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 20 ................................................................................................... مرحلة الوفاق الجديد!

 1978 )نيسان( أبريل 8 -باريس "المستقبل". مجلة

 ض وتحفظات جتماعًا في القاهرة بعد طول رف  إ يوم بدا الوضع العربي أفضل بكثير مما كان عليه وذلك عندما عقد وزراء الخارجية العرب 

 22 ............................................................................................ القرارات التي تُحقق اإلجماع

 1978 )نيسان( أبريل 8 -باريس "المستقبل". مجلة

ذت في ختام جلسااااات القمة العربية السااااابعة في الربا  بي   كتوبر وتمحورت حول العمل العربي أ  29و  26نظرة على مقررات إتخُّ
 وأسلوب التحرك في المرحلة الالحقة

 23 .............................................................................. "مانغستو مصري" بكي ال تفاجأ أميركا 

 1978 )نيسان( أبريل 29 -باريس "المستقبل". مجلة

فاجأ بوالدة زعامة ثورية م  نسااااااية زعامة قد تع   1978ية بسااااااعة طعيعة تعامعلما مع مااااااار الساااااااداتية عام كيف أن اإلدارة األميرك
 يوبياأث مانغستو في 

 25 ......................................................................................... تحديات أمام الجامعة المنقولة!

 1978 مايو)أيار( 6 -باريس "المستقبل". مجلة

ع ثقلما إلنجا    لما م  القاهرة إلى تونس وهل أن الدول األعضاااااااااااااء سااااااااااااتقرر وضاااااااااااا  حول الجامعة العربية التي تم نق 
 ديدالجامعة في مقرها الج

 27 ........................................................................................... الملف األمني الذي يُفتح فجأة

 1978 مايو)أيار( 6 -باريس "المستقبل". مجلة

يعفتح فجأة لمجرد أن يعدأ الحديث حول إحتمال تغيير الحكومة وبالذات في زم  السادات حيث  كيف أن الملف األمني في مار
 كان ممدو  سالم هو الذي يترأس الحكومة

 29 ..................................................................................................... الغلطان مائة بالمائة

 1978 )أيار( مايو 6 -باريس "المستقبل". مجلة

ودعا فيما إلى ضاااااارورة إإلااااااراك اإلتحاد   (ساااااانة  35قعل )قراءة في تاااااااريحات لوزير الخارجية ال حريني الماااااايا محمد ب  م ارك 
 السوفياتي في عملية ال حث ع  السالم في المرق األوسط

 30 ............................................................................................. تساؤالت حول أمور رئاسية

 1978 مايو)أيار( 6 -باريس "المستقبل". مجلة

عندما نجد أن الاااااحافة المااااارية ال تاتة إساااام الناسة األول لرسيس الجممورية في السااااودان بمااااكل  ااااحيح فيااااا ح إساااام  أبو 
 !براهيم  ومع ذلك فالحديث يتوا ل حول التااملإبراهيم  هو  ععد الجاسم محمد إالقاسم 



5 

 30 ................................................................. هل بدأ العد العكسي للطموح  السوفياتي في الخليج؟

 1978 )أيار( مايو 13 -باريس "المستقبل". مجلة

 تساؤالت حول ما إذا كان الطمو  السوفياتي إلى موطىء قدم في منطقة الخلية ممكنًا أو إنه م  المستحيالت. ولماذا؟

 33 ....................................................................................... كارتر اإلسرائيلي وكارتر العربي

 1978 )أيار( مايو 13 -باريس "المستقبل". مجلة

ساااااااااااااراسيليي  ثم يقول  ، فيقول للعرب الاالم الذي يرضااااااااااااايمم وي عة اإلث بلسااااااااااااااني  كيف أن الرسيس األميركي جيمي كارتر يتحد
 لإلسراسيليي  الاالم الذي ي عة العرب وإذًا فإنه مراوغ بإمتياز

 34 ................................................................................ بعد محاولة االنقضاض على الجمسي!؟ 

 1978 مايو)أيار( 20 -باريس "المستقبل". مجلة

الغني الجمسي  حول واقعة الفتة في مار الساداتية تتمثل في محاولة لإلنقضاض تجاوزت كل اإلعت ارات على الفريق أول ععد
 1973قادة حرب  أحد أبرز

 37 ......................................................................................................... قبل فوات األوان

 1978 )أيار( مايو 20 -باريس "المستقبل". مجلة

مااااجاعة في زيارة يقوم بما إلى إسااااراسيل، وال يمارسااااما في جولة يقوم بما على كل الذي  وقفوا معه أن يمارس الرسيس السااااادات ال
 لة تدعو إلى اإلستغراب والحيرةبالسال  والمال، فتلك مسأ

 39 ................................................................................................... الدور اآلخر للسودان!

 1978 )مايو( أيار 27 - باريس "المستقبل". مجلة

تأمالت في دور يمك  أن يمارسااه السااودان الذي إإلااتمر في تاريخه بأنه بلد التاااادمات الفارية والمعتقدات المتمااء ة، في ضااوء 
 1969مايو  25ما ثورة ع مراحل إجتازت  ب أر 

 42 ....................................................................................................... التصنيع المدروس

 1978 )أيار( مايو 27 - باريس "المستقبل". مجلة

لتجارة والااااااناعة وال راعة العربية خالل إنعقادم في مدينة جدة، وكان أبرزها واحدة تطالة حول تو ااااايات إتخذها مغتمر  ر  ا
 بضرورة التنسيق بالنس ة إلى الاناعات التي سيتم إنماؤها مستقعالً 

 42 .............................................................................................أي شيء أفضل من ال شيء 

 1978 )أيار( مايو 27 - باريس "المستقبل". مجلة

 تءيمه منطقة المرق األوسط وتت ايد فيما التحديات معنى حاول مار والسعودية على سال  أميركي في ظر   دقيققراءة في  
 م بالخطورةالتي تتس

 44 ............................................................................................... أمن سوريا من أمن لبنان

 1978 )حزيران( يونيو 3 - باريس "المستقبل". مجلة

 التي تحاول  المتحدة ( الماجس األمني للواليات ا)ليعيا( والمماااااااااااااارقي )سااااااااااااااوري جناحا الرفض: المغربيل يمااااااااااااااك   لماذا 
 ؟مسرحما لعنان السادات، أما الثاني فيتمثل بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا يكون  قاقاة األول بتارار حرب

 45 ............................................................................................. مملكة هيكل أمام التحديات!

 1978 )حزيران( يونيو 3 - باريس "المستقبل". مجلة

معادية لماااااااار، األقالم الحول  كيف أنه بعد تعيي  المدعي اإلإلاااااااتراكي أنور حعية المقرب م  الساااااااادات، بدأت عملية التحقيق 
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كات ًا و ااااحافيًا، إسااااتعامل  ب يارات حعية لمكاتة  األهرام  للعثور على مخالفات إرتاعما محمد حسااااني  هيكل المتمم   30إلاااامل   
 بميوله األميركية في محاولة لضربه لما له م  تأثير في الرأي العام

 47 ............................................................................... واإلجراءات الساداتيةكلمة عن هيكل... 

 1978 )حزيران( يونيو 10 - باريس "المستقبل". مجلة

الذي مارساه مع ععد النا ار، بالر م م  الااداقة كيف أن الااحافي محمد حساني  هيكل لم يساتطع مع الساادات ممارساة الدور 
 وكيف بدأت التناقضات بفعل اإلجراءات المعتخذة م   ق عل السادات وأدت إلى مغادرته  األهرام  وإعتاافه في من له .التي تجمعمما

 51 .............................................................................. "الوفد"! هكذا فعل "الوفد" هكذا فعلوا بـ

 1978 )حزيران( يونيو 17 - باريس "المستقبل". مجلة

متألت الااااااااااحف الماااااااااارية بأخ ار الح ب وأجرت إالذي حل نفساااااااااه وطالة بتغيير العلم المااااااااااري وكيف    ح ب الوفد حول  
 المقابالت مع زعيمه ال اإلا فغاد سراج الدي 

 55 ........................................................................................................ التضامن الممنوع

 9781 )حزيران( يونيو 17 - باريس "المستقبل". مجلة

مع أن األحوال التي تءيمااما المنطقة توجة تحقيق ولو  تساااؤل حول ما الذي يجعل تحقيق التضااام  بي  العرب أمرًا بعيد المنال
 ؟الحد األدنى م  التضام 

 56 ................................................................................... حرب السادات ضد اليسار المصري!

 1978 )حزيران( يونيو 24 - باريس "المستقبل". مجلة

التااااادي بدعوة وزارة األوقا  أسمة المساااااجد في  نظرة على أساااالوب الرسيس السااااادات في تاااااديه لليسااااار الماااااري وعالقة هذا
 والتادي للتيارات المنحرفة والتيارات المغرضة... مار  للوقو  ضد اإللحاد 

 61 ............................................................................................... الحرب العالمية... عربية؟ 

 1978 )حزيران( يونيو 24 - باريس "المستقبل". مجلة

ل كل أعمم العالم وبذلك بدا المااارق األوساااط أنه قد ياااا ح سااااحة حرب عالمية متألت المنطقة العربية بوجود عساااكري يمث   إعندما 
 على أرض عربية

 62 ............................................................................................... يمنان.. إنقالبان.. حربان!

 1978 يوليو)تموز( 1 - باريس "المستقبل". مجلة

كيف أنه فيما كان  تسااتعد  اانعاء )عا اامة المااطر الماامالي م  اليم ( لجنازة رسيسااما المقدم أحمد الغماامي الذي تم إ تياله بعد أقل م  ساانة  
 ميات المععية والقوات المسلحة ي فه المقدم ابراهيم الحمدي، كان  عدن)المطر الجنوبي( تممد معارك بي  الميل ل  إ تيال س  على  

 63 ..................................................................................................... متى تفعل السعودية؟

 1978  يوليو)تموز( 1 - باريس "المستقبل". مجلة

الرسيس السادات في وق  الضيق معطال ة بأن تضغط على الرسيس السادات لتحقيق التضام    أنجدتالسعودية ودول الخلية التي 
 عربي. فمل تفعل ولماذا ال تفعل؟ال

 64 .......................................................................................................... ... واآلتي أعظم

 1978  يوليو)تموز( 8 - باريس "المستقبل". مجلة

دعوة إلى الم يد م  التضااام  العربي وم يد م  الضااغط األميركي على إسااراسيل تجن ًا لوقوا إضااطرابات وإهت ازات م  إلااانما أن 
 العي  األبيض عرب  إنتاارات على حساب الارملي   عرب   اقق لحتع 
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 65 ................................................................................................... دورة في كل عاصمة!

 1978  يوليو)تموز( 8 - باريس "المستقبل". مجلة

دعوة إلى إت اا تقليد جديد يقضااااااااااااي بعقد مجلس الجامعة في عا اااااااااااامة العلد التي تاون الرساسااااااااااااة له، وهو الحل العملي لمأزق 
 لمذا التقليد القومي  ععد  الالمقاطعي  والمماركي  فضاًل ع  

 67 ........................................................................................................... الوارث واإلرث

 1978  يوليو)تموز( 22 - باريس "المستقبل". مجلة

ف المجمة بعدم وق   سااتمرارية نظامه رهناً إيوليو ثم أ اا ح     23م على طريق إلاارعية ثورة ا  عندما و اال الرسيس السااادات إلى الحع 
 ععد النا رالرسيس الراحل جمال على 

 68 ............................................................................................ المقايضة في شأن المبادرة!

 1978 يوليو)تموز( 22 - باريس "المستقبل". مجلة

 ور كثيرة وم  إلأن تحقيقما لملمة أم   حول عملية مقايضة في إلأن م ادرة الرسيس السادات، يمك  أن تتم بي  السعودية وفريق الامود والتادي 

 69 ............................................................................................ إذا فشلت قمة "كامب ديفيد"

 1978 )أيلول( سبتمبر 2 - باريس "المستقبل". مجلة

 ن تنجح.. على األقل النجا  الذي يمك    المراهني  م  اإلستمرار في المراهنة أ إالَّ      كامة ديفيد   لموضوعية ال بد لقمة  في ضوء بعض الظرو  ا 

 71 ..................................................................................................... هذا الشغف بالماضي

 1978 )أيلول( سبتمبر 9 - باريس "المستقبل". مجلة

إختار كإسااااااام لح به الذي قرر أن يترأساااااااه اإلسااااااام الذي إختارم في بالتساااااااميات المتمي ة في نطاق إلاااااااغف الرسيس أنور الساااااااادات  
 ال عيم ماطفى كامل وهو  الح ب الوطني الديمقراطي الماضي 

 73 ....................................................................................... تباطؤ كارتر وإستعجال السادات!

 1978 )أيلول( سبتمبر 9 - باريس "المستقبل". مجلة

رسيس وزراء إساااراسيل مناحيم   -السااااداتالرسيس أنور  –كارتر الرسيس جيمي وهم:   كامة ديفيد حول الماربي  م  ممااااكلمم إلى 
 وما الذي سيجنيه كل منمم بيغ ...

 74 .................................................................................................... القلق األميركي البالغ

 1978 )أيلول( سبتمبر 22 - باريس "المستقبل". مجلة

 ماااااا الاااااذي يمك  قولاااااه عنااااادماااااا يساااااااااااااامع المرء الساااااااااااااافير األميركي المتجول روبرت إلااااااااااااااتراوس يعع  ر ع  قلق بالدم ال اااااال   

 بيغ ألنما لم تحال على تفا يل محادثات جرت في حيفا بي  السادات و 

 75 ............................................................................................... الصفقة: تساؤالت مصرية

 1978 )أيلول( سبتمبر 30 - باريس "المستقبل". مجلة

نة وكذلك حول م   هو الطر  المسااااااتفيد وم   هو أفرزت  اااااافقة  كامة ديفيد  عماااااارات التساااااااؤالت حول مضااااااامينما  ير المعل  
 المقامرة -  هذم المغامرة م الخاسر

 78 ..................................................................................................... اتيكي ال تمر اإلتفاق 

 1978 سبتمبر)أيلول( 30 - باريس "المستقبل". مجلة

  وبذلك ال يعود التماااااقق في الاااااف كامة ديفيد ات ي تفاقإكيف تساااااتطيع القمة الثالثة ل  جعمة الاااااامود والتاااااادي  أن تضااااارب 
 العربي على ما هو عليه
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 78 ..................................................................................................... إستراتيجية الخالص

 1978 األول( أكتوبر)تشرين 7 - باريس "المستقبل". مجلة

  الملاك فياااااااااااااال والرسيس  افي، والثاانياة بي  الراحلي  ر القاذَّ  ، األولى في بنغاازي بي  الملاك خاالاد ب  ععاد الع ي  والعقياد معمَّ مقاارناة بي  قمتي  
 قدت قعل أحد عمر عامًا م  قمة بنغازي وكان يمك  أن تعلور إستراتيجية عربية جديدة يكون فيما الخالص والتي عع جمال ععد النا ر 

 79 ...................................................................................................... في إنتظار التصدي!

 1978 األول( )تشرين أكتوبر 7 - باريس "المستقبل". مجلة

 ن هنالك جعمة عربية تحميه ضمنًا؟ أ وهل إنه عندما أقدم على ذلك كان مطمئنًا إلى      كامة ديفيد   تفاقية  إ عرم  ستطاا الرسيس السادات أن يع إ كيف  

 81 .................................................................................................. كالم إلى محمود رياض

 1978 األول( )تشرين أكتوبر 7 - باريس "المستقبل". مجلة

إلى األمي  العام للجامعة العربية محمود رياض لاي لمغلف( بإسام األكثرية العروبية السااكنة م  جانة الااتة فغاد مطر )ادعوة 
 ويحافظ على بريقه وماضيه ومواقفه يترك الجامعة ألهلما

 82 ............................................................................................................. ن العائدبومدي  

 1978 الثاني( )تشرين نوفمبر 25 - باريس "المستقبل". مجلة

 اااااورة ح ينة ل عيم عربي مكابر على المرض يذبل  اااااحيًا.. ونعني بذلك الرسيس الج اسري هواري بومدي  الذي خضاااااع للعالج 
 عافى أو ياسسًا م  امكانية إلفاسهفي اإلتحاد السوفياتي وعاد إلى الج اسر... م

 83 ....................................................................................................... دولة البعث الواحد

 1978 األول( )كانون ديسمبر 9 - باريس "المستقبل". مجلة

داً  ق موقف ميمااااااال عفل  .. مع قراءة حولقراءة في محاولة إسااااااتمد  منما ال عث في العراق وال عث في سااااااوريا عودة الح ب موحَّ
 التي في حال نجاحما ينمأ كيان عربي في منتمى القوة م  المحاولة

 87 ........................................................................................................ المنهج واألسلوب 

 1979 الثاني( )كانون يناير 6 - باريس "المستقبل". مجلة

.. وفي زم   القضاااااااااااية العربية التي أعطاها فوق القدرة على العطاءداسمًا   الذي تفتقدم حول رحيل الرسيس الج اسري هواري بومدي  
 عربي كان  التحديات فيه على درجة م  الخطورة

ب السادات  88 .................................................................................................. لماذا ال يجر ِّ

 1979 الثاني( )كانون يناير 13 - باريس "المستقبل". مجلة

 كامة ديفيد  لم يتم وما دام الرسيس كارتر قلقًا على ذلك، فلماذا ال يضاغط الرسيس الساادات  إتفاقيات ما دام التوقيع النماسي على
 على اإلدارة األميركية للحاول على إلرو  أفضل؟

 89 ................................................................................ الصحوة المسيحية والصحوة اإلسالمية 

 1979 الثاني( )كانون يناير 20 - باريس "المستقبل". مجلة

يران وجاءت تافيرًا ع  جريمة التعامل الطويلة بي  المااااااااااام إ ااااااااااحوة مساااااااااايحية م  نوا الاااااااااااحوة اإلسااااااااااالمية التي حدث  في 
 الاحوة المسيحية م  إلأنما أن تجعل إسراسيل ترضا أو تتالإلىوكيف أن وإسراسيل... 

 91 ........................................................................................... الرغبة السوفياتية المرفوضة

 1979 الثاني( )كانون يناير 20 - باريس "المستقبل". مجلة

ام حسااي  السااعي لذلك، وعدم  سااتعداد إحول رغ ة اإلتحاد السااوفياتي إقامة عالقات مع المملاة العربية السااعودية وطلعمم م   اادَّ
 المملاة للتجاوب مع هذم الرغ ة
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 92 .......................................................................................الحدث الكبير والحادث المستغَرب

 1979 الثاني( )كانون يناير 27 -"المستقبل" صحيفة

بة: خروج المام م  إيران وإستق اله رسميًا في مار الساداتيةنظرة متأنية على حالة   ثناسية مستغر 

 94 ........................................................................................................... أين السوفيات؟

 1979 )آذار( مارس 3 -"المستقبل" صحيفة

 تساؤالت عربية في إلأن الموقف السوفياتي الرخو مقارنة بالموقف األميركي المندفع إزاء قضايا مايرية

 95 ............................................................................................................. التقويم الليبي

 1979)آذار( مارس 10 - باريس "المستقبل". مجلة

وليس م  هجرته   632افي وقرر أن يكون بدءًا م  وفاة الرسااول عام ر القذَّ حول التقويم للتاريا اإلسااالمي الذي إختارم العقيد معمَّ 
 622عام 

ل الوفاق المغربي  97 ................................................................................................. من أج 

 1979 )آذار( مارس 17 - باريس "المستقبل". مجلة

وماا هي األجواء التي جعل     )الراحال( إلى الماااااااااااااااذلي ب  جادياد...بومادي  هواري عماد  نتقاال الساااااااااااااالطاة في الج اسر م إنعماار با إ
 المعة الج اسري يود  ا بإحترام زعيمًا ويستقعل بتميُّة رسيسًا جديدًا للعالد الح ينة

 97 ........................................................................................................ الجامعة المنقولة!

 1979 )نيسان( أبريل 7 - باريس "المستقبل". مجلة

ل مقرها  ى تونسإلاإلساااااتثناسية  القمة العربيةمغتمر بقرار م  الداسم في القاهرة   ما الذي تساااااتطيع الجامعة العربية أن تفعله بعد نق 
ل الساداتي المكروم  ؟بافة موقتة بسعة الف ع 

 99 .......................................................................................................... المشهد الدرامي 

 1979 ن()نيسا أبريل 7 - باريس "المستقبل". مجلة

وينعكس هذا التساااااابق على  ليما...إبتعاد ع  ماااااار بعدما كانوا يتساااااابقون للجوء يتمثل الممااااامد الدرامي بتساااااابق العرب إلى اإل
 مماعر ح ينة في أوسا  الرأي العام العربي

 100 ....................................................................................... كي يكتمل التضامن... ويستمر! 

 1979 )نيسان( أبريل 14 - باريس "المستقبل". مجلة

وماا هي مقوماات إنجااز هاذا  كتماالاه...إفي حاال   حول التضااااااااااااااام  العربي الاذي لم يكتمال وال يكتمال.. وكيف يمك  أن يسااااااااااااااتمر
 ستمرار إلى تحقيقهإلذي تتطلع المعوب في التضام  ا

 102 .................................................................................... حرب أميركا على اإلعتدال العربي

 1979 )نيسان( أبريل 22 - باريس "المستقبل". مجلة

إذا  -هو بفضاااااال اإلعتدال العربي.. فإن اإلدارة األميركية توا اااااال حربًا المتحدة  مع أن النفط الذي يااااااال بإنتظام إلى الواليات 
 وهذا أكثر إناار الجماسل سوءاً  على هذا اإلعتدال... -جاز القول

 103 ................................................................................................. !عيدي أمين.. والعرب

 1979 )نيسان( أبريل 28 - باريس "المستقبل". مجلة

دا مثلما ساندوا موبوتو الذي لم كيف تناسى حكام عرب كثيرون ما فعله عيدي أمي  فلم يساندونه عندما طرق الخطر أبواب أو ن 
م إليئًا للقضية العربية  يقد  
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 105 ...................................................................................................... الثواب بعد العقاب

 1979 )أيار( مايو 19 - باريس "المستقبل". مجلة

نظرة على العقاب الذي أن له العرب بالرسيس السااادات مفسااحي  المجال للعقاب اإلسااالمي بعد ذلك، وعلى الثواب الذي يمك  أن 
 ل بخطة يقتنع بما المعة الماري يتمث 

 107 ....................................................................................... لن تكون مصر روديسيا العرب

 1979 )حزيران( يونيو 16 - باريس "المستقبل". مجلة

وما قررته عندما إنفرد بإبرام تسااااوية مع إسااااراسيل العرب  نتيجة ما فعله الرسيس السااااادات   ساااايادي هل يمك  أن تااااا ح مااااار  رو 
ل الساداتي الدول العربية  ؟ردًا على الفع 

 108 .......................................................................................................... عبارة القذافي

 1979  )حزيران( يونيو 23 - باريس "المستقبل". مجلة

 عنااااادماااااا قاااااال العقياااااد معمر القاااااذافي في الاااااذكري العااااااإلاااااااااااااارة للثورة الليعياااااة  ط  في أميركاااااا وفي  ااااااااااااااااااداقاااااة أميركاااااا وفي 

 الء اااارة المااااااااااااااميرة  فلتماااااااااااااارب أميركاااا مياااام بااا وين  أميركاااا .. وكاااان باااذلاااك إلى حاااد ماااا مثااال ععاااد الناااا اااااااااااااار الاااذي ساااااااااااااا قاااه ب 

 ال حر... 

"من "أبو هيثم إلى   110 ......................................................................................... أبو ُعدي 

 1979 )تموز( يوليو 28 - باريس "المستقبل". مجلة

ام حسي  )ناسة أحمد حس  ال كر( للرسيس ال كر وهو ما زال على قي  ل  الرسيس القاسد  حول خالفة  دَّ د الحياة.. وماذا يعني تحوُّ
ام؟  أي ال كر إلى  األب القاسد ؟ وهل أن السياسات ستتغير في عمد الرسيس  دَّ

 113 ......................................................................................................... الشاه في مصر

 1979 )تموز( يوليو 28 باريس "المستقبل". مجلة

التي   ير المقعول م  كل دول العالم متحديًا بذلك الثورة اإليرانيةمحمد رضااا بملوي السااادات للمااام أنور حول إسااتضااافة الرسيس 
 نم  نظامه وسايرت دول العالم الخميني في مطاردته لإلمعراطورأ

 113 .............................................................................. )("الرجل القوي" في بيته ومع أوالده!

 1979 )تموز( يوليو 28 - باريس المستقبل"."  مجلة

ام حساااي  والمجمول للاثيري ، وفيه ا  لااااااااااااااااا إضااااءة على الجانة الماااخااااي والعاسلي  لرجل القوي  في نظام ال عث في العراق  ااادَّ
 وكيف يتعامل معمم وما يريدم لمم يسترسل الرسيس بالحديث ع  عالقته بال وجة ساجدة وأوالدم الخمسة

 115 ........................................................................................ رياح التعقل ومشكلة الصحراء

 9197 )آب( أغسطس 11 - باريس "المستقبل". مجلة

عندما أعلن  موريتانيا أنما مسااااااتعدة للحوار مع العوليساااااااريو وأنه ليس لما مطالة في الاااااااحراء.. وكان هذا الموقف م  جانعما  
 بمثابة تأإليرة دخول واضحة إلى قلة الممكلة

 116 ..................................................................................... الخميني المدني.. واللعبة الخطرة

 1979  )آب( أغسطس 11 - باريس "المستقبل". مجلة

ح الماااااااااام حق اللجوء في  مااااااااااادفة ظمور إلااااااااااهعور بختيار فجأة في باريس بعد مااااااااااادفة إعالن الرسيس الساااااااااادات من 
حول مخطط أجنعي يساااااااتمد  تاااااااانيع  خميني مدني  لمواجمة  ية   الخميني، وأن  الخميني د الاالم ماااااااار... وت ايع 

 المدني  هذا قد يكون بختيار

 118 ....................................................................................................... كارتر الفلسطيني
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 1979  )آب( أغسطس 18 - باريس "المستقبل". مجلة

رد فعل حاد م  إساراسيل على ع ارة قالما الرسيس كارتر وخماي  منما إساراسيل ألنما قد تاون مقدمة لموقف أميركي جديد ينااف 
 ة في أميركاحملة الحقوق المدني الفلسطينيي . وخال ة هذم الء ارة أن القضية الفلسطينية تم ه 

 119 ................................................................................................ نظرة جديدة ودور أكبر

 1979 سبتمبر)أيلول( 1 - باريس "المستقبل". مجلة

ر القاذافي لخخري .. مفااهيم العااإلاااااااااااااارة للثورة الليعياة باداياة والدة مفااهيم جاديادة ونظرة جاديادة م  ق عا ل العقياد معمَّ هال تاون الاذكري 
 ونظرة تنمي أسلوب التانيف الذي ساد في الماضي وهو: هذا رجعي، وهذا ثوري... الا

 120 ........................................................................................ محنة نقابة الصحافة في مصر

 1979 سبتمبر)أيلول( 1 - باريس "المستقبل". مجلة

يات لم يساااا قه مسااااتندًا في ذلك إلى حيث  السااااادات أراد أن يلغيماأنور حول محنة واجمت ما نقابة الاااااحافة في مااااار ألن الرسيس 
 ل تجام الاحافةإليما حاكم م  قع  

 123 ......................................................................... الطرف العربي في قيادة حركة عدم اإلنحياز

 1979 سبتمبر)أيلول( 8 -"المستقبل" صحيفة

 عندما إختلط  األمور بعض الميء بمجرد إنعقاد قمة عدم اإلنحياز في هافانا

 125 .......................................................................... رأي العام األميركي من الحكام العرب إلى ال

 1979 سبتمبر)أيلول( 8 -"المستقبل" صحيفة

 ما يمك  أن يقوله الحكام العرب إلى الرأي العام األميركي ع  سياسة إدارته

 126 ..................................................................................................... الفرق بين موقفي ن

 1979 سبتمبر)أيلول( 15 - باريس "المستقبل". مجلة

مقارنة بي  موقف إتخذم الرسيس الساااااادات ويتمثل بقوله إن ماااااار تسااااااند المغرب والملك الحسااااا  الثاني في موضاااااوا الااااااحراء 
تخذت ه المملاة العربية السااعودية وتمثَّل بقول وزير الخارجية األمير سااعود ال يااال إن المملاة إومسااتعدة إلرسااال قوات.. وموقف  
 لج اسر والمغربتتطلع إلى حل ممكلة التوتر بي  ا

 128 ..................................................................................... في إنتظار نجاح مسعى أبو عمار

 1979 سبتمبر)أيلول( 29 - باريس "المستقبل". مجلة

ال عيم الفلسااطيني ياساار عرفات لتوحيد الموقف العربي حول القضااية الفلسااطينية بعدما حقق نجاحًا ملحوظًا في هذا حول مسااعى 
 نحيازالمأن في قمة دول عدم اإل

 129 ......................................................................................... هل يتجاوب الشاذلي القليبي؟

 1979 سبتمبر)أيلول( 29 - باريس "المستقبل". مجلة

دعوة إلى األمي  العام للجامعة العربية لاي يتدخل لمواجمة زحف العيوت الجاه ة وإتسااا عيوب هذم الظاهرة وأثرها السايء على 
 واإلسالميالتراث المعماري العربي 

ِّ العهد ووعيده!  131 .............................................................................................. وع د ولي 

 1979 األول( )تشرين أكتوبر 20 - باريس "المستقبل". مجلة

ردًا على ساااالساااالة جديدة م  اإلتمامات  اااادرت ع  الرسيس (  1979)العام ليُّ العمد السااااعودي األمير فمد ب  ععد الع ي  عندما يقول و 
م بعد القمة الساااعودية  دَّ  يعدو أن الحل للقضاااية الفلساااطينية قرية بإذن    فمذا يعدو  الليعية في بنغازي..  - الساااادات الذي بل  ضااايقه أإلاااع

 الوعد سيا ح وعيدًا إذا لم يتحقق، وتعدأ الحرب العربية على أميركا بدءًا بإستعمال سال  النفط؟  بمثابة وعد. فمل أن هذا 
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ز الميزانية  132 ...................................................................................... السالح الحربي وعج 

 1979 الثاني( )تشرين نوفمبر 10 - باريس "المستقبل". مجلة

لل أن تاون هنالك مطال ة بجمع السااااااااااااااال  م  أيدي الناس. كيف يتم ذلك وهنالك مادة في القانون تح يحدث بي  الحي  واآلخر
 على نحو ما حدث في لعنان إقتناء السال  الحربي

 133 ......................................................................................................... قرار مستغَرب!

 1979 الثاني( رين)تش نوفمبر 10 - باريس "المستقبل". مجلة

ويتمثل في الموافقة دون حكومات أوروبية على قانون جديد ضاااد  حول موقف يدعو إلى اإلساااتغراب م  جانة العرلمان المولندي
 إجراءات المقاطعة العربية للمركات التي تتعامل مع إسراسيل

 133 .................................................................................................... الفرق بين إحتفالي ن

 1979 الثاني( )تشرين نوفمبر 10 - باريس "المستقبل". مجلة

وتساااؤالت  يوليو 23ثورة مقارنة بي  احتفال الج اسر باليوبيل الفضااي لثورتما وإحتفال مااار بالذكري السااابعة والعمااري  ل
 ع  سر الحماسة المععية الج اسرية واأل الة الثورية للرسيس ب  جديد ونقيضما في مار بالنس ة إلى الرسيس السادات

 134 ........................................................................................ هل يُسقط الخميني لعبة األمم؟ 

 1979 الثاني( )تشرين نوفمبر 17 -"المستقبل" صحيفة

 حول أزمة الرهاس  األميركان المحتج ي  م  قعل ثوريي  ية   الخميني وماذا قد ياية رعايا أميركا في المنطقة

 136 ........................................................................ عبد الناصر والخميني:  المواجهة المتشابهة 

 1979 الثاني( )تشرين نوفمبر 24 -"المستقبل" صحيفة

 ة متمابمة ضد الواليات المتحدة م  ال عيم العربي ععد النا ر وال عيم اإليراني الخمينيقراءة في مواجم

 138 ........................................................................................... القوة الفلسطينية المتضامنة

 1979 األول( )كانون ديسمبر 15 - باريس "المستقبل". مجلة

ام المااااكعة في نفوس فلسااااطينيي الداخل مماااااعر الااااامود، بفضاااال وقو  رؤساااااء العلديات إلى جانة عندما ع زت قضااااية بسااااَّ 
 مقاومة مدنيةفي  للمروازميلمم، فاان اإلخت ار األول الناجح للقوة المدنية تمميدًا 

 142 ............................................................................................ العرب... وإيران بني صدر

 1980 فبراير)شباط( 2 – باريس "المستقبل"". مجلة

 حول جسور بات ال بد م  تقوية منطلقاتما بي  العرب وإيران بعد ترؤس أبو الحس  بني  در

 143 ........................................................................................... ة ضغط تنتظر الالعبينورق 

 1980 فبراير)شباط( 16 - باريس "المستقبل"". مجلة

ل الغ و الساااااوفياتي ألفغانساااااتان ورقة ضاااااغط في أيدي العالم العربي واإلساااااالمي بعد إساااااتنفاد كل تسااااااؤل حول إمكانية أن يماااااك   
 سراسيلي، وخاو ًا في أيدي عرب النفط وبالذات السعوديةاإل -الالح الماري نتيجة الوساسل 

 145 ........................................................................................................ قب ل غياب اإلمام

 1980 )آذار( مارس 1 -"المستقبل" صحيفة

 عند إستق اله الرسمي م  زوار إيران وكيف أنه يضطرهم للجلوس أرضًا مثل جلوسه نظرة على أسلوب الخميني

 146 ........................................................................ السن المسلمون  في "البرت هول"عندما يت
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 1980 )نيسان( أبريل 26 -"المستقبل" صحيفة

 جتماا الراقية في لندن ، كان الفتًا حاول تالسع  خالل اإلأمالت في ندوة إسالمية في  العرت هول  إحدي أجمل القاعات ت

 147 .............................................................................. ولى!الجامعة العربية: السنة المؤقتة األُ 

 1980 مايو)أيار( 31 - باريس "المستقبل". مجلة

مسااتمرة بالر م م  دينامية   العربية م  القاهرة إلى تونس، وكيف أن  حالة الموق    مقر األمانة العامة للجامعة حول الذكري الساانوية إلنتقال 
 الداسم المستقر  ال المقيم العابر أمينما العام الماذلي وإلتفا  الدول األعضاء حولما، وكيف أن التوانسة يتعاملون مع الجامعة تعامعل الضيف  

 149 ...................................................................................... الحل في تطوير البيان السعودي

 1980 )تموز( يوليو 5 - باريس "المستقبل". مجلة

الليعية ويمااك  ل بعد تطويرم بداية  -لتردي الموقف على الحدود الماااريةالعربية السااعودية حول بيان سااعودي تضاامَّ  قلق المملاة 
 عطيل هذا اللغم الخطيرمحاولة ت 

 150 ............................................................................................................ بيان الطائف

 1980 )آب( أغسطس 16 - باريس "المستقبل". مجلة

ام حساااااااااي  يف أن ك أفضااااااااال مناسااااااااا ة إلقتراب الرسيس أنور كان بيان قمة الطاسف بي  الملك خالد ب  ععد الع ي  والرسيس  ااااااااادَّ
 عتاا  في جعل موسىأنه بدل الترحية بمذا العيان  ثر اإل إالَّ  ،الاف العربي الذي إبتعد عنه السادات م 

 152 ............................................................................... مهمة الشاذلي بن جديد وياسر عرفات

 1980 )آب( أغسطس 23 - باريس "المستقبل". مجلة

حول الجمااد المقادس الاذي دعاا إلياه األمير فماد ب  ععاد الع ي  في أعقااب قماة الطااسف بي  الملاك خاالاد ب  ععاد الع ي  والرسيس  
ام حسي  وقع    الرسيس اإليراني أبو الحس  بني  درل قمة  األوبيك  التي دعا العراق إلى عق دها وإلمل  الدعوة  دَّ

 153 .............................................................. السالح العربي المفقود  في زمن الالحرب والالصلح!

 1980 سبتمبر)أيلول( 6 - اريسب "المستقبل". مجلة

سااااال  اإلعالم التلف يوني هو السااااال  العربي المفقود في زم  الالحرب والال اااالح. وما دام هذا ال م  قد يطول فال بد كيف أن 
 م  التوجه نحو إعتماد هذا السال 

 154 ............................................................................ اإلرادة الصومالية في أيدي اإلدارة األميركية 

 1980 )أيلول( سبتمبر 13 - باريس "المستقبل". مجلة

 كارتر سيقف مع الاومال ماديًا وعسكرياً جيمي  عندما وضع الرسيس سياد بري إرادة بلدم في أيدي اإلدارة األميركية متاورًا أن الرسيس 

 156 ...................................................... إلى الزميل موسى صبري: الوحدة لمصلحة أوالدك وأحفادك

 1980 )أيلول( سبتمبر 20 - باريس "المستقبل". مجلة

، ولماذا افير القذَّ حول تعامعل بعض وسااااسل اإلعالم الماااارية مع الخطوة الوحدوية التي إتفق عليما الرسيساااان حافظ األساااد ومعمَّ 
   جانة هذم الوساسل وبالذات مع بعضماكان هذا الموقف م

 156 .................................................................................................. مسعى الشاهد األمين 

 1980 )أيلول( سبتمبر 20 - باريس "المستقبل". مجلة

 تحتاج إلى مساااااعى يقوم به الرسيس الج اسري المااااااذلي ب  جديد إلىوالتي إلااااا ه حالة الحرب القاسمة بي  العراق وايران نظرة على 
 فمل يا تعري ي ادر؟ جانة قاسد الثورة الفلسطينية ياسر عرفات...

 157 ................................................................................................... الفريق يحقق حلم العقيد
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 1980 )أيلول( سبتمبر 20 - باريس "المستقبل". مجلة

كان هنالك التسااااااااااااااؤل   ،مماافي على خطوة وحدوية بي  بلدي  ر القذَّ معمَّ العقيد إتفق الرسيساااااااااااااان حافظ األساااااااااااااد و بعدما 
الليعية ل  تاون ساااوي مجرد إعالن  ير   –، أم أن الخطوة الساااورية ساااتمرار والتقدمهل سااايعاتة لمذم الخطوة اإلاآلتي:

 ؟قابل للتنفيذ

 158 ....................................................................... ن من المخافر  إلى الشط  إلى...حرب السيادتي  

 1980 )أيلول( سبتمبر 27 - باريس "المستقبل". مجلة

ام حسي  و نظرة على الحرب الداسرة بي  عراق   وتساؤالت في ضوء مواقف  وحقيقة الدوافع والتطلعات... ية   الخميني إيران  دَّ
 مستديمة  حول إلى أي  سينتمي األمر: تسوية أم عداوة لدي الطرفي  

 164 ......................................................................................... األوروبي - المسعى اإلسالمي

 1980 األول( أكتوبر)تشرين 4 - باريس "المستقبل". مجلة

على عاتقه الرسيس ال اكسااااااااتاني ضااااااااياء الحق بمد  وق ف الحرب بي  إيران والعراق وتحتاج إلى دعم أوروبي   حول مممة أخذها
 وم  فرنسا جيسكار ديستان بالذات

 166 ............................................................................................... بن جديد... وليس غيره

 1980 األول( أكتوبر)تشرين 11 - باريس "المستقبل". مجلة

يتوالها الرسيس الماااذلي ب  جديد كونه دخل إلى السااياسااة م   تطلُّع عربي إسااالمي إلى م ادرة في إلااأن الحرب بي  العراق وإيران
 باب الحرب وبات  احة خعرة وحناة

 167 ............................................................................. قراءة في معاهدة أُلغيت ومعاهدة أُبرمت

 1980 )أكتوبر( األول تشرين 18 - باريس "المستقبل". مجلة

التي أبرمما الرسيس  ةالسااااوري  -السااااادات والمعاهدة السااااوفياتية أنور المااااارية التي ألغاها الرسيس -المعاهدة السااااوفياتيةقراءة في  
    ونوايا المتعاهدي  وظرو  إبرام المعاهدتي   حافظ األسد...

 169 ................................................................................... جمعية السادات العربية واإلسالمية 

 1980 األول( أكتوبر)تشرين 25 - باريس "المستقبل". مجلة

جمءية التأسيسية لجامعة المعوب اإلسالمية والعربية  التي أنمأها الرسيس أنور السادات بقرار جمموري لتاون  مالحظات على  ال
لما م  القاهرة إلى تونس  بدياًل ع  الجامعة العربية التي تم نق 

 171 ................................................................... إنتخابات أميركا... والبيان العربي  الذي ال يصدر

 1980 الثاني( )تشرين نوفمبر 1 - باريس "المستقبل". مجلة

 ااااااااااحف أميركا على مدي فإن بيانًا مدفوا األجر تنماااااااااارم  ،لاي يعر  الناخة األميركي ما الذي يريدم العرب وما الذي يتمنونه
 فمل هذا  عة اإلنجاز؟ إلمر يعدو أمرًا ضروريًا...

 172 ......................................................................................... الحل المثالي للخميني وصدَّام

 1980 الثاني( )تشرين نوفمبر 8 - باريس "المستقبل". مجلة

ياز دورًا حركة عدم اإلنحوأن تمارس حل مثالي لألزمة بي  العراق وايران إلر  توافعر بعض الجمود العربية واإلسالمية  نظرة على 
... وإساتطرادًا   العراقي واإليرانيتما على مساتقعل الماععي  اختااار ويالت هذم األزمة وتداعي إ ، وبذلك يمك سااسايًا في هذا الماأنأ

 على إلعوب المنطقة

 174 .................................................................. السادات بعد سقوط كارتر... وإحتمال سقوط بيغن

 1980 الثاني( )تشرين نوفمبر 15 - باريس "المستقبل". مجلة
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نماااااأ بعدما ترك ت األنظار على الرسيس أنور الساااااادات بعد ساااااقو  مرإلاااااحه جيمي كارتر أمام المرإلاااااح الجمموري رونالد ريغان 
 ن إحتماالت سقو  بيغ  في إسراسيل واردةأخاو ًا الرسيس الماري، يفعله يمك  أن ما الذي تساؤل حول 

ف بعدما بدأ يتعالج  175 ................................................................................. نميري الذي تصوَّ

 1980 الثاني( )تشرين نوفمبر 15 - باريس "المستقبل". مجلة

ساااوداني جعفر نميري الذي تااااوَّ  بعدما بدأ يتعالة وكيف دفعت ه الظرو  الااااحية إلى تعديل جذري في حياته حول الرسيس ال
 وسلوك المتاوفي ، مع رغ ة في القراءة والتأليف

ان... واألسباب الموجبة   178 ...................................................................................... قمة عم 

 1980 الثاني( )تشرين نوفمبر 22 - باريس "المستقبل". مجلة

 عندما كثعر األخذ والرد في إلأن قمة عربية تستضيفما العا مة األردنية وتستعق القمة الدورية

 180 ................................................................................. كيف وعد السادات األسد باإلستقالة؟

 1980 الثاني( )تشرين نوفمبر 29 - باريس "المستقبل". مجلة

السااادات إلى دممااق بمد  إسااتمالة الرسيس حافظ األسااد إلى تأييد خطوة السااادات المقررة  أنورحول زيارة خاطفة قام بما الرسيس 
 وعد باإلستقالة في حال باءت الخطوة بالفملأن السادات سراسيل وكيف وهي زيارة إأ اًل 

 182 .................................................................................... مقررات ضد التخلف... والخالفات

 1980 األول( )كانون ديسمبر 6 - باريس "المستقبل". مجلة

هدافما المناخ أ سااااااتضااااااافما االردن أخذ م  وهة مضااااااامينما و إما قمة  تخذت  إتأمالت في مقررات وتو اااااايات ذات طابع اقتاااااااادي  
 والمتخم بالاراعات والخالفات والمحاور العربي الساسد

 184 ........................................................................................................ وحدة الرافضين

 1980 األول( كانون) ديسمبر 13 - باريس "المستقبل". مجلة

ورسيس الحرس   ب  ععدالع ي  )األمير  األردني ماااادر قلق كعير للوضاااع العربي ثم نجح ععد -يوم كان حقل األلغام الساااوري 
 سنواتعلى مدي إلتعال نار كان  ستاوي العرب إزمنذاك( دون الوطني 

 185 ........................................................................................................ تنظير أم دردشة

 1980 األول( )كانون ديسمبر 13 - باريس "المستقبل". مجلة

ترك  إنط اعًا لدي بضااع ساانوات، ناإلاائة ع  التجربة المريرة في اإلقامة الجعرية حمد ب  بيلال أتاااريحات الفتة لل عيم الج اسري 
 ب  بيلال مجرد دردإلةقد يكون الذي قاله سماعما وقراءتما م  جانة القوميي  بأن 

مة   186 .................................................................................................... وثيقة مك ة المكر 

 1980 األول( )كانون ديسمبر 27 - باريس "المستقبل". مجلة

ة كخارطة تأمالت في األجواء الروحانية التي في ظلما ساتنعقد القمة اإلساالمية وأهمية الوثيقة التي يمك  أن تاادر ع  هذم القم
 طريق للعمل السياسي الجدي

 190 ............................................................................ ربيع الحل الدولي لحرب الخميني وصدَّام

 1981 الثاني( يناير)كانون 3 - باريس "المستقبل". مجلة

ام حسااي  على موعد مع فاإلمام يران إفي األفق اإلقليمي والدولي أن الحرب المسااتمرة بي  ال   عندما  ر ااة الخميني وعراق  اادَّ
 كوارث سنوات الحرب ما تسعع  به وبذلك تضع الحرب أوزارها وينار  الجان ان إلى ترميم للحل

 192 ............................................................................ هل يزيل ريغان آثار صفقة "كامب ديفيد"؟ 
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 1981 الثاني( )كانون يناير 10 - باريس "المستقبل". مجلة

م  للقوي و ير مرت   اً ن ولتعليق العرب أهمية قاااااوي عليه كونه إلااااجاعاساااات اقية لعدء الوالية األولى للرسيس رونالد ريغإتساااااؤالت 
 اإلسراسيلي -تخاذ قرارات تاريخية بالنس ة إلى الاراا العربي إ ،إذا إلاء ،وفي مقدورم الاميونية

 194 ................................................................................ الجهاد المقدَّس... والجهادات األخرى

 1981 الثاني( )كانون يناير 17 - باريس "المستقبل". مجلة

ة مساالمي  كيف أنه لو كان مكان اإلنعقاد للقمة اإلسااالمية الثالثة ليس السااعودية لاان  نساا ة الذي  ساايقاطعون هذم القمة م  قاد
 عرب و ير عرب كعيرة

نجرية مع موسكو - من خفايا عالقات مصر الساداتية  197 ....................................................... الكيسِّ

 1981 الثاني( )كانون يناير 24 - يسبار "المستقبل". مجلة

حول دور  ير ن يه المقا اااد أدام وزير الخارجية األميركية هنري كيسااانجر وبموج ه وا ااال الرسيس أنور الساااادات حربه الاالمية 
 م  دون أن يستوقفه أن مار تتضرر م  هذا الموقف على اإلتحاد السوفياتي

 199 ................................................................................. مهورية فرنسوا ميترانالعرب... وج

 1981 )أيار( مايو 23 - باريس "المستقبل". مجلة

 نتخابات الفرنسية وفوز فرنسوا ميتران بالرساسة بدت كما لو أنما قضية عربيةكيف أن اإل

 201 .............................................................................................. ة ميتران نحو العرببادر

 1981 )حزيران( يونيو 6 -"المستقبل" صحيفة

 تخاذها بعد فوزمحول الم ادرة الودية تجام الدول العربية المأمول م  الرسيس فرنسوا ميتران إ

 202 ........................................................................................ ماذا فعل بن جديد في موسكو؟

 1981 )حزيران( يونيو 27 -"المستقبل" صحيفة

 زيارة نوعية متنوعة األهدا  والمطالة قام بما الرسيس الج اسري الماذلي ب  جديد وإرتيا  قادة الارملي  لماقراءة في 

 204 .................................................................................................... هيغ وإهانات بيغن!

 1981 )تموز( يوليو 18 -"المستقبل" صحيفة

 عندما أثار وزير خارجية الواليات المتحدة الاسندر هي  ح يظة مناحيم بيغ  وإلى درجة إهانته

 206 .............................................................................................. الضمانات بدالً من التعهد

 1981 )آب( أغسطس 8 -"المستقبل" صحيفة

 مواقف منقو ة التعمدات يسجلما بي  الحي  واآلخر مسغولون سابقون في اإلدارة األميركية

 208 ........................................................................ ُحس ن حظ الصحراويين وسوء حظ اللبنانيين

 1981 )أيلول( سبتمبر 5 - باريس "المستقبل". مجلة

لجنة السا عة لجنة حكماء افريقيا  في نيروبي حل مماكلة الااحراء المتناز ا عليما م  ق ع ل المغرب وجعمة  كيف إساتطاع  مرونة
فيما فمااال  لجنة المتابعة العربية في إيجاد حل المماااكلة اللعنانية وكان ذلك  ،  حظ الااااحراويي سااا  العوليسااااريو وجاء ذلك م  حع 

 م  سوء حظ اللعنانيي 

 210 ............................................................................................. هل هو إتفاق ضد العرب؟

 1981 )أيلول( سبتمبر 19 -"المستقبل" صحيفة

 اإلستراتيجي ردًا على ممروا فمد ب  ععد الع ي  للتسويةإسراسيلي للتعاون  -نظرة على إتفاق أميركي
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 212 ...................................................................................السابقون فقط ... تعذ بهم ضمائرهم

 1981 األول( )تشرين أكتوبر 17 -ل""المستقب صحيفة

 كيف أن الرسيسي   جيمي كارتر وجيرالد فورد سجَّال موقفًا يجمع بي  الخو  م  إسراسيل والخو  عليما.

 215 .......................................................................................... وثائق معاهدة "كامب ديفيد"

عندما كتع ع مقاالت كثيرة ع  مرحلة إبرام اتفاقية السااااااااالم بي  مااااااااار الساااااااااداتية وإسااااااااراسيل بتحفي  اإلدارة 
األميركية )الرسيس جيمي كارتر( ورعايتما وضاااااااااغوطما ومغرياتما، فإنني اساااااااااتندتع إلى الوثاسق األكثر أهمية 

 الماااااري   العرلمان في  السااااادات أنور الرسيس خطاب نص ●ة: حول هذم المرحلة والمتمثلة بالناااااوص اآلتي
 معاهدة  ●في الانيسااااا    الساااااادات أنور محمد ماااااار رسيس خطاب  ● اإلساااااراسيلي سااااا يالان  إلى  التوجه قعل

 العروتوكول.  الدي اجة)معاهدة  كامة ديفيد (:  العربية وحكومة دولة إسااااااااراسيل  مااااااااار جممورية بي   السااااااااالم
 عالقات بماااااااأن بروتوكول. سااااااايناء  م  اإلنساااااااحاب تنظيم. األم  وترتي ات اإلساااااااراسيلي باإلنساااااااحاب  الخاص
 . الطرفي  

ولقااد أدرجاا ع هااذم الوثاااسق كناااااااااااااااوص مع اإلبقاااء على بعض الء ااارات كمااا قيلاا  وبااالااذات تلااك الواردة في 
الااااور والخراسط المرفقة بما وتلك الوثاسق مع مجموعة م   خطاب الرسيس الساااادات أمام العرلمان المااااري.

 ذات مكانة تاريخية كفيلة بتع ي  أي دراسات أو تحليالت أو مقاالت حول تلك المرحلة.
 فغاد مطر 

 216 ...... نص خطاب الرئيس أنور السادات في البرلمان المصري  قبل التوجه إلى الكنسيت اإلسرائيلي: 1وثيقة 

د به   1977نوفمعر/تماااري  الثاني  9)مجلس الماااعة( يوم   في هذا الخطاب الذي ألقام الرسيس الساااادات في العرلمان المااااري  وممَّ
. وفيه قال:  إنني مساااااااتعد أن أساااااااافر إلى  خر العالم إذا كان في هذا ما (كلمة  8849)كان الفتًا طول الخطاب  ، ل يارة إساااااااراسيل

يجر  مش يقتل، عسااكري أو ضااابط م  أوالدي. أنا أقول فعاًل إنني مسااتعد أن أذهة إلى  خر هذا العالم، وسااتعدهش  أويحمي، 
 نيس  ذاته ومناقمتمم... إسراسيل حينما تسمعني اآلن أقول: ال نرفض.. إنني مستعد أن أذهة إلى بيتمم.. إلى الا

 230 .................................................................. خطاب رئيس مصر محمد أنور السادات: 2وثيقة 

ة( وفيه قال:  لقد إخترتع أن أخرج على كل كلم  4017في الانيساااااااا  )  1977نوفمعر   20... ونص خطاب الرسيس السااااااااادات يوم 
سااااااااااااااتعادادي  إكاان إعالني ع   ،حتالل األرض العربياة ماا زال قااسمااً إالسااااااااااااااوابق والتقاالياد التي عرفت ماا الادول المتحاارباة، ور م أن 

بعض اآلراء. بر م   في نواياها ا  ساااراسيل مفاجأة كعري ه َّت كثيرًا م  الممااااعر وأذهل  كثيرًا م  العقول بل إلاااكَّ إللحضاااور إلى 
كل ذلك فإنني إسااتلمم ع القرار بكل  اافاء اإليمان وطمارته وبكل التععير الاااادق ع  إرادة إلااععي ونوايام، وإخترتع هذا الطريق 

 . عة طريق... أالاعة.. بل إنه في نظر الاثيري  

 238 ........... العربية وحكومة دولة إسرائيل "معاهدة كامب ديفيد"معاهدة السالم بين جمهورية مصر : 3وثيقة 

 مناحيم بيغ  برعاية رسيس الواليات المتحدةإسااااااااراسيل  النص الاامل للمعاهدة التي أبرمما الرسيس أنور السااااااااادات مع رسيس وزراء 
  أبرما المعاهدة  كامة ديفيد . وفي الدي اجة التقليدية لدواعي إبرام المعاهدة نص يفيد بأن الجانعي   معاهدة بااا جيمي كارتر وععرف  

... . 338و  242 ع  إقتناعمما بالضاارورة الماسااة إلقامة سااالم عادل وداسم وإلااامل في الماارق األوسااط وفقًا لقراري  مجلس األم  
فإنما تساااااااع مواد يليما ملحق م  ثماني مواد فعروتوكول في إلاااااااأن العالقات الدبلوماساااااااية والقناااااااالية والتعاون   المعاهدةأما مواد 

 والتنمية والميام م  ثماني مواد أيضاً 

 241 ........................................................ البروتوكول الخاص باإلنسحاب اإلسرائيلي وترتيبات األمن
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 الوفاق الجديد!مرحلة 
نعقاد الدورة األخيرة  إالوضاااااع العربي اآلن، وبالذات بعد 

لمجلس الجااامعااة العربيااة في القاااهرة على مسااااااااااااااتوي وزراء  
( أفضاااااااااااااال 1978 -مارس - ذار 29و 28الخاارجياة )يومي 

بكثير مما كان عليه قعل إنعقاد الدورة. وما دام األمر كذلك 
  اج.فإن األمل كعير بأن يحدث نوا م  اإلنفر 

الااااادورة األخيرة لمجلس الجاااااامعاااااة يمك    إنعقاااااادوحول 
تساااااجيل بعض المالحظات التي تماااااك  ل في مجملما ما م  
إلااااأنه إعت ار الوضااااع العربي أفضاااال بكثير مما كان عليه، 
وماااا م  إلااااااااااااااااأناااه اإلفتراض باااأن األمااال كعير في حااادوث  

 اإلنفراج.
: إنماا المرة األولى التي يحادث فيماا  المالحظةة اوللى -

سااااااااااااااتوي وزراء الخاارجياة في القااهرة.  إجتمااا عربي على م
وقعل فترة كان مثل هذا األمر مرفوضااااااااااااًا م  بعض العرب 

فظاًا علياه م  ال عض اآلخر. وإنعقااد  تحا    اإلجتماااومتح 
مظلاة الجاامعاة العربياة فياه إلاااااااااااااايء م  إعاادة اإلعت اار إلى 
هذم المغسااااسااااة التي مارس العرب سااااياساااااتمم في الساااانتي   

نه ألمر ممم أن يحدث إجتماا الماضيتي  على هاممما. وإ
 حوالىعربي بعاد  خر إجتمااا وهو الاذي تم في تونس قعال 

سااااااااااااتة أإلاااااااااااامر وبالتحديد قعل زيارة الرسيس السااااااااااااادات إلى 
ات العربية بعد  اإلجتماعإساااااااااااراسيل وهي ال يارة التي جعل  

 ذلك متعذرة.
: م  الواضاح أنه لوال الساعودية لما المالحظة الثانية -

اء الخااااارجيااااة العرب أن يتم وأن مجلس  كااااان لمغتمر وزر 
الجامعة كان ساينعقد على مساتوي الممثلي  الداسمي  وهغالء 
ليس في قااادرتمم أن ي حثوا ماااا بحثاااه وزراء الخاااارجياااة أو 

 يقرروا ما قرروم.
: هناالاك بادهياة وهي أن الادول التي المالحظةة الثةالثةة -

لم تا  موفقة في قرارها هذا. فاألفضاااااااااال   اإلجتمااقاطع  
كان أن تحضاار وتناقش وتتخذ القرارات المناساا ة. وإذا كان 
معرر المقاطعة هو أن العالقات مقطوعة بي  ماااااااار وهذم 
الاااادول فااااإن الجواب ع  ذلااااك هو أن المغتمر ينعقااااد في 
رحاب الجامعة العربية وليس في العا ااامة الماااارية. وفي 
 الوق  نفسه إن مار ليس  هي الداعية إلى هذا المغتمر.

: م  الواضح أن السعودية حر    حظة الرابعةالمال  -
لم أن وزير الدفاا  على أن ينتمي المغتمر بسااااااارعة بعدما عع
اإلساااااراسيلي واي مان سااااايقوم ب يارة إلى ماااااار. بل إن وزير  
الخارجية السااااعودية األمير سااااعود ال يااااال حرص على ما 
يعدو على مغادرة القاهرة قعل أن ياال واي مان إليما كي ال 

ى نفساااه انه كان في القاهرة عندما كان واي مان. يساااجل عل
وهو تااارُّ  م  إلااأنه أن يرضااي مماااعر جماعة الااامود 
والتاااااااادي ويع ز الساااااااعي لتحقيق الوفاق الجديد. وهذا مع 
األخذ في اإلعت ار أن وجود سعود ال يال في القاهرة كان 
مناسااا ة ممتازة لممااااورات مع ك ار المساااغولي  المااااريي .  

ن  تأمل أن يحدث ذلك وأن يقال إن سااعود ولعل مااار كا
ال يااال لم يقم فقط بمممة في رحاب الجامعة العربية وإنما 
إجتمع بالرسيس الساااادات وبمساااغولي  مااااريي   خري ، كما 
حدث مع الرإلاااااااايد الطاهر وزير الخارجية السااااااااودانية الذي 
يماااااااغل في الوق  نفساااااااه منااااااااة ناسة رسيس الجممورية،  

السااادات في الوق  الذي كان سااعود  والذي إسااتقعله الرسيس
 ال يال يغادر مطار القاهرة.

: إن جميع العرب دون إساااااتثناء  المالحظة الخامسةةةة -
را عون في عودة التضااااااااااااااام . إنماا ال باد م  تحادياد مفموم 
جديد لمذا التضام  العربي لاي يعاتة له ال قاء. فالتضام  

.  في نظر الرسيس السااااااااااااااااادات هو اإلقرار بجاادوي م ااادرتااه
لوا تجمُّع الااااااااامود  ومفموم التضااااااااام  في نظر الذي  إلااااااااكَّ
والتاااااادي هو إساااااقا  هذم الم ادرة. ومفموم التضاااااام  في 
نظر الذي  إلاااركوا في المغتمر األخير لوزراء الخارجية هو 
أن الرسيس السااااااااااااادات لم يماااااااااااااور أحدًا وأنه مع ذلك يجة  

 تجاوز الم ادرة والعودة إلى ما كان عليه الوضع قعلما.
وم  هنااا يااأتي إختيااار جعفر نميري ليقوم بمممااة إزالااة 
الخالفات العربية خطوة أسااااااااااساااااااااية وبالغة األهمية، وكأنما 

م م  دون  يرم لمااااذم المممااااة تااااذكَّروا أرقى إختااااارو  الااااذي 
، 1967 ااااور التضااااام  الذي إلاااامدت ه الخرطوم خالل قمة 

وأخااااذوا في اإلعت ااااار دور السااااااااااااااودان وأهميتااااه وكيف أن 
السااودانية جيدة   - اااو ااًا بعد الماااالحة الليعيةعالقاته خ

مع جميع العرب المختلفي  مع بعضاااااااااااااامم ال عض. وم  
المغكاد أن السااااااااااااااودان ماا كاان ليكلَّف بماذم الممماة قعال أن 
تحدث تلك المااااالحة. وكم يعدو ضاااروريًا إساااتامال خطط  
المااااااااالحة الوطنية التي م  إلاااااااأنما إظمار الرسيس نميري  

 ر وبًا م  الخارج.قويًا في الداخل وم
و ااحيح أن مممة نميري ليساا  سااملة، ولانه م  النوا 
الماااااغو  بالمممات الااااااء ة، وما سااااايسااااااعدم على تحقيق  
مممته هو أن منظمة التحرير الفلسااااااااااااااطينية إلااااااااااااااارك  في 
أعمال مغتمر وزراء الخارجية األخير متجاوزة بذلك الموقف 
ع لدول الااااااااامود والتااااااااادي. ولعل الفر ااااااااة كان   المقاط 

الرسيس الياس سركيس بالمممة التي أعوكل مناس  ة لاي يقوم 
أمر القياااام بماااا إلى الرسيس نميري. وكااان مثااال هااذا األمر 
سيعدو فر ة جيدة أمام وقفة عربية أكثر جدية إزاء الوضع 
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ع ر   اللعناني، لا  األمر كان على ما يعدو يتطلة رسيساااااااااًا خ 
المتخا امي  ومارس أ اول لء ة تحقيق الوفاق وال تنقااه  

لى اإلقتحام، فضاااااااًل ع  أن لدي الرسيس سااااااركيس  القدرة ع
م  المموم الاعيرة ماا يجعلاه  ير قاادر على مغاادرة مكت اه،  
وأنه قعل أن ياااالح العرب مطلوب منه ماااالحة اللعنانيي   

 مع بعضمم.
وفي ياد الرسيس نميري أوراق لمااااااااااااااالحااة نجااا  مممتااه  
الاااااااااااااااء اة إن هو لععماا كماا يجاة. في يادم ورقاة األكثرياة  

ية التي إلاااااارك  في المغتمر األخير لوزراء الخارجية. العرب
وفي يدم ورقة فريق الااااامود والتااااادي التي تربطه بمعظم  

عنادماا   1970حكاامماا عالقاات جيادة. وفي يادم ورقاة تجرباة 
مااا يمك  إنقاااذم م  المقاااومااة إنقاااذ  إلاااااااااااااااارك وبفعاااليااة في

الفلسطينية في األردن. وخالل  قمة اإلنقاذ  التي ععقدت في 
فنادق  الميلتون  في القااهرة وكاانا   خر المغتمرات العربياة  
التي يادعو إليماا جماال ععاد الناا اااااااااااااار وتععقاد تحا  مظلتاه  
كاااناا  الظرو  أكثر تعقياادًا ممااا هي عليااه اآلن ومع ذلااك 

 أمك  نميري تحقيق دور تاريخي.
أماا الاذي يمك  أن يفعلاه نميري، فتلاك مسااااااااااااااألاة ليس م   

م  بااب اإلفتراض يمك  القول  السااااااااااااامال اإلجااباة عنماا. ولا   
إنه ساايعمل م  أجل نوا جديد م  الااامود يكون أكثر إلاامواًل  
ويأخذ في اإلعت ار أن الحرب ليساااااا  واردة وأن السااااااالم  ير  
ممك  وأن الرسيس الساااااااااااااادات أفااد في م اادرتاه بادليال أن خلاًل  
حاااااادث في الموقف األميركي، م  دون أن ينمااااااار الموقف  

التفااااك وذلاااك ليس جاااديااادًا على   العربي، وإنماااا حااادث بعض 
ع العرب  إساااااااااااااتطاااااا األمااااة العربيااااة. وإذا  الرسيس نميري جم 

المتخا ااامي  حول الحد األدنى فإن المملاة العربية الساااعودية 
كفيلاة باإكماال ماا بادأم الرسيس الساااااااااااااوداني، وتلاك هي الخطوة 

 المرسومة على ما يعدو. 
ولعل م  المناساااااااااااة اإلإلاااااااااااارة هنا إلى أن الساااااااااااعودية  

تعقل  واساتحكم  وبارك  خطط نميري لتااحيح مساار  إسا 
الليعية والتفاهم مع العقيد القذافي، بل   -العالقات السااااودانية

إنه عندما قام ب يارته األخيرة إلى الساااعودية سااامع م  ك ار 
المسااااغولي  السااااعوديي  كالمًا مفادم أن هنالك دورًا عليه أن 

مااااااااالحة يقوم به م  أجل تحقيق التضاااااااام  العربي وأن ال
 الليعية تخدم هذا الدور. -السودانية

: إن تاليف الرسيس نميري  المالحظةة السةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةة -
وتارارًا إن المملاة   -بتحقيق الماااااااااااالحة العربية الماااااااااااملة

معنام أن المساااااألة ملحة. ولو   -العربية الساااااعودية وراء ذلك
أنما لم تا  كذلك لاان إكتفى المغتمر بموقف لفظي يماااادد  

ضاااااااام  واهميته. ولو أن الحماساااااااة كان   على ضااااااارورة الت

قليلة لاان المغتمر أو اااااااااى بأن يقوم األمي  العام للجامعة 
 العربية محمود رياض بالمممة.

: إن الماالحة العربية ستقود إلى المالحظة السابعة -
دم في الخرطوم إذا نجح   مغتمر قماااة م  المنااااسااااااااااااااااة عقااا 

في  الرسيس نميري في مسااااااااااااااعاااام. وإنعقااااد مثااال هاااذم القماااة
الخرطوم يفيااد بعض الماااااااااااااايء في المحااافظااة على القلياال 

 المت قي، م  التأييد األفريقي.
وفارة القمة لم تعد معساااااااااتمجنة وال مسااااااااات ع دة كما كان   

في الماضااااااي. وال ين غي بالضاااااارورة أن يكون هنالك الحالة  
وفاااااق عربي لاي تنعقااااد القمااااة، ذلااااك أن الموقف العربي 

كان في  اية التم ق ومع  1964عماااااااااية القمة األولى عام 
ذلك إجتمع الملوك والرؤساء وبدأوا رحلة جديدة م  التعامل 

 ذروة التألق فيما. 1967كان  قمة الخرطوم عام 
وفي الفترة الماضااااااااية كان  مااااااااار حذرة إزاء أي دعوة  
لا   إلى القماة لانماا بعاد المغتمر األخير لوزراء الخاارجياة بادَّ

 على أساااااااااااااااااس   لمجتماااا وأ اااااااااااااا حااا  ترحاااة باااالقماااة إنماااا
 األسااااااااااااااس   بموضاااااااااااااوعي  وم  الواضاااااااااااااح أنما تقااااااااااااااد 

الموضااااااااااااااوعي  عادم تحويال المغتمر إلى  محااكماة  للرسيس  
 السادات.

وهنا تعدو اإلإلاااااااارة ضااااااارورية إلى أن الرسيس الساااااااادات 
ت فر ة تاريخية لاي يعيد بنفسه التضام  الذي إنتاس   فوَّ

الاااااااااااوت  نتيجة لم ادرته. ولو أنه بعد انميار الم ادرة قال ب
العالي إنه قام بالم ادرة وزار إساااااراسيل وفي حساااااابه أن ذلك 
ساينمي الااراا ويحل المماكلة الفلساطينية، وأنه بعدما تعيَّ   
له أن اإلساااااااراسيليي  ضاااااااد الساااااااالم و ير مساااااااتعدي  إلعادة 
النظر في موقفمم، فإنه يعل  إساااااااقا  الم ادرة ويعود العرب 

لرسيس السااادات لو إلى مغتمر قمة لمعالجة الموقف... إن ا
 فعل ذلك لاان وفَّر على الوضع العربي الاثير م  التم ق.

: في أعقااااب إنتمااااء إجتمااااعاااات  المالحظةةة الثةةام ةةة -
وزراء الخارجية أدلى األمير ساااعود ال ياااال وزير الخارجية 
السااعودية بتاااريح قال فيه إن القرارات التي إتخذها مجلس  

لذي ساااااايغدي إلى ما هو الجامعة ما هي إالَّ بداية للطريق ا
مأمول إلعادة التضاااااااااام  العربي، وأن أسااااااااااس التحرك في 
هذا المجال هو مقررات قمة الربا  . وقال أيضاا:  ال أعتقد  
أن هناالاك نواياا للع لاة م  جااناة أي دولاة عربياة، وإذا كاان 
هناااااالاااااك خال  فمو خال  في األسااااااااااااااااااالياااااة وليس في 

 األهدا  .
مااااااار أن تعود   ومعنى كالم سااااااعود ال يااااااال أن على

وتلت م بمقررات تلك القمة التي كماف  عنما ساوريا قعل فترة  
لتغكد أن م ادرة الرسيس السااادات زيارته إلى إسااراسيل تمااك  ل  
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نقضااااااااااًا للمقررات. معنى كالمه أيضااااااااااًا أن ذلك ممك  وأن 
ل نفسااااااااااااما وأن الخال  معما هو حول  مااااااااااااار ال تريد ع  

 رد أسلوب.األسلوب فقط.. أي أن الم ادرة كان  مج
: إن أي قمة قد تعاتة لما فر اااة  لمالحظة التاسةةعةا -

اإلنعقاد ساااااتجد نفساااااما في ضاااااوء ممارساااااات إلاااااديدة المرارة 
حدث  م  ال عض تعماااااااااااااادد على تضاااااااااااااامي  القرارات واحدًا 
ياااااااااااااااااغ بلمجااة جاادياادة  ير تقليااديااة يحظر الخروج على 
اإلجمااا العربي. وقاد يكون مثال هاذا األمر يحتااج إلى نوا 

م بدينه  م  ال م يغديه كل ملك ورسيس بمعنى أن يعقسااااااااااا  ق سااااااااااا 
وإلاااااااااااااارفاه باأالَّ يخرج ع  الاااااااااااااااف الواحاد ويحيط اآلخري  

 بخطط ينوي القيام بما وال يخرج ع  إرادة األكثرية.
: بعااد انتماااء إجتماااعااات وزراء  المالحظةة العةاةةةةةةةةةةر  -

الخاارجياة قاال األمي  العاام للجاامعاة العربياة محمود ريااض:  
األميركياة أعرجىء  - يم العالقاات العربياة إن موضااااااااااااااوا تقي

إلى إجتماا يحضاااااااااارم جميع وزراء الخارجية العرب . ومثل 
هذا الاالم منطقي ألنه ال مماااااكلة بي  الدول التي إلاااااارك   
في إجتماااااعااااات وزراء الخااااارجيااااة وبي  الواليااااات المتحاااادة 
والاادول التي قاااطعاا . وإذا حاادث الوفاااق العربي المطلوب 

ل حدة. ومنطق األكثرية العربية يقوم  سااااتااااا ح الممااااكلة أق
على أساااااااس أن الموقف األميركي ساااااايتعدل أكثر وأكثر إذا 
كاان هناالاك نوا م  اإلجمااا العربي حولاه، وأن الفر ااااااااااااااة 
متاحة اآلن أكثر م  أي وق  مضاااااااااااااى نتيجة للتوتر القاسم 
حاالياًا بي  الوالياات المتحادة وإسااااااااااااااراسيال. وهاذا المنطق على 

م  عالمات إساااااااااااتفمام وتعجُّة كثيرة  ر م ما ترتسااااااااااام فوقه  
 موضوا قابل لإلخت ار.

تلك بعض المالحظات التي عكسااااات ما القرارات المفاجئة  
والممماة لوزراء خاارجياة األكثرياة العربياة التي إجتمعا  في 

اسااااااااتامااًل أو اسااااااااتنتاجًا    - رحاب الجامعة العربية. وهنالك
أن بدهية وهي أنه ثعع  بماااااااااااااكل قاطع  - لمذم المالحظات

الخال  العربي ال يفيد وأن الوفاق ي قى أفضاااااال قلياًل حتى  
إذا كان وفاقًا على الحد األدنى. كذلك هنالك حقيقة أساسية  
وهي أنه إذا كان  الحرب  ير ممكنة والساااااااااااالم ليس واردًا 
فإن الااامود يعدو ضااروريًا ولو مجرد مظمر، ألنه قد ينمو  

حرب م  أجل مع الوق  فيجعل السااااااااااااالم واردًا أو يجعل ال
السااااااااااااااالم ممكناة. وم  أجال ذلاك ال باد م  وقفاة عربياة مع 
النفس، ووقفااة مماااثلااة مع الرسيس نميري لاي يعاادأ مطمئنااًا  

 رحلة الوفاق الجديد.
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 القرارات التي ُتحقق اإلجماع
ععقااد في  1974تمااااااااااااااري  األول )أكتوبر(  29و 26بي  

الرباااا  مغتمر القماااة العربي السااااااااااااااااابع. وفي هاااذا المغتمر 
إتُّخاذت مقررات واضااااااااااااااحاة حول العمال العربي وأساااااااااااااالوب 

 التحرك ووعضع  م اديء.
تمثَّل    وعندما قام الرسيس أنور السااااااااادات بم ادرته التي

ب يارة إسااااااااااراسيل إعتعر معظم العرب أن الرسيس الماااااااااااري 
ج على مقررات القماة السااااااااااااااابعاة في حي  إعتعر هو أناه خر 

 تحرك في ضوء ما إتُّخذ م  مقررات.
ودار في هذا المااااأن جدل طويل حساااامت ه سااااوريا عندما  

النص الاامل   1977تمري  الثاني )نوفمعر(   29أذاع  يوم 
لمقررات قماااة الرباااا  وكاااانااا  تلاااك الخطوة  ير تقليااادياااة.  

وراء النمااار هو التأكيد  والواضاااح أن ما قاااادت ه ساااوريا م 
باااااأن الرسيس الساااااااااااااااااااادات خرج على مقررات إلت م بماااااا،  
ف   خاااااو ااااًا أن  ااااحيفة  األهرام  قال  قعل يوم م  كماااا 

( إن زياااارة  1977نوفمعر  28سااااااااااااااورياااا ع  المقررات )يوم 
الرسيس الساادات إلى إساراسيل  تأتي تطعيقًا للمقررات السارية  

تالي لم يخرج على لمغتمر الربا  وأن الرسيس الساااااااااادات بال
اإلجماا العربي ولم يم ق الااااااااف ولم يفعل ما يساااااااتوجة  

 اإلستمجان واإلستناار .
ونالحظ أن المملاة العربية السعودية ما زال  على ر م  
كل ذلك متمساااااااااكة بمقررات قمة الربا  وأن وزير خارجيتما  
األمير سااااااااااعود ال يااااااااااال قال في أعقاب انتماء إجتماعات 

خير  إن أساااااااااااااس التحرك العربي الجديد وزراء الخارجية األ
 لتحقيق التضام  هو مقررات قمة بغداد .

م  هنا يعدو نمر أهم هذم المقررات أكثر م  ضروري.  
 والممم في هذم المقررات نثع  ته على النحو اآلتي:

قررات  مالعربي السابع بعد استعراضه ل إن مغتمر القمة  
م  تطورات   ما جدَّ بالج اسر ول  مغتمر القمة العربي الساادس 

حرزم العماااااال العربي أفي الموقف العربي والاااااادولي ومااااااا 
وبعاد منااقمااااااااااااااة ، الممااااااااااااااترك م  تقادم في جميع المجااالت

طالا على تقرير  واإل، الوضااااااااااااااع العاااام م  جميع جوان اااه
مجلس وزراء الخاارجياة وتقاارير األمي  العاام لجاامعاة الادول 

 يقرر ما يأتي:، العربية

 ألاًل: الهدف المرحلي لألمة العربية:
التحرير الاامل لجميع األراضااااااااي العربية المحتلة في  -1

وعدم التنازل أو التفريط    1967)ح يران(    وعدوان يوني
في أي ج ء م  األراضااااااااااي أو المساااااااااااس بالساااااااااايادة  
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 الوطنية عليما.

تحرير ماااديناااة القااادس العربياااة وعااادم القعول باااأي  -2
بسااااايادة العرب الااملة  ع م  إلاااااأنه المسااااااسوضااااا  

 على المدينة المقدسة.

ساااتعادة الحقوق للماااعة الفلساااطيني وفق إلت ام باإل -3
ما تقررم منظمة التحرير الفلساااااااااااااطينية بو ااااااااااااافما 

 الممثل الوحيد للمعة الفلسطيني.

قضاااااااااية فلساااااااااطي  هي قضاااااااااية العرب جميعًا. وال  -4
لت ام، يجوز ألي طر  عربي التنااازل ع  هااذا اإل

وفق ماااااا أكااااادتاااااه مقررات مغتمرات القماااااة وذلاااااك 
 العربية السابقة.

 العمةةل العربي اوسةةةةةةةةةةم التي  قو   ل هةةا -ثةةانيةةاً 
 المشترك:

تع ي  القوي الاااذاتياااة للااادول العربياااة: عساااااااااااااااكرياااًا  -1
وإقتااااديًا وسااياساايًا، ومتابعة بناء القوة العسااكرية 

 لقوي المجابمة، وتوفير متطل ات هذا العناء.

 يعرب يوإقتااااد ي وعسااكر  يياساا تحقيق تنساايق ساا  -2
 يف يإلى تحقيق تااااااماااال عرب يفعااااال، بمااااا يغد

 مختلف المجاالت.

عدم قعول أي محاولة لتحقيق أي تسويات سياسية  -3
 ج سية، وذلك انطالقًا م  قومية القضية ووحدتما.

 يالدول العربية كلما بتحرير جميع األراضاااااااا   إلت ام -4
لوطنية للمعة ستعادة الحقوق اإالعربية المحتلة، و 

 .يالفلسطين

إلى ع ل إساراسيل ساياسايًا  يممارساة ساياساات تغد -5
 ي والعسااكر  يف الدعم السااياساا وإقتااااديًا، وإلى وق  

تتلقام م  أي ماااادر  يالذ  ي وال مااار   قتاااااديواإل
 العالم. يف

ة المعارك والخالفات المامماااااااااااااية العربية بما تجنُّ  -6
 .ي إلى تركي  الجمود ضد العدو الاميون ييغد

وفي ضاااااااااااااااوء هااااااذم المقررات يعاااااادو تحرك الرسيس 
ك السعودية  السادات خروجًا على اإلجماا. كما أن تمسُّ
بمذم المقررات يعدو بمثابة دعوة إلى الرسيس الساااااااااااادات 

 م  أجل العودة إلى اإلجماا.
 1978 )نيسان( أبريل 8  -مجلة "المستقبل". باريس

     

 "مانغستو مصري"  ب كي ال تفاجأ أم ركا 
إذا ساااااااااالَّمنا بأن  ضااااااااااة الرسيس أنور السااااااااااادات على 
اإلتحاد السااااااااوفياتي سااااااااع ه أن السااااااااوفيات يماطلون في مد 
ماار بما تطل ه م  ساال  وق ط ع غيار، فإننا أمام مماطلة 
م  نوا أكثر إنماكًا لألعااب وتستحق أكثر م  الغضة، 

أثر لماذا الغضاااااااااااااااة م  جااناة  ولانناا ال نالحظ وجود أي
 الرسيس الماري.

ولقااد بااات المواط  الماااااااااااااااري العااادي مقتنعااًا بااأن في  
األمر مماااطلااة باال ومااا هو أكثر م  المماااطلااة. وإذا كاااناا   
زياارات الرسيس الساااااااااااااااادات ووزير خاارجيتاه الساااااااااااااااابق إلى 
م أو تغخرفي إلاااااااااااااايء، فاإن تمنياات   الوالياات المتحادة لم تقاد  

تون الاذي قاابال السااااااااااااااادات قعال أياام، الم عوث األميركي أثر 
بأن يقوم وزير الخاارجياة المااااااااااااااارية ب يارة إلى واإلاااااااااااااانط   
إلسااتامال ال حث، تعدو نوعًا م  أنواا المجاملة. والمجاملة 
في بعض جوانعماااا أخااا  الممااااطلاااة. وم  المغكاااد أناااه لو 
م   حدث وقام وزير الخارجية المااااااااااااااارية بال يارة فإنه ل  يقد  

ولانه مع ذلك سااااااايقوم بما ليثع  ما ول  يغخر في إلااااااايء. 
 22قاله في أعقاب إجتماا السااادات مع أثرتون يوم السااع  

في الغردقة على ال حر األحمر م    1987نيساااااااااان )أبريل( 
أن ماااار ماضاااية في خطما الساااياساااي م  أجل الو اااول 

 إلى تسوية إلاملة ألزمة المرق األوسط.
وعندما يقول وزير خارجية مااااار هذا الاالم فإلدراك منه 
أن تطورات السااااااني  الخمس الماضااااااية أو اااااال  مااااااار إلى  

ألسا اب  طريق ال بديل عنما هي طريق العمل الساياساي، وأنه  
موضاااوعية ال مجال، بل ال إمكانات أمام ماااار اآلن ونتيجة  
للتطورات الممااااااااار إليما، م  إختيار العمل العسااااااااكري. ولعل  
إسااااااااراسيل عندما ال تغي  ر إلاااااااايئًا م  موقفما وتوا اااااااال التعن ،  
فلقناعة عندها بأن المنمة الذي ساااااااالات ه مااااااااار في السااااااااني   

لعسااكرية المااارية.  الخمس الماضااية ألقى ظالاًل على القدرة ا 
الظالل، أي بمعنى  خر، لو كان  إسااااااااراسيل متأكدة   م ولوال هذ 

بأن قوة مااار العسااكرية تع زت بدل أن تتأثرلما كان  تعنت   
وتاالع ، وإساتطرادًا لما كان  الواليات المتحدة تماطل بماكل 

 يم  األعااب. 
إننا نفمم أن تتعن  إساااااااااااااراسيل وتتاااااااااااااالة وتتمادي في  

لى أساااااس أنما ضااااد السااااالم وال تتطلع التعن  والتااااالة ع
ساااااوي نحو الم يد م  التوساااااع وإحتالل الم يد م  األرض. 
مه هو هذم المماطلة م  جانة   لا  الذي يعسااااااااااتعاااااااااااى فم 
الوالياات المتحادة، كاأ ن الثم  الاذي دفعتا ه مااااااااااااااار ال يكفي  

 م  أجل وقفة أميركية جادة إلى جانعما.
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خر ر اااااااااااااايادهاا في إن الوالياات المتحادة تفقاد يوماًا بعاد  
ماار ولدي المااريي  الذي  يماعرون أن الواليات المتحدة 
خاادعت مم. وم  المغكااد أنااه لو قرر الرسيس كااارتر فجااأة أن 
ي ور ماار في مثل هذم األيام التي يساود فيما إلاعور لدي 
الماااااااريي  بأن الواليات المتحدة ضااااااحك  عليمم، فإنه ل  

سيس نيكساون عندما يلقى اإلساتق ال الذي لقيه سال فعه، أي الر 
 زار مار.

وإلااااااااايئًا فمااااااااايئًا لم يعد األميركي بالنسااااااااا ة إلى المواط  
رم له الرسيس السادات الماري العادي ذلك الطي    ة كما  وَّ

وأجم ة إعالمه. ويومًا بعد يوم يتساااااااءل المواط  الماااااااري 
العادي بينه وبي  نفسااااااه: ألم يقف اإلتحاد السااااااوفياتي معنا  

 ة التي يقفما األميركان؟أفضل بكثير م  الوقف
وال نعر  مااا الااذي ينتظرم األميركااان لإلنتقااال بموقفمم  
م  المماطلة إلى الجدية، والساعي بإخالص م  أجل إيجاد 
حل معقول ومناساة ألزمة المارق األوساط، يحفظ ماء وجه  

 الاثيري ؟
هاال هم في إنتظااار أن يعيااد اإلسااااااااااااااراسيليون النظر في 

 موقفمم؟
ذلاك فاإن إلاااااااااااااايئاًا م  هاذا ل  يحادث.   إذا كاانوا ينتظرون 

فإسااااراسيل ماضااااية في خططما ومخططاتما التوسااااءية. وإذا 
كانوا ينتظرون تراكعم التناقضاااات في ماااار التي م  إلاااأنما 
محا ااااااارة الرسيس الساااااااادات إلى درجة إساااااااقاطه، فإنمم ل  
يجدوا افضااال م  الساااادات، بل إنمم قد يجدون م  يعتععمم،  

ع في مااااااااار إالَّ إذا كانوا يعملون ف ي الساااااااار إليجاد وضاااااااا 
يناساااااااعمم. لا  م  ماااااااالحة الواليات المتحدة أن تأخذ في 
اإلعت ار أمرًا أساااااااااساااااااايًا وهو أن ظروفًا بالغة الحساااااااااسااااااااية 
تءيماما ماار اآلن وتما ه في بعض جوانعما الظرو  التي 

. وفي العدد 1952كان  ساااااااااااسدة في مااااااااااار عمااااااااااية ثورة 
بر  قااااال الرسيس  األخير م  مجلتااااه المعروفااااة مجلااااة  أكتو 

السااااااادات كالمًا في منتمى األهمية م  الضااااااروري جدًا أن 
يفممااااه األميركااااان. لقااااد قااااال ردًا على الاالم الااااذي يرددم  
الح بيون م  أهل اليمي  وم  أهل اليساااار في ماااار حول 
دة  الوضاااع الساااياساااي عمومًا:  أمام إلاااععنا اليوم فر اااة مغكَّ

ثورة  ليري كيف كاان كال إلاااااااااااااايء يجري في مااااااااااااااار قعال 
... هذم الثورة التي كان  رحيمة جدًا بمغالء الساااااسااااة 1952

القادامى. ولو كاانا  الثورة الحمراء والتي كاانا  متوقعاة هي 
لاااانوا جميعااًا في  1952التي إناادلعاا  بااداًل م  ثورة يوليو 

 عداد الموتى دون أن يترحم عليمم أحد .
ر في كالمه هذا  و ااااااااااااحيح أن الرسيس السااااااااااااادات يحذ  

  المااريي  الذي  يمارساون عملمم الساياساي بفعل  الساياسايي

 ااااايغة هو ارتضااااااها وإلاااااجعما على ر م محاذيرها الاثيرة  
ومنما أنما قد تااا ح سااالحًا ضاادم، إالَّ أنه في الوق  نفسااه  
ر   ين ااه األميركااان الااذي  بااالغوا في المماااطلااة. كمااا أنااه يحااذ  
الساااااياسااااايي  المااااااريي  م  أنمم إذا اساااااتمروا في أسااااالوبمم 

ع يكتساااااح كل إلااااايء في الح الي فإنمم يماااااجعون نمو وضااااا 
لوا أساااااااااااااالوب  طريقاااه. وين اااه األميركاااان إلى أنمم إذا لم يعاااد  
المماطلة بأساااالوب أفضاااال فإن مااااار سااااتسااااير نحو أثيوبيا  

 أخري.
وال نعتقااد أن األميركااان ال ياادركون هااذم الحقاااسق ألنمااا 
م  العدهيات. وعماااية إساااقا  هيال سااايالساااي كانوا يدركون  

الوضااااااع لانمم عالجوم بأساااااالوب خال م  بععد النظر حقاسق 
وافترضاااااوا أن كل إلااااايء يمك  حله بمجلس عساااااكري تعي     
أنه باه  وال قوة له وأن مماااااااااااااكل أثيوبيا كثيرة. وفي لمحة 
ل أثيوبيا   بار خطف الجنرال مانغستو منمم كل إليء وحوَّ

 إلى جرم يدور في الفلك السوفياتي. وبقية القاة معروفة.
 مانغسااااااااتو    ب يفاجأ األميركان في لحظة  اااااااااعقة وكي ال  

ماري  ال بد م  وقفة  ير التي يقفونما حاليًا مع مار تنقذ  
ماا فعلوم ليس م  النوا   الاذي راه  عليمم، إالَّ إذا كاان الرجال 

 الحريص جدًا على ماير المراهني . 
واألهم م  ذلك كله هو سااااار  ضاااااة الرسيس الساااااادات 

ل م الرسيس الساادات  على الساوفيات ألنمم ماطلوم سانتي ، وحع
وسااااااعة  اااااادرم على مماطلة األميركان التي دخل  ساااااانتما  

 الخامسة.
 1973أكتوبر الذكري الخامساااااااة لحرب  6إن بيننا وبي  

أإلااااااااااامرًا قليلة. وسااااااااااايكون م  الااااااااااااعة جدًا على الرسيس  
السااااااااااااااادات أن تحال هاذم الاذكري وليس في يادم الورقاة التي 

تعامعله السااااياسااااي خالل    تثع  للماااااريي   ااااوابية أساااالوب
 خمس سني .

هم؟ لقد وع دهم ما فيه الافاية. هل سااااااايفر    هل سااااااايعد 
اماااااممم الم يااااد م  األحالم واألمنيااااات؟ لقااااد برهناااا  لمم 
م إلى ما م  إلااااااأنه   التطورات أن األحالم واألمنيات ال تترج 

 أن يرضي توقمم إلى األفضل.
  هااال ساااااااااااااايكرر أمااااممم المقولاااة التي إبتارهاااا ولم يترك

في المئاة م  أوراق  99منااساااااااااااااا اة إالَّ وكرر قولماا وهي إن 
اللء ااة وأوراق الحاال في يااد الواليااات المتحاادة؟ لقااد ساااااااااااااامع 
الماااااااااااااااريون هاااذم المقولاااة ماااا فياااه الافااااياااة وم  حقمم أن 
يتسااااااااااااااااءلوا: ماا دام األمر كاذلاك فلمااذا ال تماارس الوالياات 

مة وراءها. وثداسمًا  المتحدة قدرتما ولماذا يجة أن نساااااااااااااير
في المئة م  المساااااااغولية عما   99حقيقة أسااااااااساااااااية هي أن 

جري لمااااااااااااااار وماا قاد يجري لماا يقع على عااتق الوالياات 



25 

المتحادة. وإذا كاان الاذي جري مقلقاًا و ااااااااااااااء اًا وخطيرًا فاإن 
 الذي قد يجري ربما يكون أمرًا فظيعًا جدًا.

لقاااد أخرجااا  الوالياااات المتحااادة مااااااااااااااار ع  حياااادهاااا 
وار ال تليق بسااااااامعتما وأفقدت ما وإلاااااااجعت ما على ممارساااااااة أد

بعض أساس مساغوليتما القومية. ولقد فعل  كل ذلك وأكثر. 
وهي تتركما اآلن لعا اااااافة، وربما إلعاااااااار. وفي كل يوم 
تأخير لرد الجميل إلى ماااار الساااادات ساااي داد الثم  الذي 

 ستدفعه أميركا.
وتارارًا، إن تعاامال أميركاا مع مااااااااااااااار يعادو كماا لو أناه 

مدروس لمانغساتو  خر على الضافا  األخري لنمر تماجيع 
 النيل.

 1978 )نيسان( أبريل 29 -مجلة "المستقبل". باريس

     

 تحد ات أما  الجامعة الم قولة!
عناادمااا أعنمااااااااااااائاا  الجااامعااة العربيااة كااان الغرض م  وراء 
ل   اإلنمااااااء هو قيام نوا م  الايان العربي الذي م  إلاااااأنه جع 

ويوممااااا لم يك  هناااااك نفط في   الالمااااة مساااااااااااااموعااااة ومغثرة، 
المنطقاة، وكاان الجميع فقراء بنسااااااااااااا اة أو أخري. ولعال إختياار  

 مار كان في الدرجة األولى ألنما أ نى الفقراء. 
ومع الوق  ظمر النفط وإنتمااار، وأ ااا ح  كلمة الدولة 

 أالنفطياة هي المغثرة. وهي الفااعلاة وهي المسااااااااااااااموعاة. وباد
إلى أن بات  تجمعًا  كيان الجامعة يضااااااااااااامر يومًا بعد  خر 

 عربيًا ال تعرسم السياسات فيه بل وال قدرة له على التنفيذ.
وفي حي  إرتضاااااااااااى األمي  العام الساااااااااااابق ععد الخالق 
حسااااااااااااااوناة هاذا الواقع للجاامعاة، فاإن األمي  العاام الاذي تالم 
ونعني به محمود رياض إختار مسالك التطوير م  دون أن 

نة ألوضااااا الجامعة. يدري أنه يتجاوز بذلك نظرة  ير معل  
وتقوم هاااااذم النظرة على أناااااه م   ير الطعيعي أن تاون 
الجااامعااة العربيااة أكثر تطويرًا وتنظيمااًا م  وزارات خااارجيااة  
ل،  بعض الاادول العربيااة، وم   ير الطعيعي أن تاون الف عاا 

ل في إستمرار.  وإنما رد الف ع 
وعملياااااًا، إن تجرباااااة الجاااااامعاااااة العربياااااة في ربع القرن 
األخير على سااعيل المثال لم تا  مضاايئة ومجدية، بل إنما 

خرج تاوينماا ع  مفموم النقااباة أو اإلتحااد النقاابي، مع لم تع 
الفااارق أن في قاادرة النقااابااة أو اإلتحاااد أن يااااااااااااااانعااا حاادثااًا 

ن الجامعة لم تسااااتطع أن تفعل  أ ااااغيرًا أو كعيرًا، في حي  
 إليئًا.

بية وتوجماتما.  ولقد قيل الاثير في إلاااااااااااااأن الجامعة العر 
نما واقعة تح  تأثير الساااااياساااااة الماااااارية. وقيل إقيل مثاًل 

نما م  أجل ذلك فمي جامعة م  أجل مار وليس  إمثاًل 
ناه لو حادث ذات مرة الخروج على إم  أجال العرب. وقيال 

التقليااااد المفروض وتم إختيااااار أمي  عااااام  ير ماااااااااااااااري  
 للجامعة لما كان  حالما ما إنتم  إليه.

اضح أن أمر الجامعة العربية ما كان ليعطر  أو وم  الو 
لياااااااااااا ح بندًا م  بنود معاق ة الرسيس الساااااااااااادات ألنه عقد 
 اااااالحًا منفردًا مع إسااااااراسيل، حتى لو أن مقر الجامعة كان 

 خارج مار.
ر أمر نقاال الجااامعااة العربيااة بجميع   واآلن، وبعاادمااا ت قرَّ

 نما:أجم تما م  القاهرة، هنالك تساؤالن أساسيان في إلأ
: إذا كاااااانااااا  تجرباااااة ربع القرن األخير لم تاااااأت  اولل

مجادياة فايف يمك  أن تاون تجرباة الجاامعاة في السااااااااااااااني  
 مجدية؟ 2000المت قية حتى العام 

 : هل إن قرار النقل كان ال بد منه؟الثاني
وحول التسااااااااؤل األول يمك  القول إن التجربة الساااااااابقة 

أرادتما  عضاااءالدول األللجامعة العربية لم تا  مجدية ألن 
كااذلااك، فمنااالااك ميثاااق لم يااأخااذ بااه أحااد، وهنااالااك دواسر لم 

كما لو  يمااجعما أحد. وظمرت الجامعة في ساانواتما األخيرة
مة مغتمرات، إلااااااااااأنما في ذلك إلااااااااااأن الذي  أنما مجرد منظ   

مون الحفالت.  يعنظ  
ع ميثاق جديد للجامعة تلتقي   وم  أجل ذلك فإن وضااااااااااااا 

ى ضااااارورة التقيد به أمر م  إلاااااأنه أن الدول األعضااااااء عل
يخفف ع  هذم الدول في السااااااعات الااااااء ة ممااااااكل هي 

نمااااااااء قوة عساااااااكرية تابعة  إن أفي  نى عنما، فضااااااااًل ع   
للجامعة إلاااااااااعيمة بعض المااااااااايء بقوات األمم المتحدة، م  
إلاأنه أن يحل الخالفات العربية الطارسة، خااو اًا أن هذم  

ذ طاااابع المجاااابماااة الخالفاااات تتجااادد في إسااااااااااااااتمرار وتاااأخااا 
 العسكرية في أ لة المرات.

وم  المغكد أن قوة عسكرية عربية تقف بي  المتجابمي   
 الاااااااعااااااارب مااااااا  إلاااااااااااااااااااااأناااااااماااااااا أن تاااااااقاااااااطاااااااع الاااااااطااااااارياااااااق  
على قوي تاأتي م  كوباا أو م   يرهاا، ذلاك أن المتجاابمي  
عندما يجدون وسطمم زمالء لمم عربًا ل  يتارفوا بغير ما 

وإلى ذلك فإن مثل هذم تفرضااااااااه مماااااااااعر ال مالة واألخوة. 
القوة تساااعد على التعجيل بعدء الحوار السااياسااي في سااعيل  

 التو ل إلى نتيجة ترضي الجميع.
كذلك يعدو م  الضاااروري جدًا م  أجل جامعة تفيد في  

ناااص،  2000الساااااااااااااااانااايااا  الاااماااتااا اااقاااياااااااة عااالاااى الاااعاااااااام   أن ياااع
ل دولاااة عضااااااااااااااو بو   كثير م  الوضااااااااااااااو ، على عااادم تااادخاااُّ
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 رياااااااًا، في دولاااااااة بعيااااااادة  في الجاااااااامعاااااااة العربياااااااة عسااااااااااااااك
 عا  الاعارب، إذ لاياس ماعاقاواًل أن تاحاااااااارب قاوات عارباياااااااة 
م  أجل دعم نظام  ير عربي، وهذم الحالة عماااااااااااااناها في 
السااتينات وفي الساا عينات، ولقد كان مغلمًا أن األمي  العام 
المسااااااعد العساااااكري للجامعة العربية هو الذي يعطي األمر 

أجال ذلاك فليس معقواًل  باالتادخال أو على األقال يعنفا  ذم. وم 
أن يكون رسيس أركااان الاادولااة التي فيمااا مقر الجااامعااة هو 
األمي  العام المساااااااااعد العسااااااااكري، وإنما م  األفضاااااااال أن 
تاون هنااالااك لجنااة عسااااااااااااااكريااة تناااقش أمر هااذم التاادخالت 

 وتاون لما كلمة الحسم في النماية.
أماااا مكااااتاااة الجاااامعاااة في الخاااارج فمي في حاااد ذاتماااا 

 خطيط وتحتاااااج إلى إعااااادة نظر إلااااااااااااااااااملااااة.  تحتاااااج إلى ت
  مااااااا  فاي ماعاركاااااااة ولاقاااااااد ثاعاااااااع  أن هاااااااذم الاماكااااااااتاااااااة هاع 

الت ماااااااير بالقضاااااااية العربية طوال السااااااانوات الخمس عمااااااارة  
الماضااااية، وم  الممم أالَّ تعم م في التجربة الجديدة للجامعة 
العربية وأن تاون في مساااااااااتوي الواقع المعقَّد الذي تءيمااااااااااه  

 مار الذي كان  تمك  ل داسرة الثقل.األمة في ضوء خروج 
وحول التساااااااااااااااااؤل يمك  القول إن الااادول العربياااة التي 
ل الجامعة م  القاهرة هو إحدي وسااااااااسل  قررت أن يكون نق 
المعااق اة إنطلقا  م  قااعادة مقلقاة ساااااااااااااالفاًا عنادماا ارتاأت أن 
يكون المقر الجااديااد للجااامعااة بلاادًا بعياادًا نسااااااااااااااعيااًا ع  خط  

مسااااتقعاًل لعقد إتفاق مع إسااااراسيل   المواجمة، وليس مضااااطراً 
مثل ذلك اإلتفاق الذي عقدم الرسيس الساادات. وكأنما الذي  
جلسااوا يخططون إلختيار المكان وضااعوا نعاااة أعينمم أن 
له   مقر الجامعة يمك  أن يسااااااااااتقر في تونس في حي  أن نق 
إلى عا مة تممد تطورات مماثلة لتلك التي إلمدت ما مار 

ن يعقدوا مساااااااااتقعاًل مغتمرًا  خر لنقل يعني أن على العرب أ
مقر الجامعة، وهكذا ياااا ح أمر الجامعة  اااء ًا ال تساااتقر  
ل مكانما مرات   على مكان إلأنما في ذلك إلأن سفارة ما تععد  

 كثيرة ت عًا لظرو  زيادة عدد الموظفي  أو وجاهة المكان.
ل الجااامعااة إنمااا  ومعنى هااذم النظرة أن الااذي  قرروا نقاا  

ألمر كوساااااااااااااايلاااة معااااق  اااة قعااال أن ينظروا إلى نظروا إلى ا
 مستقعل هذم المنظمة وإلى الذي يمك  أن تفعله.

وفي أي حااال إن المكااان ليس مممااًا سااااااااااااااواء كااان في  
المغرب أو في الممارق. ولعله م  الضاروري جدًا أن تتعدد  

ات والمغتمرات مساتقعاًل، بحيث ينعقد  اإلجتماعأمكنة إنعقاد 
ضاااااًل ع  أنه م  الضااااروري كل مغتمر في عا اااامة ما، ف

أيضاااااااااااًا أالَّ تنحاااااااااااار المنظمات التابعة للجامعة في مكان 
 واحد وبالتحديد في مقر األمانة العامة.

وقااد يقاااال إنااه ال جاادوي م  الجاااامعاااة العربياااة، ولااذلااك 

فليك  هناك بحث ع   ااااااااااااي  أخري، ولتا  هناك محاولة 
  إستناداً وهذا  حيح    .جدية لجمع العرب في وحدة أو إتحاد

لا  أي  هي الادول التي  ،إلى التجرباة الساااااااااااااااابقاة للجاامعاة
 يمك  أن تلتقي على فارة اإلتحاد أو الوحدة؟

ولعله م  المغلم جدًا للنفس أن تاون جيعوتي  خر دولة 
ما قعل فترة  إنضاااااااامامتنضاااااااام إلى عضااااااااوية الجامعة ويأتي 
جيعوتي أنه  إنضاااااااماموجي ة م  إبتعاد ماااااااار. وإذا اعتع رنا 

ة إلى هوية، فإن إبتعاد ماااار هو وليد التخلص وليد الحاج
م  الموية، ومع الوق  سااايكتماااف كل مااااري أن الجامعة 
على ماا هي علياه م  إرت ااك وتعقيادات كاانا  رم ًا للموياة 

 والتعقيدات أإلد. التي م  دونما سيكون اإلرت اك أكعر
وم  الواضااااااااااااااح أن الاثيري  داخااال إجتمااااعاااات مغتمر 

ذا قرروا تعليق  إمثياااال لمااااا. فمم  بغااااداد كااااانوا في حيرة ال
ل الجامعة م  القاهرة يكون معنى ذلك  عضااااوية مااااار ونق 
أن مااااااار إبتعدت نماسيًا، ومعنام إساااااات عاد حدوث مفاج ت  
مساتقعاًل تااحح فيما ماار مساار الخطوات اإلنفرادية التي 
أقادم عليماا نظاام الرسيس السااااااااااااااادات. وإذا هم لم يفعلوا ذلك 

مون بااااااااااااااوابية ما سااااااااااااالاه الرسيس  يكون معنام أنمم يسااااااااااااال   
 السادات.

وهكذا فإن الرسيس السااادات وضااع الجميع، حتى بعض  
المتعااااطفي  معاااه ضاااااااااااااامناااًا، في موقف محر ج، ولعلاااه في 
التااااااريحات التي  ااااادرت عنه أو العيانات الرسااااامية التي 
ل   أ ااااااااااااادرت ما حكومته كان يساااااااااااااتحث العاملي  م  أجل نق 

اإلقتاااااااااااااااادياة على عادم الجاامعاة على تنفياذ قرار العقوباات 
ل جميع المتحفظي    الت ااطغ. وفي ذلاك ماا م  إلاااااااااااااااأناه جعا 
مسااااتريحي الضاااامير. فمو بدل أن يقول كالمًا ملطَّفًا بعض  
ل الجااامعااة إذا هو عقااد  الماااااااااااااايء، عناادمااا طعرحاا  فارة نقاا 
 اااااااااااااالحاًا مع إسااااااااااااااراسيال، قاال بكثير م  التمكم  فلياأخاذوهاا 

ولوا في معروكااة عليمم . وهو باادل أن يسااااااااااااااااعااد الااذي  حااا
عقوبااات طااارسااة وقااابلااة إلعااادة  إتخاااذ مغتمر بغااداد األخير

النظر، ترك أجم ته الرساااااااااامية تتمم جميع المماااااااااااركي  في 
 ذلك المغتمر.

وي قى أن المااااااااااااااأن الاذي كاان للجاامعاة العربياة هو أنماا 
كان  في ماااااار التي تقود الااااااف العربي. أما وقد تخل   

ل الجاامعاة منماا فاإن الج ر نقا  واب ع  طعيعاة  مااااااااااااااار وت قرَّ
إلاااأن الجامعة مساااتقع اًل يعدو  اااء ًا خااااو اااًا أنما مطال  ة  

 بدور سياسي ضخم وليس بدور فني وتنظيمي.
ي قى أيضااااااااااااًا أنه إذا كان  المأساااااااااااااة العربية كعيرة ألن 
ماااار ابتعدت ع  العرب ولم تعد في جامعتمم فإن مأسااااة  
ماار ساتاون أكعر بكثير. فالجامعة، تارارًا، هي على ر م  
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م لمااا رم  المويااة، وإذا قرروا أن يكون إختااارو  ورهااا الااذيد
الادور مسااااااااااااااتقع اًل أكثر أهمياة فاإن الجاامعاة يمك  أن تاون 
أكثر م  مجرد رم  للموياة. يمك  أن تاون ردًا م  الردود 

 الاثيرة على التماوي العربي.
ولا  المواط  العربي ال يعااادو متفااااساًل. وم  حقاااه أالَّ 

إلى التجربة الماضاااااااااااااية التي كان نادًا إساااااااااااااتيكون متفاساًل، 
إلااعار الجامعة فيما  وإعتاااموا بحعل   جميعًا وال ت فرَّقوا .  
وهااذم اآليااة الاريمااة ال ت ال تنتظر م  يااأخااذ بمااا. وال ت ال 

 المعار المطلوب للجامعة العربية في تجربتما الجديدة.
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 الملف اوم ي الذي ُ فتح فجأ 
أ ااااااااااا ح  المساااااااااااألة نوعًا م  التقليد. والمساااااااااااألة التي 
نقااااااااااااااادهاا هناا هي مسااااااااااااااألاة ماا يرافق الحادياث ع  تغيير  

 الحكومة في مار.

ولقاد درجا  العاادة على أناه في كال مرة يت اياد الحادياث  
تغيير الحكومة الماااااااارية أن يعفتح فجأة ملف  إحتمالحول 

فت ح الملف بمذا الماكل المفاجىء  قضاية أمنية. وواضاح م 
أن المد  هو قط ع الطريق على التغيير على أسااااااااااااااس أن 

 قضية األم  ت قى أهم م  أي قضايا أخري.
منذ أربعة أإلااااااااااامر والحديث في ماااااااااااار ال يتوقف ع  

تغيير الحكومة التي يترأساااااااااااااما ممدو  ساااااااااااااالم. مرة   إحتمال
و  يكون منطل ق الحادياث األزماة الاداسرة باااااااااااااااما  بي  مماد

ساالم والمجموعة اإلقتااادية الحكومية التي يقودها الدكتور 
ععااااد المنعم القيسااااااااااااااوني ناااااسااااة رسيس الوزراء للمااااااااااااااغون 
اإلقتااااااااادية. ومرة أخري يكون منطل ق الحديث الرإلاااااااوات، 
وبعضاااااااااااااامااا مخيف. وأحيااانااًا يكون منطل ق الحااديااث الغالء 
الفاحش حيث زادت أسااااعار بعض الساااالع بنساااا ة مئتي  في 

و عمليات السامسارة التي أ ا ح  ج ءًا أسااسايًا، أو المئة، أ
باألحري رم ًا م  الرموز األسااااااااااساااااااااية لساااااااااياساااااااااة اإلنفتا  

 اإلقتاادي.
وفي األسااااااابيع الماضااااااية حرص ممدو  سااااااالم على أن 

جن اااًا إلى جناااة في جوالت الرسيس   إسااااااااااااااتمراريظمر في 
السااااااااااااادات الداخلية، لاي يقطع الطريق على الحديث الذي 

تغيير حكومتااااه. ولا   إحتمااااال والمتعلق باااا ي داد تمااااااااااااااء اااااً 
 اااحف األح اب األخري وتااااريحات قادتما كان  في كل 

ب على اإلنطفااااء، ترمي  قاااار  مرة تالحظ أن ناااار الحااادياااث تع 

الاثير م  ال يا  الاذي  -كماا يقول المثال الماااااااااااااااسع -عليماا
 يجعلما تلتمة م  جديد.

وإلى ذلك، إن ممدو  ساااااالم وظَّف الااااااحف الماااااارية 
ميااااة أي  األهرام  و األخ ااااار  و الجمموريااااة  وكاااال الرساااااااااااااا 

المجالت األساااااااعوعية في خدمة محا ااااااارة أي حديث حول 
تغيير الحكوماة. ومثال هاذا التوظيف ساااااااااااااامال لعادة  إحتماال

إعت ارات، منما أن ممدو  ساااااااااااااالم هو رسيس الح ب الحاكم 
 الذي ينتمي إليه رؤساء تحرير الاحف والمجالت.

والت ممدو  سالم لمحا رة  ويعدو أنه على ر م كل محا
تغيير الحكومااة فااإن الرسيس  إحتمااالالحااديااث الااداسر حول 

السادات وجد قعل فترة أنه قد  ن األوان للقيام بالتغيير. وقد 
أخاذ الساااااااااااااااادات في اإلعت اار أمورًا كثيرة، منماا أن التغيير  
يمك  أن يمتص الضاااااايق الداخلي الراه  ومنما أن اإلنجاز 

 بعض المااايء وعندما يعم  اإلنجاز الخارجي أ ااا ح باهتاً 
الخارجي ياااااااااا ح اإلهتمام بأمور الداخل مساااااااااألة في  اية 
الضاااااااااااااارورة. وفي ظال الظرو  الراهناة فاإن اإلهتماام باأمور  

أو يعادأ باإجراء تغيير  - كماا درجا  العاادة - الاداخال يكون 
 الحكومة.

وفي الماااااااامري  الماضاااااااايي   ورد اساااااااام حافظ اسااااااااماعيل  
ياادة، ويعاادو أن الرجاال فوتح كمرإلااااااااااااااح لترؤس حكومااة جااد

باألمر فوضاااااااع إلاااااااروطًا كثيرة كي تنساااااااجم مع جديته ومع 
  إسااااااتمرارخطه السااااااياسااااااي. وألنه ال يمك  أن يكون هنالك  

لإلنفتا  على المااااااااااكل الذي هو عليه مع حكومة ترسسااااااااااما  
إلاخااية جدية فقد إنتمى األمر مع حافظ اساماعيل بإنتماء  

يسااااااااااااااتااأنف مممتااه  فترة مفاااتحتااه. وعاااد الرجاال إلى باااريس ل
 كسفير لعالدم لدي فرنسا.

كذلك فوتح في أمر ترؤس الحكومة الممندس ماااطفى  
خلياال على أسااااااااااااااااس أنااه  رسيس  كاال األح اب القاااسمااة في 
ماااااااار. ولم يعاتة لمذم المفاتحة أن تثمر. ووردت اساااااااماء 
حساااااااااااااني م ارك واساااااااااااااماعيل فممي والدكتور محمود فوزي  

ل أنه حتى اسااااام محمد  والدكتور ععد المنعم القيساااااوني. وقي
حسااااااااااااااني  هيكال ورد ل عض الوقا  وأن كتااباات هيكال في 
 ااااااااااااحيفة  األهالي  كان  التمميد الذي ال بد منه م  أجل 

 عودته إلى المسر  السياسي.
وقيل في هذا المااااااااااأن إن الرسيس السااااااااااادات يريد رسيس  
حكومة له تطلعات عربية ودولية وليس كممدو  سااالم الذي 

األسااااااس. قيل أيضاااااًا إن الساااااادات  تطلعاته الماااااارية هي
يسااعى م  أجل تاااحيح مسااار العالقات بي  ماااروبعض  
الدول العربية م  جمة وبي  مااار واإلتحاد السااوفياتي م  
جماة أخري كمادخال إلى عودة مااااااااااااااار إلى الوقو  تحا   
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 مظلة التضام  العربي.
لقد قيل  كل هذم األمور وأ اااااااااا ح الحديث حول تغيير  

األكثر إلاااااااااااااايوعاًا. وفجاأة توقَّف حكوماة ممادو  سااااااااااااااالم هو 
الحديث، وقيل في هذا الماااااااأن إن  اللوبي  الذي ينتمي إليه 
ممدو  سااالم هو الذي إنتااار في النماية. وإرتأي السااادات 

 أن يستمر ممدو  سالم رسيسًا للوزراء.
ويعادو أن أمرًا ماا حادث في األياام القليلاة المااضاااااااااااااياة، ألن  

د. وإزاء ذلك  الحديث حول تغيير حكومة ممدو  ساااااااااااااالم    - تجدَّ
لجاأ ممادو  سااااااااااااااالم إلى ملف أمني م    - وكماا درجا  العاادة 

الملفااااااات الاثيرة التي في حوزتااااااه، وفتحااااااه، وكااااااأنمااااااا يقول 
للمااااااريي  إن األم  يجة أن يساااااتمر في المرت ة األولى وأنا  

 رسيس حكومة األم  التي ال  نى عنما. 
وقضااااااااااية الملف األمني الذي فتحه فجأة ممدو  سااااااااااالم 
قضااااااااااااية الفتة لإلنت ام. بدأت القضااااااااااااية بن أ في  ااااااااااااحيفة  
 األهرام  التي يحظى ممااادو  سااااااااااااااااالم م  قياااادتماااا بعطف  
واهتمام كعيري  ، مفادم أنه تم اكتماااااااااااا   تنظيم ارهابي  في 
ماااااااار هدفه ا تيال بعض المساااااااغولي  المااااااااريي  والقيام 
بعمليات تخرية في العالد، وأن التنظيم يضاااااام فلسااااااطينيي   

وسااااااااويسااااااااريًا. كذلك أفاد الن أ أن نتاسة التحقيق مع  والمانياً 
أفراد التنظيم كمف  ع  إتااالت لمم مع  األلوية الحمراء  

 في ايطاليا.
وفي معرض اإليضااااا  أإلااااار الن أ إلى أن أفراد التنظيم  
ينتمون إلى كوادر على درجااااة عاااااليااااة م  التاااادريااااة، وأن 

إلى ابو الفلسااااااااااطينيي  الممااااااااااتركي  في هذا التنظيم ينتمون 
نضااااااااااااااال الاذي يقود حركاة منمااااااااااااااقاة ع  حركاة  فتح . في 
معرض االيضااااااا  أيضااااااًا ذكر الن أ انه تم العثور في من ل  

 أحد أفراد التنظيم على منمورات و لة ط اعة...
وبالط ع ل  يتوقف الن أ عند هذا الحد، بل إننا سااانسااامع  
الم يد م  التفا ااايل وكلما بمد  إظمار األهوال التي كان 

 أن تممدها مار لو لم يتم اكتما  التنظيم.يمك  
لا  يعدو أن التنظيم المماااااااااااار إليه ليس بمذم الخطورة.  
ط المسااااااااااااألة بكثير م  المدوء على النحو  وهناك م  ي ساااااااااااا  
اآلتي: هناالاك أربعاة م  األلماان الغربيي  جااؤوا إلى القااهرة 
في مطلع الساااااااانة الدراسااااااااية الحالية لدراسااااااااة اللغة العربية.  

حمم لدراسااااااة اللغة واألرب عة م  جامعة برلي  الحرة وقد رإلااااااَّ
العربية في القاهرة رسيس معمد الدراسات العربية واإلسالمية  
في الجامعة السيد إلتيع  الذي سعق له أن عمل في مار 

عمارة سانة مديرًا لمعمد   وته . وذات يوم داهم إحدي  لمدة
 ثة  العوليس المااااااااااري المن ل الذي يساااااااااكنه األربعة وهم ثال 

إلاااااااااااااا اان وفتااة، ثم أفرج ع  الماااااااااااااا اان الثالثاة وأعبقيا  الفتااة 

محتج ة مع  ااااااااااديق لما سااااااااااويسااااااااااري يقيم في القاهرة وله 
عالقات تعاط ية مع اليسار والمقاومة الفلسطينية. بعد ذلك 
ضاااااع  الفتاة في الساااااج  وتم ترحيل المااااا ان األربعة إلى  وع

حمم ل لدراسااة برلي . وهم يسااعون مع رسيس المعمد الذي رإلااَّ
في القااهرة م  أجال أن يعودوا إلسااااااااااااااتئناا  دراسااااااااااااااة اللغة 

 العربية. أما الفتاة فالتحقيق مستمر معما.
وم  خالل هذم الرواية يتعي  لنا أن المساااااااألة بسااااااايطة،  
لا  التحقيق يرك  على عالقاااااااة بي  أفراد التنظيم وبي  
ر مثل هذا األمر خطير،    األلوية الحمراء  في ايطاليا. ونماا 

في منتمى الخطورة، ألن المااااااريي  سااااامعوا بما تفعله  بل و 
جماااعااة  األلويااة الحمراء  في ايطاااليااا وال يرياادون أن يتارر 

 مثل هذا األمر في بلدهم.
والسااااااااغال اآلن هو: هل إن فت ح مثل هذا الملف األمني 
سااااااااااايطوي إلى وق  طويل موضاااااااااااوا تغيير حكومة ممدو  

م  أجل  -سااااااااالم. أم أن الظرو  الراهنة في مااااااااار بات 
 تفرض تغيير الحكومة؟ -  ون النظام م  أية مخاطر

والذي يتابع التطورات المتالحقة في ماااااااااار يالحظ أن 
مماادو  ساااااااااااااااالم يخوض معركااة دفاااا ع  النفس. ويالحظ  
ر األن اء التي تدعم معركته هذم   أيضااااااااااًا أنه يعاثر م  نماااااااااا 
ومنما ما نماااارت ه  األهرام  بمااااكل أبرز في  اااافحتما األولى 

م  أن ممدو  سااااااااااالم   1978أبريل /نيسااااااااااان  24يوم اإلثني  
كتاب يتضاااااااام  انجازات الحكومة خالل عام قرر إ اااااااادار 

ويماااااااااامل الدور الذي قام  به الوزارات والماااااااااااالح   1977
والميئااااااات وأجم ة الحكم المحلي لتحقيق الممااااااااااااااروعااااااات 
اإلساااتثمارية وممااااريع الخدمات، وخااااو اااًا في المجاالت 

ة كاإلسااااااكان والنقل والمرافق والاااااااحة والتعليم سااااااتراتيجياإل
وطلاة رسيس   وجااء في الن اأ:  ... والتموي  واألم  و يرهاا.

الوزراء توزيع هذا الاتاب على جميع قواعد  ح ب مااااااااار  
في المحافظات ليتعر  المواطنون على الجمود التي تعذلما  

 المعة . الحكومة لحل المماكل التي يعاني منما 
وإ ااااااااادار مثل هذا الاتاب جديد في فارته. وواضاااااااااح أنه 

 ممدو  سالم.  ج ء م  معركة التادي التي يخوضما 
تغيير حكومة ممدو  ساااااااااااالم يقودنا   إحتمال والحديث حول  

إلى طر   التساؤل اآلتي: بعد قيام االح اب في مار ما الذي  
يمنع تماااااكيل حكومة ذات طابع استالفي؟ أو، بتسااااامية أخري،  

 حكومة جعمة وطنية تضم ممثلي  ع  جميع األح اب؟ 
حدًا هو فريق  إن الحكومة المااااااااااارية الحالية تمثل فريقًا وا 

الحكم. وقعل أن يقوم  ح ب الوفد  وينتماااااار بمااااااكل ملحو  لم  
تا  حكوماااة ممااادو  سااااااااااااااااالم ممتماااة بااااألح اب األخري أي  
ر. لا  بعد قيام  ح ب الوفد    رة واليسااار المقرَّ المعارضااة المقرَّ
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أسالوبًا ساياسايًا ال قدرة لحكومة لم   إعتمادم وإنتماارم وت ايعد قوته و 
ية الساااااااااياساااااااااية على مواجمته، أ ااااااااا ح  تدخل معترك األالع 

 الوضع مختلفًا وال يخلو م  بعض الاعوبة. 
على مااا هي عليااه اآلن فااإن داسرة  الحااالااة وإذا اساااااااااااااتمرت 

الااااااراا الح بي في ماااااار ساااااتت ايد وسااااايكون هنالك نوا م   
 التسلية السياسية بمقادير األمة. 

ولعل حكومة جعمة وطنية بقيادة الرسيس الساااااااادات نفساااااااه  
كمرحلة أولى، أو بقيادة إلااااااااخاااااااااية محايدة كالدكتور محمود 
 فااااااااااوزي، مااااااااااثاااااااااااًل، هااااااااااي الااااااااااتااااااااااي فااااااااااي قاااااااااادرتاااااااااامااااااااااا  
اآلن وق ف هذم األجواء الساااياساااية السااااسدة في ماااار. حكومة 

 تضم اليميني واليساري. تضم الوفدي و ير الوفدي. 
المعنى، حيث تتولى الساالطة  وفي سااوريا تجربة جيدة بمذا 

 الااااتااااناااافااااياااااااذياااااااة حااااكااااوماااااااة جااااعااااماااااااة وطاااانااااياااااااة تضاااااااااااااااام كااااااال  
 الفرقاء. 

 عاااااادا ذلااااااك ساااااااااااااي قى تناااااااحعر األح اب مساااااااااااااتمرًا وقااااااد  
 يتطور التناااااااحر إلى األساااااااااااااوأ، خااااااااااااااو اااااااااااااااااااًا إذا جرت 
مساااااااااااااتقعاًل إنتخااباات جاديادة وحادثا  فيماا المفااجا ت المتوقعاة..  

 ضة. أي سقو  أكثرية أهل الحكم وفوز أكثرية أهل المعار 
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 الغلطان مائة بالمائة
عناادمااا ياادعو وزير خااارجيااة ال حري  محمااد ب  م ااارك  
إلى إإلاراك اإلتحاد الساوفياتي في عملية ال حث ع  الساالم 
في الماارق األوسااط، فليس معنى ذلك أن ال حري  تدور في 

سااايرته نتيجة ظرو   فلك اإلتحاد السااوفياتي أو مضااطرة لم
 داخلية.

وعنادما يوضاااااااااااااح المااااااااااااايا محماد وجماة نظرم بالقول:  إن  
الواليات المتحدة دولة رسيسية في حل الن اا واإلتحاد السوفياتي  
هو أيضااااااًا دولة رسيسااااااية ومعنية بمذم القضااااااية إلاااااائنا أم أبينا،  
وعلى العرب أن يتعاملوا مع هاتي  الدولتي  بأسااااااااااالوب قومي. 

اد الدور األميركي أو السااااااوفياتي ع  القضااااااية وم   يعتقد بإبع 
هو  لطان مئة في المئة ... عندما يوضااااااااااااح الماااااااااااايا محمد 
المساااااااااألة كما أوضاااااااااحما فإنه ال يفعل أكثر م  قراءة الموقف  

 بعقل ومنطق. 
وواضاااااح م  كالم وزير خارجية ال حري  الذي نعرفه رجل  
دولااة م  نوعيااة ممتااازة أنااه يقول هااذا الاالم لاي تسااااااااااااامعاااه  

ر، أو باألحري كي يسااااامعه الرسيس أنور الساااااادات الذي  ماااااا 

يرفض حتى اآلن التساااااااااااليم بمذم العدهية وهي أنه ال يكفي أن  
ينادي بالساااالم ويسااات عد اإلتحاد الساااوفياتي، وأن زيارة موساااكو 

 كان م  إلأنما أن تفيد أكثر بكثير م  زيارة إسراسيل. 
في    99إن الرسيس الساااااادات يري، ولقد ردد ذلك مرارًا، أن  

المئة م  أوراق اللء ة هي في أيدي الواليات المتحدة. والمااايا  
محمد يقول بالاثير الاثير م  الوضااااااااااو   إن م  يعتقد بإبعاد  
الدور األميركي أو الساوفياتي ع  القضاية هو  لطان مئة في  
المئاة . ولعال المااااااااااااايا محماد باالل ااقاة المعروفاة عناه تفاادي أن  

دور السااااااااااااوفياتي  لطان مئة في  يقول إن الذي يعتقد بإبعاد ال 
المئة كي ال يععتعر كالمه تحديًا فساوي الدور األميركي بالدور 
الساااوفياتي، ولا  المساااألة في  اية الوضاااو ، وهي أنه عندما 
قاال كالماه كاان في ذهناه الادور الساااااااااااااوفيااتي، وكاان في ذهناه 

 أيضًا ما يفعله الرسيس السادات مع السوفيات. 
ورياا أو وزير خاارجياة العراق أو  ولو أن وزير خاارجياة سااااااااااااا 

وزير خااارجيااة اليم  الااديمقراطيااة أو وزير خااارجيااة الج اسر أو  
أمي  الخاارجياة الليعياة قاال هاذا الاالم الاذي قاالاه وزير خاارجياة  

ناا كالماه يتمماااااااااااااى مع الخط الاذي تفرضااااااااااااااه  ال حري ، إلعتعر  
خاااااااااو ااااااااية العالقة الثناسية. لا  الذي يقول هذا الاالم هو  

جياة دولاة تقيم عالقاة متوازناة مع الجميع وتتفمم إلى  وزير خاار 
 أقاى الحدود لء ة األمم في المنطقة. 

وال يمك  القول ولو إفتراضاااااااااااااًا إن ال حري  ت ايد أو تتدخل  
في إلغون مار. على عكس ذلك تمامًا، إنما م  الدول التي  

إلى جانة الرسيس السااااااادات. وهي عندما  إسااااااتمرار وقف  في  
تسااااااااميه إلى إعتماد المنطق في نظرته إلى    تدعوم م  دون أن 

أهمية الدور السااااااوفياتي فإنما تنطلق في ذلك م  ح ر ص على  
 الرسيس السادات وليس م ايدة عليه. 

إن المااااايا محمد ب  م ارك مع حل سااااالمي ألزمة المااااارق 
األوسااااط. والرسيس السااااادات يسااااعى كثيرًا جدًا م  أجل تحقيق  

ا محمد يدرك تمامًا أنه ل   هذا الحل. ولا  الفرق هو أن المي 
يكون هناااالاااك حااال م  دون اإلتحااااد الساااااااااااااوفيااااتي، والرسيس  
السااااادات يعر  ضاااامنًا ذلك لانه ال ياااااحح مسااااار العالقات 

 مع السوفيات. 
أما لماذا ال ياااحح الرسيس السااادات المسااار، فتلك قاااة  

يعر  ال  أخري، ال نماااااااااااااك في أن المااااااااااااايا محمد ب  م ارك 
خفاااياااهااا وخ اااياااهااا. ولانااه على ر م ذلااك يقول   لطااان مئااة  
بالمئة م   يعتقد بإبعاد الدور السااوفياتي ع  القضااية . وهو رد  

في    99نسااااااعوي، على الذي ، أو باألحري، على الذي يري أن  
 المئة م  أوراق الحل في يد الواليات المتحدة فقط ال  ير. 

   1978مايو )أيار(    6  - مجلة "المستقبل". باريس 

       



30 

 تساؤالت حول أمور رئاسية 
إذا كان  الاااحافة المااارية ال تاتة حتى اآلن اساام الناسة  
األول لرسيس الجممورية في السااااااااودان بمااااااااكل  ااااااااحيح، فايف  

التاامل بي  مااااار والسااااودان أن تتوا اااال وتعحقق  يمك  لمساااايرة  
المااد . وهااذا ال يعني أن الااذي يحول دون تحقيق التااااماال هو  
كتابة اإلساااام خطأ. ولا  هذا الجمل في كتابة اساااام الرجل الثاني  
ر أن اء عنه في الاااحافة المااارية   في النظام السااوداني عند نماا 

د للناسة األول  الف  لإلنت ام. وبي  الحي  واآلخر هناك اساااام جدي 
للرسيس الساوداني. وأحدث األساماء الخطأ هو  ععد الجاسام محمد  
إبراهيم  بداًل م  أبو القاساااااااااام محمد إبراهيم. ونمااااااااااير هنا إلى أنه  
ليس في الساااودان على اإلطالق كما نرجح م   يسااامي إبنه  ععد  
الجاساام . وهو أمر م  الطعيعي أن يعرفه الماااري الساااعي إلى  

 سوداني. التاامل مع ال 
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 هل بدأ العد العكسي للطموح  
 السوفياتي في الخليج؟

م  المغكاااد أن معظم حكاااام دول العاااالم الثاااالاااث  ير  
عقوا وهم يتعلغون م   المنتميااة إلى الخط اليسااااااااااااااااري  ااااااااااااااع
مسااااااااتماااااااااريمم ما حدث في افغانسااااااااتان، وكيف أن الح ب 

ل خالل اإلااااااااامر قليلة م  ح ب مطار د إلى المااااااااايوعي تحوَّ 
 ح ب يجلس على قمة السلطة.

وم  المغكد أيضًا أن أكثرية الدول العربية التي وضع  
نفساااااما في موضاااااع المتعارك مع اإلتحاد الساااااوفياتي ذعهل  
مماااا حااادث، وكاااان رد الفعااال األول لحكاااام هاااذم الااادول هو 

لعسااكرية اإلسااتفسااار م  القادة العسااكريي  وم  المخابرات ا
والمدنية ع  حقيقة الوضاااااع داخل أسااااالحة الجيش وعما إذا 
كاانا  هناالاك جيوب يسااااااااااااااارياة، وع  حقيقاة الوضااااااااااااااع بي   

 التنظيمات اليسارية الخفي منما والمعل  .
وم  المغكد أيضاًا وأيضاًا أن هنالك رقابة وعضاع  على 
ال عض واساااااماء أعدرج  في لواسح الذي  يجة الحذر منمم.  

 اطًا باتوا مرإلااحي  للتسااريح أو للنقل إلى كما أن هنالك ضاا 
 مواقع أخري  ير التي يمغلونما.

وليس مسات ع دًا اإلفتراض أن نوعًا م  التنسايق والتمااور 
وت ااااادعل المعلومااااات باااادأ على الفور بي  أجم ة األم  في 
الاادول العربيااة المتجااانساااااااااااااااة التي تجمعمااا العااداوة الحقيقيااة 

 لإلتحاد السوفياتي وللميوعية.
كذلك ليس مسااااااااااااات ع داًعلى اإلطالق اإلفتراض أن رجال 
المخااابرات األميركيااة نعع  موا وأععطوا أفاااارًا معيَّنااة. وقااد يكون 

 حدث ما هو أبعد م  ذلك بكثير.
فالذي حدث في أفغانساااتان ليس بسااايطًا على اإلطالق.  

 ،ومسااااااارعة اإلتحاد السااااااوفياتي إلى اإلعترا ، وعلى الفور
اثير. يعني على ساعيل المثال ال الحاار بإنقالبيي  يعني ال

أن اإلتحاد السااااااااااااوفياتي على إسااااااااااااتعداد ألن يقاتل بالجنود 
الاوبيي  ط عااااًا، إذا حاااادث نوا م  الوه  في  اااااااااااااافو   
اإلنقالبيي ، أو إذا حدث  محاوالت حاااااااااااااار يمينية بمد   

 ضر ب اإلنقالبيي .
ر ماااهي افغااانسااااااااااااااتااان بعياادة ع  العااالم العربي...   وبقااد 

ر  نفسااااااااه تعدو المسااااااااألة متعلقة بما يحدث في المنطقة  بالقد 
العربية. وهكذا تعدو افغانسااااتان كما لو أنما الدولة المتاخمة 

 لحدود  خر دولة م  دول العالم العربي.
ناا أن  ااااااااااااااحاافاة األنظماة العربياة القلقاة مماا  ولقاد الحظ 
حدث في أفغانساااااتان عالج  األمر بمااااايء م  التعتيم، أو 

إلنقالب نعماارت في أضاايق الحدود وفي باألحري إن أخ ار ا
أقل المجاالت وفي أكثر األمكنة تواضاعًا، في حي  أن هذم 
الاااااااحف سااااااتاون جاه ة إلبراز أخ ار التغيير الذي تتمنى  
حدوثه في افغانساااااااااتان. والتغيير الذي تتمنام  اااااااااحف هذم  
األنظمة هو حدوث إنقالب يميني يلغي اإلنقالب اليساااري.  

عدو طعيءية ومنساااااجمة مع منطق هذم  ومثل هذم المعالجة ت
األنظمة وتوجماتما الساااااياساااااية. وتعدو منساااااجمة أيضاااااًا مع 
هواجس هذم األنظمة، بل وخوفما وقلقما، وإحساااااااسااااااما بأن 
األمر سي داد إلأنًا، ومع ازدياد المأن سيكون هنالك خطر،  

 بل وإذا جاز التععير مخاطر.
وبكثير م  الت ساااااااااااااايط يمك  تلمُّس إحساااااااااااااااااس بعض  

ظماة العربياة المنتمياة إلى العاالم الثاالاث باالخو  والقلق، األن
 م  خالل المالحظات اآلتية:

إن افغانستان دولة مسلمة واإلسالم فيما له جذورم.  ألاًل:  
إلى أن الح ب المااااااايوعي يحكم دولة الحالة  وعندما تاااااااال 

مساااااااااااالمة فمعنى ذلك سااااااااااااقو  نظرية إسااااااااااااتحالة و ااااااااااااول 
ة متدينة. وم  قعل المااااااااايوعيي  إلى الحكم في دولة مسااااااااالم

جرت محاولة إلساااااااقا  هذم النظرية عندما قام المااااااايوعيون 
العسااااااكريون في السااااااودان بمغازرة م  الماااااايوعيي  المدنيي  

بمحااولاة إنقالبياة لم يعاتاة لماا ال قااء أكثر  1971وذلاك عاام 
ساااااااااااعة. ويعدو أن إنقالبيي افغانسااااااااااتان وم  يقف   72م  

وراءهم، أي موساااااااااااااكو، إساااااااااااااتفادوا م  الثغرات التي رافق   
محاولة إنقالب هاإلام العطا في الساودان، وتمثل  اإلساتفادة  
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بأن اإلنقالبيي  في افغانسااتان إعتمدوا التخطيط أكثر وكانوا 
ولم كلمم داخل العالد ووجَّموا منذ العداية الضااااربة القاضااااية 

ا العنف، بااااال إختاااااارو يعلنوهاااااا مااااااركسااااااااااااااياااااة على الفور. و 
لقطع الطريق على أيااة محاااوالت  ،والتااااااااااااااا يااات الاادمويااة

مضاااادة. كما أن موساااكو نفساااما إساااتفادت هي األخري م  
ثغرات رافق  المحاولة السااااودانية واجمضااااتما، فلم تااااام   
على ما حدث في كابول )عا اااااامة افغانسااااااتان( كما فعل  

نما ساااااااااارع  وإعترف  إاولة الساااااااااودانية، و عندما بدأت المح
وأيدت، واضعة العالم كله أمام األمر الواقع، قاطعة الطريق  
على أي محاوالت مضاااااااااادة، وقد تاون قعل اعالن تأييدها،  
أرسااااااااااال  إلى كابول بضاااااااااااع طاسرات م  الخعراء والمقاتلي  
الذي  كانوا في األ ااااااااال جاه ي  لإلنطالق مثل  اااااااااواريا  

ولة اإلنقالبية ليسا  وليدة الاادفة وإنما الفضااء، ألن المحا
هنالك إعداد مساعق لما وهي المساغولة ع  هذا اإلعداد، أو 
المساااااااتماااااااارة له. كذلك قد تاون هنالك بضاااااااع طاسرات تقعل  
أعادادًا م  الاوبيي  و اااااااااااااالا  إلى كاابول لمجرد أن بااتا   

إلى تجربة  إسااااااااااااتنادًا األمور تميل لمااااااااااااالحة اإلنقالبيي . و 
لما تجربة انغوال فإن الاوبيي  سااااااايثع  تون اقدام أثيوبيا وم   ق ع 

 م  تاون أقدامه ضءيفة أو ضامرة بعض الميء.
م  الطعيعي أن تعاااادأ في أي لحظااااة حمالت  ثةةةانيةةةًا: 

الاالم ع  الوضااااع في افغانسااااتان م  جانة الدول العربية  
التي أإلااارنا إليما، أي التي هي موضاااوعة تاااانيفًا في خانة  

وعية. وم  الطعيعي أيضاًا أن يكون المعساكر المعادي للماي
محور الحمالت الاالمياة الخطر الاذي تمثلاه المااركسااااااااااااااياة 
على اإلساااااااااالم. وفي حقاسة جماعات المخابرات األميركية  
المنتمااارة في بعض دول العالم العربي وم  الماااعارات التي 
يمك  إطالقمااا، الاثير. وهغالء يتقنون اسااااااااااااااااليااة محاااربااة  

ر اااااامم على اإلسااااااالم، وإنما الماااااايوعية ليس م  منطلق ح  
 ألس اب كثيرة أ  ح  معروفة.

ل إلااااااااااااااناا  هااذم األنظمااة حمالت على الحكااام  وم   قعاا 
الماركساااااااايي  في أثيوبيا وفي انغوال، ومع ذلك تارَّس األمر 
الواقع وأ ااااااااااااا ح حاكم مثل مانغساااااااااااااتو قويًا جدًا في بالدم،  

وهاذا ضااااااااااااااروري أن يعرفاه معظم حكاام األنظماة   -ويحظى
بتأييد حقيقي م  جانة المسااااالمي  في أثيوبيا. وال  -العربية

نعني بمغالء مساااااااالمي اريتريا. و ااااااااحيح أن تأييد مساااااااالمي  
أثيوبيا للنظام الماركسااااااااااي في اديس ابابا له حيثيات وجيمة  
ذات طاابع ديني سااااااااااااااع اه أساااااااااااااالوب التعاامال الاذي إعتمادتا ه  

 م  الانيساااة ايام هيال سااايالساااي، إالَّ أن التأييد أحدث نوعاً 
 التغيير الجذري في معادالت كثيرة.

إن إفغانساااااااااااتان جارة إيران، وإيران التي هي جارة  ثالثًا: 

اإلتحاد السااااااااااااوفياتي وممثلة القوة األميركية في المنطقة لما 
أطماااا في منطقااة الخلية العربي. ومنااذ زم  طوياال يحلم  
الساااااااوفيات بدور يمارساااااااونه في هذم المنطقة التي خطط   

ميركية إلمكان القيام بعمليات إن ال فيما إذا العسااااااااااااااكرية األ
حدث أن ت ايدت رقعاة الخطر السااااااااااااااوفيااتي، أو على األقل 
ت اياادت رقعااة حجم الطمو  السااااااااااااااوفياااتي. وفي إيران وجود 

 ماركسي أساسي.
والمعرو  ع  الساااوفيات أنمم يعملون في ضاااوء خطط  
بعيدة المدي، أي بمعنى  خر، إنمم بدأوا التخطيط بالنسااااا ة  

ى الخلية لمجرد أن أ اااااااااااااا ح للخلية إلااااااااااااااااأن. وخااارطااة  إل
التخطيط ليس  لسنة أو سنتي ، وإنما قد تاون لعمر سني   

 على األقل.
وهكذا قد تاون العملية اإلنقالبية في افغانساااااااااااااتان ج ءًا  
نا بعد   م  هذا المخطَّط ال عيد المدي، خااااو اااًا إذا اكتماااف 

تااااة لإلنقالبيي  الماااااركساااااااااااااايي  أن  -ساااااااااااااانتي  في حااااال كع
أن افغانساتان أ ا ح  دولة لما إلاأنما العساكري  - يساتقروا

ة السااااااوفيات تحقيق ذلك في ساااااانتي   إسااااااتطاعالاعير. وفي 
افغانساااتان  ضااام  خطة تساااليح وتدرية قاساااية، وأن هذم ال

قاادرة على أن تلعاة في بعض الادول العربياة واإلسااااااااااااااالمياة  
 الدور التي تلء ه كوبا منذ بعض الوق .

وعماًل بساااااااااياساااااااااة ذكية    -اإلفتراضإننا م  باب رابعًا: 
ذا في اإلعت ار المماااعر والظرو   وإسااتفادة م  ثغرات وأخ 

نعتقد   -ية في المنطقة العربية والمنطقة اإلسااالميةاإلجتماع
أن اإلنقالبيي  الماركساايي  في افغانسااتان ساايعظمرون الم يد 
م  التادي ، ول  يعط   قوا المااركسااااااااااااااياة بحاذافيرهاا وهاذا تاتياك  

ة معيَّنة. وبمعنى أكثر وضااااوحًا  إسااااتراتيجيتحقيق يسااااتمد  
سااااااااااااااي ظمرون بمظااااااهر المالسااااااة لقطع الطريق على م   

مم  الماااياطي  الحمر . وم  باب اإلفتراض أيضاااًا نسااايعتعرو 
ي ل ر ا إنط ااااا في اإلجتمااااعساااااااااااااايكث  فون مجاااال اإلهتماااام 

ي، اإلجتماعأذهان الناس بأن الممم هو تحسااااااااي  الوضااااااااع  
كاذلاك عادم اإلنمااااااااااااااغاال باالموياات  وليس أي إلاااااااااااااايء  خر،

ي الفظيع وسااااوء اإلجتماعالسااااياسااااية. وبالنظر إلى التخلف  
اإلقتااااااااادية في افغانساااااااتان والتي هي م  مساااااااتوي  الحالة  
اإلقتاااااااااااادية الساااااااااااسدة في مااااااااااار، فإن أي إهتمام الحالة  

ي م  إلااااأنه أن يع ز كثيرًا، بل اإلجتماعبتحسااااي  الوضااااع  
 الحاكم.وكثيرًا جدًا مكانة 

: اآلن، وبعدما و اال الماايوعيون إلى الحكم في  خامسةاً 
افغانسااااااااااتان، فإن هذا العلد ساااااااااايحلو كثيرًا في عيون العرب 
الذي  يخوضاااون حربًا حقيقية ضاااد المااايوعية. واإلساااتحالء  
ل، لم يمتم أحااااااد  هنااااااا يااااااأتي بمعنى اإلهتمااااااام. وم   قعاااااا 
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اليوم   بأفغانستان ويساعدها. وبالمال الذي سيعنفق ابتداء م 
على محاربة النظام الماركساااي الجديد، كان يمك  مسااااعدة  

ية  اإلجتماعافغانسااااااتان على مواجمة ظروفما اإلقتاااااااادية و 
 ال الغة الاعوبة. ولا ...

وإلى ذلك، إن و اااااول الح ب المااااايوعي إلى الحكم في 
أفغانسااااااااااتان ساااااااااايعحدث حالة إرباك في معظم الدول العربية  

المااااااااااااايوعية في هذم الدول واإلساااااااااااااالمية، حيث أن الخاليا 
ع أفضاال، وساايت ايد طموحما   سااتنمااط وسااتعتعر أنما في وضاا 
وتت ايد قناعاتما في إمكانية الو ااااااااول إلى الحكم واإلعتماد 
على اإلتحاد الساااااوفياتي في ذلك. وسااااايحدث ع  قااااااد أو 
ع   ير قاد أن بعض الممارسات الحديدية ستعستأنف أو 

ز على أساس أنما لم تتوقف ذ تعع َّ ات يوم، في هذم الدول س 
 على نحو ما حدث في افغانستان.

قعال أياام قليلاة م  العملياة اإلنقالبياة كاان  سةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةًا: 
ام اإلنقالبيون،    الرسيس محمااااد داوود خااااان، الااااذي  اااااااااااااافااااَّ
 في زياااااارة رساااااااااااااامياااااة إلى مااااااااااااااار أعل  خاللماااااا تاااااأييااااادم  

ب يااارتااه إلى تمثَّلااا   لم اااادرة الرسيس أنور السااااااااااااااااادات التي
ناا  تلااك  لطااة تاتيكيااة منااه ألن الظرو  إسااااااااااااااراسياال. وكااا

 الساااااااااااااااسدة ليساااااااااااااا  ظرو  تأيياد م اادرة، فضاااااااااااااااًل ع  أنه  
 بذلك وضااااااااااع نفسااااااااااه في موضااااااااااع المحسااااااااااوب على فريق  
 دون  خر. وكاااااااأنماااااااا هاااااااذا التاااااااأيياااااااد م  جاااااااان اااااااه كاااااااان 
بمثااااباااة كلماااة الساااااااااااااار التي تععطى عاااادة لتنفياااذ العملياااات 

 اإلنقالبية.
ود خاان يعل  وليس واضااااااااااااااحاًا ماا الاذي جعال محماد داو 

تأييدم لم ادرة الرسيس السااااادات. هذا مع األخذ في اإلعت ار 
أن ذلك ليس هو الساااااااااعة الموجة لضاااااااااربه تلك الضاااااااااربة 
الدراماتيكية. ولا  م  المغكد أن كثيري  ساااايرون بعد الذي 
حدث أنه ال موجة إلعالن مثل هذا التأييد، أو على األقل 

 اآلخر.ال موجة لإلكثار م  تردادم بي  الحي  و 
إن الذي حدث في افغانساااتان يساااتوجة إلااايئًا، ولو  سةةابعًا: 

قلياًل جدًا، م  إعادة النظر في أسااااااااااالوب تعامعل عدد م  الدول  
اإلساااااااااااالمية والعربية مع اإلتحاد الساااااااااااوفياتي. فليس معقواًل أن  
يساااااااااتمر هذا العداء م  جانة هذم الدول لإلتحاد الساااااااااوفياتي.  

مع األخذ في اإلعت ار أن   وليس أفضااال م  التعامل معه بحياد 
ي   لحل ممااكل العالم،  إلاأنه ليس بسايطًا وأنه إلاريك في أي  ا 

 وبالذات ممكلة المرق األوسط. 
والتن ه ضااااروري جدًا، بعد الذي حدث في أفغانسااااتان، ألنه  
قد يكون هنالك تخطيط م  أجل تحقيق ظاهرة جديدة في العالم  

تمااا ه في بعض اإلساااالمي وهي ظاهرة  المااايوعية اإلساااالمية  
أوجمما  المااايوعية األوروبية . وإمكانية حدوث إنقالب ماركساااي  

في دولة إسالمية مثل أفغانستان يعدو بمكل واضح جدًا كما لو  
أنه إختراق أولي لدولة إساالمية، أو تجربة أعولى للظاهرة الممك   
تحقيقما وتنماااااااايطما وهي ظاهرة  الماااااااايوعية اإلسااااااااالمية .. أي  

ي  وتمارسااااه وقد تمااااجعه ويكفيما في المقابل إلاااايوعية تحترم الد 
 أن يكون التوجه ماركسيًا على الاعيد السياسي. 

م  ذلك ناااال إلى أن ما حدث في كابول يعدو كما لو أنه  
حااادث ليسااااااااااااامعاااه الاااذي  في المنطقاااة العربياااة م  المحيط إلى  

ل الحدوث هنا بمد  التخويف والترهية.   الخلية. وربما ف ع 
حادث في كاابول قاد يكون الخطوة األولى  وتارارًا، إن الاذي 

التي تم تنفيذها م  رحلة الطمو  السااااااااوفياتي في منطقة الخلية  
العربي التي تمااااامد تفاعالت ذات دالالت والتي ما زال  بعض 
اماراتما تخوض مماااااكل  ااااغيرة، م  دون أن يكون هنالك أي  
تن اُّه إلى نوا الااااااااااااااراا الادولي الاذي سااااااااااااايادور على رماال تلاك  

 ات. اإلمار 
وليس بالضرورة أن تاون هذم الرحلة م  النوا الذي ينطعق  
نا سماعه وهو أن رحلة األلف ميل   عليما المثل المععي الذي أل ف 
تعادأ باالميال األول. وقاد تاون عملياة العاد العكساااااااااااااي بادأت ول   

 تستغرق الرحلة كل هذا الطول. 
والقول بأن افغانسااااااااااتان بعيدة لم يعد قاسمًا. فمي على حدود 

يران، وإيران لمااا اطماااا في الخلية العربي. والخلية اآلن ليس  إ 
ثاسرًا إلاأنه في ذلك إلاأن المحيط الذي ليس هادرًا. ولا  اإلثني  

 يءيمان حالة بالغة التعقيد م  التفاعالت. 
ر وما يقال  وي قى إننا نقول ذلك معتمدي  على ما أعذيع ونعمااا 

ب األفغانساتاني  في بعض األوساا  ع  الموية الساياساية لإلنقال 
ل... وحاال محلااه نور محمااد طرقي  حيااث محمااد داوود خااان قعتاا 
على رأس مجلس عسااااااااكري ثوري  يحكم  جممورية افغانسااااااااتان  
الديمقراطية . وفي اساااااام اإلنقالبي الماركسااااااي نور محمد طرقي 
دالالت كثيرة. وساااااااايكون امرًا الفتا جدًا أن يقال إن افغانسااااااااتان  

ها هو  نور محمد ... كأنما أ اااااا ح  ماركسااااااية وإن الذي يقود 
 االسم مدروس بنس ة در س طريقة تنفيذ اإلنقالب نفسه. 

ي قى أيضاًا إن توقي  تنفيذ اإلنقالب اليسااري في افغانساتان  
مسااألة م  الضااروري أخذ ها في اإلعت ار، خاااو ااًا بعد الذي  
يتردد بأن اإلتحاد الساااااااااااوفياتي أعطى اإلإلاااااااااااارة لتنفيذ اإلنقالب  

الرسيس محماد داوود خاان إبتعاد كثيرًا ع  الخط  بعادماا بلغاه أن 
المتفاه م عليه في السااااابق وإقترب كثيرًا م  الخط الذي ال يمك   
أن يسااااامح للساااااوفيات باإلقتراب منه وهو خط الدخول مع إيران  
في حلف عسااااااااااكري ضااااااااااد اإلتحاد السااااااااااوفياتي ترعام الواليات 

 المتحدة. 
ساااايترك   وثمة تساااااؤل أساااااسااااي: هل إن اإلتحاد السااااوفياتي 

النظام اليساااااااااااري في أفغانسااااااااااتان م  دون حماية علنية، أم أن  
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المسغولي  في الارملي  عاكفون منذ بعض الوق  على  يا ة 
معاااهاادة للااااااااااااااااداقااة والتعاااون ل  تاون في أي حااال م  نوا  
المعاهدة التي عقدوها مع ماااااااار؟ وألن افغانساااااااتان جارة فليس 

نماها الرسيس الساادات م  السامل إنماء المعاهدة بالطريقة التي أ 
 ال عيد قل ًا وجغرافية وايديولوجية ع  اإلتحاد السوفياتي. 

إن أمورًا كثيرة ساااااااااااااتتاماااااااااااااف مع كال يوم ينقضاااااااااااااي على  
 افغانستان المسلمة اليسارية. 
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 كارتر اإلسرائ لي لكارتر العربي 
يقول للعرب الاالم الاااذي درج الرسيس كاااارتر على أن 

يرضاايمم وعلى أن يقول لإلسااراسيليي  الاالم الذي يرضاايمم،  
وأ اااااااا حنا بعد كل مرة يقول فيما الرسيس كارتر كالمًا جيدًا 
في حق العرب ننتظر الاالم الذي يقوله في حق إسااااااااااراسيل  

 لاي ال يجعل معادلته الاالمية تمت .
نا الاالم الذي قاله كارتر و  إعتعرم العرب ولو أننا حاااااااار 

م  نوا الاالم الذي يرضااااااي لوجدنام كثيرًا جدًا. وألنه كثير  
فاإناه لم يخرج ع  كوناه كالماًا في كالم. ومع أناه كالم في 
كالم فاااااإن بعض الحكاااااام العرب، وباااااالاااااذات الرسيس أنور 
الساااااااااادات إعتعرم إنجازًا عظيمًا ونساااااااااة عليه المواقف وبنى  

 عليه األحالم.
ال يمكنه أن يعاااااااااااااادر بيانًا ينفي   وألن الرسيس األميركي

فيه إعتقاد السااااااادات واسااااااتنتاجاته، وال أن يطلة م  مكت ه  
إ اااااااااادار توضاااااااااايحات تفيد بأن ما إعتعرم السااااااااااادات موقفًا 
أميركيًا لمااالحة العرب ضااد إسااراسيل ليس  ااحيحًا تمامًا،  
فإنه كان ينتم  الفر اااة المناسااا ة ويقول كالمًا يتضااام  ما 

ي والتوضاااااااااااااايح. هاااذا مع األخاااذ في فياااه الافااااياااة م  النف
اإلعت ار أن كالم كارتر الذي يقوله لتساااااامعه إسااااااراسيل كان 
كالمًا فيه الحد األقاااى م  الااادق والعاطفة في حي  أن 
الاالم الذي قاله ليسمعه العرب كان كالمًا فيه الحد األدنى 
م  الااااااااااااااااادق والعاااطفااة والحااد األقاااااااااااااااى م  المجاااملااة 

 والمسايرة.
ساااااااة الاالمي  ، وهي جديدة إلى حد ما،  تاون ساااااااياربما 

بالنساااااااااااا ة لرسيس الواليات المتحدة، معنية على أساااااااااااااس أن 
الرسيس كارتر يحلم بدور تاريخي بعدما ساااااا قه أسااااااالفه إلى 

 ممارسة معظم األدوار التاريخية.
وقد يغالط بعض الحكام العرب أنفسااامم إذا هم اساااتمروا  

يمك  االعتمااد  بعاد الموقف األميركي األخير مقتنعي  باأناه
على الوالياات المتحادة دون  يرهاا م  أجال حال ممااااااااااااااكلاة 
المارق األوساط بالماكل الذي يرضاي الممااعر العربية. وإذا 
جاز التععير فإن هذا الموقف مسح كل اآلمال وكل األحالم 
وكل اإلعتقادات الساااااااسدة عند ال عض، وأي تعلُّق بعد اآلن 

لولما، ساااااااايكون تعلُّق  بالواليات المتحدة، وأي اعتماد على ح
الفاااقااد قاادرتااه على إعااادة النظر في موقفااه وفي أساااااااااااااالوب 

 له.تعامع 
ولقد كنا نتوقع بعد التااريح األخير لاارتر في  احيفة  
 نيويورك تاايمس  وخال ااااااااااااااتاه  إنني لم أؤياد قط قياام دولاة 
فلساطينية كما إنني ال أزال على موقفي هذا وليس في نيتي  

نتخل ع  إسااااااااااااااراسيل حي  قطع   تعديل هذا الموقف. إننا لم
ول  نفعال هاذا اآلن ... كناا نتوقع  1973العرب نفطمم عاام 

بعد هذا التااااااااريح أن يتجاوز رد الفعل المااااااااري اللياقات 
التي إعتمدها، فليس كافيًا على اإلطالق أن يكون رد الفعل 
ع ارة ع   إبداء القلق ال ال   أمام السااااااااافير األميركي. ولقد 

س السااادات فر ااة ليقول كالمًا أساااساايًا في كان  أمام الرسي
خطااابااه الااذي ألقااام لمناااساااااااااااااا ااة عيااد العمااال، ع  الموقف 
األميركي الفظ، لانه إنممك في تااااااوير محاسااااا  م ادرته،  

م إلعادة العالقات مع دول الامود والتادي إستعدادمعديًا 
إلااااااار  أن تعوق ف هذم الدول حمالتما ضاااااااد الم ادرة، وكأنما 

  ماااااار وهذم الدول لوال الم ادرة التي ما هنالك ممااااااكل بي
 زال يتمسك بما على ر م ما فعلت ه بمار وباألمة العربية.

وبداًل م  أن يكون الخطاب مناساااا ة لحركة تاااااحيحية  
في الخط الساااياساااي الخارجي فإنه طالة بحركة تااااحيحية  
في حكومة ممدو  ساالم متناسايًا أن ممااكل الداخل أسااساما 

رجي الذي إنتمجه م  معاداة اإلتحاد الخط الساااااااياساااااااي الخا
السااااااااااااااوفياتي إلى م ايعة الواليات المتحدة إلى الم ادرة التي 
جاااااااء الموقف األميركي األخير يلقي فوقمااااااا الم يااااااد م  

الااذي يقود العالد نحو الم يااد م   اإلنفتااا الرمااال، مرورًا باا 
 التعقيدات.

إن مماااااكل الداخل مرت طة بالخط السااااياسااااي الخارجي. 
ون تاااااااااااااااحيح الخط الخاااااارجي ل  تاون هناااااالاااااك وم  د

إ ااااااااالحات في الداخل. ونعتقد أنه  ن األوان لوقف بعض  
الاالم الاذي يقولاه الرسيس السااااااااااااااادات عنادماا يوجاه ال عض 
النقد إلى الم ادرة التي قام بما وتمثل  ب يارته إلى إساراسيل.  
ونالحظ أن الء ارة التي يحرص الرسيس السااااااااادات على أن 

ه فيما النقد إلى م ادرته أنه ل  يقعل  يرددها في ك ل مرة يوجَّ
م التضاااااحيات الغالية   أن يعماااااتم الماااااعة المااااااري الذي قدَّ
وواجه الماااعة اإلقتااادية في حي  يءيش بعض العرب 
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في رخاء . وال نعتقد أن أحدًا يماااااتم الماااااعة المااااااري، إالَّ 
ه إلى م اادرتاه هو  أن الرسيس السااااااااااااااادات يعتعر أي نقاد يوجاَّ

 مة للمعة الماري.إلتي
وإذا كاانا  تاااااااااااااااريحاات الرسيس كاارتر في  ااااااااااااااحيفاة  
 نيويورك تايمس  ال تافي لاي ياااااااااحح الرسيس السااااااااادات 
مساااار خطه الساااياساااي الخارجي، فإن كلمة كارتر في اليوم 
التالي خالل االحتفال الذي أقيم بحضااااااااااور بيغ  لمناساااااااااا ة  

س  الاذكري الثالثي  لقياام إسااااااااااااااراسيال، كاافياة لاي يعياد الرسي
النظر جاذرياًا في  - إذا كاان قاادرًا على ذلاك - الساااااااااااااااادات

موضااااااااااااااوا م ااايعتااه للواليااات المتحاادة. وهااذم الالمااة تااعذك  رنااا  
بمواقف كارتر المرإلااااااااااح لمناااااااااااة رسيس الواليات المتحدة  
التي أحادثا  في حيناه بعض القلق، والتي بسااااااااااااااععماا تمنا   
الساااااايدة جيمان السااااااادات وكان  في زيارة لليابان، أن يفوز  
فورد وليس كاارتر في إنتخااباات الرسااسااااااااااااااة األميركياة. وفي 
حينه كان هد  المرإلح جيمي كارتر م  وراء التاريحات  
الاثيرة المغيادة إلسااااااااااااااراسيال هو تاأمي  الفوز. أماا اليوم فاإن 
كلمة الرسيس كارتر أمام بيغ  وتاريحاته تعدو كما لو أنما 

 .الفاتورة التي تعدفع سلفًا م  أجل تجديد الوالية
ويحتار قارئ كلمة الرسيس كارتر في التوقف أمام ع ارة  
ال تسااااااااااتف  مماااااااااااعر العرب. فال الء ارات اسااااااااااتف ازية بل 
ومعادية، وتعكس حقيقة أسااااااااساااااااية وهي أن كارتر ال يممه  

"من رما  ال هو  ساااااااااوي أمر إساااااااااراسيل. وم  هذم الء ارات 
اوبرياء لمن  خان حْرق أجسةةةةةةةا  أشفالهد ةةةةةةةة دت  للة 

تكون ملجأ لل هو  من اإلضةةةطها  العالمي الذي إسةةةرائ ل ل
الحقهد في كل مكان للمد  ألفي  ا  فعا لا إلى أرضةةةةةةهد 
ر لا م    لنحن ه ا في  المقدسةةةةةةةةل إلى الوشن الذي ةةةةةةةةُ
الوال ات المتحد  نعتز لنفخر بأن ا ألل ةةةةةةةةةعا في العالد  

  لها قد مضة  1948إ ترف بقيا  الدللة اإلسةرائ لية  ا  
اآلن ثالثون سةة ةل لهي فتر  قصةة ر  في التاري  لال تكفي  

"إن ي أؤكد أن ولتسةةةةةةةةديد  يون ا تجاا الشةةةةةةةةعا ال هو ي" 
سةةياسةةة الوال ات المتحد  كان  في الماضةةي لسةةتظل في 
المسةةةةةتقبل تتذكر كفاح الشةةةةةعا اإلسةةةةةرائ لي لتعمل  لى  

ة حما ة الوشن اإلسةةةةرائ لي بكافة المسةةةةا دات اإلقتصةةةةا  
لالعسةةةةكرية  لسةةةة عمل  لى إةالة كافة العراق ل التي تقف 
في لج  نمو التعالن اإلقتصةةةةةةةةةا ي ب   ا لب ن إسةةةةةةةةةرائ ل 
لسةةةةة حارة كافة أنواع المقاشعة التجارية التي تسةةةةةتهدف  

"    كما نطالا بجميع  و رقلة هذا التعالن اإلقتصةةةةةةا ي" 
الحقوق اإلنسةةةةانية للشةةةةعا اإلسةةةةرائ لي لخا ةةةةة لل هو   

"إن ةا نفعةل هةذا كلة   وفي اإلتحةا  السةةةةةةةةةوفيةاتي"  المقيم ن
ون ا نشةةعر بأن  لاجا لحق للشةةعا ال هو ي لون العدل 

لالمسةةةالا  هما من أركان الدسةةةتور اوم ركي  لقد ي سةةةى  
اآلخرلن كفاح الشةةةةةةةةةعا ال هو ي للك  ا ه ا في الوال ات 

الحالة  المتحد  لن ن سةةاا أبدًا  لمصةةداقًا لذلم سةة مر في 
تة أةةهر بققامة نصةا تذكاري للمالي ن من  ل لى مدى سة 

 ال هو  اوبرياء الذين ذهبوا ضحية لهمجية ال اةي ن" 
تلاااك هي بعض ع اااارات م  كلماااة الرسيس كاااارتر التي 
و ااااافما بيغ  في ردم بأنما  أجمل ما سااااامعت ه إساااااراسيل م  
أي رسيس أميركي مناااذ قياااامماااا قعااال ثالثي  سااااااااااااااناااة . وم  

فقاد قاال كاارتر كال ماا يحلم باه  الطعيعي أن يعتعرهاا كاذلاك. 
م  أجل أن يقتنع الرسيس    - بيغ . وكان ينقاااااااااه أن يقول

إنه سيحارب م  يحارب    - السادات و يرم م  عرب أميركا
إساااااااااااراسيل، وإنه يفضااااااااااال أالَّ يتعرض أحد م  زوارم الحكام 
العرب إلى إسااااااااااااااراسياال بااأي كلمااة عناادمااا ي ورون الواليااات 

 المتحدة.
دو الرسيس كاارتر في موقفاه هاذا كم  ... وأخيرًا، أال يعا 

يريااد أن يقول لااال العرب أنااا مع إسااااااااااااااراسياال فعل  طوا ال حر 
وتجرأوا على قط ع النفط إذا كنتم قااادري . وال ت عجونااا بمااا 
 تعتعرونه قضية فلسطينية أو ما تسمونه المعة الفلسطيني.

إنه يقول ذلك ضاااااااامنًا ألنه يعر  مع م  يتعامل. والرد 
قف األميركي يكون بتاااااااااحيح مسااااااااار الخط على هذا المو 

السااااياسااااي الخارجي الماااااري كخطوة نحو تضااااام  عربي  
حقيقي يجعل الرسيس كارتر يحساة حساابًا للعرب الذي  في 

 قدرتمم أن يفعلوا الاثير.
 هل ياحح الرسيس السادات؟ لعل وعسى.
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 ضاض  لى الجمسي!؟ نقبعد محاللة اإل
التغيير الوزاري المفتر ض حدوثه لم يحدث في مااااااااار.  
قيدت حكومة ممدو  سااااااااالم اركانما. كل الذي جري هو أن 

منمم   4تعدياًل ط يفًا حدث، دخل الحكومة بموج ه خمسااة )
يمااااااغلون المناااااااة الوزاري للمرة األولى( وخرج منما ثالثة  

رسيس الوزراء  ابرزهم الدكتور ععد المنعم القيساااااااااااااوني ناسة
للمااااااااااااغون اإلقتاااااااااااااادية والتخطيط. وكان م  الطعيعي أالَّ 
يسااااااااااااااتمر القيسااااااااااااااوني في الحكومااة ألن مفمومااه لإلنفتااا   
اإلقتااااااااادي معني على أسااااااااس علمي وليس على أسااااااااس  

نه إذا كان ال بد  إعمااواسي، وألنه  ير مقتنع بالحجة القاسلة  
 19و 18م  األخاذ با راساه فمعنى ذلاك  التسااااااااااااااعاة باأحاداث 
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ينااير أخري ، وهاذا ماا ال قادرة للحكوماة على تحماُّل نتااسجاه. 
جااءت  1977وللتاذكير فاإن هاذم األحاداث التي وقعا  عاام 

نتيجة رف ع أساااعار بعض السااالع الجماهيرية وكادت تتساااعة  
بحرق القااهرة، ولم تتوقف إالَّ بعادماا تراجعا  الحكوماة ع  

 الحكومة.قراراتما نتيجة رف ض الجيش التدخل لمالحة 
ويعدو أن الرسيس أنور الساااااااااادات أجري تحقيقًا إلااااااااااماًل  
للوضاع قعل أن يطلة في خطاب إلاعرا الخيمة لمناسا ة عيد  
العمال م  ممدو  سااااااااالم إجراء تغيير في الحكومة، وإرتأي  
إرجااء كال إلاااااااااااااايء مكت ياًا بماذم الخطوة العاادياة، أي تعاديال  
ط يف في الحكومااااة لم يمااااااااااااااعر أحااااد بااااأهميتااااه، والحتى 

ضااااااااااااارورته. األهمية الوحيدة للتعديل هي أنه أ لق ل عض  ب
الوقااا  الملفاااات  ير النظيفاااة التي فعتحااا  في األإلاااااااااااااامر 
الخمسااااااااااة الماضااااااااااية وفاح  منما رواسح  ير طي ة وأكدت 
اإلاااعات ساارت هنا وهناك وهنالك حول الرإلاااوي والساارقات 
واإلرتمان للرأسااااامالية األجنعية... و يرها م  المسااااااسل التي 

مما ضاااروريًا، بل وأكثر م  ضاااروري، كي    أ ااا ح أمر حسااا 
ال تحدث إنتفاضاااااااااااة إلاااااااااااععية قد تاون نتاسجما مذهلة على 

ألسا اب موضاوعية هذم  ، أسااس أن موقف الجيش قد يكون 
يناير    19و  18المرة، مغايرًا للموقف الذي إتخذم م  أحداث  

. وبمعنى أكثر وضااااااااااااااوحاًا إناه ازاء األحاداث الخطيرة 1977
الفترة لم يضرب المتظاهري  فإضطرت  التي وقع  في تلك 

ع نفسااااااي   الحكومة للتراجع ع  قراراتما، لانه اآلن في وضاااااا 
ل مع المتظاااهري  اداة ضااااااااااااااغط   مختلف قااد يجعلااه يمااااااااااااااكاا  

 حقيقية.
ولقد كان واضاااااااااحًا تمامًا أن الحل األمثل بالنسااااااااا ة إلى 
ل  الرسيس الساااااااااااااااادات هو إحاداث تغيير داخلي يكون لاه ف عا 

نمااايتات الااااحف تتحدث يوميًا ع  الم ة خااااو اااًا أن ما
األمااال والرخااااء ورف ع الرواتاااة والثورة ال راعياااة والسااااااااااااااعي 
إلكتماااااا  الثروات م  بط  األرض الماااااارية.. وكل هذم  
األمور اسااااتمرت ال تفيد في محا اااارة األجواء الناإلاااائة ع  
الملفاااات الاثيرة التي فعتحااا . وم  الطعيعي في مثااال هاااذم 

ر بحل جذري. أما عدم الحسام أن يحسام الرسيس األمالحالة  
فمعنام أن هنالك إإلاااااااااكاالت ما تحول دون الحسااااااااام، أو أن 
الرسيس السااااادات  ارق في هموم الوضااااع الخارجي العربي 
والاااادولي ويري أن األولويااااة المطلقااااة في تفايرم يجااااة أن 

 الداخل. تعطى إلى تلك المموم وليس إلى مماكل
لوزاري وعلى هاااذا األساااااااااااااااااس يمك  القول إن التغيير ا

المطلوب ماا زال واردًا في إنتظاار المجمول. وكال ماا يمك  
 7أن يحققاه التعاديال الط يف ال ااها  الاذي حادث يوم األحاد 

هو أنااه أ لق ل عض الوقاا  الملفااات  1978 -مااايو -أيااار

  ير النظيفة التي فعتح .
وإذا كاان التعاديال المماااااااااااااااار إلياه حاديثاًا ليس ممماًا، أو 

ن منتظ رًا. فاإن األمر الاذي جري  بااألحري ليس هو الاذي كاا
على هاامش هاذا التعاديال كاان كعيرًا وممماًا جادًا. ونقاااااااااااااااد  

 6بمذا األمر ما نمااااارت ه  اااااحيفة  أخ ار اليوم  يوم الساااااع  
حول أن رسيس أركان الجيش المااااااااري الفريق   1978مايو 

محمااد علي فممي مرإلااااااااااااااح ليكون وزيرًا للحربيااة بااداًل م  
 مسي.الفريق أول ععد الغني الج

ر الن أ في وق  كان الجمساااااااااااااي يقوم ب يارة   وجاء نمااااااااااااا 
إلحااادي القواعاااد الجوياااة ألقى خاللماااا كلماااة باااالغاااة األهمياااة 
ألكثر م  ساااااععة وهذا ما سااااانوضاااااحه بعد الفروغ م  إلقاء 

 إحتمالالضاااااااااوء على أهمية ما نمااااااااارت ه  أخ ار اليوم  حول 
إحالل محمد علي فممي محل الجمسااااااي في وزارة الحربية،  

ألخذ في اإلعت ار أن موقف الجمساااااااااااي م  التساااااااااااليح مع ا
األميركي وهذا نلمساااااااه في الالمة التي ألقاها، قد يكون م  
جملة أساااااااا اب فرضاااااااا  على  أخ ار اليوم  دون  يرها م  

ر ن أ  الجمساااي. ولعل رد الفعل  تغيير إحتمالالااااحف نمااا 
الذي أحدثه نماااااااااااااار الن أ هو الذي حمل وزير اإلعالم على 

طَّف للن أ وإج ار  اااااحيفة  األخ ار  الااااااادرة  إذاعة نفي مل
ماايو( أي يوم إعالن التمااااااااااااااكيال  7في اليوم التاالي )األحاد 

رم وحدها دون ساسر الاحف. ومما  الوزاري الجديد على نم 
ر حول التعديل الوزاري سااابق   جاء في النفي  إن كل ما نعماا 

 .  ير  حيح ألوانه وبعضه
ظ أن  ااااااااحيفة رساااااااامية هي  التي نماااااااارت الن أ والمالح 

المتعلق بالجمسااااي. ولو أن  ااااحيفة مثل  األهالي  الناطقة  
بإساااااام اليسااااااار الماااااااري أو األحرار  الناطقة بإساااااام اليمي  
المااااري وهما  اااحيفتان  ير رساااميتي ، نمااارتا الن أ لاان 

م األمر على أنه عملية تمااااااويش تع  رافق المماااااااورات التي فعم 
 أخ ااار اليوم  وهي جرت إلجراء تعاادياال في الحكومااة، لا  

العدد األساعوعي الذي ياادر ع   األخ ار هي التي نمارت  
 الن أ. وهذم الاحيفة رسمية وتخضع للرقابة.

ر الن أ ساواء كان موحى به   وإذا جاز اإلفتراض، فإن نما 
أو نوعًا م  اإلجتماد الماااااخااااااي جاء بمثابة بالون إخت ار  

 -على األرجح  -يعكس -للجيش والمااااااااااااااعاااة معاااًا، وجااااء
ناقضااًا بي  القيادة السااياسااية والقيادة العسااكرية. وربما كان ت

منماأ هذا التناقض الوضاع الذي تءيماه ماار نتيجة للعلعلة 
التي أحدثما ذوبان م ادرة الرسيس الساااادات في بحر العسااال 

اإلسااااااااااااااراسيلي. هااذا مع األخااذ في اإلعت ااار أن  -األميركي
ر في الفريق أول الجمسااااي كان حتى قعل ثالثة أإلاااامر ي ماااا 

أوسااا  الضاا ا  الذي  ي ورهم في وحداتمم بالحل السااياسااي 
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لألزمة ويقول لمم ما معنام إن الحل جاه  وال ينتظر ساااوي 
اإلعالن عنااه وان مااا تنماااااااااااااارم الاااااااااااااااحف م  أن اااء حول 
خالفاات بي  األطرا  المعنياة ليس أكثر م   كالم جراياد ،  
أي أنما ليساااااا   ااااااحيحة. وقد يكون الجمسااااااي إسااااااتند في 

هذا إلى ما سااااامعه م  القيادة الساااااياساااااية وإلى الجو  كالمه
بأن هناك  الدولي الذي كان سااااسدًا والذي كان يوحي بالفعل

اإلساااااااااااااراسيلي.   -أماًل كعيرًا في إيجاد حل للااااااااااااااراا العربي
والجمسااااااااي م  نوا القيادات العسااااااااكرية التي تثق كل الثقة 
بما تسااااااامعه م  القيادات الساااااااياساااااااية، ولعله م  أجل ذلك 

ر في أوساااااا  الضااااا ا  بالحل اآلتي حتمًا على الطريق  بماااااَّ 
 معتعرًا أن ما تنمرم الاحف ليس أكثر م   كالم جرايد .

وهنا م  الضروري اإلإلارة إلى موقف له داللته بالنس ة  
إلى الفريق الجمسااااااااااااي إتخذم بعد م ادرة الرسيس السااااااااااااادات 
وتمثَّل في رف ضاااااه الذهاب إلى إساااااراسيل مفضااااااًل أن تجتمع  

جنة العساااكرية التي إتُّفق عليما بي  الساااادات وبيغ ، في الل
مار وليس في إسراسيل. ولا  هذم اللجنة كان  في الواقع 
سااياسااية أكثر منما عسااكرية وإجتمع الرسيس السااادات بوزير  
الدفاا اإلساااااااااااراسيلي واي مان أكثر م  مرة وبحث معه أمورًا 

ن تتم  عد ساياساي، في حي  أن طعيعة اللجنة تفرض أذات بع 
 ات بي  وزير الحربية ووزير الدفاا اإلسراسيلي.اإلجتماع

ر ن أ   وثمة تساااااااؤل أساااااااسااااااي: هل إن القاااااااد م  نماااااا 
إحالل رسيس األركان الماااااااااري الفريق محمد علي  إحتمال

فممي محاااال الفريق أول ععااااد الغني الجمسااااااااااااااي في وزارة  
الحربية هدفه إحداث موقف جديد يتساااااااااااام بالحد األدنى م  

ي  القااسادي   المتمي ي   ال ااقيي   م  قاادة حرب  اإلنسااااااااااااااجاام ب
، قعاال خمسااااااااااااااااة أإلاااااااااااااامر م  حلول الااذكري  1973أكتوبر 

 الخامسة للحرب؟
ر ن ااأ م  هاذا النوا أن يتعاادل   وم  الطعيعي عنااد نماااااااااااااا 
أساااااااااااااالوب التعاااماال بي  القاااساادي  ، ذلااك أنااه على ر م أنممااا 
عسااااااكريان، وللعسااااااكريي  عادة اخالقية انضاااااا اطية، إالَّ أن 

سااااااكري بماااااار في النماية. وإلى ذلك إن موقف الضاااااا ا   الع
المرؤسااااااااي  قد يطرأ عليه جديد فيااااااااا ح تودديًا تجام رسيس  
األركان على أسااااااااس أنه وزير الحربية المقعل، وال يساااااااتمر  
تودديًا مع الفريق أول الجمسااااااااااااي على أساااااااااااااس أنه الوزير 
الممك  إنماء خدمته، أو الوزير المرإلح لإلستعدال بمخص 

  خر.
والالفا  لإلنت ااام أن ن ااأ  أخ ااار اليوم  حول الجمسااااااااااااااي  
تجاااوز كاال اإلعت ااارات ومنمااا أن وزير الحربيااة ليس عاااديااًا  

، 1973وإنما هو العقل العسااااااكري المضاااااايء لحرب أكتوبر 
ل معااااملاااة عاااادياااة، وإنماااا تاون  ومثااال هكاااذا وزير ال يعاااامااا 

المعااملاة بنساااااااااااااا اة الادور الاعير الاذي قاام باه خالل الحرب. 
ممندس الحرب وبفضااااااااال األسااااااااالوب الذي إت عه أمك  فمو 

تحقيق نتاسة جيدة، فضاااااااااًل ع  أنه ليس هنالك مواط  في 
مااااااااااااااار يمااااااااااااااكو م  الجيش، بال العكس هو إلى حاد ماا 
 ااااااحيح، حيث أن داخل الجيش الماااااااري حالة تذمُّر م  
مسااااالاية ما يحدث في اوساااااا  الجعمة المدنية، وبالذات في 

 والمستفيدي  م  نتاسجما. 1973أوسا  المتاجري  بحرب 
 احيح أن ظالاًل أعلقي  على الجمساي بعدما وقَّع إتفاق  

، إالَّ أن الرجل إسااااااااااتطاا أن يقود بعراعة أخطر 101الايلو  
مرحلااة عاااإلاااااااااااااامااا الجيش الماااااااااااااااري وهي حااالااة الالحرب  

ات الفااال بي  القوات، إتفاقوالالساالم المتجددة الناإلاائة ع  
ما تأتي في أعقاب وهي حالة بالغة الحسااااااااااااااساااااااااااااية حيث أن

 1973إنتاااااااااار نسااااااااعي حققه الجيش الماااااااااري في حرب 
والتي نتيجة لألجواء التي خلَّفتما كان  المحرك األسااااااساااااي 

 إلقدام الرسيس السادات على تنفيذ قرار الحرب.
وم  الطعيعي اإلفتراض أنااه نتيجااة لتلااك الظالل بااات م   

أن  السااامل على  اااحيفة مثل  أخ ار اليوم  أن تنمااار ب سااااطة 
الجمساااي قد ال يعماااركه ممدو  ساااالم في الحكومة ويختار بداًل  
منه الفريق محمد علي فممي الذي قد ي حدث له مساااااااااااتقعاًل ما  
حدث للجمسي، ذلك أنه إذا كان الجمسي هو الذي وقَّع إتفاق  

، فإن فممي هو الذي وقَّع إتفااق االساااااااااااااكنادرية أي  101الايلو 
لك العرَّاب المااااااارير إتفاق الفاااااااال الثاني للقوات وبحضاااااااور ذ 

نجر  هنري   . كيس 
نأتي اآلن إلى نقطة أساااااسااااية وهي المتعلقة بالتاااااريحات  
التي أدلى بما الجمسااي امام الطياري  الماااريي  خالل ال يارة  

أي   1978ماايو  6القواعاد الجوياة يوم إحادي  التي قاام بماا إلى 
تغييرم   إحتمااال في اليوم الااذي نمااااااااااااارت فيااه  أخ ااار اليوم  ن ااأ 

للحربية. فقد تاون هذم التاااااااااريحات خال ااااااااة موقف   كوزير 
إتخاذم الجمساااااااااااااي مناذ فترة، وهو موقف رأت فياه  أخ اار اليوم  
فر ة إلنماء الرجل في إلكل أو  خر، مع األخذ في اإلعت ار 
أن عاااالم التسااااااااااااالح والساااااااااااااال  تمت ج فياااه التجاااارة باااالمتااااجرة  

 وبالسياسة. 
 كيف؟

حقق إنجاازًا إن الرسيس السااااااااااااااادات أعطى إنط ااعاًا باأناه 
عظيماع ألنه حاااااااال م  الواليات المتحدة على طاسرات م  

، لا  الجمسااااااااااااااي على ماااا يعااادو لم يعتعر ذلاااك 5-نوا  
إنجازًا. وإساااتمر هذا المخاض إلى أن زار الجمساااي القاعدة 
الجوية وقال كالمًا ليس م  النوا الذي يعنماااااااااااااارعادة، ولانه 

قوات ا "هي  صةةةةةةةا نعمااااااااااار. ومما قاله إن طاسرات الميراج  
وقال الجوية لشائرات القتال الرئيسةةةةةية حاليات لمسةةةةةتقباًل"ل 
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 جيء    5-"إن حصول ا  لى المقاتالت اوم ركية فايضًا:  
. "17إلسةةةةةةةتبدالها بالمقاتالت السةةةةةةةوفياتية من شراة ميج 

ونالحظ أن  ااااااااااااااحيفااة  األخ ااار  لم تععرز في العنوان هااذم  
سةةةةةةةةةتظةةل   "أن الم راجالناااحيااة مكت يااة فقط بااالتركي  على 

"لدي ا  وعلى قوله أيضااااااااًا  الطائر  الرئيسةةةةةية لقوات ا الجوية"
. ومثل هذا التركي  له الكوا ر لتشةةةةةغ ل اوسةةةةةلحة الحديثة"

 حتمًا أس ابه وداللته.
ونالحظ أيضااًا في التاااريحات التي أدلى بما الجمسااي 
أن له موقفًا جديدًا م  موضوا الحل السلمي. فمو درج في 

للضااااا ا  ما ساااااعق وذكرنام م  أن الماضاااااي على أن يقول 
الحل جاه  وال ينتظر ساااااااااوي اإلعالن عنه وأن ما تنمااااااااارم  
الاااااااااااااااحف م  أن اااء حول خالفااات بي  األطرا  المعنيااة 
ليس أكثر م   كالم جراياد  لاناه في تاااااااااااااااريحااتاه الجاديادة  
أمام ضاااااا ا  السااااااال  الجوي الذي  زارهم في إحدي القواعد 

 في جهو  السةةةةةةةةةال   "ليم ه ةاك جةديةد حةاليةاً قاال باالحر : 
لأن  ملية السةةال  تأخذ لقتها لسةةوف تتضةةح اومور في 
نهةا ةة العةا  الحةالي للةذلةم ي ىغي  لى القوات المسةةةةةةةةةلحةة  
اإلسةةةةةةةةةتمرار في التةدريةا لبةْذل الجهةد ونهةا هي السةةةةةةةةة ةد  
الحقيقي لونةةة  ليم لةةةدي ةةةا  مةةةل رخر   ر التةةةدريةةةا  

 .لاإلستعدا "
ع الموقف الذي ومثل هذا الاالم ليس منساااااااجمًا تمامًا م

تتخذم القيادة الساياساية، بل إن هذا الاالم لم يك  ليعنمار لو 
 أن الظرو  عادية داخل الجيش.

وإلى ذلااااك إن هااااذا الاالم قااااد يكون واحاااادًا م  جملااااة 
أسااا اب دفع  الرسيس الساااادات إلى أن يقول هو اآلخر في 

مايو    12مقابلة مع  اااااااااحيفة  نيويورك تايمس  يوم الجمعة 
كالمًا جديدًا درج في الماااااامريي  الماضاااااايي  على أن   1978

"إن حرة أكتوبر لن  يقول عكسااااااااااااااه تمااماًا. وهاذا الاالم هو 
تكون رخر الحرلة إذا لد تسةةةاهد إسةةةرائ ل في مسةةة للية  

وفي الماااااااااااامري  الماضاااااااااااايي   كان الرسيس  إقرار السةةةةةةةةال "  
الساااادات يكرر في إساااتمرار ع ارة قالما عندما زار إساااراسيل  

 إنه ال حرب بعد اآلن. وخال تما
إن أمورًا كثيرة تتفاااااعاااال في مااااااااااااااار داخاااال الجعمتي   
العسااااكرية والمدنية. وم  هذم التفاعالت أنه بدل أن يحدث  
تغيير بالنساااا ة إلى الحكومة حدث تعديل ط يف. وم  هذم  
التفاعالت أيضااااااًا أن محاولة جرت لم   ااااااورة الفريق أول 

يي . وهي الجمسااااااي في أذهان الماااااااريي  مدنيي  وعسااااااكر 
محاااولااة جاادياادة في دنيااا التعاااماال الماااااااااااااااري بي  القيااادة  

 السياسية والقيادة العسكرية.
وعمليااااًا إن العسااااااااااااااكريي  اح طوا المحاااااولااااة حيااااث أن 

 الجمسي بقي في موقعه.
وي قى أننا ناتة ذلك مفترضاااي  أن الحادثة التي وقع  

ر ن أ   إحتمالفي الالية الحربية قعل فترة قاااااااااااايرة م  نمااااااااااا 
الجمسااااااااي هي مجرد إإلاااااااااعة. وقد أفادت اإلإلاااااااااعة  تغيير

حيااث أن الحااادثااة كاااناا  م  النوا الااذي يحت  م تغيير وزير  
 الحربية.
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 قبل فوات اولان 
في ضاااوء نتاسة جولته العربية األولى نجد أنفسااانا نتوقع  

ة م  نوا أن تااااااااااااااا ح رحالت الرسيس جعفرنميري مكوكيااا 
الرحالت التي إإلاااتمر بما وزير الخارجية األميركية الساااابق  

نجر هنري  . وعلى ر م أن لااادي الرسيس نميري م  كيساااااااااااااا 
المماااااا ل الداخلية ما يك يه، إالَّ أنه ل  يتأفف ول  يتوانى.  
وقاااد يعتعر رحالتاااه المكوكيااااة إلى الااادول العربيااااة م  نوا 

إلى المناااااااطق  الرحالت الاثيرة الااااااداسمااااااة التي يقوم بمااااااا 
 السودانية.

ويعاااادو أن الرسيس نميري لم يفاااااجااااأ بااااالنتاااااسة األوليااااة 
لجولتاه. وم  المغكاد أناه عنادماا  اادر الخرطوم ليعادأ جولتاه 
لم يك  يفترض أنه سااااايحقق المعج ة م  العداية. فمو أدري  
بحقاااسق الوضااااااااااااااع العربي وهو ال بااد يمااااااااااااااعر بمرارة هااذم  

م يعاثر م  الحقااااااسق. ولقاااااد تااااااااااااااار  بل ااااااقاااااة عنااااادماااااا ل
التاااااااريحات التي تنماااااار التفاؤل وهي م  خااااااااسل الذي  
يقومون عادة بالمممات التوفيقية. وكان م  إلاااااأن تااااااريح  

في نفوس النااس  اإلطمئناانتفااؤلي لاه أن يعحادث نوعاًا م  
يقلل بعض المايء م  كابوس التيه الذي تءيش فيه األمة. 

ًا على لا  مااا فاااساادة التاااااااااااااااريح التفاااؤلي إذا لم يك  معنياا 
 أعسس، أو إذا كان  ستتلوم  دمات،  دمة تلو أخري.

ولقاااااد لمس الرسيس نميري لم س الياااااد حقيقاااااة الماااااأزق 
العربي، وسااااامع م  الحكام الذي  زارهم الاالم الذي ال نقرأم  
عادة في  اااااااااحف هغالء الحكام أو نسااااااااامعه م  إذاعاتمم. 
ولذا فإن مممته اآلن أ ااااااا ح  أكثر سااااااامولة م  ذي قعل. 

أكثر سااااامولة بمعنى أنه سااااامع، هذا إذا كان أزال أ ااااا ح  
م  أذهااان الااذي  عقااد المحااادثااات الطويلااة معمم اإلنط اااا 
السااسد بأنه مع فريق ضاد  خر، أو بالتحديد إنه مع الرسيس  
السااااااادات وليس مع اآلخري . وهذا سااااااع ه الموقف العاطفي 
الااااذي إتخااااذم الرسيس نميري عناااادمااااا زار القاااااهرة في اليوم 
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لعودة الرسيس الساااادات م  إساااراسيل وبارك له زيارته  الثاني 
لمًا وحربًا. ولا   وم ادرته، وجاء ذلك انساجامًا مع ماار سا 
هاااذا الخط لم يعاااد على الاااااااااااااااالباااة التي كاااان عليماااا في 

 الماضي وحدث فيه تغيير جذري.
وم  المغكد لو أن الرسيس نميري عندما زار القاهرة أوضح  

الرسيس الساااااااااااادات ظرو  زيارته إلى  أنه جاء ليساااااااااااتطلع م   
إساااراسيل والنتاسة التي عاد بما م  دون أن يغيد ال يارة، لاان  
مممته اآلن كموف  ق أقل مماااااااقة، ولربما كان سااااااايختاااااااار وقتًا  
كثيرًا ورحالت مكوكية سااااااااايقوم بما. أما وقد حدث الذي حدث 

 فماذا يستطيع أن يفعل اآلن. 
ينمماااك بعض  إناااه بعاااد عودتاااه م  الجولاااة األولى ساااااااااااااا 

الماايء في تتوية المرحلة المتقدمة م  الماااالحة الوطنية،  
وهو انجاز ضاااخم على  اااعيد الداخل م  إلاااأنه أن يجعل  

مايو التي ساااتحل بعد أيام أفضااال  25الذكري التاساااعة لثورة 
ذكري. وهو ساايسااتأنف جولته وساايساامع م  الذي  في يدهم  

خاااااو اااًا  المفاتيح الاثيرة لحلحلة الموقف كالمًا أساااااساااايًا،
أن كعير هغالء وهو الملك خالد سايكون عاسدًا م  محادثات 
بالغة األهمية مع الرسيس الفرنسااي فاليري جيسااكار ديسااتان  

دور ناااقاال  -إذا جاااز التععير -الااذي قااد يمااارس هااذم المرة
المموم والتحذيرات العربية إلى الرسيس كارتر الذي سايجتمع  

 به في واإلنط  أواخر الممر.
  الطعيعي أن يرفع الرسيس نميري قلياًل  وبعااااد ذلااااك م

درجة تحرُّكه ويعيد النظر قلياًل في نوعية أساااااااااالوب التوفيق 
الذي يعتمدم. فإذا كان الرسيس الساادات يرفض اعالن فمال  
م ادرته، ويرفض اآلخرون السااااير في أية مساااااا للتضااااام  
قعال أن يعل  الرسيس السااااااااااااااادات الفماااااااااااااال، فمعنى ذلاك أن 

و  مكانه، ولذا قد يكون المخر ج لذلك هو الوضاع ساي قى يرا
أن يتولى الرسيس نميري إلخايًا نيابة ع  الرسيس السادات 
إعالن فماااااااااااااااال الم اااادرة، كاااأن يقول بعاااد لقااااء مع الرسيس  
الساااااااادات في القاهرة وفي ساااااااياق كالم حول كل إلااااااايء ما 
معنام إنه لمس م  الرسيس السااااااااااادات إلااااااااااعورًا بعدم جدوي  

ة، ولمس أيضااااااااًا إيمانًا بأن الحل هو اإلسااااااااتمرار في الم ادر 
في التضاااااااااااااااام  العربي وعودة رو  التعاااون إلى مااا كاااناا  

 عليه.
وإذا أعل  الرسيس نميري ذلك ولم يعدل  الرسيس السااااااادات 

ة  إساتطاعبما يدحضاه فإن الموقف سايتحلحل وساياا ح في 
الرسيس الساااااااااااادات أن ي ور ويع ار م  جانة الحكام العرب 

 الوضع الذي هو عليه اآلن. ال أن ي قى على هذا
وم  الطعيعي أن مثااال هاااذا األمر ل  يحااادث إالَّ بعاااد 
تفاهم م دوج، تفاهم بي  الرسيس نميري والرسيس الساااااااااااااادات 

م  جمة وتفاهعم بي  الرسيس الساااااادات والحكام اآلخري  م  
جمة أخري، فتلك  اااااااااااايغة توفيقية ال يجة أن تعتمد على 

 الم ا تة.
أن يطلاااااة ذلاااااك م  الرسيس  وم  حق الرسيس نميري 

السااااااااااااااادات ألناه أعطاام ماا لم يعطاه اآلخرون، وألن الرسيس 
نميري في تحركه التوفيقي يأخذ في اإلعت ار قعل أي إلايء  
ماالحة ماار وظروفما، ويعر  تمامًا أن الخالص لنظام  
الرسيس الساااادات هو في العودة إلى التضاااام  العربي الذي 

 وعسااااااكريًا أكثر م  أية إسااااااتفاد منه الرسيس السااااااادات مالياً 
إسااااااااااااااتفاادات أخري، بماا فيماا  اااااااااااااافقاة الطااسرات األميركياة  

 وبعض سيارات النقل وسيارات الجية.
وم  الطعيعي اإلفتراض أن الوضااااااااااااااع الااذي  لاا  إليااه 
مااااااااااااار هو الذي جعل الرسيس نميري يلعي وبإندفاا مممة 

 التوفيق التي أعسندت إليه.
ج م  المااااأزق واذا كااااان هااااذا التخرية الماااادروس للخرو 

ة الرسيس السااااااادات أن يوفر إسااااااتطاعيعدو مفتع اًل، فإن في 
كال هاذا العنااء ويركاة طااسرتاه ويقوم بجولاة تماااااااااااااامال جميع  
العرب م  المحيط إلى الخلية وم  دون إسااتثناء. وإذا كان 
م   قع ل ركة طاسرته وتوجه إلى إساااااااراسيل، فإن ت وجمه إلى 

نة الناس ماااااريي   جميع العرب يعدو أقل إسااااتغرابًا م  جا
ألن الجميع سااااااااينظرون إليه على أنه و ير مااااااااريي  

 قيام بالواجة وبرو  م  المسغولية.
ًا بالظرو  الداخلية التي تءيمااااااما مااااااار   وقياساااااا
فإن المطلوب خطوة ساااااااريعة تأتي ردًا مناسااااااا ًا على 
كل الخطوات المتساااااااارعة التي حدث  في الماضااااااااي. 

في  وعنااادماااا نمااااااااااااااااير إلى الظرو  الاااداخلياااة ناااأخاااذ
ر في  اااااااااااحافة ماااااااااااار رسااااااااااامية   نمااااااااااا  اإلعت ار ما يع
ومعارضااااااااة وما يقوله الرسيس السااااااااادات إلااااااااخااااااااايًا  
به   و خرها ما قاله في خطابه األخير لمناساااااااا ة ضاااااااار 

 جماعة علي  عري.
وإذا كان في زيارته الم ا تة إلساااااااااااااراسيل خسااااااااااااار  
إنااه في زيااارة يقوم بمااا إلى العرب ساااااااااااااااايربح   كثيرًا فاا

. وقد يجد أن الذي  ساا  ي ورهم ل  يحاسااعوم على كثيرًا
ما حدث وإنما قد يحسااااااااااااااعون معه ما يجة ان يكون 

 عليه الموقف العربي مستقعاًل.
أما أن يمارس المااااااااااااجاعة في زيارة يقوم بما إلى 
إسااااااااراسيل، وال يمارسااااااااما في جولة يقوم بما على كل 
الذي  وقفوا معه بالساااال  والمال، فتلك مساااألة تدعو 

 إلى الحيرة واإلستغراب.
حتمل أي تسااااويف  إن ا لوضااااع العربي عمومًا ال ي 



39 

ًا الرحالت المكوكية التي  حتمل أيضاااا أو تأجيل، وال ي 
اتاة على الرسيس نميري القياام بماا. والحال في  قاد يع
م عليما الرسيس الساااااااااااااااادات، أو ينية عنه  د  خطوة يق 
الرسيس نميري في اإلقاادام عليمااا. والممم أن يحاادث  

 ذلك قعل فوات األوان.
ول قعل فوات األوان، فإننا نقاااااد بذلك وعندما نق

أن األمور في مااااااااااااااااار وربمااا في المنطقااة العربيااة  
 ستسير م  سيء إلى أسوأ.

وكان يمك  الرسيس الساااااااااااااادات أن يوا ااااااااااااال هذا 
ه الم ادرة ما  التااااااااالة لو أن الضااااااااجية الذي أحدثت 
. لاننااا نالحظ أن كاال إلاااااااااااااااايء هاادأ. كمااا  ًا اسماا زال قاا

أيياااد المااااااااااااااااععي  نالحظ أن الموجاااة العاااارماااة م  ال تااا
المااااري للم ادرة إنحسااارت. وم  المغكد أنه إذا هو 

وهو  -ًا إلاااااااااااععيًا اآلن داخل ماااااااااااارإساااااااااااتفتاءأجري 
لوجد أن  -ات المااااااااااععيةسااااااااااتفتاءالمااااااااااغو  جدًا باإل

ل  تاون في ماااااااااااااالحة الم ادرة.   ساااااااااااااتفتاءنتيجة اإل
وحتى الاالم الذي تنمااااارم الااااااحافة الماااااارية حول 

. لقااد  أهميااة الم ااادرة منااذ بعض الوقاا  لم يعااد مغثرًا
وقف المااريون في أكثريتمم إلى جان ه في موضاوا 
الم ادرة نتيجة ظرو  نفسية، وهم اآلن ضد الم ادرة  

.  نتيجة ظرو  نفسية أيضًا
، ال باااد م  خطوة قعااال   وم  أجااال ذلاااك، وتارارًا

 .()األوان فوات
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 اآلخر للسو ان! الدلر  
 25ماا الاذي يمك  أن يقاال في الاذكري التااسااااااااااااااعاة لثورة 

 التي حل  قعل يومي ؟ 1969مايو 
إن األمر الاااااذي ال جااااادال فياااااه هو أن الرسيس جعفر  

خالل ثماني سانوات م  المعاناة والتحديات  إساتطاانميري 
والتفاعالت أن يحقق بداية وحدة وطنية وهذا ليس بساااااااااايطًا  

ودان الذي يعدو كما لو أنه إل ه قارة، والذي بالنس ة إلى الس
إإلااااتمر في تاريخه بأنه بلد التاااااادمات الفارية والمعتقدات 

 
 ( )  وتداعيات ما إنتم  إاليه جولة الرسيس جعفر إلساااتامال نتاسة

التضةةامن نميري يعساااتحسااا  مراجعة كتاب فغاد مطر المعنون  
  )محاضار ووثاسق لقاءات رسامية على العربي ذلم المسةتح ل

 المتمء ة.
وإذا جااز التحادياد فاإن الثورة اجتاازت أربع مراحال باالغاة 
األهمياة، وأماامماا إجتيااز المرحلاة الخاامسااااااااااااااة التي في حاال 

ع جديد ممم ومغثر  .اجتيازها ستنقل السودان إلى وض 
 ويمك  تسجيل هذم المراحل على النحو اآلتي:

: هذم المرحلة التي إسااااااااااتغرق  ساااااااااانتي   المرحلة اوللى
كاانا  مرحلاة التجاارب العنيفاة. وم  أجال ذلاك كاان التعااون 
إلى أقااااااى الحدود مع القوي التقدمية، وبالذات مع الح ب 
الميوعي السوداني. ولم يحدث في تاريا السودان، بل وفي 

طقة العربية أن و ااال المااايوعيون إلى ما و ااالوا تاريا المن
إليه في هاتي  الساااانتي . كانوا في اإلعالم وفي الجيش. بل 
إن قوي األم  الااداخلي كاااناا  في معظممااا منمم، أو على 

 األقل تح  إإلرافمم.
ولم تتن اااه  ثورة ماااايو  إلى المحااااذير الاااداخلياااة والعربياااة  

التن اه حادث بعاد أن والادولياة التي نماااااااااااااااأت ع  ذلاك، لا  
تحولا  المحااذير إلى نوا م  العاداوات الحقيقياة بي  الثورة  

 واآلخري . عداوات في الداخل. وعداوات مع الخارج.
ولا  التجربة كان  مفيادة ألنماا أجاب  ع  تساااااااااااااااؤالت 
كثيرة. ولوال إإلااااراك الماااايوعيي  وبالمااااكل الذي اإلااااتركوا فيه  

لتسااااااؤالت اساااااتمرت  واإلنتماااااار الذي انتماااااروم، لاان  تلك ا
 قاسمة وعاسمة ال جواب عنما.

