المجتمعون في الجزائر اـلذي إ

من الترفع وروح المســــــــــــــؤول�ــة  أمور العــالم العر�ي �ــالكثیر
 حیث إنه �كفي األمة ما تنزفه من دماء وثروات.

ی�قى أ�ضًا أن ز�ارة الرئ�س م�ارك هي الثالثة التي �قوم  
، 1987ولى مع الملك حســـــــین مطلع �عد األُ  العراق  إلى بها

ضــــــــــــــمن جولـــة الرئ�س المصــــــــــــــري  1988والثـــان�ـــة مطلع 
�ارة الثالثة ن الز . ولكاألردنالخل�ج�ة التي شـــــــــــملت العراق و 

 تتمیز في أنها لقاء قمة أكثر منها ز�ارة رسم�ة.
ــ�ه في �عض   وقد �جوز من �اب المقارنة القول إنها تشــــ

ر الكو�ت الشـــــ�خ جابر األحمد الصـــــ�اح جوانبها حرص أمی
ــة   ــائرة األمیر�ـ ــة" ول�س الطـ ــابر�ـ ــائرة "الجـ ــار طـ على أن �ختـ

هــذه  الجزائر حیــث �ــانــت  إلىالرســــــــــــــم�ــة لكي یتوجــه بهــا 
عة أســــــــــاب�ع جاثمة هناك لعدة أ�ام نت�جة  الطائرة قبل �ـضـــــــــ 

  نتفاضــــــــةاإلمحنة �ثیرة القســــــــاوة ســــــــببها أن القرار العر�ي �
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تـأجـل أكثر من الالزم و�ـات ال بـد من  يیراناإلعلى العنـاد 
 ه.إتخاذ

الجزائر هذا   إلىفهل �عي الملوك والرؤســــــــــاء الذین أتوا 
ة وفي الوقت نفســه  ن�الفلســطی نتفاضــةاإلاألمر ف�قرروا دعم 

 ؟يیراناإلعلى العناد  نتفاضةاإل
 لعل وعسى �حدث ذلك.

 1988) یونیو( حزیران 11 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ... قمة الواقع�ةاإلستثنائ�ةالقمة 

ما هذه المصـــادفة الغر��ة. إســـحاق شـــامیر رئ�س وزراء  
ــم�ة للوال�ات المتحدة   ــرح وهو في ز�ارة رســـــــ ــرائیل �صـــــــ إســـــــ

ــتثنائ�ةالقمة العر��ة  إنعقادامنت مع تز  في الجزائر �أنه   اإلسـ
 یتمنى لهذه القمة أن تفشل.

ــة  إیرانوســــــــــــــفیر  ـلدى الجزائر ینســــــــــــــحـب من الجلســــــــــــ
ــة إ ــة لتلـــــك القمـــ ــاح�ـــ ــدئي  اإلفتتـــ ــًا على موقف مبـــ ــاجـــ حتجـــ
أشــــــــــــــار إل�ه  اإلیرانـ�ة - العراقـ�ةوموضــــــــــــــوعي من الحرب 

ــاذلي ال قلیبي في الكلمـة األمین العـام للجـامعـة العر�ـ�ة الشــــــــــــ
 التي ألقاها.

و�عـد أن اختتمـت القمـة أعمـالهـا وأذاعـت ب�ـانهـا الختـامي  
الب�ان تعلیق �صـــــــــف  اإلیران�ة�صـــــــــدر عن وزارة الخارج�ة  

ــوداء في تار�خ العالم العر�ي" و�ذهب الرئ�س   �أنه "نقطة ســــ
علي خامنئي �عیدًا ف�صــــــف الب�ان �أنه "عار على  يیراناإل

 األمة العر��ة".
نــاك طرفــان خــاســــــــــــــران فقط من أي تفــاهم عر�ي   هإذاً 

�حدث، ولو �ان هذا التفاهم هو الحد األدنى. والخاســـــــــــران 
 .يیراناإلالثوري  الُحْكمهما إسرائیل و 

ــارة ألن قمة الجزائر أكدت   ــعرا �الخســـ وهذان الطرفان شـــ
 أن اللقاء العر�ي ممكن وهما ال یر�دان ذلك.
ــارة ألن اللقاء ا ــعر الطرفان �الخســـــ لذي تحقق تمیز  وشـــــ

تادا على لـقاءات عر�ـ�ة تنتهي  إعنســــــــــــــجـام، وهـما الـلذان  �اإل
 بتعمیق الخالفات، وهو أمر �فید �ًال منهما.

�أن الملوك والرؤســــاء العرب �اتوا أكثر  وشــــعر الطرفان
وال یر�د الطرفان أن  اإلیران�ةتحســـ�ًا �المخاطر اإلســـرائیل�ة و 

الطب�عي أنه هذه الحق�قة. ومن  إلىتصـــــــــــــل الحال �العرب 
�مـــــارس العرب �ـــــل المرونـــــة الممكنـــــة إزاء فكرة   �عـــــد أن

التـعا�ش الســــــــــــــلمي بین شــــــــــــــعوب المنطـقة و�ـما �عطي ـ�ل 
ــاحب حق حقه وال   ــرائیل و صــــ الثوري في   الُحْكمتتجاوب إســــ

مع هذه المرونة... من الطب�عي أن یتحســـــــــــــس القادة  إیران
العرب �المخاطر، خصـوصـًا �عدما ظهر واضـحًا لكل منهم  

ین  الفلســــطینیالحال مع  إســــتمرارن إســــرائیل ال تر�د ســــوى أ
 إیرانالثوري في    الُحْكم، وأن  نتفاضةاإلكما �انت عل�ه قبل 

الحال مع العرب �ما �انت عل�ه قبل  ستمرارإال یر�د سوى 
تحر�ر "الفاو" و"الشــــــــــالمجة" أي تعامل الطرف الذي �حتل  

 حد ما اإلرادة العر��ة. �لىاألرض العر��ة و 
العر��ــة التي جرى عقــدهــا في   اإلســــــــــــــتثنــائ�ــةلقمــة ا إن

الجزائر �انت واقع�ة. ومن �قرأ �لمات القرارات والتوصـ�ات 
، والرؤســـاء، ورؤســـاء الوفود، الذین و�تأمل في وجوه الملوك

شـــــار�وا فیها یتبین له أن هذه القمة التي بدأت على شـــــيء 
ـنائـ�ة  من الحیرة دخـلت في یومهـا الـثاني، ونت�جـة للـقاءات الث

التي لم تشـــــــهدها قمة عر��ة بهذه النســـــــ�ة المكثفة من قبل، 
 مدار الواقع�ة.

وفي هذا  الفلســــــــــطین�ةالواقع�ة في ما �خص الشــــــــــرع�ة 
د نظر ـ�اســــــــــــــر عرـفات، اـلذي على رغم  عْـ لصــــــــــــــدد یـتأـكد �ُ ا

حماســـــــــــــته للقمم العر��ة، فإن حماســـــــــــــته لهذه القمة �الذات 
ــكل حما�ة  ــعور منه �أنها تشـــ ــرع�ة التي كانت �بیرة لشـــ للشـــ

 �مسك بزمامها.
والواقع�ة في ما �خص الموقف من مصـــــــــــــر، حیث بدا  

ســــتعادة مصــــر �ما �ان �أمل إأن هذه القمة لم تحســــم أمر  
ل إمكــان�ــة العودة أنهــا لم تعطِّــ  لرئ�س حســــــــــــــني م�ــارك إالَّ ا

ــر  مكانها في الجامعة والتي قد تتزامن مع   إلىالقر��ة لمصـــ
ـلة الجـدـ�ة أو مـقدمـات الـبدء دخول فكرة المؤتمر اـلدولي مرح

 �التنفیذ.
والواقع�ة في ما �خص الســ�ادة اللیب�ة على خل�ج ســرت  
وهي س�ادة دفعت لیب�ا ثمنًا لها الدماء والشهداء في العدوان 

 األمیر�ي الجوي الشهیر.
، اإلیران�ــــة - العراق�ــــةوالواقع�ــــة في مــــا �خص الحرب 

ل مع حیث إن الملوك والرؤســـــــــــــاء جددوا التضـــــــــــــامن الكام
ســــــــــــــتقالله  �والوقوف معه في دفاعه عن ســــــــــــــ�ادته و  العراق 

ــه، ووجهوا التح�ة �اإلك�ار واإل عتزاز له لتحر�ره  وحر�ة أرضـ
 "الفاو" و"الشالمجة". منطقتيْ 

ــاء أن التهــدیــدات والواقع�ــة في تــأكیــد الملوك وا لرؤســـــــــــــ
أصـــــ�حت   اإلیران�ة - العراق�ةالحرب  إســـــتمرارالناجمة عن  
ــتقرار ��تمس أمن و  ــة دولة عض دول اســـــــــ لمنطقة، وخاصـــــــــ

 الكو�ت.
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والواقع�ة في التضـــــــــــامن مع الموقف الســـــــــــعودي وتأیید 
لتنظ�م  العر�ـ�ة الســــــــــــــعود�ة   المملـكةاإلجراءات التي تتخـذها 

 الحج.
جزءًا من  الفلســــــــــطین�ة فاضــــــــــةنتاإلعت�ار إ والواقع�ة في 

ــطین�ةالثورة  ــألة  الفلسـ و�ذلك ال �عود هنالك أخذ ورد في مسـ
نتهى على أسـاس أن إ، حیث إن األمر  نتفاضـةاإل لن �مثِّ مَ 

بنة الثورة، أو أن إ نتفاضــــــةاإلل فلســــــطین وأن  الثورة من أجْ 
ل فلســــــــــــــطین ل�ســـــــــــــــت �عیـدة عن الثورة التي بـدأت من أجْـ 

 الحل الدولي. إلىالتي هي الطر�ق األكثر �سرًا  نتفاضةاإل
ــت للمرة  والواقع�ــة في أن دول المغرب العر�ي مــارســـــــــــــ

دول الصــــــــــــــف الواحـد، األمر اـلذي �عني أن  األولى موقف
 ب �ات أقرب من ذي قبل.والدة تكتل دول المغر 

ــ�فة �ان في أقصـــى  والواقع�ة في أن رئ�س الدولة المضـ
حـــاالت ال�قظـــة، فلم یترك حـــاكمـــًا �ـــأخـــذ على خـــاطره، ولم 
یترك قضـــــــــــــــ�ة ال تـنال حقهـا من الـتأیـید، وـ�ذـلك جعـل القمـة 

ى صــــــــعید النتائج. وهو �ة علســــــــتثنائإ نعقاداإل اإلســــــــتثنائ�ة
ــاد �أن القمة بذلك بدد اإل ــتثنائ�ةنط�اع الذي ســــــــــ لن  اإلســــــــــ

اـلذي ـ�ان نطـ�اع یؤـ�د التوجـه تحقق شــــــــــــــیـئًا. وتـبدـید هـذا اإل
ــة  ــأن القمـ ــةیرى �ـ ــائ�ـ ــْ  اإلســــــــــــــتثنـ ــد فقط من أجـ ل دعم تنعقـ

ــاضــــــــــــــــــةاإل ــب تجمع الملوك  نتفــ ــدًا وال یتطلــ ل�س أمرًا مفیــ
نجحت   اإلســـتثنائ�ةالقمة   ل ذلك نرى أنوالرؤســـاء. ومن أجْ 

أرضــــــــــ�ة    إلىســــــــــتندت إألنها تناولت �ل األمور وقد تكون 
 في ذلك. نتفاضةاإل

األقصــــــــــــــى من  عتمــــدت الواقع�ــــة فحققــــت الحــــدإ وهي 
نســـــــجام واإلتفاق على رأي واحد، ومهدت الطر�ق �الفعل اإل

 أمام القمة العاد�ة في الر�اض.
فاهم في شأنه لتزام �ما تم التو�عد اآلن فإن من المهم اإل

، إذ ل�س  اإلیران�ةتن�ه من المكائد والمكامن اإلســــــــرائیل�ة و وال
ورة  ل نتــائج قمــة تر�ط الثأمرًا ســــــــــــــهًال على إســــــــــــــرائیــل تقبــُّ 

ل ذلك درجة عدم التفر�ق بینهما، ومن أجْ   إلى نتفاضـــــــــةاإل�
تمنى شـامیر الفشـل، لكنها والحمد � لم تفشـل، ول�س سـهًال  

ــدور موقف عر�ي تقبــُّ  رانیإالثوري في  الُحْكمعلى  ل صـــــــــــــ
ــامل �إدانة  ــامن مع  إیرانواضــــح وشــ المعتد�ة وتجدید التضــ

عت�ار تحر�ر "الفاو" و"الشـــــــــالمجة" مســـــــــألة توجب  � العراق و 
عتبر ذلــك إ ل ذلــك عتزاز، ومن أجْــ � توج�ــه التح�ــة �ــإك�ــار و 

أن ب�ـان قمـة الجزائر هو "نقطـة ســــــــــــــوداء في تـار�خ   الُحْكم
نئي إن الب�ــــان هو "عــــار على العرب" وقــــال الرئ�س خــــام

 األمة العر��ة".
ــًا أنها جاءت من ملوك تح�ة للو  ــوصـــ اقع�ة العر��ة خصـــ

 ستثنائي في الجزائر.األمة ورؤسائها �عد لقائهم اإل

 1988) یونیو( حزیران 18 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 "شطرنج" الخالفة في إیران 

ــدر اأ 1988حز�ران (یونیو)  2یوم الخم�س  ي  لخمینصـ
ــنجاني قائداً  قراراً  جم�ع القوات ل عاماً  بتعیین هاشــــــــمي رفســــــ

من (الحرس الثوري. الج�ش. الشـرطة. األ اإلیران�ةالمسـلحة  
 العام... الخ). 

شـــار الخمیني أوفي الرســـالة التي وجهها في هذا الشـــأن  
 إنعدام ن تعیین رفسنجاني في هذا المنصب هو نت�جةأ  إلى
والحرس والوحدة بین الج�ش  ســــــــــــجام وفقدان التنســــــــــــیق ناإل

من و�ذلك �ســــــــــبب تدني معنو�ات الج�ش الثوري وقوات األ
 والحرس. 

حز�ران   3وفي وقـــت م�كر من الیوم التـــالي (الجمعـــة 
» 4 -�ـــة من نوع «اف إیران) قـــامـــت طـــائرة حر��ـــة 1988
امســتهدفت دار ســكن عائلة الرئ�س إ�عمل�ة  حســین في  صــدَّ

محافظة صـــــــالح الدین. مســـــــقط راســـــــه قر�ة «العوجة» في 
لقت حمولتها أن الطائرة إلعراقي فللب�ان العســــــــــــكري ا وط�قاً 

في منطقة قر��ة من الدار وان المقاومات االرضــ�ة تصــدت  
فراد أي من أن �صــــــــاب أالفرار من دون    ىرغمتها علألها و 

 ذى. أعائلة الرئ�س وال أي من المواطنین �
احــدة  ن الحــدثین یلتق�ــان عنــد نقطــة و أومن الواضــــــــــــــح 

ــ�ة ا ــائدة في تتعلق �الحالة النفسـ ــتطاعت  إن  أمنذ  نإیرالسـ سـ
راضي كثر حساس�ة من األستعادة القسم األإالقوات العراق�ة 

ي ورـقة  یرانكم اإلفـقدت ـبذـلك الحُ أ، و إیرانالمحتـلة من جـاـنب 
ــغط من جهة، و «الدولة اإل ــالم�ة» الموعودة والتي الضــــ ســــ

الـید على  «الـفاو»، ووضــــــــــــــعـت إیرانحتـلت إي ســــــــــــــبیلهـا ف
 خرى.  أُ تح�ط �مدینة ال�صرة من جهة  مناطق 

  :ن �مكن مالحظة اآلتين الحدثیْ وحول هذیْ 
امان اســتهداف دار ســكن عائلة الرئ�س  .1 حســین   صــدَّ

ــا لو انـــه  ــائلـــة المتو�لـــة على هللا یبـــدو �مـ التي هي العـ
ستدراج  إولى القصد منها ي الدرجة األٌ فستفزاز�ة إعمل�ة 
لـة تســــــــــــــتهـدف مقر الخمیني أو ثاعمل�ـة ممـ  إلىالعراق 

 ستئناف حرب المدن. إ
ن تنعقـــد القمــة أســــــــــــــتـــدراج هو والغرض من هـــذا اإل  
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ــر�ات العر��ة اإل ــتثنائ�ة بینما العراق یوجه ضـــــــــ  إلىســـــــــ
ن تنعقد تلك القمة و�شــــــــــــارك فیها أبدل  اإلیران�ةالمدن  

ــألق �عـــــد عملیتيْ  ــا�ـــــة التـــ التحر�ر  العراق وهو في غـــ
ي «الشــالمجة»، و�ســتط�ع  فو» ثم ن في «الفاالق�اســیتیْ 

ــات العر��ة إوهو في هذه الحال  ــعاف حلقة التناقضــ ضــ
ثر فعـــــال�ـــــة في أكوجمع الـــــدول العر��ـــــة حول موقف 

ذلـــك ان الغرض من هـــذا  �لىو  إیران ىضــــــــــــــغطـــه عل
ــتدراج هو تطو�ق اإل ــلت أســـــ ل�ه إي تفاهم مبدئي توصـــــ

ات�ة التي عقدها الرئ�ســـــــــــان الســـــــــــوف� -القمة االمیر��ة 
 �ام في موسكو .  أن وغور�اتشوف قبل ر�غا

ــه قـــد �جوز اإل .2 ن تعیین  أفتراض في الوقـــت نفســــــــــــــ
ــنجاني جنراالً  ــالة من جانب الخمیني  رفســـــــ  إلىهو رســـــــ

  اإلیرانـ�ةن الثورة أوروـ�ا مـفادهـا أالوالـ�ات المتحـدة ودول 
 تود حســــــــــــم أمر هو�تها، وانها مع الخ�ار الغر�ي، وانها

ــان  ــان الكبر�ـ ــدولتـ ــا تراه الـ ــب  إمع مـ ــا یتم ترتیـ ــدمـ ــا �عـ نمـ
حتـ�اطـات تخـاذ اإل�ي، و یرانالشــــــــــــــؤون اـلداخلـ�ة للبـیت اإل

طالق عدم تمكین  همها على اإلأ خاذها و إتالتي البد من 
ي حال توقف الحرب.  فالج�ش من ممارســـة دور المنقذ 

ــه الج�ش اإل ي ألنــه ی�قى  یرانوهــذا الــدور ســــــــــــــ�مــارســـــــــــــ
ــة الوحیدة  ــســـــــ ا  التي �مكن التعو�ل علیها. وعندمالمؤســـــــ

ــنجاني بزمام األ ــ�ح فجأة و�ما�مســــك رفســ لو  مور و�صــ
ــ�قأنه قائد عســـكري مرموق فهذا معناه أ ي على ضـــ نه سـ
و أف الحرب حـــــال توقُّ  يمكـــــان�ـــــة دور للج�ش فإي أ

ــاء على هــذه اإل تمهیــداً  مكــان�ــة لوقف الحرب. والقضـــــــــــــ
عراق �كون من خالل زج الج�ش في معارك جدیدة مع ال

. وعندما تتكرر المسـألة لماً ال �خرج منها هذا الج�ش سـا
طالق رصــــــاصــــــة  إكثر فهذا ســــــ�كون �مثا�ة أو أمرتین 

نقاض أ ى. وعلاإلیران�ةالرحمة على المؤسسة العسكر�ة 
نشــــــــاء ج�ش جدید �كون ج�ش  إهذه المؤســــــــســــــــة �مكن 

 المرحلة المقبلة ورجل هذه المرحلة. 
ــذ ـفي اإلـمن الضــــــــــــــروري األ .3 ــار عـ خـــــ ن دور أـت�ـــــ

جوان�ه مثل دور مناح�م   رفســــــنجاني قد �كون في �عض
سرائیلي.  اإل -لذي حقق بتشدده الصلح المصري  ب�غن ا
تحق�قه مع شـخصـ�ة   ن هذا الدور لم �كن ممكناً أومثلما 

ــكول أو  ــيء نحو المرونة مثل ل�في اشـــ تمیل �عض الشـــ
ــ�مون بیر�ز، ف ــه �مكن إا�ا ای�ان أو شـ ن أن الشـــيء نفسـ

مع العراق ، �معنى ان التفاهم إیران إلىة �قال �النســــــــــــــ�
متشـــــــددة مع العراق �ما من  إیرانزعامة في   إلى�حتاج 
یین  یرانن �حقق حفظ ماء الوجه، ومتشـددة مع اإلأشـأنه 

ــبهم الدیني   ــلون غیبو�تهم الثور�ة وتعصـــــــــــ الذین یواصـــــــــــ
ســـاس  أ  ى�حیث یرتضـــي هؤالء �التعا�ش مع العراق وعل

نمـا هو جـارة لهـا تمیزهـا وان زـ�ارة  �اـنه ل�س دوـلة �ـافرة و 
صــــــول �ر�الء والنجف تتم وفق األ يلمراقد المقدســــــة فا

و�تأشـــــــــــــیرة ول�س عبر الهجمات والتهجمات والحجا�ات 
 .الجبین واللطم على الصدور  ىوالشارات الموضوعة عل

�ــــذلــــك من الجــــائز األخــــذ في اإلعت�ــــار أن تعیین    
في الوقت رفســـــــنجاني ر�ما �ان �مثا�ة صـــــــفقة ومخرج 

ن أ ألب الذي ال �ســـتط�ع نفســـه. مخرج الئق للخمیني ا
یوقف الحرب مع أن وقفها ســـــهل، وال �ســـــتط�ع العودة 
ــقاط النظام في العراق مع  عن شـــــــرط إلتزم �ه وهو إســـــ
أن العودة ممكنة وضــــــــرور�ة مادام ل�س هنالك َمن هو 
مقتنع بها ســـــــــواه، وانه مادام ال �ســـــــــتط�ع األمرْ�ن فإنه 

راًال لة إلى رفســنجاني. ومن دون تتو�جه جنیترك المســأ
ن ال �ســـــــــــــتط�ع  وصـــــــــــــاحب القرار العســـــــــــــكري في إیرا

رفســــــــــــــنجــاني أن �حقق مــا هو مطلوب منــه. ذلــك هو 
المخرج اما الصفقة فإنها قد تكون ع�ارة عن تفاهم بین 

ــنجاني  ــمي رفســـــ و�الهما �مثل   -أحمد الخمیني وهاشـــــ
بتقاســـــــــم   �قضـــــــــي -اإلتجاه الغر�ي في الُحكم اإلیراني 
د رفســـــــــــــنجان ي الطر�ق أمام أحمد الســـــــــــــلطة �حیث �مهِّ

لُحكم �عدما أمكن تأمین مجلس شـــورى  الخمیني لتولي ا
ــًا للجمهور�ة وتحت مظلة  ینتخب الخمیني اإلبن رئ�ســـــــــ
دســــــــتور�ة عاد�ة. ومقابل ذلك فإن رفســــــــنجاني یتســــــــلم 
الســـــلطة التنفیذ�ة إنما وفق صـــــ�غة جدیدة على أســـــاس 

ــًا للجمهور�ة أن الخمیني اإلبن  ال �مكن أن �كون رئ�ســــ
 لى شاكلة الرئ�س الحالي خامئني.ع
وقــد �كون الخمیني اإلبن خطط منــذ فترة لهــذا األمر   

نه تدبیر وقائي �حفظ لوالده االبهة التي أســــــــــاس أعلى 
ــونه من    أي حاالت ثأر�ة ر�ما تنـشــــــ أذى أیر�دها و�صـــــ

خرى اـنه أُ نت�جـة وقف الحرب. هـذا من جـهة ومن جـهة 
حمد أیتسلم   ذا �ان لنإساس انه أ  ىد �كون خطط علق

نــه �عــد إكم بینمــا والــده على قیــد الح�ــاة فــ الخمیني الحُ 
ان  طالق خصـوصـاً وفاة الوالد ال �سـتط�ع ذلك على اإل

ن �كون الـبدـیل وان �ـل مـا أالمرتـ�ة اـلدینـ�ة ـله ال تجیز 
ن ینــالــه هو موقع في الــدولــة التي لن تشــــــــــــــهــد  أ�مكن 

د حمـ أب. و�لى ذـلك ان رحـیل الخمیني األ�عـد  طمئـناـناً إ
ن الـذي �قف  أســـــــــــــــاس أ ىالخمیني قـد �كون خطط عل

ــنجاني وان اإل طاحة بهذا حجر عثرة في وجهه هو رفسـ
 عــاده تــدر�ج�ــاً إ�ولى هي ن األُ مرحلتیْ  ىالرجــل تكون عل
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ن ی�قى في أعن البرلمـــان وتلـــك تحققـــت عنـــدمـــا تقرر 
هذا الموقع لمدة ســــــــــــنة إلى جانب موقعه العســــــــــــكري. 

ر�ین رب وتناقضـــات العســـكغراقه في هموم الحإ والثان�ة 
ن جمــاعــة الج�ش ال ینســــــــــــــجمون مع جمــاعــة أو��ف 

ــا�ط الج�ش ال یتحمـل أالحرس الثوري، و��ف  ن ضــــــــــــ
ن جنود أمن قــــائــــد ینتمي إلى الحرس، و��ف  وامرأ

�ش لهم... وهكذا. وامر ضـــــا�ط الجأالحرس یرفضـــــون 
ــ�ة الحل اذا �ان  ــتعصــ ــتمر مســ ــتســ ــات ســ وهذه التناقضــ

جانب طرف ضـــــد أخر. وهو رفســـــنجاني لن �میل إلى  
ــ�میل إلى الحرس الثوري اال اذا �ان  �طب�عة الحال ســــــــ

لنظر �حیــث �ضــــــــــــــرب الج�ش �ــالحرس الرجــل �عیــد ا
ــِّ  ــه الج�ش الذي و�العكس، ثم یؤســــــــ س في الوقت نفســــــــ

 �منحه الطاعة.
مـا هي �نذلـك و  ىالحرب ال تقتصــــــــــــــر علن هموم إ .4

بن خطط  الوضـــــــــع على الجبهة. ور�ما �ان الخمیني اإل
ن �مســـــــك رفســـــــنجاني الشـــــــأن العســـــــكري في  أل  جْ أمن 

البالد ألن مثل هذه المســــــــــؤول�ة ســــــــــتجعل رفســــــــــنجاني  
. ومثل هذا قوم�اً  ن �صــ�ح �طالً أســاس أ  ىیتصــرف عل

ض  ـنه ـقد �غـامر على الجبهـة و�حـاول تعو�أمر �عني األ
ي من هزائم. فــاذا نجح في ذلــك یرانم اإلمــا لحق �ــالحكُ 

  حتالل �فتحهـــذا اإل نإهنـــا أو هنـــاك فـــ  حتالالً إوحقق 
نهاء الحرب،  إصـعید   ىعل كثر تقدماً أمام خطوة أال�اب 

ب ثم �قوم  الخمیني األ وهذه الخطوة ســــتصــــب في خانة
ــل  إا  أمبن. الخمیني اإل  إلىالفور  ىبتجییرها عل ذا فشــــــــــ

من طر�قــه مر�ز   زاح نهــائ�ــاً أن �كون بالخمیني اإلن إفــ 
ي هو في ســــن میر�ا والغرب والذأمن  كثر قبوالً القوة األ
ــاس أوهو یز�حه على فت�ة.  نه یتحمل الوزر الكامل أســـــ

 .للهز�مة
ن أســـــاس أن احمد الخمیني ینشـــــط منذ فترة على إ  .5

مرحلة وال�ة الفق�ه ســـــتنتهي بوفاة والده. وهو ال �فصـــــح  
ل ثتأكید ذلك. وم  إلىنما �ســـعى في مجالســـه إعن ذلك  
ــه ألهـــذا األ ل القو  إلىنـــه یرمي من ورائـــه مر لـــه داللتـ
نمــا دولــة �ن و مــامــة �عــد اآلإنــه ال أمــا معنــاه  اً ضــــــــــــــمنــ 

الطر�قة التي ترأس فیها    ىســــــــــالم�ة �كون رئ�ســــــــــها علإ
ن مكـار�وس لم أالمطران مكـار�وس دولـة قبرص، حیـث 

�س للجمهور�ة ومن دون ان نما رئ�للكن�سة و  �كن ممثالً 
ن هــذه  إخلع ث�ـــاب الكهنوت، بــل  إلى�ضــــــــــــــطره ذلــك 

ح�ـــان تعزز مواقفـــه وتخلق  الث�ـــاب �ــانــت في �عض األ
ــافة إحترام حوله هالة من التهیب واإل نها �انت أ إلىضــــ

تخفف من وطأة الظروف الســــائدة في المنطقة زمنذاك.  
ي الوقت نفســـــه ان هذه الث�اب لم تمنع خصـــــومه من فو 

ن ینجو أســــــــــــــتطــاع إالتــأمر عل�ــه ومحــاولــة خلعــه لكنــه 
 و�واصل. 

ن الحـالـة إفـ  ومثلمـا ان حـالـة مكـار�وس �ـانـت جـدیـدة  
هي االخرى جـدـیدة ومن الصــــــــــــــعـب وضــــــــــــــع  اإلیرانـ�ة

ــات اإل الطاولة. لكن الذي �مكن قوله هو  علىفتراضــــــــــ
ســــــــــــــالمة ألن مكار�وس  ن الحالة القبرصــــــــــــــ�ة �انت مأ
  �عرف حدوده وحجم هامش حر�ته فضــالً  ســتمر دائماً إ

�مهمة  للتحرر أو مكلفاً  اً نه لم �عتبر نفســـه نموذجأعن 
ن هنــــالــــك ثورة �جــــب أتبر م �عنــــه لإله�ــــة. �ــــذلــــك إ

. وقد �كون إیرانتصدیرها �ما هي حال الذین �حكمون  
ســـــــــلوب مكار�وس هو أن  أ حمد الخمیني یرى ضـــــــــمناً أ

كثر صــــــــــواب�ة. وقد ســــــــــالمة وان منهجه هو األ كثراأل
حتذاء یرى ف�ه القدوة والمثل الذي �جب اإل �ضــاً أ�كون 
 �ه.  

قة مع برام صـفإ ىحمد الخمیني علأن الذي �شـجع إ .6
ذا إنه أن عامل السن لمصلحته، �معنى أفسنجاني هو  ر 

كم �كامل الصــــالح�ات فلن �جد  م الحُ كان نجح في تســــل� 
ــاب ومن الم�كر  مَ  ــلم الحُ أن �قول عنه انه شـــ كم. ن یتســـ

ذا �ـانـت بین الخمیني  إومثـل هـذه المقـارنـة صــــــــــــــح�حـة 
بن ب الــذي �قترب من التســــــــــــــعین و�ین الخمیني اإلاأل

ذا لم تتم المـقارـنة على إـما أر�عیـنات. األ اـلذي ـمازال في
ســـــــــــــــاس ف�مكن القول عنـدئـذ ان الـذین من جیـل هـذا األ

.  إیرانكم في ین یتســــــــــــــلمون الحُ حمـــد الخمیني هم الـــذأ
حمــد أ)، و 1939خــامئني (من موالیــد  رئ�س الجمهور�ــة

ــذلـــك رئ�س البرلمـــان 1942الخمیني (من موالیـــد  )، و�ـ
ــ�ح جنراالً  ــن الذي اصـــــــ د جاني (من موالیونعني �ه رفســـــــ

ــین میر 1935 ــماعیل إ)، ورئ�س الوزراء میر حســـــــــ ســـــــــ
) وهو شــــقیق رئ�س  1941موســــوي خامئني (من موالید  

ــوا من عمر واحد فالج نهم إمهور�ة، واذا �ان هؤالء ل�ســـــ
ــل الواأفي  د عن حـ ي حـال من جـیل واحـد حـیث تفصــــــــــــ
ــنتان اآل ــنوات أخر سـ ــنوات. المهم أو ثالث سـ ــ�ع سـ و سـ
 جیل العقد الرا�ع. إلىن الجم�ع ینتمون أ

حمــــد الخمیني أیین قــــد یتقبلون یرانن اإلإذلــــك  �لىو   
نه قد �ضــــع أســــاس أ ىعتراض عل�الحد االدنى من اإل

كم، وانه دام سـیتسـلم الحُ انه قد �حسـم مأنها�ة للحرب، و 
سـاس انه �سـتفید من أن فعل ذا �ان لم �حسـم حتى األإ

ــراعات.   ارج الخیي إیرانن قطاعات �بیرة من إل بالصـــــــ
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قد یرحبون �مجیئه لكثرة ما ذاقوا من و�الت الســــــــــنوات 
نســـــقط  الثماني المســـــتمرة حرائقها. وعندما نقول ذلك ال 

حمد الخمیني هو منذ الســـــــنة الثان�ة أن  أمن الحســـــــاب 
�حكم. بــــل انــــه �ــــالمقــــارنــــة مع رئ�س   إیرانللثورة في 

ــه. وهو قوي  الجمهور�ة یبدو اكثر قوة من الرئ�س نفســــــ
ن أ ن اـلدوـلة محكوـمة من واـلده االـمام و أ ســــــــــــــاسأ ىعل

حد الوالد، وال ســبیل أل إلىقرب ن �كون األأمهمته هي 
ــا في ذلــــك ال طبیــــب لرؤ�ــــة الوالــــد عن غیر طر�ق  �مــ

ــا زاد عمر الخمیني األاإل ــاً بن. و�لمـ زادت قوة  ب یومـ
ــار في الســــــــــــــن الخمیني اإل ــادة ان الك�ـــ بن. وفي العـــ
حمد أ  إلىا �النسـ�ة أم بناء.األ  إلى�النسـ�ة  اً �شـكلون هم
نه أمام �شـــــــــــكل عنصـــــــــــر قوة أو ن والده اإلإالخمیني ف

 �لىخمیني االبن. و عند الة  البئر التي تروي شـــــجرة القو 
حمد الخمیني تكمن في انه ناقل رســـــــــــائل  أذلك ان قوة 

الـدولـة و�ـذلـك نقـل رغ�ـات الـدوـلة  إلىالوالـد وتوجیهـاتـه 
راء شــــخاصــــها من رجال دین وعســــكر�ین وتجار وســــفأ�

الذي  �ضــاً أب. وهو  التي یر�دها هؤالء من الخمیني األ
ــالم من الخمیني األ أینقـــل رغ�ـــة  ب و طل�ـــات دول العـ

و ذاك. والقصـــــــــد من أمر و�ذلك رأي الوالد في هذا األ
ي هو بین یــــدي یرانكم اإلن قرار الحُ إذلــــك هو القول 

ــالة التي یذاع �حمد الخمیني. فاألأ ن أب ال �كتب الرســــ
البرلمـان أو الج�ش أو الـناس.  إلى ني نقلهـامـد الخمیأح
ن االب �ســــــــبب الظرف الصــــــــحي �قول �عض الكالم إ

علم الغیب ماذا  يلى الص�اغة. وفبن �سجل ثم یتو واإل
قـــــال االب ومـــــا الـــــذي نقلـــــه االبن. و�معنى اخر ان 

ــد �كون  ــذ ســــــــــــــ�ع   الخمیني االبن قـ ــذي �حكم منـ هو الـ
مر هذا األ ذا �ان من غیر الجائز الجزم في�سـنوات. و 

تجاهات نه �ان یوظف مواقف الوالد في اإلأن القول �إف
حق�قـة. و�ـل لل اً مجـاف�ـ  التي تحقق لـه طموحـه ل�س قوالً 

ن اللحظــة أبن وجــد ن الخمیني اإلأمــا ســــــــــــــ�حــدث هو 
نه دفع �ما ینقله إلى والده عن أقتر�ت و إالمناســـــــــــــ�ة قد 

ــنجاني األ ــع رفسـ ــأناً كواقع الحال إلى وضـ كثر واأل ثر شـ
كثر مــام في الموقع األن �خلف اإلأل جْــ أمن  �ــاً ســــــــــــــع

حســــــاســــــ�ة وهو الزعامة العســــــكر�ة، ور�ما من دون أن 
بتهج بهـذا التزعم إن رفســــــــــــــنجـاني قـد أه �غیـب عن �ـالـ 

من�ة أ�ل جهة عســــكر�ة و  ىشــــرافه علإن  أســــاس أعلى 
ن �صــــفي �ل خصــــومه. أعلى  في البلد ســــتجعله قادراً 

ــاً ن ی�قى في النها�ة خـصـــــــ لكن المهم مَ  ان الحال   وصــــــ
مام مازالت عل ما هي عل�ه، �معنى ان رســـــــالة من اإل

حمـد في لحظـة غیر متوقعـة وتتحـدث عن أینقلهـا نجـله 
ــنجاني و  ــیق العســـكري فخفاقه �تعثر رفسـ ي تحقیق التنسـ

 . ن تجعل رفسنجاني خارج المسرح تماماً أمن شأنها 
ن  قوى ســــــلطتیْ أن  ن رفســــــنجاني �ملك اآلأعلى رغم  .7

شـراف على رؤس البرلمان وسـلطة اإلطة تفي إیران (سـل
ن  ن الســلطتیْ ســتعماله لهاتیْ إن أ  القطاعات العســكر�ة) إالّ 

ـنه لكي ی�قى �جـب ان أعتـ�ارات �ثیرة، �معنى إمحكوم �ـ 
ــومة في رأس   �مارس المهمة �ما ال یتجاوز حدوداً  مرســـــ

ــ�شـــــــــعر   الذین دفعوه إلى المقدمة. وفي اللحظة التي ســـــــ
ن رفســنجاني  أمد الخمیني، حأ هؤالء، ونعني هنا تحدیداً 
ن أن لحســــــــــــــاب طموحـاـته في �قوم بتوظ�ف الســــــــــــــلطتیْ 

ن المواجهة ســــــــتحدث إ�صــــــــ�ح الرجل االول في إیران ف
رســـــــــــــالة    ىعل مر مقتصـــــــــــــراً ولن تكون طو�لة مادام األ

 -مام الذي مد الخمیني ومنسـو�ة إلى والده اإلأحیذ�عها 
ــحب الثقة  -ذا جاز القول إ ــكل أو ف�ســــــ خر من آي شــــــ

ســــقاط رفســــنجاني  إني. ومثل هذه الخطوة تعني رفســــنجا
 من خالل تشو�ه هالته.  

ــتطاعة مَ إن في أومثلما     ــعة سـ ــلطة الواسـ ن �ملك السـ
ن هذا الشخص إل هذه الملك�ة إلى قوة راسخة فن �حوِّ أ

�صــــ�ح من النوع الذي �خطىء في التقدیر، �معنى انه 
يء ي ـشـــــ أیتحول إلى شــــــخص جموح یدمر في طر�قه 

ان �عض الذین �ملكون  �كالم اكثر تحدیداً رضـــــه. و �عت
خطاء رتكاب األالســلطات الواســعة �صــ�حون عرضــة إل

ح�انا إلى درجة الخطا�ا التي �صــــــــــــعب  أالتي تصــــــــــــل 
كم عوام في الحُ أ ن تجر�ة ثمان�ة أ�جاد حلول لها. ومع إ

ن أ   قد تكون صــــــــــــــقلت رفســــــــــــــنجاني وعلمته الكثیر إالّ 
ن أ ن بینه و�ین أشــــعور �الرجل قد �ضــــعف في لحظة 
ن العســــــــــــكر�ة للســــــــــــلطتیْ  �ملك �ل شــــــــــــيء مادام مالكاً 

ن أ جتــازهــا إذا هو إوالتشــــــــــــــر�ع�ــة خطوات قلیلــة �كفي 
حمد أول. وهذه الخطوات هي تجر�د �صــــــــ�ح الرجل األ

تصـــــــال ســـــــلحته وتعطیل قنوات اإلأالخمیني من �عض 
غـلب الظن أ بیـنه و�ین مراكز القوى التي �عتـمد علیـها. و 

ن عیونه أمر و ي حالة �قظة لهذا األمیني فمد الخحأن  أ
ي �ل ما فوفي �ل لحظة  ونهاراً  الســــــــــــــاهرة تحدق لیالً 

 �جري.  
ــنجاني عندما أفتراض من الجائز اإل .8 ــل  أن رفســـــ رســـــ

ســـــــــــتهدفت دار ســـــــــــكن عائلة إ» 4طائرة من نوع «اف  
امالرئ�س  حســــین في مســــقط رأســــه (قر�ة العوجة)  صــــدَّ

ن أســــــــــاس أعلى ن العراق ســــــــــیرد �قســــــــــاوة أكان �عتقد 
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ــال الطائرة هو ذروة التحدي. و�ان معنى ذلك  إ ن أرســـــــــ
رفســنجاني. لكن  ىمال الكبیرة علاإلیرانیین ســ�علقون اآل

ــوله لم �حدث، عمالً  ــنجاني حصـــــــ �قاعدة   ما توقع رفســـــــ
ــاس أالتر�ث، وعلى   ــنجاني  ذا �ان هدف ر إنه أســــــــــ فســــــــــ

ــه (إ ــتدراج العراق إلى موقف �خدم غرضـــــ ي غرض  أســـــ
 لك؟ ا مساعدته على تحقیق ذرفسنجاني) فلماذ

ن الق�ـــادة أعتبر إ و�لى ذلـــك قـــد �كون رفســــــــــــــنجـــاني   
ل�ه إالفور وفي ذلك �حقق ما یرمي  ىالعراق�ة ســترد عل

لرفســنجاني من  ن العراق �حســب حســا�اً أ�حاء �وهو اإل
ن أ نه �سـتط�ع إاق �الرد القاسـي فجهة، وانه اذا قام العر 

مـل �مـا �جـب مع نـه لم �ـأخـذ وقتـه �عـد لكي یتعـاأ�قول 
 العراق. 

رفســــــــــــنجاني   ىت بذلك علنه فوَّ إوعندما لم یرد العراق ف
ــة  بداء الحجج التي تعكس عجزه. ولكن هذا ال �عني  إفرصـــ

نهاء رفسنجاني ل�س بین یدي العراق وان عمل�ة تحر�ر  إن  أ
ــذه  ــا هــ ــدفهــ ــادرة ع�كون هــ ــة، قــ ن تقص  أى لالمرة «حل�جــ

ــاً أیهوي رفســــنجاني وتجعل هذا «الصــــقر»  جناحيْ  وال  رضــ
ن �ضـــمد له جراحه ومن المهم التوضـــ�ح هنا �انه لو �جد مَ 

ن ترســـــــــــل طائرة تضـــــــــــرب مقر أكانت الق�ادة العراق�ة تر�د 
الط�ار العراقي   أنعلیها، ذلك  ر ســـــــــهال ً مالخمیني لكان األ

لن �صـــــعب   اً الذي �ضـــــرب في اقاصـــــي إیران و�عود ســـــالم
هو ان  ن ما نعرفهأ اً عل�ه ضـــــرب مقر الخمیني خصـــــوـصــــ 

مراكز اقـامـة الخمیني و��ـار المســــــــــــــؤولین مرصــــــــــــــودة  كـل 
�ـــالكثیر من الـــدقـــة و�ـــالصــــــــــــــور وهنـــالـــك قـــدرة جو�ـــة على 

وعدم  لیها. ولكن الدول ال تتعامل عل هذا النحوإالوصـــول  
ولكن الدروس   اً ن الرد ل�س واردأالعراق و�قساوة ال �عني  رد  

 حتالل�حتالل «الفـــــاو» ثم تحر�رهـــــا، و إالمســــــــــــــتفـــــادة من 
كثر المجـة» ثم تحر�رهـا �ثیرة ومن بینهـا الـدرس األ«الـشـــــــــــــ 

حتاللها ی�قى  إتم  اً رـضـــــــــــــ أن نفعال ألن عدم اإلأهم�ة وهو أ 
ســــــبیل تحر�رها. �ذلك ان الرد في  ينفعال ففضــــــل من اإلأ

ثــار نفســــــــــــــ�ــة تحفر في آلحظــة الغفلــة لــه وقع وتنتج عنــه 
 الوجدان. 
وقد ي هذا الشـــــــــــأن �ثیر. فن ما �مكن مالحظته أی�قى 

امرئ�س �كون قي قول ال حســین للصــحفیین المصــر�ین   صــدَّ
ي ز�ــارتــه إلى �غــداد  فالــذین رافقوا الرئ�س حســــــــــــــني م�ــارك 

ــاعات یوم الثالثاء تـســـــــــ إوالتي  ــع ســــــــ حز�ران   7غرقت �ضــــــــ
ــأنه  1988(یونیو)  ن �شــــكل عالمة �ارزة و�ثیرة  أما من شــ

امالوضــــــــــــــوح. ومــا قــالــه الرئ�س  ــدَّ ن تحر�ر الفــاو إ: «صـــــــــــــ
 هائي». جة هو بوا�ة النصر النوالشالم

ــح   ــتهدفت عائلة الرئ�س إن العمل�ة التي إومن الواضـــ ســـ
ام هذه البوا�ة  ى�قاء علحســین �انت محاولة �ائســة لإل  صــدَّ
طـار هـذا إنهــاء هـذه الحرب. وفي مـام قرار دولي إلأمغلقــة 

في لع�ة شـــــــــــطرنج   وحجراً  القرار جيء برفســـــــــــنجاني جنراالً 
  ن یدورلك صـــــــــراع مر�ر داخل إیراقتر�ت من نهایتها، وهناإ

ــاســـ�ة وهي: مَ  ن تكون ن؟ ومَ ن ســـ�كش مَ حول الحق�قة االسـ
ل أجْــ ن �ــالحرب ل�س من امــة التي ســــــــــــــتنــادي �عــد اآلالزعــ 

 ؟ ن �كون ماء الوجه محفوظاً أنما في سبیل �الحرب و 
ــة عل وتكراراً  ــارس اللع�ـــ ــد الخمیني �مـــ هـــــذا   ىان احمـــ

 �سقط غیره؟  ساس. ینجح. یتعثر. �فشل �سقط هو. األ
ــراع على إ ــده واللع�ة معقدة أن الصــــــــ كثر مما �ظن  أشــــــــ

لع�ـــة والملعـــب والالعبین نجـــد المرء. وعنـــدمـــا نتـــأمـــل في ال
مام ســــــــــــــاحة مألى �الرؤوس التي تتدحرج. وهذا أنفســــــــــــــنا أ

ن �حســـم من وجهة نظر  أالصـــراع �الغ الشـــراســـة ألنه �جب 
 الح�اة. یزال على قید   ب البن بینما الخمیني األالخمیني اإل

غلب الظن انه ســــــــــ�حســــــــــم وتكون «وال�ة الفق�ه» هي  أ و 
ــة الث ــدا�ـ ــدأت مع بـ ــاة الخمیني  �ورة و الفترة التي بـ ــت بوفـ نتهـ

ن �كون أو�ـــذلـــك تضــــــــــــــ�ع فرصــــــــــــــــة ا�ـــة هللا منتظري في 
ــ�ة �كون ف�ه احمد   ىالخل�فة... أو �حل عل الطر�قة التونســـــــ

الخمیني مثل ز�ن العابدینبن علي ورفســـــــــــنجاني مثل محمد  
في  أخطـ أب الـذي مـا بورقی�ـة هنـا فهو الخمیني األأالي. مز 

الثروة ومــات ال�شــــــــــــــر التقــدیر. ونت�جــة هــذا الخطــأ تبــددت 
 حالم الجمیلة في سرادیب مظلمة.  وتحطمت األ

ذا �ان یر�د  إن یرمم هذا أبن ستطاعة الخمیني اإلإي فو 
نه ال ثورة  أســـــــــلطة تنحصـــــــــر ضـــــــــمن حدود إیران، �معنى 

ــدیر، وال   ــتمر إللتصــ لحرب، وال اي محاولة لتعكیر جو ار لســ
 خر�ن. التعا�ش مع اآل

حمـــد الخمیني الـــذي �عرف من دون أن أغلـــب الظن أ و 
غیره حق�قـة الوضــــــــــــــع الصــــــــــــــحي الـدقیق لوالـده یر�ـد ذلـك، 

ــاً أو�عرف قبل غیره  ــ�ة اإلیرانیین في الداخل أ �ضــــــــ ن قضــــــــ
نهـاء الحرب وان من یلعـب هـذه الورـقة �عـناـ�ة  إوالخـارج هي 
ن مرت�طـة بهـذا التوجـه. وهـذا �ـل خطوة �عـد اآل�كســــــــــــــب. و 

 ولى.القول الخطوة األُ  ذا جازإالصعود لرفسنجاني �ان 

 1988حزیران (یونیو)  18 -مجلة "التضامن". لندن 
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 جزاء الساعین لوقف الحرب 

�الرغم من أن في تر��ا مشـاكل وصـراعات داخل�ة �ثیرة  
ة في دول العالم حسـب المفاه�م السـائد  -قد یتطلب حسـمها 

 إغت�ـالأن محـاولـة  العنف، إالّ  إلىأح�ـانـًا اللجوء  -لـث الثـا
رئ�س الوزراء تورغوت أوزال تبــدو مرت�طــة في شــــــــــــــكــل أو 

 .اإلیران�ة -آخر �الحرب العراق�ة 
أمــــا لمــــاذا هي مرت�طــــة، فألن أوزال، على عكس مــــا  
ــ�اء الحق، یبدو أكثر تفهمًا   ــتاني ضــــــــ �فعله الرئ�س ال�اكســــــــ

ق الموضـــــــــــــوع�ة وأهمها أن الحرب �جب أن تتوقف،  للحقائ
 ي ال یر�د لها أن تتوقف.یراناإل الُحْكمألن وأنها مستمرة 

ي �عتبر أن من حقـــه على یراناإل الُحْكمذلـــك أن  �لىو 
ــان یرانأوزال أن یـناصــــــــــــــر الموقف اإل ي �حكم وحـدة اللســــــــــــ

العجمي، من جهــــة، و�حكم أن تر��ــــا ال تضــــــــــــــمر الخیر 
رون �المشـــاعر غیر الود�ة على اإلطالق  للعرب الذین یتذ�

 لعثمان�ة.حق�ة اإلمبراطور�ة ا
أوزال شــــــــــــــبیهــة، من حیــث   إغت�ــالو�ذا �ــانــت محــاولــة 

حد ما بتلك المحاولة التي نفذها شـاب تر�ي    إلىاألسـلوب، 
ســــــتهدفت رئ�س  �قبل �ضــــــع ســــــنوات في ســــــاحة الفات�كان و 

تلك  لهدف تبدو مثلالكن�ســـــــــة الكاثول�ك�ة، فإنها من حیث ا
، رئ�س وزراء الســـــــو�د ســـــــتهدفت أوالف �المهالتي إالجر�مة 

عت�اره الشهید الدولي لقض�ة السالم، حیث إن والذي �جوز إ 
�ة بذل جهدًا مرموقًا من هذا المسـؤول صـاحب السـمعة الطیِّ 

، و�اد مسـعاه، لوال اإلیران�ة -ل أن تقف الحرب العراق�ة أجْ 
 شكل أو آخر.الرصاصات التي أنهت ح�اته، یثمر في 

في   يیراناإل الُحْكمثالث ســـــــــــنوات ینشـــــــــــط  حوالىومنذ 
التر�ي یتخذ الموقف الذي یتخذه الرئ�س    الُحْكمســبیل جعل 

ــ�اء الحق من الحرب العراق�ة  ــتاني ضــــــ .  اإلیران�ة -ال�اكســــــ
ــًا  ــاعر أوزال من جهة، وتأكده الملموس، خصــــوصــ لكن مشــ

�ة �عد موســـــم الصـــــ�ف الماضـــــي، من جدوى العالقات الود
مع العرب ومع دول الخل�ج التي أنعش رعــا�ــاهــا موســــــــــــــم  

صــــط�اف في تر��ا، جعلته أكثر حرصــــًا على حة واإلالســــ�ا
 �حیــث ال �جنح نحو  أن ی�قي على الموقف التر�ي متوازنــاً 

ختاره الرئ�س ض�اء الحق و�ان موضع عدم الموقف الذي إ
رت�اح العرب، الذین فاجأهم الرئ�س ال�اكســـــــتاني �مشـــــــاعره  إ

 ر الود�ة.غی
�ضــــعة   ي حاول قبلیراناإل  الُحْكمبل قد �جوز القول إن 

ــاب�ع تور�ط الحكوـمة التر�ـ�ة عـندـما ـفاجـأ هـذه الحكومة  أســــــــــــ

ــالح  في المملكــة العر��ــة   إیران�ــالطلــب منهــا رعــا�ــة مصـــــــــــــ
 الُحْكمالســـــــــعود�ة �عد أن أعلنت المملكة قطع العالقات مع 

 ي.یراناإل
ــاورت الحكومة التر��ة  ــأن وعندما تشــ مع المملكة في شــ

واكتشــــفت أن المســــؤولین الســــعودیین ل�ســــوا  اإلیران�ةالرغ�ة 
قتراح، وأنهم �انوا �فضــــــــلون التشــــــــاور معهم  م�الین لهذا اإل

، فـــإنهـــا تجـــاو�ـــت مع اإلیران�ـــةقبـــل الموافقـــة على الرغ�ـــة 
ذي ي الـ یراناإل الُحْكمالموقف الســــــــــــــعودي ممـا أثـار حف�ظـة 

ــة ا ــان ـیـتوـقع أن ـتحــتج اـلحــكومـــــ ــة عــلى اـلـموقف كـــــ ـلـترـ��ـــــ
ن السعود�ة والتر��ة،  حدث أزمة بین الحكومتیْ السعودي أو ت

 ي.یراناإل الُحْكموهذا ما �سعى إل�ه 
أمـــا لمـــاذا لم ترحـــب المملكـــة العر��ـــة الســــــــــــــعود�ـــة �مـــا  
عرضـــــــــــــته الحكومة التر��ة فعلى أســـــــــــــاس أنه ل�س هنالك 

توجب الرعا�ة، وعلى   �یرانة و كة بین المملكمصــــالح مشــــترَ 
أعمال تسـتهدف إقالق    إلىي سـیلجأ یراناإل الُحْكماس أن  أسـ 

الســـــعود�ة خالل موســـــم الحج، وهذا معناه أن الدور التر�ي 
ــتتحمل   ــ�كون على جانب من التعقید حیث إن تر��ا ســــــــ ســــــــ

یون أو الجـماعـات إیرانوزر أعـمال الشـــــــــــــــغب التي �قوم بـها 
 .يیرانم اإلكْ المناصرة للحُ 

ة مع الموقف الســــــعودي و�عدما تجاو�ت الحكومة التر��
ل خیر العالقات العر��ة  لمصــــــلحة تر��ا ومن أجْ  والذي هو

أوزال.  إغت�ــالالتر��ــة التي تزداد نموًا، حــدثــت محــاولــة  -
ــعودیین لم هذا مع األخذ في اإل ــؤولین الســـــــ عت�ار أن المســـــــ

م  أنهیرفضـــــــــوا فكرة رعا�ة المصـــــــــالح جملة وتفصـــــــــیًال، إالّ 
الحج، حیــث إن  موســــــــــــــم نتهــاءمــا �عــد إ إلىأرجــأوا ذلــك 

�صــــــ�ح أكثر �ســــــرًا مما هي  اإلیران�ةالتعامل مع المناورات 
 الحال عل�ه خالل موسم الحج.

ــارة  أوزال تمت �عدما   إغت�الأن محاولة    إلىوت�قى اإلشـــ
أصــ�ح رفســنجاني جنراًال مســؤوًال من قبل الخمیني على �ل 

أن . وقلیلون ال �عرفون إیرانة في الشـؤون العسـكر�ة واألمن�
لعراق ألنه طلب منه مغادرة أراضــــــــــــــ�ه  حقد الخمیني على ا

تســـــــــع ســـــــــنوات هو مثل حقد رفســـــــــنجاني على  حوالىقبل 
المملكــة العر��ــة الســــــــــــــعود�ــة التي طلــب من حكومتهــا قبــل 

ل تأد�ة  أر�ع سـنوات توج�ه الدعوة رسـم�ًا إل�ه من أجْ   حوالى
 فر�ضة الحج.

فـــإن أنـــه على رغم �ونـــه رجـــل دین  ت�ـــاهنوالالفـــت لإل 
�قنعه الرد الســــعودي �أن تأد�ة    رفســــنجاني طلب دعوته ولم

ــم�ة، وأنه إذا أراد أن یؤدي   ــة الحج ال تتم بدعوة رســــ فر�ضــــ
مًا وســـــــــیلقى المعاملة التي زًا مكرَّ الفر�ضـــــــــة فلیتفضـــــــــل معزَّ 
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ــد نظر   ــت أحـ ــه ومن دون أن یلفـ ــا من هم في موقعـ ــاهـ یلقـ
 الواجب والل�اقات. إلىالمسؤولین السعودیین 

ســـتكماًال لما بدأناه في مطلع الكالم أن على أي ى إو��ق
مســؤول مســلم، أو غیر مســلم، أن �كون حذرًا ما دام �ســعى  

التي دخـلت  اإلیران�ـة -ل أن تتوقف الحرب العراق�ـة من أجْـ 
نتقال "مجاهدي  اضـــــــــــــي مدارًا �الغ األهم�ة �إوع الماألســـــــــــــب

ي، ي األقوى شـأنًا على الصـعید العسـكر یرانخلق" التنظ�م اإل
مرحلة تنفیذ عمل�ة الســـــــــــــ�طرة على  إلىمن مرحلة التدر�ب 

، وهي رد ل�س من الســــــــــــــهـــل على اإلیران�ـــةبلـــدة "مهران" 
رفســـنجاني أن یتحمله ب�ســـاطة، فضـــًال عن أنها ســـترفع من 

ــون في الخارج رانیمعنو�ات اإل ــین الذین �ع�شـــ یین المعارضـــ
وســــــــــتز�د في الوقت نفســــــــــه من تململ الذین �ع�شــــــــــون في 

. واألهم من ذلـك أن هـذه النقلـة النوع�ـة ســــــــــــــتجعـل  الـداخـل
"مجـــاهـــدي خلق" �حظون مع الوقـــت، وفي ضــــــــــــــوء جموح 

الحرب والتحرش بدول الخل�ج،   إستمراري نحو یراناإل  الُحْكم
هتمــام المجــاهــدون األفغــان وهو إ ي حظي �ــه الــذ اإلهتمــام�ــ 

ــتان  ــع في أفغانســ ــار الوضــ  إلىكان له أثره الفعال على مســ
مدوا �فضـــــل الدعم الخل�جي اهدین الذین ـصــــ درجة أن المج

ــیر   ــ�اســــي وفي مصــ ــ�ة في القرار الســ ــاســ �اتت لهم �لمة أســ
 أفغانستان وداخل �ابول نفسها.

 1988) یونیو( حزیران 25 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 نتفاضةاإلالصراحة في زمن  

عهـد المملكـة العر��ـة  األســــــــــــــبوع المـاضــــــــــــــي أنهى وليّ 
مجلس الوزراء رئ�س الحرس الوطني  الســعود�ة نائب رئ�س

بر�طان�ا،    إلىز�ارة رســــــــــم�ة عبد هللا بن عبد العز�ز األمیر 
عت�ارها نموذجًا غیر مألوف للز�ارات الرســـــــــم�ة التي �مكن إ 

 بر�طان�ا المسؤولون الك�ار في دولهم. إلى�قوم بها 
ختراقـات"  عـدد من "اإل جلـت هـذه الز�ـارة أكبرولقـد ـســـــــــــــ 

ن �حكمون ني. و�ذا جـاز القول فـإن الـذیللبروتو�ول البر�طـا
والذین �ملكون تجاوزوا البروتو�ول الذي یتســـــــــــم �أنه عر�ق  

ــْ  ــة أخرى من أجـــ ل أن تنجح أكثر من بروتو�ول أي دولـــ
 الز�ارة بل وتحقق أقصى درجات النجاح.

 الحصــــــر فإنه لم �حدث من قبل  وعلى ســــــبیل المثال ال
خاصـة بها في سـتضـافت الملكة إلیزابیث في المنصـة الأن إ

أنها أدخلت في معرض التجاوز   "اســـــــكوت" ضـــــــ�فًا زائرًا إالَّ 
ســـــتضـــــافتها األمیر عبد هللا تقلیدًا جدیدًا على البروتو�ول �إ

في المنصــــــــــة الملك�ة ومتا�عتهما معًا أهم ســــــــــ�اق خیل في 
 المملكة المتحدة.
ت على أن یتواجد في  فإنها حرـصــــــــ  اإلهتماموفي إطار 

امتهـا تكر�مـًا لألمیر عبـد هللا �ـل أفراد مـأد�ـة الغـداء التي أقـ 
ســتثناء الغائب من هؤالء األفراد إاألســرة المالكة البر�طان�ة �

 (األمیر إدوارد نجل الملكة �ان أهم الغائبین).
ــًا من قبــل أن رافق الملكــة في عر�ــة   ولم �حــدث أ�ضـــــــــــــ

كة إلیزابیث أدخلت في أن المل مكشـــــــــوفة ضـــــــــ�ف زائر، إالّ 
ــاً  لحرف�ــة البروتو�ول تقلیــدًا جــدیــدًا  معرض التجــاوز أ�ضـــــــــــــ

 ها األمیر عبد هللا لمرافقتها في العر�ة المكشوفة.بدعوت
ــًا من قـبل أن جـاء وليّ  ـهد بر�ـطانـ�ا  ع ولم �حـدث أ�ضــــــــــــ

عشـــــاء �ق�مه عمدة    إلىصـــــطح�ه مقر إقامة ضـــــ�ف و�  إلى
 إلىألمیر تشـــــارلز جاء العهد البر�طاني ا أن وليّ  لندن، إالّ 

العشـــــــــــــاء، الذي   إلى بد هللا وتوجها معاً مقر إقامة األمیر ع
 كان أ�ضًا یتسم �التكر�م ألن العمدة أقام المأد�ة في منزله.

هذه هي �عض ما أمكن مالحظته.    اإلهتمامإن مظاهر 
هتمــام یتجــاوز إ ومن المؤ�ــد أنــه مــا دام الظــاهر للع�ــان هو 

هتمـامـًا غیر ملحوظ ـفإن هـناـلك إ  س البروتو�ول اـلدق�ـقةطقو 
�بیر في نفس   ع�ــارات مجــاملــة و�كون لهــا وقعیتمثــل في 

 الض�ف الزائر.
ومن المؤ�ــد أنــه عنــدمــا �قــارن األمیر عبــد هللا بن عبــد  
العز�ز بین البرـنامج اـلذي أعـدـته الحكوـمة البر�ـطانـ�ة لزـ�ارـته  
ــا�قة عام  الثان�ة التي تمت األســـــــبوع الماضـــــــي وز�ارته الســـــ

بها مســؤولون  ، و�ین الز�ارة وز�ارات رســم�ة �ثیرة قام4198
بر�طان�ا سـ�جد أن الز�ارة الثان�ة �انت على درجة  إلىك�ار 

ــارة  ــاز التعبیر، ز�ـ ــت، إذا جـ ــانـ ــا �ـ ــة من التمیز، وأنهـ ــال�ـ عـ
حـد مـا رئ�س دولـة،  إلىالرجـل الثـاني �ـالتعـامـل الـذي یلقـاه 

التعـامـل الـذي ن التعـامـل �ـان أكثر من ال الـدقـة أو من أجْـ 
 ورئ�س الوزراء. عهدال ن هو في منصب وليّ یلقاه مَ 

البر�طـــاني �قـــال أ�ضــــــــــــــــًا عن  اإلهتمـــامومـــا �قـــال عن 
أن   اإلیرلندي، حیث إن رئ�س إیرلندا لم یتمالك إالّ  اإلهتمام

ــعداء جدًا �اإل�قول لألمیر عبد هللا ــتق�ال   ما معناه: إننا سـ سـ
وال عالقة لنا �ه.  الشــعبي الذي لقیته، خصــوصــًا أنه عفوي 

س اإلیرلندي قة من جانب الرئ�وهو توضـــــــــ�ح في غا�ة الل�ا
ســـــــــتق�ال العفوي من جانب المواطنین الذي لم �جیر هذا اإل

ــعودي لحكومته و�نما حرص على أن �عبِّ   لوليّ  ر العهد الســــــ
عن واقع الحــال. ومــا لم �قلــه الرئ�س اإلیرلنــدي، ور�مــا ال 
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 حوالى، هو أن مـا یبـثه �كون خطر في ـ�ال األمیر عـبد هللا
في المملكــة العر��ــة  ي و�یرلنــد�ــة �ق�مون ثالثــة آالف إیرلنــد

ــات  الســــــــــــــعود�ــة، ومعظمهم من الممرضــــــــــــــین والممرضـــــــــــــ
ب  والمهندســـــــــــین، من أخ�ار حول التعامل الســـــــــــعودي الطیِّ 

ــكِّ  ــ�ًا للترحیب العفوي بوليّ معهم، �شــــ ــاســــ ــب�ًا أســــ العهد  ل ســــ
ولى. وعندما مرة األُ السـعودي، خصـوصـًا أنه یزور بالدهم لل

عبدهللا  دا الدعوة التي وجهها األمیرســــیرد رئ�س وزراء إیرلن
ــا   ــة التي تتمیز بهــ ــإن العفو�ــ ــًا فــ ــة قر��ــ ــارة المملكــ ــه لز�ــ إل�ــ

 اإلیرلند�ة ستتكرس أكثر فأكثر. -العالقات السعود�ة 
ــواء من جانب الملكة أو من جانب  � و  هتمام بر�طان�ا ســــــــ

هللا هو �عض مــا تتســــــــــــــم �ــه  الحكومــة، بز�ــارة األمیر عبــد 
من ذلك فهو أن الصـــــــــراحة التي �عتمدها   الز�ارة. أما األهم

ر عبـدهللا في تخـاط�ـه مع المســــــــــــــؤولین اـلذین یزورون  األمی
المملكــة، أو مع الوفود التي تشــــــــــــــمــل مهمتهــا في المملكــة 

بر�طـان�ـا. وهو  إلىعتمـدهـا خالل ز�ـارتـه الثـان�ـة إ اللقـاء �ـه، 
ــان لم یتردد في أ ــاني إذا �ـ ــاني البرلمـ ــد البر�طـ ن �قول للوفـ

ذي زار الر�اض قبل فترة عند مناقشـــــــــــــة القضـــــــــــــ�ة المهم ال
ــامحكم على ما فعلته  ــاء الوفد "هللا �ســ ــطین�ة مع أعضــ الفلســ
بالد�م �الشــــــعب الفلســــــطیني"... فإنه لم یتردد في أن �قول 
للســــیدة مارغر�ت تاتشــــر خالل محادثاته الرســــم�ة مع الوفد 

د بلفور نقطة ســــــــــــوداء في تار�خ بر�طان�ا  البر�طاني "إن وع
في ز�ارته  كم أن تصــــــححوه". وهذه الع�ارة قالها األمیر وعل�

أنه زمنذاك لم �ســـــمع الرد  الماضـــــ�ة �الصـــــراحة نفســـــها إالّ 
 الذي سمعه هذه المرة.

وما قالته مارغر�ت تاتشــــــــر ردًا على ذلك هو: "إن وعد 
 بلفور حدث قبل أن أولد".

ول: "وهنالك قرارات صــــــدرت من ذلك الق  إلىوأضــــــافت 
أنــه مع األســــــــــــــف لم یتم  �عــد وعــد بلفور إالّ األمم المتحــدة 

تطب�قها. ولو حدث التطبیق لما �ان الفلسطینیون على هذه  
 الحال التي هم علیها".

ــر لم تحدد هذه القرارات إالّ  ــیدة تاتشـــــــ أنها  ومع أن الســـــــ
 كانت تعني تلك القرارات المتعلقة �التقس�م.

ا �قولهـا إن وعـد بلفور صـــــــــــــــدر قبـل أن تولـد كـذلـك إنهـ 
تحمیله  اه ضــــــــمنًا أن جیل ما �عد وعد بلفور �جب عدم معن

 ر ذلك الوعد.زْ وِ 
أن األجواء التي أشــــــــــــــــــاعتهــــا  اإلفتراضومن الجــــائز 

في غزة ومعظم قرى ومناطق الضــــــــــفة الغر��ة   نتفاضــــــــــةاإل
المحتـلة هي التي أحـدثـت تعـدیًال في النظرة البر�طـان�ـة نحو  

الوزراء سة درجة وصلت الحال برئ�  إلىالمسألة الفلسطین�ة، 

ــر  ــیدة   إلى مارغر�ت تاتشـ ــم �حذاقة سـ ــلوب یتسـ أن تتبرأ، ولو �أسـ
وما زال  الدولة، من وعد �ان �مثا�ة الحـصرم الذي أكله األجداد 

 األحفاد �ضرسون منه. 
  اإلرت�ــاح ا �م أن األمیر عبــدهللا �ثیر وخالل المحــادثــات بــد 

  تخـذه وز�ر اـلدوـلة للشـــــــــــــؤون الخـارجـ�ة د�فـید إ من الموقف اـلذي 
نتقاد إســرائیل و�ان في نقده �عد ز�ارة  میللر، الذي دشــن مرحلة إ 

ــاعد    إلى قام بها   ــرًا سـ ــملت أكبر المخ�مات هناك، عنصـ غزة وشـ
  �لى أوضـــاع الالجئین الفلســـطینیین و   إلى لفت أنظار العالم على  

 قضیتهم العادلة. 
وعندما بدأ األمیر عبدهللا الحدیث عن د�فید میللر، وأشـارت  

ــر  ــادة رها وز�   إلى تاتشـــ ــل اإلشـــ قائلة: هذا هو، فإن األمیر واصـــ
ـ�الوز�ر البر�ـطاني الشـــــــــــــاب وـقال في ـما ـبدا أـنه تعز�ز لمـكانـته:  

شــــــــــــــجاـعة   إلى عر�ي ننظر بتـقدیر في الـعالم ال إنـنا في المملـكة و 
ــذي  اإلرت�ـــاح میللر ونبـــدي الكثیر من  ر  تخـــذه وعبَّ إ للموقف اـل

ــح لنا أن الحكومة البر�طا  ن�ة �مكن أن  عنه، األمر الذي أوضــــــــــ
 ه. تتخذ مواقف منصفة لشعب مسلو�ة حقوق 

ــادفة أن میللر �ان الوز�ر المرافق لوليّ  العهد    وتشـــــاء المصـــ
ــذي جعـــل األمیر عبـــدهللا �عرفـــه أكثر،  طوال ز�ـــارتـــه، األمر اـل
ــًا للزـ�ارة. أـما د�فـید میللر ـفإـنه حرص على   وجعـله یرـتاح أ�ضـــــــــــ

�أتي  تقی�م اإل�جابي متنانه لهذا ال إ ر عن  عدم إخفاء مشــاعره وعبَّ 
  إلى شـــــــــــــتهر ـ�أـنه �مـیل إ العهـد الســـــــــــــعودي اـلذي  من قـبل وليّ 

الصـــــــــــــراحـة في مـناقشــــــــــــــاـته وفي أحكـامـه على اآلخر�ن وعلى  
خت�ــار میللر ل�كون المرافق �ــان أمرًا مقررًا منــذ فترة � مواقفهم. و 

خت�اره ألن األمیر عبدهللا عّبر عن  إ التحضــــــــــیر للز�ارة، ولم یتم 
عر�ي �شـــكل عام لموقفه وتصـــر�حاته التي  دي وال الســـعو  اإلرت�اح 
أن حـدـیث األمیر   نتـ�اه ت لإل والالفـ  . نتـفاضـــــــــــــة اإل تجـاه إ دعمـت 

، وعن ضـــــــــــــرورة تصـــــــــــــح�ح الموقف  نتـفاضـــــــــــــة اإل   عـبدهللا عن 
ــ�ة الفلســـــــطین�ة، و�ذلك حدیثه عن الحرب  البر�طاني من القضـــــ

ســــــــتغرق ثالثة أر�اع وقت المحادثات، ر�ما إ  اإلیران�ة   - العراق�ة 
یرتاح إل�ه    ن العالقات الثنائ�ة تســــــــیر ضــــــــمن المســــــــار الذي أل 

فوها شـــــــيء. أما المســـــــائل األخرى فإنها الطرفان وال �عكر ـصــــــ 
 الساعات الطو�لة.   إلى شائكة وتحتاج 

ــاه  ــت لإلنت�ــ ــك من الالفــ ـ ــذـل ــاني في   كــ ــب البر�طــ ــانــ أن الجــ
ل الز�ارات �جعل المواقف  في ت�ادُ  سـتمرار المحادثات یرى أن اإل 

ن أكثر صـــــــــال�ة   و�جعل الجســــــــر الذي یر�ط الجانبیْ أكثر تقار�اً 
 وتحمًال للهزات الطارئة. 

  ن م�ادرات الملك حســین في شــأن ا �رى الجانب البر�طاني و 
هتمام بر�طان�ا ومســــاندتها،  القضــــ�ة الفلســــطین�ة جیدة وتحظى �إ 

ــي    إالَّ  ــ�حدث و�رضـــ أنهم (أي اإلنكلیز) ال یرون أن تبدًال ما ســـ
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في الوال�ـــــات المتحـــــدة وفي   ا�ـــــات تـخــــ ن اإل العرب قبـــــل أن تتم 
 إسرائیل. 

ــته أن  وحول هذه النقطة �ان   لألمیر عبد هللا تعلیق خالصــــ
ــیئًا ما لم �مارس   ــامیر مثل بیر�ز وأن أ�ًا منهما لن �فعل شـــــــ شـــــــ

 عل�ه ضغط من الوال�ات المتحدة. 
فــإن األمیر  اإلیران�ــة  - الحرب العراق�ــة  إلى أمــا �ــالنســـــــــــــ�ــة 

ي وأشــــــــــــــاد یران مخـاطر التصــــــــــــــلب اإل  ى إل  نتـ�اه عـبدهللا لـفت اإل 
 ل إنهاء الحرب. ن أجْ �التجاوب الذي �صدر عن العراق م 

ر عن ثقـة مطلقـة في مواجهـة أي  وفي اإلطـار نفســــــــــــــه عبَّ 
 ي للتشو�ش على موسم الحج. یران اإل  الُحْكم محاوالت من جانب 

الســــــور�ة والعالقات    - العالقات البر�طان�ة   إلى أما �النســــــ�ة 
ــان�ـــة  فـــإن األمیر عبـــدهللا لم یتطرق إلیهـــا، وال   یب�ـــة الل  - البر�طـ

ن والتوتر ن المســألتیْ هاتیْ   إلى من جان�ه أشــار   الجانب البر�طاني 
ــور�ا ولیب�ا. وعدم   ــود عالقات بر�طان�ا مع �ل من ســــــ الذي �ســــــ

 التطرق أ�عد الز�ارة عن �عض المنغصات. 
ــارة  ــادفات أن الز�ارة  أن مِ   إلى ت�قى اإلشــــ ــن المصــــ ن محاســــ

  إلى عبد العز�ز   لثان�ة التي �قوم بها األمیر عبدهللا بن الرســــم�ة ا 
�ــا حــدثــت في وقــت تتزایــد ف�ــه مالمح صـــــــــــــورة جــدیــدة  بر�طــان 

. وفي  لبر�ـطانـ�ا ذات وجه إ�ـجابي تـجاه القضــــــــــــــ�ة الفلســـــــــــــطینـ�ة 
ــل ز�ــارتــه و�لقى هــذا  عبــد  الوقــت الــذي �ــان األمیر  هللا یواصــــــــــــ

ــتثنائي من جانب األســـــــرة المالكة، ومن اإل  اإلهتمام  الحكومة   ســـــ
ــرائیل�ة تغلي من الغضــــــب ألن  البر�طان�ة، �انت الحكومة ا  إلســــ

بر�ـطانـ�ا نفســــــــــــــها صـــــــــــــاحـ�ة وـعد بلفور أـقدـمت على خطوة في  
ــجـــــــاعـــــــة وـتـتـلـخص ـفي ـطرد  ن ـمن  ـثـنیْـ إ ـمـنـتـهى اـلـحزم والشـــــــــــ

كتشــفت أنهما �قومان �أعمال إ الدیبلوماســـیین اإلســرائیلیین �عدما 
لصــــــوت العر�ي لكثرة  هدف اإلرهاب... اإلرهاب الذي ُ�حَّ ا تســــــت 

قفة عادلة تمیز بین أصــحاب الحق ومغتصــبي  ما عال مناد�ًا بو 
 حقوق الشعوب. 

ن �ان �ســـــــــــــتط�ع في أورو�ا والوال�ات مَ  نتفاضـــــــــــــة اإل وقبل  
 مثل هذه الخطوة؟  إتخاذ المتحدة 

ــراحته لعل   وما نتمناه هو أن یواصــــــــــــل األمیر عبدهللا صــــــــــ
التي نرـ�دهـا �لنـا  انـ�ا بر�طـ  إلى بر�طـان�ـا تكون  إلى الـثالـثة  زـ�ارـته 

ــــة تغنینـــــا �عض الشـــــــــــــيء عن   إلى من المح�ط  الخل�ج: دوـل
ن شـــــــــــــعــب ذاق األمر�ْ  إلى عت�ــار العنجه�ــة األمیر��ــة وتعیــد اإل 

 رتك�ه األجداد. إ �سبب خطأ 

 1988) یونیو( حزیران 25 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 المتشددون كالم ال یرتاح له 

اس، مع مشــــــــــــــروع الملك إذا نحن جمعـنا مقررات قـمة فـ 
عبــدالعز�ز، مع إســــــــــــــقــاط التحفظــات العر��ــة على فهــد بن 

ن المصـــــــــــري و�عادة العالقات الدیبلوماســـــــــــ�ة معه لمَ  الُحْكم
ــر�ة  العر��ة، مع مواقف  -یر�د، مع ت�ادل الز�ارات المصـــــــــــ

�اســــــــر عرفات من خالل التصــــــــر�حات التي یدلي بها، مع 
في مــا یتعلق   لتطورات المتالحقــة التي �شــــــــــــــهــدهــا العــالما

�ــــة، مع اللقــــاءات التي تمــــت بین  �ــــالنظرة الواقع�ــــة المطلو 
شـــخصـــ�ات فلســـطین�ة وأخرى یهود�ة... إذا نحن فعلنا ذلك 

نت�جة خالصــــتها أن المقالة التي �تبها �ســــام    إلىلتوصــــلنا 
أبو شـــــــر�ف أحد مســـــــتشـــــــاري �اســـــــر عرفات هي "كو�تیل"  

ــاة ومز�ج �ل ــار مســــــــــــــتوحـ ــات وأفكـ ــذه المواقفممـ ــل هـ  ن �ـ
 طوات مجتمعة.والتصر�حات والخ

ــام أبو شـــــــر�ف في مقالته قبل أ�ام هو " ن إوما قاله �ســـــ
الفلســطینیین یر�دون ســالمًا وأمنًا دائمًا ألنفســهم �ما یر�دون  
ــتط�ع أن یبني   ــرائیلیین ألن ما من أحد �ســـــــــ ــًا لإلســـــــــ أ�ضـــــــــ

ضـــــــًا "إن المنظمة مســـــــتقبله على أنقاض اآلخر�ن". وقال أ�
�اشـــــرة مع إســـــرائیل دون أن �كون مســـــتعدة للمفاوضـــــات الم

عتراض أو حق النقض" و"إن منظمة  خارجي اإل ألي طرف
ــتعدة لإل  ــرائیل مقابل أن تكون في التحر�ر مســـــــ عتراف �إســـــــ

 خرى للیهود".فلسطین دولتان واحدة للفلسطینیین وأُ 
) 1982 ســــــــــــــبتمبر /أیلول 9-6أمــا مقررات قمــة فــاس (

عتمدوا إ رؤســاء  نها تضــمنت فقرة تنص على أن الملوك والفإ
 الم�ادئ اآلت�ة:

ــحاب  - أوالً  ــي العر��ة   إنســــ ــرائیل من جم�ع األراضــــ إســــ
 �ما فیها القدس العر��ة. 1967حتلتها عام إالتي 

إزالة المســـــــــــــتعمرات التي أقامتها إســـــــــــــرائیل في   -ثان�ًا 
 .1967األراضي العر��ة �عد عام 

ــعائر الدین�ة   -ثالثًا  ــة الشـ ــمان حر�ة الع�ادة وممارسـ ضـ
 م�ع األد�ان في األماكن المقدسة.لج

تأكید حق الشــعب الفلســطیني في تقر�ر مصــیره   - را�عاً 
ق�ادة  وممارسـة حقوقه الوطن�ة الثابتة غیر القابلة للتصـرف �

منظمة التحر�ر الفلسطین�ة ممثله الشرعي والوحید وتعو�ض  
 ن ال یرغب في العودة.مَ 

ــًا    الضـــــــــفة الغر��ة وقطاع غزة لفترة تخضـــــــــع -خامســــ
نتقــال�ــة تحــت إشــــــــــــــراف األمم المتحــدة ولمــدة ال تز�ــد عن إ

 �ضعة أشهر.
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ــمتها   - ســادســاً  ــتقلة �عاصـ ــطین�ة المسـ ق�ام الدولة الفلسـ
 القدس.

�ضـــع مجلس األمن الدولي ضـــمانات الســـالم    - ســا�عاً 
بین جم�ع دول المنطقــــة �مــــا فیهــــا الــــدولــــة الفلســــــــــــــطین�ــــة  

 المستقلة.
مان تنفیذ تلك �قوم مجلس األمن الدولي �ـضــــــــــــ  - ثامناً 
 الم�ادئ.

مع ذلك ما �ت�ه �ســام أبو شــر�ف في مقالته. و�المقارنة 
فـاس  تخـذهـا الملوك والرؤســــــــــــــاء العرب فيإالمقررات التي 

المقال �ســــت ســــنوات یتبین لنا أن المقالة منســــجمة مع  قبل
ــًا منســـــــــجمة مع معظم   المقررات المشـــــــــار إلیها، بل وأ�ضـــــــ

ــرا  ــرائیلي   -ع العر�ي المواقف العر��ة الراهنة من الصـــــ اإلســـــ
حد  إلىمســــــؤول فلســــــطیني تبدو جر�ئة   إلىلكنها �النســــــ�ة 

مـــا. بـــل إنهـــا إذا جـــاز القول تبـــدو أعلى �ثیرًا من الموقف 
تخذه الرئ�س التونســي الســابق الحبیب بورقی�ة (أطال إذي  ال

هللا عمره) في الســــتینات عندما نادى �ضــــرورة قبول قرارات 
تخـــــذه الرئ�س  إالموقف الـــــذي التقســــــــــــــ�م وأدنى قلیًال من 

المصـــري (الراحل) أنور الســـادات (ســـامحه هللا) �عد ســـنتین  
عـندـما ـفاجـأ األـمة في لحـظة غیر متوقـعة  1973على حرب 

إسـرائیل من أجل السـالم. ولقد ذهب    إلىسـتعداده للذهاب إ�
 ودفع ح�اته ثمنًا من دون أن یتحقق السالم.

ــام أبو شـــــر�ف تتصـــــل �ا لموقع الذي وأهم�ة ما �ت�ه �ســـ
آلتي إل�ه من الجانب �شــــــــــــغله. فهو مســــــــــــتشــــــــــــار عرفات ا

ــعب�ة لتحر�ر   ــدد، وتحدیدًا من الجبهة الشـــ الفلســـــطیني المتشـــ
ار العملي لرئ�س اللجنة التنفیذ�ة  فلســـــــطین. وهو المســـــــتـشــــــ 

لمنظمة التحر�ر الفلســــطین�ة. وهو من الق�ادات الفلســــطین�ة  
وتنشـــــــــئ   التي ال طموح عندها في أن تتزعم وال أن تنشـــــــــق 

ــام أبو شــــر�ف �ان من هذه   ــًا بها. ولو أن �ســ تنظ�مًا خاصــ
ــعب�ة لتحر�ر فلســـطین  إالنوع�ة لكان  نفصـــل عن الجبهة الشـ

جـدیـد على شـــــــــــــــاكلـة الجبهـة الشــــــــــــــعب�ـة وأعلن والدة تنظ�م 
) والجبهة الشـــــــــــعب�ة (الق�ادة العامة)... وهكذا. الد�مقراط�ة(

 ًا من عرفات.لكنه لم �فعل ذلك وأتى لیتخذ له مكانًا قر��
ــام أبو شـــــــــر�ف ینشـــــــــر هذا الكالم هو  والذي جعل �ســـــــ

من جهة والوفاق الدولي �صــــــــ�غته   نتفاضــــــــةاإلقتناعه �أن إ
السوف�ات�ة في موسكو   -مة األمیر��ة الجدیدة في أعقاب الق

تفرضــــــــــــــان حقائق جدیدة من الضــــــــــــــروري أن تكون هنالك 
یین مواك�ة فلســـــــــــطین�ة لها، وألنه �حكم عالقاته مع اإلعالم

تاب أدرى  األجانب من رجال صـــــــــــحافة و�ذاعة وتلفز�ون و�ُ 
�األســــــــــــلوب الذي �مكن أن �جعل الرأي العام الدولي یتبدل 

عتـ�ارهـا موجهـة  إ �ـتب المـقاـلة التي �جوز  قلیًال أو �ثیرًا ـفإـنه
الحكومة  إلىاإلدارة األمیر��ة ول�س  إلىفي الدرجة األولى  

 اإلسرائیل�ة.
ــام أبو شــــــــــــــر�ف یردده فيوهـذا الكالم اـلذي �تـ�ه    �ســــــــــــ

مجـــالســــــــــــــهم وأح�ـــانـــًا في الصــــــــــــــحف األمیر��ـــة المفكرون 
والمثقفون الفلســطینیون المحســو�ون على الق�ادة الفلســطین�ة  

اســــــــــر عرفات شــــــــــخصــــــــــ�ًا والذین یتولون التدر�س في أو �
الجـــامعـــات األمیر��ـــة، و�ـــذلـــك یردده �عض الـــذین �ق�مون 

الـذین نشــــــــــــــیر  داخـل األرض المحتلـة، لكن مـا �قولـه هؤالء
ــد  ــه مَ  إلىإلیهم �فتقـ ــه �الم �قولـ ــدثـ ــذي �حـ ــأثیر الـ ن هو التـ

قر�ـــب جـــدًا من �ـــاســــــــــــــر عرفـــات على رغم أنـــه ل�س لهـــذا 
 مي.الشخص المنصب الرس

ــام أبو شـــر�ف. فهو  و�حتار المرء في تصـــن�ف �الم �سـ
ل رأي رئ�س اللجنــة التنفیــذ�ــة  ســــــــــــــترات�ج�ــًا �مثِّــ إل�س موقفــًا 

�ة وفي الوقت نفســـــــــــه إن �اتب  لمنظمة التحر�ر الفلســـــــــــطین
ختبر عرفــــات من خاللــــه أمرًا الكالم ل�س ال�ــــالون الــــذي �

 یر�ده.
اد قـد جتهـ إو�ذًا فـإن الكالم اـلذي �ت�ـه أبو شــــــــــــــر�ف هو 

ــل  ــترات�جي. ولكنه مرت�ة الموقف اإل إلى�صـــــ جتهاد من إســـــ
النوع الذي ال ینســـــجم مع التناقضـــــات الســـــائدة في الصـــــف 

نســجام مع متغیرات �ثیرة  یر اإلالفلســطیني في حین یبدو �ث
 �شهدها الوضع الدولي وال بد من مواكبتها.

وعنـدمـا نجـد أن ال�ـا�ـا یوحنـا بولس الثـاني �قول وهو في  
النمســــــــــــا قبل أ�ام "إن للشــــــــــــعب الیهودي حقًا في   لىإز�ارة 

وطن قومي مثل أي شــعب آخر وفق القانون الدولي، ومثل 
�ع�ش �ثیر من هذا ینطبق على الشـــــعب الفلســـــطیني الذي 

أبـناـئه الجئین دون وطن" ونجـد قبـله وز�ر اـلدوـلة البر�طـاني  
للشــــــــــــــؤون الخـارج�ـة د�فیـد میللر �حرك الرأي العـام الـدولي 

ن نجد  ن الموقفیْ من �ضــــع �لمات... إننا إزاء هذیْ بتصــــر�ح 
حد  إلىأن ما �ت�ه �ســـــــام أبو شـــــــر�ف یبدو عاد�ًا ومطلو�ًا 

ــتوجب هذا اإل ــددین در عن النفعال �ـصـــــــــ ما، وال �ســــــــ متشــــــــ
 الفلسطینیین.

ــكل ال مثیل له. إلكننا في زمن  ختلطت ف�ه األوراق �شـــــ
جتهادًا قابًال للمناقشـة، فإن إو�ذا �ان �الم �سـام أبو شـر�ف 
ــة هو  ــائل إما ل�س قابًال ألي مناقشــــــ ــغال �عض الفصــــــ نشــــــ

الفلســـــــطین�ة بتصـــــــف�ة الفصـــــــائل األخرى وهذا ما حدث في 
ــاتیال الذي "نجح" ال ــوم عرفات في مخ�م شـــــ ــقون خصـــــ منشـــــ

(وهو الیوم الذي �صــــادف    27/6/1988ثنین حتالله یوم اإلإ
ــم القدس)   ــرائیل ضـــــ الذ�رى الحاد�ة والعشـــــــر�ن إلعالن إســـــ
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 اإلحتاللو�ـأـنه هـدف إســــــــــــــرائیلي. والكـل �عرف مـاذا �عني 
الذي �قوم �ه طرف فلســــــطیني ضــــــد طرف آخر. إنه �عني  

الفلســــــــــطین�ة.    المز�د من الدم �ســــــــــفك على أعتاب الجاهل�ة
لك قد �كون تطو�ق  وعلى هذا األســــــــــــــاس فإن الهدف من ذ

ــتهدفها الكالم الذي إمحاولة تغییر في الرأي العام الدولي   ســ
كت�ه �سـام أبو شـر�ف وهو �الم تخاف منه الصـهیون�ة ألنه 

الفكر�ة و�خاف �ثیرون على قائله ألنه �شـــــــكل   نتفاضـــــــةاإل
ي قـد تتبلور  بـدا�ـة توجـه جـدیـد إل�جـاد حـل دولي فلســــــــــــــطین

 مالمحه في غضون أشهر قلیلة.
ارًا إن الكالم الـذي �ت�ـه �ســـــــــــــــام أبو شــــــــــــــر�ف هو وتكر 

كو�تیـــــل ومز�ج �لمـــــات وأفكـــــار مســــــــــــــتوحـــــاة من مواقف 
 وتصر�حات وقرارات عر��ة.

لكن مع ذلــك ال بــد من تــدع�م موقف قــائــل هــذا الكالم 
خصـــــــوصـــــــًا أنه �الم ال یتحمله المتشـــــــددون الفلســـــــطینیون  

ــ�غة حل دول�ة الذین یتشـــ  ددون ألن ال مكان لهم في أي صـ
قلق اإلسرائیلیین الذین هم في أكثر�تهم الساحقة متشددون  و�

وخـائفون على ســــــــــــــقوط رهـانهم في إمكـان�ـة ق�ـام دوـلة على 
 أنقاض وطن وشعب.

 1988) یولیو( تموز 4 –مجلة "التضامن". لندن 

     

 إرادة السالم وهاجس الثأر

ــ�ف یوم األحد   الفصـــول   إلى 1988) یولیو( وزمت 3أضـ
المأساو�ة في حرب الخل�ج فصل جدید یتمثل �سقوط طائرة  

�ة �عد إصـــــــــــــابتها �صـــــــــــــاروخین أمیر�یین  إیرانر�اب مدن�ة 
الهبوط في دبي آت�ة من میناء    إلىعندما �انت في طر�قها 

 ي من الخل�ج.یرانبندر ع�اس في الطرف اإل
الحرب آســـــــــــي ي �میراناإل  الُحْكموعلى رغم أن شـــــــــــعور 

ــ�ان والفت�ة الذین یتم   ل�س عم�قاً  ــالء الشــ بدلیل أن تناثر أشــ
إرســـــالهم لخوض معارك خاســـــرة مع الدولة الجارة العراق ال 

ــل هـــذا  ــامراتـــه...  الُحْكم�جعـ ــد النظر في مغـ على رغم  �عیـ
ذلك فإن ســـقوط الطائرة المدن�ة فصـــل مأســـاوي من فصـــول 

ــ�اب الموج�ة من ــكل األســــــ ل وقفة أجْ  الحرب نتمنى أن �شــــــ
 ي في أمر هذه الحرب.یراناإل الُحْكمجانب  تأمل�ة من

والتأمل هنا �معنى اإلجا�ة عن ســـؤال أســـاســـي وهو: لو 
ي �طوي صــــــــــــــفحة الحرب و�بدأ صــــــــــــــفحة  یراناإل الُحْكمأن  

ــالء   ــاقط أشـ ــالم هل �ان لمثل هذه الحادثة أن تقع وتتسـ السـ
 �ج؟یین بینهم أطفال في م�اه الخلیران�ضع عشرات من اإل
ي طوى صــــــــــــفحة  یراناإل الُحْكمو �ان  من الطب�عي أنه ل

الحرب لمـا �ـان للقطع ال�حرـ�ة األمیر��ـة وغیرهـا أن تتواجـد  
 الُحْكم�الشــــــكل الذي تتواجد ف�ه في م�اه الخل�ج. ولكن هذا  

 إلىســــــــــــــتمر �قرع طبول الحرب و�ــأنمــا هو یوجــه الــدعوة إ
 أساطیل الدول الكبرى لكي تمأل م�اه الخل�ج.

ــل الجدید وقد ُأضــــــــــ�ف هذا الفن  واآل فصــــــــــول   إلىصــــــــ
ي بـــدل أن �طلق  یراناإل الُحْكمالحرب المـــأســـــــــــــــــاو�ـــة فـــإن 

صــ�حات التهدید والثأر �ســتط�ع أن یتأمل قلیًال في الوضــع 
ــائد في المنطقة و�بدأ تعطیل األلغام الكثیرة التي زرعها   الســـ
والتي تنفجر ت�اعًا وتتســـبب في ســـقوط ضـــحا�ا ال ذنب لهم 

لحرب و�أنما هي فر�ضــة ال متمســك �ا الُحْكمهذا ســوى أن  
بــد من تــأدیتهــا. وأحــدث هــذه األلغــام هو اللغم الــذي یتمثــل  

 بوجود أساطیل الدول الكبرى في م�اه الخل�ج.
م�اه الخل�ج  إلىوصــــــــــح�ح أن هذه األســــــــــاطیل لم تأت 

. الُحْكمأنها أتت �ســـــــــــبب هذا   ي إالَّ یراناإل  الُحْكم�طلب من 
طیل یتحملها الطرف ألساؤول�ة وجود هذه اومن هنا فإن مس

ــاهـــا   إلىالـــذي تســــــــــــــبـــب �مجیئهـــا ول�س الطرف الـــذي دعـ
 التواجد.

ذلـك إن هـذه األســـــــــــــــاطیـل عنـدمـا تتواجـد في م�ـاه   �لىو 
ضـــــــــــــدها    إیرانمن  إلىالخل�ج بینما صـــــــــــــ�حات الحرب تتع

وضــــــد معظم دول الخل�ج فهذا معناه أن الذین داخل القطع 
ــط هو  ــون وســ ــ�ع�شــ اجس الهجوم ومخاوف القتل، الحر��ة ســ

ــاس فمن الطب�عي أن �كونوا حذر�ن وقلقین  وعلى هذا األســـــ
تعدین إلطالق الصـــوار�خ في أي لحظة �شـــعرون فیها ومســـ 

�ــالخوف من دون أن �غیــب عن �ــالهم مــا حــدث لرفــاق لهم 
 مات على مراكزهم في بیروت والكو�ت.في هج

ة  حد عدم القدر   إلىوعندما تصـــــــــل الهواجس لدى هؤالء  
ــكر�ة فهذا �عني   على التمییز بین طائرة مدن�ة وطائرة عســــــــــ

أن المز�د من المآســـــــــــي ر�ما ســـــــــــتحدث �عد اآلن ما دامت 
األســــــــــــــ�ـاب الموج�ـة لوجود هـذه األســـــــــــــــاطیـل قـائمـة. وهـذه  

ي  یراناإل  الُحْكمالحرب التي �صــــــر  إســــــتمراراألســــــ�اب هي 
 ها.إستمرار على 

ــقوط الطائرة �الظرو  ــقطت فو�ذا �ان ســــــــ یها  ف التي ســــــــ
 مأسـاو�ًا ذهب ضـحیته أبر�اء فإن الرد على ذلك یبدو عمالً 

ــ�حات األخذ �الثأر ل�س هو الرد المناســــــب إال  �إطالق صــــ
الح�اة إال على أســــاس  إلىي ال ینظر یراناإل الُحْكمإذا �ان 

الثــأر. و�ــدًال من تحر�ض النــاس على الثــأر فــإن المطلوب 
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أمیر�یین   ائرة �صـــــــاروخینمنه أن یتعظ و�عتبر ســـــــقوط الط 
 ه تنب�ه �ضرورة التأمل في حقائق الدن�ا.�أن

م كْ وقبـل ســــــــــــــقوط الطـائرة حـدثـت واقعـة أخرى �مكن للحُ 
ســــــــــــــتنــاد إلیهــا في معرض تبر�ر الموافقــة على ي اإلیراناإل

إنهاء الحرب والشــــروع �مرحلة تحقیق الســــالم. وهذه الواقعة 
ق س وزراء العراتتمثل �التصر�حات التي أدلى بها نائب رئ�

 إلىوأشــــــــــــــــار فیهــا ج�ــة طــارق عز�ز في بون ووز�ر الخــار 
 إلىالدفاع عن النفس  ضــطرار القوات العراق�ة في معرضإ
ي. و�دًال من یرانسـتعمال األسـلحة الك�م�او�ة ضـد الغزو اإلإ

ــج  مأن ـینســــــــــــ كـْ ــذه ـیرانـ اإل اـلحـُ ي اـلخـیـوط اـلكـثـیـرة حـول هـــــ
ما معناه ها التصر�حات و�خوض معر�ة �حاول فیها القول  

ســتعمال إفي شــأن  إیرانما ســبق أن أعلنته   ن العراق یؤ�دأ
ــ�ة إل�ه أن �عتبر   األســــــــــلحة الك�م�او�ة، فإن األجدى �النســــــــ

ي  إیرانتصـــــــر�حات طارق عز�ز �أنها تســـــــهیل لوالدة موقف 
جدید یرى أن تتوقف الحرب على أساس أن العراق سیواجه 

محتلة من قبل �عد إنجاز تحر�ر ما ت�قى من أراض ومواقع  
، �األســـــــــــلحة الك�م�او�ة في الدرجة األولى أي محاولة إیران

ن یـدافع عن أرضـــــــــــــــه فـإن مَ  إلىللتحرش �ـه. و�ـالنســــــــــــــ�ـة 
ــلحة مبرَ إ ــتعمال هذه األســـ ن ر في حین أنه غیر مبرر لمَ ســـ

یدافع لصـــــــــد  إســـــــــتمراریهاجم أراضـــــــــي الغیر. والعراق في 
 المعتدین.

األســـــــــــــلحة ولعل من الضـــــــــــــروري التوضـــــــــــــ�ح هنا �أن 
ودة في ـ�ل دول الغرب والشــــــــــــــرق وـ�ة ـما داـمت موجالك�مـ�ا

على الســــــــــواء فهذا معناه أن األخذ والرد �كون في مســــــــــألة 
ستعمالها ول�س في مسألة توافرها. وهي األس�اب الموج�ة إل

 في هذا الشأن مثل القنبلة الذر�ة.
تصــــر�حات طارق    إلىوتكرارًا إن حادثة الطائرة إضــــافة  

ــاعدعز�ز تبدو �م ــر مســــ ي إذا �ان یرانم اإلكْ للحُ  ثا�ة عنصــــ
یر�ــد أن ینهي أمر الحرب و�بــدأ مرحلــة جــدیــدة   الُحْكمهــذا 

�ع�ش فیها �ســـــالم و�ترك اآلخر�ن �ع�شـــــون �طمأنینة. وهو 
إذا قرر ذلك فإن األســـاطیل ســـتنســـحب ولن تكون األســـلحة 

 ستعمال على اإلطالق.الك�م�او�ة برسم اإل
الحرب م من �ان هاجســــــــــــه ولكن هل حقًا یر�د الســــــــــــال 

 والثأر؟
والرد على ذلك أنه ال یر�د. لكن في الوقت نفســــــــه ل�س  

ــتمر على موقفه هذا إفي  ــتطاعته أن �ســـ ما ال نها�ة    إلىســـ
ل�س رغ�ة في الســــــــــــالم و�نما ألن هنالك قوى ســــــــــــتشــــــــــــكل 

ل أن تحســـــــــم  الحیث�ات التي أشـــــــــرنا إلیها ســـــــــب�ًا لها من أجْ 
لكل   ة العناد والرفضاألمر وتنهي في شــــــــكل لو آخر ظاهر 

تحقیق مطلب العصـــــــــر لكل األطراف. وهذا  ما من شـــــــــأنه
وهو مطلب ال �مكن أن یتحقق في  اإلســــــــتقرارالمطلب هو 

 الحروب. إستمرارظل 
ضـ�فت �بند رئ�سـي في جدول و��قى أن حادثة الطائرة أُ 

عهد  أعمال المحادثات ال�الغة األهم�ة التي ســـــــــ�جر�ها وليّ 
ــعد العالكو�ت ورئ�س الوزرا ــ�خ ســـــــ �س  بد هللا مع الرئء الشـــــــ

ــم�ة  ــؤولین األمیر�ان خالل ز�ارته الرســـــــ ر�غان و�ق�ة المســـــــ
 1988 تموز 10الوال�ــات المتحــدة المقرر أن تبــدأ یوم  إلى

وهي األولى التي �قوم بها مســــــؤول �و�تي في موقع الق�ادة  
 واشنطن منذ عشر�ن عامًا. إلى

ئة ال أســاطیل  وقبل عشــر�ن عامًا �ان الخل�ج �حیرة هاد
 هادئة �ل الهدوء.  اإلیران�ة -ات العراق�ة ها و�انت العالقفی

ما �انت عل�ه �ما یتمنى الشــ�خ   إلىفهل ســتعود الحال  
 سعد و�تمنى العرب معه ذلك؟

 لعل وعسى.

 1988) یولیو( تموز 11 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 شاهد حق على عشر�ن سنة عاصفة 

ــلم   ــر�ن لتســ اممع حلول الذ�رى العشــ ــدَّ ــین موقع  صــ حســ
حققها الج�ش الذي �نتصــــــــــــــارات التي تخاذ القرار تتزاید اإلإ

ر لنفســــــــــــــه في اختـ إن أیرعـاه هـذا الزع�م الكثیر التمیز منـذ 
ــب  أ 1968تموز  ن �كون الرجـل الثـاني من حیـث المنصــــــــــــ

  .رارقتخاذ الإول عند وشر�ك الرجل األ
حدى الســـــــــــــمات ال�ارزة  إوي هي وتجر�ة بناء الج�ش الق

ــیرة  امفي مسـ ــدَّ ــنة. وهي تجر�ة   صـ ــر�ن سـ ــین طوال عشـ حسـ
تســـــــــــتحق التامل في �ل جوانبها. وعندما ســـــــــــیروي الرئ�س  

ام ــدَّ ذات یوم في خطــاب أو في مقــال ��ف بنى هـذا  صـــــــــــــ
ن �كون للعراق المقاتلون أســـــبیل  يالج�ش وما الذي فعله ف

ـمامـنا أنـنا ســــــــــــــنجـد إاالرض والجو وفوق الـماء فـ  يكـفاء فاأل
لى مواصـفات القادة إضـافوا الكثیر  ألذین من القادة ا اً نموذج

 التار�خیین.  
اموالرئ�س  حســــین شــــاهد حق على عشــــر�ن ســــنة   صــــدَّ

هم ثالث فترات في تار�خ األمة. شــــــــاهد أ عاصــــــــفة تشــــــــكل 
ثـار العم�قـة التي واآل 1967عقبـت عـدوان أ ي تالفترة ال ىعل
ن أحـــدثتهـــا الهز�مـــة في وجـــدان المواطن العر�ي. و��ف أ
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ســــــــــــــلوب الم�ـالغـات جعـل هـذا أق و حقـائب الســــــــــــــلوب حجْـ أ
لى إ 1967حز�ران (یونیو)  5المواطن عـندمـا انتهـت حرب 

محمل  ىي �الم علأســـــــــاو�ة غیر مســـــــــتعد لتقبل أهز�مة م
 الجد �سمعه من ق�ادة.  

ــاهد عل ــار أُ الفترة التي   ىوشـ ــيء فیها توظ�ف انتصـ ات  سـ
ن االســــــــــــــلوب الــــذي أو��ف  1973تحققــــت خالل حرب 

نور الســـــــــــــــادات في توظ�ف تلـك أراحـل) عتمـده الرئ�س (الإ 
نتصـارات جعل العسـكري العر�ي �خاف على نفسـه وعلى اإل

ذا �ان إن هذا العســــــــــــكري أاســــــــــــاس  ىرصــــــــــــیده وذلك عل
ســیتدرب و�قاتل و�تحمل المخاطر و�ضــحي ثم �اتي الحاكم 

ــح� ــتعمل �ل هذه التضـ ــلحة و�سـ ــت لمصـ ــفقة ل�سـ ات في صـ
ذا �ان إلتضـح�ة نما هي لمصـلحة الحاكم، فلماذا ا�الوطن و 

ــینتهي األ ــادات الذي سـ ــاء توظ�ف  أمر �ما حدث مع السـ سـ
ســاء أ. وألنه 1973نتصــار النســبي الذي تحقق عام ذلك اإل

 نه دفع الثمن ح�اته نت�جة لذلك. إالتوظ�ف ف
التي فرضها حكم  وشاهد على الفترة التي بدأت �الحرب 

ن لم تحســــــــم �الشــــــــكل زالت الى اآل  �ات على العراق ومااآل
ن التـالق الـذي حققـه العراق جعـل ال�عض أالنهـائي، و��ف 

ــعرون �الغیرة بدل  ــجاع  خاً أن لهم أن یت�اهوا �أ�شــــ قاتل  اً شــــ
ن �صــد هجمة تســتهدف العراق أحمل وضــحى في ســبیل تو 

لى إ الفــارســــــــــــــ�ــة مبراطور�ــةعبر منهــا الحــالمون �ــاأل�كبوا�ــة 
 . شبراً  خرى والتي هي العالم العر�ي شبراً هداف األُ األ

ام حســـین شـــاهد حق علإ هذه الفترات.   ىن الرئ�س صـــدَّ
ســـــتفادة من تالفي  نه لم یترك فرصـــــة لإل إوالنه شـــــاهد حق ف

 واقدم علیها.  الثغرات إالّ 
ـ�اـنت ـ�النســـــــــــــــ�ة   1967ن هز�ـمة إفتراض وـقد �جوز اإل

ل الرد علیها وذلك ع الخطى من أجْ ل�ه شـــــحنة جعلته �ســـــر إ
. اً ذلك لن �كون مجد�  السلطة ألن الرد عدا  ىستیالء عل�اإل

رات غمامه الثأسـلم السـلطة وضـع  تولى لوهو منذ اللحظة األُ 
ــر و�دا �خطط من  ل تالفیها. ومن هنا جْ أالتي واجهت مصـ

م�م النفط و�ـاـنت معر�ـة التنمـ�ة و�ـان الـبدء في بـناء  أكـان تـ 
ــكر�ة تثقوة  ــاس انها �انت  أ ىعل 1967ر لهز�مة أعســـــــ ســـــــ

الناصــــــــر �ذلك قد �جوز  مة ول�ســــــــت هز�مة لعبد هز�مة لأل 
فتراض ان صــــــــــــــفقـة �ـامـب د�فیـد �ـانـت من وجهـة نظره  اإل

�عدما صـار في  اً مة (خصـوصـ وضـاع األأكشـاهد حق على 
) محاولة رن �عرف الكثیأســــــتطاعته إالســــــلطة وصــــــار في 

صـــابها أالعر��ة فتصـــدى لها و لتكر�س االنكســـار في النفس 
 في نقطة القوة وحال بذلك دون تمددها. 

ن فرض الحرب من جـانـب  أ ضـــــــــــــــاً أ�فتراض و�جوز اإل

صـــــــــــراره إل لىو �ات على العراق �ان في الدرجة األُ حكم اآل
ــد لأل أعلى  ــة ن یؤ�ـ ــدان المواطن أ مـ ــا و�ز�ـــل من وجـ همیتهـ

ــات في  ــاعر التي نشــــ حز�ران   5عقاب هز�مة أ العر�ي المشــــ
نتصــارات النســب�ة التي تحققت  إل والتوظ�ف الســيء ل 1967

 .1973في حرب 
ن نجــد انــه المواطن العر�ي اآلمــل في حــال وعنــدمــا نتــأ

وصـــار  1967�ات خارج دائرة الماســـاة الناشـــئة عن هز�مة 
تقبل الكالم الذي �صـــــــدر عن ق�ادة جادة.  ل اً ســـــــتعدادإكثر أ

ام حســین الفضــل في صــدَّ ن لإطار �جوز القول  هذا اإل يوف
 ذلك. 

ي حال العســــكري العراقي و��ف فننا عندما نتأمل إكما 
ــه ��ف تتعامل ق�ادته میتم تكر�م عه نجد  ه وفي الوقت نفســــ

ــه ول�س قلقاً أ ــكري ال �خاف على نفســــــــــ  ىعل ن هذا العســــــــــ
رصیده مادامت ق�ادته ال توظف تضح�اته في سبیل صفقة  

طر�قة صـــــــــــفقة �امب د�فید. وعندما یرى العســـــــــــكري   ىعل
ــه في العراق فـــ  ــال زمیلـ ــه یزداد إالعر�ي حـ ــاً إنـ ــانـ على  طمئنـ

   المصیر وثقة �النفس.
ام مع حلول الذ�رى العشــــــر�ن لتســــــلمه  إ ن الرئ�س صــــــدَّ

ســؤول�ة �املة الم ل�ضــع ســنوات ثم متحمالً  اً الســلطة، شــر�ك
في الحزب واـلدوـلة �عـد ذـلك، �ـات صــــــــــــــاحـب تجر�ـة �ـالغـة  

  أهم�ة. والذي خبره خالل هذه الســــــــــــــنوات یؤهله لكي یبداأل
 مور �ثیرة.  أهم القائمة على درا�ة واسعة في الفترة األ
ام في �ل خطوة  واوط  ل العشــر�ن ســنة �ان الرئ�س صــدَّ

ــر ما فعله األ ــتحضـ ع�ة جداد في اللحظات الصـــ �خطوها �سـ
زاء القضــــــــــا�ا التي تتطلب قرارات تار�خ�ة. و�ان في ذلك �و 

صـحاب خبرة  أنهم أسـاس أن �سـتمزج رأي االقدمین على  كمَ 
حمــل  تتخــاذ القرار الـذي ال ی�ولهم تجــارب في بنــاء الـدولـة و 

 ر. المخاط 
ــوء التجر�ة الفر�دة من نوعها وفي أ ما �عد االن وفي ضــ
سـتحضـار إلى  إضـافة إلها المتنوعة فأنه سـ�جد نفسـه، �اتفترا

ما فعله االجداد، یتذ�ر ما فعله هو خالل العشــــــــر�ن ســــــــنة  
و التصــــــن�ع أو بناء الدولة أو أســــــواء في ما �خص التنم�ة 

ا والحزم نشـــاء الج�ش القوي أو المرونة ســـاعة الحاجة الیهإ
دارة الـدوـلة إعتمـاده، أو إ عنـدمـا ال �كون هنـالـك منـاص من 

 في زمن الحرب...  
ــ�جد نإ ــه یتذ�ر ما فعله، و�الذات ��ف تعامل  نه ســـــ فســـــ

لفترة  مع الحرب، و�ضــــع موضــــع التطبیق ما یراه ضــــرور�ا ً 
 ما �عد العشر�ن... فترة ما �عد الحرب.  

ــون  ام من القادة الذین �حرصــــــــ ــدَّ  ىعلوالن الرئ�س صــــــــ
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ن تاخذ من هالة أنه لن یترك لثغرة إســتفادة من الثغرات فاإل
ــاداً إك نجـاز. وهو اذا ـ�ان �فـعل ذلـ إي أ بتجـارب   ســــــــــــــترشــــــــــــ

جداد فك�ف ال �فعل الشــــيء نفســــه  خر�ن من األمضــــیئة لآل 
 ى �الكثیر من العبر.لقة والمأل تأازاء تجر�نه الم

 1988تموز(یولیو)  11 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 قة المل�ارات فص 

تجاه التســـــــلح إندفاع العر�ي في عندما نتأمل في هذا اإل
ــینات عندما عقد جمال عبد    إلىفإن الذاكرة تعود بنا  الخمسـ

الناصـــــــــــــر صـــــــــــــفقة الســـــــــــــالح الســـــــــــــوف�اتي الشـــــــــــــهیرة مع 
تشـ�كوسـلوفاك�ا ودشـن بها مرحلة �الغة األهم�ة على صـعید  

 التسل�ح.
ــعود�ة عقدت  وعندما نتأمل نجد أن المملكة العر��ة  الســــ

ــفقة المل�ارات مع بر�ط  ت على طر�ق  ان�ا وها هي الكو�صـــــــ
عقد صـــفقة �برى مع بر�طان�ا أو غیرها، إذا �انت الوال�ات 

ب الكو�تي الــــذي لــــ المتحــــدة ســــــــــــــترفض التجــــاوب مع الط 
ــالم الصـــــ�اح  ســـــ�جدده وليّ  العهد الشـــــ�خ ســـــعد العبدهللا الســـ

على هذا   واشــــــنطن هي األولى إلىالذي قام بز�ارة رســــــم�ة 
ــتوى  نه �جب  ن منذ عشـــــــــر�ن عامًا. �ذلك إبین البلدیْ المســـــــ

ســـــــــــت�عاد إقدام �ق�ة دول الخل�ج على عقد صـــــــــــفقات  إعدم 
 سالح �برى.

تجـاه  إأن دول الخل�ج هي المـندفعـة في  نتـ�اهوالالـفت لإل 
التســـلح األمر الذي �عني أنها في ضـــوء الواقع الناشـــئ عن 

ث للعراق من ن ما حدتشـــــــــــعر أ اإلیران�ة -الحرب العراق�ة 
ــرائیل �مكن أ إیرانجانب  ن �حدث لها. وما ومن جانب إســـــ

حدث للعراق �ان فظ�عًا حیث إن إسـرائیل دمرت له مفاعله 
المهمة �فرضــــــــها عل�ه حر�ًا ال یر�دها   إیرانالنووي وأكملت  

 وتدور رحاها منذ ثمان�ة أعوام.
كتشــــــــفت في ضــــــــوء الواقع إكذلك إن دول الخل�ج ال بد 

أـنه ال �حـك جـلد  اإلیرانـ�ة -شــــــــــــــئ عن الحرب العراقـ�ة الـنا
ــان مثل ظفره، و  ــًا حق�قة �الغة األهم�ة �اإلنســـ ــفت أ�ضـــ كتشـــ

ــاجزة عن أن تفرض   ــدول الكبرى عـ ــانـــت الـ ــه إذا �ـ وهي أنـ
ــرائیل القبول �المؤتمر الدولي على رغم اإل ــتعداد على إســـ ســـ

�ة على الفكرة، وعاجزة  العر�ي الشــــــــامل والموافقة الفلســــــــطین
ــة على القرار  إیرانأن تفرض على  عن على  598الموافقـ

ستعداد العراق �هذا القرار �إجماع الدول الكبرى و  إتخاذرغم 
للموافقة عل�ه وســـع�ه الدائم في ســـبیل ذلك، فإن هذا العجز 

ي ومعنــــاه یرانمعنــــاه إ�قــــاء الخل�ج تحــــت مرمى الخطر اإل
في مكن أن �حدث لدول الخل�ج  أ�ضــًا أن ما حدث للعراق �

 أي لحظة.
وصــــــــــــــح�ح أن بر�طــــان�ــــا هي إذا جــــاز القول "اللو�ي" 

ــفقة التي تم إبرامها   األمیر�ي في أورو�ا إالّ  أن فوزها �الصــــــ
مع المملكـة العر��ـة الســــــــــــــعودـ�ة ال �عني أـنه لن یتســــــــــــــبـب  

عت�ار أن �الضــــــــیق لإلدارة األمیر��ة، هذا مع األخذ في اإل
ار إل�ه إذا هي ض هذه اإلدارة الضــیق المشــ إســرائیل قد تعوِّ 

د أمیر�ـــا �ـــالوقوف مع بوش بـــدًال من مرشــــــــــــــح  أبلغـــت یهو 
 الحزب الد�مقراطي دو�اك�س.

ــت   ــأن أن إدارة الرئ�س ر�غان ل�ســـ وقد �قال في هذا الشـــ
الســبب في عدم إبرام الصــفقة مع المملكة العر��ة الســعود�ة 

ــه �جوز ال ــأن نفسـ ــاؤل: إذا و�نما هو الكونغرس. وفي الشـ تسـ
ف ســــــــــــــتكون  لحـال مع �ونغرس ر�غـان فك�كـاـنت تـلك هي ا

ــًا مع �ونغرس إدارة یتر�ع على  ــال العرب عمومــ ــه حــ عل�ــ
أقصــى الحدود. ونقول   إلىقمتها دو�اك�س المؤ�د إلســرائیل 

أن الموقف األمیر�ي الحـــالي من  إلىذلـــك مع اإلشــــــــــــــــارة 
�ًا من إسرائیل ی�قى أكثر إفادة لها على أساس أن تأییدًا نسب

 إلىالوصـــول  عال�ة من وعود حزب �حلم �إدارة تحكم أكثر ف
 السلطة.

وتـبدو الصــــــــــــــفـقة العمالـقة التي أبرمتهـا المملكـة العر�ـ�ة  
الســــــــــــــعود�ة مع بر�ـطانـ�ا أنـها �مـثاـ�ة تعبیر عن خیـ�ة األمل 
�الســـ�اســـة األمیر��ة وذلك على أســـاس أن الوال�ات المتحدة  

ــعود�ة لم تحقق في ر�ع قرن ما توقعت المم لكة العر��ة الســـــ
وال�ات المتحدة لم تســــــــــاعد في ا أن تحققه. و�ذا �انت المنه

إ�جاد حل معقول للقضــــــــــ�ة الفلســــــــــطین�ة على رغم المرونة 
العر��ة والفلســــطین�ة الســــائدة منذ ســــنوات، ولم تحســــم أمرها 

�معنى أنها ال تزال  اإلیران�ة -في قضــــــــــــ�ة الحرب العراق�ة 
فال   ي ذلـكیراناإل الُحْكمعرف و� إیرانضــــــــــــــمنـًا تراهن على 

ــدولـــة  ــدة تلـــك الـ ــات المتحـ ــانـــت الوال�ـ ینهي الحرب... إذا �ـ
ن فما الذي علیها ن القضــــیتیْ الكبرى لم تفعل شــــیئًا إزاء هاتیْ 

 أن تفعله إذن. ومن هنا خی�ة األمل.
ض بر�طـــان�ـــا مـــا هو مطلوب من الوال�ـــات وقـــد ال تعوِّ 

تجعل بر�طان�ا   أن من شـــــــــأن هذه الصـــــــــفقة أن المتحدة إالَّ 
ــاح�ة دور ــنا هنا ول�ســـت مجرد �ائعة ســـالح.  صـ ونجد أنفسـ

العهـــد  نتـــذ�ر مـــا ردده األمیر عبـــدهللا بن عبـــد العز�ز وليّ 
الســــــــــــــعودي النـــــائـــــب األول لرئ�س مجلس الوزراء ورئ�س  



190 
 

الحرس الوطني عندما قال للســـــــــیدة مارغر�ت تاتشـــــــــر: "إن 
كم أن وعل� اوعــد بلفور نقطــة ســــــــــــــوداء في تــار�خ بر�طــان�ــ 

قف جدید  �ع�ارة بدت أنها بوادر مو تصــــــــححوه" وردت عل�ه 
 ولد".وهي "إن وعد بلفور حدث قبل أن أُ 

وقـد �قـال في معرض التســـــــــــــــاؤل: ومـا هو الـدور الـذي 
 �مكن بر�طان�ا أن تقوم �ه؟

ــد مَ  ن �كون ال�ادئ في  والرد على ذلك هو: أن تقف ضـ
ل مجلس عتداء على المملكة العر��ة الســــــعود�ة و�ق�ة دو اإل

ــواء �انت ــرائیل هما الطرف الذي  إیران التعاون ســــــــ أو إســــــــ
و�طلق التهدیدات أو   �عتدي. و�الهما ال یترك مناســــــــ�ة إالّ 

 �قوم �التحرشات.
وللتــذ�یر فــإن مثــل هــذا الموقف ل�س جــدیــدًا على أورو�ــا  

تخذه قبل أن تبدأ إســـــرائیل عدوانها إ وســـــبق للجنرال د�غول أن  
لفرنســ�ة  و�ســب�ه شــهدت العالقات ا   1967 یونیو  / حز�ران   5یوم 

زدهـارًا ال مثـیل ـله. ـبل ـقد �جوز القول إن  إ العر�ـ�ة �ـعد ذـلك   - 
ــا �انت أكثر دولة أورو��ة، نت�جة  لذلك الموقف تقطف  فرنســــــــــ

خیر الطفرة التي حـــدثـــت في منطقـــة الخل�ج �عـــد ذلـــك بثالث  
 عشر سنین.   حوالى ستمرت � سنوات و 

وعـندـما نـطاـلب بر�ـطانـ�ا �موقف مـماـثل فـهل معنى ذـلك أن  
 أخطارًا تحدق �المملكة العر��ة السعود�ة؟   هنالك 

وارد في ضوء الن�ات   اإلحتمال والرد على ذلك هو أن هذا  
ــهــدتهــا مكــة  اإلیران�ــة  والتي �ــانــت األحــداث الــدام�ــة التي شـــــــــــ

  الُحْكم وفي ضـــــوء مقاطعة ) 1987( المكرمة في موســـــم الحج  
ــم الحالي و�رفاق المقاطعة �حمالت إعالم�ة ال  یران اإل  ي للموســــ
 ن الن�ة على اإلطالق. سْ كس حُ تع 

وارد في ضـــــــوء التهدیدات اإلســـــــرائیل�ة   اإلحتمال كذلك إن  
لمجرد أن حصـــلت المملكة على الصـــوار�خ الصـــین�ة. وعندما 
ــفقـة المل�ـارات مع بر�طـان�ـا تزایـدت حـدة  تم اإلعالن عن صـــــــــــ

ــرائیل عن التهدید. ولقد  عتدنا خالل إ اللهجة التي تعبر فیها إســ
 ذ التهدید �عدوان. إسرائیل تنفِّ ثالثین سنة على  

ــیدة مارغر�ت تاتشـــر التي ن هنا المط ومِ  ال�ة �أن تتعهد السـ
ــأنها الداخلي وتطیل   ــفقة المل�ارات أن تعزز شـــــ ــأن صـــــ من شـــــ

ــد المعـتدي  الُحْكم عمر حزب المـحافظین في  ، ـ�أن تكون ضـــــــــــ
عت�ـــار أن األمر  ومع المعتـــدى عل�ـــه. هـــذا مع األخـــذ في اإل 

رت�ــاط التــار�خي بین بر�طــان�ــا و�ــل من  اإل كثیر التعقیــد نت�جــة 
ــرائی  ــاهم في حل متاعب �یران ل و إسـ ــتسـ ــفقة التي سـ . ولكن الصـ

تشـــــــــكو منها بر�طان�ا، و�انت الشـــــــــكوى �مكن أن   إقتصـــــــــاد�ة 
تصـــــــــــ�ح �ثیرة المرارة، تفرز واقعًا جدیدًا تتقدم ف�ه المصـــــــــــالح  

ــتفتـاء  إ رت�ـاط التـار�خي. ومن المؤ�ـد أـنه إذا جرى على اإل  ســـــــــــ

ــؤال ـهل ترـ�د (أو تر�ـ على البر�ـطا  محـاـید  دین)  نیین وـ�ان الســـــــــــ
و�ســــــــــرائیل أن یتقدم على المصــــــــــالح   إیران رت�اط التار�خي � لإل 

ــعود�ــة أو الخل�ج�ــة عمومــًا، والتي جــاءت  - البر�طــان�ــة  الســـــــــــ
ــفقة المل�ارات تمثل مرحلة �الغة النفع ف�ه لكان الجواب من   صـ

ــأن  ننا مع أي خطوة من جانب الحكومة ت ا دون تردد  عزز شــــــــــ
ي �طــالــة وال �حقق  رت�ــاط التــار�خي ال یلغ المصــــــــــــــالح ألن اإل 

 ضمانًا للش�خوخة وال �طعم خبزًا. 
والتعهد المطلوب �صـــــــــــ�ح فعاًال إذا �ان علن�ًا، �معنى أن  
تقول الســـــــــیدة مارغر�ت تاتشـــــــــر في إحدى المناســـــــــ�ات و�كل  

ــیرات واإل الوضـــــــــــــوح الـذي ال �قبـل تعـدُّ  جتهـادات أن  د التفســـــــــــ
لعر��ة الســـــعود�ة إذا هي  ســـــتقف في صـــــف المملكة ا بر�طان�ا 

أو إســــــــــرائیل. والقول �أن   إیران عتداء من جانب عرضــــــــــت إل ت 
�كون التعهد علن�ًا ســـــــــــب�ه أن التعهد الســـــــــــري ر�ما �عطي أثرًا 
ســـــلب�ًا. �ذلك إن القول �أن �أتي التعهد واضـــــحًا ال �قبل تعدد 

ــئ عن أن بر�طان�ا عودتنا  ــیرات واالجتهادات ناشـــــ على   التفســـــ
جتهادات  � تفســـــــیرات و   المواقف والقرارات التي لكثرة ما فیها من 

الذي لم    242تنقلب علینا بدل أن تكون لمصــــلحتنا مثل القرار  
ــم �ــالحــذاقــة  ــ�ــاغتــه البر�طــان�ــة التي تتســـــــــــ  اإلحتالل تنــه صـــــــــــ

 اإلسرائیلي حتى اآلن وال یبدو أنها ستنه�ه. 
ــر الموقف الــذي نتمنى أ  إتخــاذ ومن المؤ�ــد أن  ن  تــاتشـــــــــــ

ـقة د�غول من شــــــــــــــأـنه أن �جعـل تتخـذه وهو الموقف على طر� 
ــعیــد األهم�ــة، ونعني بهــا  الـدولـة األورو��ــة األُ  خرى على صـــــــــــ

ــًا أن المملكة العر��ة   ــوصــــــــ ــا، تتخذ موقفًا مماثًال خصــــــــ فرنســــــــ
ــخص الملك الراحل   ــنوات �شـــ ــع ســـ ــعود�ة أقدمت قبل �ضـــ الســـ

قــت الــذي �ــان الرئ�س الحــالي  خــالــد بن عبــدالعز�ز، وفي الو 
ــلم منصـــ  ــوا میتران لم یتسـ ــم�ًا، على خطوة فرنسـ ــة رسـ ب الرئاسـ

ــفقة المل�ارات مع بر�طان�ا أنقذت في حینه الفرنك  مماثلة لصـــــــــ
الفرنســــــي من ســــــقوط مر�ع وأحدثت في الصــــــناعة العســــــكر�ة  

 نتعاشًا �انت تحتاج إل�ه. إ الفرنس�ة 
ـ�ا وفرنســــــــــــــا على  وعـندـما یلتقي القطـ�ان األورو�ـ�ان بر�ـطان 

ي أو إســــــــــرائیلي على المملكة  إیران عتداء إ اء أي  موقف واحد إز 
ــ�عني تبدُّ  ــعود�ة فهذا ســـ ًال جذر�ًا في مواز�ن القوى، العر��ة الســـ

ــراعـات في المنطـقة وتجـدد حـاـلة   و�عني أ�ضــــــــــــــًا ـتأم�م الصـــــــــــ
 زدهار في شكل أو آخر. اإل 

ة  وأهم�ة صــفقة المل�ارات أنها ســتفتح ال�اب أمام دول عر�� 
ل الســـــــــــــالح وهذا قد  ر�طاني من أجْ كثیرة لكي تطرق ال�اب الب 

 المنطقة.   إلى �عني عودة الشأن البر�طاني �التدرج 
ــفقة تكمن في أن اإلتحاد الســــــــــوف�اتي   كما أن أهم�ة الصــــــــ
ســـــــــ�عید النظر �عض الشـــــــــيء في موقف الح�اد الذي تخطط  
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  - ه في مســـــــــألة الصـــــــــراع العر�ي تخاذ زعامة غور�اتشـــــــــوف إل 
ــرائی  ــ�جد أنه على رغم اإلســ عتمدها إ المرونة التي  لي، عندما ســ

نهجًا في ســــــ�اســــــته فإن األنظار العر��ة لم تتوجه إل�ه �ما ف�ه 
كتشـــــــــف أن  ق في األمر إل الكفا�ة. ولو أن غور�اتشـــــــــوف تعمَّ 

السـالح السـوف�اتي في العشـر�ن سـنة الماضـ�ة لم �حقق الدفاع  
ــبیل المثال   ا الســـالح  ن هذ ا المطلوب عن األصـــدقاء. وعلى سـ

ــرائیل م  ــور�ا لم �منع إســــــــ عام  ن أن تعتدي على مصــــــــــر وســــــــ
، �ما أن هذا الســـــــــالح لم �منع الوال�ات المتحدة من أن  1967

وعــائلتــه  القــّذافي  معمر تعتــدي على لیب�ــا وتحــاول قتــل العقیــد 
ــفقة  ــوف�اتي صــــ تحت األنقاض وهو الذي أبرم مع اإلتحاد الســــ
ــفـقات التي أبرمتـها المملـكة العر�ـ�ة   ملـ�ارات مـماثـلة لتـلك الصـــــــــــ

ــعود  ــفقات التي أبرمتها   القّذافي �ة مع بر�طان�ا. وقبل الســـ والصـــ
مع الق�ادة الـسوف�ات�ة لم تدخل الخز�نة الـسوف�ات�ة هذه الكم�ات 

ــعـ�ة وذـلك على أســـــــــــــاس أن الرئ�س  الوفیرة من العمـلة ا  لصـــــــــــ
عتمد قاعدة دفع ثمن ما �شتر�ه من اإلتحاد السوف�اتي  إ   القّذافي 

ســــــــوف�ات�ة عل�ه، كي ال �صــــــــی�ه ما أصــــــــاب غیره من ه�منة 
 حد �عید.   إلى ونجح في ذلك  

ــفـقة الملـ�ارات ل�ســــــــــــــت فقط خطوة ـناجحـة   و��قى أن صـــــــــــ
كســــــــرت الرفض األمیر�ي لتســــــــل�ح العرب و�الذات أصــــــــدقاء 
أمیر�ا و�نما هي خطوة ناجحة أ�ضًا على صعید تحقیق توازن 
ــفقة   ــعود�ة صــــــ ــلح �عدما أبرمت المملكة العر��ة الســــــ في التســــــ

 ع الصین الشعب�ة. الصوار�خ الشهیرة م 
وهذه الصــــــفقة أ�ضــــــًا من شــــــأنها دعم الموقف العر�ي في  

ب لهــذا المؤتمر أن ینعقــد وفي الوقــت  تِــ المؤتمر الــدولي إذا �ُ 
هذا المؤتمر إذا �ان   إنعقاد ل  أداة ضـــــــــغط من أجْ نفســـــــــه إنها 

 تجاه عقده. إ هنالك ت�اطؤ في  
ی�قى أ�ضــــــــــــًا أن صــــــــــــفقة المل�ارات والصــــــــــــفقات األخرى 

ــعـ  تجـاه  � ة التي تعـقدـها الكوـ�ت و�عض دول الخل�ج و المتواضـــــــــــ
ــرات  ــكل مؤشـ ــكري تشـ ــن�ع العسـ ــكل عام نحو التصـ المنطقة �شـ

ة جدیدة أو حرب إســـــــرائیل�   - أننا على أبواب حرب عر��ة   إلى 
 خل�ج�ة.   - �ة إیران 

ي أن ی�قى �ســـــــــــــالم وقررت  یران اإل  الُحْكم إذا قرر  ... إالَّ 
رائیل فرص �ثیرة  �ـســــــــ و  إیران إســـــــــرائیل أن تع�ش �أمان. وأمام  

وقرارات دول�ــة أكثر... ون�ــات عر��ــة ر�مــا ال تتوافر في زمن  
 آخر �الشكل المتوافرة عل�ه اآلن. 

 1988) یولیو( تموز 18 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 سقوط الخ�ار الدیني 
 الخل�ج  إلى من المح�ط

ــنة األُ  ــدور قرار مجلس األمن في ذ�رى الســـــــــ ولى لصـــــــــ
ي أنـــــه یوافق على یراناإل الُحْكم، �علن 985الـــــدولي الرقم 
ــاء الــقــرار، وتــوزِّ  ــة األنــ�ـــــ ــالـــــ ــةع و�ـــــ ثــنــیــن إلیــوم ا اإلیــرانــ�ـــــ

أبلغــت األمین  اإلیران�ــةن�ــأ مفــاده أن الحكومــة  18/7/1988
 العام لألمم المتحدة د�كو�ار موافقتها على قرار المجلس.

ــالة من   إیرانثم �علن األمین العام إنه تلقى �الفعل رســــــــ
ع الرئ�س علي خـامنئي وتتضــــــــــــــمن الموافـقة من توق� تحمـل

 .598دون شروط على القرار 
ي یرفض هذا القرار، الذي تم  یراناإل  الُحْكمســنة �املة، و 

ـ�اإلجـماع.   1987) تموز( یولیو 20ثنین فجر یوم اإله إتخـاذ
 ثم ها هو �عد سنة �علن أنه یوافق على هذا القرار.

بول جاء نت�جة أن و�صــــرف النظر عما إذا �ان هذا الق
تغلــب على جنــاح آخر، فكــان أن  الُحْكما جنــاحــًا داخــل هــذ

إعالن قبول قرار مجلس األمن،  إلى�ــادر الجنــاح الغــالــب 
ــئة عن أو أن هذا ا ــحوة ناشـــــــــ لقبول جاء نت�جة حدوث صـــــــــ

في �ــل المعــارك التي واجهتهــا �عــد   اإلیران�ــةإخفــاق القوات 
نظر عن ذلك، نجاح العراق في تحر�ر الفاو... �صــــــــرف ال

�شـــــــــكل أول   598فإن مجرد القبول �قرار مجلس األمن رقم 
ي ـ�أـنه ال ـقدرة ـله �عـد یراناإل الُحْكمعتراف علني من جـاـنب إ 

 اصلة الحرب.اآلن على مو 
یین قبل تحر�ر الفاو یرانومن المهم التوضــــ�ح هنا أن اإل

شــــــــــــــيء، و�عـد تحر�ر الـفاو ثم عملـ�ات التحر�ر المتالحـقة،  
 ر الز�یدات، شيء آخر تمامًا.وآخرها تحر�

حتاللــــــه  إي قو�ــــــًا ـ�ـــــ یراناإل الُحْكمفقبــــــل التحر�ر �ــــــان 
�ان   اإلحتالللمساحات من األراضي العراق�ة، و�سبب هذا  

ــان في قـــ  ــا �ـ ادرًا على أن یرفض قرار مجلس األمن، مثلمـ
الماضــي یرفض أي مســعى �قوم �ه طرف دولي، أو طرف  

قادرًا على أن �عبئ   مسـلم، لوقف الحرب. ونت�جة لذلك �ان
 الناس و�جندهم للحرب.

غیر قادر،    الُحْكمات العراق�ة �ات هذا اإلنتصــــــــــــار و�عد 
إما مواصــــــــــــلة  ن:و�ات مطال�ًا أمام الشــــــــــــعب �إحدى حالتیْ 

الحرب، وهــذه ال قــدرة لــه علیهــا. و�مــا القبول �قرار مجلس  
 األمن الذي من شأنه أن یوقف الحرب.

ت �عض العوامـل مـاالاإلحتومن المهم أال نســــــــــــــقط من 
ــكلت في معظمها ما �جوز  ــر�ة"  إ التي شــــ عت�اره "والدة ق�صــــ
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ن هـــــــذه  على قرار مجلس األمن. ومِ  اإلیران�ـــــــةللموافقـــــــة 
العوامل التصـــــر�حات التي أدلى بها وز�ر الخارج�ة العراق�ة 
طارق عز�ز في شــــــأن األســــــلحة الك�م�او�ة، وتمكن القوات 

، و�ذلك أنجز العراق العراق�ة من تحر�ر األراضـــــــــي المحتلة
بنفســـــــه البند األســـــــاســـــــي في القرار، ثم توغل �عض القوات 

حتالل مؤقت، إفي عمل�ة  اإلیران�ةراضــــي  العراق�ة داخل األ
ــاروخـ�ة  وقـبل هـذا �ـله، الـقدرة الجوـ�ة العراقـ�ة والـقدرة الصــــــــــــ

 العراق�ة...
امذلك إن تطو�ر الرئ�س   �لىو  حســـــــــین لشـــــــــروط   صـــــــــدَّ

ــالم العراق من أجْ  ــاف إلیها العادل، مل السـ ن حیث إنه أضـ
 ن، جعلن جدیدتیْ في خطاب الذ�رى العشـــــــر�ن للثورة نقطتیْ 

ي، وتحــدیــدًا الجنــاح الراغــب في وقف القتــال، یراناإل الُحْكم
 598�قول ما معناه: إذا �انت لن تحدث موافقة على القرار  

فإنه قد �أتي وقت �كثر ف�ه العراق من الشـروط �حیث تبدو  
 امل، وال مجال حتى لحفظ ماء الوجه.ة �الكمهزوم إیران

ــار إلیهمـا واللـتان لم تكوـنا و  ن في اردتیْ والنقطـتان المشــــــــــــ
 قرار مجلس األمن هما:
ــتفادة "حق العراق من اإل ــط  إســــــــ ــتفادة �املة من شــــــــ ســــــــ

ــفته دولة خل�ج�ة في التمتع  العرب"... و "حق العراق �صـــــــــ
 ز".�كل حقوق المالحة الحرة في م�اه الخل�ج ومضیق هرم

ــاتیْ  ن همــــا من األمور ن النقطتیْ وعلى الرغم من أن هــ
ــلم بها، إالّ  وجد أن الحدیث عنهما  امصــــــدَّ أن الرئ�س  المســــ

�عـدمـا حرر ضــــــــــــــفـة الخل�ج �ـات ضــــــــــــــرور�ـًا، في حین أن 
ــفة قبل  إلىالحدیث قبل ذلك ر�ما �ان �حتاج  تحر�ر الضـــــــــ

 التطرق إل�ه.
أن  ي ـشـــــــــــ ي فیرانو��قى إنه على الرغم من أن الب�ان اإل

قبول قرار مجلس األمن صــــــــــــــ�غ بلهجــــة فیهــــا الكثیر من 
ذا ال یلغي أمرًا أســـاســـ�ًا وهو أن ه ســـتفزاز، إالّ العنجه�ة واإل

أن الب�ان یتضــــــــــمن قبوًال واضــــــــــحًا لقرار مجلس األمن رقم  
ــم�ًا عن 598 ، وأن األمین العام لألمم المتحدة �إعالنه رســــــــ

عت مثل الغیوم حد ما شـكو�ًا تجم إلىي حسـم یرانالقبول اإل
ي قد �كون شـــــــــــائعة. ثم جاء یرانصـــــــــــتها إن القبول اإلوخال 

ه، �عـد ذلـك، إلذاعـة وتلفز�ون طهران  الحـدیـث الـذي أدلى �ـ 
ــم قبول القرار  ــكل حاســــ ــنجاني وأعلن ف�ه �شــــ ــمي رفســــ هاشــــ

، وتــأكیــده على أن اإلمــام الخمیني قرر ذلــك... جــاء 598
ــكوك، ولیؤ�د أمرًا   هذا الحدیث ل�قطع الطر�ق على أي شـــــــــــ

أن تعود عن هذا  یرانأســاســ�ًا وهو أنه ال �مكن �عد اآلن إل
 الموقف.

ــًا  أن رد الفعل العراقي األولي على القبول و��قى أ�ضـــــــــــ

عّبر عنه وز�ر الثقافة واإلعالم لط�ف    598ي �القرار  یراناإل
نصـ�ف جاسـم �مالحظات تتسـم �التحفظ لترك المجال رح�ًا 

ــدر  عن الق�ادة العراق�ة، التي أمام الب�ان الرســـمي الذي �صـ
عتدنا علیها طوال ســنوات الحرب تتخذ القرارات الكبرى في إ 

ع. ومـثل هذا التحفظ الذي عّبر عـنه موســــــــــــــَّ   إجتـماعأعـقاب 
ــبب العنجه�ة  وز�ر اإلع الم العراقي في محله، ل�س فقط �ســ

ي في شــــــــــــــأن قبول قرار مجلس  یرانالتي حـفل بـها البـ�ان اإل
ي �خطوته  یراناإل الُحْكمأن �كون   األمن، و�نما تحســـــــــــ�ًا من

العـاقـلة المـفاجـئة �عتمـد أســــــــــــــلوـ�ًا جـدـیدًا ـقائمـًا على المـناورة،  
یرافق من دون أن   598�معنى إنه �علن موافقته على القرار  

ــامل وثابت �منع تجدد الحرب، ونقول  ــالم شـــــ ذلك إتفاق ســـــ
ــ�ة  ــ�ة �النســــ ــاس أن القضــــ العراق ل�ســــــت   إلىذلك على أســــ

رد  ا حرر بنفســـــــــــه األرض، ول�ســـــــــــت مجتحر�ر أرض �عدم
وقف القتــــال ألنــــه متفوق ومقتــــدر ومســــــــــــــتعــــد للمز�ــــد من 

ي قد �كون �خطط من یراناإل الُحْكمالمنازلة، فضــًال عن أن  
ه �قار مجلس األمن لكســــــــــــب الرأي العام الدولي خالل قبول

جان�ه على أســـــــاس أنه �ات "داع�ة ســـــــالم" وأن العراق   إلى
هذا في حال أن العراق أصــــــــــر  هو الذي ال یر�د الســــــــــالم،

د الحرب على إتفاق الســــــــــــالم الثابت والدائم الذي �منع تجد
 مستقبًال.

ــًا یراناإل  الُحْكمكذلك إن    أنه  إلىي قد �كون �خطط أ�ضــ
یتســـــبب في حالة اســـــترخاء في   598من خالل قبوله القرار 

الجبهتین المـدن�ـة والعســــــــــــــكر�ـة في العراق، ومن خالل هـذا 
ــتع ل�س   اإلفتراضد لعدوان جدید. ومثل هذا  االســـــترخاء �ســـ

مســـــــتغر�ًا على حكم یرفض الســـــــالم، وهو قد رفضـــــــه حتى  
ــي  ــلحته، عندما احتل من األراضـــ عندما �ان الموقف لمصـــ

في الوضــــــــع القوي برغم ما لحق �ه من خســــــــائر  ما �جعله 
 �شر�ة.

ــ�اب    598ي �القرار یرانإن القبول اإل قد �كون جاء لألســــ
ات التي أوردنــ  اهــا، لكن في الوقــت نفســــــــــــــــه قــد �كون والن�ــّ

ــاطة جا ــة األخیرة، ومخافة أال ب�سـ ــاس أنه الفرصـ ء على أسـ
�كون هنالك �عد اآلن مجال ألي فرصـــــــــــة، �عدما أضـــــــــــاع 

ي �ــل الفرص، وأمــا مقــدمــة القبول والحیث�ــات  رانیاإل الُحْكم
ســـــــــــــتهالك المحلي �كل �لماتها المســـــــــــــتغر�ة، فإنها فقط لإل 

ي هما یرانن من الب�ان اإلخیر�ْ األن وللتبر�ر، و�ن الســـــــــــــطر�ْ 
فقط للعالم، وز�ادة في التوض�ح فإن ثالثة أر�اع الب�ان �ان 

ــت ـ�ــــــ  ــات تعتبر الهزائم التي لحقـــــ ــارة عن �لمـــــ   إیرانع�ـــــ
ارات، وتعتبر العراق هو المعـتدي، أما الر�ع الـ�اقي نتـصـــــــــــــ إ

من البـ�ان فهو الر�ع العـاـقل اـلذي �علن القبول �قرار مجلس 



193 
 

 األمن.
ي  یرانأن القبول اإل اإلفتراضنفسـه قد �جوز لوقت  وفي ا

ــاس أن مرحلة ما �عد الخمیني   598�القرار  حدث على أســـــــ
ة  قـــد بـــدأت �ـــالفعـــل، ومع بـــدء هـــذه المرحلـــة تكون معر�ـــ 

الحرب، �كــل مـا حفلــت �ـه من تعقیــدات ومنــازالت مفجعــة،  
نتهــــت، أو فلنقــــل إنهــــا حتى �تــــا�ــــة هــــذا المقــــال یوم إقــــد 
ــار   18/7/1988 نتهاء، لتحل محلها معر�ة  اإلفت على  قد شـــ

عت�ارات الســــــالم األكثر تعقیدًا في �عض الجوانب، لكثرة اإل
 والتقاطعات الدول�ة واإلقل�م�ة.

ومع بـدء هـذه المرحلــة �كون حـدث األمر األكثر أهم�ــة 
الخل�ج. و�خطوة   إلىوهو سقوط الخ�ار الدیني من المح�ط 

الســــودان مرورًا   ىإلأولى �كون هذا الخ�ار ســــقط من لبنان 
�مصـــــر التي تضـــــعها الجماعات الدین�ة المتطرفة والمبهورة  

والمدعومة منها منذ �ضــــــــــع ســــــــــنوات على  اإلیران�ة�الثورة 
 حافة الحقل المليء �األلغام الجاهزة للتفجر.

ــقوط أنه �حدث بینما الخمیني على قید   وأهم�ة هذا الســـــــ
 الح�اة.

 1988) ویولی( تموز 25 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الحل المضمون للحرب: 
 مؤتمر قمة لدول األو��ك 

ي �القرار یراناإل الُحْكممن الواضـــــــح حتى اآلن أن قبول 
 هو مجرد خطوة. 598

ي  یراناإل الُحْكمســــــــــــــتمر إخطوة عـاقلـة، لكنهـا تتعثر إذا 
نتهاء إف إطالق النار ال �عني األمر على أن وقْ   إلىینظر 

ــر العراق على أن المطلوب هو إنهاء الحرب   الحرب، وأصـــ
 حیث ال تتجدد مستقبًال.�

ــا إن القبول اإل ــدر مــ ــالقرار یرانو�قــ هو مجرد  598ي �ــ
سـتثمارها،  إفي الوقت نفسـه فرصـة ال بد من أنه  خطوة، إالّ 

أو فلنقل، إنه مثل ســــــــــمكة بداخلها جوهرة �جب التن�ه إلیها 
 ال�حر. إلىك�ف ال تقفز فجأة وتعود 

ــأمـــل في ــا نتـ ــالم نجـــد أن  مواقف معظم دول وعنـــدمـ العـ
ــامًال مع الخطوة  ــالـــك تعـ ــةهنـ ــد  إلىال �صــــــــــــــــل  اإلیران�ـ حـ

خالل الترغیب. تطو�رها، سواء من خالل الضغوط، أو من  

بل إن هنالك �عض دول العالم التي تأمل لســـــــــــبب أو آخر 
مـا  إلىأن �ســــــــــــــتقر الحـال على مـا هو علـ�ه �حـیث یتحول 

 �ش�ه الالحرب والالسلم.
، وفي رد  اإلیران�ــةنتــأمــل في الخطوة ا عنــدمــا كــذلــك إننــ 

الفعــل العراقي علیهــا یتراءى لنــا إنــه إذا �ــانــت لن تحــدث  
ة فإن الحالة الجدیدة قد تتآكل شـــــیئًا  م�ادرة إ�جاب�ة وشـــــجاع

 فشیئًا.
 الُحْكموفي المــاضــــــــــــــي أخفقــت أطراف �ثیرة في إقنــاع 

ب  ي بتحقیق هـدـنة، ـفآثرت إزاء هـذه المهـادـنة من جـانـ یراناإل
من حلقة الوســـــــــــــطاء وأصـــــــــــــحاب  نســـــــــــــحاباإل الُحْكمذلك  

ي قبولـه یراناإل الُحْكم�ـة، أمـا عنـدمـا أعلن المســـــــــــــــاعي الطیِّ 
إن تجدد السعي من قبل تلك األطراف قد �فید، ف  598�القرار

ي یرفض في الماضــــــي أي یراناإل  الُحْكم�معنى أنه إذا �ان 
حـدیـث في شــــــــــــــأن وقف الحرب، فـإنـه اآلن �ـات ال یرفض  

التالي فإن مهمة أصـحاب المسـاعي الحمیدة تصـ�ح أكثر و�
ؤالء ســـــ�جدون أنفســـــهم یر�زون على �ســـــرًا من ذي قبل. وه
�اشـــــــر و�حیث یتم تعطیل لغم الحرب ضـــــــرورة التفاوض الم

 األبد. إلى
جتهاد نجد أنفســـــــــــنا نتســـــــــــاءل:  وفي معرض التمني واإل

لماذا ال یتم الحل المضـــمون للحرب من خالل قمة �شـــارك  
ــدرة للنفط (أو��ك) وتتمثل  فیها  زعماء منظمة الدول المصــــــــــ

عام، ومنظمة المؤتمر فیها األمم المتحدة �شـــخص األمین ال
اإلســالمي �شــخص أمینها العام، والجامعة العر��ة �شــخص  

 أمینها العام الشاذلي القلیبي؟
إن مـثل هـذه القمـة ســــــــــــــتجعـل الحـل مضــــــــــــــموـنًا للحرب 

هو العصـــــــــــب ألســـــــــــ�اب موضـــــــــــوع�ة لعل أهمها أن النفط 
األســاســي للحرب، وهو أ�ضــًا العصــب األســاســي لإلعمار، 

عت�ــار لــدى دول العــالم، �معنى  إ ر من وألن لــدول النفط أكث
تفقت عل�ه، فإن دول العالم، �رتأت هذه الدول حًال و إأنه إذا  

 ستحترم هذا اإلتفاق وترعاه.لسبب أو آخر 
 ولنعرض معـًا دول األو�ـ�ك التي نتمنى لو �عـقد حكـامهـا
قمة الحل المضــــــــــمون لحرب الخل�ج المشــــــــــتعلة منذ ثماني 
ســـــــــــنوات. إن هذه الدول هي: المملكة العر��ة الســـــــــــعود�ة، 

ــة إیرانالعراق،  ــارات العر��ـ ــت، اإلمـ ــا، الكو�ـ ، الجزائر، لیب�ـ
دون�ســــــــــــــ�ـا، ن�جیر�ـا، األكوادور، نـ االمتحـدة، قطر، فنزو�ال، 

 و... الغابون.
الجـاـنب العر�ي  وعـندمـا نعرض األســــــــــــــمـاء یتبین لـنا أن 

الحرب في الدرجة األولى ووضع حل الذي �عن�ه أمر وقف  
نهائي وشــامل لها موجود في (األو��ك). �ذلك نجد الطرف 
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 .إیراناآلخر المعني �أمر الحرب م�اشرة، أي 
�ـالتفـاوض الم�ـاشــــــــــــــر،   إالَّ  ومـا دامـت الحرب لن تنتهي

مر، هذا األ إلىقمة لــ (األو��ك) س�كون المدخل   إنعقادفإن 
لك على أســــاس أن التفاوض الم�اشــــر �حتاج في الدرجة وذ
 لقاء م�اشر. إلىولى األُ 

والــــذي �جعــــل مثــــل هــــذا األمر قــــابًال للتنفیــــذ هو أن 
ــاعـــ اإل ــدول جتمـ ــا الـ ــل فیهـ ــا (األو��ـــك) لتتمثـ ــدهـ ات التي تعقـ

. ولم �حدث أن غابت أي دولة عن إســــتمراراء في األعضــــ 
، وحتى في ذروة  الــــذي تعقــــده منظمــــة األو��ــــك جتمــــاعاإل

، وفي ذروة التصـعید السـعودي اإلیران�ة -لعراق�ة المواجهة ا
ــعید یراناإل -ي، والكو�تي  یراناإل - ي، وما یتخلل هذا التصــــ

من خطف طـائرة، أو محـاولـة تعطیـل موســــــــــــــم الحج و�ثـارة  
ي مكــة المكرمـة، فـإن وز�ر النفط العراقي �ـان الشــــــــــــــغــب ف

ر النفط  ) مع وز�(األو�ـ�ك  ل�شــــــــــــــارك في أعـمال أي مؤتمر 
ي، ووز�ر النفط الســـــــــــعودي، ووز�ر النفط الكو�تي...  یراناإل

 واآلخر�ن.
ــتمراروفي  أن ضــــحكة الواحد من هؤالء تكون رطًال  إســ

نفراج �غمر �معنى أن اإل -�مـا �قول التعبیر الشــــــــــــــعبي  -
ــلوا   ــًا إذا توصـ ــوصـ ــأنه أن  إلىوجوه هؤالء، خصـ قرار من شـ

 ل منهم رفعها.یرفع أسعار النفط التي یر�د �
وـقد �ـقال إن وزراء نفط دول األو�ـ�ك ـ�انوا �جتمعون وال 

، ألنهم وزراء فنیون إجتـماع، أي جتـماع�ـقاطع أحـد منهم اإل
وعدم  و�عالجون أمورًا ذات طا�ع فني تتعلق �ســــقف اإلنتاج

تخف�ض األســـــعار والتنســـــیق في مجاالت التســـــو�ق، واألثر 
 لدولة أو تلك.الذي تتر�ه ز�ادة اإلنتاج على هذه ا

أن وزراء نفط    حد ما، إالَّ   إلىومثل هذا القول صـــــــح�ح 
األو��ـك هم عمل�ـًا وزراء الحرب والتنم�ـة. �مـا أن أي جوـلة 

ت  قتال، أو حملة عمران، أو خطة تنم�ة طموحة، أو صـفقا
 سالح �المالیین أو المل�ارات تتم في ضوء إنجازاتهم.

لوقت نفســـــــــــــه،  و�ذن، فإن هؤالء فنیون وغیر فنیین في ا
ات إجتماعات األو��ك هي قبل �ل شيء إجتماع�معنى أن  

 والمالي والعسكري. اإلقتصاديالقرار الس�اسي و 
ومـــا دام األمر �ـــذلـــك فمـــا الـــذي �منع عقـــد قمـــة لـــدول 

ن ممكنـــًا عقـــد مؤتمر لوزراء النفط في األو��ـــك عنـــدمـــا �كو 
 هذه الدول وفي أي وقت وفي أي عاصمة؟

ء النفط �عقدون  ه القمة ما دام وزراما الذي �منع عقد هذ
 اتهم الدور�ة بدقة الساعة السو�سر�ة؟إجتماع

 األس�اب؟
 إنها �ثیرة جدًا.

 والمبررات؟
 إنها أكثر.

ًا واحدًا د ســـــــــــــب�ًا واحدًا، ومبرر وعلى ســـــــــــــبیل المثال نورِّ 
 أ�ضًا.

الســـــــــــــــبب هو أن الحرب �جـب أن تتوقف، وتتوقف فورًا  
 اعر.األبد. وتلك ضرورات ومش �لىو 

والمبرر هو أن الحرب لن تتوقف إذا لم �جلس األقطاب 
 وجهًا لوجه.

ــاب  ــذي �مكن أن �جمع األقطـــــ ــا هو المؤتمر الـــــ ومـــــ
مـثل مؤتمر قمـة ـلدول  اإلیرانـ�ة -المعنیین ـ�الحرب العراقـ�ة 

 ��ك؟األو 
ــكل بدیًال، لكن  ــالمي �مكن أن �شـــــــــــ إن المؤتمر اإلســـــــــــ

لحمیدة،  المؤتمر أخفق في الماضـــــــــي في دور المســـــــــاعي ا
ــاعر  ــًال عن أن مشــــــــ ي إزاء هذا المؤتمر یراناإل الُحْكمفضــــــــ

ــاعره تجـاه األو��ـك ودـ�ة، وال  غیر ودـ�ة، في حین أن مشــــــــــــ
ــم الدول  ــ�ة نحو هذه المنظمة التي تضــــ ــاســــ وجود ألي حســــ

 نفط.المصدرة لل
ن التر�ی�ـــة الراهنـــة لمنظمـــة األو��ـــك تجعـــل  إذلـــك  �لىو 

ثـل هـذا األمر �حـافظ التوازن ال �غیـب عن أجواء اللقـاء، وم
على الكبر�اء والمشاعر وفي الوقت نفسه �حفظ ماء الوجه. 

ي إذا شـــــارك في یرانقول ذلك على أســـــاس إن الرئ�س اإلون
حكامًا  جتماعهذه القمة ســـ�جد أمامه جلوســـًا وراء طاولة اإل

لهم عل�ـه حق إبـداء المرونـة وحق التعهـد �ـالســــــــــــــعي للحـل 
ــال�ــــــة بتوق�ع إ تفــــــاق ال عودة عنــــــه المنطقي، وحق المطــــ

 �یرانســـــــــس الســـــــــالم الدائم بین العراق و و�قضـــــــــي بتثبیت أُ 
 ودول الخل�ج �مرحلة ثان�ة. إیرانكمرحلة أولى، و�ین 

 افيالـقذّ  معمري ســــــــــــــ�جـد أمامه العقـید یرانإن الحـاكم اإل
والرئ�س الشـاذلي بن جدید والشـ�خ زاید بن سـلطان. والثالثة  

ض. لكن المهم تعوَّ  جیدة. وتلك فرصـــــــــــة ال إیرانعالقتهم �
أن الرئ�س   إلىأن �كون التمثیل على مســتوى القمة إضــافة 

ــل یراناإل ــامنئي أو رجـــ ــاشــــــــــــــمي   إیراني علي خـــ القوي هـــ
، وأن رافسـنجاني �جب أن �شـارك وهو یتمتع بتأیید الخمیني

تكون یداه خالیتین من قیود اإلمام التي لخصـــــها �قوله: "إن 
 .598القرار تجرع السم" أهون عل�ه من القبول �

و��قى أن الحــدیــث حول عقــد قمــة لــدول األو��ــك �جــب  
أال �كون أمن�ــة. ذلــك إنــه ل�س في میثــاق هــذه المنظمــة مــا 

 قمة لملوك ورؤساء الدول األعضاء فیها.  إنعقاد�حول دون  
عنـدمـا نرى أمـامنـا، إذا تم عقـد هـذه القمـة، الملـك فهـد  و 

امبن عبد العز�ز، والرئ�س  جابر  حســــــــــین، والشــــــــــ�خ   صــــــــــدَّ
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ــاذلي بن جدید،  القّذافي معمرالعقید األحمد، و  ، والرئ�س الشـ
والش�خ زاید بن سلطان، والش�خ خل�فة بن حمد، وجهًا لوجه 

ي القو  إیراني علي خـــــامنئي، أو رجـــــل یرانمع الرئ�س اإل
هاشــــــــــــمي رفســــــــــــنجاني، ومعهم �ق�ة رؤســــــــــــاء دول منظمة  

ومنظمة   األمناء العامین لألمم المتحدة،  إلىاألو��ك إضافة  
معـة العر�ـ�ة... إنـنا عـندمـا نرى  المؤتمر اإلســــــــــــــالمي، والجـا

ولى من نوعهـــا في قمـــة مثـــل هـــذا الجمع یلتقي وللمرة األُ 
على تعـالج بنـدًا یتعلق ـ�األخطـار التي تواجـه دول األو��ـك، 

ســـــــــــبیل المثال، في ســـــــــــبیل إ�جاد حل لها، فإن المجتمعین 
لحرب العراق�ة ســـــ�جدون �التأكید حًال للمشـــــكلة األهم وهي ا

. وســــــــــــ�جدون الحل الذي �حظى بدعم �بیر من اإلیران�ة -
الدول األعضـــــــــاء و�حیث ال �كون مثل إتفاق�ة الجزائر عام 

امبین الشاه و  1975  حسین برعا�ة هواري بومدین. صدَّ
بل إن مثل هذه القمة قد تكون مناس�ة لفتح ملف �عض  

للجزر  نراإیحتالل إالقضـــــا�ا العالقة �حیث ال تعود مســـــألة 
العر��ة الثالث (طمب الكبرى والصغرى وأبو موسى) شو�ة 
دائمة في الخاصـرة العر��ة، خصـوصـًا أن الشـ�خ زاید، التي 

دولة اإلمارات التي یترأســها، �شــارك  إلىتعود ملك�ة الجزر  
 جتهاد.في تلك القمة التي نكتب عنها �ص�غة التمني واإل

 أن هذه القمة، إالّ إن �المًا �ثیرًا �مكن أن ُ�قال في ـشـــــــــ 
ج الالئق،  أن أهم ما في هذه الفكرة هو أنها ســــتشــــكل المخرَ 

ــع  ــًال عن أن �ل ما یتعلق �األو��ك �كون موضــ هتمام  إ فضــ
ق على السـواء، ألنه متعلق �النفط. وألن النفط  الغرب والشـر 

حد ما الشـــــــــــــرق، مع الدم  �لىیتســـــــــــــاوى في نظر الغرب، و 
 هذا الدم. اإلسالمي عر��ًا �ان أم غیر عر�ي

لم تعلن قبولهــا  إیرانوهــذه الفكرة مــا �ــانــت لترد لو أن 
والكو�ت من  �یران، ولوال أن الســــعود�ة والعراق و 598للقرار 

بین دول األو��ك، وما �انت الفكرة لتبدو �مثا�ة حل لوال أن 
كـل المحـاوالت التي قـامـت بهـا منظمـات وأطراف أخرى في 

أن تمكن العراق   ىإلصــطدمت �الفشــل إســبیل وقف الحرب 
ات التي حققها وأمكنه من خاللها تحر�ر أرضـــه، اإلنتصـــار �

لعالقـــــات وتمكنـــــت المملكـــــة العر��ـــــة الســــــــــــــعود�ـــــة �قطع ا
من توســــــــــــــ�ع طوق العزلة الدول�ة  إیرانالدیبلوماســــــــــــــ�ة مع 

ي، من إج�ار یراناإل  الُحْكمواإلســـــــــــــالم�ة بوجه خاص حول 
 .598الخمیني على القبول �القرار 

صـ�غة للموافقة من شـأنها أن تجعل یني وضـع  لكن الخم
معر�ـة الســــــــــــــالم تطول أكثر من الحرب، وهو مـا ال �مكن 

ألو��ــك أن تجــد حًال لــه مــا دامــت  تحملــه. وهو مــا �مكن ل
ــاء في هذه المنظمة هي المطلوب  ــ�ة األعضـ ــاسـ الدول األسـ

منها أن تتفاهم وتضــــع نها�ة للحرب، وما دامت العقدة هي 
ــر ــع�ًا   في التفاوض الم�اشـــــــــ حد ما   إلىوهو أمر یبدو صـــــــــ

خــــارج األو��ــــك و�بــــدو ممكنــــًا من خاللهــــا للحیث�ــــات التي 
 أوردناها.

ك فإن األو��ك، التي تأسست خالل و�ذا أمكن حدوث ذل
ســـــــــــــــنة، تكون حقـقت إنجـاز   28د في �ـغداد قـبل قِـ عُ  إجتـماع

العصــر، و�كون زعماء دول هذه المنظمة تصــرفوا �الطر�قة  
ــ�ع عندما التي یتصـــــــرف بها زع ــناع�ة الســـــ ماء الدول الصـــــ

یلتقون، ل�س إل�جــــاد حــــل لحرب بین �عض هــــذه الــــدول، 
 حروب. إلىمع الوقت  ول لمشاكل قد تقودو�نما لوضع حل

 1988) أغسطس( آب 1 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ال�قاء للواقعیین 

، �ان 1988فبرایر/شـــ�اط   20في عددها الصـــادر بتار�خ 
"التضـــــــــــــامن" ع�ارة عن تلخ�ص   لالموضـــــــــــــوع الرئ�ســـــــــــــي 

خترنا  إ. ولقد اإلیران�ة -لمعلومات في شــأن الحرب العراق�ة 
لهــذه المعلومــات عنوانــًا �حمــل في ط�ــاتــه ال�شــــــــــــــــائر وهو 

 "أخ�ار سارة".
لتزامــًا منــا �عهــد قطعنــاه على أنفســــــــــــــنــا للمصــــــــــــــــادر �و 

ــتقینا المعلومات منها في إاألمیر��ة والســــــــــــوف�ات�ة التي  ســــــــــ
أكثر من الالزم وننشـــــــــــر �ل ما ســـــــــــمعناه   لجن�ف لم نتوغ

ــادر �ـــأن الـــدخول في وذلـــك مراعـــاة إل عتقـــاد تلـــك المصــــــــــــــ
ــلحة  ــت لمصــــ ــبب في حدوث أجواء ل�ســــ ــیل قد یتســــ التفاصــــ

 ل تحق�قه.نفراج الذي �ان �جري في حینه العمل من أجْ اإل
 السارة" �ثیرة أهمها: و�انت العناو�ن ال�ارزة لـ "األخ�ار

 ألولى مطلع الص�ف المقبل.االحل خطوة خطوة... و   -
 سنة �ل الحلول لكل المشاكل. 1988 -
في عالقات متمیزة   اإلســـــــــــتقرارقرار أمیر�ي: مفات�ح  -

 بین السعود�ة ومصر والعراق.
عت�ارها  � و  إیرانســـــــــت�عاد إســـــــــوف�اتي:   -قرار أمیر�ي  -

 ورقة خاسرة.
وعندما صــــــــــــدر العدد المشــــــــــــار إل�ه �العناو�ن التفاؤل�ة 

ســــــتغرا�ه لهذا التفاؤل وذلك على أســــــاس أن إ أبدى ال�عض
دة �ـالغیوم الثقیـلة. و�ـان التفـاؤل �ـإمكـان�ـة  األجواء �ـانـت ملبـَّ 

 حلول ضر�ًا من ضروب الخ�ال. إلىالتوصل 
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ــهر  1988فبرایر  شـــــ�اط/20كان ذلك في  و�عد ثالثة أشـــ
ــر ــائر تهل  من هذا النشـــــ ــ�ف بدأت ال�شـــــ ومع إطاللة الصـــــ

�إصـرار المسـلمین على أن �كون بتحر�ر العراق أراضـ�ه ثم 
ــات.  ــم الحج خال�ًا من أي منغصـــ  إیرانو�عدما وجدت موســـ

نفســــــــــــــهــا إزاء ذلــك في عزلــة حق�ق�ــة حیــث الهزائم تتالحق  
وموســــــــــــــم الحج یـبدأ على خیر ـما �جـب أن �كون علـ�ه من 

بولها �قرار مجلس األمن رقم  هدوء وخشـــــــــــــوع فإنها أعلنت ق
598. 

ــأ  ــاطـ ــا ت�ـ ــاوض یراناإل الُحْكمومهمـ ــة التفـ ي في مســــــــــــــــألـ
الم�اشــــــــــر، فإنه في النها�ة ســــــــــ�جد نفســــــــــه یوافق على هذا 

یون وجهـًا لوجـه مع یرانالتفـاوض و�جلس المفـاوضــــــــــــــون اإل
ــع أُ  ــین العراقیین لوضـــــــــ ســـــــــــس مرحلة جدیدة من المفاوضـــــــــ

ه فقط، من دون التعــا�ش التي �كون فیهــا لكــل ذي حق حقــ 
ض أن �حاول في شـــكل أو آخر ســـلب الجار أو الشـــقیق �ع

 الحقوق.
ــح أن هذه اإل ــجامًا مع إنفراجات تحدث ومن الواضـــــ نســـــ

ن، الوال�ــــــات المتحـــــــدة واإلتحـــــــاد ن الكبر�یْ إتفـــــــاق الــــــدولتیْ 
ــعینات هي مرحلة الواقع�ة وأنه ال  ــوف�اتي، على أن التسـ السـ

هـذا اإلطـار �ـانـت هنـاـلك �قـاء إال للواقع�ـة والواقعیین. وفي 
نفراج الـــذي اإلنفراج واحـــدة. �ـــان هنـــالـــك إأكثر من حـــالـــة 

ــًا  القّذافي معمرحققه العقید  داخل بالده. و�ان هنالك أ�ضــــ
. أمـــا الخطوة ال�ـــالغـــة األهم�ـــة 598ي �ـــالقرار یرانالقبول اإل

المتعلقة �الضــفة الغر��ة التي اتخذها الملك حســین فإنها قد 
نفراجات. وفي اإلطار الحلقة األكثر تمیزًا في هذه اإلتشكل 

جح إعادة نظر جذر�ة من قبل نفســــــــــــه ســــــــــــتحدث على األر 
نفراج في الســـوري في موضـــوع لبنان �حیث �ســـود اإل الُحْكم

 ظل واقع�ة مسؤولة ومرضي عنها من الدول الكبرى.
ــاس أن  و�ـل هـذه األمور وغیرهـا ســــــــــــــتحـدث على أســــــــــــ

أن ســــــــنة    إلىنتهت إالســــــــوف�ات�ة  -لقاءات القمم األمیر��ة 
لى أسـاس سـتكون سـنة �ل الحلول لكل المشـاكل، وع  1989

 أننا دخلنا مدار الواقع�ة.
ــتدارة في إومن ل�س واقع�ًا مطلوب منه أن یبدأ  تجاه  إســ

ــل لن  ــال لغیر الواقعیین أو على األقـ ــه ال مجـ ــة ألنـ الواقع�ـ
 تكون هنالك فرص للتعامل معهم.

 1988) آب( أغسطس 8 -ن مجلة "التضامن". لند

     

 فرصة العمر الفلسطیني 

 الفلسطینیین. إلىس�ة هذه فرصة العمر �الن
في الماضــــــي �ان الحدیث عن حكومة في المنفى یبدو  
ــة هو  نوعًا من التفر�ط. أما اآلن فإن التفر�ط بهذه الفرصـــــــــــ

 التفر�ط في حد ذاته.
تخذها قام،  إومن هنا فإن الملك حســــــــــــین �الخطوة التي 

إذا جاز القول، بتسهیل أمر والدة صع�ة، ولم �ضع عراقیل 
فــإنــه   رة التي �ــات ال بــد من تحق�قهــا، و�الّ أمــام تحقیق الفك

ســــــــ�أتي یوم نتحســــــــر ف�ه على حكومة المنفى الفلســــــــطین�ة  
عتبرـناهـا  � مثلمـا تحســــــــــــــرـنا من قـبل على قرارات التقســــــــــــــ�م و 

ــاس أنه إما التحر�ر الكامل،  ــ�ة على أســـــــ تفر�طًا في القضـــــــ
 إلىنتظــار وعودة التراب الفلســــــــــــــطیني ح�ــة ح�ــة، و�مــا اإل

 لتحر�ر.ساعة تحین خطوة ا
ــا إن اإل ــذاب وهـ ــة العـ ــانـــت رحلـ ــار �ـــان طو�ًال. و�ـ نتظـ

 مألى �الفواجع، فاجعة، تلو فاجعة، تلو فاجعة.
ًا في  وقـــد �جوز القول إن حكومـــة المنفى �ـــانـــت تفر�طـــ 

هتمام �ل إ زمن �انت القضـــــــ�ة الفلســـــــطین�ة تســـــــتحوذ على 
ــراع بین   ــ�ًا في جدول الصـــ ــاســـ ــان عر�ي و�انت بندًا أســـ إنســـ

أما اآلن فإنها ل�ســـت �ذلك أي إنها ل�ســـت    الشـــرق والغرب.
 تفر�طًا ألكثر من سبب.

وعنــدمــا نتــأمــل في أحوال المنطقــة یتــأكــد لنــا ذلــك. �مــا  
ة العالقـات بین الشــــــــــــــرق  یتـأكـد لنـا عنـدمـا نتـأمـل في طب�عـ 

 والغرب.
درجـة أنـه لم  إلىإن هموم المنطقـة تكبر یومـًا �عـد آخر 

هموم والحروب �عــد هنــالــك مواطن عر�ي ال �كتوي بنــار ال
هتماماته لوجدنا إ والمشـاكل. ولو سـألنا أي مواطن اآلن عن 

نتهاء �أن الهموم الشـــــــخصـــــــ�ة والمع�شـــــــ�ة، بدءًا من لبنان و 
ــدم على ا ــالمغرب، تتقــ ــا النظرة  �ــ ــة، ومنهــ ــات القوم�ــ لتطلعــ

الماضـــــــــــ�ة المفعمة �المشـــــــــــاعر الف�اضـــــــــــة تجاه القضـــــــــــ�ة 
 الفلسطین�ة.

قــات بین الشــــــــــــــرق  أمــا عنــدمــا نتــأمــل في طب�عــة العال 
ــاـئل الكبرى،  الطرفیْ  والغرب ـفإنـنا نجـد ن تـفاهمـا على المســــــــــــ

وتفاهما أ�ضـــــًا على أال تؤثر المشـــــاكل الصـــــغرى على تلك 
م علیها. وز�ادة في التوضــــ�ح �مكن المســــائل التي تم التفاه

القول إن القضــ�ة الفلســطین�ة لم تعد تلك الورقة التي یتســلح 
في الكتلة الشرق�ة من دول   بها اإلتحاد السوف�اتي ومن معه

صــــــــــــغرى و�برى والتي �ســــــــــــتعملها في لع�ة الصــــــــــــراع مع 
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ــا أن الوال ــًا. �مـ ــدة ودول الغرب عمومـ ــات المتحـ ــات الوال�ـ �ـ
ب لم تعــد على موقفهــا المــاضــــــــــــــي من المتحــدة ودول الغر 

القضـ�ة الفلسـطین�ة وأنها �اتت في ضـوء الوفاق الذي تحقق  
ــوف�اتي تنتظر م�ادرة  منطق�ة ومعقولة تأتي  مع اإلتحاد الســـــ

من الجانب الفلســــــطیني یدعمها العرب لكي تحاول أن تجد  
 لها ص�غة تكون �مثا�ة حل للمشكلة العالقة.

أفضـــــــــــــــل في الوقــت ول�س مثــل حكومــة المنفى مــا هو 
 الحاضر.

رت�اط مع ومن هنا فإن الملك حسـین عندما أعلن فك اإل
ي من الضــــــــــفة الغر��ة �ان یؤدي واج�ًا إزاء الســــــــــعي الدول

ل الحــل. وهو یؤدي هــذا الواجــب في وقــت هنــالــك تفهم  أجْــ 
 عر�ي شامل لموقفه ولخطوته.

رت�ـــاط في وقـــت تـــدور ف�ـــه رحى الحروب وهو �فـــك اإل
ل الحدود ومن أجل الســـــــ�ادة. ولكن أجْ  لســـــــنوات طو�لة من

وعمید  الُحْكمالملك حســــــــــین صــــــــــاحب التجر�ة الطو�لة في 
مـل في أمور اـلدنـ�ا ســــــــــــــتوقفـته في لحظـة ـتأإالحكـام العرب، 

فأراد أن �كمل ثورة الحجارة الدائرة منذ ثمان�ة أشـــــهر �حجر  
كبیر یرم�ه في �حیرة العالم الســاكنة لعلها تتحرك وتنجز ما 

 من الصـعب إنجازه. وهو لم یرم حجرًا و�نما رمى  كان دائماً 
 صخرة وترك م�اه ال�حیرة تتالطم �أنها الموج الهادر.

التي نكتبها فإنها  ذه الكلمات  رتفاع صـوت هإوعلى رغم 
تبدو على درجة من الواقع�ة، و�بدو الملك حســــــین �الخطوة  
التي أقدم علیها �ضــــع نقاطًا فوق الحروف، ذلك أنه عندما 

العرب أن منظمــة التحر�ر الفلســــــــــــــطین�ــة هي الممثــل  �قرر
ــم   ــطیني، وعندما تحســــــــ ــعب الفلســــــــ ــرعي والوحید للشــــــــ الشــــــــ

ــةاإل ة ووراء  أنهــا مع المنظمــ نتمــائهــا وتقرر إأمر  نتفــاضـــــــــــــ
ق�ادتها، وعندما یتقرر جمع المســاعدات فال �صــیب األردن 

ــه األعـ�اء المـالـ�ة التي یتحملهـا، وعـندمـا �جري  مـا �عوِّ  ضــــــــــــ
المؤتمر  إلىفلســــطیني  -فد مشــــترك أردني الحدیث حول و 

الدولي یتزاید التحفظ حول هذه الشراكة... إنه عندما �حدث  
لـــك حســــــــــــــین خطوة في حجم كـــل ذلـــك فلمـــاذا ال یتخـــذ الم

 تجر�ته وسعة أفقه؟
تخذها واضــعًا منظمة التحر�ر الفلســطین�ة أمام إوها هو 

أمام الخ�ار  نتفاضــــــــةاإلمتحان الصــــــــعب وواضــــــــعًا أهل  اإل
ــام األمر  ــالم أمـ ــًا العرب والعـ ــة وواضــــــــــــــعـ األكثر صــــــــــــــعو�ـ

 األصعب.
لقد تصرف الملك حسین على الطر�قة التي تصرف بها  

ــتینات الرئ�س ــابق الحبیب بورقی�ة عندما نادى   في الســــ الســــ
تقس�م موضع التنفیذ،  �أعلى صوت �ضرورة وضع قرارات ال

الء بتصــــــــــر�ح،  مع الفارق أن بورقی�ة لم �فعل أكثر من اإلد
في حین أن المـلك حســــــــــــــین ذهـب أ�عـد من ذـلك وأعلن ـفك 

رت�ــاط مع رت�ــاط مع الضــــــــــــــفــة إنمــا من دون أن �فــك اإلاإل
 القض�ة.

أما ماذا �مكن   لجم�ع على المحك.وهو في هذا وضــع ا
حــــدوثــــه فــــإن الــــذي نــــأملــــه هو أن �كون برلمــــان المنفى 

مة الفلســـــطیني �عد �ضـــــعة أ�ام هو الهیئة التي تشـــــرع لحكو 
ن �ـانوا یرون أنهـا ولى علیهـا مَ المنفى والتي یلتقي للمرة األُ 

ــ�ة ف�اتوا في صـــف واحد مع الذین �انوا یرون  تفر�ط �القضـ
 ي الحل.أنها ه إستمرارفي 

و�زاء هــذا الواقع الجــدیــد ســــــــــــــ�كون من المحزن التفر�ط  
ــا  ـــین ـلكـي ـ�كـمــلهـــــ ــك حســــــــــــ ــا اـلمـلـــــ ــدأهـــــ ــاـلخـطـوة اـلـتي بـــــ �ـــــ

ــتثنإالفلســـطینیون... وط�عًا � اء الذین ال مكان لهم في أي سـ
عت�ار حقائق الوضـــع الراهن حلول موضـــوع�ة وتأخذ في اإل

 والمرحلة المقبلة.

 1988 )أغسطس( آب 15 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الم ... وفي الخل�ج الس

ن �ان یتصــــــــــــور أنه ســــــــــــ�أتي یوم تتوقف ف�ه الحرب مَ 
لخل�ج التي ، و�ســــود الســــالم في منطقة ااإلیران�ة -العراق�ة 

ــراع حاد بین الغرب  ــنة محور صـــــ ــین ســـــ كانت طوال خمســـــ
والشــــــــــــــرق، حـیث إن الغرب �عتبر الخل�ج منطـقة مقفـلة ـله، 

ه في الم�اه الدافئة لذلك بینما الشـــــــــــــرق �حلم بوضـــــــــــــع قدم�
الخل�ج، وعلى رمال صــحرائه وشــطآنه، وواحاته، وقبل ذلك 

 آ�ار النفط ف�ه.
الحرب سنتها  لقد مرت لحظات، خصوصًا �عدما دخلت 

الـثانـ�ة، ـ�ات المرء �عتـقد أن هـذه الحرب لن تتوقف وأن �ـل 
نقطة دم تســــــــــیل إنما تســــــــــجل �لمة في �تاب الحرب الذي 

 لكثیر الصفحات.س�كون ذلك الكتاب ا
متألت �حـامالت  إعتقـاد أن م�ـاه الخل�ج وزاد في هـذا اإل

و�األلغام متألت أ�ضــــــــــــــًا �حرائق ناقالت النفط �الطائرات، و 
 و�اسحات األلغام...
ــًا أن الطرف اإلوزاد في هذا اإل ي ال یر�د  یرانعتقاد أ�ضــ

إتاحة الفرصـــــــــة أمام أي مســـــــــعى للتوفیق، وال �شـــــــــجع أ�ة 
ل أن �ـة من أجْـ الـذین یبـذلون الجهود الطیِّ محـاولـة �قوم بهـا 
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ــادرات الســــــــــــــالم التي  ــاوب مع م�ــ تتوقف الحرب، وال یتجــ
امطرحها الرئ�س   ن..حسی صدَّ

ثم تتبدل المشاعر فجأة، ونرى أن ما �ان صع�ًا تصور  
حــدوثــه، �مكن أن �حــدث، وأن الســــــــــــــالم الــذي �ــان �عیــد 

 المنال، �ات من الممكن تحق�قه..
ــالم لم � ي أعلن قبوله یراناإل الُحْكمحدث ألن  وهذا الســــــــــ

من القــدرة  الُحْكمد هــذا ، و�نمــا ألن العراق جرَّ 598�ــالقرار 
یون یرانعلى المماطلة، وقبل ذلك من الســــالح الذي �ان اإل

سـتعماله، فضـًال عن تعطیل اللغم األكبر الذي �انوا إینوون 
 إلىل الحرب �خططون لتفجیره، ونعني �الســـــالح و�اللغم نقْ 

ل الـدقـة من أجْـ  -ل دول الخل�ج، دولـة دولـة، أو فلنقـل اخـ د
ن ذلك تحقیق الهدف �عض دول الخل�ج.. والهدف م  إلى  -

ــاســــــــي وهو تطو�ل الحرب وتكر�س حالة ال حرب وال  األســــــ
ــلم على الجبهة مع العراق، وتعز�ز  ــي  اإلحتاللســـــ لألراضـــــ

حتالل  حل�جة، وهو إ  إلىتاللها من الفاو  حإالعراق�ة التي تم 
ي إ�قاء موضــوع الحرب مفتوحًا  یراناإل للُحْكمن ان ســ�ضــمك

 ج�ال جیًال �عد جیل..عشرات السنین، و�حیث تتوارثه األ
اموعندما نفذ الرئ�س  ــدَّ ــین مفاجآت التحر�ر   صـــــــــــ حســـــــــــ

یین من السـالح األسـاسـي،  یراند بذلك اإلالمتالحقة، فإنه جرَّ 
ل لهم اللغم الـــذي �ـــانوا �علقون اآلمـــال على    ارهنفجـــ إوعطـــَّ

وتطایر شــــــظا�اه في �ل شــــــبر من أراضــــــي الخل�ج.. وهذه 
 إیراناآلمـال هي أن اـلدول الكبرى التي لن تضــــــــــــــغط على 

ل العراق ســــــــــــــتقرع أبواب آ�ـات هللا في حـال أن الیـد من أجْـ 
تـطاولت على هذه الدولة الخل�جـ�ة أو تـلك، وعـندما  اإلیرانـ�ة

مقـابـل  إالّ  ي لن �فتح األبوابیراناإل الُحْكم�حـدث ذلـك فـإن 
ثمن �ــــــاهظ یر�ــــــده من الوال�ــــــات المتحــــــدة ومن اإلتحــــــاد 

 ستطرادًا من الدول األخرى..�السوف�اتي، و 
یین من یرانمن هنـا فـإنـه لوال نجـاح العراق في تجر�ـد اإل

قوا اآلمال على الســـــالح األســـــاســـــي، وتعطیل اللغم الذي علَّ 
ي  یراناإل الُحْكمنفجــــــاره، وذلـــــك بتحر�ر األرض و�ظهــــــار إ
 598أن �قبـل �ـالقرار  الُحْكملعـاجز، لمـا �ـان لهـذا ر امظه�

 ولما �ان للسالم أن �قترب من الخل�ج.
اموعندما تر�ث الرئ�س  ــدَّ ــین في التعامل مع  صـــــــــ حســـــــــ

ــالم" فإنه بدا في ذلك �مَ یرانالموقف اإل ن �حســــــــب  ي "المســــــ
حســــا�ًا لوجود ألغام أخرى من الضــــروري تعطیلها و�ذلك ال 

 �ة ل�ســـــــــت قو�ة، إالَّ إیرانظا�ا ألغام �ـشــــــــ  داً �عود الخل�ج مهدَّ 
ب القلیل من األذى والكثیر من التشــو�ش. وهو أنها قد تســبِّ 

ن ســــــالم الخل�ج فعل ذلك على أســــــاس أن ســــــالم العراق مِ 
ــًا. ونعني �الخل�ج �ل الدول التي تطل  ومِ  ــالمته أ�ضـــــ ن ســـــ

على م�اهه والتي شــهدت في ثماني ســنوات من األهوال ما 
 ي العالم.ة فنطقلم تشهده م

اموالذي یؤ�د هذه المعادلة هو أن الرئ�س  حســـــین   صـــــدَّ
یین والعـــــالم، یرانالعراقیین والعرب واإل إلىفي رســــــــــــــــــالتـــــه 

لم �كتف �ــإعالن  1988 أغســــــــــــــطس /آب 6والمؤرخــة في 
ف إطالق النـــــار شــــــــــــــرط أن تلي ذلـــــك الموافقـــــة على وقْ 

ــاف  ــرة، و�نما أضــ ــات الم�اشــ ــالة   إلىالمفاوضــ ذلك في الرســ
ن یرتـاح لتوث�قهمـا الخل�جیون العرب، و�جـب أن یرتـاح  �ْ أمر 

ــًال عن أنهما  ــًا الخل�جیون غیر العرب، فضــــــــ للتوثیق أ�ضــــــــ
امینســــجمان مع رأي الرئ�س  حســــین في مبدأ التعا�ش   صــــدَّ

ســــتثناء إســــرائیل) وهو ما إعرب (� بین الجیران، عر�ًا وغیر
ســـبق أن أوضـــحه في اإلعالن القومي قبل أن تبدأ الحرب، 

هما ینســــــــــجمان أ�ضــــــــــًا مع المعادلة التي ترى أن ســــــــــالم  و 
المته.. وهذان األمران العراق من ســـــــــــالم الخل�ج ومن ـســــــــــ 

العظ�م   اإلنتصــاریتمثالن في قول الرئ�س في رســالته: (إن  
نفوسنا  إلىسلحة ال �مكن أن ُیدخل لشعبنا وأمتنا وقواتنا الم

أي مظهر أو عـــامـــل من عوامـــل الغرور أو التشــــــــــــــفي أو 
ــ�غدو تار�خ  الحق ــر الیوم ســــ ــًا: (إن حاضــــ د) وفي قوله أ�ضــــ

�ن مرارة الشعور �المهانة والظلم أمر ال ُ�حتمل، المستقبل، و 
وعل�ه وألسـ�اب تتصـل بتار�خنا المجید أمة وشـع�ًا، وتتصـل 

سـتحضـارًا منا لما یرضـاه هللا فإننا  �عم�قًا، و تصـاًال إ�عقیدتنا 
�غض النظر  إیراننمد ید صـــداقة وتســـامح وســـالم لشـــعوب 

عما �عتلج نفوســـــنا من مرارة وما أصـــــابنا �شـــــعب وُأمة من 
 عدوان وتجاوز...).

ــان رغ�ة الرئ�س  اموهذان القوالن �عكسـ ــدَّ ــین في   صـ حسـ
ــالم مثلما �ان المتف وق في أن �كون المتفوق في معر�ة السـ

معر�ة التحر�ر. ولكي نتصـــــور أهم�ة هذا التفوق من المهم 
 1980ي عــــام یراناإل الُحْكمأن یتــــذ�ر �ثیرون ��ف �ــــان 

 و��ف هو اآلن.
وتكرارًا نقول إن الســـالم حدث في الخل�ج. وحدث �عدما  

 كنا ال نتصور أن ذلك س�حدث.
ســتحالة أن �حدث الســالم  إر لعل وعســى ال نعود نتصــوَّ 

ــًا أن ما حدث في المنطق ي هو یراناإلللُحْكم  ة، خصــــــــــوصــــــــ
�جب أن درس للذین �حكمون ظلمًا في فلســــــــــطین.. أو أنه 

 �كون درسًا..  

 1988) أغسطس(آب 22 -مجلة "التضامن". لندن 
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 �عترف �المنظمة  كارتر
 " كامب د�فید"  ب والمنظمة تعترف 

طوال العشـر�ن سـنة الماضـ�ة لم �سـجل مسـؤول أمیر�ي  
سـتثناء أندرو  إواحد تعاطفًا علن�ًا مع القضـ�ة الفلسـطین�ة. و�

رتضـــــــى  إمم المتحدة الذي یونغ (المندوب األمیر�ي لدى األ
ًا في شـــقة مندوب الكو�ت، زمنذاك،  إجتماعالتضـــح�ة وعقد 

واألمین العام لمجلس التعاون الخل�جي حال�ًا، عبدهللا �شــارة  
ي الطرزي) فإن مع مندوب منظمة التحر�ر الفلســـطین�ة زهد

المســـــــؤولین األمیر�ان �انوا یتحاشـــــــون اللقاء �أي مســـــــؤول 
اـلك منـاســــــــــــــ�ـة توجـب علیهم فلســــــــــــــطیني. وعنـدمـا تكون هنـ 

تســـــجیل موقف متعاطف مع القضـــــ�ة الفلســـــطین�ة یبتعدون  
 هلون األمر تمامًا.قدر اإلمكان أو یتجا

أما الذین �حلمون �الســـــلطة من الســـــ�اســـــیین األمیر�یین  
ل هـذا مـا هو أكثر من ذـلك. و�ثیرًا مـا ســــــــــــــجـَّ  ـفإنهم �فعلون 

  الحالم �أن �كون عضـــــــــوًا في مجلس الشـــــــــیوخ مواقف حادة
عن غیر قناعة ضــــد فلســــطین �قضــــ�ة وشــــعب. وهو �فعل  

عالم   إلىمراعاة إســــــــــــــرائیل هي تأشــــــــــــــیرة الدخول  ذلك ألن 
 الس�اسة الذي �حلم �ه.

 إلىما هو أهم، أي   إلىو�ذا �ان الحالم �السلطة یتطلع 
رئاســــة أمیر�ا، فإنه �خوض ما �شــــ�ه الحرب ضــــد القضــــ�ة  

ــرائیل.  الفلســـــطین�ة وذلك من خالل الوعود التي �قدم ها إلســـ
ن: األول، هو إقرار وفي العادة إن إســــرائیل تر�ز على أمر�ْ 

المرشــــــــــح للرئاســــــــــة �أن أمن إســــــــــرائیل ضــــــــــروري للوال�ات 
المتحـــدة. واألمر الثـــاني، هو أّال �عترف �منظمـــة التحر�ر  

لفلســطین�ة. وهذان األمران �عن�ان إســقاط حق الفلســطینیین  ا
 في أن �كون لهم وطن.
ي أمیر�ا تطرفًا في  �ان أكثر ســ�اســی ولعل ج�مي �ارتر

مســــاندته إلســــرائیل على حســــاب القضــــ�ة الفلســــطین�ة. ذلك 
أنــه لم �كتِف �ــالوعود التقلیــد�ــة، وتنفیــذهــا �حــذافیرهــا، و�نمــا 

ــاف  ــفقة �امب د�فی  إلىأضــــــــ د التي جمد �موجبها  ذلك صــــــــ
دور مصـــــــــر ومســـــــــؤول�اتها القوم�ة �عد تفردها �صـــــــــلح مع 

ــرائیل، أبرمه الرئ�س  ــادات ودفع �عد  إســـــ (الراحل) أنور الســـــ
ذلك ح�اته ثمنًا لصفقة تمت من وراء أهل القض�ة األساس�ة 

 ى حسابهم.وعل
تلك هي حال ســـــ�اســـــیي أمیر�ا و��ار المســـــؤولین فیها،  

ــ�اســـي �حلم �الســـلطة، وما  بل وحال أي مســـؤول ما دام السـ
ــغله. وعندما  ــًا على الموقع الذي �شـــــ دام المســـــــؤول حر�صـــــ

خارج السـلطة فإنه �حاول أن �كون عادًال.  �صـ�ح السـ�اسـي
ــمي �حا ــؤول عندما ال �عود في موقعه الرسـ ول كما أن المسـ

أن �فعل الشــــــــيء نفســــــــه. و�م من مرة طالعنا المســــــــؤولون 
ا ســا�قین، بتصــر�حات �جد  األمیر�یون، �عدما �كونوا صــارو 

المرء نفســــه وهو �قرأها �قول: لو أن ر�ع هذا التصــــر�ح قیل 
ــًا ألمیر�ــا، أو عنــدمــا �ــان هــذا عنــدمــا �ــان �ــ  ارتر رئ�ســـــــــــــ

خ الشـــخص ســـفیرًا في الســـعود�ة، أو في ســـور�ا، لكان التار�
 لت معه جغراف�ة المنطقة.ل، و�انت تبدَّ تبدَّ 

ــبق  ــ�ة هذا الكالم أن الرئ�س األســــــ ج�مي �ارتر   ومناســــــ
هاني    1988 أغسطس /آب  20لتقى في القاهرة یوم السبت إ

ســـر عرفات وســـعید �مال الحســـن المســـتشـــار الســـ�اســـي ل�ا
لتحر�ر الفلســــــــــطین�ة في القاهرة. ولو أن هذا ممثل منظمة ا

ــفیر أمیر�ا في القاهرة لكان  اللقاء تمَّ  بین هاني الحســـــن وســـ
�عني شـیئًا، لكن اللقاء تم مع سـائح أمیر�ي من نوع السـ�اح 

ي ســـــــــــــفح األجانب الذین �طیب لهم تناول فنجان شـــــــــــــاي ف
اهاوس. ولقد أتى هذا الســــائح، الهرم، و�الذات في فندق مین

ــ�اســــــي األمیر�ي   الذي القاهرة  إلىال دور له في القرار الســــ
ــَّ  ــا تفرَّ التي بنـ ــدمـ ــد عنـ ــه مجـ ــادلـ ــدًا ال �عـ ــه مجـ د الرئ�س  ت لـ

ــادات �حل أدخل �ارتر، الذي رعاه، في  (الراحل) أنور الســــ
ــه م ــر في نفق ال الئحة العظماء، وأدخل في الوقت نفســ صــ

روج منه. وهو أتى �ســـــــائح، ول�س تســـــــتط�ع حتى اآلن الخ
 دًا من حز�ه، والفرق �بیر جدًا.موف

لكن في الوقت نفســـــــــه إن مثل هذا اللقاء له فائدته ألنه  
�كشف �ارتر على حق�قته وذلك على أساس أن هذا الزع�م  
التار�خي الذي �ان ال �طیق ســماع �لمة فلســطین والشــعب 

هو �جتمع في و�عتبر عرفات إرهاب�ًا �بیرًا ها الفلســــــــــــطیني 
�مســـــــــتشـــــــــار عرفات و�ممثل منظمة  القاهرة لمدة ســـــــــاعتین 

التحر�ر في القـاهرة. و�ذن فـإنـه �عترف �ـالمنظمـة، و�ن �ـان 
سـنة لتوافق   إیرانعتراف متأخرًا ثماني سـنوات مثل تأخر اإل

 الذي وافقت عل�ه �عد ذلك مضطرة. 598على القرار 
ــة أمیولو أن الم ــح الد�مقراطي المقبل لرئاســـ ر�ا �ان رشـــ

برنامجه ما من شــــــأنه أن  محایدًا �عض الشــــــيء و�تضــــــمن
ــطیني، و�حقق الحل العادل والعاقل  ــعب الفلســـ ــف الشـــ ینصـــ
للقضــــــــ�ة الفلســــــــطین�ة، لكان مثل هذا اللقاء أفاد المرشــــــــح، 
و�ذلك �كون �ارتر أدى خدمة جلیلة لحز�ه. لكن المرشـــــــــــح 

ــرائیل ومأل برنامجه  دو�اك�س متطرف في تع اطفه مع إســـــــــــ
تر، وتتساوى في حال دًا إلسرائیل تفوق �كثیر وعود �ار وعو 

ل ذلك فإن لقاء القاهرة فوزه مع صفقة �امب د�فید، ومن أجْ 
ــعید �مال لن �كون أكثر من  ــن وســـ بین �ارتر وهاني الحســـ
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ــ�ة هدفها اإل�حاء �أن منظمة التحر�ر الفلســـــــــــــطین�ة   مناســـــــــــ
 ق�ة �امب د�فید، خصــوصــًا أن اللقاءتعترف �شــكل ما �إتفا

و �طــل تلــك اإلتفــاق�ــة.  تم في القــاهرة، وأن ج�مي �ــارتر ه
وخصـوصـًا أن المسـألة ل�سـت مسـألة مقالة �تبها المسـتشـار 
اآلخر �سام أبو شر�ف، فضًال عن أن هاني الحسن وسعید  
كمال في الســــــلم التار�خي والشــــــأن لدى عرفات أكثر أهم�ة  

 من �سام أبو شر�ف.
ــامة. ال�از، مدیر   .. وما هو معروف عن الد�تور أســـــــــــ

ارك للشــؤون الســ�اســ�ة، براعته في مكتب الرئ�س حســني م�
إخراج مواقف من شــأنها أن تصــب في قطار الحل الدولي، 

نطالقـه ال �عني أن الرحلـة إالـذي تعتقـد مصــــــــــــــر أن تـأخر 
ل و�نما المســــــــــــــألة هي في تأجلت وال �عني أن القطار معطَّ 

طــار. ر�ــاب. ومن دون هؤالء لن ینطلق القتــأخر �عض ال
أن  إلىالمـتداول �شــــــــــــــیر  و�عـد أن ینطلق ـفإن الســــــــــــــیـنار�و

ــتكون حكومة منفى فلســـــــــــطین�ة... وفي  محطته األولى ســـــــــ
إذا قــامــت  القــاهرة. ومثــل هــذا اإلنجــاز ســــــــــــــ�كون مهمــًا إالّ 

 حكومة منفى ثان�ة في دمشق.

 1988) أغسطس( آب 29 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 خسرت ض�اء الحق  إیران
 العرب �اكستان؟  �حفهل یر 

ــی�ع جنازة   نت�اهكان الفتًا لإل  أن التمثیل العر�ي في تشـــــــــــ
الرئ�س ال�اكســـــــــــــتاني ضـــــــــــــ�اء الحق �ان عاد�ًا جدًا ول�س 
�حجم ما �قال عن روا�ط العالقة القو�ة بین ضــــــــــــ�اء الحق 

 وعدد �بیر من الحكام العرب.
من" لدى أكثر ستفسارات قامت بها "التضاإ إلىو�ستنادًا 

 ستخالص المالحظات اآلت�ة:عر��ة أمكن أ من جهة
إن الرئ�س ضـــــــــــــــ�اء الحق �ـان طوال ســــــــــــــنوات  - أوالً 

أكثر تعــــــاطفــــــًا مع الموقف  اإلیران�ــــــة -الحرب العراق�ــــــة 
 ي.یراناإل

كتشــــــــــــــفوا أن إإن ثالـثة حكـام عرب على األـقل   - ـثانـ�اً 
الرئ�س ضــــــــ�اء الحق نقل إلیهم معلومات هدفها التشــــــــو�ش  

ــة  ــ�اســـــــ ، األمر الذي ترتبت عل�ه مواقف ن�ةاإلیراحول الســـــــ
 ا في غنى عنها.كانو 

إن موقف الرئ�س ضــــــــــ�اء الحق من مســـــــــــاعي  - ثالثاً 
الوســــاطة اإلســــالم�ة إلنهاء حرب الخل�ج �ان دائمًا ســــلب�ًا،  

ل ذلك لم تثمر أي وســــــاطة وذلك على أســــــاس أنه ومن أجْ 
ما دام رئ�س الدولة األولى ال �قوم بدور الوســــــ�ط الصــــــلب 

 تنجح الوساطة؟فك�ف س
س ضـــــــــــــــ�اء الحق خالل محـنة  �ان موقف الرئ� - را�ـعاً 

ستطاعته أن �ضغط على إطائرة (الجابر�ة) �اهتًا و�ان في  
 إلنهاء تلك المحنة ولم �فعل. إیران

أن الرئ�س ضــــــــــــــ�ـاء   إلنت�ـاهخرى �ـان الفتـًا لمن جهـة أُ 
  أغســـطس /آب 17الحق لقي مصـــرعه یوم أر�عاء (األر�عاء 

ق ف�ه حكم اإلعدام الذي صــــــــدَّ  لیوم نفســــــــه) أي في ا1988
 4على رئ�س الوزراء ذي الفقــــــار علي بوتو، (األر�عــــــاء 

نتخا�ه  إ) وهو الیوم نفسه أ�ضًا الذي تم 1979  أبر�ل /ن�سان
  د�ســــــــــــمبر  /�انون األول 19رئ�ســــــــــــًا ل�اكســــــــــــتان (األر�عاء 

1984.( 
و�عد مواراة الجثمان بدأ التحقیق یتشــعب لمعرفة أســ�اب  

ــ�اء اطائرة نفجار إ لحق. وشــــــــــارك في التحقیق  الرئ�س ضــــــــ
ســــتدعاؤهم للمســــاعدة إثمان�ة خبراء عســــكر�ین أمیر�یین تم 

 في التحقیق.
ــاب   ــات حول أســــــــــــــ�ــ ــاثرت الروا�ــ ــاء تكــ ــذه األثنــ وفي هــ

ــع في اإل ــندوقًا من المانغو وضــــــ نفجار. روا�ة تقول إن صــــــ
اللحظـة األخیرة في الطـائرة وقـد �كون بـداخلـه قنبلـة. وروا�ـة 

فة تخلف ثالثة ر�اب عن السفر ل إنه ل�س مجرد مصادتقو 
في الطائرة التي ســــــقطت وهؤالء هم ضــــــا�ط أمیر�ي �بیر،  
والجنرال میرزا إســــــــــــــالم نـائـب قـائـد الج�ش ال�ـاكســــــــــــــتـاني،  

 والجنرال حامد حول رئ�س المخابرات ال�اكستان�ة.
ســـتوقفها هذا األســـلوب في  إوتشـــیر أوســـاط أمن�ة عر��ة 

اإلســـــــــــــالمي    إحدى أهم دول العالمالتصـــــــــــــف�ات �حدث في 
أن أهم مـا في عمل�ـة إســــــــــــــقـاط  إلىوالعـالم الثـالـث عمومـًا، 

طـائرة الرئ�س ضـــــــــــــــ�اء الحق هو أن اـلذین نظموهـا �عرفون 
تمــامــًا تحر�ــات الرئ�س �مــا في ذلــك التحر�ــات الســــــــــــــر�ــة  

 العسكر�ة التي ال �عرفها أو ال �جوز أن �عرفها أحد.
  كتسـبهاإالخبرة التي  وتضـع هذه األوسـاط خطوطًا تحت 

 األفغانیون من المخابرات السوف�ات�ة.
ــارة  ت الواردة هو أن اإلحتماالأن بین  إلىوتجدر اإلشـــــــ

األفغانیین ر�ما لهم دور في تصــــــــف�ة الرئ�س ضــــــــ�اء الحق 
ســــــــــــــوف�ـات�ـة تم توجیههـا في اآلوـنة  -وأن تحـذیرات أفغـان�ـة 

 األخیرة ضد �اكستان إذا هي لم تغیر س�استها.
عر��ة أمام "التضامن" مخاوفها ساط األمن�ة الاألو  وأبدت



201 
 

ــ�اء الحق على الوفاق  ــف�ة الرئ�س ضــــــ من أن تنعكس تصــــــ
ت أن أفغانســـتان ل�ســـت �عیدة  الســـوف�اتي إذا ثبُ  -األمیر�ي 

ــاط  ــارت األوســـ ــف�ة. وأشـــ ــف�ة الرئ�س    إلىعن التصـــ أن تصـــ
الســوف�اتي    الُحْكمضــ�اء الحق ر�ما �انت �فعل جناح داخل 

هی�ة الرئ�س غور�اتشـــــــوف والخطوات المهمة التي  یر�د هزّ 
 سوف�اتي ثابت. -خطاها في سبیل وفاق أمیر�ي 

ســـــتنتاج �أن  وخالل مناقشـــــة مع هذه األوســـــاط أمكن اإل
ــ�اء الحق جوًا قد �كون هدفها إزالة أي  ــف�ة الرئ�س ضــــ تصــــ
آثار للتصـــف�ة وأن إســـقاط طائرته �ان عمل�ة مزج للشـــعور 

ضـــــاء وقدر في الوقت نفســـــه. �ذلك ل وقاغت�إ �أن المســـــألة  
طط حما�ة المســـــــــــؤولین في العالم ســـــــــــتنتاج �أن خُ أمكن اإل

عت�ــار �عــد اآلن مــا حــدث للرئ�س  الثــالــث ســــــــــــــتــأخــذ في اإل
 ض�اء الحق.
ســــتفســــرت "التضــــامن" من إحدى الشــــخصــــ�ات  إوعندما 

ــره العرب جرَّ  ــأن عما خســــــ ــ�ة العر��ة ذات الشــــــ ــ�اســــــ اء الســــــ
بت هذه الشخص�ة �القول: تصف�ة الرئ�س ض�اء الحق، أجا

 .إیرانخسرنا صد�قًا محسو�ًا علینا لكن خیره �صب في 
 وأضافت الشخص�ة: لكننا لن نخسر �اكستان.

وســــــألت "التضــــــامن" الشــــــخصــــــ�ة: "لم نخســــــر" أو "لن 
 نخسر"؟

وأجابت الشــــــخصــــــ�ة: �دنا نخســــــرها... ولكن �اكســــــتان  
 سیوي القوي عائد إلینا �إذن هللا.جناحنا األ

ذین �قرأون هـــذا الكالم أن �فســــــــــــــر �ـــل منهم  وأترك للـــ 
 الكلمات على طر�قته وأن �قرأ السطور وما بین السطور.

 1988) أغسطس( آب 29 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 د الصادق المهدي؟ك�ف یرُ 

هذا اإلق�ال من جانب الدول العر��ة على نجدة السودان 
ــئة عن   ــاعدته على مواجهة الكارثة الناشـ ــاالفلمسـ ن أمر �ضـ

 .نت�اهالفت لإل 
والذي حدث أنه لمجرد أن أعلنت الحكومة الســــــــــــــودان�ة 
  عن ف�ضــان النیل �شــكل یهدد القرى الصــغیرة على ضــفتيْ 

ــة  ــدول العر��ـ ــادرت الـ ــالغرق �ـ ــدة الشــــــــــــــقیق   إلىالنهر �ـ نجـ
الســــــــــــــوداني من دون أن تنتظر هـذه الـدولـة أو تلـك معرفـة 

 حجم األضرار الناشئة عن الف�ضان.

واحـــــــد من  إلىم تحول مطـــــــار الخرطوم أ�ـــــــال وخال 
المطـــارات التي تمتلئ �ـــالطـــائرات. و�ـــدا األمر �مـــا لو أن 
الموسـم موسـم الحج، و�دا مطار الخرطوم �ما لو أنه مطار  
جــدة. والــذي حــدث هو أنــه مــا إن تقلع طــائرة حتى یتلقى  
مطـار الخرطوم �عـد قلیـل إشــــــــــــــارة �ـأن هنـاـلك طـائرة تطـلب  

ــالهبوط. و  ــائرات من النوع العمالق  م هـــ معظ اإلذن �ـ ذه الطـ
الخرطوم ناقلة المســـاعدات �شـــكل لم �حدث    إلىو�لها أتت 

 من قبل.
أن هنالك   ر إالَّ ومع أن أحدًا من األشقاء العرب لم �قصِّ 

ثالثـة مواقف تســــــــــــــتحق التـأمـل فیهـا وهي مواقف مصــــــــــــــر 
والســعود�ة والعراق، ذلك أن الدول الثالث قامت �المســاعدة 

ــأت �ـل منهـا لهـذا الغرض من ثر �مـا هو أك الواجـب وأنشــــــــــــ
 جسرًا جو�ًا لنقل المساعدات.

ولقـــــد فعلـــــت الـــــدول الثالث ذلـــــك على رغم أن موقف 
الحكومة الســـــــــــودان�ة من هذه الدول هو موقف المشـــــــــــاكس،  
وعلى رغم أن الحكومـــة الســــــــــــــودان�ـــة لم تتجـــاوب مع رغ�ـــة  
حق�ق�ة لدى هذه الدول في أن تكون العالقات على أحســــــــــن 

نها و�ین الســــــــودان. وال بد أن �ثیر�ن یتذ�رون معاناة  بی  حال 
الرئ�س حســـــني م�ارك من الحكومة الســـــودان�ة، ومرارة الملك  
فهـد من هـذه الحكومـة �عـد محـاولـة الفتنـة التي أثـارهـا �عض  

" العام  اإلیران�ة یین أو تحدیدًا "میل�شــــ�ات الحج  یران الحجاج اإل 
ــي و  ــتمرار الماضـ ــایرة تلك الحكوم  �سـ   اإلیران�ةاوالت لمح ة ل مسـ

ــكوتها على اإل  ــلت وســــــ ــتفزازات التي وصــــــ حد التهجم   إلى ســــــ
 التلو�ح �القوة.   إلى ضطرت الملك فهد بن عبد العز�ز � و 

امكــذلــك إن �ثیر�ن یتــذ�رون خی�ــة أمــل الرئ�س  ــدَّ  صـــــــــــــ
ــبب تحو�ل هذه الحكومة   ــودان�ة �ســـ ــین من الحكومة الســـ حســـ

ي �سـتعید  الت ر، أنظار السـودانیین عن إنجازات معارك التحر� 
تهام ، وذلك بتوج�ه اإل إیران بها العراق أراضـــــــــــ�ه المحتلة من  

دیبلوماسـي عراقي �أنه �شـت�ه بوجود عالقة له في حادثة    إلى 
 الخرطوم.   - مهدي الحك�م في فندق هیلتون  إغت�ال 

ــرفوا �عقل�ة   ــاعرهم وتصـ ــغط القادة الثالثة على مشـ لقد ضـ
بـتذ�ر مواقف   رجـال اـلدوـلة اـلذین ال ینشــــــــــــــغلون عن الواجـب 

 تخذتها الحكومة. إ 
وصــــــــح�ح أن القادة الثالثة، �الجســــــــر الجوي الذي أقامه 
كل منهم، ســـــاعدوا أشـــــقاء ســـــودانیین تســـــبب الف�ضـــــان لهم  

ــاكل �ثیرة، إالّ  ــاع   �مشــــ ــه ســــ دوا الحكومة  أنهم في الوقت نفســــ
الســــــــودان�ة التي �حملون في نفوســــــــهم أكثر المشــــــــاعر مرارة  

ــایر الموقف اإل نحوها �ســـــــــــبب مواقفها التي �  ي  یرانانت تســـــــــ
ي  یراناإل   الُحْكم ت على حساب الهموم العر��ة الناشئة عن تعنُّ 
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وعناده. ونقول إنهم ســــــــــاعدوها ألن هذه الحكومة صــــــــــمدت  
ســاعدوا أرســلوا  �فضــل هذه المســاعدات، خصــوصــًا أن الذین 

الحكومة لكي تتولى هي توز�ع المساعدات ولم    إلى الطائرات 
ان. ولو أن هذه المـساعدات  اخل الـسود جمع�ات د   إلى یرـسلوا 

لم تصــــــــــــــل لـكانت الحكومة عجزت عن أن تصـــــــــــــــمد ولـكان  
الشارع السوداني لن یلوم الدول العر��ة، و�نما �ان س�قول إن  

 كومة السودان�ة. هذه الدول لم تساعد �سبب س�اسة الح 
هـذه   إلى طمـأـنت إ وأغـلب الظن أن الحكومـة الســــــــــــــودانـ�ة 

ن  ســـــــــلفًا أن الدول العر��ة ال بد أ النقطة، �معنى أنها أدر�ت 
 ل ذلك تصرفت وهي مرتاحة. تساعد ومن أجْ 

 ولكن ماذا �عد اآلن؟ 
لقد حدث الف�ضـــان. وجاءت المســـاعدات من الدول التي 

ــرة  من حقها أّال تســـــــاعد، أو تســـــــاعد إنم  ا �طر�قة غیر م�اشـــــ
ول�س عن طر�ق الحكومة ونعني بها مصـــــــــــــر والســـــــــــــعود�ة 

 والعراق. 
مواطنین الســـــــــودانیین،  أنقذت ألوف ال  وهذه المســـــــــاعدات 

ولكنها أنقذت في الوقت نفســــــــــه الحكومة الســــــــــودان�ة. و��قى  
على هذه الحكومة أن ترد على ذلك �إعادة نظر أسـاسـ�ة في 

وفي أســــلوب تعاملها مع  أســــلوب تعاطیها في الشــــأن العر�ي 
إذا �ان األوان    كل من مصــــر والســــعود�ة والعراق... هذا إالّ 

تكون تجر�ــة   عــد ذلــك ممكنــًا. وفي هــذه الحــال قــد فــات ولم � 
األحزاب فشـــــــــــــــلت للمرة الـثانـ�ة، و�صــــــــــــــ�ح ـ�الـتالي ال ـبد من  

عت�ــار أن محــاولــة تغییر دور صــــــــــــــ�غــة جــدیــدة تــأخــذ في اإل 
أفر�ق�ا   إلى  اإلیران�ة الثورة  السودان �حیث �كون بوا�ة تصدیر 

كانت مجرد مغامرة غیر عاقلة، وأن الســـــودان �ان وســـــی�قى  
 أفر�ق�ا.   إلى لعرب بوا�ة ا 

... وعلى أســاس هذه النظرة تعاملت الدول العر��ة، وفي 
الدرجة األولى مصـر والسـعود�ة والعراق، مع السـودان عندما 
 غضـــــب النیل وفاض وأشـــــاع الخوف في نفوس الســـــودانیین

 الطیبین. 
ــودان وتعاطفًا  وتكرارًا إن هذا التعامل �ان من أجْ  ل الســــــــــ

 مع الحكوـمة التي یترأســـــــــــــــها  مع الســــــــــــــودانیین ول�س تـعاطـفاً 
 إنصافًا مع �عض هذه الحكومة. الصادق المهدي، أو  

 1988) سبتمبر( أیلول 5 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 حل عقدة شط العرب 
 �حیرة جن�ف على ضفاف

ــاء الوفـــد اإللو  جن�ف  إلىي الـــذي أتوا یرانأن أعضــــــــــــــ
�حضور  للمشار�ة في المحادثات الم�اشرة مع الوفد العراقي  
ــرنقة  األمین العام لألمم المتحدة غادروا غرفهم وغادروا  الشــــ

التي وضــــــعوا أنفســــــهم فیها وتأملوا في �حیرة جن�ف الهادئة 
ونعمة الســــــــالم التي حظیت بها ســــــــو�ســــــــرا... لو أن هؤالء 

علوا ذلك ما �انوا یتصـــــــرفون في جن�ف، و�ما لو أنهم هم ف
في قصــــــــــــر  الذین �ســــــــــــبوا الحرب و�ر�دون أن �عاندوا وهم
 األمم �ما �انوا �عاندون وهم بین قم وطهران.