: هااذم المرحلااة يمك  إعت ااارهااا المرحلااة المرحلةة الثةانيةة
المفجعاة ذلاك أن الح ب الماااااااااااااايوعي بادأ مع أواخر المرحلة 
الثانية يتااااار  على أساااااس أنه ما دام إلااااريكًا في ناااااف  
الساالطة أو في ثلثيما، فلماذا ال يحساام األمر ويسااتولي على 

وقد يكون مدنيو الح ب إلااااااااجعوا عسااااااااكريي    كل الساااااااالطة.
الح ب على هااذم الفارة، أو أن الطرفي  وجاادا أن الظرو  
مغاتية لتحقيق ضاااااااااربة قاضاااااااااية. وأيًا كان  المعطيات فإن 

عملية إنقالبية مفجعة ساااااال فيما دم كثير   المااااايوعيي  نفَّذوا
وأعهدرت كرامات كثيرة ونمااااااأت عداوات م  النوا القاسااااااي. 

العمليااة اإلنقالبيااة إلى ظرو  مااا كااان السااااااااااااااودان وقااادت 
ليتمنى حدوثما ونماااااااااااأت تعقيدات عانى منما الساااااااااااودانيون 

 كثيرًا.
و اااااااااااحيح أنه لم يعاتة للعملية اإلنقالبية أن تنجح وأن 
تااااااااااااامد، ولانما كان  ضاااااااااااارورية ألنما أزال  بما ال يقعل  
المنااقمااااااااااااااة اإلنط ااا الاذي ساااااااااااااااد عناد كثيري  في الاداخال 

أن الثورة السااااااااااودانية ثورة إلاااااااااايوعية وأن قاسد هذم  والخارج ب

خفايا محاولة يتيمة لجمع الااااااااااااف العربي   - مساااااااااااتوي القمة
قه الساااادات للمرة األولى إلااارَّ تم يق وكيف يفار أهل  الذي م َّ

 رار عند خروج أحدهم على القضية(الق
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الثورة جعفر نميري إلاااااااااااااايوعي... وأن وأن، إلى  خر هاااذم  
 اإلفتراضات.

وكما أن عالقات السااودان بالداخل والخارج في الساانتي  
األولى والثاااانياااة للثورة لم تا  متوازناااة ألن الغرب والااادول 

ا م الذي بدأ في ال سااااااودان يوم العربية المحافظة إعتعرت الحع
ا مًا إلاااايوعيًا، فإن العالقات إسااااتمرت بعد   1969مايو  25 حع

المرحلاااة المفجعاااة  ير متوازناااة مع اإلتحااااد السااااااااااااااوفيااااتي  
المااااااارقية التي ساااااااارع  كرد فعل فوري  أوروبا وبعض دول  

السااااااااااااااودان بااأنااه أ اااااااااااااا ح ياادور في فلااك أميركااا  إتمااامإلى 
 سالقاااااامو  واإلمعرياااااالياااااة و يرهاااااا م  التمم التي يحويماااااا 

 . المرقي األوروبي
وقد واجه الرسيس نميري الموقف بممااقة لانه  اامد إلى 
النماية وساااااااعدم على ذلك أن عالقات كثيرة بالدول العربية  
والاادول األوروبيااة والواليااات المتحاادة سااااااااااااااوياا  وت عاا  ذلاك 

 حوارات م  النوا المجدي.
: هاااذم المرحلاااة يمك  إعت اااارهاااا مرحلاااة ةلثةة المرحلةةة الثةةا

ع األمور في نااااااابما وإعادة ترتية األوراق بأسااااالوب  وضااااا 
هااااديء وواا ومسااااااااااااااغول، م  أجااال خل ق أجواء م  الثقاااة 
واإلسااااااااتقرار. وفي هذم المرحلة وبعدما ت ايدت الثقة بالنظام  

وتوقفااا  الحرب األهلياااة  1972ت حقَّق إتفااااق الجنوب عاااام 
التي إسااااااااااااتن ف  الاثير م  خيرات الوط  الذي عادت إليه 

ن هناالاك نوا م  الرهاان على أن الجنوب وحادتاه بعادماا كاا
ال محالة سااينفااال ع  الماامال. ولقد أثع  الجنوبيون أنمم 
على درجاااااة كعيرة م  الوعي والت ااااااااااااااار والوالء للوط . 
وبعدما كانوا أساااااااااري قوي دولية و اااااااااراعات تساااااااااتغل فيمم  
بعض نقا  الضااااااااعف، ومنما مسااااااااألة التميي  الذي يمار س  

ازعج مثالية قوي لما فعاليتما عليمم، أ  حوا ضم  عملية تم
تماااااااااااااااارك في الحكم وتحماال السااااااااااااااال  للاادفااا ع  الوط  

د.  الموحَّ
وم  الطعيعي أن إتفاااق الجنوب مااا كااان ليتم لوال الثقااة  
المت اادلاة ولوال القنااعاات ولوال الرغ اة األكيادة م  جااناة كال 
األطرا  بوضااع حد لحالة اإلسااتن ا  التي كان  سااتقضااي  

 ها.إستمرار  على كل إليء في حال
وي  العالقات بماكل جيد مع  وفي هذم المرحلة أيضاًا ساع
المملاة العربية السااعودية التي اطمأن  إلى أن عمقما ليس  
إلاااااااايوعيًا وال يمااااااااك  ل خطرًا عليما، وتم التو اااااااال إلى إتفاق  
حقيقي لمماااااااكلة الحدود مع أثيوبيا وهي مماااااااكلة إساااااااتمرت  

 مئة سنة. حوالىتتفاعل 
أ العماااال م  أجاااال التنميااااة التي وفي هااااذم المرحلااااة بااااد

أ ا ح  أسااساية وهاجساًا بالنسا ة إلى النظام. كذلك تم في 

ع الدسااتور ونمااأت المغسااسااات الدسااتورية   هذم المرحلة وضاا 
ي كتنظيم واحد في قدرته أن يساتوعة  إلاتراكوقام اإلتحاد اإل

قااعاات مقرم وفروا المقر ات وأن تنااق ش داخال تجااها كال اإل
 كل األفاار. الرسيسي

: هاذم المرحلاة يمك  تسااااااااااااااميتماا مرحلاة المرحلةة الرابعةة
وحفل  باااااااااااااراعات داخل  1975التيه. وقد بدأت في العام  

النظااااام م  جمااااة وبي  النظااااام والقوي المناااااوسااااة لااااه والتي 
اختارت الخارج ومناطق على الحدود ساااااااااحة لحروب كثيرة  
إلاااااااااااانتما ضااااااااااااد النظام في محاولة إلسااااااااااااقاطه. وكان لمذم 

والت اإلنقالبيااة التي حاادثاا  ولم يعاتااة لمااا المعااارك وللمحااا
النجا ، األثر الاعير على مساااااااااااااألة التنمية وعلى  اااااااااااااورة  
السااااااااااااااودان في الخاارج. خطط التنمياة إهت ت ولم تعاد على 
اندفاعما. و ااورة السااودان في الخارج بدأت  ير ممااجعة، 
وأناه بلاد قالقال ال إسااااااااااااااتقرار فياه. وحتى في الاداخال، حادث  

جم ة الحكم ترك باااااااماته على مسااااااار نوا م  الخلل في أ
 العمل التنظيمي والسياسي.

ولقد ساااااال في مرحلة التيه دم كثير وتعدَّل تمامًا أسااااالوب 
الحوار الذي يمتاز به الساااااااودانيون الذي  إإلاااااااتعمر عنمم أنمم 
يتخا اااااااامون في النمار ويتاااااااااالحون عندما يجتمعون لياًل.  

لحات، إنمم كانوا أ ااحاب أقااار الخاااومات وأساارا الماااا 
لا  األمور تعدل  في مرحلة التيه، بل إن الااااااااااااااورة انقلع   

  ير سودانيي . وكأنمم فااروا 
وفي مرحلاااااة التياااااه قيااااال كالم كثير وبرزت في األفق 
الساوداني أنواا  ير مألوفة م  اإلتمامات، وأ ا ح الموقف 
ال يطاق، وكان ال بد م   اااااااااااااحوة ما. ولقد حدث ، ومنما 

 للمرحلة التي يءيمما السودان. بدأت اإلنطالقة الجديدة
: وهي مرحلة الوفاق التي يءيمااااااااااما  المرحلة الخامسةةةةةةة

فقد وضاااع الجميع خااااوماتمم  .الساااودان منذ سااانة وما زال
فاوض كان في بعض مراحله إلااااااقًا لانه جان ًا وقرروا بعد ت  

تم على أرضااية ديمقراطية، أن يتعايمااوا تح  مظلة واحدة. 
ي بذلك أن التناقضاات زال ، وال وعندما نقول الوفاق ال نعن

نفترض أن الخالفاااات ذابااا ، وإنماااا نقاااااااااااااااااد أن القنااااعاااة 
أ اا ح  متوافرة لدي الجميع باإلسااتمرار في تجربة التنظيم  
الواحد على أساااس أن الوحدة الوطنية تسااتطيع أن تنمو في 
ظلاااه إلاااااااااااااار  أن يماااارس دورم في أجواء م  الاااديمقراطياااة  

ر تع ي  الوحادة الوطنياة  المسااااااااااااااغولاة التي تاأخاذ في اإلعت اا
 بعدما تع زت وحدة الوط .

وي حدعث مااااااادفة أن الساااااودان يعاني في مرحلة الوفاق 
أكثر أزماته اإلقتااااااااااااااادية خطورة. وفي الماضاااااااااااااي حدث   
أزمات إقتاادية لم تا  تعال ة باألسلوب الذي يقتلع األزمة 
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م  جذورها نتيجة أسااااااااااا اب كثيرة، لا  اإلساااااااااااتقرار وتثعي   
وطنياااة كفيالن بعض الماااااااااااااايء بمعاااالجاااة التاااأزم الوحااادة ال

اإلقتااادي المتراكم خااو اًا أن الديون فضااًل ع  العج  
بليون دوالر، وهو  حوالىفي مي ان المدفوعات و ااال  إلى  

ل مًا بأن  رقم ال قدرة للساااااااااااااودان على معالجته إالَّ بمعج ة، ع 
الج ء األكعر م  هذم الديون أعنفق في ممااااااااااااااريع تدخل في 

ة التنمية، وهي مماااااااريع سااااااتااااااا ح خالل ثالث  نطاق خط 
سااااانوات انتاجية. وفي قدرة المواط  أن ينتظر ألنه  اااااعور  
عادة، لا  الم يد م  الثقة بي  النظام والمواط  ضاااااااااروري  

 إلى حد كعير.
وقد تاون المعج ة التي أإلارنا إليما هي اساتخراج النفط.  
وحتى اآلن هناك مغإلاااااارات إلى وجود النفط في السااااااودان، 

ل إن هنالك م  يغكد أن كل إلاااااااااااايء بات جاه ًا لإلعالن ب
ع  وجود النفط والعااادء في اسااااااااااااااتخراجاااه. و ااااااااااااااحيح أن 
اساتخراج النفط في الساودان سايكون امرًا مثيرا للغاية إالَّ أنه 
م  الضاروري جدًا أالَّ ياا ح هو األمل وهو الرجاء. كذلك 

د  م  الضاااروري أالَّ يعخرج الساااودانيي  ع  مسااالايتمم. ونعتق
يمك  إعت ارم امثولة. فقد  المعة العريطاني أن ما حدث مع  

إكتعمااف النفط في بريطانيا وفي الوق  نفسااه فرضاا  الدولة 
 قيودًا على اإلنفاق وعلى المعرتَّ ات. ولم يتضايق اإلنالي .

وكاان التنقياة ع  النفط في السااااااااااااااودان بادأ في منااطق  
لعثور على ال حر األحمر وبااداًل م  اكتماااااااااااااااا  النفط تم ا

على كميااااات ال بااااأس بمااااا م  الغاااااز الطعيعي، وانتقلاااا  
الماااااركة نفساااااما ال احثة ع  النفط وهي  إلااااايفرون. ساااااتاندر  
اويال او  كااليفورنياا  إلى منااطق في الاداخال ويعادو أن النتااسة  
كان  مماااجعة. ويقال إن الماااركة متأكدة م  أن النفط موجود 

ساااااااااااااودان وأن  مديريات جنوب ال إحدي  في مديرية اعالي النيل 
مدير الماااركة ومديرها التجاري و اااال قعل ايام إلى الخرطوم.  
د أنمماا ماا كااناا ليحضااااااااااااارا لو لم تا  هناالاك معلوماات  والمعتقا 
مماااااااااااااجعااااة حول وجود النفط. باااال وقياااال إن الرسيس نميري  
اسااااااتقدممما ليعل  في حضااااااورهما ان اء سااااااارة حول اكتمااااااا   

 النفط في العالد. 
السااااااودان النفط م  العراق وفي الوق  الحاضاااااار يسااااااتورد 

بي   ساااااااااتمالك والاوي  عع ر ماااااااااافاة بورساااااااااودان. ويراو  اإل 
نا أن اإل   ساتمالك نااف مليون ومليون ط  سانويًا. وإذا افترضا 

اعف فاااإن كمياااة النفط المتوقَّع  في الفترة المقعلاااة سااااااااااااايضاااااااااااااااا 
والتادير إلى دول مجاورة مثل   ستمالك استخراجما ستافي لإل 

أثيوبياا وكينياا ويو نادا وزاسير وأفريقياا الوساااااااااااااطى. وهاذم الادول  
احتياااااجاااااتمااااا م  النفط محاااادودة وم  إلااااااااااااااااأن الفاااااسض ع   

 . الداخلي في السودان أن يلعي لما حاجتما  ستمالك اإل 

واذا حدث بالفعل وتعي  أن النفط موجود في الساااودان فإنه 
ال خو  م  أن يعفسااااااااااااااد اكتمااااااااااااااافاه حيااة النااس. فاإحتيااجاات  
السااودان كثيرة ويمك  اإلسااتفادة م  عواسد الاميات التي ساايتم  
تاااديرها في إلااق الطرقات وتحسااي  المماااريع وبناء المدارس 

في حال  والمسااااااتماااااا يات. واألهم م  ذلك إن الذهة األسااااااود  
إكتماااااافه سااااايعو  ض الساااااودان ثروته التي لم تعد أسااااااساااااية م   
الاااااذهاااااة األبيض، أي القط ، ذلاااااك أن القط  الاااااذي كاااااان  
الماااااادر األسااااااساااااي للساااااودان لم يعد على األهمية التي كان  
عليما أيام زمان، وذلك نتيجة أزمة  ااااناعة النسااااية في العالم  

تماد المااانع وهي أزمة ت داد خطورة يومًا بعد  خر، نتيجة اع 
على النايلون. ونالحظ أن األل سااااة القطنية بات  أقل األل ساااااة 

ًا في عالم المالبس. وقد يأتي يوم يجد الساااااودان نفساااااه  إنتماااااار 
مضااااااطرا لتااااااانيع قطنه في ماااااااانع محلية لسااااااد احتياجات  

 المواطني . 
وم  الطعيعي التساااااااؤل: هل م  إلااااااأن العثور على النفط  

الجنوبيي  الذي  يءيمااااااون في  في جنوب السااااااودان أن يعمااااااعر 
ظل الحكم الذاتي بحني  إلى اإلنفاااااااااال يمااااااااجعمم على ذلك  

 انمم ليسوا كالسابق فقراء وإنما هم ارض الثروة الجديدة؟ 
والجواب ع  ذلك هو أن المماااااااااااكلة الملحة للجنوبيي  منذ 
حااااااولمم على الحكم الذاتي هي إحسااااااسااااامم بأن المااااامال ال  

إمكااااناااات العلاااد محااادودة.  ينفق عليمم، وحجاااة الماااااااااااااماااال أن 
وإكتمااااااااااا  النفط م  إلااااااااااأنه أن يغم    االنفاق على الماااااااااامال  
والجنوب معاًا، مع األخاذ في اإلعت اار أن مماااااااااااااااعر األكثرياة  

 الجنوبية مماعر ليس  وحدوية. 
قد يكون الحديث طال كثيرًا حول الساااااااودان، ولانه حديث  
يعدو ضااااااااااروريًا بالنظر إلى أن ما حدث فيه لم يحدث في أي  
دولاة عربياة م  المحيط إلى الخلية. وماا حادث كاان مغلماًا بال  
ومفجعًا. وكان ايضاااااا رياديًا، خااااااو اااااًا بالنسااااا ة إلى الوحدة 

 الوطنية التي تحقق  بمكل جيد، بعد وحدة الوط . 
والحديث ضااروري أيضااًا ألن دور السااودان يكعر وساايكعر  
 أكثر وأكثر بعد الماااااالحة الوطنية وبعد إكتمااااا  النفط وبعد 

القمة األفريقية التي ساااااااااااااتععقد خالل يوليو المقعل في الخرطوم  
وسااااااااااااايترأس إجتمااعااتماا الرسيس نميري الاذي يقف في الاذكري 
التاسااااااااااعة على أرض  اااااااااال ة مغيَّدًا حتى م  الذي  رفعوا في  

ا مه.   الماضي السال  ضد حع
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 المدرلسالتص يع 
قعااال أياااام ععقاااد في ماااديناااة جااادة مغتمر  ر  التجاااارة  
والااااناعة وال راعة العربية، وإتخذ تو ااايات عدة تساااتوقفنا  
منما واحدة تطالة بضرورة التنسيق بالنس ة إلى الاناعات 

 التي سيتم إنماؤها مستقعاًل.
وتأتي هذم التو ية في وق  يحدث في المنطقة العربية  

وا التاانيع. كل دولة تساعى إلى نوا م  السا اق في موضا 
انماااء الماااانع. والدولة التي ليس عندها المال ت حث ع  

 القروض إلنماسما.
والتوجاه نحو الااااااااااااااانااعاة في  ااياة األهمياة ألنماا تقيناا  
ر الدول األجنعياة.  مخااطر الوقوا إلى ما ال نمااية في أساااااااااااااا 
واإلستعمار اإلقتاادي مثل اإلستعمار السياسي، بل وأكثر 

ة. وتدلياًل على ذلك فإن اإلسااتعمار السااياسااي تالإلااى  فظاع
في المنطقة العربية، في حي  أن اإلساتعمار اإلقتااادي ما 
زال قااسماًا، وباالاذات في بعض الادول التي كاانا  تخمااااااااااااااى  
التااانيع على أساااس أنه يخلق ط قة م  العمال، ومماااكل 

 هذم الط قة عندما تعدأ ال تنتمي بسمولة.
ر، راسد التااااااااااااااانيع في العالم ولعل جمال ععد النا اااااااااااااا 

العربي الحااااديااااث كااااان يعي تمااااامااااًا خطورة اإلسااااااااااااااتعمااااار 
ل ماااااااار م  دولة زراعية   اإلقتااااااااادي عندما قرر أن يحو  
إلى دولة  اناعية. ولا  ساياساة التاانيع الماارية لم تا  
مدروساااة بما فيه الافاية، فحدث نوا م  الخلل إساااتعغل م  

 د النا ر.جانة الاثيري  للطع  في ما فعله عع
ه منادفع نحو  وهناالاك اآلن في معظم الادول العربياة توجاُّ
التااانيع. ولاي ال يحدث في المسااتقعل أي خلل، ال بد م  
التنسيق، بمعنى أن ال تنمىء دولة عربية ما ماانع تاون 
دولة أخري سااااااااااااا قت ما في ذلك، أو تاون دولة ثالثة تنف  ذ في 

ع ممااابمة  الوق  نفسااه خطة تااانيع تتضاام  انماااء ماااان
لمااااانع تريد الدولة األولى انمااااءها. فالتاااانيع العربي ل  
ينااااافس التااااااااااااااانيع األوروبي وال األميركي، فضاااااااااااااااًل ع  
المااااااارقي... على األقل في المساااااااتقعل القرية. ومعنى ذلك 
أن اإلنتاج الااااااناعي العربي سااااايعساااااتملك في الدول العربية  

عرض دولة وربما في الدول األفريقية أيضااااًا. وال يجوز أن ت
عربية ما على دولة إلاااااقيقة أو  اااااديقة انتاج مااااااانعما ثم  

 تاتمف أن الدولة عندها ماانع تنتة السلعة نفسما.
كاااذلاااك ليس م  الجااااس  أن تنمااااااااااااااىء دولاااة عربياااة ماااا  
مااااااااااااااانعاًا يكفي انتااجه لمادة اسااااااااااااااعوا ما تحتااجه الدولة ثم  

أسااااااااااااااعوعاًا ألن معظم الادول األخري  51يتوقف ع  العمال 
ع ممابمة وليس  بحاجة إلى السلع التي ينتجما  لديما ماان

هاذا المااااااااااااااانع. ونقول على ذلاك على سااااااااااااااعيال المثاال ال 
 الحار.

إنه ال يفيد الت اهي بمسألة التانيع، وأن تقول كل دولة 
أنما تعني الماااااااااانع. الممم هو التااااااااانيع المدروس. ولعل 
مغتمر جدة في تو ااااايته التي نماااااير إليما هنا كان يقااااااد  

 دعا إلى ضرورة التنسيق الاناعي. ذلك عندما
وإعتماد التنسايق في بناء المااانع م  إلاأنه أن يقي الدول  
العربيااة متاااعااة التاااااااااااااانيع العماااااااااااااواسي ويوفر عليمااا الم ااال   

 الطاسلة، فضاًل ع  أنه يساعد على توحيد األمة. 
واألهم م  هاذا كلاه، إن م  إلااااااااااااااأن اعتمااد التنساااااااااااااايق  

يفاااااالنا ع  دخول نادي الااااااناعي اختااااااار ال م  الذي 
بعد ذلك في ساااااااا اق   إلااااااااتراكالدول الاااااااااناعية... وربما اإل

 المنافسة.
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 أي ةيء أفضل من ال ةيء 
قياسااًا بالعالقة التاريخية والخا ااة بي  الواليات المتحدة  
 وإسراسيل فإن حاول مار والسعودية وبالذات مار على

سال  أميركي يعدو كخطوة تااد تعل  درجة الحدث. ولو أن 
مثال هاذا األمر تم قعال إتفااق الفاااااااااااااااال األول للقوات على 
الجعمة الماااارية، ثم قعل إتفاق الفاااال الثاني وبالط ع قعل 
زيارة الرسيس أنور الساادات إلى إساراسيل، لاان إعتععر بمثابة  

ال إتفاااق  الحاادث العظيم. ولا  الااااااااااااااافقااة مااا كاااناا  لتتم لو 
له إتفاق الفاااااااااااال األول ولوال زيارة  الفاااااااااااال الثاني وم  قع 

 الرسيس السادات إلى إسراسيل.
وم  الطعيعي أالَّ يعنظر إلى األمر على أنااه مسااااااااااااااااألااة  
عساااااكرية، وإنما كنوا م  اإلختراق الساااااياساااااي يحدث للمرة 
األولى لإلدارة األميركياة. ونالحظ أن رد الفعال الماااااااااااااااري 

وا الطاسرات كان رد فعل ساياسايًا ولم والساعودي على موضا 
ياااااادر ع  مساااااغول عساااااكري كالم في إلاااااأن الموضاااااوا. 
وعلى ساااعيل المثال فإن الرسيس الساااادات ال يعتعر المساااألة 
مممة على الاااااااعيد العسااااااكري وقد ت مثَّل ذلك في قوله  إن 
القيمااة الحقيقيااة للااااااااااااااافقااة ال تام  في عاادد الطاااسرات أو 

الم العربي نجح للمرة األولى نوعيتماااا بااال تام  في أن العااا 
ع كان  فيه العالقة الخا ااااااااااااة بي    في التغلة على وضاااااااااااا 
الواليات المتحدة وإسااااراسيل تقف حاساًل دون حاااااولمم على 
األساااااااااااااالحااااة الالزمااااة لتحقيق أمنمم . ومااااا لم يقلااااه الرسيس  
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السادات قاله وزير خارجيته محمد إبراهيم كامل الذي إعتعر 
ل هامة في السياسة األميركية  قرار مجلس الميوخ نقطة تح وُّ

ر المغساااااساااااات األميركية م  جماعات الضاااااغط   وبداية تحرُّ
 الاميونية .

ويساااااتطيع الرسيس الساااااادات بعد اليوم أن يقول واثقًا أنه  
حااااااال على إلاااااايء م  الواليات المتحدة، خاااااااو ااااااًا أن 
حاااااااااااوله حدث في وق  هو في أإلااااااااااد الحاجة إليه. ولوال 

ول ععد الغني الجمساااااااااااااي وزير  الاااااااااااااافقة لما كان الفريق أ
الحربية الماااااااارية ساااااااي ور واإلااااااانط  وهي زيارة ساااااااتتم في 

 مطلع الممر المقعل.
وقد تاون مااااااار حااااااال  على الطاسرات ألن المملاة 
العربية الساااااعودية حاااااال  عليما، أو أن الدولتي  حاااااالتا 
عليما ألن إسراسيل نال  حاة األسد م  الافقة، لا  كل 

ان األمر يحتاج إلى سااااابقة وها هي ذلك ليس مممًا. فلقد ك
 السابقة قد حدث .

وم  الضااااروري التن ه قلياًل وعدم اإل راق في التاااااور  
بأن ما حدث كان إنتااساااة كعيرة للااااميونية وإنتااااارًا كعيرًا  
لنا. فالتاااااوي  الذي جري في مجلس الماااايوخ يوم الثالثاء  

تو  54  ليعني أن ا  1978مايو   -أيار 16 ا إلااااايخًا الذي   اااااوَّ
إلى جانة حااااااااااااول ماااااااااااار والساااااااااااعودية هم معنا. ولعل 
توا  التااااااااااوي  كان مدروساااااااااًا ما فيه الافاية، وهغالء  اااااااااوَّ
لماااااااااااالحة قرار إتخذم رسيس الواليات المتحدة وال يجة في 
نظرهم إلحاق ه يمة بمذا الرسيس في الوق  الحاضااااار. وقد 
تاون التطورات التي حاادثاا  فجااأة في افغااانسااااااااااااااتااان ثم في 

ساااا اب التي جعل  بعض الماااايوخ يترددون في زاسير م  األ
 مسألة تحفظاتمم.

وقاد يقاال: ماا جادوي هاذم الطااسرات ماا دام الحاااااااااااااااول 
عليما يتم في زم  الساااااالم والتسااااااويات السااااااياسااااااية للاااااااراا 

اإلسااااااااااااااراسيلي، وماا فااسادتماا إذا كاانا  إسااااااااااااااراسيال   - العربي
سااااااااااااااتسااااااااااااااتغلماا وتجعال منماا حجاة تقيم خاللماا الم ياد م  

 المستوطنات؟
والجواب ع  ذلك هو أن كل الظرو  وكل الممارساات 
في المنطقة العربية ليساااااااااا  م  الثواب ، كما أن الاااااااااااراا 

اإلسااااااراسيلي ما زال قاسمًا وليس ساااااامل الحل. وإذا  - العربي
نمااأت ظرو  أخري فإن السااال  األميركي ساايعسااتعمل بأيد  

 عربية م  أجل قضية قومية.
ولعل ما يعقلق في موضاااااااااااوا الاااااااااااافقة هو أن الواليات 
المتحاادة قااد تلجااأ إلى الم يااد م  التااأجياال لممااارساااااااااااااااة دور  

حل ألزمة المارق األوساط. والتأجيل ليس   إيجادساياساي في 
في مااااااااالحة المراهني  على الدور األميركي إطالقًا. ولعل 

هغالء كانوا يفضاااااااالون لو أن الرسيس كارتر مارس ضااااااااغطًا  
لى إساااراسيل م  أجل تحقيق الحل بدل أن يضاااغط  حقيقيًا ع

في إلاكل أو  خر على بعض المايوخ لتأمي  التااوي  إلى 
 جانة القرار الذي إتخذم.

إن الاافقة ليسا  إنتااارًا لفريق معيَّ  وإنما هي تثعي   
وإذا كان موقف الرسيس السااااااااااااااادات ساااااااااااااايعادو  الحاالة.لواقع  

 - ااااااااء ًا لو أن الااااااااافقة لم تتم وكان  العالقة السااااااااعودية
األميركية سااتمت  كثيرًا نتيجة لذلك، فإن حال الرسيس كارتر  
كان  ستا ح بالغة التعقيد، وكان القرار السلعي م  جانة  
ة الثقة منه وإبال ه بماااااكل واضاااااح أن  المااااايوخ معنام ساااااح 

جاادد. ولعاال األمير فمااد إختااااااااااااااار األمر كلااه واليتااه ل  تع 
وبكثير م  الديعلوماسااااية عندما علَّق على نتاسة التاااااوي  
بقوله:  إن قرار الموافقة لم يك  مفاجئًا لنا ولم يعثر دهمااااااتنا  
ألن المااااااااااعة األميركي يمااااااااااارك الرسيس كارتر بقوة إدراكه 

 ألهمية أن ت قى المملاة قوية ومستقرة .
إن الااااافقة سااااتطوي بعض الوق  باإلضااااافة إلى ذلك ف

المساااااعي التي بدأت لتحقيق التضااااام  العربي تمميدًا لعقد 
مغتمر قمة. وبعد الااااااااافقة قد نجد الرسيس السااااااااادات الذي 
أبدي حماساااااااة لعقد القمة وتحقيق التضاااااااام  في األساااااااابيع 
الثالثة الماضاية يفضال إرجاء الساعي في هذا األمر إلامري   

م الرسيس كارتر، وعلى أساااااس  أو ثالثة إلتاحة الفر ااااة أما
أناه في هاذم المادة قاد يكون أعااد ترتياة أوراقاه وأوجاد منااخاًا  
ساااياسااايًا داخل ماااار يسااااعدم على تحرُّك خارجي أفضااال. 
وعندما يقول وزير الخارجية الماااارية خالل إجتماا عقدت ه  
لجنة العالقات الخارجية في مجلس الماااااااااااااعة يوم الخميس  

يري لم تعحقق حتى اآلن ايااة مااايو  إن مممااة الرسيس نم 18
نتاسة ملموسااااااااااااة ر م الجمود التي بذلما في المرحلة األولى 
م  رحلتااااه  فااااإنااااه يعاااادي تفاااااؤاًل في إمكااااان نجااااا  المممااااة 
مسااااااتقعاًل، لانه ال يعظمر إلحاحًا م  جانة مااااااار لساااااارعة 

 تحقيق النتاسة.
ويساااااااااتوقفنا هنا التسااااااااااؤل اآلتي: ما الذي جعل الرسيس  

يعيا في نطاق جولته المغربية التي إلاااااامل   نميري ال ي ور ل
تونس والج اسر والمغرب، مع العلم أن ال يااااارة تاااادخاااال في 
نطاق الجولة، وأن الاااحافة السااودانية نماارت في عناوينما  

 الرسيسية ذلك؟
ويساااااااتوقفنا أيضاااااااًا تسااااااااؤل  خر: ما الذي جعل الرسيس  
السااااااااااااااادات يوق ف محااولاة إلعاادة العالقاات بيناه وبي  ليعياا  

ض لاادي  ن    الجمااات القيااام بعمليااة جس  إحاادي  دمااا كلَّفبعاا 
ليعيا، وكان ذلك قعل أيام قليلة م  أول المامر الجاري. وقد 
أبلغااا  هاااذم الجماااة المسااااااااااااااغولي  الليعيي  كالماااًا مفاااادم أن 
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الرسيس السااادات ساايلغي م ادرته ويرحة بإعادة التفاهم بي   
يه  ماااااار وليعيا، وأنه سااااايعل  ذلك في الخطاب الذي سااااايلق

 لمناس ة عيد العمال.
وتجادر اإلإلااااااااااااااارة هناا إلى أن العقياد معمر القاذافي كاان 
ينتظر ما ساايعلنه الرسيس السااادات وتأخَّر إحتفال ليعيا بعيد  
العمال ساااااااعتي  في إنتظار ما ساااااايعلنه الرسيس السااااااادات. 
كماا أن العقياد القاذافي أوكال إلى ععاد السااااااااااااااالم جلود إلقااء 

فارية بعدما قيل له إن   خطاب ساااااااااااياساااااااااااي وألقى هو كلمة
الرسيس السادات قال في الخطاب عكس ما هو متوقَّع. وقد 

 تاون التأكيدات بمأن الافقة هي السعة.
ي قى أن الااااااااااااافقة ل  تمر م  دون موقف سااااااااااااوفياتي  
يتجااوز كثيرًا رد الفعال األول الاذي عكسااااااااااااااتا ه وكاالاة  تااس   

ن ويكون ترجمااة عمليااة لمااذا الموقف. وقااد قااالاا  الوكااالااة إ
 ااااااااااافقة الطاسرات األميركية لال م  ماااااااااااار والساااااااااااعودية 
وإسااراسيل  قد فتح  ال اب أمام مرحلة جديدة لساا اق التساالح 
في الماارق األوسااط الذي يواجه بالفعل موقفًا ساااخنًا بسااعة  

 الاراعات المسلحة .
وقد يكون الرد الساااوفياتي على هذم الاااافقة، وانساااجامًا 

ا بالم يد م  التسااالح مع سااا اق التسااالح، هو مد ساااوريا وليعي
الذي سااااااااايكون في أي حال أكثر تطورًا م  الساااااااااال  الذي 
حااااااال  عليه مااااااار. وال نعتقد أن اإلتحاد السااااااوفياتي لم 
يحسااااااة حسااااااابًا إلى يوم يحدث فيه الذي حدث، ولم يجم     

 سلفًا الرد المناسة.
ي قى أيضاااااااااااااااًا أن المراهنااة على الموقف األميركي بعااد  

 مما كان  عليه الاااااافقة. الاااااافقة أ ااااا ح  أفضااااال قليالً 
وفي أي حال وحتى إإلااااااااعار  خر ال ينطعق على الااااااااافقة 
سااااوي القول الماااااسع: الحاااااول على إلاااايء أفضاااال م  ال 
إلااااااااايء... خااااااااااو اااااااااًا إذا كان هذا المااااااااايء م  الواليات 
المتحادة التي اعتاادت على أن تاأخاذ كال إلاااااااااااااايء وال تعطي  

لى تأخذ كل إلااااايء منا وتعطيه إأن إلااااايئًا، أو إنما اعتادت 
 عدونا.
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 أمن سوريا من أمن لب ان
في تعليق له متأخر بعض الميء على  فقة الطاسرات  
قااال أناادرو يون ، مناادوب أميركااا لاادي األمم المتحاادة:  إن 
الدفاا اإلساااااااااااراسيلي كان م  األهدا  األولى لساااااااااااياساااااااااااتنا 

  يعتمدان حاليًا  الدفاا واألم  اإلسااااااااااااااراسيليي  الخارجية، لا  
على أم  الساادات المرت ط بما يحدث في ليعيا، وبتلك القوة 
العساااااااااكرية االثيوبية الضاااااااااخمة. كذلك على الساااااااااعودية أن 
تدافع ع  نفسااااااما في الخلية . وليس في هذا التوضاااااايح ما 
ع الرسيس السااادات، لا  يون  الذي  م  إلااأنه أن يخدم وضاا 

قاد بأن  اوته هو  اوت الرسيس كارتر، يحاول إلااا اإلعت
في تعليقه هذا بلورة الفارة الساااااااااااسدة التي تفيد أن السااااااااااال  
األميركي للعرب وإلسااراسيل معًا هو المقدمة التي ال بد منما  
لعدء إلااااااااااااا  الحرب الحقيقية على اإلتحاد الساااااااااااااوفياتي في 
المنطقااة، على أن تظاال الواليااات المتحاادة بعياادة عمليااًا ع  

الحرب، ألن الرسيس كارتر ال يريد أن يحدث في عمدم   هذم
 ما حدث في عمود أسالفه م  تورطات.

واإلتحااااد السااااااااااااااوفيااااتي في المنطقاااة العربياااة ليس نفوذًا  
سااااااااياساااااااايًا وال هو إلااااااااععية لما جذورها، وإنما هو حضااااااااور  
عساااااكري. وإلحاق ه يمة بالدولة العربية التي تعتمد إعتمادًا 

وفياتي، معنام توجيه الضااااربات أساااااساااايًا على السااااال  الساااا 
 القاضية إلى اإلتحاد السوفياتي ضربة بعد األخري.

ونالحظ أن الماجس األساااااسااااي للواليات المتحدة هو ما 
حدث في ليعيا بالنسا ة إلى موضاوا التسالح الساوفياتي، وما 
حدث أيضاااًا في أثيوبيا. وإذا كان  الواليات المتحدة بلساااان 

سااااااااااااما الليعية وهواجسااااااااااااما يون  ععَّرت  ااااااااااااراحة ع  هواج
ليسااااااااا  بسااااااااايطة على  ساااااااااوريااالثيوبية، فإن هواجساااااااااما ال

نااا أن مااا يضاااااااااااااامرم المناادوب اإلطالق. وإذا نح  إفترضاااااااااااااا  
األميركي لاادي األمم المنحاادة م  قولااه  لا  الاادفاااا واألم  
اإلسااااراسيليي   يعتمدان حاليًا على أم  السااااادات المرت ط بما  

كرية االثيوبية الضاااااخمة  يحدث في ليعيا، وبتلك القوة العسااااا 
هو أن المممة المرتق  ة للساااااااال  األميركي الذي أععطي إلى 
ب   مااااااااار هو ضاااااااار ب القوة العسااااااااكرية الليعية.. أي ضاااااااار 
السااااااااااال  السااااااااااوفياتي، فإن ما يضاااااااااامرم لانه ال يقول ذلك 

 ة للسااااااااال  األميركي الذي بوضااااااااو ، هو أن المممة المرتق  
، أي ةسااوريسااكرية الأععطي إلى إسااراسيل هو ضاار ب القوة الع

 ضر ب السال  السوفياتي.
ويعادو أن الوالياات المتحادة خالفاًا لماا يماااااااااااااااا، ال ترياد  
ساااااااااوي الحل الخاص بما، تفرضاااااااااه على المنطقة وتقعل به  
األطرا  المعنيااة. ومثاال هااذا الحاال ال يتحقق إالَّ إذا كاااناا  
هاذم األطرا  ضااااااااااااااءيفاة ال تملاك فر ض إرادتماا وال قادرة لماا 

أو إذا كاانا  األطرا  قوياة بماا أي باالوالياات  على الرفض،
المتحاااادة، أو أنمااااا في الطريق إلى أن تاون كااااذلااااك، وإن 
إسااااااااراسيل قوية بالواليات المتحدة، في حي  أن سااااااااوريا قوية 
وتساااااااااتطيع أن ترفض. وهذا ما تمارساااااااااه حتى مع الواليات 
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المتحاادة نفساااااااااااااامااا، وأن ليعيااا باااتاا  قويااة جاادًا نتيجااة خطط  
ضاااما تحاد الساااوفياتي، وم  أجل ذلك فإن رف  التسااالح م  اإل

أساسي ألنه ينعكس على الدور األميركي للرسيس السادات. 
سااوريا هي جنا  الرفض المماارقي وليعيا هي جنا  الرفض 

  ربي، وإذا أمك  الواليات المتحدة قاااااااااااااااقاااااااااااااااة هذي  االمغ
ض فرضاًا،    ياا ح في قدرة الحل األميركي أن يعفر  الجناحي  

لرفض المااععي نتيجة للممارسااات الحديدية  على أساااس أن ا
التي نسااامع عنما وأحدثما ما جري وسااايجري في ماااار ل  

 يكون معوقًا.
ربي تاون بتارار الحرب التي اوقاااااااقاااااااة الجنا  المغ

إلااااانما الرسيس الساااااادات على ليعيا، وهو أمر بقي مسااااات ع دًا  
إلى أن حاادث. ومااا دام قااد حاادث فااإنااه قااد يتارر. ومعاااودة 

حااول ماار على الطاسرات األميركية يختلف  الحرب بعد 
تمااااماااًا ع  المحااااولاااة األولى. ذلاااك أناااه إذا تاررت الحرب 
سااااااااااااااتاون باالطااسرات األميركياة وهاذا يفرض إلت اماات على 
الوالياات المتحادة. وسااااااااااااااتنطلق هاذم اإللت اماات م  العادهياة  

ن السااااااااااااااال  األميركي يجااااة أالَّ يعم م أمااااام إالتي تقول: 
 ي.السال  السوفيات

أما قااااااقااااااة الجنا  الممااااارقي فتاون بتوجيه ضاااااربة  
عساااكرية إلى ساااوريا في لعنان تتدرج إلى أن تاااا ح ضاااربة  
عسااااااكرية في أراضاااااايما على جعمتما أو في أعماقما. وليس 

  ..أو عع ر وسااسل وقوي أخري ، هنالك ساوي إساراسيل م اإلارة
 أو األمري  معًا.

ا  وعنادماا نساااااااااااااامع سااااااااااااااورياا تردد أن أم  لعناان م  أمنما 
ونسااااامع م  وزير الدفاا الساااااوري العماد مااااااطفى طالس  
بأن ساااوريا ساااتضااارب بيد م  حديد  القوي التي تحاول إثارة  
المااااااااااغة في لعنان ونعتعرها ضااااااااااالعة في هذم المغامرة إلى 
جانة العدو الاااااااميوني ... عندما نساااااامع ذلك نفترض أن 

 التن ه قاسم وأن التنعيه سع ه إستمعار للمخاطر المقعلة.
أنفساااانا في هذم المناساااا ة نردد تمنيات تقليدية م   ونجد

نوا أن الرد على ذلاااك كلاااه يكون بوحااادة  ااااااااااااااف قوياااة،  
عراقي  -وبساااقو  التحفظات التي تحول دون موقف ساااوري 

د، وبعودة الرو  إلى جعمة الااااااااااامود والتااااااااااادي التي موحَّ 
ولم تقم م   -هكذا يعفترض -ةإسااااتراتيجيقام  على أسااااس 

دوار تاتيكية، كما لوحظ، في الفترة  أجل ممارسااااااااة دور أو أ
 التي أعقع  قيامما.

وليس  ااااااحيحًا أن اإلتحاد السااااااوفياتي ال يسااااااتطيع أن 
يفعال إلاااااااااااااايئاًا. ففي يادم أوراق كثيرة، إالَّ إذا كاانا  الخطو  
العريضاااة لساااياساااة الاااافقات هي التي تحول دون إساااتخدام 

 بعض هذم األوراق بما يخدم الموقف العربي التقدمي.

ر ماااا يغلمناااا أن يقول المنااادوب األميركي  ناااه بقاااد  ي قى أ
لدي األمم المتحدة مثل هذا الاالم الذي قاله حول الطاسرات 
ر نفسااااااااه يغلمنا أالَّ  ر إعطاؤها إلى مااااااااار... بالقد  التي ت قرَّ

 يكون هنالك رد م  جانة مار على مثل هذا الاالم.
ر نفسااااه أيضااااًا وأكثر يعقلقنا أمر هذم المغامرة ا لتي وبالقد 

وتنتظر إإلاااااااااااااااارة باادء التنفيااذ  ، يتم إعاادادهااا، أو أنمااا أععاادت
لتوجيه ضاااربة عساااكرية قاضاااية إلى ساااوريا، يكون مسااارحما 

 لعنان أو سوريا نفسما، أو تعدأ في لعنان وتنتقل إلى سوريا.
وعندما ال تحدث بعض األمور مااااااااااااادفة تاون هنالك 

 األنفاس.مفاج ت... ومفاج ت م  النوا الذي يح س 
 1978( حزيران)يونيو  3 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 مملكة هيكل أما  التحد ات!
 اااااااااااادرت الاااااااااااااحف   1978مايو /أيار 26يوم الجمعة 

الماااااااارية بعناوي  رسيساااااااية في  ااااااافحاتما األولى ع  بدء  
التحقيق في ما ساامَّت ه  جريمة التماامير بمااار في الخارج . 

 األهرام  كان :  تحقيقات  مانمااااااااااي  الااااااااااافحة األولى م  
ي مع األقالم المعادية لماااااار تعدأ  دًا . إلاااااتراكالمدعي اإل

ومانماااااااااي   اااااااااحيفة  األخ ار  كان :  التحقيق في جريمة  
 التممير بمار في الخارج .

د نعماااااااار في هذم الاااااااااحف أن  وجاء في ن أ إلاااااااا ه موحَّ
كات ًا و ااااااحافيًا ماااااااريًا تم اسااااااتدعاء   30التحقيق يماااااامل 

نمم بواساااااطة سااااافارات ماااااار، وأن المدعي العام الغاسعي  م
ساااو  يقوم بإعداد قرار اإلتمام فور اإلنتماء م  التحقيقات  
سااااواء حضاااار األإلااااخاص المعنيون أو لم يحضااااروا وإبالغ 

اإلجراءات الالزمااة  تخاااذقرار اإلتمااام لمجلس المااااااااااااااعااة إل
 ضدهم.

ي أنور حعية  إلاتراكوأإلاار الن أ إلى أن المدعي العام اإل
  ااااااااااديق مقرب جدًا م  الرسيس أنور السااااااااااادات الذيوهو 
لمذا المنااااة، تلقَّى الاااافحة األولى م  الدراساااات  إختارم

التي أعادتماا أجم ة األم  حول طعيعاة النمااااااااااااااا  اإلعالمي 
لمذم العنا ااااار  وتتضااااام  هذم الدراساااااات مساااااتندات خطية  
و اااااوتية تمااااامل نماذج م  الاتابات المأجورة التي نعمااااارت  

ول العربية واألوروبية بأقالم هذم العنا اااااار في عدد م  الد
وتتناول باإلسااااااءة والتماااااكيك منج ات إلاااااعة ماااااار طوال 

ي لمذم إلااااااااتراكالساااااااانوات الماضااااااااية. وقد أعطى المدعي اإل
العنا ااااار مملة للحضاااااور إلى ماااااار لساااااماا أقوالمم والرد 
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مة إليمم .  على اإلتمامات الموجَّ
لن أ كان   ولوحظ أن الااايغة التي نماارت بما  األهرام  ا

السقة على نقيض الااااااايغة التي نماااااارت بما الن أ  ااااااحيفة  
 األخ اار  التي انطلقا  في معاالجتماا لألمر م  موقع معااد   
فضاااااااااااًل ع  أنما أإلااااااااااارت إلى الاااااااااااحف والمجالت التي 
تادر في باريس ولندن  والتي هي ممولة م  العراق وليعيا  

اسلااة وانمااا توزا عااددًا محاادودًا م  النسااااااااااااااا وتاادفع م ااال  هاا 
 لاتَّابما ومحرريما .

مايو  /أيار 23وكان   األخ ار  قد نماااااااااااارت يوم الثالثاء 
نقاًل ع   الجممورية  وثيقة تفيد أن محمد حسااااااااااااااني     1978

م عاام  وكاان  ناذاك محررًا في مجلاة   خر  -1948هيكال قادَّ
معلومات إلى المساااااغولي  في السااااافارة األميركية  - سااااااعة 

 ع  تعديل وزاري جري  نذاك.
وجاااء تعليق  األخ ااار  على هااذا الن ااأ أطول بكثير ممااا  
تضااامَّنته الوثيقة التي نعمااارت في الواليات المتحدة. وقضاااى 
سااايناريو النمااار أن ينمااارها أواًل محسااا  محمد رسيس تحرير  
 ااااااااااحيفة  الجممورية  الذي تعتعرم  أخ ار اليوم  ممثلما في 

  الجممورية  وتنقلما  األخ ار  ع   الجممورية .
واضااااااااااح أن  األخ ار  تجد في الوثيقة ما يمك  إعت ارم  و 

باأن هيكال أميركي الميول، وأناه تعاامال مع الوالياات المتحادة  
قعل أن يتعاون مااااااااااااااطفى امي  بسااااااااااااانوات. وللتذكير فإن 
ج  بتممة التجساااااااااس للواليات  مااااااااااطفى أمي  إعتعقل وساااااااااع
المتحدة ثم خرج م  السااااااااااااج  بأمر م  الرسيس السااااااااااااادات 

وكان  هذم الوثيقة موضاااااااااااوا رسااااااااااام  ألسااااااااااا اب  اااااااااااحية. 
كاريكاتوري نمااااااااارت ه  أخ ار اليوم  في عددها الااااااااااادر يوم 

مايو ويعمثل إلااااخاااااًا واقفًا على رأسااااه في حفرة   27السااااع  
 وتحته التعليق اآلتي:  م   حفر بئرًا ألخيه وقع فيه .

وفي عدد الساااااع  نمااااارت الااااااحف الماااااارية أساااااماء  
  سااتمااملمم التحقيقات.  الاااحافيي  والاعتَّاب الماااريي  الذي

وأبرزت  أخ ااار اليوم  في مااانمااااااااااااااياا   اااااااااااااافحتمااا األولى 
معلومات تفيد أن تحقيقات م احث أم  الدولة تو ال  إلى 
نتاسة مفادها أن تنظيم  جعمة تحرير مااااااااااااااار  له إلااااااااااااااء ة  
ساااااياساااااية وأخري عساااااكرية ولم تنمااااار أساااااماء م  الماااااء ة 

بق أيام السااااياسااااية عدا أبرزهم ععد المجيد فريد الوزير السااااا
الرسيس جمال ععد النا ااااااااار. وتجدر اإلإلاااااااااارة إلى أن ععد  
المجياد فرياد أعااد ترتياة بعض األوراق الساااااااااااااارياة التي كاان 
يطَّلع عليماا بحكم عملاه إلى جااناة ععاد الناا اااااااااااااار كماا تم  

ع عدد م  الاع  اب المااااااااااريي  بينمم محمد حساااااااااني   تَّ وضااااااااا 
دًا  هيكل في اإلقامة الجعرية ومعنعوا م  مغادرة مااااااااار تممي

 لتنفيذ اإلجراءات بحقمم.

ي منذ خمساة أإلامر ب يارات إلى إلاتراكويقوم المدعي اإل
 احيفة  األهرام  ويرافقه بعض مسااعديه. والمد  م  هذم  
ال يارات كان اإلطالا على أوراق ودفاتر الااااااااااحيفة طوال 
فترة ترؤس هيكاال لمااا، وذلااك في محاااولااة للعثور على مااا 

عمااا هيكاال. وعناادمااا أعبل  م  إلاااااااااااااااأنااه إعت ااارم مخااالفااات إرتا
ي إبتسااااام وقال للذي  أبلغوم إلاااااتراكهيكل ب يارات المدعي اإل

إناااه يتحاااداهم جميعاااًا أن يجااادوا مخاااالفاااة واحااادة. ثم إن أي 
مساااااااااس بميكل ساااااااايضااااااااع األ اااااااادقاء الممااااااااتركي  للرسيس  
السااااااااااااااادات وهيكال في موقع حرج جادًا. وأبرز هغالء رسيس  

ي كثيرًا  مجلس المااااعة ساااايد مرعي الذي سااااعى في الماضاااا 
لتقرياة وجماات النظر بي  اإلثني . إضااااااااااااااافاة إلى ذلاك فاإن 
موقف علي حمدي الجمال الذي عيَّنه السادات يوم الثالثاء  

رسيساااًا لمجلس إدارة  األهرام  ورسيس تحرير   1978مايو  23
ج ذلااك أن مممااة علي الجمااال ر  وحياادًا لمااا ل  يخلو م  الح  

فة كونه الذي عمل تح  رساسااااة هيكل بضااااع ساااانوات بااااا 
نقي ًا للاااااااااااااحافيي  هي تقديم كمااااااااااااوفات بأسااااااااااااماء الاتَّاب 
والااااااااااااحافيي  المتف ق على تأديعمم وم  هغالء هيكل. وم  

ي. وما إلااااااااااتراكمممته أيضااااااااااًا تنفيذ ما ساااااااااايقررم المدعي اإل
ساااااااااااااايقررم بات واضااااااااااااااحًا وهو حرمان هغالء م  العمل في 
الميدان الاااااااااااحافي وإلااااااااااط ة اسااااااااااماسمم م  جدول النقابة 

م م  العمااال في كااال مجااااالت اإلعالم باااااااااااااااورهاااا  ومن عم
ج  خر ساااااااااااااايواجماه علي حمادي الماال ر  المختلفاة. وهناالك ح  

نتيجة أن أكثرية الااحافيي  المنتمي  إلى نقابة الااحافيي  
ات لا  القياادات الفعاالاة جراءالماااااااااااااااريي  قاد تاون مع اإل

داخل النقابة تقف ضااااااااااد اإلجراءات وتأخذ في اإلعت ار أن 
  مالسمم قد يحدث لمم في أي وق .ما سيحدث ل

وت قى اإلإلاااااااااارة إلى أن الرسيس الساااااااااادات قرر مواجمة 
هيكل بعد ال يارة األولى التي قام بما إلى الواليات المتحدة.  
ويومماا إتمم هيكال السااااااااااااااادات باأناه  عميال أميركي . وجااء 

ر  ااااااااااحيفة  الميرالد تريعيون  لواسح اإلتمام في أعقاب نماااااااااا  
ملوا مع المخاابرات المرك ياة األميركياة  باأساااااااااااااامااء الاذي  تعاا

 وكان م  بينمم الرسيس السادات.
وبعد زيارة الرسيس السااااادات إلى إسااااراسيل قال هيكل إن 
الم ادرة اكتسااااااااااع  إلاااااااااارعية بتأييد الماااااااااااريي  لما لانه لم 
يغيدها. وإرتا  الساااااااااااادات الذي كان يقوم بجولة دولية لمذا 

نادماا قاال هيكال في الاالم لاناه كاان يطلاة أكثر وأكثر. وع
مايو ليسااااااااا   15 اااااااااحيفة  األهالي  كالمًا كعيرًا حول  إن  

ثورة وأن هنااك منتفعي  م  النظاام  ثاارت ثااسرة الساااااااااااااااادات 
ط ظرو   خاااااااو ااااااًا أن كالم هيكل كان مغثرًا وجاء وساااااا  

نفسااااااية  ااااااء ة يءيمااااااما المجتمع الماااااااري. وقد إسااااااتقعل  
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اإلهتمام. لذا ساااد إنط اا  الماااريون كالم هيكل بكثير م   
لدي أهل النخ ة الساااياساااية والثقافية أن الساااادات سااايضااارب  
هيكل ألن كالمه مغثر في أوسااااا  الرأي العام وساااايضاااارب 
فغاد سااراج الدي  ألن إلااععية  الوفد  ت داد يومًا بعد يوم وإذا 
لم يضاربه اآلن فساياا ح  الوفد  قضاية أسااساية في ماار.  

فإنه ساااااااايضااااااااربمم م  أجل حفنة م  أما الاتَّاب التقدميون  
الطاسرات  على حد قول أحد العارفي  بالم اج الساااااداتي في 
لحظاااة القلق والغضااااااااااااااااة. وفي جولاااة أفق مع أحاااد هغالء 
العارفي  بالم اج الساااااااااااداتي كونمم م   اللوبي  المغازر له، 
نادت   قاال م  الاالم الاذي يمك  إيجاازم بااآلتي:  حتى لو جع

 للاتابة كما كتة هيكل، فنح  أقوي الاحف واألقالم يومياً 
منما، إذ أننا نقف إلى جانة دعوة حق ومااااااااالحة إلااااااااعة  
هي الوحااادة الوطنياااة. نح  متاااأكااادون م  أن الماليي  م  
جماهير إلااااااااااااااععنا ال تغثر عليما هذم المقاالت، فمي تعر   
أ ااااااااحابما م  قديم ال مان وال أظنما تقرأ لمم أي كلمة مما 

د أن هااذا إعالم ليس لااه قراء وال يكتعون. ولااذلااك فنح  نعتقاا 
 ااااااااااادي له لدي الماااااااااااعة وال أهميه له إذ أنه يقف بجانة  

م وحق  الدماء ل  الفرقة والمااااتات ويدعو إلى الفتنة وينعذ الساااا  
ويطالة بعدم اإلستقرار السياسي واإلقتاادي ويدمر م ادرة  
إلاااااااااااااجاعة وهادفة لرسيس الدولة، اساااااااااااااتجاب لما اخوانه في 

  دق وإلجاعة... .
  ر م هاااااذا اإلعتاااااداد باااااالنفس م  جااااااناااااة الرسيس لا

الساادات فإن محمد حساني  هيكل بقي هاجساًا حتى حدوث 
تسااااوية ما معه.. هذا في حال إرتضااااى التغريد في الساااارب 

 الساداتي.
 1978 (حزيران)يونيو  3 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 لاإلجراءات السا اتية كلمة  ن هيكل    
متمي ة كان  تربط الرسيس جمال   المعرو  أن  ااااااااداقة

ال تيتو. وفي مااااااا بالرسيس اليو ساااااااالفي الماري ععد النا ااااااار
خالل بضااااع سااااني  أ اااا ح  هذم الاااااداقة العامل المغثر 

ي اسااااط  منمما في العمل السااااياسااااي الممااااترك. وقد كان كل 
اآلخر بمااغون الحكم في بلدم وبالذات التعقيدات التي ترافق  

 ة.سير الحياة السياسية اليومي
وفي حي  كان ععد النا ار يمثل للماريماال تيتو حيوية  

رم بأيام النضاال القاساي، فإن الماريماال الما اب الثوري ويذك   
تيتو يمثل لععد النا اااااار النضااااااة الثوري وحتى الماااااايخوخة  

 الثورية وكيف أنما يمك  أن تاون مضيئة وفعالة.
ومناساااا ة هذا الاالم ع  أهم زعيمي   اااانعا جعمة دول 

إلنحياز التي تفقد أهميتما وتضااااااااااااامنما يومًا بعد  خر عدم ا
مااا الثااالااث محمااد ف  منااذ أن رحاال ععااد النااا اااااااااااااار، واقعااة طر  

حساااني  هيكل الذي يحاولون اآلن في ماااار نتيجة مواقف 
ومماااااااااعر ذاتية الني ل منه. ففي أحد لقاءات ععد النا اااااااار 
وتيتو قال الرسيس اليو سااااااااالفي للرسيس الماااااااااري إنه يريد  

ي  هيكاال ل عض الوقاا  لاي يععااد لااه  هيكاال  محمااد حساااااااااااااان
 اليو سالفي .
ععد النا اااار على وجود محمد حسااااني   يغ ط كان تيتو 

هيكل إلى جان ه. وفي المقابل كان ععد النا اار يغ ط تيتو  
على ج يرة بريوني. وألن الاااااااااااااااحاافي والاااتاة م  نوعياة  
هيكل ال ياااانع ساااياساااة، فإن الماريماااال تيتو إساااتمر يحلم  

خاص به. ولم يحدث ذلك. وبقي هيكل في حد ذاته بميكل 
ولى م  نوعما في تاريا العالقات بي   يمكل ظاهرة هي األع 

 حاكم وكاتة.
وبعااد وفاااة جمااال ععااد النااا اااااااااااااار إفترض الرسيس انور  
السااااااااااااااادات أن الادور الاذي ماارسااااااااااااااه هيكال مع جماال ععاد 
النا اااار، يمك  أن يمارسااااه معه هو، خاااااو ااااًا أن محمد  

ة الدور األساااسااي في المسااألة األساااسااية،  حسااني  هيكل لع
  يخلف ععد النا ااار. وبفضااال حذاقته وفي ضاااوء وهي: م  

حساااااااابات معيَّنة، إساااااااتطاا هيكل أن يجعل الطريق مممدة  
 أمام و ول أنور السادات إلى سدة الرساسة.

وإساااااااااتمرت العالقة بي  الرسيس أنور الساااااااااادات  محمد  
حسااااااااااااااني  هيكال جيادة. وفي باداياات تولياه الرسااساااااااااااااااة كاان 

على أسااااااس أنه  1952يوليو   23الساااااادات يتعامل مع ثورة 
أحاااد ابنااااسماااا. ولاااذا لم يك  هناااالاااك ماااا يوجاااة حااادوث أي 
تناقضات بي  اإلثني . لا  التناقضات بدأت تظمر تناقضًا  

 بعد اآلخر.
 ذا بدأت التناقضات تظمر؟لما

ألن محمد حسااااااااااااني  هيكل إلااااااااااااعر أنه ال يسااااااااااااتطيع   -
ممارسااااااااة الدور نفسااااااااه الذي مارسااااااااه إلى جانة ععد  

 النا ر.
ألن الرسيس السااااااااااادات بدأ يلمس ذلك وإنتابه نوا م   -

المااااااااااك بعدما الحظ أن محمد حسااااااااااني  هيكل يتعمد  
مايو  على ما فعله الساااااادات  15إطالق إسااااام  حركة 

ري واآلخري ، بينما اآلخرون يساااامونما كما بعلي  ااااع
 15يطية للرسيس الساااااااااااااادات أن تسااااااااااااامى، أي  ثورة 

 مايو .
وجاء التناقض األساااسااي بعدما بدأ العقيد معمر القذافي 
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في زم  التماااااااور الوحدوي يحرص على التعامل مع هيكل  
في كل مرة ي ور ماااااااااار معاملة تتجاوز أسااااااااالوب التعامل 

حجم التنااقض بعادماا إتخاذ هيكال  بي  حااكم وكااتاة. ثم كععر
  موقفاااًا م  محاااادثاااات الرسيس الساااااااااااااااااادات والااادكتور هنري 

نجر . وكاااانااا   ثاااار هاااذا الموقف الاااذي يظمر على كيساااااااااااااا 
 اااافحات  األهرام  تنعكس على المااااارا الماااااري وبالذات 

 في أوسا  الطل ة والمثقفي .
هنا بدأ الرسيس الساااادات يخطط إلنماء الدور اإلعالمي 

  هيكال. والاذي حادث أناه بعادماا كاان هيكال  لمحماد حسااااااااااااااني
ترك مكت اه في  األهرام  إتااااااااااااااالوا باه لياًل م  الاااااااااااااااحيفاة 

 -وأبلغوم أنمم تلقوا ن أ للنمااار م  رساساااة الجممورية يفيد أنه
ععي  متحدثًا  ااااااحافيًا بإساااااام الرسيس السااااااادات  -أي هيكل

على أن يكون مقرم قااااااااااار عابدي  الذي كان الرسيس إتخذ 
رساااااااامي لرسيس الجممورية، وقيل لمناساااااااا ة هذا منه المقر ال

كيف إتخذ : اإلختيار كالم كثير ياة في تساؤل كعير هو
 يوليو سراي الملاية مقرًا له؟ 23إب  ثورة 

هل كان يتوقع هيكل ذلك م  الرسيس السااااااادات، أم إنه  
 فوجىء بالقرار؟

في حينااه أنااه كااان يتوقع مثاال هااذا التعاااماال  يلقااد أبلغن
الساااااااادات إلنمما تناقماااااااا كثيرًا في األمر  م  جانة الرسيس

وإساااااتمر كل منمما يتمساااااك بموقفه. هيكل ال يقر  اااااوابية  
نجر  أساااالوب التحادث بي  الرسيس السااااادات والدكتور .  كيساااا 

والرسيس الساااادات يعتعر أن أسااالوبه هو األفضااال وهو الذي 
سايغدي إلى نتيجة، وأن النتاسة ساتخي  ة ظ  كل الذي  قرأوا 

ل. ولا  ما قاله هيكل حدث، وجاءت تحليالته  ما كت ه هيك
ة ظنون الاااااذي  راهنوا كثيرًا على الموقف األميركي.   تخيااااا  
وفي كااال مرة كاااانااا  تتعقاااد حركاااة الحااال األميركي ألزماااة 
المااااااارق األوساااااااط كان ضااااااايق الرسيس الساااااااادات م  هيكل  
يت ايد. ولانه كان ضااااااااااايق الااااااااااااديق، ذلك أن بي  اإلثني  

بحكم هذم الاااااااااداقة يريد م    ااااااااداقة، والرسيس السااااااااادات
هيكااااال أن يقف إلى جاااااان اااااه باااااالمفموم الاااااذي يرام الرسيس 

 السادات وليس بمفموم هيكل.
ولقد تضاااااااايق الرسيس الساااااااادات م  هيكل إلنه لم يتسااااااالم  
منااا ه كمتحدث  ااحافي لا  اإلتااااالت بينمما لم تنقطع.  
أحيانًا بماااااااكل م اإلااااااار وأحيانًا أخري عع ر طر  ثالث. أحيانًا  

ون هذا الطر  سايد مرعي رسيس مجلس الماعة المااري،  يك 
وأحيااناًا أخري يكون هاذا الطر  اسااااااااااااامااعيال فممي الاذي كاان  

 إلأنه قويًا في تلك الفترة. 
نجر وفي فترة إنميار مااااااااااطنع أو حقيقي لمممة   كيسااااااااا 

إلاااعر الرسيس الساااادات أنه يحتاج إلى هيكل. وإعتعر هيكل  

السااااااااااادات. أن م  الضااااااااااروري الوقو  إلى جانة الرسيس 
ونماط الحريااون على إنماء هذم الممااعر وحدث نوا م  
التقدم النساااااااااااااعي على  اااااااااااااعيد العالقات بي  اإلثني ، لا  
الفرقاااااااء الااااااذي  إلااااااااااااااعروا بخطورة عودة الود بي  الرسيس  
السااااادات وهيكل أفساااادوا كل إلاااايء. وفي تلك الفترة إلااااارك  
هيكال الرسيس الساااااااااااااااادات في الرأي إزاء بعض القضااااااااااااااااياا 

ة وكتة خطابًا للرسيس السااادات خرج الرسيس قلياًل  األساااسااي
ع  ناااااه عندما قرأم. وفي تلك الفترة أيضااااًا قيل أن هنالك 
مساااعى بذله أ ااادقاء مماااتركون لاي يتسااالم هيكل منااااة  
ناسة رسيس الوزراء لمااااااااااااااغون اإلعالم. ولا  هيكل المدرك 
لء اة التوزير إعتاذر مرة أخري. ثم إسااااااااااااااتاأنفا  حركاة الحال 

اطما. وإسااتمر هيكل على موقفه م  ال جدوي  األميركي نماا 
هذم الحركة. وعلى ر م أن محمد حساااااني  هيكل كان يقول 

)والاتااباة هاذم لماا  رأياه في مقااالت تنعماااااااااااااار خاارج مااااااااااااااار
وال يطَّلع   ظروفما التي سااااانماااااير إليما في نماية هذا الاالم(

عليما الماااااريون مع من ع دخول الاااااحف التي تنماااار إلى 
مثقفي  والطل ة والعساااااااكريي  كانوا يعرفون ماااااااار، إالَّ أن ال

بمضاااااااااااااامون ماا يكت اه هيكال أو يساااااااااااااامعوناه م  اإلذاعاات 
العالمية. وألن هيكل لم يفقد ماااااااااداقيته فإن المقاالت التي 
كان يكتعما في الخارج كان  م  النوا الذي يعقلق السادات، 

إلخاًا م  نوا  خر   1973خاو ًا أنه أ  ح بعد حرب 
 نقد.ال يتحمل أي كلمة 

وفي إسااااااااااتمرار كان هنالك م  ياااااااااااور األمور للرسيس  
كانوا  يوإلاااااااوإلاااااااون  ويكتعون   الساااااااادات على  ير حقيقتما.

ات التي تتم في من ل هيكاال اإلجتماااعاا التقااارير المعلفقااة ع  
وع  الاااااااااااحافيي  األجانة الذي  ي ورون هيكل ويتحدثون  
إليه. ومعظم  الموإلااااااااوإلااااااااي   وكت ة التقارير المعلفقة هم م  

لذي  يااااااااااايعمم الضاااااااااارر م  أي عالقة جيدة بي  الرسيس  ا
 السادات  محمد حسني  هيكل.

وقعل أن يقوم الرسيس الساااااااااادات ب يارة إساااااااااراسيل حدث   
الساااااافارة أن واقعة أقلق  الرسيس بعض الماااااايء وتمثل  في 

األميركياااة في القااااهرة دعااا  محماااد حسااااااااااااااني  هيكااال إلى 
وة، لا  . وقااااد لعى هيكاااال الاااادعالوطنيإحتفااااالمااااا بااااالعيااااد 

العنااااااااااااار المقلق كان بالحفاوة ال الغة التي لقيما هيكل في 
اإلحتفال، إلى درجة إنه إعتععر ضاااااااااايف الماااااااااار . وحرص  
الساااااااااافير وزوجته على الطوا  به على المدعوي . وجاءت  
هاذم الواقعاة في وقا  كاان هيكال يوا ااااااااااااااال الاتااباة ع  ال 
جدوي الحل األميركي وع  ضااارورة أن يكون هنالك تفاهم،  

الساااوفياتية. كذلك  -تااااحيح مساااار للعالقات الماااارية أو
جاءت الواقعة وساااااااااط تامنات أفادت أن الرسيس الساااااااااادات 
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ساااااااايوجه نتيجة لمذي  األمري  معًا ضااااااااربته القاضااااااااية إلى 
ي أنور حعية إلتراكهيكل. وفي هذم األثناء كان المدعي اإل

يقوم ب يااارات إلى معنى  األهرام  ويعقلاا  ة في بعض الاادفاااتر 
دي  هيكااال. وقاااد وراق علاااَّ واأل ه يعثر على مخاااالفاااات ماااا تاااع

ماه الرسيس  تقررت هاذم ال ياارات في أعقااب اإلتماام الاذي وجَّ 
الساااااادات إلى هيكل بأنه  عميل أميركي  وكان واضاااااحًا أن 

ر  ااحيفة  اإلتمام أعطلق لتطويق التفاعالت التي أحدثما نماا  
 ااااالة في  الميرالد تريعيون  أساااااماء بعض الذي  كانوا على 

الماضااي بالمخابرات المرك ية األميركية. وأوردت الاااحيفة  
 إسم السادات لغرض بدا بعد ذلك مفمومًا.
بالمعاملة تمثَّل   بعد زيارة إساااااااااراسيل حدث  واقعة أخري 

اإلسااااااااااااااتثناسية التي لقيما هيكل خالل جولة خليجية له ألقى 
قالق في هذم الواقعة إلفيما بعض المحاضاااارات. وعنااااار ا

لمعااملاة اإلسااااااااااااااتثنااسياة وم  جااناة بعض حكاام الخلية أن ا
جاااءت في وقاا  يعاادو فيااه الحوار بي  الرسيس الساااااااااااااااادات 
  وهغالء إلاا ه منقطع نتيجة ال يارة التي قام بما إلى إسااراسيل.

وهنا تعدو اإلإلاارة ضارورية إلى مساألة أخري تدخل في هذا 
اإلطاار وتتعلق باالموقف الاذي إتخاذم هيكال في مقااالتاه م  

ملااة العربياة السااااااااااااااعودياة. فقاد أفااض هيكال في الحادياث  الم
ع  الدور الساااااعودي الممم وذهة إلى حد إساااااتعمال تععير 
 الحق ة الساااااعودية  األمر الذي جعل الاثيري  يساااااألونه ع  

 هذا التععير.
وبدأ الرسيس الساااااااادات يماااااااعر أن الدور الذي يمارسااااااااه  
 هيكاااال يتجاااااوز بكثير الاااادور الاتااااابي، ولم يمااااانع في أن

توا اااااااااااال الاااااااااااااحف المااااااااااااارية وفي إطار إيقاعي حملة 
وجاءت المقابلة التي نمااارت ما  اااحيفة   التجريح ضاااد هيكل.

 األهالي  الناطقة بإساااااااام التيار النا ااااااااري مع هيكل لتفجر  
حالة الضايق في نفس الرسيس الساادات خااو اًا أن األثر 
الذي تركت ه المقابلة عند الناس كان بال  األهمية، فضاااااااااااااااًل 

ا قاله في هذم المقابلة تجاوز الحدود المرساااااااااااااومة ع  أن م
 لحرية القول في مار.

وفي العاداياة سااااااااااااااعى خاالاد محيي الادي  ولطفي الخولي 
كثيرًا م  أجاال أن يكتااة هيكاال في أحمااد   محمااد ساااااااااااااايااد

ه إلى إنضاامام األهالي  وكانوا في الماضااي سااعوا م  أجل 
 ح ب التجمع  على أسااااااااااااااااااااس أناااااه الح ب الاااااذي يجمع  

  والنا اااااريي ، لا  الساااااعي لم يثمر. وبعد إلحا  اليسااااااريي
إلااديد قعل الحل الوسااط وهو أن تنماار  األهالي  معه مقابلة  
وم  حقماااا أن تطلاااة مناااه ماااا دام هو يجري مقاااابالت مع 
 ااااااااااااااحف ومجالت عربياة ودولياة كثيرة. وم  الطعيعي أن 
يتحدث في هذم المقابلة ع  أمور الساااااااعة وع  أمر ع ي   

بالمجمة الااسااااارة على ععد النا ااااار. وفي جدًا عليه يتعلق 
هااذا األمر طااالااة بلجنااة تحقيق. أمااا بااالنساااااااااااااا ااة إلى أمور 
الساااااااعة فإنه قال الذي ال يحة الرسيس السااااااادات سااااااماعه  

 وبالذات م  هيكل.
نأتي اآلن إلى جانة  خر يتعلق بمحمد حسااااااني  هيكل  

ل م هيكاال من لاه المطال   الااااتاة. ف عااد إبعااادم ع   األهرام
وألناه ال  لنيال والقرياة م  من ل الرسيس الساااااااااااااااادات.على ا

ل ج ءًا م  المن ل إلى مكتة   يستطيع إالَّ أن يكتة فإنه حوَّ
خاص له وتجاوز بساااااارعة الظرو  التي أوجدها السااااااادات 

 له.

وفي مكت اه المن لي را  هيكال يماارس الاتاابة مثلماا كان 
في  األهرام ، يااااحو باكرًا وفي خالل نااااف سااااعة يكون 

ه ًا للجلوس إلى مكت اه بكاامل هنادامه، أي بالعادلة وربطاة  جا
العنق. وألنه درج في  األهرام  على أن يخاص طوال فترة  
قعل الظمر لاتابة مقاله األساااااااااااااعوعي  بااااااااااااااراحة  فإنه في 
مكت ه المن لي كان يفعل المااااااايء نفساااااااه في فترة قعل ظمر  
يوم الثالثاء. وعندما يكتة هيكل مقاله يتااااااااااار  كالمتععد  
ال يتال بأحد وال يرد على أحد وال يستقعل أحدًا. وبعد فترة  
م  إبعااااادم ع   األهرام  الحظاااا ع في مكت ااااه أوراقااااًا كثيرة  
مكتوبة بخط يدم. وعندما إساتفسارتع منه عما إذا كان  هذم  
األوراق هي مااااادة كتاااااب جااااديااااد، أجاااااب بااااأنمااااا مقاااااالت 

ماة األمر أنماا مقااالت قادي ئفي باادتع  باااااااااااااااراحاة . وإعتقاد
ربما يكون حرياااااااااااًا على اإلحتفا  بما كمخطوطات، لانه 

مقاالت جديدة، وأنه يكتة كل ثالثاء  باراحة   أنما  أوضح  
بعض أباادياا ع تمااامااًا كمااا كااان يفعاال في  األهرام . وعناادمااا 

اإلسااااااااااااااتغراب م  هااذا األمر وكيف أنااه يكتااة مقاااالت ال 
ل منه أإلااااااااياء كثيرة منما أن الاتابة ف ع  إسااااااااتفدتع ينماااااااارها، 

يومي أو أسااااااااااااااعوعي وأن الاذي  يكتعون يجاة أن ال يتوقفوا 
ع  الاتابة نتيجة ظرو  معيَّنة، وأن عدم النمااااااار ال يعني  
عدم إسااااااااتمرارية الاتابة. ولقد أسااااااااتأذنام مرة في نماااااااار هذم  

 المقاالت، لانه إعتذر وكان  حجته منطقية.
وفي مكت اااااااه المن لي وفي مكت اااااااه اآلخر في ع بتاااااااه  

ا  كتاااة هيكااال الاثير م  مقااااالت المتواضااااااااااااااعاااة في برقااا 
 بااااراحة  وكتة مادة لاتابي  جديدي   له. وإلاااخاااايًا إنني  
في  ااااايااااة اإلعت از كوني خالل هااااذم الفترة أجرياااا  حوارًا 
طوياًل مع محمد حساااني  هيكل ع  فترة حكم ععد النا ااار 
وع  عالقته بالرسيس الراحل. وقد أ ااااادرتع هذا الحوار في 

حوار مع محمد   -ععد النا اار كتاب ساامَّيته  باااراحة ع 
 حسني  هيكل .

ولقااد حظي هيكاال بعروض لم يحظ بمااا م  قعاال كااتااة  
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ااااااادر  ااااااحيفة أو عربي لاي يقيم في الخارج ويكتة أو يع 
مجلة لا  جوابه كان داسمًا: ال أقيم خارج ماار. وال أكتة  
على  ير أرض ماااااار. أما النمااااار خارج ماااااار فمساااااألة 

 موقتة.
ي ما يكت ه خارج مااار ذلك وفي إسااتمرار كان هيكل ف

المت ااااااار الذي يقرأ األحداث بعناية وال يسااااااتساااااالم لألوهام. 
وحتى  ااااااااااادور اإلجراءات اإلساااااااااااتثناسية في حقه كان ثابتًا  
على موقفه ماااااااارًا على أن إعادة النظر قضاااااااية مطلوبة..  

 وإالَّ ضاع  مار.

     لكال   ن اإلجراءات
مااااااا زلنااااااا نري أن اإلجراءات التي قرر الرسيس أنور  

ها في حق عدد م  الاعتاب والاااااااااااحافيي  إتخاذالسااااااااااادات  
والسااااااياساااااايي  أمر يدعو إلى التساااااااؤل، بل وإلى الم يد م  
التساااااااااااؤالت. وحول هذم اإلجراءات هنالك مالحظات يمك  

 تسجيلما على النحو اآلتي:
كان سااايعل   في   : يعدو أن ما قررم الرسيس السااااداتألالً 

، لا  ذلااك 1978أيااار /خطاااب عيااد العمااال يوم أول مااايو
تأجل لسعة رسيسي يتعلق بتار  م  جانة وزير الحربية  
الفريق أول ععااد الغني الجمسااااااااااااااي. وهنااالااك روايااة تفيااد أن 
الرسيس الساادات طلة م  ناس ه حساني م ارك الذي يمار   

قنع  يع إلاخاايًا على فرا األم  الخاص والعام في ماار أن 
نوا م  الموقف اإلحتجااااجي على  إتخااااذقياااادات الجيش بااا 

التخ ط الساياساي الداسر في ماار وخطورة إساتمرار التساية  
الح بي في العالد، على أن يعتعر الرسيس ذلك سااااااع ًا وجيمًا  

قرارات ضاااد الوفد واليسااااريي . ونماااط حساااني م ارك   تخاذإل
فريق  في أوساااااااا  الجيش م  دون أن يحيط وزير الحربية ال

أول الجمساااي بذلك. وعند الحظ الجمساااي أن هنالك بعض  
اإلسااتعداد م  جانة الذي  إتااال بمم حسااني م ارك، وألنه 

م له بخفايا المممة، إفترض أن هنالك إلااااااااااايئًا ما يدبَّر  ل  ال ع  
م  جانة العساااااااااكريي  ضاااااااااد النظام، فأوقف األمر وطلة 

أي موقف،  إتخاذ باااااااااااااافته القيادية م  العساااااااااااااكريي  عدم
كاذا أعح طا  الخطاة المرسااااااااااااااوماة. ونتيجاة لاذلاك لم يتمك   وه

الرسيس السااااااااااااااااادات م  إعالن اإلجراءات التي كاااان ينوي 
ر   إعالنما في خطاب عيد العمال. ويمك  اإلفتراض أن نماااا 

تغيير الجمسااااي وتعيي  الفريق محمد علي  إحتمالن أ حول  
 فممي رسيس األركان محله، له أس ابه.

 28مع الرسيس الساادات يوم األحد اللقاء الذي تم : ثانياً 
لم يك  مقررًا، وإنمااااا جاااااء في أعقاااااب   1978أيااااار /مااااايو

وتمثلاا  في برقيااة بعااث بمااا   سااااااااااااااتفتاااءواقعااةحاادثاا  قعاال اإل

أساااتذة جامعة اإلسااكندرية إلى الرسيس السااادات بعد خطابه  
الااذي ألقااام في مجلس المااااااااااااااعااة )العرلمااان( ودعااا فيااه إلى 

تذة الجامعة بعدم إجراء . وقد ناااااااااااح أساااااااااااإسااااااااااتفتاءإجراء 
وسااااااجلوا رفضاااااامم لإلجراءات التي ينوي الرسيس   سااااااتفتاءاإل

ها في حق الاعتاب والساياسايي  والااحافيي . إتخاذالساادات  
ويعاادو أن النااااااااااااااايحااة كاااناا  م  النوا الحاااد، األمر الااذي 
جعل الرسيس الساااادات يساااتدعي أسااااتذة جامعة اإلساااكندرية  

وال يذهة هو إليمم في  إلى إسااااااااااتراحته في القناطر الخيرية
الذي إعترض   ساااااااااااتفتاءاالساااااااااااكندرية. وقد فعل ذلك بعد اإل

 عليه األساتذة.
وتدلياًل على أن برقية األسااااااااااتذة كان  م  النوا الحاد، 
فإن الرسيس السادات قال مخاط ًا األساتذة الذي  إستدعاهم: 
 في العرقيااة لغااة ال أقعلمااا إطالقاًا. أن تتحول الجااامعااات أو 

 هيئات التدريس إلى و ية على العلد أمر ال أقعله .نوادي 
: بدا م  المناقمااااة التي جرت بي  الرسيس وأساااااتذة  ثالثاً 

جامعة االساااكندرية أن هنالك مخاو  لدي هغالء م  الدور 
ي حيث أنه يتجاوز القضااء، إلاتراكالذي يمارساه المدعي اإل

وهي مساألة م  إلاأنما أن تعقلق، خااو اًا أن ثقة المواط  
ماااااااااااااااري بقضااااااااااااااااسااه كعيرة جاادًا. وللتااذكير فااإن الماادعي ال

ي منااااااة إساااااتحدثه الرسيس الساااااادات بعدما قرر إلاااااتراكاإل
 يكون  قًا للدسااااااااااتور   ضاااااااااار ب علي  ااااااااااعري واآلخري . وط  

ي مسغواًل ع  اإلجراءات التي تافل حقوق  إلتراكالمدعي اإل
المااااعة وسااااالمة المجتمع ونظامه السااااياسااااي والحفا  على 

 ي .إلتراكية وإلت ام السلوك اإلإلتراكالمكاسة اإل
ولعل التخو  الناإلااااااااااىء في أوسااااااااااا  أساااااااااااتذة جامعة  
اإلساااكندرية ماااادرم الساااابقة التي ساااجلما مااااطفى أبو زيد  
فممي أول م  أساااااااند ورفاقه بإرتااب الخيانة العظمى بينما  
التحقيق معمم لم يكتمل بعد. وبعدما أنج  ماااااااااااااااطفى أبو 

في منااااة  خر هو رسيس    زيد مممته  ااادر قرار بتعيينه
ديوان المظااالم  في رساااسااااااااااااااااة الجمموريااة. وقعاال أيااام ت قرر  

 إعادته إلى الجامعة أستاذًا فيما.
ي الحالي إلاااااااااااتراكوهنالك مغإلااااااااااارات إلى أن المدعي اإل

أنور حعية قد يمارس الدور نفساااااه على  اااااعيد اإلتمامات 
التي سااااااايوجمما إلى الااااااااحافيي  والاعتاب. لاننا في الوق  

إلى كالم قاله الرسيس السااادات ألساااتذة  إسااتنادًا نتوقع  نفسااه
جامعة اإلسااكندرية أن يكون هنالك بعض التروي. وقد جاء 
كالم الرسيس في معرض توضاااااااااااااايحاااه نقطاااة أثاااارهاااا أحاااد 

ي. ومماا قاالاه إلااااااااااااااتراكاألساااااااااااااااتاذة وتتعلق بادور المادعي اإل
ي في قضاية  إلاتراكالرسيس الساادات:  يكفيني أن المدعي اإل

تحقيقًا ويضاااااااعه أمام الماااااااعة ويقول: يا إلاااااااعة،  ما يعمل 
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فالن الفالني لم يلت م المسااااالك الخلقي القومي في ماااااالحة 
بلااادم في المرحلاااة الفالنياااة. هاااذا يكفيني ألني عااااي  العلاااد 
تعر  كاااال الحقاااااسق وتحكم بعااااد ذلااااك. ال يعنيني إطالقااااًا  

أنا كن  عمل  محكمة بمقتضاااااى قانون األحكام   الع ل وإالَّ 
ساطري  بكتعمم كحاكم عساكري، بكتعمم بعمل اللي العرفية. 

 أنا عاي م كله... .
ومعنى ذلك أن الرسيس السااااااااااادات قد يكتفي بالتماااااااااامير  

ي م  دون أن إلاااااااااتراكالذي سااااااااايتضااااااااامنه تقرير المدعي اإل
يفاااااااال الااااااااحافيي  م  نقابتمم أو يفرض الحراساااااااة على 
ال عض أو يعتقل  خري . وقد يكون الرسيس السااااااادات يأمل 

م  د  اء هذا التلويح بالتساهل في موضوا التأدية أن يق  م  ور 
الاعتااب والاااااااااااااااحاافيون على خطوة إعتاذارياة ماا مناه يتوالهاا 

 طر  ثالث.
: ولا  هذا األمر مرت ط أيضًا بأنه ليس في موقف رابعاً 

الاعتاب والاحافيي  ما م  إلأنه أن يمك  ل مخالفة يحاسعمم  
ك أمرهم ل ي  إلاااااااتراكلمدعي اإلعليما القضااااااااء. وهكذا فإن تر 

سااااع ه أن إحالتمم إلى القضاااااء ل  تفيد في إلاااايء. والرسيس  
الساااادات قال ذلك  اااراحة وهو يتحدث أمام أسااااتذة جامعة 
االساكندرية. ومما قاله:  أنا أإلاتغل  في الااحافة واساتطيع  
أن أكتااة مااا ال يقع تحاا  طاااسلااة القااانون. ولا  أقول اللي 

ل إن هذا ليس هدمًا وإنما . وأمام القاضي أقو أنا عاي م هدماً 
هو حرياااة رأي. أناااا رأيي مخاااالف لماااا يقاااال. إذن نح  في 

 حاجة إلى ما يسمى التحقيق السياسي... .
وإعاااااادة النظر في اإلجراءات التي قاااااد تعتخاااااذ في حق  
الاعتاب والاحافيي  تتم لمجرد أن يحدث نوا م  اإلحتجاج 

جامعة  الممني على هذم اإلجراءات م  نوا إحتجاج أساتذة
االسااكندرية، مع األخذ في اإلعت ار أن إحتجاج هغالء على 

ي مردم التخو  م  أن يااأتي يوم إلااااااااااااااتراكدور الماادعي اإل
يعطلة م  هذا المدعي النظر في أوضاااا نمااا  الجامعات 

ساااااااااكندرية  إلوإعت ار ندوة مثل التي عقدها اسااااااااااتذة جامعة ا
 لغاءإ ه بوقرروا فيما توجيه برقية إلى الرسيس الساادات تطال

جريمة أيضاااًا تاااال إلى مرت ة  الخيانة العظمى    ساااتفتاءاإل
ي، وتمااااااكيكًا في اإلجتماععتعر محاولة لضاااااارب السااااااالم وتع 

 مسيرة الديمقراطية، وهي التمم الساسدة اليوم.
وهنا تجدر اإلإلااارة إلى أن الرسيس السااادات يعيد النظر  

بدليل أنه ة، مريحات  ير إتجاهعندما تساااااااااااااير األمور في 
وافق على إلغاء مماروا هضا ة األهرام وجاء اإللغاء عماية  
لقاسة بأسااااااااااتذة جامعة االساااااااااكندرية األمر الذي جعل اللقاء 
هاااادساااًا، أو بااااألحري جعااال اللقااااء يتم. ولوال إحتجااااج على 

له أسااتاذ جامعي وإسااتأنف   ااحيفة  األهالي  الممااروا سااجَّ 

ًا ضااااااااد الممااااااااروا، التخويف م   ثارم محدثة بذلك رأيًا عام
لما كان للمماروا أن يعلغى. وبفضال هذا الموقف م  جانة 
أسااتذة الجامعات أعل  الرسيس الساادات خالل لقاسه بمم أنه 
ل  يعااااااد  ق على قانون الضاااااراسة الجديد وأنه ساااااو  يعيدم  

ي ال يتحقق إالَّ اإلجتماعإلى مجلس المااااااعة  ألن السااااااالم 
ر م  مظااهر العاذخ باالعادل اإلقتاااااااااااااااادي وأن هناالاك الاثي
 التي ال بد أن يمملما قانون الضراسة .

وت قى اإلإلااااااااااارة ضاااااااااارورية إلى أن أساااااااااااتذة الجامعات 
يقومون بدور الضااا ط وهو دور كان يمارسااه في الماضااي 

 طل ة الجامعات المارية الذي  لم يعد  وتمم مسموعًا.
 1978 (حزيران)يونيو  10 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 ! "الوفد" ةهكذا فعلوا ب  "الوفد"فعل    هكذا
الجديد الذي      ح ب الوفد    ااااااا نااد نحتار في أمر ما حدث ل 

حل نفساااااااااااه ردًا على    1978يونيو / ح يران   2أعل  يوم الجمعة 
ي   اإلجتماع مماااااااااروا قانون  حماية الجعمة الداخلية والساااااااااالم 

الذي كان مجلس الماااااااااعة المااااااااااري أقرم في اليوم الساااااااااابق  
أن   إساااااااااااااتطااا باأ لعياة ساااااااااااااااحقاة. ذلاك أن هاذا الح ب الاذي 

يساااااااتقطة في خالل أربعة أإلااااااامر هي الفترة بي  الساااااااما  له  
وبي  حل نفسااااااه قطاعًا ال بأس به م  الرأي العام الماااااااري،  

  م  يدعو الحاكم إلى    في المااامري  األخيري  تاااارُّ تاااارَّ 
القرارات   إتخاذ   ارسااااااااة ما تمنحه إيام الماااااااارعية م  حقه في مم 

 واإلجراءات. 
ونااد نحتار أيضااااااًا في أمر الاااااااحافة المااااااارية التي 

وأجرت المقابالت مع    ح ب الوفد مألت  اافحاتما بأخ ار 
نماااااااااارت ه   زعيمه ال اإلااااااااااا سااااااااااراج الدي . وعندما قرأنا مرة ما
ولى ع   حيفة  األخ ار  بمكل بارز جدًا في  فحتما األ

م الماااااااااري وكيف أن هذم ل  الناسة الذي دعا إلى تغيير الع  
نتابنا إلااااعور بأن المسااااألة إم،  ل  الاااااحيفة نماااارت  ااااورة الع  

فيًا، وإنما هنالك أمور تختلط فيما اليساااااااااا  نماااااااااااطًا  ااااااااااح
أي أن الاااااااااااااااحيفاة قاد تاون  ،النياات بماا هو أكثر م  ذلاك

  م  عتعرت مااا تمكَّ إ ضاااااااااااااامنااًا مع مااا ياادعو إليااه الناااسااة و 
المطال ة به معتمدًا على حاااااااانة يتمتع بما، هو نفسااااااه ما 
تود أن تطاالاة باه لانماا ال تسااااااااااااااتطيع. وهاذا يعود إلى ثاأر  

مي  على هذم الاااااااااااااحيفة على ععد النا اااااااااااار تاريخي للقي  
يوليو. وال موجة لتسااااااااجيل أمثلة على هذا الثأر،  23وثورة 

ويكفي أنااه بعااد يومي  م  إقرار ممااااااااااااااروا قااانون  حمااايااة  
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ي  كان  هذم الاااااااحيفة اإلجتماعالجعمة الداخلية والسااااااالم 
( تعليقًا  1978ح يران  4تنماااار في  اااافحتما األولى )األحد 

ه  ااااااااااااااحيفااة ألمااانيااة  ربيااة حول إجراءات الرسيس  نماااااااااااااارتاا  
فيي  جاء فيه أن اتاب والاااحالسااادات ضااد السااياساايي  والاع 

في الساااااااااااااابق  امحمد حساااااااااااااني  هيكل هو  الناطق الااااااااااااااح
ماااااااااااااري جمال ععد النا اااااااااااار . وقد نماااااااااااارت  للدكتاتور ال

 األخ ار  ذلك م  دون أي تعليق، وحتى م  دون أن تضع  
  علياااااه في دنياااااا  الء اااااارة بي  م دوجي  وهو أمر متعاااااار  

لاي تظمر الااااااحيفة أن هذا الاالم  إعتمادمالااااااحافة يتم 
ليس لما وإنما لقاسله. ولا  الاااااحيفة لم تفعل ذلك مطمئنة  

ل   - يإلااااااااااااااتراكبم  في ذلااك الماادعي اإل - إلى أن أحااداً 
يساااااسلما، مع أن مممته تساااامح له بذلك تنفيذًا للمادة األولى 

ر  أي دعوة يكون م  ممااااروا القانون التي تنص على حظ  
يوليو  23ادئ التي قام  عليما ثورة هدفما مناهضااااااااااااااة الم 

نمااااااااااارت ه     . وتعليق الااااااااااااحيفة األلمانية الغربية الذي1952
 ااااحيفة  األخ ار  بمااااكل بارز وم  دون أي تعليق فيه ما 

 هو أكثر م  المناهضة.
وم  المغكد أن الرسيس السااااااادات كان يفضاااااال أال  يحل 

نفسااااه وي قى يمارس نماااااطه إنما على أساااااس    ح ب الوفد 
باااالتعاااارك مع الحكوماااة  اإلكتفااااءياااد رسيس الجممورياااة و تحي

وح بماااااااا ومع األح اب األخري. ولعااااااال حرص الااااااادكتور 
ماااااااااااااااطفى خليااال األمي  العاااام للجناااة المرك ياااة لإلتحااااد  

( 1978ح يران  3ي على أن يطلة يوم الساااااااع  )إلاااااااتراكاإل
ح ب الوفد   ام  فغاد سراج الدي  رسيس الجمءية العمومية ل

 إجتمااموافاة اللجنة المرك ية بمحضااااااااار ضااااااااارورة   الجديد
ح يران   2الجمءيااااة العموميااااة للح ب )التي اجتمعاااا  يوم 

( وأسااااماء الذي  يحق لمم حضااااور الجمءية العمومية 1978
وأسااااااااااماء الذي  حضااااااااااروا بالفعل و ااااااااااوتوا على قرار حل 

الذي هو   - الح ب... لعل حرص الدكتور مااااطفى خليل
دم بعض الماااااكوك على ذلك مر  - حرص الرسيس الساااااادات

م  أن يكون الحااال  إرادة سااااااااااااااراج دينياااة  مقروناااة ب عض  
اآلمال بأن يكون هنالك معترضون على الحل يمك  تمكيل 

قلق وال ي عة،  ح ب وفدي جديد بمم يكون الح ب الذي ال يع 
أي الوفاد الاذي يرتاا  إلياه الرسيس السااااااااااااااادات ويساااااااااااااامح لاه 

 بالعمل، بل ويمجعه.
فغاد ساااااااراج الدي  كان أبل   وهنا تجدر اإلإلاااااااارة إلى أن

األمي  العااام للجنااة المرك يااة أن الجمءيااة العموميااة للح ب 
س التطورات األخيرة  حاال الح ب بااإجماااا  قررت بعااد تاادارع 

 1010عضااااااااااااااوًا م  بي   796 راء الحاااضااااااااااااااري  وعااددهم 
أعضاااااااااء، وهم مجموا األعضاااااااااء الذي  لمم حق حضااااااااور  

 اخلي للح ب.الجمءية العمومية وفقًا ألحكام النظام الد
كذلك تجدر اإلإلااارة إلى أن الاااحف الرساامية لم تنماار  
العيان الذي أ ااادرم ح ب الوفد معلنًا فيه حل نفساااه مكت ية  

ة ع  قرار الحل وتعليقات كثيرة تماجم  بنمااااااااار ن أ مقتضااااااااا  
 هذا الح ب.

ويعدو تسااااااااااااجيل بعض المالحظات على بعض الفقرات  
لمالحظات  م  العيان أمرًا ضااااااااااروريًا. ونح  نسااااااااااجل هذم ا

 والفقرات على النحو اآلتي:
العودة إلى سااحة العمل   ح ب الوفد عندما قرر  - أوالً 

الساااياساااي مساااتندًا في ذلك إلى قانون األح اب الذي  ااادر 
ضااااااااااااع  في طريق عودته عراقيل كثيرة منما  ، وع 1977عام 

  الح ب أن يغم    إسااااااتطااأن يكون له نواب في العرلمان. و 
.  لإلنت ااامالعاادد المطلوب وزيااادة. وتلااك كاااناا  ظاااهرة الفتااة 

وقام الح ب وعال  اااااااااااااوته وبدأ يساااااااااااااتقطة يومًا بعد  خر 
 قطاعات عريضة في المارا الماري.

تاريخيًا قرروا   وفديي  وكان الفتًا أيضاااًا أن هنالك  ير 
ليس م  أجل فغاد سااااااراج الدي ، مع   وفديي  أن يااااااا حوا 

  إسااااااااااتقطاباألخذ في اإلعت ار أنه إلااااااااااخاااااااااااية قادرة على  
الناس، وإنما ألن الخريطة الح بية المرساااومة قضااا  بذلك. 

إلى ح ب الحكومة. وليساوا م   نضامامفمغالء ال يريدون اإل
. و ح ب األحرار  ح ب التجمع اليساااااار لاي ينضاااااموا إلى 

معاااارضااااااااااااااااة وليس هو ح ب  يي   ليس ح ب الإلااااااااااااااتراكاإل
 23خذ على ثورة  المساااااااااااتقعل. وبعض هغالء أيضاااااااااااًا لمم م

 أو أنمم م  فئة الذي  تضررت ماالحمم. 1952يوليو 
وم  المغكااااد أن التقااااارير التي رفعمااااا أهاااال األم  ع  

ه للناس، فضاااًل ع  المواقف إسااتقطابوساارعة    الوفد نمااا  
دة، جعل  في مناساااااااا ات ع   الوفديون  لما الحادة التي سااااااااجَّ 

النظام يقرا ناقوس الخطر. يضاااااااااا  إلى ذلك أن القيادات 
مارساااا  العمل السااااياسااااي في أربعة أإلاااامر بعقلية    الوفدية 
 فتقادم الح ب الحااكم، وم  هنااإ  عنادم التجرباة وهو أمر م  

 المعادلة إهت ازًا ملحوظًا.إهت ت 
بًا أن يأخذ الرسيس الساااااااادات بوجمات  ولقد كان مساااااااتغر  

، أي بوجماااااات نظر   ح ب التجمع الوفاااااد ونظر طرحماااااا 
المعارضاااااااااااااة، ثم يقرر معاق ة المعارضاااااااااااااة وليس الحكومة 
وح بما. فالرسيس السااااااااادات ألغى ممااااااااروا هضاااااااا ة األهرام 
الذي قادت المعارضاااااااااااااة حملة عنيفة عليه في حي  دافع  
عنه الحكومة وح بما. والرسيس السااااااااااااادات أعاد إلى مجلس  

أجل أن يعاد النظر  المااااااعة ممااااااروا قانون الضااااااراسة م 
فيه م  جديد، وهو أمر نمااااط  في سااااعيله المعارضااااة في 

 ح بما تتخذان موقف الدفاا.و حي  كان  الحكومة 
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تن ا ه مناذ العاداياة إلى كال   ح ب الوفاد الجادياد إن   - ثاانيااً 
ت فحرص على تضااااامي  برنامجه ما معنام أنه ال حتماالاإل

والم ادئ التي اسااتقر ت  عودة إلى الوراء  وأنه يتمسااك بالقيم 
م مكاسااااة العمال في ضاااامير المااااعة، وأنه يعمل على دع  
باااًا أن يتقرر فجاااأة  والفالحي ... . ولقاااد كاااان أمرًا مسااااااااااااااتغر  

إعت ار فغاد ساااراج الدي  م  الذي   أفسااادوا الحياة الساااياساااية  
في المااضااااااااااااااي وم  أجال ذلاك ال يجوز لمم أن يعودوا إلى 

يس الساااااااادات أ ااااااادر العمل الساااااااياساااااااي  في حي  أن الرس
إلاااااخاااااايًا قرارًا بتعيي  فغاد ساااااراج الدي  عضاااااوًا في اللجنة 

 ير  سااااااااااااااتقطاابالمرك ياة بااااااااااااااافتاه الح بياة. ولعال في اإل
المتوقع الااذي نجح الح ب فيااه مااا يجيااة ع  الساااااااااااااار في 

  اكتما   فغاد سراج الدي .
م  المالحظ أن بيااااان حاااال الح ب لم يلمس   - ثااااالثاااااً 

تركي  المجوم على الحكوماااة الرسيس الساااااااااااااااااادات مكت ياااًا ب
وح بمااا. وفي هاذا الاااااااااااااااادد جااء في العيااان ماا ياأتي:  إن 
الحكومة وح بما يخلطان بي  الماضي والحاضر، بي  النقد 
والماادم. بي  الامااااااااااااااف ع  األخطاااء والساااااااااااااالعيااات بغرض  
تااااااويعما وبي  إثارة الماااااكوك وبث اإلإلااااااعات المغرضاااااة. 

وهي بطعيعتما   بي  نظام الدولة وهو مساااااااتقر وبي  الحكومة
ا نفسما للتعايش  متغيرة. إن الحكومة لألسف المديد لم تطو   

مع أح اب المعارضاااة، وال هي حاول  التمااااور مع رؤسااااء  
هذم األح اب في المسااااااااااااااسل المامة بل اساااااااااااااتمرت تري في 
المعارضة عدوًا لدودًا ين غي قمرم وتافيته، ال إلريكًا يمك  

اد في بناء الديمقراطية  أن يسامم معما بالنقد والنااح واإلرإلا 
 مما.ودع  

س الرسيس الساااااااااااااااادات يعادو نوعاًا م  الليااقاات وعادم لم  
م  جمة ونوعًا م  لف  النظر للرسيس الساااااااااااادات   الوفدية 

م  جمة أخري على أساااااااس أنه هو  اااااااحة فارة التجربة  
عما في الطريق الساليم ألن الح بية وعليه تقع مساغولية وضا  

حادث  يراد لماا أن تاون مجرد  الاديمقراطياة باالمااااااااااااااكال الاذي 
المحلي  سااااااااتمالكإلااااااااعار زاسف بغير مضاااااااامون وواجمة لإل 

 والعالمي.
إن فغاد سااااااااااااااراج الادي  يعتعر أن ماا جري كاان  - رابعااً 

حقق للماااااعة مجرد  إجراءات اساااااتثناسية عااااااف  بكل ما ت  
م  حريات سااااياسااااية . مماااايرًا إلى أن اإلجراءات تسااااتمد   

لعمل السااااااااااااياسااااااااااااي  بعد أن إبعادم وإبعاد  خري   يرم ع  ا
عاادت إليمم كاامال حقوقمم الساااااااااااااايااسااااااااااااااياة في عماد الرسيس  
الراحل وبعاد أن أعل  السااااااااااااااياد الرسيس الحاالي أكثر م  مرة  
أنه ال عودة للع ل الساااااااااياساااااااااي . ونالحظ هنا أن بيان حل 

  هذم الفقرة ال يساااااااااااامي الرسيس  الذي تضاااااااااااامَّ    ح ب الوفد 

يس الحالي . وهنا ال ساام وإنما يقول  الساايد الرسالسااادات باإل
بعض الوقاا  لمعرفااة مااا إذا كااان الرسيس  اإلنتظاااربااد م  

مًا بأنه كرر ل  ق بالفعل الع ل الساااااياساااااي ع  الساااااادات سااااايطع   
مرات عدة أنه ل  يكون هنالك ع ل ساااااااياساااااااي. وهنا تجدر  
اإلإلاااارة إلى أن عضاااو مجلس الماااعة ممتاز نااااار الذي 

ل مناقماااااااة  يتمتع بسااااااامعة جيدة في عالم القضااااااااء قال خال 
ي  اإلجتماعمماااروا قانون  حماية الجعمة الداخلية والساااالم 

في الدسااااااتور تنص على   40في مجلس المااااااعة إن المادة 
أن جميع المواطني  متساااااوون في الحقوق والواج ات ومنما 
الحقوق السياسية التي يجة أال  يعحرم منما أحد  والنص في 

مان م  هذم  على الع ل الساااااياساااااي والحر  ساااااتفتاءم ادئ اإل
عطي المدعي الحقوق يتعارض مع م ادئ الدسااااااتور. ولقد أع 

ي  ااااااااااالحيات تدخل في  ااااااااااميم اختااااااااااااص إلااااااااااتراكاإل
 السلطات القضاسية... .

   بعض التساؤالت.نأتي اآلن إلى طر  
ح ب   اهل إن نظام الرسيس السادات لم يك  يعر  أن ل

 طموحات؟  الوفد
لم يك  يعر  أن الرسيس السادات    ح ب الوفد وهل إن  

 ال يمك  أن يتحمل أح ابًا  ير موالية؟
حااال   ح ب الوفاااد وماااا هي اآلثاااار المترت اااة على قرار 

 نفسه؟
 بعد اآلن؟  لوفد ا اوما الذي سيحدث ل

 وعلى هذم التساؤالت نجية على النحو اآلتي:
  العودة إلى سااااااااااااااااحااة    الوفااديي  عناادمااا قرر قاادامى

مم أن في مااااااار فرا ًا ح بيًا  كان منطلق   العمل السااااااياسااااااي
وأنمم ح ب لاه في أذهاان النااس تراث كعير، فضاااااااااااااااًل ع  

لى العمل الح بي يحفظون رؤوساااامم م  جمة إأنمم بالعودة 
ويثأرون م  الثورة التي ساع  إلى اقتالا جذورهم م  جمة 
أخري. وفي أعقاااب عمليااات جس ن ض كثيرة قااام بمااا فغاد 

  العاسالت الماااااااارية العورجوازية، ساااااااراج الدي  في أوساااااااا
وبالذات في أوساااااااا  العاسالت الق طية وقف على ممااااااااعر 
م  النوا الضااا ط فقرر المضااي في السااعي إلعادة تأليف 
الح ب الاذي وجاد أن هاذم العااسالت ماا زالا  على انتمااسماا 

فغاد ساااراج الدي  أيضاااًا إلاااخاااايات   إساااتقطةالعاطفي له. و 
اطى العمل الساااااااياساااااااي مع بل إن بعضاااااااما تع  وفدية  ير 

جمال ععد النا اااااار. وم  هذم المااااااخااااااايات على سااااااعيل  
 المثال الدكتور حلمي مراد.

  الوفد إلى  ع  قناعات وهذم الماااااااااااااخاااااااااااااايات لم تلجأ 
وإنمااا هربااًا م  االنتماااء إلى ح ب الحكومااة أو لتحتمي بااه 

الذي يضااااااااام اليسااااااااااريي     ح ب التجمع الح ب اآلخر، أي  
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الماخاايات ساع ه أنما إلاخاايات  والنا اريي . وهرب هذم 
مساتقلة، فضااًل ع  أن لما طموحات ساياساية تريد تحقيقما.  

إلى ما نعرفه ع  هذم الماخاايات يمك  القول إن إساتنادًا و 
بنوا حساااااااااااااااابااتمم على   الوفاد كثيري  م  الاذي  التفوا حول 

أسااااااس أن ح ب الحكومة يفتقر إلى الجذور الماااااععية، وأن 
ابات نيابية حرة يتم إجراؤها في ذلك سايتوضاح في أول إنتخ

ظل وجود األح اب. وإذا أمك  تأمي  الفوز في نساااااااااااا ة م  
أي ح ب   - ة ح ب واحاادإسااااااااااااااتطاااعاا المقاااعااد ال يعود في 

م  ا  أن يحكم وحادم. وعنادساذ ال باد م  اعتمااد حع  - الحكوماة
 االستال  الساسد في أنظمة كثيرة.

طموحاات. وكاان الرسيس    لوفاديي  ا اااااااااااااااااااااااااااا ، كاانا  لوإذاً 
الساااااادات يعر  هذم الطموحات. ومنذ العداية إلااااامر سااااايفه  

العاااساادي . وكااان اإلإلاااااااااااااامااار بحجااة أن   الوفااديي  في وجااه 
يوليو. ولا  المااااااااااداقية لم تا   23ضاااااااااد ثورة   الوفديي  

عميقة ألن ممارساااااااااااااات نظام الرسيس الساااااااااااااادات كان  في 
. 1952 يوليو 23بعض جوانعمااااااا  ير متوافقااااااة مع ثورة 

يضااااااا  إلى ذلك أن بعض مسااااااتماااااااري الرسيس السااااااادات 
فييه، كتعوا ع  اأمثال حس  التمامي، ومعظم  حفه و ح

 نفسه.  الوفد ععد النا ر ما ال تجوز كتابته، وما لم يقله 
ولقد ناااااااح أحدهم الرسيس السااااااادات بأن يغلق األبواب 

على أساااااااااااااس أن   الوفديي  و   الوفد والنوافذ في وجه عودة 
غالء يخططون لاي يكونوا العديل العربي والدولي، فضاااااااًل  ه

د ع ارة قال فيما ما معنام إنه ا  ع  الداخلي، لحع  مه، لانه رد 
 ع رقعتمم في أي لحظة.قادر على قط  

  مااادركاااًا تماااام   ح ب الوفاااد وم  الطعيعي أن يكون
اإلدراك أن الرسيس الساادات ال يمك  أن يتحمل أح ابًا  ير 

نا في اإلعت ار مضامون أحاديث ومناقماات  موالية. ولو أخذ  
في الفترة التي ساا ق  إعالن تأليف   الوفديي  لنا مع بعض 

الح ب لوقفنا على حقيقة أسااساية بالنسا ة إلى هذم المساألة. 
ا ياااادركون تمااااامااااًا أن الرسيس  القاااادامى كااااانو   الوفااااديي  إن 

السااااااااااااادات ال يمك  أن يتحملمم إال  إذا كانوا على يمينه أو 
على يسااااااااااارم أو على مقربة منه. أي موقع  خر يضااااااااااعون  
أنفساامم فيه ال يتحمله و ير مسااتعد للقعول به. ولا  بعض  

ن إهغالء قااال لنااا ونح  نناااقش معمم المساااااااااااااااألااة مااا معنااام 
 ورية وظاهرة  ااااااااحية.  العودة إلى العمل السااااااااياسااااااااي ضاااااااار 

 وهم يمااااااااااااااعرون أن الخط الساااااااااااااايااااسااااااااااااااي الخاااارجي الاااذي 
ينتمجاااه الرسيس الساااااااااااااااااادات سااااااااااااااليم ويتوافق مع م اااادسمم  

 ونظرتمم.
معمم نا األمر  أما مسألة النجا  والفمل، فإن الذي  ناقم  

حه ليس انتااساااااااااة، وإننا نجا  وك     الوفد قالوا لنا إن عودة 

س السااااااااااااااادات ل  يقعال بناا  نعر  إلى درجة التاأكياد أن الرسي
 كاااااااااااااحااااااااااااا ب ماااااااااااااعاااااااااااااارض وماااااااااااااتاااااااااااااأكااااااااااااادون مااااااااااااا  
 أنناااااااا ل  ناون الح ب الاااااااذي يوالي، فلاااااااه ح باااااااه ولناااااااا 

 مواقفنا.
  ؟ وما هي اآلثار  الوفديون  واآلن ما الذي ساااااااااايفعله

 بحل نفسه؟  الوفد م إتخذالمترت ة على القرار الذي 
نا عليما بعض المالحظات  نعود إلى أوراق قديمة ساااااااجل  

، ونري أنما  الوفدية ماات لنا مع بعض القيادات خالل مناق
 المدخل المناسة لإلجابة ع  ذلك.

نا هذم القيادات، عندما سااااااااااألناها لماذا ال يعود  لقد أبلغت  
ساااااااااااااام جادياد وبقياادات إلاااااااااااااااباة تاأخاذ في اإلعت اار إالح ب با 

التغيير الجذري الذي حدث خالل عمري  سنة في الخارطة 
رًا، إن أي تساامية أخري ل  المااارية مجتمعًا وسااياسااة وأفاا

أو الذي    الوفد تثير في نفوس الماااااااااريي  المتعاطفي  مع 
كانوا يماكلون قواعدم الماععية، أي إلاجون. هذا على  اعيد  
التسااااامية. أما على  اااااعيد القيادات الماااااابة فإن األساااااال   

ف يحتااجون بعض الماااااااااااااايء إلى ممااااااااااااااورة الخل    الوفاديي  
التجربة التي عاإلااااااااااااااما مه لألمور م  منطلق   تفمُّ ساااااااااااااا  وحع 

ل أهم أنواا العمل ف وممارسااته الساياساية في فترة تماك   الخل  
 السياسي.

أربعة أإلاااااااااامر عاااااااااااي ة وجد     الوفد واآلن بعدما عا  
ها إتخاذنفسااااااااه بعد اإلجراءات التي قرر الرسيس السااااااااادات 

على بعض هالته في نفوس الناس.  ي قيختار الحل الذي يع 
 هو حل نفسه. إختارم والحل الذي

وألن الوفاااااد ليس م  نوا األح اب التي تعمااااال تحااااا   
األرض فإن ممارسااااااته بعد اآلن ساااااتاون كما كان  عماااااية 
إعالن قيامه. وهي ممارسات أي ط قة بورجوازية. أما نوابه 

ا أنمم ا أن يكونوا مسااااتقلي . واإلسااااتقاللية هنا معناهإختارو ف
رساااااااميي  إذا أتيح  لمم الفر اااااااة   وفديي  جاه ون للعودة  

 مستقعاًل.
  ح ب الوفد ولا  الرسيس السااااادات الذي يري في قرار 

م  إلى تجربته قد ينمااااااااط في ج   حل نفسااااااااه ضااااااااربة قوية وع 
لى ال يعود إالااذي يوالي، والااذي إذا و   الوفااد سااااااااااااااعياال قيااام 

 ، وال يعود ح بًا. وفداً  يقلق، وال يعود بدياًل، وال يعود 
، وقااة هذا الح ب وظروفه وردم   ح ب التجمع وي قى 
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 1978 (حزيران)يونيو  17 - مجلة "المستقبل". باريس

     



55 

   التضامن المم وع

إنتما  الجولاة العربياة التي قاام بماا الرسيس جعفر نميري  
الموقف. والتضااااااااااااام  الذي م  دون أن يتغير إلاااااااااااايء في 

فًا م  مجلس الجامعة العربية  طا  الرسيس السااااااااااوداني معالَّ 
 بتحقيقه ما زال بعيد التحقيق.

وعمليااًا إن الرسيس الساااااااااااااااادات أرجااأ مرتي  تحقيق هااذا 
التضااااااااااااااام . المرة األولى عنادماا لم يخادم ممماة  ااااااااااااااديقاه 
الرسيس نميري باأن يت ح   بعض الماااااااااااااايء ع  موقفاه م  

رك الرسيس السااااااااااااااوداني نتيجااة لااذلااك يتحرك في الم ااادرة وت
فراغ. والمرة الثاانياة كاانا  عنادماا إسااااااااااااااتاأنف الرسيس نميري  
جولته العربية. وبداًل م  أن يقول الرسيس الساااااااااااادات كالمًا  

 23ث ع  مفاجأة سااااايعلنما في يخدم مممة نميري فإنه تحدَّ 
 .1978يوليو 

ثورة  أماا ماا هي المفااجاأة ولمااذا باالاذات في ذكري قياام 
فأمر قد يكون مرت طًا بوعود أميركية أععطي  للرسيس    1952

السادات، أو ربما بحسابات ال ت ال عرضة للضرب والطر  
والجمع والقساامة م   جانة الرسيس السااادات أيضااًا. أو ربما  

 بم ادرة سالم أوروبية تاون العديل لم ادرة السادات.
ي الذي المفتر ض م  حيث المعدأ أن يدعو الرسيس نمير 

عااد م  جولتاه األولى معج اًا بعقالنياة الموقفي  السااااااااااااااوري 
والج اسري، لجنة التضاااااااااااام  إلى إجتماا يععقد في الخرطوم 
ل ماااًا بنتااااسة مممتاااه، وهو أمر متف ق   م  أجااال إحااااطتماااا ع 
علياه. ونعتقاد أن مطاال اة الرسيس نميري أن يوضااااااااااااااح للرأي 

مااك  ل أي العام العربي حقيقة الموقف في ضااوء جولته، ال ت
إحراج له. فالرأي العام العربي م  المحيط إلى الخلية تواق 
إلى أن يعر  م   هم الذي  يعرقلون امر إحياء التضااااااااااام  

 العربي، وإلى متى سيستمرون يعرقلون.
لقد كان  مماااااااااااكلة إعادة الرو  إلى التضاااااااااااام  العربي  

فااألكثرياة   مرت طاة مناذ العاداياة بموقف الرسيس الساااااااااااااااادات.
تري ضاااامنًا أن يعيد النظر في موقفه الناإلااااىء ع  العربية 

زيارته التي قام بما إلى إسااااااراسيل. ومجموعة دول الااااااامود 
والتااادي طالع  بأن يعل  الرسيس السااادات فماال الم ادرة.  
وم  خالل هذا اإلعالن يا ح الحديث حول ضرورة عودة 

 التضام  ممكنًا.
نه وم  الواضااااااح أن الرسيس السااااااادات لم يعل  ذلك. وأل

لم يعلناااه فقاااد وضااااااااااااااع الرسيس نميري في خااااناااة الممماااات 
ال اااهتااة. وم  هنااا فااإن الرسيس نميري بمااا لااه على الرسيس  
السادات كان عليه أن يحال منه مس قًا على وعد ب ح حة 
الموقف. ولا  ال الرسيس نميري إإلاااااتر  أو طلة الوعد وال 

ر الرسيس السادات م  جان ه أظمر أي إستعداد إلعادة النظ 
في موقفه. وسااااااارت األمور في طريق  ااااااء ة. وكان الفتًا 

)في لقاء مع ضااااااااااااا ا    لإلنت ام أن يقول الرسيس الساااااااااااااادات
( بينماااااا  1978يونيو 6وجنود الجيش الثااااااني يوم الثالثااااااء 

 ااااااااااديقه الرسيس نميري يوا اااااااااال جولته العربية الثانية  إن 
م ادرة السااااااااالم لم تفماااااااال كما يدعي ال عض، والنتاسة التي 
تظمر كال يوم نتيجاة الم اادرة هي في  ااااااااااااااالح العرب كماا 
أنما وضااااع  إسااااراسيل في مكانما الاااااحيح أمام العالم. إن 

العقل والقلة  الم ادرة لم تفمل ولم نقم بإلغاسما ألننا مفتوحو
عنا اار جديدة، أما العنا اار القديمة  إسااراسيلإذا ما قدَّم  

فمرفوضااااة تمامًا، ونح  على إسااااتعداد ألن نعطي إسااااراسيل  
 األم  والسالم وال إليء م  السيادة... .

ومع أن الرسيس الساااااااادات قال للضااااااا ا  والجنود ليوازن 
  سااو  أعطيكم األمر كما أعطيته لام في أكتوبر به كالمه

إذا لم تعحقق جمود التسااوية الارامة لمااار وساايادتما    1973
على أرضااااما ... إالَّ أن ا اااارارم على أن الم ادرة لم تفماااال  
يوضاح بما ال يقعل المناقماة أنه ليس ممتمًا بأمر التضاام  

 العربي.
ونالحظ أناااه في كااال يوم تتاااأجااال فياااه إعاااادة الرو  إلى 

دات جديدة.  التضااام  العربي تحدعث مضاااعفات وتنمااأ تعقي
الج اسرية   - وفي التوتر المسااااااااتجد في العالقات السااااااااعودية

الناإلاااااااىء ع  إتمامات ج اسرية للساااااااعودية وإيضااااااااحات ال 
تخلو م  التمديد ردت بما السااااااااعودية على هذم اإلتمامات، 
ما م  إلااأنه التأكيد بأن التعقيدات سااتت ايد ما دام التضااام  

بعض الماااااااااااااايء العربي ال يتحقق، وهي تعقيادات قاد تخادم 
موقف الرسيس السااااااااااااااادات، لانماا خادماة  نياة في أي حاال، 

 وخدمة سلعية.
وي قى أننا نخا  بعدما لم يعاتة لمحاولة الرسيس نميري  
النجااا  أن تاادخاال المنطقااة العربيااة في متاااهااات بحيااث ل  
يعود هنالك أي أمل بتحقيق التضاااااااااااااام  ويتارس إنقساااااااااااااام  

ه ونعاني منه. إننا  العالم العربي، وهو اإلنقسااااام الذي نءيماااا 
نخاا  باالفعال. وم  حقناا أن نخاا  إالَّ إذا روي لناا الرسيس  
نميري بعض حقااسق الموقف العربي أو ماا م  إلااااااااااااااأناه أن 
ينفي إفتراض الماااااسع بأنه ممنوا على العرب أن يتضااااامنوا  

 منذ زيارة الرسيس السادات إلى إسراسيل.
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 حرة السا ات ضد اليسار المصري! 
 4بعااادماااا وقَّع الرسيس أنور السااااااااااااااااادات يوم السااااااااااااااعااا  

على قااااااانون  حمااااااايااااااة الجعمااااااة  1978 -يونيو - ح يران
ي  الااذي وافق عليااه العرلمااان اإلجتماااعالااداخليااة والسااااااااااااااالم 

الذي تم   سااااااتفتاءالماااااااري بأ لعية ساااااااحقة تنفيذًا لنتيجة اإل
ه إلى منطقة اإلسماعيلية. 1978  -مايو  -أيار  21في   ، توجَّ

وللرسيس الساااااااادات في اإلساااااااماعيلية ذكريات وله اساااااااتراحة  
عثمان يطية له اإلقامة أحمد  جميلة بناها له نسي ه عثمان

فيما مثلما تطية له اإلقامة في إسااااااااااااتراحة القناطر الخيرية  
 على بعد عمري  كيلومترًا م  وسط القاهرة. الواقعة
في اإلسااااااااااااااماااعيليااة أيضاااااااااااااااًا قيااادات الجيش التي م  و 

الضاااروري ان ي ورها ليوضاااح لقادتما لماذا إتخذ اإلجراءات 
في حق بعض السااااااياسااااااي  والاعتَّاب والاااااااحافيي  والفناني  

وإلى أي  تساااااير ماااااار وما هي اوضااااااا  ساااااتفتاءولماذا اإل
الجعمة المدنية. وكان عليه أن يوضااااااااااح ألن العسااااااااااكريي ، 

 إسااااتمرارتجدة، بدأوا منذ ساااانة يتابعون في وتلك ظاهرة مساااا 
لوا ضايقمم م   ما يجري على الجعمة المدنية، وكثيرًا ما ساجَّ

 إسااتثمارالذي يجري في اوسااا  المدنيي  الذي  ي الغون في 
، 1973ناااار عساااكري حققه الجيش المااااري خالل حرب 
 م  دون أن ينتعموا إلى أن األرض ما زال  محتلة.

تثنااسياة قاام الرسيس الساااااااااااااااادات وقعال اإلجراءات اإلساااااااااااااا 
د أن يماااجم   ب يااارات كثيرة إلى الوحاادات العسااااااااااااااكريااة وتعمااَّ
امااممم الاذي  إتخاذ في حقمم اإلجراءات. اماام الجيش هااجم 
محاااوالت القاادامى للعودة. هاااجممم كثيرًا كثيرًا وقااام بعمليااة  
تحريض معنويااااة زارعااااًا في نفوس العسااااااااااااااكريي  مخاااااو  

عاسدي  ساااينماااطون على حسااااب خال اااتما أن ال اإلااااوات ال
الجيش. ولا  العسااااااااااكريي  ما أن تاامل نمو الضاااااااااايق في 
نفوسااااااااااااامم تجام ال اإلااااااااااااااوات الحالمي  بالعودة العاملي  م  
أجلماا حتى فوجئوا باأن الرسيس السااااااااااااااادات قرر السااااااااااااااماا  

 ح ب الوفد  بالعودة. وإذًا لماذا كان  تلك الحمالت ما  ااااااااااا ل
رًا ضمنًا أنه س  يسمح بعودة الماضي؟دام الرسيس مقر  

وقعل اإلجراءات اإلسااااااااااااتثناسية هاجم الرسيس السااااااااااااادات 
بعض السااااااالعيات التي تحدث في الجعمة المدنية ثم فوجىء  
العساااااكريون بأن هذم السااااالعيات ت داد م  دون أن يحسااااامما  

 الذي في يدم الحسم.. أي الرسيس السادات.
وقعل اإلجراءات اإلساااتثناسية سااامع العساااكريون قااااااااًا 

إلى الخيال ع   افقات تتم وسامسارات فظيعة وط قة   أقرب
م  المليونيرات تنمو وحياة بذ خ يءيماااااما ال عض وممااااااريع 
ال تخلو م  الماااااااااااااعمات يتم العمل وم  أجل تحقيقما تح   

مظلاااة إلااااااااااااااعاااار اإلنفتاااا  ومنماااا على سااااااااااااااعيااال المثاااال ال 
الحااااارممااااروا هضاااا ة االهرام. وساااامعوا أيضااااًا كالمًا م  

قيااااام بتغيير. ولانمم فوجئوا بااااأن الرسيس ع  ضاااااااااااااارورة ال
التغيير كاان بااهتاًا وال جادوي مناه. وبعادماا وقَّع على قاانون 

ي  كاان ال باد اإلجتمااع حمااياة الجعماة الاداخلياة والسااااااااااااااالم 
للرسيس السادات م  أن يقول إيضاحات أو تعريرات بالنس ة  
إلى اليساااريي  الذي  يحظون بماايء م  التفمم في  اافو  

ر  جنود. والتفمم ليس مذه ًا ساااياسااايًا بقد   اااغار الضااا ا  وال
ما هو تفمُّم إجتماعي إذا جاز التععير. وعندما تاااااااااال إلى 
هغالء عمااارات الرسااااسل م  األهل واأل ااادقاء واألقارب في 
القاهرة واألريا  وفيما يتحدثون ع  الجماااااااااااع والاااااااااااافقات 
وعمليات الساااامساااارة المحظية بماااايء م  الحماية الرساااامية،  

ء الفاااحش والتمي  الااذي يتمتع بااه ال عض يقاااباال ذلااك الغال 
على حساااب األكثرية المحرومة... يااا ح م  الطعيعي أن 
يتفمم هغالء الضاااا ا  والجنود إعتراضااااات اليسااااار وإنتقاداته  
وال يتفمموا دفااعاات ح ب الحكوماة و ااااااااااااااحفماا ومجالتماا،  
فضااااااااًل ع  أن في اوساااااااا  هغالء الضااااااا ا  والجنود كالمًا 

كيف أن حجم السااااااااال  ونوعيته  ير كثيرًا حول التساااااااالح و 
متوافق مع حجم المماكلة. ومثل هذا الاالم طر  نفساه بقوة  
على الساااحة السااياسااية نتيجة التعن  اإلسااراسيلي الذي أدي 

 في النماية إلى إفمال م ادرة الرسيس السادات.
وم  الطعيعي أن الضاااااااااااااا اااا  والجنود ماااا كاااانوا ليعل  قوا 

ساااااااااال  لو أن الم ادرة األهمية القااااااااااوي على موضاااااااااوا ال
الساااااياساااااية افادت في إلااااايء. وم  هنا نفمم حرص الرسيس  
الساااااااادات على أن يعطمئ  هغالء العساااااااكريي  بالنسااااااا ة إلى 

ح يران )يونيو(   11موضاااااوا الساااااال  فيقول لمم يوم األحد 
في ختام جولته الميدانية لمنطقة قناة السويس ) اب   1978

غني الجمسااااااااااااااي الذي عنما وزير الحربية الفريق أول ععد ال
قام في تلك الفترة ب يارة رساااااااااااااامية إلى الواليات المتحدة( ما 

أول قاذفة مقاتلة   1980معنام إن مااااااااار سااااااااتعنتة في العام  
موضااااااااااااااحاًا في حاديثاه اماام طيااري وقاادة الادفااا الجوي في 
قاااعاادة بلعيس الجويااة أن ذلااك يااأتي في نطاااق خطااة كاااملااة 

واتما سااااااايعرضاااااااما  لتطوير القوات المسااااااالحة بكل فروعما وق
الفريق أول الجمساي فور عودته م  الواليات المتحدة. وهذا 

 معنام أن الخطة متفق عليما مع األميركان.
وقعل هذا اللقاء وهذم التوضايحات أبل  الرسيس الساادات 

ح يران    7قادة وض ا  الجيش الثالث الميداني يوم األربعاء  
ما معنام إنه ل  يساااااااااامح ألي ماركسااااااااااي أن  1978)يونيو( 

ون من ال إ مان  يتولى أحد منا ة قيادات الرأي واإلنتاج 
ا  لى  إن اليم ن لاليسةار التقي. وأضاا :  ل  فال أمان ل "
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حقةا  ثار  اوإهدف لاحد هو التشةةةةةةةةةكيةم في كل ةةةةةةةةةةيء ل 
 18لالهةد  لإن ي لن أرحد كةل من  حةالل أن  ع ةد احةدا  

 .ي اير مر  أخرى   " 19ل
وقعل أن نوضااح مغ ي هذم التاااريحات والغرض الذي 
يساااااتمدفه الرسيس الساااااادات م  زيارته للوحدات العساااااكرية،  

الذي ألقام في  نماااااير إلى أن النقطة األسااااااساااااية في خطابه
ح يران   5يوم الثالثاء   1967بور ساااااااااااااعيد في ذكري ه يمة 

 -)يونيو( كان  متعلقة باليسااااااااااار والماركساااااااااايي . ومما قاله 
وهو بي  القااااااااايد بالنساااااااا ة إلى ما ساااااااانقوله ازاء الوضااااااااع 

يعكس حلمًا -ات وبعدهاجراءاليسااااااااااري في ماااااااااار قعل اإل
اليسااار يسااعى إلى تحقيقه وهو إسااتحداث ما يمك  تسااميته  

"إن ا لن نسةةةةةةةمح  الساااااااااااداتي . لقد قال الرسيس السااااااااااادات: 
للماركسةةةةة  ن بالسةةةةةيطر   لى حزة اليسةةةةةار لأن  حتكرلا  
قيا ت  كما أن ا لن نسةةمح لتنتهاةي ن بالتسةةلل إلى حيات ا  
السةياسةية  إن ثور  مايو ا ةىح  ثورت ن: ثور  التصةحيح  

فةةي مةةواجةةهةةةةةة مةةراكةةز الةةقةةوى لاإلجةةراءات  1971 ةةةةةا  
في مواجهة  1978 ائيةل لثور  التصةةةةةةةةحيح  ا  اإلسةةةةةةةةتث

اإلنحراف بالمسةةار الد مقراشي لالعو   بمصةةر إلى مجتمع  
ما قبل الثور   إن ي سألجأ إلى اوحكا  العسكرية في حالة  
لاحد  فقط لهي اسةةتغالل التجار لمعانا  الشةةعا لمحاللة  

 .رْفع اوسعار   "
الرسيس  وهنا تجدر اإلإلاااااااااااااارة إلى أن ما حاااااااااااااال عليه 

الساااااادات م  قاسد الطيران اللواء محمود إلااااااكر ععد المنعم 
أحماد   لم يحااااااااااااااال مثاًل علياه م  قاسد الجيش الثاالث اللواء

بااادوي أو اللواء حلمي ع يفي قااااساااد قوات الااادفااااا الجوي. 
فاألول أي قاسد الطيران سااااااااااجَّل موقفًا واضااااااااااحًا ومما قاله: 

 سةةةةةةةتفتاءاإل في ةةةةةةةةتراكإن ا لإن لد  كن ل ا الحق في اإل 
ن  يهم ا أن نعلن للشةةةةةةعا أن القوات الجوية  أاوخ رل إالَّ 

. أما اتكد اوخ ر  لتصةةحيح المسةةار الد مقراشي"إجراءت يد 
ل  أحماد  الثااني أي اللواء بادوي قااساد الجيش الثاالاث فسااااااااااااااجاَّ

موقفاًا هاادساًا جادًا  لاة فياه الموقف العسااااااااااااااكري وتمثاَّل في 
لمهمت ا   إسةةةةتمرار: "هذا اللقاء  ا سةةةةيا   الرئيم هو قوله

 1967يون و  5في تحرير اورض التي إحتلهةةا العةةدل في 
إلى  -مةايو 15ثور   - ثورتكد  - لتةْ ذلةم ال و  الةذي حوَّ 

ذكرى  زيز   ةاليةةة بعو   المالحةة إلى ق ةةا  السةةةةةةةةةويم   
إسةةةةةةةتعا     1973أكتوبر  6لبفضةةةةةةةل قراركد الشةةةةةةةجاع يو  

ي ثقت   لأؤكد لكد  ا سةةةةةيا   الرئيم أن ا  الج دي المصةةةةةر 
اآلن في تما  اإلسةةةتعدا  تح  لوائكد أبًا للعائلة المصةةةرية  
حفظتُكد هللا لمصةةةةةةةر حتى تتصةةةةةةةدر مكانتها المرموقة ب ن  

. وأماا الثاالاث أي اللواء حلمي ع يفي قااساد قوات  لل العةالد"

ل هو اآلخر موقفااًا هااادسااًا، باال أكثر  الاادفاااا الجوي فسااااااااااااااجااَّ
ل بقولاااااه: اً ءهااااادو  تقةةةديرًا  "إن قوات الةةةدفةةةاع الجوي ، تمثاااااَّ

لمسة للياتها سةتظل بمشة هللاة هللا تعمل بكل العز  لالتصةميد  
 لى رْفع كفةةاءتهةةا القتةةاليةةة لقةةدرتهةةا الف يةةة بةةأسةةةةةةةةةلحتهةةا  
لمعداتها التي خاضةةةة  بها حرة أكتوبر المج د  متخطية  

 كل الصعوبات" 
  وم  الجااس  اإلفتراض أن حسااااااااااااااني م اارك نااساة رسيس

الجممورياااة هو الاااذي يقف وراء هاااذا التاااأيياااد المطلق الاااذي 
له قاسد القوات الجوية للرسيس الساااادات، ذلك أن م ارك  ساااجَّ
كان قاسدًا للطيران الماااااااااااااااري قعال أن يغتى به ناس اًا لرسيس  
الجممورية في إطار معادلة يقال إن محمد حساااااااااااني  هيكل  

ر ععد  وراءها وخال ااااااتما أنه ما دام الرسيس السااااااادات إختا
الغني الجمساااااااي ليكون وزيرًا للحربية مرؤوساااااااًا م  ضاااااااابط  
بوليس ساااااااااااااااابق، أي ممادو  ساااااااااااااااالم رسيس الحكوماة، فم  
األ ااااااااااااااوب تعيي  أحاد قاادة الجيش نااس اًا لرسيس الجممورياة  
تفاديًا لنماوء حسااسايات داخل القوات المسالحة. وهكذا كان. 
وبالط ع ما يساااااااتطيعه حساااااااني م ارك في القوات الجوية ال 

 ستطيعه في بقية أسلحة الجيش.ي
وفي الوق  الذي كان الرسيس السااااااااااااادات ياااااااااااااة جام  
 ضاا ه على اليسااار والماركساايي  متضااايقًا في الوق  نفسااه  
م   ح ب الوفاد  الاذي حال نفساااااااااااااااه، كاان  التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي  أي اليساااااااااااار المااااااااااااري يعقد الم يد م  

ب كان إتخذ قرارًا القرار النماسي. فالح   تخاذالممااااااااااااورات إل
بااااالتجميااااد لانااااه كااااان قرارًا مغقتااااًا جاااااء في أعقاااااب إقرار 
مي  مماااااااااااروا حماية الجعمة الداخلية  المماااااااااااروا الذي ساااااااااااع

ي ، وبعدما إتخذ  ح ب الوفد  قرارًا بحل  اإلجتماعوالساااااااااالم 
نفسااااه بات ال بد م  قرار حاساااام: إما حل الح ب وإما عدم 

 عاسم.حله، ذلك أن التجميد موقف 
ح يران )يونيو(   5وجااااء كالم الرسيس السااااااااااااااااادات يوم 

يوضاااااااح أمام قيادات  ح ب التجمع  المساااااااألة بكثير    1978
"لن نسةةمح للماركسةة  ن  م  الوضاااو . ومعنى قول الرسيس 

أنه، أي السااادات يفترض أن  بالسةةيطر   لى حزة اليسةةار"
 التجمع  سايحل نفساه، وعندها يكلف مجموعة م  ا ادقاسه 

اليسااااااااااااااااريي  تااأليف ح ب لليساااااااااااااااار وتعحاال بااذلااك  ومريااديااه
 الممكلة.

وفي ضااااااااوء هذا الاالم، فضاااااااااًل ع  المناقمااااااااات التي 
ع  جرت بي  قيادات  التجمع ، تم  الدعوة إلى مغتمر موساااَّ
حضارم اربعمئة م  األعضااء المغساساي . وفي هذا المغتمر 

ر عادم   1978ح يران )يونيو(  11الاذي ععقااد يوم األحاد  ت قرَّ
تجمع ، إالَّ أنه يقرر وق ف إ دار  حيفة  األهالي . حل  ال
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وقد أعل   التجمع  القرار في بيان أ اااااااااااااادرم بعد مناقمااااااااااااااة  
 للموقف استغرق  س ع ساعات.

نأتي اآلن إلى تسجيل بعض المالحظات حول  التجمع   
ت مساااااااااتقعل اليساااااااااار في إحتماالوالقرار الذي إتخذم وحول 

 مار.
 السما  بأن تاون هنالك : عندما ت قرر  المالحظة اوللى

ثالثة أح اب في مار كان الميوعيون الماريون هم أكثر 
الناس دراية بالعمل الح بي وا حاب تاريا في هذا المأن. 
وكان  حساااااااابات الرسيس الساااااااادات قاسمة على أسااااااااس أن 

ل عليه أمر مراق ة   إنضامام المايوعيي  إلى ح ب علني يسام  
ل عليه  أيضاااااااااًا ضااااااااارب ه عند  نمااااااااااطات هذا الح ب ويسااااااااام  

الضاااارورة. كذلك كان  حساااااباته قاسمة على أساااااس أن في 
ته مع الوق  توظيف هذا الح ب في خدمة الخط إساااااااااتطاع

السياسي له. ولم يخطر في بال الرسيس السادات أن تحدث  
المفاجأة التي حدث  وتتلخص في أن اليساااريي  الماااريي  

وا مع م  ماركساااااااااااااايي  وتقادميي  لععوا لء اة ذكياة. تماااااااااااااااور 
لوا تجمُّ  عًا بداًل م  النا ريي  وتمكنوا م  التفاهم معمم وإلكَّ

أن يمااااااااااااااك  لوا ح باااًا أطلقوا علياااه  التجمع الوطني التقااادمي 
 الوحدوي .

: على ر م أن  ح ب مااااااااااااار العربي  المالحظة الثانية
ي  كاان هو ح ب األ لعياة العرلماانياة ألناه ح ب  إلااااااااااااااتراكاإل

دث  ااإستط   التجمع السلطة، إالَّ أن  في أإلمر قليلة أن يعح 
في الرأي العام  -رةمتواضااعة بعض الماايء لانما مغث    -ه ة

المااااااااري. ذلك أنه طر  قضاااااااايا متاااااااالة م اإلااااااارة بمموم  
 الماريي ، وهي هموم تغم    لطارحما إلتفافًا إلععيًا مرموقًا.

وبعدما أ ااااااااادر  التجمع   اااااااااحيفة تنطق بإسااااااااامه هي  
اهيرم اقوي وأكثر  ااااااااحيفة  األهالي  ا اااااااا ح إتااااااااااله بجم

جدوي، على ر م أن هذم الاااااحيفة كان   ير متاافئة مع 
القدرة اإلعالمية والااااااااااااااحافية التي يتمي  بما اليسااااااااااااااريون 
ر   والتقدميون والنا ااريون في مااار. وإلى ذلك إن عدم نماا 

ر األساااااماء  االساااااماء واضاااااحة في الااااااحيفة )إعتمدت نمااااا 
 الحركية( أعطاها بععدًا ماركسيًا.

  باإلهتمام   األهالي  أن تحظى في إلااااامري   وإساااااتطاع 
ال ال  م  جانة المواطني ، خاااااااااو ااااااااًا بعدما انتقل  إلى 
موقع المتااادي للقضااايا التي تتمي  بماايء م  الحساااسااية.  
ولا  هذا التااااادي جعل الرسيس السااااادات يسااااتعجل توجيه  
الضاااااااااااااارباة إليماا وباالتاالي إلى ح بماا. ولعال م  أهم مظااهر 

 3لااااحيفة في عددها الااااادر بتاريا التاااادي ما نمااارت ه ا
ع   الرأسمالية العاسلية وسر المركات   1978  -مايو  - أيار

التي يغسااااااسااااااما األبناء واألخوة وإلااااااجرة العاسلة  مرك   ة على 

 عثمان.أحمد  إلركات عثمان
ل   فًا لانه فتح ال اب وفت ح األعي  وكان هذا التاااااااادي مك 

 وأطاااالااااق عااااقاااااااال األلساااااااااااااااااناااااااة الااااتااااي كاااااااانااااااا  تااااتااااحااااااادث 
عثمان أحمد   اااااااااامتًا ع  هذا اإلنتمااااااااااار الضااااااااااخم لعثمان

نساااااية الرسيس الساااااادات )اإلبنة الااااااغري للرسيس مت وجة  
عثماان( و ااااااااااااااديقاه. وتادلياًل على ماا أحماد  م  إب  عثماان

الرأي العام أحدثه الاالم الذي نماااارت ه  األهالي  في أوسااااا  
المااااااااري فإن مجلة  أكتوبر  وهي مجلة الرسيس الساااااااادات 
نمااااارت مطالعة دفاعية بقلم انيس منااااااور إلااااامل  أيضاااااًا  
الممندس سايد مرعي رسيس مجلس الماعة )إبنه مت وج م  

 اإلبنة الثانية للرسيس السادات(.
ر  أكتوبر  هذم المطالعة بثالثة أيام  ااااااادرت   وبعد نمااااااا 

بالحغول دون  ااااادور العدد الجديد التعليمات التي تقضاااااي 
ر ًا  اااادورم يوم  مايو.    -أيار 17م   األهالي  الذي كان مقرَّ

وقد معنع  الاااااحيفة م  اإلسااااتمرار في الط ع بعدما كان   
ألف نسااااااااااااااخاة م  عاددهاا، وباالتاالي معنعا  م   17ط عا  

الااااااااااااااادور. ثم ا اااااااااااااادرت  األهالي  بعد ذلك عددًا وثاسقيًا  
نه برنامة  م  وسااري اإلعتقاد بأن هذا العدد هو  . التجمع ضاا 

ح يران أي قعال  7( بتااريا األربعااء 19 عادد الوداا  )الرقم 
أربعة أيام م  إجتماا الميئة التأسااااايساااااية للتجمع ووضاااااع   
الااااااااااحيفة عنوانًا رسيسااااااااايًا لاااااااااافحتما األولى هو  األهالي 
تعاااااااااااااااادر عااددهااا األخير بعااد أن قررت اإلحتجاااب . وفي 

ر أساااااا اب اإل ك  حتجاب نماااااارت الاااااااحيفة اآلتي: معرض ذ 
 ساااو  نحتجة حتى ال نضاااطر ألن ناتم في الاااادور ما 

  -ين غي أن نتنفس بااه... وحتى ال نضااااااااااااااطر ألن نمااارس
 عادة إخفاء الحقيقة أو تمويلما . -كغيرنا

: إن األكثريااة داخاال  التجمع الوطني  المالحظةة الثةالثةة
لذا التقدمي الوحدوي  ليسااا  ماركساااية كما يعخيَّل لل عض، و 

بأنه ح ب للمااااايوعيي  في ماااااار   التجمع ال يمك  إعت ار 
خااو اًا أن الجيوب المايوعية المتطرفة  ير مماتركة في 

وتتخااذ موقفااًا  ير ودي م  قياااداتااه. وفي الوقاا    التجمع 
 إتخاذ يتماااااااور في أمر مسااااااتقعله ويقرر  التجمع الذي كان 

  موقف عقالني، كان الح ب الميوعي الماري يعادر بياناً 
"إن إنتقال القرار إلى القوى الطىقية  بال  األهمية يقول فيه 

العمليةة في التحةالف الطىقي القةابل  لى السةةةةةةةةةلطةة في 
مصةةةةةةةر  ع ي إنحياة هذا التحالف لهذا السةةةةةةةلطة إنحياةًا  
نهةةائيةةًا إلى اإلمبريةةاليةةة لالرجايةةة  إن الت ةةاقل ب ن هةةذا 

ال  مكن  السةلطة لب ن ةةعب ا أ ةىح ت اقضةًا رئيسةيًا  دائيًا 
حل  إالَّ بتغل ا أحد ال قيضةةةةةةةْ ن  لى اآلخرل أي اإلشاحة  
بهذا السةةةةةةةلطة  لإن التحدي الذي تواجه  الطىقة العاملة  
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لالحركة الوش ية في مصةةةةر لتواجه  معها الطىقة العاملة  
العربيةة لالثور  الفلسةةةةةةةةةط  يةة لحركةة التحرر العربي  ةامةة  

سةةي فقن   أسةةا إسةةتراتيجي  لون  تحد إسةةتراتيجيهو تحد 
ة ثوريةة ال تغ ي   هةا  إسةةةةةةةةةتراتيجية يتطلةا إ ةدا  مواجهةة 

المواقف لأةةةةكال الحركة التكتيكية بر د اوهمية بال سةةةىة  
"الرأسةةةةةةةةةمةاليةة   وهااجم العياانإلى هةذا المواقف التكتيكيةة"  

الطف ليةةةةة التي  قف  لى رأسةةةةةةةةةهةةةةا حف ةةةةة من القةةةةا   
السةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةة  ن لاقربةائهد لانسةةةةةةةةةىةائهد لتمتةد قةا ةدتهةا 

يةةةة لتصةةةةةةةةةةةةل إلى الوف م لفةةةة من المور   ين اإلجتمةةةا 
رين لالوكالء التجاري ن لالسةةةةةماسةةةةةر  لالمقالل ن   لالمصةةةةةد  
ب ن لتجار الشةةةةةةةة طة   لبا ة المشةةةةةةةةرلبات الوهمية لالمهر 
لال صةةةاب ن لذلي السةةةوابق  لهذا الفهللاة ليسةةة  تسةةةلسةةةاًل  
شىقيًا من أب اء الطىقة الرأسةةةةمالية التقل د ة لهي ال لشن  

لهال للش ها أي مكان في العالد يتيح لها أسةةةةةرع  جغرافياً 
ربح ممكن بةأقةل جهةد ممكن  إنهةا فهللاةة شىقيةة خةارجةة  لى  

أماا القةانون لقةائمةة في اوسةةةةةةةةةةاس  لى التحةايةل  لية "  
بالنسا ة إلى الخط الساياساي للرسيس الساادات فتضامَّ  العيان 
"إن السلطة السياسية م حاة  إلى الرأسمالية لالرجاية في 

ية  إسةةةةةتمرار مبريالية لحلفائها في الخارج  ل ل لإلى اوالداخ
للهما إنها ناتجة  ن  أمىا ر  السةةا ات تسةةت د إلى سةةبب ن 

 ةةةداقة لتحاُلف مع العدل لثان هما إن اإل تراف بفشةةةلها  
 . ع ي نها ة القائد بها"

ومثل هذا الاالم للماااااااايوعيي  الماااااااااريي  المتطرفي  ال 
سيس الساااااااااادات.  التجمع  يتطابق مع نظرة  التجمع  إلى الر 

له اعتراضااااااااات في حي  أن الماااااااايوعيي  يرفضااااااااون النظام 
 جملة وتفاياًل.

وعالاى ر ام عاقاالناياااااااة ماوقاف  الاتاجاماع  إالَّ أن الارساياس  
ه   السادات لم يتحمله، ولم يتحمل اإلنتقادات التي كان  توجَّ
إلى بعض ساااااياسااااااته. ولم يقتنع بأن القي  مي  على  التجمع  

لمم م  أ ااااادقاسه )خالد ماركسااااايون م  الن وا المساااااتنير وجع
محيي الاادي ، لطفي الخولي، محمااد ساااااااااااااايااد أحمااد(. ولعاال 
ضاايقه الحقيقي م  التجمع يعود إلى أن النا ااريي  إعتعروا 

  التجمع  ممث  اًل لمم وليس للرسيس السادات أو ح به.
: إن رف ض الرسيس الساادات لمذا النوا المالحظة الرابعة
معنام أنه سايواجه سارًا نمااطًا ماركسايًا   العقالني م  اليساار

متطرفًا ل  يتوقف على ر م حمالت المطاردة التي يتعرض  
لما منذ أن و ااال الساااادات إلى سااادة الحكم. وإذا تذكَّرنا ما 
حدث مع اليسااااااااااريي  المحساااااااااوبي  على الرسيس الساااااااااادات 
والااذي  يمث  لمم ععااد الرحم  الماااااااااااااارقاااوي وكيف أن الرسيس 

عًا حتى بيساااااارية مجلة  روز اليوساااااف  الساااااادات ضااااااق ذر 

فأبعد عنما الماااااااارقاوي وأحل محله مرسااااااااي المااااااااافعي، وإذا 
رنا أيضاااًا ساااياساااة إبداء حع    النية التي مارساااما لطفي  سااا  تذكَّ

الخولي ازاء السااااااااادات وطر حه إلااااااااعار  مدرسااااااااة السااااااااادات 
الساااااااااياساااااااااية  عع ر سااااااااالسااااااااالة مقاالت لم يرتح لمضااااااااامونما 

لخولي وضاااااااااارب تجربة مجلة اليساااااااااااريون، ومع ذلك أبعد ا
رنا ذلك   الطليعة  التي كان  منعرًا يسااااااااااااااريًا راقيًا... إذا تذكَّ
وأمورًا أسااااااساااااية أخري فمذا يعني أن اليساااااار الذي يقعل به  
الرسيس الساااادات هو اليساااار الذي ال يناقماااه في إلااايء وال 
ينتقادم في إلاااااااااااااايء وي اارك أي هجوم يمااااااااااااااناه على اإلتحااد 

 السوفياتي.
ظم القيادات اليساارية الحالية في ماار و احيح أن مع

كان  منضاوية تح  لواء الح ب المايوعي المااري إالَّ أنه 
ل الماركسايي    بعد حل الح ب أيام جمال ععد النا ار وتحوُّ
الماريي  بالرضى إلى فايل يري في الخط الوطني الذي 
ينتمجه ععد النا ااااار ما يمك  إعت ارم بدياًل ع  اإلساااااتمرار 

 بي، لم يعاااد يعنظر إلى هغالء أنمم ماااا زالوا في العمااال الح
إلاااااااايوعيي  بالمعنى التقليدي. وكون هغالء ماركساااااااايي ، م  

أحمد  خالد محيي الدي  إلى لطفي الخولي إلى محمد سااااااايد
إلى فغاد    ععدإلى محمد عودة إلى اساااااااااماعيل  اااااااااعري 

حمرو  وإلى كثيري   خري ، ال يعني  أحماد  مرسااااااااااااااي إلى
التعمم بمم بطريقة م اجية وعماااااااواسية.  أنمم ملحدون تعلااااااااق 

كذلك ليس م  الالسق أيضاااااااااًا تاااااااااانيف هغالء الناس على 
أنمم  تربوا في أحضاااااااااان موساااااااااكو . إن هغالء ينطلقون في 
نظرتمم إلى التطورات التي يءيمااااااما الوط  م  منمة ثععت   

  وابيته وهو منمة سياسة عدم اإلنحياز.
للماركسة  ن   " لن نسةمحولعل الرسيس السااادات في قوله

يعكس تمنيات في نفساااااااااه   بالسةةةةةةيطر   لى حزة اليسةةةةةةار"
خال اااااااتما أنه عندما يحل  التجمع  يماااااااك  ل ح ب اليساااااااار 
الذي يريحه. وقد يجد م   هو مساااتعد للقيام بمذا الدور، إالَّ 

 أنه سيكون دورًا عابرًا يغذي أكثر مما يفيد.
  : إن  التجمع  تنعمًا منه لمثل هذمالمالحظة الخامسةةةةةةةة

ت لم يحل نفسااااااه. لا  ذلك ليس السااااااعة الوحيد.  حتماالاإل
وقد يكون السااااعة األساااااسااااي هو أنه إذا حل التجمع نفسااااه  
فاإناه ليس م  الساااااااااااااامال إعاادة تاويناه م  جادياد. فمو ليس 
ح بًا يضاااااام نوعية مذهعية واحدة م  الناس وإنما هو تجمُّع  
يضاااااااام الماركسااااااااي والوحدوي والنا ااااااااري والمسااااااااتقل و ير 

   تجمعمم سااااااااطية ح ب الحكومة. وهغالء إذا حل المغم  بو 
نفساااااااااااااااه قاد يتوزعون على أح اب، أو على األقال يختاارون  
طريق اإلبتعاد نماسيًا ع  األح اب. وفوق ذلك أن  ااااااااااايغة  
 التجمع  التي حقق  في فترة بساايطة ما لم يحققه أي ح ب  
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  خر قد تسقط نماسيًا في حال اإلقدام على قرار الحل.
: في بداية تمااكيل  التجمع  لم تا   المالحظة السةةا سةةة

دة م  النوا الاااااااااااااااعاة المراس باالنساااااااااااااا اة إلى الرسيس  القياا
السااااااااااااادات. ولم يك  سااااااااااااكرتير  التجمع  خالد محيي الدي  
مقاتاًل ح بيًا وإنما إساااااااااااااتمر على هدوسه يعمل في ضاااااااااااااوء 
الضاااااااوابط التي فرضااااااات ما فارة  الح ب الماااااااانوا . فمو لم 
يتجاوز األ ااااول وضااااغط في أوسااااا  قيادات  التجمع  م  

بما ألنه أدري الناس بالرسيس الساااااااادات أجل عدم التجاوز ر 
كونمماااا رفااااق ثورة. وعنااادماااا أعبعاااد خاااالاااد محيي الااادي  ع  
المجموعااة التي قاااماا  بااالثورة وبقي السااااااااااااااااادات لم تنقطع 
الاالة بينمما. ثم إن خمس عمارة سانة م  العمل الساياساي 
الداخلي والخارجي  قل  خالد محيي الدي  وجعلت ه يفضل  

 دولة. بإستمرار التار  كرجل
لا  الااذي حاادث هو أنااه بعاادمااا باادأت قيااادات  التجمع   
تنمط في أوسا  الناس وتتلمس حقاسق الضيق الذي تعانيه  
الجمااااهير، بااادأت قياااادات اليسااااااااااااااااار تعياااد النظر قلياًل في 
مفااهيمماا وتعظمر تفمماًا لماا تقولاه الجمااهير وللمطاالاة التي 

فيما خالد تطرحما. وإلاايئًا فماايئًا وجدت قيادات اليسااار بم  
محيي الدي  انما مطال  ة بطر  حاد بعض المااايء للقضاااايا 
الااداخليااة والخااارجيااة. ولمجرد أن حاادث ذلااك زاد اإللتفااا  
حول  التجمع . ثم ضااااااااغط  الجماهير أكثر فأكثر وجعل   
قيادات  التجمع  أساااايرة موجة إلااااععية إلااااعرت هذم القيادات 

 بأن الفر ة مناس ة لتوظيفما ح بيًا.
ت  األهالي  وأ ااااااااا ح  تنمااااااااار أحاديث  وبعدما  ااااااااادر 

الناس وهموممم وضااااااااااايقمم ومعاناتمم، كععر حجم  التجمع .  
وألن الحجم كععر و ااااااار يتال على إلتفا  الجماهير حوله 
رم في  فإنه أ ا ح مطال  ًا بما هو أكثر. وم  هنا تجرؤم ونما 
 األهالي  فضاااسح وأرقامًا وأسااماء بعضااما م  النوا الذي ال 

 دأ العد العكسي لضر ب  التجمع .يعمس. ولذا ب
: إن قرار عدم حل  التجمع  رافقت ه  المالحظة السةةةةةةةابعة

دعوة الرسيس السااااادات لتجميد قانون حماية الجعمة الداخلية 
ح الطريق أماام حوار بي   ي  تمميادًا لفت  اإلجتمااعوالسااااااااااااااالم 

القوي الساااياساااية في ماااار. ورافقه أيضاااًا قرار برفع دعوي 
لغااء القاانون على أساااااااااااااااس أناه   ير  قضاااااااااااااااسياة تطاالاة باإ

دساااااااتوري ويماااااااك  ل خرقًا لحقوق اإلنساااااااان . ومعنى ذلك أن 
ا مااًا   التجمع  ترك األمر إلى الرسيس الساااااااااااااااادات وإعتعرم ح 

وليس خاامًا. وما دام القانون ت ساعَّة في إإلاكاالت وسايقود 
إلى الم يااد م  التعقياادات فااإن تجمياادم يعاادو مخرجااًا السقااًا،  

الرسيس السااااااااااااادات يريد حلواًل معقولة بالفعل..   إنما إذا كان
متعه الاالمية واإلجراسية ال تمجع على توقُّع ذلك.و   لا  هج 

: إن المفموم الاذي ساااااااااااااااد في أعقااب  المالحظةة الثةام ةة
العدء بتنفيذ اإلجراءات اإلسااااتثناسية هو أن الرسيس السااااادات 

 العاديال وأن وزير اإلعالم ععاد المنعم الااااااااااااااااوي إنقااذ  يرياد
وجد بعد اإلجراءات الفر ااة المناساا ة لاي يثأر م  اليسااار 
ومما نمااااارم في  اااااحيفة  األهالي  حول إلاااااركة اإلساااااتثمار  

 31الماااارية ودور إب  الوزير فيما، فأدلى يوم   -الساااعودية
بتاااااااااااااااريح قااال فيااه:  إن إبعاااد ذوي  1978 -مااايو - أيااار

ات الماااركساااااااااااااايااة ع  أجم ة اإلعالم يععتعر تااأكياادًا  تجاااهاا اإل
لحرية ذاتما حتى ال يعستغل مناخ الحرية في  ير أ راضه، ل

 مما وماالحما... .ي  وضد معتقدات الجماهير وق  
ل نسااااا ة اإللتفا  ت داد   ومثل هذم النظرة م  إلاااااأنما جع 

 تجامحول اليساااار خااااو اااًا أن أية معالجة كالمية م  اإل
المعاكس ال تجدي نفعًا إذا لم ترافقما إ ااااالحات إجتماعية  

. وحتى اآلن ال يعاادو أن هنااالااك أيااة ا ااااااااااااااالحااات  جااذريااة
نا  المنمااااااور العاجل  الذي أ اااااادرت ه  إجتماعية إالَّ إذا إعتعر 

ح يران   11اإلدارة العااااماااة للااادعوة في وزارة األوقاااا  يوم 
ه إلى أسماااة المساااااااااااااااااجاااد تطلاااة فياااه   1978)يونيو(  ووجمتااا 

 الوقو  ضااد اإللحاد والتااادي للتيارات المنحرفة والتيارات 
ي. وهو قياساااااااااًا  اإلجتماعمغرضاااااااااة  نوعًا م  اإل اااااااااال  ال

بالظرو  الااااااااء ة التي يءيماااااااما المواط  المااااااااري ليس  
 ا الحًا جذريًا.

لقاااااد إهت  مفموم الحيااااااة الح بياااااة الاااااذي أرادم الرسيس  
السااااااااااادات. وبعدما حل  ح ب الوفد  نفسااااااااااه وقرر  التجمع 
 الوطني التقدمي الوحدوي  عدم حل نفسااه رافضااًا في الوق 

نفسااااه التدخل في إلااااغونه مماااايرًا إلى أن سااااكرتارية الح ب  
مخولاااة إعاااادة ترتياااة األولوياااات في عمااال الح ب والتقااادم 
بإقترا  أإلااااااااااااااكال جديدة للعمل ... بعدما حدث ذلك لم يعق  
فاي مااااااااااااااار سااااااااااااااوي حا ب الاحاكاوماااااااة وحا ب  األحارار 

يي   المساااااااااالم والذي ل  يساااااااااتفيد إطالقًا م  حل إلاااااااااتراكاإل
الوفد  نفساااااااه وال حتى م  الاااااااايغة التي سااااااايختارها   ح ب 
 اليسار.

وحتى إإلاااااااااااااعار  خر هنالك مخاو  كثيرة م  أن ت داد  
األمور تعقيادًا ويحادث في مااااااااااااااار ماا حادث ذات يوم في 

 اندونيسيا.
وتسااااااتوقفنا هنا ع ارة قالما الرسيس السااااااادات عندما زار 

. والء اارة  1978ح يران )يونيو(  7قياادة الجيش الثاالاث يوم 
"لن أرحد متن  حةةةةاللون فْرض او مةةةةال الةةةدمويةةةة  هي: 

 لتخويف الشعا" 
 11وإسااااااااااااااتامااًل لمذم الء ارة يسااااااااااااااتوقفنا قرار إتُّخذ يوم 

ون إحراز األسااااااااالحة ح يران، أي بعد أربعة أيام، بتعديل قان
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النارية. وقضااااااااااااااى التعديل بإعفاء المواطني  الذي  يحوزون  
أسااااااالحة  ير مرخااااااااة م  العقوبة إذا طلعوا الترخيص بما  

 .1978حتى نماية إلمر يوليو )تموز( 
ما الذي جري حتى يقول الرسيس الساااااادات تلك الء ارة،  

 ويتخذ القرار المتعلق باألسلحة  ير المرخَّاة.
ي جري خطيرًا. وقاد يكون الاذي ساااااااااااااايجري قاد يكون الاذ

 أكثر خطورة.
 1978 (حزيران)يونيو  24 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 الحرة العالمية     ربية؟
بعدما امتألت المنطقة العربية بوجود عسااكري يمثل كل 
أمم العالم، وبعدما تتامااااااااااف لنا يومًا بعد  خر حقاسق كثيرة  

ساااط واساااتحالة التو ااال إلى ع  طعيعة مماااكلة المااارق األو 
الحااال المعقول والعاااادل، هااال معنى ذلاااك أنناااا على أبواب 
حرب عاالمياة ثاالثاة. وهال معنى ذلاك أن األرض العربياة م  
المحيط إلى الخلية ساااااااتاااااااا ح سااااااااحة اقتتال جيو  العالم 

اساااااتعمالما و ير  المحرَّموسااااااحة اخت ار لألسااااالحة الجديدة 
 ؟المحرَّم

ناسة رسيس وزراء الاااااي  كان يقااااادنا عندما   وهل إن
بأن  نموب حرب    1978يونيو /ح يران  9 ر   يوم الجمعة 

 عالمية ثالثة أمر محتوم ؟
الحروب األهلياااااة التي تحااااادث في المنطقاااااة  وهااااال إن
خمس عماااارة ساااانة والتي وضااااع  القوي  حوالىالعربية منذ 

ثر ري تخطيطًا لما لاي تأخذ في المساااااااتقعل أإلاااااااكااًل أكعالا
هي المدخل لمذم الحرب العالمية  ،ضاااااااااااراوة وأكثر إلاااااااااااموالً 

 الثالثة التي يمير إليما المسغول الايني؟
الساوفياتية في المنطقة    - المطاردات األميركية وهل إن

 اإلنفجااارالعربيااة وفي أفريقيااا هي التمميااد الطعيعي للحظااة 
 الاعري بي  الدولتي  العظميي ؟

عمر القاذافي يقول يوم  نا عنادما نساااااااااااااامع العقياد موهل إن
في الااااذكري الثااااامنااااة لإلجالء   1978)يونيو( ح يران  11

األميركي ع  قاعدة  ويللس  التي أ اااااا ح اساااااامما بعد ذلك 
ب  ناااافع  إن الطيران الليعي وال حرياااة الليعياااة  قااااعااادة عق اااة

نه ليس  إ  الماااعة الفلساااطيني حتى التحرير، و تح  تاااارُّ 
ل المحااااوالت قاااد وإن كااا هنااااك م  حااال إال  باااالثورة وباااالقوة 

  فمل  فماًل ذريعًا وإن كل الطرق التي سارت فيما سياسات
أو حتى الساااااااااياساااااااااات السااااااااالمية كان  طرقًا   ساااااااااتساااااااااالماإل

 ... مسدودة
هل أننا عندما نسااااامع القذافي يقول ذلك نفترض أيضاااااًا  
أن حساااااااااااااااباات الرسيس الليعي وتقاديراتاه متوافقاة مع تقاديرات  

 إن نماااوب حرب عالمية ثالثة  المساااغول الاااايني الذي قال 
 أمر محتوم ؟

وأن   إنتم  األميركي   -  سااياسااة الوفاق السااوفياتي   وهل إن 
ممارساااااااااااااات الساااااااااااااوفيات األخيرة وتمديدات الرسيس كارتر ردًا  

نما على  إ أو   إنتم  عليما نوا م  التأكيد بأن هذم السااااااااياسااااااااة 
 أو على األقل اهت ت؟  .. طريق النماية 

لتسااااااااااااؤالت وعلى تسااااااااااااؤالت  نعم على هذم ا  ب إن الجواب 
أخري كثيرة ليس تجنيااااًا على الحقيقااااة. فمااااذم التعقياااادات في  

ات التي ترافق  ساااااااااااااتعااداد الموقف ليسااااااااااااااا  طعيءيااة، وتلااك اإل 
 التعقيدات ليس  بسيطة على اإلطالق. 

وإلااااااااااااا ح الحرب العاالمياة الثاالثاة ليس جاديادًا على المنطقاة  
رت م  حياث المعادأ لمجرد أن   بادأ ظمور العربياة، بال لعلماا تقر 

 النفط وبدأت حركة التحرر العربي. 
ولقد حاول جمال ععد النا اااار م  جان ه وبالتعاون مع 
قوي دولية لما إلاااااااااااااأنما إطفاء نار هذم الحرب قعل أن تمتد  
لتلسااااااااااااااع المنطقاة وتحرقماا. وقاد ال يكون نجح في اإلطفااء 

 ولانه نجح في إرجاء هذم الحرب.
ة جادة في  في مسااااااااااااهمتمثَّل    ومحاولة ععد النا ااااااااااار

ق فريق عدم اإلنحياز. لا  هذم الساااياساااة كان  مرت طة  خل  
  بأإلااااااااااااااخاص ولذا فإنما تالإلاااااااااااااا  لمجرد أن توفي نمرو ثم

عربيًا لمجرد أن توفي جمال ععد النا اااااار. ولم يعق   إهت ت 
منما اآلن ساااااااااااااوي ذلك الرم  المضااااااااااااايء المتمثل بالرسيس  

 اليو سالفي تيتو.
فيمااااا فريق عاااادم  إزدهروفي الساااااااااااااانوات القليلااااة التي 

اإلنحياز كان م  الاااااااااعة على القوي الاعري أن تتالعة  
بالمنطقة ألن فيما حراساااااااًا يقظي  وساااااااياساااااااة متوازنة واقية.  
وفي هاذم الساااااااااااااانوات القليلاة أمك  دول عادم اإلنحيااز بنااء  
نفسااااااما اقتااااااااديًا وعسااااااكريًا. ولمجرد إهت از سااااااياسااااااة عدم 

الدول الاعري  اإلنحياز وإبدالما بسااااااااااااياسااااااااااااة اإلنحياز بدأت 
تنمااااااااط في سااااااااعيل تحقيق المخططات القديمة المرسااااااااومة. 
والمخطط األكثر بروزًا فيماااا هو الساااااااااااااايطرة الاااااملاااة على 
المنطقة والسيطرة ال تاون إال  بالقوة. وعندما تمارس دولتان 

 عظميان القوة فإن الذي يحدث هو الحرب العالمية.
مون  في ضااااااااااااااوء هذا الواقع المخيف الذي يعدو أننا مقد  

عليه ليس أمامنا م  خيار للوقاية ساوي اعتماد ساياساة عدم 
اإلنحيااز وتنماااااااااااااايطماا وإعاادة الرو  إليماا. ففي السااااااااااااااتيناات  

 قينا إلر حرب عالمية على أرضنا.تَّ إنا وبفضلما أفادت  
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 ولا  هل مثل هذا األمر ممك ؟
ننااا لنطااالااة إهنااالااك فرق بي  الممك  وبي  المطلوب. و 

مدركي  في الوق  نفساااه أنه لاي تاون هنالك ساااياساااة عدم 
إنحياز، م  الضاااااروري أن يكون األبطال  ير منحازي  أو 

لذلك، مثلما كان أبطال سااياسااة   إسااتعدادعلى األقل عندهم 
عادم اإلنحيااز مناذ أواخر الخمساااااااااااااايناات وحتى منتاااااااااااااااف  

 الس عينات.
 1978 (رانحزي)يونيو  24 - مجلة "المستقبل". باريس

     

  م ان   إنقالبان   حربان! 
يعاادو أن لعنااة  األلف والنون ، اجتاااحاا  في األسااااااااااااااعوا 
الماضااااااااي  اليمني    الماااااااامالي والجنوبي في  ن واحد، ف عد  

أ تياااال رسيس   1978ح يران )يونيو(  24ظمر السااااااااااااااعاااا  
الغمااامي بعد  أحمد  جممورية اليم  العربية )المااامال( المقدم

أقل م  تسااااااااااعة إلاااااااااامور على حادث إ تيال ساااااااااالفه المقدم 
. وفيما كان العالم الخارجي يفساااااااااااااار ويحلل إبراهيم الحمدي

طريقاااة اإل تياااال وأساااااااااااااا اااابماااا ونتااااسجماااا، فوجىء باااأحاااداث 
عسااااكرية إنقالبية في المااااطر الجنوبي م  اليم ،  - دموية

المعرو  دوليااًا تحاا  اساااااااااااااام  جمموريااة اليم  الااديمقراطيااة  
 المععية .

 اااا ا  اإلثني  وفيما كان   اااانعاء )عا اااامة المااااطر  
نازة المقدم الغمااااااااامي، أوردت  وكالة المااااااااامالي( تساااااااااتعد لج

األن اء العراقية  م  مكتة مراسااالما في عدن العرقية األولى 
 -اآلتية: تجري في العا اااااااااااامة عدن منذ الااااااااااااا ا  ال اكر 

أحاداث  اامضااااااااااااااة فقاد إنتماااااااااااااار جنود  - يونيو 26ثني  اإل
وا منافذ الطرقات  الميليميا المععية في إلوارا العا مة وسدُّ

  التواهي  )مقر الرساسة(. المغدية إلى منطقة
وح  س العالم أنفاساااااااااه بإنتظار العرقية الثانية م   وكالة 
األن اااء العراقيااة  التي جاااء فيمااا إن معااارك تجري بي  أفراد 
الميليماااااااااااايات المااااااااااااععية، وبي  القوات المساااااااااااالحة. كما إن 
اإلتااااااااااااااالت الخارجية قعطع  بي  العا اااااااااااامة عدن وبي  

 العالم الخارجي.
الموقف في جممورية عدن الديمقراطية   إسااااتمر  موض

الماااععية طيلة نمار اإلثني ، وال ماااادر لألن اء  ير  وكالة 
األن اااء العراقيااة . ظ  ال عض أن إنقالبااًا عسااااااااااااااكريااًا أطااا  
النظام الماركساااااااااي اليسااااااااااري القاسم هناك لماااااااااالحة القوي 
واألطرا  المعارضاااة للوجود الساااوفياتي على مدخل مفترق  

ن  جريدة  لوموند  ال اريساااية ذات السااامعة بحر العرب. وكا
الدولية م  ضاااااحايا هذا التااااااور. في مسااااااء اليوم نفساااااه،  
وتحاااادياااادًا في الساااااااااااااااااابعااااة باااااناااا  هويااااة اإلنقالب وهااااد  
اإلنقالبيي . أطاح  المجموعة الساااوفياتية في داخل القيادة  

علي  الجماعية التي كان  تحكم عدن بالرسيس سااااااااااالم ربيع
ع  خلفًا له رسيس الوزراء علي وبأمي  عام  الرساساااااة، ونااااااَّ

سااااااانة(. وإتضاااااااح حينذاك أن المتمردي    39نا ااااااار محمد )
العسااااااكريي  في قاعدة   ااااااال  الدي   وفي الواليتي  الثانية  
والثااااالثااااة، كاااانوا مغيااادي  وموجَّمي  م  أمي  عاااام الجعمااااة 

ساانة(.   40و رجل موسااكو  في عدن ععد الفتا  اسااماعيل )
ح يران( كان رفاق سااااالم   27س الثالثاء )وقعل إلااااروق إلاااام

ربيع علي الساااااااااااااااابقي  قاد  حااكموم  وأعادموم )مع أمي  عاام 
 الرساسة( رميًا بالر اص.

وماااا عالقاااة األول /المج رتي  -ماااا قاااااااااااااااااة اإلنقالبي 
 بالثاني؟

إعتااد بعض المراقعي  على الفااااااااااااااال بي  ما يجري في  
ة، هي الماااااااااامال اليمني، وبي  ما يجري في جنوبه. والحقيق

نقيض ذلك تمامًا. فالعاسالت والعالقات بي  إلااااااطري  اليم  
متااداخلااة ومتااااملااة لاادرجااة أنااك إذا كناا  في أحااد اليمني ،  
وقطع   الحدود بواسااااااطة ساااااايارات األجرة، فل  تعااااااادق أن 
هناك يمني  ، بل يمنًا واحدًا )ط عًا بإسااااااااتثناء إلااااااااكل النظام 

المقدم  السااااااااياسااااااااي(. بعد مضااااااااي أربعي  يومًا على إ تيال
إبراهيم الحمدي )الرسيس السااااابق لليم  الماااامالي(. تعيَّ  أنه 

السااااااااااااافار إلى الماااااااااااااطار الجاناوباي  أ اتايااااااال عمااااااااااااااياااااااة قارارم 
إلساااااااااااااتئنااا  محااادثااات الوحاادة  بي  العلاادي ، وهي المحااادثااات  

)تااريا اعالن التوقيع على م ااحثاات   1972قاة مناذ العاام المعلَّ 
م الغمااااااااامي خلفًا اإلتحاد بي  إلاااااااااطري  اليم (. ولما جاء المقد 

، بل  تجام للحمدي زميله في الرت ة العسااااااااااكرية، لم ينف هذا اإل 
أعل  في أحد تااااريحاته إلى مراسااالي الااااحافة األجنعية، أنه  

  سيوا ل بحث العالقات األخوية مع المسغولي  في عدن . 
 - األربعي  يومًا، وتحديدًا في أواخر إلاامر مايو  حوالى قعل  

     ععد ع  و اااااول الراسد   ، أعلن  سااااالطات عدن 1978أيار 
ب  العال قاسد قوات المظليي  في ساااااااااااال  الطيران المااااااااااامالي 
 كالجىء ساااااااااياساااااااااي إلى اليم  الجنوبي . وكان  الااااااااااحافة 

في       ععد العربية قد رك ت على الدور األسااااااااااااااساااااااااااااي للراسد 
تااااا ية األخوي  )إبراهيم  محمد(. وال تساااات عد معظم وكاالت  

  ماا جري في الماااااااااااااماال بعاد ظمر األن ااء وجود عالقاة ماا بي 
ح يران( وما إساااتت ع ذلك ذلك  ااا ا  يوم   24الساااع  الفاس  ) 

مناااااه( في الج ء الجنوبي. فقاااااد أوردت  وكاااااالاااااة   26اإلثني  ) 
األن اء العراقية  التي كان  الماادر الوحيد اإلخ اري هناك ما  
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نااااااااااااه في برقياتما المرسااااااااااالة م  عدن ظمر اإلثني  الفاس :  
يونيو إجتماا موسااااااااع للتنظيم   - ح يران   25  -   ععقد يوم األحد 

د، ضااااام أعضااااااء المكتة الساااااياساااااي واللجنة  الساااااياساااااي الموحَّ
المرك ية للجعمة القومية وأعضاااااااااء مجلس الرساسااااااااة لمناقمااااااااة  
اإلتمامات التي وعج  م  إلى اليم  الديمقراطية بمااااااااااااأن تورطما  

الغمااااااامي. ويعدو أن النقا  لم يسااااااافر  أحمد  في ا تيال المقدم 
 ع  قرارات محددة . )إنتمى تعليق الوكالة العراقية(. 

ت أن  لا  مااااادر ديعلوماساااية عالمة بماااغون اليم ، ذكر 
احداث اليم  الجنوبية األخيرة، كان  حساااامًا لاااااراا  ااااام  
بي  جناحي  أساااااسااااي ي  في الساااالطة. جنا  الرسيس سااااالم ربيع  
علي الذي كان يدعو إلى تحساااااااي  العالقات مع الجار الاعير 
)الساااااااااعودية( وكذلك إلى أقامة توازن بي  الخط الاااااااااايني في  

عدم حماساااااته    المنطقة وندم الخط الساااااوفياتي، باإلضاااااافة إلى 
للتور  العدني في أثيوبيا. وجنا  يت عمه ععد الفتا  اسااماعيل 
)أمي  عاااام الجعماااة( الاااذي كاااان يااادعو إلى  تعميق التجربااااة  

ية في اليم  الجنوبي، وتع ي  العالقات مع اإلتحاد إلااااااااااااتراك اإل 
الساااااااااوفياتي، ومسااااااااااندة خططه وممااااااااااريعه في جميع مناطق  

 المندي . الاراا حول ال حر األحمر والمحيط 
بالنساااااااااا ة إلى اليم  الماااااااااامالي، فما زال الوضااااااااااع محاطًا  
كل مجلس رساساااااااااة جديد قوامه   بغموض إلاااااااااديد. داخليًا، ت ماااااااااَّ

وععد الع ي  ععد الغني  - رسيسااً  - القاضاي ععد الاريم العرإلاي 
والعقيد علي الماااااااا عا ممثاًل للقوات    - عضااااااااواً   -  رسيس الوزراء 

لاي في الرياض عضاااااوًا. خارجيا اذاا القاااااار الم  - المسااااالحة 
 اااااااا ا  األحد الفاس ، أي بعد عمااااااااري  ساااااااااعة على حادث 
ا تيال المقدم الغماامي بيانًا إلااديد اللمجة جاء فيه  إن المملاة  
العربية السااااعودية تقف بح م إلى جانة إلااااعة اليم  المااااقيق  
للمحافظة على تراثه ومعتقداته، ولدعم إ ااااالحه وتقدمه، ول   

ي إلاااغون اليم  الداخلية م   تتسااااهل أمام أي تدخُّل خارجي ف 
أي مااااااااااااادر جاء هذا التدخل . وت ن ه المراقعون إلى ساااااااااااارعة 
ولمجة العيان الساعودي مساتنتجي  أن الحكومة الساعودية تولي  
أحداث إلااااااااااااامال اليم  أهمية خا اااااااااااااة نظرًا للترابط الجغرافي 

 بي  العلدي .  ستراتيجي واإل 
تيال والساغال اآلن: ماذا سايحدث في اليم  المامالي بعد ا  

ثاني رسيس للعالد في أقل م  ساانة واحدة. وإلى أي  ساايمضااي  
اليم  الجنوبي بقيااادة الثناااسي ععااد الفتااا  اساااااااااااااماااعياال وعلي  

 نا ر المدعومي   م  اإلتحاد السوفياتي؟ 
 1978 يوليو)تموز( 1 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 متى تفعل السعو  ة؟
المثل الماسع: الاديق  ليس هناك عربي واحد ال يعر  

 عند الضيق. والذي ال يردد هذا المثل سمع به حتمًا.
  والضاااااااااااااايق العربي الراه  ال مثياال لااه. ومع أنااه حااالااة

ا بعض الحكام العرب ووضااعوا األمة في أساارها فإن إختاره
إساااااتمرارم يعدو كما لو أنه سااااايقود األمة إلى ت فاك يااااااعة  

، جارًا كان هذا بعدم إيجاد لعحمة بي  أي حاكم وإلااااااااااااقيق له
 المقيق أم بعيدًا.

هنالك ضاااااايق. وفي الوق  نفسااااااه هنالك  ااااااديقان بدل  
الاااااااااديق الواحد، يناااااااااحان ويتحركان ويحاوالن بذ ل جمد  

 لتوحيد الموقف العربي قلياًل أو كثيرًا.
الااااااديق األول هو الماريماااااال تيتو الذي يع  عليه أن 

يما. وتععيرًا  يري العالم العربي على هذم الاورة التي هو عل
ع  األسااااااااااااى الذي يح  في نفس هذا الاااااااااااااديق التاريخي  
مااه إلى ح بااه يوم الثالثاااء   للعرب قااال في التقرير الااذي قاادَّ

 إن تضاااااااام  الدول العربية هو  :1978)ح يران( يونيو  20
إحدي الدعاسم األسااساية لتساوية أزمة المارق األوساط، حيث  

 مة العربية .أن إنقسامما يفيد إسراسيل فقط، وأعداء األ
والااااااديق الثاني هو الرسيس سااااايكوتوري الذي جاء إلى 
مااااار ليقول للرسيس السااااادات كالمًا أكثر إلاااامواًل م  الذي 
قاله الااااااديق األول، أي الماريماااااال تيتو، في تقرير ح بي  
مذاا. ولعل الااااااراحة التي خاطة بما الرسيس سااااايكوتوري  
الرسيس الساادات هي التي حمل  الرسيس المااري على أن 

يونيو بعد محادثات مع سااااااااااايكوتوري   22م الخميس يقول يو 
 ال إعتراض على زماااان أو مكاااان القماااة العربياااة م  أجااال 
تحقيق التضاااااام . وأنا أبلغ ع القذافي أنه ال مطالة اقليمية 
وال بترولية وال نقدية منك. إنني مساااتعد ألن أضاااع يدي في 
يد القذافي وليك  ذلك واضاااحًا لا  المساااألة ليسااا  مساااألتي 

وسااماًل   ساا  الجوار أهالً والقذافي. هذم مسااألة إلااععي . حع أنا 
إلار  أن ال يماتموا ماار. إن ماار لما في رق ة كل منمم  

  حياة، ومع ذلك إننا جاه ون لعودة العالقات دي   بقاء، دي  
وليس لنا إعتراض على ال مان والمكان بالنسااا ة إلى مغتمر 

 القمة .
على موقفه،   ظ أن الرسيس الساااااادات ما زالوم  المالح  

ساااااااااااااا   الجوار يعني   ساااااااااااااا   جوار. وحع وهو يريااد عالقااات حع
 التعايش العربي وليس التضام  العربي.

ث الماريماااااااااااااال تيتو حول هذا األمر لم يك   عندما تحدَّ 
يقاااااااد ب  التضااااااام  تعايعش دولتي . كما أن الرسيس الغيني 
سيكوتوري كان على األرجح في حديثه الاريح المغلق مع 
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 ادات يدعو إلى التضام  وليس إلى التعايش.الرسيس الس
وإلى ذلك إن الرسيس الساااااادات بإ ااااارارم على أن يكرر  
بأن لمااااار دي نًا في رق ة ال عض، فضاااااًل ع  إإلااااارته إلى 
نوا  خر م  أنواا الاديون هو  دي   ال قااء ... إن مثال هاذا 
اإل ااااارار ال يخدم فارة الساااااعي لتحقيق التضاااااام  وال حتى  

 ش.لتحقيق التعاي
ناا أن الرسيس الساااااااااااااااادات ل  يتجااوب مع  وبعادماا الحظ 

  تيتو وسااااااااااايكوتوري، فال ي قى ساااااااااااوي خري  آل  االااااااااااااديقي  
الطر  المغثر على الرسيس الساااااادات، ونقااااااد به المملاة 
العربية السعودية والمجموعة الخليجية. إن هذا الطر  كان 
ملعيًا في أوقات الضاايق المالي، وهو الوحيد القادر على أن 
يطلة م  الرسيس الساادات أن يميل ضامنًا إلى إعطاء مثل 
هذا اإلنجاز إلى ا اااااااااااادقاسه السااااااااااااعوديي  والخليجيي  على 
أساااس أن هغالء ال يتخلون عنه عندما ساايواجه ما ساايترتة  

 على إعادته النظر في موضوا الم ادرة.
وإذا كات السااااااااااعودية والمجموعة الخليجية ال تفعل ذلك 

ل ماًا باأن مثال هاذم الخطوة ال تعني  اآلن فمتى سااااااااااااااتفعلاه، ع  
اإلنحياز إلى مجموعة الاااامود والتاااادي وال تعني تساااليمًا  

 متأخرًا بمنطق هذم المجموعة.
لقد سااد اإلعتقاد في السانوات الخمس الماضاية بأن في  
قدرة الساااااااعودية أن تفعل ما ال يساااااااتطيع أن يفعله اآلخرون 

ة. ومثل هذا بالنسا ة إلى مجري الساياساة في المنطقة العربي
اإلعتقاد بدأ يخضااااااع لتفساااااايرات وإجتمادات وتساااااااؤالت، ل  

تحقيق التضام   إتجامتتوقف إالَّ إذا ضغط  السعودية في  
العربي. والضااااااغط يكون إما في إقناا الرسيس السااااااادات أو 
الطلة منه طي  ااااااااافحة الم ادرة، وإما اإلعالن بطريقة أو 
أخري بأن الم ادرة إنتم . ومثل هذا اإلعالن كفيل بإإلاعار  
الرسيس الساااااااادات أنه ال يساااااااتطيع أن يساااااااتمر وحدم وبذلك 

مظلة التضام  يعود إلى حيث يجة أن يكون... إلى تح   
 العربي.

 1978  يوليو)تموز( 1 - باريس". المستقبل"مجلة 

     

     لاآلتي أ ظد 
مااا دام التضاااااااااااااااام  العربي ل  يتحقق فمعنى ذلااك أننااا  
ساااااانساااااامع ع  الم يد م   اإلضااااااطرابات وحدوث الم يد م  
ي    التناقضاااااات. وفي إساااااتطاعة  ااااايغة متواضاااااعة م   ااااا 

مسااااااااتمر للموقف والعالقات التضااااااااام  وق ف هذا اإلنميار ال

 العربية.
وفي غيااب التضااااااااااااااام  تحادث مفااجا ت م  النوا  ير  
السااااار لعرب أميركا ويحقق عرب روساااايا إنتاااااارات مممة 

 .ستراتيجيعلى الاعيد اإل
كذلك فإنه ما دام  الواليات المتحدة ال تمارس الضغط 
المطلوب على إسااااااااااااراسيل فإن إهت ازات م   نوا مفاجىء قد 

 األنظمة التي تراه  على الموقف األميركي. تتعرض لما
وماا حادث قعال أياام في اليمني  أمر باال  الخطورة لم تعفاد  
في عملية مواجمته التاااااريحات التي كان  تعساااامع م  هنا 
وهنااااك وهناااالاااك. وم  المغكاااد أن جساااااااااااااااااماااة الااادور الاااذي 
سااااااايمار س بعد اآلن في اليم  الديمقراطية سااااااايجعل كثيري   

موا بالمراهنة الساااااياساااااية واعتمدوها أسااااالوبًا يندمون ألنمم اهت
  سااااااتراتيجيللتعامل وفي ظنمم أنما أفضاااااال م  التخطيط اإل

 المتوازن الذي يأخذ في اإلعت ار أمورًا كثيرة.
ولعل أهم مافي التطورات اليمنية أنما أساااااااااااااقط  نظرية  
طاالماا عمال األميركاان في سااااااااااااااعيلماا كثيرًا ولانماا لم تتحقق  

ر األحمر . واآلن يتاأكاد لناا أن الاذي وهي نظرياة  أم  ال ح
حاااال دون تحقيق هاااذم النظرياااة هو أنماااا كاااانااا  فارة  ير 
عربياة وفارة محورياة، وأن العمال م  أجلماا جري في إطاار 
عقلية ثأرية وضاااااااااع  هدفًا لما هو مطاردة الساااااااااوفيات في 
دهم منمااااا، إلحالل األميركااااان محلمم.  المنطقااااة، باااال وطر 

ية ضااا طة على إسااراسيل أن وكان م  إلااأن خطوات أميرك
تماااااااااااااك  ل نوعًا م  التغطية لمثل هذا العمل، لا  األميركان 
تركوا حلفاءهم العرب وحدهم في حي  أن السااااااوفيات عملوا 

 مع أ دقاسمم وفق تخطيط نلمس اآلن نتاسجه.
والذي نخافه هو أن تاون التطورات اليمنية سااااااااااع ًا لاي 

ل تفتح ماااااار جعمة جديدة هي جعمة ال حر األ غ  حمر وتمااااا 
قوتما ال حرية في أمور ثانوية تعتعرها هي أساااااااسااااااية. ومثل 
هذم الجعمة سااااااااتحظى بعطف ومساااااااااندة القوي العربية التي 
لماااا مااااااااااااااالحاااة في كتم أنفااااس التوجاااه الجااادياااد في اليم  
الااديمقراطيااة. باال إن هااذم الحرب قااد تاون لحسااااااااااااااااب هااذم  
القوي. وليس م الغة التوقع بأن مااااااااااار الرسيس السااااااااااادات 
يمك  أن تفتح مثال هاذم الجعماة. كاذلاك ليس م االغاة التوقع 
بأن مااااااار الرسيس السااااااادات قد تخوض حربًا بحرية ضااااااد 
اليم  الاديمقراطياة، تماااااااااااااا اه في بعض أوجمماا تلاك الحرب 
التي إلااانتما ضاااد ليعيا. وكما أنما إساااتمدف  في حربما ضاااد  
ليعيا الساااال  الساااوفياتي الذي حاااال  عليه ليعيا فإن حربًا  

ة تخوضما ضد اليم  الديمقراطية ستستمد  السال  محتمل
الساااااااوفياتي وما هو أكثر م  الساااااااال : الخعراء الساااااااوفيات 

 والقواعد السوفياتية.
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وثماة نقطاة باالغاة األهمياة تتعلق باالادور الاذي يمك  أن 
تمارساااه اليم  الديمقراطية مساااتقعاًل، بل إنما تمارساااه بعض  

م  الااديمقراطياااة الماااااااااااااايء اآلن، وهو  الاادور الاوبي . فااالي
مغهلة ألن تاااااا ح  كوبا العربية  مثلما أ ااااا ح  أثيوبيا أو 
انغوال أو اإلثنتااان معااًا  كوبااا األفريقيااة . وعناادمااا نااأخااذ في 
اإلعت اار أهمياة الادور المتعااظم للقوي المااااااااااااااععياة في اليم  
الاااديمقراطياااة خالل التطورات األخيرة، يجوز لناااا اإلفتراض 

ة ألدو  ار ال تخلو م  المفااااجااا ت خاااارج أن هاااذم القوي مععااادَّ
 العالد وليس داخلما.

وقاد يقاال إن مقتضااااااااااااااياات الوفااق الادولي تفرض بعض  
التراجعات م  جانة السااااااااوفيات لاننا نالحظ أن الوفاق لم 

قعاال ثالث ساااااااااااااانوات. ولعاال الحااالااة يعااد كمااا كاااناا  عليااه 
التمديدات بالحرب التي تت ادلما موسااااااااااااكو وواإلاااااااااااانط  منذ  

على ان الوفااااق ليس على ذلاااك  بعض الوقااا  خير دليااال
اإلنضااا ا  الذي يفترضاااه ال عض وليس على تلك الااااالبة  

 وإنما هو تاتيكي وسريع العطة.
وتغكد التطورات اليمنية أن السوفيات بعيدو النظر أكثر 
بكثير م  األميركان وأنمم يخططون بطريقة أفضاااااااااال وأنمم 

 مثل أهل  عيد مار وأكثر في موضوا الثأر.
ضااااًا إن حربًا أهلية بي  اليمنيي  في الجنوب وقد يقال أي

م  جمة وبي  اليمنيي  في الماااااااااامال م  جمة أخري، وبي  
أهل الجنوب وأهل المااااااااامال م  جمة ثالثة، هي التي يمك  
أن تماااااااااال الطموحات وتع عد إلاااااااااا ح الخطر م   بار النفط.  
ومثااال هاااذم الحرب ال تعال  ف كثيرًا، بااال إن ال عض يفترض  

ز     ا وتسرية ق ط ع السال  بدأ.أن المال قد وع
إن اليمنيي  إلااااااااااااامااًل وجنوبًا حاقدون على النفط العربي  
الذي ال ينالمم منه إلااااااااايء، ولذا فمم ليساااااااااوا في حاجة إلى 
تحريضااات السااوفيات. الاااحيح هو أن السااوفيات ينسااجون  
على نقطة الضااااعف هذم ولديمم م  األسااااالية المتطورة ما 
يجعلمم ينجحون في أي خطط نوعياااااة. ولعلاااااه كاااااان م  

نتسااالى بتناقضاااات اهل اليم  ونتفرج على  األفضااال بدل أن
فقرهم، أن تاون هنالك مساااااااااااااهمة جادة في تطوير أحوالمم 
 وفي مساااااااااااااعدتمم. ولا ، لألسااااااااااااف، لم يحدث ذلك، فوجد  
هغالء انفسااااااااااامم يقررون التدرب على إساااااااااااتعمال الساااااااااااال  

  إسااااااااتقطابواإلنخرا  في الميليماااااااايات. أما الذي  في يدهم 
المفااجاأة مماا حادث لم يجادوا   هغالء النااس فاإنمم تحا  وطاأة

ل. ر وتمو    سوي بعض التعليقات في الاحف تحذ  
لقد كان مفتر ضاًا بعد المفاجأة الاااعقة التي حدث  في  
أفغاانسااااااااااااااتاان أن يحادث نوا م  التن اه. وباداًل م  أن يعاالة 
المعنيون األمور في المنطقاة العربياة وجادنااهم يسااااااااااااااارعون  

. أرساااااااالوا إليه المال إلى نجدة نظام ممااااااااكوك فيه في زاسير
والساااال  والطاسرات وتحركوا ديعلوماسااايًا وفي كل مكان م  
أجله. كل ذلك مخافة ساااقو  موبوتو وسااايطرة اليساااار على 
زاسير. ولقد ظ  أهل النجدة أن الدفاا ع  موبوتو هو دفاا 
عنمم، إلى أن فوجئوا بما لم يحسااااااااااااعوا له حسااااااااااااابًا وهو أن 

 بل إنمم على ضفافمم.السوفيات إقتربوا كثيرًا منمم 
يعدو أن اآلتي أعظم إذا كان  العقلية السااااااااااياسااااااااااية م  
جااااانااااة عرب أميركااااا ل  تتعاااادل. وهااااذم العقليااااة هي التي 
جعلت مم يااااااااااااااالون يوماًا إلى وقا  ينادبون فياه بااب المنادب 

هذم العقلية قد يكون  إسااااااااتمراربداًل م  أن يحافظوا عليه. و 
 سع ًا لتورطمم في ما قد يندمون عليه.
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  لر  في كل  ا مة!
هناك دورة عادية ساااااااااااايعقدها مجلس الجامعة العربية يوم 

على مساااااااااتوي وزراء الخارجية.   1978أيلول )ساااااااااعتمعر(   12
وبعدما اعتدنا على مسااألة إسااتحالة إنعقاد مغتمرات إسااتثناسية  

إجتماااعااات تععقااد في  على مسااااااااااااااتوي القمااة بتنااا نري في أي 
إطااار الجااامعااة العربيااة مظمرًا م  مظاااهر بقاااء التمااااااااااااااااور 
العربي، وبتناا نعلال النفس في إمكاان حادوث التضااااااااااااااام  ماا  

 ات تععقد. اإلجتماع دام  هذم 
وتاتسااااااااااة الدورة المقعلة الممااااااااااار إليما أهمية قاااااااااااوي 
بساعة أن رساساة الدورة حساة الترتية الدوري األبجدي هي 
لسااااوريا، ولا  سااااوريا تنتمي إلى جعمة الااااامود والتااااادي 
التي تضاااااااااااااام باااإلضاااااااااااااااافااة إلى سااااااااااااااوريااا كاًل م   الج اسر 
والجمااااهيرياااة الليعياااة واليم  الاااديمقراطياااة والعراق ومنظماااة 
التحرير الفلسااااااااااااااطينياااة. ولقاااد قررت هاااذم الااادول مقااااطعاااة  
إجتمااعاات الجاامعاة العربياة التي تععقاد في القااهرة كنوا م  

اج على ال يارة التي قام بما الرسيس أنور الساااااااااااادات اإلحتج
 إلى إسراسيل.

 حول الدورة المرتق  ة يمك  تسجيل المالحظات اآلتية:
إن اإلخت ااار األول لقرار المقاااطعااة كااان ناااجحااًا.  -ألالً 

فدول مجموعة الااامود والتااادي بإسااتثناء منظمة التحرير  
وزراء  الفلسااااطينية قاطع  أول مغتمر عربي وعلى مسااااتوي 

الخااارجيااة ععقااد في القاااهرة وفي إطااار الجااامعااة العربيااة بعااد 
زيارة الرسيس السااااااااادات إلى إسااااااااراسيل. ومع ذلك فإن مجرد  

م القرار الذي قضااااااااااى بتاليف الرسيس  إتخاذإنعقاد المغتمر و 
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الساااااااوداني جعفر نميري الساااااااعي م  أجل تحقيق تضاااااااام  
 عربي كاااان نوعاااًا م  الوقفاااة المعنوياااة م  جااااناااة الاااذي 

 حضروا إلى جانة الرسيس السادات.
يعادو أن تلاك الوقفاة عرقلا  ممماة الرسيس نميري   -ثةانيةاً 

بااداًل م  أن تعنجحمااا، وتاادلياًل على ذلااك أن المممااة تعثرت  
منااذ العاادايااة وتحولاا  م  جااانااة الرسيس نميري إلى طوا  
ساياساي. ولاي ال يقال بكل الااراحة إن المممة فمال  قيل 

إلى  اإلطمئناانلاذي ال يوحي إطالقاًا با كالم  خر م  النوا ا
 أن التضام  يمك  أن يتحقق.