ــه  598عتبروا أن القرار إ ولو أن هؤالء  ــا وافقوا عل�ـ إنمـ
ســــــــتك�ار�ة" و�عد إ�عد نصــــــــ�حة دول�ة، أو فلنقل "نصــــــــ�حة 

لألرض ال مثیــــل لبراعــــة الــــذین قــــادوهــــا عمل�ــــات تحر�ر 
وشــــــــجاعة الذین نفذوها، لما �انوا یثیرون في قصــــــــر األمم 

ف أمورًا تؤخر حســــــــم قضــــــــ�ة الســــــــالم من دون أن في جن�
 ندالع الحرب من جدید..إتهدد �

 25لقــــد بــــدأت المحــــادثــــات الم�ــــاشــــــــــــــرة یوم الخم�س 
وســـــــــــط طقوس �اردة. والحظ رجال  1988) أغســـــــــــطس(آب

لفز�ون و�ذلك الســو�ســر�ون الذین یتا�عون من الصــحافة والت
ــارك في یرانخالل أجهزة التلفز�ون أن الوفــــــد اإل ي �شـــــــــــــــــ

أتى للمشــــــــــــــارـ�ة في محـنة، ول�س ال�حـث  محـادـثات وـ�أـنهال
ــامل والدائم.. فالوجوه  عن إ�جاد حل للســــــــــالم العادل والشــــــــ

عا�ســة والقســمات هي قســمات وجوه منزعجة، ألن  اإلیران�ة
ــرفات هي  ــر ر�وعه في المنطقة.. والتصــــــ ــینشــــــ ــالم ســــــ الســــــ
تصـــــرفات مســـــؤولین یتطیرون من ســـــماع نداءات الســـــالم.  

مع مجموعــة من  قصــــــــــــــر األمم �نــتُ وفي إحــدى ردهــات 
اإلعالمیین و�عض األصــــــــــــــــــدقـــــاء العـــــاملین في ال�عثـــــات  

مم المتحـدة، نتـذ�ر  األورو�ي لأل  اـلدیبلومـاســــــــــــــ�ـة ـلدى المقر
حول فنجان قهوة ســــــــــو�ســــــــــر�ة رائع المذاق �عض مؤتمرات  
القمـة العر�ـ�ة و��ف �ـاـنت محـادـثات الكوال�س تحســــــــــــــم أي 

األخیرة. و�نــا في خالف وتحقق نتــائج معقولــة في اللحظــة 
 الوقت نفسه نتساءل:

ــاورات الكوال�س عن المحـــادثـــات   هـــل إن غ�ـــاب مشــــــــــــــ
ي أن هــذه المحــادثــات هو الســــــــــــــبــب ف اإلیران�ــة -العراق�ــة 

 تتحرك حتى اآلن دون سرعة السلحفاة؟
ــ�ة  ــاور الذي  إلىو�النســ هذه المحادثات فإن غ�اب التشــ

ــذه  ــذي یرعى هــ ــه أن الطرف الــ یتم وراء الكوال�س ســــــــــــــب�ــ
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المحـادـثات هو األمین الـعام لألمم المتحـدة ول�ســــــــــــــت اـلدول 
في اللحظات الصــــــــــع�ة الكبرى، التي �ان �مكن أن تتدخل 

 دخلها مع هذا الطرف أو ذاك...و�ثمر ت
لقد بدأت المحادثات �عد جو �ارد ســـــاد جن�ف. ولمجرد 

ل في الجو حیـــث ن حـــدث تبـــدُّ یْ إجتمـــاعأن عقـــد الجـــان�ـــان 
سـت�شـرنا خیرًا عندما إمحله. ولقد   نحسـر البرد ل�حل الدفءإ

رافقــت الحرارة في وقــت الحق أمطــار غز�رة.. ثم مــا لبثــت 
المشــمســة في وقت �ان األمین العام یبذل أن جاءت األ�ام 

ــعى قال �عض  1988 أغســـــطس /آب 29ثنین (یوم اإل ) مســـ
عتـقاد أن المتصــــــــــــــلین ـ�ه أـنه ـقد �كون مثمرًا. وعزز هـذا اإل

طو�ًال في  ق عز�ز قــال إنــه �ــاقٍ رئ�س الوفــد العراقي طــار 
امخت�ار الرئ�س إجن�ف و"إن  ــدَّ ــعدون  صـ ــین للد�تور سـ حسـ

لـــة للشــــــــــــــؤون الخـــارج�ـــة معنـــاه أن حمـــادي ل�كون وز�ر دو 
امالرئ�س  ــدَّ أن أ�قى   -أي لطــارق عز�ز  -یر�ــد لي  صـــــــــــــ

ــرف األمین العام". و�بدو وز�ر الخارج�ة العراقي بهذا  بتصـــــ
ي �كون واســـــع الصـــــدر، ده لكســـــتعداإر عن  ن �عبِّ القول �مَ 

ي ومعـانـدتـه،  یرانســــــــــــــتعـداد لتحمـل ممـاطلـة الوفـد اإلإوعلى 
ــًا أن هذا الوفد برأـســـــ  ن (صــــــادق خلخالي وعلي یْ خصــــــوصــــ

ــدو �مَ  ــه یبـ ــك إنـ ــذلـ ن �قطع الطر�ق على أكبر والیتي).. �ـ
ي إذا �ــان �خطط لتفجیر الموقف ومقــاطعــة  یرانالجــانــب اإل

 محادثات جن�ف.
شـــأنها في  ي دار األخذ والرد فيالمســـألة األســـاســـ�ة الت

األســــــــــــــبوع األول من المحـادثـات والـذي لم ینتـه �عـد (حتى  
) 1988 أغســـطس /آب 30كتا�ة هذا الموضـــوع یوم الثالثاء 

ل من أجْ   -تتعلق �شـــــــــط العرب حیث یرى الجانب العراقي 
أن هذا الشـــــــــــط هو �الكامل تحت    -تثبیت دعائم الســـــــــــالم 

�حر�ة المالحة ف�ه، بینما   نإیرالعراق�ة مع تمتع الســــــــــــــ�ادة ا
أن تكون وضــــــــــــع�ة الشــــــــــــط �ما تم تحدیدها في  إیرانتر�د 

ــاق�ـــة الجزائر... ومثـــل هـــذا األمر �ـــان �مكن أن �كون  إتفـ
الثورة لم تفرض الحرب على  إیرانموضـــــــع مناقشـــــــة لو أن  

ــنوات من دون منفذ على  ــعته لمدة ثماني ســــــــ العراق ووضــــــــ
ل حاول �ه عزْ من شـــــــــــــط العرب ســـــــــــــالحًا تالعالم، وجعلت 

 العراق عن العالم.
 وت�قى �عض المالحظات:

ي لم یت�ـــــادال حتى یرانن العراقي واإلإن الوفـــــدیْ  - أوالً 
ــوع ( ــامة واحدة، �قابل  إ)  30/8/1988كتا�ة هذا الموضــــ بتســــ

 ذلك نظرات �علم هللا ماذا تخفي وراءها.
ــاً  ــان�ـ حتى   إن األمین العــــام لألمم المتحــــدة �ــــان - ثـ

دثات الم�اشرة �مارس عمل�ة ألولى من المحانقضاء األ�ام اإ

 ن.إطفاء للمشاعر غیر الود�ة على اإلطالق بین الوفدیْ 
ــر�ة في غا�ة ال�قظة   - ثالثاً  ــو�سـ إن إجراءات األمن السـ

ــدید بدءًا من مطار جن�ف و  ــر األمم، �والتن�ه الشـ نتهاء �قصـ
المقر األورو�ي لألمم المتحــــدة، إنمــــا من دون أن یالحظ 

عندما  ســــــهولة. ولم تتخذ مثل هذه اإلجراءات إالَّ ذلك أحد �
 لتقى الرئ�سان ر�غان وغور�اتشوف.إ

ــاؤل: إذا �ـاـنت تـلك وحول هـذه اإلجراءات � جوز التســــــــــــ
أهل الدیبلوماس�ة، فما الذي   إجتماعهي اإلجراءات لمناس�ة 

ــ�حدث لو   امجتمع الرئ�س إســــــ ــدَّ ــمي   صــــــ ــین مع هاشــــــ حســــــ
 ؟إیرانرفسنجاني األكثر قوة اآلن في 

ی�عث رؤســاء ال�عثات العر��ة لدى المقر األورو�ي    -  را�عاً 
ــلــة عن اإل  و�بــذلون  ات، جتمــاعــ لألمم المتحــدة بتقــار�ر مفصـــــــــــ

ــتمرار ات. و�ـ جتمـاعـ جهودًا حثیـثة لمعرـفة مـا ـیدور في اإل    إســـــــــــ
تصــــــاالت هاتف�ة من �عض العواصــــــم العر��ة تســــــأل، إ هنالك  

ــائلون  و�قول المتصـــــلون: طمنونا أین صـــــاروا. وال �حظى ال  ســـ
 �إجا�ات شاف�ة. 

ــاً  یدلي األمن العام لألمم المتحدة بتصـــــــــر�حات    -  خامســــ
تغلب علیها الحنكة الدیبلوماســـ�ة، من دون أن �حجب اإل�حاء 
بوجود خالفات. و�ح�ط مســــــــاعدو األمین العام رئ�ســــــــهم، أوًال  
ــعـ�ة في المحـادـثات. وفي معظم  ـ�أول، �كـل المحطـات الصـــــــــــ

مع أطراف في نیو�ورك،   األحـ�ان �جري د�كوـ�ار مشــــــــــــــاورات 
 تتصل �ه هذه األطراف في جن�ف.  وأح�اناً 

ــم األمین العـــام لألمم المتحـــدة، فـــإن  إ أمـــا المتحـــدث �ـــ  ســـــــــــ
التصــــر�حات التي یدلي بها هي من نوع النشــــرات الطب�ة التي  
تصـــــدر عادة عن الحالة الصـــــح�ة الدق�قة لشـــــخصـــــ�ة مرموقة 

ــالم، الذي  ــ�ة هنا هي الســـــ ــخصـــــ یتوقف   و�ثیرة األهم�ة. والشـــــ
ــیره على المحــادثــات الــد  ائرة في جن�ف، �حیــث یتكرس  مصـــــــــــ

كحــالــة دائمــة وال �كون هــدنــة طو�لــة تت�عهــا حرب أخرى �عــد  
 �ضع سنوات. 

موضــوع الســ�ادة على شــط العرب   إلى إضــافة    -  ســادســاً 
ل حســمها الكثیر من المشــقة، هنالك نقاط یواجه العراق من أجْ 

 القوات.  �نسحاب مثل ت�ادل األسرى و 
ــتطول  أنـه على رغم التكهنـات �ـأن ال قى و��  محـادثـات ســـــــــــ

حتمال حدوث مفاجأة تتعلق بتحقیق إتفاق  إ �ضـعة أشـهر، فإن  
سـر�ع ل�سـت مسـت�عدة، ذلك أن من مصـلحة الذین یتصـارعون  

إتفاق قبل أن یرحل    إلى أن یتوصـــــــلوا  إیران على الســـــــلطة في  
ــلحتهم أن یتم وقف إطالق   الخمیني، مثلما أنه �ان من مصــــــــــ

 وهو حي و�فتوى منه.   النار 
ــ�ة  ــلحته �انت في    لى إ و�النســــــــ العراق فإنه مثلما أن مصــــــــ
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وقف القتــال والخمیني على قیــد الح�ــاة �حیــث ال یترك األمر  
یین "�طًال لم �سـتسـلم حتى اللحظة یران عالقًا و��قى في نظر اإل 

ــلحـته �عـدـما تمـت موافـقة  على القرار  إیران األخیرة" ـفإن مصـــــــــــ
�ي ال یتوفى  تحقق اإلتفــــاق وذلــــك والخمیني حي أن ی  598

ن  الخمیني واإلتفاق لم �حدث وتســــتمر المســــألة عالقة و�أتي مَ 
ــلم لشـــــروط العراق  ــتســـ �قول إن الخمیني توفي من دون أن �ســـ

 في المحادثات الم�اشرة. 
ــدق   ... والمعلومــــــات التي تتردد في �عض ردهــــــات فنــــ

ــال  ــد  - األنتر�ونتننتـ ــدبر" للوفـ ــل المـ ــل "العقـ   جن�ف، حیـــث �حـ
أحد خمســة فقط من رجال    ي صــادق خلخالي، الذي هو یران اإل 

�ســــتط�عون رؤ�ة الخمیني ســــاعة �شــــاءون...   إیران في   الُحْكم 
إن تـلك المعلومـات التي تتردد في ردهـات ذـلك الفـندق هي أن  
الخمیني الــذي لم �ظهر على النــاس في األول من محرم قــد  

ى القرار �كون من الصــــــــعب ظهوره �عد اآلن، و�ن الموافقة عل 
ــ "نصــــــ�حة   598 ســــــتك�ار�ة ضــــــاغطة" من جهة  إ مرت�طة بـــــــــــــــــ

مؤ�دة حول حالته الصــــــــح�ة، تشــــــــیر ط�قًا  و�معلومات شــــــــ�ه 
ــفوا عل�ه،  ــخ�ص أط�اء أجانب �شـــــــ أن العد التنازلي    إلى لتشـــــــ
على القرار  اإلیرانـ�ة لحـ�اة الرجـل ـقد ـبدأ قـبل قلـیل من الموافـقة 

  إلى ون �حق�قة تســتند مًا �أن هؤالء األط�اء ال �أخذ لْ ... عِ 598
 اإل�مان وهي أن األعمار بید هللا. 

تــتــردد فــي �ــعــض ردهـــــــات فــنـــــــدق   والــمــعــلــومـــــــات الــتــي 
جن�ف تمتزج بروائح ال�خور الخل�جي التي   - األنتر�ونتننتـــال 

تعبق في أجواء هـذا الفنــدق وفي أجواء معظم الفنــادق الفخمــة 
المنتشـرة على ضـفاف �حیرة جن�ف.. ذلك أن الصـدف شـاءت 

ــرة في ذروة  اإلیران�ــة  - تبــدأ المحــادثــات العراق�ــة أن  الم�ــاشـــــــــــ
الســــــــ�احي في جن�ف، التي یتكلم الجم�ع الحضــــــــور الخل�جي 

ســــــتثناء �عض العرب المقبول صــــــوتهم العالي  إ فیها همســــــًا، � 
زدهار إ على مـضض نت�جة أن ألموالهم مـساهمة ملحوظة في  

 سو�سرا وقوة مصارفها. 
لســـــالم �عد وقف إطالق  وقبل أن تلوح في األفق ت�اشـــــیر ا 

لكنه جن�ف مهمومًا،   إلى الحضــــــــــور الخل�جي �أتي النار �ان 
اآلن، �ما یالحظ المرء، في وضـع أفضـل حیث یبدو اإلخوان  

نشراح، و�ن �انت ضاعت من العمر ثماني  على شيء من اإل 
 سنوات وتوقفت الودائع عند أرقام غیر قابلة للز�ادة. 

 1988) سبتمبر( أیلول 5 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 القّذافي الم�ادرة المطلو�ة من 

ــة  ـتار�خـ�ة مـتاحـة اآلن أكثر من أي زمن هـناـلك فرصــــــــــــ
نتقال من مرحلة مضــى للقضــ�ة الفلســطین�ة وهي فرصــة اإل

مرحلة أفضــــل �كون فیها للشــــعب الفلســــطیني   إلىالتشــــتت 
 ك�ان أو دولة أو حكومة مؤقتة.

المناخ الدولي  والذي ســـــــاهم في والدة هذه الفرصـــــــة هو
بدل ر میًال نحو الوضـــــــــع المســـــــــتقر والتالعام الذي �ات أكث

ــاه  إالجــــذري الــــذي طرأ على التفكیر الفلســــــــــــــطیني في  تجــ
لتســـــــتقطب رأ�ًا عامًا دول�ًا ما  نتفاضـــــــةاإلالواقع�ة. وجاءت 

 كان للقض�ة الفلسطین�ة أن تستقط�ه من قبل.
بدأنا نرى شــــخصــــ�ات رســــم�ة   نتفاضــــةاإلو�ســــبب هذه 

الفلســـــــطیني، و�دأنا نالحظ  ل�ة تبدي تعاطفًا مع الشـــــــعب دو 
داخـل حكومـات، أو على وجـه الـدقـة،  نقســـــــــــــــامـاتإحـدوث 

 نقسامات.إستهدفت تفادي حدوث إإجراءات مفاجئة 
ــ�ة  وز�ر الدولة البر�طاني للشـــــــؤون   إلىوما جرى �النســـــ

الخــــارج�ــــة د�فیــــد میللر دلیــــل على ذلــــك، حیــــث إنــــه رمز 
ســطیني �ســبب  عاطف مع الشــعب الفلتجاه الدولي الذي تلإل 
تـت هنــالـك . و�عــدمـا �شــــــــــــــف عن تعــاطفــه �ـانتفــاضـــــــــــــــةاإل

شــــــــخصــــــــ�ات رســــــــم�ة أورو��ة تبدي تعاطفها. بل إن وز�ر  
الخــارج�ــة في حكومــة الظــل البر�طــان�ــة فعــل مــا فعلــه د�فیــد  
میللر من دون أن �صـــــــــــی�ه ما أصـــــــــــاب میللر الذي فوجئ 

صـ�ه في إجراء برئ�سـة الوزراء مارغر�ت تاتشـر تنقله من من
تخذته لتطو�ق الغضــــــــب إكان واضــــــــحًا �ل الوضــــــــوح أنها 

رائیلي على العاصــــفة التي أثارها میللر عندما تعاطف  اإلســــ 
 مع الشعب الفلسطیني.

بدأنا نشــــــــــــاهد في   نتفاضــــــــــــةاإلكذلك إننا �ســــــــــــبب هذه 
محـطات تلفز�ون أمیرـ�ا وأوروـ�ا برامج ولقـطات لمصــــــــــــــلحـة 

نلمس أثر هذه البرامج  القضــــــ�ة الفلســــــطین�ة، و�دأنا أ�ضــــــاً 
ــا  متألت هــــذه المحطــــات �ــــاألفالم التي إواللقطــــات عنــــدمــ

�ظهرهـا اللو�ي الصــــــــــــــهیوني العـالمي عـندمـا یواجـه أزمـة مـا 
ــطهاد الذي عوهي األفالم التي تتعلق �اإل اناه الیهود من ضـ

ــتها  الناز�ة مع األخذ في اإل ــور التي عرضــــــ عت�ار أن الصــــــ
یر�ـ�ة ألـقت �عض الظالل محـطات التلفز�ون األورو�ـ�ة واألم

بـــدا فیهـــا الجنود على تلـــك األفالم و�ـــالـــذات اللقطـــة التي 
اإلســــــــــــــرائیلیون �كســــــــــــــرون �ـــــالحجـــــارة مرفق أحـــــد الفت�ـــــة  

ــا أـظـهرت  ــت اـلـظالل ألـنهـــــ ـــطـیـنـیـین. وهـي أـلقـــــ أن اـلـفلســــــــــــ
ضطهاد اإلسرائیلي للفلسطینیین ونحن على أعتاب القرن اإل
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د ازي للیهو ضـــــطهاد النالواحد والعشـــــر�ن أشـــــد وطأة من اإل
 الهتلري. الُحْكمأ�ام 

وفي الصــــــــحافة العالم�ة بدأت تظهر �تا�ات وتحلیالت  
نقســـامات  إنقســـام في التفكیر الیهودي �عدما حدثت إو�وادر 

 الیهودي.فعل�ة في الصف 
ــنا في صــــــدد عرض أمثلة وشــــــواهد ألنها   ونحن هنا لســــ
كثیرة وألنها ل�ســــــت ســــــرًا. لكن الذي �عنینا هو أن الفرصــــــة 

ار�خ�ـــة متـــاحـــة أكثر من أي زمن مضــــــــــــــى للقضــــــــــــــ�ـــة التـــ 
ــین فك  ــًا �عدما أعلن الملك حســـــــ ــوصـــــــ ــطین�ة وخصـــــــ الفلســـــــ

رت�اط مع الضـــــفة الغر��ة المحتلة و�ذلك وضـــــع القضـــــ�ة  اإل
 ها.في أیدي أصحاب

وفي الوقت الذي تكون الفرصـــــة متاحة و�هذا الوضـــــوح 
ــام قد التام نجد الصـــــــــف الفلســـــــــطیني في حالة من اإل نقســـــــ

 على هذه الفرصة. تنعكس آثاره
ســــت�شــــر الكثیرون خیرًا �مناســــ�ة ذ�رى ثورة الفاتح إولقد 

هو الزع�م    القّذافي معمرمن سـبتمبر على أسـاس أن العقید 
أفضل العالقات �كل قادة العمل العر�ي الوحید الذي تر�طه 

ــةاإلالفلســـــــــطیني. فهو مع  ــالكة مع  نتفاضـــــــ وله خطوط ســـــــ
ل الت�ار المســـــــــــــتقلین وهو صـــــــــــــاحب �لمة مســـــــــــــموعة داخ
ر�ل وأبو الفلسطیني المتطرف �ما أن له دالة على أحمد جب

 -موســــــــــــــى.. وفي الوقـت نفســـــــــــــــه إن م�ـاه الجـدول اللیبي 
ضــــــــى  الفلســــــــطیني الشــــــــرعي صــــــــاف�ة أكثر من أي وقت م

 �معنى أن قادة فتح یر�دون أطیب العالقة معه.
ــفات تحتاج  ترجمة فور�ة وعمل�ة   إلىومثل هذه المواصــــ

المتوقع خالل تواجـــــد قـــــادة العمـــــل  �حیـــــث إنـــــه �ـــــان من
سـطیني في طرابلس لمناسـ�ة ذ�رى الثورة اللیب�ة أن �قوم  الفل

�م�ادرة تحقق موقفًا فلســـــــــــطین�ًا موحدًا. ولكن  القّذافيالعقید 
ــكل    القّذافيلذي فاجأ الكثیر�ن هو أن العقید ا ــرف �شــــــ تصــــــ

 محاید، األمر الذي جعل اللقاء المطلوب ال �حدث.
بله لو أن المســــألة مســــألة ر �ان �مكن تقومثل هذا األم

مكــان فقط، أي إن لیب�ــا هي الــدولــة العر��ــة الوحیــدة التي 
�مكن أن یتواجــد على أرضــــــــــــــهــا وفي وقــت واحــد �ــل قــادة 

 طیني بتناقضاتهم وتنوع وجهات النظر.العمل الفلس
كــذلــك إن مثــل هــذا األمر �ــان �مكن تقبلــه لو أن دور 

ه األمین العـام ر اـلذي �مـارـســـــــــــــ هو مـثل اـلدو  الـقّذافيالعقـید 
ــات العراق�ة    اإلیران�ة -لألمم المتحدة د�كو�ار في المفاوضـــ

 الم�اشرة في جن�ف.
ان ل�س �ذلك. وقبل ســـــــــنوات � القّذافيلكن دور العقید 

تـ�ار فلســــــــــــــطیني في وجـه تـ�ار  إلىمن الطب�عي أن ینحـاز 

" القـّذافيآخر لكنـه في توجهـه الجـدیـد اـلذي تتقـدم ف�ـه "دوـلة 
" مطــالـب بتوظ�ف الورقـة التي بین یـد�ــه  القــّذافي"ثورة لى ع

ــلحة  ــةاإللمصـ ــة التار�خ�ة  نتفاضـ ــلحة الفرصـ . و�التالي لمصـ
 سطین�ة.المتاحة اآلن أكثر من أي زمن مضى للقض�ة الفل

وهــذه الورقــة تتلخص في أن قــادة العمــل الفلســــــــــــــطیني  
 إلىقســـمان: قســـم على عالقة طی�ة جدًا معه وقســـم �ســـعى 

 ی�ة معه.عالقة ط 
 القـّذافي معمرفهـل تحـدث الم�ـادرة المطلو�ـة من العقیـد 

 ما دام قادرًا علیها؟
لعل وعســــــى نســــــمع بذلك قر��ًا، خصــــــوصــــــًا أن توحید  
موقف قادة العمل الفلســـــطیني ســـــ�كون موضـــــع ترحیب من 
كـــل األنظمـــة العر��ـــة التي �ـــاتـــت ترى أن أع�ـــاء الحكومـــة 

عب  األنظمة من متاطمئنانًا لهذه إالفلســــــــــــــطین�ة ت�قى أكثر 
ــطیني. بل إن هذه األنظمة ترى أنه �عد   العمل الثوري الفلسـ

ــة الخل�ج وتوقف الحرب  ظهور بوادر الســــــــــــــالم في منطقــ
ــات العمــل الثوري   اإلیران�ــة -العراق�ــة  لن تتحمــل منغصـــــــــــــ

عت�ار أع�اء الحكومة ســــــــــــتعداد إلإالفلســــــــــــطیني لكنها على 
ه  ترم�م ما دمرتـ  هتمامها �إعادةإ الفلســــــــــــــطین�ة جزءًا من بند 
 الحرب في أكثر من مجال.

العقـید   وقـبل دخول الثورة اللیبـ�ة عـامهـا العشــــــــــــــر�ن �ـان
غیر مهتم �مـــا یر�ح األنظمـــة العر��ـــة ألنـــه �ـــان  القـــّذافي

�فضـــل التغر�د خارج الســـرب، أما �عد إعادة النظر األخیرة،  
�ـات یرى  القـّذافيالتي لم تنتـه فصــــــــــــــولهـا �عـد، فـإن العقیـد 

 إلىلهم عرب... من المح�ط جح أن الجم�ع في اعلى األر 
 الخل�ج.

 1988) سبتمبر( أیلول 12 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 �اسر عرفات الجدید

ــبورغ  ــتراســــ ــر عرفات من ســــ ــتعداده  إعندما �علن �اســــ ســــ
لمفاوضــــــــات ســــــــالم مع إســــــــرائیل في األمم المتحدة أو في 

من، إحـدى اـلدول الخمس دائمـة العضــــــــــــــو�ـة في مجلس األ
فإنه یؤ�د �ضع حقائق لعل أهمها على اإلطالق أن عرفات 

ــالـــة ال یبـــدي الحلول  إلى�ـــات أكثر میًال  الواقع�ـــة وهي حـ
 إلى�عد أن �كون وصــل   ســتعدادًا لألخذ بها إالَّ إرجل الثورة 

قتناع �أن المحاوالت السـ�اسـ�ة �جب أن تعطى فرصـتها،  اإل



206 
 

ضـــــــع ســـــــنوات و�أن العالم العر�ي �ع�ش مرحلة قد تطول ل�
 وتقوم على تغلیب المفاه�م الواقع�ة على األحالم الثور�ة.

ال العـــالم العر�ي وتكون القوتـــان وعنـــدمـــا تكون هـــذه حـــ 
ــوف�اتي والوال�ات المتحدة،  تفقتا على إالكبر�ان، اإلتحاد الســــ

ــل�ة من الوفاق فإن  ــا �عد اآلن على قاعدة صـــــــــ أن یتعا�شـــــــــ
ت آخر ـ�إـبداء  رجـل الثورة �صــــــــــــــ�ح مطـالـ�ًا أكثر من أي وقـ 

تفهم لألوضـــــــــــــاع الجدیدة الســـــــــــــائدة في مح�طه وفي العالم 
 الخارجي.

ــح�ح أن  ــفة الم�ادرة  وصـ خطوة عرفات التي تكتســـب صـ
دوا لها في أكثر من ل�ســــــــــت جدیدة وأن المســــــــــتشــــــــــار�ن مهَّ 

مناســــ�ة لعل أهمها مقالة �ســــام أبو شــــر�ف من جهة، ولقاء 
ــعید �مال مع الرئ�س األمیر�ي  ــابق هاني الحســــــن وســــ الســــ

أن طرحهـا �ـالطر�قـة التي  ج�مي �ـارتر من جهـة أخرى إالّ 
 أمرًا �الغ األهم�ة.طرحها �اسر عرفات تبدو 

�ـــأن مقـــاالت   اإلفتراضوقبـــل هـــذه الم�ـــادرة �ـــان �مكن 
ــر�حاتهم ولقاءاتهم ال تعكس �الضـــــرورة   ــار�ن وتصـــ ــتشـــ المســـ
رأي رئ�س اللجنـة التنفیـذ�ـة لمنظمـة التحر�ر الفلســــــــــــــطین�ـة،  

ــتشـــــــــــار�ن �انوا  اإلفتراضالم�ادرة �جوز  لكن �عد أن المســـــــــ
 �مهدون للم�ادرة بتكل�ف رسمي.

على مســألة التوقیت   الُحْكمن من الســابق ألوانه وقد �كو 
هذه الم�ادرة وهل أن طرحها في الوقت الذي  إلى�النســـــــــــ�ة 

الرئاســة األمیر��ة من نهایتها أكثر  إنتخا�اتقتر�ت معر�ة إ
أن األمر المؤ�ـد هو  ر، إالَّ جـدوى من طرحهـا في وقـت آخ

أن الم�ادرة وضـــــــــعت �اســـــــــر عرفات في مكانة جدیدة وفي 
لغـة التحر�ر   إلىدیـد، �معنى أنـه لن �عود �عـد اآلن دور جـ 

والحل الذي ین�ع من فوهة البندق�ة.. �ما أن هامش التكت�ك 
 لن �عود رح�ًا مثلما �ان من قبل.

فات على وهذه الصـورة الجدیدة التي أطال بها �اسـر عر 
الزعامة الفلسـطین�ة   العالم من سـتراسـبورغ، وهي صـورة رجل

ي بدأه رجل الثورة الفلسـطین�ة، سـتكون الذي �كمل الدور الذ
رت�اح العرب. ومن المؤ�د إموضــــع ترحیب العالم وموضــــع 

أن حجــة أي أطراف دول�ــة ســــــــــــــتكون �عــد م�ــادرة عرفــات 
ــائدة عن اإل رهاب األورو��ة ضـــع�فة ولن تســـتمر النغمة السـ

واإلرهابي ما دام �اســــــــــر عرفات ینادي من ســــــــــتراســــــــــبورغ  
صــ�غة   إلىتهدف الوصــول  �مفاوضــات مع اإلســرائیلیین تســ 

معقولة وأن تتم هذه المفاوضــــــــــات في األمم المتحدة أو في 
إحــدى الــدول الخمس دائمــة العضــــــــــــــو�ــة في مجلس األمن 
وهي الوال�ات المتحدة واإلتحاد الســوف�اتي و�ر�طان�ا وفرنســا  

قترح أن تتم  إأنه عندما  اإلفتراضالصــــین.. ومن الطب�عي و 

س المشار إلیها فإنه �ان المفاوضات في إحدى الدول الخم
�قصـــد أمیر�ا في الدرجة األولى أو بر�طان�ا أو فرنســـا. ولم 

 �كن �قصد اإلتحاد السوف�اتي أو الصین على اإلطالق.
ما  العر�ي ســ�كون شــامًال � اإلرت�احكذلك من المؤ�د أن 

ــجلون مواقف لفظ�ة  في ذلك الذین قد �ظه رون العكس و�ســـ
اآلن على أنها تدخل في ســـــــــینظر إلیها الفلســـــــــطینیون �عد 

ــؤونهم الداخل�ة، وأنه مثلما أن �ل دولة عر��ة ترفض أن  شـــ
یتدخل آخرون في شــــــــــــؤونها فإن الفلســــــــــــطینیین �عد م�ادرة  

أي طرف عر�ي �عترض    إلىعرفات األورو��ة ســــــــینظرون 
ــؤون   م�ادرة أو یتحفظ علیها علىعلى ال أنه تدخل في الشــــــــ

 الداخل�ة الفلسطین�ة.
ــ�كون  ــامًال فألن الم�ادرة   اإلرت�احأما لماذا ســـ العر�ي شـــ

التي ســجلها عرفات في ســتراســبورغ تنســجم مع نظرة أكثر�ة  
األنظمة العر��ة للقضـــــــــــــ�ة الفلســـــــــــــطین�ة، فضـــــــــــــًال عن أن 

ي الس�اسي، �ما لتزامات هذه األنظمة نحو العمل الفلسطینإ
ــة و�كل   ــراحة والوضـــــوح �اســـــر  طرح خطوطه العر�ضـــ الصـــ

لجــدیــد في ســــــــــــــتراســــــــــــــبورغ، ت�قى أقــل وطــأة من عرفــات ا
ــة  اإل ــل الفلســــــــــــــطیني الثوري وحتى ثور�ـ ــات نحو العمـ لتزامـ

 مكن األخذ والرد معها.�عرفات نفسه التي 
ــر    �لىو  ــوء م�ادرة �اســــــ ذلك إن األنظمة العر��ة في ضــــــ

رج �ـعد اآلن عـندـما تثیر قضـــــــــــــــ�ة  عرـفات لن تشــــــــــــــعر ـ�الح
ــطین في المحادثات التي تجر�ها م العالم. وفي  ع دولفلســــــــ

الماضـي �انت هذه األنظمة تحتار في طر�قة طرح القضـ�ة 
الفلسـطین�ة خشـ�ة أن �حدث تقاطع بین طر�قة طرحها و�ین 

ستطاعة أي إما تر�ده الق�ادة الفلسطین�ة. أما �عد اآلن ففي 
ــؤول عر�ي �جري محا دثات في هذه الدولة أو تلك أن مســــــــــ

ــطین�ة من  ــ�ة الفلســ ــرورة  یتحدث �طالقة عن القضــ زاو�ة ضــ
إجراء مفـــاوضــــــــــــــــات بهـــدف التعـــا�ش �مـــا طرح األمر في 

 ستراسبورغ �اسر عرفات الجدید.
وصـــــــــح�ح أن الم�ادرة األورو��ة التي طرحها عرفات لم 

أن   تأخذ حتى اآلن فرصـــــــتها من قبل اإلعالم األجنبي. إالَّ 
ــائــل اإلعالم في الوال�ــات المتحــدة   إلى�عود  ذلــك أن وســـــــــــــ

حـد مـا.  إلىـ�ة مـتأثرة ـ�القرار الیهودي ومعظم اـلدول األورو�
ومن الواضــــــــــــــح أن هـذا القرار لم ینـته �عـد من تقو�م مـ�ادرة 
عرفـات ولم �حـدد أســــــــــــــلوب التعـامـل معهـا. وهـذا مـا حـدث 

 إلىالتي لقیت في البدا�ة الكثیر من التجاهل   نتفاضــــــــــــــةلإل 
ــةاإلأن أثبتت  جدیتها فبدأ اإلعالم یهتم بها و�دأت  نتفاضــــــــــ

 تحدث ثقو�ًا في جدار الصهیون�ة.
ــةاإلومن المؤ�د أن ما أحدثته  ــامات  إمن  نتفاضــــــــ نقســــــــ
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داخل الرأي العام العالمي وداخل إسـرائیل نفسـها �ان نت�جة 
ــ�ة  ــ�حدث    إلىأنها أكدت أهمیتها. و�النســـــ م�ادرة عرفات ســـــ

ــًا إذاعلى األرجح الشــــيء نف ــه لها، خصــــوصــ نحن أخذنا  ســ
 لما �ان للم�ادرة أن ُتطرح. نتفاضةاإلعت�ار أنه لوال في اإل

هي التي أفرزت الم�ـادرة، فـإن  نتفـاضـــــــــــــــةاإلومثلمـا أن 
تتواصـل ألنها التعبیر   نتفاضـةاإلم�ادرة سـتراسـبورغ سـتجعل 

، أو أن م�ادرة عرفات في نتفاضـــــةاإلالســـــ�اســـــي عن هدف 
ــبورغ هي إذا جا ــتراســــــــ ــحة ز القول األیدیولوجســــــــ �ة الواضــــــــ

 .نتفاضةلإل المعالم 
ــذه  ــل هـ ــاهـ ــالم تجـ ــب على العـ وســــــــــــــ�كون من الصــــــــــــــعـ
األیـــدیولوج�ـــة.. ومن الصــــــــــــــعـــب على أمیر�ـــا في الـــدرجـــة 
األولى... وعندما ســتهتم أمیر�ا یبدأ قطار الحل الفلســطیني  
رحلتـه التي نـأمـل أن تكون أقـل طوًال من رحلـة قطـار الحـل 

 إلىرب المحطـات اـلذي �ـانـت جن�ف أق يیراناإل -العراقي 
المنطقة فإذا �قرار غیر مبرر وغیر مفهوم ینقل المفاوضات 

 أ�عد نقطة وهي نیو�ورك. إلىالم�اشرة 

 1988) سبتمبر( أیلول 26 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 سوار الذهب اللبناني

ل الـدقـائق األخیرة من أنهى الرئ�س اللبنـاني أمین الجمیّـ 
�قرار من  1988) ســــــــــــــبتمبر( أیلول 22یوم الخم�س  والیتـه

ف �موج�ه قائد الج�ش العماد م�شـال عون �ضـعة أسـطر �لَّ 
تشـكیل الحكومة من  إلىبتشـكیل حكومة و�ادر قائد الج�ش 

القادة العســكر�ین الك�ار وفق الصــ�غة التقلید�ة �حیث تتمثل  
 حكومة.الطوائف اللبنان�ة في هذه ال

ــتطاعة هذا إو�ان في  شـــــــكل طوق النجاة  القرار أن �ســـــ
درجــة اإلذالل  إلىاللبنــانیین الــذین أنهكتهم  إلى�ــالنســــــــــــــ�ــة 

ــا�ط   ــنة لوال أن الضـ ــرة سـ الحرب القذرة الدائرة منذ ثالث عشـ
إعتذروا عن قبول السني والضا�ط الش�عي والضا�ط الدرزي  

 طوائفهم.نسجامًا مع الموقف العام الذي تتخذه المهمة إ
على أســــــــاس أن ��ة العســــــــكر�ة تقوم وفي العادة إن التر 

ــِّ  ــأمر األدنى وأن األدنى ینفــ ــذي األعلى �ــ ذ األمر. لكن الــ
حدث هو أن الضـ�اط الثالثة لم �علنوا العصـ�ان على القائد 
األعلى ألن ما �مكن للواحد منهم رفضـــه �ضـــا�ط �مكن له 

ــال ــه �تكل�ف �منصــــب وزاري. والعماد م�شــ عون  أن یرفضــ

�ـاألحرى   هم �مهمـة عســــــــــــــكر�ـة أواهم وزراء ولم �كلفســــــــــــــمـَّ 
 بواجب عسكري.

ــ�اط الثالثة تجاو�وا مع التكل�ف وتـصـــــ  وا رفولو أن الضــــ
و�مـا لو أن األمر المو�ول إلیهم هو أمر عســــــــــــــكري هـدـفه 

نتشــــــــال لبنان من الهاو�ة لكانوا ظهروا في عیون الشــــــــعب إ
ــه لو  ــذلـــك إنـ ــال. �ـ ــا لو أنهم أ�طـ ــاني �مـ ــاد اللبنـ أعلن العمـ

ــال عون منذ ا الحكومة للحظة األولى لتكل�فه بترؤس م�شـــــــــــ
أنـه ســــــــــــــ�قوم هو وزمالؤه الضــــــــــــــ�ـاط الق�ـادیون في الج�ش 
ــوار  ــیر عبد الرحمن ســــــــــ اللبناني �الدور الذي قام �ه المشــــــــــ
الذهب وزمالؤه الضــ�اط الق�ادیون في الســودان لكان أحدث 

 ه لبنان�ة وعر��ة ودول�ة.حالة تن�ُّ 
، منها أن صــــــة ما زالت ســــــانحة لعدة أســــــ�ابولكن الفر 

ستقالل�ة وهذا �جعل القبول إذات میول    المجموعة العسكر�ة
العر�ي بها مضــــــــــــمونًا، ومنها أن المجموعة العســــــــــــكر�ة لم 
تســـــــجل على نفســـــــها تورطًا في لع�ة أطراف الصـــــــراع غیر 

،  اإلرت�ــاحاللبنــان�ــة وهــذا �جعــل الحكــام العرب �شــــــــــــــعرون �ــ 
الدول العســــكر�ة لها شــــأنها في معظم ومنها أن المؤســــســــة  

ــكل م�ا ــواء �شــــ ــر وهذا �جعل  العر��ة ســــ ــر أو غیر م�اشــــ شــــ
التفاهم مع حكم �قوده عسـكر�ون في لبنان ممكنًا خصـوصـًا 

نتقالي  إعلى أساس أنه مؤقت أو أنه  الُحْكمإذا تصرف هذا 
 وأن العماد م�شال عون هو سوار الذهب اللبناني.

م عســـــــــــكري  كْ ذلك إن اللبنانیین ضـــــــــــمنًا هم مع حُ   �لىو 
�ین بتكو�نهم هم ضــــد المیل�شــــ�ات  ســــاس أن العســــكر على أ

ــ�ات التي  ــكلة لبنان في ظاهرة المیل�شـــــــــ وأنه ما دامت مشـــــــــ
ــرت وتحولت  إ ــتشـــ مراكز قوة تحول دون تحقیق الحل  إلىســـ

ألنها في أي صــــ�غة ســــتدفع الثمن، فإن مجيء العســــكر�ین 
خاللها إنهاء ظاهرة المیل�ش�ات هو موضع   نتقال�ة یتمإلفترة 

لضــــــــمني للبنانیین الذین �عانون من وطأة الحرب الترحیب ا
 الثالث عشر على التوالي. للعام

ــانیین مع أي عســــــــــــــكر�ین   لكن ذلــــك ال �عني أن اللبنــ
ــكر�ین هدفهم تحقیق   ــكون بزمام األمور. إنهم مع عســـــ �مســـــ

قول إن . ومن هنـا الالُحْكم إلىالخالص ول�س الوصــــــــــــــول 
ــال عون لو أوحى �أنه یرى في تجر� ــوار العماد م�شــــــــ ة ســــــــ

 إلىرتاح اللبـنانیون والعرب  إالذهب أمثولة �حـتذى بـها لـكان  
ذـلك، ولكـان ـبدا هو ورـفاـقه على أنهم فر�ق إنـقاذ ور�مـا �ـان 

جانب  إلىرفاقه الضـــــــــــ�اط المســـــــــــلمون الثالثة آثروا ال�قاء 
ــدهم على اإل ــائـ ــذ في اقـ ــذا مع األخـ عت�ـــار أن إلعتـــذار. هـ

هب بل وأكثر العماد م�شـــــــال عون قد �كون مثل ســـــــوار الذ
وأنه تكل�فه برئاسة الحكومة أمر �ختلف    الُحْكمزهدًا منه في  
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عن المنصــــــــــــب الذي تواله ســــــــــــوار الذهب. ومع األخذ في 
ــًا أن ـقاـئد الج�ش اللبـناني المعین في إـطار اإل عتـ�ار أ�ضــــــــــــ

ــح ــًا للحكومة قال في أول مؤتمر صــــ ــرعي رئ�ســــ افي یوم شــــ
�عد یومین من تكل�فه    1988أیلول (ســــــــبتمبر)  24الســــــــبت 

مهمة �المًا یتوافق مع ما نشـــــــــــــیر إل�ه ومع التوجه الذي �ال
بـدأه وحـافظ عل�ـه حتى اللحظـة األخیرة المشــــــــــــــیر ســــــــــــــوار 
ــال عون:  ــحافي قال العماد م�شـــ الذهب. وفي المؤتمر الصـــ

ــورة  إ"إن الهدف من حكومته هو تأمین  ــلطة �صـــــ نتقال الســـــ
ــل�مة ومتجردة وتوفیر األمن إل ــر�عة وســـ ــ�ة   نتخا�اتســـ رئاســـ

ــیره ولن  ــاوم على مصــ ــعبنا أننا لن نســ حرة. ونحن نتعهد لشــ
 نتر�ه في مهب الر�ح...".

أن التشــــــك�ك �الحكومة العســــــكر�ة التي  نت�اهوالالفت لإل 
یترأســــها العماد م�شــــال عون أتى من الحكومة المدن�ة التي 

. ومحور التشـك�ك هو مسـألة یترأسـها الد�تور سـل�م الحص.
ي تحتمل األخذ والرد على أســـاس أن المطلوب الشـــرع�ة الت

في هذه المرحلة ل�س شـــــــــــرع�ة ال قدرة لها على الحل و�نما 
ل منها الحل.. واللبنانیون في أكثر�تهم  شـــــــــــ�ه شـــــــــــرع�ة یؤمَّ 

الساحقة مقتنعون �أن حكومة ش�ه شرع�ة وقادرة على الحل 
ة وال قدرة لها على شـــــــيء  ت�قى أفضـــــــل من حكومة شـــــــرع�

یل�شـ�ات وَمن وراء هذه المیل�شـ�ات �ما لو أنها وتتقاذفها الم
 كرة وأن لبنان ملعب لم�اراة ال تنتهي.

ــتط�ع لبنان أن �حل   و��قى أن المرء �ان یتمنى لو �ســـــــــ
ــ�ة و�تم  ــتعصـــ ــ�ه المســـ ــ�ه �ل إأزمته شـــ نتخاب رئ�س ترتضـــ

نتهت و�رر إ لاألطراف.. أما و�ن وال�ة الرئ�س أمین الجمیّ 
في ظروف مماثلة الرئ�س األسبق  الرئ�س سا�قة أقدم علیها 

قائد الج�ش اللواء   إلىالراحل �شــــــــــــــارة الخوري عندما أو�ل  
فؤاد شــــهاب مهمة تشــــكیل حكومة عســــكر�ة فإن ذلك �جب  

ــع  ــهاب عمل  اإلرت�احأن �كون موضـ ــًا أن فؤاد شـ ــوصـ خصـ
ــ�فعله وهو تأمین ــال عون �أنه ســ نتقال  إ �ما �عد العماد م�شــ

 تجردة.السلطة �صورة سر�عة وسل�مة وم
لتزام اللواء فؤاد شـــــــهاب �المهمة إوللتذ�یر فإنه �فضـــــــل 

ــارة الخوري إلـ�ه وـتأمین  نتخـاب  إالتي أو�لهـا الشــــــــــــــ�خ �شــــــــــــ
بتهجوا إالرئ�س األســبق الراحل �میل شــمعون فإن اللبنانیین 

�عد شـــــمعون، و�ان   الُحْكمم �اللواء فؤاد شـــــهاب عندما تســـــلَّ 
 ستقرار.�عهده عهد رخاء و 

ــة لم تنتــه. قــد ت�قى حكومــة العمــاد ن الاوتكرارًا  فرصـــــــــــــ
ــال عون وتتحول  أمر واقع في مواجهــة حكومــة  إلىم�شـــــــــــــ

الد�تور ســـــل�م الحص، ور�ما ال ت�قى. ولكن من المؤ�د أنه 
ــك   ــك �التقالید التي تمســ كلما أكد قائد الج�ش اللبناني التمســ

لتفافًا من الناس إسوار الذهب في السودان وجد بها المشیر 
لتفاف المیل�شــــــــــ�ات وَمن �قف وراءها إ�مواجهة  حوله �فیالً 

 عل�ه.
یتــأمــل و�تــذ�ر، هــذا مع األخــذ في    أنول�س أمــامــه إالّ 

م �قوده  كْ نتقال�ة بین حُ إعت�ار أن ســـــــوار الذهب �ان فترة اإل
بینما  �عدها،  الُحْكمم األحزاب الذي تســــــــــــلم كْ عســــــــــــكري وحُ 

وعهد نتـقالـ�ة في لبـنان هي بین عـهد المیل�شـــــــــــــــ�ات الفترة اإل
ــتعید ف�ه الشـــــــــــــرع�ة هیبتها ودورها و�الذات شـــــــــــــرع�ة   تســـــــــــ
المؤســــســــة العســــكر�ة التي ت�عثر لبنان �عدما تعرضــــت هذه  

التمز�ق. ومنذ ذلك الحین والمعر�ة الخف�ة  إلىالمؤســـــــســـــــة 
ــأـلة عـدم تمكین الج�ش  ــأـلة... مســــــــــــ ـتدور حول هـذه المســــــــــــ

 للبناني من أن �ستعید عافیته ووحدته و�نهض بلبنان.ا
تعترض المیل�شــــــــــــ�ات وَمن وراءها على حكومة  وعندما

ن أجـل أّال �حـدث النهوض وألنـها یترأســــــــــــــهـا ـقاـئد الج�ش فمِ 
ترى أن ما حدث هو أن قائد الج�ش أص�ح رئ�سًا للبالد...  

 إنما �منصب رئ�س وزراء.

 1988) أكتوبر( ولتشرین األ 3 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 مجلس المواقف غیر الود�ة للعرب 

ض  قبـــل أ�ــام وافق مجلس الشــــــــــــــیوخ األمیر�ي على فرْ 
ســـــــتعمل  إعلى العراق �حجة أن العراق  إقتصـــــــاد�ةعقو�ات 

أســــــــلحة ��م�او�ة ضــــــــد متمردین من األكراد. وهذه ل�ســــــــت 
المرة األولى التي تصــــــدر فیها عن المجلس مواقف ل�ســــــت  
لمصـــــلحة العرب. ذلك أن تار�خ المجلس حافل �كل ما من 

ــأنه أن یلحق الـضـــــ  رر �العرب. بل إن اللو�ي المتعاطف شــــ
ــد أي محاولة لتصـــــــح�ح   ــرائیل داخل المجلس یرصـــــ مع إســـــ

ــار العال   إلىالعر��ـــة التي تحتـــاج  -قـــات األمیر��ـــة مســــــــــــــ
ختلطت فیها األمور �حیث لم �عد من إتصـــــــــــــح�ح لكثرة ما 

الممكن معرفة ما إذا �انت سـ�اسـة مجلس الشـیوخ األمیر�ي  
على قاعدة إ�قاء العالقات  إزاء منطقة الشــرق األوســط تقوم

 دائمة التوتر بین العرب واإلدارة األمیر��ة.
لتذ�یر �مواقف وشـــــــــواهد على ولســـــــــنا هنا في معرض ا

األســلوب الذي یت�عه مجلس الشــیوخ األمیر�ي. فهو مجلس  
منحاز وهو ال �كن أي مشــــــاعر ود تجاه القضــــــا�ا العر��ة.  

ــذا ال ــار�خ هـ ــه ل�س في تـ ــك هو أنـ ــل على ذلـ ــدلیـ مجلس والـ
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موقف واحد منصــــــــف للعرب، ونقول ذلك على أســــــــاس أن 
راحــــل) أنور الرعــــا�ــــة التي أحــــاط بهــــا المجلس الرئ�س (ال

الســادات في �عض المراحل لم تكن تكر�مًا لمصــلحة عر��ة  
لهـا الســـــــــــــــادات و�نمـا �ـانـت مكـافـأة لـدور قـام �ـه الرئ�س  �مثِّ 

 ستفادت منه إسرائیل في الدرجة األولى.�المصري الراحل و 
وال یـتذ�ر المرء موقـفًا ودـ�ًا واحـدًا من هـذا المجلس تجـاه 

حفظات و�التوصـــــــ�ات  القضـــــــا�ا العر��ة. وســـــــجله حافل �الت
ــفة المعاق�ة و�القرارات التي تمنع حصـــــول هذه   التي لها صـــ
اـلدوـلة العر�ـ�ة أو تـلك على صــــــــــــــفـقة ســــــــــــــالح من الوالـ�ات 

 المتحدة.
 ولو �ــانــت لمجلس الشــــــــــــــیوخ األمیر�ي �عض المواقف

عتـ�ار أن الود�ة تجـاه القضــــــــــــــا�ا العر�ـ�ة لجـاز األخذ في اإل
نــه �میــل نحو التوازن الحق�قــة أو أ إلىهــذا المجلس منحــاز 
 في أحكامه الس�اس�ة.

ــیوخ األمیر�ي الذي یتخذ موقفًا �الغ  هذا هو مجلس الشـــ
الســــــــوء في الوقت الذي �طالب الرأي العام العر�ي الوال�ات 

ل واقعي للقضـــــــ�ة  من أجل حْ المتحدة �مواقف أكثر حســـــــماً 
  اإلیرانـ�ة -الفلســــــــــــــطینـ�ة وحـل أكثر واقعـ�ة للحرب العراقـ�ة 

 ي لبنان.والوضع ف
ــ�ة الســـــــالم بین   وهذا الموقف ســـــــيء ألنه ال �خدم قضـــــ

وال �ســـــاعد على إ�جاد الحل الواقعي للقضـــــ�ة   �یرانالعراق و 
 الفلسطین�ة وال إ�جاد الحل الواقعي اآلخر للوضع في لبنان.

أنه في    إلىول �أنه ال �خدم قضــــــ�ة الســــــالم �ســــــتند والق
ــوء  ــارضــــ راق العســــــكري في الحرب الذي حققه الع  اإلنتصــــ

امفإن الرئ�س  عت�ارات موضـــوع�ة، إ حســـین �ات، لعدة   صـــدَّ
مطـال�ـًا بـدور جـدیـد یتعـاطى من خاللـه ب�عض المشـــــــــــــــاكـل 
والقضـــــا�ا العر��ة العالقة. وفي الســـــنوات الثماني الماضـــــ�ة 

لحرب وشـــراســـة الهجمة التي واجهها العراق كانت مشـــاغل ا
ــا�ــا  ــاكــل والقضـــــــــــــ  اإلهتمــامتحول دون إعطــاء هــذه المشـــــــــــــ

ف إطالق النـــار وب. أمـــا �عـــدمـــا تم اإلتفـــاق على وقْ المطل
ــا�ا  و�دأت المفاوضـــــات الم�اشـــــرة فإن دور العراق مع القضـــ
والمشــــــــاكل العالقة ســــــــ�كون أكثر حیو�ة و�ما �ســــــــاعد على 

ا و�الذات القضــــ�ة الفلســــطین�ة في إ�جاد حلول لتلك القضــــا�
والقدرة على إ�قائها مســــــــتمرة والقضــــــــ�ة  نتفاضــــــــةاإلضــــــــوء 
ــرًا  اللبنان� ــوء األثر الذي تر�ه خروج العراق منتصــــ ة في ضــــ

في الحرب على میزان القوى وطب�عة الصــــــراع في الســــــاحة 
 اللبنان�ة.

ل عــدم إتــاحــة الفرصـــــــــــــــة أمــام الــدور و�بــدو أنــه من أجْــ 
ــتند العراقي الجدید ال نتصـــــار عســـــكري فاجأ الدول إ  إلىمســـ

ــ�ة   ــرائیل وأوجد حالة من الطمأنینة في النفســــــــــ الكبرى و�ســــــــــ
ــغوًال �أموره   العر��ة، �ان ال بد من اإل�قاء على العراق مشــــــــ
ــة  ــانـــت حملـ ــه، فكـ ــدة عل�ـ ــدیـ ــة جـ ــد من فتح جبهـ ــان ال بـ و�ـ

"الورقة الكرد�ة". وعندما نتأمل في  بالتشـــــــــــــهیر �ه والتلو�ح  
أة  عتمده مجلس الشــیوخ األمیر�ي تحت وط إ األســلوب الذي  

ــرائیل داخل المجلس یتبین لنا أن  اللو�ي المتعاطف مع إســـــــ
�ة  ما حدث لم �كن حملة و�نما هو عدوان لن تكون آثاره طیِّ 

ــیرة العالقات العراق�ة  األمیر��ة التي لم تغادر   -على مســــــــــ
ــل غرفة العنا�ة الفائقة التي ترقد فیها منذ ثالث   في األصــــــــــ

ــنوا ــتمرارت نت�جة ســـ علمًا  إیرانعلى  المراهنة األمیر��ة إســـ
حــد مــا �عــد أن حســــــــــــــم الرئ�س   إلى�ــأن المراهنین تراجعوا 

ام  الُحْكمحسـین عنصـر التفوق لمصـلحة العراق ووضـع  صـدَّ
ف إطالق النار ي أمام الخ�ار الذي ال بد منه وهو وقْ یراناإل

 ر المفاوضات الم�اشرة.إتفاق عبْ  إلىوالتوصل 
 -لعراق�ــة نتكــاســـــــــــــــة في العالقــة ان هــذه اإلذلــك ا �لىو 

األمیر��ــة تبــدو في �عض جوانبهــا نجــدة من جــانــب اللو�ي 
الكاره للعرب وقضـــــــــــا�اهم داخل مجلس الشـــــــــــیوخ األمیر�ي  

على أمل أن تحقق في السـلم ما خسـرته في الحرب.  یرانإل
ــیوخ األمیر�ي   أما لماذا هي نجدة فألن موقف مجلس الشـــــــــــ

ــ�ُ  لبلة �حیث تتردد قطاعات عر�ضـــــــة من حدث �عض البســـــ
على أســــاس  الُحْكمفي الضــــغط على    إیرانیین داخل یراناإل

أن مجلس الشــــــــــــــیوخ في الـدولـة الكبرى (الوال�ـات المتحـدة) 
ي،  یراناإل  الُحْكمتخذه ضــــــــد العراق مع إ�قف �اإلجراء الذي 

وأنه ما دام األمر �ذلك فمن األفضــــــــل الصــــــــبر قلیًال على 
ــا نجـــدة ألن موقف مجلس الشــــــــــــــیوخ . �مـــ الُحْكمهـــذا  ا أنهـ

ي في جن�ف، والمحاصر یرانألمیر�ي س�جعل المفاوض اإلا
ــًا نحو   �موقف عراقي موضــــــــــــــوعي ومنطقي، أكثر جنوحـــ
المعـاـندة ورفض الصــــــــــــــ�غ التي تحقق الحـل المتوازن، و�ـل 

�ــة طو�لــة بــدًال إیران -ذلــك بهــدف أن تحــدث هــدنــة عراق�ــة 
 من حل دائم وشامل.

ف مجلس الشــــــــــــــیوخ األمیر�ي �حـدث في  و��قى أن موق
ال یتحمـــل المواطن العر�ي في العراق وخـــارج العراق  وقـــت

ــارب الذي تر�ه أي محاولة تشـــــــــــو�ش لألثر الطیِّ   اإلنتصـــــــــ
ل ذلـك فـإنـه موقف العراقي في النفســــــــــــــ�ـة العر��ـة. ومن أجْـ 

�ـل األطراف التي ســـــــــــــــانـدت العراق في الحرب  إلىه موجـَّ 
 المفروضة عل�ه.

ة الســــــــــفیرة األمیر��ة الجدیدة في العراق ســــــــــتطاعإوفي 
حكومتهـا   إلى عتمـادهـا قبـل أ�ـام أن تنقـلإ التي قـدمـت أوراق 

الذي أحدثه في العراق الموقف   صـــــــــورة عن األثر الســـــــــيء



210 
 

الذي اتخذه مجلس الشــــیوخ األمیر�ي. وقد توضــــح الســــفیرة  
تي سـتجد في العراق �م أن شـأن المرأة أسـاسـي جدًا و�ان ال

جت�ــاز ســــــــــــــنوات الحرب إمن عنــاصــــــــــــــر عنصــــــــــــــرًا مهمــًا 
طمئـنان... أنهـا ـقد توضــــــــــــــح لحكومتهـا أن موقف مجلس  إ�ـ 

م  كْ تخذه حُ إالشــیوخ هو في �عض جوان�ه مثل الموقف الذي 
، إیرانرجال الدین منذ الیوم األول لتســــــــــلمهم الســــــــــلطة في 

 التدخل في الشؤون الداخل�ة للعراق.وهو �قوم على 
ب تمیزت �شـراسـة ال ... ونت�جة لهذا التدخل حدثت حر 

ي على التدخل فإن یراناإل  الُحْكممثیل لها. و�ســـبب إصـــرار 
المفاوضات الم�اشرة تراوح مكانها بینما المطلوب أن تنطلق  

 و�سود السالم في المنطقة.
و��ف ســــــــــــــتنطلق إذا �ــانــت أهم أدوات الضــــــــــــــغط في  

المعاكس و�ما یرضـــــــــــــي   اإلتجاهالوال�ات المتحدة تعمل في 
نها وفي الوقت نفســــه �حول دون أن �مارس  إســــرائیل و�طمئ

العراق دوره إزاء قضــــــــــــــــا�ــا عر��ــة عــالقــة مثــل القضــــــــــــــ�ــة  
 وقض�ة الحرب في لبنان. نتفاضةاإلالفلسطین�ة في ضوء 

 1988) أكتوبر( تشرین األول 10 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 یوغوسالف�ا مهمومة و�غداد جاهزة 

ان حر�ة عدم  هنالك تصدعات في ر�ن أساسي من أر�
ــاكل  ــالف�ا التي تواجه مشـــ ــاد�ةاإلنح�از، وهو یوغوســـ  إقتصـــ

خطیرة، ال یبدو أنه ســــــ�كون من الســــــهل مواجهتها في ظل 
الحزب الذي �قود، وهو را�طة الشـــــــــیوعیین الیوغوســـــــــالف، 

منذ سـنوات و�قي أسـیر   خصـوصـًا أن هذا الحزب لم یتطور
 قوالب جامدة.

هور�ات  و�ســــــــبب هذه المشــــــــاكل تشــــــــهد عواصــــــــم الجم
الیوغوســالف�ة تظاهرات یوم�ة، أو شــ�ه یوم�ة، و�كاد منظر  

ن یزور هــذه العواصــــــــــــــم. ولوال المتظــاهر�ن یبــدو مــألوفــًا لمَ 
ر أصــحاب الشــكاوى حر�ة النقد الممنوحة للصــحف �ي �عبِّ 

�عـانون عن معـانـاتهم، لكـان ر الـذین عن شــــــــــــــكـاواهم، و�عبِّ 
بل قد  حدث في یوغوســـــــالف�ا ما هو أســـــــوأ من التظاهرات.

�جوز القول إنه لوال النقد المســــــــــموح �ه والذي �ســــــــــاهم في 
ــ�قهم من األحوال   ــاعر الناس، وضـــــ ــاد�ةاإلتبر�د مشـــــ   قتصـــــ

الخانقة لكان حدث في یوغوســــــــــــالف�ا ما حدث قبل أ�ام في 
 حر�ة عدم اإلنح�از.الجزائر، الر�ن األساسي اآلخر في 

أن هذه التصــــــــــــدعات تأتي قبل �ضــــــــــــعة  نت�اه والالفت لإل 
  أیلول الدورة المقبلة لقمة عدم اإلنح�از في   إنعقاد شـــــــــــــهر من  أ 
ــبتمبر (  وتواجههــا الـدولـة التي تترأس الحر�ـة التي   1989) ســـــــــــ

ــراع الدولي من أجْ یؤمَّ  ل  ل منها أن تلعب دورًا مهمًا في الصـــــــــــ
ــ�خ أســـس الوفاق الدولي الذي   تثبیت الســـالم في المنطقة  وترسـ

  - مم األمیر��ــة ات الق إجتمــاعــ تم التوصـــــــــــــــل إل�ــه في أعقــاب 
 السوف�ات�ة. 

م في یوغوســــــالف�ا ال یبدو  كْ وفي ظل الصــــــ�غة الحال�ة للحُ 
أن هنالك إمكان�ة في أن �جتاز هذا الر�ن األساسي والتار�خي  

الخــانقــة التي   قتصـــــــــــــــاد�ــة اإل في حر�ــة عــدم اإلنح�ــاز األزمــة 
ــمعتــه.. أمــا لمــاذا ل�س هنــالــك   الُحْكم تنعكس على هی�ــة  وســـــــــــ

غة مجلس الرئاســـــــــــــة �حیث �كون هنالك  إمكان�ة، فألن صـــــــــــــ� 
ضــــاء المجلس هي صــــ�غة تحقق  رئ�س لمدة ســــنة من بین أع 

، خـصوـصًا أن هذه الـص�غة اإلـستقرار التراـضي لكنها ال تحقق 
بتكر إ ـتأتي �ـعد فترة مزدهرة ـ�ان فیـها الـمارشــــــــــــــال تیتو (اـلذي 

ســتطاع �الزعامة التي حققها أن  إ الصــ�غة) الحاكم الوحید لكنه 
نط�ـــاع عن  في منـــأى عن التصــــــــــــــــدع و�عمق اإل  ی�قي بالده 

 لد من دون مشاكل. یوغوسالف�ا �أنها ب 
، وأهم�ة  الُحْكم ونحن هنا لســنا في معرض مناقشــة صــ�غة 

الزعامة في حكم بلد �حجم یوغوســــالف�ا، وال مناقشــــة عدم قدرة 
ــع   ــادي الحزب على إنقاذ البلد من الوضــ المتردي ف�ه،   اإلقتصــ

لمقبلــة لــدول حر�ــة عــدم اإلنح�ــاز.  و�نمــا معــالجــة أمر القمــة ا 
لذات الدول العر��ة واإلســــــــــالم�ة التي  م الثالث و�ا ل ذلك أن العا 

تشـــــكل المجموعة األســـــاســـــ�ة بین أعضـــــاء هذه الحر�ة تحتاج 
  - دور أكثر فعـــال�ـــة لهـــذه الحر�ـــة ألن الوفـــاق األمیر�ي  إلى 

ــوف�ـــاتي ال یلغي دور دول عـــدم اإلنح�ـــاز وال �عني أن   الســـــــــــ
ل األعـضاء في العالم الثالث �جب أن تذوب في  ـس�اـسات الدو 
دولي المشار إل�ه، خصوصًا أن هذا الوفاق ر�ما �حر الوفاق ال 

 یتعثر ذات یوم. 
ــیر  ــع   إلى ومــا هو متوافر من معلومــات �شـــــــــــ أن الوضـــــــــــ

، وال  اإلسـتقرار السـ�اسـي العام السـائد في یوغوسـالف�ا ال یوحي � 
ــي في حر�ة عد  ــاســـ ــأن هذا الر�ن األســـ م اإلنح�از  یؤ�د أن شـــ

الدورة المقبلة في یوغوســـــــالف�ا   إنعقاد درجة أن �كون    إلى كبیر 
. ولم  الُحْكم رت�اك ســــــــائد. والضــــــــعف یتزاید في بن�ة فعاًال. فاإل 

 �عد الدور �ما �ان من قبل. 
ســــتضـــــافة  إ ن یوغوســــالف�ا ال تبدو مهتمة �أمر أ ذلك    �لى و 

 اإلهتمام الدورة المقبلة لحر�ة عدم اإلنح�از. وتدلیًال على عدم 
ــة مالیین دوالر لكي تنفق منه  هو أنها ت�حث عن مبلغ خمســــــ

 على المؤتمر. 
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ــ�ح من   إلى وعـندمـا تصــــــــــــــل األمور  هـذا الحـد ـفإـنه �صـــــــــــ
بـلة لحرـ�ة الطب�عي ال�ـحث عن مـكان آخر تنعـقد فـ�ه القـمة المق 

 عدم اإلنح�از. 
ــنا هنا نتســــاءل: لماذا ال یتم التفاهم على     إنعقاد ونجد أنفســ

 �غداد؟   هذه القمة في 
ــتقر. وفي   ــع مســــ ــ�ا�ه. فالعراق في وضــــ ــاؤل أســــ لهذا التســــ

األذهان صــورة زعامات الســتینات    إلى العراق زعامة قو�ة تعید 
ــر، و�ومدین.. ومن   ــو�ارنو، عبد الناصــــ أمثال تیتو، نهرو، ســــ

ام شــأن عقد قمة یترأســها  حســین الخارج قو�ًا ومعافى من   صــدَّ
ــكِّـ  الســـــــــــــالم في   ل دعـمًا ضـــــــــــــرور�ًا لتوجـهات الحرب أن �شـــــــــــ

 المنطقة.. 
واألهم من هذا �له أن للعراق في ذمة حر�ة عدم اإلنح�از  

ــام  ــه عـ ــد ف�ـ ــة لم تنعقـ ــة   1982قمـ ــة أجواء الحرب ونت�جـ �حجـ
. و�ان العراق ان إیر ن من  لضـــغوط ال مثیل لها في الســـر والعلَ 

ســـــتعداد لتلك القمة و�نى لها القصـــــر  عام ذاك مســـــتعدًا �ل اإل 
 لمقر المدروس لسكن الوفود. ات وا جتماع المناسب لإل 

ومثلمـا تم التـفاهم في حیـنه على عـدم عـقد القمـة في �غـداد 
ــبتمبر  فـــإن من الممكن التفـــاهم على عقـــدهـــا في  ) أیلول (  ســـــــــــ

 في �غداد.  1989
ــغولة بهمومها الداخل�ة  ــالف�ا المشــــ وأغلب الظن أن یوغوســــ

ــارض مَ  إلى  ــدود لن تعـ ــد الحـ ــذه الفكرة،  أ�عـ ــا هـ ن �قترح علیهـ
ــًا أ  ــوصـــــ ــة مالیین دوالر تنفقها على  خصـــــ نه ل�س لدیها خمســـــ

المؤتمر، أو أنها تفضــــــــــل إذا توافر لها هذا المبلغ قرضــــــــــًا أو  
 تبرعًا أن تنفقه على �عض المتطل�ات التمو�ن�ة. 

  1982أنه مثلما أن عدم عقد القمة عام    إلى ت�قى اإلشـارة و 
في �غــداد �ــان خطــأ فــادحــًا، ألن عــدم عقــدهــا لم �حقق أ�ــة  

رـ�ة ـعدم اإلنحـ�از، ـفإن عـقدـها الـعام المقـبل في  مـكاســـــــــــــب لح 
ــ�أخذ من �قا�ا وهج هذه الحر�ة.   دولة غیر مه�أة لهذه القمة سـ

طرح الفكرة   ى إل أمـا عقـدهـا في �غـداد، إذا �ـادر أحـد األطراف 
والســعي إلیها، فإنه �ســاعد على تحقیق ســالم الخل�ج، و�ســاعد 

ســـــــــــــوف  على أمر أكثر أهم�ــة وهو أن حر�ــة عــدم اإلنح�ــاز 
 تستعید أمجادها القد�مة...  

 أمجاد بر�وني و�اندونغ ونیودلهي. 
 ر؟ ن م�ادِ هل مِ 

 1988) أكتوبر(تشرین األول  17 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الكو�اكوال... ل�ست أكثر وطن�ة 
 من نجیب محفوظ

لو أن الروائي المصـري الكبیر نجیب محفوظ نال جائزة  
ة العر��ـة تع�ش اآلن فرحـة ال لكـانـت األمـ  1978نو�ـل قبـل 

مثیـــل لهـــا... بـــل ولكـــان هنـــالـــك فرح حق�قي في �ـــل بیـــت  
 عر�ي.

ــاس أن نجیب محفوظ   ونحن عندما نقول ذلك فعلى أســـــ
أون و�نمـا هو أ�ضـــــــــــــــًا معروف من الـذین ال ل�س للـذین �قر 

�قرأون، أي أنه للمتعلمین الذین قرأوا روا�اته وقصــــــــــــصــــــــــــه  
ك للذین شاهدوا �عض  طوال خمسین سنة من العطاء، و�ذل

 هذه الروا�ات والقصص في أفالم سینمائ�ة.
ولكن الفرح العر�ي �حصـــــــــــــول نجیب محفوظ على هذه  

�س �ما �جب، وهذا الجائزة الدول�ة الكبرى ل�س شـــــــامًال، ول
ســــــــــــــب�ــه أن الروائي الكبیر �ــاغــت جمهوره الكبیر الموجود 
حیث هنالك مكت�ات و�تب ومجالت وصـــــــحف �موقف من 

أن الذین  اإلفتراضاإلســــرائیلي قد �جوز  -لعر�ي الصــــراع ا
�حـتاجون إلـ�ه للمـناورة ول�س  الُحْكم�جلســــــــــــــون على مـقاعـد 

ر الســـادات، ســـترات�جي �ما فعل الرئ�س (الراحل) أنو إكخط 
ــ�طة وال یرتاحون  لكن من المؤ�د أن الذین آثروا الح�اة ال�سـ
على غیر �رســي أكثر �ســاطة في �عض المقاهي ال�ســ�طة  

لقاهرة، مثل نجیب محفوظ، ال �حتاجون على اإلطالق  في ا
 مثل هذا الموقف. إلى

تخذ نجیب محفوظ ذلك إوحتى اآلن ل�س واضــــحًا لماذا 
أ�طال روا�اته الذین ال �خوضــون الموقف ولماذا بدأ �ســایر 

أ�طال روا�اته    إلىغمار القضـ�ة الوطن�ة �عدما �ان منحازًا 
 شيء..األولى حیث القض�ة الوطن�ة هي �ل 

 هل هي خی�ات األمل؟
 هل هي السن المتقدمة؟

 هل هو الخوف من أن �فقد المصداق�ة أمام جمهوره؟
أم هـــل هي مجرد مواك�ـــة لمرحلـــة �ـــامـــب د�فیـــد حیـــث 

ت، عنــدمــا بــدأهــا الرئ�س (الراحــل)، تجــذب األنظــار...  كــانــ 
ــر�ین في الدرجة األولى،   أحالم الســــــــــالم  إلىأنظار المصــــــــ

ر المصــر�ین في الدرجة األولى، وتضــع المشــاعر... مشــاع
 في أجواء ال�حبوحة والرفاه�ة؟

إنهـا قـد تكون �ـل هـذه األســــــــــــــ�ـاب معـًا أو تكون هنـاـلك 
نجیب محفوظ أحد الذین أسـ�اب أخرى مضـافة إلیها جعلت 

د �موقفه هذا صــــــدمات  یروجون لســــــ�اســــــة �امب د�فید و�ولِّ 
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 ج.الخل� إلىوأحزانًا دفینة في النفوس العر��ة من المح�ط 
حد ما   إلىســــــتق�ال العر�ي ال�اهت ومن هنا فإن هذا اإل

لحصــــــــــــــول نجیــب محفوظ على جــائزة نو�ــل لــه مــا یبرره،  
 إلىمن المح�ط �معنى أنـه إذا �ـان جمهور نجیـب محفوظ 

الخل�ج لم �ســـــجل حالة ابتهاج عفو�ة �التكر�م الذي حصـــــل  
عل�ه الروائي الكبیر فألن مشــــــــــــــاعر خی�ة األمل في نفوس  

هور من أدیبهم الكبیر مـــا زالـــت قـــائمـــة �عـــد تلـــك هـــذا الجم
اإلسـرائیلي وأراد  -المواقف التي سـجلها من الصـراع العر�ي 

من خاللها أن �سـاند موقف الرئ�س (الراحل) أنور السـادات 
في وقـت �ـان المطلوب من نجیـب محفوظ وغیره أن �قولوا 
لرئ�ســــــــهم: ما هذا الذي تفعله �مصــــــــر وأي ســــــــالم هو هذا 

 لذي تصنعه؟السالم ا
ولو أن لجنــة نو�ــل قررت منح الجــائزة لنجیــب محفوظ  

ن من ـفاقـ�ة ـ�اـمب د�فـید أو �ـعد عـامیْ في الـعام الـتالي لعـقد إت
جـًا جـدًا. لكن إبرام هـذه اإلتفـاق�ـة لكـان األمر ســــــــــــــیبـدو محرِ 

ختلطت المواقف �شـــكل ال مثیل له، إالجائزة تمنح له �عدما 
ــكل �اتت معه إتفاق�ة �امب د�ف ــلة  أو �شـــ ــلســـ ید حلقة من ســـ

خذه نجیب  إتحلقات �صــعب فیها التمییز بین الموقف الذي 
ــة �امب د�فید، و�ین إمحفوظ عندما  ــ�اســــــ ندفع في تأیید ســــــ

 مواقف عر��ة وفلسطین�ة راهنة.
لقد حصـــــــــــل نجیب محفوظ على جائزة �ثر األخذ والرد 

ن في شـــــــــأن القواعد المعتمدة في منحها. وحصـــــــــل علیها مَ 
 ن قبل عشر�ن سنة..�ستحقها اآلن وم
�عــد   ن أســــــــــــــ�ــاب منح الجــائزة ال تعلن إالَّ إوفي العــادة 
وهذه األســ�اب �انت تعیننا لو أن الذي نال خمســین ســنة.. 

ــة في الفن الروائي  ــًا ول�س قمــ ــاد�ــ ــًا عــ ــات�ــ ــان �ــ ــائزة �ــ الجــ
 والقصصي وقمة في العطاء.

ح الجائزة لســــــبب ســــــ�اســــــي أو لتشــــــج�ع  وســــــواء �ان منْ 
المنطقـة، فـإن من المؤ�ـد أن الغرب  الســــــــــــــلمي في اإلتجـاه

��ـة  كتشــــــــــــــف �عـد تزایـد حر�ـة ترجمـة األعمـال األدب�ـة العر إ
اللغات األجنب�ة أن هنالك في العالم العر�ي   إلىذات الشأن  

ن هم في مســتوى الذین ســبق أن حصــلوا على الجائزة من مَ 
ختـ�ار نجـیب محفوظ  إقـبل، وأـنه على هـذا األســــــــــــــاس جرى 

 الدول�ة الكبرى.للحصول على الجائزة 
ــعداء �حصـــول نجیب محفوظ على هذه   و�قدر ما إننا سـ

لتي تتزامن مع الســـــــــــــعي الحثیث للمؤتمر الجائزة الدول�ة، وا
اإلســـــرائیلي،   -الدولي الذي ســـــ�حســـــم أمر الصـــــراع العر�ي 

فإننا �القدر نفســـــه نتمنى على أدیبنا الكبیر إشـــــعار جمهوره  
. وهـــذا یتطلـــب  العر�ي العر�ض �ـــأنـــه ملـــك هـــذا الجمهور..

ــب�ة في الموقف الترو�جي لكامب د�فید   منه إعادة نظر نســــــــ
 ى بذلك �بر�اء جمهوره العر�ي العر�ض.تخذه فأدمإوالذي 
ســــــــــــــم إأن �حدث ذلك فإننا نأمل أن یتم إســــــــــــــقاط   �لىو 

ــًا أن  ــوصــــ نجیب محفوظ من الئحة قرارات المقاطعة، خصــــ
توجب  الواقع�ة التي �ات العمل الســـ�اســـي العر�ي یتســـم بها 

ــًال عن أن الكو�اكوال التي تم رفع الحظر عنها  ذلك، فضـــــــــــ
ت أكثر وطن�ـة من نجیـب  من قبـل مكتـب المقـاطعـة ل�ـســــــــــــــ 

 محفوظ.

 1988) أكتوبر(تشرین األول  24 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ... سنة عدم التدخل1989

ــ�اســـــي العر�ي خطوة   یومًا �عد آخر �ســـــجل التحرك الســـ
 جدیدة.

ــر�فیْ حرمیْ فهذا خادم ال ن الملك فهد بن عبد العز�ز ن الشــ
نســــــــــــــجـامـًا مع إ إیرانیوجـه بوقف الحمالت اإلعالمـ�ة على 

 إعالم إسالمي �قوم على التسامح. إلىدعوة سا�قة 
اموهذا الرئ�س  عدد من  إلىحســـــین یوفد م�عوثین  صـــــدَّ

 رؤساء هذه الدول. إلىدول العالم حاملین رسائل منه 
ــودان �قترح عقد ــتثإقمة عر��ة  وهذا الســـــــ نائ�ة ل�حث  ســـــــ

 الوضع في لبنان.
العق�ة ومعه  إلىوهذا الرئ�س حسـني م�ارك �صـل فجأة 

�ـــاســــــــــــــر عرفـــات رئ�س اللجنـــة التنفیـــذ�ـــة لمنظمـــة التحر�ر  
ــ�ط   ــین قمة هدفها تنشـــــ الفلســـــــطین�ة و�عقدان مع الملك حســـــ

ــد المجلس  -الحوار األردني  ــث ال ینعقـ الفلســــــــــــــطیني �حیـ
لعالـقات بین  أـ�ام وفي ســــــــــــــمـاء االوطني الفلســــــــــــــطیني �عـد 

ــهر الطرفیْ  ن غیوم ثقیلة قد تعرقل الســــــــعي المبذول منذ أشــــــ
 إلعالن خ�ار فلسطیني متقدم.

وهذا الرئ�س م�ارك و�اســـــــــــر عرفات ینتقالن من العق�ة  
ام�غداد و�عقدان لقاء قمة مع الرئ�س   إلى حســــــــین ال  صــــــــدَّ

�ســــــــــتغرق أكثر من �ضــــــــــع ســــــــــاعات �غادر �عدها الرئ�س  
 �قى عرفات في �غداد.القاهرة و� إلى المصري 

اموهذا الرئ�س  إسـتضـافة قمة عر��ة  حسـین یرحب � صـدَّ
 قترحها الملك حسین.إستثنائ�ة في �غداد إ

وهـذا الملـك حســــــــــــــین یتـأهـب �عـد تود�ع الرئ�س م�ـارك  
دمشــــــــــــــق إلكمــال مهمــة التوفیق الــذي  إلىوعرفــات للتوجــه 
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 �عمل من أجله منذ سنوات.
د وز�ر خـــارجیتـــه عبـــد العز�ز یوفـــ  وهـــذا الملـــك فهـــد بن

قادة دول مجلس التعاون  إلىاألمیر سـعود الف�صـل برسـائل 
 تتعلق �الوضع الراهن على الساحة العر��ة.

ونحن هنا نتحدث عن التحرك الســــــ�اســــــي العر�ي الذي 
یتم على مســــــــتوى الملوك والرؤســــــــاء. أما التحرك الذي یتم 

ــًا على جـاـنب  �بیر من على مســــــــــــــتوى الوزراء ـفإـنه أ�ضــــــــــــ
 .الحیو�ة

ل ذلك ینشــــــط أهل هل هنالك أمر ما في األفق ومن أجْ 
 القرار العر�ي؟

ــك خطوات على المســــــــــــــتوى  ــالـ ــل هنـ أو �معنى آخر هـ
الدولي یتم تهیئة أجواء المنطقة لها وأن التحرك الســــــ�اســــــي 

�عض ظواهره �ســـــــتهدف التشـــــــاور   إلىالعر�ي الذي نشـــــــیر 
 الواقع�ة؟ للتعامل مع هذه الخطوات بروح عال�ة من

أ�ًا �انت الدوافع فإن هذا التحرك الســـــــــــــ�اســـــــــــــي العر�ي 
�ــــالحیو�ــــة و�ــــالطمــــأنینــــة. وأهمیتــــه أنــــه �حــــدث قبــــل یوحي 

مناســ�ات �الغة األهم�ة. فها هي المفاوضــات الم�اشــرة بین  
ــیتم  �یرانالعراق و  ــتئنافها في جن�ف وال بد من تحر�ك  إســـ ســـ

ــا ــات �حیث ال ت�قى مثل الجوالت السـ �قة التي هذه المفاوضـ
ي في جن�ف ونیو�ورك. وهـا یرانعـقدهـا الجـانـ�ان العراقي واإل

هي القمة الخل�ج�ة ســـــتنعقد �عد أ�ام في ال�حر�ن وتكتســــــب  
�ونـها القـمة الخل�جـ�ة األولى التي تنعـقد   نتـ�اهأهمـ�ة الفـتة لإل 

وـ�دأت تظهر في  �یرانوـقد توقف إطالق الـنار بین العراق و 
ن تنعكس آثـــاره على لبلــــدیْ األفق بوادر ســــــــــــــالم دائم بین ا

ج �شــــــــــــــكـل  الوضــــــــــــــع العـام في المنطقـة العر��ـة وفي الخل�
خــاص. وهــا هي القمــة العر��ــة العــاد�ــة �حتمــل عقــدهــا في 
الر�اض و�ذا تم ذلك فهذا معناه أن صـ�غة خال�ة من التوتر 

 ك في المرحلة المقبلة.عتمادها للعمل العر�ي المشترَ إ سیتم 
ــع واألهم من هذا �له هو أن هذ ــتتســــــ ا التحرك الذي ســــــ

تحدث بین  دائرته یبدو في �عض جوان�ه مثل اللقاءات التي  
مًا �أن مشــــــــاكل القارة األورو��ة ل�ســــــــت  لْ قادة دول أورو�ا عِ 

بوطأة مشــــــــــاكل المنطقة العر��ة. وعندما �كون األمر �ذلك 
فهــذا �عني أن التحرك العر�ي �جــب أن �كون أكثر حیو�ــة  

ي من خالل التحر�ـات وهـذا مـا حـدث األســــــــــــــبوع المـاـضـــــــــــــ 
 واللقاءات التي رصدنا �عضها.

التحر�ات واللقاءات سـتتواصـل في  وأغلب الظن أن هذه
أن یتحقق الـهدف منـها. ونقول ذـلك   �لىاألشــــــــــــــهر المقبـلة و 

ــاس أن هذه التحر�ات واللقاءات �الذات من توج�ه   على أســـ
الملــك فهــد بن عبــد العز�ز بوقف الحمالت اإلعالم�ــة على 

التحرك الــذي یرعــاه الرئ�س م�ــارك في  إلىي یراناإل الُحْكم
سعي الملك حسین من   إلىفلسطیني   -تجاه موقف أردني إ

ل تأیید الرئ�س حافظ األســــــــــــــد في شــــــــــــــكل أو آخر لهذا أجْ 
سـتثنائ�ة في إفكرة الملك حسـین �عقد قمة عر��ة   إلىالسـعي 

�غـداد... إن هـذه التحر�ـات واللقـاءات والم�ـادرات مـا �ـانـت 
أ لو أن الــذین قــاموا بهــا لم �كونوا متــأكــدین أو شــــــــــــــ�ــه  لتبــد

نتائج مؤ�دة... ونتائج لمصـلحة  إلىتنتهي متأكدین �أنها سـ 
الـذي �حتـاج إل�ـه حتى الـذین ال یتجـاو�ون مع  اإلســــــــــــــتقرار

جنب مع  إلىل وفاق عر�ي �ســـــــــــــیر جن�ًا الســـــــــــــعي من أجْ 
حاالت الوفاق الدولي، خصــــــوصــــــًا �عدما �ات واضــــــحًا أن 

ت وما �عدها ال تتحمل سوى الذین �قرون �الحقائق  التسعینا
ــاع الع �جب أن  1989الم و�ؤمنون �أن العام  الجدیدة ألوضــ

�كون عـــام الطمـــأنینـــة العر��ـــة وعـــام عـــدم تـــدخـــل أحـــد في 
ســـــــتثناء التدخل الذي یتم في صـــــــ�غة من إشـــــــؤون أحد... �

التراضــــــــــــــي ال�عید عن أي ه�منة. وهذا �كون تعامًال ول�س 
 تدخًال.
ــعار �قوله �ل مواطن عر�ي �صــــــوت عال أو و�� قى شــــ

الذي ســـــ�حل �عد   1989ن العام  بینه و�ین نفســـــه وهو: فل�ك
أســــــــــاب�ع هو عام عدم تدخل العرب في شــــــــــؤون �عضــــــــــهم  

 ال�عض.
... وتأتي التحر�ات واللقاءات العر��ة التي أشـــــرنا إلیها 

ب على مستوى القمة لتحو�ل الشعار كما لو أنها حالة تجاوُ 
 ع.واق إلى

 1988) أكتوبر( تشرین األول 31 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الجزائري ائر تنتهي �حل عقدة  مشكلة الجز 

هل �ان �جب أن �سـقط عشـرات القتلى ومئات الجرحى 
ل أخرى في الجزائر من أجْـــ  إلىو�نتقـــل العنف من مـــدینـــة 

تحقیق أمور من الممكن أن تتحقق في لـقاء �قوم على مـبدأ 
 وتشاور �قوم على قاعدة األخذ والرد؟ ط�ةالد�مقرا

 ك، بدلیل أنه حدث.یبدو أنه �ان ال بد من ذل
  نت�اهومثلما أن العنف الذي شهدته الجزائر �ان الفتًا لإل 

ــاذلي بن جدید �ان هو اآلخر الفتًا  ــلوب الرئ�س الشـ فإن أسـ
حتوى األزمة �الحد األقصـى من الت�صـر. إ. فالرجل  نت�اهلإل 

ـلذین ـقاموا ـ�أعـمال الفوضــــــــــــــى ـ�أنهم "حرامـ�ة"  وهو لم یتهم ا
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كما ســــــــبق أن فعل الرئ�س (الراحل) أنور الســــــــادات عندما 
تشـــــ�ه في �عض الجوانب  إنتفاضـــــةحدثت فجأة في القاهرة 

 التي حدثت قبل أ�ام في الجزائر. نتفاضةاإلوالدوافع 
ــه  إلىوهو  ــدي �ــ  الُحْكمذلــــك لم ی�حــــث عن ��ش �فتــ

أعــاد النظر في التوجــه، أو أنــه و�رمي عل�ــه الخطــأ و�نمــا 
خت�ــاره عبــد الحمیــد إقـة قرر إعـادة النظر وأن على وجـه الـد

خت�ــار الخط إالمهري ل�كون الرجــل الثــاني في الحزب �ــان 
 المتوازن.

ــاة الجزائر منذ  ــتقاللإن مأســـ هي أن مرحلة �انت   اإلســـ
تثـأر من مرحلـة مع العلم أن رموز المراحـل هم أبنـاء الثورة 

ة لرئ�س (الراحــل) هواري بومــدین یثــأر من مرحلــ الواحــدة. ا
ــاذلي بن جدید �حاول أن ی�قى   أحمد بن بیلال. والرئ�س الشــــ

ن یرى أن مَ  الُحْكمخـارج لع�ـة الثـأر لكنـه �جـد حولـه داخـل 
ــل  ــنوات من أصـ الثأر حالة ال بد منها. وهكذا فإن خمس سـ
الســــــــــــــنوات التي حكم فیهــا الرئ�س بن جــدیــد �ــانــت عمل�ــًا 

ــنوات ال ــا�قتیْ ثأر من المرحلتیْ ســــــــــ یلال  ن، مرحلة بن بن الســــــــــ
 ومرحلة بومدین.

وألن الثـأر �ـان �حـدث فـإن الغضـــــــــــــــب �ـان یتزایـد و�تم 
ــد �جوز القول إن العنف إ ــا قـ ــه في النفوس. ومن هنـ ختزانـ

�الشــــــــكل الذي حدث ف�ه خالل األ�ام الخمســــــــة التي �ادت  
 حتجــاجــًا على�ل الخبز وحــده و تهز الجزائر لم �كن من أجْــ 

�ما أنه لم �كن  الغالء وحده وضـ�قًا �حاالت الفسـاد وحدها،
لقســــــــــاوة التعامل األمني مع ال�عض. لقد حدث العنف لهذه 
األســـ�اب مجتمعة ولســـبب رئ�ســـي أســـاســـي وهو ألن ظاهرة  

سـتشـرت و�اتت سـمة من سـمات  إثأر الحاضـر من الماضـي 
 الح�اة الس�اس�ة في الجزائر.

ــلت  �لىو  حد أن المواطن  إلى  ذلك إن هذه الظاهرة وصـــ
من دون تار�خ أو �معنى آخر أن  الجزائري �ات �شـــــعر أنه

نتهاء مرحلة الحاكم. وهذا إالتار�خ عنده حالة مؤقتة تنتهي �
الشـــعور أوجد حالة نفســـ�ة تفجرت لمجرد أن حدثت أســـ�اب 

 حتجاج.�ة توجب اإلإجتماع
ــتنتهي في الجزائر عندما یتم إ�جاد   و��قى أن األزمة ســـــــ

الســـلع النفســـي ول�س إغراق الســـوق � اإلســـتقرارحالة  عالج ل
وتخف�ض األســــــــــــــعـــار ودعم الـــدولـــة ل�عض مســــــــــــــتلزمـــات  

 ستهالك.اإل
بوقف حالة الثأر التي   النفســي إالّ  اإلســتقرارولن �حدث 

تقوم بها �ل مرحلة، �معنى أن �عتبر الحاضــــر نفســــه جزءًا 
 من الماضي ول�س خصمًا له.

محل محمد الشـر�ف  ومع عبد الحمید المهري الذي حل

مســــــــــــــاعـدـ�ه �مكن أن نتوقع حـدوث ذـلك. ـفالرجـل �عرف ـما 
هو الـــداء. و�ـــدرك أن حـــل أزمـــة الجزائر یبـــدأ �حـــل العقـــدة 

حـل العقـدة هو  إلىالتي �شــــــــــــــكو منهـا الجزائري. والمـدخـل 
تحقیق مصـــــالحة بین ماضـــــي الجزائر وحاضـــــرها �حیث ال 

 ه.ن �حكملبلد یبدأ فقط ببدا�ة مَ �عود تار�خ هذا ا
هذه هي مشــــــــــــكلة الجزائر والجزائري. وعدا ذلك فإن ما 

 �حدث هو مجرد هوامش لجوهر الحق�قة.

 1988) نوفمبر( تشرین الثاني 7 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 قمة الش�خ زاید

  إتخاذعلى مدى عشـــــــر ســـــــنین �ان لبنان ال �ملك قدرة 
الســـــــــــــوري في شـــــــــــــأن    الُحْكمالقرار الذي ال یرضـــــــــــــى عنه 

الســــــــوري ســــــــ�قاطع   الُحْكمرات القمة العر��ة. فإذا �ان  مؤتم
 الُحْكمظ قـمة ال یرـ�دهـا، ـفإن على لبـنان أن �ـقاطع. وأن تحفُّ 

 السوري على قرار أو توص�ة یتخذها مؤتمر القمة وال �كون 
السوري و�التالي لبنان غائبین عنه، فإن على الرئ�س    الُحْكم

 اللبناني أن یتحفظ... وهكذا.
ــاعت على لبنان فرص �ثیرة، �معنى  ونت�جة لذل ك ضــــــــــ

ــیئًا من مؤتمرات   ــتفد شــ ــنین وأكثر لم �ســ ــر ســ أنه طوال عشــ
ض  القمة، ال على صـــعید المســـاعدات، وال على صـــعید عرْ 

 قض�ة.
ــطین�ة   اهإلنت�ولقد �ان الفتًا ل أن منظمة التحر�ر الفلســــــــــ

ســـــــتطاعت أن تجد لها مكان الصـــــــدارة في مؤتمرات القمة إ
اسـب سـ�اسـ�ة ومال�ة ذات شـأن �بیر، في العر��ة وتحقق مك

حین أن لبنـان لم �جـد لـه مكـانـًا في الصـــــــــــــــدارة بـل إنـه في 
�عض القمم العر��ـة لم �جـد لـه موطئ قـدم. ولو أن الرئ�س  

ــحي،  ــلوب الذي  اللبناني قرر أن �ضـــــ ــر  إ �األســـــ عتمده �اســـــ
عرفــات، لكــان من المؤ�ــد، وعلى رغم �ــل التعقیــدات التي 

نــان مكــانــًا متمیزًا لــه في مؤتمرات  تح�ط �ــالموقف، وجــد لب
ــب  ــب ماد�ة ومعنو�ة من نوع تلك المكاسـ القمة وحقق مكاسـ

 التي حققها �اسر عرفات لقضیته وشع�ه.
ــة  ــدرجـ ــل في الـ ــأمـ ــة، التي نـ ــذه القمـ ولى أن األُ وحول هـ

 تنعقد، �مكن تسجیل المالحظات اآلت�ة:
ــ�جد لبنان أن في   - أوالً  ــتطاعته أن إللمرة األولى ســــ ســــ
ــار  ك في القمة العر��ة من دون أن یتم ذلك تحت مظلة �شـــــــ
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 الُحْكمالقرار الســــــــــــــوري. �معنى أنــــه إذا حــــدث أن قــــاطع 
الســـوري هذه القمة فإن لبنان �ســـتط�ع أن �شـــارك فیها، و�ذا 

ــارك بوجهة نظر معینة فل�س من  الُحْكما  كان هذ ــ�شـــــــــــ ســـــــــــ
ــها وجهة   الضـــروري أن تكون وجهة النظر اللبنان�ة هي نفسـ

 ور�ة.النظر الس
عندما دعا رئ�س دولة اإلمارات الشـــــ�خ زاید بن   -ثان�ًا 

عت�ــار أن القمــة هــذه القمــة فــإنــه أخــذ في اإل إلىســــــــــــــلطــان 
ــور لبنان، �ما أنه دعا  ــتنعقد �حضـــــــ مة عقد هذه الق  إلىســـــــ

�عـــدمـــا �ـــات لبنـــان من دون رئ�س جمهور�ـــة لكن ل�س من 
ى دون شــــــــــرع�ة. وقد �كون الت�اطؤ في الموافقة النهائ�ة عل

 المشار�ة في القمة سب�ه األمر المتعلق �الشرع�ة.
ن عنه، د أن �كون الســـعي غیر المعلَ ول�س من المســـت�عَ 

والـــذي یتم وراء الكوال�س و�ـــدأ منـــذ اللحظـــة األولى لـــدعوة 
ــ� ــبب في التر�ث. وز�ادة في   إلىخ زاید الشــــــــ القمة هو الســــــــ

التوضــــــ�ح �مكن القول إن هذا الســــــعي �ســــــتهدف الضــــــغط 
الســـــــــــــوري لتســـــــــــــهیل عمل�ة   الُحْكم�ثیرة أولها   على أطراف

ــار�ة  إ نتخاب رئ�س للجمهور�ة یدشــــن إطاللته األولى �المشــ
في القمة التي سـت�حث إعادة بناء لبنان بدل أن تكون القمة 

 ز أزمته.عقد لمساعدة لبنان على تجاوُ التي تن
ــوء ذلك من الجائز  أن هنالك �عض  اإلفتراضوفي ضـــــ

الســوري �قبول تســو�ة �الطر�قة   ْكمالحُ األطراف التي تنصــح 
، و�ـأن 598على قرار مجلس األمن  إیرانالتي وافقـت فیهـا 

قمة تنعقد و�مثل لبنان فیها رئ�س �أتي ضــمن صــ�غة الحل 
بوًال من األكثر�ــة اللبنــان�ــة، ی�قى  الوســــــــــــــط، الــذي �كون مق

هــذه القمــة وقــد مثــل لبنــان فیهــا   إنعقــادأفضـــــــــــــــل �كثیر من 
ــال عون  ــابق أمین إاـلذي العمـاد م�شــــــــــــ خـتاره الرئ�س الســــــــــــ

نتهاء والیته،  بل األخیرة التي سـ�قت إل في اللحظات قمیّ الج
وضـــــــــمن طقوس الشـــــــــرع�ة التي تحدث في لبنان في حالة 

 الطوارئ الس�اس�ة.
عت�ــار أن القمــة في حــال ذلــك مع األخــذ في اإل ونقول

ــراع، �معنى أن یتمثل لبنان إنعقاد ــاحة صــــــــ ها لن تكون ســــــــ
ــد هو الطرف  ن،�حكومتیْ  ــان طرف واحـــ ــل لبنـــ ــا �مثـــ و�نمـــ
 الشرعي.
أن �مـارس في  إلىالســــــــــــــوري یتطلع  الُحْكمإن  - ـثالـثاً 

لبنان، و�حد أدنى، الدور الذي �انت تمارســــــــه مصــــــــر مع 
مصـر على أنها  إلىالسـودان حیث �انت دول العالم تنظر 

دولتان هما مصـــــر والســـــودان، أو تتعامل مع الســـــودان من 
نتهت إل�ه إما   إلىصــــــــــر�ة. وعندما ننظر خالل القنوات الم

ــر�ة  ــودان�ة یتبین لنا أ -حال العالقات المصــــــــــ ن هذه  الســــــــــ

العالقات الســـــور�ة    إلىالنظرة غیر ممكنة التطبیق �النســـــ�ة 
اللبنـان�ـة. وهـا نحن في أواخر الثمـانینـات نرى أي عمل�ـة  -

ــاـقة �قوم بـها الرئ�س حســــــــــــــني مـ�ارك إلزاـلة تـلك  ترم�م شــــــــــــ
اكمة والتي بلغت الذروة �التصـــــــر�حات التي المشـــــــاعر المتر 

�ـعاـمل فیـها  ـكان �طلقـها الرئ�س (الراحـل) أنور الســــــــــــــادات و 
 السودان على أنه جزء من الخر�طة المصر�ة.

درجت الـعادة أن تكون دول الخل�ج داعـمة للقمم  - را�ـعاً 
العر��ة ومصـــــــــــــدر المســـــــــــــاعدات التي تتقرر في هذه القمم 

لسـالح. ومن هنا فإنها المرة لخطط الصـمود أو لمشـتروات ا
ــادرة  ــة هي الم�ـ ــالـــك دولـــة خل�ج�ـ  إلىاألولى التي تكون هنـ

 إلىدعوة. وهذا �عني أن الشــــــ�خ زاید ســــــی�قى وراء دعوته ال
 أن تتحقق.

 الُحْكمذلــك إن العالقــة التي تر�ط الشــــــــــــــ�خ زایــد �ــ  �لىو 
�ـأن الرئ�س حـافظ األســـــــــــــــد لن  اإلفتراضالســــــــــــــوري تجیز 

ة تـعامـله مع دعوة تصــــــــــــــدر من دولة یتـعاـمل مع هـذه اـلدعو 
بین  عر��ة أخرى ال تر�طها �ســـــــــور�ا العالقات العم�قة التي 

 الش�خ زاید والرئ�س األسد.
صــــح�ح أن القمة التي دعا إلیها الشــــ�خ زاید   -خامســـًا 

ــاعد لبنان على تجاوز محنته إالّ  ــه    تســـــ أنها في الوقت نفســـــ
وري من لبنان  الـســـــــــــــ  الُحْكمجًا عر��ًا الئقًا إلخراج  تبدو مخرَ 

�ـالطر�قـة التي أخرجـت بهـا القمـة العر��ـة في الخرطوم عـام 
لراحـل)، جمـال عبـد النـاصــــــــــــــر من ال�من. الرئ�س (ا 1967

ومن المؤ�د أنه لوال قمة الخرطوم لما �ان من الســـهل على 
عبد الناصـــــــر الخروج من ال�من �الحد األدنى من الضـــــــرر 

�من المعنوي الشـــــــــخصـــــــــي. ونقول ذلك على أســـــــــاس أن ال
عاشـــــــــت ظروفًا مماثلة للظروف التي �ع�شـــــــــها لبنان حیث  

ن ـیدري ـناـلك حكمـان. ومَ كـاـنت هـناـلك حكومـتان، ـبل �ـان ه
ــع اللبناني  ــم للوضــــ ــراع عر�ي    إلىقد یتطور عدم الحســــ صــــ

 على أرض لبنان �ماثل ذلك الصراع الذي حدث في ال�من.
ــ�خ زاید لعقد قمة عر��ة   ی�قى أن الدعوة التي أطلقها الشـ

ل لبنان تشـــــــ�ه في �ثیر من الجوانب تلك القمة التي أجْ من 
ــا ل ذلي بن جــدیــد من أجْــ دعــا إلیهــا الرئ�س الجزائري الشـــــــــــــ

 في الضفة الغر��ة وغزة. نتفاضةاإل
�انت قضــــــــــــ�ة تحظى �إعجاب   نتفاضــــــــــــةاإلومثلما أن  

ل ذلك حدثت ضــــــغوط غیر مرئ�ة  الشــــــعب العر�ي ومن أجْ 
ــاعــدت على عقــد تلــك القمــة، فــإن لبنــان  وطن �حظى  ســـــــــــــ

 -وهــذا هو األهم  -�ــإعجــاب الشــــــــــــــعــب العر�ي و�حظى 
ــ�خ زاید عندما یدعو   �مح�ة الخل�جیین له. ومن هنا فإن الشـ

ر عن مشــــاعر ل لبنان فإنه بذلك �عبِّ قمة عر��ة من أجْ   إلى
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ــادقة لدى دول مجلس التعاون. ومن أجل ذلك   عفو�ة وصــــــــ
قمـة فـإن القمـة التي دعـا إلیهـا ســــــــــــــتنجح. لكن المهم عقـد ال

 /  تشـــــــر�ن األول 31ثنین وحتى �تا�ة هذه األســـــــطر یوم اإل
 �ان هذا ما یتم إنضاجه على نار هادئة. 1988 أكتو�ر

 1988تشرین الثاني (نوفمبر)  7 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 واحد   التغییر... خارج ص�غة البالغ رقم

الذ�رى    1988 نوفمبر / تشــــــــر�ن الثاني 7صــــــــادف یوم 
ولى لعملـ�ة التغییر التي ـقام بـها ز�ن الـعاـبدین الســــــــــــــنوـ�ة األ

بن علي، ووضـــــع فیها حدًا للبورقیب�ة التي بدأ عامل الســـــن 
ینعكس على مســــــــــــــلكـ�ة رموزهـا من الرئ�س الحبـیب بورقیـ�ة  

 �ق�ة مراكز القوى في عهده. إلى
عتمــده الرئ�س ز�ن إ ن یتــأمــل في األســــــــــــــلوب الــذي ومَ 

ة التغییر قبـل ســــــــــــــنـة،  ، منـذ أن قـام �عمل�ـ العـابـدین بن علي
نقالب. وهو إیزداد تـقدیره لهـذا النوع من الـقادة. فهو لم �قم �ـ 

أ�ضًا لم یترك مجاًال ألي نقطة دم تسیل في تظاهرة أو في 
 مواجهة.

م تفاصـــــیل عمل�ة التغییر  وفي الوقت نفســـــه أنه لم �ســـــلِّ 
أر�ة للمســاعدین والمســتشــار�ن مخافة أن تتغلب المشــاعر الث

عد أو ذاك المســتشــار على الموقف المبدئي لدى هذا المســا
نقضـاء سـنة  إوالموضـوعي الذي �جب أن یتخذه. وحتى �عد 

على عمل�ــة التغییر التي قــام بهــا نجــده یهتم �ــالتفــاصــــــــــــــیــل  
ــه �حیث إنه �لما أنجز حلقة ینتقل   ــغیرة و�تا�عها بنفســــ الصــــ

 حلقة أخرى. إلى
ــاهوالالفـــت لإل  للمرحلـــة  -ومـــا زال  -أنـــه لم یتنكر  نت�ـ

الماضـ�ة وفي الوقت نفسـه ال ینكر على الذین تضـرروا من 
ــ�اســــي.  ــة العمل الســ تلك المرحلة أن ینالوا حقهم في ممارســ
ومن المؤ�ـد أنـه بهـذا األســــــــــــــلوب یرمي على أكتـاف رموز  
العمل الســ�اســي في تونس مســؤول�ة �برى، �معنى أن �أخذ  

إذا �ـــان المطلوب إحـــداث تغییر،  عت�ـــار أنـــههؤالء في اإل
ــه ز�ن العـاـبدین بن ـفإن  هـذا التغییر ـقد حـدث وحقـقه بنفســــــــــــ

جتهاد و�بداء الرأي والنشـــــاط علي، أما إذا �ان المطلوب اإل
 الُحْكمالســـــــ�اســـــــي في منأى عن أجواء العنف وتحت خ�مة 

القو�ة األوتاد فإن ذلك ممكن بل إنه هو المطلوب والمرحب 
 �ه.

ل مع هو هـذا الـتأني في التـعامـ  نتـ�اهت لإل ـكذـلك إن الالفـ 
ــ�اســـــي، حیث ینظر  إلیهم على أنهم  الُحْكمرموز العمل الســـ

قوى �مكن أن تفیــد البلــد، فیتعــاون معهم من هــذا المنطلق،  
بدل أن ینظر إلیهم على أنهم ضــــــــــحا�ا المرحلة الماضــــــــــ�ة 
وـ�الـتالي �جـب توظ�ف أحـقادهم على تـلك المرحـلة من أجـل 

 لراهن.ا الُحْكمدعم 
ــدًا  ــة جـ ــدو ذ��ـ ــذه النظرة تبـ ــذا التوظ�ف  وهـ ــل هـ ألن مثـ

ــراع  ــیر إل�ه معناه أن تدخل تونس في دوامة الصـــــ الذي نشـــــ
التي ال نها�ة لها. ولقد ذاقت �عض دول المشــــــــرق األمّر�ن 

الرئ�س (الراحـل) من هـذه اللعـ�ة، ـبل ووصـــــــــــــــلت الحـال مع 
وظفهـــا في لع�ـــة   حـــد أن القوى التي إلىأنور الســــــــــــــــادات 
وأنهته برصـــاصـــات  نقلبت �عد ذلك عل�ه إالصـــراع الجهنم�ة 

ــر هذه القوى. ولقد حدث ذلك ألن ن�ات   ــاش أحد عناصـ رشـ
�ــة، �معنى أن لع�ــة الرئ�س المصــــــــــــــري الراحــل لم تكن طیِّ 

الصـراع التي مارسـها �انت ضـد البلد فضـًال عن أنها تحمل  
تحـدث عمل�ـة في ط�ـاتهـا مخـاطر التفجیر المـذهبي. ولو لم 

وتنـاثرت   الســـــــــــــــادات لكـان ذلـك التفجیر ر�مـا حـدث إغت�ـال
الجغراف�ا المصــــر�ة شــــظا�ا هنا وهناك ولحدث ال ســــمح هللا 

 له ما �عان�ه لبنان حتى اآلن.
وفي العـادة إن �ـل رئ�س دولـة یت�ـاهى في نهـا�ـة عهـده 
أو في نهـــا�ـــة والیتـــه األولى �ـــاإلنجـــازات التي حققهـــا. وهو 

ســــــــــــاس أنه یر�د أن �قول للناس ما معناه،  �فعل ذلك على أ
ــتي عادت �الخیر على البلد، أو أنه یر�د من  إن فترة رئاســــــــ

ـ�ة وراء ذـلك القول، إـنه مـا دامـت إنجـازات الوالـ�ة األولى طیِّ 
ــازات.  ــد من اإلنجـ ــالمز�ـ ــة �مكن أن تعود �ـ ــان�ـ ــة ثـ ــإن وال�ـ فـ

ــتعید قراءة "ب�ان  ، وهو الب�ان 1987 "نوفمبر 7وعندما نســـــــــــ
أعلن ف�ــه ز�ن العــابــدین بن علي أن عهــدًا جــدیــدًا قــد   الــذي

أ، نالحظ، على الرغم من قصــــــــــــــر المـدة، أن الرئ�س بن ـبد
علي قد أنجز الكثیر، بل إننا لكثرة ما أنجز نتصور أنه في 

 منذ سنوات بینما هو منذ سنة ال أكثر. الُحْكم
لقـد أعلن الرئ�س بن علي في ذلـك الب�ـان أنـه "ال مكـان 

نقضــــــــت الســــــــنة األولى إ�غضــــــــاء والكراه�ة". ولقد للحقد وال
 عكس ذلك. إلىمن دون أن �حدث ما �شیر  ُحْكماللتول�ه 

وأعلن أنه "ال مجال في عصــرنا لرئاســة مدى الح�اة وال 
ــیر   ــة تســ ــعب" وها إن الممارســ لخالفة آل�ة ال دخل فیها للشــ

 .اإلتجاهفي هذا 
وجـاء في البـ�ان قوـله "ســــــــــــــنحرص على إعطـاء الـقانون 
ــنحرص على إعطاء  حرمته فال مجال للظلم والقهر، �ما ســـ

ــبیل  ال ــیب وال ســـــــــ ــى والتســـــــــ دولة هیبتها، فال مكان للفوضـــــــــ
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ســــــــــــــتغالل النفوذ أو التســـــــــــــــــاهــــل في أموال المجموعــــة إل
نط�اع السائد هو أن الرئ�س بن علي ومكاسبها". وها إن اإل

ســــــتغالل  إحازم في أمر ســــــ�ادة القانون وفي موضــــــوع عدم 
 النفوذ.

ــًا تعهــــد الرئ�س بن علي �ــــالعمــــل وفي  الب�ــــان أ�ضـــــــــــــــ
تة على تجســـــــــ�م وحدة المغرب العر�ي الكبیر "...�خطى ثاب

في نطاق المصـــــــــــــلحة المشـــــــــــــتر�ة"، وها إننا أمام خطوات  
 .اإلتجاهمتقدمة حدثت في هذا 

و��قى أن أهم مـا في الســــــــــــــنـة األولى لعهـد الرئ�س ز�ن  
صــــــــــــــ�غـة العـاـبدین بن علي أن ســــــــــــــمـة التغییر �عـیدًا عن ال

العـالم نقالبـ�ة أثبـتت صــــــــــــــوابیتهـا. وطوال ر�ع قرن عـانى اإل
العر�ي �ثیرًا من مغــامرات تلــك الصــــــــــــــ�غــة ومن مغــامر�هــا 

"البالغ رقم واحـد" واـلذین ب اـلذین یـبدأون مغـامرتهم �مـا عرف
ــاهموا في إدخــــال المنطقــــة في نفق من حــــالــــة عــــدم  ســـــــــــــــ

 ... سامحهم هللا.اإلستقرار

 1988) نوفمبر( تشرین الثاني 14 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ة في بندق�ة الثورة الرصاصة األخیر 

نتـظار  إهـا هي العملـ�ة الفلســــــــــــــطینـ�ة الجر�ـئة التي ـطال 
العرب قبـل الفلســــــــــــــطینیین إلیهـا تحـدث. ومن الجزائر �علن 
ــات إخواننا الفلســــــطینیین   البرلمان الفلســــــطیني، و�عد مناقشــــ

ختصـــــــــــــار في المناقشـــــــــــــة و�ؤثرون اإل إلى�میلون الذین ال  
ــتنزفه من وقت، ق�ام ــطین�ة   التنظیر �كل ما �ســـ الدولة الفلســـ

 التي تشكل الرصاصة األخیرة في بندق�ة الثورة الفلسطین�ة.
ومثلما أن من حســـــنات عدم مشـــــار�ة أي وفد عر�ي أو 

ــتثنائي للمجلس اإل  جتماعأجنبي في حضـــــــــور أعمال اإل ســـــــ
ي ترك ممثلي الشــعب الفلســطیني یتخذون  الوطني الفلســطین

ــور العر�ي أن ال  قرارهم في منأى عن أي مؤثرات، إالَّ  حضـــــ
ــطیني   ــاملة على القرار الفلســ ــ�عني موافقة شــ والدولي �ان ســ

ج مســـــــــیرة أر�عین ســـــــــنة من التضـــــــــح�ات. ولو أن الذي یتوِّ 
ــفیق ولما  جتماعاإل ــیوف وتصـــــــ �ان عاد�ًا لكان هنالك ضـــــــ

 الُحْكمســتثناء إما دام ل�س هنالك، �ات إنســحا�كانت هنالك  
 ر�خ�ة.ن �عارض الخطوة الفلسطین�ة التاالسوري، مَ 

ه في الجزائر �ـان عمل�ـة جر�ئـة إتخـاذوالقول �ـأن مـا تم 
ل�س مجـان�ـًا للحق�قـة. بـل إنـه من الجـائز القول إنهـا العملـ�ة 

ــًا أنـها مـثل العملـ�ات الـفدائـ�ة ـقد  األكثر جرأة، خصــــــــــــــوصــــــــــــ
 تحدث الضرر ال�الغ في صفوف العدو.

و�ذا لم �كن إعالن الـــدولـــة من الجزائر هو العنصــــــــــــــر 
فاإلعالن تم ن المؤ�د أحد العناصــــــــــر المهمة. األهم فإنه م

من إحدى دول الكو�ب الثوري العر�ي، وتم من الدولة التي 
ســــتطاعة ماضــــیها الثوري أن �شــــكل حما�ة لهذه النقلة إفي 

 إلىالنوع�ة في العمل الفلســـــــــــــطیني، أي من العمل الثوري 
الق�ادة  إلىتهام یوجه إالعمل الســـ�اســـي. و�عد اآلن فإن أي 

الدول�ة التي تأخذ في  طین�ة التي وافقت على القراراتالفلـســــ 
عت�ار األمر الواقع في المنطقة وظروف الوفاق الســـــــائدة اإل

ــه ن الكبر�یْ بین الدولتیْ  تهام للجزائر. إن، هو في الوقت نفســــــ
فـالرئ�س الشـــــــــــــــاذلي بن جـدیـد لم �كن مجرد مضــــــــــــــ�ف وال 

ا مجرد  أعضــاء الق�ادة الفلســطین�ة والبرلمان الفلســطیني �انو 
أبناء قضـــ�ة واحدة، أو إذا جاز  ضـــیوف، و�نما �ان الجم�ع

حـل.  إلىالتعبیر أنهم أصــــــــــــــحـاب الهم الواحـد اـلذي �حـتاج 
ــه لم تكن فـندـقًا وقصــــــــــــــر  كمـا أن الجزائر في الوـقت نفســــــــــــ

ــطین�ة  إجتماع ــًا قناعات �النقلة الفلســــــــ ات و�نما �انت أ�ضــــــــ
 وحرصًا على تحق�قها في أفضل ظروف.

ر��ـــة من الجـــائز القول إن الـــدول الع وفي هـــذا اإلطـــار
�أكثر�تها الســاحقة ومعظم دول العالم و�الذات الدول الكبرى  

  اإلســــــــتقاللجیل  إنتفاضــــــــةأصــــــــیبت ب�عض الضــــــــیق ألن  
ــدثـــــت في الجزائر وتفجَّ  ــادة حـــ ــذي أزعج الق�ـــ ر الموقف الـــ

ــها لدورة تار�خ�ة   ــًا والتي �انت ه�أت نفســـ ــطین�ة أ�ضـــ الفلســـ
ن نزعاج، فأل اذا الضــــــــیق ولماذا اإلللمجلس الوطني. أما لم

ضـــــــــطرا�ات �ان من شـــــــــأنه أن �خلق وضـــــــــعًا في تفاقم اإل
ــتثنائ�ةالجزائر یتعذر ف�ه عقد الدورة  للمجلس الوطني  اإلســــــ

  إنعقادالفلســــــطیني. ولألســــــ�اب التي أوردناها من األفضــــــل  
 الدورة في الجزائر ول�س في عاصمة أخرى.
نتهى  إغیر مــا  ولو أن المنــاخ الــدولي العــام �ــان على

عت�ار الخطوة الفلســــــطین�ة متســــــرعة.  إ جائز إل�ه لكان من ال
لكن المناخ السـائد ال یتحمل ما هو أكثر من الواقع�ة. وفي 
الجزائر �رســــــــت الق�ادة الفلســــــــطین�ة والبرلمان الفلســــــــطیني  

ــنتیْ    ورن تلم�حًا ثم تط مرحلة العمل الواقعي الذي بدأ قبل ســـ
ــطی ــكل �عد ذلك و�ات العمل الفلســـ ــینار�و تشـــ ني یتم وفق ســـ

  نوفمبر / تشــــــــــــــر�ن الثـاني 15هـا یوم إتخـاذة التي تم الخطو 
، الذي س�كون �عد اآلن هو الیوم الوطني الفلسطیني،  1988

 الحلقة األكثر تقدمًا ف�ه.
و��قى أن أقوى ما في الخطوة الفلســــــطین�ة هي أن تأیید  

�ار�ة  الفلســطینیین لها أقوى من التأیید للعمل الثوري، وأن م
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العرب، حكومـات وشــــــــــــــعوـ�ًا، لهـا أقوى من مـ�ار�تهم للعـمل 
ــ�كون هنالك إالثوري، وأن   ــ�كون �بیرًا وسـ رت�اح العالم لها سـ

أن ضــــــــــــــیق  تـعامل �ـعد اآلن ال أثر فـ�ه للتحفظ والتخوف، و 
إســرائیل بها ومنها أقوى من ضــ�قها من العمل الثوري. و�ذا 

ســیتم تأل�فها،   ســتطاعت الحكومة الفلســطین�ة المؤقتة، التيإ
وهذا   -عتراف بها �فوق االعتراف �إسرائیل إ الحصول على  
فــــإن رحلــــة العــــذاب تكون قــــار�ــــت على  -متوقع حــــدوثــــه 

 نتهاء.اإل
طین�ة سـواء �انت  ی�قى أ�ضـًا أن معارضـة الخطوة الفلسـ 

من �عض الفلســـــطینیین أو من �عض العرب تشـــــكل ظاهرة  
الســـــــــائدة في صـــــــــح�ة وطب�ع�ة إذا نحن تأملنا في األحوال  

نتهى زمن اإلجماع ومن مصلحة العمل إالعالم العر�ي. فقد  
الفلســـطیني أن �كون له معارضـــون متطرفون ألن هؤالء قد 

التحفظات   �ســـــــــقطون �معارضـــــــــتهم اللفظ�ة أو العمل�ة �قا�ا
الدول�ة على العمل الفلســـطیني و�شـــقون الصـــف اإلســـرائیلي 

لذي نأمل أن و�ذلك �سـاهمون في خدمة الك�ان الفلسـطیني ا
�اســــــــر عرفات  نشــــــــهد والدته في التســــــــعینات.. وعلى یديْ 

 و�ق�ة الرفاق الصابر�ن.

 1988) نوفمبر(تشرین الثاني  21 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 جورج بوش؟ إلىلماذا ال یرتاح العرب 

أن �ل الحكام العرب إســـــــــــــتقبلوا �الكثیر من   من المؤ�د
ــة الوالـ�ات المتحـدة. وهـذا  اإلرتـ�اح فوز جورج بوش برـئاســــــــــــ

اإلرت�اح له أســـــــــ�ا�ه، ذلك أن �عضـــــــــهم �عرف بوش معرفة  
ــ�ة. وَمن ال �عرفه من هؤالء فإن وزراء الخارج�ة أو  ــخصـ شـ

خابرات أو المـندو�ین لدى األمم ملالمشــــــــــــــرفین على أجهزة ا
 المتحدة �عرفونه في شكل أو آخر.

ولإلرت�اح أســــــ�اب أخرى من بینها أن الســــــ�اســــــة العر��ة  
الراهنة ل�ســـــــــــــت مه�أة لمفاجآت. �ما أن إدارة غیر جمهور�ة  
ــیها هذا الحاكم أو ذاك   ــ�قضـ ــنوات سـ تعني أن هنالك ثالث سـ

وعالقات  �ســــــتكشــــــف الوجوه الجدیدة و�حاول بناء صــــــداقات 
ــائعًا في زمن  معها.  ــتكون عمل�ًا وقتًا ضـــــ ــنوات ســـــ وهذه الســـــ

ــاع الكثیر من الوقت   إلى هناك حاجة ف�ه    الثواني �عدما ضــــــــ
 العر�ي و�دأ النضوب أ�ضًا في الثروة. 

ــائد في العالقات الشــــــخصــــــ�ة بین   ــتثناء التوتر الســــ و�إســــ

فإن العالقات األمیر��ة    القّذافي   معمر الرئ�س ر�غان والرئ�س 
العر�ـ�ة عمومًا جـیدة وقابـلة للتطور. ومن المؤ�د أن جورج  – 

بوش ســـیبدأ التطو�ر من حیث إنتهى الرئ�س ر�غان. ولمجرد 
دث ذـلك فـهذا فـهذا مؤشــــــــــــــر طـیِّب. أـما إذا ـ�اـنت هـذه أن �حـ 

العالقات ســـــــتســـــــتقر على ما هي عل�ه اآلن فهذا مؤشـــــــر ال  
 �أس �ه. 

مورًا ـبدأت  ونقول ذـلك مع األخـذ في اإلعتـ�ار أن هـناـلك أ 
في الوال�ـة الثـان�ـة للرئ�س ر�غـان، و�ـان لنـائ�ـه زمنـذاك جورج 

الســـــعي  بوش دور فیها، وال بد أن الرئ�س الجدید ســـــیواصـــــل 
ل تحق�قها  و�ضــــــ�ف علیها من شــــــخصــــــیته لمســــــات من أجْ 

واضـــــــــــــحة المعالم. ومن هذه األمور على ســـــــــــــبیل المثال ال  
ــر الحرب العراق�ة  ع نها�ة  �حیث یتم وـضـــــــ  اإلیران�ة  - الحصــــــ

ـحاســـــــــــــــمة لـها والمؤتمر اـلدولي �حـیث یـبدأ و�نهي �صــــــــــــــ�ـغة 
 اإلسرائیلي.  - معقولة الصراع العر�ي 

وش تجعـل الحكـام العرب وثمـة مواصــــــــــــــفـات في جورج ب 
یرتــــاحون إل�ــــه، أو فلنقــــل الحكــــام األكثر أهم�ــــة في العــــالم  
العر�ي. فهو �حب الخیل والقنص واإلجازات ال�حر�ة. وســبق  

ة النفط. وهو لم �سجل على نفسه مواقف له أن تعاطى بتجار 
اإلســــــــرائیلي و�ن �ان في  - حادة في شــــــــأن الصــــــــراع العر�ي 
ــایر الیهود أما  درجة أنه   إلى م حائط الم�كى إحدى المرات ســــ

 وضع الطاق�ة الیهود�ة على رأسه. 
ن حظ األمور العالقة التي یتطلع الحكام العرب  وِمن ُحسـْ

حكم وهنالك متســـع حلول حاســـمة لها أن جورج بوش ســـ�   إلى 
من الوقـت لـد�ـه لل�حـث في هـذه األمور. فـالوفـاق الـدولي بـدأ 

ــأنه أن  ــفو   مرحلته الثان�ة ول�س في األفق ما من شــ �عكر صــ
الوال�ات   الســـــــــــــوف�ات�ة. �ما أن عالقات  - العالقات األمیر��ة 

المتحدة مع اآلخر�ن ل�ســــــت متوترة، األمر الذي �عني أن ما  
من الســـــــــــــهل على الرئ�س بوش كان مؤجًال ال�حث ف�ه �ات 

 أن �عالجه. 
ل أن ینهي ح�اته  ومثلما أن الرئ�س ر�غان ناضـــل من أجْ 

ــ�اســـ�ة �فصـــل تار�خي هو الو  األمیر�ي    – فاق الســـوف�اتي السـ
ــات   ــا�ـ ــالنهـ ــإن الرئ�س بوش الشــــــــــــــغوف �ـ ــك، فـ ونجح في ذلـ
التار�خ�ة س�فعل الشيء نفسه ول�س أمامه أفضل من الحرب 

والمؤتمر الدولي �موضــــــوعْین من شــــــأن  اإلیران�ة   – العراق�ة 
إ�جاد حل واقعي ومثالي وغیر منحاز لهما أن یدخال الرئ�س  

ة الحكــام ا إســــــــــــــمــه على الئحــ بوش من بوا�ــة التــار�خ و�ــدرجــ 
 الذین �صنعون اإلنجازات الكبرى. 

و�ذا جــاز القول، فــإن خبرة الرئ�س جورج بوش والحیو�ــة  
التي یتمتع بهـا ســــــــــــــتجعـل الحكـام العرب أكثر إطمئـانـًا إل�ـه، 
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فضًال عن أنه ل�س أسیر وعود إنتخاب�ة یهود�ة وال هو أسیر 
ألن النــاخبین   مراكز القوى الیهود�ــة داخــل الوال�ــات المتحــدة 

لیهود آثروا الوقوف مع المرشــــــح الد�مقراطي الذي لم �حالفه  ا 
 الحظ. 

وعـندـما نتـحدث عن الخبرة، ـفإنـنا نعني في اـلدرـجة األولى  
معرفـة الرئ�س بوش �ـأحوال العـالم. وال بـد أنـه في الفترة التي 

ــًا للمخابرات عرف م  ــاها رئ�ســـــ م �عرفه أحد من الذین  ا ل قضـــــ
رف لع�ة األمم، و��ف متحدة من قبل. ع ترأســـــــــــوا الوال�ات ال 

�حكم العالم، وما هي نقاط الضـعف والقوة في هذا الحاكم أو  
  إلى ذاك. ومن هنــا ل�س م�ــالغــة القول إن جورج بوش �ــأتي 

وهو أكثر إلمــامــًا �ــاألمور العر��ــة العــالقــة في منطقــة   الُحْكم 
ــة   الشــــــــرق األوســــــــط. وصــــــــ�ح أنه إبتعد ســــــــنوات عن رئاســــــ

لمنصب في الفترة األكثر أهم�ة  أنه شغل ذلك ا المخابرات إالّ 
 واألكثر غنى واألكثر حساس�ة في العالم العر�ي. 

 و��قى أمران: 
اًال   األول هو أن جورج بوش عنــدمــا �ــان نــائ�ــًا �ــان فعــّ
وشــر�كًا أســاســ�ًا في القرار وفي التخط�ط، ومن هنا یبدو �ما 

یوم لو أنـه رئ�س الوال�ـات المتحـدة منـذ ســــــــــــــنوات ول�س منـذ 
 تار�خ إنتخا�ه.  1988نوفمبر   8الثالثاء 

و�ذا جاز التشــب�ه فإنه �ان مع الرئ�س ر�غان مثل األمیر 
فهــد بن عبــد العز�ز (ولّي العهــد) مع الملــك خــالــد بن عبــد 

ام العز�ز ومثل  ــدَّ ــین(نائب الرئ�س) مع الرئ�س أحمد  صـــ حســـ
وتكون   الُحْكم حســــــــــــن ال�كر وتلك حاالت ال تتكرر �ثیرًا في 

 ث المهمة ولإلستقرار. ة رموزًا لألحدا عاد 
أما الثاني فهو إنط�اع عر�ي عام أنقله �صـحافي و�اتب  
وهو أننـا نحن العرب نعلِّق أهم�ـة على الهی�ـة، ونعطي رجـل  

 الدولة الذي له الهی�ة أهم�ة وتقدیرًا. 
ومنذ اللحظة األولى إلخت�ار ما�كس دو�اك�س مرشـــــــــــحًا  

ب مرشــــــــــــــحـًا عن الحز  عن الحزب اـلد�مقراطي  وجورج بوش 
الجمهوري تولـــد بیننـــا �عرب إنط�ـــاع �ـــأن جورج بوش رجـــل  
دولة له هیبته  و�مأل �رسـي  رئاسـة أمیر�ا بینما یبدو ما�كل 
ــاكــ�س �ـرـئـ�س ـلـقـبرص وـلـ�س أكــثر، مـع األخـــــــذ ـفي  دو�ـــــ
اإلعت�ار أن دو�اك�س قد �كون �فؤًا ومخلصـــــــــًا لكن ذلك لن  

وال   إنط�اع   إلى نشـیر یتبین إّال �عد سـنوات من الخبرة. ونحن 
 نطلق أحكامًا قاطعة. 

 1988) نوفمبر( تشرین الثاني 28 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الدین �خیر... والوطن في خطر 

المتوقع أن تســــــــــــــود حــــالــــة من الفرح المــــدن  منكــــان 
الســــودان�ة ألن موجة التوجه نحو الســــالم شــــملت الســــودان 

�ـــا زع�م الطـــائفـــة  �عـــد اإلتفـــاق الـــذي أبرمـــه في أد�س أ�ـــا
الختم�ــة محمــد عثمــان المیرغني مع جون قرنق الــذي �قود  

ــنتیْ  ــكل تهدیدًا إالّ ن األخیرتیْ تمردًا أثبت في الســـ  ن أنه ال �شـــ
 الُحْكمعنصــــــر إنهاك للج�ش و�لقي على �اهل  أنه �شــــــكل 

الســـوداني أع�اء �ثیرة و�أخذ من طر�ق المواطن الكثیر مما 
 ت التنم�ة.ستفادة منه في مجاال�مكن اإل

ــاء بین   ــا أثمر اللقـ ــدمـ ــه �عـ ــدوثـ ــًا حـ ــان متوقعـ ــا �ـ ــذا مـ هـ
األثیو�ي، إتفـاقـًا   الُحْكمالمیرغني وقرنق، و�رعـا�ـة �ـامـلة من 

�مكن �موج�ه إحالل الســــــــــالم، و�شــــــــــ�ه في مالمحه العامة 
وفي روحیته اإلتفاق الذي ســــــــــــبق أن أبرمه في الماضــــــــــــي 

أصـــ�ح الرئ�س الســـابق جعفر نمیري مع جوزف الغو الذي  
ك نـائ�ـًا لرئ�س الجمهور�ـة. بـل قـد �جوز القول إن مـا �عـد ذلـ 

 الُحْكمفعله الرئ�س الســــــــابق نمیري �ان ســــــــا�قة یر�ن إلیها  
ــرع�ة  ــا�قة حللت التفاوض بین الشـــــ الحالي، أو أن تلك الســـــ

 الُحْكموالتمرد وأجازت مشــــــــــــار�ة من �ان �طلق النار على  
 .الُحْكمفي هذا 

�ة من ت خطوة طیِّ متوقعة و�انولقد حدثت حالة الفرح ال
رئ�س الحكومـة الصـــــــــــــــادق المهـدي أن یؤ�ـد اإلنجـاز الـذي 
ــودان. ولكن هذه الحالة  حققه زع�م الطائفة األخرى في الســــ

، الُحْكمنتكاســـــــــــة نت�جة أن الطرف الثالث في تعرضـــــــــــت إل
ــة  ــام للجبهـ ــد�تور حســــــــــــــن الترابي األمین العـ ــه الـ ونعني �ـ

العســــكر�ین  معها تعامل اإلســــالم�ة عارض الخطوة وتعامل 
الوعید على الفور داعمًا موقفه   مع أمر ال یرحبون �ه. ونفذَّ 

ســـتهدفت  إســـتفهام، و��محاولة ترتســـم فوقها أكثر من عالمة 
ــث تم إطالق  ــل حیـ ــد خلیـ ــاجـ ــد المـ ــاع الفر�ق عبـ ــدفـ وز�ر الـ
صاروخ على طائرته وهو في جنوب السودان لكن المحاولة 

 فشلت.
التظـــاهرات في  طوم وتنطلق و�ـــدأ التوتر �ســــــــــــــود الخر 

شــوارعها و�تســع ســاعة �عد أخرى حجم مشــاعر الذعر بین  
الســـودانیین الذین توقعوا أن �كون إتفاق أد�س أ�ا�ا مناســـ�ة  
إلحالل السـالم في السـودان ال أن ینتقل التوتر من الجنوب 

 الخرطوم. إلى
 إزاء ذلك �جد المرء نفسه یتساءل:
ید النظر  ي إســالمي �عإن الد�تور الترابي مفكر وســ�اســ 
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و�درك تمامًا أن الخ�ار اإلســــــــــالمي �ات، �عد التجر�ة التي 
، أمرًا صــــــــعب التحقیق. وما دام یدرك ذلك إیرانحدثت في 

ــود بلدًا �عاني   ــالم �ي �ســـ ــة أمام الســـ فلماذا ال یترك الفرصـــ
 ؟اإلستقرارالكثیر من عدم 

تخذه الد�تور الترابي  إوقد �جوز القول إن الموقف الذي 
ــودان، لكن ینســـــــجم مع ال ــائد في الســـــ مناخ الد�مقراطي الســـــ

المســألة اآلن ل�ســت مســألة د�مقراط�ة وحر�ة تعبیر �قدر ما 
ــألة تتعلق � ــتقرارهي مســـــــــ ــًال عن أنه  اإلســـــــــ المفقود، فضـــــــــ

�المفهوم الد�موقراطي �مكن تســــــــــــــجـیل موقف مـعارض بدل  
تســـــــــــــییر التظاهرات للتعبیر عن هذا الموقف. والكل �عرف  

ودان تســتط�ع تظاهرة واحدة أن تتســبب  بلد مثل الســ أنه في 
 في إشعال الفوضى في �ل مكان.

ن الـــذي أبرم اإلتفـــاق مع قرنق ل�س زع�م  اذلـــك  �لىو 
الحزب الشـــــیوعي لكي �قال إن هذا الطرف �عتنق عقیدة ال 
تعیر أهمـ�ة لموضــــــــــــــوع اـلدین. و�نمـا اـلذي أبرم اإلتـفاق هو 

ثر ممـا الســــــــــــــودان أك زع�م دیني لـه مكـانتـه الكبرى ولـه في
ــا أن الــــذي أیــــد اإلتفــــاق، ونعني �ــــه   للــــد�تور الترابي. �مــ
ــادق المهدي، هو اآلخر زع�م دیني لطائفة لها دورها   الصــــــــ

 ومكانتها وتراثها.
وهــذان الزع�مــان یلب�ــان تطلعــات األكثر�ــة الســــــــــــــودان�ــة 

ــعیْ  ــوداني، �ما أنهما یلب�ان �ســــــــــ هما  وتطلعات الج�ش الســــــــــ
مطل�ًا عر��ًا شـــامًال یرى ضـــرورة  م ل الســـال المخلص من أجْ 

ــاحـة العر�ـ�ة و�طـفاء  تعطـیل �ـل األلغـام المزروعـة في الســــــــــــ
الحرائق المذهب�ة والســــــ�اســــــ�ة �ي ال یتصــــــاعد لهیبها أكثر 

 وأكثر.
ونحن على ثقة �أن الد�تور الترابي �شــــــــــــار�نا ضــــــــــــمنًا  

قتـناع ـ�أن اـلدین اإلســــــــــــــالمي �خیر وأن الوطن هو اـلذي اإل
 في خطر.

ــة ن و��قى أ ــة الختم�ـ ــائفـ ــا زع�م الطـ الخطوة التي أنجزهـ
ــار  ــائفـــة األنصــــــــــــــ ــأییـــد زع�م طـ محمـــد عثمـــان المیرغني وتـ
الصــــادق المهدي لها ســــتصــــمد.. وقد تصــــمد أكثر من تلك 
ــابق نمیري، والتي  التي أنجزها في الماضـــــــــــي الرئ�س الســـــــــ

ــكر�یْ صـــــمدت ألنها بین طرفیْ  ــمد  ن عســـ ن. أما لماذا قد تصـــ
زع�م األنصــــــار، �الصــــــفة الدین�ة  و  أكثر فألن زع�م الختم�ة

لكل منهما، لهما الشـأن القوي نفسـه الذي �ان في الماضـي 
أد�س أ�ـــا�ـــا وأنجز تحـــت   إلىللرئ�س نمیري عنـــدمـــا توجـــه 

رعا�ة اإلمبراطور هیالســیالســي اإلتفاق التار�خي مع حر�ة  
التمرد التي �ان �قودها جوزف الغو والذي أص�ح �عد ذلك 

 أي تمرد. ضدو  الُحْكمشر�كًا في 

ــيء ألن  ــح�ح أن اإلتفاق الجدید معقد �عض الشـــــــ وصـــــــ
محوره تطبیق الشر�عة التي لم تكن قائمة �قض�ة في التمرد 

ــي... إالّ  ــع  الماضـــــ ــع موضـــــ أن ذلك ال �عني أنه لن یوضـــــ
 ستغرق ذلك الوقت الطو�ل.إالتنفیذ حتى 

ــانــد  أنــه من أجْــ  إالّ  ل ذلــك ال بــد من الــذي یتفهم و�ســـــــــــــ
التظــاهرات و�حــاول أن یبــدأ مواجهــة  ركو�رعى بــدل أن �ح

ـقد توظفهـا �عض األطراف التي تســــــــــــــعى لكي تنتـقل الفتـنة  
الســـــــــودان.. وما أكثر الذین ال یر�دون الخیر  إلىمن لبنان 
 للسودان.

وتكرارًا �مكن القول للــــد�تور الترابي المفكر، والــــد�تور 
ــاحب العقیدة: إن  ــي، والد�تور الترابي صـــــ ــ�اســـــ الترابي الســـــ

خیر لكن الوطن في خطر... وخصــــوصــــًا إذا �انت  � الدین
ــاهـرات لـن تـتـوقـف. ومـن الضـــــــــــــــروري أن تـتـوقـف  الـتـظـــــ
التظـاهرات مـا دام األمر �مكن أن �كون شــــــــــــــورى بین أهـل 

 القرار.

 1988) دیسمبر( كانون األول 5 -مجلة "التضامن". لندن 

     

من تشارلز ومرافقه إلى ست�فاني  
 ووالدتها.. إلى عدي و�امل!

حدى المناطق الجبل�ة إقبل �ضــــــعة أشــــــهر حدثت فوق 
ــرا مفي  ــو�سـ ــاة �جد المرء عندما یتأمل فیها ان االقدار أسـ سـ

ــاة من اللحظة األُ  ولى وحتى اللحظة تدخلت في هذه المأســـــــ
 خیرة.األ

ــم    ــم موسـ ــاوة. والموسـ ــتوي القسـ المنطقة ثلج�ة، والثلج شـ
ــرات األ ــخاص توجهوا تزلج، وفوق هذه المنطقة عشــــ لى إشــــ

 ستمتاع بر�اضة التزلج الممتعة.هناك لإل 
عهـد بر�طـان�ـا االمیر تشـــــــــــــــارلز   و�ین هؤالء �ـان وليّ  

صـــــــدقاء الجمیلة دا�انا ومعهما شـــــــلة من األ األمیرةوزوجته 
حد أنه أعن  ، فضـــــالً األمیرةبینهم ضـــــا�ط صـــــدیق لألمیر و 

قالئل من موظفین ومسـؤولین في القصـر الملكي البر�طاني  
لملكة الیزابیث الثان�ة. و�ان هذا الضـا�ط كانوا موضـع ثقة ا

ن زوجته هي أالعهد، �ما   من المســـــــــؤولین عن حما�ة وليّ 
 حدى الموظفات المرموقات في قصر �اكنغهام. إ

وفي العادة انه حیث �كون هنالك شـــــــــــخصـــــــــــ�ات مهمة  



221 
 

قتناص فرصـــــــــة إ�كون هنالك مصـــــــــورون �ثیرون �حاولون  
كثر من أ اً لصـــــــــــورة نادرة. ول�س هنالك صـــــــــــور تلقى رواج

و أ، رضــــــــاً أعهد بر�طان�ا وهو یتزلج و�ســــــــقط  صــــــــور وليّ 
خرى الجمیلة دا�انا تســـــــــــقط هي األُ  األمیرةصـــــــــــورة لزوجته 

صد�قات    حد الذین یرافقونها منأو  أف�ساعدها زوجها   �ضاً أ
فضل من تلك اللقطات أصدقاء. �ذلك لست هنالك صور  أو 

ه التي �ســــــــرقها مصــــــــور لهذه الشــــــــخصــــــــ�ة أو تلك، أو لهذ
 الممثلة أو تلك.. وهكذا. 

ذا �ــانــت الممثالت والممثلون �جـــدون متعـــة في هــذه  �و 
ــل ــور المســــ ــیتم تتو�جه   اً میر أن  إ، فنت�اهة والالفتة لإل �الصــــ ســــ

 نأعرش بر�طان�ا ل�س من مصـــــــــــلحته  ىعل اً ذات یوم ملك
ن تنشــــــــــــر الصــــــــــــحف أ�ظهر �مظهر غیر جدي وال �جوز 

لتقاطها  إالتي یتم  له ولزوجته، و�الذات تلك الصــــورة صــــوراً 
�ام أعن تقیید الحر�ة الشــــــــخصــــــــ�ة خالل  خلســــــــة، فضــــــــالً 

 ازة. جاإل
بتعاد  میر تشـــــــــــارلز اإلومن هذا المنطلق �انت رغ�ة األ

عن المنطـقة المســــــــــــــموح التزلج فیهـا والخـالـ�ة من المخـاطر 
ــاً  ، وتجـــاوز الخط األحمر أي نقطـــة الخطر والتوجـــه عمومـ

ن أحـد، �مـا أـتادهـا لى منطـقة ـنائـ�ة �عض الشــــــــــــــيء وال یر إ
 لیها. إحد ال یتوجه أالمصور�ن ال �قصدونها مادام 

ه الجم�ع الى هناك بناء عل رغ�ة االمیر تشــــــارلز  وتوجّ 
على  -وهذا ما جاء في تقر�ر لجنة التحقیق الســــــــو�ســــــــر�ة 

رغم ان المنطقــة معروفــة �ــأنهــا غیر مــأمونــة العواقــب عــدا 
العهــــد  ليّ منطقــــة محظور التزلج فیهــــا. لكن و  عن �ونهــــا

ســــــــاس أنه متمیز وشــــــــجاع وأن أ ىالبر�طاني تصــــــــرف عل
مرافقه الضـــــــــا�ط الذي له مكانة خاصـــــــــة في نفس االســـــــــرة 

 رفض. العهد ال تُ  ن رغ�ة وليّ أساس أ ىالمالكة تصرف عل
ــدیق والمســــــــــؤول عن الســــــــــالمة   ــا�ط الصــــــــ و�ان الضــــــــ

 وجهوا... الشخص�ة لألمیر تشارلز أول الذین ت
 ثلجي في المكان الذي �قف   نه�ارإوفي لحظات، حدث 

ــا�ط المســـــــؤول عن حما�ة االمیر وليّ  العهد   عل�ه الضـــــ
العهـد ورغبـته  لحـاح وليّ إلى هـذا المكـان نت�جـة إواـلذي جـاء 

 من الفضولیین وعدسات المصور�ن.  هر�اً 
تحت ر�ام الجبل الثلجي ســـاعات  وظل الضـــا�ط مدفوناً 

 ىر علنقاذ الســـــــــــو�ســـــــــــر�ة من العثو تمكنت فرقة اإلن أى  إل
 جثته.

 ن �ـانواأمیر وزوجتـه ومن معهمـا، و�عـد الحزن األ وعمّ 
حزان تغلفهم مشــاعر صــ�حوا في ســفح األأفي قمة الســعادة 

ــوداو�ة لم �عهدها  ــارلز  ن األإحدهم من قبل، بل أســ میر تشــ

نفســــه   عاش أل�ام وهو �عاني من عقدة ذنب ال ترحم معتبراً 
نه لوال مســـــــــؤول الوحید عما جرى لصـــــــــد�قه الضـــــــــا�ط. ألال
ــد�قـه  صــــــــــــــراره على تجـاوُ إ ز الخط االحمر لمـا حـدث لصــــــــــــ

 ومرافقه ما حدث.  
بین   ن یترك االمیر تشـــــــــــــارلز نفســـــــــــــه ممزقاً أمن  و�دالً 

 ىنه بدأ علإلعقدة الذنب القاتلة، ف ســــف والندم مســــتســــلماً األ
مات تحت  الفور التفكیر �ما من شــأنه تكر�م الضــا�ط الذي 

التزلج  ىالعهد البر�طاني عل  وليّ   ألحّ كوام الثلج في منطقة أ
تجاه  فیها.. وعندما بلغ الن�أ والدته الملكة تصــــــرفت هي �اإل

ــارلز ان التكر�م األووجد األ ــل هو میر تشــ ن یرافق هو أفضــ
 يدا�ـــانـــا، الجثمـــان في الطـــائرة الحز�نـــة الت األمیرةوزوجتـــه 

 لى لندن. إقلتهما من جن�ف أ
 تشارلز و��ف  میرن یتزاید الحدیث حول األأمن  و�دالً 

لى وفاة الضــــا�ط المســــؤول إدت أة ثب في حادنه تســــبَّ أ
ن الحدیث إالعهد البر�طاني، ف  عن السـالمة الشـخصـ�ة لوليّ 

ــا وليّ  ــل بهـ ــامـ ــة التي تعـ ــان حول الطر�قـ ــا   كـ ــان�ـ ــد بر�طـ عهـ
الذي ســرة المالكة �شــكل عام مع الحادث  وملكها المقبل واأل

ن صــــــــــــــنع  نــه مأعتبره الجم�ع إ  -رغم قســـــــــــــــاوتــه  ىعل -
ن أال�شــــــــر   ىن علإف مراً أقدار  قدار... وعندما تفرض األاأل

 �قولوا: «اللهم نجنا من األعظم». 
 ان �قولوا: الحمد�... وس�حانه  �ضاً أوعلیهم  ...

 .  وتعالى ��ف �جعل لكل میتة سب�اً 
ــنوات  ــع ســـــ ــناء ا األمیرةرادت أوذات یوم قبل �ضـــــ لحســـــ

ــت�فاني  میلة جال األمیرة�ه و میر موناكو ر�نیأ بنتيْ إحدى إســــــــ
ن تعلمها أغر�س �یلي،  الممثلة الذائعة الصـــــــــــــیت ســـــــــــــا�قاً 
ــ�ارة، أو ر�ما  لى جانبها  إن تكون أرادت أوالدتها ق�ادة الســــــــــ

تراض ثــالــث حول إفوهي تقود ســــــــــــــ�ــارتهــا، أو ر�مــا هنــالــك 
 الدوافع لم �كشف النقاب عنها �عد.  

یرة،  غـصــــ ال األمیرةمتثلت لرغ�ة إالوالدة   األمیرةان   المهم
نطلقت بهما الســــــــ�ارة من قصــــــــر الحكم في مونت �ارلو، �و 

و�ـعد �ضـــــــــــــــعة �یلومترات، وعـند منعطف طر�ق تـطل على 
ت الســـــــ�ارة واســـــــتقرت في حد�قة  رض منحدرة ومتدرجة هوّ أ

 شجار المثمرة وشتالت الورد.  مألى �األ
ن  میرتیْ أولم �عرف الشــــــــــــــهود ان في داخـــل الســــــــــــــ�ـــارة 

م األ األمیرةسـعاف �انت ة اإلجمیلتین، وعندما وصـلت سـ�ار 
لقـها، بینـما شــــــــــــــاء أغر�س ـقد ـفارـقت الحـ�اة وهي في غـاـ�ة تـ 

یرة ســــت�فاني وتصــــاب �كســــور  غالصــــ  األمیرةن تنجو أالقدر 
 ورضوض و�دمات. 

 لصغیرة ا األمیرةقدار فان وألن الحادث هو من فعل األ
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في البـدا�ـة ثم هـدأت.. وعنـدمـا �ـانـت تردد   نـاحـت �ثیراً 
المســـؤولة عن موت والدتها، �ان الوالد واألهل  مذهولة انها

 ننا مؤمنون وهذه مشیئة هللا. إ�قولون لها ما معناه، 
ت ءشـا 1988كتو�ر) أول (تشـر�ن األ 18ولیلة الثالثاء 

�طة،  ن تتحول حادثة �ان �مكن ان تســــــــــتمر �ـســـــــــ أقدار  األ
ــفاف دجلة،  ــدَّ ألى �ارثة. لوال  إعلى ضـــــــــــ ام ن الرئ�س صـــــــــــ

ولى قاعدة المبدئ�ة، �صــــــــرف  حظة األُ حســــــــین طبق منذ الل
 األلم الشخصي الذي أصا�ه. النظر عن

  حـــد العـــاملین في خـــدمـــة الرئ�سأن أوالـــذي حـــدث هو 
 ســــــمه �امل حنا ججو (وهو من محافظة دهوك التي هي�و 

ــلمین نت�اهخل�ط الفت لإل  ــ�حیین والمســــ  في العراق من المســــ
ــهر ومعه �عض واأل ــدقاكراد والیز�دیین..) �ان �ســــــــ ئه أصــــــــ

 حدث الفیلالت الحكوم�ة في «جز�رة االعراس» أقار�ه في أو 
ــاطيء اـلذي �قع فـ�ه القصــــــــــــــر الجمهوري،   المواجهـة للشــــــــــــ

 ن مشــــــــاعر منأعضــــــــاء الق�ادة. و�بدو أودارات خاصــــــــة �
ت هذا الشـاب، الذي �عطف  الزهو الناشـىء عن الخمر جعل

ــدَّ  ــین عل�ه وعلالرئ�س صــ ــاش   ىام حســ ــك برشــ عائلته، �مســ
ــدَّ إمر الذي لفت ار، األو�طلق الن ــین نت�اه عدي صـــــ ام حســـــ

 ) الحاد�ة عشرة لیالً  ىالذي �ان في تلك الساعة (حوال
شــــــــــــــرفـة منزلـه داخـل منطقـة القصــــــــــــــر  ىعل جـالســـــــــــــــاً 

ة في طالق الرصـاص عادة شـ�ه مألوفإن أالجمهوري. ومع  
ــدَّ إالعراق،  قاب لیلة أعام، في ال انها �عد توج�ه الرئ�س صــــــ

بر�اء �ثیرون، (و�انت لیلة أتها الرصـاص التي ذهب ضـحی
ولى لوقف الحرب) الن الخطوات األُ إعحتفـال�ـة لمنـاســــــــــــــ�ـة إ

  طالق الرصــاص �اتت حالة شــ�ه محرمة وخصــوصــاً إ�عدم 
 ذا حدث ذلك في منطقة القصر وما �ح�ط بها.  إ

ام  ن �عرف عدي صدَّ أمن المسؤول�ة ومن دون    و�شعور
ذه  ه ين هو الشـــــــخص الذي �طلق الرصـــــــاص فحســـــــین مَ 

قالق ضــــــــ�فة  إمنه على عدم  الســــــــاعة من اللیل، وحرصــــــــاً 
العراق والعائلة السـیدة سـوزان م�ارك حرم الرئ�س المصـري، 

نطلق منـه  إلى المكـان الـذي إنـه طلـب من مرافقـه التوجـه فـإ
ن أبالغ الذي �فعل ذلك �أن عل�ه  �ســتفســار و الرصــاص واإل

 یتوقف.  
 �امل  ن الذي �طلق الرصاص هوإوعاد المرافق ل�قول 

 بلغه الرسالة المكلف بها. أنه أحنا ججو و 
طالق الرصــــــــاص، لكن ســــــــرعان ما تجدد �عد  إوتوقف 

ــها، األ ــاعة، ومن الجهة نفسـ مر الذي حمل عدي نصـــف سـ
ن أ  ىلى هناك وعلإالتوجه �ســــــــ�ارته   ىام حســــــــین علصــــــــدَّ 

بالغك ضـرورة  �قول لكامل حنا ججو: لقد ارسـلت مرافقي إل

ــاص وانــك  ذا �نــت لن تمتثــل فــانني  إوقف اطالق الرصـــــــــــــ
 لى ابالغ السید الرئ�س.  إسأضطر 

ــدَّ  ــب عدي صـ ام و�بدو ان رد �امل حنا ججو أثار غضـ
حســـین ألكثر من ســـبب من بینها ان وظ�فة �امل ال تجیز  

 مخاط�ة عدي �الطر�قة التي خاط�ه فیها.   له
ــدالً  ــدي األأمن  و�ـ ــة  ن ینقـــل عـ ــات االمن�ـ مر الى الجهـ

مســـــــــــــــك أمهمــة معــالجــة األمر فــأنــه التي تقع على عــاتقهــا 
ــر�ة   ــ�ارته وحاول �ضــ ــیرة �انت في ســ ــت�ك قصــ ــا بالســ �عصــ

ــكر مخافة أ�تف �امل   ىمنها عل ــح�ه من حالة الســـ ن �صـــ
ــاص للمرة اإن یتكرر أ ــر�ة  لثلثاطالق الرصـــ ة. �ما ان الضـــ

عن ضــــــــــــــیق عـدي ألـنه توقع  ذا جـاز القول، تعبیراً إـكاـنت، 
ن یتوجــه أولى ة األُ من �ــامــل �عــدمــا جــاءه المرافق في المر 

طالق الرصــــــــــاص  إلى منزل عدي و�عتذر عن موضــــــــــوع  إ
ن طب�عة الوظ�فة والمكانة تفرض ذلك، ولكنه أ  اً خصــــــوـصـــــ 

نه ألعن ضـ�قه،  لم �فعل. �ذلك ان الضـر�ة قد تكون تعبیراً 
ن رد �امل تجاوز حدود المخاط�ة  إرغم مجیئه بنفسه ف  ىعل
بن رئ�س  إا حـــدهمـــ أثنین إمر طب�عي بین ألوفـــة، وهـــذا أالمـــ 

ن إخر، آي �معنى أدولـة وآخر �عمـل في خـدمـة الرئ�س.. 
 لى حد �بیر.  إالمسألة قد تكون نفس�ة 

 قدار و�شكل مأساوي على الخط، حیث وهنا تدخلت األ
�تف   ىنه في اللحظة التي هوى فیها عدي �العصا علأ

قصـر �كثیر من عدي حرك �امل رأسـه فجاءت أكامل وهو 
ة الر�اضــــــــــیین حدث ما �شــــــــــ�ه  غ�لالضــــــــــر�ة على الرأس. و 

جاه مرماه،  إتخفاق حارس المرمى في صد �رة مندفعة في إ
ــتدخل من زاو أنه افترض إل  - مثالً  -�ة ال�مین ن الكرة ســـــــــ

نه لو أحین  يودخلت الكرة من زاو�ة ال�سار، ف فتوجه �میناً 
فر�قه   ىنفســه وعل ىر عل�قى في منتصــف المرمى لكان وفَّ 

 خر. اآللمصلحة الطرف  هدفاً 
 مر عند هذا الحد.. نتهى األ�و 

 لم �سقط �امل من جراء الضر�ة.
 ولم تخرج من مكان الضر�ة نقطة دم واحدة. 

لى إل هؤالء ســـــــــــــهرتهم ل�ضـــــــــــــع دقائق وغادر �ل كمأو 
وقف حــالــة أنــه أ لى دارتــه معتبراً إمنزلــه. و�ــان عــدي عــاد 

�قــافهــا. وتوجــه �ــامــل الى منزلــه في إقالق �ــان البــد من إ
لى عمله في خدمة إ لینام و�توجه م�كراً  �ضاً أالقصر   مح�ط 

، �معنى  اللیلة الماض�ة خفراً  ينه �ان فأ الرئ�س، خصوصاً 
ن ی�قى في العمل �ما عل�ه أمن  لى الســـهرة بدالً إنه توجه أ
خرى  أُ شــــــارة إل�ه. وتلك  إن �كون حیث ر�ما �حتاج الرئ�س أ
نــا ججو قــدار الحز�نــة، �معنى انــه لو �ــان �ــامــل حلى األإ



223 
 

لى تلك السـهرة ما �ان وقع إي حالة الخفر ولم یذهب ف�قي 
 الحادث. 
ثم تفقدته   قو�اً  لصـــــــــ�اح ســـــــــمعت زوجته شـــــــــخیراً وعند ا

ــینا  إفمه. وتم نقله  ىعل فوجدت دماً  ــفى ابن ســـــ ــتشـــــ لى مســـــ
الخاص �موظفي القصــــر الجمهوري. ولكن ســــرعان ما لفظ  

 ه. �النز�ف الداخل الذي حدث في راس نفاسه متاثراً أ
 ام بوقائع الحادثة. بالغ الرئ�س صدَّ إوتم 

 د ذلك. جراءات �عوتالحقت التطورات واإل
طلــب الرئ�س اوال التحــدث مع عــدي. وعنــدمــا قــال لــه 

 اً ن واـلده منزعج جـدأبي) الحظ أعـدي (صـــــــــــــــ�اح الخیر ـ�ا 
الفور �ـأن االمر متعلق �مـا حـدث في  ىمنـه. وشــــــــــــــعر عل

ن أفي    والً أرئ�س: استأذنك ل ذلك قال للوالد الجْ أاللیل ومن  
 خیر.  ىنتهى عل�ن االمر �س�ط و إشرح لك ما حدث.. أ

ولم �كن عدي حتى هذه الســـــاعة (العاشـــــرة من صـــــ�اح  
ن االمر ال�ســــــ�ط لم �كن أیدري ) 1988-10-19األر�عاء 

 لى مصی�ة..  إنتهى إنه �و  �س�طاً 
ــامـــل. وعل�ـــك ان تجهز   وقـــال لـــه الرئ�س: لقـــد مـــات �ـ

 الق�ض عل�ك بتهمة التسبب بوفاة شخص.   نفسك ألنه سیتم
لى منزلـه حیـث  إمب�ـة ول�وغـادر عـدي مكت�ـه �ـاللجنـة األ

 عتقاد على ما �جوز اإل  -ساس  أ  ىنتحار علحاول هناك اإل
انــه ال یتحمــل غضـــــــــــــــب الوالــد الرئ�س من جهــة، وألن 

ن �فتـدي �ح�ـاتـه وحـدة الصــــــــــــــف العراقي وهی�ـة  أ أرتـ إعـدي 
ــید الهائل الذ ي حققه والده الرئ�س، وال �جوز الدولة والرصـــــــ

ــاعر على اإل عرف �كـاـتب  أ طالق التفر�ط ـ�ه... وفي مشــــــــــــ
ــ�اً فوصـــــــــــــحا عتزاز بها  ، مدى اإلي، ومن عدي شـــــــــــــخصـــــــــــ
نه ــــــــ و�ذلك شق�قه قصي ــــــــ شاهد حي ومیداني  أخصوصا 

 هذا الرصید الهائل.  ىطوال سنوات الحرب عل
نقاذ عدي. و�عد غســل  إقناع الرئ�س �ضــرورة إمكن  أثم 

مر الرئ�س بوضـــــعه في ســـــجن هو أته وتجاوزه الخطر معد
.. وهذا الســــــــــجن �ان ع�ارة عن األول من نوعه في العراق 

ســــــــــــــرداب وـله �ـا�ـان حـدیـد�ـان بـدل ال�ـاب الواحـد و�ـان ف�ـه  
ــا�ط الســـــــجن ف �أتمر   نهإســـــــجین وأحد (هو عدي). اما ضـــــ

�أوامر الرئ�س فقط. وقد فعل الرئ�س صـدام ذلك �ي ال یتم  
 ي �المجاملة والمسایرة. التعامل مع عد

 . هوال.وداخل هذا السجن القى عدي الكثیر من األ
 جسمه... ولم تختف اآلثار  ىثار الضرب علآوظهرت 
 �سرعة.  

حدهم مثل  أوالحمد � ان الذین ضـــــر�وه لم تكن ضـــــر�ة 
 كبر.أ�انت المصی�ة  الّ �ضر�ة عدي لكامل حنا ججو... و 

ل و�اتت خالل  ما خارج الســــــجن فكانت القضــــــ�ة تتفاعأ
سـبوعین قضـ�ة عراق�ة عامة أنسـت العراقیین ل�عض الوقت أ

نها ســارت  أیران. �ما إحدیث الحرب ومحادثات الســالم مع 
ــ�اقات القانون�ة وهو ما  ــمن الســــــــ ــدَّ أضــــــــ ام راده الرئ�س صــــــــ

ن هذا �ان �عض ما أراده الرئ�س الذي أحســــــــین، أو فلنقل 
فتصـــــــرف   ن تضـــــــعه في وضـــــــع صـــــــعبأقدار  ت األءشـــــــا
 لى التراث. إلمشدود بدئ�ة الزع�م ا�م

 قدار الحز�نة ل�ست الوحیدة، نط�اعات عن األوهذه اإل
ن �فتش في زوا�ـا الـذاكرة �جـد القصــــــــــــــص والمواقف ومَ 

المأســــاو�ة الكثیرة. ولكن الخ�ط المشــــترك الرف�ع الذي یر�ط  
ن محورها الحكام والقصــــور أالحاالت الثالث التي أوردناها 

شــــاكل نفســــ�ة وتراكمات في الدرجة منات و بناء و�أطرافها أو 
 ولى. األُ 

ي الوقـت ننـا ال نحســـــــــــــــد الحكـام، وفإقـدار زاء هـذه األ�و 
 بناء. ي لحال األثنفسه نر 

ــارلز �ــان یتمنى الموت و��قى انــه ال األ ... میر تشـــــــــــــ
ــا�ط المســــؤول عن الســــالمة  ــدیق العائلة الضــ ــد�قه وصــ لصــ

عن  عیداً التزلج � فيبدى رغ�ة أالشـــــــخصـــــــ�ة لألمیر عندما 
ن ینتهي الضـا�ط  أمیر  الفضـولیین... ولم �خطر في �ال األ

 والصدیق جثة تحت الثلج. 
 ن تنتهي رغبتها  أست�فاني �انت تتوقع  األمیرةوال  ...

لى جــانبهــا تعلمهــا الق�ــادة، بتــدهور  إ�ــأن تكون والــدتهــا 
 الس�ارة ووفاة الوالدة. 

ــدَّ  ــراً وال عدي صــــ ــین �ان ینوي شــــ ــاب الذي ام حســــ  للشــــ
ــا قـــدم لعـــدي القهوة  �عمـــل في خـــدمـــة والـــده والـــذي �ثیراً  مـ

 والشاي والحامض والماء ال�ارد. 
 قدار الحز�نة. ولكنها األ

ن هللا سـحانه وتعالى �ضـع االنسـان في أصـعب  أومثلما 
اة و�تمســكوا بها  �خت�ارات بهدف اال �طمع ال�شــر في الحاإل

  جاللـــــه �منح نـــــه جـــــلّ إف�موتوا من الخوف من الموت، ـفــــ 
ــ�ان �ي ال ت�قى ــان نعمة النســــــ ــاة تتفاعل في  االنســــــ المأســــــ

 فس.  نال
ســـــــــــــتأنف ح�اته  إمیر تشـــــــــــــارلز الذي  وهذا ما حدث لأل 

 ودوره.  
  ســـــــتانفت ح�اتها.إمیرة ســـــــت�فاني التي وهذا ما حدث لأل 

 يف -عافاه هللا  -ام حســــــین وهذا ما ســــــ�حدث لعدي صــــــدَّ 
فعوا خالص ور إالوقت المناسـب. والبر�ة في الذین نصـحوا �

وج مع أمر �ـاد لوال الحزم المعنوـ�ات برفق وتعـاملوا بنـضـــــــــــــ 
ــدر من جهة  ــعة الصــــــ یران ن �حقق إلأخرى أُ من جهة وســــــ
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ومن معهــا وحولهــا في لحظــة مـا عجزت عنــه طوال ثمــاني  
 سنوات.  

ــ�اً  ــه ومن احدى  إمن ذلك   وتحســـــــــ ــترى عدي بنفســـــــــ شـــــــــ
 بتلع ح�اتها ح�ة ح�ة.  �صیدل�ات �غداد زجاجة الفالیوم، و 

نه �ان أ، ا�اً نا الذي اعرف عدي فتى وشأتقدیري  و في
في تصـــــــــرفه هذا على درجة عال�ة من المســـــــــؤول�ة والحس 

 القومي والوطني المرهف.. 
هــامش هــذه الحق�قــة من الســــــــــــــهــل ا�جــاد الحلول  ىوعل

 وشفاء الجراح: جراح النفس، وجراح الجسد. 
نط�ــــاعــــات یوم الســــــــــــــبــــت  كتــــب هــــذه اإلأنني أو��قى 

د و�ان مضــى على وجو  1988ي (نوفمبر) تشــر�ن الثان26
ختم  أجد نفســي أ.. و یوماً  37عدي مدام حســین في الســجن  

نه اذا �ان إنط�اعات �القول: ســـــــــطر االخیرة من هذه اإلاأل
كتو�ر)  أول (تشــــــــــــــر�ن األ 18للعراقیین على عـــــدي قبـــــل 

 نه صار له علیهم الكثیر �عد الذي جرى له. إ، ف1988
 م الوجدان في الذي جرى مل وتحك�أومن خالل الت... 

 قة.�كد هذه الحقأتت

 1988كانون األول (دیسمبر)  5 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ... الفیزا إلىالدولة  إلىمن الثورة 

ــاءت   �حتـار المرء ف�مـا إذا �ـاـنت اإلدارة األمیر��ـة أســــــــــــ
�اســـــر عرفات عندما رفضـــــت منحه (فیزا)، أي تأشـــــیرة    إلى

تحدة، للمشــــــار�ة في أعمال الجمع�ة �ات المالوال  إلىدخول 
 العامة لألمم المتحدة.

ــیرة بینما   ــاس أن رفض منح التأشــــــ ونقول ذلك على أســــــ
  إســــــــــــــتمرارالــذي �ــان في  242عرفــات �علن قبولــه �ــالقرار 

ــتوعب   مطل�ًا أمیر��ًا، معناه إما أن اإلدارة األمیر��ة لم تســـــــ
تمامًا ما الذي حدث في المجلس الوطني الفلســــــــــــــطیني في 

ــهیون�ة ا لجزائر، و�ما أن هنالك الكثیر من الضـــــــــغوط الصـــــــ
 على هذه اإلدارة جعلتها تقرر عدم منح التأشیرة.

ولكن ال اإلدارة األمیر��ـــة لم تســــــــــــــتوعـــب وال أن فكرة  
عت�ار موضــــوعي، من بینها أنه إ وط واردة ألكثر من الضــــغ

ــغط   ــتضـــ ــغط فهل إنها ســـ إذا �ان ال بد لهذه اإلدارة أن تضـــ
ت �ــل أوراقهــا من األدراج ولم یبق لهــا في على إدارة جمعــ 

ســـــــــوى أ�ام تعتبر من حیث المبدأ أ�امًا مجمدة حیث   الُحْكم

 إن القرارات، و�ـالـذات الكبرى، ال تتخـذ في مثـل هـذه األ�ـام
 ت�عًا لتقالید سائدة.

ومثـل هـذا األمر یتم األخـذ �ـه إذا �ـانـت اإلدارة الراحلـة 
 إلىتحل محلها تنتمي حزب بینما اإلدارة التي سـ   إلىتنتمي 

حزب آخر. فك�ف هي الحال عندما تكون اإلدارتان الراحلة 
 حزب واحد؟ إلىوالمقبلة تنتم�ان 

ر�غان، لم  و�ذا �انت اإلدارة األمیر��ة، أي إدارة الرئ�س
تخذها البرلمان الفلســـــطیني  إتســـــتوعب الخطوة النوع�ة التي 

لكثیر من في الجزائر، وفي الوقت نفســه ال یبدو أن هنالك ا
الضــغوط الصــهیون�ة علیها، فلماذا إذن رفضــت منح �اســر  

 الوال�ات المتحدة؟ إلىعرفات تأشیرة دخول 
أغلب الظن أن رفض منح التأشــیرة ســب�ه مزاج شــخص  

رج شــــــــــــــولتز وز�ر الخـــارج�ـــة األمیر��ـــة ول�س قرار هو جو 
تخذه شـــــــــــــولتز هو قرار رســـــــــــــمي وله إدولة... و�ن �ان ما 

 مفعول أكید.
نســتعید ما حدث في جوالت شــولتز في األشــهر  وعندما

الماضــــــ�ة، و��ف أن الق�ادة الفلســــــطین�ة تســــــببت في تعثر  
ج �ه ح�اته السـ�اسـ�ة، فإنه مشـروعه الذي �ان �حلم �أن یتوِّ 

أن الرجـل إنمـا ینتقم عـندمـا یرفض منح  اإلفتراضجوز لـنا �
الوال�ـات المتحـدة. وعنـدمـا بـدأ  إلىعرفـات تـأشــــــــــــــیرة دخول 

�ســعى من أجل مشــروعه لم �كن لیتصــور أنه �مكن شــولتز 
ــر عرفات  ــل الحال ب�اســــــــــ حد إعالن مفاجأته   إلىأن تصــــــــــ

الصــــــــــــــاعقـة التي أعلنهـا في الجزائر والتي �هر�ـت �ثیر�ن،  
لتز الذي ضـــاعت عل�ه فرصـــة أن تأخذ األطراف أولهم شـــو 

اإلســـــــرائیل�ة   -المعن�ة �مشـــــــروعه فتتحقق التســـــــو�ة العر��ة 
 اآلخر. نیین و�سجل بذلك أنه ��سنجرعلى حساب الفلسطی
تخذه البرلمان الفلسطیني في الجزائر ال إإن القرار الذي  

ــیرة دخول  ــر    إلىیوجب على اإلدارة األمیر��ة منح تأشــ �اســ
ز�ــارة واحــدة، و�نمــا منحــه تــأشــــــــــــــیرة لعــدة ز�ــارات  عرفــات ل

ــوم طوا�ع البر�د   ــیرة مجاملة، �معنى أنه ال یدفع رســــــــ وتأشــــــــ
 صالحة لمدة سنة. علیها. وتأشیرة

ونقول ذلك على أســـــــاس أن �اســـــــر عرفات الذي رفض  
ــیرة هو �اســــــر عرفات الذي قال، بدعم   ــولتز منحه التأشــــ شــــ

"نعم للقرار قوي من الشـــــرع�ة الفلســـــطین�ة ول�س بتصـــــر�ح: 
ــرائیل مقابل اإل. ونعم لإل 242 عتراف بدولة عتراف بدولة إســ

الذي ثان�ة على أرض فلســــطین"، وهو �اســــر عرفات نفســــه 
عترافهـــا �ـــالـــدولـــة التي أعلن إ یتزایـــد عـــدد الـــدول التي تعلن 

 والدتها في البرلمان الفلسطیني في الجزائر.
مواقف عتــدنــا على اإلدارة األمیر��ــة، تتخــذ إ و��قى أننــا 
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ــرائیل أو نت�جة لإل  ــایرة إســ ــد العرب رغ�ة منها �مســ بتزاز  ضــ
ــهیوني. لكنها المرة األولى التي یتم فیها  وقف م إتخاذالصــــــــ

ــایرتها، وال تبدو   ــرائیل منه إذا �ان هدفه مســــ ــتفید إســــ ال تســــ
الصــــهیون�ة وراءه �شــــكل م�اشــــر... و�نما هو موقف ناشــــئ  
عن مزاج شــــخص �صــــفي حســــا�اته مع الفلســــطینیین، وهو 
 جورج شولتز، أكثر منه قرار صادر عن اإلدارة األمیر��ة.

ب جورج بوش  ومن المؤ�ـد أن الرئ�س األمیر�ي المنتخَـ 
د جدًا بذلك ألنه ســــ�كون الرئ�س األمیر�ي األول الذي عیســــ 

ســـــــــــیبدأ مع الفلســـــــــــطینیین عالقة من نوع جدید تار�ًا أوزار 
 الماضي للذین س�قوه.

ــنات القرار الذي   ــأن  إولعل من حســـ ــولتز في شـــ تخذه شـــ
ات الجمع�ة العامة لألمم المتحدة  إجتماعالتأشـــــــــــــیرة هو أن 

ات جتماعه اإلهذســـــتنعقد في جن�ف �ما هو محتمل. و�عد 
ســـــــــتكون الطر�ق ممهدة أكثر أمام عرفات للحصـــــــــول على 
ــنطن... ول�س نیو�ورك فقط، وذلك على  ــیرة لز�ارة واشــــ تأشــــ

نتهى شـــــولتز برحیل  �أســـــاس أن إدارة بوش تكون قد بدأت و 
ــدول المعترِ  ــدد الـ ــات عـ ــان و�ـ ــة إدارة الرئ�س ر�غـ ــدولـ ــالـ ــة �ـ فـ

عترف  ت الفلســــــــــــــطین�ــة أو المرح�ــة بهــا أكثر من عــدد التي
 �إسرائیل أو المرتاحة لها.

... وفي هذا �كون شــــــــــولتز حتى �تا�ة هذه المقالة یوم  
 أفاد في معرض اإلساءة المتعمدة. 2/12/1988

ونقول حتى �تـــا�ـــة هـــذه المقـــالـــة، على أمـــل أن اإلدارة 
ــة في قرار فج وال  ــد النظر في أي لحظـ ــد تعیـ ــة قـ األمیر��ـ

فهل تتراجع   ع.�خدم الســــــــــالم الذي �ات قضــــــــــ�ة تهم الجم�
 أمیر�ا... أم ینتصر شولتز على أمیر�ا، وعلى العالم؟

 1988) دیسمبر( كانون األول 12 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 أس�اب الحرص السو�سري على عرفات 

عطت فیها ســو�ســرا تأشــیرة دخول أ �الطر�قة نفســها التي 
ــیْ إ ــوف عندما غن ر�لى الرئ�ســـــ لتق�ا في المقر إان وغور�اتشـــــ
مم المتحدة في جن�ف، منحت �اســــــــــــر عرفات ورو�ي لأل ألا

 شیرة.  أالت
ــة  ــانون األ 9و�وم الجمعـ تلقى   1988د�ســــــــــــــمبر /ول�ـ

ورو�ي منـدوب منظمـة التحر�ر الفلســــــــــــــطین�ـة ـلدى المقر األ
ن أمن الحكومة الســــــو�ســــــر�ة ما �فید � نبیل رمالوي رســــــم�اً 

 ن �طلبها. أحت لعرفات ومن دون تاشیرة الدخول من
ي ��ف �مكن منح التأشــــــــــــــیرة من أدث ذلك؟ و��ف �ح

 ن �طلبها الشخص الراغب في دخول سو�سرا؟ أدون 
 إالّ مر ال�كون ن مثـــــل هـــــذا األأوالرد على ذلـــــك هو 

ي تســـــل�م جواز ألرؤســـــاء الدول. وال یتم �الطر�قة التقلید�ة، 
التي یتواجد فیها  لى الســــفارة الســــو�ســــر�ة في الدولةإالســــفر  

ــفارة ــلإالجواز   عرفات وتحول الســـــ ــم القنصـــــ و�تم   يلى القســـــ
الجواز وتكون عادة من دون رســـــــــوم   ىوضـــــــــع تأشـــــــــیرة عل

ن منح التأشـیرة من إك�ادرة مجاملة نحو ��ار الشـخصـ�ات. 
دون طلب �كون عن طر�ق ابالغ الجهة التي سـیدخل منها  

لزائر ســــــــــــــتطــاعــة اإالزائر (وهي هنــا مطــار جن�ف) ان في 
 الد. بلى الإالسعة الرحب و  ىالكبیر الشأن الدخول عل
ولى التي تمنح فیها سـو�سـرا �اسـر  وهذه لم تكن المرة األُ 

نما تفعل ذلك �ن �طلبها و أعرفات تأشــــــیرة الدخول من دون 
 لىو عندما تمت الز�ارة األ 1983للمرة الســادســة ومنذ العام 

 لى جن�ف.  إلعرفات 
ــرا  بالغ الجهة الإولقد تم  ــو�سـ ــطین�ة لدى سـ ــم�ة الفلسـ رسـ

ن �طلبها في الوقت الذي أشــــــــیرة لعرفات من دون �منح التأ
كانت التطورات الناشــــــــئة عن رفض الوال�ات المتحدة منحه  

رض�ة الرأي أالتاشیرة تتفاعل وتحدث المز�د من التشقق في  
ــام  ــدوليالعـ ــام  الـ ــات عر�ضـــــــــــــــــة من الرأي العـ ــاعـ وفي قطـ

ــقق �ان األ ــ�اً میر�ي. وهذا التشـــ ــ�ة  جیداً  مكســـ ــ�فید القضـــ ســـ
ذا تم التعـامـل معـه ـبذ�ـاء وتوظ�ـفه ضــــــــــــــمن إالفلســــــــــــــطینـ�ة 

�عدما �اتت  مر لن �كون صــــــــــع�اً صــــــــــول. ومثل هذا األاأل
القضـــــــــــــــ�ة الفلســــــــــــــطینـ�ة في النهج الجـدـید لمنظمـة التحر�ر  

لى �وادر تتقن فن العالقــات العــامــة إالفلســــــــــــــطین�ــة تحتــاج 
ــین مبدأ المرونة جملة  ــلبین رافضـــــــ ول�س الى ثور�ین متصـــــــ

   .وتفصیالً 
التأشــیرة التي منحتها الحكومة الســو�ســر�ة   وما �قال عن

ــاً أ ن �طلبـها �ـقالألى عرـفات من دون إ عن الحرص  �ضــــــــــــ
ح�اة �اســر عرفات. وعندما �كون  ىالســو�ســري الواضــح عل

ــ�اســــــــة وتعرف ما  الحرص من جانب دولة تعتمد الح�اد ســــــ
ن أســــــتقرار، فهذا معناه اإل ىثار اال�جاب�ة للح�اد علهي اآل
ن أ  ىصــح عنها الدولة الســو�ســر�ة تقوم علالتي ال تف النظرة

ــر عرفات �ات نموذجاً  ــل   �اســــــــ ــطیني المحاید �فضــــــــ للفلســــــــ
ــتقرار الفلســـــطیني، بل إلن اأ  ىخت�اره النهج المعتدل وعلإ ســـ

�ح�اة   اً وســــط، �ات مرت�ط ســــتقرار في منطقة الشــــرق األواإل
ــلطات أعرفات. ولعل هذه النظرة هي التي  وجبت على الســــ

ولى من نوعها في من�ة هي األُ أراءات  جإتخاذ إ�ة الســـو�ســـر 
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 تار�خ سو�سرا.  
والـــــذي یتواجـــــد في جن�ف �ســــــــــــــتط�ع مالحظـــــة هـــــذه  

ــتفســــــــارات  إلتصــــــــاالت واجراءات، ومن یتعمق في اإلاإل ســــــ
ن �عرف الكثیر عن هــذه االجراءات التي لم تتخــذ أ�مكنــه 

حتى عندما عقد الرئ�ســـــــــــــان ر�غان وغور�اتشـــــــــــــوف قمتهما  
ــهیرة الت نطالق للوفاق الدولي �ط�عته  اإل ي �انت نقطةالشــــــــ

 الجدیدة.  
 من�ــــــة في دقتهــــــا تلــــــكجراءات األوعنــــــدمــــــا تفوق اإل

ان وغور�اتشـــوف،  غتخذت لمناســـ�ة لقاء ر�إجراءات التي اإل
هم�ة نظرة الدولة التي تمثل رمز الح�اد تأكید أل �ضــــاً أفهذا 

لى رئ�س  إالدولي، ونعني بها ســـــو�ســـــرا لعرفات. وهي نظرة 
 طین�ة التي بدأ العد العكسي لها. الدولة الفلس

ال إومع ان عرفات زار ســـــــو�ســـــــرا من قبل خمس مرات 
ان االجراءات التي �ــانــت تتخــذ في المــافي لم تكن �ــالحزم 

نعقاد دورة الجمع�ة إها لمناســـ�ة وال�قظة والدقة التي هي علی
«دورة   ذا جــــاز القول،إمم المتحــــدة والتي في، العــــامــــة لأل 

  الدولة الفلسطن�ة».
ل جـــْ أن هـــذه االجراءات ل�ســــــــــــــــت فقط من ألى ذلـــك �و 

خرى سـتشـارك في الدورة وال تر�د  أُ نما هنالك وفود  �عرفات و 
 ي منغصات.  أسو�سرا حدوث 

  �ة العامة تشكل حالً ن الدورة االورو��ة للجمعأوصح�ح 
میر��ة منح عرفات التاشــیرة،  دارة األ�ســبب رفض اإل وســطاً 

  نها تشــــكل تحد�اً إض جوانبها ن هذه الدورة تبدو في �عأال  إ
میر��ة وتشــــــــــــكل في الوقت نفســــــــــــه «فیزا» دول�ة دارة األلإل 

دارة الرئ�س جورج بوش نفســـها، ول�س فقط  إلعرفات لدخول 
 قبلة. ي الدورة المفدخول نیو�ورك 

ــاء أو��قى  ــانون األ 13ن یوم الثالئــ ر  بد�ســــــــــــــم /ول�ــ
مم  ة لأل نعقاد الدورة العاد�ة للجمع�ة العامإ، وهو یوم 1988

من نیو�ورك، سـ�شـكل نقطة حاسـمة   جن�ف بدالً  يالمتحدة ف
 في التفكیر الدولي. 

یتـفاعـل   مراً أذـلك ان عـدم منح الـتأشــــــــــــــیرة لعرـفات ـمازال 
 ورو�ا. أفي عقل رجل القرار والمواطن العادي في 

میر��ــة التي دارة األن اإلأســــــــــــــــاس أ ىوهو یتفــاعــل عل
ــیرة لعرفات �مكن  ــت منح التأشــ ي فض منحها ألن تر أرفضــ

ذا �ـان هـذا إخر مـادامـت ال ترتـاح لـه... حتى آمســــــــــــــؤول 
 . ورو��اً أالمسؤول 
لمتحـدة  ن االمم األى إوتلـك مســـــــــــــــألـة نبهـت العـالم ... 

ن تكون �ذلك. وهي لســـــــــت  أو انها �جب أمنظمة محایدة، 
نعقـــاد في میر��ـــة منعتهـــا من اإلدارة اإلكـــذلـــك مـــادامـــت اإل

الدورة»، وهو هنا  نیو�ورك عندما رفضــــــــت منح «صــــــــاحب
 لى نیو�ورك رافعاً إت آنه أ�اســـر عرفات، تأشـــیرة دخول مع 

ت  ن مرحلة الوفاق التي بداأ غصـــــــــــــن الز�تون بید�ه متفهماً 
ــوف�اتي تتطلب مرونة من بین الوال�ات المتحدة واإل تحاد السـ

 صحاب القضا�ا العالقة. أ بجان
 ولم �خطر في ـ�ال عرـفات وال في ـ�ال العـالم �ـله، اـلذي

میر��ة سـت�الغ دارة األرتاح للنهج الفلسـطیني الجدید، ان اإلإ
في التشــــــــــــــدد �عـدـما ـ�الغ عرـفات في المروـنة. ولكن هـذا ـما 

 ف.سألحدث مع ا

 1988) دیسمبر(كانون األول  19 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 سنة المنتصر�ن  1988

لكـل ســـــــــــــــنة رجلهـا. وفي العـادة �كون هـناـلك على مـدار 
لشــخص الذي تنطبق عل�ه أوصــاف رجل العام ألنه الســنة ا

حقق عمًال �ثیر التمیز لبلده أو أنجز أمرًا �الغ األهم�ة من 
للمنطقة التي ینتمي   اإلســــــــتقرارزدهار و شــــــــأنه أن �حقق اإل

 إلیها أو للعالم.
ســـــتثناء فهو ما تمیزت �ه ســـــنة  تلك هي القاعدة. أما اإل

حد رجال وأ�ضــًا حیث إنه �ان هنالك بدل الرجل الوا  1988
 كانت هنالك امرأة.

 �انت سنة المنتصر�ن. 1988وسنة 
نتصـــــــــــــار العراق في الحرب. ولم یترك الرئ�س  إســـــــــــــنة 

ام ي قبول یراناإل الُحْكمین مناســـــــ�ة منذ أن أعلن  حـســــــ  صـــــــدَّ
 اإلنتصــــــاروشــــــّدد فیها على أن  ف إطالق النار إالَّ قرار وقْ 

ات إنمــا كــان عر��ــًا، وأن الحرب التي دامــت ثمــاني ســــــــــــــنو 
 خاضها العراق ن�ا�ة عن أمته العر��ة ودفاعًا عنها.

نتصـار الحق الفلسـطیني. و�عد أر�عین سـنة  إوسـنة بدا�ة 
اة التي ال مثیل لها تنتزع الشــــــــــرع�ة الفلســــــــــطین�ة  من المعان

�ق�ادة �اســـــــــــر عرفات تأیید العالم و�عجا�ه وتحقق �فضـــــــــــل 
ــةاإل من جهـــة، والمرونـــة من جهـــة أخرى، أكثر  نتفـــاضــــــــــــــ

الخطوات الســــــــــــــ�ــاســــــــــــــ�ــة أهم�ــة ونعني بــذلــك قبول اإلدارة 
 األمیر��ة ببدء حوار مع منظمة التحر�ر الفلسطین�ة.

نتصــــــار �اكســــــتان ذات المشــــــاعر العر��ة على إوســــــنة 
ــتان المنحازة  نتصــــار الســــیدة  ي، أي إیراناإل الُحْكم  إلى�اكســ

لي بوتو على ورثة الرئ�س ضـــ�اء بناز�ر �ر�مة ذو الفقار ع



227 
 

ذي لقي مصــــــــــــــرعــه في حــادث إســــــــــــــقــاط طــائرتــه  الحق الــ 
 العسكر�ة.
نتصــار جورج بوش الذي نأمل �عرب في إدارته  إوســنة 

أن تكون مثال�ة خصــــــــوصــــــــًا �عدما مهدت لها إدارة الرئ�س  
 -ر�غــان الطر�ق �ــإعالنهــا الموافقــة على الحوار األمیر�ي 

الفلســــــطیني، وهو حوار قد �طول لكنه من المؤ�د ســــــیثمر.  
ه لو فاز الحزب الد�مقراطي �شـــــخص ما�كل ومن المؤ�د أن

ة الوال�ات المتحدة لما �ان للقرار األمیر�ي  دو�اك�س برئاســـ 
ببدء الحوار مع منظمة التحر�ر الفلســـطین�ة أن �حدث على 
اإلطالق، أو أنه �ان لن �حدث على األقل في الســــــــــــــنوات 

 .الد�مقراط�ةالثالث األولى لإلدارة 
قتناع ملین �فضــــــــــل إإنتصــــــــــار المرونة في الكر وســــــــــنة 

مر متمســـكًا �حرف�ة  الرئ�س غور�اتشـــوف �أنه ما دام ســـ�ســـت
العقیدة المار�ســـ�ة، �ما فعل الذین ســـ�قوه، فإنه لن �ســـتط�ع  
ــا�ا العالقة. ولوال إعادة النظر لما  ــیئًا من القضــــــ أن �حل شــــــ
كانت تحققت �عض الخطوات وأهمها على اإلطالق الحوار 

لمملكة العر��ة الســــــــــعود�ة األفغاني برعا�ة ا -الســــــــــوف�اتي 
أنهــا جن�ف العر��ــة �معنى   وفي الطــائف التي بــدت �مــا لو

ــ�ة  ــعید القضـــ ــي الذي حققته جن�ف على صـــ ــ�اســـ الدور الســـ
 الفلسطین�ة.

امســـنة المنتصـــر�ن... ســـنة  1988لقد �انت ســـنة   صـــدَّ
ــة على العراق  حســــــــــــــین اـلذي خرج من الحرب المفروضــــــــــــ

لذي وضــــع معافى وصـــــاحب شـــــأن. وســـــنة �اســـــر عرفات ا
على طر�ق  والمرونة القضــ�ة الفلســطین�ة  نتفاضــةاإل�فضــل 

ــتعادة الحق. وفي هذیْ إ ــار ن ســــــــــ ن �ان الملك فهد �ْ اإلنتصــــــــــ
ن  �ْ اإلنتصـار . وفي الحكمةموجودًا �الدعم والمسـاندة والحزم و 

ــین   ــني م�ارك والملك حســـ ــور الرئ�س حســـ ــًا �ان حضـــ أ�ضـــ
 ملحوظًا.

 إلىز�ر بوتو نتصار بناإات األخرى من  اإلنتصار وحتى 
نتصــــار غور�اتشــــوف في معر�ة  إ  إلىنتصــــار جورج بوش إ

ات تبدو حصــــــة العرب اإلنتصــــــار إعادة النظر... حتى هذه 
نتصار العرب على خالفاتهم.  إفیها �بیرة، لكن ذلك یرت�ط �

ولعل ذلك �حدث في السـنة الجدیدة التي بدأت و�ذلك �كون 
صـــــًا إذا عّوضـــــنا رحلة العذاب، خصـــــو  ىالهللا ســـــ�حانه وتع

حاســـــــــم رحلة عذاب ســـــــــتنهي و�شـــــــــكل   1989كانت ســـــــــنة 
اللبنــانیین �حیــث تعود لهم دولتهم و��قى لهم وطنهم و�كون 

 للوطن رئ�س وج�ش وهی�ة.
اللقاء في القمة العر��ة في    إلىوعلى هذا األساس نقول  

ــامــل، الحق�ــة  الر�ــاض لتبــدأ من هنــاك، و�وفــاق عر�ي شـــــــــــــ

 عر��ة.ستقرار في المنطقة الالثان�ة لإل 
 دهار.هو مدخل االز  اإلستقرار... و 

 1988) دیسمبر(كانون األول  26 -مجلة "التضامن". لندن 
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 �عد الف�ضان الس�اسي في السودان 

  لىازاـلت آـثاره تتو  وـماهـذا اـلذي حـدث في األـ�ام األخیرة 
السودان شهد في العام الف�ضان الس�اسي. وهكذا �كون  هو
لم   ن.. الف�ضان الذي نشأ عن هطول للمطرحد ف�ضانیْ الوا

�حدث بهذا التدفق منذ سـنوات طو�لة. والف�ضـان الذي نشـأ  
ــاعرعن تفجُّ  ــعار وتراك ر مشــــ ــدة وطأة األســــ   مالناس من شــــ

 ختناقات التمو�ن�ة.إلا
ــادق المهدي تراجعت عن قراراتها   ومع أن حكومة الصــــــ

دة أسعار السكر غرا�ة على اإلطالق ز�ا  كثر، وأقتصاد�ةاإل
أن ذلــك ال �عني أن األمور  في المئـــة، إالّ  500بنســــــــــــــ�ـــة 

عن األمطار  ئنتهت على خیر. ومثلما إن الف�ضـان الناشـ إ
نحســــــــر فزال الخطر الذي �ان یهدد الخرطوم نفســــــــه على إ

ــفا ــفتيْ  فطول ضـ ــرات القرى على طول ضـ النیل �عد   وعشـ
 نحســـــــــــرإفإن الف�ضـــــــــــان اآلخر  ،أن أحدث الكوارث للناس

أن آثاره ســت�قى حتى إشــعار   إالّ  قتصــاد�ةاإل�إلغاء القرارات 
 آخر مثل الندوب على جسم الحكومة السودان�ة.

  و�ذا �ان الف�ضـــــــــان األول وجد األطراف العر��ة الكثیرة
الحكومــة �مــا في ذلــك األطراف غیر المرتــاحــة لمواقف  -

التي تســـــــــــــارع لنجدة الناس الذین شـــــــــــــردهم   –الســـــــــــــودان�ة  
ســتمرت  إتق�م لهذا الغرض الجســور الجو�ة التي الف�ضــان و 

ــاب�ع تنقــــل األغــــذ�ــــة واألدو�ــــة والمال�س   على مــــدى أســـــــــــــــ
ــي لم �جد    إلىوال�طان�ات  ــ�اسـ ــان السـ المنكو�ین، فإن الف�ضـ

ت  �حكومة أخفق اإلهتمامن یهتم �ه على أســـــاس أنه لماذا  مَ 
في بناء عالقات متوازنة و�الذات مع الذین في حال حدوث 

ــول  ختناقاتاإل التمو�ن�ة �مكن طرق أبوابهم و�التالي الحصـــ
 إلىنه أن �ســــــــاعد الحكومة فال تضــــــــطر أعلى ما من ـشـــــــ 

ال قدرة للناس على تحملها وال قدرة   إقتصـــــاد�ةقرارات  إتخاذ
ــك بها. وهذا ما ح ــه على التمسـ دث  للحكومة في الوقت نفسـ

الحكومة �ات القضــــــــ�ة   إســــــــتمرارن مصــــــــیر إ�الفعل حیث 
ین ونصـائحهم  اإلقتصـادیرأي المسـتشـار�ن  األسـاسـ�ة فتراجع

 أمام تحذیر المستشار�ن الس�اسیین وتكت�كاتهم.
لقــد تراجعــت حكومــة الصــــــــــــــــادق المهــدي عن قراراتهــا  

ــاد�ةاإل ــودان�ة التي عبرت   قتصـ ــغوط اإلتحادات السـ أمام ضـ
بتســــــییر التظاهرات. ولكن التراجع ال  عن رفضــــــها للقرارات

وهــذه حــال اإلصــــــــــــــالح �عني أن القرارات �ــانــت خــاطئــة. 
. وقد تســــتط�ع حكومة الصــــادق المهدي تأمین  اإلقتصــــادي

عبور مؤقــت للمحنــة التي واجهتهــا ولكن ذلــك ال �عني أن 

هذه التظاهرات لن تتجدد وتواصــــل اإلتحادات الضــــغط في 
 شكل أو آخر على الحكومة.

ــاه فـــــت لإل والال  ــامـــــل الـــــد�مقراطي لم �حقق  نت�ـــ أن التعـــ
بین اإلتحـادات والحكومـة، ذـلك  ختـ�ارإلـ�ة في االنت�جـة الطیِّ 

ســـــــــــــتطاعة اإلتحادات إج�ار الحكومة إأنه عندما �كون في 
فهذا  اإلقتصـاديعلى التراجع عن قرارات إلصـالح المسـار  

 إلىضـطرار الشـرطة �معناه أنه بدًال من تسـییر التظاهرات و 
إطالق النــــار علیهــــا، �ــــان ُ�فترض �ــــالحكومــــة دعوة هــــذه  

ن �مثلها في الحكومة ومعه برنامج �ار مَ ختإ  إلىاإلتحادات 
. وما لم �حدث  اإلقتصاديهذه اإلتحادات إلصالح المسار  

الماضــــــــ�ة ال �عني أن �جب أن �حدث مســــــــتقبًال   مفي األ�ا
رواده  فإن فرصــــــــــــــة الطموحین من جنراالت الج�ش أو  و�الَّ 

 تص�ح أكثر �سرًا.
ي  أن أحداث األ�ام الماضــ�ة ف نت�اهكذلك من الالفت لإل 

نتهت �الحد األدنى من الضــــــرر. فالتظاهرات لم إالســــــودان  
حـدـثت �ـاـنت لغـة حوار و�ن  إلىتتســــــــــــــع والعنف لم یتحول 
ســـب�ه أن الصـــادق المهدي مقتنع    �عض المصـــادمات. وهذا

التي  حتجــاج النــاس في محلــه وأن الخطوةإ�ــأن  ضــــــــــــــمنــاً 
تخذتها حكومته ورفعت �موجبها األسـعار هي أفضـل حجة  إ

ن �عـارض، وأنـه عنـدمـا �ـان مـا زال معـارضـــــــــــــــًا ن یر�ـد ألمَ 
ختنــاقــات التمو�ن�ــة وز�ــادة  كــانــت تعبئــة النــاس �ســــــــــــــبــب اإل

األســــــعار، و�الذات ما یتعلق �الذرة والكبر�ت، هي الســــــالح 
ــابق جعفر نمیري.   ــد حكم الرئ�س الســــــــــــ األقوى بـیدـ�ه ضــــــــــــ

ـندمـا تكون الحـال �ـذـلك ـفإـنه �صــــــــــــــ�ح أكثر تفهمـًا لـلذین وع
عتراضــــــــــــاتهم محصــــــــــــورة في إطار إ �عارضــــــــــــون ما دامت 

 ول�س على خط س�اسي. إقتصاد�ةحتجاج على قرارات اإل
كتفت �عدم التصــــــــــعید إومن جانب آخر فإن اإلتحادات 

 إلىما دام الصــــــــادق المهدي الذي ســــــــاهمت في وصــــــــوله  
ه من تحـادات ـتدرك أن عـدم التن�ـُّ تراجع، وألن هـذه اإل الُحْكم

تاحة. ومن المؤ�د شـأنه أن �جعل فرصـة البدیل العسـكري م
ــادق المهدي  نأ و�عید النظر  الحكمة إلىه لو لم یلجأ الصــــــــــ

وتتوقف اإلتحادات عن المواجهة التي أعلنتها لكان الموقف 
ــاكر إمأزق حق�قي تتكرر ف�ه عمل�ة  إلىتحول  نتقال العســــــــ

 لوزارات.ا إلىمن الثكنات 
ــ�اســــي فرصــــة حق�ق�ة  إنو��قى أن  حســــار الف�ضــــان الســ
ــًا   وذهب�ة للتأمل ــوصـــــ وإلعادة النظر من قبل الجم�ع، خصـــــ

محاولة متعثرة في الســــــــودان ما دام أطرافها  الد�مقراط�ةأن  
تفقوا فقط على إســـــقاط النظام وما زالوا حتى اآلن مختلفین  إ

ــألة األهم وهي وْقف  على �ل شـــيء �ما في ذلك على المسـ
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 الحرب في جنوب البالد و�ناء عالقات متوازنة مع األشـــقاء
. وما دام اإلستقرارن شأنها أن تساعد على تحقیق العرب م

ــام األشــــــــــــــقـــــاء العرب التغییرأ  ولئـــــك األطراف أظهروا أمـــ
اـلد�مقراطي اـلذي حـدث في الســــــــــــــودان على أـنه تجرـ�ة في 

الــد�مقراطي غیر المــألوف في العــالم العر�ي وهو مــا  الُحْكم
لم یتحمـل ال�عض م�ـالغـة �عض الق�ـادات الســــــــــــــودان�ـة في 

 ت�اهیها �ه.
نحسـار الف�ضـان السـ�اسـي فرصـة حق�ق�ة من إكذلك أن 

 ل أن یتوقف األقطــاب في الســــــــــــــودان عن لع�ــة ال�حــثأجْــ 
منفردین عن أدوار تـار�خ�ـة �حیـث ال ی�ـاغـت زع�م الطـائفـة  

ــادق  الُحْكمالختم�ة محمد عثمان المیرغني حل�فه في  الصــــــــ
ــدي �ـــ  ــاق المهـ ــة التمرد في الجنوب جون  إتفـ مع زع�م حر�ـ
ــادق المهدي اإلنجاز الذي قرنق، و�حی ث ال �جهض الصــــــــــ

ــ�ح الحل�ف األقل  حققه المیرغني �ي ال تنقلب اآل�ة و�صـــــــــ
ج  هو القطب األقوى بتحالفه مع قرنق، و�حیث ال یؤجِّ  شـــأناً 

الدرجة التي تضــــطر   إلىحســــن الترابي النار بین المیرغني 
رت�اط مع الصــــــــادق المهدي، وهذا إلفك ا  إلىزع�م الختم�ة 

لفعل وما بدأ الترابي على الفور �ســــعى لتوظ�ف  ما حدث �ا
 سالم�ة التي یتزعمها.إلنتائجه لمصلحة الجبهة ا

ل الســــــــــــودان من أجْ  وهل �ســــــــــــتمر؟  دث التأمل؟هل �ح
الــذي جعلتــه �عض زعــامــاتــه رجــل العرب المر�ض، نتمنى  

ــ�ح حاله مثل حال ذلك.. ومن أجْ  ــودان �ي ال �صـــــــ ل الســـــــ
مرضــــه أو أمراضــــه،  س من شــــفاءو لبنان رجل العرب المیؤ 

نتمنى ذلك. ونتمنى و�ن �نا نرى أن حال الســــــــــــودانیین مع 
ــكلها الحالي الد�مقراط�ة ــتمرة علیها منذ    �شـ ــتها المسـ وممارسـ

ســـنتین تذ�رنا �حال المصـــر�ین الذین أمضـــوا ســـنتین �منون 
(الراحل) أنور السادات   النفس �الخیرات التي وعدهم الرئ�س

"كامب د�فید" فســــــــــــایروه ثم   ةلیهم من إتفاق�إ�أنها ســــــــــــتعود 
"كامب د�فید" وساعته لكثرة المشاكل التي أحاطت   بــــــ كفروا 

رتفاع األســــــــعار على الطر�قة نفســــــــها التي إ بهم ومن بینها
 رتفعت فیها السودان.إ

 1989 ) ینایر( كانون الثاني 9 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 األمیر��ة -  ر��ع المصارحة العر��ة

قرة مع تم تســــــتقم لنا نحن العرب عالقة مـســـــ حتى اآلن ل

 الوال�ات المتحدة.
التي ال غنى    ةهي تتصـــــــــــــرف على أســـــــــــــاس أنها الدول

للعرب عن خطـــب ودهـــا، ومـــا دام األمر �ـــذلـــك فـــإن على 
منها أكثر مما تســـــــــــمعه هي منهم وأن العرب أن �ســـــــــــمعوا 

ینفــــذوا طل�ــــاتهــــا من دون أن تكون ملزمــــة �ــــالتجــــاوب مع 
 تمن�اتهم.

ء الوال�ات المتحدة یتصــــرفون على أســــاس أنها وأصــــدقا
ــالح  الدولة القو�ة واألولى في العالم والتي تشـــــــــا�كت المصـــــــ

معها �حیث إن المثابرة على ترو�ضــــــــــها ت�قى أفضــــــــــل من 
��ف أن تجرـ�ة   إســــــــــــــتمرارمـناطحتهـا. وهؤالء یـتذ�رون في 

الناصــــــــر مع الوال�ات المتحدة لم تثمر حیث إنه �عدما   عبد
درجة القول لها أن  إلىناس بتحدي أمیر�ا ألهب مشــــاعر ال

ــرب من ال�حر، فإن   ــتاذعلیها أن تشـــــ ــنین األســـــ   محمد حســـــ
ــاهم لفترة طو�لـــة في التعبیر عن أفكـــار  ه�كـــل الـــذي ســــــــــــــ

الناصــــــــــر أو التمهید لها من خالل صــــــــــح�فة "األهرام"  عبد
ــف �إعادة النظر و   إلىدعا  ــتعمل لهذا الغرض تعبیرًا وصــ ســ

أنها ثور من األفضــــــل عدم مناطحته  ف�ه الوال�ات المتحدة �
 ه.لتفادي مخاطر قرن�ْ 

ى أســـــــاس أن وخصـــــــوم الوال�ات المتحدة یتصـــــــرفون عل
ــة األمیر��ــة �ــان دون مــا هو  التحــدي العر�ي للســــــــــــــ�ــاســـــــــــــ
مطلوب، وأـنه لو �ـان ـ�الحـدة الكـاف�ـة لكـاـنت الســــــــــــــ�ـاســــــــــــــة 
ــا في أمور �ثیرة تزعج   األمیر��ـــة أعـــادت النظر في موقفهـ

للوال�ات المتحدة   اإلیران�ةء أن المشاكسة  العرب. و�رى هؤال
 عتمادها.إ أفادت أكثر من المرونة التي تم 

األمیر�ـ�ة ـ�اـنت في   -ســــــــــــــتـقاـمة العالـقة العر�ـ�ة إ وعـدم
نح�از الوال�ات المتحدة إلســــــرائیل وتبني  �ســــــبب إ إســــــتمرار

ــ�ة الفلســـطین�ة ــرائیل�ة في القضـ . و�ذا نحن  وجهة النظر اإلسـ
تخذتها اإلدارة األمیر��ة ضـد العرب إأحصـینا المواقف التي 

 ها �العشرات.ال مسایرة إسرائیل لوجدنمن أجْ 
ضاقت الصدور أح�انًا و�اد الكیل أن �طفح أح�انًا  ولقد 

أخرى، ولكن �ـان �حـدث في اللحظـة األخیرة �عض التر�ـث  
فال یتجاوز الضـــــیق العر�ي حدود معات�ة أصـــــدقاء الوال�ات 

ه اإلدارة األمیر��ــة مع أن المتحــدة لألســــــــــــــلوب الــذي تعتمــد
 المطلوب �ان خطوات فعالة وحاسمة.

ب من الوال�ــات المتحــدة  وخالل ر�ع قرن قــاســــــــــــــینــا �عر 
الكثیر، بل قد �جوز القول إننا أضــــــــعنا من عمرنا ر�ع قرن 
كانت ف�ه الســـ�اســـة األمیر��ة تمارس علینا لع�ة األمم على 

 أحدث األسالیب.
ة في العالقات صــــــــفحة جدید  إلىاآلن هناك مؤشــــــــرات 
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 إلىاألمیر��ة ســــــــــــتبدأ. والفضــــــــــــل في ذلك �عود   -العر��ة 
ــذي القرار الفلســــــــــــــطیني ا ــادة  إلمرن والواقعي الـ ــه الق�ـ ــذتـ تخـ

 الفلسطین�ة.
و�عـد هـذا القرار تـبدو اإلدارة األمیر�ـ�ة مطـالـ�ة ـ�أن تعـید  
النظر في خمس وعشــر�ن ســنة من الســ�اســات القائمة على 

ومن المؤ�د أنها ســـتعید النظر  عدم تفهم المشـــاعر العر��ة.
الموقف الفلسطیني المرن والواقعي على  إلىإذا هي نظرت 

ــلم  إنه الموقف القوي ول�س الموقف الضـــــع�ف الذي أ ــتســـ ســـ
 لإلرادة األمیر��ة.

ــطین�ة   وهذا الموقف قوي ألنه ل�س موقف الق�ادة الفلســــــــ
ق�ـــادي و�نمـــا هو موقف تشــــــــــــــكـــل  إجتمـــاعتخـــذ في إالـــذي 

لتفاف الرأي العام الفلســـــطیني في �ســـــطین�ة و الفل نتفاضـــــةاإل
له.. وعندما ســــــتفتاء الداخل قبل الخارج حولها ما �شــــــ�ه اإل

ــل  ــةاإلتتواصـــــ ــدور الموقف المرن والواقعي  نتفاضـــــ �عد صـــــ
 فمعنى ذلك تأیید لموقف الق�ادة.

ــًا ألنها المرة األولى التي �كون  وهذا الموقف قوي أ�ضـــــــ
ة الفلســــــــــــــطینـ�ة. و�ذا جاز فیـها مـثل هذا الدعم العر�ي للقـ�اد

القول ـفإن وقـفة الحكوـمات العر�ـ�ة مع القـ�ادة الفلســــــــــــــطینـ�ة  
تخذت قرار القمة الشـــــهیر إتتســـــاوى مع وقفتها الســـــا�قة یوم 

الشـــــــــرعي عت�ار منظمة التحر�ر الفلســـــــــطین�ة هي الممثل إ�
 والوحید للشعب الفلسطیني.

ــًا ألن التحفظات التي  ــًا وأ�ضـــــــ وهذا الموقف قوي أ�ضـــــــ
قائـمة من جانب �عض الدول األورو�ـ�ة على الموقف  كانت

ــح أن أي  ــطیني تزول یومًا �عد آخر.. ومن الواضـــــــــ الفلســـــــــ
تبــدل في موقف دول أورو��ــة �ــأخــذ من ترا�ط العالقــة بین  

وممـا ال ترـ�د اإلدارة األمیر�ـ�ة  هـذه اـلدوـلة والوالـ�ات المتحـدة
 ه.إستمرار 

 في ضوء ذلك ما هو مطلوب؟
 ة أعادت النظر.الق�ادة الفلسطین�

ــار�ــــت الموقف الفلســــــــــــــطیني المرن  ــة �ــ ــدول العر��ــ والــ
 والواقعي. 

 .اإلستقرار إلىاألمیر��ة تحتاج  -والعالقات العر��ة 
نتخاب جورج بوش رئ�سًا للوال�ات المتحدة  إوقبل أن یتم 

ــك مخـــاوف حق�ق�ـــة من  ــت هنـــالـ ــانـ خلفـــًا للرئ�س ر�غـــان �ـ
ــتمرار ــتقرارحالة عدم  إســـــــــ تخاب بوش جاء ن أن إإالّ  اإلســـــــــ

 –ل�خفف من القلق على مصــــــــــــــیر حــالــة التعــامــل العر��ــة 
األمیر��ــة. وقــد �جوز القول إن النــاخــب األمیر�ي بــدعمــه 

ــتقر العالقة  لجورج بوش �ان یدعم الخط  الذي یرى أن تســــــ
األمیر��ة. وهي العالقة التي شــــــــــعر هذا الناخب   -العر��ة 

وما �اتت   ن�ةاإلیرا  -�حساسیتها في سنوات الحرب العراق�ة  
الوال�ات المتحدة طرفًا أســــــــاســــــــ�ًا في هذه الحرب من خالل  

 تواجدها العسكري في م�اه الخل�ج.
لتحقیق   عتمادهإ األســــــــلوب الذي �جب   إلىنصــــــــل اآلن  

 األمیر��ة. -المطلوب للعالقة العر��ة  اإلستقرار
أمیر�ي على  -هـــــل �كون في شــــــــــــــكـــــل حوار عر�ي 

 المستو�ات البرلمان�ة؟
 ةكون في شــــــــــــــكــل لجنــة عر��ــة من نوع اللجنــ أم هــل �

الســــــــــــــ�ـاع�ـة تجري محـادثـات مع اإلدارة األمیر��ـة الجـدیـدة  
وتنتهي هـذه المحـادـثات ببـ�ان مشــــــــــــــترك نقرأ بین ســــــــــــــطور  

ســـــــــــتقرار العالقة العر��ة  إل  كلماته الرغ�ة في العمل من أجْ 
 األمیر��ة؟ -

ننــــا بــــدل هــــذه �لــــه نتوقع أن �قوم الملــــك فهــــد بن اأم 
واشــــــــــــــنطن �عــــد أن ترتــــب اإلدارة  إلىز�ز بز�ــــارة الع عبــــد

األمیر�ـ�ة الجـدـیدة أوراقـها وتكون زـ�ارة وضــــــــــــــع النـقاط على 
 الحروف ول�س مجرد ز�ارة تهنئة؟

د أن مثـل هـذه الز�ـارة ســــــــــــــتكون مجـد�ـة لعـدة  ن المؤ�ـ مِ 
عت�ارات موضـــوع�ة. فالملك فهد صـــدیق للوال�ات المتحدة.  إ 

ة األمیر��ة ما هو أكثر والملك فهد �ســـــتط�ع أن �قول لإلدار 
من النصـــــ�حة وأقل من التحذیر. والملك فهد موضـــــع قبول 

ه المحافظ والثوري.. والملك فهد معني  العالم العر�ي �جناح�ْ 
 -ســــــــــتقرار العالقات العر��ة إولى �ضــــــــــرورة درجة األُ في ال

 األمیر��ة.
 هل �حقق خادم الحرمْین الشر�فْین ذلك؟

 1989نفترض أن ر��ع إن الظروف الموضـوع�ة تجعلنا 
ــارحة العر��ة  ــه   -هو ر��ع المصـــــــ األمیر��ة.. وعلى أرضـــــــ

المطلوب للعالقة بین العرب  اإلســتقرارالمصــارحة ســ�حدث 
 والوال�ات المتحدة.

نتظـــار من دون إســــــــــــــقـــاط مفـــاجـــآت اللحظـــة وعلینـــا اإل
عتداء األخیرة. ونعني هنا المفاجآت غیر الســارة من نوع اإل

ــبیل األمیر�ي على لیب�ا و  ــتقرارالذي �نا نتمنى في ســــ  اإلســــ
األمیر�ي عــدم حــدوثــه. واآلن �عــدمــا حــدث هــذا  -العر�ي 

ــدوان الــــ  ــإن العــ ــة فــ ــال�ــ ــدوده الحــ ــاوز حــ ــل أال یتجــ ــأمــ ذي نــ
المصـــــــــــــــارحــة العر��ــة مع اإلدارة األمیر��ــة �ــاتــت أمرًا في 

 القّذافي معمرمنتهى األهم�ة خصـــــوصـــــًا أن الرئ�س اللیبي 
ــیبدأ �عد أ�ام عهدها، عرض على اإلدارة األمیر� �ة، التي سـ

ــتمرارالحوار بدل اإل ــتقرارفي هذا التأزم الذي یهدد  ســـ  اإلســـ
أنها  القّذافيلح المشـتر�ة. وأهم ما في م�ادرة العمید  والمصـا

ــا و  ــدهـ ــان وعیـ ــا نفـــذت إدارة الرئ�س ر�غـ ــدمـ عتـــدت � تمـــت �عـ
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طـائراتهـا على الطـائرات اللیب�ـة، و�ـأنمـا یر�ـد الرئ�س اللیبي 
�ق على الجزء األكثر خطورة  الم�ــــادرة قْطع الطر تلــــك  من

ئ�س بوش  عتداء والذي �شكل تنفیذه إزعاجًا إلدارة الر من اإل
 ستقرار المنشود.نتكاسة �برى لإل �و 

 1989 )ینایر( كانون الثاني 16 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 مجرد تفقد ألحوال المر�ض اللبناني

ًا عر��ًا على إنهاء حتى اآلن ال یبدو أن هناك إصـــــــــــــرار 
ــنة من  ــرة ســــــــ األزمة اللبنان�ة و�ل ما حدث �عد ثالث عشــــــــ

ًا إجتمـاعـ قتتـال هو أن مجلس الجـامعـة العر��ـة اـلذي عقـد اإل
قبل أ�ام في تونس على مستوى وزراء الخارج�ة قرر تأل�ف 
لجنة ســـداســـ�ة یترأســـها وز�ر خارج�ة الكو�ت الشـــ�خ صـــ�اح 

واإلمــارات العر��ــة  األحمــد وتضــــــــــــــم وزراء خــارج�ــة األردن
 المتحدة والجزائر وتونس والســــــــــــودان واألمین العام للجامعة

رئ�س حكومــة   إلىالعر��ــة وأن هــذه اللجنــة وجهــت الــدعوة 
رئ�س    �لىلبنان الد�تور سـل�م الحص والعماد م�شـال عون و 

 مجلس النواب اللبناني للقاء بهم في تونس.
خطوة  هـذا مـا حـدث حتى اآلن ومن حیـث المبـدأ فـإن ال

تبدو إ�جاب�ة ولكنها ل�ســــت فعالة ألن مثل هذا التعاطي مع 
ــا ــا لو أن الـــدول العر��ـــة تر�ـــد أن األزمـــة اللبنـ ن�ـــة یبـــدو �مـ

تســتقي الحقائق مع أن الحقائق معروفة ما ف�ه الكفا�ة، وأن 
اـلمـطــلوب ـل�ـس أكـثـر مـن ـقرار وعــلى مســــــــــــــتـوى اـلمــلوك 

 �ة.والرؤساء �ضع حدًا بل �ضع نها�ة لألزمة اللبنان
مــا حــدث في   إلىوعنـــدمــا نقول ذلــك تعود بنـــا الــذاكرة 

ــبتاأل�ام األخیرة من  نعقدت في إعندما   1970 أیلول/مبرســــــــ
ــا إلیهـــا الرئ�س جمـــال  القـــاهرة القمـــة المصــــــــــــــغرة التي دعـ

الفلســطین�ة التي   -الناصــر لوضــع حد لألزمة األردن�ة  عبد
 نة.لم تكن أقل خطورة وتعقیدًا من األزمة اللبنان�ة الراه

ــعى في تلك األ�ام  ولو أن عبد ــر ســـــ مؤتمر    إلىالناصـــــ
ــتوى وزراء  الخارج�ة ثم یناقش هذا المؤتمر ینعقد على مســـــــ

األزمة و�ضــــــع جدول أعمال للملوك والرؤســــــاء أو ل�عضــــــه 
ر واضــــح حدوده وزراء  كي یناقشــــوا األزمة في ضــــوء تصــــوُّ 

الخـارج�ـة لكـان معنى ذـلك أن تتطور األزمـة وتتفجر �حیـث  
تلك   إلىالناصـــــر دعا  ظا�اها الجم�ع. لكن عبدتصـــــیب ـشــــ 

 جتمـــاعهیلتون وحّول اإلالقمـــة التي تم عقـــدهـــا في فنـــدق ال

ــ�ه غرفة العمل�ات �المع  إلى ن الطبي والعســــــــكري ییْ نما �شــــــ
نتهى یوم إقمـة هیلتون  إجتمـاعولعـل الكثیرون یتـذ�رون أن 

وقد تم وضـــــــــــع إتفاق واضـــــــــــح  1970 ســـــــــــبتمبر  /أیلول 27
 �ه الطرفان األردني والفلسطیني. لتزمإالم�ادئ 

هذا هو ما تحتاجه األزمة اللبنان�ة، قمة مصــــــــــغرة تتخذ  
قرارًا ال مجال للمناقشـة في شـأنه من نوع قمة الهیلتون التي 

الناصـــر وهو ر�ما قد �كون إلحســـاس داخلي  دعا إلیها عبد
ــعر بدنو أجله فدعا  قمة بینما هو مر�ض و�ذلك �ل   إلىشــــ

ل أن تنجح القمــــة وذلــــك �ي �ختم أجــــْ الجهــــد الممكن من 
المشـهد األخیر من فترة حكمه �مشـهد ی�قى عالقًا في أذهان 

الناصـــر ودع الدن�ا  العرب ولكي یري اآل�اء لألبناء أن عبد
 �خدمة جلیلة قدمها للقض�ة الفلسطین�ة وللوفاق العر�ي.

ــرار عبد نت�اهوالالفت لإل  الناصــــــر خالل   أنه مقابل إصــــ
ــب الوقت   1970ام قمة الهیلتون ع ــال  إلىعلى �سـ حد إرسـ

 إلىجعفر نمیري والشــــــــــــ�خ ســــــــــــعد العبدهللا وال�اهي األدغم  
نتـقال فر�ق طبي  إعمـان في مهمـة أشـــــــــــــــ�ه مـا تكون �مهمـة 

عائلة محاصـــــــــــــرة أو تحت  داخل ســـــــــــــ�ارة إســـــــــــــعاف إلنقاذ 
لجنـة التي قررهـا مجلس  نـه مقـابـل ذلـك فـإن الاألنقـاض... ا

ي تونس قـبل أـ�ام وضــــــــــــــعـت ه فإجتمـاعـ الجـامعـة اـلذي عـقد 
خطة ال یبدو فیها عامل الوقت أســــــــاســــــــ�ًا حیث إنها ط�قًا،  
لمــــــا تردد من معلومــــــات، ســــــــــــــتجتمع خالل أســــــــــــــبوعین 
�الشــــخصــــ�ات اللبنان�ة الثالثة الحص وعون والحســــیني في 

 النـاصــــــــــــــر من قبـل، تونس، و�ـان األجـدى، �مـا فعـل عبـد
ألن بیروت �عود معه الشــــخصــــ�ات الثالثة   إلىإرســــال وفد 
نط�اعًا �جد�ة المســعى... هذا إذا نحن ســلمنا إذلك ســیترك 

�أن هذه الشـــــخصـــــ�ات هي رموز األمة وأنها مفوضـــــة لدى 
ــ�ًا. ی�قى أننا ون حن نبدي هذه  العرب �أن تقرر ما تراه مناســـ

مـت عت�ـار أن اللجنـة ترى أنـه مـا داالمالحظـة نـأخـذ في اإل
ســـتق�ال  أخیر إي ســـنتها الثالثة عشـــرة فإن تاألزمة اللبنان�ة ف

ــیئًا أمام طول  ــاب�ع ل�س شــ ــ�ات اللبنان�ة الثالثة أســ ــخصــ الشــ
ستعجال قد �كون مدة األزمة اللبنان�ة فضًال عن أن عدم اإل

مرت�طــًا بتوقع حــدوث تطورات على صــــــــــــــعیــد میزان القوى 
. ل ومقبولعلى الســــــــــــــاحـة اللبنـان�ـة. ومثـل هـذا األمر معقو 

ــدم اإل ــالكن الخوف هو أن �كون عـ ــال عـ ــد ســــــــــــــتعجـ  إلىئـ
ــاـ�ات أهـل القرار العر�ي ـ�أن حـل األزـمة اللبـنانـ�ة یـبدأ  حســــــــــــ
ــاد الحــــل  ــدولي إل�جــ ــاق على المؤتمر الــ ــا یتم اإلتفــ ــدمــ عنــ

ــالم العراق�ة  ــات الســـــ ــطیني وعندما تنطلق مفاوضـــــ  -الفلســـــ
 .اإلیران�ة

أكثر  وعلى هذا األســــــــــــاس فإن ما تقرر في تونس ل�س
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ء العمل�ــــة من تفقــــد ألحوال المر�ض اللبنــــاني ول�س إلجرا
الجراح�ة التي تنقذه ألن الجراحین �م�اضــــــــعهم منصــــــــرفون 

آخر�ن تم إدخــالهم في غرفــة العمل�ــات. وهي غرفــة ال  إلى
تحتمل أكثر من حالة واحدة. فضًال عن أن العمل�ة الواحدة 

 تستغرق �ضعة أشهر ول�س �ضع ساعات.
ضــــــــــــــى التنوـ�ه أیهـا اللبـناني اـلذي �كـاد �قتـلك  قتإ... ـلذا 

 الطبیب العر�ي المداوي. نتظارإ

 1989 )ینایر(كانون الثاني  23 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 القّذافي ذهب ر�غان.. و�قي 

. بهـذه الع�ـارة �مكن تلخ�ص  القـّذافيذهـب ر�غـان و�قي 
ــیرة العالقات األمیر��ة  مثیل لها في اللیب�ة التي ال   -مســـــــــــ

 ي العالم.تار�خ عالقات الوال�ات المتحدة مع أي دولة ف
ن �صــــــــرف النظر عما إذا �ان هذا إن التوتر بین دولتیْ 

تســــــمت �ه   أن التوتر الذي إالتوتر مبررًا أو غیر مبرر، إالَّ 
اللیبـ�ة طوال حكم الرئ�س ر�ـغان �ان  -العالقات األمیر�ـ�ة 

 أنه �مكن أن یتكرر. من نوع لم �حدث من قبل وال نعتقد
عتدت  إ �حدث أن  وعندما نقول ذلك فإننا نقصـــــــــد أنه لم 

دولة �برى على دولة ت�عد عشـــر ســـاعات طیران �حجة أن 
أمنها مهدد. �ما أنه لم �حدث أن �انت الدولة الصــــــــــغرى، 
التي هي هنـا الجمـاهیر�ـة اللیب�ـة، تقلق الـدولـة الكبرى، التي 

حـــد �عطي  إلىق هي الوال�ـــات المتحـــدة، و�صــــــــــــــــل اإلقال 
ــان أوامره  ــائرات وا إلىالرئ�س ر�غــ ــة لكي قطع لالطــ ال�حر�ــ

ن فیهـا من تقصــــــــــــــف مواقع في العـاصــــــــــــــمـة اللیبـ�ة على مَ 
ن و�تم إســـــــقاطهما  طائرتیْ  إلىال�شـــــــر، أو توجه الصـــــــوار�خ  

 ع العالم و�صره.أمام سم
تخذه الرئ�س ر�غان ضـد وال �مكن تفسـیر الموقف الذي إ

ــو  ــعور  الجماهیر�ة اللیب�ة سـ ــئة عن شـ ــ�ة ناشـ ى أنه حالة نفسـ
لعالم �أنه ل�س من حق رئ�س دولة دولة األولى في االحاكم  

ال یتجاوز عدد ســــــــــــكانها الثالثة مالیین نســــــــــــمة أن یتحداه  
 و�ستهین �ه و�قول في حقه �المًا یتسم �السخر�ة.

وعندما نتأمل ما تنشــــــــــره وســــــــــائل اإلعالم األورو��ة أو 
و�رامج إذاع�ـة وتلفز�ون�ـة فیهـا تبثـه من معلومـات وتحلیالت 
ن فیهم رئ�س الـــــدولـــــة م�ع، �مَ الكثیر من التهكم على الج

األولى أمیر�ا، فإننا نســــتغرب لماذا ال �كون ذلك مقبوًال من 

. وعلى القّذافي معمرهذه الوســــــــــائل ومرفوضــــــــــًا من العقید 
ســـــبیل المثال ال الحصـــــر أن �عض البرامج التلفز�ون�ة التي 

ــب  بینها التلفز�و  ن البر�طاني ال تنتقد الرئ�س األمیر�ي وحسـ
ســــــــتغرا�ه ألن إعل�ه و�طر�قة تجعل المرء یبدي و�نما تتهكم 

بر�طـان�ـا دوـلة حل�فـة للوال�ـات المتحـدة و�فترض في الحل�ف 
 مراعاة حل�فه ال السخر�ة منه.

كذلك إن عامل الســـــن �شـــــكل عنصـــــرًا مهمًا في األمر، 
مجرد أن یتحــداه العقیــد عتبر أن إ �معنى أن الرئ�س ر�غــان 

فهذا معناه أن عل�ه الذي �صـــــــــــــغره �أر�عین ســـــــــــــنة   القّذافي
ال�حـث عن أي ذر�عـة �ســــــــــــــتنـد إلیهـا في الرد على التحـدي  

ــأخـــذ في اإل ــالعـــدوان. من دون أن �ـ عت�ـــار العوائق. ومن �ـ
دون أن �حســـــــب حســـــــا�ًا للمرارة التي ســـــــتتر�ها خطوته في 

ا ـ�التـندـید فهـذا ال كتفو إنفوس العرب والمســــــــــــــلمین اـلذین هم 
على ذلك. وفي �عني أن مشــــــــاعرهم إزاء العدوان تقتصــــــــر 

نفس �ل عر�ي ومسلم، و�الذات الذین في مواقع المسؤول�ة، 
 ما هو أكثر من ذلك �كثیر.

ــ�ة التي  دالقد ب ــاســــ ل�عض الوقت أن إحدى المهام األســــ
نتهـاء والیـته  إ�عتبر الرئ�س ر�غـان أـنه مطـاـلب بتحق�قهـا قـبل 

ل ذلك فإنه عندما . ومن أجْ القّذافيم العقید كْ إســقاط حُ وهي 
ي والـ�ة ر�غـان و�غـادر البـیت األب�ض و�صــــــــــــــ�ح مجرد  تنته

ــابق بینما العقید  یواصــــــل واج�ه  الُحْكمفي   القّذافيرئ�س ســــ
نتـهت  إالقومي ودوره في تطو�ر بالده فـهذا معـناه أن الجوـلة  

 لمصلحة العقید.
مل موضـــوع�ة �ثیرة، أن عوا إلىســـتنادًا �ومن المؤ�د، و 

اللیبـ�ة ســــــــــــــتكون   -الصــــــــــــــ�ـغة الجـدیدة للعالقات األمیر�ـ�ة 
مختلـفة تمـاـمًا في عهـد الرئ�س بوش �ســـــــــــــــبب معـادـلة ـقائمـة 

ل�س ضــد أمیر�ا وأن الرئ�س    القّذافيعلى أســاس أن العقید 
.. أو أنه ل�س من القّذافياألمیر�ي الجدید ل�س ضـد العقید 

 ون ضد أمیر�ا.أن �ك القّذافيمصلحة العقید 
أما الرئ�س بوش فمن مصــــــلحته نْزع �عض الصــــــفحات 
من �تاب تعامل بالده مع العالم وأهم هذه الصــــــــفحات تلك 

 المتعلقة �التعامل العدواني مع لیب�ا.
، القــّذافيو��قى في المقــابــل األمر المطلوب من العقیــد 

وهو أن �غرد في التســـعینات، بل ومنذ اآلن، داخل الســـرب  
تخذه األشــــقاء العرب إد الموقف المســــاند له الذي العر�ي �ع

عتــداء الر�غــاني" عل�ــه، وأن یتعــا�ش مع �ق�ــة  ردًا على "اإل
ســـــــــــــتنكرت،  إدول العالم وفي مقدمتها الدول األورو��ة التي  

علنًا أو صـــــــــــــمتًا، الخطوة العدوان�ة التي أقدم علیها الرئ�س  
 ن.ر�غان على مرحلتیْ 
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على أه�ــــة التعــــاطي  فيالقــــّذاونكــــاد نجزم �ــــأن العقیــــد 
ومع العالم.  �أســــــلوب جدید مع األشــــــقاء ومع األصــــــدقاء..

وهذا ما نعن�ه �التغر�د مع الســـــرب، ومســـــاعدة إدارة الرئ�س  
تخذته إدارة ر�غان  إ جورج بوش على إزالة آثار موقف سيء

نتهت قبل أ�ام من دون أن تنجح في تحقیق مخططها  إالتي  
 -وهذا أمر �الغ األهم�ة   - أو إســقاطه أو  القّذافي غت�الإل

رفوا على أســـــــــاس أن تحیید العرب والمســـــــــلمین الذین تـصــــــــ 
عتداء علیهم. وهذا ما جعل مخطط  عتداء على لیب�ا هو إ اإل

 ر�غان �مّنى �الفشل الذر�ع.

 1989 )ینایر( كانون الثاني 30 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 تحر�ر مأزق المفاوضات  
 الفاو على طر�قة تحر�ر 

ــ�ة  امرئ�س دولة من نوع   إلىمن الطب�عي �النســـــــ ــدَّ   صـــــــ
�كون الوقت عنده ثمینًا جدًا، �معنى أن أي ثان�ة  حسین أن 

 ستفادة منها ال �مكن تعو�ضها.من دون اإل
اموالرئ�س  ل�س هكذا �ســـبب الحرب و�نما ألنه منذ   صـــدَّ

قبل عشــر�ن ســنة �خوض معارك   الُحْكمم الســنة الثان�ة لتســلُّ 
الوقت العامل األسـاسـي فیها. ولعل أهم هذه المعارك  �شـكل

امختصـــــر إمعر�ة التنم�ة التي على اإلطالق  حســـــین  صـــــدَّ
 ختصر أ�ضًا سنواتها.إسنواتها ومعر�ة محو األم�ة التي 

امثم جاءت الحرب لتؤ�د ��ف أن یوم  حســـین هو  صـــدَّ
غیر الیوم العـادي، وأن هـذا القـائـد قـادر على أن ینجز في 
وقــت واحــد أكثر من عمــل، وأنــه على رغم ذلــك یتمنى في 

مئتین وأر�عین  عن یوم الواحـد عـ�ارة قرارة نفســــــــــــــه لو ـ�ان ال
 ساعة بدًال من أر�ع وعشر�ن ساعة.

اموعندما یتوجه  �الغ األهم�ة  إجتماعحســـــــین من  صـــــــدَّ
مكـــة المكرمـــة لتـــأد�ـــة   إلىجـــدة ومنهـــا  إلىم المطـــار ث إلى

المنطقة الشـــــرق�ة في المملكة  إلىمناســـــك العمرة ثم التوجه 
ــل العودة  ــة قبـ ــة الســــــــــــــعود�ـ ــداد إلىالعر��ـ ــاف  �و  �غـ ســــــــــــــتئنـ

الجبهـة واالطالع على التقـار�ر   إلىات والز�ـارات جتمـاعـ اإل
و�ـتاـ�ة المالحظـات على �ـل تقر�ر مرفوع إلـ�ه.. أـنه عـندمـا  
�حــــدث ذلــــك في خالل أقــــل من یومین، في حین نحتــــاج  

أكثر من شهر، فهذا مؤشر   إلىإنجازه في الظروف العاد�ة  

امحرص الرئ�س  إلى  ت.ستفادة من الوقعلى اإل صدَّ
حسین بز�ارة مماثلة    امصدَّ كذلك أنه عندما �قوم الرئ�س 

القاهرة و�وصـــل النهار �اللیل و�نجز المحادثات المهمة   إلى
مع الرئ�س حســــــــــــــني م�ـارك و�زور منـاطق عـاش فیهـا أـ�ام  
كان طال�ًا والجئًا ســ�اســ�ًا في القاهرة. ثم �شــاهد عرضــًا في 

ــاعات  ــر�ة و�كون في �غداد �عد ســـــ لحضـــــــور األو�را المصـــــ
الشـعر و�شـهد   إلىد و�سـتمع الیوم األخیر من مهرجان المر�

ـنه عـندمـا �حـدث ذـلك ااآلن توز�ع جـائزـته األدبـ�ة الق�مـة... 
في یوم أر�ع وعشر�ن ساعة، بینما �حتاج ذلك في الظروف 

ســــتعداد الذهني والنفســــي أســــبوع على األقل واإل  إلىالعاد�ة 
حرص الرئ�س   لىإوالراحة بین مناسـ�ة وأخرى. فهذا مؤشـر 

ام من الوقت فضــــًال عن الحیو�ة التي  ســــتفادةعلى اإل صــــدَّ
یتم فیها توظ�ف الســـــــــاعات �حیث ال تذهب هدرًا أي دق�قة  

 ألنها ستكون على حساب أمر آخر.
وهـــذا مثالن من أمثلــــة �ثیرة لهــــا تعكس مـــدى حرص  

امالرئ�س  ــدَّ ــاس من جانب   صـ ــه ألي مسـ على الوقت ورفضـ
واـنه وفي اـلدوـلة عمومـًا ـ�الوـقت. أي مســــــــــــــؤول �عمـل في دی

س م�الغة القول إن ضــــــ�ط ســــــاعة الدولة یتم على وقت ول�
ام حســین ألنه الوقت أكثر دقة وألنه رئ�س الدولة الذي  صــدَّ

ــم في القرارات الكبرى   ــر الوقت حاســـــــــــ یدرك �م أن عنصـــــــــــ
 والخطوات األكبر على صعید بناء الدولة.

ــارة  ــ�ة اإلشـــــ ــألة الوقت وحرص  إلىومناســـــ اممســـــ ــدَّ   صـــــ
اني ما حدث یوم األحد و لثســتفادة حتى من احســین على اإل

ســــــــــــــتقبــل الرئ�س  إعنــدمــا  1989) ینــایر( �ــانون الثــاني 29
ام حســین لمدة أر�ع ســاعات �ان ال�اســون ممثل األمین  صــدَّ

 ار.�العام لألمم المتحدة بیر�ز د�كو 
اموعندما �ستقبل رئ�س دولة من نوع�ة  حسین زائرًا    صدَّ

ســــــــاعات فإن علینا أن نفترض أن الرئ�س وّظف  لمدة أر�ع 
ــ�ط عمل�ة الســـــعي لتحقیق الســـــالم  هذا الوقت من أجْ  ل تنشـــ

 .�یرانبین العراق و 
اموعندما �حرص الرئ�س  شـخصـ�ًا على أن �شـرح.    صـدَّ

وعلى مدى ســــــاعتین، الوقت (على أســــــاس أن نص الوقت 
ت الترجمـة) لممثـل أو أقـل تســــــــــــــتغرقـه في مثـل هـذه اللقـاءا

الفارســــــــي (والحرب   -العام طب�عة الصــــــــراع العر�ي  األمین
وجزء من هذا الصــراع) فلكي   �یرانالتي حدثت بین العراق و 

یتفهم هـذا المســــــــــــــؤول الـدولي، مـا دام �قود المفـاوضـــــــــــــــات 
الم�ـاشــــــــــــــرة في جن�ف، �عض الحقـائق   اإلیران�ـة -العراق�ـة 

ــاعـده عـندمـا �جلس بین ا ن خالل  لطرفیْ التي �مكن أن تســــــــــــ
 أو عندما �ستقبل �ًال منهم على حدا.المفاوضات 
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امومن المؤ�د أن الرئ�س  فعل ذلك على أسـاس أن  صـدَّ
 -ل�ســـــت مثل الحرب األمیر��ة  اإلیران�ة -الحرب العراق�ة 

الفیتنــام�ــة لكي �كون فیهــا التفــاوض تقلیــد�ــًا. وال هي مثــل 
من صـــراع  الحرب التي شـــهدتها أفغانســـتان، و�نما هي جزء 

اإلسـرائیلي. ومن   -جهه الصـراع العر�ي �شـ�ه، في �عض أو 
ســـــــــت�عاب حقائق هذا الصـــــــــراع ال �مكن للتفاوض أن إدون 

 یتقدم وال للحل الدائم أن یتكرس.
ألمر هي أن ال�ـاســــــــــــــون ذلـك إن أهم�ـة مثـل هـذا ا �لىو 

ســـــــتئناف المفاوضـــــــات التمییز بین �الم  ســـــــ�ســـــــتط�ع عند إ
مـــًا ال ي �ال یرانرئ�س الوفـــد اإل و�الم. �معنى أنـــه إذا قـــال

ــراع العر�ي  ــوع�ة للصـ ــي   -یلتقي مع الحقائق الموضـ الفارسـ
ن یدیر  فإن ال�انســون لن یتصــرف مع هذا الكالم تصــرُّف مَ 

جلســـــــــة و�نما ســـــــــ�عرف أن القاتل غیر واقعي �ســـــــــبب ذلك 
 تتعثر عمل�ة التفاوض.. وهكذا.

ن كمـا أن ممثـل األمین العـام اـلذي من الطب�عي أن �كو 
ــمعه من الرئ�س كتب تقر�رًا دق�قًا عم اما سـ ــدَّ األمین   إلى صـ

العام لألمم المتحدة. �ات هو ورئ�سـه �فضـل لقاء السـاعات 
اماألر�ع بین الرئ�س  وال�اســـــــــون أكثر إحاطة �الن�ات   صـــــــــدَّ

ي القول في یرانو�ذا حـدث أن جـدد رئ�س الوفـد اإل. العراق�ـة
ــة مقبلــة �ــأن رئ�س الوفــد العراقي غیر ض �مــا مفوَّ  جلســـــــــــــ

ضـي، فإن ال�اسـون سـ�كون، وعلى األقل بینه  حدث في الما
رئ�س الوفد العراقي مفوض بدلیل  إلىو�ین نفســــــه، مطمئنًا 

ــ�ًا  من  -أي ال�اســـــــون   -أن ما �قوله ســـــــمعه هو شـــــــخصـــــ
امالرئ�س   جتمع إل�ه لمدة أر�ع ساعات.إحسین عندما  صدَّ

ــذا  ــامو��قى أن هـ ــانـــب الرئ�س  اإلهتمـ اممن جـ   صــــــــــــــــدَّ
لممثل األمین العام هو �ادرة من بتوضـ�ح الحقائق شـخصـ�ًا 

م�ادرات الرئ�س غیر المطروقة التي تســــــــــــــتهدف تنشــــــــــــــ�ط  
عملـ�ة الســــــــــــــالم المتعثرة. وقـبل هـذه المـ�ادرة �ـاـنت مـ�ادرـته  

یین و�عدها �انت  یران�إطالق �ضــع عشــرات من األســرى اإل
وجهة م�ادرته �فتح المجال الجوي أمام الطائرات المدن�ة المت

 . إیران إلى
ه الم�ادرات أشـــــــ�ه على الصـــــــعید الدیبلوماســـــــي و�ل هذ

�عمل�ات تحر�ر األرض في الفاو والشــــــالمجه وحل�جة على 
امالصـــــعید العســـــكري والتي قادها الرئ�س   إلىنتهت �و  صـــــدَّ

 .598ي على القبول �القرار یراناإل الُحْكمإج�ار 
ــات وال   ــتهدف مأزق المفاوضــ �قوم بها  وهي م�ادرات تســ

ر�ص على السـالم والذي ال یر�د للوضع رجل الدولة الح  إالَّ 
أن �ســــــــــــــتمر حر�ـًا ســــــــــــــاخنـة.. بـل و�ثیرة   �یرانبین بالده و 

 السخونة.

والم�ادرات لن تتوقف. و�عد أ�ام ســـــــــ�كون العالم العر�ي  
والـــــدول الكبرى على موعـــــد مع نقلـــــة نوع�ـــــة في التحرك 

 الشامل والدائم.ل السالم الدیبلوماسي العراقي من أجْ 

 1989) فبرایر( شباط 6 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 ب فرصة ال تعود؟ هل هي محاولة لضرْ 

لجـنة  إلىذ�ع أن مجلس الجـامعـة العر�ـ�ة أوـ�ل مـنذ أن أُ 
ســــداســــ�ة �قودها عمید الدیبلوماســــ�ة العر��ة الشــــ�خ صــــ�اح 

ل إ�جاد حل للمشـــــكلة اللبنان�ة األحمد مهمة الســـــعي من أجْ 
وتدور حول نقطة واحدة،  بدأت التســاؤالت تتجمع في األفق 

ما الذي �سـتط�ع أن �فعله نائب رئ�س وزراء الكو�ت ووز�ر  
ت عامها الرا�ع هذه المشكلة التي دخل  إلىالخارج�ة �النس�ة 

 مأزق؟ إلىعشر وهي تنتقل من مأزق 
وفي الوقت نفسه فإن مشاعر من التفاؤل سادت، ألكثر  

اف  من ســـــــــــــبب لعل أهمها أن مكانة الكو�ت في نفوس أطر 
ــ�ح �أن األطراف التي  ــكلة �بیرة، ومن المهم التوضــــــــ المشــــــــ
نعنیها ال تشــــــمل �الط�ع الطرف اإلســــــرائیلي ولكنها تشــــــمل 

�ة التي تســـــــتط�ع أن تضـــــــغط على إســـــــرائیل  األطراف الدول
 وهذا أمر جید.

 ذلك �مكن مالحظة األمور اآلت�ة: �لىو 
ولى التي �كون فیهــا المتعــاطي في إنهــا المرة األُ  - أوالً 

أمر المشـــــــكلة اللبنان�ة، الشـــــــخص الذي �ملك المواصـــــــفات 
التي ال تتوافر في �ثیر�ن. فالشـــ�خ صـــ�اح األحمد صـــاحب 

ر�قـة، وهو في هـذه التجر�ـة لم �كن تجر�ـة دیبلومـاســــــــــــــ�ـة ع
 �عیدًا عن القرار الس�اسي و�نما هو أحد صانعي القرار.

وقد مرت هذه التجر�ة في مراحل متناقضـة من السـ�اسـة  
ــب المز�د العر��ة ــ�اح �كتسـ ــ�خ صـ . وفي �ل مرحلة �ان الشـ

من الخبرة، �معنى أنه �ات األكثر درا�ة في أسلوب التعامل 
ــدد. وخالل هـــــذا مع الطرف المرن ومع  الطرف المتشــــــــــــــــ

التعامل لم �ســجل الشــ�خ صــ�اح على نفســه وعلى بالده أنه 
أغضــــــــــب هذا الطرف أو ذاك، أو أنه ســــــــــجل تنازالت لهذا 

ــاب ذ ــجل أنه �مكن أن   .اكالطرف على حســــــــــ �ما لم �ســــــــــ
�كون ضــــــــــــــــد قنـــاعـــاتـــه من دون أن �كثر من ممـــارســــــــــــــــة  

 جتهادات.اإل
ن تجر�ة د�مقراط�ة في  إبإن الشــــ�خ صــــ�اح هو  - ثان�اً 
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هكذا تجر�ة �كون  إلىن ینتمي الح�اة الســ�اســ�ة العر��ة. ومَ 
�ط�عـه متعـاطـفًا مع تجـارب ممـاثـلة وـ�اـلذات إذا واجهـت هـذه 

في  الـــد�مقراط�ـــة(كمـــا حـــدث لتجر�ـــة  التجـــارب أو إحـــداهـــا
 لبنان) أزمة أو محنة.

ط�ة في ســــــبیل  بن تجر�ة د�مقراإومن المؤ�د أن ســــــعي 
حــل أزمــة بلــد �ــانــت لــه تجر�ــة د�مقراط�ــة ممــاثلــة، أو أن 
جوانب التشا�ه متعددة، �ختلف عن سعي طرف آخر ینظر  

 لبنان من زاو�ة مختلفة. إلى
�اح في التجر�ة  وز�ادة في التوضــــ�ح أن ســــعي الشــــ�خ صــــ 

ــأنه تعز�ز الخ�ار الد�مقراطي في   الد�مقراط�ة  في لبنان من شـــــــ
، التي �انت عالمة فارقة الد�مقراط�ة الكو�ت. وعندما تســـــتعید 

، التي هي عالـمة الد�مقراط�ة فإن  في التار�خ اللبناني، عافیتها 
مضــیئة مســجلة في التار�خ الكو�تي، ســت�قى على وهجها. و�ذًا  

مقراط�ة  صـــــــــــ�اح هو �مثا�ة نجدة من د�  فإن ســـــــــــعي الشـــــــــــ�خ 
خل�ج�ة، ما زالت معافاة، لد�مقراط�ة على ضـــــــفاف المتوســـــــط 

غرـفة العـناـ�ة الـفائـقة و�رعـاهـا �عض  إلى ن ینقلهـا مَ  إلى تحـتاج 
 الوقت. 

اً  الـث ــ�ــة الكو�ت�ــة التي أدخلــت نــاقالت   -  ـث إن الــدیبلومــاســـــــــــ
  -  الدول الكبرى مادة رئ�ســ�ة في جدول أعمال الحرب العراق�ة 

قدرة لها على  أنها في مأزق ال   ران إی  عرت و�ذلك ـشــــــــــــ  اإلیران�ة 
ــتفز هذه الناقالت التي  الخالص منه إذا هي إ  ــتمرت تســــــــــ ســــــــــ

تحمـــــل النفط الكو�تي وأعالم الـــــدول الكبرى وأولهـــــا اإلتحـــــاد 
بتكار إ الـسوف�اتي... أن هذه الدیبلوماـس�ة تملك من القدرة على  

ستن�اط حل للمشكلة إ   ن شأنه جعلها ال ت�أس من الوسائل ما م 
 ن�ة. اللبنا 
رت�اح  إ جانب القدرة فإن هذه الدیبلوماســـــــــ�ة موضـــــــــع    �لى و 

ــة العر��ة �جناحیْ  ــ�اســـــــــ ــرقي والمغر�ي والمحافظ الســـــــــ ها المشـــــــــ
 والثوري. 

ن  ی كما أن عالقتها القو�ة �أطراف المشــــكلة اللبنان�ة الداخلی 
والخارجیین تت�ح لها الفرصـــــــــــــة التي ال �مكن أن تتاح لغیرها.  

ــطــاف  عنــدمــا یتــذ�ر اللبنــانیون أن و  أمیر الكو�ــت �ــان �صـــــــــــ
عـندهم، وأن الـعائالت الكو�تـ�ة المقـتدرة ـ�اـنت تمـلك في بیروت  
والج�ال اللبنان�ة الدارات والعمارات واألراضــــــي، وأن األســــــواق 

ــانـــت دائمـــة اإل  ــان�ـــة �ـ ن  ا نتعـــاش من الزوار الكو�تیین... اللبنـ
ن في الوقت نفسه أن  اللبنانیین عندما یتذ�رون ذلك، و�الحظو 

ــ�ات، فإنهم دولة ال  كو�ت لم ترســـــــــــــل قوات وال دّعمت میل�شـــــــــــ
ــكلتهم   ــأن مشـ ــ�شـــعرون أنها المرة األولى التي یتعاطى في شـ سـ

ل ـحل  الطرف العر�ي اـلذي یرـ�د الخیر للبـلد و�ســـــــــــــعى من أجْـ 
 مخلص للمشكلة المتعثرة. 

جــانــب القــدرة أ�ضــــــــــــــًا هنــالــك الــدعم الخل�جي للــدور  �لى و 
ما أن هنالك الم�ار�ة  الدعم المصــــــــــري لهذا الدور. � الكو�تي و 

التي ال تخفیهـــــا الـــــدول الكبرى و�ـــــالـــــذات الوال�ـــــات المتحـــــدة  
 واإلتحاد السوف�اتي و�ر�طان�ا وفرنسا. 

ــعر �خی�ـــة على الـــدور   لكن ی�قى ونحن نقول ذلـــك نشـــــــــــ
الكو�تي ونخاف أن �صـــــــــاب بنكســـــــــة من قبل الطرف العر�ي 

ن�ة،  یرتاح إل�ه للمشــــــــــكلة اللبنا   األكثر تشــــــــــددًا إزاء أي حل ال 
 السوري.  الُحْكم ونعني بهذا الطرف 

طمئنان عندما قیل لنا في  واإل  اإلرت�اح وفي البدا�ة شـــعرنا � 
الكو�ت أن الموقف الســــــــوري جید و��شــــــــر �الخیر، وأن عمید 

  إلى الدیبلوماســ�ة العر��ة الشــ�خ صــ�اح األحمد عاد من ز�ارته 
رتســـمت فوق مشـــاعر ن ما إ نط�اع، لكن ســـرعا دمشـــق بهذا اإل 

ــتفـهام والتعجـب  واالطمئـنان عالـمات �ثیرة من اإل  اإلرتـ�اح  ســـــــــــ
 یر ما في العقول والقلوب من بینات. تؤ�د أن ما �قال هو غ 

ــتفهــام والتعجــب تتجمع مثــل  والــذي جعــل عالمــات اإل  ســـــــــــ
الغیوم وترتـسم في األفق هو قول ـصح�فة "ال�عث" الـسور�ة یوم  

  5الكو�ت (األحد   إلى دمشـــق   عودة الشـــ�خ صـــ�اح األحمد من 
) أن اللجنة الوزار�ة العر��ة الســـــــــــداســـــــــــ�ة المكلفة 1989 فبرایر 

القناعة الـسور�ة    إلى لألزمة اللبنان�ة "توـصلت �ال�حث عن حل  
 �شأن القض�ة اللبنان�ة". 

ــتفهـام والتعجـب فألنـنا نتمنى أن  أمـا لمـاذا عالمـات اإل  ســـــــــــ
صـ�اح في حمل  تنجح اللجنة السـداسـ�ة برئاسـة عمیدها الشـ�خ 

السوري على األخذ �قناعاتها ول�س العكس. ونقول ذلك    الُحْكم 
  إلى ة الـسداـس�ة توـصلت �الفعل على أـساس أنه إذا �انت اللجن 

ــت�قى على   ــكلة اللبنان�ة ســ ــور�ة فهذا معناه أن المشــ القناعة الســ
 حالها... مع األسف. 

والذي �عّز�نا �عض الشـيء هو أن اللجنة السـداسـ�ة لم تقل 
ك، �ـما أـنه لم �ـقل ذـلك الرئ�س ـحافظ األســـــــــــــد من دون أن  ذلـ 

ــح�ـفة "ال�ـعث" عـندـما تقول ـما ـقالـته  لم تكن  �عني ذـلك أن صـــــــــــ
د األجواء لكالم الســوري أو تمهِّ   الُحْكم ر عما یدور في خلد  تعبِّ 

في اإلطار نفســــــه �قال على أعلى المســــــتو�ات وهدفه تقو�ض  
في أي حال �حتاج   ض للمشكلة اللبنان�ة. واألمر فرصة ال تعوَّ 

ــ�اح الذي �خاف �ل عر�ي یتمنى    إلى  ــ�خ صـ ــ�ح من الشـ توضـ
لبنان و�ر�د له الخیر، أن  للمنطقة و�ل عر�ي �حب  اإلســــتقرار 
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ــا یلتقي الرئ�س حســــــــــــــني م�ــــارك والر  ئ�س علي عنــــدمــ
امهللا صالح والملك حسین مع الرئ�س  عبد حسین وفي  صدَّ

قتصــــــــــــــادي، ـفإن مـثل هـذا إ�ـغداد و�علنون منـها والدة تجمع 
ــجمًا مع الواق ع الذي أحدثته دول الخل�ج التجمع یبدو منســــــــــ

ختارت أن تعمل هذه الدول ضـــــمن صـــــ�غة تعاون�ة  عندما إ
اقضــــــــات  ك والتنعقیدات العمل العر�ي المشــــــــترَ �معزل عن ت

 السائدة في الصف العر�ي.
ولو أن تجر�ــة مجلس التعــاون لــدول الخل�ج العر��ــة لم 
تكن في نظر الدول األر�ع، وهي مصر والعراق والجمهور�ة  
ال�من�ــة واألردن، تجر�ــة نــاجحــة لمــا �ــان قــادة هــذه الــدول 

كن تجر�ــة مجلس  فكروا �ــاإلقــدام على التجر�ــة الممــاثلــة. ول
ت، على مـدى تســــــــــــــع ســــــــــــــنوات، أن التعـاون الخل�جي أثبتـ 

ممكن  اإلقتصــــــاديالتنســــــیق الســــــ�اســــــي مهم، وأن التكامل  
و�فضـــــــــــــل خطط التنســـــــــــــیق وخطوات التكامل حقق مجلس  

ة لعــل أهمهــا على اإلطالق  یِّ�ــ التعــاون الخل�جي إنجــازات ط 
ــًا للعمــــل المشــــــــــــــترَ  ك یتطلع إل�ــــه العرب أنــــه �ــــات نموذجــ

 ن.اآلخرو 
هو  اإلقتصــــاديلعر�ي ومن الناح�ة العمل�ة أن التجمع ا

والقروض  قتصـــــــــــــــاد�ـةاإلتجمع الـدول المثقلـة �ـالمشـــــــــــــــاكـل 
أنه في الوقت نفســـــــــه التجمع الذي تغلب على   المؤجلة، إالَّ 

ستهالك�ة شعوب دولة الصفة اإلنتاج�ة أكثر من الظاهرة اإل
التي تغلــب على شــــــــــــــعوب دول مجلس التعــاون الخل�جي. 

على الصــــــــــــعید  ومن شــــــــــــأن التكامل المتأني وال�عید المدى
ــادي ــر والعراق وال�من واألردن أن  اإلقتصــ بین �ل من مصــ

ــاكــل  ــاد�ــةاإل�خفف من المشـــــــــــــ ومن أع�ــاء الــدیون  قتصـــــــــــــ
 والقروض.

ومن النـــــاح�ـــــة العمل�ـــــة أ�ضــــــــــــــــــًا فـــــإن التجمع العر�ي  
هو تجمع المحار�ین، �معنى أن �ًال من مصـر  ادياإلقتصـ 

ب، واألردن والجمهورـ�ة ال�منـ�ة وقـفت خالل ســــــــــــــنوات الحر 
حد ما، في هذه   إلىمن دون تحفظ، مع العراق وشــــــار�ت، 

الحرب، و�أنما هي أطراف م�اشرة في هذه الحرب. وعندما 
ــدول األر�ع  ــادة الـ ــال فمعنى ذلـــك أن قـ ــذه هي الحـ تكون هـ

نســـــــــجام. وأكدت الز�ارات المت�ادلة ة من اإلعلى درجة عال�
 نسجام.بین القادة أهم�ة هذا اإل

لر�اعي یؤ�د حق�قة أســاســ�ة وهي ذلك إن التجمع ا  �لىو 
ض األیدي من العمل الوحدوي �الصــ�غة التقلید�ة، و�ؤ�د نفْ 

ــاســـــــــــــــ�ة أخرى وهي تعـدـیل النظرة  المـفاه�م  إلىحق�ـقة أســــــــــــ
 الس�عینات.شتراك�ة التي سادت في الستینات و اإل

متداد نس بین األنظمة ومسألة اإلاو�ذا �انت مسألة التج
دول مجلس التعاون الخل�جي الجغرافي هما الســــمة الممیزة ل

وهما نقطة القوة في هذه المجلس فإن الت�اعد الجغرافي بین  
دول التجمع الر�اعي ال تعود نقطة ضـــــــــعف ما دام منطلق  

ــ�ًا. وما دإالتجمع  ــ�اســــــ ــاد�ًا ول�س ســــــ ام هناك تكر�س  قتصــــــ
 للخ�ارات وللك�انات بل و�صرار على ذلك.

ع الر�ـاعي تم ل التجمن العمـل من أجْـ ا نت�ـاهوالالفـت لإل 
في أجواء من التكتم النســــــــــــبي. �ما أن اإلعالن عنه حدث  
�ــأســــــــــــــلوب الجرعــات، األمر الــذي �عني أن قــادة دول هــذا 

 التجمع حر�صون على تفادي الثغرات والنكسات.
وأهم�ــة التجمع الر�ــاعي هو في رحــابتــه، �معنى أنــه إذا 
ــو�ة �الدول  كان مجلس التعاون الخل�جي أغلق �اب العضـــــــــ

األول، فإن التجمع  جتماعلتفت في اإلإنتســـــــبت إل�ه و� التي
ن یرـ�د من اـلدول العر�ـ�ة الرـ�اعي ترك الـ�اب مفتوحـًا أمـام مَ 

ائقًا نضـــــــمام إل�ه من دون أن �شـــــــكل العامل الجغرافي عاإل
نضـــمام ما دام التجمع �ضـــم العراق في قلب الخل�ج أمام اإل

ــاس ف ــفاف �اب المندب وعلى هذا األســــ إن وال�من على ضــــ
ــتجد في هذا التجمع مكانًا إذا هي  الدول العر��ة الحائرة ســــــــ

ــطرارًا أو إأرادت  ــاس أن إضـــــــــ خت�ارًا. ونقول ذلك على أســـــــــ
مجلس   والدة التجمع المغار�ي ســـــــــتترك دوًال حائرة و�شـــــــــكل

 التعاون العر�ي حًال لها.
ن نقــاط القوة في مجلس التعــاون العر�ي أنــه �حظى  ومِ 

 إلىمعنى أنــــــه ال �حتــــــاج �ــــــالتــــــأییــــــد الشــــــــــــــعبي القوي، �
 ستفتاءات ما دامت تلك منطلقاته.اإل

إن صـــورة العالم العر�ي في الســـنوات المت�ق�ة من القرن 
العشــــــــــــر�ن ســــــــــــتكون على شــــــــــــكل ثالث تجمعات: التجمع 

لعر�ي الذي نواته مصــــــر والعراق وال�من ا�جي والتجمع  الخل
 واألردن والتجمع المغــار�ي الــذي �فترض ف�ــه أن یولــد قر��ــاً 

و�ضــــــــــــــم المملكـــة المغر��ـــة والجزائر والجمـــاهیر�ـــة اللیب�ـــة 
 ومور�تان�ا.

وقد تحاول الدول الحائرة وأبرزها على اإلطالق السودان 
ــ�غة ما إالّ  ــور�ا، ال�حث عن صـــ نتهت على إأن األمور    وســـ

ن مكـــان الـــدول و�أنـــه ال مجـــال لتجمع را�ع،  إلىمـــا یبـــدو 
س التعــاون الحــائرة، على رغم �ــل التحفظــات، هو في مجل

 العر�ي.
والســـــــــؤال األســـــــــاســـــــــي هو: وماذا عن الجامعة العر��ة 

 و�داراتها؟
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والرد على ذلــك هو أنهــا قــد تســــــــــــــتمر �وعــاء ور�مــا ال 
جمعـات العر��ـة الثالثـة أن �كون رتـأت التإإذا  تســــــــــــــتمر إالَّ 

ــیق ال هنالك مَ  ــیق بینها.. مجرد التنســـ ن یتولى عمل�ة التنســـ
 أكثر.

فتراضـــــــــــات إســـــــــــت أكثر من ی�قى أن هذه األســـــــــــطر ل�
القمـة الرـ�اعـ�ة   إجتمـاعجتهـادات �تـبت قـبل ثالـثة أـ�ام من �و 

 في �غداد.
وعنـد �تـا�ـة هـذه األســــــــــــــطر لم �كن الموقف واضــــــــــــــحـًا 

األوســــــــــــــــاط العر��ـــة، وعلى جم�ع  �ـــالشــــــــــــــكـــل الكـــافي لكن
لقـاء �غـداد على أنـه خطوة   إلىالمســــــــــــــتو�ـات، �ـانـت تنظر 

نطقــــة العر��ــــة ســــــــــــــتــــدخــــل تعــــدیًال جــــذر�ــــًا على تــــار�خ الم
 وجغرافیتها �شمل أ�ضًا میزان القوى.

وللتـذ�یر فـإن لقـاء �غـداد المـاضــــــــــــــي في أعقـاب إتفـاق�ـة  
ادات "كامب د�فید" التي أبرمها الرئ�س (الراحل) أنور الـســــــــــ 

مع إســـــــــــرائیل �انت خطوة مماثلة رفع العراق ثمنًا لها حر�ًا  
 ستمرت ثمان�ة أعوام.إنتقام�ة شرسة إ

 1989) فبرایر(شباط  20 -لندن مجلة "التضامن". 

     

 الوفاق العر�ي:أمن قومي وأمن غذائي 

سـ�ظل   -فبرایر  -شـ�اط  8ذا حاز التصـن�ف فأن یوم إ
ــا وحتى  ــار إفي نظرنـ القومي و  منر هو «یوم األآخشــــــــــــــعـ

من الغـــذائي» للعـــالم العر�ي. ففي هـــذا الیوم من عـــام واأل
ام حشـــد أم�حدد  �اً ام حســـین خطیوقف الرئ�س صـــدَّ  1980

لتنظ�م   اً عالن القومي اـلذي أراده میـثاقـ جمـاهیري مـ�ادىء اإل
  .العالقة بین الدول العر��ة

ى لعالن وجود الجیوش والقوات العســكر�ة عفض اإلو�ر 
ــادي بتحر�م اللجوء أي أ ــة، و�نـ ــدام إى إلرض عر��ـ ســــــــــــــتخـ

ي دولة أي دولة عر��ة ضــــــــــــد أالقوات المســــــــــــلحة من قبل 
سـتخدام القوات المسـلحة في إلى  إء  خرى وعدم اللجو أُ عر��ة 

ال في حــالــة الــدفــاع إمم والــدول المجــاورة المنــازعــات مع األ
 ىعالن یؤ�د علوالدفاع عن النفس. �ما ان اإل عن الس�ادة

نتهاك إو إي عدوان  أضــرورة تضــامن االقطار العر��ة ضــد 
بتعاد االقطار �قل�م�ة، و جنبي للســ�ادة اإلأي طرف أ�قوم �ه 

ــراعات  العر��ة عن   لتزامها �و الحروب الدول�ة و أدائرة الصــــــــــ
طراف أي طرف من أزاء إنح�ــــاز إلالح�ــــاد التــــام وعــــدم ا

و أطراف الصــــــــــــراع أحد أالصــــــــــــراع او الحرب ما لم ینتهك 
قطار  قل�م�ة العر��ة والحقوق الثابتة لأل الحرب الســــــــــــــ�ادة اإل

 عراف الدول�ة. ألالعر��ة التي تكفلها القوانین وا
ــدعو اإل ــة �ــــ لتزام األإلى إ عالنو�ــ ــار العر��ــ ــة إقطــ ــامــ قــ

تصـــــــــــــــاد�ـة متطورة و�نـاءة في مـا بینهـا �مـا یوفر إقعالقـات 
قتصــــــــــــادي العر�ي رضــــــــــــ�ة المشــــــــــــتر�ة للبناء اإلاأل و�عزز

 المتطور.  
عالن ن یوضح �أن اإلأ  ىام علولقد حرص الرئ�س صدَّ 

ال �شــــــــــــــكـل ـبدیال عن میـثاق الجـامعـة العر�ـ�ة وعن معـاهـدة 
 قتصادي بین دول الجامعة. والتعاون اإلك الدفاع المشترَ 

 عالن القومي تستوقفناوعند التأمل في البنود الثمان�ة لإل 
قتناعه، إ �ضــاً أام، و�ســتوقفنا الرؤ�ة المســتقبل�ة للرئ�س صــدَّ 

ل تحقیق الوحـدة  جْــ أفي ضــــــــــــــوء تجر�ـة طو�لــة وعم�قــة من 
لى الوحدة یبدأ �الوفاق، إن الطر�ق أشـــــــتراك�ة، �والحر�ة واإل

جنبي ى الحر�ـة یبـدأ �ـالتخلص من الوجود األإلن الطر�ق �و 
اإلشــــتراك�ة    لىإرض العر��ة، وان الطر�ق العســــكري في األ

من الغذائي من خالل التعاون في المجاالت یبدأ بتحقیق األ
 قتصاد�ة.اإل

ذا �ـانـت أتـت  إومثـل هـذه الرؤ�ـة تـأتي منـه تختلف عمـا 
ن أ، �معنى من رئ�س غیر وحدوي في نشـأته وفي منطلقاته

ام حسـین هو رمز العمل الوحدوي وانه عندما ینقل هذا صـدَّ 
الرمز، وهو في موقع الق�ادة والمســـــــــــؤول�ة الكاملة، المفهوم 

نـه �قطع إلى المـدار الواقعي فـ إالوحـدوي من أفـاق العـاطف�ـة 
ي هبوط حـــــاد لـــــدى أي مزایـــــدات و أ ىبـــــذلـــــك عل الطر�ق 

ب فیهـــا المتمســــــــــــــكین �ـــالعمـــل الوحـــدوي وفق م�ـــادىء تغلـــ 
 الواقع�ة.  ى�ة علالرومانس

عالن القومي كذلك انه عند التأمل في البنود الثمان�ة لإل 
ولى ألُ ام شـــــاء منذ اللحظة ان الرئ�س صـــــدَّ أ�ســـــتوقفنا ��ف 

ــؤول�ة �املة في الحزب والدولة   ــلمه المســــــ ن �قول من ألتســــــ
ــذا اإل  لـى الـخـلـ�ـج.إعـالن لـلـعـرب مـن الـمـحـ�ـط خـالل هـــــ

برنــامجــه وان  عالن هوهــذا اإل مواطنین ومســــــــــــــؤولین، ان
واج�ه في الســنوات المت�ق�ة من القرن العشــر�ن هو تضــییق  

نتشـار ال�عث، إشـقة الت�اعد بین العرب، ول�س توسـ�ع رقعة 
ــار حجم الهوة بین إن واج�ه هو أكما  غن�اء العرب أ ختصــــــــــ

قتصــــــــــــادي وفقرائهم �مفهوم التعاون والتكامل في المجال اإل
نتهى  إالتي  شـــــــــــــتراك�ةاإل ىعل  صـــــــــــــرارول�س من خالل اإل

لى حق�قة  إسلوب تطب�قها في سنوات الستینات والس�عینات أ
نما �شــتراك�ة ل�ســت الحل المثالي و ن اإلأ�الغة المرارة، وهي 

نقضــــــــــــــاض الفقر على الغنى و�ـأنمـا ل�س في الـتار�خ  إهي 
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 غن�اء وفقراء. أ سالمي الذي نعتز �ه العر�ي واإل
ام  رئ�س صدَّ ن الألى  إتحدید وعندما نقول ذلك ونشیر �ال

ــتند  إعالن القومي هو برنامجه فن اإلأ�حاء �راد اإلأ ننا نســـــــــ
نمــا حــدث ذلــك �ذاعــة االعالن و إن الرئ�س لم یؤجــل أى إل

�ـعد فترة، تعتبر وجیزة، من تســــــــــــــلم المســــــــــــــؤولـ�ة �امـلة في 
 .الحزب والدولة

عالن القومي ام عندما طرح اإلن الرئ�س صــــــــدَّ أو��قى  
دولة ��انها ونظام حكمها فانه دا ن ت�قي لكل  كصــــ�غة تعاو 

لــذلــك �من �قول: انــه اذا �ــانــت الوحــدة صــــــــــــــع�ــة التحقیق  
الة �الشـــــكل الذي تتطل�ه مرحلة عّ والجامعة العر��ة ل�ســـــت ف

عالن القومي الـــذي �حول دون العمـــل العر�ي فهـــذا هو اإل
مل �الوحدة و�حســـم الظاهرة الخطیرة التي بدأت  حســـار األإن

فلس وانه أن العمل القومي  أقول �وهي ظاهرة تتســــــتشــــــري، 
 من الضروري العمل وفق الص�غة الدین�ة. 

ــاً أی�قى  ــدَّ  عالن القومي طرحه الرئ�سن اإلإ �ضـــــ ام  صـــــ
قبل ســـــــــــــت ســـــــــــــنوات من والدة الوفاق الدولي بین الوال�ات 

ن �أخـذ  أعالن ب لإل تِـ تحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي، ولو �ُ المتحـدة واإل
 -میر�ي األســــــــــــــبق الوـفاق فرصـــــــــــــــته لكـان الوـفاق العر�ي 
ن لى الدولتیْ إكبر �النســــــ�ة أالســــــوف�اتي ولكان للعرب مكانة 

ن وهما تناقشان مشاكل العالم، ولكان الحیز العر�ي العظمییْ 
ن ر�غـــــــان  ولو�ـــــــات بین الرئ�ســــــــــــــیْ كبر لـــــــدى ترتیـــــــب األأ

 وغور�اتشوف.  
ة  غعالن القومي صــــــــــ�ولكن على رغم �ل ذلك ی�قى اإل

لى إعالن ذاعـة اإلإد �عـد حـ ألم ی�ـادر هم�ـة مـادام �ـالغـة األ
نها تجمع  هم�ة ألطرح صــــــــ�غة اهم. وهي صــــــــ�غة �الغة األ

ي انها تحقق  أقتصـــادي، بین الوفاق الســـ�اســـي والتعاون اإل
هتمـــام من الغـــذائي اللـــذین همـــا محور اإلمن القومي واألاأل

وخالصــــــة الهموم في المرحلة الراهنة وحتى ســــــنوات طو�لة 
ن نتذ�ر  أمن القرن العشــــر�ن. وعلینا   قد تســــتغرق ما یت�قى

من أالســــــــوف�اتي �ان بهدف تحقیق  -میر�ي ن الوفاق األأ�
ن وتـأمین متطل�ـات الح�ـاة من غـذاء المواطن في �ال البلـدیْ 

 و�ساء. 
الن القومي، عهتمام صــــــــــــــاحب اإلإ ن ال یبدو وحتى اآل

ام حســــــــــــــین، یتجـاوز الـتذ�یر بـهذا ونعني �ه الرئ�س صــــــــــــــدَّ 
نه إاننا في ضــوء ما نعرفه عن الرئ�س نقول:   عالن. االّ اإل

ل ذلك جْ أذاعه وانه من ألو �ان ســــینفض الید منه لما �ان 
صــراره على الســالم الشــامل إصــراره عل�ه ســ�كون مثل إفأن 

ن صـــــــــــ�غة تبدو  یران تم ��ف ســـــــــــینفض الید مإوالدائم مع 
ــعب  في واقعیتها وتبدو حالً  يمثال�ة ف جاد إ�زمن من الصــــــ

عالن القومي ع�ـــــارة عن المنطق�ـــــة ف�ـــــه. واإلالمعـــــادالت 
 معادلة منطق�ة.  

ــا تِـــ ولو �ُ  ــل فیهـ ــأمـ ــة الغوص فإب للعرب التـ  يلى درجـ
ة لالعالن القومي لكـان حـدث مـا تمنـاه  �ـ عمـاق البنود الثمـانأ 

وهو مسـاندة الجماهیر له. لكن عالن ذاعته اإلإالرئ�س عند 
انت لى العراق. و�إندلعت و�ات العرب مشــــــدودین إالحرب 

عالن القومي �ات  هتمام �اإلن اإلألى درجة إالحرب شـرسـة 
وشكت أنتهت الحرب، أو فلنقل انها إمسألة ثانو�ة. اما وقد  

عالن القومي ن العودة الى التــأمــل في اإلإنتهــاء، فــ على اإل
 تبدو ضرور�ة.  

عالن هو البوا�ــة التي ن هــذا اإلوالتــأمــل ضــــــــــــــروري أل
لوفاق آمنین مطمئنین  لى ســـاحة اإ�مكن دخول العرب منها 

 متعاونین.

 1989شباط (فبرایر)  13 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 البالغ رقم واحد للشرع�ة العر��ة

المغرب  تحـــــادإ�عـــــد ق�ـــــام "مجلس التعـــــاون العر�ي" و"
العر�ي" ومن قبلهما بتســــــــــع ســــــــــنوات "مجلس التعاون لدول 

م واقع�ـــــة للعـــــال ة كتملـــــت مالمح صــــــــــــــور إالخل�ج العر�ي"، 
 العر�ي.

 ستقرارًا.  إ عالم عر�ي أكثر 
 وأكثر طمأنینة.  

ـحد ـما إـعادة النظر التي    �لى وأكثر تفهـمًا لعملـ�ة المراجـعة، و 
 تحدث في �ل دول العالم. 

وقبل أن �حزم الملوك والرؤســـاء أمرهم وتقوم هذه التكتالت،  
ك متعثرًا دائـمًا. وحتى في لحـظات ـكان العـمل العر�ي المشـــــــــــــترَ 

ات العر��ة �انت في أجواء من المســــــایرة،  جتماع إل الخطر فإن ا 
ك لعر�ي المشــــــــــترَ ل ذلك فإنه ال �مكن القول إن العمل ا ومن أجْ 

حقق في الســـنوات العشـــر الماضـــ�ة، ما من شـــأنه ترجمة أماني 
المواطن العر�ي، أو أنه حقق ما من شـأنه أن �شـكل ردًا حاسـمًا 

مر وضـــــــــــــع  على التـحدـ�ات التي واجهتـها األـمة. وعـندـما �ســـــــــــــت 
مأســـاوي مثل الوضـــع في لبنان على حاله أر�ع عشـــر ســـنة من  

شـــــترك من إ�جاد حل للمشـــــكلة دون أن یتمكن العمل العر�ي الم 
اللبـنان�ـة، فهـذا معـناه أن العمـل المشـــــــــــــترك �ـان دون المطلوب 

  اإلیران�ــة  - �كثیر. �ــذلــك أنــه عنــدمــا تســـــــــــــتمر الحرب العراق�ــة 
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د موقف عر�ي حازم وموحَّ ثمان�ة أعوام من دون أن �كون هنالك  
�سـاند إصـرار العراق على التعا�ش والسـالم، و�تصـدى إلصـرار  

ي على مواصـــــــــــــلــة الحرب، فهــذا معنــاه أن العمــل  یران اإل  الُحْكم 
المشــــترك �ان أ�ضــــًا دون المطلوب �كثیر، و�ذا جاز القول فإن  

ــخصــــــــــ�ة ظاهرة عدم اإل  ــمة لشــــــــ كتراث والتفاعل التي �اتت ســــــــ
ــببها عدم الجد�ة المواطن العر�ي في ا  لســــــــــنوات الماضــــــــــ�ة ســــــــ

ك. ومن المؤ�د أنه لو  والمســـــــــــؤول�ة في العمل العر�ي المشـــــــــــترَ 
كانت هنالك جد�ة لكان حال المواطن العر�ي أفضــل. ولما �ان  

كتراث. لكن هذا المواطن عندما �أمل في أسـلوب  إختار عدم اإل 
عتداء هنا. وعمل�ة تخر�ب هناك، وتالعب إ التعامل الرسمي مع  

صــیر األمن القومي هنالك. فإنه �صــاب �ما �شــ�ه الصــدمة، �م 
ــان �میــل  إلى وهــذا الشـــــــــــــعور �حولــه  كتراث  عــدم اإل  إلى إنســــــــــــ

خصــوصــًا في ظل ظروف ال مجال فیها للتعبیر عن المشــاعر 
 التي تعصف بوجدانه. 

نه �ق�ام التجمعات العر��ة ســ�كون ا  اإلفتراض ومن الطب�عي 
ـلك أن ـهذه المـجالس، التي  هـناـلك ـهامش أكثر رـحاـ�ة للتعبیر، ذ 

ستكون السمة الممیزة للعالم العر�ي في التسعینات وفي السنوات 
ولى من القرن الواحد والعشر�ن الذي س�سهل علینا �عد عشر  األُ 

  إلى ســـــــنین، لن تصـــــــان �اإلجراءات و�نما �الحوار الذي �ســـــــتند 
 قاعدة من القناعة والتصرف �مسؤول�ة �املة. 

ــة الت  �لى و  ــك إن صـــــــــــــ�غـ ــة  ذـل ــانـــت المجموعـ عـــاون، التي �ـ
�ق�ة    إلى بتكارها قبل أن یتم تصــــــدیرها إ الخل�ج�ة هي الرائدة في  

الدول العر��ة، تبدو منـسجمة مع الظاهرة الـسائدة اآلن في العالم  
ات الـس�اـس�ة، وتبدو اإلهتمام على   قتـصاد�ة اإل وهي تقدم الهموم  

ات  الســ�اســات والتوجه أ�ضــًا منســجمة مع المراجعة الجذر�ة في  
 والعقائد. 

اـلذي ســــــــــــــاد في النفوس   اإلرتـ�اح هو هـذا  نتـ�اه والالـفت لإل 
اـلـعرـ��ـــــــة ـلـمـجرد إن ـتم اإلـعالن ـعن والدة "ـمـجـلس اـلـتعـــــــاون  

ل�س فقط نت�ـجة أن   اإلرتـ�اح العر�ي". ومن الـجائز القول إن هذا  
والمع�شــــــــــــــ�ة تـكاثرت، وـ�اتوا ـ�الـتالي  قتصـــــــــــــادـ�ة اإل هموم الـناس 

الذي �خفف أع�اء الح�اة الیوم�ة.  العمل المشــــــــــــترك   ى إل مّ�الین 
ــ�اســــي �انت  ــترك في اإلطار الســ ــ�غة العمل المشــ و�نما ألن صــ

والمع�شــ�ة هي نت�جة   قتصــاد�ة اإل متعثرة، وفي الهموم   إســتمرار � 
 لهذا التعثر. 

ومن المؤ�ـــد أنـــه لو أعلنـــت دولتـــان عر�یتـــان أو أكثر عن  
ما �نا  الطا�ع السـ�اسـي ل تحاد�ة و�غلب علیها إ خطوة وحدو�ة أو  

اـلذي غمر النفوس العر�ـ�ة لمجرد أـنه تم   اإلرتـ�اح لمســــــــــــــنا هـذا 
ن �كمالن في توّجهیهمـــا منطلقـــات التجمع اإلعالن عن تجمعیْ 

 اآلخر الذي هو "مجلس التعاون لدول الخل�ج العر��ة". 

ــ�اســــــــة ســــــــتكون �عیدة عن هذه   ولكن ذلك ال �عني أن الســــــ
ــاد �قف التجمعات. ألن اإل  ــ�اســـــة.  جنب م   إلى جن�ًا  قتصـــ ع الســـ

ــة ثم ننتقل �عد ذلك   ــ�اســــــ   إلى لكن الفرق �بیر بین أن نبدأ �الســــــ
 قتصاد و�ین أن �حدث العكس. اإل 

و��قى حمـاـ�ة هـذه التجمعـات التي ـنأمـل أن ال تتزاـید �حـیث  
تنضـم الدول العر��ة األخرى (سـور�ا ولبنان والصـومال وجیبوتي  

ب�عي وهو  مكانها الط   إلى ) والدولة الفلســـــــــــــطینـ�ة وال�من الجنو�ي 
  ذلك "مجلس التعاون العر�ي"، إنما هي مســـؤول�ة شـــعب�ة، ونقول 

قتحمت تجر�ة  إ على أســــــــاس أنه ال داعي للحســــــــاســــــــ�ات التي 
ــقطتها.    1958ندماج�ة عام  الوحدة اإل  ــور�ا فأســــ ــر وســــ بین مصــــ

ك في مجال الســــــ�اســــــة  ومنذ ذلك الحین والعمل العر�ي المشــــــترَ 
 �قوم على الحذر والشكوك والمناورات. 

درجة    إلى �ل ذلك على حســـاب مصـــالح المواطن والوطن  و 
 قتصاد في الصم�م. أن األذى أصاب اإل 

و�أنما ومن هنا تأتي مالمح الصـــــورة الواقع�ة للعالم العر�ي 
هي حر�ة تصـــح�ح أهم ما فیها أن الذي �علن بالغها رقم واحد  

نقالبیون  هي الشـــــــرع�ات �شـــــــخص الملوك والرؤســـــــاء ول�س اإل 
 المغامرون. 

هتمــام الظــاهرة المتوقعــة وهي  إ اآلن علینــا أن نتــا�ع �ــ  و�عــد 
ل أن تقــدم األفضـــــــــــــــل  التنــافس بین التجمعــات الثالثــة من أجْــ 

ضــد أحد أو على حســاب أحد  لشــعو�ها من دون أن �كون ذلك  
 أو في أجواء تنأى عن التآمر والضغینة. 

تحـــــاد المغرب إ وعنـــــدمـــــا �قوم "مجلس التعـــــاون العر�ي" و" 
د فــإن هــذه العالمــة من عالمــات التنــافس  العر�ي" في یوم واحــ 

 . قتصاد�ة اإل على العمل القومي من المنطلقات 
ولو أن هذا الذي نع�شه حدث قبل خمس عشرة سنة فك�ف 

ـیدة ـبل وعلى أحســـــــــــــن حـال  ج حـال األـمة، ألم تكن حـالهـا  ـكان 
 ومزدهرة ومستقرة؟ 

نعم. لكن هنــالــك المثــل الشـــــــــــــعبي الــذي یردده إخواننــا في  
��ة الـسعود�ة و�ـشكل عزاء معنو�ًا للـسنوات الـضائعة المملكة العر 

 بتجار�ها المر�رة. وهذا المثل هو: 
 ما تأخر من جاء. 

ــر التعاون في   ... والذي جاء أو الذي بدأ �الفعل  هو عصــــــ
 العالم العر�ي من خالل تجمعاته الثالثة. 

 1989) فبرایر(شباط  27 -لندن ". التضامن" مجلة
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         سوف�ات �طلبون نقلبت اآل�ة: الإ
 وْد العرب 

طوال ســــــــــــــنوات التعامل العر�ي الســــــــــــــوف�اتي لم �حدث  
ــوف�اتي في  ــي ســـــ ــ�اســـــ تجاه المنطقة العر��ة على إتحرك ســـــ

ــاٍل. و�ــــل الــــذي �ــــان �حــــدق هو أن �عض   مســــــــــــــتوى عــ
المســــــــاعدین لوز�ر الخارج�ة الســــــــوف�ات�ة �انوا �قومون بین  

الصــــــــد�قة �جرون الدول العر��ة  إلىالحین واآلخر بز�ارات 
رؤســـــاء الدول التي  إلىینقلون رســـــائل خاللها محادثات أو 

 یزورونها.
ســــــــــــــتثنــــاء الز�ــــارة التي قــــام بهــــا الرئ�س (الراحــــل) إو�ــــ 

مصــر لتدشــین بدء العمل في مشــروع الســد   إلىخروتشــوف 
في  الُحْكمالعــالي فــإن أ�ــًا من الزعمــاء الــذین تعــاقبوا على 

دول الصـــــــــــــــد�قـة لهم في اإلتحـاد الســــــــــــــوف�ـاتي لم یزوروا الـ 
رجال الصـــــــــف الثاني لم �قوموا هم أ�ضـــــــــًا  المنطقة. وحتى

 تشــر�ن األولالقاهرة في  إلىم بها اســتثناء ز�ارة قإبز�ارات �
رئ�س الوزراء (الراحل) �وســــــــــــ�غین للتعز�ة    1970) أكتو�ر(

 الناصر. بوفاة الرئ�س جمال عبد
ــوف�اتي مع الدول  وهذا التعامل من جانب اإلتحاد الســ

ستغراب و�ان أ�ضًا إوموضع   نت�اهالصد�قة �ان الفتًا لإل
�سـّبب �عض الحرج للحكام العرب الذین تر�طهم عالقات 
متمیزة مع اإلتحـاد الســـــــــــــــوف�ـاتي. أمـا لمـاذا الحرج، فألن 

لماذا �جب على   الناس �انوا یتســـــــــاءلون في مجالســـــــــهم:
رئ�ســــــنا وعلى المســــــؤولین الك�ار في دولتنا ز�ارة اإلتحاد 

ؤولین الســــوف�ات ال �قومون ســــوف�اتي في حین أن المســــ ال
 بز�ارات مماثلة؟

وهذه التســــاؤالت مشــــروعة خصــــوصــــًا عندما نجد أن 
اـلدول  -عنـدمـا یر�ـدون  -الزعمـاء الســـــــــــــــوف�ـات یزورون 

ــدون  ــا �حلف وارســـــــــــــــو لكنهم ال یر�ــ التي یرت�طون معهــ
 الز�ارات لهذا البلد العر�ي الصدیق أو ذاك.

في   ت مشـــــــروعة ألن المســـــــؤولینكذلك هذه التســـــــاؤال
الدول األورو��ة وفي الوال�ات المتحدة یتعاملون �أســــلوب 

 آخر مع الدول الصد�قة لهم.
عنـدمـا تبـدأ الق�ـادة الســـــــــــــــوف�ـات�ـة تقلیـدًا فـإنـه ومن هنـا 

جـــــدیـــــدًا، وهو رد الز�ـــــارات والق�ـــــام �جوالت في الـــــدول 
الصــــــــــد�قة یتوالها ��ار المســــــــــؤولین مثل وز�ر الخارج�ة 

، وتطورًا نت�ـاهأمرًا الفتـًا لإل اردـنادزه، ـفإن ذـلك یبـدوشـــــــــــــــ�فـ 
 مهمًا.

نه عندما ی�قى وز�ر الخارج�ة الســــــــوف�ات�ة في اكذلك 
بلد عر�ي صــــــــــــــدیق مثل العراق ثالثة أ�ام فهذا �عني أن 
اإلتحاد الســـــــــــــوف�اتي هو في صـــــــــــــدد بناء عالقة متوازنة 

 عت�ارجدیدة مع الدول الصد�قة. ومن المهم األخذ في اإل
ــتقر أمر الوفاق إالت تتم �عدما أن هذه الز�ارات والجو  ســـــــ

ــ�اســــــة إالســــــوف�اتي. و�عدما  -األمیر�ي  تســــــعت آفاق ســــ
ــا�ا  إعادة النظر من جانب الق�ادة الســــــــــــوف�ات�ة في قضــــــــــ

 الس�اسة الداخل�ة والس�اسة الخارج�ة.
كمـا أن هـذه الز�ـارات والجوالت تتحـدث في وقـت �ـات 

ــوف�اتي �حتاج  ــداقاته وعالقات إلىاإلتحاد الســـ ه تدع�م صـــ
نفراج في العالقــــات مع اآلخر�ن، وذلــــك ألن مرحلــــة اإل

ــا�ا اإلقل�م�ة   الدول�ة تترســــــــــخ یومًا �عد آخر، وألن القضــــــــ
نفراج هي األخرى نت�جة للمرونة اإل إلىالعالقة مرشـــــــــحة 

ــا�ا. وفي مثل  ــها األطراف المعن�ة بهذه القضــ التي تمارســ
ي الذي �ســـب مواطئ هكذا ظروف فإن اإلتحاد الســـوف�ات

ه هنــا وهنــاك في ظــل مرحلــة الصـــــــــــــــراعــات الكثیرة قــدم لــ 
نفراج الحدة والســــــــــــخونة لن �ســــــــــــتط�ع في ظل مرحلة اإل

المحــافظــة على موطئ القــدم تلــك.. وذلــك ألنــه ال �ملــك 
القــــــدرة على تقــــــد�م الخــــــدمــــــات والتكنولوج�ــــــا والخبرات 
ــراعات،  ــرعة التي �ان �قدم فیها، خالل مرحلة الصـــ �الســـ

 سلحة والخبراء.األ
نه إذا �انت الدول العر��ة أمضـــــــــــت ر�ع قرن و��قى أ

ــاتي وتتمنى عل�ــه وتتحمــل  تلهــث وراء اإلتحــاد الســـــــــــــــوف�
شـــــــــــــــروطـه وت�عـات التعـامـل معـه. وتتحمـل تعـامـل الـدول 
الصــــــــد�قة، والدول العر��ة في المقدمة، �أســــــــلوب یتســــــــم  

 إلىســــــــــــــتعالء، وأســــــــــــــلوب القادر على تقد�م الحاجة  �اإل
العر��ـة تحملـت �ـل ذـلك . وأنـه إذا �ـانـت الـدول المحتـاج.

طوال ر�ع قرن فــإنهــا في الســـــــــــــــنوات المت�ق�ــة من القرن 
 العشر�ن لن تفعل ذلك �عدما زالت األس�اب الموج�ة.

بدأ نسـمع أن الرئ�س غور�اتشـوف سـیرد نو�عد اآلن سـ 
الز�ـارات للـدول العر��ـة التي زار حكـامهـا بالده. بینمـا لم 

ــوف�ات ــه الرد �المثل. وســـــ �كلف رئ�س ســـ ــمع أن ي نفســـ نســـ
ك�ار المســــــؤولین الســــــوف�ات یردون على ز�ارات زمالئهم 

 العرب �المثل.
و�ذا فعل الرئ�س غور�اتشـــــــــــــوف ذلك فألن الصـــــــــــــورة 
تغیرت، حیث �ات اإلتحاد الســوف�اتي هو الذي ســ�خطب 
ــب العرب ر�ع قرن من  ــا تعـ ــدمـ ــد اآلن. �عـ ود العرب �عـ

 الَّ التي ال تفتح إالكرملین الموصـــــــــــــــــــــدة و طرق أبواب 
 وط... ومعاهدات الصداقة والتعاون.�شر 
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أن رجل الدیبلوماســ�ة الســوف�ات�ة   اإلفتراضوقد �جوز 
ــ�فاردنادزه �مهد الطر�ق �جوالته المســـــــــــــتجدة لســـــــــــــید  شـــــــــــ

 الكرملین... م�خائیل غور�اتشوف.

 1989) مارس( آذار 6 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 منشود... ذلك األمل الاإلستقرار

من الســــــــــــــعي العر�ي المكثف الـذي تقوده حكومـة دولـة 
اإلصــــــــــــــرار اـلذي  إلىالكو�ـت إل�جـاد حـل لألزمـة اللبنـان�ـة، 

ــودان من أجْ  ــكر�ة في الســـ ــكت �ه الق�ادة العســـ ل إ�جاد تمســـ
ــ�ة، وهي أن  ــاســــ ــودان�ة. تتأكد حق�قة أســــ ــكلة الســــ حل للمشــــ

العر�ي اـلذي  اإلســــــــــــــتقرارن �ـاتـا تؤرقـان �ـالفعـل المشــــــــــــــكلتیْ 
لمز�د من المناعة �ق�ام "مجلس التعاون العر�ي"  كتســـــــــــــب اإ

تحاد المغرب العر�ي"، و�الهما تجتمعان �شــــــــــــــكالن مع إو"
التجمع اآلخر "مجلس التعاون لدول الخل�ج العر��ة" صـــــورة 
جدیدة لعالم عر�ي ال یتحمل أي ر�اح عائل�ة تعصــــــــف �ه،  

 سواء جاءته هذه الر�اح من السودان أو جاءت من لبنان.
ن ســــــــــــــوء حظ لبنـان أنـه لم یبق ف�ـه الج�ش  ن مِ �ذا �ـاو 

الذي �ســــتط�ع ممارســــة الحزم بهدف الحســــم مع أهل اللع�ة 
ن حظ الســـــــودان أن الج�ش ف�ه  ســـــــْ الســـــــ�اســـــــ�ة، فإن من حُ 

سـتمرت المؤسـسـة العسـكر�ة هي ذلك �سـتمر على تماسـكه و إ
ســــــــــــــتطـــاعتـــه أن �حقق الوحـــدة الوطن�ـــة إالوعـــاء الـــذي في 

�ــأن العــالم العر�ي لم �عــد قــادرًا على  الســــــــــــــودان�ــة. والقول
ســــــــــــــس  تحمـل الر�ـاح التي تهـدد المحـاولـة الجـدیـدة لتثبیـت أُ 

ــتند اإلســـــتقرار �عض الحقائق الموضـــــوع�ة، ومنها  إلى، �ســـ
أن ما حدث في لبنان لم ینحصــــــــر ضــــــــمن العشــــــــرة آالف 

خارج   إلىكیلومتر مر�ع التي هي مســاحة لبنان. و�نما امتد 
ما �شـــــ�ه الشـــــظا�ا هنا وهناك   إلىاد دمتالحدود ثم تحول اإل

 وهنالك في طول العالم العر�ي وعرضه.
ن من بین الحقائق الموضوع�ة هو أن هذا الذي اكذلك  

�حدث في السـودان منذ سـنتین �ات �حمل في ط�اته �عض  
ــك  ــأة وتنتج عن ذلـــ ــاطر من أن ینفجر الموقف فجـــ المخـــ

�حدث في  شـظا�ا مماثلة للشـظا�ا اللبنان�ة. �معنى أن ما قد
الســـــــودان لن ینحصـــــــر في الملیون �یلومتر مر�ع التي هي 

 مساحة ذلك البلد الذي یبدو �ما لو أنه قارة.
ســــتطاعة إومثلما أن الســــؤال جائز حول ما إذا �ان في 

المسـعى الذي تقوده دولة الكو�ت أن �جترح المعجزة و�ضـع 
 إلىحدًا للمشـــكلة اللبنان�ة فإن الســـؤال نفســـه جائز �النســـ�ة 

المحاولة الجدیدة من نوعها التي �قوم بها الج�ش الســوداني 
 ع حد للمشكلة السودان�ة.ي تستهدف وضوالت

ــاس إن هاتیْ  ــكلتیْ ونحن نقول على أسـ ن �اتت من ن المشـ
النوع المســـتعصـــي الذي ال تنفع ف�ه الحلول التقلید�ة. ولكن 

نفراجــات  إذلــك ال �عني أن �فقــد اإلنســــــــــــــــان األمــل و�توقع 
ــة ل ــوســـــــ ــكلتیْ اتیْ همحســـــــ ــترَ ن المشـــــــ ك ن. ولعل الجامع المشـــــــ

ــا للمشــــــــــــــكلتیْ  ــاد حلول لهمـ ن هو الحرص العر�ي على إ�جـ
 التفاؤل خیرًا. إلى�شكل في حد ذاته الدافع 

و�ذا نحن تأملنا في األســـــــــــلوب المعتمد إل�جاد حل لكل 
ــكلتیْ  ن لجاز لنا أن نتفاءل �عض الشــــــــــيء. لماذا من المشــــــــ

 ان�ة؟نالتفاؤل �النس�ة للمشكلة اللب
ألن التعامل من جانب دولة الكو�ت مع هذه المشــــــــــكلة 
هو تعاُمل على درجة عال�ة من المسـؤول�ة. فالكو�ت ل�سـت 
مجرد ســــاحة یلتقي فیها أطراف المشــــكلة اللبنان�ة و�نما هي 
طرف في مواجهـة هـذه األطراف �ـالمعنى اإل�جـابي للكلمـة. 

ــاقـــ  ــاملـــت �كـــل الل�ـ ت ا وعنـــدمـــا نالحظ أن دولـــة الكو�ـــت تعـ
الرســــــــــــــم�ـة مع هـذه األطراف یتـأكـد لنـا ذلـك. ومن مظـاهر  

ســــــــــــــتقبلوا هــذه إالل�ــاقــات المشـــــــــــــــار إلیهــا أن أر�ــان الــدولــة 
األطراف، وأن اإلقــامــة �ــانــت في قصــــــــــــــر المؤتمرات وهو 

ل القمة اإلســــالم�ة التي تم عقدها ني من أجْ القصــــر الذي بُ 
في الكو�ــــت. والفرق �بیر بین إقــــامــــة هؤالء في قصــــــــــــــر 

 ت و�قامتهم في فندق.االمؤتمر 
 المشكلة السودان�ة؟ إلىولماذا التفاؤل �النس�ة 
ــلوب الذي  ــكر�ون مع أهل إ ألن األســـــ عتمده القادة العســـــ

من الســــ�اســــیین أوضــــح أن العســــكر�ین في الســــودان  الُحْكم
نقالب عســـكري و�نما المعارضـــة ضـــمن إقرروا عدم الق�ام �

لـكانوا نـفذوه   إنقالباألصــــــــــــــول ولو أنهم �انوا یر�دون تنفـیذ 
ع مذ�رة وّجهوها منذ إ الحكومة.  إلىتفقت �لمتهم على وضــْ

والمعروف في العالم العر�ي، وفي العالم الثالث عمومًا، أنه 
على موقف فـإنهم  عنـدمـا تتفق �لمـة عشــــــــــــــر�ن ضـــــــــــــــا�طـاً 

نقالب عســـكري، فك�ف هي الحال عندما �ســـتط�عون تنفیذ إ
ط الســودانیین من ع المذ�رة المشــار إلیها عشــرات الضــ�ایوقِّ 

 رت�ة عمید وما فوق.
ن المشــكلتیْ   إلىإننا نكتب هذه الكلمات والســعي �النســ�ة 

 لم یتضح �عد.
ــینتهي ســـــــعیها    إلىاللجنة الســـــــداســـــــ�ة ال تعرف  أین ســـــ

ل ســــــــتطاعتها من أجْ إولكنها تعرف أنه ســــــــتبذل �ل ما في 
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 إ�جاد حل للمشكلة اللبنان�ة.
ر�د أي تغییر  والق�ادات العســـــــــــــكر�ة في الســـــــــــــودان ال ت

نقالبي.  خارج الصـــــــــــــ�غة الجدیدة التي تنأى عن المفهوم اإل
ــة وأن  ــاطفوا الحر�ـ ــدو العســــــــــــــكر�ون أنهم خـ وذلـــك لكیال یبـ

ولكن هؤالء ال �عرفون أن  الد�مقراط�ةالمدنیین هم شــــــــهداء 
لع�ة أهل الســــــــــ�اســــــــــة �جب أن تتوقف عند حد، و�ن عامل 

 الوقت مهم جدًا في األمر.
ــكر�ة   والطرفان: اللجنة ــ�ة والق�ادات العســـــــــــ ــداســـــــــــ الســـــــــــ

الســــــــــــــودان�ــة، �قومــان �ــالســــــــــــــعي، �ــل على طر�قتــه، ألن 
 اإلســـــــــــتقرارن اللبنان�ة والســـــــــــودان�ة �اتتا تؤرقان المشـــــــــــكلتیْ 

 العر�ي.
ولم �حدث من قبل إن �ان هناك مســـــعى عر�ي �حظى  

في  اإلســـتقرارهتزاز مام المواطن العر�ي، الذي أضـــناه إ هتإ�
اللجنة السداس�ة. �ذلك لم  تقوم �ه  المنطقة، �المسعى الذي

عتراض اإل حر�ة  إلىطمئنان �حدث إطمئنان العســــاكر �اإل
ــة في  ــ�اســـــ ــودان على أهل الســـــ ــاكر الســـــ ــجلها عســـــ التي ســـــ

 السودان.
ــتقرارطمئنان یؤ�دان �أن وذلك اإل اإلهتماموهذا    اإلســـــــــــ

ــب الســــــــــــــودانیین  مطلـــب عر�ي شـــــــــــــــــامـــل ول�س فقط مطلـ
ننا أكثر تفاؤًال �الســـــــــــــعي الذي واللبنانیین فقط وألنه �ذلك فإ

ــ�ة، والتحرك الذ�ي والمســــؤول الذي  ــداســ تقوم �ه اللجنة الســ
نقال�ات  �قوم �ه عســــــــــــــاكر الســــــــــــــودان �عیدًا عن مفاه�م اإل

 التقلید�ة.

 1989) مارس( آذار 13 -لندن ". التضامن" مجلة

     

              ولم ینجح  و�ناز�ر لماذا نجحت أكینو
 المهديالصادق 

الل الســـــــنوات الثالث الماضـــــــ�ة حدثت في ثالث من خ
 .نت�اهمحاوالت تغییر الفتة لإل  ثالث دول العالم الثالث

 حد �بیر. إلىوهذه المحاوالت متشابهة في منطلقاتها 
ســــــــــــــتطـاعـت ولى حـدـثت في الفلیبین حـیث إالمحـاوـلة األُ 

المعارضة �ق�ادة السیدة أكینو. وهي أرملة الزع�م المعارض 
م الرئ�س  كْ ن الســــــ�اســــــي أكینو، إســــــقاط حُ احب الشــــــأوـصـــــ 

ــاعد في ذلك أن الوال�ات المتحدة ســـــحبت   مار�وس، وقد ســـ

ــذي �علق أهم�ــــة  ــار�وس، وأن الج�ش، الــ دعمهــــا لحكم مــ
كبرى على الموقف األمیر�ي و�تجــــــاوب مع مــــــا تحــــــدده  
البوصـــــــــــــــلة األمیر�ـ�ة. وقف على الحـ�اد فلم ینجـد ـمار�وس  

مین ســالمته ومغادرة البالد ف�ًا بتأوتر�ه في مهب الر�ح مكت
 إیرانحد ما على طر�قة شـــــــــــــاه   �لىعلى وجه الســـــــــــــرعة، و 

 محمد رضا بهلوي من قبل.
ســــــتطاعت  الثان�ة حدثت في الســــــودان حیث إوالمحاولة  

المعارضـــة، ضـــمن تحالف ضـــم األحزاب الكبرى واألحزاب 
األخرى في الســـــــودان، إســـــــقاط نظام الرئ�س جعفر نمیري.  

الرئ�س �ان خارج البالد في ز�ارة    ســـــــــــــاعد في ذلك أنوقد 
الوال�ات المتحدة التي أعطت �شــــــكل غیر م�اشــــــر الضــــــوء 

ن یر�دون التغییر وســحبت بذلك دعمها للرئ�س  األخضــر لمَ 
نمیري الذي �ان محســـــــو�ًا على الوال�ات المتحدة. وســـــــاعد 
على نجاح المحاولة أ�ضـــًا أن الج�ش الســـوداني وقف على 

�عمل على أساس أن دوره هو نقل  ستمر لمدة سنة �الح�اد و 
مها  . ولقد ســــــــــــــلَّ الُحْكم  إلىاألحزاب المتلهفة  إلىالســــــــــــــلطة 

الســــــــــلطة �الفعل وجلس یراقب و�حذر صــــــــــراعات الحز�یین  
 وأسلوب إداراتهم لشؤون البالد.

ســــــتطاعت  لة الثالثة حدثت في �اكســــــتان حیث إوالمحاو 
 المعارضــــة �ق�ادة الســــیدة بناز�ر بوتو تحقیق نصــــر ملحوظ 

ــاتاإلفي  ــا�ـ ــاكم  نتخـ ــاة حـ ــاء ح�ـ ــاب إنهـ التي جرت في أعقـ
كتنف  القوي ضــــــــــــــ�ـاء الحق في حـادث طـائرة إ �ـاكســــــــــــــتـان

 غت�ـــالأن التطورات ترجح �فـــة اإل الغموض ظروفهـــا، إالِّ 
على �فة الســـــــقوط الطب�عي للطائرة. ولقد ســـــــاعد على فوز 

ر بوتو أن ال�اكســــــــتانیین تذ�روا ما فعله ضــــــــ�اء الحق بناز�
رادوا ز�ر، الزع�م المعروف ذو الفقـار علي بوتو، فـأبوالـد بنـا

بنتــه، وأن الوال�ــات المتحــدة من تكر�م ذ�راه �ــالوقوف وراء إ
ــل أن تكون على الح�ــاد ر�مــا  جــانبهــا أوحــت �ــأنهــا تفضـــــــــــــ
ــد أمیر�ا لكي ــعور منها �أن بناز�ر بوتو لن تكون ضــــــــ  لشــــــــ

 تؤ�د الحكومة األمیر��ة حزب ض�اء الحق.
لثالث التي نجحـــــت من حیـــــث  تلـــــك هي المحـــــاوالت ا

 یتفاوت. اإلستقرارأن النجاح من حیث  التنفیذ إالَّ 
أكینو  وما �مكن مالحظته في هذا الشــأن هو أن الســیدة 

ســـــتقرارًا نســـــب�ًا وتواصـــــل إســـــتطاعت أن تحقق في الفلیبین إ
 قالقل؟�الحد األدنى من ال الُحْكم

ســـــــــــتطاعت أن ن الســـــــــــیدة بناز�ر ذو الفقار بوتو إكما أ
النســــبي وها  اإلســــتقرارق في �اكســــتان حالة مماثلة من تحق

 �الحد األدنى من القالقل. الُحْكمهي تواصل 
الســودان ف�حدث العكس. وهذا ما یلفت   إلىأما �النســ�ة 
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�ـانـت  ســــــــــــــتفهـام. فـإذانت�ـاه و�ثیر الكثیر من عالمـات اإلاإل
ــأ ــاكل المســــ ــألة فقر ومشــــ ــاد�ةلة مســــ فإن في الفلیبین  إقتصــــ

ت مســــتعصــــ�ة من الفقر وحاالت عالقة من و�اكســــتان حاال
ــاكــل  ــاد�ــةاإلالمشـــــــــــــ من نوع الحــاالت الموجودة في  قتصـــــــــــــ

 السودان.
إن تمكن الســــــــــــــیدة أكینو من حكم بالدها و�عقل�ة تدعو  

ســــــــــتطاعت هاتان إاإلعجاب، �جعلنا نتســــــــــاءل: ��ف   إلى
قدر من النجاح ولم �سـتطع السـید الصـادق  السـیدتان تحقیق 

 ماثل؟المهدي تحقیق نجاح م
إن المشـاكل متشـابهة. واإلرث واحد. والواقع الحز�ي في  

 كل من الدول الثالث ال �ختلف.
و�جد المرء نفســـــــه یتســـــــاءل: هل أن الســـــــبب في نجاح  

ن وعدم نجاح الرجل هو أن أكینو و�ناز�ر تعتبران  الســــــــــیدتیْ 
ــادق أن بلدیهما أوالً  ــخص �ل منهما ثان�ًا، بینما الصـــــ ، وشـــــ

ه أهم من الســــــــودان ولذلك فإنه المهدي �عتبر أن شــــــــخـصـــــــ 
ــة مع تعثُّ  إلىر ینتقـــل من تعثُّ  ر وال یترك الطر�ق ســــــــــــــــالكـ

 اآلخر�ن.
ل�س مســألة   الُحْكمننا نقول ذلك على أســاس أن او��قى 

ســــتخارات. �ما أن النجاح ل�س حل�ف النســــاء حظ وال هو إ
هنـالـك رجـال دولـة في العـالم الثـالـث حققوا نجـاحـًا  فقط ألن 

 المبدئ�ة وعدم الجحود.مرموقًا �فضل 
وتكرارًا إن الســــــــــــــیــدة أكینو نجحــت في الفلیبین و�نــاز�ر  
بوتو نجحت في �اكســـــتان أكثر مما نجح الصـــــادق المهدي 

 في السودان.
ومثل هذا األمر �ستحق وقفة تأمل... وما هو أكثر من 

 التأمل.

 1989) مارس(آذار 20 -لندن ". تضامنال" مجلة

     

               وحملة تعددت األس�اب... 
 التشو�ش واحدة 

أـنه �لـما إتخـذت دوـلة عر�ـ�ة موقـفًا على  ـ�ات واضــــــــــــــحـاً 
صـــعید الســـمعة الدول�ة، أو حققت إنجازًا �مكن أن یوثر في 
ــهیون�ة العالم�ة �ما  القرار الدولي، تتحرك على الفور الصــــــــــ
تملكه من إمكانات إعالم�ة ضــــــــخمة لتشــــــــو�ه صــــــــورة هذه  

ــكل أو  الدولة في أذهان الرأي العام، أو للتشــــــــــو�ش في شــــــــ
 ولة.آخر على هذه الد

ــو�ه واحدة،   ــو�ش والتشــــ ــیلة التشــــ وفي �ل مرة تكون وســــ
ــة أو تلـــك تنتج األســــــــــــــلحـــة  ــدولـ ــذه الـ ــأن هـ ــاء �ـ وهي اإلدعـ

 الك�ماو�ة.
عـندـما حقق العراق إنتصــــــــــــــاره الكبیر في الحرب لم یتم  
التر�یز على أنه ما دام العراق إنتصــــــــر ولم �عد في وســــــــع 

ــلة الحرب فإن الســـالم �جب أن  یراناإل ْكمالحُ  �ســـود  ي مواصـ
وعلى وجه الســـــرعة و�ضـــــمانات دول�ة، و�نما بدأ التشـــــو�ش 
والتشـــو�ه ینتشـــر �شـــكل حملة مشـــبوهة هدفها تحو�ل أنظار  
الرأي العام الدولي عن النصـــــــــــر الذي حققه العراق و�فتعال 

اق  بین الرأي العام الدولي والعر  معر�ة ذات "دوافع إنســــان�ة"
صــــــــــــــور وذلـك من خالل غســـــــــــــــل األدمغـة یوم�ـًا �ـأخ�ـار و 

وتحلیالت متجن�ــة و�قنــاع النــاس �ــأن العراق لم ینتصــــــــــــــر  
ــ�انة الحقوق  ــرار على صـ ــبر واإلصـ ــجاعة والصـ ــل الشـ �فضـ
ــال في الدفاع عنها،   ــت�ســـ ــ�ادة واإلســـ ــك �الســـ الوطن�ة والتمســـ

 و�نما ألنه إستعمل أسلحة ��ماو�ة.
ند مخططاتها ذلك ألنها  لقد فعلت الصـهیون�ة وَمن �سـاو 

ن العر�ي �مكن أن ینتصـــر فضـــًال تر�د أن �ســـود إنط�اع �أ
ــو�ه تحاول أن تحافظ على  عن أنها �حملة التشـــــو�ش والتشـــ
ــاط الرأي العـام اـلدولي ووّظفتهـا  مواقع �ســــــــــــــبتهـا في أوســــــــــــ
 لمصلحتها وحققت من وراء ذلك ال مكاسب ال حصر لها.

هــاتــه الجــدیــدة في  توج القــّذافي معمروعنــدمــا بــدا العقیــد 
ــقاء العرب و  عدم التمســـــك �حرف�ة العمل اإلنفتاح على األشـــ

الثوري. و�دا أ�ضـــًا ســـ�اســـة إعادة نظر في بالده من شـــأنها 
ــك الجبهــة الــداخل�ــة بــدأت  أن تحقق قــدرًا �بیراً  من تمــاســـــــــــــ

تتصــــــــاعد حملة التشــــــــو�ش والتشــــــــو�ه عل�ه. وزادت الحملة 
الفلســــطیني ولجهة إتســــاعًا �عدما ســــجل العقید لجهة العمل  

 مع تشاد.الوضع في لبنان ولجهة األزمة 
وما أثاروه ضد العراق فعلوه مع لیب�ا حیث بدأت وسائل  
اإلعالم اـلدولـ�ة المنحـازة للصــــــــــــــهیونـ�ة العـالمـ�ة، أو الواقعـة 
تحت تأثیرها، حملة شــــرســــة حول المصــــنع الذین إدعوا أنه 

ــنع أدو�ة. وتطو  ــلحة الك�ماو�ة مع أنه مصــــــــ رت  ینتج األســــــــ
لم الحملــة �حیــث أصــــــــــــــ�حــت حــدیــث محطــات تلفز�ون العــا

وحدیث اإلذاعات والصـــــــحف والمجالت التي تخضـــــــع  في 
 شكل أو آخر للتأثیر الصهیوني.

ولقد فعلت الصـهیون�ة وَمن �سـاند مخططاتها ذلك ألنها  
ال تر�د أن �ســود إنط�اع  �أن العر�ي الثوري �مكن أن �عید  

ة ما دامت هذه تعزز شــــأن النظر �عد التأمل و�عتمد المرون
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على حســــــــاب الهدف أو تأخذ الصــــــــف من دون أن  تكون 
 منه.

وقبــل أ�ــام طلعــت علینــا الصــــــــــــــهیون�ــة وَمن �ســــــــــــــــانـــد  
مخططاتها �حملة التشـــو�ش وتشـــو�ه إســـتهدفت مصـــر هذه  
المرة. ومثلمـا أن األســــــــــــــلحـة الك�مـاوـ�ة �ـاـنت محور الحمـلة  

ــلحة الك�ماو� ــد لیب�ا، فإن األســـــ ــد العراق ثم ضـــــ ة �انت  ضـــــ
لیب�ا، فإن األســــــــــلحة محور الحملة ضــــــــــد العراق ثم ضــــــــــد 

الك�مـاو�ـة �ـانـت المحور نفســـــــــــــــه في الحملـة الجـدیـدة على 
 مصر.

ولقد فعلوا ذلك مع مصـــر �فعل إحتجاج على الســـ�اســـة 
التي إنتهجها الرئ�س حسني م�ارك، والذي إستطاع �فضلها  
إختراق الحصــــــــــــــــار الــذي أرادوه لمصــــــــــــــر منــذ أن أدخلهــا 

ــب الرئ� ــامـ ــل) أنور الســـــــــــــــــادات في نفق �ـ ــد،  س(الراحـ د�فیـ
والالفت لإلنت�اه أنه في غضــــــــون ثالث ســــــــنوات إســــــــتطاع  
ــق�قات   ــر والشـ ــافة بین مصـ ــر المسـ الرئ�س م�ارك أن �ختصـ

درجة أن مصر �اتت جزءًا من العمل العر�ي المشترك.   إلى
و�ذا �انت لم تدخل �عد في صــــــــــــم�م هذا العمل فإنها �اتت  

 قر��ة من ذلك.
ــعید ملحوظ لحوف ملة علوا ذلك مع مصــــــــــر وحدث تصــــــــ

التشـــــــو�ش والتشـــــــو�ه ألنهم یر�دون ترســـــــ�خ أمر فشـــــــلوا في 
ترسـ�خه. وهو أن َمن یتفاهم مع إسـرائیل ال �جب أن  �عود 
عن تفــاهمــه �مــا فعــل الرئ�س م�ــارك وحقق خطوة متقــدمــة  
في هـذا اإلتجـاه. مع األخـذ في اإلعت�ـار أن الرئ�س م�ـارك  

م �كن من صــــــــنعه و�نما من صــــــــنع ســــــــلفه ورث التفاهم ول
 ادات.الس

و��قى أن حمـلة التشــــــــــــــو�ش والتشــــــــــــــوـ�ه أحـدـثت �عض  
الخدوش إّال أنها لم تؤثر على الذین إســـــــــــتهدفتهم. فالرئ�س  

ام ــدَّ ــر الذي حققه، والعقید  صــــ ــتمر �عزز النصــــ ــین إســــ حســــ
ع هامش المرونة التي إعتمدها والرئ�س    القّذافي إســتمر یوســِّ

ــل التم ــك �خط العودة  م�ارك یواصـــــ ــق�قات و   إلىســـــ  �لىالشـــــ
ــهیون�ة مما ــة الدور الذي لن ترتاح له في أي حال الصــــ رســــ

 العالم�ة.
ی�قى أ�ضــــــــــــــــًا أنــه إذا �ــانــت الحملــة ال تحقق أهــدافهــا 
ــمع �عد اآلن  ــتتوقف. وقد نسـ ــر�رة فهذا ل�س معناه أنه سـ الشـ
أن الحملة إســـــتهدفت هذه الدولة العر��ة أو تلك إّال أن ذلك 

د من تعز�ز  التراجع عـما حدث، وأن الرد هو �المز�ـ ال �عني 
ــ�اســــة المرونة  النصــــر والشــــأن والقوة، والمز�د من إعتماد ســ

 والتماسك والتعاون.
أن   إلىذلك أنه قد تكون هنالك �عد اآلن ضــــــرورة   �لىو 

تصـــــــــدر عن المؤتمرات العر��ة واإلســـــــــالم�ة وأي مؤتمرات  
َمن یتبنى حملة   تشـــــارك بها الدول العر��ة قرارات إدانة لكل

 لمزاعم المتعلقة �األسلحة الك�م�او�ة.التشو�ش والتشو�ه وا
ــدید اللهجة  ــدور تحذیر شـ ومع هذا القرارات قد �كون صـ
من األمور المطلو�ــــة �ي ال یتزایــــد التطــــاول على العرب 

 فهم.صالذین �عیدون ترتیب أوراقهم وتنظ�م 

 1989) مارس( آذار 27 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 نتظارهإاللقاء الذي طال  

 إـلىاـلخــلـ�ج  إـلىـیـتطــلع اـلمـواطـن اـلعـرـ�ي مـن اـلمـحــ�ط 
ــتأنف   اإلســــتقرارمرحلة �ســــود فیها الوفاق و�حدث فیها  وُتســ

ــیرة التنم�ة التي ما �ادت تنطلق حتى �ثُ  رت موج�ات  مســـــــــــ
مســــــــــــــتلزمـات   إلىســــــــــــــتنزاف ف�ـاتـت الثروة تـأخـذ طر�قهـا اإل

 الدفاع.
تنتهي هذه الصــــــــــــــراعات  ي أن و�أمل المواطن العر�ي ف

تســـــــمت بها الســـــــ�اســـــــة العر��ة في الســـــــنوات الخمس إالتي 
عشـر الماضـ�ة و�حل محلها أسـلوب تعامل جدید �قوم على 

 أساس أن لكل صاحب حق حقه... ودوره.
 -ر الصــــــراع العر�ي و�تمنى المواطن العر�ي �عدما تفجَّ 

مكن، حتواء هذا الصــراع وتتم تســو�ته إذا أإالفارســي أن یتم 
ــراع ال  ــلمین، وهو صـــــ ــراع هو بین مســـــ وذلك ألن هذا الصـــــ

 مثیل له في العالم.
وعندما یتطلع المواطن. وعندما �أمل. وعندما یتمنى...  
فعلى أســـــاس أن هموم الســـــنوات العشـــــر�ن الماضـــــ�ة �انت 

ــعب على �اهله تحمله. لقد �انت    إلىثقیلة  الحد الذي �صــــ
اشــــــــــــــئـة عن هز�مـة هـذه الهموم بثقـل الجبـل، من الهموم النـ 

ــفقة  إلى  1967 ــئة عن صـــــ التي أفرزت  1973الهموم الناشـــــ
وفواجع ال مثیـل لهـا من نوع الفـاجعـة التي ســــــــــــــالمـًا دمو�ـًا 

الفاجعة التي أصــابت القضــ�ة الفلســطین�ة،    إلىحلت بلبنان 
ــها الفواج  إلى ــأت عن الحرب التي فرضـــــــ  الُحْكمع التي نشـــــــ
ى العالم العر�ي ي على العراق وفي مخططه أن یتهاو یراناإل

 دولة �عد دولة. الُحْكمأمام هذا 
وقبل أن تتم ز�ارة خادم الحرمْین الشــــــــــــــر�فْین الملك فهد  

ــبت   إلىالعز�ز  بن عبد ) ثم  مارس(آذار  25العراق یوم الســـــ
�ــان هــذا المواطن �ــأمــل  منــه 27ثنین مصــــــــــــــر یوم اإل إلى
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 ن �ات یتوقع.أنه �عد الز�ارتیْ  و�تمنى و�تطلع، إالَّ 
حدوث ما یتطلع إل�ه على صــعید الوفاق. و�توقع  یتوقع

نتهاء مرحلة الصراعات. إحدوث ما یتطلع إل�ه على صعید 
الفارســــــــي و�حل  -و�توقع أن تتم تســــــــو�ة الصــــــــراع العر�ي 

 التعا�ش محل هذا الصراع.
ــاذا  ــا المرة األُ أمـــا لمـ ولى في  من حقـــه أن یتوقع، فألنهـ

نسـجام بین  �ة من اإلالتار�خ العر�ي الحدیث تتوافر هذه النسـ 
الدول التي تملك المواصـــــــــــفات التي تتمیز بها عن ســـــــــــائر 

قتدار في جوان�ه المختلفة من الدول العر��ة والتي تعكس اإل
قتدار اإل إلىقتدار العســــــــــكري اإل إلىقتدار الســــــــــ�اســــــــــي اإل
 قتدار ال�شري.اإل إلىسترات�جي قتدار اإلاإل إلىالي الم

 سجام متوافرًا.نفي الخمسینات لم �كن هذا اإل
ــتینات لم یتوافر هذا اإل نســــــجام نت�جة إصــــــرار وفي الســــ

الســـــــــ�اســـــــــة المصـــــــــر�ة على أن دور مصـــــــــر هو في ق�ادة  
 اآلخر�ن.

وـ�دأت تغـیب   الىوفي الســــــــــــــ�عیـنات ـبدأت المـفاجـآت تتو 
ــدة في  ــدیــ ــاءت  .الُحْكم�عض الوجوه وتحــــل وجوه جــ ثم جــ

ل،  تجاه الصـــلح مع إســـرائیإتخذتها مصـــر في إالخطوة التي 
ــها  ي على العراق، لتفرز  یراناإل الُحْكمثم الحرب التي فرضـــــ

قناعات جدیدة لم �كن من الممكن، ألســــــــ�اب موضــــــــوع�ة،  
 تلمسها في الماضي.

ــتمرارومع  ــتمرارعوام و الحرب ثمان�ة أ  إســـ ال  مصـــــر �ســـ
ختراق القرار العر�ي بتجمیـــد عضــــــــــــــو�تهـــا  إقـــدرة لهـــا على 

على اإلطالق،   تبلورت �شــكل حاســم هذه القناعات. وأهمها
أـنه ل�س هـناـلك في العـالم العر�ي أو ـ�األحرى للعـالم العر�ي 

  اإلسـتقرارزعامة واحدة �ما �انت الحال في السـتینات، وأن  
 هلة.هو في تعا�ش الزعامات المؤ 

العز�ز بز�ارة العراق ثم   وقبل أن �قوم الملك فهد بن عبد
ــم الزعامة العر�� ــألة تعا�ش عواصــ ــر �انت مســ ة  بز�ارة مصــ

ــلت علیها �عد    �لىتأكید و   إلىتحتاج  ــروع�ة. ولقد حصـــ مشـــ
ن وتأكدت �عض الحقائق الموضــــــــــــــوع�ة ومنها، أنه الز�ارتیْ 

 ســــــــــــــتطــاعــة الطرف األوحــد أن �قود هــذا العــالمإل�س في 
ن توافرت لــــه �ــــل العر�ي الواســــــــــــــع، وأنــــه ل�س هنــــالــــك مَ 

ــتینات �انت غیر  ــر في الســـــــــــ المقومات، وأن تجر�ة مصـــــــــــ
ا إذا جــاز القول �ــانــت زعــامــة طفرة. مثــل واقع�ــة، أو أنهــ 

ــأت عن النفط في منطقــة الخل�ج  الطفرة المــال�ــة التي نشـــــــــــــ
نحســـــــار وتأخذ حجمها  طوال عشـــــــر ســـــــنین قبل أن تبدأ اإل

 الطب�عي.
ــدء مرحلـــة  ــدم بـ ــب عـ ــا یوجـ ــك مـ و�عـــد اآلن ل�س هنـــالـ

قتدار مكملة في العالم العر�ي ما دامت حاالت اإل  اإلستقرار
 نسجام.لى درجة عال�ة من اإلل�عضها ال�عض وع

نتظـام عـقد القمـة  إو�عـد اآلن ل�س هـناـلك مـا یوجـب عـدم 
 العر��ة العاد�ة.

و�عد اآلن ال مجال ألي محاوالت تشــــــو�ش على العمل 
ك �صــــ�غته الواقع�ة. ومن هنا �صــــ�ح القول �ي المشــــترَ العر 

ــیْ  إن اللقاء بین الملك فهد بن عبد ن العز�ز و�ل من الرئ�ســــ
ام ن وحســـــــــــــني م�ارك �ان اللقاء الذي طال حســـــــــــــی صـــــــــــــدَّ

 نتظاره... قوًال منطق�ًا وواقع�ًا.إ
ومن المؤ�د أن الجیل العر�ي في التســــــــعینات ســــــــ�كون  

اللـقاء اـلذي ـتأخر، لكـنه محظوـظًا ألـنه ســــــــــــــ�جني ثمـار هـذا 
في الوقت نفســــه اللقاء الذي ینطبق عل�ه التعبیر الســــعودي 

 ن جاء...".الشائع "ما تأخر مَ 
ــدومن حق ا ــد بن عبـ ــك فهـ ــذا  لملـ ــاء هـ العز�ز على أبنـ

أنه �ان  إســــــــتمرارالجیل أن یذ�روه �الخیر �لما تذ�روا في 
تحقیق الصــــــــــــــ�غـة التي یؤمـل أن ینـام   إلىر ه الم�ـادِ بز�ـارت�ْـ 

فیها العر�ي الذي أضــــــــناه ســــــــهر الصــــــــراع... ملء جفونه،  
 وحتى نها�ة ما ت�قى من سنوات القرن العشر�ن.

 1989) أبریل( نیسان 3 - لندن". التضامن" مجلة

     

 ستعجاالً إعتدال العر�ي... �ي ال �كون اإل

مـاعیلـ�ة �عـد محـادـثات مكثـفة أجراهـا في الـقاهرة واإلـســـــــــــــ 
واإلســــــــــــكندر�ة مع خادم الحرمْین الشــــــــــــر�فْین الملك فهد بن 

العز�ز، ومن قبلهـا محـادثـات من نوع آخر أجراهـا فوق  عبـد
ــی ــو�س مع الملك حســـــ ــر عرفات �خت في قناة الســـــ ن و�اســـــ

ــني   ــم�ًا الرئ�س الفلســـطیني، توجه الرئ�س حسـ الذي �ات رسـ
ــبت األول من   ــانم�ارك یوم الســـــــــــ  إلى  1989) أبر�ل(ن�ســـــــــــ

 واشنطن.
ولى بین إدارة  وأهم�ــــة هــــذه الز�ــــارة هي أنهــــا القمــــة األُ 

الرئ�س جورج بوش التي ال تزال في أساب�عها األولى، و�ین 
طة النها�ة. �معنى أنه نق إلىعتدال العر�ي الذي وصـــــل  اإل

ال مجـال ألي خطوات أ�عـد من ذلـك، وأن العرب قـدموا مـا 
أن ترد على تح�ـــة   �مكنهم تقـــد�مـــه وعلى اإلدارة األمیر��ـــة

 عتدال العر�ي �مثلها.المرونة العر��ة واإل
 -ولم �حــدث من قبــل وفي تــار�خ العالقــات األمیر��ــة 
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ــتطاعة حاكم عر�ي یزور واإالعر��ة أن �ان في  ــنطن ســـــ شـــــ
ــارك؟ و�ذا  ــه الرئ�س م�ـ ــذي هو عل�ـ ــالتفو�ض الـ أن �كون �ـ
كانت �لمة التفو�ض ل�ســـــــــت هي الكلمة الدق�قة فإن البدیل 

ــدوب اإللـهـــــ  ــارة "منــــ ــدال العر�يا هي ع�ــــ إلى اإلدارة  عتــــ
 ."األمیر��ة

معنـاه أنـه منـدوب   اإلعتـدال العر�ي"منـدوب " والقول إنـه
ــینقل �أمانة، �عااألكثر�ة العر��ة  دته، تمن�اتها على التي ســـــ

 إدارة الرئ�س بوش ومطالب �عضها من هذه اإلدارة.
 إلىوفي المـــاضــــــــــــــي قــام الرئ�س م�ـــارك �عـــدة ز�ــارات 

ســـــم بلده و�ان إأنه في �ل ز�ارة �ان یتحدث �  واشـــــنطن إالّ 
التعامل یتم معه على هذا األســــــاس. أما في هذه المرة فإنه 

ملــك فهــد بن ســــــــــــــم األكثر�ــة العر��ــة التي عبَّر ال�ــإیتحــدث 
القــاهرة عن موقفهــا عنــدمــا   إلىالعز�ز وهو في ز�ــارتــه  عبــد

ــارك في القمة العر��ة �عد اآلن ــتشـ ــر سـ ــواء   أعلن أن مصـ سـ
القمــة العــاد�ــة أو القمــة الطــارئــة إذا �ــانــت هنــالــك موج�ــات  

 لهذه القمة.
ــابق األعـذار  و�ذا �ـاـنت اإلدارة األمیر�ـ�ة تجـد في الســــــــــــ

�ــات األكثر�ــة العر��ــة فمــا هو الكثیرة لكیال تتجــاوب مع تمن
موقفها �عدما زالت العق�ات األســـــــــاســـــــــ�ة وســـــــــقطت �التالي 

ت على اإلطالق هي الحجج واألعــــذار. وأهم هــــذه العق�ــــا
العق�ة الفلســــــــــــطین�ة التي زالت �إعالن الدولة الفلســــــــــــطین�ة  

قتراب موقف منظمة التحر�ر الفلســـــــــــطین�ة من موقف �ل �و 
اإلســــرائیلي. بل  -عر�ي من مصــــر واألردن إزاء الصــــراع ال

 إن هذه المواقف تبدو متجانسة ومتطا�قة أح�انًا أخرى.
ل عشــــــــــر ســــــــــنین  و��قى أن اإلدارة األمیر��ة �انت طوا

ن ـ�ل رئ�س دوـلة عر�ـ�ة یزورهـا أن �عـید  مضــــــــــــــت تطـلب مِ 
ــر. و�ان أي م�عوث أمیر�ي  الدول   إلىالعالقات مع مصـــــــ

لحاكم العر�ي العر��ة �طلب الشيء نفسه عندما یلتقي بهذا ا
ــاس أنها  أو ذلك. ولقد فعلت اإلدارة األمیر��ة ذلك على أســـ

ســط و�الذات ال تســتط�ع أن تفعل شــیئًا لمشــكلة الشــرق األو 
اإلســـــــرائیلي إذا �انت الدول  -إل�جاد حل للصـــــــراع العر�ي 

ــر. بل إن اإلدارة ـســــــ العر��ة  ــتمر على موقفها من مصـــــ تســـــ
الـدول العر��ـة  األمیر��ـة �ـانـت ترى ضــــــــــــــمنـًا أنـه مـا دامـت 

ن) أســــــقطت عضــــــو�ة مصــــــر في الجامعة ســــــتثناء دولتیْ إ(�
ــة تولـــ  ــاق�ـ ــا ردًا على إتفـ ــات معهـ ــت العالقـ ــة وقطعـ ت العر��ـ

ــتن�اطها (أي إتفاق�ة �امب د�فید)، فإن إاإلدارة األمیر��ة  ســــ
ــة قْطع   ــا�ـ ــام في مصــــــــــــــر هو �مثـ ــات مع النظـ قْطع العالقـ

 العالقات مع اإلدارة األمیر��ة نفسها.
ادت العالقات ولم یبق هنالك ســـوى ســـور�ا ولیب�ا  ولقد ع

حد ما الجزائر وال�من الجنو�ي. وعمًال �قاعدة األكثر�ة    �لىو 
إلجماع التي تم التفاهم في شـــأنها خالل ز�ارة الملك ول�س ا

أر�ع دول ال تعید العالقات مع  إسـتمرارمصـر فإن   إلىفهد 
ر في مصــــر ال �شــــكل عائقًا ما دامت األكثر�ة أعادت النظ 

جانب    إلىموقفها وما دامت الشــــــــــــرع�ة الفلســــــــــــطین�ة تقف 
 مصر.

النظر و�عود والسـؤال اآلن: هل سـتعید اإلدارة األمیر��ة 
ــه  ــدموا لـ ــذین قـ ــارك لیبلغ الملوك والرؤســــــــــــــــاء الـ الرئ�س م�ـ

ن �مثلهم  المســـــاندة المهمة بتصـــــرفهم أو إعالنهم أنه خیر مَ 
أن هـذه اإلدارة ـلدى اإلدارة األمیر�ـ�ة وـقد أنجز شــــــــــــــیـئًا، أم 

ســــــــــــــتواصـــــــــــــــل الت�ـاطؤ وال تخطو الخطوة المؤمـل منهـا أن 
 تخطوها؟

 -ب العراق�ــــــة وهــــــذه الخطوة هي التعــــــامــــــل مع الحر 
ن یر�ــد �ــالفعــل إنهــاء هــذه الحرب ال أن ل مَ تعــامُــ  اإلیران�ــة

ــالـــة على مـــا  نتهـــت إل�ـــه أي مجرد وْقف إطالق  إت�قى الحـ
م  نار. والتعامل مع الوضــــــع في لبنان تعامل مَ  ن یر�د حســــــْ
اإلســـــــرائیلي  -هذا الصـــــــراع. والتعامل مع الصـــــــراع العر�ي 

 أن ینعقد.  ن یر�د �الفعل للمؤتمر الدوليتعامل مَ 
إذا فعلــت إدارة الرئ�س بوش ذلــك فعلینــا أن نتوقع خیرًا  

ــاد الرئ�س م�ــــارك �حلول لإل  ــا إذا عــ ســــــــــــــتقرار العر�ي. أمــ
ا الخانقة في مصــــــــر فهذ قتصــــــــاد�ةاإلمتواضــــــــعة للظروف 

ســـــــــــــتعجاًال، وهذا معناه أن عتدال العر�ي �ان إمعناه أن اإل
ــنوات أخرى من البلبلة وقّ  ــرورها  انا هللاأمام المنطقة ســــــــ  شــــــــ

 ضطرا�اتها.�و 

 1989) أبریل( نیسان 10 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 الدور الفرنسي في لبنان 

�صــــــــــــــرف النظر عن اـلدوافع التي أمـلت على الحكومـة 
ام �الدور الذي قامت �ه قبل أســــــــــبوعین إزاء الفرنســــــــــ�ة الق�

األزمـة اللبنـان�ـة، فـإن هـذا الـدور من جـانـب فرنســـــــــــــــا، التي 
ــل العالقات �معظم الدول العر��ة، �ان �مثا�ة   تر�طها أفضـــــ
ــقط في م�اه راكدة و�دأ �حدث دوائر و�حرك  حجر �بیر ســــــــ

 هذه الدولة أو تلك لكي تتخذ موقفًا أو تقوم �م�ادرة.
ــا لم تتــدخــل إالّ  والتوقف عنــد لحمــا�ــة   نقطــة أن فرنســـــــــــــ

المســــــــــــــ�حیین في لبنــان ف�ــه الكثیر من الحق�قــة. لكن ثمــة  
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اءت وجـ  ،أخرى وهي أن أي ـتدخـل ال ـبد ـله من دافعحق�ـقة 
الــذي �مثلــه العمــاد  ظروف المواجهــة الســــــــــــــور�ــة مع الت�ــار

ــكل الدافع الذي �مكن من خالله الق�ام  ــال عون لتشــــــــ م�شــــــــ
 عل�ه الدول العر��ة. حتجاجاً إبدور لم تسجل 

وقبـل تـلك المواجهـة �ـان من الصــــــــــــــعـب على الحكومـة 
ي لو فعلت لكان الرأي العام الفرنسـ�ة أن تقوم �أي دور. وه

الفرنسي شن حملة ال مثیل لها على الرئ�س فرنسوا میتران،  
ولكانت هنالك مراكز قوى ســـ�اســـ�ة �ثیرة في فرنســـا أعلنت، 

رنســیین بهذا األمر، وأن في شــكل أو آخر، أنه ال عالقة للف
فرنســـــــــــا �مكنها فقط أن تقوم بدور إذا أجمع اللبنانیون على 

 طلب ذلك منها.
هـنا تبرز أهمـ�ة وســــــــــــــاـئل اإلعالم من صـــــــــــــحف و�ذاعـة  و 

ســــتطاعت الوســــائل الفرنســــ�ة تعبئة  إ وتلفز�ون، وخالل أســــبوع 
الرأي العـام، ـبل نكـاد نقول تحر�ضــــــــــــــه، لكي �ضـــــــــــــغط على  

ــكل �ضـــــــــــــغطه من جهة أخرى الحكومة من جهة ولكي �  شـــــــــــ
 شرع�ة ألي دور �مكن أن �قوم �ه الرئ�س میتران. 

ــ�حات اللبنان�ة  إننا نكتب هذه الكلمات وهن  الك �عض الصـــــ
ــتنكر الدور الفرنســـــــــــي وتتهمه. ومن   تأتي من هنا وهناك تســـــــــ
ــ�حات ما دامت تأتي من طرف  ــدور هذه الصــــــــ الطب�عي صــــــــ

صــــــط�اد فرنســــــا إ   إلى ي الذي یتطلع یران اإل  الُحْكم یتعاطف مع  
خرى ال  في أي لحظـــة وفي أي مكـــان، وتـــأتي من أطراف أُ 

وع�ة، فك التحالف تســـتط�ع، ألســـ�اب موضـــوع�ة وغیر موضـــ 
الســــــــــــوري، أما الرأي العام اللبناني المســــــــــــلم  الُحْكم بینها و�ین 

"األكثر�ة المظلومة الصامتة" فإنه ال   العادي وهو ما ُ�عرف بـــــــ 
نفعـال، و�نمـا  ي ـ�الحـدة واإل اـلدور الفرنـســــــــــــ  إلى �مكن أن ینظر 

عت�ار الدور خطوة إ �التأني والتحفظ والحذر، وفي الوقت نفســه 
قد تعود �الخیر وتسـاهم في إنهاء هذه األزمة التي دخلت سـنة  

 ن �فك ألغازها. جدیدة من دون أن تجد مَ 
ــنـا نرى فیهـا أن مـا فعلتـه  وهنـا ال بـد من وقفـة نجـد أنفســـــــــــ

لرئ�س میتران  ن تدخل، و�ن ا فرنســــــا هو أكثر من نجدة وأقل مِ 
ــابق ر�غان لكي �أمر أســــطوله  ل�س مثل الرئ�س األمیر�ي الســ

ر �القصـــف من ال�حر أو ینفعل ف�كســـر بدل أن �جبر �ما �عبِّ 
 القول الشائع. 

 و��قى أمران. 
من جانب وسائل اإلعالم الفرنس�ة    اإلهتمام األول، هو أن  

ع ـنانـ�ة التي تق واألجنبـ�ة عموـمًا �ـما ـحدث و�ـحدث للمـناطق اللب 
ــب�ه أن رجال اإلعالم  ــال عون، ســـــ ــ�طرة العماد م�شـــــ تحت ســـــ

طمئنــان �عیــدًا عن  إ والتلفز�ون األجــانــب �عملون هنــالــك �كــل 
سـلعة    إلى المخاوف من أن یتعرضـوا للخطف و�تحول خطفهم 

ـشتهرت بها بیروت الغر��ة و�عض إ في ـسوق المـساومات التي 
الســــــوري.   الُحْكم نفوذ المناطق اللبنان�ة األخرى التي تخضــــــع ل 

وعنـــدمـــا تكون تلـــك هي الحـــال فـــإن رجـــال اإلعالم األجـــانـــب 
ــفقة، أو أنهم   إلى �قاطعون مخافة خطفهم وتحو�لهم  لم    إذا  صــــــ

�قاطعوا ال �كتبون �الحماســـــــــــــة التي �تبوا بها عن الت�ار الذي  
�مثله العماد م�شــــــــــال عون والذي خاض مواجهة �الغة المرارة  

 مع القوات السور�ة. 
ــا ال تقوم بدور الدولة التي ما األمر اآلخ أ  ر، فهو أن فرنســـ

ســتعماري وال هي لع�ة في ید أمیر�ا  ترغب في تكرار الدور اإل 
ــبــــب بــــدهي وهو أن زمن  إ كمــــا  تهمهــــا ال�عض، وذلــــك لســـــــــــ

نتهى. �ما أنه من الجائز القول �أن �ل ما �حلم ســــــــتعمار إ اإل 
ــي، من المواطن العادي   ان، هو  الرئ�س میتر   إلى �ه أي فرنســــــــ

ــفقات الســـــــالح والطائرات مع  �عض ال  ــفقات التجار�ة وصـــــ صـــــ
ــأنها نجدة اإل  ــاد الدول العر��ة. وهي صـــــــــــفقات من شـــــــــ قتصـــــــــ

زدهار الفرنســـــــــي مخافة أن یتواصـــــــــل تعثره فتتســـــــــاقط �قا�ا اإل 
والتقدم. وما دامت تلك هي حال فرنســــــا فإن الدور التي قامت 

ــكل دعمًا للجهد العر�ي الذي تم  ــأنه أن �شــ ثله اللجنة �ه من شــ
ســـــــداســـــــ�ة التي قادها وز�ر خارج�ة الكو�ت الشـــــــ�خ صـــــــ�اح  ال 

األحـمد وتعرضـــــــــــــت في المرحـلة التي �ان من المؤمل تحقیق  
 �عض النجاح فیها للكثیر من السهام السور�ة. 

ــل واألجدى أن   ــاءل: ألم �كن من األفضــ ــنا نتســ ونجد أنفســ
یتم تســـــــــهیل مهمة اللجنة العر��ة الســـــــــداســـــــــ�ة ومنحها �ل ما  

ــا    إلى أن یتم دفع األمور  لب من دعم بدل تط  حد دخول فرنســـــ
 �الشكل الذي دخلت ف�ه؟  ط على الخ 

ومع هـذا التســــــــــــــاؤل �مكن القول: إن الفرصــــــــــــــة مـا زاـلت 
إذا �ان الذین �ـعارضـــــــــــــون تدو�ل األزمة اللبـنانـ�ة    ممكـنة.. إالّ 

التدو�ل على أســـاس أن الخروج   إلى هم أنفســـهم الذین �ســـعون 
ة �فعــل قرار دولي قــد �حقق مكــاســــــــــــــب ال  من األزمــة اللبنــان�ــ 

 �حققها الخروج �فعل قرار عر�ي. 
  في  وفي ضـــــــــوء ذلك �صـــــــــ�ح الدور الفرنســـــــــي المرفوض 

سـر. وهذا في حد ذاته لغز في  ن. مطلو�ًا ومرّح�ًا �ه في ال العلَ 
 مسلسل األلغاز الذي ال مثیل له. 

ــذي   ــاني المغلوب على أمره هو الـ ــال إن اللبنـ وفي أي حـ
 لثمن. یواصل دفع ا 

 1989) أبریل( نیسان 17 -لندن ". التضامن" مجلة
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 صراع قبل القمة 

والمزـ�د   اإلرتـ�احـ�الـقدر اـلذي �شــــــــــــــعر المواطن العر�ي �ـ 
من الثـقة ـ�النصــــــــــــــر مع حلول اـلذ�رى األولى لتحر�ر الـفاو 
ــامـل لألراضــــــــــــــي   التي �ـاـنت معر�تهـا إـیذاـنًا ـ�التحر�ر الشــــــــــــ

... �القدر نفســـه �شـــعر هذا إیرانالعراق�ة التي �انت تحتلها 
نقضــــــــاء العام الرا�ع المواطن �الحزن والمز�د من اإلح�اط إل
ــكلة اللبنان�ة المتفجرة و  ــر من المشـ �دء عام جدید هنالك عشـ

ــ�كون تفجرًا إذا �ان لن �حدث   إلىمؤشــــــــــرات �ثیرة  أنه ســــــــ
 ك لألمر.تدارُ 

ــدان  ــاط ال �عني فقـ ــدر من الحزن واإلح�ـ ــذا القـ ولكن هـ
د حل للمشــــــكلة اللبنان�ة. بل إنه قد �جوز القول األمل �إ�جا

ــًا و إ جتهادًا أن هذا التصـــــــــعید الذي شـــــــــهدته معظم  �فتراضـــــــ
األســــــاب�ع الثالثة الماضــــــ�ة هو نت�جة   المناطق اللبنان�ة في

قتراب الفترة التي ســــــــــــــتنعقد فیها القمة العر��ة العاد�ة التي إ
 طال أمر تأجیلها.

 ك�ف؟
ن  ومًا في أعـقاب الز�ارتیْ إن عـقد القـمة �ات أمرًا محـســـــــــــــ 

ــر�فْین الملك ن اللتیْ التار�خیتیْ  ن قام بهما خادم الحرمْین الشــــــــ
لعراق ومصــــــــــــــر وتـأكیـده  ن ا�ـل مِ  إلىالعز�ز  فهـد بن عبـد

ــر، وتر�یزه على أن  ــار�ة مصــ ــتنعقد و�مشــ على أن القمة ســ
 مثل هذا األمر س�ستند على مبدأ األكثر�ة ول�س اإلجماع.

ــح  كما أن عقد القمة �ات ــومًا �عدما أوضــــــــــ أمرًا محســــــــــ
ــاســــ�ة وهي أن دول "مجلس التعاون  الملك حســــین نقطة أســ

عر��ـة   العر�ي" متفقـة على أنهـا تحضــــــــــــــر مجتمعـة أي قمـة
وأن العراق واألردن والجمهورـ�ة ال�منـ�ة تـقاطع هـذه القـمة إذا 

 كانت مصر لن تدعى إلیها.
العز�ز عندما أوضـــــــــــح  ذلك إن الملك فهد بن عبد  �لىو 

ــلو  ــارك في القمة التي �أسـ ــتشـ ــر سـ ــم والحزم أن مصـ ب الحسـ
ــتنعقد وأنه �ات م�اًال  قاعدة األكثر�ة ول�س األغلب�ة   إلىســــــــ

ــب  ــور�ا القمة وأنه إ  لىإفإنه �ان �حتســـ حتمال أن تقاطع ســـ
 أعلن ذلك لكي �قطع الطر�ق على أي مقاطعة.

وعندما نتأمل في الوضــــــــــع العر�ي الراهن نجد أن القمة 
ــكلة  العر��ة المفاجئة ل�س أمامها أمور عالقة ســــــــــوى المشــــــــ

اللبنان�ة. وفي الماضــــي �ان موضــــوع مصــــر هو العق�ة ثم  
لم تعد هذه العق�ة موجودة ما دامت القمة ستنعقد و�مشار�ة  
مصـر، وما دامت القاعدة التي سـیتم �موجبها �عد اآلن هي 
األكثر�ة ول�س اإلجماع. وفي الماضي أ�ضًا �ان الموضوع 

ل أ�ضـًا عق�ة ثم لم تعد هذه العق�ة موجودة  الفلسـطیني �شـك
خت�ار �اسر عرفات إ�عد إعالن الدولة الفلسطین�ة ثم إعالن  

ــًا لهذه الدولة. وعند  حین    إلىأي مؤتمر عر�ي  إنعقادرئ�ســـــ
ــاد ــادة وع إنعقـ ــاقشــــــــــــــــات حـ ــاك منـ ــة لن تكون هنـ ــة  القمـ ق�مـ

لموضـوع عودة مصـر ما دامت مصـر عادت عمل�ًا �قرارات  
ــةمنفردة ول�س  ــد من القمــــ ــاك  ،�قرار واحــــ ولن تكون هنــــ

مناقشات مماثلة للموضوع الفلسطیني ما دامت األمور لدى 
الق�ادة الفلســـــطین�ة تطورت �حیث تم إعالن الدولة وتســـــم�ة  

ألي  سـتق�اله بهذه الصـفة عند ز�ارتهإرئ�س لهذه الدولة یتم 
 بلد عر�ي أو إسالمي أو أجنبي.

ام القمـة العر��ـة  وعلى هـذا األســــــــــــــاس فـإنـه لن �كون أمـ 
ــكلة إنعقادعند  ــاخنة وهي المشــ ــكلة الســ ها ســــوى �حث المشــ

اللبـنانـ�ة ور�ـما موضــــــــــــــوع العالـقات الثـنائـ�ة بین �عض دول 
 األعضاء.

وعند �حث المشــــــكلة اللبنان�ة ســــــتجد الدول األعضــــــاء، 
ــدأ األكث ــد بن عمًال �مبـ ــك فهـ ــه الملـ ــذي أشـــــــــــــــــار إل�ـ ــة الـ ر�ـ

ــتتخذ قرارات تقـضــــ  عبد ي �إنهاء القتال و�ما العز�ز، أنها ســـ
ــ�اســــي في  إنســــحاب�حقق  القوات غیر اللبنان�ة والوفاق الســ

 الوقت نفسه.
وحتى إذا قاطعت ســـــــور�ا القمة فإن ذلك لن �حول دون 

 السوري األخذ بها. الُحْكمصدور القرارات التي توجب على 
القمــة وفي  إنعقــادوثمــة نقطــة أخیرة وهي أنــه في حــال 

ــیتم توج�ه ــار�ة   إلىالدعوة  الر�اض فإنه ســــــــــ لبنان. والمشــــــــــ
الطب�ع�ة في هذه القمة تكون �شــــخص العماد م�شــــال عون 

 والد�تور سل�م الحص.
ثنان ممثلین  و�ذا شــارك الرئ�س حافظ األســد وحضــر اإل

ناه إقرار ســـوري  للبنان وال �مكن ألحدهما أن �قاطع فهذا مع
 �شرع�ة قائمة و�قرار �ضرورة إ�جاد حل.

د الــذي حــدث في لبنــان خالل ومن هنــا فــإن التصــــــــــــــعیــ 
ب الوقت األســاب�ع الثالثة الماضــ�ة هو صــراع من أجْ  ل �ســْ

القمـة العر��ـة ومحـاولـة إلنهـاء العمـاد م�شـــــــــــــــال   إنعقـادقبـل 
 عون �ي ال �شارك في هذه القمة. 

في القمة �أوراق أقوى  وهذا الصـــــــــــراع هدفه المشـــــــــــار�ة
 تحقق مكاسب أفضل.

ــذا  ــالو��قى أن هـ ــذي � اإلحتمـ ــل مشـــــــــــــــــاعر هو الـ جعـ
اإلح�اط تتســــــاوى مع الشــــــعور �الكثیر من اآلمال. والالفت 

أنـــه �لمـــا فقـــدت الروزنـــامـــة ورقـــة �ـــان معنى ذلـــك  نت�ـــاهلإل 
قتراب موعـد القمــة، و�لمــا �ـان التصــــــــــــــعیــد الـذي فـاق في إ

ــور عن�فًا بدأ ــته التصــــــ ــراســــــ ــر  شــــــ أن   إلىذلك �مثا�ة مؤشــــــ
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وقع في مالقمـة وهم  إلىأطراف المشــــــــــــــكلـة یر�ـدون التوجـه 
ــیتم فرض  أقوى أو أن �كونوا في وـضــــــ  ــل عندما ســـــ ع أفضـــــ

 الحل علیهم.. �إرادة األكثر�ة العر��ة.
ن األكثر�ة مصممة على أنها تر�د أن ترتاح  اوهذه المرة  

األشــهر  من المشــكلة اللبنان�ة، ولوال ذلك لما �انت تطورات
الســـــــــــ�عة الماضـــــــــــ�ة حدثت �اإل�قاع الذي حدثت ف�ه و�ان 

الق، �عـــد خروج العراق منتصــــــــــــــرًا، ق�ـــام  أهمهـــا على اإلط 
"مجلس التعاون العر�ي"، و�عالن الدولة الفلســـــطین�ة، وز�ارة  

مصـــــــــــــر وهي  إلىالعراق ثم  إلىالعز�ز  الملك فهد بن عبد
قـمة التي ز�ارة �انت الرقم األول في الـعد العكســــــــــــــي لعـقد ال

ســــــ�كون الحضــــــور فیها وْفق قاعدة األكثر�ة.. والتصــــــو�ت 
 فیها �ذلك.

ــذ في اإلهـــ  ــة ذا مع األخـ ــد القمـ ــا تنعقـ ــدمـ ــه عنـ ــار أنـ عت�ـ
 العر��ة في الر�اض فإن األكثر�ة �ص�ح لها فْعل اإلجماع.

 1989) أبریل( نیسان 24 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 ؟ العالم الثالثهل إنها خطة لتفل�س دول 

ضــــــــــــــطرا�ات ناشـــــــــــــــئة عن م حدثت في األردن إقـبل أ�ا
ذـلك ســــــــــــــقوط عـدد من القتلى رتـفاع األســــــــــــــعـار ونتج عن إ

 .والجرحى
وفي لبنان یتســــــــــــــاوى أح�انًا الخوف من القصــــــــــــــف مع 
الخوف من جنون األســــعار. وهنالك حاالت �ثیرة �ات فیها 

ــبب  ــعره وعدم تمكإالدواء مثل المعدن الثمین �ســـ ن رتفاع ســـ
مواطن عادي من شــراء الدواء. �ما أن هنالك حاالت �ثیرة  

اء �ــالح�ــة الواحــدة. وهــذه �ــات فیهــا المر�ض �شــــــــــــــتري الــدو 
 حق�قة ال م�الغة فیها على اإلطالق.

ــعار مثل النار... والنار تحرق   ــر �اتت األســـــ وفي مصـــــ
وتترك نــدو�ــًا في الجزء الــذي تلســــــــــــــعــه هــذه النــار. وهنــالــك 

نحدار األخالقي ا حول اإلقصـــــــص وحكا�ات ال حصـــــــر له
رتفــاع األســــــــــــــعــار �في المجتمع الـذي حـدث نت�جــة للغالء و 

 الجنوني الذي یرتفع ف�ه.�الشكل 
رتفاع األســــــــعار وما �حدث في الســــــــودان اآلن نت�جة إل

�كاد ال �صــــدق. أما الذین �موتون جوعًا أو من شــــدة وطأة  
 أسعار السلع فهم �العشرات یوم�ًا.

رتفـاع األســــــــــــــعـار متـاعـب  جـة إلوفي الجزائر حـدثـت نت�

ندلعت حرائق. وفي �ضــــــــــطرا�ات وســــــــــقط قتلى وجرحى و �و 
فترضــــــــــــــنـا أن األمور هـدأت حمـلت الو�ـاالت إ الوقـت اـلذي

ــرا�ًا بدا  ــتها أن هنالك إضـ إحتجاجًا  أن�اء من الجزائر خالصـ
رتفاع األســـــــــعار وأن اإلضـــــــــراب بدا في الوقت الذي على إ

لتي حـدثـت في ضــــــــــــــطرا�ـات اكـانـت األن�ـاء تتحـدث عن اإل
 �عض المناطق األردن�ة.

ــعار  ــور�ا حكا�ات ال تنتهي عن الغالء واألســـــــــ وفي ســـــــــ
 األثر الذي تتر�ه في نفوس المواطنین.و 

طغى الحدیث عن أســـــــــعار الســـــــــلع المرتفعة   إیرانوفي 
على أي حیث. بل إن الز�ادات المتواصــلة ألســعار الســلعة 

 ي.نیراقد تكون إحدى أس�اب التفجر داخل النظام اإل
ومن المؤ�ــــد أن �ثیر�ن یتــــذ�رون ��ف أن جنودًا من 

ــر عبَّ  ــبهم على قوات األمن المر�زي في مصــــ روا عن غضــــ
ــادق   ــاجموا �عض الفنـ ــأن هـ ــار �ـ ــادة األســــــــــــــعـ ــان وز�ـ الحرمـ

ســتهدفوا في هجومهم الثالجات ومخازن اللحوم �والمنشــآت و 
والمعل�ـــات من دون أن �ســــــــــــــتوقفهم على اإلطالق مـــا في 

 من ساعات ومجوهرات.معاصم النزالء 
ولقد حدث ذلك قبل �ضـع سـنوات و�دا �ما لو أنه درس  

 األخذ بهما مع األسف.وموعظة لم یتم 
وفي العراق تســــــــببت ســــــــنوات الحرب في حدوث �عض  

ــعار الذي �ان یتمیز �ه العراق إالخلل في  ــتقرار األســــــــــ ســــــــــ
تشددًا ملحوظًا في سبیل عدم تعرض األسعار   الُحْكمو�بدي  
 رت�اك.إألي 

وحتى في معظم دول الخل�ج التي عاشــــــت ســــــنوات في  
رتفاع األســـــــــعار إظل طفرة ال مثیل لها هنالك شـــــــــكوى من 

 وتوجه نحو مسلك�ة جدیدة في اإلنفاق.
ــان 13و�وم الخم�س  حملت و�االت  1989) أبر�ل( ن�سـ

ــالـــث و�حـــدى  إحـــدى دول ،األن�ـــاء من األرجنتین ــالم الثـ العـ
الدول التي �فترض أن تكون أوضــــاعها في أمیر�ا الالتین�ة  
أفضـــــل قلیًال من غیرها، ن�أ مفاده أن األســـــعار تتزاید هناك 

ــیدة منزلها  كل الســـوق  إلىســـاعة، �معنى أنه إذا غادرت سـ
لتت�ضع فإن األسعار ستزداد في الفترة بین مغادرتها المنزل 

أنها إذا تأخرت في الوصــول نت�جة  و  ،الســوق   إلىووصــولها 
ــلت إ ــیر ووصــ ــاعتین بدًال من  إلىزدحام الســ الســــوق �عد ســ

ســــاعة فإن األســــعار ســــتزداد ضــــعفین. وســــتكون محظوظة  
الســـوق لســـبب أو آخر   إلىســـیدة ســـتتأخر في النزول  ألن ال

وتصـــــــــــــل قبل إقفال المتاجر �قلیل ســـــــــــــتدفع ثمن الســـــــــــــلعة 
 ا.أضعاف ما �ان سعرها في الص�اح.. وهكذ

ستطاعة موظف أن إرتفاع األسعار لم �عد في إو�سبب 
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ســــــــتطاعة زوجته أن تضــــــــع  إ�عرف تدبیر أمره ولم �عد في 
حت�ـــاجـــات. ونت�جـــة  اإل ع �موجبهـــا المرتـــب علىمیزان�ـــة توزِّ 

 لذلك تحدث مشاكل داخل البیوت ال موجب لها.
ومـا �حـدث في �عض الـدول العر��ـة ل�س شــــــــــــــیئـًا أمـام 

أشــــــهر في دولة مثل یوغوســــــالف�ا  الذي �حدث منذ �ضــــــعة 
ندالع المز�د إرتفاع األســـــــعار �ات قضـــــــ�ة تهدد �إن  أحیث 
ضـــــطرا�ات التي تترك �صـــــماتها على مصـــــیر وحدة  من اإل
ب�ع  إلى. وعندما تصـــــل الحال �الدولة الیوغوســـــالف�ة الدولة

 دیونها یتبین لنا حجم المأساة.
ــلعة لكي یتم   ــاءل ال�عض: وهل أن الدیون ســـــــ وقد یتســـــــ

عها مثل اللبن أو الســكر أو األرز أو النفط أو الســ�ارة أو ب�
 الطائرة.. الخ؟

وللتوض�ح �مكن القول إن الدیون �مكن أن تكون سلعة،  
ا �انت دولة مدینة �مل�ار دوالر على ســــــــــــــبیل  �معنى أنه إذ

المثــال وعــاجزة عن الــدفع فــإن �عض المصــــــــــــــــارف تجمع 
دها. ومثل وتشـتري هذه الدیون بنسـ�ة النصـف أو أقل وتسـد

ــل  هذا األمر یتم في حال موافقة الطرف الدائن الذي �حصـــ
أنـه �شــــــــــــــطـب الطرف المـدین من  على جزء من أموالـه إالَّ 

د مســـــتعدًا لتقد�م أي قرض ثم یرفض  الئحة التعامل وال �عو 
ســــــتدانة جملة وتفصــــــیًال وهذا �ســــــبب متاعب لدولة مبدأ اإل

ــبیل  ســــــــــتقرار وضــــــــــعها إتخوض معر�ة شــــــــــرســــــــــة في ســــــــ
 .تصادياإلق

وما أوردناه هنا ع�ارة عن نماذج تعكس المعاناة الناشئة  
عن ز�ادة األســــــــــعار في دول العالم الثالث. وما �مكن قوله 

ــاكــل إن �ــل دولــة من دول  العــالم الثــالــث تعــاني من مشـــــــــــــ
 ضطراب في األسعار ال مثیل له.�و  إقتصاد�ة

  اإلیران�ـــة -وقبـــل الحرب في لبنـــان ثم الحرب العراق�ـــة 
ــاد�ةمات كانت هنالك أز  ــیق   إقتصـــ و�ان هنالك �عض الضـــ

 إلىأن األزمات لم تصــــل   الناشــــئ عن ز�ادة األســــعار. إالَّ 
أن الحرب التي الحد الذي وصـــــــلت إل�ه، األمر الذي �عني 
ي  یراناإل  الُحْكمفرضــــــــوها على لبنان والحرب التي فرضــــــــها 

 إلىعلى العراق �ـــان من أهـــدافهمـــا تحو�ـــل العـــالم الثـــالـــث 
و��قاء الوال�ات  قتصـــــــــــاد�ةاإلط �مشـــــــــــاكلها ع دول تتخ�تجمُّ 

المتحدة ودول أورو�ا الغر��ة وال�ا�ان في منأى عن الكوارث 
 تكون أقل تضررًا.، أو �معنى أكثر دقة قتصاد�ةاإل

إذا حـدثــت   نفراج إالَّ إومن هنــا ال تبــدو في األفق بوادر 
معجزة تنهي الحرب في لبنــان أو فلنقــل الحرب عل�ــه، و�ذا 

 اإلیران�ــة -ف إطالق النــار على الجبهــة العراق�ــة ل وقْ تحوَّ 
ي �ـأن مـا أصـــــــــــــــاب یراناإل الُحْكمقتنع �نتهـاء للحرب و إ إلى

ــنا نماذج مما دول العالم الثالث، و�الذا ت الدول التي عرضـــ
ــ�حدث في  ــابها، ســــ ــتكون  إیرانأصــــ ــكل ال مثیل له وســــ �شــــ

 وطأته أشد �كثیر من وطأته في الدول األخرى.
  يحـــدوث خطوات دول�ـــة وعر��ـــة تنهولقـــد �نـــا نتمنى 

المأزق اللبناني لكن ذلك لم �حدث. و�نا نتمنى أ�ضـــــــــــًا أن 
ــات العراق ــدر في الجوـلة الرا�عـة من المـفاوضــــــــــــ  -ـ�ة تصــــــــــــ

ي  یرانفي جن�ف التي مـا زالـت �ســــــــــــــبـب العنـاد اإل اإلیران�ـة
ــأنهــا أن إیرانتـدور في الحلقــة المفرغـة إ�مــاءات  �ـة من شـــــــــــــ

صــــــــــــــــدور ذلــك ال �عني أن  توحي �ــالطمـــأنینـــة، لكن عــدم
ضـــــــطرار  نت�جة إل إیرانالتفاعالت التي تحدث منذ فترة في 

ت ال تشــــــــكل في مجملها مقدما 595قبول القرار   إلى الُحْكم
عت�ار أن اإلصــــــــــــرار على ي عاقل �أخذ في اإلإیرانلموقف  

ــدیر الثورة ســــــــــــــینتهي بتورـ�د مـا هو الحرب من أجْـ  ل تصــــــــــــ
 أخطر.

وما هو أخطر لن �قتصـر على ز�ادة األسـعار ألن ذلك 
�شـكل خطیر و�نما سـ�شـمل تور�د الفقر...   إیرانحاصـل في 
 ور�ما الجوع.

ــؤال: هل أن إفقار العالم الثالث وج عله یتخ�ط  و��قى ســـــ
ــعار هي خطة یتم تنفیذها بدقة من  ــاكل ز�ادة األســــ في مشــــ

ــعار هي ا ــ�ح األســ ــمال�ة �حیث تصــ ــ�ة ِقَبل الدول الرأســ لقضــ
 م من القض�ة الوطن�ة للمواطن في العالم الثالث؟هوهي األ

وارد ألن  اإلفتراضوالرد على ذلــــك هو أن مثــــل هــــذا 
فردات القاموس الذي حوى في السنوات العشر�ن الماض�ة م

كتفاء واإل نتفاضةاإلالوطني و  اإلستقاللمثل الثورة والتأم�م و 
لمـات أخرى ســــــــــــــتخراج الثروات ومحو األمـ�ة.. و��اـلذاتي و 

بتكـــار المواطن في دول العـــالم الثـــالـــث. إكثیرة، �ـــان من 
و�بدو أن الدول الرأســــمال�ة الكبرى ال تر�د لهذا القاموس أن 

تي حواهـا ذـلك الـقاموس ـقاعـدة وترـ�د للمفردات ال إلىیتحول 
 أن تندثر.

وهـل هنـالـك ســــــــــــــالح لجعـل هـذه المفردات تنـدثر أكثر  
الحد الذي ال �طاق   إلىعها فتكًا من التالعب �األسـعار ورف

ر فیهـــا المواطن عن ضــــــــــــــ�قـــه �ـــالتظـــاهر  درجـــة �عبِّ  �لىو 
ــي إ حتجاجًا على ز�ادة األســـــعار وهو الذي �ان في الماضـــ

  اإلســـــــــــتقاللل  �انت من أجْ إذا   ال �شـــــــــــارك في تظاهرة إالّ 
حتجــاجــًا على األســــــــــــــلحــة إالوطني أو لم�ــار�ــة التــأم�م أو 

 القوم�ة.ل نصرة القضا�ا الفاسدة أو من أجْ 
ومن خالل ـما �حـدث هـنا وهـناك وهـناـلك من دول الـعالم 
الثالث من حاالت غضـب على ز�ادة األسـعار یبدو أن هذا 

 السالح هو األكثر فتكًا �الفعل.
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قع في هــــذه الــــدول مــــا هو أكثر إقالقــــًا وعلینــــا أن نتو 
و�زعـاجـًا. علینـا أن نتوقع ســــــــــــــمـاع أن�ـاء �ـأن دوًال �ثیرة في 

 حالة اإلفالس. إلىجاوزت حالة اإلفقار العالم الثالث ت
وضـع المیئوس  إلىواإلفالس هنا �معنى وصـول الدولة  

 فیها. اإلقتصاديمن أمر حل الشأن 

 1989) مایو( أیار 1 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 ستغراب اإل إلىتأجیل یدعو 

من المفروض أن �كون    1989) أبر�ل( ن�ســان  26یوم 
ســتثنائ�ة في تونس إمجلس الجامعة العر��ة قد عقد دورة  

  .على مسـتوى وزراء الخارج�ة لل�حث في الوضـع اللبناني
  ن�ســـــان 21و�ان من المقرر أن تنعقد الدورة یوم الجمعة 

ــ�ـاح األحمـد أعلن یوم   لوال أن وز�ر خـارج�ـة الكوـ�ت صـــــــ
ــان 19األر�عاء  ــة أ�ام  عن تأجیل الدو   1989 ن�ســ رة خمســ

 وأورد في معرض ذلك األس�اب التي أوجبت قرار التأجیل.
هـنا تعلیق حول الـتأجـیل �تـ�ه الزمـیل فؤاد مطر رئ�س  

 أبر�ل. 20تحر�ر "التضامن" یوم الخم�س 
ســــــتنعقد   عندما ُأذ�ع رســــــم�ًا أن مجلس الجامعة العر��ة

ــان) 21 یوم الجمعة ًا غیر عادي إجتماع 1989 أبر�ل (ن�ســ
ــاو�ة في لبنان  نتابنا  إفي تونس لل�حث في التطورات المأســـــــ

نط�ــاع �ــأن الــدول العر��ــة  إنطلق من إ اإلرت�ــاحشــــــــــــــعور �ــ 
تتصـرف �مسـؤول�ة، وأنها �سـبب فداحة الخسـارة الناشـئة عن 

عـقد التفجر في لبـنان قررت التحرك �ســــــــــــــرعـة و  إســــــــــــــتمرار
ع  إجتمــاع طــارئ لوزراء الخــارج�ــة �حــاولون خاللــه وضــــــــــــــْ
ر من شــــأنه محاصــــرة الحر�ق إذا �ان إخماده متعذرًا  تصــــوُّ 

 في الوقت الحاضر.
ذلك �ان شــــــــــــعور المراقب من �عید وشــــــــــــعور المواطن 
العر�ي اـلذي �ع�ش في بـلده خـارج لبـنان واـلذي �ســــــــــــــتـبد ـ�ه 

كانه الحزن �ســــــــــــبب المأســــــــــــاة التي �ع�ش فیها لبنان وـســـــــــــ 
دون على رغم �ل األهوال. أما شـــــــــــعور اللبنانیین  الصـــــــــــام

فكان من الصــــعب وصــــفه و�ان مز�جًا من الجذور والفرح. 
فال �حقق النت�جــة المرجوة  جتمــاعالحــذر من أن یتعــذر اإل

وهي في الحـد األدنى وْقف إطالق الـنار، والفرح ألن اـلدول 
ات  جتمـــاعـــ العر��ـــة مـــا زالـــت مهتمـــة �ـــأمر لبنـــان وتعقـــد اإل

ل ال�حـث عن حلول لمشــــــــــــــكلتـه شــــــــــــــ�ـه  من أجْـ  الرســــــــــــــم�ـة

 المستعص�ة.
ــاور لعقـــد اإل غیر العـــادي لمجلس  جتمـــاعو�ین التشــــــــــــــ

الجامعة العر��ة على مســـتوى وزراء الخارج�ة وتحدید موعد 
�انت ســــالت دماء األطفال والنســــاء و��ار الســــن  جتماعاإل

م كْ من جراء القصـف السـوري واألطراف اللبنان�ة الحل�فة للحُ 
اء الرد على هذا القصـف من جانب الذین ، ومن جرَّ السـوري 

�ـطالبون �إخراج القوات غیر اللبـنانـ�ة من لبـنان �ـما في ذلك 
 القوات السور�ة.

ذلك �انت القذائف ســــــــــقطت �األلوف   إلىو�اإلضــــــــــافة 
ســــــــــــــتثنـــاء  إعلى أح�ـــاء �عض المنـــاطق اللبنـــان�ـــة من دون 

ــائر من ال ــعب تحدید  وأحدثت دمارًا ال مثیل له وخســـــــــــ صـــــــــــ
حجمها. ومن المؤ�د أن منظر القذائف تتســـــاقط حتى على 

خارج   إلى�مكن أن تنقل جرحى  نال�حر حیث هنالك ســــــــــــف
ل جْذب  شـاهده �ما لو أنه أمام شـاشـة من أجْ  نلبنان بدا لم

نت�اه وجعل الفیلم �حقق عوائد مرتفعة لشــــــدة إق�ال الناس اإل
 عل�ه.

ــاور إو�ین  د یوم  ق على تحدیاإلتفا إلىنتهاء أمر التشـــــــــ
موعـــدًا لعقـــد الـــدورة الطـــارئـــة  )أبر�ـــلن�ســــــــــــــــان( 21الجمعـــة 

ــامعـــة لعر��ـــة على مســــــــــــــتوى وزراء الخـــارج�ـــة  لمجلس الجـ
واإلعالن رســــــــــــــم�ــًا قبــل یوم من حلول الموعــد عن تــأجیــل  

�ان المز�د من الدم قد ســــــــــــــال  أبر�ل  26یوم   إلى جتماعاإل
لمز�ــد من ضــــــــــــــحــا�ــا وا إلىلوا والمز�ــد من األبر�ــاء قــد تحوَّ 

لـقذائف حصــــــــــــــدت الكثیر من مظـاهر الحـ�اة في هـذا البـلد ا
الذي �كتوي بنار الحرب ال�شــــعة المفروضــــة عل�ه منذ أر�ع 

 سنة. ةعشر 
ولـقد ـ�ان وْقع نـ�أ الـتأجـیل من النوع المضــــــــــــــحـك ـبل إن 

نجـدة  إلىهـذا الـتأجـیل ـبدا �مـا لو أن الطبـیب ـبدل أن یهرع 
ة، أو أن رجـل اإلطفـاء قیلولـ  إلىالمر�ض قرر اإلخالء أوًال 

الحر�ق المشــــــــــــــتعـل أمـامـه  إلىـبدل أن یوجـه خراط�م المـ�اه 
والتي تن�عث من بین لهیب النار والدخان أصــــــــــــوات األنین 

أو  ،ســـتغاثة قرر أن یتأمل في هذا المنظر "الرومانســـي"واإل
ــة  ــه واجــــب إجراء العمل�ــ ــاتقــ ــذي �قع على عــ أن الجّراح الــ

ینجز �عض المهـمات أى أن رتـ إالجراحـ�ة ألحـد المرضــــــــــــــى 
الخاصـــــــة أو الز�ارات الشـــــــخصـــــــ�ة أو تلب�ة دعوة لمناســـــــ�ة  

غرـفة العملـ�ات و�جراء العملـ�ة  إلىـ�ة قـبل أن یتوجـه إجتمـاع
 الجراح�ة التي ال تحتمل التأجیل.

ــتمع   هكذا بدا ن�أ التأجیل ووقعه على النفس ونحن نســــــــــ
ر إل�ــه. ولو أن موج�ــات التــأجیــل �ــانــت منطق�ــة لكــان األم 

 ًال.مقبو 
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ولنعرض معًا هذه األســـــــــــ�اب التي وصـــــــــــفها الن�أ �أنها  
رت�ــاطـات �عض اإلخوة ووزراء  إ"ظروف خـاصـــــــــــــــة تتعلق �ــ 

 الخارج�ة".
أول هـذه األســـــــــــــــ�اب أن وز�ر الخـارجـ�ة األردني مروان 

ــم�ة  ــین في ز�ارة رســــ ــم یرافق الملك حســــ الوال�ات  إلىالقاســــ
ــا إذا قطع الوز�ر الیوم األخیر ز�ـــارة من ال المتحـــدة، و�ـــأنمـ

ــبب في  ــیتســــــــ ــر الدورة الطارئة لمجلس الجامعة ســــــــ ل�حضــــــــ
 حدوث أزمة بین بالده والوال�ات المتحدة.

وثـاني األســــــــــــــ�ـاب أن وز�ر الخـارج�ـة الجزائر�ـة بوعالم  
ــا�ح �قوم �مهمة في عدد من الدول العر��ة م�عوثًا من  �الســـــ
الرئ�س الجزائري و�ـأنمـا إذا حـدث تعـدـیل في التحرك �حـیث  

عالم الـدولـة الطـارئـة لمجلس الجـامعـة ثم ألخ بو �حضــــــــــــــر ا
ن یواصـــــــــل الجولة ســـــــــ�جد هنالك من الملوك والرؤســـــــــاء مَ 

 یلومه.
وثــالــث هــذه األســــــــــــــ�ــاب وآخرهــا هو أن وز�ر الخــارج�ــة 

  نعقادالسور�ة فاروق الشرع س�قوم في الیوم التالي المحدد إل
  رتـ�اطإالهـند وْفق  إلىاـلدورة الـطارـئة لمجلس الجـامـعة بزـ�ارة 

ســـابق، و�أنما ســـیتضـــایق المســـؤولون الهنود إذ قیل رســـمي 
لهم إن رجل الدیبلوماسـ�ة السـور�ة سـیتأخر وصـوله یومًا أو 

غیر العادي لمجلس الجامعة ل�حث    جتماعن �سـبب اإلیومیْ 
 الوضع المتفجر في لبنان.

 تلك هي األس�اب وهي ل�ست مفاجئة.
بل  أن �كون القاسم مع الملك حسین، هو أمر معروف ق

جلس غیر العــــــادي لم جتمــــــاعیتم تحــــــدیــــــد موعــــــد اإلأن 
ــة. وأن �كون األخ بوعالم ــامعــ ــًا من  الجــ ــة م�عوثــ في جولــ

الرئ�س الجزائري، هو أمر معروف قـبل أن یتم تحـدید موعد 
 . جتماعاإل

الهند هو  إلىوأن �كون الشــــــــــرع مرت�طًا بز�ارة رســــــــــم�ة 
 .جتماعأ�ضًا أمر معروف قبل أن یتم تحدید موعد اإل

 21ن ذلك معروفًا. وعند التشـــــــــــاور تم تحدید یوم لقد �ا
قـبل  جتمـاع. ومن هـنا ـفإن ـتأجـیل اإلجتمـاعموعـدًا لإل  أبرـ�ل

 .ستغرابیوم واحد من حلوله یبدو مدعاة لإل 
وهي أنه عندما �سـافر وزراء   نت�اهوثمة مسـألة الفتة لإل  

الخارج�ة أو �غیب هذا الوز�ر أو ذاك عن بلده �كون هنالك 
�ــة، وال نعرف لمــاذا ال یبــدو طب�ع�ــًا حضــــــــــــــور  وز�ر �ــالن�ــا

الوزراء �الن�ا�ة بدل التأجیل، فضــــــــــــًال عن أنه خالل الز�ارة  
ــد بن  ــادم الحرمْین الشــــــــــــــر�فْین الملـــك فهـ ــا خـ ــام فیهـ التي قـ

القاهرة صـدرت عن العاهل   إلىعة أ�ام العز�ز قبل �ضـ  عبد
المؤتمرات العر��ة    إلىالسعودي تصر�حات تفید أنه �النس�ة 

األكثر�ة ول�س  قاعدةعتماد إ ســـــــــیتم  )�ان �قصـــــــــد "القمة"(و 
نه إذا �ان ااإلجماع. والقصـــــد من هذه اإلشـــــارة هو القول، 

لمجلس الجامعة أن تنعقد من  اإلستثنائ�ةمن الممكن للدورة 
ور الوزراء الثالثــة وذلــك عمًال �ــالقــاعــدة التي دون حـضـــــــــــــ 

ن مَ الدورة � إنعقادأوضــــحها الملك فهد �صــــ�ح من الطب�عي 
ــع �عض الخطوط  ینوب عن الوزراء الثالثة، هذا مع وضــــــــــ
تحت مالحظة أن األس�اب الموج�ة التي أوردها ن�أ التأجیل 
ــ�اب ت�قى أقل أهم�ة �كثیر من  قابلة لألخذ والرد. وهي أســــــــ

ــاة اللبنان�ة التي تحتاج هول ال ــم    إلىمأسـ وقفة شـــجاعة وتتسـ
 �النخوة والصدق.

ت الرســــــــــــم�ة العر��ة وفي ذلك إن في تار�خ الز�ارا  �لىو 
ــا الـمـ�ـعـوثـون والـمـمـثـلـون  ــار�ـخ الـجـوالت الـتـي �ـقـوم بـهـــــ تـــــ
الشــــخصــــیون للملوك والرؤســــاء مناســــ�ات حدث فیها تأجیل  

ــة من نوع وقوع حاد ــم�ة أو قطع لجولة خاصـــــ ث  لز�ارة رســـــ
عائلي مفاجئ أو وفاة شــــــــــــــخص عز�ز أو نت�جة إصــــــــــــــا�ة 

ت �أنفلونزا �مكن عالجها ب�عض األســـــــــــبر�ن أو المضـــــــــــادا 
 الخف�فة.
الـدورة الطـارئـة لمجلس الجـامعـة العر��ـة �ـان  إنعقـادإن 

لن یتســــــــــــــبـــب في حـــدوث المعجزة، لكنـــه على األقـــل �ـــان 
ســـــــــــــ�عطي الدیبلوماســـــــــــــ�ة العر��ة مصـــــــــــــداق�ة تحتاج إلیها 

ما تعرضــت مصــداقیتها للكثیر من النكســات خصــوصــًا �عد
واجهها  اإلیران�ة -خالل مراحل صـع�ة من الحرب العراق�ة 

ــترَ ال ات من جتماعك عندما �انت تنعقد اإلعمل العر�ي المشـ
دون أن تحســــــــــــــم. وعنـدمـا �ـانـت تتـأجـل في اللحظـات التي 

ل من حـدة النزف أو یرفع  من شـــــــــــــــأنـه أن �قلِّـ  نعقـادكـان اإل
 معنو�ات.قلیًال درجة ال

ــدث من  ــذي �مكن أن �حـ ــا الـ ــًا مـ و��قى أن نعرض معـ
تم تحـــدیـــده   الیوم الجـــدیـــد الـــذي إلىلحظـــة إعالن التـــأجیـــل 

 .نعقادلإل 
إن عشــــرات األطفال الذین أصــــابتهم الشــــظا�ا �مكن أن 
یتواصل النزف عنهم فتف�ض أرواحهم أو تحدث مضاعفات  
ــاق هذا  ــادهم �حیث یتم بتر ســـــ ــابت أجســـــ للجراح التي أصـــــ

 لطفل أو ذراع تلك الطفلة.. وهكذا.ا
إن عشــــرات النســــاء �مكن أن �ســــوء وضــــعهن الصــــحي 

 داخل العائلة.نه�ار إو�ذلك �حدث 
إن العشـرات من الك�ار في السـن �مكن أن �سـقطوا أمام 

عتنــاء ســــــــــــــوء العالج والتغــذ�ــة حیــث ال مجــال للط�ــا�ــة واإل
ل �المسـنین ألن المسـتشـف�ات و�الطاقة المتواضـعة التي تعم
ــا�ــات خطیرة من جرَّ  اء بهــا مألى �ــالــذین أصــــــــــــــیبوا إصـــــــــــــ
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 القصف.
الناس   إن ألوف القذائف قد تنصـــــــــــب فجأة على رؤوس

و�یوتهم و�كبر بذلك حجم المأســــــــاة بدل أن ینحســــــــر �عض  
 الشيء.

إن المز�ـد من الشــــــــــــــعور �خی�ـة األمـل ســــــــــــــ�حـدث ـلدى  
اللبنـانیین المغلوب على أمرهم. شــــــــــــــعور نـاشــــــــــــــئ عن أن 

 ال �ضعون حد لمأساتهم؟إخوانهم العرب 
 وهذه الحاالت هي على سبیل المثال ال الحصر.

دث �ان مخ�فًا ألنه ترك  ی�قى أ�ضـًا أن التأجیل الذي ح
نط�ـاعـًا �ـأنـه مـا دام لبنـان �ـات الحـاـلة المیؤوس منهـا فمـاذا إ

ــ�قدم أو یؤخر عقد  ــتثنائي الیوم بدل الغد أو إ إجتماعســــــ ســــــ
وأكثر ما دامت الحرب اللبنان�ة  له أســـــــبوعًا وأســـــــبوعین یتأج

 دخلت عامها الخامس عشر.
 نط�اع. وهل هذا هو التشخ�ص؟هل هذا هو اإل

ــبوعًا اإل جتماعإلأم أن ا ــتثنائي لم �حدث وتأجل أســـــــ ســـــــ
ألن القرار العر�ي في شــــــــأن لبنان لم یتم التفاهم �عد عل�ه. 

 نتظار أن یتم التفاهم الدولي.إوهذا األمر لم �حدث في 
ســــــــــــــتثـنائي لمجلس الجـامعـة إذا إ إجتمـاعومـا ـفاـئدة عـقد 

ــة أو  ــ�احًا و�عقدون جلسـ ــلون صـ ــ�صـ كان وزراء الخارج�ة سـ
 یوم التالي من دون توص�ة حاسمة؟افرون في الن و�سثنیْ إ

الفائدة هي أنه ســـــــــی�عث األمل في النفس. وســـــــــ�جد أن 
�ضعة ألوف من اللبنانیین �ع�شون تحت القصف وفي ظل 
أكثر المآســــــي هوًال في التار�خ العر�ي الحدیث أن األشــــــقاء 

 إذا �انوا عاجز�ن فل�س معنى ذلك أنهم غیر مهتمین.
أن �ـأخـذ هللا بیـدهم  إلىك لبنـانیین ذلـ و�كفیهم... �كفي ال

أو �جــازي الــذي، أو الــذین، یتلــذذون بتعــذیبهم على النحو 
 الذي �جري منذ أر�عة عشر عامًا.
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 مصارحة تاتشر �عد مسایرتها

ــار 4یوم الخم�س ( ــایو ̸أ�ــ ــدة  1989 ̸مــ ) أنهــــت الســــــــــــــیــ
األول من ح�اتها الس�اس�ة �رئ�سة  قد ــــــــــــ مارغر�ت تاتشر الع

 لوزراء بر�طان�ا.
ــیـــدة وحز�هـــا   الُحْكم إلىوعنـــد وصـــــــــــــــول هــذه الســـــــــــــ

ســــــــت�شــــــــرنا �عرب خیرًا لعدة أســــــــ�اب، لعل أهمها على إ

ــتمراراإلطالق أن حزب العمال �ان في  ــاندًا  إســــــــــ مســــــــــ
ــتعد للحوار الموضـــــوعي مع العرب  ــرائیل وغیر مســـ إلســـ

ــطین�ة، و  ــ�ة الفلســـــــ ــأن القضـــــــ ــول حزب ألن في شـــــــ وصـــــــ
ــأنــه أن �جعــل األنظمــة  الُحْكم إلىالمحــافظین  من شــــــــــــــ

المحافظة في العالم العر�ي، و�الذات دول الخل�ج، تبدو 
ال طمئنــانــًا من جهــة وقــادرة على إقــامــة حوار فعــَّ إأكثر 

ــاســـــــــــــــي من مفــات�ح  مع بر�طــان�ــا التي هي مفتــاح أســــــــــــــ
 في منطقة الشرق األوسط. اإلستقرار

األمر �صــــــــــــــطدم �مســــــــــــــألة أن  وفي البدا�ة �اد هذا
رئ�س بر�طـان�ـا هي امرأة ول�س هنـالـك ســــــــــــــــا�قـة تعـامـل 
ــیدة تقود إحدى أهم الدول الخمس الكبرى،  للعرب مع ســ

الســ�اســة تتلخص في  إلىفضــًال عن نظرة هذه األنظمة 
مرأة". لكن ســـــــــــــــرعان ما توازنت إرجل ول�س   الُحْكم"أن 

ــر أنها األمور �عدما أثبتت مارغر  حدید�ة  مرأة إ�ت تاتشـــــ
ــقـــاط  ــا إســـــــــــــ ــأنهـ وقـــادرة على تحقیق معـــادالت من شـــــــــــــــ

 التحفظات.
 -المهم أن مسـیرة عشـر سـنین من العالقات العر��ة  

ــاســـــــ�ة وهي أن بر�طان�ا  ــألة أســـــ البر�طان�ة توضـــــــح مســـــ
ــتفــادت من العرب أكثر ممــا إ ــتفــاد العرب من إســـــــــــــ ســـــــــــــ

ن بر�طان�ا. وخالل الســــــــنوات العشــــــــر تحقق لبر�طان�ا م
ال العر�ي ما جعلها تتفادى مآزق زدهار �فضــــــــــــل الماإل

 .اإلقتصاديكثیرة على الصعید 
ــیئـًا. بـل إن  و�ـالمقـابـل لم تحقق بر�طـان�ـا للعرب شـــــــــــــ

ما هو  إلىمواقفها في �عض المرات تجاوز خی�ة األمل  
 أسوأ.

وعلى ســـــــــبیل المثال ال الحصـــــــــر أن بر�طان�ا �انت 
ــیئًا من أجل الق ــ�ة الفلســــطین�ة قادرة على أن تفعل شــ ضــ

ــعًا جدًا.  إالَّ  أن ذلك لم �حدث. وما فعلته �ان متواضــــــــــــ
ــیئًا للحر�یْ  ن تزامنتا ن اللتیْ و�انت قادرة على أن تفعل شـــ

ــر، والمحافظین  ــول تاتشـــــــــــ ، وهما  الُحْكم إلىمع وصـــــــــــ
ــان�ــة ثم حرب الخل�ج، لكن الــذي حــدث هو  الحرب اللبن

حها. ن �ما �حقق مصــالأن حكومة تاتشــر وّظفت الحر�یْ 
ــت، إذ جاز القول، اإلنح�از لحر�یْ بل إنها إزاء ا ن مارســـ

 إســــــــــــــتمرار إلىن. وعندما تنحاز الحر�یْ  إســــــــــــــتمرار إلى
ــد الحر�یْ  ــذي یر�ــ ــة للطرف الــ ــا حل�فــ ــاه أنهــ ــذا معنــ ن فهــ

للحرب أن تســـتمر �صـــرف النظر عما إذا �ان التحالف 
م�اشرًا أو غیر م�اشر وجاءت مناس�ة دورها في تسهیل 

ــا لاإل ــداء األمیر�ي على لیب�ـــ ــة اإلعتـــ ــام تؤ�ـــــد رغ�ـــ نتقـــ
 عندها.
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ــنین لم تترك الدول العر��ة األكثر  وطوال عشــــــــر ســــــ
ــ�ـة إالَّ إ  قتـدارًا وهي المملكـة العر��ـة الســـــــــــــــعود�ـة منـاســـــــــــــ

وأبلغـت حكومـة تـاتشـــــــــــــــر مـا هو أقـل من التحـذیر وأكثر 
من التمني في شـــــــــــــــأن تعـدیـل موقفهـا والضـــــــــــــــغط على 

 ســـــــــــــــــایرة اإلدارة األمیر��ــة فيالوال�ــات المتحــدة بــدل م
مواقفها السـلب�ة. ولقد سـمعت تاتشـر من الملك فهد ومن 

هللا الكثیر في هذا الشـأن. وسـمع  عهده األمیر عبد وليّ 
مســــــؤولون آخرون في الحكومة البر�طان�ة �المًا مماثًال 

العز�ز النائب الثاني لرئ�س  من األمیر ســـلطان بن عبد
ــلمـان بن ع العز�ز أمیر الر�ـاض  بـدالوزراء واألمیر ســـــــــــــ

ا زار األمیران بر�طان�ا. �ما أن تاتشـر في جوالتها عندم
العر��ة ســــمعت وســــمع معها أر�ان حكومتها الكثیر من 

 درجة المطالب. إلىالتمن�ات التي �ادت تصل 
ــؤون الخارج�ة د�فید میللور  ولوال أن وز�ر الدولة للشـ

صر�حاته ر عنه بتلم یتخذ ذلك الموقف العادل الذي عبَّ 
خ�مـــات الالجئین في الضـــــــــــــــفـــة خالل ز�ـــارتـــه ل�عض م

ــعرنا أن عهد تاتشـــر �ان  الغر��ة المحتلة نحن �عرب شـ
سـیئًا �النسـ�ة إلینا، وأن المحافظین ل�سـوا أقل سـوءًا إزاء 
قضــــا�ا من حزب العمال. وعندما أ�عدت تاتشــــر وز�رها 
صــــــــاحب موقف العادل والمعتدل وضــــــــعتنا في جو من 

 ها و�المحافظین.خی�ات األمل ب
ــى من حُ إلذي إن العقد ا ــر ع�ارة عن كْ نقضـــــ م تاتشـــــ

سـنوات ضـاعت منا �عرب. وما دامت السـیدة التي تقود 
 الُحْكمبر�طان�ا تخطط على ما یبدو لســــــنوات أخرى في 

ــام ألفین... مَ  إلىقـــد تمتـــد  ن یـــدري، فـــإن التعـــامـــل العـ
ع النقاط على الحروف �حیث إن  معها �قتضـــــــــــي وضـــــــــــْ

 أن تـأخـذ وال ن�ـا أن تعطي �قـدر مـا تـأخـذ العلى بر�طـا
 تعطي.

ــل  ومــا هو المطلوب منهــا أن تعط�ــه هو موقف یز�
المرارة التي في النفوس العر��ة إزاء ســـــــــ�اســـــــــة بر�طان�ا 
المؤ�دة إلســــــــرائیل ضــــــــد الشــــــــعب الفلســــــــطیني والمؤ�دة 

التوتر في المنطقة العر��ة من خالل اإل�قاء  ســـــــــتمرارإل
 ن من دون حرب الخل�ج عـــالقتیْ على الحرب اللبنـــان�ـــة و 

 حل.
ومثـل هذا الموقف �ات ممكنـًا �عـد التحوالت الجـذر�ة 

 في الواقع�ة التي تتسم بها الس�اسة العر��ة.
ــر كْ هل ســــــ�حدث ذلك في العقد الثاني من حُ  م تاتشــــ

أم أن �ل ما نحصـــــــــــــــل عل�ه �عرب هو �عض المواقف 
تخـــذه وز�ر الـــدولـــة وولـــدغر�ف إمن نوع الموقف الـــذي 

ســـــــــــل ونســـــــــــي أن ذي أهدى �اســـــــــــر عرفات �عض العال
ــا العظمى أخــذت من أجــداد عرفــات  مملكتــه... بر�طــان�

 وطنهم وقدمته على طبق من العذاب واآلالم للیهود.
وما زالت رحلة اآلالم مســــــــــــــتمرة وطو�لة. ولن �كون 

إذا قرأنا ذات یوم وســــــمعنا التصــــــر�حات  ل إالَّ هناك تبدُّ 
ــار یـدلي بهـا وز�ر التي یـدلي بهـا وز�ر اـلدولة وقـ  د صـــــــــــــ

ــمعها  �ة ج�فري هاوالخارج ــل، نســـــ او، وهذا هو األفضـــــ
 تاتشر نفسها. على لسان مارغر�ت
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وف�ه أخ�ار    �كاد ال �خلو عدد من صــــح�فة مصــــر�ة إالَّ 
ــ�كة تهر�ب مخدرات أو الق�ض على �عض   ــ�ط شـــــ عن ضـــــ

م یتعاطون المخدرات في شــــــــــــــقة  المشــــــــــــــاهیر أو أبنائهم وه
 أحدهم.

و�ین الحین واآلخر نقرأ في هذه الصــحف �عض التفاصـــیل  
ــئة عن المخدرات و�الذات ما یتعلق   ــي العائل�ة الناشــ حول المآســ

أ�شــــــــــــع الجرائم   رتكبوا إ �فت�ات وقعن ضــــــــــــح�ة اإلدمان أو أبناء 
 والسرقات في سبیل شراء المخدرات. 

أكملها لكانت الصـــــــــــحف  ولوال الخوف من انه�ار عائالت � 
نشـرت األسـماء وأفاضـت في التفاصـیل ولكنها خیرًا تفعل عندما 

قصــص اإلدمان والمخدرات في مصــر    إلى تشــیر �الحد األدنى 
 وهي قصص أغرب من الخ�ال. 

والمهر�ین فإن الصــــــحف  ولكثرة هذه األخ�ار عن المخدرات 
تنشـــــرها في صـــــفحات داخل�ة علمًا �أن الخبر ال�ســـــ�ط بین هذه  

ولى  ألخ�ار �ســــتحق أن �كون الخبر الرئ�ســــي في الصــــفحة األُ ا 
 لو أن ذلك �ان في أي بلد مثل بر�طان�ا. 

وفي خطا�ه الذي ألقاه لمناســـــــــ�ة عید العمال یوم األول من  
ــني م�   1989 ) مایو (   أ�ار  ارك عن اإلدمان  تحدث الرئ�س حســــــــــ

ــرة  ــ�حت �ارثة تهدد األســـــــ كظاهرة في مصـــــــــر وقال إنها "أصـــــــ
ــر�ة...".  ــل الحال �الرئ�س م�ارك  المصــــــــــ أن    إلى وعندما تصــــــــــ

یتحـدث في خـطاب عـید العـمال عن ـظاهرة اإلدـمان والمخـدرات  
فهذا معناه أن علینا أن نتصــور مدى خطورة األمر، خصــوصــًا  

ــكلة  ــّنفها �ارثة ولم تعد مشــ ، منها أن الرئ�س أمر  أن الرئ�س صــ
  الصــفحات األولى   إلى بنقل هذه الكارثة من الصــفحات الداخل�ة 
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تســـــــــــاع نطاق  � أوضـــــــــــح أمرًا �الغ األهم�ة، وهو أن المخدرات و 
اإلدمـان وتعـدد أنواع المخـدرات �ـاتـت تؤثر على ســـــــــــــمعـة البلــد  

 . الُحْكم و 
مشــــكلة ول�س  إســــتمرار وفي الماضــــي �انت المخدرات في  

ــفة تعا  ــرًا أن صـ ــري سـ ــقة �المصـ درجة    إلى طي المخدرات ملتصـ
ــذهبون �جر�  ــدرات یــــ ــاطون المخــــ ــذین ال یتعــــ ـــ ــذین  أن اـل ـــ رة اـل

 یتعاطونها. 
ولكن هذه المشــكلة بدأت تتفاقم �عد هذه النقلة الصــاعقة في  
الحـ�اة المصـــــــــــــر�ة على یدي الرئ�س (الراحل) أنور الســـــــــــــادات 

 والمستمرة حتى اآلن. 
كي منغلق على  شـــــــــــــترا نتقـــــال من مجتمع إ ونعني بهـــــا اإل 

ــائع األجنب�ة وال تكون ف�ه الفوارق حادة بین الغني والفقیر   ال�ضــــ
 نفتاحي ال ضوا�ط ف�ه. إ مجتمع   لى � و 

نفتاحي أوجد حلوًال للمشــــاكل في مصــــر  ولو أن المجتمع اإل 
نفتــاح لم �حــل شـــــــــــــیئــًا وأوجــد طفرة  لكــان األمر مقبوًال، لكن اإل 

�اة ال قدرة حد أن المـصري �ات یواجه ح   إلى مـصطنعة وـصلت  
قیداتها. و�ـسبب توافر المال من جهة وعدم  ع له على مـشاكلها وت 

خرى، فضـــــــــــــًال عن تـحد�ات الحـ�اة ا�ط من جـهة أُ وجود ضـــــــــــــو 
العصـــــــــر�ة بدأت ظاهرة المخدرات تنتشـــــــــر في أوســـــــــاط العائلة 

نتشـــارها ســـر�عًا نت�جة المشـــاكل الیوم�ة إ المصـــر�ة نفســـها. و�ان  
 ز�ادة األسعار.   إلى المواصالت   إلى من السكن 

المخدرات وز�ادة األســـــــعار وز�ادة الســـــــكن    إلى و�اإلضـــــــافة 
نو�ًا فإن هنالك ضــــــــــــغوط البنك الدولي الذي  �معدل ملیون ـســـــــــــ 

م  كْ �طـاـلب ـ�اإلصـــــــــــــالحـات. ولكن أي إصـــــــــــــالحـات �مكن للحُ 
ــري أن �حققها أمام   ــراء الظواهر الثالث: ز�ادة  إ المصــــــــ ــتشــــــــ ســــــــ

اید على المخدرات  الســـــــــــكان �شـــــــــــكل ال مثیل له، واإلق�ال المتز 
ــتهالك �طر�قة ال تتناســــب على اإلطالق،  �شــــكل مخ�ف واإل  ســ

 فرد وال مع إمكانات الحكومة. ال مع دخل ال 
ع  ت قط أن �ــل هــذه األمور تحــدث في وقــ  نت�ــاه والالفــت لإل 

ــر  العرب �عد    إلى الرئ�س م�ارك ثالثة أر�اع طر�ق العودة �مصـ
ــدر�جي لإلجراءات التي  ــذت في حق إ الزوال التــــ النظــــــام  تخــــ

نفراده �صــلح مع إســرائیل. و�عد أ�ام ســیتم وفقًا  إ المصــري نت�جة 
ــارك لتفاهم مبدئي  ــأن إنجاز الر�ع المت�قي عندما �شـ في هذا الشـ

ــة   ــة العر��ـــ ــال القمـــ ــد الفطر في أعمـــ ــد عیـــ ــارك �عـــ الرئ�س م�ـــ
في الدار الب�ضـاء ثم في أعمال القمة العر��ة العاد�ة  اإلسـتثنائ�ة 

ــم  ــوِّ  في الر�اض �عد موســــــــ ش الحج المقبل الذي نتمنى أال تشــــــــ
�ة  واءه الطیِّ ي أج یران اإل  الُحْكم التناقضـــــات الســـــائدة في صـــــفوف  

�فضل الرعا�ة المتواصلة من الق�ادة السعود�ة لهذا الموسم الذي  
 یؤدي ف�ه المسلم فر�ضة العمر. 

ــتعود. أخیرًا   إلى ونأتي  ــر سـ ــ�ة وهي أن مصـ ــاسـ النقطة األسـ
أ�عدتها منه �ضــع ســنوات القمة العر��ة  مكانها الذي    إلى ســتعود 

. ولكن هــل  وهي إحــدى أهم القمم العر��ــة  1978في �غــداد عــام 
ستطاعتها أن تقود �طر�قة أو أخرى وهي في الوضع  إ �كون في  

اـلذي هي علـ�ه، حـیث إن البـنك اـلدولي �ضـــــــــــــغوـطه الكثیرة من  
ســـــــــتهالك وز�ادة الســـــــــكان من  أمامها والمخدرات وتصـــــــــاعد اإل 

هي في حـــالهـــا هـــذه مثـــل حـــال بن ز�ـــاد وجنوده، مع  ورائهـــا. و 
طاع أن �جترح معجزة  ست عت�ار أن طارق بن ز�اد إ األخذ في اإل 

 جتراح مثلها. إ ال ندري إذا �ان الرئ�س م�ارك قادرًا على  
ــر في   ــكان�ة �انت ســــالحًا في ید مصــ و��قى أن الكثافة الســ

ن  الماضـي. ولعل �ثیر�ن یتذ�رون ��ف أن الرئ�س السـادات �ا 
ــودان هما نصـــــف األمة العر��ة. أما اآلن   ــر والســـ یردد أن مصـــ

طیل األلغام المزروعة في منطقة  وفي ضــــــوء الوفاق الدولي وتع 
الشــــــــرق األوســــــــط فإن الكثافة الســــــــكان�ة �اتت عبئًا. و�ات من  

�ة مع  المصــري أن تكون عالقاته غیر طیِّ   الُحْكم الصــعب على  
ــدول العر��ـــة المقتـــدرة مخـــافـــة أن ینعكس  ــة  اـل ــك على العمـــاـل ذـل

المصــــــــــر�ة في هذه الدول. ألن معنى هذا یتدفق على مصــــــــــر  
 ندها تحدث الكارثة �الفعل. �ضعة مالیین وع 

ستهالك الذي ال قدرة المخدرات واإل   إلى وهذه الكثافة إضافة  
للدولة على مواجهة متطل�اته ســـــــتجعل البلد العر�ي األول غارقًا  

ستثمارات العر��ة  وستجعل ورقة اإل في �حر مشاكل ال حل لها،  
المصــــري ورقة غیر مجد�ة، ألنه عندما  الُحْكم التي یتطلع إلیها 

ــه  ــتثمر العر�ي أن رئ�س الدولة في مصـــــــــر نفســـــــ یالحظ المســـــــ
یتحدث بهذه المرارة عن مشــــــــــاكل المخدرات والكثافة الســــــــــكان�ة  

ــینظر واإل  ــیتردد. وســ ــتهالك والمواصــــالت فإنه ســ ــر    إلى ســ مصــ
الســودان وال یدرجها في قائمة األماكن المناســ�ة    إلى مثلما ینظر 

 ستثمار. لإل 
العرب. وهي على    إلى د  وتكرارًا إن مـصر على أه�ة أن تعو 

موعــد �عــد أ�ــام في المحطــة األخیرة لرحـلـة العودة التي �ــانـــت 
 شاقة �الفعل. 

 ولكن أن تعود شيء. وأن تقود شيء آخر.  
األســ�اب    إلى   والشــك في مســألة الق�ادة �شــكل أو آخر �عود 

التي أوردـناهـا. وفي ضـــــــــــــوء مـا �حـدث في الصـــــــــــــین واإلتحـاد 
ــك في  ثیرة یتبین لنا أن خرى � الســـــــــــوف�اتي والهند ودول أُ  الشــــــــــ

 محله.

 1989) مایو( أیار 15 -لندن ". التضامن" مجلة
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 مفتي المعتدلین 

خرى ینتصـــــــــــــر غیالن التطرف والتعصـــــــــــــب على مرة أُ 
 حمائم السالم.

خرى یوجه دعاة الشـــــر وال�غضـــــاء رســـــالة مكتو�ة  ومرة أُ 
 �الدم خالصتها أن ال مكان للمعتدلین في لبنان.

ــًا في مرمى الفر�ق   خرى ومرة أُ  ــدفــ ــة هــ ــل الفتنــ تســــــــــــــجــ
 الحر�ص على لبنان الواحد المتعا�ش المتوازن.

ــادثـــة التي أودت یوم   ــات �مكن تلخ�ص الحـ ــذه الكلمـ بهـ
ــاضــــــــــــــي  ــاء المــ ــار 16الثالثــ ــایو ̸أ�ــ ــاة مفتي  �ح 1989 مــ �ــ

 الجمهور�ة اللبنان�ة الش�خ حسن خالد.
الفعـل  إلىخوا ســـــــــــــــ�ارة المفتي ال یتطلعون إن اـلذین فخّ 

رْد الفعــل، �معنى أن ح�ــاة هــذا الشــــــــــــــ�خ الجلیــل  إلى�نمــا و 
رد الفعل  إلىل�ســت األســاس �النســ�ة إلیهم، و�نما یتطلعون 

 الذي یر�دونه أكثر ســــوادًا وأكثر دمو�ة. بل إنهم �أملون في
األبــد  إلىأن تتــأجج نــار الحقــد وتســــــــــــــود الهمج�ــة و�توقف 

 ه.ن �مثلعتدال الذي �ان الش�خ حسن خالد مَ صوت اإل
الشــــــ�خ حســــــن خالد، المفتي   إغت�الأن   والالفت لإلنت�اه

عتــدال. �حــدث في المعتــدل أو مفتي المعتــدلین أو مفتي اإل
على أه�ــة   اإلســــــــــــــتثنــائ�ــةالوقــت الــذي �ــاتــت القمــة العر��ــة 

في الــدار الب�ضــــــــــــــــاء توطئــة لعقــد القمــة العــاد�ــة  نعقــاداإل
�خ غـتالوا الـشـــــــــــــ إ المؤجـلة في الرـ�اض. وهـذا �عني أن اـلذین 
، ال یر�دون  غت�الحســـــــن خالد، و�ال�شـــــــاعة التي تم فیها اإل

همــــا إنمــــا من دون أو على األقــــل عقــــد نعقــــادن اإلللقمتیْ 
الخروج بنتائج حاســـــــــــــمة لمصـــــــــــــلحة إ�جاد حل للمشـــــــــــــكلة 

 اللبنان�ة.
 إلىومن المؤ�د أن الشــــ�خ حســــن خالد ما �ان لینضــــم 

ــ�قوه من رموز اإل ــید �رامي قافلة الذین سـ  إلىعتدال من رشـ
ــالح لو �ان هذا الشـــ�خ الجلیل متشـــددًا، ولكن  صـــ�حي الصـ

قـاده الراســــــــــــــخ أن عتإ عتـدال وفي الرجـل آثر ال�قـاء رمزًا لإل 
 عتدال هو الحل.اإل

 إغت�الن �مكن أن �كون وراء ونجد أنفســــــنا نتســــــاءل: مَ 
مفتي المعـتدلین؟ وال موجـب للتكهن �ثیرًا. إن اـلذین یرـ�دون  

م الذین أنهوا ح�اة هذا الشــ�خ للحرب في لبنان أن تســتمر ه
الجلیـل وفي مخططهم الجهنمي أن �كون "الثالثـاء األحمر" 

قـاء للـدم من أي یوم دموي آخر في تـار�خ ســــــــــــــتـســـــــــــــ إأكثر 
 قتتال ال�شع في لبنان.األر�عة عشر عامًا من اإل

ــن خالد �ان إنذارًا  إغت�الو��قى أن  ــ�خ حســــ المفتي الشــــ

غر�ة    إلىنحاز ورســـــــــــالة. إنذار لكل صـــــــــــوت معتدل �أن ی
التعصـــــــــــب التي تشـــــــــــهد أدغالها حر�ًا في منتهى الهمج�ة. 

ــالة  ــتثنائ�ةاإلالقمة العر��ة   إلىورســـــ ــاء  ســـــ في الدار الب�ضـــــ
خالصــــــــــــــتهــا أن على أهــل القرار العر�ي أن �حزموا األمر 
اآلن أو في قمة الر�اض مخافة أن �صـــ�ح الوضـــع اللبناني 

ــًا علیهم �عدما �ان حتى لحظة  ــ�خ  إغت�الكابوسـ المفتي الشـ
ــ�ة   ــكلة یتم التعامل معها �الدیبلوماســـ ــن خالد مجرد مشـــ حســـ

 والسعي الحمید.

 1989 )مایو(أیار 22 -لندن ". امنالتض" مجلة

     

   إلىمن عبد المنعم ر�اض .. 
 ستشهاد �جد�ةاإلعدنان خیر هللا 

ســمها مضــیئة �ســتقر إ في تار�خ العســكر�ة العر��ة رموز
 أمثولة لآلخر�ن.  إلىفات أصحابها في الوجدان وتتحول ص

ومن هذه األمور على ســـبیل المثال ال الحصـــر الفر�ق   
)  مارس( آذار 9ســــــــــــــتشــــــــــــــهد یوم إعبد المنعم ر�اض الذي  

ســـــــــــــتنزاف على الجبهة المصـــــــــــــر�ة.  إلخالل حرب ا  1969
هللا وز�ر الــــدفــــاع العراقي الــــذي  والفر�ق أول عــــدنــــان خیر

ــتقلها یوم قضـــــى في حادثة ســـــقوط طائرة هل�كو�تر � ان �ســـ
 .1989 )مایو( أ�ار 5الجمعة 

نجد هنالك القائدْین ن وعند التأمل في شــــــــــخصــــــــــ�ة هذیْ 
 أوجه ش�ه �ثیرة.

 هما على درجة عال�ة من الثقافة العسكر�ة. 
 و�الهما على درجة عال�ة من نكران الذات. 

ــ�ة.    إلى و�الهما �ان �عني الكثیر �النســــــ�ة  ــ�اســــ الق�ادة الســــ
ــا  عبـــد  ــاض �ـ ــالنســـــــــــــ�ـــة  ن المنعم ر�ـ   جمـــال  إلى �عني الكثیر �ـ
ام   إلى هللا �عني الكثیر �النســـ�ة  الناصـــر. وعدنان خیر  عبد    صـــدَّ

 حسین. 
  اإلفتراض ولو �ان القائد العســـــــــكري من النوع العادي لجاز  

أن المسألة طب�ع�ة. أما عندما �كون هذا القائد من النوع�ة غیر  
  إلى فهذا مؤـشر  التقلید�ة و�عني قائد عـسكري �النـس�ة إل�ه الكثیر 

 ن تفهمه. سْ أنه �عول على هذا القائد �سبب خبرته و�خالصه وحُ 
ومثلمــا أن عبــد المنعم ر�ــاض ســـــــــــــطر الكلمــة األخیرة من  

 عطاء أ�ضًا. تار�خه العسكري وهو في ذروة ال 
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المنعم ر�اض   و�الهما رحل وهو في ســـــــــن الشـــــــــ�اب. عبد 
 ر�عین. هللا �ان في التاسعة واأل  كان في الخمسین، وعدنان خیر 

و�الهما رحل �عدما أعطى الوطن الكثیر �معنى أن العطاء 
لم �قتصــــــــر على الح�اة و�نما تضــــــــمن أمثوالت ما أحوجنا إلیها  

�اض هي أن القائد العسكري  المنعم ر  األمثولة التي أعطاها عبد 
مكانه الطب�عي مع جنوده �صی�ه ما �صیبهم ومثل هذه األمثولة 

القاتمة التي علقت في األذهان  كانت ضــــــرور�ة إلزالة الصــــــورة 
حیـــث إن القـــادة  1967 یونیو  5 �عـــد اـلــذي جرى خالل حرب 

العســـــــــــــكر�ین غادروا أرض المعر�ة �الســـــــــــــ�ارات وتر�وا الجنود 
ــحرا  ء. ومن الطب�عي أنه عندما �ســـــــــــتشـــــــــــهد  هائمین في الصـــــــــ

المنعم رـ�اض وهو رئ�س أرـ�ان الج�ش المصـــــــــــــري داخـل   عـبد 
الناصــــــــر الذي   ك ســــــــ�حقق لعبد خندق �فعل قذ�فة مدفع فإن ذل 

كانت شــــــــــــو�ة الهز�مة ما زالت تدمي خاصــــــــــــرة زعامته األكثر  
حت�ــاجــًا لــه وهو رْفع معنو�ــات النــاس والتــأكیــد لهم �ــأن حرب إ 
ســـتكمال  إ ضـــ�عة وقت وأنه جاد �الفعل في  ســـتنزاف ل�ســـت م إل ا 

إعادة بناء القوات المســــــــلحة والثأر من الهز�مة. ولقد تحقق ذلك  
المنعم ر�اض في   ســتشــهاد عبد إ ذ�ع ن�أ ه �عدما أُ �الفعل حیث إن 

ــر�ین والعرب روح   ــفوف المصــــ ــادت صــــ الخندق ومع الجنود ســــ
 معنو�ة ال مثیل لها و�اتت الثقة �النفس أكبر. 

هللا فهي أن   ة التي أعطــاهــا رحیــل عــدنــان خیر أمــا األمثولــ 
نتهــت وال �عني أنــه ال  إ وْقف إطالق النــار ال �عني أن الحرب 

خط وعلى طول   إلى في التنقــل من خط  رار ســـــــــــــتم موجــب لإل 
دة لتفقد القوات التي تســـــتر�ح. وفي الوقت نفســـــه أن  ئ الجبهة الها 

  إلى نتقـــال �ـــالتفكیر وعلى الفور وْقف إطالق النـــار ال �عني اإل 
 مرحلة ما �عد الحرب. 

ومثلما أن الحزن في مصــــــــــر شــــــــــمل المســــــــــؤول والمواطن 
عم الر�اض �ان  المن  العادي على حد ســواء على أســاس أن عبد 

رمز خطوة یتطلع الشــعب إلیها وهي خطوة األخذ بثأر الهز�مة،  
والمواطن هللا ـشمل �ذلك المـسؤول  فإن الحزن على عدنان خیر 

العادي على حد ســــواء على أســــاس أن الفر�ق عدنان �ان رمز  
الج�ش اـلذي حقق �شـــــــــــــجـاعـة وتضـــــــــــــحـ�ة داـمت ثـمانـ�ة أعوام  

 صمودًا وانتصارًا. 
ات القلیـلة التي �ـجد الـمدنیون والعســـــــــــــكر�ون  ولعلـها من المر 

أنفســـــــــــهم في حالة حزن واحدة على قائد عســـــــــــكري و�حیث إن  
على مســـتوى الوطن. �ذلك لعلها   رحیل هذا القائد �عتبر خســـارة 

ــب   ــانـ ــًا من جـ ــا الحزن حق�ق�ـ ــة التي �كون فیهـ من المرات القلیـل
الناس على إنســـان �عرفون أفعاله وصـــفاته ول�س �ســـبب معرفة 

 یته. شخص 
ولـقد �ـان من الســـــــــــــهـل لمس هـذا الحزن العفوي في نفوس 

 الناس في مصر ثم لدى أي عر�ي على عبد المنعم ر�اض. 
لحزن العفوي في نفوس الـناس في العراق وـ�ذـلك لمس ـهذا ا 

 هللا.  ثم لدى أي عر�ي على عدنان خیر 
ــا على   ــارجهـــ ــل مصـــــــــــــر وخـــ ــا أن حزن العرب داخـــ و�مـــ

الرئ�س    إلى ـقد�م واـجب العزاء المنعم رـ�اض ـ�ان نوـعًا من ت  عـبد 
الناصـــر فإن الحزن على عدنان خیرهللا �العفو�ة التي ظهر   عبد 

ام الرئ�س   إلى واجب العزاء علیها �ان أ�ضًا نوعًا من تقد�م    صدَّ
 حسین. 

ــًا أن �كون   ولعلها من المرات القلیلة ونكاد نقول النادرة أ�ضــــ
�س اـلدولــة  هـذا الحزن �ـالنوع�ــة التي هو علیهــا على رغم أن رئ 

 �ع�ش حالة أحزان طوال سنوات. 
ــًا أن �كون   ولعلها من المرات القلیلة ونكاد نقول النادرة أ�ضــــ

لتي هو علیهــا على رغم أن رئ�س اـلدولــة  هـذا الحزن �ـالنوع�ــة ا 
 �ع�ش حالة أحزان طوال سنوات. 

نطـ�اـعات القول إن النـهاـ�ة الكر�ـمة هي  و��قى خـتاـمًا لـهذه اإل 
ــ�ة أكثر ما �حلم �ه اإل  ــان. و�النسـ ــكري إنه ل�س    إلى نسـ قائد عسـ

 هنالك أكرم من رحیله ��طل. 
المنعم  ســتشــهد الرجل األول في الج�ش المصــري عبد إ ولقد  

�اض قبل عشــــــــر�ن ســــــــنة وهو داخل خندق فكان الحزن عل�ه  ر 
كبیرًا وأكبر مما لو �ان توفي في ظرف عادي. و�عد عشــــــــــر�ن  

دنان خیرهللا وهو  ســنة تتكرر �طولة من النوع نفســه و�ســتشــهد ع 
عشـــــــ�ة یوم   إلى عائد من مهمة شـــــــاقة و�ختاره هللا ســـــــ�حانه وتع 

ــاه الكثیر إنت م�ـــارك و�عـــد  ــذي أعطـ ــارًا  أن حقق الج�ش اـل صـــــــــــــ
 عتزاز. س�ستمر موضع اإل 

و�كفي االثنـان مجـدًا أن الحزن على �ـل منهمـا �ـان عفو�ــًا 
  القاعدة، األمر الذي �عني أن الواحد   إلى و�ان صادقًا من القمة 

منهما �ان رمز قضـــــــــــ�ة عامة ولم �كن مجرد رئ�س أر�ان �ما  
المنعم ر�ــاض أو وز�ر دفــاع ونــائــب القــائــد العــام   هي حــال عبــد 

 هللا.  ال عدنان خیر كما هي ح 
ــكر�ان متمیزان في ظل ق�ادتیْ  ــیتیْ قائدان عســـــــــ ــ�اســـــــــ ن  ن ســـــــــ

ن وظروف �الغة الصــــــــــعو�ة �ســــــــــتشــــــــــهدان �كل الجد�ة متمیزتیْ 
ًا وعفو�ــًا. بهــذه الكلمــات �مكن  قــ و�كون الحزن علیهمــا صـــــــــــــــاد 

المنعم ر�ـاض في ظـل زعـامـة جمــال   ختصــــــــــــــار ســـــــــــــیرة عبــد إ 
ام الناصر وعدنان خیرهللا في ظل زعامة  عبد   حسین.  صدَّ

 1989 )مایو( أیار 22 -لندن ". التضامن" مجلة

     



261 
 

 الوفاق محل القض�ة

ولى التي تنعقــــد فیهــــا قمــــة عر��ــــة �عــــد  لعلهــــا المرة األُ 
 اإلقل�مي والدولي.ن األهم�ة على الصعیدیْ ظروف �الغة 

ولى التي تنعقــــد �عــــد وْقف إطالق النــــار بین  فهي األُ 
 .�یرانالعراق و 

ــدم تمكین وهي األُ  ــاح العراق في عـ ــد نجـ  الُحْكمولى �عـ
 ي من فْرض شروطه على المنطقة.یراناإل

ــكري العراقي المهم الذي وهي األُ  ولى �عد اإلنجاز العســــ
  في مواز�ن القوى.أحدث تبدًال جذر�اً 

ــد توزُّ األُ  وهي ــل  ولى �عـ ــالم العر�ي على ثالث �تـ ع العـ
هي: �تلـــة مجلس التعـــاون لـــدول الخل�ج العر��ـــة ومجلس 

تحاد المغرب العر�ي. وأغلب الظن أنه لن �التعاون العر�ي و 
تكون هنــالــك �تلــة را�عــة ألن الــدول العر��ــة ال�ــاق�ــة خــارج 

ــوع�ة،   عند توافر ،الكتل مكانها الطب�عي الظروف الموضــــــــــ
مجلس التعاون العر�ي. وهذه الدول هي: ســــور�ا ولبنان هو 

وجیبوتي والصــــومال وال�من الجنو�ي والســــودان وفلســــطین. 
ــاس أن هـذه اـلدول قر�ـ�ة عـاطفـ�ًا من  ونقول ذـلك على أســــــــــــ

 إلىمجلس التعــاون الخل�جي والعر�ي وقر��ــة موضــــــــــــــوع�ــًا 
وعـــاء الرحـــب مجلس التعـــاون العر�ي الـــذي هو �مثـــا�ـــة ال

�عابها في حین ال مكان لهذه الدول في مجلس  ســـــــتالمه�أ إل
 التعاون الخل�جي.

ولى �عدما  في الدار الب�ضــــاء هي األُ  اإلســــتثنائ�ةوالقمة  
أخذت الق�ادة الفلســــــــطین�ة على نفســــــــها أن تتحول من ثورة  

دولة وتعتمد الدیبلوماســــــــــ�ة التي ال نها�ة لمرونتها بدًال   إلى
 �ة العمل الثوري.من التمسك �حرف

داخــل األرض  نتفــاضـــــــــــــــةاإلولى �عــدمــا حققــت ألُ وهي ا
 اإلعجاب. إلىالمحتلة صمودًا یدعو 

ولى �عد وصـول جورج بوش أول رئ�س أمیر�ي  وهي األُ 
ــداقات عم�قة مع عدد �بیر من القادة العرب منذ أن  له صـــ

 إلىم منصـب رئاسـة المخابرات األمیر��ة، والذي یتطلع تسـلَّ 
ــلفه الرئ�س دور تار�خي رونالد ر�غان مجدًا  �عدما حقق ســــــــ

 كبیرًا ودورًا تار�خ�ًا بتحق�قه الوفاق مع اإلتحاد السوف�اتي.
ولى �عـدمـا �ـاتـت توجهـات الق�ـادة الســــــــــــــوف�ـات�ـة  وهي األُ 

درجة التأكید �أنها ال تر�د   إلىأكثر وضــــــوحًا و�ات معروفًا  
أن تمــارس لع�ــة صــــــــــــــراع النفوذ وفي یــدیهــا �عض األوراق 

 لعر��ة.ا
مكانها في الجامعة   إلىولى �عد عودة مصــــــــــر وهي األُ 

 العر��ة على أمل أن تستعید مكانتها �عد اآلن.
في   قتصــــــــاد�ةاإلولى �عدما وصــــــــلت التحد�ات وهي األُ 

 درجة الخطر. إلىالعالم 
فـإن قمـة عر��ـة تنعقـد �عـد �ـل هـذه األحـداث ذلـك و�زاء 

جحـة �كـل مـا في ال�ـالغـة األهم�ـة من المهم أن تكون قمـة ـنا
 كلمة النجاح من معنى.

فهل أن هذا النجاح ســــــــــــــ�حدث و�حیث تصــــــــــــــ�ح القمة 
في الدار الب�ضــــــاء حدثًا مهمًا و�أهم�ة   اإلســــــتثنائ�ةالعر��ة 

 األحداث التي س�قتها وأشرنا إلیها؟
وهل أن هذه القمة ســـــــــــتز�ل حالة اإلح�اط التي تســـــــــــود  

 الخل�ج؟ إلىالصفوف العر��ة من المح�ط 
عتماده في التحضـیر للقمة أوحى  إ سـلوب الذي تم إن األ

ــتبدأ �عد  �أن مرحلة جدیدة من العمل العر�ي المشـــــــــترَ  ك ســـــــ
التفـاؤل، لكن المشــــــــــــــكلـة هي في مـا   إلىهـذه القمـة وتـدعو 

 ی�طن ال�عض ول�س في ما �ظهرون من مواقف.
ــاء  ن الــذین او�ذا أثبتــت اللقــاءات بین الملوك والرؤســـــــــــــ

ع�ــة فهــذا �عني أن �ــاتوا أكثر واقعتــدنــا علیهم �فعلون ذلــك إ 
ولى في تــــار�خ القمم العر��ــــة، �ــــأن هؤالء أقروا، وللمرة األُ 

الوفاق هو القضـــــــــ�ة �عدما أخذ الفلســـــــــطینیون على عاتقهم  
أمر القضــ�ة التي �انت محور الخالفات والصــراعات طوال 
ثالثین ســـــــنة، ونعني بها القضـــــــ�ة الفلســـــــطین�ة التي لم تعد  

 عر�ي.عبئًا على أي طرف 
إن القمم العر��ة في الماضــي �انت قمم القضــ�ة  وتكراراً 

األســـــــاســـــــ�ة التي هي القضـــــــ�ة الفلســـــــطین�ة. و�ســـــــبب �ثرة  
ــراعات تحدث  اإل ــأنها �انت الصــــــــ ــیر في شــــــــ جتهاد والتفســــــــ

 وتتزاید یومًا �عد آخر.
ــ�اســـــ�ة عاد�ة    إلىأما وقد تحولت هذه القضـــــ�ة  حالة ســـ

ضــ�ة  طب�عي لتلك القفإن الوفاق العر�ي �صــ�ح هو البدیل ال
ــأنه أن �فید الصــــ�غة التي  فضــــًال عن أن هذا الوفاق من شــ

 ختارها الفلسطینیون لحالتهم.إ
  اإلستثنائ�ةو��قى أن هذا اإلجماع الذي تمیزت �ه القمة  

ــئًا عن القناعات الجدیدة   ــاء قد �كون ناشـــــــ في الدار الب�ضـــــــ
وأن تر�ـث ال�عض في اإلقرار بهـا ال �عني أن هـذه الحق�قـة  

قة أن الوفاق هو البدیل للقضـــ�ة وأنه ال مرفوضـــة وهي حق�
 ن ی�طنون غیر ما �ظهرون.مجال �عد اآلن لمَ 

 1989) مایو( أیار 29 -لندن ". التضامن" مجلة
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 هل هي خطة لدعم الواقع�ة العر��ة؟

مـا الـذي �جعـل قمـة عر��ـة تنجح ومـا الـذي �جعـل قمـة  
 عر��ة تتعثر؟

ـ�اإلجـماع و�جـعل قـمة  �ـ�ة تنعـقد وـما اـلذي �جـعل قـمة عر 
 عر��ة تنعقد �األكثر�ة؟

وما الذي �جعل قمة عر��ة �غیب عنها رجال الصــــــــــــف 
األول و�نیبون عنهم فیها رجال الصـف الثاني وأح�انًا رجال 

 الصف الثالث أو األقل رت�ة؟
ــاؤالت وغیرها �مكن اإلجا�ة عنها على النحو  هذه التســـــــ

 اآلتي:
�ــاإلجمــاع. أمــا لمــاذا تم عقــدهــا  تنجح القمــة العر��ــة إذا

تنجح فألن الملوك والرؤسـاء ال �شـار�ون �اإلجماع في قمة 
 إذا �انوا متأكدین من أنها ستنجح. إالَّ 

ــار�ون فیها لن تترتب ــ�شـــ   وتنجح القمة إذا �ان الذین ســـ
لتزامـات ال ـقدرة لهم على اإل�ـقاء بهـا ســــــــــــــواء �ـاـنت علیهم إ
جـ�ات  اســـــــــــــــ�ة أو والتزامـات عـ�ارة عن مواقف ســــــــــــــ�ـ هـذه اإل

 المساندة المال�ة.
ــمة   وتنجح القمة إذا أمكن التوفیق بین أطراف متخاصـــــــــ

إذا �ـانـت هـذه  وفي العـادة أن مثـل هـذا األمر ال �حـدث إالَّ 
األطراف �ــاتــت ترى أن الخالف بینهــا لم �عــد من المجــدي 

 ه.إستمرار 
وتنجح القمة إذا �ان طرفا أي خالف سـ�طو�ان صـفحة  

یـبدو أي طرف ـ�أـنه تراجع أو  من دون أن الخالـفات بینهمـا
 هز�مة معنو�ة �الطرف اآلخر. ألحق 

ســــــــتطاعت األطراف المتخاصــــــــمة أن إوتنجح القمة إذا 
تـأخـذ �ـالقـاعـدة التي تقول إنـه في العالقـات بین الـدول ل�س  

 هنالك ود دائم ول�س هنالك خالف دائم.
وتنجح القمة إذا ضـــــــــاقت شـــــــــقة الخالفات. أما إذا حل 

نجــازًا �بیرًا ول�س فقــد مجرد نجــاح. وتنجح  م الكــامـل إالتفــاه
ــاء ـ�أن أحـدًا ال یرـ�د فْرض إالقمـة إذا  قتنع الملوك والرؤســــــــــــ

ه�منـة على آخر وال یر�ـد هـذا الطرف أن �ـأخـذ من ذاك أو 
طط هـذا الحـاكم تهـدیـد ذـلك الحـاكم لســــــــــــــبـب أو ل�س في خُ 

 آخر.
عتبر الطرف الذي على ســـــــــــــ�اســــــــــــــته  إ وتنجح القمة إذا 

المآخذ أن هذه الســــــ�اســــــة �اتت مرفوضــــــة تمامًا  ثیر من الك
في هذه الســ�اســة   ســتمرارمن جانب الناس، و�التالي فإن اإل

 من شأنه تعر�ض مصالح النظام للخطر.