عنادماا ععقادت الادورة السااااااااااااااابقاة لمجلس الجاامعاة   -ثةالثةاً 
( كنااا نفترض  1978 -مااارس-أذار  29و 28العربيااة )بي  

أن تجعال مجموعاة الااااااااااااااامود والتااااااااااااااادي م  هاذم الادورة 
منااساااااااااااااا اة لاي تنااقش ماا ترياد منااقمااااااااااااااتاه. لا  دول هاذم 

إلاااءت أن تنمااط في سااعيل تعميق ع لة مااار،   المجموعة
وم  هنا جاءت المقاطعة. وبعد مرور ثالثة أإلاااااااااااااامر على 
تلك الخطوة نري أن المناقمااااااااة هي السااااااااعيل األفضاااااااال وأن 
فما إذا كان هنالك ما  المماركة مع تسجيل المواقف بل وكم 
يوجة الامااف أفضاال بكثير م  المقاطعة. واألهم م  ذلك 

لة سااااااااتأتي في وق  تاون نضااااااااج  فيه  كله إن الدورة المقع
مواقف كثيرة ورسااااااااااا  التطورات على إلااااااااااايء ما. ولذا فإن 

 المماركة قد تاون مغرية لاثيري .
إن رساسة الدورة المقعلة هي لسوريا. وكون سوريا   -رابعاً 

هي إحدي دول مجموعة الاااااامود والتاااااادي فإن ترؤساااااما  
بًا حيث أنه م  حيث المعدأ ال يععقل أن يكون   يعدو مساااااااااتغر 

رسيس الحاضاااااري  مضاااااطرًا للوقو  في  اااااف ضاااااد  خر. 
ولذا يمك  ساوريا أن تجي  ر الرساساة لغيرها وتقود م  مقعدها  
الحملة التي تريد أن تقودها. ونح  نقول ذلك مفترضاي  أن 
سااااااوريا وبقية دول الااااااامود والتااااااادي التي قاطع  الدورة  

 المقعلة.السابقة قد تجد أنه م   األنسة المماركة في الدورة 
إذا حل موعد الدورة المقعلة لمجلس الجامعة  -خامسةةةةةةةاً 

واساااتمرت المقاطعة فمعنى ذلك أن إنقساااامًا جديدًا سااايكرَّس  
في مساالساال اإلنقسااامات العربية حيث ساايكون هنالك عرب  
المقااطعي  للجاامعاة العربياة والعرب  ير المقااطعي ، مثلماا  

 هنالك عرب أميركا وعرب روسيا.
ال ندري لماذا ال يحدث بالنسااااااااا ة إلى إننا  -سةةةةةةا سةةةةةةاً 

الجامعة العربية ما يحدث مثاًل بالنساااا ة إلى األمم المتحدة.  
 يحضر الجميع. ويناقش الجميع.

نا أن الرسيس الساادات ل  يعيد النظر   -سةابعاً  لو افترضا 
في موضااااااااااااااوا م اادرتاه، فمعنى ذلاك أن تسااااااااااااااتمر مقااطعاة  

ربياة إلى ماا ال ات التي تععقاد في إطاار الجاامعاة العاإلجتمااعا 

نماية. معنى ذلك أن ناااااال يومًا إلى وق  نسااااامع فيه بم  
ل ماًا باأن  يكرر المطاال اة بنقال الجاامعاة العربياة م  القااهرة، ع 
منطق أهل الامود والتادي قاسم على أساس أن مثل هذا 
األمر بات مساااالَّمًا به بعدما زار الرسيس السااااادات إسااااراسيل.  

م  يناقمااااااااااااامم في موضاااااااااااااوا وهغالء يقولون ذلك ردًا على 
مقااااطعتمم وتقوم حجاااة المنااااقش على أناااه ماااا دام الرسيس  

ًا منفردًا مع إسااااااراسيل فمعنى ذلك أن إتفاقالسااااااادات لم يعقد 
في اإلمكان التحاور معه ومناقمااااااااااااته إلاااااااااااار  أن يعود ع  
م ادرته. ولا  أهل الامود والتادي ال يرون أي أمل م  

اإلتفاااق المنفرد نوا م  هااذا التالعااة بااالمواقف ويرون أن 
الماكليات وأنه ال إلايء بعدما قام الرسيس الساادات بالخطوة  

 التي كان عليه عدم اإلقدام عليما وهي زيارة إسراسيل.
في هاااذا الجو نتاااأمااال كثيرًا في معاااانااااة األمي   -ثةةام ةةاً 

العاام للجاامعاة محمود ريااض الاذي يسااااااااااااااعى كثيرًا م  أجال 
اهر التضاااام  العربي لا  اإلبقاء على الحد األدنى م  مظ 

مسااااااعام.   إسااااااتمرارالتناقضااااااات العربية هي التي تعرقل في 
لعلاااه في الماااااااااااااامري  المت قيي   على إنعقااااد الااادورة المقعلاااة 

 لمجلس الجامعة يستطيع أن يفعل إليئًا.
م  المغسااف أن تاون منظمة الوحدة األفريقية   -تاسةةعاً 

وبي  دول  أكثر تماسااااااااكًا وأكثر فعالية م  الجامعة العربية.
أعضاء في منظمة الوحدة األفريقية حروب وتناقضات ومع 
ذلك فإنما أكثر تماساااااااااااااكًا وأكثر فعالية م  الجامعة العربية  
ربماا ألن المنظماة أععطيا  مناذ انمااااااااااااااااسماا قوة حعرما  منماا 
الجااامعااة العربيااة التي لم يعااد هنااالااك م  يتمسااااااااااااااااك حتى 

 ضعف. بروحية ميثاقما على ر م ما في هذا الميثاق م 
ونعود إلى ما بدأنا اإلإلاااااااارة إليه لنقول إن الدورة المقعلة 

. 1978أيلول /تمعرعلمجلس الجامعة العربية ساااااااتععقد في سااااااا 
وما دام  الرساساااااااااااة فيما لساااااااااااوريا، وساااااااااااوريا م  مجموعة 
الاااااااامود والتاااااااادي التي إتخذت قرارًا بمقاطعة إجتماعات 

على زياارة   الجاامعاة العربياة التي تععقاد في القااهرة إحتجااجااً 
الرسيس السااااااادات إلى إسااااااراسيل، فلماذا ال يجوز إت اا تقليد  
جديد يقضاااااي بعقد مجلس الجامعة في عا ااااامة العلد الذي 
تاون الرسااساااااااااااااااة لاه. إن مثال هاذا التقلياد يعطي بععادًا قومياًا 
إلجتمااعاات الجاامعاة. وفي هاذم المرة باالاذات يمااااااااااااااكا  ل حاًل  

 ي  والمماركي .للمأزق الذي نعاني منه: مأزق المقاطع
إن تعقياادات الوضااااااااااااااع العربي الراه  هي التي تجعلنااا  
ن حث ع  أي وساااااايلة يمك  بواسااااااطتما اختراق هذا التجمد 

ت كل التضااااااااااام  العربي هو  إسااااااااااتمرارالقاسم. والخو  م  
د  الااذي يحملنااا على أن نطااالااة األمي  العااام بااأن يقتر  عقاا 

الرساسااااة  الدورة المقعلة لمجلس الجامعة في دممااااق. ولو أن
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كان  لغير ساااااوريا لانا طالع نا بالمااااايء نفساااااه. وال نظ  أن 
مثل هذا اإلقترا  سااايتساااعة في ما م  إلاااأنه تعقيد الموقف 
العربي، ذلاك أن هاذا الموقف معقاَّد ماا فياه الافااياة.. بال إناه  

 على إلفير اإلنميار.
وفي األ ااااااااااااااااال إن مثااال هاااذا اإلقترا  تطويري بعض 

ات وعلى اإلجتماعرتابة   المااااااايء. وفيه أيضاااااااًا خروج على
  نمية الدور الذي كعتة للجامعة العربية أن تلء ه.

ول  يقاال لمحمود ريااض إن هو طر  هاذا اإلقترا  أناه 
منحاز إلى موقف سااااااااااوريا ضااااااااااد موقف مااااااااااار. فالجميع 
يعرفون عنااه توازنااه ألنااه في الموقع الااذي يفرض عليااه أالَّ 

السااااااااااااااحة  يقول رأيه الحقيقي في التطورات التي تمااااااااااااامدها
 العربية.

ل ال عض على  ولعله سااااااااااايكون مفيدًا أن نسااااااااااامع رد ف ع 
م  هااذا النوا. مع األخااذ في اإلعت ااار أن أي ردود  إقترا 

 فعل سلعية ل  تاون مقنعة.
وتارارًا إن أي تعقيدات قد تنمااااااااااأ ع  مثل هذا اإلقترا  
تظل أفضااااااال م  الوضاااااااع العربي الراه  الذي ي داد ت كاًل.  

م  إلااااااااااااااأناه قط ع الطريق على الادعوات  ترا قومثال هاذا اإل
التي تاااااااااااادر بي  الحي  واآلخر لنقل مقر الجامعة العربية  
م  القااهرة. وي قى أنناا عنادماا نادعو إلى مثال هاذا اإلقترا  
ال نقااااااااااااااااد أي إجتماااا طاااريء يمك  أن يععقااد في اطااار 
الجااامعااة العربيااة، وإنمااا بااالتحااديااد الاادورة العاااديااة التي م  

د  .1978أيلول /ها في سعتمعرالمقرر عق 
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 ر  إلالوار  لا
 1952يوليو  23عة والعمااااارون لثورة بتحل الذكري الساااااا

الثورة مالمحمااا. وإذا  موقااد اكتسااااااااااااااعاا  الط عااة األخري لمااذ
ة إلى  كان  هذم الثورة ما زال  ذلك ال م  المضااايء بالنسااا 

بعض الثوريي  العرب فإنما أ اااااااا ح  في مااااااااار م  نوا 
ق على الجدران، أو إذا جاز التععير  علَّ الاور الع ي ة التي تع 

مثال  ااااااااااااااور الفقياد الغاالي. هذا بالنساااااااااااااا اة إلى النااس، أما 
لة مختلفة  أ  يحيط به فالمساااا م  ة إلى النظام الوريث و  بالنساااا 
 تمامًا.

ضاااااااااااًا ما دام الرسيس أنور الساااااااااااادات هو ولقد كان مفتر  
قي إلى جانة جمال ععد النا ااااااااااار أن يكون بالوحيد الذي 

األخير الذي يكيل عليه التراب، أو الوحيد الذي يستمر إلى 

يوليو وعلى قااسادهاا التااريخي  23النمااياة محاافظاًا على ثورة 
 ااار. لا  الذي حدث أن التطاول على ثورة  جمال ععد النا

يوليو كان السااااامة الرسيساااااية للساااااياساااااة الماااااارية خالل   23
 السنوات الس ع الماضية. 

وهااذا التطاااول جعاال ثقااة الناااس م  ماااااااااااااااريي النظااام 
فترض الرسيس الساااااااااااااااااادات أنمم إتمت . أماااا العرب الاااذي  

سااااااااااااعداء بمذا التطاول فإنمم في مجالساااااااااااامم كانوا يتندرون  
حول هذا األسالوب الذي يعتمدم النظام المااري الراه  في 

ن احاد المسااااااااااااااغولي  العرب الاذي إالتعاامال مع تااريخاه. بال 
ساااتفمام حول المسااااعدات التي طر  الاثير م  عالمات اإل

ال امام أحد الماااااريي  م  ما دولته للنظام الماااااري قتقدمع 
كنتم  االذي  يو ااالون عادة الاالم إلى الرسيس الساااادات: إذ

تفعلون ذلااك بااأنفسااااااااااااااكم وبتاااريخكم فااإننااا نخااا  أن تفعلوا 
الماااااااااااايء نفسااااااااااااه مع أية دولة تساااااااااااااعدكم إذا هي ت اطأت  

ا المسااعدة ألسا اب  و بالمسااعدة أو أعادت النظر في موضا 
 تتعلق بأوضاعما الداخلية.

 -ذا توافرعنااااااار حساااااا  النيةإهذا  -األساااااالموكان م  
بالنساااااا ة إلى النظام الماااااااري الراه ، أن يفااااااال بي  ععد  
النا اااااااااار القيمة والتراث والدور التاريخي وبي  ممارسااااااااااات  

ل م  ل النيااااا  جم ة. لا  األمور اختلطااااا  وتحوَّ بعض األ
ن يلععماااا  أععااادالناااا اااااااااااااار إلى ورقاااة يحااااول النظاااام الراه  

 ظار ع  ممارساته. عد األنليكسة أو ليع 
ومنذ العداية تعي  أن نظام الرسيس السااااادات محتاج إلى 
ممارساااااااااااات تدعم موقفه وم  أجل ذلك كماااااااااااف ع  وقاسع 
ودق بعض األبواب المو ااااااادة، ولا  األمور ساااااااارت على 
 ير الطريق الااااحي والااااحيح وأوضاااح  أن هنالك نوايا 

م التجربة المااااااااااارية. وبدأت وساااااااااااسل نة تسااااااااااتمد  هد  معيَّ 
عالم الماااارية تفرد  ااافحاتما للذي  في نفوسااامم  رض  اإل

واحااد  إتجااامفي  أو للااذي  عناادهم ثااارات. وباادأنااا نقرأ كالماااً 
وبمااااد  واحااااد ألفراد أهميااااة كالممم أنمم م  التاااااريخيي .  

عدما كان  أذيع  قرارات بنا أن هذم الاتابات جاءت والحظ  
م  يوليو. ث 23تحظر إذاعاة أياة وثااسق أو أساااااااااااااارار ع  ثورة 

ع الطريق  تعي  أن المقاااااود م  إذاعة هذم القرارات هو قط  
ر أي وثاسق أو اسااااااااارار تاون في ماااااااااالحة ععد  على نمااااااااا  

 النا ر وتجربته.
يوليو نجد   23وفي الذكري السااااااااااااابعة والعمااااااااااااري  لثورة 

ألن . و أنفساااانا نسااااجل بعض المالحظات وبعض التساااااؤالت
ى النحو المالحظات والتسااؤالت كثيرة فإننا نساجل أهمما عل

 اآلتي:
النساااااااااااااا ااة إلى حركااة باا لقااد حاادث نوا م  الخلط  -ألالً 
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ما الرسيس السااادات والتي قرر إعت ارها  بالتاااحيح التي قام 
مايو . فمذم    15ثورة ا اااااااااا ح  تسااااااااااميتما الرساااااااااامية  ثورة 

 نظام   ب لالحركة لم تا  في العداية أكثر م  عملية ضااااااااار  
ساااااادات م  أجم ة   خر يساااااتطيع أن يتعامل معه الرسيس ال

بالنس ة  الحالة  تمامًا كما كان  ، أي  دون مساءلة أو مناقمة
إلى ععد النا ااااااااااار و نظام أجم ته . لا  ا ااااااااااارار الرسيس  
الساااااااااادات على إعت ارها ثورة كان معنام أن هنالك تدبيرًا ما 

 يوليو. وقد ظمر ذلك جليًا في ما بعد. 23في حق ثورة 
 23ن الرسيس الساااااااااااااااادات يادرك تمااماًا أن ثورة إ -ثةانيةاً 

البااًا  يوليو هي ععااد النااا اااااااااااااار، بمعنى أن الثورة باادأت إنق
نقالب إلى ثورة م  ل اإلعسااااااااااكريًا، لا  ععد النا اااااااااار حوَّ 

وهو  خالل الممارساااااااات والقرارات وعملية التحول التاريخية. 
يدرك أيضاااااًا كم أن ععد النا ااااار قاساااااى م  أجم ته. ونعتقد أن  

 ًا بما  الخدمة العظيمة والتاريخية التي كان الرسيس الساااااادات مطال  
ة وأسااااارار التجربة. لا  ما    م بتااااااحيح مساااااار األج   اإلكتفاء هي  

حاادث هو أن األجم ة تعاادلاا  وحلاا  عنااا ااااااااااااار مطواعااة محاال  
ل م   عنا اااااااار  ير موالية. وفي الوق  نفسااااااااه بدأت عملية الني  

ن حرية الرأي متاحة.  أ تجربة ععد النا اااااااااااار. وحدث ذلك بحجة  
 ر سلفًا. واحد مقرَّ   إتجام نما في  إ وهي كان  متاحة بالفعل  

الساااااياساااااة الماااااارية ال عالقة لما    ن كل ممارساااااات إ   - ثالثاً 
وان لاي يحاادث نوا م   أل يوليو. ونعتقااد أنااه  ن ا  23برو  ثورة 

ن  أ الطالق بي  هاذم الثورة والحكم الحاالي ماا دام هاذا الحكم يعتعر  
نما هي الاااااااااااحيحة وتوجمات ععد  أ له ثورته وتوجماته التي يري  

النا اااااااااااار هي الخطأ. فالثورة قد تتحمل تاااااااااااااحيحات ولانما ال  
بتعاد الناا اااااااااااااريون ع  الرسيس  إ تتحمال ط عاات. وفي األ ااااااااااااال  

عتقاد. فمم لم ينتموا إلى ح ب الحكومة  السااااااااااااادات نتيجة لمذا اإل 
 نه سيغلفه. أ الذي يقال    ب الذي يرعام ول  ينتموا إلى الح  

الرسيس الساادات ضاد كل حركة ثورية تحدث    ن نظام إ   - رابعاً 
ن أي  أ   منطلق في العاااالم الثاااالاااث. وهو يتخاااذ هاااذا الموقف م  

حركااة ثوريااة هي إلااااااااااااايوعيااة. وهو ال يكتفي بموقف المتفرج باال  
يرسال قوات م  جيماه تحارب هذم الثورة. ومثل هذا الموقف يفقد  

ن النظام يرفض أي  أ س في ظل كالم يفيد  ار  إلااااااااااارعيته عندما يم 
 يوليو.   23ساس بثورة  م 

يحول دون إعالن    ة إذا كان هنالك نوا م  التمي   - خامسةةةةةةةاً 
يوليو، فإنه التمية    23الطالق بي  نظام الرسيس السااااااااادات وثورة  

تة، فضااااًل ع  الممارساااات التي  ع. ذلك أن ما قيل وكع  ير المقن  
 ث، يكفي لسقو  جميع أس اب التمية. تحدع 

ية  ع م على طريق الماااار لقد و اااال الرسيس السااااادات إلى الحك 
يوليو. ونح  نتذكر انحناءته الماااااااااميرة    23الثورية. إلااااااااارعية ثورة  

أمام تمثال جمال ععد النا اااااااااار في مجلس المااااااااااعة. لا  يعدو  

ف المجماة على    بعادم وق  ياة الادعم للنظاام ره  إساااااااااااااتمرار ن  أ اآلن  
 ععد النا ر م  جانة أهل النظام. 

اته  ير راسااااااخة  نجاز إ وإذا كان  ثورة ععد النا اااااار وتجربته و 
ل عليه امر  في ماااااااااار كما يفترض النظام، فإن ذلك سااااااااايسااااااااام   

 بأن األمر  ير ذلك تمامًا.   ا قتنا الطالق. لاننا في  اية اإل 
 1978  يوليو)تموز( 22 - ". باريسالمستقبلمجلة "

     

 المقا ضة في ةأن المىا ر !
يتضااااح يومًا بعد يوم الجانة المتماااادد م  الديعلوماسااااية 

ماا الادورة الطاارساة لمجلس ت  إتخاذالسااااااااااااااعودياة. فاالقرارات التي 
)يوليو(   الجااااامعااااة العربيااااة يومي األول والثاااااني م  تموز

تعكس هذا التمااااااااااادد. والجوالت الالحقة التي قام بما    1978
م   وزير الخارجية الساعودية األمير ساعود ال ياال إلى كل

دممااااااااااااق وبغداد تعكس هي األخري هذا التماااااااااااادد. وهنالك 
  عنما تدخل في تحركات وإتاااااااااالت في كل مكان ال يعل  

 نطاق التمدد الممار إليه.
والتماااادد سااااع ه أن الديعلوماسااااية السااااعودية كان  تنتظر  
أن يفتح لماا الرسيس الراحال سااااااااااااااالم ربيع علي أبواب اليم  

المجموعة ذات التوجمات الديمقراطية على مااراعيما، فإذا  
قاسدية والساياساية الماركساية تنمي ساالم ربيع في سااعات عال
قفال األبواب التي كاان ساااااااااااااايفتحماا، وفي المقاابال تتاأهاة  وتع 

لخطوات تجعاااااال م  العالقااااااات بي  اليم  الااااااديمقراطيااااااة  
ي وعلى رأساه اإلتحاد الساوفياتي، عالقة إلاتراكعساكر اإلموال

تدريجي  كوبا  وإلى قوي عضااااااااااااوية، بحيث تقوم وبمااااااااااااكل 
عسااااااااااااااكريااة تحااارب م  أجاال قضااااااااااااااااايااا التحرر في القااارة 

ن السااااااااااااااعودياة أماا كمرحلاة أولى. ولقاد حادث باالقريقياة... ر 
حقق  إنتاااااااااااارًا مممًا عندما تمكن  في الدورة الطارسة م  
أن تنت ا م  الدول العربية التي إلاااااااااااارك  الحد األدنى م  

جماااااا تخااااذ باااااإللم تع  جراءاتالوقفااااة الااااديمقراطيااااة. لا  اإل
العربي نتيجة أن دول الااامود والتااادي تقاطع إجتماعات 

عقاد في القااهرة. وم  أجال ذلاك فاإنماا  الجاامعاة العربياة التي تع 
 ات ل  تاون فعالة.إجراء

وم  هنا جاءت زيارة سااااعود ال يااااال إلى دممااااق وإلى 
العالقات بغداد مساتندًا بالنسا ة إلى ساوريا على خااو اية 

بالنسا ة إلى العراق على حالة  لساعودية، ومساتنداً ا -الساورية
 الجفاء المستجدة بينه وبي  اإلتحاد السوفياتي.

ح أي ثغرة في فريق  وتدرك الديعلوماساية الساعودية أن فت  



69 

ك هذا الفريق. و ااحيح الااامود والتااادي كفيل بم  تماسااع 
منظمة   إساااااااااتقطابمكان  إأنما مطمئنة بعض المااااااااايء إلى 

التحرير إلى موقفما، أو على األقل إلى مماااااااااااااار  الموقف 
أن ذلاك ال يكفي.   ه م  اليم  الاديمقراطياة، إالَّ تا  إتخاذالاذي 
دولة م  دول الامود وبالتحديد سوريا أو  إستقطاب  والممم

ة التأثير على ليعيا أو سااااتحالالعراق ألساااا اب موضااااوعية وإل
 الج اسر.

تمام عملية مقايضاااة بي    ة إلولعل الفر اااة بات  مناسااا  
الساااعودية وفريق الاااامود والتاااادي: تتخذ الساااعودية موقفًا 
متمااااااااااااددًا م  م ادرة الرسيس السااااااااااااادات يااااااااااااال إلى درجة 

ل تضغط دول الامود بالضغط إلسقا  الم ادرة. وفي المقا
طياة م  أجال أن ال تاذهاة  والتااااااااااااااادي على اليم  الاديمقرا

بعيدًا في موضااااوا ارت اطما العضااااوي باإلتحاد السااااوفياتي،  
قلق  طار الذي ال يع بحيث ال تتجاوز عالقاتما بموساااااااااااااكو اإل

 أحدًا.
 ممك  أم  ير ممك ؟

عادد الحركاات وعلى ن عاالم الساااااااااااااايااسااااااااااااااة يقوم على ت  إ
المروناة. ومثال هاذم المقاايضااااااااااااااة تفياد الموقف السااااااااااااااعودي 

ل نوعًا م  التساااااليم بااااااوابية موقف  ، وتماااااك   والخليجي عموماً 
 دول الامود والتادي م  م ادرة الرسيس السادات. 

ن المقايضاااااة هذم قد تاون في الوق   إ واألهم م  هذا كله  
الراه  المادخال الاذي ال مادخال  يرم لخروج العرب م  الماأزق 

نقساااااام التي هم عليما، والعدء م  جديد في رحلة  وم  حالة اإل 
 على أساس التضام . تقوم 

 1978يوليو)تموز(    22  -  باريس ".  المستقبل "   مجلة 

       

 إذا فشل  قمة "كاما   ف د" 
قد  إساااراسيلية ساااتعع - ماااارية   -  عل  أن قمة أميركية عندما أع 

ديفيد  كان اإلنط اا الذي ساااااد هو أن حلقة أخري  ة في  كام 
م  التعثر سااااااتضااااااا  إلى مساااااالساااااال حلقات المساااااااومة حول  

 مرق األوسط. قضية ال 
فتراض  إل   حقمم ا وسااااااااااااالفاااًا لم يفترض أحاااد م  الاااذي  م  

ن هذم القمة سااااااااااتساااااااااافر ع  نتاسة م  إلااااااااااأنما أن  أ جتماد واإل 
. ولعل  األوساااااااط زمة المااااااارق أ نفراج في  إ تحقيق  ى تسااااااااعد عل 

  -  لمااااااااااااااريااة ا  -  ساااااااااااااعااة ذلااك أن كاال المحاااوالت األميركيااة 
سااراسيلية الماضااية تعثرت، فضاااًل ع  أنه ما دام  الواليات اإل 

المتحدة لم تمارس منذ العداية أسلوب الضغط فإنما ل  تمارسه  

 طالق. إل بعد ذلك، بل وقد ال تستطيع ممارسته على ا 
 اة يوحي أنماا حلقاة والمظمر الخاارجي للقماة الثالثياة المرتق  

الرسيس أنور  ب يارة  أ ل عليه. بد  اااااااا ق في األ في ساااااااايناريو متف  
الساااااادات إلى إساااااراسيل واساااااتغنف ب يارة رسيس وزراء إساااااراسيل  
مناحيم بيغ  إلى االساماعيلية، وتسالسال على النحو الذي بات 

  ناا في اإلعت اار كاذلاك إذا أخاذ   و معروفاًا. لا  هاذم القماة ال تعاد 
عالن ع  موعد  ما بيغ  منذ أن تم اإل ب التاريحات التي أدلى  

كما نالحظ ال ي ال أساااااير  ااااالفه و رورم.  القمة الثالثية. فمو  
وهو ذاهة إلى القمة  ير مستعد لتعديل موقفه. بل وأكثر م   

نه أعل  أنه ليس ذاه ًا إلى قمة  كامة ديفيد  بجديد وأنه  إ ذلك  
 نة سااااااااايعمل م  أجل الحااااااااااول على مواقف جديدة م  الجا 

 الماري. 
وتطر  قمة  كامة ديفيد  ثالثة تساااااااؤالت أساااااااسااااااية هي: 

الوضاااااااااااع  ذا هذم القمة. وما الذي يمك  أن تحققه. وما هو  لما 
 الذي ستممدم منطقة المرق األوسط في حال فملما؟ 

جااابااة ع  هااذم  وبماااااااااااااايء م  الربط والتحلياال يمك  اإل
 التساؤالت على النحو اآلتي:

 لماذا هذم القمة؟
الرسيس كاارتر   إدارةن أن الجواب العادهي ع  ذلاك هو إ

تري ضااااااارورة تحقيق أي نتاسة  تماااااااعر بالحرج وبدأت بدأت 
  في   القاسمي  ي  عة إلى موضاوا رعايتما للوضا  ايجابية بالنسا 

إساااراسيل وماااار. و اااحيح أنمامطمئنة إلى أن حربًا جديدة  
 ع فضاااًل   -ل  تنمااة في المنطقة نتيجة أن موازي  القوي 

ما زيارة الرسيس  الظرو  النفسااااااية والسااااااياسااااااية التي فرضاااااات  
أنما قلقة م    الَّ إال تساااااامح بذلك،  -السااااااادات إلى إسااااااراسيل

التطورات التي يمك  أن تحاااااادث فجااااااأة، وتمتااااااد ظاااااااهرة  
اإلنتمااااااار اليساااااااري التي بدأت في افغانسااااااتان وتاررت في 

م على إيران وقاااد تااادق فجاااأة  اليم  الاااديمقراطياااة والتي تخي   
 أبواب تركيا.

رسيس كارتر بدأوا يلحظون  وإلى ذلك، فإن مسااااتماااااري ال
 -اا العربير إنحساار أهمية رسيسامم في أعقاب تعاطيه بالاا 

ة.  ميركيسراسيلي بطريقة  ير مألوفة في دنيا الرساسات األاإل
ففي الماضااااااااي كان رسيس أميركا يقف إلى جانة إسااااااااراسيل  
فقط، ولذا لم تا  هنالك أمامه ساااااااااوي مماااااااااكلة عربية، في 

ي الوقاا  نفساااااااااااااااه، ولااذا فااإنااه   فحي  أنااه اآلن يقف موقفي  
وبدأت تداعياتمما تنعكس على أإلاااااااااااياء   ه بمماااااااااااكلتي  مواج  

م. وقد يأتي   كثيرة في الداخل، وم  أجل ذلك البد م  حسااااااا 
م بمثابة خطوة تاريخية هي األولى في تاريا الرساسات   الحس 
األميركياااة لاناااه قاااد يقطع الطريق على طموحاااات الرسيس  

قاااد يكون ذلاااك تمميااادًا جيااادًا  كاااارتر في تجااادياااد الوالياااة، أو 
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 لتجديد الوالية.
وم  هناا فاإن الرسيس كاارتر يعادو كماا لو أناه في ماأزق  
ويتحرك بالنساا ة إلى أزمة الماارق األوسااط داخل نفق. وم  
الطعيعي أنه ال يساااااااااااااتطيع ال قاء في ظل هذا التأرجح. وقد 
يجد نفساااااه إذا كان  قمة  كامة ديفيد  لم تحقق له وضاااااعًا 

-كماا يقاال-يوافق على خطاة موضااااااااااااااوعاة ساااااااااااااالفااً متوازناًا، 
وتقضااااااااي بإنماء بعض القيادات الراهنة في منطقة الماااااااارق 
األوساااااااااط وبالذات القيادة اإلساااااااااراسيلية والقيادة الماااااااااارية، 
وإحالل قياادات جاديادة متفااه م معماا ساااااااااااااالفاًا على خطط ال 
تقوم على التسااااااااااااااويق واإلكثاار م  األخاذ والرد، وتاأخاذ في 

اليات المتحدة التي ت داد انحساااااارًا. فالدور اإلعت ار هي ة الو 
األميركي حتى اآلن ليس دور الدولة الاعري. وبمااااااااايء م  
المقاارناة يعادو دور أميركاا مثال دور فرنسااااااااااااااا أو بريطاانياا أو 

 حتى النمسا أو رومانيا.
وفي الماضااي كرر الرسيس السااادات مطالعته بأن تلعة  

ساااااااااااايط. وقد الواليات المتحدة دور المااااااااااااريك وليس دور الو 
تمرَّب الرسيس كااارتر م  ذلااك لاننااا ال نعتقااد أنااه بعااد قمااة 

جادال فيماا   ال كااماة ديفياد  يسااااااااااااااتطيع التمرب م  حقيقاة 
وهي أنه إلاااااااااااريك وليس وسااااااااااايطًا على اإلطالق. وفي هذم  
المسألة نجح الرسيس السادات في ذلك وخفف بعض الميء 

ل الملقى على كت يه. م   م  الح 
ة  كااامااة ديفيااد  كاااناا  الواليااات وحتى اإلعالن ع  قماا 

المتحدة تمارس فيه دور الوسااااااايط. وتمثل  الوسااااااااطات في 
جوالت قاام بماا م عوثون وممماات قاام بماا وزير الخاارجياة. 
لا  مرحلة الوساطة لم تسفر ع  أي نتاسة وبقي كل إليء 
يراو  مكانه. وإذا كان ممكنًا بالنسااااااا ة إلى اإلدارة األميركية  

الوسااطة فإنه ليس ساماًل عليما إطالقًا  احتواء فمال مممات 
ل نتاااسة المحاااولااة األولى في مرحلااة ممااارساااااااااااااااة دور   تحمااُّ

 المريك.
ونااأتي إلى التسااااااااااااااااؤل الثاااني وهو: مااا الااذي يمك  أن 

 تحققه قمة  كامة ديفيد ؟
والجواب العدهي ع  ذلك أن  ااادور بيان يوحي بفمااال  

  نوا هذم القمة معنام إ اااااابة ادارة الرسيس كارتر بسااااامم م
الساااامام الحادة وفي الاااااميم. ومعنام أيضااااًا أنه  ير مغهل 
للتعاااطي في مثاال هااذم األزمااة بعااد اآلن. ومعنااام بكثير م  

 الوضو  أنه فاإلل وعليه أالَّ يفار بتجديد واليته ويرتا .
وعلى هذم األرضاااااااااية سااااااااايتم اللقاء الثالثي. وأي نتيجة  

سيس كارتر  إلااااااااااااكلية ال تافي، بمعنى أنه ال يمك  إلدارة الر 
أن تتحمل تحقيق النتاسة التي إ ااطعلح على تااانيفما بأنما  
م  النوا الاااذي يحفظ مااااء الوجاااه. إن النتااااسة التي تجعااال 

الموقف األميركي أقوي ممااااا هو عليااااه اآلن، هي النتاااااسة 
ذات النوا الااااااااااعق والراسااااااااا التي تمااااااااك  ل ردًا قويًا على 

ألزمة  اإلنط اا الساااااااااااااسد وهي أن أي مسااااااااااااعى إليجاد حل
المااااااااارق األوساااااااااط ل  يعاتة له حظ الوالدة إذا كان اإلتحاد 

 السوفياتي  ير ممارك فيه.
وقد يقال إن محادثات قلعة  ليدز  في بريطانيا فمااااااااااال  
وم  الطعيعي إذًا أن تفماااااااااااااال محاادثاات  كااماة ديفياد . وقاد 
يقاال ذلاك وأكثر على أسااااااااااااااااس أن وزراء الخاارجياة الثالثاة 

دية ولم يوفَّقوا في مسااااااااااعاهم، وعلى عقدوا المحادثات التممي
أسااااااااااااااس أن ليس هنالك معطيات جديدة إساااااااااااااتجدت. وهذا 
منطقي إالَّ أن الذي يمك  أن يقال أيضااااًا هو أنه لوال فماااال 
محاادثاات وزراء الخاارجياة لماا كاان للقماة الثالثياة في  كااماة 
ديفيد  أن تععقد، ولذا فإن إدارة الرسيس كارتر بدأت تساتماعر  

اطيما في أزمة المااااارق األوساااااط وال بد م  خطورة فمااااال تع
 تحقيق نتاسة أساسية.

ولعل  ااادور بيان بتجديد النيات يحمل تواقيع الرؤسااااء 
الثالثاة هو الحاد األدنى الاذي يمك  إعت اار التو اااااااااااااال إلياه 
إنقاذًا لقمة  كامة ديفيد ، م  السااااااااااااقو  في الفماااااااااااال. وأية 

إضااااااافات مممة، بل  نتاسة أخري يمك  التو اااااال إليما تععتعر 
 وبالغة األهمية. 

ع رسيس الوالياات  و ااااااااااااادور بياان بتحادياد النياات، يحمال توقي 
المتحدة معنام تعميد أميركا الماااااريكة وليس أميركا الوسااااايطة. وإذا  
كان  إساااااراسيل درج  في الماضاااااي على تجاهل القرارات الدولية  
التي يوق  ع عليمااا ممثلو حكااام معظم دول العااالم، إالَّ أنمااا قااد ال  

يوق  ع عليااه رسيس    - هو بمثااابااة القرار  - تساااااااااااااتطيع تجاااهاال بيااان 
ت المتحدة. هذا مع األخذ في اإلعت ار أن إسااااااااااراسيل كان   الواليا 

تتجاهل في الماضاي القرارات التي تاون أميركا نفساما إلاريكة في  
نعما. وال يعسااااااات عد أن يكون التجاهل في الماضاااااااي مثل هذا    اااااااع
مدروساااااًا ومتفقًا عليه مع أميركا نفساااااما. ولو أن الواليات المتحدة  

هذا إذا كان الرفض لم    - رفضا  في الماضاي مثل هذا األسالوب 
لاان  وفرت على نفساااااااااما الو اااااااااول إلى    - يتم بالتنسااااااااايق معما 

 المأزق الذي تءيمه اإلدارة األميركية في هذم األيام. 
وي قى التساؤل الثالث: ما هو الموضوا الذي ستممدم منطقة  

 المرق األوسط في حال فمل قمة  كامة ديفيد ؟ 
أن الفوضاااى ساااتعم    وهذا التسااااؤل أيضاااًا له جواب بدهي وهو 

ومناطق تفجُّر جديدة سااااااااااااتااااااااااااا ح حديث الناس ومادة لوكاالت  
األن اء والااحف واإلذاعات. وفي الوق  الحاضار هنالك حاالت  
تأجيل لمذم الفوضااااااااااااى وذلك التفجر. وهناك أطرا  كثيرة تنتظر  
النتاسة التي سااااتساااافر عنما تلك القمة. وهنالك أوضاااااا سااااياسااااية  

ا  هذم القمة أو فمالما. وفي الواقع  أكثر يتوقف ماايرها على نج 
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ع الرسيس الساااادات هو أكثر األوضااااا دقة وحسااااساااية.   إن وضااا 
وهو قاد يادفع ثم  فمااااااااااااال هاذم القماة ألن الفمااااااااااااال معناام أن كال  

 مراهاناته إنتم  إلى ال إليء. 
ولانه قد ال يدفع الثم  وحدم وإنما سااااااااايمااااااااااركه في ذلك كل  

موقف األميركي.  الحكاااااام العرب الاااااذي  يراهنون سااااااااااااارًا على ال 
وسااايماااارك الرسيس الساااادات وهغالء جميعًا في دف ع الثم  الرسيس  

 كارتر نفسه. 
وفي ضاااااااااااااوء خطورة مثاال هااذا األمر ال يمك  لقمااة  كااامااة  
ديفيااد  إالَّ أن تنجح... على األقاال النجااا  الااذي يمك    المراهني   
م  اإلساااااتمرار في المراهنة، ويمك    المراه   عليه م  اإلساااااتمرار  
 كحاان قادر على أن يخوض أعقد س اق في التاريا المعا ر. 

 1978 سبتمبر )أيلول( 2 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 هذا الشغف بالماضي 
نعر  إلى أي مااادي يمك  أن ياااذهاااة الرسيس أنور   ال

الساااااااادات في موضاااااااوا الح ب الذي قرر أن يقودم بنفساااااااه  
 ختار له اسم  الح ب الوطني الديمقراطي .إوالذي 

وموضااوا الح ب هذا يسااتوجة بعض المالحظات التي 
 يمك  تسجيلما على النحو اآلتي:

ن ظااااااهرة إلااااااااااااااغف الرسيس أنور  إ: المالحظةةةة اوللى
الحدة  بالماضااي تتارر بمااكل واضااح ال يخلو م   السااادات

 م لااالااامااارة الاااثااااااااناااياااااااة. الااامااارة األولاااى فاااي أعاااقااااااااب حساااااااااااااااا  
ختياارم رسيسااااااااااااااًا للجممورياة، حياث أعااد إمسااااااااااااااألاة الخالفاة با 

تخذ منما مقرًا رسااااميًا لرساسااااة  إاإلعت ار إلى ساااارايا عابدي  و 
 ماااااااًا باااااااأناااااااه لااام ياااحضاااااااااااااااار إلاااى هاااااااذم لااا  الاااجاااماااماااورياااااااة عااا  

دًا حيث أنه جعل م  من له وم  السارايا ساوي مرات قليلة ج
اسااااااااتراحاته المقر الرساااااااامي لإلسااااااااتق االت والمحادثات. أما 

عتعر ماااااااااااااااطفى كاااماال مثاًل  إ المرة الثااانيااة فااااناا  عناادمااا 
تيارم اسااااااااام حتذي به ويساااااااااتند إلى تسااااااااامية ح به خالل إخيع 

م  من ل ماااطفى كامل ويجعل  الح ب الذي قرر تمااكيله
 الذي أمر بتجديدم مقرًا للح ب.

لألإلاااااااااااااياء    عالية في العداية تاون نسااااااااااااا ة الحماساااااااااااااةو 
 -والقرارات الاعيرة لانما تنحسر تدريجيًا. وعلى هذا األساس

يمك   - وقياساااااااااااًا بما حدث بالنسااااااااااا ة إلى سااااااااااارايا عابدي 
اإلفتراض بأن ما قيل م  أن الرسيس الساااادات سااايخااااص  

ا بأعضاااااااااااء ح به في ميومي  م  كل أسااااااااااعوا يلتقي خاللم
المقر الداسم للح ب، أي في من ل ماااااااااااااطفى كامل، قد ال 

 ق تمامًا.عَّ ط يع 
ر الرسيس الساااااادات ع  إلاااااغفه بمااااااطفى  عع   وقعل أن يع 

ر كثيرًا ع  إلاااااااااااااغفه بال عيم التركي كمال أتاتورك  كامل ععَّ 
 قة في من ل والديه.وكيف أنه وهو  غير رأي  ورته معلَّ 

سيس السااادات برجال وفترات  وهذا المااغف م  جانة الر 
مغإلاااار إلى ضاااايقه م  الفترة التي بدأت   1952ق  ثورة  ساااا 

 بعد تلك الثورة التي أذاا بال ما األول باوته.
: هنااك دوافع كثيرة وراء إقادام الرسيس  المالحظةة الثةانيةة

ثنان. الدافع األول إالساااااادات على إنمااااااء ح به لعل أبرزها 
طط لمااا. ير مااا خ  هو أن تجربااة المنااابر ساااااااااااااااارت على  

الذي كان ح ب الحكومة  ح ب الوساااط   فالح ب األول أي 
كان إذا جاز التععير مثل جيش ضاااا اطه   التي هي حكومته

 بأكثر م  عساااااااااااااااكرم. وكاانا  قااعادة القياادة في هاذا الح  
  ح ب اليسار أكعر م  قاعدته المععية. والح ب الثاني أي  

ي لم يعاد هو لم يقف إلى جانة الرسيس السااااااااااااااادات، وبالتاال
الذي رفع   ح ب اليمي  اليسااااااار الذي يريدم السااااااادات. أما 

يًا فإنه لم يسااااهم  إإلاااتراكى نفساااه ية إلاااعارًا بل وسااامَّ إلاااتراكاإل
 في أي إفادة ي غيما الرسيس السادات.

  -وفي العداية إفترض الرسيس السااااااااادات أن إلااااااااخاااااااااه
أمر م  إلاااااااااااااااأنااه أن يقيااه   - محاااطااًا أو فوق ثالثااة منااابر

مخاطر الااااااااااراعات الح بية، بل وإفترض أن الااااااااااراعات 
سااااااااااااااتاون بي  المنااااابر الثالثااااة حول م  يكون أكثر والء 
للرسيس وأكثر حظوة بتأييدم وثقته. لا  األمور ساااارت على 

،  ح ب اليسار فًا م  جانة فترض وأ  ح مستمد  إ ير ما 
ر القادرة على م  دون أن تاون لح ب الادولاة وللح ب اآلخ

أمااماه أمران: الحاالاة  مواجماة تياار اليسااااااااااااااار. وفي مثال هاذم 
بمم إليه أو ما أن يتفمم طروحات أهل اليساااااااار وبالتالي يقر   إ

ما أن يعتعر الطروحات  إيقترب هو بعض الماااااااااايء منمم. و 
م  بمااااا حفلاااا  بااااه م  مواقف ال تخلو م  الحاااادة نوعااااًا 

مع هاذم   ةنااساااااااااااااا الاذي ال يتحملاه ويرد الرد الاذي يت ؤالتجر 
 . وهذا ما حدث بالفعل.ؤالطروحات وذلك التجر 

قدام الرسيس الساادات على إنمااء  إأما الدافع الثاني وراء 
ي. وم  الطعيعي  إلاااااااااااااتراكنماء تنظيم اإلتحاد اإلإ وح به فم

  تنظيم نما بنماااوءإقرار و  باااايغة أن مثل هذا األمر ال يأتي
 جديد وبديل.
مع قياااام   إنتمااا ي اكإلااااااااااااااتر ن فارة اإلتحااااد اإلإوعملياااًا 

ساااااااتمر التنظيم ذلك الرقية يمااااااار  على إالمنابر وإن كان 
ساااااااير أعمال المنابر. ولا  ضاااااااعف بنية الح ب األول أي 

ي  إلاااااااااااتراكن اإلتحاد اإلإح ب الحكومة جعل الناس يقولون 
 كان أفضل... وهكذا.
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سااااقط م  الحساااااب دافعًا قد يكون نع   الَّ أوم  الضااااروري 
إقدام الرسيس الساااااادات على إنمااااااء   في مرت ة األولوية وراء

ح باه. وهاذا الادافع يتعلق بمااااااااااااااخص ممادو  سااااااااااااااالم رسيس  
، أي ح ب الحكوماة. وفي  ح ب الوسااااااااااااااط  الوزراء ورسيس 

 المالحظة الثالثة تفسير لذلك.
: حتى قياام ح ب الرسيس الساااااااااااااااادات المالحظةة الثةالثةة

كان رسيس الوزراء ممدو  سااااااااالم هو المااااااااخص األقوي في 
النظام وكان عمليًا الرجل الثاني. وم  الطعيعي أن يضاايق  

ض أن يكون ثانيًا ونقااااااااااااااد به حساااااااااااااني  مفتر  لذلك الرجل ا
توازن  إيجاد  في هذا المناااااااااااة كنوا م  ي   م ارك الذي عع 

 1976مع تعيي  ممدو  ساااااااالم رسيساااااااًا للوزراء. ومنذ اواخر  
والرجالن يخوضاااااان معركة  اااااامتة لاي يكون أحدهما هو 

جل الثاني. وكان الااااااااراا يتم في إطار معادالت عربية  الر 
ودوليااة وليس في إطااار لء ااة الحكم الااداخليااة وحاادهااا. وفي 
السنتي  األخيرتي  كسة حسني م ارك مواقع أساسية األمر 

 ع ممدو  سالم يتأثر قلياًل.الذي جعل وض  

ولم يحدث أن وقف الرسيس الساادات مع أحد في ماار  
ممدو  ساالم. فقد اجتازت ماار أزمات بالغة كما وقف مع 

الخطورة تافي واحاااادة منمااااا لتغيير الحكومااااة لا  الرسيس  
السااادات لم يتخذ قرارًا في هذا المااأن. وكان  أمامه فر ااة 

ف لاي يوق   1976يناااير  19و 18 ااة خالل أحااداث مناااساااااااااااااا  
تغييرم  بل ممدو  سااااااالم أو يحدم بعض الماااااايء وذلك  تأ اااااا  

كرسيس للحكوماة ولا  المعاادالت تياان بمااااااااااااااخص  خر واإل
العربية فضاااااااًل ع  اتساااااااا داسرة أهمية  اللوبي  الذي يقودم  

الساااامل تحجيم    يردو م  عممدو  سااااالم، جعل  على ما ي
 قرار. إتخاذ ممدو  سالم ع  طريق 

في إلاااااااااااااااأن مماادو  ساااااااااااااااالم على ر م  الاثير ولقااد قياال
  اإلهت ازات التي تحاادث. وقياال الاثير الاثير عناادمااا كاااناا 

ري تنتمي فقط بتعاااااديالت وزارياااااة  عاألزماااااات الاااااداخلياااااة الا
 ط يفة.

وهناك أكثر م  تساااؤل بقي م  دون جواب حول الساار 
 الاااااااذي يااكااتاانااف ظااااااااهاارة ماامااااااادو  ساااااااااااااااااااااالاام وكاايااف أناااااااه 

ي  الاااااذي  وقفوا إلى جااااااناااااة الرسيس  بالوحياااااد الاااااذي بقي 
ب علي ساااااااتمدف  ضااااااار  إالساااااااادات في عمليته المثيرة التي 

وا مواقف إتخذ ااااااااعري واآلخري  في حي  أن ساااااااااسر الذي  
مماثلة لموقف ممدو  سااااااالم تساااااااقطوا واحدًا بعداآلخر وفي 

 ما يم ه الجو الدراماتيكي.بتسم بعضما إظل ظرو  
ن الدور الساااياساااي لممدو  ساااالم الذي قف  بسااارعة م  إ

م  إلى رجل سااااااااياسااااااااة إلى رجل دولة إلى مرك  قوة أرجل 
ر ماألو ، هو الاذي يجعلناا نفترض أن ليس م  م  نوا  ي

التقليدي، وهو الذي يجعلنا نفترض   سالوبالسامل انماؤم باأل
أن م  جملة دوافع الرسيس الساااااادات إلى تماااااكيل ح به هو 

 إنماء ممدو  سالم.
بعاد أي إلاااااااخص في ماااااااار ع  إومعرو  أنه لمجرد 

الموقع الرسااااااااامي الذي يماااااااااغله ال تعود هنالك أي مماااااااااكلة 
اء حاالت قليلة م  نوا حالة محمد حسااااااااني  هيكل  بإسااااااااتثن

على سااعيل المثال. الممااكلة األساااسااية بالنساا ة إلى ال عض 
بعادم  إوإلى إلاااخص م  نوعية ممدو  ساااالم هي في طريقة 

 ع  موقفه السياسي.
قد ولم يعد ممدو  سااااااااالم رسيسااااااااًا  وإذا حدث كما هو معت  

لح للوزراء فإن الح ب الذي سااااااايت عمه سااااااايذوب كح ات الم
في لحظات، ألنه في األ اااااال ليس ح ب القاعدة المااااااععية 
العريضااااااااااااااة، وألن أركاان القااعادة القياادياة وهي األقوي على 

 له رسيس الجممورية.الفور إلى الح ب الذي إلكَّ 
ع ارات قالما فاري ععيد  قفت نا : اساااااااااااتو المالحظة الرابعة

في   لح ب الوطني الاااديمقراطي  لاألمي  لألمااااناااة العااااماااة 
ن ن ول الرسيس  إإلااااااااااااااععي. هاااااذم الء اااااارات هي:   مغتمر

السااادات إلى المااارا السااياسااي ليس بدعة بل ضاارورة، فمو 
ن برنامة الح ب إرجل سااااااااااااااياسااااااااااااااي م  الطراز األول . و 

الوطني ب سااااااااااااااطة إلاااااااااااااديدة: أنور الساااااااااااااادات. فالرجل هو 
العرنامة، ألن العرنامة ع ارة ع  مواقف وأساااااااااااااالوب عمل. 

 15يوليو وثورة التاااحيح في  23ر ثورة نور السااادات فجَّ أف
ر بنا م  الم يمة إلى الناااااااااار مايو وألغى الحراساااااااااات وعع  

 وأرسى قواعد الديمقراطية الحقيقية... .و  ا القدس ععورًا 
وإنماااا هو كتلاااة م  ومثااال هاااذا الاالم ال يعااادو واقءياااًا 

العواطف المتأججة سااعق لممدو  سااالم ان قال مثلما الاثير 
ذا الاالم في إلاااااااايء. ومعنى هذا الاالم فد هومع ذلك فلم يع 

أيضاااااااااًا أنه ل  يكون هنالك أي حوار داخل الح ب الجديد، 
 فضاًل ع  أنه ل  يكون هنالك أي نقا .

 ومثاااااال هااااااذم النظرة سااااااااااااااتقود تاااااادريجيااااااًا إلى نوا م  
التععد لرسيس الح ب وساااااتقود أيضاااااًا إلى الم يد م  ضااااايق  

وإلاايئًا فماايئًا ساانري  ساامح بأح اب أخري. الااادر حيث ل  يع 
 أن مار ستا ح محكومة م  ح ب واحد.

هذا الح ب إلى  يااااااااال وفي أحساااااااا  األحوال يمك  أن
الوضاااااااااااع الذي كان عليه ح ب الرسيس الموريتاني المقلوب 

ما  مختار ولد دادم الذي أكدت األحداث األخيرة التي إلاااااامدت  
موريتااانيااا أن الح ب على ر م عراقتااه تماااوي في لحظااات 

ع أن ينقذ رسيسااااااااااه م  بنادق جنود ولد سااااااااااالك ولم يسااااااااااتط 
 الضابط الذي كان مغلوبًا على أمرم وحاكمًا وكل إليء.

قى تسااااااااااااااؤالن: كيف يمك  توعية جيل جديد بأحالم   وي
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ي فوأفاااار تعود إلى ثالثااة أرباااا قرن. ولماااذا هااذا التعرؤ 
  أنماااااا هي التي أنمااااا  الوجود إسااااااااااااااتمرار م  ثورة ثعاااااع 
ني إلاااااااايئًا بالنساااااااا ة إلى جيلي  على العريطاني وهي التي تع

 األقل.
وال نعتقد أن الرسيس السااااادات ساااايسااااتمر على حماسااااته  
الحالية لموضااااوا الح ب ألن ممااااكلة مااااار تتجاوز بكثير  

هذا م  جمة. وألن مماكلة ماار م  جمة   .هذم المحاوالت
ح اب إنما إعتماد خط ساااياساااي  أخري ل  تحلما الح بية واأل

و في النماية دعوة المااااااااااااااريي  أن التح ب ه ذلكمتوازن. 
 دة في جسد ين  .يح جرو  جدإلى الم يد م  التناحر وفت  

 1978 سبتمبر )أيلول( 9 - ". باريسالمستقبلمجلة "

     

 تىاش  كارتر لإستعجال السا ات! 
الجانة اآلخر م  حياة اإلضاااطراب والااااراعات والفقر 

. فمو  دي ني النااد  إنمااا  كااامااة ديفيااد والتخلف موجود في 
للا ار. ويسااااااااتطيع المتء ة أعاااااااااابمم وأفاارهم والقلقون أن 
 يسااااااااااااااااااااااتاااااااارخااااااااوا وياااااااافاااااااااااااااااروا بااااااااماااااااادوء ماااااااا  دون أن 
يقطع تفايرهم   ال إلاااااااااااااااااارد م  الغ الن التي تتجول في 

ي سااااااااااااامام الرسيس الراحل إي نماور  الذ  الاامة  ابات هذا 
بإساااام حفيدم ديفيد، أو يعطل إسااااتغراقمم مرور طير أماممم 

 م  تلك الطيور النادرة التي تستوط  تلك الغابات.
الرسيس جيمي كاارتر إلى  كااماة ديفياد  هاارباًا   جااءولقاد 

ه منااذ أن باادأ يتعاااطى بااأزمااة الماااااااااااااارق   م  تعقياادات واجمتاا 
حلحلة هذم التعقيدات   األوسااااااااااط، ويريد في إلااااااااااكل أو  خر

ر على ال قية المت قية م  مساااتقعله الساااياساااي  مخافة أن تغث   
 داخل بالدم وم  سمعته العالمية.

وجاء الرسيس أنور السادات إلى  كامة ديفيد  هاربًا م  
مماااااكل ال حااااار لما داخل مااااار، واجمت ه منذ أن إختار 

مغامرة  اإلسااراسيلي يتساام بال - خطًا في إدارة الاااراا العربي
وبالم ا تة فإبتعد عنه الحلفاء وتات ل في الوق  نفسااه الذي  
ما زالوا يرون أن في قدرة األمة أن تااااااامد وتسااااااتعيد بالقوة  

 ما أعخذ بالقوة.
وجاااء مناااحيم بيغ  إلى  كااامااة ديفيااد  هاااربااًا م  واقع 
مسااااااااااتجد داخلي. فمنالك تيار يتعاظم إلااااااااااأنًا يريد السااااااااااالم  

وات الم اااا تاااة إلى اإلسااااااااااااااتنفاااار والتخلص نمااااسياااًا م  الاادع
واإللتحاق بالوحدات. وهنالك مخاو  مساااااااتمرة م  عمليات 
فداسية هنا وهناك، فضااًل ع  أنه إذا كان  ثالثون سانة م  

لم تغمَّ  اإلسااااااااااااااتقرار المطلوب  اإلحتاللاإل تااااااااااااااااااااب و 
 إلسراسيل فإن معنى ذلك أنما دولة معنية على باطل.

ثالثااة يتااداولون للمرة  وفي الوقاا  الااذي كااان الماااربون ال
األولى على أرض أميركياااة، وذلاااك هو العنااااااااااااااار األكثر 
 أهاماياااااااة فاي ماوضاااااااااااااااوا قاماااااااة  كااااااااماااااااة ديافاياااااااد ... فاي  
هذا الوق  كان هنالك م  يتمنى أن تساااااافر المحادثات ع  
نتيجة تمااااا ه في مضااااامونما النتيجة التي أسااااافرت عنما قمة 

. وكان هنالك م   كامة ديفيد خروتمااااو  في  - إي نماور
 ياااااااااتاااااااااأهاااااااااة لااااااااالاااااااااعااااااااامااااااااال فاااااااااي ضاااااااااااااااااااااااوء فمااااااااااااااااااااااال 
الثالثاة في الو ااااااااااااااول إلى نتيجاة مكتفي  باذكرياات جميلاة.  
وم  الطعيعي إن  اورة الموقف كان  ساتعدو أفضال لو أن 
قمة  كامة ديفيد  كان  هي العديل ل يارة إسااااراسيل التي قام 

قادت والرسيس بماا الرسيس الساااااااااااااااادات. ولو أن هاذم القماة عع 
، ن تأثير الدور األميركي أقوي الساااادات لم ي ر إساااراسيل لاا

ولما كان  المقاطعة العربية للرسيس الساااااااااااااادات على الحدة 
 التي هي عليما ألنه زار إسراسيل.

إذا  -  كامة ديفيد مسااااااااااااغولية فماااااااااااال قمة  إن م  هنا
يتحملماا الرسيس كاارتر  - م  دون أي نتيجاة إيجاابياة إنتما 

إسااااااتعجل. وكالهما لاثرة ما ت اطأ، والرسيس السااااااادات ألنه 
قدم لعيغ  ورقة لم تا  في الحساااااااااااااا اان يلعاة بماا وهو بماذم  
الورقة يواجه التيار الذي يتعاظم إلاأنًا داخل إساراسيل مطال ًا  

 بالسالم.
نه قعل أيام قليلة م  إنعقاد قمة إوم  باب الماااااااااااااادفة  

ة الدولي سااااااتراتيجي كامة ديفيد ، نماااااار معمد الدراسااااااات اإل
 اااااااااااته إن الدول العربية وإساااااااااااراسيل  تقريرم السااااااااااانوي، وخال 

مسااااااتمرة في بناء ترسااااااانة أساااااالحة ضااااااخمة على الر م م  
ويعل  العقياااد معمر ، عاااذل إلحالل السااااااااااااااالمالجمود التي تع 

أن بالدم حاااال    -ربما ليس م  باب المااااادفة  -القذافي
  أكثر الطاسرات الحربية السااااااااااوفياتية  25على طاسرات  مي  

 تطورًا.
كامة   ا فمااااال  القمة الثالثية في فمل معنى ذلك أنه إذ

 -سااااااااااااااتاون هناالاك جولاة جاديادة م  القتاال العربي -  ديفياد
 اإلسراسيلي؟

والجواب ع  ذلك هو أن الجولة مسااااااااااااات عدة ألن ت اطغ 
الرسيس األميركي وإسااااااتعجال الرسيس السااااااادات ساااااااهما في 
تفايك إرادة الحرب عند بعض العرب. وهذا أهم ما في تلك 

 بما بيغ . ةعالورقة التي يل
كااماة  وإذا لم تحادث مفااجاأة م  النوا الااااااااااااااااعق في 

، فإن الوضااع العربي بعد هذم القمة ساايكون أسااوأ مما  ديفيد
هو عليه اليوم، مثلما إن الوضاع بعد زيارة الرسيس الساادات 
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 إلى إسراسيل بات أسوأ بكثير مما كان عليه قعل ال يارة.
أحاداثاًا  ويقودناا ذلاك إلى تسااااااااااااااااؤل: هال معنى ذلاك أن 

مة المرحلة المقعلة في العالم ساااااا تسااااااتمد  التغيير سااااااتاون 
ن هذم األحداث هي التي سااتحساام المسااألة ساالمًا أالعربي، و 
 أم حربًا؟

هو الوارد بعاااد سااااااااااااااقو  كااال   حتمااااليعااادو أن هاااذا اإل
كااااماااة   تحقيق المعج ة في  إحتماااالت بماااا فيماااا حتمااااالاإل

ون وكااااال إذا خيعااااا  هاااااذم القماااااة كااااال الظن ... إالَّ  ديفياااااد
 المراهنات.

 1978 سبتمبر )أيلول( 9 - "المستقبل". باريس مجلة

     

 القلق اوم ركي الىالغ 
في أعقاب عودة الرسيس أنور الساااااااااادات م  زيارته إلى 
حيفا و ااااال إلى القاهرة السااااافير األميركي المتجول روبرت  
إلاااااااااااتراوس، ولوحظ حر اااااااااااه على أن يدلي فور و اااااااااااوله 

 إننا هذم المرة نعدي قلقًا بالغًا ألننا لم بتاااااااااااااااريح قال فيه: 
نحاااااااال على معلومات أو تفا ااااااايل عما دار م  أحاديث  
بي  الرسيس السااااااااادات ورسيس وزراء إسااااااااراسيل مناحيم بيغ   

 في لقاسمما في حيفا .
دة على الديعلوماسااااية   وهذم اللمجة في التاااااريحات مسااااتج 

ي التااااريح  األميركية. ففي التااااريح إإلاااارة إلى  قلق بال   وف 
إإلااااارة أخري إلى أن خطو  اإلتاااااال مقطوعة بي  واإلاااانط   

 وحليفيمما الرسيس السادات ومناحيم بيغ . 
ويعفمم م  هاتي  اإلإلاااااااارتي  أن الرسيس المااااااااري ورسيس  
الوزراء اإلسااااراسيلي مسااااتقالن وال يتحركان في إطار الساااايناريو  

بًا كل اإلسااااااااااتغراب، ذلك أنه م  نذ األميركي وهذا يعدو مسااااااااااتغر 
ات  كااامااة ديفيااد  واإلثنااان ال يخرجااان على حاادود  إتفاااقاا توقيع 

مخططاااه في دهاااالي  العيااا  األبيض. وم  المغكاااد أنمماااا ال  
 يت مران على القرار األميركي. 

والذي يساااااااااامع كالم الساااااااااافير إلااااااااااتراوس يت ادر إلى ذهنه 
التساؤل اآلتي: منذ متى تمعر اإلدارة األميركية بقلق بال  م   

 يدوران في فلاما؟ تحرُّك جرمي   
ع خطو  تح  هذم  ولا  في الوق  نفساااه م  الممم وضااا 

 الء ارة للسفير إلتراوس ألن األيام قد تامف بعض الحقاسق. 
ع الخطو  أن الء ارة  ااااااريحة جدًا فضاااااااًل  وموجة وضاااااا 
ع  أنما قيل  م  أجل النماااار. وكان يمك  الساااافير إلااااتراوس  

طَّلع م  الرسيس  أن يكتفي بااالقول إنااه جاااء إلى القاااهرة لاي ي  

السااااااااادات عما دار م  محادثات في لقاء حيفا، ثم يتوجه إلى  
إساااااراسيل ويقول المااااايء نفساااااه، بداًل م  أن يقول إن حكومته  

  تمعر بقلق بال ... . 
وإلى ذلاااك إن مثااال هاااذم التااااااااااااااريحاااات ال يعااادو أن في  

تماا أن ت يال م  أذهاان الادول العربياة قنااعااتماا باإن إساااااااااااااتطااع 
ارتر ليساااااااا  بريئة مما يفعله السااااااااادات وبيغ .  إدارة الرسيس ك 

والماااواهد في هذا الماااأن كثيرة. وفي تااااريحات الرسيس كارتر 
في حااااال   - األخيرة مااااا فيااااه الافااااايااااة لاي يكون القلق بااااالغاااااً 

 على السادات وبيغ  وليس منمما.   -  تواجدم 
وتارارًا إن تااااريحات إلاااتراوس ساااتظل لغ ًا في عالم إدارة 
الرسيس كارتر المليء باأللغاز، إلى أن يتعي  ساااعة هذا  القلق 
ال اال   وهال هو نتيجاة مخااو  م  أن يادمر لاه إلاااااااااااااريكاام في  
 ااافقة  كامة ديفيد  محاوالت تدور في السااار م  أجل عالج  

أعجري    ات إساتفتاء لوضاعه الداخلي المساتعااي بعدما اظمرت 
 حديثًا أن ثالثة أرباا المواطني  ال يريدونه رسيسًا. 

ات  كامة ديفيد  معناها سااااااااااقو   إتفاق وأية محاولة تتجاوز 
حلي ي ه )الساادات وبيغ (، خااو اًا إذا كان الرسيس كارتر قد  
بااات ميااااًل إلى اإلقتناااا بااأن تلااك اإلتفاااقااات كاااناا  م  جملااة  

مععية كان  ملحوظة قعل  أس اب تدن ي إلععيته بدليل أن هذم ال 
 تلك اإلتفاقات وبدأت اإلنحسار بعد اإلتفاقات. 

وفي هااااذا اإلطااااار يعاااادو م  الممم األخااااذ في اإلعت ااااار  
إ ااااارار الرسيس الساااااادات ورسيس وزراء إساااااراسيل مناحيم بيغ  
د قمة   على تروية األن اء التي تفيد أنه بات م  الضااااروري عق 

األبيض في الوقا    مع الرسيس كاارتر وإ ااااااااااااارار دواسر العيا  
نفساااه على إسااات عاد هذم القمة. وواضاااح أن إ ااارار الساااادات 

وضاااعي مما اللذي  يتوا اااالن  إنقاذ  وبيغ  على هذم القمة هدفه 
ل حمما ال يعني تحقيق سااااااااااااالم في   تمديدًا بعدما ثعع  أن  ااااااااااااع
م اإلقتناااا  المنطقااة، وأن رف ض الرسيس كااارتر لمااذم القمااة مردُّ

عاه وأن قماة يعقادهاا مع  باأناه يحتااج إلى خطوات  تع ز وضااااااااااااا 
السااااادات وبيغ  قد تتسااااعة له في تعقيدات هو في  نى عنما 
فضااااًل ع  أنه بمذم القمة سااايعدو أمام العرب أنه ال يملك م   
أساااالية التفاهم معمم ساااوي أسااالوب اإلساااتف از. ذلك أن الدول  
العربياة عنادماا تطاال اه بموقف ياأخاذ في اإلعت اار الماااااااااااااااالح  

على هذم المطال ة بالاثير م  التجاهل ثم يعقد  المماتركة ويرد 
 قمة مع السادات وبيغ ، فإنه بذلك يستف . 

وال بد أن إدارة الرسيس كارتر الحظ  وبكثير م  اإلهتمام  
مدي تأثير  اااااااااااالبة الموقف العربي على أعمال وقرارات قمة  
  عاادم اإلنحياااز. ذلااك أن مغتمر هااافااانااا لم يك  بي  عرب فقط 

قرارات هاذا المغتمر وتو ااااااااااااايااتاه بمااااااااااااايء م    لاي يعنظر إلى 
اإلسااتخفا  أو بحيث يقال إن المسااألة ال تعدو حالة  ضااة م   
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جانة أكثرية العرب على مااااااار كما حاولوا تاااااااوير األمر في  
أعقااب قرارات قماة بغاداد. لقاد إلااااااااااااااركا  في المغتمر ثالثاة أربااا  
دول العاااااااالم، وتعاياَّ  كم أن موقف العارب مغثر داخااااااال هاااااااذم  

وعة. والقرارات والتو يات التي إتخذها المغتمر موجَّمة في  المجم 
ات  كامة ديفيد  وليس ضااااااااد الواليات  إتفاق الدرجة األولى ضااااااااد  

المتحادة. وم  المغكد أنه لو ععقادت قماة هافانا ولم تا  سااااااااااااا قت ما  
بأإلااامر  ااافقة  كامة ديفيد  المرفوضاااة م  العرب لما كان لمذم  

يات ضااااد السااااياسااااة األميركية  القمة أن تتخذ أي قرارات أو تو اااا 
باإساااااااااااااتثنااء بعض التلميحاات واإلنتقاادات، ولماا كاان العرب داخل  
المجموعاة بم  فيمم ماااااااااااااار أعربوا ع   ير التمنياات فقط باأن  

تحقيق الحل العادل والماااااااااااامل    إتجام يتعدل الموقف األميركي في  
 في المرق األوسط. 

ه  كااذلااك ال بااد أن الرأي العااام األميركي الااذي قااد ال   يكون تن ااَّ
لغضاااااة العرب الااااااام  على إتفاقات  كامة ديفيد  وبالتالي لم  
يكترث إلدانتمم اإلتفااقاات ورف ضااااااااااااامم لماا، إلاااااااااااااعر بعاد اإلداناات  
الاااااااااااادرة ع  المنحازي  أن أسااااااااااالية حكومته وحلوله يجة أن  
تتعادي في إلاااااااااااااكال أو  خر. وساااااااااااااتطاالعناا بعاد اليوم وبي  الحي   

 ذلك. ات التي ستغكد  ستفتاء واآلخر اإل 
ونعود إلى مساااااااااااااألة  القلق ال اال   التي جاءت في تااااااااااااااريح  
السااافير إلاااتراوس ونتسااااءل: هل بدأ الرسيس كارتر م  خالل هذم  
الء ارة التي جاءت على لسان ممثله المخاي يمعر بخطورة ما  
فعله وأن  قلقه ال ال   معنام أنه على أه ة إعادة نظر في مسااااااااسل  

 كثيرة؟ 
كارتر يحمل على اإلعتقاد بأن    إن الوضااااااااااع الداخلي للرسيس 

هناك إعادة نظر ما على الطريق. وفي الماضاااااااي كان  تأإلااااااايرة  
الادخول إلى عاالم الفوز باالرسااساااااااااااااة في أميركاا هي إساااااااااااااتعطاا   
إساااااراسيل وتقديم الوعود إليما وتساااااجيل كل التعمدات التي تريدها.  
أماا في الظرو  الراهناة فاإن مثال هاذم األمور لم تعاد كماا كاانا   

في الماضاااااي. ذلك أنه على ر م أن الضاااااغط العربي على  عليه  
الواليات المتحدة ما زال  الضااااااااااااغط ال ارد  فإنه أو اااااااااااال الرسيس  

  القلق ال ال  .   ب كارتر إلى المعور  
ومع إقتراب معركاة التجادياد في الوالياات المتحادة سااااااااااااايادخال  

ات  كامة  إتفاق الضاااااااااااغط مداراته السااااااااااااخنة إلى أن يذية أهمية  
لة  ديفيد  وينمي   اركان هذم الااااافقة التي تعيَّ  كم أنما كان  مرتج 

ل وإنمااااااا جمو  وإنجااااااذاب نحو   ومفت علااااااة وليس فيمااااااا أي تعقااااااُّ
 الالمعقول. 

 1978سبتمبر )أيلول(  22 - "المستقبل". باريس مجلة 

     

 الصفقة: تساؤالت مصرية
لم يحدث أن طعرح  أساائلة وأثيرت تساااؤالت حول الذي 

ديفيد  وإتساااام بطابع  الااااافقة . وساااانحاول جري في  كامة 
 هنا طر   األسئلة والتساؤالت واإلجابة عنما.

م   المسااااتفيد وم   الخاساااار في هذم الااااافقة وما   -ألالً 
 هو نوا الاسة. كذلك ما هو نوا الخسارة؟

والجواب: الثالثة مساتفيدون. الرسيس جيمي كارتر مساتفيد.  
م بيغ  مساااتفيد. كارتر والرسيس أنور الساااادات مساااتفيد. ومناحي 

إساااتفاد في أنه أنقذ نفساااه وسااامعته م  دون أن يغذي إساااراسيل  
في إلااايء وذلك هاجساااه األسااااساااي. والساااادات إساااتفاد في أنه  
كساااة الرسيس كارتر إلى جان ه. ومناحيم بيغ  إساااتفاد في أنه  
لمًا   حاااااااااال على ما يريد م  دون أن  يتنازل  ع  إلااااااااايء، ع 

حول أرض ليساا  له أ اااًل، وفي  بأن  التنازالت  كان  سااتتم 
 الوق  نفسه حقق حلمًا إسراسيليًا قام  أربع حروب م  أجله. 

هذا على  اااااعيد اإلساااااتفادة. أما على  اااااعيد الخساااااارة  
فإن إثني  م  أ ااااااااال ثالثة هما الخاساااااااااران وتوازي نسااااااااا ة  
ة. األول هو جيمي   خساااااااااااارتمما مقدار ما حققام م  كسااااااااااا 

ب وحاديثاًا م  جااناة  م  جااناة العر  يعتاهكاارتر الاذي فقاد ه
الفلسااااااااااااطينيي  انفساااااااااااامم في أنه قد يكون الرسيس األول في 
تاريا الواليات المتحدة الذي يناف حقوقًا ضاسعة. والثاني 
هو أنور الساااااااادات الذي بدا واضاااااااحًا للعرب جميعًا أنه في 
تحرُّكه وضع إلخاه فقط في الحساب وظمر حاماًل سيف  

 اإلنتقام م  جميع العرب.
وما   كامة ديفيد تسااااتفيد مااااار م   اااافقة  : هلثانياً 

 هو نوا اإلستفادة؟
والجواب: قعل أن يغادر الرسيس السادات واإلنط  عاسدًا 
إلى ماااااااااار ع  طريق المغرب قال ردًا على ساااااااااغال ألحد 
أفراد الجاالياة المااااااااااااااارياة في الوالياات المتحادة:  إن الرسيس 
كارتر  ديق ع ي  حعية لمار في كل ما تريد، وبسلطة  

نى  السااااااااااااااوبر بااور    ا لسااااااااااااااوبر بااور  أي القوة العظمى و  
 سيقف إلى جانة مار ويكون بتارفما م  دون تحفُّظ .

ومعنى كالم الرسيس السادات أنه مقابل التنازالت الاعيرة  
مما سااايحاااال على مسااااعدات م  الواليات المتحدة  التي قدَّ
وأن الرسيس كارتر وعد بذلك. وإذن فإن الرسيس الساااااااااااااادات 

  م  هاذم النااحياة. وقعال أن تتم الااااااااااااااافقاة كاان م  مطمئ
الاااااااعة على الرسيس كارتر أن يساااااااعد الرسيس السااااااادات 
بغير المساااااااااعدات التي سااااااااعق وقدَّمما في خالل الساااااااانتي   
ر في إلاااااايء  م وال تغخ   الماضاااااايتي ، وهي مساااااااعدات ال تقد  
للرسيس السااااااااااادات للوضااااااااااع الداخلي األفضاااااااااال. وقعل هذم 
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م   الاااااااااافقة كان  الماااااااااركات د  األميركية  ير مطمئنة وال تق 
على العمل واإلسااااااتثمار في مااااااار لانما بعدهذم الااااااافقة 
وبتوجيمات م  اإلدارة األميركية نفساااااما ساااااتعمل وتساااااتثمر  

 في مار. هكذا يعفترض.
هل أن المااااااااااااعة الماااااااااااااري في أكثريته مع هذم   ثالثًا:

 الافقة وما سر هذم الظاهرة؟
تأييد التي نساااااااااامع  والجواب: قد تاون بعض تظاهرات ال

أو نقرأ عنما منظَّمة. ولا  األكثرية الماااااارية مع الاااااافقة  
ة لمااار سااعَّ تلسااعة أساااسااي وهو المااعور بأن الااافقة ساات

في إنتعا  هي في إلااوق إليه. ولعله ليس م الغة القول إن 
الرسيس السااااااااادات إعتعر اإلسااااااااتق ال المااااااااععي العفوي الذي 

جري بدءًا جري في ماااااار للرسيس الساااااابق نيكساااااون الذي 
إساتفتاء له على بمثابة بمطار القاهرة وانتماءًا باإلساكندرية، 

سااااياسااااته األميركية. وهو منذ ذلك الوق  يراه  على الورقة 
األميركية التي كادت أن تمت  بعد سااااااااااااقو  فورد. أما لماذا 
اإلهت از، فألن المااريي  يتطلعون إلى مردود ساريع وألنمم 

 ردود يعظمرون ضيقمم.عندما يالحظون تعثرًا في الم
وهذا معنام أن الماريي  اجروا استق ااًل تاريخيًا للرسيس  
الساااااااااابق نيكساااااااااون ظنًا منمم أنه ساااااااااينقلمم فجأة إلى خانة  
الرخاااء. ووقفوا إلى جااانااة الرسيس السااااااااااااااااادات في توجمااه  
األميركي على أسااااااااااااااااس أن الورقااة األميركيااة رابحااة وتعود 

ن هذا اإلندفاا م  أ بالخير على العلد. ومعنى ذلك أيضااااااااااً 
جااانااة األكثريااة الماااااااااااااااريااة نحو أميركااا وخطمااا يمك  أن 

حقيقيًا على الحاكم الذي هو الرسيس الساادات خطرًا  ياا ح
 -خاااااو ااااًا اآلن بعد الااااافقة -إذا حدث نوا م  الت اطغ

 م  جانة الواليات المتحدة في إ داق المال على مار.
ه لعة ًا بارزًا  ر دو  وفوق ذلك إن اإلعالم الماااااري الموجَّ

في مسااااااااألة التخرية ألميركا، فضاااااااااًل ع  أن أي  ااااااااوت 
به.  سياسي  ير متحمس أو مقتنع بذلك تم ضر 

ونااااااال م  هذا إلى أن األكثرية المااااااارية المتحمسااااااة 
، أي إذا لم عجوبةاآلن ساااااااااااااتاااااااااااااا ح أقلية إذا لم تحدث األ

يتدفق المال األميركي على مااار. وقياسااًا بسااوابق أميركية  
ن المسااااااألة سااااااتاون بالاااااااورة التي هي في ذه  ال نعتقد أ

 األكثرية المارية.
ولا  هل معنى ذلك أن األكثرية المااااااارية المتحمسااااااة  

، أي إذا لم عجوبةاآلن ساااااااااااااتاااااااااااااا ح أقلية إذا لم تحدعث األ
يتدفق المال األميركي على ماار؟ وقياساًا بساوابق أميركية  
ال نعتقد أن المسااااااألة سااااااتاون بالضاااااارورة تلك التي هي في 

 ذه  األكثرية المارية.
ولا  هل معنى ذلك أن األقلية المااارية ليساا  مغث  رة؟  

ل في مجموعماا  ًا  إتجااها إنماا في الواقع  ير مغث  رة وتمااااااااااااااكا  
أزمة ضااااااااامير وطنية   يمك  أن يكون المدخل إلى ت ايعد نمو

عند الماااريي ، أو تاون وعاء الاااحوة المااارية. وأهم ما 
لنخ اة المثقفاة التي ال ماااااااااااااااالح في هاذم األقلياة أنماا تمثا  ل ا

لماا، والتي تري أناه ال حيااة لمااااااااااااااار م  دون العرب، وأن 
طريق ماااااااار إلى الممااااااارق يمر في فلساااااااطي  وليس عع ر 

 سفارة مار فيما وسفارة إسراسيل في القاهرة.
: والجيش؟ أي  يقف الجيش الماااااااااااااااري م  هااذا رابعةةاً 

، 1952يوليو  23كلااه؟ ثم أليس الجيش هو الااذي ثااار يوم 
 وم  أجل فلسطي ؟

والجواب: مناذ يوم السااااااااااااااادس لحرب أكتوبر )تمااااااااااااااري   
بدأ الرسيس أنور السااااااااااادات ينف  ذ الخطط التي   1973األول(  

. وقاااد تااادرجااا  الخطط   كااااماااة ديفياااد كاااان  خرهاااا إتفااااق 
المدني والعساكري. وبدأنا نسامع  القطاعي  وتماعع  وإلامل   

كل فترة ع  إبعاد المااااااااخااااااااايات المدنية والعسااااااااكرية التي 
ن األساااالوب الذي يعتمدم الرسيس السااااادات ساااايقود  أإلااااعرت 

في نمااياة المطاا  إلى حلول تع عاد مااااااااااااااار ع  المجموعاة 
بعدوا تعرضااااوا لمضااااايقات، ولم العربية. ونالحظ أن الذي  أع 

، إالَّ أن هغالء، م  الااادكتور يت ح ألحااادهم التععير ع  رأياااه
د فوزي إلى محماد حسااااااااااااااني  هيكال إلى الادكتور مراد و محم

 الة إلى حافظ اسااااماعيل إلى اسااااماعيل فممي إلى محمد  
رياض و خري  كثيري  لم يسااااتساااالموا بساااامولة واسااااتمروا في 
مجاالساااااااااااااامم الخاا اااااااااااااااة يحللون الموقف م  وجماة نظرهم  

حا  نفسااااااه  المرفوضااااااة م  جانة الرسيس السااااااادات الذي أ
ع ضاااوابط. هذا بالنسااا ة   بمجموعة ال تناق ش وال تحاول وضااا 
إلى المدنيي . وبالنساا ة إلى العسااكريي  حدث  عملية فافاة  

ضاااااااعوا على الر    1973حقيقية للمغساااااااساااااااة. قادة حرب  وع
وضاااااااااااااا اا  الاااااااااااااااف الثااني في هاذم الحرب معنحوا ترقياات  
مفتعلة. وقعل أساااااااابيع وضاااااااع الرسيس الساااااااادات على رأس  

يش الثاني والجيش الثالث قاسدي   يجنحان إلى السااااااااااااالم، الج
وفعل الماااايء نفسااااه بالنساااا ة إلى ال حرية والطيران، فضاااااًل 
ع  أن اإلهتمااام الملحو  م  جااانااة الاادولااة بااالجيش تركَّ   
على إنمااااااااااااء لواء  ااااااااااااعقة. ورجال الاااااااااااااعقة هم الذي  
يقومون بالعمليات الخا ااااااااااة. وإذا أخذ نا في اإلعت ار مدي  

نفق على لواء الحرس الجمموري الااااااذي يتم تجمي م  مااااااا أع 
نا على حقيقة   ألدوار متاااالة بعض المااايء بالساااياساااة لوقف 

ت  إنحاار أسااساية هي أن هموم الرسيس الساادات العساكرية 
طط السااااااااااااااالم في تحقيق القوة التي تحمي هااذم  منااذ باادء خع 

 الخطط.
وثمة نقطة أساااااااااسااااااااية تتعلق بالعسااااااااكريي  عمومًا وهي 
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فالذي حدث بعدما اجتاح  السااااياسااااة وت عما   نقطة نفسااااية.
اإلنفتا  اإلقتااادي السااحة في ماار إلاعر العساكريون أن 
أهل الساياساة واإلنفتا  يساتثمرون إنتاااراتمم العظيمة التي 

، وم  أجل ذلك بدأوا يتاااااارفون 1973حققوها خالل حرب 
على أساااس أنمم ليسااوا على إسااتعداد للمضااي في الحماسااة 

قد إلاااااجع النظام هذم الحالة وع زها بأن م  أجل الحرب. و 
ت اطأ في موضاااوا تأمي  الساااال  للجيش. وتعميق الخال  
مع اإلتحاد الساااااااااااوفياتي ج ء م  هذا األمر. وم  الطعيعي  
أن العساااااااااااااكري يتحمس للحرب إذا كان مطمئنًا إلى أن في 
يدم السااااااااااااااال  الذي يقااتل به والجعماة الداخلياة التي تحمياه.  

ن المسااااااألتي   ير موجودتي   ال يعود لا  بعدما يكتمااااااف أ
 ذلك المتحمس.

وقد أإلاااااااااااا اإلنفتا  اإلقتاااااااااااادي أجواء عطَّل  بعض 
الماااايء حماسااااة بعض العسااااكريي  للحرب، خاااااو ااااًا أنه 

المنااااورات   إجراءرافق ذلاااك ت ااااطغ حقيقي في موضااااااااااااااوا 
الحربياااة في إسااااااااااااااتمرار. فلم تعاااد القياااادة تعجري المنااااورات 

ا  فعدأوا يتطلعون بماااااغف إلى كالساااااابق. أما معظم الضااااا 
حيااة مادنياة مريحاة ووظااسف في القطااا المادني تادر الربح 
الوفير. وقياال في حينااه كيف يعساااااااااااااامح بمثاال هااذم األجواء 
واإلحتالل ما زال قاسمًا وقد تنماة الحرب في أي لحظة وال 
يكون هنالك مقاتلون وساااااال ؟ ويعدو أن القيادة الساااااياساااااية  

انما إلى أنه ال حرب بعد  سااااامح  بذلك على أسااااااس إطمئن
 اليوم.

وتجدر اإلإلااااااااااااااارة في معرض التحدث ع  هذم الظاهرة  
على  اإلق الإلى أن القيادة العساااااااااااااكرية اكتماااااااااااااف  مرة أن  

اإللتحاق بالاليات الحربية ينحساااااااااااار تدريجيًا فلجأت إلى ما 
ساااااتحدث  إلااااامادة في الالية إم  إلاااااأنه إ راء المااااا اب بأن 
الياة ويتخرج ضاااااااااااااااابطاًا وهي الحربياة تععط ى لم  يلتحق باال

إلااااااااااااااماادة في ادارة األعماال. والغرض م  ذلاك هو تطمي   
الماااااااااااااا ااب إلى أن في إسااااااااااااااتطااعتمم أن يعملوا في القطااا 

 المدني بعد ذلك. ومع هذا لم يحدث اإلق ال المطلوب.
وفي ضاوء ما أدلى به الرسيس الساادات م  تااريحات 

ان وهو في واإلاااااااااااااانط  بعااد اتمااام اإلتفاااقااات يمك  القول 
عمليات تساااااااريح ضاااااااخمة ساااااااتجري داخل الجيش. ويكفي 

ما قاله السااادات وأبرزم   ض  هنا بعكمغإلاار لذلك أن نثع  
 لقااد فر  نااا م  معركااة التحرير. ولم يعااد مطلوبااًا مني أن 
أبعاااث باااأوالدي لاي يموتوا في سااااااااااااااينااااء مرة كااال خمس 

المعركة ونح  ساانتجه إلى معركة  إنتم ساانوات. خالص 
حماا م  القوات ساااااااااااااار   لوحادات التي ساااااااااااااااأع التعمير. وحتى ا

 المسلحة ستتولى مممة كتاسة العناء والتعمير في سيناء .

وقد يتساااااااااءل ال عض: أال يععقل أن يكون بلد أمضااااااااى 
إحدي عمااااااارة سااااااانة تح  اإلحتالل قد فرَّخ  فيه نوعيات 
تما  عساااااكرية رافضاااااة و اضااااا ة م  النوعية نفساااااما التي فرَّخ 

ي ؟ وأال يععقااال أن تاون الحرب األولى على أرض فلسااااااااااااااط 
ل  وتعمل في  ام  وساتعع  ر ع  رف ضاما  هنالك خاليا تماكَّ

 لما جري بأن تثور على كل إليء؟ 
وهال أن العرقيااة التي بعااث بمااا وزير الحربيااة الفريق أول  

  20ععد الغني الجمساااااااي إلى الرسيس الساااااااادات يوم األربعاء 
وفيمااا أن القوات المساااااااااااااالحااة تغيااد  1978أيلول )سااااااااااااااعتمعر( 

...    كااااماااة ديفياااد    اإلنجااااز الاعير الاااذي ت حقق في مغتمر 
 تعني أن الوضع سليم تمامًا ومطمئ  جدًا داخل الجيش؟ 

 إن ذلك هو اللغ  الاعير. 
وللمناساااااا ة إننا ال نعتقد أن  وزارة الحربية  ساااااات قى تحمل  
هذا اإلسام بعد اآلن. وقد يتم تغيير اإلسام فال تعود حربية ما  

 دام أمر الحرب قد إنتمى. 
: والقدس؟ هل م  الطعيعي أن ينظر األزهر إليما خامساً 

لساااادات نظرة الساااياساااة نفساااما والنظرة كما لخااااما الرسيس ا 
في لقاسه مع الطل ة المااااااااريي  قعل مغادرته واإلااااااانط  هي: 
 رأينااا أن ت قى القاادس القااديمااة تحاا  الحكم العربي والجاادياادة  
تح  الحكم اإلساااااااااااااراسيلي ولمما بلدية مماااااااااااااتركة. اما أماك   
الء اادة فال باد أن تاون حرة في الو ااااااااااااااول إليماا وأن يكون 

سط الم كى تحااا   التنقااال إليماااا حرًا بال تميي . وأن ي قى حاااا 
األقاااى و يرهما   ادارة إسااراسيل. أما كنيسااة القيامة والمسااجد 

م  األماك  الدينية اإلسااالمية والمساايحية فللعرب والمساالمي   
 والمسيحيي  حقوق تاريخية فيما . 

والجواب: ال نعتقد أن المسااااااألة سااااااتاون بمذم ال ساااااااطة.  
لى  ونعتقد أن تأخُّر إلااااااااااااايا األزهر في إرساااااااااااااال برقية تأييد إ 

الرسيس الساااااااااادات تعود إلى تعقيدات إلااااااااامدها األزهر. وكان  
أيلول في حي  أن    21لتأييد يوم ا إلااااااااااااايا األزهر بعث بعرقية 

 ال ابا إلنودة س قه في إرسال العرقية بيومي . 
إن االسااااائلة والتسااااااؤالت كثيرة. وما أوردنام كان بعضاااااما  
الماااااااااري. وفي التحليل النماسي لمذم االساااااااائلة والتساااااااااؤالت 

ال نتوقع أن تساااير األمور على ما   ، حاوالت اإلجابة عنما ولم 
 م   إلأنه أن يععتعر مطمئنًا. 

ما في األمر اآلن أن حالة الذهول ما زال  ساااااسدة.    ل وك 
 وعندما ياحو الجميع على الحقاسق تتضح  ورة الموقف. 
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 ات ي اإلتفاقكي ال تمر  
ن قراراتمااا جاااءت مرنااة فااإن القمااة الثااالثااة ل أعلى ر م 

 جعمة الامود والتادي  ما زال  إلعاعًا نضاليًا في ظلمة 
مااا تم في حلقاااتااه اإلنميااار الااذي تءيماااااااااااااااه األمااة، وأحاادث 

 كامة ديفيد  حيث فاااااااااال  الواليات المتحدة ماااااااااار ع  
-ركيةة أميإستراتيجيالعرب، وتحاول اآلن دمجما في إطار 

 إسراسيلية واحدة.
والمالحظ أن قرارات القمااااة الثااااالثااااة لم تاون قااااادرة على  

إذا كاانا  هناالاك مقررات   إالَّ    كااماة ديفياد   ضااااااااااااارب إتفااقاات 
تفقوا على أن يكثفوا  إ سارية إرتأي الرؤسااء عدم اإلعالن عنما و 

الجمد م  أجل تنفيذها. ولعل العقدة األساااااااااسااااااااية التي جعل  
أن    ي ال يتخذون القرارات الحاسااامة ه أهل الاااامود والتاااادي 

تتااأثر المعااادلااة المعمول بمااا منااذ  بعضااااااااااااامم حريص على أالَّ 
ثالث سااانوات وهي توسااايع داسرة اإلقتراب م  الواليات المتحدة  
م  دون أن يغثر ذلاك على طعيعاة التعاامال والعالقاات الجيادة 

 مع اإلتحاد السوفياتي. 
ونالحظ أن مااااااااااااااار حر اااااااااااااا ، فيما قمة الااااااااااااااامود 

 كامة   أن إتفاقات تاااااااادي تعقد جلسااااااااتما، على التأكيدوال
ذ خالل إلااااااااامري  بداًل م  ثالثة أإلااااااااامر. وكنا نفَّ ديفيد  ساااااااااتع 

ل مثل هذا التأكيد عنااااااااارًا ضااااااااا طًا على نتوقع أن يمااااااااك   
المجتمعي  بحيث تأتي قراراتمم متقدمة بعض الماااايء. لا  
مثل هذا األمر لم يحدث. وألنه لم يحدث فإن فر ااااااة تنفيذ  

إذا حدث نوا   ك اإلتفاقات خالل إلاااااااامري  تعدو متاحة إالَّ تل
م  التحاالف الحقيقي بي   عرب الااااااااااااااامود والتاااااااااااااااادي  
و عرب الساااااااااعودية . ومثل هذا التحالف قد يحدث إذا تعي   

وهذا ما  -أن مساألة تطوير العالقات مع اإلتحاد الساوفياتي
أمر أوكل  قمة الامود والتادي إلى الرسيس حافظ األسد  

يدرك  ل  تتجاوز اإلطار اللفظي. والرسيس األساااد  - قهتحقي
ن عرب السااعودية قد يتخذون موقفًا م  أذلك تمامًا ويعر  

نمم يرون أ  الواليات المتحدة، بل وقد يأتي الموقف حادًا، إالَّ 
 سيان.سراسيلي ن الدب الروسي والذسة اإلأ

وبعدما قال أهل الاااامود والتاااادي كلمتمم ت قى الالمة 
  معما: فإذا جاءت الالمة ع ارة ع  موقف للسااااااااعودية وم  

حااساااااااااااااام فاإن هاذا الموقف بااإلضااااااااااااااافاة إلى موقف جمااعاة  
 كامة ديفيد ..   اتإتفاقالاامود والتاادي، كفيالن بضارب 

 خيري  وبارهم.ألفإن اإلتفاقات ستمر تح  سمع ا وإالَّ 
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 ة الخالص إستراتيجي 
قماة الملاك خالد والعقياد معمر القاذافي مثال قماة الراحلي   
الاعيري   الملك فيااااااال والرسيس جمال ععد النا اااااار. وبي  
القمااة األولى والقمااة الثااانيااة أحااد عماااااااااااااار عااامااًا، لا  هااذم  

لم تعل   العدهية   -وعلى ر م ما إلاامدت م  تغيرات  -األعوام
لمد  هي األسااااااااس وأنه التي تقوم على أسااااااااس أن وحدة ا

ليس بالضااااااااااااارورة أالَّ تاون هنالك وحدة هد  إالَّ إذا كان   
 هنالك وحدة  ف.

وهي قماة القادرات العسااااااااااااااكرياة والماالياة وقماة القنااعاات 
القومية واإلساااااااااااااالمية المماااااااااااااتركة، وقمة الطرفي  اللذي  ال 
يساااااااتطيعان تناساااااااي ممااااااااعر خي ة األمل م  الحاكم الذي 

يااه حاااكم في تاااريا العالقااات أعطيااام مااا لم يحااااااااااااااااال عل
الثناسية. فالذي أعطته ليعيا للرسيس أنور الساااااادات في بداية  
حكماااه كاااان بالحااادود. وبعااادماااا أخاااذ ماااا أخاااذم إتجاااه إلى 

 السعودية ور يدم في ذلك أنه ضرب ليعيا وإلمَّر بثورتما.
وعناادماا أعطتااه ليعيااا أنمااا أعطاا  ألنمااا باالمفموم الثوري  

أن تسااااااااااااااقط أماام الفريق العربي ال ترياد للثورة المااااااااااااااارياة 
التقليدي. وعندما أعطته السااعودية إنما أعط  لاي يوا اال 

 اإلبتعاد ع  الخط الثوري الذي تركه ععد النا ر بعدم.
وكما أن المسااااااااااااااندة الليعية تاتساااااااااااااة أحقية مطلقة في  
مفموم ثورة الفاتح م  سااااااااااعتمعر وتطلعاتما، فإن المساااااااااااندة  

ية مطلقة في إطار الساااااااااااااعودية تاتساااااااااااااة هي األخري أحق
مفموم المملااااااة وتطلعااااااتماااااا ونظرتماااااا إلى نوعياااااة الحكم 

 والحكومات التي يجة أن تسود في المنطقة.
لا  المغسااااااااف أن الرسيس السااااااااادات جعل م  مااااااااار  
موضاااوعًا قاباًل للمسااااومة. يسااااوم مع ليعيا على أسااااس أنه 
ل  يتخلى ع  النمة الثوري ول  يضااااااااااااااعف أمااام إ راءات 

ي التقليدي، ويسااااوم مع الساااعودية على أسااااس  الفريق العرب
م في تقطيع  إسااااااااااتمرار أن ثم  تخليه ع  النمة السااااااااااعودي و 

أو ااااااااال هذا النمة يجة أن يكون باهظًا جدًا. وفي عملية 
العيع والمااااااراء والمساااااااومة كان الرسيس السااااااادات ي ال  أمام 
المسااااااااااااغولي  الليعيي  في إنتقاد العال  السااااااااااااعودي. وبعدما 
تخلى ع  ليعيااااا أ اااااااااااااا ح في أحاااااديثااااه مع المسااااااااااااااغولي  

قه في الحكم السااااااااعوديي  ي ال  في إنتقاد العقيد القذافي ورفا
ويعطلعمم على أإلاياء عرفما م  القذافي والمساغولي  الليعيي  
في لحظااة ثقااة عاابرة باه. وهو في هاذا الادور لم يك  يخاادم  
بلادم على اإلطالق، ذلاك أن خادماة مااااااااااااااار تاون باإعتمااد 
األسلوب السياسي الذي يوفق بي  اإلبقاء على الثورة الليعية 

 بال  األهمية لمااااار،  كحليفة له، وعمقًا سااااياساااايًا وعسااااكرياً 
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وبي  اإلبقاء على المملاة العربية السااااااااااااعودية سااااااااااااندًا ماليًا 
وعساكريًا ومعنويًا له. ولقد كان م  السامل عليه إعتماد هذا 
األسااااااالوب. فإساااااااراسيل تحتل، والجيش المااااااااري الذي أعاد 
ععد النا ااار بناءم يساااتعد إلنجاز التحرير الاامل. والساااعيل 

عد النا ر هو التعايش المثالي بي  األسلم لمرحلة ما بعد ع
ماااار وجميع الدول العربية، والحااااول م  كل دولة على 
ر.. أي أسااالوب ياسااار عرفات الذي أ ااا ح  الممك  والمتيسااا  

 مدرسة في التعاون والتعامل.
ولقااد كااان م  الممك  أن تتجاااوز كاال م  السااااااااااااااعوديااة 
  وليعيا أساااالوب التناور الذي إعتمدم الرسيس السااااادات وتتقعال

على مضااااااااااض هذا األساااااااااالوب أماًل في أن يقوم  اااااااااااح ه  
بإعادة النظر فيه مما يجعل العالقات تساير في إطار ساليم  

في لحظااة عاادم  ،ومتوازن لو أن الرسيس السااااااااااااااااادات يقرر
وفاء، اإلنساالخ ع  العرب وعق د  الح مع إساراسيل واضاعًا 
أمااام حلفااااسااه الجااادد كاال دقاااسق األمور العربياااة التي تععتعر  

ًا ومواط  قوة. وهو إلى ذلااك ال يعاادو مناااورًا وإنمااا أساااااااااااااارار 
منحازًا إلى درجة التحالف مع إسااااااااااااراسيل. وفي هذا الموقف 
بات يماااااااك  ل خطرًا أسااااااااسااااااايًا على كل دولة عربية وبالذات 
على الدول ذات القدرات العسااااااااااكرية والمالية ومنما المملاة 

 العربية السعودية وليعيا.
الليعية كان الموقف  - عوديةوحتى قعل إنعقاد القمة السااا 

العربي م  الرسيس الساااااااااااااااادات ال يخلو م  المروناة. وهاذم 
المرونة ليسااااااااااااا  مقررة وإنما أوجدت ما حالة اإلرت اك العربي 
الناااإلاااااااااااااائااة ع  المخاااو  م  أن تنعكس قرارات المقاااطعااة  
لنظام الرسيس السااااااااااااادات على المااااااااااااعة الماااااااااااااري. وم  

الرسيس السااادات الواضااح أن هذم المخاو  كان  لمااالحة  
وأنمااا وفرت عليااه متاااعااة المقاااطعااة المااااااااااااااااملااة التي كااان 

 سياعة عليه مواجمة  ثارها.
وليس واضحًا ما إذا كان  هذم المرونة ستستمر، أم أن 

إقناا العاهل الساااااااعودي بأنه ال بد  إساااااااتطااالعقيد القذافي 
م  نقلة أساااسااية في مسااألة معاق ة نظام الرسيس السااادات، 

الع لة تضااااايق حوله وتجعل المواط  المااااااري تجعل داسرة 
 يقترب قلياًل م  نقطة التن ه فالاحوة.

 وي قى أمران:
الليعية التي  - األول يتعلق بطعيعة العالقات السااااااعودية

ل نموذجااااااًا فرياااااادًا    في حااااااال تع ي هااااااا يمك  أن تمااااااااااااااكاااااا  
 م  نوعااااه في التعاااااماااال، فضاااااااااااااااًل ع  أنمااااا سااااااااااااااتعحاااادث  

لعرب. وهاذا يتطلاة باالادرجة إنفراجاًا في أوسااااااااااااااا  الثوريي  ا
األولى اإلكثار م  اللقاءات واإلكثار م  التماور وأن يكون 
رًا   رجل الديعلوماسااااااااااااااية الليعية المعتم د لدي السااااااااااااااعودية مقد  

ظرو  وحساااااااسااااااية هذم المرحلة. فلقد أعهدر وق  كثير م  
 - أجل أن يحدث بعض اإلنسااااجام في العالقات السااااعودية

د في العالقات الليعية وال موجة لتعري ض الوضااااااع المسااااااتج 
إلى أي خطأ. وم  الممم األخذ في اإلعت ار أن الجماهيرية 
الليعيااة كاااناا   خر دولااة عربيااة ثوريااة تعساااااااااااااال  م بااالقناااعااات  
دة وبضااااااارورة التعاون المتوازن مع المملاة العربية   المساااااااتج 
الساااااااعودية، وم  أجل ذلك فإن إبقاء هذا اإلنجاز في منأي 

أمر في  ااااايااااة األهميااااة. ومااااا دام ليس  ع  أي إهت ازات 
للسااااااااااااااعودياة رعااياا في ليعياا وباالعكس وليساااااااااااااا  كال منمماا  
محتااااجاااة لألخري فمعنى ذلاااك أنماااا عالقاااة بي  أهااال القماااة 
وم  الضااااااااااروري أن يكون التماااااااااااور في إطار إرادات أهل 

 القمة.
أماااا األمر الثااااني فيتعلق بااااألثر الاااذي م  المغكاااد بااادأ  

الليعي في وجادان المواط   - دييعحادثاه لقااء القماة السااااااااااااااعو 
الماري. وإختيار بنغازي وليس طرابلس وحدها للقاء القمة 
هو إنذار وتعلي  في الوق  نفسااااااااااه. إنذار إلى نظام الرسيس  
الساااااااااااااادات بأن العالم العربي متااتف متضاااااااااااااام  بم  فيه  
السااااااااااااااعودياة والجمااهيرياة الليعياة في وجاه مخططااتاه. وتعلي   

ن العالم العربي وفي طليعته  إلى جيش مااااااااار وإلااااااااععما بأ
المملااة العربياة السااااااااااااااعودياة والجمااهيرياة الليعياة ينتظرعودة  

 مار العربية ذات الدور الوطني.
هو تعلي  يسااااااااااااااعق على األرجح إسااااااااااااااقااا  المرونااة م  
الحساااااااااااااب وهي المرونة التي بفضاااااااااااالما يوا اااااااااااال الرسيس  

 السادات التجريح بالعرب والتمكم عليمم.
 نغاااااازي بي  الملاااااك خاااااالاااااد ي قى أيضاااااااااااااااااااًا أن لقااااااء ب

والعقياااااد القاااااذافي ليس فقط ردًا قومياااااًا على لقااااااء القماااااة 
اإلسااااراسيلية في حيفا ولانه خطوة متقدمة على  - المااااارية

 ة العربياااااة الجاااااديااااادة التي سااااااااااااااتراتيجيااااا ع اإلطريق وضاااااااااااااا  
جية الخالص، تمامًا مثلما أن قمة الراحلي   يقد تاون اسااترات

جمال ععد النا ااااااار كان   الاعيري   الملك فياااااااال والرسيس 
... وم  تناقضااااات  1967قمة بداية مرحلة الثأر م  ه يمة 
 السنوات التي س ق  تلك الم يمة.

 1978( تشرين األول)أكتوبر 7 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 نتظار التصدي! إفي 
 ةالرسيس السااااادات مخططه، تاركًا األم   ذا نفَّ موبعد  اآلن

  الذهول، نجد أنفسانا نحاول اإلجابة ع ارقة في بحر م  
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   في الساحة العربية، هما:سغالي  مطروحي  
الرسيس السادات أن يفعل ذلك وحدم أم  إستطااكيف  -

أنااه أقاادم على مااا أقاادم عليااه مطمئنااًا إلى أن هنااالااك 
 جعمة عربية تحميه؟

أن يفعله هذا  إساااااااااتطاا  الذي أي  الرفض العربي وما -
 الرفض؟

 وبكثير م  المدوء يمك  اإلجابة على النحو اآلتي:
ن الرسيس السااااااااااااادات لم يذهة إلى إم  الطعيعي القول  

وحيااادًا، وإنماااا ذهاااة تحمياااه بعض المواقف   كااااماااة ديفياااد 
  رسيس عربي بقضااااااااااية تخص األمة عتعرت تااااااااااارُّ إ التي 

ذات إلااأن   كلما  عماًل داخليًا  وأنه ال يجوز التدخل بقضااايا
داخلي. ونقاااااااااد ب  التااااااااار   ال يارة التي قام بما الرسيس  
السااااااادات إلى إسااااااراسيل. ومثل هذم ال يارة ال يمك  إعت ارها  
إطالقًا إلااأنًا داخليًا. وم  المغكد أن حركة الرسيس السااادات 
كان  ساااااااااتعدو بطيئة بعض المااااااااايء لو أن بعض المواقف 

م الجميع وليس إلااااااأنًا  العربية اعتعرت ال يارة إلااااااأنًا عربيًا يم
داخليًا يمم مااااااااااااار وحدها. وم  المغكد أيضااااااااااااًا أن خطوة  
الرسيس السااااااادات األخيرة ما كان  لتتم بمذم الساااااارعة وتلك 
الساااامولة لو أن المواقف العربية التي اعتعرت زيارة إسااااراسيل  

 ه.ت  إتخذتخذت موقفًا  خر  ير الذي إإلأنًا داخليًا ماريًا 
ات لم يك  من عجًا ر م مظاهر  ن الرسيس الساادإوعمليًا 

 المقاطعة على مسااااااااااااتوي القمة بالنساااااااااااا ة إلى موضااااااااااااوعي  
التمااور والت اور، م  هذم المواقف. وكل ما كان يتمنام هو 

كامة  أن يستمر الموقف الاام   امتًا إلى ما بعد لقاء 
ماا يعادو.   م باه م  دون  يرم علىل  الاذي كاان على ع    ديفياد
م في وجه  مر    ساااااااااااااالحًا إلااااااااااااا  عتعر الموقف الااااااااااااااامإ وهو 

عدما يكون أنج  ما بالرافضااااي ، وأي ردود فعل تظمر عنه 
ال تعود ذات إلااااااااااااااأن    كااماة ديفياد هو مخطط إلنجاازم في 

تفاقات م  نوا ياااااعة على الفريق العربي ألن ظرو  اإل
الااااام  التاااادي له نتيجة دخول الواليات المتحدة بماااكل  

 م اإلر في المعادلة الجديدة.
إلااارة إلى امري  في  الااادد، م  الضااروري اإلوفي هذا 

ل بكالم قاالاه منتمى األهمياة يغكادان ذلاك: األمر األول تمثاَّ 
لمجموعة م   1978ساعتمعر /أيلول 20الرسيس الساادات يوم 

ات  إتفاقالاحافيي  والمعلقي  األميركيي  في أعقاب  دور 
األولى، حراج في الادرجاة . وهو قاالاه بماد  اإل كااماة ديفياد 

قدام على ما م  ولاي يغكد أن الااامتي  ال يساتطيعون اإل
 إلأنه عرقلة خططه.

ن الجااناة إوخال ااااااااااااااة كالم الرسيس السااااااااااااااادات هو:  
ل  العربي يغياادنااا. فمااااااااااااااار وحاادهااا تمثااَّ  ماألعظم في العااال

أربعي  مليون نساااامة. وإذا أضاااافنا الرسيس نميري والسااااودان 
ًا الملك الحسا  وأضافنا أيضا ، وساكانه عمارون مليون نسامة

الثااني في المغرب فمعنى ذلاك إضااااااااااااااافاة عمااااااااااااااري  مليون 
مان مارات وساااااااالطنة عع  خري . وإذا أضاااااااافنا السااااااااعودية واإل

والاااومال وجميع اآلخري  فمعنى هذا أن أكثر م  تسااعي   
 . بالماسة م  العالم العربي يغيدنا ومعنام أننا لسنا مع ولي 

اساااااااااااتطرادي قاله كالم بأيضاااااااااااًا  مثَّلأما األمر الثاني فت
الرسيس السااااااااااااااااادات تعليقاااًا على ايفااااد الرسيس كاااارتر وزير  

:  خارجيته سااااايروس فانس إلى السااااعودية واالردن وجاء فيه
أن هاااذا ال يعني على اإلطالق أنني بااادون موافقاااة  إالَّ   ..

 ما .دع تردد.. وسو  أمضي قع أالسعودية واالردن سأتراجع و 
ن يسامعوا  أالساعوديي  لقد كان مغلمًا بالنسا ة للمساغولي   

م  الااااااديق الذي وقفوا معه الوقفة التي لم يقفوا مثلما م  
وحتى زياارة إسااااااااااااااراسيال، مثال هاذا الاالم  73قعال مناذ حرب 

الاذي قاد يتادرج إلى كالم م  نوا الاالم الاذي قاالاه الرسيس  
الساااااادات بحق الج اسر وليعيا وساااااوريا، فقط ألن هذم الدول 

م  نوا الاالم الذي قاله   رفضاااااااااا  مجاراته في خططه، أو
في حق اإلتحاد السااااااااااوفياتي على ر م ما فعله السااااااااااوفيات 
بمااار عسااكريًا. و ااحيح أن السااعودية ردت على ما قاله 

إلااااااأن الذي  يغيدونه بأن أعلن  موقفًا في الرسيس السااااااادات 
عتعر  ن هااذا الرد يع أ الَّ ، إقاااسمااًا على الل اااقااة الااديعلوماااساااااااااااااايااة

قفًا منه. لانه التحليل الذي يمااااااااكل  تفاق وليس مو تحلياًل لإل 
المادة األساااااااااسااااااااية للموقف الذي ننتظر م  السااااااااعودية أن 

نمااااااااااااااأ حالة م  نوا الحالة تتتخذم. وم  العدهي أنه عندما 
ات  كامة ديفيد  ال يعود يكفي  إتفاقالتي نمااااأت في أعقاب 

عالن تفاقات أو اإلدولة مثل الساااااااااعودية معارضاااااااااة هذم اإل
نما ال تعتعرها   ااايغة نماسية مقعولة للساااالم ، وإنما ال أع  
ممارساااة الضاااغط الذي يحقق  و م  التاااادي كالمًا حادًا بد 

ات  إتفاقولة للسالم ما دام  قررت أن  عالايغة النماسية المق
 كامة ديفيد  ليساا  الااايغة النماسية المقعولة. وإذا تااادت  

تتااادي   السااعودية يتااادي معما كثيرون. أما إذا كان  ل 
 فإن كثيري  ل  يتادوا وسيتظللون بموقفما.

  ناعتقادإ وال نعتقد أن الساعودية ل  تتاادي. ونح  نعني 
على ظرو  موضاااااوعية، وهي أنه إذا كان  اآلن وقعل أن 
يتم التوقيع النماسي بي  مااااار وإسااااراسيل في مملة أقااااااها 

تادي الفإنما ل  تستطيع بعد ذلك   ل  تتادي  ثالثة أإلمر
وأن  ،. وواضاااااااااااااح أن المساااااااااااااألة بات  مساااااااااااااألة وق إطالقاً 

التاااااادي اآلن ممك  ألن الجر  سااااااخ . لا  بعد أن يعرد  
دارة الجر  تفتر الممم ويااااااااااااااا ح التااااااااااااااااادي في نظر اإل

األميركياااة نوعاااًا م  التاااااااااااااااااادي للرسيس كاااارتر والوالياااات 
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المتحدة، وياااا ح التعامل في ضاااوء هذم المعادلة نوعًا م  
 مل الخروج منه.م  الس المأزق الذي ليس

ض إلى وإلى أن تنتقااال السااااااااااااااعودياااة م  موقف المعتر  
موقف التااادي والضااا ط بقساااوة سااي قى الرسيس السااادات 

أناااه يحظى بتاااأيياااد عربي وهو ل  يرتعش م  إلى  مطمئنااااً 
 عتراض وإنما م  التادي.اإل

نأتي اآلن إلى السااااااااااغال اآلخر المتعلق بالرفض العربي  
هذا الرفض. وفي هذا الااااادد أن يفعله  إسااااتطااوما الذي  

ن الرفض إلااااااحذ بعض الماااااايء الممم العربية  إيمك  القول  
 ولوالم لاان حدث نوا م  التساقط.

ن حااادة الرفض العربي ساااااااااااااااااعااادت الرسيس  إوقاااد يقاااال 
 وأنهونتاسة تحركاته،  إختارم ندفاا الذيإلالسااااااااااااادات على ا

م مخطط المتفاه  الكان منذ العداية ماااااممًا على السااااير في 
 يه سواء كان الرفض حادًا أو  ير حاد.عل

غكد أن الرفض كان ساااايلعة دورًا أساااااساااايًا  مولا  م  ال
مناااذ الخطوة األولى في قماااة طرابلس وحتى   لو أناااه لم يعاااد  

الخطوة الجديدة في قمة دمماااااااااااااق مرورًا بالخطوة الثانية في 
 : الرفض الخاسف م  أن يقودم إدخال قمة الج اسر، رفضااي  

تي في أ اااول لععته الساااياساااية إلى  ااايغة  اإلتحاد الساااوفيا
  التحالف مع موساااااااكو وبذلك يفقد حرية الحركة، م   اااااااي  

ويترك المجاال لإلنعكااسااااااااااااااات على إسااااااااااااااتقالليتاه. والرفض 
دا حادياث العماد مع الوالياات المتحادة  با الخااسف م  أن يفقاد و 

ويقطع خطو  إتااااااااااااال م  الااااااااااااعة ترميمما مع االدارة 
 األميركية.

ن الرفض كااان مطااال ااًا منااذ العاادايااة إ أيضااااااااااااااااً وقااد يقااال 
ة على التاتيك، وأنه لو فعل ذلك لاان سااااااااتراتيجيبتغلية اإل
أن ينج  الاثير. وهذا  ااااااحيح لو أن الرافضااااااي   إسااااااتطاا

كانوا متجانساي  لانمم لم يكونوا كذلك، وكان بعضامم أساير  
 ااااراا بي  مماااااعرم الوطنية وماااااالحه السااااياسااااية، بل إن 

 ممت  المماعر.بعض ال عض كان 
وإذا جاااااز القول فااااإن الرفض العربي كااااان يفتقااااد إلى 
الخطااة بينمااا الرسيس السااااااااااااااااادات كااان يتحرك وفق خطااة.  
و ااااحيح أن خطة الرسيس السااااادات كان  أقل تعقيدًا ألنما 

ن الرفض العربي أ  الَّ إخطة الرا ة في مااااالحة إساااراسيل، 
  طابإسااتق ًا بالتحرك وفق خطة تقوم على أساااس كان مطال  

ق أبوابمم في عقر دارهم بداًل م  انتظارهم  ر  الاامتي  أو ط  
كااان  ير  اإلنتظااارن أ  يقتنعون بمنطق الرفض. ولقااد تعيَّ 

ات  كااماة  إتفااقا مجاد ألن الااااااااااااااااامتي  ماا زالوا، حتى بعاد 
 ية م  منطق أهل الرفض.مديفيد ، يوجسون بعض الخ

وفي غياب هذا الحوار نماااط الرسيس الساااادات وفعل ما 

ن اللقاااء الااذي تم في قاااعاادة المفرق الجويااة أريااد. ونعتقااد ي
االردنية بي  الملك حسااااااااااي  والعقيد معمر القذافي وياساااااااااار 

ات  إتفااقا عرفاات كاان ساااااااااااااايعادو مجادياًا أكثر لو أناه تم قعال 
 كااااااماااااة ديفياااااد  بوقااااا  طويااااال وليس نتيجاااااة اعالن تلاااااك 

ن حوارًا بي  اهاال الرفض وعرب أاإلتفاااقااات. كااذلااك نعتقااد 
كان سااااااااايقود إلى وقفة الماضاااااااااية ة في األإلااااااااامر الساااااااااعودي

 ممتركة افضل في الوق  الحاضر.
ن يحادث  أ... ومع ذلاك ماا زالا  الفر ااااااااااااااة متااحاة قعال 

 التوقيع النماسي بي  السادات وبيغ .
 ضي األمر.وإذا حدث التوقيع يكون قد قع 

 1978 (تشرين األول) أكتوبر 7 - ". باريسالمستقبلمجلة "

     

 إلى محمو  رياض كال  
لسااااااااااااااياد محمود ريااض األمي  ل ال يكون  ال نادري لمااذا

 الاعاااااااام لالاجااااااااماعاااااااة الاعارباياااااااة رأي فاي الاااااااذي حااااااادث فاي 
 كااماة ديفياد ؟ وال نادري لمااذا ال يلجاأ إلى ميثااق الجاامعاة 

 التي يتولى أمانتما ويحدد الرأي في ضوء هذا الميثاق.
ار ر أن يقولاه عنادماا ز ومثال هاذا الرأي كاان م  المنتظ  

الرسيس الساااادات إساااراسيل. ومع ذلك لم يقله ورا  يعمل م  
أجل تحقيق تضااااام  عربي. وبعدالذي تم في  كامة ديفيد   

مااا زلنااا   مااا زلنااا ننتظر أن يقول محمود رياااض ذلااك الرأي.
ننتظر أن يقول الرأي القاااانوني على األقااال في هاااذم اإلتفااااقاااات.  

لقماااة الاثير مماااا  وفي ميثااااق الجاااامعاااة العربياااة وقرارات مغتمر ا 
 يمكنه اإلستناد إليه. 
إلى أن األمي  العام ال يقول الرأي    اإلطمئنان ونح  في  اية  

المطلوب ليس ألنه مااااااري، ففي مواقفه ما يغكد  ااااادق حساااااه  
القومي والوطني والعروبي، وإنماا ال يقول الرأي ألناه ال يادري ماا  

الذي  الذي يجة أن يقوله، وألنه عندما يري الوضاااااع اإلنقساااااامي  
يءيماااااااااااااه العالم العربي ال يعود م  السااااااااااااامل عليه أن يحدد ذلك  

 الرأي. 
ل الحيثية المقعولة. وم  أجل ذلك نتمنى  ولا  ذلك ال يمااااااااااك   

عليه إحترامًا منا لدورم ولمواقفه ولاااااااااااادق وطنيته أن يترك للدول  
وأن يوجه رساااالة يوضاااح فيما جوهر األسااا اب،  ،  العربية جامعتما 

 د تفا يل األس اب الموج ة للترك. الاعة سر  إذا كان م   
وإنما بدأ منذ اليوم  ،  ليمااااااغل وظيفة   ت  أ إن محمود رياض لم ي 

األول لتساااالمه مناااااة أمانة الجامعة، ي ماااار بأحالم قومية، وبدأ  
يعمال م  أجال جاامعاة جاديادة بكال معنى الالماة. وهو لاذلاك أحاا   
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عربي متمي     نفسه بالخعراء والمستماري  المتمي ي . ولم يعق عقل 
سااااااتعان به محمود رياض ووضااااااعه إلى جان ه. وبدأت هذم  إ و   الَّ إ 

د العقول   إ طدم    تجام الدراسات العلمية التي تفيد. ولا  هذا اإل   تعع 
السااياسااي    تجام بواقع سااياسااي حاد وبحروب عربية وبتحول في اإل 

 تجام إسراسيل. 
وجااااءت فترة بااادت فيماااا الااادول العربياااة وكاااأنماااا ترياااد إنمااااء  

. وهناالاك م  لاه  بنود ميثااقماا معاة العربياة. فاال عض ال يحترم  الجاا 
د إلااأن  طموحات في إزالتما بحيث يااا ح الطريق مممدًا أمام ت ايع 

الرابطااة اإلساااااااااااااالميااة، وهناااك  خرون إعتعروا أن الجااامعااة دون  
مساتوي التفاعل الثوري المطلوب. وهغالء يطالعون اآلن بنقل مقر  

ل اإلعترا   الرسيس السااااااااادات ت ادع الجامعة م  القاهرة بعدما قرر  
 مع إسراسيل. 

ر  حترماه ونقاد   ن هال في هاذا الجو يمك  أن يعمال إلاااااااااااااخص  
 جاااااماااااودم و ااااااااااااااااااادق وطاااااناااااياااااتاااااااه ومااااافاااااماااااومااااااه لااااالاااااتاااااعاااااااون  

 العربي؟ 
م  المغكاااد أن الجاااامعاااة التي ينجح في تطويرهاااا وتع ي هاااا  
إلااااااااخص مثل محمود رياض ليساااااااا  هي الجامعة الحالية. وهو  

ل. وألنه ليس    يمث   م رة مماثلة ل لاي يسااااتمر يجة أن يكون  ااااو 
كاااذلاااك، وال يمك  أن يكون كاااذلاااك، نطاااال اااه باااأن يترك الجاااامعاااة  
ألهلماا ويحاافظ على بريقاه ومااضاااااااااااااياه ومواقفاه التي عرفنااهاا مناه  

 أكثر م  مرة وكلما مواقف تدعو إلى اإلعت از. 
 1978( تشرين األول) أكتوبر 7 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 العائدن بومديْ 
  عنااادماااا  قلقناااا على الرسيس هواري بومااادي  كاااان رماااا بقاااد  

نا  ر نفساااااه إلاااااعر  بالقد  ، ه إلى موساااااكو ألسااااا اب  اااااحيةتوجَّ 
بعااااادماااااا عااااااد الرسيس   اإلطمئناااااانرتياااااا  و باااااالاثير م  اإل

 الج اسري إلى بالدم.
وقلقنااا لااه مااا يعررم. ذلااك أن األوضاااااااااااااااااا الراهنااة التي 

ناميكية بومدي  وعنادم  مة العربية محتاجة إلى ديتءيمااما األ
 النضالي والقومي.

ة أن نتسااااءل بعد   ولعله م  الضاااروري في هذم المناسااا 
:   في موسااكومدي  بو هذا الضااجية الذي رافق وجود الرسيس 

ومااادي  إنساااااااااااااااااناااًا م  لحم ودم ويمك  أن يرقاااد في بأليس 
ثم، أليسا  له حقوق المواط  العادي، في أن يمتم   السارير؟

 م  دون أي ضجية وتامنات؟و  ةته إذا هو تعحبا
رهق الرجاال بمااا فيااه الافااايااة. وكاااناا  الساااااااااااااانتااان  لقااد أع 

ا وبماااا حفلتاااا باااه م  أحاااداث مااا المااااضاااااااااااااايتاااان في حاااد ذاتم
ناا جوالت ر  م  المرض. ولو تاذكَّ  ومحااوالت حاااااااااااااااار نوعااً 

واسااااااااااتق االته ومعاناته والتمجمات التي كان  كأنما   بومدي  
جم  إلى إلااخاااه م  الذي  لوالم لما الساامام الحادة التي وع 

ناا كال ذلاك ر  نناا لو تاذكَّ إكاان إلااااااااااااااعاة الج اسر وقف معمم.. 
ناا أن مرض الساااااااااااااانتي  كاان يسااااااااااااااتوجاة العالج في قتنع  إل

 الخارج.
أما لماذا في اإلتحاد السااااوفياتي وليس في أي عا اااامة  

  عوا ااااام الغرب فلتفادي تحويل المساااااألة إلى مظاهرات  م
 عالمية يتسلى بما اآلخرون.إ 

في   بومادي  بقااء  حاالونح  متاأكادون م  أناه كاان في 
  يعالجه، لاان معنى ذلك ابقاؤم في سااااااااااااتقدام م  إالج اسر، و 

داسرة المعاناة الم اإلارة. وم  المغكد أنه كان سايقطع العالج 
أو يسااااااتقعل.   الواحد لاي يتماااااااور  مرة وربما مرات في اليوم

مكابر بالنساااااااااا ة إلى  -على حد ما نعرفه -بومدي  فالرسيس 
بأن الظرو   تنعقمساااااااااااألة المرض، بمعنى أنه يرفض أن ي

أحيااناًا الخلود إلى الراحاة. ولاذا كثيرًا ماا   ةالاااااااااااااااحياة تتطلا 
ض أن فتر  بلغناا أناه كاان ياأتي إلى مكت اه في الوقا  الاذي يع 

ممماات تسااااااااااااااتادعي التنقال بويقوم ، يرميكون راقادًا في ساااااااااااااار 
بالطاسرات في وق  تضااااااااغط الظرو  الاااااااااحية إلى درجة 

 تتطلة منه أن يسترخي بعض الميء في من له.
لمنا جدًا أن ينساااااااااااااى الذي  للج اسر عليمم الاثير،   ولقد 

لمون انفساااااااامم في عملية لمم ويع  بومدي  كل ما فعله الرسيس 
في األمر ما هو د لعالجه و ااااااحته متمني  أن يكون ر اااااا  

رهاق الاااااااااااااااحي. وفي الوق  نفسااااااااااااااه يوزعون  إلأكثر م  ا
ع  احي دقيق يجتازم ذلك إلااعات التي تتحدث ع  وضا  اإل

نحناااااء أمااااام المرض ض اإلالعنيااااد في نضاااااااااااااااااالااااه وفي رف  
 رهاق.واإل

معاااااااافى أمر ي عاااااااث على  بومااااااادي  ن عودة الرسيس إ
ه وأمااما ، . فاالمرحلاة تحتااج إلى الاثير م  جمادماإلطمئناان

 داخليًا وعربيًا وخارجيًا الاثير لاي ينج م.
سااااتراحة والعالج مسااااألة  قى أنه أراد أن تاون فترة اإل وي

حتى   له تخاااااااااه وليساااااااا  مادة للتساااااااالية. ولانمم لم يتركوا
 أبسط الحقوق.

ي قى أيضاااًا أن الضاااجية الذي رافق ذهابه إلى موساااكو 
ذلاك أن أهم ماا ، الماااااااااااااايءبعض وخالل فترة المعاالجاة أفااد 

في الااااااورة األخيرة له في موساااااكو قعل أن يساااااتقل الطاسرة  
إلى الج اسر هو أناااه كاااان يعتساااااااااااااام. وال نااادري إذا كاااانااا   

حساااااس بالراحة بعد اإلرهاق الاثير، أم إلاالبتسااااامة نتيجة ا
مااااار حول أسااااااب الغياب امة رد الفعل لما قيل ونع سااااا ابتانما 
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يومًا في موسااااااكو. الممم انما ابتسااااااامة.    45الذي إسااااااتغرق 
 يعتسم. بومدي  والممم أن الرسيس 

  حقه  إنساااان م  لحم ودم. م   بومدي  ن هواري إوتارارًا 
  حقه أن يرتا  بعدما اتء ه الذي  أن يمرض، ويتعالة. وم  

ماااااااااادة، وم  أجل أن يسااااااااااتأنف  وقف معمم في ساااااااااااعات ال
 نميطًا مرحلة النضال الطويل.

 1978( تشرين الثاني) نوفمبر 25 - مجلة "المستقبل". باريس

     

  للة الىعث الواحد 
جاء كالم األسااااااااااتاذ ميمااااااااااال عفلق الذي قاله في بغداد  
أمام أعضاااااااااء الدورة الثامنة عماااااااارة اإلعتيادية في مدرسااااااااة  

 1978نوفمعر /تمااااااري  الثاني 62اإلعداد الح بي يوم األحد  
يع ز كالمًا كنا ساااااااااامعنام حول موقف مغسااااااااااس ال عث م  
دًا بحيث ال يعود جاس ًا القول:  مسااااااااااااااعي عودة الح ب موحَّ

 - ال عث السااوري وال عث العراقي. وإسااتطرادًا ال يعود جاس اً 
القول: ال عث الساوري في لعنان وال عث  -على ساعيل المثال

 العراقي في لعنان إلى  خرم... وإنما ال عث فقط.
مما قاله األسااتاذ عفلق في المناساا ة الح بية التي أإلاارنا  
اليماااااا:  إن أروا ماااااا ت حقَّق في الظر  األخير كرد على 
التحدي اإلستعماري الاميوني هو هذا اللقاء التاريخي بي   
سااااااااااااااورياا والعراق. إن لقااء سااااااااااااااورياا والعراق ليس لقااءًا بي  

الجمااهير  قطري ، إنماا هو لقااء األماة العربياة باذاتماا. لقااء
العربية بنفساما وبروحما النضاالية، بأملما في المساتقعل. إننا  
دخلناااااا ودخلااااا  الجمااااااهير العربياااااة في الوط  الاعير في 
مرحلة اساااااااااااترداد الثقة بالنفس واإلسااااااااااات ماااااااااااار بالمساااااااااااتقعل  

 والتاميم على موا لة الافا  بمعور بالقوة ال مثيل له .
فيااذي جاااءت ولاي يعطي هااذا المفموم المااذهعي بعاادم التن 

ام حساي  في اليوم نفساه خالل جلساة عقدها مجلس  كلمة  ادَّ
ام   التخطيط تمااااك  ل سااااندًا لاالم األسااااتاذ عفلق. ومما قاله  اااادَّ
حساااااااااااااي :  إن عالقتنااا الجااديادة مع ساااااااااااااورياا ين غي أن تاون  
وحدوية. فمي ليسااااا  عالقة حسااااا  جوار ألن ساااااوريا ليسااااا  

األرضااااااااااااايااة للعماال  قعطرًا أجنعيااًا. لااذلااك إن المطلوب هو بناااء 
الوحدوي باااورة سااريعة ودقيقة وليساا  متساارعة، وب م  ثوري  

 وليس ب م  تقليدي . 
وما سامعنام بالتواتر حول موقف األساتاذ عفلق يتلخص  
في أن مغساااااااس ال عث يعتعر أن وحدة بي  ساااااااوريا والعراق 
تتم في المرحلاة الراهناة باالاذات هي إنجااز عمرم. ولعلاه م  

حاادي المرات ال يغيااد أي محاااولااة هااذا المنطلق وقف في إ
قاساية تساتمد  ضار ب الدور الساوري في لعنان متجاوزًا في 
ذلك كل الظرو  الساااااااااااااابقة متاااااااااااااارفًا بعقلية واعية وليس 

 بعقلية الثأر واإلنتقام.
ام حساااي  اللذان قيال   وكالم األساااتاذ عفلق ثم كالم  ااادَّ
قعل أيام م  لقاء دمماااق بي  الرسيساااي  حافظ األساااد وأحمد 
حسااااااا  ال كر يماااااااك  الن مدخاًل إلى بضاااااااع مالحظات حول 

العراقية نسااااااااااااااجلما على النحو   - سااااااااااااااوريامحاولة التوحد ال
 اآلتي:

العراقية    - ةساوري: إن مرحلة الت اعد الالمالحظة اوللى
بي  أهل ال عث الواحد لم تا  متأ اااالة. أو على األقل، إن 
ه اإلتمااااامااااات  العااااداوة لم تا  في مسااااااااااااااتوي مااااا عكسااااااااااااااتاااا 

ممارساااات. ويعدو أن  اااحوة أهل ال عث الواحد بقي  في وال
مناأي ع  اإلتمااماات بادليال أنماا عنادماا حادثا  ظمر كم أنماا 
ليسااا  مااااابة بسااامام اإلتمامات والممارساااات التي أعطلق   
على مدي سااااانوات. وسااااايعذكر تاريخيًا للرسيس حافظ األساااااد 

ة ل العالقات م  خانة اإلنمياار إلى الخاانأنه الم اادر إلى نقا  
 النقيض.

: م  الواضاااااااااااااح أن الجاانعي   الساااااااااااااوري  المالحظةة الثةانيةة 
لو لم  والعراقي  ثرا الم اإلااارة بحلحلة المسااااسل الساااياساااية. وهما 

يفعال ذلك لما كان لقمة بغداد أن تنعقد. وم  هنا إن تاااااااميم  
الجااانعي   على التفاااهم باادا كمااا لو أنااه الجواب على الساااااااااااااغال  

ة ال تتفاهم مع العراق ال عثي،  الاعير: ما دام  سااااااااااااوريا ال عثي 
 فأي نتاسة يمك  توقُّعما م  مغتمر القمة؟ 

ومعنى ذلاك إناه ال باد م  حادوث تفااهم سااااااااااااااريع. لا  
الساااااارعة التي تم التفاهم بما عكساااااا  انط اعًا بأن الجانعي  
متمااوقان لمثل هذا التفاهم ومتأه ان له، وأن كاًل منمما في 

منممااا تواق إلى أن  إنتظااار خطوة م  اآلخر. باال إن كالً 
 يكون ال اديء بالخطوة.

ولو أن التفاااااهم كااااان فقط م  أجاااال أن تنعقااااد القمااااة 
ويظمر ال عااث ولو تمي ااًا أمااام اآلخري  بااأنااه يطااالااة بوحاادة  
الااااااااف العربي وهو ليس منقسااااااامًا، وبالاااااااامود وهو ليس  
اااااًا م  كثرة مااااا أرهق نفسااااااااااااااااااه وأرهق اآلخري  معااااه  منم 

اهم كان مجرد مظمر لما كان له بالمالساااانات... لو أن التف
 أن يتم.

وفي األحاديث والماااااااااارحات التي ساااااااا ق  لقاء ال عث 
بقطعياه في بغاداد قعال القماة العربياة في األحاادياث التي تلا   

في التوحااد جاااء نتيجااة قناااعااات و ذلااك مااا يغكااد أن ال حااث 
بااالاادرجااة األولى. ومع أن مرحلااة مااا قعاال القناااعااات لم تا  

ياة، إالَّ أن الممم أن ال حاث في التوحاد لم معررة ماا فياه الافاا
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وعة م  كتاب ال عث وإنما  ااافحة تح   ن  يععتعر  ااافحة م
بعض أسااااااااااااااطرهااااا الاثير م  الخطو  والاثير الاثير م  

 عالمات اإلستفمام والتعجة.
: نح  نفمم لمااذا  ثر الجاان اان ال حاث  المالحظةة الثةالثةة

ح بية. في المساااااسل السااااياسااااية قعل الخوض في المساااااسل ال
فالمساااااألة الساااااياساااااية بي  أهل ال عث الواحد ليسااااا  بالتعقيد  
الذي هي عليه المسااسل الح بية. لاننا في الوق  نفساه نري  
في قول األساااااااااااااتاذ ميماااااااااااااال عفلق  إن اللقاء التاريخي بي   
سااااااااااااااورياا والعراق ليس لقااءًا بي  قعطري  إنماا هو لقااء األماة 

ير الح ب وأساااااااااااااتاذم  العربية بذاتما  كما لو أنه فتوي م  كع
وفيلسااوفه. بل إنه أكثر م  فتوي. إنما تو ااية، أو و ااية.  
فالفتوي تجي  أو تحر  م، أما كالم األسااااااااااتاذ عفلق فيعدو كما 
لو أنه و اااااااية تذك  رنا بو اااااااية ذلك األب الذي جمع اوالدم 
وطلاااة م  كااال واحاااد منمم أن ياااأتي بعود م  القاااااااااااااااااة 

وي العود الواحااد وماااارس أمااااممم اإلخت اااار الاااذي أفاااادهم: ل
فإناساار، لانه عندما جمع العيدان كلما إسااتعاااى على أي 

رها.  منمم كس 
ولعل قناعات األسااااتاذ عفلق التي يعع  ر عنما بالاالم الذي  
قرأنام وبالاالم الذي سامعنام بالتواتر، تنطلق م  هلع إساتعد به  
م  في األإلااااااامر األخيرة عندما إرتسااااااام  أمامه وبماااااااكل مجساااااااَّ

 عث، وكيف أن النضاااااااااااال م  أجل مد رقعته   اااااااااااورة واقع ال 
ل إلى عملية تدمير م  جانة أهله بأنفسمم.   تحوَّ

وفي رأينا إن القناعات تنطلق أيضااااااااًا م  خو  حقيقي  
يااااال إلى درجة الماجس م  أن ينقضااااي العمر وال يماااامد 

س ال عااث، التوحاد، وباذلاك يفقااد ال عااث مع مرور  م  أسااااااااااااااَّ 
 ال م  منطقيته.

 اااااااااااااحيح أن الحوار بي  أهاال ال عااث  : المالحظةة الرابعةة 
الواحاااد، أي بي  ال عاااث على ضااااااااااااافاااا  بردي وال عاااث على  
ضاااااااافا  دجلة والفرات، يتم بعيدًا ع  التساااااااارا.. وهذا مظمر 

  حي، لا  الت اطغ ربما يعفقد المحاولة عافيتما. 
ويعادو أن ماا يعتعرم ال عض ت ااطغًا يرام ال عثي المساااااااااااااتنير  

قاب انتماء جلساااات الحوار  طارق ع ي  الذي سااائل مرة في أع 
على مسااااااااتوي القمة بي  بعث سااااااااوريا وبعث العراق: هل أنتم 
جادون في الوحدة. فأجاب بء ارة تقطع الطريق على م يد م   

 األسئلة: جادون بدليل أننا لم نعل . 
ام  وفي إطار التسااارا وعدم التسااارا تساااتوقفنا ع ارة  ااادَّ

عمل حسااااااااي :  إن المطلوب بناء األرضااااااااية األساااااااااسااااااااية لل
الوحدوي باااااورة سااااريعة ودقيقة. وليساااا  متساااارعة، وب م  
ثوري وليس ب م  تقلياادي . كااذلااك يسااااااااااااااتوقفنااا رأيااه في أن 

  جوار وإنما سااااا  المطلوب ليس وفاقًا بعثيًا وليس عالقات حع 

 عالقات وحدوية.
: قعل إتفاق سااااااااااوريا والعراق على المالحظة الخامسةةةةةةةة

يماااااااااك  ل الحلقة األكثر حدة    التفاهم كان عدم تفاهم الجانعي  
في مساااااالساااااال اإلنميار العربي. وجاء اإلتفاق يضااااااي  ق داسرة  
هااذم الحلقااة، ثم جاااءت بعااد ذلااك القمااة العربيااة في بغااداد 
لوقف اإلنميار عند حدم. ولا  ذلك ال يكفي وال بد م  بدء 

 -ةسوريمحاولة للاعود إلى فوق. وم  هنا إن المسغولية ال
ناا أن عادم العراقياة كعيرة جادًا.  بال إنناا ال ن اال  إذا افترضاااااااااااااا 

أن يوا ااااااااااااااال   في محااولاة الاااااااااااااااعود إلى فوق معناام العادء
 اإلنميار إلى القاا.

م  اااورة أكثر وضاااوحًا لقلنا: إن اإل  نميار إذا  وإذا جاز رسااا 
ضااااااااااع  في   حدث ساااااااااايجر  في طريقه تلك الم اديء التي وع

 األ ل م  أجل نموض حقيقي لألمة. 
الضااروري األخذ في اإلعت ار : م  المالحظة السةا سةة

ي  الواليات المتحدة واإلتحاد السااااااوفياتي، يعر أن الدولتي  الاع 
فضاااااااااًل ع  إسااااااااراسيل، ال تريدان والدة دولة ال عث الاعري.  
ولاال دولاة أساااااااااااااا اابماا وحيثياات رف ضااااااااااااااماا لمثال هاذا األمر، 
خاااو ااًا أن والدة مثل هذم الدولة سااتقلة مي ان القوي في 

مجاد جعمة عدم اإلنحياز، فضااااااااًلع  المنطقة، وسااااااات عث أ
ل ما أو حربًا إلسااراسيل سااتساالك مساالك  أن مواجمة إسااراسيل ساا 
الحساااااااام. فالعراق أ اااااااا ح  نيًا أو باألحري تجاوز مخاو  
الفقر وتلااك نقطااة تعطيااه الم ياد م  اإلسااااااااااااااتقالليااة. وجيش  
العراق لم يعساااتنفد بعد. وبالنسااا ة إلى ساااوريا، فإنما  ااامدت 

إسااااااااااااااقااااطماااا وإدخاااالماااا إلى الفا،  في وجاااه كااال محااااوالت
وحافظ  على إساتقاللية في تحرُّكما، فضااًل ع  أن جيماما  
على ر م محاااااولااااة إنماااااك بعض عنااااا اااااااااااااارم في الجعمااااة 

 اللعنانية، ما زال الجيش الذي يععد لدور أكعر.
وم  هنا إن سوريا والعراق على درجة عالية م  التن ه،  

اااااااااااااال عام كما ح -كي ال تحدث وحدة ينميما في لحظات
إسااااااتنادًا  ضااااااابط هجانة ومجموعة ضاااااا ا  تحركوا   -1958

فعوا ليضربوا المحاولة الوحدوية المتقدمة بي  إلى وه   م، أو دع
 مار وسوريا.

 وفااي هاااااااذا اإلطاااااااار ال باااااااد ماا  كاالااماااااااة: إن الااقااوي 
العظمى ليسااااااا  تلك االساااااااطورة أو تلك القوة التي ال يعمك  

رهاااا. ولعلناااا نتاااذكر كيف  راد ربااااهم  جنود وأف إسااااااااااااااتطاااااقم 
  هوإلي منه  و  جياب  أن يم وا الدولة األعظم أميركا.

إن هنااالااك عواماال داخليااة والاثير م  األماااني التي ال 
قاااادرة للاااادول العظمى على مواجمتمااااا. والوحاااادة هي أعظم 
األماني العربية، كان  وما زال ، ليسااااااااا  لساااااااااوريا والعراق 

لخلية. وحادهماا، وإنماا في كال بقعاة عربياة م  المحيط إلى ا
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نا العيان الذي يعل  قيام دولة الوحدة  وسااايتعي  ذلك إذا سااامع 
بي  سااوريا والعراق. إن سااماعنا هذا العيان ساايعني أن عقدة  

 اإلنفاال ل  تعود ذلك الاابوس في النفوس العربية.
 1978( كانون األول) ديسمبر 9 - مجلة "المستقبل". باريس
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 الم هج لاوسلوة 
. فلقاد  بومادي  هواري  كثيراً  العربياة القضااااااااااااااياةد سااااااااااااااتفتقا 

ل م  اجلمااا ماااال اعطاااهااا فوق القاادرة على العطاااء، وتحمااَّ 
 له.طاقة ألحد على تحمُّ 

للقضاااااااية   بومدي  وليس م  الضاااااااروري تعداد ما أعطام 
 .   م  العطااء هو دون ماا لم ول  يعل  العربياة، لا  المعل  

الممم انه كان يعطي في الوق  المناساااة، بل وفي اللحظة 
التي يمااااااااااااااكاال العطاااء فيمااا انقاااذًا لموقف أو وقفااًا  الحرجااة
 لتدهور.

لاه  تعااداد ماا تحمَّ أيضاااااااااااااااًا كاذلاك ليس م  الضااااااااااااااروري 
ن هذا المناضااااااااال النموذجي في إلاااااااااجاعته أ. الممم  ومدي  ب

ل في كعرياء وبذلك حافظ على مساااالاية كم يعدو العالم تحمَّ 
 العربي في أإلد الحاجة إليما.

ل بالنيابة ع  ساااااااام الج اسر، وتحمَّ إب بومدي  ولقد اعطى 
لاااه... الج اسر الااادور والمنمة والماااااااااااااااير الج اسر ماااا تحمَّ 

 والعروبة.
ل عليماا هي المعوَّ  بومادي  ج اسر هواري . الج اسر.وهاذم 

الاثير م  أجل أن تتقي القضاااية العربية الم يد م  التعثر. 
ًا. والج اسر يالج اسر التي  مدت إلى النماية قوميًا وفلسطين

ما الثوري يدخالن في  حاري  إعتدالالتي لم تجعل توازنما و 
ا لماااا فال يتم  التي إختاااارت أن ت قى ثورتمااا  التياااه. والج اسر

 حتذي بما.. أي ت قى الثورة التي يع .تاديرها لخخري 
ن يكون المساااااااااااااغولون الج اسريون بعقلية  أوم  الطعيعي 

العاااامااال م  أجااال إسااااااااااااااتمرار خط، ليس بعقلياااة الوارث أو 
يخططون اآلن إلعتماد أساااااالوب متمي  في إدارة ، المتربص

ور  م  الطعيعي مثاًل أن يحادث تعاديال في الادساااااااااااااات. العالد
دسااااااااااااتوري   م يكون فيما هنالك رسيسا  يقود إلى  اااااااااااايغة حع 

ورسيس وزراء قوي مسااااااااغول أمام العرلمان. م  الطعيعي أن 
يحادث ذلاك، وقاد يحادث، وهو أمر يخص الج اسريي ، إنماا 
يممنا أمر أسااااااااااااااساااااااااااااي وهو أن ي قى تعاطي ج اسر ما بعد  

.  بومادي  القضااااااااااااااياة العربياة مثال تعااطي ج اسر  مع بومادي  
زل الج اسر ع  اقلق احدًا م  دون أن تتنال يع   الذي التعاطي
  عضما قدسية الم اديء.لقضايا 

كاان  بومادي  ن التاأثير العربي والادولي واألفريقي لوفااء إ
إلااااااااااااااماًل. وهو في أي حال ليس ذلك التأثير الذي ساااااااااااااع ه  

حترام ظرو  المرض، وال العالقااة المااااااااااااااخااااااااااااااايااة، وال اإل
وإنماااا هو تاااأثير على بمماااا،  ىوالتمياااة اللاااذان كاااان يحظ 

هااذا  إسااااااااااااااتمرارمنمة في التعاااماال مع اآلخري . ولعاال في 
ن يخفف م  وطأة التأثير. وهذا ما أالمنمة ما م  إلااااااااااااأنه 

ذي ، ساااااااااااااايحكمون  لااا ن يحااادث ويحققاااه الاااذي، أو اأنتمنى 
يكون هناااااالاااااك افتقااااااد لمواري . أي .بومااااادي  الج اسر بعاااااد 

 النمة واألسلوب. بومدي  
ناا وعر  العاالم كلاه الج اسر على عرف  وت قى كلماة، لقاد 

. وبعد الذي اً نعمار بما كعير انما بلد المليون إلااميد. وكان اإل
ف الج اسر يماه، ليس م االغاة تعر ا  خالل فترة حع  بومادي  فعلاه 
 .بومدي  لد المليون إلميد.. وهواري ببأنما 
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 ا ال  جر  ة السا ات لماذ
لم يحدث م  قعل أن بدأ رسيس وزراء جديد في مااااااااار  
نماااااطه بمساااااسل خارجية كما يحدث مع الدكتور ماااااطفى  

  بخليل. فمو منذ أن أعسااااند إليه مناااااة رسيس الوزراء يمتم 
  الجعمة الداخلية .

وليس السااااااااااااااعاة، كماا يعادو للوهلاة األولى، هو أناه ليس  
وأناه في إنتظاار تعيي  وزير  هنااك وزير خاارجياة أ اااااااااااااايال 

خارجية، يتولى رسيس الوزراء إلااااااخااااااايًا إهتمامات  الجعمة 
الخارجية . إن ذلك م  األساااااااا اب الوجيمة والرسيسااااااااية لانه 
ليس الساعة األسااساي. أما الساعة األسااساي والموجة لمثل 
هااذا اإلهتمااام الااذي يعاادو خروجااًا على المااألو  فمو إقتناااا 

ية المعادلة الجديدة للحكم الدكتور ماااااطفى خليل بحساااااساااا 
في مااااااااااااااار، والقاااسمااة على أنااه م  أجاال أن تاون هنااالااك 

ع يحمي  ع خارجي معقن  أوضااا داخلية مساتقرة ال بد م  وضا  
هذم األوضاااااااااااااااا. وفي السااااااااااااااابق كان  المعادلة تقوم على 

ع خارجي أفضال ال أسااس أنه م   أجل الحااول على وضا  
 ع داخلي ممجع ومستقر.بد م  وض  

م الدكتور مااااااااااطفى خليل منااااااااااة رساساااااااااة  لقد تسااااااااالَّ 
الحكومة في ظرو  بالغة التعقيد. والوضااااااااااااع الداخلي جيد 
نسااااااعيًا وهناك تماسااااااك سااااااع ه التحرك الخارجي الذي قام به  
الرسيس الساااااااااااااااادات. وبعادماا حادثا  ثغرات في هاذا التحرك 
بات م  الطعيعي التخو  على تماسك الجعمة الداخلية، ثم 

حجم المأزق نتيجة عناد إساااااااااااااراسيل   زاد التخو  بعدما ت ايد
وممارساااة الواليات المتحدة ضاااغطما على ماااار فقط ونمو 
قناعات لدي الرسيس الساااادات بأن الحل الذي يرضاااي  ير 
وارد ألن الواليات المتحدة ال تمارس ما ظ  أنما ساااتمارساااه  

 نتيجة تجاوباته المت ايدة.
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وم  أجل ذلك وجد الدكتور مااااااااااطفى خليل أنه إذا لم 
حسااااااا  الوضاااااااع الخارجي بعض المااااااايء فإن كل خططه  يت

على  اااعيد الجعمة الداخلية ساااتتأثر إلااايئًا فمااايئًا. وهو م  
على و أجل ذلك تحرَّك ليكمل ما كان الرسيس الساادات بدأم. 

كاااااه لم يحقق بعاااااد نتااااااسة ملموسااااااااااااااااااة إالَّ أن  ر م أن ت حرُّ
المواطني  ما زالوا مستعدي  لإلنتظار على ما يعدو. والدليل 

ى ذلك قرارات زيادة أسااااااعار بعض الساااااالع. فقد رفضاااااا   عل
الحكومة األسااااااعار ولم تحدث أية ردود فعل إلااااااععية. وعدم 
حدوث ردود الفعل التي إفترض ال عض أنما ساتاون إلاعيمة  

 19و 18  بفي األحاداث المعروفاة تمثَّلا   بردود الفعال التي
يناير  يعود إلى معالجة ل  قة لنماااار القرارات م  جمة، وإلى 
اإلساااااااتعداد م  جانة الناس للمساااااااايرة على أسااااااااس أن ما 
سااايأتي يه النظام م  مكاساااة التساااوية سااايعوضااامم الاثير، 
وساااااايعوضاااااامم في الدرجة األولى المساااااااعدات العربية التي 
حعج ة بعضاااما والتي ساااتعحجة نماسيًا في حال إقدام الرسيس  
السادات على قرارات نماسية. ويقودنا هذا كله إلى القول إنه 
م  المغسااااااااااااااف جاادًا أن تاون هنااالااك قناااعااة واحاادة متوافرة 
بالنسا ة إلى النظام المااري وتقوم على أسااس أن الواليات 
المتحدة سااااتحقق لمذا النظام التسااااوية التي يسااااتطيع أن يرد  

 بما على اآلخري  بالقول إنما التسوية الماملة.
إن الرسيس الساااااااااااااادات ما زال على ما يقول به وهو أنه  

لمًا بأن هنالك م  ل  يعقد   ااااااااالحًا منفردًا مع إساااااااااراسيل، ع 
يري أن هذا الااااااااااااالح تم بمجرد أن زار الرسيس السااااااااااااادات 
إسااااااااااااااراسيااااال وبمجرد أن رد لاااااه منااااااحيم بيغ  ال ياااااارة في 
اإلساااااااماعيلية. وما دام الرسيس كارتر في أإلاااااااد الحاجة إلى 
إنجاز التوقيع على أسااااااس أن ذلك سااااايماااااك  ل بالنسااااا ة إليه 

يخوض بما معركة التجديد وم  دونما قد ورقة سااااااااااياسااااااااااية 
يسااااتحيل التجديد أو تاون الوالية الثانية له بعيدة جدًا... ما 
دام األمر كذلك فإن بإسااتطاعة الرسيس السااادات أن يسااتمر  
على موقفه الحالي أي عدم توقيع الااااااااااالح بالمااااااااااكل الذي 
تريدم إساااااااااراسيل ويحظى برضاااااااااى الواليات المتحدة على أن 

سااااااعق له أن أو اااااادها وأهمما ال اب السااااااوفياتي   يفتح أبواباً 
وال اب العربي. ونعتقد أن ذلك بات ضاااااااااااروريًا في ضاااااااااااوء 
التطورات التي لم يك  هو إلااااااااخااااااااايًا سااااااااعيدًا بحدوثما في 
إيران. ونعتقااااد أنااااه في مثاااال هااااذم الخطوة التي يمك  أن 

قلق بعض الماااااااااااااايء يخطوهاا كمنااور على األقال قاادر أن يع 
ه على أن يخفف الضااغط قلياًل على مل  الرسيس كارتر وساايح  

 مار وي يدم كثيرًا على إسراسيل.
وليس هنااالااك مااا يقلق الرسيس كااارتر في هااذم المرحلااة 
بااالااذات أكثر م  هااذم الخطوة التي تفيااد أيضاااااااااااااااًا في أنمااا 

سااتاون اإلخت ار النماسي لقدرة الرسيس كارتر على إ ضاااب 
 إسراسيل.

ركياة  مااااااااااااااار م  الميمناة األمي إنسااااااااااااااحاابإن مخااو  
أ ااا ح يماااك  ل ورقة في يد الحاكم األميركي تسااااوي إلى حد 
ورقة األ ااااااوات اليمودية. وال ندري لماذا ال يمارس الرسيس  
الساااااااااااااااادات هاذم الورقاة. ولمااذا ال يجر  ب مع رسيس وزراساه  
الدكتور ماااااااااااطفى خليل فيوفدم في جولة عربية وفي زيارة  

عر  ل يماااااااا ساساااااااا إلى موسااااااااكو. إن مثل هذا األمر ل  يحل م
الدكتور ماااااااااطفى خليل أن مااااااااار في حاجة اليما، وإنما 

ع م  إلاااااأنه حل إإلاااااكاالت يعدو أن حلما سااااايقود إلى وضااااا  
 بال  الخطورة.
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 الصحو  المسيحية لالصحو  اإلسالمية
حركة  عندما نقرأ أو نساااااااااااااامع أن األولويات في م اديء 

ف مدها بالنفط  الغضاااااة اإليرانية هي مقاطعة إساااااراسيل ووق  
وإعت ارها عدوة للمساااااااالمي ، ونقرأ ونساااااااامع كيف أن العكس 

العربيااة األولى مااااااااااااااار، نجااد أنفساااااااااااااانااا  ةيحاادث في الاادولاا 
نسااااااتغرب هذم المفارقة، ونجد أنفساااااانا نتساااااااءل: أي موقف 

مك  أن تخوض األمة به حربما ضااااد إسااااراسيل  ي نعظيم كا
 مار ما زال  على م ادسما الفلسطينية.لو أن 

المفارقة  موفي الوق  نفساااه نجد أنفسااانا نتسااااءل: ما هذ
العجي اة: عنادماا كاانا  مااااااااااااااار الفلسااااااااااااااطينياة محتااجاة إلى 

عامل مع تموقف إيراني جيد كان نظام المااااااااااااااام يو ل في ال
إسااراسيل. وبعدما إرتفع  م اديء الثورة في إيران وأ اا ح   

التوجه إبتعدت ماار كثيرًا جدًا، بل  األمعراطورية فلساطينية
 إنما إنقلع  فلسطينيًا.

لقد جاهد العرب قرابة عماااااري  سااااانة م  أجل أن تاون 
و اااًا  اااا الدول اإلساااالمية وخفي هنالك ممااااعر فلساااطينية 

ل نظام  ساااااااااتمر تعامع إر. و في إيران وتركيا، ولا  الجماد تعثَّ 
  ل تركيا مع إساااااااااااراسيل ثغرة مالماااااااااااام مع إساااااااااااراسيل وتعامع 

س  اإلسااااااااااااااالمي، وكرَّ  - الثغرات الاثيرة في الموقف العربي
 ته إسراسيل بأن فلسطي  ال تمم المسلمي .إنط اعًا  ذَّ 

وهاااذا الموقف م  جااااناااة الثااااسري  في إيران قاااد يكون 
 ااااااااااااااحوة متاااأخرة أو قاااد يكون تافيرًا ع  جريماااة التعااااماال 

أنه موقف في  اية  الطويلة بي  إلاااااااام إيران وإساااااااراسيل، إالَّ 
ألهمياااااة. بااااال لعااااال هاااااذا الموقف دون  يرم م  المواقف ا
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 العربية هو الذي يعيد الثقة أو بعضما إلى النفوس العربية.
وليس بالضاارورة أن نمااغل أنفساانا اآلن بالتساااؤل: لماذا 
هذم الااااااااااااحوة الفلساااااااااااطينية في إيران اآلن وماذا وراء هذم  

 الاحوة؟
ر  ود إلى الم يد م  التنظيقإن مثل هذا التسااااااااااااؤل ساااااااااااي

الذي هو مضااااااايعة للوق . فنح  كنا نتمنى تعداًل ط يفًا في 
موقف إلااام إيران لم نحااال عليه. وما دمنا اآلن أمام تيار  
إلاااععي فلساااطيني يساااود إيران فم  الضاااروري إساااتثمار هذا 

 الموقف الجديد.
وفي العاداياة كاان هناالاك الاثير م  التحفظ تجاام حركاة  

ن عر   أضااااااااااااوا الغضااااااااااااة اإليرانية. ولعل المتحفظي  إفتر 
الماااااااااااااام ثاب  كالجعل ال يت ح   وأن حركة الخميني ظاهرة  
ل  تلعث أن تذوب. ونتيجة لمذا اإلفتراض سااااااااااااجل ال عض 
مواقف  ير واضااااااااااااااحة. أما اآلن فنعتقد أن الموقف الوحيد 
الذي ال بد م  تساجيله هو الموقف الواضاح. فالعر  الذي 

تساااااااااااااامح  والياااات المتحااادة ال لظ  ال عض أناااه ثاااابااا  وأن ا
  أن أ ااااااااوات ب ح حته وال حتى بم م، إضااااااااطرب. وقد تعيَّ 

المظلومي  أقوي بكثير م  فعاااااالياااااات الطااااااسرات حتى لو 
 . فانتوم كان  م  نوا 

ر ما تاون هنالك وقفة عربية مع حركة الغضاااااااااااااة وبقد  
ر نفسااااااااااه يمك  تفادي حالة األسااااااااااف التي اإليرانية... بالقد  

كة. وعدم محا رة هذم  ر قادة هذم الحر و ت داد نموًا في  د
 الحالة معنام الدخول مستقعاًل في متاهات الخال  والعتاب.

ن وقفة عربية مع هذم الحركة تعني تمااجيع جميع  إ وإلى ذلك  
المسااااااالمي  في العالم على أن يقفوا فلساااااااطينيًا الوقفة نفساااااااما التي  
وقفما الغاضااعون في إيران. ومثل هذم الوقفة سااتحقق أمرًا أساااساايًا  

داة الضاااااااغط على الواليات المتحدة بإعت ار أن معظم  أ ة  ي وهو تقو 
المساالمي  خارج اإلتحاد السااوفياتي والاااي  هم حلفاء، في إلااكل  
أو  خر، الواليااات المتحاادة. وم  المغكااد أن الواليااات المتحاادة ال  

 تريد أن تفقدهم مجموعة بعد األخري. 
و ااااااااحيح أن حركة الغضااااااااة اإليرانية أفادت في أنما 

عرب يتميعون فال ينسااقون في لء ة الساالم جعل  بعض ال
أناااه ال باااد م   األميركياااة ويتريثون بعض الماااااااااااااايء، إالَّ 

 مراجعة المواقف العربية حيالما لسععي :
ن هاااذم الحركاااة التي يقودهاااا اإلماااام  ياااة   إ -اولل

الخميني تاتساااااة يومًا بعد  خر مالمح حركة عدم إنحياز 
ا ح هذم الحركة بعد جديدة تقوم على أساس ديني. وقد ت

إكتماال نمو المالمح هي المااااااااااااااكال الجادياد لعادم اإلنحيااز. 
وهي القااااااعااااادة باااااالثورة على الظلم. ونالحظ أن اإلماااااام 
الخميني تحرك ضاااااااااااااام  داسرة الظلم والمظلوم والظاالم م  

دون أن يمااااااااغل نفسااااااااه في إرت اطات الماااااااارق والغرب. لم 
بماا هو معقول  األميركياة إالَّ -يرك  على العالقاة اإليرانياة 

الساااااااااوفياتية.  -و اااااااااارخ، وال على نوعية العالقة اإليرانية
وهو في موقفه هذا كم  يريد أن يقول بالاااااااااااوت العالي: 

 إننا نعادي م  يعادينا ونسالم م  يسالمنا.
ن حركة الغضاااااة اإليرانية  اااااحوة إساااااالمية إ -الثاني

بكل ما في الالمة م  معنى. وواضاااااااح أن ساااااااعة حدوثما 
الضاااااااااااااايق والمعاااناااة.. وكون هااذم  إحتمااالرة ناااتة ع  كث

فالممم أنما حدث . ولو أن حركة ، الااحوة تأخرت ال يمم
الغضااااااااة لم تتجاوز أفقما الداخلي لتااااااااال إلى ممااااااااار  
حدود القضااااااااااااية الفلسااااااااااااطينية ثم تقتحم هذم الحدود وترفع 
إلااااااعارات فلسااااااطينية تعدو قياسااااااًا ل عض المواقف العربية، 

تعنينا في إلايء. لا  هذم الوقفة متطرفة نساعيًا، لما كان  
م  جانة الحركة إزاء فلسااطي  والقضااية الفلسااطينية وهذا 

 ي مران ب فاق جديدة. ،التحديد القاطع لموقفما م  إسراسيل
ن الحاف  الحقيقي وراء هذا الموقف هو أم جداًل سااال   ولنع 

القادس وليس أي ماديناة فلسااااااااااااااطينياة أخري. ليك ، فاالاذي 
في معاالمماا هو العادو نفساااااااااااااااه الاذي ر إحتال القادس ويغي   

 يحتل يافا وحيفا و فد ونابلس و  ة و يرها...
قاد تاون القادس هي السااااااااااااااعاة. وهاذم في نظرناا نقطاة 
تخدم الجانة السااااااااياسااااااااي في معركتنا مع إسااااااااراسيل. وم  
يدري فقد تاون هذم الاااااااحوة اإلسااااااالمية اآلتية م  إيران 
 بداية  ااااااااااااحوة مساااااااااااايحية في معظم دول الغرب م  أجل

 اون المدخلتالقدس أيضاااااًا المسااااات احة م  إساااااراسيل. وقد 
دثااه الظلم ن ااه م  لم يتن ااه إلى األثر الااذي يحاا  إلى دعوة تع 

 في نفس المظلوم.
والذي ال إلااك فيه أن  ااحوة مساايحية مماثلة للاااحوة 
اإلسااااالمية الراهنة في إيران م  إلااااأنما أن تجعل إسااااراسيل 

 ترضا أو تتالإلى.
ة المسااااايحية ال بد للااااااحوة وم  أجل أن تقوم الااااااحو 

. ولاي تااااال اإلسااااالمية م  أن تااااال إلى نماية الطريق
 ال بد م  وقفة إسالمية إلى جانعما. إلى نماية الطريق

ساااااااااترد بالقوة... أو بالااااااااااحوة. خذ بالقوة يع وهكذا، ما أع 
 اااااحوة م  النوا الذي حدث في إيران وال ي ال. و اااااحوة 

 المغكد ستحدث.عر  أي  ستعدأ ولانما م  نمسيحية ال 
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 الرغىة السوفياتية المرفوضة
يأتي تاااااااريح وزير الخارجية السااااااعودية األمير سااااااعود  
ال يااااااااااااال يوم اإلثني  الماضااااااااااااي الذي ينفي فيه وجود أي 
إتااااااااااااااااالت أو م ااحثاات إلقااماة عالقاات بي  المملااة وكال 
م  اإلتحاد السااااوفياتي والاااااي  المااااععية في وق  كثر فيه  

 حول هذم المسألة.الاالم 
وفي ضااااااااااااااوء هااذا التاااااااااااااااريح يمك  تسااااااااااااااجياال بعض  

 -  المالحظااات وتسااااااااااااااجياال بعض المعلومااات. والمالحظااات 
 المعلومات هي:

نه  إ: عندما يقول الوزير السااااااااعودي  المالحظة اوللى -
ليس هنااالااك إتاااااااااااااااااالت وم اااحثااات إلقااامااة عالقااات بي   

  ر  ج  المملاة وكل م  موسكو وبكي  فإنه يعني أن بالدم لم تع 
م اإلتاااااااااااااااااالت أو الم ااحثاات. لا  ذلاك ال م  جاانعماا هاذ

ن الحديث في هذا المااااااااااأن ليس مطروحًا م  جانة  أيعني 
السااااااااااااااوفياااات على األقاال وليس واردًا كتمنياااات م  جاااناااة  

 الاينيي .
وفي حااااادود ماااااا نملاااااك م  معلوماااااات يمك  القول إن 
اإلتحاد السااااوفياتي يحاول في إلااااكل أو  خر إقامة عالقات  

 - بادأت مرحلاة الوفااق األميركيمع السااااااااااااااعودياة. ومناذ أن 
بات  ممكنة وأنه   أن المساااألة الساااوفياتي إفترض الساااوفيات

يمك  المملااة العربياة السااااااااااااااعودياة في ضااااااااااااااوء هاذا الوفااق 
الاادولي أن توافق على إقااامااة عالقااات معمم. لا  ذلااك لم 

فترض  إيحدث. وفي أعقاب إخراج الساااااااااوفيات م  ماااااااااار 
على ر م إقتناعه   -ك اإلتحاد السااااوفياتي أنه بات م  المم

بأن اإلرادة السااااااااعودية كان  في  اااااااالة القرار الذي إتخذم  
التفاهم على  ااااااااايغة م   اااااااااي  -الرسيس أنور الساااااااااادات  

العالقة بينه وبي  المملاة العربية الساااااااااااااعودية، لا  ذلك لم 
 يحدث.

بعد ذلك بدأ السوفيات تنفيذ خطط جديدة يستمدفون م  
لسااااااااااااااعودياة بضاااااااااااااارورة إقااماة وراسماا إقنااا المملااة العربياة ا

ب االردن إلى جاااانعمم  عالقاااات معمم. ولعااال محااااولاااة جاااذ  
كاااناا  ج ءًا م  هااذم الخطط. ثم حاادثاا  الخطوة المتقاادمااة 

بتمااااااجيع قيام نظام ماركسااااااي  تمثَّل   في هذم الخطط والتي
في عااااادن فضاااااااااااااااًل ع  تاثيف الحملاااااة اإلعالمياااااة على 

برفض قاطع السااااااااعودية. ولا  السااااااااعوديي  ردوا على ذلك  
لمذا النظام المجاور. وكان  لمم أ لعية في إساااااااااااااتاااااااااااااادار 
قرارات م  الادول العربياة تسااااااااااااااتماد  الضااااااااااااااغط على هاذا 

ذ ليس معنام أن السااعودية النظام. وكون هذم القرارات ال تنف   
 تخل  عنما.

إزاء ذلك بدأ السااوفيات ي حثون ع  أساالوب جديد يمك   
مة عالقات معمم.  إقناا السااااااااااااااعودية بإقا إعتمادمم  خالل 

ام حساااي  إلى موساااكو  وفي ال يارة األخيرة التي قام بما  ااادَّ
طلااة السااااااااااااااوفيااات منااه أن يسااااااااااااااعى لاادي المملاااة العربيااة  

 السعودية إلقامة عالقات معمم.
ام حسااااي  بالسااااعي،  المالحظة الثانية - : هل وعد  اااادَّ

ال ندري. إنما ال  ؟وهل فاتح المساااااغولي  الساااااعوديي  باألمر
الن حيثيات الطلة م  ارة إلى أمري  يماااااااااااااك   بد م  اإلإلااااااااااااا 
ام حسي :   دَّ

ام حساااااااااااااي  في الدور  األمر األول هو أن نجا   ااااااااااااادَّ
المعتادل الاذي ماارساااااااااااااااه قعال قماة بغاداد وخالل إنعقااد هاذم  

وجدت المملاة العربية السااااعودية نفسااااما    إعتدالالقمة، وهو 
توافق على كل القرارات التي  ااااااااااادرت تح  مظلته، حمل 

على أن يطلعوا م   اااااااااااديقمم مفاتحة المملاة الساااااااااااوفيات 
باألسلوب والمنطق اللذي  إعتمدهما في مخاط ة قادتما قعل 

 القمة وخاللما وبعدها.
ن أن اإلتحاد الساااااوفياتي إفترض أأما األمر الثاني فمو 

خروج السعودية على تمنيات الرسيس كارتر بأن توافق على 
فاقات، ثم موقفما إتفاقات كامة ديفيد ، وتاااااااااديما لمذم اإلت

بعاد ذلاك المتمثال قي إعتمااد مواجماة الخطوة خطوة ضااااااااااااااد  
الرسيس الساادات... هذم المظاهر جعل  اإلتحاد الساوفياتي 
يفترض أن الحديث مع المملاة العربية الساااعودية في إلاااأن 

 إقامة عالقات معه يمك  أن يكون مجديًا.
: جااااءت أحاااداث إيران بعاااد ذلاااك المالحظةةة الثةةالثةةة -

ل في نظر ال عض حيثيااااة م  الحيثيااااات. وبعااااد لتمااااااااااااااكاااا   
التاااااااااااااااعياد الخطير في هاذم األحاداث إنطلقا  النغماة التي 

ثم جااااء نفي وزير الخاااارجياااة  يعود تااااريخماااا إلى ربع قرن.
 يضع حدًا لما. ةالسعودي

: قااد يجوز التسااااااااااااااااؤل: لماااذا هااذا المالحظةة الرابعةة -
ة مع اإللحاا  م  جااناة اإلتحااد السااااااااااااااوفيااتي إلقااماة عالقا 

 السعودية؟
لعل الجواب هو أن المساااألة معنوية في الدرجة األولى، 
فضااااااااااًل ع  أن اإلتحاد الساااااااااوفياتي كدولة كعري ال يتحمل  

ن الدولة الاااااغري مغثرة في إثم  مقاطعة دولة  ااااغري له.
 سياسات عربية وخليجية كثيرة.

وم  المغكد أن هنالك في اإلتحاد السااااااااااوفياتي م  يري  
ري إقااماة عالقاات مع الادولاة الاعري  ض دولاة  ااااااااااااااغأن رف  
ل نوعًا م  الخلل المعنوي، خاااااااااو ااااااااًا أن المواط  يمااااااااك   

العادي يتسااءل: لماذا للواليات المتحدة عالقات مع الجميع 
وال ترفض دولااة م  الاادول إقااامااة عالقااات معمااا أمااا نح  
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ة   الحد  الكب ر لالحا   المستغرت
مثلما أن خروج الماااااام م  إيران هو بمثابة حدث كعير،  

ساااااااااتق اله وبالماااااااااكل إفي فإن إنفراد الرسيس أنور الساااااااااادات  
 .بستق ال هو بمثابة حادث مستغر  اإل الرسمي الذي تم فيه

 على لماااوحول الحاادث والحااادث لنااا مالحظااات نسااااااااااااااج   
 :النحو اآلتي

ساالوب األ  إلىإلااارة : م  الضااروري اإلللىالمالحظة اوُ 
خالل ساااااانة   إيران حداثأعالم الماااااااري الذي عامل به اإل
عالم لم يلت م اإل ٠إلاااياء كثيرةأ إلاااارة تفسااارألن مثل هذم اإل

لت ام ض اإلذاعات ومجالت الحياد المفتر  إ حفاً الماااااري  ااااع 
للماام ضاد  ًا واضاح نحيازاً إفي مثل هذم الحاالت، وساجل  به

التعتيم حول ما يحدث في  كان ساتمرارإالثاسري  عليه، وفي 
ن أعالم المااااارية، في حي  اإلم ة أج هو الساااااسد في إيران

 ياااة   وظااااهرة الثورة التي يقودهاااا االماااام إيران حاااداث أ

 .عالمي ال عالمالماا ل لإل   الماغلالخميني م  المنفى كان  
رساااااال بعض  إ وفي بعض المراحل عرض الرسيس الساااااادات

حيط العرض أع و  إيران. إلىرجاال الاوماانادوس الماااااااااااااااريي  
الرسيس الساااااااادات لم يك  في ذلك  نأويعدو  .بسااااااارية كاملة

إيران.  تءيماما نتفاضاة التيطعيعة اإل تماماً  مساتوع اً   الوق 
الدرجة مااااااارية في  ساااااا ابن يتحقق ألأولم يكتة للعرض 

بأن المساااااااااااألة ليسااااااااااا  بمذم   ولى ولقناعات لدي المااااااااااااماألع 
 ٠تلي  حسمما عض المقال ال ساطة التي يمك 

عالمي اإل سااااااااااااالوباأل  إلىضاااااااااااااافة  إ: المالحظة الثانية
 زهر، موقفاً ر األليه، ساااااجل الرسيس الساااااادات، عع  إالمماااااار  

هذا الموقف هو الوحياد الذي  ضااااااااااااااد حركة الخميني، وكان
زهر ال يرفض  ن األأوعلى ر م . ميةساااااااااااااال إ ساااااااااااااجلته دولة

 وهذم  ااااااااااافة معروفة -وامرم أو أو رغ اته أالحاكم  قرارات

نه أع   ن الموقف لم يخدم في إلااايء ، فضاااالً أ  إال   -عنه 
ال ماااااااالحة له  مساااااااألة متماااااااابكة ومعقدة يزهر فدخل األأ

اساااوان   إلىطالق في دخولما، ولم تأت زيارة الماااام على اإل
 تاااالت بينه وبي  الساادات سا ق إفي ضاوء  نماإعفوية و 

تخذ المااة القرار إ ي الماام( القرار بالرحيل، وعندماأتخاذم )إ
اسااااوان التي كان  بدأت   إلىالقاهرة  السااااادات  ادر الرسيس

 م  ياامأربعاة أل وقعا   .منياة ال مثيال لمااأراءات جإ تمااااااااااااااماد

اآلتي:  م  أ كتوبر  تنماااار الن أو ااااول المااااام كان  مجلة  
اسااااوان للقاء الرسيس   ن تتوقف إلااااخاااااية هامة فيأالمتوقع  

د  عي  تذهة الماااااااخااااااااية بأاآلن   وليس معروفاً   .الساااااااادات
 ٠ذلك 

زيارة الماااااااام  عالم المااااااااري ، حول اإلالمالحظة الثالثة
لممم ا  أن ظمراً بارز مع  حدث اعالمي  إلىللرسيس السااااااااااادات  

ساااااااتساااااااالمه بل إاساااااااوان وليس لى إمر هو و اااااااوله  في األ
 ،جاز التععير، وقد كتع  الااااااااااااحف ذاإساااااااااااقوطه في بلدم 

ولى، نماا تتم للمرة األع أهاذم ال ياارة كماا لو  وبحمااساااااااااااااااة ع 
 نأسااااااتق ال المااااااععي وكيف  تركي ها على اإل واضااااااحاً  وكان

ما ل  ع   ااااديقه ساااايارة مكمااااوفة،   الرسيس السااااادات ركة مع
سااااااااااااااكنادرياة  إلالو تم في القااهرة أو في  مر كاانن هاذا األأبا 

 وكنموذج على هذم الاتابات ٠مدينة مثل اسااوان   وليس في
التي   خ ارنسااااااااجل فقرة مما كت ه موسااااااااى  ااااااااعري في  األ

الفقرة هي:  كااان  ، وهااذمأبراز الن اا إفي  نفعاااالً إكاااناا  أكثر 
على  إيرانالتاريا ، ن ول إلاااااااام  م  ممااااااااهد مثيراً  ممااااااامداً 

سااااااااااتق ال السااااااااااادات له في مطار  إو  االراضااااااااااي المااااااااااارية
  سااااااااااااتعدال كلمة  مثيراً إن إمر وفي واقع األ  .٠٠٠اسااااااااااااوان

  .ستق الاإل أفضل ما يعكس حدوث هو  رباً غمست" بكلمة
الحمراء  ن الماااااااام كان سااااااايساااااااتقعل بالساااااااجادةأتقد عوال ن

مكان   إلىختار التوجه إ نهأوبالموساااايقى وطلقات المدفع لو 
نااه خااارج هااذا المكااان كااان أ وال نعتقااد مااااااااااااااار،أخر  ير 

هناك الدولة، خاو ا    إلىوينقل معه  المطار إلىسيتوجه 
ليسااااا  رسااااامية وتخضاااااع لطقوس العروتوكول ثم،   ان ال يارة

ور مع الجساااا  ر كلالسااااادات دمَّ  فإن  ،وهذا أهم ما في االمر
ذا كان الرسيس  إما أبمد المااااااااااااااام،  إيرانالذي  ساااااااااااااايحكمون 

على أن  -بمسااااااااألة الرهان   وهو إلااااااااديد -السااااااااادات يراه  
أبريل/   22ولى في تجربة العودة األع  إلى اً سااتنادإالمااام عاسد 

قوة  قوي أثنان وفي مثل هذم الحال يااا ح اإل. 1953نيسااان
ماااااام الساااااادات م  ال ضااااااربة في المنطقة ويحاااااال الرسيس

ذا لم تااأت  إلا   .اآلخري  على مااا ال يحاااااااااااااااال عليااه م 
ساااااالوب ساااااايقيم  أي أالسااااااادات ف  نتيجة الرهان كما يتاااااااور

الخمينياة؟ وكيف ساااااااااااااايعرر للحكاام الجادد  إيرانعالقاات مع 
 ني؟الماها نحيازمإ

قد ال  كذلك .وقد ال تاون المسااااااألة خاضااااااعة ألي رهان
جديد يعيد المااام  يكون الرسيس السااادات يتوقع ظمور جاذب

يرت، وقااد ال غالظرو  قااد ت نأسااااااااااااااااس أالعر  على  إلى
وفاء م  جانة الرسيس السااادات للمااام  تاون المسااألة عملية

تاون  قد ال .نفتا اإل –وظف بعض الماليي  لمااااار   الذي
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م  جااناة   نماا مسااااااااااااااألاة تحاديااتإو  طالقااً إالمسااااااااااااااألاة كاذلاك 
عروفة ظاهرة بات  م وتلك -و   غالمااااا  -الرسيس الساااااادات 
 إلىقد يكون في لحظة تأمل  .بالتحدي – في ساااااااااايكولوجيته

ولو  ن ال عض سااايمااام أليه مااااير الماااام فافترض إ ما  ل
بمدوء مردود   ن يحساااااااااةأن يتقدم م  دون  أ، فقرر ضااااااااامناً 

الذي  ألو  المااااااااااريي   يتحدي يضااااااااااً أالتحدي، وقد يكون 
رادة النظام وعلى إالخميني على ر م  مع يتعاطفون ضاااااااامناً 

 .زهر ضد الحكمالموقف السلعي م  جانة األ ر م
المسااااااااااااألة  نأعلى  عالم الماااااااااااااري كثيراً ولقد رك  اإل 

على ما قدمه  رداً  مسااااااألة وفاء م  جانة الرسيس السااااااادات
وضااااااااااااا وعد به لما كان  األ نه لو قدم ماأما بل  ع   ،الماااااااااااام

إلى ونح  نسااتند  .في مااار هي عليه قتاااادية على مااإل
الرسيس  أن  وعلى سعيل المثال    .ال نراها كذلك  قعوموا قفموا

للرسيس السااااااااااااااااادات  قااادم بومااادي  الج اسري  الراحااال  هواري 
في  نما جاءتأ أهميتما خاااو اااً  عة تقديرااا خدمة م  ال

 ، لا  الرسيس1973القسااااااااااااااااوة خالل حرب  ةغا رو  باالظ 

فتح الناار  في توجمااتاه بومادي  ن خاالفاه أالسااااااااااااااادات بمجرد 
الاالم حتى عندما دخل  ه ولم يوقف هذايعل  يبالاالم القاسا 

نما كان  مناساااااااااا ة  أال طيء، في حي   رحلة الموت بومدي  
 عالمجم ة اإلألياااااه إيماااااارس الوفااااااء الاااااذي تمااااااااااااااير  لاي

الرسيس السااااادات  والعقيد معمر القذافي لقي م  ٠ةالماااااري
توجمااتاه، فقاد إلاااااااااااااا  الرسيس   ناه يخاالفاه فيظع ألأفماا هو 

وحكام الساااعودية والخلية قدموا الاثير . عليه الساااادات حرباً 
 سااااااااااااتفظع هغالء خطهإن  أالسااااااااااااادات، لا  بمجرد  للرسيس

م  نوا  اً كالم مميقول عن أساراسيل بدإالساياساي وتعامله مع 
لمااري يتمم الساعودية عالم ااإل ألم يتوقعوا ساماعه منه وبد

 . وحكام الخلية بأنمم حديثو النعمة. بأنما ملحدة
، مااااااااااار إلىترحية ب يارة المااااااااااام  وحتى في معرض ال

نه أآلخر كما لو  تناول أنيس منااااور الذي يكتة م  حي 
هرام  حكام  خ ار الرسيس السادات، في مقال له في األأناقل  

 فلو كان  للمااااااااام عيوب فليس وحدم في له: ...الخلية  بقو 

 .و في الخلية الفارسي أالخلية العربي 
  داً جا وكثيري   كثيري ، بالن هناالاك إ:  المالحظةة الرابعةة

جم ال يااارة وأعل  هااا في مااااااااااااااار  ير ح ب التجمع الااذي
وبي  نفساااااااه،   ي، لم يتسااااااااءل بينهيرانوقوفه مع الماااااااعة اإل

في  ير المقعول في بلدم مقعوالً  المااااااام   ن يكون ألماذا يجة 
إلاخص؟   لم  أج   ن نخسار دولة وإلاء اً أولماذا يجة  بلدنا؟
سااتثناء يحدث وال إ نهإوي ال جواب ع  التساااؤالت ساا  وط عاً 
 .حد فيهرأي أل

يفرض   ماااااااااار م  دون  يرها إلى إيرانويجيء إلاااااااااام 

الماام ونظام الرسيس   كة بي  نظامال حث ع  القواسام المماتر  
 .السادات

 هل هناك قواسم؟ وما هي؟ 
واضاااحة بعض   نالك قواسااام، فمذم مساااألة بات هما هل 

  :النحو اآلتي الميء، ويمك  تسجيلما على
للرإلااااوة وفي  نمو مضااااطرد يرانفي نظام المااااام إل  -

 .هذم الظاهرة نظام الرسيس السادات ي داد نمو

ظل حكم   تح  إيرانسااااااتمااااااري في إلفساااااااد الذي  ا  -
الرسيس   الماااااام سااااايساااااتماااااري في ماااااار تح  حكم

 .السادات

تجام و اال إ   واحد وهوتجام السااياسااي للنظامي  اإل  -
  المام المتحدة، لا درجة التحالف مع الواليات  إلى

عتمادها إ الساااادات   الرسيس نجح في معادلة ويرفض
  .مع االتحاد السوفياتي العالقة إلىبالنس ة 

  .ض الميءعفوارق الدخل متمابمة ب -

عناد   سااااااااااااااتعالء وعادم التماااااااااااااااور موجودةظااهرة اإل -
م محمد  اوالم  نور السادات،أ : الرسيس محمد ني  ثاإل

 .رضا بملوي 

بوالدم  ثرأفالمااااااااام مت ٠كاالعجاب بالنازية ممااااااااتر    -
تاااريا الرسيس   الااذي تعاااون مع الحكم النااازي، وفي

  .ةالسادات مواقف نازي

ناقة بمسااااااألة األ الرسيس السااااااادات والمااااااام إلاااااافوفان -
الوق  نفساااااه يتحدثان  في ولانمما  ٠والتمتع بالحياة

  .ع  التقمف كثيراً 

ال تعدو   ل التيما المسااااااس. أوجه المااااا هأتلك هي بعض 
  :كة فميممتر  
في   ساااااالوك الساااااالطة في مااااااار هو  ير ساااااالوكما -

 .إيران

،  إيران يتسااااا ما حدث فإي ماااار ليس بفالقمع   -
 .كيد ليس بالقمع الحديديلتأوهو با

المخااااااابرات  يااااااة متعاااااااونااااااة معيرانالمخااااااابرات اإل  -
المخاااابرات  سااااااااااااااراسيلياااة، بينماااا تتمتعميركياااة واإلاأل

 .وطنيةالمارية بسمعة 

ن أمك  ي الجيش في ماااااااااااااار وطني وجنراالته ال  -
حدث بالنساااااااااا ة   ميركان كمايتلقوا التعليمات م  األ

  .نراالت المامج إلى

علي  عري   ستثناءإوب ٠تقالتعلم يعد في مار م -
زالوا في الساااااااااج ،  فراد مجموعته الذي  ماأوبعض 

ن أساااااااااااااايااساااااااااااااايون، في حي   ليس هناالاك معتقلون 
كثيرة والمعتقلون الساااااااياسااااااايون  إيرانالمعتقالت في 
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سااااااااااالية  أعتماد إ م   وبدالً  .يحاااااااااااوا أنكثر م  أ
 جمازوالتعذية والتااااااااا يات التي مارسااااااااما  القمر

 ن ما يحدث في مااااااااار الأ، فإيرانالسااااااااافاك في 

 ي معاارض للنظاام وتطويالأاوز إلاااااااااااااال حركاة جا يت

 نإمساااااااألة الع  بأية قضاااااااية وعلى ساااااااعيل المثال  
  يناااير 19و 18   يالقضاااااااااااااايااة التي تتناااول المتمم

القضية   وما يقال حول هذم ٠المميرة ما زال  قاسمة
جراها المدعي أ  ن يقال حول التحقيقات التيأيمك   

 إال  نتم  إالتحقيقات  ن هذمأإلاتراكي، فعلى ر م اإل
ذا إو  .وقد ال يادر قري اً  ن القرار حولما لم يادرأ

عتماااد إ المااااااااااااااااام في إيران  ن نظاااامإجااااز التععير فااا 
ن نظام  أبالساااااااايف في حي     الرقابساااااااالوب حذ  أ

إلااااامار السااااايو  إب أسااااالو كتفى بإ الرسيس الساااااادات
 .فوق الرقاب بقاسما مسلطةإو 

الرابعة يمك    للمالحظة سااااتاماالً إ: المالحظة الخامسةةةة
له تأثيرم   إيرانالدي  في  طر  التساااااااااااااااؤل اآلتي: لماذا رجل

الخميني ه  الاادي  االمااام أيااة    ن كعير رجااالأإلى حااد 
 -ميركا وطاسراتما ونفوذهاأتحميه مخابرات  كان  عرإلاااااااااااااااً 

 ةقامالساادات إل وهي حماية إلاكل  جملة دوافع عند الرسيس
ن يناور مع أوإلاااااااجعته على   ييراناإل -المحور المااااااااري 

المحور؟  سااااااااالمة هذا  إلى والخلية مطمئناً  حكم السااااااااعودية
 أن التاأثيربا  مااً ل  رجال الادي  في مااااااااااااااار ال قوة لاه ع   ولمااذا

والجواب على ذلاك هو في تاوي    ؟الاديني واحاد في العلادي  
نة الساااع  ، أهلإيرانة في عنة في ماااار وأهل المااايالساااع  طعيعة

وأهل  ،م  النضاالًا ساتمرار ج ءإوب قي ماار كانوا تاريخياً 
ن إذلك    إلىو  ٠ض والثورةف  الر  ساااتمرار حركةإالمااايعة كانوا ب
 مام الخمينيتااااادي لما اإلجتماعي التي اإل ممااااكلة الظلم

النا ار الذي  ونجح في التاادي، فاق  في ماار أيام ععد
ن الماعارات الخمينية  أ ساعق الخميني في التاادي، ونالحظ 

ما ععد النا ااار، فعإلاااعيمة بعض المااايء بالماااعارات التي ر 
 الساااااياساااااية التي يخوضاااااما الخميني ضاااااد الوجود والمعارك

ا ععد  مخاضاااا  تيجنعي إلااااعيمة بعض الماااايء بالمعارك الاأل
ة  ن ه يمأومع  .سيالساااااااااااااو  بتداء م  تأميم قناةإالنا ااااااااااااار  

نما لم أ  ال  إنجازات ذم اإلهعلى  قاساااااااياً  ترك  ظالماً  1967
على الخااارطااة االجتماااعيااة م ااادئ المسااااااااااااااااواة  تحااذ  م 

 والعدالة التي حققما ععد النا ر للماريي .
وما دام  رقعة الظلم االجتماعي ضاااااااق  في مااااااار، 

أنه ال معتقالت، وال أساااالية قمع ملموس كتلك فضااااًل ع  
التي مارساااااااااما رجال الساااااااااافاك في إيران، وما دام ال خطوة 

اإلسااااااراسيلي المنفرد   -نماسية على طريق الااااااالح الماااااااري 

 فإن الظرو  ليس  مميأة لنمو ظاهرة الخميني في مار.
وت قى كلمة. أن إساااااااتق ال الرسيس الساااااااادات للماااااااام في  

 يجادله أحد فيمه خااااو اااًا أن ماااار وإساااتضاااافته حق ال
بي  اإلثني   ما هو أكثر م  الود، فضاااااااااااًل ع  أن مااااااااااار  
بعيدة ع  إيران وال خو  عند الرسيس السااااااااااااادات م  ردود 
فعل م  جانة خااوم الماام. فال هو على الحدود. وال هو 

 على الحدود المجاورة للذي  على الحدود.
عقواًل أن ولا  هناالاك باديمياات وهناالاك تقاديرات، وليس م

نفر  السااااااااااااجادة الحمراء ألمعراطور ترك القااااااااااااار بعد أن 
 إلار  الغاضعون على إقتحامه ونطلق له المدفع ترحي ًا.

وتارارًا: إن المسااألة ليساا  مسااألة وفاء وإنما هي مسااألة 
تحد. وال ندري ما إذا كان الماااااام روي للرسيس الساااااادات ما 

 الذي فعله به التحدي.
 1979 (كانون الثاني) يناير 27 -صحيفة "المستقبل"

 

     

 أين السوفيات؟ 
جواء التي يءيمااااااااااما الوط  العربي وهي ذم األهوسااااااااااط 

كال  نفسل، هناالاك حيرة تتملاك عا  جواء لم يماااااااااااااامادهاا م  قأ
زاء ما جري ويجري  إمواط  عربي م  الموقف الساااااااوفياتي 

فممنا الموقف لقد  ءلون:ن كثيري  يتسااأوال بد  .المنطقة في
نور السااااااااادات أوكان الرسيس  رادوا مااااااااارأنمم إ األميركي،

 ن يكون الحااال لمم وحااادهم، ولقااادأرادوا أو  .ير متجااااوبخ

لتحقيق ذلك، وسااااااااااعوا م    علىإلااااااااااجعمم العرب  الحل  أج 
رض العربيااة حتاللمااا لأل إ ويكرس إسااااااااااااااراسياالالااذي يطمئ  

  .رادواأذوا ما  تاابما للحق الفلسطيني وقد نفَّ إ و 
،  ميركي، وهو في  ااياة الوضااااااااااااااو ذلاك هو الموقف األ

  ي  هو الموقف السوفياتي؟ألا  
نه ما أوكأنما الذي  يطرحون هذا التساااااااااؤل يفترضااااااااون 

ن أفم  تحااااااااايل الحا اااااااال   وملعوا ما فعلميركيون فدام األ
رضااء ممااعر الذي  ال إم الساوفيات بما م  إلاأنه عليميرد 

  .وعدالته ركياألمي وابية المخطط  يقرون 
وبقوة   وكماااا إن المخطط االميركي لم يفرض فرضاااااااااااااااااً 

يمك  توقعه م  دون  ن التاااااادي الساااااوفياتي الإالساااااال  ف
تااااااااااااااانيف هاذم   بال ليس تجنيااً  الموج اة،تاأمي  االساااااااااااااا ااب 

  إنما مغريات. علىس اب األ
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ميركي فرص التحقيق ألن لقااااااد تااااااأمناااااا  للمخطط األ
ولم تاتاة للتااااااااااااااادي   .رادوا ذلاك، بال ودعموا ذلاكأالعرب 

 ًا.يضأص التحقيق بسعة العرب ر  السوفياتي فع 
ن العرب في السااني  إيضااا  يمك  القول  وزيادة في اإل 

ميركا وعرب أ ، عرب عربي   نقساااااااااااااامواإالخمس الماضااااااااااااااية 
 .السوفياتي اإلتحادمعاداة 

  المعادلة التقليدية تمت ، ولم تعد  علىوهذم القساااااااااامة ج 
ميركا  أالعرب عربان عرب  كما كان  في السااااااااااااتينات حيث

  ٠ يالسوفياتمعاداة اإلتحاد وعرب 
ات كااامااة ديفيااد ساااااااااااااااااد  إتفاااقاا  علىوعناادمااا تم التوقيع 

يه، علما كان    إلىوتعود  ن المعادلة قد تساااااااااتقيمأنط اا بإ
ساااااااااتمرار إتجام ساااااااااار في تأمي  ن اإلألا  الذي حدث هو 

الذي نءيمه، ولذلك ال يعدو في الساحة وجود حسي   الوضع
ون مااا يرياادون  عليف تحاااد السااااااااااااااوفياااتي بينمااا االميركيون إل ل

ويتحول الموقف لماالحتمم بماكل لم يحدث م  قعل، وبعد 
نط اا السااسد ساتمر اإل إ اإلساراسيلي،   - توقيع الاالح المااري 

يوا ااااااالوا أو  يدي فوا مكتوفي األ ق ن ي أ يمك   ن الساااااااوفيات ال أ ب 
بد ساااااايقدمون   نما ال إ قات المضااااااادة، و ي  اااااادار العيانات والتعل إ 

 فسااااااااد إ رباك االميركيي  وعرقلة خططمم و إ على ما م  إلاااااااأنه 
  ٠الذي يءيمونه  يمنة م جو فر  ال 

ن المخطط  أ ساس  أ وقد يكون السوفيات يرون التروي على  
وانه م  الممك  التاااااااااااااادي م    ينجح، ميركي ال يمك  أن  األ 

 ن تحدث، لا  تااااااااااااديمم ل  يفيد أ خالل الثغرات التي يمك  

ن السوفيات  أ ض، وم  المغكد  ر  األمر الواقع قد فع   ن يكون أ بعد  
هو      ن بي  العرب م  أ نمم إلاعروا أ   ما لو  كانوا سايمارساون دوراً 

مسااااااااااتعد للوقو  معمم، لانمم لماذا يقفون ما دام العرب على  
ميركا  أ  : عرب  ي ما داموا عربي  أ ليه، إ  إلااااااااارنا أ الوضاااااااااع الذي  

 . وعرب معاداة اإلتحاد السوفياتي 
 خر   ميركااا وفريقاااً أ مع  العرب فريقاااً  ل جعاا لا  م  الااذي 

  يعادي اإلتحاد السوفياتي؟ 
ختيارم الوفاق إ لعلى اإلتحاد الساااوفياتي هو الساااعة، ولعلى  

بتطور الوضاااااااااااااع العربي نحو  ياذانااً إ  مع الوالياات المتحادة كاان 
  ٠المكل الذي هو عليه اآلن  

  الَّ إ في الوضااااع   الً ننا قد ال نماااامد تعدُّ إ على هذا االساااااس ف 
السااوفياتي،    - الوفاق االميركي  اذا حدث ما م  إلااأنه تقويض 

 وساااااااااااااتساااااااااااااتمر الواليااات المتحاادة إلى حي  حاادوث ذلااك تنفااذ 

 لما. المخططات التي تريد وال م  يتادي 
 1979مارس )آذار(  3 -صحيفة "المستقبل"

     

 التقويد الل بي 
وسااااااااااااا  العربية خالل الماااااااااااامري   نا في بعض األالحظ  

الماضاااااايي  كثرة التساااااااؤل حول بعض المفاهيم الدينية التي 
ن مناقماااااات كثيرة جرت  إيطرحما العقيد معمر القذافي، بل 
 مع ال عض في إلأن هذم المفاهيم.

م   عادداً  وفي جولاة أخيرة لي في منطقاة الخلية وجادتع 
األ دقاء يقولون لي: إستنادًا إلى انك تعر  العقيد القذافي 

. إسااااتنادًا إلى ..معه حوارات به عدة مرات وأجري    والتقي   
ن توضااااااح لنا ما هو ساااااار حر ااااااه على أذلك كله هل لك  

ي بحيث ال يعدأ  سااااااااااالمإعادة النظر في مسااااااااااألة التأريا اإل
 ن األمرأريا م  هجرة الرسااااااااااااول وإنما م  وفاته. وهل  أالت

ممم إلى هذم الدرجة، وهل ساااايسااااتمر العقيد القذافي مااااارًا  
م  وفاة الرساااااول بينما   ي بدءاً ساااااالمعلى إعتماد التأريا اإل

جميع المساااااااااااااالمي  في جميع انحااء العاالم يعتمادون التاأريا 
 بدءًا م  المجرة.

نفسي أمام سغال  عة، ولا  ال بد م  جواب،    وجدتع 
 :وكان الجواب على النحو اآلتي

أما أن العقيد القذافي سايساتمر ماارًا فمذا أمر ال جدال 
فيه. فالمسااااااألة بالنساااااا ة إليه ليساااااا  تجريعية. وعلى سااااااعيل  

د في الااااااااحافة الليعية، المثال فإن التقويم لمذا اليوم المعتم  
هو  (1979 فعراير/إلاااااااااااااا اااا   19ثني  اإل)وكاااان هاااذا اليوم 

ل الموافق م  وفاة الرساو   1388م  ربيع األول    22ثني   اإل
  .1979فعراير  19

ن العقيااد القااذافي لم يتخااذ قرارم في  إوأسااااااااااااااتطيع القول 
في ضاااااااااوء معطيات وقناعات.   الَّ إمساااااااااألة التأريا الجديدة 

ن هجرة الرساااااااااااااول ليسااااااااااااا  أهم حدث في حياته  أفمو يري 
ح وهناااك مااا هو أهم. هنااالااك ن ول الوحي عليااه. هنااالااك فت  

 ك واقعة بدر.لمكة. هنا
ختار وفاة الرساااول ولم يختر إدقاء: لانه وساااألني األ ااا 

 ما.أي حدث م  تلك األحداث التي ذكرت  
ر العقياااد القاااذافي ا    ف  عوقلااا : في حااادود ماااا أعرفاااه 

نه يري في وفاة الرساااااااااااااول انقطاا الاااااااااااااالة إيمكنني القول  
ى الم اإلااارة بي  الساااماء واألرض. وما دام النعي محمد  ااالَّ 

د هاذا   فاإن الوفااة تجساااااااااااااا   يالنعيم هو خااتم   علياه وساااااااااااااالَّ 
 نقطاا الذي نمير إليه.اإل

وعاد اال اااادقاء يسااااألون: وعلى هذا األساااااس يمك  أن 
نتوقع م  العقيد القذافي إعادة النظر في التأريا المساااااايحي  

 أيضًا.
ر العقيااد    فا  عوقلاا : وفي حاادود مااا أعرفااه أيضاااااااااااااااًا 
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قيااد خ العن ذلااك ل  يحاادث ألن األإالقااذافي يمكنني القول 
ن تاون بداية  أميالد عيسى ب  مريم معج ة توجة  أنيري 

 تأريا.
  اساااااااائلتمم قل : م  وقعل أن يوا اااااااال اال اااااااادقاء طر  

ن العقياد القاذافي ليس تقليادياًا  أن ناأخاذ في اإلعت اار أالممم 
وال يمك  أن يااااااااااااااا ح تقليااديااًا. بمااذم النظرة يمك  أن نفمم  

الااادولاااة إلى تحويااال  م عليماااا: م د  إعاااادات النظر التي يقااا  
المنساااااااااوبة إلى  النعوية حادي إلى رأيه في األ  جماهيرية ..