وتنجح القمة إذا ضـــــــــاقت شـــــــــقة الخالفات. أما إذا حل 
التفــاهم الكــامــل محــل هــذه الخالفــات فــإن ذلــك �كون إنجــازًا 

 جاح.كبیرًا ول�س فقط مجرد ن
قتنع الملوك والرؤســـــــــــــــاء �ـأن أحـدًا ال إنجح القمـة إذا وت

یر�ـد فْرض ه�منـة على آخر وال یر�ـد هـذا الطرف أن �ـأخـذ  
من ذاك أو ل�س في خطط هــذا الحــاكم تهــدیــد ذلــك الحــاكم 

 لسبب أو آخر.
عتبر الطرف الذي على ســـــــــــــ�اســــــــــــــته  إ وتنجح القمة إذا 

تمامًا   الكثیر من المآخذ أن هذه الســــــ�اســــــة �اتت مرفوضــــــة
في هذه الســ�اســة   ســتمرارمن جانب الناس. و�التالي فإن اإل

 من شأنه تعر�ض مصالح النظام للخطر.
ــاقت رقعة التحالفات التكت�ك�ة التي  وتنجح القمة إذا ضــــ
تقوم على صراع القوى. أما إذا حدث في الوقت نفسه نشوء 
صـــ�غة تحالفات من النوع الذي �ســـتهدف التنســـیق والتعاون 

ة التكافؤ وعدم الطمع (مجلس التعاون العر�ي دضـــــــــمن قاع
على ســــــــــــــبـیل المـثال) ـفإن األمر ال �عود مجرد نجـاح و�نـما 
ــاء تمت والدة  أ�عد من ذلك �كثیر. وقبل قمة الدار الب�ضـــــــــــ

ن بدل المجلس الواحد وهما "مجلس التعاون العر�ي" مجلســـیْ 
ــاتیْ إو" ــذي �عني أن هــــ ــاد المغرب العر�ي" األمر الــــ ن تحــــ

ن مهـــدتـــا الطر�ق أمـــام أي نجـــاح تحققـــه قمـــة الـــدار الوالدتیْ 
 الب�ضاء.

 هذا على صعید ��ف تنجح القمة.
ــا    ــا إنمـ ــاهـ ــاب التي أوردنـ ــا ��ف ال تنجح فلألســــــــــــــ�ـ أمـ

ــافة  ــة إضـــــــــ ــ�اب التي تتفرع عن  إلىمعكوســـــــــ �عض األســـــــــ
 األس�اب الرئ�س�ة.

ــتثنائ�ةلقد نجحت القمة  ــاء منذ   اإلســـــــــ في الدار الب�ضـــــــــ
ا أنها سـتنعقد وتعززت مظاهر النجاح هاللحظة التي تأكد فی

عندما لم �قاطعها أحد. وتأكد أنها ســتنجح و�نســ�ة �برى ما 
دام شارك فیها الذین �مكن أن �شكل غ�اب أحد منهم عنها 

 نتكاسة نسب�ة لها.إ
و��قى أن الملوك والرؤســاء العرب قرروا، �ل بینه و�ین  

ــه، أن تنجح القمة ألن الظروف الدول�ة تحتم ذ ك. و�ذا لنفسـ
الســــــــــــــوف�ــاتي واإلجمــاع األورو�ي  -كــان الوفــاق األمیر�ي 

على تــأییــد هــذا الوفــاق ال �عتبر ذلــك األمر المثــالي الــذي 
 یوجب إنجاح مؤتمرهم فما هو األمر المثالي إذن؟

ــقط  الذي �مكن   اإلفتراضوعندما نقول ذلك فإننا ال نســــــ
شـكل لنجحت �ا اإلسـتثنائ�ةتلخ�صـه �القول إن القمة العر��ة 

اـلذي نجحـت ف�ـه ألن القوى اـلدول�ـة لم تتـدخـل إلفشــــــــــــــالهـا. 
ــا ألن هـــذه القوى  ــأنـــت  إوذلـــك �حـــدث للمرة األولى ر�مـ طمـ
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أن الواقع�ة العر��ة تجاه مصـــیر إســـرائیل  إلى�شـــكل حاســـم 
ول�س فقط وجودهــا �ــاتــت أمرًا ال عودة ألي نظــام عنــه وال 

 قدرة ألي نظام على تقو�ضه.
ــًا أن نجاح ال ــتثنائ�ةمة العر��ة قی�قى أ�ضــ ــ�ة   اإلســ �النســ
رتفاع �بیر في أســــــــــــعار النفط  إالتي نجحت فیها تزامن مع 

ومع تحسن أكبر في سعر الدوالر الذي هو العملة المعتمدة 
ــد �كون  ــذا األمر قـ ــل هـ ــة. ومثـ ــانـــب األطراف العر��ـ من جـ
حدث ضــــــــمن خطة لدعم الواقع�ة الســــــــ�اســــــــ�ة العر��ة وقد 

 �كون حدث مصادفة.
نهــا اا مصــــــــــــــــادفــة خیر من ألف م�عــاد. أو هــ ... ولكن

 مصادفة �أنها خطة.

 1989 )یونیو( حزیران 5 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 الصراع الدنیوي �عد الصراع الدیني 

ــنوات والمنطقة العر��ة تع�ش في   ــ�ع ســـ منذ أكثر من ســـ
ي  یراناإل  الُحْكمحالة من التوتر ال مثیل لها ناشـــــــــئة عن أن 

 نفراج.إ أمام أي فرصة ال یترك مجاالً 
ل �سـبب  ومنذ أكثر من سـ�ع سـنوات والقرار الدولي معطَّ 

ــذا یراناإل الُحْكم ــة  الُحْكمي، حیـــث إن هـ ــدي أي مرونـ ال یبـ
 ستقرار في المنطقة.تسو�ة لإل إزاء أي ص�غة 

ومنذ أكثر من س�ع سنوات والوفاق العر�ي متعثر نت�جة  
وفـــاق من خالل  خترق أســــــــــــــوار هـــذا الإي یراناإل الُحْكمأن 

ســــــــــــــترات�جي مع التواجد العســــــــــــــكري في لبنان والتحالف اإل
 سور�ا.

مشـلولة وال  اإلیران�ةومنذ أكثر من سـ�ع سـنوات واإلرادة 
ین مراكز القوى من دون أن ینجح  مجـال لغیر الصــــــــــــــراع ب

 مر�ز في التفوق على �ق�ة المراكز.
ومنذ أكثر من ســـــــ�ع ســـــــنوات �حدث ذلك نت�جة أن آ�ة  

م والتعامل مع اآلخر�ن ال كْ میني وضــــــع صــــــ�غة للحُ هللا الخ
 تسمح �أي مرونة.

ونت�جة لذلك �له فإن األمور �اتت عالقة والحل مؤجًال.  
وفي �ل مرة تحدث محاولة جد�ة إل�جاد حل لمشــــــــــكلة من 
المشـــــــــــــــاكـل الكثیرة العـالقـة �كون الخوف مرادفـًا للســــــــــــــعي. 

ي  نیراصـــــــــــــطدام المســـــــــــــعى �العناد اإلإوالخوف هنا �معنى 
التي  الُحْكمو�ــالــذات العنــاد الــذي أفرزتــه طقوس صــــــــــــــ�غــة 

 اإلمام الخمیني.بتكرها إ
هـذا ـما حـدث قـبل ســــــــــــــ�ع ســــــــــــــنوات وـ�اـنت ـله تعقـیداـته  

 الكثیرة.
أنـه ال مجـال أمـام أي  إلىووصــــــــــــــلـت الحـال �ـالمنطقـة 

نفراج ما دام اإلمام الخمیني على قید الح�اة وما دام الرجل إ
ــم. وهكذا وجدت المنطقة  ال یتخذ قرارًا من النوع   الذي �حســـــ

 نتظار وفاة الخمیني.إنفسها أمام 
وفي �ل مرة �انت تتردد أن�اء عن دقة الوضع الصحي 
للخمیني �ـان �حـدث نوع من الترقـب للحلول التي �مكن أن 

 تتحقق نت�جة وفاة الرجل.
وهـا إن اإلمـام الخمیني توفي �عـد رحلـة شـــــــــــــــاقـة لـه مع 

ه ســــــــــــــ�خرج إتخـاذي المطلوب انیر المرض فهـل إن القرار اإل
بتكرها  إالتي   الُحْكممن األســـــــر الذي وضـــــــعته ف�ه صـــــــ�غة 

 اإلمام الخمیني؟
أو �كالم آخر هـل أن اـلذین ســــــــــــــ�حكمون �عـد الخمیني  
 س�قررون أنه ال مجال لغیر المرونة وال سبیل لغیر الحوار. 
لقــد دفعــت المنطقــة العر��ــة الكثیر نت�جــة غ�ــاب الوعي 

لك ینتهي النزف الذي عود هذا الوعي و�ذي. فهل ســـــ�یراناإل
 �سب�ه جفت الشرایین في خطط التنم�ة التي نحتاج إلیها.

 ونحن من �اب التفاؤل نتمنى أن �عود هذا الوعي.
 وهو �جب أن �عود ما دامت العق�ة األساس�ة زالت.

ــتقراري فإن یرانو�ذا عاد الوعي اإل ــود قد  اإلســــــــــ المنشــــــــــ
 �حدث.

ــادفــات ا وز الحــل لغر��ــة أن لقــاء رمولعلهــا من المصـــــــــــــ
العز�ز  وهم الملـك فهـد بن عبـد اإلســــــــــــــتقرارالعر�ي لتحقیق 

والملك الحســـــــــــن الثاني والرئ�س الشـــــــــــاذلي بن جدید تم في 
الر�ـاط في الوقـت اـلذي �ـانـت أن�ـاء وفـاة الخمیني تتردد هنـا 

 وهناك وهنالك.
ومن المؤ�د أن غ�اب الخمیني شـــــــــــكل معط�ات جدیدة  

 قوا.لتإالثالثة الذین و��جاب�ة للقادة 
ي لدى الذین ســــــــــــ�حكمون  یرانلكن ت�قى عودة الوعي اإل

 هي األساس..  
مهمة وهي أن الصـراع األصـعب قد توقف  حق�قة وت�قى 

ـیث لن �كون بوـفاة الخمیني، ونعني ـ�ه الصــــــــــــــراع اـلدیني ح
خالـفة دینـ�ة للخمیني وهو أمر  هـناـلك من الســــــــــــــهـل تحقیق 

خل�فته آ�ة هللا عندما وضــــع  ه قبل أن یتوفى مخطط له ونفذَّ 
 ستقالة.منتظري في جو َمن عل�ه اإل

أما الصـراع الصـعب فهو الصـراع الدنیوي. وهذا الصـراع 
 ي.یرانغال�ًا ال �حدث إذا تحققت عودة الوعي اإل
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في  إیرانأمـا إذا �ـان ذلـك لن �حـدث فهـذا �عني دخول 
ــذلــــك تكون  تــــدفع ثمن تالعــــب من  إیرانحرب أهل�ــــة. و�ــ

ســــتقرار المنطقة �شــــكل خاص  إین �وال عشــــر ســــنجانبها ط 
 الدولي �شكل عام. اإلستقرارو 

 1989 )یونیو( حزیران 12 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 مصر المستفیدة دائماً 

  اإلســــــــــــــتثـنائـ�ة�عـد إذاعـة المقررات المعلـنة للقمـة العر�ـ�ة 
ب �عض  التي تم عقـــدهـــا في الـــدار الب�ضــــــــــــــــاء ثم تســــــــــــــرُّ 

ال تخلو من الحدة شـــــهدتها  ررات ســـــر�ة المعلومات حول مق
اللقـــاءات بین الملوك والرؤســــــــــــــــاء و�ـــالـــذات تلـــك اللقـــاءات 

 ..الجانب�ة.
جتهـاد في  ر اإل�عـد إذاعـة هـذه المقررات والمعلومـات �ثُ 

 شأن الطرف المستفید من هذه القمة.
هل أن المســـتفید هو الرئ�س حســـني م�ارك الذي شـــارك  

 إلىًا عضــــــــــــــو�ة بالده في القمة التي أعادت القمة رســــــــــــــم�
 الجامعة العر��ة؟

أم أن المســــــتفید هو لبنان الذي تحقق له. وللمرة األولى 
في تار�خ مشــــــكلته المســــــتعصــــــ�ة، لجنة من ثالثة حكام ال 

 ر مهمة �أخذونها على عاتقهم؟�حملون تعسُّ 
امالمســتفید هو الرئ�س إن   حســین الذي حصــل من  صــدَّ

ــالم القمة على قرار بتبني طلب العراق ف ــأن مفهوم السـ ي شـ
 ؟إیرانالذي یراه في صراعه مع 

ــتفید هو الرئ�س �اســــر عرفات الذي حصــــل   أم أن المســ
ــد األدنى من المكـــ  ــالحـ ــه في ابـــ �ـ ــا یتطلع إل�ـ ــل مـ دة على �ـ

 المرحلة الراهنة؟
ــتفید هو الر    ىئ�س حافظ األســـــــــــد الذي راعأم أن المســـــــــ

ت الب�ان الختامي مشـــــــــــاعره فلم ترد في هذا الب�ان أي �لما
من تلك التي تمیزت بها �عض مناقشـــات الرؤســـاء والملوك 

 للدور السوري في لبنان؟
ــتفیدة   والرد على هذه التســـاؤالت هو أن مصـــر هي المسـ

سـتعادة العضـو�ة إاألولى من هذه القمة. وهي مسـتفیدة ألن  
ــاء الرئ�س   ــافظ على �بر�ـــ ــذي حـــ ــل الـــ ــامـــ تمـــــت وفق التعـــ

ما لو أن المصــــــــــــري. �معنى أن الرئ�س م�ارك شــــــــــــارك و�
 مصر لم �سبق لها أن فقدت عضو�تها.

ــألة  ــر هي تإوالذي یؤ�د مسـ ــتفادة مصـ حتفاالت  لك اإلسـ
ســــتق�ال الذي لق�ه الرئ�س  العفو�ة التي شــــهدتها مصــــر واإل

حســـــــــني م�ارك لدى عودته من الدار الب�ضـــــــــاء. لقد �انت  
ــاعر البهجة العفو�ة ونا�عة من اإل ــادقة ومشــــــــ حتفاالت صــــــــ

 نفوس المصر�ین.
ــابق الذي �انت ومث ــع الســـــ ل هذا األمر یؤ�د أن الوضـــــ

�ان �ســـــــبب األرق تع�شـــــــه مصـــــــر �ان ثقیًال على النفس و 
للمواطن العـادي. �ـذـلك أن هـذا األمر ینقض تمـامـًا مـا �ـان 

العرب و�نمــا  إلىیردده ال�عض من أن مصــــــــــــــر ال تحتــاج 
 العرب هم الذین �حتاجون إلیها.

ــك  �لىو  ــذا اإلاذلـ ــب المن هـ ــانـ ــاج من جـ صــــــــــــــر�ین بتهـ
ســــــتعادت مصــــــر مكانها في الجامعة إ�الرئ�س م�ارك الذي 

ن تصـــر�فه للســـ�اســـة العامة ســـْ بب حُ العر��ة على ید�ه و�ســـ 
ینقض �عض المواقف المتشـــــــــنجة من �عض الســـــــــ�اســـــــــیین 

ــر�ین الذین رددوا وراء الرئ�س (الراحل) أنور والكُ  تاب المصـــ
ك. الســـادات ع�ارات �ثیرة الحدة تجاه العمل العر�ي المشـــترَ 

ثم رددوه مرة أخرى في الوال�ـــة األولى للرئ�س م�ـــارك ومن 
بیل المثال ال الحصــــر. إن مصــــر ال هذه الع�ارات على ســــ 

یهمهـا الجـامعـة العر��ـة، وأنـه مبروك للعرب هـذه الجـامعـة، 
أو أن الجــامعــة العر��ــة مجرد جثــة وعلیهم التكفــل في أمر 

 دفنها.. وهكذا.
ن، مســــــــــــــؤولین  بتهـــاج المصــــــــــــــر�یإوعنـــدمـــا نتـــأمـــل في 
ستعادت مكانها في الجامعة العر��ة  إومواطنین، ألن مصر 

ن ذلك الكالم �ان مجرد تعبیر عن الغ�ظ ول�س و�تأكد لنا أ
 موقفًا ثابتًا.

ومثل هذا األمر یؤ�د حق�قة ثابتة وهي أن إقرار إســقاط  
ال. وأـنه في ضــــــــــــــوء المـعاـناة التي العضــــــــــــــوـ�ة هو قرار فـعَّ 

جراء قرار العقو�ة التي  عاشـــــتها مصـــــر �ضـــــع ســـــنوات من
تخذت في حقها �سبب الصلح الذي أبرمه الرئ�س السادات إ

مع إسـرائیل فإن الدول األعضـاء سـتحسـب حسـا�ًا �بیرًا لهذه 
 العقو�ة مخافة أن تتكرر نت�جة ظروف مختلفة.

وصـح�ح أن الظروف السـ�اسـ�ة الراهنة وتفك�ك الحلقات 
ســــرائیلي تجعل من اإل -ال�الغة التعقید في الصــــراع العر�ي 

خذت في حق مصر تُ إ�أن العقو�ة التي  اإلفتراضد المست�عَ 
 قبل عشـــــر ســـــنین �مكن أن تتكرر في حق دولة أخرى، إالّ 

ــه  ــذي �مكن قولـ ــاق  إلىأن الـ ــه هو أن الوفـ ــاداة �ـ ــد المنـ حـ
ــتثنائ�ةالعر�ي الذي وضــــعت القمة  ــاء  اإلســ في الدار الب�ضــ

ــًا قو�ًا له �فرض على الدول األع ــاسـ ــاء الحرص عل�ه أسـ ضـ
 ستكمال بنائه.إوعدم التفر�ط �ه في حال 
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�إســـــقاط العضـــــو�ة لكل دولة عضـــــو    ن التلو�حا... بل 
تفرط بهذا الوفاق یبدو ألمرًا منطق�ًا و�بدو من نوع المطالب 
التي تلقى تأییدًا �اســـــحًا من الرأي العالم العر�ي الذي یتوق  

ات العشــــر�ن لكثرة ما عاناه في الســــنو  اإلســــتقرار�عض   إلى
 الماض�ة.

و��قى القول �ــأن مصــــــــــــــر هي المســــــــــــــتفیــدة من القمــة 
ــتثنا ــاء ینســــــجم مع  ئ�ةاإلســــ التي تم عقدها في الدار الب�ضــــ

األمر الذي �ات �مثا�ة ُعرف وهو أن مصـر هي المسـتفیدة  
دائمـًا من القمـة ـبدءًا من القمـة األولى التي دعـا إلیهـا جمـال 

نتهــــاء �ــــالقمــــة  و� 1964النــــاصــــــــــــــر في القــــاهرة عــــام  عبــــد
 في الدار الب�ضاء �عد ر�ع قرن. اإلستثنائ�ة

ـمالـ�ة ـلدعم صــــــــــــــمود مصــــــــــــــر وتلبـ�ة  ســــــــــــــتـفادة إـما  واإل
 حت�اجاتها العسكر�ة و�ما س�اس�ة لدعم دورها الق�ادي.إ

والتي تم خاللهـا إســـــــــــــــقاط   1979ـبل إن قمـة �غـداد عـام 
عضــو�ة مصــر �ســبب الصــلح الذي أبرمه الرئ�س الســادات 

ــًا من القمم التي إرائیل �امع إـســــــــ  ــتفادت منها  نت أ�ضـــــــ ســـــــ
ــر، إذ لوال تلك القمة لما �انت مـصــــ  ــع�ًا مصـــ ر حكومة وشـــ

سـتكتشـف �م أن العزلة صـع�ة وثقیلة خصـوصـًا العزلة عن 
 األشقاء.

 1989 )یونیو(حزیران 19 -لندن ". التضامن" مجلة

     

          ستدراك المدروس لتفادي اإل
 الحساس�ات والحسد 

ــكندر�ة یوم الخم�س   التي  هذه القمة تم عقدها في اإلســــــــ
بین قادة "مجلس التعاون العر�ي"    1989) یونیو(  حز�ران  15

امالرئ�س  حســین والرئ�س حســني م�ارك والملك حســین   صــدَّ
ات القمة التي إجتماعهللا صــــالح تذ�رنا � والرئ�س علي عبد

ات �جتماعكة و �عقدها حكام دول الســــــوق األورو��ة المشــــــترَ 
 تعقدها الدولة الصناع�ة الس�ع.التي القمة 

ــألة   ــترات�ج�ة  إوحیث�ات التذ�یر �ثیرة. فإذا �انت المســـ ســـ
ســــــــــــــترات�جي المهم. و�ذا �ـاـنت  ـفإن �ـل دوـلة لهـا موقعهـا اإل

المســــــــــألة مســــــــــألة دور ســــــــــ�اســــــــــي فإن �ل دولة لها دورها 
ــأـلة مقوـمات دوـلة ـفإن  ــأـلة مســــــــــــ المتمیز. و�ذا ـ�اـنت المســــــــــــ

ل أو آخر في �ــل من الــدول المقومــات متوافرة في شــــــــــــــكــ 

األر�ع. و�ذا �انت المســألة مســألة عدد ســكان فإن �ل دولة 
ثغرة في مقومات   عندها من السكان ما �جعلها ال تشكو من

 الدولة وهي الثغرة السكان�ة.
 ذلك إن االنســـــــجام الذي بین قادة الدول األر�ع قلَّ   �لىو 

الســوق نظیره بین معظم حكام العالم. وحتى بین حكام دول  
ــترَ  ــكل الذي تمت �ه  األورو��ة المشــــــ كة لم تتم لقاءات �الشــــــ

ــ�ة بین قادة  ــنوات الخمس الماضــــــــ اللقاءات على مدى الســــــــ
 التعاون العر�ي"."مجلس 

ــتر�ة   ــوق األورو��ة المشـــ ومثلما هي الحال في دول الســـ
ــة ودول أكثر غنى  ــدمـ ــة ودول متقـ ــك دول غن�ـ ــالـ ــث هنـ حیـ

تـقدمـًا ـفإن دول "مجلس  وأكثر تـقدمـًا ودول أكثر غنى وأكثر 
أن ذلك لم یتسـبب    التعاون العر�ي" تع�ش وضـعًا مماثًال إالّ 

التفوق على في حدوث تناقضـــــــــات أو شـــــــــعور هذه الدولة �
 تلك.

وعند التأمل في الظروف التي ولد فیها "مجلس التعاون 
العر�ي" یتأكد لنا أن العالقة الشـــــخصـــــ�ة تجعل من الســـــهل 

ســـــــتقبًال. وفي ضـــــــوء هذه  تجاوز أي إشـــــــكاالت قد تنشـــــــأ م
أن المجلس ســــ�كون في منأى عن  اإلفتراضالحق�قة �جوز 

، وما دام األزمات على أساس أن الذین في القمة متفاهمون 
األمر �ذلك فإن رجال الصــــــــف الثاني �صــــــــ�ح من واجبهم 

ه �حیـث ال یتســــــــــــــبـب تصــــــــــــــرف منهم في إزعـاج هـذا التن�ـُّ 
 التفاهم.

ي وأن قتصـــــــــــــــــادإوصــــــــــــــح�ح أن طـــا�ع هـــذا المجلس 
تصر�حات �ثیرة من مسؤولین في الدول األر�ع ر�زت على 

اق ومصـر واألردن وال�من أن قمة �عقدها قادة العر   ذلك. إالَّ 
ســـــترات�جي من هذه  ســـــتثناء اإلإ� إقتصـــــاد�ةأمورًا  لن تناقش

األمور و�نما ســتناقش الوضــع العر�ي العام والوضــع الدولي 
هــذا التجمع في د الــذي �مكن أن �ظهر �ــه والموقف الموحّــ 

 المحافل الدول�ة.
وهـنا نجـد أنفســـــــــــــــنا نقول إـنه عـندمـا �جتمع حكـام اـلدول 

ــناع�ة الســـ�ع الكبرى فإنهم یناقشـــو  ــ�اســـات ومواقف الصـ ن سـ
ــان الوفاق الدولي و��ف  ــ�ة �برى من نوع، ��ف �صـ ــ�اسـ سـ

 �مكن نزع األلغام من حقول العالقات.
نما من كة یناقشـون إومثلما أن حكام دول السـوق المشـترَ 

دون تجر�ح و�تفقون حتى على أســــــــلوب الخالف، فإن قادة 
ــامُـــ  ــة تعـ ــاون العر�ي" هم أول تجر�ـ ل لن �كون "مجلس التعـ

ــالـــك مشـــــــــــــــــاورات تجري وراء   ــات ولن تكون هنـ ــا خالفـ فیهـ
الكوال�س ولن تكون هنــالــك منــاورات وممــارســـــــــــــــة للحــذاقــة 
والشــــــطارة. �ما أنها ســــــتكون التجر�ة األولى من نوعها في 
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ــترَ   العمل ك التي تنتهي فیها القمة عدما تنعقد  العر�ي المشــــــــ
األقصى بین قادة المجلس �اإلتفاق سواء �ان ذلك في الحد  

 أو الحد األدنى.
حترام لكـل ذلـك إنـه مثلمـا أن هنـالـك المز�ـد من اإل �لىو 

ات القمــة األورو��ــة من قبــل  إجتمــاعــ ه عنــد إتخــاذقرار یتم 
كة فإن قادة حكام الدول األعضـــــــــــاء في الســـــــــــوق المشـــــــــــترَ 

"مجلس التعاون العر�ي" سـیلتزمون �كل قرار یتخذونه، وهذا 
ك �خ العمـل العر�ي المشــــــــــــــترَ معنـاه إـنه للمرة األولى في ـتار 

ه وس�كون هنالك إتخاذحترام للقرار الذي یتم إس�كون هنالك 
ــ�ان   إلىطمئنان إ أن هذا القرار لن یدخل في غ�اهب النســــــــ

بـــــل لعلـــــه من المنطقي  ومجـــــاهـــــل البیروقراط�ـــــة العر��ـــــة. 
أن دخول العراق طرفـــــــًا في "مجلس التعـــــــاون  اإلفتراض

العر�ي" ســـــــــ�جعل البیروقراط�ة المســـــــــتشـــــــــر�ة في �ق�ة دول 
المجلس و�الذات في مصر تندثر مع الوقت. وذلك لحرص  

امالرئ�س  حسین على أال تكون البیروقراط�ة عق�ة أمام  صدَّ
�ف أن مسؤولین ه. ولعل ال�عض یتذ�ر �إتخاذأي قرار یتم 

راق فقـدوا مواقعهم و�ـاتوا على الهـامش ألنهم  كثیر�ن في الع
م لقرارات  تر�وا البیروقراط�ـة تتقـدم على واجـب التنفیـذ الملتزِ 

 ها.إتخاذتم 
سـتدراك أي حسـاسـ�ة  هذا اإل إلىوت�قى اإلشـارة ضـرور�ة 

رســم�ة أو شــعب�ة والذي تمیزت �ه خطوات المجلس منذ أن 
ني  الرئ�س حـســـــــــــــ  إلىار �مكن النظر تكون وفي هــذا اإلطــ 

مـ�ارك ـ�ان ـتار�خـ�ًا هو أول من أعلن أـنه ســــــــــــــیتم إنشــــــــــــــاء  
"مجلس التعــاون العر�ي"، وأن وضــــــــــــــع خطــة العمــل �ــان 
تار�خ�ًا من حصة األردن حیث إن رؤساء الحكومات الدول 

�غداد   إلىنتقلوا  إهم األول في عمان ثم إجتماعاألر�ع عقدوا  
 و�طائرة واحدة.
والدة "مجلس �ــانــت التــار�خ�ــة  من الزاو�ــة كــذلــك أنــه 

ــة العراق حـیث  لتقى في �غـداد  إالتعـاون العر�ي" من حصــــــــــــ
ــذا التجمع  ــًا بوالدة هــ ــذانــ ــدي إیــ ــة ورفعوا األیــ ــادة األر�عــ القــ
ــر من هذا المجلس فتمثلت   ــة مصـــــــــــ المتجانس. أما حصـــــــــــ

القمــــة األولى في  �نعقــــادخت�ــــار األمین العــــام للمجلس و إ�ــــ 
لألردن   دوري فوق أرضـــــها. على أن ت�قىال نعقادبرنامج اإل

 األمانة العامة �مقر.
ــع  مثل هذا اإل ــتدراك مهم و�عطي �ل دولة حقها و�ضـ سـ

 عت�ار شأنها.في اإل
لكن ثمة أســـــــــئلة �ثیرة: هل أن "مجلس التعاون العر�ي"  
ســــــیتطور مع الوقت �حیث �كون هنالك "برلمان عر�ي" من 

 مقرًا له؟ نوع "البرلمان األورو�ي" یتخذ من �غداد

"مجلس التعــاون العر�ي" صــــــــــــــ�غــة   والرد على ذلــك أن
ل ذـلك ـفإن ـقابلـ�ة التطو�ر فـ�ه ـقائـمة.  كثیرة المروـنة ومن أجْـ 

وهــذا أمر مهم. أمــا األمر األهم فهو أن المجلس بــدأ دوره 
في منأى عن الحســاســ�ات من جانب الدول األعضــاء التي 

ــ�ة ال�عض منه فإنها تنحـســــ  ــاســـ ر یومًا یتألف منها. أما حســـ
 الوقت نفسه الحسد. �عد آخر.. و�نحسر في

ومثل هذه المشــــــاعر.. مشــــــاعر الحســــــاســــــ�ة ومشــــــاعر 
ــد واجههـا "مجلس التعـاون ـلدول الخل�ج العر�ـ�ة" في  الحســــــــــــ

ــر، ثم  ــكل إالبدا�ة ثم ما لبثت أن بدأت تنحســــ ــرت �شــــ نحســــ
ــها مثل "مجلس   ــ�ه نهائي �عدما �ات لكل مجموعة مجلســ شــ

تحاد إ"لعراق ومصــر واألردن وال�من والتعاون العر�ي" بین ا
ــا وتـونـس   الـمـغـرب الـعـر�ـي" بـیـن الـمـغـرب والـجـزائـر ولـیـبـ�ـــــ

 ومور�تان�ا.
وعندما تســــــــــــتقر حال ســــــــــــور�ا وتجد الدول ال�اق�ة وهي 
لبنان وفلســـــــــــطین وال�من الجنو�ي والســـــــــــودان والصـــــــــــومال 

ســــــــــور�ا أنه ال مجال أمامها ســــــــــوى  إلىوجیبوتي إضــــــــــافة  
ــكل  "مجلس التعاون العر�ي"  ــتزول �شـــــ ــ�ة ســـــ ــاســـــ فإن الحســـــ

ئي و�بــــدأ العــــالم العر�ي عهــــدًا من التعــــامــــل قــــاعــــدتــــه نهــــا
 الوفاق... وال شيء غیر الوفاق.

 1989) یونیو( حزیران 26 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 ... إیرانغور�اتشوف �كسب 
 لكنه قد �خسر العرب  

طوال ثالثین ســــــــــــــنــــــة أعطى العــــــالم العر�ي اإلتحــــــاد  
 ا لم �حصل عل�ه من أحد.السوف�اتي م

أن �كون طرفًا في القرار الســــــــــ�اســــــــــي    إلى�ان �حتاج  
حد  إلى  أمور المنطقة فتحقق له ذلك إلىالدولي �النســـــــــــــ�ة 

 ما.
ــالحه في المنطقة العر��ة   إلىو�ان �حتاج  ــو�ق ســــــ تســــــ
 حد �بیر. إلىفتحقق له ذلك 

ــدول  ــدأت طفرة النفط في الخل�ج و�عض الــ ــا بــ ــدمــ وعنــ
ل المالیین  �عض المكاســـــــــب ونا  إلىتاج العر��ة صـــــــــار �ح

 من دوالرات النفط التي �انت تصله �طر�قة غیر م�اشرة.
ــته   ــوف�اتي نال حصــــ ول�س م�الغة القول إن اإلتحاد الســــ
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من �ـل برمیـل نفط أنتجتـه دول الخل�ج و�ق�ـة اـلدول العر��ـة 
 النفط�ة.

وصح�ح أنه طوال الس�عینات لم یتسلم الدوالرات م�اشرة  
السـعود�ة، والكو�ت، واإلمارات وقطر.. ة العر��ة من المملك

أن هذه الدول �انت تســـاعد دول المواجهة، و�انت دول   إالّ 
  لإلتحادالمواجهة تدفع جزءًا من الدوالرات في شكل أو آخر  

 السوف�اتي.
الســــــــــــــوف�ــات�ــة تتطور   -وعنــدمــا بــدأت العالقــات اللیب�ــة 

لتصـــور وتنمو على الصـــعید العســـكري �شـــكل فاق التوقع وا
بالیین الدوالرات التي حصــــل علیها اإلتحاد الســــوف�اتي فإن 

من لیب�ا �ان �مثا�ة تدع�م له �العملة الصــع�ة التي هو في 
أشد الحاجة إلیها. ل�س م�الغة القول إن هذه البالیین �انت 

 القّذافيســتصــب في الخزانة األورو��ة التي ســ�شــتري العقید 
�اتي في سـبیل  تحاد السـوفالسـالح منها لو لم یتوجه نحو اإل

 التسل�ح.
أن  إلىذلـك إن اإلتحـاد الســــــــــــــوف�ـاتي �ـان �حتـاج  �لىو 

ــداقة  �طمئن ف�حصــــــــل على ذلك من خالل معاهدات الصــــــ
ــًا   إلىوالتعاون مع �عض الدول العر��ة. و�ان �حتاج أ�ضــــــ

م�اه عذ�ة ألســــــــاطیل فحصــــــــل علیها من مصــــــــر وســــــــور�ا  
 ولیب�ا.

اـلدافـئة ـفإن في المـ�اه موطئ ـقدم  إلىوعـندمـا ـبدأ یتطلع 
ــه ذلـــــك وتحول الموطئ مع  �عض دول الخل�ج حققـــــت لـــ

 مساحة شاسعة. إلىالوقت 
ل حتاج اإلتحاد الســــــوف�اتي من أجْ إوفي �عض المراحل  

ــب في معر�ة الوفاق الدولي   أن تكون  إلىأن �حقق مكاســــــــ
حصــته في الورقة الفلســطین�ة �بیرة فأعطته منظمة التحر�ر  

 صة غیره.جزءًا من ححصته التي یر�دها و 
 ف حساب.مجرد أمثلة ول�س �شْ هو وما نورده هنا 

ــ�ة   ــوف�اتي لم �قدم للعرب بنســـ و�المقابل فإن اإلتحاد الســـ
 ما حصل عل�ه.

 فهو لم �منع العدوان اإلسرائیلي على الفلسطینیین.
ل أن تعید النظر في  وهو لم �ضـغط على سـور�ا من أجْ 

 طب�عة دورها في لبنان.
ســــــت�اءه من العدوان األمیر�ي  إشــــــ�ًا یؤ�د  وهو لم �فعل

 على لیب�ا وعلى قدرته ردع أي عدوان مماثل.
ســـــــتفاد من حضـــــــوره ال�حري في الخل�ج أكثر مما إوهو 

 أفاد.
الفارســـي عمل على إرضـــاء  -وهو في الصـــراع العر�ي 

 ن.الجانبیْ 

وهو في الســــاعات الصــــع�ة التي �ان من شــــأن موقف 
حـة العراق ت�ـاطـأ �حیـث إن الكفـة لمصــــــــــــــل حـازم منـه ترج�ح

الحرب طـاـلت ثالث ســــــــــــــنوات على األـقل عن الوـقت اـلذي 
كان ُمقدرًا لها أن تنتهي. ولو أن اإلتحاد الســــــوف�اتي مارس  

 إیرانالضــــــــــــــغوط �مـــــــا ین�غي على األطراف التي تمـــــــد 
 -وهو قادر على ذلك    -�الصـوار�خ والسـالح وقطع الغ�ار 

 ��الغ في المماطلة.أن �ماطل و  يیرانم اإلكْ لما �ان للحُ 
 598و�عـد أن وافق آ�ـة هللا الخمیني مرغمـًا على القرار 

ــوف�اتي   ــدر عن اإلتحاد الســـــ و�دا وقف إطالق النار لم �صـــــ
ــرات التي تؤ�د  رت�احه لهذه الخطوة. بل إن األخ�ار إالمؤشــــ

نط�ـاعـًا �ـأن إالتي تســــــــــــــر�ـت من وراء الكوال�س عكســـــــــــــــت 
رب أن تطول  الصــــــــــــــدیق الســــــــــــــوف�اتي �ان یتمنى لهذه الح

�عض الوقــت لكي ینتهي من ترتیــب أوراق �ثیرة لــه �ــانــت 
 م�عثرة وموضوعة على طاولة الوفاق الدولي.
سمًا من شأنه  واإلتحاد السوف�اتي أ�ضًا ال �فعل شیئًا حا

ل أن تقوم الدولة ختصــار طر�ق الســعي الفلســطیني من أجْ إ
فاء كت، أي اإلاالفلســــــطین�ة �الفعل ال أن ت�قى �ما هي حاله

 �اإلعالن ال أكثر.
إن اإلتحاد السـوف�اتي قادر في األمور التي أوردناها أن 

 �فعل الكثیر لكنه لم �فعل سوى مصلحته.
ت المبدئ�ة تلعب دورًا  و�ذا �انت تلك ســـــــ�اســـــــته أ�ام �ان

ــا أال نتوقع خیرًا   في بنـــاء العالقـــات مع اآلخر�ن فـــإن علینـ
اتشوف �عمل مثل �عدما �ات اإلتحاد السوف�اتي �ق�ادة غور�

ستفادة من التجارة على طر�قة  تاجر ضاعت عل�ه فرص اإل
 ض ما فاته.تجار أمیر�ا وأورو�ا و�حاول أن �عوِّ 

الرئ�س غور�اتشــــــــــــــوف   لة من جانبوهذه الحفاوة المفتعَ 
نجاني تؤ�د مثل هذا األمر وتعكس إنط�اعًا  بهاشــــــمي رفـســـــ 

آخر الطر�ق   إلىســـــتعداد للمضـــــي �أن غور�اتشـــــوف على إ
 في سبیل تنش�ط تجارته.

وصــــــــــــــ�ح أن اإلتفــــاق الــــذي أبرمــــه رفســــــــــــــنجــــاني مع 
ــفة تقن�ة إالّ  ي  یراناإل  الُحْكمأن تر�ی�ة  غور�اتشــــــــوف له صــــــ

عن الســـالح لكي �عید بناء نفســـه  �فتش  الُحْكمتؤ�د أن هذا  
عســــــــــــكر�ًا. ومن هنا فإن المظهر التقني لإلتفاق هو غطاء 

ا أو أنهمـا في لصــــــــــــــفـقة تســــــــــــــل�ح ـقد �كون الجـانـ�ان أبرمـاهـ 
 ذلك. إلىالطر�ق 

ــا قـــــدمـــــه العرب  ــادوهـــــل هـــــذا هو الرد على مـــ  لإلتحـــ
 السوف�اتي؟

وعندما یبرم غور�اتشــــــــوف صــــــــفقة مع رفســــــــنجاني هل 
ــذ�ر أن  ــأ حتى اآلن في یراناإل الُحْكمیتــ ــاطــ ــا زال یت�ــ ي مــ
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 إتفاق سالم دائم وشامل؟ إلىتحو�ل وْقف إطالق النار 
وف مع رفســــــــنجاني  إن الصــــــــفقة التي أبرمها غور�اتـشـــــــ 

 الُحْكممفهومة ومقبولة إذا �انت مشــروطة بتعهد من جانب 
ي. �أنه و�الذات �عد وفاة آ�ة هللا الخمیني، ســـــــــــ�حول یراناإل

ســالم شــامل ودائم مع العراق، و�أنه    إلىوْقف إطالق النار 
ــة الخل�ج  ــان �ع�ش في ســــــــــــــالم و�ترك منطقـ ســــــــــــــیترك لبنـ

ــًا مطمئنـــة  غـــدهـــا ال أن ت�قى   إلىوالمنطقـــة العر��ـــة عمومـ
أسیرة هواجس تصدیر الثورة. أما عدا ذلك فإن هذه الصفقة 
ســــتكون على حســــاب العرب �صــــرف النظر عما إذا �انت  

 .اإلیران�ةبناء القوة العسكر�ة صفقة تقن�ة أو صفقة إلعادة 
... ول�س هــذا في أي حــال مــا نــأملــه من الصـــــــــــــــدیق  

 السوف�اتي.

 1989) یولیو( تموز 3 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 م�شال عفلق.. الذي أسلم 

شــــــــتراكي  مین العام لحزب ال�عث العر�ي اإلمن عادة األ
ــتاذ ــال عفلق  األســ ــنة �ار�س أم�شــ ن  مرتیْ ن یزور خالل الســ

یها إللى العاصـــمة الفرنســـ�ة ینتقل إو اكثر. وعندما �صـــل أ
طمئنـان على صــــــــــــــحتـه.  ح�ـة واإلترفـاق ـله �ثیرون �ـأتون لل

صــــــــــــــح�ة صــــــــــــــع�ة قبل  از نجله ال�كر ظروفاً ن �جتأوقبل 
ــنتین �ان  ــتاذســــ ــمة فكر  األســــ ــال �حب �ار�س �عاصــــ م�شــــ

ــعر �و  ــعاع و�رتاح فیها ثم بدأ �شـ للط�ا�ة  نها مجرد مدینة أشـ
 زمة الصح�ة التي واجهها. بن من األومعالجة اإل

نما إصدقاء في �ار�س لتقى هؤالء الرفاق واألإ�ام أوقبل 
م للحزب الـذي حققــت لـه ق�ــادة  مین العــال�س في مجلس األ

ــدَّ  ــین الرئ�س صــ ــع  تار�خ�اً  نجازاً إام حســ ــر الذي وضــ �النصــ
نمـا في الصـــــــــــــــاـلة �العرب، و  ىللهجمـة الفـارســــــــــــــ�ـة عل حـداً 

ســتاذ م�شــال في المســتشــفى  الملحقة �الجناح المخصــص لأل 
ــالة  إالذي تم نقله  لتقى رفاق لم إل�ه للعالج. وفي هذه الصــــــ

ـ�أول مـا ینقـله    والً أنوا ینتظرون �جتمعوا ب�عض مـنذ فترة و�ـا
 و ذاك عن صحة مؤسس حزب ال�عث. أهذا الطبیب 

ن أصــدقائه أم�شــال ومعارفه و  األســتاذت�ح لمر�دي أُ ولو  
ــفى لكانت الردهات  ــتشــــــــــ متألت ولكانت إیزوروه في المســــــــــ

ــاالت والممرات لكن الظروف  �ــــاقــــات الورد مألت الصـــــــــــــــ
 عن الزوار.  �قاء الرجل �عیداً إوجبت أ

ــدَّ ین الحین واآلو� ــین یتصــــل  خر �ان الرئ�س صــ ام حســ
ــق�قه برزان التكر�تي،   هاتف�اً  ــتفســـــــــر من شـــــــ من �غداد و�ســـــــ
تشــار الســ�اســي للرئ�س والســفیر فوق العادة الذي �مثل  المســ 

مم المتحــدة في جن�ف عن ورو�ي لأل العراق لــدى المقر األ
مین العام للحزب. و�ان برزان التكر�تي وصــــــــل صــــــــحة األ

لى إام ل�كون  بتكل�ف من شـــــــــق�قه الرئ�س صـــــــــدَّ لى �ار�س إ
ــتاذجانب  ــال. �ذلك   األســــــــــ وفد الرئ�س رئ�س دیوان أم�شــــــــــ

 الرئاسة. 
ــدَّ وهذا اإل ــجماً هتمام من جانب الرئ�س صــــ   ام �أتي منســــ

 مع مبــدئیتــه في التعــامــل مع القــائــد التــار�خي للحزب ومن
تكر�م األستاذ م�شال الذي ناضل و�ذل وسعى   ىحرصه عل
ــافة وتحمل و�ا ــار الشــــخصــــي من جانب  ى اإلإلالضــ ــتفســ ســ

ي خطوة من شأنها تخف�ف  أتخاذ  إنه طلب  إام فالرئ�س صدَّ 
ســتقدام  إطار حدث األســتاذ م�شــال. وفي هذا اإلالم عن اآل
ــدة أ ــات المتحـ ــه من الوال�ـ ــاء لـ ــة إط�ـ ــاء لى األإضـــــــــــــــــافـ ط�ـ

ــاً الفرنســــــــــــــیین واأل تعثرت   ورو�یین، لكن جهود هؤالء جم�عـ
 . 1989  -  6  -  23لح�اة یوم الجمعة  وفارق م�شال عفلق ا

صــــیب األســــتاذ م�شــــال �أزمة صــــح�ة حادة  أفي البدا�ة 
لى �ار�س. و�عد نقله الى المستشفى  إ�ة و�ان في ز�ارة تقلید

بتمزق   بنه مصــــــــــــــاأجراء الفحوصــــــــــــــات الدق�قة له تبین �و 
ــر�ان األفنتفاخ �و  ــفلي من الشـ بهر والذي تطلب  ي الجزء السـ
حز�ران   10ت بنجاح یوم الســــــــــــبت جراء عمل�ة جراح�ة تمإ

نعــاش التي لكن الــذي حــدث وخالل فترة اإل 1989(یونیو) 
مین العام لحزب ال�عث ن اصـیب األأ تلت العمل�ة الجراح�ة

ــاعفات في الرئتیْ  �قاءه تحت العنا�ة المر�زة  إن تطلبت �مضـــ
 الفائقة.  
ــال  إولقد  ــتاذ م�شـــ ــحافي و�اتب عرف األســـ نتابتني �صـــ

زدادت إشــــــــــــــر�ن ســــــــــــــنـة في بیروت ثم ع ىعفلق قبـل حوال
في �غداد، �عض مشاعر الحزن على األستاذ   المعرفة وثوقاً 

م�شـــال من جهة، و�عض المشـــاعر التي تجمع بین الغ�طة 
ــعه ســـــــــى. الحزن ألواأل ــاء وضـــــــ ن هذا الزع�م التار�خي ســـــــ

ــدر عن الذین �حكمون �أالصـــــــــحي من دون  ــم إن �صـــــــ ســـــــ
ــأنه  ت�ار للرجل. عن �عید اإلأال�عث في ســــــــــور�ا ما من شــــــــ

ــدَّ  ه عن �ـل مـا تمـناه ـضـــــــــــــ ام عوّ والغ�طـة ألن الرئ�س صــــــــــــ
ــى ما األأحاطه �كل مظاهر التكر�م والتقدیر والرعا�ة. أو  ســـــــ

ــالم الدائم  ــحي الدقیق بینما الســــــــــ فألنه واجه الظرف الصــــــــــ
ــامـل بین العراق و  لى إطمئـناـنه إیران لم یتحقق. لكن �والشــــــــــــ

ام حســــــــین  صــــــــدَّ العراق وق�ادة الرئ�س  يم فكْ قوة شــــــــأن الحُ 
نتهت ال�ه ســنوات الحرب إ  قتدار العســكري العراقي الذيواإل
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 سى. األ تخفف من نس�ة
 جو�ة أعلیها   وراق سجلتُ ألى  إ  و�صحافي و�اتب عدتُ 

كثر أجا�ة منه عنهما خذت اإلأن سـتاذ م�شـال عن سـؤالیْ لأل 
 27ولى یوم ن تمت األُ جلســــــــــــــتیْ  ىمن ثالث ســــــــــــــاعات عل

ة �عد  �في �غداد، وتمت الثان 7919ول (د�سمبر) كانون األ
سبوع. و�انت الجلستان في مكت�ه في مبنى الق�ادة القوم�ة أ

 لحزب ال�عث. 
ن �ســـــــــأل: ولماذا عدم نشـــــــــر �الم األســـــــــتاذ وقد نجد مَ 

   قبل؟ن مم�شال 
من  ن �انا جزءاً الســــــــــــؤالیْ  ن هذینْ أوردي على ذلك هو 

و أاسـة جا�ة عنها مادة لدر عددتها لتكون اإلأ سـئلة أمجموعة 
 كتاب عن تجر�ته.  

بها، �ل في   نشـغلنا جم�عاً �عت الحرب �شـراسـة، و ندلإثم 
 و واج�اته. أمكاناته إو أطار دوره إ

جابته عن الســــؤالین إوراق التي تضــــمنت و�قیت هذه األ
 لى النشر في هذا العدد من «التضامن». إلتجد طر�قهما 

  :ول هوكان السؤال األ
سـتوقفتك وتعني  إو�طوالت  سـالمي مواقففي التار�خ اإل

 یر. لك الكث
 لى هذه المواقف وال�طوالت؟ إ�أي نظرة تنظر 

ن على ال�عثي المعــــاصــــــــــــــر و�عثي  أي نظرة ترى أو�ــــ 
 لى تلك المواقف وال�طوالت؟ إن ینظر أالمستقبل 

  :ما السؤال الثاني فهوأ
ن أن الوحـدة العر��ــة ســــــــــــــتتحقق و أهـل هنــالـك أمـل في 

 فلسطین ستستعاد؟  
ــطین هي التي علوأي ف ــل من أال�عثي  ىلســـــــــ ن یناضـــــــــ

 لها؟ جْ أ
ــتاذ م�شــــال، و�ان ذلك قبل  أن  وحول الســــؤالیْ  جاب األســ

 :سنین، على النحو االتي عشر
ــت عل ــد اطلعـ ــد على  ىالبـ ــدیـ ــالتحـ ــة و�ـ ــد�مـ ــاتي القـ ــا�ـ �تـ

«ال�عــث والتراث». في هــذه الكتــا�ــات القلیلــة ســــــــــــــواء التي 
شــــــــيء عن ظهرت في بدا�ة تأســــــــ�س الحزب أو ف�ما �عد، 

 إالذ�ر أنني لم إي  أم في تكو�ني الشـــــخصـــــي، ســـــال ثر اإلأ
تدأ إبي بهذا التار�خ الذاتي الذي ـســــــ لنف القلیل القلیل محتفظاً 

ــت ف�ه. فاإل ــط الذي عشـ ــأتي في الوسـ ــ�ة  مع نشـ ــالم �النسـ سـ
  ىءو قــار أي �ــاحــث أى إلم �كن، �مــا هو �ــالنســــــــــــــ�ــة  ليّ إ

ج �ــالعــامــل العــامــل الــذاتي العــاطفي الك�ــاني العمیق الممتز 
حتلت إي الدراســــي المتعلق �الفكر وال�حث. لذلك  الموضــــوع

لى االســـــــــالم في فكر ال�عث مكان المر�ز والمحور إالنظرة 

 ساس. واأل
محاضــــرة ذ�رى الرســــول العر�ي تضــــم �الفعل خالصــــة  

ــة لهــذا الــذي قلتــه اآل ي لهــذا الموقف الــذي أن، الخالصـــــــــــــ
اة مع الفكر �متزج ف�ه عامل النشـــــأة والعاطفة وظروف الح�

 ث. فهي ل�ست محاضرة �المعنى التقلیدي. وال�ح
ــاً أراء ولكن فیها آفیها  بوح عن عالقة صـــــــــــم�م�ة   �ضـــــــــ

نما �ســتفاضــة وال توســ�ع و إشــارات ل�س فیها إوقد�مة. مجرد 
لیهـــا لتفســــــــــــــیر هـــذه العالقـــة وهـــذه الرفقـــة إن یرجع أ�مكن 

 الطو�لة. 
  تحدثت عن شيء من هذه النظرة وأعطیت 1977عام 

لي ن الحزب بدأ �النســــــ�ة أ�عض التوضــــــ�حات. وقلت �
ســـــــالم. هذا معناه ان هنالك قراءة قد�مة  دیدة لإل جمع قراءة 

ن هذه القراءة الجدیدة  أ� ســتدر�ت وقلتُ إ. ثم قاً �ســا اً طالع�و 
طالعي على الثقـافـة الحـدیثـة بوجـه عـام وعلى إجـاءت �عـد 

 المار�س�ة بوجه خاص.  
لهذه   هم یتضــــــــــــــمن تجاوزاً ســــــــــــــالم هو فالفهم الجدید لإل 

 الثقافة ولثور�ة المار�س�ة بوجه خاص.  
الفهم الجــــدیــــد هو النظرة الى االســــــــــــــالم �ثورة عر��ــــة  

ــان�ة ف�و  ــان�ة وهي إ�عادها أ. واقعها عر�ي ن معاً آ ينســــــ نســــــ
 نسان�ة العرو�ة. إعن  تعبیر ضاً أ�

 ج�ال في الظرف الذي ظهرت ف�ه هذه النظرة �انت األ
الى الثورة والتقـــــدم والتحرر تعـــــاني   العر��ـــــة المتطلعـــــة

  الضــــــــــــــ�ـاع والتمزق والحیرة. التحرر والتقـدم �ـانـا في طر�ق
معـاكس للقومـ�ة ولـتار�خ هـذه القومـ�ة. وتراثهـا وق�مهـا، بینمـا  

ذه الق�م �مشــــــــــــــي في خط  هـذا التراث وهـ  ىـكان الحرص عل
نفصــام في الشــخصــ�ة إمعاكس للتحرر والتقدم، و�ان هناك 

 العر��ة.  
عاد للنفس العر��ة الحدیثة  أ ســـــــــــــالم فهم الجدید لإل هذا ال

 لى الحر�ة والتقدم وحدتها.  إالثائرة المتطلعة 
 لى االسالم. الفكر الثوري، أو إفالثورة هي التي تقود 

تهيء االنســــــــــــــان العر�ي الجـدـید الروح الثورـ�ة هي التي 
ــالم فهماً  ــالم وعندها وإل عم�قاً  لفهم االســــــــ دراك ثور�ة االســــــــ

وتغتني الروح الثورـ�ة والفكر الثوري العر�ي  �حصــــــــــــــل لقـاء
 بهذا اللقاء. 

ســــــــــــــالم من خالل الثورة  لى اإلإنظرتنا هي الوصــــــــــــــول  
ــال و�التالي تجدید اإل ــالم والنضـ ــاف �ل ما ف�ه من و�سـ كتشـ

 ثوري.  جدید وعصري و 
ــأة الحزب لم �كن  اإل ــلفي �ما �ان عند نشـــــــ نطالق الســـــــ

  ناصـر المتحررة�سـتقطب العناصـر الثور�ة في المجتمع. الع
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ســــــــــالم في لى التحرر. �ان البد من وضــــــــــع اإلإو التواقة  أ
ــر و  ــ�غة العصـــــ ــروط  �صـــــ متحان المتبنین لم�ادئه وق�مه �شـــــ

طر�ق النضـــــال الشـــــاق ضـــــد القوى  ىالثورة المعاصـــــرة وعل
ج�ة والداخل�ة التي تســــتعبد الشــــعب وتســــتغله وتجزىء  الخار 

   نهضتها. ىمر علآمة وتتاأل
ن یرســــــــــــــم  أعلمي �حرص على منطلق ال�عــث منطلق 

مة العر��ة صورة مستقبل ال تناقض فیها وال تناحر سواء لأل 
ــة  ــا و�وطنهم ومجتمعهم أفي عالقـ ــا بهـ ــائهـ ــة مع و األأبنـ مـ

 العالم. 
ــتقبل تقوم عل ــورة للمســـــــ ى إلابتة ودافعة  ســـــــــس ثأُ  ىصـــــــ

وهــذا  . لــذلــك �ــان منطلق ال�عــث قوم�ــاً ن معــاً آ فيالتطور 
ن ـ�ان یتجـاوب مع عفوـ�ة  �موقف لم ـ�أت �شـــــــــــــــكل عفوي و 

ســــــــــــــتقراء التـار�خ �الشــــــــــــــعـب ولكنـه نت�جـة الـدرس وال�حـث و 
ســــــــــــــالم یتجــاوز  وتجــار�ــه. لــذلــك ان فهمنــا للثورة وفهمنــا لإل 

ــ�ة و�نظر نظرة جدیدة أ مم�ة الدین�ة.  لى األإمم�ة المار�ســــــــــ
ني الســـــــطحي �ما ترفض  ندفاع اآلنظرة ح�ة تحول دون اإل

 العالقات الجامدة التقلید�ة.
سالم �ان ثورة عر��ة نادرة وفر�دة في صدقها وعمقها اإل

. فالعرب في نهضــتهم  �ضــاً أنســان�ة إوشــمولیتها، و�ان ثورة 
ســــــــــــــتعمـــار الخـــارجي وعلى اإل ىي ثورتهم علفالحـــدیثـــة و 

ــتاإل ــتلهمون هذه الثورة و�جدون الل الداقســ خلي والتخلف �ســ
خصــــــــاب نضــــــــالهم ولتصــــــــح�ح الكثیر من إل ثراً  فیها معیناً 

نزالقـات التي تتعرض لهـا الثورة المعـاصــــــــــــــرة.  اء واإلخطـ األ
خالقي و�عد أســــــــــالم �مد ثورتنا العر��ة �عمق إلســــــــــتلهام افإ
 خرى. أُ نساني ال نجدهما في أ�ة ثورة إ

 ما هي میزة الفهم الجدید؟ 
ن  مــام قطبیْ أیتهــا ومــازالــت االثورة العر��ــة �ــانــت من بــد

 یتجاذ�انها: الشیوع�ة والحر�ة الدین�ة. 
مر منـذ البـدا�ـة �ي ال تؤخـذ الثورة  جـاب عن األأعـث ال�

 ن.  ن القطبیْ حد هذیْ أغراء إالعر��ة �
نســـــــــــــــان�ـة إن قومیتنـا أجبنـا �ـ أغراء الشــــــــــــــیوعي حول اإل

م�ة النازي أو قوم�ة ول�سـت قوم�ة القرن التاسـع عشـر أو قو 
بین   نها تعاون حرأمم�ة �ننا نفهم األ�التعصـــب والتوســـع، و 

ــتراك�ة حرة، إشـــــــــــعوب  وان الثورة الط�ق�ة لم تبرهن عن شـــــــــ
مة صــــــح�حة.  ممي. هي ضــــــمن األجدواها على النطاق األ

ــمن المفهوم القومي یوفر الثورة  خذ �اإلاذأ األ ــتراك�ة ضـــــــ شـــــــ
لى النطـــاق  إســــــــــــــتغالل الط�قي لكن تجـــاوز ذلـــك اإل ىعل

ســـنة قال ذلك) ســـرعان ما یتحول   40العالمي (الحزب من 
لعـالمـ�ة أو ـتدعي ذـلك. لمصــــــــــــــلحـة دوـلة واحـدة تقود الثورة ا

 معنى هذا هو التحول الى نوع من الس�طرة الجدیدة. 
ن إمم�ــــة فــــ أمــــا الموقف من الحر�ــــة الــــدین�ــــة �حر�ــــة أ

ــل و�كون  نأدروس التار�خ علمتنا � ــرعان ما �فشــــــــ ذلك ســــــــ
 مناس�ة للنزاعات والحروب والفوضى. 

فــالعالقــة بین شــــــــــــــعوب تــدین بــدین واحــد ت�قى عالقــة  
ــ�ة �طب�عة الحال �مقدار ما روح�ة وثقاف�ة له ــ�اسـ ا ترجمة سـ

�كون لهذه العوامل الروح�ة والثقاف�ة المشتر�ة من فعل حي  
الدین�ة    في مجتمعات هذه البلدان. ولكن هذا شـــــــيء والدولة

 خر.آشيء 

 1989تموز (یولیو)  3 -لندن ". التضامن" مجلة

     

دت   الوجوه.. والموضوع واحد تعدَّ

نقالب  لســـودان �صـــ�غة اإلمرة أخرى یتكرر التغییر في ا
 الذي �قوم �ه عدد من الض�اط.

المــأزق  إلىالمــدني  الُحْكمومرة أخرى تصــــــــــــــــل تجر�ــة 
ن �جلس  فینقض العســــــكر�ون علیها و�قلبون الطاولة على مَ 

 حولها.
لینقذوا الســـودان  الُحْكم  إلىخرى �أتي العســـكر�ون ومرة أُ 

حتجــاجــًا إمن المــدنیین الــذین �ــانوا أقــاموا الــدن�ــا وأقعــدوهــا 
ــكر�ین و  ــقاط � على العســــ ــكري هو   الُحْكمعتبروا أن إســــ العســــ

 ن.المخرج وهو الحل لمشكلة السودا
ــقطون  ــكر�ون �ق�ادة الفر�ق إبراه�م عبود �ســـ  الُحْكمالعســـ

�حجة أن المدنیین أســـــاءوا  1985المدني في الســـــودان عام 
 وأفسدوا.

 و�بدأ هؤالء واجب التصح�ح ومعالجة فساد المدنیین. 
سـت سـنوات �قوم المدنیون بتحرك شـعبي واسـع ضـد  و�عد 

ــكر�ین وتنطلق الهـتاـفات واإل كْ حُ  المـدنیین  تهـامـات من م العســـــــــــ
تهامات التي  حد ما من نوع اإل   إلى ضــــــــــد العســــــــــكر�ین. وهي 

سبق أن أطلقها عبود وجنراالته ضد المدنیین. ولمجرد أن یبدأ 
ــكر�ین لهذ  الُحْكم  د من جانب العســــــــ ــْ ا  المدني تبدأ عمل�ة رصــــــــ
 . الُحْكم 

نقضـــاض العســـكر�ین  إنتهى الرصـــد �إ و�عد خمس ســـنوات 
ــا:   ــاهـ ــات التهم إ�ـ ــة والبالغـ ــدنیین وتنطق عبر اإلذاعـ على المـ

ــو��ة  ــدوا. المحســ ــة الخارج�ة إ المدنیون أفســ ــ�اســ ــتشــــرت. الســ ســ
قتصــاد منهار...  ســیئة. العالقات مع الجیران غیر متوازنة. اإل 
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 الخ. 
ــلم  عدما �انت الجنراالت هم  الج�ش �  الُحْكم وهذه المرة یتســ

 لمرة األولى. الذین تسلموا في ا 
ــ�اســـة من المدنیین   ومثلما حدث في الماضـــي فإن أهل السـ

العسكري النشاط لتقو�ض    الُحْكم بدأوا منذ اللحظة األولى لق�ام 
ــ�غــة التي  الُحْكم  عتمــدهــا الرئ�س  إ الجــدیــد على رغم أن الصـــــــــــ

ر�ین  الســـــــــــــابق نمیري ورفاقه �انت تســـــــــــــتهدف جمع العســـــــــــــك 
 ده. الذي �قو  الُحْكم والمدنیین تحت مظلة 

و�ادت هذه الصـــــــــــــ�غة تتحقق. و�الذات �عد المصـــــــــــــالحة 
الوطن�ة بین الرئ�س نمیري و�ین الصـــادق المهدي خصـــوصـــًا  
�عدما تكاثر عدد المســـــؤولین الذین �مثلون األنصـــــار والختم�ة  

الذي �قوده الرئ�س نمیري، لوال أن الزعامات األعلى    الُحْكم   في 
أو شــــ�ه خارجین  عتبرت هؤالء المســــؤولین خارجین ن إ للطائفتیْ 

 على الطاعة. 
ن  ن وغیر المعلَ ســـــــــــــتمر هذه الزعامات في تحر�ها المعلَ ت و 
 أن تتمكن من إسقاطه.   إلى العسكري  الُحْكم ضد  

م أقطـــابهـــا من المـــدنیین فقط.  كْ ثم تبـــدأ تجر�ـــة جـــدیـــدة للحُ 
اللحظة  و�ما حدث في الماضــــــــــي فإن العســــــــــكر�ین بدأوا منذ 

ــدون، وتبدأ، إذا جاز ال  ــ�اط األولى یرصـــــ ــة الضـــــ تعبیر، فرصـــــ
. ثم �حــدث الُحْكم الــذین �طمحون في أن �كون لهم مكــان في 

 . 1989) یونیو (  حز�ران   30نقالب الجدید فجر یوم الجمعة اإل 
نقالب  وما قیل في الماضـــــي من مبررات قیل لمناســـــ�ة اإل 

 ل�شیر. األخیر الذي قام �ه العمید عمر حسن محمد ا 
تعددت الوجوه والمطلوب ما �مكن قوله في هذا الشأن هو:  

 واحد. 
الذي لن �حققه في أي   اإلستقرار وهذا األمر المطلوب هو  

حال ســـوى تحالف مبدئي بین الج�ش واألحزاب، وهو الذي لم  
 �حدث حتى اآلن في تار�خ السودان. 

ــكر�ـة هي أن الظواهر و��قى أن ظـاهرة اإل  نقال�ـات العســـــــــــ
ا دامت لن  فة في العالم الثالث، ولكن هل ســـــــــتســـــــــتمر م المألو 

 تكون الحل �ص�غتها التقلید�ة؟ 
نقالب الـذي قـاده العمیـد عمر حســـــــــــــن محمــد  وهـل أن اإل 

 نقالب آخر؟ إ نقال�ات أم مجرد ال�شیر س�كون آخر اإل 
نقال�ــــات مع األخــــذ في  مــــا نتمنــــاه هو أن �كون آخر اإل 

 ه. عت�ار أن ل�س �ل ما یتمنى المرء یدر� اإل 

 1989 )یویول(تموز 10 -لندن ". التضامن" مجلة

     

ام حسین في أمیر�ا   1991- 1990  سنة صدَّ

 - 1990ســــــــــــــارت األمور �شــــــــــــــكـل طب�عي فـإن العـام 
ــدَّ  1991 ــ�كون عام صــــــ ــینســــــ میر�ا. تلك هي أفي  ام حســــــ

مصـــــادر وث�قة   ىعتمدت في معلوماته علإ خالصـــــة تحلیل 
  ن.شنط وا فيت أوساط مطلعة النذن ومعلوم في

  ماذا �عني ذلك؟
  ع؟حثیث�ات هذا التوقوما هي 

میر�ي �ضــــــــــــــم  أقـام وفـد  1989حز�ران (یونیو)  6یوم 
لى العراق إاألمیر��ــة بز�ــارة  ممثلین عن أكبر الشــــــــــــــر�ــات

 . العراقي» -ضمن ترتیب أعده «مجلس العمل األمیر�ي 
وقد ترأس الوفد المصــــــرفي الكبیر بوب عبود الذي تكاد  

لوال�ــات شــــــــــــــؤون المــال في ا وعــة دول�ــة تعنىال تخلو مطب
ســــــــــــــتطــاع تحقیق  إالمتحــدة وأورو�ــا من الكتــا�ــة عنــه ألنــه 

من دائرة   مهمة في هذا المیدان و�فضلها �ات قر��اً  نجازاتإ
 .صنع القرار األمیر�ي

و�وب عبود من أصل لبناني وهو رئ�س «فیرست سیتي  
ــاس» الذي �جوز في  عت�اره بنك المجموعة التي تحكمإ  تكســ
 .الوال�ات المتحدة اآلن

قد حدث في الســــــــــــــنوات الـماضـــــــــــــــ�ة، و�الذات �ـعدما  ول 
، الوال�ات المتحدة والعراق  أعیدت العالقات الدیبلوماس�ة بین

 قتصــــــــاد�ةان زارت �عض الشــــــــخصــــــــ�ات الســــــــ�اســــــــ�ة واإل

ولى التي �قوم فیهــا وفــد أنهــا المرة األُ  إالّ  ،األمیر��ــة العراق 
  .كتسبتهاإهم�ة التي األ بز�ارة وتكتسب الز�ارة

ــاء الوفد یتبین لنا  ن األمر ل�س أوعند التأمل في اعضــــــ
ــر�ات ــاء أو ممثلي شـــ نما ان القوة �قاموا بز�ارة و  مجرد رؤســـ

  .قتصاد�ة للدولة األمیر��ة هي التي قامت �الز�ارةاإل
ن األعضــاء هم: جون ر�مي نائب رئ�س شــر�ة جنرال  إ

بیت ارمن�ان المدیر فر�ق�ا و�راأو  موتورز للشـــــــــرق األوســـــــــط 
عمل�ات  الي في شر�ة وستنكهاوس، وجون هایز مسؤولالم

ــاس، ولیونارد  ــیتي تكسـ ــر�ة مو�یل سـ ــط في شـ ــرق األوسـ الشـ
رئ�س شــــــــــــــر�ـة امو�و ، وجـا�مس بالك   ســــــــــــــتروم نـائـبغان

جانوفســكي   مســتشــار قســم األعمال في شــر�ة بول ها�ســتنغ
ووو�ر (وـ�ان �شـــــــــــــــغل من قـبل منصــــــــــــــب و�ـیل الخـارجـ�ة 

لو�س اوســــتن رئ�س شــــر�ة   الخل�ج) وت. ر��ة لشــــؤون األمی
دارة شر�ته  إمجلس  براون اند روث، ول. جاك هورنر رئ�س

المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة ـ�أعـمال النفط، و�ول جـابر ـناـئب الرئ�س  
الشــرق األوســط في شــر�ة «�انكرز تراســت» ود�فید   لشــؤون 
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للتنقیب، والســناتور تشــارلز  مارتن رئ�س شــر�ة اوســكید نتال
فوغن  وه، وول�ام�ة تشـارلز بیرسـي ومشـار�بیرسـي رئ�س شـر 
م دبلیو �یلوغ، وهي من أكبر الشــــــــــــــر�ـات أرئ�س شــــــــــــــر�ـة 

و�رد مدیر ورئ�س العمل�ات  لصــــــــناعة المصــــــــافي، و�اتر�ك
 في شـــــــر�ة �التكس بترولیوم التي هي إحدى أهم شـــــــر�ات

ــالم�ـــــة، وجـــــا�مس وودس رئ�س شــــــــــــــر�ـــــة �كر   .النفط العـــ
عــام لشــــــــــــــر�ــة الرئ�س ال هیوغســــــــــــــن، ونــاثــانیــل وودســــــــــــــون 

عودة ابو ردیني نـــائـــب الرئ�س التنفیـــذي  وســــــــــــــتنكهـــاوس، و 
  .فیرست سیتي تكساس لمصرف

إالَّ قتصـــــــــــــــاد�ـة األمیر��ـة وهؤالء ال �مثلون �ـل القوة اإل
یترأسـون شـر�ات �صـل مجموع  أنهم في أي حال �مثلون أو

الرقم  �قفز بلیون دوالر وأح�اناً  500لى  إمب�عاتها الســــــــــنو�ة 
ام، ود للرئ�س صــــدَّ قال رئ�س الوفد بوب عب . ولقدىلى أعلإ

الشر�ات دولة مستقلة لكانت الدولة الثالثة  أنه لو �انت هذه
ــادـ�ة �عـدمن حـیث القوة المـالـ�ة واإل الوالـ�ات المتحـدة  قتصــــــــــــ

 . وال�ا�ان
ام على هذه المقارنة �مالحظة أدخلت الرئ�س صـــــــدَّ  وردَّ 

لرئ�س  ســـــــــــتقبلهم اإعندما   عضـــــــــــاء الوفدأ البهجة في نفوس 
 نفصـال فإن الذينكم سـتنفصـلون؟ إذا أردتم اإلأوهي: وهل 

  .�مكن أن �ساعد�م هو القذافي
ــاد�ـــة  ن هؤالء ل�مثلون �ـــل القوة اإلأرغم  ىوعل قتصــــــــــــــ

لتكســـــــاســـــــ�ة» التي هي إحدى  ا«  أنهم �مثلون   األمیر��ة إالّ 
ــمات اإل عناو�ن  ومن خالل قراءة .دارة األمیر��ة الحال�ةســــــ
  ظ أن معظمها یتخذ من تكســــــــاس مقراً تلك نالح الشــــــــر�ات

ســــبیل المثال ال الحصــــر شــــر�ة براون  ىومن هؤالء عل. له
 اـند روث وشــــــــــــــر�ـة ام. دبلیو �یلوغ وشــــــــــــــر�ـة هـاـنت التي

كتشفت النفط في ال�من والتي �عتبر رئ�سها راي هانت من إ
بوش و�ـان المســــــــــــــؤول عن حمـلة  لى الرئ�سإأقرب الـناس 

 نتهت �فوزإالرئاســــــة التي انتخا�ات جمع المال في معر�ة 

نفــاقــه على فعــال�ــات إبوش ، و�ــان للمــال الوفیر الــذي یتم 
 . األثر الكبیر المعر�ة ونشاطاتها والترو�ج لها

ــه اـلذي ترأس الوـفد �و  لى هؤالء هـناـلك بوب عبود نفســــــــــــ
ــاس».  « لى �غداد والذي یترأس بنكإ ــیتي تكســـــ ــت ســـــ فیرســـــ

ل ومن أجْــ  أهــل القرار ،وهــذا البنــك لــه مكــانتــه في نفوس 
فإنه �عدما واجهت هذا البنك الذي هو أكبر البنوك في  ذلك

الحكومة و�موافقة من وز�ر   تكســـــــــاس مشـــــــــاكل مال�ة ، فإن
ــمان األمیر��ة للبنوك ــة الضــ ــســ ــابق ب�كر ومؤســ  المال�ة الســ

نقـاذ البنـك ومنحتـه بلیون إل 1988ختـارت بوب عبود عـام إ
ملیون   500ود جمع مبلغ  ستطاع عب�و  . دوالر لهذا الغرض

الذي تبلغ  دوالر �رأســــمال وتمكن بذلك من تعو�م هذا البنك
 . بلیون دوالر 15موجوداته ما ق�مته 

نجـاز الـذي حققـه بوب عبود شـــــــــــــــأن ز هـذا اإلعزَّ ولقـد 
تســـتعید عافیتها �التدرج �عدما   الجمهور�ین في تكســـاس التي

سادت أسواق التي   رت�اكاتنتكاسة الناشئة عن اإلتعبتها اإلأ
ــاس الكارثة التي أحدثها فيا الكو�ت  لنفط وأحدثت في تكســــ

 .سوق المناخ
وعندما نقول ان شــــــــأن الجمهور�ین تعزز في تكســــــــاس  

ــأن االدارة األمیر��ــة الحــال�ــة هو الــذي  فهــذا معنــاه ان شـــــــــــــ
ــاس وجــا�مس ب�كر وز�ر  تعزز. فــالرئ�س بوش من تكســـــــــــــ

وهنالك  الخارج�ة من تكســــــاس ووز�ر التجارة من تكســــــاس.
ــرا ــیون.   ت المواقع المهمة فيعشـــــ ــاســـــ ــغلها تكســـــ الدولة �شـــــ

و�حـــــدث أنـــــه إذا �ـــــان الموقع األول مشــــــــــــــغول من غیر 
فإن النائب أو مدیر المكتب أو المدیر التنفیذي   تكســـــــاســـــــي

  .�كون من تكساس
ــغر  وألن رئ�س القرار وحلقاته الكبرى والصـــــغرى واألصـــ

ــت هي في معظمها من تكســـــــــاس ط�ع  فإن الرئ�س بوش �ســـــــ
 عتماد� المواجهة و   ىلوقت وتكون لد�ه القدرة علختصــــــــار اإ

 . الحزم في أقصى درجاته
 .لى ما حدث خالل الز�ارةإونعود 
نط�ـاع أكثر�تهم إلى �غـداد �ـان إن �صـــــــــــــــل الوفـد أقبـل 

ن رئ�ســـــه رجل حدیدي ال أو  ن العراق بلد متخلفأالســـــاحقة 
ــام وال �حـبذ روح النكـتة وال لى اإلإ�مـیل  یـناقش ، �مـا بتســــــــــــ

 . لى اآلخر�نإستماع النوع الذي ال �حب اإل من أنه
ــوَّ إز صــــــورته هذه وعزّ  ه صــــــورة  ن االعالم األمیر�ي شــــ

طوال ســــــــــــنوات الحرب  ام حســــــــــــین وتجاهلالعراق وصــــــــــــدَّ 
ـ�ة التي تحقـقت والشــــــــــــــأن العســــــــــــــكري اـلذي نجـازات الطیِّ اإل

ام ز ذلـك هو الرهـان �ـأن صـــــــــــــــدَّ كـذلـك ان الـذي عزّ  تنـامى
تســـــعت رقعة  إذلك   لومن أجْ  ینهزم أمام الخمینيحســـــین ـســــ 

ســالم والمذهب ظاهرة مراكز األ�حاث التي تعنى �شــؤون اإل
صــــــــــدار تقار�ن ودراســــــــــات عن الظاهرة  تمهیدأ إل الشــــــــــ�عي
 .الخمین�ة

ــل الوفد   نط�اعات  لى �غداد بدأت هذه اإلإوعندما وصــــــــــ
القناعات تتغیر و�دأ �ثیرون من  و�دأت فشـیئاً  تتالشـى شـیئاً 

حمدون  ن ما �انوا �ســمعونه من نزارعضــاء الوفد �ســتعیدو أ 
ــنطن �عد إعادة العالقات. ولقد  ــفیر للعراق في واشــــــ أول ســــــ

ــ�ات أمیر��ة   بذل نزار حمدون الكثیر ــخصـ القناع مراكز وشـ
 ام حســـــــــــین �شـــــــــــو�ه �عضنط�اعهم عن ق�ادة صـــــــــــدَّ إ�أن 

التشــــو�ش. ودعمه في مهمته هذه نائب رئ�س الوزراء وز�ر  
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 .الخارج�ة طارق عز�ز
مدون لهذا الغرض معظم الوال�ات وعقد عشــرات  وزار ح

ــ�اســـ�ة و  جتماعات مع شـــخصـــ�اتاإل ــاد�ة وجامع�ة.  �سـ قتصـ
مجلس « ي فإنفوهو إذا �ان لم �حالفه التوفیق �الشــكل الكا

فضل مساع�ه، وان العراقي» تم انشاؤه �  -العمل األمیر�ي 
لى العراق إبتنظ�مــه ز�ــارة الوفــد الكبیر والمهم  هــذا المجلس

  .نجازا ملحوظاً إحقق �كون 
ام ـ�اـنت القـناعـات ـبدأت  جتـماع ـ�الرئ�س صــــــــــــــدَّ وقـبل اإل

عضــاء أ جتماع الذي خرج منه اإل تمیل نحو التعدیل ثم �ان
  .الوفد مرتاحین

ــ�اســــي أو  تصــــادي  قإوفي العادة انه عندما یلتقي وفد ســ
عضـــــــــاء هذا أ ولى فإن وللمرة األُ  برجل دولة من النوع المهم

 لى الفندق �شـــــــــــــكلإما بینهم �عد العودة   الوفد یت�ادلون في

 نط�اعات عما خرجوا �ه من اللقاء. ثنائي أو موسع اإل
ن األول، هو نطـ�اعـاتهم على أمر�ْ إلتقى هؤالء في إولـقد 

اح رت�لى اإلإام حســـــــــــــین صـــــــــــــاحب طلعة تدعو ن صـــــــــــــدَّ أ
ــه و��ف إ عجاب. وقد أبدى ال�عض واإل عجابهم �طر�قة ل�سـ

لى إلى القم�ص إالبدلة صـــــــــول من األ ىن �ل شـــــــــيء علأ
ر�طـــة العنق، ووصــــــــــــــفـــه أحـــدهم �ـــأنـــه مثـــل أحـــد اال�طـــال 

ن أحدهم من الذین أالوس�مین في مسلسل «داینستي». �ما  
ــم عدة من العالم وقابل ملو�اً  ــاء نقل  زار عواصـ لیهم إورؤسـ

ــفه�ة  ــائل شـ ــارك في أرسـ ــهم عندما زاروا إو شـ ــتق�ال �عضـ سـ
ر�سـما» ال تتوافر ن الرئ�س صـدام �ملك «كاإواشـنطن، قال 

�طونــه علیهــا. غ�ثیر�ن � ن حكــامــاً أغیره، ومن المؤ�ــد  في
لى ذلك القول ان هذا الرئ�س محظوظ ألنه قوي إضـــــــاف أو 

 اً ووسـ�م ومنتصـر في حرب وشـاب وصـحته قو�ة و�حكم بلد
ــأن   ــادها و إقوي الشـــ ــه رات�ج�اً تـســــ �قتصـــ ن أ، وفي الوقت نفســـ

ه المظاهر عقله عقل رجل دولة �ســـتوعب �ســـرعة وال تخدع
 عن الحذر. وال یتخل 

ام حسـین صـر�ح وحازم  ن صـدَّ أنط�اع الثاني فهو ا اإلأم
وأنه محنك  ،ز �ل فجوات الماضــــــــــيو�بدو مســــــــــتعدا لتجاوُ 

وصــــــــــــــاحب تجر�ة، و�ثیر التن�ه للمتغیرات التي تحدث في 
   .ق العالم وخالّ 
ن أ ىام قادر علن الرئ�س صــــــــدَّ أعضــــــــاء الوفد  أ والحظ 

ذلك عندما طلب  م �األهم�ة وقد حدث �شــــــعر �ل واحد منه
لتقاط صـورة لكل عضـو من اعضـاء إر الخاص من المصـوِّ 

الوفد معه. ولقد أســر بذلك مشــاعر هؤالء وفي الوقت نفســه 
ــل مكان في مكاتب   ــوعة في أفضـــــــــ ــورته موضـــــــــ جعل صـــــــــ

ــأن في  ــر�ات ذات الشـــــ میر�ا. والذي حدث هو أنه تم  أالشـــــ

في الفندق. و�ین  صــحابها وهم ما زالواألى إرســال الصــور  إ
ــي للد�تور هنري الء (اآلهؤ  ــخصـــ ــاعد الشـــ ــتوغه) المســـ ن ســـ

ــنجر. و  ــاعد بدقة اإل�ك�ســـــ نط�اع الذي خرج �ه  ذا نقل المســـــ
لى ��ســنجر فإن صــاحب إام حســین من لقائه �الرئ�س صــدَّ 

ن �جتمع  أل  نظر�ة س�اسة «الخطوة خطوة» س�سعى من أجْ 
ــدَّ  ــل له خطة ا�صـــ ــین الذي تحداه عندما أفشـــ ــلح ام حســـ لصـــ

عقد قمة �غداد   ىصــــرار علســــرائیلي وذلك �اإلاإل -العر�ي 
 اً تخاذ قرار �اسـقاط عضـو�ة مصـر في الجامعة العر��ة رد�و 

الصــفقة التي أبرمها الرئ�س الســادات برعا�ة ��ســنجر   ىعل
ام حســـــین  ســـــرائیل. ومن هنا فإن ��ســـــنجر �عتبر صـــــدَّ إمع 

ــغوفان �ممار غر�مه لكن الرجلیْ  ــه شــــــ ــة  ن في الوقت نفســــــ ســــــ
 التحد�ات.  

عضــــــــاء الوفد انه على ألام حســــــــین وعندما �قول صــــــــدَّ 
قتصـاد�ة بین العراق سـتعداد لتنشـ�ط العالقات السـ�اسـ�ة واإلإ

ــار�ع  ــة المشــــــــــ ــه دراســــــــــ والوال�ات المتحدة وفي الوقت نفســــــــــ
كـة التي تهم الجـانبین وتعود ـ�الخیر علیهمـا، فهـذا المشــــــــــــــترَ 

ي ف التأمل مل�اً ن صـانعي القرار األمیر�ي مطالبون �أ�عني 
ن عناصـــر أالقائل وما �مثله �بلد وقضـــ�ة ورأي عام . �ما 

وســـاط الرأي العام مثل هنري ��ســـنجر  أالتنظیر الفاعلة في 
جتهـــادات ال بـــد ســــــــــــــتعیـــد النظر في �عض التحلیالت واإل

ــانع القرار األمیر�ي على تحدید   ــاعد صـــــ وتخرج �أفكار تســـــ
ــة  ــدة في منطقـ ــدیـ ــة جـ ــامـ ــامـــل مع زعـ الشــــــــــــــرق  مالمح التعـ

 .األوسط 
لى أهم�ة اللقاءات الم�اشـــــرة  إال بد من وقفة نشـــــیر فیها 

ــال التي تعطَّ ن خطوط اإلأو�م  ــي تر�ت  تصــ لت في الماضــ
ن ینشــــطوا وفي هذا الصــــدد �مكن أللذین یر�دون التشــــو�ش 

عضـاء الوفد األمیر�ي الذي زار العراق أ من  القول ان عدداً 
ه م الــــذي �قودكْ ن الحُ أن العراق بلــــد مغلق و أكــــانوا یرون 

ــدَّ  ــة أمامهصــــــ ــین ال فرصــــــ خرى من هذا أُ  وأموراً  ...ام حســــــ
القبیل. وفي الوقت نفسه �ان هنالك ال�عض المتفائل والذي 

 .یرى العكس انما مع شيء من التحفظ 
ام وعدد من الق�ادیین  و�عد لقاء هؤالء مع الرئ�س صـــــدَّ  

نتظر  ن معظمهم لم یأ. حتى ل المفهوم �ثیراً في العراق تبـدَّ 
لى مكت�ه في هذه المدینة األمیر��ة أو تلك ل�ضــــــــع إالعودة  
ما فعلوا ذلك خالل توقفهم في العواصـم �نوتصـورات و  تقی�ماً 

ــفر  لى نیو�ورك  إاألورو��ة التي توقفوا فیها قبل متا�عة الســــــــ
ن �ان وهو في الطائرة بین  وواشــنطن وهیوســتون. وهنالك مَ 

فكار التي �مكن الورق �عض األ�غداد ولندن �ســـــــــــجل على  
ــتقبالً  ــاالً إن أحدهم أجرى أبل  تنفیذها مســــــــ من  هاتف�اً  تصــــــــ
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  .�غداد يالفندق الذي حل الوفد ف�ه ف
لوفــد على أمر لفــت نظرهم في  التقى اعضـــــــــــــــاء إولقــد 

ــدَّ أ ــلوب صـ ــ�اً سـ ــخصـ ــین وهو أنه �ان شـ ــجل على  ام حسـ �سـ
ســــــــــــــلوب رجـــل أالورق �عض المالحظـــات وهو في نظرهم 

نه عندما صــــافح أحدهم أیر الدقة. وقال العملي والكث  الدولة
الشــــــد عى الید أنه  شــــــعر من طر�قة اً ام مودعالرئ�س صــــــدَّ 

ــافح رجالً   MADE MANر عن ذلك �ع�ارة . وعبَّ قو�اً  �صـــــــ

IS THIS STEEL OF   ،أي أنــه رجــل من فوالذ أو حــدیــد ،
  .عجابوتقال هذه الع�ارة في معرض اإل

قـــــاط  لهـــــذا الموضــــــــــــــوع �عض الن ســــــــــــــتكمـــــاالً إوت�قى 
  :النحو اآلتي ىوالمالحظات التي �مكن تسجیلها عل

ــدُّ إ - أوالً  ــادة ن التبـ ــة للعراق ولق�ـ ل في النظرة األمیر��ـ
ام حســــــین بدأ �ظهر في صــــــحافة المال واألعمال في صــــــدَّ 

الوال�ات المتحدة و�دأ ��ار الصــــــحافیین في هذه الصــــــحف 
ــدَّ  ــین. ومن هذه  والمجالت یبدون رغ�ة في لقاء صــــــ ام حســــــ

ــتر�ت الـصـــــــ  ــر «وول ســــــ ــبیل المثال ال الحصــــــ حف عل ســــــ
جورنـال» التي تســـــــــــــــاعـد �تـا�ـاتهـا عـادة في ترك الضــــــــــــــوء 

شــــاشــــة التعامل مع دول العالم.   ىاألخضــــر �أخذ مكانه عل
ن لدى عدد من شر�ات التلفز�ون في الوال�ات المتحدة  أكما  

أنه  لى ذلك�ام و جراء مقابالت مع الرئ�س صـــــــــــــدَّ إرغ�ة في 
سـم إمجلس الشـیوخ یتململون عند سـماع عضـاء أ �عدما �ان  

خ�ار تفوق القوات العراق�ة في أالعراق وال یرتاحون لســــــماع  
من هؤالء بدأ یردد في مجالسه   یران فإن عدداً إالمواجهة مع  

ــدَّ  �اً طیِّ  اً كالم ــین وهم في ذلك �من عن العراق وصـــــ ام حســـــ
 ىرون �شـكل ما علد الطر�ق لموقف جدید، أو أنهم �شـی�مهِّ 
ــِّ العرا لیهم للز�ــــارة وال�حــــث في أمور إه الــــدعوة ق �ي یوجــ

ن معظم اعضــــاء مجلس  أقتصــــاد�ة. والمعروف  �ســــ�اســــ�ة و 
ــالح  ــادـ�ة أو تر�طهم عالـقات  إالشــــــــــــــیوخ لهم مصــــــــــــ قتصــــــــــــ

�مؤســــــســــــات وشــــــر�ات من مصــــــلحتهم العمل لها ألن هذه  
تخاب�ة هل نالمؤســــســــات والشــــر�ات تســــاهم في حمالتهم اإل

ي بتوج�ه هذه الدعوات ام حســـــین ســـــیوـصــــ رئ�س صـــــدَّ ن الأ
ــط قنوات اإل ــال؟ وتجدر و�ذلك تحدث لقاءات وتنشـــــــــــ تصـــــــــــ

لى أنــه لمجرد عودة الوفــد من �غــداد فــإن إشــــــــــــــــارة هنــا اإل
ینطبق عل�ه  صـــــح�فة « هیوســـــتون �رون�كل» �تبت تحلیالً 

ن الرسـالة تقرأ من عنوانها»، و�ان عنوان إالقول المألوف «
لعراق سوق واعدة» بته هذه الصح�فة هو «االتحلیل الذي �ت

ن الشــــــــــــــر�ــات األمیر��ــة تتطلع نحو إوجــاء في التحلیــل: «
ل فرصــــة ز�ادة المب�عات..»  ســــوق العراق الخصــــ�ة من أجْ 

وتضــــــــــ�ف «... ولكن ��ار رجال أعمال هیوســــــــــتون الذین 

ن تمو�ـــل هـــذه المب�عـــات �مثـــل عق�ـــة  أزاروا العراق �قولون 
 .» تخطیها...لى إ�حتاج األمر 

ــح�فة  ــبت الصـ ن إى رئ�س الوفد بوب عبود قوله:  إلونسـ
 115تجارة العراق مع الوال�ات المتحدة قد تتضـــــــــــاعف من 

، وأنهـا من 1990ى ثالثـة مل�ـارات في العـام إلمل�ـار دوالر 
،  1995العام   يلى خمســــــــــة مل�ارات فإن تصــــــــــل أالمتوقع  

ن العراق یتمیز �أنه أحد األســــواق إل�ه قوله، إكذلك نســــبت 
ن تســتثمر  أي اســتطاعة الوال�ات المتحدة و�ن ف  األســرع نمواً 

وأهم�ة ما �تبته صـــــــح�فة «هیوســـــــتون �رون�كل» أنها ذات 
ــالً  ــر�ات الكبرى فضــــــــ ــاط الشــــــــ عن أنها أهم  نفوذ في أوســــــــ

صــــــــــح�فة في هیوســــــــــتون (المدینة الرا�عة من حیث الكثافة 
ــكان�ة  ــتون هي بلد فالســــــــــ ي الوال�ات المتحدة)، وان هیوســــــــــ

ــارج ــدیر األمن الرئ�س بوش ووز�ري الخـــ ــارة ومـــ ــة والتجـــ �ـــ
  .القومي

ن الرسالة التي تلقاها أوما �تبته ومن دون ت�اطؤ معناه 
أهـل القرار األمیر�ي من الوفـد الـذي زار العراق وصــــــــــــــلـت 

 �جاب�ة.إو�انت 
ام حســـین  ن الرئ�س صـــدَّ خالل اللقاء الذي تم بی - ثان�اً 

لى مشــــــكلة إعضــــــاء الوفد األمیر�ي الزائر تطرق الحدیث أ و 
قتراحـات من بینهـا أن إر ال�عض عن ون العراق. ولـقد عبَّ دی

من  یتم حــل هــذه الــدیون مرة واحــدة لكنهم لم �جــدوا تجــاو�ــاً 
أن معظم المقتدر�ن في  ام إزاء هذه الفكرة. إالّ الرئ�س صـــــــدَّ 
ن أ قتصـــــاد�ة و إن مشـــــكلة العراق مال�ة ول�ســـــت أالوفد أقروا 

ن برمجـــة  أزدهــار و العراق غني ومســــــــــــــتقبلــه یتجــه نحو اإل
عن  ن تحل هذه المشـكلة فضـالً ألدیون آلجال طو�لة �مكن 
 أنها تعزز روا�ط التعامل. 

ــعر  -ثالثاً  ــاء الوفد األمیر�ي أ وخالل اللقاء شـــــ ن أعضـــــ
ام حســـــــــــین یر�د �الفعل بناء عالقات متوازنة  صـــــــــــدَّ الرئ�س 

ــعروا  ــاً أوراســــخة وشــ ن �ل أن العراقیین عملیون حیث أ �ضــ
ي الوـقت المحـدد لهـا، و�ـان هـناـلك جتمـاعـات �ـاـنت تتم فاإل
ن �ســـجل الجانب العراقي النقاط والمالحظات  أ ىعل صحر 

ــاً إقبل الرد على أي   ــار. وق�اســـ ــتفســـ �ما رآه ال�عض منهم   ســـ
ات ل�عض اـلدول العر�ـ�ة ـفإن هـذه الصـــــــــــــــفة ـلدى خالل زـ�ار 
 لى حد ما. إ�جاب�ة ومتمیزة إام حسین ق�ادة صدَّ 

نفســــــــــــــهم معجبین أ لى ذلك ان اعضــــــــــــــاء الوفد وجدوا�و 
ــدَّ � ــا ع�ــــارات للرئ�س صـــــــــــــــ ــدیــــث ومنهــ ام وردت خالل الحــ

ــكاالت حدثت  ــ�ح �انه ال ینظر الى أمور واشـــــــــ ي فالتوضـــــــــ
لرغ�ــة   أكیــداً لى مالحظــة حول أنــه تــ إالمــاضــــــــــــــي، و�ــذلــك 

حتمـاالت الحرب فـإنـه یران ونبـذه إلإالعراق في التعـا�ش مع 
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ــر�عة، بناء مدن ال جبهة بدأ على الفور، وفي فترة زمن�ة ســـــــــ
ــا�ا للحرب  ــرة والفاو وانه لو �ان �حســــب حســ وتحدیدا ال�صــ

طالق إف ل وقُ لى مـا �عـد تحوُّ إاألقـل  ىفـإنـه �ـان تر�ـث عل
یران وفي إحدى الحلقات إلى ســــالم دائم وشــــامل مع إالنار  

  التي تمــت �عــد اللقــاء ردد عــدد من اعضـــــــــــــــاء الوفــد �المــاً 
 ام واقعي وناضــــــــــجن الرئ�س صــــــــــدَّ أنهم یرون أخالصــــــــــته 
ــ�اً  ــ�اســـــــــ لى المرحلة المقبلة فإن إوانه ما دام هو ینظر ، ســـــــــ

 ىال تنظر علأأو  االدارة األمیر��ـة مطـال�ـة �ـأال تنظر �ثیراً 
 ة . �لى المرحلة الماضإالق ط اإل

وفي الحلقة نفسها وردت �عض الع�ارات تتعلق �مستقبل  
ام حســین مؤهل للمســاهمة �جد�ة  ن صــدَّ أالمنطقة من بینها 

 ستقرار الخل�ج. إوفعال�ة في 
ن بـــث التلفز�ون العراقي لقطـــات من أولقـــد حـــدث �عـــد 

ــدَّ اإل ام جتماعات التي عقدها الوفد األمیر�ي مع الرئ�س صـــ
حســــــــین وشــــــــاهد هذه اللقطات مســــــــؤولون �ثیرون في دول 
الخل�ج ان بـــدأ ســــــــــــــفراء الوال�ـــات المتحـــدة في هـــذه الـــدول 

ي في یرصــــــدون رد الفعل لدى أهل القرار الســــــ�اســــــي والمال
دول الخل�ج. وفي هذه التقار�ر التي سـرعان ما وصـلت الى 

ولى من �حدث للمرة األُ  هتماماً إ االدارة في واشنطن ما یؤ�د 
عراقي �ونــه یتم  -ولئــك بلقــاء أمیر�ي أنــب أهــل القرار جــا

في �غداد وقد یتطور في نظر هؤالء �حیث �أخذ من طر�ق  
  األمیر��ة التقلید�ة. -العالقات الخل�ج�ة 

في واحـد من التقـار�ر عن ز�ـارة الوفـد األمیر�ي   - ا�ـعاً ر 
ــ�اســـــ�ة  للعراق نوع من التر�یز على المكانة العســـــكر�ة والســـ

المكانة العســـــكر�ة في ضـــــوء نتائج الحرب والمكانة لعراق. ل
الســــ�اســــ�ة في ضــــوء ق�ام «مجلس التعاون العر�ي» والدور 

 ولى . الذي لع�ه العراق في هذا المجلس منذ اللحظة األُ 
ــجل   ــ�ح هنا �أن الجانب األمیر�ي �ســ ومن المهم التوضــ

لى إام حســـــــین دوره في عودة مصـــــــر للرئ�س صـــــــدَّ  ضـــــــمناً 
ن مثـل هـذا األمر مـا �ـان لیتم من أو��ف  الجـامعـة العر��ـة

.  ام حســـین شـــخصـــ�اً دون الســـعي الذي قام �ه الرئ�س صـــدَّ 
لى حــد االقتنــاع �ــأن الوال�ــات إو�ــذهــب الجــانــب األمیر�ي 

شــــــــــــــراك مصــــــــــــــر في «مجلس التعـاون إمتحـدة ـ�اـتت �عـد ال
ــاً  طمئناناً إالعر�ي» أكثر  ــأت  علیها خصـــــوصـــ ي ف�عدما نشـــ

ــنوات الثالث التي ســـ  ف اطالق النار بین العراق قت وقْ �السـ
ي أـیدي الجـماعـات فوایران مخـاوف من ســــــــــــــقوط مصــــــــــــــر 

 الدین�ة.  
لى أنه طوال السنوات بین قرار قمة إشارة هنا وتجدر اإل

�إســـــــــقاط عضـــــــــو�ة مصـــــــــر في الجامعة  1978ام �غداد ع

تفــاق�ــة �ـامـب د�فیــد و�ین قرار قمــة الـدار إعلى  العر��ــة رداً 
دارة ة عضـــــو�ة مصـــــر �انت اإل�إعاد 1989الب�ضـــــاء عام 

األمیر��ة ســـــــواء في عهد الرئ�س األســـــــبق ج�مي �ارتر أو 
في عهـد الرئ�س الســـــــــــــــابق رونـالـد ر�غـان تنشــــــــــــــط في �ـل 

ســتعید مصــر عضــو�تها. وفي �ل ن تأل  تجاهات من أجْ اإل
مرة �ان یزور واشــــــــنطن حاكم عر�ي فإن الرئ�س األمیر�ي  

الدیبلوماســ�ة مع كان �طلب من هذا الحاكم إعادة العالقات 
وذلك على  ،ل إعادة هذه العالقاتمصــر أو الســعي من أجْ 

صــــعید    ىأســــاس ان إعادة العالقات تشــــكل خطوة مهمة عل
ــو�تها في الجامإ ــر لعضـــ ــتعادة مصـــ عة العر��ة. و�ان یتم  ســـ

لى الحكومــــــات العر��ــــــة عن طر�ق  إابالغ هــــــذه الرغ�ــــــة 
ة أو ین اـلذین �قومون �جوالت في العواصــــــــــــــم العر��ـ ثالم�عو 
جتمــاع وزراء الخــارج�ــة العرب مع وز�ر الخــارج�ــة إخالل 

األمیر�ي في واشنطن أو في نیو�ورك على هامش الجمع�ة 
مل العراق هذه  تـشــــــــــــ   نأالعموم�ة لألمم المتحدة، ومن دون 

التمن�ـات ألن العالقـات اـلدیبلومـاســــــــــــــ�ـة مقطوعـة بینـه و�ین 
ة عت�ارات موضـــــــــــــوع�ام إلأمیر�ا، فإن ق�ادة الرئ�س صـــــــــــــدَّ 

ــا ظروف الحرب  تخص األمن القومي العر�ي وفرضــــــــــــــتهــ
یرانـ�ة من جهـة ومیزان القوى العر�ي من جهـة اإل -العراقـ�ة 

ومن  عملت على تمهید الطر�ق أمام عودة مصــــــــــــر ،خرى أُ 
ــ�غة �امب د�فید. بل قد �جوز   ن �كون ذلك إقراراً أدون  �صـ

ســــــتعادت إن ألى مكانها �عد إالقول ان مصــــــر التي عادت 
لى �امب د�فید على إعضـــــو�تها في الجامعة العر��ة تنظر 

 أنه القید الذي �فكه تعاون عر�ي ول�ست مصر وحدها.  
ولكن عودة مصــــــــــر �الشــــــــــكل الذي عادت ف�ه �شــــــــــكل  

مخططهـا في التطب�ع  للوال�ـات المتحـدة التي تعثر  طمئنـانـاً إ
ــ�غة �امب د�فید التي �انت  اإل -العر�ي  ــرائیلي وفق صــــ ســــ
قتدار العســــــــكري  لى شــــــــأن عســــــــكري عر�ي وجاء اإلإتفتقد 

العراقي ل�ســــــــــد الثغرة التي جعلت التوازن العســــــــــكري �عزز  
ســـترات�جي لألمة. ونقول ذلك على أســـاس أنه في الشـــأن اإل

وعنـدمـا  قتـدار حـدثـت صــــــــــــــفقـة �ـامـب د�فیـد.إلغ�ـاب ذـلك ا
خت�ار المیداني على قتدار ومن خالل اإلتوضحت معالم اإل

الطب�عة صـــارت صـــفقة �امب د�فید �مثا�ة القید الذي تأمل 
  .مصر من التعاون العر�ي المساعدة في فكه

ام من ن الكالم الذي ســـــــــمعه الرئ�س صـــــــــدَّ إ -خامســــــاً 
ن من النوع اـلذي ـیدعو  رئ�س الوـفد األمیر�ي بوب عبود �ـا

ــ�اً  رت�اح. وهذا الكالم ل�س موقفاً لى اإلإ ــخصــــــ من عبود  شــــــ
نما قابله �ام �صــــــفة شــــــخصــــــ�ة و ألنه لم �قابل الرئ�س صــــــدَّ 

�مثلون فعال�ات  شـــخصـــاً  23�صـــفة �ونه رئ�س وفد �ضـــم 
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ــاد�ة ومال�ة �تجار�ة و  میر��ة �الغة األهم�ة. وعندما ال أقتصـ
ــد من هؤالء على �الم  ــاه �عترض أحــ ــذا معنــ ن أعبود فهــ

ســــــــــــــم هـذه الفعـالـ�ات. وممـا ـقاـله بوب  إ�ـ  متحـدـثاً  الرجـل �ـان
   :امالرئ�س صدَّ  عبود مخاط�اً 

ن طـارق عز�ز ونزار  نـنا نخص ـ�الشــــــــــــــكر الســـــــــــــــیدیْ إ -
حمدون على المســـــاعدة والنصـــــائح التي أســـــدوها وأدت الى 

 تقو�ة العالقات التجار�ة بین العراق والوال�ات المتحدة . 
ا�عنا ��ف حار�تم على مدى ثماني ســـــنوات في  ننا تإ -

إحـدى أطول الحروب في الـتار�خ ولكن قـ�ادتكم �ـاـنت ـقادرة  
م�ة ومســــــــــــتو�ات  ســــــــــــتمرار خطط التنإعلى المحافظة على  

ن تحارب وفي الوقت أســــــــتطاعت إالمع�شــــــــة. والدول التي 
 .نفسه توفر تسهیالت الح�اة لشعو�ها، قلیلة في العالم

ة بناء ال�صـــــــــــــرة والفاو تجســــــــــــــد  ن جهود�م في إعادإ -
ــالم واإل ــد الســـ ــتكم التي تنشـــ ــ�اســـ ــارك  ســـ ــتقرار. ونحن نشـــ ســـ

في ســــتقرار ن وفي تحقیق اإلن الهدفیْ ي هذیْ فحكومة العراق 
 منطقة الخل�ج . 

لى الصـــــــف العر�ي  إعادة مصـــــــر �ما ان جهود�م إل -
موضع تقدیر في الوال�ات المتحدة . و�ذلك جهود�م لتعز�ز  

دن وال�من اللتین تحتفظ بالدنــــا معهمــــا العالقــــات مع األر 
�ـقة. �ـما انـنا في واشــــــــــــــنطن نراقب �إهتـمام �الغ ث�عالقات و 

طینیین للتوصــل خطوات التنســیق بین العراق ومصــر والفلســ 
ســرائیلي، ونرى  اإل -لى ســالم عادل ودائم للصــراع العر�ي إ
ن ذـلك یتعزز من خالل تقوـ�ة العالـقات األمیر�ـ�ة العراقـ�ة أ
   اإلرهاب.توحید جهودنا ضد  لىإضافة إ

ــادي األمیر�ي الذي یزور�م  ن هذا التجمع اإلإ - قتصــــــــــ
تهتم �صــــناعة الســــ�ارات والنفط  شــــر�ة ومصــــرفاً  57�ضــــم 

ــ�ة والبترو��م�او�ة   ــناعات الهندسـ ــرف�ة والصـ واألعمال المصـ
تصــــــــاالت وصــــــــناعات الغذاء. ولقد بدأ «مجلس العمل واإل

« مو�یــل او�ــل» و ن همــا العراقي» �شــــــــــــــر�تیْ  -األمیر�ي 
 57لى إن ینمو �ســـرعة و�صـــل العدد  أ«وســـتنكهاوس» قبل 

 العراق�ة.   -األمیر��ة  شر�ة هدفها توس�ع نطاق التجارة
صـــــدقاء للعراق في أن المشـــــار�ین في هذا الوفد هم إ -

ــو�ق ما أالوال�ات المتحدة ونأمل   ــة لتســـ ن تتوافر لهم الفرصـــ
ي الوقت نفســـــــــــه  لدیهم من تكنولوج�ا وخدمات ومهارات. وف

ن نفعل  أفإننا �أعضـاء في القطاع الخاص األمیر�ي �جب 
ــ� ــعنا لتقد�م شــــروط تنافســ ــعار والجودة ما في وســ ة في االســ

والخبرات. �ما اننا مصممون على توس�ع نطاق تعاوننا مع 
   .قتصاد�اً إالعراق 

ــ�ة ولكن  ــ�اســ وفي الماضــــي �انت بین بلدینا خالفات ســ

طر�ق تحســــــــــــــین التواصــــــــــــــل ن نتخـطاهـا عن أفي اإلمـكان  
ــین العالقات بین بلدینا فإننا نعمل والتفاهم. ومن أجْ  ل تحســـ

منذ عام في «مشـــروع وادي الرافدین» وذلك لتحقیق عرض  
مجموعــة �بیرة من اآلثــار العراق�ــة وتــار�خ الفنون في عــدد 
من المــدن األمیر��ــة، فوادي الرافــدین هو مهــد الحضـــــــــــــــارة 

ــارة اإالذي تمتد  ــتط�ع  ل�ه جذور الحضـــ لغر��ة الحدیثة. وتســـ
ثلة هنا رعا�ة المعرض وخلق نوع من التعاون الشر�ات المم

ســــاتذة العراقیین واألمیر�یین. ونحن �شــــأنه بین المثقفین واأل
 .نأمل في تأیید�م الشخصي في هذا الشأن

ــارة اإلت�قى   ــرفي  ألى  إشــــــــ ن بوب عبود �ان أول مصــــــــ
لعـــام ي افمیر�ي أقـــام عالقـــات مع الصــــــــــــــین و�ـــان ذلـــك أ

من الرئ�س    �عدما حصـــــــل على الضـــــــوء األخضـــــــر 1977
ن من هذه الخطوة �انت  (األسـبق) ج�مي �ارتر. و�عد سـنتیْ 

 صین�ة.   -میر��ة أتنعقد في البیت األب�ض قمة 
ن هنـالـك أأســـــــــــــــاس  ىفتراض وعلننـا من �ـاب اإلأفهـل 

ــا�قة حدثت في هذا اإل ن تتم ذات یوم من أتجاه، نتوقع ســــــــــ
بیت األب�ض بین الرئ�س جورج بوش  ي الفقمة   1991عام 
 ام حسین؟  �س صد� والرئ
ــل إ ــوامـــــ ــعـ ــعـــض الـ ــطـــورات األمـــور و�ـ ــطـــق وتـ ــنـ ــمـ ن الـ

الموضــــــــــــــوع�ـة ترجح ذلـك وهـذه القمـة في حـال عقـدهـا هي 
ســــــــــــــرائیـــــل تجلس مع منظمـــــة التحر�ر  إالتي ســــــــــــــتجعـــــل 

   .الفلسطین�ة
رفســـــنجاني �ان أمر هذه   -وقبل صـــــفقة غور�اتشـــــوف 

للنقـــاش، لكنـــه في  میر��ـــة قـــابالً القمـــة من وجهـــة النظر األ
جواء التي أحدثها لى العراق واألإ�ارة الوفد األمیر�ي  ضوء ز 

ام حسین ، وفي ضوء صفقة اللقاء الذي تم مع الرئ�س صدَّ 
الكرملین بین غور�اتشــــــوف ورفســــــنجاني فإن قمة في البیت 

 .وارداً   ام حسین �اتت أمراً ن بوش وصدَّ األب�ض بین الرئ�سیْ 
األمیر��ة �حتاج   -ن رصــد العالقة العراق�ة إ  و�عد اآلن

ــادي ان الوفــــــد اإل لى الكثیر من التــــــأني وتكراراً إ قتصـــــــــــــــــ
والصـناعي والمالي األمیر�ي الذي زار العراق قد �جعل من 

 .ام حسین في أمیر�اعام صدَّ  1991- 1990العام 
ــاط األمیر�ـ�ة  �و   ال فمـا معنى تزاـید الحـدـیث في األوســــــــــــ

دولة ذات الشــأن في التســعینات التي الأنه   ىعن العراق عل
ن األمیر�ي الــذي �عود أعتمــاد علیهــا، ومــا معنى �مكن اإل

ــاد�ــة إســــــــــــــتطالع�ــة إمن مهمــة  ي في العراق �جــد فقتصـــــــــــــ
الحفالت والمناســـــــــــ�ات االجتماع�ة أو خالل غداء عمل أو 

لى أ�عد إة المهتم غن �طرح �صــ�ممارســة ر�اضــة الغولف مَ 
ام  ة صــدَّ �شــأن العراق وشــخصــ  ولالحدود االســئلة الكثیرة ح
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   .حسین
ــئلة واإلومثل هذه األ ــارات تعني ســ ــتفســ ن الرأي العام أســ

األمیر�ي الذي تعج�ه شـــــــــــخصـــــــــــ�ة رجل الدولة القوي �ات  
ذا إما أام حسـین. لكي �قرأ �عد اآلن عن صـدَّ  سـتعداداً إأكثر 

 هو شاهده في برنامج تلفز�وني فإنه س�فعل ذلك �شغف. 
ــیتذ�ر هذا المو  ــدَّ وسـ ــیرى صـ ــین في  اطن عندما سـ ام حسـ

ــامة مثل نه من حیث أو ذاك أهذا البرنامج التلفز�وني  الوســـ
أحد نجوم مسلسل «داینستي» وانه من حیث الممارسة مثل 
�طل المسلسل الذائع الشهرة «بونانزا» الذي یبدو في معظم  

نســــــــــان الشــــــــــجاع الذي یدافع عن أرضــــــــــه الحلقات ذلك اإل
  .ون أن �كون شرط�اً و�حافظ عل القانون من د

عالم األمیر�ي في معـالجـاتـه وتحـدث  نصــــــــــــــف اإلأو�ذا 
سـترات�جي له، فإن قتصـادي للعراق والموقع اإلن اإلعن الشـأ

ن �قرأ و�شـاهد  أهذا المواطن سـیتسـاءل بینه و�ین نفسـه �عد 
و�ســــــــــــــمع: لـماذا ال یزورنا هذا الرجل. ولـماذا ال تكون بینـنا  

 ؟   میزةو�ینه عالقات مت
لى حد التســــــاؤل: بل لماذا ال �كون إیذهب ال�عض وقد 

ــدَّ  ــاس صــ ــرطي المنطقة على أســ ــین هو شــ ن هنالك أام حســ
لهــذا  -من وجهــة نظر المواطن األمیر�ي  - حق�ق�ــاً  فراغــاً 

ن ســــــــــــــمعـة الوالـ�ات المتحـدة في منطـقة  أالشــــــــــــــرطي ـبدلـیل 

ـادي اإلبوب عبود رئ�س الوفد اإل میر�ي الذي زار العراق في صـــورة قتصــ
تذ�ار�ة مع الرئ�س صدام حسین. وتجدر االشارة الى ان بوب عبود هو 
ـین من العمر. و�ان  ـعة والخمســ امیر�ي من اصـــل لبناني وهو في التاســ

 جده هاجر من لبنان. 
تخرج منهــا ��ســــــــنجر. وفي العــام  لتيتخرج من جـامعــة هـارفرد ا

ـ�كاغو و�ان في الرا�عة إاصـــــ�ح رئ�س مجلس  1975 دارة فیرســـــت شــــ
ر�خ المصارف ادارة في تإصغر رئ�س مجلس أر�عین من العمر. وهو واأل

ـاكســــون �صــــ�ح رئ�س أاالمیر��ة، �ما انه  ول شــــخص غیر انجلو ســـ
 ة. ولى في الوال�ات المتحدحد المصارف العشرة األُ أدارة إمجلس 

میر��ة �ســــبب خبرته في الشــــؤون ختارته الحكومة األإ 1988عام 
رت�اكات واجهها إالمال�ة لتعو�م مصــرف «فیرســت ســیتي تكســاس» �عد 

نه�ار اســعار النفط. ونجح عبود في مهمته �حیث إهذا المصــرف نت�جة 
ـ�ة التإعادت  ـاســ ي لى المصـــرف الذي �عتبر مصـــرف المجموعة التكســ

ـاســــي) تحكم الوال�ات المتحد لى إة االن من الرئ�س جورج بوش (التكســـ
ـاســـــي)... (وز�ر الخارج�ة ج�مس ب�كر  لى العشـــــرات من الذین إالتكســــ

ـنعون القرار إل ن تكســـاس إدارة الرئ�س بوش. و�ســـبب هذا النجاح ف�صــ
 �عدما �انت الثالثة قبل ذلك.  وس�اس�اً  قتصاد�اً إعادت الثان�ة 

ن الــد�مقراطي والجمهوري د عالقــات جیــدة �ــالحز�یْ وتر�ط بوب عبو
نه �ان من الجناح المحافظ ول�س ألى إي الوال�ات المتحدة. وهذا �عود ف

كثر مرونة أنتماء �جعله اللیبیرالي في الحزب الد�مقراطي. ومثل هذا اإل
التفاهم مع الجمهور�ین. وها هو في ذروة التفاهم مع الجمهور�ین في 

دارة في معظم وعندما تكون اإلب�ض من تكساس البیت األلى إتوا أالذین 
فضــــل و�ذلك أنســــجام �كون ن اإلإمراكز القوى فیها من منطقة واحدة ف

صح�فة "هیوستون �رون�كل" تكتب للمرة اُألولى و�شكل �ارز  ستقرار الدولة�م وكْ ستقرار الُح إستقرار. اإل
 واعدة"عن "العراق سوق 
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رعا�ا ن أوســط لم تعد ســمعة الدولة ذات الشــأن، و الشــرق األ
ضــــــــــــــــة للخطف في أي لحظــة. ولكن هــذا هــذه الــدولــة عر 

ام حســــــــین الذي التســــــــاؤل �خص ســــــــائله، وال �خص صــــــــدَّ 
ــح للوفد األمیر�ي الذي  لتقى �ه ما معناه، أنه یتطلع  إأوضـــــ

ن ـتأخـذ الوالـ�ات المتحـدة �حـقائق العصــــــــــــــر وتق�م مع ألى إ
العراق عالقـــات �حجم دور الوال�ـــات المتحـــدة ول�س �مـــدى  

حت�اجاته  إقتداره ول�س �مدى  �و�حجم شأن العراق و أطماعها  
ــا ســــــــــــــببتـــــه الحرب، ألن ر�ط النظرة   لمواجهـــــة ظروف مـــ

حت�اجات معناه ممارســـــــة الضـــــــغوط �ما حدث لمصـــــــر �اإل
 ام حسین للعراق. وهو ما ال یر�ده صدَّ 

ــدـین  ــد ان ـمعـرض مشــــــــــــــروع وادي اـلرافـــــ وـمن اـلمـؤ�ـــــ
ــنطن  ــینتقل �عد واشــــــــــ ــاري» الذي ســــــــــ لى نیو�ورك  إالحضــــــــــ

ــ�كاغو ولوس و  ــ�شـــــكل خطوة نجلوس أشـــ ــتن ســـ كثر أوهیوســـ
   .األمیر��ة الجدیدة -تقدما على طر�ق العالقة العراق�ة 

و�عد هذا المعرض قد تصــــــــــــــ�ح قوافل األمیر�یین الذین 
 یزورون العراق �ثیرة . قوافل تجار�ة. وقوافل س�اح�ة. 

 ىولوال الحرب والنصــــــــــــــر لمــا �ــان ذلــك حــدث عل ...
   .طالق اإل

 1989 تموز(یولیو) 10 -لندن ". التضامن" مجلة

       

 
 . 

 ... ومفاجآتها غیر السارة إیران

أطـل عیـد األضــــــــــــــحى الم�ـارك علینـا هـذا العـام �مـا لم 
 �طل من قبل.

فهو جاء �عدما قطعت األمة شوطًا واضحًا في م�ادین   
 شتى.

�عد خروج العراق معافى من حرب فرضــوها عل�ه وجاء 
امالرئ�س  لألمة لكن ق�ادة زعزعة بوا�ة الشـــرق�ةبهدف   صـــدَّ

وســـــــعة الصـــــــدر   الحكمةحســـــــین تصـــــــدت �كل الشـــــــجاعة و 
ســـتطاعت أن تخرج من محنة الحرب وقد أجبرت  �للعدوان و 

 .598ي على القبول �القرار یراناإل الُحْكم
ــان  وجاء �عدما تزایدت رقعة الوفاق العر�ي وقام مجلســــــــ

ون لـــدول الخل�ج العر��ـــة جـــانـــب مجلس التعـــا إلىجـــدیـــدان 

لتعاون العر�ي" الذي �ضــــــــم العراق ومصــــــــر وهما "مجلس ا
تحاد دول المغرب العر�ي" الذي �ضــــــــــــــم  إواألردن وال�من و"

 المملكة المغر��ة والجزائر ولیب�ا وتونس ومور�تان�ا.
ــان أثبتا �ما ال یدع مجاًال للشــــــــــــك �أن  وهذان المجلســــــــــ

أي عمــل وحــدوي  إلىالتعــاون �حقق الوحــدة، وأن الطر�ق 
لم �كن هنــالــك تعــاون وتنســــــــــــــیق في ی�قى �عیــد المنــال إذا 

 واإلنتاج�ة. قتصاد�ةاإلالمجاالت 
ــحى وللمرة األُ  ــنة �حل عید األضـ ــرة سـ ولى منذ أر�ع عشـ

 -وقــــد الحــــت في األفق بوادر أمــــل بوالدة میثــــاق عر�ي 
لبـناني �كون �مـثاـ�ة الـقاعـدة لوالدة لبـنان الجـدـید و�حـل محـل 

 إلىد الـذي �ـان میثـاق التراضــــــــــــــي الـذي �فتقـ  4319میثـاق 
 ار�ة.شالصال�ة في مبدأ التعا�ش وص�غة الم

ــر�فْین   ولنا في الســـــــــــعي الذي یبذله خادم الحرمْین الشـــــــــ
العز�ز والمـلك الحســــــــــــــن الـثاني والرئ�س   المـلك فهـد بن عـبد

الشــاذلي بن جدید األمل في أن تثمر مســاعیهم حًال ینتشــل  
 ن محنته.لبنان المثخن �الجراح م

ــتثنوقبل أن تو�ل القمة  ــاء  ائ�ةاإلسـ  إلىفي الدار الب�ضـ
هــذه المهمــة �ــان ال�ــأس �غمر النفوس  ثــلالقــادة الثالثــة م

و�ان العید ســــیبدو �األع�اد التي ســــ�قته مجلًال �الحزن، ثم  
رتســــــمت في األفق بوادر خیر أثلجت الصــــــدور ونأمل في إ

أن تتكلل وفي أقرب فرصــــــــــــة �النجاح لكي �ســــــــــــتعید لبنان 
أر�ع عشــرة ســنة من الفوضــى ســتنزفتها إ�عض العاف�ة التي 

 والحرائق والحرب العشوائ�ة الهمج�ة.
ولى على كما أن عید األضـــــــــحى الم�ارك �حل للمرة األُ 

رســـــــــــــم�ًا عن دولة فلســـــــــــــطین وتمت  األمة وقد تم اإلعالن  
السـعي السـ�اسـي   تسـم�ة رئ�سـها ولم یبق أمام هذه الدولة إالَّ 

ــْ  ــاســــــــــــــي من أجـ ــام إل والـــدیبلومـ الـــدولـــة نتزاع قرار دولي �ق�ـ
 الفلسطین�ة.

و�حل عید األضحى للمرة األولى وقد خلت ساحة النزاع  
الفارســــــــــــــي من آ�ة هللا الخمیني الذي توفي تار�ًا   -العر�ي 

ــإرث لمَ  النزاع ــًا �ـ ــائمـ ــده إالّ قـ ــاة  ن �عـ ــد هؤالء أن وفـ إذا وجـ
ل أن �حققوا �الحسـنى تعا�شـهم مع اإلمام فرصـة لهم من أجْ 

ان ال یر�ــده آ�ــة هللا الخمیني  الجیران العرب وهو تعــا�ش �ــ 
ــه حتى اللحظة األخیرة. ولقد �نا نتمنى لو �و  ــتمر یرفضـــــ ســـــ

وقفه م الروح أنه ال یتمســــــــــك �مأن الرجل قال قبل أن �ســــــــــلِّ 
أنه  598عت�ار قبول القرار  إ الذي ســـــبق أن أعلنه في شـــــأن 

�مـثاـ�ة تـناول الســــــــــــــم، لكـنه توفي وموقـفه على حـاـله و�ـأنمـا 
ــد من خالل القول، ــإن  یر�ـ ــة فـ ــاك خمین�ـ ــا دامـــت هنـ ــه مـ إنـ

السالم مع العرب �شخص العراق جرعة سم، هذا مع األخذ 
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جرعــة عت�ــار أن المعنى قــد �كون أنــه هو تنــاول تلــك ال في اإل 
ــدرها من  مَ   إلى نتهى األمر. وتلك �مثا�ة فتوى تحتاج � و  ن �صــــ

 . إیران فقهاء 
على   إیران ستمرت  و� وما �حزننا هو أن عید األضحى حلَّ 

ر من موضــــــــــــوع الحج. ولقد  ر ها غیر المنطقي وغیر المب موقف 
ــة الكر�ـمة یران اإل  الُحْكم كان األجدر �ـ  ي أن ینتهز هذه الفرصـــــــــــ

ــمح لإل  ــالم�ًا عل�ه من  �الحج وفق العدد المتفَ یین یران ف�ســـ ق إســـ
ــاس أن قرار  أجْ  ــم آمنًا. ونقول ذلك على أســــ ل أن ی�قى الموســــ

ـــته ظروف. وـما داـمت ـهذه  الظروف تـحدـید ـعدد الحج فرضـــــــــــ
ــا  ي فـــإن العودة عنهـــا هو  یران اإل  الُحْكم قـــائمـــة و�تمســــــــــــــــك بهـ

نى من  مكة والمدینة ومِ   إلى تعو�ض ســـالمة ملیون حاج وفدوا  
 د�ة فر�ضة العمر، للمخاطر. ل تأ أجْ 

ي فعل ذلك لكان أوضـــــــــــح أنه �الفعل  یران اإل  الُحْكم ولو أن  
�ة.  �ات یر�د السالم أن �سود وللطمأنینة أن تعم الد�ار اإلسالم 

ولكن الذي ال �حســــــم أمر مفاوضــــــات الســــــالم مع العراق هو  
عاد العالم اإلسالمي �أسره عن    الحج إّال إذا نفسه الذي �قاطع 

 ید العدد. قرار تحد 
وقــد زالــت هــذه الغ�مـــة  ومــا نــأملــه من أن �حــل العیــد إالَّ 

ــفو األمـــة ونعني بهـــا غمـــامـــة العنـــاد  الثقیلـــة التي تعكر صـــــــــــ
ي زالت من خالل رفســـنجاني أو غیره.  ن ه ا وال فرق  ي. یران اإل 

ـفالمهم أن تزول على وجـه الســـــــــــــرعـة، وذـلك ألن ـ�ل مـظاهر  
 . إیران من  بتهاج �العید ستظل عرضة لمفاجآت تأتي اإل 

على أن مفاجآتها دائمًا غیر ســـــــــــارة   إیران ... ولقد عودتنا 
ــتجد أن عل�ه تذ�ر قول   الُحْكم إذا �ان    إالَّ  الور�ث للخمیني ســـــ

 عت�ار". ر وأقل اإل بَ ما أكثر العِ اإلمام علي " 
وا �ــه عن قول اإلمــام علي وتم  الُحْكم و�ذا تــذ�ر أقطــاب هــذا 

ــ�ـجدون أـمامهم أكثر من ع  برة تجعلهم �عـیدون ـفإنهم ال ـبد ســـــــــــ
ــالم أن �أخذ  ــيء وتجعلهم �التالي یتر�ون للسـ النظر في �ل شـ
فرصته في المنطقة و�تر�ون للطمأنینة أن تأخذ أ�ضًا فرصتها  

ــرة   إلى ل بیت من بیروت فتدخل �  عمان والكو�ت   إلى ال�صــــــــــ
وهران وفـــاس والقیروان ونواكشـــــــــــــوط والخرطوم   إلى والمنـــامـــة 

والمدینة والر�اض ودمشــــق و�ابول واإلســــكندر�ة والقاهرة ومكة 
و�راتشـــــــي وأنقرة... و�ل مدینة عر��ة أو إســـــــالم�ة تعاني منذ 
  عشــــر ســــنین من وطأة الهواجس والعواصــــف اآلت�ة من الثورة 

 . اإلیران�ة 

 1989) یولیو( تموز 17 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 الحل في مصالحة وطن�ة في السودان 

ــل الطر�ق �ل الذین  ــلة و�ضــــــ مخافة أن تتعطل البوصــــــ
�مثلون مراكز القوى في السودان، فإن مصالحة وطن�ة تقوم  

 الحل. إلىعلى الثقة تشكل المدخل الصح�ح 
 مصالحة مع النفس.

 مع اآلخر�ن. ومصالحة
 و�عد المصالحة وفاق.

 وعدا ذلك لن تكون هنالك حلول على اإلطالق.
ــنة منتلقد أثب أن الرأي الواحد ال   الُحْكم ت عشــــــرون ســــ

التمرد غیر  �ســـــتمرارم الحز�یین ال یناســـــب. و كْ یناســـــب. وحُ 
 مناسب في األصل.

وفي الفترة التي حكم فیهـــا الرئ�س جعفر نمیري �ـــادت 
األفضــــــــــل لوال أن المكابرة تغلبت على  األمور تســــــــــیر نحو

 التفكیر الواقعي.
أعقبت    في تلك الفترة و�الذات �عد السنوات الخمس التي

ــة كْ حُ  ــم المناقشـــ ــ�غة مطروحة برســـ م نمیري �انت هنالك صـــ
م وحدة وطن�ة یتمثل في المؤسـسـة العسـكر�ة  كْ حُ  إلىوتدعو 

�شــــــخص الرئ�س جعفر نمیري، والجنوب �شــــــخص جوزف  
ــي تمردًا في الجنوب و�ات �عد    الغو الذي قاد في الماضــــــــــ

ذلــك واحــدًا من نواب رئ�س الجمهور�ــة، و"المؤســــــــــــــســــــــــــــــة 
الصـادق المهدي على �الحز��ة"، إذا جازت التسـم�ة، تتمثل 

ــاس أن في  ــتطاعته أن �جمعإأسـ ــودان أو  سـ �ل أحزاب السـ
ــاب   ــاس أنه زع�م شـــ ــاحقة حوله وذلك على أســـ أكثر�تها الســـ

ول�س ممثـل طـائفـة األنصــــــــــــــار وال ومثقف وـتدعمـه طـائفتـه 
 زع�مها.

وألســــــــــــــ�ـاب غیر منطق�ـة توقف األخـذ بهـذه الصــــــــــــــ�غـة  
 وتطو�رها.

وعنـدمـا �نـا نســــــــــــــأل الرئ�س نمیري: مـا اـلذي جعلكم ال 
الفكرة، �ان �قول:   ل تحقیق هذهتواصـــــــلون الســـــــعي من أجْ 

نـه یر�ـد �ـل أألن الصـــــــــــــــادق المهـدي أجهض الفكرة حیـث 
 ن ص�غة واقع�ة.شيء و�رفض أن �كون جزءًا م

ــاعد   ــادق المهدي: لماذا لم تســـــ ــأل الصـــــ وعندما �نا نســـــ
�حیث تنجح الصـــ�غة و�تم تطب�قها على وجه الســـرعة، �ان 

 �قول: المشكلة �انت في أن نمیري مستعجل.
 ن تلك الص�غة ما زالت ممكنة؟أ والسؤال اآلن: هل

والرد على ذلـك: إنهـا الصــــــــــــــ�غـة المثـال�ـة، فـالمشــــــــــــــكلـة 
حالها. وما �ان صـــــع�ًا قبل عشـــــر ســـــنین  الســـــودان�ة على 
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 �اتت أكثر صعو�ة اآلن.
 ونحن عندما نتأمل في واقع الحال یتبین لنا اآلتي:

نقالب لن تســــــــــــــتط�ع أن إن المجموعــة التي قــامــت �ــاإل
لوحدها. بل إنـنا نظلمـها عـندما نـطالبـها �ـما ال تفـعل شــــــــــــــیـئًا 

 طاقة لها على تقد�مه.
نقالب الذي عارًا فلإل لقد طرحت هذه المجموعة اإلنقاذ ش

 قامت �ه وأطلقت عل�ه صفة ثورة.
أنه فضـــفاض �النســـ�ة    حد �بیر إالَّ  إلىوالشـــعار جذاب 

)  یونیو( حز�ران 30نقالب إت المجموعــــــة التي نفــــــذَّ  إلى
هــذه المجموعــة ت�قى عــاجزة عن اإلنقــاذ مهمــا ، ألن 1989

 �ة.بلغت الحماسة ومهما �انت الن�ات طیِّ 
الغــة الصــــــــــــــعو�ـة والتعقیــد ومـا فعلتــه إن اإلنقــاذ مهمــة �ــ 
ــذَّ  ــة التي نفـ ــت  اهو  یونیو 30نقالب ت اإلالمجموعـ ــا نقلـ نهـ

�ل شـرایینه �اتت شـ�ه   إلىالسـودان الذي وصـلت �ه الحال  
الفائقة. ونحن نســـــــتعمل �عض  غرفة العنا�ة   إلىمســـــــدودة، 

حالة   إلىنتهى إ�ة على أســــــــاس أن الســــــــودان  التعابیر الطیِّ 
أنـه رجـل العرب  إلىتهى أ�ضـــــــــــــــًا ن�شــــــــــــــ�ـه میؤوس منهـا و 

المر�ض. ونعیـد هـذا القول على رغم أن الكثیر من إخواننـا 
ــف إالســــودانیین عتبوا أشــــد العتب ألننا  ســــتعملنا هذا الوصــ

 ثالثة أشهر. حوالىفي مقال سابق قبل 
 تلك هي الحق�قة.

ــیر   ــن أحمد ال�شــــــــ إن المجموعة التي �قودها عمر حســــــــ
نقل    لىإإســعاف ســارع  كانت مثل فر�ق مســؤول عن ســ�ارة

ــابته دق�قة �عض الشــــيء. وفي مثل  ــاب و�صــ شــــخص مصــ
هذه الحال فإن سـائق سـ�ارة اإلسـعاف �جب أن �كون ماهرًا 

ــاب  ــل المصـ ــالمًا ومن   إلىوحذرًا �حیث یوصـ ــفى سـ ــتشـ المسـ
دون أن �قود �ــالســــــــــــــرعــة التي تتســــــــــــــبــب في وقوع حوادث 

فائدة أن  فما  و�صـا�ات في الشـوارع التي تسـلكها السـ�ارة و�الَّ 
 ب آخرون من أجل إنقاذ شخص مصاب.�صا

السـائق الماهر �قال أ�ضـًا �النسـ�ة   إلىوما �قال �النسـ�ة 
�ق�ة أعضــــاء الفر�ق ســــواء ذلك الذي �ضــــع المصــــاب   إلى

ــ�ارة   ــعه داخل ســـ ــاعد في وضـــ على النقالة أو ذلك الذي �ســـ
اإلســــــــــــــعــاف و�ــذلــك الممرض الــذي �ســــــــــــــتط�ع أن �عطي  

 إلىحین وصــــــــــــــولـه  لىإالمصـــــــــــــــاب �عض المنشــــــــــــــطـات 
ــفى أو �خفف من نزف الدم   ــتشــ ــل�م األمر  إلىالمســ حین تســ

 األط�اء في غرفة العمل�ات. إلى
 ن الم�الغات.إنها مقارنة، ولكنها تخلو مِ 

والقصـــــــــــــــد من هــذه المقــارنــة هو القول إن الفر�ق عمر 
حســــــــــن أحمد ال�شــــــــــیر ورفاقه أنقذوا الســــــــــودان عندما أنهوا 

ــل إل�ه  ــابق � ْكمالحُ المأزق الذي وصـ ــقاط هذا السـ . الُحْكمإسـ
لكنهـــا عـــدا ذلـــك لن �كونوا قـــادر�ن لوحـــدهم على أن �فعلوا 

نتهى و�ـــالـــذات المعجزة إشــــــــــــــیئـــًا ألن عصــــــــــــــر المعجزات 
 المطلو�ة لعالج أمر السودان.

المســـتشـــفى. وعلیهم أن �قروا    إلىلقد أوصـــلوا المصـــاب 
ــا أن إشــــــــــــــراك اآلخر�ن في العالج أمر  ــائق ومنهـــ ــالحقـــ �ـــ

 .ضروري 
 تهامات الكثیر.الذین نالهم من اإل واآلخرون هم

ــل �مكن أن یتحقق في معزل عن الرأي  ولكن أي حـــ
العام الســــــوداني المدني، والرأي العام الســــــوداني العســــــكري 

 ن للرئ�س السابق نمیري؟الذي یدین بوالء غیر معلَ 
ــاب   ــل �مكن أن یتحقق في معزل عن أصــــــــــــــحـ وأي حـ

 ان؟الكلمة األساس�ة في جنوب السود
الصــــــ�غة التي �انت مطروحة في الماضــــــي   إلىوعودة 

 إنما مع �عض التعدیالت.
ــالحة   وال �مكن لهذه التعدیالت أن تحدث إالَّ  �عد مصـــــــــــ

أنــه   1989 یونیو 30نقالب الــذي تم یوم وطن�ــة. وأهم�ــة اإل
ألغى و�شـــــــــكل شـــــــــ�ه حاســـــــــم ظاهرة الرأي األوحد، وظاهرة  

تشرت، �ما أنه وضع سإالزع�م األقوى، وظاهرة العناد التي  
األمور في نصــــــــابها والرجال �ًال في الحجم الذي �جب أن 

 �كون ف�ه.
عّلم الجم�ع درســــًا   نقالب أنهأهم�ة هذا اإل  أن ذلك  �لىو 

 منهم في أن ینساه. يال مصلحة أل
 �ف تحدث هذه المصالحة؟أما �

الفر�ق عمر حســــــــــــن أحمد ال�شــــــــــــیر  من تحدث �م�ادرة
اآلن في الموقع الـــذي یت�ح لـــه ول�س من أحـــد غیره، ألنـــه 

الق�ــــام �مثــــل هــــذه الخطوة، وألنــــه في الموقع الــــذي تتطلع 
 أن تتحاور معه. إلىخرى القوى األُ 

الرئ�س األســــــــبق نمیري یر�د مثل هذه المصــــــــالحة التي 
ــدًا عن الوطن وتنهي أ�ضـــــــــــــــــًا أمر تنهي أمر  ــائــــه �عیــ �قــ

 خصومته مع �عض القوى الس�اس�ة في السودان.
ــید و  ــالحة التي الالسـ ــادق المهدي یر�د مثل هذه المصـ صـ

تنهي المأزق الذي وضــــــــــع نفســــــــــه ف�ه عندما أصــــــــــر على 
الســـــــــ�احة ضـــــــــد الت�ار. بل إنه �عدما تســـــــــلم مذ�رة القوات 

ة التي نطالب الفر�ق  المسلحة �ان عل�ه هو أن یتخذ الم�ادر 
 ال�شیر بها.

بــــل حتى جون قرنق، على رغم شــــــــــــــعوره �ــــالقوة، من 
ق هذه المصــالحة. وهو یر�دها أن تتحقق  مصــلحته أن تتحق

ــمال وتردي   الُحْكمألن قوته �انت تن�ع من ضــــعف   في الشــ
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مع معظم الــدول العر��ــة، و�ــذلــك من  الُحْكمعالقــات هــذا 
 الُحْكمن هذا  أاألحزاب. أما و   مكْ تسم بها حُ إكثرة التردد التي 

أنه مؤهل وأنه   إلىم تشــــیر �ل الدالئل  كْ محله حُ  ر وحلَّ تغیَّ 
هتمام الدول الكبرى واألشــقاء العرب، إ ال یتردد وأنه موضــع 

فهذا معناه أنه قوي وأن من مصــــــــــــــلحة قرنق أن ینظر إل�ه 
 على هذا األساس.

ــالحة لن تقلِّ  دید  الج  الُحْكمل من شــــــــأن إن م�ادرة المصــــــ
في الســـــــــــــودان بل إنها الورقة التي �ســـــــــــــتط�ع أن یؤ�د من 

حرـ�ة التغییر التي  خاللهـا أن معـاـناـته ـ�اـنت في محلهـا وأن
 ها الفر�ق ال�شیر ورفاقه �انت مشروعة.. ومطلو�ة.نفذَّ 

هذه المصــــــــــــــالحـة فهو إخالء الذین في   إلىأما الطر�ق 
ولى، إذ ل�س هناك قصــــــــــاص أكثر ســــــــــجن �و�ر �خطوة أُ 

ــوة م ــع قســ ــمد وتضــ ــاص إخفاق األحزاب في أن تصــ ن قصــ
فترض رمزه األهم إكم األحزاب الذي  قصـــــــــــاص ســـــــــــقوط حُ 

ة من معمر مثل شـجرة   الُحْكمالصـادق المهدي أن هذا السـید 
ــجار التي تظلل �ورن�ش النیل في الخرطوم  نوع تلك األشــــــــــ

أغصــــانها فإذا  نقالب هزّ إســــتطاعة أي إالتي لن �كون في 
�عشــــــــــــــر د�ــا�ــات وثالثمئــة جنــدي �قودهم فت�ــة آمنوا بر�هم  
و�وطنهم �قتلعون هذه الشـــجرة ول�س فقط یهزون أغصـــانها. 

كید  ســــــــــتعملت وهذا تأإن یؤ�د أن د�ا�ة واحدة فقط وهناك مَ 
 .الُحْكملهشاشة ذلك 

الــذین في   وثمـــة مالحظـــة نســــــــــــــجلهـــا برفق ونــأمــل من
أ�ــادیهم المقــادیر في الســــــــــــــودان اآلن أن یتــأملوا فیهــا قلیًال 

ن في الســـــــــــودان، ن الراســـــــــــخیْ یْ ن التقلیدیوهي تتعلق �الك�انیْ 
 ك�ان األنصار. و��ان الختم�ة.

ن  ن تعــــا�ش هــــذیْ إقولــــه في هــــذه المالحظــــة ومــــا أود 
ن هو في النها�ة لمصـــلحة الســـودان، و�ذا �ان الجیل الك�انیْ 

ن قــد أخفق في أن �حقق  ن الك�ــانیْ الثــاني من زعــامــات هــذیْ 
حلوًال للبلد و�ؤ�د جدارة في مســـــــــألة الق�ادة، فلماذا ال تكون 

ــودان و�ین جی  الُحْكمهناك جســـــــــــور بین  ل  الجدید في الســـــــــ
د من األنصـــــــار والختم�ة.. و�الذات األنصـــــــار ألنهم األحفا

 دائمًا هم المشكلة أو هم العق�ة.
بــل لمـــاذا لن �كون عبـــد الرحمن نجـــل الصــــــــــــــــادق هو 

الجدید.  الُحْكمالطرف الذي �مثل األنصـــــــار في الحوار مع 
 وهو �ملك ثالث صفات تؤهله لذلك.

ــكر�ة التي تحكم اآلن ــة العســـ ــســـ في    إنه من أبناء المؤســـ
 دان، وهو برت�ة مالزم أول.السو 

إســـــمه فإن الرحمن الذي �لما ورد  و�نه حفید اإلمام عبد
 سم یرت�ط بدور تار�خي ووطني عر�ق.هذا اإل

ختار الج�ش  إو�نه على خلق قو�م ومنضــــــــ�ط وهو ر�ما 
لكي �فك عقدة تار�خ�ة بین آل المهدي والمؤسسة العسكر�ة  

 في السودان.
�ة لكنها من وجهة  رَ �غة مســــــــتغوقد تبدو مثل هذه الـصـــــــ 

ــودان ومحب له أعتقد أنها المرحلة  نظري �متا�ع ألمور السـ
 غرفة العنا�ة الفائقة.  إلىالثالثة المطلو�ة �عد نقل المصاب 

أما المرحلة الثان�ة فكانت الحكومة التي تم تشــكیلها یوم  
ــانـــــت حكومـــــة جراحین   1989) یولیو( تموز 9األحـــــد  و�ـــ

 في اإلنقاذ.وم�اضع و�مامات ورغ�ة صادقة 
لعل وعســـــى یتحقق للســـــودان الخیر خصـــــوصـــــًا أن �ل 
هذه األمور حدثت في األ�ام التي س�قت مناس�ة �ر�مة هي 

 مناس�ة األضحى.
 لتضح�ة.ل... والسودان طوال نصف قرن رمز 

 1989 تموز (یولیو) 17 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 ال مجال للفیتو �عد اآلن 

ى الوال�ات المتحدة تســـــــــــتعمل  عتدنا علإ طوال ســـــــــــنوات 
ــو�ت في مجلس األمن على أي قرار ف�ه   الفیتو عند التصـــــــــ

 شيء من العدالة واإلنصاف للقض�ة الفلسطین�ة.
عتدنا على الوال�ات المتحدة تمتنع عن إ وطوال ســـــــنوات 

ــد�قة وال ــو�ت وأح�انًا تطلب من الدول الصـــــ حل�فة لها التصـــــ
ــ�ة متناع عن التصـــــــــو�ت على أي قرار ل�س ألاإل ن القضـــــــ

الفلســـــــــــــطین�ة تســـــــــــــتفید منه، و�نما ألنه یلحق �عض األذى 
 المعنوي �إسرائیل.

وطوال ســــنوات لم تمر مناســــ�ة من دون أن �ســــعى هذا 
ل أن المســـؤول العر�ي أو ذاك لدى اإلدارة األمیر��ة من أجْ 

عندما تكون هنالك تعید النظر �عض الشـــــــــــــيء في مواقفها 
ــة على مج ــا�ــا تهم العرب ومعروضـــــــــــــ لس األمن أو قضـــــــــــــ

الجمع�ــة العموم�ــة لألمم المتحــدة. وفي معظم المرات �ــان 
الطلــب یتعثر نت�جــة إصــــــــــــــرار اإلدارة األمیر��ــة على عــدم  

 أي موقف من شأنه أن یتسبب �اإلزعاج إلسرائیل. إتخاذ
ة  و�ـــــانـــــت اإلدارة األمیر��ـــــة تختـــــار في األمم المتحـــــد
نـة المنـدوب الـذي �ســــــــــــــتط�ع الوقوف في وجـه محـاوالت إدا

إســـرائیل و�شـــف مواقفها أمام العالم و�صـــدار قرارات اإلدانة 
 لها.
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ن �خرج على هـــذه  ولعــــل �ثیر�ن یتــــذ�رون ��ف أن مَ 
الطقوس ـیدفع الثمن غـالـ�ًا أمـثال أـندرو یونغ اـلذي ـ�ادر في 

موقف في األمم  إتخـــــاذ إلىغفلـــــة عن اإلدارة األمیر��ـــــة 
ــأـنه أن �عو المتحـدة تبیَّ  د ـ�النفع  ن أـنه موقف عـاـقل ومن شــــــــــــ

على بالده. وهـذا الملف تمثـل بلقـاء مع منـدوب فلســــــــــــــطین  
في ذلـــك الحین  لـــدى األمم المتحـــدة زهـــدي الطرزي رت�ـــه

ــارة. وفي حین دفع یونغ الثمن  مندوب الكو�ت عبد هللا �شــــــــ
غـالـ�ًا نت�جـة مـ�ادرـته الشــــــــــــــجـاعـة ـفإن مكـاـنة زهـدي الطرزي  

ي األمم نتقل من منص�ه فهللا �شارة الذي إ أما عبد تعززت.
المنصــــــــــــــــب األهم وهو األمین العـــام لمجلس  إلىالمتحـــدة 

اإلنجـاز اـلذي حقـقه  التعـاون ـلدول الخل�ج العر�ـ�ة، ـفإن ذـلك
ــافة مهمة  ــیده حیث  إلى�مثا�ة إضـــــ نه أول أمین عام ارصـــــ

منظمـة عر��ـة تعرـفه اـلدیبلومـاســــــــــــــ�ـة اـلدول�ـة معرـفة تتجـاوز  
 المفهوم التقلیدي للمعرفة.
ــنوات �نا في ــتمرار وطوال سـ ننتظر ولو �لمة عتاب   إسـ

ل بها  إســـــــــــــرائیل وتقلِّ   إلىأو ع�ارة توجهها اإلدارة األمیر��ة 
ــاـئد ـ�أنـها مع إســــــــــــــرائـیل �ـكل من اإل عـتداءاتها إ نطـ�اع الســــــــــــ

ول�ست مع القض�ة الفلسطین�ة على رغم أنها قض�ة عادلة، 
ولكن ال ع�ـارة النقـد صـــــــــــــــدرت وال �لمـة العتـاب وردت في 

 األمیر�یین ��ارًا وصغارًا. تصر�حات المسؤولین
ــنوات �نا في  ــتمراروطوال ســــــــــ نحاول جاهدین أن  إســــــــــ

على شــيء من الموضــوع�ة �حیث   �كون اإلعالم األمیر�ي
عندما �كون هنالك عدوان إســـــــــــــرائیلي تعرض هذه المحطة 
التلفز�ون�ـة أو تلـك مشـــــــــــــــاهـد عن همج�ـة العـدوان، وعنـدمـا 

ــد هذا ا ــرائیل�ة مجزرة ضــــ لمخ�م أو ذاك ترتكب القوات اإلســــ
تتنـاول تـلك المحطـات �ـالحـد األدنى من التحیز تفـاصــــــــــــــیـل  

مر عند هذا الحد بل إن حول هذا العدوان. ولم �قتصــــــر األ
تلك المحطات ومن معها اإلذاعات والصــــــــحف �انت تقلب  
الحقـائق �حیـث إن المعتـدي عل�ـه �صــــــــــــــ�ح معتـد�ـًا، أو في 

تنزله  أحســـن الحاالت أن المعتدي عل�ه �ســـتحق هذا الجزاء  
 �ه القوات اإلسرائیل�ة المعتد�ة.

تلك هي الســـــــــــــمة ال�ارزة لســـــــــــــ�اســـــــــــــة اإلدارة األمیر��ة  
 اإلعالم األمیر��ة طوال السنوات الماض�ة.ولوسائل 

ل ذلــك فــإنــه عنــدمــا تثبــت اإلذاعــات العــالم�ــة ومن أجْــ 
ــر�ح الذي بثته یوم الجمعة    1989) یونیو( حز�ران 17التصـــ

ــرائیل  إج�مس ب�كر وف�ه لوز�ر الخارج�ة األمیر��ة  تهام إلسـ
�عرقلة جهود السـالم في الشـرق األوسـط فهذا �جعلنا نتفاءل  

 ل في موقف اإلدارة األمیر��ة.ء �إمكان�ة تبدُّ �عض الشي
 أن الجدید ف�ه هو أنه  ومع أن ما قاله ب�كر صـــح�ح إالَّ 

ــدث في  ــذا األمر لم �كن �حـــ ــل هـــ ــال في حین أن مثـــ �قـــ
 الماضي.

�ح �مكن القول إن إســـــــــــــرائیل �انت  وز�ادة في التوـضــــــــــــ 
ــي وال تلومها اإلدارة األمیر��ة ولو برفق،   تعتدي في الماضـــ

حین أن هذه اإلدارة �اتت ال تتحمل العرقلة اإلســـــرائیل�ة  في 
ــكت على ذلك، و�نما تعلنه   ــالم و�اتت ال تســـــــــــ لجهود الســـــــــــ

 كموقف وعلى مستوى الرجل الثاني في تلك اإلدارة.
الموقف األمیر�ي أن الوال�ـــات وأهم�ـــة هـــذا التطور في 

المتحدة �اتت على أه�ة أن تعید النظر جذر�ًا في أســــــــــلوب 
رتكبت إســـــرائیل �عد  إدرجة أنه إذا حدث أن    �لىالماضـــــي و 

عتـــداءات التي �ــانــت ترتكبهـــا في اآلن عــدوانــًا من نوع اإل
د على اإلطالق أن نســــمع  الماضــــي فإنه ل�س من المســــت�عَ 

ــا�ـقة من حـیث  ـ�أن الوالـ�ات المتحـدة لم  تعـد نفســــــــــــــهـا الســــــــــــ
ــرائیل  ــروع قرار یدین إسـ الموقف، أي أنه إذا �ان هنالك مشـ

المندوب األمیر�ي ر�ما ال �ستخدم الفیتو وال �متنع عن فإن  
ــد�قة والحل�فة أن  ــو�ت وال تطلب بالده من الدول الصــ التصــ

 تتخذ الموقف نفسه.
وصــــــح�ح أن مثل هذا األمر �لف الكثیر وأنه لو حدث 

ــة أن اإل ــذا إدارة األمیر��ــ ــل هــ ــدة، مثــ ــذت ولو مرة واحــ تخــ
أن  رة، إالَّ الموقف في المـاضــــــــــــــي لكـاـنت تـبدـلت حـقائق �ثی

الوضـــــع على  إســـــتمرارحدوثه ولو متأخرًا ی�قى أفضـــــل من 
 ما �ان عل�ه في السنوات الماض�ة.

ل الجـذري و��قى أننـا نقول ذلـك من دون أن �كون التبـدُّ 
نـالـك �عض المعط�ــات حـدث في الموقف األمیر�ي، لكن ه

الموضـــــوع�ة التي تجعلنا نتوقع حدوث ذلك، وهنالك أ�ضـــــًا 
ة على حـدوث مـثل هـذا األمر من جـاـنب إدارة اآلمـال المعلقـ 

ــاتــــت أكثر  ــًا إالرئ�س جورج بوش التي �ــ ــانــ أمن  إلىطمئنــ
ــ�ة  ــرائیل وتعمل �النســـــ ــنوات المت�ق�ة من القرن   إلىإســـــ الســـــ

 األمن العر�ي.العشر�ن على أال �كون ذلك على حساب 
هذا ما �مكن قراءته بین ســــطور الموقف األمیر�ي بدءًا  

نتهاء، بتصـر�حات لك�ار �هنا وهناك و  من تعل�قات و�تا�ات
المســــــــــؤولین في إدارة الرئ�س بوش ومن بینهم ج�مس ب�كر  

تهم حكومة شـامیر �عرقلة جهود السـالم فأحدث على إالذي  
ــرائیلي من ال ــح أنه الفور شــــــــــــرخًا في الموقف اإلســــــــــ واضــــــــــ

 نقسام.إ إلىسیتحول 
وهـــذا یرمي على أهـــل القرار العر�ي مســــــــــــــؤول�ـــة �برى  

ذا الوقت هو وقت ممارســـــــــــــة الضـــــــــــــغوط على �حیث إن ه
ــغط على  ــل هذه بدورها الضــــــــ اإلدارة األمیر��ة لكي تواصــــــــ

 إسرائیل.
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ــغط األمیر�ي على ونكاد نقول: للمرة األُ  ولى یبدأ الضـــــــــ
 یلة �ما ف�ه الكفا�ة.إسرائیل و�ن �انت البدا�ة ل�ست ثق

 1989تموز (یولیو)  24 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 معرضه؟ القّذافي متى �ق�م 

في ضــــوء تجر�ة معرض "الســــعود�ة بین األمس والیوم" 
الــذي حقق نجــاحــًا ملحوظــًا في �ــل المــدن التي أق�م فیهــا 

لون الرأي العام في حتى اآلن، فإن نظرة �ضـــــــــعة ألوف �مثِّ 
 د أو ذاك تبدلت نحو السعود�ة.هذا البل

ومن المؤ�د أن البر�طاني الذي شــاهد المعرض قد تأثر  
 إلىحد �بیر �ما شــــاهده، و�ن مشــــاعره وهو في طر�قه   إلى

التجول داخل المعرض تختلف عن مشاعره وهو خارج. إنه 
ــیئًا جدیدًا. و�نه على األقل   قتنع إعلى األقل وجد أمامه شــــــــــ

إلعالم المعادي للمملكة العر��ة  �أن الصـــــــــــورة التي زرعها ا
 السعود�ة في رأسه �انت بهدف التشو�ه والتشو�ش.

مؤ�د أن الفرنسـي حدث معه الشـيء نفسـه عندما  ومن ال
ــاني الشــــــــــــــيء  أق�م المعرض في �ـــار�س. وحـــدث مع األلمـ
نفســـــــــــه. وعندما بدأ المعرض في واشـــــــــــنطن حدث شـــــــــــيء  

 مماثل.
ــینتقل من عاصـــــــمة  ى في  خر أُ  إلىوما دام المعرض ســـــ

ــیزورون المعرض أو  ــاعر األلوف الذین ســـــــ العالم فإن مشـــــــ
�ف أو ر�مـا تعـدیـل  تعـدیـل طف إلىعلى األقـل ســــــــــــــتتعرض 

 جذري.
العرب فإن   إلىاألجانب. أما �النســـــ�ة  إلىهذا �النســـــ�ة 

المعرض مناســــــــــ�ة للتقر�ب بین الشــــــــــعوب. فل�س �ل أبناء 
.  مصــر زاروا الســعود�ة لكي �طلعوا على معالمها و�نجازاتها

ل ذـلك ـفإـنه عـندمـا �ـقام المعرض في الـقاهرة و�زوره  ومن أجْـ 
ــیلة للمز�د من المصــــــــــر�ون �األلوف فإن ذلك � شــــــــــكل وســــــــ

 ن المصري والسعودي.التقارب بین الشعبیْ 
ــألــــة   �لىو  ذلــــك إن المعرض حقق على هــــامش مســـــــــــــــ

التقـــارب، أمرًا �ـــالغ األهم�ـــة، وهو أنـــه ســــــــــــــــاهم في تعبیـــد  
ــ�اســـــــي. وعندما الطر�ق أمام العالقات على ال ــتوى الســـــ مســـــ

ن قبــل المعرض والعالقــات �عــد إقــامــة نقــارن عالقــات البلــدیْ 
یتبین لنا مدى األثر الذي حققه معرض "السعود�ة المعرض  

 بین األمس والیوم" الذي أق�م في القاهرة، على هذا الصعید.

وألن معرض "الســــــــــــــعودـ�ة بین األمس والیوم" حقق هـذا 
معرض "مصــر على مر   إلى النجاح الذي حققه فإننا ننظر

 15فتتحه الرئ�س حسني م�ارك یوم السبت  إالعصور" الذي  
في �ار�س النظرة نفســــــها. ومن المؤ�د  1989) یویول( تموز

هذا المعرض   إلىأن �ضـــــــعة ألوف من الفرنســـــــیین توجهوا 
قطعة أثر�ة نادرة والذي جرى توقیت إقامته  26الذي ضـــــــــم 

ــ�ة  حتفاالت التي ت�حیث یتزامن مع اإل ــا لمناســـ قام في فرنســـ
ســـــنة على الثورة الفرنســـــ�ة والتي وّظفها الرئ�س    200مرور 

ــوا م ــاء دول  اً یتران خیر توظ�ف ودعا عددفرنســـــــ من رؤســـــــ
 العالم للمشار�ة فیها من بینهم الرئ�س م�ارك.

معرض "مشـــروع وادي   إلىننظر النظرة نفســـها  ناكما أن
 -لعراقي  الرافدین الحضــــــــاري" الذي ینظمه "مجلس العمل ا

 إلىاألمیر�ي" والذي ســـ�قام في واشـــنطن ثم ینتقل �عد ذلك  
نیو�ورك وش�كاغو ولوس أنجلوس وهیوستن... ور�ما �عض  

 خرى.المدن األمیر��ة األُ 
ــذي ســــــــــــــیزوره ألوف  ــذا المعرض الـ ــد أن هـ ومن المؤ�ـ

ــاعد  ــ�ســ ــوهات التي األمیر�یین ســ على إزالة الكثیر من التشــ
ــورة العراق أحدثها اإلعالم المعادي طوا ــنوات على صـــ ل ســـ

ــعود�ة  والعالم، وهي إحدى النتائج التي حققها معرض "الســــــ
ــا  ــائج المتوقع أن �حققهـ بین األمس والیوم" حتى اآلن والنتـ

 معرض "مصر على مر العصور".
�ـأن تعطي   المطـال�ـة إلىوهـذه المعـارض الثالثـة تـدفعنـا 

ــامالحكومـــات العر��ـــة ظـــاهرة المعـــارض الكثیر من   اإلهتمـ
�حیث ت�قى معارضــــــــــة دائمة وتجوب عواصــــــــــم دول العالم 
ومدنه، وذلك ألن هنالك معر�ة ال بد من أن نكسبها �عرب 
وهي أن �كون لنا حضــــــــور وســــــــط الرأي العام الدولي. هذا 
على أســـاس أنه ال �مكن ألي طرف أن �كســـب الرأي العام 

 جان�ه. إلىكس�ًا شامًال 
قات بین هذه ومثل هذا األمر �ســاعد على تطب�ع العال

الــدول العر��ــة أو تلــك مع الــدول الكبرى أو تلــك إذا �ــان 
ــاعد على توثیق العالقات في حال  التطب�ع غیر قائم، و�سـ
أن التطب�ع ـقائم. وعنـدمـا تكون لهـذه اـلدول العر��ـة أو تـلك 

�عض الدول الكبرى �سبب األس�اب الموج�ة للضغط على 
أي العام الذي تخذتها هذه الدول فإن الر إمواقف متشـــــــــــددة 

ســــــــاعدت المعارض في تكو�نه من شــــــــأنه أن �ســــــــاند هذا 
 الضغط إذا �انت المطالب عادلة ومشروعة. 

ــر حتى اآلن على  و��قى أن فكرة المعــــارض تقتصــــــــــــ
المملكة العر��ة الســـــــــــعود�ة ومصـــــــــــر والعراق لكن ذلك ال 
�عني أن ال تكون ل�عض الـــدول العر��ـــة األخرى القـــادرة 



284 
 

ي العالم �ظاهرة حضــار�ة من شــأنها معارضــها المتجولة ف
 أن تستقطب الرأي العام الدولي.

ــعر أن الجمـاهیر�ـة اللیب�ـة تحتـا ج أكثر من ونحن نشــــــــــــ
معرض یتجول في العالم و�بدد شـیئًا فشـیئًا هذه   إلىغیرها 

ــورة التي زرعها اإلعالم المعادي وهي أن لیب�ا دولة  الصــــــــ
 تؤ�د اإلرهاب وتشجعه.

هنالك األسـ�اب الموج�ة لدى وفي الماضـي ر�ما �انت 
تهـامـات، أمـا وأـنه لكیال �كترث �مـثل هـذه اإل الـقّذافيالعقـید 

نتقال مدروســة من الثورة إواصــل عمل�ة  منذ �عض الوقت ی
الـدولـة فـإن معرضـــــــــــــــًا �حقق ف�ـه تطب�ع العالقـات مع  إلى

ــذا  ــًا. و�ذا أق�م هـ ــرور�ـ �عض دول العـــالم یبـــدو أمرًا ضــــــــــــ
شر�ن لثورة الفاتح من سبتمبر  المعرض لمناس�ة الذ�رى الع

ــ�ـة لإلعالن عن الفكرة فـإن ذلـك  أو �ـانـت الـذ�رى منـاســــــــــــ
 سیبدو مهمًا.
ــه على العالم ولدى لیب� ا الكثیر مما �مكن أن تعرضــــــــــــ

 صطناعي.�نتهاء �النهر اإلبدءًا من آثار األجداد و 
م لیب�ا مثل هذا المعرض فإنها ســــــــــــتجد �وعندما ســــــــــــتق

ــحراء ألوف أحفــاد الــذین حــار�وا أو  قتلوا على أرض صــــــــــــ
ــتجد ألوفًا أخرى �أتون  ــار�ون في المعرض وســ العلمین �شــ

المعرض و�غـــادرونـــه �عـــد أن یتـــأكـــدوا �ـــأن لیب�ـــا لهـــا  إلى
ــام  ــا �مكن أن تت�ـــاهى �ـــه أمـ ــا الكثیر ممـ تـــار�خهـــا وعنـــدهـ

 العالم.
ــأن هــا أن تعبــد الطر�ق الــذي آن وهــذه األلوف من شـــــــــــــ

ــیر عل�ه الرئ�س  نحو دول أوجبت   يالقّذافاألوان لكي �ســـــــ
ــارك  ــا في معـ ــدخول معهـ ــة الـ ــ�ـ ــاضــــــــــــ ــة المـ ظروف المرحلـ
وتحـــد�ـــات، توجـــب الظروف الراهنـــة تحقیق التطب�ع.. بـــل 

 وما هو أكثر من التطب�ع.
ی�قى أ�ضـًا أن ظاهرة المعارض هي أقل الوسـائل �لفة 

ــعو�ـــة، فلمـــاذا ال تحظى �كـــل جت�ـــاز أكثر الطر إل ق صــــــــــــ
ضــــــــاري یبدد التشــــــــج�ع خصــــــــوصــــــــًا أنها مظهر تراثي وح

ــر الذین ال �أتون  ــورة القاتمة عنا لدى مالیین ال�شــــــــ الصــــــــ
إلینــا والــذین �مكن أن نصـــــــــــــــل إلیهم عن طر�ق معــارض 
ــیئة تحققت في  ــم رموزًا للتراث واآلثار وإلنجازات مضـــ تضـــ

 العصر الحدیث؟

 1989) یولیو( تموز 13 -لندن ". التضامن" مجلة

     

  م�شال عفلق من زمن ف�صل األول إلى
ام حسین  ) 1(زمن صدَّ

  اته ولكنه دائماً �ن نســجل له قصــة حأحاولنا المســتحیل 
. وـ�ان ـ�أســــــــــــــرـنا �طر�ـقة  أه ن نـبدأـكان ینهي الحـدـیث لمجرد 

ــ�ة النه �ان ینتقل الى إ ــیرة الشــــخصــ نهاء الحدیث حول الســ
و مشـكلة من عشـرات المشـاكل أالحدیث حول قضـ�ة قوم�ة 

 العالقة التي یواجهها العمل القومي. 
ــ�اً  نســـان شـــعرتُ إهذه �انت حالي مع  رغم   ىعل شـــخصـ

ب، هذه �انت حالي أســـتاذ وصـــدیق و أنه أ نني لســـت �عث�اً إ
ــال عفلق الذي فقدناه و  ــنوات مرحلة أهو في مع م�شـ حلى سـ

 الحكمة. 
 في بیروت حاولت. 
 وفي �غداد حاولت. 
 تساءل:أجد نفسي أوفي �ل مرة �نت 

ال نقدم الســـیرة  لینا �صـــحافي إهل من المعقول �النســـ�ة 
كثر من أالــذات�ــة لهــذا المفكر الــذي شــــــــــــــغــل الــدن�ــا العر��ــة 

 ر�عین سنة حافلة �العطاء والمعاناة؟ أ
ــتان  أوعلى رغم  ــن   ذاألســ ــال �ان یتقدم في الســ  الّ إم�شــ

رت�اح الذي عن اإلن صـــــــــفاء ذهنه ووقار العمر، فضـــــــــال ً أ
�ه �ان �شـعرني في �ل مرة  إلسـتماع  یولده الحدیث معه واإل

مامنا أحاول تســـــــــــــجیل ســـــــــــــیرته الذات�ة وال یتحقق ذلك ان  أ
نه أن مؤســس ال�عث في ســن فت�ة مع المتســع من الوقت أل

 كان �قترب من الس�عین. 
 بدأ. وسجلت أن أمكنني أ 1979وذات یوم من عام 

م�شـــــــال یواصـــــــل  األســـــــتاذن  أســـــــاعتین �نت اتمنى لو 
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نجز الجرء أســــــــــــــبوعین و�ـــذلـــك أمـــدى  ىو�تكرر اللقـــاء عل
ــیرة و ألا تا�ع المهمة مع رفاقه أكبر من تســـــــــــــجیل هذه الســـــــــــ
 صدقائه. أو 

و لنقل ما أولكن االمور ســـــــارت على عكس ما نتمنى، 
ل تســــجیل الســــیرة الذات�ة جْ أمنى، ألنني الذي ســــعیت من أت

 ستاذ م�شال.  لأل 
ــیل الدق�قة لها.  ــد التفاصـ ــددتنا الحرب و�دأنا نرصـ فقد شـ

ــجاعة التي  ــها المقاتل العراقي و�نا مبهور�ن بهذه الشـ �مارسـ
 على طول الجبهات. 

�ـــالتـــألق الـــذي اظهرتـــه ق�ـــادة الرئ�س   نبهـــاراً إكثر أو�نـــا 
ام حســـین، و�الذات في اللحظات الصـــع�ة التي تتطلب  صـــدَّ 

الشــــــــــــــجـاعـة والحكـمة والحزم الـقاـئد اـلذي �مزج في قراره بین 
ــي: �عد الحرب  ــل، أوعدم التردد. وقلت بیني و�ین نفسـ واصـ

 حسن حال. أ ىم�شال عل األستاذحة مادامت ص
نــه عنــدمــا بلغني ن�ــأ وفــاة هــذا المفكر إل ذلــك فــ جْــ أومن 

ــدت عمالً إالقومي المتمیز شــــــــــــــعرت  ــاً  نني فقـ ــاب�ـ ــت   �تـ �نـ
 ه.  � عتزأس

ــاعتین من أولم   ــجلت عل�ه سـ ــر�ط الذي سـ ــوى الشـ جد سـ
ــتاذالحدیث مع  ســـالم وفلســـطین م�شـــال عفلق حول اإل األسـ

�ام من رحیله (العدد أة ث�عد ثال ونشــرت خالصــة واف�ة عنه 
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ن االســـــــــالم لكل ال�شـــــــــر وان إوفي هذا الحدیث قال: «
 نلقي الیهود في ال�حر...».  أنفلسطین ستعود من دون 

م�شــــــــــــــــال �عض   األســــــــــــــتــاذر�عین ألى ذ�رى إوتر�ــت 
من  عتهاالمالحظات التي تتعلق �ح�اته الشـخصـ�ة �نت جم

�عض رفاق مؤســـس ال�عث، وهي مالحظات تعكس جوانب 
�اد إ�اد) الذي قال لي نجله إ بوأنســـان�ة مجهولة في ح�اة (إ

رة الفاتحة مســاء ونحن نغادر الضــر�ح �عد ز�ارة وقراءة لســو 
ف منــا  طِ «كــانمــا خُ  1989تموز (یولیو)  19یوم االر�عــاء 

 ...».  خطفاً 
 عاماً  79عن  يوفم�شـــال عفلق ت األســـتاذالمعروف ان 

ومعنى ذلـــك انـــه  1912لكن الحق�قـــة هي انـــه من موالیـــد 
 . عاماً  77توفي عن 

ســــــــــــــ�ـابهـا. فهو عنـدمـا نـال شــــــــــــــهـادة  أوهـذه الواقعـة لهـا 
ال�كالور�ا �ان في الســــادســــة عشــــرة من العمر وهي ســــن ال 

 نه �انلى فرنســـــــــا، وألإتجیز له الســـــــــفر في �عثة دراســـــــــ�ة 
ى تكبیر عمره �حیث  إلضـــــــــــــطر إنه إعلى ذلك ف حر�صـــــــــــــاً 

من  بدالً  1910نه من موالید  أجواز ســــــــــفره  ىوضــــــــــعوا عل
 سور�ون. لتحاق �جامعة المكنه اإلأو�ذلك  1912

 وهو في نظر   1928لى �ار�س عام إولقد غادر دمشق 
الدولة في الثامنة عشـــــرة من العمر بینما هو في الســـــادســـــة 

 عشرة.  
 أ�ضــــــــــاً ســــــــــالمه حدث إعالن إ لى إوما حدث �النســــــــــ�ة 

 لى العمر. إ�النس�ة 
 رتأى، ووافقه رفاقه من �عده، إول مر األلى األإ�النس�ة 

ــهار ذلك، ألإعدم  ــراعشــ الفارســــي �ان قد  -العر�ي  ن الصــ
ــ�ة  إ یران وال �جوز و�بین العراق  تفجر حر�اً  عالن ذلك خشــــــــ

ــو�ه من جانب الحُ أ خت�ار یراني لهذا اإلم اإلكْ ن �حدث تشــــــــــ
   الناشىء عن قناعات فكر�ة.

ة �غالـصــــ  ى�قاء علرتأى اإلإمر الثاني لى األإو�النســـــ�ة 
ول�س  1910لة لســــــــــنة الوالدة �حیث �كون من موالید  المعدَّ 

 سّنه. نه �حب تصغیرأن �قال عنه أوذلك خش�ة  1912
طفال (ا�اد ونزار وز�اد وشــــــــــــق�قتهم  وعندما صــــــــــــار األ 

ــ�ا بدأ یروي لهم بین الحین واالخر  ــن الصــــــــــ رزان) في ســــــــــ
 �ام دراسته في �ار�س ومن قبل حول طفولته. أن الكثیر ع

 ن والده روى لهم أاد في هذا الشأن �إومما سمعته من 
 النحو االتي:  ىمرة واقعة �مكن تلخ�صها عل
حصـوره   م�شـال وجها له األسـتاذكان یوسـف عفلق والد  

في مجال العمل الوطني لكنه في الوقت نفســــــــــه �ان �عمل 
لى عتجــارتــه تكون لــه دیون في تجــارة الحبوب. ومن هــذه 

 الفالحین والمزارعین المتوسطي الحال. 
ــیر حدث  نه�ار  إو�عدما توفي یوســــــف عفلق بوقت قصــــ

حوال الماد�ة عالمي في ســـوق المال وتأثرت نت�جة لذلك األ
 . اً ضائع ن الدیون �اتت ماالً ألى درجة إعند الجم�ع، 

وحـاولـت الزوجـة على رغم ذلـك تحصــــــــــــــیـل �عض هـذه  
ــیله، فأالدیون   ــر تحصـــ ــطحبت إو ما یت�ســـ ــال  إصـــ بنها م�شـــ

والعشــــــــــــــر�ن من العمر وذـلك عـام  الواحـدة ىو�ـان في حوال
حــدى القرى حیــث هنــالــك دیون �ثیرة  إلى إوتوجهــا  1933

في ذمــــــة الفالحین والمزارعین. واخــــــذت الزوجــــــة معهــــــا  
رـقام. و�ینمـا �ـاـنت تلح على هؤالء الكمبـ�االت التي تؤ�ـد األ

ــدید دیونجْ أمن  ــال یتأمل الحالة ل تســــــــــ هم �ان الفتى م�شــــــــــ
ــة التي �ع�ش فیها هؤالء نه�ار المالي الذي نت�جة لإل   ال�ائســـ

حدث، ثم �مســـــــــك فجأة �الكمب�االت و�حرقها امام الفالحین  
 ن �أخذ رأي والدته. أومن دون 
سـلوب العثماني في التعامل سـتمرار �ان یتذ�ر األإوفي 

قتـــادوا إهـــد ن جنود ذلـــك العأمع النـــاس وال ینســــــــــــــى ��ف 
ــأمـــل  مـــامهم والـــده بینمـــا هو �ـــان في الرا�عـــة من عمره أ یتـ

لى جـان�ـه واـلدـته التي تحـاول تخف�ف العـذاب عن �المنظر و 



286 
 

 قتاد جنود االحتالل والده في لیلة �ئی�ة ومظلمة. إطفل 
م�شــــــــــــال البنائه و�عض رفاقه هذه   األســــــــــــتاذولقد روى 

 في الواقعـة في معرض الحـدـیث عن ظروف العمـل الوطني
ن والده یوســـــــــف عفلق �ان أتلك المرحلة القاســـــــــ�ة، و��ف 

 يحتالل، و�ـذـلك فد اإلـضـــــــــــــ من اـلذین یـناضــــــــــــــلون  اً دواحـ 
معرض الحـدیـث عن حي المیـدان في دمشــــــــــــــق الـذي �ـان 

 من رموز مناطق العمل الوطني في سور�ا.  اً واحد
كثر عراقة في ن حي المیدان �ان األألى إضــــــــــافة  و�اإل

للقـاءات التي �ـانـت تتم في منزل  ن اإالمســـــــــــــــالـة الوطن�ـة فـ 
الوطن�ة زمنذاك �انت   یوســــــــف عفلق وتضــــــــم وجوه الحر�ة

مناســــــــ�ة لكي �عرف عفلق الكثیر و�تعرف على وجوه �ثیرة  
 طرش.  من بینها سلطان األ

ــاً  ــســـ لحزب ال�عث �انت    ومن هنا، فأنه �عدما �ات مؤســـ
ســتمرار وجوه المناضــلین الذین ســ�قوه  إي فماثلة في ذاكرته 

ــیتهم األو�ان ــاســـــ�ة هي اإلت قضـــ ســـــتقالل، و�فضـــــل هذا ســـ
ن �طرح �عد ذلك شـــــــعار  أمكن م�شـــــــال عفلق أســـــــتقالل اإل

 شتراك�ة.  الوحدة والحر�ة واإل
للنضـال   ى عل ن المثل األ إ ومثل معظم شـ�ان العشـر�نات ف 

ــل األ  ول. وفي  والعمل الثوري �ان في تلك الفترة الملك ف�صــــ
ــ�س الحزب �ان علم الثورة ال  ي القلوب وفي  ف عر��ة بدا�ة تأســ

ي ف صــــــــــــدور البیوت والمكاتب و�انت صــــــــــــورة الملك معلقة 
ــ�ة مطروحة على   ــدر الدار. وفي تلك الفترة لم تكن القضــ صــ

و  أ فضـــــــــــل أ اس ملك�ة وجمهور�ة وان النظام الجمهوري أـســــــــــ 
قالل  سـت ن القضـ�ة الكبرى هي اإل أ سـاس أ نما على  � العكس، و 

 م. كْ ول�س نظام الحُ 
لى �ار�س �ان إ ل عفلق دمشـــــــــــق ن �غادر م�شـــــــــــا أ وقبل 

ــفوة ث قد  ــكل جید من خالل قراءات مكثفة لصـــــ ــه �شـــــ قف نفســـــ
ما  أ سـماعیل مظهر وشـبل الشـمیل إ كتاب تلك المرحلة ومنهم 

طلع عل�ه من خالل قراءة إ نه إ ســــــــــــالمي ف التار�خ العر�ي واإل 
ة الصــــــــــــیت حتى  ســــــــــــتمرت ذائع إ روا�ات جرجي ز�دان التي 

ا�ات الفكر�ة حول العمل  واخر الخمســــینات عندما بدأت الكت أ 
كثر أ القومي، و�ـذلـك �عـدمـا بـدأت االحزاب تتبلور �شــــــــــــــكـل 

 من قبل.  وضوحاً 
وهو   لى الجو الوطني الذي عاشـه إ ضـافة إ وهذه القراءات 

ثر الكبیر في تكو�ن فكره الســـــــــ�اســـــــــي مازال فتى �ان لها األ 
ــتعادة ذ�ر�ات  إ �قوله في لحظات   وتوجهاته. وهذا ما �ان  ســــــــ

ب  أ مام أ نفســــــهم أ �جتمع �ابنائه و�جد هؤالء   الماضــــــي عندما 
 من التار�خ مثقل �الذ�ر�ات والمواقف الصع�ة. 

على القراءة   ن خالهم شــجعه �ثیراً أ  ضــاً أ� و�ان �قول لهم 

ي قراءاتهم  ف ن یر�زوا أ ن �قرأوا �مــا قرأ، و أ وانــه یتمنى علیهم 
والشـــــعر، ولكن   االدب والتراث   ى المســـــألة التار�خ�ة وعل على  

لى الطــب إ اء �ــانــت لهم توجهــاتهم العلم�ــة فهــذا �میــل بنــ األ 
 ى الهندسة.. وهكذا. إل وذاك �میل 

ــَّ  مر أ ر له  وما لم �قرأه م�شــــال عفلق وهو في دمشــــق ت�ســ
�ار�س. فهو في رحاب  ي ســـــــــــتقرت �ه الحال ف إ قراءته �عدما 

لتحـــاق بهـــا  تتكرر فرص اإل جـــامعـــة الســــــــــــــور�ون حیـــث ال 
 �سهولة.  

لى االبنـــاء و�عض الرفـــاق في إ  لى مـــا رواه إ  ســــــــــــــتنـــاداً � و 
نه �ان �قضي  أ سنوات سا�قة ومن بین هؤالء ناص�ف عواد،  
دـ�ان  األ  أ ـنه قر أ معظم الوـقت في مكتـ�ة جـامعـة الســــــــــــــور�ون و 

انة الیهود�ة من بین � والفلســــــــفات في هذه المكت�ة. و�انت الد 
�ــذلــك قرأ وهو في رحــاب الســــــــــــــور�ون معظم  هــذه القراءات. 

 تسعت مدار�ه.  إ ورو�ا و�ذلك أ ي د�اء ومفكر عمال أل األ 
نما � وهو لم �كتف بدراســــة التار�خ في جامعة الســــور�ون و 

ن �صـــ�ح  أ لتحق �كل�ة الحقوق فیها لمدة ســـنتین ل�س بهدف إ 
ـنه أ مـام المحـاكم. و�عـد ثالثین ســـــــــــــــنة �جـد نفســــــــــــــه أ  محـامـ�اً 

حكام، ومن  أ مت وصــــــــــــدرت في حقها لِ التي ظُ مة  محامي األ 
مــة التي هي خیر س منهــا ول�س األ نهــا االمــة المیئو أ بینهــا 

 مم. األ 
لى  إ كثر من خط ونحن نشــــــیر أ نفســــــنا هنا نضــــــع أ ونجد 

ن البیــت �ــان  أ هم�ــة تر�ــة البیــت في ذلــك، حیــث أ لى إ ذلــك 
. وحي المیدان في دمشـــق منطقة وطن�ة. و�ان المناخ  وطن�اً 

 . �ضاً أ  اً اك وطن� العام زمنذ 
ي أ   ن م�شــــــــال عفلق نشــــــــق الهواء الخالي من أ ومن هنا 

  تلوث. وهـذا مـا جعلــه خالل وجوده في الســــــــــــــور�ون محــاطــاً 
رب غ رب حیث ثورة الم غ �عدد من الطل�ة الوافدین من دول الم 

ســـــــــتعمار الفرنســـــــــي تندلع في وقت واحد مع  اإل   ى العر�ي عل 
 ي.  ستعمار الفرنس ثورة المشرق العر�ي على اإل 

 لتفاف تبلور �عد ذلك في «الجمع�ة العر��ة وهذا اإل 
 » و�عدها «جمع�ة الثقافة العر��ة».  السور�ة 
ن  ن الجمعیتیْ لتقى المشــــــــــــــرقي مع المغر�ي في هـاتیْ إ وقـد 

ن مالمح العقیـدة ال�عث�ــة  أ فتراض لى درجـة قـد تجیز لنـا اإل � و 
 تكونت زمنذاك، وان التفكیر �القضـــ�ة الفلســـطین�ة بدأ زمنذاك

 . ضاً أ� 

 1989تموز (یولیو)  31 -لندن ". التضامن" مجلة
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م�شال عفلق من زمن ف�صل األول إلى  
ام حسین(  ) 2زمن صدَّ

ــد النظر في   ــه �عیـ ــدثـــت �عض التطورات التي جعلتـ وحـ
ز�ـارة �ـار�س لل�قـاء  ىقـامـة هنـاك، ثم بـدأ یواظـب علقرار اإل

للعالج فیها. ثم �قي  �اد الذي �ان �خضــــــع إمن نجله  قر��اً 
ن بناء في فرنســـــــــا للدراســـــــــة، و�ان یتردد علیهم بین الحیاأل
مـا في إ. فهو خر. لكـنه �ـان ال یرى من ـ�ار�س شــــــــــــــیـئاً واآل

ــقة و  ــاي �الشـ ــي في حدائق فرسـ و في أما �مارس هوا�ة المشـ
ــ�ارات. وحتى  أ ــوارع غا�ة بولون�ا الذي �خلو من الســـــ حد شـــــ

تین وال یتعب. وهذه قبل ســـنتین من وفاته �ان �مشـــي ســـاع
ا  ل�ه ولســببهإالهوا�ة �انت في الوقت نفســه ر�اضــة �النســ�ة 

رشــاقة جســم من الصــعب تحق�قها عندما �قترب    ىحافظ عل
 من الس�عین.  نساناإل

ال إ، م�شـــال وحیداً  األســـتاذوهوا�ة المشـــي �ان �مارســـها 
و الـذین لم یلتق  ألى حـدیثهم إاذا توافر الرفـاق الـذین یرتـاح 

بنــاء فكــانوا �طب�عــة الحــال ال مــا األأبهم منــذ زمن طو�ــل. 
 �جارونه في هذه الهوا�ة. 

 ن نجـد نحن االـ�اء رغـ�ة ـلدى أي حـال من الـنادر أي فو 
نها في نظرهم هوا�ة ن �شـار�ونا هوا�ة المشـي ألأنائنا في أب

ــنین بینما هم ما شــــــــــاء هللا مثل الخیول التي تر�د ان  المســــــــ
قــدامنــا حفیــت نحن ابنــاء الجیــل أن أ�ــ  منطلقــة، علمــاً  ت�قى

ــینا جن�اً  ــي لكثرة ما مشــ یرحمهم    �اءلى جنب مع اآلإ الماضــ
 هللا و�حسن الیهم. 

م�شـــــــــال عفلق عدا  األســـــــــتاذوعندما تســـــــــأل عن هوا�ة  
و أهوا�ة المشــــــــــــي التي هي عالج ور�اضــــــــــــة یتحفظ رفاقه 

 للهوا�ات.  هتماماً إ �ان ال �عیر  األستاذن إ�قولون 
 ن �انوا صـــــــــــغاراً أبناء ف�قولون انهم لمســـــــــــوا منذ ما األأ

 الس�ك�ة.  هوا�ة لدى والدهم هي سماع الموس�قى الك
ت  لى بیرو إنتقلـــت العـــائلـــة إنـــه عنـــدمـــا أو�تـــذ�ر ا�ـــاد 

ــاً  ــكنت فیها �ان حر�صــــ ــق  أعلى  وســــ ن �جلبوا له من دمشــــ
ســــطوانات لك�ار الموســــ�قیین الكالســــ�كیین،  مجموعة من األ

ســطوانة ن یتولى بنفســه تشــغیل األأعلى  جداً  و�ان حر�صــاً 
لى إ�حیــث �ضــــــــــــــعهــا برفق ثم عنــدمــا تنتهي �عیــدهــا برفق 

 �مسح الغ�ار عنها.  �ضاً أانها بین المجموعة و�رفق مك
ــال األ بـناء: وهـل عـدا اســــــــــــــطواـنات الموســــــــــــــ�قى  وتســــــــــــ

 خرى؟ هل عنده هوا�ة المل�سأُ الكالســــــــــ�ك�ة هنالك هوا�ات 
والمــأكــل ور�طــات العنق والســــــــــــــ�حــات والشــــــــــــــراب والطرب 

ــعر؟ و�أتي الجواب من �عض الرفاق:  ــتمر حتى  إوالشــــــــ ســــــــ
ءة الشــــعر والقصــــة. وهو ال �كتفي  خیرة یهوى قرااللحظة األ
زاء �عض الذین �قرا لهم. إو�تحفظ   �ضاً أد نما ینتق��القراءة و 

ــائد �ثیرة و�عض   ــ�ة �تب في الثالثینات قصـــــــــ وهو للمناســـــــــ
لوال  �بیراً  ن �صـ�ح شـاعراً أسـتمر �مكن إالقصـص و�ان لو 

ن أوقف هوا�ة قرض الشــعر و�تا�ة القصــة عندما قرر أنه أ
ــیته ا ــ�ة. ألالحزب هو قضـــــ ــاســـــ ــه  فنه أال  إســـــ ي الوقت نفســـــ
 ورو��ة. دب�ة األجدید في الحر�ات األواظب على متا�عة ال

في یده لكنه   بناء ف�قولون: �انت الســـــــــــــ�حة دائماً ما األأ
. وخالل  ل�س من هواة جمع الســـــ�حات. �ان ال یهوى شـــــیئاً 

كثر من ثالث بدالت. بدلة شــتو�ة  أســت ســنوات لم �فصــل 
ن أستمرار �نا نشدد عل�ه ونعرض إ  و�دلتان ص�فیتان. وفي

الجاهزة المنسجمة مع روح العصر. لكن نشتري له البدالت  
طالق. ال تهمـــه الموضــــــــــــــــة. اإل ىمر لم �كن یهمـــه علاأل

ــل  ــ�ك�ة. وفي أو�فضــ حدى المرات قلنا إن تكون بدلته �الســ
جــاب عمرهــا خمس  ألــه: مبروك. هــل هــذه البــدلــة جــدیــدة. و 

 عشرة سنة.  
 ما ر�طات  أفضل التفصیل على الجاهزة. . �وهكذا دائماً 
 لوان غامقة. أذات  دائماً العنق فهي 
ــاهوالالفـــت لإل  ان الوان  -بنـــاء والكالم مـــازال لأل  - نت�ـ

لیها ال تنســـــــــــجم مع تفاؤله و�ان إر�طات العنق التي یرتاح 
 .  تفاؤله �بیراً 

ــدأوهو ال �شــــــــــــــرب  ــدخن �ثیر  اً بـ ــان یـ ــه �ـ  وقفأ، و اً لكنـ
نین ثم بدأ یدخن الس�جار لفترة قصیرة  الس�جارة قبل عشر س

 .  لتدخین نهائ�اً وتوقف عن ا
ــ�ة نفرح بها  أو�نا نحاول  ن نجعل من عید میالده مناســـ

بیننــا   لكنــه �ــان �كتفي من ذلــك بلقــاء ال �ســــــــــــــتغرق طو�الً 
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ن نطفئها  أو�ینه. نضــع له شــمعة على قالب الكاتو ولمجرد 
مت�ع منذ  ن هذا التقلید أي حال أینتهي �ل شــــــــــــيء. و في 

ننا لم �شــجعنا وإلثالث ســنوات. ومن قبل لم نفعل ذلك النه 
ــعور منه  إبناء �نا مقصــــــــر�ن. وقد �كون  أك قتنع �الفكرة لشــــــ
 ن نحتفل معه �عید میالده.  أجله �قترب و�ر�د أن أ�

م�شـــــــال �ان �حب   األســـــــتاذن الوالد  أبناء و�ضـــــــ�ف األ
�ختــار  ل ذلــك یرتــاح للبنــان، و�ــان دائمــاً جْــ أالطب�عــة ومن 

الصـــــــــنو�ر  المنزل ال�عید عن الناس حیث الهدوء واشـــــــــجار
 حد. أحد وال �ستوقفه أذا هو تمشى ال �عرفه إوحیث 

ــتاذحد رفاق أو�شـــــــترك  حد تالمذته في  أم�شـــــــال و  األســـــ
الحــدیـث ل�قول: ان نفســـــــــــــــه نفس فنــان وعقلــه عقــل ع�قري  
ونطلب المز�د من التوضــــــــ�ح لظاهرة ال�ســــــــاطة عنده والتي 

حد رفاقه من الجیل الثاني (برزان التكر�تي  ألخصها وصف  
ــامن») � لفي مقال �ت�ه  ــتاذن أ«التضـــــــ ــال هو  األســـــــ م�شـــــــ

�ـــاة هو ن زهـــده في الحإ(المتفـــاني الزاهـــد) ف�ـــأتي الجواب: 
ن �كون أم. �مـا اـنه �ـان ال یرى كْ ســــــــــــــتمرار لزهـده في الحُ إ

 سوى قدوة.
 ن �قولوا لنا ��ف اص�حوا �عثیین أبناء ونطلب من األ

 ؟ىتمو 
و�جیـــب هؤالء: لقـــد ولــدنــا �عثیین، نحن �عثیون �ــالــدم.  
ونســألهم: والد�م قائد فكري �بیر له رفاقه ومر�دوه وتالمذته  

ن یتعامل معكم و�ماذا یوص�كم،  في العالم العر�ي، ��ف �ا
 ختار لكم م�ادین العلم والتخصص؟ إوهل هو الذي 
حد وترك له أ ىم�شـال لم �ضـغط عل األسـتاذونسـمع ان  

بنـاء (اـ�اد) �ـان ن �بیر األإخ�ـاراـته. وعلى ســــــــــــــبیـل المثـال 
شـــــــــــــ�اء وتر�یبها، ولذا قال عنه �حب منذ الصـــــــــــــغر فك األ

�اد نفســـــه  إووجد  .بن ســـــ�صـــــ�ح مهندســـــاً �أن هذا اإل  :الوالد
تجاه التخصـــص في میدان الهندســـة. و�ان نزار  إ�ســـیر في 

ــار االب اإل ــع نظارات طب�ة على عین�ه فصـــ بن الثاني �ضـــ
عنه الد�تور نزار وهكذا وجد نزار نفســـــــــه �ســـــــــیر عل �قول 

 خطى التخصص في میدان الطب. 
 ى�اء عادة �حاولون الضـــــــــغط علال ضـــــــــغط. ثم ان اآل

ذا إو احـدهم مهـنة الواـلد �حـیث أبـناء األبـناء لكي یتوارث األ
لى میـدان التجـارة  إحـدهم أو أبنـاء یتوجـه األ كـان هـذا تـاجراً 

بناء مجد الط�ا�ة من �عده  ألحد اأیواصـــــــــــل  ذا �ان طبی�اً �و 
ذا �ان صـــــاحب مصـــــنع  �و الع�ادة. و أو یرث المســـــتشـــــفى أ

�قاء دارة هذا المصــــــــــنع واإلإحد االبناء من �عده أیواصــــــــــل 
ــ�ة  ــتاذلى إعل�ه. و�النسـ ــغط، وهل  األسـ ــ�ضـ ــال ��ف سـ م�شـ

ن أة، �معنى ثن ق�ادة الفكر والعقیدة عمل یتواصــــــــــل �الوراأ

 �اء؟ بناء یرثون اآلاأل
ن الرد إبناء، وما هي الوصــ�ة، فنه �ان یوصــي األأما أ
ـنه اعتبر مســــــــــــــلكیتـه  إهو  -بنـاء �مـا �قول األ -ذـلك  ىعل

 اقه هي الوص�ة. وح�اته وطر�قة تعامله مع رف
 لى هذه النقطة �ضــــــ�ف ناصــــــ�ف عواد احدإو�النســــــ�ة 

بنائه. �أتون أم�شـــــــــال: �ان ال�عثیون �مثا�ة  األســـــــــتاذرفاق 
بناء وعد، و�ان ال �فصـــــــــــــل بین األته من دون میفي ب إل�ه

و�ین الرفاق ال�عثیین. وحیث وجدنا سـوى ال�عثیین وال نسـمع  
ــا  الّ إحادیث أ ــلة �ال�عن قضـ هذه حالنا منذ �نا  عث. �ا متصـ

ــغاراً  ن العالم هو ال�عث وال�عث أعتبرنا إ ننا إى درجة إل، صــــ
 ا.  �هو �ل شيء في هذه الدن

انه �ان �غفر   م�شـــال و�قول: األســـتاذحد رفاق أو�عود. 
و نت�جـة قـناعـة. لكـنه �ـان ال أـنه تعـب ل�عثي ترك الحزب أل

في تكو�ن ثروات  ن یترك الحزب طمعاً سم مَ إیتحمل سماع 
 ستعراضي.  إلظهور �مظهر وا

  ســـتفســـار عن عواصـــم عر��ة قر��ةإلو�خطر في ال�ال ا
لى قل�ـــــه، وقـــــادة وزعمـــــاء عرب �ـــــان یتحـــــدث عنهم في إ

 و مع زواره من تالمذته ورفاقه. أ بناءمجالسه سواء مع اإل
س الحزب فیها  ســَّ أنه حب دمشــق ألأنه أو�أتي الجواب �

حب �غداد الن ال�عثیین فهموه وهذا أوالنها مســــــقط رأســــــه، و 
ما بیروت فكانت لها في أل�ه. إســــــتمرار یتطلع إما �ان في 

ســــتمرت ذ�ر�ات ز�ارته للقدس عام �نفســــه مكانة خاصــــة. و 
نتهى أمرها �سیرة إر�ما الن القدس    عالقة في الذهن  1948

سـر عاشـتها مدینة لها جاللها أصـعب حالة أطول و أوتع�ش 
ی�ة  تنه عندما زارها �ان �قود �ور�ما ألها وقدســـــــــــــیتها، ثوترا

ال�عث في حرب فلســــــــــطین و�انت مناســــــــــ�ة لكي یلتقي في 
ــلمون الذین  خندق واحد مع �ثیر�ن من بینهم االخوان المســـــ

 واجب الجهاد. توا من مصر لتأد�ةأ
وحتى اللحظة االخیرة التي ســــــ�قت دخوله المســــــتشــــــفى  

ي ذهنه �الحرب ضـــد الصـــهیون�ة  فســـتمرت القدس مرت�طة إ
 ل تحر�ر فلسطین.  جْ أمن 
نها مرت�طة �عبد الناصر إما عالقته �القاهرة وح�ه لها فأ

علن تأم�م القناة ثم افصـــح عن أ و�الذات عبد الناصـــر الذي  
جتهادات. بذلك الشـــــــكوك واإل قاطعاً  الهو�ة العر��ة لمصـــــــر

ــر بدأ �كثر من اللقاإوهو �عدما تعرف  ءات لى عبد الناصــــــــ
سـاس معرفته �عبد الناصـر أ ىمعه. وقد �جوز القول انه عل

م�شــال في  األســتاذووضــوح توجهات الرئ�س المصــري رفع 
ــق عام  ــعار الو  1956الملعب البلدي في دمشـــــــ دة مع حشـــــــ

 م. كْ الحزب في الحُ ساس شارك هذا األ ىمصر. وعل
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 نه �ان یراها أ الّ إنه لم یزر �ل العواصم العر��ة أومع 
ــاء الـــــدول العر��ـــــة الـــــذین یلتقي بهم في  أ في وجوه بنـــ

 العواصــــــــــــــم التي یزورهـا وعـندمـا �عرف هؤالء �مـقدمـه ـ�أتون 
 للتح�ة.

 ن �غداد أمامهم  أن والده �ان یردد  أبن ا�اد  و�ض�ف اإل 
 ستهجان:  یردد �ص�غة اإل  دائماً مل، وانه �ان  تمثل له األ

 ا ن تنتهي بهأالشام أم القوم�ة العر��ة هل من المعقول 
 ل�ه. إنتهت إلى ما إالحال 

بن إ�ــــاد مــــا اذا �ــــان الوالــــد ن اعرف من اإلأحــــاول أو 
 حداث مع تقدم السن. سماء واألستمر یتذ�ر األإ

، حتى انــــه في  ن ذاكرتــــه �ــــانــــت قو�ــــة جــــداً او�جیــــب 
حدثت في الثالثینات، وذات  موراً أیتذ�ر  الســـــــــــــ�عینات �ان
لتقیـت إ 1938ه في یوم �ـذا من العـام انـ یوم �ـان �قول لنـا 

ننا تحدثنا في الموضــوعات الفالن�ة  ��فالن وفالن وفالن.. و 
  ن فالناً أســــتغرب ��ف ألكنني مازلت  و�ان رأي فالن جیداً 

...  �موقف ال یبدو لي ســل�ماً  ســتمر ل�ضــع ســنوات متمســكاً إ
  خ.ال

 �اد: إ بنسأل اإلأو 
 و�جیب : 

 حتى اللحظة االخیرة.   ن وضعه الصحي �قي طب�ع�اً إ
ــاســــســــة تجاه  ألكن نت�جة تقدمه في الســــن �ات  كثر حســ

�الســخونة   نه �صــاب �البرد �ســرعة و�شــعرأالمرض، �حیث 
نه �ان �ســـــرعة. ولكنه لم �شـــــعر مرة �انه ســـــ�موت، ر�ما أل

كل عید األلى صـــــــــــحته و�داري نفســـــــــــه على ـصــــــــــ إ مطمئناً 
لى �غداد  إوهو عندما جاء  فادى االدهان و�مشــــــــــــي �ثیراً فیت

ــاطيء دجلة �القرب من مقر  ــي �محاذاة شـــ قامتنا إكان �مشـــ
ثم صـار �مشـي في نادي الصـید وفي �ار�س �قضـي معظم  

 الوقت في ممارسة هذه الر�اضة. 
ــا�اً  ننا لم نشـــــــاهده یوماً وأل ننا �نا  إ�مرض تقلیدي ف مصـــــ

لك. لكن شــــق�قي نزار الذي یتا�ع تحصــــیله  نحمد هللا على ذ
ن الكشـــــــف عن الصـــــــحة أالعلمي في �ل�ة الطب �ان یرى 

ى شـخص  إلن نزلة البرد �النسـ�ة أالبد منه، و�ان یرى  أمر
ننــا  إ. وعنــدمــا �ــان �قول لــه ح�ــانــاً أمســــــــــــــن تكون مزعجــة 

طبیب   ىسـنجري لك فحوصـات في المسـتشـفى ونعرضـك عل
 جة �ي ال �حدث ذلك. كثر من حأختصاصي �ان یتذرع �إ

ن حرارتـــك ذا قیـــل لـــه البـــد من ز�ـــارة الطبیـــب لـــك أل�و 
و�نتهي �ل ســـــــــــبر�ن أمرتفعة �ان �قول انه ســـــــــــیتناول ح�ة 

 شيء.  
ن شـــــــق�قه نزار تعمد تضـــــــخ�م  أو�ضـــــــ�ف ا�اد، انه لوال  

ــتاذخیرة التي قام بها مور في الز�ارة األاأل ــال لما   األســـ م�شـــ
شــــــــــــــفى وتجرى لــه ن یتوجــه الى المســــــــــــــتأكــان وافق على 

 الفحوصات. 
 لى إ نتهاء الفحوصات بدا الطبیب مرتاحاً إي اعقاب فو 

ن طلب  أا لبث ســـتاذ م�شـــال لكن مالوضـــع الصـــحي لأل 
جراء عمل�ة �الم حادة دخول المســـتشـــفى و آمنه �عد شـــعوره �

 جراح�ة.
  1989حز�ران (یونیو)  24جر�ت العمل�ة یوم الســـبت أُ و 

. وعـندـما زارـته الـعائـلة لـ�هإـ�النســـــــــــــــ�ة  اً وـ�اـنت صــــــــــــــعـ�ة جـد
ن تعرف من حر�ة شــفت�ه ما أالحظت ذلك، و�انت تحاول 

 یر�د قوله. 
شـفت�ه ع�ارة:    ىرتسـمت علإ وعندما تحسـنت حالته قلیالً 

 حكي لكم.  أغادر المستشفى أ عندما  غداً 
 ماذا �ان ســـ�حكي؟ هل ســـیوصـــیهم؟ هل ســـ�حدثهم عن

ة؟ هـــل جراء العمل�ـــة الجراح�ـــ إالعـــذاب الـــذي تحملـــه خالل 
ن �قول أود نه ســــــــ�غادر الدن�ا و�أكان هنالك شــــــــعور لد�ه �

 ما؟  راً مألهم 
 حد یدري.  أال 

  فال العـــائلـــة طلبـــت منـــه المز�ـــد من التوضــــــــــــــ�ح رفقـــاً 
   �صحته.

 ن �ان خالل لقاء العائلة �ن �فصح، و أستطاع إوال هو 
ــتشــــــــفى إســــــــتدعیت على عجل إالتي  تصــــــــل  إلى المســــــ

 ىطمئنان عللإل  هاتف�اً  ام حســــــــــــین من �غدادالرئ�س صــــــــــــدَّ 
ن أ�ماءة  شـارة واإلم�شـال. وعندما قیل له �اإل األسـتاذصـحة 

ن �عطوه  ألى إشـــــــــــــــار أالخط و�ســـــــــــــــأل عنـك  ىالرئ�س عل
 السماعة لیتحدث مع الرئ�س.  

 نعاش. انه داخل غرفة اإل
 وال �ستط�ع الكالم.  

 و�الكاد �مكن سماع صوته.  
 ام الذي ن یتحدث مع الرئ�س صدَّ أومع ذلك یر�د .. .

 الف �یلومتر. آ�عد خمسة  ى�ستفسر عنه من عل
 ن مقاومة جسمه من النوع غیر العادي لما �ان أولوال 

 عل�ه.  صع�ة جداً  �اماً أ�ام ولكنها �انت أصمد خمسة 
ــرار  �و  ــتاذصـــ ــال عل األســـ ن یتحدث �الهاتف مع أ ىم�شـــ

لیها تعكس  إشـرنا أام بینما هو على الحال التي الرئ�س صـدَّ 
 فاؤله �ه. ام ومدى تتعلقه �الرئ�س صدَّ  مدى

د، ان المعروف عن إ�ـابن وفي هـذا الصـــــــــــــــدد �قول اإل
نــه �عــد ان أال إحلــك الظروف، أوالــده انــه متفــائــل حتى في 

ســـــتمرار یردد  إ. وفي  ام �ان یزداد تفاؤالً یلتقي �الرئ�س صـــــدَّ 
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 ام �بیر.  ملي �الرفیق صدَّ أن أمامنا أ
لى ذلك قوله: اننا  إال م�شـــ  األســـتاذحد رفاق أو�ضـــ�ف 

خر خالل ســــنوات  بین الحین واآل األســــتاذ�نا نلتقي �عندما 
ترك في أثمن ما أنه إام: الحرب �ان �قول عن الرئ�س صـدَّ 

 هذه الدن�ا. 
ــه: ان العالقة بین  ــ�ف الرفیق نفســ ــتاذ�ضــ ــال   األســ م�شــ

ــدَّ  ــ�ة أام �انت نادرة، ذلك  والرئ�س صــ ــتاذن قضــ �انت   األســ
ن هـنالك ألى إى هي الشــــــــــــــعور �الطـمأنیـنة ولفي الدرجة األُ 

ــل  ــاحب العقل النیر. و�فضـــــــ ــجاع وصـــــــ القائد المبدئي الشـــــــ
الفهم عرف �ـل  ىصــــــــــــــیلـة القـائمـة عللـة األالعالقـة المت�ـادَ 
ــدَّ منهمـا دور اآل ام من خر. ولـقد توـلدت الثـقة ـ�الرئ�س صــــــــــــ

 ن یتسلم المسؤول�ة �املة في الحزب والدولة. أقبل 
ــن ــرة ســـــ �ان عدد �بیر من الذین ة ومن قبل خمس عشـــــ

نه یتحدث عن أم�شـــــال یالحظون ��ف  األســـــتاذیلتقي بهم 
ــدَّ  ــین صـــ ثبتت  أخر. ثم آكثر من الحدیث عن �عثي أام حســـ

 سنوات الحرب معنى ذلك. 
ــتقر المقام �إو�عدما  ــتاذســـ ــال في �غداد و�ات   األســـ م�شـــ
ــدَّ  ــدَّ یلتقي صـ ــین النائب ثم صـ ــین الرئ�س بدأتام حسـ   ام حسـ

 لقائد الذي �كمل مســــــــیرة الحزب تتبلور فيا مالمح صــــــــورة
 س الحزب.سَّ أوجدان الذي 

ســــــتســــــالم  نصــــــف قرن من النضــــــال والتشــــــرد وعدم اإل
ــُّ  ــأس، وتحمـ ــات األأل لل�ـ ــاة، وخی�ـ ــانـ ــل قســــــــــــــى انواع المعـ مـ

ال�عض االخر،  ىمـال العر�ضـــــــــــــــة عل�ـال�عض، وتعلیق اآل
عتماد � وصـــــــــــــفحات من الفكر والرؤ�ة الثاق�ة والت�صـــــــــــــر، و 

ــاطة  ــتاذفي الع�ش، هكذا ال�سـ ــال عفلق  األسـ ول رجل أم�شـ
یتوف   عقیدة في التار�خ العر�ي القد�م والمخضـــــرم والحدیث

ــدَّ  ــین قائد بهدوء و�تقدم الرئ�س صـ ــرأام حسـ عر�ي،   ول نصـ
كتافهم، و�ردد  أالذین رفعوا الحمل الذي �ضــــــم جثمانه على 

ــمه: یرحمه هللا. لقد �ان ظاهرة تار�خ�ة.  كل مَ  ن یذ�ر اســـــــــ
قــدر ن�ــاتــه: تكر�م تــار�خي وتشــــــــــــــی�ع   ىاعطــاه هللا عل ولقــد

و ع�ارات  أشـــــــارة إتار�خي وتخلید ال یناله ســـــــوى الذین لهم 
 في �تاب التار�خ الس�اسي والفكري للمنطقة. 

   م�شال عفلق �ان له حضور في �ل صفحات األستاذو 
  -هذا الكتاب الذي تعزز خالل سنوات الحرب العراق�ة 

 و ع�ارات.أشارات إد یران�ة، ول�س مجر اإل

 1989آب (أغسطس)  7 -لندن ". التضامن" مجلة

     

  الضع�فة یران الرجل القوي إل

رئ�س �قرر فـإن أمورًا �ثیرة عـالقـة  یراناآلن وقـد �ـات إل
 مرشحة ألن تجد حلوًال جذر�ة ول�س أش�اه حلول.

وفي الماضـــــــي �ان الذي �قرر هو اإلمام الخمیني لكن 
القرار  إتخـاذو�ـان الـذین �شــــــــــــــغلون مواقع  �قرر. ال اإلمـام

�صـــــــدرون قرارات ســـــــرعان ما تندثر ألن الخمیني لم یوافق 
ن ار هو األســـاس ول�س مَ علیها، فضـــًال عن أن صـــانع القر 

ذون  ذه. والـذین �ـانوا یـدورون في فلـك الخمیني �ـانوا ینفِّـ ینفِّـ 
ــنجاني الذي �ان من الذین إالقرار، � ــمي رفســــ ــتثناء هاشــــ ســــ

 قرار أح�انًا من خالل إبداء الرأي. �صنعون ال
ــمد ومن أجْ  ــنجاني صـــــــ النها�ة في    إلىل ذلك فإن رفســـــــ

یرة معظم  وقــت تســــــــــــــــاقطــت خالل ثمــان�ــة أعوام رؤوس �ث
ومن رجال  اإلیران�ةأصــــــــــحابها من ذوي الشــــــــــأن في الثورة 

 الدین أو العلمانیین الذین شغلوا مواقع مسؤولة.
ــه لمنصــــــــــــب اوفي العادة  ــح نفســــــــــ رئ�س  ن الذي یرشــــــــــ

ــتقطاب  إل الجمهور�ة �عرض برنامجه على الناس من أجْ  ســـ
لشـــــــــخصـــــــــه   نتخا�اتاإلالتأیید له لكن رفســـــــــنجاني فاز في 

برنامجه. بل قد �جوز القول إنه فاز �منصب  ول�س ترحی�ًا ب
علـنت یوم رئ�س الجمهورـ�ة یوم توفي الخمیني وأن النت�جـة أُ 

 .1989) یولیو( تموز 29السبت 
ن �انت أنظار العالم متوجهة  ماضــــییْ ن الوطوال الشــــهر�ْ 

ومعرفـة  نتخـا�ـاتاإلل متـا�عـة معر�ـة ل�س من أجْـ  إیران إلى
یون من یرانلمعرفة ما الذي یر�ده اإلن الذي ســــــ�فوز و�نما مَ 

الرئ�س الجدید المعروف �أنه ســــــــــــ�كون رفســــــــــــنجاني ول�س 
منـافســـــــــــــــه ع�ـاس شــــــــــــــی�ـاني وهو نـائـب عن طهران ووز�ر  

 صناعة سابق.
لقول إن هنــالــك مــا �شــــــــــــــ�ــه عمل�ــة العــد بــل قــد �جوز ا

ــي لیوم   ــم�ًا وذلك من أجْ  نتخا�اتاإلالعكســـــــ ل اإلعالن رســـــــ
ــدأ ــة و�بـ ــل مع الرئ�س اإل عن رئ�س الجمهور�ـ ــامـ ي  یرانالتعـ

ــَّ  ــل معطـ ــامـ ــك على وهو تعـ ــة أعوام. ونقول ذلـ ــان�ـ ــذ ثمـ ل منـ
 إیرانأســاس أن دول العالم لم تتمكن من التعامل مع رئ�س 

ــاء الثالثة ــنجاني لم �كونوا  ألن الرؤســــــــ ــ�قوا رفســــــــ الذین ســــــــ
ــاذ�ملكون قــــدرة  ن فیهم الرئ�س األخیر علي القرار �مَ  إتخــ

 خامنئي.
ــنوات �ان یتم مع هالة هي  إن التعامل طوا ل هذه الســــــــــ

ستمرت إآ�ة هللا الخمیني ومع مراكز قوى. ومثلما أن الهالة 
�عیـدة ال ترى أحـدًا وال تجتمع �ـأحـد فـإن مراكز القوى �ـانـت  
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 القرار. �تخاذ تحجب حق�قة األمور ودور السلطة و دائماً 
وطوال هذه الســـــنوات أ�ضـــــًا �ان التعامل یتم مع خط�ة  

ممــا یتم مع وزراء مســــــــــــــؤولین. بــل �ثیرًا مــا الجمعــة أكثر 
حـدث أن خطـ�ة جمعـة یلقیهـا رفســــــــــــــنجـاني ـ�اـنت تنســــــــــــــف  
ــة من دول  ــذا الوز�ر أو ذاك في دولـ ــا هـ ــات �جر�هـ ــادثـ محـ

 العالم.
ألمر �فوز رفسنجاني الذي ستبدأ معه مرحلة نتهى اإلقد  

. إیرانر في القرا إتخاذرئ�س الجمهور�ة الذي �ملك ســــــلطة 
نتخـاب الموافـقة على إلغـاء منصــــــــــــــب  مع اإلوعـندـما یتزامن 

رئ�س الوزراء أي حصر السلطة التنفیذ�ة برئ�س الجمهور�ة  
فإن هذا معناه أن سلطة رفسنجاني ستكون قو�ة. ومثل هذا 

ف رفســنجاني هذا الجمع بین  كون فعاًال إذا وظَّ الحصــر ســ�
ن وهو حــالــة مــألوفــة جــدًا في معظم دول العــالم الرئــاســــــــــــــتیْ 

 الثالث.
ون مؤسفًا جدًا إذا �ان رفسنجاني �عد هذه السلطة وس�ك

ــم األمور الكثیرة العالقة وفي  ــعة التي �ملكها ال �حســـــ الواســـــ
ــرة التي تم النص �موجب ق ــات الم�اشـــ رار مقدمتها المفاوضـــ

على إجرائها مع العراق لكنها حتى اآلن   598مجلس األمن  
ــفقات تعقدها   إلىلم تتم والرهائن الذین تحولوا   ــوع صـــ موضـــ

 مع هذه الدولة أو تلك. إیران
أ رفســـــــــنجاني عهده من  و�عد الیوم لن �كون منطق�ًا أن یبد 

ن الن�ة والشــروع في حســ  م القضــا�ا العالقة. فهو  دون إبداء ُحســْ
ــ�قوه ل�س مـثل اآل  حـیث ـ�اـنت أي رغـ�ة �قرار  خر�ن اـلذین ســـــــــــ

ه تصطدم �الخوف من مراكز القوى  إتخاذ ن المناسب �جدون مِ 
غیر المنظورة ومن عـدم موافـقة مر�ز القوة المنظور اـلذي هو  
آ�ة هللا الخمیني والذي �ات معروفًا أن تردده في الموافقة على  

�قاء القضــا�ا أي قرار �عني رفضــًا مطلقًا له ألنه �ان شــغوفًا �إ 
. وهذا شـــــــأن �عض الذین یرون أن شـــــــخصـــــــهم أهم من  عالقة 

 مصیر الوطن. 
نتظار أن یبدأ رفسنجاني الحْسم وتبدأ برئاسته مرحلة إ وفي  

الدولة المتوازنة التي تســــتط�ع أن تتفاهم مع الجم�ع وفي   إیران 
منأى عن العدوان�ة وأســـــــالیب خطف الرهائن والطائرات، نأمل 

ــْ ر عن حُ أن �عبِّ  أنه یر�د أن �قود بلده �ما   ن الن�ة التي تؤ�د ســــ
ــتیراد الثورة التي  إ �قود الحكام العادیون بالدهم. وهذا �كون �  ســــــ
ووفق  إیران خارج    إلى ســـــــــــــبق أن جرت محاوالت تصـــــــــــــدیرها 

ــدیر الثورة �عــد اآلن، و�طالق م�ــادرات تؤ�ـــد  عمل�ــات تصـــــــــــــ
 الرغ�ة في التعا�ش مع اآلخر�ن. 
مــا دام  عــه من أن �فعــل ذلــك ول�س هنــالــك مــا �خ�فــه و�من 

ــفحة  هو الرئ�س المطلق الذي ینتظر اإلیرانیون منه طْي صــــــــــ

 الحرب. 
ــاس. وهو �رجل دین له  إ ... وهؤالء   نتخبوه على هذا األســ

تجر�ة واســـــــــعة مع العمل الســـــــــ�اســـــــــي �عرف ذلك و�عرف أن  
 یین یر�دون "مرشد الدولة" الذي یرحم البلد والنفوس. یران اإل 

 �فعل ذلك أم ال؟ 
ــنج م  اني للحظة �علن فیها الرجل القوي  نذ إعالن فوز رفســـــ

یین  یران ســــــــــــم اإل �إ الضــــــــــــع�فة أنه قرر �الفعل أن �فتح و  یران إل 
 ي. یران صفحة جدیدة مع العالم الذي ضاق ذرعًا �العناد اإل 

ــي لن   ــوع�ة �ثیرة تؤ�د أن العد العكسـ وهنالك حقائق موضـ
تجعل   �طول. فالرجل في الرا�عة والخمســــین. وهي الســــن التي 

 یبذل جهده لكي �حافظ عل�ه.  الُحْكم ن یتسلم مَ 
ــ�ة  ــنجاني �كف�ه أن    إلى و�النسـ حجة اإلســـالم هاشـــمي رفسـ

�طوي صـــفحة الحرب و�بدأ حل القضـــا�ا العالقة و�ذا فعل ذلك  
 �حكم سعیدًا. و�حكم طو�ًال. 

 ال حجج �عد اآلن أمام حجة اإلسالم رفسنجاني. 
ــا یون قبــــل اآلخر�ن ینتظرون ل یران واإل  ــة مــ ــان  معرفــ إذا �ــ

�ه موضـــع التنفیذ. وللتذ�یر فإنه قبل أ�ام من    ســـ�ضـــع ما وعدَّ 
نتخاب أعلن أنه إذا فاز ســــــ�حترم مبدأ "ال شــــــرق وال غرب" اإل 

ــة الخارج�ة إل  ــ�اسـ ــؤون  یران في السـ و�ن بالده لن تتدخل في شـ
 الغیر. 

الحیرة هو قولـــه �ـــأنـــه إذا فـــاز  إلى لكن الـــذي �ـــان یـــدعو 
أ�ضــًا أن    إیران لكن على " العراق ســالم مع  ل ال ســ�عمل من أجْ 

 تتأهب للدفاع عن نفسها...". 
ومثل هذا القول �ان ســــــــــیبدو مطمئنًا �شــــــــــقه األول. لكن  

الحیرة ألن رفســـــــــــنجاني یتحدث عن    إلى الشـــــــــــق الثاني یدعو 
 ضرورة التأهب للدفاع عن النفس. 

ــد �جوز  ــادة لإل إ وقـ ــذا الكالم مجرد مـ ــار هـ ــتهالك  عت�ـ ســـــــــــ
لكي   إیران ن یهــاجم أنــه ل�س هنــالــك مَ ر نت�جــة الــداخلي ال أكث 

تدافع عن نفسها وأنها �انت دائمًا التي تهاجم وتعتدي وتتدخل  
أن حرر العراق أرضـــــــــــه    إلى ســـــــــــتمرت الحال هكذا � و  وتحتل. 

ــالقوة على  ــالقرار یران اإل  الُحْكم وفرض �ـ الـــذي   598ي القبول �ـ
تعامل شــــجاع وموضــــوعي   إلى �حتاج من الرئ�س رفســــنجاني 

 ه �حیث یتحقق السالم الشامل والدائم مع العراق.  مع 
 المنطقة.  إستمرار وهذا السالم هو مفتاح 

 1989) أغسطس( آب 7 -لندن ". التضامن" مجلة
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 المطلوب من العرب  
 قمة بلغراد  والمطلوب من

�عـد أـ�ام تنعـقد في بلغراد قمـة عـدم اإلنحـ�از. و�لتقي في 
الیوغوســـالف�ة عشـــرات  في العاصـــمة   1989 ســـبتمبرمطلع 

 الحكام المثقلین �الهموم والمشاكل.
وتشــاء المصــادفة أن الدولة المضــ�فة مهمومة أكثر من 

حد  إلىغیرها وأكثر من أي وقت مضـى، ومثقلة �المشـاكل 
ــافة المؤتمإأن تكال�ف  ــتضـ ــة مالیین دوالر سـ ر ال�الغة خمسـ

 شكلت عبئًا علیها.
نح�از أكبر وفي الماضـــــي �انت المشـــــاكل دول عدم اإل

من اآلن لكن وجود الزعــــــامــــــات التــــــار�خ�ــــــة أمثــــــال تیتو 
متصاص �عض  إالناصر ونهرو �ان عامًال مهمًا في  وعبد

ــاكل. ولعل �ثیر�ن یتذ�رون ��ف أنه عندما �ان  هذه المشــــ
قمــة لــدول عــدم اإلنح�ــاز �ــانــت الــدول  إنعقــاد�قترب موعــد 

 هتمام.إالكبرى تراقب هذه القمة �
أن   ل �انت ال تجد حلوًال جذر�ة إالَّ وصــح�ح أن المشــاك

الـــدول الكبرى �ـــانـــت تعمـــل على تســــــــــــــهیـــل منح القروض 
ل�عض دول �تلـة عـدم اإلنح�ـاز ل�س خوفـًا من هـذه الـدولـة 

ة على تعبئة  أو تلك و�نما تحاشــــ�ًا لقدرة زعامات تلك المرحل
 الرأي العام ضد الدول الكبرى.

خرى  �عد أُ ومثلما أن زعامات تلك المرحلة رحلت زعامة 
خرى رحـلت وـ�الـتالي فال  ـفإن زعـامـات اـلدول الكبرى هي األُ 

 موجب لحدوث أي تناقض.
ــادة في التوضــــــــــــــ�ح �مكن القول إن نهرو وتیتو   وز�ـــــ

دم الناصــــــــــــــر وآخر�ن من القادة المرموقین في �تلة ع وعبد
اإلنح�از رحلوا فإن خروتشوف و�یندي و�ر�جن�ف ون�كسون 

ــًا. وـ�الـتالي فال   وآخر�ن من ـقادة اـلدول الكبرى  رحلوا أ�ضــــــــــــ
 ضرورة لوجود التناقض.

والرد على ذلــك هو أن �تلــة عــدم اإلنح�ــاز �ــانــت في  
ــ�ة زعامات متمیزة في وجه دول �برى   الدرجة األولى قضــــــــــ

أو تلك. وأن الهالة ن �حكم هذه الدولة  �صـــــــــــرف النظر عمَ 
الناصـــــــر تســـــــاوي �ثیرًا. بل إن  التار�خ�ة لنهرو وتیتو وعبد

ى الصـعید المعنوي �انت تتسـاوى أح�انًا بین العالم الكفة عل
األول والعــالم الثــاني والعــالم الثــالــث وهــذا األخیر هو الــذي 

 تنتمي دول �تلة عدم اإلنح�از إل�ه.
ــل  تواجه اآلن أن �تلة عدم اإلنح�از  إلىومن هنا نصــــــ

ن للكتلة یتبین أن ن الســـــا�قتیْ أزمة زعامة. وفي ضـــــوء القمتیْ 

از ـ�ات ـ�اهـتًا. وـ�اـتت هـذه الكتـلة أكثر وضــــــــــــــع عـدم اإلنح�ـ 
ــرًا من إترهًال بل إن قدرة الغیر على   ختراقها �اتت أكثر �ســـــ

 قبل.
وقد �قال إن الســـــــــــنوات المت�ق�ة من قرن العشـــــــــــر�ن لن 

وفاق الذي حدث بین  صـراع دولي في ضـوء ال تتكون سـنوا
ن والذي یترســــــــــــــخ یومًا �عد آخر، و�التالي ن العظ�متیْ القوتیْ 

�عــد اآلن من مخــاطر على دول عــدم اإلنح�ــاز   فال خوف
 تلحق بها من الدول الكبرى.

الوحید.    اإلفتراضأنه ل�س   وارد إالَّ  اإلفتراضومثل هذا  
ي  ن ال �عنن العظمییْ وـقد �جوز القول إن الوـفاق بین اـلدولتیْ 

خال في شــــــــــــــؤون اـلدول األخرى التي هي دول دأنهـما لن تتـ 
 عدم اإلنح�از.

ــه ــع الحالي ر�ما �كون وهذا التدخل السـ ل في ظل الوضـ
سهًال في ظل زعامة قادرة على أن تقود عالم عدم اإلنح�از 

 بر األمان. إلى
ــة اآلن متاحة أمام الجیل الثاني. فهل إن قمة  والفرصــــــــــ

 الزعامة التي نشیر إلیها؟بلغراد ستشهد والدة هذه 
ســــــــــــــتثـنائي في ظـل الظروف إن هـذه القمـة من النوع اإل

تع�شــــــــــــــهــا حر�ــة عــدم اإلنح�ــاز. والقول �ــأنهــا  الراهنــة التي 
 ستثنائ�ة معناه أنها مطال�ة �أن تكون غیر تقلید�ة.إ

ــا ــة �قع  توعلى عـ ــات الحر�ـ ــامـ ــاني من زعـ ــل الثـ ق الجیـ
مناســ�ة تؤ�د   ىإلواجب تحو�ل القمة من مجرد لقاء تقلیدي 

فیها الحر�ة أنها جدیرة �أن تكون مؤثرة في القرار السـ�اسـي 
الـناصــــــــــــــر  اـنت الحـال أـ�ام نهرو وتیتو وعـبداـلدولي مثلمـا �ـ 

 وغیرهم.
امعلى عاتق  حســـین وراج�ف غاندي و�ناز�ر بوتو   صـــدَّ

وغیرهم �قع هـــذا الواجـــب،  القـــّذافي معمرو�ـــارلوس منعم و 
 فما الذي س�فعله هؤالء؟

مســــــألة في غا�ة األهم�ة وهي أن غ�اب الزعامة  وت�قى
ب یُّ دت حالة تســــ قتدار والهالة التار�خ�ة أوجذات الشــــأن واإل

داخل الحر�ة نفســــها، حیث إن �عض دول الحر�ة صــــارت  
تتدخل في شـــــؤون ال�عض اآلخر، �ما أن دوًال أخرى داخل 

تخــذت مواقف من إنتهزت ظروفــًا وأزمــات ثنــائ�ــة فــ إالحر�ــة 
 ف التي �مكن أن تتخذها الدول الكبرى.نوع المواق

نــه خالل الحرب او�عیــدًا عن التســــــــــــــم�ــات �مكن القول 
 إلىمارســـــــــــــت �عض الدول التي تنتمي  اإلیران�ة -عراق�ة ال

نتهـــاز�ـــة �ـــانـــت في كتلـــة عـــدم اإلنح�ـــاز أدوارًا تتســــــــــــــم �ـــاإل
ي الذي وضـــــــــــــع مخططًا  یراناإل  الُحْكممعظمها لمصـــــــــــــلحة 

نـت لحر�ـة عـدم اإلنح�ـاز قضــــــــــــــى بتطو�ـل الحرب. ولو �ـا
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زعــــامــــة قو�ــــة لكــــانــــت هــــذه الزعــــامــــة أوقفــــت هــــذه األدوار 
ـما التخلي عن ان: بـها أـمام أحـد خـ�ار�ْ ووضـــــــــــــــعت الـقائمین 

 لتزام �شرف التعامل.العضو�ة أو اإل
ــذي  ــد الـ ــالبلـ ــة تتعلق �ـ ــان�ـ ــة ثـ ــك مســـــــــــــــــألـ ــالـ ــا أن هنـ كمـ
سـ�سـتضـ�ف القمة المقبلة. وفي هذا الصـدد �جوز القول إن 

ــ�اب  قمة عدم  إنعقادالتي حالت في الماضـــــــــــي دون  األســـــــــ
افقــة اإلنح�ــاز في �غــداد قــد زالــت �حلول الســــــــــــــالم �عــد مو 

 ي عــلــى قــرار مــجــلــس األمــن.یــرانــ ن الــعــراقــي واإلالــطــرفــیْــ 
الدورة المقبلة في �غداد خصـــــــوصـــــــًا  إنعقادوالمنطق �فرض 

 ستضافة هذه القمة.إحتفظ �حقه في إأن العراق 
�طـالـب بـذلـك فهـذا ال �عني أن قمـة و�ذا �ـان العراق لن 

ــها وقرار بلغراد غیر مطالَ  ــجمة مع نفســــــــ �ة �أن تكون منســــــــ
 قمة الالحقة في �غداد.ال إنعقاد

�حقق لحر�ة عدم اإلنح�از �عض ما   نعقادومثل هذا اإل
ــ�اب، أهمها أن الرئ�س  امتحتاج إل�ه، لعدة أســ ــدَّ ــین   صــ حســ
درًا وأنـه الرئ�س  �قود بلـدًا مقتـدرًا وأنـه الرئ�س الـذي �ـات مقتـ 

ــأنًا وأكثر حكمة   ــوء نتائج الحرب أقوى شـــ الذي �ات في ضـــ
ســترات�ج�ة  إدم اإلنح�از مطلو�ة �واقع�ة، یؤمن �أن حر�ة ع

 ومظلة واق�ة ول�ست �خطوة تكت�ك�ة.
وألنـه یؤمن بـذلـك فـإن قـدرتـه على تطو�ر الحر�ـة �مكن  
ــتأنف عالم عدم  ــتحیل. و�ذلك �ســـ أن تحقق ما یبدو أنه مســـ
اإلنح�از وهج الســــتینات وفعال�ة تلك الحق�ة ال�الغة األهم�ة 

 والمؤثرة... ولو في اإلطار المعنوي.
. وما هو مطلوب من العرب وأصـــــــــدقائهم �حد أدنى  ..

 .اإلتجاههو دعم هذا 

 1989آب (أغسطس)  14 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 للمرة اُألولى الهی�ة العر��ة وجهًا لوجه
 اللغز السوري أمام 

ــتثنائ�ة التي تم عقدها  ختارت القمة العر��ة اإلإعندما  ســــ
 1989(مـایو)  راأ�ـ  26الى  23في الـدار الب�ضـــــــــــــــاء من 

لجنة ثالث�ة من الملك فهد بن عبد العز�ز والملك الحســــــــــــن 
ــاذلي بن جـدـید لكي ـتاخـذ على عـاتقـها   الـثاني والرئ�س الشــــــــــــ

ال مثـیل ـله في  رتـ�احإ�جـاد حـل لالزمـة اللبـنانـ�ة حـدث إمر أ

لى إضـــافة  إن هذه الخطوة، أعتقاد �النفس العر��ة وســـاد اإل
ار�ة الرئ�س حســـني م�ارك  خرى التي تتمثل �مشـــ الخطوة األُ 

 نفراج في العالقات العر��ة.  إفي القمة، تشكالن مالمح 
ن مصــــالحات �ثیرة تمت  أعتقاد هو والذي عزز هذا اإل

جمـاع إلالقمـة ـ�اـنه تم عـقد أعن  خالل هـذه القمـة، فضــــــــــــــالً 
ن القرار أ�ـ  نطـ�اعاً إوشــــــــــــــارك الذین �ان غـ�ابهم عادة یترك 

ســــد ؤالء الرئ�س حافظ األبرز هأجماع. و إالعر�ي ل�س قرار 
ن أعت�ــــار خــــذ في اإل، هــــذا مع األير القــــذافوالعقیــــد معمّ 

ــیْ  خیرة و�عد مشـــــــاورات  ألن تم في اللحظة احضـــــــور الرئ�ســـــ
 عر��ة.  كثر من عاصمةأشاقة وراء الكوال�س في 

رتـ�اح التي حـدـثت ألن ن تحـدث حـاـلة اإلأومن الطب�عي 
الوـفاق العر�ي،   لغـام اـلذي یهـددزمـة اللبـنانـ�ة هي حـقل األاأل
ــذه األأأو  ــة هي اللغم األن هـــ ــام بین األ اً كثر خطر زمـــ لغـــ

ن تعطیـل هـذا اللغم أالمزروعـة عـل طر�ق الوفـاق العر�ي، و 
 لغام. فاعل�ة �ق�ة األلغاء إمام أ �فتح ال�اب واسعاً 

ة القول ان البورصــة العر��ة النفســ�ة ســجلت غول�س م�ال
لجـنة الثالثـ�ة.  عالن عن الن تم اإلأحرـ�ة نشــــــــــــــ�ـطة لمجرد 

رتفعــت المعنو�ــات و�ــدا �ثیرون �خططون لمرحلــة مــا إفقــد 
لى عرب  إلبنـان. فمن لبنـاني راغـب �ـالعودة،  ي�عـد الحـل ف

ــوق أ ــناهم الشـ ــر�ات  إاللبنان�ة، لى بیروت والج�ال  إضـ لى شـ
ــت الكثیر في الخارج عندما أ ــطرتها الظروف إجنب�ة قاسـ ضـ

ــع�ة ف ن لبنان هو المكان ألى المغادرة وتعتقد إلبنان  يالصــ
جانب الذین تر�طهم  األ عداد �بیرة منأ لى  إالمناســـــــــــب لها، 

ــر�ات إالذ�ر�ات،   ىحلأبلبنان  ــتثمار و إلى شـــــ ــحاب أســـــ صـــــ
فضـــــــــل أرفي اللبناني موال یرون في النظام المـصــــــــ أرؤوس 

لى شــــر�ات طیران عر��ة ودول�ة �ســــتبد  إســــتثمار، مكان لإل 
 جواء اللبنان�ة.. لى األإبها الحنین 

ثر. وخالل ســـــــــــــــاعـات أكحـدث ذلـك وحـدث مـا هو  لقـد
 حالم ال حصر لها. أكانت هنالك 

ــار �ان هنالك إ� ــاس �إختصـ ــ�حانه وتعالى أحسـ ن هللا سـ
یدي أض الصـابر�ن صـبرهم وسـ�كون هنالك حل على سـ�عوِّ 

القـــــادة الثالثـــــة الـــــذین �ملكون من الصــــــــــــــفـــــات مـــــا �جیز  
ة والعالقة ث�ســـعیهم. ولعل خبرة القادة الثال  ســـت�شـــار خیراً اإل

حدى الصــفات المهمة. إالتي تر�طهم ب�عضــهم ال�عض هي 
ــفة األ ن الدول الكبرى  أهم والتي تتمثل في لكن ت�قى الصــــــــــ

شأن  ين یتعاطى فستثنائ�ة للقادة الثالثة. ومَ إ هم�ةأ تعطي 
ن تكون جســــــــــــــوره قو�ــة مع الوال�ــات أزمــة اللبنــان�ــة البــد األ

ول�س هنالك ما �شـــیر  ورو�ا. أتحاد الســـوف�اتي و المتحدة واإل
 ن جسور القادة الثالثة ل�ست قو�ة. ألى إ
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لى ذلك ان العالقة بین �ل من القادة الثالثة والقضـ�ة �و 
في حد ذاته  �ضــــــــاً أهي من النوع الجید، وهذا   الفلســــــــطین�ة

ــطین�ة واألمهم أل ــ�ة الفلسـ ــل بین القضـ زمة نه ال �مكن الفصـ
القادة الثالثة قد   نأ�جاد الحلول، أو اللبنان�ة عند الســـعي إل

ل حل في لبنان التذ�یر �القض�ة جْ أ�جدون وهم �سعون من  
ا�ة  �جاد حلول عادلة تكون �مثإ يالفلســــطین�ة أو التســــر�ع ف

ت�ار المرونة الفلســـــــــــطین�ة الذي یتزاید شـــــــــــأنه   ىرد فعل عل
ــاً  ــد  یومـ ــة المواطن أخر من دون آ�عـ ــاثر مصـــــــــــــــــداق�ـ ن تتـ

 هاج المسلك المرن. نتإالفلسطیني �الق�ادة التي تواصل 
 �ضـــاً أرت�اح إوعندما تقرر تشـــكیل اللجنة الثالث�ة حدث 

ون ن هنالك �ثیر�ن یتألمأداخل مؤسـسـة القمة العر��ة، ذلك 
. وعندما ن �فعلوا شــــــیئاً أ  ىلما �حدث للبنان وال قدرة لهم عل

عت�اره راحة إ ن هؤالء شـــــعروا �ما �جوز إتم تشـــــكیل اللجنة ف
 الضمیر. 

ن تضم اللجنة أحیث روعي   خت�ار مدروساً ولقد �ان اإل
 زمة اللبنان�ة. طراف األأالقادة الذین لهم مكانة في نفوس 

ن الحظ أ  ســـاســـ�اً أ مراً أن التشـــكیل راعى أ �ضـــاً وِمن ُحســـْ
ن الملك فهد بن عبد العز�ز هو رمز المشرق في هذه  أوهو  

ما الملك أر�ي. غن الرئ�س بن جدید هو الجناح المأاللجنة و 
ــر المواجهة  أن فهو الذي �مكن الحـســــــ  ــكل عنصـــــ ذا إن �شـــــ

ن ســــــــــــــعي اللجنــة الثالث�ــة �عضــــــــــــــــه أمر. ذلــك تطلــب األ
�اقات و�عضـــــــــــــه، وفي دق تفاصـــــــــــــیل اللأبروتو�ولي یهتم �

قتحام ذا وصل اإلإقتحامي حتى إ�عض اللحظات الصع�ة، 
 لى درجة المواجهة. إعتماد الصراحة التي تصل إ لى حد إ

ل اللجنــة �ــانــت حــافلــة  لى ذلــك ان مقــدمــات تشــــــــــــــكیــ �و 
�المناقشـــــــــــــات والمشـــــــــــــاورات الثنائ�ة والثالث�ة و�وعود �ثیرة  

ة الملك مور في حوز الوضــــــــــــــوح وال ل�س فیـها. وـ�ل هـذه األ
ســــــــــتضــــــــــاف القمة والذي قد تتطلب إالحســــــــــن الثاني الذي 

الحروف وهو تعبیر �مكن  ىالتطورات منه وضــع النقاط عل
 ئق والمواقف». ة مخففة لع�ارة «كشف الحقاغن �كون ص�أ

عالن ن اللجنة ما �انت لتتشـــــــــكل و�تم اإلأومن المؤ�د  
النجــاح. لى إ�كونوا مطمئنین  ن القــادة الثالثــة لمأعنهــا لو 

ن اللجنــة قــد تتعثر لمــا �ــانــت  أولو �ــان هنــالــك شــــــــــــــعور �ــ 
 . صالً أتشكلت 

المـلك فهـد بن عبـد العز�ز مـا �ـان ســــــــــــــیوافق على ق�ـام  
لى النجــاح. إمــا ف�ــه الكفــا�ــة � نــه ل�س مطمئنــاً أاللجنــة لو 

ــاس أ  ىونحن نقول ذلك عل ــر�فیْ ن خادم الحرمیْ أســـــ ن  ن الشـــــ
ــ�اً الذي ال �عقد القمة العر��ة العاد�ة   ــ�ة   تحســــــ للنتائج وخشــــــ

اللجنة الثالئ�ة لو  ىن یوافق علأفشـــــل هذه القمة، ال �مكن 

 حتماالت الفشل واردة. إكانت 
اللجنة  ىوالرئ�س الشـــــــــــاذلي بن جدید ما �ان لیوافق عل
ن العالقــة أالثالث�ــة لو لم تكن لــد�ــه المعط�ــات التي تؤ�ــد �ــ 

نـ�ة  طراف اللبـنامع ســــــــــــــورـ�ا من جـهة وتوازن العالـقة مع األ
ــافة إخرى أُ من جهة  م كْ هل الحُ أ �ة مع لى العالقة الطیِّ إضـــــــــ

ن أیران تشـــــــكل عناصـــــــر نجاح للجنة الثالث�ة، �معنى إفي 
عدم التجاوب مع  زمة ال مصــــــلحة له فيطراف األأمن  �اً أ

 وجهات النظر الجزائر�ة.  
ــان لیوافق عل ــا �ـ ــاني مـ ــة  ىوالملـــك الحســــــــــــــن الثـ اللجنـ

ن أ ىلـد�ـه ولوال حرصـــــــــــــــه عل الثالث�ــة لوال المعط�ــات التي
ســــــــتثنائ�ة في الدار الب�ضــــــــاء هي قمته �كل معنى  القمة اإل

زمـة التي ال حـل الكلمـة وانـه یر�ـد تتو�ج هـذه القمـة �حـل األ
 زمة اللبنان�ة. ك األلها ونعني بذل

ن القـادة الثالثـة بـدأوا العمـل على إذلـك فـ  ىوللتـدلیـل عل
ــاعي الحمید ة التي �قوم بها  الفور وتلك میزة جدیدة في المسـ

ن في المغرب ثم في الجزائر جتماعیْ إمسؤولون عرب. و�عد  
ن أهم وهي قطــابهــا الورقــة األأ�ــادي أطلقــت اللجنــة وفي إن

للملـك فهـد بن عبـد   ن یرد طل�ـاً م الســــــــــــــوري ال �مكن أكْ الحُ 
للرئ�س الشـــــــــــــــاذلي بن جـدیـد   ن یرد طل�ـاً أالعز�ز وال �مكن 

ول�س من مصــــــــــــــلحتــه في مرحلــة الوفــاق العر�ي �مالمحــه  
 ن یبدو غیر متجانس مع الملك الحسن الثاني. أالجدیدة 

 نطالقة مشجعة.  و�انت اإل
ن بدا وزراء  أولم �حدث في تار�خ الدیبلوماســــــ�ة العر��ة 

ســــجام الذي ظهر  نرج�ة الســــعود�ة والجزائر والمغرب �اإلخا
ن النجاح حل�فهم  أســـــاس أعلیهم. ولقد تصـــــرف هؤالء على  

نهم أن مهمتهم لن تكون شــائكة و أوردناها، و أســ�اب التي لأل 
ى القادة إلتصـــــــاالت ســـــــینقلون ال�شـــــــرى ن من اإل�عد جولتیْ 

لتحـــــام الثالثـــــة و�بـــــدا الوفـــــاق العر�ي مســــــــــــــیرة هـــــدفهـــــا اإل
 ستقرار.  �اإل

ث الجــامعــة العر��ــة  ذلـك ان م�عو  ىوالـذي ســـــــــــــــاعـد عل
لى �لى م�عوث للجنة الثالث�ة، و إبراه�مي تحول  إلخضر ااأل

نها مؤلفة من أن الجامعة العر��ة بدت ولمدة شـــــــــهر أدرجة 
 رب والجزائر. غالمملكة العر��ة السعود�ة والم

العمل الدیبلوماسـي   يخضـر صـاحب تجر�ة عر�قة فواأل
ما  رف تماماً ن �عأنه �ســـتط�ع إف اً ســـي. و�ونه جزائر�والســـ�ا

زمـة اللبنـان�ـة  طراف األأالـذي یر�ـده الرئ�س الشـــــــــــــــاذلي من 
ن �ســــــــمعه من أو�الذات الطرف الســــــــوري، وما الذي �حب 

 طراف. هذه األ
ــذا األ ــل هـ ــة مر مهم ألومثـ ــامعـ ــان م�عوث الجـ ــه لو �ـ نـ
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خر ل�س من أحدى الدول االعضــاء لكان آ  اً العر��ة شــخصــ 
ن یتســــــــبب  أن هذا الم�عوث یتصــــــــرف �ما من شــــــــانه أبدا 

ــْ رت�اكات. لكن من حُ إللجنة � ــادفات  ســـــ نه جزائري  أن المصـــــ
 ن رئ�سه عضو في لجنة الحكماء. أو 

 وراق؟  أادي اللجنة الثالئ�ة من أ�ما الذي �ان في 
قة  ن هنالك ورقة الضـــغط برفق وور أوالرد على ذلك هو 

و فلنقـل ألى الهی�ـة العر��ـة، إعت�ـار عـادة اإلإ قتـدار وورقـة اإل
ل�ه إنجاز الذي تم التوصـــل  عدم تعر�ض هذه الهی�ة �عد اإل

 لى الخذالن والخطر. إفي قمة الدار الب�ضاء 
ــتند إما ورقة الضـــــفط برفق فأ طراف  أن �ل ألى إنها تســـ
 ال. ن الضغط في هذه الحال فعَّ أزمة اللبنان�ة محتاجون و األ

لى الضغط �جب  إي �حتاج  قتدار، فألن الذما ورقة اإلأو 
 و الس�اسي. أقتدار المالي  ن �كون على درجة عال�ة من اإلأ

 ألى الهی�ـة العر��ـة. ولقـد قر إعت�ـار عـادة اإلإ وت�قى ورقـة 
عیون الملوك والرؤســـــــاء في الجلســـــــة قبل  يالقادة الثالثة ف

ســــــــــتثنائ�ة في الدار الب�ضــــــــــاء ما �شــــــــــ�ه  الختام�ة للقمة اإل
 السؤال والطلب. 

 السؤال فهو: متى ستبدأون؟  اما
لى الهی�ـة إعت�ـار وأمـا الطلـب فهو: هـل ســــــــــــــتعیـدون اإل

العر��ـــة التي حـــدث الكثیر من التالعـــب بهـــا من جـــانـــب  
 ال�عض؟

تصـاالت التي لة الثان�ة من اإللكن الذي حدث �عد الجو 
ــام بهـــا وزراء خـــارج�ـــة الـــدول الثالث ترك  ــاً إقـ ــاعـ ن أ�ـــ  نط�ـ

خر في الدار الب�ضـاء حدث  آشـكل أو   يالكالم الذي قیل ف
 تنصل تدر�جي منه في دمشق.  

فتعال التصــــــعید في لبنان. والتعامل إوالتنصــــــل نوعان. 
مع اللجنــة ب�طء و�ــانمــا هــذه اللجنــة ل�ســــــــــــــــت رمز القرار 

ســــــتثنائ�ة في الدار الب�ضــــــاء �انت  لعر�ي، و�أنما القمة اإلا
مجرد قمة ل�اقات ول�ســـــــــــــت قمة الحســـــــــــــم المطلوب لألزمة  

 ر�ي. عن�ة التي تكاد تفجر الوضع الاللبنا
ي هذه المناســـــــــ�ة ع�ارة ســـــــــمعتها من مســـــــــؤول فنقل أو 

الدار الب�ضــاء  يســتثنائ�ة فعر�ي �بیر وهي: «ان القمة اإل
قمة التي تم عقدها فقط لتشــــــــــــكیل اللجنة تبدو و�انها هي ال
 ن هدف القمة هو تشكیل اللجنة. أالثالث�ة» �معنى 

الملك فهد بن عبد العز�ز   نأ ومن هذا المسؤول سمعتُ 
نسـحاب  سـد ما معناه: �فى، عل�كم �اإلقال للرئ�س حافظ األ

 من لبنان. 
سد �عدما  الرئ�س حافظ األ  أنسمعت    خرآومن مسؤول  

لتشــــــكیل لجنة تحل محل اللجنة التي  ســــــع�اً ن هنالك  أه غبل

حمد تشــكلت برئاســة وز�ر خارج�ة الكو�ت الشــ�خ صــ�اح األ
الجراح لكثرة الســــــــــــهام الســــــــــــور�ة   نتهت مثخنة�الصــــــــــــ�اح و 

لح أهت الیها، هو الذي جِّ الم�اشــــــــرة وغیر الم�اشــــــــرة التي وُ 
ــارك في اللجنة، و أل جْ أعلى الملك فهد من  ن الملك أن �شــــ

م الســــــــــوري في ضــــــــــوء كْ ن الحُ أعتبر إ صــــــــــرار زاء هذا اإلإ
ن ینفض  أمســــــــــــاعي الوفاق العر�ي المســــــــــــتجد یر�د �الفعل 

فضــل من هذه  أنه ل�س هنالك  أن�ة، و زمة اللبنان من األالیدیْ 
م كْ لى الحــل عن طر�قهــا وذلــك لمــا للحُ إاللجنــة للتوصـــــــــــــــل 

�ـــة مع �ـــل من المملكـــة العر��ـــة  الســــــــــــــوري من عالقـــة طیِّ 
  السعود�ة والجزائر.

مـارات وعلى هـامش الز�ـارة التي قـام بهـا رئ�س دولـة اإل
ــلطان  ــ�خ زاید بن ســــــــــ �ام ألى بر�طان�ا قبل إل نه�ان آالشــــــــــ

ــ�ة عر��ة و�ر�طان�ة  أفي  ترددت ــ�اســ ــ�ة وســ ــاط دیبلوماســ وســ
 معلومات تؤ�د ذلك. 

وعندما قام الشـــ�خ زاید بز�ارته ســـمعت شـــخصـــ�ة عر��ة  
للوضـــــــع معرض تشـــــــخ�صـــــــه  يدیبلوماســـــــ�ة مرموقة منه ف

ننا عندما اخترنا  إالعر�ي الراهن وجهة نظر خالصــــــــــــــتها: «
نـنا إثـقة. هـل لـهذه الأ المـلك فـهد للجـنة الثالثـ�ة فلثقتـنا ـ�ه وهو  

للمهمـة  زمـة ونجـاحـاً لهـذه األ كلنـا معـه ونـدعمـه وننتظر حالً 
ــا األ ــة بهـ ــت القمـ ــد العز�ز التي �لفـ ــد بن عبـ ــك فهـ خوة الملـ

 ذلي بن جدید». والملك الحسن الثاني والرئ�س الشا
 ن. حتمالیْ إحد أوقول الش�خ زاید �عني 

نه یر�د القول �أن دول الخل�ج هي مع اللجنة أول هو  األ
 خفاق لرغ�ة دول الخل�ج. إهو  خفاقهاإن أن تنجح و ألى إ

ــاني هو  ــد القول �ـــ أالثـ ــه یر�ـ ــد في  أنـ ــك فهـ ن وجود الملـ
نه إذا تطلب  أنها�ة المطاف و  ياللجنة معناه انها ســــتنجح ف

 مارات جاهزة. ن دولة اإلإمر مساندة خل�ج�ة للجنة فاأل
ن �الم الشــــــــــ�خ زاید معناه ان فشــــــــــل اللجنة ألى ذلك �و 

ن تاجیل الز�ارة التي �ان أ �ضـــاً أة غیر وارد، ومعناه الثالث�
لى واشـــــــــــــنطن هو إســـــــــــــ�قوم بها الملك فهد بن عبد العز�ز 

ــدف  ــة األإنبهـ ــاز المرحلـ ــا جـ ــة التي تقوم بهـ خیرة من المهمـ
ن �قوم  أن یرى ن الشــــــــــر�فیْ ن خادم الحرمیْ أاللجنة الثالث�ة، و 

ــع ولى للوال�ات المتحدة في عهد بوش وقد  �الز�ارة األُ  وضـــــــــ
المشـــكلة اللبنان�ة على طر�ق الحل �مســـاعدة الملك الحســـن 

جـماع، إلد ودعم عر�ي ـله صـــــــــــــــفة ایـ الـثاني والرئ�س بن جـد
حیث   ء الثاني من الز�ارة سـ�كون خاصـاً ن الجز أعن   فضـالً 

جراء عمل�ــة جراح�ــة في ر��ــة الملــك إ ىســــــــــــــتقر الرأي علإ
ســــاب  ح  ىن �كون ذلك علأتلیها فترة نقاهة. وال یر�د الملك  

 المشكلة اللبنان�ة. 
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نط�ـــاع الظـــاهر على الســــــــــــــطح. لكن كـــان هـــذا هو اإل
ن التصــــــــــــــعیــد أالواقع �ــانــت عكس ذلــك حیــث  ياالمور ف

لى الرغ�ة في إبنان ول�س هنالك ما �شـــــــــــیر مســـــــــــتمر في ل
 تسهیل مهمة اللجنة. 

براه�مي نظر المســـــــــــــؤولین في  خضـــــــــــــر اإلوقد لفت األ
عضاء اللجنة الثالث�ة أ ن  ألى  إسور�ا �ما له من مونة علیهم  

 -وهم هنا وزراء خارج�ة الســــــــــــــعود�ة والمغرب والجزائر   -
 ل�سوا ممتنین من الدعم السوري لمهمتهم. 

نما «الدعم الســـوري» �ل «الموقف الســـوري» و وهو لم �ق
ن هذه المخاط�ة الدیبلوماسـ�ة قد �فهمها  أسـاس أ ىوذلك عل

ثار آلالســـــــــور�ون و�التالي یتفهمون �عض الشـــــــــيء ما هي ا
 الناشئة عن التعثر. 

در  انما ��ولم �كلف الوزراء الثالثة سـي االخضـر بذلك و 
طالق  إف وهدفه تســـــر�ع المهمة. والتســـــر�ع في نظره هو وقْ 

ــْ ر عن حُ طالق تصـــــــــــر�حات تعبِّ �النار و  ن الن�ة والرغ�ة ســـــــــ
 �جاد حلول. إالمؤ�دة في 

ن للجزائر مكـــانـــة في نفس  أنـــه �ـــادر وفي تقـــدیره أكمـــا 
نــه رغ�ــة أ ىن �المــه قــد �فهم علإم الســــــــــــــوري ولــذا فــ كْ الحُ 

 جزائر�ة.  
ــالة كْ ن الحُ أبراه�مي فترض اإل�و  ــوري تلقى الرســــــــ م الســــــــ

 لم �حدث. بتفهم. لكن ذلك 
الوقت الذي  يمور تتعقد �عض الشـــــــــــــيء. وفو�دأت األ

عالن كان هنالك ما �شــــــــــــــ�ه العد العكســــــــــــــي لدى الناس إل
لقرار العر�ي ن�ــــاء الســــــــــــــــــارة �ــــان لــــدى �عض مراكز ااأل

معلومــات مفــادهــا أن وزراء خــارج�ــة الســــــــــــــعود�ــة والمغرب 
ــلوا   ــدود و إوالجزائر وصـــ ــدد ألى طر�ق مســـ عداد إ نهم في صـــ

 متهم �ضعون ف�ه النقاط على الحروف. ب�ان عن مه
ن الحظ  ول مَ أو�ان الرئ�س الفلســــــطیني �اســــــر عرفات 

�ام من صــــــــــــــدور ب�ان وزراء الخارج�ة الثالثة.  أالتعثر قبل 
في  رألى المغرب وقإد �ــــان الرئ�س عرفــــات في ز�ــــارة فقــــ 

ن �ســــمع عنه، الضــــیق  أر�ي قبل غقســــمات وجه العاهل الم
ســـــــــــد لم �ســـــــــــاعد في لرئ�س األن االكبیر في نفس الملك أل

 نجاح مهمة اللجنة. إ
وفي الوقت نفســه �ان هنالك ال�عض الذي قابل الرئ�س  

ن أبل قســـــــمات وجهه ق يفأ  الفترة نفســـــــها وقر  يالشـــــــاذلي ف
 ر�ي. غلضیق العاهل الم مماثالً  �سمع منه ض�قاً 

ــحاً  ــوء ذلك  و�ات واضـــــــــــ ن اللجنة الثالث�ة قد أفي ضـــــــــــ
ول من وزراء الخــارج�ــة یوم الثالثــاء األتعثرت. وجــاء ب�ــان 

 لیؤ�د ذلك.  1989غسطس) أ آب (

عتمدت في  إ نها  أو�أن الب�ان مطالعة �ثیرة الوضوح مع 
لقراءة بین الســطور. لكن ســلوب اأمعرض تحدید المســؤول�ة 

ــح الب�ان أعلى رغم هذا التأني  ــوري هو أوضـ ن الطرف السـ
شـــــــارة  إل المســـــــؤول عن التعثر. و�مكن تلمس ذلك من خال 

نها تتســـــم  أن اللجنة «وضـــــعت خطة عمل ترى ألى  إالب�ان 
زمـة اللبـنانـ�ة من �ـل جوانبهـا ـ�العـداـلة والعقالنـ�ة لمعـالجـة األ

ل ع�ـــارة وردت في الب�ـــان الـــداخل�ـــة والخـــارج�ـــة» ومن خال 
ط الس�ادة اللبنان�ة  ن مسالة �سْ إلمنظور سور�ا ف وهي «ط�قاً 

ــ�ق ــم مســـــ نما �جب  �ة محددة و وفق فترة زمن� اً �جب أال تحســـــ
لى ما �عد ق�ام حكومة الوفاق الوطني. إمر  ن یترك هذا األأ

ــالة ال یتفق   أنومن الواضــــح   التوجه الســــوري في هذه المســ
ذا ـما  إـنه أ ىـته اللجـنة واـلذي �قوم علمع المفهوم اـلذي طرح

ــ�اســــــــ�ة الذي تدعو ر�د لموضــــــــوع اإلأُ  ل�ه إصــــــــالحات الســــــ
 �ضـــــــــــــــاً أبـد  فال  قـدمـاً ن �ســــــــــــــیر أطراف متعـددة في لبنـان أ
خرى من معالجة مســــــالة أُ �ة نطراف لبناأســــــتجا�ة لمطالب إ

ط ســــ�ادة الدولة اللبنان�ة على النحو الصــــر�ح والواضــــح �ســــْ 
ــة إ الـــذي  ــه اللجنـ ــدتـ ــا المقترَ عتمـ ــة. في وث�قتهـ ــا أحـ ــا في مـ مـ

عتبرت  إ اللبنانة فقد   -�خص مســـــــــتقبل العالقات الســـــــــور�ة 
ن مقترح اللجنة ال ینسجم مع منظورها إلى ما �جب  أسور�ا 

ســــــــــــــترات�ج�ــة  العالقــات من النواحي اإل ن تكون عل�ــه هــذهأ
 قتصاد�ة وغیرها...».  من�ة واإلواأل

ـنه  أم الســــــــــــــوري �ـ كْ حُ ن اللجـنة الثالثـ�ة لم تتهم الأ وعملـ�اً 
ة غ تهمته. واذا �انت اللإ�عرقل لكنها في الوقت نفســــه الذي  

ــ�ة  تهام فألن وزراء الخارج�ة وجبت تخف�ف اإلأالدیبلوماســــــــ
م الســــــــوري فرصــــــــة كْ مام الحُ أن  أعت�ار خذوا في اإلأالثالثة 
ن الب�ـان اـلذي أشــــــــــــــهر لكي �عیـد النظر في موقفـه و أثالثـة 

ــدر هو �مثا�ة تلو�ح � ــدار الب�ان األإن�ة مكاإصـــــــــــ  قوى صـــــــــــ
 . والحاسم الحقاً 
ن المهـلة المحـددة للجـنة الثالثـ�ة  ألى إشــــــــــــــارة وتجـدر اإل

تشــــر�ن الثاني (نوفمبر) لكن ذلك  ينجاز مهمتها تنتهي فإل
و أخیر سـبوع األو األأخیر الشـهر األ ين تنتهي فأال �عني 
ــاعــة األأخیر الیوم األ خیرة. فــاللجنــة لجنــة حكمــاء  و الســـــــــــــ
ي العـام العر�ي �غیر  أمـام الر أن تظهر أال �جوز لهـا ولجـنة 

ن تكون علیها. ثم ان هذه اللجنة تمثل  أالصـــورة التي �جب 
ســــــــــتثنائ�ة في الدار جماع العر�ي الذي �ان في القمة اإلاإل

 صـــراراً إكثر أ 1989�ار (مایو) أ 26لى إ 23الب�ضـــاء من 
نجاز الحل العر�ي إرورة ـضـــــــــــــ ى على  ـضـــــــــــــ ي وقت مأمن 
خت�ار الحكماء الثالثة  إل ذلك جاء  جْ أاللبنان�ة، ومن  زمة لأل 

المـلك فهـد بن عـبد العز�ز والمـلك الحســــــــــــــن الـثاني والرئ�س  
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ن هؤالء القادة ل�ســوا وســطاء ألى ذلك  �الشــاذلي بن جدید، و 
قنـاع هـذا الطرف إنمـا هم رمز الحـل والر�ط ودورهم ل�س �و 
طراف المعن�ـة خطـة والطلـب من األ نمـا وضــــــــــــــع�و ذاك و أ

الموافقـة علیهـا و�ـذلـك یتحقق الحـل. وهم وضــــــــــــــعوا الخطـة 
نها «تتســم  إالتي وصــفها ب�ان وزراء خارج�ة الدول الثالث �

 �العدالة والعقالن�ة». 
ن الحكمـاء الثالـثة هم رمز الهیـ�ة العر�ـ�ة وال ألى ذـلك �و 

العر�ي مصداق�ة المواطن العر�ي �القرار   ى�جوز حرصا عل
 خر. آو أل ي شكفن تهتز هذه الهی�ة أ

نفســـــــنا هنا ونحن نتحدث عن هی�ة القرار العر�ي  أونجد 
حدى عشــرة  إســتهانة بهذه الهی�ة حدثت قبل إنتذ�ر محاولة 

 سنة.  
ــبت  ــر�ن الثاني (نوفمبر)  4كان ذلك یوم السـ   1978تشـ

یتوجـه   اً ختـارت القمـة العر��ـة المنعقـدة في �غـداد وـفدإعنـدمـا 
ســـــالة  ر نور الســـــادات  أ  لى القاهرة لتســـــل�م الرئ�س (الراحل)إ

حمد حســن أمن القمة العر��ة تحمل توق�ع رئ�ســها (الراحل) 
 ال�كر. 

منذاك) الد�تور  ز و�ان الوفد �ضـــــــــم رئ�س وزراء لبنان (
ــو مجلس ق�ادة الثورة في  ــل�م الحص وطارق عز�ز (عضــ ســ

االعالم السـوري   مد اسـكندر احمد (وز�رأحالعراق) والراحل  
دي الذي �ان �شـــــغل منصـــــب  حمد خل�فة الســـــو�أزمنذاك) و 

 مارات. وز�ر خارج�ة دولة اإل
زمة اللبنان�ة وضــــــــعت  ن اللجنة الثالث�ة لحل األأومثلما 

ن إم الســـوري فكْ «خطة عمل عادلة وعقالن�ة» ورفضـــها الحُ 
نقـلت   1978لى الـقاهرة عـام إلجـنة قمـة �غـداد التي توجهـت 

ــادات  لى الرئ�سإ ــاً أقتراحات عادلة وعقالن�ة إالســـــــــــ .  �ضـــــــــــ
شـارت أن الرسـالة التي حملت توق�ع رئ�س القمة إللتذ�یر فو 
تفـاق�ـات �ـامـب  إلى الضــــــــــــــرر اـلذي تلحقـه �ـالعمـل القومي إ

خیرة من د�فید وناشـــــــــدته العودة عنها. وتضـــــــــمنت الفقرة األ
ن االمة العر��ة ومن خالل ما قرره ملوك إتي «الرســــــالة اآل

لمصر  ن تقدمستعداد ألإ  ىمراء الدول العر��ة علأو ورؤساء 
ــال  لى جـاـنب  إكـل مـا �جعلهـا ـقادرة عـل مواصـــــــــــــــلة النضــــــــــــ

ــري وقد أ ــعب المصـ ــقائها العرب و�ل ما �حمي �رامة الشـ شـ
جتماع القمة ما یؤ�د هذا إلى  إتضــــــــــــمن المشــــــــــــروع المقدم 

 لتزام...». اإل
ســــــــــــــتهـــانـــة،  و في القـــاهرة عومـــل الوفـــد �ـــالكثیر من اإل

�دي حمد خل�فة السـو أوهنالك الرئ�س الحص وطارق عز�ز و 
رغم مضــــــــــــــي   ىح�اء یرزقون و�ســــــــــــــتط�ع الواحد منهم علأ
ن یتحدث �الكثیر من أحدى عشــــــرة ســــــنة عل هذه المهمة  إ

م المصري �الهی�ة كْ ستهانة من جانب الحُ المرارة عن تلك اإل
في قمة  مراء المشار�ینالعر��ة ممثلة �الملوك والرؤساء واأل

 داد.  غ�
�س الحص حـــــد هؤالء وهو الرئأن أ نت�ـــــاهوالالفـــــت لإل 

ســــــتهانة �الهی�ة العر��ة من قبل مصــــــر  الذي لمس حجم اإل
عترض على الــدعوة لعقــد قمــة عر��ــة تنــاقش  إ  1978عــام 

نه لم �شــــــارك  أثار المترت�ة عل فشــــــل اللجنة الثالث�ة مع اآل
ذا �ان إما  ي قمة الدار الب�ضـــاء ول�س واضـــحاً ف ضـــطراراً إ
ذا �ان إال إالقمة الالحقة  ين �شـــــــــــارك فأســـــــــــتطاعته إ يف

ــه علإع ــاعر المرارة  لى القمة نا�عاً إالدعوة   ىتراضـــــ من مشـــــ
المشــــــــــــــارـ�ة في مؤتمر الـبد یؤمن في  ىزاء عـدم ـقدرـته علإ

ــه � ن الحل هو فقط في هذا المؤتمر وما تل�ه من أقرارة نفسـ
 مؤتمرات.  

ــتهانة بوفد قمة ن اإلأن وهو  وثمة ما �جوز قوله اآل ســـــــــــ
ســــــــــــــتهــانــة  إن أ�عني الــذي  مرنجحهــا، األأ�غــداد هو الــذي 

م السـوري �الخطة العر��ة التي وضـعتها اللجنة الثالث�ة  كْ الحُ 
ــاً إ ي طرف عر�ي أولم �ســــــــجل  مر الذي علیها، األ  عتراضــــــ

نها موضـــــــــــع التایید الكامل، ســـــــــــتجعل القمة العر��ة  أ�عني 
ن العرب أالمقبـلة تنعقـد وتنجح وتتخـذ من القرارات مـا یؤ�ـد 

زاء موضـــــوع ســـــ�ادة دولة إفي �فة وســـــور�ا وحدها في �فة 
 عر��ة ومصیرها.  

ذا حـــدثـــت قراءة ثـــان�ـــة من إوهـــذه القمـــة ر�مـــا ال تنعقـــد 
لى هذا إة ســـــــــد للموقف وت�عت القراءة نظر جانب الرئ�س األ

ــاملة    و تكون جزءاً أالموقف تنســـــــجم مع النظرة العر��ة الشـــــ
 منها.  
ا لم �حـدث ذـلك وفي فترة زمنـ�ة ال تتجـاوز الثالـثة  إذمـا أ

  ولى وجهاً ن الهی�ة العر��ة ســـــتجد نفســـــها للمرة األُ إفشـــــهر أ
مام اللغز الســــوري. وعندها ســــتكون المصــــارحة هي ألوجه 

 ساس. األ
ن تكتب  أالموضــــــــوع الذي �مكن   لهذا ســــــــتكماالً إو��قى 

 ف�ه عشرات الصفحات سؤال: 
ــلحة مَ  ــدق إن لمصـــــ ــال لجنة لم نصـــــ ــنا عندما  أفشـــــ نفســـــ

صـابنا أا بدأت مهمتها و عندم نها تشـكلت وحمدنا هللاأسـمعنا 
ــعود�ة أشـــــــيء من الذعر عندما  ــدر وزراء خارج�ة الســـــ صـــــ

ول من آب ذاعوه یوم األأوالمغرب والجزائر الب�ــــان الــــذي 
ن ألى  إغســــــــــــطس) الجاري وف�ه ما �كفي من الوضــــــــــــوح  أ (

ــد األكْ الحُ  مام الحل العر�ي العادل أبواب م الســــــــــوري یوصــــــــ
 والعقالني؟  

ن لـدواعي ر مت�ســــــــــــــرة اآلجـا�ـة العر��ـة غیوقـد تكون اإل
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تفادي قطع الخ�ط الرف�ع الذي یر�ط اللجنة الثالث�ة �سور�ا.  
 اجا�ة.  ن تكون هنالكألكن ضرورات الهی�ة العر��ة تحتم 

لیهـا اللجنـة الثالث�ـة  إن النت�جـة التي توصــــــــــــــلـت أو��قى 
صـــــــــــــــفت المهمـة التي ـقام بهـا من قـبل ـناـئب رئ�س وزراء  أن

حمد الذي ســــعى  خ صــــ�اح األالكو�ت ووز�ر الخارج�ة الشــــ�
ــدق وعمل حتى اللحظة األ ــطدم �ما  �صــ خیرة لكنه �ان �صــ

ــعود الف�صــــــل وعبد صــــــطدم �ه �عد ذلك زمالؤه األإ میر ســــ
ــا�ح ومعهم االخضــــــــــــــر  اللط�ف الفیاللي و�وعالم �ســــــــــــــــــ

ــتحیل ماأبراه�مي وهو اإل دامت المعادلة على  ن الحل مســــــ
 حالها. 

ــة هذه المعادلة ان اللجنة الثال  ث�ة (ومن قبلها وخالصـــــــــــ
اللجنة التي ترأســها الشــ�خ صــ�اح االحمد) تر�د حل مشــكلة 

 م السوري یر�د �ل لبنان. كْ لبنان بینما الحُ 
ــوح و�ینما ال ن إنها تر�د تحقیق ما تراه فألجنة تعلن بوضـ

نـه یر�ـد �ـل لبنـان، لكنـه �مـارس  أم الســــــــــــــوري ال �علن كْ الحُ 
 ذلك. 

لعالقة یر�دها  ولو �انت المسـالة مسـألة خصـوصـ�ة في ا
مر مني وســــــ�اســــــي لما �ان األأمن لبنان ومســــــألة تنســــــیق 

 . اً شاق
شــــــــــــــهر �ـات هنـالـك مـا هو اكثر من أففي خالل ثالثـة 

صـــ�ة وفي �ل المجاالت بین دول «مجلس التعاون الخصـــو 
ــا «مجلس إالعر�ي» و« ــاد المغرب العر�ي» ومن قبلهمــ تحــ

ـ�ادة ن تـتأثر ـســـــــــــــ أالتعـاون ـلدول الخل�ج العر�ـ�ة» ومن دون 
 ي دولة من الدول المشار�ة في هذه المجالس. أو�رامة 

 م السوري یر�د �ل لبنان. كْ لكن الحُ 
اء تشــــــــــــــكیل اللجنة وهو عندما تقرر في الدار الب�ـضـــــــــــــ 

 الثالث�ة لم �كن یتوقع حدوث ذلك. 
یــدهــا وطــالــب وألح في  أاللجنــة  ىتفــاق علو�عــدمــا تم اإل

 فیها. ن �كون الملك فهد بن عبد العز�ز أالطلب �
التصـــــعید   ألكن �عدما بدأت اللجنة ســـــعیها المشـــــكور بد

 ماذا؟  ىعل لتقو�ضها معتمداً 
 ال ندري.  

 حتماالت الثالثة: حد اإلأه ثولكن ما هو متوقع حدو 
م الســـــــــــوري النظر في موقفه و�عتبر الحل كْ ن �عید الحُ أ

الـذي طرحتـه اللجنـة الثالث�ـة هو المثـالي الـذي ل�س هنـالـك 
�ل الدول العر��ة ف هذه الحال شـر�كة في  فضـل منه النأ

متصـاص المرارة إالمصـیر اللبناني وفي عالج مشـاكله وفي 
ن هذا الحل �مكن أعن   الناشـئة عن سـنوات الحرب، فضـالً 

ن �كون مثــل الحــل الــذي تقرر على هــامش قمــة الخرطوم أ

 للتورط المصري في ال�من.  1967عام 
ب منه تغییر  ن الطرف المطلو أســاس أونقول ذلك على 

ة حددت و�شـكل  ث�ال ثم السـوري ألن اللجنة الكْ موقفه هو الحُ 
ة»،  ها «تتسم �العدالة والعقالن�تها الني وضعتن خط أحاسم 

ن أ ن تعود وتضـــــع خطة جدیدة، و أنها ال �مكن أوهذا �عني 
الخطة هي برســـــــــــــم التنفیذ ول�ســـــــــــــت قابلة للنقاش �ما یر�د  

ن تنعقـد القمـة أي فهو حتمـال الثـانمـا اإلأم الســــــــــــــوري. كْ الحُ 
نقضــــــــاء المهلة التي تم تحدیدها للجنة الثالث�ة  إالعر��ة �عد 

الناصــر في ة مثل القمة التي عقدها عبد غلى صــ�إوتصــل 
ــام  ــاهـرة عـــــ ــاق األ 1970اـلقـــــ ــا اـلوفـــــ  -ردـني وحـقـق ـفیـهـــــ

 -في حال رفض ســـور�ا المشـــار�ة  -الفلســـطیني. أو تتخذ 
القرارات ذات  عن �عض بتشـــــــــــكیل قوة عر��ة فضـــــــــــالً  اً قرار 

 الطا�ع الس�اسي والتي تتمشى مع میثاق الجامعة العر��ة. 
عظم وتكون الــدول أ و�مــا ال ســــــــــــــمح هللا �حــدث مــا هو 

 ف�ه.   اً العر��ة طرف
ــا نتمنى لو  ــا �نـ ــا من هنـ ــد  أولعلنـ ــد بن عبـ ن الملـــك فهـ

نه عندما أفیها. ذلك    اً للجنة ول�س عضو   اً العز�ز �ان مساند
فیهــا ی�قى لــدینــا  اً لملــك فهــد عضــــــــــــــو تتعثر لجنــة ال �كون ا

والحال  اً ممكن ن الحل �صــــ�حإنه عندما ســــیتدخل فأمل �األ
ــ�ح  ــل، لكن عندما �حدث التعثر و�كون الملك فهد أ�صـ فضـ

 ىن االحوال لن تكون علأفي هذه اللجنة فهذا �عني   واً عض
 ما یرام.  

ن الملك حســــــــــین �ان هو الر�ن الثالث أو�نا نتمنى لو  
 . في هذه اللجنة

،  1970و�ـان �حرصـــــــــــــــه وخبرتـه وتجر�تـه المر�رة عـام 
هم من زمــة. واألطراف األأي تر�طــه �ــ �قــة التثو�ــالعالقــة الو 

 ذلك �له �مساندة الملك فهد له في السراء والضراء.

 1989 آب (أغسطس) 14 -لندن ". التضامن" مجلة

     

          أول أزمة من نوعها في تار�خ 
 العالقات العر��ة 

عد األزمة التي تعصــف بلبنان منذ أر�ع عشــرة ســنة  لم ت
ســــــــــــور�ة و�نما   -لبنان�ة وال هي أزمة لبنان�ة  -أزمة لبنان�ة 

 عر��ة. -�اتت أزمة سور�ة 
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ولى في تار�خ العالقات ومثل هذا األمر �حدث للمرة األُ 
أنه طوال األر�عین سنة الماض�ة لم   العر��ة، ذلك  -العر��ة 

الســـــــــــاحقة لدول العالم العر�ي في  �حدث أن �انت األكثر�ة
جــانــب ومن الجــانــب اآلخر دولــة واحــدة فقط. والــدولــة هنــا 

 هي سور�ا.
وحتى عـندما قرر الرئ�س (الراحل) أنور الســــــــــــــادات أن 
ینفرد �صــــلح مع إســــرائیل تحت رعا�ة الوال�ات المتحدة فإن 

ر�ي لم �شهد الحالة التي نشیر إلیها. ذلك أنه عند العالم الع
ــادات �ــان ق إتخــاذ رار العقو�ــة في حق نظــام الرئ�س الســـــــــــــ

ن اـلذین �مـا أن عـددًا مِ  .جـانـ�ه إلىخـتار ال�ـقاء ن إهـناـلك مَ 
ــمنًا  إوافقوا على مبدأ العقو�ة ثم على نوعیتها  ــتمروا ضـــــــ ســـــــ

ــر. وترك ال�عض  ــهم الكثیر من الود لمصـــ تار�ین في نفوســـ
المصــــــري في حال   الُحْكمســــــتعداد لمســــــاندة هامشــــــًا من اإل

ختاره إزاء الصراع إقرارًا �إعادة النظر في التوجه الذي  خذ إت
 اإلسرائیلي. -العر�ي 

قرار العقو�ـــة حـــدث نوع من  إتخـــاذذلـــك إنـــه عنـــد  �لىو 
تخــــذه النظــــام المصــــــــــــــري و�ین إالفرز بین الموقف الــــذي 

بتهاج هؤالء غیر إالمصـر�ین �مواطنین �صـرف النظر عن  
تخذها رئ�ســـــهم.  إالمدروس والســـــابق ألوانه �الخطوات التي 

ســـــــــتمرت األبواب العر��ة مفتوحة أمام إو�ســـــــــبب هذا الفرز 
المصـــــــــر�ین ال�احثین عن فرص عمل لم توفرها لهم الوعود 
التي أشـــــــــاعها الرئ�س الســـــــــادات وأبرزت وســـــــــائل اإلعالم 

عض الت�صـر المصـر�ة محاسـنها من دون أن �كون هنالك �
 مجاًال للتراجع. يأو �عض التحفظ الذي ی�ق

ســـتمرت األزمة المشـــار إلیها مقتصـــرة على الرئ�س  إلقد 
 الســــادات من جهة وعلى أكثر�ة العرب من جهة أخرى، إالَّ 

أنها لم تشمل �ل الدول العر��ة �ما هي حال األزمة الراهنة 
 ْكمالحُ بین األكثر�ة الســــــــــاحقة من الدول العر��ة في طرف و 

 السوري في طرف آخر.
عر��ة �شــــــخص وز�ر  وقبل أن تصــــــدر اللجنة الثالث�ة ال

خارج�ة �ل من المملكة العر��ة السعود�ة والمغرب والجزائر 
تقر�رها �ان األمر مجرد ت�این في وجهات النظر و�ان من 

حتواء هذا الت�این. لكن �عد صدور ذلك التقر�ر یوم إالسهل  
تــت المســـــــــــــــألــة أزمــة �ــان من �ــا 1989) یولیو( تموز 31

السوري قام،   الُحْكموال أن  حتواء نقاط التفجر فیها لإالممكن  
"قصــــــــــــــف" التقر�ر العر�ي الـــذي یتســــــــــــــم   بإذا جـــاز القول 

، �ع�ارات جارحة من بینها وصــف هذا التقر�ر �أنه  الحكمة�
ــوع�ًا ول�س نز�هًا �ما اإل ــتنتاجات ف�ه غیر ل�س موضـــــــــ ســـــــــ

 صائ�ة.

ــارات على إلثالثي و�ذا �ان التقر�ر ا كتفى ب�عض اإلشـــــــ
ــهِّ ال الُحْكمه أمل أن ین�ِّ  ــوري و�ســــــ ــع الحل ســــــ ل عمل�ة وضــــــ

الســـوري �شـــخص وز�ر   لُحْكمالألزمة اللبنان�ة، ومع ذلك رد 
ــد  ــالقول، إن التقر�ر �فتقـ ــاروق الشــــــــــــــرع �ـ ــة فـ ــارج�ـ  إلىالخـ

الصــواب، فماذا �انت نوع�ة الرد  �لىالموضــوع�ة والنزاهة و 
جـ�ة المملكـة العر�ـ�ة الســــــــــــــعودـ�ة والمغرب لو أن وزراء خـار 

ــغ ــاعرهم �ثیرًا من أجْ والجزائر، الذین ضــ ل أن طوا على مشــ
�قولوا في التقر�ر الحد األدنى من التشــــــخ�ص الذي �ســــــهل 
مهمـــــة قـــــادة اللجنـــــة، أوردوا حق�قـــــة الوضــــــــــــــع من خالل  

ســـــتنتاجات قو�ة ســـــتنتاجات التي توصـــــلوا إلیها؟ وهذه اإلاإل
�معنى أنـها من المرات القلیـلة في تار�خ   لخلوها من التـ�این،

ــ�ة ــ�اســـ ــتنتاجات،  العر��ة التي تكون فیها اإل  المهمات الســـ ســـ
 التي تسبق وضع تقر�ر، متجانسة بنس�ة مئة في المئة.

ــار  الحد األدنى، وأ�قى    إلىإن تقر�ر اللجنة الثالث�ة أشـــــ
 على الخ�ط الرف�ع في األصل سل�مًا.

ــالة �قرأها  الســـــــــوري   لُحْكماوحرص أن �كون �مثا�ة رســـــــ
لعالقـات العر��ـة  �ـالكثیر من التـأني و�تصــــــــــــــرف �مـا ی�قي ا

 �عیدة عن مخاطر التفجر.
ــواء  لكن الذي حدث هو أن القراءة لم تكن متأن�ة. وســــــــــ

،  اإلتجاهت في هذا  كان ذلك عن قصــد، أو أن األمور ســار 
لســوري تصــرف �ما جعل الموقف �ثیر التعقید.  الُحْكم افإن 

 فنحن اآلن أمام وضع جدید لم �حدث من قبل.
 ن.نحن أمام أزمة من طرفیْ 

الســــــــــــــوري من  الُحْكملـعالم العر�ي �ـكل دولة من جـهة و ا
 جهة أخرى.

الســــــــــــــوري �مـارس المـناورة  الُحْكموفي المـاضــــــــــــــي �ـان 
أن ثلث   إلىطمئنان ك على أســـــاس اإلو�حقق أغراضـــــه وذل

 الدول العر��ة على األقل معه أو أنها ل�ست ضده.
أمـا �عـد تقر�ر اللجنـة الثالث�ـة والرد الخشــــــــــــــن على هـذا 

 تغّیر. هفترض أنن الوضع تغّیر أو على األقل �ُ القرار فإ
الســـــوري في لبنان منذ صـــــدور ذلك  الُحْكموما �مارســـــه 

 :نحتمالیْ إالتقر�ر �عني أحد 
عتبر ذلــك الرد إیــذانــًا �عزلــة عر��ــة إ  الُحْكمهــذا إمــا أن 

ســـ�حاول تخف�ف وطأتها �ممارســـة الورقة األخیرة لد�ه وهي 
ــلطته  جت�اح �ل �قعة �مارس علیها الإ ــال عون ســ عماد م�شــ

ل ذلك قد �حدث ذلك، علمًا �أن شــــرع�ة  الشــــرع�ة. ومن أجْ 
ــه وفي �قائه ح�ًا ول�س ــخصـ ــال عون هي في شـ  العماد م�شـ
في حجم المنـــاطق التي تقع تحـــت ســــــــــــــ�طرتـــه. و�عـــد هـــذا 

الســــــــــــــوري في الموقع األقوى عنــدمــا  الُحْكمجت�ــاح �كون اإل
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ــا تتخـــذه من ق ــذه  تنعقـــد القمـــة العر��ـــة وتتخـــذ مـ رارات. وهـ
 الُحْكمالقرارات لن تكون أكثر من قرار واحد �قضـي �إخراج 

المصـــــري عام  الُحْكمالســـــوري من لبنان على طر�قة إخراج  
 من ال�من. 9671

السـوري �عتبر أن لبنان شـأن داخلي وأنه   الُحْكمو�ما أن 
ــة  ــداخل�ـ ــدخلوا في الشــــــــــــــؤون الـ ل�س من حق العرب أن یتـ

هي التصــــر�حات التي   اإلحتمالالســــور�ة. والذي �عزز هذا 
ــ�قت تقر�ر اللجنة الثالث�ة ثم التصـــــــــــر�حات التي ت�عت   ســـــــــ
صــدور هذا التقر�ر و�الذات تصــر�ح اللواء حكمت الشــهابي  

 الذي یتحدث عن لبنان و�ما لو أن شأن داخلي سوري.
أمر واقع تصـــ�ح األزمة  إلىالثاني  اإلحتمالو�ذا تطور 

ثم ما هو أعظم  البدا�ة ســور�ة في  -ع�ارة عن أزمة عر��ة 
 �عد ذلك.

 وقانا هللا من شر ما هو أعظم.

 1989 آب (أغسطس) 21 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 الحوار المستحیل بین الشرع�ة والتمرد

ختـار العقیـد جون قرنق لحر�ـة التمرد التي قـام إمنـذ أن 
ــودان"  ــعبي لتحر�ر السـ ــم�ة "الج�ش الشـ ــودان تسـ بها في السـ

ــودان لن �قبل �التفاوض  حًا أن نكان واـضــــــــ  ظام �حكم الســـــــ
التســـــــــــم�ة �ما �مثله   إلىمعه إذا �ان هذا النظام ســـــــــــینظر 

 معنى �لماتها.
ــ�ه قارة   ــودان الذي هو شــــــ ــم�ة تعني أن الســــــ وهذه التســــــ

ن لهـذا الطرف أو ذاك. ومن التحر�ر ألنـه مرتهَ  إلى�حتـاج 
ــودان ــ�ة أي فر�ق �حكم السـ ــاسـ ــم�ة تثیر حسـ  المؤ�د أن التسـ

ــواء �ا ــكر�ًا أو �ان من ســـــــــــ ن هذا الفر�ق الذي �حكم عســـــــــــ
 المدنیین.

ختـار هـذه  �ولو أن العقیـد جون قرنق �ـان مـار�ســــــــــــــ�ـًا و 
ــرع�ة التي قام بها لكان مِ  ــم�ة لحر�ة التمرد على الشـ ن التسـ

الجــــائز فهم ذلــــك. لكن قرنق �میني ومتطرف في توجهــــه  
هـذا، �مـا أن معظم مســــــــــــــتشـــــــــــــــار�ـه وأهمهم على اإلطالق  

�تور منصــــــــــــــور خــالــد من جمــاعــة ال�مین. وهو لم �كن الــد
ــتطاع أن �جد مَ إ�مین�ًا لما �ان  ــانده  ســـ ــغي إل�ه و�ســـ ن �صـــ

 في الوال�ات المتحدة ومعظم الدول األورو��ة.
م الرئ�س جعفر قبول نمیري لم كْ تـلت حُ وفي الفترة التي 

ــه تلـــــك الفترة   ــد جون قرنق ل�س ألنـــ ــالعقیـــ �حـــــدث قبول �ـــ
قرنق �طالب �إلغاء القوانین اإلســـالم�ة،   نتقال�ة، ول�س ألنإ

و�نمــا ألنــه في نظر الفر�ق أول ســــــــــــــوار الــذهــب و�مفهومــه  
ــول واإل ــا�ط أعلن لألصــــ ــ�اط�ة داخل الج�ش مجرد ضــــ نضــــ

ختار التمرد على �عســـــــكر�ة و العصـــــــ�ان على المؤســـــــســـــــة ال
ــكر�ین   ــتقط�ًا لهذا الغرض أعدادًا من العســــــــ الشــــــــــرع�ة مســــــــ

ــتمر رمزا الفتالجنو�یین. و  ــوار رة اإل�ســــ نتقال�ة الفر�ق أول ســــ
الــــذهــــب ورئ�س الوزراء الــــد�تور الجزولي دفع هللا ینظران  

جون قرنق على أنـــــه �قود تمردًا وأنـــــه �مثـــــل حر�ـــــة   إلى
ل ذلك تعثرت إمكان�ة  عصــــــــــــ�ان على الشــــــــــــرع�ة. ومن أجْ 

 إجراء حوار مع قرنق.
و�عــدم تســــــــــــــلم الحز�ــان الكبیران في الســــــــــــــودان (األمــة 

ــادي)  ــذات إ ْكمالحُ واإلتحــــ ــالــــ ــاب الحز�ین، و�ــــ فترض أقطــــ
عثمان المیرغني، أن جون قرنق �جب  و الصـــــــــــــادق المهدي 

ســـــــتفزاز�ة  أن یرحب �العهد الجدید و�تخلى عن التســـــــم�ة اإل
ي �قودهـا وهي "الج�ش الشــــــــــــــعبي  (في نظرهمـا) للحر�ـة الت

فترضـا أ�ضـًا أن التحر�ر الذي ینادي �ه  �لتحر�ر السـودان" و 
م الرئ�س  كْ رهما) ما دام تم إسقاط حُ قد تحقق (من وجهة نظ 
ن أن �كون رد  م الحز�یْ كْ حُ  قع رمزاجعفر نمیري. ولم یتو 

هو المزـ�د من التصــــــــــــــعـید اـلذي  الُحْكمفعـل قرنق على هـذا 
حتالل �النار على الطائرات المدن�ة و  حد إطالق  إلىوصــل  

�عض المدن ورفع شــــــــــعار إلغاء القوانین اإلســــــــــالم�ة الذي 
ــرار على طرحه  كان حدث �عض الت ــألة اإلصـــــ أني في مســـــ

ــار�ن. و  ــتشـــ ــائح �عض المســـ ــتمر اإلنت�جة نصـــ ثنان على �ســـ
جون قرنق على أنـه �قود تمردًا   إلىمـدى ســــــــــــــنتین ینظران 

ل ذلك رع�ة. ومن أجْ وأنه �مثل حر�ة عصـــــــــ�ان على الـشــــــــ 
تعثرت في البدا�ة إمكان�ة إجراء حوار معه. ثم عندما أنجز 

تجـاه الحوار بین  إـقدمـة في محمـد عثمـان المیرغني خطوة مت
عتبر الصــــــــــــــادق المهـدي أن مجرد  إ الحكوـمة وحرـ�ة قرنق، 

الحوار مع قرنق، �صفة �ونه زع�م "الج�ش الشعبي لتحر�ر  
والســــ�ادة والشــــرع�ة. ومن نتقاص من الهی�ة إالســــودان" ف�ه 

ــ�اب أُ أجْ  ــتحالة خرى، تعثر الحوار وذلك إلل ذلك، وألســــــ ســــــ
وزراء له هالة دین�ة   الحدیث بین ضــــــــا�ط مســــــــ�حي ورئ�س

حول قوانین إسالم�ة �طالب هذا الضا�ط �إلغائها، من دون 
أن �عني ذلك أنه ل�س هنالك ضـــ�اط وســـ�اســـیون مســـلمون 

هـذه القوانین أو  �ـإلغـاء -على األقـل ضــــــــــــــمنـًا  -�طـالبون 
ل ذلك أ�ضــــًا �قي جون قرنق مجرد ضــــا�ط  تعدیلها. من أجْ 

 رد.في الج�ش برت�ة عقید �قود حر�ة التم
م جـــدیـــد تقوده  كْ ن وق�ـــام حُ و�عـــد ســــــــــــــقوط حكم الحز�یْ 
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ختـاروا لحر�ـة التغییر التي إمجموعـة من الضــــــــــــــ�ـاط اـلذین 
ـقاموا بهـا تســــــــــــــمـ�ة "ثورة اإلنـقاذ" من جهـة وحر�ـة قرنق من 

ــة أُ  ــه في جهــ ــان مســــــــــــــتحیًال تحق�قــ ــا �ــ خرى، أن ینجزا مــ
طاولة المفاوضــــــــات و�دء   إلىالماضــــــــي، أي الجلوس معًا 

ي �مكن أن �ستمر على أساس أنه بین عسكر�ین  الحوار الذ
 في السابق. الحال �فهمون لغة واحدة �ما �انت

لكن مثـل هـذا األمر لم �حـدث لعـدة أســـــــــــــــاب أهمهـا أن 
ســـــــــوا الكثیر من قرنق وتصـــــــــدوا له قا الُحْكمالذین تســـــــــلموا  

�ضــعة أشــهر وســقط من زمالئهم �ثیرون ضــح�ة العمل�ات 
 إلى عن أنهم جــاءوا التي قــامــت بهــا قوات قرنق فضــــــــــــــالً 

ــامـــــل كْ على أنقـــــاض إخفـــــاق حُ  الُحْكم م الحز�یین في التعـــ
 الحازم مع قرنق.

ذلــك إن الــذي جعــل ضــــــــــــــ�ــاط اإلنقــاذ یرون عــدم   �لىو 
هم له �أنه �قود تمردًا وأن تسـم�ة  التحاور مع قرنق هو نظرت

حر�ته "الج�ش الشــــــــــــــعبي لتحر�ر الســــــــــــــودان" ال تخلو من 
ببها أنهم صـــاروا حكامًا. والحاكم ســـتفزاز. وهذه النظرة ســـ اإل

ال یرى في الذین �عملون ضــمن حر�ات التغییر ســوى أنهم 
 متمردون على الشرع�ة.
ــل  ــا نصــــــــــــــ ــا دام الـــذین �حكمون في  إلىمن هنـ أنـــه مـ

�عتبرون جون قرنق مجرد ضــــــــا�ط متمرد وخارج   الســــــــودان
ــ�اط، فإن هذا �عني أن  ــرع�ة واالنضـــ على طاعة الوالء للشـــ

 ستنزاف.ر وس�كون هنالك المز�د من اإلالمشكلة ستستم
أن �طالب یوم   إلىوعندما تصــــــــــــــل الحال �العقید جون  

أغســــــــــــطس الجاري في حدیث إذاعي �حل المجلس /آب 15
عمر حســــن ال�شــــیر �شــــرط   العســــكري الذي یترأســــه الفر�ق 

إلحالل الســــــــــــالم في النظرة إل�ه على أنه مجرد تمرد. وهو 
في الســــــــــــــودان  الُحْكمبین بهذه المطال�ة قطع الخ�ط الرف�ع 

  والحر�ـة التي �قوم بهـا ووضــــــــــــــع "ثورة اإلنـقاذ" أمـام خـ�ار�نْ 
: إمـا مواجهـة قرنق والرد على التصــــــــــــــعیـد في أحالهمـا مرّ 

عجیزـ�ة �عملـ�ات عســــــــــــــكرـ�ة  لهجـة التخـاـطب والشــــــــــــــروط الت
تضــــــــــعه في موقع الطرف الضــــــــــع�ف، وهذا أمر قد �طول  

مـعه على رغم  ســــــــــــــتنزاف، و�ـما التحـاور إحـاـلة   إلىو�تحول 
مطالبته �حل المجلس العســـــــــكري أي الشـــــــــرع�ة التي تحكم  
الســــــــودان �ق�ادة الفر�ق عمر حســــــــن ال�شــــــــیر وهي مطال�ة  

تــه  الســــــــــــــوري وجمــاع الُحْكمحــد �بیر مطــال�ــة  إلىتشــــــــــــــ�ــه 
م العماد م�شـال عون �شـرط  كْ السـ�اسـ�ة في لبنان �إسـقاط حُ 

 إلحالل السالم في لبنان.
دو الســـالم حالة مســـتعصـــ�ة.  لبنان یب إلىومن الســـودان  

وسـ�سـتمر على هذه الحال ما دام الذین یتدخلون في شـؤون  

حد تعطیلها.    إلىن �ضـــــــــــــغطون على اإلرادة الوطن�ة البلدیْ 
 غلب على الواقع�ة.نفعال �إوما دام التفكیر �

 و�ا لیت الجم�ع یتأملون في أحوال العالم.
 و�ا لیتهم یراقبون الِعبر وما أكثرها. و�عتبرون.

 1989 آب (أغسطس) 28 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 �ن ر معمیدخل نادي الحكام ال معمراألخ 

 معمریـدخـل العقیـد  1989) ســــــــــــــبتمبر( أیلولمع بـدا�ـة 
 �ن.معمر نادي الحكام ال القّذافي

ــادفة إن العقید  الذي شــــــــاع لق�ه   القّذافيوتشــــــــاء المصــــــ
و�بدأ العام   مالُحكْ " ینهي العام العشر�ن له في  معمر"األخ   ب

الواحد والعشــــــر�ن في الوقت الذي یتزاید الحدیث بین الناس 
عن بدء العد العكســــــي لدخول القرن العشــــــر�ن ووالدة القرن 

 الواحد والعشر�ن.
هو أحد قالئل شـــغلوا  معمروطوال عشـــر�ن ســـنة واألخ  

درجـة أـنه ـ�ات جزءًا من مفردات   إلىاـلدنـ�ا العر�ـ�ة واـلدولـ�ة 
 .الس�اسة الدول�ة
ــذین �عمِّ  ــذین  الُحْكمرون في والـ ــا الـ ــا الملوك و�مـ هم إمـ

ــد�ـــات.   الُحْكم إلى�میلون �ط�عهم  الهـــادئ ال�عیـــد عن التحـ
ل�س من الملوك وال هو ذلــك الحــاكم الــذي  القــّذافيوالعقیــد 

ــلوب التحد�ات. ومع ذلك فإنه �حكم   یؤثر الهدوء على أســــــــــ
لعقد ا فيمنذ عشر�ن سنة. و�خطط لما ستكون عل�ه الدولة  

 .المقبل
وعنـــد التـــأمـــل في الواقع العر�ي والقـــادة الـــذین �حكمون  

�ن. أمـا األول ر معمِّ هو الثـاني بین ال القـّذافينجـد أن العقیـد 
ن ثنیْ عت�ار أن اإلفهو الملك حســــــــــین. هذا مع األخذ في اإل

ــدول الكبرى أقســــــــــــــى  ــب الـ ــانـ ــه من جـ ــذي واجـ من النوع الـ
ــتطاع إخت�ارات والتحد�ات. ولقد اإل ــون األســــــــــ ول أن �صــــــــــ

ــنة وأمكن الثاني أن �صــــون برنامج   ــتًا وثالثین ســ ــه ســ عرشــ
التغییر الثوري غیر المطروق الـذي حملـه بین یـد�ـه �وث�قـة  
و�عهـد طوال عشــــــــــــــر�ن ســــــــــــــنـة وصــــــــــــــلـت فیهـا التحـد�ـات 

ت  حد أن الوال�ات المتحدة نفذَّ   �لىالذروة و   إلىوالمشاكسات  
ــة ا ــا مع المنطقـ ــاملهـ ــار�خ تعـ ــة أول لعللمرة األولى في تـ ر��ـ

سـتطاع أن �صـمد في إالذي   القّذافيسـتهدف العقید إعتداء إ 
في التــار�خ. وهــل  إغت�ــالوجــه الــذین نفــذوا أغرب محــاولــة 
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هنــالــك أكثر غرا�ــة من ق�ــام دول �برى، أو الــدولــة الكبرى  
األولى في العـــــالم، ونعني بهـــــا الوال�ـــــات المتحـــــدة بتنفیـــــذ  

ل قصـف مقر سـكنه  من خال   القّذافيالعقید  غت�المحاولة إل
ــانع الحر��ة   بواســــــــطة أحدث المقاتالت التي أنتجتها المصــــــ

 األمیر��ة؟
ــاس أن   القّذافيوعندما نقول إن العقید  ــمد فعلى أســــ صــــ

�ــات حــاكمــًا  غت�ــالالــذي أصــــــــــــــــدر أوامر تنفیــذ عمل�ــة اإل
ــابق ر�غان، بینما   متقاعدًا ونعني �ه الرئ�س األمیر�ي الســـــــــــ

ــل   القّذافيالعقید  ــن دوره الیواصـ محلي واإلقل�مي وهو في سـ
فت�ـــة وفي �ـــامـــل الحیو�ـــة. وفي العـــادة أن الـــذین �حكمون 

و�دا�ة ســــنة جدیدة، في  الُحْكمیتأملون، �عد نها�ة ســــنة من  
نقضــــــــت وفي ما �جب عمله إما تم إنجازه في الســــــــنة التي 

العقـید   إلىفي الســـــــــــــــنة الـتالـ�ة. لكن فترة الـتأمـل ـ�النســـــــــــــــ�ة 
لك أنه ســیتأمل في عشــر�ن ســنة.  میزة. ذســتكون مت  القّذافي

ومـثل هـذا الـتأـمل مهم ألـنه �حـدث في زمن �شـــــــــــــــكل الـتأـمل 
العالمة ال�ارزة في طب�عة التجارب الس�اس�ة واإلیدیولوج�ات 

ســـــیتأمل وقد �ات  القّذافيفي العالم. ومن المؤ�د أن العقید 
�مكن تصــــــــــــن�فه على أنه �قع في   الُحْكمرمز أســــــــــــلوب في 

ــط بین أ ــلوب �االوســـــــ ــترو أحد الســـــــ �ن بین الحكام ر معمســـــــ
ر مِّ الناصــــــــر الذي �ان �مكن أن �ع الثور�ین وأســــــــلوب عبد

 هو اآلخر لوال أنه رحل وهو في بدا�ة العمر الثاني.
یبدأ سـنته الواحدة والعشـر�ن في    القّذافيو��قى أن العقید 

في الوقت الذي تنعقد قمة جدیدة لدول عدم اإلنح�از   الُحْكم
ــو عر�ق في هذا التجمع، وهذا ی في بلغراد لقي عل�ه �عضــــــــ

�ما أنه یبدأ السنة  الذي �شكو �عض الضمور، واج�ًا �بیرًا.
الواحدة والعشـــــــــــر�ن في وقت یواصـــــــــــل الجان�ان الســـــــــــوري  

ســتهانة �ســ�ادة لبنان. وهذان الجان�ان اللذان ال ي اإلیرانواإل
�كترثان �أي نص�حة أو أي تحفظ قد یتهی�ان �عض الشيء 

أو تحفظًا یبیده   القّذافيمن صـــــد�قهما العقید ة تأتي نصـــــ�ح
نتهاكهما لســـــــــــ�ادة بلد تعتبر م�اه �حره جزءًا من م�اه  إحول 

ال�حر الــــذي تمتــــد عل�ــــه �ضــــــــــــــعــــة ألوف من �یلومترات 
ــًال عن أن هناك روا�ط فین�ق�ة تر�ط   ــواطئ اللیب�ة، فضـــ الشـــ

 صبراته. إلىن من صور بین البلدیْ 
ضــــــ�ة األولى لثورة  أن الق ونحن نقول ذلك على أســــــاس

�انت قض�ة الس�ادة المنتهكة  1969الفاتح من سبتمبر عام  
من وجود قوات أجنب�ــــة أمیر��ــــة و�ر�طــــان�ــــة على األرض 
اللیب�ــة، وعلى أســــــــــــــــاس أن المواجهــة الكبرى مع الوال�ــات 
المتحدة �انت أ�ضــــًا �ســــبب قضــــ�ة ســــ�ادة لیب�ا على خل�ج 

 سرت.

ن فمِ  قـــّذافيالوعنـــدمـــا تكون تلـــك هي قضــــــــــــــ�ـــة العقیـــد 
نتهـــــاك  إالطب�عي أن �كون مع الـــــذین �ع�شــــــــــــــون ظروف 

ــنوات ألن الطرفیْ  ــ�ادة، مثل لبنان الذي �عاني منذ ســـــ ن للســـــ
 الُحْكمالســــــــــــــوري و  الُحْكموهمـا  القـّذافين للعقیـد الصـــــــــــــــد�قیْ 

ي یتعــامالن مع لبنــان �ــالطر�قــة التي �ــانــت بر�طــان�ــا  یراناإل
حتى عشــــــــــــــ�ـة ثورة   والوال�ـات المتحـدة تتعـامـل بهـا مع لیب�ـا

التي تــــدخــــل عــــامهــــا الواحـــد  1969الفــــاتح من ســــــــــــــبتمبر 
 قترا�ًا من مشارف لیب�ا الدولة.إوالعشر�ن وهي أكثر 

 1989) سبتمبر( أیلول 4 -لندن ". التضامن" مجلة

     

     لعر�ي الواحد الذي الموقف ا
 ال تر�ده أمیر�ا

، وهو عام حدثت ثورة  1952في الســـــنوات التي ســـــ�قت 
یولیو في مصـــر، �ان هنالك تجمع دولي �حمل تســـم�ة   23

 "هیئة المنتفعین من قناة السو�س".
وهذه الهیئة لم تكن مســـتفیدة وحســـب و�نما �انت تتحكم  

ســــــــــالح قناة  �مصــــــــــیر العالم من خالل عدة أســــــــــلحة بینها 
 السو�س.

ــة ولم  ــك نفط في المنطقـ ــالـ ــك الزمن لم �كن هنـ وفي ذلـ
ل ذلـك فـإن قنـاة  . ومن أجْـ تكن عمل�ـات التنقیـب عنـه بـدأت

ــ�ة  ــو�س �انت �النســــــــ الغرب عمومًا وأورو�ا بوجه   إلىالســــــــ
ــتینات   ــنوات الســـ خاص �أهم�ة النفط العر�ي و�الذات في ســـ

 والس�عینات.
أنه    إلىالسـو�س" نشـیر  وللتدلیل على أهم�ة "سـالح قناة

ــهیر الذي  تخذ جمال عبدإلمجرد أن  ــر قراره الشـــــــــــ الناصـــــــــــ
ــو� س فإن "هیئة المنتفعین من قناة  قضــــــــــى بتأم�م قناة الســــــــ

الســــو�س" والتي هي ع�ارة عن �عض الدول األورو��ة التي 
ت عـدوانـًا على مصــــــــــــــر تتزعمهـا أو تتقـدمهـا بر�طـان�ـا، نفـذَّ 

 عاونة إسرائیل.قامت �ه قوات بر�طان�ة وفرنس�ة �م
زدادت تلك الدول شــراســة  إوعندما فشــل العدوان الثالثي 

ت إســـــرائیل  نقضـــــّ إأن    إلىســـــتمرت تتر�ص �عبد الناصـــــر �و 
ــیُّ  ــتفیدة من حالة تســـــ ــئة عن عل�ه مســـــ ب داخل الج�ش ناشـــــ

التورط في ال�من وم�الغة في شــــــــعور �الثقة �النفس �ان ما 
 زال �غمر شخص�ة عبد الناصر.
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التي  1967 یونیو 5�ص هو حرب ومـــــا نعن�ـــــه �ـــــالتر 
ــتهدف ظواهر عدة لعل أبرزها على اإلطالق هي  كانت تســــ

ــ�ة. وفي تلك الفترة  عر�ي الموحَّ مالمح الموقف ال د على قضـ
كـانـت هـذه القضــــــــــــــ�ـة الوطن�ـة التي أحـدثهـا قرار تـأم�م قنـاة 

 الناصر. تخذه عبدإالذي 
ــَّ  ــد توافر مالمح الموقف العر�ي الموحـــ ــة  و�عـــ د في قمـــ

الملـــك  �تخـــاذطوم التي تم عقـــدهـــا �عـــد تلـــك الهز�مـــة و الخر 
أن دفع  إلى صســــــتمر التر�ُّ إفًا ف�صــــــل موقفًا توحید�ًا مشــــــرِّ 

ــبیل موقف عر�ي   ــع�ه في ســـــ ــل ح�اته ثمنًا لســـــ الملك ف�صـــــ
د أشاع الثقة والطمأنینة في النفوس العر��ة من المح�ط  موحَّ 
 الخل�ج. إلى

أســــــــــــــلوب حقق  1978وفي قمـة �غـداد التي عـقدت عـام 
ام حســــــــــــــین و�ان زمـنذاك نائـ�ًا للرئ�س، ما �ان من  صــــــــــــــدَّ

د من نظام  موقف شـــــــــــ�ه موحَّ  إتخاذالصـــــــــــعب تحق�قه وهو 
ــادات الــذي خرج على إرادة األمــة وأبرم  الرئ�س أنور الســـــــــــــ

 صلحًا مع إسرائیل.
ولى  ن، تمثـلت األُ وتم الرد على هـذا اإلنجـاز على مرحلتیْ 

ستهدف مفاعل تموز النووي وتمثلت الثان�ة  إ �عدوان إسرائیلي 
شــجعتها األطراف   إیران �فرض حرب على العراق من جانب 

لتقى حول هــــذا  � قف العر�ي الواحــــد، و التي ال تتحمــــل المو 
الموقف �ل الذین �صــــــعب جمعهم من األمیر�ي الرأســــــمالي 

ــیوعي   إلى  ــوف�اتي الشـــ في هذا  �ق�ة الدول التي تدور  إلى الســـ
 الفلك أو ذاك. 

وعندما أمكن العرب �عد أر�ع عشــرة ســنة من الحرب في 
لبـنان اإلتـفاق في القمـة العر�ـ�ة األخیرة في اـلدار الب�ضــــــــــــــاء  

ى موقف واحد تجاه موضـــــــــــــوع لبنان فإن "هیئة المنتفعین  عل 
"هیئــــة المنتفعین من قنــــاة  ل متــــداد إ من حرب لبنــــان"، وهي 

ت ممكنًا، وما دام حدث الســــــو�س"، وجدت أن المســــــتحیل �ا 
ي �ما یران ن الســــــــــــوري واإل ذلك فإنه ال بد من توظ�ف الموقفیْ 

  الهدف الذي تألـفت  إلى �حول دون وصــــــــــــــول اللجنة الثالث�ة 
 من أجله. 

ن  ولم تجد هذه األطراف صــــــــــــعو�ة في األمر ألن الطرفیْ 
هـذه الهیئـة. وقـد أكـد هـذان   إلى ي ینتم�ـان یران الســــــــــــــوري واإل 

ــر األول (أي   نتماءهما إ الطرفان  ــوري)   الُحْكم عندما أصـــ الســـ
على اإلصــالح الســ�اســي والدســتوري في لبنان متجاوزًا بذلك 

ــاحـقة،   المطـاـلب الواقعـ�ة التي ترـ�دهـا األكثرـ�ة  اللبـنانـ�ة الســــــــــــ
ي) حرصــــــــــًا یتســــــــــم �الم�الغة  یران اإل   الُحْكم وأبدى الثاني (أي 

ر وز�ر الخــــارج�ــــة علي أكبر على عرو�ــــة لبنــــان. ولقــــد عبَّ 
والیتي عن هذا الحرص �الفارســـــ�ة. وتولى مترجم فك أحرف 

الع�ارات لألطراف اللبنان�ة التي تســـــــــــ�ح في الفلك الســـــــــــوري 
 ي. یران والفلك اإل 
حقائق    إلى صــار هو الذي �جعل الثالث�ة تصــل خت إ هذا � 

تخـــذتـــه وهو یتضــــــــــــــمن  إ �ـــالغـــة المرارة فتتخـــذ الموقف الـــذي 
الســوري �أنه الســبب   الُحْكم تهام � اللبنان�ة و  تشــخ�ص المشــكلة 

 في عدم إنهاء المحنة اللبنان�ة. 
لقـــد �ـــاتـــت المعـــادلـــة �ثیرة الوضــــــــــــــوح وهي أن الوال�ـــات 

�ي الواحد أن ی�صـر النور، المتحدة التي ال تر�د للموقف العر 
أو إذا هو أ�صــــــــــــــر النور، أن تتعثر خطــاه في منتصــــــــــــــف  

ما من شــــــــأنه أن �شــــــــكل الطر�ق، وجدت في اللجنة الثالث�ة 
مع الوقت "مؤســســة لحل المشــاكل العر��ة" فقررت المســاهمة 
م�اشــرة أو من وراء الســتار بتقو�ض مهمتها. وهي تفعل ذلك  

 حرب لبنان".   ألنها تتزعم "هیئة المنتفعین من 
ل على ذلـك هو أنهـا مـا دامـت ال تســــــــــــــعى من أجْـ الرد و 

صــرف �عقل�ة  إنهاء ذلك الوضــع المأســاوي فهذا معناه أنها تت 
 المستفید ول�س �طر�قة العاجز. 

ــ�ح هذه المعادلة، القول إن أي إ و��قى  ــتكماًال لتوضــــــــ ســــــــ
ال في طرف �حول دون إنهاء الحرب اللبنان�ة هو عضـــــو فعَّ 

ین من الحرب اللبنـــان�ـــة" وأنـــه بـــذلـــك �كون مع  "هیئـــة المنتفع 
ن �قف ضـــــــــــــــد الوال�ــات المتحــدة قل�ــًا وقــال�ــًا. أو فلنقــل إن مَ 

بتكرته اللجنة الثالث�ة العر��ة إنما �فعل إ لحل الذي  صــــــــــ�غة ا 
ل أن تقف الوال�ات المتحدة معه أو على أمل أن  ذلك من أجْ 

 تتخذ الوال�ات المتحدة هذه الخطوة. 
واشــــــــــنطن لم   إلى ملك فهد بن عبد العز�ز ولو أن ز�ارة ال 

لـقاء خـادم الحرمْین الشــــــــــــــر�فْین مع   ان تـتأجـل للمرة الـثانـ�ة لكـ 
میر�ي جورج بوش ســـــــــــــیتم في وقت �اتت الحاجة الرئ�س األ 

  - ضـــــــــرور�ة أكثر من أي وقت مضـــــــــى لمصـــــــــارحة عر��ة 
ــارحة الجانب العر�ي لرئ�س اإلدارة  أمیر��ة.. أو فلنقل لمصــــــ

عكس، خصــــوصــــًا أن الز�ارة لو تمت فإنها األمیر��ة ول�س ال 
العز�ز �مـثل الموقف   كـاـنت ســــــــــــــتتم بینمـا المـلك فهـد بن عـبد 

 الُحْكمد نت�جـة خروج . أو فلنـقل شـــــــــــــــ�ه الموحـَّ العر�ي الواحـد. 
 السوري على إرادة األمة. 

ولذا فإن األمة تفاءلت بنتائج ســــــتســــــفر عنها الز�ارة التي 
ن قر��ًا أن التأجیل ذا تبیَّ إ   من سوء حظ لبنان أنها تأجلت. إالّ 

 كان لمصلحة السعي إلنهاء المحنة اللبنان�ة. 

 1989) سبتمبر( أیلول 11 -لندن ". التضامن" مجلة
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 رعا�ا ورهائن 

دت لوالدة هو القضـ�ة األسـاسـ�ة التي مهَّ  اإلسـتقاللكان 
في  اإلســـــــتقاللفي الرأي. و  اإلســـــــتقاللفكرة عدم اإلنح�از. 

 القرار. إتخاذ
ولقد نجحت المعر�ة التي خاضـها في هذا الشـأن الجیل 

 األول لقادة هذه الحر�ة.
أن قادة الحر�ة،  المعر�ة لم تكن ســهلة إالَّ ومع أن هذه 

 لوا.الناصر، ثابروا وتحمَّ  و�الذات نهرو وتیتو وعبد
ــا �ـــان للحر�ـــة أن تنمو ثم  ــابروا لمـ ولو أن هؤالء لم یثـ

 �عد ذلك.تص�ح على الشأن الذي أص�حت عل�ه 
و�ما أن الدول الكبرى لم تغفر لهؤالء القادة تلك الم�ادرة 

التجمع الثالث فإنها بدأت تنتهز   التي ســـــــــاهمت في نشـــــــــوء
الفرص التي تســــــــــــــتط�ع من خاللهـا إلقـاء ظالل على ت�ـار  

ك بهدف إج�ار هذه الدول على لحر�ة عدم اإلنح�از و�ل ذ
یرتاح لها   أن تصــــــــرف النظر عن فكرة الح�اد ألنها فكرة ال

 المعسكرْ�ن.أي من 
وقد �جوز القول إنه �ســـــــــــبب تعامل المعســـــــــــكر الذي تقوده  

�ات المتحدة والمعســــــكر الذي �قوده اإلتحاد الســــــوف�اتي مع  الوال 
ختـــارت لنفســـــــــــــهـــا طر�ق الح�ـــاد �ـــاتـــت فكرة عـــدم  إ اـلــدول التي 

التشــــــو�ش الذي تتعرض له إذاعة ال تر�د    إلى اإلنح�از تتعرض 
 عها المواطنون. حكومتها أن �سم 

ثم تزاید التشـــــو�ش �حیث أصـــــ�ح ضـــــغوطًا ال تطاق. ولعل  
ــغوط التي   ــكر الذي تقوده الوال�ات الضــــــ ــتها دول المعســــــ مارســــــ

ــاب  ــاد تطرق ال�ـــ ــــت �عض دول الح�ـــ المتحـــــدة هي التي جعـل
ــ�ادة  ــوف�اتي. وجعلت دوًال أخرى تتنازل مع �عض حقوق السـ السـ

 لمصلحة المعسكر اآلخر. 
أو تر��ا    - لما �انت دولة مثل �اكـستان ولوال هذه الـضغوط  

ن ســــــ�اســــــة على  بلدیْ تر�ت للوال�ات المتحدة أن تمارس في ال   - 
ــ�ادة.   ل �اكســــتان وتر��ا فإننا نفع   إلى وعندما نشــــیر  حســــاب الســ

خرى �ثیرة  ذلك على ســبیل المثال ال الحصــر، ألن هنالك دوًال أُ 
 في العالم الثالث أصابها ما أصاب تر��ا و�اكستان. 

لك أنه لوال هذه الضـــــــــــغوط لما �انت دولة مثل مصـــــــــــر  كذ 
ق�ع معــاهــدة مع اإلتحــاد تو  إلى ضـــــــــــــطرتــا إ ودولــة مثــل العراق 
ل اإل�قاء على العالقات تســیر ضــمن ســ�اســة  الســوف�اتي من أجْ 

 بنود وم�ادئ عامة. 
ول�س هنا مجال ســـــرد أنواع الضـــــغوط التي �عضـــــها علني 

، ولكن مــا نر�ــد  ومعظمهــا من النوع الــذي ال یتم اإلعالن عنــه 

ــتأخذ في �ل مرة  ــغوط لن تتوقف وســـــــــ قوله، هو أن هذه الضـــــــــ
 . شكًال جدیداً 

ــئ عن الدیون.  ــغط الناشــــ ــغوط هو الضــــ وأحدث أنواع الضــــ
وهـذه اـلدیون تراكمـت مـنذ أن ـبدأت التحفظـات على والدة حر�ـة 
ــدیون في معظمهـــا   عـــدم اإلنح�ـــاز ولم تجـــد لهـــا حلوًال. وهـــذه اـل

ــاخنة و  ــراعات ســ ــئ عن صــ �اردة �انت تثیرها الدول الكبرى  ناشــ
 الصراعات.  خت�ار هذه وتجعل من دول العالم الثالث ساحات إل 

وعندما نتأمل في أحوال دول العالم الثالث و��ف أن الدیون 
ــا   ــال�ـــة لجـــاز لنـ ــه �ـــاتـــت أرقـــامـــًا خ�ـ التي تتراكم على �عض دوـل

ســـتعماله �ســــالح إ قتراض �أن ســـالح الدیون هو الذي ســـیتم اإل 
 هذه الدول في حق�ة التسعینات. ضغط على  

غن�ة  أما الطرف الذي ســــــ�مارس هذا الضــــــغط فإنه الدولة ال 
ول�س الدولة القو�ة، �معنى أن اإلتحاد السوف�اتي خرج من حل�ة  
الدول التي �مكن أن تشــــــــــــــكل نقـطة جذب �ـما �انت الـحال في  
الســــــتینات وذلك �ســــــبب ظروفه الماد�ة الكثیرة الصــــــعو�ة والتي  

لتراجع التدر�جي عن العقیدة المار�ســـ�ة في ســـبیل ا   إلى تضـــطره 
 مواجهة مشاكل الفقر. 

التوضـــــــــــــ�ح �جوز القول إن حرـ�ة ـعدم اإلنحـ�از  وزـ�ادة في  
سـتجد نفسـها أمام واقع جدید وهو أن اإلنح�از �مفهومه التقلیدي  
الـقد�م ســـــــــــــیتغیر و�حـل محـله اإلنحـ�از �مفهوم جـدـید تغـلب فـ�ه  

 حة الس�اس�ة. على المصل  قتصاد�ة اإل المصلحة 
قتصـاده  إ ن یتمیز مَ   ولن �كون قو�ًا في دول العالم الثالث إالّ 

ــرف النظر عن الدیون التي تثقل �اهله. فالدولة  �أن  ه قوي �صـــــــــ
قتصــــــــــــادها قو�ًا ال تؤثر علیها الدیون في حین أن  إ والتي �كون  

ــتمر قو�ة إذا �انت فقط  الدول ال تملك اإل  ــاد القوي ال تســـــ قتصـــــ
 لمال. تملك الكثیر من ا 

نطـ�اـعات �خرج بـها المرء عـندـما یـتأـمل في  ی�قى أن ـهذه اإل 
رة األخیرة لقمــة عــدم اإلنح�ــاز في بلغراد وهي  نتــائج أعمــال الــدو 

القـمة التي طـغت فیـها قضــــــــــــــ�ة اـلدیون، التي تثـقل ـ�اـهل معظم 
ــا�ا ذات أهم�ة �برى على الصـــعید  دول العالم الثالث، على قضـ

ــكري. ولكن الرئ�س  ــي والعسـ ــ�اسـ ــني م�ارك عندما طرح  السـ حسـ
وطأتها أكثر�ة الدول األعضاء في  تحت مسألة الدیون التي تئن  

حر�ة عدم اإلنح�از فعلى أســـــــاس أنه مثلما أن شـــــــعار المرحلة  
الماضـــ�ة �ان ال صـــوت �علو على صـــوت المعر�ة فإن شـــعار 

خت�ارًا، ال قضـــــ�ة إ ضـــــطرارًا ال  إ المرحلة المقبلة �جب أن �كون، 
لدیون، ألن عدم حل هذه القضــــ�ة معناه أن  تتقدم على قضــــ�ة ا 

ســـــــــــــة.  حر�ة دول مفلِ   إلى اإلنح�از �مكن أن تتحول حر�ة عدم  
ــا�ا ذات   ــتط�ع أن �ســـجل رأ�ًا في قضـ ــًا ��ف �سـ ومن �ان مفلسـ

 أهم�ة دول�ة. 



305 
 

ولكن صـــــرخة الرئ�س م�ارك ال تعني أن معســـــكر األغن�اء  
صـلحة  في العالم سـ�حل مشـاكل دیون العالم الثالث. ولكن من م 

ـس�اـسة جدیدة   �الدیون هؤالء األغن�اء أن یبدأوا مع الدول المثقلة 
وجدولة الدیون ال�اق�ة �فائدة  تقضـــي �إســـقاط نصـــف هذه الدیون 

 �س�طة ألن الفوائد العال�ة معناها أن هذه الدیون لن تنتهي. 
والقول �أن من مصــــــــــلحة الدول الصــــــــــناع�ة أن تفعل ذلك  

همها على اإلطالق هو أن  حقائق موضــــوع�ة لعل أ   إلى �ســــتند 
حــد   إلى تمعــات �صــــــــــــــل بهــا ال�ــأس د مج الــدیون �مكن أن توجِّــ 

عتماد الس�اسة التي ط�قتها الثورة  إ   إلى التطرف و�قودها التطرف 
وفي لبنان وهي ـس�اـسة الرهائن التي تأكد أنها   إیران في   اإلیران�ة 

 تؤذي �الفعل. 
ومن دون إ�جــاد حلول لمشـــــــــــــكلــة الــدیون قــد یتحول �عض 

ــ�ع  ر  ــناع�ة الســــــــ لدول  رهائن في عدد من ا   إلى عا�ا الدول الصــــــــ
 المثقلة �الدیون. 

 ودعونا نتساءل: 
ــل  ــكلة دیون تصــ ــتحل الدول النام�ة مشــ   1320  إلى ك�ف ســ

 مل�ار دوالر؟ 
لعل القمة المقبلة للدول الصـــــــناع�ة الســـــــ�ع في العالم تعتبر  
ــألة جزءًا من جدول أعمالها مخافة أن یؤدي التجاهل  هذه المســـــ

الدول  ضــــــــطراب دولي ال مثیل له یتحول ف�ه مواطنو هذه إ   لى إ 
ــدول   إلى  ــل اـل ــات داخـ ــادرون دولهم في مهمـ ــا �غـ ــدمـ ــائن عنـ رهـ

مصـــــــــر مرورًا بتســـــــــعین دولة    إلى المثقلة �الدیون من بنغالدش 
عة على ثالث قارات. و�ذلك یتم تســــــــدید الدیون  على األقل موزَّ 

 على طر�قة مقا�ضة الرهائن. 
ن اـلدول الصــــــــــــــناعـ�ة الكبرى، وـ�اـلذات و�ذا حـدث ذـلك تكو 

عتبرت حر�ـة  إ قترفـته عـندمـا إ دة، ـتدفع ثمن خطـأ الوالـ�ات المتحـ 
عدم اإلنح�از عند والدتها في الخمســـــینات تجمعًا �جب ضـــــر�ه 

عتـ�اره تـ�ارًا ـقد �فـید في األـ�ام الصـــــــــــــعـ�ة. ولو أن ـهذا  إ ـبدًال من  
كــان  التجمع لقي رعــا�ــة الوال�ــات المتحــدة ومن معهــا وحولهــا ل 

 أفضل في العالم.  اإلستقرار 
  إلى هو القضـــــ�ة المطلو�ة �النســـــ�ة  اإلســـــتقرار ولكن هل أن  

ــدور في   ــة واألهم التي تـ ــدول المهمـ ــة اـل ــدة و�ق�ـ ــات المتحـ الوال�ـ
 فلكها؟ 

 والرد على ذلك هو نعم وال في الوقت نفسه. 

 1989) سبتمبر( أیلول18 –لندن ". التضامن" مجلة

     

 القّذافي تاتشر و  ل بیندَ مسلسل الثأر المت�ا

ــا وحُ  ــان�ـ ــد كْ بین بر�طـ ــّذافي معمرم العقیـ جرح عمیق   القـ
ناشــئ عن حادثة وقعت ذات یوم قبل �ضــع ســنوات �القرب  
من مبنى الســــفارة اللیب�ة في لندن وذهبت ضــــحیته شــــرط�ة  
بر�طان�ة أصــــرت الحكومة البر�طان�ة على أن أحدهم أطلق 

 مبنى السفارة.على الشرط�ة الرصاص من إحدى نوافذ 
  ل�ة والعشــــــــائر�ة ردت حكومة الســــــــیدةبَ وعلى الطر�قة القَ 

ــر على الحادثة، أي �معنى آخر أنها أخذت  مارغر�ت تاتشـــ
 بثأر الشرط�ة.

و�دًال من أن �كون الثأر منطق�ًا فإن الذي حدث هو أن 
ت تأمین تســـهیالت لطائرات أمیر��ة  لالحكومة البر�طان�ة تو 

لد ر�غان �أن تشـــــــــن هجومًا على أمر الرئ�س الســـــــــابق رونا
ــدها نفإنتقا القّذافيلیب�ا وتدك مقر العقید  ها  ذَّ مًا لعمل�ات ضـ

 دعاء الرئ�س األمیر�ي.إعلى حد  القّذافي
وعندما فعلت حكومة تاتشـــــــــــر ذلك فل�س فقط مســـــــــــایرة  
للرئ�س ر�غـان و�نمـا على أســـــــــــــــاس أن الطـائرات األمیر��ـة  

قم لبر�طان�ا أ�ضــــــــــًا ســــــــــتنت  القّذافيالتي ســــــــــتدك مقر العقید 
یرلـندي،  اللیبي للج�ش الجمهوري اإل الُحْكم�ســـــــــــــــبب مؤازرة 

ــذـین ـ�ـقومـون ـبـتـفجــیرات   ــدـیـین الـــــ ــد اـلـثورـ�ـین اإلـیرـلنـــــ وـتزو�ـــــ
 �السالح والمال.ت داخل بر�طان�ا، �غت�االو 

ومن هنـا القول إن الثـأر البر�طـاني لم �كن منطق�ـًا ألن 
 .النزف من جدید إلىالجرح الذي لم یندمل عاد 

�عــــد  القــــّذافيوعمًال �قــــاعــــدة الثــــأر فــــإنــــه �ــــات للعقیــــد 
ممنوحـة للـطائرات األمیر�ـ�ة التي ر�ـطانـ�ة الالتســــــــــــــهیالت الب

ــة إ  عتـــدت على مقر الرئ�س اللیبي، الكثیر في عنق حكومـ
 تاتشر.

م اللیبي و�ضـــــــــــــــفاء المزـ�د من كْ ولكن التوجـه الجـدـید للحُ 
ــل�م العقید  القّذافي المرونة مع حلول الذ�رى العشــــــــر�ن لتســــــ

على أســــــــــــــلوب التعــامــل مع الــدول األخرى و�ــالــذات  الُحْكم
اللیبي �شـــــاكســـــها و�ســـــتفزها، فرضـــــا   الُحْكمل التي �ان  الدو 

 عت�اره بدا�ة مصالحة تستهدف التعا�ش.إ واقعًا جدیدًا �جوز 
وفي ســــــ�اق هذا الواقع �انت الم�ادرة اللیب�ة �المشــــــار�ة  

 126لـــذي �ضــــــــــــــم تحـــاد البرلمـــانیین الـــدولي اإفي مؤتمر 
 برلمانًا، والذي تم عقده قبل أ�ام في لندن.

وـ�دًال من أن تتلقف حكوـمة ـمارغرـ�ت ـتاتشــــــــــــــر المـ�ادرة  
ل الثأر فإنها وترى فیها المناســــــــــــ�ة الجیدة لوقف عمل�ة ت�ادُ 

ن الحظ سْ �ة. ولكن من حُ تصرفت �ما �عكس روحًا غیر طیِّ 
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أن طب�عة  أنه تم تدارك األمر في اللحظة األخیرة مما �عني 
الفترة   اللیب�ة مرشـــــــــحة للتحســـــــــن في -العالقات البر�طان�ة 

 المقبلة.
ومـا حـدث هو أن الحكومـة البر�طـان�ـة ت�ـاطـأت في منح 

ل لیب�ا في المؤتمر البرلماني لتأشـــــیرة للوفد اللیبي الذي �مثِّ ا
ــارك الوفد اللیبي في المؤتمر منذ  الدولي. و�دًال من أن �شــــــ

وصـــــــــــــــل متــأخرًا و�عــدمـا �ـانــت   تتــاح�ــة فـإنـهفالجلســـــــــــــــة اإل
 ات بدأت.جتماعاإل

ــار ولقد تصـــــــرفت ا لحكومة البر�طان�ة على النحو المشـــــ
إل�ه �الطر�قة التي تصـرفت الوال�ات المتحدة عندما رفضـت  

نیو�ورك لحضــــــــور   إلىمنح �اســــــــر عرفات تأشــــــــیرة دخول 
 أعمال الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة.

ــالـتـیْـ  ــانـي واألمـیـر�ـي ن الـبـر ن أن الـمـوقـفـیْـ وفـي الـحـــــ �ـطـــــ
ــتغر�ان ألن  في لندن ال �عني  المؤتمر البرلماني  إنعقادمســـــــ

ــة.  ــا على أرض دول�ـ ــا و�نمـ ــان�ـ ــد على أرض بر�طـ ــه ینعقـ أنـ
ــ�ة  الجمع�ة العموم�ة التي ال تعني   إلىكذلك الحال �النســــــــــ

هـا في المقر الخـاص �ـاألمم المتحـدة أنهـا تنعقـد على إنعقـاد
. وهذه الصــــــــــفة تزول أرض أمیر��ة و�نما على أرض دول�ة

ك مستأنسین �القاعدة  ن. ونقول ذلیْ جتماعن اإلنتهاء �ل مِ إ�
أرض أي ســـــــــفارة في أي بلد هي أرض   أن التي تؤ�د على

تــا�عــة للبلــد الــذي تمثلــه الســــــــــــــفــارة ول�س للبلــد المقــامــة ف�ــه  
عتـ�ار أن أخـذ في اإلنـنا عـندمـا نقول ذـلك نـ االســـــــــــــــفارة. �مـا 

منح التأشــــــــــــیرة للوفد اللیبي  الحكومة البر�طان�ة ت�اطأت في
حین أن الحكومــة األمیر��ــة لكنهــا في النهــا�ــة منحتهــا في 

 ح التأشیرة لعرفات.ستمرت على موقفها في رفض منْ إ
ولكن الت�اطؤ ثم منح التأشــــیرة عالمة مشــــجعة على أن 

 إلىوصل    القّذافيل بین تاتشر والعقید مسلسل الثأر المت�ادَ 
ن قــد تشــــــــــــــهــد في المــدى البلــدیْ نهــایتــه، وأن العالقــات بین 

ب�ع الـذي حـدث بین مصــــــــــــــر القر�ـب تطب�عـًا من النوع التط 
ولیب�ا. وللمناســــ�ة نقول �صــــ�غة التســــاؤل، وهل �ان هنالك 

ــري مَ  ــرعة أن یتم التطب�ع المصـــ اللیبي  -ن یتوقع بهذه الســـ
 اللیبي قر��ًا؟ -لكي نست�عد حدوث التطب�ع البر�طاني 

ــارة  ــار  إلىوت�قى اإلشـــــــــــــ �ــة لیب�ــا في المؤتمر أن مشـــــــــــــ
وفود على قبول عضــــــــــــو�تها  105البرلماني الدولي وموافقة  

إقرار هذه   إلىهي أ�ضـــــــًا مؤشـــــــر  21ظ متناع وتحفُّ إمقابل 
البرلمانات �حق لیب�ا في أن تختار الصــــــــ�غة المناســــــــ�ة لها 

ومثل  .للعمل البرلماني وهي صـــــ�غة "مؤتمر الشـــــعب العام"
انــب لیب�ــا �ظــاهرة المجــالس هــذا اإلقرار �قــابلــه إقرار من جــ 

ي أن �كون لهــا مجلس نواب من الن�ــاب�ــة و�حق أي دولــة ف

دون أن تنطبق عل�ه األحكام التي حواها الكتاب األخضـــــــر 
 ومنها أن المجالس الن�اب�ة تدجیل ال تمثیل.

اللیبي  الُحْكمســـتدارة نحو المرونة في وهكذا تتواصـــل اإل
لتي �انت دروســــــــًا خت�ارات ا�عد ســــــــنوات من التحوالت واإل

ــتكو من المؤ�د أن اإل ــتفادة منها ســــ ــنوات ســــ ن �بیرة في الســــ
 المت�ق�ة من القرن العشر�ن.

 1989) سبتمبر(أیلول  25 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 حقائق الحل العر�ي 

ــلت إل�ه اللجنة  من الم�كر الجزم �أن الحل الذي توصـــــــــ
الدقة والســــــــرعة التنفیذ �  إلىالثالث�ة العر��ة ســــــــ�أخذ طر�قه 

، لكن من المؤ�ــد أن هــذا الحــل هو الحــل الــذي ینالمطلو�ت
 ال حل غیره.

العز�ز  وأهم�ة الحل الذي توصل إل�ه الملك فهد بن عبد
جدید أنه الحل  والملك الحســـــن الثاني والرئ�س الشـــــاذلي بن

الذي یندرج تحت صــفة ال غالب وال مغلوب. �ما أنه الحل 
ــجم مع التوجه الج ــاكل الذي ینســـ دید نحو إ�جاد حلول للمشـــ

على  الحكمــةه الواقع�ــة التي تتغلــب فیهــا العــالقــة وهو توجــُّ 
 نشغال �حساب الر�ح والخسارة.اإل

ومثـل �ـل الحلول التي یتم التوصـــــــــــــــل إلیهـا عنـد �حـث  
المســــــتعصــــــ�ة والكثیرة التعقید والتشــــــا�ك فإن الحل األزمات 

فـیذ. ومن التن إلىرعـاـ�ة �ي ـ�أخـذ طر�ـقه  إلىالعر�ي �حـتاج 
ــة الخطوة األُ  ــذ وحتى الخطوة لحظـــ ولى على طر�ق التنفیـــ

نتكاســـات الكثیرة لكن ذلك ال �عني أن المتقدمة ســـتحدث اإل
 الحل لن یوضع موضع التنفیذ.

اـلدولي. بـل  -العر�ي  أنـه الحـلفي وقوة هـذا الحـل هي 
ولى التي �كون فیهــا حــل عر�ي �حظى بهــذا لعلهــا المرة األُ 

ســــــــــــــتطــاع إولو �ــان الحــل دول�ــًا لمــا �ــان التــأییــد الــدولي. 
 ستقطاب تأیید األطراف العر��ة �مختلف توجهاتها.إ

وقبــل هــذا الحــل �ــانــت هنــاك مســـــــــــــــاجالت بین الــذین  
ــذین یرون أن التـــ  ــل و�ین الـ ــب الحـ ــادون بتعر�ـ ــل هو ینـ دو�ـ

ــد أن تنتهي األمور  ــدوى. ولم یتوقع أحـ ــذا  إلىاألكثر جـ هـ
هنــا قــد �جوز القول إن  منو المزج بین التعر�ــب والتــدو�ــل. 

الحــل العر�ي لألزمــة اللبنــان�ــة محروس دول�ــًا. �مــا أنــه قــد 
�جوز القول إن اإلرادة الــدول�ــة لصــــــــــــــ�غــة الحــل في لبنــان 
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 مقبولة عر��ًا.
لحــــل مخــــاطر التخر�ــــب  ومثــــل هــــذا األمر یوفر على ا

الدول�ة وهو ما �حتاجه الحل لكي یولد ثم لكي �صـــــــــــــمد ثم  
 .لكي یوضع موضع التنفیذ

و��قى أن الحل العر�ي للمسألة اللبنان�ة ما �ان لیتم لوال 
 حدوث المفاجآت اآلت�ة:

قتنع �عد أر�ع عشـرة سـنة  إالسـوري  الُحْكماألولى هي أن  
شـــأنًا داخل�ًا ســـور�ًا.   دول�ة ول�س -�أن لبنان مســـألة عر��ة 

الســـــــــوري یتعامل مع لبنان على  الُحْكموقبل هذا الحل �ان 
إ�جاد  إلىل ذلك فإن الذین �ســـــعون ن أجْ هذا األســـــاس، وم

حلول �انوا یتعثرون ومن هؤالء ســــــــعي اللجنة الســــــــداســــــــ�ة 
 برئاسة وز�ر خارج�ة الكو�ت الش�خ ص�اح األحمد.

أن  إلىي یتطلع الســــــــــــــور  الُحْكمقتنـاع فـإن اإلو�عـد هـذا 
ــر�كون تعامله مع لبنان مثل تعامُ  ــودان.  مع  ل مصـــــــــ الســـــــــ
�عتبر ضـــــــــمنًا أح�انًا، وفي وللتذ�یر فإن الحاكم المصـــــــــري 

أن الســــودان إمتداد ســــ�اســــي لمصــــر ن �عض األح�ان،  العلَ 
أي قرار، �ما أنه  إتخاذالسـودان عند وفي إسـتطاعته تمثیل 

یرى أن التعامل مع السـودان �جب أن یتم من خالل مصـر 
 ول�س م�اشرة.

المفاجأة الثان�ة هي أن العماد م�شــــــــــال عون تخلى عن 
ــترات�ج�ة و اإل ــرف  ختا�ســــ ر التكت�ك، أو �معنى آخر أنه تصــــ

على الطر�قة التي تعامل بها �اســـــــــــر عرفات مع القضـــــــــــ�ة 
نتـقل من موقع إن عرفات الفلســــــــــــــطینـ�ة. وعـند الـتأمل نجـد أ

نتقال نهائ�ًا،  موقع المحاور من دون أن �كون اإل إلىالثائر 
الخیوط التي تعیـــده   �عض�معنى أن عرفـــات الرئ�س أ�قى 

ئ الجماهیر الفلســـــطین�ة ضـــــد الحلول عرفات الذي �عب  إلى
ــیها م حل�ًا. �ما أنه عند التأمل نجد أن ر الواقع�ة التي یرتضــ
ــال عون الذي ــة حوله إ العماد م�شـ ــتقطب جماهیر عر�ضـ سـ
موقع �أخذ �الواقع�ة مع  إلىنتقل إألنه یرفع شــعار التحر�ر 

الخط  إلىالمحــــــافظــــــة على خ�ط رف�ع �عود من خاللــــــه 
ــدد عت�ار أن الظروف مع األخذ في اإلونقول ذلك   .المتشــــــــــ

ــیته هي غیر  ــها عرفات وقضــــــــــ ــوع�ة التي �ع�شــــــــــ الموضــــــــــ
ما �طرحه من م�شــــال عون و   ع�شــــها العمادالظروف التي �

أفكار، �معنى أن قوة العماد عون في تشــدده وأنه إذا أســقط  
ســــــــــــــتطاعته العودة إل�ه مرة  إهذا التشــــــــــــــدد مرة ال �عود في 

 خرى.أُ 
ن قـــادة اللجنـــة الثالث�ـــة تحلوا والمفـــاجـــأة الثـــالثـــة هي أ

فتراض �ــأنهم إ�ــالصــــــــــــــبر وطول ال�ــال �عــدمــا �ــان هنــالــك 
نها�ة. والذي جعل   ما ال إلىســ�ضــ�قون ذرعًا ولن �صــبروا 

هؤالء �صــــــــــــــبرون هو التـــأییـــد الـــدولي المؤثر للمهمـــة التي 
ــا �عـــد التعثر األول للجنـــة أبـــدت الـــدول الكبرى   �قومون بهـ

ــفها و�ان ذلك تأییدًا لمع ــتأنفت  أســـ ــعي. وعندما اســـ اودة الســـ
ــلت إلیها تزاید   ــ�غة التي توصــ اللجنة مهمتها ووضــــعت الصــ

بر لمـا �ـان حـدث �ـل التـأییـد الـدولي لهـا. ولوال هـذا الـصـــــــــــــ 
 ذلك.

ی�قى أ�ضـــًا أن الحل العر�ي هو من النوع الذي یرضـــي  
الســــــــــــــوري من دون أن یزعج الطرف اللبنــاني الــذي  الُحْكم

من دون أن یدفع بهذا الطرف �مثله العماد م�شــــــال عون، و 
ل ذلك فال وضــــــــــــــع فیتو علـ�ه، ومن أجْـ  إلىالدولي أو ذاك 

ا �ــان التنفیــذ  موجــب لعــدم تنفیــذه �صــــــــــــــرف النظر عمــا إذ
 سر�عًا أم �طیئًا.

تلـك هي حقـائق الحـل العر�ي للمســـــــــــــــألـة اللبنـان�ـة التي 
عنــدمــا �ــاتــت تؤرق األمن العر�ي فــإن قــادة اللجنــة الثالث�ــة  

العز�ز والمـلك الحســــــــــــــن الـثاني والرئ�س   عـبد المـلك فهـد بن
رتأوا الحزم وطالبوا �الضــمانات المكتو�ة إالشــاذلي بن جدید 

 الحل العر�ي... هو خش�ة الخالص. تفقوا على أن�و 
... وهذا ما فهمناه من وز�ر الخارج�ة الســعود�ة األمیر 

بهم  لتقینا إســعود الف�صــل ومن األخضــر اإلبراه�مي عندما 
 .1989) سبتمبر( أیلول 16السبت  في جدة یوم

ــل  ... وفي ذلــك الیوم أقلع الحــل العر�ي. وهو یواصـــــــــــــ
 واآلمال والتمن�ات.رحلته المألى �المخاطر 

 1989) أكتوبر( تشرین األول 2 -لندن ". التضامن" مجلة

     

             صراع على الحل العر�ي بین 
 الطائف وطهران 

هم أســ�اب شــخصــ�ة فإنه  ســتثناء المرضــى أو الذین لدیإ�
 إجتـماعب عن ل�س من حق أحـد من النواب اللبـنانیین التغیـُّ 

 الطائف.
ــذا اإلل�س من حقهم ذلـــك أل ــاعن هـ ــْ  جتمـ ل هو من أجـ

المواطن اللبناني الذي �كتوي منذ أر�ع عشـــــــــــرة ســـــــــــنة بنار  
 حرب مزقت أوصاله.

ــُّ  ــاعب عن اإلول�س من حقهم ألن التغیــ یثیر في   جتمــ
 السبب.النفس الحیرة عن 
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ــئًا عن إ فإذا �ان التغیُّ  ــدر عن ب ناشـــ عتقاد �أنه لن تصـــ
نتائج حاســـــمة فهذا یوجب علیهم المشـــــار�ة وذلك  جتماعاإل

 النتائج حاسمة �عض الشيء. جعل لمن أجْ 
ب عن نســــــــــــــجــام مع مبــدأ التغیــُّ إب هو و�ذا �ــان التغیــُّ 

 إجتمـــاع إلىلوزان  إجتمـــاعات خـــارج لبنـــان من جتمـــاعـــ اإل
 في الطائف حالة مختلفة تمامًا. جتماعإلالكو�ت، فإن ا

حتجاج على �عض النقاط  اإلب هو و�ذا �ان سـبب التغیُّ 
أو التحفظ على ال�عض اآلخر فهذا أ�ضــًا یوجب المشــار�ة 

حتجــاج و�تم تســــــــــــــجیــل ذاك التحفظ أمـام لكي �قــال هـذا اإل
 الجم�ع.

عت�ـــــار أن معظم مـــــا یتخـــــذه �بیر  ومع األخـــــذ في اإل
المنطق    إلى�مون إده من مواقف �ســــــــــــــتند الغائبین العمید ر 

الطائف  إجتماع�ا�ه عن أن غ وتن�ع من ضـــــــــمیر حي، إالَّ 
أمر ال �قره عل�ـــه أحـــد. ذلـــك أن المنطق �فرض عل�ـــه أن 
�كون بین الذین حضــروا ألن صــحته جیدة وألنه قادر على 

 السفر من دون أي مشقة.
 نســــــــــحاباإلدة و اراءه في مســــــــــألة الســــــــــ�أذلك أن    �لىو 
 اإلحتاللي والحقوق والواج�ات واإلصـالح والدسـتور و السـور 

خرى �ثیرة.. إنما هي آراء توجب عل�ه ر أُ اإلســـــــــرائیلي وأمو 
ــتها في  ــترك فیها النواب إجتماعمناقشـــــــــــ ــم�ة �شـــــــــــ ات رســـــــــــ

 اللبنانیون ول�س من خالل التصر�حات وأحادیث صحاف�ة.
ــألة اللبنان�ة یثیر الكثیر  ــح�ح أن الحل العر�ي للمســ وصــ

وأنـه ل�س الحـل المثـالي الـذي �حقق لكـل طرف   من الجـدل
أي حال الصـــ�غة المثال�ة على صـــعید   أنه في  ما یر�ده، إالَّ 

الطـــائف، �مـــا  إجتمـــاعالواقع�ـــة. و�ـــدرك الـــذین غـــابوا عن 
یــدرك الــذین شــــــــــــــــار�وا، أن الزمن الــدولي الراهن هو زمن 

 الحلول الواقع�ة ول�س الحلول المثال�ة.
ــألــة اللبنــان�ــة لم �كن  ن الحــل العر�ياذلــك  �لىو  للمســـــــــــــ

ــهل و�ذا   ــر اإلبراه�مي أن ینوب  إ�األمر السـ ــتطاع األخضـ سـ
عن وزراء خــارج�ــة المملكــة العر��ــة الســــــــــــــعود�ــة والمغرب 
ــیرة العذاب التي واجهها  والجزائر في أن یروي ذات یوم مســ

الحل الذي   إلىقبل أن تتمكن اللجنة الثالث�ة من التوصـــــــل  
العر�ي ســ�جد نفســه أمام مســیرة  فإن المواطن   توصــلت إل�ه،

 عذاب ال مثیل لها في تار�خ العمل الس�اسي العر�ي.
النواب اللبنـــــانیین تم خـــــارج المملكـــــة  إجتمـــــاعولو أن 

ب ر�ما مبررًا ألســـ�اب أمن�ة أو العر��ة الســـعود�ة لكان التغیُّ 
ــاس أن اإل ــكل�ات. وما دام  جتماععلى أســــــ لن یتجاوز الشــــــ

في الســـــــــــــعود�ة  جتماعاإل نعقادإوى منه. لكن كذلك فال جد
معناه أن الضـــــــــــــمانة األمن�ة موجودة �ما أن الملك فهد بن 

ــألة اللبنان�ة على عاتقه لو  عبد العز�ز ما �ان ل�أخذ المســــــــــ
 كان األمر سی�قى في إطار الشكل�ات.

 إجتماعإن غ�اب ر�مون إده والرئ�س �امل األسـعد عن 
فهوم، أو و أمرًا غیر مالطـائف وهمـا في صــــــــــــــحـة جـیدة یـبد

أنه ی�قى أكثر إخالصــًا من موقف  فلنقل أنه غیر مقنع، إالَّ 
ــذین هم من دُ  ــة الـ ــان�ـ ــاء الحرب اللبنـ ــاة الحـــل �عض زعمـ عـ

ختاروا إالذین   -�الذات ولید جنبالط ونب�ه بري  -الســــوري 
طهران عن طر�ق دمشـــــــق في الوقت الذي �ان  إلىالتوجه 

الحـد األدنى.  ف اإلتفـاق علىاللبنـانیون �حـاولون في الطـائ
تتهجم على  اإلیران�ةوفي الوقت الذي �انت وسائل اإلعالم  

حتضنت أول محاولة عر��ة  إالمملكة العر��ة السعود�ة التي  
 جد�ة وواقع�ة للمسألة اللبنان�ة.

وصــــــــــــــح�ح أن مثــل هــذه الخطوة مزعجــة وقــد تعني أن 
ــده بین الحل العر�ي من جهة  ــ�كون على أشـــــــ ــراع ســـــــ الصـــــــ

ــة إالَّ لحلول األخرى وا ــان�ـ ــة ثـ ــل العر�ي هو  من جهـ أن الحـ
طمئنان  إالذي ســـــــــ�فوز في النها�ة، شـــــــــرط أن �كون هنالك  

الســـــــــــوري �الضـــــــــــمانات التي أعطاها للجنة  الُحْكمد تقیُّ   إلى
الثالث�ـة. ونقول ذـلك على أســــــــــــــاس أنـه عنـدمـا تكون رموز  

  بالشـــرع�ة مجتمعة في المملكة العر��ة الســـعود�ة فهذا یوجِّ 
ل الســـــــــوري في لبنان، و�الذات ولید جنبالط  على رموز الح

ونب�ه بري، أن ینتظرا مع اآلخر�ن والدة الحل العر�ي ول�س 
طهران عبر دمشــــــــــــــق للتشــــــــــــــو�ش أو بهــدف   إلىنتقــال اإل

 إجهاض المسعى الشرعي.
ــذین  ــل العر�ي هي في صــــــــــــــبر الـــ و��قى أن قوة الحـــ

ــَبر ظف�ســــهرون عل�ه. والمثل الشــــعبي �قول مَ  ن ر ومَ ن صــ
 ر.فَ �َ  لجَّ 

 1989 )أكتوبر( تشرین األول 9 -لندن ". التضامن" مجلة

     

                 ال خوف على الخطة العر��ة 
 وال خوف منها

قرارات ووجهات نظر تكتســــــــــــب صــــــــــــفة الموقف   لكهنا
 الذي ال عودة منه.

وقد �حدث أن هذه القرارات أو وجهات النظر تصـــــــطدم  
من ذاك لكن ذـلك  برفض من جـاـنب هـذا الطرف أو معـاـندة



309 
 

 ال �عني أن إعادة النظر في شأنها واردة.
ــًا شـــــــيء من الت�اطؤ من جانب �عض   وقد �حدث أ�ضـــــ

أن ذلك ال �عني أنه ســــــــیتم    األطراف في إعالن الموافقة إالَّ 
ألن األطراف المعن�ة أو   صــــــــــــــرف النظر عن هذه القرارات

ــها لم یوافق على هذه القرارات، وال �عني أن وجهات   �عضــــــــ
ظر ســــتصــــ�ح مجرد وثائق أو �لمات مكتو�ة على الورق  الن

ألن هــــذا الطرف أو ذلــــك من أطراف األزمــــة التي تــــدور  
حولهـــا وجهـــات النظر �ـــانـــت على جـــانـــب من الت�ـــاطؤ أو 

 الالم�االة.
نظر �ثیرة من النوع  وقــد تكون هنــاك قرارات ووجهــات

 242أن الحاضـــر في ذهننا هو القرار    الذي نشـــیر إل�ه، إالّ 
ــراع العر�ي في ـشـــــــــــ   -أن أزمة الشــــــــــــرق األوســــــــــــط والصــــــــــ

ــة  598اإلســــــــــــــرائیلي، والقرار  ــالحرب العراق�ـــ  -المتعلق �ـــ
 .اإلیران�ة

ــدور القرار   �ان  242وللتذ�یر �مكن القول إنه عند صـــــــ
ن عــارض ب وهنــالــك مَ حــَّ ر  نل متفــاوتــًا. فهنــالــك مَ عْــ رد الفِ 

ــال هــذا القرار ن توعــَّ ن تحفظ وهنــالــك مَ وهنــالــك مَ  د �ــإفشـــــــــــــ
 ة فجلس ینتظر لحظة الحسم.ر ستبدت �ه الحیإن اك مَ وهن

لكن هـذه المواقف لم تغیر شــــــــــــــیـئًا من األمر حـیث إن و 
ســـــتمر على الصـــــ�غة التي تم وضـــــعه فیها من دون إالقرار 

حاله من دون أن تؤثر على ستمر القرار على  �أي تعدیل، و 
ــالت �غزارة في   فبنوده العواـصـــــــ  والحروب والدماء التي ســــــ
 قة.أكثر من منط 

ولقد صـمد هذا القرار لسـبب أسـاسـي وهو أن أهل القرار 
تفقوا عل�ـه. وعنـدمـا یتفق هؤالء على شــــــــــــــيء فهـذا إالـدولي 

معنــــاه أنــــه �جــــب أن یتحقق من دون أن تؤثر على ذلـــك 
ــراعات الحادة بین الدول الكبرى  الخالفات العاد�ة أو ا لصــــــــــ
 التي هي أهل القرار.

لم  242القرار  تفق أهــــل القرار الــــدولي علىإوعنــــدمــــا 
�شــــــــــغلهم على اإلطالق أن هذا الطرف ســــــــــیوافق وأن ذلك 
الطرف سیرفض، ولم �شغلهم ذلك على أساس أنهم �عرفون 
أن الموافقة ســــتكون شــــاملة وأن الذي یرفض الیوم ســــیوافق 

 ي وقت الحق على أي حال.غدًا أو ف
ومرت ســـنوات قبل أن �حدث قبول نســـبي ثم قبول شـــ�ه  

. وعـندـما نـتأـمل في خر�ـطة الصــــــــــــــراع 224إجـماعي ـ�القرار 
ــرائیلي نجد أن �ل الخطوات تتخذ من القرار  -العر�ي  اإلسـ

ــر�ع في تنفیذ الحلقات وأنه إذا �ان ال �حدث تقدُّ  242 م ســـــــــ
ق الذي تم بین أهل القرار المعقدة في هذا الصراع فإن اإلتفا

 الدولي قضى بهذا التمهل.

 في شــــــــأن  �قال أ�ضــــــــاً  242وما �قال في شــــــــأن القرار  
الـذي جـاء نت�جـة إجمـاع دولي إزاء موضــــــــــــــوع  598القرار 

 .اإلیران�ة -الحرب العراق�ة 
ل  ي رفض ثم تر�ـث ثم تمهـَّ یرانوعلى رغم أن الطرف اإل

ي ســــــــــــــی�قى  یراناإل مالُحكْ ثم تـ�اطأ فإن �ل ذلك ال �عني أن  
ــ�جبر العالم على أن �عید   ــه القرار سـ على موقفه وأنه برفضـ

 النظر ف�ه.
ــه أنه  یراناإل الُحْكملیل على ذلك هو أن  والد ي وجد نفســـــ

ــرف النظر عن  598ال بد له من الموافقة على القرار  �صـــــ
 ختاره إلعالن الموافقة.إالتوقیت الذي 

وفي تـار�خ القرارات الـدول�ـة التي تصـــــــــــــــدر عن مجلس  
د لكنه لِ األمن قرارات �ثیرة �عدها منســـــي و�عضـــــها اآلخر وُ 

صــــــــمدا ألنهما  598والقرار   242ار  أن القر   لم �صــــــــمد. إالَّ 
 جاءا نت�جة إجماع دولي.

ــ�ة  ــألة اللبنان�ة �جوز   إلىو�النســــــــــ �أن   اإلفتراضالمســــــــــ
والقرار  242خطــة اللجنــة الثالث�ــة العر��ــة هي مثــل القرار 

أي أن مــا قررتــه هــذه اللجنــة ال عودة عنــه حتى إذا  598
 نتكاسات.إحدث ت�اطؤ أو حدثت 

أن التأیید   الّ ســت قرارًا دول�ًا إوصــح�ح أن هذه الخطة ل�
الذي حظیت �ه اللجنة الثالث�ة العر��ة تجعل مقارنة الخطة 

 أمرًا طب�ع�ًا. 598و 242ن �القرار�ْ 
ســـــــتطاعة  إوخالصـــــــة القول إن الت�اطؤ ال �عني أن في 

�ه مكاســب أكثر أو أفضــل، هذا الطرف أن �حقق من تصــلُّ 
العر��ــة   ةنــ أو أن الطرف الــذي یتجــاوب �ــإخالص مع اللج

 كاسب التي یر�دها.حقق الم
إن األمر مختلف تـمامًا عن هذا التصــــــــــــــور. وما �مكن  
قوله هو أن المكاسـب محسـو�ة بدقة طال وقت تبني الخطة 

 ر.ُص العر��ة أم قَ 
ن األمر مختلف تمـامـًا عن هـذا التصــــــــــــــور التي تؤمن إ

�حكم الحـذاـقة في التحلـیل أو الـقدرة على توفیر المعلومـات، 
 242العر��ــــة هي مثــــل القرار  طــــة اللجنــــة الثالث�ــــة�ــــأن خ
ــرف �ما ال 598والقرار   ــها وأن تتصـ ــتط�ع أن تر�ح نفسـ ، تسـ

 �جعلها تخسر �ل شيء.
أمـــا األطراف المعـــانـــدة غیر الحـــاذقـــة والتي تتوافر لهـــا 
اإلشـــــــــاعات أكثر من المعلومات، فإنها ســـــــــتتعب وتســـــــــبب  

 �عض الصداع لغیرها ولن تكسب شیئًا.
تقررت لتحل المسألة اللبنان�ة،  ن اللجنة الثالث�ة اوتكرارًا  

واللجنة وضـــــــعت الخطة �أســـــــاس للحل. وقد �حدث �عض  
وسـا�قة القرار  242سـا�قة القرار   إلىسـتنادًا إأننا   الت�اطؤ إالَّ 
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ــاب القرار�ْ  إلىنجـد أنفســـــــــــــــنا مطمئنین  598 ن أن مـا أصــــــــــــ
ســ�صــیب الخطة، ألنها واقع�ة ومتوازنة وألنها خطة تحظى  

 القرار الدولي.وافقة أهل �م
ن وألنهـــــا �ـــــذلـــــك فال خوف منهـــــا وال خوف علیهـــــا مِ 

ــعه هذا الطرف أو ذاك اإل نه�ار.. وال مجال ألي فیتو �ضــــــ
 علیها.

 1989) أكتوبر( تشرین األول 16 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 د م�شال عون مرونة �اسر عرفات وتشدُّ 

ــل ــر�ع�ة في  طة منذ اللحظة التي بدا فیها ممثلو الســ التشــ
لبنــان مــداوالتهم في الطــائف، بــدأت تصــــــــــــــــدر من بیروت  

 اإلرت�ـاح إلىهـا الغر�ي والشــــــــــــــرقي مواقف ال تـدعو �جنـاحیْ 
ألنـها تتســــــــــــــم ـ�التشــــــــــــــدد بینـما الـهدف من لـقاء الـطائف هو 
ــ�غة   ــاعد على تحقیق صــــ ــتها لكي تســــ إعطاء المرونة فرصــــ

 حل متوازنة للمسألة اللبنان�ة.
ــان الفتـــًا ل ن اللـــذین یت�ـــادالن  أن الطرفیْ  ت�ـــاهنإل ولقـــد �ـ

أنهــا مع  لتق�ــا حولهــا إال� إتهــامــات وجــدا نقطــة تجمعهمــا اإل
 األسف �انت نقطة سلب�ة.

وهـذه النقطـة هي الهجوم على فكرة لقـاء الطـائف والحـل 
 بتكرته اللجنة الثالث�ة للمسألة اللبنان�ة.إالذي 

لـقاء  علىأن ولـید جنبالط یتحفظ  نتـ�اهلـقد �ـان الفـتًا لإل 
الطائف ونب�ه بري یتحفظ والشــــ�خ محمد حســــین فضــــل هللا 

 یتحفظ، وفي الوقت نفسه العماد عون یتحفظ.
ونبـ�ه بري   وـقد �جوز إعتـ�ار تحفُّظ ـ�ل من ولـید جنبالط 

التوجــه   إلىوآخر�ن ینتمون  �محمــد حســــــــــــــین فضـــــــــــــــل هللا
ي أمرًا طب�ع�ًا على أســــــــــاس أن أي حل یراناإل -الســــــــــوري 

ــ�كون على ال یدخل في نطاق  شــــــــرع�ة والحلول الوســــــــط ســــــ
لســـت  ختُ إالتي  اتحســـاب الزعامة التي لكل منهم في الســـنو 

فیها الشــــــــــــرع�ة و�اتت �لمة الالشــــــــــــرع�ة هي األقوى، لكن 
ــال عون التحفظ الذي ال یبدو طب�ع�ًا هو تحفُّ  ظ العماد م�شــ

ــ�ة، منذ أن بدأت  ات الطائف،  إجتماعالذي لم یترك مناســــــــــ
 ته.فظاوسجل فیها تح إالَّ 

ســتثناء التر�یز على مســألة التحر�ر التي طرحها منذ  إو�
الـبداـ�ة العمـاد عون ـفإن المح�طین ـ�الجنرال أو المرـ�دین ـله 

ــبب الحق�قي للتحفظ والذي هو ــأن  ،ال یوضــــحون الســ أن شــ

الجنرال ســ�صــ�ح مثل شــأن نب�ه بري وولید جنبالط والشــ�خ 
لحل صــ�غة ا  إلىمحمد حســین فضــل هللا في حال التوصــل  

 الوسط للمسألة اللبنان�ة.
ــذه  ــا إزاء هـ ــد منهـ ــة ال بـ ــام وقفـ ــا أمـ ــد أنفســــــــــــــنـ ــا نجـ وهنـ
التحفظات التي تصـــــــــدر �الذات عن العماد م�شـــــــــال عون. 
وقفــة نطرح فیهــا، بینمــا لقــاء الطــائف �ــان حتى �تــا�ــة هــذه 

ــطر (یوم اإل ــر�ن األول   ̸أكتو�ر 16ثنین األســــ ) ال 1989تشــــ
تســـاؤل اآلتي: هل �عتقد  قدم، الیزال على شـــيء من عدم الت

العـماد م�شــــــــــــــال عون أن المروـنة أمر ینتقص من ـقدر أي 
 صاحب قض�ة؟

والرد على هذا التســــــاؤل هو أن المرونة تصــــــ�ح صــــــفة  
محمودة عنـدمـا �كون صــــــــــــــاحـب القضــــــــــــــ�ـة مبـدئ�ـًا ومؤمنـًا 

 �قضیته.
�اســـــر عرفات    إلىوفي هذا الصـــــدد نجد أنفســـــنا نشـــــیر 

ــاحب القـضــــــــــــ  ال یترك ر�اح   �ة الذيالذي هو نموذج لصـــــــــــ
ــفینته و�نما یتك�ف مع  ــراع ســــــــ المواقف الدول�ة تتالعب �شــــــــ
واقع الحال ومع مســـتجدات �ثیرة تطرأ على الســـاحة الدول�ة 

 �حیث �ختار المرونة في اللحظة المناس�ة.
ه للعمــل دتــ خت�ــار عرفــات للمرونــة لمــا �ــان لق�ــاإولوال 

ة  الدیبلوماســـ�الفلســـطیني تحقیق هذه المكاســـب في الجوالت  
تشــــــــهدها ســــــــاحات وخطوط   هي �أهم�ة الجوالت التي التي

 المواجهة.
لقد طرح �اسـر عرفات قبل أر�ع وعشـر�ن سـنة تصـورات  

لكن عندما حانت سـاعة  وأفكارًا تعبو�ة للقضـ�ة الفلسـطین�ة.
ن یرفع شـعار ثورة  الحق�قة بدأ ینادي �الحل الوسـط �عدما �ا

األرض  لىإحتى النصــــــر. و�دأ یرتضــــــي الدولة التي تفتقد 
 .الد�مقراط�ة�عدما �ان �صر على الدولة 

ــالـــك  ــذین تتحكم بهم  إ�ـــ  -ول�س هنـ ــاء �عض الـ ســــــــــــــتثنـ
ن �ستط�ع التشك�ك مَ   -مشاعر العداوة الشخص�ة أو الغیرة 

عـدا اـلذین  -ل�س في ـقدرة أحـد  هب�ـاســــــــــــــر عرـفات، �مـا أنـ 
المزایدة على أن حبهم لفلســطین أكثر صــدقًا  -لیهم أشــرنا إ

 ات.من �اسر عرف
لقـد مـارس عرفـات التشــــــــــــــدد عنـدمـا �ـان هـذا التشــــــــــــــدد  

ثم في  ،مطلو�ـًا. ونـادى �ـالحـل اـلذي ین�ع من فوهـة البنـدق�ـة
عتبر أن رئاسـة  إ لحظة حاسـمة من لحظات مواجهة الحق�قة 

ــ�اســـي جلدولة فلســـطین، التي لم تو  ید  د �عد، هو مكســـب سـ
 للقض�ة.

 وهذا ما نر�د قوله للعماد عون.
ـطالـ�ة ـ�التحر�ر ـ�اـنت عـند طرحـها أمرًا نرـ�د القول إن الم



311 
 

 مفیدًا ومطلو�ًا.
نتهجه م�شــال عون إذلك أن التشــدد الذي   إلىونضــ�ف 

ــاو�ًا إالّ  ــعًا مأسـ ــاعد على والدة  أفرز وضـ ــع سـ أن هذا الوضـ
 الحل العر�ي المتمثل �اللجنة الثالث�ة.

ــا أخـــذت  ولكن الم ــالتحر�ر لم تعـــد مبررة �عـــدمـ ــال�ـــة �ـ طـ
ــألة اللجنة الثالث�ة الع ر��ة على عاتقها أمر إ�جاد حل للمســـــ

 اللبنان�ة.
ــانیین   ــاء البرلمـ ــة لقـ ــه حتى لحظـ ــد �جوز القول إنـ ــل قـ بـ
اللبنانیین في الطائف �انت المطال�ة �التحر�ر أمرًا منسـجمًا  

جزءًا من مع واقع الحال، لكن هذا الشـعار �جب أن �صـ�ح 
 الماضي �عد لقاء الطائف.

ــ�ح �ذلك و  ناه�ة ومن دون أن حل محله مرونة متت�صـــــ
ــذا اإل ــاد عون مُ �عني هـ ــار أن العمـ ــه خت�ـ ــة أو أنـ ني بهز�مـ

 تراجع عن مبدأ.
نه لو �ان األمر �ذلك لما �ان زع�م مثل �اسر  اوتكرارًا  

عرفــات حقق �ــالمرونــة مكــاســـــــــــــــب مــا �ــان ل�حققهــا لو أنــه 
 رفض والتشدد والتحفظ.ستمر على الإ

أن الـذي ومـا حـدث لعرفـات نتمنى أن �كون أمثولـة. أو 
 ر.ة وأن العماد عون مطالب �أن �عتبْ بر حدث لعرفات هو عِ 

 فهل �عتبر العماد؟
نب�ـه بري   إلىوهـل یلحق �ـه اآلخرون من ولیـد جنبالط 

�ق�ة المتشــــددین    إلىالشــــ�خ محمد حســــین فضــــل هللا..   إلى
وا �أن المرونة فضــــــــیلة وأنها �النســــــــ�ة  الذین �جب أن یتأكد

 وطني. المسألة اللبنان�ة واجب إلى

 1989) أكتوبر( تشرین األول 23 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 مجرد مقارنة أم تحضیر لحالة جدیدة؟

ــدَّ  ــه على المعروف عن الرئ�س صــــــــ ــین حرصــــــــ ام حســــــــ
فه في غالمواقف المضــــــــــیئة في التار�خ العر�ي القد�م، وـشـــــــــ 

ــة الواجب والدور في إ ــار تلك المواقف عند ممارســـ ــتحضـــ ســـ
 الحاضر. 

ــدَّ   والمعروف ــ�ة إالّ أام عن الرئ�س صــــ  نه ال یترك مناســــ
نتماء القومي �ة اإلثســـــالمي وتراو�مزج بین نفحات الدین اإل

 عندما تكون هنالك مخاط�ة تار�خ�ة.  
ــدَّ  ــة  أام �ان یدرك ولعل الرئ�س صـــــــــ �عاد هذه الممارســـــــــ

نتماء �ة اإلثســـــالم وترانظرة في المزج بین نفحات اإلوتلك ال
ن �حافظ خالل عشـر�ن أسـتطاع إه �فضـل ذلك نالقومي، أل

نتماء القومي اإل دصــــــــعی ىعل ســــــــنة على العراق متماســــــــكاً 
ــكاً أو  ــعید التدین. ومن   ىعل كثر تماســـــــــــ ن إل ذلك فجْ أصـــــــــــ

موجــة التــدین المتزمــت تكســــــــــــــرت في �ــل المحــاوالت التي 
خرى ن المحـاوالت األُ أغالة التزمت. �ـما  یدي أ ىحدثت عل

المشــــــــاعر  ى�ة علقل�مالتي تســــــــتهدف تفلیب المشــــــــاعر اإل
 خرى. ألي اهالقوم�ة تكسرت 

وال �غیــب عن �ــال الــذین یتــا�عون التفــاصــــــــــــــیــل الــدق�قــة  
ام في ق�ـادتـه للعراق وفي ممـارســــــــــــــتـه لـلدور للرئ�س صــــــــــــــدَّ 

ــه على  العراق ن أقل�م�ة �بالغ الحالمین �اإلإالقومي حرصــــــ
نمــا �حــارب ن�ــا�ــة عن إنــه عنــدمــا �حــارب فــ أقوي �عرو�تــه و 

مــــة ل األجــــْ أنــــدمــــا یبني فــــانــــه یبني من متــــه العر��ــــة، وعأ
 المتطورة.  

ن أ��ف  �ضــــــــــــــــاً أكــذلــك ال �غیــب عن �ــال المتــا�عین 
جواء علمان�ة أ�عدتهم أه رفاقه، الذین ام �ان ین�ِّ الرئ�س صـدَّ 

ــالمي، ال�عث عن �عض طقوس الدین اإل ن العقیدة  ألى إســــ
 سالمي. كثر قوة �الدین اإلأال�عث�ة قو�ة �العرب و 

إنت�اه  ح�ان �ان التنب�ه �أخذ شــــــــــكل لفت وفي معظم األ
ــار الدیني ألكن �عد الواقع الكثیر التعقید الذي  حدثه االعصـ

لى الخارج �ات البد إینطلق منها   أیران و�دإالذي عصــــف �
 من غلواء خفف قلیًال لــة الــدین تأمن �عض العنــا�ــة �مـســــــــــــــ 

 . رعصادفاع ذلك اإلإنالعلمان�ة وتحد من 
ــنوات الحرب حدثت � ــأن  وفي ســ ــرات في شــ عض المؤشــ

ولى بدا لة الدین�ة. وللوهلة األُ أام �المـســـــ تمام الرئ�س صــــــدَّ إه
ــاوة الحرب التى تجعل  ن هذا اإلأ ــىء عن قســــــــــ هتمام ناشــــــــــ

�    ذا �ان هو القائد �مارس واجب الشكرإنسان و�الذات اإل
و أمتحان صـــعب إو  أي محنة أســـ�حانه وتعالى �عد تجاوز 

 واء الدین�ة. جطار األإ يمل فأ�كثر من الت
ام بتأد�ة العمرة  ومن هنا �مكن تفســـیر ق�ام الرئ�س صـــدَّ 

حتفــاالت �عیــد المولــد خــذ اإلأن تــ أمرتین وحرصــــــــــــــــه على 
ضـــــــحى و�مناســـــــ�ة  رمضـــــــان واأل و�شـــــــهر الصـــــــوم و�عیديْ 

�امها الحز�نة، �عدها الرســمي وعمقها في النفس  أعاشــوراء و 
 وفي الوجدان. 

ت ذ�راه الجدیدة یوم وقبل عید المولد النبوي الذي صادف
ول تشــــــــــــــر�ن األ 12و ه 1410ر��ع االول  12الخم�س 

ــ�ة دَّ صـــ ، �ان الرئ�س 1989كتو�ر) أ( ام �حتفل بهذه المناسـ
ــاة األ كثر تمیزاً و الیوم األأكیوم متمیز  ــة، في ح�ـــ عن مـــ

ى الذ�رى الجدیدة  إلكثار من التامل. لكنه �النسـ�ة طر�ق اإل
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تشــــــــــــــر�ن   12ول ور��ع اال 12التي حلــــت یوم الخم�س (
ــة تحـــدث للمرة األُ إاالول...)  ــه أولى، حیـــث حتفـــل �طر�قـ نـ

ها  أ لیها �قر إســـــتمع إه رســـــالة من النوع الذي تجعل الذي وجَّ 
مرة ثــان�ـــة  ولى �قرأهــا مكتو�ــة وتجعــل الــذي �قرأهــا للمرة األُ 

 وثالثة. 
لى �ـاتـب مثلي یتـا�ع �ـالحـد  إوهـذا مـا حـدث �ـالنســــــــــــــ�ـة 

ام. ف�عدما قرأت رسالة صدَّ  �سقصى من الدقة حر�ة الرئاأل
ــة. فهي المرة األُ أ الرئ�س  ــان�ـ ولى التي �قول عـــدت القراءة ثـ

ــدَّ  ـنه ل�س مجرد  أ�ـ  نطـ�اعـاً إ�عس  ام �المـاً فیهـا الرئ�س صــــــــــــ
ن هـــذا الكالم هو أمقـــارنـــة بین ظروف تـــار�خ�ـــة �قـــدر مـــا 

 تحضیر أو تمهید لحالة جدیدة.  
لرســــــــالة عید قراءة اأ نا أكثر من ذلك، وجدت نفســــــــي و أو 

ام حســـــین الذي عرفناه صـــــاحب نظرة أو صـــــدَّ  أنمرة ثان�ة 
ســـالم ودور الدین هو على نظرات في الماضـــي لمســـالة اإل

ظر�ــة تمزج بین الــدین والــدن�ــا ن �كون صـــــــــــــــاحــب نأأه�ــة 
عت�اره الرد الحضــاري على موجة التزمت إ وتشــكل ما �جوز 
ات  وضــاع وحكومأســتقرار إوتهدد  اً نتشــار إالدیني التي تزداد 

في العالم العر�ي من بینها مصر والسودان وتونس والجزائر 
 ن.. وال�ق�ة على الطر�ق.  اآل

ــدَّ  ــالة الرئ�س صـــ ــها قد وقبل قراءة رســـ �كون من ام بنصـــ
و أفي �عض الع�ارات ووضـــــــع خط  المناســـــــب التامل قلیالً 

 كثر من خط تحتها. وهذه الع�ارات هي:  أ
ر�عمــائــة  أو لف أكثر من أ«في مثــل هــذا الیوم وقبــل  -

مــة العر��ــة تتمخض عن والدة تعیــد لهــا ســــــــــــــنــة �ــانــت األ
ــان�ة من موقع ق�ادي  مســـــــؤولیتها تجاه نفســـــــها وتجاه اإل نســـــ

ــاخــاص، و�ــانــت اإل مــة في مرحلــة ن�ــة حین �ــانــت األنســـــــــــــ
نتظـار هـذا الولیـد �عـد إســــــــــــــم هللا في إمخـاض لتلـد ولیـدهـا �ـ 

 في ن حان وقت الوالدة، ولد محمد بن عبدهللاأب. و�عد ترقُّ 
 ول». الثاني عشر من ر��ع األ

نشــــــــــــــق  إمواج معـانیهـا أ... ومع هزة الوالدة وـتدافع « -
ن غرض  أ�سـرى �شـقاق ایوان  ن�ایوان �سـرى. ومن الوالدة و 

 نسان�ة».  ة جدیدة في مسیرة اإل�الوالدة، وتبدأ بدا
ر�عین ســـــــــــــنة من الوالدة تلطف هللا ســـــــــــــ�حانه  أ«�عد  -

خت�اره الذي إهتزت �إف  ســــــوالً ختار محمدا العر�ي ر إوتعالى ف
 يأبلغ عن طر�ق الملك الصـالح جبر�ل �ل مواطن السـوء ف

تشـــــــــــــار نور  نإالتوالي �  ىأرجاء االرض، توطئة لتداعیها عل
 سالم». اإل

عن سقوط   رض تعبیراً نشق ایوان �سرى في األإ«لقد    -
 رض...». ثقل الرسالة على رمز الظلم والفساد في األ

ــان�ة �لهإ« - لى النموذج الذي إن ا �حاجة اآلن االنســـــــــ
�قــدمـه العرب لهــا متفــاعلین مع المعــاني المعنو�ـة والروح�ــة 

 نقاذ لى اإلإنسان�ة اإل علتراثهم من ناح�ة، ومع تطلعهم وتطلُّ 
 خرى». أُ وممارسة الدور المتوازن في الح�اة، من ناح�ة 
كثر من خط  أتلــك هي الع�ــارات التي توجــب وضــــــــــــــع 

 تحتها.  
ام في فشـــل  لى رأي الرئ�س صـــدَّ إضـــافة إات وهذه الع�ار 

رب وهو رأي تضمنته  غتجر�ة ال  التجر�ة الشیوع�ة ومساوىء
ن الرئ�س أولى نؤ�د الوضـــــوح للمرة األُ رســـــالته و�قوله بهذا 

لطرح  أن یته�نما یبدو �مَ �ام ال �ســـــــــجل مجرد نظرة و صـــــــــدَّ 
 نظر�ة.  

ام الذي تكررت المواجهة العر��ة  ن الرئ�س صـــــدَّ أو��قى 
ــ�ة على ید�ه بد یران في العمر الذي إالمواجهة مع أ الفارســــــ
 ولى مع والدة الرسول الكر�م. بدأت ف�ه المواجهة األُ 

ام ن هذه المواجهة بدأت مع الشـاه و�ان صـدَّ إذ�یر فوللت
ر�عین لى لحظة معاهدة الجزائر في األإحســــــین الذي قادها 

في كمــل المواجهــة مع الخمیني �ــان أمن العمر ثم عنــدمــا 
 ر�عین. الثالثة واأل
ام لم تكن مرتجلة وال ن رســالة الرئ�س صــدَّ أ �ضــاً أی�قى 

جواء أتفرض مام حشـــــــــــد جماهیري أهي ع�ارة عن خطاب 
ام حسـین التجاوب مع زع�م مثل صـدَّ  ىالحشـد والهتافات عل

ي شــــــــــيء  أ  ىهذه الجماهیر �كالم تغلب ف�ه الحماســــــــــة عل
 خر. آ

ــالــة مكتو�ــة. ومن الجــاإ ن أفتراض ئز اإلن هــذه الرســـــــــــــ
مل أقبل الكتا�ة ت فكارها �ثیراً أمل في أام الذي تالرئ�س صـدَّ 

 ن صاغها. أكثر في �لماتها �عد أ
  خذ حجمها الكبیر من المناقشـــة همســـاً أرســـالة ســـتوهي 

ــة العلن�ة وذلك ألأ ــيء  كثر من المناقشــــــــــ ن ال�عض قد �ســــــــــ
ام عقد هذه المقارنة ن الرئ�س صـــــــــــــدَّ أالتفســـــــــــــیر فال �عتبر 

ــرى إعلقة �المت ــقاق ایوان �ســــــــــ ــجاماً إنشــــــــــ فه  غمع ـشـــــــــــ  نســــــــــ
ــیئة ف�ه عند الحدیث إ� ــي والحلقات المضـ ــار الماضـ ــتحضـ سـ

نما ســنجد �مور في الحاضــر. و أو عن أمور الحاضــر  أعن 
ه نفســـه �النبي محمد عل�ه ام �شـــ�ِّ ن الرئ�س صـــدَّ أن �عتبر مَ 

الصـــــالة والســـــالم في هذه الرســـــالة التي ما �انت مثل هذه  
یران، �ن الحرب لم تكن بین العراق و أدث لو المقـــارنــة لتحـــ 

ر�عین من عمره عندما ام حســـین لم �كن في األو ان صـــدَّ ول
م مســؤول�ة  كْ عاتقه وهو شــر�ك في الحُ   ىخذ علأوجد نفســه �

ــلحة العراق الشـــــق األ ول من هذه الحرب التي لم تنته لمصـــ
نتهت  إعوام  أ ســتغرق ثمان�ة إثم مســؤول�ة الشــق الثاني الذي  
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 العراق.  لمصلحة
ام حســــــین  لرئ�س صــــــدَّ ها اوتكرارا ان الرســــــالة التي وجهَّ 

لمناس�ة ذ�رى المولد قد تبدو مجرد مقارنة موضوع�ة لكنها 
الوقت نفســه تبدو مشــروع نظر�ة جدیدة تحل محل نظرة   يف
 و نظرات.  أ

ام لن ینتظر مناســـــــ�ة عید  ن الرئ�س صـــــــدَّ أومن المؤ�د  
ــالة الكثیر مما  في  لى ما قالهإالمولد المقبلة ل�ضـــــ�ف  الرســـ

نفس   فيو�جعل مســــاحة الحیرة  كثر وضــــوحاً أ�جعل األمر 
 وسمعوها أو س�قرأونها... أقل. قرأوا الرسالة الذین

ام حسین  نص رسالة الرئ�س صدَّ
 �سم هللا الرحمن الرح�م 

ر�عمائة ســــنة،  ألف و أكثر من  أي مثل هذا الیوم، وقبل ف
تعید لها مســــــؤولیتها   والدةمة العر��ة تتمخض عن كانت األ

نسان�ة من موقع ق�ادي خاص. و�انت تجاه نفسها وتجاه اإل
مة في مرحلة مخاض لتلد ولیدها نســـــان�ة، حین �انت األاإل
ــم هللا، في �إ ن حان أنتظار هذا الولید �عد ترقب. و�عد إســــــــ

وـقت الوالدة، وـلد محـمد بن عـبد هللا في الـثاني عشــــــــــــــر من 
 ول. ر��ع األ

نشــــــــــــــق ایوان إمواج معــانیهــا، أع ة وتــدافُ لوالدومع هزة ا
، �ان غرض  ى نشــــــــقاق ایوان �ســــــــر �. ومن الوالدة و ى كســــــــر 

 نسان�ة.  بدا�ة جدیدة في مسیرة اإل أالوالدة، وتبد
ر�عین سـنة من الوالدة، تلطف هللا سـ�حانه وتعالى،  أ�عد 

ــوالً فإ بلغ أُ خت�اره، الذي  إهتزت �إ، فختار محمدا العر�ي رســــــــ
لح جبر�ل، �ل مواطن الســـــــــوء في الصـــــــــا  عن طر�ق الملك

نتشـــــــــــــار نور  إرض، توطئة لتداعیها على التوالي �رجاء األأ
ــة �ســــــــــــــالم، و اإل هـل االرض، �قـ�ادة العرب، على أ نتـفاضــــــــــــ

�عدتهم عن التوازن أنســــــانیتهم، و إالمســــــاوىء التي نالت من 
لى ما هو روحي  إالصـح�ح في مسـعاهم وعالقاتهم ورؤ�تهم 

 تصرف. ة والوما هو مادي، في النظر 
عن ســــــقوط   شــــــق ایوان �ســــــرى في االرض تعبیراً إنلقد 

 رض، وعن دورثقل الرسالة على رمز الظلم والفساد في األ
حكـام أالمعـاني التي �طلقهـا رب الســــــــــــــمـاوات واالرض، في 

قامة التوازن بین ما هو مادي وما هو روحي، مع و�الصـــلة  
غراض ما هو مادي أل ىرجح�ة خاصـــــة لما هو روحي علأ

 حانه.  �خرى حددها هللا سأُ غراض أ دة، و الق�ا
لى إضــــــفاء دور النبوة، وتبل�غ الرســــــالة  �ي الوالدة، و فو 

م، نســـــان�ة، مما �لف هللا �ه محمدا، صـــــل هللا عل�ه وســـــلَّ اإل
خرى �مالك ق�ـادي، بال منـازع،  أُ جـدد هللا ثقتـه �ـالعرب مرة 

ــان�ــة عللإل  رضــــــــــــــهم  أن �ــارك أالطر�ق القو�م، �عــد  ىنســـــــــــــ

كَ  ﴿قــال تعــالى: �ــالوالدة.  َك َوِلَقْومــِ ِذْ�ٌر لــَّ ُه لــَ ْوَف  َوِ�نــَّ َوســــــــــــــَ
 .]صدق هللا العظ�م[﴾ُتْسَأُلونَ 
ن أعلن هللا ـ�الوالدة، التي تـ�ار�ـت ف�مـا �عـد ـ�النبوة، أ لـقد 

علن في هذا أ ، و اً جدید اً نسـان�ة مسـار اإل أن تبدأالمطلوب هو 
ــان�ة، �عد ان �انت من قبل قد ن اإلأ لى مرحلة إرتقت إنســــــــ

جدیدة بوالدة ســـــــیدنا المســـــــ�ح، و�النبوة التي �ار�ه هللا فیها،  
ن تتوج �حـالـة أو لى مرحلـة جـدیـدة، إن ترتقي أمطلوب منهـا 

ن قـادوا مرحلـة أن العرب، �عـد أل�س لهـا منـافس من �عـد، و 
ض في زمن سـیدنا ع�سـى  ر وات واألبالغ رسـالة رب السـماإ

عل�ه الســــــــالم، و�عد ذلك، لم ینته دورهم في ابالغ ما یر�ده  
لى االرض عن طر�ق رســــــــــــــول جـدـید، ولم ینـته دورهم  إهللا 

ــال، و�مثال ونموذج  ــهِّ كمالك للجهاد والنضــــــــــ ل مهمة �ســــــــــ
 لى ما هو حق، ومن �ل هذا تتضحإهتداء  نسان�ة في اإلاإل
 ر والدروس. بَ العِ 

صدق هللا [﴾�هللا اعلم حیث �جعل رسالته﴿�حانه قال س
  .]العظ�م
ن هو مَ  ىي هذه المناســـ�ة �صـــعب، بل و�ســـتحیل علفو 
ن �ح�ط �كــل معــاني العالقــة ســــــــــــــواء داخــل أمثــالنــا، أمن 
التي تخص العالقــة بین   أوهللا، رادهــا أنســـــــــــــــان�ــة، ممــا اإل
ــان�ة ور�ها، وعند ذلك البد من اإلاإل لى ما �مكن إخت�ار نســـ
ــعو�ة إهتداء  اإل قل، وتقد�م ما �قتضــــي التذ�یر �ه،  أل�ه �صــ

ــ�حانه وتعالى، بدور �هذا  عل ما عداه. ولم �علمنا هللا، ســــــــــ
ـمة العرب، و�تواصــــــــــــــل لم ینقطع عبر ـ�ل أـ�ة أـمة، غیر أل

 ستثناء.  إاالنب�اء والرسل بال 
 ختــــار لهــــا هللا دورا ق�ــــاد�ــــاً إمــــة التي ن العرب هم األإ

سـان�ة في نلى اإلإادته، ولتبلغ رسـالته، إر لى إمسـتمرا لتمتثل 
ــل في إن  أرض. و األ ــاالت رب  إنتهاء دور الرســــــــ بالغ رســــــــ

لم ینه دور االمة نب�اء الســـــماوات واالرض، وعدم ظهور األ
رادها أنسـان�ة �النموذج. والت�شـیر �المعاني التي في ق�ادة اإل

ــاه، و�فترض  أهللا، وان هذا �فترض  ن نتذ�ر دورنا وال ننســـــــــ
رض ن مالك الق�ادة في األأخرى مم األُ ن تتذ�ر األأ �ضــــاً أ

ذا ما إختاره هللا على التوالي ووضعه في العرب، وانها، إقد 
 تنقطع عن معاني الرســــاالت، وان تعاون ن الأ رادت فعالً أ

ي والروحي ثنســــــان�ة مع هذا العمق التران تتواصــــــل اإلأفي 
ن أ ا، و ن ال تنسـى هذأعن معانیها الشـر�فة، �جب  ال تنقطع

ن ال ینســــــــــــــى العرب هذا أن �ان، و ال یتجـاوز علـ�ه �ائن مَ 
عندما یتخلون  �ضـاً أنسـان�ة اإل ىن ال یتجاوزوا علأ، و �ضـاً أ

 عن دورهم في ق�ادتها.  
ــاوز العرب عل نفســــــــــــــهم، علیهم ان ال أ ىولكي ال یتجـ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya44.html
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 ىظهار النموذج الصـالح، وممارسـة دورهم علإینقطعوا عن 
ممارســة الدور والمســؤول�ة مجرد  ســاس. وال ینفع في هذا األ

عالن مل مكررة، وال حتى اإلو جُ أالت�شــــیر اللفظي �ع�ارات 
الذ�ر الحك�م، ونصـــــــــــوص من الســـــــــــنة  �ات منآوالتذ�یر �

 النبو�ة المطهرة.  
 العرب  ىن مجرد الكالم عن هـذا، فحســــــــــــــب، یزـ�د علإ

فوق  وزاراً أنســان�ة اإل ىوزار تقاعســهم عن دورهم، و�ز�د علأ
 اء فعلها. وزار التي تنوء بها جرّ ثقل األ

ــوراً �و  ــح�حة، تصـ ــرفاً  ن البدا�ة الصـ عادة إ ، هي في وتصـ
مـــــادي ومـــــا هو روحي ومعنوي، مع التوازن بین مـــــا هو 

عت�ارات الروح�ة والمعنو�ة. �ما قلنا من رجح�ة خاصــة لإل أ
ــانـ�ة �لهـا �حـاجـة قـبل، وان اإل لى ذـلك النموذج، اـلذي إنســــــــــــ
العقل والعمل، في المراحل  نســــــــــــــان العر�ي فيجســــــــــــــده اإل

ــیرة اإل ــرقة لمســـــــ ــان�ة، �ق�ادة األالمشـــــــ مة العر��ة، والتي نســـــــ
ــاأ  ن نحرك  ألة الســـماو�ة. وحذار من عقبت یوم شـــروق الرسـ

ن نتراجع  أو  ألى الحاضــــر، إ منقوالً  جامداً  الماضــــي تحر�كاً 
لى معــان�ــه وق�مــه، إنمــا نمتثــل إننــا في هــذا أمنــا �ــ  ل�ــه ظنــاً إ

ــاالت  ن فعلناإننا، إل ــوه معاني �ل الرســـــــ ــوف نشـــــــ هذا، ســـــــ
ي معنى من معانیها، وســـــــوف نؤ�د أالســـــــماو�ة، ولن نؤ�د 

بداع صـــفة الق�ادة والنهضـــة، العجز حد التوثب مطلوب واإل
 خرى.  أُ �ا�سة  شجاراً أشجار ال�ا�سة لى األإونض�ف 

ن نتمثل معاني الرســــــــــالة الســــــــــماو�ة أن المطلوب هو إ
محمد بن عبد هللا الرســــــــــــــول، ى إلین  مالتي نقلها جبر�ل األ

ــد أو  ــادي المؤثر، �مالكإن نعیـ ــا الق�ـ ــة العرب دورهـ  لى امـ
لـقدرـته على الفعـل والقـ�ادة،   خـتاره هللا، نظراً إجهـادي قـ�ادي 

یثار، وقبل �ل هذا، سـتعداده للعطاء والتضـح�ة واإلإل ونظراً 
لهم، ـقدرة فهم  أن العرب ـقد وهبهم هللا، وه�ـ ومع ـ�ل هـذا، أل

 انیها. لته ومعرسا
لى النموذج الذي �قدمه إن  ن االنســـان�ة �لها �حاجة اآلإ

هم  ثالعرب لهـا، متـفاعلین مع المعـاني المعنوـ�ة والروحـ�ة لترا
نقـاذ، لى اإلإنســــــــــــــان�ـة، ع اإلمن نـاح�ـة، ومع تطلعهم، وتطلُّ 

 خرى.  أُ وممارسة الدور المتوازن في الح�اة، من ناح�ة 
رة أو غر�ها،  المعمو  ن �ان في شـــــــــرق إن االنســـــــــان�ة، إ

زمة حق�ق�ة،  أن على طر�ق هاو�ة سح�قة، و تضع نفسها اآل
مــة العر��ــة المخــاض، ن تعیــد األألى إمس الحــاجــة أهي �ــ 

ــالي م�اشــــــر هذه المرة، أل خر آن محمدا هو ل�س بدور رســــ
ــل، و األ ــالة تجاه  �نب�اء والرســـــ ــتلهم معنى الرســـــ نما بدور �ســـــ

 نسان�ة. االمة واإل
لى إي طر�قها فصـــــدعت، وهي نســـــان�ة وتهتزت اإلإ لقد 

ت�صـــــــیرها �المعاني    ىن لم �عمل العرب علإكارثة حق�ق�ة، 
راد هللا بها الیوان �ســـرى ان ینشـــق في االرض، وهو أالتي 

ختـــل في إنـــذاك، قـــد آن التوازن، ر�ن مـــادي فیهـــا، ذلـــك أل
ــالح المـــادي من  عالقـــة المـــادي �ـــالمعنوي والروحي لصــــــــــــــ

ــانمور حتى غرق اإلاأل ن ایوان �ســــــــــرى من ف�ه. و�ا نســــــــ
ن، هي نســـــــان�ة اآلزمة اإلبرز شـــــــواخصـــــــها انذاك، وان اإلأ
ختالل بین مــا هو مــادي ومــا هو روحي ومعنوي، هــذا اإلب

 ىلصــالح ما هو مادي عل  صــ�ح واضــحاً أوذلك المیل الذي 
 حساب ما هو روحي ومعنوي. 

ن االزمة في الدول الشــــــــیوع�ة  أن یتصــــــــور و�خطىء مَ 
نتــاج�ــة  نتــاج واإلمقــارنــة بین اإلفرزتهــا الأمــة أز هي محض 

نتــــاج�ــــة في الــــدول نتــــاج واإل، واإلونوعــــاً  في الغرب �مــــاً 
عمق من ذلك أ نها إســاس ق�اســي معروف. أالشــیوع�ة على 
، بل ان الغرب قد عممها ســـــــاســـــــاً أي الغرب فوهي موجودة 

 خـذت ونحـت في العـالم منحى ومســـــــــــــــاراً أعلى العـالم، وان 
ذا �عل�ه في الغرب، و غیر المنحى والمســــــــار الذي ســــــــارت 

كــانــت الظواهر، التي نراهــا الیوم في التجر�ــة الشــــــــــــــیوع�ــة،  
ختالل الحاصــل في قطب مســیرتها بین ما زمتها واإلأترســم 

زقها، فل�س  أعلى م رهو مادي وما هو معنوي. وهذا یؤـشـــــــ 
ــد منها، نظر أو أام ممائلة، أ�و  أعن یوم،  رب �عیداً غال   اً شـــــــــ
 ل فیها. و نه صاحب الوزر األأل

ن ألـقد دخـلت الشــــــــــــــیوعـ�ة ـمدخـل المحـاكـمة للنفس، �ـعد 
ــان�ة و حاكمتها اإل ، وفعالً  صـــــــــــــدرت حكمها علیها قوالً أنســـــــــــ

ــیؤول حالها الى ما یؤول  ل�ه، وعندها لن تكون تجارب  إوســـ
نســـــــــان�ة وشـــــــــاغلها وتصـــــــــورات الشـــــــــیوع�ة هي هاجس اإل

لت الشـعوب غكلتها وشـ سـ�ق�ة المعروفة التي شـ الشـاغل، �األ
الغرب ورؤ�ة   ىءارجه عن الكثیر من مســـــــــاو ب وخغر في ال

 ختالل في مواز�نه الفكر�ة والعمل�ة.مخاطر اإل
ل�ه تجر�ة العالم إنســان�ة، ومنها ما ســتفضــي وســتعود اإل

رب وســـــتكون مســـــاوىء غالشـــــیوعي، تر�ز على مســـــاوىء ال
مام المشـــاهد، من دون أكثر �شـــاعة الغرب هي الشـــاشـــة األ

ال غنـشـــــ و اإلأوع�ة، ان �حجب ســــــوءها الدعا�ة ضــــــد الشــــــی
لیها، إنســـــــــــــاني الجارف �الشـــــــــــــیوع�ة، وســـــــــــــیتفرغ الت�ار اإل

ن أوســـــ�صـــــطدم �جرفها ل�حطم �ل معاني الســـــوء ف�ه، �عد 
ــمال�ة الماد�ة قد  ــیوع�ة الماد�ة والراســ تكون المقارنة بین الشــ

المقـارنـة من نوع نزاحـت عن الطر�ق وحـل محلهـا نمط من إ
فرازاتها ��ضـة، و غل�ة ال�جدید، تكون ف�ه النتائج ضـد الراسـما

 ستغالل والط�ق�ة.  ستع�اد واإلضطهاد واإلمن اإل
ــتذ�ارها من إومن �ل هذا، تتبین المعاني المطلوب   ســــــــــ
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نسـان�ة، و�تبین حجم ونوع المسـؤول�ة التي تنتظر  العرب واإل
ــتقبل  إنتظارها والســـــعي إو هم في أالعرب،  لیها، و�تبین مســـ

نســــــــــــــان�ـة، التي تنتظرهم  إلالعرب الزاهر والمكـانـة القوم�ـة وا
ن مما احیث یتدحرج الطاغوت على مســــــــتوى الكون �له، و 

ن �حقق العرب أ�ســــــــــــــهــل تـدحرج الطــاغوت وتحطمــه، هو 
لمقتضــ�ات روح العصــر  نســاني والقومي، ط�قاً نموذجهم اإل

 ورسالتهم التي خصهم بها هللا، 
 س�حانه وتعالى، في االرض. 

 صـالحاً  نموذجاً ن �حقق العرب أهم مسـتلزمات أ ن من �و 
ر�ان أن �حققوا وحدتهم، و�ق�موا أنســــــان�ة، هو تســــــتلهمه اإل

جتماع�ة في مجتمعاتهم، و�هیئوا الســــــــــــبل العدل والعدالة اإل
نسـان الفكر�ة والعمل�ة سـ�اب التي تنطلق فیها طاقات اإلواأل

 رحب. الى مداها األ
ــذا یتبین،  ــل هـ ــاني، وروح  �ضــــــــــــــــاً أومن �ـ ، عمق المعـ

مـة العرب، میالد  أم، التي غرســــــــــــــهـا في ســــــــــــــتنفـار الـدائاإل
 كبر. أالرسول العظ�م محمد بن عبد هللا، �هللا 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.

 1989تشرین األول (أكتوبر)  23 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 السعود�ة التي ل�ست وس�طة

 ولى �حدث مثل هذا األمر.للمرة األُ 
ز�ر خــارج�ــة المملكــة العر��ــة  ولى �حــدث أن و للمرة األُ  

ن �ما �شــــ�ه التفرغ لمســــألة الســــعود�ة �قوم على مدى شــــهر�ْ 
 واحدة هي المسألة اللبنان�ة.

ــ�اســـــــــــة  ولو �انت المملكة دو  لة عاد�ة ال تشـــــــــــكل الســـــــــ
الخـارج�ـة عنـدهـا همـًا، ـبل إـنه من الهموم الكبرى لكـان مثـل 

ده  هذا التفرغ طب�ع�ًا على أساس أن وز�ر الخارج�ة ل�س عن
ما �شــــــــــــــغله، وما دام األمر �ذلك فلماذا ال یتعاطى، وعلى 

 أقل درجات التمهل، في شأن المسألة اللبنان�ة.
ة ـلدیـها من المشــــــــــــــاغل لكن المملـكة العر�ـ�ة الســــــــــــــعود�ـ 

ل والهموم على صــــــعید الســــــ�اســــــة الخارج�ة الكثیر ومن أجْ 
ذلــك فــإنــه عنــدمــا یتعــامــل وز�ر الخــارج�ــة الســــــــــــــعود�ــة مع 

ــألة اللبن ــ�ه التفرغ فهذا مؤشـــــــر على مدى  المســـــ ان�ة �ما �شـــــ
 حرص بالده على إ�جاد حل لهذه المسألة.

  ما �قوم �ه األمیر ســعود الف�صــل یتأكد في وعند التأمل

لنــا أمر التفرغ أو شــــــــــــــ�ــه التفرغ، فهو بین مكت�ــه في جــدة  
 وقصر المؤتمرات الذي �ان الحوار البرلماني اللبناني ف�ه.

ــیرة وهو عندما یتطلب األمر ز  ــق فإنه   إلى�ارة قصــ دمشــ
 یتوجه على الفور.

وهو بین التحرك وذاك یبــــدو في مكت�ــــه �مــــا أنــــه في  
لفرـ�دة من نوعهـا، غرـفة العملـ�ات تـتا�ع �كـل اـلدـقة المعر�ـة ا

ل اإلتفـــاق  وهي معر�ـــة حوار البرلمـــانیین اللبنـــانیین من أجْـــ 
 على �لمة سواء بینهم.

ى ذلك و�نما ومن المؤ�د أن هذه المتا�عة ال تقتصـــر عل
 ما هو أ�عد �كثیر. إلىتمتد حدود المتا�عة 

والذي �جعل األمیر ســـــــــــعود �فعل ذلك و�هذه الهمة هو 
ــدى حِ  ــه �عرف مــ ــه المرْ أنــ ــان ص عمــ ــك وأر�ــ في  الُحْكملــ

ــافة   ــألة اللبنان�ة، إضـــــ أن   إلىالمملكة على إ�جاد حل للمســـــ
األمیر ســـعود من النوع الذي ینطبق عل�ه الحدیث الشـــر�ف 

  �حب إذا عمل أحد�م عمًال أن یتقنه"."إن هللا
ات الطـــائف أن تثمر النت�جـــة  جتمـــاعـــ ب إلتِـــ و�ذا �ـــان �ُ 

�ة التي توصـــــــلت إلیها فإن الفضـــــــل في ذلك ل�س فقط  الطیِّ 
ــدر التي  ــعة الصـــ ــبب ســـ لعدالة بنود الحل العر�ي، و�نما �ســـ

 المملكة. اأظهرته
ــعود�ة هو أنها  وما هو معروف عن المملكة العر��ة السـ

و�لـة ال�ـال. لكن طول ال�ـال إزاء المســـــــــــــــأـلة اللبنـان�ـة فـاق  ط 
 الحد �كثیر.

ولوال قلق المملـكة لـما ـ�ان لطول الـ�ال هـذا أن �صــــــــــــــل 
 ما وصل إل�ه. إلى

 فالمملكة قلقة على مصیر لبنان.
نـه ال تر�ـد أن المعـادلـة حیـث اإهتزاز والمملكـة قلقـة من 

 ك غالبون ومغلبون.ل�كون هنا
على أعمار �عض النواب المشار�ین   والمملكة قلقة حتى

ــًا أن عددًا �بیرًا منهم بلغ إجتماعفي  ات الطائف خصـــــوصـــ
ــور  ــن المتقدمة. وعند التأمل في �عض الصـــ من العمر الســـ

ات یتبین لنـا أن منظر ال�عض هو جتمـاعـ عن اللقـاءات واإل
ثل منظر أعضــــــاء المكتب الســــــ�اســــــي للحزب الحاكم في م

 شتراك�ة.الدول اإل
نا في المؤتمرات العر��ة واإلســالم�ة ومؤتمرات  عتدإ ولقد 

د تصـــرفات الدولة المضـــ�فة و��ف  عدم اإلنح�از على رصـــْ
ــل  أن �عض هـذه اـلدول یهمهـا في اـلدرجـة األولى أن �صــــــــــــ

وأن لحظة  الملوك والرؤســـاء �ســـالم و�نهوا مؤتمرهم �ســـالم، 
الحق�قـ�ة التي تشــــــــــــــعر بهـا هـذه اـلدوـلة هي عـندمـا   اإلرتـ�اح

بلــده من دون حــدوث  إلىو�عود �ــل وفــد ینقض الشــــــــــــــمــل 
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 منغصات صح�ة وأمن�ة.
و�ذا �ان الوجود األمني للنواب اللبنانیین في الطائف ال 

قلق أمني فإن ذلك ال �عني أنه ل�س هـنالك قلق   إلى�حـتاج 
ضـع الصـحي ل�عض المشـار�ین من جانب المملكة على الو 

 في المؤتمر.
�ــة  نتــائج الطیِّ ات الطــائف �ــالإجتمــاعــ نتهــاء إوت�قى �عــد 

أن العالم الذي صــــار في  إلىالتي توصــــلت إلیها، اإلشــــارة 
ــى  ــماع أخ�ار الحرب والفوضـــــ ــیق حتى من ســـــ النها�ة �ضـــــ
السـائدة في لبنان تجاوزت الحد، قد �حدث له الشـعور نفسـه  

ــیق من �ثرة ا لتحفظات على النتائج �عدما �ان �حیث �ضــــــــ
 �ضیق من طول مناقشات الطائف.

ع أخ�ـــار فـــإن اإلق�ـــال على تت�ُّ  اإلحتمـــالوتـــأكیـــدًا لهـــذا 
لقــاءات الطــائف �ــان ملحوظــًا في األســــــــــــــبوع األول ثم بــدأ 
ینحســــــــر مع نها�ة األســــــــبوع الثاني. و�ات هناك إحســــــــاس  

أن  إلى�ـــالملـــل مع دخول المحـــادثـــات أســــــــــــــبوعهـــا الثـــالـــث 
خترـقت الجهود غیر المعروـفة تـفاصــــــــــــــیلهـا حواجز الجمود إ

 واقع�ة. وأمكن �التالي تحقیق نتائج
من حق الذین بدأ ینتابهم الضـــــــجر أن �ضـــــــجروا    انو�

ـفاق إمـا على الحـد األقصــــــــــــــى وهـذه تألن هـذا اللـقاء هو لإل 
 أمن�ة و�ما على الحد األدنى وهذا مطلب.

ــاذا هـــذا التمی�ع وهـــ  ــذلـــك فلمـ ــا دام األمر �ـ ذا الهـــدر ومـ
 للوقت.

د، موقف موحَّ  إلىوقد �كون هذا التمهل في التوصـــــــــــــل 
ــب�ه أن ال ــ�طًا وفي ســـــ ــعود�ة ل�ســـــــت وســـــ مملكة العر��ة الســـــ

ــه ال تر�ــد أن تنحــاز لطرف. �ــذلــك قــد �كون  الوقــت نفســـــــــــــ
الســــــــــــــبب هو أن البرلمانیین اللبنانیین لم �ســــــــــــــتوعبوا تمامًا  

 طب�عة الدور السعودي.
وســـــــــــ�طًا وال تر�د أن تنحاز  وما دامت المملكة ل�ســـــــــــت 

ألمیر المز�د من ســعة الصــدر ول�س أمام ا  فل�س أمامها إالّ 
 سعود سوى المز�د من التفرغ.

 .نت�اهوهذا ما حدث �الفعل و�ان الفتًا لإل 
بل، وهذا ما �جب أن �حدث �عد اآلن ألن النت�جة التي 
تم التوصـــــل إلیها هي مثل طفل تبین �عد والدته أنه �حاجة  

 إلىضـــــ�ة �عض الوقت في الحاضـــــنة قبل أن �خرج تم  إلى
 الهواء الطلق.

ــتتطور ومن المؤ�د أن النت إتفاق قد یتعرض   إلى�جة ســــ
ــمد شـــــرط أن   إلى ــ�صـــ ــات، لكنه في النها�ة ســـ �عض النكســـ

غ األمیر سعود والمز�د من سعة صدر ن تفرُّ �حدث المز�د مِ 
ــانـــت تتحمـــل واجـــب تحقیق اإلتفـــاق ولقـــد  المملكـــة. فهي �ـ

�الواجب ومن �ان هذا دوره �صــــــ�ح من الطب�عي أن قامت 
 �سهر على إنجاز حققه.

 1989) أكتوبر( تشرین األول 30 -لندن ". تضامنال" مجلة

     

 المعادلة الصع�ة بین لقمة الع�ش  
 وحر�ة التعبیر  

ه الرأســـمالي عندما نتأمل في ما حدث في العالم �جناح�ْ 
  األساس�ة للمواطن هي الطمأنینةوالشیوعي نجد أن القض�ة 

 األمن�ة. المع�ش�ة والطمأنینة
الماضـــــــــــ�ة أن وصـــــــــــلت  ولم �حدث في الثالثین ســـــــــــنة

ــ�ة  ــألة المع�شــــ ــلت إل�ه ونحن في  إلىالمســــ الحد الذي وصــــ
 نتهاء قرن ووالدة قرن جدید.مرحلة بدء العد العكسي إل

فیها خانقة   قتصــاد�ةاإللقد مرت ســنوات �انت األزمات  
ــل أ  إالَّ  ــ�ة  إلىنها لم تصـــــ ــاســـــ ــ�ة األســـــ حد أنها �اتت القضـــــ

�اتت تتســاوى مع  المواطن، أو إذا جاز التعبیر  إلى�النســ�ة 
 القض�ة الوطن�ة.

ــحًا ما إذا �ان هذا الخوف من اإل ختناقات ول�س واضـــــــــ
التي تحدث في هذا البلد أو ذاك ناشــــــــــئًا عن  قتصــــــــــاد�ةاإل

ى أبواب مرارة الحرمــان أو نت�جــة الشــــــــــــــعور �ــأن العــالم عل
 النها�ة.

هو نها�ة ول�س    2000أن العام    إلىوهي مقولة تســــــــتند 
ــان ال یتحمل أن �حتاج   بدا�ة، وأنه ما دام �ذلك فإن اإلنســــــ

 مقومات الع�ش وال �جدها. إلى
 الُحْكموقبل أن تتخلى الحكومة الشیوع�ة في بولندا عن 

النقــا�ــات المعــارضـــــــــــــــة التي �ــانــت تنــادي   إلىوتســــــــــــــلمــه 
عتقاد �ان اإل الد�مقراط�ةوتتظاهر في ســــــــــبیل  الد�مقراط�ة�

ــائد لدى ال�عض ولدى أهل بولندا في الدرج ة األولى أنه السـ
ــود  ــاكل البالد �مكن  الد�مقراط�ةلمجرد أن تســـــ فإن �ل مشـــــ

 الُحْكمأن تجد لها حلوًال. ثم تســـــــــلمت المعارضـــــــــة البولند�ة 
 تزداد تفاقمًا وال تجد لها حًال. قتصاد�ةاإلو�ذا �المشكلة 

ــلوفاك�ا تململ مماثل   ــ�كوســـــ وقبل أ�ام بدأ �حدث في تشـــــ
 الُحْكمالبولند�ة و�نهزم �مكن أن یتطور �حیث تتكرر الحالة  

الذین �عارضـــــون و�قومون �التظاهرات. و�ذا الشـــــیوعي أمام 
، �ما جرى في بولندا، الُحْكمحدث ذلك وتسلمت المعارضة 
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ـفإن الحكـام الجـدد ســــــــــــــیواجهون واقعـًا ممـاثًال وهو أـنه ل�س 
ــة�ـــ  ــد�مقراط�ـ ــأمن اإل الـ ــاس وتمتلئ ال�طون تتـ ــات للنـ ــاجـ حت�ـ

 الخاو�ة.
في العــالم العر�ي ونعني بــذلــك مــا  وثمــة تجر�ــة حــدثــت

ثاروا ضد  الد�مقراط�ةالسودان حیث إن المنادین � جرى في
لكنهم  الُحْكمعتقادهم أنهم سـ�عمرون طو�ًال في وفي إ  الُحْكم

درجة  إلى�انت حادة  قتصـــــــــــــاد�ةاإلختناقات أخفقوا ألن اإل
 ال تحل منها شیئًا. الد�مقراط�ةأن 

غور�اتشــوف أنه عاجز  كتشــفإوفي اإلتحاد الســوف�اتي 
ففتح ال�اب أمام �عض   قتصـــــــاد�ةاإلعن أن �حل المشـــــــكلة 

كتشـــــــفوا أن إبتهج الناس ثم إ. ولقد  الد�مقراط�ةالممارســـــــات 
شت�اك مع رجال األمن و�طالق الشعارات حر�ة التظاهر واإل

الصـر�حة ال تحل شـیئًا من الهموم المع�شـ�ة بدأوا یتراجعون  
ســــكان  إلى�ة �اتت �النســــ�ة درجة أن القضــــ�ة األســــاســــ   إلى

حاد الســــوف�اتي هي لقمة الع�ش ول�س حر�ة  جمهور�ات اإلت
 التعبیر.

وفي �عض دول العالم الثالث هنالك في الوقت نفســــــــــــــه 
نقال�ات فقط ألنهم قد �جدون إمعارضــون وضــ�اط �قومون �

�عض المتطل�ات المع�ش�ة لهم ولجماعاتهم،  الُحْكموهم في  
وحر�ــة   الـد�مقراط�ــةالبراقـة حول  وأنهم یرفعون الشــــــــــــــعــارات

الوطني وتحر�ر اإلرادة وغیرهــــــا من  اإلســــــــــــــتقاللالرأي و 
 الشعارات.. �غرض التمو�ه عن حق�قة دوافع ما قاموا �ه.

و�ذا �نا سنتحدث حول هذه الظاهرة تفصیًال فإننا سنجد  
ــاحـقة من دول العـالم  إلىأنفســـــــــــــــنا نشــــــــــــــیر  األكثرـ�ة الســــــــــــ

�عض   إلىلث. ولكننا هنا نشـــیر شـــتراكي ودول العالم الثااإل
 النماذج والحاالت.

 إلىوما �قال في شأن هذه الدول �قال �شكل ما �النس�ة 
 �عضها. إلىالدول الرأسمال�ة أو فلنقل 

ومـا هو مـاثـل أمـامنــا اآلن و�حــدة یتعلق ببر�طــان�ــا التي 
ولة د  إلىكانت ذات یوم إمبراطور�ة ال تغیب عنها الشـــمس 

رؤ�ة الشــمس تســطع في الســماء  إلى یتشــوق أهلها وســكانها
بدًال من الض�اب واألمطار، وتتساقط فیها الثلوج في �عض  

 أ�ام السنة.
  الد�مقراط�ةفقبل أ�ام حدثت في البلد هو مضرب المثل �

ــاد�ةاإلختناقات تظاهرات قام بها الذین بدأت اإل تقرع   قتصــــــ
ــة المـالـ�ة لل حكومـة. ولـقد تطورت  أبوابهم نت�جـة الســـــــــــــــ�اســــــــــــ

درجة �اتت فیها حكومة السـیدة مارغر�ت تاتشـر    إلىر األمو 
، بل و�ات حزب المحافظین مهددًا اإلســـتقرارمتحان إتواجه 

 �السقوط.

وأهمـ�ة مـا حـدث في بر�طـانـ�ا، و�مكن أن یتكرر في أي 
ــ�ة ال تعوِّ  ــ�ة المع�شــــــــ ــمالي، هو أن القضــــــــ ــها  بلد رأســــــــ ضــــــــ

 إلى أرغفة ول�س إلى�ة تحتاج وأن المعدة الخاو  الد�مقراط�ة
 حر�ة ود�مقراط�ة.

وز�ــــــادة في التوضــــــــــــــ�ح �مكن القول إن المواطن في  
كتشـف في لحظة من لحظات التأمل أن ما �طل�ه  إبر�طان�ا 

ختناقات ول�س فقط  ختناق اإلد عنه شــــ�ح اإل�عهو حكومة تُ 
ن یر�د أن �صرح أو �كتب �أن هنالك تت�ح لمَ  حكومة مجرد
 خانقة. إقتصاد�ةأزمة 

ان�ا و�دأ یهز حكومتها �الطر�قة التي وما حدث في بر�ط 
قتالع جذورها هو ة و�هدد �إر معمِّ یهز فیها اإلعصــار شــجرة 

عتمدتها الحكومة البر�طان�ة في الســــنین إ أن الســــ�اســــة التي 
العشــر الماضــ�ة تقوم على قاعدة ظالمة أتاحت لل�عض أن 

كتناز وتر�ت األكثر�ة الســاحقة من درجة اإل  إلى�كون غن�ًا 
هم أصــــــحاب الوظائف على مختلف درجاتهم تحت  الناس و 
ر لهم زدهار مخادع حیث إن شـــر�ات اإلقراض ت�ســـِّ إمظلة 

الحصول على القروض التي �شترون بها البیوت والس�ارات 
ــة لكي �فقدوا ما من دون أن �أخذوا في اإل عت�ار لهم عرضــ

ــتروه في لحظة �قرر فیها إ ــعر الفائدة  شـ وز�ر الخزانة رفع سـ
 تضخم.لمواجهة ال

ومن ـ�اب المـقارـنة �جوز القول إن مطـالـ�ة أهـل بر�طـانـ�ا 
�حلول ســــــــر�عة   الد�مقراط�ةوســــــــكانها. وهي الدولة العر�قة �

ــة اإل ــات لمواجهـ ــاقـ ــةاإلختنـ ــد تنتهي  قتصـــــــــــــــــاد�ـ  إلىالتي قـ
حد ما مطال�ة الســــكان في �عض دول  إلىإفالســــات تشــــ�ه 

 .الد�مقراط�ةلث ودول المعسكر الشیوعي �العالم الثا
ینعمون   هو أنـــــه ال حصــــــــــــــول الـــــذيمـــــا نالحظـــــه و 

ــاد�ةاإلعلى حلول لمشـــــكلتهم  الد�مقراط�ة� ســـــهلة، وال  قتصـــ
ســــــــــــــ�خفف عنهم وـطأة   اـلد�مقراطـ�ة إلىحصــــــــــــــول التواقین 

 المع�شة التي تتزاید حدة یومًا �عد یوم في �ل دول العالم.
یـدة، أو فلنقـل نظر�ـة  ة جـد�غـ و�بـدو أنـه ال بـد من ـصـــــــــــــ 

بین تـأمین الطمـأنینـة المع�شـــــــــــــــة مع  جـدیـدة تحـاول التوفیق 
الطمأنینة األمن�ة من دون أن �كون ذلك على حساب تطلع 

 .الد�مقراط�ة إلىالمواطن 
ســـــتطاعته أن یبتكر حلوًال عمل�ة ن في إوهذه فرصـــــة لمَ 

 وواقع�ة.
الدول العر��ة ودول العالم   إلىوأجد نفســـــــــــــي �النســـــــــــــ�ة 

ــمعتهالث ــأن ســـ ــة تحلیل في هذا الشـــ من  الث أســـــجل خالصـــ
أحد الذین �ســــــــــاهمون عمل�ًا في صــــــــــناعة القرار في بلدهم 

 ستشارة في هذا القرار.إو�اتوا �ساهمون 
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ــة هـــذا التحلیـــل هو أن الحـــاكم الـــذي �حقق   وخالصــــــــــــــ
حتـ�اجـات المع�شـــــــــــــــ�ة  للمواطن خمســــــــــــــین في المـئة من اإل

ــا المواطن وأر�عین في المئـــة من الحوافز التي �مـــار  س فیهـ
جاري المحروس �ضـوا�ط مرنة،  الحق في ممارسـة العمل الت

 إلىلتفاف حوله �كل حماســـة إال �حتاج لكي �كون موضـــع 
 وحر�ة التعبیر. الد�مقراط�ةأكثر من عشرة في المئة من 

مــا �حــدث في الــدول الرأســــــــــــــمــال�ــة  بین وعنــدمــا نقــارن 
طان�ا  شـــــــــتراك�ة وفي أحدث التطورات التي تشـــــــــهدها بر�واإل

ة تتأكد صــواب�ة التحلیل الرأســمال�ة وتشــ�كوســلوفاك�ا الشــیوع�
 القائم على الت�س�ط.

 1989) نوفمبر( تشرین الثاني 6 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 كي ال تقع الواقعة و�تلبنن السودان 

حتماالت السـالم في لبنان یزداد فرحنا من إما تزایدت لك
جهة ألن المســـــألة وجدت أخیرًا لها حًال متواضـــــعًا، وتنتابنا  

 السودان. إلىأن یهاجر العنف من لبنان المخاوف من 
ونقول ذلك على أســـــــــــاس أن الذین أضـــــــــــرموا النار في 
لبنــان قبــل خمس عشــــــــــــــرة ســــــــــــــنــة لــدیهم من الوقود الكثیر 

 إشعال الحر�ق في السودان.ستعماله عند إل
جتهادات �شـــــــیر مع �وما نســـــــمعه من أخ�ار وتعل�قات و 

�ضــــــــــع أن أعین الالعبین �األمم تحدق منذ   إلىاألســــــــــف، 
ن یرصــد الفرصــة المناســ�ة  ســنوات �الســودان، وهي أعین مَ 

من جراء  اـلذي عـانى الكثیر نقضـــــــــــــــاض على هـذا البلـدلإل 
 التالعب �مصیره.

ــًا �جعلنا  ــمعه أ�ضـــ نفترض أن هنالك المز�د من وما نســـ
المخــــابئ في �عض منــــاطق   إلىالســــــــــــــالح الــــذي یتــــدفق 

ق  ســـــــــتعدادًا للحظة التي �حدث فیها إطال إالســـــــــودان وذلك 
رصــاصــة البدء �صــراع الخیر في وجه الشــر على بلد نعتز  

 دائمًا �سماحته.
من اإل�قاء   الحكمةوما نسمعه أ�ضًا �جعلنا نتساءل: ما  

على رموز القوى الســــــــــــــودان�ـة موزعـة على الســــــــــــــجون في 
 الخرطوم و�عض المناطق النائ�ة عن العاصمة المثلثة؟
دان و�ا إخواننا في الســــــــــودان، إن المتر�صــــــــــین �الســــــــــو 

 كثیرون، وأكثر مما تظنون.
و�ا إخواننا في الســـــــــودان، إن المخاطر على الســـــــــودان 

 كبیرة وأكبر مما توقعون.
ننا في السـودان، إن لحظة شـجاعة ت�قى أفضـل و�ا إخوا

 من أي شيء آخر.
ــقاء اللبنانیین  أو�ذا �نتم ال تعتقدون ذلك ف ــألوا األشـــــــــ ســـــــــ

 الذین تجرعوا العذاب و�أنه السم.
عشر عامًا عاشها اللبنانیون و�أنهم في جح�م  إن أر�عة 

 رة لإلخوة في السودان.بْ �جب أن تكون درسًا وعِ 
ن �ان ســـــــــــــرًا من أســـــــــــــرار هذا ولو أن ما جرى في لبنا

الكون ل�ـــات من حق اإلخوة في الســــــــــــــودان أال یتعظوا أو 
ــة في الهواء ال ــذ�حـ ــان مـ ــذي جرى �ـ طلق �عتبروا. ولكن الـ

ــا وتعم�مهـــا على �ـــل صــــــــــــــطنـــاع�ـــة بثتولـــت األقمـــار اإل هـ
 تلفز�ونات العالم.
 خوة في السودان شاهدوا.وال بد أن اال

ــأن �عتبروا إنمـــ  ــالبتهم �ـ ــب أن مطـ ــة وال ر�ـ ــال�ـ ا هي مطـ
 طب�ع�ة.

 ن یتساءل:وقد نجد مَ 
ســـــــتطاعة الســـــــودانیین أن �فعلوه إذا �ان إوما الذي في 

 هنالك مخطط للبننة بلدهم؟
تجارة، وهذا ما   إلىة والرد على ذلك هو أال �حّولوا الفتن

رتضــــــــــــــى �عض رموز الحرب مع إحــدث في لبنــان عنــدمــا 
مة  زعماء المیل�شــــــــــــ�ات توظ�ف أنفســــــــــــهم وطوائفهم في خد

 المخطط الجهنمي.
ــهم �أن  ــودانیون ألنفســـ ــمح الســـ كذلك أن الرد هو أال �ســـ
�حرقوا �ـــأ�ـــادیهم وطنهم، وهـــذا مـــا حـــدث في لبنـــان عنـــدمـــا 

إحراق  إلىلطوائف وصـــل الحد ب�عض الزعامات ومن �ل ا
وطن. وفي �عض المراحل مارســــــــــــــت هذه الزعامات العمل 

ــ�اســـــــي على الطر�قة التي تجعل الوطن هو الذي ی دفع  الســـــ
 الثمن. إستمرارفي 

مســك صــف�حة بنز�ن  ت هذه الزعامات مثل من �َ دولقد ب
 �صــــــــــــــبهـا داخـل منزلـه وال یترك ر�نـًا من أر�ـان المنزل إالَّ 

ــه �البنز�ن ثم �مســـــك �ع ــعل و�رشـــ د ذلك �عل�ة الكبر�ت و�شـــ
 ن ف�ه من األبر�اء.النار �مَ 

وعنــدمــا نورد هــذا المثــل فــإننــا ال ن�ــالغ ألن الــذي حــدث 
رتضـت ألنفسـها أن تحرق  إن �عض الزعامات اللبنان�ة هو أ

منزلها بیدها. والبیت الصــــــغیر الذي �ضــــــم العائلة هو مثل 
 البیت الكبیر الذي هو الوطن.
نالك قوى شــــــــر�رة تســــــــعى من ومن الطب�عي أن تكون ه

ل تخر�ب األوطان و�الذات تلك التي تتوافر فیها صـــــ�غة  أجْ 
ــتط�ع   التعا�ش على أحســــــــــن حال. ولكن هذه القوى ال تســــــــ
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ــغیر أو وطنه الكبیر  إج�ار أحد على أن یترك منزله الصـــــــــــ
إذا �ان مالك هذا البیت حر�صــًا على هذا المنزل وحر�صــًا  

ذ مخططات قوى الشــــــــر على الوطن وال یب�ع ضــــــــمیره لتنفی
 الثمن. مهما �ان

ــاكل �ثیرة، بل حتى  إن   ــات ومشــــ في دول العالم تناقضــــ
في الدول العر�قة، مثل ســـــــو�ســـــــرا و�لج�كا، هنالك مشـــــــاكل  

یتعلق �المسألة القوم�ة و�عضها اآلخر یتعلق  �عضها  عالقة  
ــألــة الطــائف�ــة. ولكن هــل نجحــت أي قوة�ــا في إقنــاع  لمســـــــــــــ

أن یدمر وطنه و�ب�ع ضـــــمیره  الســـــو�ســـــري أو البلج�كي في 
 �سحب السالح في وجه أخ�ه؟و 

ال  إلىنتـهت إذلك إن ســــــــــــــنوات الـتدمیر في لبـنان   �لىو 
نقســام ثم  شــيء. و�ذن فإن مخطط الجهنمي هو التدمیر واإل

 ترك الوطن وقد تقطعت أوصاله.
في لبنان   الحل  نتهى إلیهاإوعند التأمل في النتائج التي 

و مع ع الدمار الذي لحق �البلد أنجدها عاد�ة وال تتساوى م
أنهار الدم التي سالت واألرواح التي فاضت على مذ�ح من 
المكیدة والخد�عة. وعندما تهدأ الحال قر��ًا و�خرج المعاقون 

لنا حجم الفتنة الكبرى   یتبینشـــــوارع ـســــ  إلىضـــــحا�ا الحرب 
التي وقع ضــــحیتها اللبنانیون فأضــــاعوا �ل شــــيء ولم یبق  

ــوى �قا�ا  ــعب إعادة تلهم سـ ــ�كون من الصـ رم�مه ما وطن سـ
دامــــت القوى التي خططــــت للتــــدمیر قــــادرة على التخط�ط  

 للتفشیل.
نه مخافة أن �صـــیب الســـودان ما أصـــاب لبنان  اوتكرارًا 

نتمنى على الـــــذین �حكمون في الســــــــــــــودان وعلى الـــــذین 
�عــــارضــــــــــــــون في الســــــــــــــودان. ونتمنى على ال�عیــــدین من 

ختـاروا إونتمنى على اـلذین الســــــــــــــودانیین والمغتر�ین منهم. 
ل�مین أو ال�ســـــــــــــار أو العقیدة اإلســـــــــــــالم�ة طر�قًا لهم. إننا  ا

نتمنى على �ل هؤالء أن �خافوا هللا وأن �شــــــــــــكروا و�حمدوا 
كي ال تقع الواقـعة وتصــــــــــــــ�ح حال الســــــــــــــودانیین مـثل حال 
اللبنانیین طوال خمســـــــــــة عشـــــــــــر عامًا غر�اء داخل الوطن 

ــیق العال ــتتین في الخارج، �ضـ ــع مشـ م بهم �عدما �انوا موضـ
 �اح الجم�ع.رتإ

خرى ور�ما ال تكون أخیرة وهي أن الســـــــــودانیین  و�لمة أُ 
ب اآلن هم موضــــع تقدیر في الدول التي �عملون فیها و�رحِّ 
 اآلخرون بهم و�و�لون إلیهم األعمال وهم على ثقة بهم.

أما إذا وقعت الواقعة فإن الدول العر��ة ســــتضــــیق ذرعًا 
 لهم مثل حال اللبنانیین.بهم وستص�ح حا

ــألوا أي لبنــاني عن المعــانــاة التي یواجههــا ألنــه ول �ســـــــــــــ
 �حمل جواز سفر غیر مرضي عنه.

ماذا فعلت ضـًا ماذا فعلت �ه الحرب.. عفوًا، ول�سـألوه أ�
�ه أنان�ة الزعامات السـ�اسـ�ة والطائف�ة وطمع الذین �صـلون 

الء أو الســـــــــــــلطة وعدم التفهم والواقع�ة، مدنیین �ان هؤ   إلى
 عسكر�ین، أو مز�جًا �انوا من المدنیین والعسكر�ین.

ر �ثیرة. وما هو مطلوب بَ و�ا إخواننا السودانیین. إن العِ 
ــافة  ل�س أكثر من اإل ــعال الحر�ق    إلىعت�ار، إضـــــ عدم إشـــــ

 في الوطن �ما حدث في لبنان.
وع من الموعظــة ولكنــه ل�س  نــه ناوقــد یبــدو هــذا الكالم 

روع على وطن قــد یتمزق على كــذلــك. إنــه الخوف المـشـــــــــــــ 
ــودانیین من الخرطوم  ــات التي تدور بین السـ أنقاض المناقشـ

 جو�ا. وهي مناقشات قد تكون من النوع الذي �سلي إالَّ   إلى
 أنه في أي حال ال �صون الوطن ولن یرد األذى عنه.