 دءاً بن يكون أالرساااااااول.. إلى التقويم اإلساااااااالمي الذي قرر 
أو   622وليس م  هجرته عام  632م  وفاة الرساااااااااول عام 

أو  610أو باادايااة ن ول الوحي عليااه عااام  570ميالدم عااام 
 فترة بعد أخري.إلى الم يد والجديد  ..629ح مكة عام فت  

ولا  اال دقاء أ روا على جواب ع  التساؤل اآلتي: 
ي الجديد ساااي قى مقتاااار  ساااالممر التقويم اإلأن  أال تعتقد أ
النساااااااااااااا اااة إلى الثورة  بااا الحاااالاااة عتمااااد في ليعياااا فقط كماااا إلا

 المععية التي ينادي بما العقيد القذافي؟
ال ترون في أم الغية. ولا   ل  وقل : هذم مساااااااااألة في ع  

 نما ثورة إلععية؟أاحداث إيران 
تلك كان  خال اااااااااااة مناقماااااااااااة هادسة بيني وبي  بعض  

بتجربة العقيد  فيمم إهتماماً   ااااااااااااادقاءالخليجيي  لمسااااااااااااا ع األ
  الحية والتغييرية التي يطرحما.القذافي وباألفاار اإل

ساجلما بماكل  أولا  ال بد م  إضاافة، بل م  اضاافات 
 لى النحو اآلتي:مالحظات ع

ن اإلجتماااد أمر جيااد. ولا  أي إ: حظةة اوللىاللما -
ن يتسااااااااعة في أطر  في وق  مالسم م  إلااااااااأنه إجتماد ال يع 

ماا يخت ناه م  أفااار بحادوث اإلااااااااااااااكااالت. والعقياد القاذافي 
ثوريااة ليس محتاااجااًا إلى الطروحااات ذات الطااابع التفجيري  

ث يعدأ م  م  نوا اعادة النظر في التأريا اإلسااااااااالمي بحي
ن ظروفًا ن االمة تءيش اآلإوفاة الرسول وليس م  هجرته. 

نما ماااااايرية. وم  إقول نااد نبالغة الدقة والحسااااااساااااية بل 
النظر في التأريا  ن نقلق م  أن تتحول مسااألة إعادةأحقنا 

مون نااااااااارافية يمااااااااارك فيما المعمَّ إ اإلسااااااااالمي إلى معركة
ام ميدان التغيير  والملتحون الذي  قد يجدونما فر ااااااااة إلقتح

 اإلجتماعي الذي يحارب عليه العقيد القذافي.
: مع التقاادير الااااماال لحجااة العقيااد لمالحظةة الثةانيةةا -

ناه أريا فاإنناا نري أالقاذافي في إعاادة النظر في مسااااااااااااااألاة التا 
فتح معركة مع عمر ب  الخطاب تلك الماااااخااااااية العظيمة 

المجرة اجتمااد  التقادمياة في اإلسااااااااااااااالم. فاالتاأريا ابتاداء م  
م عمر ب  الخطاااب. وعناادمااا توفي الرسااااااااااااااول لم يك   ارتاا 

جتمااد لعمر ب  هذا اإل ضهناالك تأريا بالمجري. وكأنماا نق  

جتماااد. وهااذا نقاااص لقاادرتااه على اإلإالخطاااب هو بمثااابااة 
نقاااص يقلاال م  عظمااة افاااارم عمومااًا التي رك ت على اإل

 العدالة اإلجتماعية.
  ل مليوني  الجماااهيريااة تمااااااااااااااكاا   ن إ: لمالحظةة الثةالثةةا -

مساااالم م  أ اااال الف مليون هم عدد المساااالمي  في العالم. 
ن العقيد القذافي م  النوا الذي يطر  فارة أو أو اااااااااااااحيح 

ن هناالاك أنظرياة ويادعو اآلخري  إلى األخاذ بماا، لانناا نري 
خااض مع الاذي  يتمسااااااااااااااكون  ن تع أمعاارك أكثر أهمياة يجاة 

اديء العدالة التي ينادي  بالتجمد ويرفضااااون التوقف عند م 
 .سالمبما اإل

ي  سااااالمن مسااااألة اعادة النظر في التقويم اإلإلى ذلك إو 
ن احد ابرز الحجة ضاد وإكان  حسااساة وساتساتمر كذلك، 

ريا المجري. وفي ال م  الراه  أناه  يَّر التا أكماال اتااتورك 
 ون احاد منطلقاات الثورة التي قاام بماا الخميني في إيران هإ
نه أعت ار مع األخذ في اإل، ر التقويم المجري ن المااااااااام  ي  أ
 ستعدله بالتقويم الفارسي.إ

ن المساااألة تحتاج إلى بعض التمااااور. فإذا أونح  نري 
كان امر اعتماد التقويم بالااااايغة التي ارادها العقيد القذافي 

مر ل  يأخذ  سااااايقتاااااار على الجماهيرية الليعية فقط فإن األ
ر ب  الخطاب اجتمادم  ال عد المااااااامولي. وعندما وضاااااااع عم

مجرة الرسااااااااااول أخذ بذلك كل مساااااااااالم. اما ببأن يعدأ التقويم 
إذا نماااأت    الَّ إ و  اااء اً اآلن فإن األخذ باإلجتماد الجديد يعد

ا م ية ظرو  ساااااااالمفي الدول اإل مماااااااابمة لتلك الظرو  حع
 الساسدة في الجماهيرية.

ن يقول:  أ: م  حق العقياد القاذافي لمالحظةة الرابعةةا -
ي  أهل ننتظر إلى ما ال نمااية لاي نطر  فارة أو نظرية، و 

لتقوا على فارة حتى نتماااور  ين  أهم المساالمون الذي  يمك  
 معمم؟

ن مساااااالمي العااااااار الراه  أولعل الجواب ع  ذلك هو 
ن يتقعلوا المناااقمااااااااااااااااة في أي اجتماااد إذا كااان لمااذا أيمك  

 تماعي.عد إججتماد بع اإل
ي  سااااااااااااااالمن اعاااادة النظر في التقويم اإلأونح  نعتقاااد 

 جتمد العقيد القذافي بدالً إبحيث يعدأ م  وفاة الرسااااااااول كما 
عمر ب  الخطاب ال على نحو إجتماد جرة الرسااااااااااااول  هم  

إذا كان  المسااألة تدخل في   الَّ إعد إجتماعي، تتضاام  أي بع 
ظمر  نطااق إسااااااااااااااالم جادياد يادعو إلياه العقياد القاذافي ول  ت

 عادات النظر.إ في ضوء الم يد م   الَّ إاآلثار 
عاد علورة ال ع ل يالً عجتمااد ساااااااااااااا اإل م نناا مع الم ياد أقى  وي

عادة إ مه ندري ما الذي سااااتقد   ال لاننا  ،سااااالماإلجتماعي لإل 
 غخرم.تي هذم وما الذي سسالمالنظر في التقويم اإل
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م  جانة ثوري تقدمي معا اااار   ضن هذا النقإوتارارًا 
رتاا م احااد الوجوم الثوريااة إجتماااد إلهو العقيااد معمر القااذافي 

، هو عمر ب  الخطاب ساالمالتقدمية المضايئة في تاريا اإل
 تم في ظرو  لما طابع القرار الذي لم يرافقه توضيح.

... وم  أجل ذلك فإن كل مسااالم سااامع بالقرار يتسااااءل  
مناهم خالل الجولة الخليجية كانوا وال يجد جوابًا. والذي  ناق

نمم يساااااااااااعون وراء ما م  إم  الاااااااااااافوة المثقفة. ومع ذلك  
ذ في ضااااااوء مناقمااااااة  تخُّ إن القرار أن يوضااااااح. ولو أإلااااااأنه 

 مر على جانة م  الوضو .فارية رح ة وإلمولية لاان األ
فتح باب المناقماة في  ن يع أم  الذي  يرون  إلاخااياً  اوأن

جتماد سااااااااالم رأيه في مساااااااااألة اإلهذا األمر، وأن يقول كل م
ي يعدأ م  ساااااااااالمجعل التقويم اإلبم العقيد القذافي  رتإالذي  

وفاة الرساااااول وليس م  هجرته. فقد يكون في المناقماااااة ما 
 م  إلأنه ان يثري ويفيد.

 1979مارس )آذار( 10 - . باريس"المستقبل" مجلة

     

 ل الوفاق المغربي من أجْ 
  جادياد  بناا عملياة إختياار المااااااااااااااااذلي ر الاذي بمرت  القاد  با 

ر نفساااااااه  رسيساااااااًا للج اسر خلفًا للرسيس هواري بو مدي ، بالقد  
موري  بعملية إختيار رسيس الساااالطة التنفيذية  عنجد انفساااانا م

على  بومدي  والوزراء الذي  سااااايسااااااهمون في إكمال ما بدأم 
 طريق التطوير والعناء والحفا  على اإلستقالل والسيادة.

أن الظرو  اآلن بااااتااا  ممياااأة م  أجااال حااال ونعتقاااد 
المماااااكل العالقة ومنما ممااااكلة الاااااحراء التي كان  تغرق  

والتي يجاة أن تسااااااااااااااقط م  طريق الرسيس   بومادي  الرسيس 
 الماذلي ب  جديد كقضية تغرق وتقلق.

وفي إطار ما نملاه م  معلومات حول المسااااااعي التي 
في تادور م  أجال إيجااد حال لممااااااااااااااكلاة الاااااااااااااااحراء، نري 

اتة لما نه م  المسااااعي الحميدة التي يع أالمساااعى األفريقي 
نحساااااااااااااار بعض الماااااااااااااايء عنااد بعض أطرا   إالنجاا  إذا 

 القضية.
ن قضااااااية الاااااااحراء قد تتحول إلى جر  ملتمة إذا لم إ

ن أحسام امرها ويتم التو ال إلى  ايغة الحل. ونح  نري يع 
ة يقول فيه أهل الاااحراء رأيمم، وتماار  عليه لجن اً إسااتفتاء

ممااااااااااااااتركاة تمثال منظماة الوحادة األفريقياة والجاامعاة العربياة،  
 هو المدخل الحقيقي م  أجل إيجاد حل.

ختار اهل الااااااحراء اإلساااااتقالل، وهو األمر إوحتى إذا 
الذي م  الطعيعي أن يحدث، فإن م  األنساة التساليم بمذا 

ن يدخلوا في أختيار وتماجيع الااحراويي  بعد ذلك على اإل
انيا، أو مساااااااعدتمم على بناء أنفساااااامم، ألن إتحاد مع موريت

كمم معنام إفسااا  المجال أمام النفوذ األجنعي لاي يسااتقر  تر  
 بينمم.

لمذم المسااألة م  إلااأنه أن  اً مين حاًل ساالإوفي أي حال 
يوفرعلى كل األطرا  عملية إساااااااااااااتن ا  ال نماية لما، وهو 

تذي به في حإلى ذلك سااايكون مدخاًل إلى وفاق مغربي قد يع 
ساااااااااااااقط ولو إلى حي   ناطق كثيرة، فضااااااااااااااًل ع  أنه سااااااااااااايع م

المراهناات التي تتحادث ع  إنفجاار كعير م  النوا اللعنااني 
ل دول المغرب العربي بحرب، أو غااا أو النوا اليمني يماااااااااااااا 

فما ع  اإلهتمام بقضاااااااااااايا التنمية والمموم بحروب، تاااااااااااارع 
 القومية للممرق.

 1979مارس )آذار(  17 - ". باريسالمستقبلمجلة "

     

 الجامعة الم قولة!
نماااااااااااااائا  الجاامعاة العربياة كاان الغرض م  وراء  عنادماا أع 

اإلنمااااااااااااء هو قيام نوا م  الايان العربي الذي م  إلاااااااااااأنه  
ل ما لم يك  هناك نفط في مالالمة مسموعة ومغثرة، ويو  جع 

ولعل إختيار  . المنطقة، وكان الجميع فقراء بنسااا ة أو أخري 
 ي الدرجة األولى ألنما أ نى الفقراء.مار كان ف

نتمااار، وأ ااا ح  كلمة الدولة إومع الوق  ظمر النفط و 
 أالنفطياة هي المغثرة. وهي الفااعلاة وهي المسااااااااااااااموعاة. وباد

ر يومًا بعد  خر إلى أن بات  تجمعًا  مكيان الجامعة يضااااااااااااا 
 رسم السياسات فيه بل وال قدرة له على التنفيذ.عربيًا ال تع 

األمي  العام الساااااااااااابق ععد الخالق وفي حي  إرتضاااااااااااى 
 مي  العاااام الاااذي حسااااااااااااااوناااة هاااذا الواقع للجاااامعاااة، فاااإن األ

 ختااااار مساااااااااااااالااااك التطوير إتالم ونعني بااااه محمود رياااااض 
نااااة م  دون أن ياااادري أنااااه يتجاااااوز بااااذلااااك نظرة  ير معل  

ألوضااااااااااااااااا الجاامعاة. وتقوم هاذم النظرة على أناه م   ير 
 الااطااعاايااعااي أن تاااااون الااجاااااااامااعاااااااة الااعااربااياااااااة أكااثاار تااطااوياارًا  

وزارات خاااارجياااة بعض الااادول العربياااة، وم   م وتنظيماااًا 
 ل في إستمرار.ع  ل، وإنما رد الف  ع   ير الطعيعي أن تاون الف  

ع القرن بر الة الجااااامعااااة العربيااااة في باااا ن تجر إوعمليااااًا، 
نما إخير على سااعيل المثال لم تا  مضاايئة ومجدية، بل األ
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النقاابي، مع خرج تاوينماا ع  مفموم النقااباة أو اإلتحااد لم تع 
 أن يااااااااااااااانعااا حاادثاااً الفااارق أن في قاادرة النقااابااة أو اإلتحاااد 

ن الجامعة لم تسااااتطع أن تفعل  أ ااااغيرًا أو كعيرًا، في حي  
 إليئًا.

وتوجماتما.   ولقد قيل الاثير في إلاااااااااااااأن الجامعة العربية
نما واقعة تح  تأثير الساااااياساااااة الماااااارية. وقيل إقيل مثاًل 

نما م  أجل ذلك فمي جامعة م  أجل مار وليس  إمثاًل 
ناه لو حادث ذات مرة الخروج على إم  أجال العرب. وقيال 

التقليااااد المفروض وتم إختيااااار أمي  عااااام  ير ماااااااااااااااري  
 نتم  إليه.إللجامعة لما كان  حالما ما 

طر  أو مر الجامعة العربية ما كان ليع أن  أ  وم  الواضح
م  بنود معاق ة الرسيس الساااااااااااادات ألنه عقد  لياااااااااااا ح بنداً 

 اااااالحًا منفردًا مع إسااااااراسيل، حتى لو أن مقر الجامعة كان 
 خارج مار.

ل الجااامعااة العربيااة بجميع  ر أمر نقاا  قرَّ واآلن، وبعاادمااا ت  
 ا:أجم تما م  القاهرة، هنالك تساؤالن أساسيان في إلأنم

  : إذا كاااااانااااا  تجرباااااة ربع القرن األخير لم تاااااأت  اولل
مجادياة فايف يمك  أن تاون تجرباة الجاامعاة في السااااااااااااااني  

 مجدية؟ 2000المت قية حتى العام 
 ن قرار النقل كان ال بد منه؟إ: هل الثاني

ن التجربة الساااااااابقة إوحول التسااااااااؤل األول يمك  القول 
رادتما أ عضاااءدول األالللجامعة العربية لم تا  مجدية ألن 

كااذلااك، فمنااالااك ميثاااق لم يااأخااذ بااه أحااد، وهنااالااك دواسر لم 
كما لو  يمااجعما أحد. وظمرت الجامعة في ساانواتما األخيرة

مة مغتمرات، إلااااااااااأنما في ذلك إلااااااااااأن الذي  أنما مجرد منظَّ 
 مون الحفالت.نظ   يع 

ع ميثاق جديد للجامعة تلتقي  فإن وضااااااااااااا   وم  أجل ذلك
ورة التقيد به أمر م  إلاااااأنه أن ر الدول األعضااااااء على ضااااا 

يخفف ع  هذم الدول في السااااااعات الااااااء ة ممااااااكل هي 
نمااااااااء قوة عساااااااكرية تابعة  إن أفي  نى عنما، فضااااااااًل ع   

المااااااااايء بقوات األمم المتحدة، م   بعض للجامعة إلاااااااااعيمة
طارسة، خااو اًا أن هذم  إلاأنه أن يحل الخالفات العربية ال

الخالفاااات تتجااادد في إسااااااااااااااتمرار وتاااأخاااذ طاااابع المجاااابماااة 
 العسكرية في أ لة المرات.

وم  المغكد أن قوة عسكرية عربية تقف بي  المتجابمي   
العرب م  إلأنما أن تقطع الطريق على قوي تأتي م  كوبا 

ذلك أن المتجابمي  عندما يجدون وساااااااااااطمم  ، أو م   يرها
 ل  يتااااااااااارفوا بغير ما تفرضااااااااااه مماااااااااااعر زمالء لمم عرباً 

ال مالة واألخوة. وإلى ذلك فإن مثل هذم القوة تساااااااااعد على 
التعجيل بعدء الحوار السياسي في سعيل التو ل إلى نتيجة  

 ترضي الجميع.
دو م  الضاااروري جدًا م  أجل جامعة تفيد في  عكذلك ي

كثير م  بنص، و أن يع  2000السااااااااااااااني  المت قياة على العاام 
ل دولة عضااو في الجامعة العربية  ، على عدم تدخُّ الوضااو 

، في دولاة بعيادة ع  العرب، إذ ليس معقواًل أن اً عسااااااااااااااكريا 
تحاارب قوات عربياة م  أجال دعم نظاام  ير عربي، وهاذم 
الحالة عماااااااناها في الساااااااتينات وفي السااااااا عينات، ولقد كان 
مغلمًا أن األمي  العام المسااااااعد العساااااكري للجامعة العربية 

ذم. وم  نفا   يعطي األمر باالتادخال أو على األقال يع  هو الاذي
ركااان الاادولااة التي أأجاال ذلااك فليس معقواًل أن يكون رسيس 

، فيما مقر الجامعة هو األمي  العام المسااااااااااااعد العساااااااااااكري 
نما م  األفضااااااااال أن تاون هنالك لجنة عساااااااااكرية تناقش  إو 

 أمر هذم التدخالت وتاون لما كلمة الحسم في النماية.
الجاااامعاااة في الخاااارج فمي في حاااد ذاتماااا  أماااا مكااااتاااة

تحتااج إلى تخطيط وتحتااج إلى إعاادة نظر إلاااااااااااااااملاة. ولقاد 
 م  في معركة الت مااااااير بالقضااااااية    أن هذم المكاتة هع ثعع 

العربية طوال الساانوات الخمس عماارة الماضااية، وم  الممم 
م م في التجرباة الجاديادة للجاامعاة العربياة وأن تاون في تع  الَّ أ

د الذي تءيماااااه األمة في ضاااااوء خروج ع المعقَّ مساااااتوي الواق
 ل داسرة الثقل.مار الذي كان  تمك   

ن الااادول العربياااة التي إوحول التساااااااااااااااااؤل يمك  القول 
ل الجامعة م  القاهرة هو إحدي وسااااااااسل قررت أن يكون نق  

المعااق اة إنطلقا  م  قااعادة مقلقاة ساااااااااااااالفاًا عنادماا ارتاأت أن 
خط   ع عياادًا نسااااااااااااااعيااًا يكون المقر الجااديااد للجااامعااة بلاادًا ب

المواجمة، وليس مضااااطرًا مسااااتقعاًل لعقد إتفاق مع إسااااراسيل  
تفاق الذي عقدم الرسيس الساادات. وكأنما الذي  مثل ذلك اإل

اااة أعينمم أن جلسااوا يخططون إلختيار المكان وضااعوا نع 
له  مقر الجامعة يمك  أن يسااااااااااتقر في تونس في حي  أن نق  

ما مار مماثلة لتلك التي إلمدت  إلى عا مة تممد تطورات 
يعني أن على العرب أن يعقدوا مساااااااااتقعاًل مغتمرًا  خر لنقل 
مقر الجامعة، وهكذا ياااا ح أمر الجامعة  اااء ًا ال تساااتقر  

ل مكانما مرات  عد   في ذلك إلأن سفارة ما تع  على مكان إلأنما
 كثيرة ت عًا لظرو  زيادة عدد الموظفي  أو وجاهة المكان.

ظرة أن الااذي  قرروا نقاال الجااامعااة إنمااا  ومعنى هااذم الن
 اااة قعااال أن ينظروا إلى نظروا إلى األمر كوساااااااااااااايلاااة معااااق  

 مستقعل هذم المنظمة وإلى الذي يمك  أن تفعله.
ن المكااان ليس مممااًا سااااااااااااااواء كااان في  إوفي أي حااال 

المغرب أو في الممارق. ولعله م  الضاروري جدًا أن تتعدد  
ات مساتقعاًل، بحيث ينعقد  ات والمغتمر اإلجتماعأمكنة إنعقاد 

كل مغتمر في عا اااامة ما، فضاااااًل ع  أنه م  الضااااروري 
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تنحاااااااااااار المنظمات التابعة للجامعة في مكان   الَّ أأيضاااااااااااًا 
 واحد وبالتحديد في مقر األمانة العامة.

نااه ال جاادوي م  الجاااامعاااة العربياااة، ولااذلااك إوقااد يقاااال 
لتا  هناك محاولة و فليك  هناك بحث ع   ااااااااااااي  أخري، 

إستنادًا  لجمع العرب في وحدة أو إتحاد، وهذا  حيح   جدية
هي الادول التي   إلى التجرباة الساااااااااااااااابقاة للجاامعاة. لا  أي

 يمك  أن تلتقي على فارة اإلتحاد أو الوحدة؟
ولعله م  المغلم جدًا للنفس أن تاون جيعوتي  خر دولة 

ما قعل فترة  إنضاااااااامامتنضاااااااام إلى عضااااااااوية الجامعة ويأتي 
جيعوتي أنه  إنضااااااامامرنا ماااااااار. وإذا اعتع  وجي ة م  إبتعاد 

وليد الحاجة إلى هوية، فإن إبتعاد ماااار هو وليد التخلص 
م  الموية، ومع الوق  سااايكتماااف كل مااااري أن الجامعة 
على ماا هي علياه م  إرت ااك وتعقيادات كاانا  رم ًا للموياة 

 التي م  دونما سيكون اإلرت اك أكعروالتعقيدات أإلد.
 مغتمر ري  داخااال إجتمااااعااااتوم  الواضااااااااااااااح أن الاثي

بغااااداد كااااانوا في حيرة ال مثياااال لمااااا. فمم إذا قرروا تعليق  
ل الجامعة م  القاهرة يكون معنى ذلك عضااااوية مااااار ونق  

أن مااااااار إبتعدت نماسيًا، ومعنام إساااااات عاد حدوث مفاج ت  
نفرادية التي ماار مساار الخطوات اإل مامساتقعاًل تااحح في

ات. وإذا هم لم يفعلوا ذلك أقادم عليماا نظاام الرسيس الساااااااااااااااد
مون بااااااااااااااوابية ما سااااااااااااالاه الرسيس  يكون معنام أنمم يسااااااااااااال   

 السادات.
وهكذا فإن الرسيس السااادات وضااع الجميع، حتى بعض  

ج، ولعلاااه في المتعااااطفي  معاااه ضاااااااااااااامناااًا، في موقف محر  
التااااااريحات التي  ااااادرت عنه أو العيانات الرسااااامية التي 

ل  م  أجل نق     مليما حكومته كان يساااااااااااااتحث العاأ ااااااااااااادرت  
ياة على عادم قتاااااااااااااااادالجاامعاة على تنفياذ قرار العقوباات اإل

ل جميع المتحفظي   الت ااطغ. وفي ذلاك ماا م  إلاااااااااااااااأناه جعا  
فًا بعض  مسااااتريحي الضاااامير. فمو بدل أن يقول كالمًا ملطَّ 

ل الجااامعااة إذا هو عقااد رحاا  فارة نقاا  الماااااااااااااايء، عناادمااا طع 
 ذوهااخا  اااااااااااااالحاًا مع إسااااااااااااااراسيال، قاال بكثير م  التمكم  فلياأ

دل أن يسااااااااااااااااعااد الااذي  حاااولوا في باا معروكااة عليمم . وهو 
عقوبااات طااارسااة وقااابلااة إلعااادة  إتخاااذ مغتمر بغااداد األخير

النظر، ترك أجم ته الرساااااااااامية تتمم جميع المماااااااااااركي  في 
 ذلك المغتمر.

وي قى أن المااااااااااااااأن الاذي كاان للجاامعاة العربياة هو أنماا 
العربي. أما وقد تخل   كان  في ماااااار التي تقود الااااااف 

ل الجاامعاة منماا فاإن الجواب ع  طعيعاة  ر نقا  قرَّ مااااااااااااااار وت  
 ة  اًل يعدو  اااء ًا خااااو اااًا أنما مطال  إلاااأن الجامعة مساااتقع  

 بدور سياسي ضخم وليس بدور فني وتنظيمي.

قى أيضااااااااااااًا أنه إذا كان  المأساااااااااااااة العربية كعيرة ألن  ي
مأسااااة  ماااار ابتعدت ع  العرب ولم تعد في جامعتمم فإن  

ماار ساتاون أكعر بكثير. فالجامعة، تارارًا، هي على ر م  
 م لاااااااااماااااااااا رمااااااااا  الاااااااااماااااااااوياااااااااة، إخاااااااااتاااااااااارو  دورهاااااااااا الاااااااااذي

اًل أكثر أهمية فإن الجامعة وإذا قرروا أن يكون الدور مساتقع  
يمك  أن تاون أكثر م  مجرد رم  للموية. يمك  أن تاون 

 ردًا م  الردود الاثيرة على التماوي العربي.
 الَّ أط  العربي ال يعااادو متفااااساًل. وم  حقاااه الموا  ولا

إلى التجربة الماضااااااااااية التي كان   إسااااااااااتنادًا يكون متفاساًل، 
قوا .  فرَّ تاااموا بحعل   جميعًا وال ت  إعإلااعار الجامعة فيما  و 

وهااذم اآليااة الاريمااة ال ت ال تنتظر م  يااأخااذ بمااا. وال ت ال 
 جديدة.المعار المطلوب للجامعة العربية في تجربتما ال
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 المشهد الدرامي 
إنه ممامد درامي بكل معنى الالمة، ممامد ما كان عقل 
يتاااورم. مماامد ما كان أحد ليفترض إمكان حدوثه. مماامد  
يم  الوجدان ويعااف بالممااعر. ممامد ماار التي كان   

األحرار و ااااااااانعة ال طوالت، قلعة العرب الاااااااااامدة ومالذ 
و اااااااااانعة الوحدة يتساااااااااابق العرب إلى اإلبتعاد عنما بعدما  

 كانوا يتسابقون للجوء إليما.
ممااااااامد ماااااااار التي كان  ساااااااند القضاااااااية الفلساااااااطينية  
والمادافعاة عنماا، ترتفع فيماا األعالم اإلسااااااااااااااراسيلياة وي ورهاا  

 االرهابي الذي سفك دماء عربية ع ي ة.
هرها رم  حضاااااارة إساااااالمية  ممااااامد ماااااار التي كان أز 

عريقة فإذا بميا األزهر يمارك مع المماركي  في الترحية 
 باإلرهابي ال اسر الذي يسج  المسجد األقاى ويحرقه.

ممااااااااااامد ماااااااااااار التي كان  أم الدنيا تنتمي هكذا دمية  
يتسااااااالى بما مقامرون مسااااااالوبو اإلرادة، م  هواة الاااااااافقات  

  ارات.اإلستختقارير وتخطيط السياسات في ضوء 
مماااامد مااااار التي كان  كلماتما مقعولة على ر م حدة  
العاااطفااة فيمااا بعض األحيااان، لم تعااد كلمتمااا هي المقعولااة 
م على اآلخري  الذي  رفضااوا  والمقنعة لاثرة ما فيما م  تمكُّ
م  أجلماا في الدرجة األولى هذم المساااااااااااااالاياة التي إعتمادها 

 الرسيس أنور السادات.
مماامد مااار التي لم تجد ما تقوله بعدما رفض رسيسااما  
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أن يعتذر عما فعله ويقف إلى جانة األإلاااااااااقاء العرب، م  
الااذي  قرروا في بغااداد معاااق ااة النظااام سااااااااااااااوي  إن قرارات 
مغتمر بغداد لم يااااااااااادرها حتى اآلن هغالء الذي  يحق لمم 
إ اااااااادارها . هل هذا الاالم موضااااااااوعي؟ كل الدول العربية  

عاااا  وقررت ال يحق لمااااا الاالم. فقط يحق لااااه التي إجتم
الاالم فاري مكرم ععياااد الاااذي قاااال تلاااك الء اااارة دون أن 
يخطر في باله أنه يضاااااااااااحك على أربعي  مليون مااااااااااااري  

 ويستغفلمم.
ممامد ماار التي وضاعما النظام في أجواء م  األوهام 
وزرا في نفوس إلاااااععما ممااااااعر ال غضااااااء والاراهية ضاااااد 

ق أن مثل هذا المماامد العرب. م  المغكد أن نا ما كنا لناااد  
يمك  أن يحدث ولانه مع األسااااااااااااف حدث. وأكثر الجوانة 
تفجعًا في هذا المماااامد أن الحاكم الماااااري في حالة نمااااوة  

 م  الذي يحدث.
 1979 أبريل )نيسان( 7 - "المستقبل". باريس مجلة

     

 كي  كتمل التضامن    ليستمر! 
عربي في الساااااااااااااانتي   كاااانااا  الااادعوة إلى التضااااااااااااااااام  ال

 األخيرتي  هي الدعوة الساسدة.
مناسااااااا ة   يتركظًا أن كل مساااااااغول عربي ال وكان مالح  

نه إويقول   الَّ تمر إمعه  ي جر فية تع اخطابية أو مقابلة  ااااااااااح
 ال حااااااال لااالاااماااااااأزق الاااااااذي تاااءااايماااااااااااااااااااااه األماااااااة الاااعااارباااياااااااة 
 م  دون التضام ، وأنه بالتضام  يمك  تحقيق المعج ات.

وواضااح أن التضااام  العربي يحدث عند ساااعة الخطر 
بعاادمااا   1967الحقيقيااة. فمو حاادث في قمااة الخرطوم عااام 

تأكد للملوك والرؤسااااء العرب أن ه يمة ععد النا ااار تعني 
ه يمتمم جميعًا وتعني بالتأكيد فقدان فلساااااااااااطي ، وم  أجل 

عدة  اع القرارات التي م  إلاااااأنما مسااااا ذلك ساااااارعوا إلى وضااااا  
 ز المحنة.على تجاوع  ععد النا ر

ومع أن مالمح التضاااااااااام  إرتسااااااااام  في األفق العربي  
ت في دقخالل أول قمة عربية دعا إليما ععد النا ااااااااااااار وعع 

ن أ  الَّ إوكان  عمليًا م  أجل فلساااااااااااطي   1964القاهرة عام 
 1967التضاااااااام  الفعلي لم يحدث للمرة األولى ساااااااوي عام  

 وفي خالل إنعقاد قمة الخرطوم.
ظمر التضاااااام  العربي مرة أخري.    9731وخالل حرب 

 م  مااااار وسااااوريا  نه إذا هع أوكان السااااعة في حدوثه هو 

فقد نماسيًا وساااااتساااااود إساااااراسيل. مرة أخري فإن فلساااااطي  ساااااتع 
 وكان هذا الماااعور بالخطر هو الذي دفع بكل عربي حاكماً 

أو محكومًا إلى التععير ع  التضاام  بوقفة مساغولة وفعالة 
 .إلى جانة مار وسوريا

مناذ اليوم الخاامس للحرب بادأ الرسيس أنور الساااااااااااااااادات 
ة المفموم الحقيقي له وتوظيفه  عملية تطويع التضاااااام  وقل  

ضطرب إفي خدمة خطط م  أجل التسوية. وم  أجل ذلك  
الموقف العربي. وعناادمااا حاادث اإلضااااااااااااااطراب باادأ الرسيس  
السااااااااادات يغذي هذا اإلضااااااااطراب بحيث يذوب التضااااااااام  

اقضااااات. وهو كان يدرك تمامًا أنه إذا التن بالعربي في حر 
 حدث وذاب التضام  يستطيع أن يفعل ما يريد.

وفي الوق  نفسااااااااااه كان يماااااااااادد على أهمية التضااااااااااام  
رة لمذم الظاهرة.  مالعربي لاي يغطي عملية التدمير المسااااااااات

سااااااااس التضااااااااام  التركي  على فك أع    اااااااالوكان أيضااااااااًا يوا
مااار أنااه الااداخلي. ولعاال أهم أمري  حاادثااا في هااذا المضاااااااااااااا 

سااااااااتعدي العرب على إسااااااااتعدي الماااااااااريي  على العرب و إ
ستعدي الماريي  بعضمم على بعض. وعندما إبعضمم ثم 

ن هذم العلعلة في الموقف عمومًا هي المناخ الذي أإلاااااااااااااعر 
م  خالله يساااااااااااتطيع تحقيق خطط التساااااااااااوية التي وعد بما  

 ندفع مطمئنًا.إ
الخطر حدث نموض  بوفي لحظة إساااااااااااتماااااااااااعار حقيقي 

حقق تضام  عربي لم يحدث  في مسألة التضام  وت   حقيقي
 م  قعل.

نه م  أجل الساااااااالم بقدر ما هو أوأهمية هذا التضااااااااام   
م  أجال الحرب. الساااااااااااااالم إذا امك  تحقيقاه. والحرب على 

 ضًا.فرض فر  التسوية إذا كان  ستع 
وإذا جاز القول فإن التضاااام  العربي الجديد هو ترجمة 

 م  أجل فلسطي .  ذاً إواقءية لالءات الخرطوم الثالث. وهو  
ولقد كان  هذم األسااطر ضاارورية كتمميد لتساااؤل ال بد  

دة قد تتعثر  ن حالة التضاااااااااااام  المساااااااااااتج  إم  طرحه وهو: 
نتيجة مواقف تااااااااااااااادر ع  بعض المتضااااااااااااااامني  في حق  

ليس م  أوتتساااااااام بماااااااايء م  الحدة.  متضااااااااامني   خري ،
 الَّ أ األسااااااااااااالم تجميد مثل هذم المواقف وعلى الفور م  أجل 

ما إن هذا  حقق في مغتمر بغداد؟يتأثر التضااااااااااااااام  الذي ت  
يتمنام كل مواط  عربي، فضااااااااًل ع  أنه ليس أمام الرسيس  

  إساااتمرارر التضاااام . في الساااادات ساااوي المراهنة على تعثُّ 
ر التضاااام  نميار. وفي تعثُّ ابلة لإل التضاااام  ت قى خططه ق

يمك  لخططااه أن تءيش ويمك  أن تسااااااااااااااتقر في ضااااااااااااااوء 
 متغيرات كثيرة ليس  في الحس ان.

ن ثورياااة جاااديااادة أفرزهاااا مغتمر بغاااداد هي الثورة على إ
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التساااااااااليم بالخطط التي ساااااااااار فيما الرسيس الساااااااااادات حتى  
التوقيع. وكل دولة عربية إلت م  بالقرارات التي أ ااااااااااااادرها  

معنى  بلمغتمر يمك  إدراجمااا في خااانااة الثوريااة الجاادياادة. و ا
ن األكثرياة العربياة المطلقاة التي إجتمعا  إأكثر وضااااااااااااااوحاًا 

 وقررت في بغداد هي أكثرية ثورية.
ن المواط  العربي الرافض لخطط الرسيس إوإلى ذلااااك 

ع نفساااي يتحمل به ما هو أكثر م  الساااادات ليس في وضااا  
ا. والمواط  الفلساااااااااااااطيني في هذم الثورية التي نماااااااااااااير إليم

األراضي العربية المحتلة يك يه اآلن مثل هذم الوقفة الثورية 
الرافضااااااااااااااة حتى م  جااناة بعض الادول التقليادياة العربياة. 

ل ما هو وهو ليس في الوضاااااااااااااع النفساااااااااااااي الذي يمكنه تقعُّ 
 أكثر.

  موال بد أن الاثيري  الحظوا ضااااايق الرسيس الساااااادات  
ا جاديادة، وكيف أناه يحااول تقويض هاذهاذم الثورياة العربياة ال

اإلنجااااااز الممم ع  طريق عااااادم التعرض ل عض الااااادول 
بغداد والتركي  في المموم  العربية التي إلااارك  في مغتمري  

على الدول األخري. وواضااااح م  ذلك أنه يريد أن يضاااارب  
الفريقي  بعضاااامما بال عض اآلخر، خاااااو ااااًا أن الذي  ال 

 إتخاذ ألخيرة مترددي  فييماجممم اساااااااااتمروا حتى اللحظة ا
 قرارات مقاطعة حادة ضدم.

كاان  1973وعاام  1967فاالتضااااااااااااااام  العربي حتى عاام 
م  أجل مساااااعدة مااااار التي تناضاااال في سااااعيل فلسااااطي   

ف المساااااعدات ع  هو بمد  وق   1979  عام بينما تضااااامع 
ع العالقات الدبلوماسااااااية معه ألنه لم النظام الماااااااري وقط  

النضاااااااال م  أجل القضاااااااية الفلساااااااطينية وإنما يكتف  بوقف 
يحاول تعطيل عملية التضااااام  العربي في سااااعيل إسااااتمرار  

 النضال.
ر ما أن المممة األساااااسااااية هي المحافظة وي قى أنه بقد  

ر نفسااااااااه  على هذم الط عة الجديدة للتضااااااااام  العربي، بالقد  
هنالك حاجة قااوي إلى إساتامال الحلقات الثالث المفقودة 

هذم الط عة وبالذات الحلقة األساااسااية بي  هذم الحلقات في 
 ونعني بما السودان.

م بعيدًا ع  الط عة  إساتمرار مان و فالساودان  ير الااومال وعع 
الجاديادة للتضاااااااااااااام  العربي يعني إساااااااااااااتمرار الرساة التي يتنفس  
بواسااااااطتما نظام الرسيس السااااااادات تعمل، فضاااااااًل ع  أنه بذلك  

 ور يتجاوز بعض الميء حدودم. يستمر قادرًا على ممارسة د 
و اااحيح أن الساااودان ليس تلك الدولة النفطية وال تلك التي  

السااااااااودان إلى األكثرية العربية   إنضاااااااامام تملك األر اااااااادة ولا   
ضاربة موجعة إلى النظام المااري توازي في   ماك  ل المتضاامنة ي 

ما ج سيًا، أو أنما ساااااااااتوجمما كليًا أي  مت  قوتما الضاااااااااربة التي وجَّ 

  دول األر اااااادة والنفط. هذا مع األخذ في اإلعت ار أن  دولة م 
السااااودان ال يغيد الرسيس السااااادات في النتاسة التي و اااال إليما  

 إتخاذ   ل الساااااااااااااودان في كه، ومع األخذ في اإلعت ار أن تممُّ تحرُّ 
موقف يعلور فياه مجموعاة مواقف ليسااااااااااااا  لماااااااااااااالحاة الرسيس  

  - اااااااااااااارياة الساااااااااااااادات في أي حاال لاه ماا يعررم. فاالعالقاات الم 
السااودانية ترابط  وتمااابك  في السااني  األربع الماضااية، ثم أن  
هنالك بضااااعة الو  م  السااااودانيي  يءيمااااون في مااااار بينمم  
ثالثة عمااار ألف طالة وهي حالة ال تماااعمما حالة بي  أي م   

 الدول العربية ومار. 
ولا  التممااال ال يعني أن موقفاااًا توضااااااااااااايحياااًا م  جااااناااة  

نفساانا في  أ نضااع    الَّ أ م  الضااروري  السااودان ل  يااادر. وساالفاً 
ع اعالن الموقف الحاااد. وإذا جاااز التععير فااإن األكثريااة  جو توقُّ 

العربيااة المتضااااااااااااااامنااة فريقااان: الفريق الحاااد في موقفااه والفريق  
ع م  الساااااودان فل  يكون هذا أو ذاك  المرن. أما الموقف المتوقَّ 

 وإنما الموقف الاثير المرونة. 
الموقف حتى ولو جاااء كثير المرونااة،  أمااا لماااذا ال بااد م  

ل وجود سافير له  فألن الرسيس جعفر نميري ال يعدو مساتعدًا لتقعُّ 
  بأن  في القاهرة إذا كان فيما سفير إسراسيلي، فضاًل ع  أنه يري 

ما حققه الرسيس السااااااااااادات ال يتناسااااااااااة مع تمنيات وإلاااااااااارو  
  . عضما اآلخر لم يعل  ب عل  و سودانية بعضما أع 
د يوم  دَّ ح نه عندما ت  أ ة هنا تعدو ضااااااارورية إلى  ولعل اإلإلاااااااار 

اإلساااااراسيلية في واإلااااانط    - اإلحتفال بتوقيع المعاهدة الماااااارية 
كان  التعليمات المرساااااالة إلى الساااااافير السااااااوداني لدي الواليات 

 اإلحتفال.   في  يمارك   الَّ أ المتحدة ب 
وعنادماا تقررت زياارة منااحيم بيغ  إلى القااهرة كاان سااااااااااااافير 

ا اااامة المااااارية في طريقه إلى الخرطوم لاي  السااااودان في الع 
ال يسااجل على بالدم أنه كان في القاهرة التي و اال إليما بيغ  

 في زيارة رسمية. 
ه إلى القيادة الفلساااطينية في  ت قى أيضاااًا كلمة يمك  أن توجَّ 

الاادرجااة األولى وهي أن الوقو  إلى جااانااة الرسيس نميري م   
ية. ومثل هذم الوقفة  أجل تحديد موقف أساااااسااااي أمر بال  األهم 

تاون بالتماااااااور الثناسي وعلى مسااااااتويات القمة خاااااااو ااااااًا أن  
للرسيس نميري على قيااادة المقاااومااة الاثير باادءًا بمااا أقاادم عليااه  

 في االردن ومرورًا بمواقف إلجاعة كثيرة.   1970خالل أزمة  
وما دام  الط عة الجديدة هي م  أجل فلسطي  في الدرجة 

 ذكرنام.   ث التماور الذي ننا نتمنى حدو إ األولى ف 
 ... وخير العر عاجله. 
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 العربي   تدالحرة أم ركا  لى اإل 
كثر ساااامولة إلسااااتمرار و ااااول النفط العربي  الطريق األ

م  األميركيااااة اثر اإلدارة ن تع أإلى الواليااااات المتحاااادة هو 
 قلل م  التمديدات.التطمينات وتع 

واإلكثاار م  التطميناات يكون بتحادياد مواقف يرتاا  لماا 
أهل النفط. أما التمديدات فم  الضاااروري أن تقل وتتالإلاااى  

 مع الوق .
دارة األميركية بحيث انما اإلوال ندري ما الذي أ اااااااااااب 

تتاااااااااااار  تمامًا مثل الذي  ي الغون في حدتمم حيالما. هذا 
مع األخااذ في اإلعت ااار أن الحاادة التي تتساااااااااااااام بمااا أحيااانااًا 

رة في حي  أن التمديدات ليساااا   بعض المواقف العربية معرَّ 
حدث اإلنحساااااااار المطلوب في رة، فضااااااااًل ع  أنما ال تع معرَّ 

 إليما.حدة المواقف الممار 
ولعله كان م  األفضاااال لو أن قرارات التااااادي العربية 

خاذت في بغاداد أظمرت بعض الجادياة في مسااااااااااااااألاة التي إتُّ 
تخاااذ قرارات تسااااااااااااااتماااد  مقااااطعاااة  المقااااطعاااة، بمعنى أن تع 
جماااادهااااا بحيااااث ت قى هااااذم القرارات الواليااااات المتحاااادة أو تع 

في وجه الواليات المتحدة في الوق   إعتمادمساااااااااالحًا يمك  
 المناسة.

ة هذا القول أن الواليات المتحدة لألسااااااااااف، لم  ومناساااااااااا 
تتجااوب مع الرغ اة الجاامحاة في عادم مقااطعتماا. وباداًل م  
أن يكون ذلك سااااااااااع ًا إلعادة النظر في المواقف فإن اإلدارة 

العربي باااإطالق التماااديااادات،   عتااادالاألميركياااة ترد على اإل
تلو اآلخر. فمي ساااااااااااااااعة تمادد بإحتالل مناابع النفط   تماديداً 

وسااعة أخري تمدد بقطع المسااعدات ع  ساوريا. وال بد أن 
في جء اااة هاااذم اإلدارة أنواعاااًا أخري م  التماااديااادات تنتظر  

 الوق  المناسة إلطالقما.
مجلس النواب األميركي قرر باااأكثرياااة   أنوعنااادماااا نقرأ 

 45ريا قيمتما ع مسااااااعدة ع  ساااااو قط   177ناس ًا ضاااااد  193
 - مليون دوالر بسعة إمتناعما ع  تأييد المعاهدة المارية

اإلسااااااراسيلية نتساااااااءل كم أن العقلية األميركية ال ت ال بعيدة  
ع  فمم الواقع العربي، وكيف أن أسالوب التعامل الساياساي 
مع اآلخري  ال ياأخاذ في اإلعت اار المعاانااة القومياة لمم وإنماا 

 اسع وممتر.برة نظ داسمًا  تاون النظرة
  القوات الخا ااااااة قرأ أن الواليات المتحدة تجم   نوعندما 

حركماااا عناااد الضاااااااااااااارورة وتحتااال مناااابع النفط باااالقوة  لاي تع 
ساااااتعماري هو الذي يعرز عند  نتسااااااءل كيف أن المفموم اإل

دارة األميركياة عنادماا تواجاه إمتحااناًا في ر عتماا أن تاون اإل
 طرفًا عاداًل.

دارة األميركية أن ساااوريا عندما  ساااى اإلنلماذا توال ندري 
فتحا  ال ااب أماام حوار ال ينقطع مع الوالياات المتحادة إنماا 

ساقا  إنط اا بأن الساوريي  ليساوا مساتعدي  ألي إاساتمدف  
حوار. كااذلااك ال ناادري لماااذا تنسااااااااااااااى اإلدارة األميركيااة أن 

تخاذ  ذل في إجتمااعاات بغاداد كي ال تع الجماد الخاارق الاذي باع 
 الَّ أ سااااااااتمد  إرارات ساااااااالعية في حق الواليات المتحدة إنما ق

 ويحدث تنميط له. يتأثر الحوار
دق  سااااااااااااا  نوايا و ااااااااااااا  وبداًل م  أن تتفمم هذم اإلدارة حع 

رغ ااات األكثريااة العربيااة نراهااا تضاااااااااااااايق ذرعااًا بمااذم النوايااا 
الجمياال  العربي عتاادالاإلإلى  والرغ ااات. وبااداًل م  أن ترد

بعض ما سااااااااااعى إليه م  أجل تفادي معاق ة الواليات  على
 المتحدة نراها تستعد هي للمعاق ة.

أليس التمااادياااد باااإحتالل مناااابع النفط هو نوا م  أنواا 
ليس التمادياد بقطع المسااااااااااااااااعادات ع  أالرغ اة باالمعااق اة؟ و 

 سوريا هو أيضًا نوا م  أنواا المعاق ة؟
ياة ال تاأخاذ  ناه كاذلاك، وهو يعكس كم أن اإلدارة األميركإ

في اإلعت ار الحرياااااااااااي  على تجنيعما المتاعة، ربما ألن 
 هغالء لم يعتمدوا األسلوب الذي تفمم به هذم اإلدارة.

وهذا المفموم م  جانة اإلدارة األميركية فضااًل ع  أنه  
ضااااااااااعف الموقف العربي المعتدل يتساااااااااام بالااااااااااالف، فإنه يع 

. واذا ويجعال حجاة المعتادلي  العرب  ير مقعولاة مع الوقا 
كاان المعتادلون نجحوا في المغتمرات العربياة السااااااااااااااابقاة في 

بقااء على الوالياات المتحادة في مناأي ع  أي مقااطعاة أو اإل
يسااااااااااااااتمر على حااالااه. ول  يكون ل  فااإن الموقف ، معاااق ااة
ول أفي ساااايتعدل  بًا أن الموقف م  الواليات المتحدةمسااااتغر  

بغداد،  إجتماا عربي يماااارك فيه الذي  حضاااروا إجتماعات 
ن االطرا  التي تساااااااهل  في الماضااااااي ال يمك  أن أذلك  

ن االطرا  التي ساع  م  أجل هذا أتساتمر متسااهلة. كما 
ه بالاثير م  المسااااااءالت التسااااااهل وحاااااال  عليه ساااااتواج  

ول  يكون م  السااااااااامل الرد على هذم المسااااااااااءالت بما م  
قنع. وعلى سااااااااعيل المثال لو وقف طر  عربي  ن يع أإلااااااااأنه 

القرار،   إتخاذ  عقد وعلى مستوياتفي أول إجتماا يع متساهل  
وطلة م  الطر  العربي الذي ساعى م  أجل التسااهل أن 

ن أيعياد النظر في موقفاه ما دام  اإلدارة األميركياة ال تريد 
تتفمم هاااذم الرغ اااة في عااادم معااااداة الوالياااات المتحااادة، فماااا 

 الذي يمك  أن يقوله الطر  الثاني؟
دارة ف  بسااااااعة نوعية رد اإلعع ن حجة هذا الطر  ضاااااا إ

العربي وهي النوعيااة التي يغلااة  عتاادالاألميركيااة على اإل
فيما التمديد على التفمم والتي نالحظ أن هنالك حر اااًا م  

  هاااذم التماااديااادات دارة األميركياااة على أن ال تعل   جااااناااة اإل
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ساااااااااااااالوب يحاافظ على بعض الليااقاات، وإنماا باإعالن ذلاك أبا 
 اإلذاعات. راحة ع  طريق الاحف و 

وي قى أن النفط العربي الذي يال بإنتظام إلى الواليات 
العربي والذي لوالم   عتدالالمتحدة إنما كان ياال بفضال اإل

 لاان هذا النفط هو المغل الما ل لال مواط  أميركي.
دارة األميركية في هذم  والغرية أنه بداًل م  أن تاون اإل

األثناء تميء نفساااااااما لم يد م  التفمم لمذا التيار المساااااااتجد 
كاااناا  توا اااااااااااااااال تاادريااة القوات فااإنمااا في العااالم العربي، 

الخا ة التي يمكنما بواسطتما احتالل منابع النفط العربي،  
العربي بتسااااااااااااهله مع اإلدارة األميركية    عتدالكما لو أن اإل

ياات المتحاادة وال باد م  الرد عليماا قتر  جريمااة بحق الوالإ
باااااإحتالل لمناااااابع النفط يكون مكماًل إلحتاللماااااا لمااااااااااااااار 

 حتالل إسراسيل لفلسطي  وأراضي بعض الدول العربية.إو 
 ت الثالثة في أي حال أميركية.اإلحتالال... و 

إلدارة األميركية تحقيقه في الساااااااااانوات اهم ما أمك   أ ن  إ
تحقيقه خالل ربع  الخمس الماضااااااااااية، وهو ما لم تسااااااااااتطع 

قرن، أنماااا جعلااا  العرب معتااادلي  ازاءهاااا. وباااداًل م  أن 
باه كماا لو أنماا عليماا، تحااول ضاااااااااااااار   عتادالينعكس هاذا اإل

ر م  مرحلة التطر  العربي في السااااااااااااااتينات. وبداًل م  أتث
أن تقترب بعض الخطوات م  المعتااااااادلي  نالحظ أنماااااااا 

 تمارس أإلد أنواا التطر  في مواقفما.
  عتدال ًا بعد  خر أن اإلدارة األميركية تري أن اإل ويتضاااح يوم 

  عتدال ن اإل أ ريدم. وتري  العربي يساتمر تطرفًا ما دام ال يتعنى ما ي  
الاذي ال يعادي حر اااااااااااااًا    عتادال هاا هو اإل ر العربي المقعول في نظ 

على قضاااااااااايا متاااااااااالة باإلساااااااااتقالل والسااااااااايادة القومية واألماني  
 الوطنية. 

مااا م   وقااد تاون الواليااات المتحاادة إكتفاا  بااالععرة التي أخااذت  
الموقف الماااري. وقد يكون هنالك بي  المسااتماااري  المسااموعي  

نا  هذا إذا    - الالمة في العي  األبيض م  قال للرسيس كارتر  ساااااالَّم 
ما معنام: ال ضاااارورة ألي    - كارتر نفسااااه يفار بطريقة أخري   بأن 

تغيير في الموقف، فما دام  مااااااار الدولة الاعري واألساااااااسااااااية  
ط ساااااااااااااياااساااااااااااااتمااا بااإلدارة  إنتقلاا  م  نقطااة المعااانااة إلى نقطااة رب  

األميركية، فإن اآلخري  ال قدرة لمم على أن يفعلوا إلااااايئًا، وعليمم  
 ر عليه السادات. أن يسيروا على الخط نفسه الذي سا 

ولا  مثااال هاااذم النظرة قاااد تعااادو معقولاااة إذا كاااانااا  نوعياااة  
القيادات العربية األخري م  نوعية قيادة الرسيس السااااااااااادات وهي  

ول  تاون كاذلاك على اإلطالق لظرو   ،  ليسااااااااااااا  كاذلاك تماامااً 
 موضوعية. 

اإلدارة األميركيااة محيطااة بمااذم الظرو    أن  اتماااااااااااااف ن وقااد 
  ير محيطة وهذا ما يمك  إست عادم. أو أنما    ، وتدرك محاذيرها 

  عتدال دارة األميركية متأخرة أن حربما على اإل وقد تاتمف اإل 
نذارات  العربي ربما تعدأ في أي لحظة إذا كان  ساااااااااتتوا ااااااااال اإل 

  لما السااااااااالم  ن هذم الحرب ل  تثع   أ ا ساااااااااتري  ه والتمديدات. وعند 
نما سااااتعني العودة م  جديد  أ سااااراسيلي فضاااااًل ع   اإل   - الماااااري 

إلى مواجماااااة أجواء التطر  في المنطقاااااة العربياااااة. وقاااااد تاون  
 المواجمة هذم المرة  ء ة جدًا. 
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   دي أم ن   لالعرة! 

لم يفعال الرسيس ال اسيري موبوتو للعرب ماا فعلاه الرسيس  
طرق و ناااادي عياااادي أمي ، ومع ذلااااك فااااإنااااه لمجرد أن األ

الخطر ابواب زاسير إهت ت ممااااااااااااااااعر بعض الادول العربياة  
رت ع  إهت از ممااااااااااعرها بإرساااااااااال قوات تحارب لدعم وععَّ 

نظااام موبوتو. أمااا عناادمااا طرق الخطر ابواب او ناادا فااإن 
كثيري  تنااسااااااااااااااوا ماا فعلاه عيادي أمي  م  أجال القضااااااااااااااياة 
العربية. وبإساااااااااااتثناء ليعيا التي حاول  متأخرة نجدة نظامه،  

بعض اإلذاعاات عع ر جميع الادول العربياة راحا  تتاابع فاإن 
ووكاااالت األن اااء مااا يجري في او ناادا. ولم نلحظ أن دولااة 

 م  هذم الدول إهتم  أو أهت ت لما مماعر.
ولعاااال عياااادي أمي  هو الحاااااكم األفريقي الثاااااني الااااذي 
تداخل مع العرب وحاول أن يم ج بي  قضاية بالدم وقضاية  

باااتريس لوموم ااا الااذي ردد العرب  العرب. أمااا األول فاااان
اسااااااامه في الساااااااتينات كما لم يرددوا اسااااااامًا أجنعيًا م  قعل. 
وهاذا يعود إلى أن العالقاة بينااه وبي  الرسيس الراحال جمااال 
ععد النا ااااااار كان  أكثر م  وثيقة. وفي الساااااااتينات كان   
القاعدة التي إعتمدتما الماااااااعوب العربية المغيدة للتيار الذي 

  كان مع ععد النا ااااار ا ااااار تقوم على أنه م  يقودم ععدالن
 له التقدير الذي لععد النا ر... أو بعضه.

ولم يتريث عيدي أمي  في موضاااااوا تداخله مع العرب.  
ولمجرد أن خاااذلاااه الغرب في تحقيق طموحاااه لعنااااء جيش  
قوي أظمر ممااااااااااعر ودية تجام الدول العربية وإتخذ مواقف 

ة  م يك  في ذلك طال  جيدة ازاء القضاااية الفلساااطينية. وهو ل
ر ما كان يماعر أن معاناته إلاعيمة  ود أو باحثًا ع  مال بقد  

 في بعض أوجمما بمعاناة العرب أو بعضمم.
ولقاد حادث في بعض المرات أن إلااااااااااااااعرت دول عربياة  
كثيرة بماااااااااااااايء م  الحااذر حيااال مواقف عياادي أمي  التي 
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كاانا  تتساااااااااااااام باالمغااالة. ولاناه لم يك  يفتعال هاذم المواقف 
أوضاااااااح  في بعض المرات أنه  يور على القضاااااااايا التي 

العربياة وباالاذات القضااااااااااااااياة الفلسااااااااااااااطينياة أكثر م  العرب 
 أنفسمم.

ض  ولعل ما كان يفرضااااااااااااه الحذر أو يساااااااااااااعد على فر  
الحذر أو وجوبه أن عيدي أمي  كان في بعض ممارساااااااااته  
يعاادو فولالوريااًا بعض الماااااااااااااايء. ونتيجااة لااذلااك كااان بعض  

في أمر موقف يتخذم: هل أن هذا الموقف   يتساءلون   العرب
 جدي أم ال؟

ص عياادي أمي  على ر  وال ريااة أن كثيري  يتااذكرون ح  
أن يرتدي ال ي القومي للعلد الذي ي ورم. وال ت ال  ااااااااااورته  

تااه اوهو يرتاادي الء اااءة والاوفيااة والعقااال خالل إحاادي زيااار 
 للسعودية في مخيلة الاثيري .

ل في التااااااااااااااا ياات  مثاَّ الاداخلي فت  أماا أساااااااااااااالوب التعاامال  
الدموية التي أ ااااااا ح  السااااااامة الرسيساااااااية في حكمه. وهذم 
التااااااااااااا يات وضااااااااااااع  معظم الدول العربية المتعاطفة مع 

ج ألن المثقفي  في أو نادا عيادي امي  في موضااااااااااااااع المحر  
 كانوا يتمنون على هذم الدول أن تضغط عليه ال أن تغيدم.

الفلسااااااااطينية، فإن وإضااااااااافة إلى موقفه المغيد للقضااااااااية 
عيادي أمي  أفااد بعض العرب كثيرًا ألناه باالموقف المعاادي 

سااااراسيل الذي إتخذم جعل الدول األفريقية تقف إلى جانة  إل
العرب وتتخلى ع  عالقاات إكتسااااااااااااااعا  في بعض المراحال 

ل عيدي أمي  أفاد في  اااااااااافة التمي ، فضاااااااااااًل ع  أن تحوُّ 
لعسااااااكرية إطالا بعض العرب على حقاسق متااااااالة بالقوة ا

اإلسااااااااااراسيلية وقف عليما م  خالل إقامته بعض الوق  في 
إسااااااااراسيل حيث تابع دورة تدرية للمظليي ، ثم بعدما توثق   

 عالقة التعاون على الاعيد العسكري بينه وبي  إسراسيل.
ولا  عيدي أمي  إساااااتأنف م الغاته بطريقة بدأت ت عة  

، عنااااهكثيري  م  الحكااااام العرب. فمم ال يرياااادون التخلي 
لانه عندما يقول ع  الرسيس نيريري الااااااااااااااديق لعدد كعير  

و أناه امرأة فاإن لمنمم أناه لماااااااااااااادة ح اه لاه فاإناه كاان ت وجاه 
األمر ياااادخاااال داسرة اإلزعاااااج، وعناااادمااااا يطلااااة م  الملااااة 
الي ابياا  دعوتااه إلى زيااارتمااا م  أجاال  اقااامااة مريحااة  في 

الحكام قلق وي عة م  دون أن يدري معظم قااااااارها، فإنه يع 
العربيااة أن  -العرب الااذي  ال يرياادون للعالقااات العريطااانيااة

 تتأثر.
ن عناااااار اإلزعاج و ااااال حدًا  ير معقول إوإلى ذلك 

عندما بدأ عيدي أمي  يعمل م  أجل بعث إلعارات منسوبة  
إلى بعض العرب وحااااولوا جااااهااادي  إزالتماااا م  األذهاااان. 

كرون  وهااذم المااااااااااااااعااارات متعلقااة باااليمود. ولعاال كثيري  يتااذ

الرسااااااااالة التي بعث بما إلى األمي  العام لألمم المتحدة بعد  
ا والتي يالعملياااة الفاااداسياااة في الماااديناااة األولمعياااة في ميون

أساااااافرت ع  مقتل عدد م  الرياضاااااايي  اإلسااااااراسيليي . وقد 
 اً سااف عيدي أمي  ألن هتلر لم يقتل عددأتضاامن  الرسااالة  

على معظم أكعر م  اليمود. وقااااد باااادا في موقفااااه م اياااادًا 
 الحكام العرب.

ن عيدي أمي  كان ي يل  إوفي الوق  نفسااه يمك  القول  
همومًا محعوسااااة وضاااايقًا لم  بع  قلوب بعض الحكام العر 

يعرفوا كيف يمك  التخلص مناه، وذلاك ألناه كاان في بعض  
نيابة كالمًا ال يادر عنمم نتيجة حسابات  بالاألحيان يقول 

 وتقديرات.
ع كااااال العرب  ي قااااادرتاااااه جم  ولقاااااد ظ  عيااااادي أمي  أن ف 

  اتمم وتناقضااااااتمم حول إلاااااخااااااه، لانه تناساااااى أمرًا ممماً إتجاه ب 
كون م  عةء  ااداقته  وهو أن العرب م  دون إسااتثناء باتوا يماا  

ن  أ أو ارت اااااطمم بعياااادي امي  إلى درجااااة أن هغالء باااااتوا يرون 
إسااااتمرار أساااالوبه في التعامل مع اآلخري  ومع الناس في الداخل  

لقى عليمم م  ق عل معظم  كثف الظالل التي بدأت تع م  إلأنه أن ي 
 الحكام والمثقفي  األفارقة. 

وفي بعض المرات بدأ بعض الحكام العرب يضااااااااااايقون ذرعًا  
إساااااااااااااتمرار إلى أن  با بم اجاه المتقلاة ومفااجا تاه. فمو يلفا  النظر و 

اإلسااااااااااااتق ال الذي يجري له في مطار بلد عربي ما ي ورم لم يك   
 يااارات إلاااااااااااااكااا م  أنااه لم يالحظ وجود  فخمااًا. وهو في إحاادي ال 

.  ماريمااالت بي  مساتقعليه م  الضا ا ، على أسااس أنه ماريماال 
هو كان يتضاااااااااااااايق كثيرًا ألن بعض الحكام العرب ال يردون له  و 

 ال يارة في بالدم. 
ولقاد روي لي أحاد الحكاام العرب كيف أناه أ ااااااااااااار على أن  

فيمااااا   يرافقااااه هااااذا الحاااااكم في رحلااااة نمريااااة في مناااااطق تتااااااثر 
التماسااااايح، وكيف أنه تضاااااايق في الوق  نفساااااه ألن هذا الحاكم  

ف الحااكم ال اسر م   ي وافق. ومعنى ذلاك أناه كاان سااااااااااااايتلاذذ بتخو 
كان يتوقع أن يرفض الحاكم الدعوة فيتلذذ    مساااااألة التماسااااايح وأنه 

 له على قعولما. مرة أخري بحم  
كااذلااك روي لي الحاااكم كيف أن عياادي أمي  إلاااااااااااااكااا لااه مرة  

ع في عاا اااااااااااااماة الحااكم م  أناه ال  عقااد مغتمر موساااااااااااااَّ خالل إن 
يساااتطيع أن يقيم في الفندق المخااااص لرؤسااااء الوفود ويفضااال  
اإلقااماة في فنادق  خر ألن لادياه معلوماات تفياد أن هناالاك مغامرة  
إل تياله في ذلك الفندق. وأ ااااار على أن الحاكم أوضاااااح له في  

ع خطة حراساااااااة خا اااااااة في حي  أن خطة  أن ذلك يعني وضااااااا  
 ،  حكام إلااديدي  إ ضااع  بدقة وب حراسااة في فندق رؤساااء الوفود وع ال 

وعلى ر م أن الحاكم إساااتفسااار إلاااخاااايًا عما إذا كان هنالك في  
نمم كلمم م   إ فندق رؤساااااااااااااء الوفود أي موظف أجنعي، وقيل له  
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 أبناء العلد. 
ص  ذلك أن يخاااَّ   د وأضااا  الحاكم أن عيدي أمي  طلة بع 

الوفود مع اإلبقااء على الجناا  الذي  له جناا  في فنادق رؤسااااااااااااااء  
ص له في الفندق اآلخر. وكان له ما أراد أيضاااًا. وتعي  أن  اااا   خع 

  أن مغامرة  الغرض م  ذلااااك هو أن يكون متمي ًا. كااااذلااااك تعيَّ 
ة ألن عياادي أمي  كااان يختفي فجااأة م   قاا  تيااال كاااناا  مختل  اإل 

الفندق وفي  فلة م  الحراس ويتوجه إلى ساااااااااوق الخضاااااااااار في  
 دينة ويتممى هناك ويت اسط في الحديث مع ال اعة. الم 

ولا  هذا الحاكم يلتقي مع حكام عرب  خري  في إنااااااااافمم  
عيدي أمي ، حيث أن هغالء يغكدون أن كل مسااااااااااعدة حاااااااااال  

،  عليمااا م  الاادول العربيااة أنفقمااا على الناااس وعلى بناااء الجيش 
ينفق  مثاًل الذي لم    على نقيض بوكاساا امعراطور أفريقيا الوساطى 

أي معل  م  مساااااعدات كثيرة حااااال عليما على ماااااالح عامة  
 سرته. أع ا على إلخاه و م ن إ و 

فتراس المستمرة للمثقفي   ولا  دموية عيدي أمي  وعمليات اإل 
الذي  كرهمم ألنه ليس منمم، فضااًل ع  م اجيته والتعقيدات التي  
كاان يساااااااااااااععماا لعادد م  الحكاام العرب، ألقا  ظالاًل كثيفاة على  

ت أساااسااية حققما في الداخل. وعندما وقع  الواقعة لم يجد  إنجازا 
  يقف معاه م  العرب باإساااااااااااااتثنااء العقياد معمر القاذافي الاذي  م  

إسااااتمر يري في نجدة عيدي أمي  ما م  إلااااأنه أن يقي اإلسااااالم  
 والمسلمي  في او ندا مخاطر كثيرة. ولا  النجدة جاءت متأخرة. 

  للرسيس ال اسيري  ولم يتااأم  لعياادي أمي  م  العرب مااا تااأمَّ 
  - ل أن يتم الااالح المااري ع موبوتو. ولو أن ما جري له حدث ق 

عر ناساااااااة كعري، لانه ساااااااقط بعد  اإلساااااااراسيلي لاان ساااااااقوطه إعتع 
قلق العرب اآلن ساااااااااوي هذا  الاااااااااالح المذكور. وليس هنالك ما يع 
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 العقاة الثواة بعد 
يااة  سااااااااااااااالمعناادماا يادي  مغتمر وزراء خاارجيااة الادول اإل

ساااراسيلية ويدي  دور الواليات اإل -معاهدة الاااالح الماااارية
المتحدة الذي أو ااااااال ماااااااار إلى توقيع معاهدة، فإن ذلك 
ياادخاال في نطاااق العقاااب الااذي يتوالى إن الااه بنظااام الرسيس  

 السادات.
مي.  العربي يااأتي العقاااب اإلسااااااااااااااال  بوهكااذا بعااد العقااا

الاااااذي  بفريقي والعقااااااوعلى الطريق هناااااالاااااك العقااااااب األ

 نحياز.ستفرضه مجموعة دول عدم اإل
إداناة بعاد إداناة بعاد إداناة، وتنادياد بعاد تنادياد بعاد تنادياد.  
وم  الواضااااااااااااااح أن كال ذلاك بماد  إسااااااااااااااقاا  نظاام الرسيس  

 السادات.
ن ذلك هو المد  م  أوإذا كان الاثيرون ال يوضااحون 

اناات والتناديادات فاإن اللواء ماااااااااااااااطفى  المقااطعاة وم  اإلد
طالس، أوضااااح ذلك بما فيه الافاية عندما أعل  أن سااااوريا  

 ستظل تعمل م  أجل إسقا  النظام الماري.
وم  حق المواط  العربي أن يقلق بعض المااايء إزاء هذا  

ساااااااااااااقااا  الرسيس  إ الااذي يجري. فااالتحرك العربي في ساااااااااااااعياال 
ح  هذم المسااألة ، وأ اا  إسااتراتيجي ل إلى هد  السااادات تحو   

كما لو أنما قضااااية العرب الاعري وساااايكون األمر محرجًا جدًا  
إذا كاان اإلساااااااااااااقاا  ل  يحادث. وم  المحتمال ماا داما  هاذم  
قضااااااية العرب األولى، أن تتحرك الواليات المتحدة في سااااااعيل 

ة    اإلبقاء على نظام الرسيس الساادات، وتلك مساألة ليسا   اء 
ف إناادفاااا خفقوا في وق  جاادًا على أسااااااااااااااااس أن العرب الااذي  أ 

د  ااااااالح مع إساااااااراسيل ربما ل   عق   إتجام الرسيس الساااااااادات في  
يتمكنوا إذا كان  حربمم ضااد النظام الماااري سااتقتااار على  

 اإلدانات والتمديدات والمقاطعة بالمكل الذي تم  فيه. 
مًا ما دام العرب ال سوساااااايسااااااتمر قلق المواط  العربي قا

توضااااااااااااااع م  قعال ض أن يضااااااااااااااعون خطاة كاان م  المفتر  
وباالتحادياد مناذ أن زار الرسيس السااااااااااااااادات إسااااااااااااااراسيال فااان 
التااااااااادي لمذم الخطوة م  نوا يمااااااااجع على المضااااااااي في 

 المخطط إلى نماية الطريق.
ن مثل هذم الخطة لم توضااع بأمل أن يتوقف  إوقد يقال 

لمجموعة العربية. وكان ك الرسيس السااادات ويعود إلى اتحرُّ 
م  السذاجة ألنه م   ير الممك  فتراض الاثير  في هذا اإل

أن يعود رسيس مااااااار إلى العرب بعدما زار إسااااااراسيل، كما 
 أنه كان م   ير الممك  أن يرحة العرب بعودته.

وعلى هاااذا األساااااااااااااااااس فاااإن خطاااة واضااااااااااااااحاااة المعاااالم 
 ضاااااااااااااع  ة األبعاد كان م  إلاااااااااااااأنما لو أنما وع إساااااااااااااتراتيجيو 

 ق أكثر. خطوة  يمناااااذ العاااااداياااااة أن توضااااااااااااااح معاااااالم الطر 
 تقوم على أسااااااااااااااااس أن وضااااااااااااااعاًا جاديادًا نماااااااااااااااأ في العاالم 
العربي وم  الضااااااااااااااروري مواجمتاااه ليس باااالعقااااب وحااادم،  

ر اخاااااو ااااًا أن هذا العقاب ما زال حتى اآلن وحتى إإلااااع
 خر ال يمااااكل الضااااربة القا اااامة. خطة يكون فيما الثواب 
متسااااااويًا مع العقاب. وتاون فيما اإلجراءات فعالة وليسااااا  

قنع المااااعة الماااااري أن رد إجراءات ضااااا طة. خطة تع مج
ك في ساعيل إساقا  النظام. فنح  الثواب ينتظرم إذا هو تحرَّ 

ال نعر  ما الذي سايقدمه العرب للماعة المااري في حال 
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كه إلساااقا  نظامه. ونح  ال ندري لماذا يقتاااار األمر تحرُّ 
بقااء على ع العالقاات مع اإلة الساااااااااااااافراء وقط  على سااااااااااااااحا  
ن رعاية الماااااااالح هي األساااااااس وال يكفي أن إ  الماااااااالح.
عربيااة عالقاااتمااا مع نظااام الرسيس السااااااااااااااااادات  ةتقطع دولاا 

ن السااافراء إل إلى دولة  اااديقة أمر رعاية مااااالحما. وتوك  
عاااادة ينحااااااااااااااار دورهم في أمور بروتوكولياااة وفي إقااااماااة 

عمم أو عدمه ال الم دب والحفالت. وم  أجل ذلك فإن ساااااح  
 ف الماالح بمكل أساسي.ق  يغثر بقدر ما يغثر و 

ضاااااااااااارنا في هذم المناساااااااااااا ة حالة تعني الاثير. لقد  حوت
كان  العالقة مقطوعة بي  ماااااااااار والواليات المتحدة وعدد 
م  الدول العربية، لا  الماااالح إسااتمرت وليس مممًا أنما 

رعى بمااااااااااااااكل كعير أو  ااااااااااااااغير. وفي فترة إنقطاا  كان  تع 
الماري الذي يريد العالقات وإستمرار رعاية الماالح كان 

أن يسااااااااااااافر إلى الواليات المتحدة يحااااااااااااال على تأإلاااااااااااايرة  
ويساافر. وكان العرب اآلخرون أيضاًا يفعلون المايء نفساه،  
ويأتي كثيرون م  الواليات المتحدة إلى ماااار وبقية الدول 

 العربية على ر م أن العالقات مقطوعة.
وفي إطاااااار الخطاااااة التي نفتقااااادهاااااا ال نااااادري ماااااا هي 

لعربية لما بعد إسقا  الرسيس السادات أو غيابه  التاورات ا
ه على الواليات المتحدة وهل أن األمر الواقع الذي فرضاااااااااااات  

سااااااااااايساااااااااااتمر بعد غياب الرسيس الساااااااااااادات وهل أن العرب 
 سيكفيمم ذلك؟

وحتى اآلن ليس واضحًا للمعة الماري ما هو الثواب 
كاه م  أجال إسااااااااااااااقاا  الرسيس الاذي ساااااااااااااايناالاه في حاال تحرُّ 

. إنه يساااااامع تنديدًا وإدانة ويساااااامع ع  ضااااااغو ،  السااااااادات
ويساااااامع في المقابل م  جانة رسيسااااااه كالمًا يتجاوز أحيانًا  
الحدة إلى ما هو أفظع بحق الذي  يتحركون ضااااااد خططه.  
ولانه ال يسااااااااامع إلااااااااايئًا ع  الثواب. وم  أجل ذلك فإنه ال 

 يعدو مستعدًا للمغامرة م  أجل المجمول.
سااراسيل  إالرسيس السااادات إلى  وفي الفترة التي تل  زيارة

وس ق  توقيعه معاهدة الالح كان  هنالك بعض العروض 
ن المطلوب أتعرسااة ذمااة مع  ةلانمااا باادت في حينااه محاااولاا 

 ليس ذلك تمامًا.
مم م ا تة الرسيس  وقد يجوز التسااااااااااااااليم بأن العرب اذهلت  

المواقف التي  إتخاذكتفوا بإيضاااعوا خطة و  مالساااادات لمم فل
ن تنجح كوساااااااااااايلة ضااااااااااااغط تنمي حاكمًا خاب  يأملون في أ

 ظنمم فيه وساورهم ندم لاثرة ما فعله بمم.
ولا  هاااااذم المرحلاااااة إنتمااااا  وبااااادأت أو بااااااألحري م  
الضااااااااااااااروري أن تعاادأ مرحلااة التخطيط، كي ال يفاااجااأوا في 
لحظة ال يتوقعونما بغياب الرسيس الساادات وال تاون هنالك 

 ديد.خطة تنفيذ على الفور لمواجمة الوضع الج
وثمااااة نقطااااة أخري وهي أنااااه قعاااال معاااااهاااادة الااااااااااااااالح 

ساااااااااااراسيلية كان هنالك إنقساااااااااااام ازاء الدور اإل - الماااااااااااارية
نقساااااااااااااااام لم يعااد حااادًا بي   األميركي. وحاااليااًا نالحظ أن اإل

االطرا  العربياة. فقاد إتضااااااااااااااح تمااماًا ماا يمك  أن تعطيااه  
المعاهدة الثانية   بعدالواليات المتحدة واإلتحاد السااااااااااااااوفياتي 

ن ذلك أ( 2)معاهدة سااااال  ةسااااتراتيجيللحد م  األساااالحة اإل
اإلتحااااد السااااااااااااااوفيااااتي في ط عتاااه الجاااديااادة ل  يكون على 

تاال عليه في ذي يمك  اإلطالق اإلتحاد الساااااااااااااوفياتي الاإل
ما بدأم الاساي كوسايغي  والرسيس األميركي  و مجال التناور. 

ه  ج  تو   ساااااااااااايع   1967الراحل جونسااااااااااااون في  السااااااااااااعورو عام 
 1978)يونيو(  ح يران 15بريجنيف وكاارتر في لقااسمماا يوم 

 في النمسا.
وعلى هذا األسااااااس فإن اآلمال التي يمك  تعليقما على 

ة الرهان. وقد يكون هذا  ااااااااااال إلى مرتت  القطعي  يجة االا 
في إلاااكل أو  خر مع  اإلرت ا  الوضاااع الجديد مناسااا ة لفك  

هااااتي  الااادولتي  م  دون أن يعني ذلاااك تااادمير العالقاااات 
معمما، كما حدث بي  الرسيس الساااااااادات والساااااااوفيات. وفك 

هو في  ت، أو إذا جاااااز التععير، تحجيم العالقااااااإلرت ااااا  
م  حال العرب  قري ةون حالما أوروبا التي سااااتا إسااااتقطاب
السوفياتي بلقاء بريجنيف   -جل الوفاق األميركيسعندما سي

وكاارتر نقطاة متقادماة. ولادي أوروباا السااااااااااااااال  الاذي يريادم  
العرب والتانولوجيا التي يحتاجما العرب. وليس لدي أوروبا 

 نظرة الدولتي  الاعريي  للعرب.
والتوجه كذلك قد يكون لدي الاااااي  ما يحتاجه العرب. 

نحو الااااااااااااااي  وهي الدولة الوحيدة في العالم بما فيه العالم 
ولانه العربي، التي لم يااااااالما اليمود بعد قد يفيدنا أيضااااااًا. 

فيادناا إذا حادث أن بادأت التانولوجياا األميركياة، التي يقاد ال 
هي في إلااااااااااااااكاال أو  خر تخص اليمود، بااالو ااااااااااااااول إلى 

 الاي .
العرب في الحيرة م  وبداًل م  أن يضااااااااااع هذا الموقف 

الضااااااااااااااروري أن يكون هناالاك الاثير م  التخطيط لمواجماة 
الساااوفياتي يماااكل عناااارًا  -ع جديد. فالوفاق األميركيوضااا  

مماااااااااااااجعًا للعرب لاي يعيدوا النظر في معادالت كثيرة، بل 
ما وحقوقًا  تاااعت  إ وحتى ليسااتعيدوا بالقوة م  إسااراسيل ارضااًا 

ل  خر مراحله بلقاء ساايسااج    ما. فالوفاق الذيت  عفلسااطينية ساال
بريجنيف وكارتر ال يعطي إلارعية الدولتي  الاعريي  ل عض  
حاالت األمر الواقع فقط وإنما يعطي الدول الاااغري الحق 

 معقدة. بأن تسوي اوضاعاً 
أماااا كيف يعطيماااا فاااذلاااك يعود إلى أن الااادولتي  أزالتاااا 
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ح الااااااادام بينمما وم  أجل ذلك فإنه ال  بمااااااكل نماسي إلاااااا 
للتخو  م  أن تغدي مجااااابمااااة مااااا في المنطقااااة  موجااااة 

 العربية إلى حرب بي  اإلتحاد السوفياتي والواليات المتحدة.
سااااااااااااااعااة الرسيس  ن الوضااااااااااااااع الجاادياد الاذي ت  إوقاد يقااال 

الساااااااااااااااادات في حاادوثااه يعاادو بااال  التعقيااد. ذلااك أن الرسيس  
في المئة  40بالذي فعله إنما أخرج م  المعركة   الساااااااااااادات

 72في المئة م  التأثير الساااياساااي و 70ة وم  القوة ال ماااري
في المئاة م  القادرة القتاالياة. ولا  في إسااااااااااااااتطااعاة الخطاة 

أن تعيد النظر في هذا الوضع، جذرية   بالتي تتضم  الثوا
 كان  اإلعادة أو نسعية.

ذا إذا تجااوز العقااب طعيعتاه الضااااااااااااااا طاة بحياث  .. ها .
 ا  ح أكثر فعالية.

 1979ايو )أيار( م 19 - . باريس"المستقبل"مجلة 

     

 سيا العرة    رل   مصر لن تكون 
بفضااااااال جمود ماااااااار قام  حركة عدم اإلنحياز، ومع 
ذلك كان  مار قعل أيام هي محور المناقمات التي دارت  
داخاااال المغتمر الوزاري في مكتااااة تنساااااااااااااايق حركااااة عاااادم  

بلااادًا والاااذي عقاااد إجتمااااعاااه في  25اإلنحيااااز المغلف م  
 كولومعو.

محور النقاإلااااااات بالمعنى الساااااالعي وليس  كان  مااااااار 
بالمعنى اإليجابي، كما كان  حركة عدم اإلنحياز تنمااااااااااااااط  

 م الموقف الماري.في إلكل ال مثيل له م  أجل دع  
وبالمعنى الساالعي كان هنالك تياران: تيار ينادي بتجميد  
عضاااااااوية ماااااااار في حركة عدم اإلنحياز، يقابله تيار يري  

 التممل بعض الوق .
روحية عدم اإلنحياز تقوم على الاااااااااااااايغة الثالثة، وألن  

فقاااااد إنتمى المغتمر الوزاري إلى قرار باااااإداناااااة المعااااااهااااادة 
اإلساراسيلية وإحالة مساألة إساقا  عضاوية ماار  -الماارية

م  حركاة عادم اإلنحيااز إلى مغتمر قماة الادول  يرالمنحاازة  
 (.1979سعتمعر المقعل )/الذي سينعقد في هافانا في أيلول

وقد إتُّخذ القرار الوسااااااااااااط في وق  كان  أجم ة اإلعالم 
أية إجراءات   إتخاذ  الماري ترك  على أن المغتمر يعارض

ضاد ماار وأنه ال يجاري ضاغو  ساوريا والعراق والج اسر، 
وفي وقاااا  كااااان فيااااه الاااادكتور عاااااااااااااااماااا  ععااااد المجيااااد 
الديعلوماسااااااااااااي الماااااااااااااري ال ال  الرقة والتمذية يحاول في 

توضااااايح أن ما فعلت ه ماااااار   - قناعاته زاً متجاو  - المغتمر

كان م  أجل الحق العربي وم  أجل قضااية فلسااطي ، وهو 
كالم لم يعقنع احاادًا ألنااه  ير مقن ع ال ألن أحاادًا ال يريااد أن 

 يقتنع.
وماا حادث م  قعال عنادماا قررت الادول العربياة مقااطعاة  
النظام المااااااااااااااري ثم عندما قرر المغتمر اإلساااااااااااااالمي في 

عضااااااوية النظام المذكور، ساااااايحدث مثله م    فاس  تجميد
ل إليه مغتمر اآلن و اااااااعدًا. ساااااايرد النظام على ما تو ااااااَّ 

ف بعض األوراق السااارية.  كولومعو بإطالق اإلتمامات وكمااا 
وقد نسااااااااااامع الرسيس الساااااااااااادات يقول للمنحازي  ما قاله في 

ن إالعرب الااااذي  قاااااطعوم. باااال إننااااا قااااد نساااااااااااااامعااااه يقول 
رهم تحا  وطاأة الخو  م   اإلرهااب وا قراإتخاذالالمنحاازي  

وا قراراتمم خوفاًا م   اإلرهااب  إتخاذالاوبي  مثلماا أن العرب 
ال عثي ، وهو في أي حااال منطق  ير مقن ع. وال نعتقااد أن 
قااااسااادًا م  نوعياااة المااااريمااااااااااااااااال تيتو قلق م  أن يجتااااحاااه  
المقاتلون الاوبيون، كما أنه يمارس منذ وق  طويل ساياساة  

، وتاااااااادي للساااااااوفيات إنما بماااااااكل جعل متوازنة ومساااااااتقلة
مكانته محترمة لديمم وليس كما تااااااادي الرسيس السااااااادات 

 ففقد تأييدهم فضاًل ع  تقديرهم وإحتراممم له.
ولقد كان واضاااااااحًا منذ أن أدان العيان المماااااااترك، الذي 
 اااااااااااااادر ع  المحاادثات التي أجراها المااريمااااااااااااااال تيتو في 

 - لمعاهدة الماريةالج اسر مع الرسيس الماذلي ب  جديد، ا
نفساااااه   تجاماإلساااااراسيلية أن مغتمر كولومعو سااااايساااااير في اإل

الذي سلاه الرسيس السوداني جعفر   تجاميم ه اإل إتجاموهو  
اإلسااااراسيلي م  دون  - الااااالح الماااااري إنتقد نميري الذي  

أن ياااادينااااه وأيااااد مقررات مغتمر بغااااداد م  دون أن يكون 
 عازمًا على تنفيذها.
تتجااوز األمور  مااااااااااااااال تيتو نجح في أالَّ فاإذا كاان المااري

ي و اااااال  إليه في مغتمر كولومعو فليس م  أجل ذالحد ال
ر ما  إلاااااخص الرسيس الساااااادات أو حر اااااًا على نظامه بقد 
هو م  أجال أالَّ تتمااوي حركاة عادم اإلنحيااز التي يمااااااااااااااعر  

 بأن واج ه التاريخي أن ت قى ما دام هو على قيد الحياة.
ر كولومعو الاااذي أدان معااااهااادة  وإلى ذلاااك إن بي  مغتم

اإلسااراسيلي وبي  قمة دول عدم اإلنحياز  -الااالح الماااري 
ثالثة أإلااامر ساااتاون في الواقع فترة مضااانية بالنسااا ة    حوالى

على ما الحالة  إلى الماريماااااااال تيتو، ذلك أنه إذا اساااااااتمرت 
هي علياه ولم تحادث مفااجا ت ماا كفيلاة باإسااااااااااااااقاا  المعااهادة 

اإلساااااراسيلية، فإنه سااااايجد نفساااااه في قمة هافانا  - الماااااارية
م وهو إتخاذيتخذ مر مًا وح ينًا القرار الذي ياااااااااااااعة عليه  

الموافقااة على تجميااد عضااااااااااااااويااة مااااااااااااااار في حركااة عاادم 
اإلنحياااااز، ذلااااك أنااااه إذا لم يوافق فمعنى ذلااااك أن يواجااااه 
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وتواجه معه الدول األعضاااااااااااااء إقتحام إسااااااااااااراسيل للساااااااااااااحة 
ن سااااااااااااااعى م  أجلاه ب   وريون  المحاايادة، وتجادياد طلاة كاا

في أواخر الخمساااااينات لاي تنضااااام إساااااراسيل إلى كتلة عدم 
اإلنحياز، ورعف ض الطلة في حينه ألن ععد النا ااااااااااااار هدد 

 م  مغتمر كان ينعقد في تلك الفترة. اإلنسحابب
وإلى ذلاااااك يمك  إلجراءات كتلاااااة عااااادم اإلنحيااااااز أن 

م في مغتمر إتخااااااذتنحااااااااااااااار فقط في الموقف الاااااذي تم 
ولومعو، أي إدانة المعاهدة وإدانة الساااااياساااااة األميركية، لو ك

قرار  إتخاذ  ااااااحة السااااالطة في مساااااألة  -أن مغتمر القمة
د أو تجميد عضااااااااوية كان سااااااااينعقد في  ير هافانا.  - بطر 

لا  إنعقادم في العا ااااااااامة الاوبية فضااااااااااًل ع  أن الرسيس  
السااااااادات لم يترك جسااااااورًا قاسمة مع الاوبيي  ساااااايجعل م  

 ة تغلية الافح على المعاق ة.الاع
وثمة نقطة تعدو أسااساية وهي أن الرسيس الساادات قد ال 
يسااعد م  جان ه السااعي  إلى قرارات ال تتسام بالحدة ضادم  
في كتلاة عادم اإلنحيااز ألناه ال دور لاه في قياام هاذم الاتلاة 
وإنما الدور لجمال ععد النا ااااااار. وقد بات واضاااااااحًا أنه ال 

ت ط بسالفه الراحل. وم  هنا فقد نجدم  يساتساي  أي إنجاز مر 
يمااااااااااااااجع، في معرض اإلنتقااد، أي خطوات يمك  أن تقود  
إلى تفجير كتلاة عادم اإلنحيااز، وهو تمااااااااااااااجيع ساااااااااااااايحظى  
برضااااااى الواليات المتحدة التي تريد لمذم الظاهرة أن تختفي  
م  سااحة الوجود الساياساي. وقد تساتغل الساياساة األميركية  

ا  الضاااعف لاي تحمله على في الرسيس الساااادات بعض نق
اإلسااراسيلية بما م   - مواجمة قرار إدانة المعاهدة المااارية

إلااااااأنه أن يساااااااعد على تدمير كتلة عدم اإلنحياز التي تري  
ن هويتما الراهنة تسااااعد على إقترابما م  أالواليات المتحدة 

 اإلتحاد السوفياتي.
نه ألمر مح ن أن يو ااااااااال الرسيس الساااااااااادات إوتارارًا، 

ل  تماااك   داسمًا  إلى ظر  تضاااطر فيه دول كتلة كان  ماااار
السااااااااااااااياااج القوي الااذي يحميمااا مخاااطر كثيرة وتنجاادهااا في 
اوقات الماادة إلى أن تنمااط لتجميد عضااوية مااار في هذم  

 الاتلة.
ولانما ليسااااااااا  مساااااااااغولية هذم الدول، تمامًا مثلما أن قرار 
المقااطعاة العربي لم يك  مساااااااااااااغولياة الاذي  قااطعوا. كاذلاك ل   

اون الدول األفريقية هي المسااغولة عندما سااتجد نفسااما ايضااا  ت 
قرارات ال بد منما على  اعيد عضاوية ماار   تخاذ مضاطرة إل 

 في منظمة الوحدة األفريقية. 
إنما مسااغولية نظام الرسيس السااادات الذي يع عد ع  مااار 
ل ح مع إسااااااراسيل   اإلااااااقاءها وا اااااادقاءها وحلفاءها م  أجل  ااااااع

بالترهية والتر ية، وهذا الاااالح ل    فرضااات ه الواليات المتحدة 

 يستمر ممما بلغ  درجة الترهية والتر ية. 
ي قى أن الرسيس السااااااادات يو اااااال مااااااار م  دون أن 
ع يم ه في بعض أوجمه  يدري، أو أنه يدري كثيرًا، إلى وض 
وضااااااااااااع روديساااااااااااايا التي كان  دول العالم، دولة بعد دولة، 

وإذا كان النظام تحرص على اإلبتعاد عنما أو التعرؤ منما. 
ساتمر، على الر م م  هذا اإلبتعاد وذلك التعرؤ إالروديساي 

فترة طويلااة جاادًا، فااإن األمر ل  يكون كااذلااك على األرجح 
بالنسااااا ة إلى  روديسااااايا العربية  التي يوا ااااال نظام الرسيس  

ن ماااااااااااااار ال يمك  ان تاون إعالن معالمما. إ الساااااااااااااادات  
  روديسيا العرب  على ر م كل الممارسات والتحديات.
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  ىار  القذافي 
عندما تماااااااااار  الثورة الليعية على الذكري العاإلااااااااارة وال 

ي فتقرر الواليات المتحدة والسااااااااااااياسااااااااااااة األميركية عمومًا و 
م هذم الثورة  فمُّ منطقة المااااااارق األوساااااااط على وجه التحديد ت  

افي م  س ضاااايق العقيد معمر القذلمُّ يااااا ح م  الطعيعي ت  
 الموقف األميركي.

 12ثني  ر ع  ضاااااااااااااايقااه يوم اإلعَّ لا  العقيااد القااذافي ع
لم نااألفااه فيااه وي عااث على  بااأساااااااااااااالوب 1979يونيو /ح يران

 اإلستغراب والقلق في الوق  نفسه.
مناساا ة الذكري التاسااعة لجالء  لالذي ألقام  بففي الخطا

ليعيا وردت الء ارة اآلتية:  ففي الوق    ع القوات األميركية 
ر حتى على طااسرات الركااب الاذي تفرض فياه أميركاا الحظ  

ة.  سااااتراتيجية، يعيع لنا اإلتحاد السااااوفياتي القاذفات اإلنيالمد
 ط   في أميركا وفي  داقة    اذن، هذا  ديق وذلك عدو.

 .. . بوين   أميركا.أميركا وفي 
ولوال ع ارة  ط   في أميركا وفي  ااااااااااااااداقة أميركا وفي 

ن   أميركااا لاااان خطاااب العقيااد القااذافي يغدي الغرض ي بو 
كاماًل ويحدد الموقف بكل وضو . لا  الء ارة الممار إليما 

إلااااااااعل  الحماسااااااااة في أه قوته على ر م أنما قد تاون أفقدت  
  فو  الناس والسامعي  والقارسي .

وإذا جااز القول فاإن العقياد القاذافي قاال هاذم الء اارة في 
اون جااءت عنادماا تناة. وهاذم اللحظاة قاد لحظاة إنفعاال معيَّ 

  الذي  يامتدت يدام تااااااافحان مجموعة م  الطياري  الليعي
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حققوا ج ءًا م  حلماه في أن يكون لليعياا طااسرات وطياارون  
لحظااااة ليعيون يقودونمااااا وياااادافعون بمااااا ع  بلاااادهم، وتلااااك 

عت از د الثقاة واإلانفعاال ماااااااااااااااادرهاا الفر  الاعير الاذي يولا   
   ر  نفعاال جااءت نتيجاة ياأس مف  إلباالنفس. وقاد تاون لحظاة ا

دارة في السااااااااااااااياااساااااااااااااااة األميركيااة ونتيجااة معلومااات بااأن اإل
األميركية لم تعد تمانع في أن يماااا  الرسيس السااااادات حربًا  

ر م  اثعلى ليعياا يمااااااااااااااغال بماا الجيش الماااااااااااااااري الاذي يع 
 - برم الرسيس الساااادات الاااالح المااااري أالتسااااؤالت بعدما 

 سراسيلي.اإل
نفعااال فااإن ع ااارة  ط  في  وأيااًا كاااناا  نوعيااة لحظااة اإل

نما قد تجر بعض  أأميركا...  لم تا  موفقة، فضاااااااااااااااًل ع   
المتااااعاااة على الثورة الليعياااة، تمااااماااًا كماااا حااادث مع ععاااد 

 فلتماااااارب أميركا ميام  النا اااااار عندما قال ع ارته المااااااميرة 
 ال حر... .

ه  ويعر  العقياااد القاااذافي أكثر م   يرم ماااا الاااذي فعلتااا  
ع ارة ععد النا ااااااااااااار، التي هي، للمناسااااااااااااا ة، أقل حدة بعد  

ن أ، وكيف القاااااذافيترجمتماااااا إلى اإلنالي ياااااة، م  ع اااااارة 
انجاازات     علىضاااااااااااااا الوالياات المتحادة إنتقما  م  ثورة وق

ن العقيااد القااذافي يعر   إوعلى خط قومي وثوري. كااذلااك، 
ن جمال ععد النا ااااااااااار، في لحظات  أأكثر بكثير م   يرم 

، الم نفسااااااه  1967 ااااافاء عاإلاااااما بعد نموضاااااه م  ه يمة 
ارة وعلى نوعياة حرباه الاالمياة التي إلاااااااااااااانماا   ا على تلاك الء

على الواليااااات المتحاااادة، لا  اللوم جاااااء بعاااادمااااا انتقماااا   
 .، وكان انتقامما موجعاً أميركا

وإلى ذلك هناك خاااااوم تاريخيون للواليات المتحدة  
إلى حد تسااااااجيل ع ارات م  نوا  الحالة لم تااااااال بمم 

ع اارة  ط  في أميركاا... . ولعال في خااااااااااااااااوماة فيادل  
ل  كاساااااترو للساااااياساااااة األميركية ما م  إلاااااأنه أن يماااااك   

مثاااااًل حياااًا على ذلاااك. وال نعتقاااد أن مخااااو  التجااااوز  
ارات   د في خطابه علساعة في أن كاساترو ال يور  هي ا

نماا ألن قااموس العمال  إم  نوا ع اارة العقياد القاذافي، و 
الثوري يتحماال ع ااارات م  نوا  أميركااا نمر م  ورق   

 وال يتحمل ع ارات م  نوا  ط  في أميركا... .
قااد ال توجع   ن ع ااارة  ط  في أميركااا... إوعمليااًا، 

نتقام،  حرك فيما ممااااااااااااعر اإلالواليات المتحدة ولانما تع 
نمي ثورة نم   وتع تنتقم ومعنى ذلك أننا نسااتدرجما لاي 

و ااااااااااااااامدت في اجواء م  التحديات، وتقضاااااااااااااااي على  
ن مثل هذم  أف تحقيقما الاثير، فضااًل ع  انجازات كلَّ 

ثر الذي أحدثه  ألالء ارة م  إلااااااااااأنه التسااااااااااعة في ه  ا
لمتحادة  ع النفط ع  الوالياات اتمادياد العقياد القاذافي بقط  

ر على الطااااسرات المااادنياااة التي  إذا هي لم ترفع الحظ  
ع النفط موقف يكتسااااااااااااااااة  ن التمادياد بقط  إتريادهاا ليعياا. 

ن ع ارة م  نوا  ط   أة، في حي  ساااااااتراتيجي ااااااافة اإل
في أميركا...  ليساااااااااااااا  أكثر م  ع ارة مناقمااااااااااااااات ال 
تخرج إلى النااااااس وإنماااااا ت قى في إطاااااار جلساااااااااااااااااااات  

 .الم اسطة
  - وي قى الممم وهو: طعيعااااة العالقااااات األميركيااااة

نماا قاابلاة  أالليعياة. هاذم العالقاات ذات تعقيادات ال يعادو 
التي   للحل ألن الطرفي  اختارا لما بالممارسة السياسية

يعتماادانمااا أن ت قى كااذلااك. ولقااد حاااول العقيااد القااذافي  
أن يساااااتعدل العالقة بي  ليعيا والواليات المتحدة بعالقة  
إلاااااااااااااااععيااة، ولانمااا محاااولااة  ير مجااديااة. ويحاااول بي   

الجامعات والمراك  الدراساااااية   إساااااتقطابالحي  واآلخر 
ناه باذلاك يمك  اساااااااااااااااتحاداث  أاألميركياة وفي تااااااااااااااااورم 

لساااااياساااااة األميركية لعلما بذلك  عنا ااااار ضاااااغط على ا
 م بخطه الثوري وتداخالته في مناطق كثيرة.سل   تع 

وماا داما  التعقيادات ليساااااااااااااااا  قاابلاة للحال على ماا  
وفيااه  فاإن التعاايش  ير الودي هو األفضاااااااااااااااال، يعادو، 

السالمة كثيرة أو قليلة. والتعايش  ير الودي يستوجة  
  ن يغثر على العالقااااةأع النفط مخااااافااااة أواًل عاااادم قط  

ع النفط يااااا ح  ن قط  أالمااااععية المسااااتجدة، خاااااو ااااًا 
ساااااااااتعمله الجميع. كذلك يساااااااااتوجة  إساااااااااالحًا فعااًل إذا 

سااااااااااااااتغناء ع  ع ارات م  نوا  التعايش  ير الودي اإل
ل  ساااااااتغناء عنما يسااااااام    ط  في أميركا...  ليس ألن اإل

نما ألن مثل  إل التعايش وديًا بعض المااااايء، و امر جع  
، فضااااااااااااااًل  ورة الليعية للمخاطرض الثعر   هذم الء ارات تع 

ع  أن قاااااموس العماااال الثوري ال يتحماااال مثاااال هااااذم  
ارات ممما بلغ  درجة الضااااايق، وأيًا كان نوا هذا   الء

 الضيق.
ي قى أيضااااااااًا أن األمة تءيش مرحلة ال تماااااااا ه على  
اإلطالق المرحلة التي عاإلاااااااااااتما في الساااااااااااتينات. وفي  

ألميركية  ة ارادالمرحلة الراهنة يكفي عدم التساااااااااااااليم باإل
ن ذلاك أمر في  إضااااااااااااااااه. واألمر الواقع الاذي تحااول فر  

المجااااابمااااة   ال أهم أنوا منتمى األهميااااة، وهو يماااااااااااااااكاااا   
للسااااااااياسااااااااة األميركية. وما عدا ذلك يحتاج إلى الاثير  

ك ممااااااعر والقليل م  المخاط ة التي تحر    م  الت اااااار
 نتقام.اإل

 1979  يونيو )حزيران( 23 - . باريس"المستقبل"مجلة 
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 ه ثد إلى أبو ُ دْي"   من "أبو
األميركية في فيينا الحظ   - في لقاء القمة الساااااااااااااوفياتية

الذي  إلاهدوا إجتماعات القمة على إلاإلات التلف يون كيف 
ل كيف   قع  ن ليونيد بريجنيف يساامع باااعوبة، والحظوا م  أ

ساااتق ال كان  ساااريعة جدًا أن مراسااام التوديع مثل مراسااام اإل
أجاااال تفااااادي حاااادوث أمر  ااااااااااااااحي مفاااااجىء لل عيم  م  

 السوفياتي.
ات  إتفااقا ع ن منظر بريجنيف وهو يوق   إ واألهم م  ذلاك كلاه  

عما الرسيس جيمي كارتر كان منظرًا مح نًا.   سااااااااال   بعدما وقَّ 
كماا يريادهاا   تفااقاات لم تاأت  فقاد كاانا  يادم ترتعش، ليس ألن اإل 

لتوقيع، وإنمااا ألن  آلثااار التي ساااااااااااااتترتااة على ا ا  ااًا م  وال تميُّ 
 . الدقة  عه الاحي في  اية وض  

تناسااااااااااي منظر وزير الخارجية  ةنه م  الاااااااااااعإكذلك  
الساااااااوفياتية اندريه  روميكو عندما ساااااااقط مغمى عليه وهو 

ل أإلااااااااااااامر، وكيف أن الذي  إلااااااااااااااهدوا عفي األمم المتحدة ق
 نتمى أمرم.إالمنظر افترضوا أن الرجل توفي و 

أنف عملاه كوزير  سااااااااااااااتا إوعلى ر م ذلاك فاإن  روميكو 
للخارجية الساااوفياتية م  دون أن تتا  الفر اااة أمام كثيري   

 في الوزارة مغهلي  لمذا المناة.
لترك الحكم آلخري    وال يعدو الماريماااااااااال تيتو مساااااااااتعداً 

الاذي   -ربماا -ر م أناه يسااااااااااااااير نحو أمااك  بعيادة ليتحادي
يقولون في السااااااار أو الجمر، داخل يو وساااااااالفيا وخارجما، 

  يوا ااال مسااايرته  ي، ويجة أن يختار الماريماااال م  نه يكفإ
 نيابة عنه.

هناك و حاالت نءيمااااااااما.   م  تلك في أي حال أمثلة عابرة 
حاالت أخري م  نوا أكثر تعقيدًا مثل حالة ماو تساااااااااااي تون  

عه الااحي بال   الذي لم يت ح   ع  الحكم على ر م أن وضا  
لاناه رفض ختاار م  يخلفاه إ الادقاة وحاالاة الجنرال فراناو الاذي 

ستمر يءيش  إ حتى لحظة الحياة األخيرة التخلي ع  الحكم له و 
ومثل حالة  ، بفضل اآللة التي تجعل القلة ين ض س عة أإلمر 

سااتمر في  إ الغيعوبة لانه   دخل االزار الذي  ساا ديكتاتور العرتغال 
الوزراء لاي يعقد إجتماعًا. لا   قاااايرة ينادي  اااحو  كل فترة 

ل الوزراء إلتأم حتى تعاود الذي يحدث هو أنه ما أن   يكون إلم 
، ثم يااحو مرة أخري فيطلة الوزراء وعندما سااالزار الغيعوبة 

 يأتون يغية... وهكذا. 
ث قعاال أيااام في العراق د ومناااسااااااااااااا ااة هااذا الاالم هو مااا حاا 

حساا  ال كر العراقيي  والعرب والعالم  أحمد  عندما فاجأ الرسيس 
ام   ب والدولة   ع  مساااااااااااغولياته في الح  ى بأنه تخل  لناس ه  ااااااااااادَّ

 حسي  وذلك بسعة أوضاعه الاحية. 

وم  خالل النقا  اآلتية يمك  إعطاء فارة واضاااااااحة أو 
 الذي حدث. ع  قري ة م  الوضو 

حسااااا  ال كر مريض بالفعل فضااااااًل أحمد  ن الرسيس إ :  ألالً 
ع  أن وجدانه زاخر بالم ساااااااي الماااااااخااااااااية. فمو يعاني م   

رنسا ولم يستفد ما فيه ر. وقعل سنتي  خضع للعالج في ف كَّ السع 
الافاية. هذا على  ااااااعيد المرض. أما على  ااااااعيد الم سااااااي 
التي تثقل الوجدان فإن الرجل يءيش اح انًا متاااااالة. في العام  

توفي  زوجته بعد مرض عضاااااال. وبالنسااااا ة إلى رجل    1974
نما كان  أ في السااااتينات تعني وفاة ال وجة الاثير خاااااو ااااًا  

فضاًل   بما  رضما م  درجة اعت ازم ع ي ة جدًا على قل ه، وزاد م 
وليساااا  فقط رفيقة العمر. ومنذ رفيقة النضااااال  نما كان  أ ع   

وفاتما والرجل يءيش حالة اكتئاب ال يدري سااااااوي القليلي  جدًا  
ب  الثاالثاة  إ كر بوفااة ابناه محماد،   جع ال نوعيتماا. وقعال ساااااااااااااناة فع 

ه على وفاة ال وجة ما  ن والعمااااري  في حادث ساااايارة، وكان ح  
كعيرًأ، وجااااء الح ن الجااادياااد على اإلب  الاااذي كاااان ع ي ًا  زال 

ر حجم الح ن. وخفف م  وطاأة هاذا  جادًا على قلاة الوالاد فاعع 
ااام  في  أح ان األب . ثم عاد  ب الح ن أن العراقيي  إلاااركوا 

 الح ن كعيرًا جدًا بعدما توفي زوج ابنته. 
بناة واألحفااد إلى زياارة الجاد يكون الفر  وعنادماا تاأتي اإل

بنااة  عناادمااا تااأتي اإللا  في نفس الجااد المح ون  جااداً  كعيراً 
ر حالة أرملة واألحفاد يتامى فإنه يااا ح م  الاااعة تاااوُّ 

 ح ن الجد ومماعرم.
لك في أي حال أح ان إلااخاااية، لا  إذا أضاافناها إلى  ت و 

األح ان الح بية فإن حالة المح ون تااااااااااااا ح فجيعة. والرسيس  
  ح ب ال عاث   التي مر بماا الح يناة ال كر عاا  كال اللحظاات 

 أحيانًا مح  حقيقية.    كان و 
يماارس  ال كر في أجواء الح ن هاذم، كاان الرسيس ثةانيةًا: 

ع  أن  يعج  والح ب. وكثيرًا ما كانمناااااااااااااا ه في الدولة  
ة ويحتااج إلى الراحاة. يااااااااااااااااار  النااس والرفااق باأناه متعا  

أو  سااعات أن يعمل خمس بأنه ال يكفيوكان يماعر أيضاًا 
ام حسااااااااااااي  مع طلوا  أقل أحيانًا في اليوم بينما يأتي  اااااااااااادَّ
الماااااامس إلى مكت ه ويسااااااتمر يعمل حتى ما بعد منتااااااااف  

رة ألناه ال يسااااااااااااااافر وال يلعي  الليال. وإلى ذلاك يمااااااااااااااعر بمرا
ام   ال يارات الرساااااااااامية، حتى زيارة سااااااااااوريا أناب فيما  اااااااااادَّ

 حسي .
لمون م  أوفي الوق  نفساااااه كان بعض المحيطي  به يت

 -على ر م وضااعه الاااحي -ر ااا أجله خاااو ااًا عندما ي
على زيارة المسااااتماااا يات والضاااا ا  والمماااااريع. يتألمون وال 

 م عليه.منم مم حر اً لم  أرون له ع  عع   يع 
: في ضااااااااااااااوء ذلاك كلاه قرر أن يتيح المجاال أماام ثةالثةاً 
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 1979يوليو /تموز 10تخاااذ القرار يوم إقياااادة دينااااميكياااة. و 
أي اليوم الذي جلس فيه الرسيس    تموز  16يوم  ينفَّذ على أن  

ماااااااماااااه أذاعااااااة والتلف يون إلفي معنى ا ةال كر وراء مكتاااااا 
خطابًا لم لقى أت التاااااااااااااوير التلف يوني و  الالميكروفونات و 

كر    منه أن الرسيس الفي الثلثي  األولي  مساااااااااااتمعوم يالحظ 
 ذلك بعدما بدأ تالوة الثلث األخير.الحظوا سيتخلى، ثم 

ث ع  ثورة السااااااااابع عماااااااار م    تحدَّ في الثلثي  األولي  
ث ع  الاادور ، وتحاادَّ  ح ب ال عااث ومااا حققااه  1968تموز 

الجااديادة مع سااااااااااااااورياا التي القومي للعراق منوهاًا ب  العالقاة 
 تتجه بعونه تعالى نحو الوحدة .

ث ع   أن اخالق ال عااث التي تنطلق م  وبعاادمااا تحاادَّ 
د قيم الوفاء وناران تراث األمة وتجسااا     ضااامير الماااعة وم

سااااااتعداد لتقديم كل التضااااااحيات م  أجل يثار واإلالذات واإل
قًا نه إنطال إاألمة وم  أجل األهدا  القومية الساامية ، قال 

ه تا خالقياات  ساااااااااااااااأتحادث ع  القرار الاذي إتخاذ  ألم  هاذم ا
والذي إلااااااااركني فيه اخواني ورفاقي في القيادة ... أي قرار 

 التخلي.
 1941وسارد لمرحلة تاريخية ساريعة ع  نفساه منذ العام  

  ةثم تنااااااول بعض ظرو  محنااااا  1958إلى دورم في ثورة 
ثورة  مرحلاة التي بادأت مع قياامالقعال أن يتوقف عناد  1963

 .1968تموز )يوليو(  17
وبااااادأ الرسيس ال كر بعاااااد ذلاااااك يتحااااادث ع  ظروفاااااه  

ث رفاقي حد   كن  أع  ةالاااااحية...  ومنذ فترة ليساااا  بالقاااااير 
حالتي الااحية لم تعد تسامح لي بتحمل   أن  في القيادة ع 

ني بما القيادة وكن  أطلة منمم أن فت  المسااااااغولية التي إلاااااارَّ 
ام فأن كرم الر يريحوني م  هااذم األع ااااء،  ير  يق  اااااااااااااااادَّ

ض ال حاث  حسااااااااااااااي  والرفااق في القياادة كاان يادفعمم إلى رف  
هم لتخ يف كال ماا إسااااااااااااااتعادادرون ع  في ذلاك، وكاانوا يعع   

 فه ع  كاهلي م  األع اء .ييمك  تخ 
وفي سااااااياق الحديث حول الظرو  الاااااااحية، أوضااااااح 
ام حساي    الرسيس ال كر أمرًا في منتمى األهمية وهو أن  ادَّ

منذ فترة المممات الرسااااااااامية التي يمارساااااااااما الرسيس  يمارس 
ام  ح ذلك في قوله:  ...ضااااااااااا ال كر. وأو  وكان الرفيق  ااااااااااادَّ
)نالحظ هنا اسااااااااااتعماله لالمة  م موقعه الفعليا  حع بحسااااااااااي  

الفعلي( والدساااااااااتوري في القيادة ومجلس قيادة الثورة يتحمل  
 عني منذ فترة طويلة كثيرًا م  األع اء... .

ة في التخلي قديمة    أيضاااااااااااااًا أن مساااااااااااااألة الرغ وأوضاااااااااااااح  
لم أعد    ولا  حالتي الاحية بلغ  في اآلونة األخيرة حداً  ...   

رضي الضمير ل مسغولياتي بالمكل الذي يُّ فيه على تحمُّ  قادراً 
ني بماا القياادة. لاذلاك  فت  م الممماات التي كلَّ ي ويتنااساااااااااااااة مع عظ 

ام حساااااي  وعلى رفاقي  فقد ألحح ع  في قيادة  على الرفيق  ااااادَّ
ة والعالقااااااات خوَّ الح ب ومجلس قيااااااادة الثورة وم  موقع األع 

عفى م  مساااغولياتي  الرفاقية التي تجمعنا بأن يلعوا طلعي بأن أع 
بالراحة اليوم ألن رفاقي قد   إلااااااااعر نني أل إ و ، في الح ب والدولة 

 ي هذا . ع لعوا طل 
  وم  المالحظ أن الرسيس ال كر رك  في نمااايااة خطااابااه

ام ، أي  فهلع م  ساااايخ   على إلااااخصكثيرًا  على إلااااخص  اااادَّ
لق  ع  ذهان أي عالمات اساااااااتفمام قد ت  حساااااااي ، لي يل م  األ

طر  بمااأن حول طعيعة عالقتمما، وأية تفساايرات يمك  أن تع 
نني  إو  دة. وفي معرض التركي  قال:  ...الظرو  المسااااااااتج  

ام حسااااااااي  على تحمُّ  له إلاااااااار   إذ أهنىء األخ الرفيق  اااااااادَّ
ح ب والثورة، أإلاعر بالثقة العميقة في المساغولية في قيادة ال

 قااااً لع أن القياااادة قاااد اختاااارت بحق الرجااال المغهااال للقياااادة خع 
ام حساي  كان خالل   ونضااالً  وإلاجاعة ومقدرة. فالرفيق  ادَّ

ساااااااانوات النضااااااااال المريرة قعل الثورة، المناضاااااااال المااااااااجاا 
ب. وكان   حترام وثقة مناضاااااااالي الحإواألمي  الذي يحظى ب

قتحموا إفي  عيحة الثورة في مقدمة الرجال المجعان الذي   
قالا الاااديكتااااتورياااة والرجءياااة. وكاااان طيلاااة مساااااااااااااايرة الثورة  

القاااسااد الفااذ القااادر على مواجمااة كاال الاااااااااااااااعاااب  الحااافلااة،
  حترام م  إلل كال المسااااااااااااااغولياة، لاذلاك حظي باالحاة واوتحماُّ 

ل كاال الرفاااق في قيااادة الح ب ومجلس قيااادة الثورة وم  عاا  ق  
 كل مناضلي الح ب وأبناء المعة .

هو  894ن القرار رقم أة ضااااارورية إلى ر إلاااااااإل ودعهنا ت
  ثورة ويحماال توقيع خر قرار ياااااااااااااااادر ع  مجلس قيااادة ال

لمذا المجلس يمااااير   حساااا  ال كر بااااافة كونه رسيساااااً أحمد 
تموز   10إلى أن المجلس عقد جلسااااة ناقش فيما األمر يوم 

عالناه وتنفياذم،  إ القرار و  إتخااذ ، وأن الفترة بي 1979)يوليو( 
سااااااااااااااعوا، كان  تسااااااااااااااتمد  احاطة القيادات باألمر، أوهي 

ماااااا يتالءم  وتحضااااااااااااااير خطااااااب التخلي وتنظيم الااااادولاااااة ب
 ختيارات الجديدة.واإل

ام  عداد قراري  إ وفي هذم الفترة تم    يحمالن توقيع  اااااااااااااادَّ
حسااااااي  بااااااافة كونه رسيس مجلس قيادة الثورة اذيعا لمجرد 

 895ياه. القرار األول يحمال رقم أن أعل  الرسيس ال كر تخل   
ام حسااااااااي  رسيساااااااااً  قيادة الثورة  مجلس ل ويعل  إنتخاب  اااااااادَّ

ب ع ة إبراهيم نااااس اااًا لرسيس مجلس قياااادة  وإنتخاااا مااااابااااالج  
 896ماااا أيضاااااااااااااااًا. والقرار الثاااني يحماال الرقم ج  الثورة باااإل

ويقضاااااي بإساااااتحداث منااااااة ناسة أو أكثر لرسيس الوزراء 
 وتعيي  القيادات الح بية في مواقع وزارية.

ظ هناا أن هاذم القياادات تساااااااااااااالما  مواقعماا في  والمالح  
ع ة إبراهيم  : مواقع التي تمااااغلما في الح بالة الدولة حساااا  
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نااس اًا لرسيس مجلس قياادة الثورة وطاه الج راوي الاذي  ةخا نتع إ
  نااااس اااًا  ي   لرسيس الوزراء وطاااارق ع ي  الاااذي عع   ااااً   نااااسي   عع 

في القياااااادة القومياااااة.  أعضاااااااااااااااااااءلرسيس الوزراء... هغالء 
لرسيس الوزراء ويتولى ديوان رساسااااااااة   وسااااااااعدون  يدان ناس اً 

لرسيس الوزراء    ناااس اااً ي   الجمموريااة، وعاادنااان خير  الااذي عع 
جلس  القدامى في م عضاااااااااااااااءللدفاا... هغالء م  األ ووزيراً 

 قيادة الثورة.
ن الوضااع التنظيمي للح ب قوي أومعنى هذم التعيينات 

 وأن الح ب فوق الدولة في العراق.
ع الطريق على أي عالمات استفمام  لقط    ستاماالً إ: رابعاً 

ع خط أو خطو  تح  ع ارة  طر ، يمك  وضااااااااااا  ن تع أيمك  
ام حسااي  )بعدما   وردت في الخطاب الذي القام الرسيس  اادَّ

 ميناً ألمجلس قيادة الثورة و  للجممورية ورسيساااااً  يساااااً أ اااا ح رس
الذكري  بمناسااااااااااة تموز )يوليو( 17يوم  لح ب ال عث( عاماً 

التي وردت في خطاب   ةالء ار . و 1968الحادية عماااارة لثورة 
ام هي:   ب ألمس إلى خطااب اأسااااااااااااااتمعتم إالرسيس  اااااااااااااادَّ

ن ما جاء في خطابه هو  يغة  إوالرفيق الاعير ابو هيثم، و 
ل السااالطة م  قاسد إلى ن نق  إمتفردة بي  كل تجارب العالم.  

خالقي والدساااااتوري الطعيعي الذي جري  ألسااااالوب اقاسد وباأل
في بالدناا وفي ح بناا وفي ثورتناا حاالاة فريادة م  نوعماا بي   
تجاارب العاالم القاديماة منماا والمعاا اااااااااااااارة. إنه لم يحادث في 

في التااريا  إلااااااااااااااراقاهإمتناا على أمناه تااريا التااريا القاديم، و 
ن يكون في السااااااالطة وألحد عمااااااارعامًا قاسدان أالمعا ااااااار،  

ضاااااااام  قيادة واحدة، بخوا ااااااااما المعروفة لام م  دون أن 
قية لع في المساااايرة م  الناحية الخع  ذلك إلى خلل خطير يغدي

أو م  الناااحيااة العمليااة، م  دون أن تنتمي العالقااة بينممااا  
العالقة  ين تغدأهما لاي ي قى اآلخر، أو  حدأقاااااااء إإلى  

نحظى بناية خاص  دون أن    إلى ما يجعلنا نملك االرض
في قيم السااماء وقيم التاريا المماار    والمماارق. وطيلة هذم  

منا لرفيقنا  نا على قيم الرجولة والمااااااااار  وقدَّ المسااااااااايرة حافظ  
حترام التي المح ة واإل الاعير والع ي  ابو هيثم كل متطل ات

متااه ومخلص أتحقمااا بجاادارة، كرجاال مخلص لوطنااه و يساااااااااااااا 
م للح ب واألماااة خااادماااات جليلاااة ي  لح باااه وم اااادساااه وق   ماااه قااادَّ

 ك ار .رها التاريا بالتقدير واإلكع سيذ  
حس   أحمد   نط اا األولي ع  إبتعاد الرسيس: اإلخامساً 
ن مادنيي ال عاث امسااااااااااااااكوا باالقياادة بعادماا كاانا  أال كر هو 

يعة العمل السياسي  عمدنية. لا  ط  - عسكريةالقيادة بعثية 
ن الجيش مجيَّر لحسااااااااااااااااب  أحيااث ، داخاال الجيش العراقي

نط اا يساااود ويساااتقر.  ال تجعل مثل هذا اإل ، ح ب ال عث 
 فالجيش هو جيش الح ب.

في االذهان ما حدث للمااااااااااايوعيي  عندما   وال ي ال ماثالً 
حيث أن ساريًا داخل الجيش،  ا األمر وأنماأوا تماكيالً و تجاوز 
وم  دون أن تسااااااااتوقفما  أنم  هذا التمااااااااكيل   ال عث قيادة 

ردات فعال اإلعاداماات التي حادثا  وم  دون أن تاأخاذ في 
 - اإلعت اااار إنعكااااس ذلاااك على طعيعاااة العالقاااات العراقياااة

 السوفياتية وعالقات العراق عمومًا مع دول الاتلة المرقية.
العراق  وتجدر اإلإلاااارة هنا إلى أن القواني  الرسااامية في

تعحر م  ااااراحة على  ير ال عثي ممارسااااة العمل السااااياسااااي 
 داخل الجيش.

وفي باادايااات حكم  ح ب ال عااث  كاااناا  هنااالااك تاتالت  
ومحااور أقطاابماا جنراالت ك اار، لا  قياادة الح ب تمكنا   
خالل سانوات م  إنماء هغالء الجنراالت في إلاكل أو  خر، 

 وأحلَّ  محلمم ض اطًا بعثيي .
ل تطورات    : على سةةا سةةاً  مدي إحدي عمااارة سااانة لم تساااج  

حسااااااااااااا  ال كر  أحماد  العراق التي يععل   عنماا أزماة بي  الرسيس 
ا م بما  ام حسااااااي . وعلى ر م أن الااااااايغة التي حع وناس ه  اااااادَّ
العراق كان  في  اية التمي ، إالَّ أنما كان  في الوق  نفسااااااه  

م  هذم  ت، إالَّ أن أياً حتماال تفتح بإساااتمرار ال اب أمام كل اإل 
 ت لم يحدث. حتماال اإل 

وعندما نقول إن الاااايغة كان  متمي ة فألن قوة الرسيس  
ل تااريا الحكم في الفترة   والنااساة متوازياة، بال إناه لم يسااااااااااااااجا  
المعا اااااااااااارة أن ناسة الرسيس كان في القوة التي كان عليما 
ام حسااااااي . ومع ذلك مارس الرجل انضاااااا اطه الح بي    اااااادَّ

دون أن ينسااااااااااااااى مرة مخااااط اااة  إلى اللحظاااة األخيرة، م  
 الرسيس القااساد . ومثال هاذم المخااط اة ت حادعث   بالرسيس ال كر 

بي  إثني  تاون مسااااااااااااااافاة القوة ومساااااااااااااااحتماا بينمماا طويلاة 
حس  ال كر أحمد  وليس  في  اية اإلختاار كما هي بي 

ام  وناس ه. وقعل ثالث سااااااانوات قلَّد الرسيس ال كر ناس ه  ااااااادَّ
 الرافدي   م  الدرجة األولى.حسي  وسام 

وعندما نقول إن الاااااااااااااايغة التي حكم بما اإلثنان كان   
متمي ة، ال نعساااااق ط م  الحسااااااب أن فارق العمر بي  اإلثني  
ربع قرن، أي أن الرسيس ال كر ينتمي إلى جيااااال وينتمي  

ام حسي  إلى جيل  خر.  ناس ه  دَّ
ام إلت م بالاااااايغة على ر م أنه قوي  أو  ومثلما أن  ااااادَّ

حسااااااا  ال كر إلت م أيضاااااااًا بتلك الاااااااايغة أحمد   القوي، فإن
 على الر م أنه الرسيس.

وم  أجل ذلك فإن هذم الاااااااااااااايغة فضااااااااااااااًل ع  إبتعاد 
الرسيس ال كر بااالمااااااااااااااكاال الااذي إبتعااد بااه وبيااانااه الااذي ألقااام 
والخطاب الذي ألقام الرسيس... هذم األمور تماااااااك  ل فاااااااااًل  

أدبيات  ح ب ال عث .   بال  األهمية م  التاريا الذي يضاااام
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وهو فااااااااااااااااال مناااقض تمااامااًا لفترة باادا فيمااا الح ب دمويااًا 
 وإلرسًا.

حسا  ال كر تماك  ل حالة أحمد  الرسيس إساتقالةوي قى أن 
نق ض حادة وواضااااااحة لظاهرة الرغ ة في أن تاون الرساسااااااة 
مااادي الحيااااة وهي ظااااهرة تعم معظم دول العاااالم الثاااالاااث. 

اهرة أن برلمااان الرسيس  و خر مااا يحاادث في إطااار هااذم الظاا 
ل السااااادات أن ي قى   السااااادات يساااا  مادة في الدسااااتور تخو  
رسيساااااًا مدي الحياة. وتماااااك  ل اإلساااااتقالة أيضاااااًا نقضاااااًا حادًا 
وواضاااااااااااااحًا لظاهرة الو اااااااااااااول إلى الحكم بدبابة وبالغ رقم  

 واحد.
ي قى أيضاااااااااااااااااًا أن التطورات األخيرة في العراق تجعااال  

مع فارق    1967الذاكرة تعود إلى ما حدث في ماااااااااار عام 
كعير في الظرو . ففي تلك السانة قرر جمال ععد النا ار 

أن  في أعقاااب الم يمااة أن يتنحى ل كريااا محيي الاادي ، إالَّ 
المااااااريي  رفضاااااوا وجددوا العمد لععد النا ااااار. لانمم في 

بعدما قرر الرسيس ال كر أن يسااااااااااااتقيل بخط ة وداا العراق، 
مغثرة، ودَّعوا السااااااال ف بعواطفمم واساااااااتقعلوا الخل ف بعواطف  

 مماثلة.
... وعلى هذا األسااااااااااااس فإن  اااااااااااورة ال كر الذي كان 
 الرسيس القاسد  وأ  ح  األب القاسد . ل  تتساقط. فما حدث  

 ال يعني تعداًل في السياسات.
 و هيثم .*ب أحلَّ  أبو ععدي   محل 

 1979 يوليو )تموز( 28 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 الشاا في مصر 
درج الرسيس أنور الساااااااااادات على أن يساااااااااتحاااااااااال م  
برلمانه على موافقة دسااااتورية على أي أمر يعر  ساااالفًا أن 

 العرلمانم   الممك  أن تاون له ردود فعل إلااااااااااااااععية. وألن  
هو برلمان الرسيس الساادات فإنه لم يحدث أن طلة الرسيس  
السااااااااااادات موافقة على أمر ما دون أن يحااااااااااال على هذم 

 الموافقة.
وفي العااااادة إن الرسيس الساااااااااااااااااادات ال يطلااااة موافقااااة 
دسااااااتورية على أمر ساااااايتخذم وإنما على أمر إتخذم وال يقعل  

 
 ( )  لإلحاطة بالم يد م  التوضايحات والمعلومات ع  هذم الواقعة

ام   ير المسااااااعوقة وع  الجانة المااااااخاااااااي م  الرسيس  اااااادَّ
كرب أساااااااااااااارة وكيف يتعاااماال مع أفرادهااا زوجااة وإبني  وثالث 

ل  التراجع عنه. وهو ال يتماااااااااااور مع العرلمانيي  قعل أن يع
ع  األمر وإنماا يعل  ليتحول األمر إلى إرادة رسااسااااااااااااااياة ال 
يجوز النقا  فيما. وعلى سااعيل المثال إن الرسيس السااادات 
فاجأ برلمانه بأنه سااااااااايمنح إلاااااااااام إيران محمد رضاااااااااا بملوي 

ما معه جرت  اللجوء الساااااااااااياساااااااااااي في ماااااااااااار خالل مقابلة أ  
ة   احيفة  جويش كرونيكل . ويعر  كثيرًا ماذا تعني بالنسا 

إلى قطاا كعير جدًا م  الماااريي  إقامة المااام على أرض 
ماااااااااااار بينما الثورة اإلساااااااااااالمية في إيران تطاردم. ويعر   
أيضااًا أن هنالك مماااعر ضاامنية تتأ اال يومًا بعد  خر في 
نفوس أعداد كعيرة م  الماااااريي . ويعر  أيضااااًا أن المااااام 
يكون الورقااة التي يمك  أن يلععمااا ليكساااااااااااااااة. ويعر  في 

  نفساااه أن إحتضاااان الماااام سااايترك باااامات مماااعوهة  الوق
 على  فحات مضيئة م  التاريا الماري.

  نه يعر  هذا كله ويعر  أإلاااااااياء كثيرة، ومع ذلك فإنهإ
ينفض يديه   ياااار على إساااتضاااافة الماااام وفي الوق  نفساااه

م  اآلثار التي ساتترتة على ذلك بتحميل برلمانه مساغولية  
 قرار خاطىء.

ال يعترض بعض المااااااااريي  على  وفي بداية األمر قد
  خطوة الرسيس هاذم ذكياة وأنماا نقطاة هاذم الخطوة ويعتعرون 

ب للعملة الااء ة التي في حوزة الماام ينفقما في ماار جذ  
بدل أن ينفقما في دول أخري. ولانمم في النماية سيكتمفون  

ون كم أن إقامة المااااااااااااام ليساااااااااااا  أكثر م   ر الحقيقة وسااااااااااااي
ا أقدم عليما رسيسااامم تحميه  تحديات لسااامعة ماااار وتاريخم

 مظلة العرلمان الماري الذي ال يناقش في إليء.
 كأنما العرلمان الماري هو برلمان المام.

 9197 يوليو )تموز( 28"المستقبل". باريس  مجلة

     

 ( ) "الرجل القوي" في ب ت  لمع ألال ا!
ام حسااااي  إالَّ م  بعيد، عرف نا   نح  الذي  لم نعر   اااادَّ

 الرجل القوي  م  دون أن نعر  إلااايئًا ع  الجانة  فيه أنه
المااخاااي والعاسلي فيه. وإسااتمر هذا الجانة ال نعرفه، بل 
وال يعرفه أحد في العراق وخارجه بإسااااااااااااااتثنااء القلاة، إلى أن 
 اااااااادر عدد الثام  م  مجلة  المرأة  التي ينماااااااارها اإلتحاد 

بنات، يعسااااااااااااتحساااااااااااا  اإلطالا على كتاب فغاد مطر المعنون  
ا  حسةة ن  السةة ر  الذاتية لالحزبية لأسةةلوة الحكد لإ ا ر   ةةدَّ

 ( 1980-1937الصراع  )
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 الفما ( وعلى 1978يوليو /العام لنساااااااء العراق )عدد تموز
ام حسي  وعنوان:  المرأة  في ضيافة أسرة   نة لادَّ  ورة ملو 

 السيد الناسة.
وفي بضااااع  اااافحات قدَّم  المجلة تفا اااايل م  داخل 

ام حسي  ونمرت  ورًا عدة له ول وجته وألوالدم.  بي   دَّ
ام حساااي    ال وجة هي السااايدة سااااجدة خير . روي  ااادَّ

الاثيري    كيف أ اااا ح  زوجته كاآلتي:  قاااااتنا كقاااااص
م  الاذي  يمرون بحيااة مثال حيااتناا. في العاادة يتجاه تفاير  
العناا  أو الولااد إلى أقرب الناااس اليمم. باادأ تفايري عناادمااا  
كنا  في الرابعاة أو الخاامسااااااااااااااة م  العمر حي  كاانا  أمي 
تقول لي: عنادك إبناة خاال أعطااك ايااهاا جادك. ولم أك  قاد 

نااااا على ذلااااك الوعااااد وظاااا  ل ينمو في رأيتمااااا  نااااذاك. إرتا  
تفايري. وحي  هربا ع م  العراق في أعقااب محااولاة ا تياال 
، أبدي ع   ععد الاريم قاساااااااااااام و اااااااااااادور الحكم باإلعدام عليَّ
ر عتي بخطعتما. وبمجرد أن عر  األهل بر عتي أرساااااااااااااالوا 
إليَّ خعرًا بااالموافقااة. وأععل ناا  الخطوبااة وأنااا في القاااهرة وهي 

رمضااااااااااااااااان   14ثورة في بغاااداد، ولم يتم ال واج حتى قياااام 
وعودتي إلى بغاداد. ونح  كعااسلاة أساااااااااااااااس عالقتناا ال تقوم  
على كم يعدفع م  الممر مع إبنة العم وإبنة الخال. والعالقة 
تقوم على تقوياة األوا اااااااااااااار في الادرجاة األولى، ومع ذلاك 
د ال واج، على  نص عقد زواجنا، كمااااااااااار  م  إلااااااااااارو  عق 

 ساس .ممر معجَّل ومغجَّل ولا  ذلك لم يك  هو األ
 ألن  وأكمل  ال وجة، التي ما زال  تعمل مديرة مدرساااة

الاسااااااااااااااااال ال يعجعني ، مااااا روام ال وج على النحو اآلتي: 
نا في  . قضااينا معًا خمسااة أإلاامر وبعدها 1963-5-5 ت وج 

حدث   ردة تماااري  . كن  حاماًل في المااامر الثاني و ااادر 
. أمر إلقاء الق ض على  أبو ععدي   فإضااااااااطر إلى اإلختفاء

كان مخت يًا هنا في العراق أواًل، ثم تساالل إلى سااوريا لمممة 
ازدادت   1964-9-5ح بياة ثم عااد متخ ياًا إلى العراق. بعاد 

مضااااااااااااااايقاة األم  لي حياث كان  أبو ععدي   الوحياد الذي لم 
يك  قاد أعلقي الق ض علياه بعاد م  بي  الرفااق في القياادة.  

دي    فااإنتقلاا ع إلى بياا  أهلي، ثم أعلقي الق ض ع لى  أبو عااع
وكن ع أتردد عليه في معتقله في معسااااااااااااكر التاجي أو داسرة  
األم  أو المعت قاال رقم واحااد، إلى أن أفلح في المروب م  

. وفي إلاامر تمااري  م  1966تموز )يوليو(   23السااج  في 
العام نفسااه أعلغي  الدعوي ضاادم و اادر العفو عنه فإنتقل ع  

لااااك الفترة كثير  معااااه إلى بياااا   خر، إالَّ انااااه كااااان في ت
اإلنماااغال بالنضاااال وتوحيد  ااافو  الح ب واإلعداد للثورة  

 وكان ال يعي  في العي  إالَّ نادرًا... .
ام حسااااااااااي  هم: ععدي  )  ساااااااااانة( قعاااااااااااي   14أبناء  اااااااااادَّ

سااانوات( والااااغيرة حال.   8سااانة( رنا ) 11سااانة( ر د ) 13)
ام حسي :  إنمم خمسة. ول  يضايقني   وحول هغالء قال  دَّ

ااا حوا عماارة. فأنا إلااخااايًا ضاام  األساارة أعحة العدد أن ي
 (.1979الاعير  )نح  اآلن في منتاف العام 

أضاااا :  إن حياتنا م  نوا خاص جدًا. ال أقضاااي في  
سااااااااااعات يوميًا وبعض أيام الععط ل، لا   3العي  أكثر م  

الممم هو أن الفترة التي أقضاايما في العي  تاون  ااميمية.  
م  الخطااأ أن يفرض اآلباااء الاااااااااااااااماا  أو الع لااة بحجااة  
التعااااة. حي  أعود ينتظرني األطفااااال م  ال اااااب. أعقع  لمم. 
أحتضاااااااااااااانعمم. ويتحلقون حولي. إن عالقتناا على ر م الفترة  

 ما معًا  ميمية جدًا .القايرة التي نقضي
وأكملا  زوجتاه:  إنمم يمااااااااااااااتركون معاه حتى في تغيير  

 ثيابه. كل واحد منمم يتناول قطعة .
ام حساااااي :  ليس ألني أميل للاسااااال. أنا  ويوضاااااح  ااااادَّ
ب   ر  أعحة أن أعنج  حاجاتي الخا ااة بنفسااي بما في ذلك إلااع
ر ب الماء متى عطمااااااااااااا  ولو أن الجميع  الماء. أقوم بماااااااااااااع

موا لي قاااد  المااااء. إالَّ أنني اتركمم يفعلون يحعون أن يقااا  د  
 ذلك للمماركة في العي  .

ام حساي  في معرض الحديث حول الموايات:  وقال  ادَّ
 أنا وععدي  نلتقي عند قراءة كعتة التاريا العربي واإلسالمي.  
وأحيانًا نت ادل الاتة. وأنا ألعة المااااااااااطرنة مع ععدي  الذي 

أما قعاااااااي  فمو قليل القراءة،  يغلعني في كثير م  األحيان.
دي  تمياال إلى متااابعااة   ور ااد لااديمااا اهتمااامااات بااالقراءة. أم عااع
ر لماااااا المجالت  األخ اااااار العلمياااااة والطعياااااة وأناااااا أعحضاااااااااااااا 
والمطعوعاااات العلمياااة التي تردني إلى المكتاااة، بينماااا هي 
تتولى إطالعناااا على  خر اخ اااار المنج ات العلمياااة ونح  

كاال أنواا المااااااااااااااعر. على ر م أن على ماااساادة الطعااام. أقرأ 
ساااااااااااعات عملي تتعارض وساااااااااااعات العث التلف يوني لاننا  
نمااااااااااهد معا برامة األطفال يوم الجمعة ومسااااااااالسااااااااال العي  
الااااغير وقد تابع ع مع العاسلة بعض م اريات بطولة كأس  
نا م اراة العراق وإيران إذ كن  مريضااااًا في  العالم كما إلاااااهد 

 حينما... .
ام حساي :  وحول المساتقعل ا لذي يرسامه ألبناسه قال  ادَّ

 لس ع م  النوا الذي يغم  بأن األب يجة أن يخطط على 
ورقة مسااااااااااااتقعل كل إنسااااااااااااان م  أفراد عاسلته، ولاني أؤم  

ات السااياسااية حتى يسااتطيع األبناء م  تجاهبالدفع العام لإل 
خالل التوجيه العام أن يختاروا ألنفساااامم عند و ااااولمم إلى 

كد عليه وأ رساه في ؤ حة أن أبي    إلايئًا وأمرحلة النضاة. وأع 
ذه  أوالدي يتعلق بنقطاااة لاااديَّ فيماااا إلااااااااااااااواهاااد م  حيااااة  

الَّ تتاون لادي األبنااء ن عاة وراثاة  أالمجتمع وهي أناه يجاة 
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مظمريااة ع  رب العاااسلااة عناادمااا يكون في موقع متمي  في 
السياسة أو الدولة أو العمل الح بي. أما بالنس ة إلى العنات 

ق بي  أبناااسي باال إنني في مرحلااة الثالث فااأنااا كااأب ال أعفر   
طفولتمم أحععااا ع العناااات إبتاااداءًا م  ر اااد، وليس لااادي أي 
تاااااوُّر ع  تربيتمم يختلف عما قلته بالنساااا ة إليمم جميعًا.  
ر لادي بعض العواسال باأن العنا  عاالاة  وإذا ماا وعجاد تاااااااااااااااوُّ

ر  ق في فنح  ال ننظر لماا على هاذا األساااااااااااااااس، وإنماا ال نف
ؤم  أالنظرة األبويااااة بي  العناااا  واإلب . وفي عاااااسلتنااااا ال 

بالتاور القاسل العن  يجة أن تلقى التوجيه م  أمما فقط،  
أي باالتقساااااااااااااايم الميكاانيكي في التربياة. ور م أن األوالد في 
عاسلتنا هم األكعر ساانًا فإن عموم التربية التي أعنماائمم عليما 

اهدونه يقوم على أساااااس  والحديث معمم والساااالوك الذي يماااا 
التفااااااهم. نح  نو اااااااااااااايمم أن تاون العالقاااااة معنياااااة على 
اإلحترام. فالاااااغير يحترم الاعير، والاعير يحترم الاااااغير. 
والتنازل ع  بعض الخااو ايات ليس تنازاًل إنما هو عمل 
ضااااروري في سااااعيل اإلنسااااجام العام. مع هذا تحااااال لدينا  

 ... .تجاوزات ويكون ابطالما عادة ععدي  ور د
ام   وحول كي ية التو اااااال إلى القرار في العي  قال  اااااادَّ
حساااي :  هنالك إلااايء إسااامه الحوار وهناك الرأس القيادي.  
وال تعساااقطوا م  الحسااااب أنه ما م  سااافينة بال ربان. هناك 
فرق ي  الربان والمتسالط. الربان هو الذي ال يساتطيع تأدية  

إلى النماية دورم إالَّ بأخذ رأي كل م  في السااااااااااااافينة، أؤم   
بدور الم ادر والدور القيادي  ير المتسلط في العاسلة اؤم  

. وهااذا قيااادي أن ي قى للرجاال ضاااااااااااااام  عالقااة التفاااهم دور
المعدأ ال يخل بحقوق المرأة. ال يوجد تقسيم، هذا حقي وهذا 
حقماا. عنادماا أحضاااااااااااااار يكون دوري موجودًا وعنادماا أ ياة  

لى طول الخط يرتفع دورها. وليساااااااا  هنالك عاسلة تءيش ع
ود مماااااكل وخالفات تجري مناقمااااتما، ولا  يجة  جبدون و 

أن يكون ذلك ضااام  اطار عام هو التفاهم. والمااايء الممم 
في العالقات ال وجية أن يتجنة الرجل إإلااااااااعار المرأة بأنما  
مغلوبة على أمرها ألنما امرأة وهو رجل، فإذا إلاااااعرت بذلك 

 إنتم  حياتما كأسرة .
 1979 يوليو )تموز( 28 - اريسمجلة "المستقبل". ب

     

 رياح التعقل لمشكلة الصحراء
م  الممم أن تمااااااااجع الدول العربية ريا  التعقل المادسة 

التي تمة على الاااااااااحراء في المغرب العربي. فالتمااااااااجيع  
معنام إبعاد إلااااااااااا ح الحرب ع  هذم المنطقة وهو أمر ال بد  

 حراء.تتوق إليه كل األطرا  المتمابكة في ممكلة الا
ت ه موريتانيا لم يك   إتخذوقعل الموقف المسااااااااااااااتجد الذي  

م  الساااااااااامل إطالق مثل هذم الدعوة، لا  إختيار موريتانيا  
ها للحوار مع العوليساااااااااااريو  إسااااااااااتعدادهذا الموقف المتعقل و 

واإلعالن ع  أنااه ليس لمااا مطااالااة في الاااااااااااااااحراء وأنمااا 
فضاااااااااااااااًل ع  ذلاك ال ترياد الحرب... إن مثال هاذا الموقف 

عادو إذا جااز التععير تاأإلاااااااااااااايرة دخول واضااااااااااااااحاة إلى قلاة ي
 الممكلة.

لا  الموقف الموريتاااني وحاادم ال يكفي. هنااالااك موقف 
له يكتسااااااة بعض   المغرب الذي يحتاج إلى جمد عربي لجع 
لاااه مع الملاااك  المروناااة. وال باااد أن هاااذا الجماااد المطلوب باااذ 
ل   ع يمك  أن يسام   الحسا  الثاني م  إلاأنه أن يقود إلى وضا 

 يه الحوار ويثمر.ف
وحتى اآلن يعدو المساااااااااااااعى الذي بذله الحكماء األفارقة 

يقرر   إساتفتاءهو المساعى األفضال. فمغالء تركوا األمر إلى 
فياه إلااااااااااااااعاة الاااااااااااااااحراء انتمااءم. ومثال هاذم الخطوة ليس  
باالضاااااااااااااارورة أن تعقلق أحادًا ألنماا عااقلاة وعاادلاة. لا  الاذي 

وة ليس  سااااااايحدث أن هنالك م  سااااااايقف في وجه هذم الخط 
 ح ًا بالاحراء وإلععما وإنما في سعيل تنفيذ ثارات قديمة.

وبكثير م  الت ساااااااااايط يمك  القول وفي ضااااااااااوء الموقف 
الموريتااني المسااااااااااااااتجاد أن عادم التجااوب مع الحال األفريقي  
يعني الم يااد م  الحمااااااااااااااود والم يااد م  العمليااات الفااداسيااة  

لم يد والم يد م  الدم واألساااااااااري والمفقودي ، أي أنه يعني ا
م  التعقيدات التي سااااااتغدي في النماية إلى حرب ال تنتمي  

 وإلى م زق ال يمك  إيجاد حلول لما.
أما التجاوب فمعنام أن الساالم ساي ساط نفوذم في منطقة  
المغرب العربي ومعنام أيضااااااااااًا أن اإلإلااااااااااكال التاريخي بي   
المغرب والج اسر سااااااايجد له م خرجًا وساااااااتعود العالقات بي   

ية وجيدة. وإلى ذلك، إن التجاوب سااااااااااااايعني فك الدولتي  قو 
 لااة الحرب التي تسااااااااااااااتن   أموااًل م  الواجااة انفاااقمااا في 
التنمية، خااااو اااًا أن منطقة المغرب هي في أإلاااد الحاجة 

 إلى الم يد م  التنمية.
إن تأمي  حق تقرير المااااااااااير لماااااااااعة الااااااااااحراء هو 
مه الدول العربية لمذا الماااااااااعة م   أبساااااااااط ما يمك  أن تقد  
دون أن يتسااااااااعة ذلك في إ ضاااااااااب فريق وإرضاااااااااء فريق.  
وواضاااااااااااح أن مثل هذا األمر يعدو ممكنًا ألن الدول العربية  
ليساا  منقساامة، أو على األقل لم تعد منقساامة في إلااكل أو 
 خر إزاء المماااكلة. فال يمك  تاااانيف دول عربية ما على 
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أنما مع المغرب أو مع الموقف الج اسري الذي يتعنى قضية  
 ساريو.العولي

اإلسااااراسيلي    -وفي الفترة التي ساااا ق  الااااالح الماااااري 
قتض  إكان  هنالك تحالفات ومحاور، بل إن لء ة الاراا  

أن تاون هنااالااك دول عربيااة تقف مع المغرب ودول أخري  
لاااه حركاااة التغيير   تقف مع الج اسر، لا  الااااااااااااااالح وم  قع 
الضااااااااااااااخمااة التي حاادثاا  في إيران جعلاا  هااذم الاادول تعيااد  
النظر في كثير م  المفاهيم ووضاااااااااع  أولويات لممااااااااااكل 

 جديدة ليس  ممكلة الاحراء واحدة منما في أي حال.
ومما ال إلااااااااااااااك فيه أن مثل هذا التعدل هو لمااااااااااااااالحة 
حدوث انفراج في قضاااااية الااااااحراء، إنما الممم هو سااااارعة 

ك للدبلوماسااااااية الاويتية التحرك لتحقيقه. وقد يكون في تحرُّ 
 ما م  إلأنه أن يحقق الاثير.تدعمه السعودية 

وفي الفترة الماضااااااااية تحرك  الدبلوماسااااااااية الاويتية في  
وحققااا  بعض اإلنجاااازات حياااث تحركااا .   إتجاااامأكثر م  

ك األمور تااأخااذ مجري التحااديااات بعااد الموقف  وبااداًل م  تر 
الموريتااااني المسااااااااااااااتجاااد فاااإن التحرك العربي كفيااال بتحقيق  

اط ة هي األساااااااس انفراجات ملموسااااااة، ذلك أن نوعية المخ
 اآلن.

وإلى ذلك إن جمدًا ولو جاء نساااااااااااااعيًا يعذله األمي  العام 
للجامعة العربية يمك  أن يفيد كثيرًا خااااااو اااااًا أن مماااااكلة 

 الاحراء قري ة م  األمي  العام مكانًا ومماعر.
بًا أن ندعو العالم إلى ضاارورة   وي قى أنه ساايكون مسااتغر 

لفلسااااطيني وال مساااااعدتنا في تأمي  حق الماااااير للمااااعة ا
يكون هناالاك سااااااااااااااعي م  أجال تاأمي  هاذا الحق لمااااااااااااااعاة 
 الاحراء خاو ًا أن المسيرة الخضراء لم تحسم الممكلة.

هااال يعااادأ الجماااد العربي لإلسااااااااااااااتفاااادة م  رياااا  التعقااال 
د م  قضااية   المادسة الناإلاائة ع  الموقف الموريتاني المسااتج 

 الاحراء؟
التحرك  إن الجميع يتمنون ذلك. بل إنمم يتمنون حدوث

ك الدماء العربية   قعل أن تعود الريا  عا اااااااافة ويتجدد سااااااااف 
 فوق  حراء عربية.

 1979 أغسطس )آب( 11 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 الخم  ي المدني   لاللاىة الخطر 
ليس ماااااااااااادفة ظمور إلاااااااااااهعور بختيار المفاجىء في  

اللحظة باريس. وبالتحديد ليس ماااااااااادفة ظمور الرجل في 
 التي بدأ العراق يءيش ظروفًا قاسية في بعض جوانعما.

ليس مااااااااااااادفة، فإن ئ ومثلما أن ظمور بختيار المفاج
عودة الماااااااااام إلى إيران، وإعالن  إحتمالالاالم المت ايد ع  
حه حق اللجوء في ماااااار ليس أيضاااااًا الرسيس الساااااادات من  

 مااااااااااادفة. إن هذي  األمري  وما يرافقمما م  ج سيات هما
ج ء م  لء ة مدروسااااااااااة ومخطَّط لما تسااااااااااتمد  إزالة  ثار 

 الاحوة اإلسالمية التي أحدثما نجا  الثورة في إيران.
والذي  وضاعوا المخطط أخذوا في اإلعت ار جملة أإلاياء 
منمااااا أن يكون هنااااالااااك  خميني ماااادني وأن هااااذا الخميني  

 المدني يمك  أن يكون إلاهعور بختيار.
ية حول أن الظمورالمفاجىء  وتسااتوقفنا هنا مسااألة أساااساا 

فالرجل في فرنسااااا منذ أإلاااامر. وما  ل ختيار ليس ماااااادفة.
قاالاه كاان يمك  أن يقولاه مناذ أن إسااااااااااااااتقر باه المقاام خاارج 
بالدم. وإذًا فإن ظمورم، أو إظمارم، مرت ط بخطة مدروسااااة.  
وقد يساااتت ع الظمور تحويل مكان إقامته إلى  محجة مدنية   

لمحجاة الادينياة  التي كاانا  لإلماام تلغي م  األذهاان هاالاة  ا
 الخميني في  نوفل لو إلاتو .

بااال إن بختياااار يحلم باااالااادور التااااريخي، ويحلم باااالعودة  
التااريخياة إلى إيران الممااثلاة لعودة اإلماام الخميني. وهو لم 
يعخف حلمااااه عناااادمااااا قااااال ردًا على سااااااااااااااغال في المغتمر 

م    الاحافي الذي عقدم في باريس  إن إلارل ديغول عمل
 النازي . اإلحتاللفرنسا أثناء  الخارج لتحرير

ظ أن بختياااار يلعاااة ورقاااة الحرياااة والاااديمقراطياااة   ويالح 
والوضاع اإلقتااادي وهي أوراق يمك  أن يساتوعة معانيما  
المواط  األوروبي ويسااااااااتقعلما بنظرة إيجابية. لا  مثل هذم  
األوراق تنطعق على الحكم في إيران لو كااااان الحاااااكم هو 
الماااااااام وليس سااااااالطة اإلمام الخميني. وم  المغكد أن كالم 
بختياار كاان ساااااااااااااايعادو مغثرًا لو أناه لم يتوقف سااااااااااااااوي عناد 
الساااااااااااااالعيات في ما يحدث في إيران ولما تح  مظلة الحكم 
ا   الثوري اإلسااااااااااااااالمي. ذلاك أن هناالاك إيجاابياات كثيرة حققتما 
الثورة اإلسالمية وال يجوز ألي رجل دولة م  نوعية بختيار  
إسااااقاطما أو تجاوزها ممما كان  حساااااساااايته، كرجل مدني،  

 م  رجال الدي  الذي  ي سطون نفوذهم اآلن على إيران.
العلمااااني الاااذي  تجااااموأياااًا كاااان تاااأثير كالم وموقف اإل
سااااااااااااااي داد نموًا،  تجااميقودم بختياار على النااس فاإن هاذا اإل

فاإلعالم العالمي الذي كان ال يتحدث ساااااااااوي ع  الخميني  
اعالت التي تحدث في إيران سااااايضااااافي بعض إهتمامه والتف

بعاد اآلن على أي كالم يااااااااااااااادر ع  بختياار. بال إن هاذا 
اإلعالم سايرتا  بعض المايء ألنه بدل أن يتاادي م اإلارة  
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للخميني وينتقااد ممااارساااااااااااااااات تحاادث في إيران تحاا  مظلااة  
الحكم الثوري اإلساااااااالمي يك يه أن يمارس التاااااااادي والنقد 

ر كالم و   تاريحات بختيار.ع  طريق نم 
وللمناساااااا ة، هنالك ممارسااااااات تحدث في إيران تساااااااعد  
م لوحات  بختيار على أن يتوساع في النقد وفي إساتامال رسا 
ر  الساااااالعيات. وبقدر ما يتضاااااااءل حجم هذم الساااااالعيات بالقد 
نفسااااااااه يخف   ااااااااوت الذي  قرروا خوض الحرب العلمانية 

 ضد الثورة الدينية في إيران.
إن هنالك نوعي  م  الساااااااااالعيات  وإذا جاز التااااااااااانيف ف

الن مخاااطر على الثورة في إيران: نوا يعاادو أنممااا يمااااااااااااااك   
مرت ط بميكلياااااة الحكم والنوا اآلخر متاااااااااااااااااااال باااااالحيااااااة  

 ية.اإلجتماع
بالنسااااا ة إلى النوا األول إن الثورة اإلساااااالمية في إيران 
تمارس ما يمارسااااه أي مجلس قيادة ثورة عسااااكري. وبمعنى  

إيران حادث مثلاه في أي دولاة عربياة  خر إن ماا يحادث في 
أو دولة م  دول العالم الثالث قام  فيما حركة تغيير على 
لوا مجلس قيادة ثورة. لمجرد  أيدي مجموعة م  الضا ا  إلاكَّ
أن تنجح الحركة ي سااااااط الضاااااا ا  نفوذهم على كل إلاااااايء، 

ط  ليس رغ ة في بساااااااا   ط النفوذ، أو ليس فقط لرغ ة في بساااااااا 
لمخااو  م  جماة وعادم الثقاة بااآلخري   النفوذ، وإنماا نتيجاة ا

م  جمة أخري، فضااااًل ع  ممااااعر ناإلااائة ع  أنه ما دام 
هغالء الضاااااااا ا  إرتأوا تحمُّل المخاطر ونفَّذوا عملية التغيير  
التي كان يمك  أن تال  فمم حياتمم لو فماااااال  فإن م  حقمم  
أن يسااااودوا. ونتيجة لذلك كله تحدث خلخلة ألن قاعدة أهل 

 أهل الخعرة تتسعة  ال ًا في إرت اكات الحكم.الثقة وليس 
ولقد حدث في إيران ما حدث في دول عربية ودول عدة  
في العالم الثالث.  يات   الخمينيون يمارسااااون ما مارسااااه  
الضاااااااااااااا اا  على أسااااااااااااااااس أن الثورة ثورتمم وأنمم أحق م  
اآلخري  بأن يحافظوا عليما. وفي ذلك ينسااااااااااى هغالء مثلما 

م الاااذي  قااااموا بحركاااات تغيير ع  طريق  لمنسااااااااااااااي م   قع  
العسااااااااااااااكريي ، أن الثورة مااا كااان لمااا أن تنجح لوال إلتفااا  
النااس حولماا. وإذًا فاإناه م  الضااااااااااااااروري معرفاة مااذا يرياد  
النااس م  وراء إلتفاافمم وترجماة ذلاك إلى أفعاال. لا  الاذي 
يحدث في إيران أن  يات   الخمينيي  يفرضاااااااون ما يرون 

الناس يريدونه. وبااااافة كونمم رجال دي     هم إلااااخااااايًا أن
فإنمم يتاااااااورون األمور كلما على أنما مسااااااجد و اااااالوات 
وتااااااااو   وإبتعاد ع  ملذات الدنيا وإتااااااااال مساااااااتمر با   

ف وتععُّد.  وتقمُّ
ي. اإلجتمااااعوهاااذا يقودناااا إلى األمر اآلخر وهو األمر 

ففي كال يوم يحادث في إيران ماا يادعو إلى اإلسااااااااااااااتغراب.  

ر على ساااااااااعيل المثال من ع الموسااااااااايقى. ومثل وقعل فتر  ة ت قرَّ
هاااذا األمر طعيعي إذا كاااان الماااد  تحويااال كااال إيران إلى 
مجتمع  يات، أما إذا كان المد  تحقيق إ اااال  إجتماعي 

ع الموسااااايقى ال يخدم هذا المد . وفي التعرير الذي فإن من  
سااامعنام م  بعض الخمينيي  أن نسااا ة الذي  يساااتمعون إلى 

و ل  إلى حد واحد في األلف أما بقية النس ة فإنما القر ن  
للذي  يساااامعون الموساااايقى الغربية والماااارقية، هذا مع األخذ 
في اإلعت ار أن في الترتيل لحنًا موساااااااايقيًا سااااااااماويًا، كذلك 

 في األناإليد النعوية.
وما يقال حول الموسااااااايقى وحول أإلاااااااياء كثيرة متاااااااالة  

عامل الساااااااارعة يرافق  ية يعدو واضااااااااحًا أن اإلجتماعبالحياة 
رها. وقد يكون مرد ذلك إلى أن اإلمام الخميني يأخذ في  نم 
ناَّه ويتطلع إلى أن يري المجتمع األمثال الاذي  اإلعت اار ساااااااااااااا 

 يحلم به وقد ت حقق قعل أن ينتقل إلى العالم اآلخر.
الثورة ضااااااااااااااااد ولا  هاااذا التحرك العلمااااني الماااااااااااااااير 

الك موقف في إيران ليس كل إلاااااااااااايء وإنما هن ةاإلسااااااااااااالمي
الثورة اإليرانية الذي إتخذت ه لماااالحة الثورة الفلساااطينية. وال 

ن الواليات المتحدة تنف  ذ  إيجوز إسااااات عاد التحليل الذي يقول 
ة تقوم على أساااس إحداث فجوة إسااتراتيجيمنذ بعض الوق   

ل الثورة اإليرانية وإقفال أجواء عمقما بي  الثورتي  بمد  ع   
ل المماااااار إليه معني على أسااااااس أنه العربي. بل إن التحلي

إذا قعل  الثورة الفلساااطينية بما هو دون ما تنظر إليه الثورة  
في إيران فإن الفجوة ال بد ساااااتحدث. ونظرة الثورة في إيران 
إلى مساااااااااااتقعل الثورة الفلساااااااااااطينية نظرة ثابتة وبعيدة المدي 
وليساااااااااااااا  تاتيكياة كماا يمك  أن يحادث م  جااناة الوالياات 

 المتحدة.
هناااا يعرز سااااااااااااااغال: ولمااااذا هاااذم المواجس م  جااااناااة  و 

 الواليات المتحدة إزاء الثورة اإلسالمية؟
والجواب هو أن في إسااااااتطاعة الواليات المتحدة إحداث 
تناقضااااااااااات في أي تيارات ذات طابع أو هد  قومي. لا  
م  الااااااااااعوبة بمكان مواجمة أي مد إساااااااااالمي كذلك المد 

إيران. وم  أجال ذلاك الاذي أحادثتاه الثورة اإلسااااااااااااااالمياة في 
فإنما تعدو مستعدة لتفمُّم أي تحركات م  نوا تحرُّك بختيار  
و يرم، ومسااااتعدة لمغازرة هذم الحرب العلمانية في إلااااكل أو 
 خر خاااااو ااااًا أن هغالء العلمانيي  يسااااتمدفون في الدرجة 

 األولى إسقا  الثورة اإلسالمية وليس تاحيح مسارها.
ا  الخميني ساااايكون وت قى حقيقة أساااااسااااية هي أن إسااااق

أكثر إثارة م  إساااااااقا  الماااااااام. فالماااااااام نظام له جذورم. أما 
الخميني فإنه  ااحوة. وألنه  ااحوة فإن الواليات المتحدة ال 
ترياد لاه أن يسااااااااااااااتمر. بال إن الادول الاعري كلماا ال ترياد لاه 



118 

اإلسااااتمرار. ولقد نجح  اإلدارة األميركية حتى اآلن في أن 
ع فجوة التناقضات اإل العربية، حيث أن الحوار   - يرانيةتوس  

العربي المطلوب لم يحدث بالماااااااااكل الواعي الذي يمك  أن 
يتحول إلى عالقة عضاااوية. جاء دور الساااعي لإلنقضااااض  
على هذم الثورة قعل أن تسااااااااود ويااااااااا ح في قدرتما تحريك  

 مماعر المسلمي  حيث وعجدوا في العالم.
ًا عليه وساااااواء كان ظمور إلااااااهعور بختيار ج ءًا متفاه م

م  هذا الساااااعي أم أنه ظمور عفوي فرضااااات ه ظرو  أمنية  
م  جمة وإسااااااااتامال تراكم الساااااااالعيات داخل إيران م  جمة 
ثااانيااة، فااإن الظمور يعني أن حرب العلمااانيي  ضاااااااااااااااد ثورة  

 الخميني قد بدأت.
وم  الممم أن تحاااادد الاااادول العربيااااة موقفااااًا م  فريقي  

لمًا بأن هنالك موقفًا ضاامنيا    محددًا ساالفًا وهو أن الحرب، ع 
أكثرياة هاذم الادول مع  الخميني المادني  الاذي يحلم باالعودة  
إلى إيران أي مع بختياار أو ماا يمث  لاه. وهي معاه لسااااااااااااااعاة  
بدهي هو أنما بعد مرور سااااااااتة أإلاااااااامر وبضااااااااعة أيام على 
نجاااا  الثورة اإليرانياااة لم تغكاااد أنماااا مع  الخميني اإلماااام  

تحرك منذ ذلك الحي  بما  فضااااًل ع  أن بعض هذم الدول ي
 يمك  أن يجمض الثورة اإلسالمية.

ب ثورة الخميني قااد  وتارارًا، إن كاال المحاااوالت لضاااااااااااااار  
ضاااارب إذا لم يحدث التناقض األساااااسااااي بينما وبي  الثورة  تع 

ته. وليس إستراتيجيالفلسطينية وهو ما يجري تنفيذ مضمون  
أمااامنااا سااااااااااااااوي إنتظااار اللء ااة التي ظمر فجااأة في باااريس  

اهعور بختياااار ليجرب حظاااه فيماااا. واللء اااة في  ااااياااة إلاااااااااااااااا 
 الخطورة على أي حال.
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 كارتر الفلسط  ي 
قياسااااااااااًا بنوعية العالقة بي  الواليات المتحدة وإسااااااااااراسيل  
وبالمواقف الساااااااابقة للرسيس كارتر، فإن أي كالم يقال حول 

بإيجاد حل معقول للقضااااااااااااية الفلسااااااااااااطينية يقاب ل م  ر عته 
  معماا باالتحفظ. بال إن يجااناة أهال القضااااااااااااااياة والمتعااطف

هغالء يفترضااااااااون عندما يساااااااامعون كالمًا معقواًل م  جانة  
الرسيس كارتر، أن في األمر كمينًا يتم نا  ه أو ثغرة يجري  
العمل في سااااااااااعيل فت حما في جدار الااااااااااامود وعدم التفريط  

 نضال المستمر في سعيله.بالحق وال

وم  حقنا أن نفترض ذلك ألننا على مدي عماري  سانة  
داسمًا  لم تعمااااااااعرنا الواليات المتحدة بوقفة موضااااااااوعية، فمي

إلى جانة إسااااااراسيل، وهي ال تفار بغير أم  إسااااااراسيل، بل 
إنما بإساااتمرار، كان  مساااتعدة للمحاربة إلى جانة إساااراسيل 

 إذا تطلَّة األمر كذلك.
فاااإن أي تعااادل، ولو كاااان هاااذا التعااادل ط يفاااًا في  وإذن، 

نا   موقفما يقاب ل م  جانة العرب بالحذر. وهكذا، إذا سااااااااامع 
ت موقفًا  ال ًا إلى جانة إساراسيل إتخذأن الواليات المتحدة 

نا أنما في  ق ذلك على الفور، في حي  أننا إذا سااااااامع  نااااااااد  
 ااادد انتماج الطريق إلى موقف عادل للقضاااية الفلساااطينية  

ق، حتى وإن كان في األمر ما يغكد ذلك.ال   ناد  
وإذن، إن المسااااااااألة مسااااااااألة ثقة مفقودة م  جانة العرب.  
مساااااغولية فقدان الثقة تقع على عاتق الواليات المتحدة ال على  
تنا على أالَّ نثق، وهي أكدت لنا بإسااااااااااااتمرار   د  العرب. فمي عوَّ

عرب ر ماااا يكون ال أنماااا مع إساااااااااااااراسيااال، وأنماااا مع العرب بقاااد  
راضاااي  بمسااااندتما إلساااراسيل، وهي أيضاااًا لم تترك دولة عربية  
تقف بااااااااااالبة إلى جانة القضاااااااااية الفلساااااااااطينية إالَّ وأتععت ما  

 وعاقعت ما وحاول  التدخل في إلغونما. 
وفي هااذم األيااام يت ايااد الحااديااث ع  تعاادياال محتماال في  
الموقف األميركي، وبااااادأ الحااااادياااااث يطغو على أحاااااادياااااث 

ألميركي الم اإلاااااااااااار في مناطق النفط.  التدخل العسااااااااااااكري ا
وو ااال الحديث إلى نقطة بالغة األهمية عندما قال الرسيس  
كارتر في مقابلة  ااااااحافية إن القضااااااية الفلسااااااطينية تماااااا ه  

 حملة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة.
وكان رد فعل إساااااااااااااراسيل حادًا. هنالك م  إحتة وهنالك 

ر ع  منمجية  م  أبدي ضاااااااااااااايقه وأساااااااااااااافه، وهنالك م  ععَّ 
و ااالف و رور كما فعل أحد مسااااعدي مناحيم بيغ  الذي 
قااال:  إننااا موجودون وال نتطلع ألن يعتر  أحااد بوجودنااا.  
إنما إهانة لإلدراك . وفي الماضاااااااااااي ساااااااااااجَّل الرسيس كارتر  
مواقف ال ترضاااى عنما إساااراسيل، وإزاء عدم الرضاااى تراجع  

مساااتوي ع  هذم المواقف. لا  المواقف الساااابقة ليسااا  في 
الموقف الجادياد وأهميتاه، فضاااااااااااااااًل ع  أن عادم الرضااااااااااااااى 
اإلسااااااااراسيلي في السااااااااابق ليس في مسااااااااتوي عدم الرضااااااااى 
الراه . وهااذم المرة ل  يكون التراجع سااااااااااااااماًل أمااام الرسيس  

 كارتر.
وإزاء هاذا الموقف األميركي الجادياد، ماا الاذي يمك  أن 

 يفعله العرب؟
س كاااارتر  هااال يعتعرون األمر مجرد كمي  يحااااول الرسي

م إلى  أن ينااا ه لمم ويمتص به ضاايقمم الذي ال بد ساايترج 
 مواقف نفطية وإقتاادية؟
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أو، هل إنمم يعتعرون األمر مجرد حلقة في مساااااااالساااااااال  
اللء ة اإلنتخابية األميركية يضاااغط بما كارتر على إساااراسيل 
ويمااااااتري بتخويفما األ ااااااوات التي تغم    له التجديد المريح 

 بعد أإلمر؟
زاء ذلاااااك يقفون موقف المتفرج على هاااااذا وهااااال إنمم إ

اإلسااااراسيلي، وال يقتحمون الساااااحة إالَّ  - السااااجال األميركي
 عند إنتماء هذا السجال؟

ر بأن الرسيس كارتر كان قادرًا وهل يوا ال العرب التذكُّ 
على أن يفعل إلااايئًا للقضاااية الفلساااطينية ويقول الاالم الذي 

نقساااااااااااااااام المريع في العاالم ث ذلاك اإلقاالاه م  دون أن يعحاد  
 العربي ويع ل مار ع  المجموعة العربية؟

د للرسيس كارتر لم يأت   م  المغكد أن الموقف المسااااااااتج 
إختيارًا وجاء نتيجة ضاااااااااايق األ اااااااااادقاء التقليديي  للواليات 
المتحادة في المنطقاة العربياة. كماا جااء نتيجاة مخااو  م  

 - ماااااااااااااري أن يدفع الرسيس كارتر ثمنًا باهظًا للااااااااااااالح ال
 اإلسراسيلي.

وبداًل م  التفرج وإعت ار أن التسليم بادق نوايا الرسيس  
كاارتر يعفي الرسيس السااااااااااااااادات م  بعض ماا فعلاه... باداًل  
م  هذا كله، م  الممم جدًا اإلستفادة م  الموقف األميركي  
د. واإلفادة تاون بالم يد م  اإللتفا  حول موقف  المسااااااااااتج 

د، وتفعيل قنوات اإلتاااال مع اإلدارة األميركية.   عربي موحَّ
وي قى أن معركاة التجادياد للرسيس كاارتر ال تتم باأ ااااااااااااااوات  
اليمود ورضااااااااااى إسااااااااااراسيل فقط، وإنما بنفط العرب وثروتمم  
د، يريد أن  ورضااااهم. وكأنما الرسيس كارتر، بموقفه المساااتج 
يقول ضاااااااااااااامناًا للعرب: م يادًا م  الضااااااااااااااغط يعلور الموقف 

د ويجعله حقيقة.  المستج 
 ل نفعل؟ه

فلتا  تجربة ل  نخسااااار منما إلااااايئًا إذا كنا ل  نساااااتفيد.  
 ففي النماية إن الرسيس كارتر هو الذي سيتحمل النتاسة.
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 نظر  جديد  ل لر أكبر 
درج العقيد معمر القذافي على أن يحدد بنفساااااااااااه وبعيدًا  

اسماء الذي  يري أن يماركوم في   ع  الطقوس العروتوكولية
إحتفاله بذكري ثورة الفاتح م  ساااااعتمعر. وكان في إساااااتمرار 
م قادة حركات التحرير في العالم إلى  حرياااااااااااًا على أن يقد  

 جان ه في المناس ات الماضية.
في الذكري العاإلاااااااارة ساااااااايكون هنالك حكام ومسااااااااغولون 

ية. عرب بعضااااااااااامم لم يساااااااااااعق له أن زاروا الجماهيرية الليع
وهنالك بعض ال عض الذي سااااااااااااااد إنط اا بأنمم ل  ي وروا  
الجماهيرية ما دام  ثورة القذافي في نظرهم تخطط للتدخل 

 في إلغونمم وقل ة أنظمتمم.
ولوال الجولة التي قام بما العقيد القذافي وإلاااااااااامل  ثالثة 
أرباا العوا ااااااااااااام العربية لاان اإلنط اا الذي نماااااااااااااير إليه 

وراسااااااااااااخًا. ولا  هذم الجولة كان   ساااااااااااايسااااااااااااتمر قاسمًا، بل 
لما م  إسااااااتق االت وإهتمامات على ضاااااارورية ألنما بما تخلَّ 

الاااااعيدي  الرساااامي والمااااععي أدخل  تعدياًل أساااااساااايًا على 
ل   نظرة العقيااد القااذافي لخخري . ومثاال هااذم النظرة تمااااااااااااااكاا  

ة التي يسااااعى القذافي م  سااااتراتيجيعنااااارًا مساااااعدًا في اإل
عما، والتي ك ان المد  األساااااسااااي م  جولته هو أجل وضاااا 

ع األسااااس لتلك  تجميع القواسااام المماااتركة بحيث يمك  وضااا 
ة. وال نظ  أن أساااااااالوب التااااااااانيف الذي كان سااااااااتراتيجياإل

هذم الجولة. كذلك ال نظ    في قاسمًا في الماضااي ساايسااتمر
أن  اااااااورة الماضاااااااي ساااااااتساااااااتمر هي القاسمة. تلك خيارات  

أن تاون هي تاتساة بعض الخااو اية وليس بالضاروري 
 قاعدة بناء العالقات وتطويرها.

وإلى ذلااك فااإن هااذم التطورات التي تءيماااااااااااااامااا المنطقااة  
العربيااة أفرزت بعض العاادهيااات، باال ووضااااااااااااااعاا  م اااديء  
عامة للعمل الوطني، وأكدت هذم التطورات أن التااااااااااانيف 
الساااليم في المرحلة الراهنة هو: م   مع القضاااية الفلساااطينية  

هو الااااااااااااااااامااد وم   هو  ير وم   هو ضااااااااااااااادهااا. أو م   
 الاامد.

ثم م   المغكااد أن مفاااهيم جاادياادة أفرزت مااا تلااك الجولااة. 
ونعتقااد أن العقيااد القااذافي ل  يترك هااذم المفاااهيم م  دون 

 توظيف.
وهنااا يعرز السااااااااااااااغال: لقااد عر  العرب العقيااد القااذافي 
خالل الساااانوات التسااااع الماضااااية  رجل الثورة  فمل أنمم مع 

الذكري العاإلااااااارة سااااااايعرفون فيه  رجل الدولة . ومثلما بداية 
أنااه لم يك  ثوريااًا تقليااديااًا فااإنااه ل  يكون رجاال دولااة تقليااديااًا  
أيضاًا. وإذا عمل وقاد بالحماساة التي ت مي  بما في السانوات 

 السابقة فإن دورًا متألقًا يمك  أن يمارسه.
وفي خالل هذم الساااانوات بعذل  جمود مضاااانية م  أجل 

مَّ . وجرت حملااااة تاااادريااااة على بناااااء جي ش ليعي قوي وجع
إسااااااتعمال السااااااال  إلاااااامل  معظم الماااااا ان الليعيي . وبعدما 
كاااناا  ليعيااا دولااة يتناادر اآلخرون على قوتمااا العسااااااااااااااكريااة  

 وجيمما، أ  ح يعحسة لما حساب.
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المااااااااااااااارياااة حااااف ًا لاي  - ولقاااد كاااانااا  الحرب الليعياااة
ت يضااااااااااااااااعف العقيااد القااذافي جماادم م  أجاال تطوير القوا 

المساااااالحة وتع ي ها. وفي الساااااانتي  اللتي  تلتا تلك المواجمة 
المفجعاة حادث الم ياد م  التادرياة والم ياد في التسااااااااااااااليح. 
وهنالك ساااعي ال يتوقف م  أجل أن تاون الجماهيرية دولة 

 نووية.
ولعاال الجماااهيريااة هي الاادولااة الوحياادة بي  الاادول التي 

ث  أسالوب ساتحدإتعتمد في تساليحما على الساوفيات، والتي 
تعامعل مع اإلتحاد السااااااوفياتي ي قيه في منأي ع  تداخالته  
الماألوفة مع الدول التي يساااااااااااااالحماا. ومناذ العاداية كان العقياد 
القذافي حريااااااااااااااًا على نمو هذا المناخ وم  أجل ذلك فإن 
العالقة متوازنة إلى حد كعير. وللمنااساااااااااااااا اة فإن الجمااهيرية  

التي طلعا  أن تاأتي قطع  الليعياة هي الادولاة الوحيادة تقري اًا 
غيار الطاسرات والدبابات والمااااااااااحنات وبقية أنواا المعدات 
العسااااااااااااااكرياة أواًل وذلاك حتى ال تاون قطع الغياار وساااااااااااااايلاة 
ضااااااااااااااغط ويحاااااادث مع القااااااذافي مااااااا حاااااادث مع كثيري . 
والجماهيرية هي الوحيدة أيضاًا التي رفضا  أن يكون هناك 

ت، ومعنى  تقسااايط في المماااتريات على ر م إلحا  الساااوفيا
ذلك أنما ساااااايدة قرارها. بل إن العقيد القذافي هو اإلسااااااتثناء  
في قاعدة التعامل الفاري، حيث أنه وضاع نظرية تساتمد   
مواجمة الماركسااية في النماية، بل وتسااتمد  مواجمتما أواًل 

 و خرًا وفي الدرجة األولى، وإحترم السوفيات توجماته تلك.
العااالميااة الثااالثااة  وفي الااذكري العاااإلاااااااااااااارة تعاادو النظريااة

مكتملة بعدما  ااادر الفاااال الثالث م   الاتاب األخضااار  
ي . وكان ا ااااااااااااادر وطعَّق  اإلجتماعالذي يتضااااااااااااام   الحل  

الفااااااااااال األول الذي يتضاااااااااام  حل  ممااااااااااكلة الديمقراطية   
ية ويتضااام   إلاااتراكوالفاااال الثاني الذي يحدد النظرة إلى اإل

  الحل اإلقتاادي .
ثورات القاذافي في الاداخال وعلى ر م التعثر الاذي رافق 

إالَّ أنه يعدو مااااااااااااااممًا أن تعل  الثورة التي إساااااااااااااتحدثما في 
التعليم وفي ال راعة المد  الذي يتمنام. اما خعطط التانيع  

ي يتوا اااااال تنفيذها فإنما خفف  بعض الماااااايء مماااااااعر تال
 الخو  م  نضوب ثروة النفط وليس هنالك بداسل لما.

منمااااود على ر م الاااااد ولا  ت قى الوحدة هي األمل ال
الااذي يالقيااه العقيااد القااذافي في كاال مرة يطلااة الوحاادة أو 
يعرضاااااااااما. وقد يكون األلم الذي يعتاااااااااار في نفساااااااااه ألن 
الوحدة لم تتحقق بعد على ر م هذم الساااااانوات الطويلة على 
ثورتاه م  نوا اآلالم الموجعاة. ولاناه ماا زال على قنااعااتاه 

أخري وال تتحقق  بأن الوحدة حتمية وقد تنقضااااااااااي ساااااااااانوات 
الوحادة. إالَّ أن قنااعاات القاذافي ل  تتاأثر. فاالوحادوي باداياة  

 ال يمك  أن ينتمي  ير وحدوي ممما كان  الادمات.
وفي المقابل يعدو القذافي أكثر ثقة بالنفس ألن مفاهيمه  
ر بما منذ الساااانتي  األوليي  لقيام الثورة   اإلسااااالمية التي بمااااَّ

  إلى قضاية في بعض الدول بدأت تساود، بل إنما قد تحول
التي كاانا  تعترض على هاذم المفااهيم ويمااااااااااااااكا  ل اإلعترا  
بالتالي عق ات في سااااااعيل تطوير التعاون السااااااياسااااااي. وإلى 
ذلك فإنه عندما نادي بالثورة الماااااععية إساااااتقعل ال عض ذلك 
ق   د  باإلستغراب ثم جاءت الثورة التي إلمدت ما إيران لتغكد   

 حدسه.
نام وهو أن الذكري العاإلاااااااارة قد تاون،  ونعود إلى ما بدأ

أو أنما يجة أن تاون، بداية والدة مفاهيم جديدة بالنسااااااااااا ة  
إلى اآلخري . مفاهيم ونظرة تعنمي أسااااالوب التاااااانيف الذي 

 ساد في الماضي وهو: هذا رجعي وهذا ثوري... الا.
وإنتماء مثل هذا األسااااالوب يممد الطريق أمام دور أكثر 

ن ع الق باه   داسمًا  رار العربي. فالقرار العربيتأثيرًا في  اااااااااااع
ويسااتند فقط إلى موج ات ومفاهيم   اإلطمئنانألنه يخلو م  

محوريااة. ونعتقااد أنااه قااد  ن األوان لاي تتعاادل النظرة. وفي 
ي، أو باااألحري البااد أنااه فجولتااه األخيرة لمس العقيااد القااذا

لمس مااااذا يعني إطمئناااان اآلخري  لاااه وإلى أناااه ال يخطط  
  اإلطمئناانتاااااااااااااااادير الثورة لقلاة األنظماة. وهاذا  م  أجال

على سااااااااعيل المثال هو الذي جعل تقييم القذافي وتقييم أهل 
 العال  السعودي للموقف واحدًا.

وت قى كلماة نقولماا في الاذكري العااإلااااااااااااارة لثورة الفااتح م   
سااااااااااعتمعروهي: لقد أ اااااااااا ح  الجماهيرية الليعية دولة مواجمة 

فإن دورها بات أكثر خطورة  أسااااااساااااية. وألنما أ ااااا ح  كذلك  
م  قعل وبات الخطر عليما أكثر أيضااااااااااًا. ولذا نعتقد أن على  
الحنااجر الليعياة في األجم ة اإلعالمياة أن تتفمم حقااسق الواقع  
الجااادياااد وتعياااد النظر كثيرًا في الحمااااسااااااااااااااااة وفي الاثير م   

 الء ارات... بل في معظم الء ارات. 
 1979 أيلول(سبتمبر) 1 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 مح ة نقابة الصحافة في مصر 
على ر م أوضااا  اء ة عاإلاما بعض رجال الااحافة 
ا م جمال ععد النا ااار وكان السااايد  في ماااار خالل فترة حع
أنور الساااادات في تلك الفترة مساااغواًل إلى حد كعير ع  هذم  
األوضااااااا الااااااء ة، إالَّ أن العمل الااااااحافي إساااااتمر راقيًا 
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ومتألقًا ولم تحدث هجرة  اااااحافية كتلك المجرة التي حدث   
ك. واألهم م  هذا كله أن الاااااحافيي  إسااااتمرت لمم بعد ذل

نقابتمم وبقي  للنقابة هالتما وإساااااتمر لما دورها ب فاقه عربيًا  
 ودوليًا.

ا م ععاد الناا اااااااااااااار كاان اإلجراء الاذي يعتخاذ   وفي فترة حع
 ير م اجي ألن الرسيس ععد النا اار كان يقرأ بنفسااه، وإذا 

ضااااااااوء  إعترض فعلى ضااااااااوء إسااااااااتنتاج ما يقرأم وليس على
 إستنتاج اآلخري .

بمم   اإلجتمااوال مالء الذي  درج الرسيس الساادات على  
ا م يتذكرون  ات التي كان يعقدها  اإلجتماعمنذ أن تساااالَّم الحع

معمم أيام أوكل إليه الرسيس ععد النا ااااااار مممة اإلإلااااااارا  
الساااااااياساااااااي على الااااااااحافة. وعندما يقارنون بي  أسااااااالوب 

وب المخاط ة بعد ذلك يتعي   المخاط ة في تلك الفترة ثم أسل
لمم أن األسالوب واحد والنظرة واحدة وهي نظرة ليسا  ودية 

 في أي حال.
ا م درج  وفي الفترة التي ت سااااالَّم فيما الرسيس الساااااادات الحع
عدد م  رجال الاااااااااااااحافة في مااااااااااااار على أن يكتعوا في 
إساتمرار وبأسالوب ال يخلو م  التمكم ع  الرأي الواحد أيام 

وع  الاااااااااااحافيي  الذي  انتموا موظفي  في ععد النا اااااااااار 
مااااااااانع منما ماااااااانع أحذية  باتا ! لا  حعجة هغالء بات   
واهية جدًا بعدما أعل  الرسيس الساااااااااااااادات أماممم وم  دون 

 أن يناقمه أحد ر عته في إلغاء نقابة الاحافة في مار.
وقد ال يمااااااااااعر بالغع  وبأهمية الدور الذي تلء ه النقابة  

ك  لون القيادة اإلعالمية في مار وهم أفراد، أولئك الذي  يم
إالَّ أن األكثرية السااحقة م  أبناء الجسام الااحافي ساتماعر 

 أنما ستا ح في حال إلغاء النقابة م  دون سياج يحميما.
وإذا كان الااااااحافيون المااااااريون ناضااااالوا طوياًل كثيراع  
م  أجل أن تاون نقابتمم أكثر تطورًا وأكثر فعالية بالنسااااا ة  

لى حمايتمم، فإنمم بعد اآلن سااااااااااااايجدون أنفسااااااااااااامم إذا نفَّذ  إ
الرسيس الساااااااااادات ر عته يطالعون ويناضااااااااالون م  أجل أن 

 تاون لمم نقابة.
في سااااااااااااااعيال   إتجااموالمالحظ أناه مناذ العاداياة كاان هناالاك  

ل ماًا باأنماا لم تماارس ماا م  إلااااااااااااااأناه أن يعقلق   إلغااء النقااباة ع 
النظام. إالَّ أن هاجس السااااااااادات م  ال مالء المماجري  أو 
الممجَّري  كااان يتفاااعاال في إسااااااااااااااتمرار، األمر الااذي جعاال 

ساااام  فيه م المسااااألة بالمااااكل الذي حع   ،النظام يفار في حساااا 
 أي إلغاء النقابة وتحويلما إلى ناد.

م  الضاااروري تساااجيل بعض المحطات التي اجتازتما  و 
رغ ة الرسيس الساااااااادات في الغاء النقابة قعل أن يعلنما أمام 
القيادات اإلعالمية قعل أيام. ففي هذا التسجيل، فضاًل ع  

أن نص مذكرة أرسااالما أحد ال مالء في ماااار مع التمنيات  
 ممنوا في مار، ما م  إلأنه أن يوضح الاثير.البنمرها 

 عدأ بالمحطات:ون
الحل  إتجامبعدما بدأ الرسيس الساااادات تحرُّكه في   -ألالً 

الساااااااياساااااااي حدث إنقساااااااام في الجسااااااام الااااااااحافي إزاء هذا 
التحرك. ووجاااد عااادد كعير م  الاااااااااااااااحاااافيي  تع زت في 
نفوساااااااااااااامم قنااعاات باالمماارسااااااااااااااة الاديمقراطياة التي يعتمادهاا  

د الرأي إالَّ   إذا الرسيس السااااااااااااااادات باأن الرسيس ليس مع تعادُّ
 التأييد.. والتأييد الاامل. إتجامكان هذا الرأي في 

عندما أ اااااا ح الحل السااااااياسااااااي حقيقة قاسمة بدأ   -ثانياً 
عدد كعير م  الاااحافيي  يءيمااون حالة معاناة وطنية وهو 

  لمغالء أن الرقابة أإلاااااد أمر ضااااااق النظام به ذرعًا. ثم تعيَّ 
فعدأ  قسااااوة وإلاااراساااة وأنه  ير  اااحيح أن هنالك حرية رأي

يفار عادد منمم باالتاااااااااااااااادي، وقرر عادد  خر التوقف ع  
 الاتابة، وإختار ال عض مغادرة مار إلى الخارج.

لم يتحمل الرسيس الساادات هذم الظرو  التي تساود  - ثالثاً 
الااااااحافة الماااااارية وبدأ في كل مرة يجتمع فيما إلى رؤسااااااء 
التحرير ورؤسااااااااااااااء مجلس اإلدارة يمااجم ويتوعاد. وعنادماا قوي  

وت الاااذي  يكتعون في الخاااارج بااادأ يطلاااة م  النقااااباااة   ااااااااااااا 
اإلقتااااص نقابيًا م  هغالء. ولما لم تقتص النقابة بدأ يطالة  

 تطمير الجساام الاااحافي م  الذي  باعوا إلاارفمم   ب في خعط ه 
 وأقالممم وخانوا مار . 

لم يحدث إلاااااااااااايء مما يريدم الرسيس السااااااااااااادات.  -رابعاً 
يدرك محاذير أن النقابة  وعندما عقد  الحًا مع إساراسيل بدأ

 ير متجانساااة مع ساااياساااته. وساااعى م  أجل نقية ينف  ذ له 
ما يريد، أي يكون نقي ًا لساااااااياساااااااته وليس لماااااااالحة الممنة 
ع بال  التعقيد خاااااااااااو ااااااااااًا أن  ورجالما. ووقف أمام وضاااااااااا 

  خاضااااااا معركة النقية رفضااااااا مسااااااايرته في   اللذي  ال ميلي  
هاا بحق عادد كعير ذإتخااأمر اإلجراءات التي يسااااااااااااااعى إلى 

م  الااحافيي  المااريي  في الداخل وعدد ال بأس به م  
الاااااااااااااااحافيي  والاتَّاب الذي   ادروا مااااااااااااااار إلى الخارج. 
وال ميالن هما ععد الرحم  المااااااارقاوي وكامل زهيري اللذان 
أمضايا وقتًا طوياًل يوضاحان فيه انمما ليساا مرإلاحي  النظام 

الممنة وبإسمما. وجاء  وإنما يرإلح كل منمما نفسه م  أجل  
حل مجلس الماااااااااااعة ليفتح الطريق أمام تماااااااااااريعات جديدة  
منما تماااااااريع يقضاااااااي بجعل الااااااااحافة سااااااالطة رابعة. وقد 
تحدَّث الرسيس السااااااااااااادات في هذا المجال كثيرًا وأوحى بأنه  
عندما يساعى م  أجل أن تاون الااحافة سالطة رابعة فإنه 

 بذلك يخدمما ويع ز إلأنما.
حقق الرسيس الساااااااادات ما ساااااااعى إليه. حال  -خامسةةةةةاً 
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دون إنتخاب نقية جديد للااحافة طالة التماريع المطلوب 
الاذي يقضااااااااااااااي باإلغااء النقااباة. والمالحظ أن ذلاك يتم تحا   
ط  مظلة سااااايادة القانون وفي إطار التماااااريع الدساااااتوري وسااااا 
لة حول أن الاااااااااااااااحافة بعد اآلن ساااااااااااااايكون لما  أجواء مفتع 

في إطار تعريرات ال تعدو مقنعة. م  إلاااااااااأنما. ويتم اإللغاء  
هذم التعريرات أنه ما دام  الاااااحافة سااااتاون ساااالطة رابعة  
فإنما ال تعود محتاجة إلى نقابة وأن إلاااااااأنما يجة أن يكون 
مثل إلااااأن بقية الساااالطات. فالساااالطة التمااااريءية أي مجلس  
المعة ليس لما نقابة. والسلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء 

بالنساااااا ة إلى الساااااالطة األولى، الحالة  وهكذا  ليس لما نقابة. 
 أي سلطة رساسة الجممورية.

في ضاوء ذلك يري الرسيس الساادات أن يكون  -سةا سةاً 
للاااااحافة نادي مثل نادي القضاااااة أو نادي الضاااا ا . وفي 
ضوء ذلك أيضًا يفترض الرسيس أن ما يريدم سيتحقق وهو: 

  حافة ساداتية مئة في المئة.
المرفوعة م  مجلس نقابة الااحافيي  نأتي إلى المذكرة 

والتي م  خالل قراءة متاأنياة لماا يمك  الوقو  على حقيقاة  
المعاااانااااة وعلى ظرو  اإلجراءات التي تمااا . ونورد نص  

 المذكرة على النحو اآلتي:
 إن مجلس نقابة الااحافيي  وقد تابع ما أذيع في إلاكل 
 تاااريحات رساامية حول مسااتقعل النقابة ومسااتقعل الاااحافة

وبعد أن إساااااااتعرض وجمات النظر المطروحة، فإنه يود أن 
يغكد على عدد م  الم اديء األساسية التي يمك  أن تحكم  

 التنظيمات المقترحة كما تحكم النقا  الداسر حولما:
يري مجلس النقااباة أن أي تنظيم مقتر   ين غي أن  -ألالً 

يضااااااع في اإلعت ار تراث العمل الاااااااحافي والعمل النقابي 
مااااار.. فقد كان لمااااار إلاااار  إ اااادار أول  ااااحيفة  في 

عربية، وكان لما إلاار  اسااتحداث تنظيم نقابي للاااحافيي  
 منذ نحو أربعي  عامًا.

وخالل تلاك الفترة احتلا  الاااااااااااااااحاافاة المااااااااااااااارياة التي 
أ اااااا ح  مدرسااااااة للاااااااحافة العربية مكان الااااااادارة. كما 

نقااباة عربياة   19احتلا  النقااباة المااااااااااااااارياة كنقااباة راسادة بي  
فس الموقع. وأي تنظيم مقتر   ين غي أن يكون بمثاابة إثراء ن

 لمذا الدور وليس إضعافًا له.
لقد ت ايد دور نقابة الاااااااااحافيي  خالل الفترة الماضااااااااية 

- 1941ومنذ االربعينات، وأ اااا ح  بحكم قوانينما الثالثة )
( مسااااااااااااااغولاة ع  الادفااا ع  الممناة وترقيتماا.  9551-1970

وال يعنقص حتى أ اااا ح    وكان كل قانون يااااادر يضاااايف
م الحقوق  م اإلإلااااااااااااااتغااااال واإلعت ال، كمااااا تعنظ   النقااااابااااة تنظ  
األساااااااسااااااية للاااااااحافي الخا ااااااة بالعمل واإلجازة والمرض 

والمعا . واختاا  النقابة بالتأدية في المخالفات والجراسم 
الممنية وأ ااااااادرت ميثاق المااااااار  الذي وافق عليه اإلتحاد 

 .ي كالسحة آلداب الممنةإلتراكاإل
وخالل تلاك الفترة التي حااولا  النقااباة خاللماا أن تواكاة  

ية، ناضااااااال  النقابة إلقرار اإلجتماعالتطورات الساااااااياساااااااية و 
ل الاااااااااااااااحااافي إلى عماال  ير  حق العماال، وعاادم جواز نقاا 

  حافي.
بالقانون واألحكام   -داسمًا  وقعل ذلك وبعدم كان  النقابة

رياة  إلى جوار قضااااااااااااااياة ح -القضااااااااااااااااسياة واإلتفااقاات الودياة
الااااحافة وقضاااية حماية الااااحافيي ، وهو الدور الطعيعي  

 لنقابة ممنية تضم أ حاب الرأي والقلم.
وخالل هذم الفترة أيضااًا، توثق  عالقات عربية وأفريقية  
ودولية للنقابة. حتى أن قانون إتحاد الاااااحافيي  األفريقيي   
نص على أن يكون رسيساااه بإساااتمرار هو نقية الااااحافيي  

وحتى أن أمانة إتحاد الاااحافيي  العرب كان   الماااريي ، 
ثالثة م  الااااااااااااحافيي  المااااااااااااريي ، وكان  داسمًا  تضااااااااااام
لمم. كما تساااااهم حاليًا نقابة الاااااحافيي  في داسمًا  الرساسااااة

إنمااااء إتحاد جديد للااااحافيي  في دول عدم اإلنحياز. كما 
في إنمااء إتحاد الااحافيي  الدولي في  1950سااهم  عام 

تحاااااااال فيه النقابة الماااااااارية على مقعدي  في براغ والذي  
 مجلس الرساسة.

يري مجلس النقااااباااة أن كااال ذلاااك التراث، وكااال  -ثةةانيةةاً 
الدور الذي تلء ه نقابة الاااااحافيي  في حماية الممنة يمك  
دًا لو تم األخذ بالفارة التي ينادي بما السااااااااااايد  أن يكون ممدَّ

يااًا  رسيس مجلس المااااااااااااااعااة وهي فارة أن تاون النقااابااة ناااد
 للاحافيي .

فإنه يمث  ل وضااااااااااااعًا  -لو تحقق   -ويري المجلس أن ذلك
فريدًا وإلااذًا تنفرد به ممنة الااحافة دون  يرها م  المم ، 
وم  إلاااااااأنه أن يعكس نفساااااااه على ممنة الااااااااحافة ومكانة 

 الاحافة عند الرأي العام الماري والعربي.
وإذا كان للااااحافة وجمان: وجه ممني، ووجه ساااياساااي  
وثقافي وتربوي، فإننا يجة أن نفر  ق بي  األمري . فماااااااااغون 
الممنة ترعاها نقابة ممنية، أما الخط الساااااااااااياساااااااااااي والثقافي 
فتلك مساغولية جمة اإل ادار والتنظيمات الساياساية والثقافية  

 في المجتمع.
وفي حادود الادفااا ع  الممناة فاإناه يااااااااااااااا ح منطقياًا أن 

وأن تظل عمليات  تظل ضاوابط القيد في نقابة الااحافيي ،
القعول بالجدول والماااااااطة منه والمحاسااااااا ة على المخالفات 
الممنية.. يااا ح منطقيًا أن يظل ذلك م  اختااااص نقابة  
الااااااحافيي  فمي وحدها المساااااغولة ع  الممنة ال يمااااااركما  
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سااااااااااايدة جدولما ط   قا   -كأي نقابة أخري  -تنظيم  خر. وهي
 للقانون.

قااد راعى الطعيعااة   وإذا كااان قااانون نقااابااة الاااااااااااااااحااافيي 
الخا اااااة للممنة فوضاااااع ضااااامانات التحقيق مع الااااااحافي 
وجعلما على ثالث درجات نقابية وقضاااسية، وإختص إحدي  
دواسر محكمة اإلسااااتئنا  بالطع  في قرارات هيئة التأدية،  
وكذلك إذا كان القانون قد إسااااااتقر على ذلك طوال ساااااانوات 

ة  فاااإناااه يااااااااااااااا ح منطقياااًا أن يرفض مجلس نقاااابااا  ،طويلاااة
الاااااااحافيي  أي ساااااالطات أو جمات اسااااااتثناسية للتحقيق مع 

ما يمس عملمم الممني. كما  الاااااحافيي  أو مساااااءلتمم في
ترفض النقاااباة فارة تجريم الرأي وتري في القااانون العااام ماا  

 يحمي المجتمع ويقتص له عند الل وم.
وأياًا كاان التنظيم المقتر   للنقااباة أو الاااااااااااااااحاافاة،  -ثةالثةاً 

عي أالَّ يتم ذلك في  ي ة القاعدة الاااااااااااحافية فإن م  الطعي
أو  ي ة مجلس النقابة المعع  ر عنما. وعلى هذا األسااااااااااااس،  
وإمتدادًا لما كان المجلس قد بدأم م  عق د جلسات لإلستماا 
فإن المجلس يدعو لفتح حوار واساااااع بي  الااااااحافيي ، كما 
يادعو لترتياة لقااء بي  المجلس والمسااااااااااااااغولي  في الحكوماة 

 المعة للنقا  حول القضية. ومجلس
وتمميدًا للحوار حول قضااااااااااااية الاااااااااااااحافة، يري   -رابعاً 

المجلس أن معرر التنظيم الجديد للاااحافة هو اإلنتقال م  
مرحلاة التنظيم الساااااااااااااايااسااااااااااااااي الواحاد إلى مرحلاة التنظيماات  
د   السااااااياسااااااية المتعددة، وهي مرحلة تسااااااتت ع بالضاااااارورة تعدُّ

د المنابر و  ع تنظيم  احافي يحقق  وجمات النظر، وتعدُّ وضا 
 ذلك.

وياري الاماجالاس أن أي تاناظايام ماقاتار   يانا اغاي أن ياعا ز  
حرية الااحافي وأن يثري العمل الديمقراطي، وتمامل حرية  
ر المعلومااات  الاااااااااااااااحااافااة حريااة إبااداء الرأي وحريااة نماااااااااااااا 

 الموضوعية واألمنية الااملة.
وين غي أن يتضاااااااااااااام  التنظيم القااادم مااايضاااااااااااااام  أم  

ة أو يتأثر رزقه أو يعمس  الااااااااااااحافي وحريته، ف ال يحاسااااااااااا 
عمله الممني بسااااااااعة رأي أبدام أو معلومات  ااااااااحيحة قام 
بنماااااااااارها. وإذا كان  الساااااااااالطة الرابعة إلااااااااااعارًا يجة تقنينه  
وال حث ع  مضااااااامون له فإن مجلس النقابة في حال إقرار 
زًا   فًا لفارة اإلسااااااتقالل، مع    هذا المااااااعار ليري أن يكون مراد 

 س قيدًا عليما بأي حال.لفارة الحرية، ولي
وفي ظال ذلاك كلاه، وإلى أن يتم العا  برأي   -خةامسةةةةةةةةةاً 

في قضاااااااايتي  المعلاية وحرية الاااااااااحافة والاااااااااحافيي ، فإن 
اقامة هياكل جديدة لإلإلااارا  على الااااحافة قضاااية ساااابقة  
مما قعل أن تناقش القضااايا األساااسااية  ألوانما، وال يمك  حساا 

التي تضااع تاااورًا يالسم مرحلة التعدد السااياسااي التي بدأت  
 .في مار أخيراً 
إن مجلس النقابة ليمااااااااااعر بالقلق بمااااااااااأن   -سةةةةةةةا سةةةةةةةاً 

ال  معان  تاااريحات الساايد رسيس مجلس المااعة لما لما م  
يمك  ترجمتمااا إالَّ أنمااا قيااد جااديااد يساااااااااااالااة ال قيااة ال اااقيااة م  أم   
الاااااحافي وحريته، وم  هنا فإن المجلس يعود ويناإلااااد كل الجمات  

بي  الاااااااااحافيي   المسااااااااغولة أن تاون بداية التنظيم نقاإلااااااااًا واسااااااااعًا  
 والممتمي  بالاحافة. 

وافق مجلس النقااابااة على هااذم المااذكرة باااإلجماااا في جلسااااااااااااتااه  
  . 1979يوليو    3عقدة يوم الثالثاء  ن الم 

 وي قى السغال الاعير هو: 
ة الرسيس الساااااااادات أن يلغي نقابة الااااااااحافة  إساااااااتطاع هل في  

لما ك   ! ما يريد إلى ناد ويحو  
المعرو  ع  الرسيس الساادات أنه عندما يقرر أمرًا ينف  ذم. وإلغاء  
نقابة الااااااحافة هو قرار إتخذم بينه وبي  نفساااااه ويمك  أن ينف  ذم، إالَّ  

دًا  هااااذا القرار حتى م    في إذا أخااااذ في اإلعت ااااار أنااااه ليس مغيااااَّ
ك  الااحافيي  المااريي  المحساوبي  عليه، وأنه في هذا القرار سايحر   

الغضاة في  افو  نقابات أخري في ماار وفي  افو   ممااعر  
نقابات الاااااااحافة في العالم. وظرو  مااااااار الراهنة، وهي ظرو   

 مقلقة بعض الميء للنظام، ال تسمح بمذا كله. 
وإذًا، قد تحدعث مساااااااااومة مقابل إيجاد مخرج يتراجع في سااااااااعيله  
الرسيس السااادات ع  ر عته، أي بمعنى  خر يقضااي بأن توافق نقابة  

حاافاة على معااق اة بعض ال مالء المغضااااااااااااوب عليمم وت قى  الااااااااااااا 
النقااابااة، أو باااألحري م  أجاال أن ت قى النقااابااة. يحاادث ذلااك أو ال  
يحدث؟ إن محنة نقابة الااااااحافة في ماااااار تماااااار  على النماية.  

 وهي نماية مأساوية في أي حال. 
 1979سبتمبر)أيلول(  1 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 في قيا   الطرف العربي 
 حركة  د  اإلنحياة

هاااافااااناااا يعني أن  نحيااااز فينعقااااد قماااة عااادم اإلإمجرد 
ذلك أن هذا االنعقاد تم في  ٠الميء ختلط  بعضإمور  األ
 .الوضو نحيازم مسألة في  اية إمنحاز، و  بلد

تحااااد  اإل جااااناااة إلىجااااناااة أنماااا منحاااازة  إلى ،وكوباااا
الماضااااااااااية بدور  الثالث  السااااااااااوفياتي، قام  في الساااااااااانوات

تحااااد فريقياااة كاااان لمااااااااااااااالحاااة اإلاأل عسااااااااااااااكري في القاااارة
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قام بما   الساااااوفياتي، وال ت ال في الذاكرة أن اء العمليات التي
وهنالك أن اء ع   ٠القارة ض مناطق عالجنود الاوبيون في ب

  .مستقعالً بما للقيام  اإلعدادقيد  خري و أدوار أع أدور 
  وإنحيااز.نحيااز إ  بي نمي   ولانناا كعرب، نجاد أنفسااااااااااااااناا 

مثاال كوبااا هو في النتيجااة   يتحاااد السااااااااااااااوفياااتفااالمنحاااز لإل 
ن انحيازم مقعول، في حي   أوهذا معنام  ناإلى قضاااايامنحاز 

  وال مففوراً  الوالياات المتحاادة ال يعود مقعوالً  إلىز اإلنحيااا أن
هاا سااااااااااااااراسيال وتمادإ جااناة إلىن الوالياات المتحادة منحاازة أل

عتداء على إلااااااعوبنا وأراضااااااينا، ولعل اإل بكل ما يمكنما م 
الرسيس الراحل جمال ععد   م  المح ن أن العرب، بماااااخص

  نفراج الدولي بي  المعسكري  في تحقيق اإل النا ر، ساهموا
نفراج سااااااااايحقق لمم اإل ن هذاأم ن  مالمااااااااارقي والغربي وفي ظ 

م  ذلك لم  تءيماما بالدهم لا  إلايئاً  وضااا  اء ةالحل أل
ساااتفادت  إو  زدادت تعقيداً إا الااااء ة يحدث، بل أن االوضاااا

تحااد السااااااااااااااوفيااتي،  المتحادة واإل القوتاان العظمياان، الوالياات
وحتى   نفراج الدوليبداية اإل 1972ومنذ العام  .نفراجإلم  ا

  بي  القوتي   ن قواعااااااد التعااااااايش الساااااااااااااالميأن نالحظ اآل
نحياااز الفضااااااااااااااال الاعير في اإل   والتي لفريق عاادمالعظميي  

 خر، وفي كل مرة تلو  في بعد  تتع ز يوماً  امتحديد معالم

يتعي  كم أن هذم   الاااااااادام ثم ال يحدث الاااااااادام نعذعراالفق 
 .القواعد ت داد  البة

فارة عدم   ويعدو بعد مرور أربع وعمااااااااااري  ساااااااااانة على 
دا  هااا النظر في األ عاااادةإ نحيااااز أناااه م  الضااااااااااااااروري اإل

وفي التساامية، وبحيث يااا ح في  والااايا ة والم اديء، بل
الاعير في   العرب قطف ثمار حركة كان لمم الفضااال مكانإ

مطلوب في حياة    مرذا األه تماااوسما ونموها وتع ي ها، ومثل
 الوحيااد ال اااقي على قيااد الحياااة، م  قااادة ال عيم التاااريخي

نطلق بالفارة م  إ الحركة، ونعني به الماريماااااااااال تيتو الذي
 ن حركاة عادمأذلاك عاام. دعاا إلياه  ذيمغتمر  باانادون   الا 

هادا ، بادليال  األ نحيااز هي في قاادتماا قعال أن تاون فياإل
عقاادت أيااام كااان القااادة التاااريخيون   ن مغتمرات القمااة التيأ

ععد  إلى سوكارنو  إلىناروما   إلىم  نمرو  ..ياءحأ للحركة
  ٠التي عقدت بعد ذلك م  القمم النا ر كان  أكثر تأثيراً 

ه ن تن اااااُّ اآل م  الممم جااااادا أن يكون مناااااذ ذلاااااك، إلىو 
تيتو، ذلاااك أناااه م   نحيااااز بعااادلمسااااااااااااااتقعااال حركاااة عااادم اإل

 المااريمااااااااااااااال تيتو معناام غيااب  خر الواضااااااااااااااح، أن غيااب
  وأن التاريخيي  م  قادة الحركة، خااااااااااااااو ااااااااااااااً  التاريخيي 

الحقيقي لم  اآلخري  الااذي   اااااااااااااانعو الحركااة وبنوا مجاادهااا
أن يمارسااااااااااوا الدور الذي  القادري  علىيميئوا االإلااااااااااخاص 
ع  أن معظم الذي   الحركة، فضااااااااااااالً  يتناسااااااااااااة مع أهمية

وا على وانقضاااُّ  نتمجوا ساااياساااة محازةإالقادة التاريخيي   خلفوا
نحيااز وهم يحملون ختااروا اإلإو  الحركاة يمااااااااااااااوهون جوهرهاا

للحركة،  نواا التماويهأنحياز، وكان ذلك أقااى اإل راية عدم
حدث إلاااااااااااااىء مماثل، وفي  ث ذلك، وفي  انافي المند حد

 فظيع، وفي أندونيساااااااااايا حدث ما هو وهمااااااااااار حدث ما 

  .وهكذا ٠٠٠أفظع 
بعض القادة  راب هو أنغسااااااتاإل  إلىمر الذي يدعو واأل

ن للدور المطلوب، أنفسمم منذ اآل العرب الحاليي  ال يميئون 
تيتو،   نحياااز بعااد غيااابقيااادي في حركااة عاادم اإل وهو دور
كاسااااااااترو يتحرك وينمااااااااط   لين ال عيم الاوبي فيدأفي حي  

الوريث التاريخي الوحيد ال اقي على  مل أن يكون هوأعلى 
 .نحيازاة م  قادة حركة عدم اإليالح قيد

ر في  مأإلاااااااااااا  علقأن ما حدث  إلىإلااااااااااااارة نا تجدر اإله 
 إلتقىنحياز عربي، فقد إ معد سايًا إلىأساا بغداد كان مدخالً 

 برفض دل حول موقف موحااااَّ عاااا  قلتقوا م  ي لمالعرب كمااااا 

الوق  نفساااااااااه   في ضمر الواقع االميركي ويرفالتساااااااااليم باأل
تحاد وقضااااااايتمم في أيدي اإل وراقممأالرد على ذلك بوضاااااااع 

يمااااااكل أداة أن  أساااااااس أن م  إلااااااأن ذلك   اتي علىيالسااااااوف
الموقف  فاعلة على الواليات المتحدة، وفي هذا طغضاااااااااااااا 

نحياز ويعني بالتالي اإل لمفموم عدمالذي ساااااااجلوم تعميق 
و المماركة أنحياز  ريق عدم اإلفبقيادة    كثر جدارةأنمم األ

 يالذ وهم في الموقف  ٠يادةقإلااااااااااكل رسيسااااااااااي في ال وهي
الموقف الاااذي تقوم  إلىتخاااذوم كاااانوا أقرب ماااا يكونون إ

  ٠التي يعتمدها الماريمال تيتو عليه السياسة التقليدية
ة  ا قياادة الحق  ير المنحااز فيوتواجاد الطر  العربي 

  يم  إلااااااأنما أن تفيد في ح نحيازالمقعلة لحركة عدم اإل
 ن تمكلأللرسيس الاوبي وحدم م  إلأنما  أن ترك القيادة

بد م   ال يساااااااااتف از فقط، ذلك أن الطر  الذإعناااااااااار 
 يعيد النظر قليالً  ل أنج  أممارساة كل الضاغو  عليه م  

ت المتحاااادة، وفي قاااادرة الواليااااا في مواقفااااه هي أو كثيراً 
 طوا في حي  أن كاساااااااترو سااااااايكون ذيغيضااااااا  العرب أن

 .سلفاً  ومنحازاً  مستف اً  ةطغض
ن إساااااااايقود؟    العرب هو الذيم   م  والسااااااااغال هو:  

مجموعة أإلااااخاص،  إلى سإلااااخص ولي إلىاالمر يحتاج 
ع  أن قضاية  نتخاب فضاالً تتم باإل وما دام  المساألة ال

داد غب فلساااطي  وبساااععما كان  قمة يسااااساااية هاأل العرب
 ...از عربينحيإعدم  إلىوالتي كان  المدخل االسااااساااي 

جواء لرسيس اللجناااة ن تاااأمي  األإفااا  مر كاااذلاااكماااا دام األ
ات فعر  د ياساارية الساا يينطلمنظمة التحرير الفلساا  التنفيذية

از ياا نحفريق عاادم اإل ر العربيااة فيظلاي يمثاال وجمااة الن
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 .فضلاألهو العديل 
يرياادون م   ن العرب الأنقول ذلااك على أساااااااااااااااااس  

م   امود العالم الثالث  نحياز ساوي الم يداإل حركة عدم
ن في أالفلساااااااااطينية، وعلى أسااااااااااس  إلى جانة القضاااااااااية

على  يتمنىضاااية، أن قياسااار عرفات، وبإسااام ال ساااتطاعةإ
المقعلاااااة وفي  ة ااااا ططون لوراثاااااة الحقخاآلخري  الاااااذي  ي

تطلة يعندما  إنحيازاً أقل  عة هغالء كاسااترو أن يكون يطل
 ساااااساااايةأن قضااااية فلسااااطي  بات  إذلك  إلىو  مر ذلكاأل

 التاليف لياسر دول العالم الثالث، ومثل هذا إلىبالنس ة 
و مناسااااا ة لتع ي  مساااااعى ه بقدر ما عرفات ليس تماااااريفاً 

 كثر قوة لمااااااااااااالحة القضاااااااااااايةأف مواق الحاااااااااااااول على

تربطه  ن نوعية العالقة التيأ الفلسااااااااطينية، خاااااااااو اااااااااً 
 بوعلى العر  هعليا  م زعمااء العاالم الثاالاث تسااااااااااااااامالظبمع
 .ريالاث

في  عرفات كقطة اساااااااااااارن تاااااااااااااعيد نجم يأوي قى  
رب أو بعض غال از قاد ي يال م  أذهاانيا نححركاة عادم اإل

أن  يساااااااتمرار وهإساااااااراسيل بإ دوله المخاو  التي تع زها
تحاد اإل ة سااااااتاون بغرة إلاااااايوعية يمارسيالفلسااااااطين الدولة

له  الطموحات التي لم يتساا َّ  م  خالها بعض  السااوفياتي
 ه م  المنطقةجخراإق   الفترة التي سااااااااااا  ممارساااااااااااتما في

  العربية.
 ب خر.مكل أو ب زالتماإوتلك مخاو  م  الممم ... 
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 من الحكا  العرة 
 إلى الرأي العا  اوم ركي 

ع ااااارة ال تعاااادو   الرسيس جيمي كااااارترمرة أخري يكرر 
حداث إساااااااااااوي زرا الفتنة و  حد وهي ال تساااااااااااتمد مقنعة أل

 وفلسطيني. ض عربيقتنا
ن أ مطلقاً  نه لم يحدثإوخال ااااااااااة الء ارة المقاااااااااااودة  

لتقي بمم بدولة فلساطينية  إ ادة العرب الذي قي م  الأطال ه 
   بااادولاااةهغالء القاااادة يطاااالعون في العل   مسااااااااااااااتقلاااة، ولا 

لت اممم بقرارات قمة إ عالنممإ طينية مساتقلة وذلك بساعة فلسا 
ب م  ر  غالمساات الموقف كذلك ان الرسيس كارتر بمذا. إلاا ا  

 اادقاء أنمم أمحسااوبي  على   جان ه يتمم بعض الذي  كانوا
  .المتحدة الواليات

يوفر  نأم   ناااه بااادالً أمر راب في األغسااااااااااااااتونقطاااة اإل
الااااااداقة بي  بالدم وهغالء  ساااااتعادة حرارةالمناخ المعقول إل

ع إلاااااااقة  الم يد م  الميام ال اردة ويوسااااااا    الحكام فانه يااااااااة
   والخال  الت اي 

الااذي  ينطق   ن هنااالااك بعض الحكااام العربأولنفترض 
يطاااالعون في العل  بااادولاااة  نممأعليمم قول الرسيس كاااارتر 

 لت اممم بقرارات قمة الربا ، لانمم فيإ فلسااااااااااطينية بسااااااااااة

فمل  ، اااااحيح ن ذلك تخمي ألنفترض  ٠ون السااااار ال يطالع
الواليات المتحدة وساعيما  مر هو الذي يحول بي ن هذا األأ

ن إعلى تأمي  دولة فلسااااااااااطينية، وهل   ل المساااااااااااعدةم  أج  
الدولة  ر عته بضااارورة قيام هذم إبداءكارتر في حال  الرسيس

، وساااااااااايقول له ممسااااااااااعا جمون ساااااااااايتااااااااااادي له العرب ويما
 ذلك؟ ننا ال نريدإالفلسطينيون 

ن أل .طال ق اإل ن مثااال هاااذا الرفض ل  يحااادث علىإ
، بما في ذلك مااااااار  ير سااااااتثناءإ ربية، م  دون عالدول ال

في  سااااتقرارإنه ل  يكون هنالك أسااااراسيل تري إمع  المتحالفة
قااامااة دولااة إالمتمثاال باا  يجاااد الحاال العااادلإالمنطقااة م  دون 

سااااااااااتن ا  الحل هو الذي ساااااااااايوقف اإل ذان هإ ة.فلسااااااااااطيني
العربي يلتف    المواط   والعسكري وهو الذي سيجعل  الدموي 

 وحياته.  قضايام   إلى بعض الميء 
رد عربي  إلى  مر يحتااااج ن األ إ وعلى ر م هاااذم العااادهياااة فااا 
الرسيس كارتر وترددم وتراجعاته    واضاااااااااااااح ومحدد يدحض عج  

القضااااااية  امله مع ع ساااااالوب ت أ حقيقة نوايام ويوقف   ويكمااااااف ع  
ن الرجل يتساالى  أ فيه الافاية  ساالوب يوضااح ما أ الفلسااطينية وهو  

وقاد يقول  . يجااد الحال العاادل إ ماام أ رص التي تتاا  الفع  ض م ويج 
فق مع  ا ن ذلك يتو أ الرد العربي  الرسيس كارتر في حال  ااااااااادور 

ي طنون،   ر ما    ي ن القادة العرب يقولون في العل  أ  ما قاله، وهو 
ن الرسيس كارتر ال يقول  أ يغكد   لا  مع ذلك ال بد م  الرد الذي 

  . الحقيقة 
ه  الحكاام العرب وموجاَّ  ع م  وليك  الرد ع اارة ع  بياان موقَّ 

   .يركي م األ  إلى الرأي العام 
سلوب الرسمية وأل   ول اللياقات ن ذلك مخالف أل إ وقد يقال  

  ٠التعامل بي  الدول 
 ااااااول، وقد  كل األ  الرسيس كارتر تجاوز ساااااالوب أ ولا    ... 

ن يجعاال رسيس  أ العربي مااا م  إلاااااااااااااااأنااه  يكون في نوعيااة الرد 
ارساااااات التي  م الم   ساااااتخفا  وتلك المتحدة يوقف هذا اإل  الواليات 
   . قضية الواحدة ال بناء أ الفتنة بي    حاولة زرا م حد    إلى و ل   

عادد م  الحكاام  إلى  تماام ه اإل جا ان الرسيس كاارتر يو  وعمليااً 
ل تماام بماذا اإل  نه أ ي ظناه ف ب و ر ع ال  ه  ع  تقااعسااااااااااااا  نظاار األ يحو  

وترددم وتراجعاته في كل مرة يقترب م  نقطة التسااااليم بضاااارورة  
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  أن يكون للفسطينيي  دولة. 
يساااااااااااتفيد منما ساااااااااااوي   تمامات الرسيس كارتر التي ال إ ولا   

 ي ف يكون   ساااااااريعاً   رداً  ساااااااراسيلي، توجة اإل  - التحالف المااااااااري 
 . تمام مستوي نوعية اإل 

ويعلنون    ال  إ مناسااااااااا ة  ن الحكام العرب ال يتركون إ د يقال ق و  
 ك للفلسااطينيي  دولة، وال يخلو بيان ممااتر   ن يكون أ فيما ضاارورة 

مر، ولذا ال موجة األ  إلى إلاااااااااارة خري م  اإل أع بي  دولة عربية و 
 . كارتر  للرد على الرسيس 

الطر  الااذي    م يل عالن عنااه كااذلااك قااد يقااال ان مااا يتم اإل 
علناا  ماا فيااه الافاااياة ع   أ العربيااة  الادول  ل وماا داما  كاا  يعل ، 

موجة  دولة، لذا ال يعود هنالك أن يكون للفلساااااطينيي   ة ضااااارور 
  . و للرد القاسي أ للتوضيح 

ن  أ خري، ولا  يعادو مور أع أ مور ومعماا د تقاال كال هاذم األ قا 
 الرسيس كارتر بات ضرورة بعد ما بدا  الرد العربي الواضح على 

 في التجمع العربي  عملية بذر إلاااااااااقاق خطيرة  الرسيس االميركي 

الرسيس كارتر يحرص   وثمة سااااااااااغال حول السااااااااااعة الذي يجعل 
ن الحكاام العرب هم  أ الء اارة التي تفياد  ن يكرر مثال هاذم أ على 
 .   ل  ع ال  ما في ع نية في السر وم ي الدولة الفلسط  ضد 

كثر م   أ هنااااالااااك  فتراض يمك  القول ان رض اإل ع وفي م   
ن قنااعاات الرأي العاام  أ طالق اإل  على ا ما ساااااااااااااعاة قاد يكون أهم 

ط على  غ تض  ن يكون للفلسطينيي  دولة بات  أ بضرورة  االميركي 
نه نتيجة  أ في هذا السااااااااعيل، و  ل أن ينمااااااااط الرسيس كارتر م  أج  

المساااغولية   ط الااااميوني عليه يرمي غ م  الضااا  تخوفاً  عدم القدرة 
نه ال ينمااط م   أ للمااعة االميركي  على العرب ويمول ما معنام 

تريد ذلك   يرضااااااااي الفلسااااااااطينيي  الن الدول المربية ال  ل حل ج  أ 
المتحااادة ممااااااااااااااااكااال مع الااادول   ن تاون للوالياااات أ وهو ال يرياااد 

  و كاان الاذي حادث في أ وجود للمماااااااااااااااكال،  العربيااة، وكاأنمااا ال 
الواليات المتحدة   ات ق خ في عال ر  إلااااااااااااا داد وحدوث غ عقاب قمة ب أ 

  ي أ ولم يتفممه الر ، الاااااديقة ال يعني إلاااايئاً  ب عض الدول العربية 
  . الافاية  و بعض قطاعات منه ما فيه أ ميركي العام األ 

يع ز خي اة أمال عادد   وهاذا الموقف م  جااناة الرسيس كاارتر 
 م  الحكام العرب به، وفي الوق  نفسااه يعرز وجمة نظر حكام 

زاء  إ الموقف المتماااااادد  يع ز خي ة أمل الذي  ال يتخذون  .  خري  
 بعيد النظر   ام  جالً  له عاجالً ذلك ساااااااايجع  ن أ دارته وفي ظنمم إ 

الذي    وجمة نظر  ويع ز . ماني العربية ويساااتوعة الممااااعر واأل 
ناه  يقادم على الخطوة الماااااااااااااجااعاة أل  ن الرسيس كاارتر ل  أ يرون 
 إلت امات ال قدرة وال قناعة له على إعادة النظر فيما.  أسير 
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 موقفْ ن الفرق ب ن 
ال نظ  أن إلااااااااااااااعااااة المغرب في محنااااة وال نظ  أن 
د. وقعل كل إليء ال نعتقد أن ممكلة  إستقالل هذا العلد ممدَّ
الااااااااااااااحراء توجة اساااااااااااااتنفار الجيش وتععئة الناس وتوزيع  

 السال  عليمم.
هنالك مماااكلة، وهي تحتاج إلى الاثير م  التعقل. وأي 

تعثُّر سيكون معالجة ال تقوم على التعقل ستتعثر. وبعد كل  
هناالاك الم ياد م  التعقياد والم ياد م  التاأزم والم ياد م  عادم 

 اإلستقرار.
ومناسااااا ة هذا الاالم موقفان. موقف مااااااري يساااااتمد   
تمااااااويه  ااااااورة المغرب. وموقف سااااااعودي عاقل يسااااااتمد   

 مساعدة المغرب على الخروج م  مأزق.
وفي قراءة متأنية لمذي  الموقفي  تتاماااااااااااف لنا أإلاااااااااااياء 

 كثيرة.
وم  حيث التوقي  فإن الموقف الساعودي ساعق الموقف 
الماااااااااااااري بثالثة أيام. وعلى هذا األساااااااااااااس يعدو الموقف 
 الماري الحاد محاولة لتقويض الموقف السعودي المتعقل.

كاااانااا  وزارة   1979 ب )أ سااااااااااااااطس(  28يوم الثالثااااء 
الخارجية الساعودية في جدة تمامد إجتماعًا مطواًل بي  وزير  

مير سعود ال يال وزميله الموريتاني أحمد ولد الخارجية األ
الاااذي كاااان و ااااااااااااااااال على رأس وفاااد كعير ليقول    ععاااد

للمساااااغولي  الساااااعوديي  ما معنام إن ما بينام وبي  المغرب 
يحملنا على أن نضااااااااع بي  ايديكم الموقف ونقعل بما ترونه  

 مناس ًا.
وم  خالل التااااااااااريح الذي أدلى به الوزير الساااااااااعودي 

ماا يمك  تلمُّس الجواب. وفي هذا التااااريح ورد  بعد اإلجت
اآلتي:  إنناااا نتطلع إلى حااال لممااااااااااااااكلاااة التوتر القااااسم بي   
الج اسر والمغرب ومن ع الااااااااااااااااادام بي  دول المنطقااة وهااذا 
يجااااة أن يحرص عليااااه كاااال إنساااااااااااااااااان مخلص لعروبتااااه 

 وإسالمه .
بعاااد ثالثاااة أياااام وباااالتحااادياااد يوم الساااااااااااااعااا  أول م  أيلول  

كاااان الرسيس أنور السااااااااااااااااادات يقول في   1979)ساااااااااااااعتمعر( 
مغتمر احافي عقدم في االساكندرية وإإلاترك فيه وزير خارجية  
المانيا الغربية هاين  ديتريش  ينمااار:  إننا مع إلاااعة المغرب 
والملك الحسااا  الثاني ر م اسااااءة الساااياسااايي  المغاربة للماااعة 
الماااري. وإذا طلة المغرب مساااعدة عسااكرية فسااو  أسااعى 

والح ب )العرلمان( الماااااااااااااعة مجلس وافقة للحااااااااااااااول على م 
 الوطني الديمقراطي . 

وفي اليوم التالي  ادرت الااحف الماارية بعناوي  بارزة  
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تتحادث ع  هاذا الموقف فضااااااااااااااًل ع  تعليقاات تماااااااااااااياد بماذا  
الموقف. وكان  الفتة للنظر عناوي   ااااحيفة  األهرام  وقولما  
 إن اإلتااااااااااااااالت بدأت بي  السااااااااااااادات والحساااااااااااا  على ر م 

 عالقات المقطوعة بي  العلدي  . ال 
إذًا المملاة العربية الساااااااااااااعودية تساااااااااااااعى م  أجل تطويق  
األسااا اب التي تقود إلى التفجر، والرسيس الساااادات يساااعى م   
أجل تماويه الموقف الذي إتخذم المغرب وكان موضاع ترحية  

 - الماعة المغربي، ذلك أن الفترة التي سا ق  الاالح المااري 
 اعًا بأن الملك الحساا  الثاني هو طابا إنط  أفرزت اإلسااراسيلي 

ع السااايناريو   هذا الاااالح والمماااارك في إلاااكل رسيساااي في وضااا 
وهذا أحدث في نفس كل مواط   ، الذي يتم التنفيذ على أساسه 

مغربي ألمًا كاد لمادة إعتااارم يعحد ث الن   ويعذ  ب الضامير.  
وم  أجال ذلاك إلاااااااااااااعر المغاارباة باالاثير م  اإلعت از باالنفس  

حة المعنوية بعدما أوضح الملك الحس  م  خالل موافقته  والرا 
على مقررات قمااااة بغااااداد ثم م  خالل قرارات مغتمر وزراء 
خارجية الدول اإلسااااااااااالمية في  فاس  أن المغرب ال يمك  إالَّ  
أن يكون مع اإلجماا العربي ومع القضاااااااااية الفلساااااااااطينية وأن  

فعل    مفمومه للحل الساااااالمي الذي سااااااعى م  أجله لم يك  كما 
 الرسيس السادات على اإلطالق. 

هنا يرد سااااااااااغال: هل هنالك بالفعل إتااااااااااااالت بي  الملك  
الحساااااااااا  الثاني والرسيس السااااااااااادات، وهل أن قوات مااااااااااارية  

ل أو أ  رسااال  بالفعل مع معداتما إلى المغرب لتحارب  ُع ساااتعرسااا 
 ابناء الاحراء والجيش الج اسري والموريتانيي ؟ 

ادات أو إلى نعماته الثالث  إستنادًا إلى كالم الرسيس الس
ردًا على سااغال ع  إحتمال إرسااال مساااعدة عسااكرية، وإلى 
قول  األهرام  إن اإلتااااااااااااااالت بدأت بي  اإلثني  على ر م  
العالقات المقطوعة، يمك  اإلفتراض بأن القوات قد أعرساال  
ول  يوق فما قول الرسيس السااااااادات أنه ساااااايسااااااعى للحاااااااول 

و الاحا ب الاوطاناي  عالاى ماوافاقاااااااة الاعارلاماااااااان الامااااااااااااااااري 
الديمقراطي  أي على موافقة إلااخاااه، ألن العرلمان برلمانه  

 والح ب ح به.
ويمك  أيضااًا اإلفتراض أن اإلتااااالت والقرار والتحركات  
تم  قعل فترة وأن الرسيس الساادات إختار يوم األول م  أيلول  

لإلعالن عنمااااااا لتاون في بعض جوانعمااااااا ردًا على   1979
التجمع العربي الذي إلمدت ه ليعيا إحتفااًل بذكري ثورة الفاتح م   
ساااااااااااعتمعر وبالذات على العرض العساااااااااااكري الذي ظمرت فيه 
أنواا كثيرة م  الااااااااااواريا عابرة الحدود ومدفءية  ااااااااااروخية  
متطورة؛ والاااذي حرص العقياااد معمر القاااذافي على أن يجري  
في بنغااازي الماادينااة األقرب إلى الحاادود مع ماااااااااااااار. فليس 
معقواًل أن يجري العرض هناك وتمااااااااااارك فيه قوات رم ية م   

بعض الااادول العربياااة ويتواجاااد هاااذا العااادد الاعير م  الحكاااام 
العرب وال يقول الرسيس السااااااااادات إلاااااااايئًا للمااااااااعة الماااااااااري 

جاء  وللقوات المااااارية المرابطة على الجعمة الليعية. وم  هنا 
اإلعالن ع  أنه سااااااااااايسااااااااااااند المغرب عساااااااااااكريًا معظمرًا جعمة 
التضاااااااام  العربي على أنما هماااااااة ويمك  اختراقما، مغكدًا أو  
ئناًا قواتاه المرابطاة في الجعماة الليعياة أناه قوي عساااااااااااااكرياًا.   مطم 
وليس واضحًا ما إذا كان الوضع الداخلي للملك الحس  الثاني 

السااااااااادات. كذلك ليس يحتمل مثل هذم المساااااااااندة م  الرسيس 
واضااحًا كيف يمك  أن ي يل الملك م  أذهان المغاربة ما قاله  
الرسيس السااااادات في حق المغرب يوم  اااادرت قرارات مغتمر 
وزراء خارجية الدول اإلسالمية في  فاس  وهو مغتمر رفع م   
المااأن المغربي إسااالميًا الاثير. وقد حدث بعدما قرر المغتمر 

ار الرسيس الساادات كما لم يثعر م   تعليق عضاوية ماار أن ث 
قعال. و ااااااااااااااد  أناه في تلاك الفترة كاان في بلادة طنطاا يعجري  
حوارًا مع أسااااااااااتذة الجامعة هناك. وفي هذا الحوار الذي جري 

لم يماجم  الساااااااااااياسااااااااااايي  المغاربة     1979أيار )مايو(   13يوم 
وإنما الملك والحكم. قال على سااااااااعيل المثال  إن المغرب لعة  

ساايسااًا ، وأن السااعودية دفع  للمغرب لاي ينعقد مغتمر دورًا خ 
 فاس  ويتم فيه تعليق عضاااوية ماااار وأن العراق ارسااال نفطًا  
للمغرب. وقال أيضاااًا:  عم ل ت ر ك الملك الحسااا  مغساااف وزي 

لتو ما    خسيسة . قل  كان  فع 
لقد أوحى الرسيس السااادات في المغتمر الاااحافي الذي 

المغرب بأن تدهور العالقات أعل  فيه إساااااااتعدادم لمسااااااااندة 
يقع على أكتا   السااااااااااياساااااااااايي  المغاربة . ومثل هذا األمر 
سااايلقي ععئًا ليس ساااماًل على الملك الحسااا  إلاااخاااايًا. فمو 

ل الرسيس السااادات بالخسااة.  ع  قد إتُّمم قعل ثالثة أإلاامر م  ق  
وع اارة  الملاك الحساااااااااااااا  عمال ترك  ليسااااااااااااااا  ع اارة يمك  

ساااءة المااخاااية دو إزالة اإلتجاوزها. وفي بعض األحيان تع
 أهم بكثير م  قضايا أخري.

م  هنا نااااااااال إلى األمر األهم وهو أن في قدرة عرب  
قمااة بغااداد أن يفعلوا الاثير. فااإذا كاااناا  الظرو  الااداخليااة 
للملك الحسااااا  الثاني هي التي ضاااااغط  عليه م  أجل أن 
يطلة النجدة م  الرسيس السااااادات، فإن م  الممم اإلسااااراا 

دقة هذم الظرو  الناإلااااااائة ع  التطور المفاجىء  لمناقماااااااة
المتمثاااااال بتعاااااادل الموقف الموريتاااااااني. ونح  نقول ذلااااااك 
إفتراضًا. ونفترض أيضًا أن الملك الحس  طلة النجدة وأنه 
طلعما وفي ظنه أن الرسيس الساااااادات ل  يعلنما في الماااااكل 

 الذي أععلن  فيه.
ربية  المغ - وإساااتنادًا إلى خااااو اااية العالقة الساااعودية

ل إعالن الرسيس   نفترض أن في قااااااادرة المملااااااااة أن تعحو  
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السااااااااادات على أنه ساااااااايساااااااااعد المغرب عسااااااااكريًا إلى أمر 
يخااااااه ويعلنه م  جان ه فقط  ماًل في أن يحل به إإلاااااكااًل 
وإرت اكات ناإلااااااااائة ع  أسااااااااالوب إنتمجه في حل أزمة بالغة 

ب  ععاااد الع ي     ععااادالتعقياااد. وقاااد يكون إنتقاااال األمير 
الوزراء م  طرابلس حيااااث   مجلس الناااااسااااة الثاااااني لرسيس

إلارك في إحتفاالت الذكري العاإلرة لثورة الفاتح م  سعتمعر  
إلى المغرب هو الترجمااة العمليااة لمااا قااالااه األمير سااااااااااااااعود 
ال ياااااااااااااال  إننا نتطلع إلى حل لمماااااااااااااكلة التوتر القاسم بي   

 الج اسر والمغرب... .
لما المسااااااااااااااعدة وتارارًا إن مماااااااااااااكلة الااااااااااااااحراء ل  تح

العسااااكرية المااااارية خاااااو ااااًا أن هذم المساااااعدة تتم في 
وق  ذهة الرسيس السااادات بعيدًا في موضااوا التحالف مع 
إساااااااراسيل. ول  يحلما العناد، وإنما الت اااااااار والتعقل. كذلك 
ل  يحل المماااكلة ساااال  م  أميركا يأتي ع  طريق ماااار 

 ليقتل أبناء القضية الواحدة.
سااااااااعدة العساااااااكرية التي يعل  عنما  وحتى إذا حقق  الم

الرسيس السااااااااااادات ا راضااااااااااما، فإنه سااااااااااي قى في ذاكرة كل 
مغربي أن النجااادة جااااءتاااه م  حااااكم قاااال ع  ملااااه أناااه 

  خسيس. عمل ترك .
 والالمة أواًل وأخيرًا للحس  الثاني.

 1979 سبتمبر)أيلول( 15 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 أبو  مار في إنتظار نجاح مسعى 
عندما ينجح الرسيس ياساااااااااااااار عرفات في توحيد الموقف 
العربي حول القضاااااااااااااية التي يمث  لما ويتحقق إجماا م  نوا 
 ير ماألو  وت ول التنااقضااااااااااااااات في لحظاات م  أجال ماا 

 يمث  له عرفات...
وعندما يحقق عرفات نجاحًا  خر في قمة عدم اإلنحياز  

رورة إداناة ويوحاد موقف ثالثاة أربااا دول العاالم حول ضاااااااااااااا 
 اإلسراسيلي... -ات كامة ديفيد  والالح الماري إتفاق

عناادمااا يساااااااااااااتطيع عرفااات بمااا يمث  لااه وم  أجاال مااا يمث  لااه  
قناا اطرا  إ   يااا ح م  الواجة عليه  تحقيق هذي  اإلنجازي  

ربي م  العااالم العربي بااأن ا الااااااااااااااراا الااداسر في الجنااا  المغاا 
اإلساااااراسيلي   - هذا الااااااراا يخدم الاااااالح المااااااري  إساااااتمرار 

ات  كااماة ديفياد . ذلاك أن أطرا  الاااااااااااااالح واإلتفااقاات  إتفااقا و 
تاسة جوالت في الرهان عندما تمتد حدة الاراا والتناقضات  
بي  أطرا  تاادت لما، عربية كان  هذم األطرا  أو منتمية  

 إلى مجموعة عدم اإلنحياز. 
ربي  اة في الجنا  المغوبالنساا ة إلى األطرا  المتاااارع

م  العالم العربي هنالك حالة م  الضاااااااااعف إزاء القضاااااااااية 
ة بضااع كلمات م  ممثل المااعة إسااتطاعالفلسااطينية. وفي 

الفلساااااطيني أن تطفىء نار الااااااراا. في المغرب يماااااعرون 
بضاااااعف ازاء القضاااااية الفلساااااطينية، وفي الج اسر يماااااعرون 

 بضعف مماثل.
مااا  الااادولتاااان الاثير لمااا  متاااا ولقاااد قااادَّ ذم القضااااااااااااااياااة. قااادَّ

المسااااااااعدات والساااااااال  والمواقف التي ال يعل   عنما. ولا  
الوضااع الراه  للقضااية الفلسااطينية م  الحساااسااية بحيث أن 

الاااااااااااااااراا بي  المغرب والج اسر قاد ياأخاذ في لحظاة  إنفجاار
م  ر يد القضية الفلسطينية ما أعطته الدولتان على مدي  

 السني  العمر الماضية.
مااااا ترددم اطرا  هااااذا الاااااااااااااااراا خالل   و ير معقول

بواب المغلقة م  أنه ليس  المناقمااااااااااااااات التي تجري وراء األ
الاااااااراا  إنفجاربالضاااااارورة أن ت قلق الثورة الفلسااااااطينية م  

ألن هااذا اإلنفجااار ال يعني أن اإللت امااات األدبيااة والماااديااة 
ازاء الثورة يمك  أن تتأثر، خاااو ااًا أن اإلنفجار في حال 

  أجل قضااايا متااالة بالمموم الداخلية، وليس حدوثه هو م
بالقضااااااية الفلسااااااطينية. إن هذا التطمي  ال يعدو معقواًل ألن 
الاراا يعني اإلنارا  واإلنمغال، فضاًل ع  أن المعركة 
التي تخوضااااما القضااااية الفلسااااطينية اآلن ال تحتمل نمااااوب  

ات  إتفاق اااااااااااااراعات بي  الدول التي تغيدها م  خالل إدانة  
 اإلسراسيلي. -فيد  والالح الماري  كامة دي

  الااراا معنام نماوء ظرو  جديدة إنفجاروإلى ذلك إن  
م  إلاااأن بعض التعقيدات فيما أن تعحدث خلاًل أسااااسااايًا في 
 المعاااادالت الراهناااة. وال ت ال مااااثلاااة في األذهاااان محااااولاااة
 الرسيس الساااااااااااااادات فت ح ثغرة في جعمة قمة بغداد، والمتمثلة

يوم الساااع  أول م  أيلول )ساااعتمعر(  بتااااريحات أدلى بما 
وقال فيما إن ماااااار تسااااااند المغرب والملك الحسااااا    1979

 الثاني تجام قضاااااااااية الااااااااااحراء  فنح  مع إلاااااااااعة المغرب 
 والحس  على ر م اساءة السياسيي  المغاربة لمععنا... .

ولقاد أفاادت هاذم المحااولاة ألن إلاااااااااااااايئاًا م  التراخي بادأ 
يظمر على  اااااااااااااامود هااذم الجعمااة وكااان ال بااد م  بعض  
التن اه. بال قاد يمك  القول إناه لوال هاذم المحااولاة لماا كاانا  
الديعلوماساااية الساااعودية قررت أن تعدأ تحركًا واساااع النطاق،  

ة وهو تحرُّك يمك  أن يعلور بنود جادول أعماال القماة العربيا 
دهاا، ولماا كاان العراق طوي   التي باات م  الضااااااااااااااروري عقا 
 افحة م  كتاب العالقة بينه وبي  ساوريا، ولما كان الملك 

ة وليس تاتيكًا في حوارم  إسااااااااتراتيجيحسااااااااي  إختار المرونة 
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 الذي له  فة التفاوض إلى حد ما مع ياسر عرفات.
تطويق   إتجااااامو ااااااااااااااحيح أن هاااذا التحرك العربي في 

بي  المغرب والج اسر أجمض بعض المااايء الااااراا الداسر  
محاولة الرسيس السااادات الذي يلعة على مسااألة حالة عدم 
اإلسااااتقرار في المجموعة العربية التي تااااادت له وقاطعت ه،  
إالَّ أن ذلاااك ال يعني أن الرسيس السااااااااااااااااادات وبمغازرة م  
الواليات المتحدة وإسااااااااااااراسيل ل  يكرر المحاولة وبأساااااااااااالوب 

الج اسري   -نجاز الوفاق المغربيإن مسألة   خر. وم  هنا فإ
ة ياساااار  إسااااتطاعتعدو ملحة. م  هنا أيضااااًا نفترض أن في 

عرفات تحقيق هذا اإلنجاز يسااااااااعدم في ذلك أنه على ر م  
جدًا على المغرب.  إنتماسه الثوري إلى الج اسر يعدو حرياااً 

ومثل هذم الموا ااااافات تعاسااااا ه مااااااداقية ال بد م  توافرها 
 يق الوفاق المطلوب.في سعيل تحق

الحل، فالمسااااااااااألة أكثر  إيجادوقد ال يكون م  الساااااااااامل 
تعقيدًا وتحتاج إلى وق  طويل ومعال جة ومثاب رة في السعي، 
لا  ال يعدو أن تجميد الاراا مسألة مستعاية. إن تجميد  
ع العالقاااات  الاااااااااااااااراا بي  المغرب والج اسر يعني وضاااااااااااااا 

ء اإلنفراج يسااااااااااااامل  المتأزمة على طريق اإلنفراج، وفي أجوا
 إيجاد الحل.

وال نظ  أن أبو عمار ينتظر م  يملي عليه ممارسااااااااااااة  
مثال هاذم األدوار التوفيقياة بال قاد يكون خطاا خطوات بعيادة  
على هاااذا الطريق. لا  الاااذي نتمناااام هو أن يكون هناااالاااك 
م حقيقي م  كل الدول العربية لمذا المسااااااعى م  جانة   دع 

نقول ذلك على أساااااااااااس أن قاسد الثورة الفلسااااااااااطينية. ونح  
هناالاك م  قاد يضااااااااااااااع لسااااااااااااااعاة أو  خر ألغااماًا في طريق  

 المسعى.
وتارارًا، إن األساااالوب الذي إعتمدم ياساااار عرفات عندما  
إلاااااارف  قمة بغداد على الطرق المسااااادودة والذي نجح، هو 

قمة  إنعقادنفساااااااااه األسااااااااالوب الذي إعتمدم أبو عمار خالل 
في مواجمة حليفي    مإعتمادهافانا. وهو األسااااالوب المطلوب 

الثورة الفلساااااطينية المغرب والج اسر بحقاسق اإلنتااساااااة التي 
الااااراا على الااااحراء وكيف أن  إنفجاريمك  أن يساااععما 

انعكاس ذلك على القضااااااااااااااية الفلسااااااااااااااطينية ساااااااااااااايكون بال  
 الخطورة.

ذلك أمر. وهناك أمر  خر يعدو ياسااااااااار عرفات أيضاااااااااًا 
الثورة اإليرانياااة التي مطاااال  اااًا باااه وحااادم دون  يرم وهو أمر 

أو نتيجة ظرو  داخلية ال تخلو م   -يعدو أنما تسااااااااتعجل
 تادير نفسما إلى الجيران وإلى جيران الجيران. -التعقيد

ويعر  ياساااااااار عرفات حجم القلق الذي تءيمااااااااه بعض  
األنظماة العربياة ازاء هاذا األمر. كاذلاك يعر  مادي معاانااة 

اب أمام  ااراعات مع هذم األنظمة التي ال تريد أن تفتح ال 
 الثورة في إيران.

وكما أن ياسر عرفات قادر على أن يطلة م  الحليفي   
ربي ي  تجميااد  ااااااااااااااراعممااا ألن الظرو  الراهنااة للثورة  االمغاا 

الفلسطينية تحتاج إلى ذلك، فإنه قادر أيضًا على أن يطلة  
 م  الثورة الحليفة في إيران الميء نفسه.

 لوضااااااع العربي الراه  هوأما لماذا يطلة ذلك، فألن ا 
الوضااااع السااااليم نسااااعيًا بالنساااا ة إلى الثورة الفلسااااطينية. وأي 

الج اسري، وع   -الااراا المغربي إنفجارأوضااا تنماأ ع  
إ ااااااارار الثورة اإلساااااااالمية في إيران على تاااااااادير نفساااااااما  

 سينعكس على الثورة الفلسطينية.
ول  نقول إننا في انتظار مسااااااااااعى ياساااااااااار عرفات ألنه  
سااااااااااعى في ضااااااااااوء تحليالته وتقديراته، وانما نقول: إننا في 

 انتظار نجا  مسعى أبو عمار.
دنا.وعندما يسعى أبو عمار ينج  ح. هكذا عو 
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 هل يتجالة الشاذلي القل بي؟
ف إلااااااااااااااركاااات   نتمنى أن تعوق ف الحكوماااات العربياااة زح 
العيوت الجااه ة وأن يحادث نوا م  التن اه إلى التمااااااااااااااوهاات 

 التي تعحدثما هذم المركات في المجتمع العربي.
م عروضااااااًا لعناء  إن هنالك عماااااارات  المااااااركات التي تقد  

العيوت الجاه ة ساواء كان  هذم العيوت  اغيرة ومساتقلة أو 
 عمارات إلاهقة.

ويحاااادث أن حكومااااات كثيرة في العااااالم العربي ترحااااة  
بمذم العروض وتوافق عليما ألسااا اب عدة منما تعاظعم أزمة 

يجاد منازل للمواطني ، ومنما أن بناء  إالسااااااااااك  وضاااااااااارورة 
نجاز إكون ج ءًا م  خطة تنمية إلاملة وال يجوز المساك  ي

مراحل م  هذم الخطة وبقاء مراحل أخري، ومنما أيضاًا أن 
عملية العناء ليسااااااا  ساااااااملة وتحتاج إلى وق  طويل وأعداد 

ساتيراد مواد العناء ال يتم  إوفيرة م  العمال، ومنما أيضاًا أن  
 وفق مواعيد تتناسة مع الرغ ة في تنفيذ الخطط.

م األجواء التي تعدو قابضااااااااااة بالنساااااااااا ة إلى ووسااااااااااط هذ
الحكوماات واألجم ة الرساااااااااااااامياة التنفياذياة، ترمي إلااااااااااااااركاات  
العيوت الجاه ة عع ر وكالء لما أو ممثلي  يأتون خاااااياااااًا  

نجاز كل ما تريدم الحكومات وبساااااااااااااارعة. وتعدو هذم  إبفارة 
الماااركات في عملما هذا مثل  اااياد محظو  يرمي إلااا اكه  



130 

وفيرًا، أي داسمًا   اك يكون الاااااايدوعندما يساااااحة هذم المااااا 
أن الحكوماااات واألجم ة تعتمة للفارة وتوافق عليماااا باااالحاااد 

 األدنى م  المناقمة أو األخذ والرد.
وفي خالل أإلااااااامر قليلة تنج  الماااااااركات بناء عمااااااارات  
المناااازل والعماااارات. فاااال إلاااااااااااااايء جااااه  وال يحتااااج لغير 

وافاذ جااه ة.  والن .التركياة. األبواب جااه ة. والجادران جااه ة
والسااااقو  جاه ة. واألدوات الاااااحية جاه ة. كل إلاااايء يتم  
تركي اه وفق تاااااااااااااااميماات أعادتماا المااااااااااااااركاات م  دون أن 
يضاااايف أحد إلاااايئًا على هذم التاااااميمات أو يعحد ث تعدياًل  
فيماااا. وهو لو أ اااااااااااااار على إحاااداث التعاااديااال لااااان أرباااك 
ع تااااميمات جديدة وتاااانيع   الماااركات ألن ذلك يعني وضااا 

واألساقف والنوافذ وخالفما مما تحتاجه عملية العناء األبواب  
بمااااااااااااااكال جديد. وهذا ال يمك  أن تقعال به هذم المااااااااااااااركات  

 بسمولة.
هنا يحدث نوا م  المأزق. إذا أ اارت الحكومات على 
التعديل ترفض الماركات، وهذا يضاايق الحكومات واألجم ة 
 الرسااااااااامية التنفيذية ألنما تريد إنجاز عمليات العناء حتى لو

كان  التاااااااااااااااميم على  ير ما تريدم الحكومات. وم  هنا 
يحدث رضاااااوخ كامل ويتم اإلنجاز وفق ممااااايئة الماااااركات.  
وبعد ذلك تقوم العمارات وتااا ح المنازل مسااتعدة إلسااتق ال  
المواطني  وتعادأ الحكوماات حمالتماا اإلعالمياة وحول كيف 
أنمااا حققاا  للمواطني   مااالااه. ومعنى ذلااك أنمااا حريااااااااااااااااة 

 عليه.
لا  أحادًا ال ياأخاذ في اإلعت اار أن العنااء الاذي أعإلااااااااااااااياد  
أحدث تماااااااااااااوهًا مخيفًا في أإلاااااااااااااكال مدننا. فالعناء بالمفموم 
العربي واإلسااااالمي مدروس بحيث أن الساااااك  يعدو مرتاحًا  

سااكنوهم في أوسااعيدًا وم  أجل ذلك نالحظ أن جميع الذي   
،  المنازل الجاه ة،  اغيرة ومساتقلة كان  أم عمارات إلااهقة

يضااااااااايقون ذرعًا بمءيماااااااااتمم وال يعدو أن أحدًا منمم مطمئ   
ومرتا  ويمااااعر أن هنالك روابط نفسااااية بينه وبي  المسااااك  

 الذي يأوي إليه.
وثمة مسااااااألة في  اية األهمية وهي أن هذم المنازل 
الجااااه ة التي تمااااااااااااااا اااه  ااااباااة م  الحجاااارة، تععنى على 

العناااء أنقاااض أحياااء قااديمااة تاادكمااا جرارات إلاااااااااااااااركااات 
الجاااه ة كمااا لو أنمااا عاادوة، في حي  أن هااذم األحياااء 
م المن ل الاااذي يحتااااج إلى ترميم.  يجاااة أن ت قى ويرمَّ

ا  ااااافحات أما إزالة هذم األحياء فتعدو مثل عملية سااااال  
م  تاريا أو تم يق  اااااافحات م  كتاب الماضااااااي وهو 

 كتاب في  اية الروعة واأل الة والجمال.
مات واألجم ة التي ال تأخذ ونود أن نسأل هذم الحكو 

ة إسااااااااااااتطاعفي اإلعت ار مثل هذم المالحظات: هل في 
أحد بإساااااتثناء الغارات خالل حروب أن يغي  ر م  معالم 
من ل قديم في بريطانيا أو فرنساااااااااااا، وهل مسااااااااااامو  بأن 
يحاادث طغيااان م  جااانااة األبنيااة الجاااه ة على األبنيااة 

 ذات األ الة؟
دو مادنمم في إن ذلاك مساااااااااااااااتحيال. وم  أجال ذلاك تعا 

الغرب جميلاااااة وتعكس روعاااااة تااااااريخمم القاااااديم. ونح  
ف  عناااااادمااااااا نتمنى أن تعوق ف الحكومااااااات العربيااااااة زح 
إلاركات العيوت الجاه ة ال ناون في ذلك م  دعاة عدم 
العنااء، وإنماا لحرص على هنادساااااااااااااااتناا العربياة وزخرفتناا 

سااااااااااااااتمرت إالجميلة، وم  أجل األجيال المقعلة التي إذا 
ما هي عليه ساانري أننا نفتقد إلى إلااخاااية على الحالة  

 في موضوا العناء.
وم  أجااال ذلاااك نقتر  على األمي  العاااام للجاااامعاااة 
العربية الماااااااااااذلي القليعي دعوة ممندسااااااااااي العناء العرب 
إلى مغتمر يناقش المساااااااااااااألة بعمق ويخرج بتو ااااااااااااايات 

م. فمثلماا أن هناالاك مغتمرات عربياة وقرارات تحلا    ل وتحر  
على ساااااعيل المثال اعتماد النضاااااال م   لساااااياساااااية تحل   

م اإلمعرياااااليااااة  أجاااال اإلساااااااااااااااتقالل اإلقتااااااااااااااااااااادي وتحر  
واإلساااااااااااااااتغالل، يجاااااااة أن يكون هنااااااااك مغتمر يخرج 

ل التطوير العمراني وضاااااااااارورة بتو اااااااااايات وقرارات تحل   
م هذم األحياء واألساااااااواق القديمة  العناء والتوساااااااع، وتحر  

لعربيااة وإقااامااة أي بناااء ال تتوافر فيااه الماااااااااااااااخاااااااااااااااايااة ا
 واإلسالمية.

وقد يقال: هذم قضااااية بساااايطة، وهنالك قضااااايا أهم. 
ونح  في الحقيقة ال ننتقص بدعوتنا هذم م  القضااااااااايا 
األهم، ولا  القضاااااااااااااااياة التي نح  في  اااااااااااااااددها مممة 
أيضاااااااااًا. فقد ناتماااااااااف بعد حق ة قاااااااااايرة أو طويلة م  
ال م  أنناا نءيش في  ااباات م  الحجاارة وال نعر  أن 

 عندنا أ يل جدًا.ف  العمارة 
نتظاار أن يتجااوب األمي  العاام للجاامعاة إونح  في 

نتظار إالعربية الماااااااااااااااذلي القليعي مع هذم الدعوة، وفي 
رأي القارئ أيضااااااااااااًا في هذم الدعوة. ونح  نري أن هذم 
المساألة م  النوا الذي يحتمل النقا  وإبداء الم يد م  

 وجمات النظر.
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 العهد لل  دا!  للي    دل 
عمااااد المملاااااة العربيااااة   عناااادمااااا يقول األمير فمااااد وليُّ 

الساااعودية ورسيس وزراسما في حديث  اااحافي مناساااعته الرد 
على سلسلة جديدة م  اإلتمامات  درت ع  الرسيس أنور  

م بعد القمة السعودية لليعية ا  - السادات الذي بل  ضيقه أإلد 
في بنغااااازي... عناااادمااااا يقول األمير فمااااد  يعاااادو أن الحااال 

بإذن   ، فمعنى ذلك أنه العادل للقضااية الفلسااطينية قرية 
د العاااالم العربي باااأمر كعير وأن هناااالاااك خططاااًا ماااا قياااد  ي عااا 

العمد السااعودي ما كان ليعل  ذلك لو لم  اإلنجاز، وأن وليَّ 
ًا إلى أن هاااذم الخطط تجااااوزت المرحلاااة التي  يك  مط م ئ ناااَّ

 يمك  أن تمك  ل خطرًا عليما أو تجمضما.
اته. فمو إتمامساادات و وم  هنا قد نفمم ضايق الرسيس ال

قاد يكون عر  باأمر هاذم الخطط، وباالتاالي أدرك أن الحال 
العااادل معنااام ضاااااااااااااار ب الحاال  ير العااادل الااذي يقوم على 

ات  كامة ديفيد  المرفوضاة عربيًا وإساالميًا، مع األخذ إتفاق
 في اإلعت ار أن نس ة الرفض العربي هي األقوي.

األمير فماااد وعلى ر م أن المعطياااات التي بنى عليماااا 
قوله ليساااااااااا  ملموسااااااااااة، إالَّ أنه م  الممك  الربط بي  هذا 
القول وبي  كالم  خر ساااااااعق هذا الاالم ب ضاااااااعة أيام. ففي  

أدلى األمير فمد   1979أيلول )ساااااااااااااعتمعر(  27يوم األربعاء 
لوكالة األن اء السااااااااااااااعودية بتاااااااااااااااريح قال فيه:  إننا نراقة  

قتااااااااااااااادية بإهتمام حركة العرض والطلة واألوضااااااااااااااا اإل
ونحس بمسااااااااااااغوليتنا تجام إلااااااااااااععنا الذي ترت ط ماااااااااااااالحه 
نا نتيجة ذلك ان  بماااااااااالح دول العالم الاااااااااديقة. ولقد وجد 
ة ألن تمتد فترة زيادة اإلنتاج لثالثة أإلااااااااااااامر  الحاجة ماساااااااااااااَّ

سااااااااااااااتقرت بعاادهااا إأخري، تاون األوضاااااااااااااااااا العتروليااة قااد 
احتياجاتما م  الوقود   الدول المستمل اة أن توفر إستطاعو 

لمواجماة موساااااااااااااام المااااااااااااااتااء المقعال. وناأمال أن تنتم  الادول 
خطوات جادة نحو   تخاذالمساااااتمل اة الاعري هذم الفر اااااة إل

ع حد للتعذير في اسااااااااااااتخدام   سااااااااااااتمالكتخ يض اإل ووضاااااااااااا 
 الطاقة .

وال نظ  أن المسااااااااألة ذات طابع نفطي فقط. ولو كان   
أحمد  عودي المااايامجرد هموم نفطية لاان وزير النفط السااا 

 العمد إلخايًا.  زكي اليماني هو الذي أعل  ذلك وليس وليُّ 
وإذًا، فإن تاااااريح األمير فمد هو موقف سااااياسااااي، وقد 
يكون نتيجة مفاوضاااااااااات إلااااااااااقة دارت باااااااااام  بينه وبي  
اإلدارة األميركياااة. وقاااد تاون هاااذم اإلدارة طلعااا  أن يعل  

تاج ثالثة  األمير فمد إلاااااااااااخاااااااااااايًا ع  تمديد فترة زيادة اإلن
أإلااامر أخري كمااار  إلعطاء الوعد الذي على أسااااساااه أبل  

تماااري    10ساااعوعي  )األربعاء أ حوالىاألمير فمد بعد ذلك ب
(  اااااحيفة  المااااارق األوساااااط  التي 1979  -أكتوبر - األول

ن الحل العادل للقضاااية الفلساااطينة  أتاااادر في لندن:  يعدو 
قل الحديث قرية بإذن  ... ، والذي على أسااساه أيضاًا إنت

حول القماة العربياة م  مرحلاة الجادوي وعادمماا إلى مرحلاة 
تحادياد الموعاد وهو األسااااااااااااااعوا األخير م  تمااااااااااااااري  الثااني  

 .1979)نوفمعر( 
ولعلَّ األمير في تاااريحه األول لم يك  هاجسااه هو ما 
أوردم في تاااااااااااااااريحاه، بال لعلاه أورد بعض التمنياات بماد   

  قراءة الفقرة  التمويااه ع  حقيقااة القااااااااااااااااد. وم  هنااا يمك
األخيرة م  تااااااريحه الذي أعل  فيه تمديد فترة زيادة انتاج 
النفط ثالثة أإلااااااااامر ... ونأمل أن تنتم  الدول المساااااااااتمل اة 

خطوات نحو تخ يض   تخاااااااذالاعري هااااااذم الفر اااااااااااااااااااة إل
ع حد للتعذير في إساااااتخدام الطاقة  على  ساااااتمالكاإل ووضااااا 

الااااادول الاعري هاااااذم  وناااااأمااااال أن تنتم   النحو اآلتي:  ...
خطوات جاادة نحو تخ يض مسااااااااااااااانادتماا   تخااذالفر ااااااااااااااة إل

ع حد لتجاهل حقوق   إلساراسيل ونظام الرسيس الساادات ووضا 
ن تخ يض  أالمااعة الفلسااطيني... . نقول ذلك على أساااس 

ع حد للتعذير ال يمااااك  الن همومًا بالنساااا ة  ووضاااا   سااااتمالكاإل
سااااااقا  مخطط  إلى المملاة العربية السااااااعودية، وإنما همما إ
  كامة ديفيد  وإسقا  نظام الرسيس السادات.

ويعاادو أن األمر كااان يتطلااة موقفااًا ليعيااًا أكثر مرونااة،  
وم  هناا يمك  القول إن زياارة الملاك خاالاد إلى الجمااهيرياة 

على ر م أنماااا رد على زياااارة العقياااد معمر  -الليعياااة تعااادو
ل  كحلقة في سالسالة الحلقات التي إلا  - القذافي للساعودية كَّ

في مجموعماا ماا ععَّر عناه األمير فماد بقولاه  يعادو أن الحل 
 العادل للقضية الفلسطينية قرية بإذن   .

وقيااسااااااااااااااًا بموقف الجمااهيرياة الليعياة التقليادي إزاء الحال 
نه العيان الااااااااحافي ع  الفلساااااااطيني والموقف الذي تضااااااامَّ 

محاااادثاااات الملاااك خاااالاااد والعقياااد القاااذافي يمك  تلمُّس هاااذم  
لمرونة. فقد تضااامَّ  العيان تأكيد المملاة العربية الساااعودية ا

والجماهيرية الليعية  رف ضامما إلتفاقية معساكر داوود )تسامية  
كااماة ديفياد  كماا تمااااااااااااااير إليماا  ياة إتفااقوسااااااااااااااط تجمع بي  

كما تماااير إليما ليعيا( ألنما ال الساااعودية و إساااطعل داود   
وقه سااااااااااترداد حقإتحقق  مال المااااااااااعة الفلسااااااااااطيني في 

رضااااااااااااااه ووطنه وتحرير أالممااااااااااااااروعة وبناء دولته على 
القدس م  براث  الاااااااااااااااميونية . وهذم الفقرة تعني قعول 
الدولتي  بدولة فلساااااااااااطينية وبأن تاون القدس مدينة كل 
األديان. ومثل هذا القعول م  جانة ليعيا يتسااااام بمااااايء 

 م  المرونة.
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ل حدوثه؟  في ضوء ذلك ما هو المحت م 
األميركي على إعالن األمير فماد  لقاد كاان رد الفعال

تمااديااد فترة زيااادة اإلنتاااج ثالثااة أإلااااااااااااااامر ترحي ااًا حااارًا. 
ونالحظ أن الرسيس كارتر إلاااااااااااااخاااااااااااااايًا هو الذي أبدي 
ة هو المفروض فيااااه أن  الترحيااااة، أي أن الااااذي رحااااَّ
ناه قول األمير فماد  يعادو أن  يترجم إلى واقع ماا تضااااااااااااااامَّ

 ذن  ... .الحل العادل للقضية الفلسطينية قرية بإ
وفي الماضي كان  حجة كارتر أن أحدًا م  الحكام 
العرب الاااذي  إجتمع بمم لم يفااااتحاااه باااأمر إقااااماااة دولاااة 
فلساااااااااااااطينية، فمل تاون القمة العربية المقعلة مناسااااااااااااا ة 
إلعالن هاااذا األمر وم  جااااناااة كااال عرب قماااة بغاااداد 
وبقيااة الحكااام الااذي  وقفوا مع الرسيس السااااااااااااااااادات على 

كا معه لانمم ل  يسااااااتمروا على موقفمم أساااااااس أن أمير 
هاااذا إذا تقرر أن يكون هناااالاااك حااال عاااادل للقضاااااااااااااااياااة 

 الفلسطينية؟
األرجح أن ذلك هو الذي ساايحدث. وعلى ضااوء هذا 

قرر إدارة الرسيس كااااااارتر اإلعالن العربي الجماااااااعي تع 
دها لألمير فمد الذي وعد بدورم العالم العربي.  تنفيذ وع 

مرق األوسط كما لو أنما في ضوء ذلك تعدو أزمة ال
في أكثر إلاااامورها إثارة. وقد تاون األإلاااامر الثالثة التي 

نتاج النفط هي أإلاامر المخاض... إسااتسااتمر فيما زيادة 
ر رغ ة أميركا إزاء قيام الدولة الفلسطينية.  وتعل وع

د ولي    العمااد األمير  وإذا لم يحاادث ذلااك فماال أن وعاا 
فمد ب  ععد الع ي  ساااااااااايااااااااااا ح وعيدًا، أي بمعنى  خر 

 تعدأ الحرب العربية على أميركا... وبسال  النفط؟
سات ق  إساراسيل إاألرجح أن هذا ما سايحدث، إالَّ إذا 

 األمر وبدأت حربًا على العرب ل  تربحما في أي حال.
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 ز الم زانيةالسالح الحربي ل جْ 
جدول برساااوم   1980في مماااروا المي انية اللعنانية للعام  

 وتعديالت مقتر حة لمواجمة العج .
ولعل أ رب تعديل في هذا الااااااااادد هو المتعلق برساااااااام  

 104رخاااة حيازة السااال  الحربي التي تنص عليما المادة  
ل   1952ح يران )يونيو(  18م  قانون  ااادر بتاريا  ثم ععد  

 .1970كانون الثاني )يناير(  19بقانون  در في 

ليرة لعنانية، وهي   300بالنسااااا ة إلى هذا الرسااااام أ ااااا ح 
مقارنة مع الرساام المحدد لحيازة سااال   اايد   ير مرتفعة بال

د على جواز الساااااااافر ) 250)  50ليرة لعنانية( والرساااااااام المحدَّ
م سامة كل لعناني مساافر إلى  ليرة لعنانية ع  سانة( وع  رسا 

 30ليرة لعناااانياااة( وإلى الااادول األخري ) 15الااادول العربياااة )
ص للحاااول على رخاااة  ليرة لعنانية( وع  الرساام المخاااَّ

ليرة لعنانية( وع   150تنقية ع  م ن جم أو إسااااتثمار م ن جم )
ص للحااول على إلامادة ايداا تساجيل براءة   الرسام المخااَّ

 اختراا أو عالمة فارقة الا...
ضاااااع    وال ندري ما هو السااااار في هذا التمساااااك بمادة وع

ررة منذ سا ع عمارة سانة ونعني  في األ ال ألسا اب  ير معَّ 
 بما هذم المرعية لحيازة سال  حربي.

 1958ولقاااد كاااانااا  الحرب األهلياااة التي حااادثااا  عاااام 
مناسااااا ة إللغاء هذم المادة أو لتعديلما، ولا  ذلك لم يحدث  
وبقي  المادة على حالما إلى أن كان التعديل الذي  اااااااادر 

 فروض.م قيًا عليما مكت يًا ب يادة الرسم الم 1970عام 
هنا نتسااااااءل: أليسااااا  الحرب الداسرة في لعنان منذ أربع  
ل   ساااااانوات أفضاااااال المناساااااا ات لاي تعلغى هذم المادة أو ت عدَّ
حيث يااااااااا ح الرساااااااام المفروض على حيازة سااااااااال  حربي  

 مرتفعة جدًا؟
وهناالك سااااااااااااااغال متعلق بماذم الماادة: لو أن الدولة كانا   

ل رساااااا   اآلن مع م حيازة السااااااال  الحربي الموجود سااااااتحعااااااا  
ل مااًا -اللعنااانيي  لااااناا  حلاا   -نااه بيااديمم م  دون إجااازةإع 

مماااااااكلة العج ، ولاان  عمَّرت لعنان ولاان  خاااااااااااااااا   
 معلغاع كعيرًا لإلحتيا .

وحول المادة أيضاااااااااًا هنالك تسااااااااااؤل: هل بعد كل الذي 
جري للعناان والللعناانيي  ال ت ال هناالاك ماادة في قاانون تحلا  ل 

. وبكثير م  الت اهي ينعماااااااار تعديل  حيازة السااااااااال  الحربي.
لمذم المادة يقضااي برفع رساامما بضااع ليرات؟ إن ذلك ألمر 

 محي  ر.
إلى التعديالت وال يادات التي حدث  بالنساااااا ة  إسااااااتنادًا و 

  م  الساااااال  نالحظ أن الفرق بي     النوعي  إلى إقتناء هذي  
م  م إقتناء الساااال  إرسااا  قتناء الساااال  الذي يقتل إنساااانًا ورسااا 

 ليرة فقط. 50لذي يقتل عافورًا هو ا
ي قى أيضاااااًا ساااااغال: يحدث بي  الحي  واآلخر أن تاون 
هنالك مطا ل ة بجمع الساااااال  م  أيدي الناس. كيف سااااايتم  

 قتناء السال  الحربي.إذلك وهنالك مادة في القانون تحلل 
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 ة! مستغرت قرار 
في خالل سااااانتي  م  الحركة الساااااياساااااية العربية المرنة  
توضح  معالم معادلة جيدة ما كان ألحد أن يتوقع حدوثما 

 بمذم السرعة وبمذا المكل.
 وهذم المعادلة م  إلقي :

يخص الادول العربياة. ف عادماا كاانا  الادول التي  -اولل
بية  تقول بدولة فلساااطينية قليلة جدًا أ ااا ح  كل الدول العر 

 تقول بمذم الدولة.
يخص العاالم الخاارجي. ف عادماا كاانا  دول هاذا  -الثةاني

العاالم ال تعقر باأن يكون للفلسااااااااااااااطينيي  دولاة وأن تغخاذ في 
اإلعت اار حقوقمم الممااااااااااااااروعاة، بااتا  الادول التي تعقر بماذم  
الحقيقاة تمااااااااااااااكا  ل األكثرياة. وباات موقف الادول التي ال تعقر  

بًا.بمذم الحقيقة ضءيفًا جدًا وم  ستغر 
وفي معرض اإلساتغراب يمك  القول إن موقف العرلمان 
المولنادي قعال أياام كاان يادعو إلى الادهمااااااااااااااة. فمو بادل أن 
يضاااغط على حكومته لاي تفعل ما فعلت ه بعض الحكومات 
دم عليااه حكومااات أخري، وافق على  األوروبيااة ومااا سااااااااااااااتقاا 

ات المقاطعة العربية للماااركات التي إجراءقانون جديد ضاااد 
تعامل مع إساااااااااااااراسيل يحظر على الماااااااااااااركات الخضاااااااااااااوا ت

إلجراءات المقااااااطعاااااة. وهاااااذا القرار م  جااااااناااااة العرلماااااان 
مه بأنه خطوة تاتيكية تساااااعق خطوات  المولندي قد يمك  فم  

الحقاة إلااااااااااااااعيماة باالخطوات التي أقادما  عليماا بعض الادول 
م عليما مسااااااااااااااتقعاًل دول  األوروبية وبالخطوات التي سااااااااااااااتقد 

ًا.  إساااااااتراتيجيمه إذا كان موقفًا  عة فم  أخري. لا  م  الاااااااا 
ولو سااااااالَّمنا بأنه كذلك وبأنه يساااااااتمد  إبالغ إساااااااراسيل بأن 
هولندا معما في هذم المرحلة التي تممد  حوة عالمية إزاء 
القضاية الفلساطينية، فإنه ل  يفيد في إلايء، فضااًل ع  أنه 
سايععق  د العالقات بي  الدول العربية وهولندا، وسايفرض على 

الدول التعامل مع هولندا باألساااااااااااالوب الذي تعامل  به  هذم
مع كندا قع ل فترة والذي حقق  رضااااااااه حيث أن كندا أنم   

 قرارًا سعق أن إتخذت ه ويقضي بنقل سفارتما إلى القدس.
إن القرار الاااذي إتخاااذم العرلماااان المولنااادي هو بمثااااباااة 

ات للحرب في زم  السااعي الدولي م  أجل الساالم، إسااتعداد
ل ذلك فمو قرار مسااااااااااااتغر ب ويمااااااااااااك  ل مادة لجدول وم  أج

أعمال وزراء الخارجية العرب الذي  سااااااااااااايتولون تحضاااااااااااااير  
الموضااااااوعات التي سااااااي حثما الملوك والرؤساااااااء العرب في 

 قمتمم المقعلة.
و ااااااااحيح أن هذا الموقف م  جانة العرلمان المولندي 
ال يعقلق، لانه ي عة في وق  يتام  المساااااتماااااار كرايساااااكي  

الادول سااااااااااااااتعتر  قري اًا باأن منظماة التحرير هي  باأن جميع
الممثل الماااااااارعي والوحيد للمااااااااعة الفلسااااااااطيني، وفي وق  
ينسااااااااااااااة فياه إلى وزير خاارجياة بلجيكاا قولاه إن المااااااااااااااعاة 
الفلسااطيني حقيقة أساااسااية وحقوقه الوطنية مسااألة مساالَّم بما  
وم  التمور إ فاالماا أو اإلإلااااااااااااااارة إليماا بء اارات ذات طاابع  

في وقا  يقول فياه رسيس وزراء كنادا إناه إنسااااااااااااااااني فقط، و 
ألغى قرارم بنقل سااااااااافارة بالدم إلى القدس ألنه يود تماااااااااجيع  
خطوات التساااااااااااااوية، وفي وق  تساااااااااااااتعد دول أوروبية كثيرة  

 موقف ايجابي إزاء المعة الفلسطيني. تخاذإل
لعل وعساااااااااى يكون قرار العرلمان المولندي مجرد خطوة  

ها في اطار إتخاذتاتيكية تسااااااااااااااعق خطوة ايجابية ال بد م  
إعترا  دولي إلامل بحقوق المعة الفلسطيني. اما إذا كان 
 ير ذلاك فماذا معناام أن هناالاك معركاة عربياة مع هولنادا... 
ول  تاسااااة هولندا. ويمكنما التأكد م  ذلك باإلطالا على 

 ا حدث عندما حاول  القف  فوق واقع جديد.م
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 نالفرق ب ن إحتفال ْ 
عناادمااا نري كيف احتفلاا  الج اسر باااليوبياال الفضااااااااااااااي  
لثورتما وكيف احتفل  ماااار قعل أساااابيع بالذكري الساااابعة 

 حقاسق.والعمري  لثورتما تتضح لنا ثالث 
: تتعلق باااأل اااااااااااااااالااة الثوريااة. فااالرسيس  الحقيقةة اوللى

المااااااااااااااااذلي ب  جادياد إحتفال باذكري ثورة ينتمي إليماا وكاان 
فخورًا بادعوة كثيري  إلى ممااااااااااااااااركتااه في هاذم الاذكري. في 

يوليو  23حي  أن الرسيس أنور الساااادات يضااايق ذرعًا بثورة 
لثورة  ويعع  ر ع  ضااايقه بماااتى الوسااااسل. ربما ألنه في تلك ا

 كان داسمًا رجل دولة وليس رجل ثورة.
يوليو    23وأحيانًا يتااااااااااار  الرسيس السااااااااااادات مع ثورة 

تااااااااااااااارُّ  المنتقم والمااازيء خااالطااًا بااذلااك بي  الثورة وبي  
أساااااااااااااالوب تعااما ل باه معاه قااساد تلاك الثورة وبعض المحيطي  
به. وهو أحيانًا ينية عنه ناس ه الساااايد حسااااني م ارك إللقاء 

  فيااه  ، أحيااانااًا يقرأ هو الخطاااب الااذي يرك   خطاااب الااذكري 
على التجريح باالثورة. وهو في معظم األحياان يحرص على 

 23أالَّ يماااااااااااااااركاه أحاد في هاذم الاذكري كماا لو أن قااساد ثورة 
يوليو كان ذلك اإلب  العاق داخل األساااااااااارة وليس م  الممم 

 الت اهي به بعد موته.
فالرسيس    : تتعلق بالماااااعور الماااااخااااااي.الحقيقة الثانية
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قر ويعتر  بأن ثورة الج اسر هي المممة الماذلي ب  جديد يع 
وهي التراث وهي المجد العظيم للعالد. وهو في ذلك إلاااااااأنه  

وإلاأن كل القيادات الثورية النقية. وهو  بومدي  إلاأن هواري 
في ذلك أيضاًا يماعر أن إلاخااه يذوب في الثورة. وهوعلى 
هذا األسااااس أتى رسيساااًا للعالد وليس على أسااااس الاااادفة 

 أنه دستوريًا ناسة لرسيس الجممورية.
أما الرسيس أنور الساااااادات فإنه يعتعر أن إلاااااخااااااه هو 

نفسااااما.  األساااااس، بل إنه يري أن إلااااخاااااه أهم م  مااااار 
وفي إطار هذم المماااااااااااااااعر ال تعود الثورة مممة، مع األخذ 
في اإلعت ااار أنااه على ر م كاال هااذا التجريح وهااذا التمثياال 

يوليو سااااااااتظل الثورة المااااااااارية أهم  23بمااااااااخص قاسد ثورة 
األحداث العربية في التاريا العربي المعا ااااااااااار، ول  يلغي  

 أهميتما أن هنالك الاثير م  العقوق بما.
ق إلاااااااعور الرسيس المااااااااذلي ب  جديد بأن الثورة  ل  وم  منط 

هي األهم وهي األساااااااااس وهي كل إلاااااااايء، بدا حرياااااااااًا في  
اليوبيل الفضاي على أن يعتعر هذا التاريم الذي يحظى به هو  
أناه يقود تلاك الثورة العظيماة. أماا الرسيس السااااااااااااااادات فاإناه م   

ق إلاااعورم بأنه هو األهم وأن إلاااخااااه هو األسااااس يعدو  منطل  
  على إزالة معالم الثورة. حريااً 

: ألن الثورة الج اسريااة هي ثورة الرسيس  الحقيقةة الثةالثةة
وثورة كل  بومدي  المااااااااااذلي ب  جديد مثلما هي ثورة هواري 

م  إلاارك وناضال وإساتمامد، فإنه م  الااعة على فرد أن 
يسااااااااااااااااوم عليمااا، وأن يوافق على اإلسااااااااااااااتماااناة بمااا والقعول 

لماا في المنطقاة، كماا حادث  بتمااااااااااااااويمماا وإزالاة الماالاة التي
 بالنس ة إلى الرسيس أنور السادات الذي فعل العكس.

فمو في جلساااااااااااات مقاي ضاااااااااااة طعل ة منه أن يلغي الثورة  
ويماااوم معالمما وانجازاتما فلم يتردد وبدأ يااااور الثورة على 
أنما أساااااالية قمر، ويااااااو  ر إنجازاتما على  اااااعيد الحلول 

 الناس. اإلإلتراكية على أنما حلول تفقير
وفي جلسااااااات مقاي ضااااااة مماثلة بدأ يحرص على إظمار  
الثورة بأنما التحجر وعدم الواقءية وذلك ألنما مع القضااااااااااية 

 الفلسطينية وألنما تعمل م  أجل الوحدة.
هاذا األمر مرت ط بحقيقاة اإلنتمااء الثوري. وال نعتقاد أن 
أطرا   ااااافقات المقاي ضاااااة وضاااااعوا وزنًا للرسيس الساااااادات 

اوب، وبسارعة، مع العروض التي قدَّموا وحاالوا منذ أن تج
عليما وتركوم وحدم في تمجماته وفي تمااويه حقاسق متااالة  

 بالثورة المارية.
ي قى أن نظرة العااالم إلى الرسيس المااااااااااااااااذلي ب  جااديااد  
كان  نظرة تقدير واحترام وهو يحتفل باليوبيل الفضي للثورة  

السااااااااااااااادات  الج اسرياة. ولم تا  كاذلاك عنادماا إحتفال الرسيس

 بذكري الثورة المارية.
ي قى أيضااااًا أن مماااااكل العلد وهموم الناس ليساااا  سااااع ًا  
لاي يماااااااااوم الحاكم مرحلة مضااااااااايئة م  تاريخه. فممااااااااااكل 
الج اسر أكثر تعقيدًا م  مماااكل مااار. والفرق بي  الرسيس  
الماااااذلي ب  جديد والرسيس أنور السااااادات أن األول يسااااتمد  

ك يمااااااااااااااعر باااإلعت از وبااالقوة  قوتااه م  تراثااه، وم  أجاال ذلاا 
ويحظى على تقاااااادير اآلخري  لااااااه، في حي  أن الثاااااااني 

 يفترض أن قوته في نم ش تراثه.
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 هل ُ سقط الخم  ي لاىة اومد؟ 
الرهاس   اد  اااااااافة حل ألزمةجييل إلجمع كل ساااااااااعة تأ

ار فى طمران ماا رجلمم لياال نأو  ممييااادأميركااان المربوطااة األ
أو  لمااا، ال حاال  ي األزمااة م  مرحلااة الورطااة الت ذمهاا تقترب 

د األزمة ولعل تعقُّ   ٠الاثير م  التنازالت  إلىحتاج يحلما   أن
ع دول م أزاء مماااكل تنماا إعتادوا،  ميركيي  إ ن األأع    ناتة

 طلعواي نأ، األوسااااااااااااااط ودول العاالم الثاالاث عمومااً  الماااااااااااااارق 
تناازل،   أيدموا هم قا ي نأم الادول م  دون هاذازالت م  نا الت

مر حاال أل فجااأة ماا الاادول التنااازالت يساااااااااااااا  دم هااذمقاا وعناادمااا ت
   .دهايدرجة تعق بلغ ممما  المماكل

مام اإل  أنوا رضااااا تإف نممأ ية اآلن هيسااااا يومماااااكلتمم الرس
 -ن كل ممارساااااااااااته تمااااااااااير أمع  تنازلين  أمك  ي ينيالخم

 إلى - م  المنفى ة عاسداً نيطا  قم  على ال يف ن تربعأومنذ 
 .لتنازع  يأل مستعداً  يعدوساوم وال يال  أنه

المنطقة   يحلفاسمم ف ن كلأ يف تام  ممااكلتممن أكما  
  ن تفعلأ تسااتطيعسااراسيل إال   إلاايئًا. أن يفعلوا سااتطيعون يال 

الحلفاء  ، واليئاً إلاااااااااا  تفعلن أ تسااااااااااتطيعوال مااااااااااار  ،ئاً يإلاااااااااا 
 وهم اآلن مسااتعدون  إلاايئًا، فعلواين  أدورهم قم يالتقليديون ف

  م   هي ة  مي إليرانيف اقالمو  يحداث ثغرة فإ عيلساااااا  يف- 
ل  الحاااد بلا  األمر ثير، قااادموا الاين أ - مينيماااام الخاإل

  .ة سملةيعمل يسالثغرة ل حداثأ فيهات بالذي 
  -وضااااعًا بتعقيدات الوضااااع األميركيولم يماااامد التاريا 

اإليراني، حتى يمك  اإلساااتئناس باألسااالوب الذي إعتمد في 
التعامل مع هذا الوضاااااااااااع، أو اإلساااااااااااتعانة بالساااااااااااحر الذي 

ل إيجاد الحلول.  إستعخدم م  أج 
لقاااااد حااااادث أن ت اااااادلااااا  الوالياااااات المتحااااادة واإلتحااااااد 
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الساااااااااااوفياتي جواسااااااااااايس لا  إيجاد حل لمغالء تم في إطار 
 لة حفظ  لال دولة هيعتما.معاد

أما بالنساااااا ة لما هو حا اااااال بي  أميركا وإيران فإن كل 
الحلول الممكنة تعني أن أميركا سااااااااااااتدفع م  هيعتما الاثير 

 إزاء أي حل تعتمدم.
إذا سااااااااالم  الماااااااااام إلى إيران ساااااااااتفقد هيعتما م  جمة،  
وساااااتجعل م  الااااااعة على حاكم في العالم أن يساااااير في 

 خطما.
الماااااااااااااام فمعنى ذلك أن رعاياها الرهاس   وإذا لم تسااااااااااااالم

ساااااااااااااايكونون في خطر وهو أمر ال يمك  أن يتحملااه الرأي 
العام األميركي، فضاااااااًل ع  أن العالقات مع إيران ساااااات قى  
متوترة، وقد يساااااااااااتت ع ذلك قط ع النفط اإليراني ع  الواليات 

 المتحدة.
وإذا أعلن  الواليات المتحدة أن الماااااااااااااام توفي فجأة فإن 

ل  تااااااااااادق أنه قضااااااااااى متأثرًا بمرضااااااااااه وإنما جرت  إيران 
تاااافيته، وهذا ل  يحل إلااايئًا م  األإلاااكال. إضاااافة إلى أن 
الوالياات المتحادة سااااااااااااااتظال في أعي  اإليرانيي  تخفي وثااسق  

 وتتحفظ على ثروات كان  للمام.
وقد يحدث أن يتوفى الماااااااام بماااااااكل طعيعي، لا  وفاته 

، وليس م  ل  تحل إلاااااااايئًا ألن الماااااااارخ في العالقات حدث
 السمل إيجاد عالج له.

وإذا ساااااااااالم  الواليات المتحدة المااااااااااام إلى الرسيس أنور 
السااااادات فإن الممااااكلة سااااتاون أكثر تعقيدًا ألن معنى ذلك 
هو تحدي الثورة اإليرانية. ومعنام أيضاااااااااااًا أن عدم التجاوب 
مع ما تريدم، فضاااًل ع  أن حجة عدم قدرة المااام الاااحية 

 اسيًا.على السفر ستسقط تلق
وإذا إختاارت الوالياات المتحادة التماااااااااااااادد وقررت التادخال 
عساااكريًا إلنقاذ الرهاس  فإنما ساااتغرق على األرجح في بحر  
الثورة اإلسااااااااااااااالمياة الاذي ال قرار لاه، فضاااااااااااااااًل ع  أن ذلك 
ساااايجعل القنعلة الموقوتة في منطقة الماااارق األوسااااط تنفجر  

 وتاية إلظاياها األميركان قع ل  يرهم.
إن جميع رعايا أميركا في كل دولة إساااالمية  وإلى ذلك، 

 سيا حون هدفًا لجيوب خمينية  ير منظورة.
وإذا تعثر المسااعى الفلسااطيني لإلفراج ع  الرهاس  فإن ذلك  
يساااااااااااااقط اإلعتقااد باأن ماا يحادث يادخال في نطااق ساااااااااااااينااريو تم  

 االتفاق عليه قعل أن يعدأ عرضه على الرأي العام العالمي. 
عى الفلساطيني معنام أن الثورة الفلساطينية  كما أن تعثُّر المسا 

 لما في قلة الخميني حي    متواضع وليس القلة كله.  
م   وحتى إذا نجح المساااااااااااااعى الفلساااااااااااااطيني مقاابال إعترا  

بمنظمة التحرير الفلسااااااااااطينية وبدء حوار معما   الواليات المتحدة 

يقود إلى تحقيق الادولاة الفلساااااااااااااطينياة فاإن ذلاك ل  يكون بااألمر 
، ضااااااااااااامنيااًا، م  معظم األنظمااة العربيااة التي ل  تاون  المقعول 

مرتاحة إلى أن ما قدمته للقضاااااية الفلساااااطينية في ربع قرن جاء  
 الخميني وقطفه في لحظات. 

د في  ولو أن الخميني ينا اة العداء الواليات المتحدة ويوط   
ل على األميركان  الوق  نفساااه عالقاته باإلتحاد الساااوفياتي لسااامَّ 

م النفوذ وحلوا  التفااوض مع السااااااااااااا  وفياات في إطاار لء اة تقااساااااااااااااع
المماااااااااااااكلاة باالتي هي أحسااااااااااااا ، لا  الخميني أقفال ال ااب أماام  

بإساااااااااتثناء العداء   - الساااااااااوفيات وهو ل  ينا اااااااااعمم العداء ألنمم 
لم يفعلوا ما فعله األميركان   - اإليديولوجي م  جان ه لماركسيتمم 

ا م المام.   بإيران طول حع
معااه الواليااات المتحاادة في   ولو أن في إيران نظااامااًا تاادخاال 

ل ماااالح لربما كان ساامل األمر، لا  في إيران  حوار وفي ت ادع 
موجاة ال قادرة للوالياات المتحادة على مواجمتماا قعال أن تاااااااااااااال  

 هذم الموجة إلى الماطئ وتستقر. 
ولو أن عالقااة الثوريي  بااالثورة اإليرانيااة كاااناا  جياادة ألمك   

كة، لا  العالقة ع  طريق هغالء الو ااااااول إلى قواساااااام ممااااااتر  
ة، وال يعني عدم إنفجارها أنما بخير.   على إليء م  الحد 

ولو أن إليران مااالح في الواليات المتحدة أمك  اإلفتراض  
بأن ساال  المااالح يمك  أن يحقق الغرض. وهنا تعدو اإلإلاارة  
ضاااارورية إلى أن إدارة الرسيس كارتر بعدما بحث  ع  ماااااالح  

خاللماا ولم تجادهاا، إتجما  إلى  إيران في أميركاا لتضاااااااااااااغط م   
فر ض إجراءات على طالب ومواطني  إيرانيي  ينااااه  عاااددهم 
الخمسي  ألفًا. وال بد أن الرأي العام األميركي إلعر بألم ال مثيل 
له وهو يري رسيسااه يسااتنجد بإدارة الجوازات والمجرة لحل ممااكلة 

 تتجاوز بكثير الاواريا السوفياتية التي نعاع  في كوبا. 
 قى أن اإلدارة األميركية تساااجل للمرة الثانية خطأ جسااايمًا  وي 

إسااااااتمان   رات. المرة األعولى كان  عندما في الحسااااااابات والتقدي 
بااالثورة اإلساااااااااااااالميااة وإعتعرت أن األمر يمك  حلااه ع  طريق  

 إلاهنور بختيار، ثم فاجأها اإلمام الخميني كاألعاار. 
يع أن تساتقعل  والمرة الثانية كان  عندما إفترضا  أنما تساتط 

المام المريض وتستضيفه ول  يكون في وسع الخميني أن يفعل 
 إليئًا. 

... ولا  الخميني فعاال. ويعاادو كمااا لو أنااه يعساااااااااااااقط لء ااة 
 األمم. وحتى إإلعار  خر ما زال هو سيد الموقف والقرار. 
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  بد ال ا ر لالخم  ي:  
 المواجهة المتشابهة

سااتااا ح   تون  تسااي  كان يااادق أن الاااي  بعد ماو م  
  فة للواليات المتحدة؟يإل ه حل
بعد ربع   ن تاااااا حأ  كان ياااااادق أن ماااااار يمك  وم  

المنطقة، دولة  ية فيميركاأل قرن م  المجابمة للسااااااااااياسااااااااااة
 اسااااات التي تعترض علىيلال الدول والساااا  تنا ااااة العداء

 سة؟السيا ذمه
التي علقا   ،إيرانأة جا ن تتحول فأق   كاان ياااااااااااااااد   وم  

تتولى بالنيابة   يحتما، لاوساااالَّ   عليما الواليات المتحدة األمل
 دولة إلىميركية في المنطقة، السااااااااياسااااااااات األ عنما حماية

  إليما يومياً  ميركا وتوجهأة المااااااااراسااااااااة ضااااااااد بالغ باً تقود حر 
  العي  األبيض؟ ا حكاممضربات لم يعتد علي

تون  ما كان  قعل سااااااااااعات م  وفاة ماوتساااااااااي إن أحداً 
  لفاسه نمراً حنظر  يساااتاااا ح ف لياااادق أن الواليات المتحدة

 ذهانأا ذلك في  ر  م  ورق، كما زع   يكون هراً  نأيخيف بدل  

ل قع   أحداً   تون ، وإن يماوتسااااااااااا  يمئة مليون  اااااااااااين عالسااااااااااا 
ن أااااااادق يما كان ل ال ععد النا اااااارساااااااعات م  وفاة جم

، وإن يالفلك األميرك ييدور ف تنتمي مااااار م  بعدم جرماً 
ان  ق ما كان ليااااااااااااااد    يتنتاااااااااااااار ثورة الخمين نأل قع أحداً 

 إلى خري دولة توجه الضااااااااربات ضااااااااربة تلو األع  إيران تنتمي
نفساااااااااامم  أاألبيض  ي عميركية ويجد حكام الالسااااااااااياسااااااااااة األ

ميركا م  الحاسم إزاء ما يحدث أل رارقتخاذ الإعاج ي  ع  
 إيران... جانة
كان  هنالك  ميركاأعلى  هوعندما بدأ عند النا اار حرب 

كاااااناااا  في بعض جوانعمااااا  ذم الحرب ألنماااااهاااا  يثغرات ف
ن يخطط ععاد أيااتي م  دون فالسااااااااااااااو  تحاادلمااااااااااااااالحاة اإل

الحرب  نور السااااداتأوعندما خاض الرسيس   .لذلك النا ااار
ع  ساااااااااابق تخطيط   نما كان إف يتحاد الساااااااااوفياتضاااااااااد اإل
 .ميركاألمالحة 

ضاااد الواليات   أما الحرب التي يخوضاااما الخميني اآلن 
ألن العالقااات التي بي   ثغراتال ة م ياا نمااا خااالإالمتحاادة فاا 

م   كثيراً  ليسااااا  أفضااااال يتحاد الساااااوفياتية واإليراناإل الثورة
 ين الساااوفيات فأو اااحيح  . ميركيةاأل –ية يرانالعالقات اإل

 ، إال  إيرانن تنتااااااااااااااار في أيريادون ألميركاا  اياة األمر النما 
أن تساااتمر   يلماااوكة الخمين يدون الوق  نفساااه ال ير  في نممأ

الراهنااة م  هااذم الحرب أن  تاادمي وأن معنى فوزم بااالجولااة
 ه سااااااتااااااا ح مسااااااموعة أكثر ومفاهيمهتوكلم نفوذم ساااااايمتد

  ٠ماجمتمواعليمم  اعةي مورأ يسالمية ستسود وهاإل
ة غهو الاااااااي ن الوفاق أترضااااااوا إفن السااااااوفيات أومثلما 

م بوضاااااع ملم يماااااغلوا أنفسااااا  ل ذلكالنماسية للتعايش وم  أج  
ل الوضاااااع ثتساااااتجد م  اوضااااااأيلة لمواجمة  دب ساااااتراتيجياتإ

ا في مل نفساااااااااا غتماااااااااا  فإن الدول العربية لم ،إيرانالراه  في 
الوضااع نفسااه، ربما ألنما على  جية تواجد بمايسااتراتإوضااع 

التي  رهان حول الفترة فيإلاامر إلااغل  نفسااما أ مدي بضااعة
ن هذم  أفترض إ  وهنالك م   مااااااما ثورة الخمينيتءين أيمك  

 فاإن يجتمااعني واإليإطاار المفموم الاد يف الثورة ماا داما 

دام هنالك بي    جراءات، وإنه مااإلبم  السااااااااااااامل مواجمتما 
معاااهاادة عسااااااااااااااكريااة لم تنممااا ثورة   والواليااات المتحاادة إيران

كثيرة،   ن المااااااااااااااعماات على هاذم الثورةأفمعنى ذلاك  يالخمين
ي بمعنى  خر إن أنه ال ضاااااااااارورة للمخاو ،  أومعنى ذلك  

 -ياة يرانن تااااااااااااااال التطورات اإلأ ول العربياة لم تفترضدالا 
 مماااااااااااااااااار  داسرة الحرب الوطنيااااة، ولانمااااا إلىميركيااااة األ

لوال  المااااااااام، إذ و اااااااال  بسااااااااة  نما أ و اااااااال ، وليس ممماً 
قرن لما كان لمذم  الترساااااااااااا ات التي تواجدت على مدي ربع

الحد   إلىن تااااااااااااااال أميركا أو  إيران الحرب الداسرة اآلن بي 
  إليه. الذي و ل 

والمتمثلاة بماذم  نياةيطوة الخمخفتراض أن الوقاد يجوز اإل
مام ميركية اإلالساااااااااياساااااااااة األ يخوضاااااااااما ضاااااااااد يالحرب الت

 نية بنس ة مايالحل المعقول للمسألة الفلسط  بعدتأ يالخمين

ح مع ل  بااااااااااااااع  نفردإحدثته خطوة الرسيس الساااااااااااااادات عندما أ
ن أالمنفرد كان م  الممك    سااااااااااااراسيل، فقعل ذلك الااااااااااااالحإ

 إلىوالرد بي  العرب والواليات المتحدة  تاااااااااااال لعنة األخذ

األدنى  الحاد الاذي يمك  م  خاللاه الحاااااااااااااااول على الحاد
الخطوة الخمينية كان    لوقع   .نيةيالفلساااااط المعقول للمساااااألة  

م   تربقنية بدعم عربي كعير بدأت تيالفلسااااط  اساااايةمالديعلو 
طف  أ اااوات الحرب  أما اآلن فقد  .مماااار  الحل المعقول

ولم يعاااد  ااااااااااااااوت الاااديعلومااااسااااااااااااااياااة  ةيااا ميركاأل -ياااة يراناإل
 بأنه كان  ماً ل  ر، ع  مكما كان قعل إلاااااا  مسااااااموعاً  الفلسااااااطينية

الثورة  عطىأ ني ين الخمأساااااااااااااايعااادو الاااااااااااااااوت األعلى لو 
ميركية في طمران،  الساااافارة األ نقاذ رهاس إالفلسااااطينية ورقة 

 بحاااادوث فراج ع  الرهاااااس  مرت طاااااً يكون اإل نأو طلااااة أ

ة، لا  ذلك لم يتغيير في الموقف إزاء القضاااااااااية الفلساااااااااطين
لثورة الفلسااااطينية هذم  ساااايعطي ا يذا كان الخمينإ  ال  إحدث ي
وقد  سااااااااترجاا المااااااااامإالنماية ورقة   إلىلعة ين  أ عدبورقة ال

ظرو  العااادوان  سااااااااااااااتمرارإيتاااذكر بااا  ينيماااام الخميكون اإل
ة ين القضاااااية الوطنأويري  1956الثالثي على ماااااار عام 

 ط والتأثير م  جانةغفي تحجيم الضااااااااااا  للمسااااااااااالمي  تاون 
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ن أ إلىيتطلع  قاااد يكون  اناااهبااال  .الوالياااات المتحااادة عليمم
ان و عاااد عااادبحااادث لعريطاااانياااا  للوالياااات المتحااادة ماااايحااادث 
ولم تعاد  عاد ذلاك العادوان بلم تعاد عظمى أنماا حياث  1956

ن كااااال أيري أمعراطورياااااة وتماااااالاااااا  باااااالتااااادرج وقاااااد يكون 
منطقة   يالمساااااااااالمون ف يواجمما يوضاااااااااااا الاااااااااااء ة التاأل

المااااعور بالقوة وبالعظمة م  جانة  ععما الماااارق األوسااااط ساااا 
ريد  قيادات تنالك هليس  أنهع   الً المتحدة، فضااااااااااا   اتيالوال

ل القضااااااااااية أج   سااااااااااتمااااااااااماد الحرب م تى اإلحن تخوض أ
 نااااااه ال حلول علىأوقااااااد يكون الخميني يري  .الوطنيااااااة

للواليات المتحدة   ذا حدثإ  الَّ إضااااااايا المساااااالمي   قطالق لاإل
م   وقاااد ال يكون خااااسفااااً  1956 ماااا حااادث لعريطاااانياااا عاااام

 وةقبالقوة إذا ضااااااااعف  ال يالسااااااااوفياتتحاد اإل نفرادإمسااااااااألة 

قوياااء ألن أ ميركيااة، فااالسااااااااااااااوفيااات قااد يكونون في نظرماأل
ميركية تاااااااااااااا ح  هت ت القوة األإ   ذاإوية، و قالواليات المتحدة 

جتماعية  إ ر ذات تأثير ألن هنالك قضايايالسوفياتية   القوة
ن أوقد يقال  قابلة للتفجر تحاد السااوفياتياسااية داخل اإليوساا 
عظمى وتاااااادي ألميركا،  ال نياهي ة بريطا ا ااااار ه َّ الن ععد

فمااال إن ذلاااك  اً بعاااد ذلاااك الثم  كعير  عااا ولا  مااااااااااااااار دف
  ؟إيرانمع  تارريس

السااااااغال إنما  جابة المقنعة  ااااااء ة على هذاقد تاون اإل
 تم  خالل المالحظااااااا س مالمح جوابم  الممك  تلمُّ 

  :التالية
 ااحة دعوة   ن ععد النا ار كانإ - المالحظة اوللى

دعوة دينية، والمااااعور الديني   ينما الخميني  اااااحةبقومية 
 ي.المعور القوم قوي م أ

معااركاه   ن ععاد الناا اااااااااااااار خااضإ - ة الثةانيةةظة المالح
وحماسااااااااة للتضااااااااحية على ًا ندفاعإي عام خارجي يتفوق أبر 

 يبرأ معركتااه يقود إنااه، أمااا الخميني فاا يالااداخل الرأي العااام
قاعدته المااااااااااااااععية م    نأما فيه  وأهم جداً  ي قو  يام داخلع

سااااااااتمااااااااارة والتنفيذ  اإل ي  فيالممااااااااارك ن بعضأالماااااااا اب، و 
في  ة وعاإلاااااااااااااوا سااااااااااااانوات طويلةيركيمامعات األجال خريجو

 .ميركاأ يوالضعف ف الواليات المتحدة وخعروا نقا  القوة
  ينيإلاأن الخم : ان ععد النا ار إلاأنهلمالحظة الثالثةا 

المواجمة، ولا  ععد النا اااااااااار كان  إلى  يسااااااااااتدرج اآلخر إ
 كما يلة فيه الحماسااااااة على التأنقتت يالساااااا  الذ ي نذاك ف

ًا  القرار تختلف كليا عيعاة وط  ي.الحاال باالنساااااااااااااا اة للخمين هي
والثالثي  م  العمر وضااااااااااااااابط، وبي   ةيا قااساد في الثماان بي 

 .دي الثماني  ورجل  يقاسد ف
ي  اآلخر  ساااااااااااتدراج ععد النا ااااااااااارإ - المالحظة الرابعة

ب  التفاير ال اط  ضااااار   ساااااتمد  فيإأميم قناة الساااااويس( ت)

 ستدراجإوالفرنسي في العالم العربي، و  ستعمار العريطانياإل

 التذكير ال اط  ه    الخميني الواليات المتحدة يسااااااتمد  في
الخطأ  يولقد وقع  بريطانيا ف امهيعتما وإضاااااااااعا  إلاااااااااوكت

ة.  طوريكأمعرا  عتدت وبدأت تسير على طريق التفت إ   عندما
 .وضع مماثل إلىه  خطأ ترتا وقد يقود الواليات المتحدة
طة يمك   يسااااا ب م  خالل مقارنة - المالحظة الخامسةةةةة

الل حكماه فعلاه الماااااااااااااااام خ ن ماا فعلاه الملاك فااروق أالقول 
محمد رضاااااااااا بملوي، وم  هنا إن المواجمة التي خاضاااااااااما 

الوطنية،   رب كان  في إطار القضاااااااايةغععدالنا اااااااار مع ال
 ي،ع الخمينمحدث اآلن  كما  يطار الماخاا ليسا  في اإلو 

الخارج   إلىله قالملك فاروق في يخ  ن ععد النا ااار وضاااع
يحاااكم   ثم حاااكم عماادم بعااد ذلااك ولم اً ياا توديعااه رساااااااااااااام مع

محاكمة الماخص، وتلك   إلاخااه، أما الخميني فياار على
يااااة ألن يرانالموقف العااااام للثورة اإل رة فيغي حااااال ثأفي 

  الوطني. والموقف يبي  الموقف المخا تمازجاً  هنالك
ة السويس،  ناق مم  أ  هععد النا ر المواجمة ألن ضلقد خا

ألناه يرياد م  الوالياات المتحادة   ويخوض الخميني المواجماة
عند ععد   رأس الماام، ولعل طعيعة ساعة المواجمة ن تسالمهأ

ال مثيل له،  عربياً  عاماً  وجدت له رأياً أالنا اااااااااااار هي التي 
 يهي الت ية المواجماة عناد الخمينعا ساااااااااااااا  لك لعال طعيعاةكذ

إن  في حي  اإلسااااااااااااالمي.العام   يال يسااااااااااااتقطة الرأ جعلته
لو أنه أعل   سااااااااااالمياً ًا إعربي كان ساااااااااايحدث زل االً  يالخمين

ط غيحتجر الرهاس  فى ساااعيل الضااا  نهأكثير م  الوضاااو   بو 
 ةضاااااااااااااايااااااا قالمتحااااااادة لتغيير موقفماااااااا م  ال الوالياااااااات على

 .الفلسطينية
النا اااااااااااار معركة  لقد خاض  -المالحظة السةةةةةةةةا سةةةةةةةةة

 إلىمساااتند  ين الخمينأحي   مة وماااار بلد فقير فيجالموا
 ر ااااااااااااااادة المتراكماةاأل إلىو  إيران يوالنفط ف ازغا بحيرات ال

طمئنان  إناااااار ع الذهة الاثير وبقدر ما يماااااكل ذلك  إلىو 
يجوا م  جراء مواجمة الخميني   ي بأنه ل اإليرانللمااااااااااااعة 

قد  قتاااااااااااادية متعددةإن حاااااااااااارات أ  إال  المتحدة،   لوالياتل
 إلىة بالنساا ة بالاااعو  ل المواد الغذاسية مسااألة في  ايةجعت

زم  الحاارات ياد  رغيف الخع   يي، وفيرانالمعة اإل
  ط فام أ لى م  النيح الم كة الذهة وتاااااااااااا عيسااااااااااا  أ لى م 

 .بكثير
ات يالوالمع  ن يكررأ دد  يف إفترضنانح   ذإ وتاراراً 
 نالعظمى فاإ نياااطا بري د الناا اااااااااااااار مععا ع عالماا فالمتحادة 

را والعض ذلوي األ بكثيرتتجاوز  ن المساااااااااااااألةأمعنى ذلك  
مع  ماا بادأناام في باداياة هاذا الاالم إلىعود نو  .النواجاذ على

 :ضافة بسيطة هيإ
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ا مبكل قوت ن الواليات المتحدةأ  كان يااااااااااااااادق وم  ... 
الخميني      ية هساااااااااامي  إالثمانها إلاااااااااايا في  َّ متما هظ وع

يح عويقضااااااااي وقته في الاااااااااالة والتساااااااا  على بطانيةيجلس 
وال  ال يتساااااااهل ٠عل السااااااحر على مريديهف همتللا  .والتأمل

منى لو ترام ويح ن الموساااااااااااااايقىأيري  ٠يتناازل وال يساااااااااااااااوم
وبي   مجدار الااااااي  بي  بالد مثل ن يعني جداراً أيساااااتطيع 

 مااةأن  كنتم خير أالناااس إلى جااذورهم على  الغرب، يعيااد

ن تاون أيجة  خرج  للناس  ليسااااااااااااا  مجرد كلمات وانماأع 
 .يقةقح

 1979نوفمبر )تشرين الثاني(  24 -صحيفة "المستقبل"

     

 القو  الفلسط  ية المتضام ة
 مناااااذ أن بااااادأت الثورة الفلسااااااااااااااطينياااااة عمليااااااتماااااا عاااااام 

كثعر الاالم حول موقف فلساطينيي الداخل. وكنا بي     1965
الحي  واآلخر نساااااااااااااامع كالمًا ال يقاال بغرض النماااااااااااااار م  
مساااااغولي  عرب خال اااااته أنه ما دام فلساااااطينيو الداخل ال 

اإلساااراسيلي، فإن  اإلحتالليقررون العاااايان على سااالطات 
 ست قى مطمئنة إلى حد ما. اإلحتاللسلطات 

ام الماكعة تمث  ل ساالحًا فلساطينيًا   ()ثم جاءت قضاية بساَّ
جديدًا يضاااا  إلى الساااال  العساااكري المتمثل في العمليات 
التي نفذت ما فاااااسل المقاومة والساااال  الساااياساااي الذي تعو  ج 

يومًا بعد  خر  بالساعي الديعلوماساي الفلساطيني والذي يحقق 
 إنجازات بالغة األهمية.

ام الماكعة الغرض المطلوب حيث   ولقد حقق  قضاية بساَّ
أنما ع زت في نفوس فلسااااطينيي الداخل مماااااعر الااااامود 
فضاااااااااااااااًل ع  أنمااا أكاادت أمرًا في منتمى األهميااة وهو أن 
الااااااامود يأتي نتيجة الاااااااعر والمثابرة والتضااااااام . فلو أن 

ام الماااااااكعة لم يااااااااعر وي ثابر لما كان زمالؤم رؤسااااااااء بساااااااَّ
بلديات الضااااافة الغربية وقفوا إلى جان ه. كما أنه لوال وقو  

 رؤساء العلديات إلى جانة زميلمم لما كان له أن يامد.
ام الماااااااااكعة عمَّدت والدة قوة   وإلى ذلك إن قضاااااااااية بساااااااااَّ

 
 ( )  ام المااااااكعة رسيس بلدية   1980يونيو/ح يران  2يوم تعرَّض بسااااااَّ

نابلس والمااااخاااااية الوطنية الفلسااااطينية العروبية )بعثي سااااابق(  
إلى محاولة إ تيال نفَّذها تنظيم  اااااااميوني إرهابي ساااااااري وذلك 
ضااااااااع  في ساااااااايارته أدي إلى بتر ساااااااااقيه. وقد   بإنفجار ععوة وع

العملية إلااارارة إنتفاضاااة في عدد م  بلدات الضااافة  أإلاااعل  هذم 

فلساطينية ساياساية جديدة هي قوة رؤسااء العلديات، وهي قوة 
لمتحدة والرسيس أنور السااااااااااادات كان  حسااااااااااابات الواليات ا

ورسيس وزراء إسااااااراسيل مناحيم بيغ  تقوم على أساااااااس أنما 
القوة التي ساااااتخدم  ااااافقة  كامة ديفيد  ثم أثعت  التطورات  
أن هذم القوة م  الوطنية واإلخالص للقضااااااااية الفلسااااااااطينية  
التي تمث  لما منظمة التحرير بحيث يسااااااتحيل عليما التجاوب 

 م  أميركا ومار وإسراسيل.مع أي إ راءات تأتي 
ام   نجد أنفساااااانا وسااااااط إنعمار ال حدود له بمساااااالاية بسااااااَّ
الماااااكعة القاسمة على الااااااعر والاااااامود وبمسااااالاية زمالسه  
رؤسااء بلديات الضافة الغربية نتمنى لو يحدث في المقاومة 
دالموقف الذي ظمر   د في الموقف إلعيه بتوحُّ الفلسطينية توحُّ

ربية. نقول ذلك على أساااااس   رؤساااااء بلديات الضاااافة الغم
د حقيقي في الموقف، وإنماااا هناااالاااك  أن ليس هناااالاااك توحاااُّ

د في العمل وتناقعض وراء الاواليس.تضامع     وتوحُّ
ام الماااااااااااكعة أن هنالك تعداًل   ولقد أظمرت قضاااااااااااية بساااااااااااَّ
أساسيًا في نظرة الرأي العام العالمي إلى القضية الفلسطينية  

ساااااااااراسيلي ع  قرارات اإل اإلحتاللوعندما تتراجع سااااااااالطات 
إتخاذت ماا في حق رسيس بلادياة ناابلس فألنماا وجادت أن الرأي 

  لمذا األساااااالوب العام العالمي بإسااااااتناارم الاااااااام  والمعل  
إلااااااكَّل أداة ضااااااغط قوي على الساااااالطات اإلسااااااراسيلية يقابله  
تااااااميم م  الماااااكعة على أنه ل  يعيد النظر في الاااااامود 

الضااااااااااافة الغربية  ويدعم هذا الاااااااااااامود كل رسيس بلدية في 
ام المااااااااكعة وتااااااااارَّ  على هذا  المحتلة إعتعر نفسااااااااه بسااااااااَّ

 األساس.
 ما الذي يعنيه ذلك؟

ام المااااااكعة جاءت اخت ارًا هو األول م   إن قضااااااية بسااااااَّ
نوعه للمقاومة المدنية. وهو اخت ار ناجح في كل المقاييس.  
ونجا  هذا اإلخت ار ساااااااااايممد الطريق أمام خطوة في إطار 

نية مطلوب اإلقدام عليما في الماااااااااامر المقعل. المقاومة المد
 1980ينااير /ففي السااااااااااااااادس والعمااااااااااااااري  م  كاانون الثااني

ساااااتحدث محاولة لفتح الحدود بي  ماااااار وفلساااااطي ، وهذا 
مت فق عليه بي  الرسيس السااااااااااااادات ورسيس وزراء إسااااااااااااراسيل  
مناااااحيم بيغ  في إطااااار  اااااااااااااافقااااة  كااااامااااة ديفيااااد . وفي 

سااااااغولون الماااااااريون على   األخيري   حرص الماألسااااااعوعي  
التااأكيااد بااأن هااذم الخطوة سااااااااااااااتتم في موعاادهااا، وأن ت ااادعل 

الغربية. ولم يثنه هذا العمل اإلرهابي ع  موا ااااالة نضااااااله م  
أجل القضااااية الفلسااااطينية طوال خمس ساااانوات في إقامة جعرية 
في من له فرضااااااااااااات ما سااااااااااااالطات اإلحتالل. وم  أقواله  إذا كان 

طيعوا  الااماينة إساتطاعوا بتر أقدامي لانني ل  أسااوم ول  يسات 
 قط ع نضالي . 
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 التمثيل الديعلوماسي سيتم أيضًا في موعدم.
وإذا كاااانااا  قماااة بغاااداد وم  ثم قماااة تونس لم تجعال،  
بقرارات المقاطعة التي إتخُّذت فيمما، الرسيس السااادات يعيد  

طات،  النظر في مغاامرته ويقرر المضااااااااااااااي حتى  خر التور 
فإن في قدرة مقاومة مدنية يقودها رؤساااااااااء بلديات الضاااااااافة 
الغربية و  ة باألساااااااااااالوب الذي إعتمدوم إزاء إعتقال زعيممم  
ام المااااكعة أن يربكوا خطوة التطعيع التي يريدها الرسيس   بسااااَّ
الساااااااااااادات ويغكدوا أن فت ح الحدود يكون بإرادة فلساااااااااااطينية  

 وليس بقرارات نابعة م  التور .
ح رسيس بلدية   ة رإلااااااااااااد الماااااااااااوا الموقف ولقد أوضااااااااااا 

ب ضاااعة اساااطر  نح  في قطاا   ة لنا تحفُّظنا بأن الحدود 
ولساااااااانا  اإلحتاللسااااااااتعفتح بي    ة ومااااااااار بإعت ارنا تح  

ج ءًا م  إسااااااااااااااراسيااال. إنناااا نعتعر هاااذا اإلجراء خطوة  ير 
قانونية، وعلى مار إذا أرادت تطعيع عالقاتما مع إسراسيل  

ودها بعيدًا ع  أرضاااااااااانا. أما م  جمتنا  أن تذهة وتفتح حد
فعندما نملك زمام أمورنا وتاااااا ح لنا دولة مساااااتقلة سااااانقرر  
بأنفسااانا فت ح أو عدم فت ح الحدود مع ماااار أو  يرها وليس 

 ألحد حرية التار  نيابة عنا .
وعندما نالحظ أن هذا الموقف حددم المااوا بعد ساااعات  

ع إسااااراسيل ع  قراراتما وإطالق ساااار  ا  زميله رسيس  م  تراجع
ام الماكعة أفادت وساتفيد   بلدية نابلس يتعي  لنا أن قضاية بساَّ
بعد اليوم كثيرًا. وم  الواضاااااااااح أن الماااااااااوا عندما يقول هذا 

الاالم الاذي قاالاه فاإناه يسااااااااااااااتناد إلى أن القوة الفلسااااااااااااااطينياة 
المتضاااااامنة أي قوة رؤسااااااء بلديات الضااااافة الغربية المحتلة 

دم فت ح الحدود بي  مااار سااتساااند موقفه، وعندها ساايعدو ع
 وإسراسيل ع  طريق   ة أفضل بكثير م  فتحما.

ام المااااااااكعة وتضااااااااامع  زمالسه   وتارارًا، إن  اااااااامود بسااااااااَّ
رؤساااااااااء العلديات معه والدعم المعنوي  ير المحدود له م  
جانة الفلسااااااااااااطينيي  في الخارج أو الذي  يءيمااااااااااااون تح   

 لاإلحتال اإلسااااااااااراسيلي هي التي جعل  ساااااااااالطات  اإلحتالل
ترضاااااااااا وتفرج عنه. ومناسااااااااا ة هذا القول والتأكيد عليه أن 

ام الماااااكعة على أنه أحد الااااااحافة الماااااارية  اااااوَّ  رت بساااااَّ
العااااملي  في إطاااار مخطط  كااااماااة ديفياااد  وذلاااك عنااادماااا  
نماااارت ن أ اإلفراج عنه تح  عنوان:  نجح  جمود مااااار 
ر اإلفراج ع  الماااااااكعة وإعادته إلى عمله ... في حي   وتقرَّ
أنمااا تجاااهلاا  مااا قااالااه المااااااااااااااكعااة قعاال إعتقااالااه  إننااا نرفض 
إعت ارنا قادة ساياسايي  ألن القيادة الوحيدة، وكما يعلم العالم 

 كله، هي منظمة التحرير الفلسطينية .
... وهي ليساااا  المرة األولى التي تروي فيما الاااااحافة 

 المارية الحقاسق معكوسة.
 1979 (نون األولكا) ديسمبر 15 - باريس. مجلة "المستقبل"
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 العرة    لإيران ب ي  در
وبقياا  بعض   سااااااااااااااماا  بعض األمور في إيرانحع  اً خير أ

 اااااااااااااا ح إليران رسيس  أم. األمور التي تحتاااااج إلى حساااااااااااااا  
األكثرية الساااااااااااحقة م  إلااااااااااعة إيران  يحظى بثقةجممورية 

وهو  . وهو علماني،  وهو ينتمي إلى العااااااااار .إلاااااااااب وهو
على درايااة تااامااة   فق متطور، وهو ثوري، وهوأع  ااااااااااااااااحااة 

 .العالم العربي بالظرو  الموضوعية في
ن أدراك  اإل بو الحساااااا  بني  اااااادر يدرك كلأن  أوال بد 

الثورة اإليرانية هو بعض   وجد حالة الحذر العربية م أالذي  
الطروحااااات م  جااااانااااة  يااااات   في  ات وبعضغاااا الم ااااال

الثوريي   ولأنمم أوحوا بال وتااااااااااااااارفوا على أإيران، فمغالء 
خير الثورات وليس هنااالااك  ن الثورة اإليرانيااة هيأخرهم و  و 

ذا  إالَّ إ  بعادهاا قعلماا ول  تاون الثورة خيرة م   رة م يثورة خ
 أن سااااااسأعلى   تاااااارفوا  يضااااااً أء  وهغال. ساااااارت في هديما

  وما عدا ذلك فمو ليس    يات مسااااااال إسااااااالم الحق هو اإل
لوم   .ساااااااااااااالمباإل بو أ ن رجل إيران المساااااااااااااتنيرفإذلك   أج 

اإلعت ار مماااااروعية   الحسااااا  بني  ااااادر ال بد ان يأخذ في
العربياة على الثورة اإليرانياة وال  ظ م  جااناة األكثرياةالتحفُّ 

 يأخذ في اإلعت ار أسااا اب الحذر العربي الذي نأ  أيضااااً بد 

  ٠حتى اآلن  ما زال قاسماً 

رجل إيران الجديد   وقد يكون م  الظلم في مكان مطال ة
ن أالعالقة بي  بالدم واآلخري  قعل   إلاااكاالتن يحل كل اإلأ

يتعي  ما  نأبعض المعالم وقعل، وهذا هو األهم،   تتوضااااااااااح
و أن يتخذ القرار  أ ااااادر  بو الحسااااا  بنيأذا كان في قدرة إ

ن يأتي القرار م  فوق أ ااااانعه، ال  على األقل يماااااارك في
   الظلم في مكانسااااوي التنفيذ، كذلك قد يكون م   وما عليه

المتوترة مع الخارج  قاتماال وضاااا بالدم وعأمطالعته بترتية 
 ٠وراق الداخلية ة األاألساااسااي م  ترتي ن ينج  القساامأل قع  

يماءات إو أ إلاااااااااراتإن تااااااااادر عنه ألا  م  الضااااااااروري 
باااااااالمثااااااال، فمو م  دون  اعليمااااااا تجعااااااال اآلخري  يردون 

 ن يرتة بساامولةأوالدولي له ل  يسااتطيع  طمئنان العربياإل

ثقاااة العرب  وراق إيران الاااداخلياااة بااال ان حاااااااااااااااولاااه علىأ
عساااااكريي  يلععما في وجه  سااااااسااااايةأطمئنانمم يماااااكل ورقة إو 

 ن ثم  وقوفمم إلى جانة الخمينيأفترضاااااااااااااوا  إ إيران الذي 

يتقاسااموا الساالطة  نأم المااام هو ا  سااقا  حع إومساااعدته على  
وجاااءت ت كيااة الخميني للماادني   ر.ن تسااااااااااااااتقر األمو أبعااد 

 مالمم وقد يترتة ة الحساااا  بني  اااادر تخي    بوأالمسااااتنير 

ق  عنما في الو  يععرون  على ذلك نمو ضااافاس  في نفوسااامم
 .المناسة

 در ما  بو الحس  بنيأن تادر ع   أم  الضروري  
وماا يجعال العراق يثق   الخليجيي  يطمئنون إلى إيران يجعال

نماا أالسااااااااااااااعودياة تعتعر  إيران وماا يجعال باالعماد الجادياد في
ات بي   قالعال  واحدة م  األهدا  اإليرانية وما يجعل ليساا 
هناالاك مسااااااااااااااألاة الرهااس  وإلى ذلاك    اإليرانياة والليعياةالثورتي  

بو أنظر  إلى وجمة  سااااااااااتناداً إيجاد حل لما و إبد م   التي ال
و أيمك  القول،   الحسااااااااا  بني  ااااااااادر في مساااااااااألة الرهاس 

ية   ذا كان  إحل هذم المسااااااااألة سااااااااتع  نأباألحري اإلفتراض، ب
 سااااايسااااامح له بمااااايء م  المرونة في ممارساااااة   الخمينى

 ااااااادر في  نيسااااااامعوا م  ب مناااااااا ه، وهنالك كثيرون جداً 
ن تتحول  أنظرم التي تري  لة الماضااااااية وجمةياألسااااااابيع القل

مسااألة ثأرية إلى قضااية مااالحة تسااتفيد   مسااألة الرهاس  م 
بني   تا م عوهنالك إلااااااخااااااايتان عربيتان ساااااام . إيران منما

  هذمساااااتفادة م   اإل  ااااادر تفا ااااايل وافية حول كيف يمك 
تجام  إ يف   نماااااطتا كلع الماااااخاااااايتي    اتي  هن  أبل   .المساااااألة

 تحركمماا حتى اآلن الخطوات التي تما  بفضاااااااااااااال حادثا أو 
الحسااااااااااا  بني   بوأوبعدما بات  .ليونة في الموقف األميركي

ن ينتمي  أم  الضااااروري   اااادر في موقع قوي في الساااالطة
  .بالرهاس  إلكال المتعلق اإل

على  يءالمااااااااا  بعض وقد يكون مثل هذا األمر  اااااااااء اً 
 يقعل بالمساااومة م  النوا الذي ال نهأساااس أالخميني على  

ة  بالنس لا  األمر ليس بمذم الاعوبة ٠بالتنازالت وال يغم 
دراك لظرو  اإل إلى بني  ااااااااااااااادر ذلاك المرن الماادرك كال

  .الدول الاعري  ل معالعار وحساسية التعامع 
على رجل  ن ما يعدو مساااااااااتحيالً إذا جاز التوضااااااااايح فإو 

وبنى    ٠إلى رجل الدولة بالنسااااااا ة عت ارم سااااااامالً إ الثورة يمك  
ع  ظرو    وظروفه تختلف تماماً   اااااااااااادر هو رجل الدولة

  ٠رجل الثورة الخميني
للتراجع في مساااااااألة  اً الخميني ال يعدو مساااااااتعد إن اإلمام

ناااه يعتعر  ياااة مخااااطر ألأل لتقعاااُّ  داً الرهااااس  ويعااادو مسااااااااااااااتعااا 
ن االمر ل  أ يضااااً ألا  بني  ااادر يدرك  ٠قاً اد حمساااتمااا اإل

تفتي    تغدي المخاطر إلىنما قد إساتماماد و على اإل يقتاار
إيران ومنطقة الخلية  إيران وساااااااااايطرة الواليات المتحدة على

ما  أو اإلعتراضااااااااااااتتماااااااااااكل المقاومة   نأم  دون   عموماً 
 حااادوث الساااااااااااااايطرة، ولعلى في ماااا حااادث في يحول دون 

السااااااااااااااوفياااتي   لقااد   ا اإلتحاااد ،انسااااااااااااااتااان ماا يغكاد ذلاكغاا أف
وليس هنالك ما   .األمر الواقع مامأانساااتان ووضاااع العالم  غفأ

  ٠ع سيتعدلقهذا األمر الوا نأيمير إلى 
ياادركااه وال بااد  مر في  ااايااة األهميااةأوإلى ذلااك هنااالااك 

 در وهو متال بالثورة بني  بو الحس أرجل إيران الجديد 
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التعقل  ن الثورة اإليرانية كادت لوالأنه يدرك إ ٠الفلسااااااااطينية
 و فجوات بي أحدث فجوة الفلساااطينية تع  م  جانة القيادات

ل نظمااة العربيااة والثورة الفلسااااااااااااااطينيااة، وم األ ذلااك م   أجاا 
قات التاريخية  عت ار طعيعة العال اإل ن تأخذ إيران فيأم  مالم
ع  تععئة   الثورة الفلسااااااااااطينية واألنظمة العربية وتتوقف بي 

  ٠نظمةهدم األ بعض القيادات الفلسطينية ضد
  :مورأوت قى ثالثة 

بو أوز فلًا رتااااحااا  ضاااااااااااااامنااا إالااادول العربياااة ن إ: اولل
أفضاااااااال مع  عالقات نما تتطلع إلىالحساااااااا  بني  اااااااادر أل

  لي يماااااااااكإيران - حدوث حوار عربي ترضفنما تأإيران بل 
على الدول الاعري، وبالذات  طاً غمحااااااااالة نتاسجه ضاااااااا  في

نماا أل رتااحا  ضاااااااااااااامنااً إوهاذم الادول  على الوالياات المتحادة
كثر أل الممك  مع السااااااااااالطة الدينيةن الحوار  ير أ تفترض

 .مثل بني  در رجل دولة عم اً نم  سعة، بات ممك
رادة السالطة  إ سايرأذا كان بني  ادر سايساتمر إوحتى  

نه على األقل يماااكل إ .ومفيد الدينية فإن الحوار معه ممك 
 إيرانهذم الدول وبي  السالطة الدينية في   الة الو ال بي 

ل، حيث ال م  قع   بالظرو  التي كان  ساااااااااااسدة ناومتى قار 
وجود لااااااالة الو اااااال هذم، وحيث كان بني  اااااادر نفسااااااه  

 مكنناااأوالتخطيط ال يقوم بمااذم المممااة،  قتاااااااااااااااااادلإل  وزيراً 
  ٠للجممورية همية وجودم اآلن كرسيسأ دراك إ

هي   إيران إن ن بني  اااااااادر يدرك ضاااااااامناً أ: بما الثاني
ن إنظمااة العربيااة فاا عنااد األ وراء الحااذر والتحفظااات القاااسمااة

رساااااااال إ، وقد يكون ضااااااارورياً  اً مر أيعدو  تعديل هذم الااااااااورة
في  اً مر أ الدول العربية يوضااااحون ويطمئنون   إلىله  م عوثي 

  . اية األهمية
الثقة العربية    نأ إال  ية كعيرة إيراننه يملك ثقة أو اااااحيح 

لطة  يات   الذي  قد يعرقلون ساا  به سااتدعم موقفه في وجه
ساحة   ع  نفسمم م عدي  عمداً أذا وجدوا إ خاو اً  خططه

نمم لم أيضاااااااااااايقمم  القرار، وفي وجه العساااااااااااكريي  الذي  قد
  ٠سقا  سلطة المامإمماركتمم في  يحالوا على ثم 

  بإق ال إيرانفي  نتخابات الرساساااااااااااااةإلقد تمي ت  :الثالث
ن تساااتقر  أيي  يريدون يرانن اإلأ إلاااععي كعير وهذا يعود إلى

 و على األقال سااااااااااااااتتواكاةأالادولاة محال الثورة  الحاال وتحال

نظام يحل محل  ن يكون هنالكأويريدون  ٠الدولة مع الثورة
 ا.وهكذ... الفوضى 

م  حاااال  ذا جااااز التععيرإوحاااال الااادول العربياااة كاااان  
ماااساااااااااااااااة م  جااانااة  ح وبقاادر مااا كاااناا  هنااالااك ٠يي يراناإل
رسيس لمم بالقدر نفساااه كان  هنالك  نتخابإيي  على يراناإل

رسيس   م  جانة األنظمة العربية لاي يكون هنالك حماسااااااة

ن بني  ااااااااااااادر  أما و أ ٠كان رسيس الجممورية ياً أجممورية، 
ضاااااااااااافة إلى الماااااااااااعور إيماااااااااااكل  ن ذلكإخة فنتع إهو الذي  

  ٠طمئنانباإل
ن ي ادر بني  أ وري لا  ذلك ال يكفي، ف قدر ما هو ضاار 

نظمة العربية، بالقدر نفساااااااااااه تعدو هذم   ااااااااااادر ويطمئ  األ
سااااااتطاعة  إوفي  ٠ر ع  ترحيعما بهتعع    نأ ة باألنظمة مطال  

برقيات التأييد، والرساااااااااسل  ماالالمات التي تااااااااااغ ب عضب
الجديد بأنه   إيران ماااااااااااااعر رجلن تع أفضااااااااااااال م  العرقيات، أ

 .معه وليس فقط التعايش المخص الممك  التعاون 
ن  أوح  بأ ن األإلاااااااامر القليلة الماضاااااااايةأ يضاااااااااً أي قى  

نعدام وجود جساااااااور  إة عبسااااااا  نفجاراتإواب بأالمنطقة على  
  ٠ية والدول العربيةيراناإل بي  الثورة
الدولة،   يرانإل وان مع الوالدة القياريةن األ ولقد   ٠٠٠

هاااذم الجسااااااااااااااور، باااذلاااك يحااادث   ن تعنىأرياااة، والااادولاااة الثو 
حالم أميركا و أساطيل  أالمنطقة  طمئنان، وبذلك تعتعد ع اإل

 .اتييالسوف اإلتحاد
 1980 فبراير)شباط( 2 – مجلة "المستقبل"". باريس

     

 لرقة ضغط ت تظر الال ب ن
ضااغط ال مثيل   واإلسااالمي ورقة في أيدي العالم العربي

الوق  المناساااااة. وإذا كان الغ و الساااااوفياتي لما جاءته في 
ألفغانساااااتان سااااايئًا م  معظم الجوانة فإن له إيجابية واحدة 
ع في أيدي  وهي أنه م  دون أن يتعمد السااوفيات ذلك وضاا 
العرب والمسااالمي  الورقة التي نماااير إليما. وقعل هذم الورقة 
كان  الحاجة ماسااااااة إلى وساااااااسل ضااااااغط يمارسااااااما العرب 

لى الوالياااات المتحااادة. ولا  األجواء التي والمساااااااااااااالمون ع
اإلساااااراسيلي في المنطقة العربية   -أفرزها الاااااالح المااااااري 

جعل  م  الاااعة ال حث ع  وساااسل الضااغط خاااو ااًا  
أن بعض التعقيدات واإلإلااكاالت التي ال تخلو م  الخطورة  
حدث  في الدولة التي في قدرتما أن تمارس الضغط ونعني  

لسااااعودية. وم  هنا القول إن اإليجابية بما المملاة العربية ا
الوحيدة للغ و الساااااااوفياتي هي أنما وضاااااااع  في أيدي أهل 

 القرار في العال  السعودي ورقة هم في أإلد الحاجة إليما.
ولعل في النقا  الثالث اآلتية ما م  إلاااااأنه أن يوضاااااح 
أهميااة هااذم الورقااة واألثر الاعير الااذي يمك  أن ينتة عنمااا  

 ا يجة.إن هي مورس  وكم
: لقد فعل  الواليات المتحدة المساااااااااااااتحيل ال قطة اوللى
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م  أجل تاوي  موقف دولي ضااااااد اإلتحاد السااااااوفياتي. ولم 
ه م  أجااال مواجماااة  يحااادث أن باااذلااا  الجماااد الاااذي باااذلتااا 
السااااااااااااااوفيااات نتيجااة الغ و الااذي قاااموا بااه. باال إن الحملااة 
الاادبلوماااساااااااااااااايااة واإلعالميااة التي قاااماا  بمااا تتسااااااااااااااااوي مع 

لتي أقدم  عليما لمواجمة واقع األمر الماركسااي الخطوات ا
في كوباا. ثم تعيَّ  لماا أن كال الجماد الاذي تقوم باه ل  يحقق  
إلااااااااايئًا م  دون مواجمة ذات طابع ديني للساااااااااوفيات. ولوال 

على ر م أنااه لم يجمع كاال العرب  - مغتمر إسااااااااااااااالم  باااد
لما كان في أيدي الواليات المتحدة أن تفعل   - والمسااااااااالمي 

، بإساااااااتثناء قرار مقاطعة األلعاب األولمعية. وال ندري  إلااااااايئاً 
كيف ساااااااااااااايكون حاااااال إدارة الرسيس كاااااارتر لو أن الغ و 
الساااااااوفياتي تم بعد إنتماء دورة األلعاب األولمعية، أو لو أن 
هذم الدورة كان  ساااتنعقد بعد سااانتي  مثاًل وليس بعد أإلااامر 
قليلة كيف كان  سااااااااااتواجه إدارة الرسيس كارتر السااااااااااوفيات  

 وبماذا؟
: م  الواضح أن إدارة الرسيس كارتر تريد  ال قطة الثانية

أن تواجه الغ و الساااااااااوفياتي بأموال النفط العربي. وم  هنا 
جاءت زيارة بريجينساااااكي مساااااتماااااار الرسيس كارتر لماااااغون 
األم  القومي إلى السااااعودية. ويسااااتفاد م  المحادثات التي 

الحكم أجراهااااااا المسااااااااااااااغول األميركي مع أهاااااال القرار في 
السااااااااااااااعودي أن الوالياات المتحادة تتطلع إلى أن تتااااااااااااااادي  
  الساااعودية ودول الخلية للغ و الساااوفياتي وتتولى هذم تأمي 

نفقات التااااادي.. أي بمعنى  خر تدفع هذم الدول للواليات 
 المتحدة ثم  األسااااااالحة األميركية التي ساااااااتعطى ل اكساااااااتان  
ولثوار أفغانساااااااااااتان م  أجل إقالق الوجود الساااااااااااوفياتي في 
كابول. وفي العادة تعدأ المساااااااااعدات قليلة ثم تااااااااا ح ععئًا  
حقيقيًا. والرقم التقديري لألساالحة المطلوبة هو مليار دوالر، 
لا  هذم األساااااالحة ل  ت قى سااااااليمة. ساااااايتم تدمير بعضااااااما  

  مع دولة عظمىهي ووقوا بعضاااااااااااما  ناسم، ألن المواجمة  
 وليس  مع دولة يمك  تحقيق نوا م  التاافغ معما.

وم  الطعيعي أنااه إذا تم إقرار معاادأ المساااااااااااااااااعاادة فااإن 
الت اطغ في موا الة المسااعدات بعد ذلك ياا ح مساتحياًل.  

  ، ثم ثالثة وهكذا.وهكذا سيا ح المليار ملياري  
: ال ندري لماذا بالنسااااااااااااا ة إلى إساااااااااااااراسيل  ال قطة الثالثة

وقف مختلفااًا. فااالواليااات المتحاادة تعطي  يجااة أن يكون الم
إساراسيل كل الساال  الذي تريدم م  دون أن تتقاضاى إلايئًا،  
في حي  أن على عرب النفط أن ياادفعوا للواليااات المتحاادة 

 تااليف مواجمة تريدها ضد اإلتحاد السوفياتي.
وم  هناا يعادو األمر في بعض جوان اه وكاأنماا المطلوب 

لعربي مقابل مواجمة إلخص  هو الحاول على مال النفط ا

الواليات المتحدة. وم  هنا أيضااااااًا تلتقي أطماا السااااااوفيات 
إذا  -مع أطمااا األميركاان. أطمااا السااااااااااااااوفياات أن يقتربوا

م  النفط العربي وتاون لمم  - استقرت لمم حال افغانستان
حااة فيه. وأطماا األميركان في أن يكونوا أخذوا م  مال 

ضااااااااااامم ما قد يمااااااااااااركمم فيه  يعو   النفط سااااااااااالفًا الاثير الذي 
 السوفيات في المستقعل القرية أو ال عيد.

وإذا كان ال بد م  تمويل المواجمة األميركية للسوفيات، 
فلتا  هناالاك في الوقا  نفساااااااااااااااه مطاالاة، بمعنى أن يكون 
التمويل مماااروطًا، ألن التمويل الممااارو  يحقق أ راضاااًا لم 

 تتحقق حتى اآلن.
سااا  م  النوا التعجي ي. يمك   والمااارو  كثيرة، وهي لي

أن يكون أول المااااارو  هو تخ يف درجة تساااااليح إساااااراسيل.  
دي في ويمك  أن يكون ثاني الماااااااااارو  إ اااااااااادار بيان تعمُّ 

موضاااااااااوا القدس ال يكون لماااااااااالحة إساااااااااراسيل. ويمك  أن 
يكون ثااالااث الماااااااااااااارو  إعترا  الواليااات المتحاادة بااالحقوق  

 .. وهكذا.الممروعة للفلسطينيي  في إقامة دولة لمم.
م  هنا القول إن الغ و السااوفياتي ألفغانسااتان هو ورقة  
ضااااااااااغط ال مثيل لما في أيدي عرب النفط بالدرجة األولى، 

 وفي أيدي المملاة العربية السعودية على وجه التحديد.
وقد يجوز اإلفتراض في ضاااااااااااوء التااااااااااااريحات األخيرة  

أن المملاة العربية السااااااااااااعودية  ،لألمير فمد ب  ععد الع ي 
سااااااتلعة على طريقتما ورقة الضااااااغط هذم. وفي إنتظار أن 
يتم ذلك، هناك حقيقة ثابتة وأساسية وهي أنه إذا لم يمار س  
الضااااااااااااااغط العربي اآلن على اإلدارة األميركياااة التي تعااادو  
إلااوكتما ضااامرة بعض الماايء، فإنه ساايااا ح م  الاااعة 

 الضغط الممار إليه. بعد أن تقوي هذم الموكة ممارسة
ن قول أحد أهل القرار في الحكم الساااعودي وهو إوي قى 

وزير الخارجية سعود ال يال  إن المملاة العربية السعودية 
ترفض إقامة قواعد عساااااااااااااكرية أجنعية أو تقديم تساااااااااااااميالت  
عسااااااكرية ألي دولة في أراضاااااايما  يعدو خطوة متقدمة على 

ري ال ت ال  ير طريق ممارساااة الضاااغط. ولا  الخطوة الاع
واضااااااااااااااحاااة المعاااالم. وهناااا تجااادر اإلإلااااااااااااااااارة إلى أن رجااال 
الديعلوماسااااااااااااااياة السااااااااااااااعودية لم يعل  ذلك على األرجح ن ياًا  
إلإلااعات أو أن اء تنمارها الااحف، وإنما ردًا على مطالة  
قد يكون رجل األم  القومي األميركي عر ضااااااااما عندما زار 

 السعودية.
ويااااال المواجماااااة ي قى أيضااااااااااااااااااًا أن نتمنى أالَّ يكون تم

العسااااااااااكرية ع  طريق باكسااااااااااتان وثوار أفغانسااااااااااتان للغ و 
السااااااااااوفياتي هو الدليل لمسااااااااااألة التسااااااااااميالت والقواعد التي 
طلعت ما الواليات المتحدة م  السااااااعودية، ولمسااااااألة ممارسااااااة  
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ورقة الضااااااااااغط على اإلدارة األميركية، ذلك أن التمويل هنا 
 نوا م  التسميالت.

 1980 فبراير)شباط( 16 - يسمجلة "المستقبل"". بار

     

 اإلما  قْبل غياة 
إعتاااادنااااا أن نري اإلمااااام  يااااة   الخميني يجلس على 
بطاانياة مرتادياًا عماامتاه وع ااءتاه. وأ اااااااااااااا ح منظرم هاذا هو 
الماااااسع وهو الذي إلااااد أنظار العالم وحرك بعض المماااااعر 

نط ع  في إتلك هي الاااااااااورة التي  في نفوس المساااااااالمي .
يمااا عل ن تغثرأالخميني م  دون  اإلمااامالناااس ع   ذهااانأ

  .يره ورته وهو واقف يحيي الجما
ناه أالتي تعني  الخميني كاان في الساااااااااااااا  اإلماامولو أن 

دخلوا أالعروتوكول في العالم   لاان  اااااانعو سااااايءيش طويالً 
بالجلوس تقضاااااااااااي تااااااااااااميماتمم القاعدة الخمينية التي  في

العقيد  حياناً أعتمدها إ  أرضاً  بأن قاعدة الجلوس  ماً ل  ع  ، اً رضأ
فيه   تمالانه لم يثعتما كقاعدة بالمااااكل الذي ثعَّ  افيذَّ ر القمعمَّ 

كان يستقعل اآلخري   افين العقيد القذَّ أذلك    ،الخميني  اإلمام
 على خري جلوساااااااااااااااً أع  حياناً أرض و األ على  حيانا جلوساااااااااااااااً أ

  وكن ات. مقاعد
التي تعني  الخميني كان في الساااااااااا  اإلمامكذلك لو أن 

ومساااااااالمي   عرباً  حكاماً  سااااااااتقعلإلاان  نه ساااااااايءيش طويالً أ
 ودوليي  كثيري ، ولانااااا رأينااااا هغالء يجلسااااااااااااااون أرضاااااااااااااااااااً 

  اإلمام.ع م ويتحادثون 
ظر ال عض،  ن في قد يكون عادياً  اً رضااا أوجلوس الحكام 

ما، كما مم ال حدود لوتأزُّ  لانه قد يتساااااعة في نماااااوء ضااااايق 
 مع  نور الساااادات، ايام الود  أذهة الرسيس  مرة عندماحدث 

ويلف  رضااااً أجالس  ففوجىء بأنه ذ افيليعيا، ل يارة العقيد الق
 وقد جلس الرسيس . الجرد  بالمعروفة   نفسه بالء اءة الليعية

افي لانه كان القذ جانة العقيد إلى رضااااااااً أنذاك  الساااااااادات 
نسااترساال في أمر ، ولاي ال ومتأزماً ًا طوال الجلسااة متضااايق

 ونخرج بذلك ع  القاااااااااد م  وراء كالمنا رضاااااااااً أ  الجلوس

خري  ااااااااااااااورة أع  إلى الخميني وباالتحادياد إلى إلىهاذا، نعود 
في  ساااعوا الماضاااي وتمثله راقداً ألا العالم في علىا مر بمظ 

رأساااااه  علىبيض و أداخل المساااااتمااااافى بقميص نوم  السااااارير
الثورة الفلساطينية ياسار   جان ه قاسد  إلىقلنساوة ساوداء اللون و 

ك  فينا هذم الااورة ولقد حرَّ  حساي  الخميني عرفات وحفيدم
التي  عر نمااأت الفارةاالمماا  م  خالل هذنة، وم  معيَّ  مماااعر

  ٠امنح  في  دد معالجت
العمر ونتمنى   مااام أيااة   الخميني بطولننااا ناادعو لإل إ

 العالقاتن أمر أنفسااااااه نعتقد  له الاااااااحة ولاننا في الوق 
 اااااحته،   معالجة وهو في كامل إلىية يحتاج يراناإل العربية

كاان ل  يتم   إذا قااتعال ن تاااااااااااااااحيح مسااااااااااااااار هاذم الأذلاك 
نه ساااايترك في النفس بعد ذلك إمام الخميني حي بيننا، فواإل

 مستقعاًل. يةإليرانا -قات العربية ال عال تخدم الًا و ثار   الماً 
في   ن كالمااً اآل الخمينيماام ذا قاال اإلإناه أوم  المغكاد 

ياااااااااحح المسااااااااار وتنطلق    نأاقات، يجة عال ذم الهإلااااااااأن 
ماا أ ر.التوافق، بال والتطاابق، محال الحاذ قاات وقاد حالال عال
يه الرسيس  عل ن أي تاااااااااااحيح يقدمإذلك، ف يفعلكان لم  ذاإ
بو الحساااااااااااااا  بني  اااااااااااااادر وم  بعدم ل  ي يل  ثار الحذر أ

  .القاسم
يجاد  إالااااعة   م   نه كانإ اااعيد الداخل،   علىوحتى 

مام الخميني، وكان م  اإل حل لممااااااااااكلة الرهاس  في غياب
 الخمينيقليات في غياب لتناقضااات األ يجاد حلإالاااعة 

قة وساااايكون م  الاااااعة إذا  اب الخميني ولم تحساااام عال 
ماانيي ، ولم يحادد دور  ياة   والنقطاة الحمراء العلمااء والعل

بني   يفعلالتي ال يجي  لمم وضااااعمم الديني تجاوزها... أن  
  در وم  معه وم  بعدم إليئًا في هذا األمر.

قاااات  والاااذي يممناااا في الااادرجاااة األعولى هو طعيعاااة العال 
قاات بادأت متوترة وال ت ال ال اإليرانياة. ان هاذم الع –العربياة 

عد وضااااااااااااوابط. وعلى ر م أن هنالك إلاااااااااااا ه حالة  م  دون قوا 
تعااايعش بي  بعض العرب وإيران، وهنااالااك تععير بااالااااااااااااااوت  
العاااالي ع  الحاااذر م  جااااناااة ال عض اآلخر، إال  أن عااادم 
اإلطمئناان هو الاذي يساااااااااااااود هاذم العالقاات. ال الثورة اإليرانياة  
كساااااع  العالم العربي عمقًا وساااااندًا لما. وال العالم العربي نجح 

زاء  إ الموقف العربي  الذي جري في إيران لمالحة وظيف في ت 
ذا  إ ن يتعي  ما  أ ، وقد يمر وق  طويل قعل إساراسيل الااراا مع  

نااه مجرد أ  م أ نااة ل  الساااااااااااااعااة في ذلااك هو النيااات  ير المع  كااان 
ت  ر وبساااااااااااااعة هذم الحيرة كثع  تخاذ موقف واضاااااااااااااح إ الحيرة في  

 حذر دت بلعلة قادت إلى ال تعض اآليات فولَّ  التااااريحات لدي 

 . ن حتى اآل  في نفوس بعض العرب  الذي ما زال قاسماً 
الساااااااعودية، لا    ل فترة حدث  محاولة كالمية لتطمي  وقع    

كان  ل  تو ااااااااااااال إلى نتيجاة ما   بأنماا  ما ل  المحااولة توقفا ، ع  
  اً ضاااااااااا ي أ مام الخميني، وهنالك ع  اإل  الاالم ليس  ااااااااااادراً  دام 

منه  دراكاً إ طمئ  العرب لاي يع  رغ ة لدي الرسيس بني  اااااااااااادر 
 م  دون م ااركاة  ن يحكم مرتااحااً أ يساااااااااااااتطيع  ذا كاان ال إ ناه أ 

ذا  إ  يحكم مرتاحاً  ن أ ال يسااااتطيع  يضاااااً أ نه إ مام الخميني له ف اإل 
، لا   ثورة اإليرانية ساااااااااايسااااااااااتمر قاسماً ل ا   كان الحذر العربي م  
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ل  قع  ه ب  جتمعوا إ    بني  ااادر، على حد قول بعض الذي  الرسيس 
الم ااااادرات التي تطمئ  العرب،  تخاااااذ إ أيااااام، يتريااااث في أمر 

 ا أو تاااااااريح م  هناك ن جمضااااااما تاااااااريح م  ه ي  ن أ مخافة 

اإليرانية يجة  ن الثورة أ يااااادر ع  بعض اآليات الذي  يرون 
نما ليسااااااا  ثورة، وهغالء  إ ف   ال  إ و  ان تأخذ طريقما في التاااااااادير 

 ااااادر   السااااالطات إلى الرسيس بني تجيير الاثير م    على ر م 
  ذا كاااان قااااساااد الثورة إ وال نااادري ماااا  ماااا زالوا في موقع التاااأثير 

الخميني عندما  مام وضااح لإل أ عرفات   ياساار د ي الفلسااطينية الساا 
  ن التناقض بي  الثورة أ المساااااااااااتمااااااااااافى، كيف   ل أيام في قع  زارم 

بعض جوان اه على   نعكس في إ اإليرانياة وأكثرياة الادول العربياة 
ًا اإليراني ممااااادود   - ك الوتر العربي تر    ن وإ لفلساااااطينية، الثورة ا 

الفلساااااااااااااطينياة، ولا  الاذي يعرفاه   ورة لث نمااك ل في الم ياد م  اإل 
   المااااااامري   فاضاااااااوا في أ ن قادة الثورة الفلساااااااطينية أ   ال عض هو 

ر الرأي بمم على  ق سااااات إ و    في مناقماااااة هذم المساااااألة الماضااااايي  
 ل أهميااة المفاااتحااة قعاا  مر، وعلى الخميني باااأل  مااام تحااة اإل فااا م 

  اإلمام. غياب 
  ل غياب االمام؟ لماذا قع  

بظرو      كثيري  دري م  أ ن قياااادة الثورة الفلساااااااااااااطينياااة أل 
، وباااالتعقيااادات الاثيرة داخااال هاااذم الثورة، وهي  ة الثورة اإليرانيااا 

ذا  إ إلاااااااااكاالت عالقة إ  ماذا يعني بقاء    كثيري     دري م أ  يضااااااااااً أ 
  . أة ج ف  مام الخميني  اب اإل 

الرساساة، ثم حسام  مام الخميني حسام مساألة اإل ن  أ و احيح 
 يام  المجلس ق التي سااايكتمل تعلورها ب  أمر المغساااساااة الدساااتورية 

نه لم  أ   الَّ إ للعرلمان،  سااااااااااااالمي  وهو تساااااااااااامية الثورة اإليرانية اإل 
 . تربط الثورة اإليرانية بالدول العربية  يحسم أمر الجسور التي 

اإليرانية  ير  - العربية إلااااااكاالت مام فجأة واإل ذا  اب اإل إ و 
  يداً ق كثر تع أ إلااااااااااكاالت إ سااااااااااتقود إلى    لَّما ن عملية ح إ محلولة، ف 

    الاثير م  ر في هذا المأن وسيمدر ث جتمادات ستا اإل  ن أ حيث 
كم  يريد ذلك؟ وما هو تااورُّ  مام الوق  في مناقماة هل كان اإل 

  سيقول وأي قرار سيتخذ؟  ذا بيننا، ما  مام لو كان اإل 
في المسااااتماااافى   رقد في سااااريرم ي خميني مام ال ن  ااااورة اإل إ 

باالادعوة لاه بطول  قااً ف ات اه مر ن الاذي  هي الادافع إلى هاذا الاالم 
التناقض العربي  اً يل هو إلااخاااي   والاااحة الجيدة لاي ي  العمر 

ماام إلى  هاذا التنااقض في غيااب اإل  ن يتحول أ اإليراني مخاافاة 
 . ر تناحُّ 

 1980مارس )آذار(  1 -صحيفة "المستقبل"

     

   دما يتالسن المسلمون 
 في "البرت هول"  

سااااااتقعل   إ 1980 نيسااااااان/ أبريل 13بعد ظمر السااااااع  
تعرض في لناادن  القاااعااات التي لجماا أحاادي إ العرت هول  

التي تقادم   وركسااااااااااااااترا الممتاازةالفنياة الراقياة وفرق األ العرامة
ات م  المساااالمي  ئبضااااع م المقطوعات الاالساااايكية الخالدة

س ا  المجلمااا سااااااااااااااالمياااة نظمإعماااال نااادوة أ  لمتاااابعاااةجااااءوا 
محمد  االى      الرسااول  وروبي  تح  عنوانسااالمي األاإل

القرن الخامس عمار هجري   ساعتماومنا "عليه وسالم ورساالته
 ..إلمرأل بدأ قع   الذي

ولى اللحظاات األع  حول هذم النادوة التي رافقماا التعثر مناذ
 :حو اآلتيتسجيلما على الن هنالك بضع مالحظات يمك 

ختياااار  إيوجاااة  كاااذا نااادوةهن مثااال إ: للىاوُ  ظةةةالمالح
 قماااااااااااااااتماا، فمي ليساااااااااااااا  ممرجاانااً امنا  نوعياة الاذي  يتاابعون 

 نماإال بمناساااااااا ة دينية معينة، كذلك  فحتإ هي وال سااااااااالمياً إ

و تسااااااجيل  أ  حتجاجرض منه اإلغال جماهيرياً  ليساااااا  تجمعاً 
ويفترض م  تاون ذات هالة،   نأنما ندوة يفترض إموقف، 

 ي ة والوقارلمن تتسااااام باأله  المنعقدة م  أج   ل الموضاااااواأج  

  ٠والجدية
المساااااالمي   ن بضااااااع عماااااارات م ألا  الذي حدث هو 

م  المند وباكساااتان ومالي يا  الذي  يقطنون في بريطانيا وهم
 القااااعاااة وتوزعوا في إلىتوا أالعربياااة  الااادول وبعض إيرانو 

ممرجان ديني،    عمالأ الردهات، وكأنمم في  اااااااااااادد متابعة 
ن أسااس أتوا على أوالذي    .طفالممأ  اطحعوا معممإفالذي  

و أ تا هطالق وإمناسااااا ة لتساااااجيل موقف ساااااياساااااي  الندوة
عندما كان بكاء طفل   مر في  اية الغرابةإلعار ولقد بدا األ

و كان  حالة ممااااكساااة بي   أالندوة،  يرافق كالم متحدث في
  إنت امتماااااد  مماتممأباسمم و  والد كثيري  برفقة أتيا مع أ  ولدي  

 ٠٠٠الممااااااااااااااااركي  في الناادوة  حاادأالااذي  يتااابعون حااديااث 
 .وهكذا
هاذا النوا  ناه م  الضااااااااااااااروري في نادوات م أ  هناا م   

عماال النادوة فال  أ لمتاابعاة  تياار الجممور المادعوإخمراعاات 
والد طفلما الرضاااااااااايع بالدخول وال أل يساااااااااامح لساااااااااايدة تحمل

لمم بفمم  مااكساون وليساوا في السا  التي تسامحويت يضاجون 
ياااااااالحون للتظاهر وحمل  ما يدور م  مناقماااااااات وال لفتية

 نأالمتافات وليس لمتابعة ندوة يفترض  طالق إالااااااااااااااور و 
الضااااااااااااااروري مراعاااة  هم الناادوات وأرقاااهااا، كااذلااك م أ تاون 

الندوة ليس  خط ة جمعة وليس   نللمدعو أل ي ار فاالفق ال
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ي ذ فخااا ، هاااذا مع األيكااااديمأفق أات نماااا ذإو  ة عياااد ااا خط 
يمعرون بحني    ن المسلمي  القاطني  في بريطانياأعت ار  اإل

ويتساااااارعون لمتابعتمما ما دام  ع   ي مناسااااا ة دينيةأ  إلى
 يتلو بعض  ياات الاذكر وماا دام هناالاك مقريء سااااااااااااااالماإل

ساااااااماء ع ي ة على أ الحكيم وما دام هنالك متحدثون يرددون 
  .الرسول الاريم سمإقلوبمم وبالذات 

مفارون مساااااااالمون  : لقد إلااااااااارك في الندوة المالحظة الثانية 
في  اية الرقي لا  هغالء   بحاثاً أ بعضااااامم  م  نوعية جيدة وقدم 

 لعما تيارات  أ   معظممم يمثلون تيارات ساااااااااااااياساااااااااااااية هي في  في 
منتمااااارة في  والجماعات الدينية ال  خوان المسااااالمي  والجمءيات اإل 

بمعنى   عطى الندوة هوية معينة أ ختيار ساالمية، وهذا اإل اإل  الدول 
  السااااياسااااية التي تخوض مع  سااااالمية اإل  ت ا نما كان  ندوة التيار أ 

   . فارية و ير فارية  نظمة معارك األ 
وروبي  ساااااااااااااالمي األ اإل  ن االمي  العااام للمجلس إ ذلااك  إلى و 

 دخل في الخطاب أ هذم الموية عندما  ز الساااااااايد سااااااااالم ع ام ع َّ 

ونح  ال ندري ما الذي   . إلكاالت إ فتتاحي الندوة في متاهات و اإل 
المساااااالمي  ضااااااد النظام في سااااااوريا وما   خوان جعله ينتااااااار لإل 

إلااااااااااااارفاات  العرت   نطلقا  م  إ جعلاه يتجااوب مع هتاافاات  الاذي 
ن يضاااااااااااااع التاااااااااااااانيفاات  أ حملاه على   وال نادري ماا الاذي   . هول 

  .   له نفوس المماهدي  وحناجرهم ترتا   بالمكل الذي 
  إلى ولى اللحظاات األع  د تحولا  النادوة بساااااااااااااعاة ذلاك ومناذ قا ل 

ه في  ااااااااافو   ن يكون هنالك تن ُّ أ  م  وبدال ً  . منعر ساااااااااياساااااااااي 
ساااااااااااااتفاادة  إ  اء وتاون هناالاك غا  ااااااااااااا إ النادوة ويكون هناالاك  مت عي 

طالق  ال عالقة له على اإل  روحية، كان هنالك نوا م  التالسا  
ت، وكان  ا تمام لقد ت ادل  الماارفات المتافات واإل  الندوة بموضااوا 

 . جداً  مر مح ناً األ 
  إلى فتقاااادت إ  عمااااال الناااادوة أ ن تميئااااة إ : المالحظةةةة الثةةةالثةةةة 

فريقياة لم تتمثال، كاذلاك دول  األ  ن الادول ع  أ  التوازن، فضاااااااااااااالً 
لقي  لم  أع  بحاث التي ن الدراسااااااات واأل إ ذلك    إلى و  العربي  المغرب 

ن تثري  أ م  إلاااااأن المناقماااااة  نه كان أ ب   ماً ل  تساااااتت عما مناقماااااة، ع  
  ة. له عقدت الندو أج   رض الذي م  غ ال 

  يلتقي فيما مفارون  التي   األعولى  نما المرة إ : المالحظة الرابعة 
يحدد  طار ندوة جمعتمم بياناً إ في   وعلماء مسااااااالمون ياااااااادرون 

وهغالء   سااااااااالمي   اإل ي بعض المساااااااااسل المتااااااااالة بالد  رأيمم في 
ني   المذهعي    إلى ينتمون   يعي. والم السع

يتنااااساااااااااااااااة مع   ولوال حااادة التععير ع  هاااذم المواقف بماااا   
ت ار إع في الندوة لاان أمك    التوجمات الساااااااياساااااااية للمماااااااتركي  

 . ندوات الحقة   ي تستحق المناقمة ف  العيان وثيقة 
ن العيان أ الندوة  خذ على هذم   : م  الم المالحظة الخامسةةةةةة 

  "باالتركي  على  المسااااااااااااااألاة القومياة مكت يااً  عت اار إل لم ياأخاذ في ا 

 اإلخوان  خاص باااااااااااااااا  نه مغتمر أ ساااالمية  وبدا كما لو  الوحدة اإل 
 المسلمي  . 
م  عليه وسااااااااااالَّ  ن ندوة  الرساااااااااااول محمد  ااااااااااالى   إ  اً وتارار 

نما لم تعدأ متوترة ولم يحول  أ  ن تنجح لو أ  ورساااااااااااالته  كان يمك  
  إلى  فتتا  وروبي جلساااااااة اإل االساااااااالمي األ للمغتمر  االمي  العام 

في إلاااااأنما خال   قضاااااايا  نية يدور  منعر لمس فيه إلاااااخااااااياً 
 سيئاً  نط اعاً إ بي  فرقاء مسلمي  ترك     ع  ذلك تالسع   أ كعير فنم 

خيرة  ولى واأل األع  النااادوة ال يعني انماااا النااادوة  ق خفاااا إ و  . النفس  في 
ناااه م   إ قرن هجري جااادياااد، بااال  التي تنعقاااد لمنااااسااااااااااااا اااة بااادء 

فيما   يلتقي  إعداداً كثر  أ و  كثر رقياً أ التحضااااااااااير لندوة  لضااااااااااروري ا 
لفئاااة معيناااة م  الفار   المفارون المسااااااااااااالمون وال تاون منحاااازة 

جانة أ مناقماااااااات ويحضااااااارها مفارون  ندوة تعقعما ي. ساااااااالم اإل 
ندوة  ع  اإلساااالم. م  يحدثمم   إلى بالحاجة القااااوي  يماااعرون 

ري يحضااااااااااااارهاا  ع  تجمع جمااهي  هم ال تاون ع اارة وهاذا هو األ 
 . طفالما الرضع أ م مع  أو األ  والدم أ ب مع  األ 

 1980 أبريل )نيسان( 26 -صحيفة "المستقبل"

     

 للى!الجامعة العربية: الس ة الم قتة اوُ 
، أي بعد أقل م  1980يونيو /ح يران 28مع حلول يوم 

ل مقر األمانة العامة للجامعة إلااامر، يكون إنقضاااى على نق  
  إسااااتطااالعربية إلى تونس ساااانة كاملة. وخالل هذم الساااانة 

المساااغولون التايف نساااعياع مع الوضاااع الجديد للجامعة على 
ر م أن النقل ترك  ثارم على كثيري  منمم، وهي  ثار مادية  

 ونفسية في الوق  نفسه.
ليعي  األمي  العام المااذلي الق إساتطااوخالل هذم السانة 

أن يضاااااااااافي على المناااااااااااة الاثير م  الدينامية. فمو في 
 طوا  إل ه مستمر عربيًا ودوليًا وأفريقيًا.

وهنالك حالة م  التعاطف العربي مع الجامعة المنقولة. 
ذلك أن بعض الدول العربية التي إتخذت قرار النقل تمااااعر  
باأن الجاامعاة في مكاانماا الجادياد يجاة أن تنجح. وم  أجال 

ناالاك حتى اآلن ت ااطغ في دفع اإللت اماات م  ذلاك فليس ه
جااااناااة أحاااد، كماااا أن المغتمرات التي تعقااادهاااا الجاااامعاااة ال 
تعقاط ع م  أحد وتأتي في معظم األحيان على المسااااااااااتويات  

م إلى إث اااات ظااااهرة اإلنتمااااء المطلوباااة. وهاااذا اإلق اااال مردُّ 
 للجامعة العربية.

 ت ال وعلى ر م أن ملفااات الجااامعااة ومكت ااة وثاااسقمااا ال
تح  الحج  في القاهرة، فإن األمور تسااااااااااااير بمااااااااااااكل جيد  
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وهنالك إسااااااااتنساااااااااخ داسم ألوراق ومسااااااااتندات ووثاسق بمد   
 إنماء مكت ة متااملة.

ومنذ بضااااااااااعة أيام نوقماااااااااا  التعديالت الواجة إدخالما 
على ميثااااااق الجاااااامعاااااة، ولا  يعااااادو أن التعاااااديالت التي 

لمقعلة ل  تلمس  ساااايطرحما األمي  العام على القمة العربية ا
بعض عيوب الميثاق كما ستاتفي بتعديالت متعلقة بميكلية  
الجاامعاة. وفي إجتمااعاات المنظماات المتخااااااااااااااااااااااااااااااة لم 
يعترض أحااد ولم يتقاادم أحااد بااإقتراحااات، وم  جااان ااه فااإن 
األمي  العاااام تحرَّك ضاااااااااااااام  إلااااااااااااااعور باااأن معظم الااادول 

 األعضاء تعتقد بأن الوق  ليس وق  تعديل الميثاق.
الميثااق وضاااااااااااااارورة تعاديلاه ليس حاديثاا جاديادًا.  وحادياث 

، ثم كان   1967بإسااااااتمرار كان هذا الحديث واردًا قعل عام 
ح يران وما إساااااااااااااتت عما ولم يعد أحد يفار في أمر  5حرب 

ت  ايد الحديث في إلاااااااااااااأن تعديل    1973الميثاق. وقعل حرب 
ل الجاامعاة إلى تونس ال  دتاه الحرب. وبعاد نقا  الميثااق ثم جماَّ

 أحدًا اآلن ممموم وال ممتم بأمر الميثاق. يعدو أن
وال ندري إلى متى سايساتمر العمل في ميثاق وعضاع عام 

وكاانا  موادم  ناذاك مالسماة مع الظرو  الساااااااااااااااسادة.  1945
دة وم   لانناا اآلن في الثماانيناات وهناالاك ظرو  مسااااااااااااااتجا 

 الضروري مراعاتما.
وبعاد التعاديالت التي سااااااااااااااتتنااول هيكلياة األمااناة العااماة 

ليس الجوهر والتي م  المتوقع إقرارهاا خالل إنعقااد القماة و 
المقعلة في عمان، سااااايكون باإلمكان ملء المراك  الماااااا رة 

 في الجامعة.
وتجدر اإلإلااااااااااارة إلى أن أسااااااااااعد األسااااااااااعد األمي  العام 
المساااااعد الذي كان  خدمته سااااتنتمي في التاسااااع م  أيلول 
دد له القليعي سااااانتي  أخريي   يماااااغل إضاااااافة إلى األمانة  وج 

ية واإلدارة اإلجتماعالسااااااااااااااياسااااااااااااااية أمانات اإلعالم والتنمية 
  الااااحية وإدارة المااا اب والرياضاااة واإلدارة القانونية، فضاااالً 

 ع  األمانة العسكرية.
ومعرو  أن التقليااد يقضااااااااااااااي بااأن يكون األمي  العااام 
المسااااااعد للماااااغون العساااااكرية م  الدولة التي تتخذ الجامعة 
منما مقرًا. وفي إساااااااااتمرار أن يكون رسيس أركان جيش هذم  
الدولة هو األمي  العام المسااعد للماغون العساكرية. وعندما 

رة كان األمي  العام المساعد كان  الجامعة العربية في القاه
للمغون العسكرية هو رسيس أركان الجيش الماري. وعماًل 
بمذا التقليد يعفترض أن يكون رسيس أركان الجيش التونساااااي 
هو األمي  العام المسااااااعد للماااااغون العساااااكرية. لا  األمي  
العام المااااااااذلي القليعي إختار منذ العداية محمد ب  ساااااااالمة  

مساااااااااااااااعادًا )وهو رسيس مكت اه( وعلى هاذا   ليكون أميناًا عاامااً 

األساااااااااااااااااس ال يعود ممكناااًأ وجود أميني   عاااامي   م  دولاااة 
وإلى جانة أساااااااااااااعد األساااااااااااااعد هنالك أمينان عامان  واحدة.

مساعدان ثابتان، هما ععد الحس  زل لة للمغون اإلقتاادية 
ونماد ال اإلااااااااااااا للمااااااااااااغون اإلدارية والمالية. وقد بات  مممة 

د أول قمة اإلثني  أسااااااااااساااااااااية ب عدما إساااااااااتقر األمر على عق 
د الادكتور زل لاة مناذ بعض الوقا   إقتااااااااااااااااادياة عربياة. ويععا 
الدراساات واإلحاااءات واألفاار إساتعدادًا للقمة اإلقتااادية 
األولى الاذي كاان في إسااااااااااااااتمرار مناذ أن كاان في الجاامعاة 
العربياة في القااهرة يحادث  ناا ع  أهميتماا ويقول لناا ماا معناام  

عقد الملوك والرؤسااء العرب قمة إقتااادية ونجح  إنه إذا  
هذم القمة فإن القمم السااااااياسااااااية سااااااتجد طريقما إلى النجا  

 فورًا.
وم  المقرر إنعقاد مثل هذم القمة في عمان في تمااري   

، وساااااااااايساااااااااا قما إنعقاد مغتمر لوزراء 1980الثاني )نوفمعر( 
 المال واإلقتااد والخارجية.

جامعة العربية لمناسااااااااا ة  وت قى ثالث مالحظات حول ال
لماااا م   هاااذم الاتااااباااة حولماااا مع إقتراب الاااذكري األولى لنق 

 القاهرة إلى تونس.
ل الجامعة م  القاهرة    -المالحظة اوللى عندما ت قَّرر نق 

كان القرار يماااااااير إلى أن النقل مغق . أي بمعنى  خر إنه 
ضاااااما على نظام أنور  ج ء م  عقوبات قررت قمة بغداد فر 

 ت.السادا
ومع أن كل عربي يتمنى أن يساااااااتمر النقل موقتًا وتعود 
الجامعة إلى القاهرة بعد أن تعود مااار إلى العرب، إالَّ أن 
إسااتمرار الجامعة تعمل بمناخ  المغق   م  إلااأنه أن يعفسااح  
في المجال أمام حالة نفسااااااية عند الموظفي  ك ارًا و ااااااغارًا 

 ال تمجع على دينامية العمل.
المااااااري والدولي ال يعدو أن الحالة  واقع  إلى إساااااتنادًا و 

 حالة الموق   ساااااااتنتمي قري ًا. وإلى ذلك إن  حالة الموق   
إنعكسااااااا  على المساااااااغولي  التونسااااااايي  أنفسااااااامم حيث أنمم 
يتعاملون مع الجامعة العربية تعامعل الضااايف وليس المقيم.  

ية مع إتفاقوعلى سااااااعيل المثال فإنه لم يتم حتى اآلن إجراء 
التونساااااااية ومعنى ذلك أن موظفي الجامعة العربية    الحكومة

 بدون حاانات عملية.
إسااااااااااااااتامااًل للمالحظة األولى يمك    -المالحظةة الثةانيةة

إلااااااااااااااارا خير  27القول إن المعنى الحالي للجامعة العربية )
تونس( ال يليق بااالاادول العربيااة وال حتى   - الاادي  باااإلااااااااااااااااا

 بتونس.
وقعل أن يتسااااالم محمد م الي مساااااغولية الحكم في تونس  

 وزير أول ، أي رسيس للوزراء وكاااااااأمي  عاااااااام للح ب  ک
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الدستوري، كان  هناك حساسية م  العرب والعروبة، وكان 
المادي نويرم )إلااااافام  ( يفضااااال إبتعاد تونس ع  التعاطي  
الم اإلااااااااااار مع المموم العربية. لا  م الي عروبي ويري في 

العرب تونس لتاون مقرًا للجاااامعاااة العربياااة تاريماااًا  إختياااار 
لعلادم وكساااااااااااااا  اًا معنوياًا كعيرًا ال يجوز التفريط باه. وم  أجال 
ذلاك إنناا نتساااااااااااااااءل هناا: ماا الاذي يحول دون إختياار قطعاة 
أرض كعري في أجمل منطقة في العا ااامة تونس وتقديمما  
لاي يقاااام عليماااا معنى للجاااامعاااة العربياااة، أي كماااا فعلااا  

نااادماااا تعرعااا  بااااألرض لاي يععنى عليماااا معنى  مااااااااااااااار ع
 الجامعة العربية؟

وفي الوق  نفساااااااااااه لماذا ال تماااااااااااجع الدول العربية هذم  
 الفارة؟

  األولى وإسااااااااااااااتاماااااًل للمالحظتي   -المالحظةةة الثةةالثةةة
والثانية تجدر اإلإلااااااارة إلى أن األمانة العامة تدفع ما قيمته  

لذي تمااااااااااااغله  ناااااااااااااف مليون دوالر إيجارًا للمعنى التءيس ا
الجامعة في تونس والمغلف م  ساااااا  ط قات، فضاااااااًل ع  
أنما تدفع ألو  الدوالرات للفنادق المخااااة إلجتماعاتما،  
لمااا  وهي إجتماااعاات كاانا  تنعقااد في قااعاة الجااامعااة قعاال نق 

 م  القاهرة إلى تونس.
 1980 مايو)أيار( 31 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 لسعو يالحل في تطوير البيان ا 
، وفيماااا حاااالاااة 1980 ح يران )يونيو( 25يوم األربعااااء 

الليعية ت داد حدة، أ اااادرت   -التوتر على الحدود المااااارية
     قلقما وأسااااااافما الماااااااديدي  الحكومة الساااااااعودية بيانًا تضااااااامَّ 

لتردي الموقف على تلاك الحادود ودعوتماا إلى التااااااااااااااار  
 بحكمة.

 الذي يمك  قوله في هذا العيان:
نااه أقرب إلى الواقءيااة م  العيااانااات واألقوال التي إ: ألالً 

 ااااااادرت ع  بعض األطرا  العربية والتي أوح  بأن هذم  
األطرا  سااااااااتاون خط الدفاا األول ع  الجماهيرية الليعية 

 إذا أعل  الرسيس السادات الحرب عليما.
 ل: ال يعدو أن العيان  ااادر لتعرسة الذمة أو م  أجثانياً 

يحماال في طياااتااه نااداءات إلى  تسااااااااااااااجياال أي موقف، وإنمااا
الجيش المااااااااااااااري وليس إلى الرسيس الساااااااااااااادات م  أجل 
الت ااااااااااااااار وإدراك أبعاااد اللء ااة الخطيرة التي ياادفع الرسيس  

نه يحمل في طياته  إالمااااااااااري جيماااااااااه إليما. وفي المقابل 

نااااداءات إلى العقياااااد معمر القاااااذافي م  أجاااال تفاااااادي فا 
ل أنظار  إلاااااااااااااأن حدوثما أن يحو    م اساااااااااااااتدراجه إلى حرب 

زق التي يءيماااما نظام الرسيس الساااادات الم المااااريي  ع  
 رم في تحقيق سالم مقعول.بعد تعثُّ 

ث ع  حاالاة وع  تحادَّ  الاذي أن العياان نت ااموالالفا  لإل 
سم العقيد القذافي، إسم الرسيس السادات وال  إد دولتي  لم يور  
 سااااااااام العقيد القذافي كي الإفتراض أنه لم يورد بل يجوز اإل

سام الرسيس الساادات. وتلك ليسا  مساألة عفوية وإنما إيورد 
 مدروسة بدقة، بل وبكل دقة.

وتر السااااااااسدة على الحدود تث العيان ع  حالة اللقد تحدَّ 
الرسيساي  المااري والليعي إلى  اع الليعية. ولم يد   - الماارية

 التااار  بحكمة وتغلية المااالحة العربية قعل أي إعت ار 
دعوتاه في المطلق. وكال ذلاك ال يعني   خر ، وإنماا جااءت

أن المملاة تسااااااااااااوي بي  نظام يعتر  بإساااااااااااراسيل هو نظام  
الرسيس الساااااااادات الذي قطع  العالقات معه بساااااااعة ذلك، 

ر في خط التااادي للااالح مع إسااراسيل هو يوبي  نظام يساا 
 نظام العقيد القذافي.

واألرجح أن العيان السااااعودي عندما لم يتضاااام  أسااااماء  
نظاااامي  فلعااادهياااة هي التخو  م  أن تسااااااااااااااجااال  ال قااااسااادي  

المملاة على نفساما أنما ناإلادت رسيساًا عربيًا مرفوضاًا منما  
هو الرسيس الساااااادات. وم  المغكد أنه لو ورد اسااااام الرسيس  

نما العيان وهي الفقرة  الساااادات في ساااياق الء ارة التي تضااامَّ 
الداعية إلى التاااااااار  بحكمة لاان  الااااااااحف الماااااااارية 

اليوم التالي نمااااااااارت العيان الساااااااااعودي تح   الااااااااااادرة في 
عناوي  رسيساااااااية في  ااااااافحاتما األولى م  نوا  الساااااااعودية 

ماااار كن أ متواضااااع تناإلااااد الرسيس السااااادات...  وليس كما نع 
 ماادر مااري مساغول    في تلك الاافحات مرفقًا بتعليق ل

ليس الممم فيه تحميل العقيد القذافي مساااااااغولية التوتر وإنما 
العيان الساااااعودي على  ير حقيقته، وهذا يتمثل في ر يتفسااااا 

الفقرة الخاااامسااااااااااااااااة م  التعليق التي جااااء فيماااا  إذا كاااانااا   
المملاة العربية السااااااعودية تريد أن تقوم بدور الوساااااايط... .  

مااار باااايغة واحدة في وهنا تجدر اإلإلاااارة إلى أن التعليق نع 
 ه علىهرام  و األخ ار  لا   األخ ار  نمااااااارت   األ  اااااااحيفتي  

ه  األهرام  أساااااااااس أنه تعليق منما على العيان، بينما نماااااااارت  
  مادر ماري مسغول . على أساس أنه تعليق ل

وفي الفقرة الخامساااااااة أيضاااااااا ع ارات توحي بأن الرسيس  
السااااااااادات إلااااااااخااااااااايًا هو الذي أملى التعليق المذكور وأنه 
بعدما كان أملى التعليق طلة أن تتضاااااااام  الااااااااايغة التي 

الء ارة التي يفساااااار فيما العيان السااااااعودي  تنماااااارها  األهرام 
على طريقاة تفساااااااااااااايراتاه لموقف الرسيس جعفر نميري والتي 
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إلى أن الرسيس الساااوداني قرر أن يضاااغط على بقية   إنتم 
ممااااعر عندم تجام الرسيس الساااادات. والء ارة المماااار إليما 
هي:  إذا كاانا  المملااة العربياة السااااااااااااااعودياة ترياد أن تقوم  

في تغلية الماااااااااااالحة العربية والتاااااااااااار  بدور الوسااااااااااايط 
بحكمة كما جاء في العيان السااعودي )تارارًا ليس في العيان 
السااااااعودي ما يتضاااااام  الرغ ة في التوسااااااط( فعليما أواًل أن 

د الموقف، وسااو  تتأكد م  الحقاسق التي دع  إلى تااااعع 
على الجانة الليعي فقط   يمااف أن الحمااود العسااكرية هتتا

الماااري، وعليما أن تتحقق م  حجم  وليساا  على الجانة 
مة ضاااد ماااار والتي هي أسااالحة هذم الحماااود الليعية الموجَّ 
ما ايد إلااااايوعية لضااااارب المسااااالمي  ساااااوفيتية متطورة  ااااانعت  

مة  تمامًا كما تفعل في أفغانساااتان، وهي ليسااا  أسااالحة موجَّ 
 ضد إسراسيل وأعداء األمة اإلسالمية... .

لسااااااااااااااااادات على وفي هاااذا الاالم الاااذي أمالم الرسيس ا
 اااحيفة  األهرام  لاي تنمااارم ينساااى أن الساااال  الساااوفياتي  
الذي تااااااانعه األيدي الماااااايوعية أمر لم تسااااااجل السااااااعودية 

انه  ينسااااااااىما أن تعترض. و اعتراضااااااااًا عليه وليس م  ط ع  
نسااااااى أن السااااااال  الماااااايوعي يعقد  اااااالحًا مع إسااااااراسيل. و 

سااااااتخدمه ضااااااد إسااااااراسيل في إض عليه سااااااعق له أن المعتر  
نه في كالمه يحاول تااااااااااااوير  إ. كذلك  1973كتوبر أحرب 

ح السااعودية وكأنما ال تدري ساالفًا بالفا الذي ينااا ه وهو فت  
نماا حرب مع اإلتحااد أمعركاة مع ليعياا ثم تاااااااااااااااويرهاا على 

السااوفياتي، وبذلك يجعل المملاة العربية السااعودية تضااطر  
 إلى الوقو  بجان ه.

عودياااة ال وإلى ذلاااك يفترض أن المملااااة العربياااة الساااااااااااااا 
تعر  أنه في الوق  الذي كان السااااااادات يملي كالمه على 

للقوات   األهرام  كاان وزير الادفااا الماااااااااااااااري والقااساد العاام 
في مكت ه مع الجنرال  بدوي يعقد إجتماعاً أحمد   المساالحة الفريق 

تامير مساااعد وزير الدفاا اإلسااراسيلي في إلااغون األم  القومي. 
بي  قاسد عساكري عربي مسالم مغلوب على   اإلجتماا ومثل هذا  

أمرم وقاسد عساااااااااااكري  اااااااااااميوني معاد للعرب واإلساااااااااااالم ليس  
  - بروتوكوليًا، واألرجح أنه إلااامل الوضاااع على الحدود الماااارية 

 الليعية. 
ثالثة أساااابيع م     حوالى ن العيان الساااعودي جاء بعد إ : ثالثاً 

 ير    اسااتق ال العقيد القذافي لساافير السااعودية في طرابلس )على 
في الحاالت الطارسة( وذلك    عادته في اسااااااااااااتق ال الساااااااااااافراء إالَّ 

 إلعطاء مواجمة مار الطابع القومي. 
هو الرد، وأناه  أناه    إعت اار العياان الساااااااااااااعودي ك   هناا يم وم  

ما  . ك بل  باااااايغة رساااااالة إلى العقيد القذافي ذيع بعدما كان قد أع أع 
عودي رساالة فتراض أن الرسيس الليعي حمَّل السافير السا اإل  يجوز 

 ما كي ينقلما إلى حكومته. 
الليعية إذا وقع     -  ن أخطر ما في الحرب المارية إ : رابعاً 

أن العقيااد القااذافي سااااااااااااايرد على محاااولااة تحطيم بعض القواعااد  
والمطارات، بالاااااواريا العابرة الحدود. ومثل هذا األمر ساااايوقع 
خساااسر بماارية، وساايكون ذلك سااع ًا في التفا  الماااريي  حول  

 ز التحفظات الاثيرة عليه. جاوع اممم وت  نظ 
ن الحل هو في تطوير العيان الساااعودي إلى بيان إ وم  هنا  

 عربي إلامل يتضم ، وبكل الوضو ، أمري : 
مناإلااااااادة الجيش المااااااااري التن ه إلى مخاطر مغامرة يقودم  

 إليما الرسيس السادات. 
ته م  بعض المناطق  ا ة قو ومناإلاااااااااادة العقيد القذافي سااااااااااح  

د مع مااااار. وهذا ليس م  أجل الرسيس السااااادات، على الحدو 
وإنما م  أجل جيش ماااااااااااار الذي ساااااااااااتحتاجه األمة ذات يوم  

 لمواجمة إسراسيل. 
  -  ن تعطيال اللغم الم روا على الجعماة الماااااااااااااارياة أ وي قى 

لتماب  ا في نار الموقف القابل لإل نف    ي الليعية مسغولية قومية. وأ 
الساااادات في الدرجة األولى. والعيان سااايساااتفيد منه نظام الرسيس 

 السعودي هو بداية محاولة تعطيل. وهي محسوبة بكل دقة. 
 1980( تموز) يوليو 5 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 بيان الطائف  

م  المح ن أن  اااحافة ماااار إساااتقعل  الاااايغة التي 
الطاسف بي  الملك خالد ب  ععد الع ي   تو ااااااال  إليما قمة

في ، ام حساااي  بمااايء م  الساااخرية والتماااكيكوالرسيس  ااادَّ 
تخذ منذ قمة حي  أن هذم الاااايغة كان  أكعر قرار عربي يع 

ة يسااااااتطيع الرسيس   بغداد حتى اآلن، وكان  أفضاااااال مناساااااا 
قتراب م  الاااااااااااااف العربي الذي السااااااااااااادات م  خاللما اإل

..  إبتعد عنه، بدل أن يلجأ إلى اإلعتاا  في جعل موسااااااااى
موقف جديد يقضااااااااي   إتخاذ ا  ساااااااايت عهعتاإذا كان اإل  الَّ إ

بالتقرب في إلاااااااكل أو  خر م  الااااااااف العربي. ومثل هذا 
  اإلقتراب هو الورقة الوحيدة المااااااااااععية الرابحة اآلن في يدي  

تخاذ مثال هاذا الموقف وألغى إالرسيس الساااااااااااااااادات. وهو إذا 
فاإناه ساااااااااااااايعود إلى العرب قوياًا وليس   كااماة ديفياد ياة إتفااق

أكثريته السااااحقة سااايغيد   في ضاااءيفًا ألن الماااعة المااااري 
ن حديث السااااااااااالم كان وهمًا وساااااااااارابًا،  أ  له ذلك بعدما تعيَّ 

ن يرتضااي بأن يسااجل  أن هذا المااعة ال يمك  أفضاااًل ع   
ع يد إسااااراسيل على المدينة نه إلااااريك في وضاااا  أالتاريا عنه 
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 المقدسة.
خذ  يغة الطاسف هي أكعر قرار عربي يتع ن  اااااااااااااا إوالقول  

ذلاااك أن المملااااة ، مناااذ قماااة بغاااداد ال يحتمااال األخاااذ والرد
ع العالقات السااااااياسااااااية  العربية السااااااعودية تعل  إلت امما بقط  

ية مع أي بلد يقعل بضام إساراسيل للقطاا المارقي  قتااادواإل
 المحتل م  القدس.

لياة ل  سااااااااااااااراسيناا في اإلعت اار أن اإلجراءات اإلخاذ  أوإذا 
تاتسااااة  اااافة األمر الواقع م  دون تأييد الواليات المتحدة  

ن قرار الطاااسف الااذي إفي الاادرجااة األولى لمااا، جاااز القول 
ر قرار عتاااأيياااد عربي كعير هو أكبحظي لمجرد  اااااااااااااااادورم 

الاعيرة  عربي  اااااااااااااادر مناذ قماة بغاداد التي حفلا  باالقرارات 
م  ااافقة  نميار الموقف العربي أماإالاثيرة والتي حال  دون  

 - والتي إنتماا  إلى الااااااااااااااالح الماااااااااااااااري   كااامااة ديفيااد 
 سراسيلي.اإل

الطاسف يسااااتمد  ضاااامنًا الواليات المتحدة   قمة ن قرارإ
سااراسيلية عترف  باإلجراءات اإلإ ولى. فمي إذا في الدرجة األع 

المتعلقة بالقدس فمعنى ذلك أن المملاة العربية السااااااااااعودية 
ية معما. ومعنى ذلك قتاااادسااتقطع العالقات السااياسااية واإل

ساتعمل كساال  في وجه  ن النفط الساعودي أيضاًا سايع أأيضاًا 
الوالياات المتحادة، خاااااااااااااااو ااااااااااااااًا أن هاذا النفط هو محور  
العالقات الساااااااااياساااااااااية واإلقتااااااااااادية بي  المملاة والواليات 

 المتحدة.
الطاسف هو اللغم العربي الاعير في السااااااااحة  قمة وقرار

عاه في أدق اللحظاات سااااااااااااااراسيلياة. وقاد تم زر  اإل - ةميركيا األ
سااااااااالوب ألن اإوأحرجما بالنسااااااااا ة إلى اإلدارة األميركية. بل 

سااااالوب الذي إعتمدم  مد في عملية ال را إلاااااعيه باألعتع إ الذي  
 - ا لغم القدس في الساااااااااااحة األميركيةمناحيم بيغ  في زر  

 بية.العر 
ن بيغ  زرا اللغم وفي تفايرم أن الواليااات المتحاادة ل  إ

جراءات التي إتخذها في إلاااأن المدينة المقدساااة، تقول ال لإل 
نتخابات يساااااااااتوجة على إدارة على أسااااااااااس أن موسااااااااام اإل

ن أالرسيس كااارتر وعلى الجمموريي  الطااامعي  في خالفتااه 
 -ساااااعوديساااااراسيلي. أما اللغم البت از اإليتجاوبوا مع هذا اإل

ن ال ياااذهاااة أرا وفي تفاير ماااااااااااااااممياااه العراقي فاااإناااه زع 
ات إجراءبت از اإلسااااااااااااااراسيلي إلى حااد تااأييااد التجاااوب مع اإل

احتاللياة تتعلق باالماديناة المقادساااااااااااااااة. فاإذا كاان م  الممك  
بت ازات التي تحااااااااال بموجعما إسااااااااراسيل السااااااااكوت على اإل

 على المال والسااااال ، فإنه ال يمك  السااااكوت على إبت ازات
 تتعلق بالمدينة المقدسة.

الطاااسف أخااذوا في  قمااة ن ماااااااااااااااممي قرارإوإلى ذلااك 

ب الواليااااااات المتحاااااادة مع اإلجراءات اإلعت ااااااار أن تجاااااااوع 
ساااااااراسيلية يعني نجا  الرسيس كارتر أو ريغان أو  يرهما  اإل

في اإلنتخااااباااات وتع ي  موقف أميركاااا داخااال إسااااااااااااااراسيااال،  
حي  أن عادم  ياة، فيبوسااااااااااااااقوطماا نمااسياًا في المنطقاة العر 

التجاوب معنام سااااااااقو  بيغ  واسااااااااتطرادًا سااااااااقو  الااااااااالح 
.  له هذا الااااالح م  رموز.سااااراسيلي بما يمث   اإل - الماااااري 

ة الحالية أو الالحقة ساااتتماااعث  ميركيدارة األإذا كان  اإل  الَّ إ
وتتعامل مع قرار الطاسف و اانءيه تعامالع عساكريًا وت مريًا  
تساااتخدم فيه إساااراسيل والرسيس الساااادات. ومثل هذا التعامل 

ية ضاااااااااد  ساااااااااالمالمنطقة العربية واإل إنفجارسااااااااايكون معنام 
 ة.ميركيالسياسة األ

ن إ  الطاااسف بااالالمااات القليلااة التي حواهااا قمااة ن قرارإ
العلدي  سااايقطعان العالقات الساااياساااية واإلقتااااادية مع أي 
بلد يقعل بضااااام إساااااراسيل للقطاا المااااارقي المحتل م  مدينة  
القدس  هو أول عملية ثأر إل تيال الملك فيااال الذي قال 

في المساجد األقااى، ولمجرد أن قال ذلك   الااالة نه يريدإ
ة جاادة  ل وقفا قتلوم. وهو باالالماات القليلاة التي حواهاا يمااااااااااااااكا   

في وجه المغامرة  إسااااااااااتراتيجيد قومي و ع  ومسااااااااااغولة وذات بع 
ع الجاااديااادة. وهي وقفاااة م  النوا الاااذي ال يحتمااال أي تراجع 

 على ر م المخاطر التي قد تنمأ عنما.
 مران:أوي قى 

لتفاا  عربي  إالطااسف يحتااج إلى  قماةن قرار إاألول:  -
 وإسااااااااااااااالمي. ففي الالماات القليلاة التي حواهاا ال يغني ع 

ساااااتناار، والمطال ات  ير كثار م  التنديد والماااااجة واإلاإل
المدروسة. ونعني باإللتفا  وقو  الجميع وبقوة وراء القرار 

 كي ال يعدو أن هنالك ت اينًا عربيًا في إلأنه.
ر بي  الدول العربية  ن هناك حاجة إلى تماوع إالثاني:  -

ي الارسااااااي الرسااااااول إتخاذ  ية والفاتيكان يغدي إلىسااااااالمواإل
  فقط ن إلااااأن القدس ليس إلااااأنًا إسااااالمياً أموقفًا يوضااااح فيه 

ة بأن طال  ن الفاتيكان مع إنما هو إلااأن مساايحي أيضااًا. بل إو 
يقطع هو أيضاااااااااااااااااااًا العالقاااااات مع أي دولاااااة توافق على 

 سراسيلية.اإلجراءات اإل
هاا انمياارًا في الموقف إنعقاادلقاد أوقفا  قماة بغاداد عناد 

 دف تاااااااااااااااادعااًا كاااالطاااسف يوق   قمااة وهااا هو قرار. العربي
 يحدث ويحا ر حالة يأس بدأت تنتمر.
 وعلى هذا األساس فإن األمة بخير.

 1980 (آب) أغسطس 16 - . باريسمجلة "المستقبل"
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 مهمة الشاذلي بن جديد لياسر  رفات 
األمير فمد ب  ععد    وليُّ العمد السااااااااااااعوديعندما يدعو 

اب لقاااااااء القمااااااة الع ي  إلى الجماااااااد المقاااااادس وفي أعقاااااا 
العراقي في الطااسف، فماذا معناام أن المملااة  -السااااااااااااااعودي

رتما إلى العربية السااااااااااعودية تنظر إلى موضااااااااااوا القدس نظ  
قوة النفط ل    نه إذا كانأمكة المكرمة، وبما معنام أيضاااااااًا 

تحمي القدس م  السااااااااااااااقو ، فإنما بعد ذلك ل  تحمي مكة 
كة يسااااااااقط  المكرمة أيضااااااااًا م  السااااااااقو . وعندما تسااااااااقط م

 اإلسالم، ويتساقط المسلمون.
و اااااااااااااادور كالم األمير فماد بعاد لقااء القماة في الطااسف 

ام حساي  له وق   ع أكعر. ولا  بي  قاسد المملاة والرسيس  ادَّ
ضاااااااااعف  الجماد المقدس ال يتحقق قعل إقفال الثغرات التي تع 

ي. وم  هنا فإن إقفال سااالمم  إلااأن التضااام  العربي واإل
ة مقادس. وإذا كاان الطرفاان السااااااااااااااعودي تلاك الثغرات واجا 

نتمى التمااااااااااور إتفقا عندما تمااااااااااورا في الطاسف و إوالعراقي  
ع العالقات السااااااااااااياسااااااااااااية مما إلى ذلك القرار الاعير بقط  ينب

ياااة مع أي دولاااة توافق على اإلجراءات التي قتاااااااااااااااااادواإل
قفال إمر  أتفقا على إما إساااااااااااراسيل... إذا كان الطرفان  تخذت  إ

ن ثمااااة خطوات على الطريق، ألن أالثغرات فمعنى ذلااااك 
 الجماد يحتاج إلى مجاهدي .

والحاديث حول الثغرات يجعلناا نتوقف أمام الثغرة األكثر 
يرانية التي ال بد  اإل - تماااااااااااااابكًا وتعقيدًا وهي الثغرة العراقية

 يجاد حل لما.إم  
طااااار نتمنى أن تاون قمااااة  أوبيااااك  التي إلوفي هااااذ ا

 1980نوفمعر /قد في االسااعوا األول م  تمااري  الثانيسااتنع
  - فاااي باااغاااااااداد مااانااااااااساااااااااااااااا اااااااة لاااتاااحاااقاااياااق إنااافاااراج عاااراقاااي

 إيراني. - إيراني سيقود، في حال حدوثه، إلى إنفراج عربي
ن دعوة إوفي ضااااااااااااااوء بعض المعلومااااات يمك  القول 

و الحسااااااااااااا  بني  أبجم  م  العراق إلى الرسيس رسااااااااااااامية وع 
ذت على تخُّ إن الترتي ات أفي تلك القمة و  إلاااااتراك ااااادر لإل 

ن هذم الترتي ات  إيراني سااايماااارك. بل ن الرسيس اإلأأسااااس 
إلااامل  الدار المخااااااااة لساااك  الرسيس اإليراني والطاهي 

رة الاااادار التي تتالم  يرانيااااة وماااادب   طعمااااة اإلألالااااذي يطمو ا
 الفارسية... الا.