 سي لساعة الغضب.واألذى �قترب و�أنما بدأ العد العك

 1989) نوفمبر( رین الثانيتش  13 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 أصول اللع�ة والتالعب 

ــأن �لمـاـته أن  هـناك بـیت من الشــــــــــــــعر العر�ي من شــــــــــــ
تنصــف الذین هم في موقع الق�ادة إذا أصــابهم مرض مثلما 

ــد ــال عبـ ــاصــــــــــــــر، أو دار دوالب  حـــدث مع الرئ�س جمـ النـ
ت ر�اح عاصــــفة على شــــراع ســــفینتهم  قضــــیتهم قلیًال أو هبَّ 

ع عرضــــــــــة للتمزق مثلما حدث مع العماد ف�ات هذا الشــــــــــرا 
 م�شال عون.

ك  ســـطَ وشـــطر بیت الشـــعر الذي نشـــیر إل�ه هو: أدیت قِ 
 م.نَ على فَ لل

ســــــــتراحة أبد�ة  إالناصــــــــر �ان النوم   عبد إلىو�النســــــــ�ة 
حیث إن روح الزع�م فاضت �عدما أمكنه تحقیق هدف �ان 

ــه �ــــ  ــا في حینــ ــدهــ ــة التي عقــ ــك القمــ ــة. ولوال تلــ الغ األهم�ــ
ــر في القاهرة على رغم أنه مر�ض لما �ان ر�ما  ال عبد ناصـ

لقادة الثورة الفلسطین�ة أن �كونوا على الحال التي هم علیها 
�اســـــــــــــر عرفات أن یواصـــــــــــــل تحر�ه  لاآلن، ولما �ان ر�ما 

حد  إلىو�حقق نقلة ســــــــــــ�اســــــــــــ�ة في العمل الثوري تطورت 
ــطین�ة و   إعالن الدولة ــًا لها وهي �الفلســــــ خت�ار عرفات رئ�ســــــ

العالم خالصــــــــتها أن �ل شــــــــيء    إلى�مثا�ة رســــــــالة خطوة 
جـاهز وال ی�قى ســــــــــــــوى تحـدیـد رقعـة أرض اـلدوـلة ورســــــــــــــم  

لـــه منـــذ فترة والـــذي حـــدودهـــا وهو مـــا یتم الســــــــــــــعي من أجْ 
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 س�ستمر طو�ًال على ما یبدو.
الناصــــــــر قســــــــطه للعلى. وفاضــــــــت روحه   لقد أدى عبد

، 1967 یونیو 5ض الهز�مــــة التي حــــدثــــت في عوَّ �عــــدمــــا 
�ـالغـة المرارة، �ـإعـادة بنـاء القوات المســــــــــــــلحـة على  و�ـانـت

الصــــــــــعید المحلي وفتح �اب المرونة في الحلول المطروحة  
اإلسـرائیلي من خالل القبول �م�ادرة   -على الصـراع العر�ي 

روجرز، و�ان ذلك على الصـعید الدولي. أما على الصـعید 
 القومي فــإن مبــدأ التعو�ض تمثــل �ــالقمــة المصــــــــــــــغرة التي

ــبتمبر(أیلولفي القاهرة في األســــــبوع األخیر من عقدها  )  ســــ
�ة الق�ادة السـ�اسـ�ة �سـتمرار تثبیت وجود و  إلىنتهت �و   1970

ــتمرة حتى   ــطیني وهي الق�ادة المســــ ــكر�ة للعمل الفلســــ والعســــ
 عشر�ن سنة. حوالىالناصر � اآلن �عد وفاة عبد
العماد م�شــــــــــال عون فإن الرجل أدى   إلىأما �النســــــــــ�ة 

ــطه عل ــتتطور  ى أكمل  قســـــ وجه، فلواله لما �انت األمور ســـــ
مــا تطورت إل�ــه. ولوال األجواء التي أحــدثهــا  إلىفي لبنــان 

في أوساط الجیل الجدید داخل لبنان لما �ان ر�ما أمكن أن 
نتخاب  إ إلىنتهى ��حدث التحرك الذي حدث عر��ًا ودول�ًا و 

 النائب ر�ن�ه معوض رئ�سًا للجمهور�ة.
ال عون طرف في �ـل هـذه مـاد م�ـشـــــــــــــ ن هـنا ـفإن العومِ 

التطورات التي جرت على هـــامش التحرك. بـــل قـــد �جوز  
نتخـاب رئ�س للجمهورـ�ة  إالقول إن الورـقة التي رجحـت �ـفة 

قتراع من دون هي تلك الورقة التي وضـــعها في صـــندوق اإل
 أن �ضعها.

إن العماد مشـــال عون صـــاحب قضـــ�ة عادلة لكن الجو 
للتجــاوب مع طروحــات  لكفــا�ــة العــام ل�س مهیئــًا �مــا ف�ــه ا

ل اللبنانیین  صـــــــــــاحب القضـــــــــــ�ة. بل قد �جوز القول إن تقبُّ 
ــنة من الحرب واإلذالل  ــرة ســــــــ اآلن نت�جة عذاب أر�ع عشــــــــ
ــال عون هي مثل  ــ�ة التي �طرحها العماد م�شــ ألفكار القضــ

ل الرأي ل العرب عمومــًا لفكرة الوحــدة العر��ــة ومثــل تقبــُّ تقبــُّ 
مل التراب.. وهكذا والقصــد حر�ر �االعام الفلســطیني لفكرة ت

من هذا الكالم هو القول �أن المؤامرة التي بدأت مع صــفقة  
ســـــــتهدفته تفر�غ الرأي إســـــــتهدفت في جملة ما إكامب د�فید 

العام العر�ي من التطلعات القوم�ة والمســــــتقبل�ة وتواصــــــلت 
هذه المؤامرة من خالل الحرب التي أشــــــــــــعلوها في لبنان ثم  

 ضوها على العراق.التي فر من خالل الحرب 
ومع األســـف الشـــدید إن لبنان لم �كن صـــلب العود لكي 
ــذه  ــب هــ ــا نكتــ ــدث مع العراق. إننــ ــا حــ ــه المؤامرة �مــ یواجــ

) بینمـا األمور في لبـنان 8/11/1989الكلمـات (یوم األر�عـاء 
ل ذلك فإننا ال نجد ما تتطور �شـــــــــــــكل ال مثیل له. ومن أجْ 

 تقوله سوى التمن�ات.
إنتـهت  ة الحـل العر�ي التي صـــــــــــــــمد صــــــــــــــ�غـ نتمنى أن ت

نتخاب النائب ر�ن�ه معوض رئ�سًا للجمهور�ة من دون أن �إ
 تتواصل داخل النفق المناقشات العق�مة.

ونتمنى أن نتوقف عن طرح السؤال المؤلم وهو: هل أن 
 النها�ة تستحق �ل هذا العذاب و�ل أنهار الدم التي سالت.

ورة  معرض د ونتمنى أن یؤدي الرئ�س ر�ن�ـــــه معوض
ــمح هللا، ما حدث   ــنوات �املة فال �حدث له، ال ســـ ــت ســـ ســـ

ــیر الجمیّ  ــ�خ �شــــــــ ــًا  إغت�الل عندما جرى للشــــــــ ه فمات رئ�ســــــــ
 یومًا واحدًا. الُحْكممنتخ�ًا من دون أن یتسلم 

عت�ار �عض  ونتمنى أن �أخذ العماد م�شال عون في اإل
أن  إلىالحقـائق الموضــــــــــــــوع�ـة مخـافـة أن تنتهي �ـه الحـال 

قید جورج قرنق في الســــــــــودان الذي ینادي  �صــــــــــ�ح مثل الع
�ـــالتحر�ر و�خوض معـــارك فیهـــا الكثیر من الكر والفر مع 
ج�ش الشــرع�ة في الســودان وال یتورع عن إســقاط الطائرات  

 المدن�ة.
ــال عون ذلــك ف ألننــا  وعنــدمــا نتمنى على العمــاد م�شـــــــــــــ

نعرف أن بین ـیدـ�ه وعلى الطـاوـلة أمـامـه أوراـقًا �ثیرة. ولكن 
حـاذق هو الـذي �عیــد ترتیــب األوراق ول�س الـذي الالعـب ال

ــ�ة أن یدفع ح�اته ثمنًا   �قلب الطاولة �ما فیها من أوراق خشـ
لذلك، وفي هذه الحال �صـ�ح مجرد ذ�رى شـخص مأسـوف 

ن بها،  ل قضــ�ة یؤمعل�ه بدل أن �ســتمر رمز ســعي من أجْ 
ومثـل هـذا الســــــــــــــعي �مكن أن یتحقق من خالل ق�ـادة ت�ـار  

القاعدة الشـــعب�ة لهذا الت�ار موجودة  معارض خصـــوصـــًا أن  
ــرة على أبناء طائفة   ــعف فیها مقتصــــــ و�ن �انت نقطة الضــــــ

 واحدة أو فلنقل أبناء مذهب واحد.
وهذه القاعدة �مكن أن تصــ�ح قو�ة إذا �ان العمل ســیتم  

مـــان�ـــة أو على طر�قـــة العمیـــد ر�مون في إطـــار اللع�ـــة البرل
قة مســـدس  ســـتعداد لســـماع صـــوت طلإإده، ألنه ل�س هناك 

 نهمر على الناس من صوار�خ.إلكثرة ما 
�فعل ذلك العماد م�شــــال عون أم أنه �عســــكري �فضــــل  

 المبدئ�ة حتى إذا �انت النت�جة مفجعة؟
ــأى عن  ــة لكي ی�قى في منــ ــالواقع�ــ ــذ �ــ ــأخــ نتمنى أن �ــ

ه هدف ألكثر من جهة، ولكي ی�قى  الخطر خصــــــــوصــــــــًا أن
الشــــــــرع�ة   ینادي �الســــــــ�ادة التي �مكن أن تتحقق من خالل

رئ�س یدین �عض الشـــــيء للشـــــهاب�ة التي �مكن  وعلى یديْ 
إذا �ــانــت على طر�قــة   اإلســــــــــــــتقرارأن تحقق للبنــان �عض 

ر العماد فؤاد شـــــــــهاب ول�س على طر�قة تلمیذه  �ْ ب الذِ الطیِّ 
�س الـذي تتشـــــــــــــــا�ـه ظروف  المرحوم الرئ�س إل�ـاس ســــــــــــــر�
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 النائب ر�ن�ه معوض. ه مع ظروف إنتخابنتخا�إ
ب �مكن أن یراها  �ة أخیرة برسم الرئ�س المنتخَ وت�قى أمن

 على قسمات �ل لبناني وهي: عّوض �ا معوض.
عتبر أن قوته إ ض إذا هو  وفي استطاعة الرئ�س أن �عوِّ 

رومانس�ة  ل�ست في الشرع�ة فقط و�نما في المزج الحقًا بین  
أفكار العماد م�شــــــــال عون ومأســــــــاة الواقع اللبناني. و�ذلك 

 تكال.ض تأد�ة قسطه للعلى. وعلى هللا اإلیبدأ الرئ�س معو 

 1989) نوفمبر( تشرین الثاني 20 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 صداع... ال تصدع 

 -ن تعرضــت العالقة المصــر�ة ن الماضــییْ في األســبوعیْ 
العراق�ــــة الفر�ــــدة من نوعهــــا المتمیزة عن أي عالقــــة بین 

أوساط مصر�ة   ع من قبلمحاولة تصدُّ   إلىن ن عر�یتیْ دولتیْ 
ــتطاع الرئ�س إ امســـــ ــدَّ ــلوب غیر  صـــــ ــل األســـــ ــین �فضـــــ حســـــ

مجرد حـاـلة  إلىالمطروق اـلذي �عـالج ـ�ه األزمـات، تحو�لهـا 
 اع.دص

ومن المؤ�د أن األوســــاط التي فعلت �ل ما في وســــعها 
ل إحـداث التصـــــــــــــــدع لم تفعـل ذلـك ح�ـًا �ـالمواطنین أجْـ  من

الع�ش،  ل لقمة المصــــر�ین الذین �كدحون في الغر�ة من أجْ 
وال هي فعـلت ذـلك لـلدفـاع عن حقوقهم، ولو أن هـدفهـا �ـان 

ــْ ل إث�ات حُ لكانت من أجْ  اإلتجاهفي هذا  ن الن�ة تعاملت ســــــ
اممع الكالم، الذي قاله الرئ�س  حســــــین أمام عدد من  صــــــدَّ

ــر�ین العاملین في العراق عندما  ــر إالمصـ ــتقبلهم في القصـ سـ
�عـــــدمـــــا الجمهوري، التعـــــامـــــل الـــــذي �جعـــــل النفوس تهـــــدأ 

تســــــم �التهو�ل. و�جعل الشــــــائعات إضــــــطر�ت نت�جة �الم إ
 ي المشاعر.ذتنحصر عند الحد األدنى الذي ال یؤ 

ــل تلـــك األوســــــــــــــــاط  ــامـ ــأمـــل في أســــــــــــــلوب تعـ ــد التـ وعنـ
امومطبوعــاتهــا مع �الم الرئ�س  نجــد أنــه خال من  صــــــــــــــــدَّ

المواطن المصــــــــري  إلىالملحوظ مع أنه �النســــــــ�ة  اإلهتمام
األهم�ـة و�وجـب على أي مطبوعـة   العـادي �الم في منتهى

تحرص على مواطنیـها أن تبرزه في صــــــــــــــدر الصــــــــــــــفحـات 
فقط نشــــــــــره �شــــــــــيء من �اب  ولى و�أحرف �بیرة، ول�س األُ 

 العلم �الشيء �ما حدث.
ــر�ة صـــــــدرت یوم الجمعة  ــحافة المصـــــ  17ولو أن الصـــــ

ام) �مانشـــــیتات تقول: (نوفمبر( تشـــــر�ن الثاني حســـــین   صـــــدَّ

ین العاملین في العراق. الرئ�س  �ســـــــتقبل عددًا من المصـــــــر�
امن �كره مصـــــر و�زعج أبناءها �كره �قول: مَ  حســـــین.   صـــــدَّ

ري أخرج من ال�صـــــرة فعلى المصـــــري إذا قال عراقي لمـصــــ 
أن �قول له أخرج أنت ألن ال�صــــــــــــرة �صــــــــــــرتي).. إن هذه  
الصـحف لوال صـدرت �المانشـیتات المشـار إلیها لكان أمكن 

ــائل اإلعالم�ة ــاندت مهمة الرئ�س   القول إن هذه الوســـــــــ ســـــــــ
ام بل وساندت مهمة الرئ�س حسني م�ارك أ�ضًا. وهذه  صدَّ

ســتهدفت إولة التصــدع التي حتواء محاإالمهمة هي محاولة  
العالقـــات الكثیرة التمیز بین العراق ومصــــــــــــــر. ولكن هـــذه 

ــغولة مع األســـــــــف مع فوز  ب  منتخَ الالصـــــــــحف �انت مشـــــــ
�ـات  المصــــــــــــــري على منتخـب الجزائر وتـأهلـه لخوض م�ـار 

عت�ــار أن هــذا اإلنجــاز كــأس العــالم. هــذا مع األخــذ في اإل
ل�س   إنما  اإلهتمامالر�اضـــــــي الذي حققته مصـــــــر �ســـــــتحق 

امأكثر من إبراز �الم للرئ�س  ــدَّ ــر   صـــــــ ــین �فیل بنشـــــــ حســـــــ
سـتطاع  إالطمأنینة في النفوس والتأكید للمصـر�ین �أن الذي  

أن یدیر أشـرس المعارك في الحرب المفروضـة على العراق 
�خرج معافى منتصـرًا قادر على أن �عالج أزمة ناشـئة عن و 

اممشـــــاجرات، ومن المؤ�د أن الرئ�س  و�ة ســـــیوقع العق صـــــدَّ
ن �ـان المتســـــــــــــــبب بهـا، وعن تـ�اطؤ في التحو�الت وهو �مَ 

ســـــتهدفت  إأمر ال �خفى على أحد. ومحاولة التصـــــدع التي 
ــكل  ــر والعراق مرت�طة في شـ العالقة الكثیرة التمیز بین مصـ

آخر �مشــــــــاعر ثأر�ة من جهة و�محاوالت للضــــــــغط من أو 
 خرى.جهة أُ 

ة نتصــــــار العراق في الحرب المفروـضـــــ إفالذین أزعجهم 
 العر�ي. اإلنتصاردون الثأر لهذا �یر  إیرانعل�ه من 

اموالذین أزعجهم ســعي الرئ�س  طوال تســع ســنوات   صــدَّ
إل�عـاد مصــــــــــــــر عن مخطط �ـامـب د�فـید یرـ�دون الـثأر مـنه 

هذا الســــــــعي في أســــــــقاط الحظر العر�ي  ألنه نجح �فضــــــــل
 على مصر.

والذین أزعجهم الســـــــعي لكي تســـــــتأنف مصـــــــر فاعلیتها 
الســــــــــ�اســــــــــ�ة ومن خالل صــــــــــ�غة "مجلس التعاون العر�ي"  

امیر�دون الثأر من الرئ�س  ألنه بذل جهدًا خارقًا في  صــــــــــــدَّ
 هذا السبیل.

ســـــــــتمر یبني طوال ســـــــــنوات  إوالذین أزعجهم أن العراق 
أن �ســــــــــــــتفیـد من مرحلـة وْقف إطالق النـار  الحرب وأمكنـه

ة بناء ما دمرته الحرب. ول�س لتحر�ك قواعد صوار�خ إلعاد
امذاك. یرـ�دون الـثأر من الرئ�س  إلىمن هـذا الخط  ــدَّ  صــــــــــــ

فمـا معنى أن تتم   حســــــــــــــین ألنـه جـاد في عمل�ـة البنـاء و�الّ 
 یومًا؟ 114إعادة بناء الفاو في 
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ســــــــــ�اب الموج�ة هذا عن الثأر. أما عن الضــــــــــغوط فاأل
لضـــــــــغط في ســـــــــبیل تحیید  كثیرة لعل أهمها على اإلطالق ا

ــاندة  ،الدور العراقي في لبنان علمًا �أن هذا الدور هو لمســــــــ
�سـط السـ�ادة. وعلمًا �أنه لوال هذا الدور  إلىالداعي   اإلتجاه

 لما �ان للحل العر�ي في األصل أن یتم.
لعراقیین تلك هي الحق�قة ولكن ذلك ال �عني أن إخواننا ا

ستهدفت مصر�ین  �ت و بر�ئون تمامًا من جملة تجاوزات حدث
 �ق�مون في العراق.

ومن المؤ�ــد أن هــذه التجــاوزات مــا �ــانــت لتحــدث لوال 
ــا  ــاشــــــــــــــئ عن ظروف الحرب، ولوال أن إخواننـــ المزاج النـــ

ــر�ین ال �أخذون في اإل عت�ار مدى حرص الق�ادة في المصــ
أن ذلك ناشــئ عن  العراق على الســلوك العام. وأغلب الظن

نفســــه معهم وأن نصــــیرهم   امصــــدَّ أن الرئ�س   إلىطمئنانهم إ
امو�رد أي أذى �مكن أن یلحق بهم. لكن الرئ�س  معهم    صدَّ

�قدر ما هم على الصــــورة التي یر�دها فیهم و�جب أن یراهم  
 علیها وهي صورة المواطن الذي یتحلى �صفات حمیدة.

امالرئ�س ســتطاع إو��قى أن محاولة التصــدع التي    صــدَّ
ــین أن �قضــــــــي علیها منذ اللحظ  ولى �اللقاء الذي ة األُ حســــــ

عقده �عدد من المصـــــــر�ین في القصـــــــر الجمهوري و�حولها 
مجرد حالة صــــــداع. �انت ضــــــرور�ة لكي تعرف ��ف   إلى

ــان  ــیواجه الرئ�ســــــ امســــــ ــدَّ ــني م�ارك أمرًا  صــــــ ــین وحســــــ حســــــ
ن �ســــــــــــــتهــدف التشــــــــــــــو�ش على عالقــة نموذج�ــة بین قــائــدیْ 

 ..نوشعبیْ 
ــة للت�ــار الــذي إولقــد �ــانــت المواجهــة  ال یترك  نتكــاســـــــــــــ

ــ�ة إالَّ  ــبیل   مناســـــ ــج و�ختلق في ســـــ ــر عن إو�نســـــ �عاد مصـــــ
 العرب والعرو�ة.

 1989) نوفمبر(تشرین الثاني  27 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 الحیرة  إلى  هتمام یدعوإ

المفــاجئ من جــانــب   اإلهتمــامهو هــذا  نت�ــاهالالفــت لإل 
 ى �أمر الوضع في لبنان.الدول الكبر 

هتمـــامـــًا إ ن األكثر ن الكبر�یْ أن الـــدولتیْ  نت�ـــاهوالالفـــت لإل 
 هما الوال�ات المتحدة واإلتحاد السوف�اتي.

لتقــــت الــــدولتــــان من قبــــل على موقف إولم �حــــدث أن 
لتقــــائهمــــا على الموقف الــــذي بــــدأت إیتعلق بلبنــــان مثــــل 

ي مالمحــه تتضــــــــــــــح منــذ أن تبلورت معــالم الحــل العر�ي ف
 أعقاب القمة العر��ة األخیرة في الدار الب�ضاء.

ل ها هو الســــــــفیر الســــــــوف�اتي في لبنان ینشــــــــط من أجْ ف
القــاعــدة الجو�ــة التي تم  إلىإنجــاح الحــل العر�ي و�ــذهــب 

 ر�ة.نتخاب ر�ن�ه معوض فیها رئ�سًا للجمهو إ
ــتعج ــفیر األمیر�ي �ســــــــ لبنان    إلىل العودة وها هو الســــــــ

الرئ�س معوض في أغرب طر�ق   إلىعتمــاده و�قــدم أوراق إ 
عتماد حیث إنها لم تتم في قصـــــر الرئاســـــة وال إ تقد�م أوراق 

حتى في العاصـــــــــمة. وها هو أ�ضـــــــــًا �قول للرئ�س معوض 
كالمــًا �ــالن�ــا�ــة عن الرئ�س جورج بوش من النوع الــذي لم 

 ف سماعه من قبل.نأل
الرئ�س   إغت�الوها هو الســـــــفیر الســـــــوف�اتي ینشـــــــط �عد 

نتخاب رئ�س بدیل، و�نشــــــط  إالتعجیل في  لمعوض من أجْ 
ثنان عن نفســـــــــــــه الســـــــــــــفیر األمیر�ي. و�نقل اإل اإلتجاهفي 

ــؤولین في دولت ــقاط التحفظات  یْ المســ ــتهدف إســ هما �المًا �ســ
 نتخاب الرئ�س.إواإلسراع في 

ان عبر مختلف القنوات ل�س معروفــًا. ومــا فعلتــه الــدولتــ 
�عض   �لىنـة و التحر�ـات المعلَ  إلىونحن هنـا نشــــــــــــــیر فقط 

برق�ة    �لىالتصـــــر�حات التي أدلى بها هذا الســـــفیر أو ذاك و 
 وردت من هنا و��ان أدلى �ه متحدث رسمي هناك.

و��عـث  لإلنت�ـاه الفتـًا  اإلهتمـامولى یبـدو هـذا وللوهلـة األُ 
هنـالـك مـا هو أهم ألي بلـد أو  لوهـ الطمـأنینـة في النفوس. 

بـذل  ن في العـالم علىن الكبر�یْ شــــــــــــــعـب من حرص الـدولتیْ 
 ل الوفاق.المساعي من أجْ 

والرد على ذلــــك هو أنــــه لم �حــــدث أن تمنى اللبنــــاني 
طوال أر�عة عشــــــر عامًا أن یهتم العالم �ه ولم �حلم بلحظة  

ن على إ�جـاد حـل  تكون فیهـا الـدولتـان الكبر�ـان حر�صــــــــــــــتیْ 
ــنوات المر�رة  لل ــكلة التي تعصــــــف بلبنان طوال هذه الســــ مشــــ

 والدمو�ة.
دث حـدث، ـفاـلدولـتان الكبرـ�ان أـبدیـتا  ولكن مـا لم �كن �حـ 

بتهــاج عنــدمــا تم رتــا عن اإلهتمــامــًا، والــدولتــان الكبر�ــان عبَّ إ 
بتهاج نفســـه عندما تم  رتا عن اإلنتخاب ر�ن�ه معوض، وعبَّ إ
ــًا في ظروف مماثلة التي أقســـم انتخاب إ ل�اس الهراوي رئ�سـ

فیها لیندون جونسون ال�مین وهو داخل الطائرة خلفًا للرئ�س  
 ه في وال�ة تكساس.إغت�الون �یندي الذي تم ج

ــا أونقول  ــة من إنهمـ ــذه الكلمـ ــه هـ ــا تعن�ـ ــل مـ ــا �كـ بتهجتـ
 معنى.

 اإلرت�ـاح إلىالمفـاجئ یـدعو  اإلهتمـامو�قـدر مـا إن هـذا 
ــع�ه قد تنحســــر �عض الشــــيء من ألن آالم   هذا الوطن وشــ
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هتمـام �ـإعـادة  إ �ـإ�جـاد الحـل ســــــــــــــ�عق�ـه  اإلهتمـامجهـة، وألن 
یدعو    اإلهتمامة أخرى.. �القدر نفســـه أن هذا البناء من جه

 الر��ة و�ثیر الشكوك. إلى
ونخشـى أن تكون الدولتان الكبر�ان تصـرفتا مع المسـألة 

قیلولة في فندق فخم   إلىیر�د أن �خلد   ف منَ اللبنان�ة تصــرُّ 
�قع في شـــارع مزدحم وال یر�د من الذین في هذا الشـــارع أن 

م قیلولته على أن ینظر  �عكروا عل�ه �مشـــــاجراتهم وصـــــراخه
 ست�قظ وارتاح.إفي أمر مشاكلهم �عد أن �كون قد 

ن  والقیلولـة التي نعنیهـا هي القمـة األولى بین الرئ�ســــــــــــــیْ 
أحد تعكیر صـــــفو بوش وغور�اتشـــــوف اللذین ال یر�دان من 

 لقائهما.
 وت�قى ثالثة تساؤالت نطرحها على النحو اآلتي:

ــامهــــل أن هــــذا  ــانــــب الــــدولتیْ  اإلهتمــ ن  ن الكبر�یْ من جــ
�المســـألة اللبنان�ة في إطار الصـــ�غة التي تم التوصـــل إلیها 

ن تر�ــدان لبنــان ووقفــت الــدولتــان معهــا ســــــــــــــب�ــه أن الــدولتیْ 
ــكل الذي  أبدل �عض الت�اطؤ  نتهى إل�ه وأنهما عندما إ�الشـــــ

 في الماضي �ان لبنان الذي یر�دانه لم تتبلور معالمه �عد؟
كل أو آخر �میزان  یتعلق في ـشـــــــــــ   اإلهتماموهل أن هذا 

القوى في المنطقــة العر��ــة الــذي �عتبران أنــه خــارج مفهوم 
 الحل العر�ي س�كون مقلقًا لهما؟

وهل أن الحل العر�ي �ان منســـــــــــجمًا مع اإلرادة الدول�ة 
ت �ـالتـالي، وعنـدمـا بـدأ تطبیق الحـل، مفروضـــــــــــــــًا على و�ـا

ن یْ ن للحـل العر�ي وداعمتن أن تكونـا ممثلتیْ ن الكبر�یْ الـدولتیْ 
 له �الشكل الذي حدث ف�ه الدعم؟

ــا�كات   ــعب اإلجا�ة عنها لكثرة التشــــ ــاؤالت من الصــــ تســــ
 والتعقیدات.

ــاملكن الــــذي �مكن قولــــه هو أن  الــــذي أبــــدتــــه   اإلهتمــ
ــى أن �كون الثمن  إلىالدولتان الكبر�ان یدعو  الحیرة ونخشـــ

ــدده العرب مقابل هذا   ــ�ســـ أكبر من قدرتهم   اإلهتمامالذي ســـ
 على تحمله.

ا �مكن قوله أ�ضـــــــــــــًا حتى �تا�ة هذه األســـــــــــــطر یوم  وم
ال  اإلهتمامهو أن   1989نوفمبرتشــــــــــــــر�ن الثاني/ 26األحد 

ــرورة أن   ــتقرار�عني �الضـــــ ــو  اإلســـــ ــ�ســـــ د. وما �حدث من ســـــ
الرئ�س ر�ن�ه معوض یؤ�د  إغت�التطورات غیر ســـــــــارة منذ 

 ذلك.
لن �صــــــمد أي حل. وســــــنجد   اإلســــــتقرار... ومن دون 

رر في لبنان إنما �صــــــــــ�غة توافق بین  حالة أفغانســــــــــتان تتك
ن ول�س �مــا حــدث في المــاضــــــــــــــي عنــدمــا  ن الكبر�یْ الــدولتیْ 

ــلت الوال�ات المتحدة ومَ  ــوف�اتي ال لإلتحادن معها توصــــــــ ســــــــ

�ســـبب تدخله في أفغانســـتان. وفي حینه �ان التدخل �حجة  
 التخوف على أمنه.

السوري یبدي األس�اب نفسها في معرض    الُحْكموها هو  
ن عــاملــه مع المســـــــــــــــألــة اللبنــان�ــة، و�جــد في الــدولتیْ تبر�ر ت
ــیْ الكبر�یْ  ــات الرئ�ســــــ ن  ن قبوًال �منطقه وهذا ما تؤ�ده ممارســــــ

له الرئ�س حافظ األسـد من أجْ بوش وغور�اتشـوف وما سـعى 
 أر�عة عشر عامًا.

 1989) دیسمبر( كانون األول 4 –لندن ". التضامن" مجلة

     

لقاء   �عد لقاء بوش وغور�اتشوف ی�قى
ام  ورفسنجاني  صدَّ

دشـن الرئ�سـان جورج بوش وم�خائیل غور�اتشـوف تقلیدًا  
ــمي" الذي �مكن أن یتحول   إلىجدیدًا وهو "اللقاء غیر الرسـ

 لقاء تار�خي.
ــوف�اتي  ــل هو أن الزع�م الســـــ ــلســـــ قترح إوما حدث �التســـــ

"لـقاء ال�حر" بیـنه و�ین  بقتراح المتعلق �شــــــــــــــكـل مـ�اغـت اإل
ــة الـ اـلرئـ�ـس األمـیـر�ـي، لـ  تـي تـخـتــلف كـن اإلرادة األمـیـر�ـ�ـــــ

ــوف�ات�ة  إتخاذطر�قتها في  رتأت �عد  إالقرار عن الطر�قة السـ
 التشاور أن یتم اللقاء شرط أن �كون "غیر رسمي".

وهـذا التهیـب من جـانـب اإلدارة األمیر��ـة نـاشــــــــــــــئ عن 
شـــــــــتراكي ومن التطورات التي تشـــــــــهدها دول المعســـــــــكر اإل

�خطط من وراء هذه  جهة، وخشــــــ�ة أن �كون غور�اتشــــــوف 
أمر ر�ما ال تكون للمعسكر الرأسمالي القدرة على   إلىالقمة  

 ستكمال تقو�م هذه التطورات.إست�عا�ه أو مواجهته قبل إ
شــــــــــــــتراطـه  إفـإن الجـانـب األمیر�ي �ـ  اإلفتراضو�ذا جـاز 

بوش  "اللقـاء غیر الرســــــــــــــمي" أكـد من جهـة ترحیـب الرئ�س 
خرى ال�ــاب بلقــاء الرئ�س غور�ــاتشــــــــــــــوف وترك من جهــة أ

ــدم اإل ــام عـ ــًا أمـ ــا  مفتوحـ ــأي مواقف �مكن أن �طرحهـ لتزام �ـ
ــائل اإلعالم�ة التلم�ح لها في  غور�اتشـــــــــــوف وتتولى الوســـــــــ
ــم�ًا  ــاس أن اللقاء لم �كن رســ ــكل أو آخر، وذلك على أســ شــ
و�ــالتــالي فــإن مــا یتم �حثــه ال �كون رســــــــــــــم�ــًا و�ن �ــان في 

ن و�نما �قیْ قع أكثر من رســمي ألن اللقاء ال یتم بین صــدالوا
إذا  -ن �صـــــطحب �ل منهما معه الحقی�ة التي بین رئ�ســـــیْ 

حدث  ت�فتحها و�ضـــغط على الزر الخاص ف -تطلب األمر  
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حرب مـــدمرة بینهمـــا وهو أمر مـــا زال واردًا ومن دون أن 
ن تلغـ�ه إتـفاـقات الوـفاق التي تم التوصــــــــــــــل إلیـها بین اـلدولتیْ 

األقل ثالثة أر�اع ن تتقاســـمان النفوذ في العالم أو على للتیْ ا
 العالم.
سـتطاع الرئ�س غور�اتشـوف إسـقاط التهیب والمخاوف �و 

"اللقــاء غیر  أن درجــة إلىولى األمیر��ــة منــذ اللحظــات األُ 
لقاء   إلى، تحول "، وهو ما أراده الطرف األمیر�يالرســــــــــمي

ات الصــحاف�ة  رســمي وودي �ما أشــارت التصــر�حات والب�ان
 إلى نعقــاداجـآت من فكرة اإلعن اللقــاء الـذي �ـان لقــاء المفــ 

ــات العمـل  إلىتحول اللـقاء  إلى نعـقادمكـان اإل أكثر جلســــــــــــ
ــوف�اتي، بدلیل أن  -جد�ة في تار�خ الوفاق األمیر�ي  الســـــــــــ

المحادثات شـملت �ل شـيء �ما في ذلك القضـا�ا التي �ان 
ــیْ  ــت�عدون تطرق الرئ�ســــــــــ ا وأبرزها على ن إلیهالكثیرون �ســــــــــ

 والمسألة اللبنان�ة.اإلطالق أزمة الشرق األوسط 
نتهى �ـــأفضــــــــــــــــل مـــا تكون عل�ـــه  �و  المهم أن اللقـــاء تمَّ 

ات بین ��ـار أهـل القرار. و�ذا �ـان من الســــــــــــــابق جتمـاعـ اإل
ألوانه تلمس النتائج العمل�ة للقاء و�الذات في ما �خصــــــــــــــنا  

ــتحق وقفة ــمي" تســــــ تقول  كعرب فإن فكرة "اللقاء غیر الرســــــ
ــة أو خالف في د ــا أن أطراف أي أزمــ ــالم في فیهــ ول العــ

ــلوب تعامل مع األزمات. إ  إلىحاجة  عتماد هذه الفكرة �أســــ
ونقول ذلك على أســـاس أنه عندما یتم األخذ بهذا األســـلوب 

ــتطاعة أي حكام أطراف في أزمة أو إفمعنى ذلك أن في  ســ
خالف أن �جتمعوا في "لقاء غیر رســـــــــــمي" وأن یناقش هذا 

یلزم نفســــــــه  ك ما یر�د مناقشــــــــته ومن دون أن الحاكم مع ذا
�شـــــــيء ما دام اللقاء غیر رســـــــمي، وأن ینفي أي معلومات 
تذاع في شــــــــــــــأن هذا اللقاء إذا وجد أن إذاعتها تســــــــــــــبب له 

 �عض الحرج.
كما أن من إ�جاب�ات فكرة "اللقاء غیر الرســـمي" أن هذا 

كن هناك الطرف أو ذاك �ســــــــــتط�ع إذا �ان راغ�ًا اللقاء، ول
لك، أن �شــارك في �عض الضــغوط والمزایدات تحول دون ذ

اللقــاء على أســـــــــــــــاس أنـه مـا دام غیر رســــــــــــــمي فـإن حجــة 
الضـــــــــــــــاغطین والمزایـدین تصــــــــــــــ�ح غیر فعـالـة. وعلى هـذا 

نتصــار ســ�اســي �فضــل براعته  إ  إلىالطرف أن �حول اللقاء  
في المنـاقشــــــــــــــة والقـدرة على جعـل الطرف الثـاني في اللقـاء 

 مرتاحًا وغیر متشدد في �عض األمور.
غیر الرسـمي أنها تجعل أطراف أي   ومن محاسـن اللقاء

أزمة أو خالف �خففون �عض الشيء من وطأة الخالف أو 
لتقوا. ولكن لهـــذا التقلیـــد ســــــــــــــلب�ـــات  إحـــدة األزمـــة إذا هم 

ــًا إذ تكرر بین طرفیْ  ط�اعًا �أن إنن ألنه قد یترك خصــــــوصــــ

ولى فمعنى ذلـــك أنـــه المرة األُ  الخالف مـــا دام لم ینتـــه من
ثرة اللقاءات غیر الرســــم�ة. وهذا ســــ�ســــتمر ولن تفید معه �

عت�ـار أن الظروف ال تســــــــــــــمح للقـاء غیر مع األخـذ في اإل
 أزمة واحدة. الرسمي أن یتكرر بین طرفيْ 
ض أنه غیر رســــــمي الذي تم  وصــــــح�ح أن اللقاء المفترَ 

قاءات ن بوش وغور�اتشـــــــــــوف وحدث بینهما لبین الرئ�ســـــــــــیْ 
أن الفكرة    إالّ ن تنعقد �شــكل دوري، القمة الرســم�ة بین البلدیْ 

ن في حد ذاتها، أي فكرة "اللقاء غیر الرسمي" تبدو جیدة لمَ 
هم أطراف أزمـات من النوع المســــــــــــــتعصــــــــــــــي وال یت�ـادلون  
ــتبدو   ــور ��ف �انت ســــ ــي. ولنا أن نتصــــ التمثیل الدبلوماســــ

امالحال لو أن الرئ�س  ــدَّ ــین وهاشــــــمي رف صــــ ــنجاني  حســــ ســــ
ثه. ومن جتمعا في" لقاء غیر رســمي" وهو أمر نتمنى حدو إ

ــی�ادر  ــ�حظى    إلىالمؤ�د أن الذي سـ طرح فكرة هذا اللقاء سـ
�الكثیر من التقدیر. ونحن نقول ذلك على أساس أن "اللقاء 
غیر رســمي" ی�قى أفضــل من اللقاء الرســمي الذي یتم حتى  

ألمم الخـــارج�ـــة تحـــت رعـــا�ـــة ا اآلن على مســــــــــــــتوى وز�ريْ 
كن أن نه في اللقاء غیر الرســــمي �مألالمتحدة وهو أفضــــل  

ــه  ــًا لوجـــ ــان وجهـــ ــدثـــ ــه و�تحـــ ــدانـــ ــا یر�ـــ ــان مـــ ــاقش الطرفـــ ینـــ
�ما تفرض أجواء مثل هكذا لقاء. في حین   ،و�تصـــــــــــــافحان

ســـــــــــــــنة    حوالىات الكثیرة التي تـمت خالل جتـماعـ أـنه في اإل
تحـت رعـا�ـة األمم المتحـدة لم یتحـدث أحـد مع اآلخر وجهـًا  

 وال حتى تصافحا على رغم أن اللقاء رسمي.لوجه 
نــا نتمنى أن تســــــــــــــود ظــاهرة فكرة "اللقــاء غیر  وتكرارًا إن

الرســـمي" فهي فكرة منطق�ة، �معنى أن اللقاء غیر الرســـمي  
وهـذا مـا حـدث بین  إجتمـاعأفضـــــــــــــــل  إلى�مكن أن یتحول 

ن بوش وغور�اتشــوف. و�مكن أ�ضــًا أن �فتح المز�د الرئ�ســیْ 
لقة. و�مكن أ�ضـــــــــــــًا وأ�ضـــــــــــــًا أن �كون لقاء من النوافذ المغ

منها تســبق لقاء وضــع الملفات على طاولة مصــارحة ال بد 
 ال�حث.

واألهم من هـذا �ـله أنـه اللقـاء اـلذي ال یلزم أحـدًا مـا دام 
 غیر رسمي.

األزمة األكثر صـــــعو�ة،   ما نتمناه لطرفيْ   إلىو�النســـــ�ة 
ــا األزمـــة بین العراق و  ــإننـــا على �یرانونعني بهـ ثقـــة في ، فـ

اق�ة �أن ضـــوء مواقف صـــر�حة و�جراءات عمل�ة للق�ادة العر 
ام ل اللقاء الرســمي بینه و�ین حســین قادر على أن �حوِّ  صــدَّ

 ن.لقاء �حقق أفضل النتائج للطرفیْ  إلىالرئ�س رفسنجاني 
 ولكن هل �مكن لمثل هذا اللقاء أن یتم؟

ــیْ  لقاءقبل  ن بوش وغور�اتشــــــــوف �نا  مالطا بین الرئ�ســــــ
نتمنى ذلك مع شــــــيء من التحفظ. و�عد النجاح الذي حققه  
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ن الســــوف�اتي واألمیر�ي نجد أنفســــنا  ال�حر بین الرئ�ســــیْ  لقاء
امن ًا مماثًال بین الرئ�ســــیْ إجتماعأكثر ثقة �أن  حســــین   صــــدَّ

 وهاشمي رفسنجاني �مكن أن �حقق نجاحًا مماثًال.
ــان  اموال �حتاج الرئ�ســ ــدَّ ــنجاني ور  صــ مالطا ألن   إلىفســ

 م�اه الخل�ج أكثر قر�ًا.
عت�ـــار أن ي في اإلرانیومن المهم أن �ـــأخـــذ الرئ�س اإل

ــیْ  ن غور�اتشــــوف و�وش أعلنا في المؤتمر الصــــحافي الرئ�ســ
ك "أن العالم خرج من مرحلة الحرب ال�اردة ودخل المشـــــــــــترَ 

 مرحلة جدیدة نحو السالم الدائم".
عت�ــار ي في اإلیران�س اإلن المهم أن �ــأخــذ الرئاونقول 

امذلك، ألن الرئ�س    حســــــــین أدرك م�كرًا هذه الحق�قة صــــــــدَّ
منــذ أن حزم أمره وتو�ــل على هللا  اإلتجــاهو�عمــل في هــذا 
 وحرر األرض.

 1989) دیسمبر( كانون األول 11 –لندن ". التضامن" مجلة

     

 قمر النهوض العر�ي 

امفي الوقت الذي �ان الرئ�س  ــدَّ ــین �قترح لقاء   صــــ حســــ
ي تــأكیــدًا منــه للرغ�ــة في أن یرانقمــة بینــه و�ین الرئ�س اإل

، �ان �یرانم الدائم والشــــــــــــامل بین العراق و �ســــــــــــود الســــــــــــال 
 إلىنطلق من قـاعـدة األن�ـار في طر�قـه إالصـــــــــــــــاروخ اـلذي 

ــاء یؤ�ــد أمرًا �ــالغ األهم�ــة وهو أن النهوض حــالــة  الفضـــــــــــــ
 صلة.متوا

ــناع�ة التي  ختار إ وقبل هذه المنظومة الناقلة لألقمار الصــــ
ام لها الرئ�س  ــدَّ ــین  صـــ ــوف�ًا وهو "العابد" �انت إ حســـ ــمًا تصـــ  ســـ

ــلى �أخ�ار العراق  ــاط العاد�ة ال تتمنى للعرب الخیر تتسـ األوسـ
ــاط   ــحة. و�انت هذه األوســــ ــر�رة واضــــ و�طر�قة ذات أهداف شــــ

عناو�ن �ارزة في    لى إ تتعمد التر�یز على أي إشــــــــاعة فتحولها 
ــات  ــســ ــائل إعالم�ة تتحرك �فعل مؤســ ــفحات صــــحف ووســ صــ

 �ة للعرب. هدفها تهش�م أي سمعة طیِّ 
ــلحة العرب  وعندما تكون هنالك  ــوع�ة لمصـــــ حقائق موضـــــ

ــائل إعالم�ة أو �التأثیر   كانت هذه األوســــاط �ما تملكه من وســ
الذي لدیها على هذه الوســـــــــــــائل، تتجاهل تلك الحقائق أو أنها  

 تعرضها �ص�غة مشوهة. 
ــر، أنه من غیر المعقول أن   ــبیل المثال ال الحصــ وعلى ســ

ذه الوسائل فتتعامل ه   إیران نتصارًا عسكر�ًا على  إ �حقق العراق  

مع الحدث الكبیر �ما ال �عطي الحدث أهمیته التي �ســــتحقها.  
  إلى كذلك أنه من غیر المعقول أن �قوم العراق بتطو�ر، یدعو  

من أســـــــــلحة فال تتعامل تلك الوســـــــــائل مع  اإلعجاب، ما لد�ه 
ــتحـقه ـهذه الكـفاءة من   ـهذه الكـفاءة في المجـال التقني �ـما تســـــــــــ

 تقدیر. 
ه الوـسائل ال تغیر من خطتها. بل  وطوال أر�ع ـسنوات وهذ 
 ونكاد نقول من مخططها. 

�ـــالقـــدرة القتـــال�ـــة �كون التر�یز على أهم�ـــة   اإلهتمـــام بـــدل 
 ي. یران العناد اإل 

ــدل  ــام و�ـ ــا  اإلهتمـ ــانـــب العراق �ـ ــتمر من جـ لتطو�ر المســـــــــــ
ــها  ــلحة التي �ملكها وتحو�ل �عضــ ــالح    إلى ألســ ــترات�جي  إ ســ ســ

ح الك�م�اوي في  ســــــتفزازي على الســــــال إ �كون التر�یز و�شــــــكل 
ــة إلیهـام الرأي العـام �ـأن العرب مـا زالوا غیر   محـاولـة �ـائســــــــــــ
مقاتلین وأنهم إذا حققوا �عض التفوق فإن ذلك تحقق �الســـــالح  

 اوي. � الك�م 
االعتزاز هو أن العقول التي تعمـل على   إلى اـلذي یـدعو و 

التطو�ر �انت غیر مكترثة �كل هذه األمور و�نحصــــــــــر همها  
 التطو�ر التي تعمل في سبیل إنجازها.  هتمامها �عمل�ة � و 

ــتـطاع مع أواخر أـ�ام المهم أن النـجاح ـحالف العراق و�  ســـــــــــ
�الغ  العقد التاســــــــع من القرن العشــــــــر�ن أن �حقق إنجازًا علم�ًا 

األهم�ة. وهو إنجاز سـیتطور سـنة �عد سـنة �حیث لن تنقضـي  
و�كون الشــأن الفضــائي للعراق �ات   الســنین العشــر األخیرة إالَّ 

 یرًا جدًا. كب 
حـدثـت  وثمـة نقطـة مهمـة وهي أن اإلنجـازات العلم�ـة التي 

ــ�ة �انت حكرًا على أصـــــــــــــحاب هذه  ــنوات الماضـــــــــــ في الســـــــــــ
هو لمصــــــــــلحة الوال�ات   اإلنجازات، �معنى أن اإلنجاز العلمي 

ــلحــة  ــوف�ــاتي لمصـــــــــــ اإلتحــاد   المتحــدة، واإلنجــاز العلمي الســـــــــــ
 .. وهكذا. السوف�اتي، واإلنجاز العلمي الفرنسي لمصلحة فرنسا 

في العراق فــإنهــا تجعــل اإلنجــاز الكبیر  الُحْكم أمــا طب�عــة 
اـلذي تحقق والمتمـثل ـ�المنظوـمة الصـــــــــــــاروخـ�ة الـناقـلة لألقـمار 

ســــــــم "العابد" ل�س حكرًا على العراق إ الصــــــــناع�ة والتي تحمل 
  إلى ل األمة فإننا نســــــــــتند وحده و�نما هو إنجاز عر�ي ومن أجْ 

ا ما تردده ق�ادة الرئ�س  ــدَّ ــین في   م صــــــ ــتمرار حســــــ وهو أن   إســــــ
العراق �حارب ن�ا�ة عن األمة وأن النصـــر الذي �حققه العراق 

ــر لألمة وأن أي تقدُّ  ــم �ل  هو نصــــــــــ م �حققه العراق هو برســــــــــ
 عر�ي. 

ام والذي �جعل الرئ�س  �علن ذلك هو النظرة القوم�ة   صــــــــــدَّ
 التي تتسم بها �ل خطوة �خطوها. 

ــا  ــتقبل األوســـــ ط التي ال تر�د  و�ذا �ان من الطب�عي أن تســـــ
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وتســـتعد   اإلرت�اح خیر للعراق ن�أ اإلنجاز العراقي الكبیر �عدم ال 
ســتن�اط الوســائل التي تلقي ظالًال على هذا اإلنجاز، فإن ما  إل 

الحیرة من   إلى هو غیر طب�عي هو هــذا التر�ــث الــذي یــدعو 
ــمیین العرب في التعبیر عن فرحتهم �مــا   جـانـب �عض الرســـــــــــ

األســـــــــــــطر یوم  . وحتى �تـــا�ـــة هـــذه حققـــه العراق ن�ـــا�ـــة عنهم 
ــمبر  / �ـــانون األول  12الثالثـــاء  ــمع أن   1989 د�ســـــــــــ لم نســـــــــــ

ام تصـــــــــاالت الهاتف�ة �الرئ�س اإل  لم تتوقف وال البرق�ات    صـــــــــدَّ
 أ�ضًا. و�لها لإلشادة �اإلنجاز العلمي الكبیر. 

وهـذا اإلنجـاز الكبیر ل�س مـثل تـلك الزـ�ارة ـقام بهـا الرئ�س  
نزـعاج إ ـناك الـقدس لكي �كون ه   إلى (الرـحل) أنور الســـــــــــــادات 

ــادات�ة الم�اغتة، و�نما هو إنجاز علمي   عر�ي من الخطوة الســــــ
ـشر�ف �ـستحق اإلـشادة والترحیب والتعبیر عن هذه اإلـشادة أو  

 الترحیب �غیر األسالیب الشكل�ة. 
ونحن نقول ذلك على أساس أن هذا اإلنجاز هو رد حاسم 

ــه  ــر شـــــــــــ ــرائیـل التي أطلقـت قبـل أر�ع عشـــــــــــ رًا قمرًا  على إســـــــــــ
ــطـناع�ـ إ  ًا �جمع المعلومـات عن �ـل مـا �حوزة العرب من  صـــــــــــ

ســــالح دفاعي. ومن المؤ�د أن وجود قمر عر�ي ســــیلغي دور 
ــر الفرح   ــذا �جـــــب أن ینشـــــــــــ ــرائیلي الجوي وهـــ التفوق اإلســـــــــــ

 طمئنان في النفوس. واإل 
 و��قى أمران. 

ــنة  األول هو أن اإلنجاز العراقي حدث مع حلول بدء الســـــ
ــة نتفا لإل الثالثة  ــ�ح أكثر قوة  ، األمر  ضـــ ــتصـــ الذي �عني أنها ســـ

 في ظل القمر العر�ي. 
أما األمر الثاني فهو أنه بهذا اإلنجاز یبدأ العراق تســـــجیل  

ســـــــــترات�جي بین الخطوة األكثر أهم�ة على صـــــــــعید التوازن اإل 
 العرب و�سرائیل. 

ام مبروك للرئ�س  ــدَّ ــین ولألمة هذا اإلنجاز الجدید   صـــ حســـ
 لمتواصلة. على طر�ق اإلنجازات ا 

 نتظار اإلنجاز األهم... في المستقبل القر�ب. إ وفي  

 1989) دیسمبر( كانون األول 18 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 عام جبر الخاطر العر�ي... المكسور 

ــه  ــة قل�ـ من حق المواطن العر�ي أن یبتهج وتمأل الفرحـ
ــنا في العام  عوّ  الىألن هللا ســــــــــ�حانه وتع ما �نا    1989ضــــــــ

 في السنوات الكثیرة المرارة السا�قة. نفتقده

ــةاإلفها هي  ــي المحتلة تدخل في   نتفاضـــــــــ في األراضـــــــــ
ــنتها الثالثة وهي على حیو�تها وتألقها و��مان  1989العام   سـ

 الفت�ة التي �قومون بها.
مكـــانهـــا و�ـــانـــت الحلقـــة  إلىوهـــا هي مصــــــــــــــر عـــادت 

اللیب�ة لكن هذه   -األصــــعب هي عودة العالقات المصــــر�ة 
ة لم تعد عســــیرة �فضــــل الوفاق الذي یترســــخ یومًا �عد  الحلق

 .القّذافي معمرن حسني م�ارك و آخر بین الرئ�سیْ 
وهــا هو الحــل العر�ي للبنــان الــذي یتم إنجــازه في الر�ع 

ــام  ــد على رغم ا 1989األخیر من العـ ــاوالت و�صــــــــــــــمـ لمحـ
 إلجهاض هذا الحل.
الــذي �ســــــــــــــتهــدف إ�جــاد حــل دائم  598وهــا هو القرار 

�صـــمد هو اآلخر طوال  اإلیران�ة -للحرب العراق�ة وشـــامل 
ــام  ــاد اإل 1989العــ ي وتشــــــــــــــج�ع �عض  یرانعلى رغم العنــ

األطراف الــدول�ـــة والعر��ـــة والمســــــــــــــلمـــة لهـــذا العنـــاد نت�جـــة 
 قه العراق.مشاعر الضیق من النصر العسكري الذي حق

وهــا هو "مجلس التعــاون العر�ي" بین مصــــــــــــــر والعراق 
لعر��ـــة ال�من�ـــة �قوم، و�قوم في العـــام واألردن والجمهور�ـــة ا

ــًا  1989 تحــــاد دول المغرب العر�ي بین المملكــــة إأ�ضـــــــــــــــ
 المغر��ة والجزائر والجماهیر�ة اللیب�ة وتونس ومور�تان�ا.

ــماء  ــيء تظلل ســــــــــ ــحا�ة ثقیلة �عض الشــــــــــ وها هي ســــــــــ
ــر�ة ال و�تبین من  1989العراق�ة في العام   -عالقات المصــــــــ

ــر �ادتیْ خالل الســـــــــحب معالجتها أن الق ن في �ل من مصـــــــ
والعراق تصـرفتا �مسـؤول�ة عال�ة لمواجهة األزمة األولى في 

 التار�خ الطري العود لمجلس التعاون العر�ي.
الســــــوري یبدأ مرحلة جدیدة من العالقات   الُحْكموها هو 

المصـــــري، وتفید المعلومات �أن ما حدث    الُحْكم�ة مع الطیِّ 
ن م�ارك  حدث بین الرئ�ســیْ ســ�  القّذافين م�ارك و بین الرئ�ســیْ 

 وحافظ األسد.
تنعقـــد القمـــة  1989وهـــا هي األ�ـــام األخیرة من العـــام 

ــقط  ــرة لمجلس التعاون لدول الخل�ج العر��ة وفي مســـــ العاشـــــ
ى مســــــــــتوى  ي علإیران -ســــــــــتضــــــــــافة لقاء عراقي المؤهلة إل

ــادة مجلس التعـــاون الخل�جي مســــــــــــــتقبـــل   القمـــة، و�نـــاقش قـ
ــاع  المنطقة في ظل الســــــــــالم �عدما �انوا یناقشــــــــــون أوضــــــــ

حتـماالت الســــــــــــــالم، وهـذا �حـدث  �المنطـقة في ـظل الحرب و 
 للمرة األولى.

على الصعید العر�ي.    1989تلك هي �عض معالم العام  
توقع وقبــل �ــل حــدث من األحــداث التي أوردنــاهــا لم نكن ن

 أن �أتي یوم و�قع ف�ه هذا الحدث.
علیها لكثرة التآمر  نتفاضـــــــــةاإل إســـــــــتمرارلم نكن نتوقع 
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اإلسـرائیلي في  اإلحتاللوقلة اإلنفاق العر�ي علیها وشـراسـة 
 صمدت والحمد �. نتفاضةاإلالتعامل مع فتیتها. ولكن 

ــارك و ولم نكن نتوقع أن نرى الرئ�ســــــــــــــیْ  ــّذافين م�ـــ  القـــ
ــافحـان و�تعـان ــادة و�تفـقان على یتصــــــــــــ ـقان و�تـ�ادالن اإلشــــــــــــ

ــار�ع حیوـ�ة. ولكن ذـلك حـدث والحمـد �. ـقاء ف�عـد الل مشــــــــــــ
حـدث لـقاء �عكس دفء العالـقات  حـدودالبروتو�ولي على ال

في سـرت وسـ�عق�ه لقاء مماثل سـیتم عقده في سـیناء. وعلى 
هامش اللقاءات تنشـــــــــر الصـــــــــحافة وتذ�ع وســـــــــائل اإلعالم 

ل تســـــــییر  لجهات المســـــــؤولة من أجْ كالمًا إ�جاب�ًا وتنشـــــــط ا
ــار�ة   ــلوم وهو من اإلنجازات الحضـــــ قطار بین بنغازي والســـــ

ــالح البلدیْ وا ن ر�طًا ال تؤثر  ن والشـــعبیْ لعمل�ة التي تر�ط مصـ
 ف�ه العواصف الس�اس�ة.

ولم نكن نتوقع �عد أر�ع عشـــــــــــــر ســـــــــــــنة أن تتفق الدول 
ــأـلة اللبـنانـ�ة وـ�دت اـلدنـ�ا ـقاتمـة ف ي العر�ـ�ة على حـل للمســــــــــــ

عیونـنا. ثم إذا ـ�الشــــــــــــــرعـ�ة اللبـنانـ�ة تلتقي في الطـائف و�تم  
 ه الواقع�ة على األحالم.إتفاق تغلب ف� إلىالتوصل 

ولم نكن نتوقع أن تذوب الحســاســ�ات دفعة واحدة و�قوم  
تجمع وحدوي في المشـــــــرق �ضـــــــم مصـــــــر والعراق واألردن 
ــم دول  ــمالي وتجمع وحدوي في المغرب �ضــــــــــ وال�من الشــــــــــ

و�ــالحــد األدنى  1989ذلــك حــدث في العــام الخمس. ولكن 
ن  من الحســـــــــاســـــــــ�ات والتحفظات. وها هما التجمعان �عمال 

و�نجزان خطوات ملحوظة على صـــــــــــعید التنســـــــــــیق وت�ادل 
ــالح. إننا لم نكن نتوقع حدوث ذلك لكن ما لم نتوقعه  المصـــ

 حدث والحمد �.
لـقد حـدـثت هـذه الخطوات وغیرهـا �ثیر ممـا �ـنا ال نتوقع  
ــها   حدوثه. و�دت األمة نت�جة ذلك و�أنما أراد هللا تعو�ضـــــــــــ

 مرارة السنوات األر�عین الماض�ة.
، هو إذا جاز التعبیر، 1989ن الذي حدث في العام  أو أ

ســــــــتســــــــقاء على إكان مثل المطر الذي ینهمر �عد صــــــــالة 
 أرض تكاد تر�تها تتشقق من الجفاف.

ل. وس�ظل  وق�اسًا �ما �نا عل�ه فإننا اآلن في أحسن حا
ــتمرارفي  1989العام   ــنوات  إســــ ــل بین الســــ هو الحد الفاصــــ

ي تتقدم ف�ه الواقع�ة على الصــع�ة والعهد العر�ي الجدید الذ
 األحالم ومصالح الشعوب على الس�اسات والتناحر.

ل�س  1989وصح�ح أن ما حدث من خطوات في العام  
  أن الـبداـ�ة طمئـنان في النفوس، إالَّ مكتمًال لكي �ســــــــــــــود اإل

ــرف النظر عن أن هذه الخطوات حدثت   ــح�حة �صـــــــــــ صـــــــــــ
 قتصـــــــــــاد�ةاإلنت�جة الظروف الضـــــــــــاغطة وأهمها الظروف 

 لمال�ة.وا

ــائد في دول العالم العر�ي.  ــأن الغالء الســـــــــ ومع أن شـــــــــ
واـلذي یثقـل �ـاهـل المواطن فضــــــــــــــًال عن اـلدیون التي تثقـل  
كــاهــل �عض األنظمــة، أن تجعــل العهــد العر�ي الجــدیــد في 

أن المز�د من ال�قظة من   ًا �طيء النمو، إالّ التسـعینات عهد
ن شـأنها أن تخفف من وطأة الضـغوط والدیون، خصـوصـًا أ

الشـــعور �الخوف من العدوان اإلســـرائیلي وغیره على العرب 
ــارًا نت�جة دخول األمة �شـــــخص  إنحســـــر وســـــیزداد إقد  نحســـ

العراق مرحلـــة متطورة وذلـــك في أعقـــاب إطالق المنظومـــة 
ــاروخ�ة (العاب ــناع�ًا  الصــــــ د) القادرة على أن تحمل قمرًا صــــــ

الفضـــاء یلغي تفوق إســـرائیل من جهة و�جعل األطراف   إلى
ــعور ال ــع حدًا لهذا الشــــــــ ــتهین �الكفاءة العر��ة تضــــــــ تي تســــــــ

 الخاطئ.
 إلى نتفاضــــــــــــةاإل إســــــــــــتمرارمن  1989ن العام  إوتكرارًا 

نجـاح العراق في إطالق المنظومـة الصـــــــــــــــاروخ�ـة (العـابـد) 
نفراج، �ثیرة تســــــــــــــتهدف التعاون وتحقیق اإلمرورًا �خطوات 

 هو عام جبر الخاطر العر�ي... المكسور.
إن من حق العر�ي أن یبتهج. وحتى  ل ذلـــك فـــ ومن أجْـــ 

ــعور �ه فإن ر عن هذا اإلإذا �ان ال �عبِّ  بتهاج مكتف�ًا �الشــــــ
 �ة.ذلك �ادرة خیر طیِّ 

 1989) دیسمبر( كانون األول 25 –لندن ". التضامن" مجلة
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 متى �عود الشیوعیون العرب 
 ساحة العمل القومي؟  إلى

العقیدة الشـــــیوع�ة تســـــبب   على مدى ثالثین ســـــنة �انت
 األرق للجم�ع.

دول الغرب الرأســــــــمال�ة تع�ش هاجس قدرة العقیدة على 
ختراق النظام الرأســـــمالي من خالل الثغرات الكثیرة في هذا إ

 النظام.
من أن تتمكن هذه  إســـتمرارودول العالم الثالث قلقة في 

ــتط�ع  إالعقیدة من   ــكر�ة تســــ ــتقطاب جماعات مدن�ة وعســــ ســــ
 تمامًا �ما حدث في �و�ا. الُحْكمة تغییر أنظم

والدول اإلســـالم�ة تخشـــى أن ینجح محاز�و هذه العقیدة  
�ما حدث في ال�من  الُحْكم إلىوأنصــــــــــــارها في الوصــــــــــــول  

�حـدث في الســــــــــــــودان عنـدمـا قـاد الرائـد  الجنو�ي و�مـا �ـاد
لحة الشــــــــــیوعیین في نقالب�ة لمـصـــــــــ إهاشــــــــــم العطا محاولة 

 السودان.
ي حدثت فیها المطاردات  لدقة التولم تحدث مطاردات �ا

�شـــــــــــكلون  إســـــــــــتمرار�ما أن هؤالء �انوا في للشـــــــــــیوعیین، 
 األكثر�ة بین ضیوف السجون في العالم الثالث.

الســــوف�ات�ة �ثیرًا �ســــبب   -قد تأثرت العالقات العر��ة لو 
ــوف�اتي یالـشــــ  ــفة  وعیین وذلك ألن اإلتحاد الســـ �ان �مزج صـــ

 ،الشــــــیوع�ة في العالم  الدولة الكبرى �صــــــفة (راعي) الحر�ة
�معنى أنه �ان �عتبر نفســــه مســــؤوًال عما �جري للشــــیوعیین 

 في دول العالم.
ــوف�ات�ة مع هذه   ــ�ح فإن العالقات الســــ وز�ادة في التوضــــ

�ـانـت العالقـات  ااـلدول العر��ـة أو تلـك �ـانـت تبـدو جیـدة إذ
والشـــــــــــیوعیین فیها جیدة. أما إذا �انت    ةالدول  تلك التي بین

ــوف�اتي �مارسغیر ذلك فإ ــكل أو  ،ن اإلتحاد الســــــــــ في شــــــــــ
آخر، دور راعي الشــــیوعیین في العالم و�بدأ ممارســــة أوراق  
الضــــــــــــــغط التي في یـد�ـه وأهمهـا قطع الغ�ـار واـلذخیرة. ولم 
ــدد   ــلم من ذلك ســــــــــــوى الدول المقتدرة التي �انت تســــــــــ �ســــــــــ

لسوف�اتي �العملة الصع�ة. أما الدول اإلتحاد ا  إلىلتزاماتها  إ
ــاد�ةظروفًا مال�ة و التي تع�ش  ــع�ة فإنها �انت   �قتصـــــــــ صـــــــــ

 تتحمل على مضض.
�ـــــأنـــــه لوال "عقـــــدة الشــــــــــــــیوعیین   اإلفتراضوقـــــد �جوز 

عتمــاد إ المحلیین" لمــا �ــان اإلتحــاد الســــــــــــــوف�ــاتي أن �قرر 
 ص�غة المعاهدة في تعامله مع الدول الصد�قة.

ــل في التطو  ــأمـ ــد التـ ــذا وعنـ ــا أن هـ رات األخیرة یتبین لنـ

اإلتحاد الســـــــــوف�اتي لم �كن �عید النظر، التعامل من جانب 
ختارها اإلتحاد الســـــــــــــوف�اتي إفضـــــــــــــًال عن أن الرعا�ة التي 

ــیوعیین جعلتهم یبدون �ما لو أنهم مجرد طابور خامس   للشــ
 مع أنهم ل�سوا �ذلك في منطلقاتهم.

ــیوع�ة   واآلن �عدما حدثت التطورات في دول الكتلة الشـــــ
یوعي فإن الشـیوعیین ه�ار جبل الجلید الشـ إنتواصـل یو�ینما 

في العــالم الثــالــث وفي الــدول العر��ــة واإلســــــــــــــالم�ــة بوجــه 
ــًا بوقفة مع  خاص مطالبون بتحدید موقف ومطالبون أ�ضـــــــــ

 النفس �سجلون فیها نقدًا ذات�ًا.
وهم لو ـ�انوا دوـلة لـكان حـدث لـها ـما �حـدث اآلن لـلدول 

النهج المار�ســـــــي، لكنهم أفراد وخال�ا وتجمعات  التي تعتمد 
اآلن موقفًا واضــــحًا من قادتهم في شــــأن ما   إلىم نســــمع ول

 الشرق�ة. ة�حدث في دول الكتل
ونقول ذلك على أســــــاس أن هذا الذي حدث و�تواصــــــل 
حدوثه ل�س تغییرًا حكومـ�ًا و�نـما هو إعادة نظر في العقـیدة.  

لفرصــة عمل ســ�اســي    وال نعتقد أنه ســ�كون �عد اآلن مجال
كل فردي من خالل ما أمام الشــــــــیوعیین العرب ســــــــواء �ـشـــــــ 

"الجبهة الوطن�ة". �ذلك أنه س�كون  لح على تسمیته بـصطُ إ
ن �علن أنه شــــــــیوعي أو ســــــــتغراب إذا �ان هنالك مَ مثیرًا لإل 

 س حز�ًا جدیدًا على هذا األساس.یؤسِّ 
و�ذا �ان من الصـــــــــعب على �عض الشـــــــــیوعیین العرب 

دة،  مراتب ق�اد�ة أن یتخلوا فجأة عن العقی  إلىالذین وصـلوا  
ــهل على المثقفین أن �عتبروا �أن نقطة النها�ة  فإن من الســـــ
لهم ل�س تحقیق حلم اـلدوـلة الشــــــــــــــیوعـ�ة اـلذي هو من جلـید  

 ول�س من صخر.
الشیوعیون   ستدارة �عود فیهاإو�زاء ذلك �ص�ح ال بد من  

ســــــاحة العمل القومي وهي الســــــاحة الســــــ�اســــــ�ة   إلىالعرب 
بتكر  إه�م، الذي  ســـــتطاعة محســـــن إبرا إالمناســـــ�ة لهم. وفي 

صــ�غة جدیدة للنشــاط الشــیوعي في المیدان الســ�اســي وهي 
ص�غة "منظمة العمل الشیوعي"، أن یبتكر تنظیرات مناس�ة  

ــن  إلىللعودة   ــًا أن محســــ ــوصــــ ــاحة العمل القومي، خصــــ ســــ
ــارًا وهو القومي العر�ق �عـد أزمـة واجههـا  إبراه�م توجـه �ســــــــــــ

شـر�ن سـنة  . و�عد ع1967العمل القومي ونشـأت عن هز�مة 
�ستط�ع العمل القومي أن �سترد عافیته و�التالي فإن العودة 

ســـــــــــاحته �اتت هي الصـــــــــــ�غة المناســـــــــــ�ة وهي المخرج   إلى
 الواعین.العرب للشیوعیین 

ــ�غة  و��قى أننا عندما نقول �أن العمل القومي هو الصـــــــ
ــاس أن البدیل  ــیوعیین العرب فعلى أســ ــ�ة لتأهیل الشــ المناســ

دیني، ل�س حًال خصــوصــًا وْفق النهج اآلخر، وهو البدیل ال
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ي. وأغلب الظن أن الذي حدث في اإلتحاد السوف�اتي یراناإل
آخر   لىإل من شیوعي ثم إنتقالعقیدة الشیوع�ة   إلى�النس�ة 

ــ�حدث في  ــ�ة  إیرانســ ــم الدین حیث ال �إ  الُحْكم إلى�النســ ســ
ذ  ن ینفِّــ مَ  الُحْكمدفــة  إلىبــد ســــــــــــــ�صــــــــــــــــل عــاجًال أم آجًال 

 وعیها. إلى إیرانكا" تعید "بیروسترو�
الـــدیني في  الُحْكمو�ذا حـــدث ذلـــك فـــإن �ـــل الحـــالمین �ـــ 

العالم العر�ي والدول اإلســـــالم�ة ســـــیتر�ثون و�ك�حون جماح 
ــابت  أحالمهم  ــ�ة أن تواجههم الحالة التي أصــــــــــ وذلك خشــــــــــ

ــیوعیین العرب عندما فاجأتهم التطورات التي حدثت في  الشـ
ــوف�اتي و�ق�ة الدول   ــهم  اإلتحاد الســــ ــیوع�ة ووجدوا أنفســــ الشــــ

وقفة شـــــجاعة وصـــــر�حة    إلىن �ل منهم أمام أمر �حتاج مِ 
 مع النفس.

ر فإنه ال بد  صــــُ هذه الوقفة أم قَ  إتخاذوســــواء طال زمن 
 ها.إتخاذمن 

 1990 ) ینایر( كانون الثاني 8 - لندن. مجلة "التضامن"

 قبل العراق  إیرانم�ادرة لمصلحة 

ــه والحر�ص  على أن �ســــــــــــــود  بلهجــة الواثق من نفســـــــــــــ
في المنطقــــــة والمتفهم �عمق للتطورات التي  اإلســــــــــــــتقرار

ام�شـهدها العالم، �ختار الرئ�س  حسـین مناسـ�ة الذ�رى  صـدَّ
عة والســــــــتین لتأســــــــ�س الج�ش العراقي ل�طرح م�ادرة  التاـســـــــ 

 ي. یراناإل -موضوع�ة وواقع�ة لتحقیق الوفاق العراقي 
ل�س   امصـــــــــــــــدَّ واقع الحـال فـإن الرئ�س  إلىســــــــــــــتنـادًا �و 

 طرح هذه الم�ادرة.   إلىمضطرًا 
ــأن العســـــــكري  ــع جید حیث الشـــــ من  أقوى فهو في وضـــــ

ــي أكثر مدعاة للطمأنین ــع النفســــــــــ ة من قبل، وحیث الوضــــــــــ
 الماضي. 

و�دًال من  إیرانوهو حرر األراضــــــــي التي �انت تحتلها 
تضـــــغط على القرار العراقي فإن  اإلحتاللأن تكون مســـــألة 

ر لفترة مؤقتة على مســــاحات من هنالك قوات عراق�ة تســــ�ط 
 .  اإلیران�ةاألرض 

ــل  ــاز الـعـلـمـي الـكـبـیـر الـمـتـمـثـــــ وهـو یـنـعـم بـوهـج اإلنـجـــــ
(العابد) والذي وضــــــــــع العراق في �المنظومة الصــــــــــاروخ�ة 

 المرت�ة التاسعة بین دول العالم التي ترتاد الفضاء.
امولكن الرئ�س   .هذا هو واقع الحال عندما �طرح   صــــــــدَّ

ــر والتطورات  الم�ادرة فألنه یتا �ع �الكثیر من التأني والت�صــــ
طـلب  تالتي تحـدث في العـالم و�رى أن حقـ�ة التســــــــــــــعیـنات ت

 من الجم�ع نظرة جدیدة.
ــمنًا  یراناإل الُحْكمو�طرح الم�ادرة ألنه یرى أن   ي یر�د ضــ

لعالقات المســـــتقرة،  لل وضـــــع صـــــ�غة حل التفاوض من أجْ 
ــیرة للموافقة. وهو ــكلة في الوالدة العســـ ــتند في   لكن المشـــ �ســـ

الظروف التي تمـــت فیهـــا من قبـــل موافقـــة  إلىرؤ�تـــه هـــذه 
ر. الذي �قضـــــــي بوقف النا 598ي على القرار  یراناإل الُحْكم

امومن هنا فإن الم�ادرة التي أطلقها الرئ�س   في الذ�رى   صدَّ
التاسعة والستین لتأس�س الج�ش هي محاولة لتسهیل الوالدة 

ــافة  ــیرة، إضــ ــجم مع  إلىالعســ المنهج العام للرئ�س   أنها تنســ
ام مع العراق  إیرانفي التعامل مع الصــراع الذي أرادته  صــدَّ

 عام. ومنطقة الخل�ج واألمة العر��ة �شكل
امن الرئ�س أذـلك  �لىو  ــدَّ �طرح المـ�ادرة ألـنه على  صــــــــــــ

نتقال أه�ة تنفیذ ما خطط له في شأن الدستور والتعدد�ة واإل
لة المؤســســات، ومن دو   إلى�العراق من دولة الحزب الواحد  

دولة �أخذ فیها القطاع   إلىشتراكي قتصاد اإلالدولة ذات اإل
مروـنة الخـاص ـمداه ضــــــــــــــمن ضــــــــــــــوا�ط �حـیث ال تتحول ال

 نفتاح على الطر�قة المصر�ة.إ إلى قتصاد�ةاإل
اموعـندـما �كون الرئ�س  على أهـ�ة تنفـیذ برـنامجـه   صــــــــــــــدَّ
ــار إل�ه فمِ  یتم في ن الطب�عي أن �جعل التنفیذ الكبیر المشــــــــ

، ومن شــــــــــــــأن عـدم بـدء المفـاوضــــــــــــــات اإلرت�ـاحأجواء من 
ــرة بین العراق و  ــامل من أجْ   �یرانالم�اشـــــ والدائم ل الحل الشـــــ

 عمل�ة التنفیذ. وتعكیر صف
و��قى أن أهم مــــا في الم�ــــادرة الجــــدیــــدة التي طرحهــــا  

امالرئ�س  ــدَّ ــ�ط   صــ ــمنت من المرونة ما �كفي لتنشــ أنها تضــ
لألمم المتحـدة د�كو�ـار من مســــــــــــــعى �قوم �ـه األمین العـام 

ي �أن أســــــلوب تعاط�ه الســــــلبي مع یراناإل الُحْكمل إقناع  أجْ 
�اشــــــرة مع العراق �ات أمرًا یزعج  موضــــــوع المفاوضــــــات الم

ــًا من رحا�ة  ــمنت الم�ادرة أ�ضـــــــــ الرأي العام الدولي. وتضـــــــــ
الصــــــــــــدر والن�ات الحســــــــــــنة ما �كفي لق�ام �عض األطراف 

ل ي من أجـــْ یراناإل ُحْكمالاإلســــــــــــــالم�ـــة �جهود مكثفـــة لـــدى 
إقناعه �أن عدم التعاطي برصــانة مع موضــوع المفاوضــات 

حب على اإلطالق،   غیر مســـتَ الم�اشـــرة مع العراق �ات أمراً 
ســــــتهانة �اإلرادة اإلســــــالم�ة على إوأن هذه المعاندة تشــــــكل 

أســــــــاس أن الدول غیر اإلســــــــالم�ة ســــــــترى أن عجز الدول 
ي �التفاوض والتعا�ش مع انیر اإل  الُحْكماإلسالم�ة عن إقناع  

 التطورات الدول�ة. إلىالعراق �جعلها غیر مؤثرة �النس�ة 
ام ومن جان�ه فإن الرئ�س حســـــــین إدراكًا منه لهذا  صـــــــدَّ

  /�ـــانون الثـــاني 5األمر قـــال في الخطـــاب الـــذي ألقـــاه یوم 
عشـــــــــــــ�ة ذ�رى تأســـــــــــــ�س الج�ش، أنه �أمل أن  1990ینایر
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ما  إلىمســــــــؤولیته قتداره و إ�ســــــــعى �ل من جان�ه وحســــــــب 
 �قبلون �الم�ادرة.   إیران�جعل حكام 

 فهل نتوقع مسعى من األمین العام لألمم المتحدة؟ 
ــدول  ــار نفســـــــــــــــــــه من الـــ ــل نتوقع جهودًا في اإلطـــ وهـــ

 اإلسالم�ة؟  
ي ســیوفر على الجم�ع مشــقة الســعي  یراناإل الُحْكمأم أن  

امو�عتبر أن م�ادرة الرئ�س  مدخل معقول لتفاوض ال  صــــــــدَّ
 في رفضه وتعا�ش ال بد منه؟   ستمرارال لإل مج

ي ذلك أم واصــــــــل العناد فإن یراناإل لُحْكماوســــــــواء فعل  
امالم�ادرة التي أطلقها الرئ�س  لن تكون األخیرة   حســین  صــدَّ

 ي �م�ادرات السالم.یراناإل الُحْكموس�ظل یواصل محاصرة 
قبـــــل أن تكون  إیران... وهي م�ـــــادرات لمصــــــــــــــلحـــــة 

املم �حاصـر الرئ�س لمصـلحة العراق. أ ي  یراناإل  الُحْكم صـدَّ
ــتمرة من قبل �الد ف إطالق النار و�ان وقْ   إلىعوات المســـــــــــ
ــلحته و�ن جاءت الموافقة  598�القرار  الُحْكمقبول هذا   لمصـ
 متأخرة؟  

ي العـــالم �ـــالموقف یراناإل الُحْكملعـــل وعســــــــــــــى �فـــاجئ 
امالمطلوب وهو الرد على م�ـادرة الرئ�س  حســــــــــــــین   صـــــــــــــــدَّ

 الموافقة. و�ذلك ینطلق قطار السالم في المنطقة.�إعالن 

 1990 )ینایر( كانون الثاني 15 - لندن. "التضامن"مجلة 

     

 هل ینجح غور�اتشوف  
 حیث فشلت دول العالم الثالث

عندما صــدر عن موســكو رســم�ًا أن اإلتحاد الســوف�اتي  
في صـــــــدد الق�ام �مســـــــعى لتحقیق لقاء م�اشـــــــر بین العراق 

 خرى.عرنا �مرارة من جهة و�إرت�اح من جهة أُ ش �یرانو 
ــوف�اتي تحرك   ــعور �المرارة هو أن اإلتحاد السـ ــبب الشـ سـ

ل تحقیق لقاء م�اشــــــــر بین دولتْین إســــــــالمیتْین بینما  من أجْ 
العالم اإلســـــالمي في ما �شـــــ�ه اإلســـــترخاء الكامل أمام هذه 

 المسألة.
ول أ وسبب الشعور �اإلرت�اح أن الم�ادرة السوف�ات�ة هي

محاولة جد�ة دول�ة لتحر�ك مســــــألة التفاوض الم�اشــــــر بین  
 وهي مسألة متعثرة. �یرانالعراق و 

وز�ادة في التوضـ�ح �مكن القول إن الدول اإلسـالم�ة لم 

ي في رفض  یرانتتصــــرف �ما هو مؤمل منها إزاء العناد اإل
 المفاوضات الم�اشرة مع العراق.

هذه الدول ن وعندما نقول ذلك ال نقصــد أن المطلوب م
و�نما الضغط علیها في شكل أو   إیران"إعالن الحرب" على 

ل إقناعها �ضـــــــــرورة التفاوض مع العراق. وهذا آخر من أجْ 
الضـغط هو في حده األقصـى إعت�ار عدم التفاوض خروجًا  
على إرادة األمــة اإلســــــــــــــالم�ــة و�ــالتــالي التعــامــل وفق هــذا 

ــاً  ــده األدنى اإلعالن رســــــــــــــم�ــ ــار، وهو في حــ على  اإلعت�ــ
صــــفحات وســــائل اإلعالم الرســــم�ة من خالل التصــــر�حات  

كة ما یتضــــــــــمن التوضــــــــــ�ح �أن الموقف والب�انات المشــــــــــترَ 
 ي سلبي.یراناإل

ــائل اإلعالم الدول  ــدر في وسـ وحتى اآلن فإن الذي �صـ
ــم�ة ال یتجاوز التمن�ات الطیِّ�ة   ــالم�ة من مواقف رســــــ اإلســــــ

، في حین  نرا�ی�أن تتم المفاوضـــــات الم�اشـــــرة بین العراق و 
ــب  ــالـــــ ــذي ـ�طـــــ ــأن اـلعـراق هـو الـــــ ــدر�ـون �ـــــ أن اـلجـمــ�ع یـــــ

ــرة بینما  ــات الم�اشـــ ــها، وأن یراناإل  الُحْكم�المفاوضـــ ي یرفضـــ
ل الســــــــــــــالم بینمــا العراق هو الــذي �طرح الم�ــادرات من أجْــ 

 ي هو الذي ال یتجاوب.یراناإل الُحْكم
و�ذا جـــاز القول فـــإن تعثر الـــدور اإلســــــــــــــالمي هو في  

ي، ولو أن ـ�ل دوـلة إســــــــــــــالمـ�ة ـقاـلت یراناإل الُحْكممخـاطـ�ة 
ــد  ــرة وضـــــ ــات الم�اشـــــ إنها مع الطرف الذي �قبل �المفاوضـــــ

 الطرف الذي یرفضها لكان الوضع أفضل �كثیر.
كما أن تعثر الدور اإلســــــــــــــالمي هو في توازن تبّین أنه  

الدول اإلســـالم�ة في وســـائل إعالمها  لن �فید. وعندما تقول
نها تتمنى للمفاوضات أن ومن خالل التصر�حات الرسم�ة أ

ــدعو  ــة بین العراق و  إلىتتم وتـ عن طر�ق   �یرانحـــل األزمـ
المفاوضــــات الم�اشــــرة فهذا معناه أن الدولتْین تتخذان موقفًا 
واحدًا في حین أن هنالك دولة واحدة تتخذ الموقف الســــــلبي 

لتي ترفض تنفیذ ما تم التفاهم في شــــــــــــــأنه وهو ا إیرانوهي 
 المفاوضات الم�اشرة.  

والسؤال اآلن: هل أن الرئ�س غور�اتشوف س�فعل ما لم 
تفعله الدول اإلســــــــــــالم�ة؟ �معنى هل أنه ســــــــــــ�ســــــــــــتفید من 

 الُحْكماألخطاء التي تمیز بها تعامل الدول اإلســـــــــالم�ة مع 
 ي؟یراناإل

ــل ذلـــك ــان لن �فعـ ــه إذا �ـ ــد أنـ لن �حقق أي  من المؤ�ـ
أما  نت�جة وسـیواجه نظامًا عنیدًا �قول ال لكل مسـعى حمید.

ي أمام األمر الواقع فإنه یرانإذا �ان ســـــــــــ�ضـــــــــــع الطرف اإل
 سینجح حیث أخفقت الدول اإلسالم�ة.

ــاكله  وأغلب الظن أن اإلتحاد الســـوف�اتي الذي تكف�ه مشـ
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ســس عقیدته  والعاصــفة العات�ة التي تهز وحدة جمهور�اته وأُ 
ــر م ــعى لتحقیق التفاوض الم�اشـــــ ا �ان ل�عرض الق�ام �مســـــ

ــینجح أو أنه   ران�یبین العراق و  لو لم �كن متأكدًا من أنه ســــ
التعـامـل معـه  إیرانلو لم �كن رافضـــــــــــــــًا ســــــــــــــلفـًا أن تحـاول 

 �الطر�قة التي تعامل بها األمین العام لألمم المتحدة.
ــاتي الفكرة في الوقـــــت  ــاد الســــــــــــــوف�ـــ ــد عرض اإلتحـــ لقـــ

ــب. وهو بــدأ عمل�ــة التنفیــذ على مســــــــــــــتوى وز�ر   المنــاســـــــــــــ
 .هالخارج�ة ش�فاردناز 

ــوف�ات�ة التي نفذ    وال ــ�ة الســــــــــ نعتقد أن رجل الدیبلوماســــــــــ
لزع�م العصـــــــــــــر غور�اتشـــــــــــــوف معر�ة الوفاق مع الوال�ات 
ــل  ــداخـ ــادة النظر في الـ ــاء و�عـ ــادة البنـ ــة إعـ ــدة ومعر�ـ المتحـ
  سـ�قبل �أن یدیر على طر�قة د�كو�ار جلسـة محادثات تضـم

علي   إیرانوز�ر خارج�ة العراق طارق عز�ز ووز�ر خارج�ة 
 تي.أكبر والی

وهو لن �قبل ألنه إرتضــــــــــى ذلك فهذا معناه أن اإلتحاد 
 إیرانالســـــوف�اتي �ات دولة عاد�ة تر�طها حدود وأعماق مع 

 والعراق ول�س دولة عظمى.
امومن المؤ�د أن الرئ�س  حســــــــــین إذا �ان إقترح  صــــــــــدَّ

للمســـعى الســـوف�اتي، ما �ان ل�فعل ذلك لو الم�ادرة تســـهیًال 
تحاد الســــــــوف�اتي ال یتحمل فشــــــــل لم �كن متأكدًا من أن اإل

 مسعى �قوم �ه.
وعندما نقول ذلك ال نســـقط من الحســـاب أن أمر إعالن 

ن من اإلعالن في الرئ�س العراقي عن الم�ــــادرة قبــــل یومیْ 
موســكو عن المســعى الســوف�اتي �ان مجرد مصــادفة وتوارد 

ل الســـــالم واإلســـــتقرار ر بین زع�مْین صـــــادقْین من أجْ خواط 
اما غور�اتشوف و في المنطقة وهم  حسین. صدَّ

 1990 )ینایر(  كانون الثاني 22 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 العرب  إیران قبل أن تحارب 
 �أبناء أذر��جان 

ولى للحرب اللبنان�ة �ان القول السـائد هو: في السـنة األُ 
ــة و�وقفوا لمجرد أن  ــان�ـ ــة اللبنـ یتفهم الفلســــــــــــــطینیون التر�ی�ـ

محل�ة للبنان فإن األمور ستنتهي على التدخل في الشؤون ال
 خیر و�خرج لبنان من أزمته.

 ولم �حدث شيء من ذلك.
وفي الســـنة الثان�ة للحرب �ان القول الســـائد هو: لمجرد  

عاصـــمة أخرى   إلىأن تنتقل الق�ادة الفلســـطین�ة من بیروت 
 مور ستنتهي على خیر و�ستعید لبنان عافیته.فإن األ

 ولم �حدث شيء من ذلك.  
ــان وأخلیـــت  ــة لبنـ ــادة الفلســــــــــــــطین�ـ ــادرت الق�ـ ــا غـ ــدمـ و�عـ
المخ�مات من المســــــــــــلحین و�دأ أســــــــــــلوب الحصــــــــــــار لهذه 
المخ�مات �أخذ مداه صــار القول الســائد هو: لمجرد أن یتم  
ترتیب �عض اإلجراءات فإن أمور لبنان سـتتحسـن وسـ�خرج  

 لبلد من محنته.  ا
 ولم �حدث شيء من ذلك. 

ال على مـا هي عل�ـه و�عـدمـا مرت أر�ع ســــــــــــــنوات والحـ 
�ات القول الســـــائد هو: لمجرد أن تنتهي الحرب بین العراق 

 فإن الوضع اللبناني سیتحسن. �یرانو 
 ولم �حدث شيء من ذلك ألن الحرب طالت.

ثم بدأت األقوال تسـود �طر�قة غر��ة، ومنها على سـبیل  
لمثـال ال الحصــــــــــــــر: لمجرد أن تتفق الوال�ـات المتحـدة مع ا

اتي یتحســــــــن وضــــــــع لبنان. ولمجرد أن یتم  اإلتحاد الســــــــوف�
نتخــــاب رئ�س جـــدیـــد للوال�ـــات المتحــــدة فـــإن ذلـــك ال بـــد  إ

ــان ر�غـان   ســــــــــــــینعكس على أزمـة لبـنان. ولـقد عـقد الرئ�ســــــــــــ
ن وأنجزا الكثیر على طر�ق الوفاق لكن وغور�اتشـــــــــوف قمتیْ 

 �قیت على حالها. أزمة لبنان
ــلم بوش رئاســــة خلفًا للرئ�س ر�غان ولم ینعكس أث ر وتســ

 ستمرت على حالها.إذلك على أزمة لبنان ألن هذه األزمة 
ــار �قال إنه لمجرد ف إطالق النار بین  أن یتم وقْ  ثم صــ

فإن الحال ســـــتكون أفضـــــل في لبنان. وتوقف  �یرانالعراق و 
ــن األحوال في  ــار إل�ه من دون أن تتحســ إطالق النار المشــ

 لبنان.
أن تســــــــــــــتعیـد مصــــــــــــــر   و�عـد ذلـك بـدأ �قـال �ـأنـه لمجرد

ســــــتكمال عمل�ة إعادة إعضــــــو�تها في الجامعة العر��ة و�تم 
العالـقات اـلدیبلومـاســــــــــــــ�ـة معهـا ـفإن األمور ســــــــــــــتتحســــــــــــــن  

ســــتعادت مصــــر العضــــو�ة وأعادت إولمصــــلحة لبنان. ولقد  
كل الدول العر��ة �ما في ذلك ســـور�ا العالقات معها و�قیت  

 األزمة اللبنان�ة على حالها.
ر أخرى �ثیرة مـــا  وعلى هـــامش هـــذه األقوال قیلـــت أمو 

ــددت لمجرد أن  ــت أن تبـــ ــانیون في إلبثـــ لتقى النواب اللبنـــ
ل وث�قة تشـــــــــكل �ما حوته من بنود "الح   إلىنتهوا �الطائف و 

ــألة اللبنان�ة". وهذه الوث�قة هي الترجمة العمل�ة  العر�ي للمســ
التي جرى عـقدهـا في  اإلســــــــــــــتثـنائـ�ةلـما أرادـته القـمة العر�ـ�ة 
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لجنة ثالث�ة أمر إ�جاد ما تراه    ىإلالدار الب�ضــــــــــــاء وأو�لت  
مناســـــــــ�ًا لحل المســـــــــألة اللبنان�ة. واللجنة مؤلفة من المملكة 

زائر وممثـل األمین العـام العر��ـة الســــــــــــــعود�ـة والمغرب والج
 للجامعة العر��ة.

لقــــد �ــــانــــت المفــــاجــــأة الكبرى عنــــدمــــا تبین أن وث�قــــة  و 
الحل  إلىالطائف التي �انت األمل المنشــــــــود أعادت لبنان 

هذه الوث�قة. وها هو   إلىالتي �ان علیها عشـــــــ�ة التوصـــــــل  
الوضــــــــــــــع الراهن خیر دلیــل على ذلــك حیــث هنــالــك رئ�س  

اوي) جـــاء �ـــإرادة "الحـــل العر�ي" ال ل�ـــاس الهر االجمهور�ـــة (
�ســــتط�ع ممارســــة واج�ه من القصــــر الجمهوري ألن العماد 

 م�شال عون �مارس من هذا القصر "دوره التحر�ري".  
 وماذا �عد؟

هـل تكون هنـالـك م�ـادرة جـدیـدة �حیـث تنعقـد قمـة عر��ـة  
یدعى إلیها وفد لبنان الذي یترأســــــه الرئ�س الهراوي و�ضــــــم 

د م�شـــــــــــــــال عون و�كون ذلـك �مثـا�ـة  في عضــــــــــــــو�تـه العمـا
  مصــــــــــــــالحـة بین األمر الواقع العر�ي واألمر الواقع اللبنـاني

ــكاالت التي ال بد من  من م ل�عض اإلشـــــ ــْ جهة و�مثا�ة حســـــ
 أم أن األمر سی�قى على ما هو عل�ه؟ حسمها..

إذا لم �حدث ذلك فإننا نخشــى أن نجد أنفســنا أمام أزمة  
ــود م ــل وأمام أقوال تســـــــ ن بینها أنه لمجرد أن لبنان تتواصـــــــ

ن یهتم  تســــــــــــتقر األحوال في أذر��جان فإن لبنان ســــــــــــ�جد مَ 
�أمره، وأنه لمجرد أن تقوم الدولة الفلســـطین�ة �شـــكل عملي، 

الن رغ�ــة �مــا فعــل �ــاســــــــــــــر عرفــات، فــإن ول�س �مجرد إع
الظروف ســتكون مالئمة جدًا إل�جاد الحل المنشــود للمســألة 

 اللبنان�ة.
األحوال في أذر��جان ما دامت  وال ندري ��ف ســتســتقر 

ــها طرفًا في مواجهة مع نظام الرئ�س   إیران ــعت نفســـــــ وضـــــــ
ــوف، وما دامت هنالك قوى متطرفة داخل النظام  غور�اتشــــــــ

ــة لهـا ي تجـد فیراناإل ي التطورات التي تحـدث هـناك فرصــــــــــــ
ســتعادة شــأنها وجعل الوضــع أكثر تعقیدًا، �معنى  إل  من أجْ 

ت یوم على مقاتلین من أن نصـــــــــحو في المنطقة العر��ة ذا
أذر��جـان ینتشــــــــــــــرون في لبنـان أو على الحـدود مع العراق 

 إسرائیل. إلى�النس�ة  او�كون دور هؤالء مثل دور الفاالش
تى ســــــتقوم الدولة الفلســــــطین�ة �الشــــــكل  كذلك ال ندري م

العملي ما دام رئ�س وزراء إســـــــــــــرائیل �علن أنه ســـــــــــــیتم في 
 أرض هذه الدولة توطین یهود روس�ا.

وهنا �جب التذ�یر �أن المســــــألة اللبنان�ة أنجزت ســــــنتها  
 الخامسة عشر وهي على ما هي عل�ه.. بل وأسوأ.

ــع  ــ�ه الوضــــــ ــع في العالم العر�ي �شــــــ ول�س هنالك وضــــــ

 لبناني. وأغلب الظن أنه لن �كون.ال

 1990 )ینایر(كانون الثاني  29 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 التعر�ب صائب سالم: جح�م 
 وال جنة التغر�ب 

انا من الذین �غ�طون الرئ�س صــــــــائب ســــــــالم عل هذه  
رغم  ىالمتا�عة عل ىصـرار علالحیو�ة وتلك الذاكرة وهذا اإل

 طال هللا عمره.  أه في الخامسة والثمانین أن
ــالم في جن�ف و أومنذ  ــتقر الرئ�س ســــــــــ تخذ من �ن اســــــــــ

ــات  ى«تراس»، مبنى �طــــل عل ــال والســـــــــــــــــاعــ ــة المــ ــدینــ مــ
ـلدارـته   ـله ـبدیالً  مم المتحـدة، مقراً مـة االورو�ـ�ة لأل والعـاـصـــــــــــــ 

زمة في لبنان العامرة في المصـــ�ط�ة، ونحن �لما تعقدت األ
ر رجل صــراإســتفســار فیرد �نتصــل �ه طالبین التوضــ�ح واإل

ــة المحل�ة  ــ�اســــــــــ ــاحب التجر�ة العر�قة في الســــــــــ الدولة صــــــــــ
ســـــــتمرار إالعرب في حال  ىنه قلق علأوالســـــــ�اســـــــة العر��ة 

 لبنان.  ىكثر من قلقه علأزمة ألهذه ا
ـ�ه المـقام في جن�ف وهو ال  ســــــــــــــتقرإ أنـنه مـنذ أكـذـلك 

ــاة اللبنان�ة  ال إ یترك مناســــــــــ�ة لتذ�یر العرب والعالم �المأســــــــ
و برق�ـة تقطر  أمن خالل رســــــــــــــاـلة مفتوحـة  و�تولى التـذ�یر

 م سمع العالم و�صره.أساساته أماوطن تتداعى  ىعل حزناً 
ــذلـــك في �عض  أوفي هـــذه الرســــــــــــــــائـــل  ــات و�ـ و البرق�ـ

نـه �ســــــــــــــتعمـل  أى درجـة إلالنـداءات �ـان �حـذر من التفتیـت 
 و النداء الواحد.أالكلمة عدة مرات في الرسالة الواحدة 

ه من ن الرئ�س ســـــــالم وجّ أولعل �ثیر�ن یتذ�رون ��ف 
لى إنــــداء  1988كتو�ر) أول (تشــــــــــــــر�ن األ 4جن�ف یوم 

هم ف�ه، بلهجة المحذر من الكارثة، الملوك والرؤســـــاء ناشـــــد
عقـد قمـة عر��ـة «والتوافق على تعر�ـب القضــــــــــــــ�ـة اللبنـان�ـة  

ــاً  ــاً  تعر��ـ ــانیین من مســــــــــــــلمین   صــــــــــــــح�حـ یتقبلـــه جم�ع اللبنـ
ات شـرع�ة لرئاسـة  نتخا�إلى إومسـ�حیین ثم تعملون للتوصـل  

 الجمهور�ة..».  
ــالم ن�َّ أن �ثیر�ن یتذ�رون ��ف أكما  ه في  ن الرئ�س ســ
لى الملوك والرؤســاء العرب الذین عقدوا في إفتوحة رســالة م

ــاء إقمة  1989�ار (مایو) أ 22 ــتثنائ�ة في الدار الب�ضـــــ ســـــ
خصـ�ة    رضـاً أللفوضـى و  فسـ�حاً  ن �صـ�ح لبنان «میداناً أمن 
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م ف�ه دو�الت ت�ع�ة تقوم في قلب العالم لشــــــــــراذم متفرقة تق�
 ىعل العر�ي تدعمها وتســـــــــتخدمها قوى خارج�ة لتكون حر�اً 

وســـــینطلق عندئذ الشـــــر �كل  من القومي العر�ي.العرب واأل
رض لبنان الضـــــــائع ل�صـــــــیب �ل بلد عر�ي في أثامه من آ

 الصم�م....».  
وعندما �قول الرئ�س ســــالم لزواره في مقره الســــو�ســــري، 

ل العر�ي �ضــــــــــــــمن معظم مـــا �ـــان ینـــادي �ـــه في ن الحـــ أ
ؤ�د هذا نه یإل ذلك فجْ أالرســــــــــــائل المفتوحة والنداءات ومن  

�خفف من وطــأة الحیرة التي  نأنــه بــذلــك �حــاول إالحــل، فــ 
وجوه ال�عض من موقفــه الــذي �خــدم في نهــا�ــة   ىتبــدو عل

 ر التطلعات السور�ة. ماأل
ــة طو�ل ــألة �الذات �انت محور مناقشــــــ ة مع وهذه المســــــ

ــار�ته ف�ه.  إئ�س ر دولة ال لى غداء في منزله في جن�ف شــــــــــ
الورق الكثیر   ىجلت علن تضـ�ع الفرصـة مني فسـ أشـأ أولم  

حد ألسـان   ىقوال التي وردت علمن المالحظات و�عض األ
 اخر ��ار الشأن اللبناني الذي ندعو له �العمر الطو�ل.

وفي بدا�ة هذه المناقشــــــــة قلت للرئ�س ســــــــالم: هل �عد  
سـلوب تعامل هذه الغر�ة القسـر�ة الناشـئة عن رفضـك ألكل 
ــألــة اللبنــان�ــة كْ الحُ  كثر أى إلتتحول م الســــــــــــــوري مع المســـــــــــــ

ــة في تبني میثاق الطائف الذي  ــیین اللبنانیین حماسـ ــ�اسـ السـ
م الســـــــــــوري �ه وتأییده له مع ترحی�ك  كْ تســـــــــــاوى ترحیب الحُ 

 وتأییدك؟  
نه  مام الرئ�س ســالم �عض ما �قوله الناس عأووضــعت 

 عن �عض النقاط التي تستحق من جان�ه التوض�ح. فضالً 
ن �خطر في ال�ال أترك للرئ�س سـالم الكالم من دون  أو 

 ستفسار. إنه یتحسس من هكذا مساءلة ومن هكذا أ
 ومما قاله: 

لقـد ذهبـت وذهـب الزمالء النواب الى القل�عـات بـدافع   -
خت�ــــــار الزمیــــــل ر�ن�ــــــه معوض إالموقف الوطني. و�ــــــان 

 .  وطن�اً  للجمهور�ة موقفاً  خابنا له رئ�ساً نت�و 
نســـــــمع من �ثیرة تنتقد. لكننا لم    صـــــــواتاً ألقد ســـــــمعنا  -

 . واضحاً  �ضع تصوراً 
ــ لقد تهدم لبنان بن�اناً  نسان�ة. و�دا اننا  �و�ن�ة جغراف�ة و  ــــ

كثر فظاعة من التقسـ�م.  ألى التفتیت الذي هو  إفي الطر�ق 
طب�عـــة مـــا �ـــان �قولـــه ال ىولى وعلولقـــد لمســــــــــــــنـــا للمرة األُ 

ســرائیل و�ذلك علماء الســ�اســة إالمســؤولون الســ�اســیون في 
ء یرددون في اســــــــــــــتمرار انـه «�جـب العمـل فیهـا. �ـان هؤال

ــل لـناتفتـیت البالد العر�ـ�ة من حو  ىعل ». و�ـاد لبـنان �صــــــــــــ
لى التفتیـت. ولو إقبـل خطوة اللجنـة الثالث�ـة ولقـاء الطـائف 
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و فلنقــل  أ�ــة �ثیرة، ن تفتــت لبنــان لكــانــت دول عر�أحــدث 
ــرق أالدول العر��ة، تفتتت من   ــى المشــــــــ ــى ألى  إقصــــــــ قصــــــــ
ن �عمـــــل  ر�ي هنـــــالـــــك بـــــذور لمَ المغرب. ففي �ـــــل بلـــــد ع

 للتفتیت. �عض هذه البذور مذهبي و�عضها عنصري.  
قول عن ســــــــــــــابق وعي و�كـل أنني إقول ذـلك فـ أوعنـدمـا 

 تأكید.  
ــان األ - ــد �ـ ــة األُ لقـ ــدرجـ ي أولى ل�س مر المهم في الـ

نقــاذ لبنــان. وعنــدمــا �كون هــذا هو إمــا هو �نان نر�ــد، و لبنــ 
لمجرد ان تلوح في الهدف �ص�ح علینا عدم تفو�ت الفرصة 

 االفق. 
ــل. و�عد اإلي نظام هو األأنقاذ نقرر و�عد اإل نقاذ  فضــــــــ

و لبنــان الــذي أو لبنــان المســــــــــــــتقــل أد ن�حــث بلبنــان الموحــَّ 
  ن �ختار صـــــــــــ�غةأتفرض عل�ه عالقة الجوار مع ســـــــــــور�ا 

 مع هذا الجار.  كثر تمیزاً و األأالعالقة المتمیزة 
نني إل ذلــــك فــــ جــــْ أؤمن �كثرة الكالم. ومن أنني ال إ -

ن أكون خـارج لبنـان وجـدت أن أعنـدمـا شـــــــــــــــاءت الظروف 
لى �دالء �التصــــــــــر�حات. و كثار من الكالم واإلعدم اإل عليّ 
نسـان مثلي  إن �ثرة الكالم من الخارج ال تتفق و�رامة  أذلك  
دالء برأ�ه الصــر�ح یوم �ان في بلده.  صــر یوما في اإللم �ق

مواقف. ومنــذ  الصــــــــــــــحــاف�ــة هي للتعبیر عنان االحــادیــث 
 كثر. أ اً ن للصمت دو�ّ أ ص�حت خارج بلدي وجدتُ أ

ي خطوة أل أجْ وقف الســـــعي من أولكن ذلك لم �جعلني 
تخف�ف وـطأة المحـنة عن الوطن  ىمـناســـــــــــــــ�ة تســــــــــــــاعـد عل

ــذا اإلأو  ــه. وفي هــ ــائــ ــار �ــــ بنــ ــداءات بین الحین طــ انــــت النــ
ــائــل الخر. وفي هــذا اإلواآل مفتوحــة في طــار �ــانــت الرســـــــــــــ

 المناس�ات المهمة. 
ن �قولوا أوث�قة الطائف علیهم  ىالذین �عترضـــون عل -

فضـل. لقد حصـلت أخر، وهل هنالك حل ما هو الطر�ق اآل
دعم عر�ي لم تحصــل عل�ه من قبل،  ىالمســألة اللبنان�ة عل

ل�ه ثم تجســـد ذلك إســـتمرار تتطلع إنت في �ا هتماماً إ ولقیت 
. ومثل هذه الفرصة التي دول�اً  تأییداً في ص�غة عمل�ة لقیت 

ن نســــتفید منها؟ ثم هل من المت�ســــر أال �جب أض، ال تعوَّ 
جماع عضـــائها وتتخذ �اإلأ ن تنعقد قمة عر��ة �كامل أ دائماً 
 تفاق عل�هتنفیذ ما تم اإل ألمصــــــــلحة لبنان وعندما یبد موقفاً 

ن �عترض و�ثیر العواصــــــــف في وجه الحل العر�ي ینبري مَ 
 ؟ ل دول�اً المقبو 
ن العرب أر الموقف الــــدولي عنــــدمــــا وجــــد لقــــد تغیّ  -

ــاء.  ــة بلبنان في الدار الب�ضــــــ ــامنوا في قمتهم الخاصــــــ تضــــــ
 ل لبنان ول�س عل�ه. جْ أوتضامنهم هذا �ان من 

نني  أ�ــ  متــأكــداً  لى القل�عــات النني �نــتُ إ لقــد توجهــتُ  -
ــارك في ألى هنـــــاك و إوجـــــه أتذا لم إ نتخـــــاب رئ�س  إشــــــــــــــــ

  نتخبنا رئ�ســــــــاً إ�ثیر�ن �انوا لن یذهبوا. ولقد    نإللجمهور�ة ف
 مام تنفیذ وث�قة الطائف �حرفیتها.  أن �فتح ال�اب أمن شأنه 

ــور�ا. �ما  ن للعرب تأثیراً إ - ــور�ا تتأثر  أعل ســـــــــ ن ســـــــــ
.  ئالً بــدو متفــاأنــا من خالل هــذه الرؤ�ــة الواقع�ــة أ�ــالعرب. و 

ل�ـه �مـا في ذلـك إن الحـل العر�ي �حقق مـا نصــــــــــــــبو أذلـك 
 تنفیذه.   ىن نتمسك �ه ونتعاون علأخراج السور�ین شرط إ

ــتوى الطموحات، لكن ح�انا ً أ - ال تكون الحلول في مســــ
لى مســــــــــــــتوى إن الحـل الـذي ال �صـــــــــــــــل أل�س معنى ذلـك 

 الطموح هو حل مرفوض. 
ــاد. وفي نـــداءاتي لمأنني ال إ - ــالعنـ ــداً أ ؤمن �ـ  كن عنیـ

 ىعقیـدتي وعل ىحـافظ على م�ـادئي وعلأرجـل نني وذـلك أل
مصــــلحة بلدي «من دون  ىحافظ علأخالق�اتي. �ما انني أ

ن مَ   ىن علأعتبر  أ خالق�ات و ألالتفر�ط �الم�ادىء والعقیدة وا
ــعب�ة و�عمل في الحقل العام  ــؤول�ة شــــــ ن �كون أیتحمل مســــــ

 . �اً وعمل عقالن�اً 
ن إذا �ان الجســـــــــد �شـــــــــ�خ ف�و  ســـــــــتمرار.إنا في أوهكذا  

 خالق�ات ال �ش�خ.  �مان �الم�ادىء والعقیدة واألاإل
نقاذ الوطن من إن ضـــــــــمیر الواحد منا یوجب عل�ه إا -

ــها. ومادامت وث�قة الطائف �فیلة من  ــي التي �ع�شــــــ المآســــــ
وجود لبنــان و��ــانــه   ىخالل �ــامــل بنودهــا �ــالمحــافظــة عل

ي أن  إعتقادي إ وفي  ســــتقراره فلماذا ال نتمســــك بها.�منه و أو 
 ذا لم �كن صاحب ن�ة سیئة.  إنه یؤ�د الوث�قة ألبناني البد 

و الســــــــــن التي أن تار�خي إقول  ألى موقفي إو�النســــــــــ�ة 
ــلت  تمســـــــــك بوث�قة الطائف أنني عندما إلیها یؤ�دان إوصـــــــ

القبول اللبناني الشــامل لى وضــعها موضــع التنفیذ و إســعى أو 
نمـا ال�مـاني ببلـدي  �نمـا افعـل ذلـك ال لمنفعـة خـاصـــــــــــــــة و إفـ 

لى صـــــائب ســـــالم وهو في إ�النســـــ�ة  وعرو�تي. أل�س مهماً 
من وعكة صــــــح�ة دق�قة   الخامســــــة والثمانین والخارج حدیثاً 

نتخاب رئ�س الحل العر�ي للبنان بینما  إل جْ أن �ســـافر من أ
  ر. ولكنني ســافرت متكالً ط�اء �حذرون من مخاطر الســفاأل

ن �منح وطننـا  ألى إعوه على هللا الـذي �منحني العـاف�ـة ونـد
ـنه أالطـمأنیـنة و��ـعد عـنه شــــــــــــــر مخـاطر التفتـیت اـلذي یـبدو 

 في االفق. مازال ماثالً 
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ام - ی�قى لقاء بوش   صدَّ

واشـــــنطن    إلىهللا صـــــالح  عندما توجه الرئ�س علي عبد
الوال�ـات  إلى�س �مني في أول ز�ـارة رســــــــــــــم�ـة �قوم بهـا رئ

عتقاد �أن هذه الز�ارة ســتكون ناجحة �ســبب  المتحدة ســاد اإل
 مواصفات یتمیز بها الرئ�س الزائر.

فهو أحد أر�ان "مجلس التعاون العر�ي" المرشــــــــــــــح ألن 
ن الس�اسي والعسكري لى الصعیدیْ �كون قوة �الغة األهم�ة ع

عید ومنســـــجمة مع القوى األخرى ال�الغة األهم�ة على الـصــــ 
 المالي وهي "مجلس التعاون لدول الخل�ج العر��ة".

وهو حــاكم دولــة لهــا مكــانتهــا في منطقــة ال�حر األحمر 
ســــــــــــــترات�جـ�ة مـثل ـ�اب  مـناطق إ إلىولهـا �لمتهـا ـ�النســـــــــــــــ�ة 

 المندب. 
فر�دة من نوعها حـیث    ْكمالحُ وهو صــــــــــــــاحب تجر�ة في 

 سـتطاع أنإبن المؤسـسـة العسـكر�ة الثوري التر��ة الذي انه إ
نســــــجامًا بین القوى في مجتمع  عد النظر إ�حقق �الواقع�ة و�ُ 

 بل�ة ف�ه جذورها العم�قة.ال تزال للقَ 
وهو من الحكـام الثور�ین القالـئل في العـالم الـثاـلث اـلذي 

  الـد�مقراط�ـةوممـارســـــــــــــــة أوجـد في بلـده منـاخـًا رح�ـًا للحر�ـة 
و�ـــذلـــك أمكنـــه تحییـــد القوى الـــدول�ـــة التي تحرك بین الحین 

 ر مسألة حقوق اإلنسان. واآلخ
العـالم العر�ي الحـاكم الثوري الوحـید  إلىوهو ـ�النســـــــــــــــ�ة 

ن في ذلـك تصـــــــــــــــال وث�قـة مع الجم�ع �مَ إالـذي لـه خطوط 
الذي بینهم مشــاكل وثارات مثل العراق وســور�ا. أما �النســ�ة  

الرئ�س علي عبدهللا صـــــــــــــالح هو  الوال�ات المتحدة فإن  إلى
العالقة الوث�قة �أصــــــدقاء  �طهالحاكم الثوري الوحید الذي تر 

ــتقر الحال  ــه �الذین ال تســـ الوال�ات المتحدة وفي الوقت نفســـ
 .القّذافي معمربینهم و�ینها أمثال العقید 

وز�ادة في التوضــــــــــــــ�ح �مكن القول إن اإلدارة األمیر��ة  
إذا �ــانــت راغ�ـــة في �حـــث أمور تتعلق بلیب�ـــا فــإن الرئ�س  

 سب لل�حث. هللا صالح هو الطرف المنا علي عبد
و�ذا �ــانــت راغ�ــة في توســــــــــــــ�ع دائرة الحوار مع الق�ــادة  

هللا صـــــــــــــالح هو �ذلك  الفلســـــــــــــطین�ة فإن الرئ�س علي عبد
ذلك أنه فضــــًال عن العالقة الوث�قة التي الطرف المناســــب، 

تر�طـــه �ـــالق�ـــادة الفلســــــــــــــطین�ـــة فـــإن عالقـــات بالده �ـــالقـــادة  
عن أن  الفلســـــطینیین اآلخر�ن ال �شـــــو�ها أي توتر، فضـــــالً 

الجمهور�ة ال�من�ة تســــــــــتضــــــــــ�ف جزءًا أســــــــــاســــــــــ�ًا من القوة 
 العسكر�ة الفلسطین�ة.  

ــالح موضــــــــــــــع  ن الرئ�س علي عـبدأذـلك   �لىو  هللا صــــــــــــ
اح اإلدارة األمیر��ة الحال�ة وذلك �ســــــــبب الصــــــــلة التي رت�إ

ــ�ة الحاكمة  ــاســـــ تر�ط الرئ�س جورج بوش والمجموعة التكســـــ
ــفت النفط في إبرئ�س الشـــــر�ة التي  ال�من وهي شـــــر�ة  كتشـــ

 أمیر��ة (رئ�سها مستر هانت).  
هللا  وما أوردناه من مواصــــفات في شــــخصــــ�ة علي عبد

ــالح ال تعني أن الرئ�س ال�مني ال � ســـــــــجل أمام اإلدارة صـــــــ
ــر�حًا  ــائل القوم�ة وفي في األمیر��ة رأ�ًا صــــــــــ �عض المســــــــــ

التي تمارســـــها الوال�ات المتحدة مع  قتصـــــاد�ةاإلالســـــ�اســـــة 
ب الظن أنه ســـجل ما یر�د تســـجیله، أو أنه األصـــدقاء. وأغل

ــاس أن  إلىترك  لـقاء آخر مـثل هـذا األمر وذـلك على أســــــــــــ
من العالقـات. هـذا اللقـاء هو لقـاء تـدشــــــــــــــین مرحلـة جـدیـدة 

وألنها �ذلك فمن الضـــروري تحاشـــي ما من شـــأنه أن �شـــ�ع  
 أجواء الحذر. 

واشـنطن   إلىو��قى أن ز�ارة الرئ�س علي عبدهللا صـالح 
أ�ــام من القمــة التي ســــــــــــــ�عقــدهــا في عمــان قــادة   تمــت قبــل

"مجلس التعــــــاون العر�ي" وهي قمــــــة أمــــــامهــــــا الكثیر في 
ــائكة وعلیها في الوقت ن ــه أن تحدد الموضــــــــوعات الشــــــ فســــــ

 ي شأن قضا�ا �ثیرة عر��ة ودول�ة.موقفًا ف
طلعوا من إوقبــل أن تنعقــد هـذه القمــة ســــــــــــــ�كون قـادتهــا 

عمل�ة التنســــــــــــیق  الرئ�س علي عبدهللا صــــــــــــالح. وفي إطار 
المثـال�ـة بینهم، على مـا أجراه من محـادثـات في واشــــــــــــــنطن  
ــؤولین  ــمعه من الرئ�س جورج بوش و��ار المســـ وعلى ما ســـ

ذلك أنه �ان، إذا جاز التعبیر، مندوب "مجلس   األمیر�یین،
البیـــــــت األب�ض ول�س فقط رئ�س   إلىالتعـــــــاون العر�ي" 

 ال�من. 
�عة تر�طهما  ثنین من أعضاء المجلس األر إوصح�ح أن  

�ــة �ــالرئ�س بوش وهمــا الملــك حســــــــــــــین والرئ�س  عالقــة طیِّ 
حســــــــــــــني م�ــــارك، وأن عالقــــة جــــدیــــدة بــــدأت بین الرئ�س  

أن عالقـــة   والرئ�س علي عبـــدهللا صـــــــــــــــــالح، إالّ األمیر�ي 
�عـد أن یلتقي   الوال�ـات المتحـدة �ـالمجلس لن تتوضــــــــــــــح إالّ 

امالرئ�س بوش والرئ�س  ــدَّ ــًا أن الرئ�س   صـ ــین خصـــوصـ حسـ
عراقي هو مبتكر صــــ�غة "مجلس التعاون العر�ي" الذي قد ال

نضـمام اآلخر�ن إ�صـ�ح القوة العر��ة األكثر أهم�ة في حال 
 ر�ا ولبنان والسودان ودولة فلسطین إل�ه. و�الذات سو 

ــالح  وهكذا فإننا �عد ز�ارة الرئ�س علي عبد  إلىهللا صــــــــ
واشــــــــــــــنطن، وهي ز�ـارة یرتـاح لهـا في اـلدرجـة األولى المـلك 

نتظار لقاء یتم بین  إحســین والرئ�س م�ارك، نجد أنفســنا في 
امن جورج بوش و الرئ�ســیْ  حســین، وهو لقاء ســیرتاح له   صــدَّ
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حسین في "مجلس التعاون العر�ي" قادة األردن   امصدَّ رفاق 
 ومصر وال�من. 
عت�ار موضـــــوعي فإن مثل هذا اللقاء �مكن إ وألكثر من 

مع�ـــة العموم�ـــة في أن یتم على هـــامش الـــدورة المقبلـــة للج
في نیو�ورك، وهي دورة �مكن أن  1990 ســــــــــــــبتمبر /أیلول

امیلقي الرئ�س  فیها خطا�ًا وتكون �مثا�ة تتو�ج لمسعى  صدَّ
ن.  الســـــالم الدولي لحرب الخل�ج ثم �عقب ذلك لقاء الرئ�ســـــیْ 

امومن غیر الطب�عي أن �كون الرئ�س  ــادي في  صــــــــــــــــدَّ ینـ
ة في شـأن الحل الكامل �الدور الفعال لألمم المتحد إسـتمرار

وال یزور األمم المتحــدة في  �یرانعراق و والشــــــــــــــــامــل بین ال
ــاء   ــا فعـــل زعمـ ــا �مـ ــًا من فوق منبرهـ ــا�ـ نیو�ورك و�لقي خطـ
ــأن دعوتــه لــدور األمم  كثیرون، و�عزز بهــذا الخطــاب شـــــــــــــ

 المتحدة في عمل�ة السالم.
و�عد الحل الدولي لحرب الخل�ج �صـــــــــ�ح الحل الدولي  

 ن�ة أكثر �سرًا من أي وقت مضى.للمسألة الفلسطی

 1990 )فبرایر(شباط  5 - لندن. "التضامن"مجلة 

     

                    العرب والفلسطینیون:  
 إعادة النظر ضحا�ا

ن �ان یتوقع أن تكون أقســــى الضــــر�ات التي تصــــیب  مَ 
القض�ة الفلسطین�ة هي تلك الضر�ة التي تأتي من الصدیق  

المنطقة، ولكان نفوذه  إلى�ان وصــــــل الذي لوال العرب لما 
 .إیران�قي على الحدود مع تر��ا والحدود مع 

ــاد  ــا لم نكن نتوقع أن �ـــــأتي یوم �كون ف�ـــــه اإلتحـــ إننـــ
قدم إلســـــرائیل طوق النجاة في لحظة  الســـــوف�اتي هو الذي �

 الغرق.
ــاس أن العالقة العر��ة    -ونحن لم نتوقع ذلك على أســ

�انت على درجة عال�ة من الســــــوف�ات�ة على مدى ر�ع قرن 
ن الود والصـداقة. بل و�جوز القول إن العرب بذلوا الكثیر م

 التضح�ات في سبیل هذه العالقة.
ــوف�ات لم یتخذوا  ــح�ح أن الســـــــ انب العرب،  ج إلىوصـــــــ

تخذته الوال�ات إو�الذات الشـــعب الفلســـطیني، الموقف الذي 
ة في أن مســــاندتهم المعنو�  جانب إســــرائیل، إالَّ  إلىالمتحدة 

المحافل الدول�ة �انت تشـــــــــكل �النســـــــــ�ة إلینا عنصـــــــــرًا �الغ 

األهم�ة في معر�ة الصـــــــــمود. وآخر حلقات هذه الصـــــــــمود 
دة ضـــر�ة موجهة  التي تشـــكل الهجرة الجدی نتفاضـــةاإلكانت 
 لها. 

ــت  ــذي أوصــــــــــــــلـ ــت الـ ــذه الهجرة في الوقـ ــاءت هـ ــد جـ لقـ
 مشارف المأزق. إلى اإلحتاللقوات  نتفاضةاإل

ت الــــذي تزایــــد القبول الــــدولي للنهج وجــــاءت في الوقــــ 
 المرن الذي تنتهجه الق�ادة الفلسطین�ة.

وجاءت في الوقت الذي �انت الدیبلوماسـ�ة الفلسـطین�ة،  
عن البندق�ة الفلســــطین�ة، تخوض  التي أخذت �عض الحمل  
أن اإلتحاد الســوف�اتي هو خیر   إلىمعر�تها الشــاقة مســتندة 

ــدقاء وأكثرهم فعال�ة، وأنه �م وقفه الثابت من موضــــوع األصــ
العالقات الدیبلوماســــــ�ة و�صــــــراره على عدم إعادة العالقات 
مع إســــــرائیل ما دامت تحتل األراضــــــي العر��ة �عزز شــــــأن  

 هذه المعر�ة.
في الوقـت الـذي بـدأت الوال�ـات المتحـدة تت�ـاطـأ   وجـاءت

في موضــــــــــــــوع الحوار الــــذي بــــدأتــــه مع منظمــــة التحر�ر 
ــذا األ ــل هـ ــان مثـ ــة، و�ـ ــاج الفلســــــــــــــطین�ـ �عض   إلىمر �حتـ

  .الضــــــــــغوط على اإلدارة األمیر��ة لكي تتخلى عن الت�اطؤ
 -والضـــــــــــغط �كون �المز�د من توثیق العالقة الســـــــــــوف�ات�ة 

 الفلسطین�ة.  
الوقت الذي �ثر الرهان في شــــــــــــأن التحرك وجاءت في 

الفلســــطیني الســــ�اســــي و�صــــرار الق�ادة الفلســــطین�ة على أن 
رصــــــــــــته وأنه الطر�ق  الخ�ار الســــــــــــ�اســــــــــــي �جب أن �أخذ ف

الضــــــفة   إلىالصــــــح�ح الذي ســــــیوصــــــل الدولة الفلســــــطین�ة 
وعندما �ســـــبق الیهود الســـــوف�ات هذا المو�ب  .الغر��ة وغزة

ــ�أتون من ال ــطین�ة على مدن و�توزع الذین ســـــــــــ مدن الفلســـــــــــ
الضفة والقطاع، فهذا معناه أن مو�ب الدولة الفلسطین�ة لن 

ك فســـــ�كون تحر�ه  یتحرك في الوقت الراهن، أو أنه إذا تحر 
ك  إذا �ــان ســــــــــــــ�حــدث تحرُّ  مثقًال �ــالقیود الــدول�ــة. هــذا إالَّ 

ــتهدف المهاجر�ن الجدد الذین أتوا من اإلتحاد  عســـــكري �ســـ
 .اإلحتاللیئهم السوف�اتي و�تكرس �مج

وقـد نجـد هنـالـك مبررات �ثیرة �ســــــــــــــوقهـا المســــــــــــــؤولون 
إســـــرائیل، مثل   إلىالســـــوف�ات عن ســـــماحهم للیهود �الهجرة 

الســــائد في اإلتحاد الســــوف�اتي   الد�مقراط�ةاخ الحر�ة و أن من
مدن الضــــفة وقطاع غزة   إلىنتقال �حتم الســــماح لهؤالء �اإل

أن تكون ال�قعــة التي تقــام   إلىالتي یتطلع الفلســــــــــــــطینیون 
علیهـــا دولتهم. ولكن أي حر�ـــة وأي د�موقراط�ـــة هـــذه التي 

 ستكون على حساب شعب وقض�ة.
وهي أن الیهود اـلذین ســــــــــــــیتم   وثـمة نقـطة ـ�الـغة األهمـ�ة
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توطینهم في الضــفة الغر��ة وقطاع غزة لن �كونوا من النوع 
تعاطف مع القضــ�ة الفلســطین�ة، بل قد �جوز القول إنهم الم

أو في أحســن حاالت  ،ســ�كونون أكثر تطرفًا من المتطرفین
هم نسب�ًا  فعلى أقصى �مین الحزب الشیوعي اإلسرائیلي المت

یني، ألنهم في األصـــل مع�أون على لمحنة الشـــعب الفلســـط 
تي  في اإلتحاد الســـــوف�ا لكثرة ما عانوههذا األســـــاس، وألنهم 

الكثیر القســـــــاوة ســـــــ�مارســـــــون حر�تهم على  الُحْكممن وطأة 
 حساب أبناء مدن الضفة والقطاع الصامدین.

لقد ألحق اإلتحاد الســــوف�اتي بنا األذى في اللحظة التي 
 نه معنا.وقفة م إلىكنا في أشد الحاجة 

ــر لنا  ــوف تحضــــ ونحن لو �نا نعرف أن ق�ادة غور�اتشــــ
ر الســـــــــــــارة على اإلطالق،  هذه المفاجأة غی  1990في العام 

ونعني بها تهجیر الیهود السـوف�ات لتتولى إسـرائیل توطینهم  
في الضــــــفة الغر��ة وقطاع غزة، لكان من الضــــــروري على 
ــادة ــدأ ق�ــ ــل أن تبــ ــد هي النظرة قبــ ــا أن تعیــ ــاداتنــ   �عض ق�ــ

 غور�اتشوف إعادة النظر.
ولكان علینا أال نبتهج على اإلطالق بر�اح التغییر التي 

اإلتحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي ألنـها ر�اح تؤذي العرب في  هـبت من
 المقام األول.

 ... وهذا ما تؤ�ده التطورات لحظة بلحظة.

 1990 )فبرایر( شباط 12 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 لمأزق ماندیال وعرفات: الحل وا

 1990 فبرایر /شـــــــ�اط  11في الیوم التار�خي وهو األحد 
الذي تتم ف�ه عمل�ة اإلفراج عن أحد أبرز زعماء العصـــــــــــر 
نیلســون ماندیال �حذر الزع�م الفلســطیني �اســر عرفات �أنه  

 ه الق�ادي إذا فشلت عمل�ة السالم.عس�ستقیل من موق
ــاقة �انت  إاألول   ــال شـ ــیته �عد مرحلة نضـ ــرت قضـ نتصـ

  من أسلوب المهاتما غاندي وأسلوب تشي غ�فارا.مز�جاً 
تعثر قضیته على رغم أنه مارس �ل ما تتطل�ه  والثاني ت

القضـــــ�ة من تضـــــح�ات وما زال �خوض نضـــــاًال تمتزج ف�ه  
 �الثور�ة. الحكمة

األول �قود قضـیته منذ سـ�عة وعشـر�ن عامًا من السـجن 
ــذه   ــة هـ ــدولي لمصــــــــــــــلحـ ــام الـ و�تمكن في تحر�ـــك الرأي العـ

 ض�ة.الق

ات واللـقاءات و�قود  جتمـاعـ والـثاني ســــــــــــــجین الطـائرة واإل
ــطیني في الداخل ومن الخارج و�خوض في  ــال الفلســــ النضــــ

 الخارج معر�ة التوازنات العر��ة والفلسطین�ة.
ــدیال نجح في أن ی�قي على  ــانـ ــا أن نیلســــــــــــــون مـ ومثلمـ

ن من أبناء بالده،  المشـاعر النضـال�ة تتأجج في نفوس جیلیْ 
ــر عرفا ــعب أن إت فإن �اسـ ــال صـ ــنوات نضـ ــتطاع �عد سـ سـ

ن�ة ح�ة في النفس وفي الوجدان ی�قي على القضــ�ة الفلســطی
فال �صـــاب الفلســـطیني �الوهن وال ینتاب الضـــجر صـــفوف 

 العرب واألجانب الذین یتعاطفون مع هذه القض�ة.
ن، وهو ن المناضلیْ ك في شخص�ة هذیْ وثمة جامع مشترً 

ــكل حًال، فإن أنه مثلما أن اإلفراج عن ماندیال � ــتقالة إشـــ ســـ
 عرفات تشكل مأزقًا.

 الم.الحل لدول الع
 والمأزق لهذه الدول أ�ضًا. 

و�شـــــــــــــيء من الت�ســـــــــــــ�ط �مكن القول، إنه لو حدث أن 
ــتمر ماندیال في الســـــــــجن، أو توفي وهو في الســـــــــجن، إ ســـــــ

لكانت سـتنشـب حرب طاحنة بین الب�ض والسـود في جنوب  
ــتهدف الب�ض، ــ�ســـــ ــًال عن أن  أفر�ق�ا ولكان العنف ســـــ فضـــــ

مصـــــداق�ة العالم �انت ســـــتهتز ما دامت هذه الدول مصـــــرة  
عت�ـــار األقل�ـــة تحكم األكثر�ــة في جنوب أفر�ق�ـــا أمرًا إ على 

حدث ذلك لكانت هنالك دول مطال�ة �الدفاع مشـــروعًا. ولو  
أن تصـــ�ح   إلىعن الب�ض في جنوب أفر�ق�ا، وهذا قد �قود 

 نقصده �المأزق. جنوب أفر�ق�ا "فیتنام الب�ض". وهذا ما
ــذا األمر واردًا لمجرد أن تم  ــل هــ ــا ال �عود مثــ ــدمــ وعنــ
اإلفراج عن ســـجین العصـــر نیلســـون ماندیال �صـــ�ح �التالي 

اإلفراج �ان حًال ولمصــلحة الدول الكبرى  واضــحًا القول إن  
ودول أورو�ا خشــــــــــ�ة أن تجد نفســــــــــها هذه تتورط في مأزق  

 ل�س سهًال الخروج منه.
ــ�ة  ــ�ة  لىإوما �قال �النســـ ــًا �النســـ  إلىماندیال �قال أ�ضـــ

�اســر عرفات الذي �شــكل ما �شــ�ه قوة الطوارئ الدول�ة بین  
�ات المتحدة، دول العالم التي ال تحسـم األمر، و�الذات الوال

و�ین الجماهیر الفلسـطین�ة في الداخل والخارج. فإذا اسـتقال 
ــ�حدث  إ�اســـــــــر عرفات فهذا معناه أن  نفجارًا ال مثیل له ســـــــ

نفجار جنوب أفر�ق�ا، والذي لم �حدث ألنه إن أشــ�ه �وســ�كو 
متص اإلفراج عنـه جبًال من إتم اإلفراج عن مـانـدیال واـلذي 

ام الب�ض، وهو عناد �ش�ه  الغضب األسود نت�جة عناد الحك
 عناد الذین �حكمون في إسرائیل.

بدور القوة التي تفصـــــــــل   من �اســـــــــر عرفات �قو اوالقول  
وال�ــات المتحــدة و�ین الجمــاهیر بین دول العــالم و�ــالــذات ال
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الفلســـــطین�ة ل�س م�الغًا ف�ه. لكن في الوقت نفســـــه ال �عني  
ذلك ســــــــــــــتـقاـلة، نتـظار حـدوث اإلإل الـتأكـید �جـب أـنه من أجْـ 

أنـه في حـال حـدوث ذلـك ســــــــــــــ�كون هنـالـك النـدم ول�س أي 
 شيء آخر.

أنه إذا �انت هذه حال الســـــــــود في   إلىوت�قى اإلشـــــــــارة 
ســــــــــــــتولى منهم على حقهم في أن إم جنوب أفر�ق�ـا مع نظـا

�كونوا �أغلب�ة هم الذین �حكمون أو �كونوا شر�اء متساو�ن  
ع ، فك�ف هي حــال الفلســــــــــــــطینیین مالُحْكممع الب�ض في 

ــرائیلي الذي   الُحْكم ــتولى على �غتصـــــــــب الوطن و إ اإلســـــــ ســـــــ
األرض وال یر�د حتى الموافقة على الصــــــــــ�غة المتواضــــــــــعة 

 مته؟فتداها �اسر عرفات �حكإالتي 
إن العنف الذي ســ�حدث ســ�صــعب تصــوره. وســ�صــعب  
أ�ضـــــــــًا على المترددین اآلن وفي طل�عتهم الوال�ات المتحدة  

 ف.ندفاع المجنون لهذا العنوْقف اإل

 1990 )فبرایر( شباط 19 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 ... ثقاف�ةإنتفاضة

المتفاقمة،   قتصــــاد�ةاإلو  �ةجتماعاإلعلى رغم المشــــاكل 
ن الدول المصــر�ة تتذ�ر رمزًا حضــار�ًا مضــیئًا هو مكت�ة  فإ

 اإلسكندر�ة وتقرر إح�اء هذا الرمز.
قبل المیالد بثالثة قرون  ُأنشـــــــــــئتومكت�ة اإلســـــــــــكندر�ة 

ستمرت �ما تحو�ه من الكتب والمخطوطات، معظمها من �و 
 إلىاألدب الیونـاني، مرجعـًا لطالب الثقـافـة في ذلـك الزمن 

قبل المیالد نیران   48نز الفكري ســــــــنة تت على هذا الكأن أ
 األسطول الروماني.

و�شــ�ه إح�اء مكت�ة اإلســكندر�ة محاولة مماثلة تمت في  
ــة من �عض   ــا أحیــــت لجنــ ــدمــ ــات في بیروت عنــ الســــــــــــــتینــ
ــتقدم   الشـــــخصـــــ�ات الشـــــأن التار�خي لقلعة �عل�ك و�دأت تســـ

ــ�ق�ة العالم�ة. وســــــرعان ما تحطمت ه ذه  إلیها الفرق الموســــ
وال  1975عــل همج�ــة الحرب التي بــدأت عــام المحــاولــة �ف

 یبدو أنها ستنتهي في المدى القر�ب.
والكلفة التقدیر�ة لمشــــــروع إعادة بناء مكت�ة اإلســــــكندر�ة  

 60ملیون دوالر قدمت مصــــــــر من أصــــــــلها مبلغ  160هو 
ملیونًا ق�مة األرض تار�ة ألصـــــــــــــدقاء مصـــــــــــــر والثقافة أن 

 12ثنین تــــــاح (اإلفتوفي یوم اإل یتبرعوا �ــــــالمبلغ ال�ــــــاقي.

) ثم في الیوم التالي وصــــلت التبرعات  1990 فبرایر /شــــ�اط 
ــلها  64  إلى ــ�خ  20ملیون دوالر من أصـ ملیونًا تبرع بها الشـ

ملیونًا تبرع بها    20زاید بن ســـــــــلطان رئ�س دولة اإلمارات و
ــد ــد بن عبـ ــك فهـ ــا الرئ�س   21العز�ز و الملـ ــًا تبرع بهـ ملیونـ

ام الر تبرع بها األمیر تر�ي  حســـــــین وثالثة مالیین دو  صـــــــدَّ
فتتاح التي العز�ز الذي �ان أحد ضــــــــیوف حلقة اإل بن عبد

وف اآلخرون فهم الرئ�س  تمــت في أســــــــــــــوان. أمــا الضــــــــــــــی
الفرنسي فرنسوا میتران ورئ�س دولة اإلمارات الش�خ زاید بن 
ســـــــلطان والملكة نور زوجة الملك حســـــــین والملكة صـــــــوف�ا 

بنــة أمیر مونــاكو إن �ــارولی األمیرةزوجــة ملــك إســــــــــــــ�ــان�ــا و 
 وفردر�ك مایور مدیر عام منظمة األون�سكو.. وآخرون.

ف�ة والحضــــــــــار�ة شــــــــــیئًا  ور�ما ال تعني هذه الخطوة الثقا
ــ�ة  ــر�ین الذین تطحنهم   إلى�النســــ ألوف، بل مالیین، المصــــ

ظروف الح�اة الصــــع�ة، و�عانون من مشــــاكل المواصــــالت 
كندر�ة وما والســـــــــكن، والذین ال یدرون ما هي مكت�ة اإلـســــــــ 

ســـمعة مصـــر دول�ًا تبدو   إلىأنها �النســـ�ة  هي أهمیتها. إالَّ 
أن العرب شـــــــــعب حر�ص  نط�اعًا �إمهمة جدًا ألنها تعطي 

بتراثه الحضــاري �صــرف النظر عما إذا �ان   اإلهتمامعلى 
ــل أم أنه �عود  ــعوب أخرى    إلىهذا التراث عر�ي األصــــــ شــــــ

 ست�طان األرض.إس�قتهم في 
ــعي إلح�ائها   والحدیث عن مكت�ة ــكندر�ة و�ادرة السـ اإلسـ

التي قامت زوجة الرئ�س حســني م�ارك الســیدة ســوزان �عید  
لحـدـیث عن المكتـ�ة األخرى التي تعرضــــــــــــــت األذهـان ا إلى

لمحنـة �عـد محنـة المكت�ـة األولى، وهي المكت�ـة التي �ـانـت  
ســت�احها المغول إفي المدرســة المســتنصــر�ة في �غداد التي 

ودمروا من جملــة مــا دمروه في  1258�ق�ــادة هوالكو عــام 
المــدینــة مكتبتهــا التي �ــانــت زمنــذاك أهم مكت�ــة في العــالم 

وف الكتــب المترجمــة من اللغــات الالتین�ــة و�ــانــت تحوي أل
ــافة   ــ�ة إضـــ ــعها العلماء العرب  إلىوالفارســـ الكتب التي وضـــ

�مؤازرة الخل�فة المأمون وتشــج�عه حیث �ان یزن �ل �تاب  
 .  اً ذه�یتم تأل�فه بثقله 
تب مكت�ة اإلســــــــــكندر�ة أضــــــــــاءت ســــــــــماء  ومثلما أن �ُ 

لروماني المدینة بلون حروفها عندما أحرقتها نار األسطول ا
فإن �تب مكت�ة المســــتنصــــر�ة التي رماها جنود المغول في 

مز�ج من ألوان الحبر  إلىنهر دجلــــة حولــــت م�ــــاه النهر 
على أنواعها فبدت زرقاء وحمراء وســــــــوداء وخضــــــــراء وهذا 

 ؤ�د همج�ة هوالكو في سفك هذه الكتب.ی
ــمع ذات یوم �مشــــــــروع مماثل وعلى  ولعل وعســــــــى نســــــ

عتبر إ مسـتوى العالم العر�ي واإلسـالمي إلح�اء المكت�ة التي 
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ســـــــت�احت �غداد أنه ســـــــ�قضـــــــي  إهوالكو بهمج�ة قواته التي 
 منارة ثقاف�ة عر��ة.على 

لعل وعســــــى أ�ضــــــًا نع�ش مع التســــــعینات مرحلة إعادة 
ــاء م ــالم العر�ي بنـــ ــة في �ـــــل العـــ ــاف�ـــ ــارات ثقـــ ــات ومنـــ كت�ـــ

 واإلسالمي.
للســــیدة ســــوزان م�ارك  و��قى أننا نســــجل عمیق الشــــكر  

تطـاعـت أن تحقق في �ـســـــــــــــ جتهـدت وثـابرت و أنهـا �ـادرت و�
إلســــــرائیلي ا -أســــــوان و�عیدًا عن أجواء التطب�ع المصــــــري  

دول�ــــة هي األولى من نوعهــــا في  -المتعثر قمــــة عر��ــــة 
لحظات تأمل في الماضــــــــي  إلىالتي تحتاج  تار�خ المنطقة

ــاري، لعـل وعســــــــــــــى تحقق هـذه اللحظـات  الثـقافي والحضــــــــــــ
ــةاإل ــاعد على جعل  نتفاضــــ ــأنها أن تســــ الثقاف�ة التي من شــــ

 الجراح تلتئم.
ــد إیالمها على الن فس العر��ة  وما أكثر هذه الجراح وأشــــ

 قبل الجسد العر�ي.

 9019) فبرایر(شباط  26 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 لبنان... أو "البؤس" 

في الجولــة الجــدیــدة من الحرب  نت�ــاهأكثر مــا یلفــت اإل
اللبنــان�ــة والتي دارت رحى معــار�هــا بین قوات قســــــــــــــم من 
الج�ش اللبناني �قودها العماد م�شــــــال عون وتنظ�م "القوات 
ــة أمور �مكن  ــمیر جعجع، خمســـ اللبنان�ة" �ق�ادة الد�تور ســـ

 تي:تسجیلها على النحو اآل
ــة التي   - أوالً  ــراسـ ني  تســـمت بها المواجهة، وهذا �عإالشـ

ن مارســــا هذه الشــــراســــة ن: األول هو أن الطرفیْ حتمالیْ إأحد 
على أسـاس أنها �مكن أن تحقق الحسـم و�حل السـالم محل 

الثاني فهو  اإلحتمالالوضــــع الذي �كتوي الجم�ع بناره. أما 
ــة التي تمت فیها ت ــراسـ ــة المواجهة �الشـ ــجم مع أن ممارسـ نسـ

من حمل المناخ الذي أورثته سنوات الحرب، �معنى أن �ل  
ــرف النظر عما إذا �ان هذا  ــًا �صـــــــ ــرســـــــ ــالح �ات شـــــــ الســـــــ

 ذاك إلىهــذا الجزء من الج�ش أو  إلىالشــــــــــــــخص ینتمي 
 التنظ�م.

ضـــطرار العشـــرات من ســـكان المنطقة الشـــرق�ة  إ -ثان�ًا 
اللجوء للمنطقـــــة الغر��ـــــة حیـــــث أح�طوا �ـــــالطمـــــأنینـــــة   إلى

ــعب حدوثه و  األمان. ومثل هذا اللجوء الذي �ان من الصــــــــــ

خت�ـار �ـأن التعـا�ش مـا زال إروف عـاد�ـة �ـان �مثـا�ـة في ظ 
ممكنًا بین هذا الطرف وذاك أو تحدیدًا بین مســــــــــلمي لبنان 
ومس�حی�ه، وأنه إذا �ان أبناء �عض أح�اء المنطقة الشرق�ة  

ــا المالذ وال إلىتجهوا إ ــدوا فیهـ ــة فوجـ ــة الغر��ـ ــأكـــل المنطقـ مـ
والمســـــتشـــــفى على رغم ما حدث في ســـــنوات الحرب األر�ع 
عشــرة و�الذات الســنوات الســت األولى، فهذا �عني أن اللقاء 
�مكن أن �حدث و�ســــــــــتأنف الجم�ع مســــــــــیرة التعا�ش. وفي 
حـال حـدوث ذلـك فـإن الرهـان على حـالـة تعـا�ش الطوائف، 

ستحالته، �كون قد إوهو ما بذلت إسرائیل �ل السبل إلث�ات 
 قط و�كون ذلك أغلى رهان إنما لقض�ة تستحق.س

ألوف القتلى  إلىأغلى رهـــــان �ســــــــــــــتنـــــد  والقول �ـــــأنـــــه
والجرحى، فضـــــًال عن الخراب والتدمیر الذي لحق �المنازل  

حد  إلىوالمؤســســات والمســتشــف�ات التي وصــلت بها الحال  
ــا وهم ینزفون من  ــذین یتم نقلهم إلیهـ ــام الـ ــاب أمـ إغالق ال�ـ

 ئي المت�ادل.جراء القصف العشوا
رع�ة  ل الجانب الفلســـــــطیني �شـــــــخص الـشــــــ و دخ -ثالثًا 

التي تمثلها ق�ادة الرئ�س �اســــــــر عرفات طرفًا في الصــــــــراع 
ــمیر جعجع. و�ان  ــال عون والد�تور ســــــــــ بین العماد م�شــــــــــ

وهو أمر ما �ان لیتوقع  ،الدور الفلســــــــــطیني دور الوســــــــــ�ط 
أحد حدوثه ق�اســــــــــًا �ما جرى للفلســــــــــطینیین ومخ�ماتهم قبل 
ســــــــــــنوات وعلى أیدي �عض الذین �خوضــــــــــــون معارك بین  

 ن.�عضهم اآل
وق�ام الجانب الفلســــــطیني بدور الوســــــ�ط �عني أنه قادر 
بهذه المهمة وقادر أ�ضــــــًا على أن �حقق خطوات جیدة في 

 هذا الشأن.
ذلك إن هذه الوســــاطة من شــــأنها أن تز�ل مرارة  �لىو 

على متأصـــلة في النفوس. وعندما �جد الفلســـطیني نفســـه 
ــي یرون أن إ ــف من �انوا في الماضـــ ــتعداد لتوحید صـــ ســـ

مشـــــكلة لبنان هي في الوجود الفلســـــطیني، ثم عندما �جد 
الماروني اللبناني نفســـه قد وجد الطمأنینة �فضـــل مســـعى 
ــة في  ــالقـ ــل المرارة العـ ــأن یز�ـ ــل �ـ ــذا �فیـ فلســـــــــــــــطیني، فهـ

 النفوس.
ــطین�ة عندما  ــرع�ة الفلســـــــ ــه إن الشـــــــ وفي الوقت نفســـــــ

ــراع حول الزعامة المارون�ة في جزء  تدخل طرفاً  في الصـــ
فعلى أســــاس أن هذه الشــــرع�ة، وفي ضــــوء ما من لبنان 

یتوافر لها من معط�ات للموقف، تعتبر أن هذا الصــــــــراع 
ــذ من  ــأخـ ــه أن �ـ ــأنـ ــدولي إ من شـــــــــــــــ ــام الـ ــام الرأي العـ هتمـ

ــةاإل� ــرع�ة،  نتفاضــــ ــ�ًا لهذه الشــــ ــندًا رئ�ســــ ــكل ســــ التي تشــــ
إلنهاء الصــراع أو على  ولكیال �حدث ذلك فإنها توســطت
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 شت�اك.األقل فض اإل
هذا الدور للشـــرع�ة الفلســـطین�ة وجود عالقة  ولقد أكد

بین الق�ادة الفلســـــــــــــطین�ة و�ل من العماد م�شـــــــــــــال عون 
والد�تور ســــــــمیر جعجع. وهذه العالقة قد �ســــــــتنكرها من 

األمر �مشــــــاعر رومانســــــ�ة، أما الذي یرى أنه  إلىینظر 
ــيء ــة �ل شـــــــ ــ�اســـــــ أو یراها أنها تأخذ من  �جوز في الســـــــ

ن الم�ادرة الفلســـطین�ة. بل طر�ق األخالق فإنه ال �ســـتهج
إن عل�ه أال �ســـــتهجن إذا ســـــمع ذات یوم، ونت�جة تطور 

مخ�مات  إلىالصــراع �أعداد �بیرة من المســ�حیین تتوجه 
الفلســـــــــــطینیین ومســـــــــــتوصـــــــــــفاتهم طال�ة الحما�ة والمأكل 

نت�جــة ظروف والعالج منهــا إذا �ــانــت هــذه المخ�مــات، و 
 .موضوع�ة، قادرة على تأمین هذه المتطل�ات

ــال عون  - را�عاً  �عد الجولة الجدیدة بین العماد م�شــــــ
ومـا �مثلـه والـد�تور ســـــــــــــــمیر جعجع ومـا �مثلـه تكون �ـل 

صـــ�غة المیل�شـــ�ا في  إلىاألطراف األســـاســـ�ة التي لجأت 
لبنان قد قاتلت �عضـــــــــــــها ال�عض، أو فلنقل إنها اختبرت 

ه الم�ــارزة التي ال أثر للفروســـــــــــــــ�ــة وأخالق قوتهــا في هـذ
 ها على اإلطالق.الفرسان فی

ور�مـــا  –وللتـــذ�یر فـــإن آخر حلقـــات الم�ـــارزة �ـــانـــت 
ــدد  ــة في أي ســـــــــــــــتتجـ ــل"  -لحظـ ــة أمـ ــاتلي "حر�ـ بین مقـ

ومقاتلي "حزب هللا". �ما أنه للتذ�یر أ�ضـًا تجدر اإلشـارة 
أن أكثر الذین ســــــــجلوا صــــــــوالت وجوالت �ثیرة على  إلى
حة الم�ارزة بین األخوة �انوا الفلســــــــطینیین �حیث لم ســــــــا

یبق تنظ�م لم ی�ارز التنظ�م اآلخر أو التنظ�مات األخرى 
و�حیث ســـقطت من الصـــفوف عناصـــر �ثیرة ل�س هنالك 

 سبب مقنع لتصفیتها.
وهكـذا نجـد أن اـلذین �قومون ـ�الوســـــــــــــــاطـة بین العماد 

من  إلىم�شــــــــال عون والد�تور ســــــــمیر جعجع �حتاجون 
 وسط بینهم و�ین رفاق لهم یناصبونهم العداء.یت

ــاً  إن الجولة الجدیدة ول�ســـــــــــت األخیرة بین  - خامســـــ
العماد م�شـال عون والد�تور سـمیر جعجع جعلت العرب 

ــ�قون ذرعاً  ــار�هم �ضــــــ �العناد اللبناني،  على مختلف مشــــــ
قتتـال و��ف أن األطراف اللبنـان�ـة اســـــــــــــــتمرأت ظـاهرة اإل

 قاتل الطرف اآلخر.�حیث إنه لم یبق طرف لم �
هذا ما �خرج المرء في ضـــوء الفصـــل الجدید من هذه 
الروا�ة التي فاقت في مآســـیها أي روا�ة أخرى. و�ذا �ان 
ــاء" لف�كتور ه�غو  الجم�ع �ضـــــــر�ون المثل بروا�ة "البؤســـــ

الروائي الفرنسـي الخالد و�رون أنها رمز الحزن، فإن هذا 
مـادة لروا�ـة الـذي جرى ومـا یزال �جري في لبنـان �جعلـه 

ســـــــــــــــمها "البؤس". ذلك أن "البؤســـــــــــــــاء" نموذج حالة أما إ
 "البؤس" فإن الحالة �املة.

 1990 )مارس( آذار 5 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 ... الكارثة واإلنفصالاإلنفصال... الحل 

ــد من  ــالمز�ـــ ــذ�رون، و�ـــ ــالـــــك �ثیرون یتـــ ــد أن هنـــ ال بـــ
�ة �عد  التفصـــــــــــیل، الوضـــــــــــع الذي ســـــــــــاد في المنطقة العر�

ــر، أو تحدیدإ ــور�ا عن مصـ ــال سـ ــوري عن  اً نفصـ القطر السـ
ــانـــت تضــــــــــــــم القطرْ�ن   ــدة التي �ـ ــة المتحـ ــة العر��ـ الجمهور�ـ

 المصري والسوري.
للت�ار القومي ضــــــــر�ة قاســــــــ�ة  اإلنفصــــــــاللقد �ان ذلك  

ــل، قبل أن �حدث  ــالوالوحدوي الذي وصـــ ــعة  اإلنفصـــ ب�ضـــ
ــاب�ع،  ــعر �أننا على أه�ة إلىأســ ــ�ح   حد أننا بتنا نشــ أن نصــ

ــأنًا، و�أن الدولة العر��ة الكبرى من المح�ط   القوة األكثر شـــــــ
 الخل�ج لم تعد مستحیلة التحقیق. إلى

رت المناقشــــة وتعددت األســــ�اب  �ثُ  اإلنفصــــالو�عد هذا 
ي أنهـــت ذلـــك الحلم الجمیـــل. ومع أن أحـــدًا لم �عترف الت

�ان الســــــبب الرئ�ســــــي في  الد�مقراط�ةصــــــراحة �أن غ�اب 
أن هذا األمر واقعي ومنطقي. وعلى   ، إالَّ فصـالاإلنحدوث 

ــاعـد   اـلد�مقراطـ�ةاألـقل أن وجود  ــأـنه أن �ســــــــــــ �ـان من شــــــــــــ
ــین على الوحدة مواجهة خطوة  ــالالحر�صــــــــ ال أن  اإلنفصــــــــ

ــث الرئ�س  تـســـــــــــــ ی ــدهم ینتظرون أن ی�عـــــ ــاعـــــ مروا في مقـــــ
ذ الوحـدة ثم �فعـل ذلـك و�عود في قـ النـاصــــــــــــــر �قوات تن عبـد

 ن قراره.عاللحظة األخیرة 
الناصــر.  ضــر�ة مؤذ�ة لزعامة عبد  اإلنفصــاللقد �ان و 

ر، وهـذا القومي یتعرض لحـاـلة جزْ  ومنـذ ذـلك الوقـت والت�ـار
أتاح الفرصـة أمام الت�ار الدیني الذي وجد في سـقوط تجر�ة  

ــر�ة  ــالحة لنمو التوجهات  -الوحدة المصـــ ــور�ة تر�ة صـــ الســـ
امالدین�ة. ولوال األســـلوب الذي أدار �ه الرئ�س  ین  حســـ  صـــدَّ

نـت حـاـلة الت�ـار القومي في ي لكـایراناإل الُحْكمالمواجهـة مع 
 .وضع سيء

ــالومنـــذ حـــدوث  وحتى زمننـــا هـــذا ونحن ال  اإلنفصــــــــــــــ
من أي حدیث أو مناقشـــة.   اإلنفصـــالنســـتط�ع إســـقاط ذْ�ر 

سبب مشكلتنا أو  اإلنفصالوفي هذه المناقشات نرمي على  
 مشاكلنا الراهنة.  
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�ان ضــر�ة   اإلنفصــالأن  وفي الوقت الذي ما زلنا نرى 
أصـــابت القضـــ�ة في الصـــم�م ومؤامرة ضـــد الشـــرع�ة وضـــد  

حلم العر�ي الكبیر وهو حلم الوحـــدة تطـــالعنـــا التطورات،  ال
التي یبدو أنها لن تهدأ والتي تحدث في اإلتحاد السـوف�اتي،  
�ـأن�ـاء مفـادهـا أن الرئ�س غور�ـاتشــــــــــــــوف أعطى الضــــــــــــــوء 

 مشروعة. حالة اإلنفصالعت�ار إ ل األخضر من أجْ 
وخالصـــــــــــة هذه األن�اء أن البرلمان الســـــــــــوف�اتي یناقش  

ــال  حــــدد الخطوات القــــانون�ــــة إلمشــــــــــــــروع قــــانون � نفصـــــــــــــــ
ن او�حیث  ،الجمهور�ات عن اإلتحاد الفیدرالي الســـــــــــوف�اتي

ــرة   ــمح ألي من الجمهور�ات الخمس عشـــــــــ هذا القانون �ســـــــــ
یدعو إل�ه أمام برلمان هذه    اإلنفصــــــالســــــتفتاء على إإجراء 
ر�ة أو بناء على طلب ثلث تعداد ســــــــــكانها على أال الجمهو 

�عد موافقة البرلمان السوف�اتي    إالّ   اإلنفصالیتم تنفیذ عمل�ة  
و�عـــد مرور خمس  ســــــــــــــتفتـــاء المر�زي على نت�جـــة هـــذا اإل

 سنوات على إجرائه.
ولى یبدو أن الرئ�س غور�اتشـــــــوف متســـــــاهل  وللوهلة األُ 

ــأنه  لكن �عد التأمل في الصـــــ�غ اإلنفصـــــالفي أمر  ة من شـــ
�الطر�قة   اإلنفصـالإعطاء فكرة �أن الزع�م السـوف�اتي �جیز 

�جیز فیها الدین اإلســــــــــالمي العودة عن الطالق. فهو  التي
من جهة �جیز، و�عقد األمر من جهة ثان�ة. وعندما ال یبدأ  

�عــد موافقــة البرلمــان المر�زي و�عــد مرور خمس   التنفیــذ إالّ 
ة أمام التراجع عن ســـــــــــــنوات، فهذا معناه أن هنالك فرـصــــــــــــ 

ــالالخطوة  �ــة. وهو عالج ذ�ي ألنــه �حقق للنــاس  اإلنفصـــــــــــــ
. اإلنفصالالرغ�ة في أن �ستقلوا و�عطیهم فرصة أن �جر�وا  

كما أنه یت�ح لهم مجال العودة إذا وجدوا أن ال ق�مة لهم إذا 
نفصــــــــــــــلوا تمــامــًا مثلمــا أنــه ال قــدرة للبنــان على الع�ش إذا إ

 حدث تقس�م.
  الصـــــ�غة التي �قننها غور�اتشـــــوف یبدو� اإلنفصـــــالإن  

الناصـر �خروج سـور�ا   الذي واجهه عبد اإلنفصـالحًال. أما 
 من الجمهور�ة العر��ة المتحدة فكان �ارثة. 

 ونجد أنفسنا هنا نتساءل:
الناصــــــــر، �عد الذي بلغه عن التململ  ماذا لو �ان عبد

ســــــــتفتاء محوره الوحدة أو إ إلىفي الشــــــــارع الســــــــوري، دعا 
ا وصـــله في بدل أن �غض النظر عما �حدث وم فصـــالاإلن

 شأنه من معلومات؟
ســــــــــــــتفـتاء وتعـامـل مع تـلك الحـاـلة مـاذا لو أجرى ذـلك اإل

ــوف �عد أكثر من ر�ع   ــلوب الذي یتعامل �ه غور�اتشـــ �األســـ
 قرن؟

من المؤ�ــد أن الظروف هي الســــــــــــــبــب. ومثلمــا أن مــا 

 �طرحه غور�اتشــــوف اآلن ما �ان لیتجرأ في الســــتینات أحد
ــو  ــر وســـــ  إلىر�ا لم تعش على طرحه، فإن الوحدة بین مصـــــ

ــًا جمال عبد ناصـــــــر لكي �حول لا زمننا هذا ولم �عش أ�ضـــــ
�جیزها   حالة مشـروعة �صـدر �موجبها قانون   إلى اإلنفصـال

 ن أو أكثر. ثنیْ شأنها شأن أي شراكة بین إ
 وهكذا لكل مرحلة ظروفها ومفاه�مها ورجالها.

 1990 )مارس(آذار 12 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 حتى النصر إنتفاضة

اإلعالمي الـدولي بهـا والـذي  اإلهتمـام إلى�ـاإلضـــــــــــــــافـة 
فرضـــــــته على وســـــــائل اإلعالم في دول العالم شـــــــرقًا وغر�ًا 

 نتفاضـةاإل�فضـل المثابرة والقدرة المذهلة على التحمل، فإن 
الفلســـــطین�ة حققت األســـــبوع الماضـــــي أول إنجاز ســـــ�اســـــي  

امیر رئ�س  رض عندما ألحقت �إســــــــحاق ـشـــــــ كبیر وعلى األ
الحكومة اإلســـــرائیل�ة هز�مة تعتبر، ق�اســـــًا �الظروف الراهنة 

 حد �بیر. إلىدول�ًا وفي المنطقة، ساحقة 
و�صــــــــرارهم على إســــــــقاط   نتفاضــــــــةاإلولوال مثابرة أبناء 

الرهان اإلســــــــرائیلي علیهم والذي خالصــــــــته أن هؤالء ال بد 
عود الواحد منهم یلتقط  ســــــــ�صــــــــیبهم الضــــــــجر و�التالي ال �

حجـارة من األرض و�رمي بهـا الجنود اإلســــــــــــــرائیلیین، لمـا ال
كان لحكومة شـــــــامیر أن تســـــــقط و�تزاید الكالم في أســـــــ�اب 
ســــقوطها مع تر�یز أن عناد شــــامیر ورفضــــه الموافقة على 

رتضـاها الفلسـطینیون،  إصـ�غة الحوار، الكثیرة المرونة التي 
 هو السبب األهم. 
الواجهة أو   إلىلمناورات إعادة شـــــــــامیر وقد تســـــــــتط�ع ا

ت�ق�ه في الخط المتشــدد والذي �عارض الحوار، لكن هذا ال 
لم تحقق �ســـــــــــ�ًا �بیرًا من المهم جدًا  نتفاضـــــــــــةاإل�عني أن 

 تنش�طه وتعز�ز خطوطه األمام�ة والخلف�ة.
وعنـدمـا نقول �ـالتنشــــــــــــــ�ط والتعز�ز فهـذا ال �عني تـأمین  

ــةاإلالمــــال ألبنــــاء  و�نمــــا الخروج من دائرة   فقط  نتفــــاضـــــــــــــــ
لالم�ـاالة التي أصـــــــــــــــابـت �عض األنظمـة العر��ـة فجعلتهـا ا

على أسـاس أنها طالت وأنها لم تثمر   نتفاضـةاإلتتعامل مع 
 �عد.

عندما   نتفاضـةاإلعتقاد �ات في غیر محله ألن وهذا اإل
تطول وتتواصل فهذا معناه أنها ما زالت على حیو�تها وهذا 
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فیها.    �ة هي العنصــر القوي ســتمرار ن اإلابل  هو المطلوب.
لم تثمر �ات هو اآلخر في  نتفاضــةاإلعتقاد �أن كما أن اإل

غیر محله. وعندما تلحق الهز�مة �إســــــحاق شــــــامیر و�كون 
ــْ  ــة من أجـ ــة المرنـ ــاده ورفضـــــــــــــــــه الصــــــــــــــ�غـ ل حوار مع عنـ

أثمرت وأن الموقف  نتفاضــــةاإلالفلســــطینیین فهذا تأكید �أن 
  دخـلت إســــــــــــــرائـیل في ـمأزق ســــــــــــــ�كون وفیرًا. و�ذا حـدث أن  

وتعثرت إمكان�ة تشــــــــكیل الحكومة أو أن الحكومة تشــــــــكلت  
�قاءها لن �ســـــتمر. فهذا ســـــ�عني أننا على مشـــــارف   إال أن

التي �ات نشـــــــــــاط   نتفاضـــــــــــةاإلإنجازات أكبر وأكبر تحققها 
أبنائها مادة أسـاسـ�ة في معظم تلفز�ونات العالم من دون أن 

ــا ــاطات على شـــــ ــاب متا�عو هذه النشـــــ ــات التلفز�ون �صـــــ شـــــ
 .�الملل

ومع أن إســـرائیل تفتعل في �ل مرة یتصـــاعد فیها شـــأن 
ــةاإل ــتغل لهذا الغرض تأثیرها   نتفاضــــ ــهیر�ة وتســــ معارك تشــــ

على معظم وسـائل اإلعالم في الوال�ات المتحدة وأورو�ا إال 
مـا تلبـث أن تخترق األســــــــــــــوار اإلعالم�ـة  نتفـاضــــــــــــــةاإلأن 

دول�ة. وما الحملة المعاد�ة وتفرض نفســــــها على الســــــاحة ال
ــد ال ــائل األمیر��ة والبر�طان�ة ضــــ ــهیر�ة من جانب الوســــ تشــــ

العراق منذ �ضــعة أشــهر ســوى الدلیل القاطع على أســالیب  
ــرائیل في مواجهة  ــةاإلإســـ وتحو�ل األنظار عنها من  نتفاضـــ

نشــغال الرأي العام الدولي مرة �ســلمان رشــدي المرتد إخالل 
 -األمیر�ي  -�طـاني البر  -ي یراناـلذي لوال الضــــــــــــــج�ج اإل

ما �ان ألحد أن یهتم �كتا�اته غیر المفهومة أصــــــًال، ومرة  ل
ي التــائــه الــذي جنــدتــه  یران�ــالجــاســــــــــــــوس �ــازوفــت، ذلــك اإل

الجزاء الــذي تنص   لقياألجهزة البر�طــان�ــة واإلســــــــــــــرائیل�ــة ف
 عل�ه القوانین العراق�ة.

وتكرارًا إن الهزة الحكوم�ة داخل إســرائیل �انت ثمرة من 
بنائها الذین ال نر�دهم أن �صــابوا ، فتح�ة ألنتفاضــةاإل ثمار

اآلخر  ي�الملل، وال نتمنى ل�عض األنظمة أن �صــــــــــــیبها ه
 الملل.

 حتى النصر. �نتفاضة... و 
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 هل تستعد إسرائیل لعدوان في رمضان؟ 

لماضــي ن�أ من من بین األن�اء التي تمیز بها األســبوع ا

 إسرائیل وآخر من لبنان. 
ن �جد المرء نفســــــــــه �ضــــــــــع خطًا بل  ن الن�أیْ وتحت هذیْ 

ــأیْ  ــات الن�ـ ــل �ـــه �لمـ ــا تحفـ ــًا لكثرة مـ ن من عالمـــات  خطوطـ
 ب.ستفهام وتعجُّ إ

الن�أ األول �فید أن حای�م هیرتزوغ رئ�س دولة إســـــــــرائیل  
ــ�مون بیر�ز  ــكیل حكومة تخلف دعا شــ الذي بدأ �ســــعى لتشــ

ــامیر، حكومة  ــحاق شــــــــ ــكل حكومة ح إلىإســــــــ ب  ر أن "�شــــــــ
ســــــــــــــت�ـعاب المـهاجر�ن الجـدد إوزـ�ادة  نتـفاضــــــــــــــةاإللمواجـهة 

 ومحار�ة ال�طالة بین اإلسرائیلیین".
هكــــذا �ــــالحرف الواحــــد �حــــدد هیرتزوغ مهمــــة حكومــــة  

 أن یؤلفها. إلىالحرب التي دعا بیر�ز 
هذه الدعوة یبدو �ما لو أنه �عتقد   وعندما یوجه هیرتزوغ

 حكومة شامیر �انت حكومة سالم.�أن 
ب ألن إســرائیل ما زالت حتى  عتقاد مســتغرَ ومثل هذا اإل

 اآلن تتعامل �منطق الحرب مع الدول العر��ة.
 هو تعامل حكومة حرب؟ نتفاضةاإلأل�س التعامل مع 

الحــــل هو رفض  إلىأل�س رفض أي خطوة قــــد تقود 
 �الحرب؟ ال یؤمن إالّ  الطرف الذي

 لبنان هو تعامل حكومة حرب؟أل�س التعامل مع 
ــذا التط  ــالف و أل�س هـ �ق لل�حر األحمر من خالل التحـ

 ثیو��ا هو تعامل حكومة حرب؟امع حكم منغستو في 
ــامیر لم تكن   إن الدالئل تؤ�د أن حكومة إســــــــــــحاق شــــــــــ

تشــــــــــــــكیل حكومة  إلىحكومة ســــــــــــــالم لكي تتم دعوة بیر�ز 
 ؟حرب

ــتحق من الحكوـمات العر� ا وفي أي ـحال  ـ�ة  نـها دعوة تســـــــــــ
ــالم م  ئة في  ا وقفة و�عض التأمل ألنها من جهة حكومات ســــــــــ

ــع في اإل ا المـ  عتـ�ار إمـكانـ�ة الحرب التي  ـئة من دون أن تضـــــــــــ
تفرضـــــــــــها إســـــــــــرائیل في أي لحظة، وألنها من جهة  �مكن أن  

  عما  خرى قد تكتشـــــــــف أن �الم هیرتزوغ �ان �مثا�ة �شـــــــــف أُ 
ــرائیل ول�س تحذیرًا. أو أن هذا الكالم  �ان   �مكن أن تفعله إســـــــ

 �مثا�ة رنین اإلنذار الم�كر إنما من جانب إسرائیل. 
اآلخر وهو الــــــذي یتمثــــــل في إعالن  الن�ــــــأ  إلى ونــــــأتي 

ــر ال�طر�رك الما  ــفیر عن   روني نصــــــ ــتعداده لق�ادة  إ هللا صــــــ ســــــ
شـــــعب�ة إلنهاء الوضـــــع الحالي في المنطقة الشـــــرق�ة   إنتفاضـــــة 

 من بیروت. 
  مـارس / ار آذ   25وـقد أعلن غ�طـة ال�طر�رك ذـلك یوم األحـد 

ن �خوضـــــــــان ن اللذیْ وفي وقت وصـــــــــلت الحال �الطرفیْ   1990
ــال عون   ــرق�ــة، وهمــا العمــاد م�شــــــــــــ الحرب في المنطقــة الشـــــــــــ

ــمیر جعجع،  واـلد�تور  حـد أنهمـا یتعـامالن مع الـناس  إلى ســـــــــــ
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و�ما لو أنهم جمهور یتفرج على م�اراة في �رة المضــــــرب بین 
سـهما �لما  ن �سـتعمالن الصـوار�خ محل الكرة و�زداد حما العبیْ 

ر عو�ل األطفال والك�ار في الســـــن، و�ما لو  ســـــالت دماء و�ثُ 
ــفیق والهتــافــات التي تشـــــــــــــجع العبي �رة  أن هــذا هو التصـــــــــــ

 لمضرب على أن یبرهنوا براعتهم في هذه اللع�ة. ا 
ــة ال�طر�رك: إذ  ــادرًا على إعالن  ا ونســــــــــــــــأل غ�طـ �نـــت قـ

 شعب�ة فماذا تنتظر؟  إنتفاضة 
وة أم تنفیــذهــا على  وهــل �جــب الكشـــــــــــــف عن هــذه الخط   

 الفور؟ 
ــقط الجرحى �األلوف، و�اتت   لقد مات الناس �المئات وســـــــ

أو دمرت أكثر من البیوت التي ما زالت   ت البیوت التي أصــــیب 
قــــائمــــة. أمــــا الهــــائمون على وجوههم أو الواقفون في طوابیر  

 �ستجدون تأشیرة للهرب فإنهم أكثر أهل األرض شقاء. 
ــة اإل كل هذا و  ــعب�ة  نتفاضــ ــروعًا  الشــ ــت مشــ مجرد ن�ة ول�ســ
 للتنفیذ الفوري؟ 

ما  أمرًا ممكنًا �عد  نتفاضــة اإل لقد ســقطت أقنعة �ثیرة و�اتت 
 كانت في الماضي أمرًا غیر ممكن. 

ســـــــــــتطاعة �طر�رك الطائفة المارون�ة إعالن إ و�ذا �ان في  
إذا �ــان غ�طــة  فــإن من واج�ــه أن �علنهــا.. إالّ  نتفــاضــــــــــــــة اإل 

من دون منتفضـین   نتفاضـة اإل ن ال�طر�رك یتردد خشـ�ة أن تكو 
 أي مثل تظاهرة من دون متظاهر�ن. 

تهمـــا من عالمـــات  لى مـــا تحو�ـــه �لمـــا ن ع ی�قى أن الن�ـــأیْ 
 ل في المنطقة. ب قد �كونان �مثا�ة نقطة تحوُّ ستفهام وتعجُّ إ 

ــها  و  ــر�ح هیرتزوغ �ان تمهیدًا لحرب تفرضـ �ذا تبین أن تصـ
 إسرائیل على العرب. 

  إلى مكن أن یتحول � طر�رك غیر و�ذا تبین أن إعالن ال� 
 فعل ملموس. 

ننا الن�أ األول أال �غیب عن ال�ال أ   إلى ومن المهم �النســ�ة 
نع�ش أجواء الشـهر الم�ارك رمضـان وأن إسـرائیل ال تنسـى ما  

عندما عبرت القوات المصــــــر�ة    1973حدث لها في رمضــــــان 
ــات �عد ذلك، ما أخذ   قناة الســــو�س وحررت �القوة، و�المفاوضــ

 �القوة.  1967عام   منها 
ن یدري قد تكون إســــرائیل تخطط لعدوان في هذه األ�ام ومَ 
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 حرب  إلىرسالة سالم ال دعوة  

ام) ألقى الرئ�س أبر�ل( ن�ســان 2یوم  حســین خطا�ًا   صــدَّ
م اآلتي: "�هللا. �هللا. �هللا في تجمع طالبي أورد ف�ه القـســـــــ 

ــر�ة لن  ــتنصـ ــالت في جامعة المسـ أن الدماء الطاهرة التي سـ
 تذهب سدى".

و�انت مناسـ�ة الخطاب الحادثة ال�شـعة التي وقعت قبل  
ــاب  ــر�ة عندما رمى شــــــــ ــتنصــــــــ ي  إیرانیوم في جامعة المســــــــ

ــمیر إاألصـــــل عراقي �التجنس  ــمه ســـ میر غالم قنبلة في ســـ
ة، حیــث �ــان تنعقــد نــدوة  �ــاحــة الجــامعــة المســــــــــــــتنصــــــــــــــر�ــ 

، فأصــیب عدد �بیر من الطل�ة والطال�ات �جروح  إقتصــاد�ة
 كما أصیب عضو الق�ادة طارق عز�ز.

ثم بدأت   إیرانم تســــــارعت التطورات مع ســــــَ و�عد هذا القَ 
ســــــــــــــتمرت ثمـانـ�ة أعوام ـقدم العراق فیهـا ألوف إالحرب التي 

 �ان �بیر جدًا. إیرانكن الثمن الذي دفعته الشهداء ل
ثم هـا هو التـار�خ على أه�ـة أن �عیـد نفســـــــــــــــه بـدًال من 

ي التائه فرزاد ر�اطي  یرانسمیر میر غالم تختار إسرائیل اإل
�ازوفت ل�قوم �مهمة أشــــــــــــــ�ه ما تكون �المهمة التي قام بها  

 العراقي الحائر سمیر میر غالم.
�عود �عد عشــــــر   امصــــــدَّ وتشــــــاء المصــــــادفة أن الرئ�س 

خطا�ًا في مناســــ�ة تكر�م   1990ن�ســــان  2ســــنین و�لقي یوم 
ننا ســنجعل النار اد ف�ه القســم اآلتي: "�هللا �عض القادة یورِّ 

تأكل نصــــــــف إســــــــرائیل إذا حاولت الق�ام �أي شــــــــيء على 
 العراق".

اموخطاب الرئ�س  الحرب و�نما هو  إلىل�س دعوة  صـــدَّ
رسـالة سـالم یوجهها   -إذا أرادت �عض األطراف الدول�ة   -

امالرئ�س  ن في أحد أ�ام شـــــــــهر فضـــــــــیل على األمتیْ  صـــــــــدَّ
العر��ة واإلســالم�ة، وهو یرى أن قدره هو الجهاد في ســبیل  

 ن.ن األمتیْ هاتیْ 
ــاـلة ســــــــــــــالم أكثر مـنه دعوة اوعـندمـا نقول   إلىـنه رســــــــــــ

ــاس أـنه إذا   ـ�اـنت هـذه األطراف اـلدولـ�ة، الحرب فعلى أســــــــــــ
وفي مقدمتها الوال�ات المتحدة، غیر قادرة على المضـي في 

تضـــــغط على إســـــرائیل وذلك �ســـــبب تفوق اإلســـــرائیلیین أن  
ســــــــــــــتطـــاعـــة هـــذه إمتالكهم القنبلـــة الـــذر�ـــة فـــإن في إنت�جـــة 

األطراف أن تضــــــــغط اآلن وأن تتجاوب ما دامت صــــــــارت  
 تتحدى إسرائیل. هنالك دولة عر��ة واحدة قادرة على أن

امن خطـاب الرئ�س ذلـك ا �لىو  خت�ـار  إهو أول  صـــــــــــــــدَّ
ة، �معنى أنــــه إذا �ــــانــــت اإلدارة حق�قي للن�ــــات األمیر�ـ�ـــ 
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ــعي الذي تقوم �ه من أجْ  ــادقة في ن�ات الســـ ل األمیر��ة صـــ
إ�جاد حل للقض�ة الفلسطین�ة فعلیها أن تسارع وتبذل الجهد 
الذي �حقق الحل، �ما أن على أعضــــــــاء مجلس الشــــــــیوخ، 

ــذین  ــدفعوا �موافقتهم على إ الـ ــة إنـ ــاصــــــــــــــمـ ــدس عـ ــار القـ عت�ـ
ار من المؤ�د أنه ســ�كون �عد  إلســرائیل، أن یتراجعوا عن قر 

امإنذار  عرضـــــة إلعادة   1990 ن�ســـــان 2حســـــین یوم  صـــــدَّ
 .النظر

اموالالفت في خطاب الرئ�س  ــدَّ هو هذا التن�ه لكل  صـــــــــ
ــأـنه قـلب الحـقائق. ومع األخـذ في اإل عتـ�ار ـ�أن مـا من شــــــــــــ

اإلعالم األجنبي الذي تدعمه الصـــهیون�ة و�تعاطف هو مع 
ــألة   ــیر�ز على مســــــــ ــرائیل ســــــــ ــالح مإإســــــــ تالك العراق للســــــــ

أن هذا التر�یز ســـــ�صـــــطدم �حق�قة أســـــاســـــ�ة    الك�ماوي، إالّ 
امذار وهي أن إن ــتأكل  صـــدَّ حســـین واضـــح وهو "أن النار سـ

 نصف إسرائیل إذا حاولت الق�ام �أي شيء على العراق".
ــذي وجهـــه الرئ�س   ــذار الـ ومن اإل�جـــاب�ـــات الكثیرة لإلنـ

ام ــدَّ ــ�قوى من عز�مة أهل  صــــــ فال ی�أس   ةنتفاـضـــــــ اإلأنه ســــــ
�ما  ،اإلســــرائیلي اإلحتاللهؤالء و�واصــــلون معر�تهم ضــــد 

ــوف�ات. وقد یتردد  أنه �أتي ردًا عمل �ًا على هجرة الیهود الســـ
هؤالء �عـــد اآلن في الهجرة مـــا دامـــت هنـــالـــك نـــار عراق�ـــة 
�مكن أن تحرقهم، �ما أن الذین هاجروا ســــیندمون وال شــــك 

نــار القــابلــة لإلحراق لمــا  ألنهم أتوا ولو �ــانوا على علم بتلــك ال 
نـــدفـــاع من جـــانـــب �عض الـــدول نحو كـــانوا أتوا. أمـــا هـــذا اإل 

ــرائیل من دون أن تكون أبدت �عض المرونة التط  ب�ع مع إســــــــــ
إزاء الفلســطینیین فإنه على األرجح لن �ســتمر وســ�كون هنالك  

 �عد اآلن تر�ث لدى �ثیر�ن. 
تحـدة  كـذـلك أن من إ�جـابـ�ات اإلـنذار أـنه �قلق الوالـ�ات الم 

ــرائیلي و�حقق للمرة األولى في ـتار�خ  و�رـ�ك الصـــــــــــــف اإلســـــــــــ
سـترات�جي الذي �سـبب  لي التوازن اإل اإلسـرائی   - الصـراع العر�ي 

 فقدانه ت�عثرت القض�ة وتكاد تض�ع فلسطین نهائ�ًا. 
ام ذـلك إن خـطاب الرئ�س  �لى و  تـهام بـهذا إ هو أول   صــــــــــــــدَّ

ة ـ�أنهـا الوالـ�ات المتحـد  إلى الوضـــــــــــــوح یوجهـه الرئ�س العراقي 
أنهـا   إالَّ  اإلیرانـ�ة  - كـاـنت ـقادرة على أن تنهي الحرب العراقـ�ة 

نط�اع الســــــــائد �أن  تهام هو رد على اإل فعلت العكس. وهذا اإل 
الحرب هي الســــــــبب في الوضــــــــع المالي المرت�ك في المنطقة  

ل الرئ�س  ــا �حمـــّ ام العر��ـــة. وعنـــدمـ ــدة   صــــــــــــــــدَّ الوال�ـــات المتحـ
ــؤول�ة توظ�ف  المنطقة و�النفط فإنه بذلك  الحرب للتالعب �  مسـ

ــب كمَ  ن �قول إن على األطراف العر��ــة المعن�ــة أن تحــاســـــــــــــ
 الوال�ات المتحدة على ذلك. 

ــمن ندءًا عقالن�ًا غیر   إلى  ــًا إن الخطاب یتضـــــــ ذلك أ�ضـــــــ

ــر  ــته أن على هذا  یران اإل   الُحْكم   إلى م�اشـــــ أن   الُحْكم ي خالصـــــ
ــحیتـان، وعلى هـ  ن �یرا �ـأخـذ في االعت�ـار �ـأن العراق و  ذا  ضـــــــــــ

د ضــد  األســاس فعلیهما أن �كونا في موقف واحد أو شــ�ه موحَّ 
ــاعر تزعج  الوال�ات المتحدة  الوال�ات المتحدة. ومثل هذه المشـــــ

ــتغرقت ثمان�ة أعوام و�  ــتنزفت ج�اًال من  في الحرب التي إســـــ ســـــ
ال�شـــــــــــــر والمال واآلالت. ومن الطب�عي أن یتســـــــــــــبب خطاب 

ام الرئ�س  ــدَّ ــة من  مل لدى قـطاعات عر في وقـفة تأ  صـــــــــــ �ضـــــــــــ
 ي ور�ما لدى �عض أهل القرار فیهم. یران الشعب اإل 

و��قى أن الخطاب �اإلنذار الذي تضـــــــــــــمنه جاء في وقت  
ر�ة  ن من مشا ل�ست هنالك حكومة في إسرائیل وجاء �عد یومیْ 

ام الرئ�س  "یوم األرض".   حتفاًال عراق�ًا بـــــــ للرئ�س عرفات إ  صدَّ
  آذار / ارس مـــ  29یوم الخم�س  حتفـــال الـــذي أق�م وفي هـــذا اإل 

ام وشـــارك ف�ه الرئ�س   1990 �شـــكل مفاجئ وحضـــر وهو   صـــدَّ
یرـتدي الزي العســـــــــــــكري ألقى الرئ�س العراقي �لمـة ـقال فیهـا: 
"مثلما قلنا للعراقیین وللعرب عندما �انت المنازلة في أشــــــــــــدها  
على البوا�ة الشــــرق�ة �أننا نرى النصــــر و�أننا نمســــك �ه فإنني  

و�أنني أمســــك بید أبو    دعاءً إ طمئنان �امل ول�س إ أقول اآلن � 
 لنصر في فلسطین". عمار على ا 

ی�قى أ�ضـــًا أن الخطاب �اإلنذار الذي تضـــمنه أوجد حالة 
ام من صــحوة عر��ة ســببها أن الرئ�س  كتســب مصــداق�ة  إ  صــدَّ

درجـة أنـها   إلى من جـهة وـ�ات من جـهة أخرى قوـ�ًا. وهو قوي 
ي �ســـــــمع اإلســـــــرائیل   - المرة األولى في تار�خ الصـــــــراع العر�ي 

عت�اره رســــالة ســــالم إ ر��ًا �مكن العالم وتســــمع إســــرائیل إنذارًا ع 
ن یرـ�د أن �قتنع ـ�أن  المـنازـلة لمَ   إلى ن یرـ�د الســـــــــــــالم ودعوة لمَ 

ام الرئ�س  وضـع العراق في موضـع الدولة القادرة على أن   صـدَّ
 تلبي الطموح العر�ي الكبیر. 

وأهم ما في األمر أن المســـــــــــــألة تتم وْفق األصـــــــــــــول ومع  
تقلیدي الذي هو  تحســـــب �امل للمحاذیر. وفي غ�اب الســـــند ال 

  إلى اإلتحاد الســـــــــــوف�اتي الذي صـــــــــــار همه تصـــــــــــدیر الیهود  
فلســـــــــــــطین المحتـلة �عـدمـا �ـان المؤمـل مـنه أن �كون الحل�ف  

 األقوى واألكثر عنادًا. 
ى الرئ�س  �ان جد�ًا ووفّ   1980 ن�ســــــــان   2وتكرارًا إن إنذار 

ام   �ال�مین التي أطلقها.  صدَّ
 ؟ 1990ن�سان   2ك�ف ستكون الحال في ضوء إنذار  

 الخل�ج تتأمل.. وتصلي.   إلى إن األمة من المح�ط 
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 ةالتضامن" تبدأ سنتها الثامن "

تتقدم "التضــامن" من قرائها مســؤولین ومواطنین �التهنئة  
ولى �عدما قطعت  لمناســ�ة شــهر الصــوم الذي �حل للمرة األ

مســاعي تحقیق التضــامن العر�ي خطوات �ثیرة ولم تبق إال 
ــامن ر�وع األمـة وهو مـا  الخطوة المتـقدمـة و�ســــــــــــــود التضــــــــــــ

شـــاؤها في لندن قبل نإتواصـــل الســـعي من أجله ومنذ أن تم 
لتزامـًا �تــأكیــدًا و و خترنــا لهــا إن�ــة أعوام هــذه المجلــة التي مــاث
 سم "التضامن". إ

تـ�ة الذین یواصــــــــــــــلون �التهنـئة الفِ  وتخص "التضــــــــــــــامن"
في غزة والضفة الغر��ة المحتلة، واألسرى  نتفاضةاإلمسیرة 

ي الــذي یرفض �ــل یرانالــذین یرزحون تحــت نیر العنــاد اإل
 إلىادرات المســـــــــــــتندة النداءات النا�عة من الضـــــــــــــمیر والم�

 �ة.  الن�ات الطیِّ 
تخص هؤالء �ـــــالتهنئـــــة فـــــإنهـــــا تتمنى لفت�ــــــة   إذوهي 

ــةنتفاإل ــعلة اضــ ــة لكي ت�قى الشــ ــيء   المز�د من الحماســ تضــ
 سرى المز�د من الصبر. أل الطر�ق وتتمنى ل

وتكون   ولعل وعســــــى ال �حل شــــــهر الصــــــوم المقبل إالّ 
د�ارهم ودولتهم   إلىین یعودة الفلســــــطین العودتان قد تحققتا.

ت�ة الذین جعلوا صــــوت الحجر أعلى من صــــوت �فضــــل الفِ 
 إلىوعودة األســرى العراقیین   له.ال�اطل اإلســرائیلي والمؤ�د  

أهلهم و�ـلدهم  إلىیین یرانســــــــــــــرى اإلألم و�ـلدهم وعودة اهأهل
ــدالــــة وفوق تقوم ع �یرانو�ــــدء عالقــــة بین العراق و  لى العــ

 سس سالم دائم وشامل.وأُ  ئم�اد
ــن الصــــدف أن   ــنة جدیدة م ذ�رى ومن محاســ ن عمر ســ

ة تحل في أ�ام رمضـــــــــــان�ة،  من"التضـــــــــــامن" هي الذ�رى الثا
ولى فإنها ت�عث فینا مشاعر هذه المصادفة تحدث للمرة األُ و 

�ة تجعلنا نتوقع أن تكون سنتنا الجدیدة سنة خیر  تفاؤل�ة طیِّ 
 عز�ز ومساندین نذ�رهم دائمًا �الخیر. ئ �فضل قار زدهار  �و 

ت من عمر "التضــــامن" ـضـــ نقإلقد �انت الســــنوات التي 
مع  �كل المقای�س وذلك ألن الظروف التي تزامنتشــــــــــــــاقة 

 - الحرب في لبنــان من جهــة والحرب العراق�ــة إســــــــــــــتمرار
  من جهـة أخرى �ـانـت �ـالغـة الصــــــــــــــعو�ـة والتعقیـد. اإلیران�ـة

ونقول ذلك على أســـاس أن �ل مســـتلزمات اإلصـــدار �انت  
عت�ارات  إلفي تصـــــــــــاعد و�ل موارد الدخل �انت تنحســـــــــــر 

أن الطوق اإلعالني على "التضامن"   إلى  إضافة  موضوع�ة
�حجب عنها مداخیل �ان �مكن أن تخفف عنا ســتطاع أن  إ

في  إســــــتمر ولكن الســــــعي الدؤوب وطأة التكال�ف ال�اهظة.

ــاه ــة على المســــــــــــــتوى العقالني  إن، یْ اإلتجــ ــافظــ ــاه المحــ تجــ
ــین لهذه المجلة، و  ــر�ات �والرصـــ ــرح واقع الحال للشـــ تجاه شـــ

 ورو�ا والوال�ات المتحدة وال�ا�ان.أفي 
لســــــــعي حقق نتائجه  واآلن ال تســــــــتط�ع القول �أن هذا ا

ختلفــت  إالمطلو�ــة لكن الــذي �مكن قولــه هو أن الصــــــــــــــورة 
وها هي "التضــــــامن" مع بدء ســــــنة جدیدة تقف واثقة  تمامًا.

من نفســــــــــــــهــــا �عــــدمــــا خــــاب ظن الــــذین راهنوا على عــــدم 
ها، و�قیت تواصـــل الصـــدور وتحترم نفســـها وتحظى  إســـتمرار 

ون علیهـــا اء الـــذین ال ی�خللقرّ ار العر�ي و حترام أهـــل القراإ�ـــ 
�ــة، وال هي من جــانبهــا تتردد لحظــة في تقــد�م  �ــالوقفــة الطیِّ 

 الخدمة الصحاف�ة الجیدة التي ی�حثون عنها.
ل أن تكون ســـــــــــــنتنا الجدیدة حافلة ولقد ســـــــــــــعینا من أجْ 

 �المادة التي تضــــــــفي على "التضــــــــامن" المز�د من الحیو�ة.
ــا�قات  �انت ا اإلتجاهوفي هذا  ــلســـــــالت والمســـــ لزوا�ا والمســـــ

ر �عضـــــــها وســـــــنوالي نشـــــــر ال�ق�ة في أعداد ال تي بدأنا نشـــــــْ
 مقبلة.

ی�قى أن مـا نحرص علـ�ه هو أنـنا في �ـل خطوة تطو�ر  
"التضــــــــــــــامن" �مجـلة جـدـ�ة في زمن ا یهمـنا أال تـتأثرنخطوهـ 

ل ذلك نعتذر من قراء وموزعین  تنحسر ف�ه الجد�ة، ومن أجْ 
نشـــــــــــــر موضـــــــــــــوعات خف�فة وجعل  یبدون الرغ�ة علینا في

دائمًا في أغلب األح�ان غیر ســــــ�اســــــي، �معنى أن الغالف 
ونحن مع  �كون صــــــــــــــورة لممثلة أو لوجه نســــــــــــــائي جمیل.

حترامـنا لوجـهة النظر هـذه نرى أن الجـدـ�ة مطلوـ�ة من دون إ
نـــــه عنـــــدمـــــا �كون الوجـــــه الجمیـــــل محور أأن �عني ذلـــــك 

وحتى   ممثلة.ال ننشر صورة فتاة أو   موضوع رئ�سي وجديّ 
 نادرًا. اآلن ال �حدث ذلك إالَّ 

نقضــت حفلت �أعمال جیدة  إی�قى أ�ضــًا أن ســنتنا التي 
ــة وحفلـــت أ�ضــــــــــــــــًا �ـــ  ــد تكون إو�تحلیالت موفقـ ــادات قـ جتهـ

العـاطفـة تغلبـت فیهـا على المنطق وأوجبـت الظروف �عض  
وهذا األمر  المسـایرة التي جاءت على حسـاب الموضـوع�ة.

عملـ�ة  إلىوغیره من األمور تحـتاج من الصــــــــــــــحـافي دائمـًا 
ن ونحن نؤمن ـ�أن النـقد اـلذاتي ضــــــــــــــروري لمَ  نـقد اـلذاتي.ال

 ذلك. إلىونحن في "التضامن" نتطلع  ینشد الكمال.
ــا  ــامن" أن تكون "مجلـــة العرب من  للقـــد أردنـ "التضــــــــــــــ

ــاهرة دائمــًا من أجْــ  إلىالمح�ط  ل هــذا الخل�ج" وعیوننــا ســـــــــــــ
 الشعار.

ــأنا "التضــــــامن" ســــــمعنا �ثیر�ن �قولون: أي  وعندما أنشــــ
ذا. ونحمد هللا أن �عض هؤالء �قولون لنا اآلن تضـــــــــــــامن ه

ن مــا دعوتم إل�ــه قبــل ثمــان�ــة أعوام �ــات قضــــــــــــــ�ــة العرب إ
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 األولى اآلن، أي أننا �نا عاقلین.
 حد ما �عیدي النظر. إلىو�نا  ...

 1990 )ریلأب( نیسان 16 - لندن. مجلة "التضامن"

     

تنتهي الحرب في لبنان عندما �حدث ف�ه  
 لخمیني وغور�اتشوف وعرفات ما فعله ا

عوام من أ عقاب ثمان�ة أ م االیراني في كْ عندما وصل الحُ 
رواح النــاس نحو محرقــة الحرب أالمعــانــدة ودفع المز�ــد من 

ــار علن اإلألى قناعة �إ ــتحیل ف ىنتصــــ علن أ نه إالعراق مســــ
 . 598القرار ى موافقته عل

و�صــــــــــــــرف النظر عن التخر�ج الـذي تمـت �ـه الموافقـة 
نـه �من أ�ـة هللا الخمیني القبول �ـالقرار �ـ آالراحـل وتشــــــــــــــب�ـه 

. وعندما یتحول  نت�اهن الخطوة �انت الفتة لإل إیتجرع السم ف
ــعار أ مضـــــــــــــى ثمان�ة أم كْ حُ  عوام في حرب رفع خاللها شـــــــــــ

قاط النظام في العراق ـســـــــــــ إم لْ تصــــــــــــدیر الثورة وعاش في حُ 
م وضـــع الید لْ قامة نظام یتحالف معه و�حقق من خالله حُ �و 
لى طرف یوافق على إلكـامـل عـل منطقـة الخل�ج العر�ي، �ـا

 قرار �فشل برنامجه.  إ، فهذا معناه 598القرار 
فضـــــــــــــــل من أم هي كْ ولكن الموافقـة التي ت�قي على الحُ 

عالن � م و كْ لى حین ســـــــقوط هذا الحُ إســـــــتمرار في الحرب اإل
 یران. إفالس إ

تحاد الســـوف�اتي  م في اإلكْ وعندما تســـلم غور�اتشـــوف الحُ 
ن العقیـدة  أمـام مشــــــــــــــكلـة ال حـل لهـا، حیـث أجـد نفســـــــــــــــه و 

ــ�ة  زاء هذا الواقع ��جاد حلول للناس. و إخفقت في أالمار�ســـــ
ــألة  أما إالمر�ر عل�ه،  �جاد الحلول إن �حكم البلد و�ترك مسـ

و یتخذ القرار الصـــــــــــــعب، والذي للزمن ولغیره من الحكام، أ
خـتار �عـادة النظر في �ـل شــــــــــــــيء. و إ تخـاذه وهو إالـبد من 

القرار الصــــــــــــــعــب الــذي �ــان في ظــاهره ضــــــــــــــر�ــة للعقیــدة  
المار�ســـــــــــــ�ة، و�ان في جوهره محاولة شـــــــــــــجاعة ت�عد عن 

 فالس.  الدولة السوف�ات�ة خطر اإل
ــطین�ة �إوعندما  ــفت الق�ادة الفلسـ نه البد من �عض  أكتشـ

في نظر�ة التحر�ر �حیث   جذر�اً  جرت تعدیالً أنها إفالمرونة  
ــاً أنمـا �ـندقـ�ة فقط و لم �عـد الحـل ین�ع من فوهـة الب من  �ضــــــــــــ

 خالل جلسات الكوال�س الدول�ة والعر��ة. 

یراني وما فعله م اإلكْ ومناســـ�ة الحدیث حول ما فعله الحُ 
ــطین�ة هو  ــوف وما فعلته الق�ادة الفلســــــ ن الحرب أغور�اتشــــــ

ــنتها   13تي دخلت یوم اللبنان�ة ال ــان (ابر�ل) الجاري ســ ن�ســ
ــرة  ــة عشـ ــادسـ ــع�ة  نه ال مجال لغیرأكدت أالسـ القرارات الصـ

وضـــاع ال �مكن حلها �المواقف الرومانســـ�ة وغیر ألمواجهة  
ران على العراق إیالواقع�ة. ولقد �انت الحرب التي فرضتها 
غیر واقعي. �ما  تحت شــــــعار وهدف تصــــــدیر الثورة موقفاً 

 ىتمرار في التمســـــك �حرف�ة العقیدة المار�ســـــ�ة علـســــ ن اإلأ
 ي. عغیر واق موقفاً رغم عشرات السنین من التعثر �ان 

تصدیر    ىصراره علإذا �ان الخمیني نفسه تراجع عن �و 
ن تستمر �عض  أ  قر �فشل برنامجه فهل �عود مقبوالً وأالثورة 

طراف غیر لبنـان�ـة،  الزعـامـات اللبنـان�ـة التي تـدین �ـالوالء أل
ــور�ا، ومع یرانإمن بینها  ــرائیل، في موقفها إســــف األ وســ ســ

 بنان؟في ل الذي یؤخر تثبیت الحل
عــاد النظر في  أ ذا �ــان غور�ــاتشــــــــــــــوف إلى ذلــك انــه �و 

ن ال �ســـــاعد  أ منطلقات العقیدة المار�ســـــ�ة فهل �عود مقبوالً 
ن تخطو نحو تثبیت  أ ىطراف اللبنان�ة علم السوري األكْ الحُ 

 الحل الذي ینهي الحرب؟ 
ــاً ألى ذلك إ ــها  إانه  �ضــ ــطین�ة نفســ ذا �انت الق�ادة الفلســ

ن أ في نظرـ�ة التحر�ر فـهل �عود مقبوالً  جـذرـ�اً  جرت تـعدیالً أ
�ســـــــــــتمر العماد م�شـــــــــــال عون في موقفه الذي تغلب عل�ه 

 الرومانس�ة؟ 
ن نتصـــور أن ن اعادة النظر هي الحل. ولو حاولنا اآلإ

ن الخمیني لم یوافق على القرار ألو یران إالوضــــــــــــــع في 
جراء تعــدیــل  إن الق�ــادة الفلســــــــــــــطین�ــة لم تقرر أ، ولو 598

غور�اتشـــــــــوف لم یتراجع   أنر�ة التحر�ر، ولو  جذري في نظ 
 عن التمسك �حرف�ة العقیدة المار�س�ة، فما الذي سنجده؟  

ــتبدو غارقة في الهز�مة وال قدرة لها حتى   كانت ایران ســـ
 على التحرك الدیبلوماسي. 

بواب فال �فتح لها و�انت الق�ادة الفلســـــــــــطین�ة تطرق األ
ــلحد هذه االبواب و�ان األأ ــیواصــ ــدقاء ســ نصــــراف ون اإلصــ

 هتمام �مشاكلهم. لى اإلإعنها 
تحاد الســـــــــــــوف�اتي عن إلن�اء من او�انت ســـــــــــــتتوالى األ

ــاكل اإل ــاد�ة الى درجة جتماع�ة واإلالمشــــــــــ ن الدولة أقتصــــــــــ
 االطالق.   ىالعظمى ال تعود �ذلك عل

ن هـــذا مـــا �حـــدث للبنـــان.  إادة النظر فـــ إعـــ وفي غ�ـــاب 
م عال اإل نــه قــد �ــأتي یوم ال تعود وســــــــــــــــائــلأغلــب الظن أ و 

اذا  الــدول�ــة، ومن �عــدهــا العر��ــة، تــأتي على ذ�ر لبنــان االّ 
 جنب�ة مخطوفة.  أفراج عن رهینة كان هنالك مسعى لإل 
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ن أن تعیـــد النظر و أفهـــل نتوقع من االطراف اللبنـــان�ـــة 
 عادة بنس�ة ما �فید تثبیت الحل؟ تكون اإل

ــده ـ�األ ولـئك اـلذین مـازالوا أطراف اللبـنانـ�ة واـلذي نقصــــــــــــ
ــب ــلحة وطنهم في ب والء�ســـــــ اتهم الخارج�ة �ضـــــــــعون مصـــــــ

 الدرجة الثان�ة. 
عـاد هؤالء النظر وفعلوا مـا فعلـه من قبـل الخمیني  أ ذا �و 
تحاد الســـــــــــوف�اتي و�اســـــــــــر یران وغور�اتشـــــــــــوف في اإلإفي 

ن الحرب ســـــــــــــتنتهي في إعرفات في الق�ادة الفلســـــــــــــطین�ة ف
لبنان، و�حیث تكون الســــــنة الســــــادســــــة عشــــــرة هي الســــــنة  

ــنة الثامنة هي الســـنة األ اماً رة، تمخیاأل خیرة  مثلما �انت السـ
  كتســـب �عد ذلك ط�اعاً إالعناد   و�ن �ان  یراني في العناد اإل

جدیدة، ومثلما �انت م�ادرة �ل من غور�اتشـــــــــــوف وعرفات 
ولى على طر�ق الواقع�ـة ال�عیـدة عن النظرة  هي الخطوة األُ 

 وطان.الرومانس�ة لتحر�ر االنسان واأل

 1990 نیسان (أبریل) 16 - لندن. تضامن""المجلة 

     

امكأن اللقاء بین بوش و   حسین  صدَّ

ــان 12یوم الخم�س  ــتقبل الرئ�س إ أبر�ل /ن�ســـ امســـ ــدَّ   صـــ
حسـین وفدًا أمیر��ًا �ضـم خمسـة من أعضـاء مجلس الشـیوخ 
یترأسـهم السـیناتور رو�رت دول. أما اآلخرون فهم السـیناتور  

ســــیناتور متبرت والســــیناتور والســــمســــون والســــیناتور مكلور 
 میتزن بوم.

و�ـــان الوفـــد �قوم �جولـــة في �عض الـــدول العر��ـــة ثم  
ــتقر الرأي في أعقاب ز�ارة قام بها الرئ�س حســـني م�ارك  إ سـ

البیـت األب�ض أن تشــــــــــــــمـل   إلىقتراح تقـدم �ـه ��غـداد و  إلى
 جولة الوفد للعراق. وهذا ما حدث.

لمحضـــر  النص الرســـمي وجدت نفســـي في نها�ة قراءة  
 أضع خطًا وأح�انًا خطوطًا تحت ع�ارات �ثیرة.اللقاء 
إن اللقاء یتم �عد عشـــــــــــــرة أ�ام من التحذیر الذي   - أوالً 

امأطلقه الرئ�س  حســین وأقســم ف�ه ال�مین �أنه ســ�حرق   صــدَّ
ــرائیل إذا هي  نصـــــــــف عتدت على العراق. وعندما یتم  إ إســـــــ

ــذلـــك �عني أن اإلدارة  اللقـــاء على وجـــه الســــــــــــــرعـــة هـــذا، فـ
األمیر��ــة أخــذت التحــذیر على محمــل الجــد وأن الســــــــــــــفیرة 
األمیر��ة لدى العراق أوضــــــــحت في تقر�رها التقلیدي ما قد 

ســــــــــــت�عا�ه من إســــــــــــتعصــــــــــــى على اإلدارة األمیر��ة إ�كون 

عت�ــــار أن التحــــذیر ل�س األخــــذ في اإل التحــــذیر. هــــذا مع
 عمل�ة فك رموز. إلىدرجة الحاجة  إلىغامضًا 
اء تم في الموصــــــل ول�س في �غداد، أي إن اللق - ثان�اً 

في منتصــــف الطر�ق بین العاصــــمة ومنطقة الشــــمال حیث  
ــب أوســـــــــــــــــاط في اإلدارة  ــانـ ــاوالت من جـ ــًا محـ ــك دائمـ ــالـ هنـ

قة ضـــــــغط على ســـــــتعمال المســـــــألة الكرد�ة �ور األمیر��ة إل
 إلىن الموصـــــــــــــــل مـدینـة تنتمي اذلـك  �لىالعراقي. و  الُحْكم

عشـــر�ن    حوالىســـنة أي أر�عة آالف  حوالىحضـــارة عمرها 
 ضعف عمر الوال�ات المتحدة.

و�بدو اللقاء بین الرئ�س العراقي وأعضــاء الوفد و�ما لو 
امأنه بین الرئ�ســْین جورج بوش و  حســین، أو فلنقل إنه  صــدَّ

ــْین أو في  "بروفة" لقاء فتراض بدهي أنه تمهید  إبین الرئ�ســـــ
 ن.األرض أمام لقاء س�حدث عاجًال أم آجًال بین الرئ�سیْ 

قول الســــــناتور دولة الرئ�س   إلىوفي هذا الكالم نســــــتند 
ام حســــــــین في بدا�ة اللقاء أنه وأعضــــــــاء الوفد تحدثوا  صــــــــدَّ

ثنتي  إ حوالىهــاتف�ـــًا مع الرئ�س بوش في واشــــــــــــــنطن قبـــل 
 ساعة من ز�ارة الوفد للعراق وأنه �ان مرتاحًا للز�ارة.عشرة 

ور دول أن الســـــینات  إلىكذلك إننا نســـــتند في هذا الكالم 
هو زع�م الجمهور�ین في مجلس الشـیوخ وهو منصـب �علق  

لعـ�ة القرار عـندـما   إلىالرئ�س بوش علـ�ه الكثیر ـ�النســـــــــــــــ�ة 
�كون الكونغرس محور القرار ومصـــــــــــدر الخطر عل�ه. �ما 

ــًال عن أن أن   ــًا للرئ�س بوش فضـ ــناتور دول �ان منافسـ السـ
لرئ�س  زوجته تشــــــــــغل اآلن منصــــــــــ�ًا وزار�ًا إدار�ًا في إدارة ا

 بوش.
من إ�جاب�ات اللقاء أن الوفد األمیر�ي یترأســـــــــــه   - ثالثاً 

شـــــــــخص ســـــــــ�اســـــــــي مرموق في بلده فقد ذراعه ال�منى في 
الحرب قبــل أر�عین ســــــــــــــنــة، أي أنــه �عرف مــا الــذي تعن�ــه  

رب. وعنــدمــا �قول الســــــــــــــنــاتور دول أن ذراعــه المفقودة الح
الكالم ل السالم و�قول هذا  تذ�ره یوم�ًا بواجب العمل من أجْ 

امأمام الرئ�س   إیرانالذي واجه أشـــرس حرب فرضـــتها  صـــدَّ
عل�ه وذهب ضــحیتها ألوف الشــهداء والضــحا�ا، فهذا معناه 

 كًا هو نْبذ الحرب.أن هنالك جامعًا مشترَ 
ــًا أن الوفد ضـــم في عضـــو�ته ومن إ�جاب� ات اللقاء أ�ضـ

 إلىات داخـل مجلس الشــــــــــــــیوخ من الجمهوري اإلتجـاهـ كـل 
المتعصــــــــــــــــب  إلىالمحـــافظ  إلىن اللیبرالي الـــد�مقراطي وم

إلســــرائیل، وضــــم على وجه التحدید الســــناتور هوارد میتزن  
بوم الــذي على رغم ســــــــــــــمــاع �الم من الرئ�س العراقي ال 

ام�ة قال مخاط�ًا الرئ�س نتخابإیرتاح إل�ه ألســـــــــ�اب  :  صـــــــــدَّ
ساعة أنكم رجل  حوالى"أدر�ت وأنا جالس هنا أستمع إل�كم  
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ــالم، وأعتقد أنكم �مكن أن تكونوا قوي ورجل ذ�ي و  تر�د السـ
 ."قوة مؤثرة جدًا للسالم في الشرق األوسط 

ــرائیل. أما  ــیناتور میتزن بوم من أقرب المقر�ین إلسـ والسـ
فهو "إن العرب �ســــــــمعون  امصــــــــدَّ الكالم الذي قاله الرئ�س 

یوم�ًا عمل�ة تحقیر لهم من الغرب و�وم�ًا �ســــــــــــــمعون إهانة  
هذا   إلىالصــــــهیوني  اإلتجاهعل�كم  لهم. لماذا؟ هل ســــــ�طر

الحد الذي ســـلب إنســـانیتكم؟ إذا �ان األمر هكذا فنحن نجد  
بال غرور، و�نما تعبیرًا عن المســــــــــؤول�ة، أنه أصــــــــــ�ح على 

ط أن یتحرروا من داخلهم العرب واجــب إضـــــــــــــــافي ل�س فق
بتزاز  إو�نـما أن �حرروا �عض الزوا�ا المظلـمة في الـعالم من 

ــهیوني. و  ــاعد فقط في تحر�ر  اللو�ي الصــــــــ عند ذلك ال نســــــــ
أنفســـنا و�نما في تحر�ر آخر�ن من ثقل الضـــغط الصـــهیوني 

 الذي �حصل علیهم في الغرب...".
امكذلك أنه عندما ینهي الرئ�س  ــدَّ "ال  المقابلة �القول صـ

ــطین�ة لدینا �عرب هم  ــ�ة الفلســــ ــوا أن الذي �مثل القضــــ تنســــ
ــار  ــهم" و"صـ ــحًا الفلســـطینیون و�اســـر عرفات على رأسـ واضـ

ســم الفلســطینیین للقضــ�ة الفلســطین�ة  إأن أي جهة تتصــدى �
ــل  حــل ســــــــــــــلمي.." فمن  إلىوهي غیر مكلفــة لن تتوصـــــــــــــ

�عاد هذا التصــــــــور أالطب�عي أن ینقل الســــــــناتور میتزن بوم 
ســــــؤولین اإلســــــرائیلیین و�وصــــــیهم �الكثیر من التفهم الم  إلى

اموعدم تفو�ت الفرصــة، خصــوصــًا أن الرئ�س  قال في  صــدَّ
قائه مع الوفد األمیر�ي: "لو �ان أحد في إســـــــــرائیل حك�مًا  ل

ل أن یتحقق الســـالم ول�س �عد  لفعل المســـتحیل اآلن من أجْ 
عشــر ســنین". وال بد أن هذه الع�ارة ســتســتمر ل�عض الوقت 

 ل الجرس الذي �حدث قرعه صوتًا قو�ًا.مث
ل من الواضـــــح أن الوفد �حمل توجیهات من أجْ  - را�عاً 

دة.  توازنة مع العراق تتطور �حیث تصــــــــ�ح جیبناء عالقة م
ناتور دول أن إدارة الرئ�س  ومن هذا المنطلق جاء قول الـســــ 

ــائل اإلعالم  بوش ل�ســــت ســــبب الحملة على العراق في وســ
ســتثناء إذاعة صــوت أمیر�ا فإن أي وســیلة إاألمیر��ة وأنه �

ــم�ة، وأن أحد  ــحاف�ة أو تلفز�ون�ة ال تعتبر رســــــــــ إعالم صــــــــــ
صـوت أمیر�ا قال �المًا عن العراق فتم طرده  معلقي إذاعة 

 ألن الكالم الذي قاله ال �مثل رأي الحكومة.
ــیناتور دول حرص �عدما ســـــمع  نت�اهوالالفت لإل  أن الســـ

ام كـل الكالم الحـازم من الرئ�س ــدَّ وـ�اـلذات �المـه عن  صــــــــــــ
تصل إالعقو�ات، على القول إن الرئ�س بوش أكد له عندما 

ســــــــــــــاعـة من اللقـاء �ـالرئ�س   12بـل �ـه هـاتف�ـًا، و�ـان ذـلك ق
ام ، أن الحكومة األمیر��ة تر�د عالقات أفضــــــــــــل مع صــــــــــــدَّ

ذلك  إلىالعراق. وأضــــافت الســــفیرة التي شــــار�ت في اللقاء  

ــة ح كومـة بالدهـا هي إـقاـمة القول إنهـا تؤ�ـد ـ�أن ســـــــــــــــ�اســــــــــــ
 عالقات أفضل مع العراق.
اموال بد أن �الم الرئ�س  في موضـــــــــوع العقو�ات  صـــــــــدَّ

ــتوقف �إ ــمون الوفد األمیر�ي. ومما قاله في سـ لهجة و�مضـ
هذا الشــــــــــأن: "قلتم إن �عض أعضــــــــــاء الكونغرس قد �طرح  
عقو�ات على العراق ولكن هال سـألتم أنفسـكم �ماذا تعاقبون 

م تســــــلحوا العراق ولم تصــــــرفوا له مســــــاعدات العراق؟ أنتم ل
ومال�ة. و�دًال من ذلك تطاردون العراقیین على  إقتصــــــــــــاد�ة
لقـات التقن�ـة عنـدمـا �شــــــــــــــترونهـا من الســــــــــــــوق أ�ســــــــــــــط الح

وال أنتم الــذین  الُحْكم إلىاألمیر��ــة. �مــا أنكم لم تــأتوا بنــا 
 تحموننا...".

ة مع أـما لمـاذا ترـ�د إدارة الرئ�س بوش بـناء عالـقات جـید
امالعراق، فهذا ما عّبر عنه السـناتور دول أمام الرئ�س    صـدَّ

ة العراق. أنتم  و�ـكل الوضــــــــــــــوح عـندـما ـقال:"إنـنا نعرف أهم�ـ 
حت�ــاط النفطي وأنتم ثــاني أكبر بلــد في البلــد الثــاني في اإل

 .."..المنطقة. وتار�خكم مدید ونحن نفهم أهم�ة العراق 
ــارة  ــاء حد أعأن أ  إلىوفي هذا اإلطار تجدر اإلشــــــــ ضــــــــ

امناتور آالن ســــمســــون قال للرئ�س الوفد وهو الســــ  : أنا صــــدَّ
اضــــــــحین وهذا أســــــــتمع عندما ألتقي �الناس الصــــــــر�حین الو 

ط�عنا نحن الكاو�وي. نحن قادة في مجلس الشــیوخ وهذا ما 
دفعنا ألن نتصـــــــل هاتف�ًا لیلة أمس �الرئ�س بوش ونقول له 

شـعب�ة وسـیهاجمنا  العراق سـ�كلفنا �ثیرًا من ال  إلىإن مجیئنا 
نــاتور العراق. �مــا أن الـســـــــــــــ  إلىا المجيء الكثیر على هــذ

�ة في أنه جاء متزن بوم �شـــــكل خاص أبدى شـــــجاعة حق�ق
في هــذه الظروف. ولكن الرئ�س بوش قــال: "أنــا أر�ــد�م أن 
تــــذهبوا وهنــــالــــك الكثیر من األمور التي ین�غي أن تطرح  

 ونشترك فیها مع العراقیین...".
الرئ�س بوش هــذا الكالم فمعنى ذلــك أنــه  وعنــدمــا �قول 

ــًا أن �المه هذا  یر�د �الفعل بناء العالقة الجیدة وخصــــــوصــــ
مسـتشـاره لشـؤون األمن القومي سـكو �روفت، كان �حضـور 

األمر الــذي �عني أن لهــذه الرغ�ــة دوافع أمن�ــة خــاصــــــــــــــــة 
 �منطقة الخل�ج.