ن السفارة اإليرانية تعمل في بغداد ولم تنقطع إوإلى ذلك  
الرحالت الجوياااة بي  العلااادي  على ر م حااااالت المواجماااة 
العسااااااااااااااكريااااة التي تحاااادث بي  الحي  واآلخر، وعلى ر م  

ذاعات وهي حمالت  عالمية في الاااااااااحف واإلالحمالت اإل
 لة.مت اد  

وبيك   أوأهمية مماااااااااااااركة الرسيس بني  اااااااااااادر في قمة  
نما سااااااااتاون مناساااااااا ة لاي يلتقي قادة الثروة العربية  أالثانية 

نما ساااتاون الوسااايلة األكثر فعالية في الجماد أفترض ي يع الت
ام  المقدس م  الملك خالد ب  ععد الع ي  إلى الرسيس  ااااااادَّ
حسااااااااااااي  إلى أمير دولة الاوي  الماااااااااااايا جابر األحمد إلى 

مارات الماايا زايد ب  ساالطان إلى حاكم دولة رسيس دولة اإل
قطر الماااااااااااااايا خليفاااة ب  حماااد  ل ثااااني إلى العقياااد معمر 

)إذا قرر الممااااركة إلاااخاااايًا( إلى الرسيس الج اسري    ذافيالق
المااااااااااااااذلي ب  جديد الذي إتخذ م  قرار قمة الطاسف موقفًا 

   به ع  مواقف بقية دول جعمة الامود والتادي.تميَّ 
ن ممااااااركة الرسيس بني  ااااادر تاون إوإلى ذلك أيضاااااًا 

اور مع قادة الدول األخري في أيضااااااااااًا مناساااااااااا ة لاي يتماااااااااا 
وبيااك  م  رسيس نيجيريااا إلى رسيس الغااابون إلى رسيس   األ

كوادور إلى رسيس اندونيسااااايا. وهغالء، فن ويال إلى رسيس األ
ي، يمك  ساالمبالمواقف الجيدة إلى جانة الحق العربي واإل

الالتيني   -ميركيفريقي واألسااااايوي واأللوا العمق األأن يماااااك   
أن هذا   ع ، فضاًل لسال  النفط في معركة الجماد المقدس

فريقياة ة العربياة ومع قاادة الثروة األرو التماااااااااااااااور مع قاادة الث
الالتينية يمك  أن ي يل الاثير م   -ةميركيساااااااااايوية واألواأل

نفراج هو العديل لحالة ساتفمام ويجعل اإلالل س وعالمات اإل
المماااترك الجامع  ل التأزم القاسمة ولحاالت الحذر التي تماااك   

 يرانية ومعظم دول العالم.في العالقات بي  الثورة اإل
يرانية أقفل  األساااااااااااوار على نفساااااااااااما طوال ن الثورة اإلإ

أكثر م  ساااااانة، وأوجدت بالتاااااااريحات والمواقف اإلنفعالية 
ر عناد الجيران وعناد اآلخري . وطوال هاذم الفترة  حااالت حاذ  

لم يقم حاكم ب يارة إيران وال قام مسااااااااااغول إيراني ذو إلااااااااااأن 
ات الثورة وتطلعاتما، بإسااااااتثناء  ح لخخري  نيبجوالت توضاااااا  

الخاارجياة  ااااااااااااااادق قطاة زادم الاذي زاد التعقياد  جولاة وزير
تعقيدًا ورفع نساااا ة الحذر بدل أن ي يله وع ز المااااكوك بدل 

  هناا فاإن ممااااااااااااااااركاة الرسيس بني  . وم  اإلطمئناانأن ي را 
نية التي سااااااااتنعقد في بغداد م  ا  الثأوبيك اااااااادر في قمة  
اإلااااااااكاالت كثيرة وتقلل م  نساااااااا ة الظالل إلااااااااأنما أن تحل 

 الاثيرة التي رافق  مسيرة الثورة اإليرانية.
ن حدة األزمة الراهنة بي  العراق وإيران تحول  إوقد يقال  

 . والجواب أوبيكدون ممااااركة الرسيس بني  ااادر في قمة  
لم  1975ذلااك أن األزمااة التي كاااناا  بي  العلاادي  عااام   ع
ام حسااااااي   ل دون لقاء المااااااام محمتحع  د رضااااااا بملوي و اااااادَّ

)الاذي كاان  ناذاك نااساة رسيس الجممورياة( خالل إنعقااد قماة 
لرسيس هواري وبياااااك  األولى في الج اسر بترتياااااة م  األ ا

 - وإنتمى إلى تحقيق إنفراج في العالقااات العراقيااة بوماادي  
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 يرانية.اإل
ن لقااء الج اسر تم بي  رجال العراق إوقاد يقاال أيضاااااااااااااااًا 

ن الوضااع اآلن مختلف أيران القوي، في حي  القوي ورجل إ
ن تياااار  ياااات   هو األقوي في إيران وليس تياااار أحياااث 

الادولاة الاذي يقودم الرسيس بني  ااااااااااااااادر، وأن لقااء الرجلي  
أن هناك  الَّ إنفراج. هذا  اااااحيح،   هو الذي حقق اإلالقويي  

ظروفًا ومتغيرات وحساااابات جديدة للموقف، فضااااًل ع  أنه 
  التي ساااتنعقد  أوبيكالرسيس بني  ااادر في قمة  إذا إلاااارك 

اركة م  الرجل القوي في إيران  في بغداد فإنه سااايماااارك بم
ماام الخميني ال   الخميني أو ال يمااااااااااااااارك إذا كاان اإل  ياة

يريد لمذا األمر أن يحدث. ومماااااااااااااركته تعني أنه يأتي إلى 
 القمة قويًا.

ع  مممة تقهي وي قى أن ممااااااااااركة الرسيس بني  ااااااااادر 
م     يحظياان باإحترام وتقادير كال  على عااتق طرفي  عربيي  

العراق وإيران، وهاذان الطرفاان هماا: الرسيس الماااااااااااااااذلي ب  
 جديد وقاسد الثورة الفلسطينية ياسر عرفات.

  بوماادي  ي قى أيضاااااااااااااااًا أنااه عناادمااا أوجااد الرسيس الراحاال 
سااااااراسيلي  يراني كان الخطر اإلاإل  -نفراج العراقي اااااايغة اإل

د. ماااااااااااااااير العربي ممادَّ الماة. أماا اآلن فاإن ب األعلى أبوا
ي. وتلك سالموعندما يتمدد الماير العربي يسقط العالم اإل

معادلة نعتقد أن الرسيس المااذلي يأخذها في اإلعت ار. وهو 
 في مثل هذم الحاالت ال نتمنى أن يكون متفرجًا.

 1980( آب) أغسطس 23 - باريس. "المستقبل"مجلة 

     

 السالح العربي المفقو   
 في ةمن الالحرة لالال لح!

هناك ظاهرة ت داد وضااوحًا منذ ساانتي  وهي أنه في كل 
مرة تااال فيما السااياسااة اإلسااراسيلية إلى مأزق تعدأ محطات  

ممااااااعر  إساااااتقطابالتلف يون األوروبية بث أفالم تساااااتمد  
 األوروبيي  نحو إسراسيل.

سااالفًا أن إساااراسيل    وفي السااانتي  الماضااايتي  بات معلوماً 
أن  لو كماا حرك هاذم اآللاة الفااعلاة، أي اإلعالم التلف يونيتع 

هناااااالاااااك ماااااأزق. وال ت ال في الاااااذاكرة المجماااااة اإلعالمياااااة 
  دبلوماسااااياً  نتااااااراً إالتلف يونية يوم حقق  الثورة الفلسااااطينية 

في أوروبا وبات  على مماااار  تحقيق إنتااااار في أوساااا   
نتاااااااااارات الوق  الذي بدأت اإل الرأي العام األوروبي. ففي

تتالحق عرضاااااااااااااا  محطاات التلف يون األوروبياة واألميركياة 
وبحيث  ، مماااعر الناس إسااتقطابفيلم  هولوكوساا   بمد  

ض للاثير على ن هاذا المااااااااااااااعاة الاذي تعرَّ إيقاال ماا معناام 
أيدي النازية م  حقه أن يفعل ما يماااااااء، بل م  حقه حتى  

 أن يعتدي على اآلخري .
ال  اإلعالمي الذي تساااااتعمله إساااااراسيل أفادها وهذا السااااا 

كثيرًا ألن ما ت غيه حااال  عليه. فمي حقق  الغرض ألنه 
 لم يك  هنالك في المقابل إعالم عربي يتادي.

ل  يا سااااااااااااااراسإومناذ أساااااااااااااااابيع وفي الوقا  الاذي بادأت فياه 
ر التنادياد باذلاك، ثم بعادماا اعتاداءاتماا على جنوب لعناان وكثع 

لما العا ااااااااااامة إجراءاتما المتعلقة بتوحيد القدس وجع  أعلن  
لجأت إسااااااااااااااراسيل لتغطي ذلك ولتطمس حاالت ، األبدية لما

خاااذ في قماااة تُّ إب بعض دول العاااالم مع القرار الاااذي تجااااوع 
الطاسف إلى السااال  اإلعالمي إيام. وبدأت بعض محطات  

ر ما قاسااااااااااااااام  التلف يون في العالم تعث األفالم التي تاااااااااااااااو   
 ضوا لعمليات اإلبادة والتمريد.وكيف أنمم تعرَّ  اليمود

ه إساراسيل  ربي فإن ما اساتمدفت  عوبساعة غياب اإلعالم ال
ع  هذا  الظلم  ساااوي يتحدث ال حقق. فالمواط  األوروبي ت  

 التاريخي  الذي لحق باليمود.
إننا في هذا اإلطار نتسااءل: ما الذي ال يجعل الجامعة 

  األفالم السااااااااااااااينماااااسيااااة  العربيااااة تتولى تنفيااااذ مجموعااااة م
ر ماا يحادث في جنوب لعناان وماا والتلف يونياة التي تاااااااااااااااو   

 يحدث للفلسطينيي .
ن هناك عمااااارات الفنيي  العرب فضااااااًل ع  عدد كعير  إ

م  الفنيي  األجااناة الاذي  يتعااطفون مع القضااااااااااااااياة العربياة  
عمومًا. وهغالء قادرون على إخراج أفضااال األفالم وأجودها 

 وأ دقما.
ب أن تاون هاااذم األفالم جااااه ة بحياااث عنااادماااا المطلو 

تعرض أي محطة تلف يون فيلمًا يحقق إلساااااراسيل أ راضاااااما 
رد على ذلاك يع ويغطي على اآلثاار التي تتركماا اعتاداءاتماا، 

بعرض واحد م  هذم األفالم بدل أن يحتة الساااااافراء العرب 
أو منااااادوبو الجاااااامعاااااة العربياااااة أو ممثلو منظماااااة التحرير  

رون عادة ع  احتجاجمم بعيان أو هغالء يعع   الفلسااااااااااطينية. و 
 تاريح ال يعنمر في بعض األحيان.

ن محطااات التلف يون هااذم ل  تعااث أي فيلم  إوقااد يقااال 
نماااااير إليه. وهذا  ير  اااااحيح إلى حد ما.  يم  النوا الذ

قد تاون هنالك بعض المحطات التي تخضاااااااااع لتأثيرات أو 
إلإلااااارا   لا  هنالك محطات تخضاااااع، لتدخالت إساااااراسيلية

 الحكومات.
ة  رادوال نظ  أن هاااااااذم الحكوماااااااات سااااااااااااااتتمرد على إ
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عت اار طعيعاة  ناا في اإلالحكوماات وترفض رغ ااتماا. وإذا أخاذ  
العالقااات بي  هااذم الحكومااات وبعض الاادول العربيااة وهي 
عالقات في  اية الجودة وتتحكم بما مااااااااااالح ساااااااااياساااااااااية  

لى ن أي دولة عربية تعدو قادرة عإممااااااااااااااتركة، لجاز القول  
 - ذ طلعماانفاَّ ويع  - أن تطلاة م  بعض الحكوماات األجنعياة

ض فيلم يوضاااااح الظلم الالحق بالعرب م  إساااااراسيل ردًا عر  
 على فيلم يخدم إسراسيل بمكل أو ب خر.

ولا  الممم أن تاون األفالم جيدة وفي مسااااااتوي األفالم 
التي تخدم ماااااااالحة إساااااااراسيل، وهي عمومًا أفالم في  اية 

نعتقد أن الحكومة   سااااااعيل المثال ال الحااااااارالتقنية. وعلى 
ض فيلم أنج م العرب ردًا على الفيلم ترفض عر   ل  الفرنسية

الذي بثته إحدي محطات التلف يون الفرنساية قعل أيام والذي 
 خدم المخطط اإلسراسيلي.ي

إننااا ونح  ناتااة ذلااك نعر  أن األمي  العااام للجااامعااة 
أهمياة العمال السااااااااااااااينمااسي العربياة الماااااااااااااااذلي القليعي يادرك 

والدور الذي يغديه الفيلم المااااااااااااااانوا جيدًا على الاااااااااااااااعيد 
اإلعالمي. ونعر  أيضااااااااااًا أنه قعل أن يااااااااااا ح أمينًا عامًا 

ق  اااااااااااااناعة هتمامات على  اااااااااااااعيد خل  كان  له بعض اإل
 ااًا سااااااااااااااينمااا عربيااة جياادة. وم  أجاال ذلااك فااإنااه يعاادو مطااال  

 هتمام.إلبإعطاء هذا الجانة م  الجمد اإلعالمي بعض ا
نناااا نعر  أن األمي  العاااام ليس على بي  ناااة  إوإلى ذلاااك 

ر ماا هو م  حقيقاة ماا يحادث في الجنوب. ونعتقاد أناه بقاد  
هام وجود ممثل له في بيروت يتابع التطورات السااااااياسااااااية، 

فترض أن يكون هنالك عدد ر نفسااااه م  األهمية يع فإنه بالقد  
األجااااناااة األ اااااااااااااااادقااااء م  الفنيي  العرب وبعض الفنيي  

والمتعاطفي  مع القضاااااااية العربية ويعملون في جنوب لعنان 
عرض في بعض  على إنتاج فيلم م  النوا المااااانوا جيدًا يع 

األجنعيااة التي تعااث األفالم المتعاااطفااة مع  محطاااات التلف يون 
إساااااااااااااراسيال وذلاك للتقليال م  األثر الاذي تتركاه تلاك األفالم في  

ن مثل هذا الفيلم م  إلااااااااااأنه أ نفوس مماااااااااااهديما، فضاااااااااااًل ع   
فعله اإلسااراسيليون هناك م   ي تعريف العالم بقضااية الجنوب وبما  

جماة، وتعريف العرب م  المحيط إلى الخلية بماا يحادث هناالاك  
م  خالل ما    خااااااو اااااًا أنمم ال يعرفون ع  هذم القضاااااية إالَّ 

نماااااار في الاااااااحف وما تعثه اإلذاعات وهو ال يعطي  ااااااورة  يع 
 لحالة. ا ة ع  واقع  ي حقيق 

عتراض  ن لوم محطاااااات تلف يون العاااااالم واإل إ ومرة أخري، 
وإنماااا م   ، على باااث أفالم تتعااااطف مع إساااااااااااااراسيااال ال يكفي 

ن إحاادي أ الضاااااااااااااروري أن يكون هنااالااك رد بااالمثاال. ولنفترض 
م  دبلوماساااااااااااااي   عتراضااااااااااااااً إ محطات التلف يون في العالم تلق  

ض فيلم يخدم مااااااااااالحة إسااااااااااراسيل، وقال  لمذا  عربي على عر  

د باأن نعثاه إذا  عا  المعترض أرسااااااااااااال لناا فيلماًا ع  جنوب لعناان ون  
عتذار بأن هذا  فماذا سيفعل هذا الدبلوماسي سوي اإل ، كان جيداً 

الفيلم ليس موجودًا عندم بالمااكل الجيد أو العادي وليس موجودًا 
أيضًا لدي أي حكومة عربية... وحتى ليس موجودًا عند األمي   

لذي نتمنى عليه أن يعطي هذم الناحية  العام الماااااااااااذلي القليعي ا 
ن أحدًا م   إ و ،  هتمام خاو ًا أنه أدري بأهمية األمر بعض اإل 

ذ مثااال هاااذم الفارة  الحكاااام العرب ل  يعترض إذا هو باااادر ونفاااَّ 
التي تعدو في زم  الالحرب والال ااااالح ساااااالحًا نح  في أإلاااااد  

تساااتخدمه بدقة   أن إساااراسيل الحاجة إليه، خااااو اااًا بعدما تعيَّ 
 وتحقق م  وراسه الاثير. 

ن ساال  اإلعالم التلف يوني هو الساال  العربي المفقود في  إ 
زم  الالحرب والال ااااااااالح. وألن هذا ال م  قد يطول فم  أجل  

 ذلك ال بد م  همة، خاو ًا أن المال متوافر. 
 1980( أيلول)سبتمبر 6 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 ة اإلرا   الصومالي 
 في أيدي اإل ار  اوم ركية   

في الوق  الذي كان ذوو المااأن )وهم م  العسااكريي ( في  
نظام الرسيس محمد سااااااااياد بري يتفقون في واإلاااااااانط  مع إدارة 
الرسيس جيمي كارتر على من ح التساااميالت العساااكرية للواليات 
المتحدة في األراضااي الاااومالية مقابل معل  ال يتجاوز الماسة 

كااااااان أحااااااد وزراء دولااااااة اإلمااااااارات يفتتح في  مليون دوالر، 
الااااومال معماًل لتارير الساااكر يمثل أحد أهم ممااااريع التنمية  

 في الاومال. 
ولقد سااااااااااهم  في تمويل هذا المماااااااااروا دولة اإلمارات 

مليون دوالر، والمملاة العربية الساااااعودية بمعل   5,95بمعل  
 5,8مليون دوالر. أمااااا الج ء المت قي م  المعل  وهو  82

مليون دوالر فقد  طَّام الااااااااااندوق الخاص لمسااااااااااعدة دول 
 العالم الثالث التابع لمنظمة  أوبيك .

وهذم األرقام تعني أن ما حاااااااااااال  عليه الااااااااااااومال م   
الواليات المتحدة مقابل من حما تساااميالت عساااكرية هو دون ما  

م  دولتي  عربيتي  همااا المملاااة حاااااااااااااالاا  عليااه مرة واحاادة 
العربية الساااااااااااعودية ودولة اإلمارات، فضااااااااااااًل ع  أن الدولتي  
ساااااهمتا في عملية تخدم كل المااااعة الاااااومالي في حي  أن  
مردود التساااااااااااميالت العساااااااااااكرية المقدَّمة ال تماااااااااااك  ل أي إفادة 
مسااااااااتقعلية ناهيك بالظالل التي تتركما على مسااااااااألة الساااااااايادة  
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 لدولة. والتوجه الوطني ل 
وإذا كااان الرسيس سااااااااااااااياااد بري يفترض أنااه بمنحااه هااذم  
التساااميالت العساااكرية للواليات المتحدة سااايحاااال مساااتقعاًل  
على ماا يريادم م  اإلدارة األميركياة فاإن طعيعاة التعاامال بي   
الواليااات المتحاادة واآلخري  تعسااااااااااااااقط هااذا اإلفتراض. وعلى 

ذي ساااااااعيل المثال ال الحاااااااار هنالك الحالة الماااااااارية. فال
منحه الرسيس السااااااااااااادات لألميركان ليس إلاااااااااااايئًا أمام الذي 
حااااااااال عليه منمم. بل إن هنالك دالسل تمااااااااير إلى أنه لم 
يحاااال على إلااايء، حتى وال على الضااامانة بالوقو  معه 

 في ساعات المدة.
وهاو ياماناح  -  وإذا كاااااااان الارساياس سااااااااااااايااااااااد باري إفاتارض 

م بالساااااال  الم   -  التساااااميالت  تطور  أن الواليات المتحدة ساااااتمد 
الذي يجعله يتساااااااااااوي في القوة مع خااااااااااامه الرسيس األثيوبي  
منغيساااااااااااااتو، فااإن نظرة الواليااات المتحاادة إلى الحكم القاااسم في  
أثيوبيا تعساااااااقط هذم اإلفتراضاااااااات. وهنا تجدر اإلإلاااااااارة إلى أن  
الرسيس جعفر نميري لمس حقيقة هذم النظرة. وفي ضاااااوء هذا  

لتعايش مع نظام  اللمس وجد أن الخطوة األكثر  اااااوابية هي ا 
الرسيس منغيساااااااااااااتو. وقااد ت حقَّق هااذا التعااايش الااذي يعاادو أنااه  

 مرإلح لاي يتارس. 
ولا  األهم م  ذلك كله أن إ ااااارار الااااااومال على من ح 
الواليات المتحدة قواعد عسااااااااااكرية على ر م معارضااااااااااة الدول  
العربية لذلك معنام أن األطرا  التي عارضاااا  لم تضااااغط ما  

ذم األطرا  أو بعضااما لم تضااغط إطالقًا فيه الافاية، أو إن ه 
على أساااااااس مسااااااايرة الواليات المتحدة بعض الماااااايء. وليس 
معقواًل أن يمنح الرسيس سياد بري األميركان تسميالت أميركية  
لو أن الضااااغط حااااال بالمااااكل الجدي. والذي يجي  إفتراض 
ا م الرسيس   ذلاك أناه في الوقا  الاذي كاان ذوو المااااااااااااااأن في حع

ات مع الواليااات المتحاادة لمنحمااا اإلتفاااقاا مون ساااااااااااااياااد بري يععر 
التساااااااااااااميالت كاانا  بعض دول أوروباا وأميركاا الالتينياة تنقال 
سااااااااااااافاااراتمااا م  القاادس وكاااناا  هنااالااك دول أخري تساااااااااااااتنار  
لما عا اامة   اإلجراءات اإلسااراسيلية المتعلقة بتوحيد المدينة وجع 
  إساااااراسيل. وهذم الدول لم تفعل إال  ألنما لمسااااا  جدية في قرار 

العراقية في الطاسف.    -  الضغط الذي إتُّخذ في القمة السعودية 
 وهي لو لم تلمس هذم الجدية لما كان  نقل  سفاراتما. 

وكماا أن الادول األوروبياة واألميركياة والالتينياة ماا كاانا   
لتنقل سااااااااااااافاراتما م  القدس لو أنما لم تتأكد م  جدية قرار 

الااااااومال ما   الضاااااغط العربي الذي إتُّخذ في الطاسف، فإن
كاااناا  لتوافق على أن تمنح الواليااات المتحاادة تسااااااااااااااميالت  
عساااااااااكرية لو أنما كان  متأكدة م  أن العرب سااااااااايتعاملون 
معما بالماااااااااااااكل الذي يعقلق نظام الرسيس ساااااااااااااياد بري. وهم 

قادرون على ذلك. فالاااااااومال ليساااااا  العلد القادر على أن 
دها، يءيش م  دون الدعم العربي بل إنما ال تسااااتطيع، لوح

مواجمااااة األزمااااات المفاااااجئااااة م  نوا أزمااااة العطش التي 
 واجمت ما قعل فترة.

ولعل الجانة الذي يدعو إلى اإلسااااااتغراب في موضااااااوا 
الاومال أنما ستسير في مخطط  كامة ديفيد  بينما الدول 

 العربية التي تساعدها هي المتادية لمذا المخطط.
جدار  وإلى ذلك إن الموقف الاااااومالي يمااااك  ل ثغرة في

القرار العربي. وعلى ر م أنما ليسااا  الثغرة الوحيدة إال  أنما 
الثغرة التي تعلقي ظالاًل على القرار العربي، حياث أن هناالك 
دواًل كثيرة تقول ضاااااااامنًا، وعع ر الاااااااااحف للعرب، ما معنام  
إنااه قعاال مطااالعتنااا بمواقف تخاادم أهاادافام، أقنعوا الخااارجي  

 عوا الاومال على األقل...هذم المواقف. أقن إتخاذعنام ب
وما دام  هنالك قمة سااااااتنعقد بعد أسااااااابيع فإن معالجة 
أمر هاذم الثغرات تعادو أمرًا ملحاًا. وفي هاذم القماة ال باد م  

  في وقا  واحاد، بينماا  مساااااااااااااااءلاة الاذي  يماارسااااااااااااااون موقفي  
المطلوب اإللتفا  حول موقف واحد. والرسيس سااااااااااااياد بري  

بعد المساااااااااااااءلة ال بد م   . و م  الذي  يمارسااااااااااااون الموقفي  
 تحديد موقف ال عودة عنه.

نااا في األيااام األخيرة حججااًا م  بعض  وي قى أننااا سااااااااااااامع 
المتعاطفي  مع الموقف الااومالي خال اتما أن الرسيس ساياد 
بري وضاااااااااااااع اإلرادة الااااااااااااااوماالياة في أيادي اإلدارة األميركياة  
  اضاااااااااااااطرارًا وليس إختيارًا، حيث أنه ال ينال م  الدول العربية 

سااااااااوي الفتات. ومثل هذم الحجة ال تعدو تعقنع أحدًا وال تعطي  
المسالك الذي إنتمجه الرسيس ساياد بري أي مماروعية، هذا مع  
األخااذ في اإلعت اااار أن العرب المقتااادري  كاااانوا يسااااااااااااااااعااادون 
الااومال قعل أن يخرج الرسيس ساياد بري على اإلجماا الذي  

ر في قماااااة بغاااااداد ويختاااااار الوقو  إلى جاااااا  ناااااة الرسيس  ت قرَّ
الساااااااادات. وبعد هذا اإلختيار م  جان ه بات م  الطعيعي أن  
يتخاااذ مناااه العرب المقتااادرون الموقف الاااذي يماااااااااااااير إلى أن  

 الاومال ال ينال م  الدول العربية سوي الفتات. 
ي قى أيضااااااااااااااًا أن هناالاك دواًل عربياة كثيرة تءيش ظروفاًا  

سما  إقتاادية بالغة التعقيد ولانما مع ذلك ضغط  على نف
وحافظ  على إرادتما بداًل م  أن تضااااعما في أيدي اإلدارة 
األميركياة أو أي إدارة أجنعياة أخري. هناالاك األردن. وهناالك 
موريتاااانياااا. وهناااالااك اليم . وهناااالااك السااااااااااااااودان. وكااان في 

ة حكام هذم الدول أن يضاااااااعوا الضااااااارورة الوطنية إساااااااتطاع
ة و يرها على الر  ويقعوا أسااري الوهم بأن الواليات المتحد

سااااااتمااااااتري هموممم اإلقتاااااااادية بقواعد عسااااااكرية لما. لا  
هغالء لم يسااالاوا في هذا الوهم ولم يمنحوا أميركا تساااميالت  
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عسااكرية هي نتيجة للظرو  الراهنة، تعقيدات للعرب الذي  
 يرفضون المسايرة في  فقة  كامة ديفيد .

 1980( أيلول) سبتمبر 13 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 د  الوح إلى الزم ل موسى  بري:
 لمصلحة ألال ك لأحفا ك 

الذي يطالع الااااااحف الماااااارية هذم األيام يح ن على 
مسااااااااااتوي الحقد الذي و اااااااااال  إليه بعض األقالم، )نخص  
بالذكر قلم ال ميل موساااااااااى  اااااااااعري في  األخ ار ( وبعض  
الريماااااات )نخص بالذكر ريماااااة ال ميل  اااااال  جاهي  في 

طوة الوحااادوياااة التي اتفق في إلااااااااااااااااأنماااا   األهرام ( على الخ
 الرسيسان حافظ األسد ومعمر القذافي.

 نح ن كل الح ن ألمري :
األول: إن أ اااااااااحاب هذم األقالم وهذم الريماااااااااات كتعوا  
ورسااموا الاثير ع  سااوريا حافظ األسااد وليعيا معمر القذافي 
يوم كان الرسيس أنور الساااااااادات، م  دون وقفة اإلثني  إلى 

السااااااااااااااااعاات وأإلاااااااااااااااد اللحظاات تعقيادًا، ال  جاان اه في أحلاك
يسااااااااااااااتطيع أن يتحرك، وم  أجال ذلاك كاان يري فيمماا خير  

 جدي .األ دقاء وخير المن  
الثااني: إناه لوال الرسيس حاافظ األساااااااااااااااد لماا كاان لحرب  
أكتوبر أن تتم، ولوال الاااااااااااااديق معمر القذافي و خرون م  
القادة العرب الذي تتمجم عليمم بعض األقالم الماااااااااااااارية، 

ة الرسيس الساااااااادات أن يناور في فترة  إساااااااتطاعلما كان في 
ت ه المناورة السياسية الاثير.  أفاد 

إنناا نح ن كل الح ن ألن هذم النظرة م  خالل ما كت اه  
ال ميل موسااى  ااعري في  األخ ار  قعل أيام حول محضاار  

  األساااااااااااااد والقذافي مختل ق لمحادثات الوحدة بي  الرسيساااااااااااااي  
نا  تلاك نظرتاه إلى الوحادة العربياة  ليساااااااااااااا  حقيقياة. وإذا كاا

وبالتالي إلى  -   حافظ األساااد ومعمر القذافيوإلى الرسيساااي  
وهي نظرة تمكمياة خاالياة م  الجادياة،  - بقياة القاادة العرب

فاإن هناالاك  ال  الماااااااااااااااريي ، بال ليس مغااالة القول، إن 
هناالاك ماليي  الماااااااااااااااريي  م  الاذي  ماا زالوا يتمسااااااااااااااكون  

م  باأل ااالة وباأل ااول ي رون أن الرسيس حافظ األسااد لم يقد  
م   إلى مااااااااار سااااااااوي الخير وأن العقيد معمر القذافي لم يقد  

وأن العرب م  دون إسااااااتثناء لم  ،إلى مااااااار سااااااوي الخير
موا لماا م - يقاد   سااااااااااااااوي   - وال زال بعضاااااااااااااامم حتى اآلن يقاد  

 الخير.
 ويا ع ي نا ال ميل موسى  عري...

بم  فيمم ماليي    إن الوحاادة العربيااة هي أماال الماليي 
الماااااااااااااااريي . إنماااا األمااال في أنماااا كفيلاااة بتحقيق الرخااااء 
والساايادة واإلسااتقالل لمم. وإذا كان أمر الساايادة واإلسااتقالل  
ليس قضااااااااااية بالنساااااااااا ة إليك فإنه بالنساااااااااا ة إلى كثيري  هو 

 األساس وهو القضية.
، وأي وحدة بي   الليعية -الساااورية وإلى ذلك، إن الوحدة 

، هي لماااااالحة أوالدك وأحفادك فضااااااًل ع   قطري  عربيي  
أنما تماااااك  ل ضاااااغطًا على اإلساااااراسيليي  الذي  أعطاهم نظام  

 الرسيس السادات الاثير ولم يحال إال  على القليل.
إن هذم الوحدة التي نتمنى لما أن تقوم وتتع ز ساااتجعل  
اإلساااراسيليي  يخففون م  وطأة  ااالفمم عليكم، في حي  أنه 

ساااااايسااااااتمر الذسة اإلسااااااراسيلي يتساااااالى   م  دون هذم الوحدة
مليون جنيه التي   2500 ابنمش الجسد الماري. وهو لوال ال

تاال سانويًا م  مدخرات بعض األخوة المااريي  العاملي  
في الخاارج ومعظممم في الادول العربياة، لااان النمش أكثر 

 فظاعة.
 - الساااااااااااااوريةلقد كنا نتمنى لو أنك عالج    أمر الوحدة 

بغير األساااااااااااااالوب الاذي ظمر في تخيُّلاك لمحضاااااااااااااار  الليعياة
، كأن الرسيسااي   حافظ األسااد ومعمر القذافيالمحادثات بي  

ل مًا بأن فارة الوحدة ال  تعالة ساااااااااااالعيات الوحدة وأخطاءها ع 
 تحوي أية سلعيات وليس  خطأ على اإلطالق.

ذلك على أسااااس أنه قد يأتي وق  تتعدل فيه  كنا نتمنى 
ر على الورق كالماًا جيادًا ع   الظرو  وتجاد قلماك يسااااااااااااااط  
ر...   الوحدة التي تاون فيما مار طرفًا طال ال مان أم ق اع
ويجد ال ميل  اال  جاهي  ريماته ترسام بإعت از ما يرسامه  
اآلن بأسااااااااالوب يجعل المااااااااااري قعل إلاااااااااقيقه في أي قطر  

على الذي رسااااااااااام بدل أن   - ح ن وقد ي - عربي يضاااااااااااحك
 يضحك للفارة المرسومة.

 1980( أيلول) سبتمبر 20 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 مسعى الشاهد اوم ن 
هنالك إلا ه حالة حرب بي  العراق وإيران يرافقما  ادور  
بال ااات عسااااااااااااااكريااة م  الطرفي  المتحاااربي   تتحاادث ع  

 . إلا.إسقا  طاسرات وتدمير منم ت ووقوا أسري.
وحتى اآلن ال يعدو الغرب مكترثًا إلى حد ما بم ه حالة 
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الحرب الداسرة منذ أسااااااااااااعوعي  على أساااااااااااااس أنما تدور في 
العراقية. أي أن  - المنطقة الوسااااااااااااطى م  الحدود اإليرانية

الغرب بعادم اكتراثاه مطمئ  إلى أن منااطق النفط في مناأي  
ال ع  هاذم الحرب، وماا داما  كاذلاك فلتتوا ااااااااااااااال إلى ماا 

 نماية!
وماااا يحااادث بي  العراق وإيران ليس أمرًا مفااااجئاااًا. فمناااذ  

 أكثر م  ثالثة أإلمر والمناوإلات على الحدود يومية.
وال يعدو أن إل ه الحرب ستنتمي عند المد  الذي حددم  
العراق منما وت حقَّق وهو اسااااااتعادة مساااااااحة م  األرض إلى 

  قإتفااااالسااااااااااااااياااادة العراقياااة كاااان نص على عودتماااا للعراق 
ام حسااااي     1975الج اسر عام  بي  إلااااام إيران يومذاك و اااادَّ

الاذي  اإلتفااق الاذي كاان في ذلاك الوقا  نااس اًا للرسيس، وهو 
! أماااا لمااااذا ل  تنتمي  بومااادي  رعاااام الرسيس الراحااال هواري 

الماااد  الاااذي حاااددم العراق فألن الاااذي بي   - عناااد الحاااد
بضااااااااااااااعاااة  العراق وإيران يتجااااوز كثيرًا كثيرًا الخال  حول 

 كيلومترات م  األرض.
وعلى ر م أن مااا بي  العلاادي  يتجاااوز الخال  حول هااذم 
المسااحة م  األرض فإننا ندعو الرسيس المااذلي ب  جديد إلى  

كخليفة    -  التوفيق. ندعوم ليس ألنه  إتجام أن يعذل مساااعى في  
،  1975 إتفااق المااااااااااااااهاد األمي  على    -  بومادي   للراحال هواري 

رة في إيران ويرياد  ولا  ألناه القااساد العربي الاذي يرياد الخير للثو 
 بقاء العراق بعيدًا ع  إإلغاله ع  دورم القومي الاعير. 

وي قى أن إلاااااااا ه حالة الحرب بي  العراق وإيران تدور بينما  
العالقات الديعلوماساية لم تنقطع، وبينما الترتي ات التي تععد في  
بغاداد إلنعقااد القماة الثاانياة لادول  األوبياك  تاأخاذ في اإلعت اار 

بو الحساا  بني  اادر أو م  ينوب عنه ساايمااارك  أن الرسيس أ 
 في هذم القمة. 

وهذان العناران، فضاًل ع  العنار األهم، والمتمثل في  
أن العراق اساااااااااااااتعاااد تلااك المسااااااااااااااااحااات م  األرض، يعاادوان 

 ل المسعى. ممجعي   إذا قرر الرسيس الماذلي بذ  
وي قى أيضاًا إننا ناتة ذلك وفي ظننا أن الرسيس الج اسري  

المساااعى. أما إذا كان هذا المساااعى قد بدأ بالفعل، فإننا  لم يعدأ 
ندعو له بالتوفيق، وندعو للمساااااااااعى اآلخر، أي مساااااااااعى قاسد 
الثورة الفلساااااااااطينية ياسااااااااار عرفات، بأن يحقق الغرض ويكمل 

 أحدهما اآلخر. 
 ... وم  أجل خير العرب وخير المسلمي  نتمنى وندعو. 

 1980( أيلول) سبتمبر 20 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 الفريق  حقق حلد العق د
بعد إحدي عماااارة ساااانة م  المثابرة، يحقق الفريق حافظ  
األسااااااااااااااد حلم العقياد معمر القاذافي الاذي قااد ثورة الفااتح م  

وهادفاه أن يكون  اااااااااااااااحاة دور في قياام   1969سااااااااااااااعتمعر 
 الوحدة العربية.

   وفي هذم الساانوات الطويلة قاسااى العقيد القذافي الاثير م 
أجاااال الوحاااادة، وعااااانى الاثير الاثير. كااااذلااااك فااااإنااااه في هااااذم 

   الم اادر إلى طر   إساااااااااااااتمرار السااااااااااااانوات الطويلاة كاان هو في  
حما على جمال ععد النا اااااااااااار فرد عليه بالتروي.  الوحدة. طر  

حما على أنور الساااادات فماطل الرسيس المااااري كثيرًا ثم  وطر  
نميري  حمااا على الرسيس جعفر  . وطر  ر  ضااااااااااااارب لااه هااذا الطَّ 

نه قعل توحيد  أ فاان الجواب أن ظرو  السااااااااودان ال تساااااااامح و 
م  توحياد الساااااااااااااودان. وكادت تتم   ليعياا والساااااااااااااودان ال بد أوالً 

نتار إ التونسية  فينية الوحدة بي  ليعيا وتونس لوال أن تيار المو 
حماا على هواري كال إلااااااااااااايء. وطر   ى نم أ في اللحظاة األخيرة و 

ألمر. ثم طرحماا على  فطلاة مناه تاأجيال ال حاث في ا  بومادي   
 الماذلي ب  جديد فطلة منه الميء نفسه. 

لتقاام إناه لم يترك حااكماًا عربياًا أفتراض وم  الطعيعي اإل
عتاذار راو  بي  اإلوساااااااااااااامع أجوباة تع  وطر  علياه الوحادة إالَّ 

عتمااد الترياث. وعنادماا أنمااااااااااااااأ جعماة الااااااااااااااامود إوالتمني با 
نااه يمك  تطوير هااذم الجعمااة أوالتاااااااااااااااادي كااان في تقااديرم 

 بحيث تتحول إلى وحدة، ولا  إليئًا م  ذلك لم يحدث.
وعندما قام إتحاد الجمموريات بي  مار وسوريا وليعيا،  

ناه م  الممك  تطوير هاذا اإلتحااد إلى وحادة، لا  أفترض إ
 إلى ال إليء.نتمى إاإلتحاد نفسه 

القذافي  ق لمعمرحقَّ بعد إحدي عماارة ساانة م  المثابرة ت  
ورد عليه ، حلمه. دعا إلى وحدة اندماجية بي  ليعيا وسااااوريا

  اًا. وكاان اإلتفااق وكاان التفااهمالرسيس حاافظ األساااااااااااااااد مرح   
 على أن تعالة اللجان األمور التفايلية خالل إلمر.

يمك   حول هااااااذم الوحاااااادة هناااااااك بعض األمور التي 
 على النحو اآلتي:اإلإلارة إليما 

ن المنااااااخ العربي القااااااسم يتساااااااااااااام بماااااااااااااايء م  إ: ألالً 
ال يماا ه رد فعل الجماهير العربية إزاء الخطوة سااترخاء. و اإل

. ولا  1958التي حدث  رد الفعل الذي حدث عماية وحدة 
ذلك ليس معنام أن إفتقاد الخطوة إلى الحماساااااة الجماهيرية  

لعربي يمااك  ل ثغرة وخطرًا على الوحدة على مسااتوي الوط  ا
المتف ق عليما. ولو أن الحماسااااة الجماهيرية تقي الوحدة م  

التي حظياا    1958المخاااطر لمااا كاااناا  سااااااااااااااقطاا  وحاادة 
تخلا    1958بحمااسااااااااااااااة ال مثيال لماا. ولا  جمااهير وحادة 
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ع  الوحدة عندما هجم اإلنفااااااااليون وأنموا كل إلاااااايء في 
 ساعات.
الظرو  التي كان  ساااسدة قعل إعالن : إنه قياسااًا بثانياً 

بي  مااااااار وسااااااوريا والظرو  الساااااااسدة اآلن،  1958وحدة 
فاإن الحاااجاة إلى الوحادة تعاادو في هاذم الظرو  ضاااااااااااااارورة  

لم تا  فلسااااااااااااااطي  إحتعلا  باالااامال. ولم  1958قومياة. عاام 
ل  تا  هناااالاااك اراض ل عض الااادول العربياااة محتلاااة م  ق عااا 

ير والقدس حرة يحة  إساااااراسيل. وكان المساااااجد األقااااااى بخ
إليما العرب والمساااااااااالمون. وإلى ذلك لم يك  هنالك  اااااااااالح 

إسااااااااراسيلي. وعلى الر م م  أن الظرو  الراهنة  -ماااااااااري 
مماااااعر االقليمية والمااااوفينية البالغة الاااااعوبة والتعقيد فإن  

هي األكثر  البة. وم  أجل ذلك فإن قيادة الوحدة المت فق  
تخ يف م  نساااااااااا ة هذم  عليما مطال  ة بالعمل في سااااااااااعيل ال

الممااااااااااااعر وإحالل ممااااااااااااعر وحدوية بداًل منما. وهذا ره   
 بالايغة والمنمة.

:  ااااااااااااااحيح أن وحادة المتجااوري  هي األقوي وهي ثةالثةاً 
األكثر قادرة على اإلسااااااااااااااتمرار إالَّ أن عادم توافر القنااعاات 
د المتجاوري  ال يعني أن يساتمر الوحدويون جغرافيًا ال  بتوحُّ

مون على خ طوات توحيادياة. إن ممااااااااااااااكلاة األماة العربياة  يقاد 
د الايانات. فالايان الواحد أفضااال م  الاياني  .   هي في تعدُّ
وكيااناان أفضااااااااااااااال م  جملاة كيااناات. وفي كال مرة يحادث  
إختاااااااااااااار لايان م  الايانات العربية يكون معنى ذلك أن 

 التج سة قابلة لل وال.
ل وإلى ذلك إن وحدة  ير المتجاوري  قد تماااااجع في حا

إلى التجااانس إسااااااااااااااتنااادًا نجاااحمااا الاثيري  على أن يتحاادوا 
وليس إلى الجوار. وفي الظرو  الراهناااااااة تعااااااادو وحااااااادة  

 المتجانسي  ممكنة أكثر م  وحدة المتجاوري .
ق في إلااااااااااااااأنماا  : هناالاك في الخطوة الوحادوياة المتف  رابعةاً 

ظاهرتان على  اية م  األهمياة. األولى، هي أن سااااااااااااااورياا  
رة في طلاااة الوحااادة  التي  اعتاااادت تااااريخياااًا أن تاون الم ااااد 

رة   كان  هي المطلوب منما التوحد هذم المرة حيث أن الم اد 
جاااءت م  العقيااد القااذافي. أمااا الظاااهرة الثااانيااة، فمي أنمااا 
المرة األولى التي تحادعث فيماا وحدة أحد طرفيماا دولة نفطياة  

ساااااااتعمل  وقوية عساااااااكريًا. ومعنى ذلك أن النفط العربي سااااااايع 
للمرة األولى كسااااااااااااااال  لااااااااااااااايغاة جاديادة في المواجماة مع 

 الواليات المتحدة.
 وهذم الظاهرة تقودنا إلى طر   التساؤل التالي:

ات حول وق ف إطالق النااااار ملت مااااة بمااااا  إتفاااااقاااا هناااااك 
إلى بعض الاالم الذي رافق الساااااااااااعي إساااااااااااتنادًا ساااااااااااوريا. و 

غى م  الوحدوي بي  سااااااااوريا وليعيا فإن هذم اإلتفاقات سااااااااتعل

جانة دولة الوحدة المتف ق في إلاااااااااأنما. وإالَّ كيف سااااااااايكون 
 إسقا  إتفاقية  كامة ديفيد .

وماااا يتمناااام المرء هو عااادم حااادوثاااه، إالَّ إذا كاااان هنااااك 
إسااااااتعداد عسااااااكري لمواجمة إسااااااراسيل. كذلك هنالك مسااااااألة 
اساااااااتف از الواليات المتحدة التي يتمنى المرء عدم التااااااااعيد 

 تعجمض الواليات المتحدة هذم الوحدة؟في إلأنما مخافة أن 
وبداًل م  أن يكون المد  هو إساتف از الواليات المتحدة 
عمااا أفضااااااااااااااال في المنطقااة بعااد اإلنقالب   التي بااات وضاااااااااااااا 
العسااااكري في تركيا، ليك  المد  م  الوحدة الضااااغط على 
الوالياااااات المتحااااادة. ونقول ذلاااااك على أسااااااااااااااااااااس ظرو   

الدولي للوحدة المت فق في موضاوعية وعلى أسااس أن الساند 
إلاااااااأنما )أي اإلتحاد الساااااااوفياتي( ساااااااياااااااا ح بعد اإلنقالب  
العسااااااااكري في تركيا في موقع الدفاا في أفغانسااااااااتان بعدما  

 كان في موقع المجوم.
  وزير الخارجية الساااااورية: كان ملفتًا لإلنت ام أن  خامسةةةةاً 

ععد الحليم خدام قام بجولة إلااااااامل  أقطارًا عربية وإساااااااتثنى  
 عربيااااااة أخري، في حي  أن المطلوب هو عاااااادم أقطاااااااراً 

اإلسااااااااااااااتثناااء. ففي هااذم الظرو  بااالااذات هناااك حاااجااة إلى 
الجميع حول الخطوة الوحدوية بعيدًا ع  مساااااألة  إساااااتقطاب

الفرز التي كان الحديث حولما عالي النعرة بعض الماااااااااااايء 
 خالل السعي الوحدوي.

وي قى سغال: هل لو إن هذم الخطوة الوحدوية تم  قعل  
أن يعقد الرسيس السااااادات الااااالح مع إسااااراسيل فإن الااااالح 

 كان سيتم؟
وليس ممماااًا اإلنمااااااااااااااغاااال اآلن بماااذا األمر. الممم هو 
الاااادعاااااء بااااأن تتقي الخطوة الوحاااادويااااة المخاااااطر وتتجاااااوز  
األلغام خالل األيام المت قية على المااااااااااااامر المتفق على أن 

 تععل   اإلجراءات والتفا يل مع إنتماسه.
 1980( أيلول) سبتمبر 20 - تقبل". باريسمجلة "المس 

     

 من المخافر   حرة السيا ت ن
 إلى الشط  إلى    

ساام  حرب الساايادتي   للحرب الداسرة بي  العراق إإختيار 
وإيران يأتي على أسااااااااااس أن العراق إساااااااااترد سااااااااايادته على 
أرض كان  موضاوعة تح  اليد اإليرانية، وعلى أسااس أنه 
باإلنتااااااار العساااااكري الذي حققه على إيران قد تاااااا ح له 
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السااااااايادة العساااااااكرية في المنطقة العربية عمومًا وفي منطقة  
جه التحديد، خااااااااااو اااااااااًا أن ماااااااااار بات ،  الخلية على و 

نتيجة للااااااالح مع إسااااااراسيل،  ير ذات إلااااااأن على  ااااااعيد  
 القوة العسكرية قياسًا بالماضي.

ام حساااااااي  ميااًل   ولوال الحرب التي ال يعدو الرسيس  ااااااادَّ
إلى إعت اااااارهاااااا أنماااااا الحرب، لماااااا كاااااان م  الممك  طر   

ادة  الفرضااااااية المتعلقة بالج ء اآلخر م  الساااااايادة، أي السااااااي
 العسكرية في المنطقة.

وإلى ذلاك، إناه إذا كاان الاذي حادث ليس حرباًا، فماا هي  
 الحرب؟

وقد يفيد التسااااالسااااال في توضااااايح  اااااورة ما حدث، قعل  
الادخول في تسااااااااااااااجيال بعض ماا قاد يحادث. وماا قاد يحادث  

 مستقعاًل م  إلأنه أن يكون بال  الدقة والخطورة.
في   على هااامش قمااة دول  أوبيااك  األولى التي ععقاادت

وجد الرسيس الراحل هواري   1975مارس  /الج اسر مطلع  ذار
أنه ما دام الجليد ل  يذوب قلياًل أو كثيرًا بي  المااام  بومدي  

محمد رضاااا بملوي ورجل العراق القوي )ناسة رسيس مجلس  
ام حسااااااااااااااي  فاإن القماة ل  تحقق   قياادة الثورة  ناذاك(  اااااااااااااادَّ

ممة بالنسااا ة  النجا  المرجو منما، فضااااًل ع  أنما فر اااة م
لاي يحقق حاًل   بوماااادي  إلى قاااااسااااد تاااااريخي مثاااال هواري 

 تاريخيًا أو إل ه حالة وفاق بي  العراق وإيران.
ع الارجالايا  الاقاويايا   باوماااااااديا   وتاماكاَّ  هاواري   ، ولام  ما  جاما 

يالحظ أن الرجلي  مترددان في إيجااااد  ااااااااااااايغاااة تعاااايش ماااا  
قاااب بينممااا، تحاال محاال التااأزم والمااداخالت المت ااادلااة. وفي أع 

ي  تم التفاااااهم على توقيع معاااااهاااادة باااادت في حينااااه  إجتماااااع 
 مجحفة بعض الميء بحق العراق. 

وعنااادماااا حااادث هاااذا التفااااهم قيااال الاثير حولاااه، وأبااادت  
أطرا  عربية كثيرة تمااااااااااااكيكما في الموقف العراقي، بل إن 
األمر و اااال إلى حد اإلتمامات التي ساااايق  بمااااكل م طَّ   

  أخري.أحيانًا وبالاوت العالي أحياناً 
ولقااد قضااااااااااااااا  المعاااهاادة بااإجراء تخطيط نماااسي للحاادود 

 1913العرياة بنااء على بروتوكول القسااااااااااااااطنطينياة لسااااااااااااااناة 
، وتحديد الحدود 1914ومحاضااار لجنة تحديد الحدود لسااانة 

النمرية حساة خط  تالوك . كذلك تضامن  المعاهدة العودة 
عناد اإلقتضااااااااااااااااء، وإزالاة جميع   بومادي  إلى الرسيس هواري 

 مل السلعية في طريق العالقات.العوا
وألن المساألة األمنية كان  هدفًا، خااو اًا بالنسا ة إلى 
الماااااااااااااام، فإن المادة الثالثة م  المعاهدة ذات الثماني مواد، 
كان  نوعًا م  التعمد بممارساااة  رقابة  اااارمة وفعالة على 
الحدود لفرض وق ف جميع التسااااالُّالت ذات الطابع التخريعي  

وما لم توضااحه هذم المادة وبالتفااايل ورد  م  حيث أت  . 
في العروتوكول المتعلق بااااااالمساااااااااااااااااااااساااااال األمنيااااااة الملحق 

 بالمعاهدة.
كاااان العراق في  ااااياااة اإلرهااااق عنااادماااا وقَّع المعااااهااادة. 
فعلى مدي ساااااااااانة ساااااااااا ق  التوقيع كان  الحرب مع األكراد 
المدعومي  م  الماام قد اساتن ف  الاثير م  المال والساال  

ألفًا م   16ألف قتيل وجريح بينمم  60لرجال )فضاااااًل ع  ا
العسااااااااااااااكريي (. وكاانا  المعااهادة أمرًا مطلوباًا. وكاانا  إيران 
في  اية التألق على  ااااااااااااعيد التسااااااااااااليح حيث أن الواليات 
المتحدة أمدت الماااام بكل الساااال  والمعدات العساااكرية التي 
د المعاهدة ألن العمليات التي تتم   طلعما. وهو إرتضااااااااااى عق 

ا ما بدا واضحًا عع ر الحدود مع العراق أ  ح  ترهقه، وهذ
م  خالل العروتوكول األمني الملحق باالمعااهادة والاذي كاان 

 المام إلخايًا وراء معظم ما تضمَّنه.
في أعقاااب توقيع المعاااهاادة نمااااااااااااااطاا  اللجااان م  أجاال 

ع المعاهدة موضاااااااع التنفيذ، وسااااااا   انفراج ملحو  في  ط  وضااااااا 
العالقاااات وهااادوء على الحااادود. وكاااان م  المقرر أن يقوم  

ارة رساااامية إلى العراق، لا  الماااار  الذي وضااااعه  المااااام ب ي
جعل ال يارة تلغى. وكان الماااااااااار  هو إبعاد اإلمام الخميني  
ع  العراق في فترة ال يارة وهذا ما رفضاااااااااه العراق، ورفض  
أيضااًا  اايغة ملطفة للماار  وهي إبعاد اإلمام الخميني ع  
النجف حيث أن الماااام يتطلع إلى زيارة المراقد المقدساااة في 

 ء والنجف.كربال 
إلاتد سااعد  إودخل  إيران في مرحلة م  الفوضاى بعدما 

الثورة اإليرانياااة. وتاااأجااال تنفياااذ المعااااهااادة، ثم قاااامااا  الثورة  
 وسقط حكم المام، والمعاهدة مجرد حعر على ورق.

إفترض العراق أن ما لم يعنفَّذ في أيام الماااااام سااااايعنفَّذ بعد  
بل  أإلادم بي    قيام الحكم الثوري. ولا  التوتر في العالقات

العراق وإيران، و اااااااااااااادرت ع  الساااااااااااااالطة الثورية في إيران 
تااااااريحات ومواقف إلاااااعرت القيادة العراقية أنما تساااااتمد   
تحريك المماعر الطاس ية. وتل  هذم التاريحات والمواقف 
حوادث أمنية تمي  بعضاما بالتحدي. )حادثة إلقاء قنعلة في 

سااة إيرانية على جامعة المسااتنااارية، ثم إلقاء قنعلة م  مدر 
موكاة جناازة ضااااااااااااااحااياا حاادثاة الجاامعاة، ثم معااودة محااولاة 

ي ذا تيااااال طااااارق ع ي  عضااااااااااااااو مجلس قيااااادة الثورة الاااا 
اسااااااتمدفت ه قنعلة الجامعة المسااااااتنااااااارية. وقعل ذلك محاولة 

ف جاسام بقنعلة أمام معنى  ا تيال وزير اإلعالم لطيف نااي   
 وزارة اإلعالم(.

اااااااااااااريحات بدأت إيران إضااااااااااااافة إلى هذم الحوادث والت
تسااااااااااااااتقطاة جمااعاات كردياة منااوساة للحكم في العراق. وفي 
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الوق  نفسااه كان العراق يعجري إتااااالت مع كل العنا اار 
 المعادية للثورة في إيران.

وكان واضااااااااحًا م  خالل النظرة والممارسااااااااة أن المد  
ام  المرك ي لإلمام الخميني هو إسااااااااااقا  حكم الرسيس  اااااااااادَّ

ذلك، حيث أنه في أعقاب إعدام  ية   حساااااااي ، وهو لم يعخف  
  محمد باقر الااااااادر في العراق دعا الجيش العراقي إلى 
ام بإعت ارم   ا م الرسيس  دَّ ك الثانات واإلنقضاض على حع تر 
ا مًا مساالمًا . كذلك كان واضااحًا أن المد  المرك ي  ليس  حع
ا م الخميني الذي بدأ  ام حسااااااي  هو إسااااااقا  حع للرسيس  اااااادَّ

 عه على أساس أنه  عناري وفارسي .يتعامل م
ام أن  1980ساااااعتمعر /وفي مطلع أيلول بل  الرسيس  ااااادَّ

ات في الجااناة اإليراني م  الحادود، وأن إسااااااااااااااتعادادهناالاك 
المدنيي  في بعض المناطق العراقية يتعرضون يوميًا لنيران 

 المدفءية اإليرانية.
ولقاد حادث أن بلغاه ذلاك في وقا  كاانا  اكتملا  خطاة 
لتحرير األراضااااااااااي العراقية المحتلة م  جانة إيران. وعلى 
ر م تأكدم م  أن هذم األراضاااااي ل  تعاد بالحسااااانى إالَّ أنه 
لم يعسااااقط م  تحركه المسااااعى الدبلوماسااااي. وم  أجل ذلك 
ام م  الخارجية العراقية إرساااااااااال مذكرة   طلة الرسيس  ااااااااادَّ

سل الدبلوماساااااااااااية إلى الحكومة اإليرانية يطلة فيما بالوساااااااااااا
القوات العسااااااااااكرية اإليرانية م  هذم األراضااااااااااي  إنسااااااااااحاب

وأهمما منطقة  زي  القوس ، على أساااس أن ضاار ب المواقع 
 المدنية العراقية جاء منما.

سااااااااااااااعتمعر  /أيلول 7وحدث بعد تسااااااااااااااليم المذكرة أي يوم 
ا تم تاادعيممااا أن القوات اإليرانيااة لم تنسااااااااااااااحااة وإنماا  1980

وبااادأت الطااااسرات اإليرانياااة تحل  ق فوق هاااذم القوات. وكاااان 
ام تنفيذ خطة التحرير.  ذلك معنام بالنس ة إلى الرسيس  دَّ

ام يساااتقعل في مكت ه   وفي الوق  الذي كان الرسيس  ااادَّ
( 1980ساعتمعر /أيلول 8بالقاار الجمموري  ا ا  اإلثني  )

الماااااااااااااملة لمحو أعضاااااااااااااء المجلس األعلى للحملة الوطنية 
األمية ويقول أماممم في ساااياق كلمة حول أهمية اإلنتااااار 
على األمية  إن كل مواط  عراقي أ اااااااااااا ح مسااااااااااااتعدًا ألن 
يساااافح دمه رخياااااًا م  أجل الوط  وم  أجل الم ادئ...   
ذ على الحاادود خطااة اسااااااااااااااتعااادة   كاااناا  القوات العراقيااة تنفاا  

ا م األراضاااااااااي وهي خطة أطلق  عليما اسااااااااام  عملية  ااااااااادَّ
 حسي  .

ولم تسااااااااااااااتغرق العملياة الوقا  الاثير. بادأت بقاااااااااااااااف  
عدد م    رمدينتي  إيرانيتي  مقابلتي  ثم إسقا  طاسرتي  وأس  

العساااكريي . وفي خالل سااااعات اساااتغرقت ما معركة اتسااام   
سااااااااعتمعر  /أيلول 9بالساااااااارعة والافاءة والمااااااااجاعة جرت يوم 

حساااااااام الجيش العراقي األمر لمااااااااالحته. أعاد  زي    1980
لقوس  إلى السااااااااااااااياااادة العراقياااة ورفع العلم العراقي فوقماااا، ا

وأسااار أعدادًا م  الجنود اإليرانيي  وأوقع خسااااسر فادحة في 
القوات اإليرانية وإسااااااااتولى على كميات كعيرة م  األساااااااالحة 

 والذخاسر والوثاسق.
وبدأت العيانات العساااااااكرية تتتالى وتتحدث ع  إساااااااقا   

يد م  الخسااااااسر واساااااتعادة الم يد م  الطاسرات وإحداث الم  
الم ياااد م  األرض، حياااث أن رقعاااة المعاااارك امتااادت. ثم  

 دخل الطيران العراقي في المعركة ليرفع م  سخونتما.
ام   وفي اليوم السااااااااااابع لعدء الحرب، وكان الرسيس  اااااااااادَّ
حسااااااااااااااي  اطمااأن إلى النتاااسة، دعاا مجلس قيااادة الثورة إلى 

 1980عر سااااااااااااااعتم/أيلول 17ععقد  اااااااااااااا ا  األربعاء  إجتماا
وت قرر فياه إعت اار معااهادة الج اسر بي  العراق وإيران ملغااة.  
وجاء إعالنه بعدما كان الرسيس أبو الحساااااااااااا  بني  اااااااااااادر  
أوحى باأن إيران ل  تعطع  ق المعااهادة م  جاانعماا )أبل  وكاالاة 

الج اسر؟ حتى   إتفاق الااااااااااااحافة الفرنساااااااااااية قوله:  م   وقَّع  
 نظام المام لم يط  قه... (.

دعي المجلس الوطني العراقي )أي العرلماااااان( إلى ثم 
ام فيما خطابًا أوضااح فيه   جلسااة اسااتثناسية ألقى الرسيس  اادَّ
ظرو  معاهدة الج اسر وأعل  اساااااتعادة سااااايادة العراق على 
إلاااااط العرب، وقال مخاط ًا دول العالم:  إننا نغكد للعالم أن 

رب العراق الذي كان يقوم بإدارة إلاغون المالحة في إلاط الع
قد  1975مارس عام /ط  قًا لحقوق الساااايادة الااملة قعل  ذار

أثع  قدرة وكفاءة حقيقيتي  ومسااااااااغولية عالية في ذلك، وإن 
 العراق اليوم أكثر قدرة على تأدية واج اته في هذا المأن .

ام  اااااااااادر بيان عراقي  وفي ضااااااااااوء قرار الرسيس  اااااااااادَّ
توضااااااااااايحي وفني يماااااااااااير إلى أن الساااااااااااف  التي تر ة في 

دام إلااااااط العرب للمالحة يجة أن ترفع العلم العراقي اسااااااتخ
فقط. وأن تت ع التعليمات واألوامر التي تعااااااااااااااادرها الجمات 

 الج اسر. إتفاق العراقية المختاة تنفيذًا لقرار إلغاء 
الج اسر يعني أن إلاااااط   إتفاق وذكر العيان أن قرار إلغاء  

العرب أ اااااااااااااا ح بأكمله نمرًا وطنيًا تح  الساااااااااااااايادة الااملة 
يعطي العراق حق السيادة الااملة   اإلتفاق عراق، وأن إلغاء  لل

على إقليمه العري وفضاااااااااااسه الجوي وإ اااااااااادار أوامر تتعلق 
باالمالحاة. كماا أن القرار العراقي يوجاة على السااااااااااااااف  دف ع 
رسااااااااااااااوم للعراق مقاابال ععورهاا إلااااااااااااااط العرب وانتفااعماا م  
الخادماات المالحياة المقادماة لماا. وكاذلاك اإلتااااااااااااااااال بنقاا   

دالَّء العراقيي  ال حريي  الذي  يرإلااااادون الساااااف  في إلاااااط  األ
 العرب إلى أفضل السعل الاالحة للمالحة فيه.

ط الساايادة العراقية الااملة  وجاء في العيان أيضااًا إن بساا 
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على إلاااااااااااط العرب يمنح العراق حق اإلختاااااااااااااص قانونيًا  
بجميع المسااااااااسل الجناسية والمدنية التي يمك  أن تطرأ على 

وتحمُّل نفقات إدارة و اايانة المالحة، بإعت ارم   إلااط العرب،
 إلطًا عراقيًا وطنيًا.

 وقد بدأ العمل على الفور في ضوء القرار المعل  .
وفق هذا التساااااااالساااااااال حدث  التطورات المتعلقة بالحرب  

اإليرانية. ونأتي اآلن إلى تساااااااااجيل بعض النقا    - العراقية
حول إليمااااااا، و  إنتماااااا حول هااااااذم الحرب والنتاااااااسة التي 

 ت قد ت ر د مستقعاًل.إحتماال
ق  عااا  في  ألاًل: - ماااارس / ذار 6إن معااااهااادة الج اسر وع
القماااة األولى لااادول  األوبياااك .  إنعقاااادعلى هاااامش  1975

اإليرانية حدث  قعل إلااااااااااااامري  م  القمة  - والحرب العراقية
 الثانية لدول  األوبيك  المقرر عق دها في بغداد.

سااااااااااااتدرج  العراق إلى هذم  ويجوز اإلفتراض أن إيران ا
ع  الحرب ألمري : أولمما توحيد الااااف الداخلي وخل ق وضااا 

 األوبيك  اإلنعقاد في  اااااااااااااااااااا يساااااتحيل فيه على القمة الثانية ل
بغااداد، م  دون أن تااأخااذ الساااااااااااااالطااة الثوريااة في إيران في 

الم يمة التي وقع  في  اااااااااااافو  الجيش  إحتمالاإلعت ار 
أن يكون قرار  حتماااااالإاإليراني. أماااااا األمر الثااااااني فمو 

اإلسااااااااتدراج قرارًا لحرب وقاسية قد يخوضااااااااما العراق في أية 
 لحظة.

وإلى ذلاك إن هاذم الحرب هي األولى بي  اثنتي  م  دول  
 األوبياك . ولو كاان هناالاك خطر م  هاذم الحرب لااانا  دول  
العالم الاعري والاااااغري اسااااتنفرت نفسااااما منذ اللحظة األولى،  
لا  ذلااك ال يعني أن هااذم الاادول لم تح س األنفاااس وتراقاااة 

رب على  بادقاة واهتماام باالغي   ماا يجري مخاافاة أن تنعكس الح 
ر   النفط الذي ياااااااااااااال إليماا م  الدولتي  المتحااربتي  )يعااااااااااااااد  

ر  2.3العراق  مليون برميل يوميًا م  نفطه إلى العالم وتعاااااااااااد  
 مليون برميل(.   3.2إيران 
ام حسااي    ثانيًا: - منذ اللحظة األولى إلاادد الرسيس  اادَّ

على أنه ال يريد الحرب وال يطمع في أراضاااااااي إيران، وإنما 
ادة أرض عراقية ال تعيدها إيران بالحساااانى. وهو يريد اسااااتع

بماااذا الحرص أراد أن يقول للااادول الاعري أن ت قى بعيااادة  
 ع  األمر وال تتدخل في إلكل أو  خر.

كذلك إنه بإسااااتق اله ساااافير فرنسااااا دون  يرم م  ساااافراء  
الدول الاعري )إسااااااااااتقعله بعدما إتخذ مجلس قيادة الثورة يوم 

الج اسر( أعطى  إتفاق ر إلغاء  قرا 1980سااااااااااعتمعر /أيلول 17
فرنساااااا بعض التمي . وقد يكون في الرساااااالة المااااافمية التي 
لما إلى الرسيس فاليري جيسكار ديستان،   طلة م  السفير نق 
أوضااااااااح مساااااااااسل تجعل فرنسااااااااا توضااااااااح بالنيابة وم  دون 

تاليف ل عض الاادول الاعري، طعيعااة العمليااة العسااااااااااااااكريااة  
وضاااااااايح بأن السااااااااال  العراقية ضااااااااد إيران، فضاااااااااًل ع  الت

الفرنساااااااااااااي في أيدي الجيش العراقي إساااااااااااااتععمل في اإلطار 
 التحريري وليس في اإلطار العدواني.

لقاد حدث  الحرب في الوق  الذي اتضااااااااااااااحا    ثالثةًا: -
معااالم الرهااان لاادي الطرفي  كاال على اآلخر. رهااان اإلمااام 
الخميني يقوم على أنه بالثورة اإلسااااالمية قادر على إسااااقا   

ام حساااااي  يقوم على النظام ف ي العراق. ورهان الرسيس  ااااادَّ
أن الغل ااة هي للمساااااااااااااااألااة القوميااة، وأنااه يجااة إث ااات ذلااك 

 واإلمام الخميني على قيد الحياة.
ثم جاء اإلنتااااار العساااكري الذي حققه الجيش العراقي 
في اساااااااتعادة السااااااايادة على المخافر واألراضاااااااي واساااااااتعادة  

الغ للثورة اإليرانية  الساااااايادة على إلااااااط العرب كما لو أنه إب
بأنه إذا كان  لديما طموحات في مسااألة تااادير الثورة فإن 
للعراق أيضاااااااااًا طموحاته وله وجمة نظرم وهو قادر على أن 

 يث عت ما بالجيش المنتار.
ولقد تجاوز هذا اإلنتااااااااااااار مساااااااااااألة أن يكون الترجمة 
ام عناادمااا خطااة في  د بااه الرسيس  اااااااااااااااادَّ العمليااة لمااا تعمااَّ

 1980أبريل /نيساااااان 2ساااااتناااااارية يوم األربعاء الجامعة الم
)أي في اليوم التالي إللقاء القنعلة على الحماااااااااد الجماهيري 
م ه الماااامير )  .   .   .  في الجامعة( وأطلق فيه قساااا 
إن الدماء الطاهرة التي ساال  في الجامعة المساتناارية ل  
ذ  تذهة سااااااادي . فاإلنتااااااااار الذي حدث لم يك  عملية أخ 

لثأر وإنما كان تاااااحيحًا لوضااااع خاطئ واسااااتعادة لحقوق با
ام حسااي  م   أخذها المااام م  العراق بالقوة وإسااتعادها  اادَّ

 سلطة الخميني بالقوة.
الجيش العراقي أن هنالك تسااؤل أسااساي حول   رابعًا: -

خاض الحرب بأسااااالحة ساااااوفياتية وفرنساااااية وحقق إنتااااااارًا  
كي، ومعنى ذلك على الجيش اإليراني ذي التسااااااااااااليح األمير 

أن السااااااال  األميركي هع م بالسااااااال  السااااااوفياتي والسااااااال  
 الفرنسي.

والذي يخفف م  وطأة هذم النظرة لدي الواليات المتحدة  
األميركية على  - أن العراق سااايد نفساااه. فالعالقات العراقية

السااااااااااوفياتية ليساااااااااا    - توترها التقليدي. والعالقات العراقية
الااافياة، فضاااااااااااااااًل ع  أن الوالياات المتحادة تري أن باالجودة 

أياااام الحرب التي جرت بي  العراق وإيران أثعتااا  أن الاااذي 
لحقا  باه الم يماة هو الطااقاة القتاالياة للجيش اإليراني وليس 

 السال  الذي إستعمله.
 - وإلى ذلك فإن الحرب جرت بينما العالقات األميركية

قام  بما قوات أميركية  اإليرانية ساااايئة، وهناك  ارة فاإلاااالة 
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لتحرير الرهاس  األميركان في إيران. وكان يمك  لمذم الغارة 
لو لم تفماااااااااااااال م  اللحظاات األولى وتحادث مجاابماة إيرانياة  
مساااالحة لما أن يت ادل المغيرون والمدافعون تدمير السااااال  

 الواحد الذي هو سال  أميركي.
في  وعلى ر م أن الوالياات المتحادة تتمنى حادوث تغيير 

إيران إالَّ أنمااا تري أن يتم هااذا التغيير في إطااار تفاااعالت  
داخلية وليس نتيجة ناار يحرزم العراق، ذلك أن اإلنتااار  
الاامل للعراق ساااينعكس على الوضاااع في الخلية م  حيث  
أنه ساايجعل المااوكة العراقية أقوي والثقل العراقي أكثر تأثيرًا  

 في مواجمة مار وإسراسيل.
ولا  م  إلااااااااااااااأن اإلنتاااااااااااااااار الاامل للعراق أن يجعل 
ل قلياًل أو كثيرًا في أساااااااااااااالوب التعاامل  الوالياات المتحادة تعاد  
ام حساااي . كذلك م  إلاااأن اإلنتااااار  مع قيادة الرسيس  ااادَّ
الاامل أن يعيد اإلتحاد الساااوفياتي النظر في تحليالته التي 

ة  تري أن في إمكاااان الماااااااااااااايوعيي  أن يكونوا بااادياًل للقيااااد
العراقية الراهنة. وم  إلاأن المممة التي بدأها عضاو مجلس  

 21قياااااادة الثورة طاااااارق ع ي  في موسااااااااااااااكو يوم األحاااااد 
أن تضااااااااااااااع الاثير م  النقاا  على  1980سااااااااااااااعتمعر /أيلول

الحرو . وكون الم عوث العراقي مدنيًا وليس عساااااااااااكريًا ال 
ال حث في مساااااسل عسااااكرية. وتجدر اإلإلااااارة  إحتماليلغي 

ل هذا اإلتااااااااااااال بي  بغداد وموساااااااااااكو يتم للمرة إلى أن مث
ام حسااااااااي    األولى على هذا المسااااااااتوي منذ أن تساااااااالَّم  اااااااادَّ

 .1979يوليو /تموز 17المسغولية الااملة في 
أهمية اإلنتاااااااااار العراقي أنه ت حقق بساااااااارعة   خامسةةةةةًا:   - 

وبااالحااد األدنى م  الخسااااااااااااااااسر وبقوة ذاتيااة، باال وبقوة بعثيااة.  
  كااال جيو  منطقاااة الخلية باااأناااه  فاااالجيش العراقي يتمي  ع 

عراقي مئة بالمئة وأن الضااا ا  الا ار والااااغار الرت ة هم في  
 أكثريتمم الساحقة ح بيون بعثيون. 

وأهمياة اإلنتاااااااااااااااار أيضااااااااااااااًا أناه تم على الجيش الاذي 
يعفترض أنه أقوي جيش في منطقة الماااااارق األوسااااااط. ولا  
 الحرب أظمرت أن هاااذا الجيش ليس مترابطاااًا في القااااعااادة

وفي القماااة، وأن التفااااعالت التي حاادثاا  خالل األإلاااااااااااااامر 
األربعة عمر األخيرة في إيران إنعكس  عليه فأفقدته المالة 

 والقدرات التي كان  له في الماضي.
وإلى ذلااك إن الجيش العراقي خاااض الحرب وهو على 
نساااااااا ة عالية م  التماسااااااااك، فضاااااااااًل ع  أن ثقة القيادة به  

يك به وبوالسه للثورة، مثلما هي كعيرة جدًا وال وجود للتمااااااااااااااك
حال الجيش اإليراني حيث أن المااااك قاسم بكل عنااااار م  
عنا ااااااارم وبالذات العنا ااااااار القيادية و اااااااغار الضااااااا ا . 
وتادلياًل على هاذا التمااااااااااااااكياك أن المطاار دات والتااااااااااااااا ياات 

 والتسريحات لم تتوقف على اإلطالق.
وفي هاااذا اإلطاااار هناااالاااك ظااااهرة بااادت الفتاااة لإلنت اااام،  

نادماا قااما  الحرب التحقا  عناا اااااااااااااار كاانا  هاارباة م  فع
الخاااادمااااة العسااااااااااااااكريااااة في العراق بوحااااداتمااااا، في حي  أن 
العنا ااار العاملة في الجعمة اإليرانية هرب  ولم تدافع. وقد 
تاون هاذم الظاااهرة نااإلاااااااااااااائااة ع  أن العراق خااض الحرب 
بقضااااااااااااااياااة بينماااا الجنااادي اإليراني لم يااادافع ألناااه ال وجود 

 لقضية.
عندما نقل العراق الحرب م  العر إلى المط  :سا ساً   -

ام حسااااي  إلغاء   الج اسر واسااااتعادة   إتفاق وأعل  الرسيس  اااادَّ
إلاط العرب حدث في بعض األوساا  العربية والدولية رهان 
حول إمكانية تحقيق ذلك. وهذم األوساااااااا  بن  رهانما على 
أسااااااااس أنه إذا فقدت إيران الماااااااط فإنما ساااااااتخسااااااار الحرب 

 ع  أن الساااال  ال حري العراقي ليس في قوة نماسيًا، فضاااالً 
ر معمد الدراساااااااااااااات  وأهمية الساااااااااااااال  ال حري اإليراني )يقد  

ألف  20ة أن الساااااااال  ال حري اإليراني يضااااااام ساااااااتراتيجياإل
رجاًل، فضااًل   4250رجل بينما ساال  ال حرية العراقي يضام 

ع  أن ساااااااااال  ال حرية اإليراني كان أكثر أسااااااااالحة الجيش 
أثرًا م  التطورات التي ما زال  تءيمااااما إيران منذ  اإليراني ت

سااااقو  المااااام وقعل الساااالطة الثورية الدينية بقيادة اإلمام  ية  
   الخميني.

ولا  الذي حدث أن العراق أعل  إعادة إلااط العرب عراقيًا  
م  دون أن يماك  ل الساال  ال حري اإليراني أي عق ة في وجه 

ا يعدو، ساااااااتحاول المساااااااتحيل م   هذا القرار. إالَّ أن إيران، كم 
أجل إبقاء الوضااع في مناطق المااط في حالة ارت اك إذا تعذَّر 

 عليما بقاء وجود لما فيه. 
وم  الجاس  اإلفتراض أنه في أعقاب اسااااااااااااتعادة إلااااااااااااط  
العرب ساااااااااايكون هنالك تركي  اسااااااااااتثناسي م  جانة العراق 
ل مًا بأن المعلومات المتوافرة تعمك     على ساااااااااااااالحه ال حري ع 

م  القول إن خطط تطوير هذا السال  بالتعاون مع إيطاليا  
 بدأت، وهي تتسم بالسرعة.

م  إلااأن اإلنتاااار العسااكري العراقي الاامل  سةابعًا: -
على إيران أن يقلل م  اسااااااااااتحالة اسااااااااااتعادة الج ر العربية  
الثالث المحتلاة م  ق عا ل إيران. فماذم الج ر احتعلاَّ  في زم  

اإليراني. وعندما ال يعود التفوق  التفوق العسااااااااااااكري للجيش
كاماًل يااااا ح أمر اإلسااااتعادة أكثر يساااارًا، ولا  هذم الج ر 
ليسا  للعراق وبالتالي فإنه يفتقد إلى أحقية اساتعادتما. لا  
اإلنتااااااااار العراقي سااااااايقود مع الوق  إلى نماااااااوء معادالت 
جاديادة منماا أن دول الخلية التي كاانا  في المااضااااااااااااااي ال 

لج ر على أسااااااااااااس أن ال قدرة لما على تطالة بحقما في ا
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مواجمة إيران قد ال تتمسااااك بعد اآلن بمذم المخاو  إالَّ إذا 
كان  سااااااااتظل تحسااااااااة حسااااااااابًا للسااااااااال  المذهعي الذي لم 
تسااااااااااااتعمله إيران حتى اآلن بالمااااااااااااكل المنظَّم وإن كان  لم 

 توق ف التلويح به بي  الوق  واآلخر.
ظااًا أن الاادول العر  سااااااااااااااتثناااء  إبيااة )باا وإلى ذلااك باادا مالح 

األردن وقطر( لم تعل  تأييدها في إلكل أو  خر للعراق في 
ط ساايادته على إلااط   مسااألة اسااتعادة أرض له م  إيران وبساا 
ظااااًا أن األطرا  التي تقف إلى  العرب. كااااذلااااك باااادا مالح 
جانة الثورة اإليرانية ال تتخذ موقفًا ضاااد العراق خااااو اااًا 

الج اسر انتقادت   إتفااق أنماا في الفترة التي تلا  توقيع العراق 
 في إلكل أو  خر هذا التوقيع.

ام  وم  الممم أن نأخذ في اإلعت ار هنا أن الرسيس  اااادَّ
  إتفاااقتوقَّف في سااااااااااااااياااق الخطاااب الااذي أعل  فيااه إلغاااء 

الج اسر عند الساااااااااااغال الذي يراود ذه  هذم األطرا  وذه  
القطااعاات العربياة المااااااااااااااععياة المتعااطفاة مع الثورة اإليرانياة  

مام الخميني إلايء والماام إلايء  خر. وما يجوز  وهو أن اإل
لااه مع المااااااااااااااااام ال يجوز مع اإلمااام الخميني. وفي هااذا  ف ع 
الاااااااااااااااادد قااال  ... ولقااد أثعاا  الخميني وم   يتحماال معااه 
مساااااااااغولية الحكم في إيران أنمم ال يختلفون ع  الماااااااااام في 
إلااااايء في أطماعمم التوساااااءية وفي مواقفمم العناااااارية م  

كوا بخال  الحق بكل األراضااااااااااااي التي العرب. فلقد تمسااااااااااااَّ 
كوا بإحتالل الج ر العربية  إ حتلما المااام في العراق كما تمسااَّ

الثالث طمة الاعري وطمة الااغري وأبو موساى، وجددوا 
حتى تلك الدعوات التوساااااءية التي تخلى عنما الماااااام تح   
ضااااااغط اإلرادة العربية، وبالنساااااا ة إلى العراق رفضااااااوا حتى  

تي وافق المااااااااااااااام على إعادتما بموجاة  إعادة األراضااااااااااااااي ال
  .1975ية إتفاق

ام  كذلك م  الممم أن نأخذ في اإلعت ار أن الرسيس  دَّ
حسااااي  خاض الحرب ليس على أساااااس أنما تخص العراق 
وحدم وإنما على أساااااااااااااااس أنما تخص العرب. وعندما أعل  
اسااااتعادة إلااااط العرب فإنه لم يكتف بتحديد األحقية العراقية 

 ا يعود المط عراقيًا وعربيًا باإلسم والحقيقة .به  ... وهكذ
في أعقااب بادء الحرب تحرَّك طرفاان عربياان   ثةام ةًا: -

بمد  التوساط في حي  أن ت حركمما كان يجة أن يعدأ منذ  
بضااعة أإلاامر. و اااد  أن الطرفي  لمما ظرو  ممااابمة.  
الطر  الفلسااااطيني يخوض حرب تحرير م  أجل اسااااتعادة  

ا الاااميونية. والطر  الج اسري الذي مأرضااه التي ا تاااعت  
خاض حرب تحرير طويلة م  أجل السااااايادة على األرض. 
وم  أجال ذلاك فاإن مسااااااااااااااعى التوسااااااااااااااط هناا بااها  بعض  

 الميء.

ولا  مممة الطرفي  أساااااااااسااااااااية في ضااااااااوء النتاسة التي 
ساااتنتمي إليما الحرب. فالعراق إساااترد أرضاااه واساااتعاد إلاااط  

ة الطرفي  السعي تطاعإسالعرب وهي أمور مسلَّم بما. وفي  
اآلن إليجاد أرضاااااية وفاق بي  العراق وإيران، على أن يع ال 
اللغم ال اقي )أي اإلساتمرار في احتالل الج ر( وهو ما يقرم  
الطرفان المتوسااااااااااااطان وبقية األطرا  العربية وليس العراق 

 وحدم.
وعلى ساااعيل المثال إن الطر  الفلساااطيني سااامع تحلياًل  

 بمد  أن ينقله إلى إيران.ألمر الوفاق الممك  
وتجااادر اإلإلااااااااااااااااارة هناااا إلى أن ممثااال منظماااة التحرير 
الفلسااااطينية في بغداد ع َّام األحمد كان الدبلوماسااااي العربي 
ام في مكت ه في القاااااار  الوحيد الذي إساااااتقعله الرسيس  ااااادَّ

مجلس قيااااادة الثورة قرارًا  إتخاااااذ الجمموري بعااااد قلياااال م 
ام إلى ية الج اسر، وقعإتفاقبإلغاء  ل أن ينتقل الرسيس  اااااااااااااادَّ

 المجلس الوطني ويعل  ذلك م  هناك.
 ولا ، هل توافق إيران؟

ام استعادة إلط العرب واألراضي   قعل أن يعل  الرسيس  دَّ
التي كان  إيران ال تعيدها، كان  وكالة الاااااااااحافة الفرنسااااااااية  
تساأل الرسيس أبو الحسا  بني  ادر )الذي ساعق أن قام بجولة 

كوبتر على القوات اإليرانياااة التي هع مااا ( ع   في طااااسرة هلي 
إمكان حل تفاوضاي للخال  الحدودي، فأجاب:  ليسا  هناك  
حدود بي  بلدي  مسااااااالمي   والموضاااااااوا ليس هنا. إن المطالة 
اإلقليمية ليساااا  سااااوي معرر وال أعتقد أن ثمة إمكانية لل حث. 

وانه وإذا كان العراق  اااادقًا فما عليه إالَّ إث ات ذلك ووق ف عد 
 المسلح... . 

وإذا كان هذا هو رد إيران على الطر  الفلسطيني الذي 
 نقل إليما وجمة نظر العراق فإنه ال مجال ألي وساطة.

ويعادو أن الرد كاان هاذا، ألناه بعاد أربعاة أياام م  ذلاك، 
تولى الرسيس بني  ااااااادر قيادة الجيش في محاولة لمواجمة 

ي إلااط العرب. العراق، وتااااعدت ت عًا لذلك حدة الحرب ف
لا  هذا التااااااااعيد م  جانة إيران قد يكون أيضاااااااًا بمد   
تحقيق إنتااار ما أو فت ح ثغرة في جدار اإلنتااار العراقي 

 يس قان أي مسعى للتوسط ج اسريًا كان أو فلسطينيًا.
والحرب قد تسااااتمر طوياًل ألن إيران ال تتحمل اسااااتئثار  

لسااااايادة  العراق بسااااايادتي : السااااايادة على أرضاااااه وإلاااااطه، وا
 العسكرية في المنطقة.

... وفي الماااااق اآلخر بي  القاااااايد الذي هو مساااااتقعل  
 الثورة في إيران.

اإلياراناياااااااة هاي حارب   - ويا اقاى أن الاحارب الاعاراقاياااااااة
المفاج ت. وإذا كان  التطورات في العداية ساااااااارت بمااااااايء  
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م  ال طء، إالَّ أنما بعد ذلك تالحق  بماكل يح س األنفاس  
مجلس قيااادة الثورة العراقي يوم وبااالااذات بعاادمااا أ اااااااااااااااادر 

( بيانًا تضامَّ  اإليعاز إلى 1980أيلول )ساعتمعر  22اإلثني  
القوات العراقية بتوجيه ضاااااااااااربات إلى األهدا  العساااااااااااكرية  

 اإليرانية.
وفي الوقا  الاذي كاانا  إذاعاات العاالم تتنااقال هاذا العياان 

أنماا كان  القااذفات العراقياة بدأت تنفياذ ما طعلاة منماا حياث 
أ اارت على عادد م  المطاارات والقواعاد العسااااااااااااااكرياة داخال 
إيران وعطَّلت ماااا ع  العمااال. وكاااان مطاااار طمران بي  هاااذم 
المطارات األمر الذي حمل السلطات اإليرانية على إ القه. 
وفي اليوم التالي قام سرب إيراني م  عمري  طاسرة بغارات  

الذي حدث   على المدن الرسيسااية في العراق منما بغداد لا 
أن العراقيي  أسااااااااااااقطوا جميع الطاسرات التي يتمااااااااااااكَّل منما  

 السرب.
وإلى ذلك إن العيان وضااااااااااااع المنطقة في حالة حرب قد  
تاون طويلاااة، بااال إن الااادواسر الغربياااة وباااالاااذات في لنااادن 
وواإلاااااااااااااانط  ألمحااا  إلى أن  حرب الخلية  تقترب. ورافق  

إثني     منما أن ، ادور العيان إجراءات توحي بطول الحرب
م  وزراء خارجية الخلية )المااااااااااااايا  ااااااااااااا ا  األحمد وزير  
خاااارجياااة الاويااا  والماااااااااااااايا محماااد الم اااارك وزير خاااارجياااة 

و اااااااااااااال إلى لنادن في  ال حري ( عادا إلى بلاديمماا بعادما كانا 
في أعمااال الجمءيااة العمومياة    إلاااااااااااااتراك طريقممااا إلى نيويورك لإل 

في وجااه  لألمم المتحاادة. ومنمااا أيضااااااااااااااًا أن مطااار بغااداد أعقفاال 
المالحة وأن الطاسرات العراقية ساتساتعمل مطار الاوي  إلى حي   

ح المطاار. ومنماا أن الاويا  أعطا  العراق تساااااااااااااميالت  إعاادة فت  
وفتحااا  أراضااااااااااااايماااا أماااام ألو  العراقيي  الاااذي  تم إجالؤهم م   
ال ااااارة. ومنما أيضااااًا أن قوات عراقية محمولة بدأت التحرك في  

كي  سااااااكان عربسااااااتان م  إعالن  تم   إحتمال ععدان وسااااااط    إتجام 
دولة مستقلة يعتر  بما العراق ودول أخري كثيرة، ومعنى حدوث  
ذلاك أن إيران تاااااااااااااا ح بال ثروة نفطياة. ومنماا أن إيران قاد تلعاة  
ل الحرب.   في أي لحظة ورقة إ الق مضاااااااااااايق هرم  وبذلك تعدوَّ
ومنما أن القوات العراقية قد تضارب الوجود العساكري اإليراني في  

 ر الثالث المحتلاااة طماااة الاعري وطماااة الااااااااااااااغري وأبو  الج 
موسااااااااااااى على إعت ار أن األوامر المعطاة م  مجلس قيادة الثورة  
تماير إلى ضار ب القواعد العساكرية اإليرانية م  دون تحديد ما إذا  
كاانا  داخال إيران أو خاارجماا. وفي الج ر قواعاد، أو على األقل،  

 وجود عسكري إيراني. 
ه إن العيااان جعاال التحرك الساااااااااااااياااسااااااااااااي  واألهم م  ذلااك كلاا 

والعسااكري الخليجي أكثر ديناميكية بل وقيل إنه لمجرد أن  اادر  
العيان العراقي بدأت اإلتاااالت إل ادار بيان ساعودي يساتقطة  

الخليجيي  ويعل  الوقو  إلى جااااناااة العراق. وقاااد أخاااذت هاااذم  
اإلتااااااااااااالت في اإلعت ار أن عدم إنتاااااااااااار العراق في الحرب  

 تاون وطأة اإليرانيي  أإلد في مرحلة ما بعد الحرب.   معنام أن 
الفلساطيني فإن الساغال    -  الليعي   -  أما على الااعيد الساوري 

الاعير إساااااااااتمر م  دون جواب حتى بعدما دخل  الحرب مدارها  
الخطر. والساااااااااااااغال هو: هل يتخاذ هذا المثلاث موقفاًا متمي ًا أم أنه  

خاذ في اإلعت اار أن  يغياد العراق أو يقف إلى جااناة إيران، مع األ 
هذا المثلث تارَّ  كمراقة في األيام العمرة األولى م  الحرب،  

 فمل يستمر على تارُّفه هذا!؟ 
 1980( أيلول) سبتمبر 27 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 اولرلبي  -  المسعى اإلسالمي
على ر م مااااا للاااادول العربيااااة، وم  بينمااااا العراق، م  
تحفظات على الرسيس ال اكساتاني ضاياء الحق، فإن إختيارم  
للقياااام بااادور الوساااااااااااااايط بي  العراق وإيران أثلة  اااااااااااااااادور  
معظمما. فمي ال تريد للحرب أن تتوا اااال، وهي تعر  أن 

ها معنام أن تطورات كثيرة ساااااااااتحدث يوميًا وتغدي إساااااااااتمرار 
  التعقيااادات في الموقف، وتتيح المجاااال أماااام إلى م ياااد م

الادول الاعري لاي تخرج ع  حياادهاا الاذي الت ما  باه حتى  
 اآلن وتتدخل في إلكل أو  خر.

وعناادمااا نمااااااااااااااير إلى أن هنااالااك تحفظااات عربيااة على 
الرسيس ضااااااااااااااياء الحق، فألنه لم يتجاوب مع معظم الحكام 

م اإلعدام العرب الذي  ناإلااااااااااااادوم وتمنوا عليه أن ال ينف  ذ حك
بحق ذو الفقار علي بوتو. ولا  هذم التحفظات لم تااااااااااال  

ال اكساااااااااااتانية   - إلى الحد الذي يغثر على العالقات العربية
 التي استمرت جيدة.

وإذا جاز القول فإن الرسيس ضياء الحق كان ينوب ع  
معظم الدول العربية في مممة التوساااااط وبالذات ع  العراق 

ردن والجماهيرية الليعية حيث ودول الخلية والسااااااااااعودية واأل
هنااالااك عماااااااااااااارات الخعراء والفنيي  الماادنيي  والعسااااااااااااااكريي   
ال اكساتانيي  الذي  يمااركون في خطط التنمية وفي التدرية  
العسااااكري في بعض هذم الدول. وهو في الوق  نفسااااه كان 
ينوب ع  الواليااات المتحاادة التي تربطمااا بااه عالقااات ذات 

 لميوعية والدور السوفياتي.تميُّ  ونظرة ممتركة إلى ا
ولقد جاء إختيار الرسيس ضااااااااااااااياء الحق مثاليًا ألنه إلى 
كااال ماااا ذكرناااام يعر  مااااذا تعني الحرب، وعاااا  تجرباااة  
بنغالد  التي قام  على أساااااااس إنتاااااااار المند عسااااااكريًا  
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 - على باكساااااااااتان، فضااااااااااًل ع  أن العالقات ال اكساااااااااتانية
أنه أن يجعل  اإليرانية تتساااااااااااااام بالود وليس فيما ما م  إلاااااااااااااا 

 الرسيس ضياء الحق  ير مسموا الالمة م  اإليرانيي .
وعندما بدأ الرسيس ضياء الحق مممته وجاء إلى طمران  
ل   فإن تمنيات عربية كثيرة له بالنجا  حدث . ولاي يساااااااااااااام  
ام حساي  هذم المممة فإنه أعل ، وهو منتاار،   الرسيس  ادَّ

وقف إيران م للقعول بوقف إطالق النار إلاااار  أن تتإسااااتعداد
ع  إطالق الناار أيضااااااااااااااًا. ولقاد أعل  ذلاك كي ال يقاال إن 
المنتاااااااااار ال يتيح المجال أمام الوسااااااااااطة أن تأخذ مداها، 
وكاي ال ياظامار الاعاراق أماااااااام الاعاااااااالام أناااااااه  ايار ماكاتارث 

 بالتطورات التي تنمأ ع  الحرب و ثارها الدولية.
ولا  على ر م ذلك فإن الجانة اإليراني لم يماجع هذم  

ة. فاإلمام الخميني لم يساااااااتقعل الرسيس ضاااااااياء الحق الخطو 
ل مًا بأن  وإنما إساااااااااتقعله الرسيس أبو الحسااااااااا  بني  ااااااااادر ع 

القرار هما لإلمام الخميني. ولم يكتف    إتخاذالالمة األخيرة و 
ضااه اإلمام بأنه لم يسااتقعل الوساايط اإلسااالمي وإنما أعل  رف  
حتى   وق ف إطالق النار وقال ما معنام إن الحرب سااتسااتمر

 خر جناااااادي إيراني وإن على اإليرانيي  أن ياااااادافعوا ع  
 مدنمم.

 إزاء ذلك ما الذي يمك  أن يحدث؟
إن الماألو  هو أن المنتااااااااااااااار ال يطلاة وق ف إطالق 
النار، وينتظر أن تأتي الم ادرة م  الطر   ير المنتااار. 

ام هو الذي بادر وأعل    م لقعول إسااااااتعدادولا  الرسيس  اااااادَّ
ار في وقا  بل  التو ال العراقي داخال إيران وق ف إطالق النا 

كيلومترًا، وبعادماا سااااااااااااااقطا  مواقع ومادن إيرانياة   80 حوالى
م في وق  لم يدفع فيه  إسااااااااااااتعدادكثيرة. وإلى ذلك إنه أبدي 

بثقله العسااااااااكري إلى المعركة حيث أن هنالك قطعات كثيرة  
م  الجيش ال ت ال في ثانااتماا داخال العراق لم يعطلاة منماا  

في الحرب، وفي وق  ال يمااااكو فيه م  نقاااااان   كإلااااترااإل
في الذخيرة أو في قطع الغيار. وهو للمناسااااااا ة اساااااااتفاد م  
تجربة حرب الماااااامال مع األكراد في الساااااا عينات يوم كان   
إيران المااااااااام تمدهم بالسااااااااال  والذخيرة، بينما كان  الذخيرة  
وق ط ع الغيار تمااااك  ل الثغرة األكثر اتساااااعًا وخطورة بالنساااا ة  
إلى الجيش العراقي. وم  أجاااال ذلااااك وفي ضااااااااااااااوء تلااااك 
اإلسااااااااااااااتفاادة يعفترض أناه يخوض حرب الثماانيناات بمخ ون 

 كعير جدًا م  الذخيرة وق ط ع الغيار.
ام أبدي  م للقعول بوقف إطالق  إسااااااااااتعدادوالرسيس  اااااااااادَّ

النااار بينمااا معنويااات إلااااااااااااااء ااه مرتفعااة وبينمااا قاادرتااه على 
موا ااااااااالة الحرب واضاااااااااحة، وبينما هو يتجول في إلاااااااااوارا 
بغداد يتفقد الناس وقوات الجيش المااععي التي أثعت  قدرتما  

على أن تمك  ل العديل للجيش النظامي في زم  الحرب، بل 
الماااااااااععي   وأكثر م  ذلك حيث أن بعض عنا ااااااااار الجيش

 تمكن  خالل الغارات الجوية م  إسقا  طاسرات إيرانية.
ف إطالق النار و ير وما دام المنتاااااااااااااااار يطلة وق  

المنتاااار يرفض وياااار على القتال فإن معنى ذلك أن 
مفااااجااا ت كثيرة ساااااااااااااااتحفااال بماااا األياااام القليلاااة المقعلاااة. 

ع داسرة الضااااغط م  أجل فالمنتااااار ساااايجد نفسااااه يوساااا   
على الرضاااااااااااااااوخ لمنطق الحرب.  إج اااار الطر  اآلخر

واإلماااااااام الخميني سااااااااااااااايظااااااال يرفض ليس ألن بعض 
المسااااااااعدات التي تااااااااله سااااااارًا يمك  أن تجعل المي ان 

 إساااااااااااتمرارالعساااااااااااكري يميل لماااااااااااالحة إيران وإنما ألن 
ًا للتدخل. إستعدادالحرب سيجعل األطرا  الدولية أكثر 

وهو يعني حسااااااااااااااااباته على أسااااااااااااااااس أن التدخل الدولي 
 رب قعل إيران ألن إيران في األ ل مرت كة.سيربك الع

م  هنااا إنااه ال بااد م  تاادعيم للساااااااااااااااعي الااذي باادأم 
 الرسيس ضياء الحق.

وقااااااد يقااااااال مااااااا هو التاااااادعيم المطلوب م  العرب 
لمساااااااعى الرسيس ال اكساااااااتاني بعدما حاااااااال م  العرب 

 على كل ما م  إلأنه أن يجعل مممته تنجح؟
ل  والجواب هو أن التاااااادعيم المطلوب هو في جعااااا 

بعض األطرا  الدولية ال تسااااااااتعجل التدخل وهذا يكون 
م  خالل تنساايق بي  الوساايط اإلسااالمي المدعوم عربيًا 
ل الرسيس فاليري جيساااكار ديساااتان  ووسااايط أوروبي يماااك  
نموذجاًا مثاالياًا لماا يمك  أن يكون علياه هاذا الوسااااااااااااااايط، 
خاااااو ااااًا أن ما ينطعق على الرسيس ضااااياء الحق م  

ظم العرب ينطعق أيضااااااااااااااااااًا على الرسيس أناااه يمثااا  ل مع
جيسااكار ديسااتان الذي يرتا  إلى مسااعام معظم العرب، 
فضااااًل ع  أن عضاااو مجلس قيادة الثورة العراقي طارق 
ع ي  أبلغاه عنادماا إجتمع باه قعال أياام في بااريس رغ اة 
ام حساااااي  في أن يعذل م  جان ه المساااااعى  الرسيس  ااااادَّ

 الذي يغدي إلى الحل العادل.
إذا ساااار المساااءيان اإلساااالمي واألوروبي  وقد يحدث

الساااليم أن تنماااأ قوة ضاااغط إيرانية يكون م    تجامفي اإل
نتااسجماا عودة كفاة  ياة   إلاااااااااااااااريعتماداري إلى الرجحاان 
على كفاة  ياة   الخميني. وقعال أإلااااااااااااااامر رجحا  الافة 
الماااااااااريعتمدارية على الافة الخمينية ثم جاءت المحاولة 

إلااااااااااااااالاة إلنقااذ الرهااس  لتعجادد العساااااااااااااااكرياة األميركياة الفاا
 اإللتفا  المععي حول الخميني.

وللتذكير فإن وجمة نظر إلااااريعتمداري تقوم على أن 
والية الفقيه التي يتمسااااااااك بما الخميني حدث  في الفترة 
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بي  سااقو  المااام وإنتخاب أبو الحساا  بني  اادر رسيسااًا 
للجممورية، وأن  يات   يجة أن يعتعدوا ع  الساااااااحة 

قم  ويتركوا  ة وينااااااااااااااارفوا إلى التععد في  السااااااااااااااياسااااااااااااااي
للساااااااااااااياسااااااااااااايي  المقتدري  أمر إدارة العالد وإعادة بناسما 
وترميم الجيش وتنظيم العالقاااات مع دول العاااالم بعيااادًا 

 ع  هواجس وأحالم تادير الثورة.
وحادوث مثال هاذا المااااااااااااااايء كفيال باأن يجعال األمور 

 إيراني يحفظ - تساااااااااااااااتقيم، وكفياال بتحقيق وفاااق عراقي
 لال ذي حق حقه.

 1980 أكتوبر)تشرين األول( 4 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 بن جديد    لليم   را 
مرة أخري نجد أنفسااانا نطالة الرسيس المااااذلي ب  جديد  
باأن يقوم باالمسااااااااااااااعى الحمياد الاذي يخفف م  وطاأة الحرب 

اإليرانيااة، هااذا إذا كااان م  الاااااااااااااااعااة تعطياال  - العراقيااة
 األلغام الاثيرة ال اقية في هذم الحرب.

ومنطل ق المطاااااال اااااة أن الرسيس ب  جااااادياااااد دخااااال إلى 
الساااااااااااااياساااااااااااااة م  باب الحرب وهذا يعني الاثير. كذلك إنه 
يعر  معنى تحرير األرض والتراب وهااااذا أيضاااااااااااااااااًا يعني  

 الاثير.
كاااذلاااك فاااإن منطل ق المطاااال اااة يعود إلى أن الرسيس ب   

اولة ال يلغي عدم اإلكثار م  جديد بدأ مع بداية الحرب مح
الحااادياااث اإلعالمي حولماااا أنماااا لم تا  معمماااة. وفي هاااذا 
ام حسي  والرسيس أبو  اإلطار جاءت إتااالته بالرسيس  دَّ
الحس  بني  در واألمير فمد ب  ععد الع ي  والميا جابر  

 األحمد.
وإلى ذلاااك إن الرسيس ب  جااادياااد م  النوا القاااادر على 

  الضااااااااغط م  أجل التو اااااااال إلى تحميل نفسااااااااه الاثير م
 الحل المعقول أو إل ه المعقول.

وقد يقال إنه لاي تاون هنالك وساااااااطة يجة أن تتوافر 
بعض المارو . وفي غياب هذم المارو  ال يمك  للوسااطة 

 أن تثمر بل قد يجوز القول إنما ال يمك  أن تعدأ.
وم  إلاارو  الوساااطة أن يطلة أحد طرفي  الن اا القيام  

وساااااط أو يكون الطرفان مساااااتعدي   للقعول بمعدأ  بمساااااعى للت
 الوساطة.

وهذم المااااارو  ليسااااا  متوافرة اآلن بالنسااااا ة إلى الحرب 
 1975اإليرانياة. ولو أنماا كان   ير متوافرة عام  - العراقياة

أن يحقق   بومادي  ة الرسيس هواري إسااااااااااااااتطااعا لماا كاان في 
 النجا  الذي حققه.

ًا إنطالقًا م  إن العراق يرفض أن يكون الوسااااااااااايط عربي
نظرتااه بااأن في مثااال هااذم الحرب يعفترض أن يكون العرب 
مع العراق وليساوا وساطاء بينه وبي  إيران. لانه في ذلك ال 
يعني أنه ضااد معدأ الوساااطة التي تأتي م  طر  إسااالمي  
أو دولي. وفي ضااااااااااااااوء هااااذا األمر جاااااءت موافقتااااه على 

 لي.م للقعول بالمسعى الدو إستعدادالمسعى اإلسالمي و 
وم  هذم النقطة يمك  الو ااااااااااااااول إلى ما نعتقد أن في  
إمكاااان الرسيس ب  جااادياااد أن يفعلاااه. يع ز دور الوساااااااااااااايط 

دول عدم  إتجاماألفريقي و  تجاماإلسااااااااااالمي وينمااااااااااط في اإل
اإلنحيااز، ويجعال م  الج اسر مكااناًا يلتقي فياه رسيس يمثال  
المجموعااة األفريقيااة ورسيس يمثاال مجموعااة عاادم اإلنحياااز  

ع  الرسيس ضااااااااااااااياء الحق الذي يمث  ل المجموعة  فضااااااااااااااالً 
الذي يعفترض أن  اإلجتماااإلسااااالمية. وم  إلااااأن مثل هذا  

تضاااااع الج اسر ثقلما إلنجاحه أن يضاااااع تااااااورًا للحل الذي 
لا  ععئاًا على  يضااااااااااااااع حادًا للحرب التي كلماا طاالا  إلااااااااااااااكَّ

 أطرا  كثيرة.
وإلى ذلاااك هناااالاااك قماااة دول منظماااة  أوبياااك  المفتر ض  

هاااااا في بغاااااداد في األسااااااااااااااعوا األول م  تمااااااااااااااري   إنعقااااااد
. ومااااااا دام م  المتعااااااذ ر في حااااااال 1980نوفمعر /الثاااااااني

د  إسااااااااااااااتمرار الحرب وتعرُّض بغاداد لغاارات جوياة إيرانياة عقا 
مثل هذم القمة في العا اااااامة العراقية، فإن م ادرة تأتي م  

يد لعقد هذم القمة في الج اسر تعدو اآلن أكثر الرسيس ب  جد
م  ضاااااااااارورية. بل إن هذم القمة قياسااااااااااًا بالظرو  الراهنة 
المحيطة بما تعدو كما لو أنما أهم مااادفة كان سايعدو م  
المستحيل إيجادها لو أنما كان   ير واردة و ير مقررة م  

 قعل.
وقد يجوز اإلفتراض بأنه ياعة على الرسيس ب  جديد  

ي ادر ألنه في ط عه يتحاإلاااااى األجوبة الرافضاااااة، ولا  أن  
مثل هذا اإلفتراض ليس أساااساايًا أمام هول الحرب في حال 

ها وأمام فظاعة التعقيدات الدولية التي سااااتنمااااأ ع  إسااااتمرار 
 ذلك.

وثماااة مااا يجي  القول بااأن الج اسر هي وحاادهااا الممياااأة 
إلى  إلنعقااد القماة الثاانياة لادول  األوبياك . فمي بااإلضااااااااااااااافاة

فإن هنالك أسااا ابًا   1975أنما اساااتضااااف  القمة األولى عام 
د القماة في أي دولة أخري م  دول  موضااااااااااااااوعياة تجعال عقا 
 األوبياك  متعاذ رًا إلى حاد ماا. وعنادماا نعرض أساااااااااااااامااء هاذم  
الادول يتعي  لناا ذلاك، المملااة العربياة السااااااااااااااعودياة والاويا  

أو وقطر ودولااة اإلمااارات مع الموقف العراقي في إلااااااااااااااكاال 
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 خر. والجماااااااهيريااااااة الليعيااااااة مع الموقف اإليراني. وت قى  
بعض الاادول األفريقيااة واألميركيااة الالتينيااة التي ل  يتوجااه 
إليمااااا أحاااد م  حكااااام المنطقااااة العربيااااة في هاااذم الظرو  
باااااالاااااذات. وهاااااذم الااااادول هي الغاااااابون وفن ويال واألكوادور 

 وإندونيسيا.
المميااأة هو  والااذي يجي  القول بااأن الج اسر هي وحاادهااا

أنما على ر م إقرارها ضااااااااامنًا بالحقوق العراقية وبأن هنالك 
ت موقفااًا إتخااذيااة الج اسر، إتفاااقعاادم رغ ااة إيرانيااة في تنفيااذ 

هادسًا م  موضاااوا الحرب. وهي حتى إإلاااعار  خر تري أن 
القوة العربياة تحتااج إلى عمق إسااااااااااااااالمي وتنظر إلى إيران 

 .على أنما دعامة أساسية في هذا العمق 
ومثال هاذم النظرة تساااااااااااااااعاد على أن يقوم الرسيس ب  جادياد  

عندما  بومدي   بالمسااعى الذي نطالة به، خاااو ااًا أن الرسيس 
ام حساااااي  والماااااام محمد رضاااااا بملوي عام   لم    1975جمع  ااااادَّ

يجمعمما ولم ينماط في ساعيل إنجا  محادثاتمما على أسااس أن  
سااس أن القوة  العراق وإيران دولتان م  دول  أوبيك  وإنما على أ 

العراقية يجة أن ال تعسااااااااتن    وعلى أن العمق اإلسااااااااالمي في  
إيران يجاااة أن يقف إلى جااااناااة هاااذم القوة وليس في وجمماااا.  
وعندما نطالة الرسيس ب  جديد بالمساااااااااعى وبالم ادرة فم  أجل  
أن يجمع على هااامش قمااة  األوبيااك  التي تعاادو الج اسر مميااأة 

ام حسااي  وأبو الحساا  بني لتاون مكانًا إلنعقادها الرسي  سااي   اادَّ
 اااااادر. ومثل هذا اللقاء ال بد ساااااايحدث... طال أمد الحرب أم  
دم يوفر على الطرفي  الم ياااد م    قاااااااااااااار. وإساااااااااااااتعجاااال عقااا 

 اإلستن ا  والدمار. 
 وي قى أمران: 

األول: إن الظرو  مالسمااة جاادًا للمساااااااااااااعى الااذي نطااالااة  
في حاال  الرسيس ب  جادياد باه. وهاذم الظرو  ل  تعود مالسمااة 

دخول الدول الاعري طرفًا فيما في إلااااااااااكل أو  خر. وم  خالل  
ماا ياذاا وماا يقاال يعادو أن هاذم الادول أعادت العادة للتادخال وأنماا  

 تنتظر فقط الفر ة المناس ة. 
ام حساااي  أفساااح المجال أمام   الثاني: إنه ما دام الرسيس  ااادَّ
المسااعى الحميد م  خالل موافقته على وق ف إطالق النار وم   

م لقعول معدأ الوسااااطة على أن ال يكون الوسااايط  إساااتعداد خالل 
عربياًا، فاإن المساااااااااااااعى الاذي نطاالاة الرسيس ب  جادياد باه ليس  
بالتعجي  الذي كان ساااايعدو عليه لو أن فارة التوسااااط مرفوضااااة 

 جملة وتفاياًل. 
وتارارًا إننااا نتمنى أن تاون هنااالااك م ااادرة ج اسريااة م  دون  
أن يطلااة أحااد المتنااازعي   منمااا ذلااك. والااذي نعرفااه أنااه عناادمااا 
يتخاا ااااااااااااام طرفاان لمماا مكااناة في نفس طر  ثاالاث فاإن هاذا  
الطر  ال ينتظر أن يطلة منه المتخا اااااااااامان بذ ل المسااااااااااعى 

ن هاذا الطر  الحمياد، وإنماا يتقادم ويحااول التوفيق. وعنادماا يكو 
م  نوا المااااااااااااااذلي ب  جديد فإننا نعتقد أنه يااااااااااااااعة عليه أن  
يكتفي بقراءة العيانات العساااكرية الااااادرة ع  الطرفي  ويو اااي 

 بنمرها وإذاعتما بالتساوي. 
 1980أكتوبر)تشرين األول(  11 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 لمعاهد  ُأبرم   قراء  في معاهد  ُألغ   
تم التوقيع  1980أكتوبر  /تماااااااااااري  األول 9يوم الخميس 

في موسااااااااااكو على معاهدة للاااااااااااداقة والتعاون بي  الرسيس  
حافظ األسد وليونيد بريجنيف األمي  العام للح ب الميوعي 

 في اإلتحاد السوفياتي.
وألن هاااذم المعااااهااادة التي جااااءت بطلاااة  ير معل   م   

ولعلاااااه الجااااااناااااة   -  الساااااااااااااوفياااااات تعااااادو في بعض جوانعماااااا 
ردًا ثأريًا م  جانة اإلتحاد الساااااااااوفياتي على    -  األسااااااااااساااااااااي 

الرسيس أنور السااااااااااااااادات والوالياات المتحادة، فاإناه قاد يكون م   
د مقارنة بي  المعاهدة مع اإلتحاد السااوفياتي التي   المناسااة عق 

  1972يوليو / ساااااااااااااعق للرسيس الساااااااااااااااادات أن ألغاااهااا في تموز 
 األسد. والمعاهدة التي وقَّعما حديثًا الرسيس حافظ 

وم  خالل المالحظاااااات اآلتياااااة يمكنناااااا تعيُّ  ظرو   
 المعاهدتي ، ويمكننا تلمُّس أإلياء كثيرة:

: التساامية التقليدية السااوفياتية للمعاهدة هي  معاهدة  ألالً 
جاه ة في داسمًا  الاااااداقة والتعاون . و اااايغة هذم المعاهدة

أدراج القيادة السااااااااااوفياتية. ولا  الذي يحدث هو أن بعض  
الء اااارات يجري عليماااا نوا م  التعااادياال حسااااااااااااااااة ظرو   

 ونوعية الطر  المتعاق د معه.
د   وقد درج  العادة على أن الساوفيات ياارون على عق 

والذي  يءيمااااون  الحالة  المعاهدة مع حلفاسمم  ير ميسااااوري 
ظروفااًا دقيقااة ماااليااًا وأمنيااًا ويحتاااجون بااالاادرجااة األولى إلى 

 السال .
ع وإذا كاااان الطر  المتعاااا د معاااه  اااااااااااااااااحاااة وضاااااااااااااا  قااا 

فإن هذا الطر  يسااتطيع أن يمارس بعض القوة  إسااتراتيجي
 بحيث يضيف على المعاهدة ما يريد، أو بعض ما يريد.

وعلى سااااعيل المثال فإن الرسيس حافظ األسااااد تمكَّ  م  
ال ال  األهمية لعالدم أن يضايف   ساتراتيجيخالل الوضاع اإل

 اارات وكلماات لم إلى المعااهادة التي وقَّعماا مع بريجنيف ع
السااااااااااااوفياتية، م  نوا  ...   - ت ر د في المعاهدة المااااااااااااارية

وموا اااااالة النضااااااال ضااااااد االسااااااتعمار واالسااااااتعمار الجديد 



168 

والعنارية في كافة أإلكالما وظواهرها بما فيما الاميونية ،  
السوفياتية    - ةسوريوهي الفقرة الواردة في مقدمة المعاهدة ال

الفقرة لم ت ر د إطالقاااًا في  وفي الماااادة الثاااالثاااة. ومثااال هاااذم
السااااااااااوفياتية، ولم ت ر د أيضااااااااااًا كلمة  - المعاهدة المااااااااااارية

 إسراسيل وإنما ع ارة  إزالة  ثار العدوان .
 - ةسااااااااااااوريولو أن الفقرة الممااااااااااااار إليما في المعاهدة ال

الساااااوفياتية تحدث  ع  موا ااااالة النضاااااال  ضاااااد إساااااراسيل   
ك بمثابة تحقيق  وليس فقط  ضااد الاااميونية  لاان إعتععر ذل

 األمنية.
ساااااااااااااانتي  ع  أن  حوالى: إنااه لاثرة الحااديااث منااذ ثةانيةاً 

معاهدة سااااتوقَّع بي  سااااوريا واإلتحاد السااااوفياتي فإن التوقيع 
 - لم يرافقه الضااااااجية الذي رافق توقيع المعاهدة المااااااارية

 السوفياتية.
وقعل بضاعة أساابيع م  سافر الرسيس األساد إلى موساكو  

ن والادانون قاد بااتوا متاأكادي  م  أن وتوقيعاه كاان القاا ااااااااااااااو 
 - المعاااهاادة سااااااااااااااتوقَّع، في حي  أن المعاااهاادة الماااااااااااااااريااة

قَّعاا  في  فلااة م  الجميع وم  دون تميئااة   السااااااااااااااوفياااتيااة وع
 نفسية.

وإلى ذلااك إنااه عناادمااا و ااااااااااااااال نيقوالي بود ورني إلى 
لم يك  أحااد ياادري أن في  1971مااايو /أيااار 25القاااهرة يوم 

طلة توقيع الرسيس الساااااااااااااادات جي ه نساااااااااااااخة م  معاهدة ي
عليما، في حي  أنه عندما ساافر الرسيس األساد إلى موساكو  
كان واضاااحًا كل الوضاااو  أن المد  م  زيارته هو التوقيع 

 ثم العودة إلى دممق.
و ااااحيح أن القيادة في اإلتحاد السااااوفياتي جماعية إالَّ 
أن هناااالاااك أولوياااات وأهمياااات. وعنااادماااا يوق  ع المعااااهااادة مع 

ع  الجانة السااااوفياتي ليونيد بريجنيف ال يكون لما  سااااوريا
السااااااااوفياتية التي  - األثر نفسااااااااه الذي للمعاهدة المااااااااارية

وقَّعمااا ع  الجااانااة السااااااااااااااوفياااتي الرجاال األقاال أهميااة في 
  الترويكا  وهو نيقوالي بود ورني.

ولقد بدا اإلتحاد السااوفياتي على إلاايء م  العقوق تجام  
ألنه إرتضااااى توقيع معاهدة  أ اااادقاسه أو حلفاسه في مااااار 

مع الرسيس الساااادات في الوق  الذي كان فيه علي  اااعري  
)المحسوب على السوفيات( وبقية أفراد المجموعة النا رية  
قد وعضااعوا في السااج  بتممة الت مر ضااد الرسيس السااادات، 
وفي الوق  الذي كان واضاااااحًا للساااااوفيات كل الوضاااااو  أن 

وهذا ما تعيَّ  بعد ذلك  السااااادات  ير مغم  بالعالقة معمم،
ر وطرد  عندما أنمى الرسيس السادات المعاهدة م  دون معر  

ألف خعير وسااااط حملة  15الخعراء السااااوفيات ال ال  عددهم 
تمااااامير لم تحدث بي  اإلتحاد الساااااوفياتي ودولة تربطما بما  

 عالقات متمي ة.
قوا اإل بالمعاهدة الذي  بتماجوقد يكون السااااااااوفيات  اااااااادَّ

وا النظر عما حدث لعلي أإلاااااااااعه الرسيس السااااااااادات فغضااااااااُّ 
يجوز    بتماج عري واآلخري . وفي معرض الحديث ع  اإل

ح يران )يونيو(   2التذكير بء ارة للرسيس الساااادات قالما يوم 
وبرسام كاريكاتوري لااال  جاهي  )الذي أ ا ح بعد    1971

رب ويع ز ذلك يحاااار رساااوماته في كل ما يسااايء إلى الع
اإلسااراسيلي( نعماار بعد يومي  م   - الااالح الماااري  إتجام

توقيع المعاااهاادة. أمااا ع ااارة الرسيس الساااااااااااااااادات فمي:  لقااد 
حاول   اااحافة الغرب ودعاياته أن تعااااور أمورنا الداخلية 
وكأنما تغيير في خطنا السااياسااي. وكان  هذم المعاهدة ردًا 

أكدنا بالمعاهدة    حاسمًا على محاولة التمكيك بمسيرتنا. وقد
أن  داقتنا لإلتحاد السوفياتي ليس   داقة مرحلة وليس  

 ة ثابتة .إستراتيجيتاتيكًا ولانما  داقة كل المراحل وهي 
 30وأما الرساااااام الااريكاتوري الذي نماااااارت ه  األهرام  يوم 

)بعااد يوم م  مغااادرة بود ورني القاااهرة  1971أيااار )مااايو( 
عاهدة( فاان يمثل السااااااادات ومعه توقيع السااااااادات على الم

م للمعاهدة مع التعليق  وبود ورني يقفان أمام إلااااااااكل مجسااااااااَّ
اآلتي:  وادي كمان ساااااااااااااد عالي  وكان   األهرام  نمااااااااااااارت  
لااااال  جاهي  رسااامًا  خر لم يساااتقعله بود ورني بالترحية  
عندما عرض عليه الااحيفة السافير الساوفياتي في القاهرة.  

ل يافطة كعتة عليما  نح   وكان الرسام يمثل بود ورني يحم
 معك يا سادات  وبدا السادات يمم فرحًا بمعانقته.

والقاااااااااااااااااااد م  ذلاااااك كلاااااه هو القول باااااأن المعااااااهااااادة 
السااااااااااااااوفيااتياة لم توقَّع نتيجاة اقتنااا الطرفي   - المااااااااااااااارياة

ب عضيمما ال عض وععقدت في جو م  العجلة ولم يعغي  ر م  
 يس السادات.الذي أإلاعه الرس بتماجحقيقة ظروفما جو اإل

قَّع  في   السااااااااااااوفياتية -السااااااااااااورية أما المعاهدة   فإنما وع
ظرو  مختلفاة، فاالطرفاان المتعااقادان يلتقياان على الحااجاة 

 الماسة م  جانة كل منمما لخخر.
الساوفياتية فإن  - : بالمقارنة مع المعاهدة المااريةثالثاً 

الماااادة المتعلقاااة باااالنواحي العسااااااااااااااكرياااة تعااادو في المعااااهااادة 
ذات مضااااااامون  ير تقليدي. فمي  الساااااااوفياتية -رية الساااااااو 

تنص على أنه  ساو  يوا ال الطرفان المتعاقدان السااميان 
يات  اإلتفاقتطوير التعاون في المجال العسكري على أساس 

المعقودة بينمماا في هاذا الااااااااااااااادد، وفقاًا لماااااااااااااااالح تع ي   
قدرتمما الدفاعية ، في حي  أن المادة التي تضاااااااااااااامنتما في 

الساااااااوفياتية تنص على  - المعاهدة الماااااااارية  هذا الاااااااادد
اآلتي:  ... وتع ي ًا للقاااادرة الاااادفاااااعيااااة للجمموريااااة العربيااااة  
المتحدة ساااااااايوا اااااااال الطرفان المتعاقدان الساااااااااميان تطوير 
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ات اإلتفاااقاا التعاااون في المجااال العسااااااااااااااكري على أسااااااااااااااااس 
المناساااا  ة في ما بينمما. ويماااامل هذا التعاون بمااااكل خاص  

راد القوات المساااااااااالحة للجممورية العربية  العون في تدرية أف
المتحدة في استيعابمم للعتاد واألسلحة التي يتم توريدها إلى 
الجممورياة العربياة المتحادة م  أجال تقوياة قادرتماا على إزالاة 
 ثااار العاادوان، وكااذلااك تقويااة قاادرتمااا على مواجمااة العاادوان 

 عمومًا .
ه   والفرق كعير بي  الناااااااااااااااي . النص الاااذي تضاااااااااااااامنتااا 

السااااااااااااااوفياااتيااة معنااام أن اإلتحاااد  - معاااهاادة الماااااااااااااااريااةال
السااااوفياتي يدرب الجيش الماااااري على األساااالحة التي يتم  
توريدها إلى مااااااااار وبمد  إزالة  ثار العدوان اإلسااااااااراسيلي 
)م  دون تحديد العدوان في النص وعلى أنه إساراسيلي( أما 

فيوحي   الساوفياتية - الساوريةالنص الذي تضامنت ه المعاهدة 
ة له إسااتراتيجياإلتحاد السااوفياتي يري في سااوريا حدودًا   بأن

يجاة أن تادافع سااااااااااااااورياا عنماا بموجاة المعااهادة. ومرد هاذا 
القول هو أن الفقرة تتضاااااااااااااام  ع ااارة تتحاادث ع  دفاااعي  
وليس ع  دفااا واحاد  ... وفقاًا لمااااااااااااااااالح تع ي  قادرتمماا 
الدفاعية . ولمَّا كان  سااااااااااااوريا ل  تمد اإلتحاد السااااااااااااوفياتي  

سااااال  فإن تع ي  قدرته الدفاعية هنا تأتي بمعنى الحدود بال
 ة.ستراتيجياإل

ساااتفاد م  إ: قد يجوز القول إن اإلتحاد الساااوفياتي رابعاً 
اآلثار الساالعية التي تركما إقدام الرسيس السااادات على إلغاء 
المعاااهاادة واألساااااااااااااالوب الااذي إعتماادم في طرد الخعراء وهو 
أسااالوب يقوم على التمااامير باإلتحاد الساااوفياتي، وأن المادة 

تتضاااااااااااام  هذم   السااااااااااااوفياتية  -السااااااااااااورية م  المعاهدة   13
تنماأ باادد   لتفاتة. فمي تنص على  إن أي اختالفات قداإل

تفسااااااير أو تطعيق أي حعام م  أحكام هذم المعاهدة سااااااو  
تعحل باااااورة ثناسية وفقًا لرو  الاااااداقة والتفاهم واالحترام . 

 - وهااذم المااادة لم ت ر د أ اااااااااااااااًل في المعاااهاادة الماااااااااااااااريااة
السوفياتية. ويعدو واضحًا م   يا ة كلماتما أنه إذا كان   

أو اجتمادات في  هنالك لساااااااوريا مساااااااتقعاًل، اعتراضاااااااات ما
ة بمااا ال يتيح المجااال أمااام عااال  إلاااااااااااااااأن مواد المعاااهاادة، فلتع 

أسالوب كذلك األسالوب الذي إعتمدم الرسيس الساادات. وإلى 
ظ أن المادة   تنص على أن عمر المعاهدة هو   14ذلك يالح 

سااااااانة أي أنما تنتمي في العام ألفي ، في حي  أن عمر  20
ي لم يعاتة لما أن السااااااااااااااوفياتية الت - المعاهدة المااااااااااااااارية

 سنة. 15إلمرًا، كان  14تءيش أكثر م  
: لقد وقَّع الرسيس حافظ األسااااااااااااد المعاهدة بعد  خامسةةةةةةةةاً 

بيناااه وبي  العقياااد معمر القاااذافي على إقااااماااة وحااادة   إتفااااق 
. وإنجاز المعاهدة قعل إعالن تلك ليعية -سااااااااورية اندماجية 

والليعي. الوحدة قد يكون أمرًا مدروساًا بي  الرسيساي  الساوري 
وعناادمااا يتم اإلعالن ع  الوحاادة ساااااااااااااايكون معنى ذلااك أن 
اإلتحاد السااوفياتي وقَّع معاهدة مع طرفي  هما سااوريا وليعيا  
وليسااااااااااا  ساااااااااااوريا وحدها. وإذا أضااااااااااافنا إلى ذلك المعاهدة 

اليمنية الجنوبية نجد أن الج اسر هي الوحيدة   - الساااااااوفياتية
اهدة مع بي  دول الااااااااااامود والتااااااااااادي التي ال ترت ط بمع

 اإلتحاد السوفياتي.
يسااااااااااااااتطيع بريجنيف وهو يءيش  الحااالااة وفي مثاال هااذم 

أيااماه األخيرة أن يقول لمااااااااااااااعوب اإلتحااد السااااااااااااااوفيااتي إن 
ض   ضااا  بعد ثماني سااانوات ماااار التي ال تعوَّ زعامته عوَّ
وأن معاهدته مع ساااااوريا تاون ليعيا طرفًا فيما في حال قيام  

 يض.الوحدة تمك  ل ما هو أكثر م  التعو 
: ل  يكون الرسيس األساااااااد مضاااااااطرًا إلإلاااااااراك سةةةةا سةةةةاً 

الماااااااااااااايوعيي  في الحكم كمااا حاادث بااالنساااااااااااااا ااة إلى الرسيس  
السااااااااااااااادات عنادماا عيَّ  في أعقااب توقيع المعااهادة الادكتور 

)وهو ماركساااي( وزيرًا للتخطيط.     ععدإساااماعيل  اااعري 
فالماااااااااايوعيون السااااااااااوريون ممث لون في الحكم قعل المعاهدة. 

ع أفضل.ولا  هغال  ء سيجدون بعد المعاهدة أنمم في وض 
د المعااهادة يمااااااااااااااكا  ل تحادياًا لإل  ات  تجااها وإلى ذلاك إن عقا 

الدينية التي حاول  أن تثير المتاعة في األإلاااااااااامر األخيرة  
 في وجه بعض الرموز السوفياتية في سوريا.

تلااك مقااارنااة عااابرة في أهم معاااهاادتي  عقاادهمااا اإلتحاااد 
 ي .السوفياتي مع دولتي  عربيت

والععرة في نوايا المتعاقدي  وبأسلوب تنفيذ بنود المعاهدة 
 م  الطر  األقوي الذي هو اإلتحاد السوفياتي.

 1980تشرين األول )أكتوبر(  18 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 جماية السا ات العربية لاإلسالمية
أ اااااااادر    1980تمااااااااري  األول )أكتوبر(  8يوم األربعاء 

الرسيس أنور السااااااااااااادات قرارًا جمموريًا بإنماااااااااااااء ما ساااااااااااامام  
 الجمءية التأسااايساااية لجامعة الماااعوب اإلساااالمية والعربية .  
وقضاااااااى القرار بأن يكون الساااااااادات رسيساااااااًا للجمءية ووزير  
األوقا  المااااااااااااري ناس ًا للرسيس والدكتور سااااااااااايد نوفل )ما 

ًا مسااااااااااااااااعادًا  يرم( أميناًا عااماًا وهاارون المجاددي أميناًا عااما 
 للمغون اإلسالمية.

وقد وضاااااااااااااع الرسيس الساااااااااااااادات يدم على معنى األمانة 
العااامااة للجااامعااة العربيااة لتاون مقرًا لجمعيتااه التي هي في 
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الواقع جمءياة وليساااااااااااااا  جاامعاة. وطلاة إبالغ الساااااااااااااافاارات 
اإلساااااااالمية العاملة في ماااااااار بالقرار وبدأ يساااااااتعد إلفتتا  

 هجري. 1401رم أول دورة للجمءية في األول م  مح
إلى ما أذيع رساااااااااميًا م  معلومات فإن هد   إساااااااااتنادًا و 

الجمءية هو  بناء التضااام  اإلسااالمي الاااحيح  و التاامل 
العربي الفعاال  و اإلعاداد لغاد إسااااااااااااااالمي عربي أفضااااااااااااااال  
و التخطيط لحمااد اإلمكانيات اإلسااالمية والعربية في سااعيل  

الحرية  األهدا  والم ادئ والمااااااااالح المماااااااتركة وم  أجل
والارامة والرخاء لإلنساان المسالم والعربي  و متابعة القضاايا 
واألحاداث اإلسااااااااااااااالمياة والعربياة والادعوة إلى مواقف عملياة 
مدروساااااااة معما  و العمل بجميع الوسااااااااسل المتاحة لتساااااااوية 
الخالفاااات الراهناااة وبنااااء الروابط األخوياااة الوثقى وتنميتماااا   

ع مماااروا للتعاون اإلساااالمي في مختلف المجاالت   و وضااا 
ع ممااااروا متاامل للعمل العربي الممااااترك سااااياساااايًا   و وضاااا 

 يًا وثقافيًا .إجتماعودفاعيًا واقتااديًا و 
 حول هذا القرار يمك  قول اآلتي:

إن القرار يمااااااااااااااك  ل خطوة متقدمة على  ااااااااااااااعيد    - ألالً 
الع لة العربية واإلسااااااالمية التي يءيمااااااما النظام الماااااااري. 

في نفس الرسيس الساادات الناإلائة ع  ولوال ممااعر الضايق 
هاذم الع لاة لماا كاان طر  فارة  جاامعاة المااااااااااااااعوب العربياة  

هي في الواقع جمءية وليساا    - تاراراً  - واإلسااالمية  التي
 جامعة.

وإلى ذلاك إن الرسيس الساااااااااااااااادات في طر حاه هاذم الفارة  
يحااااول اإليحااااء باااأن ممااااااااااااااكلتاااه هي مع األنظماااة العربياااة 

مماااااااااااكلة بينه وبي  الماااااااااااعوب العربية  واإلساااااااااااالمية وأن ال  
واإلسااالمية. وهو إيحاء يخاااه وال يعكس الحقيقة. ذلك أن 
ممااااااكلة الرسيس السااااااادات بعد الذي فعله هي مع المااااااعوب 
العربية واإلسالمية قعل أن تاون مع األنظمة. وهي ممكلته  
مع الماااعة المااااري قعل بقية هذم الماااعوب. والدليل على 

ات يطر  فارتاااه بعاااد تاااااثعر  ذلاااك هو أن الرسيس الساااااااااااااااااد
تسااؤالت أبناء الماعة المااري حول هذم الع لة م  جانة  
العرب والمساالمي  والتي تضاايق يومًا بعد  خر على مااار. 
ولوال هذم التسااااااؤالت لما كان الرسيس الساااااادات طر  الفارة 

 التي ل  يعاتة لما أن تري النور، على األرجح.
لماااااااااعوب هذم ليسااااااااا   إن فارة التلويح بجامعة ا - ثانياً 

جديدة. وقد ساااااااااااعق أن طعرح  أيام ععد النا ااااااااااار. وعندما 
طعرح  في الماضاااااااااااااي كان لما ما يعررها. فععد النا ااااااااااااار 
كان  له إلاععية عربية وإساالمية. وكان  تلك الماععية تمثل  
إحدي أوراق الضااااغط التي يلععما ضااااد األنظمة التي كان   

عما ما في معظمما ثورية ومحافظة تنا اااااا ه العداء وينا اااااا 

 هو أكثر م  العداء.
وفي الفترة التي خطرت فارة جامعاة المااااااااااااااعوب العربياة  
في ذه  ععد النا اااااااار كان إذا ألقى خطابًا يساااااااامعه ألو  
المواطني  العرب وإذا إتخذ قرارًا تمتم هذم األلو  بمضمونه  
وإذا تااادي لحاكم عربي ما يجد بي  هذم األلو  م  يقف  

 معه.
اإلسااااراسيلي فإن قلة عربية   - أما بعد الااااالح الماااااري 

وإسااااالمية هي التي تاترث بما يااااار  به الرسيس السااااادات 
وبااالخطااة التي يلقيمااا وبااالقرارات التي يتخااذهااا. وهااذم القلااة 
تتاابع وتمتم على أساااااااااااااااس أن بعض األمال يراودهاا في أن 
الرسيس السااااااادات ساااااايعل  في خطاب أو تاااااااريح أنه أعاد 

يعود بماار إلى مكانتما: القلة النظر في ت وجُّمه وقرر أن 
 النابض في جسم األمتي  العربية واإلسالمية.

إن الرسيس أنور السادات ينسى أنه يطر  فارته   - ثالثاً 
 اإلحتاللبينما بضااااااع دول عربية، م  بينما مااااااار، تح  

اإلسااااااااراسيلي بمااااااااقيه المعنوي والعسااااااااكري، وبينما توا اااااااال 
وبينما توا اااااااال   إسااااااااراسيل التي ت اااااااااال ح معما االعتداءات،

 أيضًا تمديد القدس م  دون أن يتادي لما.
كذلك إن الرسيس السااااااااااادات يطر  فارته بينما يسااااااااااتمر  
الحق الفلساااااااطيني مسااااااالوبًا وبينما تساااااااتمر األوضااااااااا التي 

اإلساااااااراسيلي في بعض   - تفجرت نتيجة للاااااااالح المااااااااري 
 الدول العربية، على حالما.

السااااااادات،  هو أن الرسيس سااااااتغرابوالذي يدعو إلى اإل
وضاااااااااااع لجمعيته أهدافًا م  دون أن يأخذ في اإلعت ار أنما 
أهاادا  ال يمك  أن يحققمااا حاااكم إرتضااااااااااااااى التعااايش مع 
إسااراسيل على الوقو  جن ًا إلى جنة مع العرب والمساالمي  

 في مواجمتما.
إن م  أهدا  الجمءية بناء التضاااااام  اإلساااااالمي وهذا 

ن اإلهت از كان أ اااااااااًل قاسم. وحيث إهت  هذا التضااااااااام  فإ
اإلسااااااااااراسيلي. وم  أجل بناء   - نتيجة للااااااااااالح الماااااااااااري 

حقيقي للتضااام  اإلسااالمي فإن المطلوب أواًل عودة مااار  
 إلى مكانما ومكانتما.

وم  أهاادا  الجمءيااة تحقيق  التااااماال العربي الفعااال . 
ومثال هاذا التااامال ال يكون مع مااااااااااااااار المتاااااااااااااااالحاة مع 

دري أنه حتى التاامل بي   إساراسيل. ولعل الرسيس الساادات ي
 مار والسودان لم يتم بعدما إرت ط هو بالح مع إسراسيل.

وم  أهااادا  الجمءياااة  التخطيط لحمااااااااااااااااد اإلمكاااانياااات  
اإلساااالمية والعربية في ساااعيل األهدا  والم ادئ والمااااالح 

كما  - الممااااااتركة . ونخا  أن يكون الااااااالح مع إسااااااراسيل
الرسيس السادات  م  جملة األهدا  التي يريدها - فعل هو
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 أن تحدعث.
ع ممااااااااااااروا للعمل العربي  وم  أهدا  الجمءية  وضاااااااااااا 

يًا وثقافيًا .  إجتماعالمماااااترك ساااااياسااااايًا ودفاعيًا واقتاااااااديًا و 
ومعنى ذلاااك أناااه يرياااد أن تاون الجمءياااة للااادفااااا ع  هاااذا 
الااااااااااااالح... إالَّ إذا كان في عقله ال اط  لم يعد ينظر إلى 

أميركا وم   هو ضاااااااااادها.   األمور سااااااااااوي م  زاوية م   مع
ويحاول م  خالل المد  األخير الذي أإلاااااااارنا إليه اإليحاء 
بااأن يكون العماال العربي الممااااااااااااااترك هو م  أجاال مواجمااة 

 اإلتحاد السوفياتي ال أكثر.
وي قى أن الرسيس أنور الساااااااااااااادات الذي يلتقي مع نظرة  
المااااااااااايوعيي  إلى إساااااااااااراسيل )كالهما يغم  بالتعايش معما( 

الل جمعيته التي طلع بما على إلااااااء ه )تح   يحاول م  خ
اساااام جامعة( في أإلااااد اللحظات إلااااعورًا بع لة مااااار عربيًا  
وإساااالميًا، أن يعكس الحاجة الملحة األسااااساااية التي يعر   
ضمنًا على ر م كل الض اب الذي ينمرم حولما، أن ال حل 
لمماااكلة ماااار م  دونما. وهذم الحاجة هي العودة بماااار  

 ما.إلى مكانما ومكانت
ي قى أيضاااااااًا أن الرسيس الساااااااادات طر  فارته في وق  
تعدو حاجة الماااعوب العربية واإلساااالمية إلى إلاااعة ماااار 
وبالعكس أكثر م  ضاااااارورية. ول  يجمض هذم الحاجة أن 
الرسيس الساااااااااادات يحاول بجمعيته تحويل األنظار ع  هذم  

 الحقيقة.
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 لالبيان العربي   إنتخابات أم ركا   
 الذي ال  صدر 

مر ت األيام الاااااء ة التي تسااااعق عادة معركة إنتخابات  
الرساااساااااااااااااااة في الواليااات المتحاادة، م  دون أن يعكر جوهااا 
موقف عربي يساتوقف المتنافساي  م  كارتر إلى ريغان إلى 

 أندرسون.
العرب وبدل أن ينمااااااااااغل هغالء بتقديم مواقف ترضااااااااااي 

فإنمم انااارفوا إلى  اايا ة المواقف التي تجعل إسااراسيل ال 
 تن عة وال تقلق.

وهم لم ينماااغلوا ألن العرب لم يماااغلوهم، واناااارفوا إلى 
 اايا ة المواقف التي تعرضااي إسااراسيل ألنه لم يعق مسااغول 
إسااااااراسيلي إالَّ ونمااااااط في سااااااعيل الحاااااااول م  المرإلااااااحي   

 الثالثة على الم يد م  التعمدات.
في حي  أن المعركة ساااااااااتنتمي بفوز واحد م  الثالثة،  و 

وأي واحاااد م  هغالء أعطى إسااااااااااااااراسيااال م  التعمااادات ماااا 
يسااااااعدها على موا ااااالة التعن  ثالث سااااانوات أخري، فإن 
العرب ل  ينالمم في حال الفوز سوي األذي ألنمم لم يعملوا 
م  أجل الحاااول م  أحد المرإلااحي  الثالثة، وبالذات م  

كااااة كااااارتر وريغااااان، على تعماااادات مثاااال تلااااك قطعي  المعر 
 التعمدات التي حظي  بما إسراسيل.

وقد يقال إن مطالة العرب بساااااااايطة، وإنما معروفة وقد 
تحددت في مناساااااااااااا ات كثيرة وم  أجل ذلك فما هو جدوي  
تارار الحديث حولما. وهذا كالم ال يعدو مقنعًا في إلااااااااااااايء 

الن عنما  ًا تساااااااااااااجيل هذم المطالة واإلعولقد كان مناسااااااااااااا  
 بايغة جديدة وطر حما على الرأي العام األميركي.

إن القادة العرب بإسااااااااااتثناء الرسيس أنور السااااااااااادات لمم 
مطلاة واحاد م  الوالياات المتحادة وإن إختلف التععير عناه 
وأساااااالوب المطال ة به. وهذا المطلة هو أن يسااااااود السااااااالم 

مرعية  العادل في المنطقة العربية ويتم اإلعترا  بالحقوق ال
 للمعة الفلسطيني ومنما حقه في إقامة دولته.

ولو أن بيااناًا عربياًا يحمال تواقيع هغالء القاادة  ااااااااااااااادر  
ونعماااااااار في  اااااااافحات الاااااااااحف األميركية وبثته اإلذاعات 
ومحطات التلف يون األميركية، لاان إلاااكَّل ردًا مناسااا ًا على 
المرإلااااااااااااااحي  الثالثاة الاذي  ابتاروا ع اارات و ااااااااااااااي  تععير  

سااااااراسيل ويمود أميركا م  دون أن يخطر في بال تعرضااااااي إ
 أحد منمم ماذا يجة أن يقول م  أجل أن يعرضي العرب.

د القااااااادة العرب خالفاااااااتمم   لقااااااد كنااااااا نتمنى أن يجماااااا  
وتناقضاااااااتمم ل ضااااااع دقاسق يوق  ع كل منمم على بيان يحمل  
عنوان  هاذم مطاالعناا م  رسيس أميركاا . ولقاد كناا نتمنى أن 

لعام للجامعة العربية إلى تماااكيل لجنة تضاااع  ي ادر األمي  ا
 اااايا ة هذا العيان ويطو  به على القادة العرب يضااااعون 
تواقيعمم عليااه ثم يااذيعااه ويتولى نماااااااااااااارم داخاال أميركااا قعاال 

 خارجما.
كنا نتمنى ذلك ألن الناخة األميركي الذي سيتوجه إلى 
 اااااناديق اإلقتراا نساااااي في  مرة جنون المعركة أن هنالك 

رب التي لم يتطرق لما أحد م  المرإلااااااااحي  ولم قضااااااااية الع
لما على نفسااااااه،   يعماااااار إليما في سااااااياق التعمدات التي سااااااجَّ
وهي تعماادات بعضاااااااااااااامااا يتعلق بااالحياااة الااداخليااة بااالواليااات 

 المتحدة وبعضما اآلخر يتعلق بأم  إسراسيل وسالمتما.
كنا نتمنى أن يااااااااااااااغ ذلك العيان ويعنماااااااااااار يوميًا في كل  

مدي الماااااااامر الاااااااااعة الذي يسااااااااعق     ااااااااحف أميركا وعلى 
المعركاااة، وياااذاا م  محطاااات التلف يون األميركياااة بعاااد كااال  
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 خطاب يلقيه أحد المرإلحي  وتعثه هذم المحطات. 
 كنا نتمنى ذلك ولو جري النمر والعث بأسلوب إعالني.

كناااا نتمنى أن يقرأ المواط  األميركي في  ااااااااااااااحيفتاااه  
لو قرأها لاان اليومية مطالة العرب التي نماااير إليما. وهو 

تن َّه إلى أن هنالك قضاايا إلااساة ال يتطرق إليما المرإلاحون 
للرساساااااة. وكنا نتمنى أن تلي كل نمااااارة أخ ار م  محطات  
التلف يون األميركيااااة إذاعااااة للعيااااان العربي الااااذي يطااااالااااة  

 بحقوق وبموقف أميركي عادل.
وال نعتقاااد أن الليااااقاااات وطقوس العروتوكول ت حول دون 

خطوة. فاالعياان ال يمجاد القاادة العرب وال يتحادث  مثال هاذم ال
ع  إنجاازات حققماا كال منمم داخال بلادم لاي يعادو مثال هاذا 
األساااااااااااااالوب ال يعني المواط  األميركي في إلاااااااااااااايء، وإنماا 
يتحدث ع  مطالة عادلة وع  حقوق تقر الواليات المتحدة  

 بإستمرار ا تاابما.
ر مثل هذا العيان كان سايجعل  المرإلاح وإلى ذلك إن نما 

للرساساااااة يرت ك ويضاااااطر ألن يقول كالمًا حوله. ولا  ذلك 
نا المرإلاااحي  للرساساااة في أميركا يساااترسااالون   لم يحدث وترك 
في تقاااااديم التعمااااادات إلسااااااااااااااراسيااااال إلى درجاااااة أن اليمود 
ساااااايحتارون لم  يقترعون م  بي  المرإلااااااحي  الثالثة. فال 

يته  منمم تعمَّد وبال  في التعمدات. وكل منمم أعل  أن قضاااا 
األساسية هي إسراسيل. وكل منمم ركع في الانيس  وإرتدي  
القلنساااااااوة... وهكذا. ولانمم في النتيجة سااااااايجدون أنفسااااااامم  
يقترعون إمااا لاااارتر أو لريغااان، على أسااااااااااااااااس أن لاااارتر 
عليمم فضااال إلاااق الااااف العربي بساااعة تلك الاااافقة التي 
تم  في  كامة ديفيد  وإنت ا بموجعما مااااااااااار م  العرب، 

أسااااااااااااااس أن ريغان بالن عة التماااااااااااااددية التي عندم قد وعلى  
لما  يتسااااهل مع اإلساااراسيليي  في موضاااوا توحيد القدس وجع 

 عا مة موحدة إلسراسيل.
وقاااد يقاااال إناااه بااادل كااال هاااذا التضااااااااااااااييع للوقااا ، ليك  

إلنت اا الحق بالقوة هو األسااااااااالوب الذي لم يعجد    ساااااااااتعداداإل
لى الواليات أساالوب  يرم، ولتا  ممارسااة الضااغط الفعال ع

المتحدة هي األمر المطلوب بدل بيانات االسااااااااااااترحام هذم،  
وليك  توجيه إنذار للمرإلاااااحي  لرساساااااة أميركا بأن مااااااالح 
أميركا سااااتعضاااارب ورموزها حيث وعجدت في المنطقة العربية  
ساااااااااااتاون في خطر ما لم يتعمدوا بتنفيذ مطالة العرب وما 

 لم يعقروا بحقوق المعة الفلسطيني.
ذلاك وأكثر، لا  تجرباة إيران مع أميركاا مااثلاة قاد يقاال 

أمااااامنااااا منااااذ اللحظااااة التي احتج ت فيمااااا الثورة اإليرانيااااة  
الدبلوماساايي  العاملي  في الساافارة األميركية في طمران إلى 

 - اللحظاة التي يت اياد الحادياث حول  كااماة ديفياد  أميركي

  إيراني لل حث في مسااألة اإلفراج ع  الرهاس  والعدء بااايغة
ل بي  الطرفي  مع األخااااذ في اإلعت ااااار أن الطر   تعااااامااااع
اإليراني هو الذي أعاد النظر ولم يتغير إلااااايء في أسااااالوب 
أميركااااا، ومع األخااااذ في اإلعت ااااار أيضاااااااااااااااااًا أن  الاااااامااااة 

اإليراني  يحدعث في وق  نفض فيه المرإلاااحان  - األميركي
القوياان في إنتخااباات أميركاا وهماا كاارتر وريغاان ياديمماا م  

ألة اإلعترا  المحتم ل بمنظمة التحرير الفلسااطينية وم  مساا 
 مسألة القدس التي باتا ميالي   لتسليمما إلسراسيل.

وي قى أنناا عنادماا نطاالاة باذلاك العياان فلاي يعااد النظر  
دون  في التقلياااد المت ع مناااذ ساااااااااااااانوات وهو أن العرب يجمااا  
قراراتمم ويوقفون خطواتمم في األإلاااااامر الثالثة التي تسااااااعق  

عركة الرساساااااااة في أميركا في حي  أن إساااااااراسيل تعمل في م
هاذم األإلاااااااااااااامر ماا ال يععمال م  أجال أن يكون الرسيس هو 
المااااااااااخص الذي يلعي لما ماااااااااااالحما. ولم نساااااااااامع مرة أن 

قرار ماا في انتظاار انتمااء معركاة   إتخااذ إسااااااااااااااراسيال أرجاأت
 الرساسة.

ومااااا دمنااااا نعر  أن الرسيس الااااذي ال يحظى بتااااأييااااد  
ل  يفوز فمعنى ذلك أن هذا الرسيس هو سااااااالفًا   إساااااااراسيل له

ضااادنا. وما دام ضااادنا فلنعع  ر سااالفًا ع  أننا نح  ضااادم أو 
نماارس الضااااااااااااااغط علياه م  أجال أن يقف في منتاااااااااااااااف  
الطريق، أو على األقال ننماااااااااااااار ذلاك العياان كي نعادو أماام 
الرأي العام األميركي الذي سايقترا لمذا المرإلاح أو ذاك أننا 

 ة.أ حاب حق مغتا  
ومااااا دمنااااا لم نجر  ب ذلااااك م  قعاااال فااااإنااااه م  الخطااااأ 

 اإلفتراض بأن مثل هذم الخطوة ل  تقود إلى نتيجة.
 1980( تشرين الثاني) نوفمبر 1 - مجلة "المستقبل". باريس

     

ا   الحل المثالي للخم  ي ل دَّ
ليس أمرًا يدعو إلى األسااااااااااف المااااااااااديد كون الوساااااااااااطة 

اإليرانية.   - وق ف الحرب العراقيةاإلسااااااااااااالمية لم تنجح في 
مماااا يحوي الاثير إزاء  وهي لم تنجح ألن مضاااااااااااااامون توجُّ
اإلتحاااد السااااااااااااااوفياااتي. وإالَّ فمااا معنى أن تعتمة لمااا بعض  
األطرا  األوروبيااااااة والواليااااااات المتحاااااادة ويحاااااادث تركي   

 إعالمي على مسعاها.
كذلك ليس أمرًا يدعو إلى األساف الماديد كون الوسااطة 

يااة لم تنجح ألنمااا تحركاا  بتوجااه يقوم على أن اإلسااااااااااااااالم
 الحرب داسرة بي  مسلمي .
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ولوال أن هاذم الوساااااااااااااااطاة لم تنجح، ولم يعاتاة قعال ذلاك 
لفارة التوسااط العربي أن تري النور، لما كان للوساااطة التي 
تااااغ أعسااسااما اآلن في إطار دول عدم اإلنحياز أن تعطر   

 قيد التداول.
ك  أن تحيط بتلك الوساطة وعلى ر م المخاطر التي يم

م  جانة الدول الاعري فإنما يجة أن تساااااااااااتمر ويجة أن 
تثمر. فليس هنالك وساااااااااطة أفضاااااااال وأكرم منما ول  تاون 
هنااااالااااك حلول أفضااااااااااااااااال وأكرم م  الحلول التي يمك  أن 

 تضعما اللجنة التي تاوغ أعسس الوساطة.
ويمااااااك  ل نجا  الوساااااااطة تحديًا كعيرًا للدول الاعري التي 

 تريد لدول عدم اإلنحياز أن تنتعش وياااا ح لما حضاااور  ال
ساياساي كعير ومغثر. وعلى ر م أن الدول الاعري يمك  أن 

اإلعالمي إزاء وساااطة عدم اإلنحياز  بتماجتعظمر بعض اإل
إالَّ أنما ضااااااااااامنًا ال تريد لما أن تنجح. ولا  م  الممم جدًا 

ليًا أن تنجح. وأهمية نجاحما أن الحل يمك  أن يااااااااا ح مثا
لمواجمة ممااااااااااكل اآلخري  وهي ممااااااااااكل متوافرة بكثرة بي   

 دول عدم اإلنحياز.
وإلى ذلك، إن نجا  وساااااااطة دول عدم اإلنحياز يعطي  
أرجحياة للحال العاادل الاذي يعطي كال ذي حق حقاه، وليس 

مخاااارج  إسااااااااااااااتن اااا  حقاااه وحق  يرم، ويتيح المجاااال أماااام 
ر وتميئ أر  ضااااااااااية  ألطرا  تعامل  مع الحرب بغير ت اااااااااااُّ

ألسااااااااالوب التعايش في ما بعد. كذلك فإن نجا  الوسااااااااااطة 
سااااايكون ساااااع ًا لتطوير إل امية القرار الذي ياااااادر ع  دول 

 عدم اإلنحياز.
والقول بأن هذم الوسااااااااااااطة يجة أن تنجح يساااااااااااتند إلى 

الحرب  إساتمراربدهية وهي أن العديل لفمال الوسااطة معنام 
إلسااااالمية  ما دام  الوساااااطة العربية مرفوضااااة والوساااااطة ا

  ير ذات جدوي.
ر ساااااااايناريو للتطورات المحتم ل حدوثما   وإذا جاز تاااااااااوُّ
م خطو  هااااذا  في األيااااام المقعلااااة فااااإنااااه م  الممك  رساااااااااااااا 

 السيناريو على النحو اآلتي:
: يحدث الم يد م  اإلتاااااااااااالت التي ال يعل   عنما  ألالً 

مع كااال م  العراق وإيران. وتع ز الج اسر دورهاااا وجمااادهاااا  
تاون ساااااااااااااااعادت إيران في موضااااااااااااااوا اإلفراج ع  بعاد أن 

الرهاس  األميركيي . وإنتماء هذا الموضاااااااوا يماااااااك  ل في حد 
مل فيه على الساااالطة اإليرانية التفاير  ذاته مناخًا جديدًا يساااا 

 بمدوء.
: في ضااااااااوء هذم اإلتااااااااااالت التي سااااااااتحتاج في  ثانياً 

بعض مراحلماا إلى جماد اسااااااااااااااتثنااسي يعاذلاه الرؤسااااااااااااااااء مع 
راقي واإليراني ترتاااااأي اللجناااااة التي تع قي على الطرفي  الع

لمااا إدخااال وزير الخااارجيااة العراقيااة ووزير  داسمااًا  بلغراد مقراً 
 الخارجية اإليرانية في عضويتما.

: في هااااذم األثناااااء تحاااادعث بعض التمنيااااات على ثةةالثةةاً 
ام حساي  بأن ال توا ال القوات العراقية التو ل  الرسيس  ادَّ

 يراني وق ف للغارات الجوية.وبأن يحدث م  الجانة اإل
ع  م وض  وقد يجوز اإلفتراض في هذا المأن أن عدم حس 
مدينة ع ادان م  جانة العراق على ر م القدرة العسااااااااكرية 
ام حسااااااي    ر م  جانة الرسيس  اااااادَّ على ذلك سااااااع ه ت اااااااُّ
بال عد الذي ساااااينماااااأ ع  ساااااقو  هذم المدينة. إن ساااااقوطما  

طالق، فضاااااااااااااااًل ع  معنام أنه ل  يكون هناك حل على اإل
أن ساااااااااااااايطرة العراق على ع اادان تجعال أمر اإلجالء عنماا 

وعلى القيادة   ألساااااا اب معنوية  ااااااء ًا على الجيش العراقي
 السياسية في العراق أيضًا.

ام م   كذلك قد يجوز اإلفتراض أن إكثار الرسيس  اااااااااادَّ
الحديث في األيام العماارة الماضااية حول أن القوات العراقية 

ما األسااااااساااااية، وقول الفريق أول عدنان خير   أنج ت أهداف
نااساة القااساد العاام للقوات المساااااااااااااالحاة  إن المنج   في حجم  
األهدا  والمسااحة المسايط ر عليما وأهميتما لم ير د له مثيل  
في تاااريا الحروب الحااديثااة م  حيااث الوقاا  والمسااااااااااااااااحااة 
وطعيعتمااااا الطوبو رافيااااة والعسااااااااااااااكريااااة ... إنااااه قااااد يجوز  

ن ذلك تميئة ال بد منما لحل سااااااااياسااااااااي ال مفر اإلفتراض أ
 منه.

: بعد ذلك تنعقد قمة الس عة  ير المنحازي  في بلغراد  رابعاً 
)رؤسااااااااء يو ساااااااالفيا وباكساااااااتان والمند والج اسر وكوبا وزامعيا  
ومنظمة التحرير الفلساااااااطينية( وتتخذ تو ااااااايات بماااااااأن وق ف  

ام حساااي  والرسيس بني  ااادر إ  لى  الحرب وتدعو الرسيس  ااادَّ
 إلى هذم القمة.  نضمام اإل 

ولاي يحقق اللقااااء الحاااد الممك  والمعقول م  النجاااا  
ام ويطر  على الطااولاة  يعفتر ض أن ال ياأتي الرسيس  ااااااااااااااادَّ
حجم إنتاااااراته وهو كعير وال أن يطر  الرسيس بني  ااادر 
حجم اإلناساااااااااااااارات وهو أيضاااااااااااااًا كعير. إن معنى مثل هذا 

 الطر  أنه ل  يكون هنالك حل.
جال ذلاك فقاد ترتاأي قماة الساااااااااااااا عاة أن تطلاة م  وم  أ

الرسيساي  الموافقة على تفويضاما بوضاع الحل والتعمد بقعول 
 الايغة.

وألن اإلتااالت التي ستاون جرت قعل ذلك، ومعظمما  
ل أعسااس الااايغة المعقولة، فإن في الساار، هي التي سااتمااك   

 األمر عندسذ سيعدو سماًل بعض الميء.
 بمذم ال ساطة ستنتمي األمور. وي قى أنه قد يقال: هل  

ذلك أنه مثلما أن هنالك حربًا تعسااااااااتعمل فيما     والجواب ع 
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 كل الطاقات، هنالك أيضًا ضرورة للتعايش. 
والتعايش في ظل أ اان زيتون مجموعة عدم اإلنحياز 
أفضااال بكثير م  اإلحتراب إلى درجة الو اااول إلى الءيش 

ام في مرمى األساااااااطيل وحامالت  الطاسرات. والرسيس  اااااادَّ
 حسي  أدري بفظاعة األمر م   يرم.

ي قى أيضااااااااًا أن قاسد الثورة الفلسااااااااطينية ياساااااااار عرفات  
ًا إذا كعتة لمذا الساااااايناريو أن يسااااااير  إبتماجساااااايكون األكثر 

وفق خطه العياني الاااااااااااحيح، وأمك  إيجاد الحل في إطار 
 دول عدم اإلنحياز.

 نه سعى كثيرًا كثيرًا.ًا، فأل إبتماجأما لماذا األكثر 
... وأبو عمار ليس فقط ثورة حتى الناار، وإنما أيضاًا  

 الحل. إستن ا  سعي حتى 
 1980( تشرين الثاني) نوفمبر 8 - مجلة "المستقبل". باريس

     

     السا ات بعد سقوط كارتر
 سقوط بيغن  إحتمالل 

قد يجوز القول إن العرب ساااااااااهموا في إسااااااااقا  الرسيس  
كارتر. فمم عندما قاطعوم احتجاجًا على ساااااااااياساااااااااته  جيمي 

إزاء المارق األوساط أضاعفوم وأضاافوا بذلك ساع ًا موج ًا إلى 
جملة األسااااا اب التي يأخذها الناخة األميركي في اإلعت ار 

 عندما يضع ورقته في  ندوق اإلقتراا.
كذلك، وفي السااااااااياق نفسااااااااه، قد يجوز القول إن العرب 

ريغااان، ألنمم لوال مقاااطعتمم  سااااااااااااااااهموا في إنجااا  رونااالااد 
واسااااتنااراتمم على مدي ساااانتي  لسااااياسااااة الرسيس كارتر لما 
ععف إلى الدرجة التي أوجع  على  كان الرسيس األميركي ض 

 الناخة األميركي إختيار خامه رسيسًا للواليات المتحدة.
ولو أن مغسااااسااااات إسااااتطالا الرأي العام األميركية م  

تطالا داخل العالم العربي نوا مغسااسااة   الوب  قام  بإساا 
تساااتمد  م  خالله اساااتاماااا  موقف المواط  العربي م  
اإلنتخابات األميركية لوجدت أن األكثرية الساااااااحقة ال تحعذ  
إعاادة إنتخااب الرسيس كاارتر. وكال ذلاك بسااااااااااااااعاة  اااااااااااااافقاة  
 كامة ديفيد  التي يري المواط  العربي أنه بساااععما ابتعدت  

حدث  التفجرات في ماااااااااااااار ع  العالم العربي وبساااااااااااااععما 
مناطق عربية كثيرة. كذلك فإن مغساساات اإلساتطالا كان   
سااااتاتمااااف أن موقف المواط  الماااااري مختلف تمامًا ع  
موقف نظام الرسيس السااااادات، وأن هذا المواط  يدرك تمام  

اإلدراك أن ما جري لمااااار كان بسااااعة الرسيس كارتر وأنه 
نى ساااااقو   م  أجل ذلك يتمنى له الساااااقو . وهو عندما يتم

الرسيس كارتر فمعنى ذلك أنه يأمل في أن يغدي سااااااااااااقوطه  
 إلى سقو   فقة  كامة ديفيد .

وال ندري إذا كان الرسيس المنتخ ة للواليات المتحدة سيأخذ  
في اإلعت ار المماااااعر العربية التي كان  واحدًا م  األساااا اب  
التي أضااااعف  خااااامه الرسيس كارتر وحقق  له بالتالي الفوز 

ة أميركا. ولا  م  حقنا اإلعتقاد بأنه ساااااااااايأخذ بما في رساساااااااااا 
على أساااااااااااااااااس أن الفوز الاااذي حققاااه الجمموريون م  النوا  

ا م يدوم أربع سااااااااانوات  اإل  ساااااااااتثناسي الذي ال يطمح فقط إلى حع
ا م يتجاادد. ومثاال هااذا الطمو  ل  يكون في منااأي  وإنمااا إلى حع
ع  اإلهت از إذا كاااااان موقف العرب م  الوالياااااات المتحااااادة  

لادت  ااااااااااااافقاة   ي التي ه الحاال ي قى على  سااااااااااااا  عليماا مناذ أن وع
  كامة ديفيد . 

ة   وم  هاذم ال اوياة يمك  النظر إلى قول الرسيس المنتخا 
رونالد ريغان في الحديث الاااااااااااحافي األول له بعد إنتخابه  

تمااااااااااري  الثاني )نوفمعر(    6والذي نماااااااااارت ه مجلة  تايم  يوم 
بالماااااااااااارق   بماااااااااااايء م  اإليجابية. فمو في ما يتعلق   1980

األوسااط قال إنه ير ة في لقاء الملك حسااي  قري ًا لمناقمااة 
 ممكلة المرق األوسط.

أمااااا لماااااذا يمك  النظر إلى هااااذا القول بماااااااااااااايء م  
 اإليجابية، فلألس اب اآلتية:

ألنه يعني إبتعادًا أو إلااااااااااا ه إبتعاد ع   ااااااااااافقة  كامة    - 
إنتخااباه  ديفياد . ولو أنه قال في حديثاه الااااااااااااااحاافي األول بعاد 

أنه ير ة في لقاء الرسيس الساااااادات لاان األمر واضاااااحًا وهو  
 أن الخل ف مثل السل ف في هذا األمر. 

ألناااااه يعااااادو دعوة م كرة لمحااااااورة العرب الاااااذي  ال  -
 يعادون أميركا وإنما يعادون مخطط  كامة ديفيد .

ألن الملك حساي  يجمع في إلاخااه موا افات تعمي م   -
 كامة ديفيد . فمو على خط   ااااااااا لع  كثيري   خري  تادوا 

المواجماااة وهو في الخط المعتااادل وهو في حوار ال ينقطع  
مع اإلتحااد السااااااااااااااوفيااتي وهو في عالقاة مسااااااااااااااتجادة لانماا 
توا ااااااااااااال النمو مع المقاومة الفلساااااااااااااطينية وهو في تحالعف 
د مع العراق في حربه ضااااااد إيران وهي حرب أساااااااء  مسااااااتج 

تعاااااماااال معمااااا الرسيس كااااارتر في النظرة وفي أساااااااااااااالوب ال
وإفترض م  خالل األسلوب الذي إعتمدم وععَّر عنه ب عض  

 التاريحات أنه يمك  أن يحقق فوزًا في اإلنتخابات.
وإلى ذلاك إن الملاك حسااااااااااااااي  رجال الحوار الجياد ورجال 
المنطق القومي السااااليم والرجل الذي يعني الجسااااور ويعر   

 كيف يقيما مخاطر اإلنميار.
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اب الساااااعة األسااااااساااااي وهو وإذا أضااااافنا إلى هذم األسااااا 
الضارورة العربية الملحة لمحاورة عمد جديد بدأ في الواليات 
المتحاادة جااازت لنااا المطااال ااة بااأن يقف العرب وراءم بااالقوة  
التي تتيح لااه أن يحاااور العمااد األميركي الجااديااد بااااااااااااااافااة  
المتحدث بإسااااااااااااام مجموعة وبإسااااااااااااام موقف وليس بإسااااااااااااامه  

 المخاي وإسم مملاته.
يجوز القول إن ثالث ساااااااااااااانوات م  وفي هاااذا اإلطاااار 

خت ار أوضااااح  الاثير بالنساااا ة إلى الملك حسااااي . فمو اإل
بادل أن يلعي الادعوات الملحاة والااااااااااااااالفاة م  جااناة إدارة 

إلى  نضااااامامالرسيس كارتر وم  جانة الرسيس الساااااادات لإل 
 اااافقة  كامة ديفيد  إتخذ الموقف المتااااادي وجعل قنوات 

تنماااط وفي الماااكل العاقل. الحوار مع المقاومة الفلساااطينية 
وهو بدل أن يتساااااااهل بعض الماااااايء في موضااااااوا  اااااافقة  

  كامة ديفيد  تال ة وترك الافقة تت كل.
وقاد يقاال ماا جادوي هاذا الحوار ماا دام العماد األميركي  
الجديد ملت مًا بوعود قطعما على نفسااااه إزاء إسااااراسيل ومنما 

لمااا الوقو  إلى جااانعمااا في موضااااااااااااااوا توحيااد القاادس  وجع 
 عا مة داسمة لما.

ومثاال هااذا القول يعاادو  ااااااااااااااحيحااًا إذا كنااا ال نمي  بي   
رونالد ريغان المرإلااااااح ورونالد ريغان الذي فاز، وإذا كنا ال 
نمي  بي  روناالاد ريغاان الاذي خااض المعركاة وروناالاد ريغاان  
الذي حقق إنتاااااارًا ساااااحقًا. وهذا اإلنتاااااار الساااااحق يقلل 

سيل عليه. ولو أن ريغان كان بعض الماااايء م  تأثير إساااارا
يعر  أن هنالك قطاعات عريضااة م  الديموقراطيي  و ير 
اليمود ساااااااااااتااااااااااااوت له لما كان بال  في قط ع العمود على 
نفسااه تجام إسااراسيل. ولا  أ ااوات اليمود التي نالما ريغان  

 قراراته. إتخاذ ليس  هي العقدة التي ستالزم
الحوار  وإلى ذلاااااك إن ريغاااااان يااااادرك وال باااااد كيف أن

العربي إقتااااار منذ  اااافقة  كامة ديفيد  على  - األميركي
حوار طرحام الرسيسااااااان كارتر والسااااااادات. ويدرك وال بد أن 
هااااذا الحوار لم يثمر. وياااادرك وال بااااد وهااااذا هو الممم أن 
األطرا  العربيااااة األخري إزاء ذلاااك لم تقرر اإلبتعاااااد ع  

دت الحوار إلى أن  ياااااأتي  الوالياااااات المتحااااادة ولانماااااا جمااااا 
 المحاور األميركي العاقل وال عيد النظر.

في ضاااوء كل ذلك تأتي الجملة التي وردت في الحديث  
الااااااااااحافي األول لرسيس أميركا المنتخ ة رونالد ريغان م  
نوا الجملة التي يوضاااااااااع تحتما خط، بل بضاااااااااعة خطو .  
وفي ضااااااااااااااوء كال ذلاك هناالاك ضاااااااااااااارورة للرد العربي عليماا 

اقتناا م  جانة العمد األميركي    بالمكل الذي يفيد. فمنالك
الجديد بضاااااارورة الحوار مع العرب، وبالذات الذي  تااااااادوا 

 كامة ديفيد . وفي الوق  نفسااه هنالك ضاارورة عربية   اااااااااااااااا ل
لم اإلاااااااااااااارة الحوار مع الواليات المتحدة بعد أن أقفل الرسيس  

 - كاااارتر كااال أبواب الحوار وإكتفى بترك ال ااااب األميركي
 الماري مفتوحًا.

ا جاز القول إن األساالوب الذي إعتمدم الرسيس كارتر وإذ
إنتمى إلى وجود حاج  نفسي كعير بي  أميركا والعرب وفي 

ة الملاك حسااااااااااااااي  أن يفعال الاثير في إزالاة هاذا إسااااااااااااااتطااعا 
ريغاان دون  يرم لعادء الحوار فاإناه   إختاارم الحااج . وعنادماا

كاان يعكس رغ اة الوالياات المتحادة في أن يعادأ هاذا الحوار، 
ضاااًل ع  أن إختيار الملك حسااي  للموا اافات التي سااعق ف

اإلإلاااااااااااااارة إليما، دون  يرم، إنما هي لتساااااااااااااميل األمر على 
 العرب.

وتارارًا إن الاادعوة الم ك  رة م  جااانااة الرسيس األميركي  
المنتخ ة للتحاور مع الملك حسااي  تعدو نوعًا م  اإلعترا  
 م  جاان اه باالجميال العربي حياث أن وقو  العرب ضاااااااااااااااد

كارتر كان م  جملة أسا اب إساقاطه، وتعدو أيضاًا مثل كرة  
 أعلقي  على المرمى العربي وهنالك ضرورة للرد.

 أما كيف يكون الرد؟
ر  هااا في عمااان ويت ايااد  إنعقااادإن هنااالااك قمااة عربيااة ت قرَّ

 حديث التأجيل في إلأنما.
 - وبعد هذم القمة يدإلااااااا  الملك حساااااااي  الحوار العربي

إذا ذهة م  ق ع ل العرب قويًا فإنه سااااااااااايعود  األميركي. وهو  
 إلى العرب أقوي.

ومثل هذا الحوار قد يفيد في إساااااااااااااقا  مناحيم بيغ  في  
 .1980اإلنتخابات اإلسراسيلية في إل ا  )فعراير( 

وعنادهاا ال ي قى م   كااماة ديفياد  سااااااااااااااوي الرسيس أنور  
السااااادات. وال ندري كيف ساااايمكنه ال قاء بعد سااااقو  كارتر  

 سقو  بيغ . إحتمالو 
 1980( تشرين الثاني) نوفمبر 15 - مجلة "المستقبل". باريس

     

ف بعدما بدأ يتعالج نم ري   الذي تصوَّ
على مدي السااااااانوات الخمس الماضاااااااية سااااااامع ع كالمًا  
كثيرًا حول اهتمااااااااماااااااات وتوجماااااااات الرسيس جعفر نميري  
اإلساااااالمية. سااااامع ع أنه كان عندما يساااااافر يفر  ساااااجادة  

ل الطاسرة ليااااااالي. وساااااامع ع أنه بعدما ينمي  الاااااااالة داخ
الاااااااالة يعمضااااااي ساااااااعتي  يقرأ في الماااااااحف المااااااريف. 
وساااااااااااااامعا ع أناه أعااد قراءة اإلسااااااااااااااالم بتاأن بادءًا م  الادعوة 
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وإنتماءًا بالظرو  التي عاإلااااااما المساااااالمون في أعقاب وفاة 
الرساااااااااااول )(. وسااااااااااامع ع أن الرك  اإلساااااااااااالمي في مكتعته  

الاتة القديمة والحديثة  الخا اااااة في من له يضااااام عمااااارات
وباللغتي  العربية واإلنالي ية. وسااااااااااااامع ع أن أمتع اللحظات 
عندم هي التي يقضااااااااااايما مسااااااااااااء في حديقة من له مع هذم  
الاتاة. وساااااااااااااامعا ع أناه في بعض األحياان ي قى مع بعض  
هذم الاتة حتى ساااااااااعات الااااااااا ا  األولى. وساااااااامع ع أنه 

لاتة عندما يقرأ يضااااع هوامش على بعض  اااافحات هذم ا
ن في دفتر بعض المالحظات.  ثم يدو  

، في أمر هاااذم اإلهتمااااماااات والتوجماااات، مع   وقاااد إحترتع
حتاااااااروا وأكثروا م  التفسااااااااااااايرات  إ كثيري  م  الساااااااااااااودانيي  

واإلجتمااادات. وفي بعض المرات تااااااااااااااورتع أن هااذم الن عااة 
ها الظرو  التي عاإلااااما   التديعنية م  جانة الرسيس نميري مردُّ

الساااااااااانوات وبالذات تلك الظرو  التي سااااااااااال فيما دم  في هذم 
ساااااااااااااوداني كثير وتعطلاا  فيمااا موجااات الحوار ليحاال محلمااا 

 اإلحتراب في إلكل أو  خر. 
وعندما  ادر الرسيس نميري السااودان فجأة إلى الواليات 

( ودخاال 1980المتحاادة في مطلع الااااااااااااااايف الماااضااااااااااااااي )
فترضااااااااا ع مع كثيري  م  األ ااااااااادقاء إالمساااااااااتمااااااااافى هناك 

دانيي  لم يتسااااااااااا  لمم الوقو  على ظرو  السااااااااااافر الساااااااااااو 
المفاجئ أن التوجمات الدينية للرسيس نميري قد يكون سععما  
المرض خاااااااااو ااااااااًا أن اإلنسااااااااان في لحظات الفجيعة أو 

 المرض المديد الوطأة يتجه إلى ربه.
( عرف ع أن 1980وفي األسعوا الماضي )مطلع نوفمعر 
التوجمات الدينية    هذا المنحى الاااوفي للرسيس نميري وتلك

سااااااااااااااععماااا أناااه مناااذ أن بااادأت التوجماااات تظمر في بعض  
ع كتاب.   ممارساااااته وفي حياته اليومية كان في  اااادد وضاااا 

خمس    حوالىوقد اساااااااتغرق  فترة تحضاااااااير الاتاب وتدوينه 
سااااااانوات، وهو بعنوان  النمة اإلساااااااالمي لماذا؟ . وهو ليس  
م  نوا  ال حااث ع  الااذات  الااذي وضااااااااااااااعااه الرسيس أنور 

لساااااادات، كذلك هو ليس م  نوا  الاتاب األخضااااار  الذي ا
وضااااااااعه العقيد معمر القذافي، وإنما هو معالجة لموضااااااااوا 
محدد في ضااااااااوء تجربة أحد عماااااااار عامًا م  الحكم حفل   
باإلنجازات واألهوال، وفي ضاااوء ع ارة سااامعما م  الجنرال 
األميركي الذي كان يلقي محاضااااااارة أيام دراساااااااة نميري في 

الحرب والقيااادة في الواليااات المتحاادة. والء ااارة كليااة أركااان 
هي  إن عادوناا في العاالم هو الماااااااااااااايوعياة والادي  الجادياد . 
ويتاذكر الرسيس نميري أناه عنادماا ساااااااااااااااأل الجنرال ماا الاذي 

  الدي  الجديد  أجاب: دي  محمد أحدث األديان. يقادم با
وفي خمسااااااااااماسة  اااااااااافحة م  الحجم المتوسااااااااااط يعالة 

ة النمة اإلساااااااالمي ممااااااايرًا في بعض  الرسيس نميري مساااااااأل
الااااااافحات إلى أن الماااااااالحة الوطنية التي حدث  جاءت  

 في إطار هذا النمة.
ولا  ذلاك ال يعني أن ماا حفلا  باه ساااااااااااااانوات الحكم لم 
تنعكس على الرسيس نميري فتعحرك فياااه بعض المااااااااااااااجون 
التدينية والتاااااوفية. وال يعني أيضااااًا أن الظرو  الاااااحية 

ل مًا بأنما ظرو  طعيءية بالنساااااا ة  ال تسااااااتوجة منه ذل ك، ع 
إلى رجل لم يسااا قه الذي  حكموا م  قعله في مساااألة التوجه 
إلى الناس حيث أنه على مدي عماااااااار سااااااااني  زار كل هذم  
إل ه القارة التي هي السودان سيرًا على األقدام وعلى ظمور  
الجماااال والخيول وداخااال قطاااارات م  النوا الاااذي ال يريح 

ة وسااايارات جية، فضااااًل ع  أنه باااافة  وفي طاسرات حربي
كونه ضااابطًا أمضااى الساانوات العمااري  التي ساا ق  تساالُّمه  

 الحكم في جوالت ومممات أإلد ممقة.
واألقساااااااى م  طلة األط اء أن يقلل الرسيس نميري م  
الجمد المااااااااااق وأن يرتا  يومي  في األساااااااااعوا )يوم اإلثني  

الجمعة( أن إضااااافة إلى يوم اإلجازة الرساااامي الذي هو يوم 
بعض أهل الحكم تاااااااااارَّفوا في هذم الفترة كما ال يجوز لمم 
التااااااااار ، وبنوا التااااااااارفات على اإلجتمادات والتخمينات  
والطموحات التي تتسااااام بالجمو ، وإلتقى هغالء م  دون أن 
يريدوا وم  دون أن يدروا مع العنا ر التي تدعو وهي في 

 الخارج إلى التغيير في الداخل.
إن عدم توضاااااااااايح طعيعة الظرو  الاااااااااااحية وقد يقال 

التي إجتازها الرسيس نميري هي التي جعل  هغالء يرسامون  
على الورق وداخل بعض المكاتة الرسااااااامية  اااااااورة اإلرث 
إذا جاز التععير. ولا  ماذا ساااااايوضااااااح لمم الرسيس نميري.  
وهل أنه في غياب التوضاااااااايح تاون مممة هغالء إسااااااااتن ا   

اإللتفا  حول قيادة لم تتوقع  أفاار و ايا ات للمساتقعل أم
وهي ت را هغالء في مواقع مساغولة وحسااساة أن يكونوا م  
ذوي الن عة التي تميل إلى اإلنقضااااااااااض في لحظة الحاجة 

 القاوي إلى اإللت ام.
وإلى ذلك لماذا التوضااااااايح ما دام  الظرو  الااااااااحية 
نتيجاااة إرهااااق فااااق التحمااال ونتيجاااة هموم تجااااوزت الحاااد 

 المعقول. ولماذا التوضيح ما دام  تلك الظرو  عابرة.
وم  المفاااااارقاااااات التي تسااااااااااااااتوقف المرء أن الظرو  
الاحية التي يءيمما معظم الذي  رسموا على الورق  ورة  
اإلرث أكثر دقة م  الظرو  الاحية التي إجتازها الرسيس 
نميري. كاذلاك م  المفاارقاات التي تسااااااااااااااتوقف المرء أن ماا 

تجاوز بكثير ما يتطلع إليه الطر  اآلخر في رسامه هغالء ي
الماااااااالحة الوطنية أي الساااااايد الاااااااادق الممدي. فالساااااايد 
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الااااااادق يطالة باإلساااااتقرار وباإلساااااتمرار وبممااااااركة أكثر 
اتساااااااااعًا في التنظيم السااااااااياسااااااااي عع ر إنتخابات جديدة م  
القاااعاادة إلى القمااة، في حي  أن أولئااك طرحوا قيااد التااداول 

عي    فارة قيام مجلس إلااوري رساسااي م  حكام األقاليم المنتخ 
أو  تختفي مغسااسااة الرساسااة المنف  ذة وتعسااتعدل برساسااة دورية  

عي  .  م  حكام األقاليم المنتخ 
ومثال هاذم الفارة تعادو م  النوا القاابال لل حاث وال غ اار  
عليمااا لو أنمااا طعرحاا  في ظاال ظرو   ير تلااك الظرو  

وقيلاا  خااارج إطااار التي طعرحاا  فيمااا. فمي طعرحاا  فجااأة 
التنظيم الساااااااااياساااااااااي وهي جاءت ضااااااااام  تخطيط ولم تأت   
عفوية. وهي جاءت أيضااااًا تتجاوز ما كان نعماااار قعل إلاااامر 
م  طر حما حول ضاااااااااارورة حدوث  ثورة داخل الثورة . وهي 
ال تخلو في بعض حيثياتما م  بعض التأثر بعي  الماااااااااعر 

م رماني ، الذي يقول  أععل  مه الرماية كل يوم فلما إإلتد ساعد
هاذا مع األخاذ في اإلعت اار أن الاذي  طرحوا الفارة هم م  
بي  الذي  عل ممم الرسيس نميري الرماية وبذل مماااااااااااقة كعيرة  
في تعليممم وفي إبقااء حقال الرمااياة الاذي يتادربون فياه في 
مناأي ع  رمااة أكثر قادرة على اإل اااااااااااااااباة. ومع األخاذ في 

الدرجة التي تغهل اإلعت ار أيضااااًا أن الساااااعد لم يمااااتد إلى 
 الذي  تعلَّموا الرمي.

إن فارة الحكم اإلقليمي هي أحااد أبرز اإلنجااازات التي 
حققما الرسيس نميري. ول  يقلل م  أهمية هذا اإلنجاز ذلك 
التوزيع األوركسااااااااااااااترالي لفارة العاااديااال التي طرحماااا الحااااكم 
المكلَّف لإلقليم المااااارقي، بحيث أن هذا التوزيع قضاااااى بأن 

ارة م  بعض أهل الحكم في الخرطوم وفي  فلة تاااااغ الف
ع  الرسيس نميري، وباأن تعتماد قااعادة الت اا ا  في طر حماا  
م  خالل اإلذاعاة التي نقلا  خطااب طاارحماا على المواء، 
وبأن يعستامل ذلك بتسجيل خال ة لما في  حيفة  األيام  
وردت في سااااااااااااااياااق الن ااأ ولم يرد في العنوان وهااذا مخااالف 

ع ا لعناوي  بمعنى أن العنوان يعفترض أن أل اااااااااااااول وضااااااااااااا 
 يعكس أهم ما في الن أ.

كذلك فإن األقساااااااااااااى م  طلة األط اء أن يقلل الرسيس  
نميري م  اإلجتمااعاات بعادماا كاانا  معظم ساااااااااااااااعاات ليلاه 
ونمارم إجتماعات متوا الة، وأن يخلد إلى النوم الم كر بعد  
أن كاااان ال يناااام أحيااااناااًا قعااال طلوا الفجر، وأن يقلااال م  
اإلسااااااااااتق االت بعد أن كان يعاثر منما، وأن يخفف م  تأثرم  
بالتطورات بعد أن كان  هذم التطورات إلاا له األسااساي...  
إن األقسى م  طل ات األط اء هذم هو أن قطار الماالحة 
الوطنية كثير التوقف وفي محطات تخلو عادة م  الحركة، 

ل مًا بأن محرك هذا القطار عندما أععطي إإلااااااارة اإل نطالق  ع 

ع معدل لسااااارعته  ير معدل السااااارعة التي  كان قد تم وضااااا 
مماااااى بما بعد ذلك. وفي إساااااتطاعة رجل المساااااعى الحميد 
فتح الرحم  ال مااااااااااااااير أن يغكد ذلك. بل إن الرجل ال يقول 

  ير ذلك.
ولو أن الوق  كان يسااااامح وكان لماااااالحة هذا التراخي 
 في الحساااااااااااااام لماا كاان هناالاك ماا يعقلق. لا  الاذي يحادث أن

قطار الماااااااااالحة يتحرك كما لو أن األمر ن هة في أعماق 
السااااااااااااودان، في حي  أن المطلوب اآلن وأكثر م  أي وق  
مضاى أن يساير القطار بسارعة رو  المااالحة وياال إلى 
لون  دة له مخافة أن يتااثر الذي  يحو   المحطة األخيرة المحدَّ

 الخطو  فجأة وم  داخل السودان أو خارج حدودم.
يساااااااااامع المرء تحليل الساااااااااايد الاااااااااااادق الممدي وعندما 

وخال ااااته إنه مع اإلسااااتمرار واإلسااااتقرار، أي مع إسااااتمرار 
الرسيس نميري وإسااااااتقرار النظام، ولانه في الوق  نفسااااااه ال 
يمااااارك في تحم ل مسااااغولية فإن ذلك يمااااك ل أحد األساااا اب 
في أن قطار الماااااالحة كثير التوقف. وهو ساااايتوقف أكثر 

لسايد الااادق ال يري الحل إال  م  خالل  وأكثر إذا إساتمر ا
إعاادة نظر جاذرياة في التنظيم الساااااااااااااايااسااااااااااااااي )أي اإلتحااد 
اإلإلااااااااااااتراكي السااااااااااااوداني( تأتي في أعقاب إنتخابات جديدة  
تجري تح  إإلاااارا  لجنة تضاااام عددًا م  الضاااا ا  وبعض  
القضاااااااااااة وبعض أساااااااااااتذة الجامعات، أو م  خالل مغتمر 

والفئوية والجيش ماااااااالحة وطنية يضاااااام القوي السااااااياسااااااية 
 ل حث المستقعل.

ولا  الاادق لم يعد على التالة الذي كان عليه م  
أكتوبر /تمري  األول  3قعل. وهو بعدما إجتمع يوم الخميس 

لمدة سااااااااااااااعتي  بالرسيس نميري بدا الااااااااااااااادق أكثر   1980
اقترابًا م  الواقع خااااااو اااااًا أنه يعتقد بأن الااااااراا الدولي 

يس معقواًل وال مقعواًل أن يقترب  يقترب م  حدود السااودان ول
هذا الااااااااااراا بينما أهل المااااااااااالحة في الساااااااااودان ما زالوا 
يناقمااااااون الج سيات ويعترضااااااون على التسااااااميات. إنمم إذا 

فمعنى ذلك أنه قد ياااااااااايعمم ما الحالة  اساااااااااتمروا على هذم 
 أ اب أهل الثورة اإلسالمية في إيران.

س نميري  وفي ذلك اإلجتماا لمس الاااااادق إ اااارار الرسي 
على مساااألة الممااااركة م  خالل التنظيم الساااياساااي. وفي ذلك  
اإلجتماا جري نوا م  التأمل في الواقع السااوداني وفي الواقع  
العربي واإلسااااااااااالمي، ولم يجر نقا . وعندما تاون الجلسااااااااااة  
جلسااااااااااااااة تاأماُّل فمعنى ذلاك أن طرفي ماا )أو أطرافماا( متفااهماان  

التوجاه واحاد وإن اختلفا   ومتفقاان في الرأي أو على األقال إن 
 بعض الميء نتاسة التحليل. 

ومع أنه كان م  األجدي للساااااااااودان لو أن الملف الذي 
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بل  الرسيس نميري حوي أوراقاااًا ع  ممماااة قاااام بماااا األول 
كمساااااااااعد للرسيس للمااااااااغون العربية واإلسااااااااالمية أو كممثل 
إلااااااخاااااااي له، بدل أن يحوي نعسااااااخًا م  محاضاااااارات حول 

ادق في طماقند وبلغراد، ولا   تقديم هذا اإلساالم ألقاها الاا 
الملف بما حوام بدا كما لو أن  اااحة الملف أراد أن يقول 
للرسيس نميري مااا معنااام إنااه كااان في جولااة فاريااة. وعناادمااا 
يقتاار النماا  الذي يمارساه، في الخارج، الااادق الممدي 
 ير الممااارك بفعالية في موضااوا الماااالحة الوطنية فمذا 

 له دالالت.
كان ال بد م  اإلإلااااارة إلى األمري  اللذي  لمساااا ع مدي  
قساااااااااوتمما على الرسيس نميري قعل أن أنقل بعض ما يدور  
في خاااطرم. وأنااا هنااا أحاااول أن أعكس مااا يفار بااه الرسيس  
نميري بمعنى أن األمر ليس حديثاًا  ااااااااااااااحاافياًا تقلياديًا وإنما 
هو تسااااااااااااااجيال مالحظاات وخواطر وبعض اآلراء ع  اللقااء 

ل باااه في أعقااااب الظرو  الاااااااااااااااحياااة التي فااااجاااأتاااه  األو 
 واضطرته إلى دخول المستمفى في الواليات المتحدة.

إن الرسيس نميري يري أن الغرب والماااااارق يلتقيان حول 
أن اإلساالم حضاارة يجة أن تتوقف، وهما عندما إتخذا في 
باداياة الحرب بي  العراق وإيران موقف الحيااد فعلى أمال أن 

وي بي  اإلساااااااااااالم العربي واإلساااااااااااالم يخفف الااااااااااااراا الدم
األعجمي م  عظمة حضااااااااااااااارة هذا الدي . وهو ح ي  ألن 
الطرفي  لم يتنعما إلى ذلك، وإلااااااااااديد الح ن ألن المسااااااااااعى 

 اإلسالمي الحميد لم يعاتة له أن يحقق نتاسة على الفور.
ويري الرسيس نميري أن الثورة اإليرانية كان أفضاااااااال لما 

مي أن تظااال مجرد  ااااااااااااااحوة  وللعاااالمي   العربي واإلسااااااااااااااال 
إساااااااالمية داخل حدود إيران تااااااااحح الظلم الذي حدث في 
اإلمعراطورياااة م  جوان اااه المختلفاااة، وهو يسااااااااااااااتغرب هاااذا 
اإل ااااارار المت ايد م  جانة بعض  يات   على تاااااادير  

 الثورة وعلى اإلستمانة بالجيران واأل دقاء.
ويتوقف الرسيس نميري طوياًل عند ظاهرة رف ض السلطة 

لثورية في إيران للمسااااااااااعى الحميد الذي أبدت إسااااااااااتعدادها ا
للقيام به أطرا  إساااااالمية وعربية وم  دول عدم اإلنحياز. 
وفي الوق  نفساااه يتوقف عند اإلتمامات التي سااااقما العراق 
ضاااااااااااااد إيران وبالتحديد إتمام سااااااااااااالطة اإلمام الخميني بأنما  

أو  مجوسااية . وفي هذا الااادد يتساااءل: بعد يوم أو يومي  
أكثر، وممما طال أمد الحرب، ساااااايكون هناك وفاق ما بي   
العراق وإيران. وما دام ذلك سااااايحدث فلماذا اإلتمامات التي 

 م  هذا النوا.
وإلى ذلاك إناه كعسااااااااااااااكري يري أن األياام الثالثاة األولى 
للحرب تافي العراق. فقد سااااجل فيما نقاطًا كثيرة لاااااالحه. 

وا اااااااالة الحرب إلى فالمطلوب توجيه تحذير عملي وليس م
 ما ال نماية.

ويري أن ما يحدث في أي بلد عربي يغثر في إلاااكل أو 
إنتم  إليه  ا خر في السااااودان. ويعدو  ساااافًا كل األسااااف لم

بي  المملاة العربية الساااااااااااااعودية والجماهيرية الليعية. الحالة  
ويتابع الوضاااع المتفجر في تمااااد، ويقول إنه يتوقع في هذا 

 عه.ت ع دًا توقُّ المأن كل ما يعدو مس
وعلى  اااعيد الداخل يعدو الرسيس نميري مرتاحًا لتجربة  
حكاام األقااليم ولاناه يالحظ أن انحرافاًا ع  األهادا  حادث 
في بعض األحيان، وأن اإلنحرافات التي حدث  سااتغخذ في 
اإلعت ار عندما ساااااااااايتم اإلنتقال بالحكام م  مرحلة التاليف 

ك على مااا يعاادو إعااادة إلى مرحلااة التثعياا . وإلى ذلااك هنااالاا 
ل أن تجري   نظر في بعض المواقع والوزارات م  المحتماااا 

 خالل األإلمر الثالثة المقعلة.
وي قى أن الظرو  الاااااحية للرسيس نميري قضاااا  بأن  
يقلل م  الحركة المااقة وليس م  التحرك. فمو على ساعيل  
المثال توقَّف ع  ممارساااااااة رياضاااااااته المحع ة  الساااااااكوا  ، 

ميًا لء ة التنس والسااااااااااااا احة ويلعة كرة القدم لانه يمارس يو 
بي  الحي  واآلخر. وهو توقَّف ع  تاادخي  الساااااااااااااايجااار وال 
يعدو  سااااااااافًا على ذلك. وساااااااااي ور في األساااااااااعوا الثالث م  

نوفمعر الجااري أديس أبااباا ليرد ال ياارة إلى /تمااااااااااااااري  الثااني
 الاديق المستجد منغيستو.

 1980( تشرين الثاني) نوفمبر 15 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 قمة  م ان    لاوسىاة الموجىة
إذا كان  محاولة إساااراسيل ضااام الجوالن إليما. ال توجة  
ل الضاااااااااااااام وليس بعاادم. فمااا هو الااذي يوجااة   عقااد قمااة وقعاا 

 القمة؟
التي ال ت ال اإليرانيااااة  –وإذا كاااااناااا  الحرب العراقيااااة 

 توجاة عقاد قماة. فماا هو الاذي يوجاة عقاد  متوا اااااااااااااالاة ال
 قمة؟

وإذا كاان خطر اإلنمياار الااامال في لعناان. وهو إنمياار  
ساااااااااااتلساااااااااااع نارم القريعي  وال عيدي  واألبعدي  ال يوجة عقد 

 قمة. فما الذي يوجة عقد القمة؟
إذا كان سااقو  الرسيس كارتر وبوادر سااقو   اايغة حل 
أزمة المرق األوسط في إطار  فقة كامة دايفيد ال توجة  
عقد قمة لإلتفاق على سعل مواجمة التطورات التي ستحدث  
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مع تولي الرسيس رونااالااد ريغااان، فمااا هو الااذي يوجااة عقااد  
 القمة؟

وهذم في أي حال ليساا  األساا اب الموج ة الوحيدة لعقد  
قمة. ولو أننا كنا في معرض تحديد األساااااااااا اب لوجدنا أن ال

هناك مئة ساااااعة وأكثر توجة اإلنعقاد. أليس التمااااااور بي   
الملوك والرؤسااااااء وهو أقل األسااااا اب الموج ة، ساااااع ًا وجيمًا  

 إلنعقاد القمة؟
لقاد ت ايادت األحاداث في األياام القليلاة المااضااااااااااااااياة حول 

لتاأجيال يرك   ضاااااااااااااارورة تاأجيال إنعقااد القماة. وجااء حادياث ا
على أن هناالاك خالفاات كثيرة وأناه في ظال هاذم الخالفاات 

 ال تحقق القمة الغرض م  إنعقادها.
ولو أن أمر وجود الخالفات العربية كان ظاهرة مستجدة  
لجاز األخذ باااااوابية هذا الاالم لا  الخالفات كان  داسمًا 
موجودة وكاانا  القمم التي تنعقاد بادءًا م  قماة القااهرة عاام 

 .جيدةوإنتماء بقمة تونس تحقق نتاسة  9641
وإلى ذلااااك أن إنعقاااااد قمااااة عمااااان لمااااااااااااااالحااااة الااااذي  
يعارضااااااون إنعقاد القمة ولمااااااالحة الذي  يغيدون إنعقادها.  
فلال طر  ظروفه ولال طر  إإلااااااكاالته العربية والدولية، 
 وم  إلأن القمة إيجاد حلول ومخارج للظرو  واإلإلكاالت.

سااااااااااااا   حظ الجميع أن هنالك وقد يجوز القول أنه م   حع
قمااة متفق ساااااااااااااالفااًا على إنعقااادهااا ومحاادد لإلنعقاااد ال مااان 
والمكاان. ولو أن قماة عماان ليساااااااااااااا  مقررة لماا كاان هناالاك 
ل عقد  حل للظرو  العربية الساااااسدة سااااوي التماااااور م  أج 
قماة. وم  هناا فاإن الترحياة بماذم القماة هو المطلوب وهو 

 الضروري.
ن العواعث على المطال ة بتأجيل  كذلك قد يجوز القولل إ

القماااة تااادخااال في إطاااار إنتظاااار نتااااسة الحرب الاااداسرة بي   
العراق وإيران على أمل أن تحساااااام النتاسة لمااااااالحة إيران، 
أو على األقل تتوقف الحرب عند نقطة ال يعدو فيما العراق 

العواعث على وقد حقق إنتااااااااارًا نساااااااعيًا. وبمعنى  خر أن 
د تاون مساااااااااااااااتنادة إلى توقع حادوث المطاال اة باالتاأجيال قا 

ثغرة دفرساااااااااااااااوار في الجااانااة العراقي تع ز وجمااة نظر 
 العرب المعترضي  على الحرب.

وهااذا األمر معنااام قعول بااإساااااااااااااااتمرار الحرب مع أن 
المفروض هو الساااااااااااااااعي لمحاااا ااااااااااااااارتماااا ووقفماااا. وفي 
إسااتطاعة قمة عمان أن تحا اار الحرب وتوقفما بل أن 

 –في إسااااااااااااااتطاعة هذم القمة أن تحقق تعايمااااااااااااااًا عربيًا 
ل الحرب العراقياة  اإليرانياة وقاد ال  –إيرانياًا لم يتحقق قعا 

 ي  حول هذم الحرب.يحققه إستمرار العرب منقسم
وعلى ر م أن كالمااااًا على  ااااايااااة م  الحاااادة رافق 

اإليرانياااااة، وإتمااااااماااااات كثيرة جري  –الحرب العراقياااااة 
ت اادلماا، فاإن هناالاك حقيقاة ثاابتاة تتجااوز كال ذلاك. وهي 
ف الحرب مساااااااااااااااغولياة عربياة في الادرجاة األعولى.  أن وق 

اإليراني هو أيضاااااًا  –العربي   كذلك فإن تحقيق التعايش
األقوي في  غولية عربية وعندما تاون رغ ة الطر مسااااااااا 

ف القتااال والتعااايش  الحرب وهو الطر  العراقي هي وق 
وهو لم يخف ذلك إطالقًا فإن ذلك يسااااااااعد على ما هو 

 مطلوب.
وقااد يجوز القول إن بيااانااًا عربيااًا مغياادًا م  الجميع 
يطاااالااة بوقف الحرب وياادعو إيران إلى تنفياااذ إتفااااقااات 

وبي  العراق م  إلااااااااااااااااأنااه أن يوقف لء ااة الحاادود بينمااا 
 التناقضات على الخالفات العربية التي تمارسما إيران.

كااااذلااااك قااااد يجوز القول ان تععيرًا ع  الرغ اااااة في 
عالقات جيدة وراساخة مع الجارة الماقيقة إيران يتضامنه 

 العيان العربي م  إلأنه أن يفيد.
 –وإذا كان مثال هذا األمر ل  يحقق الوفاق العراقي 

اإليراني المطلوب فاااااااإناااااااه على األقااااااال يوقف الحرب. 
وعندسذ يتافل الملوك والرؤسااااااء الذي  ساااااتضاااااممم القمة 
اإلسااااااااااالمية في مكة المكرمة بعد إلاااااااااامري   في وضااااااااااع 

 األعسس وإيجاد الايغة المناس ة للتعايش.
 وي قى أمران:

: مااا داماا  القمااة العربيااة المقرر إنعقااادهااا في اولل
مااااعاااات القماااة الااادورياااة فاااإن عماااان تاااأتي في إطاااار إجت

تأجيل إنعقادها يعني إلااااااااااااااا ه إلغاء لمعدأ الدورية المتفق 
 في إلأنه.

الثاني: لقد ضااااق  ااادر المواط  العربي بما يحدث 
في وطنااه. ضااااااااااااااااااق  ااااااااااااااااادرم بااالخالفااات واإلتمااامااات 
وبالمغمرات وأ ااااا ح على مضاااااض يسااااامع الحجة التي 
يسااااااااااوفما الرسيس أنور السااااااااااادات في تعرير إبتعادم ع  

لعرب. وم  إلااأن القمة أن تجعل هذا المواط  يسااتعيد ا
 حالة اإلطمئنان على الماير التي يفتقدها.

وتارارًا، إن المساااتغرب قياساااًا بالظرو  الراهنة التي 
يءيمااما الوط  العربي هو عدم إنعقاد القمة. أما عقدها 

 فمو األمر الطعيعي.
تااا ة للقماااة أن تنعقاااد فاااإن ماااا يتمناااام المواط   وإذا كع

لعربي هو أن تااااأتي بنتاااااسة م  نوعيااااة النتاااااسة التي ا
أساااااااااااااافرت عنما أهم قمتي   في تاريا القمم العربية وهما 

هااااتي   . ففي 1978وقماااة بغاااداد  1967قماااة الخرطوم 
القمتي   تفاهم الذي  كان مساااتحياًل عدم تفاهممم وإتفق  

 األطرا  التي بدا أنه م  المستحيل أن تتفق.
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ن عااادم المتفااااهمي  كثيرون وفي الظرو  الراهناااة أ
 وعدم المتفقون أكثر.

... ولانه وضاااااااااااع ل  يساااااااااااتمر بعد قمة عمان التي 
 نتمنى أن تنعقد وتثمر.

 1980( تشرين الثاني) نوفمبر 22 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 ؟ستقالةاوسد باإل كيف ل د السا ات 
الذكري  ،  ادف  1980تمري  الثاني )نوفمعر(  19يوم 

الثاااالثاااة لل ياااارة التي قاااام بماااا إلى إسااااااااااااااراسيااال الرسيس أنور 
 السادات.

حول هذم الذكري هنالك واقعة وبضااع مالحظات. ونعدأ  
بالواقعة التي تاماااااااااف ع  سااااااااار كعير جدًا يعرفه أكثر م  
 حاكم عربي، لا  أحدًا ال يمير إليه م  قرية أو م  بعيد.

ساااااايقوم ب يارة   ف عدما فاجأ السااااااادات الحكام العرب بأنه
إلى إسااااااااااراسيل عقد مجلس الجامعة العربية دورته التاسااااااااااعة 

 ذار  17والسااااااااااااااتي  في معنى الجااااامعااااة في القاااااهرة بي  
وزير   18بحضااااااااااااااور  1978نيسااااااااااااااان )أبريال(  4)ماارس( و

 إتخاذ خارجية. وألنه كان م  الاااااااااااااعة على هذا المجلس
 قرارات حاسااامة بماااأن ال يارة التي كان الرسيس الساااادات قام

على تماااكيل لجنة يترأساااما   اإلتفاق بما إلى إساااراسيل، فقد تم 
الرسيس الساااااااااااااوداني جعفر نميري وتضااااااااااااام عددًا م  وزراء  

د قمااة عربيااة  الخااارجيااة ويكون هاادفمااا العماال م  أجاال عقاا  
يماااارك فيما الرسيس الساااادات وتاون ممااااركته بمثابة عودة 

 ع  الخط الذي بدأ السير فيه.
إختاار الرسيس نميري أعضاااااااااااااااء اللجناة وبعاد هاذا القرار 

مراعياااًا في ذلاااك أن يكون لااادول المواجماااة ممثااال في هاااذم 
اللجنااة )وقااد إختااار وزير خااارجيااة األردن( وأن تتمثاال كاال 
دول المسااااااااااااااانادة )وقاد إختاار وزراء خاارجياة المملااة العربياة 
السااااااااااااااعوديااة والاوياا  ودولااة اإلمااارات( كااذلااك إختااار وزير  

ألنما كان  في ذلك الحي  بادرت  خارجية اليم  الماااااااااامالية 
د قمة لمذا  في الساااااااااااعي إلى تحقيق التضاااااااااااام  العربي وعق 

 الغرض.
وقعل أن يعل  الرسيس نميري أسااماء أعضاااء اللجنة دعا 
م  أجل إإلااااااااراك الج اسر ومنظمة التحرير الفلسااااااااطينية في 

 
  للمزيةد من اإلحةاشةة بةالجولةة  مكن اإلشالع  ل هةا بةالوثةائق في

كتاب ا المع ون "التضةةةامن العربي ذلم المسةةةتح ل    الذي مزَّق  

منساااااااجمًا مع  عتذارالطرفي  )وجاء اإل إعتذاراللجنة. وإزاء  
امود والتادي( أعل  ع  اللجنة التي موقف دول جعمة ال

نيساااان   23و 22ما األول في الخرطوم يومي  إجتماععقدت 
بحضااااااااااااااور األمي  العاااام للجاااامعاااة العربياااة   1978)أبريااال( 

يري أن  إتجاام اإلجتمااا) ناذاك( محمود ريااض. وظمر في 
يقوم الرسيس نميري لوحدم بجولة على الدول العربية يسااااعى  

د مغتمر قمة يماااارك فيه الرسيس  فيما لتحقيق التضاااام  و  عق 
 السادات.

باااادأ الرسيس نميري جولتااااه التي كااااان يمك  أن تعحقق  
هدفما لوال أن الرسيس الساااادات رفض م  العداية معدأ وق ف 

 اإلسراسيلية. - اإلتااالت المارية
التي  ونح  هنا ساااااااانتجاوز مواقف بعض الدول العربية

فعلااه الرسيس   أباادت لرسيس لجنااة التضااااااااااااااااام  تااأيياادهااا لمااا
الساااادات على أسااااس أن هذم الدول أعادت النظر بعد ذلك 
في موقفماا، ونعرض بعض ماا دار في اللقااء الطويال الاذي 
تم بي  الرسيساااااااااااي  الساااااااااااادات واألساااااااااااد عندما جاء الرسيس  
الماااااااااري إلى دممااااااااق ليطلة م  الرسيس السااااااااوري تأييدم  

ااري لفارة زيارة إساراسيل، خااو اًا وأن أجم ة اإلعالم الم
تحدث  لمناسااا ة الذكري الثالثة لل يارة ع   أن رجل الماااارا 

ذهعوا على بركة  . لقد سااااااائمنا  إفي دمماااااااق ردد بحماس: 
 م ايدات التجار. السادات هو الرجل .

وإلى ذلك إن هذم األجم ة لم تمااااااااااااار إلى حقيقة ما قاله 
الرسيس السااااااااااادات للرسيس األسااااااااااد وإكتفى ال ميل موسااااااااااى 

رة واحدة في  ااااحيفة  األخ ار  وردت   ااااعري بتسااااجيل ع ا
في كالم الرسيس السادات وهي:  هذم مسغوليتي أمام إلععي  
وأمام األمة العربية. ولو فمال  فعندي الماجاعة أن أ اار  

 الجماهير .
وما قاله الرسيس الساااااااااادات روام الرسيس األساااااااااد للرسيس  

بعاد قليال  1978أياار )ماايو(  5نميري عنادماا إلتقى باه يوم 
وله م  اإلساكندرية حيث كان يحاول إقناا الرسيس  م  و ا 

السااااااادات بوقف اإلتااااااااالت مع إسااااااراسيل م  أجل تحقيق  
د مغتمر قمة.  التضام  العربي وعق 

 ومماااااا قاااااالاااااه الرسيس األساااااااااااااااااااد إن عالقااااااتاااااه توثقااااا  
بالرسيس الساااااادات قعل وأثناء حرب تماااااري  األول )أكتوبر(  

الحرب نماااااأت  وأن الخالفات التي حدث  بينمما بعد   1973
  بي  ماااااااااااااار وإساااااااااااااراسيل، وع  101ع  م احثات  الايلو  

وع  إعادة فت ح قناة الساااويس  اإلإلااات اكية سااايناء لفض إتفاق
 والسما  للسف  اإلسراسيلية بالمرور فيما.

 2002السةةةا ات ةةةةر تمزيق" لالذي  ةةةدرت شىعت  اوللى  ا   
 )ال اةر العربي الدللي( 
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وقال الرسيس األسااااااااااااد إنه في كل مرة كان يعلغه حدوث  
أمر م  األمور الثالثة المماااااااار إليما كان يتاااااااال بالرسيس  
السااادات ليسااأله ع   ااحة ذلك فيغكد له الرسيس السااادات 

 - والاالم للرسيس األسااد - بأن هذم المعلومات كاذبة، لا 
 ساااااااتفساااااااارنعفاجأ بأن الرسيس الساااااااادات ينف  ذ ما قاله عند اإل

 بأنما معلومات كاذبة.
وأإلاااااار الرسيس األساااااد إلى أن الملك حساااااي  إتاااااال به 

تااااااااااااااااال باالرسيس  فجاأة ذات يوم وطلاة مناه ضاااااااااااااارورة اإل
الساااادات لتعديد حالة فتور لمساااما الملك. وبعدما إتاااال به  
أبلغه الرسيس السااااادات أنه سااااي ورم في دممااااق بعد يومي .  
وكاان تلقَّى قعال ذلاك تقريرًا يفياد أن وزير خاارجياة مااااااااااااااار 

وبقية وزراء   وزير الخارجية الساااااااوريةإساااااااماعيل فممي أبل  
س أن الرسيس  مم في تونإجتماااااعالخااااارجيااااة العرب خالل 

الساااااااااااااادات ليس جادًا في خااااااااااااااوص ما أعلنه في مجلس  
م للقيام ب يارة إلى إساتعدادالماعة المااري )العرلمان( حول 

إساراسيل وأن األمر ال يعدو م الغة لفظية كماف بما الرسيس  
الساااااااادات مقدار مدي التعن  اإلساااااااراسيلي الرافض للساااااااالم 

  بعد و اااااول تعيَّ  - والاالم للرسيس األساااااد - العادل. لا 
الرسيس السااااااااااااااادات إلى دممااااااااااااااق أناه كاان جاادًا في إعالناه 

ل يارة إسراسيل وأنه سيقوم بال يارة ويريد م  سوريا    ستعداداإل
تاااأييااادم. وعنااادماااا حااااول الرسيس األسااااااااااااااااد أن يثني الرسيس  
الساااااااااادات قال له األخير ما معنام إنه ماااااااااامم على القيام 

 - ام الرسيس األساااادأي أم - بمذم الم ادرة وأنه يتعمد أمامه
بأنه في حال فمااااال الم ادرة سااااايساااااتقيل م  مناااااا ه. وقال 
الرسيس السااادات مخاط ًا الرسيس األسااد:  إن حسااني م ارك  

 بديل ممتاز لي وتستطيع أن تتعاون معه بسمولة .
وأوضااااح الرسيس األسااااد للرسيس نميري أنه في ضااااوء ما 

لعالقات إليه م ادرة الرسيس الساااااادات يري أن إعادة ا إنتم 
بي  دول الاامود والتاادي وماار مرت طة بساحة الرسيس  
السادات الم ادرة، وأنه بموجة تعمُّدم )أي الرسيس السادات( 
باإلساااتقالة في حال فمااال الم ادرة يري أن يساااتقيل ما دام  

 الم ادرة قد فمل .
وقال الرسيس األساااااد إن مضااااااعفات خطيرة نماااااأت ع  

سااااااااااااااادات إلى القدس وأن هذم  ال يارة التي قام بما الرسيس ال
 المضاعفات ل  ت ول إالَّ بإستقالة الرسيس السادات.

د في نماية   د الرسيس األساااد المضااااعفات إلاااد  وبعدما عد 
تقييمه لم ادرة الرسيس السااااااااااااادات على أن يفي )أي الرسيس  

م  ته ألن الم ادرة فمااااال  إساااااتقالالساااااادات( بما تعمَّد به ويقد  
إسراسيل تحقيقه. إالَّ أن الرسيس نميري  ولم تعحقق إالَّ ما تريد 

م تحلياًل م  جااان ااه وأمك  في ضااااااااااااااوء هااذا التحلياال أن  قاادَّ

ل بعض الميء في الموقف السوري.  يعد  
وخال اااااااااااة هذا الموقف كما أبلغه الرسيس األساااااااااااد إلى 

 الرسيس نميري هي:
إن ساااااااوريا ال تماااااااتر  إقالة الرسيس الساااااااادات، لانما   -1

جان ه بفماال الم ادرة. وهي تمااتر   اادور إعالن م  
مسااااتعدة للتساااااهل في األمر بحيث يتضاااام  اإلعالن 

 أن الم ادرة فمل  نتيجة للتعن  اإلسراسيلي.
د قمة  -2 في ضااااااااوء هذا اإلعالن توافق سااااااااوريا على عق 

عربية موسااااااااااعة على أن تتولى لجنة التضااااااااااام  قعل 
 إعداد ورقة. نعقاداإل

الج اسر والربااا  تنعقااد القمااة في إطااار مقررات قمتي   -3
ات كااافااة األطرا  إلت اماا وتتحاادد فيمااا مسااااااااااااااغوليااات و 

 العربية بما فيما دول المواجمة.
ال تمانع ساااااااوريا في العودة إلى المااااااارعية الدولية في  -4

إطار مغتمر جنيف وبحضاااااااااااور اإلتحاد الساااااااااااوفياتي  
والواليات المتحدة وبقية األطرا  المعنية بما في ذلك 

 الفلسطينية.منظمة التحرير 
تلاك هي الواقعاة. واألرجح أن الرسيس أنور الساااااااااااااااادات 
عرض هذا التعمد على الرسيس حافظ األساااااااااد على أمل أن 
يتجااوب معاه في موضااااااااااااااوا زياارة القادس. لا  التجااوب لم 

 يحدث.
ونأتي اآلن إلى تسااااااااااجيل بضااااااااااع مالحظات لمناساااااااااا ة  

 الذكري الثالثة لل يارة:
كااااان المااااد  م  زيااااارة  إنااااه إذا  - المالحظةةةة اوللى

ر الحاج  النفساي بي  العرب واإلساراسيليي ،  إساراسيل هو كسا  
فإن هذا المد  لم يتحقق. بل إن هذا الحاج  ال ي ال قاسمًا 
بي  الفلسااااااااااااااطينيي  واإلسااااااااااااااراسيليي ، أو على األقااااال بي   
المااااااريي  في أكثريتمم السااااااحقة واإلساااااراسيليي  في أقليتمم 

مااااريون وفي أكثريتمم السااااحقة ال سااايطة. وعندما يقاطع ال
اسااااااااااتق ال ضاااااااااايو  الرسيس السااااااااااادات أمثال مناحيم بيغ   
وإسااااحق نافون فإنمم بذلك يعع  رون ع  أن الحاج  النفسااااي  

 ال ي ال قاسمًا بالنس ة إليمم.
كذلك فإنه عندما يرفض الماااريون الساافر إلى إسااراسيل  
 ويقاطعون ساااااااافير إسااااااااراسيل في القاهرة وال يكترثون إلفتتا 

مكتة في القاهرة لماااااركة الطيران اإلساااااراسيلية فمذا نوا م  
 أن الحاج  النفسي ال ي ال قاسمًا.  التععير ع

إنه إذا كان المد  أيضاااًا م  زيارة    - المالحظة الثانية
إساااااااااراسيل هو تحقيق الساااااااااالم فإن إلااااااااايئًا م  هذا القعيل لم 
يحادث ول  يحادث. وكال ماا يمك  حادوثاه هو  اااااااااااااالح بي   

 مار ودولة إسراسيل.النظام في 
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وفي األإلاااااااااااااامر القليلاة التي تلا  ال ياارة كاان هنااك تياار 
إلااااااععي داخل مااااااار يقف وراء الرسيس السااااااادات ويساااااااند  
ت حرُّكه على أسااااس أن هذا التحرك سااايحقق الساااالم. وإلااايئًا  
فمااااايئًا إنحسااااار هذا التيار وأ ااااا ح  قوة الرسيس الساااااادات 

ل كان  تماااااااك    بالمااااااارعية التي يملاما وليس بالماااااااععية التي
 إضافة مممة إلى قوة المرعية.

وإذا جاز القول فإن إلاااااععية الرسيس الساااااادات مع حلول 
الذكري الثالثة لل يارة داخل إسااااااااااراسيل تفوق إلااااااااااععيته داخل 
مااار. لا  المااععية التي له داخل إسااراسيل لم تمااك  ل حتى  
اآلن عناااار ضاااغط في وجه التاااالة اإلساااراسيلي وهي لو 

 م  هذم المععية. ستفادةاإلكان  كذلك ألمك  
إنه إذا كان المد  أيضاااااااًا وأيضاااااااًا   - المالحظة الثالثة

الرأي العاااااام العاااااالمي فاااااإن  إسااااااااااااااتقطاااااابم  ال ياااااارة هو 
 ؟ستقطابحدث. ولا  لم  ولماذا اإل ستقطاباإل

سع ه أن الرسيس السادات تنازل   ستقطابلقد تعي  أن اإل
ال يتطلة أية ممااااااااقة. ولو أن  إسااااااااتقطابإلسااااااااراسيل. وهو 

الادول العربيااة قررت أن تفعاال ماا فعلااه الرسيس الساااااااااااااااادات 
  سااااااااااااااتقطاابلااانا  حظيا  م  الرأي العاام الادولي على اإل

 الااااااااذي حاااااااااااااااااااااال عاااااااالاااااااايااااااااه الاااااااارساااااااايااااااااس الساااااااااااااااااااااادات، 
 وأكثر.

تاون في قادرة الرأي  سااااااااااااااتقطاابوإلى ذلاك إن أهمياة اإل
الرسيس   العام الدولي على التأثير على خط ما. ومنذ أن قام

الساادات بال يارة وحتى الذكري الثالثة لما لم يالحظ أحد أن 
الرأي العام الدولي ضااااغط في إلااااكل أو  خر على إسااااراسيل 

 أو على اإلدارة األميركية.
وعندما يقرر مناحيم بيغ  بناء الم يد م  المساااااتوطنات  
لما عا ااامة إلساااراسيل، وهذا  ويقرر توحيد مدينة القدس وجع 

رة، وم  دون أن يتحرك الرأي العاام الادولي، حادث بعاد ال ياا
 فمذا معنام أن ال فاسدة تعرجى م  هذا الرأي العام.

وعندما يقرر الرسيس الساااااادات مد إساااااراسيل بمليون متر  
مكعة يوميًا م  ميام النيل مقابل إزالة المساااااااااتوطنات وحل 
ممااااااااكلة القدس بمااااااااكل يأخذ في اإلعت ار الحقوق العربية،  

ول:  إن اآلمال القومية للمعة اإلسراسيلي ويرفض بيغ  ويق
ليسااااااا  للعيع... ... إنه عندما يحدث ذلك، فإن الرأي العام 
ماه  الادولي سااااااااااااااينعمر بموقف بيغ  وليس باالعرض الاذي قادَّ
الرسيس السااااااااااااادات، بل إنه قد يلوم الرسيس السااااااااااااادات ألنه 

وسعة ذلك   - وهذا ما حدث قعل أيام  - تراجع ع  العرض
م الدولي ليس ميااًل إلى الذي  يتساااااااااااهلون في أن الرأي العا

قضااااااااااااااااااياااا أمتمم والاااذي  يتناااازلون ع  الاثير م  الحقوق 
 ألعداسمم.

إناه إذا كاان الماد  م  ال ياارة هو  - المالحظةة الرابعةة
توظيف سااااال  التعقل، فإن هذا السااااال  يفيد إذا كان الذي 

 يستعمله قويًا وليس باحثًا ع  القوة م  خالل استعماله.
وفي هذا الاااااااادد تجدر اإلإلاااااااارة إلى أن حملة التجريح 
التي قادها الرسيس السااااادات على مدي ثالث ساااانوات ضااااد  
 الاااااااحاااااااكاااااااام الاااااااعااااااارب، ماااااااع كاااااااثااااااايااااااار مااااااا  الاااااااتاااااااركااااااايااااااا  
على الذي  ساااااااعدوم، بدت في نظر الرأي العام الدولي أمرًا 
مساااااااااليًا م  دون أن تعاسااااااااا ه  ااااااااافة الحاكم المتعقل. وم  

مماااااادود إلى الحقيقة التي أفرزها   المغكد أن هذا الرأي العام
اإلسراسيلي، وهي أن السالم في المنطقة    - الالح الماري 

 إرادة الجميع وليس إرادة حاكم واحد.
إن األخطر م  سااقو  المخطط   - المالحظة الخامسةةة

م عليما  د  الذي سار به الرسيس السادات هي المغامرة التي يق 
 لمذا المخطط.على أمل تفادي محاذير السقو  المحتم ل 

وقد تاون المغامرة حربًا يمانما ضاد ليعيا ويسا قما تغيير  
يسااااعى إلى إحداثه في السااااودان. وهذم المغامرة لم يعسااااقطما  

 الرسيس السادات م  حساباته إطالقًا.
... لا  حساابات الرسيس الساادات ال تتسام في معظمما  

 بالدقة.
 1980( نيتشرين الثا) نوفمبر 29 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 مقررات ضد التخلف    لالخالفات 
 م  المغسف أن المناخ العربي السياسي الساسد أخذ م 

المقررات والتو اااااااايات ذات الطابع اإلقتاااااااااادي التي وه ة 
أ اااااااااادرتما قمة عمان. ولو أن هذم المقررات والتو اااااااااايات 

قمة تونس   إنعقادقمة بغداد أو خالل  إنعقاد ااااادرت خالل 
حيث كان التضاااااااااام  العربي على أحسااااااااا   اااااااااورم لاان  
حظي  بحماسااااااااة م  جانة الملوك والرؤساااااااااء تفوق بكثير  

 قمة عمان. دإنعقاحماستمم لما خالل 
وقاااد يجوز القول إناااه م  سااااااااااااااوء طاااالع هاااذم المقررات  
والتو ايات أنما  ادرت في ظل مناخ ساياساي عربي يتسام  
بالخالفات. والقول بأن ذلك م  سااااااااااوء الطالع مردم إلى أن 
الجو العاااام إنعكس على بعض األطرا  التي سااااااااااااااتتحمااال 
مسغولية تمويل المماريع والميئات اإلقتاادية التي  درت  

 إلأنما التو يات والمقررات.في 

د التنمية العربية ما وعلى ساااااااااااااعيل المثال فإن تمويل عق  
كان ليتأثر  رأسااااااااااماله  بالمااااااااااكل الذي إقترحه العراق لو أن 
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المناخ السااااااااياسااااااااي العربي كان على  ير حاله التي رافق   
 - قماة عماان. ولا  هاذا الرأسااااااااااااااماال تاأثر كثيرًا ربماا إنعقااد

ألن بعض الممولي   - ب المااااأنوالمعذرة ساااالفًا م  أ ااااحا
أخاذوا باالقااعادة الماألوفاة في دنياا التجاارة وهي إن رأس الماال 

 ج ان.
وزيادة في التوضاااااايح يجوز القول إن الموارد التي إقتر  
العراق تخاااااااااايااااااااااما لعقد الثمانينات ه ط  نتيجة المناخ 
السااااااااياسااااااااي الذي نمااااااااير إليه بمعدل الثلثي . فالعراق إقتر  

مليون دوالر ساااااااااااانويًا لمذا   1500تخااااااااااااايص موارد بحدود 
العقاد. وكاان يمك  بعض الممولي  م  الاذي  إلاااااااااااااااركوا في 

إقرار العقاااد باااالموارد المقتر حاااة لاااه، لا  هغالء  قماااة عماااان
وجدوا في المناخ الساااااااااااياساااااااااااي السااااااااااااسد ما جعلمم يتغيعون  

 1500مليون دوالر بداًل م     500ويقررون أن تاون الموارد  
 مليون.

لوا في الرقم المقتر     وم  المغكاد أن هغالء كاانوا ل  يععاد  
م الاذي نقسااااااااااااااانعقادت بااإلجمااا ولم يحادث اإلإلو أن القماة 

،  اإلطمئنااانحاادث. فممااااااااااااااااركااة الجميع كاااناا  سااااااااااااااتوحي باا 
كان سايعني اإلساتقرار. وفي جو اإلساتقرار كان  اإلطمئنانو 

لون ل  يتاذكروا تلاك القااعادة الماألوفاة في دنياا   الاذي  ساااااااااااااايمو 
التجاااارة. هاااذا مع األخاااذ في اإلعت اااار باااأن هغالء بتمويلمم 

وإنمااا  سااااااااااااااتثمااارد التنميااة العربيااة ال يوظفون بمااد  اإلعقاا  
م التنمية العربية  يمااااااااااركون في واجة قومي يساااااااااتمد  دع  

المااااااااااااااملة المماااااااااااااتركة وتقليص الفوارق التنموية بي  أج اء 
 الوط  العربي.

 قون على الرقم والقول بااأن هغالء الممولي  كااانوا ساااااااااااااايع 
ي العربي اإلجتماعالمقتر   مردم أن المجلس اإلقتااااااااااادي و 

 كاااااااان أقااااااار فاااااااي دورتاااااااه الاااااااخاااااااا اااااااااااااااااااااة فاااااااي عاااااااماااااااان 
د التنمية م  دون اعتراضاات  ( مماروا عق  1980 - 7 - 9)

م  جااااااانااااااة أي م  الممولي  على الفارة أو على الرقم 
المخااااااااااص للموارد. وم  هنا فإن المناخ الذي سااااااااااد بعد 

القمة هو السااعة في  إنعقادذلك وإسااتمر ساااسدًا حتى عمااية 
   جانة بعض الممولي .التمية الذي حدث م

وفي أي حااال فااإن تخ يض رقم الموارد ال يلغي أهميااة 
د للتنميةالمماااااااروا. فمو أول   العربية المماااااااتركة. وإقرارم  عق 

بالرقم الذي أعقر به هو في حد ذاته إنجاز ساااااااياساااااااي، على 
أسااااس أن المناخ الساااياساااي العربي السااااسد هو حالة طارسة  

ما اإلسااااااتقرار. وفي ظل ساااااات ول عاجاًل أم  جاًل ويحل محل
الجو العديل يمك  إضاااااااافة المليار المحذو  أو ربما أكثر. 

د التنميةوباإلضااااافة إلى إقرار   عه موضااااع التنفيذ،   عق  ووضاااا 
ة العمل اإلقتااااادي العربي المماااترك التي إساااتراتيجيهنالك  

ة التي إلارك فيما خعراء  ستراتيجيأقرتما قمة عمان. وهذم اإل
ربياااة لم تسااااااااااااااتوقفمم حاااالاااة التنااااحر م  معظم األقطاااار الع

السااااااياسااااااي، تحدد أساااااالوبًا متطورًا للتعاون اإلقتاااااااادي م  
إلااأن األخذ به التو اال إلى تخليص الموارد المادية العربية 
م  كال ساااااااااااااايطرة أجنعياة، وتحرير اإلقتااااااااااااااااد العربي م  

مع مراك  متساااااو   الت ءية ورف ع قدرته على التفاعل كمااااريك
 المي.القوي في اإلقتااد الع

ة أخذوا في اإلعت ار ستراتيجيولعل الذي   ا وا هذم اإل
أنه ما دام م  الااااااااااعة قيام الوحدة الساااااااااياساااااااااية، وقيامما  
يجعل العرب في مرك  القوة المغثر في القضاااااااااااااايا الدولية، 

ة العمل اإلقتااااااادي العربي المماااااترك إساااااتراتيجيفإن نجا  
ثه هذم  قد تجعل الحكام العرب، نتيجة للتأثير الذي سااااااااااااتحد

ة دوليًا، يقررون توحيد الاااف إلى الدرجة التي سااتراتيجياإل
ال تعود الخالفات التي يمك  تسااااااااااااااويتماا بإتاااااااااااااااال هاتفي  

 تتحول إلى خالفات تراق فيما الدماء.
ة المماااااااااار إليما تحدد أسااااااااالوبًا ساااااااااتراتيجيوالقول بأن اإل

ة  سااااتراتيجيمتطورًا للتعاون اإلقتاااااادي مردم إلى أن هذم اإل
قف عناد التعااون في إطاار إقااماة الممااااااااااااااروعاات ذات ال تتو 

التمويل المماااترك أو حدوث التدفقات المالية وال مااارية وإنما 
ترك  على األم  العسااااااااااااااكري واألم  الغااذاسي وتقتر  لمااذا 
الغرض برامة ال تعدو مساااااااااااتعااااااااااااية التحقيق. وهي كان   
سااتعدو مسااتعاااية التحقيق لو أن الملوك والرؤساااء لم يقروا  

لانمم بعدما أقروا هذم العنود بات  ساااااااااااااملة إلى حد بنودها، 
 ما.

وفي الماضاي، وبالتحديد أيام كان  الجامعة العربية في  
ضااااااااااااااعاا   القاااهرة وكااان محمود رياااض هو أمينمااا العااام، وع
دراساات كثيرة في هذا الماأن، لا  هذم الدراساات لم تتحول  
إلى مماااريع يقرها الملوك والرؤساااء. وم  أجل ذلك فإن ما 

ث في قماااة عماااان مغإلاااااااااااااار إلى تعااادُّل في النظرة إلى حاااد
 .ستراتيجياألعمال ذات الطابع اإل

د التنميةولا  مثلما أن  العربية يحتاج إلى اإلستقرار  عق 
ة العمل اإلقتااااادي العربي المماااترك تحتاج  إساااتراتيجيفإن 

 هي األخري إلى اإلستقرار.
دة إلساااااتثمار  ية الموحَّ اإلتفاق وإلى ذلك إن قمة عمان أقرت 

ياة  اإلتفااق رؤوس األموال العربياة في الادول العربياة. وأهمياة هاذم 
أنما تضمن  أسسًا تمك  ل في مجموعما عنار جذب لألموال  
العربيااة بحيااث تعساااااااااااااتثمر في الاادول العربيااة بااداًل م  أن يتم 

ها في الواليات المتحدة والدول األوروبية. فمي تنص إساااااااااتثمار 
ر م  أي تدابير خا اااة أو  المساااتثم   على حماية المال العربي 

ل اية  سااااااااتيالء عامة م  الماااااااااادرة إلى اإل  الجعري إلى ن  ا الم 
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إلى التاأميم. وهي وفرت الحمااياة القضاااااااااااااااسياة لرؤوس األموال  
وحاااااارت أمر المنازعات التي قد تنماااااأ ع  التطعيق بمحكمة  

 العربية وذلك إلى حي  إنماء محكمة العدل العربية.  ستثمار اإل 
ألخاااذ في اإلعت اااار أن ظرو  الاااذي   اااابوا ع  ومع ا

ياة تختلف ع  ظرو  الاذي  اإلتفااقالقماة وباالتاالي لم يوق  عوا 
ية  ااايغ  بماااكل سااايااااعة  اإلتفاقإالَّ أن  حضاااروا ووقَّعوا، 

منما مساااتقعاًل. وهذا  ساااتفادةعلى بعض الذي   ابوا عدم اإل
يتطلاة توقيعمم عليماا. فاالاذي  حضااااااااااااااروا هم في معظممم  

لمال لإلساااااااااااتثمار ونمجمم اإلقتااااااااااااادي ال يماااااااااااك  ل لديمم ا
ردد في أمر الموافقاة، في حي  أن بعض الاذي  عنااااااااااااااار ت  

ي الاذي يتمساااااااااااااااك بحرفياة  إلااااااااااااااتراك اابوا ينمجون النمة اإل
التطعيق وهااذا معنااام رف ض ألي قيود م  نوا المااااااااااااااااادرة  

يااة تعاادو مغريااة إلى الحااد الااذي يجي   اإلتفاااقوالتااأميم. ولا  
ة النظر في المنمة لإلساااااااااااااتفادة م  خير  ل عض هغالء إعاد

 ات العربية.ستثمار اإل
وي قى أن المقررات والتو اااااايات ذات الطابع اإلقتاااااااادي  

ت ما قمة عمان، ساااااااااااتماااااااااااك  ل بعد التطعيق م  جانة إتخذ التي 
إذا حدث  الموافقة مسااااااااااااتقعاًل م  الذي  قاطعوا قمة    -  الجميع 
اااااااااااااااادي.  تحواًل باال  األهمياة على الااااااااااااااعياد اإلقت  -  عماان 

وسااااااااااااايكون التحول لماااااااااااااالحاة المواط  العربي الاذي يطحناه  
 التخلف... والخالفات السياسية. 
 1980 (كانون األول)ديسمبر  6 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 لحد  الرافض ن 
منااذ أن حقق رونااالااد ريغااان الفوز الاعير في إنتخااابااات  

ه إليه م   جانة طرفي   الرساساة األميركية وهنالك سامام توجَّ
 اااافقة  كامة ديفيد  الرسيس أنور السااااادات ومناحيم بيغ .  
وواضااااااااااااااح أن اإلثني  يحااوالن تخويف ريغاان بحياث عنادماا  

منا ه رسميًا كرسيس للواليات المتحدة يوا ل السير  ميتسل
في خطط ساالفه الرسيس جيمي كارتر بطل تلك الااافقة، أو 

 على األقل ال ينسفما.
ه إلى ريغان ع ارة ع  تحذيرات  وهذم الساااااامام التي توجَّ 

ناة وردت في ساااااااااااااايااق تاااااااااااااااريحاات أدلى بماا الرسيس  م طَّ 
السادات، وحمالت تممير تحدعث بي  الحي  واآلخر وتاون 
بعض الااااااحف األميركية مسااااارحًا لما، وهي حمالت يقف  
وراءها اإلساااااااااراسيليون. و اااااااااحيح أن هذم الحمالت ال ت ال 

 أنما مرإلااااااحة ألن حتى اآلن في إطار مرحلة التمااااااكيك إال  

تتاااااااااعد. وفي هذا الاااااااادد تجدر اإلإلاااااااارة إلى التماااااااكيك 
الاااميوني الذي بدأ يت ايد حول ألاسااندر هي  المرإلااح ألن 
يكون وزيرًا للخااارجيااة في عمااد ريغااان، وحول السااااااااااااااناااتور  
تماااااارل  بيرساااااي المرإلاااااح ألن يكون رسيساااااًا للجنة الماااااغون 

ساااع ه أن  الخارجية في مجلس المااايوخ األميركي. والتماااكيك
 - أن تاون العالقات العربية لضاااااااااااارورةاإلثني  أكثر تفممًا 

األميركية أفضااااال مما كان  عليه في سااااانوات والية كارتر،  
فضااااًل ع  أن الساااناتور بيرساااي  متمم  بأنه خالل زيارة قام 

أيام إلى موساااااكو أبل  ال عيم المااااايوعي الساااااوفياتي   قعلبما 
ساااااطينية برساساااااة ياسااااار  ليونيد بريجنيف تأييدم لقيام دولة فل

عرفات، وأن هذم  التممة  كمافت ما برقيات بعث  بما السافارة  
األميركية في موساكو إلى وزارة الخارجية في واإلانط  حول 

 محادثات أجراها بيرسي في موسكو.
هناااااا ليس ساااااااااااااارعاااااة تحرُّك الااااادواسر  نت ااااااموالالفااااا  لإل 

الاااميونية إللقاء ظالل على بعض المااخااايات األميركية  
فممااة ألهميااة العالقااات بي  العرب والواليااات المتحاادة، المت

بتذال التي تمارسااااما هذم الدواسر، وإنما الذي وال أسااااالية اإل
  ال  كامة ديفيد ااااااااااااا يلف  هو أن الجعمة العربية المتادية ل

تقوم بحركة مضااااااااااادة لتلك الحركة التي تقوم بما إسااااااااااراسيل 
 دة.والدواسر الاميونية المغثرة في الواليات المتح

 كيف؟
المفروض أن جميع الاادول العربيااة، بااإسااااااااااااااتثناااء ععمااان 

 كامة ديفيد ، وإن  يةإتفاقوالااااااااااومال، )مغقتًا( هي ضاااااااااد 
. ولقاااد كاااان م  ياااةاإلتفااااقتعاااددت أنواا معاااارضااااااااااااااااة هاااذم 

  يةاإلتفاقالضاروري أن تظمر  االبة التاادي العربي لمذم 
بعد فوز رونالد ريغان وسااااقو  بطل الااااافقة جيمي كارتر.  

 - الذي حدث بداًل م  ذلك هو أن أهل الموقف الواحد  لا 
انقساااموا على أنفسااامم وكما لو أن  - وإن تعددت األساااالية

و خر  إعتدالب يات  كامة ديفيد  تتطلة فريقًا يتاااااااادإتفاق
قمة عمان كان  إنعقاديتااااااادي بتطر . وما حدث عمااااااية 

ر و ير المنطقي في الدليل على ذلك اإل نقساااااااااااام  ير المعرَّ
 هذم الظرو  بالذات.

 كااماة ديفياد  م  النوا الاذي ال يحتااج إلى  إتفااقياةإن 
وتطر ، ألن مجرد عادم اإلعترا  بماا هو الرفض  إعتادال

 والتطر  في وق  واحد. عتدالالاامل لما، وهو اإل
ولو أن الجميع إلاااااااركوا في قمة عمان وأقروا التو ااااااية 

  إتفااقياةى  التي أقرهاا الاذي  إلاااااااااااااااركوا في القماة باالنساااااااااااااا اة إل
، لااااناا   تفاااقيااةاإل كااامااة ديفيااد ، والتي أكاادت رف ض هااذم 

قد يسلاه ريغان   إتجامالحملة التي تعحركما إسراسيل ضد أي  
األميركيااة، أقاال  - ويكون متفممااًا ألهميااة العالقااات العربيااة
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 تأثيرًا مما هي عليه اآلن.
في الاااف العربي   نقساااموقد يكون ريغان وسااط هذا اإل

 كامة ديفيد  ترك أذنيه تاااغيان   تفاقيةالواحد المتااادي إل
 - إلى ما يرافق حملة الدواسر الاااااااميونية، ثم إسااااااتت ع ذلك

بأن أبل  كاًل م  ماااااااااار وإساااااااااراسيل بأنه يريد   - كما يتردد
الحفا  على إطار  كامة ديفيد  عندما سااتعالة إدارته أزمة 

مكل رسمي منا ه. ولو أنه المرق األوسط بعد أن يتسلم ب
ذلك اإلنفراج بفضااال   األردنية -الساااورية لم يعاتة للعالقات 

ب  ععد الع ي     ععدالمساااعى الحميد الذي قام به األمير 
دواسر الناسة الثاني لرسيس الوزراء الساااااعودي، لربما كان  ال

الاااااااميونية المغثرة في الواليات المتحدة سااااااع  في سااااااعيل  
األميركية المرتق ة إلى  افما مساتخدمة هذم   اساتمالة اإلدارة

الدواسر في سااعيما النقطة األكثر ضااعفًا في الموقف العربي 
 كامة ديفيد  على  اااااااااااا العرب المتادي  ل إنقساموهي نقطة 

 أنفسمم.
إن حملة الدواسر الاااااميونية والرسيس أنور السااااادات ل  

   اة خط  كااماةتتوقف م  أجال أن تتعنى إدارة ريغاان المرتق  
ديفياد . والرد على ذلاك هو بم ياد م  وحادة الاااااااااااااااف بي   
الدول العربية الرافضااة لمذا الخط. فقعل التمني على اإلدارة 
األميركيااااة المرتق  ااااة رف ض هااااذا الخط، م  الممم الظمور 
دي  متماسااااكي ، وأن هذا التوحد وذلك التماسااااك  أمامما موحَّ

ي تقودها  يماك  الن ساالحًا في يدها تساتخدمه ضاد الحملة الت
 الدواسر الاميونية.

وتارارًا، إن ضااااااجية حملة أطرا   كامة ديفيد  يتعالى  
ويتطلع إلى أن يكون لاه تاأثيرم عنادماا سااااااااااااااتاااااااااااااااوغ اإلدارة 
األميركية المرتق  ة القرارات المتعلقة بأزمة الماااارق األوسااااط. 
وم  الممم أن يكون الموقف العربي حاضرًا عندما ستاوغ 

قرارات. وهذا الحضور يكون في وحدة  إدارة الرسيس ريغان ال
 ااااااااااف الدول العربية ووحدة هدفما ضااااااااااد  اااااااااافقة  كامة  

قماة  إنعقاادديفياد . وهاذا ماا إفتقادم المواط  العربي عمااااااااااااااياة 
عمان وما يأمل تعويضااااااااه في قمة مكة المكرمة إلاااااااار  أن 
تعارر المملاة العربية السااعودية في جعمات عربية أخري ما 

 األردنية. - ةسوريفعلت ه إزاء الجعمة ال
وحتى اآلن لم تسااااااااااااااجال اإلدارة األميركياة المرتق  اة على 
نفساما رساميًا أنما منحازة إلى  ايغة  كامة ديفيد ، لا  ما 

 عث على القلق وقد ياااااااااا ح القلق في محله إذا لم يحدث ي
د الموقف العربي.  تحدث م ادرات سريعة في إطار توحُّ

األردني وهو  - وبعاااد تعطيااال حقااال األلغاااام السااااااااااااااوري 
بًا بقاء حقول  أ ااااعة الحقول وأكثرها تعقيدًا يااااا ح مسااااتغر 

 أخري قابلة للتفجر.

ه في الادرجاة األولى إلى األمير  ب      ععاد والاالم موجاَّ
ععااد الع ي  الااذي حااال في أيااام دون اإلااااااااااااااتعااال نااار كاااناا  

سااااانوات. فلقد كان ساااااءيه موضاااااع اإلعجاب العرب  ي ساااااتاو 
والتقدير. وفي الموضااااااااااع نفسااااااااااه كان موقف الملك حسااااااااااي  

 والرسيس حافظ األسد اللذي  تجاوبا. 
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 ةة ت ظ ر أ   ر 
الج اسري  التاااااااااااااااريحاات األخيرة التي أدلى بماا الرسيس 

تساااتحق أكثر ب  بيلال إلى  ااحيفة  لوموند  األسااعق أحمد 
م  مالحظااة، ولعاال أهممااا: إن ب  بيلال، الااذي نتااذكر 
فيه حماسااااااته القومية، لم يعد على هذم الحماسااااااة. ففي 
تاااااااااريحاته األخيرة إلى الاااااااااحيفة يتحدث ع  القومية 

وهو   اختراعًا  ربياً  يي . فمو يعتعرها نفااااااااااااالبلمجة اإل
يراهاا أمرًا  ري اًا ع  قيمناا ومعتقاداتناا. وهو يري العاديال 
في اإلسااالم  الذي يعطي فر ااًا أفضاال م  أجل تحرير 

 حقيقي .
 ب  بيلال نااإلااااااااااااااائاة  وقاد تاون هاذم المماااااااااااااااااعر لادي

مريديه  وع  انفعاالت نفسااااااااية وثأرية، ألن أ اااااااادقاءم أ
رب القوميي  أخفقوا في السااااااااااااعي لإلفراج م  الحكام الع

عنااه. كااذلااك قااد تاون ناااإلااااااااااااااائااة ع  ظرو  سااااااااااااااانوات 
الطويلة. وهذا أمر بديمي ألن اإلنساان عندما  حتجازاإل

يءيش ظروفًا  اااااااااااااحية دقيقة أو ظروفًا إلاااااااااااااخااااااااااااااية، 
ب  بيلال، فاااإناااه يتجاااه  لكاااإحتجااااز الحرياااة، كماااا حااادث 

ب   بالتدرج نحو التدي . وإذا كان هذا المااخص م  نوا
ر لتوجمه المساتج   د. بيلال فإنه يجد نفساه ي حث ع  معر  

ر ساااااااااااااااوي التقليل م  أهمية الفارة  وليس هنالك م  معر  
القومياااة، وإن كاااان ب  بيلال في تااااااااااااااااريحااااتاااه األخيرة 
يتناااااااااااال منما ويعتعرها  اختراعًا  ربيًا  ري ًا ع  قيمنا 

 ومعتقداتنا .
بع  الة  الحوإلى ذلك إنه لم  المح ن جدًا أن تاال 

بيلال إلى حد تااااااااااااااويرم فارة القومية على أنما سااااااااااااالعة 
منماا عناد الحااجاة ثم رميماا عنادما ال  ساااااااااااااااتفاادةيمك  اإل

تعود ثمة حاجة لما. وم  خالل كالمه في تااااااااااريحاته 
األخيرة نلمس ذلاك  كنا  م  دعااة القومياة عنادماا كاان 
األمر يتعلق بتحرير بلادي، وتخليا  ع  هاذم الفارة في 

 ي أ  ح  بالدي مستقلة .الوق  الذ
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وي قى أن هاذا الاالم م  جااناة ب  بيلال حول فارة 
القومياة قاد تعتمة لاه وسااااااااااااااااسال اإلعالم الغربياة وتعفرد له 
المسااااااااااااااحات. ولانه يقلل م  بقايا هالة له حافظ عليما 
كثيرون بينماااا كاااان يءيش ظروفاااًا  اااااااااااااااء اااة، وفي ظ  

 وهو أقوي  حتجااازهغالء أنااه سااااااااااااااايخرج ذات يوم م  اإل
 إيمانًا بعروبته وبقوميته العربية.

ي قى أيضاااااااااااااااًا إنناا في حيرة م  أمر ماا تضااااااااااااااامنتاه 
 تاريحات ب  بيلال. هل هي تنظير.. أم دردإلة؟
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مة  ة المكر   لثيقة مك 
عندما يجد المساااااااااالم نفسااااااااااه في المسااااااااااجد الحرام في مكة 
المكرمة يمعر بحالة ضعف تجام ربه ويجد نفسه م  دون أن  
يتعمد ذلك يتلو تمتمة وأحيانًا باوت عال بعض ما يمك  أن  

 تسعفه به الذاكرة م   يات القر ن الاريم. 
ويحدث أيضاًا أن يماعر المسالم باافاء ذه  ال مثيل له 
وباالحااجاة إلى العنااياة اإللمياة تخفف عناه بعض أثقاال الادنياا 

 رة.وهي كثي
ويماااعر أيضاااًا أنه في جو م  األمان وأن ربه هو الذي 

 يحميه ويقيه مكارم الدنيا وهي أيضًا كثيرة.
وم  دون أن يتعمد فإنه يعو  لخالقه تعالى بذنة إقترفه  

 ق  لح  أأو إسااااااااااااءة ت ساااااااااااعَّة بما ألحد أو بتقاعس ع  واجة 
 الضرر بمأن م  المغون.

يحمل الاثير م  أثقال وإذا كان المسااااالم م  النوا الذي 
الدنيا على كت يه فإن إلريط الحوار بينه وبي  خالقه يطول.  
وإذا كان  اإلسااءات التي إرتاعما في حق  خري  كثيرة فإن 

 طلة الافح م    س حانه وتعالى يكون كثيرًا جدًا.
وفي ساااااااحة المسااااااجد الحرام يمااااااعر المساااااالم بأن الحياة  

ة في إيذاء أحد وبأن قااااااايرة ويمااااااعر بأنه يجة أال  يتسااااااع  
يفعل الخير لخخري  إذا كان قادرًا على ذلك ويااااااااااد عنمم  

 .إستطااالمر ما 
وتنتاب المسااااااااالم وهو في هذا المكان المقدس ممااااااااااعر 
باال هاد وباالتاااااااااااااااو  بحياث ال تعود األمور ممماة حتى إذا 
كاانا  ممماة. وينتااباه أيضااااااااااااااًا إلااااااااااااااعور باأناه لم يعط ماا فياه  

 .الافاية وأنه أخطأ كثيراً 
ويمااااااعر المساااااالم وهو في المسااااااجد الحرام أنه ممما بل  

 إلأن القوي فإن   هو األقوي.

ويتمنى المسااالم وهو في المساااجد الحرام لو أنه جاء إلى 
 هذا المكان المقدس معافى م  كل ما ال يرضي  .

وبعد أن يغادر المساااااااالم المسااااااااجد الحرام يمااااااااعر أنه قد  
يعااااف في وجدانه م   د وأنه إنساااان  خر وأن ما كانجدَّ ت  

أمور وما كان يرهق ضااااااااميرم م  عذاب وما كان يضااااااااغط  
 وأنه أ  ح معافى تمامًا. إنتم على روحه م  أثقال، قد 

 وهذم المماعر ت قى أيامًا هي أكثر أيام المسلم سعادة. 
ولو سااااأل نا أي مساااالم يساااارَّ   له السااااعيل ف ار المسااااجد 

لقاال ماا أقولاه بال الحرام حااجاًا أو لتاأدياة منااساااااااااااااااك العمرة 
 ولربما أفاض في الحديث حول سعادة تلك األيام.

ومناساا ة هذا الاالم أن هنالك قمة إسااالمية سااتنعقد في  
في مكاة  1981األسااااااااااااااعوا الثاالاث م  كاانون الثااني )ينااير( 

 ية ستاون في الحرم المريف.فتتاحالمكرمة وأن الجلسة اإل
وأهمية هذا المغتمر اإلسااااااااااالمي ليساااااااااا  في زمانه فقط  
وإنماا في مكااناه. فعنادماا يلتقي قاادة العاالم اإلسااااااااااااااالمي في 

ات عااااارية إلاااايء  إجتماعفندق أو في قااااار أو في قاعة  
 وعندما يلتقون في الحرم المريف إليء  خر.

إن اللقاء في هذا المكان م  إلاااااااأنه أن يعساااااااقط العداوة. 
الم اإلساااااالمي ساااااعق لمم أن حجوا ونعتقد أن معظم قادة الع
نتابتمم المماااااااااعر التي سااااااااعق أن إأو أدوا مناسااااااااك العمرة و 

 أإلرنا إليما.
واللقاء في هذا المكان م  إلاأنه أن يجعل الاافاء يحل محل  

ليه قادة العالم اإلسااااااالمي هو المااااااعور  إ الغضااااااة. والذي يحتاج  
  ، بلحظات  ااافاء. وهم إذا إلاااعروا بما أمكنمم النظر إلى القضاااايا 

باالاثير م  التعقال وبعيادًا ع     ، ممماا تماااااااااااااابكا  وعظعم إلاااااااااااااأنماا 
ضاااااااااغو  الماااااااااعور بالذات التي تجعل الاعرياء أحيانًا تتقدم على  

 الحقيقة الوطنية. 
وممماا كاابر هاذا القااساد المسااااااااااااالم أو ذاك فاإناه وهو في الحرم  
المااااااااريف ال يسااااااااتطيع أن يترك الحقد يأخذ مجرام إلى النماية وال  

 دون أجواء التسامح التي تغمر وجدانه وقل ه. يستطيع أن يحول  
في المسااجد الحرام ساايلتقي قادة األمة اإلسااالمية، وقليلون هم  
  اً الذي  ال تجمعمم المماااااكل والعداوات، بل إن بي  بعضاااامم دماء 

كثيرة ساال  وأحقادًا كثيرة تراكم  وضاغاس  ال حاار لما تولدت.  
ة لااااناا  القاااعااة  ات عااادياا إجتماااعاا لتقوا في قاااعااة  إ ولو أن هغالء  

كالم م  نوا ال    -  والءياذ با    -  تحول  إلى ساااااااااااااحة يقال فيما 
يساااتساااي  المرء ساااماعه أو قراءته. لا  ره ة المكان ساااتجعل م   
الاعة على أحد أن يفعل ذلك. وفي هذا خير وبركة ألن معنى  
ذلاك أن المتخاا ااااااااااااامي  والاذي  بااتا  خالفااتمم ال تعحال إال  باالثاأر  

  يفعلون إال  ما يفرضه عليمم المكان. سيجدون أنفسمم ال 
ة هذا العدد الاعير م  حكام  إسااااااااااااتطاع وقد يقال ما الذي في  
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األمة اإلساااالمية عمله. لقد تأخروا و ثروا االنغماس في الممااااكل  
 وتركوا اآلخري  ال ينظرون إليمم بجدية؟ 

ة هذا اللقاء التاريخي  إسااااااااااتطاع والجواب ع  ذلك هو أن في  
 الاثير جدًا. أن يفعل الاثير و 

يساااتطيع أن ينمي الخالفات. ويساااتطيع أن يضاااع  وثيقة قمة  
عوها بأن ال إحتراب بي  أهل الاااااااااااف  مكة المكرمة  يعقساااااااااام موق   

الواحاد وال خالفاات بي  أهال الااااااااااااااف الواحاد وال ثاارات بي  أهال  
الااااااااااااااف الواحااد. وثيقااة يلت م م  يوق  عمااا بااإحترام م ااادئ القمااة  

ك تدخالت وإنما تعاون عال إلاااااأن هذا  اإلساااااالمية فال تاون هنال 
التعاون أم جاء متواضعًا. وثيقة تجعل التضام  اإلسالمي حقيقة  

 ال جدال فيما. 
 هل هذا ممك  أم  ير ممك ؟ 

ل  م  العادهياات القول إن األمر أكثر م  ممك  إلااااااااااااار  جعا  
ضاااااااااغو  الذات ال تطغى على الماااااااااعور بواجة مراعاة واج ات  

 ر والجيرة. الوط  والمواط . وحقوق الجا 
وإلى ذلك إن هذم القمة اإلساااااالمية تنعقد في زم  تحدث فيه  
اساااااااااتمانات ال حاااااااااار لما بالحق اإلساااااااااالمي. وتنعقد في زم   

في النفوس. وسااااعة هذا اليأس هو    نتمااااار يوا اااال فيه اليأس اإل 
الماااااااعور بأن القادة المسااااااالمي  قادرون لانمم ال يترجمون قدراتمم  

 إلى أفعال. 
وي قى أن هذم القمة بالنتاسة التي ساااااتسااااافر عنما هي الحسااااام  
في مسااااااألة ما إذا كان المساااااالمون  خير أمة أعخرج  للناس  وأن  

القول    المرء ليسااااااااااااتغفر   وهو يتحدث بمذم الااااااااااااايغة ع  هذا 
 الاريم. 

ي قى أيضاااااًا إن الحد األدنى المطلوب م  الذي  سااااايضاااااممم  
هااذا اللقاااء التاااريخي في مكااة المكرمااة وهو األول م  نوعااه في  
التاااريا اإلساااااااااااااالمي منااذ عمااد الخلفاااء الراإلاااااااااااااادي  هو الخروج  

 وثيقة قمة مكة المكرمة  التي   اااااااا متاافحي  متضامني  ملت مي  ب 
ن بقاء التناقض وأحيانًا اإلحتراب  نتمنى أن تاااااااااغ بما يحول دو 

 اإلسالمية. السمة الممي ة للعالقات بي  الدول  
أما الحد األقااى الذي يتمنام كل مواط  مسالم فمو أن تتخذ  
قمة مكة المكرمة تو اااااية بأن تنعقد القمة اإلساااااالمية المقعلة في  

وا هذم التو اااية فإنمم  إتخذ المساااجد األقااااى في القدس. وهم إذا  
عما موضع التنفيذ. بقدراتمم    يستطيعون وض 

لقد بدأنا الاالم بالحديث حول الممااااااعر التي تفرضاااااما ره ة  
المكان الذي ساااااتنعقد فيه القمة اإلساااااالمية وهي ممااااااعر حقيقية  

 وتفرض نفسما. 
 وثيقة قمة مكة المكرمة  وقعل ذلك عدم   ااااا ب   اإللت ام ولا  عدم  

ك األ   إساااااتاااااادار  منمة التقليدي.  ور تنمة ال م هذم الوثيقة معنام تر 
بذلك أن فترة المماااااعر التي تنمااااأ في النفس لدي المساااالم  ونعني  

وهو في زيارة الحرم الماااااااااريف تءيش بضاااااااااعة أيام، وبعدها تعود  
ن ممااا ل الدنيا إ وبالنساا ة إلى الحكام   ممااا ل الدنيا وهمومما. 

 وهمومما ع ارة ع  خالفات وتالسنات وحاالت إحتراب. 
 1980ديسمبر )كانون األول(  27 - "المستقبل". باريسمجلة 
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ا   ربيع الحل الدللي  لحرة الخم  ي ل دَّ
اإليرانية إلمرها الرابع يفتح    - العراقيةمع دخول الحرب 

العراق جعماة جاديادة في خط المواجماة مع إيران هي الجعماة 
الماامالية، وهكذا يااا ح إلااريط الحرب ممتدًا م  ال حر إلى 

 الجعل.
ومع دخول الحرب إلاااااااااامرها الرابع أيضااااااااااًا يعل  الرسيس  

ام حساي  في جلساة مطولة لمجلس الوزراء العراقي يوم   ادَّ
أن مواقع القطاااعااات  1980األول )ديساااااااااااااامعر(  كااانون  24

العراقياااة في دي فول واألحواز وع اااادان وكيالن هي حااادود 
العراق العسااااكرية مع إيران  وأن هذا الوضااااع باااااورة عامة 
هو الخارطة العساااااااااكرية الااااااااااحيحة للعراق في الدفاا ع  

 24أرضااااااااااااااه في حاالاة حرب قااسماة بيناه وبي  إيران . وبعاد 
إنفجر الوضااااااع م  ال حر إلى الجعل ساااااااعة م  هذا القول  

وفي كل المناطق. وكان حدث عمااية القول تطور عسااكري  
ممم تمثا ل بغاارة ليلياة إلاااااااااااااانتماا القوات العراقياة على ع اادان  

 وهي األولى م  نوعما منذ أن بدأت الحرب.
ر مااا أن هااذم الخطوة تعكس انط اااعااًا بااأن الحرب  وبقااد 

ر نفسااااااااااه يمك   اإلفتراض بأنما  سااااااااااتطول أكثر وأكثر، بالقد 
واحدة م  خطوات تندمة في سااااياق األساااالوب الذي إعتمدم  
الرسيس العراقي مناااذ أن بااادأت الحرب وهو خوض الحرب 

الممك  مع اإليحاء المسااتمر لإليرانيي  بالقدرة   قتداربكل اإل
بكم ممكنًا   بمم، أو بما معنام إنه  ما دام أمر ضاااار  على ضاااار 

 حيثما كنتم فتعالوا نتفاوض .
وبعاااد األخاااذ في اإلعت اااار أن فت ح الجعماااة المااااااااااااااماااالياااة 
يساااااتمد  إساااااقا  رهان اإليرانيي  على مساااااألة والء األكراد 

امللنظام الذي يقودم الرسيس  ، إال  أنه في الوق  نفساااااه   ااااادَّ
يعدو بمثابة بديل للخطوة الحاساااااااااامة في ما يخص ع ادان،  

لى فضااًل ع  أن فت ح الجعمة المامالية سايجعل تركيا أقرب إ
هموم ومخاطر الحرب م  ذي قعل. وقد يجوز التسااااااااااااااؤل: 

امبدل أن يفتح الرسيس  دم    ااادَّ الجعمة المااامالية، لماذا ال يق 
على الخطوة الحاسامة في ما يخص ع ادان، خااو اًا أن 
إساقا  ع ادان سايماك  ل ضاربة بالغة القسااوة للسالطة الثورية  

 في إيران؟
ركة ع ادان  هل هو توفير الم يد م  الضاااااااااحايا ألن مع

ليسا  معركة بسايطة، أم هل هو التخو  م  خطوة إيرانية  
ية ردًا على إساااقا  ع ادان تتمثل بتدمير ساااد  الدرز  إنتحار 

وإ راق القوات العراقيااة المرابطااة في مناااطق جنوب إيران، 
ل مًا بأن مثل هذم الخطوة ساااااتعني إ راق أراضاااااي المنطقة   ع 

 كلما وإ راق ما بقي م  سكان فيما؟
الواقع أن مسألة ع ادان تمكل في بعض جوانعما مأزقًا.  

نا ال ية فإنه على ر م أن الدخول نتحار عملية اإلوإذا اساااااااات عد 
العسااااكري العراقي إلى ع ادان ي قى، على ر م ما ساااايسااااقط  
فيه م  ضاااااحايا، أكثر سااااامولة م  الخروج الساااااياساااااي م  

امالمدينة.. فإن الرسيس  حساي  إتجه إلامااًل وفتح جعمة    ادَّ
التركي يغكاد م  خاللماا  - اإليراني - عناد المثلاث العراقي

كراد ليس مماااااااااكوكًا فيه م  جمة وال يقفل ال اب أن والء األ
أماااام محااااوالت إيجااااد الحااال العاااادل والمتوازن بي  العراق 
وإيران م  جمة ثانية. ففت ح الجعمة الماامالية يمااك  ل عنااار  
ضاااغط بينما إساااقا  ع ادان معنام إ الق  ااافحة التفاوض 
وقط ع الطريق على محاوالت قد يعاتة لما أن تنتعش بعض  

اإليرانية. وقد  -   أجل إيجاد حل للحرب العراقيةالماايء م
إال  وتنضاااااااااة هذم المحاوالت إلى درجة  1981ال يحل ربيع 

 يا ح م  الممك  األخذ بإحداها.
 ؟ وما هي هذم المحاوالت؟1981لماذا في ربيع 

عه العسااااكري الحالي وعدم  إسااااتمرارإن   العراق في وضاااا 
ل جذري معنام  قدرة اإليرانيي  على تعديل هذا الوضاااع بماااك

 أن إيران ل  تتحمل أكثر م  ثالثة أإلمر.
ستماتة وفي الممري  الماضيي  حاول  إيران إلى حد اإل

إبعااااد القوات العراقياااة ع  المواقع المتواجااادة فيماااا، إال  أن 
ذلك بدا  ير متيسااااااااااار. وراه  اإليرانيون على أن الماااااااااااتاء 

اقية،  بأمطارم ووحوله وثلوجه ل  يكون لماااالحة القوات العر 
لا  يتعي  حتى اآلن أن اإليرانيي  ليسااااااااااااااوا أفضاااااااااااااااال م  

 العراقيي  في حرب المتاء.
وبعاادمااا أمك  العراق حمااايااة الماادن م  خالل إلاااااااااااااا كااة  
الدفاا الجوي المممة التي زرعما في بداية الماااااااااااامر الثالث 

 للحرب أ  ح همه تع ي  خطو  الجعمة.
. 1981ونااأتي إلى المحاااوالت الممك  توافرهااا مع ربيع 

وقعل الحديث حول هذم المحاوالت م  الممم اإلإلاااااااااااارة إلى 
امأمري  رد عليمما الرسيس  في جلسااااااة مجلس الوزراء   اااااادَّ

 الممار إليما.
فه ع  طعيعة الوساااااااااااااطات التي  األمر األول هو كماااااااااااا 

إلى ما روام فإن بعض األطرا  إساتنادًا بوحث في إلاأنما. و 
وس وسايف ساعد  ب ي  الق حتفا  قترحوا عليه التراجع مع اإلإ

إلى ما روام،  إساااااااتنادًا والتفاوض على إلاااااااط العرب. كذلك،  
  عليه ممااروا حل يقوم على أساااس إقترحفإن دولة كعري 

ال  االاة وال مغلوب، وأناه رفض هاذا المنطق ألناه يري أن 
العراق منتااااااااااااااار وأن إيران مم وماة، وأناه خاارج إطاار هاذا 

  أن نغلط المفموم ل  يكون هنااالااك حاال.  ... وإننااا ال يمك
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مثال هاذم الغلطاة. فاالحادود العسااااااااااااااكرياة لناا في حاالاة الحرب 
هي هااذم الحاادود، وإن أيااة حااالااة  ير هااذم مع بقاااء حااالااة  
الحرب تعلحق بااااااالعراق أذي بليغااااااًا حيااااااث أنااااااه ال وجود 

 لضمانات .
م  هو القااااادر على أن يوجااااد  الحااااالااااة في مثاااال هااااذم 

يس الضاااااامانات؟ إنما المغسااااااسااااااات أو المنظمات الدولية ول
هنااالااك أحااد  يرهااا على مااا يعاادو بااات القااادر على إيجاااد 

ام اااااااايغة للحل. وعلى ر م أن الرسيس  لم يوجه نداء   اااااااادَّ
إلى هذم المغساااساااات لاي تعمل، إال  أنه ضااامنًا ال يعارض  
مسعاها. وقد يجوز اإلفتراض أنه إلجع كل هذم المغسسات 
على أن تنمااااط. وت مثَّل تمااااجيعه بإسااااتق اله كل موفدي هذم  

ع موفدي المغتمر لمغساااااااساااااااات الذي  أتوا إلى بغداد. إلاااااااجَّ ا
ع موفدي ع موفدي األمم المتحدة. وإلاااااجَّ اإلساااااالمي. وإلاااااجَّ 
 كتلة عدم اإلنحياز.

في ضااوء ذلك ما هي المغسااسااة األكثر قدرة على إيجاد  
 الحل؟

إن المغتمر اإلساااااااااااااالمي ال يعادو قاادرًا ماا فياه الافااياة ألناه 
للحرب يعفترض أن يحظى بتااأييااد  لاي ينج  مممااة إيجاااد حاال 

طرفي  الحرب. وباالنسااااااااااااا اة إلى العراق ال أثر لوجود مماانعاة،  
على ر م أن بعض القنااعاات العراقياة ال تنساااااااااااااجم مع طعيعاة  
تاوي  المغتمر. لا  إيران ترفض ولماااااااا مواقف م  جميع 
الدول المنضاااااااااااامة إلى المغتمر اإلسااااااااااااالمي. فمي تراها   ير 

إذا أقرت بكيانية المغتمر اإلساااااااالمي ثورية  وتري أيضاااااااًا أنما 
فإن ذلك ساااااينعكس على رؤيتما للثورية اإلساااااالمية. وإلى ذلك  
فإن إيران ال يمك  أن تعطي المغتمر اإلسااااااااااااالمي هذم الورقة 

ساااااااااااااتجيَّر إلى المملاااااة العربيااااة   -  أي ورقااااة الحاااال  -  ألنمااااا 
دة  الساااااااااااااعوديااة، بينمااا العراق بحكم طعيعااة العالقااة المساااااااااااااتجاا  

ينه وبي  المملاة العربية الساااااااعودية ال يعارض ذلك  والمتمي ة ب 
 على اإلطالق. 

وكتلاة عادم اإلنحيااز تعادو أيضااااااااااااااًا  ير قاادرة ألن رغ اة  
ض  العراق القوية في أن تضاااااااااااع هذم الاتلة الحل يقابلما رف  

إيراني قوي لماذم الاتلاة. وهاذا يعود إلى أن إيران ل  تعطي 
ام ااااا الرسيس   1982الورقة لاتلة سااااايترأساااااما عام  حساااااي ،   دَّ

وسااتعقد قمتما المقعلة في العام نفسااه في بغداد. فضاااًل ع  
أنمااا تري في أيااديولوجيااة الرسيس الحااالي للاتلااة )أي فياادياال 
 كاسترو( ما م  إلأنه أن يتعارض مع توجماتما اإلسالمية.

امولا  الرسيس  يعذل جمدًا كعيرًا م  أجل أن يتا     ااااادَّ
ل انطالقااًا م  قناااعاااتااه لاتلااة عاادم اإلنحياااز أمر إيجاااد الحاا 

باأن هاذم الاتلاة تحتااج إلى ماا م  إلااااااااااااااأناه أن يع ز دورهاا. 
وفي هذا اإلطار هنالك سااااعي لعقد قمة ماااااغرة لاتلة عدم 

اإلنحياز. وهنالك خطوات متقدمة تحقق  في هذا السااااااعيل. 
وفي ال يارة األخيرة التي قام بما عضاااااااو مجلس قيادة الثورة  

ا قعال أسااااااااااااااعوعي  تماااااااااااااااور  العراقي طاارق ع ي  إلى هاافاانا 
المسااااااغول العراقي مع الرسيس كاسااااااترو في أمر هذم القمة، 
وتم  التفاهم على موا ااااالة التمااااااور، وعلى أن يقوم الرسيس  

د تلك القمة.  كاسترو م  جان ه بتحرك يستمد  عق 
وت قى المغساساة الثالثة واألخيرة القادرة على إيجاد الحل 

ناد األمر لما، وال وهي مغساااااساااااة تميل إيران إلى تحعيذ إسااااا 
يعاارض ذلاك العراق على ر م األرجحياة التي يعطيماا لاتلاة 
عدم اإلنحياز. والمغساااااااااااساااااااااااة الثالثة التي نعنيما هي األمم 
ت ة لمذم المغساساة أن تاون هي الجمة التي  المتحدة. وإذا كع
سااااتضااااع الحل للحرب الداسرة بي  العراق وإيران فمعنى ذلك 

في بقعاة لم تتواجاد فيماا م  أن القوات الادولياة سااااااااااااااتتواجاد 
وأن هذم القوات سااااات قى في المواقع التي توضاااااع فيما  ،قعل

للحيلولااة دون ت ااادل إطالق النااار، على أن يتم في الوقاا  
نفساااااه التفاوض على  ااااايغة الحل التي يقعل بما الطرفان. 
وقاد تاأخاذ مرحلاة التفااوض وقتاًا يتجااوز بكثير الوقا  الاذي 

في النماية تعحقق الحل الذي يأخذ  ه الحرب، لانما ساااااااتغرقت  إ
في اإلعت ار الاااااااااااايغة المثلى للتعايش م  دون أن يتوقف  

 عند ظرو  اإلنتاار والم يمة.
والااذي يجي  اإلفتراض بااأن الحاال ساااااااااااااايااأتي ع  طريق  

لتقااء التي لمسااااااااااااااماا الم عوث األمم المتحادة هو أن نقاا  اإل
ماا الادولي عنادماا زار كاًل م  طمران وبغاداد تفوق إلى حاد 

لتقاء التي لمسااااما م عوثو المغتمر اإلسااااالمي وكتلة نقا  اإل
 عدم اإلنحياز.

لى خطوات تسااا قه،  إولا  مساااعى األمم المتحدة يحتاج 
ويحتاج إلى دعم المغتمر اإلساااااااااااااالمي وإلى دعم كتلة عدم 
اإلنحيااااز. وم  هناااا يمك  تعليق أهمياااة كعيرة على القماااة 

كانون  26يوم  اإلسااااااااااالمية التي سااااااااااتنعقد في مكة المكرمة
 .1981يناير /الثاني

 وحيثيات تعليق األهمية تام  في اآلتي:
أواًل: إن الطرفي  العراقي واإليراني سااااايمااااااركان في هذم  

في إيران لاي يترأس وفاد إيران رسيس   إتجاامالقماة. وهناالاك 
وزراسماا محماد علي رجااسي. ولعلاه م  األفضاااااااااااااال أن ياأتي  

بني  اااادر ألن رجاسي  رجاسي بداًل م  الرسيس أبو الحساااا   
هو األقوي، وألنااااااه رجاااااال اإلمااااااام الخميني أكثر م  بني  
 اادر، وألن أي حديث مع مسااغول إيراني ال يدور في فلك 

 اإلمام الخميني ل  يغدي إلى نتيجة.
ثانيًا: إن معظم الدول اإلسااااااااالمية أعضاااااااااء في كتلة عدم 

الحرب أن   اإلنحياز، وم  إلااااااااااأن التماااااااااااور بينما وبي  طرفي  



192 

 بفعالية في تمميد أرضية الحل المرتقة.  يساهم 
ثاااالثاااًا: إن األمي  العاااام لألمم المتحااادة الااادكتور كورت  
فالدهايم ساااااااايمااااااااارك في القمة اإلسااااااااالمية بااااااااافة مراقة.  

ل فر اة للقيام بدور مدعوم إساالميًا  وحضاور فالدهايم يماك   
ساااااااااااااايوياااااًا إليجااااااد حااااال متوازن للحرب أوعربياااااًا وأفريقياااااًا و 

اإليرانياة. وم  الطعيعي اإلفتراض باأن فاالادهاايم   - العراقياة
ساااايأتي إلى القمة اإلسااااالمية ومعه تاااااورات يناقمااااما وراء  
كواليس القمة، وليس لساماا وجمات نظر. فمو قد سامع ما 
ع  فياه الافااياة ونقال لاه م عوثوم ماا يسااااااااااااااااعادم على وضاااااااااااااا 
تاااااااااورات لخطوات يري أن ت اإلاااااااار بما المغسااااااااسااااااااة التي 

تسااااااااااا إك يري أن ال ماااااااااالحة م  يترأساااااااااما. وهو إلى ذل
إليه  إنتم الذي   يالحرب رقعة وزمنًا، وأن الوضاااااااااااااع الحال

الحرب مثاالي كقااعادة للتفااوض. بال قاد يجوز القول إن في 
جء اة األمي  العاام لألمم المتحادة وعودًا م  طرفي  الحرب 

 تمك  ل في بعض جوانعما ما م  إلأنه أن يقود إلى الحل.
قمة اإلسااااااالمية سااااااتنعقد بعد أن وإلى ذلك أيضااااااًا، إن ال

يكون بادأ عماد جادياد في الوالياات المتحادة هو عماد روناالاد  
ل حتى اآلن أناه را اة في أن ت قى  ريغاان الاذي لم يسااااااااااااااجا   

 حرب الخلية على تااعد مستمر.
ونعود إلى ماااااا بااااادأناااااام لنقول تارارًا إن إعالن الرسيس  

ام القطعات حسي  فت ح الجعمة الممالية وقوله إن مواقع     دَّ
العراقياة في دي فول واألحواز وع اادان وكيالن  هي حادودناا  
العسااااااااكرية مع إيران في حالة الحرب  ال يعنيان أن الرسيس  
العراقي طوي ورقااااة الحاااال في كتاااااب الحرب. إن إعالنااااه  
وقولاه الممااااااااااااااار إليمماا يعنياان أن الرجال رفع قلياًل نساااااااااااااا اة 

. وهو الضاااااااغط على إيران م  أجل أن تتجه نحو التفاوض
لو كاان يرياد أن يطوي  اااااااااااااافحاة الاتااب لااان ع ز جعماة  
ع اااادان وأسااااااااااااااقطماااا، على ر م ماااا ساااااااااااااايتطلاااة ذلاااك م  

 - تضااااااااااااااحياااات، بااادل أن يفتح جعماااة في المثلاااث العراقي
 التركي. - اإليراني

ولا  الرجال لم يفعال ذلاك ألن إسااااااااااااااقاا  ع اادان يعني  
 إسقا  الحل. وهو ليس ضد الحل.
ولم يتحقق الحال،  1981وي قى أناه إذا إنقضااااااااااااااى ربيع 

والحاال في إطااار األمم المتحاادة، فمعنى ذلااك أن  ااااااااااااااورة  
مف عة ساااتمااامدها المنطقة وتحالفات جديدة ساااتحدث وتقلة 

 بعض المفاهيم.
واألرجح أن ذلك الربيع ل  ينقضااااااااااااي م  دون حل ألن 
الظرو  الموضاوعية تغكد أن إيران ال تساتطيع أن توا ال 

ي أنما خسااااااااااارت الحرب رف ض حقيقة سااااااااااالَّم بما الجميع وه
بعادماا لم تتمك  م  إبعااد القوات العراقياة ع  أراضاااااااااااااايماا، 

سااااتعاضاااا  ع  ذلك باإلعالن ع  أنما ل  تعوق ف إطالق  إو 
القوات العراقياة، ثم جااءهاا الرد على  إنسااااااااااااااحاابالناار قعال 

 ذلك بأن جعمة جديدة فعتح  وتو اًل جديدًا حدث.
اقتناعما إتاحة  لعل وعسااااااااااااااى تقتنع إيران. فم  إلااااااااااااااأن 

المجااال أمااام حاال ع  طريق األمم المتحاادة يعطي كاال ذي 
 حق حقه.
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 ؟ " كاما   ف د "  فقة    هل يزيل ريغان رثار 
بعد أيام سااايتسااالم رونالد ريغان مناااا ه كرسيس للواليات 

 المناس ة يمك  قول اآلتي:المتحدة األميركية. وحول هذم 
إن العرب يعل  قون على إدارة روناالاد ريغاان أهمياة  - ألالً 

قااوي على أسااس أنمم أمام رسيس أميركي واثق م  نفساه  
و ير مرتم   للقوي الاااااااااااميونية في بالدم فضاااااااااااًل ع  أنه 
إلااااجاا وال يميل إلى اعتماد سااااياسااااة التردد. وم  المفتر ض  

ل فه أنه واا تمامًا للنتاسة ال سااايئة التي نماااأت ع  أسااالوب سااا 
الرسيس جيمي كاارتر في المعاالجاة التي إعتمادهاا لحال أزماة 
الماارق األوسااط. بل م  الجاس  القول إن الحذر العربي م  
السااااااااياسااااااااة األميركية بل  أإلاااااااادم بعد الااااااااافقة التي عقدها 
الرسيس كاااارتر مع الرسيس أنور الساااااااااااااااااادات ورسيس وزراء  

 . كامة ديفيد  ني بما  فقةإسراسيل مناحيم بيغ ، ونع
قون أهمياة قاااااااااااااااوي على القول باأن العرب يعل    - ثةانيةاً 

إدارة ريغان متااااااااااااال بر عتمم في أن ت يل هذم اإلدارة  ثار 
ع الحل العادل را في وضااااااااااااا  مااااااااااااا  وت    كامة ديفيد   ااااااااااااافقة

 اإلسراسيلي. - والمقعول للاراا العربي
ريغاااان تااادرك  م  العااادهي اإلفتراض باااأن إدارة  - ثةةالثةةاً 

تماااام اإلدراك أن هنااااك مقااااطعاااة عربياااة للوالياااات المتحااادة 
إلااااااااااااااملا  حتى تلاك األطرا  التي تربطماا بماا  ااااااااااااااداقاات 
وعالقات قديمة. وتدرك أيضااااااااااااااًا أن هذم األطرا  ال يمك  

،   كااماة ديفياد  أن تتراجع ع  الخط الاذي يرفض  اااااااااااااافقاة
وإنما على ر م كل الضاااااااااااغو  التي مارسااااااااااات ما إدارة كارتر  

مغامرات التي دبرت مااااا تلااااك اإلدارة تري أن الحااااد األدنى وال
الذي يمك  أن تقعل به لعودة رو  التمااااااااااااااور إلى العالقات 

وإزالة   كامة ديفيد  مع الواليات المتحدة هو إساااقا   ااافقة
  ثارها.

بًا كل اإل - رابعاً  أن يتساااااااااالل   سااااااااااتغرابلقد بدا مسااااااااااتغر 
نجر الدكتور هنري  ربية قعل أيام فجأة إلى المنطقة الع كيساااااااا 
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 م  تساااااااااالُّم رونالد ريغان منااااااااااا ه رسااااااااااميًا. وعلى ر م أن
نجر أوحى بأنه م عوث اإلدارة األميركياة المقعلاة إلى  كيساااااااااااااا 

بعض دول المنطقااة إالَّ أن هااذم الاادول نظرت بااالاثير م  
المااااكوك إلى األمر وتعامل  معه على هذا األساااااس. وهي 

نجر نلماا هاذا تخادم تلاك اإلدارة. ولو أفي تعاامع  هو  كيساااااااااااااا 
باالفعال م عوث تلاك اإلدارة لااان رد الفعال م  جااناة الادول 

نجر  العربية التي أعل   أنه سااااي ورها أكثر تمااااددًا، ألن كيساااا 
ذلك كان ساايعدو بمثابة اسااتف از م  جانة اإلدارة األميركية  

 المقعلة لمذم الدول.
نا بأن إدارة ريغان ليسااا  ملمة تمامًا    - خامسةةاً  إذا سااالَّم 

بحقاسق الموقف العربي وأنه م  الطعيعي أن تساتقااي هذم  
 الحقاسق قعل أن تتسااااااااالم الحكم رساااااااااميًا فإن إختيار الدكتور

نجر لماذم الممماة ليس ذلاك اإلختياار السااااااااااااااليم لعادة   كيساااااااااااااا 
المرفوضااااة م  كل   كامة ديفيد  يةإتفاقأساااا اب. فمو رجل 

العرب. وهو منحااز، بينماا تتطلاة ممماة تقاااااااااااااااي الحقااسق  
نجر منحاز إلى أطرا     ير ذي هوي. وكيساااااااااا  إلااااااااااخااااااااااااً 

وهم كارتر والسااااااااااااادات وبيغ . وهو   كامة ديفيد   اااااااااااافقة
عندما بدأ جولته األخيرة ب يارة الرسيس السادات وت ادل معه 
التاااااااريحات التي يماااااايد كل منمما فيما باآلخر، فإنه ععَّر 

 ع  إنحيازم الاامل.
نجر وإلى ذلك إن إعالن ع  أنه   وهو في القاهرة كيسااااااااااا 

سااااااااااااي ور بعد مااااااااااااار كاًل م  إسااااااااااااراسيل والمملاة العربية  
مان والااومال بدا كما لو أنه الساعودية واألردن وسالطنة عع 

ط لمااا مع الرسيس الساااااااااااااااادات وهاادفممااا عمليااة تاا مريااة خطَّ 
  اإليحاء منما بأن السااااااااعودية واألردن ليسااااااااتا ضااااااااد  اااااااافقة

 وأن هناااالاااك حوارًا جاااديااادًا حول هاااذا األمر  كااااماااة ديفياااد 
نجر سيديرم ل مًا بأن السعودية واألردن تجاوزتا مسألة كيس  ، ع 

 إلااااااترا  الرفض ونف ض اليد م  تلك الااااااافقة إلى مرحلة اإل
 ااااة بااااأن تنماااااااااااااايط العالقااااات على اإلدارة األميركيااااة المرتق  

 كامة   الممااتركة مسااتقعاًل مرت ط بالتخلي نماسيًا ع   اافقة
ار أن العرب  ااااايغة بديلة تأخذ في اإلعت  إساااااتن ا  و  ديفيد 

لم يعل   ولم  إلاااترا  ليساااوا فقط أنور الساااادات. ومثل هذا اإل
يماااااااااااااار إلياه م  قرياة أو بعياد، ولا  هناالاك كثيري  داخال 
إدارة ريغااان المرتق ااة يعرفون ذلااك، باال قااد يجوز القول إن 
بعضاااااااااااامم ساااااااااااامع م  بعض العرب كالمًا وبل  هذا الاالم 

 مسامع الرسيس المنتخ ة ريغان.
نجر والذي ترتسام  ذا التحرك المفاجئ لايسا  والملف  أن ه

فوقه عمااااااااااارات عالمات االساااااااااااتفمام جاء في وق  اإلعداد 
 26ية يوم فتتاحللقمة اإلسااااااااالمية التي سااااااااتعقد جلسااااااااتما اإل

في مكاااة المكرماااة وتسااااااااااااااتاااأنف   1981ينااااير /كاااانون الثااااني

الجلسااااااااات في الطاسف، وهي القمة التي سااااااااتعلور وبمااااااااكل 
ساااااااااااالمي لمواجمة األمر الواقع اإل - حاسااااااااااام القرار العربي

 الذي حاول  إدارة الرسيس كارتر فر ضه.
نجر وفي ضاااااوء إنحياز    كامة ديفيد  إلى  ااااافقة كيسااااا 

كه المفاجئ الممااااااااااااار إليه يعدو كما لو أنه محاولة فإن تحرُّ 
 إلرباك خط سير القمة اإلسالمية.

نجر إن إلااخاااًا م  نوا هنري  - سةا سةاً  ال يمك    كيساا 
أن ينقال الحقيقاة إلى اإلدارة األميركياة الجاديادة ألناه منحااز  
إلى  فقة مرفوضة م  العرب. وم  الطعيعي إزاء إلخص  
م  نوعاااه ال يتحمااال أن يءيش في الظااال أن يحااااول حتى  
اللحظة األخيرة العودة إلى داسرة الضاااااااااااوء م  خالل التأكيد 

إلى أن له   ية رو  تلك الافقة مستندًا في ذلكإستمرار على  
في اإلدارة األميركية التي سااااااااااااتعدأ عملما رسااااااااااااميًا بعد أيام 

 حظوة ما.
ولا  هذم اإلدارة التي تضااام في طاقمما عنا ااار تنظر  

وتاادرك أن   كااامااة ديفيااد  بااالاثير م  الحااذر إلى  اااااااااااااافقااة
نجااااا  الواليااااة األولى للرسيس ريغااااان يتوقف في الاااادرجااااة 

عاامال مع األولى على األساااااااااااااالوب الاذي ساااااااااااااايعتمادم في الت
م  خط العرب، ال تعدو مساااااااتعدة لتغلية ظرو  ال وة على تفمُّ
 ااااايغة   إساااااتن ا  جوهر مماااااكلة المااااارق األوساااااط ومحاولة  
 جديدة للحل الذي بات أكثر م  ضروري.

ولعل أبرز العنا ااااااااااااار المماااااااااااااار إليما هو الساااااااااااااناتور 
الجمموري تماااااااااارل  بيرساااااااااي الذي يعدو مقتنعًا بأن المدخل 

ياد الوالياات المتحادة لفارة قياام دولاة إلى الحال األمثال هو تاأي
فلسااطينية برساسااة ياساار عرفات. وعندما يااار  ريغان على 
أن يكون بيرسااااااااااااي هو رسيس لجنة المااااااااااااغون الخارجية في 
مجلس الماااااااااااااايوخ األميركي، على ر م ماا قاالتاه  ااااااااااااااحيفاة  

م  أنه  1980ديسااامعر  /كانون األول 6 نيويورك تايم   يوم 
دمااا إجتمع بمااا خالل زيااارتااه  أبل  القيااادة السااااااااااااااوفياااتيااة عناا 

موساااكو في ذلك المااامر تأييدم لقيام دولة فلساااطينية برساساااة  
عرفات، فمعنى ذلك أن ريغان ل  يقع فريساااااااااااة بقايا ثعالة 

ته، م  خالل قناعات إسااااااتطاع. وفي  كامة ديفيد   اااااافقة
ق أ اااااواتمم بيرساااااي وكثيري   خري  حاول  إدارة كارتر خن  

 يم لخطوة مت نة وعادلة.العادلة، أن يضع األساس السل
وي قى أن األطرا  العربيااة، سااااااااااااااواء تلااك التي تربطمااا  
عالقااات تقليااديااة وتاااريخيااة بااالواليااات المتحاادة، أو األطرا  
الثورية العربية التي حال  دون تمكي  اإلتحاد السااااااااااااوفياتي 
م  أن يحقق مكاسااااة على حساااااب الموقف األميركي، ل  

ركي جديد أن تسااااااااااااتمر  يكون في إمكانما مع بداية عمد أمي
على الموقف الاذي إتخاذتا ه م  اإلدارة األميركياة في أعقااب  
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. إن هاااذم األطرا  اختاااارت   كااااماااة ديفياااد  د  اااااااااااااافقاااةعقااا  
مقاطعة إدارة كارتر ولم تسااجل في الوق  نفسااه تطرفًا ضااد  
الواليات المتحدة. وهي فعل  ذلك على أساااااااااااااااس أن كارتر 

  هذا الخطأ. وهو إقتر  خطأ مميتًا، وأنه ال بد ساااايدفع ثم
 قد دفع الثم  بالفعل.

وعلى هذا األسااااااااس فالالمة اآلن لريغان. وهناك الاثير 
م  التمنيات العربية بأن يااااااحح موقفًا إفتعله سااااالفه، وم  

 الضروري أن ينتمي بإنتماسه.
لعل وعسااااااااااى ال يفعل ذلك فقط، وإنما يطر  األساااااااااااس 

األولى، للحل الذي ال يضااااااااطر العرب في أكثريتمم، وللمرة 
 - القرارات التي ال تخااااادم العالقاااااات العربياااااة إتخااااااذ إلى

 األميركية في أي حال.
 1981 يناير )كانون الثاني( 10 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 لالجها ات اوخرى الجها  المقدَّس    
جتمع  فيه القمة اإلساالمية الثالثة إلو أن المكان الذي 

لاان  نساااا ة الذي  ساااايقاطعون هذم القمة لم يك  السااااعودية 
م  بي  الملوك والرؤساااااااااء العرب والمساااااااالمي  كعيرة. ولا  
المكان يمثل ج ءًا م  الدور األساااااااسااااااي لمذم القمة. وي قى  

تخذ  الج ء اآلخر المرت ط بما ساايتقرر في هذم القمة وما ساايع 
 م  تو يات.

إن التناقضاات التي تع زت في السانتي  الماضايتي  بي   
دد م  الحكام العرب والمساااالمي  كثيرة ومتمااااء ة. وعندما ع

يوافق هغالء وم  دون أي تردد على المماااااااااااااااركاة في القماة 
اإلساالمية الثالثة فمذا معنام أنمم يمااركون م  باب مساايرة  
العلد المضاايف أواًل. وهذا يرتة على السااعودية دورًا يتجاوز  

اخااااال الااااادور التقليااااادي، بمعنى أن يكون هناااااالاااااك تركي  د
المغتمر وعلى هامماااااه م  أجل تقليص نسااااا ة التناقضاااااات 
بي  بعض الممااااركي  على أمل إحداث تعايعش في المرحلة 

أعمااااااال المغتمر وإسااااااااااااااتااااااأنف  إنتماااااا الالحقااااااة. أمااااااا إذا 
المتخا اااااامون بي  األعضاااااااء خاااااااوماتمم فمعنى ذلك أن 

 منما. ستفادةفر ة جيدة ذهع  دون اإل
ل الدول   األعضااااااء الممااااااركة ونجا  القمة ليس في جع 

توافق على قرارات وتقر تو ااايات. ولا  النجا  األسااااساااي 
هو في موافقاااااة بعض األطرا  أواًل على التعاااااايش فيماااااا 

 بينما، وعلى وق ف التجريح المتوا ل في حق بعضما.
ولم يحااااادث م  قعااااال تعليق أمااااال على قماااااة عربيااااااة  

وإسااااااااااااااالمياة كااألمال المعلق على هاذم القماة. وتعليق األمال 
م إلى أن هذم القمة قد تعو ض الاثير مما فات، وتضااااع مرد  

منمجاًا للتعاامال والتعاايش، وتحساااااااااااااام أمر الجمااد الاذي على 
العرب والمسااالمي  خوضاااه، وهل هو  الجماد المقدَّس  الذي 

خمساة أإلامر   حوالىنادت به المملاة العربية الساعودية قعل 
 أم هو الجماد، أو الجمادات األخري الممكنة؟

، للمناسااااااااا ة، كيف يمك  للقمة اإلساااااااااالمية أن وال ندري 
تقر تو ااااااااااااااياة باإعتمااد  الجمااد المقادَّس  إذا كاان عادد كعير  
م  المماااركي  فيما يخوضااون ضااد بعضاامم ال عض حروبًا  

 باردة أحيانًا وساخنة أحيانًا أخري.
إن الظرو  السااااسدة اآلن في العالم العربي واإلساااالمي 

 1964ن  سااااااسدة عام  تمااااا ه إلى حد كعير الظرو  التي كا
عندما دعا جمال ععد النا ار إلى قمة إلاارك فيما الجميع. 

 كامة   يةإتفاقوتم ه أيضًا الظرو  التي سادت في أعقاب  
ام حساي  )وكان وقتما  ديفيد  والتي بساععما كان  م ادرة  ادَّ

ثم   1964قماة بغاداد. وكماا أن قماة  إنعقاادنااس اًا للرسيس( في 
 قمة بغداد كانتا مظمرًا ع ا س  أهمية التضااااااااام  والقدرة على

القرار المجاادي فااإن القمااة اإلسااااااااااااااالميااة الثااالثااة هي  إتخاااذ
أن هناالاك المغهلاة وهي المطاال  اة في الوقا  نفسااااااااااااااه باإث اات 

 - إسااااالميًا، وأن هناك أيضااااًا قدرة عربية - تضااااامنًا عربياً 
 القرار المجدي. إتخاذ إسالمية على

ومثل هذا األمر ال يعدو مساااااااتعاااااااايًا، خااااااااو اااااااًا أن 
إساااااالمي يواجه به   - هنالك حاجة قااااااوي إلى قرار عربي

الملوك والرؤساااء الذي  ساايجتمعون في مكة المكرمة ثم في 
مليون مساااااالم منتمااااااري     720  حوالىثلون الطاسف والذي  يم

اإلتحاد السااااااوفياتي الذي أخذ منمم  في في  ساااااايا وأفريقيا، و 
أفغانساااااااااااتان، والواليات المتحدة التي أخذت منمم ماااااااااااار.  

ل  للقرار الجدي الذي يماااك    إساااتااااداروحتى اآلن لم يحدث 
أداة ضااغط م  أجل اسااترجاا أفغانسااتان، ولم يحدث أيضااًا  

ي يعيد ماااااااار إلى الااااااااف العربي للقرار الذ إساااااااتاااااااادار
 واإلسالمي.

وإلى ذلك هنالك عمد جديد ساااااايعدأ في الواليات المتحدة  
بعااد أيااام هو العمااد الجمموري الااذي يمثلااه رونااالااد ريغااان.  
وحتى اآلن ال يعدو أن عمد ريغان سااااااايتاااااااار  مع العرب 
والمسااااالمي  كما تاااااارَّ  الرسيس كارتر. ولا  إدارة كارتر،  

لتاااااااار  بالماااااااكل الذي حدث لو كان ما كان  لتوا ااااااال ا
هنالك موقف عربي إسااااااااالمي  ير متمسااااااااك بالمرونة التي 

ك بماا. وم  هناا فاإن القرار العربي اإلسااااااااااااااالمي   - تمساااااااااااااااَّ
المغمل  ااادورم ع  القمة اإلساااالمية يمك  أن يماااك  ل بلورة  
للخط الااذي سااااااااااااااتنتمجااه إدارة ريغااان. وم  المغكااد أن هااذا 
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الاذي انتمجتاه إدارة كاارتر الخط ل  يختلف كثيرًا ع  الخط 
إذا كان الموقف العربي واإلسالمي سيتمسك فقط بالمقاطعة  
الساااااااااااااالعيااة لإلدارة األميركيااة م  دون إرفاااق هااذم المقاااطعااة  

 بالقرار الذي يجعل تلك اإلدارة تتار  بمكل  خر.
وكاادلياال على أن اإلدارة األميركيااة المقعلااة قااد ال تعتمااد 

اإلسااااااااالمي المجدي ل   - بيخطًا  خر إذا كان القرار العر 
يااااااااااادر، هو أن الرسيس المنتخ ة ريغان يقوم بممارسااااااااااات  

 كامة    ساياساية تماير إلى أنه قد يعساقط م  الحسااب أسالوب
 ية.اإلتفاق، لانه قد ال يعسقط رو  تلك ديفيد 

وقد يجوز التساااؤل هنا: هل إن إعالن  الجماد المقدَّس   
 هو القرار المطلوب؟

 الجمااااااااد المقااااااادَّس  هو  خر ن إوالجواب ع  ذلاااااااك 
هااااا، باااال إنااااه الخطوة التي قااااد إتخاااااذالخطوات التي يمك  

تاا ح واردة إذا كان  بقية الجمادات التي تسا قما لم تحقق  
ل مًا بأن هذم الجمادات هي األكثر فعالية.  المطلوب، ع 

وحول  الجمااااد المقااادَّس  والجماااادات األخري هناااالاااك ماااا 
مالمح القرار  ه يمااك  ل في مجموع يمك  قوله وما م  إلااأنه أن  

 اإلسالمي الذي يمك  أن يكون مغثرًا:   -  العربي 
إن الاااوت العربي ما زال  ير مسااموا م  ق ع ل   - ألالً 

الرأي العاااام األميركي. وفي الوقااا  الاااذي كاااان يعفترض في 
هذا الااااوت أن يعسااامع بمد  التأثير، جاء  اااوت الرسيس  

الذي  تجامت اإلأنور السااااااادات وحل محله. وهو، أي  ااااااو 
يمثله الرسيس السااااااااااادات، ما زال األقوي في أوسااااااااااا  الرأي 
العام األميركي. ومثل هذا األمر يحتاج إلى نوا م  الجماد 

اإلساالمي هو  ير  الجماد المقدَّس  وإنما الجماد  - العربي
اإلعالمي بحيث ينااااا  الرأي العام األميركي إلى  ااااوت 

الذي  تجامس إلى  ااوت اإلاألكثرية العربية واإلسااالمية ولي
 يمثله الرسيس السادات.

و اااااحيح أنه م  تحاااااايل الحا ااااال أن يكون  اااااوت  
الذي يمثله الرسيس الساااادات هو الااااوت المساااموا  تجاماإل

أكثر لاادي الرأي العااام األميركي على أسااااااااااااااااس أنااه ينااادي  
بااااإلعترا  باااإسااااااااااااااراسيااال والءيش معماااا وباااالحاااد األدنى م  

اآللة اإلعالمية األميركية  ات، وعلى أساااااااااس أن  إلااااااااتراط اإل
ر بمذا اإل  تجاميمودية في معظمما وم  ماااااالحتما أن ت مااااا  

م لاي تثع  عدم أحقية بقية العرب والمسالمي  إنتماار وتعمم 
بمطالعمم...  اااااااااااحيح أنه م  الطعيعي أن يكون  اااااااااااوت  
الرسيس الساااادات هو الااااوت المساااموا، إال  أن الرأي العام 

إذا كان جديًا وإذا كان  األميركي ساااايساااامع الاااااوت العربي
 يحمل في نعرته ما م  إلأنه إإلعار هذا الرأي بالتضرر.

ب  ععد   في التاااااريح الذي أدلى به األمير فمد - ثانياً 

 الجماد المقدَّس  ودعا فيه إلى  وليُّ العمد الساااعوديالع ي  
طر  سغااًل أت عه بالدعوة إلى  الجماد المقدَّس  الذي بدا أنه 

 ؟عتدالغال. وكان السغال: ماذا أفادنا اإلالجواب ع  الس
 عتدالوليس المطلوب م  القمة اإلساااااااالمية إساااااااقا  اإل

باأساااااااااااااالوب المخااط اة والتعاامال مع الوالياات المتحادة، وإنماا 
المطلوب تمااااااااااااااغيااااااال عملياااااااة الحوار المقطوا مع اإلدارة 
األميركياة. وهاذا نوا م  أنواا الجمااد وهو جمااد  ااااااااااااااعاة  

جماد ل  يفيد إذا كان الطر   ولانه ضاااااروري. وهو أيضااااااً 
اإلسااااااالمي ساااااايقول إلدارة ريغان: ماذا سااااااتفعلون  - العربي

بالنساااااااا ة ألزمة الماااااااارق األوسااااااااط، وبالذات إلى موضااااااااوا 
القدس، لانه ياااااا ح مفيدًا إذا قيل لمذم اإلدارة ما معنام إن 
طعيعة العالقات اإلقتااااااااااادية بما في ذلك موضاااااااااوا النفط  

المتحدة ل  تعيد النظر خالل    سااااااتتأثر في حال أن الواليات
 - ساااااااااانة على األكثر في أمر موقفما م  الاااااااااااراا العربي
 - اإلساااااااراسيلي لماااااااالحة الخط الذي تتعنام األكثرية العربية

 والذي ال يتحمل إعتداالً اإلساااااااالمية. وهذا الخط هو األكثر 
 في طريق التطر . تجامأي تراجع، في حي  أنه قابل لإل 

سااااااااااااااال  لم يك  متوافرًا قعااال   وفي أيااادي هاااذم األكثرياااة
اإليرانياة. لاناه باات متوافرًا بعاد خمسااااااااااااااة  - الحرب العراقياة

أإلاااااااامر م  بدء هذم الحرب. وهذا السااااااااال  يعسااااااااق ط النظرة  
ة إلى إسااااااااااراسيل وإلى  اااااااااايغة القوة سااااااااااتراتيجياألميركية اإل

العربية التي تمثلما ماااااار والمتحالفة مع القوة اإلساااااراسيلية،  
 كااماة   يااتإتفااقوم عليماا فلساااااااااااااافاة وهي الااااااااااااااايغاة التي تق

 .ديفيد 
اإليرانية أسااقط    - وإذا جاز القول فإن الحرب العراقية

إلى حد كعير، هذم الاااااااااايغة بعدما تعيَّ  أن ال ماااااااااار وال 
إساااااراسيل معًا، أو منفردتي ، في قدرتمما أن تفعال إلااااايئًا في 
هااذم الحرب. وإذا كاااناا  واردات النفط في العااالم الغربي لم 
تتأثر بينما الحرب ممااااااااااااااتعلة فألن طرفي  الحرب أرادا ذلك 
وع  قناعات وحساااابات، وليس بساااعة ما تفعله إساااراسيل أو 
مار أو اإلثنتان معًا. هذا فضاًل ع  أن اإلثنتي  لم تفعال  

هغالء إنقااذ  إلاااااااااااااايئاًا في موضااااااااااااااوا أزماة الرهااس  بماا يحقق 
ا  بإساااتثناء الدور الذي مارساااه الرسيس الساااادات وهو السااام

باااأن تنطلق الطااااسرات األميركياااة م  مااااااااااااااار في  عملياااة  
 إلى كارثة. إنتم كارتر  المميرة إلنقاذ الرهاس  والتي 

وإلى ذلك، وبالنسااااا ة إلى موضاااااوا الرهاس  أيضاااااًا، فإن 
اإلثنتي ، مااااااار وإسااااااراسيل، ال ت ااااااالعحان للدور اآلخر أي 

بينماا   ،الادور الاذي ينمي أزماة الرهااس  باالتفااوض الساااااااااااااالمي
 - بمذا الدور وهي أحد أركان التجمع العربيقام   اسر  الج

أسااااااااالوبًا   كامة ديفيد تفاقية اإلساااااااااالمي الذي يتاااااااااادي إل
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 وروحًا.
وإذا جاااز القول فااإن لجنااة تختااارهااا القمااة اإلسااااااااااااااالميااة  
وتمث  ل السااعودية ولعنان والج اسر والسااودان و ينيا والساانغال 

و أمر ال يحتمال  وتعادأ الحوار مع إدارة الرسيس ريغاان إنماا ه
التاأجيال على أن تنقال هاذم اللجناة إلى تلاك اإلدارة الموقف 

اإلساااااالمي باااااايغة تاون دون اإلنذار وأكثر م   - العربي
 التحذير.

وقااد يقااال: ولماااذا كاال هااذا التخرية. إنااه يكفي أن تقول 
ذلااك المملاااة العربيااة السااااااااااااااعوديااة وم  دون إيفاااد ممثلي  

الحوار، وذلك على أساااااس والدخول في متاهات المناقمااااة و 
إذا هددت الساعودية بقطع النفط فإن اآلخري  سايحذون  اأنم

حذوها. وهذا  ااااحيح، إال  أن القضااااية ال تخص السااااعودية 
ل العرب والمساااااااااااااالمي  معاًا يمااااااااااااااكا  ل وحادهاا، وإن موقفاًا يمثا   

إضااااافة قوة إلى القرار المطلوب م  السااااعودية، فضاااااًل ع  
حماية لمذا القرار. فاما أن   - في الوق  نفسه - أنه يمك  ل

هذا القرار قد تحتاجه اإلدارة األميركية كعنااااااااااار مساااااااااااعد  
لعلورة الموقف المطلوب، فااإنااه قااد يعاادو تحااديااًا ال قاادرة لمااذم  
لاااه. وباااالتاااالي فقاااد ترد علياااه باااالم ياااد م   اإلدارة على تحمُّ
التواجد العسااااااااااكري في المنطقة وهو ما م  إلااااااااااأنه أن يعفقد  

اإلسااااااااالمي أهميته ويقي د حركته. وهنا دور   - القرار العربي
 الحماية التي أإلرنا إليما.

عناااادمااااا يالحظ الرأي العااااام األميركي أنااااه على ر م و 
لم يتأثر م  موضوا النفط ألن العرب   كامة ديفيد  يةإتفاق

لم يسااااتعملوا هذا السااااال ، فإنه ساااايفترض ضاااامنًا أن عرب  
ع  تلاك النفط والقادرات الماالياة واإلقتااااااااااااااااادياة راضااااااااااااااون 

 ها.إستمرار ية، وأنه م  أجل ذلك فال مانع م  اإلتفاق
ويجوز القول إن م عوثي  مخولي  م  الجااامعااة العربيااة  
والمغتمر اإلسااااااااااااااالمي يساااااااااااااااااافرون إلى الوالياااات المتحااادة 
ويجوبون مدنما موضااااحي  هذا األمر في إلااااكل أو  خر قد 

 يساعدون على تغيير هذم الاورة.
طار أن ال يأتي التوضااااااااااااايح وم  الممم جدًا في هذا اإل

 - مستندًا إلى سال   الجماد المقدَّس  وإنما إلى إرادة عربية
إساااااالمية حقيقية بإساااااتعمال أسااااالحة أخري وجمادات أخري  
م  نوا سااااال  النفط. فالرأي العام العالمي يتماااادد أكثر إذا 
كان المساااااالمون سااااااينقلون طعيعة الاااااااراا مع إسااااااراسيل م  

إلى اإلطار المذهعي. وقد يحدث اإلطار القومي والسااياسااي 
أن هذا الرأي العام ساااينظر إلى األمر كما لو أن المسااالمي  
يسااااااعون إلى اسااااااتعادة القدس م  المساااااايحيي  واليمود معًا. 
ومثال هاذا األمر ساااااااااااااايقود إلى تعقيادات جاديادة تحتااج إلى 

 حق ة أخري م  سنوات التوضيح.

ساااااااااتنعقد في  وي قى أن في يدي  القمة اإلساااااااااالمية التي 
( وفي الطااسف )جلسااااااااااااااات  فتتاا مكاة المكرماة )جلسااااااااااااااة اإل

العمااااال( أكثر م  ثالثاااااة أربااااااا أوراق الحااااال. وحتى إذا 
نا أن في يدي  هذم القمة نااااااااااف هذم األوراق فإن  افترضااااااااا 
النساا ة ليساا  بساايطة في أي حال. ولا  أهمية األوراق في 

في وهذم النساا ة الاعيرة م  أوراق الحل   أساالوب اسااتعمالما.
أن األكثريااة السااااااااااااااااحقااة م  العرب  اهاا ياادي  تلااك القمااة مردُّ 
في هذم القمة، وأن الذي  في قدرتمم   ي والمساااااالمي  ممااااااارك

الضاغط هم في طليعة الممااركي . وإذا كان  هذم القمة ل  
  إتجاماإلسااااااالمي الذي يضااااااغط في  - تخرج بالقرار العربي

تغيير الموقف األميركي فااأي قمااة أخري بعااد اآلن ربمااا ل  
 تاون قادرة.

نعقدت القمة أن ساااااااااقط  إي قى أيضاااااااااًا أنه حدث قعل أن 
أي الرسيس    كامة ديفيد  يةإتفاقسااااااااااااااساااااااااااااي في الطر  األ

هاا، أن يسااااااااااااااقط  إنعقاادكاارتر. وقاد يحادث بعادهاا، وربماا قعال 
ياااة، أي منااااحيم بيغ . وفي اإلتفااااقالطر  الثااااني في تلاااك 

ال تعود للطر  الثااااالااااث، أي الرسيس الحااااالااااة مثاااال هااااذم 
. وبقليل م  الضاااااااااااغط ساااااااااااتمرارالساااااااااااادات، القدرة على اإل

  إقناا اإلدارة األميركية الجديدة  اإلساااااااااالمي يمك - العربي
 بايغة جديدة للحل.

م معالم هذم الاااااااااايغة في القمة  لا  المطلوب هو رسااااااااا 
اإلساااااااااااااالمية وفي القمم الثناسية والثالثية التي ساااااااااااااتتم على 
هامماما، وذلك كي ال يتارر ما حدث في قمة بغداد عندما 

   كامة ديفيد  اكتف  تلك القمة بإ ااااااادار قرارات ضاااااااد خط 
 ن أن تضع بداسل.م  دو 

وقد يجوز القول إنه في ذلك الحي  كان مجرد إ ااااااادار 
القرارات يمااااااا ه المعج ة، وأنه كان يكفي إ ااااااادار القرارات. 
وهذا إلى حد ما  ااااااااااااااحيح. لا  الوضااااااااااااااع اآلن ال يحتمل 
ع بديل أو بداسل ألن القرارات  الاثير، وأن المطلوب هو وض 

 أ اًل ما زال  قاسمة.
ع العدي ل مع األساااااف هو أ اااااعة أنواا وقد يكون وضااااا 

الجمادات ألنه يتطلة إنماء الجمادات التي يخوضاااما كثير  
م  المماااااركي  في القمة اإلسااااالمية ضااااد بعضاااامم ال عض 
وإحالل الثقة قعل كل إلااايء محل الممااااعر التي في نفوس  

 هغالء.
وهذا األمر بالذات، أن يكون الجماد األكثر ضااااارورة الذي  

 عربية السعودية وتنجح فيه؟ يمك  أن تقودم المملاة ال 
إننااا نتمنى ذلااك. فال يكفي أن الجميع ال يعترضااااااااااااااون  

فيماا، ويحضاااااااااااااارون، وإنماا أن   اإلجتماااعنادماا يكون مكاان 
متعااااوني  متاااااتفي  يطمئ  كااال  اإلجتمااااايعود هغالء م  
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 -  السا اتية خفا ا  القات مصر من 
  جرية مع موسكو الكيس  

إذا كان الرسيس أنور السااااااادات ل  يك ح بعض الماااااايء  
جما   ضاااااا ه على اإلتحاد السااااااوفياتي فإن حدوث قطيعة  

 وإلاايك الوقوا. إحتماالً بي  اإلتحاد السااوفياتي ومااار يعدو 
وقاااد نفااااجاااأ ذات يوم وربماااا كاااان قري اااًا جااادًا باااأن الرسيس  

طلة ترحيل الديعلوماسااااايي  العاملي  في السااااافارة  الساااااادات 
السااااااااااااااوفيااااااتياااااة في القااااااهرة وقط ع العالقاااااات مع اإلتحااااااد 
الساااااوفياتي، إال  إذا كان  لء ة الرهاس  التي مارسااااات ما إيران 

 تلذ له فيلععما في إلكل أو  خر.
وقااااد يجوز القول إن الخطوة األخيرة التي أقاااادم عليمااااا 

م   إثني بإلقاء الق ض على    تمثَّل الرسيس الساااادات والتي
الديعلوماسايي  الساوفيات العاملي  في ماار، مغإلار إلى أن 
الرسيس الماااااااااري في  اااااااادد خطوات أخري على  ااااااااعيد  

الساوفياتية بالم يد م  التوتر.  - إحاطة العالقات الماارية
لااة  كااذلااك قااد يجوز القول إن تلااك الخطوة والخطوات المحتم 

نجر لدكتور هنري التي قد تليما، موحى بما م  ا الذي  كيسااااا 
يلتقي مفمومه مع مفموم  ااااديقه الرسيس السااااادات بالنساااا ة  
إلى ضااااااااارورة مواجمة اإلتحاد الساااااااااوفياتي. وليس م  قعيل  
الماااااااااااادفة أن إعالن الرسيس السااااااااااادات ع  إلقاء الق ض 

م  الديعلوماساااااااااايي  السااااااااااوفيات جاء في أعقاب  إثني على 
بلدة الرسيس السااادات   اللقاء الذي جري في  مي  أبو الاوم 

نجر بي  الرسيس السادات والدكتور  .كيس 
نجر وم  المحتمل أن يكون  ناااح  ااديقه الرسيس   كيساا 

الساااااادات بموا ااااالة تااااااعيد حربه على اإلتحاد الساااااوفياتي  
على أساااااااااس أن هذم الورقة هي الوحيدة التي يسااااااااتطيع أن 
ضاه بعض   يلععما مع اإلدارة األميركية الجديدة والتي قد تعو 

المااايء بقية أوراق كثيرة خاسااارة لععما، فضااااًل ع  أنما في 
رأيه قد تاون الورقة الوحيدة التي يساااتعملما م  أجل مالقاة  

 المملاة العربية السعودية ودول الخلية مستقعاًل.
السااااااااوفياتية  - وإذا جاز القول فإن العالقات المااااااااارية

دم الرسيس   إلاااااااااااااا اه مقطوعاة مناذ وقا  طويال. وإذا حادث وأقا 
سااااااااادات على إعالن قط ع العالقات فإنه يكون بذلك أعل  ال

 ع  حالة قاسمة بالفعل ومنذ وق  طويل.
 والقول بأنما حالة قاسمة مردم إلى اآلتي:

ليس هنالك حوار سااااااياسااااااي بي  النظام الماااااااري ألاًل: 
 والحكومة السوفياتية.

ل الساااااااااااااافااارة  ثةةانيةةًا:  إن الخااارجيااة الماااااااااااااااريااة ال تعاااماا 
 السوفياتية على أنما سفارة إحدي الدول الاعري في العالم.

د  ثالثًا:  هنالك رقابة على السافارة الساوفياتية وهنالك تمادُّ
 في مساءلة م  يطرق أبوابما.

ينظر نظاااام الرسيس السااااااااااااااااادات إلى الساااااااااااااافاااارة  رابعةةًا: 
الساااااوفياتية نظرة أمنية وليس نظرة ساااااياساااااية، إلى درجة أن 

نماا تقع في قطااا جمااز المخاابرات  هاذم الساااااااااااااافاارة تعادو وكاأ
 وأجم ة وزارة الداخلية ال في قطاا وزارة الخارجية المارية.

يكاد ال يخلو أي خطاب يلقيه الرسيس السادات خامسًا: 
أو أي حديث  ااااااااااااااحافي يدلي به، م  هجوم على اإلتحاد 
السااااااااااااااوفيااااتي. وفي هاااذم الخطاااة واألحاااادياااث تركي  على 

  الخطر السوفياتي .
ه ال يترك دولاااة م  دول الغرب إال  ويو ر كاااذلاااك فاااإنااا 

 ااادرها على اإلتحاد الساااوفياتي، ويعرض عليما تساااميالت  
  الخطر السوفياتي .داسمًا  عسكرية لمواجمة ما يسميه

دث أيضاااااًا أنه عندما يساااااتقعل إلاااااخاااااايات أوروبية   ويح 
)أهم إلااااااااااااخاااااااااااااية إسااااااااااااتقعلما قعل أيام كان وزير الخارجية 

كااارينغتون( يتحاادث أماااممم ع  اإلتحاااد العريطااانيااة اللورد 
الساااوفياتي بأسااالوب عداسي ويساااتغرب لماذا ال تمااااركه هذم  

 المخايات النظرة إلى اإلتحاد السوفياتي.
إن الااااااحف الماااااارية تر اااااد أي ن أ ضاااااد  سةةةا سةةةًا: 

اإلتحاد الساااااااااوفياتي وتنمااااااااارم بعناوي  مسااااااااايئة. وعندما قام 
األخيرة إلى المند ال عيم السااااوفياتي ليونيد بريجنيف ب يارته 

في هذم الااااااااااحف للتظاهرات التي  بتماجحدث نوا م  اإل
جرت ضااااااااااااادم. وعندما ت ايد الموقف تعقيدًا في بولندا أبدت  

رات  تطو ًا مماثاًل واسااااااتمرت تر ااااااد الإبتماجهذم الاااااااحف  
ليس بأمل إلغاسما بما يتيح المجال أمام تسوية تسيطر على 

دام النمة الماركسااااااااي في بولندا، وإنما بأم ل أن يحدث  اااااااا 
 بولندي وينتمي النمة الماركسي. - عسكري سوفياتي

لم يتوقف الرسيس السااااااااااادات مرة ع  مماجمة  سةةةةةةابعًا: 
 الخطر السااااااااااااااوفياااتي  الجاااثم على حاادودم. ولم ينظر إلى 
التسالح العساكري المتقدم الذي حققت ه الجماهيرية الليعية ع  

ة  اااااااغيرة  طريق اإلتحاد الساااااااوفياتي على أنه رغ ة م  دول
تريد أن تحمي نفسااااااااما وتجربتما، وإنما على أن السااااااااوفيات 

 يريدون م  وراء ذلك ضر ب نظامه.
وإلى ذلاك إناه في كال هاذا لم ياأخاذ في اإلعت اار الموقف 
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اإلسااااااااااااااتقاللي الااذي إتخااذم نظااام العقيااد معمر القااذافي م  
اإلتحاد السااااوفياتي. ولم يأخذ في اإلعت ار أيضااااًا أن العقيد 

الليعية لانه ضااد  - إزدهار العالقات السااوفياتية القذافي مع
 أيديولوجية السوفيات وضد طموحاتمم في المنطقة.

وكان الفتًا لإلنت ام أن رسيس األركان الماااري دعا قعل  
أيام دول العالم  ير المايوعي إلى تقديم الساال  إلى ماار 

 لمقاومة  الخطر السوفياتي  المتواجد في األراضي الليعية.
هنالك فرق كعير بي  التاااريحات التي تسااتمد   : ثام اً 

إحااداث بعض المرونااة في المواقف بماااد  تحقيق أ راض 
م أمر  افقات ساال  أو قضاايا تمويلية   يساتفاد منما أو حسا 

 عالقة، وبي  التاريحات التي تستمد  التمويه والتجريح.
وبالنساااا ة إلى الرسيس السااااادات فإنه ال يريد م  اإلتحاد 

إلاااااايئًا. ال يريد السااااااال  حتى ولو قدَّموم له. وال السااااااوفياتي 
ع  يريد التمويل حتى ولو كان اإلتحاد السااااااااوفياتي في وضاااااااا 
القاادر على التمويال. وفي الساااااااااااااانتي  المااضاااااااااااااايتي  حااول 
السااااااااااااوفيات أكثر م  مرة انتماز الفر ااااااااااااة في التقرب م  
الرسيس السااااااااااادات ولانه رفض وإبتعد. وهم فعلوا ذلك على 

ء يحاااالون عليه في ماااار أفضااال م  أسااااس أن أي إلاااي
ر األمور إلى حد إقدام الرسيس  طو ال إلااااااااايء، ومخافة أن تت

 السادات على قط ع العالقات الديعلوماسية.
إن كل ما يسااااااتمدفه الرسيس السااااااادات هو تمماااااايم ساااااامعة 
اإلتحاد الساوفياتي والتجريح به وليس الضاغط بمد  الحااول  

تي عرض على  على مكاساااااة. ولو حدث أن اإلتحاد الساااااوفيا 
مقابل أن      25المي    الرسيس السااااادات اآلن سااااربًا م  طاسرات 

تتحسااااااا  العالقات قلياًل فم  المغكد أنه سااااااايرفض. إنما حربه  
ضاااد الساااوفيات وهو يقودها بحماساااة ال مثيل لما. وفي بعض 
مجالسااااااااه المغلقة يقول إن مممته هي مطاردة السااااااااوفيات في  
المااااااااارق األوساااااااااط وأفريقيا وا اااااااااطيادهم كالعااااااااااافير حيث 

 يتواجدون. 
جماااعااات وإلى ذلااك إن الرسيس الساااااااااااااااادات سااااااااااااااااعااد ال

األفغانية المعارضاااااااة للحكم الماركساااااااي في أفغانساااااااتان م  
موقع مممته في التاااااااادي للساااااااوفيات حيث وعجدوا. وأنماااااااأ 
 جامعة المااااااااااااااعوب العربية واإلسااااااااااااااالمية  لمدفي : أحدهما 
مقاومة الع لة التي فرضت ما الدول العربية واإلسالمية عليه. 

حاااارب  أماااا الماااد  اآلخر فمو أن تاون  الجاااامعاااة  التي ت
السااااااااوفيات بكل الجاهلية الممكنة وبااااااااار  النظر ع  أن 
اإلتحاد الساااااوفياتي دولة تتقاسااااام مع الواليات المتحدة )التي 
يرتااا  إليمااا فقط الرسيس الساااااااااااااااادات ويطمح إلى أن يحااذو  

ع قرار حل مماكل العالم.  اآلخرون حذوم( وض 
بدءًا م    - وما يفعله الرسيس السااااااااادات مع السااااااااوفيات

 اً بطرد الخعراء السااااااااااااااوفيااااات وانتماااااء تمثَّلاااا   تيالخطوة ال
م   إثني بااإعالنااه إلقاااء الق ض على تمثَّلاا   بااالخطوة التي

يذك  رنا بما   - الديعلوماساااايي  السااااوفيات العاملي  في مااااار
حادث في السااااااااااااااتيناات بي  ععاد الناا اااااااااااااار واألميركاان. فقاد 
تااااادهورت العالقاااااات إلى حاااااد القطيعاااااة. وتخللااااا  مراحااااال 

ات بالتجسااااااااااس. وفي كل خطوة خطاها نظام  إتمامالتدهور 
ععد النا ااار ضاااد األميركان كان يحدث في المقابل الم يد 
م  التع ي  للوجود الديعلوماسااااي والسااااياسااااي السااااوفياتي في 
ماااااار. وحتى بعدما تسااااالَّم الرسيس الساااااادات الحكم جاءت  
فترة أ اااااا ح فيما الساااااافير السااااااوفياتي في القاهرة هو الرجل 

الماااااااااااري، إذا جاز قول ذلك، مثلما هي الثاني في النظام 
 إلى حد ما حال السفير األميركي اآلن.

ولا  كااال ذلاااك كاااان معنياااًا على الغرض وعلى الموي 
 وعلى الرغ ة في الثأر!

والقاااااااد م  هذا القول هو، كما حدث للسااااااوفيات على 
قاد يحادث لألميركاان على يادياه أو  يادي  الرسيس السااااااااااااااادات

جاال ذلااك فااإنااه ليس م  على ياادي  م  ساااااااااااااايخلفااه. وم  أ
مااااااالحة األميركان أن يعتمجوا ألن الوجود السااااااوفياتي في 
مااااااااار يقترب م  درجة الااااااااافر بينما وجودهم يقترب م  
درجة المئة. فاما أن ما يحدث للسااااااااااوفيات ال يعدو منطقيًا  

 فإن ما يحدث لألميركيي  ليس منطقيًا على اإلطالق.
 وي قى أمران:

قد تاااااااال بي   الحالة  بأن  األول: إن ما يعرر اإلفتراض
اإلتحااد السااااااااااااااوفيااتي ونظاام الرسيس الساااااااااااااااادات إلى درجاة 
القطيعة الااملة هو أن الرسيس المااري إضاافة إلى كل ما 
سااااااعق أن ذكرنام مقتنع بأن السااااااوفيات يحر ضااااااون المااااااعة 
الماااااااري عليه، وأن المااااااخاااااااي  اللذي  أعل  أنه تم إلقاء 

في أوسااااااااااااااا   الق ض عليمماا كااناا يقوماان بحملاة تمااااااااااااااكياك
 المواطني  ضد النظام.

ة  نتفاضالثاني: إن الرسيس السادات، مع حلول ذكري اإل
( الماااميرة، يجد  1977يناير /كانون الثاني  19-18الماااععية )

نفسااااااه ثاسرًا على اإلتحاد السااااااوفياتي ويقول ع  السااااااوفيات  
 كالمًا لم يسعق لمم أن سمعوم م  قعل.

نتيجاة خطاأ م  ة بادأت نتفااضااااااااااااااا وعلى ر م أن تلاك اإل
الحكوماة وتطورت نتيجاة أن النفوس مء اأة ضااااااااااااااد األحوال 
السااسدة واإلاتدت بالماكل الذي كاد يعساقط النظام نتيجة ساوء  

ة، إال  أن الرسيس السااادات نتفاضاا تعامل األجم ة مع تلك اإل
ماا زال على ماا يعادو مقتنعاًا باأن اإلتحااد السااااااااااااااوفيااتي كاان 

ة بدأ الرسيس  نتفاضااااا إلة. وعندما هدأت انتفاضااااا وراء تلك اإل
الساااااادات حملة على اإلتحاد الساااااوفياتي كان واضاااااحًا لم  
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تابعما بدقة أن األمور ساااااتساااااوء وقد تحدث القطيعة. وعلى 
 1977سااااااااااااااعياال المثااال فااإنااه في مثاال هااذم األيااام م  العااام 

ة تتفاعل ألقى الرسيس الساااااادات )يوم  نتفاضااااا وكان   ثار اإل
ة قال نتفاضااااا  حول اإل( خطاباً 1977يناير /كانون الثاني 29

ي وإن اإلجتماعفيه  إن اإلتحاد الساااااااوفياتي يماجم الساااااااالم 
دموية الاااااااراا هي األساااااااس عندم . وفي اليوم نفسااااااه كان 

ة مغامرة نتفاضرسيس وزراسه  نذاك ممدو  سالم يقول  إن اإل
 إليوعية وإن هد  الميوعيي  فر ض حكم إليوعي .

ة  نتفاضااااا ك اإلوليس مااااااادفة أنه في الذكري الرابعة لتل
يععل  أن الساااااااااوفيات يوا ااااااااالون العمل لتألية الناس عليه. 
ومثال هاذم التمماة، خاااااااااااااااو ااااااااااااااًا عنادماا يكون المتمم هو 
اإلتحاااد السااااااااااااااوفياااتي، جنااايااة في نظر الرسيس الساااااااااااااااادات 

 عقوبتما قط ع العالقات.
وتارارًا إن العالقاات مقطوعاة، أو إنماا على األقال إلااااااااااااا اه  

ساااااااااااااوفيااتي. وإذا حادث أن  مقطوعاة، بي  ماااااااااااااار واإلتحااد ال 
الرسيس الساااااااااااادات أعل  إلااااااااااايئًا ع  قط ع العالقات فإنه يكون  
بذلك أعل  حالة إلااا ه قاسمة. والمساااألة مساااألة م اج إلاااخااااي 

 وليس  مالحة دولة في أي حال. 
 1981( كانون الثاني)  يناير 24 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 العرة    لجمهورية فرنسوا م تران 
تاااابعوا  ، وإلااااااااااااااعوبااااً  ن العرب، حكاااامااااً إقاااد يجوز القول 

ن هذم  أوكما لو  نتخابات الرساساااااااااة الفرنسااااااااايةإهتمام بال  إب
نما قضااااااااااااااية عربية.  أوانعما وكج نتخابات تعدو في بعضاإل

  فمل هي كذلك؟
و أالجواب،   وقد تماااااااااااكل المالحظات اآلتية في مجملما

  :يوالمالحظات ه .ن يوضح بعض المعالمأما م  إلأنه 
العرب فوجئوا   م  الملوك والرؤساااااااء كعيراً   ن عدداً إ،  والً أ

وفوز فرنساااوا ميتران ألنمم   بساااقو  فاليري جيساااكار ديساااتان
ن إعت اااااار بعض العااااادهياااااات، ومنماااااا اإل خاااااذوا بعي ياااااألم 

 الفرنسااي  اااحة م اج يختلف ع  م اج المواط  المواط 

طالق أن اإل ن الفرنسااااااااااااااي ال يتحمال علىأالعربي، بمعنى 
ن الحرية المتاحة أمتتالية، و  ربع عمارة سانةأحكمه إلاخص ي

ر ع  رفضااااااه لم  تجعله يعع     -للعربي  و ير المتاحة -له 
 ر.عت االعدهية في اإل خذ هذمأال ي

رب لم عال ن الملوك والرؤساااااااااااءأب ، م  المسااااااااااتغر  ثانياً 

 نأميتران م  قعل، مع  - مع فرنسااااااااإتااااااااال  يفتحوا قنوات 
نه مرإلح  أالسياسي في السر، ومع   يتعاطى العملالرجل ال  

 في عدم فتح هذم  رالجممورية. وقد يكون الساااا  داسم لرساسااااة

ان الموقف  عتعرواإ ، وإلاااااعوباً  ن العرب، حكاماً أالقنوات هو 
بعدما قام  الحرب  نتمجه الجنرال ديغولإالساااااياساااااي الذي  

يونيو/ ح يران  الخااااامس م   االسااااااااااااااراسيليااااة في -العربيااااة 
ن تنتمجه في أالذي يريدون م  فرنساااااااا  و الموقفه 1967

 نتماجإلة بلى رساسااة فرنسااا مطا  إن م  يتطلع أسااتمرار، و إ

 .هذا الموقف
نما إو  اااااااااااادفة، و أرإلااااااااااااح ظرو  مولا  ميتران ليس  

نما أالحكام العرب   ااااااحة افاار ساااااياساااااية، يعر  معظم
ليااه، إالموقف الااذي يرتاااحون  تتناااقض بعض الماااااااااااااايء مع

رص فوز ميتران ليساااااا  ضاااااائيلة  ن فع ًا إيضاااااا أويعر  هغالء  
ون بااأمر فتح القنوات ثتجعاال هغالء ال يكتر  لى الحااد الااذيإ

 .معه
الساعات  ولقد بدا معظم الملوك والرؤساء العرب، حتى 

لى إطمئنان إل اية ا نتخاب، فيإلالقليلة التي ساااااااا ق  يوم ا
الاذي يريحمم. بال لعلاه م   مااااااااااااااكالن النتيجاة سااااااااااااااتاأتي باالأ

عالن فوز إ معظممم كااااااان ينتظر فقط  نأالجاااااااس  القول 
 جيسااااكار ديسااااتان. وتلك كان  حال معظممم خالل فاليري 

 .إلمرأمعركة الرساسة االميركية قعل بضعة 
ميتران  لى فتح قنوات معإن عاادم م ااادرة العرب إ، ثااالثاااً 

الضارورة ان يعني ب إلامر الأل قل قع  و على األأقعل سانوات 
 ير ودية مع العالم العربي.   الجممورية الساااااادساااااة ساااااتاون 

تخااذهااا ميتران، وهي حااادة إالساااااااااااااااابقااة التي  ولا  المواقف
ذا إواردة  تجام القضاااايا العربية، تجعل حالة عدم الود نساااعياً 

  الرسيس ل  يعيد النظر في -كان ميتران 
يااأخااذ   ذا كااان ل إالمرإلااااااااااااااح، و  -بعض مواقف ميتران 

قدرة فرنساااااااا،   في سااااااااساااااااياً أ ن للعالم العربي دوراً إعت ار باإل
 فيالدور المستقل والقوي   ممارسة ىمدي سنوات، عل  ىوعل

 .الوق  نفسه
مواقف  الرسيس النظر في -ن اهل يعيد فرنسااااااااااااااوا ميتر  

  م ال؟أالمرإلح  -فرنسوا ميتران 
نعنيما تمكل  عادة النظر التيإ فتراض بأن اإل أم  الخط 

ن جمموريتاااه  أران، ذلاااك تلى الرسيس ميإالنساااااااااااااا اااة بااا  زقااااً أمااا 
 طياتما مكروهاً  يت تحمل ف مفاج ذا لم تحدثإ  -ساتساتمر 

ذا إو . سااااااااا ع سااااااااانوات -ان غللرسيس رونالد ري ما كما حدث
جيسااكار   مضاااها الرسيس فاليري أالساانوات الساا ع التي  كان 

لى أسااااااااتحالة إذلك  ديفأديسااااااااتان حل  بالاثير م  التعثر 
ن السااااااااانوات السااااااااا ع م  إخري، فت أع اسااااااااانو التجديد سااااااااا ع 
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ساااااتحفل بالاثير م  التحوالت، األمر  الجممورية الساااااادساااااة
و أميتران  ساايجعل م  المسااتحيل تجديد الوالية للرسيس الذي

 .اليساري  حتى التجديد لتجربة الحكم
ن أتعقيدات، و  ساايرأن الرسيس ميتران ليس أعنام موهذا   

ثر المخاااطر أتقلاال م   للعماال بمرونااة  اااً رح    مااامااه مجاااالً أ
سراسيل،  السابقة ووعودم الاثيرة إل ن مواقفهإعليه. وم  هنا ف

 ووعود في معظمما على حساااب العرب وضااد وهي مواقف

ولا   النظر. عاااادةإ ماااانيمم وتمنيااااتمم، تتطلاااة الاثير م  أ
المواقف وتلاك الوعود  ن هاذمأالاذي قاد يحول دون ذلاك هو 

 يديولوجية واضاااااااااااااحة المعالم. وهنا وجهإو  مرت طة بقناعات

سااايحكم ضااام   ذا كان الرسيس ميترانإ الخطورة، خااااو ااااً 
 .يديولوجيةواإل طار تلك القناعاتإ

ساااااساااااما  أع  ن  ااااايغة الدور الفرنساااااي التي وضاااااعإ، اً رابع 
وات الخمس نالساااااااا  الجنرال ديغول وتعلورت بمااااااااكل جيد في

ة التي غالاايجيساكار ديساتان هي  خيرة م  والية الرسيساأل
و بعض هااذم الاادول، أالاادول العربيااة المقتاادرة،  وجاادت فيمااا

فرنسااااااااا   إلااااااااكاالت والمماااااااااكل الاثيرة، ووجدت فيماالحل لإل 
ور  دون تاااادهُّ  قتاااااااااااااااااااادي تتمنااااام ويحولإزدهااااار الحاااال إل

التااااانيع العسااااكري والمدني.  فالسااااات وبطالة وتراجع فيإو 
بماذم    ن يوا اااااااااااااال الرسيس ميتران العمالأ وهاذم الادول تتمنى

 راً موف     الايغة، فيلعي ل عض هذم الدول طل اتما م  السال 
السااااااوفياتي لمذا  تحادضااااااطرار للتوجه نحو اإلمر اإلأعليما 

رادة االميركية، ويلعي لل عض لإل  و الرضوخ تماماً أالغرض،  
 والاثير م  مساتل مات خطط التنمية والتي ال اآلخر التقنية

م   م  طل اااااتممأدمااااا تتاااا عناااا  الَّ إليمااااا إيطلعمااااا المحتاااااجون 
 .السال 

تحدث الم يد   نما جعلتماأفادت فرنسااا في أوهذم التلعية  
لفرنك اوالمدنية، وجعل   م  التطور في  ااااناعاتما الحربية

سااتقااااءات الرأي إالتي بدأت فيما  لى اللحظةإ يسااتمر قوياً 
هت  الفرنك كماا لم يمت   إ لمااااااااااااااالحاة ميتران. ثم  تيأالعاام تا 

 .الحكم إلى و ول ميترانل مع قع   م 
الملوك  ذا كاااااانااااا  برقياااااات التمنئاااااة التي بعاااااث بمااااااإو 

تتضاااام  ما يريدونه   لى الرسيس ميتران لمإوالرؤساااااء العرب 
ن أي معظممم، قلقون م  فن هغالء، أال إمناه بوضااااااااااااااو ، 

عااال خطوات تنسااااااااااااااجم مع قنااااعااااتاااه  يقااادم الرسيس ميتران
 .سراسيلإوالوعود التي وعد بما  يديولوجيتهإو 

الساااافراء العرب يحدث أن ينمااااط  وقد يجوز القول انه لم
نمااااااااااااطوا عليه بعد فوز  في باريس م  قعل بالمااااااااااااكل الذي

ديساااااااتان. ولقد بذل هغالء الجمد  ميتران وساااااااقو  جيساااااااكار
  ستقراء جيد للخط الذيإل ج  أم   كثيراً  الاعير، وسعوا

هغالء  ن بعضإبل الرسيس.  -ساااينتمجه فرنساااوا ميتران 
لى ماااادر  إمساانودة  خر )وتلك معلومة و أكل بلغه في إلاا أ

بعض الرغ اات والتمنياات، على ( وثيقاة االطالا في بااريس
همية بالنساا ة ل عض الملوك في  اية األ ن المسااألةأساااس أ

 .والرؤساء
حسااي ، وهو  امن الرسيس  اادَّ ألى  إإلااارة هنا وتجدر اإل 

 -فرنسااااااااااااااوا ميتران  سااااااااااااااتماادفممإكثر القااادة العرب الااذي  أ
العروتوكولي في برقية التمنئة   د تجاوز الجانةالمرإلااح، تعم  

بلغه أفرنسااوا ميتران الذي فاز بالرساسااة، و  لىإالتي بعث بما 
ساااتمرار  إ تأكيد رغ ة العراق في ول هو  : األسااااسااايي  أ  مري  أ

، مع التركي   فرنساااا داقة والتعاون معاااا وتطوير عالقات ال
د، خالل الساااااااانوات بكل تأكي خدم  ن هذم العالقات أعلى 

الجوهرية والمماااااروعة لماااااععي العراق  الماضاااااية، المااااااالح
حساي    امما األمر الثاني فتمثل بقول الرسيس  اد   . أوفرنساا

تطوير عالقاااااات   لىإفي برقياااااة التمنئاااااة ... وأنناااااا تواقون 
العربياااة وفرنسااااااااااااااااا، بماااا يخااادم  التفااااهم والتعااااون بي  األمااة

العدوان والتوتر في   زالةإكة، ويساااامم في ماااااالحما الممااااتر  
حقوقه  لويساااعد المااعة العربي الفلسااطيني على ني   منطقتنا

المجتمع الدولي المغم   عتر  بما وساندهاإ الممروعة التي  
يسااااااااااااااااهم جادياا في تحقيق السااااااااااااااالم   وبماا .باالحرياة والعادل

  .العالم ستقرار فيواإل
الحد  ، ان الرسيس جيسااااااااااكار ديسااااااااااتان لم يعط خامساااااااااااً 

عطى الحد أ  ن تعطيه فرنسااااااا، ولانهأقاااااااى الذي يمك  األ
يعطوا بااالمقاااباال الحااد  نأالمعقول الااذي لم يتردد العرب في 

ولاي تسااااتمر الحال على ما كان  عليه  .قاااااى لفرنسااااااأل
التنفيذ   ن ال يضااااع موضااااعأبالرسيس فرنسااااوا ميتران  يفترض

 .المرإلح - فاار وتعمدات فرنسوا ميترانأ
ميتران   لى كالم يقولاااااهإع العرب ولياااااة، يتطلأوكخطوة 

حري، المواجس باأل وأالرسيس وي يل بعض الماااااااايء القلق، 
 .الناإلئة ع  ميتران المرإلح

الاثيرة التي  على برقياات التمنئاة العربياة كالم ياأتي رداً  
المواجس العربية    نألى إجاء في طيات معظمما ما يمااااااير 

 .كثيرة
يتجاوز مساااألة  ل نه أم أفمل يفعل الرسيس ميتران ذلك، 

 الَّ أ فوزم بالرساساااة يتمنون  ن معظم العرب كانوا حتى لحظةأ
ن يعااملمم باالمثال، وبماا ال أذلاك يجاة  جالأناه م  أيفوز، و 
  طمئنان؟يمعرون باإل يجعلمم

ليماا ل  إ ولى التي نماااااااااااااايرقادم على الخطوة األأذا إناه إ
، مرتاااااحي   وإلااااااااااااااعوباااااً ًا عرب، حكاااااماااا يجعاااال فقط معظم ال

زاء العرب، إمواقفما   ىعل ساااااااااتمرار فرنسااااااااااإلى إومطمئني  
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ساااقط تمنيات  يع نما سااا إدنى، و حدها األ وهي مواقف عادلة في
مع  ن تماااااكلألى  إلمانيا الغربية التي تتطلع إدولية ك طرا أ

المتحاادة التي   بريطااانيااا العاادياال الغربي للعرب، وكااالواليااات
  حاد في العالقات العربية ن يقود نماااااوء تناقضألى  إتتطلع 

لى جعاال المملاااة العربيااة  إميتران،  الفرنساااااااااااااايااة في عمااد -
ميركية،  ميركي وبالتقنية: األألتتمساااااك بالساااااال  ا الساااااعودية

تحااااد  سااااااااااااااي، وكااااإلنكثيرة على العاااديااال الفر  مااااالً  ق وال تعل   
 اااا ح  فرنسااااا، على أ عندما السااااوفياتي الذي خساااار كثيراً 
له على  اااااعيد التساااااليح، وهو  مدي سااااانوات، تماااااكل بديالً 

 .للتطور السريع وقابل داسماً  نه مممأبديل بدا 
خيرة لم األ نتخاباتل اإلنه حتى قع  أوت قى حقيقة، وهي  

و ما يماا ه أيمااكل قضااية  نسااير ن الوضااع الفأ يك  واضااحاً 
. لعل وإلااااااااعوباً  معظم العرب حكاماً  ىإلالقضااااااااية بالنساااااااا ة 

رنسااااااااااااااوا ميتران،  عت ار الرسيس فذلك في اإل وعسااااااااااااااى يأخذ
 ن يساااااااااااااهم في حدوث حاالت م  فكأالعالقة بدل  فيع ز

فرنسااااااااا  ر ، وتخساااااااا رت ا  يخساااااااار م  جراسما العرب قليالً اإل
 .كثيراً 

 1981ر( أيا) مايو 23 - مجلة "المستقبل". باريس

     

 با ر  م تران نحو العرة 
درة ودية  اب تخاذإما دام الرسيس فرنسااوا ميتران في  اادد 

 -العربياااة  العالقاااات نأتجاااام الااادول العربياااة، فمعنى ذلاااك 
ه،  ه والم ياد م  التن اُّ التن اُّ  الفرنسااااااااااااااياة سااااااااااااااتاون بخير. لا 

تمااااكيل مخاطر   يحدث ما م  إلااااأنه ، كي الضااااروري جداً 
  .ال ادرة هذم على

ياام وزير  أ لناه قعا  لعأ ليماا هي ماا إوال اادرة التي نمااااااااااااااير 
ن الرسيس ميتران  أ الخارجية الفرنسااااااااية كلود إلاااااااايسااااااااون م 

ن الحكومة الفرنسااااااية  إالعربية، و   الدول إلىساااااايوفد م عوثي  
 جميع التعمدات السااااااياسااااااية والتجارية بما فيما حترامإتعت م 

عاتقما    على خذتما فرنساااااأساااالحة، التي العقود الخا ااااة باأل
 .ميتراننتخاب الرسيس إقعل 

،  يتااأخر ن ع  هااذم ال ااادرة لمعال ن اإلأوالالفاا  للنظر 
ميتران منااااااااااااا ه   م الرسيسنه بعد ايام قليلة م  تساااااااااااالُّ أذلك  

ل درة. وقع  اع  ال  اإلعالن نتقالية، جري إوتمااااااااااكيل حكومة 
وبات  المواقف العربية قد تحسااااع  تماماً  كان   اإلعالنهذا 

 وك والرؤساااااااااااااااءالمل علىم  الرسيس ميتران الرد  المطلوب

التمنئاااااة   رفقوا ع ااااااراتألياااااه ممنئي  و إبرقوا أالعرب الاااااذي  
  .مطالة ومواقف ي واقع الحالفب عض التمنيات التي هي 

تاون  نمااااا م  المرات القالساااال التيإوقااااد يجوز القول 
كثر منماا أومواقف  عيماا برقياات التمنئاة ع اارة ع  مطاالاة

ميتران   سيسن الر إيجوز القول  ع ااارات ترحيااة. كااذلااك قااد
 العرقيات علىن يتااار  بالمثل، يرد أم   وجد نفسااه بدالً 

وزير   وب العروتوكولي وهو يطلاااة بعاااد ذلاااك م ألساااااااااااااالباااا
يفاد م عوثي   إب ع  ال ادرة التي تقضاااااااااااااي  اإلعالنخارجيته 

العربية. وفي التااريح الذي  الدول إلىم  الرسيس الفرنساي 
 علىن الم عوثي  سيتوزعون أ  إلىتمير  دلى به الوزير فقرةأ

 وأخري، أع دولااااااة دون  علىالاااااادول العربيااااااة وليس  جميع
ماااااالح  نتمااااارإعمق  علىخري. وهذا يدل أع مجموعة دون 

العسااااااااااااااكرياااة    ااااااااااااااعااادةجميع األ علىفرنسااااااااااااااااا مع العرب 
 .قتاادية والتقنيةواإل

ناه  أا ما  بقادر وهاذم الخطوة تمااااااااااااااكال في حاد ذاتماا تقلياداً 
الدول  علساااااااايج ن، بالقدر نفسااااااااهدارة الرسيس ميتراإساااااااايفيد 
لما. وم  المغكد  رتياحاً إكثر  أو  لفرنسا طمئناناً إكثر  أالعربية 

ن المممة التي ساااايقومون بما  أساااايجدون  ن م عوثي ميترانأ
ر ختيار العنا اااااااااااا إذا كان إ، هذا  اً المممات يساااااااااااار  كثرأم  

فاار ب عض األ بحيث ال يفساااااد الم عوثون مممتمم مدروسااااااً 
ي، وبحيث يتاارفون  ساراسيلاإل - الااراا العربيحول طعيعة 

 ساااسأ على، والرؤساااء العرب الذي  ساايقابلونمم  مع الملوك
فرنسااااااااااوا ميتران   نمم م عوثو فرنسااااااااااوا ميتران الرسيس وليسأ

سااتفمام ومواقف ال إامات على الترإلاايح م  رافق المرإلااح بما 
ن هغالء الم عوثي  قاد يلقون إ. بال تماامااً  ليماا العربإيرتاا  

 والرؤسااااااااء والم عوثي  العرب الذي  سااااااايجتمعون  م  الملوك
دوليون زاروا  و م عوثون أل م عوث ليمم مااا لم يلقااه م  قعاا  إ

  .المنطقة العربية
الذي يمارك   وفد الرسيس ميتران الم عوثأن  أ ذا حدثإو 

 ساااعيل المثال( بدالً  على في  اااناعة القرار )وزير الخارجية
ساتقاااء،  مر اإلأ االحياتمم عند  م  الم عوثي  الذي  تقف

ن أعت ار خذ باإلالاثير م  الوق  مع األ رن ذلك سااااااااايوف   إف
لم  اً وعسااااااكري قتاااااااادياً إالتعامل بي  فرنسااااااا والعرب   مساااااايرة

 .حتمال تأثرهاإ تتأثر حتى اآلن ولا  المخاو  كثيرة م 
م تغز    طرا  العربياة لمن األأ إلىإلاااااااااااااااارة هناا وتجادر اإل

يضاااااااااااااع الخطو  أن  مر حتى اآلن تاركة للرسيس ميتران األ
طرا  في ن هذم األأوبقدر ما   .سااالوب التعاملالعريضاااة أل

لمعرفاة نوعياة الوفود باالقادر نفسااااااااااااااه يعادو   مرعجلاة م  األ
 هو اآلخر بتخطيط معاااااالم ذلاااااك ميتران مطاااااال ااااااً  الرسيس

المنطقة   ن التطورات التي تمااااامدهاأسااااااس أ علىسااااالوب  األ
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 علىكثر قدرة أ حضاااااااااور فرنساااااااااي يكون  إلىلعربية تحتاج ا
ساا اب الناإلاائة ع  لأل  ة حل ماغسااتن ا   اايإالمماااركة في 
ن ال يسااااااااااقط الرسيس ميتران  ًا أجد م  الممم تلك التطورات.
همية قاااااااااوي  أ بعض العرب  عليهق علي اً مر أم  الحساااااااااب 

موضاوا  ع  م فضاالً ا  إلاراك المايوعيي  في الحع إمساألة  وهو
 إلىال ينظرون  التاأميماات المنتظرة. وهم في هاذا الااااااااااااااادد

نما يعتعرون  إفرنسااااااا و  نه قضااااااية داخلية تخصأ علىمر  األ
ما. وم  المغكد أن الجنرال جاك  حد  إلىفيما  نفساامم طرفاً أ

الرسيس( وجاااد نفسااااااااااااااااه وهو يتحاااادث مع  ميتران )إلااااااااااااااقيق 
 مرسااتفسااارات حول األإساائلة و أمام أالسااعوديي    المسااغولي 

مع جاك  نمم يساااااتطيعون أليه. ولقد إلاااااعر هغالء بإار  الممااااا 
مم أنساس أ  علىإليء  ن ي حثوا ويستفسروا ع  كلأميتران 

ال مجرد م عوث. وقد يجوز   مام إلااااااااقيق الرسيس الفرنساااااااايأ
ن يسااااااااااااااماع ما  أراد أالارساياس ماياتاران  نأفاتاراض هاناااااااا اإل

  ن يقوم إلاقيقه بمذمأختار إالساعوديي  كل إلايء ف المساغولي 
 علىخر لما كان،   ن الم عوث كان إلاااخاااااً أالمممة. ولو  

ميتران الاذي  هتماام الاذي حظي باه جااكرجح؛ حظي بااإلاأل
بواب الاذي  أنماا وجاد إو  القماة إلىلم يعادأ مممتاه م  القااعادة 

ن رساااااااااااااااالاة أفتراض قاد يجوز اإل فتح لاه. كاذلاكفي القمااة تع 
ن أ الملاك خاالاد كاانا  رسااااااااااااااالاة ليااقاات. و  إلىالرسيس ميتران 

  المقيقي   ساسي والممم هو الحديث الذي جري بي األ  مراأل
إلااااااااااااااقيق الرسيس   مير فمااد وبي عماادم األ الملااك خااالااد وولي  

الرسيس   إلىلم يااااااااال  . ومضاااااااامون هذا الحديثالفرنسااااااااي
نماا م  خالل جولاة رح اة في إو  ة جوابياةلا ميتران في رسااااااااااااااا

ن المااااااقيق )جاك إلااااااقيقه. وأل  علىالمااااااقيق  ماضاااااا  فق عر  األ
 وضااااام  أ اااااول   - جنرال م  جمة وفاس  في إلاااااركته  ميتران( 

مليون دوالر    134ه ت بعقد قيم   - المناقمااااااااااة الماااااااااارعية التجارية 
العربي وهو ما كان  تسااااااااعى   لتنفيذ ممااااااااروا القمر الاااااااااناعي 

 ل في نق    جداً  ميناً أ نه سااااايكون إ لتحاااااال عليه، ف  إلاااااركة أميركية 
يضاايف عليما تقديرات   وقد التاااورات السااعودية لمااقيقه الرسيس 

مر  أ ن  أ وضاح للمساغولي  الساعوديي  أ   وتااورات. وهو قد يكون 
ح  ل  المع  مر م والتأميمات ليس ذلك األ ا  المااااايوعيي  في الحع  إلاااااراك إ 
ميتران وليس في ذلاك   نماا في سااااااااااااايااق برامة الرسيس إ ناه وارد أ و 

 . طالق ولوية على اإل األ 
السااااااعودي، وفي   - سااااااي ن ن محااااااالة التماااااااور الفر أ وي قى   

ع  بعض  الفرنساااااااااي، فضاااااااااالً  - نتظار بعثة التمااااااااااور العربي إ 
عقااااب زياااارتاااه  أ نماااا ميتران في أن دوَّ  المالحظاااات التي ساااااااااااااعق 

 - قد تفيد في توضايح إلاكل العالقة الفرنساية  1978 م ا للج اسر ع 

هو اآلن في   ن الرسيس ميتران أ  ، خااااااااو ااااااااً العربية مساااااااتقعالً 
  .م مالمح هذم العالقة  دد رس  

الاثير في هذا  ًا ن الج اسر تسااااااااااااتطيع ط ع إ وقد يجوز القول  
ماا حتى عالقاات الوحيادة التي كاانا   الماااااااااااااأن، فمي الادولاة العربياة 

فرنسااوا  م  جيدة مع   أكثر فاليري جيسااكار ديسااتان  لحظة سااقو  
قااوي بعد زيارة ميتران للج اسر  همية أ  العالقة كتساع  إ ميتران. و 

مساغولي  مناقمااته الرح ة مع و  بومدي   بالرسيس هواري  جتماعه إ و 
ولى  أع    ن م  أ  باً مسااااتغر   ساااااس فليس جعمة التحرير. وعلى هذا األ 

التي تلقااااهاااا الرسيس ميتران كاااانااا  م    برقياااات التمنئاااة العربياااة 
الج اسري   الماااااااذلي ب  جديد وهي برقية تحاإلااااااى الرسيس  الرسيس 

ج الرسيس  ن يحر   أ  عمااااا يمك   نااااأي ن ت قى محتوياااااتمااااا في م أ 
إلى دفعاااه لتفمم الموقف   ن يغدي ذلااك أ ماال أ الفرنساااااااااااااي، على 

ن الرسيس المااااااااااااااذلي أ  تمااماً   واضاااااااااااااحااً  ي العرقياة بدا ف العربي. و 
 ألن في ذلاك ماا    تادعيم الثقاة والتفااهم ب   ميتران  يطاالاة الرسيس 

إلااااااااعوب   م  لجميع أ ن يساااااااااهم في بعث سااااااااالم و  أ م  إلااااااااأنه 
ل عالم  ج  أ م     لي دو  ن اوع قامة تع إ المنطقة وبالتالي يسااااااااعد على  

  . كثر تضامناً أ و   أكثر عدالً 
زاء  إ العربية  م  التنسااااااااااايق بي  الدول  ن نوعاً أيضاااااااااااًا أ ي قى 

ل  ، تنسايق قع  ميتران، يعدو ضارورياً  سالوب التعاون مع جممورية أ 
الحظ   وتنسااااااااااااايق بعاد ال اادرة. ففي التنسااااااااااااايق قوة. وكلماا  ال اادرة 

 . د، وجد نفسه يقترب منه ن الموقف العربي موحَّ أ الرسيس ميتران 
 هل يحدث ذلك؟   

 إننا نتمنى. 
 1981( حزيران) يونيو 6 -صحيفة "المستقبل"

     

 ماذا فعل بن جديد في موسكو؟
 اإلتحاااد إلىعلى ر م ان زيااارة الماااااااااااااااااذلي ب  جااديااد 

 1981ح يران  /يونيو 8ثني  السااااااااااااااوفياااتي )باادأت يوم اإل

نما، أ ال  إالماضااااي   العاميام( معرمجة م  أ ثةسااااتغرق  ثال إو 
تحااااادث في العاااااالم الثاااااالاااااث  نتيجاااااة للتطورات المثيرة التي

ناإلااااااائة ع  حالة التوتر السااااااااسدة في  ، وهي تطوراتعموماً 
  نماااا زياااارة مفااااجئاااة قاااام بماااا الرسيسأكماااا لو  العاااالم، بااادت

 .موسكو إلىالج اسري 
 -العربي  عتادناا على مادي ربع قرن م  التعاامالإ ولقاد  

  قاسد عربى والقيادة بي ي لقاءأن نقيس نجا  أ الساااوفياتي،
يحااااااال عليه الطر  العربي م   السااااااوفياتية على مدي ما

 إلىسااااااااااال  سااااااااااوفياتي، ولا  الرسيس الماااااااااااذلي لم يذهة 
  ولم ياااااااطحة معه مسااااااتماااااااري  ليطلة سااااااالحاً  موسااااااكو
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 إلى عت اار هغالء بمثااباة مغإلاااااااااااااارإ عسااااااااااااااكريي  لاي يمك  
األ ااااااال قاسد  سيس هو فيما بأن الر ل  موضاااااااوا التساااااااليح. ع  

على للقوات بات القاسد األ م الرساسةعسكري، وهو بعدما تسلَّ 
حتياجات جيش  إنه األكثر معرفة بأ المسااااااااااااالحة، وهذا معنام

 تخااااذ القرار عنااادإكثر قااادرة على العااا  وعلى واأل الج اسر

 .الضرورة
  موسااااااااااااااكو إلىذا كاان الرسيس المااااااااااااااااذلي لم ياذهاة إو  

وهل هي  ذن؟إليطلة السااااااااااااااال  فما هو المد  م  زيارته 
الاذي  تجمعمم   حلقاة في مساااااااااااااالساااااااااااااال زياارات القاادة العرب

 تميُّ ؟ تحاد السوفياتي عالقات ذاتباإل
يقوم بماا   ن الاتااباة في العاادة ع  نتااسة ال ياارات التيإ

تحاااااد اإل إلى حكااااام ومسااااااااااااااغولون م  دول العااااالم الثااااالااااث
 اورة واضاحة ع  حقيقة ما جري وما الساوفياتي ال تعطي 

المحادثات، وذلك ناإلىء ع  السرية  تم االتفاق عليه خالل
ن الاااااااااااااااورة تعادو  أعليماا الجاان اان. في حي   التي يحرص

م   وأ ميركياً أ عندما يكون ال اسر مسااااااااااغوالً  وضااااااااااوحاً  كثرأ
الساااااارية لدي  نأحدي الدول االوروبية، وذلك ناإلااااااىء ع   إ

  مفموم يتناااقض تماااماااً  وروبي ذاتو األأميركي الجااانااة األ
وبسااااااعة هذا التناقض يااااااا ح م  . مع المفموم السااااااوفياتي

السااااااوفياتي( على  رم  الطر   ي )وط عاً  الساااااامل الوقو 
ن يعطي  ااااااااااااااورة عمااا جري في أم  إلااااااااااااااااأنااه  بعض مااا

 .واللقاءات المحادثات
ناتفي   فااااإننااااامر هااااذم الظاااااهرة أولاي ال نغوص في  

إلااانما مجتمعة   سااطر اآلتية م بتسااجيل بضااع نقا  في األ
 :ساسيع  السغال األ ن تمكل بعض مقومات الجوابأ

  موسكو؟ فيس الماذلي ب  جديد ماذا فعل الرسي 
 :والنقا  التي نح  في  ددها هي

يتسلم   نأل ن الماذلي ب  جديد كان قع  أعلى ر م   :لالً أ 
وقياادة الادولاة(  القياادة في الج اسر )قياادة الح ب مناااااااااااااااعي  

م القيادة  نه بعدما تساالَّ إالاعري، ف في  ااناعة القرارات كاً إلااري
مياااادانيااااة م  جااااان ااااه على القوي والاااادول  طاللااااةإن أوجااااد 

 خر تعدو و أالتي ترت ط الج اسر بما في إلااااااااكل  والقضااااااااايا

فريقية  جولته األ ضاااارورية. م  هنا جاءت جولته الحربية ثم
ساااتثناء  بإيقوم بما حاكم عربي  ولى م  نوعماالتي كان  األع 
 إلىجاءت زيارته  يضاااااااااااااً أوم  هنا  .النميري  الرسيس جعفر

ل هميااة هااذم ال يااارة انمااا جاااءت قعاا  أ السااااااااااااااوفياااتي. و  تحاااداإل
جماات   نماا بمثااباة رد علىأع   وروبياة فضااااااااااااااالً زيااراتاه األ

ب  جديد سااينقلة   كثيرة ال ت ال توا اال الترداد بأن الماااذلي
ع   إيرانفراج  إي موضاااااااااااوا  ف ا  الج اسرنه بعد نجأو  يميناً 

  نًا.تجام يميمام اإلأ بات الطريق مممداً  ميركيي الرهاس  األ

 طااار نفسااااااااااااااااه تتحاادث تلااك الجمااات ع : في اإلثةةانيةةاً 
والواليات المتحدة   قتاااااادية الم دهرة بي  الج اسرالعالقة اإل
ن مي ان الت اادل أعت اار بااإل ن تاأخاذ هاذم الجمااتأم  دون 

ساااااااتمرار لماااااااالحة إميركي هو في األ - اري الج اسري جالت
 السااااااااااااااوفيااااتي هو -مي ان الت اااادل الج اسري  الج اسر. وان

 .لمالحة السوفيات
الخلل وقد  ولقد كان  ال يارة مناساااااا ة للتماااااااور في هذا 

حجم الت ادل التجاري  التفاهم على زيادة إلىدي التمااااااااااور أ
 يضاااااااااااً أطار إلالفني. وفي هذا ا  وتوساااااااااايع مجاالت التعاون 

ن الرسيس المااااذلي حرص على أالساااوفياتية  الحظ  القيادة
  اً نعمااااااااااااا و لمااااااااااااانع الوحيد الذي يريد زيارته هيكون ا نأ

ن يماهد أوطلة . للم اني الجاه ة. وقد زار المانع بالفعل
نتاج هذا الماانع. فرتعوا له إ دت م ي   بعض الم اني التي إلاع 

وكااااأنمااااا الرسيس  الم اااااني الجاااااه ة.  زيااااارة حي كاااااماااال م 
 ن يقولأراد  أيماءات الذي يتقنه، اإل وبأساااااااالوبالماااااااااذلي، 

ننا نعاني  ًا أهذا المجال خاو   فيللسوفيات: هل نتعاون 
 .زمة سك أفي الج اسر م  

 اااااااانام األ عادة بناء مدينةإ ن  أ إلىإلااااااااارة هنا تجدر اإل 
موضاااوا بناء المسااااك   كساااع  الفنيي  الج اسريي  خعرة فيإ

الماااااااااااذلي لمس ذلك حسااااااااااة التقارير   ن الرسيسوأالجاه ة. 
 هغالء إليه. التي رفعما

تني  للرسيس  مم  ن القادة الساااااااااااااوفيات كانواأ: لوحظ ثالثاً 
علني خالل زيارته  خطاب  ر بالخير وفيك  نه ذ  أالمااااااااااااااذلي  

طط التنمية في الذي  عملوا في برامة وخع  الخعراء السااااوفيات
هم  ولئك الخعراء الذي  قضاااااواأينساااااى   نأ  دون م .الج اسر

وموضااااااااوا  .ن زرعتما فرنساااااااااألغام التي سااااااااعق ين عون األ
الحساااااااااااااااسااااااااااااااياة بعاد الاذي فعلاه  الخعراء باالاذات ال يخلو م 

ع   بالخعراء السااااااااااوفيات، فضااااااااااالً   أنور الساااااااااااداتالرسيس 
الخعراء  عالم الغربي ضااااااداإل الماااااارسااااااة التي يماااااانما الحملة

. لعالم الثالث عموماً ا السااااااااااوفيات في المنطقة العربية ودول
مام أ  اً المجال رح   ساااااااالعي تاركاً  ن دورهمأوكيف يرك  على 

الرأي العااام في هااذم الاادول لاي  قطاااعااات عريضاااااااااااااااة م 
 .تادق ذلك

 إلىحتااج ت ن القياادة السااااااااااااااوفيااتياة كاانا أ: يعادو رابعةاً  
ر س عع  ب ولير  قع  معرفااة الرسيس الماااااااااااااااااذلي ب  جااديااد ع 

و فريق الخعراء في أالج اسر  تقارير الساااااافارة السااااااوفياتية في
كاديمية الساااااااااااااوفياتية.  لعربي في األا إلاااااااااااااغون دول المغرب

 ن يمدد الرسيسألقادة السااااااااوفيات ر عتمم في ا بديأوعندما 

تحاد في اإل خري أع  ي زيارته ويقوم ب يارة جممورياتلالمااااااااااااذ
ذلك معرفة الرجل  وراء نما كانوا يريدون م إالساااااااااوفياتي، ف
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 .كثرأكثر و أ
حدث  بعدما   ن زيارة الرسيس الماااذليأوتماااء الاااد    
سااعق لمما أن زارا الج اسر،  ادة السااوفياتيةيثنان م  القإكان 

  ينمختلف، وهماااا نيقوالي بود ور  قاااد  ااااباااا كااال في ظر 
 م والاساااي كوسااايغي  الذي توفي بعدا  ع  الحع  قاااايأع الذي  

 .إلتدت وطأتهإمرض 
ما كان    ن ال يارة تم  والقيادة الساااااااااوفياتية علىأولو   

  الترويكا وجد في  عليه في الماضاي، لاان الرسيس المااذلي
  اً حياااناا أب مر يقر   أالج اسر. وهو  ن زاراأثني  سااااااااااااااعق لممااا إ

 .الحكام المسافات بي 
ي  فالساااااااااااااوفياتية  طار الحديث حول رغ ة القيادةإي فو  

فتراض بأن يمك  اإل قربن تعر  الرسيس الماااااااااااااذلي ع  أ
ل مع الرسيس  بعد التحادث المطوَّ  تلك القيادة وجدت نفسااااااما

وضاااااع خطو  تح  ع ارات  ااااادرت عنه  المااااااذلي، وبعد
 قاااسااد يتحرك م  موقع الثقااة الااااملااة بااالنفس ال مااامأنمااا أ

بالميوعية  م تمن يع أيمكو م  عقدة الماركسية وال يخا  م   
كذلك وجدت القيادة   .نحيازيمانه كعير بساااااااياساااااااة عدم اإلإو 

بقادر ماا هو حريص على  ماام قااسادأالسااااااااااااااوفيااتياة نفسااااااااااااااماا 
ن أتحاد الساااوفياتي بالقدر نفساااه يري اإل عالقات وطيدة مع

 فرا  فيالعالقات في خط متوازن بحيث ال يكون اإل تساااير

و أ قليالً  بعااديقلق الجيران واأل هااارهااا سااااااااااااااع اااً زدإع درجااة رف  
حاالت م   إلىالوق    معيقود ن القلق أ ، خاااااااو اااااااً كثيراً 

 .التوتر
إلااك مدي   ن القيادة السااوفياتية الحظ  والإذلك ف  إلىو  

االدوار السااااااوفياتية  حساااااااسااااااية الرسيس الماااااااذلي م  بعض
الدور الذي قام به السااااااااااوفيات في  الخارجية. وبالذات، ذلك

والذي يعدو في بعض المالمح والممارسااااات كما  فغانسااااتانأ
الماااااااااغون  يفقل تدخل حاد األ ىو علأحتاللي إنه دور أ لو

 .خري أع الداخلية لدولة 
هذم   ولا  على ر م حساااااااااسااااااااية الرسيس الماااااااااذلي م  

خر  و أإلاااااكل  نه لم يماااااارك فيإليما فإإلااااارنا أدوار التي األ
فغانساااااااتان.  أالساااااااوفياتي في  في حملة التجريح ضاااااااد الدور

الساااااااااااااوفياتية.  موضاااااااااااااع تقدير القيادة  مر كانومثل هذا األ
 كثااار م التقاادير عنااد السااااااااااااااوفيااات يكون باااإل والتععير ع 

عندما تاون  سااااااااااااتعداد لتنفيذ الطل اتبداء اإلإو   والً أحترام اإل
. وعاادم الت اااطغ  ثااانياااً  هنااالااك طل ااات لاادي الضاااااااااااااايف ال اسر

 ًا.بالتنفيذ بعد ذلك.. ثالث
ن ال أمعنام  كة في حملة التجريح ليسر لا  عدم المما 

ص ر  هناا نالحظ ح   مر. وم ألك موقف ماا م  ايكون هناالا 
الموقف المراد تساجيله وفي  ن يساجلأ ىالرسيس المااذلي عل

لقام أوبالتحديد، في الخطاب الذي   .عقر الدار الساااااااااااوفياتية
القادة السااااااوفيات لتاريم ضاااااايفمم الج اسري.   قامماأفي حفلة 

التي  ان السااااامات هذا الخطاب قال الرسيس المااااااذلي:  وفي
حترام م اااااديء  إو  تتمي  بمااااا عالقاااااتنااااا في جميع الميااااادي 

التي تقوم عليما تلك العالقات.  المسااااااااااااااواة والفواسد المت ادلة
الماااااغون الداخلية التي تتمي  بما، كل هذا  وعدم التدخل في

 ن تاون علياااه العالقاااات بي أ ااااااااااااااورة لماااا يجاااة  يمثااال

ل في التدخ إلى. وهذم الء ارة وبالذات ما يماااااااااااير  الدول...
الساااااااوفيات مفمومان. فمي  الماااااااغون الداخلية لما عند القادة

 ة تعدو مساااااموعة ومقعولة، ة الطي   الني   ذا  ااااادرت م  موقعإ
 نوعاً  نما تعدوإ ة فة  ير الطي    ااااادرت م  موقع الني    ذاإما أ

سااااتف ازهم  إالحكمة  سااااتف از، والسااااوفيات قوم ليس م م  اإل
نما  ااااااااادرة م  أ ساااااااااسأ ىعل وهم ساااااااامعوا الء ارة وقعلوها

 . ةة الطي   موقع الني  
م   ن مااااااا نات ااااااه ع  هااااااذم ال يااااااارة هو نواأوي قى 

والاثير م   القليل م  المعلومات  إلىد سااااااااتنتاج المسااااااااتن  اإل
ذلك ال يعطي  ااااااورة    نة. لا التاااااااريحات والمواقف المعل  

بي  القيادة الساااااااوفياتية والرسيس   كاملة الوضاااااااو  عما حدث
 هتمامالساااااوفيات كانوا إلاااااديدي اإلن  أ خااااااو ااااااً  الج اسري 

السااااسد في   بالتحليل الذي عرضاااه الرسيس المااااذلي للوضاااع
 أفريقيا وللممكلة اللعنانية.

 1981يونيو )حزيران(  27 -صحيفة "المستقبل"

     

 هيغ لإهانات بيغن! 
حدث    بوساااااااا  ع  واقعة كمااااااااف   ااااااااحيفة واإلاااااااانط 

م  وخال اااااااااة هذ. كثر م  معنىأساااااااااعوا الماضاااااااااي ولما  األ
ثااار أميركيااة الاسااااااااااااااناادر هي  األ ن وزير الخااارجيااةأالواقعااة 

نه طلة منه  ساااااااراسيل ألإرسيس وزراء   ضاااااااة مناحيم بيغ 
 نأل قع   ساااااااراسيل الواليات المتحدة مساااااااتقعالً إ ن تساااااااتمااااااايرأ

بعملية المجوم  ميركي في عمليات إلعيمةتستخدم السال  األ
(  حا ياران)ياوناياو 7الاناووي الاعاراقاي فاي  الامافااااااااعااااااال عالاى

  ...الماضي
الواقعة:  ميركية حول تلكوتضاااااايف رواية الاااااااحيفة األ

ن هي  جمع م  أ درجة إلىللغاية   ن رد بيغ  كان عا اافاً أ
سااااااااااااااراسيااال  إالواردة م   كااال مكااااتاااة وزارتاااه كااال العرقياااات

حول هذم الواقعة يمك  مالحظة   .بخاااوص هذا الموضااوا
  :تياآل
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المااادر التي  ن ن الواقعة ليسا  مكتملة وقد تاو إ  -الال
عطتما وثاسق ونااااااااااوص  أ  الااااااااااحيفة إلىب  الواقعة  ر   ساااااااااع 

ارجية  خهي ة وزير   على  ااااااااااً ر  ح   حاديث ولا  الااااااااااحيفةأ
كتف  بنماار ن أ مختااار حول الذي جري  إ الواليات المتحدة

الء ارات  ن يتااااااااااااااور نوعيةأ  تاركة لقارسما غهي  وبي بي 
ي حال أمغذية في  خذ والرد وهي ع اراتالتي تضاااامنما األ

باااه وزير خاااارجياااة الوالياااات  عترض، ونعنيإ للطر  الاااذي 
 ة.المتحد

وزير   ساااااااااااااامعأن بيغ  أي االمر ليس فالجااديااد  -ثةانيةاً  
نه أمنتمى القساااوة، و  و فيأ قاسااياً  ميركية كالماً الخارجية األ

  في التعامل السااااياسااااي يقوم  غبي ساااالوبأن  أ  ااااار معروفاً 
بكالم  اااااااااااااالف. هكناااا تعاااامااال مع المخااااط اااة  عتماااادإ  على

 سااااكار ديسااااتان. وهكذايالفرنسااااي السااااابق فاليري ج الرسيس

إلااااامي . وهكذا  تعامل مع مساااااتماااااار المانيا الغربية هلموت
فرنسااااااااوا ميتران. وهكذا   تعامل مع الرسيس الفرنسااااااااي الحالي

العريطاانياة اللورد كاارينغتون. لا   تعاامال مع وزير الخاارجياة
 عتمااادإ ن بيغ  ال يتورا حتى ع  أمر هو األ الجااديااد في

يماااااغلون  ميركيي  الذي سااااالوب نفساااااه مع المساااااغولي  األاأل
 .منا ة متقدمة

ميركية حول األ ما نمااارته الااااحيفة إلىساااتنادا إ -اً ثالث 
هي ،  علىبيغ  تطااول  نإالواقعاة التي نح  بااااااااااااااااددهاا فا 

عتراضااااااا إ الخارجية االميركية لم يسااااااجل  ن وزيرأر م  على
 نأنما طلة إالنووي العراقي و   المفاعلقااااااااااااف  على حاداً 

سااااتخدام  إ لقع   سااااراسيل الواليات المتحدة مسااااتقعالً إتسااااتمااااير 
فتراض وقد يجوز اإل  .ميركي في عمليات ممابمةالسال  األ
له مع اآلخري  سلوب تعامع أعقليته و   إلى  ستناداً إو   -أن بيغ   

 لاك لمقع    اً حادأن أميركي ماا معناام يقول للوزير األ نأراد أ -

تطلعونااه م   تمن مااا كنأو أناا . أيطلااة ذلااك حتى تطلااة 
 .ن تطلعوم منيأيمك   سراسيل قعلي الإحكومات  رؤساء

الوضاااااااااااااع  ن بيغ  تعمد تأزيمأفتراض لذلك قد يجوز اإل
  القياام مسااااااااااااااتقعالً  ن مخططاه هوأأساااااااااااااااس  علىمع هي ، 
ن أ النووي العراقي، و   لالمفاع خري مماابمة لعمليةأع بعمليات 
 الواليااات المتحاادة والاادول التي سااااااااااااااتتم فيمااا بي  العالقااات

دارة يقلق اإل ساااااااااااراسيلية العدوانية م  النوا الذيالعمليات اإل
سااتمااارة بيغ  اآلن معدأ اإل رتضااىإذا إية وي عجما. و كمير األ

العملياات ل  تتم، ألن الوالياات المتحادة لاك ن تأفمعنى ذلاك 
 وماااالح خا ااة سااتجمض هذم العمليات بمااكل ولظرو 

 .خر و بأ
قاات ماالياة  عال ب ترت ط بالدم عربيااً  ن حااكمااً ألو  -اً رابعة  

ساااااااالوب وزير الخارجية باأل مع الواليات المتحدة، تعامل مع

دارة بيغ  لااااانااا  قاااامااا  قيااااماااة اإل الاااذي يعتمااادم منااااحيم
 ميركياااةجم ة األاأل ت إلىو اااااااااااااااادرت التوجيماااا ةيركيااا ماأل

حتى   قالقهإساااااااتمرار في قالق هذا الحاكم واإلة إلالمختاااااااا 
 .سقوطه

 على يركيةمدارة األج  اإلرَّ ي السااااااااني  الماضااااااااية د  فو  
مساااالاه. وهذا  علىسااااراسيل إ عترضمعاق ة الموظف الذي ت

ميركي قااال ماااا حااادث مع انااادرو يون ، المنااادوب األاأل على
مااا طل ااه   علىعتراض بيغ  إ  نألاادي األمم لمتحاادة. فماال 

دارة إن أ إلىميركياة ساااااااااااااايقود مع الوقا  األ وزير الخاارجياة
الساااغال    مثل هذار  ريغان ساااتساااتغني ع  هي ؟ وط   الرسيس

ن عقليااة  أومنمااا  بعض الحقاااسق والعااديميااات إلىيسااااااااااااااتنااد 
العساااااكري ال تجي  له  ع  ماضااااايه هي  فضاااااالً  رت اطاتإو 

ن أساااااااااااراسيل. ومنما إرسيس وزراء  تقعل مالحظات حادة م 
  اا ح فيأ،  ط  بوساا نواإلاا  نماارت  ااحيفة  هي ، وبعدما

يااة جالخااار أركااان وضااااااااااااااع ال يجوز لااه التسااااااااااااااليم بااه تجااام 
ساااااراسيل والدول العربية.  إ ميركا فيأميركية وتجام سااااافراء األ
ن يتحمل مالحظات حادة  أعلى هي   ذا كان م  الساااااااااملإو 

  ن ساااااااااااااافيرأسااااااااااااااراسياال فمعنى ذلااك إرسيس وزراء  يقولمااا لااه
ن يعترض  أ  في وسااعه ساااراسيل ل  يكون إالواليات المتحدة في 

ن سااااااااااافراء  أ يعترض عليما. و  ن أ مور م  الضاااااااااااروري  أ بعد على  
الاادول العربيااة ل  يتمكنوا بسااااااااااااامولااة م    الواليااات المتحاادة لاادي 

ي وزير  أ )  التحرك في داسرة المالة التقليدية ما دام رسيسااااامم  مواجمة 
سااااااراسيل  إ ة رسيس وزراء  جان  الخارجية الاسااااااندر هي ( يعامل م  

الدولة   خارجية هندوراس مثال وليس وزير خارجية  ه وزير أن كما لو  
 . ي العالم ف ولى  العظمى األع 

بالماااااااااكل    ن الذي يجعل بيغ  يتطاول على هي  إ   - خامسةةةةةةاً 
دارة  ن اإل أ موظف هو  ن هي  مجرد أ بااا  الاااذي تطااااول باااه موحيااااً 

الموظفي  والمسااااااااغول   معاق ة   رتضاااااااا  في الماضااااااااي إ االميركية  
نماا لو لم تفعال ذلاك لاان  أ ساااااااااااااراسيال في حي   إ  الاذي  تحتة عليمم 

  .سراسيل إ نوا م  التريث لدي   حدث 
ساتماارة  هي  اإل  وعندما يتذكر بيغ  في اللحظة التي طلة بما 

نوا عملياة المفااعال النووي العراقي،   ل القياام بعملياة عادوانياة م  قعا  
 ادقاسه  أ  راسيل، ع  واحد م  سا إ عتراض  إ تخلى، بساعة    ن كارتر أ 

ساااااااااااامع هي ، وهو  ندرو يون ، فلماذا ال يع أ العديدي  والمقربي  وهو  
تفساااااااير بقية    م  النوا القاساااااااي تاركاً   ساااااااتماااااااارة، كالماً يطلة اإل 
بمي   ااااداقة   ان الذي تربطه غ ساااايناريو العقاب للرسيس ري  عالقات 

  .كارتر باندرو يون   م  نوا الاداقة التي كان  تربط 
المرارة وهي    ننا بعد هذا كله ناااااااااااااال إلى حقيقة بالغة إ وي قى  

ن  أ ميركياة هو ماا كناا نتمنى  األ    لوزير الخاارجياة غ ن ماا قاالاه بي أ 
بعض الحكاام العرب بعاد حادوث    - خري  أع  في  ااااااااااااايغاة   - يقولاه  
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ميركية  أ بطاسرات   ساااااااااااراسيلية على المفاعل النووي العراقي اإل   الغارة 
 . متطورة 
 أيضًا.  تمرار للقول وللفعل س إ ولا  المجال متا  ب   

 1981يوليو )تموز(  18 -صحيفة "المستقبل"

     

 الضمانات بداًل من التعهد
ساااماا بعض  عتاد العرب في السااانوات القليلة الماضااايةإ 

الحي  واآلخر كاااناا   ميركيااة العااادلااة. وبي  ااااااااااااااوات األاأل
يعدو في بعض   تسااااااااجل موقفاً  ميركيةأهنالك إلااااااااخااااااااايات 

 .العرب جوان ه لمالحة
 وهااااذم المواقف كاااااناااا  تااااااااااااااااااادر في معظممااااا ع  

دارة اإل ن إلااغل  منا ااة رساامية فيأإلااخااايات سااعق لما  
 .السفراء كثر هغالء كانوا م أاالميركية. و 

 ي الوقاا ي ااااااااااااااوات لم تا  تاااااااااااااااادر فولا  هااذم األ 
يسااااااااجلون  ن ا ااااااااحابماأالمناسااااااااة الذي يفيد العرب. ذلك  

ة حالعرب ولماااااال في ماااااالحة التعاون مع  بعض المواقف
يكونوا تركوا العمل الرساااااااامي   نأالقضااااااااية الفلسااااااااطينية بعد 

الخااااص. وفي مياااادي  العمااال الخااااص  العمااال إلىنتقلوا إو 
مماريع  علىالحاول    في أمالً واقف  بعضمم تلك الم يسجل

ما ال اقون أيتعاملون معما.  في الدول العربية للمركات التي
المواقف ع  قنااعاات. ولو كاان في  ذمنمم يسااااااااااااااجلون ها إفا 
 واعلتسااااجيلما وهم في الموقع الرساااامي لاانوا ف سااااتطاعتممإ

 .ذلك
ماااااااااااااالحة ل  لوا مواقفن معظم الذي  ساااااااااااااجَّ أوالمالحظ 

الذي  عملوا كسااااااافراء    العرب والقضاااااااية الفلساااااااطينية هم م  
نمم م  الاذي  أو أالادول العربياة  للوالياات المتحادة في بعض

  ..ميركيةالخارجية األ عملوا في
في  ل تحوالً ن تمااااااااااااك   أن بعض المواقف  أوكان م  إلاااااااااااا 

و حتى  أالم عوثي   عتمدم بعضإ ميركي الذي سااااااااالوب األاأل
نماا قيلا  في حينماا. لا  ذلاك أ بعض وزراء الخاارجياة، لو

ن أيحاادث ألن معنى حاادوثااه  الَّ أالطعيعي  لم يحاادث. وم 
 يوني ااااحة الموقف نفساااه عرضاااة للتمااامير الاااام عليج

المثاال  سااااااااااااااعيال علىع  الاذاكرة ماا حادث  باه. وليس  ااس ااً 
نه ون  ألباندرو  مم المتحدةلمندوب الواليات المتحدة في األ

التحرير الفلساااااطينية زهدي   مع مندوب منظمة جتماعاً إعقد 
  .. بمارمنذاك( ععد  مندوب الاوي  ) الطرزي في من ل

ني علبمااكل  تسااجيل مواقف علىقدام هغالء  إولا  عدم 

نمم لم أ -الساااااااااافراء  ذا كانوا م إ خاااااااااااو اااااااااااً  -ال يعني 
المواقف التي   علو  خر. ولأ يساجلوا تلك المواقف في إلاكل

  يلتس الذي عمل ساااافيراً االمثال هيرمان  سااااعيل  علىسااااجلما 
 ي الفترة التي قام فيماا الرسيسفي القااهرة فالمتحادة  للواليات

ن أ  إلى ميركاأتجام إاسااااااية في نور السااااااادات بتحوالت أساااااا أ
المواقف التي  عالات كااماة دايفياد... لإتفااقا  إلىو اااااااااااااالا  

ن ما ترام الدبلوماسية أ  على سجلما السفير ايلتس هي الدليل
واإلاااااااااااااانط  وتحاااا  تااااأثير الضااااااااااااااغط  ميركيااااة وهي فياأل

ما ترام هذم الدبلوماسااااااااية عندما تاون  الاااااااااميوني هو  ير
  .الواقع رضأ على

مواقفه بعدما  ض لتس كماااااف ع  بعاين السااااافير أولوال  
ن أساااااااااااتطاعة أحد  إ كان ترك العمل الرسااااااااااامي لما كان في

ماااااااااااار المطلوب منه تنفيذ   ميركا لديأن سااااااااااافير أيالحظ 
م  ا فياه الافااياة بجادوي هاذ ير مقتنع ما  ات كااماة دايفيادإتفااقا 
عقدت   ن كثيري  م  المسااااغولي  الماااااريي أات. بل تفاقاإل

ن السااااااافير أخر   وأدما عرفوا بماااااااكل لسااااااانتمم بعأالدهماااااااة  
ات كامة دايفيد بنساااااااااااااا اة  تفاقإل يلتس لم يك  م  المغيدي  

يون سااااااااراسيلما المسااااااااغولون اإلأالسااااااااادات لما.  تأييد الرسيس
السااااهرة  كانوا يعرفون، وم  خالل عنا ااارهم وعيونمم نممإف
يلتس، وهي  السااااااااافير  مر مواقفأميركية، بي الخارجية األف

 الساااااافراء وبرقياتمم وتسااااااحة  ااااااوراً  تقارير أر العيون التي تق
 .ع  بعضما

دارة اإل واعلن ا اااااحاب هذم المواقف ل  يجأو اااااحيح  
وممااااريع طرحتما    فاارأاالميركية تعيد النظر في خطوات و 

ذا إنمم كانوا، أ  إال  ي، ساااااااااراسيلاإل - ق بالااااااااااراا العربيلعوتت
 وكل الذي أع رباك الفريق إتمويش. وأمكنمم   داة أجاز القول،  

  .فاار والمماريعمر وضع األأدارة ليه اإلإ
طينية  فلسا ال  طالق النارإف  وق   إتفاق ومناسا ة هذا الاالم 

سااااتمرار، منذ اللحظة التي إ يفقى  ية الذي ساااايسااااراسيلاإل -
خر محور قرارات كعري   إلااااااااااااااعاااار إوحتى  تم فيماااا توقيعاااه

 نهأع   نما فضاااالً أخطوات سااايتم التفاهم في إلااا  وأتخذ ساااتع 

زمة أحول  ي كتابات وتحليالتأستمرار محور إسيكون في 
  ...وسط المرق األ

نااااه  أ هي تفاااااق ن بعض الجوانااااة المممااااة في هااااذا اإلإ
الرؤوس في  بعض علىط ساايف الاااميونية المساالَّ  علساايج

وساااااااااااااايحماااال كثيري  م   .قاااال فعاااااليااااةأالواليااااات المتحاااادة 
طعيعة    علىو  إسااااااااااراسيل علىتحفظات  ميركيي  الذي  لمماأل

 خر ن يقولوا في إلاكل او أي ساراسيلاإل -ميركي اإل التعامل

 .ا الاالم الذي كان ال يقال في السابق و م  ن اً كالم
ق  عساااااااا األ ميركين ما قاله الرسيس األإذا جاز القول فإو  
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طالق النار إف وق   إتفاق  سااااااعوا م أ  حوالىجيرالد فورد بعد 
 ن الجو العامأية ما كان ليقوله لوال  سااااااراسيلاإل - الفلسااااااطينية

م الذي ساااااااالَّ  ولا  فورد. ذلك  علىيحثه  تفاق حدثه اإلأالذي  
نفسااااااااه يقول في برنامة   جيمي كارتر وجد إلىم  ا  مقاليد الحع 
  كالماً  -للعواقة   يحساااااة حسااااااباً  نأوم  دون   -تلف يوني 

مااااالحة العرب والقضااااية الفلسااااطينية.   حد ما في إلىيعدو 
 في إلااايء، إالَّ  إساااراسيلهذا الاالم ليس ضاااد   نأ ر م  علىو 
  إسااااراسيل كان ساااايعني في نظر تفاق إلامجرد حديثه ع   نأ
 .ه ضدهانه موج  أ

  رسيسااً  و قال بعضاه يوم كانأولو قلنا كل ما قاله فورد  
نوبوا عنه في ي مام كثيري  لايأتا  الفر ااااااااااة أ  وأميركا، أل

 ااااا ح أبكثير، لا  فورد الذي   فضااااالألاان  الحال   التععير
طريق الاادفة تاار  كما يتاار  كل  ميركا ع أل رسيسااً 

 علىميركا وهغالء يغثرون الاااام   أرساساااة   إلى المتطوعي 
في القضاااااية  وحماقاتما وال يقولون كلمة حق  إساااااراسيلجراسم 

الحق التي يراد بما   ذا كان  م  نوا كلمةإ إال  الفلسااااااااااطينية 
ام سااااااااااااااتمرار في الحع أمر اإل نأباااطاال. وعناادمااا وجااد فورد 

م الحكم بطريق  في سااااااااامولة تسااااااااالُّ  ختيار الماااااااااععي ليسباإل
ثر  على.. لاناااه أ  إلىيثير التطلعاااات  الاااااااااااااااااادفاااة لم يعاااد

 -الناااار الفلسااااااااااااااطينياااة  إطالق ف جااااء وق   الااااااااااااااامااا ، ثم
 ن يقولأكثر رغ ة في أسااااعق الرسيس األ علليج يةسااااراسيلاإل

في  جمة وضااااااااااعهفي  اااااااااادرم يع ز فيه م   مخ وناً  كالماً 
في إلااااااكل  ميدان العمل الخاص )العرب طر  في عمل ما

دارة  اااااااااديقه  إ و  خر( ويع ز فيه م  جمة ثانية، وضاااااااااعأ
نما حقق   أن تت اهى بأتساااااااتطيع  الرسيس رونالد ريغان التي

وسااااااااط، مع زمة الماااااااارق األيجاد حل ألإ طريق   على إلاااااااايئاً 
الذي ة التي تفاااااااااااال بي  فن المسااااااااااااأعت ار اإل خذ بعي األ

ة  عن تقدمه، إلاااااساااا أدارة وبي  ما يفترض منما هذم اإل قدمته
 ًا.جد

ية  سااراسيلاإل -طالق النار الفلسااطينيةإف  وق   إتفاق وقعل  
ميركية ذات تأثير كعير  أ  اااااااحف  علىلم يك  م  السااااااامل 

ن تدعو )حدث ذلك بعد  أ مثالً   بوسااا   ط واإلااان فة يكااااح
ل التعااماع  إلىميركياة دارة األ( اإلتفااق ن اإلإعال م   أياام قليلاة

ن أذلك   القول:   إلىم اإلارة مع منظمة التحرير الفلساطينية و 
ترة القااااااف ف  )الماضااااايي    ساااااعوعي  الدرس المساااااتفاد م  األ

المنطقااة تمر بحق ااة جاادياادة تتطلااة   ل( تتلخص بااأنالمت اااد  
 مر لمأعاادة النظر في مواقفماا وهو إ المتحادة  م  الوالياات

 ... .اتميركا منذ عدة سنو أتختعرم 
ية، كان ساااااراسيلاإل - طالق النار الفلساااااطينيةإف  ق  ل و وقع  

عاااادة النظر في التعماااد إ  ميركياااة فيدارة األمجرد تفاير اإل

ذا إ - ير وارد، ولاه  1975 االميركي الاذي  ااااااااااااااادر عاام
بات م   تفاق نه بعد اإلأ  ال  إالتحريم.   اااااااااااافة -جاز القول  

  قليالً  وأ اً النظر كثير ادة إعدارة تلك اإل  إلىبالنسااااااااا ة  الممك 
ع   النظر تخلياااً  عااادةإ ن تعني أفي هااذا التوجااه م  دون 

  ..إسراسيل
ضااارورية ليس   كثر م أعادة النظر بات  إ ن  إذلك   إلىو 
نفسااااااما  إسااااااراسيلم  أل ج  أ نما م إم  العربي و ل األج  أم  

م  وبعدما هذا األ علىالمتحدة حريااااااة   ما دام  الواليات
الفلسااطينية   القليلة التي قاااف  فيما الاااوارياااليام  ثعت أ
الساااال  المتطور الذي تعطيه   نأري ومساااتوطنات الجليل  قع 

لحاق إفي  حياناً أيسااااااااااعدها  إساااااااااراسيل  إلى الواليات المتحدة
 لانااه ال يقيمااا متاااعااة حااالااة الااذعر التي تسااااااااااااااععمااا ه يمااة

ن أي سااااراسيلاإل يع الجيشذالاااااواريا الفلسااااطينية. وعندما يع 
الااااااواريا الفلساااااطينية    اااااابتماأوالمساااااتوطنات التي  القري 

ن سااااااااااااااكااااان هاااذم القري  إومسااااااااااااااتوطنااااة و  قرياااة 27بلغاااا  
  في المالجىء فمعنى  ساعوعي  أ حوالىمضاوا  أ والمساتوطنات

ن أ إسااااراسيل و  خر للمتمااااددي  داخلأنه يقول بمااااكل أ  ذلك
  .م الظرو يمم تفمُّ عل

مدي كان    طولأن  اااااااواريا فلساااااااطينية أوم  المغكد  
لم يتم. وكان ذلك  طالق النارإف  وق   إتفاق ن أساااااااااتطلق لو  

عماق. .. وفي األوعرضااااً  طوالً  ن الجحيم سااايتساااعأسااايعني 
.  الفلسااااااااطينية هذم الاااااااااواريا ليس سااااااااراً  متالك المقاومةإو 

 تعويض ماااا تخساااااااااااااارم منماااا خالل الغاااارات على وقااادرتماااا

  .ية بات  واضحةسراسيلاإل
ن:  أب 1975 ى التعمد االميركي الذي  در عامضقد قل

منظماة التحرير ماا لم تقعال   ال تتعاامال الوالياات المتحادة مع 
ذا كان مثل إو  وعمالً  في الوجود قوالً  إساااراسيلبحق المنظمة 

 - ة االميركياةقا عال مع طعيعاة ال ي قى منسااااااااااااااجمااً  هاذا التعماد

هااذا  بعااد فااإنااهطالق النااار إف وق   إتفاااق ل سااااااااااااااراسيليااة قعاا  اإل
  نًا.يعدو مستمج   تفاق اإل

ن أ ماااعاااناااااااام  دمُّ ستمرار العمل بالتعإن إذا جاز القول فإو 
  إتفاقساااااااالوب خاص، أميركية هي التي تخرق، وبدارة األاإل
 علىأنماااا الطر  الاااذي يقع  ي حي فطالق الناااار، إف وق  

 .نتااساتم  اإل تفاق اإل م هذاس  مر حأعاتقه 
ذلااك  ارت اا عإميركيااة باا دارة األتجوز مطااال ااة اإلم  هنااا 
عت اار جتمااد، اإلاإلب ناه يمك ، م  بااأبا  مااً ل  ع   التعماد الغيااً 

اللقااااااء الاااااذي جري بي    في الفترة بي  أعلغين التعماااااد أبااااا 
ومنظمة التحرير   -اندرو يون   صخالواليات المتحدة بمااااااااااا 

 بعاد يونع م إبمااااااااخص زهدي الطرزي وبي   الفلسااااااااطينية

تعاقة اندرو   دارة الرسيس كارتر لمإن إوللتذكير ف ه. نااااااااا م
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سااااااااااا ق  المعاق ة تح    الفور. وخالل الفترة التي علىيون  
ميركا وم  هنا أكان الرجل يمثل  ساااراسيليةوطأة التمااامير اإل

قااااااااااااااارها تعااملا  الواليات  علىهذم الفترة  ه خاللإنا القول  
  علن تأمع منظمة التحرير الفلسااااااااطينية م  دون  المتحدة

كماااا  وعمالً  سااااااااااااااراسيااال باااالوجود قوالً إالمنظماااة قعولماااا بحق 
  .يتضم  التعمد

المتحااادة   لقاااد حااادثااا  متغيرات كثيرة. وتاااأخرت الوالياااات
  عترفا  م  إ كاانا   تخااذ الموقف العاادل. وهي لوإفي  كثيراً 

المنطقاة الاثير م   علىت وفرَّ  ل بمنظماة التحرير لااانا قعا  
ما الاثير م  العداء م  نفساا   علىاآلالم والمخاطر، ووفرت 

 .المعة الفلسطيني لما جانة
تتعاامال مع  ال ن أجاازت لنفسااااااااااااااماا التعماد با أنماا أومثلماا 

تقعااال المنظماااة بحق   منظماااة التحرير الفلسااااااااااااااطينياااة ماااا لم
نما مطال ة وفي ضاااااااااوء فإ ،وعمالً  ساااااااااراسيل في الوجود قوالً إ

 إلىدت  أومنما الظرو  الموضوعية التي  المتغيرات الاثيرة
تقدم   نأاالساااااراسيلية  -طالق النار الفلساااااطينية إف وق   فاق إت

ن يثق  أ علىالفلساااطيني  خر يماااجع الطر  م  نوا  تعمداً 
 .تنمي ذلك التعمد وتستعدله بضمانات وألواليات المتحدة،  اب

الضاااااااااامانات،   يام السحة بتلكأمام الرسيس ريغان منذ أو  
 علىفيلية حعية تساااااتند  المنطقة إلىيه م عوثه لعقترحما إ

قات عال خااو اية ال إلى نه بالنظرأ علىمفموم جديد يقوم 
عترا  منظمااااة التحرير  إ ن إاالسااااااااااااااراسيليااااة فاااا  -ة ميركياااا األ
بحق   عترا ميركاا بماا هو نوا م  اإلأعترا  إ بعاد  ميركااأبا 

  .و العملأبالقول  ن يقود ذلكأاسراسيل في الوجود م  دون 
النوا المقعول  ة هي م قتراحاات فيلياة حعيا إن أويعادو 

ن أجي  التفاااااؤل باااا الااااذي يع  عنااااد الرسيس ريغااااان، وم  النوا
 .عدادد اإليق  يغة ما للحل هي اآلن

 1981( آب)أغسطس  8 -صحيفة "المستقبل"

     

 ن حظ الصحرالي ن سْ حُ 
 لسوء حظ اللب ان  ن

( 1979أ سطس /االسعوا الماضي )المقاود مطلع  ب
  لجنااة القمااة التنفيااذيااة التااابعااة لمنظمااة الوحاادة إسااااااااااااااتطاااعاا 

األفريقيااااة في أعقاااااب يومي  م  المحااااادثااااات في نيروبي 
التو ااااال إلى إتفاق لوقف إطالق النار بي  المغرب ورجال 

تمااااااااار  عليه األمم المتحدة   إساااااااااتفتاءالعوليسااااااااااريو وإجراء 

ومنظمااة الوحاادة األفريقيااة. وجاااء اإلتفاااق بعااد إعتماااد ورقااة  
مما الوفد الساااااااوداني في لحظة بدت فيما عمل ساااااااود انية قدَّ

أعمال اللجنة أنما تسااااااااير نحو مأزق كما اإلااااااااارت إلى ذلك 
 وكاالت األن اء.

في   حول هاااذا الحااادث الاااذي يمك  أن تاون لاااه  ثاااار
 منتمى األهمية مستقعاًل يمك  مالحظة اآلتي:

مع أن الممااااكلة هي بي  طرفي  معنيي   عربيي    ألاًل:  -
رب وجعماااة العوليساااااااااااااااااريو وطرفي  ممتمي    هماااا المغ

عربيي   أيضاااااااااااااااا همااا الج اسر وموريتااانيااا، فااإن الااذي 
الحاااال كااااان منظمااااة الوحاااادة األفريقيااااة   إيجااااادامكنااااه 

وليسااااااااااااا  الجامعة العربية. بل إن إجتماعات نيروبي  
ععقادت في مع ل ع  الجاامعاة العربياة وحققا  نجااحاًا  

 كعيرًا..
جنة السااااااا عة والمعروفة في الوق  الذي كان  لثانيًا:  -

تتو ااااااال بفضااااااال مرونة    لجنة حكماء أفريقيا بإسااااااام 
متناهية مارساااما الطرفان المعنيان بمماااكلة الااااحراء 

كاانا  لجناة المتاابعاة  ،والطرفاان الممتماان باالممااااااااااااااكلاة
ل  إليجاد حل للممااااااااااكلة اللعنانية ال ت ال   التي تمااااااااااكَّ

في بيروت وال تتمك  م  اإلتفاق   اإلجتمااتوا ااااااااااال  
لرسيس الياس سااااركيس على أكثر م  اإلسااااتمرار مع ا

فاي الاتاحارك لاوقا ف إطاالق الاناااااااار ووقا ف الاحاماالت 
 عالمية..اإل

ولعاًل م  سااااااااااااااوء حظ لعناان أن ليس لاه بعض الجاذور  
األفريقياة وإالَّ كاانا  لجناة حكمااء أفريقياة ممااثلاة أوجادت لاه 

 حاًل بوق ف الحرب الداسرة على أرضه..
لجنة حكماء   لذي يجعل وقد يجوز التسااااااااااااااؤل هنا: ما ا

حل لمماااكلة الااااحراء وال تساااتطيع   إيجادتنجح في   أفريقيا
 لجنة المتابعة أن تجد إليئًا للعنان؟

هي على مساااااااااااتوي القمة   لجنة حكماء أفريقيا هل ألن  
 بينما لجنة المتابعة العربية على مستوي سفراء؟

أم هاال أن النجااا  سااااااااااااااع ااه أن الحكمااة األفريقيااة أكثر 
 فاعلية م  العالج العربي للمماكل؟

أم لعلما األس اب التي م   ير السمل اإلإلارة إليما م  
قرياة أو بعياد هي السااااااااااااااعاة الحقيقي في أن لجناة الحكمااء 

 األفريقية تنجح ولجنة المتابعة العربية ال تنجح؟
هنا تجدر اإلإلاااارة إلى أن مماااكلة الااااحراء ليسااا  أقل 
تعقيدًا م  المماااااااااااكلة اللعنانية. فاما أن نار الحرب اللعنانية  
أت  على اروا  بريئة واستن ف  طاقات وقدرات، فإن حرب  
الاااااااااااااااحراء كان  لما نتاسجما المفجعة. كذلك إن األطرا  
 الادولياة التي كاانا  موجودة داخال الممااااااااااااااكلاة اللعناانياة هي
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نفسما كان  موجودة داخل ممكلة الاحراء. ولا  مع ذلك 
أمك  إيجاد حل لممااااااااكلة الاااااااااحراء أو بتععير أدق، أمك  

ع الممكلة على طريق الحل.  وض 
ع مماااااكلة الااااااحراء  كذلك تجدر اإلإلاااااارة إلى أن وضااااا 
ع مماااااكلة لعنان على الطريق   على طريق الحل وتعثُّر وضااااا 

العمد بينما ممااكلة  نفسااه ليس سااع ه أن ممااكلة لعنان حديثة
( 1975الااااااااااحراء م منة فاالهما م  مواليد سااااااااانة واحدة )

 جله دماء كثيرة.أوكلتاهما سال  م  
إن الذي وضاااع مماااكلة الااااحراء على طريق الحل هو 

سااااااااااااااتن ا  القاادرات إن أأن اطرا  هااذم الممااااااااااااااكلااة وجاادوا 
والثروات ل  يو ااال إلى نتيجة. وما دام األمر كذلك فلماذا 

لاااك حااال يقوم على المنطق باااداًل م  أن ي قى  ال يكون هناااا
اسااااااااير العناد. وهكذا ارتفع  الرايات العيضاااااااااء على  يرها  
م  الرايات وارتفع   ايحات الوفاق على  ايحات الحرب 
م القوي الاعري على أرض الاااااااااحراء  وإبتعد إلاااااااا ح تاااااااااادع
وعلى حساااااااااااب إلااااااااااعوب المنطقة ليحل محله مناخ إمكانية  

 التعايش.
   لجنة حكماء أفريقيا   إليما إنتم يجة التي  إن النتثالثًا: 

األفريقي في حااااال  -هي تاااااأكياااااد ألهمياااااة التعااااااون العربي
ة طر   حالمماااااااااكل المتفجرة. وهذم النتيجة ليساااااااا  لمااااااااال

 خر إالَّ إذا جاز إعت ار التعقل هو الطر  الذي إنتااااااااااااااار 
 وأن إنتاارم كان على حساب عدم التعقل.