املقد نجح الرئ�س  - خامسـاً  في أسـلوب المخاط�ة   صـدَّ
عتـمده وـقال للوـفد ـما �مكن أن �قوـله للرئ�س بوش إذا إ اـلذي 

ــؤولون  ــمعه مســــــــــ ــلوب �ســــــــــ جمعهما لقاء. ومثل هذا األســــــــــ
ــاز اـلـقول  -وـلى ن ـلـلمـرة األُ أمــیر�ــیو  ــذا إذا جـــــ مـن  -هـــــ

عتــــادوا على أن إ ن األمیر�ــــان امســــــــــــــؤولین عرب، حیــــث 
�ســـــــمعوا من أطراف صـــــــد�قة یلتقون بها الكالم الذي یدعو  

كة، أما حرصـًا على المصـالح المشـترَ التفهم و�نصـح �ه   إلى
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 األطراف غیر الصد�قة فإنهم ال یلتقون بها أصًال.
ــدَّ وما قاله الرئ�س  ــراحة والثقة  امصـــ ــم �الحزم والصـــ یتســـ

�ـالنفس، فهو قـال إن العالقـة بین الـدول �جـب أن تتم �عیـدًا 
الكبیر   إلىعن ق�اس الكبیر والصغیر ألن اإلنسان�ة تحتاج 

ــغیر. وهو قال ، إنه مثلما تقلق الوال�ات المتحدة من والصــــــــــ
 أخ�ار تصلها عن العراق وتنتقد س�اسات تنتهجها.

الوفـــد و�عیـــدًا عن المجـــامالت مـــا ذلـــك �رر أمـــام  �لىو 
ــرائیل �الك�ماوي المزدوج إذا هي  ــأن الرد على إسـ قاله في شـ

ذلك القول إنه خشـــ�ة أن   إلىعتدت على العراق، وأضـــاف إ 
ــادة  تقوم إســــــــــــــرائیـــــل بهجوم ذري  على العراق وتكون الق�ـــ

مجتمعة في ذلك الوقت فإنه أبلغ ســلفًا أمري القواعد الجو�ة 
إســرائیل �ل ما   إلىار�خ �أن یرســلوا وأمري تشــكیالت الصــو 

 �مكنهم من الك�ماوي المزدوج.
وأمام الوفد أ�ضـًا وفي رد ثان على ما طالب �ه الرئ�س  

امبوش في شــــــأن ســــــْحب الرئ�س  أطلقه لإلنذار الذي  صــــــدَّ
ــان 2یوم  قال الرئ�س العراقي: "نحن ال نعتذر   أبر�ل /ن�ســــــــــ

ــر�حنا الذي أطلقناه. فهو واضــــــــح وعادل و  دفاعي عن تصــــــ
 وهو حق".

امأن الرئ�س  إلىت�قى اإلشـــارة   أشـــاع في لقائه مع  صـــدَّ
عتمــد الصــــــــــــــراحــة إ ألنــه  اإلرت�ــاحالوفــد األمیر�ي نوعــًا من 

هو لم یترك  وأظهر رغ�ــــــة حق�ق�ــــــة أجواء من االنفراج. و 
نه أكد اجتهاد ألعضــــاء الوفد مشــــقة التفســــیر عن طر�ق اإل

هي إعتدت لكنه إسرائیل �المزدوج إذا  اإلصرار على ضْرب 
ــرائیل قد تحجم عن الضــــــرب  ــه قال، ان إســــ في الوقت نفســــ

ذلك أشــــــــار على   إلىعندما تعرف �أنها ســــــــُتضــــــــرب. وهو 
 الوالـ�ات المتحـدة ودول الغرب عمومـًا على أـنه لمصــــــــــــــلحـة

 تجاه الحرب.إالسالم ول�س في 
واللقاء خطوة �الغة األهم�ة �شــرط تطو�رها و�الذات �عد  

ســـــــــــم زمالئه أعضـــــــــــاء الوفد إ� أن �ضـــــــــــع الســـــــــــناتور دول
 تصوراتهم أمام الرئ�س بوش وأقطاب اإلدارة األمیر��ة.

حد ما على  إلىو�ذا جاز القول فإن اللقاء ســــــــ�ســــــــاعد، 
ــدة الجفوة التي نشــــــــــــــــأت بین ا ــدة تخف�ف حـ ــات المتحـ لوال�ـ

اموالعراق في أعقاب اإلنذار الذي وجهه الرئ�س   2یوم  صـدَّ
ام تفهم أكثر واقع�ة في . وقد �فتح ال�اب أم1990 ن�ســــــــــــــان

حال تعرف أهل السـ�اسـة في العراق والوال�ات المتحدة على 
ام�عضــهم �ما أشــار الرئ�س  في اللقاء. وأهل الســ�اســة  صــدَّ

ل�سـوا المسـؤولین فقط في البلدین و�نما أ�ضـًا رجال األعمال 
ــات اإل ــكر�ة  والعاملین في حقل الدراســــــــــ ــترات�ج�ة العســــــــــ ســــــــــ

 �اس�ة.والس

ــة وعلى رغم أن  ــات األمیر��ــ ــة   -أجواء العالقــ العراق�ــ
 -أن ز�ــارة الوفــد هي أول حوار أمیر�ي  ملبــدة �ــالغیوم إالّ 

عر�ي في العمق �حدد ومن شـــأن الوضـــوح والصـــراحة التي 
تمیز بهما أن �كون �مثا�ة نقطة تحول ســـــــــعینا إلیها �عرب  

د إنذار �عد التضـــح�ات و�ع  �التمن�ات فلم نحصـــل علیها إالّ 
ل الســالم ي ســی�قى وســیلة ضــغط فعالة من أجْ الذ ن�ســان 2

 والحل العادل.
وعلى حـد التعبیر الشـــــــــــــــائع فـإن الكرة اآلن في الملعـب 

 األمیر�ي.

 1990 )أبریل( نیسان 30 – لندن. مجلة "التضامن"

     

 لم �عدل عمر... ��ف س�حكم ُعمر؟ 

تم في الخرطوم    1990 أبر�ل /ن�ســــــــــــــان 24یوم الثالثاء 
شـتراك إلعدام بثمان�ة وعشـر�ن ضـا�طًا بتهمة اإلم اكْ تنفیذ حُ 

 .الُحْكمنقالب�ة �انت تستهدف تغییر نظام إفي محاولة 
ولقد قو�ل هذا اإلجراء �الدهشـــــــــة فضـــــــــًال عن أن إعدام 
هذا العدد الكبیر من الضـــــ�اط وفي الیوم األخیر من شـــــهر 

 .الصوم �حرك في النفوس مشاعر وجدان�ة
 الُحْكم�حـدث في تـار�خ  أمـا لمـاذا الـدهشـــــــــــــــة؟ فألنـه لم

قالبي إنالعسكري في السودان إن �ان رد الفعل على تحرك  
�مثل ما جاء عل�ه رد فعل الفر�ق عمر ال�شــــــیر. وحتى في 

ــنة الثان�ة لحُ  م الرئ�س (األســـــــبق) جعفر نمیري عندما كْ الســـــ
أقل تمت إعدامات �ثیرة لعســــــــكر�ین ومدنیین �ان رد الفعل 

�اط ورفاقهم من زعـماء الحزب برودًا. ولو أن أولـئك الـضـــــــــــــ 
�عدما وجدوا  الُحْكمالشــــیوعي الســــوداني الذین قرروا التفرد �

أن �ـــل مقـــالیـــد األمور بین أ�ـــادیهم لم �قترفوا تلـــك الغلطـــة 
ــعة و  ــر هال�شـــــــــ ــ�اط داخل القصـــــــــ ــف�ة �عض الضـــــــــ ي تصـــــــــ

الجمهوري و�ــذلــك التعــامــل �ــالكثیر من الســــــــــــــوء مع رئ�س  
ر أ�ضًا لر�ما �ان الرئ�س  عتقلوه في القصإ مهور�ة الذین  الج

األســــــــــبق نمیري یتردد في تنفیذ اإلعدامات، وذلك ألن الدم 
�ســتســقي الدم، وهو أمر ال قدرة له على محاصــرته، فضــًال  

نقطة مظلمة وظالمة في تار�خ   إســـتمرارعن أنه �شـــكل في 
 اإلنسان.

�ًا عمًال  وعلى رغم أن تصـرف الفر�ق ال�شـیر یبدو طب�ع
أن الفر�ق لم �عدل و�التالي فإننا ال   ، إالَّ �القوانین العســـكر�ة
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 ندري ��ف س�حكم؟
عتبرنا رغ�ة عدد من الضـــــــــــــ�اط  إ وهو لم �عدل ألننا إذا  

ــكر�ة التي  في الق�ام �عمل�ة تغییر أمرًا مخالفًا للقوانین العســـــ
نضــــ�اط والتفاني توجب على أبناء المؤســــســــة العســــكر�ة اإل

خالف... فهذا ن �لشــــــرع�ة، و�ســــــتحق اإلعدام مَ في خدمة ا
معناه أن المجموعة التي تحكم اآلن في السودان ع�ارة عن 

نضـــ�اط�ة  ضـــ�اط خالفوا القوانین ولم یتمســـكوا �المســـلك�ة اإل
ــوا على شـــــرع�ة عندما إ الذي �ان �قوده مجلس    الُحْكمنقضـــ

رئاســة �ق�ادة أحمد المیرغني ومجلس وزراء �ق�ادة الصــادق 
 دي.المه

وهم  الُحْكمال�شـــــــــیر ورفاقه ومنذ أن تســـــــــلم الفر�ق عمر 
ــد تجار العملة الذین  ــجلون المواقف الحازمة و�الذات ضـ �سـ

ــل الحزم  ــهم. لكن لم نتصــــور أن �صــ  إلىجرى إعدام �عضــ
حد إعدام هذا العدد الكبیر من الضـــــــ�اط، وهو تصـــــــرف قد 

ــة الحدید�ة وأنه إ  الُحْكم�عني أن  ــلوب الق�ضـ ختار نهائ�ًا أسـ
 ألسلوب.لن یتخلى إطالقًا عن هذا ا

ن �عتمده حكمًا أطول، إال وقد �حقق هذا األســــــــــــلوب لمَ 
ختاروا إأن من ســوء الحظ الذین �حكمون في الســودان أنهم 

زمن ینفض العالم ید�ه من هذا األســـلوب وتتجه  أســـلو�ًا في 
 األنظمة نحو الحوار والمرونة، وتفادي أي نقطة دم.

ســة ذلك، إنه على رغم أن المســألة بین أهل المؤســ   �لىو 
 الواحدة، وهي المؤســســة العســكر�ة، وأنها مســألة داخل�ة، إالّ 
ن أن ذلـــك ال �عني أنهـــا لم تشــــــــــــــكـــل �عض الحرج للحكمیْ 

ــر�كا  المصـــــــري واللیبي ــوداني في   الُحْكماللذین هما شـــــ الســـــ
 تكتل ما زال طري العود.

عتمده الفر�ق عمر ال�شــــــیر قد  إ و��قى أن أســــــلوب الذي  
ة أن �صــیب الواحد منهم  �حجب عنه المغامر�ن وذلك خشــ�

أن   نكشــف أمرهم وتم إعدامهم، إالَّ إما أصــاب رفاقهم الذین  
اولون ذلك لم �ســـــــــتمر طو�ًال وســـــــــی�قى هنالك مغامرون �ح

سـتیالء على السـلطة، ما دامت هنالك مشـاكل مسـتعصـ�ة  اإل
 في السودان.الحل 

ی�قى أ�ضــًا أن الخشــ�ة إزاء الســودان مشــروعة �عد اآلن 
شــــــــــــعار   إلىالخشــــــــــــ�ة من أن یتحول الحزم أكثر من قبل. 

�ســـــــــــاء تطب�قه �حیث تختلط األوراق وتتم تصـــــــــــف�ات �ثیرة  
، لكن اإلســــــــــــــتقرار�كون الـدافع إلیهـا هو الرغ�ـة في تحقیق 

 النت�جة تكون المز�د من الفوضى.
والخشـــــــــ�ة من أن یتم اإلقدام على قرارات تتجاوز �كثیر  

ــي ا ــالم�ة التي �انت من الماضـــ ــبب القوانین اإلســـ أو  -لســـ
مـا زال و في مـا واجهـه الســــــــــــــودان �عـد ذـلك  -فلنـقل الحجـة 

ل یواجهه. والخش�ة من أن تمارس الجبهة اإلسالم�ة من أجْ 
ــع الی ــأنه أن �قود وضـ ــلطة ما من شـ مواجهة   إلىد على السـ

م  كْ من نوع المواجهة التي حدثت قبل عشـــــــر�ن ســـــــنة بین حُ 
 الرئ�س األسبق نمیري والشیوعیین.

ــ�ة من  ــل  والخشـ ــل للجنوب بدل أن ینفصـ أن �حدث فصـ
 الجنوب.

خشـــــــ�ة مشـــــــروعة ال یبددها ســـــــوى الحل الوســـــــط الذي 
ضــــــع والتخف�ف یتطلب �عض نكران الذات والكثیر من التوا

عتداد �النفس والكثیر الكثیر من التضح�ة. التضح�ة  من اإل
�المكاســــــب الشــــــخصــــــ�ة ول�س التضــــــح�ة �الوحدة الوطن�ة،  

الســــــــــــــودانیین ف�ه عندما ینتقلون   وهذا ما برع �عض إخواننا
 .الُحْكم إلى

ــیر،   ــوداني... أي الفر�ق عمر ال�شــ وتكرارًا إن ُعَمَر الســ
ــینام قر�ر   لم �عدل ولذا ال ندري ��ف ــ�حكم، ثم ��ف ســــ ســــ

العین، ثم ��ف ســـ�صـــمد. وهل حقًا ســـیردع النفوس األّمارة 
عتـ�ار أنـنا ال �حـیث ال تغـامر. هـذا مع األخـذ في اإل الُحْكم�ـ 
قات لكي تتكرر الُحْكمدري ماذا في ن   الســـــوداني من المشـــــوِّ

ن یرغب  مَ  إســــــــتمرارنقالب�ة و�كون هنالك في المحاوالت اإل
ســــــــــــــیرًا على األقـدام مع إخواننـا  الُحْكم إلىفي الوصــــــــــــــول 

 المدنیین وعلى ظهر د�ا�ة �ما �فعل إخواننا العسكر�ون.
 كان هللا في عون السودان.

 1990 )مایو(أیار 7 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 فلسطین تستض�ف قمة القمم في �غداد 

لم �حدث في تار�خ القمم العر��ة أن مدى تحضــــر لقمة  
ــة التي ـقام  اإلســــــــــــــتثـنائـ�ةمـثل التحضــــــــــــــیر للقمـة  الخـاصــــــــــــ

�التحضــــیر لها الرئ�س �اســــر عرفات وقطع في ســــبیل ذلك 
 ألوف الكیلومترات.

ــح�ح أن هنالك موج�ات �ثیرة لعقد الق مة حتى إن وصــــــــ
ني دائم من دون أن �ع  إنعقادقمة في حالة    إلىهناك حاجة  

ــاته. إالَّ  أن هذه    ذلك أن �كون هنالك مؤتمر ال تنتهي جلســـــ
القمة �الذات صـــــــع�ة ألنه ال �جوز أن تنعقد إال �اإلجماع، 
وال �جوز أن تتخـذ قرارات �عترض علیهـا ال�عض أو یتحفظ  

 علیها ال�عض اآلخر.
ل �املة ول�س �إنصــــاف  و ة مطال�ة �حلنه قماذلك   �لىو 
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الشــــــــــــــمـل صــــــــــــــعـب  ن جمعالحلول. وعـندمـا تكون �ـذـلك ـفإ
عتمده الرئ�س �اسـر عرفات �ان من وتوحید المواقف الذي إ 

الحذاقة �حیث إن العق�ات �انت حتى �تا�ة هذه األســـــــــطر  
تــــذلــــل وتنعقــــد القمــــة التي  أه�ــــة أنعلى  2/5/1990یوم 

 لعر��ة.ستكون ألكثر من سبب قمة القمم ا
مهمــة  نعقــادأمــا لمــاذا هي قمــة القمم، فألن ظروف اإل

�غداد  نعقادفلسـطین وألن مكان اإل نعقاداإل إلىوألن الداعي  
ــة في  ــة العر��ـ ــاه أن الواقع�ـ ــذا معنـ ــد فهـ ــا تنعقـ ــدمـ ــا عنـ وألنهـ

 التعامل �اتت سیدة الموقف.
عتمدها إ وال بد من التوقف قلیًال عند ظاهرة التر�ث التي  

عقـد القمـة.  إلىســـــــــــــــألـة الموافقـة على الـدعوة ال�عض في م
ن اـلدول التي تر�ـثت إنمـا ال ترـ�د للقمـة أن تنعـقد،  ولـقد ـبدا أ

ســـتثنائ�ة لم تنعقد ألن ال�عض إعلمًا �أنه ل�ســـت هنالك قمة 
 قاطعها أو ضغط في سبیل عدم عقدها.

وقبـل القمـة الجـدیـدة �ـان هنـاـلك نوعـان من القمم. القمـة  
. أمــا النوع الثــالــث فهو القمــة تثنــائ�ــةاإلـســـــــــــــ العــاد�ــة والقمــة 

 لعاجلة التي تنتسب إل�ه قمة �غداد.وا اإلستثنائ�ة
  اإلســتثنائ�ةأن القمم   إلىوهنا ال بد من وقفة نشــیر فیها 

�ـاتـت خمس قمم �مـا في ذـلك القمـة الجـدیـدة في غضــــــــــــــون 
ســت ســنوات ونصــف الســنة، أي �معدل قمة �ل ســنة ور�ع  

مـنذ القمـة العـادـ�ة الـثان�ـة   الســـــــــــــــنة. ومـثل هـذا األمر �حـدث
وتقرر فیها   1986فاس عام  عشـــــــــــــرة التي عقدت في مدینة

القمـــة الثـــالثـــة عشــــــــــــــرة في الر�ـــاض ولم تنعقـــد ألن  إنعقـــاد
ــور �اإلجماع ومن دون إالمملكة   ــترطت أن �كون الحضــــ شــــ

 خالفات وهو ما ظهر أنه مستحیل.
التي عقـدت  1964وعنـدمـا تكون القمم العـاد�ـة بین قمـة 

قمــة   12، التي عقــدت في فــاس، 1986قــاهرة، وقمــة في ال
ــنة وتكون القمم الطارئة بین قمة  22خالل  والقمة   1985ســ

خمس قمم خالل سـت سـنوات  1990الجدیدة في �غداد عام 
�اتت   اإلســــــــــتثنائ�ةونصــــــــــف الســــــــــنة. فهذا معناه أن القمم 

درجة أنها صــــــارت عاد�ة. لكن مع  �لىضــــــرور�ة وحیو�ة و 
لعاد�ة الثالثة عشــــــــــرة الموعودة ضــــــــــرور�ة  ذلك ت�قى القمة ا

الــدوري للقمــة العر��ــة   نعقــادب وهو اإلالطیِّــ  لتكر�س التقلیــد
ــادة دول  ــا قـ ــد بهـ ــة التي �عقـ ــدد وعلى الطر�قـ ــت محـ في وقـ

 أورو�ا الغر��ة على سبیل المثال مؤتمراتهم.
 1978وقمـة �غـداد  1967و�ذا �ـانـت قمـة الخرطوم عـام 

ــا أبرز قمتیْ  ــاد�ــــــة فــــــإن القمم ن في تــــــار�خ اهمــــ لقمم العــــ
ــتثنائ�ة ــتثنائ�ة �الفعل إتخذتها إالتي �انت �القرارات  اإلســـــ ســـــ

 أغســـــــطس /آباألهم�ة من قمة الدار الب�ضـــــــاء في  ةو�الغ

قمة   إلى  1987 نوفمبر /تشر�ن الثانيقمة عمان    إلى  1985
قمة الدار الب�ضـــــــــــــاء  إلى  1988 یونیو /حز�رانالجزائر في 

التطبیق مع األســف لم �كن في  ، لكن1989 مایو /أ�ار في
ســتكماًال للحدیث عن إتخذت. وت�قى إمســتوى القرارات التي 

هـا إنعـقادنتظـار إالجـدـیدة التي نحن في  اإلســــــــــــــتثـنائـ�ةالقمـة 
 �ضع مالحظات �مكن تسجیلها على النحو اآلتي:

القمــة هــذه و�نمــا  إلىإن العراق لم یوجــه الــدعوة  - أوالً 
ئ�س ـ�اســــــــــــــر عرـفات. ثم جـاءت  والر  الفكرة في الـبداـ�ةطرح 

اـلدعوة من المـلك حســــــــــــــین والرئ�س عرـفات مجتمعین وهـما 
قترحـا عقـدهـا في �غـداد. وعلى طر�قـة إعالن الـدوـلة إاللـذان 

الفلســــــــــــــطین�ــة من دون أن تكون أرض الــدولــة توافرت فــإن 
قترح �غداد لتكون عاصـمة هذه القمة. ومن إالرئ�س عرفات 

تســـتضـــ�ف القمة العر��ة   هذه الزاو�ة فإن فلســـطین هي التي
الخامســـــــــة في �غداد. ولو �انت القدس محررة   اإلســـــــــتثنائ�ة

 هو القدس. نعقادمكان الطب�عي لإل لكان ال
إن �ـل المؤشــــــــــــــرات تؤ�ـد ـ�أن هـذه القمـة ـ�الغـة   - ـثانـ�اً 

األهم�ة ألنها تنعقد �األســــــلوب الصــــــح�ح وألن الن�ات التي 
 �ة.طیِّ  نعقادأوجبت طرح فكرة اإل

اً  الـث تى �تـا�ـة هـذه األســــــــــــــطر �ـان هنـالـك �عض  ح - ـث
األخذ والرد في موضــــــــوع المشــــــــار�ة الســــــــور�ة. لكن األمر 

ذا لم تشـارك سـور�ا.  المؤ�د �ان هو أن القمة سـتنعقد حتى إ
فتراضـــــات، األول أن إوفي الوقت نفســـــه �انت هنالك ثالثة 

الرئ�س األســــــد لن �حضــــــر �ســــــهولة وتشــــــارك ســــــور�ا على 
 1967في قمـة الخرطوم عـام  الطر�قـة التي شــــــــــــــار�ـت فیهـا

ــد�تور إبراه�م   ــذاك الـ ــامـ ــة عـ ــارج�ـ ــا تمثلـــت بوز�ر الخـ ــدمـ عنـ
رك للمؤتمر ماخوس. والثاني أن ســــور�ا تشــــارك رمز�ًا وال تت

الـثاـلث فهو أن تنعـقد القـمة  اإلفتراضفرصــــــــــــــة النجـاح. أـما 
من دون مشــــار�ة الرئ�س األســــد ثم �قرر الملوك والرؤســــاء 

ســــــــــم القمة و�عود مرافقًا إ� دمشــــــــــق  إلىتأل�ف وفد �ســــــــــافر 
حـد مـا على الطر�قـة التي قررت  إلىللرئ�س األســـــــــــــــد، أي 

رة إلبالغ القاه  إلىإرســــــــــــــال وفد   1978فیها قمة �غداد عام 
الرئ�س المصـري فكرة العرض الذي توصـل إل�ه المجتمعون 

ــادات رفض حتى  ــتق�ال الوفد إفي �غداد، لكن الرئ�س السـ سـ
بیرًا. هذا ما فارق الظروف ودفعت مصـــر نت�جة ذلك ثمنًا �

 والمواقف.
وفي هذا اإلطار أبدت الق�ادة العراق�ة أمام األمین العام 

ســـــتعداد العراق لممارســـــة إلیبي للجامعة العر��ة الشـــــاذلي الق
ــ�ف فقط وما دام  ــمن األصــــــول ما دام البلد المضــــ دوره ضــــ
على حـــد قول نـــائـــب رئ�س الوزراء وز�ر الخـــارج�ـــة طـــارق  
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جتهــــاد فــــإن ومن �ــــاب اإل القمــــة. إلىي عز�ز ل�س الــــداع
ــعًا في  ــد من ذلك أنها لن تدخر وســـــــــ الق�ادة العراق�ة تقصـــــــــ

 أ�عد الحدود. إلىممارسة المرونة 
ــاذلي القلیبي  . .. �عد اللقاء الذي عقده األمین العام الشــــ

ام�الرئ�س  ــدَّ ــین أت�ح لي أن أقابله. وفي العادة أن  صـــــ حســـــ
ه للقمة �مناســـــ�ة للحوار الشـــــاذلي لم �فقد تفاؤله وال حماســـــت

والقرار. لكنني الحظت أنه أكثر تفاؤًال وأكثر حماســـــــــــة إزاء 
قـــارنـــة بین  القمـــة الجـــدیـــدة. وعنـــدمـــا طلبـــت منـــه أن �عقـــد م

ــلمه   ــ�قت تســ ــاعره إزاء قمة �غداد المرتق�ة والقمم التي ســ مشــ
م المنصــب منصــب األمین العام و�ذلك القمم التي تلت تســلُّ 

م�الغة ســــــــــــتكون قمة �غداد المقبلة أجاب �اآلتي: "من دون 
شــــ�ه نبراس تلقي أضــــواء على الســــنوات المقبلة، وهي التي 

ط�ط في ـ�ل تخ إلىســــــــــــــتخطط لألمن القومي اـلذي �حـتاج 
 المجاالت".

وأضـــاف: "إن األمن القومي ل�س العتاد العســـكري و�نما 
قتصــــــــــــــادي تكنولوجي علمي �حقق المناعة لألمن إتخط�ط 

ل التخط�ط الشـــــــمولي من أجْ  إلىودة  القومي. وال بد من الع
ــًا من تضــــــافر جهود حســــــب ما  األمن القومي، وال بد أ�ضــــ

 1980ولى في عمـان عـام األُ  قتصــــــــــــــاد�ـةاإلخططـت القمـة 
ك والتي منها یبدأ األمن القومي. إن العمل العر�ي المشـــــــــترَ 

فرصــــة یتم �موجبها تحیید الخالفات العر��ة، أو   إلى�حتاج 
 ، و�ـالـذات الخالفـات المزمنـة إذافلنقـل إقصـــــــــــــــاء الخالفـات

ــى علینا فض هذه الخالفات. وأقول ذلك على إ ــتعصـــــــــــ ســـــــــــ
ــاس أن هـذه الخالـفات هي التي تعطِّـ  ل الجهود وـ�ذـلك أســــــــــــ

 ."ك�ضعف شأن العمل العر�ي المشترَ 
القول: "ال ـبد من تعـامـل جـدـید  إلىو�نتهي األمین العـام 

ــاري وعقالني مع خالفــاتنــا الثنــائ�ــة وذلــك من أجْــ   لحضـــــــــــــ
هـذه   إلىومي �حتـاج النهوض �خطـة شـــــــــــــــاملـة. فـاألمن الق

الخطة ألنه �مثل قدرة األمة في الدفاع عن نفســها. والخطة 
األولى في  قتصــــــــــــــادـ�ةاإلتنطلق من إح�ـاء مـا قررـته القمـة 

لكن ال بد قبل �ل شــــــــــيء من الســــــــــ�طرة    1980عمان عام 
 على الخالفات...".

كتراث  اإلفي الماضي �ان هناك شيء من عدم    - را�عاً 
ة الخرطوم ثم قمــــة �غــــداد. و�ـــان �ـــالقمم العر��ــــة عـــدا قمــــ 

نفـعال. وـ�اـنت القمم ر عن ذـلك �ـعدم اإلالمواطن العر�ي �عبِّ 
ــه ال یهتم وال  ــالـــ ــد وتنفض والمواطن العر�ي على حـــ تنعقـــ

الشــعور �أن هنالك شــیئًا من   إلىینتفض حماســة وهذا عائد 
القـمة المرتقـ�ة   ىإلعـدم الثـقة ـ�القرار العر�ي. أـما ـ�النســـــــــــــــ�ة 

ة ترقــب من جــانــب المواطن لهــا، وهنــالــك فــإن هنــالــك حــالــ 

هتـمام غیر ـمألوـفة. ـبل وهـناـلك تمنـ�ات ـ�أن تكون قـمة إ حـاـلة 
كثیرة الفـعالـ�ة، وثـمة شــــــــــــــعور ـلدى الرأي الـعام العر�ي ـ�أنـها 

ل هذا فإن المواطن العر�ي �عتبر ســــــــــــــتكون �ذلك. ومن أجْ 
ــو�ش على هذه القمة و�أنما هو  ــتهانة �ه وخدمة  إالتشــــــــ ســــــــ

 ون لألمة أن تنهض.للذین ال یر�د
وتشــكل أحد العوامل  نت�اهثمة مســألة الفتة إل  - خامســاً 

ــ�ة في عدم ترحیب  الســـــــــوري �موقف تقلیدي   الُحْكمالرئ�ســـــــ
ــألة هي أنه منذ قمة أنشــــــــــــاص   �القمة العر��ة. وهذه المســــــــــ

وحتى قمــة �غــداد المرتق�ــة لم تنعقــد قمــة واحــدة في  1946
نتظام قاعدة إعت�ار أن عدم هذا مع األخذ في اإلدمشــــــــــق، 

القمم اـلدور�ـة هو الســــــــــــــبـب في ذـلك. ولو �ـانـت القـاعـدة لم 
ــل  ــل یتحمـ الســــــــــــــوري الجزء األكبر من  الُحْكمتتعرض لخلـ

ــتها من  ــق حصــــــ ــؤولیته لكانت نالت دمشــــــ القمة  إنعقادمســــــ
ون المناســــب التوضــــ�ح �أنه تم حتى اآلن عقد فیها. وقد �ك

ــاد�ـــة وأر�ع قمم  15من أصــــــــــــــلهـــا مؤتمر قمـــة  19 قمـــة عـ
 .  إستثنائ�ة

وقـد نـالـت المملكـة المغر��ـة الحصـــــــــــــــة األكبر من هـذه  
ــتثنائیتان.   4القمم حیث عقدت فیها  قمم عاد�ة وقمتان إســـــــــ

وقد توزعت القمم الســـــــت على المدن الرئ�ســـــــ�ة في المملكة 
  ســــــــــــــبتمبر  /أیلول  17-13هي الدار الب�ضــــــــــــــاء (المغر��ة و 

) وفاس 1974 نوفمبر/ تشــــــــــر�ن الثاني 29) والر�اط (1965
-6) وفاس، مرة أخرى (1981 نوفمبر/تشــــــر�ن الثاني  25(
  آب/ 9-7) واـلدار الب�ضـــــــــــــــاء (1982 ســــــــــــــبتمبر /أیلول 9

ــاء (1985 /أغســــــــــــــطس  مـایو/أـ�ار 26-23) واـلدار الب�ضــــــــــــ
1989.( 

تأتي مصــــــــــر حیث عقدت   مغر��ةالعر��ة ال�عد المملكة  
��ة التي تم عقدها في أنشــاص  فیها أر�ع قمم هي القمة العر 

) ودشــــــن فیها الملوك والرؤســــــاء 1946 مایو /أ�ار  28-29(
على مســــــــــــــتوى القمـة، ثم القمـة التي تعتبر   جتمـاعتقلیـد اإل

ــم�ًا األولى، وهذه تم عقدها في  �انون  17-13القاهرة (رســـ
الثـان�ـة وقـد جرى عقـدهـا  ) تلیهـا القمـة 1964ینـایر  ̸ الثـاني

ــكندر�ة ( ــبتمبر  /أیلول 11-5في اإلســـــــــــ ) ثم قمة 1964 ســـــــــــ
) 1970 ســـبتمبر  /أیلول  27-21مصـــغرة عقدت في القاهرة (

 26-25ثم القمـــة العر��ـــة الثـــامنـــة وتم عقـــدهـــا في القـــاهرة (
ــر تأتي الجزائر 1976 أكتو�ر/تشــــــــر�ن األول   ). و�عد مصــــــ
  /تشــــر�ن الثاني 26ا قمتان، األولى عاد�ة (حیث عقدت فیه

  یونیو /حز�ران 9-7تثنــائ�ــة (ـســـــــــــــ إ)، والثــان�ــة 1973 نوفمبر
ــها حیث عقدت ف�ه  1988 ). و�أتي األردن في المرت�ة نفســـــــ

  نوفمبر/تشــــــــــــــر�ن الثـــاني  22-21قمتـــان، األولى عـــاد�ـــة (
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 تشــــــــــــر�ن الثاني/نوفمبر 11-8ســــــــــــتثنائ�ة (إ) والثان�ة 1980
1987.( 

ذلك تتســــــــــاوى أر�ع عواصــــــــــم عقدت في �ل منها  و�عد 
ــر�ن ال14-13قمتها وهي بیروت ( ) 1956 نوفمبر /ثانيتشــــــــ

ــبتمبر /أیلول – أغســــــــــطس /آب 29والخرطوم ( ) 1967 ســــــــ
 ).1979 نوفمبر /الثانيتشر�ن  22-20وتونس (

ــ�ة عقدت في الر�اض من أجْ  ــداســـــ ل لبنان  وثمة قمة ســـــ
 ).1979 أكتو�ر /تشر�ن األول  16-18(

أن قمة �غداد   نت�اهمن المفارقات الالفتة لإل  - ســــادســــاً 
لفترة نفســــــــــــــهــا التي عقــدت فیهــا القمــة المرتق�ــة تنعقــد في ا

في الدار  اإلســـــــــــتثنائ�ةالعر��ة األولى في أنشـــــــــــاص والقمة  
اللبنان�ة.  ي وضـعت صـ�غة الحل المتقدم لألزمة الب�ضـاء الت

ر من شــهر القمم الثالث فهي األســبوع األخی إنعقادأما فترة 
 أ�ار.

ی�قى أن �المــًا �ثیرًا �مكن أن �قــال في شـــــــــــــــأن القمــة 
ســــــتنتاج الذي یتمســــــك �ه مســــــؤول . ولكن ی�قى اإلالمرتق�ة

ــر النهوض  عر�ي �بیر وهو أنه إذا نجحت القمة فإن عصــــ
العر�ي ســــــــــــــیبــدأ، أمــا إذا تعثرت فــإن هنــالــك �عض اآلمــال 

عــــاد�ــــة المعلقــــة على القمــــة التي تلیهــــا والتي هي القمــــة ال
 ها في الر�اض.إنعقادالمؤجل 

الشــــــاملة، أما إذا فشــــــلت القمة فإن ما �شــــــ�ه الفوضــــــى 
 قتتال أح�انًا، ستسود المنطقة العر��ة.حد اإل �لىو 

ــأن هـناـلك مطـالعـات ولوائح  تهـام ونـقاط إوفي هـذا الشــــــــــــ
 على الحروف جاهزة لكي �قولها هذا الطرف أو ذاك.

ــنا على موعد مع قمة عر��ة عاد�ة. إننا   وتكرارًا إننا لســـــ
 على موعد مع قمة القمم.

ــتوى األم ــ�كون القادة في مســ ل المعلق علیهم من هل ســ
 الشعوب؟

 خت�ار.إلعلها أهم لحظة 
متحان األصـــــــعب واألخیر. أو فلنقل إنه ما قبل لعله اإل

 األخیر. وما قبل الطوفان.

 1990 )مایو( أیار 14 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 د.. ال�من األسعد الموحَّ ال�من 

إســــــــتغراب. بلد واحد �ان ال�من موضــــــــع  إســــــــتمرارفي 

ن. وهي أول قســـمة في مًا واحدًا لكنه مقســـوم بلدیْ ســـ �حمل إ
العــــالم العر�ي تعتمــــد على التصــــــــــــــن�ف الجغرافي: جنوب  

 وشمال.
ولم �قتصــــــــــــــر األمر على ذلــك بــل إن محــاوالت �ثیرة  

ــْ  ــذلــــت من أجــ ــدود الجز�رةبــ ــة   ل أن �حــــدث على حــ العر��ــ
وضــــــــفاف �اب المندب نموذج �شــــــــ�ه النموذج الســــــــائد في 

ث �كون ال�من الشــــــــــــــمـالي وال�من �عض منـاطق العـالم �حیـ 
الجنو�ي مثل �ور�ا الشـــــــــــــمال�ة و�ور�ا الجنو��ة ومثل فیتنام  

 الشمال�ة وفیتنام الجنو��ة.
ســــــــــــــتمرت المشـــــــــــــــاعر ولكن هــذه المحــاوالت تعثرت و�

الواحـد. وحـدث ذلـك على  الوحـدو�ـة عم�قــة لـدى أبنــاء البلــد
ــ�ة، التي جرى تطب�قها في ال�من الجنو�ي  رغم أن المار�ســـــــ

أســـلوب تجاوز �كثیر من حیث القســـاوة تطب�قه في اإلتحاد �
السوف�اتي نفسه، حاولت على مدى خمس عشرة عامًا قطع  

 أي جذور وحدو�ة.
عتمـاده في  إ ومثلمـا أن الخ�ـار المـار�ســــــــــــــي الـذي جرى 

رع بـذرة في تر�ـة غیر منـاســــــــــــــ�ـة فـإن ال�من الجنو�ي �ـان ز 
ــمال والجنوب جنوب ال یلتق�ان.. ــمال شـــ .". �ان �قاء: "الشـــ

ــألــة تــدعو  الحیرة. ثم جــاء النظــامــان في �ــل من  إلىمســـــــــــــ
ــنعاء وعدن أنه�ا هذه الحیرة �التوجه نحو الوحدة �التدرج  صـ

عتماد أســـــــــلوب �شـــــــــ�ه، إذا جاز التعبیر، أســـــــــلوب إزالة إو�
 ور مو�ب مهیب.لغام الذي �سبق مر األ

وقد �جوز القول إن الخ�ار المار�ســـــــــي في الجنوب هو 
ة الوحدو�ة ال تتحقق منذ زمن طو�ل، وأن الذي جعل الخطو 

ــعینات   ــمالي والجنو�ي في التسـ ــل إل�ه النظامان الشـ ما توصـ
كان من الممكن التوصـــــــل إل�ه قبل ســـــــنوات. ولكن التوقف 

هذا �له   عند هذا األمر ال �فید في شـــــــــــــيء، وأن األهم من
هو حما�ة الخطوة الوحدو�ة خصـوصـًا أن متطل�ات الحما�ة 

نـت تفتقر إل�ـه تلـك الخطوة التي تمـت في قـائمـة وهو مـا �ـا
 أواخر الخمسینات بین مصر وسور�ا.

 مناسب هنا عقد مقارنة بین مصر وسور�ا.لولعل من ا
إن الوحـدة بین ال�من الشــــــــــــــمـالي وال�من الجنو�ي هي  -

ن ل�س هنالك واحدة ول�ســـت بین بلدیْ وحدة بین أرض 
تصـــــــــــــــال الوحیــد هو عن إمتــداد بري و�نمــا اإلبینهمــا 

 ر�ق ال�حر وعن طر�ق الجو.ط 
إن الوحـدة بین ال�من الشــــــــــــــمـالي وال�من الجنو�ي هي  -

ن ال فــارق في األهم�ــة بینهمــا �مــا وحــدة بین نظــامیْ 
كانت الحال بین النظام المصـــــــري والنظام الســـــــوري.  

ــور�ا �انت لنظام عبده وللتذ�یر فإن ــر داخل ســ   الناصــ
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نظام  شـعب�ة أكثر �كثیر من تلك الشـعب�ة التي �انت لل
 الذي یترأسه (الراحل) شكري القوتلي.

إن المصـر�ین فهموا الوحدة على أنها وضـع الید على  -
ســـور�ا وهذا ســـاعد على تقو�ض التجر�ة بینما ال یرى  

ة الوحدة أبناء ال�من ذلك وال �عتقد الشـــــــــمالي أن تجر�
 فرصة لوضع الید على الجنوب.. و�العكس.

ــتراك�ة التي �انت أحد األ - ــ�ة في إن االشـ ــ�اب الرئ�سـ سـ
ــر�ة  ــع  -تقو�ض التجر�ة المصـ ــور�ة ل�ســـت موضـ السـ

ن نقـاش ولن تكون ســــــــــــــب�ـًا للخالف وذـلك ألن الطرفیْ 
ن بهـا. ال الطرف ال�مني الشــــــــــــــمـالي غیر متمســــــــــــــكیْ 

رف ال�مني الجنو�ي شـــتراك�ًا متمســـك وال الط إالمعتدل 
 مستمر على تطرفه السابق.

م  و جنوب ال تقإن دولة الوحدة التي سـتضـم الشـمال وال -
 -على األســــــــاس التي قامت عل�ه الوحدة المصــــــــر�ة 

الســــــــــــــور�ــة، �معنى أنهــا لن تكون الــدولــة األقوى في 
العالم العر�ي �ما �ســــبب �عض الحســــاســــ�ة لآلخر�ن.  

منهــا والخطر  ومــا دامــت هــذه هي الحــال فــإن الحــذر
 علیها قلیالن.

 ذلك إن دولة الوحدة ال�من�ة لها في الدول الشــــق�قة  �لىو 
ن یتمنى لها الخیر ول�س لها قوى تعتبر نفســــها حل�فة  لها مَ 

لها �ما �انت الحال إزاء الوحدة بین مصــــــر وســــــور�ا حیث  
ــور�ا حیث �انت لدولة  ــر وســــــ كانت لدولة الوحدة بین مصــــــ

ة قوى فاعلة وســــط الرأي العام. الســــور� -الوحدة المصــــر�ة 
نزعــاج لألنظمــة، وهو وهــذا األمر �ــان �ســــــــــــــبــب �عض اإل

 دولة الوحدة ال�من�ة. إلىاج ال وجود له �النس�ة نزعإ
 إلىالوحدة ال�من�ة �ع�شـان ظروفًا متشـابهة  إن طرفيْ  -

حد ما على صــــــــعید التنم�ة، وهذا �عني أنه لن �كون 
، �الهـما في هـناـلك طرف غني جـدًا وطرف فقیر جـداً 

التنم�ــة من  إلىمنتصــــــــــــــف الطر�ق و�الهمــا �حتــاج 
 الغیر.

أن دولة الوحدة ال�من�ة تقوم  من محاســــــــــن الصــــــــــدف  -
�عدما أقام الرئ�س علي عبدهللا صـــــــــــالح جســـــــــــورًا مع 
الوالـ�ات المتحـدة و�عـدمـا لم �عـد اإلتحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي  

شــــــــــــــتراكیون العرب الـدولـة الكبرى التي یر�ن إلیهـا اإل
حد ما   إلىت الحال في الســـابق. وهذا �شـــكل كما �ان

فرصة   صمام أمان لدولة الوحدة، �معنى أنها ستعطي
 -لكي تع�ش لم تتـــأمن بـــدولـــة الوحـــدة المصــــــــــــــر�ـــة 

الســــــــــــــور�ـة التي قـامـت من دون ترحیـب، ونكـاد نقول  
عــــدم رضــــــــــــــى �ــــل من الوال�ــــات المتحــــدة واإلتحــــاد 

الســــــــــــــوف�ــاتي. و�عــد ق�ــامهــا بــدأت الــدولتــان الكبر�ــان 
أن ســقطت    إلىنصــ�ان المكامن لها �مینًا �عد �مین ت

�ـــه �مین   في شــــــــــــــ�ـــاك الكمین األكثر خطورة ونعني
"اإلقل�م�ة الســـــــــــور�ة" الذي نجح �عض الضـــــــــــ�اط في 

المشـروع�ة  اإلنفصـالقضـ�ة �برى تعطي  إلىتحو�له 
 وتؤ�د سلب�ات التجر�ة الوحدو�ة.

نهمـا �عـد أـ�ام �علن ال�مـنان أنهمـا لم �عودا دولـتان لكـل م
كـ�اـنه ودســــــــــــــتوره وعلمـه ومزاجـه، و�نمـا ـ�اـتا دوـلة واحـدة. مـا 

دة �كــل الرعــا�ــة جــان�ــان الــدولــة الموحــَّ نتمنــاه هو أن �ح�ط ال
د هو ال�من الســــــــــــــعیــد �ــالفعــل، بــل لكي �كون ال�من الموحــَّ 

 و�كون ال�من األسعد.
ــدة   ــة الوحـ ــا نتمنى ونكثر من التمني فألن تجر�ـ وعنـــدمـ

ــد ب ــًا ونقصــ ــر�ة األولى، �ابوســ الســــور�ة،    -ها الوحدة المصــ
 نتهت �ابوسًا �عدما �انت بدأت حلمًا جمیًال.إ

ــل تجرـ�ة الوحـدة األولى فـقد المواطن العر�ي  ومـنذ ف شــــــــــــ
حماســــــته لموضــــــوع الوحدة، ولعل إخواننا في شــــــمال ال�من 
وجنو�ه �عیدون إل�ه من خالل تجر�تهم المتأن�ة حماســـته أو 

 ة وحتمیتها.�عض الحماسة واإل�مان �جدوى الوحد
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 . ورامبو الفلسطینيرامبو اإلسرائیلي.

فاجأ شـــــاب إســـــرائیلي یرتدي بزة    20/5/1990یوم األحد 
ــرائیل�ة   إلىعماًال فلســــــطینیین قدموا من غزة  ــتوطنة إســــ مســــ

قرب تل أبیب وأطلق علیهم النار فقتل ســـــــــ�عة منهم وتوفي 
 الثامن الحقًا متأثرًا �جروحه.

لتقلیـل �شــــــــــــــاعـة الحـادث وصــــــــــــــفـت   اوفي محـاوـلة منهـ 
ســــــرائیل�ة الشــــــاب �أنه "مختل عقل�ًا".  مصــــــادر الشــــــرطة اإل

وقال رئ�س الوزراء إسحاق شامیر "إنه عمل مجنون" وتعهد 
خطوات الضـــــــــرور�ة لضـــــــــمان عدم تكرار مثل �ل ال إتخاذ�

 هذه الهجمات ضد العمال العرب.
�عد الحادث سادت موجة غضب عدة مناطق في قطاع  
غزة والضـــــــفة الغر��ة المحتلة وســـــــقط نت�جة لذلك عشـــــــرات 
الجرحى من الفلسـطینیین. وفي عمان أطلق فلسـطیني النار 
على "�اص" �قل ســــــــ�احًا فرنســــــــیین فأصــــــــاب تســــــــعة منهم  

ت تظاهرات في العاصــمة األردن�ة �انت  ار ح. �ذلك ســ �جرا
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 وجهتها السفارة األمیر��ة.
عتقاد الســـــــــــــائد حتى �تا�ة هذه األســـــــــــــطر یوم  و�ان اإل

وأن رد   تســـــــــاعاً إأن موجة الغضـــــــــب ســـــــــتزداد   21/5/1990
ــتكون هنالك  ــكاًال جدیدة وســـ ــیتخذ یومًا �عد یوم أشـــ الفعل ســـ

 دماء �ثیرة.
ــاالت األن�ـــ  ــه و�ـ ــاقلتـ ــا تنـ ــذا مـ ــذا التطور  هـ اء. وحول هـ

الفلســــــــطیني �مكن تســــــــجیل   -الجدید في الصــــــــراع العر�ي 
 المالحظات الثالث اآلت�ة:

إن العمل�ة التي قام بها الشاب اإلسرائیلي �مفرده    -  أوالً 
ــرائیل�ة على  هي نموذج ــغر لما درجت القوات اإلســــــــــ مصــــــــــ

الق�ام �ه ضد الفلسطینیین وضد �ل ما هو عر�ي منذ العام 
بل قد �جوز القول �أن ما قام �ه الشــاب اإلســرائیلي  . 1948

هو "میني عـــدوان" �ـــالمقـــارنـــة مع حـــاالت العـــدوان التي ال 
حصـــــــر والتي نفذها الج�ش اإلســـــــرائیلي ضـــــــد دول ومواقع 

 عر��ة.
مصـــــادر الشـــــرطة اإلســـــرائیل�ة أن الشـــــاب مختل  وتقول 

عقل�ًا. فهل أن شـــارون على ســـبیل المثال �ان ســـل�م العقل 
أ�شع حاالت العدوان ضد فلسطینیین،   ف عندما نفذَّ والتصر 

وهـل أن اـلذي حـدث لبیروت ـما زال �حـدث في جنوب لبـنان 
 هو تصرفات عاقلة؟

ن  ومن الطب�عي أن �كون الشـــــ�ان اإلســـــرائیلیون على دی
 حكوماتهم. وعندما یرى هذا الشــاب أن حكومته ال تفكر إالَّ 

ین والعرب، �العدوان و��ف �جب أن تعتدي على الفلســطینی
ن الطب�عي أن �عتبر أن ذلـــك هو المثـــل األعلى الـــذي فمِ 

ل تحق�قه، فضــــــًال عن أن التر��ة العامة عل�ه العمل من أجْ 
فلسـطینیین  عتداء على الفي إسـرائیل تقوم على نظر�ة أن اإل

 فضیلة وواجب مقدس.
إنه من المعیب علینا �عرب أن نســـــمع �أنه في   - ثان�اً 

 إلىل هنالك مواطنون یتوجهون ما زا نتفاضــــــــــةاإلعصــــــــــر 
المســــتوطنات اإلســــرائیل�ة للعمل فیها. إذ ��ف تكون هنالك 

ــة ــه هنالك عمال �خدمون الیهود  إنتفاضــــــــ وفي الوقت نفســــــــ
ــتوطناتهم و�بنون  ــیل  لهم و�جنّ و�حرثون لهم مســـــ ون محاصـــــ

 األرض وال�ساتین؟
 وعمال عرب �عملون في المستوطنات؟! إنتفاضة

ــذا ال ینســــــــــــــجم مع ذاك. ــًا �عمــــل في   هــ بــــل إن عر��ــ
المســتوطنة اإلســرائیل�ة معناه أنه بذلك یوفر الوقت والحیو�ة 

 اإلحتاللت�ة الذین یرمون جنود لإلســــــــــرائیلي �ي یالحق الفِ 
 �الحجارة.

ه ال بد من نظرة موضـــــوع�ة لألمر  لكن في الوقت نفـســــ 

واإلقرار �أن هؤالء العمال �عملون في المســـــــــتوطنات نت�جة 
ال. فلمـاذا ال یتم توفیر المـال العر�ي الـذي المـ  إلىحـاجتهم 

التوجه نحو المســــــــتوطنات    إلىال �جعل هؤالء �ضــــــــطرون 
 اإلسرائیل�ة والعمل في خدمة اإلسرائیلیین.. لماذا؟

ء في مســــتوطنات إســــرائیل�ة یتم  و�دًال من أن �عمل هؤال
بتكــار �عض األعمــال لهم، و�ــذلــك ال نعود نســــــــــــــمع �ــأن إ

ي المســــــــتوطنات اإلســــــــرائیل�ة بینما  العمال العرب �عملون ف
تتواصــــــــل وتتصــــــــاعد. بل إن تأمین المال لهم  نتفاضــــــــةاإل

ــ�جعلهم "جنودًا" في  ــةاإلســـــــ وتتحول الحجارة القلیلة  نتفاضـــــــ
 حجارة �ثیرة. إلى

ــذ في اإلونقول ذلـــــــك  ــدوان مع األخـــــ ــار أن العـــــ عت�ـــــ
تخذت الحكومة ائیلي سـیتواصـل ضـد العرب حتى إذا إاإلسـر 

ــرائیل�ة  ــامیر � -اإلســـــ ــها شـــــ �ل الخطوات   -ما �قول رئ�ســـــ
الضــــــــرور�ة لضــــــــمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات ضــــــــد 
العمـــال العرب. ونالحظ أن شـــــــــــــــــامیر ال یر�ـــد أن تتكرر  

�خدمون دولته، أما الحادثة ضـــــــــد العمال العرب فقط ألنهم 
غیر العـمال ـفإن الـعدوان علیهم مـ�اح وتتخـذ   إلىـ�النســـــــــــــــ�ة 

 عتداء..الحكومة اإلسرائیل�ة �ل الخطوات الضرور�ة لإل 
نحن نفهم أن �ســــود الغضــــب �ل بیت في مدن  - ثالثاً 

الضــــــــــــــفــة الغر��ــة المحتلــة وفي غزة و�ــذلــك في �ــل مــدن 
�ـقدم    فلســــــــــــــطین. لكن اـلذي ال نفهـمه على اإلطالق هو أن

ــطیني في عمان على ــاب فلســـ إطالق النار على "�اص"    شـــ
�قل ســـــ�احًا فرنســـــیین. إن هذا العمل ل�س شـــــجاعًا والتبر�ر  
عن الغضــب �عمل�ات ســهلة من هذا النوع ال �خدم القضــ�ة 
على اإلطالق. بل إن الشـــاب الفلســـطیني الذي أطلق النار 

 إلىعلى "ال�ـاص" في عمـان أســـــــــــــــاء، من دون أن یـدري، 
ــه ــراالشـــــ ــاء داء الذین قتلهم "رامبو اإلســـــ ئیلي"، أما ��ف أســـــ

فألن وســـــــــــائل اإلعالم األجنب�ة بدل أن تر�ز على ما فعله 
"رامبو اإلســـــــــرائیلي" راحت تتحدث عن "رامبو الفلســـــــــطیني"  

 وما فعله �الس�اح الفرنسیین...  
 وأین؟ 

في عمان العاصـــــــــــــمة التي علینا �عرب واجب حمایتها  
 فرنسیین وغیر الفرنسیین فیها.قتناص الس�اح الإول�س 

 ومتى �حدث ذلك؟
قمــة �غــداد التي نتمنى لهــا �عرب أن تحقق   إنعقــادقبــل 

ــع  ــل النتائج وتضـــــــ ــترات�ج�ة تحمي األمن القومي إأفضـــــــ ســـــــ
ــواء �ان "رامبو"   ــرائیلي" ســـ ــع حدًا ألعمال "رامبو اإلســـ وتضـــ
هو الشـــاب الذي أطلق النار على العمال العرب أو شـــامیر 

 كومة إسرائیل.الذي یترأس ح



359 
 

إســـرائیل في شـــيء. نؤذیها �التعقل   و�الغضـــب لن نؤذي
 سترات�ج�ة فاعلة. إوالمساعدة على وضع 

 لعل وعسى نتفهم ونتعظ.

 1990 )مایو( أیار 28 – لندن. مجلة "التضامن"

     

 الهراوي الخارج عن رغ�ة الحل العر�ي 

ــاني ال�ـــاس ة  أنـــه لوال اللجنـــة الثالث�ـــ  �عرف الرئ�س اللبنـ
المملكــة العر��ــة الســــــــــــــعود�ــة والمملكــة  العر��ــة المؤلفــة من

المغر��ــة والجزائر لمــا �ــان في اإلمكــان إنتخــا�ــه رئ�ســــــــــــــــًا  
للجمهور�ــة، ولمــا �ــان �ــذلــك في اإلمكــان إنتخــاب ســــــــــــــلفــه 
الرئ�س الراحل ر�ن�ه معوض. الذي قضــــــــــى إغت�اًال قبل أن 

 .الُحْكمیتسلم مقالید 
ــاس و�عر  ــاني ال�ــ ــه من دون ف الرئ�س اللبنــ الهراوي أنــ

الخ�مة العر��ة لن تكون هنالك حلول للمســـألة اللبنان�ة على 
 اإلطالق.

ــارك   وألنه �عرف ذلك فإن من أ�ســـــط األمور هو أن �شـــ
ــتثنائ�ة التي تم عقدها في �غداد وأن  في القمة العر��ة اإلســـــــ

 لبالده.�كون قر��ًا من الدول الثالث التي إستن�طت الحل 
وي تصــــــــــرف عكس ما �نا نتمنى، بل  لكن الرئ�س الهرا

وما �نا نتوقع أن �قوم �ه، بدل أن �عتبر القمة اإلســـــــتثنائ�ة  
ل أن �شــارك  تجمعًا �جب أن یبذل �ل ما في وســعه من أجْ 

ف�ه فإنه أعلن أنه س�قاطعه. و�دل أن �عتبر القمة فرصة ال 
بنان�ة فإنه ل �حث أكثر عمقًا في المســـــــألة التعوض من أجْ 
 فرصة ولم �ستفد منها.تجاهل هذه ال

ولقد جاء في األن�اء أن الرئ�س حافظ األســـــــــد إشـــــــــترط  
لحضور القمة وفي الساعات القلیلة التي س�قت اإلنعقاد أن 
 ایتم إعالن الوحدة الفور�ة بین العراق وســــــــور�ا، فهل أن هذ

 شروط الرئ�س الهراوي؟من شرط 
 ب الهراوي عن أي مؤتمریـُّ وحـید المقبول لتغلإن العـذر ا

ــعور �أن هذا المؤتمر  ــىء عن شــــــــــ عر�ي هو العذر الناشــــــــــ
  ةب هو �مثا�ی�حث في المسألة اللبنان�ة. عدا ذلك فإن التغیُّ 

الخطیئة التي ترتكب �حق بلد �ع�ش محنة دخلت ســــــــــــــنتها  
الســــــادســــــة عشــــــرة ول�س هنالك َمن ینتشــــــله من محنته هذه  

ــقاء العرب، و�ذا جاز ال ــوى األشــ ــار�ین ســ قول فإن �ل المشــ
القمة اإلســــــــــتثنائ�ة التي جرى عقدها في �غداد هم أكثر في 

الســـــــــوري نفســـــــــه على أن تزول المحنة   الُحْكمحرصـــــــــًا من 
و�ســـتعید البلد إســـتقالله وعافیته. وهذه المشـــاعر لدى هؤالء 
ناشـــــئة عن أنهم ال مصـــــلحة لهم في إســـــتمرار لبنان یتخ�ط  

ري السـو  الُحْكمسـتفیدون مثل في مشـاكله، أو فلنقل أنهم ال �
 من عدم إنهاء المأساة اللبنان�ة.

وعـدم مشــــــــــــــار�ـة الرئ�س الهراوي �ـانـت اإلخت�ـار األول 
ــتقالل�ة في إتخاذ  ــ�ة من اإلســـــــــ لتأكید عدم إمتالكه أي نســـــــــ

الســـوري تثبیته    الُحْكمالقرار. و�انت أ�ضـــًا تأكیدًا لواقع یر�د 
 –المصــــــــــــــر�ــة وهو مثــل الواقع الــذي �ــانــت عل�ــه العالقــة 

ــودان�ة. وعل ــر تتعامل  الســ ــنة �انت مصــ ــر�ن ســ ى مدى عشــ
مع الســــــــــــــودان على أنـه إمتـداد لهـا. وأن على َمن یر�ـد أن 
یتصــل �الســودان أن �ســأل مصــر، �معنى أن یتم اإلتصــال 

المصــــــــري. �ما أن دول العالم إعتادت أن  الُحْكممن خالل 
ــر   إلىعلى ذلك وراحت تنظر  ــودان من خالل مصــــــــــ الســــــــــ

 ل معه على هذا األساس.وتتعام
ذلـك وتعیـد النظر في   إلىدًال من أن تتن�ـه مصــــــــــــــر و�ـ 

موقفها هذا وتلغي هذا اإلنط�اع الســــــــــــائد عنها فإنها �الغت 
في نظرتهـا تـلك. و�ـان یبـدو ذـلك واضــــــــــــــحـًا في المؤتمرات 
العر�ـ�ة والدولـ�ة حـیث �ان هذت الحـاكمم أو ذاك ی�حـث مع 

الســــودان و�ما لو أن الحاكم المصــــري أمورًا تتعلق �شــــؤون 
مصــــر والســــودان تمامًا مثلما هي حال ســــور�ا ولبنان حاكم 

 منذ خمس عشرة سنة.
ومن المؤ�د لو أعادت مصــــــــــــــر النظر في هذا الموقف 

حد أن   إلىلما �انت وصــــلت المشــــاعر الســــودان�ة الســــلب�ة 
السودانیین، أو على وجه الدقة، القسم الكبیر منهم، رأوا مع 

ال بـد من  الراحـل أنور الســــــــــــــادات) أنـهأواخر حكم الرئ�س(
تحقیق اإلســــــتقالل عن مصــــــر و�أنما الشــــــق�قة الكبرى لهم 

. و�ل ذلك نت�جة الوصـــــــــــا�ة التي لم تكن مدولة تســـــــــــتعمره
 اللبناني. الُحْكمشیئًا یذ�ر أمام الوصا�ة السور�ة على 

وحتى لو �ـان الرئ�س الهراوي ��ــادرة دعم منــه للموقف 
ك فیها ارك في القمة إال إذا شـــــار الســـــوري أعلن أنه لن �ـشــــ 

الســوري أن یدفع   الُحْكمالرئ�س حافظ األســد فإن من واجب  
�اإلتجاه اآلخر، أي �شــــــــكر الرئ�س اللبناني على مشــــــــاعره  
و�قول له أنه ممتن لموقفه إّال أنه یرى أن �شـــارك في القمة 
و�حـاول الحصــــــــــــــول من األشــــــــــــــقـاء على المز�ـد من اـلدعم 

ــیته و�ذلك یؤ�د أن موقف الذي الرئ�س اللبناني یتخذ ال  لقضـ
الســــــــــــــوري مع هـــذا األمر  الُحْكمیر�ـــده. لكن عـــدم تعـــامـــل 

�الشكل الذي نشیر إل�ه معناه أنه ال یر�د له هذه اإلستقالل�ة 
على اإلطالق وأنــــه یر�ــــده جرمــــًا یــــدور على مــــدى األر�ع 
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 والعشر�ن ساعة في فلكه.
وهذا التصــرف من جانب الرئ�س الهراوي یوضــح أ�ضــًا  

ســــــــــــــوري على أن یتم إنتخـاب الرئ�س  ال الُحْكملمـاذا حرص 
ومن قبــل الرئ�س المــأســــــــــــــوف عل�ــه ر�ن�ــه معوض الهراوي 

مرمى البندق�ة   إلىتحت المظلة الســــــــــور�ة وفي أقرب نقطة 
ــذا  ــا أن هـ ــة. �مـ ــدفع�ـ ــة ول�س مرمى المـ ــة الخف�فـ الســــــــــــــور�ـ

ــرار  ــح إصـ ــرف یوضـ ــوري على التعامل من   الُحْكمالتصـ السـ
لســـــوري �طر�قة توحي أن ا الُحْكمجانب الرئ�س اللبناني مع 

 .الُحْكموصا�ة ذلك  هذا الرئ�س هو تحت
ــا ـ�حـز ـفي اـلـنـفس هـو أن اـلرـئـ�س  وـ�ـ�ـقى أن أـكـثر مـــــ
الهراوي لم �أخذ في اإلعت�ار أن القمة العر��ة اإلســــــــــتثنائ�ة  
التي جرى عـقدهـا في �غـداد �ـان �مكن أن تحقق لقضـــــــــــــــ�ة  
بلـــده مكســــــــــــــ�ـــًا لن یتحقق في أي مؤتمر آخر وذلـــك لعـــدة 

ــ�ا ــمة بلد یر أســـــ ى ما تراه  ب، من بینها أنها تنعقد في عاصـــــ
األكثر�ة اللبنان�ة السـاحقة والصـامتة وهو أن ال ق�امة للبنان 
ــید نفســـــــه وال عاف�ة له إّال �عد توافر  إال �عد أن �صـــــــ�ح ســـــ
اإلســــــتقرار. لكن على رغم ذلك فإن لبنان �ان حاضــــــرًا في 

أســــ�اب   القمة �غ�اب رئ�ســــه، أو أن التغییب �ان ســــب�ًا من
 اإلهتمام.

ــًا في بلد م عقودة عل�ه اآلمال أكثر من أي وتنعقد أ�ضــــــ
ل وضع نها�ات سعیدة لحاالت مأساو�ة وقت مضى من أجْ 

ــال الفلســــــــــــــطیني ومعـــانـــاة   عـــالقـــة بـــدءًا من تتو�ج النضــــــــــــــ
الفلسـطینیین بتسـر�ع والدة الدولة الفلسـطین�ة و�نتهاًء بتسـر�ع  

ــتقال  إلىعودة الدولة اللبنان�ة  ــابق إســـ لها وتوازناتها مرورًا  ســـ
 ضرورة تسی�جه �القوة وال�قظة.�األمن القومي و 

وفي األصـل إن القمة اإلسـتثنائ�ة عقدت في �غداد على 
 هذا األساس وحققت من النجاحات ما یؤ�د أهم�ة إنعقادها.
ومن هنا ان عدم مشـــار�ة الرئ�س الهراوي في القمة هو 

الرغ�ة العر��ة   الســــــوري وخروج على الُحْكمإنصــــــ�اع إلرادة 
 إلىغة الحل العر�ي الذي قادته الشــــاملة و�الذات على صــــ�

بر األمـان اللجنـة الثالث�ـة التي شـــــــــــــــار�ـت دولهـا في القمـة 
أن  إلىاإلســــــــــــــتثنـائ�ـة في �غـداد، و�ـانـت من المؤ�ـد تتطلع 

 �كون رئ�س لبنان بین الحاضر�ن.
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                  �غداد: النت�جة المهمة قمة
 والنت�جة األهم 

التي  اإلســتثنائ�ةهنالك نت�جتان أســاســیتان للقمة العر��ة 
. واحــدة 1990أ�ــار /مــایو 29و 28 عقــدت في �غــداد یوميْ 

 مهمة وأخرى أهم. 
أما النت�جة المهمة فهي أن القمة شـغلت �ال المسـؤولین 

ــد ثم ــل أن تنعقـ ــدول الكبرى قبـ ــد  في الـ ــا إ�عـ ــالهـ ــاء أعمـ نتهـ
وص�اتها. والدلیل على ذلك هو أن مواقف و�ذاعة قراراتها وت

ــدرت عن هذه الدول قبل اإل ــدرت �عد   نعقادصـــ ومواقف صـــ
 .نعقاداإل

ومثل هذا األمر لم �كن �حدث في الماضي، ولم �حدث 
ــًا أن هذه الدول أو تلك ســــــجلت مواقف علن�ة لمؤتمر  أ�ضــــ

، و�نما الذي �ان �حدث  قمة عر�ي �جري التحضــــــــــیر لعقده
ــفة �ونهما هو أن الوال�ات ا ــوف�اتي �صــ لمتحدة واإلتحاد الســ

تصاالت الغرب والشرق �انتا تجر�ان �عض اإل  �تلتيْ  رمزيْ 
ــي. اإلوراء الكوال�س وذلك من أجْ  ــخصـــ ــال ل موقف شـــ تصـــ

ل تشـو�ه سـمعة اإلتحاد السـوف�اتي في األمیر�ي �ان من أجْ 
ل الحیلولة دون حدوث ن أجْ تصال السوف�اتي مالمنطقة واإل
 غرات على أیدي الوال�ات المتحدة وحلفائها.المز�د من الث
ــإن تســــــــــــــجیـــل الموقف العلني �عني  ومن أجـــْ  ــك فـ ل ذلـ

ــدولتیْ ر. الكثی ــان  ن ومَ ن الكبر�یْ �عني أن الــ ــا متفقتــ ن معهمــ
ــاـ�اـنا  على الحـد األدنى ولم تعودا متـناقضــــــــــــــتیْ  ن إزاء قضــــــــــــ

ــًا أن هنــالــك  �عنيالعر��ــة، و  نظرة جــد�ــة لنــا لم تكن أ�ضـــــــــــــ
 �الوضوح الذي ظهرت عل�ه.
ــذا  ــد أن هــ ــامومن المؤ�ــ ــدولتیْ  اإلهتمــ ــب الــ ــانــ ن من جــ

ن ما �ان ل�حدث، وما �ان ل�أخذ شــــكل الموقف، لو الكبر�یْ 
قمة �غداد لم تكن متمیزة عن  إنعقادأن األجواء التي سـ�قت 

األجواء التي ســــ�قت القمم العر��ة الســــا�قة. �ما أنه ما �ان 
أخذ شـــكل الموقف لو أن القمة لم تنعقد �اإلصـــرار والحزم ل�

وتصـــــــــــرف الملوك والرؤســـــــــــاء داخلها و�ما لو أنهم یبدأون 
حقـ�ة جـدـیدة من التـعاـمل غیر ـمألوـفة في ـما بینهم من قـبل.  

أ�عـد الحـدود و�نـاء الـذات  إلىد المرونـة عتمـاإ حق�ـة تتطلـب 
 قتصاد�ًا.�عسكر�ًا و 

یتخـذون من المواقف وأغـلب الظن أن الـقادة العرب ـســـــــــــــ 
�عـد اآلن مـا یؤ�ـد هـذه الحق�قـة الموضــــــــــــــوع�ـة وغیرهـا من 

 حقائق حق�ة التسعینات.  
ــة  ــة العر��ــ ــة للقمــ ــة المهمــ ــانــــت تلــــك هي النت�جــ و�ذا �ــ
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نهـــاء ظـــاهرة القمم فـــإن النت�جـــة األهم هي إ اإلســــــــــــــتثنـــائ�ـــة
تقلید و�عدما �اتت   إلىما دامت قد بدأت تتحول  اإلستثنائ�ة

 اوى تقر��ًا من حیث العدد مع القمم العاد�ة.هذه القمم تتس
وخیرًا فعل خادم الحرمْین الشـــــــــر�فْین الملك فهد بن عبد  

ــا �ـــان هو الم�ـــادر  قتراح ال�عیـــد  طرح اإل إلىالعز�ز عنـــدمـ
ــر�ن  قمة العر��ة دور�ًا خالل النظر الذي �قضـــــي �عقد ال تشـــ

من �ـل عـام وفي مقر الجـامعـة العر��ـة في  نوفمبر /الثـاني
 هرة.القا

قتراح جـاء من غیر المـلك فـهد لر�ـما ـ�ان ولو أن هـذا اإل
ســ�أخذ من النقاش الكثیر، لكن م�ادرة الملك �الذات قطعت  
الطر�ق على أي مناقشـــــــات وأي تحفظات ما دام صـــــــاحب  

ك فهـد الـذي یرى أن مقر الجـامعـة العر��ـة  قتراح هو الملـ اإل
 �ستوعب �ل المواقف و�ل اآلراء.

خادم الحرمْین الشـر�فْین تعزز شـأن   ن م�ادرةاذلك   �لىو 
مؤســــــــــســــــــــة الجامعة العر��ة. وثمة فرق �بیر بین أن تكون 
ــاء العرب في رحا�ه و�ین  الجامعة مقرًا �عقد الملوك والرؤســـ

  نعقــادد جهــاز تنظ�م إلأن �كون األمین العــام للجــامعــة مجر 
القمــة. وعنــدمــا تكون القمــة دور�ــة وال خالف على المكــان 

ــاعات الطو�لة من التنقل فإن األمین الع ــتنزف الســ ام لن �ســ
ســـــــــتقر األمر على إلتقر�ب مواقف لن تكون مت�اعدة �عدما 

 القمة سنو�ًا. نعقادأن �كون مقر الجامعة هو المكان إل
في الـقاهرة �عـید األذهـان  القمـة في مقر الجـامعـة �نعـقادو 
تـلك القمـة التي عقـدهـا الملوك والرؤســــــــــــــاء العرب عـام  إلى

ات القمـة. ومـا زال مـاثًال في إجتمـاعـ ا بهـا تقلیـد و�ـدأو  1964
الذاكرة منظر الملوك والرؤســـــــاء الذین ســـــــاروا في الشـــــــوارع 
المح�طــة �مبنى األمــانــة العــامــة المطــل على النیــل و��ف 

�ــأن الوفــاق العر�ي هو الطر�ق وهو نط�ــاعــًا إترك منظرهم 
الحــل. و�ــا لیتهم في تلــك القمــة أقروا الفكرة التي تقــدم بهــا  

العز�ز،  ة وعشـــر�ن عامًا الملك فهد بن عبدتقتراح �عد ســـ إك
ــذا  ــان من شــــــــــــــــأن هكـ ــا �ـ ــل الرئ�س  إإذ ر�مـ قتراح أن �جعـ

ــادات ال �فرط ف�ه. وعندما �كون ملوك  (الراحل) أنور الســــــــــ
تواجدون ســنو�ًا في القاهرة شــيء وعندما العرب ورؤســاؤهم ی

تكون القــاهرة مجرد مكــان للجــامعــة العر��ــة شــــــــــــــيء آخر. 
ــیلتقون في وال ــاء الذین ســــــــ تفر�ط �معنى أن الملوك والرؤســــــــ

القاهرة ســـــــــــ�قولون ال لتوجه الرئ�س الســـــــــــادات نحو "كامب  
ــري  ــرائیل، وأن الرئ�س المصــ ــلح المنفرد مع إســ د�فید" والصــ

 التوجه. ذلك ا لن �فكر أصًال فيلن �قف ضدهم أو ر�م
  إنعقادو��قى أن الذین س�خسرون من جراء تكر�س مبدأ 

ــًال القمة دو  ــاعدوا أصـــــ ر�ًا في مقر الجامعة هم الذین لم �ســـــ

ات القمــــــة المتنقلــــــة الــــــدوري منهــــــا  إجتمــــــاـعـــــ في إنجــــــاح 
القمـة في  إنعقـادإذا �ـان هؤالء یرون أن  ســــــــــــــتثنـائي إالّ واإل

  نعتقد أن هذه النظرة في محلها.بلدهم أو عدمه واحد. وال
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 ه "فیتو" أمیر�ي على السالم كأن 

لمجرد أن حـدثـت عمل�ـة فـدائ�ـة نفـذهـا �عض الشــــــــــــــ�ـاب 
التهدید   إلىالفلســــــــــــــطینیین �ادرت إدارة الرئ�س جورج بوش 

 طین�ة.بوقف الحوار الذي تجر�ه مع منظمة التحر�ر الفلس
ومع أن هذا الحوار �طيء في األصــل ومتأخر عشــر�ن  

دت في خطوتها هذه  ســنة على األقل في اإلدارة األمیر��ة ب
و�ما لو أنها ل�ســت جادة أصــًال في هذا الحوار وأنها �انت  

نتظـار أي عملـ�ة من نوع العملـ�ة التي تمـت لكي تهـدد  إفي 
 بوقف الحوار.

ــذا �عني أن اإل ــك فهـ ــدث ذلـ ــا �حـ ــدمـ ــة  وعنـ دارة األمیر��ـ
الحوار من دون أن تكون مؤمنة �ه  إلى�ادرت في األصـــل 

إ�مان أطرافه �ه    إلىال �ســــــتند  وال متحمســــــة له. وأي حوار
 وتتوافر له الحماسة لدى هذه األطراف ال �مكن أن یتم.

ولو أن اإلدارة األمیر��ة �انت مؤمنة �الحوار ومتحمسة 
توظ�ف   إلىلــه لكــانــت بــدل التهــدیــد بوقف الحوار عمــدت 

تجاه الضـــــــــــغط على إســـــــــــرائیل لتعدیل  إالعمل�ة الفدائ�ة في 
أن التصـلب اإلسـرائیلي هو موقفها �عض الشـيء خصـوصـًا 

الـذي �جعـل الحوار ال یتقـدم. لكن إدارة الرئ�س بوش فعلـت 
ســـتطاع التطرف اإلســـرائیلي الذي هو إس و�ســـبب ذلك  العك

 عدو الحوار أن یوظف الخطوة األمیر��ة لمصلحته.
و�ذا جاز القول، فإن إســـــــحاق شـــــــامیر أعلن عن تأل�ف 

ف الحوار مع بوقـقاب تـهدـید اإلدارة األمیر�ـ�ة حكوـمة في أع
منظمة التحر�ر و�ذلك وضع هذه اإلدارة أمام موقف صعب  

ــذ ــأن هــ ــه أوحى �ــ ــة ألنــ ــه وأن الحكومــ ــت معــ ــاتــ ه اإلدارة �ــ
الموقف الذي  إلىاإلســـــــــــــرائیل�ة الجدیدة هي أقرب ما تكون 

ــددت  إ ــك اإلدارة هـ ــت تلـ ــا دامـ ــه إدارة الرئ�س بوش مـ ــذتـ تخـ
 بوقف الحوار مع منظمة التحر�ر الفلسطین�ة.

ح�ح أن الحكومة التي أعلن شـــــــــــامیر عن تأل�فها وـصــــــــــ 
ــقوط، إالَّ  ــت نق�ة وأنها مهددة �الســـ هذه الحكومة ما   أن  ل�ســـ

كان لها أن تتألف في األصــــــــــــــل لو �ان الموقف األمیر�ي  
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على غیر مـــا ظهر عل�ـــه �عـــد التهـــدیـــد بوقف الحوار مع 
ــأنها أن تجعل   ــًال عن أنها حكومة من شـــــــــــ المنظمة، فضـــــــــــ

صـــــــــــــور. وهذه المرة لن تكون حر�ًا من الحرب أقرب مما نت
 لمة.النوع الذي ألفناه و�نما ستكون قصیرة �كل معنى الك

ن العمل�ة الفلســــطین�ة لم تســــتهدف مؤســــســــة اذلك   �لىو 
أمیر��ــــة لكي تهــــدد اإلدارة األمیر��ــــة بوقف الحوار و�نمــــا 

ــرائیل. وفي مثل هذه الحال فإن التهدید بوقف إ ــتهدفت إسـ سـ
ق�ًا على اإلطالق خصـــوصـــًا أن اإلدارة الحوار ال یبدو منط 

وهي  األمیر��ـة في المقـابـل ال تهـدد �شــــــــــــــيء وتتفرج علیهـا
تعتدي هنا وهناك ملحقة الضــــرر الفادح �ســــمعة أمیر�ا في 

 أوساط الرأي العام العر�ي.
ــًا   إلى ن فإنه  ن الحوار عندما یبدأ بین طرفیْ اذلك أ�ضـــــــــ

هـذا ال �عني  یتعثر مرة و�جـتاز �عض العقـ�ات أحـ�اـنًا، لكن 
 �مكن أن یتوقف. هأن

بـــدأ بین الوال�ـــات  الـــذيوخالصــــــــــــــــة األمر أن الحوار 
ــه  المتحــــ  ــذي فعلتــ ــد األدنى الــ ــة التحر�ر هو الحــ دة ومنظمــ

اإلدارة األمیر��ــــة أو أنــــه القلیــــل الــــذي �جــــب على اإلدارة 
 األمیر��ة أن تفعله.

وعندما نقول ذلك فعلى أســـــاس أن للعرب في عنق هذه  
 یر.اإلدارة الكث

لفلســــطینیین �ان لومنذ عشــــر�ن ســــنة �عدما ولدت ق�ادة 
یر��ة وتلك الق�ادة أن یبدأ لكن ال بد للحوار بین اإلدارة األم

 ذلك لم �حدث ودفع العرب الثمن الفادح نت�جة لذلك.
ختارت الق�ادة الفلســــــــطین�ة المرونة نهجًا شــــــــ�ه  إو�عدما 

�ـــة وتلـــك �ـــان ال بـــد للحوار بین اإلدارة األمیر� لهـــا ثـــابـــت
الق�ادة أن �حدث لكن ذلك لم �حدث ودفع العرب ثمنًا أكثر 

 فداحة نت�جة لذلك.
ــذا فـــإن العرب یـــدفعون الثمن نت�جـــة لعـــدم حـــدوث   وهكـ

الفلســــــــطیني حیث إنهم ال �ســــــــتط�عون   -الحوار األمیر�ي 
 من جهـة الضــــــــــــــغط على الق�ـادة الفلســــــــــــــطین�ـة �ـأكثر ممـا

صــــــــلحة في ضــــــــغطوا وفي الوقت نفســــــــه ال �جدون من الم
 إلىشيء مساندة التطرف الفلسطیني خش�ة أن تعود الحال  

 ما �انت في الس�عینات.
 والحل؟

أـنه في ـید أمیرـ�ا التي تـبدو إداراتهـا و�مـا لو أنهـا جـاهزة  
فقط لكي تهـدد في حـال حـدوث عمل�ـة فـدائ�ـة فلســــــــــــــطین�ــة  

ول�ســـــــــــت مســـــــــــتعدة على بوقف الحوار مع منظمة التحر�ر 
تأخیر هذا الحوار عشــر�ن ســنة هو  عتراف �أناإلطالق لإل 

الســـــــــــــــبب في هـذه العملـ�ة وفي أي أعمـال عنف تحـدث في 

 المنطقة.
ن تهدید اإلدارة األمیر��ة بوقف  اولكن في الوقت نفســــه 

ــذه اإلدارة تكتفي   الحوار �عكس نقطـــة إ�جـــاب�ـــة وهي أن هـ
فور، أي �معنى آخر أنهـا ذ على ال�ـالتهـدیـد من دون أن تنفِّـ 

ــى.  ال تر�د لمحاول ــعة أن تتهاوى وتتالشـــــ ة الحوار المتواضـــــ
كما أنه �عطي فكرة واضـحة للطرف الفلسـطیني عن أسـلوب 
التعامل الذي تفضــــــــــــــله اإلدارة األمیر��ة، هو أســــــــــــــلوب ال 

ــعب على أحد تحمله وتقبله  إ�ختلف  ثنان على أن من الصــــ
 خصوصًا إذا �ان سیتكرر.

 هـــــدیـــــد اإلدارة األمیر��ـــــة بوقف الحوار معو��قى أن ت
منظمة التحر�ر الفلســــطین�ة یبدو �أنه الفیتو األمیر�ي على 
ــًا �أنه تهدید بوقف العالقة  ــالم في المنطقة، و�بدو أ�ضـ السـ
بین هـذه اإلدارة واـلدول العر�ـ�ة. ولو ســــــــــــــئـلت أي دوـلة عن 
رأیهــا في الخطوة األمیر��ــة لقــالــت ضــــــــــــــمنــًا مــا معنــاه، أنــه 

نظمة التحر�ر  ا تهدد الدولة الكبرى بوقف الحوار مع معندم
وهــل  ،فهـــل تر�ـــد منـــا أن نتفهم هـــذه الخطوة وأن نقبـــل بهـــا

�غیـب عن �ـال اإلدارة األمیر��ـة أن هـذه الخطوة هي تهـدیـد  
العر��ة التي ل�ســـــــــت في وضـــــــــع   -أولي للعالقة األمیر��ة 
ــحي على اإلطالق  ــع اأو فلنقل  ،صـــــ ــت في الوضـــــ نها ل�ســـــ

 الذي �فترض أن تكون عل�ه.
أخطر من العمل�ة الفدائ�ة هو أن  ی�قى أ�ضـًا أن ما هو

ــته مرة جدیدة و�مثل ذلك  ــرائیلي �أخذ فرصــــــــ التطرف اإلســــــــ
�إصـرار شـامیر على تأل�ف حكومة تبدو في منطلقاتها أنها 

  اإلســـتثنائ�ةأول رد على األجواء التي أحدثتها القمة العر��ة 
اد. وهـذه الحكومـة ـقد ـتذهـب �عـیدًا التي جرى عـقدهـا في �غـد

خـتارت  إالحـد اـلذي تـبدو فـ�ه تـلك القمـة أنهـا  ىإلفي تطرفهـا 
 عتدال أكثر مما ین�غي.اإل

ومرة أخرى أن تـهدـید اإلدارة األمیر�ـ�ة بوقف الحوار مع 
منظمة التحر�ر الفلسـطین�ة یبدو �أنه الفیتو تضـعه الوال�ات 

ــالم في المنطقة.  ــة الســـــــ ــًا  المتحدة على فرصـــــــ و�بدو أ�ضـــــــ
ه اإلدارة واـلدول العر�ـ�ة. �مـثاـ�ة تهـدـید بوقف العالـقة بین هـذ

ــاعرها فإن  ــراحة عن مشـــــ و�ذا �انت هذه الدول لم تعبر صـــــ
ذـلك ال �عني أن الخطوة األمیر�ـ�ة مقبوـلة أو أنهـا �مكن أن 

 تحظى �الرضى العر�ي.
ــاعر فألن اـلدول العر�ـ�ة هي التي  أمـا لمـاذا هـذه المشــــــــــــ

الـ�اب األمیر�ي. وقـبل أن تفتح   إلىلتحر�ر دفعـت �منظمـة ا
ارة األمیر�ـ�ة الـ�اب من دون أن تقول للمواقف عـنده أن اإلد

ــلة الوث�قة  یدخل �انت أوحت لكل الدول العر��ة ذات الصــــــــ
بهــا أن تضــــــــــــــغط على منظمــة التحر�ر لكي تطرق ال�ــاب 
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 األمیر�ي.  
 ولقد فعلت الدول العر��ة ما علیها..

 �ر..وتجاو�ت منظمة التحر 
و أنـها  وعـندـما جـاء دور أمیرـ�ا ـبدأت تتصــــــــــــــرف و�ـما ل

عشر�ن    حوالىتسرعت في حوار علمًا أنها تأخرت في بدئه 
ة الـفدائـ�ة  ســـــــــــــــنة، وـ�اـنت �ـما لو أنـها على موعـد مع العمل�ـ 

 ف الحوار.التي �سببها هددت بوق
تأل�ف    إلىوتحت مظلة هذا الدور ســـارع شـــامیر خلســـة 

میر��ـة غیر الود�ـة على حكومـة منســــــــــــــجمـة مع الخطوة األ
لغوا في دْفع منظمــــــة التحر�ر  اإلطالق للعرب الــــــذین �ــــــا

طرق ال�ـاب األمیر�ي. حكومـة قـد تكلف  إلىالفلســــــــــــــطین�ـة 
ــاهظ إذا هي  ــة دفع ثمن �ـ ــارت الحرب إاإلدارة األمیر��ـ ختـ

 كما هو متوقع.

 1990 )یونیو(حزیران  18 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 رب ضارة نافعة: إسرائیل إختبرت  
 ومصر نجحت في اإلخت�ار

سرائیل وتساندها الوال�ات المتحدة  إنت تتصلب عندما �ا
حدثه  ألى الواقع الذي  إنها �انت تســتند إفي هذا التصــلب، ف

ن مصـــــــــــــر خرجت أالرئ�س (الراحل) أنور الســـــــــــــادات وهو 
زاء ذلـــك ففي  إمن الســــــــــــــــاحـــة �ـــدولـــة عر��ـــة، وانـــه  نهـــائ�ـــاً 

ذا إلبنان   ىن تفعل ما تر�د. تعتدي علأســــرائیل إاعة ســــتط إ
 ىفذا هي قررت، وتعـتدي إى العراق لـتدي عرادت. تعأهي 

 ىال�من. عل ىعل ذا آزرت هذه العراق. تشـن عدواناً إسـور�ا 
دامــت الثغرة التي  ردن. تفعــل هــذا �لــه مــالیب�ــا. تجتــاح األ

 حدثها السادات قائمة. أ
ــر مكانها أوقبل  ــتعید مصــــــــــ في الجامعة العر��ة  ن تســــــــــ

ر�ما لهذا وتنتهي القط�عة بینها و�ین �عض االشـــــــــــــقاء �ان 
ن أسرائیل ومن ورائها الوال�ات المتحدة إعتقاد من جانب اإل

نتهاء �ســــــــــــتعادة العضــــــــــــو�ة و إعت�ار، لكن �عد یؤخذ في اإل
هم وهي عودة الجــامعــة العر��ــة  القط�عــة، و�عــد الخطوة األ

ى �عقد القمة العر��ة  قـضــــــــ لى القاهرة وتكر�س التقلید الذي إ
ن إبر) من العام، فوفي شــــــهر تشــــــر�ن الثاني (نوفم ســــــنو�اً 

ل�ه تضــــــــاءل ولم �عد من المنطقي أخذه إعتقاد المشــــــــار  اإل

 عت�ار. في اإل
دلى �ه  ألكن �ان البد من التأكد. وجاء التصــــر�ح الذي  

ان (یونیو)  حز�ر  12متحدث رســـــــــمي مصـــــــــري یوم الثالثاء 
 لیؤ�د ذلك.  1990

تصــــــــــــر�حات منســــــــــــو�ة   ىعل اً وهذا التصــــــــــــر�ح جاء رد
ذاعة ســــــــــــــرائیلي بثتـها اإلالج�ش اإل أرـ�انلمســــــــــــــاعـد رئ�س 

قترح فیها ســــــــــــ�اســــــــــــة إحز�ران (یونیو)  5 ســــــــــــرائیل�ة یوماإل
، وطالب �فرض المز�د من العقو�ات كثر تشـــــدداً أســـــرائیل�ة إ

بهدف ردعهم، و راضــــــي المحتلة  ألالفلســــــطینیین في ا ىعل
حداث ســــــــــــرائیلي عن معالجته ألن ینصــــــــــــرف الج�ش اإلأ«
المنطقة   يد للحرب المقبلة فســتعدانتفاضــة لكي یتفرغ لإل اإل

ن یتم تشــــــــكیل قوة عســــــــكر�ة  أالتي ال مفر منها». وطالب �
عرب أ نتفاضــة والقضــاء علیها، و حداث اإلأخاصــة لمعالجة 

یل لو حصل سرائإعلى   ن العراق س�شن حر�اً أعتقاده �إ عن  
  �اخرى، وان ســور أُ مســاعدات عســكر�ة من دول عر��ة  ىعل

خرى ستشترك في أُ عر��ة  الً ن دو أدعم العراق و   إلىستسارع 
 .  �ضاً أهذه الحرب. ولم �ست�عد مصر 

ســــــــرائیلي تصــــــــر�حاته  ر�ان اإلنهى مســــــــاعد رئ�س األأو 
الحدود  ىن تحشــــــــد قواتها علأســــــــرائیل �جب إن  إ�القول: «

حتالل ســـیناء في حال تجدد المعارك إلى  إالجنو��ة والعودة 
قف عند  ننا ســــــــــــــنإعتقد أ في الجبهة الجنو��ة. وهذه المرة ال 

 ضفاف السو�س». 
ما ما قاله المتحدث المصــــــــــري الرســــــــــمي فهو «رفض  أ

ســـــــرائیل مســـــــؤول�ة إســـــــتنكاره وتحمیل �ســـــــرائیلي و التهدید اإل
شــعال الموقف في المنطقة ودعوة المجتمع �تصــعید التوتر و 

تجاهات ى التصدي �كل قوة وصراحة لمثل هذه اإلإلالدولي  
  المخر�ة التي تستخف �مستقبل الشعوب».

وفي الرد المصـري ع�ارة حازمة �مكن وضـع الكثیر من 
ننـــــا نرفض منطق التهـــــدیـــــد ودق  إوهي « الخطوط تحتهـــــا

لى إدعو ن مـثل هـذه التصــــــــــــــر�حـات تـ أطبول الحرب ونرى 
ــاؤل عما  ــتترة ال إذا �انت تكشــــف عن إالتســ ــترات�ج�ة مســ ســ

ســــــــرائیل�ة  إخرى وتدور حول ســــــــرائیل�ة األُ تذ�عها القنوات اإل
دوان والمغـامرة �شــــــــــــــن الحرب في المنطـقة وهو عـداد للعـ اإل
ننا  إزاءه بل إو نتهاون أســـــــتخفاف إن نأخذه �أمر ال �مكن أ

 نواجهه �كل جد�ة وحزم».  
لى �ه المسؤول أدن التصر�ح الذي  أر ما  نه �قدإوهكذا ف

ــكري اإل ــرائیلي �ان یدعو العســــ نه في الوقت إلى القلق فإســــ
الشـائع «رب ضـارة    نفسـه من النوع الذي ینطبق عل�ه القول

 نافعة». 
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ما لماذا هو نافع، فألن االنســــان العر�ي الســــعید �عودة  أ
لى مكانها المتقدم في الصـــف و�القرار الذي قضـــى إمصـــر 

ــامعـــة العر��ـــة  ات القمـــة لى القـــاهرة وعقـــد مؤتمر إ�عودة الجـ
النیل،  ىالمطل عل �شــــــكل دوري في رحاب مقرها التار�خي

قتناع من جانب مصــــر  إالك ن �كون هنأ�خشــــى  كان دائماً 
ســرائیل صــادقة في مســألة الســالم، وخشــیته مشــروعة،  إن أ�

ــرائیل نفذت، قبل إألن  ــو�تها في أســ ــر عضــ ــتعید مصــ ن تســ
كثر من عــدوان أالمقــاطعــة العر��ــة لهــا،  وتنتهي الجــامعــة 

دول عر��ة ولم تتخذ مصر الموقف الذي یتسم �الحزم    ىعل
ــعر �إو�جعل  ــرائیل تشـ ــر للعرب أسـ ــ�ة العادلة ن مصـ وللقضـ

ل جْ أنها من أصــــــفقة �امب د�فید التي تبین  ول�ســــــت رهینة
 سرائیلي ول�س �المفهوم العادل. السالم �المفهوم اإل

إنحســـــرت  �ه  إلو�صـــــدور التصـــــر�ح المصـــــري المشـــــار 
نه ســـ�كون هنالك المز�د أ�بیر، وهذا �عني الخشـــ�ة إلى حد 

رائیل�ة  سن تتوقف التصر�حات اإلألى درجة  و�نحسار  من اإل
ر�ـان الـذي تعمـدت  ألرئ�س امن نوع تصــــــــــــــر�ح مســـــــــــــــاعـد 

حز�ران (یونیو)، وهــذا في حــد ذاتــه  5ســــــــــــــرائیــل بثــه یوم إ
ثیر في نفوس المصر�ین بوجه خاص  ینه توقیت مدروس أل

ــجوناً   والعرب عموماً  ــ�ة ووجدان�ة �ثیرة   شـــ ومرارة وآالما نفســـ
 دة بل ومبرحة. الحِ 

رد الفعـل المصــــــــــــــري  ن أوهي  نتـ�اهوثمـة نقطـة الفـتة لإل 
لى مصــــــر، إســــــرائیل إن نظرة أهم�ة وهو �الغ األ مراً أثبت أ

نه في أســتعادت، لم تعد �ما �انت من قبل، و �التي عادت و 
ــل ســــرائیلیون ان من األضــــوء ذلك وجد المســــؤولون اإل فضــ

ر�ان ن یتنصـــــــــلوا من تصـــــــــر�حات مســـــــــاعد رئ�س األألهم 
م الج�ش ســـ إن المتحدث �أســـرائیلي، وهذا ما حدث حیث اإل
لى مســـــاعد رئ�س  إســـــرائیلي نفى التصـــــر�حات المنســـــو�ة اإل
 وجبت صدور التصر�ح المصري. أر�ان والتي األ

ــكري اإلأوهذا النفي ال �عني  ــؤول العســ ــرائیلي  ن المســ ســ
ــدر �عـــد ألم یـــدل �ـــه بـــدلیـــل   ىســــــــــــــبوع علأن النفي صــــــــــــــ

عقاب صــــدور أ نه صــــدر في ألیها، و إالتصــــر�حات المشــــار  
ن أمحاولة لتهدئة مشــــــــاعر �ما  فيالتصــــــــر�ح المصــــــــري و 

دلى مســـــــــــاعد رئ�س  أســـــــــــرائیل، ســـــــــــواء  إن أالنفي ال �عني 
و لم یدل، ال تعمل أدلى بها أر�ان �التصـــــــــــــر�حات التي األ
نتفاضـــــة ومواجهة إلالمخطط الذي �ســـــتهدف ضـــــرب ا ىعل

القــدرة العســــــــــــــكر�ــة العر��ــة التي حــدثــت في العراق �عــدوان 
ر ة المصــــــــــــــر�ـة اـلذي عبَّ ادعتقـاد الق�ـ إ ن أعل�ـه. وهـذا معنـاه 

ســــــــرائیل�ة  ســــــــترات�ج�ة اإللى «اإلإشــــــــارة عنه التصــــــــر�ح �اإل
 عتقاد في محله. إ نما هو إالمستترة» 

لى مكانها في  إمصــر التي عادت  و�ســتهدف أ�ضــاً  ...
الجامعة والتي البد سـتسـتعید مكانتها �عودة الجامعة العر��ة  

ــدر �اإللیها واإلإ الجامعة جماع لمقر  خت�ار العر�ي الذي صـ
 .  �اً كي �كون المكان الذي تنعقد ف�ه القمة العر��ة سنو 

ــمي رداً  ــدور التصــــــــر�ح الرســــــ التصــــــــر�حات   على وصــــــ
ــالً اإل ــرائیل�ة، فضـــــ ــاالت التي عن اإل ســـــ راها الرئ�س  جأتصـــــ

میر��ة، خطوة على دارة األحســـني م�ارك على الفور مع اإل
سـتعادة المكانة وتأكید �أن مصـر التي �انت تطمئن  إطر�ق 

ســــــــــتكانة �اتت في لى رد فعلها الذي یتســــــــــم �اإلإســــــــــرائیل إ
 ىعلًا ، وان التصــر�ح الرســمي المصــري ردالماضــيصــ�غة 

ر�ان ألذ�عت منســــــو�ة لمســــــاعد رئ�س اأُ التصــــــر�حات التي 
 سرائیلي هو الحد االدنى. اإل

ــر�حات اإل إذانه أو��قى  ــرائیل�ة هي فقط  �انت التصـــــ ســـــ
�ح الرســـــمي  ن التصـــــر إســـــتكشـــــاف حق�قة موقف مصـــــر فإل

الرئیس مبارك نجحت والحمد � ن ق�ادة أالمصــــــــــري یؤ�د 
 ختبار.في اإل

 1990 حزیران (یونیو) 25 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 قراران متشابهان...  
 وآخر عر�ي   واحد أمیر�ي

تعرف اإلدارة األمیر�ـ�ة تمـام المعرـفة أن اـلدول العر�ـ�ة،  
لــدول، ال تؤ�ــد العمل�ــة ل الــدقــة نقول أكثر�ــة هــذه اومن أجْــ 

 "أبو الع�اس". إلىتها مجموعة تنتمي الفدائ�ة التي نفذَّ 
بـــل إن اإلدارة األمیر��ـــة تـــدرك تمـــام اإلدراك أنـــه حتى  

لرئ�س الفلســـــــطیني �اســـــــر عرفات ال یؤ�د تلك العمل�ة، أو ا
ل الدقة أ�ضــًا نقول، إنه ال �حبذها، وال �حبذ العمل�ة من أجْ 

معظم قادة العمل الفلســــــــــــطیني   مع الرئ�س �اســــــــــــر عرفات
 ون حول ق�ادة عرفات.فالذین یلت

ــًا �ـقدر مـا هو إ وعـدم الـتأیـید والتحبـیذ هـذا ل�س  عتراضــــــــــــ
ــىء عن أن اظ تحفُّ  ــها ناشــ ــ�ة التي تخوضــ لمعر�ة الدبلوماســ

ل تحقیق الحـد األدنى  منظمـة التحر�ر الفلســــــــــــــطینـ�ة من أجـْ
العنف تتطلب التر�یز على الوســائل الســ�اســ�ة وتْرك أعمال  

 جان�ًا وتحت إشعار آخر.
إن اإلدارة األمیر��ة تعرف �ل ذلك ومن أْجل هذا فإنها 
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التي من الرئ�س �اســـــــــــر عرفات إدانة العمل�ة  عندما تطلب 
صــــــــد�قه ورفیق نضــــــــاله أبو الع�اس لتها مجموعة تا�عة نفذَّ 

ما إحراج، أ�فإنها تكون تتعمد إحراج الرئ�س الفلســــــــطیني، و 
�ه �ان ســـیبدو طب�ع�ًا لو أن موقف  في حین أن ما تطالب

 ها.الرئ�س عرفات ع�ارة عن طالسم وألغاز �صعب فكُّ 
وصــــح�ح أن الرئ�س عرفات خســــر من القرار األمیر�ي  

ــب�ًا، إالَّ ب ــات على رغم أنه قرار مرن نســـ أن   تعلیق المفاوضـــ
اإلدارة األمیر��ـــة خســــــــــــــرت أكثر. والقول �ـــأن القرار مرن 

ــب�ًا، إالّ  ــرت أكثر. والقول �أن أن اإلدارة   نســـــ األمیر��ة خســـــ
القرار مرن نســــــــــــب�ًا على أســــــــــــاس أن إدارة الرئ�س بوش لم 
تقطع المفاوضـــــات و�نما علقتها، وهي فعلت بذلك ما �جوز  

الدیبلوماســــ�ة،  ةغلب ســــفیر �الحتجاج أو ســــحْ إعت�اره حالة إ 
ــب�ه العر�ي، على  أو أنها �التعلیق أ�قت، �ما نقول في التشـــ

 رة معاو�ة.شع
خذ عن قناعة  تُ إثمة تســــــــــاؤل: هل أن القرار األمیر�ي و 

 ؟أو نت�جة ضغوط 
قناعة وال �ســـــــــــــــبب  الوالرد على ذلك هو أنه ل�س نت�جة 

ــغوط  ــط ظروف تعرف ��ف  القرارو�نما جاء ،  الضـــــــــــ وســـــــــــ
ن�اب�ة في الوال�ات  إنتخا�اتتســـــتفید منها إســـــرائیل. فهنالك 

ــاً  ــاب�ع. وهنالك أ�ضـ جزئ�ة   نتخا�اتإ المتحدة �عد �ضـــعة أسـ
 لعضــــــــــــو�ة مجلس الشــــــــــــیوخ. وســــــــــــط هذه الظروف تحدث  
المزایدات من قبل المرشـــحین. وتعرف إســـرائیل ��ف تضـــع 
الشــــــروط وتبتز المرشــــــحین للحصــــــول على أكثر الطل�ات. 
 ومثــل هــذا األمر لم �حــدث فجــأة و�نمــا خطط لــه شـــــــــــــــامیر

خـاتمـة  إلىنتخـاب�ـة ســــــــــــــلفـًا، �معنى أنـه ترك هـذه الورقـة اإل
ســــــــــــــتعملهـــا �ـــالحـــذاقـــة التي یتقنهـــا الیهودي إالمطـــاف وقـــد 

 الشاطر.
ــاؤل آخر: ألم �كن في  ــتطاعة اإلدارة كذلك ثمة تســـــ إســـــ

 عتماد خطوة أقل ضررًا؟األمیر��ة إ 
ســــــتطاعتها ولكنها لم تفعل. في  إوالرد على ذلك أن في 

بیل المثال ال الحصـــر، أن تتخذ موقفًا ســـتطاعتها، على ســـ إ
علیق المفاوضـــــــات. وز�ادة  �كون أكثر من التنب�ه وأقل من ت

ســــــــــــــتطـاعتهـا أن إـنه �ـان في افي التوضــــــــــــــ�ح �مكن القول 
تصـــــدر ب�انًا ســـــواء في واشـــــنطن أو من خالل الســـــفارة في 

تهـا  تونس یتضــــــــــــــمن مـا معـناه، أن العملـ�ة الـفدائـ�ة التي نـفذَّ 
دها أبو الع�اس من شــــــــــأنها أن تســــــــــبب  المجموعة التي �قو 

ــة للحوار الـــدائر بین الوال�ـــاتإن المتحـــدة ومنظمـــة  تكـــاســــــــــــــ
التحر�ر، �مـا أنـه في حـال تكررت هـذه العمل�ـة ســــــــــــــینقطع  

ــالم. ومثل   الحوار ــاعي الســ ــة طیِّ�ة على مســ ــ�ع فرصــ وتضــ

ــیلقي على  هذا الكالم ــیبدو أنه �مثا�ة إنذار، و�ان سـ �ان سـ
ـ�ة �برى و�ـاـنت هـذه ـبدورهـا  كـاهـل الرئ�س عرـفات مســــــــــــــؤول

ة أبو الع�اس ذ هذه العمل�ل أال ینفِّ ســـــتجعله �ضـــــغط من أجْ 
 وغیره، و�الذات أبو الع�اس.

ــأـلة  ولكن مع ـ�الغ األســــــــــــــف تعـامـلت اإلدارة مع المســــــــــــ
حتجازهم  إســـــتهدفت أشـــــخاصـــــًا أمیر�یین تم إو�أنما العمل�ة  

تكون أكثر �كثیر مما خســرت كرهائن. و�ســبب تعاملها هذا 
نط�اع الذي نشــــــــأ عن خســــــــر الرئ�س عرفات. خســــــــرت اإل

ة الرئ�س بوش بینهم وز�ر  تصــــــــــر�حات لمســــــــــؤولین في إدار 
ســـــــــــتقبلها الرأي العام العر�ي ب�عض  إخارجیته ج�مس ب�كر 

ألن فیها رائحة إنصـاف. وخسـرت المصـداق�ة التي  اإلرت�اح
ــك اإلدارة.  ــدى تلـ ــا لـ ــاد المواطن العر�ي �شــــــــــــــعر بتوافرهـ كـ

 الُحْكمأهم �كثیر، وهو أنها جعلت رؤوس  وخســـــــــرت ما هو
ــحاب  ــرائیل تكبر فیزداد أصـــــــ ــل�اً هذه الرؤوس في إســـــــ  تصـــــــ

 الُحْكموعنــادًا بینمــا المطلوب المز�ــد من المرونــة من ذلــك 
 تتساوى مع المرونة العر��ة النسب�ة.  

ــة �قرار تعلیق الحوار  �لىو  ــك إن اإلدارة األمیر��ــــ ذلــــ
ــدقائها في  ــببت ب�عض الحرج ألصـــ إذا  العالم العر�ي إالَّ تســـ

ء الذین كانت بهذا القرار ترد أ�ضــــــــــًا على هؤالء األصــــــــــدقا
 �تخاذكانوا ضــمن اإلجماع عند مناقشــة الموقف األمیر�ي و 

قرارات وتوصـــــ�ات ضـــــد هذا الموقف هي غیر تلك التي تم  
 إدراجها في الب�ان الختامي.

ــه المرء هو أن تكون الخطوة  ــأملــــ ــذي �ــــ و��قى أن الــــ
 مجرد سحا�ة ثقیلة وتزول. األمیر��ة

عقـــد  إلىأمـــا مـــا �ـــان المرء �ـــأملـــه فهو لو أن الـــدعوة 
ــاعاإل ــة العرب في تونس   جتمــــ ــارج�ــــ ــارئ لوزراء الخــــ الطــــ

لمناقشـــــــــة القرار األمیر�ي أتت من طرف غیر المنظمة بل 
قتر�ت من الســــــــــرب إوتحدیدًا من ســــــــــور�ا ألنها بذلك تكون 

ت القمــــة العر��ــــة  نعقــــدإد ف�ــــه عنــــدمــــا العر�ي التي لم تغرِّ 
في �غداد. ولو أن الدعوة جاءت منها أو من  اإلســــــــــــــتثنائ�ة

أي دولة عر��ة ول�س من دولة فلســــــــــطین لكان وقعها أكثر 
 أثیرًا على أهل القرار األمیر�ي.ت

إخواننا قادة العمل الفلســــــــــــطیني فإن ما  إلىو�النســــــــــــ�ة 
�مكن قوله في ظل المعر�ة الســ�اســ�ة فإن أي عمل�ة فدائ�ة  

في حـــــال أنهـــــا ألحقـــــت  تكون مبررة على اإلطالق إالّ ال 
عســـــكر�ة إســـــرائیل�ة. وال تكون مبررة  األذى ال�الغ في مواقع  

عتدال أ�ضــــًا إال إذا هي جعلت إســــرائیل تمیل قلیًال نحو اإل
عتماد أســــــلوب الضــــــغط  إ وتمیل الوال�ات المتحدة �ثیرًا نحو 

ــرائیل. و�ذلك تندفع خطوات ا ــاوة على إســ لحوار الكثیر القســ
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 األمام. إلىالفلسطیني  -األمیر�ي 
أن یتجـاوز الـذي  ی�قى أ�ضـــــــــــــــًا أن الحـدیـث اآلن �جـب

مفروض أن �حدث مســـــــتقبًال. ومنذ اآلن هو ما  إلى�حدث 
ل إسقاط قرار تعلیق الحوار األمیر�ي  علینا أن نعمل من أجْ 

مع المنظمـــة الـــذي ال نتمنى أن �طول على طر�قـــة القرار 
ة مصــر في الجامعة العر��ة، والذي العر�ي �إســقاط عضــو�

لعر��ــة على قرار �عزز هــذا التمني أن معظم ردود الفعــل ا
عتبرت القرار إ تعلیق الحوار �ــــانــــت متــــأن�ــــة، �معنى أنهــــا 

ــتحَ  ــاح مجرد "أمر غیر مســــــ ب" ول�س "مكروهًا" ر�ما لإلفســــــ
 في المجال أمام تراجع اإلدارة األمیر��ة.

ل أن ســــتنشــــط إســــرائیل من أجْ  نتفاضــــةاإلوفي تواصــــل  
قًا حیث إن مثل  الفلســــــــــــــطیني معلَّ  -ی�قى الحوار األمیر�ي 

ل المواجهـة مع رمـاة الحجـارة،  ذه الحـالـة تت�ح لهـا أن تحوِّ هـ 
عـدوان ینهي األمـل  إلىوهي مواجهـة ال رصـــــــــــــــاص فیهـا، 

واـلذین  ،ة الراكـدةیر حجـارتهم ال�ح حر�ـت المعقود على اـلذین
 وس القاتمة.زرعوا اآلمال في النف

 1990) یولیو(تموز 2 –لندن ". التضامن" مجلة

     

 نفط... سالحًا فعاالً ل أن �كون المن أجْ 

ــمع المواطن العر�ي �أن حقوًال جدیدة للنفط تم   عندما �سـ
 طمئنان أكثر من قبل.كتشافها فإنه �شعر �اإلإ

كتشـــــــــــــاف �عني أن فهو إذا �ان من دولة نفط�ة فإن اإل
 والمال�ة الطارئة على أه�ة أن تزول. قتصاد�ةاإلالمشاكل 

�ـة فـإن و�ذا �ـان هـذا المواطن من دولـة عر��ـة ســــــــــــــ�ـاح
كتشـاف �عني أن إق�اًال ملحوظًا على السـ�احة من جانب  اإل

 األشقاء الخل�جیین س�حدث مستقبًال.
أمـــا إذا �ـــان هـــذا المواطن من الـــدول الواقعـــة في حزام  

كتشــــــــــــــــاف �عني أن �عض المطـــالـــب العر�ي فـــإن اإلالفقر 
ــَّ  ــا تتحقق ألن المؤجــ ــانــــب الحكومــــة ر�مــ ل تنفیــــذهــــا من جــ

األشـــــــــــقاء النفطیین وتعود بوعود  الحكومة ســـــــــــتطرق أبواب
 �ة من شأن اإل�فاء بها فك الضیق أو �عضه.طیِّ 

ــمع المواطن أن حقوًال جدیدة للنفط تم   هذا �حدث إذا ســـــ
ــمع إ ــافها. أما إذا هو ســ ــعار النفط كتشــ رتفعت فإنه إ�أن أســ

نتعاش ســــــ�حل  أســــــعد حاًال، ألن معنى ذلك أن اإل ســــــ�كون 
ــًا أن زدهـ اإل إلىمحـل الر�ود وهـذا یؤدي  ار. ومعـناه أ�ضــــــــــــ

�ــاإلمكــان وضــــــــــــــع برنــامج للع�ش المهني ولتطو�ر الحــالــة 
 في العائلة الواحدة. �ةجتماعاإل

ــا ینطبق على المواطن العر�ي النفطي ینطبق على  ومـ
ــذلــــك المو  اطن العر�ي غیر النفطي المتوســــــــــــــط الحــــال و�ــ

المواطن العر�ي التي شـــــــــاءت الظروف أن یتواجد في حزام  
 الفقر.

مجــال تعــداد الفوائــد التي تنجم عن الجــانــب   ول�س هنــا
الســــــــــــــــار من أخ�ــار النفط فهي �ثیرة حیــث هنــالــك تــأمین  

ــدولـــة إ ــة المتطورة والـ ــدولـ ــة والـ ــة القو�ـ ــدولـ ــاء الـ ــات بنـ ــاجـ حت�ـ
 الواعدة.

في مجـال الحـدیـث عن مفـاجـآت النفط و��ف هنـا لكننـا 
أن هــذه المفــاجــآت �ــاتــت مثــل الزلزال الــذي �حــدث أح�ــانــًا 

 سس في أقل تقدیر.و قائم أو یزعزع األُ فیدمر ما ه
وعـندمـا �قول ذـلك وز�ر النفط العراقي قـبل أـ�ام إن بالده 

لتزام الـدول إتخســــــــــــــر مل�ــار دوالر ســــــــــــــنو�ـًا في حـال عـدم 
ق عل�ه، فعلینا أن �عضـها �سـقف اإلنتاج المتفَ األعضـاء أو 

لتزام مع نتصــــــــــــــور حجم الخســــــــــــــائر إذا تزامن أمر عدم اإل
 نخفاض األسعار.�إضر�ة أخرى تتعلق 

ضـــــــــــــطراب في  وهي أن اإل نت�اهوثمة مســـــــــــــألة الفتة لإل 
ستفادة  السوق النفطي بدأ لمجرد أن قررت الدول المنتجة اإل

أقصــــــــى حد. وهو بدأ في ســــــــ�اق حرب   إلىمن ثروة النفط 
ــا التر�یز على أن عمر النفط العر�ي  نفســــــــــــــ�ــــة جرى فیهــ

ــتخ ــد من ذلك هو جعل الدول النفط�ة تسـ ــیر، والقصـ رج  قصـ
 النفط �كم�ات وفیرة ما دام العمل س�كون قصیرًا.

ومن المؤ�د أن الحرب النفســـــــــــ�ة التي نشـــــــــــیر إلیها لن 
وســــــــــــــتكون هنــالــك جبهــات �ثیرة یتم فتحهــا بهــدف  تتوقف، 

إجهـاض أي محـاوـلة جـادة لتوظ�ف ثروة النفط في أي دوـلة 
 من الدول المنتجة المنضو�ة تحت لواء منظمة "أو��ك".

لم �حـدث أن �ـانـت األنظـار موجهـة نحو ذلـك إنـه  �لىو 
ــهر،  ــعة أشــــ الدول العر��ة النفط�ة �ما هي موجهة منذ �ضــــ

وض الوطني والقومي التي بــدأت لن وذلــك ألن مرحلــة النه
بثروة النفط وتوظ�ف هذه الثروة في ســــــــــبیل    تبلغ غایتها إالّ 

 ستكمال المرحلة المشار إلیها. إ
ــاندة  عتإ ن �عض الدول  ا اإلفتراضبل قد �جوز  ادت مسـ

ــد هذا الهدف العر�ي أو  ــرائیل في العمل�ات العدوان�ة ضــ إســ
سرائیل أن تفعل ذاك، والتي لم �عد في وسعها وال في وسع إ

فْتح ثغرات في جبهـة النفط ألنهـا األكثر  إلىذلـك، قـد تلجـأ 
ــ�ة إلیها. وعندما تكون هنالك دولة مثل العراق  �ســـــــرًا �النســـــ

ــر في حال عدم  ــها    لتزام الدولإتخســــــ ــاء أو �عضــــــ األعضــــــ
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ــنو�ًا لتبین لنا ��ف أن مثل  ــقف اإلنتاج مل�ار دوالر ســـــ �ســـــ
ــاعف ور�ما ــارة �مكن أن تتضـ زداد عدد إأكثر إذا   هذه الخسـ

نخفـاض  إغیر الملتزمین �ســــــــــــــقف اإلنتـاج وتزامن مع ذلـك 
ــارة  ــ�ح الخســـــ ــعار. وفي مثل هذه الحالة تصـــــ حاد في األســـــ

الصــــــــــــــعــب  �حجم عــدوان من نوع العــدوان الــذي �ــات من
 تنفیذه.

من هنا فإن األمن القومي لدى منظمة األو��ك ســــ�كون  
ًا إجتماعه المنظمة هذ  إلىمهددًا إذا لم تعقد الدول المنتس�ة 

ــراحة  ــة األمور �كل الصـــ ــتوى القمة تتم ف�ه مناقشـــ على مســـ
لتزامًا دق�قًا  إلتزام �ه المطلو�ة و�نتهي بوضـــــــــع میثاق یتم اإل

أننا في هذه المجلة �نا في   لىإومســـــــــؤوًال. وت�قى اإلشـــــــــارة 
ــالقرار یراناإل الُحْكمأعقــــاب قبول  ــا في  598ي �ــ ــد دعونــ قــ

دول األو��ــــك تضــــــــــــــع الحــــل عقــــد قمــــة لــــ  إلى 1/8/1988
 .�یرانالمضمون للسالم بین العراق و 

ل و�ذا �انت الدعوة في حینه بدت ضــرور�ة فقط من أجْ 
ات  فإنها، في ضــــــــوء التطور   �یرانإنهاء الحرب بین العراق و 

الراهنــــة في المنطقــــة وأبرزهــــا األمن القومي المهــــدد، ت�قى  
ي  یراناإل  الُحْكمتعد إبأكثر من ضــــــرور�ة خصــــــوصــــــًا �عدما 

ــدد و�ات على أه�ة أن �مارس المرونة التي  قلیًال عن التشــــــ
 ال بد منها.

�ة للقاء ی�قى أ�ضــًا أن مثل هذه القمة تشــكل أرضــ�ة طیِّ 
امـصــــــ ن الرئ�ســـــــیْ  نجاني الذي یتم  حســـــــین وهاشـــــــمي رفـســــــ  دَّ

التحضــــــــــــیر إلنجازه، هذا إذا �انت هنالك معوقات تعترض  
نتائج �الغة  إلى�ما أن هذه القمة سـتفضـي   عقد هذا اللقاء.

األهم�ــة وســــــــــــــتكون قمــة نــاجحــة مئــة في المئــة إذا تم عقــد 
ها، ناجحة على صـــعید جعل النفط ســـالحًا  إنعقاداللقاء قبل 

 س موجهًا ضد صدورهم.بید أصحا�ه ول�
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 غور�اتشوف �أكل الحصرم... 
 والفنلندیون �ضرسون 

ل في الوقت الذي تنشـــــــــــــط الدولة في إســـــــــــــرائیل من أجْ 
توطین المهاجر�ن من الیهود الســـــوف�ات نجد أنفســـــنا �عرب  
مــذهولین من موقف إتخــذتــه فنلنــدا في شــــــــــــــــأن مســــــــــــــــألــة 

 المهاجر�ن هؤالء.
أنفســـــنا نتســـــاءل: ما الذي �جعل دولة مثل  �ضـــــًا أونجد 

فنلندا تزج نفسها في مسألة ل�ست لمصلحتها على اإلطالق  
 ؟وتقوم بدور عدائي للعرب من دون إستثناء

وافـقت فنلـندا على أن تكون أراضــــــــــــــیهـا نقطـة عبور  لـقد 
ألولئــك المهــاجر�ن. وفي ضــــــــــــــوء ذلــك فــإن طــائرات العــال 

ــتقوم �أر�ع رحالت ــرائیل�ة ســـــ ــبوع�ًا تنطلق من تل  اإلســـــ أســـــ
فنلنـدا وتنقـل المهـاجر�ن الیهود اآلتین من اإلتحـاد  إلىأبیـب 

الســـــوف�اتي. ومن المتوقع أن �صـــــل عدد الذین ســـــیتم نقلهم  
 ألف یهودي. 165 إلى 1990ة العام مع نها�

وحـدهـا من دون �ق�ـة الـدول األورو��ـة تفعـل فنلنـدا ذلـك 
ــمعة طیِّ�ة لدى العرب عمومًا.  فالعرب ال وتضـــــــــــــحي �ســـــــــــ

ــوى أنها الدولة األورو��ة العاقلة.  �عرفون عن هذه الدولة ســـ
والعرب یــــذ�رون �ــــالخیر رئ�س الراحــــل ��كونین الــــذي لم 

ولي موقفًا �مكن أن �ســـــــــبب  �ســـــــــجل في زمن الصـــــــــراع الد
ــًا  ــ�ة العر��ة تذ�ر �الخیر أ�ضــــــ إزعاجًا للعرب. والدیبلوماســــــ

ك ضـمن قاعدة وز�ر الخارج�ة السـابق �افو فارنن الذي تحر 
 العر��ة. -التوازن وأدرك دقة العالقة الفنلند�ة 

ــانـــت فنلنـــدا في نظر العرب  وفي مرحلـــة من مراحـــل �ـ
یهودي    -فلسطیني   الدولة التي �مكن أن تكون ساحة حوار

 ص�غة حل عاقل �سانده الشرق والغرب. إلىینتهي 
لكن الــذي حــدث فجــأة هو أن فنلنــدا إختــارت أن تكون 

في الخاصـــرة العر��ة فتوافق على أن تكون  بدل ذلك شـــو�ة
المحطـة التي یتجمع فیهـا الیهود، وهـذا أمر لم تفعلـه الـدول 

ــأنًا �كثیر من فنلندا، �ما لم تفعله  دول  األورو��ة األقوى شــ
ذات توجه مشـــــــا�ه للتوجه الفنلندني وذات ظروف مشـــــــابهة  

 حد ما لظروف فنلندا مثل النمسا والیونان. إلى
هیون�ة تأثیر على القرار الفنلندي و�انت  ولو �ان للـصــــــــ 

هنالك جال�ة یهود�ة �برى تتحكم �صـــــانعي هذا القرار لكان 
ــا الحكو  مــــــة من الممكن فهم دوافع الخطوة التي إتخــــــذتهــــ

الفنلند�ة. لكن الیهود غیر مؤثر�ن على اإلطالق في فنلندا، 
بل ان هـنالك �عض الیهود من أصــــــــــــــل فنلـندي �ق�مون في 

هم شــــأن إقتصــــادي غیر متوافر لیهود فنلندا. دول أورو��ة ل
أكثر من منصــــب    إلىولم �حدث أن وصــــل یهودي فنلندي 

سـفیر ونعني �ه ماكس جاكسـبون الذي شـغل منصـب سـفیر  
 ا لدى األمم المتحدة وهو أصًال �اتب.فنلند

و�حتار المرء في تفســــــیر الخطوة التي إتخذتها الحكومة 
 الفنلند�ة.
مشـــــاعر إنســـــان�ة ول�س في    نها مســـــألة ناتجة عنأهل 
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تار�خ الدول، و�الذات التي تعتمد ســ�اســة متوازنة، ما �شــیر  
ل عمل أن هذه الدول تضـحي �طمأنینة شـعو�ها من أجْ   إلى

 إنساني.
ــراع داخل�ة ول�س في فنلندا ما أهل  و  نها نت�جة لع�ة صـــــ

ــیر  ــلت  إلى�شــــــ ــراعات وصــــــ الحد الذي �مكن  إلىأن الصــــــ
هي في النهـاـ�ة �مـثاـ�ة لغم بین  للحكومـة اإلـقدام على خطوة 

یدي أي من فرقاء الصراع أكثر منها ورقة یر�ح َمن �ضعها  
 على الطاولة؟

ــاـ�ات ـقائمـة على األرـقام واأوهـل  لعواـئد نهـا نت�جـة حســــــــــــ
المجزئة وذلك على أساس أن الرئ�س الفنلندي �و�فستو هو 

 قتصاد أوًال وثان�ًا ثم رجل س�اسة �عد ذلك؟إرجل 
ة الغاز ال �قدر على حلها ســــــــــــوى رئ�س  نت�ج هاوهل أن

 الحكومة هاري هولكري ووز�ر الخارج�ة �اسیوى؟
إنها �التأكید نت�جة أمر أســـــــــــاســـــــــــي قد �كون مز�جًا من 

أوردناها، وقد �كون هذا األمر هو فقط �ســـــبب  األمور التي 
ــوف�اتي غور�اتشـــــوف على  ــه الزع�م الســـ ضـــــغط هائل مارســـ

ل فنلندا �مثا�ة المشـجب  المسـؤولین الفنلندیین �حیث إنه جع
الــذي �علق عل�ــه أخطــاء قرار إتخــذه �ــالموافقــة على هجرة  
الیهود من اإلتحاد السوف�اتي، أو بوصف آخر، �مثا�ة فلتر 

ــوف�اتي  �خفف من ـضـــــــ  ــدید من اإلتحاد الســــــ یق العرب الشــــــ
ــة الن�كوتین. ولكن  ــدخن �م�ــ ــا �خفف الفلتر على المــ مثلمــ

دامــت الكم�ــة في مــاذا ســــــــــــــ�خفف الفلتر على المــدخن مــا 
ــتخفف الخطوة الفنلند�ة ما  األصــــل �ثیرة الضــــرر، وماذا ســ
دام القرار الســــــــوف�اتي أصــــــــًال في شــــــــأن الهجرة هو �مثا�ة  

 -لفلســـــــــــطین�ة و�العالقات العر��ة كارثة لحقت �القضـــــــــــ�ة ا
 السوف�ات�ة التار�خ�ة.

وعندما نفترض وجود العنصـــــــر الســـــــوف�اتي في الخطوة  
جعــل منطقــة لیبرانتــا، التي ت�عــد  الفنلنــد�ــة التي تقضــــــــــــــي �

 حوالىثالثمئة �یلومتر عن العاصمة هلسنكي وت�عد    حوالى
ثالثین �یلومترًا عن المنــاطق المحــاذ�ــة للحــدود مع اإلتحــاد 
الســـوف�اتي، نقطة تجمُّع للمهاجر�ن الیهود الســـوف�ات، فعلى 
أســــــاس أن الوطأة الســــــوف�ات�ة ما زالت شــــــدیدة على فنلندا. 

لمســـــؤولون الفنلندیون عندما إســـــتصـــــلحوا مطارًا وخیرًا فعل ا
ول "العال" قد�مًا في المنطق لكي تحط ف�ه طائرات أســــــــــــــط 

تنقل عشــــــــرات األلوف من المهاجر�ن ـســـــــ اإلســــــــرائیل�ة التي 
تل أبیب ألنهم بذلك أ�قوا على مطار هلســـــــــــنكي   إلىهؤالء  

 �عیدًا عن المخاطر والمشاكل.
الخطوة الفنلند�ة   والقول �أن اإلتحاد الســــوف�اتي هو وراء

أنه �ان دائمًا صاحب تأثیر على القرار الفنلندي.    إلى�عود 

ــ�ة �ان التأثیر  ــرة" المار�ســــ وفي الماضــــــي أ�ام حكم "ق�اصــــ
ــوف  ــول غور�اتشــــــــ  إلىكبیرًا. و�ات هنالك إعتقاد �عد وصــــــــ

ار�ســــي، �أن ، ثم �عدما بدأ �عید النظر في التوجه المالُحْكم
ا ســــــــینحســــــــر �حیث تملك هذه  تأثیر الســــــــوف�اتي على فنلند

ــبها لكن ذلك لم �حدث   ،الدولة حر�ة إتخاذ القرار الذي یناســ
مع األسـف و�قیت فنلندا هي الدولة التي لإلتحاد السـوف�اتي  
التأثیر الكبیر علیها. و�ن �ان هذا التأثیر مســــــــــــتترًا. بل إن 

ــوف�اتي وفي ظل ق�ادة غور�اتشـــــوف على  تأثیر اإلتحاد الســـ
ــ�ه في  الســــــــــوري على   الُحْكم�عض جوان�ه تأثیر فنلندا �شــــــــ

 لبنان. 
وقــد �كون إعتمــاد فنلنــدا على النفط �ــأتیهــا من اإلتحــاد 
السـوف�اتي هو السـبب، خصـوصـًا أن دیونًا �ثیرة على فنلندا 

عدم تســدید ثمن �م�ات النفط، �ذلك قد �كون  نت�جةنشــأت 
ــیبها الذي أصـــــاب الســـــبب مخاوفها التقلی د�ة من أن ال �صـــ

 تان ومن قبلها دوًال �ثیرة في أورو�ا.أفغانس
وثمة َمن یتسـاءل: ولماذا ال تكون اإلدارة األمیر��ة هي  

والرد على ذلك هو أنه  .الجهة التي ضـــــــــــــغطت على فنلندا
عنــدمـا �كون في إســــــــــــــتطــاعـة هـذه اإلدارة الضــــــــــــــغط على 

ص�ًا أن �ضغط  غور�اتشوف نفسه، فلماذا ال تطلب منه شخ
ــدل أن تضــــــــــــــغط وهي تترك في ــدي   بـ نفس المواطن الفنلنـ

شـعورًا غیر طیِّب على اإلطالق إزاء الوال�ات المتحدة ألنها 
ــاجعه  ــأنه أن �قض مضـــــــــ ورطته في أمر ال یر�ده ومن شـــــــــ

 و�شكك في ح�اده.
ی�قى أننــا عنــدمــا نكتــب ذلــك نتمنى على الحكومــة في  

وة التي أقـدمـت علیهـا فنلنـدا أن تـأخـذ في اإلعت�ـار أن الخط 
طالق فلن �خفف من خطورتهــا أن ل�ســـــــــــــــت ود�ــة على اإل

ــرائیل تعهدت لها �أن المهاجر�ن لن اتقول الحكومة   ن إســـــــــــ
 �ستوطنوا في األراضي المحتلة.

وقبل أن �صــــدر هذا التعهد قال المســــؤولون الســــوف�ات 
�نا �عرب لم نســـــــتقبل    ذاكالمًا مماثًال ولم �صـــــــدقه أحد. و�

�الم  فك�ف نســـــتقبل  ،مة الســـــوف�ات�ة �مصـــــداق�ةكالم الحكو 
 الحكومة الفنلند�ة؟

ثم إن إســــــــــرائیل ال تحترم قرارات األمم المتحدة وترفض  
كل مشــار�ع الســالم، ��ف ســتحترم التقید �أن ال یتم توطین  
المهاجر�ن الیهود السـوف�ات في األراضـي المحتلة. و�عد أن 

ا�ة سوف�ات�ة  تل أبیب، هل ستكون هناك رق  إلى�صل هؤالء  
الء، وهل ســــــیتولى الطرفان إعادة أو فنلند�ة على توطین هؤ 

 حیث أتوا؟ إلىملیون مهاجر  حوالى
ــا نقول   ــدمــ ــا هو اوعنــ ــة. مــ ــذه الخطوة غیر فرد�ــ ن هــ
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 المطلوب من فنلندا؟
إن تجمید عمل�ة التســــــــــــــفیر مســــــــــــــألة ضــــــــــــــرور�ة جدًا،  
وضـــــــروري أ�ضـــــــًا التشـــــــاور في شـــــــأنها مع الرئ�س �اســـــــر  

تر�طـها   خرى الدرجة األولى ومع أطراف عر��ة أُ  عرفات في
مثل الملك حســـین الذي قام بز�ارة   ،�فنلندا أواصـــر الصـــداقة

إلیهـا، ومثـل المغرب اـلذي �ســــــــــــــتفیـد من عوائـد الســــــــــــــ�ـاحـة 
ــتفید من �عض التســـــــــــــهیالت   الفنلند�ة ومصـــــــــــــر التي تســـــــــــ
اإلقتصــــاد�ة الفنلند�ة. علمًا �أن هذه التســــهیالت ال تتجاوز  

 ملیون دوالر. 25ن فنلندي أي ما �ساوي المئة ملیو 
ولكن التشــــــــــــــاور مع الرئ�س ـ�اســــــــــــــر عرـفات هو األهم 
خصـــوصـــًا أن الرئ�س الفلســـطیني یذ�ر �الخیر الز�ارة التي 

فنلنـدا وعومـل خاللهـا و�ـأنـه رئ�س   إلىســــــــــــــبق أن قـام بهـا 
 دولة �برى.

والتشــــــــــــــاور مهم جدًا ألن هناك عناصــــــــــــــر �ثیرة داخل 
فلسـطین    إلىأن �ل مهاجر سـ�أتي الصـف الفلسـطیني ترى 

ــها. �ما أن معناه أ ــیتم طردها من أرضـــــــ ن عائلة عر��ة ســـــــ
هنــالــك اإلتجــاه العر�ي التي تمــت بلورة مالمحــه في القمــة 

  ،العر��ة اإلسـتثنائ�ة التي جرى عقدها قبل شـهرْ�ن في �غداد
والذي یرى أن مســــــــألة المهاجر�ن الیهود اآلتین من اإلتحاد 

األمن  إلى�مثا�ة ســــهم حاد یتم توجیهه الســــوف�اتي ســــ�كون 
 المصیر العر�ي. �لىالقومي بل و 

وتكرارًا إن الرئ�س غور�اتشــــــــــوف أكل الحصــــــــــرم عندما  
جعل من فنلندا الحلقة األكثر ضـــــــــعفًا أمام الدب الروســـــــــي 

 وجعل الفنلندیون �ضرسون.  
ن الن�ـة  ومـا زال أمـام الحكومـة الفنلنـد�ـة أن تؤ�ـد ُحســــــــــــــْ

 من السهل التمییز بین الشر والخیر.و�حیث ال �عود 
األخوة  إلىفنلنــدا، أمــا �ــالنســــــــــــــ�ــة  إلىالنســــــــــــــ�ــة هــذا �ــ 

ــه یتمنى علیهم األخذ في  ــطینیین فإن المرء �جد نفســـــ الفلســـــ
اإلعت�ار أن فنلندا دولة تفهمت ظروف قضـــــــــا�انا وأهملناها 

و�ان  ،كثیرًا في الماضــــي فلم تشــــملها اإلســــتثمارات العر��ة
لـفادحـة. ـ�ذـلك �جـد المرء نفســــــــــــــه یتمنى  ذـلك من األخطـاء ا

ــل وترك الطرف  لألخو  ة الفلســــــــــــــطینیین الكثیر من التعقـــــ
اإلســـــرائیلي یرتكب الحماقات بدًال من عمل غیر محســـــوب  
�قـــدم عل�ـــه أحـــدهم فال �عود الرأي العـــام الفنلنـــدي متحفظـــًا  
على حكومتــه ألنهــا وافقــت على أن تكون طرفــًا في عمل�ــة 

ا قـد تكون خطیرة وتحمـل في غیر نظ�فـة فضــــــــــــــًال عن أنهـ 
ل�ــالغ للمواطنین الفنلنــدیین الــذین ال یر�ــدون  ط�ــاتهــا األذى ا

 للتوازن أن یتأثر وال لظاهرة العنف أن تطرق أبواب بالدهم.
ــات  ــابهم القلق من عمل�ـ ــدیین ینتـ ــا نرى أن الفنلنـ ــدمـ وعنـ

إســــــــــتعراضــــــــــ�ة تجري في اإلتحاد الســــــــــوف�اتي وتســــــــــتهدف  
ــ�ة على الخط  ــاءل: ��ف الطائرات الروســـ وط الداخل�ة، نتســـ

ــ�كون حالهم إذ ــتفاقوا ذات یوم على أعمال أكثر حدة ســ ا إســ
 وأكثر أذى؟

 نهم لن �كونوا ممتنین وال راضین على اإلطالق؟إ
 ووحدها حكومتهم هي حتى إشعار آخر، السبب.

ومثلـما أن حكومتهم هي وحدها الســـــــــــــــبب، فإنـها وحدهـا  
ن الســــهل إطفاؤه  القادرة على أن تحاصــــر حر�قًا لن �كون م

لم �عد الرئ�س عرفات من ز�ارة    خصوصًا إذا  ،إذا هو إندلع
 موسكو وهو ممتن.  إلىس�قوم بها قر��ًا 

ــدث في  ــآت والتطورات التي تحـ ــاجـ ــل المفـ وعلى رغم �ـ
اإلتحاد الســـــــــوف�اتي فإن الرئ�س غور�اتشـــــــــوف ما زال قادرًا 
ــا�ا العالقة مثل  على أن �جعل زواره، و�الذات رموز القضــــــــــ

 القض�ة الفلسطین�ة، ممتنین.

 1990) یولیو(موز ت 16 –لندن ". نالتضام" مجلة

     

 الط�خ على نار هادئة: من أمیر�ا  
 �یران العراق و  إلىوالصین 

ي �عیـدًا. وفي أي لحظـة  یراناإل -لم �عـد اللقـاء العراقي 
�مكن أن تبـث وســـــــــــــــائـل اإلعالم الـدول�ـة الن�ـأ الـذي ینتظره  

امالعالم وهو أن الرئ�ســْین  حســین وهاشــمي رفســنجاني   صــدَّ
من و تق�ا وتصـــافحا وتحادثا في صـــ�غة وفاق قابل للتطور لإ

شأنه أن �ساعد على إزالة �عض الندوب الناشئة عن جروح 
 الحرب وما أكثرها.

ــیتم  وقبل أن ت ــدر المؤشـــرات التي توحي �أن اللقاء سـ صـ
عتـقاد ـلدى ال�عض ـ�أن مـثل هـذا اللـقاء لن یتم. إ كـان هـناـلك 

عتمــاده لتــذلیــل إ  ئــة الــذي تمیومن هنــا أهم�ــة أســــــــــــــلوب الته
 العق�ات وتقر�ب المسافات التي تفصل بین نقطة اللقاء.

وهذا األســلوب هو حســب التعبیر التقلیدي (الط�خ على 
لقــد نجح الــذي أخــذ على عــاتقــه األمر في نــار هــادئــة). و 

إنجـاز الكثیر وـ�دا أســــــــــــــلوـ�ه هـذا مـثل األســــــــــــــلوب اـلذي تم 
ندما نتذ�ر  الصـیني. وع -عتماده لتحقیق الوفاق األمیر�ي إ 

ردود الفعـل الصــــــــــــــینـ�ة، قـبل أن تتحقق الخطوة األولى عن 
طر�ق ذلــك الوفــاق، یتضــــــــــــــح لنــا أن الرفض والعنــاد �ــانــا 
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ــل  ــة أهـ ــان �عقل�ـ ــامالن  الُحْكمیتحكمـ ــا العـ الصــــــــــــــیني، وهمـ
ــهما، اللذان یتحكمان �عقل�ة  ي. �ذلك أنه یراناإل الُحْكمنفســــــــ

تقاد الراســــخ، عم �عقل�ة أهل القرار في الصــــین اإلكان یتحك
نت�جـــة إیـــدیولوج�ـــة غیر واقع�ـــة، �ـــأن الوال�ـــات المتحـــدة ال 

عتقــاد �ــان تخ�ف أحــدًا وأنهــا مجرد نمر من ورق. وهــذا اإل
العراقي لـدى عـدد �بیر من آ�ـات هللا  الُحْكمه ســـــــــــــــائـدًا تجـا

، و�ن �ــــان هــــذا إیرانفي  الُحْكمالــــذین �مســــــــــــــكون بزمــــام 
فعل�ة للحرب لمصـلحة عتقاد بدأ یهتز في ضـوء النتائج الاإل

 العراق.
عتقاد، و�ذلك ومثلما أن الصـین أضـاعت �سـبب هذا اإل

ــنوات �ان في  ــبب الرفض والعناد، سـ ــتطاعتها تحقیق  إ�سـ سـ
ي التي أضـاع الشـيء یراناإل  الُحْكمسـتفادة �برى منها، فإن إ

 نفسه.
ــألــة  وقــد �ظن ال�عض أن الط�خ على نــار هــادئــة مســـــــــــــ

 إلىإلطالق. فهي تحتاج �سـ�طة ولكنها ل�سـت �ذلك على ا
و�ــالــذات في  الحــذاقــة في التعــامــل إلىطول ال�ــال وتحتــاج 
ــأـلة المخـاطـ�ة واألهم من هـذا �ـله أنـها تتطـلب �عض   .مســــــــــــ

 التضح�ة.  
ومن المؤ�د أن الط�خ على نار هادئة مضـــمون النتائج 
ألنـه یت�ح المجـال أمـام �عض التعـدیالت و�حیـث �كون �ـل 

 ًا من �ل الخطوات.طرف مرتاحًا ومطمئنًا وواثق
أن هنـاـلك مـا �شــــــــــــــ�ـه الصــــــــــــــمـت إزاء  نت�ـاهوالالفـت لإل 

ي المرتقـــــب. �مـــــا أن یراناإل -موضــــــــــــــوع اللقـــــاء العراقي 
ــح�ح. إالّ  ــأن. وهذا صـــــ ــر�حات قلیلة في هذا الشـــــ أن   التصـــــ

مســـاهمة  إیران إلىطائرات عراق�ة تنقل المســـاعدات الطب�ة 
ة من أي في إنقــاذ جرحى الزالزل إنمــا هو أمر أكثر بالغــ 

امصـ تصـر�ح. �ما أن حرص الرئ�س  على أن یرفق ع�ارة   دَّ
ســــــــــم الرئ�س رفســــــــــنجاني عند  إ"الســــــــــید رئ�س الجمهور�ة" �

اإلشــــــارة إل�ه في حدیث صــــــحفي هو تأكید على الرغ�ة في 
الرد على  إلىإزالــة الحواجز النفســــــــــــــ�ــة. وال �حتــاج العراق 

�ة تنقل  نإیراأن هبوط طائرات  المســـــاعدة الطب�ة �المثل. إالّ 
أن �عزز مســــألة إزالة الحواجز األســــرى العراقیین من شــــأنه 

النفس�ة. وهنا الفرق بین القائد القادر على أن ی�ادر والحاكم 
 الذي �كثر من الحسا�ات والتحفظات.

ــاة التي �عــث بهــا الرئ�س  وقبــل أن تقلِّــ  ل برق�ــة المواســـــــــــــ
ام �ت�ع  الرئ�س رفسـنجاني، لمناسـ�ة �ارثة الزالزل، و   إلى صـدَّ

دات الطب�ة، من جفاف  ذلك �إرســــــال طائرات تنقل المســــــاع
ــل الموقف بین البـلدیْ  ن �ـاـنت هـناـلك خشـــــــــــــــ�ة ـ�أن یتواصــــــــــــ

اممـا ال نهـا�ـة. وجـاءت م�ـادرة الرئ�س  إلىالجفـاف   صـــــــــــــــدَّ

حســــــــــــــین لتشــــــــــــــ�ع اآلمــال في النفوس. ثم جــاء رد الرئ�س  
ــمن قاعدة الرد على التح�ة  ــنجاني على الم�ادرة ضــــــــــ رفســــــــــ

ي یتبــدل  وز�ر خــارجیتــه لك إلىمثــل ذلــك �ــإ�عــاز �مثلهــا، وت
أســـــلوب التفاوض. ومن هنا �انت المصـــــافحة �األ�ادي في 
جن�ف �عدما �ان الجان�ان یتحاشــــــــــــــ�ان قبل ذلك حتى لقاء 

 العیون �المصادفة.
وتكرارًا إنـنا نجـد أنفســـــــــــــــنا ونحن نـتا�ع مـا تم إنجـازه بین  

هـادئـة   �عـدمـا بـدأ أســــــــــــــلوب الط�خ على نـار ،�یرانالعراق و 
ســــــــــــــلوب المـماـثل اـلذي تم  �عـیدًا عن األضــــــــــــــواء، نـتذ�ر األ

 -عتمــــاده في المرحلــــة التي ســــــــــــــ�قــــت الوفــــاق األمیر�ي إ 
 الصیني.

واألهم من هذا �له أنه ال مجال للخشـــــــــ�ة �عد اآلن من 
 .�یراننفراج بین العراق و عدم حدوث اإل

إن هذا االنفراج ســــــــ�حدث. هنالك وفاق ســــــــیتطور نحو  
ــافوا لو أن ذلــــك تم   األحســــــــــــــن. ومن حق  ال�عض أن �خــ

ة، لكن ما دام األمر یتم برفق فهذا مدعاة للطمأنینة.  �ســـــرع
ــلوب الذي تم  ــتند إ ذلك أن األســــــ قاعدة  إلىعتماده �ان �ســــــ

 الط�خ على نار هادئة.
ل ومن أصول هذه القاعدة أن تأخذ األمور وقتها من أجْ 

و�حقق   أن تكون النت�جـة إتفـاقـًا ـله مـذاقـه اـلذي یـذهـب مثًال،
 .نزدهارًا �بیر�ْ إستقرارًا و�

وما بین الوال�ات المتحدة والصــــــــــین دلیل على ذلك، أو 
 على �عضه.

 1990 )یولیو(تموز  23 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 كي ال �ستمر خوف الكو�ت 
 وال تتزاید حاجة العراق 

مـا حـدث بین العراق والكوـ�ت ل�س الخالف األول اـلذي 
ــدث بین دولتیْ  ــه لن �كون ن عر�یتیْ �حــ ــا أنــ الخالف ن. �مــ

 األخیر.
وهـذا الخالف ل�س الخالف الوحیـد الـذي أفرزتـه الحرب 

. فقـبل هذه الحرب �انت هـنالك خالفات  اإلیرانـ�ة -العراقـ�ة 
ــنوات الحرب �انت هنالك  -عر��ة  عر��ة �ثیرة. وخالل ســـــ

هذه الحق�قة   إلىســــــتنادًا �عر��ة. و   -أ�ضــــــًا خالفات عر��ة 
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لكن الــذي  مرارإســــــــــــــتة فــإن الخالفــات موجودة في البــده�ــ 
 �ستجد هو أنها تتفجر أو تطفو على السطح.

ومن الطب�عي أنه �لما حدث إنجاز عر�ي مهم تتســـــارع  
محاوالت ضــــــــر�ه من جانب القوى التي ال تتحمل أن �كون 
هـناـلك تـفاهم بین اـلدول العر�ـ�ة مـثل ذـلك التـفاهم اـلذي ظهر  

 .التي جرى عقدها في �غداد ائ�ةاإلستثنفي القمة العر��ة 
ــدث الخالف العراقي  ــل أن �حـــ ــدث  -وقبـــ الكو�تي حـــ

ــأن هذا الخالف،   -الخالف العراقي  ــري وقیل في شـــ المصـــ
ــاوة، لكن أمكن  ــائل اإلعالم، �الم في منتهى القســـ عبر وســـ

 تجاوز ذلك �فضل الواقع�ة و�فضل توافر عوامل الثقة.
ــ�ة  ي فإن عالجه  الكو�ت -الخالف العراقي   إلىو�النســــــــــ

ــتعصــــــــــــي إذا �انت النظرة الواقع�ة ل�س بذلك األمر ا لمســــــــــ
 ن.لألمور هي السائدة لدى الطرفیْ 

وقفـــة �مكن القول فیهـــا إنـــه ل�س من  إلىوهـــذا �حتـــاج 
مصــلحة العراق أن تكون الكو�ت خائفة ول�س من مصــلحة 

ذ على منفّـ  �لىالمـال و  إلىالكو�ـت أن �كون العراق محتـاجـًا 
 ال�حر.

المســـألة المال�ة �جد المرء نفســـه یتســـاءل:   إلى�ة و�النســـ 
ــتمرارهل أن   ــعر المتدني الذي  إســ الدینار العراقي على الســ

هو عل�ه والتشـــــــــاوف �أن الدینار الكو�تي �ســـــــــاوي عشـــــــــرة  
دنـــانیر عراق�ـــة، هو أمر ال تجـــب معـــالجتـــه على الفور وال 

 �ستدعي تضافر جهود األشقاء المقتدر�ن؟
ة الضـــرور�ة �منطق أهل لمعالجوالرد على ذلك هو أن ا

ــة واإل ــال�ـ ــذین الخبرة المـ ــل القرار الـ ــة �منطق أهـ ــار�ـ ســــــــــــــتثمـ
ســــــــــــــتطــاعــة �عض الودائع أن تجعــل إینظرون �عیــدًا. وفي 

ــك ال �عود  ــذلـ ــة تتبـــدل و�ـ في العراق مهتمـــًا  الُحْكمالمعـــادلـ
ومهمومــًا بتــأمین متطل�ــات الحــد األدنى التي تكون أح�ــانــًا  

 و تسدیدًا لفوائد قروض.لهم أ أدو�ة لألطفال أو حلی�اً 
ــ�ة  ــألة المنفَّ  إلىأما �النســــــ ذ على ال�حر فإن تجاوز  مســــــ

هاجس الســــ�ادة ممكن، والتعامل مع المســــألة �مثل التعامل 
ــب في هـذا  مع خط األـنابـیب اـلذي ینـقل نفطـًا للعراق �صــــــــــــ

 الشاطئ العر�ي أو ذاك ممكن أ�ضًا.
رات�ج�ـة  ســــــــــــــتإومثلمـا أن الوجود في المنـفذ العر�ي حـاـلة 

ســـــــترات�ج�ة أ�ضـــــــًا. و�ما إفإن النفط في تلك األنابیب حالة 
ــذ اـلـ�حـري ـلـ�س  ــإن أمـر اـلمــنفـــــ ــك األمـر مــقـبول فـــــ أن ذلـــــ

 مستعص�ًا.
وقبل أن �أخذ العراق على عاتقه أمر التصدي إلسرائیل 

ــعة للنق ــألة خاضـــــ اش  كان ر�ما للمنفذ ال�حري أن �كون مســـــ
دمـا تبلور اـلدور ومن الممكن الترـ�ث فیهـا وـتأجیلهـا. لكن �عـ 

�ات المنفذ   1990 أبر�ل /ن�ســان  2العراقي في أعقاب إنذار 
 أمرًا ملحًا.

وحســــــم هذه المســــــألة ممكن ما دام هنالك تســــــل�م لفظي  
سـم العرب و�ان سـْ�ُفهم الحاسـم إوواقعي �أن العراق حارب �

ــالــت فیهــا دمــاء عز  �زة. وعنــدمــا �كون في الحرب التي ســـــــــــــ
ــة عن األمـــ  ــا�ـ ــارب ن�ـ ــًا عن ة ومن أجْ العراق حـ ــاعـ ــا ودفـ لهـ

عرو�ـــة الخل�ج فـــإن تعـــامـــل الل�ـــاقـــات ال �كفي التعبیر عن 
 المساندة.

الكو�تي �ـــــانـــــت   -و��قى أن بـــــدا�ـــــة الخالف العراقي 
ــع األمر بین یديْ  ــاس أنه تم وضــ   مدعاة للطمأنینة على أســ

ن هذه المنظمة سـیزداد،  الجامعة العر��ة، وهذا معناه أن شـأ
اهم وأكثر حرصـــــــــــــــًا على حــل وأن العرب أدرى �قضـــــــــــــــا�ــ 

ــدة في األمر  ــام األمم المتحـ ــدثمشـــــــــــــــــاكلهم. لكن إقحـ  أحـ
نط�ــاعــًا �ــأن الكو�ــت أكثر خوفــًا وأكثر قلقــًا وهو مــا �مكن إ

 معالجته �الواقع�ة التي ال بد منها.
ــًا أن الخالف العراقي  الكو�تي إذ �ان لن  -ی�قى أ�ضــــــــ

ــاس اإلیتم ح ن فإنه الوجدا  إلىحتكام له �الواقع�ة وعلى أســـــــ
ــاســـــــ�ة وهي أن  لن �جد حًال على اإلطالق. وثمة نقطة أســـــ
ــالم العر�ي توزع في أكثر�ـــة دولـــه على ثالثـــة تجمعـــات   العـ
ــها الواقع�ة وهي مجلس التعاون الخل�جي ومجلس  ــاســــــــ أســــــــ

والعالقات التي تر�ط �ًال  التعاون العر�ي واإلتحاد المغر�ي.
ــة من ــات عم�قـــ ــذه التجمعـــ   العراق والكو�ـــــت �كـــــل دول هـــ

ــارع معظم هؤالء للتوفیق بین العراق  ــو�ة. وعندما ســـــ وعضـــــ
والكو�ت على أســـــــــاس طب�عة تلك العالقات. وعلى ســـــــــبیل  
المثال ال الحصـر أن العراق ومصـر واألردن وال�من تنتسـب 

مجلس التعـاون العر�ي لكن العالقـة التي بین مصــــــــــــــر  إلى
والكو�ت تســـــــــــاوي في عمقها العالقة بین مصـــــــــــر والعراق. 

مجلس التعــاون الخل�جي لكن  إلىلكو�ــت تنتمي كــذلــك أن ا
العالقة التي بین المملكة العر��ة الســــــــــــــعود�ة والعراق �الغة  

�ـــــة تر�ط دول اإلتحـــــاد األهم�ـــــة. ومثلمـــــا أن عالقـــــات طیِّ 
�ي �ـــالكو�ـــت فـــإن بین هـــذه الـــدول والعراق عالقـــات المغـــار 

 وث�قة جدًا.. وهكذا. 
ثة هو الواقع�ة ك للتجمعات الثال وما دام القاســــم المشــــترَ 

فإن ما �مكن توقعه هو المســـعى المتعدد القنوات الذي �قوم  
 على النظرة الواقع�ة.

العالقات العر��ة ســ�كون هنالك  ولى في تار�خوللمرة األُ 
ل أال یتحول خالف،  خالص في الســـــــــعي من أجْ إخت�ار لإل 

 إلىوضـــع عالق �ضـــاف  إلىما زال من الممكن معالجته، 
 لتي ال یبدو أن حلها مت�سر.األوضاع العالقة ا



372 
 

العالقـات أ�ضـــــــــــــــًا �جوز   هـذه في تـار�خ وللمرة اُألولى 
القول إن هـذه األزمـة التي ـبدأت بتصــــــــــــــعـید ولم تـتدرج نحو 

�عد لها هو حلها �شـكل نهائي  التصـعید. قد �كون الهدف األ
ــاس أن العراق مقبــل على مرحلــة جــدیــدة قوامهــا  على أســـــــــــــ

ن � رـئاســـــــــــــــ�ة، و  خـاـ�ات�نتدســــــــــــــتور مرن وتعـددـ�ة مـتدرجـة و 
امالرئ�س  حســـین ال یر�د أن �عكر صـــفاء هذه المرحلة  صـــدَّ

أي موضـــــــــوع عالق مثل موضـــــــــوع الحدود، حتى إذ تطلب  
 .األمر وضعه بین أیدي محكمة العدل الدول�ة

 1990 )یولیو(تموز  30 - لندن. مجلة "التضامن"

     

ومصر   ن فاجأه خالفهمام�ارك بین صد�قیْ 
 عنه عشر�ن سنة في دور غابت 

لمجرد أن طو�ــــت الورقــــة األخیرة من أوراق العالقــــات  
العر��ة العالقة مع مصـــــــــــــر بز�ارة الرئ�س الســـــــــــــوري حافظ  

اإلســــــــــــــكـندرـ�ة وعـقده محـادـثات في العمق مع  إلىاألســــــــــــــد 
الرئ�س حســني م�ارك، بدأت مصــر دورًا عر��ًا �انت غائ�ة  

 عنه منذ عشر�ن سنة.
ة  ل�ة توفیق مصـــــر�ونقول ذلك على أســـــاس أن آخر عم

ــبتمبر  /أیلولن �انت حدثت في ن عر�ییْ بین طرفیْ   1970 ســـ
الناصر والذي  وتمثلت �الجهد الذي بذله الرئ�س جمال عبد

نتهى  إتصـــــــــــــاالت مكثفة قامت بها الحلقات األدنى ثم إبدأ �
�ـالقمـة الشــــــــــــــهیرة التي تم عقـدهـا في فنـدق هیلتون �ـالقـاهرة  

ــارك فیها طرفا النزاع وهما الم �ة والملك قاومة الفلســــــطینوشــــ
 حسین.

ومنذ ذلك التار�خ لم تقم مصــــــر �أي عمل�ة توفیق ألنها  
ــغلت في ترتیب أمورها الداخل�ة �عد وفاة عبدإ ــر  نشــــ الناصــــ

ــالم إفي الیوم األخیر لتلك القمة، ثم جاءت  جتهادات الســـــــــــ
فترض الرئ�س أنور الســــــادات أنها ســــــتخلص مصــــــر إالتي 

تبین أن هذه  عقودة لها. ثم ة ممن مشـــــــاكلها وســـــــتجعل الرا�
جتهادات ل�ســـــت دق�قة ألن الذي حدث هو العكس حیث  اإل

ــاكل الكثیرة  ــتمرت على حالها �ما أن الرا�ة ت�عًا  إإن المشـ سـ
 لذلك لم تنعقد لمصر.

قـد حـدث مـا هو أدهى وأمّر حیـث إن مصــــــــــــــر، التي لو 
إبتكارها للتوفیق، كانت المقصـــــــد لل�احثین عن صـــــــ�غة من 

تخذتها الدول إلمقاطعة التي  ل أن تز�ل اأجْ من   بدأت تسعى
العر��ـة �ـأكثر�تهـا الســــــــــــــاحقـة ردًا على معـاهـدة �ـامـب د�فیـد  
ــرائیل برعا�ة الوال�ات  ــادات مع إســـــ التي أبرمها الرئ�س الســـــ

وفي هذا الســـــــــــبیل خاض الرئ�س حســـــــــــني م�ارك   .المتحدة
أن الرئ�س   معر�ة ســـــ�اســـــ�ة ال مثیل لها وتحمل الكثیر، إالَّ 

ســــــــــتطاع أن �فك حلقات �ة و النها�  إلىمضــــــــــى المصــــــــــري 
أن �ـاـنت الحلـقة األخیرة التي  إلىالمـقاطعـة حلـقة �عـد حلـقة 

ــد   ــر وعقد محادثات في  إلىتمثلت بز�ارة الرئ�س األســـ مصـــ
ــ�علن الوحدة مع  أجواء بدا فیها الرئ�س الســــــــوري و�أنما ســــــ
ــلة في نفوس   ــتأصـــــــــ ــاعر المســـــــــ مصـــــــــــر و�ز�ل آثار المشـــــــــ

ــر�ین من تجر�ة  ــالاإلالمصــــــ التي أنزلت مصــــــــر من  نفصــــــ
 السفح. إلىالقمة 

ور�ما ال �عرف �ثیرون أن الرئ�س م�ارك هو أول حاكم  
ســـــــتثناء. ولعل من إعر�ي یزور �ل الدول العر��ة من دون 

محـاســــــــــــــن القط�عـة أن حـاكم اـلدول العر�ـ�ة األولى لم یترك  
وزارها ول�س هنالك من فعل ذلك ســــوى   عاصــــمة عر��ة إالَّ 

هذا مع األخذ في  ،یل�ه الملك حســـینرفات الرئ�س �اســـر ع
ــت في فترة زمن�ـــة  اإل ــارك تمـ ــارات الرئ�س م�ـ ــار أن ز�ـ عت�ـ

 قصیرة.
 وـقد �كون الرئ�س مـ�ارك توقع حـدوث خالـفات �ثیرة إالَّ 
ــدث الخالف بین طرفیْ  ــب الظن لم یتوقع أن �حـ ــه أغلـ ن  أنـ

 تر�طهما �مصر عالقة متمیزة.
فضــًال   لعر�يفالعراق شــر�ك مصــر في مجلس التعاون ا

امعن أن الرئ�س  حســـــــــــین تصـــــــــــدر، وفي اللحظات  صـــــــــــدَّ
عمل�ة إعادة العالقات من جانب الصـــــف الثوري   ،الصـــــع�ة

ســـــتعادة مصـــــر عضـــــو�تها في إســـــتكمل ذلك ��مع مصـــــر و 
القــاهرة، و�ــل ذلــك  إلىالجــامعــة العر��ــة ثم �عودة الجــامعــة 

مجلس    إلىنتســـــــــــــاب مصـــــــــــــر إمن خالل عدة عوامل لعل  
 أحد أهم هذه العوامل.ي هو التعاون العر�

ومــــا بین الكو�ــــت ومصــــــــــــــر یتجــــاوز �كثیر العالقــــات 
التقلید�ة. و�دا ذلك واضـــــــحًا منذ أن دشـــــــن الرئ�س حســـــــني  
م�ارك عودة الحضــــور الفعال لمصــــر في الدول اإلســــالم�ة 

في مؤتمر القمة اإلســــالم�ة الذي جرى عقده في  ته�مشــــار�
م�ـارك  لرئ�سالكوـ�ت وتعـامـل المســــــــــــــؤولون الكو�تیون مع ا

نطالق مصــــــــر العر��ة في إو�أنما ذاك المؤتمر هو مؤتمر 
األجواء اإلســــالم�ة �عدما �ان قرار المقاطعة العر��ة �مثا�ة  
القید الكثیر الوطأة علیها. بل إن هنالك �عض المؤشـــــــــــرات 

 �أن لمصر مسؤول�ة أمن�ة ملقاة على عاتقها إزاء الكو�ت.
ط بین مصـــــــــــــر ي تر�وعندما تكون هذه حالة العالقة الت
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ــور حجم   ــ�ح من الطب�عي تصـ و�ل من العراق والكو�ت �صـ
مفــاجــأة الرئ�س م�ــارك عنــدمــا بلغــه ن�ــأ التوتر في العالقــة 

 إلىالكو�ت�ـة، و�صــــــــــــــ�ح من الطب�عي أن ی�ـادر  -العراق�ـة 
ن ذلك ســـــواء طلب منه أحد الطرفیْ  ،الق�ام �مســـــعى للتوفیق 

ــل ار هللا لم یتال ـقدّ  اأم لم �طـلب. أمـا إذ  إلىلطرـفان وصــــــــــــ
الحــل الوفــاقي وحــدث تطور درامــات�كي فــإن هول المفــاجــأة  
ــ�عالجه الرئ�س م�ارك. ومن  ــ�كون أمرًا ال ندري ��ف ســــ ســــ

 -هنا فإن ســـــرعة تحر�ه ومتا�عته الدؤو�ة للخالف العراقي  
صــــــــــــــ�غة توف�ق�ة متوازنة �انت    إلىالكو�تي ثم التوصــــــــــــــل  

خطر   ف عن�مثــا�ــة محــاولــة م�كرة منــه إل�عــاد ذلــك الخال 
 نفجار الكبیر.اإل

كتسـب خالل خمس سـنوات  إوصـح�ح أن الرئ�س م�ارك 
ــألــة الخالفــات العر��ــة والتعــامــل مع أمزجــة  خبرة في مســـــــــــــ
 أطرافها، حیث ل�س هنالك مزاج �شــــــــــــــ�ه المزاج اآلخر، إالَّ 

ــأـلة مختلـفة تـماـمًا وهو  -أن الخالف العراقي  الكو�تي مســــــــــــ
 األول من نوعه في تار�خ الخالفات.

أن �ســــــــــــــمع العـــالم العر�ي ودول العـــالم المهتمـــة  وقبـــل
�منطقة الخل�ج وتعتبر نفســــــــــــــها معن�ة في شــــــــــــــكل أو آخر 

الكو�تي �ــأن الرئ�س م�ــارك أخــذ على  -�ــالخالف العراقي 
عاتقه الق�ام �المســـــــــعى التوف�قي �ان التوقع �أن یتولى هذه  
المهمـة الرئ�س �ـاســــــــــــــر عرفـات، لكن ذلـك لم �حـدث و�قي  

یني بذلك جاهزًا لدور �عزز �ه مهمة الرئ�س  لفلســط الرئ�س ا
 م�ارك.

طمئـنان لتولي الرئ�س مـ�ارك هـذه  ولـقد حـدث نوع من اإل
المهمـة الوفـاق�ـة وذلـك ألنـه األدرى �مـا تفعلـه الحرب للـدوـلة 

المرارة عاشـــــتها مصـــــر   ن �الغتيْ التي تخوضـــــها �عد تجر�تیْ 
درى ، وألنه أ�ضًا األ1973ثم حرب   1967في أعقاب حرب 

�ـالعـبء الـذي تلق�ـه الـدیون ونـدرة العملـة الصــــــــــــــع�ـة وتـدني  
ق�مـة العملـة المحل�ـة على رئ�س الـدولـة، وهي أمور حملـت 

امالرئ�س  حســــین، لمجرد أن حدث ســــوء تفهم لخطورة   صــــدَّ
ز�ادة اإلنتاج وتدني األســـعار، أن �طرح على �ســـاط ال�حث 

عدم حسمها حصول   أمورًا �انت حب�سة الصدور ومن شأن
طورات درامـات�ك�ـة ال �عود في حـال حـدوثهـا من الســــــــــــــهـل ت

على أي طرف �قوم �مســــــعى للتوفیق أن ینجح في مســــــعاه 
 حتى إذا �ان هذا الطرف هو الرئ�س حسني م�ارك.

) 28/7/1990و��قى أننا نكتب هذه الكلمات یوم السبت (
بین  أي الیوم الـذي �ـان متفقـًا على أن ینعقـد ف�ـه لقـاء جـدة

هللا ونائب   و�ت رئ�س الوزراء الش�خ سعد العبدعهد الك  وليّ 
رئ�س مجلس ق�ــادة الثورة في العراق عزت إبراه�م على أن 

لكن لقاء جدة   ك في �غداد.مشـــــــــترَ  إجتماع�عقب هذا اللقاء  
نفراج إلم یتم في الیوم المحـدد وحـدث نوع من التعثر أعق�ـه 

 تى صــــــــدور هذا العددلقاء جدة. ومنذ ذلك الیوم وح �نعقادو 
ــل �ــأن  كــانــت التطورات تتالحق و�ــانــت التمن�ــات تتواصـــــــــــــ

ــترَ تكون المرونة �مفهوم موحَّ  ــم المشـــــ ك لخالف  د هي القاســـــ
هو األهم في تار�خ الخالفات العر��ة والذي �ســــــــــــــبق ثالث  
قمم �الغ األهم�ة سـتنعقد خالل األشـهر الرا�عة المقبلة وهي 

لقاهرة لقمة العر��ة في التعاون العر�ي ثم ااقمة دول مجلس 
د للمرونــة ثم القمــة الخل�ج�ــة �عــد ذلــك. أمــا المفهوم الموحــَّ 

ــایرة تراجعـًا، وهـذا نقوـله لألخوة في فهو عـدم إ  عتـ�ار المســــــــــــ
عت�ــار التجــاوب تنــازًال عن الســــــــــــــ�ــادة، وهـذا إ العراق، وعـدم 

 نقوله لألخوة في الكو�ت.
ــ�كون الخالف العراقي   أو الكو�تي  -وفي هذه القمم ســـــــ

إذا  هم في جــدول األعمــال إالّ ة األولى واألذیولــه هو المــاد
حـــدث تطو�ر للـــدور الـــذي �قوم �ـــه الرئ�س م�ـــارك �حیـــث  

الكو�ت�ــة نقطــة الخطر وال �عود  -تتجــاوز األزمــة العراق�ــة 
 هالكو�تـ�ة قل�ـ  -الرئ�س مـ�ارك مـنذ أن ـبدأت األزـمة العراقـ�ة 

ــك لل ــة على العراق وذلـ ــت ولحظـ ــة على الكو�ـ ظروف لحظـ
 تي أوردناها.الموضوع�ة ال

 1990 )أغسطس(آب  6 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 الزلزال الثاني في الخل�ج

ــع لحظات من التفهم والواقع�ة �ان �مكن أن تحول   �ضــ
 دون حدوث هذا الذي حدث بین العراق والكو�ت.

والتفهم ل�س فقط لم �حــدث و�نمــا حــل محلــه مــا �جوز  
من قـاموس التعـامـل عت�ـاره التمســـــــــــــــك �ـأمور لم تعـد جزءًا إ 

ــهر  ــهدها العالم في األشــــ ــي �عد التطورات التي شــــ ــ�اســــ الســــ
 القلیلة الماض�ة.

عتمـادهـا و�نمـا حـل  إ كـذـلك فـإن الواقع�ـة ل�س فقط لم یتم 
في مجال  عت�اره التمســـــــــك �طقوس تقلید�ةإ محلها ما �جوز 

التطورات التي شــهدها العالم  إلىســتنادًا �العمل الســ�اســي. و 
لة الماضـ�ة فإن هذه الطقوس �اتت صـفحة  في األشـهر القلی

 نتهى األمر.�من تار�خ تم طیها و 
وعـند الـتأـمل في هـذا اـلذي حـدث بین العراق والكوـ�ت ثم  

التصــــــــر�حات والمســــــــاعي الحمیدة التي ســــــــ�قت   إلىالعودة  
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الموقف یتبین لنـــا أن قراءة متـــأن�ـــة لمـــا بین   نفجـــارإلحظـــة 
ن أن عنصــر ســطور تلك التصــر�حات �انت �اف�ة للتأكد م

الوقت �الغ األهم�ة. و�ن ما طرحه العراق �ان من المسائل 
التي ال تتحمل الكثیر من األخذ والرد ألســـ�اب موضـــوع�ة، 
كما أنها ال تتحمل العمل وفق األســـلوب الســـ�اســـي التقلیدي 

ــة أو طلــب  إلىودة وهو الع الحكومــة للمز�ــد من المنــاقشـــــــــــــ
 لملفات.نتظار توافر �عض الوثائق واإالتأجیل في 

أن فرصًا �ثیرة ضاعت،    �م  وعند التأمل أ�ضًا یتبین لنا
ستهدفت  �و��ف أن التعامل مع تلك المساعي التي حدثت و 

حتواء الخالف �الكثیر من التفهم والواقع�ة �ان من شــــــــأنه  إ
األمـة الكثیر من الجراح والنزف. ونقول ذـلك أن یوفر على 

ــذ في اإل ــا بین العراق و مع األخـ ــار أن مـ ــت ل�س عت�ـ الكو�ـ
عت�ار التفهم والمرونة إ بذلك األمر المســـتعصـــي شـــرط عدم 

والمنهج الواقعي في التعـــامـــل من األمور التي تنتقص من 
 الس�ادة.

ولقـد توقعنـا إزاء هـذه الهجمـة الـدول�ـة على التعـاطي مع 
الكو�تي أن تحدث م�ادرة إســــــالم�ة لكن   -الف العراقي الخ

دري ـ�ه أحـد. �ـذـلك مـثل هـذا األمر لم �حـدث لســـــــــــــــبب ال یـ 
توقعنـا أن تتنـادى المجـالس العر��ـة الثالثـة ومجلس التعـاون 

كة ل�س  الق�ام �م�ادرة مشــــــــــترَ  إلىالعر�ي واإلتحاد المغار�ي 
فضــــــــــــــت  نتإبین العراق والكوـ�ت و�نـما ـلدى دول الـعالم التي 

ســــــــــــــتجــدت ال یهمهــا فیهــا ســــــــــــــوى النفط إل حــالــة من أجْــ 
المنطقة من أوسـع �اب  ىإلسـتثمارات واألرصـدة والعودة  واإل

ولو حــدثــت هــذه الم�ــادرة وقــال وفــد  لوضــــــــــــــع الیــد علیهــا.
ك من هذه المجالس أن ما حدث بین العراق والكو�ت مشـــترَ 

�مكن حلـه في إطـار العالقـة العر��ـة لكـان هـذا الضــــــــــــــج�ج 
عت�ــار أنــه  توقف عنــد حــده. هــذا مع األخــذ في اإل الــدولي

(أي الكو�ـــــت) ن واحـــــدة عنـــــدمـــــا �كون الخالف بین دولتیْ 
ــیر أمور النفط وتوظ�ف جزء من عوائده في  ســـــــالحها ت�ســـــ
الوال�ـــات المتحـــدة وال�ـــا�ـــان والـــدول األورو��ـــة، وأخرى (أي 

ــة من حرب  ــارجـ ــة إالعراق) خـ ــادت الكثیر من تجر�ـ ســــــــــــــتفـ
رح قائدها نهجًا جدیدًا لما �جب أن �كون ســــنواتها المرة و�ط 

ــدولي مع العرب، فمِ  ــل الـ ــامـ ــه التعـ ي أن تقف  ن الطب�ععل�ـ
هذه الدول ضـــــد الدولة التي ال تر�حها، هذا فضـــــًال عن أن 

امالرئ�س  حســــــــین یتصــــــــدى للواقع الجدید الذي أفرزه   صــــــــدَّ
الوفاق الدولي وأفول نجم اإلتحـاد الســــــــــــــوفـ�اتي �دولة �برى  

 واحدة تنفرد �حكم العالم هي الوال�ات المتحدة.
امن الرئ�س اذلك   �لىو  ار حســین منذ أن وجه اإلنذ صــدَّ

ــان 2األخیر یوم  والــذي أعلن ف�ــه أن  1990 أبر�ــل /ن�ســـــــــــــ

ــالح اإل ــترات�جي (الك�م�اوي المزدوج) العراق �متلك الســــــــ ســــــــ
نشـــــــــغال �ال الدولة األولى ثم الدولة الحل�فة إوهو موضـــــــــع  

ل أي محـاوـلة عـدوان نشــــــــــــــغـال ال�ـال عنـدمـا عطـَّ إلهـا. وزاد 
إســــرائیل�ة على بلد عر�ي، ثم عندما وضــــع �صــــ�غة الهدف 

 ستعادة فلسطین.إأمر 
ــارة  ــدد من المهم اإلشـــــــــ أن الوال�ات   إلىوفي هذا الصـــــــــ

ودول العالم التي تقف على �مینها وعلى �سـارها لم  المتحدة
تخــذتــه منــذ أ�ــام في أعقــاب  إتتخــذ مثــل هــذا الموقف الــذي 

بدا�ة التدخل العســـــــــــــكري العراقي في الكو�ت، عندما قامت 
ن لبنان ال �متلك أل�ما إســرائیل �أ�شــع عمل�ة غزو للبنان، ر 

ــدة وتوظ�فــات في الوال�ــات المتحــدة  نفطــًا وال �ملــك أرصـــــــــــــ
اـلدول األورو��ـة. بـل قـد �جوز القول إنهـا وجـدت في غزوه و 

من جانب لبنان ما �شـــــــــفي الغلیل وذلك ألن لبنان �ان هو 
ــب الذي �جذب اإل ــتثمارات  في حد ذاته المكان المناســـــــــ ســـــــــ

لمتحـدة والـدول األورو��ـة أن العر��ـة التي ال تر�ـد الوال�ـات ا
 تكون في غیر مصارفها وفي غیر أراضیها عمومًا.

قى أن التعمق في أمر هــذا الــذي حــدث بین العراق و��
والكو�ت یؤ�د �أن مســــــــؤول�ة ذلك دول�ة وعر��ة. وهذا الذي 

ســــــــبب واحد و�نما هو مجموعة أســــــــ�اب   إلىحدث ال �عود 
هو الظلم نشــــــــــــــأت عن تراكمـات لعـل أهمهـا على اإلطالق 

ســـــــت�عاب الموضـــــــوعي التار�خي الالحق �العرب ثم عدم اإل
فضـــــــــــــًال عن تقاطع �ثیر الحدة  اإلیران�ة -للحرب العراق�ة 

ل إزالة في المفاه�م لمسـألة الثروة وهل هي لتوظ�فها من أجْ 
الظلم التــار�خي أم لمضـــــــــــــــاعفــة األرقــام والعوائــد في رقعــة  

تالل من مزدهرة محــــاطــــة بزنــــار من نــــار من الحرمــــان و 
ــببها في الدرجة األولى القوى التي  التراكمات التي تتحمل سـ

عتـ�ار أن ـتدخلهـا. من دون أن ـ�أخـذوا في اإل�طـلب ال�عض 
هذه القوى ال �مكن أن تكون ســـوى الخصـــم ول�س النصـــیر 
على اإلطالق. وأ�ــًا �ــانــت الظروف فــإن طلــب النجــدة من 

أبـناء العم  هـذه القوى ل�س حًال ول�س مقنعـًا. ـفاألمیرـ�ان هم
ســام ول�ســوا من عشــائر الخل�ج ول�ســوا هم "بنو قحطان" أو 

ــى "بنو عدنان ــر أنه في أقســ ــبیل المثال ال الحصــ " وعلى ســ
لم �طلــب  إیرانالظروف التي واجههــا العراق في حر�ــه مع 

النجدة من األجانب و�نما �قي حتى اللحظة األخیرة یرى أن 
الصــــــــــــــح�ح لعــدة هو اإلتكــال  تكــال على أبنــاء العمومــةاإل

 أســــــــــــــ�ـاب، من بینهـا أن مـا �مكن أن ی�حثـه أبنـاء العمومـة
حـدة مع �عضــــــــــــــهم ال �جوز �حثـه مع األجنبي.  والجـلدة الوا

ــة من األجنبي   فضــــــــــــــًال عن أن العر�ي هو األكثر درا�ــــ
 �مشاعر العر�ي و�واج�اته نحوه.  
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ی�قى أ�ضـــــــــــــــًا أن هـذا الـذي حـدث بین العراق والكو�ـت 
الزلزال الثــاني في الخل�ج �عــد هو، إذا جــاز التوصــــــــــــــ�ف. 

. وفي یرانإالزلزال األول الذي حدث عندما قامت الثورة في  
ــر في  ــرورة للت�صـــــ إطار الواقع�ة التي ال بد منها هناك ضـــــ
أمر التعـامـل مع واقع جـدیـد في الكو�ـت وذـلك خشــــــــــــــ�ـة أن 

ســــــــــــــتهـانـة بهـذا الواقع ســــــــــــــب�ـًا في حـدوث تطورات  تكون اإل
ا الواقع هم مجموعة ضــ�اط  درام�ة، خصــوصــًا أن رموز هذ

ــال إمن النوع التي  ــات التغییر في العـ ــت رتبهم �حر�ـ م رت�طـ
یولیو  23العر�ي بدءًا من ضــــــ�اط الثورة المصــــــر�ة... ثورة 

 25مرورًا �ضــــــــــ�اط الثورة في العراق وضــــــــــ�اط ثورة   1952
ــبتمبر...   1969مایو  ــ�اط الفاتح من ســـــ ــودان وضـــــ في الســـــ

 هكذا.و 
ــ�ة من حدوث التطورات ــببها أن هؤالء  والخشـ الدرام�ة سـ

 ،الكو�ــتحوا بورقــة األجــانــب الموجودین في الضــــــــــــــ�ــاط لوَّ 
ــت   ،وقــالوا مــا معنــاه أنهم لن �كونوا في مــأمن إذا تعرضـــــــــــــ

الكوـ�ت التي �حكمونهـا وتعرض العراق اـلدوـلة التي ـتدعمهم  
 لألذى.

وهي �مثــا�ــة نقطــة �كون  نت�ــاهوثمــة مســـــــــــــــألــة الفتــة إل
صـ�غة من صـ�غ الحلول   صـلحةمسـتفادة منها وتوظ�فها لاإل

حكومة التي وهذه المسألة هي أن الصفة الرسم�ة لل .الوسط 
" وأنهـــا لم تطرح  ةتم اإلعالن عنهـــا في الكو�ـــت هي "مؤقتـــ 

ــة �ـــ  ــًا ثور�ـ ــدافـ ــة "حرة" التي ترد �ثیرًا في إأهـ ــاء �لمـ ســــــــــــــتثنـ
الكو�ت�ـة والتي رددهـا أقطـاب هـذه  مطـارحـات المعـارضـــــــــــــــة

ــة ن خالل فترة المواجهــة التي �ثیرًا في الــدواو� المعــارضـــــــــــــ
الل  صــــــ�غة "المجلس الوطني" من خ إلىســــــ�قت التوصــــــل  

وخلو ب�ـــــانـــــات   .قـــــاطعهـــــا نصــــــــــــــف الكو�تیین إنتخـــــا�ـــــات
وتصــــــــــــــر�حــات الــذین یتولون زمــام األمور في الكو�ــت من 

ــأنه أن ی�عث على �عض ا طمئنان في النفس الخل�ج�ة، إلشـ
ــ�غة حل و  ــًال عن أنه یترك ال�اب مفتوحة أمام صــ ــط فضــ ســ

له صفة اإلتحاد الوطني والشمولي خصوصًا أن هناك قبوًال 
العبدهللا الذي �مكن أن �كون رمز مرحلة مقبلة  �الش�خ سعد 

 تتحمل المشار�ة وتكون الواقع�ة أساسها.
إن القول �ــــأن الــــذي حــــدث بین الكو�ــــت والعراق هو 
الزلزال الثاني في الخل�ج �فرض على القادة العرب مسؤول�ة 

ــًا أن الحال وصـــــلت �الرئ�س األمیر�ي  جســـــ�مة، خ صـــــوصـــ
ض القــادة و�ــأنمــا هو أن ینتقــد مواقف �ع إلىجورج بوش 

امالراعي وهم الرع�ة. وما فعله الرئ�س  ــدَّ ــین هو  صـــــــــ حســـــــــ
إعتراض أو بـــــــدا�ـــــــة اإلعتراض على هـــــــذا المفهوم غیر 

 المقبول.

ولم �حــدث من قبــل وال حتى في أ�ــام الزلزال األول أن 
موقف الــــذي �قوده الرئ�س بوش. ولم إتخــــذ الغرب هــــذا ال

األجنب�ة �الطر�قة  �حدث أ�ضــــًا أن تعاملت وســــائل اإلعالم 
 التي تتعامل بها مع الزلزال الثاني.

ومن المؤ�ـد أن هـذا الموقف وذـلك التعـامـل لم �كوـنا من 
امل المصـــــــــــــلحة العر��ة و�نما ألن خروج الرئ�س أجْ    صـــــــــــــدَّ

ة خروجه معافى حســـین من المواجهة الجدیدة معافى و�نســـ�
من أشــــــــــــــرس حرب في التــار�خ الحــدیــث معنــاه أن العرب 

ــ�كونون، ــناعة القرارات  ســـــــ وللمرة األولى، شـــــــــر�اء في صـــــــ
 الخل�ج. إلىالكبرى �ما �خص المنطقة من المح�ط 

 1990 )أغسطس(آب  13 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 فرصة ر�ما لم تتكرر 

الرأي العـــام في الوقــت الــذي �ــانــت ف�ـــه حلقـــات تــأییـــد 
امالعر�ي للنهج الذي �عتمده الرئ�س  حسـین في تعاط�ه   صـدَّ

نفجــار إمع التطورات الراهنــة تتزایــد، و�ــانــت المخــاوف من 
ام�حدث في منطقة الخل�ج تتكاثر، فاجأ الرئ�س  العالم  صــدَّ

وات  �م�ادرة من نوع الم�ادرات التي أطلقها خالل �عض ســــن
 .اإلیران�ة -الحرب العراق�ة 

ن یر�د �الفعل  م�ة هذه الم�ادرة أنها تشــــكل فرصــــة لمَ وأه
 ن الن�ة.سْ عن حُ  أن �عبِّر

 لكيفرصـــــة للوال�ات المتحدة ولدول أجنب�ة أخرى �ثیرة 
تســحب هذه األســاطیل التي تكاثرت والقوات التي ترمي بها  

أنـها  -حـدة وـ�اـلذات الوالـ�ات المت -في المنطـقة ولكي تؤـ�د 
على مناطق الخل�ج تحت ســـــتار  �الفعل ال تر�د وضـــــع الید 

 حما�ة األصدقاء من خطر ال وجود له.
م السوري لكي یترك لبنان وتنسحب القوات كْ وفرصة للحُ 

 المستقل.و ل وجودها والدة القرار الوطني السور�ة التي �عطِّ 
وفرصـــــة إلســـــرائیل لكي تنســـــحب من األراضـــــي العر��ة  

لكي ن الضــــــــــــــفـة الغر��ـة وقطـاع غزة والقـدس، و المحتلـة وم
ها هذا أنها تر�د للدولة الفلســـــــــطین�ة أن تقوم  إنســـــــــحابتؤ�د �

 ستقرار أن �سود.ولإل 
وفرصـة لمؤسـسـة القمة العر��ة لكي تعید النظر في قرار 

عتقدت أنه الحل فإذا �ه غطاء شـــفاف لحق�قة �الغة المرارة إ 
 المنطقة.وهي الوجود العسكري األمیر�ي في 
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ــة لترتـیب األمور العراقـ�ة  لكو�تـ�ة �حـیث ال ا -وفرصــــــــــــ
وأل�ام   1990 غســـطسأ/آب 2ما حدث یوم  إلىتعود النظرة 

 نتهاك لس�ادة وطن.إحتالل و�التي تلته على أنه فقط 
�حیـــث   اإلیران�ـــة -وفرصــــــــــــــــة لترتیـــب األمور العراق�ـــة 

ن تعا�ش مثالي ال تهزه ر�اح عاصفة تهب  یتحقق بین البلدیْ 
 فجأة.

امولقد أكد الرئ�س  ه الم�ادرة أنه  حســـــــین �طرح هذ صـــــــدَّ
ــود في المنطقة و�ر�د أن تأخذ   یر�د للســـــــــالم العادل أن �ســـــــ

ــعى  ــارها الطب�عي. وهو لو �ان �ســــ عكس    إلىالواقع�ة مســــ
ذـلك لكـان وضــــــــــــــع الوقود على الـنار ـیدل أن هـناـلك الكثیر 

ي شــــــــــــــتعلـت. والم�ـادرة هإمن المـاء إلطفـاء النـار. إذا هي 
 الماء الذي نعن�ه.

التنظیر واإلكثـار من الجـدل  نشــــــــــــــغـال فيإلو�ـدًال من ا
إتخاذها على الفور   العق�م الذي ال �فید فإن الخطوة الواجب

التجاوب مع هذه الم�ادرة ومناقشـــــتها وعدم التعامل من  هي
جـانـب �عض األطراف العر��ـة معهـا �طر�قـة ملتو�ـة. ونقول 

اذلك على أســـــــاس أن الرئ�س  لم �طرح هذه الم�ادرة    مصـــــــدَّ
طرحه لها �العام العر�ي و�نما عبر  لتحر�ك مشـــــــــــاعر الرأي

 إلىعمـــا یـــدور في خـــاطر �ـــل مواطن عر�ي من المح�ط 
ــاـ�ا العـالـقة أن تجـد  الخل�ج. وهـذا المواطن یرـ�د لكـل القضــــــــــــ

 حًال لها ودفعة واحدة.
وقد �كون مفهومًا أن تعلن إسرائیل رفضها لهذه الم�ادرة  

قفــًا �س مفهومــًا هو أن تتخــذ الوال�ــات المتحــدة مو لكن مــا ل
مماثًال بینما قواتها تتمدد على أراضــــــــي الخل�ج. �ذلك ل�س  

ادرة �أســــــــلوب مفهومًا تعامل �عض األنظمة العر��ة مع الم�
عتقـاد �ـأن الرؤ�ـة التي تم التوصــــــــــــــل ال یوحي �ـالجـد�ـة واإل

لرؤ�ـة إلیهـا في القمـة العر��ـة الطـارئـة في القـاهرة إنمـا هي ا
ع الحل �قدر ما أنها المثال�ة، علمًا �أن تلك القمة لم تـضــــــــــــ 

 تسببت في تعمیق الجراح.
ن یتســــــــــــــــاءل: وهــل أن طرح هــذه الم�ــادرة وقــد نجــد مَ 

ها في الكو�ت مع ما إتخاذتســـــــــــــتوجب اإلجراءات التي تم 
نتج عن هذه اإلجراءات من ظروف �الغة القســاوة �النســ�ة 

 الناس. إلى
والرد على ذلـك هو أنـه مع �ـل التقـدیر لهـذه الظروف 

) ال فـائـدة من طرحـه خـارج 1990 آب 12ة (تطرحـه م�ـادر 
هـذه الظروف. ولو أن طرح المـ�ادرة حـدث قـبل اإلجراءات 

هتمــام. إ �ــانــت لقیــت أي هــا في الكو�ــت لمــا إتخــاذالتي تم 
ــكري األمیر�ي كمـا لو أـنه حـدث ذـلك قـبل اإل قتحـام العســــــــــــ

ــدار عقو�ات  لمنطقة الخل�ج وتوظ�ف مجلس األمن إلصــــــــ

ــع.   هتماماإلوقرارات تأدیب�ة لكان  على شــــــيء من التواضــــ
لكن طرح الم�ـادرة حـدث في الوقـت المنـاســـــــــــــــب، بـل وفي 

ــًا، وللمرة األولى، مخـــ  ــه ممكنـ ــات ف�ـ ــذي �ـ ــت الـ ــة  الوقـ اط�ـ
ــتند  قوة ول�س بلغة الطرف  إلىالعالم بلغة المنطق المســــــــــــ

الذي �سـتهین العالم �حقوقه ومطال�ه ألنه ضـع�ف وال سـند  
 له.

ــرورة وطرح الم�ــادرة �ــأتي في وقــت �ــ  ات هنــالــك ضــــــــــــ
ــوى لإل ــاعد على تخف�ف قصـ ــة قد تسـ ــتفادة من أي فرصـ سـ

ــكر�ة. بل إنه ل�س م�الغة القول إن  ــ�ح المواجهة العســــــ شــــــ
امالرئ�س م�ادرة  حســـــــین تســـــــتحق في حد ذاتها قمة  صـــــــدَّ

عر��ة طارئة تتبناها، و�شــــكل هذا التبني أداة ضــــغط على 
ــهــا لمجرد أن ُأذ�عــ  ت اإلدارة األمیر��ــة �حیــث ال ترفضــــــــــــ

نفراج اإلقتراح �حقق و�ـأنمـا الجواب هو الرفض مـا دام اإل
 السالم في المنطقة ووضع الید علیها. إلىو�قود 
ــكـل أن الم�ـادرة ذـلك �لىو   ــمنـًا دعمـًا لألمم  تشــــــــــــ ضــــــــــــ

وذلك على أسـاس أنه إذا �ان الطرف الذي قامت المتحدة 
القوى األجنب�ـة واألطراف العر��ـة المتعـاونـة مع هـذه القوى 

ــة في التفكیر معها هو الذي یدعو والمتج تطبیق  إلىانســــــــ
حرفي وشامل للقرارات التي تصدر عن مجلس األمن فهذا 

ــذا الط ــاه أن هـ ــا معنـ ــذه القرارات إنمـ رف هو اآلخر مع هـ
شـرط أن تكون القرارات المعني بها وتلك المرت�طة �قضـا�ا 

 أخرى.
وعــدم تفهم الوال�ــات المتحــدة وغیرهــا لهــذه المســــــــــــــــألــة 

ــرار ــدة ومجلس  واإلصــــــــــــ على تطبیق قرارات األمم المتحــ
األمن على طرف ورفض التطبیق على طرف آخر معنـاه 

�عید �ضــــــــــطر ف�ه الطرف یوم ل�س �ال إلىأنه قد نصــــــــــل 
الذي یتعرض لهذه الضـــــــــغوط من جانب الوال�ات المتحدة 

ــحــاباإل إلىوغیرهــا  من األمم المتحــدة و�ــذلــك فــإن  نســــــــــــ
ة �حقــه ال �عود القرارات التي تصــــــــــــــــدر عن هــذه المنظمــ 

ــوًا في  ــد عضــــــــــــ ــا دام لم �عــ ــا على اإلطالق مــ ــًا بهــ معن�ــ
ًا المنظمة. وفي مثل هذه الحال فإن العضو لن �خسر شیئ

ــحـا�ـ بـل إن   إلىه من المنظمـة �جعلهـا منظمـة تفتقـد إنســــــــــــ
ــو  ــر اإلجمــاع وال تعود متحــدة. و�ذا �ــان العضــــــــــــ عنصــــــــــــ
صـــاحب قضـــ�ة �برى ودولة لها شـــأنها الكبیر وهي أ�ضـــًا 

ــكر�ـة فـإن الـدو  لـة الرا�عـة في العـالم من حیـث القوة العســــــــــــ
المنظمة فضــًال عن  إلىه ســ�شــكل ضــر�ة قاصــمة إنســحا�

ــحــاباإلأن هــذا  ــ�فتح المجــال أمــام المز�ــد من  نســــــــــــ ســــــــــــ
ات وســــــــــ�كون هنالك �ثیرون �طالبون إزاء هذه نســــــــــحا�اإل

الحال، وما دامت الوال�ات المتحدة هي الســـبب، بنقل مقر 
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دولة محایدة وهي دولة تعرضت   إلىالمنظمة من نیو�ورك 
 في الماضي لما �ش�ه الخنق في المهد.

ــوء حظ م�ادرة الرئ�س   �لىو  امذلك إن ســـ ــدَّ ــی صـــ ن حســـ
ــات العر��ــة  ــســــــــــــــ أنهـــا جـــاءت وقـــت ل�س هنـــالـــك المؤســــــــــــ
ــالم�ة القو�ة التي تتبناها وتدعمها. ولو أن مجلس  واإلســــــــــ

 نح�ازإالتعاون العر�ي لم �شهد التداعي الذي حدث نت�جة 
ــني م�ــارك  الوال�ــات  إلىمفــاجئ من جــانــب الرئ�س حســــــــــــ

المتحــدة ودول الخل�ج لكــان أمكن لهــذا المجلس أن �كون 
ــة التي  ــســــــــ ــق تبذل �ل إمكاناتها من أجْ المؤســــــــ ل أن تشــــــــ

ــوع �حظى دولـ�ًا �كـل  إلىالمـ�ادرة طر�قهـا وتتحول  موضــــــــــــ
نفصــــــــــــــــال إنح�ــاز الرئ�س م�ــارك �طر�قــة إ. لكن اإلهتمــام

ة العر��ة المتحدة جعل هذه الم�ادرة ســـــــــــور�ا عن الجمهور�
ــتهــا. وقــد �جوز القول إن الرئ�س م�ــارك  ال تــأخــذ فرصــــــــــــ

تخــذه في القمــة الطــارئــة في القــاهرة �ــان إ�ــالموقف الــذي 
�التنسیق مع إدارة الرئ�س بوش یثأر إلدارة �ارتر وللرئ�س 
(الراحـل) أنور الســـــــــــــــادات من القمـة العر��ـة الطـارئـة التي 

 نوفمبر /تشـر�ن الثاني 5 إلى 2اد من جرى عقدها في �غد
، وهي القمة التي تقرر فیها إســـقاط عضـــو�ة مصـــر 1978

ــذ ــأخـ ــارك في اإل من دون أن �ـ ــه لوال الرئ�س م�ـ ــار أنـ عت�ـ
ســـــــــتثنائي الذي صـــــــــ�غة مجلس التعاون العر�ي والجهد اإل

امبذله الرئ�س  ســــتعادة مصــــر إحســــین لما �ان لقرار  صــــدَّ
ــی ــو�تهــا أن یتم. وعنــدمــا نشــــــــــــ ذلــك نجــد من  إلىر لعضــــــــــــ

�انت  1978الضروري مالحظة أن قرارات قمة �غداد عام 
ــر وعلى ا ــد مصــــــــ ــیر ضــــــــ لمدى ال�عید على المدى القصــــــــ

ــلحتها، بینما موقف الرئ�س م�ارك في القمة العر��ة  لمصـــــــ
الطارئة في القاهرة هو ضــــــــد مصــــــــر قبل أن �كون ضــــــــد 

 العراق.
امو��قى أن م�ادرة الرئ�س  ما لم سـتفرز المواقف � صـدَّ

ــتحفز الوجدان العر�ي  درجة  إلىیتم فرز لها من قبل، وســـ
یتطور  أن الذي لن �قف وراءها ســـــــــــــیؤرقه ضـــــــــــــمیره، وقد

األمر أمام ضـــــرورة أن یتم الســـــعي إلنشـــــاء مجلس تعاون 
ــم القلة المؤمنة والخیرة والتي تواجه  -عر�ي  ــالمي �ضـ إسـ

 هذه الهجمة الشرسة التي �شارك فیها مسافرون ومقنعون.
. و�م من قلة غلبت �ثرة �صـــــــــــــدق اإل�مان والن�ات ..

 وصال�ة المعتقد والحس الوطني واإلخالص لألمة.

 1990 )أغسطس(آب  20 – لندن. تضامن"مجلة "ال

     

 تهالطلب الوحید الذي نفذَّ 
 أمیر�ا خالل ثالثین سنة

�صــــــــــــــرف النظر عمـا إذا �ـاـنت الوالـ�ات المتحـدة تلـقت  
ســـلت القوات أو أنها تدخلت من دون طل�ًا عر��ًا للتدخل فأر 

طلب، أو أنها طلبت أن یتم الطلب منها رســم�ًا لكي ترســل  
القوات وأن التلبـ�ة �ـاـنت فورـ�ة. �صــــــــــــــرف النظر عن ذـلك 

عت�ار هذا الموقف من جانب الوال�ات المتحدة هو إ كله فإن  
 موقف صدیق وقت الضیق غیر مقنع على اإلطالق.

ــدة ل�ســـــــــــــــــت على  ــات المتحـ ــالوال�ـ ــك فـ اإلطالق هي ذلـ
الصــــــــــــــدیق. وهي لو ـ�اـنت ـ�ذـلك ـ�الفـعل لـكاـنت على األقل 

دولة صـد�قة وذلك  تت طوال ثالثین سـنة على األقل إنهاأثب
 من خالل التجاوب مع مطلب عر�ي واحد.

بین لنــا �م مرة  وثــائق هــذه النــدوات یت إلىوعنــد العودة 
طلبنـــا من الوال�ـــات المتحـــدة أن تقف مع العرب ولكنهـــا لم 

وهنالك تصـــــر�ح لمســـــؤول   عل ذلك. و�كاد ال �مر یوم إالَّ تف
عر�ي یتمنى على اإلدارة األمیر��ـــة أن تتفهم المشــــــــــــــــاعر 

 العر��ة وتضع حدًا للعر�دة اإلسرائیل�ة في المنطقة.
ــایرتنا للوال�ات المتحدة  حد أننا   إلىولقد وصـــــــــــلت مســـــــــ

نحســــــــــــــرت طلـ�اتـنا ف�مـا یتعلق  إرتضــــــــــــــیـنا ـ�القلـیل القلـیل. و�
حد أنها �اتت دون الحد األدنى   إلىة الفلســــــــطین�ة �القضــــــــ�

 �كثیر.
وفي �ـــل مرة �ـــانـــت ترفض الوال�ـــات المتحـــدة مطـــالبنـــا  
وتمن�اتنا �نا نرد على ذلك بتقلیل المطالب وحذف ما �مكن 

ئ�س األمیر�ي  نتخــاب�ــة للر أن �ســــــــــــــبــب �عض المتــاعــب اإل
 وحز�ه.

كــــذلــــك أنــــه في �ــــل مرة �ــــانــــت اإلدارة األمیر��ــــة ترد  
رفض أو �عدم التجاوب مع أي مطلب أو تمن�ات عر��ة،  �ال

في شــــأن القضــــ�ة الفلســــطین�ة �ان �حدث نوع من الضــــغط 
ــدد ومن أجْ على الق�ادة الفلســـــــطین�ة من أجْ  ل أن ل أال تتشـــــ

المز�د من المرونة. ولم تقصـر  ر عن عدم التشـدد �إبداء تعبِّ 
 الق�ادة الفلسطین�ة في هذا الشأن إطالقًا.

جال تعداد المناســـــــــــــ�ات التي أظهرت فیها  ول�س اآلن م
القـ�ادة الفلســــــــــــــطینـ�ة المرونة المطلو�ة بل والمرونة التي ال 
ــلها عن مرحلة رفع الیدین ســـــــــوى خطوات �ســـــــــ�طة.   تفصـــــــ

ــارة  ــهیر ا  إلىوتكفي اإلشــــــــ ــجله إعالن القاهرة الشــــــــ لذي ســــــــ
الرئ�س �اسـر عرفات والقاضـي �التخلي عن ممارسـة العنف 

ي أمام الرئ�س حســـني م�ارك. ثم  وذلك لتســـهیل مهمة الســـع
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ــًا   إعالن جن�ف الشــــــــــــــهیر ومن قبـل الرئ�س عرـفات أ�ضــــــــــــ
الفلسـطیني ولتسـهیل  -لتسـهیل مهمة أمام الحوار األمیر�ي 

ــم�ًا  عتراف ر والدة قرار الوال�ات المتحدة الذي �قضــــي �اإل ســ
 �منظمة التحر�ر الفلسطین�ة.

 إلىولقــد �ــان من شــــــــــــــــأن الحوار أن �ســــــــــــــتمر و�قود 
راف الرســمي، و�ان من شــأن ذلك لو حدث أن �ضــع عتاإل

العـالم العر�ي في أجواء من الطمـأنینـة. ولقـد طـالـب الجم�ع 
ســتثناء ولم یبق مســؤول عر�ي زار واشــنطن إبذلك من دون  

وطلب و�صـــــــــــــ�غة   إالَّ لتقى خارجها �مســـــــــــــؤول أمیر�ي إأو 
تخـذته  إالتمني، أن تعود إدارة الرئ�س بوش عن القرار الذي 

تعلیق الحوار مع منظمة التحر�ر الفلســـــــــــطین�ة،  في شـــــــــــأن 
ــر والمملكة األردن�ة   ــعود�ة ومصـ و�انت المملكة العر��ة السـ
ــم�ة والجزائر والمغرب وتونس في مقدمة الذین طلبوا  الهاشـــــ

لقاءات على مســـتوى القمة من الرئ�س بوش خالل ز�ارات و 
ومـــا دون القمـــة �قلیـــل أن �عیـــد النظر في قرارات التعلیق.  

فعلوا ذلك وتمنوا �ثیرًا على أســاس أنهم یر�دون للســالم  وهم 
زدهار أن ســــود في المنظمة ولإلســــتقرار أن یتحقق ولإل أن �

 ینتشر.
ول�س م�ـالغـة القول إن مـا طلبوه �ـاإلجمـاع حیـث إنـه لم 

ــرة أو �طر�قة   واحدة إالَّ تبق دولة عر��ة  وطلبت ذلك م�اشـــــــــ
 غیر م�اشرة.
في هــــذا الوجود  ل ذلــــك فــــإننــــا عنــــدمــــا نتــــأمــــلمن أجــــْ 

العســــــــــــــكري الهــائــل للوال�ــات المتحــدة في الخل�ج تتــأكــد لنــا 
حق�قة أســاســ�ة وهي أن المســألة ل�ســت مســألة طرف عر�ي  
ــد الوال�ــــات  ــالیــ طلــــب وطرف لبى الطلــــب، إذ ل�س من تقــ

وب مع الطل�ــــات والمطــــالــــب والتمن�ــــات  المتحــــدة أن تتجــــا
ــ�غة الحد األدنى �ما أو  ردنا  العر��ة حتى إذا �انت في صـــــــــ

 في األسطر السا�قة.
و�نما الذي حدث هو أن الوال�ات المتحدة وجهت الدعوة 

نفســــــــــها لكي تفرض أمرًا واقعًا من األفضــــــــــل حتى في   إلى
حـاـلة الخصــــــــــــــوـمة اـلدائرة بین �عض األقـطاب العرب التنـ�ه  

خصــــــــــوصــــــــــًا وأن الوال�ات المتحدة عندما ترســــــــــل ثلث  له،
ل نجدة  ذلك من أجْ  منطقة الخل�ج فإنها ال تفعل إلىج�شـها 

 ل ما هو أعظم �كثیر.صدیق و�نما من أجْ 
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التعامل مع األزمات بین أسلوب األجداد  
 وأسلوب األحفاد 

ــة إزاء التطورات   ــات العر��ـــ ــا نتمنى لو أن الحكومـــ كنـــ
ــكل عام ومنطقة  ــها العالم العر�ي �شــــ ــاو�ة التي عاشــــ المأســــ

المســألة الكالم�ة فال تترك    إلىلخل�ج �شــكل خاص تنبهت ا
 نتهت إل�ه.إاألمور �الشكل الذي 

ختارت متحدثًا رســـــم�ًا واحدًا إكنا نتمنى لو أن الحكومة  
ــدر یوم�ــًا ب�ــانــًا أو  تعل�قــًا على التطورات تمــامــًا مثــل �صـــــــــــــ

النشــرة الطب�ة التي یتم إصــدارها عن شــخصــ�ة مرموقة ترقد  
ندما نقول ذلك فعلى أســـاس أن الوضـــع في المســـتشـــفى. وع

ــهر �الذات في غرفة  حوالىالعر�ي �ع�ش �الفعل ومنذ  الشــــــ
 العنا�ة الفائقة.

 هذا ما �نا نتمناه �الفعل.
رســـــــــــــمي مصـــــــــــــري  كنا نتمنى أن �كون هنالك متحدث 

ومتحدث رســـمي عراقي ومتحدث رســـمي ســـعودي ومتحدث  
 رسمي فلسطیني ومتحدث رسمي أردني.. وهكذا.

لمتحدث یورد یوم�ًا خالصــــــــة الموقف المتعلق �ه  وهذا ا
 لتزام بذلك.إو�كون هنالك 

ولو أن ذلك حدث وقرأنا یوم�ًا لهذا المتحدث الرســـــــــــمي  
لهذه األجواء أن أو ذاك الكالم المســـؤول والمتوازن لما �ان  

 تكون هذه الحدة التي هي علیها.
ــد  ــل. وتحول إلقـ ــا لم تختلط من قبـ ــت األمور �مـ ختلطـ

ظفین الدیبلوماســـیین و�عض الصـــحافیین و�عض  �عض المو 
أصــــــــــــــوات ال تهـدأ �قولون �المـًا غیر  إلىاـلذین لهم ـثارات 

شتعاًال. و�ان إمسؤول وغیر متزن ومن شأنه أن یز�د النار  
ــًا �عبئ الرأي العام الذي �عاني في األصـــل هذا الكالم أ �ضـ

من و�ل التطورات المأســـــــاو�ة التي عاشـــــــتها المنطقة طوال 
 �ع الخمسة الماض�ة.األساب

ولســــــــــــــنــا هنــا في معرض إعــادة نشــــــــــــــر �عض األقوال 
ــاءل: ��ف �جوز   ــاخرة. ولكننا نتســــ ــوم الســــ والكتا�ات والرســــ

ــره؟ و��ف لم �أخذ رئ�س  ــر �ل هذا الذي جرى نشــــــ أو نشــــــ
ــع األمور في  رأس هذه الدولة أو تلك على عاتقه أمر وضـــــ

 اإلطار الصح�ح؟
وس النـــاس  حـــدث ذلـــك لكـــانـــت نف وأغلـــب الظن أنـــه لو

ــیل الجارف أكثر إ ــ�حت عل�ه �عد هذا الســــ طمئنانًا مما أصــــ
 من الكتا�ات والرسوم الساخرة والتصر�حات.

جــانــب   �لىوقــد �قــال إنــه عمًال �حر�ــة الرأي تم ذلــك. و 
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ــا التحف ظ على هـــذا التبر�ر �مكن القول إن حر�ـــة الرأي هنـ
ل�ســـــــت ضـــــــرور�ة ألنه في الحاالت التي یتهدد فیها الوطن 

الكثیر من اإلجراءات على حســـــــــــاب  إتخاذیر یتم والمصـــــــــــ 
عتمــده إعتبرنــا أن األســــــــــــــلوب الــذي إ  إذاحر�ــة الرأي. هــذا 

ال�عض في الكتـا�ـات والتصــــــــــــــر�حـات هو مجرد تعبیر عن 
�ذلك على الكتا�ات والتصــر�حات لم تكن  الرأي. ولكن هذه

 اإلطالق.
عتدنا في الثالثین ســـنة  إ وصـــح�ح أننا في العالم العر�ي 

ســــــــــــتعمال فیها �الم  إ�ة على حمالت إعالم�ة یتم الماـضـــــــــــ 
الحد الذي وصــــــلت ف�ه  إلىأن الحال لم تصــــــل   �شــــــع، إالّ 

هــذه األ�ــام حیــث إن �الم األجــانــب عن العرب �ــان أخف 
 عض العرب عن �عضهم.وطأة من �الم �

وهذا األسـلوب في التعامل أحدث في الماضـي صـدمات  
ت نفسـها في صـدماالفي نفس المواطن العر�ي. وهو �حدث 

أن  إلىالمرحلــــة الراهنــــة. فمــــا �كــــاد هــــذا المواطن �طمئن 
�ـــة بین هـــذا الحـــاكم وذاك أو بینـــه و�ین أولئـــك العالقـــة طیِّ 

ه أو �ســـــمعه قبل حتى �فاجأ �كالم جدید غیر الذي �ان �قرأ 
 طو�لة.ل�ست فترة 

وعند التأمل في العالقات العر��ة نجد أنها �شـــــــــكل عام 
ومن المؤ�ـــد �عـــد الـــذي حـــدث أن مرت في هـــذا التـــأرجح. 

�صــاب المواطن العر�ي �ما �شــ�ه الدهشــة فال �عود یتفاعل  
 حتى مع القضا�ا ذات الطا�ع المصیري.

ــألة القول إن الإو��قى  ذین �انوا ســـــــــــــتكماًال لهذه المســـــــــــ
�كتبون و�صـــرحون في الماضـــي �انوا �قولون ما من شـــأنه 

ــل  ــها  إلىأن �صـ ، لكننا  حدود ما �طرحه رئ�س دولة أو رأسـ
في المرحلة الراهنة نجد أن هذا الكاتب أو ذاك الدیبلوماسي 
�ســـــجل مواقف أو ینشـــــر �تا�ات أو یدلي بتصـــــر�حات فیها 

لـدولـة. ومن نوع من المزایـدة على مـا �قولـه رئ�س أو رأس ا
ــاهمون  ــرحون �ه �ســ المؤ�د أن هؤالء في ما �كتبون أو �صــ

التي ال بد  تســــاع حجم التشــــو�ش على القرارات الكبرى إفي 
 إلىهـا في المرحـلة التي تصــــــــــــــل فیهـا التكت�كـات إتخـاذمن 

 نها�ة الطر�ق.
ی�قى أ�ضـــــــــــــــًا أن هـذه األســــــــــــــطر التي أوردنـاهـا أملتهـا 

المســــــتوى المطلوب تصــــــر�حات و�تا�ات عر��ة لم تكن في 
و�انت �مثا�ة محاوالت إلشـــــــــــعال نار األزمة بدل أن تكون 

 ا تتفجر.ع�ارة عن سعي لتطو�ق األزمة وعدم تر�ه
وفي أ�ام األجداد حیث لم تكن هنالك وســـــــــــائل إعالم�ة  
ــدولـــة  ــال الـ ــان رجـ ــذه األمور ال تحـــدث. و�ـ ــل هـ ــانـــت مثـ كـ

ت �ـأخـذون على عـاتقهم األمر ولـذا �ـان التعـامـل مع األزمـا

أكثر رق�ًا وأكثر مســــــــؤول�ة مما هي عل�ه الحال مع األحفاد 
 �عد أكثر من أر�عة عشر قرنًا.

 1990 )سبتمبر(أیلول  3 - دنلن. مجلة "التضامن"

     

 ورطة وأكثر من �مین 

ل�س هـناـلك خـدـمة �ـقدمـها أي حـاكم لشــــــــــــــعـ�ه أهم وأثمن 
 من إ�عاد خطر الحرب.

اًال ونســــــــــــاء ��ارًا  عدد من المواطنین رج إلىولو وجهنا 
ــكر�ین �مثلون القرارات الخمس  ــغارًا أغن�اء وفقراء وعســـ وصـــ

كتشـفنا أن اإلجا�ة �ضـعة أسـئلة حول موضـوعات متنوعة إل
واحـدة حول الســــــــــــــؤال اـلذي یتعلق بتحـدـید أهم خـدـمة یؤدیـها  

 الحاكم.
د  إن األب�ض واألصــفر واألســود ســ�قول �المًا شــ�ه موحَّ 

طن في قارات العالم الخمس في هذا الشــــأن. بل إن أي موا
ســــــــــــــ�غفر للحـاكم أمورًا �ثیرة إذا �ـان ســــــــــــــی�عـد عنـه خطر  

ثیر من التقــاعس في الحرب، أو فلنقــل إنــه ســــــــــــــیتحمــل الك
حت�اجات شـــرط أن یبتعد شـــ�ح الحرب لكثرة ما في طلب اإل

 هذه الحرب من و�الت.
ــ�ة  ــب إل�ه فإنه   إلىو�النســـ دول العالم الثالث الذي ننتســـ

ــار رقإقبل  عة الذین �ملكون أجهزة التلفز�ون في منازلهم  نتشـ
أو حتى �شــاهدوا البرامج في الجهاز الموضــوع في المقاهي 

ســــــــــــتثناء  إدي �ان ال �شــــــــــــعر �فظاعة الحرب أحد �أو النوا
الذي �قع م�اشرة تحت مرمى القصف أو �سقط لهذه العائلة 
ــة من  ــة شــــــــــــــظ�ـ ــة أو نت�جـ ــا في معر�ـ ــد أفرادهـ ــك أحـ أو تلـ

 صاروخ.
اء  هنـــــا في المنطقـــــة العر��ـــــة الكثیر من جرّ ولقـــــد واج

الحروب التي فرضــــــــها الغیر علینا و�أســــــــالیب متعددة بدءًا 
 اإلیران�ـة -الحرب العراق�ـة  إلىوصــــــــــــــوًال  1948من حرب 

التي تلتهــــا حرب  1967مرورًا �ــــالعــــدوان الثالثي ثم حرب 
ة دارت في ال�من وحرب �الغة رّ فضــــــــــًال عن حرب م  1973

المرارة في السودان وحرب أكثر مرارة في لبنان وما زالت ال 
تنتهي وجاءت �عد مواجهة �ثیرة التعقید في األردن. و�ذلك 

تداءات ال حصــر لها من إســرائیل و�لها من النوع عإ واجهنا 
 ال�شع الذي سالت �سب�ه دماء غز�رة.

ــد هـنا من هـذا القول هو أن ال یر�ـد   شرئ�س بو والقصــــــــــــ
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ــة    إلىجّر المنطقة  ــ�اســـ ــمن ســـ حرب ال تر�دها، أو أنه وضـــ
الحرب العراق�ــة  إلى 1948ض الحروب علینــا من حرب فرْ 
و�ـــالقوة الحرب ل أن �فرض ، �ســــــــــــــعى من أجـــْ اإلیران�ـــة -

 علینا. 
و�زاء ذلك نجد أنفســنا نتســاءل: هل أن الوال�ات المتحدة  

فســـــــــه مشـــــــــدودًا حرب أم أن الرئ�س بوش وجد ن  إلىتحتاج 
ســـــــــــتئثار  إهذه الحرب نت�جة عوامل فرضـــــــــــتها ظروف   إلى

 الوال�ات المتحدة بزعامة العالم؟
والرد على ذلــك هو أن الوال�ــات المتحــدة ال حــاجــة لهــا 

خت�ــــار القــــدرة على و إإذا �ــــان الغرض ه ب إالَّ في الحر 
التـعاـمل مع اـلدول األخرى في ـظل الواقع الجـدـید وهو التفرد 

م. ومن هنـا ـفإن اإلتحـاد الســــــــــــــوف�ـاتي ـ�إعطـاء  بزعـامـة العـال
الوال�ات المتحدة هذه اإلضـــــــــافة من الشـــــــــأن �كون تســـــــــبب  

 للوال�ات المتحدة �اإلحراج بل و�الضرر.
ــاس أ ــمام ونقول ذلك على أســ ــم الزعامة �ان صــ ن تقاســ

مخـاطر المغـامرة   إلىأمـام في حین أن التفرد ـ�الزعـامـة �قود 
 تجاهها.إئ�س بوش في من نوع المغامرة التي یندفع الر 

ذلك إن الرئ�س بوش ر�ما ال �كون رأى أن تتطور    �لىو 
مشــارف المواجهة وال أن یزج في منطقة الخل�ج   إلىاألمور 

القوات واآللـ�ات ولكن �عض اـلذي بهـذه األعـداد الهـائـلة من 
ــفقة "كامب د�فید"   حوله من مراكز القوى التي تمثل خط صــ

التعقل تمامًا    إلىالذي �فتقد دفعوا �األمر نحو هذا التصعید 
ــني م�ارك  اإلنح�از بدل   إلىمثلما دفع هؤالء �الرئ�س حســــــــ

ذلك أ�ضـًا    إلىأن ی�قى وسـ�طًا للتوفیق بین أطراف األزمة. 
ـنا ذات یوم أن إســــــــــــــرائـیل التي لم تعـد تتحمـل أن ـقد یتبین ل

تكون هنـالـك دولـة عر��ـة �ـالقوة التي وصـــــــــــــــل إلیهـا العراق 
علومات التي تعتمد على التضلیل فخًا نصبت من خالل الم

لكي �قع ف�ــه الرئ�س بوش و�ــذلــك الرئ�س م�ــارك. والوقوع 
هنــا �معنى نقــل األزمــة التي �ــان من الســــــــــــــهــل حلهــا في 

الحوار. وما تر�ده إسرائیل  إلىمن المواجهة   اإلطار العر�ي
من وراء ذلــك هو أن تقوم الوال�ــات المتحــدة �ــالن�ــا�ــة عنهــا 

ور المعتدي �عدما �انت إسرائیل طوال ثالثین  لمرة واحدة بد
ــنة تنوب عن الوال�ات المتحدة � عتداءات هدفها إلحاق إســــــــــ

ســـــتقاللي، ور�ما أن على حســـــابها ف�ادرت  إاألذى �أي خط 
 التضلیل والتقو�ض. إلى

ــا  إو��قى  حتمــــال آخر وهو أن تكون �ــــل من بر�طــــان�ــ
وفرنســـا نصـــبتا هما أ�ضـــًا، و�ل منهما �طر�قتها الخاصـــة، 
كمینــًا للــدور األمیر�ي وذلــك على أمــل أن تتورط الوال�ــات 
المتحدة وتنهار ســــــمعتها. وفي هذه الحال تســــــتعید الدولتان 

ا دامـت الوال�ـات شــــــــــــــأنهمـا التـار�خي في المنطقـة العر��ـة مـ 
ــدة تع ــال من المتحـ ــدار عـ ــا و�ین العرب جـ ــات بینهـ ثرت و�ـ

ن  ل�س ـ�المســــــــــــــت�عـد ألن هـاتیْ  اإلحتمـالالكراهـ�ة. ومـثل هـذا 
ــمنًا تفرُّ الدولتیْ  د الوال�ات المتحدة بزعامة  ن ال تتحمالن ضــــــــــ

العالم ولن �كون لهما، خصــــــــــــــوصــــــــــــــًا في غ�اب الشــــــــــــــأن 
المتحدة في دور    إذا أخفقت الوال�ات الســــــــــــــوف�اتي، دور إالّ 

زایــدت �راه�ــة العرب والمســــــــــــــلمین لهــا �مــا هو تقوم �ــه وت
حـاصــــــــــــــل منـذ اللحظـة األولى التي ـبدأت القوات األمیر��ـة 

أرض ال �عنیها منها ســـــــــوى ما �جري تحتها من   إلىتتدفق 
نفط، أي �معنى آخر أنـه لوال هـذا النفط لمـا �ـانـت الوال�ـات 

 ًا �حمل هذه البندق�ة.المتحدة أرسلت بندق�ة واحدة وال جند�
 وعسى �حدث نوع من التن�ه العر�ي لهذه الحق�قة.لعل 

ولعل وعســــــــــــــى ال نقع فر�ســــــــــــــة اللع�ة الكبرى التي یتم  
نصـــــــــب �مین آخر وهو أن �حارب العر�ي شـــــــــق�قه العر�ي 
ــل العر�ي الـــــذي ال �قتـــــل   ــدور األمیر�ي هو قتـــ و�كون الـــ

 شق�قه.
طلق فإن و��قى أنه ما دامت الرصــــــــاصــــــــة األولى لم تن

دة النظر في الوضــــع الشــــاذ الذي حدث  هنالك إمكان�ة �إعا
وذلك عمًال �القاعدة التي ترى أنه ل�س هنالك خدمة �قدمها  
أي حاكم لشــع�ه أثمن من إ�عاد خطر الحرب، ومن تفشــیل  

 إلىســــــــــــــتعـمار�ة الـقد�ـمة التي تحلم �عودة مؤامرات القوى اإل
 المنطقة ولو على األشالء والر�ام.

 1990 (سبتمبر)أیلول  10 - لندن. التضامن"مجلة "

     

 قمة هلسنكي: العمالقان والمارد 

السوف�ات�ة األولى التي جرى عقدها    -�عد القمة العر��ة 
 1985نوفمبر /تشــــــــــــــر�ن الـثاني  21 إلى 19في جن�ف من 

ینســـى الرئ�ســـان ر�غان    كان أقصـــى ما نتمناه �عرب هو أالّ 
متهما الثان�ة الوضـــــــع في وغور�اتشـــــــوف عندما ســـــــ�عقدان ق

ــاهمــان في وق المنطقــة  -ف الحرب العراق�ــة العر��ــة ف�ســـــــــــــ
و�تفقان على صـــ�غة حل لألزمة في لبنان وصـــ�غة   اإلیران�ة

 حل أخرى تنسجم مع المنهج المرن للق�ادة الفلسطین�ة.
إن القمـــة  ولكن الـــذي حـــدث هو التجـــاهـــل التـــام �حیـــث

اتشــــــــــــــوف في الثــــان�ــــة التي عقــــدهــــا الرئ�س ر�غــــان وغور�ــــ 
 ̸تشــــــــر�ن األول   12و 11 ر�ك�اف�ك عاصــــــــمة ا�ســــــــلندا یوميْ 
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ــا�ا المشـــار  إلىلم تتطرق على اإلطالق   1986أكتو�ر القضـ
إلیهــا. و�ــان ذلــك �مثــا�ــة خی�ــة أمــل لنــا �عرب ألن المحنــة 

ــئة عن  ــتمرارالناشــ ئة عن الحرب اللبنان�ة والمحنة الناشــــ  إســ
�مثا�ة  عدم إ�جاد صــــــــ�غة حل للقضــــــــ�ة الفلســــــــطین�ة �انت 

ذلك �مثا�ة إزهاق لألرواح   إلىستنزاف ال مثیل له، و�ذلك  إ
 وتبدید للطاقات والثروات و�ح�اط المعنو�ات.

ن األمیر�ي والسـوف�اتي �عدما أنجزا  فترضـنا أن الرئ�سـیْ �و 
ســـطة  اإلتفاق المتقدم في شـــأن إزالة الصـــوار�خ النوو�ة المتو 

ــن  8طن من المدى خالل القمة الثالثة التي عقدها في واشــــــــــ
سـ�ضـعان على الطاولة   1987�انون األول   ̸د�سـمبر10  إلى

ــاـ�ا التي تعنینـا �عرب والتي أشــــــــــــــرـنا إلیهـا  أمـامهمـا القضــــــــــــ
 ولكنهما تعامال مع هذه القضا�ا �التجاهل.

كــل ذلــك �ــان �حــدث ونحن على قــارعــة التــار�خ ننتظر  
ــا إو�كون  ــارنـ ــذوب في نتظـ ــا تـ ــدم، وتكون ثرواتنـ ــالـ مجبوًال �ـ

 ب المفروضة علینا.جح�م الحرو 
ــًا أن القوتیْ  ــان واضــــــــــــــحـ ــد �ـ ــدان  ن العظمتیْ ولقـ ن ال تر�ـ

ــا�انا ر�ما لتقدیر من �لیْ  اإلهتمام ال م هما، �أنه ما دا�قضـــــــــــ
ــل التأجیل و�عالج  ــا�ا فلماذا ال یتواصــــ خوف من هذه القضــــ

 �ل القضا�ا التي تخصهما. نالطرفا
 حدث �الفعل.ما وهذا 

ــر�ح لینین  ففي الوقت الذي �ان الرئ�س ر�غا ن یزور ضـ
ــاحــة الحمراء على هــامش القمــة التي عقــدهــا مع  في الســـــــــــــ

 2  إلى مایو /أ�ار 29الرئ�س غور�اتشــــوف في موســــكو من 
�ـانـت الـدمـاء تغلي في عروقنـا نت�جـة   1988 یونیو /حز�ران

 ن.ن العظمییْ هذا التجاهل من جانب الدولتیْ 
 3و 2 و�عــد القمــة األولى التي عقــدهــا في مــالطــا یوميْ 

الرئ�س غور�اتشـــــــوف مع  1990 �انون األول  /كانون األول
جورج بوش، الذي �ات رئ�سـًا للوال�ات المتحدة خلفًا للرئ�س  
ــحًا لدینا أكثر �عرب على هامش جدول  ر�غان، �ات واضــــــــ

 ن بــدأتن العظمییْ األعمــال وأن مرحلــة جــدیــدة بین الــدولتیْ 
 هتمام �قضا�انا.إ وستطول ولن �كون هنالك 

ة التال�ة بین الرئ�س بوش وغور�اتشوف في  وجاءت القم
 1990 یونیو /حز�ران 3 إلى مـایو /أـ�ار 30واشــــــــــــــنطن من 

ــدولتیْ  ــد أن الــ ــل إن إن ن العظمییْ تؤ�ــ ــا، أو فلنقــ ــا علینــ تفقتــ
ــیْ  �ختلفا على أمر نكون نحن �عرب طرفًا   تفقا أالّ إن الرئ�ســــ

 ف�ه.
واقع اإلدارة األمیر��ـــة إخترقـــت هـــذا ال وأغلـــب الظن أن

ــع الذي قامت �ه وتمثَّ وتـســــــــــــ  ل للت منه لتقوم �الدور ال�شـــــــــــ
ــها  ــال ثلث ج�شـــــــــــ منطقة الخل�ج �حجة أن دول   إلى�إرســـــــــــ

ــد�ـقة لهـا مهـددة. وهي حجـة �غـلب فیهـا اإل فتعـال على صــــــــــــ
 الحق�قة.

الرئ�ســـــــــــان بوش وغور�اتشـــــــــــوف عقد قمة  وعندما �قرر
ن لم تكوـنا على حق  ن العظمییْ بینهمـا فهـذا معـناه أن اـلدولتیْ 

ــا�ا العرب ل�ســــت  عندم ا �انتا في الماضــــي تعتبران أن قضــ
ــًا من النوع الذي یثیر  من النوع المســـــــــــتعجل وال هي أ�ضـــــــــ

 القلق في النفوس.
ل�ج أما لماذا ل�ستا على حق فألن األزمة الراهنة في الخ

أثبتــت أنهــا قــادرة على أن تقلــب الطــاولــة التي عقــدا حولهــا 
رة على أن تقلبها  ات على مسـتوى القمة، وقادإجتماعثمان�ة 

 �ما تحو�ه من خطط وأوراق و�تفاقات تم التوصل إلیها.
واألهم من هذا �له أن هذه األزمة تؤ�د حق�قة أسـاسـ�ة،  

من ن خالل ســــــــــــــنوات القمم وهي أن عـــدم تعـــاطي الـــدولتیْ 
 اإلهتماممع القضا�ا التي تهمنا �عرب، و�  1990  إلى  1985

رتكبناه، وأن القمة إستهانة، �ان خطأ فادحًا  العالي وعدم اإل
قد تكون بهدف    1990 ســـبتمبر /أیلول 9التاســـعة یوم األحد  

 تصح�ح الخطأ لتدارك أمور جس�مة �مكن أن تحدث.
الخــارج�ــة و��قى أنــه عنــدمــا نقرأ مــا صــــــــــــــرح �ــه وز�ر 

والذي  أیلول/سـبتمبر 14نادزه یوم الثالثاء دالسـوف�ات�ة شـ�فار 
ط نتذ�ر على مؤتمر دولي عن الشــــرق األوســــ   إلىدعا ف�ه 

التي طرحها الرئ�س   1990 آب/أغســــــــــطس 12الفور م�ادرة 
ام حســـین �صـــ�غة حل لألمور العالقة. ی�قى أ�ضـــًا أنه  صـــدَّ

الســــــــــــــوف�ـات�ـة   -تجر�تنـا مع القمم األمیر��ـة  إلىســــــــــــــتنـادًا إ
ــعة التي  ــا�قة فإننا �جب أال نتفاءل �ثیرًا من القمة التاســ الســ

ــنكي عإ ــمة إحدى دول ختارت الدولتان العظم�ان هلســـــ اصـــــ
 الح�اد في العالم لعقدها.

ن  واقع حال األزمة نفترض أن الرئ�ســیْ   إلىســتنادًا إلكننا 
بوش وغور�اتشـــوف ســـ�خاطب �ل منهما اآلخر ولو صـــمتًا  

فــاق هــذا الــذي حققنــاه وأي إتفــاقــات هــذه التي قــائًال: أي و 
ســــــــــــتطاعة ق�ادة تار�خ�ة من نوع إالتي أنجزناها ما دام في 

حسـین التذ�یر �أسـلوب غیر مطروق �القضـا�ا   امصـدَّ ق�ادة 
 العر��ة العالقة.

ــلوب غ نتظار على األبواب یر المطروق ل�س اإلواألســــــــ
ضعها ، و�نما و اإلهتمامن �منحان العرب �عض یلعل الرئ�س

أمام لحظة حاســـــــــــــمة یتخذان فیها قرارات واقع�ة إن لم نقل  
عدة القوة هتزاز قاإعادلة، أو تتطور األمور التي قد تنتهي �

�حیث ال �عود اإلتحاد الســـــــــوف�اتي الدولة العظمى وال تعود 
ظـــار. �مـــا نالوال�ـــات المتحـــدة الـــدولـــة األعظم، وال تعود األ

ن مـا ء العمالقیْ لقـا إلىكـانـت الحـال في المـاضــــــــــــــي فتتجـه 
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دامت األزمة التي یدیرها بروح عال�ة من المســــؤول�ة والحق 
امالقومي واإلنســـاني للرئ�س  ت بتلك ال�ســـاطة �ما ل�ســـ   صـــدَّ

أنه أي  .السوف�ات�ة –كانت تتصور لقاءات القمة األمیر��ة 
ن فإن هذه األزمة ن عمالقیْ ن العظمییْ الدولتیْ  إذا �ان رئ�ســــا
 ماردًا.أقرب ما تكون 

 1990 أیلول (سبتمبر) 17 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 بوش الرئ�س نبی  ب العر 
 �ه"إ آي. "سي. لـو�وش ا

نا نحن العرب عندما تســــلم جورج بوش منصــــب  ترضــــ فإ
ــة الوال�ات المتحدة، أن العالقات العر��ة  األمیر��ة   -رئاســــــ

آخر، ســتشــهد في ســنوات حكمه    إلىرت�اك إالتي تنتقل من 
ــأ عن الــذي تفتقــد إل�ــه واإل اإلســــــــــــــتقرار زدهــار الــذي ینشـــــــــــــ

 .اإلستقرار
مارسـها فترضـنا ذلك على أسـاس أن المرونة التي إولقد 

ن ن�ــة والرغ�ــة في بنــاء عالقــة ســــــــــــــْ رب تكفي إلث�ــات حُ الع
ــًا على �جیدة. و  ــنا ذلك أ�ضــ ســــاس أن شــــعورًا �الملل أفترضــ

ــیب المواطن األمیر�ي نت�جة اإلنح�از الكامل من  بدأ �صـــــــــ
نحو إســــــرائیل من دون أن تنشــــــأ نت�جة ذلك  هجانب حكومت

 ستفادة في الحقل العام. إأي 
ــًا و �و  ــنا ذلك أ�ضـــــ ــًا على فترضـــــ ــاس أنها المرة أ�ضـــــ أســـــ

 إلىاألولى خالل الثالثین ســـــنة الماضـــــ�ة التي �صـــــل فیها 
قمة الســـــلطة في الوال�ات المتحدة الشـــــخص الذي عمل في 

ن یؤهلــه �ــل منهمــا لمعرفــة العــالم العر�ي واإلحــاطــة میــدانیْ 
 إلىوعندما �حدث ذلك و�صــــــــل   هتماماتهم.� بهموم العرب و 

ي ســــــبق أن الشــــــخص الذ ةمنصــــــب رئ�س الوال�ات المتحد
ــدانیْ  ــل في المیـ ــإن عمـ ــات إن، فـ ــاالت التوتر في العالقـ حتمـ

ــاءل أمام   - العر��ة ــتقرارحتماالت إاألمیر��ة تتضـــــــــ   اإلســـــــــ
 زدهار.إلمرت�ة ا إلىوالتحسن صعودًا 

ــي في األمم المتحدة.  علقد  مل الرئ�س بوش في الماضـــ
في المیدان األول  �ه".إ آي. "سي. الــــــــــ وعمل أ�ضًا �مدیر 

ل  عرف العرب من خالل شــــــــــــــكواهم ومن خال �مكنــــه أن �
ــائـقة  ــادـ�ةاإلمعـاـناتهم، ومن خالل الضــــــــــــ التي تهـدد   قتصــــــــــــ

أكثر�تهم الفقیرة المحـتاجـة، ومن خالل قرارات مجلس األمن 

 التي �ستحوذ العرب على أكثر�تها.
وفي المیــدان الثــاني �مكنــه أن �عرف العرب من خالل  

على   یر الم�اشـــــــــــرالتآمر علیهم والتجســـــــــــس الم�اشـــــــــــر وغ
ــلب قرارات  ق�اداتهم وزعاماتهم، ومن خالل التدخل في صــــــــ

 معظمهم.
ــاء �ثیر�ن �انوا مطلعین على  وصـــــح�ح أن هنالك رؤســـ

أن الفرق �بیر أن �طلع هؤالء   شـؤون العرب وشـجونهم، إالّ 
لیهم و�ین معا�شــــة میدان�ة  إعها على خالصــــة تقار�ر یتم رفْ 

ش الذي لهذه الشــؤون والشــجون، �ما حصــل مع الرئ�س بو 
كان في منص�ه في األمم المتحدة ومنص�ه األكثر حساس�ة  

 �ه" یت�حان له معرفة الكثیر.إ آي. "سي. لـكرئ�س 
ــ�قوا الرئ�س بوش �انوا إزاء  و�ذ جاز القول فإن الذین ســـ

لذي یلم �األشــــ�اء بینما  القضــــا�ا التي تهم العرب من النوع ا
 الرئ�س بوش من العارفین والخبراء.

فترضــــــــــــــنـــا أن أمورًا �ثیرة ســــــــــــــیتم  إفـــإننـــا  نـــه �ـــذلـــكألو 
تصـــح�حها، �ما ســـیتم تعدیل �عض المفاه�م الخاطئة، وهو 

 شيء جید وتحتاج إل�ه عالقات مشتر�ة حافلة �التعثر.
 ولكن ما الذي حدث؟

عـتدنا إ لتعثر الذي رتـ�اك و�دأ اإلمـنذ اللحـظة األولى بدأ ا
 .البیت األب�ض إلىوا لعل�ه مع السا�قین من الذین وص

و�دل أن تتقدم العالقات نحو األفضل إذا �الرئ�س بوش  
ــ�اســــــي و�مارس، وهو في  ال ینســــــى جزءًا من ماضــــــ�ه الســــ
البیـت األب�ض، منصــــــــــــــ�ـه �رئ�س للوال�ـات المتحـدة �عقل�ـة  

شهر التي وعندما نتأمل في األ �ه".إ آي. "سي. الـــــــــــــــ مدیر 
نقضت من عهده نجد أنه �مارس المنصب األول، و�الذات إ

  "سي. الــــــــ رب، وفي ما �خص شؤونهم، �عقل�ة مدیر مع الع
ن لكل منصـــــــــــب األصـــــــــــول إتقول   الُحْكم�ه" وقاعدة إ آي.

 والتقالید التي ال �جوز التالعب بها.
ومســــــــألة التواجد العســــــــكري في منطقة الخل�ج قد تكون 

ن �شـــــــــغل منصـــــــــب مدیر المخابرات فعها مَ مقبولة �فكرة یر 
�ـة عنـدمـا �كون ســــــــــــــتغرَ الرئ�س، لكن من المؤ�ـد أنهـا م إلى

ــع ترحی�ه على  ــاحبها أو أنها �انت موضــــــــ الرئ�س هو صــــــــ
الفور لمجرد أن طرحتهـــا �عض الجیوب ضــــــــــــــمن مخطط  

 الر��ة. إلىیدعو 
فترضنا مع وصول بوش  إما بدأناه، وهو أننا    إلىونعود  

في الوال�ات المتحدة، أن الرجل أدرى    المنصــــــــب األول  إلى
ــا ــ�ه �أمور المنطقة و�قضـــــ �ا العرب و�الذات ما �حكم ماضـــــ

ــ�قهم من الوال�ات المتحدة، ومن أجْ  ل ذلك ال بد  یتعلق �ضـــــ
أن تكون هنالك رؤ�ة جدیدة تجعل الصــراط مســتق�مًا �عض  
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 الشيء.
مرة عندما   وأســـــاء التصـــــرف مرتین.  لكنه لم �فعل ذلك.

أن یتعــــامــــل مع �عض العرب و�ــــأنــــه مــــا زال مــــدیرًا  قرر
�صفة �ونه رئ�س   خرومع �عضهم اآل ،�ه"إ آي. "سي. الـــــــ 

 الوال�ات المتحدة.
 ن لم ینجح وال یبدو أنه سینجح.وهو في الحالتیْ 

ــناه إل ذلك فإن ما ومن أجْ  ... نكســــــة   إلىنتهى إفترضــــ
ــه و�الده و�عض دول  ــوء إقحام الرئ�س بوش نفســــــــ في ضــــــــ

ــالم  ــد أن العرب أدرى منــــ العــ ــا،   هفي أمور، من المؤ�ــ بهــ
" أو رئ�ســًا للوال�ات �هإ آي. "ســي. لـــــــــــــــــ �صــفة �ونه رئ�ســًا 

 و�تعثر. ن معًا �حكم و�تدخل..وهو �الصفتیْ  المتحدة.

 1990 أیلول (سبتمبر) 24 – لندن. مجلة "التضامن"

     

 �عد القمة الخماس�ة  المقا�ضة المطلو�ة

أن وســـــــــــائل اإلعالم الدول�ة   المواجهة لم تقع إالَّ مع أن  
ر الموضـــــــــــوعات التي توضـــــــــــح حجم ــْ   بدأت تكثر من نشـــــــــ
الضرر الذي لحق �عشرات الشر�ات والمؤسسات في العالم 

 �سبب األزمة القائمة في منطقة الخل�ج.
سـتمرت إفهذا موضـوع حول شـر�ات سـتعلن إفالسـها إذا 

 الحالة على ما هي عل�ه.
موضـــــــوع یوضـــــــح مدى الكوارث التي تحدث على وهذا  

 هامش الهبوط الذي �صیب هذه البورصة أو تلك.
ث عن حجم الخسائر التي سیتحملها  وهذا موضوع یتحد

  سترال�ا.أالمزارعون في الوال�ات المتحدة و 
وهـذا موضــــــــــــــوع یتـناول ـ�التحلـیل حجم الضــــــــــــــرر اـلذي 

 قتصاد ال�ا�اني.الذي ینعم �ه اإل زدهارإلسیلحق �ا
وهــذا موضــــــــــــــوع حول إعــادة النظر في خطط �ثیرة تم  

بد  وضعها لحق�ة التسعینات و��ف أن إعادة النظر التي ال  
في عمل�ة التطو�ر وعلى  في شـــــــــكل أو آخر منها ســـــــــتؤثر

 التنم�ة �شكل عام.
وهـذا موضــــــــــــــوع یتحـدث �ـاألرقـام عن حجم ال�طـالـة في 

ة من قـبل، وـ�ذـلك على دول لـ دول لم تواجـه مشــــــــــــــكـلة ال�ـطا
ــكل � ــًا للذین إشـــ رتفاع عدد العاطلین عن العمل فیها �ابوســـ

 �حكمون.
ــوع �عرض مدى القلق الذي �ع� ــه وهذا موضـــــــ لوف أشـــــــ

المواطنین و�ــالــذات في أورو�ــا من جراء أزمــة نفط محتملــة 
ــیر �ل الدالئل  ــتاء تشـــ ــ�كون    إلىتتزامن مع حلول شـــ أنه ســـ

 �الغ القساوة.
ء لوف آخر�ن من جراأوهــــذا موضــــــــــــــوع �عكس هموم 

  رتفاع أســــعار النفط.إالمشــــاكل التي ســــتحدث قر��ًا �ســــبب 
طن اـلذي رتفـاع ســــــــــــــیؤثر على ح�ـاة المواإلو��ف أن هـذا ا

 �شكو في األصل من خلل في میزانیته.
ــارف في أورو�ا   ــلة مصـ ــلسـ وهذا موضـــوع یتحدث عن سـ

ــیرها  إلبدأت تتعرض  ــأنها أن تؤثر على مصـ هتزازات من شـ
 منطقة الخل�ج.وذلك نت�جة األزمة الراهنة في 

وهذا موضــــــوع عن مؤســــــســــــات صــــــناع�ة بدأت تخطط  
أســــــــــــــواقهـا  رت�كـتإإلعـادة النظر في نوع�ـة اإلنتـاج �عـدمـا 

 الرئ�س�ة في منطقة الخل�ج من جراء األزمة الراهنة.
إن الذي �ســــــــــمع إذاعات العالم و�طلع على الصــــــــــحف 
و�شــــــاهد محطات التلفز�ون �كتشــــــف أن الهاجس الرئ�ســــــي  

المواطن في الــدول الكبرى والمتقــدمــة قــائم جــدًا، وأن لــدى 
ــاـئل اإلعالم اـلدولـ�ة عـندـما تهتم بـهذه الموضــــــــــــــوعـات  وســــــــــــ

نهـا فـإنهـا تفعـل ذلـك لشــــــــــــــعور منهـا �ـأن المواطن وتكتـب ع
فاق تطورات  آل�ثیرة طرحتها في ا عن أســـئلة �طلب إجا�ات

 األزمة الراهنة في منطقة الخل�ج.
ل هــذه الهواجس واألزمــة و�ذا �ــان هــذا المواطن یثیر �ــ 

نتصــــــــــــــف الطر�ق،  منـها في إـما زاـلت في الـبداـ�ة، أو فلنـقل 
 األزمة حر�ًا طاحنة؟ نفجارإإذن في حال   حالالفك�ف هي 

والجواب عن ذلــك أن هــذا المواطن عنـــدمــا یبـــدي هــذه 
زمـــة مـــا زالـــت ممكنـــة  ألالمخـــاوف والهواجس اآلن بینمـــا ا

وهو  ن �حدث.أســـاس أنه خائف مما �مكن أ ىالتطو�ق فعل
�عني حـدوث   نفجــارعلى �قین �ـأن خوفـه في محلــه ألن اإل

اهد �أن ال كارثة ال مثیل لها، ونحن في زمن تؤ�د �ل الشــو 
ــان على مواجهــة الكوارث التي ال مثیــل لهــا،  قــدرة لإلنســـــــــــــ
فك�ف إذن حـالـه إذا �ـانـت الكـارثـة التي �مكن حـدوثهـا هي 

 ثة الكوارث.ر كا
الجدوى ألنه قد یتطور   وهذا الشـــــــعور الســـــــائد له �عض

�حیث یتحول إلى وســــــــــیلة ضــــــــــغط على الذین ی�الغون في 
لذي �مارس �ل تشــددهم و�الذات على الرئ�س جورج بوش ا

 ما من شأنه أن �قود إلى الحل العسكري.
وسیلة ضغط فعلى أساس أنه  إلى  ذلك یتحول أما ��ف

تتزاید وطأة هذه الظروف على المواطن فإن المطال�ة عندما  
جانب المواطنین �إ�عاد شــ�ح الحرب ســتكون هي األمر  من

ــ�كون مح ــي وســـــ ــاســـــ ــع�ه هو  لاألســـــ تجاوب الحاكم مع شـــــ
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 عل في إ�عاد الش�ح.المساهمة �الف
األزمــة تؤ�ــد هــذه وهي أن  اإلهتمــاموثمــة نقطــة جــدیرة �ــ 

في  اإلســــــــــتقرارلحظة �عد أخرى �م أن منطقتنا مؤثرة على 
زدهـار الـذي ینعم �ـه إلالعـالم، و�م أنهـا الســــــــــــــبـب في هـذا ا

 المواطن في الدول المتقدمة.
عت�ار وتؤ�د األزمة أ�ضًا حق�قة من المهم أخذها في اإل

ها هي أنه ما دام لنا هذا الشــــــــــــــأن فمن الطب�عي أن وتوظ�ف
تكون األزمة هي المناســــــــــــــ�ة المثال�ة للحصــــــــــــــول على �ل 
ــا�انا العالقة وهي  حقوقنا المعتدى علیها وإل�جاد حلول لقضــــ

 ة.كثیر 
إذا تســـــاوى الســـــعي للحل العر�ي  وهذا األمر لن یتم إالّ 
ل وحتى اآلن تبدو �فة السعي للح   مع السعي للحل الدولي.

أن تنجح   إلىالــــــدولي هي الراجحــــــة وســــــــــــــت�قى �ــــــذلــــــك 
ــ�ة تأخإلا ــتهدف عقد قمة خماســـــ ــاالت التي تســـــ على ذ تصـــــ

 رسم مالمح الحل العر�ي. أمر عاتقها
تنعقـــد فـــإن الحرب أو �ـــارثـــة  و�ذا �تـــب لهـــذه القمـــة أن 

و�ذا �ان ذلك مهمًا فإن األهم هو أن  الكوارث لن تحصـــــل.
العـالم �حیـث �كون �حـدث نوع من المقـا�ضـــــــــــــــة بیننـا و�ین 

هنالك إنصــــــــاف لنا وتكون هنالك حلول لقضــــــــا�انا العالقة. 
 ومثل هذه المقا�ضة �انت مستحیلة من قبل األزمة.

أزمة خانقة هي  ل ذلك رب ضــارة نافعة، ورب ومن أجْ  
 الحل وهي النها�ة لحاالت متراكمة من الحقوق الضائعة.

 1990) أكتوبر(تشرین األول  1 –لندن ". التضامن" مجلة

     

             ستعداد للتحالفحول مسألة اإل
 مع الش�طان 

شــــــــــــــــاعــت خالل األزمــة الراهنـــة في العالقــات العر��ـــة  
الكو�ــت ع�ــارة   إلىوالنــاشــــــــــــــئــة عن دخول القوات العراق�ــة 

 ل بالدي"."مستعد للتحالف مع الش�طان من أجْ 
ســـــــــــــتغرابنا  إ یتزایدوفي �ل مرة �نا نســـــــــــــمع هذه الع�ارة 

فالذین یرددونها هم أصـــــدقاء الوال�ات المتحدة والذین   لذلك.
ــاتوا  ــا..�ـ ــاء لهـ ــإنهم �عنون أن  حلفـ ــك فـ ــا �قولون ذلـ ــدمـ وعنـ

وفي  میر�ا.أالتعاون معه هو   إلىضــطروا إالشــ�طان الذین  
مــام الراحــل آ�ــة هللا الخمیني  إلتســــــــــــــمیتهم هــذه یلتفون مع ا

ة،  على الوال�ات المتحد  فةأول من أطلق هذه الص  �ان  الذي
تقول في �ل مرة  اإلیران�ةومن �عده صارت وسائل اإلعالم  

الوال�ات المتحدة أنها "الشــــــــــــ�طان   إلىتكون هنالك إشــــــــــــارة 
مام الخمیني أطلق التســـــــــــم�ة وترك ال�اب إلاألكبر"، ولكن ا

موصـــــــــــــدًا أمام تعامل مع "الشـــــــــــــ�طان األكبر" في حین أن 
نهم "مســـــــــــــتعدون  إ�عض المســـــــــــــؤولین العرب الذین �قولون 

ل بالدهم" أطلقوا هـذا للتعـاون حتى مع الشــــــــــــــ�طـان من أجْـ 
ــار ــًا  الشــــــــــــــعـ جنـــب مع القوات  إلىوقواتهم في الخل�ج جن�ـ

 األمیر��ة أو "قوات الش�طان".
المســــــــــــــؤولین یرددون ع�ــارة  هؤالء أن  نت�ــاهوالالفــت لإل 

ل بالدي" من دون أن "مســـتعد للتعاون مع الشـــ�طان من أجْ 
ون وأن الشـــــــ�طان هو عدو عت�ار أنهم مســـــــلم�أخذوا في اإل

أوضــح األمر ما  إلىوتعهللا وعدو المســلم، وأن هللا ســ�حانه 
 ف�ه الكفا�ة في �تا�ه العز�ز.
 أن أحـد أبرز اـلذین رددوا نت�ـاهكـذـلك أنـه من الالفـت لإل 

ن هـذه الع�ـارة ونعني �ـه الرئ�س حســــــــــــــني م�ـارك لم �جـد مَ 
 �قول لـه من بین العلمـاء ورجـال الـدین تزخر بهم مصــــــــــــــر

زهر أن هــذه الع�ــارة من النوع التي ال �جوز ألو�عتز بهم ا
ى مســـــلم عادي أو مســـــلم في القمة أن یذ�ره مهما �انت  عل

ــبته. ــلم، ال �جوز أن  ظروف القول ومناســــــــ وهو، أي المســــــــ
ستنجاد �الش�طان یتعارض مع آ�ات �ثیرة  ن اإلأل�قول ذلك  

ــًا وردت ف ي وردت في القرآن الكر�م ومع ع�ارات �ثیرة أ�ضـ
الصــحا�ة وفقهاء الدین  إلىأحادیث الرســول وتلك المنســو�ة 

 إلسالمي �شتى المذاهب.ا
ونحن ال نــدخــل في جــدل فقهي ولكن عنــدمــا �كون هللا 

ــ�حانه وتع ــورة األولى  إلىســـ �حذر بدءًا من لحظة قراءة الســـ
ــ�طان ثم   يفي الكتاب العز�ز، أ ــورة الفاتحة، من الشــــــــــ ســــــــــ

عرب ثم الرئ�س حســـني  نســـمع �عض الســـفراء والمســـؤولین ال
مع الشـــــــ�طان من م�ارك قبل أ�ام أنهم "مســـــــتعدون للتعاون  

��ف �غیب عن �ال من �قرأ   :ل بالدهم" فإننا نتســــــــــــــاءلأجْ 
"أعوذ  القرآن ـبدءًا من ســــــــــــــورة الـفاتحـة ال ـبد أن یـبدأ ـ�القول

 ".�ا� من الش�طان الرج�م...!!؟
في المســـــــاجد  ئ و��ف �غیب عن �ال هؤالء أن أي مقر 

ــدأ الإلا أو ــات التلفز�ون یبــ ــات أو محطــ ــالقول:تذاعــ  الوة �ــ
 .""أعوذ �ا� من الش�طان الرج�م..!!

ــًا ما ورد  ــور وآ�ات  في و��ف �غیب عن ال�ال أ�ضـــــ ســـــ
 كثیرة عن الش�طان ومنها على سبیل المثال ال الحصر:

•  ٍَوَحِفْظَناَها ِمْن ُ�لِّ َشْ�َطاٍن َرِج�م ]الحجر.[ 
•  اِس ِ ِ�َغْیِر ِعْلٍم َوَ�تَّ َوِمَن النــَّ اِدُل ِفي �َّ لَّ  َمْن ُ�جــَ ِ�ُع �ــُ
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 ].الحج[ َشْ�َطاٍن َمِر�دٍ 
•  َِطاِن الرَِّج�م�ْ ــَّ  ... َوِ�نِّي أُِعیُذَها ِ�َك َوُذرِّ�ََّتَها ِمَن الشـــــ

 ].آل عمران[
•  َِطاِن الرَّج�ْ ــَّ ِ ِمَن الشـ َتِعْذ ِ�ا�َّ ــْ  �مِ َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاسـ

 ].النحل[
•  ََطان�ْ َر   ... َوَمْن َیتَِّخِذ الشــَّ ِ َفَقْد َخســِ َوِل��ا ِمْن ُدوِن �َّ

 ].النساء[ ُخْسَراًنا ُمِبیًنا
و�صـرف النظر عن المسـألة الدین�ة فإن هذه الع�ارة في  

القلـــب  إلىحـــد ذاتهـــا ل�ســــــــــــــــت محب�ـــة ولن �جعلهـــا قر��ـــة 
ســــــــ�اســــــــي البر�طاني والوجدان أن أول من قالها �ان ذلك ال

 الشهیر ونستون تشرشل.
في مجلس   قـالتأن  �مكن ات التي ر�مـاوهي من الع�ـار 

مغلق تعبیرًا عن حالة ضــــــــیق أو تبر�رًا لوضــــــــع الید في ید  
  سـتهجان.جهة �شـكل التعاون معها ما من شـأنه أن یثیر اإل

ذاعة إلالنشـــــر وتنقلها ا إلىا أن تكون ع�ارة تأخذ طر�قها ام
�كون هنالك نوع من التمســــــــــك بها واإلصــــــــــرار والتلفز�ون و 

 إلىستغراب فقط و�نما یدعو  قولها فإن ذلك ال یثیر اإلعلى  
 األسف.

ــه �مكن القول   ن مثل هذه الع�ارة لو إوفي اإلطار نفســــــــ
ذاعــة إلوردت في لقــاء وجرى تعم�مهــا على الصــــــــــــــحف وا

ســــــــــــــتـدراك والتلفز�ون لنشــــــــــــــرهـا و�ثهـا ل�ـات من الواجـب اإل
 بل أن یتم نشرها و�ثها.قري لشطب الع�ارة تصال الفو واإل

�قى أن ما نأمله هو أن ال نســـــــــمع هذه الع�ارة تتكرر  و�
وفي لغتنـا   هـا نـأمـل ذلـك.ا�عـد اآلن.. وللحیث�ـات التي أوردنـ 

العر��ة، نثرًا وشـــعرًا، أب�ات وع�ارات وأقوال مأثورة �مكن أن 
ــتــغــراب مــن دون أن تــثــیــر اإل تــفــي بــ�ــعــض الــغــرض ســـــــــــــ

ــتهجان ألواإل ــماع قائد  ســـ نه ��ف �جوز للعقل أن یتحمل ســـ
نه مسـتعد للتعاون والتحالف إسـؤول مسـلم وعر�ي �قول أو م

 مع الش�طان الرج�م ضد شق�قه المسلم والعر�ي؟
ی�قى أ�ضــــــــــًا أن هذه الع�ارة ل�ســــــــــت الوحیدة التي نأمل  

ــائد منذ �عض الوقت. فقد    إســـقاطها من قاموس التعامل السـ
صــــــــــــــعو�ـــة في التـــار�خ العر�ي  حفلـــت هـــذه األ�ـــام، األكثر

نـا نتمنى أال تقـال، أمـا وقـد قیلـت فـإننـا الحـدیـث، �ع�ـارات �
ســــــــتبدالها �ع�ارات  إو�ذا �ان في اإلمكان   نتمنى أال تتكرر.

 ودودة فإن في ذلك الخیر والبر�ة.
حســــــــــــــني   الرئ�س �تخـاذومنـذ أن ـبدأت األزمـة الراهنـة، و 

ن جهــــة م�ــــارك الموقف المتعــــارض مع الموقف العراقي م
ني، والتكهنـات تتكـاثر  ن األردني وال�موالمتقـاطع مع الموقفیْ 

 في شأن مصیر "مجلس التعاون العر�ي".

نتظــار للحظــة التي یتم إحــالــة  إلىثم تحولــت التكهنــات 
ــاً  �عدما وصـــــــلت  فیها إعالن نها�ة هذا المجلس خصـــــــوصـــــ

ــر والعراق،  حد  إلىالحمالت اإلعالم�ة، و�الذات بین مصـــــ
 �فوق القدرة على التحمل.�فوق الوصف و 

  ســــــبتمبر /أیلول  27رك یوم الخم�س ثم فاجأ الرئ�س م�ا
امرفاقه في مجلس التعاون الرئ�س   1990 حســــــــــــــین   صــــــــــــــدَّ

ــد ــانوا ال  والرئ�س علي عبــ ــا �ــ هللا صـــــــــــــــــالح �موقف، ر�مــ
 یتوقعونه، أو على األقل ال یتمنون صدوره عنه.

وفي �لمــة ألقــاهــا الرئ�س م�ــارك أمــام قوات مصــــــــــــــر�ــة  
ــافرة م المملكــة العر��ــة الســــــــــــــعود�ــة هــاجم الرئ�س  إلىســـــــــــــ

  المصــــــــــــــري �عنف "مجلس التـعاون العر�ي" ووصـــــــــــــــفه ـ�أـنه
 "مجلس التآمر العر�ي".

ســــــــــــــتـقاـلة �ـقدمهـا الرئ�س  إت هـذه العـ�ارة وـ�أنهـا هي دو�ـ 
 م�ارك من عضو�ة مصر في "مجلس التعاون العر�ي".

وهذا الموقف من الرئ�س م�ارك ینســــــجم مع ممارســــــات  
ــر�ون ورافقت المرحلة التي كثی ــؤولون مصــــــــــ رة قام بها مســــــــــ

ــ�قت والدة المجلس ثم المرحلة التي تلت اإلعالن عنه.   ســــــــــ
سات تعكس عدم حماسة مصر للمجلس، و�انت هذه الممار 
النظر ل تنشـــــــ�ط عمل�ة إعادة رادته من أجْ أو��ف أنها فقط 

العر��ة في قرار إســـــــــــــقاط العضـــــــــــــو�ة من الجامعة. و�ذلك 
قات الدیبلوماســ�ة المقطوعة بین مصــر و�عض  العال تنشــ�ط 

 الدول العر��ة.
 واآلن ما الذي �مكن أن �حدث؟

ــارك �عتبر أن "مجلس إ ــاون العر�ي"  ن الرئ�س م�ــ التعــ
 هو مجلس تآمري.

تهــامــه هــذا بتقــد�م مــذ�رة �علن إو�زاء ذلــك فــإمــا أن یت�ع 
 مصر من المجلس. إنسحابفیها 

حین تهدأ   إلىتظر أو �كتفي �أنه ســـــجل هذا اإلتهام و�ن
الخالفات التي تعصــــــف �الصــــــف العر�ي و�ســــــتأنف �عدها  

 العمل في المجلس.
امأو یواصـل الرئ�س  والملك حسـین والرئ�س  حسـین  صـدَّ

ــالح مســـــــیرة المجلس بدولهم الثالث وترك  علي عبد هللا صـــــ
ــودان الذي لم إل�اب ا ــاب أمام دول أخرى، و�الذات الســ نتســ

 أي مجلس تعاوني. إلىینتسب 
ور�ما �حدث أمر تفرضه المتغیرات الجدیدة في المنطقة  

�حیــث   ســــــــــــــالمي"إلا - "مجلس التعــاون العر�ي ونعني �ــه
ســــــــالم�ة أعضــــــــاء في هذا إلوغیرها من الدول ا إیرانتكون 

المجلس الــذي �مكن أن �حقق، للمرة األولى، وفــاقــًا مفقودًا 
 ب.العرب والمسلمین غیر العر  المسلمین بین
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نتوقع، ضـــمن ما نع�شـــه منذ أ�ام من  و�كالم آخر، هل
سالم�ة تعر�ب  إلمظلة المواجهة ا حتمفاجآت أن �حدث وت

"ال  وهنالك الحدیث النبوي الشـــر�ف: وتعج�م للعرب. یرانإل
 فضل لعر�ي على أعجمي إالَّ �التقوى".

 1990تشرین األول (أكتوبر)  8 -لندن ". التضامن" مجلة

     

             حل السلمي أجانب دعاة ال
 والمعترضون عرب 

ــأـلة  وهي أـنه في ـ�ل مرة �حـدث   نتـ�اهلإل الفـتة ثـمة مســــــــــــ
نفراج نســــــــــــــبي في األزـمة الراهـنة في منطـقة الخل�ج تنطلق  إ

 أصوات من النوع الذي �صعب فهم مقاصد أصحا�ه.
وقبل أن �طرح الرئ�س الفرنســــي فرنســــوا میتران م�ادرته  

ت لهجـة الحـل منبر األمم المتحـدة �ـانـ ن على الســــــــــــــلم�ـة مِ 
العســــكري هي اللهجة الســــائدة، ثم جاءت الم�ادرة الفرنســــ�ة  
المتوازنـة لتجعـل لهجـة الحـل العســــــــــــــكري تتراجع قلیًال أمـام 

ــ�اســــــــــــي. ثم تكاثرت ردود الفعل الترحیب�ة   لهجة الحل الســــــــــ
ــاو�ة مع لهجة  �الم�ادرة ف�اتت لهجة الحل العســـــــــكري متســـــــ

 الحل الس�اسي.
طراف �الهلع، في حین  ذا التســــاوي أصــــاب �عض األوه

ــ�ط،   اأن المنطق �فرض علیهم أن �فرحو  ــبب �ســــــ وذلك لســــــ
نحســـــــار شـــــــ�ح  إلن �عطي فرصـــــــة وهو أن تســـــــاوي اللهجتیْ 

ج نفجار، وألن ذلك �شــــــــــــــ�ع في النفوس طمأنینة، ما أحوّ اإل
 لیها.إالجم�ع 
 إلىولئك الذین أصابهم ما �ش�ه الهلع ال ینظرون ألكن  

الزاو�ة، و�نما یرون أن تساوي  ر على ما یبدو، من هذه األم
ن ســــــ�حقق للحل الســــــ�اســــــي فرصــــــة وهم ال یر�دون  اللهجتیْ 

ــب ال �مكن في نظرهم أن   إلىذلك، ألنهم یتطلعون  مكاســــــــ
نفراج، و�نـما في أتون الحرب وـ�اـلذات إذا تتحقق في ـظل اإل

ضــــــــــــــطرا�ــات وتحولــت المواجهــة بین القوات نتشــــــــــــــرت اإلإ
ب من جهــــة و�ین ومن معهــــا من أجــــانــــب وعر  األمیر��ــــة

حروب أهل�ـة تشــــــــــــــمـل   إلىالقوات العراق�ـة من جهـة أخرى 
 الخل�ج. إلىالعالم العر�ي من المح�ط 

أن الـــذین �صــــــــــــــیبهم الهلع من توافر  نت�ـــاهوالالفـــت لإل 
ــ�قهم و�نما �ســـــجلون  ــ�اســـــي ال �خفون ضـــ الفرص للحل الســـ

و�ما أن  .رون فیها عن هذا الضـــــــیق التصـــــــر�حات التي �عبِّ 
السـكینة عندما تتوافر فرص   �ته السـاحقة تصـی�هالعالم �أكثر 

الحل السـ�اسـي، فإن أصـوات الهلعین تسـمع بوضـوح عندما 
تنطلق �شــكل صــ�حات، و�بدو هؤالء الذین �صــ�حون و�ما 

ــحارى في لیل  تائهة لو أنهم ذئاب جر�حة في الغا�ة والصــــــــ
 حالك السواد وعاصف.

ذین �غضــــــــــــــبون ألن أمـــام  و�حتــــار المرء من هؤالء الــــ 
تماالت الحل الس�اسي فرصة و�طلقون التصر�حات التي حإ

فراجـــــات، ألن معنى  نال بتحقیق اإلـمــــ ض اآلأن تقوِّ  ن�مك
 نفجار قلیلة جدًا.ذلك أن فرصة اإل

 �حتار المرء و�تساءل:
هـــل أن من المنطق في شــــــــــــــيء النفخ في النـــار بـــدل 

 رماد؟  إلىوتتحول   ئإطفائها أو على األقل بدل تر�ها تنطف
نزعاج ألن دولة �حجم  إللمنطق في شـــــــــــــيء اوهل من ا

ها تطرح م�ادرة هدفها تحقیق الحل ـســـــــــــــ فرنســــــــــــــا وأهم�ة رئ�
الســ�اســي الذي یوفر على منطقتنا في الدرجة األولى وعلى 

 العالم �ارثة وفواجع ال مثیل لها؟
وعندما نقول ذلك فعلى أســــــاس أننا في األ�ام التي تلت  

ع الرئ�س بوش  �س میتران عن مـ�ادرـته وتشــــــــــــــج�إعالن الرئ
ــاع حملة التشـــــــــو�ش العر��ة  إلهذه الم�ادرة بدأنا نالحظ  تســـــــ

ن هـذه الحملة إوـقد تتطور األمور �حـیث  .اإلتجـاهعلى هـذا 
هجوم یتضـــــــمن ألفاظًا �ثیرة القســـــــاوة ضـــــــد أي   إلىتتحول 

الحـــل  مالمزروعـــة أمـــااأللغـــام جهـــة دول�ـــة تحـــاول تعطیـــل 
 الس�اسي.
 هذا األمر مؤسف جدًا؟ ومثل

 ُ�عد النظر. إلىنه �فتقد إذلك  ى�لو  
ومــا هو مطلوب منــا في هــذه المرحلــة ال�ــالغــة الخطورة  
د أي موقف دولي �مكن أن یت�ح المجــال أمــام  هو رصــــــــــــــــْ
إمكان�ة تحقیق الحل الســـ�اســـي، �معنى أنه عندما یدلي هذا 
المسـؤول الدولي أو ذلك بتصـر�ح من شـأنه أن �سـاعد على 

رار في منطقة  قأهل الفإن على  يحقیق الحل الســـــــــــــ�اـســــــــــــ ت
ل تشــــج�عه  الخل�ج تســــجیل مشــــاعر التقدیر له وذلك من أجْ 

أما  الذي �ســـــــــت�عد الحرب. اإلتجاهعلى المضـــــــــي قدمًا في 
ــا،  دول الـ حـدى إعـندمـا �كون المســــــــــــــؤول هو رئ�س فرنســــــــــــ

 ةالخمس دائمة العضو�ة في األمن، وتكون الخطوة المطلو�
ء �التصــــــر�حات  في منطقة الخل�ج هو اإلدال  من أهل القرار

عتـ�ار أن هؤالء رحـب ـ�الخطوة، هـذا مع األخـذ في اإلالتي ت
أنهم  إالَّ  لم ینتقـــــدوا الم�ـــــادرة أو یهـــــاجموا صـــــــــــــــــــاحبهـــــا.

ــقور وال  ــر�حات التي أطلقوها ظهروا على أنهم صــــــــ �التصــــــــ
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 ها أغصان الز�تون.دیر�دون للحمائم أن ترفرف وفي مناقی
ًال،  صــــــــــر�حات ال �جب أن تثني مســــــــــؤو ومع أن هذه الت

أننا    مثل الرئ�س الفرنســـــــي وغیره، عن مواصـــــــلة ســـــــع�ه إالّ 
نخشــــــــــــــى أن تتســـــــــــــــبب �ثرة التصــــــــــــــر�حـات التي یدلي بـها 
ــة فتور في نفس الزع�م   ــالـ ــدوث حـ المســــــــــــــؤولین العرب �حـ

یت�اطأ ما دامت األقل  الفرنســي فال یواصــل الســعي أو على 
ــ�ة ــ�اســـــ ــعتعمد إلى  في األزمة األطراف الســـــ د األمور یتصـــــ

ــرف �ما ــرف   وتتصـــــــ ــكري �صـــــــ یوحي �أنها مع الحل العســـــــ
ــأ عن هذا الحل. ــتنشـ ونقول ذلك  النظر عن الفواجع التي سـ

قتـناعـنا الكـامـل ـ�أن الرئ�س میتران عـندمـا طرح مـ�ادرـته  إمع 
كان یتصـــــــرف ضـــــــمن "ســـــــینار�و الك�ار" و�نه لم �فعل ذلك 

ــدًا لــــدور خــــدمــــة لهــــذا الطرف العر�ي أو  ــا تمهیــ ذاك و�نمــ
ــ�ة.تار�خي یر�د أن یتوِّ  ــ�اســـــ واألزمة الراهنة  ج �ه ح�اته الســـــ

 في منطقة الخل�ج هي الفرصة المناس�ة للدور التار�خي.
و��قى أن الذین یناهضـون الحل السـ�اسـي و�تصـدون له 

ن، معلَ  غیر  اآلخرو�عضــها  معَلن، �أســالیب شــتى، �عضــها
ز منطقهم وتحقیق طموحاتهم  ل تعز�إنما �فعلون ذلك من أجْ 
ــل�مًا أو خاطئًا،    �صــــرف النظر عما إذا �ان هذا المنطق ســ

و�صـــرف النظر عما إذا �ان من الجائز تحقیق الطموحات  
على الر�ام، وهو ما ســـــینشـــــأ �طب�عة الحال إذا حدث الحل 

 ال سمح هللا. العسكري...

 1990تشرین األول (أكتوبر)  22 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 نها�ة فصل من المسرح�ة الحز�نة

ســدال الســتار إاكتو�ر تم /ول  تشــر�ن األ 13ت الســبیوم 
عـل فصــــــــــــــل جـدـید من المیلودراـما اللبـنانـ�ة حـیث ان القوات 
الســــــور�ة وجهت ضــــــر�ة قاصــــــمة للواء م�شــــــال عون الذي 

سـتسـالم لج�ش  غادر القصـر الجمهوري وطلب من قواته اإل
الشـرع�ة اللبنان�ة التي طلبت المسـاعدة من سـور�ا، ثم توجه  

وتعهدت له  سـ�اسـ�اً  تبرته الجئاً إعرنسـ�ة التي الى السـفارة الف
ــلم من دون  أبذلك مقابل  ــتسـ راقة نقطة دم واحدة، وقد إن �سـ

 ن تفي �ما تعهدت هي �ه. أ�ما تعهد �ه، وعلیها  ىوف
ن اللواء م�شــــــــــــال  أو وما �مكن قوله في هذا الشــــــــــــأن ه

نه «غ�فارا» أســـــــــــــاس أ ىلتف ال�عض حوله علإعون الذي 
ي ضـــــــــــــا�ط من الضـــــــــــــ�اط أمارســـــــــــــه ن �أمارس ما �مكن 

ســــــــــماءهم في الئحة الضــــــــــ�اط أالســــــــــور�ین الذین ســــــــــجلوا 
ــذین �جر�ون حظهم في الحُ  ــامر�ن الـــــ م من خالل  كْ المغـــــ

ــ�اط   قالب �قومون �ه. �ما انه لم �ختلف �ثیراً إن عن الضــــــــــ
خر، بزمالئهم  آو  أالم الثالث الذین تأثروا، في شـــــكل في الع

مجال شغف الض�اط في في   السور�ین الذین �عتبرون رواداً 
 لى السرا�ات. إنتقال من الثكنات اإل

مل مر�دي اللواء م�شــــــــال عون ب�طلهم  أوعل رغم خی�ة 
ادها خاتمة للفصــــــــل أر فعل �النها�ة التي  ن الرجل خیراً أ  الّ إ

ــذي  ــد داه من المأالـ ــة. لقـ ــان�ـ ــا اللبنـ حتى   رادوه �طالً أیلودرامـ
ل حتى ـطــــ �ی�قى ذلـــــك ال أنختـــــار إخیرة وهو اللحظـــــة األ

 خیرة. وفي هـذه اللحظـة القصــــــــــــــیرة جـداً اللحظـة مـا قبـل األ
ــ�اســــي الذي �خطط   ــال عون �عقل�ة الســ تصــــرف اللواء م�شــ

ن  لمرحلة جدیدة یوظف فیها الرصــــید الذي حققه في الســــنتیْ 
في ذلــك  ل الظهور �مظهر جــدیــد معتمــداً جْــ أن من خیرتیْ األ
لسـ�اسـة  نه في السـن الفت�ة �المقارنة مع رجال اأ ىعل �ضـاً أ

ال ، ومن هؤالء عل ســـــبیل المثمشـــــابهاً  الذین یتخذون خطاً 
 ال الحصر العمید ر�مون اده.

ادها، أر فعل ما فعله �النها�ة التي  وعندما نقول انه خیراً 
و أى حد الموت  إلساس انه لو صمد تحت القصف  أ ى  فعل

ــالً أ ــه مفضـــــ ــاص على نفســـــ ل جْ أن �موت من أ طلق الرصـــــ
ى إلن نهایته هذه �انت ســــتتحول إالقضــــ�ة التي یؤمن بها ف

ر�ـد�ـه اـلذین ســــــــــــــیلقون ف�ـه  حـاـلة حزن وجـدان�ـة في نفوس م
حل المسـألة اللبنان�ة  ىعل أن �سـاعد ذلك  المراثي من دون 

رادهــا لنفســــــــــــــــه  أن النهــا�ــة التي أالكثیرة التعقیــد، في حین 
هم، مور �ثیرة وقد تحســـــم األمر األأى لع ســـــتجعله شـــــاهداً 

ل�ســـــــت في اللواء م�شـــــــال عون وانه ن مشـــــــكلة لبنان أوهو 
مشــــــــــــــكـلة وتحـدـید العالج غوار الأ التعمق في ســــــــــــــبر �جـب 

 الشافي لها. 
ن �كون ـله ج�ش. أن مشــــــــــــــكـلة لبـنان هي الرفض في إ

ــون �عرفون تماماً  نه في اللحظة التي أ وهؤالء الذین یرفضـــــــــ
ن هذا الج�ش ســ�حقق الوحدة إســ�ســتعید فیها لبنان ج�شــه ف

ســــــــتقالل الثاني. وعندما ســــــــتحقق اإل الوطن�ة، وهذه الوحدة
محاكمة اللواء   ىالســــــــــ�اســــــــــیین اللبنانیین عل�صــــــــــر �عض 

ال تقوم للج�ش قائمة خشـــ�ة  أل جْ أم�شـــال عون ورفاقه فمن  
نـــه أن ینتهي ذلـــك الى والدة الـــدولـــة القو�ـــة. ومن المؤ�ـــد أ

تهام عندما یتم وضــــــــــــــع اللواء م�شــــــــــــــال عون في قفص اإل
ــ�اط الذی ــاندوا المهمة التي وحوله رفاقه من الضـ ن آزروه وسـ

ن هـذا معنـاه محـاكمـة للمؤســــــــــــــســـــــــــــــة إتقـه فـ عـا ىخـذهـا علأ
ــكر�ة. وهذه المحاكمة هي في واقع الحال ضـــغط عل  ىالعسـ
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ن ی�قى الج�ش على حاله ال تقوم  أل  جْ أالج�ش اللبناني من  
 له قائمة. 

 ن الذي �ستفید من هذه الحالة؟ و�بهى سؤال: مَ 
المیل�شــــ�ات هي التي والجواب واضــــح. ان «مؤســــســــة» 

التي لها جذور ضــــار�ة في �ل ســــتســــفید. وهذه المؤســــســــة 
ســــــتعاد الج�ش اللبناني إها ســــــتنهار في حال أنلبنان تعرف 

 عافیته ووحدته وتماسكه.  
وهي ســـتنهار �الفعل لســـبب �ســـ�ط وهو انها قامت على 

قاض الج�ش الذي تم ضــــــــــــر�ه في بدا�ة الحرب اللبنان�ة.  أن
ــ�ال ذلكولو لم �حدث  ــر  تن  ت  أما �ان لهذه المیل�شـــــــ �صـــــــ

ع�ش سـت عشـرة سـنة و�أنها مؤسـسـات ل�س هنالك النور وت
ــد للبنـــان إرغ�ـــة في  ــذي ال یر�ـ ــدى الطرف الـ ن أنهـــائهـــا لـ

 �ستقر.  
وما دام الطرف الذي یدعم المیل�شـــــــــــــ�ات ال یر�د للبنان 

ــتقرار اإل ــال فإنســــــــ ه �جب اال �فرح ال�عض ألن حق�ة م�شــــــــ
ــتســـــــالمه �إنتهت إعون   ــا التي ســـــ ولجوئه الى ســـــــفارة فرنســـــ

ن ، و�جب أال �حزن المر�دون ألســــــــــــــ�اســــــــــــــ�اً  اً تبرته الجئإع
طر�قــــة   ىطر�قـــة المغـــامر�ن ول�س عل ىنتهى علإالجنرال 

 صحاب القضا�ا المقدسة. أ
ــرح�ة  إ ــل ول�س نها�ة المســــــــ ن ما حدث هو نها�ة فصــــــــ

خرى تســـــــبق الفصـــــــل أُ بواب فصـــــــول أ ىالحز�نة. ونحن عل
 خیر.األ
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 الحل �المعروف 

ن عندما أطلق الرئ�س فرنســـوا میتران م�ادرته الشـــهیرة مِ 
على منبر األمم المتحـدة، ـفإـنه أراد منهـا في اـلدرجـة األولى 

عتماد الحل العســــــكري لألزمة  إ تجاه إندفاع في إلوْقف هذا ا
 في منطقة الخل�ج.

ه التي تضمنت إمكان�ة  رئ�س الفرنسي م�ادرتوقد طرح ال
امال�حث في �ل األمور لمجرد أن �سـجل الرئ�س  الن�ة  صـدَّ

من الكو�ت، في وقت �انت الجســور الجو�ة  نســحاباإلفي 
بین الوال�ات المتحدة وحلفائها تنشــــــــــــط �شــــــــــــكل ال مثیل له 

منطقــــة الخل�ج القوات والمعــــدات، وفي وقــــت  إلىوتنتقــــل 
 متألت �حامالت الطائرات.إ�ج كانت م�اه الخل

ــت   ــانـ ــت �ـ ــه في وقـ ــادرتـ ــك طرح الرئ�س میتران م�ـ ــذلـ كـ
�ار المســـــــــؤولین في �ا القوة هي الســـــــــائدة، و�ان �یر ه�ســـــــــت

الوال�ات المتحـدة والدول الحل�ـفة لـها �طلقون التصــــــــــــــر�حـات 
تجاه  إالتي ال تفید في شــــيء ســــوى أنها تشــــحن النفوس في 

 الحرب.
ادرة الفرنســــــــــــــ�ـة �ـان، إذا ل ذلـك فـإن طرح الم�ـ ومن أجْـ 

ــدر  ــاء قلیًال عن القـــــ ــة رفع الغطـــــ ــا�ـــــ ــاز التعبیر، �مثـــــ جـــــ
نفجار  إك ال �حدث المضــــــــــغوطة التي �غلي فیها الماء و�ذل

 نت�جة الغل�ان.
وعند المقارنة بین ما �ان عل�ه الحال في العالم قبل أن 

  د�طرح الرئ�س الفرنســي م�ادرته، وما صــارت عل�ه �عد طرْ 
 لنا مدى أهم�ة ما فعله الرئ�س الفرنسي.الم�ادرة یتبین 

لـقد أوجـد في النفوس األمـل ـ�أن الحـل العســــــــــــــكري ل�س  
الطاولة الحل الســـــــ�اســـــــي �بدیل ممكن حًال، ووضـــــــع على 

وجعل الرئ�س میتران �فضــــــــــــــل م�ادرته وســــــــــــــائل  .التحقیق 
ــي �عدما �انت   ــ�اســـــــ اإلعالم الدول�ة تتحدث عن الحل الســـــــ

كري على مدى أر�ع هذه ال تتحدث ســـــــوى عن الحل العـســــــ 
 وعشر�ن ساعة في األر�ع والعشر�ن ساعة.

ة،  و�فضــل الم�ادرة أوضــح الرئ�س میتران مســألة أســاســ�
ــار ال �مكن إنهزامًا وأن أي إوهي أن المرونة ال تعني  نتصـــ
 أن یتحقق من دون مرونة.

وهو �الم�ادرة التي طرحها شــجع مئات الشــخصــ�ات في  
ــمدوا في عدم العالم من الذین �قودون الرأي ال عام �أن �صــــــــ

ــه األطراف التي إلالتراجع أمام ا رهاب الفكري الذي تمارســـــــــ
  حرب وتأكل األخضـر وال�ا�س.ال یهمها سـوى أن تشـتعل ال

و�عدما طرح هذه الم�ادرة �ات صــــــــوت الذین �قولون �الحل 
الســ�اســي أقوى من ذي قبل، و�اتت وســائل اإلعالم الدول�ة 

هذه الوســـــــائل تتجاهله أو تهتم بهذا الصـــــــوت، �عدما �انت 
 ستهانة.تتعامل مع أصحا�ه �شيء من اإل

دأ التـــأمـــل و�عـــد الم�ـــادرة التي طرحهـــا الرئ�س میتران بـــ 
و�ـدأ المواطن في الوال�ـات المتحـدة   لـدى النـاس �ـأخـذ مـداه.

ــاءل: ــه یتســـ ــ�ة من أجْ  والدول األورو��ة �جد نفســـ ل أي قضـــ
أجانب    س�خوض الرئ�س بوش حر�ًا و�جبر الحلفاء معه من

 وعرب على خوضها؟
تجاه یرفض  إو�عد التأمل والتســـــــــــاؤل توضـــــــــــحت معالم 

روا في الوالـ�ات هدرجـة أن �ضــــــــــــــعـة ألوف تظـا إلىالحرب 
وهؤالء تظاهروا والحرب لم تبدأ، فك�ف  المتحدة وفي فرنسا.

 هي الحال لو أنها بدأت.
والذي جعل الم�ادرة التي طرحها الرئ�س میتران تكتسب  
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ــوى �قلیل نت�جة  و ـصــــ األهم�ة الق ى، أو ما قبل الدرجة القصـــ
محاصـــرة الصـــقور في اإلدارة األمیر��ة لها، هو أن الرئ�س  

نه شــــــــــــــارك في �ل إطرحها �عد تشــــــــــــــدد حیث  الفرنســــــــــــــي
ــغط على  أكثر من تخذت علىإالخطوات التي  ــعید للضـ صـ

على رغم الخصــــــوصــــــ�ة التي تتســــــم   وهو فعل ذلك العراق.
 راق وفرنسا.بها العالقات المتمیزة بین الع

ــل للموقف  ــدیــ ــادرة �بــ ولو أن الرئ�س میتران طرح الم�ــ
ه لما �ان لها أن تلقى  إتخاذعدم   إلىضـطر إالمتشـدد الذي  

ــام ــه. الــــذي اإلهتمــ ــذ الموقف إلكن الرئ�س میتران  لقیتــ تخــ
ــدد عندما  ــدد مطلوب.أعتبر إ المتشـــ وعندما وجد أن  ن التشـــ

و�ذلك لم  المرونة أمر مطلوب أ�ضـــــــــًا فإنه مارس المرونة.
 ق�ة التي للرئ�س الفرنسي.اتتأثر المصد

عندما  وخالصــــــة األمر أن الرئ�س میتران طرح الم�ادرة 
نفجار قد �كون وشـــــ�كًا إذا لم تتم بلورة خط آخر وجد أن اإل

ة الخط الذي ا ل الحل السـ�اسـي و�سـیر في مواز �عمل من أجْ 
 تجاه الحل العسكري.إینشأ فقط في 

ادرة لم تكن موضــــــــــــــع ترحیــب  أن الم�ــ  من رغمالوعلى 
ــغوطة  ور�ة.ر أنها �انت مهمة وضـــ   كثیر�ن إالَّ  فالقدر المضـ
وما هي  ر�ما �ان ســــــ�حدث في أي لحظة. نفجارتغلي واإل

 نفجار؟فائدة الم�ادرة والسعي الحمید إذا هما حدثا �عد اإل
�عـد مـ�ادرة الرئ�س میتران ـبدأ �حـدث نوع من التشــــــــــــــقق  

العسـكري، وتزایدت الثغرات في الجدار الصـلب لدعاة الحل 
الجـدـید اـلذي تتـقاســــــــــــــم قـ�ادـته فرنســــــــــــــا واإلتحـاد  اإلتجـاهمع 

عت�ار أن الرئ�س الفرنسـي أخذ األخذ في اإل السـوف�اتي، مع
على عاتقه، شـــــخصـــــ�ًا، أمر الق�ام �المســـــعى الســـــلمي، في 
ــایرة منه لكل من  حین أن الرئ�س غور�اتشـــــــــوف، وفي مســـــــ

ــیدة مارغر�ت  ــة وزراء  اتالرئ�س بوش والســـــــــــ تشـــــــــــــر رئ�ســـــــــــ
ــتشـــــــار�ن. إلىبر�طان�ا، أو�ل األمر   وفي هذا اإلطار  المســـــ

ــوف  وصـــ  جاءت مهمة بر�ماكوف. ح�ح أن الرئ�س غور�اتشـ
نـادزة �عیـدًا عن األمر وذلـك دأ�قى وز�ر الخـارج�ـة شــــــــــــــ�فـار 

ن المسألة محصورة  إإرضاء للوال�ات المتحدة، و�حیث �قال 
لســـوف�اتي خیرًا فعل أن الرئ�س ا الَّ إفي إطار المســـتشـــار�ن، 

نادزة هو أنه ال �مكن  دنط�اع السائد عن ش�فار إلوذلك ألن ا
أن �كون على اإلطالق من حیث المشــــــــــــاعر مع أي نتائج  
ــوف�ات�ة أ�ام  ــ�ة السـ ــتها الدیبلوماسـ ــلحة التقالید التي أرسـ لمصـ
غروم�كو في ســــــــــجل عالقات التعامل مع العرب، فضــــــــــًال 

�اتشـوف منصـرف �ل�ًا عن أن رئ�س الدیبلوماسـ�ة لعهد غور 
ــاعر  ـنه جيء ـ�ه إـبل  الوالـ�ات المتحـدة، إلىكوـقت و�مشــــــــــــ

ن الرئ�س غور�اتشــــــــوف خیرًا  إذلك    �لىو  لهذا الغرض فقط.

زة  دشـــــــــ�فارنا إلىبر�ماكوف ول�س   إلىفعل �إســـــــــناد المهمة 
ألن األول �عرف المنطقـــــة العر��ـــــة جیـــــدًا و�عرف الرئ�س  

ام ما الثاني یبدو في حســـین منذ أكثر من ر�ع قرن، بین صـــدَّ
 هذه الناح�ة من المستشرقین.

  ن الرئ�س غور�اتشـوف أ�قى شـخصـه ووز�رأ وعلى رغم
ن الرئ�س میتران  أخـارجیتـه �عیـدًا عن المســــــــــــــعى الجـدیـد، و 

ختار العمل �صــــــــمت في ســــــــبیل م�ادرته ولم �عد، منذ أن إ
طرحهـــا، �شــــــــــــــیر إلیهـــا من قر�ـــب أو من �عیـــد �ي ال یتم  

شـــــــــــارة الطرف األمیر�ي والطرف ســـــــــــتإإجهاضـــــــــــها وال تتم 
على رغم   أ�ـعد الحـدود.. لىإالبر�ـطاني، و�الهـما متشــــــــــــــدد 

و�ان في �ل  على هذا المســــعى لم یتوقف. التآمر  تلك فإن
و�ل حلقات التآمر تصــب في نقطة   مرة یتخذ شــكًال جدیدًا.

واحدة وهي أنه إذا �ان ال بد للحل العسكري أن یتم ف�ق�ادة  
و�ذا �ان للحل الســــــ�اســــــي  فق ما تر�ده.الوال�ات المتحدة وو 

ل م�ـــاغتـــة الوال�ـــات المتحـــدة وفْرض أن یتم فل�س من خال 
وهـذه المســـــــــــــــأـلة �ـاـلذات هي مـا فهمتـه  األمر الواقع علیهـا.

ــي الذي تطور  ــعى الفرنســـــ  إلىإدارة الرئ�س بوش من المســـــ
مسـعى  إلىسـوف�اتي، والمرشـح أن یتطور  -مسـعى فرنسـي 

جواء التي أحدثتها التصــــــر�حات األ ضــــــوءأكثر شــــــموًال في 
 1990 أكتو�ر/تشــــــــــــــر�ن األول   12التي أدلى بها یوم األحد 
ــلطان بن عبد العز�ز النائب الثاني لرئ�س الوزراء  األمیر ســ

 وز�ر الدفاع والطیران في المملكة العر��ة السعود�ة.
وفي هـذه التصــــــــــــــر�حـات التي تعـاملـت معهـا وســـــــــــــــائـل 

ذاعـة وتلفز�ون،  إ اإلعالم الـدول�ـة، من صــــــــــــــحف ومحطـات
سـلطان  �أهم�ة تفوق �كثیر أهم�ة الذین سـمعوها من األمیر

ــدود من الزمالء العرب) ــدد محــ ــال المســــــــــــــؤول  (وهم عــ قــ
  إنســــــحابن الحل الذي �خالف تحقیق إ" الســــــعودي الكبیر:

لة الكو�ت و�عادة الشــــــــــــــرع�ة  عراقي غیر مشــــــــــــــروط من دو 
 أراضــــــــــــــیهـا هو حـل غیر مقبول ومرفوض من إلىالكو�تـ�ة 

ذا �و  جـاـنب دول الخل�ج وـ�اـلذات األكثرـ�ة العر��ـة والعـالم�ـة.
كانت للعراق الشــقیق حقوق فكلنا نرى أن أي عر�ي له حق  

أخ�ــه العر�ي �جــب أن �ــأخــذه ولكن ل�س عن طر�ق   تجــاه
ن المملكة العر��ة إ طلوب.فهذا أمر غیر م القوة. إســــــتخدام

ة ألصــــــــحابها ومن دعا وق عطاء الحقإ الســــــــعود�ة من دعاة 
األمن القومي العر�ي، �ما ف�ه التنازالت األخو�ة من العر�ي 

ول�ســـــــت هنالك  للعر�ي ســـــــواء �انت حقًا ثابتًا أو مشـــــــبوهًا.
شــق�قتها العر��ة أرضــًا أو  يأي دولة عر��ة تعط   إلىســاءة إ

 �حر..". ماًال أو مدخًال على
ــلو الصــــحف ســــ والذي حدث هو أنه لمجرد أن  مع مراســ
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ــاالت ــات واـلو�ـــــ ــة  واإلذاعـــــ ــاـلم�ـــــ ــات اـلـتـلـفزـ�ون اـلعـــــ وـمحـطـــــ
بتصــــــــر�حات األمیر ســــــــلطان تعاملوا معها على أنها حدث  
ــاـئل التي �عمـل فیهـا  من األهمـ�ة �مكـان، ثم تعـامـلت الوســــــــــــ
هؤالء مع التصــــــــــــــر�حـات تعـاملهـا مع ن�ـأ �ـالغ األهم�ـة من 

ل ذلك ومن أجْ   صـــــــ�ح نقطة تحول في الموقف.شـــــــأنه أن �
 ي نشــــرات األخ�ار.الرئ�ســــي ف ن�أالكانت التصــــر�حات هي 

هتزاز في أسواق األوراق المال�ة إ ل ذلك أ�ضًا حدث  ومن أجْ 
هتزاز ومـا إلومع أن هـذا ا في العـالم وفي أســــــــــــــعـار النفط.

ــد منــــذ  ــاألمر الجــــدیــ ــآت ل�س �ــ ــه من مفــــاجــ   /آب 2�حو�ــ
ــا   إالّ  1990 أغســــــــــــــطس ــا المرة األولى التي تهتز فیهــ أنهــ

وذلــك على  .اإلرت�ــاح إلىهتزاز الــذي یــدعو األســــــــــــــواق اإل
نط�اعًا �أنه ال إسـاس أن تصـر�حات األمیر سـلطان تر�ت أ

ضـــــــــرورة على اإلطالق للحل العســـــــــكري ما دامت المملكة 
ر عنه األمیر ســـــــــــــلطان في �ة الســـــــــــــعود�ة ترى ما عبّ العر�

 تصر�حاته حول الحقوق والتنازالت األخو�ة.
ن ن الرئ�س میتران عـندمـا أطلق مـ�ادرـته ـبدا �مَ أومثلمـا 

�غلي    و�رفق عن القدر المضــــــغوطة التي غطاء قلیالً یرفع ال
ــلطان بن فیها الماء �ي ال �حدث اإل نفجار، فإن األمیر ســــــ

صــــــــــــــر�حــات التي أدلى بهــا أحــدث عمل�ــة العز�ز �ــالت عبــد
تعطیل للتفجیر الذي �ثر الكالم في شــــــأنه و�أنه ســــــیتم في 

واألســــبوع نوفمبر  ̸ تشــــر�ن الثانيموعد یراوح بین منتصــــف 
 .1990 د�سمبر/ �انون األولن األول م

و�صـــرف النظر عن التوضـــ�ح الرســـمي الســـعودي الذي 
ر التصــــــــــر�حات وردود الفعل   علیها وتحلیل تال عمل�ة نشــــــــــْ

مضــــــمونها، فإن هذه التصــــــر�حات أكدت حق�قة أســــــاســــــ�ة  
مشابهة للحق�قة التي أكدتها م�ادرة الرئ�س میتران، وهي أن 

ع حتى إذا تطلب  إدارة الرئ�س بوش تفضل أسلوب اإلخضا
ر األمر إشـــعال الحرب، في حین أن الخط األخیر الذي عبّ 

اتي �مسعاه من عنه الرئ�س میتران �م�ادرته واإلتحاد السوف�
خالل بر�ماكوف والمملكة العر��ة الســــــعود�ة �التصــــــر�حات  

العز�ز، �فضــــــــــــــل  ان بن عـبدالتي أدلى بهـا األمیر ســــــــــــــلطـ 
إلى تماد المرونة  إعقتناع حتى إذا تطلب األمر  أســــــــلوب اإل

 درجة إعادة النظر في التشـــــدد أو ما ســـــماه األمیر ســـــلطان
 "التنازالت األخو�ة". بـ

ــلطان أنها  وأهم�ة التصـــــر�حات التي أدلى بها األمیر ســـ
السعودي ل�س �الصورة التي   - أكدت �أن التوافق األمیر�ي

ن هنـالـك إنط�عـت في أذهـان ال�عض، بـل قـد �جوز القول إ
فمــا معنى أن �عتبر الرئ�س بوش   طع و�الّ مــا �شــــــــــــــ�ــه التقــا

تصــــــر�حات األمیر ســــــلطان و�أنما هي ضــــــر�ة  شــــــخصــــــ�ًا 

 علیها تتســـــم �الحدة والتي موجهة له فیدلي بتصـــــر�حات رداً 
ــل�م �أن األمیر ســــــــــــلطان بن عبد العز�ز  یرفض فیها التســــــــــ

ــًا  �مكن أن یدلي �التصـــــر�حات التي أدلى بها و�رفض أ�ضـــ
 .فیها جملة وتفصیالً  ما ورد

ــه فیهـا  سوـقد تكون الورطـة التي أوقع الرئ� بوش نفســــــــــــ
�ذلك قد تكون األزمة الكثیرة التعقید �ســـــــــبب   هي الســـــــــبب.

ن�ة وش�ح الضرائب، والتي قد تفقده شأنه ور�ما زعامته  المیزا
د الوال�ة، هي الســبب في هذه  یومســتقبله و�ذلك فرصــة تجد

ن الوال�ات الحدة. ولكن هذه الحدة أكدت أمرًا أساس�ًا وهي أ
  تر�د من األصـــــــــــدقاء والحلفاء تبني الحل األمیر�ي ةالمتحد

الخل�ج ول�س ر" ألزمة ـشـــــــــ تات - البر�طاني أو "حل بوش -
والفرق  الحــل المنطقي أو "الحــل �ــالمعروف" لهــذه األزمــة.

حل �قوم على مشـــــــــــاعر شـــــــــــخصـــــــــــ�ة وحل یر�د  بین كبیر 
بین ســــــــــــــطور  اءتــه للمنطقــة أن تســــــــــــــتقر وهو مــا �مكن قر 

 العز�ز. �حات األمیر سلطان بن عبدتصر 
أن تصـــــــــر�حات المســـــــــؤول الســـــــــعودي  نت�اهوالالفت لإل 

 - ان للعالقــــة األمیر��ــــةمتحــــ إالكبیر جــــاءت �عــــد لحظــــة 
ــرائیل�ة في أعقاب مجزرة األقصـــــــــى وفي أعقاب �الم  إلا ســـــــ

ــیتم إزالة األقصــــــى  ــهیون�ة �أنه ســــ ــاط الصــــ یتردد في األوســــ
  نولعل اإلسـرائیلیی اضـه.نفسـه لكي یتم بناء اله�كل على أنق

قوات األمیر��ـــــة لأن یتم ذلـــــك خالل وجود ا إلىیتطلعون 
أن  إلىیـــث ینتهي األمر واألجنب�ـــة في منطقـــة الخل�ج و�ح

 سرائیل تهدم األقصى.�الوال�ات المتحدة تأخذ النفط و 
و��قى أنه عندما �صـــــــدر توضـــــــ�ح من األمیر ســـــــلطان 

ــ�حات من الملك فهد  ــ�ًا،  للتصــــر�حات وتتلوها توضــ شــــخصــ
ـفإن هـذا ال �عني أن مـا ـقاـله األمیر ســــــــــــــلطـان ل�س هو مـا 

 �جول في خاطر أهل القرار السعودي.
التوضـــ�حات ل�ســـت أكثر من مجرد إجراء   ومن هنا فإن

الذي یتســـــــــم أفقه  �ير یوقائي ال بد منه إزاء الصـــــــــدیق األم
�الضـیق عندما �فترض أن أهل القرار السـعودي ال ینظرون  

اقع�ة التي تشـكل تصـر�حات األمیر سـلطان المسـألة �الو   إلى
 نها.أالقلیل من الكثیر الذي �مكن أن �قال في ش

ــًا أن هذه ال ــكل بنودًا �ثیرة  ی�قى أ�ضـــــــ ــر�حات تشـــــــ تصـــــــ
 الوضــــــوح للحل العر�ي، وأن هذا الحل هو الذي ال بد منه.

كتســبت هذا الحل إومن هنا فإن تصــر�حات األمیر ســلطان 
ه أمام الحل العســــــــكري و�اتت فرصــــــــة نجاح �عض الحیو�ة

ــًا �عدما  أقوى من ذي قبل. نتفض الرئ�س بوش  إوخصــــوصــ
سـعودي أطلق �المًا لمجرد أن سـمع �أن أحد رجال القرار ال

د  شـرط" ومن شـأنه أن یوحِّ   �خلو من ع�ارة "من دون قید وال



391 
 

الموقف بین األشــــــــــــــقـــاء العرب و�ز�ـــل الحیرة التي تحجـــب  
 واألحزان. الرؤ�ة وتشرح الصدور المألى �اآلهات

نتفض ولم �خف  إـقد �كون الرئ�س بوش  ن ـیدري.ومَ  ..
ــر� ــلطان أدلى بتصــ ــاعره عن الناس، ألن األمیر ســ حاته  مشــ

"حــــــل �ــــــالمعروف" لألزمــــــة في  إلىالتي �مكن أن تقود 
المنطقة، وفي وقت �ان العد العكسي لتنفیذ الحل العسكري 

ة قد بدأ وأراده الرئ�س بوش م�اغتًا حتى ألصــــــــــــحاب العالق
 الذین �اغتوا قبیل أن ی�اغتهم.

ــة. .. ــك أصــــــــــــــول اللع�ـ ــام الخطر  وتلـ ــذات في أ�ـ ــالـ و�ـ
 ومحاوالت إشعال الحروب.

 1990 )نوفمبر(تشرین الثاني  5 - لندن. "التضامن" مجلة

     

 قمة غور�اتشوف 

) 1946 مـایو/�ـارأ 29-28نشـــــــــــــــاص (أعتـدنـا منـذ قمـة إ 
القادة العرب تقلید  ولى التي دشن فیها وهي القمة العر��ة األُ 

ــا�اهم وخالفاتهم،   إجتماع ــاء لل�حث في قضـــ الملوك والرؤســـ
أن تكون المـ�ادرة عر�ـ�ة، �معنى أن �قترح أحد الـقادة العرب 

 قمة فتبدأ ردود الفعل حیث تسارع �عض الدول  إجتماععقد  
في  لســبب أو آخرإعالن الموافقة وتت�اطأ �عض الدول    إلى

ــارك و�ن �ـان �حـدث  إعالن الموافـقة لكنهـا في ال نهـاـ�ة تشــــــــــــ
أح�انًا أن تتم المشـــار�ة على مســـتوى أقل من هذا الملك أو 

 السلطان أو الرئ�س.
مؤتمر    إلىعتدنا أ�ضــــــًا على أن األطراف التي تدعو � و 

القمة على أنها خشــــــ�ة الخالص من   إلىالقمة �انت تنظر 
عل�ــه األمــة لمواجهــة  أزمــة أو الجســــــــــــــر المتین الــذي تعبر

 الخطورة.وضع �الغ 
  إستمرارعتدنا أ�ضًا على أن مؤتمرات القمة �انت في  � و 

حتجاج أو تســـــجیل موقف ضـــــد الســـــ�اســـــة إلتســـــجیل حالة  
   األمیر��ة في المنطقة.

ــًا على أن الدول الكبرى ال تتعامل �� و  هتمام  إعتدنا أ�ضــــ
لعالم�ة مع مؤتمرات القمة العر��ة، �ما أن وســائل اإلعالم ا

 �ـما یتخـذه الـقادة العرب عـندما  تهتم في حدود ضــــــــــــــ�ـقة جداً 
 �جتمعون.

ــًا على أن الـقادة العرب یتر�ثون في عـقد � و  عـتدـنا أ�ضــــــــــــ
 نتظارًا لما �مكن أن تسفر عنه قمة دول�ة.إقمة 

ــًا على أن الرأي العـام العـالمي ال �� و   كترثعـتدـنا أ�ضــــــــــــ
ن الفعــال�ــة العر��ــة ر�مــا ألنهــا لم تكن مالقمــة ات إجتمــاعــ �ــ 

أســــــــاســــــــ�ًا والقلق واردًا من قرارات یتم   اإلهتمام�حیث �كون 
 ها.إتخاذ

عتـدنـا عل�ـه طوال أكثر من أر�عین ســــــــــــــنـة، ثم  إ هـذا مـا 
جــاءت األزمــة الراهنــة في الخل�ج ل�حــدث �عض التبــدل في 

 المسار العام.
وهذا هو الرئ�س الســــــــــــــوف�اتي غور�اتشــــــــــــــوف هو الذي 

م یوجه الدعوة من موســـــــــــكو وهو ل �طالب �عقد قمة عر��ة.
ات �ـالغـة األهم�ـة في �ـار�س مع الرئ�س  إجتمـاعـ �عـد و�نمـا 

فرنســـــوا میتران وفي ضـــــوء الجوالت المكو��ة التي �قوم بها  
م�عوثه الشـــــــــــخصـــــــــــي بر�ماكوف في المنطقة العر��ة ولدى 

الخل�ج وهي، جوالت  ض األطراف اـلدول�ـة المعن�ـة �ـأزمـة�ع
  ��ســــــــــنجر األمیر�ي هنري   أذهاننا جوالت المكوك إلىتعید 

 األمیر�ي اآلخر فیلیب حبیب. والمكوك
لقمـة العر��ـة إل�جـاد حـل  ا إلىولقـد دعـا غور�ـاتشــــــــــــــوف 

ــر�ن األول 19ثنین إلعر�ي متوازن ألزمة الخل�ج یوم ا  تشــــــــــ
وفي وقت �انت ص�حات التشدد تنطلق من   ،1990 أكتو�ر/

المســــــــؤولین في واشــــــــنطن ولندن والقاهرة، وفي وقت �انت  
المز�ـد من  إتخـاذمن على اإلدارة األمیر��ـة تجبر مجلس األ

وهو في هذا التصــرف أظهر  قرارات العقو�ات ضــد العراق.
أهم�ـــة التعقـــل في معـــالجـــة أول أزمـــة في التـــار�خ تتم على 

ــا ــار أرض تجري من تحتهـ ــد�س   أنهـ ــا تكـ النفط، و�تم فوقهـ
ــلحة. ــور ما   أحدث وأخطر أنواع الذخیرة واألســ ولنا أن نتصــ
ل وتحول الصــــــــــــــراع اـلذي �مكن حـدوـثه في حـقل غـاب التعقـ 

 حرب. إلىالحالي 
عت�ار أن دعوة غور�اتشــــوف  ومن المهم أن نأخذ في اإل

ــة الخل�ج هي العمل�ــــة  إلى ــة في منطقــ ــاقش األزمــ ــة تنــ قمــ
  ولى من نوعها في العهد الغور�اتشـــــــــوفي.ألُ الدیبلوماســـــــــ�ة ا

ومن قبل �ان من المســتحیل ق�ام اإلتحاد الســوف�اتي �مهمة  
إلى  فیـها الرئ�س غورـ�اتشــــــــــــــوف من نوع المهـمة التي أوـ�ل

الرئ�س بر�ماكوف الق�ام بها. ونقول ذلك على أســـــــــــــاس أن 
�ان  قبل عهد غور�اتشــــوف حاد الســــوف�اتيتالدور القد�م لإل 

ل مواجهة الس�اسة قاء والحلفاء �السالح من أجْ مداد األصدإ
األمیر��ة، والوقوف معهم في مجلس األمن عند التصــــو�ت 

ولو أن األزمة الراهنة  تهم.على قرارات ل�ســــــــــــــت لمصــــــــــــــلح
حـــدثـــت في العهـــد الســــــــــــــوف�ـــاتي القـــد�م، أي عهـــد مـــا قبـــل 

وف  كبر�ما - غور�اتشوف، لما �ان هنالك م�عوث سوف�اتي
یتنقل في �عض العواصم العر��ة والدول�ة و�تنقل    - أو غیره
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لقــاءات  إلىالعز�ز  من لقــاء �عقــده مع الملــك فهــد بن عبــد
و�نمـــا �ـــان هنـــالـــك موفـــدون  خرى �ثیرة مع �عض القـــادة،أُ 

یبرمون المعـاهـدات وصــــــــــــــفقـات الســــــــــــــالح، و�ـانـت هنـالـك 
تعل�مات مشــــــددة وواضــــــحة للمندوب الســــــوف�اتي لدى األمم 

تعمال الفیتو عند التصــــو�ت على أي قرار ســــ إالمتحدة وهي 
 ألصدقاء العرب.اال یرتاح إل�ه 

مؤتمر   إلىن غور�ــاتشــــــــــــــوف عنــدمــا یــدعو أذلــك  �لىو 
ــل وأن عر�ي فعلى أســـــــــــــــــاس  ــأن الحوار هو الحـ ــه �ـ ــانـ إ�مـ

التنازالت ل�ســـت بذلك األمر المســـيء ما دامت هي الطر�ق  
األكثر ســــــــالمة نحو الحوار المجدي، وهذه خالصــــــــة رؤ�ة  

ــلطان بن عبداأل العز�ز النائب الثاني لرئ�س الوزراء  میر ســ
ووز�ر الدفاع والطیران الســــــــعودي التي لخصــــــــها بتعبیر قد 

ــتمرار�جد في  ــي،   مكاناً  إســـ ــ�اســـ له في قاموس التعامل الســـ
وقد یتبین لـنا ذات یوم  ونعني �ه تعبیر "التـنازالت األخو�ة".

ما   �لىعبیر و روح�ة هذا الت  إلىسـتند إأن الرئ�س السـوف�اتي 
ســمعه من بر�ماكوف م�عوثه الشــخصــي عندما بدأ صــ�اغة  

وللرئ�س الســــــــــــوف�اتي تجر�ة   عقد مؤتمر عر�ي. إلىدعوته 
ــأن الحوار والتـنازالت تطورت  عر�ـقة مع األمیر  �ـان في شــــــــــــ

ــلوب عدم المرونة  ــدد وعلى أســـــــــ من لقاء �عتمد على التشـــــــــ
لقـــاءات �خطط فیهـــا  إلى�عیـــدًا عن أي قیود أو شــــــــــــــروط 

ــوار�خ هنا ا ــوف�اتي ��ف یز�الن الصــ لجان�ان األمیر�ي والســ
ــاد النظر في  ــل ��ف �عـ ــك بـ ــالـ ــد هنـ ــاك والقواعـ والقوات هنـ

 أنظمة وتقالید ومفاه�م.
ما أن غور�اتشـــــوف عندما �مارس هذا األســـــلوب �أخذ  ك

حد    إلىعتـ�ار أن التـنازالت التي أفتى بـها وصـــــــــــــــلت في اإل
على اإلطالق لوال  لمـان�ـا، وهو أمر مـا �ـان ل�حـدثأتوحیـد 

 السعي الذي قام �ه.
عقـده   إلىو��قى أن المؤتمر الـذي دعـا غور�ـاتشــــــــــــــوف 

لكـــل العرب �قـــدر مـــا أنـــه خـــدمـــة  إلىل�س خـــدمـــة یؤدیهـــا 
المتورطین، عر�ــًا وأجــانــب وأولهم الرئ�س بوش الــذي �ــات  

ســـــــــــــتفزازاته للمشـــــــــــــاعر إمن حق الجم�ع عل�ه أن �قلل من 
ن ن�ة م�عوثًا له یتحرك جن�ًا  سْــ العر��ة، وأن �ســمي ��ادرة حُ 

ــوف�اتي بر�ماكوف في المنطقة    إلى جنب مع الم�عوث الســــــــــ
أنه نتصـــار، ذلك إ إلىو�حول إنهاء فرصـــة الحل العســـكري 

نتصـــار فإن قطع الطر�ق  إإذا �ان الرئ�س بوش ی�حث عن 
ــتعال الحرب هو إعلى  ــارشـ ، و�عد ذلك على طر�قة  اإلنتصـ

الســــــــــــــوف�ـاتي �حـدث   - �يالحوار اـلذي حقق الوفـاق األمیر 
الوفـــــاق في منطقـــــة الخل�ج و��قى النفط في مـــــأمن لخیر 

 العرب ولمصالح العالم.

ــًا أن أهم�ة الدعوة التي وجهَّ  ــوف  هی�قى أ�ضــــ ا غور�اتشــــ
نه، عأنها موقف سوف�اتي �شكل الحد األدنى الذي ال عودة  

هــا الزع�م  وأن أي قمــة عر��ــة تنعقــد �عــد الــدعوة التي وجهَّ 
الســـوف�اتي ســـ�كون الفضـــل األول في عقدها له، وذلك ألن 
الدعوة لها من طرف عر�ي أ�ًا �ان الطرف �انت ســـــــتتعثر  

ــه یتقرر  ــد، أو أنـ ــا لن تنعقـ ــاور�مـ ــد فوات دإنعقـ ــا �عـ ــا إنمـ هـ
 وان.آلا

وعلى هذا األســــــــــــــاس فإن تار�خ القمم العر��ة منذ العام 
ــارة  1946  ة..قمــــ  إلىوحتى اآلن ســــــــــــــیتضــــــــــــــمن اإلشـــــــــــــــ

 غور�اتشوف.

 1990 تشرین الثاني (نوفمبر) 12 - لندن. مجلة "التضامن"

     

 دیبلوماس�ة السا�قین

ســ�ة  من الظواهر الالفتة في أزمة الخل�ج ظاهرة "دیبلوما
ن عددًا من الشــــــــخصــــــــ�ات الدول�ة الذین إالســــــــا�قین" حیث 

ســبق لهم أن شــغلوا مناصــب على مســتوى القمة في بالدهم  
جتمعوا �ـالمســــــــــــــؤولین هنـاك، ثم  ��غـداد و  إلىرات قـاموا بز�ـا

امقابلوا الرئ�س   حسین. صدَّ
شـعو�هم    إلىا و وسـیتبین ذات یوم أن هؤالء السـا�قین قدم

برى وهم خارج السلطة لم �قدمها  خدمة �  مشعوب العال  �لىو 
ــلطة �كل  أولئك الذین �جلســــــــون في القمة و�مارســــــــون الســــــ

 .الصالح�ة الممنوحة للمناصب التي �شغلونها
ت  ققــــ �غــــداد وح إلىوأبرز هؤالء الــــذین قــــاموا بز�ــــارات 

ــعید یِّ�ز�اراتهم نتائج ط  ــاني وصــــــــــ ــعید اإلنســــــــــ ة على الصــــــــــ
لمصـالح شـخصـي واالمصـلحة العامة، ول�س على الصـعید ال

دوارد إنتخاب�ة الســـــ�اســـــ�ة، رئ�س وزراء بر�طان�ا األســـــبق اإل
ســــــوني ومســــــتشــــــار  اورئ�س وزراء ال�ا�ان الســــــابق ناك هیث

 لمان�ا األسبق فیلي برانت.أ
�ة صـــــدرت عن هؤالء وغیرهم  ومع تقدیرنا لكل �ادرة طیِّ 

ســــــــــــــتهدفت تعطیل إمكان�ة حدوث الحرب، أو على األقل �و 
أن الســــــعي الذي بذله هؤالء  ، إالّ أطول وقت ممكنتأجیلها 

ــاـ�ا   �حملنـا على التـأمـل في تعـامـل زعمـاء العـالم مع القضــــــــــــ
وتعاملهم مع قضـــــا�انا   الُحْكمالعر��ة عندما �كون هؤالء في 

تهمنــا أو لهــا عالقــة بنــا من قر�ــب أو �عیــد   ومع أي أمور
ــا�قین ینتظرون   إلىو�تحولوا  الُحْكم�عــــد أن �غــــادروا  ســـــــــــــــ
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أو �ق�عون    الُحْكم إلىللعودة مرة أخرى  صــــــتهم المناســــــ�ةفر 
ــي الكبیر ــ�اسـ ــید السـ  في مكاتبهم ومنازلهم تحت مظلة الرصـ

 .الُحْكمالذي تحقق لهم عندما �انوا في 
فإنهم أعداء لقضــــــــــا�انا ما   الُحْكمعندما �كون هؤالء في 

دمـنا ال نتصــــــــــــــرف وفق الخط اـلذي �حـددوـنه. أمـا إذا نحن 
حترام إلا إلىمعنا ال �ســــــتند فإن التعامل    تصــــــرفنا وفق هذا

 و�نما �كون مبن�ًا على التعالي.
األســاســ�ة  ولنأخذ على ســبیل المثال ال الحصــر القضــ�ة 

ختلفت المفاه�م أو تناقضت، إالتي یلتقي العرب حولها و�ن 
وما �مكن قوله في هذا  ونعني بها القضـــــــــــ�ة الفلســـــــــــطین�ة.

سـم  إاع ال یتحمل سـم  مالُحكْ ن �ان وهو في الشـأن هو أن مَ 
هـذه القضـــــــــــــــ�ة و�رفض حتى الحـد األدنى من التجـاوب مع 

متفهم لهذه القضــ�ة و�نســاني   إلىالمطالب اإلنســان�ة یتحول 
، أي من الُحْكمأ�عـــد الحـــدود �عـــد أن �صــــــــــــــ�ح خـــارج  إلى

�ر ما فعله الرئ�س األســــــــــبق ج�مي  ذوعندما نت الســــــــــا�قین.
ندما و�القضـــ�ة العر��ة عمومًا عكارتر �القضـــ�ة الفلســـطین�ة 

ــادات وأغراها ف ــر الســــــــ نفردت بذلك الحل الذي إأغوى مصــــــــ
ــه. ــاتـ ــداع�ـ ــائج تـ ــد   نع�ش حتى اآلن نتـ ــه �عـ ــا فعلـ ثم نرى مـ

تتأكد لنا غرا�ة المشــــــــــاعر التي تتبدل فجأة فقط ألن  ذلك..
 .الُحْكملم �عد في  الُحْكمالذي في 

 یتحمـل أن وال الُحْكمن �ـارتر اـلذي �ـان في اذـلك  �لىو 
ف واحدة للقضـــ�ة الفلســـطین�ة هو نفســـه،  یتخذ خطوة إنصـــا

وـ�ات واحـدًا من  الُحْكمكشــــــــــــــخص، ـ�ارتر اـلذي لم �ـعد في 
ــا�قین. التعاطي    إلىوهو نفســـه الذي صـــار یتطلع  ك�ار السـ

وهكذا  ب�اســر عرفات.  جتماعحد اإل إلى�الشــأن الفلســطیني 
رهاب  إل  لفإن عرفات الذي �ان في نظر �ارتر الرئ�س رمزاً 

عتراف �المنظمة التي یترأســها ومنحه  �ه واإلال �جوز اللقاء  
التأشــیرة لز�ارة نیو�ورك �ات في نظر �ارتر الرئ�س الســابق 

ــأن اللقاء �ه أن �كون مفیدًا. ــًا طی�ًا من شـــــ ــخصـــــ بل إن  شـــــ
الرئ�س األمیر�ي األسـبق وجد في التقرب من �اسـر عرفات 

 الس�اس�ة. �حقق له �عض الحیو�ة نما من شأنه أ
رتر �قــال عن �ثیر�ن آخر�ن یتنكرون  ومــا �قــال عن �ــا

للقضــــــــــ�ة الفلســــــــــطین�ة وألي قضــــــــــا�ا تهمنا   الُحْكموهم في 
تتبـدل النظرة لـدیهم   الُحْكمثم عنـدمـا ال �عودون في  ،كعرب

تلــــك هي الحــــال التي ألفنــــاهــــا مع  ســــــــــــــتــــدارة.وتحــــدث اإل
عت�ار إ  سـتثناء �جوزولكن ضـمن مبدأ القاعدة واإل السـا�قین.

ــا�قین الذ ین تعاطوا مع األزمة الراهنة في الخل�ج موقف الســـ
ناكاسـوني، �أنه موقف  إلىفیلي برانت  إلىدوارد هیث إمن 

ــ�اســـــي   إلىمخلص  حد �بیر، وذلك على أســـــاس أن أي ســـ

تندلع الحرب �كون نموذجًا    أالل في العالم �ســـــــــــــعى من أجْ 
أما الذین ال �سعون فإنهم مقصرون   لرجل الدولة المخلص.

 ضه علیهم الوجدان.في تأد�ة واجب �فر 
زلنــا نتمنى من الــذین في   و��قى أنــه مثلمــا أننــا �نــا ومــا

أن �شــــــــــملوا في تحر�اتهم شــــــــــخصــــــــــ�ًا أو من خالل   الُحْكم
ن الذین زاروا م�عوثیهم العراق، فإننا �نا نتمنى من الســــــــا�قی

�غداد لو أنهم شـــــــملوا بز�اراتهم �ًال من مصـــــــر والســـــــعود�ة 
هم مع  الُحْكملــذین في نط�ــاع �ــأن اإوذلــك �ي ال یتكرس 

ــد الحرب، وأن الذین في  ــا�قین فقط هم ضــ الحرب، و�ن الســ
ــارات  الُحْكم ــة في  إلى�قومون بز�ـ ــة المقبلـ ــات المواجهـ جبهـ

 یزوروا العراق. حین أن السا�قین هم فقط الذین �مكن أن
ــط قواعد   وعندما    هي الحوار. الد�مقراط�ةو��قى أن أ�ســــ

فهذا �عني أنهم ل�ســــــــــوا  لعراق ا  الُحْكمال یزور الذین هم في 
ولوال الز�ـــارات التي قـــام بهـــا  د�مقراطیین �مـــا ف�ـــه الكفـــا�ـــة.

ــا�قون لـكان ـبدا أـنه ل�س هـناـلك خـ�ار ســــــــــــــوى الخـ�ار  الســــــــــــ
فتحت �عض النوافذ  �قین"ولكن "دیبلوماســ�ة الســا العســكري.

  ل إمكان�ةأمام الخ�ار الســــــ�اســــــي وهو الخ�ار الذي ســــــ�عطِّ 
 حدوث الحرب.

ن الســـــــــــــــا�قین انـا القول في بـدا�ـة هـذا الكالم ومن ه ..
ن اـلذین في اـقدموا لشــــــــــــــعو�هم خـدـمة �برى، أو �كالم آخر 

ــا�قین جعلوا النــــاس ال اأكلوا الحصــــــــــــــرم و  الُحْكم ن الســـــــــــــــ
 �ضرسون.

�ح "دیبلوماســـــــ�ة الســـــــا�قین" مدرســـــــة  و�عد اآلن ســـــــتـصــــــ 
و�ها �مكن ضـــــــــــــرب األمثلة عن ضـــــــــــــیق أفق  بها. ى�حتذ

 .الُحْكمد نظر الذین �اتوا خارج عْ و�ُ  الُحْكم�عض الذین في 

 1990 تشرین الثاني (نوفمبر) 19 - لندن. مجلة "التضامن"

     

أمر ممكن..             قمة تلغي قرارات قمة 
 ولقد حدث 

 - فترضـــــــــــــنا �عدما وجد الملك الحســـــــــــــن الثاني الدعوةإ
عـقد مؤتمر قمـة أن  إلى - قتراح العـاجـل جـداً �صــــــــــــــ�غـة اإل
هــذه الــدعوة ســــــــــــــ�كون ســــــــــــــر�عــًا، وأن �عض  التجــاوب مع 

ل أن تنعقد  ما في وســـــــعها من أجْ  األطراف العر��ة ســـــــتبذل
لها أن تشكل إنهاء  هذه القمة التي من شأن أي نس�ة نجاح
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"الالحل والالعدوان" التي مضــــــــــى على نشــــــــــوئها في  حالة
 المنطقة ثالثة أشهر.

قتراح أن �ل نا �عدما أطلق العاهل المغر�ي اإلفترـضــــــ �و 
ــر أو غیر ا ــكل م�اشــــــــ ألطراف الدول�ة والعر��ة المعن�ة �شــــــــ

م�اشـر �األزمة التي نشـأت نت�جة الدخول العسـكري العراقي 
ب �المســعى الذي �قوم �ه الحســن الثاني الكو�ت ســترح  إلى

ــأنه أ ن �جعل هذه القمة تنعقد  وتبدي من المرونة ما من شـــــ
 نعقدت أن تنجح.إو�ذا هي 
قتراح المغر�ي ن ص�غة اإلضنا ذلك على رغم أر فتإولقد  

ــن الثاني طلب   .نت�اهفتة لإل وظروفه �انت ال فالملك الحســــــــــ
والملك الحسـن لم یوفد الم�عوثین   القمة خالل أسـبوع. إنعقاد

اهنة العواصـــــم العر��ة ذات الشـــــأن الكبیر في األزمة الر   إلى
 قتراح من دون هذا التمهید.ه الدعوة و�ص�غة اإلو�نما وجّ 

حسـن الثاني فعل العكس، أي أنه أجرى  ولو أن الملك ال
،  نعقادالمشـــاورات قبل أن �قترح ولم �حدد مهلة األســـبوع لإل 

 قتراح موضع التنفیذ.عد أكثر على وضع اإللكان ر�ما سا
لماذا لم �فعل الملك الحسن   ومن هنا قد �جوز التساؤل:

 الثاني ذلك؟
"مرض المشـــــــــاورات"   هل ألنه أدرى �ما �مكن تســـــــــمیته

 ل مض�عة للوقت؟الذي �شك
أو هل ألنه یرى أن التطورات ال تتحمل سفر الم�عوثین 

 وما أكثرها؟ ودعوة هؤالء ثم تنسیق المواقف �عد ذلك
ن أقترح مهلة األسـبوع لم �كن �عني إأو هل ألنه عندما 

هــذه القمــة ســــــــــــــتنعقــد مع حلول آخر یوم من المهلــة التي 
أـلة القمم حـددهـا، و�نمـا ألـنه �حكم تجر�ـته العر�ـقة في مـســـــــــــــ 

ك لـ ك من ســــــــــــــیتر�ـث إذا لم �كن هنـالـ العر��ـة �عرف أن هنـا
ــتعجال، و إ ــیناور لهدر الوقت،  ن هنالك مَ أسـ ن هنالك أو ن سـ

سـتعجال  إك  لمن سـ�قول بینه و�ین نفسـه أنه ما دام ل�س هنا
 التجاوب �سرعة؟ فلماذا إذاً 

 - ن الملــك الحســــــــــــــن الثــاني أطلق الــدعوةإذلــك  �لىو 
ألســـــــبوع ر�ما على أســـــــاس أن زمالءه  قتراح وحدد مهلة ااإل

الملوك والرؤســاء ســ�فضــلون قمة تنعقد قبل أن �قوم الرئ�س  
�ل من مصـر والسـعود�ة، وذلك �ي    لىإجورج بوش بز�ارة 
القمـة �عـد ذلـك أن نتـائجهـا جـاءت   إنعقـادال �قـال في حـال 

منســــجمة مع الز�ارة، ور�ما ألن الرئ�س األمیر�ي لم �شــــمل 
لكن التجاوب العر�ي لم �كن مشـــــــجعًا  ة.المغرب بهذه الز�ار 

 فلم تنعقد القمة قبل الز�ارة المقررة للرئ�س األمیر�ي.
ــت لإل  ــاهنوالالفــــ ــاوب مع اإل ت�ــــ ــدم التجــــ قتراح ل�س عــــ

ألن ذلــك من  اإلســــــــــــــتثنــائ�ــةالقمــة  إنعقــادحــد  إلىالمغر�ي 

األقطاب العرب،  بیناألمور المعهودة في ســــ�اســــة التعامل  
هو أن الرئ�س حســني م�ارك یزداد   نت�اهو�نما الذي یلفت اإل

تشـــــــــــددًا ورفضـــــــــــًا ألي مســـــــــــعى توف�قي حتى إذا جاء هذا 
المسـعى من الصـدیق التقلیدي لمصـر الملك الحسـن الثاني، 
بــدلیــل أنــه عوض أن �قوم �ــالترو�ج للحــل الســــــــــــــلمي بــدأ، 
لمجرد أن أطلق العاهل المغر�ي اقتراحه �شـــــــأن عقد القمة، 

الحل العســكري الذي ما زال فكرة ســتهدفت التســو�ق لإجولة 
ــدي   ــذي یبـــ ــد الـــ ــارك هو الطرف العر�ي الوحیـــ الرئ�س م�ـــ
الحماســــــــة له، وهذا ما تعكســــــــه �عض تصــــــــر�حات الرئ�س  

ذاع�ـة إلم�ـارك ومعظم الكتـا�ـات والتعل�قـات الصــــــــــــــحـاف�ـة وا
وقد �كون السبب الذي جعل الرئ�س   والتلفز�ون�ة في مصر.

ــدد هو ما طال ــل هذا التشــــــــ ــؤولون ب �ه م�ارك یواصــــــــ مســــــــ
عراقیون في شــــــــــــــأن إلغاء قرارات قمة القاهرة �شــــــــــــــرط من 

 حة.شروط العراق للمشار�ة في القمة المقترَ 
ــتغر�ه ال�عض، وأولهم إوعمل�ًا  ن هذا المطلب الذي �ســـــــ

یًال خصـــوصـــًا إذا نحن أخذنا الرئ�س م�ارك، ال یبدو مســـتح
عت�ــار أن آخر قمــة جرى عقــدهــا في المغرب �ــانــت  في اإل
ه من مقررات في قمـــة  إتخـــاذل إلغـــاء مـــا تم أجـــْ  من عمل�ـــاً 
ــر من الجامعة  1978�غداد  ــو�ة مصـ ــقاط عضـ ــت �إسـ وقضـ

العر��ـــــة ردًا على الصــــــــــــــلح المنفرد الـــــذي أبرمـــــه الرئ�س  
ك القمـة ولوال تلـ  أنور الســـــــــــــــادات مع إســــــــــــــرائیـل. (الراحـل)

تخــذتهــا، ثم القرارات التي تلتهــا في إوالقرارات الجر�ئــة التي 
ــو�تها �عد  قمة �غداد ــتعید عضـ ــر أن تسـ ذلك، لما �ان لمصـ

و�تم طي صــــــــفحة المقاطعة التي عانت منها طوال عشــــــــر 
ســـــــــــــنین، ولما �ان للرئ�س م�ارك أن �عقد في القاهرة القمة 
التي قضــــــــــت �إر�اك العراق وأعضــــــــــاء الوجود األجنبي في 
ــل علیها لوال الغطاء  ــرع�ة ما �ان ل�حصـــــ منطقة الخل�ج شـــــ

ن في إفــــ و�ذًا  للرئ�س م�ــــارك. ألولىالــــذي حققتــــه القمــــة ا
 تخذتها قمة سا�قة.إرات ستطاعة قمة أن تلغي قراإ

قتراح إلقتراح المغر�ي هو افي أي حــــــال ی�قى أن اإل
اـلذي ال بـدیـل عنـه ســــــــــــــواء تعثرت الخطوات وتضــــــــــــــار�ـت  

 ر.ُص أم قَ  نعقادالمواقف، وسواء طال أمد اإل
القمــة تمر ؤ م إنعقــادأمــا لمــاذا ال بــدیــل عنــه فألن عــدم 

العر�ي معـناه ألـنه ال حـل ســــــــــــــوى الحـل اـلدولي اـلذي تقوده 
الوال�ات المتحدة و�واصل الرئ�س م�ارك مع األسف تسو�قه  
ــان �مكن أن  ــاهرة �ـ ــة القـ ــأن قمـ ــه یرفض اإلقرار �ـ فقط ألنـ
تعوض األمــة �ــل هــذه المخــاطر لو أن تعــاملــه معهــا �ــان 

 دًا و�عیدًا عن أي طموحات.متجر 
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 1990 تشرین الثاني (نوفمبر) 26 – دنلن. مجلة "التضامن"

     

                هل تنتهي الحرب ال�اردة بین 
 العراق وأمیر�ا؟ 

ــا  ــدم علیهـــ ــا یلفـــــت النظر في الخطوة التي أقـــ أكثر مـــ
، والتي 1990 نوفمبر/تشـــــــر�ن الثاني 30الرئ�س جورج بوش 

ــترو��ا" أمیر��ة یر�د من  لتبدو �ما لو أنها مقدمة  "بیروســـــــــ
هــا الرئ�س األمیر�ي إعــادة النظر فــالتصــــــــــــــح�ح، أنهــا  خالل

ــدقا ها وشــــــر�اءها في ءفاجأت حلفاء الوال�ات المتحدة وأصــــ
ولى للوال�ـــــــات المتحـــــــدة في عصــــــــــــــر اله�منـــــــة األُ  لع�ـــــــة

الكومبیوتر. ونت�جــة ذلــك فقــد ظهر هؤالء و�ــأنهم رد فعــل 
 أكثر منهم الفعل.

ــاغتـــة  وألن األمر جرى على هـــذا النحو فـــإن أثـــار الم�ـ
األمیر��ة ظهرت في تصـــــر�حات ال�عض، وفي ردود الفعل 

ــیرات على الموقف الحازم حیث طغت اإل جتهادات والتفســـــــــــ
 اضح من الخطوة األمیر��ة المفاجئة.والو 

ومن الخطـأ أن نفترض ـ�أن مجرد الرغ�ـة في الســــــــــــــالم  
الخطوة التي تقضــــــــــــــي   إلىهي التي دفعــت �ــالرئ�س بوش 

ــة ــة األمیر��ـ ــارج�ـ ــاد وز�ر الخـ ــإ�فـ ــداد   إلىج�مس ب�كر  �ـ �غـ
امللقاء الرئ�س  ــدَّ ــین ودعوة وز�ر الخارج�ة العراق�ة  صــــ حســــ
�الرئ�س بوش. ذلك أن  جتماعواشـنطن لإل  إلىطارق عز�ز 

ــبب، في الدرجة  ــاغطة جدًا قد تكون الســـــ هنالك عوامل ضـــــ
ــة في  ــأتي الرغ�ـ ــذه الخطوة، وتـ ــدام على هـ األولى، في اإلقـ

 �اب الموج�ة.السالم �مادة أخیرة في الئحة األس
نه�ار فترضــــنا �أن شــــ�ح اإلإوال نجافي الحق�قة إذا نحن 

یث یتكاثر في شـــــــــأنه في دول ، الذي بدأ الحداإلقتصـــــــــادي
أورو�ــــا �طرح فكرة الحوار التي تنتعش األســــــــــــــواق �عض  

ن ـیدري فـقد �كون هـناـلك نهـ�ار. ومَ الشــــــــــــــيء فال �حـدث اإل
اد في قتصــ تقر�ر وضــعه أمام الرئ�س بوش خبراء المال واإل

  إسـتمرارإدارته و�عدما تأمل في خطورة الوضـع الناشـئ عن  
ســــــــــــــكري وعـدم تفهم دواعي تجـاه العمـل العإهـذه التعبـئة في 

أن   إلىختار الموقف الجدید مســـــتندًا في ذلك  إأزمة الخل�ج  
ــا دام  ــذه من موقع األقوى مـــ نتزع من مجلس األمن إیتخـــ

ــا  678القرار  ــذ�رنـ ــذي یـ ــالقرار  إلىالـ ــد �بیر �ـ من  224حـ

ــیر له، �معنى أن في  ــتطاعة �ل إحیث تعدد أوجه التفســـ ســـ
 طرف أن �فسره �طر�قته.

قتراب مناســـــ�ة عید المیالد ورأس الســـــنة إ  ذلك فإن  �لىو 
المواطن  إلىالجدیدة، وهي مناســـــــــ�ة تعني الكثیر �النســـــــــ�ة 

األمیر�ي والمواطن األورو�ي، من دون أن تلوح في األفق 
ــبب م ــًا ســـــــ ــ�اب التي تجعل  بوادر الحل، هو أ�ضـــــــ ن األســـــــ

اـلرـئـ�س ـبوش ـ�طـرح ـفكـرة اـلحـوار مـع اـلعـراق، واـلـتي مـن 
ب المشـــدودة في أمیر�ا تســـترخي  شـــأنها أن تجعل األعصـــا

قلیًال و�حیــــث ال �عود المواطن األمیر�ي �قول بینــــه و�ین 
نفســـــــه: أال �كفي ما فعله بنا الرئ�س في عید الشـــــــكر حیث  

ى نواجــه غطــت ســــــــــــــمــاء ح�ــاتنــا هموم أخطــار الحرب، حت
 همومًا مماثلة لمناس�ة عید المیالد ورأس السنة؟

الذین لهم أبناء، وهذا على صــعید المواطن العادي، أما 
أو األبنــاء الــذین لهم آ�ــاء، أو الزوجــات اللواتي لهن أزواج 
�ع�شــــــــــــــون على رمـال الخل�ج المهـددة �ـأن تكون ســـــــــــــــاحـة 

  ما �شـــــــــــ�ه إلىولون  الحرب.. أما هؤالء فإنهم �انوا ســـــــــــیتح
الرئ�س بوش لم یتخــذ  حتمــاًال للتفجر لو أن النقطــة األكثر إ
ــبتیْ تخذها قبل أ�ام من حالخطوة التي إ ن فجعل لول المناســــــــ

 نفراج الكامل.طن أقل تأزمًا وأكثر تفاؤًال �اإلالموا
 30وعمل�ــًا إن مــا أقــدم عل�ــه الرئ�س بوش یوم الجمعــة 

التقلیدي ، ل�س م�ادرة �التحدید 1990 نوفمبر/تشــــر�ن الثاني 
قتراح لكلمــة، و�نمــا هو تجــاوب متــأخر مع إوالعلمي لهــذه ا
امســــبق للرئ�س  حســــین أن ردده في أكثر من مناســــ�ة   صــــدَّ

وفي معظم األحــادیــث التي أجرتهــا معــه محطــات التلفز�ون 
 والصحف األجنب�ة.

وفي هذه األحادیث وفي الرسائل التي �ان یوجهها ولها 
على أهم�ة الحوار،  امصـــــــدَّ صـــــــفة الم�ادرات شـــــــدد الرئ�س 

ــة ا ــت نت�جـ ــانـ ــة �ـ ــة لكن اإلدارة األمیر��ـ ــأن�ـ لقراءة غیر المتـ
امللتطورات ولشـــــــخصـــــــ�ة الرئ�س   إتخاذوأســـــــلو�ه في  صـــــــدَّ

القرار ال تتجــاوب وتترك، بتصــــــــــــــرفهــا هــذا، األزمــة تتفــاقم  
العراقي بــدأ مع  -وتزداد تعقیــدًا. ولو أن الحوار األمیر�ي 

مؤـ�د ســــــــــــــیـبدو  ر لـكان من الـبداـ�ة األزـمة قـبل أر�ـعة أشــــــــــــــه
حد  إلىن تأزم وصــل نتهى إل�ه مالوضــع على ما غیر ما إ

أن العالم بدا على شــــــــــــــفیر أن �ع�ش وطأة الحرب العالم�ة 
هذه الدقة في اإلنضـــــــــ�اط   إلىجدر اإلشـــــــــارة الثالثة. وهنا ت

تســــمت بها الحال في مناطق التواجد العســــكري، ذلك التي إ
ــید الهائل ل لقوات والمعدات فإن أ�ًا من أنه على رغم التحشـــــ

ــانبیْ  ــالي لم تنطلق   نضــــــــــــــ�ــــاطــــهن لم �خرج من إالجــ ــالتــ و�ــ
 رصاصة �مكن أن تشعل الحرب.
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وســــیذ�ر التار�خ عندما ســــ�كون هنالك مســــتقبًال متســــع  
لكتــا�ـة تفــاصــــــــــــــیــل ودقـائق هـذه المرحلــة، أنـه لم �حــدث أن 

ــدات،  على رغم  و أر�ـقت نقطـة دم واحـدة نت�جـة هـذه التحشــــــــــــ
 ي مارسها الطرفان.التعبئة الت

تراح صــــــــــــــعـب  قى أنـه لمجرد أن ینتقـل الحوار من إو��ق
ــأـلة  إلىالتنفـیذ  ممكـنة، ـفإن ذـلك �شــــــــــــــكـل خطوة نحو  مســــــــــــ

تمكنان  ن األمیر�ي والعراقي سینفراج. إذ �كفي أن الجانبیْ اإل
من معرفة �عضــــهما أكثر، وأنهما ســــیناقشــــان و�تصــــارحان 

ر�ة  وجهًا لوجه ول�س عبر وســـــــــــطاء، خصـــــــــــوصـــــــــــًا أن تج
الوســــــطاء ال تشــــــجع أح�انًا على أن تكون أســــــلوب تعامل، 

الـذات إذا �ـان الطرفـان من نوع�ـة الرئ�س بوش والرئ�س  و�ـ 
ام ــدَّ حســـین. وتحضـــرنا في هذا الوقت القناعة المشـــتر�ة   صـ

التي توصــــــــــــــل إلیـها الجـانـ�ان العراقي واألمیر�ي عـندـما زار 
ه وفد من الكونغرس �غداد قبل �ضــعة أشــهر وأجرى أعضــاؤ 

امجوـلة حوار معمقـة مع الرئ�س  . وخالصـــــــــــــــة هـذه  صـــــــــــــــدَّ
ــاعـــة  أنـــه من المهم أن یت�ـــادل المســــــــــــــؤولون العراقیون القنـ

ــًا  ــهم �عضــ ــوا لكي �عرفوا �عضــ واألمیر��ان الز�ارات و�تناقشــ
 أكثر.

ی�قى أ�ضـــــــًا أن فرصـــــــة الحوار �جب أالَّ تتعثر لســـــــبب  
رئ�ســــــــــــــي وهو أن وز�ر الخــــارج�ــــة العراق�ــــة طــــارق عز�ز  

دْعم الرئ�س   إلىع أن �حاور الرئ�س بوش مطمئنًا �ســــــــــتط�
ام ین له، وهذا سـ�جعل الرئ�س األمیر�ي �عرف من حسـ  صـدَّ

الوز�ر العراقي أكثر ممــا �مكن أن �عرفــه من وز�ره ج�مس  
امب�كر عندما یزور �غداد للقاء الرئ�س   حسین. صدَّ

لكن األهم في هـذه المرحلــة هو أن ینتهي التحرك على 
ن.  لقاء على مســـــتوى الرئ�ســـــیْ  إلىالخارج�ة   مســـــتوى وز�ريْ 

لممكن أن تنتهي الحرب ال�اردة األمیر��ة  بذلك �صــ�ح من ا
وعـندمـا �حـدث ذـلك ال تعود الحرب أو الحروب . العراقـ�ة –

لشـــــــــرق األوســـــــــط واردة. و�الذات إذا الســـــــــاخنة في منطقة ا
 إلىن األمیر�ي والعراقي أن یز�ل ســتطاع لقاء قمة الرئ�ســیْ إ

آثــار الجرح العمیق الــذي أحــدثتـــه إتفـــاق�ـــة "كــامـــب   حــد مــا
 د�فید" في الجسم العر�ي.

تخــذهـا  ًا �مكن أن �قــال في الخطوة التي إإن �المـًا �ثیر 
بوش والتي تشــ�ه في �عض دوافعها ومضــامینها ومنطلقاتها  

م (الراحــل) آ�ــة هللا الخمیني أن الخطوة التي ســــــــــــــبق لإلمــا
 .598قرار له �التخذها عندما أعلن فجأة قبو إ

ــام الخمیني �ــــان �مكن أن یوفر على  ــا أن اإلمــ ومثلمــ
شــــــــــــــع�ـه وعلى المنطقـة الكثیر لو أنـه تجـاوب مع م�ـادرات  

امكثیرة طرحهـا الرئ�س  ، فـإن الرئ�س بوش �ـان هو صـــــــــــــــدَّ

اآلخر �مكن أن یوفر على العــالم الكثیر جــدًا لو أنــه وافق 
ــل على فكرة الحوار مع العراق التي أعلن ــا یوممن قبــــ  هــــ

. والـــذي �طمئن هو أن 1990نوفمبر  /نوفمبر 30الجمعـــة 
موافقة اإلمام الخمیني جاءت �عدما ســـالت دماء �ثیرة بینما  
ــیل فیها  ــتســــــــ موافقة الرئ�س بوش تأتي قبل الحرب التي ســــــــ

 الدماء أكثر.
لعــل وعســــــــــــــى تنقضــــــــــــــي األمور على خیر.. و�كــذب  
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عودتنـا الوال�ـات المتحـدة والـدول األورو��ـة و�عض دول 
نتسـاب  العالم الثالث التي تبدو، إذ جاز التعبیر، مرشـحة لإل 

الدول المقدمة، على أنه عندما �أتي إنتاج موســـــــــــم من   إلى
جدًا وقد یؤثر ذلك على األســـــــعار، فإن هذه المواســـــــم وفیرًا 

 الدول تتلف �م�ات �برى من هذا اإلنتاج. 
كثیرًا ما �نا نصــــاب �الدهشــــة عندما نســــمع أن دولة ما 
أحرقت مالیین األطنان من القمح خشــ�ة أن تتأثر األســعار 

لم�ة بینما هنالك شـــــــعوب �المالیین ال تجد  في الســـــــوق العا
لــة ال تعثر على هــذا الرغ�ف الرغ�ف الجیــد ومالیین ممــاث

 على اإلطالق.
و�ثیرًا ما �نا نصاب �الفزع عندما نسمع أن دولة أخرى 
أتلـفت تالًال من الزـ�دة �ي ال یـتأثر ســــــــــــــعرهـا في الســــــــــــــوق 

ــهم �حلم �قط  عة  العالم�ة بینما هنالك مالیین في العالم �عضـ
ز�ـدة، هنـاـلك من لم یـذق طعم الز�ـدة، إذ ��ف ســــــــــــــیتـذوقهـا  

 علیها. للحصولله  وهو ال قدرة
و�ثیرًا ما �نا نصـــــاب برعشـــــة الخوف عندما نســـــمع أن 
ــعر   ــكبت على األرض �ي ال یتأثر ســ أطنانًا من الحلیب ســ
ــورون جوعًا ألن  الحلیب بینما هنالك مالیین األطفال یتضــــــ

األمهات جفت �ســبب  ور الحلیب غیر مت�ســر، أو ألن صــد
ــوء التغذ�ة، أو   ــاب�ع  وهذا حدث -ســ ــعة أســ ألن   -قبل �ضــ

على  إقتصــــــاد�ةإدارة الرئ�س جورج بوش فرضــــــت عقو�ات 
ــال العراقیین وغیرهم من  ــا ألوف األطفـ العراق، فحرمـــت بهـ

 الذین تع�ش عائالتهم في العراق من الحلیب.
ــت  ــًا من القهوة أتلفـ ــانـ ــا نجزع ألن أطنـ ــا �نـ أو و�ثیرًا مـ
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ل أن ال تتــأثر أطنــانــًا ممــاثلــة من الســــــــــــــكر أحرقــت من أجْــ 
ن بینما هنالك حســــــــــرة على ملعقة ن الســــــــــلعتیْ أســــــــــعار هاتیْ 

 رائحة البن عند تحم�صه أو عند طحنه.  إلىسكر، وتشوق  
وما أوردناه من أمثلة هو القلیل القلیل من الكثیر الكثیر 

 الذي �مكن اإلشاره إل�ه.
ــات  ــام دخلـــت الوال�ـ ــل أ�ـ ــا وقبـ ــدة ودول أورو�ـ  إلىالمتحـ

ضـى اإلتفاق  قاعدة إتالف السـلع والمحاصـیل سـلعة جدیدة ق
ــ�ة منها ل�س من أجْ  ــعار بتدمیر نســــ ل المحافظة على األســــ

ل تخف�ض نســـــــ�ة األســـــــلحة �ما قضـــــــت بذلك و�نما من أجْ 
ــاون  ــا "مؤتمر األمن والتعــ ــدة التي توصـــــــــــــــــل إلیهــ ــاهــ المعــ

تشــــــــــــــر�ن   20م ه في ـ�ار�س یو إجتـماعـ األورو�ي" اـلذي عـقد 
دولة أعضـاء في  22، وشـارك ف�ه قادة 1990 نوفمبر/الثاني

األطلســـي ووارســـو. و�موجب هذه المعاهدة یتم تدمیر   لفيْ ح
ــ�ارات  عشــــــــــرات األلوف من الد�ا�ات وقطع المدفع�ة والســــــــ
المــدرعــة. �مــا أن المعــاهــدة تنص على أمور أخرى تنــدرج 

خطو هذه  كلها تحت بند تقل�ص السـالح التقلیدي، و�حیث ت
الــدول خطوة �عــد أخرى نحو النظــام العــالمي الجــدیــد الــذین 

ون،عـنه للترو�ج أو للتحـدـید، ـ�أـنه النظـام اـلذي تســــــــــــــقط �قول
ــود ف�ه الحقوق والد�مقراط�ة و�تعطل ف�ه   ف�ه المخاوف وتســـ

 الصراع.
ومن المؤ�ــــد أن ســــــــــــــمــــاع أن�ــــاء عن تــــدمیر د�ــــا�ــــات 

�جـة  ومـدرعـات ومعـدات عســــــــــــــكر�ـة �موجـب إتفـاق ول�س نت
ــنا النفوس وتعوِّ  إلىحرب، إنما هي أن�اء تدخل البهجة  ضــــــــ

التي أشــــــــــــــرنـا إلیهـا في مطلع هـذا الكالم، والمتعلقـة األن�ـاء 
�إتالف محاصـــیل وســـلع �ي ال تتراجع أســـعارها في أســـواق 
العـالم. لكننـا في الوقـت نفســــــــــــــه نخشــــــــــــــى أن نكون �عرب  

الدول ضـح�ة مثل هذه األجواء الدول�ة. خصـوصـًا إذا بدأت 
ــذو   ــأن تحـ ــدول األخرى �ـ ــالـــب الـ ــدة تطـ ــاهـ التي وقعـــت المعـ

�قال �أن الســـــــالم �كون بتدمیر الســـــــالح   حذوها، �معنى أن
 �ة أو المسلو�ة.ستعادة الحقوق المغتَص إول�س �

وز�ادة في التوضـــــ�ح �مكن القول �أن الدول التي وقعت 
معــاهــدة "مؤتمر األمن والتعــاون األورو�ي" مــا �ــان لهــا أن 

ــا�ا وطن�ة عالقة، ولكن التوق�ع توقع ل و أنه �انت لها قضــــــــــ
 تعاني وطأة القضا�ا العالقة.حدث بینما �ل دولة ال 

و�المقارنة مع األحوال العر��ة فإن القضـا�ا العالقة �ثیرة  
وأهمها قضــــــــــ�ة القضــــــــــا�ا وهي فلســــــــــطین، وما دامت هذه  

ن القضــــــــــــــ�ة عالقة، �الشــــــــــــــكل الذي هي عل�ه اآلن، فإن م
تدمیر السـالح مثل  إلىكان سـماع أي دعوات  سـتهتار �ماإل

بتهج له ألورو�ي والذي إصـــدرت عن المؤتمر االدعوة التي 

ــهم من دون أن ــتوقف هؤالء أن  �عض العرب في مجالسـ �سـ
نتهى إلیها المؤتمر ما �انت لتصـــــــــــدر على المعاهدة التي إ

اإلطالق لو أن داخل القارة األورو��ة حالة عالقة مثل حالة 
تي �مثل وجودها، �الشــــــــــكل العدواني الذي هي إســــــــــرائیل ال

 ینا �عرب.عل�ه، ذروة التحدي �النس�ة إل
و��قى أن الدول المشـــــــــــار�ة التي شـــــــــــار�ت في "مؤتمر  

شــــــــــــــج�ع ملحوظ من الوالـ�ات األمن والتعـاون األورو�ي" و�ت
 هذا المؤتمر إنهاء الحرب ال�اردة.من ستهدفت المتحدة إ

أو على وجـــه الـــدقـــة  أن هـــذه الـــدول، والالفـــت لإلنت�ـــاه
ــه في الهجمة  ــارك في الوقت نفســـــــ ــاحقة، تشـــــــ أكثر�تها الســـــــ

میر��ة وفي توج�ه إدارة الرئ�س بوش نحو حرب ســـــاخنة  األ
في منطقــة الخل�ج. ومثــل هــذا األمر �عكس مــدى التنــاقض 

إذا �انت المسألة مدروسة �عنا�ة وهدفها أن   في الن�ات. إالّ 
ــاردة هو ــاء الحرب ال�ـ ــاق إنهـ ــاز تبر�ـــد   �كون إتفـ مجرد جهـ

ــاخـنة. وجهـاز تبرـ�د ل�س �معنى أن تصــــــــــــــ�ح   للحرب الســــــــــــ
الســــــــــــــاخنـة �ـاردة، و�نمـا أن �كون هنـاـلك المز�ـد من الحرب 

ال  -بدأت  هي القدرة على تحمل الحرب الســـــاخنة التي إذا
 ستكون طو�لة وصع�ة ومدمرة. -سمح هللا 

أمـا ��ف �كون ذلـك ممكنـًا وعنصــــــــــــــرًا من عنـاصــــــــــــــر  
تفقت في مؤتمر ى أســــــــاس أن الدول التي إدة، فعلالمســــــــاع

أن تؤثر على  مســـــــــــــــائـل �مكن�ل بینهـا عـ �ـار�س لن تنـشـــــــــــــ 
مخططات مرســومة ومعدة ســلفًا للحرب الســاخنة في منطقة  

ولى، ثم في منطقة الشـــرق األوســـط عمومًا ة أُ رحلالخل�ج �م
ــة األولى أن تنطلق في  ــاصـــ كمرحلة الحقة، إذا �تب للرصـــ

 ء الحرب.منطقة الخل�ج إیذانًا ببد
 وهذا في حد ذاته من العناصر ال�الغة األهم�ة.

مطـالبون �ـالحـد األقصــــــــــــــى من عـدم   عربوتكرارًا إننـا �
بتهـاج �معـاهـدة إنهـاء الحرب ال�ـاردة التي تم التوصـــــــــــــــل اإل

ــار�س. على أن نبتهج �ثیرًا لمجرد أن  ــا في مؤتمر �ــ إلیهــ
أو   تنتهي القضـا�ا العالقة التي ال یز�لها سـوى السـالح القوي 

 الحوار العادل.
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بدا�ة تعامل   1991هل �كون العام 
 دول�ةأم بدا�ة حرب أهل�ة   المتوازن 

ــان العر�ي من المح�ط   إلىلم �حــدث أن واجــه اإلنســـــــــــــ
 .1991الخل�ج عامًا جدیدًا �طل عل�ه �مثل مواجهته للعام 

ســــــــــتق�ال العام اإلنســــــــــان العر�ي إلو�دًال من أن یتأهب 
ض األمــة مــا هللا �ــأن �عوِّ  إلى الــدعــاءالجــدیــد �ــالتمن�ــات و 

 فاتها فإنه �جد نفسه أمام حالة جدیدة هي حالة المصیر.
 ن:ي هذه الحالة هنالك صورة من وجهیْ وف

وجه قاتم رســــــــــــــمته هذه التهدیدات الدول�ة التي تتزعمـها  
خت�ــار اله�منــة ح في إالوال�ــات المتحــدة، والتي تر�ــد أن تنج

ــا ــا أمـ ــة تحرجهـ م الجم�ع. والفرق �بیر بین  فال تمنى بهز�مـ
 إلىل الوال�ــات المتحــدة تتطلع اإلحراج �صــــــــــــــیــب دولــة مثــ 

العـالم وفرض الشــــــــــــــروط عل�ـه و�ین إحراج  نفراد بزعـامـةاإل
 �صیب دولة عاد�ة.

لى أن �كون ووجه مشـرق رسـمه هذا اإلصـرار العر�ي ع
للعرب �لمة في مسألة إستعادة الحقوق وفي مسألة اإلحترام 

 إلىســــتهانة بهم وال �كون هنالك وقفة ل اإل�حیث ال تتواصــــ 
ــا�اهم و�نما وقوف مع �عضـــــهم في وجه ال�عض  جانب قضـــ

 ر.اآلخ
ل أن �عتدل قلیًال  شقى من أجْ نوفي الماضي �نا �عرب 

الموقف األمیر�ي، و�ـذلنـا جهودًا في ســــــــــــــبیـل إقنـاع اإلدارة 
األمیر��ة لكي تخفف من غلواء مناصــــــرتها إلســــــرائیل. ولم 

ل أحــد أنــه مع نهـــا�ــة العـــام األول من حق�ـــة  �خطر في �ــا
التسـعینات سـتكون الوال�ات المتحدة في موقف من الصـعب 

ــ�ة  ت ــتهدف العرب �قضــــــ فهمه، حیث إنها تقود مخططًا �ســــــ
�حجــة المحــافظــة على التوازن في المنطقــة. ولم �خطر في 
ــًا أن تتطرف الدولة التي طالبناها �أن تعتدل   �ال أحدًا أ�ضــ

لة العقل المدبر وأداة التنفیذ الرئ�ســـــ�ة في وتصـــــ�ح هذه الدو 
 الوقت نفسه لمخطط �ستهدف المصیر العر�ي.

هو عــام خی�ــة األمــل من جــانــب  1990لعــام لقــد �ــان ا
األكثر�ـة العر��ـة الســـــــــــــــاحقـة. فهي بـدل أن تضــــــــــــــغط على 
ــد   ــاحقة هذه، إذ بها تحشـــ ــرائیل، �ما تتمنى األكثر�ة الســـ إســـ

على العراق شــــن عدوان  القوات في منطقة الخل�ج وتســــتعد ل
ســتهانة الذي أراد من موقع اإلقتدار العســكري أن تتوقف اإل

هي بدل أن تتوقف عن تقد�م المساعدات �العرب عند حد. و 
ذ إسـرائیل، �جزء من عمل�ة الضـغط المطلو�ة، إ إلىالمال�ة  

تجـاه ال جـدوى منـه على بهـا تســــــــــــــتنزف الثروة العر��ـة في إ

ســـرائیل من الســـالح المتطور  اإلطالق. وهي بدل أن تحرم إ
الذي تهدد �ه العرب إذا بها تواجه بنفسـها التطور العسـكري 

 ذي نما �شكل خالل عشر سنین.العراقي ال
واألهم من هـــذا �لـــه أننـــا �عرب �نـــا طوال ر�ع القرن 

الوال�ات المتحدة وحول   إلىالماضــــــي منقســــــمین في النظرة 
 إلى�میلون أســلوب التعامل معها. و�انت وجهة نظر الذین  

وجوب بناء العالقة الجیدة معها هي المرجحة على أســــــاس 
ــل، ــاند   األنه  أن هذه الدولة ت�قى هي األفضــــــ ــح�ح تســــــ صــــــ

أن المســـــــــــــاندة مؤقتة وأنها تنتظر الفرصـــــــــــــة   إســـــــــــــرائیل إالّ 
المناســـ�ة للتخلي عن هذه المســـاندة. وهي األفضـــل في رأي 

ــًا ألنهـا  ـلذي ال تحـبذ اله�مـنة ـ�الشــــــــــــــكـل ادوـلة أولـئك أ�ضــــــــــــ
تبین  لخرى. ثم جاءت تطورات أزمة الخل�ج  تمارســـــــــه دول أُ 

ــانــدة إســــــــــــــرائیــل  أن الوال�ــات المتحــدة لن تتخلى عن  مســـــــــــــ
ل تعز�ز هذه المسـاندة.  وسـتوظف أي فرصـة مناسـ�ة من أجْ 

وجـاءت التطورات لتؤ�ـد أمرًا ـ�الغ األهم�ـة وهو أن الوالـ�ات 
 أن إلىو�نمـــا تتطلع المتحـــدة ل�ســــــــــــــــت فقط تحبـــذ اله�منـــة 

ســـــتعمار�ًا �كل معنى الكلمة، وأنها تفضـــــل أن تمارس دورًا إ
ــرطي المنطقة ال ــها بدور شـــ فما معنى    عر��ة. و�الّ تقوم بنفســـ
القوات وتســـتعد لشـــن  أن تفعل �العرب ما فعلته وتنشـــر هذه

 عتداءات علیهم.المز�د من اإل
ــعى من دون أن  ،و��قى القول إن الوال�ات المتحدة تســـــــــ

عر��ـة إســــــــــــــالم�ـة. ومـا  -أمیر��ـة  حرب أهل�ـة إلىتـدري، 
هـذه الحرب، فهـذا معـناه   إلىدامـت إدارة الرئ�س ســــــــــــــتؤدي 

عجل في حدوث هذه الحرب و�حیث تكون الســنوات أنها ســت
 -المقبلـة من حق�ـة التســــــــــــــعینـات هي حرب أهل�ـة أمیر��ـة 

عر��ة إســــــــــــــالم�ة �كل ما �ح�ط بهذه الحرب من أســــــــــــــ�اب  
 موضوع�ة.

ــًا أنــــه معروف عن  ن شــــــــــــــغفهم  األمیر�ــــای�قى أ�ضـــــــــــــــ
ى أساس النس�ة  ستفتاءات والتي عل�الدراسات التسو�ق�ة واإل

ــتفتاء أو تلك الدراســـــة یتم إلالمئو�ة من هذا ا القرار  إتخاذســـ
العـادي والقرار المصــــــــــــــیري. ومـا دام األمر �ـذـلك فلمـاذا ال 

لمؤســـســـات التي تعنى �الدراســـات  تكلف إدارة الرئ�س بوش ا
ــتفتاءات الق�ام �مهمواإل ــأل أي عر�ي في ســـــــ ة میدان�ة فتســـــــ

الخل�ج، وتســـــأل أي مســـــلم   إلىالمنطقة العر��ة من المح�ط 
هللا الواســــــــــــــعــة عن رأي هؤالء في مــا قــامــت �ــه  في د�ــار 

ــدت هـذه األلوف المؤلـفة من  الوالـ�ات المتحـدة عـندمـا حشــــــــــــ
القوات واآلل�ات على أراضــــــــــــي العرب وفوق م�اههم �حجة  

ــتط�ع القادة العرب، �مع ــألة �ســـ زل عن أي مؤثرات، أن مســـ
 �جدوا الحلول لها.
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إذا ســــــــــــــألوا ســــــــــــــ�ـأتیهم الجواب �ـأنـه ل�س من حق   وهم
 �ات المتحدة أن تفعل ما فعلته.الوال

ــیرون أن  أما إذا هم تعمقوا في مضـــــــــــمون اإلجا�ة فســـــــــ
األمر من زاو�ة عفو�ة   إلىاألكثر�ة العر��ة والمســلمة تنظر 

مر ال �عنیهـــا  وفحواهـــا أن إدارة الرئ�س بوش تـــدخلـــت في أ
ــة في أن تقوم في  ــا فعلـــت ذلـــك على أســــــــــــــــاس الرغ�ـ وأنهـ

 التسعینات بدور ممقوت.
ــر ـســـــــــــ  ومن هنا ــعینات هي "عصــــــــــ نظل نرى أن التســــــــــ

ســـــتعمار األمیر�ي" الذي �ســـــتهدفنا �أمة تر�د أن تنهض  اإل
إذا أثبتت إدارة الرئ�س بوش   وتســــتعید الحق الضــــائع... إالّ 

ن العرب و�تفــــاقــــًا بین  العكس وقــــالــــت إنهــــا تحبــــذ حوارًا بی
 العرب.

ــتغرب لماذا ال تفعل ذلك ما دام العرب، من دون  ونســــــــــ
عون على التعامل معها وأن الخالف هو فقط  ســــتثناء، �جمإ

 حول األسلوب والتفاصیل.
هو عام التـعامل الذي   1991لـعل وعســــــــــــــى �كون الـعام  
لتفاصـــــیل، ول�س عام بدا�ة  �حترم األســـــلوب وال �ســـــتهین �ا

مار األمیر�ي" و�التالي بدا�ة حرب أهل�ة ســــــــــتع"عصــــــــــر اإل
 مها.عر��ة إسالم�ة وقانا هللا جم�عًا شر جح� -أمیر��ة 
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امم�ادرة ت�قى   حسین... المطلب والحل  صدَّ

بدل أن �جهد الرئ�س بوش نفســــه في ال�حث عن أطول 
الم، فإن هناك أكثر من طر�ق أقل الس  إلىالطرق للوصول  

طوًال و�ســـــتط�ع، إذا هو ســـــلك إحداها، أن یوفر على العالم 
ــاب�ع والناشــــئ عن  هذا العذاب الذي �ع�شــــه منذ �ضــــعة أســ
هواجس من أن تنشـــــــــــــب الحرب فجأة وال �عود في اإلمكان 

 تدارك الخطر الذي یهدد الجم�ع.
وش  ومنــذ أن بــدأت أزمــة الخل�ج لم �ســــــــــــــجــل الرئ�س ب

ــود اإلطوة واحدخ ــالم و�ســــــــ نفراج في ة تؤ�د رغبته في الســــــــ
ــال المزـ�د من القوات   إلىالمنطـقة. وهو إمـا منهمـك ـ�إرســــــــــــ

ــر�حات واإلدالء �األحادیث   منطقة الخل�ج أو �إعداد التصـــــــــ
الصـــــــحاف�ة والتلفز�ون�ة التي یهدد فیها و�توعد وأح�انًا �مزج 

ب إل�ه تنـســـــــ  التهدید �ع�ارات ال تلیق برئ�س دولة عادي أن
وال �جوز على اإلطالق أن یرددهـا رئ�س اـلدوـلة العظمى..  

 الوال�ات المتحدة.
ومنذ أن بدأت أزمة الخل�ج لم �طرح الرئ�س بوش سـوى  

عت�ار الجذور العم�قة للقضـــــا�ا ال تأخذ في اإلاألفكار التي 
ل ذلـــك فـــإن األزمـــة العـــالقـــة في المنطقـــة العر��ـــة، ومن أجْـــ 

القضــا�ا، القضــ�ة الفلســطین�ة التي  هذه تراوح مكانها، وأبرز
هي في النها�ة السبب في �ل أزمة شهدتها المنطقة العر��ة  

ات  مـنذ األر�عیـنات وحتى أزمـة الخل�ج الراهـنة. ولو �ـاـنت ن�ـ 
عتبر فكرة الر�ط بین أزمة إدارة الرئ�س بوش حســـــــــنة لكان إ 

الخل�ج والقضـــــــــــ�ة الفلســـــــــــطین�ة فرصـــــــــــة جاءت في الوقت 
ــب لك نح�ــازهــا  ل الوال�ــات المتحــدة إنهــاء إتحــاو ي المنــاســـــــــــــ

إســـــــرائیل والمســـــــاهمة في إ�جاد  إلىالمطلق وغیر المحدود  
 حل للقض�ة الفلسطین�ة.

ــب   ــانـ ــًا من جـ ــدو طب�ع�ـ ــذا الموقف یبـ ــل هـ ــان مثـ و�ذا �ـ
الرئ�س بوش �معنى أنه منسـجم مع النهج التقلیدي للسـ�اسـة 

ــه ــإنـــــ ــة، فـــــ غـیـر طـبـ�ـعـي عـلـى اإلطـالق و�ـثـیـر   األمـیـر�ـ�ـــــ
ســـــــتغراب عندما �صـــــــدر عن �عض الدول ان واإلســـــــتهجاإل

العر��ة التي عارضــــــــــــــت فكرة الر�ط منذ أن طرحها الرئ�س  
ام . علمًا �أن �ًال من الذین 1990 آب  12في م�ادرة  صــــــــــدَّ

ــاحب هذه   ــه لو أنه �ان صـــــ ــوا یتمنى في قرارة نفســـــ عارضـــــ
أن یتمســــــــــــــك بـها و��قیـها تتـفاعـل یوـمًا على المـ�ادرة والـقادر 
عر�ي لعل وعســــــــى تجد  ســــــــاط الرأي العام ال�عد آخر في أو 
 هتمامات الرأي العام الدولي.لها حیزًا في إ 

�ط مســـــألة المطال�ة �الر  إلىومســـــألة خلق وضـــــع یؤدي 
. ولقــد تــأخرت �ثیرًا و�ــان من الواجــب في اإلهتمــامجــدیرة �ــ 

قرر حكام دولة النفط  �الماضـــي طرحها �صـــ�غة أخرى �ان  
ل�الغ األهم�ة الذي في واألرصـــــــدة العرب أن هذا الســـــــالح ا

رتأوا اإلعالن �أنهم ســیتوقفون إســتعماله وأنهم إأیدیهم �جب 
رر الوال�ـات أن تق إلىعن تصـــــــــــــــدیر النفط، وعن إنتـاجـه، 

المتحــدة والــدول المؤ�ــدة إلســــــــــــــرائیــل إ�جــاد حــل للقضــــــــــــــ�ــة  
الفلســــــــــــطین�ة. ومن المؤ�د أنه لو حدث ذلك قبل ســــــــــــنوات  

ي واإلســالمي حولها لكانت دولة النفط ســتوحد الصــف العر�
 ولكانت ستبدو أمام العالم على أنها قوة ضغط هائلة.

فعلــت ذلــك لكــانــت الوال�ــات لو وقــد نجــد من �قول إنهــا 
ــد هذا القرار. والرد على ذلك  ــكر�ًا ضـ ــتتدخل عسـ المتحدة سـ
هو أن التدخل األمیر�ي ســـ�حدث ألي ســـبب بدلیل أن هذا 

لقوات التــدخــل حــدث و�شــــــــــــــكــل ال مثیــل لــه لمجرد دخول ا
 .1990 أغسطس /آب 2الكو�ت یوم  إلىالعراق�ة 

إن صـــ�غة الر�ط بین أزمة الخل�ج والقضـــ�ة الفلســـطین�ة  
ال تتكرر على اإلطالق. وألنها �ذلك  فرصــــة تار�خ�ة ور�ما
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خصوصًا   اإلستقرار  إلىفإن مساندتها �انت ستشكل مدخًال  
وأن حـــل أزمـــة الخل�ج ال �عني على اإلطالق أن المنطقـــة  

سـتقرار. وفي اإلشـعر �ن��ة سـتصـ�ح من دون أزمات وسـ العر 
أحســــــــــن األحوال، إن الذي ســــــــــ�حدث، إذا أمكن إ�جاد حل 

مـا �ـاـنت علـ�ه  إلىنطـقة ســــــــــــــتعود ألزمـة الخل�ج هو أن الم
قبل ســــنة وهو وضــــع ال �ســــتحق األســــف عل�ه خصــــوصــــًا 

حد رفضــــت   إلى�عدما وصــــلت الحال مع اإلدارة األمیر��ة 
ظمة التحر�ر الفلسـطین�ة، وهو حوار سـتئناف الحوار مع منإ

كان یدور في األصـــــــــل ب�طء شـــــــــدید و�خجل أشـــــــــد، وعلى 
ــفیر، وعندما قررت إدارة الرئ�س ب ــتوى ســــــــ وش قطعه،  مســــــــ

لســــــــــــــبـب غیر مقنع على اإلطالق، فـإن األطراف العر��ـة،  
امالتي تــأخــذ على م�ــادرة الرئ�س  ــدَّ أنهــا غیر واقع�ــة  صـــــــــــــ

ــتطع إق ــت مقبولة، لم تســـــــ ناع تلك اإلدارة �أن و�التالي ل�ســـــــ
ــل الحوار مع المنظمـة التي  تعـید النظر في قرارهـا وتواصــــــــــــ

 رت عن الن�ات الحسنة �ما ف�ه الكفا�ة.عبَّ 
حوار مع المنظمـــة هو أحـــد الطرق القصــــــــــــــیرة التي وال

ــل   ــطین�ة  إلى�مكن أن توصـــ ــ�ة الفلســـ ــارف حلول للقضـــ مشـــ
لكن الرئ�س بوش لم �ســــــــــــــلكهــا. وهو عنــدمــا ال �فعــل ذلــك 

ل حلول و�نما ی�حث عن أســــاس أنه ال �ســــعى من أجْ فعلى 
أزمـات من النوع الـذي تجعـل األمور تزداد تعقیـدًا. ولو أنـه 

ختصـــــــر إأزمة الخل�ج   إلىكان طالب حلول لكان �النســـــــ�ة 
عتمـــاد خطوات إ�جـــاب�ـــة �ـــأن �قول لوز�ر  إهـــذه المعـــانـــاة �ـــ 

خــــارجیتــــه، ومن دون التعقیــــدات الكثیرة، أن یزور �غــــداد 
تمع بروح ود�ــة مع ر المنطقــة قبــل شــــــــــــــهر�ن و�جعنــدمــا زا
امالرئ�س  ــدَّ ــنطن وز�ر   صـــــ ــتقبل في واشـــــ ــین و�أن �ســـــ حســـــ

خـارج�ـة العراق و�تحـادث معـه بروح ود�ـة. �ـذلـك �ـان بـدل 
امأن �عبئ دول العالم ضـــــــــد حكم الرئ�س  ه دعوة وجّ   صـــــــــدَّ

حكــام العــالم لعقــد قمــة في المقر األورو�ي في جن�ف  إلى
"وث�قة لســــــالم   إلى�تم خاللها التوق�ع �شــــــارك فیها الجم�ع و 

هــا الجم�ع وتكون هي �ــالفعــل دســــــــــــــتور  بالعــالم" یتم التقیــد 
النظام العالمي الجدید. قمة یلتقي فیها األصــــــدقاء واألعداء 
ــع  ــم ما قبلها وتضـــــ ــا�ا العالقة. قمة تحســـــ ــحاب القضـــــ وأصـــــ
األســــــــــــــاس للمرحلة المقبلة. �ذلك �ان بدل هذا التحشــــــــــــــید 

ء، وعلى ـقاعـدة منطـقة الخل�ج ـناقش بهـدو  الهـاـئل للقوات في
ســــــــــــــتثنــاء، إحترام مع قــادة الخل�ج من دون إالتعــامــل �كــل 

ات والمخــاوف من الطموحــات والســــــــــــــبــل اإلهتمــامــ الهموم و 
 الذي یر�ده الجم�ع. اإلستقرارة بتحقیق فیلالك

والرئ�س بوش ل�س فقط لم �ســـــــــجل، منذ أن بدأت أزمة  
ت أو أي خطوة أقــل الخل�ج، خطوة واحــدة من هــذه الخطوا

من شــــــــــــأنها أن تحقق االنفراج النســــــــــــبي و�نما اعتمد أهم�ة 
الكالم غیر الودي في أســــــــــــــلوب المخـاطـ�ة. ولم �حـدث في 
تــار�خ األزمــات أن �ــان هنــالــك رئ�س دولــة یر�ــد إ�فــاد أحــد 

د �أحد وزراء دولة هنالك أزمة معها أن مهَّ  جتماعوزرائه لإل 
ســــــــــــــتعمــالــه في حــال �ــان إالرئ�س لهــذا اللقــاء �كالم �مكن 

أزمة معقدة   إلىض منذ اللقاء هو تحو�ل أزمة �ســـــ�طة الغر 
ول�س التخف�ف من حــدة هــذه األزمــة. �ــذلــك لم �حــدث أن 
تعـاملـت �عض األطراف العر��ـة مع أزمـة تكـاد تنفجر حر�ـًا  
طاحنة �األسلوب التي تعاملت معه أطراف عر��ة، و�الذات 

ینایر  /�انون الثاني  في األ�ام التي س�قت الخامس عشر من
. و�أنـما هذه األطراف ومعـها الرئ�س بوش تخشــــــــــــــى  1199

 من أن �حل ذلك الیوم وال تنشب الحرب.
وثمة حق�قة لن �كون من الســــــهل تجاوزها وهي أن هذه  
األطراف العر��ة و�ذلك إدارة الرئ�س بوش لم تشـــجع فرص  

ــالم. ومن الحوار   ر�ما ألن هذا الحوار �مكن أن �حقق الســــــ
ن�ات �مكن القول إن سوء الن�ة على أساس قراءة الفإنه  هنا

ــب  ــه إذا �تـ ــد هؤالء �غلـــب على أي شــــــــــــــيء آخر، وأنـ عنـ
ــب الحرب فهذا معناه أن العنا�ة  للمعجزة أن تحدث وال تنشــــ
اإلله�ة هي التي تدخلت في شكل أو آخر. و�ن هذه العنا�ة 
أرادت أن تقول مـا معـناه أـنه مـا دامـت هـناـلك أطراف عر�ـ�ة 

غبته في ضْرب دولة عر��ة فإن شارك إدارة الرئ�س بوش ر ت
ــف ن�اتهم أمام الرأي  ــة على هؤالء �فیل �كشـــ تفو�ت الفرصـــ

 العام.
و��قى أنه لو قالت �عض األطراف العر��ة أنها مع ر�ط  
أزمة الخل�ج �القضــــ�ة الفلســــطین�ة فإنها �انت لن تتضــــرر.  

ــا س و�انت أ�ـعدت الخطر على المنطـقة. وعلى هذا األســــــــــــ
�س بوش الورقة األســـــــاســـــــ�ة وهي أن تكون أفقدت إدارة الرئ

�كون العــــدوان على العراق �مؤازرة عر��ــــة بــــدل أن �كون 
 عدوانًا أجنب�ًا فقط.

ــًا أـنه مـا دامـت هـذه األطراف لم تـقدم ـبدیًال   ی�قى أ�ضــــــــــــ
لم�ادرة الر�ط ســــــــــــواء �انت الم�ادرة إعالنًا یتضــــــــــــمن وْقف 

إ�جـاد حـل للقضــــــــــــــ�ـة  أن یتم إلىتصـــــــــــــــدیر النفط و�نتـاجـه 
أن یتم إ�جاد   إلىین�ة أو خطوة من مصــــــر و�نتاجه الفلســــــط 

ــر تت ــ�ة الفلســــــــطین�ة أو خطوة من مصــــــ   ضــــــــمنحل للقضــــــ
تهــــدیــــد �ــــإعالن إلغــــاء اإلتفــــاقــــات المعقودة مع الوال�ــــات ال

المتحــدة و�ســــــــــــــرائیــل أو على األقــل تجمیــدهــا، فــإن م�ــادرة  
امالرئ�س  ــدَّ ال ت�قى فرصــــــــــة �جب أ   1990آب  12یوم  صــــــــ

�حدث أي تفر�ط فیها إذا �نا �عرب حر�صــــین �الفعل على 
القضـــــــــ�ة الفلســـــــــطین�ة وعلى إ�جاد صـــــــــ�غة للحالة الكو�ت�ة 
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 العالقة.
العر�ي على  -... بـــل إن هـــذا اإلصــــــــــــــرار األمیر�ي 

الخ�ارات العســـــــــــــكر�ة هو في الدرجة األولى لضـــــــــــــرب تلك 
الم�ـــــادرة التي أوجـــــدت حیو�ـــــة في نفس المواطن العر�ي،  

 ل الكو�ت.من أجْ  ول�س
ــا طبول الحرب في أعلى  ــا بینمـــ ــات نكتبهـــ ــك �لمـــ وتلـــ

 ینــایر /�ــانون الثــاني 15درجــات القرع وقبــل أســــــــــــــبوع من 
ــا  1199 ، وهو الیوم األخیر الـــذي تنتهي ف�ـــه مهلـــة حـــددتهـ

 القوات العراق�ة من الكو�ت. نسحاباألمم المتحدة إل
وتشـاء األقدار أن �سـوفًا من الشـمس سـ�حدث منتصـف  

 ة ذلك الیوم.لیل
فهل أن هذا الكســــــوف هو �ســــــوف الشــــــمس العر��ة أو 

 والدة مجد جدید؟ إلىإشارة 

 1199 )ینایر(ن الثاني كانو 14 – لندن. مجلة "التضامن"

     

من �ا�كر عوض هللا والشیوعیین في  
خوان  ُمضر بدران واإل إلى  السودان

 المسلمین في األردن 

الجـــدیـــدة التي أعـــاد عنـــد التـــأمـــل في الحكومـــة االردن�ـــة 
  1991�انون الثاني/ ینایرم الثالثاء األول من تشــــــــــــكیلها یو 

في الســــودان   1969العام   إلىضــــر بدران تعود بنا الذاكرة مُ 
عـندمـا أو�ـل مجلس قـ�ادة الثورة، التي ـقام بهـا مجموعـة من 

ــة العقید زمن ــ�ان برت�ة رائد و�رئاســــ ــ�اط الشــــ ك جعفر  ذاالضــــ
 لوض هللا تشكیل أول حكومة القاضي �ا�كر ع  إلىنمیري، 

 ). مایو ̸أ�ار 25(ثورة 
ــائد في  عام  21�ا�كر عوض هللا قبل  ًا خرج عما هو ســــ

ختار مجموعة من الوزراء الشــــــــــیوعیین تســــــــــلموا �المنطقة و 
أن  ي تلك الحكومة، و�ان الفتًا لإلنت�اهحقائب أســــــــاســــــــ�ة ف

وزراء الخارج�ة والداخل�ة واإلعالم، على ســـــــــــــبیل المثال ال 
صــــــــــــــر، هم من المــار�ســــــــــــــیین وفي زمن �ــان اإلتحــاد الح

الســـــــــــوف�اتي دولة ذات شـــــــــــأن �بیر و�تقاســـــــــــم مع الوال�ات 
المتحدة النفوذ في العالم ول�س �ما هو الحال اآلن حیث لم 

ضـــًال عن أن نســـ�ة  �عد اإلتحاد الســـوف�اتي صـــاحب نفوذ، ف

 حد �بیر.   إلىنحسرت عنده إ أنن الشم
ــتفهام  تلك الخطوة الكثی أثارتولقد  ر من عالمات اإلســـــــ

ــا ذلــــك األمر مثــــل  ــا أن الــــدول التي �عنیهــ والتعجــــب. �مــ
المملكة العر��ة الســــــــعود�ة التي وجت فجأة أن الشــــــــیوعیین  
ــلها على الشـــــاطىء  �اتوا شـــــر�اء في حكم الدولة التي �فصـــ

ة، بدأت تراقب هذا التطور  الســــــــــعودي �ضــــــــــعة أمتار �حر�
 . اإلهتمام�كثیر من 

  همم) بتســـل1969مایو ̸أ�ار 25ضـــ�اط(وفي غمرة إبتهاج 
وترحیـب الرأي العـام العر�ي بهم على أســـــــــــــــاس أنهم  الُحْكم

. بدأت حكومة �ا�كر  1967لهز�مة   ثأرســـــــــ�شـــــــــار�ون في ال
عوض هللا تفتح األبواب و�التدرج أمام العناصــر الشــیوع�ة.  

أ�ضـــًا �اتت الوزارات التي یتوالها الشـــیوعیون حكرًا و�التدرج 
 ألكثر حساس�ة على الشیوعیین. في المفاصل ا

وعندما وجد الشـــــیوعیون الســـــودانیون أن رئاســـــة الوزراء 
لهم أو متعـاطفـة معهم ووزارة الخـارج�ـة لهم ووزارة الـداخل�ـة 
وأجهزة األمن لهم ووزارة اإلعالم لهم و�عض المؤســــــــســــــــات 

 لهم وفي الج�ش لهم �عض الضـــ�اط..الدولة الحســـاســـة في 
ا األمر على هــذا النحو فــإن أن الشــــــــــــــیوعیین عنــدمــا وجــدو 

ــائع �أن الطمع �ضـــــــــر وال ینفع،   ق�ادتهم، تأكیدًا للقول الشـــــــ
�له   الُحْكمقرروا من منطق الشراهة أن �ضعوا أ�ادیهم على  

وعدم اإلكتفاء �ما حصــلوا عل�ه. و�انت المحاولة اإلنقالب�ة  
ــم الع التي ــاة في إا والتي  ط قام بها الرائد هاشــــــــ نتهت �مأســــــــ

ــاـلت فیـها دـماء �ثیرة من الضـــــــــــــــ�اط  الـبداـ�ة ثم � ـمذ�حـة ســــــــــــ
والمدنیین األبر�اء ودفع قادة الحزب الشـــــــــــــوعي ح�اتهم ثمنًا  

 للطمع والشراهة. 
ســــــــــــــتت�عهـا من تطورات لم تقم  و�عـد تـلك المحـاوـلة ومـا إ

بیتهم �ما �انت  للشـــــیوعیین الســـــودانیین قائمة، ولم تعد شـــــع
یر�د  عل�ه من قبل، ولم �عد أحد �ضـــــــــرب المثل بهم عندما 

الحدیث عن القناعة وذلك على أســــــــــــاس انهم �انوا قبل أن 
قادر�ن على أن ینتقدوا المتســـلطین الذین  الُحْكمیذوقوا طعم 

نتقاداتهم اآلذان وتلقى إ الُحْكمم فقط الســـــلطة و�رســـــي تهمه
"لعنة   بلعر�ضــــــــــة ثم إذا  الصــــــــــاغ�ة من القاعدة الشــــــــــعب�ة ا

الذي تصــیب �ه  تحل علیهم وتصــیبهم �األذى نفســه  "الُحْكم
ن ینـقب تحـت األرض أو داخـل اإلهرامـات "لعـنة الفراعـنة" مَ 

عتبروا النووا�س التي ن أسرار ملوك مصر القد�مة الذین إ ع
تم وضــــــــــــــعهم فیهـا عنـد الوفـاة �ـأنهـا الخلوة األبـد�ـة التي ال 

 حلت عل�ه اللعنة.  و�الّ  �جوز ألحد أن �عبث بها
 21�عـــد  و�بـــدو أن هـــذه التجر�ـــة قـــد تحـــدث �كـــل آخر

ردن یتســـــــــــلمون في األ  "األخوان المســـــــــــلمون"عامًا. فها هم 
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 الســــیدســــاســــ�ة في الحكومة التي أعاد  نصــــف المفاصــــل األ
ــكیلها. فوزارة التر��ة والتعل�م لهم. ووزارة  مُ  ــر بدران تشــــــــ ضــــــــ

لهم. ووزارة الصــــــــــــحة  �ةجتماعاإلالعدل لهم. ووزارة التنم�ة 
ة لهم. أي �كالم  لهم. ووزارة األوقاف والمقدســـــات االســـــالم�

آخر أنهم حصـلوا في التشـكیلة الجدیدة على وزارات الخدمة 
ر وزارات  المتصـــــــــــــلة �المصـــــــــــــالح الحیو�ة للناس تار�ین أم

الســــــــــ�ادة مثل الخارج�ة والدفاع والداخل�ة لغیرهم، علمًا �أن 
الملك حســـــــــین �قوم �أكثر ما تقوم �ه هذه الوزارات مجتمعة  

�ة لألردن مسـتقرة والج�ش و�فضـل ذلك فإن السـ�اسـة الخارج
 . تماسكةیزداد قوة والجبهة الداخل�ة م

ومثلما أن شـــــــ�ه ســـــــ�طرة الشـــــــیوعیین على الحكومة في  
�المقارنة مع الظروف الدول�ة  ،�انت 1969ودان عام الـســــــــــ 

لخط المكهرب إذا والمحل�ـة واالقل�م�ـة أمرًا یتجـاوز العرف وا
بوزارات  ن"جـاز القول، ـفإن إســــــــــــــتئـثار "اإلخوان المســــــــــــــلمی

هو أ�ضـًا، ق�اسـًا    1991ردن عام الخدمات األسـاسـ�ة في األ
العرف �ــالظروف الــدول�ــة والمحل�ــة واالقل�م�ــة، أمر یتجــاوز 

 الخط المكهرب.  حد ما �لىو 
ان المســــــــــــــلمون" في  خو "اإل و�زاء هـــذا األمر هـــل �كون 

ردن واقعیین وأكثر تفهمـــــــًا للظروف من الشــــــــــــــیوعیین األ
كونوا واقعیین ورفضــــوا تفهم الظروف الســــودانیین الذین لم �

 التي �انت سائدة أواخر الستینات في المنطقة؟
ــتفید "اإلخوان" في األ درس الشــــیوعیین   ردن منوهل �ســ

ــابوا ـ�الطمع وتظهر علیهم  الســــــــــــــودانیین، �معنى أال �صــــــــــــ
ــلوا عل�ه و�تطلعون  ــراهة فال �كتفون �ما حصـــــــ أعراض الشـــــــ

ــاب  ــیبهم ما أصـــــــــ ــیوعیین نحو األكثر و�ذلك قد �صـــــــــ الشـــــــــ
ــودانیین و�نطبق علیهم عندئذ القول المأثور لإل  مام علي السـ

ها ولم عل�ه الســـــالم:" من �ان في نعمة ولم �شـــــكر خرج من
 �شعر".  

و��قى أن هـذه الكلـمات ل�ســــــــــــــت أكثر من مجرد مـقارـنة  
ــالتیْ  ــة "االخوان بین حــ ــالــ ــار أن حــ ــذ في اإلعت�ــ ن مع األخــ

 ولى. ا األُ ردن ما زالت في أ�امهالمسلمین" في األ
الكلمــات مــا قــد �كون  هــذهفي ولكن ألنهــا �ــذلــك فــإن 

�ضــــــــــــــعـه �ـاتـب مثلي عـاش المحنـة التي  مجرد لفـت إنت�ـاه
ها الشـــیوعیون في الســـودان بتفاصـــیلها و�شـــكل میداني  واجه

 لتار�خ المأساوي أن �عید نفسه.  لوال یتمنى 
ر أمام "اإلخوان المســــــــــلمین" في  ثمجرد لفت إنت�اه ال أك

 الذین هم موضع تقدیري.  ردن األ
ردني  الوزراء األرئ�س  مومجرد لفــت إنت�ــاه ال أكثر أمــا

ــدیق مُ  ــحافي الصــــــــ ــر بدران الذي أكن له �كاتب وصــــــــ ضــــــــ

العر�ي في الســــــــــــــتینــات  الُحْكموشـــــــــــــــاهــد حي على فواجع 
 والس�عینات التقدیر الكثیر.  

 هو من �اب الخش�ة.. ال أكثر.  ت إنت�اهولف

 1199 )ینایر(كانون الثاني  41 – لندن. مجلة "التضامن"

     

 حقائق حول العدوان والم�ادرات

ن الصــــــعب على الذاكرة العر��ة  هناك یومان ســــــ�كون م
 �انون الثاني 17أن تنسـاهما لعشـرات السـنین. یوم الخم�س 

. وهو یوم العدوان األمیر�ي على العراق. و�وم 1991 ینایر/
العراق �عض  وهو یوم إرســـــــــــــــال  �ـانون الثــاني 18الجمعــة 

إسرائیل وسقوط هذه الصوار�خ فوق تل أبیب   إلىالصوار�خ  
 وح�فا.

ــه عندما یتأمل ما ن الیومیْ وحول هذیْ  ن �جد المرء نفســــــــــ
 جرى فیهما، أمام حقائق مهمة وأمام حق�قة أهم.

امأما الحق�قة األهم فهي أن الرئ�س  ــدَّ ــین هو  صـــــــ حســـــــ
القض�ة قلب القض�ة النا�ض وأن التالعب بهذه القض�ة أي  

فها ووضــعها على الرف لن �ســتمر ما دام الفلســطین�ة وتغل�
 12هو الممســــــــك �مقالید األمور، وما دام متمســــــــكًا �م�ادرة 

التي طرحها والتي تؤ�د على ضــرورة    1990 أغســطس /آب
وهي م�ادرة   ،الر�ط بین أزمة الخل�ج والقضــــــــ�ة الفلســــــــطین�ة

كم عر�ي  تأكدت صــوابیتها و�اتت الحد األدنى اآلن ألي حا
 �الشأن الفلسطیني.یر�د أن یتعاطى 

وأما الحقائق المهمة فإن �عضـــها �ثیر المرارة �شـــكل ما 
من شــــــــأنه إعادة النظر في مواقف وقناعات �عضــــــــها �عود 

ســــــــــــــنوات وـناشــــــــــــــئ عن تجـارب حكم وتجـارب حروب   إلى
ــها اآلخر ناشـــــــــــــئ عن دخول  حدثت في المنطقة، و�عضـــــــــــ

. ومـا ت�ع هـذه 1990آب  2الكوـ�ت یوم  إلىالقوات العراقـ�ة 
مضـــــــــــــــــاعفــــات �ــــان أخطرهــــا على اإلطالق  لــــدخول من ا
منطـقة الخل�ج ثم قـ�ام هـذه    إلىســـــــــــــــتدعـاء القوات األجنبـ�ة إ

طالقــًا من أراضــــــــــــــي إنالقوات �شــــــــــــــن عــدوان على العراق 
المملكة العر��ة الســــــــــــــعود�ة وهو أول عدوان من نوع�ة یتم  

 تحت مظلة األمم المتحدة.
األورو��ة  دعاء القوات األمیر��ة و ســــــــتمن هذه الحقائق إ

كــــان �مكن أن یبــــدو مبررًا لو أن العراق �ــــان في الجهــــة 
أي �معنى  ،جـانـب قوات دول�ـة إلىالمقـابلـة �حشـــــــــــــــد قواتـه 
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آخر هنالك قوات تســـــــــــانده ومســـــــــــتعدة لخوض الحرب معه 
جيء بها من اإلتحاد الســوف�اتي أو دول شــرق أورو�ا. لكن 

ــد مثــل هــذه الق وات و�قیــت قواتــه لوحــدهــا العراق لم �حشـــــــــــــ
ار �ــان ورقــة  �ــ ختارس حق الــدفــاع عن النفس. وهــذا اإلتمــ 

ــلحة العراق وأكد إ ــتقاللیته في لمصـــــــ درته  القرار وق إتخاذســـــــ
رتــأى إعــادة النظر، في أمر على أن �عیــد النظر، إذا هو إ

ما هو وهو ما ل�س مت�ســــــــــــــرًا لألطراف العر��ة األخرى في 
 أزمة الخل�ج ألس�اب موضوع�ة.

ة ـ�ان ـتأكـیدًا ـ�أن هـناـلك من ســـــــــــــــتدعـاء القوات األجنب�ـ و�
جـانـب اـلداعین إصــــــــــــــرارًا على رفض الحـل العر�ي. وعمل�ـًا 

ــذا  ــإن هـــ ــل غیر ممكن التحقیق لمجرد أن إفـــ متألت  الحـــ
ــالهـا بهـدف ضــــــــــــــرب   منطـقة الخل�ج �قوات أجنبـ�ة تم إرســــــــــــ

ل المســــــــاعدة على تحقیق الحل العادل العراق ول�س من أجْ 
 لكل األطراف.

 إلىســــــــتدعاء القوات األجنب�ة ومن الحقائق أ�ضــــــــًا أن إ
أنــه ال �مكن أن �حقق   المنطقــة �مكن أن �حقق عــدوانــًا إالً 

على ذلــك هو أن األمن وال صــــــــــــــ�ــانــة هــذا األمن. والــدلیــل 
ســــتدعاؤها نفذت العدوان و�عد ذلك �ات  القوات التي ســــیتم إ

جــة األمن العر�ي مهــددًا و�ــات أمن الــدولــة الخل�ج�ــة المبته
ب�ة على أراضــیها عرضــة للزعزعة. ولم بتواجد القوات األجن

تســـــــتطع هذه القوات أن تحول دون ســـــــقوط صـــــــوار�خ على 
وال یبدو أن القوات األجنب�ة   .مدن في الســـــــــــعود�ة وال�حر�ن

قادرة على أن تحقق األمن المطلوب خصـــــــــــوصـــــــــــًا مع �ل 
أجواء العراق وتلقي �ــأطنــان القنــابــل  إلىطلعــة جو�ــة تتجــه 

ون هنالك صـــــــوار�خ جاهزة  �غداد ومناطق أخرى ســـــــتك على
ــعود�ة وال�حر�ن. ولقد حدث ذلك  ــتهدفة المدن الســـــ للرد مســـــ

وقد �ات واضـــــحًا أن ومن المؤ�د أنه ســـــیتطور خصـــــوصـــــًا 
عتمدها العراق هي الرد على العدوان و�المثل الطر�قة التي إ 

 ووفق أصول قاعدة التحدي.
ــًا أنــه لو أقرت إدار  ة الرئ�س بوش  ومن الحقــائق أ�ضـــــــــــــ

التي طرحها  1990 أغســــــــــطس  آب/12م�ادرة �موضــــــــــوع�ة 
امالرئ�س  حسـین لكان ذلك أكثر جدوى و�ان من شـأنه  صـدَّ

أن یوفر على الوال�ـات المتحـدة ومن معهـا اإلحراجـات التي 
 تحدث یوم�ًا منذ أن بدأ العدوان.

فعنـدمـا �صــــــــــــــمـد العراق على رغم �ـل هـذا القصــــــــــــــف 
د�ًا  إصــــــــــراره على الصــــــــــمود متح المجنون له. وعندما یؤ�د

التفوق الهـاـئل للتقنـ�ة الغر�ـ�ة في مجـال الســــــــــــــالح، فهو في 
حـد ذاـته إحراج للوالـ�ات المتحـدة. ـناهـ�ك ـ�أن إســـــــــــــــقاط هـذه  
األعداد من الطائرات المتقدمة هو أ�ضــــــــــًا إحراج لم تتوقعه  

ومن المؤ�ــد أن المز�ــد من  إدارة الرئ�س بوش لكنــه حــدث.
لعدوان �ل یوم ینقضــــي على بدء ااإلحراجات ســــ�حدث مع 

ــاني/  17یوم  ــانون الثـ ــایر �ـ ــذه  1991ینـ ــا تطورت هـ . ور�مـ
حد أن تصـ�ح سـمعة العسـكر�ة    �لىأكثر و و اإلحراجات أكثر 

 األمیر��ة موضع تساؤل.
ــًا أن الوالـ�ات المتحـدة خـدعـت �ـل  ومن الحـقائق أ�ضــــــــــــ

أنها نفذت شــیئًا   نها خططت لشــيء إالّ االذین آزروها حیث 
رت لهم أن قــدرتهــا  وّ مــا أنهــا خــدعتهم عنــدمــا ـصـــــــــــــ آخر. �

العسكر�ة الفائقة تجعل أمر حْسم المواجهة ال یتجاوز �ضع  
ل اإلنذار ســــــــــاعات و�ذلك لن �كون هنالك مجال لتمدید أجْ 

في دول الخل�ج وال  اإلســتقراروال فرصــة للعراق �أن �قوض 
ل أن �ســــــــــــــتنهض القوى المترددة في إمكـان�ـة أمـامـه من أجْـ 

ثر تفهمـًا لإلجراءات �ـالتـالي ســــــــــــــتكون أك هوهـذ مســـــــــــــــانـدتـه
 المتخذة �حقه.

ومن الحقائق أ�ضــــًا أن الشــــجاعة التي مارســــتها الق�ادة  
العراق�ة في مواجهة أشــرس عدوان �مكن أن یتعرض له بلد 
جعلت المتحالفین یلومون �عضـــــــــــهم ال�عض على ما �قدمه  

ت ومعلومــــات. هــــذا مع األخــــذ في كــــل طرف من تحلیال 
ــحًا ما إذعت�ااإل ــیْ ر أنه ل�س واضــ ن  ا �انت معلومات الرئ�ســ

حســـــني م�ارك وحافظ األســـــد ممزوجة مع التمن�ات والن�ات 
امالسـعود�ة والخل�ج�ة إزاء ق�ادة  حسـین هي السـبب في  صـدَّ

 قرار الحرب. إتخاذ
ومن الحقـائق أ�ضـــــــــــــــًا أن المملكـة العر��ـة الســــــــــــــعود�ـة 

ــرعت في الموافقة على قرار بدء الحرب. و�ن ــرار   تســـ اإلصـــ
ینــایر  ي تلي الخــامس عشــــــــــــــر من تكون الفترة التعلى أن 

ع�ــارة عن تمــدیــد للمهلــة الــدول�ــة التي تم تحــدیــدهــا   1991
القوات العراق�ة من الكو�ت ول�س بدء الحرب،  نســـــــــــــحابإل

ن ینفذ العدوان یتســــاوى  أفضــــل لها �كثیر، خصــــوصــــًا أن مَ 
 مع من �سهل هذا العدوان.

ــًا أن إ العراق  فاء الســـــــــــعود�ة بینكتومن الحقائق أ�ضـــــــــ
أن تتســـــــم تســـــــو�ة الخالف بینهما هو األجدى  إلىوالكو�ت  

ــًا وقوف  ول�س الوقفــة مع الكو�تیین. و�ــان األجــدى أ�ضـــــــــــــ
الســـــــــــــعود�ة بین العراق والوال�ات المتحدة ول�س تبني الرأي 

ة ف�ه.  درجة تسـهیل العدوان وتمو�له والمشـار� إلىاألمیر�ي 
ًا أنها أدارت نفجر الموقف حر�إولقد بدت الســــــــعود�ة �عدما 

األزمــة �ــالطر�قــة التي أدار  ر بهــازمــة �ــالطر�قــة التي أدااأل
شـــــیوخ األســـــرة الحاكمة في الكو�ت،   1990آب 2بها قبل 

ــلوا األمر  ــوا عنادًا غیر مبرر فأوصـــــــ حیث أن هؤالء مارســـــــ
الحرب �عـدمـا �ـان من الممكن جـدًا  إلىحـافـة الحرب فـ  إلى
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َمن فیهم الســــــــــعود�ة ا أن الخل�جیین �ذلك �له. ومثلم تفادي
الموا الكو�تیین ضــــــــــــمنًا على أســــــــــــلوب إدارتهم لألزمة فإن 

و�الذات �عدما �اتت   اآلخر�ن سـیلومون �عد اآلن السـعود�ة،
صوار�خ التي تنطلق من للمدنها ومراكز الثروة فیها عرضة 

ــائرات  ــا الطـ ــابـــل التي ترمي بهـ ــان القنـ العراق ردًا على أطنـ
ن والمواقع العراق�ــــة. و�لمــــا الحل�فــــة على المــــداألمیر��ــــة و 

ــالــــت الحرب �ــــان معنى ذلــــك أن الطــــائرت األمیر��ــــة   طــ
ســـــتعتدي والصـــــوار�خ العراق�ة ســـــترد واإلســـــتقرار الســـــعودي 

هتز، فضــــًال عن أن الثروة ســــتكون عرضــــة لإلســــتنزاف  یســــ 
وسـتخلو المدن  والمواقع العراق�ة سـترد واإلسـتقرار السـعودي 

ضـــــــة لإلســـــــتنزاف  الثروة ســـــــتكون عر  ســـــــیهتز، فضـــــــًال عن
ــیلجأون  ــتخلو المدن من أهلها الذین ســـــــ المرتفعات  إلىوســـــــ

والمنـاطق ال�عیـدة عن خط النـار. وهكـذا ـفإـنه مثلمـا أن عـدم  
العنـاد الكو�تي �ـان من شـــــــــــــــأنـه أن �حول دون حـدوث مـا 

الســعودي من شــأنه   الُحْكمحدث فإن هذا الخ�ار من جانب 
یر مجد  صــ�ح ف�ه التأســف غوضــع � إلىأن یؤدي �األمور 

ــ�ح فیها الموافقة على م�ادرة الرئ�س  اموتصـــــ ــدَّ ــل  صـــــ أفضـــــ
ــلح  -لو تمت -�كثیر ــها وتســـ ــرار على رفضـــ من هذا اإلصـــ

ــوري  ذاإلدارة األمیر��ة به ــري والسـ ا الرفض و�الرفض المصـ
اإلسرائیلي للقول �أن األطراف الرئ�س�ة في الصراع العر�ي و 
رة الرئ�س  ذي تنادي �ه م�اداإلســــــــــــرائیلي ال تر�د الر�ط ال –

ام  حسین. صدَّ
 قبل ومن الحقائق أ�ضًا أن الم�ادرات التي سبق طرحها

المز�ــد من  إلىأن یبــدأ العــدوان على العراق �ــانــت تحتــاج 
ــة و  إقتناع إدارة الرئ�س بوش بها. ولو  �لىالجهود المخلصـــــــ

توافر ذلـك لكـانـت هـذه الم�ـادرات شــــــــــــــقـت طر�قهـا. و�عـدمـا 
إن الم�ادرات ال تبدو مجد�ة. وهي لو �انت حدث العدوان ف

امكذلك  لكان الرئ�س  حســــــــــین شــــــــــجع الم�ادرة التي  صــــــــــدَّ
طرحها الرئ�س غور�اتشـــــــــــوف في الیوم الثاني لبدء العدوان 

الــدافع  إلیهــا هو إلتفــاف الرئ�س  والتي �ــان واضــــــــــــــحــًا أن 
الســــــــــــــوف�ــاتي حول النظرة الخــال�ــة من اإلحترام من جــانــب  

موقفه فضـــــًال عن ضـــــیق �صـــــل   إلىلث  شـــــعوب العالم الثا
ــكر�ة في اإلتحاد  ــة العســــــــــ ــســــــــــ مرت�ة التململ داخل المؤســــــــــ
ــة تراقب ما �فعله األمیر�ان  ــســـــ ــوف�اتي ألن هذه المؤســـــ الســـــ

لإلتحاد الســـــــــــــوف�اتي  وحلفاؤهم األورو�یون بدولة صـــــــــــــد�قة 
ومرت�طة �معاهدة معها و�تألمون ألن ق�ادتهم الســـــــــــ�اســـــــــــ�ة  

غطي بهـا عـدوان الحلفـاء متفرجـة أو أنهـا تمســـــــــــــــك �مظلـة ت
 على العراق.

ذلـك أن غور�ـاتشــــــــــــــوف �عرض م�ـادرتـه بینمـا هو  �لىو 

أ�عـد  إلىواقع تحـت وطـأة الوال�ـات المتحـدة التي تســـــــــــــــایره 
دما تكون هذه حاله فك�ف الحدود في مشــاكله الداخل�ة. وعن

ــ�كون لم�ادرته تأثیر. ووفق هذه النظرة رد الرئ�س  امسـ ــدَّ  صـ
 ض و�المعات�ة الشدیدة.على الم�ادرة �الرف

و�زاء هذا الواقع فإن الحل المت�قي الذي �مكن الســـــــــــعي 
في سبیله هو عقد قمة إسالم�ة في طهران تقرر حًال ألزمة 

ــ�ة الفلســـــطین�ة تلتزم �ه  الدول اإلســـــالم�ة أن الخل�ج وللقضـــ
جـــانـــب العراق في وجـــه العـــدوان  إلىتكون هنـــالـــك وقفـــة 

أهم�ــــة هــــذه القمــــة في  األمیر�ي. أمــــا لمــــاذا طهران فألن
إنعقـادهـا على أرض خل�ج�ـة. والبلـد الخل�جي الوحیـد ال�عیـد 

 إیرانعن سـاحة العمل�ات ول�س عن ضـوضـاء المعر�ة هو 
إســــــالم�ة  فضــــــًال عن أن مثل هذه القمة ســــــتحقق مصــــــالح 

ــالحة ال �مكن أن تتحقق خارج هذه   ضــــــــــــرور�ة وهي مصــــــــــ
قادة الظروف. وفي إســتطاعة جهد عر�ي مخلص �قوم �ه ال
 معمرالمســــــــلمین، وعلى ســــــــبیل المثال ال الحصــــــــر العقید 

 والملك حسین، أن �حقق �عض النتائج. القّذافي
وعنـدمـا نقول أن القمـة اإلســــــــــــــالم�ـة هي المالذ الوحیـد  

هذه القمة قرارات القمة الشــــــــــر�رة التي  تصمفعلى أمل أن ت
ــة على العراق  ــدوان�ـ ــة العـ ــاهرة وتوقف الهجمـ عقـــدت في القـ

زالة آثار الـعدوان علـ�ه وتجـد صــــــــــــــ�ـغة مرضـــــــــــــــ�ة  وتتعـهد �إ
لمســـــــــــألة الكو�ت�ة العالقة، وعلى أســـــــــــاس أن األمم المتحدة 
عاجزة ولم تعد موضـــــــــــع الثقة، وعلى أســـــــــــاس أن الجامعة 

لسـتها الشـهیرة في القاهرة مسـؤول�ة العر��ة مجمدة وتتحمل ج
المنطقـــة، وعلى  إلىكبرى في إســــــــــــــتقـــدام القوات األجنب�ـــة 

عدم اإلنح�از مشلولة وال داعي ألن یناقش أساس أن حر�ة 
غیر المســــــــــــــلمین مثــل هــذه األزمــة التي وضــــــــــــــعــت العــالم 

 اإلسالمي أمام محنة لم یواجهها بهذه الشراسة من قبل.
ــًا أن الر   ــتطاعة ومن الحقائق أ�ضـــ هان على أن في إســـ

قدمة أي أمور تالوال�ات المتحدة أن تحســم �آلتها الحر��ة الم
ــیتبین �م أن  لمجرد ��س األزرار ــر. وسـ إنما هو رهان خاسـ

إســـــــــــتطاع على الذین راهنوا إذا جدًا �اهظًا  نالرهان �اهذا 
التخط�ط الواعي من جـــــــانـــــــب العراق أن �حقق النت�جـــــــة 

ي إحراج اإلدارة األمیر��ة المرجوة والموضــــــــــــوعة �هدف وه
واإلصــــــــــــــرار  رادةواإلظهـــار �ـــأن من الممكن �ـــاإل�مـــان واإل

هة تلك اآللة الجهنم�ة و�حراج والتضــــــــــــح�ة والصــــــــــــبر مواج
الحلقـات األخرى  إلىالـذین �قفون وراءهـا من الرئ�س بوش 

التي تل�ه تخط�طًا وتنفیذًا. وفي إسـتطاعة إسـقاط المز�د من 
ــائر ال�شــــــــــــر�ة  الطائرات المتطورة و�لحا ق المز�د من الخســــــــــ

و�عتماد قاعدة الصــــدق في النتائج لدحض اإلنط�اع الســــائد  
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لحدیث عن المكاســـــــب في ســـــــاحات القتال. �أننا ن�الغ في ا
دولة مثل الوال�ات   إلىأن تحرج الوال�ات المتحدة. و�النسـ�ة 

المتحـدة ـفإن اإلحراج �صــــــــــــــیبهـا وعلى ـید دوـلة مـثل العراق 
لحشــــــــــد الدولي الهائل، هو �مثا�ة هز�مة  تواجه منفردة هذا ا

مرتـ�ة الهز�ـمة أو مشــــــــــــــارفـها. والالـفت   إلىأو أـنه �صــــــــــــــل 
الحلفــاء إعتمــدوا منــذ اللحظــة األولى أســــــــــــــلوب  لإلنت�ــاه أن

التعت�مم وعـــــدم إذاعـــــة المعلومـــــات األمر الـــــذي �عني أن 
 اإلحراج بدأ منذ الیوم األول للعدوان.

�جیین �ـــالقـــدرة  ذلـــك فـــإنـــه عنـــدمـــا �خیـــب أمـــل الخل �لىو 
العســــــــكر�ة األمیر��ة و�أن هذه األســــــــاطیل ال�حر�ة والجو�ة 

والط�ـــار�ن ال تســــــــــــــتط�ع   وهـــذه األلوف المؤلفـــة من الجنود
المحافظة على األمن الخل�جي والحیلولة دون قصف �عض 
المدن �الصـورا�خ العراق�ة. فإن ذلك سـ�عني أن اإلحراج بلغ 

الخل�ج�ة  -یر��ةمرحلة الشــــــــك في أن تســــــــتمر العالقة األم
�عد إنتهاء الحرب، و�ان الشــــك �أن وضــــع الید على الثورة  

 الخل�ج�ة ممكن بهذه ال�ساطة.
ــًا أنــه �ــات من المهم جــدًا تحج�م  ومن الحقــائق أ�ضـــــــــــــ
اله�منـــة األمیر��ـــة على العرب وهو مـــا ســــــــــــــ�كون للرئ�س  

ام  حسین الفضل ف�ه �عد أن تنتهي الحرب. صدَّ
طب �انت أســــــلو�ًا إســــــتفزاز�ًا  ومن الحقائق أن لغة التخا

أضـرم النار في النفوس الملته�ة أصـًال وأن هذه اللغة �جب  
قل بین األطراف العر��ة. و�خطوة سـر�عة  أن تتبدل على األ

ــائد  ــلوب اإلعالمي السـ ال بد من إعادة نظر جذر�ة في األسـ
 حروب أهل�ة عر��ة �شعة. إلىألنه أسلوب س�قود 

تكال�ف حرب �ان �مكن تفادیها  ومن الحقائق أ�ضــًا أن  
�ـإرادة طیِّ�ـة و�كلمـات تعكس الن�ـات الحســــــــــــــنـة و�م�ـالغ من 

ــیئًا أمام ــت شـ ــیئًا   المال ل�سـ ــت شـ حجم الثروة الكو�ت�ة، ول�سـ
یــذ�ر أمــام مــا یتم إنفــاقــه على القوات األجنب�ــة التي جيء  

 بها، قد تنتهي �العوز فاإلفالس.
أبیب وح�فا   ومن الحقائق ال�الغة األهم�ة أن قصــــف تل

�الصــــــوار�خ حقق في النفس ثقة ال مثیل لها و�ســــــر حاجز 
ســــــــــــــنة. ومهما الره�ة التي تزایدت حدته على مدار أر�عین 

قال اإلعالم العر�ي الحل�ف واإلعالم األجنبي المعادي عن 
ــرائیل فإن  ــوار�خ العراق�ة في إســـــــــــ األثر الذي أحدثته الصـــــــــــ

ــألــة �ــاتــت جزءًا من الوجــدان، وهي  أن تــار�خ  هنــالــك مســـــــــــــ
المنطقة �عد اآلن، وأ�ًا �انت نتائج المحنة التي نع�شـــــــــــــها،  

ینایر یوم  18بل ســیتم اإلشــارة إل�ه على أســاس مرحلة ما ق
ــاروخي العراقي لتل أبیب وح�فا ومرحلة ما  القصـــــــــف الصـــــــ

 �عد ذلك القصف.

إن الحقائق التي أفرزتها األ�ام األولى للعدوان األمیر�ي  
على ســبیل المثال ال  هو وما أوردناه على العراق �ثیرة جداً 

 الحصر.
وعند اإلســـتغراق في التأمل تترســـخ حق�قة ســـاطعة وهي 

 ین هو قلب القض�ة النا�ض.أن الرئ�س حس
... وهو أ�ضـــــــــًا ضـــــــــمیرها الحاضـــــــــر إلســـــــــتعادة حقها  

 الغائب.

 1199 )ینایر(كانون الثاني  28 – لندن. مجلة "التضامن"

     

 م كْ مدة الحُ حین تتوسط الصحافة أع
إلى مارغر�ت   "التضامن" رسالة من ناشر 

 : داونغ ستر�ت 10من   ورد تاتشر

ــلت الحملة على ال ــدَّ عندما وصـــ ــین في  رئ�س صـــ ام حســـ
صــــــول �ان علینا تجاوز األ عالم البر�طان�ة حداً وســــــائل اإل

راضیها ان أعالمیین عرب نق�م في بر�طان�ا ونعمل على  إك
ــیئاً   أنن نبدي وجهة نظر. أ. ن نســـــــــــجل موقفاً أ. نفعل شـــــــــ

 ن نعترض..  أه. نن�ِّ 
عالم البر�طان�ة موصــــــــــدة ال�اب ولما �انت وســــــــــائل اإل

ن �خفف من أر�ي منصــــــف من شــــــأنه ي توضــــــ�ح عأأمام 
نــه �ــان إغلواء الحملــة البر�طــان�ــة التي تمیزت �ــالتجر�ح، فــ 

 خرى.  أُ البد من التفكیر �طر�قة 
 وهذا ما فعلته. 

راء الســیدة مارغر�ت ثاتشــر  كتبت رســالة الى رئ�ســة الوز 
روي ف�ه الســــیرة الذات�ة أرفقتها بنســــخة هد�ة من �تاب لي أ

دارة الصــــــــراع إســــــــلو�ه في أل  حلِّ أو ام والحز��ة للرئ�س صــــــــدَّ 
 تخاذ القرار.�و 

ن الكتـاب ـ�اللغـة أكثر على ذـلك هو أواـلذي شــــــــــــــجعني 
مام رئ�سة الوزراء الفرصة أن  أمر الذي �عني نكلیز�ة، األاإل

ــدَّ أر لكي تق ــیرة الذات�ة لصـــ ــین الذي بدأ حام  ، و�لغتها، الســـ ســـ
 .  نتهى زع�ماً �و  مناضالً 

ــاس أ ىقول ذلك فعلأوعندما  ه لم �حدث ان توافرت  نأسـ
ام ســـــوى التقار�ر  جنب�ة عن الرئ�س صـــــدَّ لدى الحكومات األ
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التي ی�عـث بهـا هـذا 
ــفیر  و ذاك من أالسـ

نوع التقـــــــار�ر التي 
یتم الكشــــــــــــف عنها 

ــد ر�ـع قـرن  و أ �ـعـــــ
ــاب أكثر. أ ــا الكتــ مــ

رسـلت نسـخة  أالذي  
ــه  لى رئ�ســــــــــــــــة  إمنـ

الوزراء البر�طــــان�ــــة  
ول �ـتاب عن أفأنه 
ــدَّ  ــین من صـــ ام حســـ

مه المســـؤول�ة الكاملة لى ســـنة تســـلُّ إ 1937ة والدته عام ســـن
 في الدولة والحزب في بالده.  
تمــدتــه حقق  إعســــــــــــــلوب الــذي ومن وجهــة نظري ان اال

 الغا�ة المرجوة. 
 ف؟ �ك
ــاـئل اإلإ ـتاحـة  إعالم البر�ـطانـ�ة هو ن ـما نرـ�ده من وســــــــــــ

 رداً  في حملة أو نسـجل موقفاً  مامنا لكي نقول را�اً أالفرصـة 
ن یز�ل �عض  أمن شـــــــــانه  و نورد توضـــــــــ�حاً أوقف، م ىعل

 الل�س أو �عض الغبن. 
القرار اـلذین في القـمة هـل أ ونرـ�د ذـلك لكي تطلع اـلدوـلة و 

و أذلك. وهم البد �طلعون عندما تنشـر هذه الصـح�فة  ىعل
دامت الرسـالة التي �عثت بها الى   �عاده. وماأله  تلك �الماً 

خة من الكتاب �انت  رفقتها بنـســـ أالســــیدة مارغر�ت ثاتشــــر و 
و الموقف أو أن التوضــــــــــــ�ح أهتمام فهذا معناه إ موضــــــــــــوع  

 ة. الرأي قد سمعه الذین في القم
ن الرســــــالة التي �عثت بها تحمل أذلك هو  ىوالدلیل عل

نــذار من اإل یومــاً  21ي �عــد أ( 1990 - 4 - 23تــار�خ 
ه الرئ�س  الذي وجهَّ 

ــدَّ  ــم ف�ه  أام و صـــ قســـ
نــــــه ســــــــــــــ�حرق  أـ�ـــــ 

ســـــــــرائیل إنصـــــــــف 
ــاـلـــــ  ــاوي  �ـــــ كــــــ�ــــــمــــــ�ـــــ

ــزدوج  ــمـ ذا هـــي إالـ
ــدت عـــــــلـــــــى إ  عـــــــتـــــ

الــــــــــــعــــــــــــراق) وان 
ــة  ــار�ـــــ الســــــــــــــــــكـــــرتـــــ
الخاصـــــــة لرئ�ســـــــة  
ــت رداً   الوزراء �عثــ

م  �ــام من تســــــــــــــلُّ أي �عــد ثالثــة أ 1990- 4 - 26خ بتــار�
 الرسالة في ما �أتي نصه:  

 عز�زي فؤاد مطر 
ــة الوزراء ألأ ــكرك على  كتب ال�ك �الن�ا�ة عن رئ�ســ شــ

   .1990 )أبر�لن�سان ( 23رسالتك المؤرخة 
ــر �ـكل العـنا�ة.   ــالـتك في الوقت الـحاضـــــــ وتحظى رســـــــ

ــل ال�ك ــوف نرســـ ــلتني من مكتب   یوماً  23و�عد  وســـ وصـــ
ن أالسـیدة مارغر�ت ثاتشـر الرسـالة التي توضـح صـ�اغتها 

 رئ�سة الوزراء قرأت واهتمت. 
ــاـلة المؤرخـة  ار (مـایو)  أ�ـ  18وفي مـا ـ�أتي نص الرســــــــــــ

1990  : 
 عز�زي فؤاد مطر 

ــا ن�ســــان (ابر�ل)   ٢٣لتك المؤرخة شــــكرا لك على رســ
ــة الوزراء و  ــاً أوالموجهة الى رئ�ســــ   ىتعل�قك عل ىعل �ضــــ
 العالقات بین بر�طان�ا والعراق.  

ــذ  إ ــة منـ ــات وث�قـ ــا عالقـ ــا والعراق تر�طهمـ ــان�ـ ن بر�طـ
ســــــــنوات طو�لة وفي العدید من المجاالت. وتحدونا رغ�ة  

ــلم�ـاً  ن نجـد حالً أقو�ـة  ن أألزمـات المنطقـة. ونعتقـد  ســـــــ
ــاعدة في تحقیق هذا الهدف. ال عراق لد�ه دور مهم للمســــ

حترام  إ ىلى عالقــــات طب�ع�ــــة مبن�ــــة علإونحن نتطلع 
 كة.ماني المشترَ ألالقانون وحقوق االنسان ومتا�عة ا

ــر تمر عالقاتنا مع العراق في فترة  وفي الوقت الحاضـــ
ــعو�ات من تطلعاتنا بل  ــع�ة، ولم تكن هذه الصــــــ ننا  إصــــــ

تخذته الحكومة العراق�ة.  إ�ة لعمل ســـتجالى اإلإضـــطررنا إ
ن أخر�ن والبـد لنـا من تنفیـذ قوانیننـا. ونحن نتوقع من اآل

ــاً أ�حترموها  ــاب�ع األ. وخالل األ�ضـ ــتجا�ة  إخیرة �انت سـ سـ
نها أ الّ إلى ســـــــــلســـــــــلة من المشـــــــــاكل حازمة إالحكومة 

 محسو�ة. ول�س هناك حملة ضد العراق.  
 التوق�ع 
 تشارلز �اول 

 خاص السكرتیر ال
ــائل هنا فلكي نؤ�د إو��قى  ــر الرســــــــــ ن أننا عندما ننشــــــــــ

ــجیل امكان�ة الحوار متاحة و إ ــ�ح وتســـــــ ــائل للتوضـــــــ ن الوســـــــ
 الموقف �ثیرة.  

لى إوعودة متـأن�ـة الى قراءة الرســـــــــــــــالـة التي �عثـت بهـا 
السـیدة مارغر�ت ثاتشـر رئ�سـة الوزراء ثم الرد الذي وصـلني  

 منها، تعطي فكرة عن جدوى المخاط�ة الهادئة. 
ن أومعذرة من الذین قد �عتبرون من �اب ســـــــــــــوء الظن  

لة ل�ســـــــــت �ذلك على أالنشـــــــــر ف�ه �عض الم�اهاة. فالمـســــــــ 
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 ح�اناً أطرافها �ثیرون. و أنما هي قضــــــــــــــ�ة عامة �طالق و اإل
نه طرف. وهو دوره هنا أ�جد الكاتب والصـــــــــــحافي نفســـــــــــه 

ــع إ هل القرار حقائق موضـــــــــــــوع�ة  أ مام  أ�جابي مادام �ضـــــــــــ
 لون الصفات الرسم�ة وضعها. ن �حم�صعب على مَ 

ــا  �ضـــــــــــــــــاً أی�قى  ــا أاننـ ــا من النشــــــــــــــر القول هو اننـ ردنـ
ن نســــعى لتنشــــ�ط  أورو�ا علینا أي فعالمیین عرب نعمل إك

 ن هنالك تطورات.  تصال عندما تكو قنوات اإل
ســـــــــــاب�ع یوجب  أوما بین العراق و�ر�طان�ا منذ �ضـــــــــــعة 

ــمید   ــتهدف تضـــ ــكور مادام �ســـ ــعي مشـــ ــعي الذي هو ســـ الســـ
 ن تعود معافاة.  أفي جسم العالقات التي نتمنى جراح 

 نص رسالة فؤاد مطر ناشر «التضامن»  
   لى رئ�سة وزراء بر�طان�ا مارغر�ت ثاتشرإ

العر��ة لرســــــــالة ناشــــــــر   لىإفي ما �أتي النص المترجم 
ــامن» ورئ�س تحر�رها  ــیدة  إ«التضــــــ ــة الوزراء الســــــ لى رئ�ســــــ

 مارغر�ت ثاتشر:  
 السیدة مارغر�ت ثاتشر  

 سة وزراء بر�طان�ا  رئ�
 �ة،  تح�ة طیِّ 

بنسخة من �تاب لي مرفق ب�عض التمن�ات   كِ إل��عث  أ
ــموـنه  ن تـجدي الوـقت إلأومن بینـها  لـقاء نظرة على مضـــــــ

ي الكتــاب �ـالكثیر من التــأني  أن تقر ألى إتطلع أ ن �نــتُ �و 
ــلوب تعامل  أالنه �عطي فكرة عن زع�م عر�ي  عتقد ان اســ

 .  حكومتك معه ل�س عادالً 
  ص�حت مواطناً أن أمنك ذلك فألنني منذ   بطلأندما وع

ــعرت  بر�طان�اً  نا أنتمائي إن أواحمل الجواز البر�طاني شــــــ
ــرتي وهم زوجتي و أفراد أو  ــةأســـــــ ــائي الثالثـ هو لحزب   بنـ

ـــلك أالمـحافظین اـلذي  ــر  كْ لى الحُ إوصـــــــ م. وتؤـ�د مـحاضـــــــ
ــكنه اإل عن   ننا لم نتقاعس یوماً إقتراع في الحي الذي نســـ

قتراع في لى مر�ز اإلإنتـخابي. و�ـنا نتوجه اإلاداء الواجب 

 الحي ونختار مرشح حزب المحافظین.  
ننا  إســـــاســـــي، وهو أنتماء لســـــبب خترنا هذا اإلإولقد 

ــعر  ــل نشــــ ن حزب المحافظین وحكومتك  أكعرب في االصــــ
لحق بنا وتســبب   �بیراً  ن تعوضــنا ظلماً أنت �الذات �مكن أ

لوف أة في حدوث الشـــــــتات العر�ي الذي نحن مع �ضـــــــع 
ــون  ــكل جزءاً  في�ع�شــ   قول ذلك علىأمنه. و   بر�طان�ا نشــ

ولى تصــح�ح المســار  ن حز�كم بدأ منذ اللحظة األُ أاســاس 
عتبرنا  �تجاه خطوات �ثیرة، و نجز في هذا اإلأو في بر�طان�ا 

بد  ن من �كون هاجسـه التصـح�ح على صـعید الداخل فالأ
   صعید الخارج. ىانه س�عتمد النهج التصح�حي نفسه عل

ــ�ة أن ما أرغم  ىوعل مور ألى إنجزته حكومتكم �النســــ
ــل أمله �ناخبین بر�طانیین من أالخارج �انت دون ما ن صــ

ــتمر�نا على إال اننا إعر�ي لحزب المحافظین،  عتقادنا  إســــ
ــتــأتي من جـان�كم، وان الـذي ن الخطوة األأ�ــ  هم البـد ســـــــ

تحق�قها هو التوجه المعتدل للســــ�اســـــة   علىســــ�ســــاعد 
ــكل عام والمرونة التي تبدیها الق�ادات العر��ة   العر��ة �شــ

ام حسـین  ذات الشـأن ومن بین هؤالء الرئ�س العراقي صـدَّ 
ــرْ أذي نرى الــ  یراني عل�ــه  ب الرهــان اإلن تمكنــه من ضـــــــ

تحقیق   ىومعـاف من الحرب �ســــــــــاعـد عل وخروجـه قو�ـاً 
 السالم العادل في المنطقة.  

ــدَّ إمن ذـلك فـ  ولكن ـبدالً  ام  ن حكومتكم تـعامـلت مع صـــــــ
ــین �اإل تـجاه المـعاكس و�دت في تـعاملـها هذا و�أنـما  حســـــــ

خرى في ألُ اـ�ة بیـنه و�ین اـلدول هي قلقـة من العالقـة الطیِّ 
ــى نم ن تؤثر هـــذه العالقـــة على  أطقـــة الخل�ج وتخشـــــــ

خصـــــــوصـــــــ�ة الروا�ط بین المملكة والمتحدة و�عض دول 
 الخل�ج.  

 فمـا معنى التـعاـمل الجـائر من جـاـنب حكومتكم مع  �الّ و 
ن �جعــل من  أ ىنــه قــادر علأالزع�م الــذي نرى ف�ــه  هــذا

 يكتسـ�ه فیها السـالم فإخالل تجر�ة الحرب والشـأن الذي 
قل األ ىو علأرب مما نتصــور، أقوســط منطقة الشــرق األ

ـــبب العالـقة العم�ـقة بیـنه و�ین القـ�ادة  �جعـله ممكـناً  �ســـــــ
 الشرع�ة للفلسطینیین.  

�ما ین�غي.  ام حســـــین دَّ ـصــــ نكم لم تعرفوا أعتقد أني إن
غوار شخصیته على ما �تبته  أعتمدتم في سبر إذا �نتم �و 

ذلك �شــكل صــدمة لنا  ن إعالم البر�طان�ة عنه فوســائل اإل
 التجر�ح.   ىالن معظم هذه الكتا�ات �انت قائمة عل

ن تقراي �تـابي الـذي أ�ـ  ومن هنـا تـأتي تمن�ـاتي عل�ـكِ 
ــالـة. و أر  عتقــد �كــاتـب انـك  أنـا أفقــه ال�ــك مع هـذه الرســــــــ

لى إستجدین في سطور الكتاب ما من شأنه تعدیل النظرة 
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كـنه في مأال لـما �مـته و ه مخلص ألأنـ ـكد أـهذا الزع�م اـلذي 
 ن یوقظ �ضعة مالیین عر�ي.أع�ارة من �ضع �لمات 

نه قادر �عمق  إام حســــــین العمر فذا �تب هللا لصــــــدَّ �و 
خـذ  أن �جـعل جغرافـ�ا المنطـقة تـ أمـة أل�مـاـنه بـتار�خ هـذه اإ

في غضــــون الســــنوات المت�ق�ة من العصــــر   دیداً ج شــــكالً 
ــر القهر للعرب من جـانـب الغرب الـذي  الـذي �ـان عصـــــــ

 ساس�ة ف�ه.  حد الرموز األأ نتم أتشكلون 
ما �ناخب بر�طاني شـاءت ظروف محنة بلده االصـلي أ

ــتقر في لندن و�تخذ منها مقراً ألبنان  ــر   ن �ســــــ له �ناشــــــ
ـــ�ةول أذهـب في أ أالتمنى أنني إوـ�اـتب ومؤلف فـ    مـناســـــــ

ــنـادیق االقتراع و إنتخـاب�ـة إ دلي أن لمَ  قف متردداً ألى صـــــــ
ــوتي ولمَ  بنتي �ثنـــان و اإل ن تـــدلي زوجتي وولـــديْ �صـــــــ

صــواتهم �عدما �نا نتوجه �حماســة ونقترع لمرشــح حزب أ�
 د. المحافظین من دون تردُّ 

 نا �نا مخدوعین.  إنن نشعر �أوال نر�د 
لحرص  كتب هذه الرسـالة من منطلق اأنني إوصـدقیني 

ذا �ـانـت  إنهـا أرى أعر��ـة مثـال�ـة  -عى عالقـة بر�طـان�ـة 
ر�مـا ال تحـدث   نهـاإفـ  لن تحـدث مع زع�مـة تـار�خ�ـة مثلـكِ 

 طالق. على اإل
ــح�ح النظرة  لى زع�م عر�ي  إوهـذه العالقـة تبـدأ بتصـــــــ

 لحق �ه الظلم والتجني من جانب حكومتكم.  
ــیرـته �ـما ـعالجتـها في ـهذا الكـتاب فـ �و    ـنكِ إذا قرأت ســـــــ

ما  إنن �ظلم الزع�م العر�ي و�تجنى عل�ه ن مَ أتشــفین ســتك 
 مر�د�ه.   ىیتجنى عل

و أن مر�د�ه �انوا شـع�ه أام حسـین لى صـدَّ إو�النسـ�ة 
 مته.  أوجه الدقة �عضهم ثم صاروا  ىعل

تمنى  أصـــــــل عر�ي أنني �مواطن بر�طاني من إ وتكراراً 
ــت�عــاب لهــذا الواقع �حیــث ال �كون  إن �كون هنــالـك أ ســـــــ

ــر هـاجس مـارغ خر،  آن تكون انطونى ایـدن أر�ـت ثـاتشـــــــ
ل  خر، ال نتحمآشــعار إن، ور�ما حتى الذي مازلنا حتى اآل

من   خر، مز�جاً آ ن تكون شـیئاً أنما �سـمه، و إكعرب سـماع 
 ول الفرنسي.  �غ میر�ي ودیزنهاور األ�تشرشل البر�طاني و 

ـــماء لـها مـكانـها ومـكانتـها في وـجدان العرب  أوتـلك  ســـــــ
 حفاد. جداد واآل�اء.. ثم األة األثج�الهم الثالأ�

 مع خالص التقدیر 
 فؤاد مطر
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