الحكماء تنجح هو  وإلى ذلك إن الذي جعل أعمال لجنة
اللجنة بأنمم إذا لم يتو ااااالوا إلى  ااااايغة  أعضااااااءحسااااااس إ

ع بموجعما مماااكلة الااااحراء على طريق الحل فمعنى   توضااا 
ناه ساااااااااااااايكون م  الاااااااااااااااعاة اإلبقااء على هاذم اللجناة أذلاك 

وبالتالي سااااااايكون م  الااااااااعة مساااااااتقعاًل حل أي ممااااااااكل  
 متفجرة.

ي هو الذي ساااعد على إسااتن ا  الحل الذي يرضاا رابعًا: 
ات وهم اإلجتماعاللجنة إلااااااااااااااركوا في  أعضااااااااااااااءأن معظم 

مااااااممون على أنه ال بد م  حل لمماااااكلة الااااااحراء يقوم 
على تفااوعض بي  الحكوماة المغربياة وجعماة العوليساااااااااااااااريو.  
كذلك فإن الذي سااااااااااااعد على إساااااااااااتن ا  الحل هو أن لجنة 

نماا قاادرة على أن أالحكمااء الساااااااااااااا عاة لجناة تنفياذياة بمعنى 
رار الذي ترتأيه م  دون العودة إلى القمة األفريقية. تتخذ الق

وهنا نجد أنفساااانا نقارن بي  حال لجنة المتابعة العربية التي 
ال تعحقق أي نتااسة ايجاابياة وبي  لجناة الحكمااء التي حققا   
في مغتمر واحاااد النتيجاااة الاعري المطلوباااة. وفي المقاااارناااة  

ل كااال العرب  وإنماااا بعض  يتعي  أن لجناااة المتاااابعاااة ال تمثااا  
الدول المعنية وتلك نقطة ضااااااااعف فيما، وإن اللجنة فيما ال 

تسااتطيع أن تع  في إلاايء ألنما ليساا  لجنة تنفيذية. وهي 
إذا عقااادت إجتمااااعااًا على مسااااااااااااااتوي وزراء الخاااارجياااة فااإن 
الوزراء يجة أن يعودوا إلى الملوك والرؤسااااء وهغالء أيضاااًا 

قرار ما.  إتخاذ ن م  األفضاااااااال التماااااااااور قعلأال بد يرون 
وقد يتطلة التمااااااور إرساااااال وزراء الخارجية وإنتظار عودة 
الوزراء ثم استدعاء السفراء إلبال مم بما يجة أن يفعلوم...  
ماه في دقيقاة أو في  وهكاذا. ومعنى ذلاك أن ماا يمك  حساااااااااااااا 
سااااااااااااااااعاة على أبعاد تقادير إذا كاانا  اللجناة تنفياذياة يتطلاة  

ة المتابعة التي بضاااااعة ايام عندما تاون اللجنة م  نوا لجن
 حل للممكلة اللعنانية. إيجادال تنجح في 

لوحظ أن أعمال اللجنة إتساام  بالحد األقاااى خامسةًا: 
م  المساغولية فال ممااحنات وال مناورات وال م ايدات. وإلى 
ذلاك، إن الطرفي  الممتمي   أي الج اسر وموريتاانياا تجنَّ اا ماا 

المعنيي   أي المغرب م  إلااااااااااااااااااااأناااااااه إسااااااااااااااتف از الطرفي  
ر ما إن هذا التار  يعدو طعيءيًا منمما  والعوليساريو. وبقد  

ر نفسااااااااه إلااااااااكَّل خطوة لمااااااااالحة  القرار   إسااااااااتاااااااااداربالقد 
 المناسة.

والقااااد م  هذم اإلإلاااارة هو القول بأن ما يرافق أعمال 
لجناااة المتاااابعاااة العربياااة التي تتولى إيجااااد حاال للممااااااااااااااكلااة 

لجناة الحكمااء. في لجناة المتاابعاة   أعماالاللعناانياة لم يرافق 
كان  هنالك مكام  كثيرة مممتما إ ااااطياد أي فر ااااة حل 
بما في إلاااااكل أو  خر، في  أو إقتناص أي بارقة أمل وضااااار 
حي  أنااه في لجنااة الحكماااء كاااناا  هنااالااك إذا جاااز التععير  
عيون ساااهرة مممتما أن تع قي المناقمااات في منأي ع  أي 

وتر إذا حدث أن ارتفع   إلاااااااااطط وأن تعخفف م  نسااااااااا ة الت
تلك النسااااااا ة قلياًل وأن تع قي المناقماااااااات على الطريق الذي 

 يو ل إلى الحل.
سيتم. وكما هو واضح ومغكد إنه  ستفتاءإن اإلسا سًا: 

سااااااايتم بقناعة وحماساااااااة الطرفي  المعنيي  . وإذا جاز لنا أن 
نتمنى فمو أالَّ يقرر إلااعة الاااحراء أنه يريد دولة مسااتقلة.  

يملااك مقومااات لااذلااك، فضاااااااااااااااًل ع  أنااه كلمااا زادت  فمو ال
األمة العربية دولة مساااااااااااااتقلة كلما ت ايدت رقعة الممااااااااااااااعر 

 اإلنفاالية.
أما ما نتمنام في المقابل فمو أن يعرضاي ابناء الااحراء 
ذاتمم أواًل وأن يختاااروا التعقاال والمنطق ثااانيااًا، وهو التعقاال 

لمم  اااااااايغة  تختار   لجنة حكماء أفريقيا نفسااااااااه الذي جعل 
ما م  إلاأنه أن يعرضاي   ساتفتاءحق تقرير المااير. وفي اإل

الذات على أساااااااس أن إب  الاااااااحراء ععَّر عما يجيش في 
 ااااااااااااادرم إالَّ أن ذلك ال يكفي. وم  الممم أن يعدأ منذ اآلن 

 التفاير بما يحقق له نموم وتقدمه.
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 لجنة حكماء  إن  اااااااااايغة الحل الذي إختارته سةةةةةةةابعًا: 
الااداسر بي  المغرب والعوليسااااااااااااااااريو ال خو   للن اا أفريقيااا 

دولااة أفريقيااة هي الاادول  50عليمااا ألنمااا محميااة م  ق عاال 
األعضاااااااااااااااء في منظماة الوحادة األفريقياة. وإلى ذلاك إناه ال 
خو  عليما م  التعثر ألنما الاااااااااااايغة المناسااااااااااا ة الوحيدة  
للطرفي  المعنيي  ، والتي ليس لمااااااااااااالحة أحد م  الطرفي  

ع  أنما الااااااايغة التي تعنمي إلاااااا ه حالة رف ضااااااما، فضاااااااًل 
إنقسام حول ممكلة الاحراء. وتتمثل حالة اإلنقسام في أن 

دولة م  أ ل الدول الخمسي  التي تتألف منما منظمة    26
الوحاااااادة األفريقيااااااة معترفااااااة بااااااالعوليسااااااااااااااااااااريو وجمموريتمم  

 الاحراوية.
 وي قى أمران:

دوة.  سيا ح ق  لجنة حكماء أفريقيا  األول هو أن نجا 
فمو نجاا  قيااسااااااااااااااي. وهو  ااااااااااااااادر ع  نواياا طي اة. وبعاد  

وما يسااتت عه م  إسااتقرار سااتاون منطقة المغرب  سااتفتاءاإل
 أكثر قدرة على أن تساند منطقة الممرق مساندة حقيقية.

أما األمر الثاني فمو أن الحكمة ال تعطلة م  الاااااااااي  
كما إعتدنا أن نساااااااااامع أو على األقل م  الاااااااااااي  وحدها،  

م  أفريقياا أيضاااااااااااااااًا. وياا ليتناا نتعلم م  هاذم الحكماة وإنماا 
فنعطل في منطقة الممااااارق تلك الحقول الاثيرة م  األلغام. 

  حظ المااااااعة الاااااااحراوي أن امرم  ساااااا  وتارارًا نقول: م  حع 
. وم  سوء حظ المعة  لجنة حكماء أفريقيا   كان بي  أيدي

 اللعناني أن ليس له لجنة حكماء تعالة احواله.
 1981 سبتمبر )أيلول( 5 - باريس ستقبل".مجلة "الم

     

 هل هو إتفاق ضد العرة؟ 
تفااق  إع   سااااااااااااااراسيالإنا  الوالياات المتحادة و علأ ياام أقعال 

  تفاق مسااااتمجناً هذا اإل سااااتراتيجي بينمما. وقد بداللتعاون اإل
ن أم  الرسيس روناااالاااد ريغاااان  ألناااه كاااان ماااأموالً  ومفااااجئااااً 
في  اسراسيل مناحيم بيغ  ضغوطاً وزراء  رسيس  علىيمارس 

 تجامإن يع ز أوسااااط ال  يجاد حل ألزمة الماااارق األإ سااااعيل

 .بيغ  الرافض لال الحلول الممكنة
وحول  عليااه العربي الفعاالتفاااق وحول رد حول هااذا اإل

عنه بي  الواليات المتحدة     المعل  ل مواجمة هذا التحالف  عع سع 
  :مالحظة اآلتي واسراسيل يمك 

الخطوة   : هنااااك بعض االطرا  العربياااة فااااجاااأتمااااألالً  
ساراسيل في إالمتحدة مع  الواليات فعلتهالتي حدث  وكأن ما 

ع  التعامل ًا الماضاااااااية كان بعيد السااااااانوات الخمس عمااااااارة
 .ستراتيجياإل

ساراسيل إلى إميركية ألدارات االساال  الذي قدمته اإل  إن 
وفي الخااناة . سااااااااااااااتراتيجياإل في خااناة التعااون  كاان منادرجااً 

عطتما أ والمساااااااعدات الضااااااخمة التي  نفسااااااما تندرج األموال
تندرج  ًا يضااا أالمتحدة الساااراسيل. وفي الخانة نفساااما  تالواليا

ميركية سااااواء األ ميركية والمواقفالممارسااااات السااااياسااااية األ
مم م  واألي مجلس األف وأمع الادول العربياة  عالقااتماافي 

 .المتحدة
الساااانوات  سااااراسيل فيإلقد تعامل  الواليات المتحدة مع  

  بيمك  تسااااااااااميته  الخمس عماااااااااارة الماضااااااااااية التعامل الذي
ن ما كان أوالجديد الذي حدث هو  . ساااااتراتيجيالتعاون اإل 

 ر سيحدث بعد اآلن في العل  .يحدث في الس
 -ميركي األ سااااتراتيجيتفاق التعاون اإلإاء ج: لقد ثانياً  

مير فمد ب  طرحه األ عقاب المماروا الذيأ ي فساراسيلي، اإل
ة السااااااااااااااعودياة، لتحقيق  العربيا  عماد المملااة ععاد الع ي  ولي  
وهو ممااااروا م  إلااااأن األوسااااط. الماااارق في تسااااوية عادلة 

التياار  ع داسرةن يوساااااااااااااا   أ علياهدارة االميركياة موافقاة اإل عادم
وهو تيار يقول  ايد في الواليات المتحدةت  د الذي يالمساااااااااااااتج  

ن ناااااااااااااااغي  أ علينااسااااااااااااااراسيال و إل معناام: يكفي ماا قادمناامماا 
 .لخخري 

   و تعل  أ خر،  وأسااتنتة بمااكل إوقد يكون مناحيم بيغ   
 إلىريغاااان مياااالاااة  دارة الرسيسإخر، باااأن  و أفي إلااااااااااااااكااال 

ذا هو حظي بموافقة إ الممااااااااااااروا السااااااااااااعودي علىالموافقة  
ادر   اا دايفيااد، ف ةكاااماا  تفاااقيتي  إتعااارض  الاادول العربيااة التي

سااراسيل،  إل ل حمايةن يمااك   أما م  إلااأنه  علىالحاااول   إلى
ساااااااتنتاج معقول وهذا اإل .ساااااااتراتيجيتفاق التعاون اإلإفاان 

الفترة التي ساااااااااا ق  زيارة بيغ    نأساااااااااااس أ علىحد ما   إلى
 إلىإلااااااااااااارات إي أالرسيس ريغان خل  م    دارةإ إلىولى  األع 

 ما لم  علىوسااااايحاااااال  متمي اً  ساااااتق االً إسااااايلقى  ن الرجلأ

 سااااااااااااااراسيلي م  قعال م إي حااكم أو أهو  علياهيحااااااااااااااال 

الاااااااحيح بمعنى   الواليات المتحدة. بل قد يكون العكس هو
قاااااااف المفاعل النووي العراقي  ن تلك الفترة، وبالذات بعدأ

ي مناطق التواجد الفلساااااااااااااطيني ف علىالوحماااااااااااااية  اراتغوال
سااااااااااتمجان اإل بيروت وجنوب لعنان، حااااااااااال  بماااااااااايء م 

للممارساااات التي ينتمجما بيغ ،   رسااامي الماااععيميركي الاأل
 علىبرزم أقياال في هااذا الماااااااااااااااأن كااان  كثيراً مااًا ن كال إباال 
واخر إلااااامر  أفي عددها الااااااادر    تايم قول مجلة  طالق اإل

  بعيداً ًا ن اساااراسيل ساااارت إلاااوط  إالماضاااي:   ب / ساااطسأ 
فيه   مماااااااااكوكاً  ن تاااااااااا ح ال ماااااااااادر قوةأ  إلىفي طريقما 
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الواليااات  مااااااااااااااااالح على واضااااااااااااااحاااً  فحساااااااااااااااة، باال ععئاااً 
 ... .المتحدة

واإلااانط  كان   إلى ن الفترة التي سااا ق  و اااول بيغ  إ
. والقاد للعالقاتفتور    ل إل ه حالةثتم  -جاز القول    إذا  -

سااااااااااااااتراتيجي لم يااأت نتيجااة  التعاااون اإل تفاااق إن إم  ذلااك 
 نأنما فرضااااااته تطورات يمك  إو  العالقاتي ف نسااااااجام تامإ

بمماااااروا الساااااالم   ذم التطورات متاااااالة. وهتحدث مساااااتقعالً 
ن بيغ   أ الع ي ، خااو ااً  فمد ب  ععد ميرالذي طرحه األ

نه أسااس أساتراتيجي على تفاق التعاون اإلإ بادر وطر  فارة
فمااد  ميرممااااااااااااااروا األ علىدارة الرسيس ريغااان إوافقاا   ذاإ

المماااااروا،  رتعثَّ  إذاما  أضااااامانة كعري.  يكون كساااااة سااااالفاً 
سااااااااااااراسيل بالواليات إ ن بيغ  يكون ربط إو  خر، فألسااااااااااااعة 

ي دولة عربية  أم   ختراقه مساتقعالً ة إالمتحدة بماكل يااع
رضى مماعر أن بيغ  يكون  أذلك،    إلىو  .وسطيةأ و إلرق أ
 سااااااااااااااراسياال هوإن الااذي يمم أالرسيس ريغااان وأكااد لمااا  دارةإ

 .الواليات المتحدة وليس كامة دايفيد فقط 
ن فتح  إ للمالحظة الثانية يمك  القول سااااااااااتاماالً إ: ثالثا 

الممااااااااااااروا الذي طرحه  م ادئ مام تعديل في بعض أال اب 
، وذلك حد ما ضااارورياً   إلىيعدو  مير فمد ب  ععد الع ي األ

ن ال تأييد عربي قوي للممااااااااااااروا. وحتى اآل ل تأمي ج  أم  
بعض   مااام تعاادياالأ. وفتح ال اااب التااأييااد العربي كااافياااً  يعاادو

الراهنة، هذا مع  اديء المماااروا م  إلاااأنه تعديل الااااورةم 
عندما ساااااااايحدث ل  يسااااااااتمد    ن التعديلأعت ار خذ باإلاأل

ط الحااال عااادم رب   إلىنماااا يرمي إالممااااااااااااااروا و  جوهر كثيراً 
 عدد م  القادة العرب  إلىمر يعدو بالنسا ة أوهو  .بماخص

 .إليء م  الحساسية على
سااااااااااااااتراتيجي بي   اإل التعااون تفااق : بقادر ماا ان إلرابعةاً  

الاثير م  المحاذير والساااااالعيات  سااااااراسيلإالواليات المتحدة و 
بعض المايء.  نفساه، ي قى حدوثه مفيداً  زاء العرب، بالقدرإ

 ي عدوان إساراسيلي علىأن بأن أنه ال جدال بعد اآل بمعنى

 ميركيااً أ -اً سااااااااااااااراسيليا إ تفااق ساااااااااااااايكون عادوانااً العرب بعاد اإل
  .فيه التوضيح ول  يفيد كاً ممتر  
الضاااااااااااااغط  تفاق هو وسااااااااااااايلةذلك قد يكون هذا اإل  إلىو 

 علىعتااداءاتمااا إ  فسااااااااااااااراسياال لوق  إ علىميركيااة الوحياادة األ
تفاااااق حتى وقاااا  خروج اإل ع  اإلعالنالعرب م  وقاااا  
طار وفي هذا اإل ط.وساا منطقة الماارق األ  اايغة للسااالم في

ساراسيل، بموجة إ علىالسامل  نه ل  يكون م أيمك  القول  
 عتداءعتداء م  نوا اإلإ ستراتيجي، معاودة  اإل تفاق التعاون إ

يكون م   النووي العراقي. ول  المفااااعااالالاااذي تعرض لاااه 
نه لم أسااااااس أعلى   بار النفط  علىعتداء ا اإلعليمالسااااامل 

العت ات المقدسااااااااة  إلىضااااااااافة  باإل   باريعق سااااااااوي هذم اآل
يما إللم تاااااااال  دافاً هأ   -الساااااااعودية والعراق  ساااااااالمية فياإل

 .سراسيليالعدوان اإل أيدي
تءيش منذ   ن اساااااااااراسيل التيإولا  ثمة ساااااااااغاالن: هل   

ذا كان إتفاق حتى إ ن يردعماأالعدوان يمك    علىنمااااااااسما إ
  المتحدة؟ تفاق مع الوالياتهذا اإل

ماا بيغ   وجمَّ  هااناة التيوهال اناه  اابا  ع  ال اال تلاك اإل
ي  ألن هي  طلة  هالاسااااااندر  ميركيةوزير الخارجية األ  إلى

الواقعة   إلى  واإلااااانط  بوسااااا   اااااحيفة  إلاااااارتأم  بيغ  )
تسااااااتمااااااير   نأ( 1981 تموز /يوليوول م  سااااااعوا األاأل في

ن تساااتخدم الساااال  أ لقع   ساااراسيل الواليات المتحدة مساااتقعالً إ
المفاعل  ى علبعملية المجوم  عيمة ميركي في عمليات إلااااااااا األ

  ي العراقي؟ النوو 
ة ل فترة طوي  نقضااااء إ ل جابة ع  ذلك قع  نه م  الااااعة اإل إ 

كذلك ثمة سااااااااغال ثالث:  إليه. تفاق الذي تم التو اااااااال  على اإل 
ساااااااااااااتراتيجي بي  الوالياااات المتحااادة  اإل  تفااااق التعااااون إ ن إ هااال 

ساتمرار  إ  ساراسيل على الفلساطينيي  ألن إ سايوقف حرب  واساراسيل 
ساااااااااااااراسيال  إ و  أميركاا  ن يعني تعااوع  - تفااق بعاد اإل  - هاذم الحرب 

ال تريدم ادارة الرسيس ريغان،   ب الفلسااطينيي  وهو ما ضاار    ى عل 
  مالحة لما فيه؟  حري ما ال و باأل أ 

نااه ل   أ  ال  إ  ن الحرب قااد ال تتوقف أ والجواب ع  ذلااك هو 
على العمق الفلساطيني   ساراسيلية إ تاون هنالك بعد اآلن  ارات 

ن  إ ي الماضاي. وم  هنا ف كان  تحدث ف  م  نوا الغارات التي 
ميركيااة  أ  ساااااااااااااتراتيجي قااد يكون عمليااة تثعياا  التعاااون اإل  تفاااق إ 

االسااااااااراسيلية بما في   - طالق النار العربية إ ف  لحاالت وق   فعَّالة 
  اإلسراسيلية.   – الفلسطينية  طالق النار إ ف  ذلك حالة وق  

الوالياات  ساااااااااااااتراتيجي بي  تفااق التعااون اإل إ ن  إ : خةامسةةةةةةةةةاً 
الاااااااداقة والتعاون التي بي   سااااااراسيل تع ي  لمعاهدة إ المتحدة و 

 ذا كان  إ جنعية. و وبعض الدول العربية واأل  اإلتحاد الساااوفياتي 

معاهدة  اااااااداقة    كثر رقة م  تسااااااامية أ    تفاق تعاون  إ تسااااااامية 
 .   واحد ثني  اإل   ن المد  م  أ   ال  إ    وتعاون 

ل      التعاااون  تفاااق  إ ن أ باا فتراض وم  السااااااااااااااابق ألواناه اإل   
بي  الواليات  مسااااااتقعالً  نما ساااااايطعق إ سااااااراسيل و إ يقتااااااار على  

تفاق  تتسااااااااالح منما بحيث ياااااااااا ح هذا اإل  المتحدة والدول التي 
د طلسااي، ويمم   ولى والتي هي الحلف األ الثانية للداسرة األع  الداسرة 

م     المنطقة بدالً  مام تفاقم الااااااااااااراا الدولي في أ الطريق بذلك 
  .دة الاراا ح  ن يكون المطلوب هو تخ يض أ 

الواليااااات    ساااااااااااااتراتيجي بي تفاااااق التعاااااون اإل إ ن إ وي قى: 
وجمه ان الواليات المتحدة  أ  ساااااااراسيل يعني في بعض إ المتحدة و 

وساط ومتخوفة م في المارق األ ل  وقع السا    إذا  ساراسيل إ خاسفة على  
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ماا بقيا    ذا إ العربياة  - ميركياة حتماال تادهور العالقاات األ إ  م  
تحاااااااال عليه م    الذي   - بالساااااااال  المتطور ساااااااراسيل تفعل إ 
  جاء  ضاااااااااااوء الخو  والتخوُّ  في و ما تريد بالعرب.   - ميركا أ 

سااااااااااااراسيل ل   إ ن  أ ليه لو  إ ليتم التو اااااااااااال  تفاق الذي ما كان اإل 
 . ة له ج ن الواليات المتحدة ليس  محتا أ منه ولو   تستفيد 
اإلتحاد  : ان اساااااااااااااراسيل لم تا  متعاونة مع يضااااااااااااااً أ ي قى   

تفاق الذي  لاي يعدو اإل  ميركا فجأة أ   إلى توجم   الساااااوفياتي ثم 
ميركا  أ سااااراسيل تءيش بفضاااال مال  إ ن  أ  اً ليه مفاجئ إ تم التو اااال  

  ى ن يركا تتع أم ميركا. وت داد  طرسااااااااااااة ألن  أ بسااااااااااااال   وتعتدي 
جديدة م  تاريا   تفاق ع ارة ع  مرحلة سااااراسيلي. واإل الخطأ اإل 

   . سراسيل إ المتحدة و الواليات  عالقات عضوية إلى حد ما، بي  
الاثير م     إلى  تفااق يحتااج م  جااناة العرب ن اإل إ  وتاراراً 

القليل القليل م     إلى و    التاااااااااااار  سااااااااااا  ر وحع التأمل والت ااااااااااااُّ 
 . نفعال اإل 

كثيرة يعرفما   خري أع وردناها وألسااااااااااااا اب أ ولألسااااااااااااا اب التي 
م اإلااارة الحوار    إلى يحتاج األمر   الحكام العرب الذي  في القمة 

تفاااااق الااااذي تم هو في  الرسيس ريغااااان. فاااااإل  ارة د إ العربي مع 
الحوار...   ذلك أ  ن يعد أ ل  ج  أ العرب م     إلى جوان ه دعوة   بعض 

ميركاااا أ تفااااق إ تفااااق اإل  وفي واإلااااااااااااانط . ف قااادر ماااا يعااادو هاااذا 
في   تفاق ضااااارورياً ساااااه يعدو اإل نف  العرب بالقدر   ى ساااااراسيل عل إ و 

خالل سااااااااراسيلي. وم   اليد على القرار اإل  ميركا لوضااااااااع أ نظر 
تفااااق  إ تفااااق. وباااالتاااالي، م بنوعياااة اإل وحااادم يمك  الج    الحوار 
هم لمساااااااوا م    ذا إ بعضااااااامم مع ال عض اآلخر    يضااااااااً أ العرب 

تفااااق كاااان عليمم ن اإل أ ريغاااان  دارة الرسيس إ خالل الحوار مع 
ميركي بمااااا  وراق التعااااامااال األ أ ترتيااااة  عاااادة إ ل جاااا  أ وليس م  

 . العربية  للسالم في المنطقة يجاد  يغة إ على    ويساعد يرضيمم 
 1981سبتمبر )أيلول(  19 -صحيفة "المستقبل"

     

 السابقون فقط     تعذ بهد ضمائرهد 
تماااااييع   في طريق عودتمما بطاسرة واحدة م  القاهرة بعد

 إلىاليونايتدبرس   ور الساااادات نساااع  وكالةأنجنازة الرسيس 
نه م  إوجيرالد فورد قولمما     جيمي كارتر  الساابقي  الرسيساي  

الوالياااااات المتحااااادة بمنظماااااة التحرير   عترا إ الضااااااااااااااروري 
 .الفلسطينية

القرارات  يام وقف بريجنسااااااااكي الذي كان ياااااااااوغأل وقع  
ات   حدي المناسااااااا إ والمواقف الاعري للرسيس كارتر وقال في

في ممااااااكلة  يمثلون عامالً  ن الفلسااااااطينيي إبينا فأم أإلاااااائنا  
عترا  بمنظمااة  طااالااة باااإلأ نني الإوسااااااااااااااط. و الماااااااااااااارق األ

إلااااااكال أي إلااااااكل م  أعدم اجراء  التحرير الفلسااااااطينية لا 
  .يخدم ماالح الواليات المتحدة مر الأالحوار معمم 

 ناهكاان مااك هنري الاذي عي   وفي الوقا  نفسااااااااااااااه تقري ااً 

رو  اناد ل ميلاه ألميركاا في األمم المتحادة خلفااً  كاارتر منادوبااً 
بمندوب المنظمة  جتمعإيون  الذي فقد منااااااااا ه ألنه تجرأ و 

باااااااااااافته الجديدة كأساااااااااااتاذ   في من ل مندوب الاوي ، يقول
حوار م  جااناة الوالياات المتحادة  حناه ال باد م  فت  أجاامعاة 

 .الفلسطينية مع منظمة التحرير
إلاااغلوا في   ل بريجنساااكي وماك هنري سااامعنا كثيري وقع   

ن أوتااااااريحات  حاديثأالساااااابق مواقع رسااااامية يقولون في 
باماناظاماااااااة الاتاحاريار  عاتارا ماياركاياااااااة اإلعالاى الاحاكاوماااااااة األ

عترا  وان هذا اإل نه ال سااااااااااااااالم م  دون أالفلسااااااااااااااطينياة، و 
ساااااااااااااراسيل ال يخدم مااااااااااااااالح إ إلىنحياز الواليات المتحدة إ

 .ميركيالمعة األ
  يرسااااااااجل سااااااااف يضاااااااااً أل بريجنسااااااااكي وماك هنري وقع   

م   للنظر. ولا  ملفتااً  الوالياات المتحادة في سااااااااااااااورياا موقفااً 
 ا ح أالسافير  ن تساجيل الموقف جري بعدما كانأالمغساف  

 .خر م  السابقي هو اآل
د  فر  تع  نأليه تساااااتحق إوواقعة تساااااجيل الموقف المماااااار  

 .ب عض التفايل
هذا  نأ  محاسااا  الااااد   السااافير تالاوت سااايلي. وم   

وخفاياها   وساط زمة المارق األأحقيقة الدبلوماساي وقف على 
والسااااااااااعودية ولعنان   نه عمل لوق  طويل في الاوي أحيث 

ي سااااوريا التي فبه المطا   ن يسااااتقرأل دن قع  ر وتونس واأل
م  خادمتاه في الساااااااااااااالاك  خيرةقضااااااااااااااى فيماا الساااااااااااااانوات األ

 األميركي.الدبلوماسي 
ًا ليما لم يسااااااجل موقفإوطوال عمله في الدول الممااااااار  
ينااف  ذا كانإ  ال  إلماالحة القضاية الفلساطينية اللمم   علنياً 

 .حكومتهإلى القضية في التقارير التي ي عث بما 
  ن عدم تسااااااااااجيل الموقف المناااااااااااف كان يغرق أويعدو 

 ااااااايغة  عالن موقفهختار إلإنه إل ذلك فج  أالسااااااافير. وم   
حكومته.   إلاااااكاالت معإة له في عَّ ن تسااااا أترضاااااي م  دون 

جري  أالذي    االسوإليتدبرس   عى مندوبستدإولمذا الغرض  
ن يكون  ااادر أل عاادم توزيعمااا قعاا   منااه  اااً معااه مقااابلااة طااال

ن الوكالة وزع   أوهذا ما حدث، حيث  .راضااااي السااااوريةاأل
قل  الساااااافير أدممااااااق بعدما كان  الطاسرة التي  المقابلة م 

 مساغوالً    ا ح السافيرأي بعدما أجواء الدولية،  دخل  األ قد
  .سابقاً 
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ريغان   دارة الرسيسإفي تلك المقابلة دعا تالاوت سيلي و 
بدال إ  إلىح حوار مع منظمة التحرير الفلسااااااااطينية، و فت    إلى

  هما: قاعدتي    إلى خري تسااتندأع دايفيد  اايغة  ة اايغة كام
العربية المحتلة بما في  راضاايسااراسيلي م  األنسااحاب اإلاإل

تقرير الماااااير للفلسااااطينيي    زالة المسااااتوطنات وحريةإذلك  
  ساااااااااايكون مسااااااااااتعداً  حافظ األسااااااااااد   ن الرسيسأإلى   مماااااااااايراً 

 إلىساراسيل بالعودة إذا ما تعمدت إما  للتفاوض حول تساوية
  .وبمعاملة الفلسطينيي  بعدالة 1967 حرب لحدود ما قع  

و أالتحرير  عترا ميركي بعادم اإلى التعماد األلق عوعل  
وزير الخارجية   1975العام   التفاوض معما والذي قطعه في

تفاقية سايناء بي   إخالل مفاوضاات  ساعق هنري ميركي األاأل
ال يمامل   دن تعمُّ  إساراسيل والواليات المتحدة وقال: اار وإم

ن أمكاانناا إعترا . وبا واإل ص على التفااوضنالحوار، بال ي
ن نعتر  بمااا  أن المنظمااة م  دو  نجري محااادثااات تمميااديااة

  .عترا  الرسمي في مرحلة الحقةاإل ن يأتيأعلى 
   تاايم  ن مجلاةأهم حياث أ وحادث نتيجاة هاذا كلاه ماا هو 

لا  فيما  خ ر مقالة طويلةحد نم   إلىذات التأثير و ل  
ن أ  إلىطريقما  في بعيداً  ساااااااراسيل ساااااااارت إلاااااااوطاً إان    إلى

 واضااحاً  فحسااة بل ععئاً  فيه تااا ح ال مااادر قوة ممااكوكاً 
  .المتحدة عل ماالح الواليات

 .  لءنتسا نفسناأة بمذم المواقف نجد ننا ونح  نرح   إ
حيناه؟   ماا داما  تلاك قنااعاة كاارتر، فلمااذا لم يعلنماا في

كااارتر في  ذا كاااناا  تلااك قناااعااة فورد فلماااذا لم يسااااااااااااااعق إو 
  عالنما؟إ 

 ا التييلو  الضحاأنمما لو فعال ذلك لاانا وفرا إ
 ساااااااااااراسيلي ولموقفييدهما للعدوان اإلساااااااااااقط  نتيجة تأ

 .الفلسطينية  عترا  بمنظمة التحريرسراسيل الذي يرفض اإلإ
وهو  وما دام  تلك قناعة بريجنسااكي، فلماذا لم يعلنما 

ن أ نه متأكد م أ ر خااااااااااو ااااااااااً يفي موقعه الرسااااااااامي الاع
 الموقع ل  يدوم؟

حدي  إ يفوما دام  تلك قناعة ماك هنري فلماذا لم يعلنما  
نه أ ااو ااً خ ساات الجمءية العمومية وبالااوت العالي،جل

م لم أالموقف  هذا    أعل نه سااااينتمي سااااواء أم   متأكد ساااالفاً 
  .في الجامعة أستاذاً يعلنه، 

للواليات  ءخري  وسااااااافرا وما دام  تلك قناعات مساااااااغولي  
ع  هذم يعلنوا  المتحدة عملوا في عوا اااام عربية، فلماذا لم

 ؟مسغولي  سابقي    حواأبعدما  الَّ إالقناعات 
الوكالة  لم يساامح الساافير تالاوت ساايلي بأن توزاولماذا  

دمااا  ناا ع الَّ إدلى بمااا وهو في دممااااااااااااااق أتاااااااااااااااريحاااتااه التي 
  ااار مسااغوالً  جواء الدولية، وبعدماي األفح  طاسرته   اا أ

  ؟سابقاً 
 م الخو  عليما؟أسراسيل إهل هو الخو  م  

 سااااااااااااااراسيلي في الوالياااات المتحاااادةاإل  اللوبي ن إوهااال  
العربي ال   اللوبي سايساتمر يضام المساغولي  العاملي  بينما 

  !يضم سوي المسغولي  السابقي 
العربي ليساوا  بأن المساتفيدي  م  الدور ماً ل  متى، ع    إلىو 

 ؟العربي  اللوبي م  بي  الذي  يتألف منمم 
 1981أكتوبر )تشرين األول(  17 -صحيفة "المستقبل"
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 لثائق معاهد  "كاما   ف د"
كان ألقى أمام العرلمان المااااااري  1977تماااااري  الثاني /نوفمعر 20قعل أن يقوم الرسيس أنور الساااااادات ب يارة إساااااراسيل يوم 

تة. 8849م  الممر نفسه خطابًا م    9يوم   كلمة )لعله أطول الخطة التي ألقاها خالل سنوات حعامه( ممد فيه لل يارة الم ا  
ولوحظ أنه في خطابه هذا أفاض في الاالم ع  وعود لخطوات ساااايقوم بما وتدفع باألحوال نحو األفضاااال مءيماااايًا وكذلك 

الممارسااااااااااة الديمقراطية. كما أنه كان الفتًا عدم ترحي ه بتحرك عربي يسااااااااااتمد  عقد قمة عربية. وهو في عدم  على  ااااااااااعيد
الترحية كان يتفادي أن تتخذ تلك القمة قرارات ال يعود في ضااااوسما قادرًا على زيارة إسااااراسيل التي كان قرر ممما كلَّف األمر 

لج ء األخير م  خطابه ع  إسااااااااتعدادم ل يارة إسااااااااراسيل بحضااااااااور ال عيم القيام بما. كذلك لوحظ حر ااااااااه على أن يعل  في ا
ل عليما في إساتمرار المواجمة مع  الفلساطيني ياسار عرفات الذي  ادمه هذا اإلعالن وقول رسيس الدولة العربية الاعري المعوَّ

كان في هذا ما يحمي، أن يجر   إساراسيل إلى حي  إيجاد حل للموضاوا الفلساطيني  إنني مساتعد أن أساافر إلى  خر العالم إذا
مش يقتل، عسااكري أو ضااابط م  أوالدي. أنا أقول فعاًل إنني مسااتعد أن أذهة إلى  خر هذا العالم وسااتعدهش إسااراسيل حينما  

 تسمعني اآلن أقول: ال نرفض.. إنني مستعد أن أذهة إلى بيتمم.. إلى الانيس  ذاته ومناقمتمم... .
ى تحدث السااااااادات كثيرًا بالعامية، لا  لوحظ بالنساااااا ة إلى المااااااق المتعلق بإسااااااتعدادم ل يارة  في ثالثة أرباا الخطاب األول

 إسراسيل وعلى خل ية تسويفات مغتمر جنيف، بدأ يقرأ في نص مكتوب م  الواضح أن بعض مستماريه كتعوم.
ة في نظر أبناء األمتي  لانما هذا بالنسااااااااااا ة إلى خطابه أمام العرلمان المااااااااااااري.. أو خطاب التمميد لل يارة  ير الميمون

كان  في حينه ميمونة في نظر إلااراسح عريضااة م  المااعة الماااري وموضااع ارتيا  أميركا وإسااراسيل ودول أوروبا. كما أنما 
 كان  الادمة األكعر للمعة الفلسطيني.

كلمة( وكان ناااًا مكتوبًا م   7401أقل طواًل )الحالة  أما في خطابه أمام العرلمان اإلسااراسيلي  الانيساا   فإنه كان بطعيعة 
الء ارة األولى  الساااالم عليكم ورحمة  ، والساااالم لنا جميعًا، على األرض العربية وفي إساااراسيل وفي كل مكان م  أرض هذا 

ور م أن العالم الاعير...  وحتى الء ارة األخيرة  لقد اخترت أن أخرج على كل الساااوابق والتقاليد التي عرفت ما الدول المتحاربة، 
احتالل األرض العربياة ماا زال قااسماًا.. وإنني أععل  أماامكم أنني لم أفار في القياام بماذم الم اادرة م  منطلق ماا يمك  تحقيقاه  

وتجدر اإلإلااارة إلى أن الاااحافي المتمي   أثناء ال يارة، وإنما جئ ع هنا لاي أبل    رسااالة. اللمم إني قد بلَّغ . اللمم فإإلاامد... .
وتجديدًا في الممنة موسااااى  ااااعري )المساااايحي المولد، المساااالم الموي والثقافة( هو دون  يرم م  الاااااحافيي  والاتَّاب أساااالوبًا  

 والمستماري ، الذي إختارم الرسيس السادات لاي يكتة له هذا الخطاب التاريخي.
اء إسااااااراسيل إلى راعيمما الرسيس  وحيث أن الخطابي  هما العوابة التي ععر منما الرسيس السااااااادات ومناحيم بيغ  رسيس وزر 

جيمي كااارتر الااذي أبرم بينممااا معاااهاادة  كااامااة ديفيااد  فااإنني أعثع  تعممااا كوثيقتي  وم  دون تاادقيق نحوي وبااالااذات في خطاااب  
ل.  الرسيس السادات الذي على نحو ما أسلف  م ج بي  العامية والفاحى في خطابه المطوَّ

  التي تاتمل بما الوثيقة ذات الخطابي  للرسيس الساااااااااادات، فإنني أعثع  تما كما أما بالنسااااااااا ة لنااااااااااوص معاهدة  كامة ديفيد
 –أذيعاا  بعااد ترجمتمااا إلى العربيااة. ومع الوثيقااة بعض الاااااااااااااااور التي تعكس تلااك المرحلااة النوعيااة في الاااااااااااااااراا العربي 

 اإلسراسيلي... المتوا ل ر م اقتناا السادات بأن خطوته وضع  الاراا على طريق الحل.
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 1لثيقة 

 في البرلمان المصري   نص خطاة الرئيم أنور السا ات
 إلى الك س   اإلسرائ لي قبل التوج 

 بسد هللا
 أيها اوخو  لاوخوات أ ضاء مجلم الشعا

نعدأ اليوم بإذن   وبإرادة الخالق سااااا حانه وتعالى الدورة الثانية م  الفاااااال التماااااريعي لمجلساااااكم الموقر. يأتي موعد هذم 
. وانتقالما بالمااااعة م  الماااارعية الثورية إلى الماااارعية  وعامًا على قيام ثورة يولي  25نا فيما بمرور حتفل  إالدورة في الساااانة التي 

 الدستورية.

رتفع إلى مسااااتوي اإلرادة المااااععية التي اختارتام لتاونوا تععيرها األمي  في بي  المااااعة. إتام األولى عماًل ولقد كان  دور 
وهو حدث يسااااااند   ،جلساااااة في الاااااا ا  والمسااااااء. امتدت حتى كادت أن تلتحم بعداية الدورة الجديدة  94لقد أنج تم الاثير في 

مسااغولة مسااغولية كاملة أمام مجلس المااعة الذي له  حكومة. حددها في نجا  التجربة التي حدد الدسااتور إطارها الديمقراطي
عليماا كال حقوق الرقااباة الاااملاة. وأإلااااااااااااااماد أنني كنا  أتاابع ماا يجري تحا  هاذم الق اة. وماا تادور باه دينااميكياة العمال في لجاان 

افنا الديمقراطية تجد ساعيلما الممتد إلى رتيا  كامل. كن  أتابعما بارتيا  كامل وثقة ت يد عمقًا يومًا بعد يوم بأن أهدإالمجلس ب
ر المسغولية في موقف الحكم.. في مقعد كعير ل  حي بي  الرأي والرأي اآلخر. وأسعدني كل السعادة.. وقد وضعني قد  تفاعع 

 .ر ع  نفسه بملء الحريةاسة المجلس قد أتاح  الفر ة كاملة للرأي اآلخر أن يعع   سن ر أ ،العاسلة المارية الواحدة

  د  لى المعارضة سوى الدستور ق

لت ام بالدسااتور، وهو قاضااينا جميعًا في ساااحة الحرية والديمقراطية.  لإل   وأتاح  للمعارضااة أن تغدي دورها بغير ما قيد إالَّ 
مليونًا م  الجنيمات، أي ب يادة    50 ال  و 7لقد أقر مجلسااااكم أكعر موازنة في تاريا مااااار بل  حجم اسااااتخداماتما ومواردها  

رضااااااية، مما ي ماااااار بأن مليونًا ع  سااااااابقتما، ويمااااااجعنا جميعًا أن نعر  أن معدل اإلنتاج قد ارتفع إلى نساااااا ة مع   1076ها قدر 
المرساوم في مواجمة أساوأ موجة تضاخمية نعاني منما، كما يعاني منما  ط تااحيح المساار اإلقتااادي يتجه في طريقه المخط   

الموازنة الجديدة في هذم الدورة بإذن   وهي تحمل  فاقًا جديدة في زيادة اعتمادات عالم اليوم كله، ولسااااااااااااو  تسااااااااااااعى إليكم 
الخدمات، وتوفير فرص العمالة والتطور في معدالت اإلنتاج، وأيضاًا في المواك ة الساليمة للجمود الج ارة المساتمرة التي بذل  

اق إلى بدايات مرحلة التوازن اإلقتاادي و واًل إلى  مالنا ختنوتعذل لإلفالت م  عنق ال جاجة وللععور الناجح م  مرحلة اإل
في التطور والرخاء، كل ذلك يجري مع إلت ام وطني وقومي بأن نوفر ألبطالنا رجال القوات المساااالحة حماة األرض والعرض، 

ة واألبناء الذي  يتادرون كل ما تحتاج إليه ملحمة التحرير الخالدة م  مال وعتاد، فمذا هو إلت ام الماير، انمم  فوة األخو 
جيلنا وكل  ضاا أكتوبر الخالد في ن   نَّ الااااااااف األول في نضاااااااال التضاااااااحيات رجولة وجساااااااارة ونداء، هغالء الرجال هم  اااااااع 

 .األجيال

 ت ظيد اوحزاة خطو   لى  رة الد مقراشية 
 :أيها اوخو  لاوخوات أ ضاء مجلم الشعا

أمال: أي  نح  اليوم م  تجربتناا؟ هناا م  هاذم القااعاة أ اااااااااااااادرتم قاانون تنظيم  دعوناا نتوقف برهاة نعود فيماا إلى النفس ونتا 
األح اب إعالنًا تمااااااااااااريءيًا لخطوة جديدة على درب الحياة الديمقراطية السااااااااااااليمة وتطلعًا حرًا إلى تفاعل حر بي  الرأي والرأي 

ب، أو ة أو تح ُّ ا، وأن تختار في  ير ما تعاااُّ اآلخر، وإيمانًا  ااادقًا بحاجة العاسلة الواحدة إلى أن تحتضاا  كل أفاار أبناسم
إنحياز، ما ترام خيرًا للمجموا، وما تقتنع به محققًا لاااالح الماليي . وهنا وم  هذم القاعة أيضااًا أ اادرتم قانون تنظيم العالقة 
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ناطق الحرة دعمًا لسااااياسااااة  تم أحكام اإلسااااتثمار العربي واألجنعي والمل  بي  المالك والمسااااتأجر بعد مناقمااااات واعية طويلة، وعدَّ 
نفتا ، ثم كان اتسااااااا مظلة التأمينات اإلجتماعية لتمااااامل كل عاج  ع  مورد أو عمل، ورفعتم الحد األدنى للمعاإلاااااات.. اإل

 .إن ذلك يمثل إنجازًا عمليًا بالفعل ال بالمعارات، م  أجل إزدهار الديمقراطية بمقيما السياسي واإلقتاادي على أرضنا

في هذا المجال إلاااريطًا لال ما ناقماااتم وأنج تم، فإن تقريركم ع  دورتام الماضاااية حافل فعاًل وحقًا بما ولسااا  أساااتعرض 
نتماء حقيقي إلى كل مكونات رساالة التمثيل الماععي تماريعًا ورقابة  إيغكد لنا جميعًا أن العمل الوطني يماق طريقه الدساتوري ب

 .وتحدياتوماارحة بالرأي الحر في كل ما يواجمنا م  أحداث 
 ن التجربة الديمقراطية في أول خطوات بناسما ولانما أيضاااااًا في أرساااااا خطوات بناسما، ليس هذا القول إالَّ إساااااعق أن قل  

 تععيرًا ع  حقيقة تاريخية، ذلك أن نضالنا نحو إقامة العناء الديمقراطي السليم يتمي  بأربع عالمات تغكد رسوخ العناء.

 ات هي:هذم العالم
 قيق التوازن بي  الفرد والمجتمع.تحأواًل: 

 التأكيد على القيم الدينية.ثانيًا: 

 الوحدة الوطنية والسالم اإلجتماعي.ثالثًا: 

 الوحدة العربية.رابعًا: 

مايو التي  احح  مساار ثورة    15كل ذلك يجري م  خالل سالوك يتمي  بالجدية وبالوضاو  وباليقظة وبالطمو . إن ثورة 
مايو كان    15لم تا  مجرد إزالة أإلااااخاص بعينمم م  مواقع الحكم. فما كان أيساااار أن يتم ذلك بقرار. ولا  ثورة  ،األم ويولي
ر كان  نقطة تحول تاريخية تعع     .النًا إلاااااااااااععيًا جادًا ع  نماية حكم الفرد في أي موقع جديدًا لمواقع الحكم ذاتما كان  إعاً بناء

ع  تغيير ثوري جذري في أسالوب الحكم وفي عالقة الحاكم بالمحكوم. وقد كان  أخيرًا تتويجًا لسايادة الماعة بسايادة القانون. 
رون كل مًا بالقمر ال بالقانون وحكامًا يسااااااخ   ا  ق  بما حع مايو كل هياكل الحكم التي خلقتما مراك  القوي. فخل 15أسااااااقط  ثورة 

ه  معدءًا أسااسايًا نتمى بنا ذلك الوضاع المااذ إلى  اورة إلااذة إلاوَّ إو  ،دوا به فوق كل قانون سالطات الدولة لحماية سالطان تسايَّ 
طمم األق ام تسااالحوا لغرض تسااالُّ قام  م  أجله ثورة يوليه وهو إقامة الحياة الديمقراطية الساااليمة..  اااورة إلااااذة لقلة باغية م  

عل  على كل رقابة أو حساب. ولا  المعة ستع إبحق باطل في إلغاء الوجود اإلنساني، وإهدار الارامة واآلدمية بقرارات جاسرة 
مايو ونساف     15وكان  طاقاته كلما مساتعدة لسااعة الخالص. وجاءت ثورة  ،ساتاان لقمر أو ظلمإح بالااعر وما العمالق تسالَّ 

هذم العرو  ال اسفة في لحظات. ودك  قالعما م  أساااااااااااااسااااااااااااما.. تلك القالا التي ظنوا أنما سااااااااااااتمنعمم ععر األجيال.. كل 
وأساقط  كل الماعارات المساتوردة التي أرادوا بما تخدير الجماهير.. بل أرادوا أن يعرضاوها دينًا زاسفًا بماموات المادية وأطماا 

 .سيةاألحقاد السوداء و راعات الغراس  العدا

 لثيقة إ الن الدستور إلتزا  تاريخي بسيا   القانون 
مايو ميالدًا لمجتمع جديد، مجتمع ال يرفع المااااعارات الخادعة، بل يرتضااااي الدسااااتور الداسم قانونًا للقواني   15جاءت ثورة 

ليعل  للعالم كله إلت امه ساام الماليي  في وثيقة إعالن الدسااتور إمه العظيم بساا  وإلااريعة للحاكمي  والمحكومي ، مجتمع يسااجل ق  
ساام إنح  جماهير المااعة في مااار ب :التاريخي بالحرية والارامة وساايادة القانون عندما تسااجل وثيقة إعالن الدسااتور ما يأتي

  وبعون   نلت م إلى  ير ما حد وبدون قيد أو إلااااااااار  أن نعذل كل الجمود لنحقق الحرية إلنساااااااااانية المااااااااااري ع  إدراك 
ساااااانية اإلنساااااان وع ته هي الماااااعاا الذي هدي ووجه خط ساااااير التطور الماسل الذي قطعته ال مااااارية نحو مثلما لحقيقة أن إن

 .األعلى

ثم تقول وثيقة إعالن الدساااااتور أن كرامة الفرد انعكاس طعيعي لارامة الوط .. ذلك أن الفرد هو األسااااااس في بناء الوط  
وقوته وهيعته. إن سيادة القانون ليس  ضمانًا مطلوبًا لحرية الفرد.. فما أكثر وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تاون مكانة الوط   

رتفع  اااااوتما حتى طغى على إرادة العمل وما أكثر ما تااااااورنا أننا أنج نا ألننا تالمنا وأفضااااانا في إما قاساااااينا م  إلاااااعارات 
ان ممددًا بأن يرتد إلى الوراء، بل أن تلك قنا أنفساااااااااانا و فل  أنظارنا ع  واقع جمد ع  الحركة، بل لعله كالاالم حتى  اااااااااادَّ 

تماام، فا ثر وأداة إتماام قاادرة على تلفيق اإل ،المااااااااااااااعاارات الادخيلاة الااااااااااااااااخ اة قاد تحولا  إلى أداة تمادياد وإرهااب لاال رأي وفار
ل  طاقات وقدرات كعيرة أن تقف في  اااااافو  الااااااام  كثير م  الماااااارفاء والت م  الع لة قلوب عامرة بحة مااااااار، وفضااااااَّ 

فرجي . هنا دعونا أيما األخوة واألخوات ما دمنا بدأنا بأنفساانا ونقدنا و ااححنا، ودعونا نقول لخخري  هل لديكم المااجاعة المت
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لينقدوا ولياااااااااححوا بداًل م  أن يسااااااااتثمروا المناخ الديمقراطي السااااااااليم في محاولة للمغالطة وت ييف التاريا لتضااااااااليل أجيالنا 
 .المقعلة

 19رثة ثور  يولي    لل   23لرثة ثور  
، 19عون وراثة ثورة يوليه وم  يدَّ   23عون وراثة ثورة   يدَّ في هذا يسااتوي عندي حي  أتحدث إليكم أيما األخوة واألخوات م  

 مايو. إن األمر ليس إالَّ   15بثورة  ويولي  23نا أنفساانا ولاي ياااححوا كما  ااححنا ثورة هل لديمم المااجاعة لاي ينقدوا كما نقد  
م ايادات ومناااورات يمك  أن تاون مقعولاة في الماااضااااااااااااااي، ولانمااا ل  تاون مقعولاة أبادًا اليوم وال  ادًا وال مقعولاة م  أجيااالناا 

 .المقعلة
لقاد أثعا  بنااؤناا الاديمقراطي أناه بنااء جااد قااسم على تحقيق األمال باالعمال ال نرياد األمال باالقول والمااااااااااااااعاار فقط، وجااءت  

عاما،   54ه الحياة النيابية في ماااار منذ ت  فًا وقمة مضااايئة ألسااالم تطعيق ديمقراطي عرف  إنتخابات مجلساااكم الموقر عنوانًا ممااار   
ساااااام إساااااام الماليي  الحرة بديمقراطيتما، بإساااااام الماليي  الحاكمة بإرادتما، بإجئتم أنتم إلى هذم المقاعد إختيارًا حرًا أمينًا نظيفًا ب

مايو، وبكل كرامة ملحمة أكتوبر الخالدة ودساااااااتير العالم في   15و ويولي  23لديمقراطية وحماتما بكل م ادئ الماليي   ااااااناا ا
ر التاريا القديم والحديث يتمساااحون في إلااارقه و ربه تمتلئ نااااو اااما بماااعارات الحرية والديمقراطية، إن مئات الحاكمي  عع  

 .إلعارات الحرية والديمقراطية

رتاة بإساااااااام الحرية والديمقراطية، ولاننا واء منما المقمورة أو المتحررة تعر  كم م  الجراسم تع ولا  المااااااااعوب الواعية ساااااااا 
أنفسااااااانا إذا   نا إلى لقاء بالذات يقوم على الجدية والاااااااادق والحقيقة.. فنح  ل  نخدا إالَّ نحمد   سااااااا حانه وتعالى أن و ااااااال  

ا لم نحترم نح  أنفسانا. وهكذا جاءت التجربة الديمقراطية ميثاق إلاريعة  رنا أننا نخدا  يرنا ول  نجلة احترام  يرنا لنا إذتااوَّ 
وإلاااار  دسااااتور حكم وتطور الت م به الحاكم قعل المحكوم  اااامام أم  وأمان لنجا  التجربة إلى أقاااااى  اياتما وأهدافما نحو 

ران بكلمات براقة وال تدبير وال إجالل إنساااااانية اإلنساااااان، ولقد سااااااعد على جدية التجربة الديمقراطية وضاااااوحما فال لف وال دو 
خفي النقيض وال ع ارات  امضاااة متعالية على فمم الجماهير. فنح  ال ظمر المعنى وتع تعرير بفلسااافات خادعة وال أو اااا  تع 

لما بقول  خر، نتحدث بلغتي  وال نتعامل مع ماااااير المااااعة بوجمي ، نح  ال ندعو إلى الديمقراطية السااااياسااااية بقول ثم نعط   
ر بالديمقراطية اإلقتاااااااادية بقول ثم نم قما بقول  خر، ونح  ال نقيم اإلإلااااااتراكية الديمقراطية على متاهات م  ن ماااااا    ونح  ال

كان هذا حالنا  .حدد أو اااااافما، بل تذهة بما هذم المتاهات إلى ازدواج مقااااااود في المعنى والمعنى ها وال تع إلاااااعارات وال تمي   
ر  احة العالمية عندما و افوا بما اإلإلاتراكية، فاان  دفعًا بما إلى التواءات متعمدة في عندما مركساوا الميثاق وتالععوا بتفساي

 .التفسير والتحليل والتطعيق 

 رئيسية  4اإلةتراكية الد مقراشية ت طلق من قوا د  
ونح  نناضاال م  نا أنفساانا بما إن اإلإلااتراكية الديمقراطية في دسااتورنا الداسم تنطلق م  القواعد األربع األساااسااية التي أخذ  

القول، وهي: أولما: تحقيق التوازن بي  الفرد والمجتمع، ثانيما: التأكيد على  أجل إقامة العناء الديمقراطي الساااااليم، كما أسااااالف ع 
القيم الدينية، ثالثما: الوحدة الوطنية والسااااااااااااااالم اإلجتماعي، رابعما: الوحدة العربية. والمد  الواضااااااااااااااح هو أن يتحقق التوازن 

واإلرت ا  العضاااوي بي   اااالح الفرد و اااالح المجتمع وبي  حاجات المواط  المادية وحاجاته إلى القيم الروحية، وهذا العادل  
هو الطريق الواضاااااح المتمي  ع  اإلإلاااااتراكية الماركساااااية وع  الرأسااااامالية. إننا ال نتجاهل أبدًا الحرية الماااااخااااااية أو الحاف  

بالديمقراطية السااااياسااااية التي  ن تحرير اإلنسااااان إجتماعيًا وإقتااااااديًا ل  يكتمل إالَّ الفردي كما تفعل اإلإلااااتراكية الماركسااااية. أل
تغم  بالحرية الفردية وتمااجع على الحواف  والم ادرات الخالقة. و ي ة حرية الرأي وساايادة القانون تعيح للعيروقراطية المساايطرة  

ساااااااتغالل القاساااااااية والتفاوت كما أننا ال نتجاهل  اااااااور اإل ل ط قة ديكتاتورية تتحكم بال حدود،على وسااااااااسل اإلنتاج أن تماااااااك   
 .الماسع في دخول األفراد الذي تنتجه الرأسمالية

 عرض في ألل هذا الدلر  قانون الضرائا  ُ 
أن  ض على مجلسااااااكم الموقر في هذم الدورة، بل لعلي طلع ع عر  إلااااااأن قانون الضااااااراسة الذي ساااااايع في وهنا لي وقفة معكم 

 .عرض في هذم الدورة هو قانون الضراسة لما له م  مغ ي أساسي في نظامنا اإلإلتراكي الديمقراطييكون أول ما يع 

أود أن أكون واضاحًا أمامكم أيما األخوة واألخوات.. في قانون الضاراسة الجديد البد م  أن تحقق العدالة اإلجتماعية كما 
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تتْخلتف  نت  ) يد... يقول   سااا حانه وتعالىأرادها   سااا حانه وتعالى في ساااورة الحد عتلتُكْد ُمسةةْ ول    لتأتْنف ُقوا م مَّا جت سةةُ رت ُ وا ب اَّللَّ  لت ام  ءت
ب  رٌ  ُقوا لتُهْد أتْجٌر كت ْ ُكْد لتأتْنفت امتُ وا م  ينت ءت  المال في إلريعتنا مال  ....( ف ي   فتالَّذ 

وتعالى لنا لعمران هذم األرض.. أراد لنا أن ناون مساااااااااااااتخلفي  على هذا م  أجل ذلك أنا أدعوكم كما أراد   سااااااااااااا حانه 
 .المال.. أريدكم أن تضعوا الحدود التي تسوي وتوزا ما بي  الناس بحق   س حانه وتعالى

ة  وليك  هذا هو أسااس فلسافة قانون الضاراسة.. على الغني أن يتحمل أع اء ال يساتطيع أن يتحملما الفير. وأقول لام بااراح
نني أعني مسااغوليتي وأخا    ساا حانه وتعالى.. وأخا  )تااافيق وأ ااوات تقول   أكعر(.. أقول لام إني أخا    ساا حانه  إ 

وتعالى، وأخا  أن أذهة إليه فيحاساااااعني.. لماذا؟ كما ناااااا  الماااااريعة لم  خذ م  فضاااااول األ نياء ألسااااااعد الفقراء؟.. أريدكم  
تضاااااااعوا هذا في أذهانام.. نح  نريد أن نقيم العدالة بي  أبناء إلاااااااععنا.. بي  أبناء وطننا..  حينما تدرساااااااون قانون الضاااااااراسة أن  

ض عي  وحق  بحياث يتحمال القاادر.. وبحياث ينعم  ير القاادر بحيااة كريماة.. ليساااااااااااااا  إحساااااااااااااااناًا م  القاادر أدباًا.. وإنماا هي فر  
 . وواجة.. ال اعتراض لي أبدًا أن يءيش كل إنسان في بسطة بما أعطام   

  يا ة الحيا   لى أرض ا بالحق لالعدل لةريعة هللا 
ل ي  لألمر،    لو اقتضاى األمر كما فعل عمر ب  الخطاب  و  لي   لألمر وأقولما لام لاي تضاعوها في تماريع، ك  ولانني كو 

لحياة على أرضنا م  أجل هذا أريدكم أن تضعوا قانون الضراسة لاي نعيد  يا ة ا .خذمخذ ناف كل ما لدي حاكم آل أن  
، وحي  أقول هذا اً بالحق وبالعدل، وبماريعة   سا حانه وتعالى، ونح  ال نحقد على أحد، وال نحساد أحد، وال نعتدي على أحد

عتقال أو الحراسة، أو كل ما كان في الماضي أبدًا.. إنني سألجأ بما هو أرجوكم أن تعلموا، أنني ال ألجأ إلى الماادرة أو اإل
ليُّ أقوي م  ك األمر وأراد   لي ساااااا حانه وتعالى أن أتولى هذا األمر. وعلى ذلك أرجوكم أن تضااااااعوا هذا في  ل هذا، إنني و 

  لديه  نى يتحمل األع اء األكعر، ا األع اء بقدر ما يحوز كل فرد، فم  حسااااابكم وأنتم تضااااعون قانون الضااااراسة، بحيث توز   
يتحمل، وفوق كل ذلك، البد أن نعي حقيقة واضاااااحة هي أسااااااس م  أساااااس هذا    لديه عوز يتحمل األع اء األقل، أو الوم  

النظام الذي اخترنام ألنفساانا، وهو أن يكون توزيع األع اء في العاسلة المااارية توزيعًا عاداًل ال ياااحح أية أخطاء تحدث في 
 .رضامتوزيع الثروة بغير هذا ستاون بالدنا وقودًا للحقد والحسد والاراهية وهذا ما ال ن

لقد خااااص دساااتورنا الداسم ال اب الثاني لتحديد المقومات األسااااساااية للمجتمع المااااري إجتماعيًا وإقتاااااديًا في وضاااو  
وتو ااااايف. هذا الوضاااااو  والتو ااااايف ال يحتمل أبدًا اختال  الم ادئ، أو تمييع األحداث. كما أن دساااااتورنا الداسم وضاااااع كل 

التمتع بالحياة الديمقراطية الساااليمة، وقد وضاااع  هذم الضااامانات في وضاااو   الضااامانات التي تحمي حق المواط  وحريته في
ما وهي نتيجة للممارساااة والمعاناة وتحديد ال يحتمل اختال  الم ادئ وال تمييع األحداث كما قلنا، وإذا كان  الم ادئ التي ذكرتع 

راكيتنا الديمقراطية، فإننا في تجربة الممارسااة وليساا  م  الاتة أو النظريات، هذم الم ادئ األربعة هي التي تمااكل معالم إإلاات
الديمقراطية والتطعيق ل  نخل بمذا الوضاااااااو  ول  نجعل م  إجراءات الممارساااااااة وقواعد التطعيق مدعاة ألي إهت از فاري في 

 .تجسيد أهدافه

 ضد اإلرهاة في الداخل    لالخارج
تعرض إلى التفا ااااايل والج سيات بالتحديد الدقيق الواعي إن الدراساااااات العلمية والديمقراطية وتطعيقما في أرضااااانا ساااااو  ت

على هدي الم ادئ العامة واألسااساية التي نص عليما الدساتور، وأرجو أيما األخوة واألخوات أعضااء مجلس الماعة أال ي خل 
ساالطات الدسااتورية المتخااااااون منام بالفار والرأي والخعرة في اإلساامام في هذم الدراسااات العلمية التي تضاائ المعالم أمام ال

 مًا لوضو  التجربة وتمي ها.في بالدنا لاي يكون التمريع والتنفيذ في ظل سيادة القانون مدع   
إننا نساااتنار اإلرهاب في إلاااتى  اااورم في الداخل والخارج على الساااواء، وإذا كان اساااتناارنا لإلرهاب على المسااار  الدولي 

مني  في ل واألبرياء وتمدد اآل َّ تحققما أعمال فردية ج انة تعتدي على أروا  العع نابعًا م  عقيدة راسااخة بأن حقوق المااعة ل  
إذا كان هذا هو موقفنا م  اإلرهاب الخارجي الذي تااااعد في الساانوات األخيرة وأ اا ح سااع َّة  في جعي   ..إنسااانيتمم و دميتمم

سااتناار موقفنا م  اإلرهاب الداخلي يتجاوز اإلفإن   ،اإلنسااان العاااري الحديث، وعاد بالفرد المتحضاار إلى عاااور القر اانة
إلى اإلجراء الحاساام المضاااد وقاية ومطاردة وحسااابًا عساايرًا ل  يفل  منه ج ان أو مدا أو مأجور يتطاول على حرية المااعة 

 .أو يمددها أو يحاول أن يعود بما إلى الوراء

ل م  الديمقراطية، ألن الديمقراطية ليساا  عاج ة. ول  وإنني أعل  لمجلسااكم الموقر أن أي تطاول على الديمقراطية ل  ينا
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تاون عاج ة ع  بتر أي يد إلاااااااااريرة ملوثة يااااااااااور لما  رورها أنما قادرة على قمر أو بطش. إن أي تمديد تتعرض له حرية  
هي كل  غتفر، بل هي أبمااااع الجراسم ألن ضااااحيتما ليس فردًا أو مجموعة أفراد، ولا  الضااااحيةهذا المااااعة وأمنه جريمة ل  تع 

ه إرادة الماليي  م  أجل إلى تحطيم الااااار  الماااااما الذي إلاااايدت   المااااعة، ألن تمديد الديمقراطية بالدم واإلرهاب ال يمد  إالَّ 
 ا.أمنما وسالمما وكرامة وجوده

   مقراشية ال ور لخفافيش الظال  
سااحق أي تمديد لما بال رحمة أو إلاافقة أو هوادة وديمقراطية الماليي  قادرة بكل ما يساالحما به الماارا والقانون. قادرة على 

، والباد أنام تاذكرون أحاداث ماا وقع م  جمااعاة دينياة 77ينااير  19و 18الباد أنام جميعاًا تاذكرون أحاداث  .في أواسال هاذا العاام
ي هذا السااااعيل نة على هذا المااااعة، واعتدت فض  راء أو أفاار معيَّ   أو فر  ض نظام معيَّ إتخذت الدي  سااااعياًل إلى محاولة فر  

على عالم جليل م  علماسنا. أريد هنا أن أكون واضااااااااااحًا تمام الوضااااااااااو : إن أية محاولة م  جانة أية جماعة، أيًا كان هذا 
ل كما قل  لام م  قعل بمنتمى القمع ض على هذا العلد ساااتقاب  الذي تغم  به أو تنادي به.. أية أعمال إرهابية أو محاوالت فر  

 .والمدة

نااير تخرج قلاة ضاااااااااااااائيلاة تسااااااااااااااتغال الغو ااء، ثم يخرج أو تخرج إذاعاة دولاة م  الادول العظمى هو اإلتحااد ي 19و 18في 
ن هذا أو هذم األعمال هي إنتفاضاااة إلاااععية. ماذا كان  هذم األعمال؟ حريق.. محاولة حريق العا ااامة.. إالساااوفيتي، لتقول 

ق األوتوبيساات ونح  نماكو ضاخم وم  أزمة التموي .. حر  ة محتوياتما، ونح  نماكو م  التق المجمعات اإلساتمالكية ونم  حر  
  عمالسمم هنا هو إنتفاضاااااة إلاااااععية، فال كان  ر  فمم وفي عع ر  ق مرافق الدولة. إذا كان هذا في عع م  أزمة الموا اااااالت.. حر  

ترو  ا رضاام أو أن  وال يمك  أن أسامح ألية فئة أن تفرض على هذا الماعة ما ال ي ،أبدًا.. سانواجه هذا بمنتمى الحسام والعنف
فرض على هذا الماااااااااااعة هذا الماااااااااااعة المغم  والذي يكون اإليمان فيه ج ءًا م  دماسه.. ج ءًا م  تاوينه. ل  أسااااااااااامح أن يع 

هذم األعمال، وقل  إن م  ال إيمان له ال أمان له..  اإللحاد.. وعلى ذلك فقد ساامعتموني في الماضااي أتحدث إليكم وإلااجع ع 
ل في مضاابط مجلساكمتع م لاي أقولما اآلن أضاعما أمامك ج  ر على تاوي  الرأي ل  يوضاع في منااة أو في أي مكان يغث    :سا 

.. أبادًا أناا ال أرياد أن أعاادي اً .. ليس معنى هاذا أني أعاادي أحادالحكمالعاام أو تاوي  أفااار المااااااااااااااعاة ملحاد أبادًا طاالماا أناا في 
لي   األمر هنا ماذا فعل ؟ أبدًا.. وإنما كما قل  لام أنا حريص يوم أن أع ..  اً .. أبدًا.. أنا ال أريد أن أعادي أحداً أحد ساااااااأل وأنا و 

قتضاااى األمر أن أن ل بنفساااي إلى الماااارا ألقاتل في هذا.. إحريص أن أؤدي األمانة وأن أؤدي الرساااالة.. أبدًا ل  أتركما ولو  
ألية قوي ممما كان  هذم القوي أن ت ل ل هذا اإليمان أو   إننا إلاااااعة اإليمان ج ء م  كياننا وتاويننا وال يمك  أن نسااااامح أبداً 

أن تتطرق بطرق ملتوية لمحاولة تضليل أجيالنا المقعلة ع  هذا اإليمان، كما حدث في بالد أخري.. أبدًا ل  أسمح بمذا أقوله 
هذا العلد منااة يغثر     في مضاابط مجلساكم ولاي يكون ساياساة واضاحة معلنة.. ل  يلي فيلام بمنتمى الااراحة لاي يعثعَّ 

على تاوي  الرأي العام أو على الجماهير أو بأي إلااكل م  األإلااكال يغثر على تاوي  أجيالنا المقعلة.. ل  يلي هذا المناااة 
أي ملحد. إن أي محاوالت طاسماااااااة أو نازفة أو مجنونة تتااااااااور أنما قادرة على العودة بنا إلى الوراء ل  يكون ماااااااايرها إال 

ة ألطماعما السااااوداء واإلجماز الاااااارم عليما وساااايف القانون، والمااااعة داسمًا هو األقوي، وديمقراطية النور ل  التعرية الاامل
 .يععث بضياسما خفافيش الظالم

م المعة بالمعة لاالح ا  الديمقراطية هي الالمة العليا.. الديمقراطية هي إرادة الخير والعناء والسالم.. الديمقراطية هي حع 
ض أمور ال تقعلما طعيعة  ذا الذي يميئ له أن ر ااااااااا ااااااااة ج انة أو ت مر للتخرية في الظالم أو محاولة لفر  المااااااااعة.. فم  

وتراب هذا المااااااااااعة يمك  أن يقوي على إرادة الماليي  التي حررت األرض في أخلد مالحم ال طولة والماااااااااار  وحررت إرادة 
يَّد  على أرضه ب  .الحق والقانون اإلنسان الماري ليملك قرارم ومايرم وي ت س 

 شريق الحلول الصحيحة الفكر المتحرر من الق و  
لعل هذم القلة الضائيلة.. بل بالغة الضا لة، هذم القلة المنحرفة المغرورة.. الموجودة في كل مجتمع ال تساتحق منا كل هذا 

اطية مع بناء الديمقراطية.. وما ثرت هذا التوضاااااااااااايح الاااااااااااااريح ألننا في مرحلة بناء التقاليد الديمقر  التعليق والتعي .. ولانني 
نضاااعه اليوم م  تقاليد راساااخة هو مساااغوليتنا أمام الجيل واألجيال المقعلة.. وأول هذم التقاليد التي تنميما الممارساااة المساااغولة 

األسااااس  ر عنما ميثاق الدساااتور الداسم بأنما ليسااا  ضااامانًا مطلوبًا لحرية الفرد فحساااة.. لانماهي أن سااايادة القانون التي ععَّ 
الوحيد لمماااااااروعية السااااااالطة في نفس الوق .. هذم السااااااايادة للقانون التي تو ااااااال الحق والمااااااارعية تفرض مع وجودها حماية 



221 

القانون م  أعداء القانون بقوة القانون.. ولساااااااانا بذلك ندعو إلى أن تتحول قوة القانون إلى القمر وال طش.. إن هذا ليس كاسنًا 
حماية القانون بقوة القانون م  أي قمر أو بطش يتمدد هذا السلطان المرعي الذي يستوي أمامه ول  يكون.. ولاننا ندعو إلى  

وي بالفر اااة المتاافئة أمام الجميع.. وهو االحاكم والمحكوم.. القوي والضاااءيف.. القادر والعاج .. فيحقق العدل للجميع ويسااا 
قراطي بناء يقظ ل  تلميه جمود ترسااااااايا العناء ع  وعي ن بناءنا الديمإسااااااالطان ليس فوقه م  سااااااالطان.. م  أجل هذا نقول 

 ..قادر حذر.. وعيون مفتوحة لال ما يجري م  حولما.. انه بناء يقظ متوثة لعتر أي إثم أو عدوان

إن يقظة هذا العناء الديمقراطي الماما هي عنار م  عنا ر طموحة.. طموحة إلى م يد م  الديمقراطية.. الديمقراطية  
ن التقدم داسمًا إلى الم يد هو الدليل على قوة العناء.. فإذا إيدة.. كلما تقدمنا إليما خطوة زاد تماسااااااك العناء.. بل  فاق رح ة م  

كناا ل  نتراجع.. وأكررهاا إذا كناا ل  نتراجع ع  الاديمقراطياة، فاإنناا ل  نقف أيضااااااااااااااًا في مواقعناا جاامادي .. فاالحيااة هي النمو 
قات خلقما وابتاارها نحو حياة أفضااال.. األجواء الااااحية اواه ه وحواف م يءيماااما ويفجر ط المساااتمر.. وعقل اإلنساااان وفارم وم

التي تعطيما الديمقراطية ومظلة األم .. واألمان التي تقيمما المااااارعية.. وكلما تطورت حياتنا إلى م يد م  التقدم اإلجتماعي 
 يد الذي يتالءم مع حاجات التقدم ولوازم اإلسااااتقرار.. للتطور ر العناء الديمقراطي نحو المواإلسااااتقرار اإلقتاااااادي.. كلما تطوَّ 

الفار المتحلل..   ممااكالت متجددة مع تجدد إرادة التطور.. وال حل لمذم الممااكالت.. وال دليل إلى طريق الحلول الاااحية إالَّ 
بمواجمة الرأي بالرأي األخر..   الَّ ول  يتحرر فار إ  .قيد اإللت ام بالدسااااااااتور وماااااااااالح الجماهير  المتحرر م  كل القيود.. وإالَّ 

نا نتقل  إ  كل أبعاد الطريق. وهذا هو الم يد م  الديمقراطية الذي يحققه طمو  التجربة.. لقد تعيَّ توعندما تضااء كل الممااعل سا 
 .م  تنظيم الرأي الواحد إلى ساحة اآلراء المختلفة

 ضوابط تحمي التجربة من  را ات الفوضى
ات السياسية  تجاهر ع  اإلعع   منا إلى إنماء األح اب التي تع ت إلى فارة المنابر أو التنظيمات، ثم تقدَّ ثم تعلورت هذم الساحا

الثالثة في كل مجتمع ووضاااااع مجلساااااكم قانون األح اب بضاااااوابط تحمي التجربة الوليدة م   اااااراعات الفوضاااااى وانماااااقاقات  
بمذم الفترة التمااااااريءية، ولا  فلساااااافة كل ذلك هي الخطوة ا العاسلة الواحدة، وبعض هذم الضااااااوابط موقوت  نقسااااااام وتااااااادُّ اإل

نفعالية أو الطاسمااة، كذلك الحكم المتأنية الواثقة. وإذا كنا لساانا م  هواة المااعارات، فلساانا أيضااًا م  هواة اسااتعراض القف ات اإل
ك م  سلطة تنفيذية على أي المحلي يقدم بخطى ثابتة مما يوضح سلطان الديمقراطية لتممل كل رقعة م  بلدنا، ولم تعد هنا

مسااااتوي م  مسااااتويات المسااااغولية بغير رقابة إلااااععية، وم  أجل هذا م  أجل طموحنا المتيقظ إلى م يد م  الديمقراطية، فإن 
أو معاناة  موض أو مغاالة  ةن الحقيقي لحماية هذا الطمو  م  وقفة إهت از أو ناساااة رداام األمالممارساااة الساااليمة هي  ااامَّ 

 بلعلة وتمكيك، وعندما نحمي طموحنا م  العثرات فإننا ندفع بمذا الطمو  إلى خطوات مضاعفة.

هذم أيما األخوة واألخوات أعضاااااااااااء مجلس المااااااااااعة هي مسااااااااااغوليتام أمام التاريا، وقد اختارتام الديمقراطية لاي تاونوا 
نتم يا م  أعطتام الجماهير ثقتما وأنابتام في إقرار إرادتما، أنتم تحملون العةء كتيعتما األولى في نضاااااااااااااال التطور والتقدم، أ

لقد كفل الدسااااااااااتور لمذم   .األكعر في ساااااااااانوات الميالد العظيمة.. هذم الجماهير تطالعنا جميعًا بالممارسااااااااااة المسااااااااااغولة الااملة
ن الدساتور قد خول ممثلي الماعة إالرقابة، بل  م لما كل الفرص ألداء الواجة التماريعي وواجةالممارساة كل الضامانات وقدَّ 

في إختيار أكعر مواقع المسااااااااغولية عندما نص على أن مجلس المااااااااعة هو الذي يرإلااااااااح رسيس الجممورية.. لام حق إقترا  
وتقرون القواني  وأنتم الذي  تقرون الساااااااياساااااااة العامة للدولة وأنتم الذي  تقرون الخطة العامة للتنمية اإلقتااااااااادية واإلجتماعية 

خر م  أبواب الموازنااة العااامااة.. الوزارة  ل أي معل  م  باااب إلى الموازنااة العااامااة وموافقااة مجلس المااااااااااااااعااة فر ض واجااة نقاا  
مساااغولة أمامكم وم  حق المجلس أن يقرر مساااغولية رسيس مجلس الوزراء، وم  حقه أيضاااًا أن يساااحة الثقة م  نواب رسيس  

الرقابة التي نص عليما الدسااااتور متمااااء ة متسااااعة لال  ااااغيرة وكعيرة يريد المااااعة أن الوزراء أو الوزراء أو نوابه. وأسااااالية  
ي    موضاوا عام للمناقماة، إبداء الرغ ات، لجان تقاا   ساتجواب، طر  يمارس سالطانه عليما. حق الساغال، طل ات اإلحاطة، اإل

أن تجمع ما ترام م  أدلة وأن تطلة  ص أي نمااااا  في مغسااااسااااة عامة أو جماز تنفيذي. و الحقاسق التي خول لما الدسااااتور فح  
 .سماا م  تري سماا أقواله وأن تحال على ما تطل ه م  وثاسق أو مستندات

 تد يد سالمة التجربة بتد يد سلطة الرقابة
هذم األفاق الرح ة لساااالطان مجلس المااااعة مع ضاااامانات الحاااااانة العرلمانية ومع حرمان أية ساااالطة أخري م  حق حل 

إذا قرر الحل إسااااااااتفتاء إلااااااااععي، هذم اآلفاق الرح ة تفتح كل األبواب أمام الممارسااااااااة   لدولة نفسااااااااه، إالَّ المجلس، حتى رسيس ا
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وأنا أتابع تقريرًا ع  أعمال الدورة الساابقة، أن عدد األسائلة  الدساتورية التي تاال إلى كل مساغول وإلى كل قرار. وقد الحظ ع 
ساااااااابق  وتالحق ، كل ذلك كفيل بأن يطمئ  إلى ساااااااالمة التجربة ساااااااتجوابات قد تقد تضااااااااعف كما أن طل ات اإلحاطة واإل

أن  ننا نريد تدعيم ساااااالمة التجربة بتدعيم ساااااالمة سااااالطة الرقابة، وإذا أردتع إالديمقراطية، ولا  أرجو أن تسااااامحوا لي بالقول 
ن جماهير إلاععنا تطالعنا  إ  ر ع  ن ض الجماهير في هذا الماأن م  واقع مساغوليتي الدساتورية فإنني أسامح لنفساي أن أقولأعع   

بالرقابة المااععية وهي قد أعط  أ ااواتما لم  تثق بجدارته في هذم الممارسااة ولا  جماهير إلااععنا أيضااًا حرياااة في الوق  
ع  م  أجلما وهي حماية العمل العام قة لألهدا  التي إلاااار   نفسااااه كل الحرص على أن تاون هذم الرقابة مجدية وفعالة ومحق   

والمنااااة العام م  أن يتسااالل قااااور أو ععث بمال الماااعة أو فسااااد في م اإلااارة العمل التنفيذي، هذم األهدا    والمال العام
لت ام الجدية الااملة والدقة الواج ة واإلعداد المدروس وال حث المتأني. إن الحاااانة العرلمانية لعضااو المجلس إب ل  تتحقق إال   

نما تدعم إ  .ق كلمات عابرة أو بجنو  في التععير أو خروج ع  مقتضااااى الموقفن الإهي الافة المقابلة لاي ال يغخذ عضااااو ب
العضو بالثقة واإلطمئنان وهو يغدي مسغولية الرقابة ولا  ما يدعم ثقة الجماهير بأن مجلس المعة يغدي إلى دورته الااملة 

ابي وأن تمارس كل واج ات الرقابة الدساااتورية  وما يعل  اإلطمئنان للجماهير إلى أن ممثليه ينوبون عنه فعاًل في سااالطانما الرق
 .تمام أو اإلقتراا بعدم الثقةر المتوفر م   حة وقاسع المساءلة التي قد تال إلى اإلفي موقعما الاحيح بالقد  

  هنا تعرز الرقابة المسااااااااغولة وهنا تتحقق الممارسااااااااة السااااااااليمة وهنا تتدعم ثقة الجماهير في التجربة الديمقراطية، وهنا تنمو
 .التقاليد الراسخة

 ال مس لل فوق المساءلة لال مواشن فوق القانون 

إذا تحقق  الرقابة المااااااععية الفعالة.. ولساااااانا نريد أبدًا لناااااااوص   إن التجربة الديمقراطية ل  تمضااااااي في فريقما النامي إالَّ 
ة وطموحة.. ولذلك فإنني أناإلااد الدسااتور أن تاون حعرًا على ورق، أو مجرد إلااعارات، وتجربتنا كما قل  جادة وواضااحة ويقظ 

بعاد التجربة إ. أناإلااااااااااادكم جميعًا أن نحرص حر اااااااااااًا كاماًل على .ات.. أناإلاااااااااااد الغالعية قعل المعارضاااااااااااةتجاهكل اآلراء واإل
نه ال إق طموحما، أو يم  يقظتما. وكما قل  وأكرر ما أقول  الديمقراطية م  كل ما يساااقط جديتما أو يماااوم وضاااوحما، أو يعو   

نفعال   المسااااااااغولية وساااااااايادة القانون م  اإلول فوق المساااااااااءلة وال يوجد مواط  فوق القانون، ولاننا يجة أن نغم   يوجد مسااااااااغ 
ر للمناورات الح بية. كان هذا أساالوب المتساارا، أو المعارضااة لمجرد المعارضااة، أو التأييد لمجرد التأييد، أو التماامير المسااخَّ 

ل الحكم إلى ، انغمساااا  حتى  ذانما في مناورات الممارسااااة المتخربة حتى تحو   ويولي  23لي  به الديمقراطية ال اسفة قعل ثورة بتع إ
ًا م  ماااااالحه يلء ة التسااااابق على مقعد الحكم، ممما كان  الوساااايلة، وممما كان الثم ، ولقد دفع المااااعة ثم  ذلك كله  ال

 .وم  تطورم
أإلاامر م  إنتخابه، ثم   5ساامح  بتأجيل إنعقاد أول برلمان بعد   1952حتى   1924لح بية منذ عام إن ديمقراطية المااموات ا

في يوم   1925مارس   23 اااااادر المرسااااااوم بحل مجلس النواب، ديمقراطية المااااااموات الح بية ساااااامح  بحل مجلس النواب في 
، ثم  اااادر األمر 1930أكتوبر ساااانة   22في   1923إجتماعه األول. ديمقراطية المااااموات الح بية ساااامح  بإلغاء دسااااتور ساااانة 

، كما نص في دي اجته منحة م  1923بعد ذلك بأربع ساااانوات كان الدسااااتور، دسااااتور ساااانة   1930الملاي بإلغاء دسااااتور ساااانة 
، ليس هذا 23، ثم عاد الملك وأعاد دسااتور ساانة 30، وقام دسااتور ساانة 1923وألغى دسااتور  30سااتردها الملك في ساانة إالملك  

رساتنا الديمقراطية، لم يمنحنا ملك دساتورنا الداسم، وإنما أردنام بملء حريتنا، ووضاعنا فيه كل الضاوابط والقواعد هو أسالوب مما
م العالقة بي  الحاكم والمحكوم، بملء إرادتنا وليس منحة م  أحد، وال يساااااااتطيع أن يساااااااح ه أحد، هكذا كان  حياتنا  التي تنظ   

  تأجيل إلى إلغاء، في ملماة ح بية، فسادت الحياة الساياساية، ولسانا ننار أن هذم الق ة عامًا تنتقل م  29العرلمانية وعلى مدي 
عرف  مناضاااالي  إلاااارفاء م  أجل الديمقراطية ولساااانا ننار أنه ر م تلك الملماة الح بية، فقد برز رجال حافظوا على الدسااااتور 

بمثل هذم   حكم العناء الديمقراطي، كان ال يسااامح إالَّ فأعطوا كل جمدهم للعمل الديمقراطي المساااغول، ولا  النظام العام الذي 
نتمى بالماعة كله إلى المأسااة.. إن يقظتنا  إاإلنتفاضاات الفردية التي ضااع   ايحاتما في واد ساحيق،  لع  عليه الملماة، و 

لوطني أيما األخوة وطموحنا إلى الم يد م  الديمقراطية، فطالعنا أن تاون في مثل جدية التجربة وفي مثل وضاااوحما، والحكم ا
ط هذم التحديات الخارجية واإلقتاااااااااااااادية واإلجتماعية، أقول الحكم الوطني عةء ثقيل، وهو تاليف بما فوق واألخوات وساااااااااااا  

الطاقة، وهو في هذا الوضاع ال يحتاج إلى تأييد يفرضاه تح ب لأل لعية، وال يحتاج أيضاًا إلى تقويض تفرضاه المعارضاة م  
 .أجل المعارضة
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 الد مقراشية الحزبية ل ايت ا مصر الد مقراشية لس لت ا 
إن الحكم الوطني وهو الجنا  التنفيذي للعناء الديمقراطي يحتاج إلى تأييد يساامم بالرأي والفار والدراسااة... كما يحتاج إلى 
معارضااااااة تساااااامم بالتقويم السااااااليم والامااااااف الاااااااادق ع  أي قاااااااور أو اعوجاج.. هذا هو الطريق الاااااااعة في الممارسااااااة 

ن ممارساااااااتنا نح .. هذا هو الطريق الااااااااعة ال عيد ع  الماااااااموات والمناورات.. وهذا هو وجه إ .الديمقراطية بوجمما الجديد
العاسلة المااارية التي تحتضاا  الرأي والرأي األخر لجميع أبناسما.. إنني أناإلاادكم جميعًا أن تاونوا سااندًا قويًا لعناء الديمقراطية  

 .اء وكل اإلتجاهات الوطنية أن تمد يدها بالمماركة الفعالة لدعم العناء وإرساء تقاليدنااإلإلتراكية.. أناإلد كل اآلر 

نه إذا كان  وسااااايلتنا هي الديمقراطية الح بية، فإن  ايتنا جميعًا يجة أن تاون هي ماااااار إوأقول لام باإلقناا واليقي .. 
ي..  اااالح ماااار وإلاااعة ماااار.. يساااعق كل فار يتجه  الديمقراطية اإلإلاااتراكية.. وأرجو بكل األمل أن يساااعق الااااالح الوطن

ونا جميعًا في نماية األمر بالرأي والرأي األخر هو إلى إلى وسااااااااط أو يسااااااااار أو يمي ... وإذا تعددت بدايات الطريق فإن خط  
ي  طريق واحد هو طريق مار.. وإلى هد  واحد هو ع ة إلعة مار ورخاؤم.. وحقه الطعيعي في الحياة الاريمة.. هذا نداس

ننا نمارس الديمقراطية مع اإللت ام بمعدأ أسااااااساااااي  إمايو م  هذا العام عندما قل   14لام اليوم، وهو تأكيد لرساااااالتي إليكم في 
 .هو أن تاون المالحة القومية العليا لمار دون تعاة فوق األح اب جميعاً 

بء ارات التمااااااويه أو إلااااااعارات التجريح، وكلما ل م  تجربة الديمقراطية بقي  لي كلمة أريد أن أوجمما إلى م  يريدون الني  
ن األح اب بوضاعما الحاضار نماأت م  أعلى بإسام السالطة، وكان األجدر إنابعة م  حقد مرير أو فمم أبله  رير... يقولون 

ت  لنأخذ  ااافة األح اب أن تنمااائما قواعد الجماهير.. هغالء الذي  يقولون بذلك يتجاهلون ع  إلاااموة أو  رض أن أح ابنا نماااأ
ألول مرة في حياتنا العرلمانية بإنتخاب حر ن يه م اإلاااااااااااااار اإلااااااااااااااترك  فيه كل قواعد الجماهير بالماليي . لقد أعطى الناخعون 

إقرارًا   أ اااااااااواتمم لمرإلاااااااااحي التنظيمات الثالثة بم ادسما وبرامجما المعلنة.. ولم يك  إطالق  ااااااااافة الح ب على كل تنظيم إالَّ 
ن األح اب بوضااعما الحاضاار هي نسااخة  إمنذ بدأت إجراءات اإلنتخابات.. ويقولون أيضااًا بحقيقة وتسااجياًل لواقع فر ض نفسااه 

ناا تمااماًا بنااء التنظيم الواحاد والرأي الواحاد.. وبعاد أن انطلقا  اآلراء مكررة م  اإلتحااد اإلإلااااااااااااااتراكي.. يقولون بماذا بعاد أن لفظ  
واإلختيار.. وبعد أن  در قانون األح اب.. وبعد أن هيأنا كل األجواء واألفاار إلى قنواتما الطعيءية المتعددة بمحض اإلرادة  

 ..لادور  حافة األح اب

 مايو أسقط  هياكل حكد الفر   15ثور   

م الفرد الواحد في كل المواقع السااااااياسااااااية والتنفيذية.  ا  مايو كل هياكل حع   15يقولون بمذا ال عم والتمااااااويش بعد أن أسااااااقط  ثورة 
م ال يعلمون وال يريادون لغيرهم أن يعلم، لقاد تخلفوا باالفار والجمود ع  حركاة التقادم، وتقوقعوا باالحقاد والمرارة في  ولانمم يقولون ألنم 

 . ع لة كاملة ع  ن ض الجماهير.. الجماهير التي تعني الديمقراطية بطمو  الم يد م  الديمقراطية 

قتناا كامل خطوة  إة والرقابة الماااااااععية، وإنني أراها بلقد مضااااااا  دورتام األولى بجمد ملحو  في مجاالت التماااااااريع والتنمي
، وقد هيأت لنا سااااااااياسااااااااة 2000م دهرة ونح  نغسااااااااس العناء، ونح  ننمي العناء بالتخطيط العلمي المتطلع إلى مجتمع ساااااااانة 

نولوجي نفتا  أن نسااااتعي  بكل الخعرات، وأن نسااااتلمم الخط الاااااحيح م  كل التجارب التي ساااا قتنا في مضاااامار التقدم التااإل
المذهل الذي يحكم عالم اليوم بساااالطان العلم والحساااااب الدقيق.. ونحمد   ساااا حانه وتعالى على أن جماهيرنا قد تفمم  هذم 
الحقاسق العااارية وأح ط  بوعيما بماااالحما كل ما أثارته األ ااوات المتحجرة أو الجامدة أو تلك التي تريد لنا أن نعود إلى 

دة المسااااالوبة وإإلاااااتراكية توزيع الفقر. ولا  الجماهير تطال كم بالمااااايء الاثير.. إن  الم الجماهير ألح مذلة الت ءية وهوان اإلرا
عليما م   مال اإلنتظار الطويل، وتطلع الجماهير إلى الحلول السااااااااريعة لمتاععما اليومية يمااااااااجة في يقينما أي تااساااااااال أو 

وإرادة العمل ويقظة الضاامير. إن ثقة الجماهير فيم  يمثلما تح    تماون في مواجمة الممااكالت التي تسااتوععما الحلول الذاتية
هاذم الق اة تعطيماا الحق كال الحق أن تري هاذا المجلس بلجااناه خلياة ثورياة متاااملاة م  العمال المتااااااااااااااال لإلنجااز السااااااااااااااريع 

مقراطيته.. إن م  حق والمواجمات المتوث ة لال أني  يال إلى بي  المعة مستخدمًا قناته المرعية، فمذا أساس ثاب  في دي
 .ر بملء الثقة.. هذا بيتي هنا وهذا حقي هناكل مواط  أن يال  وته إلى بي  المعة ليعع   

م  أجل هذا فإنني أتطلع مع المااااااااعة إلى دورة إنجاز كعير لال التمااااااااريعات التي لم يسااااااااعف الوق  إلنجازها في الدورة  
 .لاامل للتنمية اإلقتاادية واإلجتماعية والثقافية في ظل سياسة اإلنفتا السابقة، وللتمريعات الجديدة التي يفرضما التخطيط ا

واإلنجاز الاعير يتطلة مماااااااااااركة جماعية متااملة ملت مة بم ادئ التطور.. ال يتخلف فيما عضااااااااااو ع  أداء واج ه الوطني 
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اإلإلاااااتراكي الذي يطالعنا في كل  الدساااااتوري.. وحتى ال يلمس م  يتت عون التجربة الديمقراطية أن أي ناوص ع  م ادئ التطور 
رقااًا على رق كاال م  يعااذل ع  عااه بعاادالااة توزيع األع اااء.. فال ارتااداد إلى مجتمع القلااة والقمااة، وال ناوص ع  تاريم ع  مااا نماااااااااااااار   

ه..  رق الااد  هو التخ يف ع  أع اس رق العاسلة الماااااااارية بكل أبناسما.. وتاريم ع  رق القادري .. ع  رق الاادحي  وع  أرضااااااانا.. ع  
ناا اإلنتااج الوطني م  القيود المعوقاة، وماا دمناا قاد رق القاادر هو بتحملاه القادر الواجاة م  أع ااء الوط  ماا دمناا قاد حرر  وتاريم ع  

 . نا كل نما  م  أي ماادرة أو تأميم حتى يثمر مجتمع كل المنتجي  أمَّ 

األمانة التي  اليوم. تعلمون أنني منذ أن تحمل ع ي قى أن أضااع أمامكم وم  خاللام إلى المااعة الموقف الخارجي كما هو 
على نفساااي أن أكرس  عمد بما الماااعة إلي   بكل إيمان با  سااا حانه وتعالى وبكل ثقة بالنفس وأمل في المساااتقعل، أقول  لي ع 

كل فاري وعملي للقضاااااااية الوطنية والقومية، فليس أع  على النفس م  تحرير تراب الوط  واساااااااترداد حقوق إلاااااااعة إلاااااااقيق  
نا معه في وحدة مااايرية ال انفاااام لما.. وقد كان وال ي ال قدر مااار داسمًا أن تتحمل العةء ه األقدار معنا ووضااعت  وضااعت  

مة العربية وأعداسما والطامعي  فيما، وتلك ضاااري ة يتقعلما الماااعة المااااري بكل رضاااا وقناعة، األكعر في أي مواجمة بي  األ
ال إساااااتساااااالمًا للمقادير، وإنما خيارًا إراديًا لطريق الافا  ع  إدراك تام بت عاته الجساااااام ومخاطرم التي ال حد لما والتضاااااحيات 

 والقوت. التي يتطلعما بالرو  والدم
ة في أعماق إلاااعة ماااار على مر ال م  والر ااايد الحضااااري الماسل الذي يساااتند إليه ي الذي ترساااَّ وبحكم الوعي التاريخ

حتفظ إلاععنا على الدوام وتح  أقساى الظرو  بالقدرة الفاسقة على وضاو  الرؤية وتحديد المد ، إفي كل خطوة يخطوها، فقد 
ممااي عارض ال يمس جوهر القضااية، وساارعان ما والتفرقة بي  ما هو أساااسااي معدسي في مساايرة النضااال الوطني، وما هو ها

 .تتجاوزم األحداث فيسقط في زوايا النسيان

 ج يف ليم هدفًا للكن لس لة للسال  
م  هنا كان إ ااااارار إلاااااععنا على العمل بكل ما أوتي م  قوة م  أجل تحقيق المد  القومي الذي يسااااامو فوق كل هد  

ينية ألن   ساااا حانه وتعالى يأمرنا بالجماد ما اسااااتطعنا إليه سااااعياًل م  ويعلو على كل  اية ويرتفع إلى ماااااا  الفراسض الد
أجل الحفا  على مقدسااااات األمة والذود ع  كرامتما وإلاااارفما وردا العدوان الواقع على أبناسما. والمجاهد المغم  حقًا هو م  

عينيه ثم يمضااي نحوم بأقدام راسااخة وهو ة ااا  يحتفظ بالقدرة على موا االة الجماد إن حربًا أو ساالمًا، ويضااع هدفه واضااحًا نع 
ن إ عالم تمامًا بالظرو  المحيطة به، قادر على التميي  الواعي بي  الخط اإلسااااااااااااتراتيجي الثاب  والحركة التاتيكية المرنة. ثم 

وتاااميم   ل الواقع أو التعامي عنه، وإنما يعدأ م  رؤية  ااادقة للواقعالثوري األ اايل ال يمك  أن ينطلق في نضاااله م  تجاهع 
أكيد على تغييرم بما يتفق مع معتقداته وم ادسه ومااااااااالحه العليا. لذلك فقد كان  أمتنا  اااااااادقة كل الاااااااادق حي  خاضااااااا  

نما كان  وال ت ال أمينة في دعوتما للسااااااالم مخلاااااااة في ر عتما في إحالله في ربوا إأعوام خل ، ثم  4المعركة المجيدة منذ 
و أن يءيش كل في وطنه وداخل حدودم  منًا على نفسااه وماله ومقدساااته قادرًا على اإلساامام المنطقة، ألن هدفنا في النماية ه

أنني لم أتردد في مواجمة إساااااراسيل بتحدي   ون م ال مااااارية وتوجيه كافة طاقاته إلى تحدي التنمية والتقدم، وتذكر بساااااخاء في تقدُّ 
فل الدولية وحقق  به على حساااابنا كثيرًا م  المكاساااة بغير ه في وجمنا في المحات  الساااالم وحرمانما م  ساااال  كثيرًا ما إلااامر  

ت قناعًا زاسفًا واختلساا  لنفسااما على الاااعيد الدولي  ااورة الداعي للسااالم المنادي بنعذ الحرب والعنف والدمار، رتد  إحق، إذ 
في الرابع م  فعراير  م  فوق هذا المنعر م ادرة وكان  دعوتي للساااااااااالم ساااااااااابقة للحرب ثم ماااااااااااح ة وتالية لما، فقد طرح ع 

القيام بإنسااحاب ج سي على الماااطئ الماارقي للقناة كمرحلة أولى على طريق جدول زمني يتم  إلى ، دعوت فيما إسااراسيل 1971
ننا على إسااااااتعداد عندسذ للعدء في تطمير مجري قناة السااااااويس إ ، وبالمقابل قل ع 242وضااااااعه بعد ذلك لتنفيذ باقي بنود القرار 

إلى العالم مرة   مالحة الدولية خدمة لإلقتااااااد العالمي. وعندما كنا في أوج إنتاااااارنا العسااااكري الخالد توجم ع وإعادة فتحما لل
فيما إلى عقد مغتمر دولي للسااااااااالم في ظل  دعوتع   1973أخري م  فوق هذا المنعر بم ادرة في السااااااااادس عماااااااار م  أكتوبر 

ارم طرفًا أسااااسااايًا في القضاااية، وكان  تلك الم ادرة في الواقع هي األمم المتحدة يماااترك فيه ممثلو إلاااعة فلساااطي  ال طل بإعت 
إساراسيل وألول مرة منذ قيامما أمام خيار ال تساتطيع اإلفالت منه  د عنما مغتمر جنيف، عندسذ وضاع ع المارارة األولى التي تولَّ 

، ولا  العرب هم الرافضاااون، اسااامحوا أو التالعة فيه، وال تساااتطيع المضاااي في خداا الرأي العام بدعوة أنما راغ ة في السااالم
لي أن أتوقف هنا لحظة لاي أتحدث إليكم وإلى إلااااااااااااااععنا وأمتنا ع   خر التطورات المتعلقة بالمغتمر بإعت ار أنه مطرو  في 
السااااااحتي  العربية والدولية ليس كمد  في حد ذاته، وإنما كوسااااايلة يمك  أن تغدي إلى تحقيق المد ، إذا نح  اساااااتطعنا أن 
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مر عنا اار القوة لدينا حتى نضااع إسااراسيل أمام خيار قاطع بي  سااالم قاسم على العدل والماارعية أو مواجمة ال يعلم أحد نسااتث
ر لما األمة العربية كل طاقاتما المادية والمعنوية، مداها أو اآلثار التي يمك  أن تترتة عليما، فمي مواجمة سااااااااااااااو  تسااااااااااااااخ   

مر األخيرة، بمد  عقد المغتمر في أقرب وق  ممك ، وبالتحديد قعل نماية هذا وتعرفون جيدًا ساااااااااجل الجمود التي في األإلااااااااا 
العام، بمار  أن يساعق إنعقادم اإلعداد له إعدادًا جديًا ي مار بتحقيق المد  م  إنعقادم، هذا اإلعداد يو النا إلى التو ال إلى 

مغتمر إلى مناااااااة للخطابة أو ساااااااحة للم ارزة ل التسااااااوية ساااااالمية عادلة وإلاااااااملة خالل فترة زمنية معقولة، ويحول دون تحو   
 .ل اإلتمامات وتسجيل المواقف بقاد الدعايةالاالمية وت ادع 

 أبرة إنجاةات كارتر انفتاح   لى قضية فلسط ن 

ن الواليات المتحدة قام  بجانة كعير م  هذم الجمود، وأن الرسيس كارتر كرس ج ءًا كعيرًا م  إوم  اإلناااااا  أن أقول  
مامه للممكلة وأعطاها أولوية متقدمة على كثير م  المماكل التي تواجمه في الداخل والخارج، وتلك الظاهرة نسجلما وقته واهت

لااه بكثير م  التقاادير ألنمااا تعكس رؤيااة ثاااق ااة لطعيعااة الاااااااااااااااراا وأبعااادم اإلقليميااة والاادوليااة واآلثااار التي يمك  أن تنجم ع  
ع  ذلك المساااغولية الخا اااة التي تتحملما الواليات المتحدة في هذا الااااراا بالذات إساااتمرارم في جميع أنحاء العالم، وفضااااًل 

ه وتقدمه إلسااراسيل م  دعم عسااكري وسااياسااي وإقتاااادي ودبلوماسااي، ولعل أبرز إنجازات الرسيس كارتر ت  بالنظر إلى ما قدم  
يل بدعايتما الااذبة وساطوتما المعروفة في هذا الاادد هو انفتاحه على قضاية الماعة الفلساطيني، تلك التي إساتطاع  إساراس

داخل المجتمع األميركي أن تطمسااااااااما وأن تمااااااااوم مالمحما مدة تجاوزت ربع القرن، فإذا بالرسيس كارتر يتمك  خالل إلاااااااامور 
معدودة م  رفع الغماوة ع  أعي  المعة األميركي ووضع القضية الفلسطينية في إطارها الاحيح، سواء في بعدها السياسي 

يتعلق بحق إلااااعة فلسااااطي  في تقرير الماااااير وإقامة دولته على أرضااااه، وفي وطنه، أو في بعدها اإلنساااااني الخاص الذي  
وربما   .برفع الظلم الذي حاق بأكثر م  مليون فلساااااطيني فر ض عليه قسااااارًا وعنوة أن يءيماااااوا في التيه خارج أرضااااامم وديارهم

ر عنه كارتر في حاجة إلى م يد م  التطور والتنقية م  كان الموقف األميركي تجام القضاااااااااااااية الفلساااااااااااااطينية كما يعلورم ويعع   
المااااواسة التي ال زال  عالقة به م  وجمة نظرنا نح ، ولا  الحقيقة أن هذا الموقف هو أول محاولة جدية لتاااااحيح مسااااار 

م ادئ واضااااااحة بحيث يساااااامل فممما والتعامل معما والتنعغ بالمسااااااار الذي سااااااتأخذم في السااااااياسااااااة األميركية وإرساااااااسما على  
سااعتمعر الماضااي بعد إتااااالت مكثفة باألطرا  بدأت في  29المسااتقعل. ونح  جميعًا نعر  أن الواليات المتحدة تقدم  في 

ة عمل موج ة تعالة الجوانة اإلجراسية المنطقة، في فعراير الماضاي وإنتم  في واإلانط  في األساعوا األخير م  ساعتمعر بورق
ساتئنا  مغتمر جنيف بما يتيح إإلاتراك الممثلي  المارعيي  لماعة فلساطي  في المغتمر أساوة ب اقي األطرا ، وبمذا إالمتعلقة ب

ت المعنى كان  الورقة أول تقني  رسااامي لإلتجاهات األميركية الجديدة نحو القضاااية الفلساااطينية. في الخامس م  أكتوبر عاد
الواليات المتحدة فاااا   ورقة جديدة تح  تأثير حملة إسااراسيلية محمومة ألق  فيما إسااراسيل بجميع أساالحتما المرسية والخ ية 

رتداد إلى ضاد الرسيس كارتر وأعوانه بقااد إج ارهم على اإل على المسار  األمريكي، واساتعرضا  عضاالتما بغير حياء، وربَّ 
خطأت أم أ اااااااااااااب ، كما فعل جونسااااااااااااون، وعدم السااااااااااااير خطوة واحدة أبعد م  الموقف موقف التأييد المطلق إلسااااااااااااراسيل، أ

اإلسااااااااااراسيلي، كان طعيءيًا في ظل هذم الظرو  أن تاون لنا مالحظاتنا وتحفظاتنا على ورقة هذا إلااااااااااأنما، وم  ثم فلم نتردد  
ليما أمام الجانة األميركي بكل  راحة بلغنا بما في الرابع عمر م  أكتوبر، لم نتردد في وضع مالحظاتنا وم خذنا ععندما أع 

في هذم األثناء  .وأمانة وبكل والء للمد  القومي الذي ال نحيد عنه قيد أنملة، ووفاء ألبناء هذم األمة وأروا  إلااامداسما األبرار
يعة  ض للجوانة الموضااوعية للتسااوية الساالمية، ونح  بطعأميركي ممااترك في مطلع إلاامر أكتوبر تعرَّ   - اادر بيان سااوفيتي 

ال ننظر إلى هذم العيانات كأنما تن يل م  الع ي  الحكيم، وإنما نضااااااااعما في إطارها الاااااااااحيح إعالنًا ع  النقطة التي الحالة  
التق  حولما  راء ومااااااااالح الدولتي  األعظم اللتي  تحتالن مكانة خا اااااااة على الااااااااعيد العالمي بحكم نفوذهما الساااااااياساااااااي  

 .ستطيعان في الربع األخير م  القرن العمري  إمالء إرادتمما على أحدواإلقتاادي والعسكري، ولانمما ال ت

ننا على أي حال نعتعر م  الظواهر اإليجابية أن توجه الدولتان العظميان اهتماممما إلى ممااااااااااكلة الماااااااااارق األوسااااااااااط إثم 
تااالت والخطوات أ  ح نتيجة لال هذم اإل .بإعت ارها ممكلة ملحة وعاجلة يجة إعطاؤها أولوية قاوي على كل ما عداها

الطريق أمام مغتمر جنيف مفتوحًا على أسااااس جديدة تختلف بالضاااارورة ع  التاااااورات اإلسااااراسيلية، وأ اااا ح لدينا ما يدعونا 
إلى اإلطمئنان إلى توفر أهم العنا ااار التي ال  نى عنما لااااحة إنعقاد المغتمر وساااالمة اإلتجام الذي يأخذم. وأإلاااير بالذات 

 :تي إلى نقطتي  أساسي
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 ال دخل إلسراسيل به وال يد لما فيه. اً وحقيقي اً األولى: تمثيل المعة الفلسطيني، تمثياًل حر 

 الثانية: بحث القضية الفلسطينية بمقيما السياسي واإلنساني في اإلطار السليم بعيدًا ع  ض اب الغموض.

عاد لاه إعادادًا كاافياًا وبكال جادياة وبكال ليناا أن نع وإذا كاان الطريق إلى المغتمر قاد أ اااااااااااااا ح مفتوحاًا إلى حاد كعير فاإناه ي قى ع
إلعور بالمسغولية، ال بإعت ارم نماية المطا ، فما هو بذلك، وإنما على أساس أنه فر ة تاريخية سانحة إلج ار إسراسيل على 

يمًا في التخلي ع  األرض المحتلة وع  أحالم التوسااااااااع وع  الوقو  في وجه حق المااااااااعة الفلسااااااااطيني في الحياة ع ي ًا كر 
 .وطنه كساسر األمم والمعوب، والامف ع  وجمما الحقيقي على مممد ومسمع م  العالم

 ال نخشى مواجهة إسرائ ل بعد لضعها في حجمها الصحيح

ويممني ونح  نقترب م  تلك المرحلة الدقيقة أن أضاااع أمامكم وأمام األمة العربية الخطو  العريضاااة التي نمتدي بما في 
 :تحررنا

ننا ال نخمااااى على اإلطالق أية  ااااورة م   ااااور المواجمة مع إسااااراسيل، فقد وضااااعناها في حجمما الاااااحيح دون إأواًل:  
م الغة ترفعما إلى مااااااا  القوي الج ارة القادرة على أن تقول للمااااايء ك  فيكون، أو اساااااتمانة ساااااملة تجعلنا نظ  أنما كيان 

رمضاااان المجيدة إلى حجمما الطعيعي، فأ ااا حنا نراها كيانًا يمك  ه يل ال حول له وال قوة. إنما اناممااا  إساااراسيل بعد حرب 
وقفه عند حدم وردا عدوانه، وممما أوتي  إسااااااااااااراسيل م  قوة وسااااااااااااطوة فيما وراء الحدود وممما كان  الماااااااااااا كات التي تعمل 

سيل أن تععئه في أي لحسااابما وتأتمر بأمرها على المساار  الدولي، فلدينا نح  م  عنا اار القوة ما يفوق كل ما تسااتطيع إساارا
مواجمة، كما أن لدينا م  الر اااايد الحضاااااري والنضااااالي ما يمكننا م  الااااامود عسااااكريًا وسااااياساااايًا ونفساااايًا ولدينا م  الدراية 

ن لدينا قعل هذا وذاك إرادتنا الحرة القادرة على حماية إبالخاااااااااااااام وأساااااااااااااالي ه ما يضااااااااااااام  لنا التغلة عليه في أي مجال، ثم 
بي  ما يمك  أن نقعله وما يجة أن نرفضااااه، نح  نقعل ما نقعل ونرفض ما نرفض م  واقع رؤيتنا للمد  ماااااالحنا والتميي  

ننا في هذا إوإ اااااااااااارارنا على بلو ه، ال تح  ضااااااااااااغط الخو  أو فقدان الثقة أو عدم اليقي . كل هذا وفي معركة أكتوبر، ثم 
 .ع ة وطنناالموقف أو ذاك ال نستلمم سوي قيمنا الخالدة وتراثنا العريق و 

ننا في كل تحركنا نحرص على أن نوفر لألمة العربية أقوي وأمضى أسلحتما، وهو التضام  العربي الحقيقي، ذلك إثانيًا: 
ن اختلف  االجتمادات والظرو  إالذي هو تععير ع  اإليمان بوحدة المد  والماير وبوحدة المالحة والخط اإلستراتيجي، و 

على إقامة التضااااااااام  العادل والحفا  عليه منذ اليوم األول  المد . وليس ساااااااارًا أنني حر اااااااا ع  التي يراها كل منا مغدية إلى
الذي كلفني فيه الماااااعة بتحمل المساااااغولية، وحي  كان هناك م  يماااااكاون أو يتماااااكاون في إمكان قيام التضاااااام  في عالم 

فوا، ويتفننوا في إيجاد عوامل التفرقة أن ياان   الحقيقة والواقع. وكان هناك م  ياارون على تاانيف أمتنا ما إلااء لمم الخيال 
سااااااااااس الخال ، هذا تقدمي وهذا رجعي وهذا ملاي وهذا جمموري، كان هناك إ اااااااااارار تام م  جانعي على رفض كل هذم وأع 

بي، الدعاوي وال زل ، وكان هناك إ ااارار تام أيضاااًا وال ي ال م  جانعي على إزالة اإلساااتقطاب الذي كان قاسمًا في العالم العر 
وعلى هذا فليس هناك م  يحرص على التضام  العربي أكثر م  حر نا عليه، وال م  يغم  بوجوب تنسيق الموقف العربي 

 .مثلما نغم  به ونجاهد في سعيله

وفي هاذا المجاال يسااااااااااااااعادني أيماا األخوة واألخوات أن أقول لام.. أنني في جولتي التي زرت فيماا روماانياا وإيران والمملاة 
الساعودية كان هدفي أيضاًا هو التنسايق.. ولقد اساتقعل ... ونساعد جميعًا بممااركة أخ ع ي .. و اديق نضاال راسع هو العربية 

األخ ياساااار عرفات الذي يجلس معنا.. في المملاة العربية السااااعودية، كان هناك تنساااايق كامل مع األخ ياساااار عرفات.. قاسد 
د لمعة فلسطي . كان هناك أيضًا تنسيق.. واستمرت لقاءاتنا أيضًا في هذا منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل المرعي الوحي

نج  تاااااال بي أخي حافظ األساااااد تليفونيًا.. وقد اتفقنا على أن أزورم إن إلااااااء   بعد أن أع إتي إليكم م اإلااااارة،  اليوم وقعل أن 
 اورم وأإلاكاله. ال إلاك أننا قرأنا جميعًا بكل   بعض األعمال الملحة لاي نتدارس أيضاًا أمر التنسايق واإللت ام العربي في أروا

ن، وكما قل  لام كان داسمًا هدفي ان إلاااااقيقااألساااااى واإلإلااااافاق ما يجري اليوم بي  الج اسر والمغرب.. والج اسر والمغرب إلاااااء 
المسااغولية بإرادة هذا المااعة أن أعمل على التضااام  العربي في كل  ااورة.. الممااكلة الماضااية حينما كان   منذ أن تساالم ع 

ناسة الرسيس حسااني م ارك حيث قام بجمد ممااكور  المواجمة أمرًا يكاد يكون حتميًا بي  المغرب والج اسر، كما تعلمون أوفدتع 
واجمة بي  إلااععي  إلااقيقي  لنحارب معركتنا معًا. اليوم ال إلااك كما قل  وراسع أمكننا بفضااله أن نوقف.. أو أن نتجنة هذم الم

نفسااي بما.. وهو  خطركم جريًا أيضااًا على السااياسااة التي أخذتع ننا جميعًا قرأنا بأسااى ما اسااتجد بي  المااععي ، ولذلك فإنني أع إ
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 باكر ناسة رسيس الجممورية لاي إلااء   نني ساأوفد إنإإقامة أ الة وأروا تضاام  عربي ممما كان  الخالفات.. أقول لام 
 .يقوم عنام وع  مار بالعمل بي  المغرب والج اسر لاي نتفادي أية مضاعفات للتضام  العربي

 مصر حاضر   ائمًا من أجل التضامن العربي 

اللقاء بل ترحة ب ،ن ماااار ال تمانع أيضااااً إيجول في السااااحة العربية اليوم أمر  خر هو عقد مغتمر قمة. وكما قل  لام 
خوة العرب. ولا  أخماى أن يكون هذا اللقاء في هذا الوق  ساابقًا ألوانه، بمعنى أننا قد اتفقنا  العربي وبالتضاام  العربي وباإل

ر ع  يعني تعع    ،قاد في القااهرة في إسااااااااااااااتراتيجياة عربياة ثاابتاةفي  خر مغتمر قماة عربي في الرباا ، ثم كاان المغتمر الاذي عع 
 :معدأي 

 .1967: هو األرض العربية المحتلة بعد عام المعدأ األول

واألمر الثاني: هو عدم المساااااااومة على حق إلااااااعة فلسااااااطي  وحقه في تقرير مااااااايرم وإقامة دولته، وأن منظمة التحرير 
 الفلسطينية هي الممثل المرعي الوحيد للمعة الفلسطيني.

لام اآلن بادد اإلعداد لجنيف،   ننا كما حكي ع أخمى إذا ما دعي ال عض إلى عقد مغتمر قمة أن ال يكون هناك جديد أل
د هاذا ولم يحادث إلاااااااااااااايء جادياد وإلت امناا بااإلسااااااااااااااتراتيجياة العربياة قااسم.. ولا  على كال األحوال إذا ماا أراد األخوة العرب عقا  

عة العربية ن مااار تعت  داسمًا بأن أول مغتمر قمة عربي كان على أرضااما.. وأن الجامإالمغتمر، فمااار أبدًا ال تمانع.. بل 
 .على أرضما، وأنما حاضرة في كل زمان ومكان م  أجل التضام  العربي وم  أجل األخوة العربية

إذا كان التضااااام  العربي ضااااروريًا الزمًا بي  جميع أبناء األمة العربية، فإنه فريضااااة أإلااااد ضاااارورة فيما بي  م  يتحملون 
ال ندخر جمدًا في سعيل التنسيق مع إلركاسنا في خط المواجمة ونت ادل  مسغولية م اإلرة في المواجمة مع إسراسيل. ولذلك فإننا

معمم الرأي والممورة في كل ما يغثر على القضية إيجابًا أو سل ًا. وسو  يظل هذا خطنا على الدوام.. حكي  لام ع  لقاسي 
ي  الرسيس حافظ األسااد اليوم، ثم منذ باألخ ياساار عرفات الذي نسااعد بوجودم معنا اليوم والحديث التليفوني الذي جري بيني وب

يومي  لقاسي باألخ الملك حساااااااي  هنا أيضاااااااًا للتنسااااااايق والعمل على توحيد الموقف العربي، خا اااااااة وقد اتفقنا على أن يكون 
 .ذهابنا إلى جنيف في وفد عربي موحد يستل م أن ننسق جميعًا خطواته

  ا التمزق إلى إسرائ ل بعد حرة أكتوبر نقلْ 
نا في كل تحرك نقوم به وكل خطوة نخطوها يجة أن نرك  على الجوهر وال نناااااار  عنه إلى اإلهتمام بالماااااكل نإثالثًا: 

ة القضاااااية وال تغثر على ماااااالحة الن اا، وإذا كان التاريا خير معلم، فإن ل  أو التحجر في القوالة الجامدة التي ال تمس  اااااع 
دون المد  أماممم واضااحًا ويسااعون إليه ممما كلفمم ذلك م  تضااحيات،   اافحاته تنعئنا بأن الثوريي  الحقيقيي  هم الذي  يحد

التي يكافحون م  أجلما إلى األإلكال والقوالة والاي  التي  القضية  لوا أنظارهم ع  جوهردون أن يتوقفوا أمام المكل أو يحو   
 ل هذم القضية يكون م  الاالح أالَّ ال تتال بالموضوا، وتتحقق هذم الظاهرة بدرجة أكعر كلما كان  القضية عادلة، ألن مث
نتوقف أكثر مما  لينا على أنفساانا أالَّ  يتوقفوا عند المااكل أو أن يضاايعوا وقتمم وجمدهم في مناقمااات عقيمة حوله. ولذلك فقد 

ت على إساااااراسيل  رضاااااما ونرفض أن نلعة لععتما، بل أن نفرض  ين غي عند األمور المتاااااالة باإلجراءات والماااااكل، وأن نفو   
وقد تو ل ال حث في أسااس الن اا   ليما مواجمة إلااملة تنفذ على الفور إلى  اميم الموضاوا ولع َّه، بحيث ال يمضاي وق  إالَّ ع

فذ إليه بال هوادة. ن  ومااااادر الاااااراا، اإلحتالل اإلسااااراسيلي لألرض العربية إهدار لحقوق إلااااعة فلسااااطي ، كل هذا يجة أن ن  
و أن يعرض علينا ما ال نرام محققًا لمدفنا كاماًل ألننا في تحديد هذا المد  لم نا  عندسذ ل  يسااااااااااااااتطيع أحد أن يطلة إلينا أ

ننا الت منا فيه بماااااااااامادة الجميع بالماااااااااارعية الدولية وحكم القانون وما أرسااااااااااته جماعة الدول المتمدينة إمغالي  أو متجني ، بل 
ه أميركا الورقة ي أقول لام حكي  لام عما أرسااااااالت  فياااااااااًل بي  الحق وال اطل والااااااااواب والخطأ. وهنا نقف وقفة بسااااااايطة لا

لماذا؟ ألننا نقلنا  .األولى ثم الورقة الثانية. وم  جانة إسااااااراسيل نالحظ أنه بيتلقوا هذم األمور بنوا م  العاااااااعية والمسااااااتيرية
فعاًل كل عوامل التم ق وكل ما كنا نعانيه قعل معركة أكتوبر، نقلنام بعد معركة أكتوبر إلى إساااراسيل، لدرجة كن  أتحدث إلى 

فيي  في الطاسرة أثناء عودتي م  الرحلة األخيرة. وكن  أحكي لمم ع  تاريا الخطوات لعقد مغتمر جنيف م  ابعض الاااااااح
تاوي  لجنة عمل. بعد ذلك سااااااافر فانس  الااااااايف الماضااااااي إقترح ع  أنه لما كان فانس ي ورنا هنا في ضاااااام  هذم الخطوات

ورجع و... ولم يك  هاذا إقترا  أتقادم بياه على اإلطالق، أناا أبادًا ولا  إخوانناا الاااااااااااااااحفيي  فمموا أن دم يمك  يكون إقترا ، 
جلس الوزراء اإلساراسيلي يجتمع ويدرس إقترا  الساادات و... و... قاموا خرجوا بيه إساراسيل في الحالة المساتيرية والعااعية وم
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، دم أنا بأحكي التاريا قديم بقالوا ساااااااااااتة أإلااااااااااامر وم يش  وبعدي  بعد سااااااااااااعات طلع لمم أنه ما فيش إقترا  وال حاجة إطالقاً 
 .إقتراحات جديدة، بنوري نوا م  العاعية لدي اإلسراسيليي 

نجر ون يسااااااافر م  تل أبية إلى  75ح  نتفاوض ع  فض اإلإلاااااات اك الثاني في سااااااعتمعر أنا حكي  هذا كان هنري كيساااااا 
اإلساااااااكندرية حيث كن  موجود، ويلتقي بيه علماااااااان تغيير كلمة أو إلاااااااكلة أو حر  أو جملة، لدرجة في مرة م  هذم المرات 

إسااااااكندرية، لا  هذا هو قل  له إلاااااايء عجية يعني هذا الاالم ال يساااااااوي ثم  الوقود اللي ان  بتسااااااتملاه م  تل أبية إلى  
 إلأنه اإلسراسيليي  هو إلأنمم.

 ال ضياع أبدًا لنحن أ حاة القرار
ساااااامعتوني اآلن بأقول نح  ال نحفل أبدًا بكل األسااااااالية اإلجراسية وأقولما  ااااااريحة أمامكم لمااااااععنا ولألمة العربية وللعالم 

غض النظر ع  كل تلك الدعاوي اإلجراسية أجمع.. نح  مسااااااتعدون للذهاب إلى جنيف والجلوس م  أجل قضااااااية السااااااالم، ب
التي تتمساح بما إساراسيل وتريد أن تضايع علينا الفر اة أو أن تثير أعااابنا لاي نقول كما كنا نقول في الماضاي ال.. ال نريد  

لماا نرو   وال ناذهاة وتخرج هي إلى العاالم باأنماا داعياة السااااااااااااااالم.. أبادًا أي عملياة إجراسياة أناا موافق عليماا، لياه؟ في النمااياة
.. األرض العربية..  67جنيف.. عندما نذهة إلى جنيف ل  تساتطيع إساراسيل أن تمنعني م  أن أتمساك باألرض المحتلة بعد 

ل  تسااااتطيع إسااااراسيل وال أي قوة أن تمنعني أن أطالة بالحقوق الممااااروعة وحق تقرير الماااااير وحق الفلسااااطينيي  في إقامة 
أن تتجن ه بمحاولة اللعة ع  طريقة عملية اإلجراءات ب يادة كلمة أو نقص كلمة أو إعالن دولتمم.. هذا هو ما تريد إساراسيل 

ياااااااااادر ع  إجتماا مجلس الوزراء اإلساااااااااراسيلي، ويحاولوا به أن يثيروا األمة العربية كما كانوا يفعلوا في الماضاااااااااي، فتنمار 
نيف.. ال.. أبدًا.. أنا أمامكم وأمام إلاااععنا وأمام األعاااااب وال عض تااااي ه التمااانجات ونخرج ونقول ال نريد أن نذهة إلى ج

األمة العربية ال تممني العمليات اإلجراسية على اإلطالق، فلتا  اإلجراءات وليك  انفعال وهسااااااااتيرية إسااااااااراسيل ما تاون.. أنا 
.. 67العربية في  ذاهة إلى جنيف، وكما قل  ل  تساااااااتطيع ال إساااااااراسيل وال قوي العالم مجتمعة أن تثنيني عما أريد.. األرض

حقوق إلااعة فلسااطي  وحقه في قيام دولته.. ما دام هذا.. أو ما دام  هذم هي قناعتي الذي يخمااى جنيف هي إسااراسيل.. ال 
يجة أن يخمااااى جنيف أي عربي أبدًا ليه؟ ألنه إحنا  اااادرنا زي ما قل  لام.. كما قل   اااادرنا التم ق..  اااادرنا الخو .. 

رنام إلى المجتمع اإلسااراسيلي.. فلما نعيدم ألنفساانا تاني..  المااك والري ة.. كل اللي كنا بنءيمااه  اادَّ  رنارنا االنم امية..  اادَّ  اادَّ 
ليه؟.. أبدًا.. أنا جاه  أذهة إلى جنيف، بل ال أخ يكم وأنتم ممثلو المااااعة وعلى مساااامع م  إلااااععنا وعلى مساااامع م  أمتنا 

ذا العالم إذا كان في هذا ما يحمي أن يجر  مش يقتل.. أن العربية.. ساااااااامعتموني أقول أنني مسااااااااتعد أن أسااااااااافر إلى  خر ه
يجر  عساكري أو ضاابط م  أوالدي.. أنا أقول فعاًل مساتعد أن أذهة إلى  خر هذا العالم، وساتدهش إساراسيل حينما تسامعني  

 اآلن أقول ال نرفض.. إنني مستعد أن أذهة إلى بيتمم إلى الانيس  ذاته ومناقمتمم.

بإذن   األخوة واألخوات أعضاء مجلس المعة.. ال وق  وال ضياا أبدًا ونح  أ حاب القرار وال قرار إالَّ  أحمد  ... أيما
ض ما فات وما فاتنا كثير.. الماااعة يريدنا أن نعمل بأكثر مما نتالم..  الماااعة، والماااعة يريدنا أن نتجه إلى األمام لاي نعو   
د، فال فااسادة م  تنااباذ على مااضااااااااااااااي ذهاة وولى أو بكااء وت ااكي على المااااااااااااااعاة يريادناا أن نعطي كال العرق لعنااء الغاد الجاديا 

أنقااض تراكما  وزحما  الطريق. فاإن إرادة العمال قاادرة داسماًا على تععياد الطريق.. قاادرة داسماًا وبعرق اإلنسااااااااااااااان على تحويال  
 األنقاض إلى مساحات بناء وعمران.

للجمااهير ساااااااااااااايرًا لحقماا في الخادماات وتوفيرًا لحقماا في عااساد عاادل لجمادهاا هو إن التاأثير اإليجاابي على الحيااة اليومياة 
الالمة الوحيدة التي تقعل الجماهير سااااااااماعما، ألنما ترجمة للالمة بالعمل، والعمل المنتة الملموس هو وحدم العذرة الاااااااااالحة 

و إلاااعارات تعرير وتخدير.. األمل لنمو األمل الااااادق في  ااادور الجماهير.. واألمل الااااادق ليس  ااايحات زيف وخداا أ
 .الاادق هو حلم الثاسر يريد له الثاسر أن يتحقق وهو المنار الممرق لخطى العمل

أحمد   فالمسااااااااااتقعل كله أمل.. ساااااااااامعتم ع  رحلتي التي سااااااااااأقوم فيما ب يارة لمحافظات م  الجممورية.. وأريد أن أقرر 
 .ا على أبناءناإلاء   لاي توزَّ  لة األرض وستعدأ بمليون فدان إنأمامكم هنا أنني سأحرص على أن أوفر في هذم الرح

خرج  الميام وو اال  الامرباء والنور، وبعد إلاامري  فقط أي سااتع إان اليوم تنار، م  رمضاا   إلااراعالبدأنا والحمد هلل.. مدينة 
نع العيوت الجاه ة و ال .. التركي  على اوا فيما هناك اساتالم أراضايمم وبدء العناء.. ماااقعل نماية هذا العام يعدأ الذي  تملَّ 

إن إلاااااااااء   سااااااااتاون اإلنجازات المقعل الطعام، كما قل  لام بكل قوة وبكل تركي  مسااااااااتمر.. أعدكم أنه في منتاااااااااف العام  
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واضااااحة في هذي  المجالي ، وهما مجال الطعام واإلسااااكان.. أعدكم أن في رحلتي المقعلة أن أبني األمل لال مواط  في هذا 
م  هذم األرض  اً لد لاي يعني حياته.. ولاي يتملك م  أرضااانا الطي ة.. أرضااانا وهي أنعل ما في ماااار.. لاي يتملك ج ءالع

فيحس داسمًا باالنتماء في كل النواحي. أتابع بر م كل ما أقرأم.. أتابع اإلنجاز اللي يتم بواسااطة الحكومة في كل المرافق التي 
ساااااتخدم إلزالة كل هذم المعوقات، المساااااألة كلما أنه في ف أنه أحدث ما في العاااااار اآلن يع همل ، كالتليفونات و يرها.. وكيأع 

وق  قاااااااير على الحكومة أن تقوم بأعمال ال يتاااااااورها العقل، ومع ذلك أحمد   م  متابعتي وقد طلع  أن تطلعوا أنتم..  
ساعيل  في يق الساليم.. وأن األمل ممارق.. إننا ويطلع الماعة على كل هذم الخطوات حتى نعر  أننا بحمد   نساير في الطر 

إن إلاااااااااااااء   بنعدأ مرحلة االنطالق م  أجل رخاء كل   1980أن نجتاز عنق ال جاجة التي نح  فيما اآلن.. وبمجيء ساااااااااااانة 
 .مواط  وم  أجل تحقيق رفاهية كل إنسان على هذم األرض

.. ازرعوا األماال.. افتحوا طاااقااات النور.. اطردوا كلمتي إليكم.. ونح  على مماااااااااااااااار  دورة عماال جاادياادة.. كلمتي إليكم
 نانع الخير ونعني أمجاد الحياة.والحة. بذلك اإليمان و  بالعمل ،المر والمرور ياألحقاد و انع

 
م ًة إ نَّك  أ) ن ك  ر ح  ي ت ن ا و ه ة  ل ن ا م    ل دع د  إ ذ  ه د  بَّن ا ال  تع  غ  قعلعوب ن ا ب ع   (ال و هَّابع ن  ر 
 

 والسالم عليكم ورحمة  
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 2 لثيقة

 محمد أنور السا ات خطاة رئيم مصر
  صراً السا ة الرابعة  1977-11-20 للك يس  التاسعة بتاري   43  جلسة الك يس  الخا ة رقد

 
 الس د الرئيم

 أيها السا ات لالسا  

بالماكر الخاص، إلتاحته هذم الفر اة، لاي أتحدث إليكم. وحي  أبدأ إسامحوا لي أوال أن أتوجه إلى السايد رسيس الانيسا  
 حديثي أقول:

 السالم عليكم ورحمة  ، والسالم لنا جميعًا، بإذن  .

الساااااااااااالم لنا جميعًا، على األرض العربية وفي إساااااااااااراسيل، وفي كل مكان م  أرض هذا العالم الاعير، المعقَّد بااااااااااااراعاته  
د بي  الحي  والحي  بالحروب المدم  رة، تلك التي ياااانعما اإلنساااان، ليقضاااي بما الدامية،  ة، الممدَّ المضاااطرب بتناقضااااته الحادَّ

على أخيه اإلنساااااااان. وفي النماية، وبي  أنقاض ما بن ى اإلنساااااااان، وبي  أإلاااااااالء الضاااااااحايا م  بن ي اإلنساااااااان، فال  الة وال 
اإلنساااااااااااان، أرقى ما خلقه  . اإلنساااااااااااان الذي خلقه  ، كما يقول  اندي، قد يس   مغلوب، بل إنَّ المغلوب الحقيقي داسمًا هو

ميه، يعني الحياة، وي  .   ععدالسالم،  لاي يسعى على ق د 

م ي   ثابت ت ي  ، لاي نعني حياة جديدة، لاي نعق يم الساااااااااااااالم. وكلنا على هذم األرض، أرض  ،  وقد جئ  إليكم اليوم على ق د 
 . وتعاليم   وو ايام، هي حة و دق وطمارة وسالم.، وال نمرك به أحداً   ععدسلمي  ومسيحيي  ويمود، نكلنا، م

ته للعالم كله أمام مجلس الماااعة المااااري، بالدهماااة، بل الذهول. ساااتقعل قراري، عندما أعلن  إوإنني ألتمس العذر لال م   
و  رت له المفاجأة العنيفة، أن ق راري ليس أكثر م  مناورة كالمية لإلساااااتمالك أمام الرأي العام العالمي، بل إن ال عض، قد  اااااع

 بل و فه بعض  خر بأنه تاتيك سياسي، لاي أخفي به نواياي في إل   حرب جديدة.

تااااااال بي في ساااااااعة متأخرة م  الليل، بعد عودتي إلى إوال أخفي عليكم أن أحد مساااااااعديَّ في مكتة رسيس الجممورية، 
؟ فأجعته، بكل عة، ليساألني، في قلق: وماذا تفعل، يا سايادة الرسيس، لو وجَّم  إليك إساراسيل الدعوة فعالً بيتي م  مجلس الما 

 هدوء: سأق علما على الفور.

ر العالم. سأذهة إلى إسراسيل، ألنني أريد أن أطر  الحقاسق كاملة أمام إلعة إسراسيل. لقد أعلن ع   أنني سأذهة إلى  خ 

ك في ساااااالمة النوايا وراء إعالن القرار. فلم يك  أحد يتااااااور أن رسيس  ماااااكَّ   أذهله القرار، أو ت  إنني ألتمس العذر لال م
أكعر دولة عربية، تتحمل العةء األكعر والمسااااغولية األولى في قضااااية الحرب والسااااالم في منطقة الماااارق األوسااااط، يمك  أن 

حالة حرب، بل نح  جميعًا ال ن ال نعاني  ثار أربع ساااااااتعداد للذهاب إلى أرض الخاااااااام. ونح  ال ن ال في إلايعرض قرارم ب
ر ضاااااااااحايا حرب أكتوبرحروب قاساااااااااية خالل ثالثي  عاماً  د األبناء، 1973 ، بل إن أعسااااااااا  ، ال ت ال تءيش م ساااااااااي الترمل، وفق 

 واستمماد اآلباء واإلخوان.

م  قعل، لم أتداول هذا القرار مع أحد م  زمالسي وإخوتي، رؤساااء الدول العربية، أو دول   ع نكما أنني، كما سااعق أن أعل
تاااااااااااال بي منمم، بعد إعالن القرار، ألن حالة الماااااااااااك  الااملة، وفقدان الثقة الااملة، بي  الدول إعترض م   إ المواجمة. ولقد 

ت ال قاسمة في كل النفوس. ويكفي أن أإلااامًرا طويلة،   العربية والماااعة الفلساااطيني م  جمة، وبي  إساااراسيل م  جمة أخري، ال
د مغتمر جنيف،  كان يمك  أن يحل  فيما السااااالم قد ضاااااع  ساااادي، في خالفات ومناقمااااات ال طاسل منما حول إجراءات عق  

 وكلما تعع ر ع  المك الاامل وفقدان الثقة الااملة.

بعد تفاير طويل، وأنا أعلم أنه مخاطرة كعيرة، ألنه إذا كان هذا القرار   تع إتخذنني إولانني أ ااارحكم القول بكل الااادق، 
  قد كتة لي قدري أن أتولى المسااغولية ع  إلااعة مااار، وأن أإلااارك في مسااغولية الماااير، بالنساا ة إلى المااعة العربي 

، وكل الماااعة وإلاااعة فلساااطي ، فإنَّ أول واج ات هذم المساااغولية، أن اساااتنفد كل الساااععل، لاي أجن ة إلاااععي المااااري العربي
 العربي، ويالت حروب أخري، محطمة، مدمرة، ال يعلم مداها إالَّ  .
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ر مكان في  قتنع ع إوقد  بعد تفاير طويل، أن أمانة المساااااااااااااغولية أمام  ، وأمام الماااااااااااااعة، تفرض عليَّ أن أذهة إلى  خ 
يل، بكل الحقاسق التي تعتمل في العالم، بل أن أحضااااار إلى بي  المقدس، ألخاطة أعضااااااء الانيسااااا ، ممثلي إلاااااعة إساااااراس

 نفسي، وأترككم بعد ذلك لاي تقرروا ألنفسكم. وليفعل   بنا بعد ذلك ما يماء.
 أيها الس دات لالسا  

إنَّ في حياة األمم والمااااااااعوب لحظات، يتعي  فيما على هغالء الذي  يت ااااااااافون بالحكمة والرؤية الثاق ة، أن ينظروا إلى ما 
 ته ورواس ه، م  أجل انطالقة جسور نحو  فاق جديدة.وراء الماضي بتعقيدا

 تخااذوهغالء الاذي  يتحملون، مثلناا تلاك المسااااااااااااااغولياة الملقااة على عااتقناا، هم أول م  يجاة أن تتوافر لاديمم المااااااااااااااجااعاة إل
فس، القرارات الماااااايرية، التي تتناب مع جالل الموقف. ويجة أن نرتفع جميعًا فوق جميع  اااااور التعااااااة، وفوق خداا الن

 وفوق نظريات التفوق ال الية. وم  الممم أال  ننسى أبًدا أن العامة هلل وحدم.

فإنني أعل  أمامكم، بكل الاااااااااادق، أنني   ،إنني أريد أن أجن ة كل الماااااااااعة العربي ويالت حروب جديدة مفجعة وإذا قل ع 
 المعة اإلسراسيلي.أحمل نفس المماعر، وأحمل نفس المسغولية، لال إنسان في العالم، وبالتأكيد نحو 

ضاحية الحرب: اإلنساان. إن  الرو ، التي ت هق في الحرب هي رو  إنساان، ساواء كان عربًيا أو إساراسيلًيا. إنَّ ال وجة التي 
 تترمل هي إنسانة م  حق ما أن تءيش في أسرة سعيدة، سواء كان  عربية أو إسراسيلية.

وعطفمم، هم أطفالنا جميًعا، على أرض العرب أو في إساااااااراسيل، لمم علينا   إنَّ األطفال األبرياء الذي  يفقدون رعاية اآلباء
 المسغولية الاعري في أن نوفر لمم الحاضر المانئ والغد الجميل.

ا، م  أجال أن تع  نتة مجتمعااتناا وهي  مناة مطمئناة، م  م  أجال كال هاذا، وم  أجال أن نحمي حيااة أبنااسناا وأخواتناا جميعاً
عادم وإعطاسه حق ه في الحياة الاريمة، م  أجل مساااااغوليتنا أمام األجيال المقعلة، م  أجل بسااااامة كل اإلنساااااان وإسااااا  رأجل تطوُّ 

 قراري أن أحضر إليكم ر م كل المحاذير لاي أقول كلمتي. تخذتع إم  أجل كل هذا،  ...طفل يولد على أرضنا

  فعراير  4 قعل، ومنذ أعوام، وبالتحديد في وأتحمل متطل ات المساااااااااااااغولية التاريخية. وم  أجل ذلك، أعلن  م  ولقد تحمل ع 
، أنني مساااااتعد لتوقيع إتفاق ساااااالم مع إساااااراسيل. وكان هذا أول إعالن ياااااادر ع  مساااااغول عربي منذ أن بدأ الااااااراا 1971

، وأمام 1973 في الساااااادس عمااااار م  أكتوبر  اإلساااااراسيلي. وبكل هذم الدوافع التي تفرضاااااما مساااااغولية القيادة، أعلن ع  - العربي
 مجلس المعة الماري، الدعوة إلى مغتمر دولي يتقرر فيه السالم العادل الداسم.

ف النار. وبمذم الدوافع كلما، التي يل م بما الواجة ع م   يسااااتجدي السااااالم أو يطلة وق  ولم أك  في ذلك الوق ، في وضاااا  
نا نطرق األبواب، اإلإلااااااااات اك األول، ثم إتفاق فك   اإلإلااااااااات اك الثاني في سااااااااايناء. ثم ساااااااااعي    التاريخي والقيادي، وق عنا إتفاق فك   

المفتوحة والمغلقة، إليجاد طريق معي  نحو ساااااالم داسم، عادل. وفتحنا قلوبنا لماااااعوب العالم كله، لاي نتفمم دوافعنا وأهدافنا، 
 قنتع فعاًل أننا دعاة عدل و ن اا سالم.تي اول

أن أحضااااااااار إليكم، بعقل مفتو  وقلة مفتو  وإرادة واعية، لاي نعق يم الساااااااااالم الداسم، القاسم على  كلما، قررتع وبمذم الدوافع  
 عدل.

رحلتي إليكم، رحلة الساااااااالم، في يوم العيد اإلساااااااالمي الاعير، عيد األضاااااااحى الم ارك، عيد  يءت المقادير أن تجءوإلاااااااا
ه إليه بكل جوارحه، ال ع  التضااااااحية والفداء، حي  أساااااالم إبراهيم عليه السااااااالم، ج دُّ العرب واليمود. أقول حي  أمرم  ، وتوج 

، بدافع م  إيمانه الراسا، الذي ال يت ع ا، بمعثعل عليا دمضعف، بل ع  قوة روحية هاسلة، وع  إختيار حر   للتضحية بفلذة كع
في ت اإلاااير   حقيقياً  ا جميعًا، لعل ه ياااا ح أمالً في نفوسااان تعطي الحياة مغ ي عميًقا. ولعلَّ هذم المااااادفة، تحمل معنى جديداً 

 األم  واألمان والسالم.
 أيها الس دات لالسا  

دعونا نتااااار ، بالالمة المساااتقيمة، والفارة الواضاااحة، التي ال تحمل أي التواء. دعونا نتااااار  اليوم، والعالم كله، بغربه  
ل جذري في مساار التاريا في هذم المنطقة م  العالم، إن وإلارقه، يتابع هذم اللحظات الفريدة، التي يمك  أن تاون نق طة تحو 

 لم يك  في العالم كله.

 دعونا نتاار ، ونح  نجية ع  السغال الاعير: كيف يمك  أن نحقق السالم الداسم، العادل؟

يساااامعه   لقد جئ  إليكم أحمل جوابي الواضااااح الاااااريح ع  هذا السااااغال الاعير، لاي يساااامعه المااااعة في إسااااراسيل، ولاي
ا كل أولئك الذي  تاال أ اوات دعواتمم المخلااة إلى أذني، أماًل في أن تتحقق في النماية،  العالم أجمع، ولاي يسامعه أيضاً
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 النتاسة التي يرجوها الماليي  م  هذا اإلجتماا التاريخي.

الاااااااااااريح، على حقاسق عدة، ال ممرب عل  جوابي، أرجو أن أؤكد لام، أنني أعتمد، في هذا الجواب الواضااااااااااح وقعل أن أع 
 ألحد م  اإلعترا  بما:

 ، إنه ال سعادة ألحد على حساب إلقاء اآلخري .الحقيقة اوللى

 ، إنني لم أتحدث ول  أتحدث بلعغ ت ي  ، ولم أتعامل ول  أتعامل بسياست ي  .الحقيقة الثانية

، إال  بلعغة واحدة، وسياسة واحدة،  ه واحد.ولس  أتعامل مع أحد   ووج 

 للو ول إلى المد  الواضح. ، إنَّ المواجمة الم اإلرة والخط المستقيم، هما أقرب الطرق وأنجحماالحقيقة الثالثة

المتحدة، أ ااااا ح  اليوم دعوة العالم كله،  ، إنَّ دعوة الساااااالم الداسم، العادل، الم ع ني على احترام قرارات األمم الحقيقة الرابعة 
السااااياسااااة وتتخذ القرار، أو على  ع  إرادة المجتمع الدولي، سااااواء في العوا اااام الرساااامية، التي تااااانع   ا وأ اااا ح  تععيًرا واضااااحً 

 القرار.  إتخاذ نع السياسة و ذلك الرأي العام الذي يغث  ر في  ع  مستوي الرأي العام العالمي المععي، 

ساااعيما م  أجل الساااالم الداسم العادل  حرك في، ولعلَّما أبرز الحقاسق وأوضاااحما، إن  األمة العربية ال تتالحقيقة الخامسةةة
يجعل كلمتما نابعة م  إرادة  ، تملك م  مقومات القوة واإلسااااااتقرار ماعف أو إهت از، بل إنما على العكس تماماً م  موقع ضااااااع 

ال بديل كله، فإنه   حضاااااري أنه لاي تتجنة كارثة محقَّقة، علينا وعليكم وعلى العالم   ااااادقة نحو السااااالم.  ااااادرة ع  إدراك
 م  إقرار سالم داسم وعادل، ال ت ع عه األنواء وال تععث به المكوك وال يم م سوء المقا د أو التواء النوايا.

ا أن أع  م  واقع هذم الحقاسق، التي أردتع  حذركم م  كل الاااادق، أع بحذركم، أن أضاااعكم في  اااورتما كما أراها، أرجو أيضاااً
 انام.بعض الخواطر، التي يمك  أن تطرأ على أذه

 إن واجة الماارحة يقتضي أن أقول لام ما يلي:
في ساااياساااة ماااار. فليسااا  المماااكلة   ا منفرًدا بي  ماااار وإساااراسيل. ليس هذا وارًداإتفاقً إنني لم أجئ إليكم لاي أعقد : ألالً 

الساالم  وإساراسيل، فإنه ل  يعق يمماار وإساراسيل، أو بي  أية دولة م  دول المواجمة   هي ماار وإساراسيل. وأي ساالم منفرد بي 
الساااااالم بي  دول المواجمة كلما وإساااااراسيل، بغير حل  حقق الداسم، العادل، في المنطقة كلما. بل أكثر م  ذلك، فإنه حتى لو ت  

 عادل للممكلة الفلسطينية، فإنَّ ذلك ل  يحقق أبًدا السالم الداسم العادل الذي يلح  العالم كله اليوم عليه.

في هذم المرحلة، ثم نرجئ الممااااكلة  إنني لم أجئ إليكم لاي أسااااعى إلى سااااالم ج سي، بمعنى أن ننمي حالة الحرب :ثانياً 
 الحل الجذري، الذي يال بنا إلى السالم الداسم. برم تما إلى مرحلة تالية. فليس هذا هو

في سيناء والجوالن والضفة الغربية. فإنَّ ثالث في سيناء، أو   إإلت اكويرت ط بمذا، أنني لم أجئ إليكم لاي نتفق على فض    
هذا يعني أننا نغجل فقط اإلااتعال الفتيل إلى أي وق  مقعل، بل هو يعني أننا نفتقد إلااجاعة مواجمة السااالم، وأننا أضااعف م  

 أن نتحمل أع اء ومسغوليات السالم الداسم العادل.

 تعراق نقطة دم واحدة م  جسد عربي أو إسراسيلي.إليكم لاي نعني مًعا السالم الداسم العادل، حتى ال  لقد جئ ع 

ر العالم. وم  أجل هذا، أعلن ع   أنني مستعد  ألن أذهة إلى  خ 

 وهنا نعود إلى اإلجابة ع  السغال الاعير: كيف نحقق السالم الداسم العادل؟

رة، على الر م م  مرور أعوام ي بالعساااااايهعلنما م  هذا المنعر للعالم كله، أن اإلجابة ليساااااا  مسااااااتحيلة، وال  في رأيي، وأع 
م. اإلجابة ليسا  عسايرة، وال هي طويلة م  ثأر الدم، واألحقاد الاراهية، وتنمائة أجيال على القطيعة الااملة، والعداء المساتحك  

 نا سعيل الخط المستقيم بكل الادق واألمانة.مستحيلة، إذا طرق  

كاال اإلخالص، إننااا نرحااة بكم بيننااا، بكاال األم  بنااا أقول لام، أنتم ترياادون الءيش معنااا في هااذم المنطقااة م  العااالم. وأ
 واألمان.

ل تاريخي حاسم. ل هاسلة م  عالمات تحو   إنَّ هذا في حد ذاته، يمك ل نقطة تحو 

 لقد كن ا نرفضكم، وكان  لنا أس ابنا ودعوانا.. نعم.

 لقد كن ا نرفض اإلجتماا بكم، في أي مكان.. نعم.

 يل الم عومة.. نعم.لقد كن ا نافام بإسراس

 ن، ال يت ادلون التحية والسالم.. نعم.و لقد كان  تجمعنا المغتمرات أو المنظمات الدولية، وكان ممثلونا، وال ي ال

 حدث هذا، وال ي ال يحدث.
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 لقد كن ا نمتر  ألي م احثات وسيًطا، يلتقي كل طر  على انفراد.. نعم.

 وهكذا أيًضا تمَّ  م احثات فض   اإلإلت اك الثاني.هكذا تمَّ  م احثات فض   اإلإلت اك األول. 

 ل كلمة م اإلرة.. نعم. هذا حدث.كما أن ممثلينا التقوا في مغتمر جنيف األول، دون ت ادع 

عل  للعااالم كلااه، إننااا نقعاال بااالءيش معكم في سااااااااااااااالم داسم وعااادل. وال نريااد أن نحيطكم أو أن ولانني أقول لام اليوم، وأع 
 المستعدة للتدمير، أو بقذاسف األحقاد والاراهية. تحيطونا بالاواريا

تان الععظميان مسااااااغولية أمنما إ أكثر م  مرة، أن إسااااااراسيل أ اااااا ح  حقيقة واقعة،    ولقد أعلن ع  عتر  بما العالم، وحمل  القوَّ
 وسالم، فعاًل وحقاا. وحماية وجودها. ولما كن ا نريد السالم، فعاًل وحقاا، فإننا نرحة بأن تءيموا بيننا، في أم  

 .1973 م في عاملقد كان بيننا وبينام جدار ضخم مرتفع، حاولتم أن تعنعوم على مدي ربع قرن م  ال مان. ولانه تحطَّ 

 كان جداًرا م  الحرب النفسية، المستمرة في التمابما وتااعدها.

 العربية م  أقااها إلى أقااها.كان جداًرا م  التخويف بالقوة القادرة على اكتسا  األمة 

كان جداًرا م  التروية أننا أم ة تحول  إلى جثة بال حراك، بل إن منام م  قال إنه حتى بعد مضااااي  خمسااااي  عاًما مقعلة 
 فل  تقوم للعرب قاسمة م  جديد.

 كان جداًرا يمدد داسمًا بالذراا الطويلة القادرة على الو ول إلى أي موقع وإلى أي بععد.

 ستخدم حق نا الممروا في تحرير أرضنا المحتلة.ننا أن رنا م  اإلبادة والفناء إذا نح  حاول  جداًرا يحذ    كان

ل ، ولا ، بقي جدار  خر. هذا الجدار اآلخر، يماااااااااااك   1973م في عام وعلينا أن نعتر  مًعا بأن هذا الجدار قد وقع وتحطَّ 
المااكوك، حاجً ا م  النفور، حاجً ا م  خمااية الخداا، حاجً ا م  األوهام حول أي  حاجً ا نفسااًيا معقًُّدا بيننا وبينام. حاجً ا م 

 م  التفسير الخاطئ لال حدث أو حديث. ل أو قرار، حاج اً ع    أو ف  تارُّ 

 ل س عي  في الماسة م  الممكلة.عنه في تاريحات رسمية، بأنه يمك    وهذا الحاج  النفسي، هو الذي عع رتع 

، لاي نحطم هذا الحاج  مًعا؟وإنني أسألام اليو   م، ب يارتي لام، لماذا ال نمد  أيادينا، بادق  وإيمان  وإخالص 

، لاي ن يل مًعا كل إلااااكوك الخو  والعذر والتواء المقا ااااد وإخفاء حقاسق   لماذا ال تتفق إراداتنا، بااااادق  وإيمان  وإخالص 
 النوايا؟

 طال، الذي  يمعون حياتمم لمد  أسم ى؟سارة األبجنادي مًعا، بمجاعة الرجال، وبنلماذا ال 

د، يماااع  ألجيالنا القادمة  لماذا ال نتاااادي مًعا، بمذم الماااجاعة والجساااارة، لاي نعق يم  ااارًحا إلاااامًخا للساااالم، يحمي وال يمد  
 أضواء الرسالة اإلنسانية نحو العناء والتطور ور فعة اإلنسان؟

م األعساااااااااااااار، وأني  ل ال وجاات، وهاد  هااق األروا ، وتيتيم األطفاال، وترماُّ لمااذا نعور ث هاذم األجياال نتااسة ساااااااااااااافاك الادمااء، وإز 
 الضحايا؟

 لماذا ال نغم  بحكمة الخالق، التي أوردها في أمثال سليمان الحكيم:
. أما الم مرون بالسالم، فلمم فر    . الغش في قلة الذي  يفارون في المر 

 . بالذباسح، مع الخااملقمة يابسة، ومعما سالمة، خير م  بي  مليء  

د مًعا م  م امير داوود النعي:  لماذا ال نرد 
ساااك، ال تجذبني مع األإلااارار  عي، إذا اساااتغث ع سااامع  اااوت تضااارُّ إإليك، يا رب، أ ااارخ.   بك. وأرفع يدي إلى محراب قعد 

لة اإلثم، المخاطعي  أ احابمم بالساالم، والمار  في قلوبمم. أعط   ة إلار أعمالمم. أطلة الساالمة لمم، وحسا  ة ف ع  مم حسا  ومع ف ع 
 . وأسعى وراءها

 أيها السا  
على العدالة، وليس على احتالل أرض الغير.  على مسااااام ى، ما لم يك  قاسماً  ساااااماً إالحق أقول لام، إن الساااااالم ل  يكون 

وغ أن تطلعوا ألنفسكم ما تنارونه على  يركم.  وال ي سع

دوم  إليكم اليوم، فاإني أقول لام، إنَّ عليكم أن تتخل وا نمااسياًا ع  أحالم  وبكال  ااااااااااااااراحاة، وباالرو  التي حادت بي على القاع
 الغ و، وأن تتخل وا أيًضا ع  اإلعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب.

 .إنَّ عليكم أن تستوععوا جيًدا دروس المواجمة بيننا وبينام، فل  يجيدكم التوسع إليئاً 

عتعر لدينا في  تقعل المسااااومة، وليسااا  ععرضاااة للجدل. إنَّ التراب الوطني والقومي، يع ولاي نتالم بوضاااو ، فإن أرضااانا ال
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من لة الوادي المقدس طعوي، الذي كلَّم فيه   موساااى عليه الساااالم. وال يملك أي من ا، وال يقعل أن يتنازل ع  إلاااعر واحد منه، 
 أو أن يقعل معدأ الجدل والمساومة عليه.

ا ، إن أمامنا اليوم الفر اااااة الساااااانحة للساااااالم، وهي فر اااااة ال يمك  أن يجود بمثلما ال مان، إذا كنَّا والحق أقول لام أيضاااااً
 جاد ي  حقاا في النضال م  أجل السالم.

دناها، فلسو  تحل  بالمت مر عليما لعنة اإلنسانية ولعنة التاريا.  وهي فر ة، لو أضعناها، أو بد 

 ما هو السالم بالنس ة إلى إسراسيل؟

 تءيش في المنطقة مع جيرانما العرب في أم  واطمئنان. هذا منطق أقول له نعم. أن

 أن تءيش إسراسيل في حدودها  منة م  أي عدوان. هذا منطق أقول له نعم.

 أن تحال إسراسيل على كل أنواا الضمانات، التي تغم    لما ه ات ي   الحقيقتي . هذا مطلة أقول له نعم.

ونه أنتم.بل إننا نعل    أننا نقع ل كل الضمانات الدولية، التي تتاورونما، ومم   ت رض 

تي  الععظم يي ، أو م  إحاداهماا، أو م  الخمسااااااااااااااة الا اار، أو م   نعل  أنناا نقعا ل كال الضاااااااااااااامااناات، التي تريادونماا م  القوَّ
 بعضمم.

 مقابل سنأخذ نفس الضمانات.ننا قابلون بأي ضمانات ت رتضونما، ألننا في الإعل  بكل الوضو ، وأعود فأع 

 سأل: ما هو السالم بالنس ة إلى إسراسيل؟خال ة القول، إًذا، عندما نع 

يكون الرد هو أن تءيش إسااراسيل في حدودها مع جيرانما العرب في أم  وأمان، وفي إطار كل ما ترتضاايه م  ضاامانات،  
 يحال عليما الطر  اآلخر.

ل  بما إلى السالم الداسم العادل؟ولا  كيف يتحقق هذا؟ كيف يمك  أن  ل  إلى هذم النتيجة، لاي نا   نا 

 هناك حقاسق ال بد م  مواجمتما، بكل إلجاعة ووضو .

ما، وال ت ال تحتلما إساراسيل بالقوة المسالحة، ونح  ناار  على تحقيق اإلنساحاب الاامل منما، بما هناك أرض عربية احتلت  
 فيما القدس العربية.

إليما بإعت ارها مدينة السااااااالم، والتي كان ، وسااااااو  تظل على الدوام، التجساااااايد الحي  للتعايش بي    القدس التي حضاااااارتع 
 المغمني  بالديانات الثالث.

وليس م  المقعول أن يفار أحد في الوضع الخاص لمدينة القدس، في إطار الضم أو التوسع. وإن ما يجة أن تاون مدينة  
 حرة، مفتوحة لجميع المغمني .

 لعدة قرون. ومقاماً  اً م  كل هذا، فإن تلك المدينة، يجة أال  تعفال ع  هغالء الذي  إختاروها مقرَّ  وأهم

وبدال م  إيقاذ أحقاد الحروب الاااااااليعية، فإننا يجة أن نحي ي رو  عمر ب  الخطاب و ااااااال  الدي ، أي رو  التسااااااامح 
 واحترام الحقوق.

سااااا  مجرد أماك  ألداء الفراسض والماااااعاسر، بل إنما تقوم إلااااااهد  ااااادق  على إنَّ دعور الء ادة، اإلساااااالمية والمسااااايحية، لي
 وجودنا، الذي لم ينقطع في هذا المكان، سياسًيا وروحًيا وفارًيا.

 يخطئ أحد تقدير األهمية واإلجالل اللذي  نان مما للقدس، نح  معمر المسيحيي  والمسلمي . وهنا، فإنه يجة أالَّ 

ل  لام، بال أد د، إنني لم أجىء إليكم تحاا  هااذم الق ااة، لاي أتقاادم برجاااء أن تعجلوا قواتام م  األرض ودعوني أقااع نى تردُّ
، أمر باديمي، ال نقعال فياه الجادل، وال رجااء فياه ألحاد أو م  1967 المحتلاة. إن اإلنسااااااااااااااحااب الااامال م  األرض المحتلاة بعاد

 أحد.

ي خطوة لضاااامان حياتنا مًعا في هذم المنطقة م  العالم، في أم   وال معنى ألي حديث ع  السااااالم الداسم، العادل، وال معنى أل 
 وأمان، وأنتم تحتلون أرًضا عربية بالقوة المسلحة. فليس هناك سالم يستقيم أو يععنى، مع احتالل أرض الغير. 

ق النضاااال، إلقرار الساااالم الداسم، انعم، هذم بديمية، ال ن   د  لعادل، لجيلنا ولال قعل الجدل والنقا ، إذا خلعاااا  النوايا و ااا 
 األجيال م  بعدنا.

يقعل، اليوم، في العالم  م ية الفلسااااطينية، فليس هناك م  ينار أنما جوهر الممااااكلة كلما، وليس هناك ضاااا أم ا بالنساااا ة للق
 كله، إلعارات رعفع  هنا في إسراسيل، تتجاهل وجود إلعة فلسطي ، بل تتساءل أي  هو هذا المعة؟

حقوق إلعة فلسطي  الممروعة، لم تعد اليوم، موضع تجاهل أو إناار م  أحد. بل ال يحتمل إنَّ قضية إلعة فلسطي ، و 
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 عقل يفار أن تاون موضع تجاهل أو إناار.

إنما واقع إسااااتقعله المجتمع الدولي،  رًبا وإلاااارًقا، بالتأييد والمساااااندة واإلعترا ، في مواثيق دولية وبيانات رساااامية، ل  يجدي  
غمض عينيه ع  حقيقتما التاريخية، حتى الواليات المتحدة األميركية    دوي ما المساموا، ليل نمار، أو أن يع أن ياام  أذنيه ع   أحداً 

م إلى إساااااااااااراسيل كل عون معنوي ومادي م  وتقد   حليفام األول، التي تحمل قمة اإللت ام لحماية وجود إساااااااااااراسيل وأمنما، والتي قدَّ 
ه الحقيقة والواقع، وأن تعتر  بأن للمااااعة الفلسااااطيني حقوًقا ممااااروعة،   وعسااااكري. أقول حتى الواليات المتحدة اختارت  أن تواج 

وأن الممااكلة الفلسااطينية هي قلة الاااراا وجوهرم، وطالما بقي  معلقة دون حل، فإن الن اا سااو  يت ايد ويتااااعد، ليعل  أبعاًدا 
نيي ، وإنه لخطأ جساااااااايم، ال يعلم مدام أحد، أن  جديدة. وبكل الااااااااادق، أقول لام إن السااااااااالم ال يمك  أن يتحقق بغير الفلسااااااااطي 

يما جانً ا. غمض الطر  نع     ع  تلك القضية، أو ننح 

 نة م  الحقاسق جيًدا. ول  أستطرد في سرد أحداث الماضي، منذ  در وعد بلفور لستي  عاًما خل  ، فأنتم على بي   

، لم تا  كلمااا مع وإذا كنتم قااد وجاادتم المعرر، القااانوني واألخالقي، إلقااامااة وط   لام، فااأولى بكم أن  ااااً ل  قومي على أرض 
 تتفمموا إ رار إلعة فلسطي  على إقامة دولته م  جديد في وطنه.

وحي  يعطالة بعض الغعالة المتطرفي  أن يتخل ى الفلساااااااااااااطينيون ع  هذا المد  األسااااااااااااامى، فإنَّ معنام، في الواقع وحقيقة  
 ع  كل أمل لمم في المستقعل.األمر، مطال ة لمم بالتخلي ع  هويتمم، و 

إنني أحي ي أ اواًتا إساراسيلية، طالع  باإلعترا  بحقوق الماعة الفلساطيني، و اواًل إلى الساالم، وضامًنا له. ولذلك، فإنني  
أقول، أيما السيدات والسادة، إنه ال طاسل م  وراء عدم اإلعترا  بالمعة الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته وفي العودة. لقد 

،  إنا، نح  العرب، بمذم التجربة م  قعل، معكم، ومع حقيقة الوجود اإلسااااااااااراسيلي، و رر  م نتقل بنا الاااااااااااراا م  حرب  إلى حرب 
نا، اليوم، نح  وأنتم، إلى حافة هاوية رهي ة وكارثة مرو عة، إذا نح  لم نغتنم  وم  ضااحايا إلى م يد م  الضااحايا، حتى و اال  

 لعادل.اليوم مًعا فر ة السالم الداسم وا

مة إلجاعة، كما واجم   موا الواقع مواج   ته أنا.عليكم أن تواج 

 وال حل  لممكلة أبًدا بالمروب منما، أو بالتعالي عليما.

وال يمك  أن يساتقر ساالم بمحاولة فر ض أوضااا وهمية، أدار لما العالم كله ظمرم، وأعل  نداءم اإلجماعي بوجوب احترام 
 الحق والحقيقة.

 للدخول في الحلقة المفر  ة مع الحق الفلسطيني.وال داعي 

 ق العق ات، إال  أن تتأخر مسيرة السالم، أو أن يعقتل السالم.وال جدوي م  خل  

مة الم اإلارة والخط المساتقيم، هما أقرب الطرق   وكما قل  لام، فال ساعادة ألحد على حسااب إلاقاء اآلخري . كما أن المواج 
ة الم اإلااااارة للمماااااكلة الفلساااااطينية، واللغة الواحدة لعالجما نحو ساااااالم داسم، وأنجحما للو اااااول إلى المد  الو  اضاااااح. والمواجم 

 عادل، هو في أن تقوم دولته.

ومع كال الضاااااااااااااامااناات الادولياة، التي تطلعونماا، فال يجوز أن يكون هنااك خو  م  دولاة وليادة، تحتااج إلى معوناة كال دول  
. العالم لقيامما. وعندما تدق أجراس السالم، ف   ل  توجد يد لتدق طعول الحرب، وإذا وعجدت، فل  يعسمع لما  وت 

 على: وتاوروا معي إتفاق سالم في جنيف، ن ف ه إلى العالم المتعطش إلى السالم. إتفاق سالم يقومع 
 .1967إنماء اإلحتالل اإلسراسيلي لألراضي العربية، التي أعحتل  في عامألاًل: 

 في ذلك حق ه في إقامة دولته. للمعة الفلسطيني، وحق ه في تقرير الماير، بماتحقيق الحقوق األساسية ثانيًا: 

حق كل دول المنطقة في الءيش في سااااااااااااالم داخل حدودها اآلمنة، والمضاااااااااااامونة ع  طريق إجراءات يعتفق عليما، : ثالثاً 
 المناس ة.للحدود الدولية، باإلضافة إلى الضمانات الدولية  حقق األم  المناسةتع 

ميثاق األمم المتحدة، وباااافة خا اااة عدم   ًقا ألهدا  وم ادئتلت م كل دول المنطقة بإدارة العالقات فيما بينما، ط  : رابعاً 
 الخالفات بينما بالوساسل السلمية. لتجاء إلى القوة، وحلاإل

 : إنماء حالة الحرب القاسمة في المنطقة.خامًسا
 أيها الس دات لالسا  

م ليس توقيًعا على ساطور مكتوبة، بل إنه كتابة جديدة للتاريا، إنَّ الساالم ليس م اراة في المناداة به، للدفاا ع  إنَّ الساال 
تر أية أطماا، فالساااالم في جوهرم نضاااال ج  ار ضاااد كل األطماا والماااموات. ولعل تجارب التاريا، القديم  أية إلاااموات أو ل سااا 
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م كل ما حط   والعوارج واألسااااااالحة النووية، ال يمك  أن تعق يم األم ، ولانما على العكس تع   منا جميعًا أن الااااااااوارياعل   والحديث، تع 
 يعنيه األم .

 وعلينا، م  أجل إلعوبنا، م  أجل حضارة  نعما اإلنسان، أن نحمي اإلنسان في كل مكان، م  سلطان قوة السال . 

 ي تععلي مكانة اإلنسان.علينا أن نععلي سلطان اإلنسانية بكل قوة القي م والم ادئ، الت

وإذا سامحتم لي أن أتوجه بنداسي م  هذا المنعر إلى إلاعة إساراسيل، فإنني أتوجه بالالمة الااادقة الخالااة، إلى كل رجل 
 وامرأة وطفل في إسراسيل،

رساااالة إلاااعة  إنني أحمل إليكم م  إلاااعة ماااار، الذي يع ارك هذم الرساااالة المقدساااة م  أجل الساااالم، أحمل إليكم رساااالة الساااالم، 
ة والحة والتسااامح. هذم هي مااار،  مااار، الذي ال يعر  التعاااة، والذي يءيش أن اؤم، م  مساالمي  ومساايحيي  ويمود، برو  المود 

 لني إلععما أمانة الرسالة المقدسة، رسالة األم  واألمان والسالم. التي حمَّ 

الم، ولتتجه الجمود إلى بناء  اار   إلاااما للسااالم، بداًل م   عوا قيادتام على نضااال الساا فيا كل رجل وامرأة وطفل في إسااراسيل: إلااج   
موا للعالم  ااااااااورة اإلنسااااااااان الجديد في هذم المنطقة م  العالم، لاي يكون قدوة نة باااااااااواريا الدمار. قد   بناء القالا والمخابئ المحاااااااااَّ 

 إلنسان العار، إنسان السالم في كل موقع ومكان. 

 خر الحروب ونماية اآلالم، وأن ما هو قادم هو العداية الجديدة، للحياة الجديدة، حياة الحة روا أبناءكم، أن ما مضاااااااااااااى هو  بمااااااااااااا   
 والخير والحرية والسالم. 

 ويا أيتما األم الثالى، 
 ويا أيتما ال وجة المترملة، 

 ب  الذي فقد األخ واألب، ويا أيما اإل 
 يا كل ضحايا الحروب، 

 إمألوا األرض والفضاء بتراتيل السالم.   - 

 إمألوا الادور والقلوب ب مال السالم.   - 

 إجعلوا األنمودة حقيقة تءيش وتثمر.   - 

 إجعلوا األمل دستور عمل ونضال.   - 

 م  إرادة  .   ي وإرادة المعوب ه 
 أيها الس دات لالسا   

وأنا أؤدي    -  ساااا حانه وتعالى   -  بكل ن ضااااة في قلعي، وبكل خلجة في ضااااميري، إلى    قعل أن أ اااال إلى هذا المكان، توج م ع 
بالدعاء أن يلممني القوة، وأن يغكد   -  ساا حانه وتعالى   -  إلى     ااالة العيد في المسااجد األقاااى، وأنا أزور كنيسااة القيامة، توجم ع 

   أجل حاضر سعيد ومستقعل أكثر سعادة. ق هذم ال يارة أهدافما التي أرجوها، م حق   يقي  إيماني بأن تع 

، بل  ما الدول المتحارباة، ور م أن احتالل األرض العربية ما زال قاسماً ت  أن أخرج على كل الساااااااااااااوابق والتقاليد، التي عرف   خترتع إ لقد 
  في  ا  لعقول، بل إلاااكَّ ي للحضاااور إلى إساااراسيل مفاجأة كعري، ه  ت كثيرًا م  الممااااعر، وأذهل  كثيرًا م  ا إساااتعداد كان إعالني ع   

القرار بكل  فاء اإليمان وطمارته، وبكل التععير الاادق ع  إرادة إلععي ونوايام،   بر م كل ذلك فإنني استلمم ع  . نواياها بعض اآلراء 
 هذا الطريق الاعة، بل إنه في نظر الاثيري  أ عة طريق.  خترتع إ و 

 أن أحضر إليكم، بالقلة المفتو  والفار المفتو .  إخترتع 

 أن أعطي هذم الدفعة لال الجمود العالمية المعذولة م  أجل السالم.  إخترتع 

 م لام، وفي بيتام، الحقاسق المجر دة ع  األ راض واألهواء. أن أقد    إخترتع 

معارك في التاريا المعا ااار، معركة الساااالم العادل ال لاي أناور، وال لاي أكساااة دولة، ولا  لاي ناساااة مًعا أخطر الجوالت وال 
 والداسم. 

إنما ليسااااااا  معركتي فقط، وال هي معركة القيادات فقط في إساااااااراسيل، ولانما معركة كل مواط  على أرضااااااانا جميًعا، م  حق ه أن  
 الضمير والمسغولية في قلوب الماليي .  إلت ام يءيش في سالم. إنما  

 هذم الم اادرة، ع  تااااااااااااااوري لماا يمك  إنجاازم في هذم ال يارة، وتوقعااتي منماا. وكماا أجعا ع  ح ع وقد تسااااااااااااااءل الاثيرون، عنادما طر 
أعبل     هناا لاي   عل  أمامكم أنني لم أفا ر في القياام بماذم الم اادرة م  منطلق ما يمك  تحقيقاه أثنااء ال يارة، وإنماا جئا ع السااااااااااااااسلي ، فإنني أع 
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 رسالة. 

 إلمد. إ ف   بل غ  اللممَّ إني قد    اللممَّ 

 .   إنني أردد مع زكريا قوله:  أحعوا الحق  والسالم   اللممَّ 

م    -  الع ي  الحكيم   -  وأسااتلمم  يات    قعوب  واأل ساا   ا   و  ي ع  ق  و  ح  يم  وإساا  ل ى إ ب ر اه  م ا أعن   ل  ع  ل ي ن ا و  ا  حي  قال:  قعل   منَّا با   وم ا أعن   ل  ع 
ى والنَّع   يس  ى و ع  ل معون   دق   العظيم. والسالم عليكم. أعوت ي  معوس  ن ح  ع ل هع معس  ن معم  و  د  م  م  ال  نعف ر  قع ب ي    أ ح   يُّون  م   رَّب م 
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 3لثيقة 

 العربية لحكومة  للة إسرائ لب ن جمهورية مصر  معاهد  السال 
 "معاهد  كاما   ف د" 

 الديىاجة 
اقتناعا منمما بالضارورة الماساة إلقامة ساالم عادل وإلاامل وداسم  العربية جممورية ماارحكومة دولة إساراسيل وحكومة   إن

مما  بإطار الساالم في المارق األوساط إلت امإذ تغكدان م  جديد  338و..  242في المارق األوساط وفقا لقراري مجلس األم   
اإلطار الممااااااار إليه إنما قاااااااد به أن يكون وإذ تالحظان أن   1978 سااااااعتمعر 17المتفق عليه في كامة دافيد ، المغرخ في 

أساااسااا للسااالم، ليس بي  إسااراسيل ومااار فحسااة، بل أيضااا ب  إسااراسيل وأي م  جيرانما العرب كل فيما يخاااه مم  يكون 
للتفاوض م  أجل الساااااالم معما على هذا األسااااااس.. ورغ ة منمما في إنماء حالة الحرب بينمما وإقامة ساااااالم   إساااااتعدادعلى 

فيه كل دولة في المنطقة أن تءيش في أم .. واقتناعا منمما بأن عقد معاهدة سالم بي  إسراسيل ومار يعتعر خطوة  تستطيع 
هامة في طريق الساالم الماامل في المنطقة والتو ال إلى تساوية للن اا العربي اإلساراسيلي بكافة نواحيه.. وإذ تدعوان األطرا  

في عملية الساااااالم مع إساااااراسيل على أسااااااس م ادئ إطار الساااااالم المماااااار إليما  نفا العربية األخري في الن اا إلى اإلإلاااااتراك  
واساترإلاادا بما.. وإذ ترغ ان أيضاا في إنماء العالقات الودية والتعاون بينمما وفقا لميثاق األمم المتحدة وم ادئ القانون الدولي 

التالية بمقتضى ممارستمما الحرة لسيادتمما م  أجل تنفيذ  التي تحكم العالقات الدولية في وق  السلم.. قد اتفقتا على األحكام
 .اإلطار الخاص بعقد معاهدة السالم بي  إسراسيل ومار

 الما   اوللى
 تنتمي حالة الحرب بي  الطرفي  ويقام السالم بينمما عند ت ادل وثاسق التاديق على هذم المعاهدة. -1
والمدنيي  م  سااااااايناء إلى ما وراء الحدود الدولية بي  ماااااااار وفلساااااااطي  تح   تساااااااحة إساااااااراسيل كافة قواتما المسااااااالحة   -2

االنتداب، كما هو وارد بالعروتوكول الملحق بمذم المعاهدة )الملحق األول( وتساااااتأنف ماااااار ممارساااااة سااااايادتما الااملة 
 على سيناء.

القات طعيءية وودية بينمما ط قا  عند إتمام اإلنساااااااااحاب المرحلي المنااااااااااوص عليه في الملحق األول، يقيم الطرفان ع -3
 (.3للمادة الثالثة )فقرة 

 الثانية  الما  
 هو كما االنتداب تح  وفلساااااااطي  ماااااااار بي  بما المعتر  الدولية الحدود هي وإساااااااراسيل ماااااااار بي  الداسمة الحدود  إن
 مااااونة  الحدود هذم بأن  الطرفان ويقر   ة. قطاا بوضاااع يتعلق  بما المسااااس  دون   وذلك الثاني  الملحق  في بالخريطة  واضاااح

 الجوي. ومجاله اإلقليمية مياهه ذلك في بما األخر الطر  أراضي سالمة باحترام منمما كل ويتعمد تمس ال

 الثالثة الما  
 وقا  في الادول بي  العالقاات تحكم التي الادولي القاانون  وم اادئ المتحادة األمم ميثااق  أحكاام بينمماا فيماا الطرفاان يطعق  -1

 .خا ة وبافة م،السل
 يقر الطرفان ويحترم كل منمما سيادة اآلخر وسالمة أراضيه وإستقالله السياسي. -أ

 يقر الطرفان ويحترم كل منمما حق اآلخر في أن يءيش في سالم داخل حدودم اآلمنة والمعتر  بما. -ب
ضاد اآلخر، على نحو م اإلار أو  ير يتعمد الطرفان باالمتناا ع  التمديد باساتخدام القوة أو اساتخدامما، أحدهما  -ج
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 م اإلر، وبحل كافة المنازعات التي تنمأ بينمما بالوساسل السلمية.
يتعمد كل طر  بأن يكفل عدم  اااااااااادور فعل م  أفعال الحرب أو األفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التمديد بما م   -2

راضاااايه ضااااد السااااكان أو المواطني  أو الممتلاات داخل أراضاااايه أو بواسااااطة قوات خاضااااعة لساااايطرته أو مرابطة على أ
الخا اااة بالطر  اآلخر. كما يتعمد كل طر  باالمتناا ع  التنظيم أو التحريض أو اإلثارة أو المسااااعدة أو اإلإلاااتراك 
في فعل م  أفعال الحرب أو األفعال العدوانية أو النماااااااااا  المدام أو أفعال العنف الموجة ضاااااااااد الطر  اآلخر في أي 

 كما يتعمد بأن يكفل تقديم مرتاعي مثل هذم األفعال للمحاكمة.مكان. 
يتفق الطرفان على أن العالقات الطعيءية التي ساااااااااااتقام بينمما ساااااااااااتتضااااااااااام  اإلعترا  الاامل والعالقات الدبلوماساااااااااااية  -3

انتقال األفراد  واإلقتاااااادية والثقافية وإنماء المقاطعة اإلقتاااااادية والحواج  ذات الطابع التميي ي المفروضااااة ضااااد حرية
والسالع. كما يتعمد كل طر  بأن يكفل تمتع مواطني الطر  اآلخر الخاضاعي  الختااا اه القضااسي بكافة الضامانات 
القانونية ويوضااااح العروتوكول الملحق بمذم المعاهدة )الملحق الثالث( الطريقة التي يتعمد الطرفان بمقتضاااااها بالتو اااال 

 ازي مع تنفيذ األحكام األخري لمذم المعاهدة.إلى إقامة هذم العالقات وذلك بالتو 

 الرابعة الما  
بغية توفير الحد األقااااااااااااى لألم  لالى الطرفي  وذلك على أسااااااااااااس الت ادل تقام ترتي ات أم  متفق عليما بما في ذلك  -1

المتحدة وهذم الترتي ات  مناطق محدودة التسليح في األراضي المارية واإلسراسيلية وقوات أمم متحدة ومراقعي  م  األمم  
 موضحة تفايال م  حيث الطعيعة والتوقي  في الملحق األول وكذلك أية ترتي ات أم  أخري قد يتفق عليما الطرفان.

يتفق الطرفان على تمرك  أفراد األمم المتحدة في المناطق الموضاااحة بالملحق األول ويتفق الطرفان على أال يطل ا ساااحة  - 2
أن ساااااااااحة هغالء األفراد ل  يتم إال بموافقة مجلس األم  التابع لألمم المتحدة بما في ذلك التااااااااااوي  هغالء األفراد وعلى  

 اإليجابي لألعضاء الخمسة الداسمي  بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خال  ذلك. 
 تنمأ لجنة ممتركة لتسميل تنفيذ هذم المعاهدة وفقا لما هو مناوص عليه في الملحق األول. -3
م  هاذم الماادة  2، 1يتم بنااء على طلاة أحاد الطرفي  إعاادة النظر في ترتي اات األم  المناااااااااااااااوص عليماا في الفقرتي   -4

 الطرفي . إتفاق وتعديلما ب

 الخامسة الما  
 تتمتع الساف  اإلساراسيلية والماحنات المتجمة م  إساراسيل وإليما بحق المرور الحر في قناة الساويس ومداخلما في كل م  -1

المنط قة على جميع الدول. كما   1888ية القساااااطنطينية لعام إتفاقخلية الساااااويس وال حر األبيض المتوساااااط وفقا ألحكام 
يعامل رعايا إساراسيل وسافنما وإلاحناتما وكذلك األإلاخاص والساف  والماحنات المتجمة م  إساراسيل وإليما معاملة ال تتسام  

 لقناة.بالتميي  في كافة المغون المتعلقة باستخدام ا
يعتعر الطرفاان أن مضاااااااااااااايق تيران وخلية العق اة م  الممرات المااسياة الادولياة المفتوحاة لااافاة الادول دون عااسق أو إيقاا   -2

لحرية المالحة أو الععور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منمما في المالحة والععور الجوي م  وإلى أراضاااااايه ععر 
 مضيق تيران وخلية العق ة.

 السا سة  الما  
 ات الطرفي  وفقا لميثاق األمم المتحدة. إلت ام ال تمس هذم المعاهدة وال يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق و  - 1
اتمما الناإلئة ع  هذم المعاهدة بار  النظر ع  أي فعل أو امتناا ع  فعل إلت اميتعمد الطرفان بأن ينفذا بحس  نية  -2

 قل ع  أية وثيقة خارج هذم المعاهدة.م  جانة طر   خر وبمكل مست
كما يتعمدان بأن يتخذا كافة التدابير الالزمة لاي تنطعق في عالقاتمما أحكام اإلتفاقيات المتعددة األطرا  التي يكونان  -3

م  أطرافمااا بمااا في ذلااك تقااديم اإلخطااار المناااساااااااااااااااة لألمي  العااام لألمم المتحاادة وجمااات اإليااداا األخري لمثاال هااذم 
 اإلتفاقيات.

 يتعارض مع هذم المعاهدة. إلت اميتعمد الطرفان بعدم الدخول في أي  -4
ات األطرا  بموجاة  إلت اما م  ميثااق األمم المتحادة يقر الطرفاان باأناه في حاالاة وجود تنااقض بي   103مع مراعااة الماادة  - 5
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 الناإلئة ع  هذم المعاهدة تاون مل مة ونافذة. اتمما األخري، فإن اإللت امات إلت ام هذم المعاهدة وأي م   

 السابعة  الما  
 تحل الخالفات بمأن تطعيق أو تفسير هذم المعاهدة ع  طريق المفاوضة -1
 إذا لم يتيسر حل هذم الخالفات ع  طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم -2

 الثام ة  الما  
 المالية. المطال ات لاافة المت ادلة للتسوية تمطال ا لجنة إنماء على الطرفان يتفق 

 التاسعة  الما  
 تا ح هذم المعاهدة نافذة المفعول عند ت ادل وثاسق التاديق عليما. -1
 .1975تحل هذم المعاهدة محل اإلتفاق المعقود بي  إسراسيل ومار في سعتمعر  -2
 تعد كافة العروتوكوالت والمالحق والخراسط الملحقة بمذم المعاهدة ج ءا ال يتج أ منما. -3
 المتحدة.م  ميثاق األمم  102يتم إخطار األمي  العام لألمم المتحدة بمذم المعاهدة لتسجيلما وفقا ألحكام المادة  -4

 العربية باللغات نساا ثالث م  ااااااااااااااا ه1399 سانة الثاني ربيع 27  م،1979 سانة مارس  26 في س ي. د. واإلانط  في حررت
  يعتد  الذي هو اإلنجلي ي  النص فيكون  التفساااااير في الخال  حالة وفي الحجية متسااااااوية جميعما وتعتعر واإلنجلي ية، والععرية

 به.
 لساداتا أنور محمد مار جممورية حكومة ع 
 بيجي  مناحم، إسراسيل دولة حكومة ع 
 األميركية المتحدة الواليات رسيس كارتر جيمي التوقيع إلمد

 الموقعون 
 كارتر جيمي األميركي والرسيس بيج  مناحم اإلسراسيلي الوزراء ورسيس السادات أنور محمد الرسيس

 او ضاء  الدلل
 العربية مار جممورية
 إسراسيل
 األميركية المتحدة الواليات
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 باإلنسحاة اإلسرائ لي لترت ىات اومن  البرلتوكول الخاص
 اوللى الما  

 أسم اإلنسحاة
تقوم إسااراسيل بإتمام سااحة كافة قواتما المساالحة والمدنيي  م  ساايناء في موعد ال يتجاوز ثالث ساانوات م  تاريا ت ادل  1

 وثاسق التاديق على هذم المعادة.
األم  لالى الطرفي  ساياااحة تنفيذ اإلنساحاب على مراحل، اإلجراءات العساكرية وإنمااء المناطق الموضاحة في لتوفير   -2

 والممار إليما فيما بعد بكلمة  المناطق . -1هذا الملحق وفي الخريطة رقم )
 يتم اإلنسحاب م  سيناء على مرحلتي : 3

وذلك خالل تسااااااعة  -2هو معي  على الخريطة رقم ) رأس محمد كما/ اإلنسااااااحاب المرحلي حتى إلاااااارق خط العريش  - أ
 أإلمر م  تاريا ت ادل وثاسق التاديق على هذم المعاهدة.

اإلنسااااحاب النماسي م  ساااايناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة ال تتجاوز ثالث ساااانوات م  تاريا ت ادل وثاسق   -ب
 التاديق على هذم المعاهدة.

وثاسق التااديق على المعاهدة م  أجل اإلإلارا  على وتنسايق التحركات والتوقيتات أثناء  تماكل لجنة مماتركة فور ت ادل -4
أعالم، والتفا اااااايل ( 3اإلنسااااااحاب، وإحكام الخطط والجداول ال منية وفقا للضاااااارورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة )

ق. وساااو  تحل اللجنة المماااتركة عقة إتمام ( م  المرفق لمذا الملح4المتعلقة باللجنة المماااتركة الموضاااحة في المادة )
 اإلنسحاب اإلسراسيلي النماسي م  سيناء

 الثانية  الما  
 لالم اشق ال هائية الخطوط تحديد

بغية توفير الحد األقااااااى ألم  كلى الطرفي  بعد اإلنساااااحاب النماسي فان الخطو  والمناطق الموضاااااحة على الخريطة   -1
 ى الوجه التالي:( يتم إنماؤها وتنظيمما عل1رقم )

 ": 1" الم طقة -أ 
المنطقة  أ  يحدها م  الماارق الخط  أ  )الخط األحمر( وم  الغرب قناة السااويس والساااحل الماارقي لخلية السااويس كما  -1

 (1هو موضح على الخريطة رقم )
العساااااكرية وكذا تحااااااينات  ومنمااااا تما  تتواجد في هذم المنطقة قوات عساااااكرية ماااااارية م  فرقة ممااااااة ميكانيكية واحدة -2

 ميدانية.
 تتاون العنا ر الرسيسية لمذم الفرقة م : -3

 ثالثة ألوية مماة ميكانيكية، -أ
 لواء مدرا واحد، -ب
 قطعة مدفءية، 126س ع كتاسة مدفءية ميدانية تتضم  حتى  -ج
مدفع مضااااد للطاسرات عيار    126جو وحتى / سااا ع كتاسة مدفءية مضاااادة للطاسرات تتضااام   اااواريا فردية أرض -د

 مم فأكثر، 37
 دبابة، 230حتى  -ها
 مرك ة أفراد مدرعة م  كافة األنواا 480حتى  -و
 ألف فرد. 22إجمالي حتى  -ز

 "ة":  الم طقة -ة
المنطقة  ب  يحدها م  المارق الخط  ب  )الخط األخضار( وم  الغرب الخط  أ  )الخط األحمر( كما هو موضاح على  -1
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 (.1الخريطة رقم )
توفر األم  في المنطقاة  ب  وحادات حادود مااااااااااااااارياة م  أربع كتااساة مجم ة باأساااااااااااااالحاة خ يفاة وبمرك اات عجال تعااون  -2

لمنطقة، وتتاون العنا اااااار الرسيسااااااية لاتاسة الحدود األربع م  إجمالي الماااااارطة المدنية في المحافظة على النظام في ا
 فرد 4000حتى 

 يمك  إقامة نقا  إنذار ساحلية أرضية قايرة المدي ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذم المنطقة. -3
 تنمأ في المنطقة  ب  تحاينات ميدانية ومنم ت عسكرية لاتاسة الحدود األربع. -4

 "جة":  لم طقةا  -ج
المنطقة  جاااااااااااااا  يحدها م  الغرب الخط  ب  )الخط األخضر( وم  المرق الحدود الدولية وخلية العق ة كما هو موضح  -1

 (.1على الخريطة رقم )
 تتمرك  في المنطقة  جا  قوات األمم المتحدة والمرطة المدنية المارية فقط. -2
 حة خ يفة أداء الممام العادية للمرطة داخل هذم المنطقة.تتولى المرطة المدنية المارية المسلحة بأسل -3
 توزا قوات األمم المتحدة داخل المنطقة  جا  وتغدي وظاسفما المحددة في المادة السادسة م  هذا الملحق. -4
(. 1) تتمرك  قوات األمم المتحدة أساااسااا في معسااكرات تق ع داخل مناطق التمرك  التالية والموضااحة على الخريطة رقم -5

 على أن تحدد مواقعما بعد التماور مع مار:
 كم تقري ا م  ال حر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية. 20في ذلك الج ء م  المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق  -أ

 الميا. إلرم منطقة في -ب

 " ":  الم طقة  - 
الغرب الحدود الدولية كما هو موضاااااح على الخريطة رقم المنطقة  د  يحدها م  المااااارق الخط  د  )الخط األزرق( وم    -1

(1.) 
تتواجد في هذم المنطقة قوة إساااااراسيلية محدودة م  أربع كتاسة ممااااااة ومنمااااا تما العساااااكرية وتحااااااينات ميدانية ومراقعي  -2

 األمم المتحدة.
 جو./ ا  واريا فردية أرضال تتضم  القوة اإلسراسيلية في المنطقة  د  دبابات أو مدفءية أو  واريا فيما عد -3
مرك ة أفراد مدرعة م  كافة األنواا وإجمالي حتى   180تتضم  العنا ر الرسيسية لاتاسة المماة اإلسراسيلية األربع حتى  -4

 فرد. 4000
يساااااااااامح باجتياز الحدود الدولية م  خالل نقا  المراجعة فقط والمحددة م  قعل كل طر  وتح  ساااااااااايطرته ويكون هذا  -5

 وفقا للقواني  والنظم المعمول بما في كل دولة. االجتياز
تتواجد بمذم المناطق تلك التحاااااينات الميدانية والمنماااا ت العسااااكرية والقوات واألساااالحة المساااامو  بما والمحددة في هذا  -6

 الملحق.

 الما   الثالثة

 العسكري  الط ران نظا 
 وإسراسيل فوق المنطقتي   أ  و د  فحسة، كل في منطقتهتاون طلعات طاسرات القتال وطلعات اإلستطالا، لمار  -1
 تتمرك  الطاسرات  ير المسلحة و ير المقاتلة لمار وإسراسيل في المنطقتي   أ  و د  فقط، كل في منطقته. -2
 8في المنطقاة  ب  بعادد  حتفاا  تقلع وتم ط طااسرات النقال  ير المساااااااااااااالحاة المااااااااااااااارياة فقط في المنطقاة  ب  ويمك  اإل -3

 طاسرات منما. يمك  تجمي  وحدات الحدود المارية بطاسرات هليكوبتر  ير مسلحة ألداء وظاسفما في المنطقة  ب .
 يمك  تجمي  المرطة المدنية المارية بطاسرات هليكوبتر  ير مسلحة ألداء وظاسف المرطة العادية في المنطقة  جا . -4
 نية فقط في هذم المناطق.يمك  إنماء مطارات مد -5
دون المساااااس بأحكام هذم المعاهدة، يقتااااار النمااااا  الجوي العسااااكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع  -6
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 فوق مياهما اإلقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق 

 الرابعة الما  

 العسكري  الىحري  ال ظا 
 لتابعة لمار وإسراسيل التمرك  والعمل على سواحل المنطقتي   أ  و د  كل في منطقته.يمك  للقطع ال حرية ا -1
يمك  ل وارق حرس السااااااااااواحل المااااااااااارية خ يفة التسااااااااااليح أن تتمرك  وتعمل في الميام اإلقليمية للمنطقة  ب  لمعاونة  -2

 وحدات الحدود في أداء وظاسفما في هذم المنطقة.
رية والمجم ة ب وارق خ يفة مساااااالحة تسااااااليحا خ يفا وظاسف الماااااارطة العادية داخل الميام تغدي الماااااارطة المدنية المااااااا  -3

 اإلقليمية للمنطقة  جا .
 ليس في هذا الملحق ما يعتعر انتقا ا م  حق المرور العريء للقطع ال حرية لالى الطرفي . -4
 يمك  أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنم ت بحرية مدنية فقط. -5
دون المسااااس بأحكام هذم المعاهدة يقتاااار النماااا  ال حري العساااكري في المناطق المختلفة وفي مياهما اإلقليمية على  -6

 ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق 

 الخامسة الما  
 المىكر  اإلنذار نظا 

 منطقته. في كل فقط،  د   أ ، المنطقتي  في م كر إنذار نظم وتمغيل انماء وإسراسيل مار م  لال يمك 

 السا سة  الما  

 المتحد   اومد  مليات
يطلة الطرفان م  األمم المتحدة أن توفر قوات ومراقعي  لإلإلاااااااااارا  على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جمودها لمنع أي  -1

 خرق ألحكامه.
 ومراقعي األمم المتحدة:يتفق الطرفان، كل فيما يخاه، على طلة الترتي ات التالية فيما يتعلق بقوات  -2

تمااغيل نقا  مراجعة ودوريات إسااتطالا ونقا  مراق ة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط  ب  وداخل المنطقة   -أ
  جا .

 التحقق الدوري م  تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتي  في الممر على األقل، ما لم يتفق الطرفان على خال  ذلك.  - ب 
 ساعة بعد تلقي طلة بذلك م  أي م  الطرفي . 48الل إجراء تحقق إضافي خ -ج
 ضمان حرية المالحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة م  معاهدة السالم. -د

تنفذ الترتي ات المقررة عاليه لال منطقة بواسطة قوات األمم المتحدة في المناطق  أ ،  ب ،  جااااااا  وبواسطة مراقعي األمم  -3
 د .المتحدة في المنطقة  

 يرافق أطقم التحقيق لألمم المتحدة ض ا  إتاال م  الطر  المختص. -4
 تخطر قوات األمم المتحدة ومراقعوها كلى الطرفي  بالنتاسة التي يتو لون إليما. -5
تتمتع قوات األمم المتحدة ومراقعوها الذي  يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسااااااااميالت األخري الضاااااااارورية  -6

 داء واج اتمم.أل
 ال تتمتع قوات األمم المتحدة ومراقعوها بأية  الحيات للسما  باجتياز الحدود الدولية. -7
يتفق الطرفان على الدول التي تمكل منما قوات ومراقعو األمم المتحدة وسيتم ذلك م  الدول  ير ذات العضوية الداسمة  -8

 بمجلس األم  التابع لألمم المتحدة.
 فان على أن تقوم األمم المتحدة بوضع ترتي ات القيادة التي تضم  أفضل تنفيذ فعال لمسغولياتما.يتفق الطر  -9
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 السابعة  الما  

 اإلتصال  نظا 
عقة حل اللجنة الممااتركة يتم إنماااء نظام إتاااال بي  الطرفي ، ويمد  هذا النظام إلى توفير وساايلة فعالة لتقييم مدي   -1

اإللت امات وفقا لمذا الملحق وحل أية مماكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسااسل التي لم يع   التقدم في تنفيذ 
فيما إلى الساالطات العسااكرية األعلى للعلدي  كل فيما يخاااه للنظر فيما. كما يمد  أيضااا إلى منع أية مواقف قد تنمااأ 

 نتيجة أخطاء أو سوء فمم م  قعل أي م  الطرفي .
قام مكتة إتااااال مااااري في مدينة العريش ومكتة إتااااال إساااراسيلي في مدينة بئر السااا ع ويرأس كل مكتة ضاااابط  ي -2

 م  العلد المعني يعاونه عدد م  الض ا .
 يقام إتاال تليفوني م اإلر بي  المكتعي  وكذا خطو  تليفونية م اإلرة بي  قيادة األمم المتحدة وكلى المكتعي . -3

 الثام ة  الما  

 للحرة التذكارية ال صا ترا اح
  بواسطة  المقامة الناة وهي جيدة، بحالة  اآلخر الطر  جنود ذكري  في  المقامة الناة على بالمحافظة طر  كل يلت م
 الناة. هذم إلى الو ول طر  كل سيسمح كما إسراسيل، في مار بواسطة ستقام التي والناة سيناء في إسراسيل

 التاسعة  الما  

 قتة الم   الترت ىات
إنسااااااااااحاب القوات المساااااااااالحة اإلسااااااااااراسيلية والمدنيي  إلى ما وراء خط   (3و) (2) رقم والخريطتان الملحق   لمذا المرفق  ينظم

 اإلنسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفي  واألمم المتحدة حتى اإلنسحاب النماسي.
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 حلظة املعانقة بني الرئيس أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد التوقيع على معاهدة كامب ديفيد 

 برعاية الرئيس جيمي كارتر الذي يصفق هلما.

 
 ... وجلسة يف علم الغيب ما دار فيها بني السادات وبيغن.

 
 1967حزيران /يونيو 5يم عامر هزمية كالناصر وعبد احل... ولقاء معع موشي دااين الذي أحلق مبصر عبد 
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 س  اء من  اإلنسحاة ت ظيد
 اوللى الما  
 اإلنسحاة مىا ئ

يتم إنسااحاب القوات المساالحة اإلسااراسيلية والمدنيي  م  ساايناء على مرحلتي  كما هو معي  في المادة األولى م  الملحق  -1
وتوقي  اإلنسااحاب. وتقوم اللجنة الممااتركة بإعداد التفا اايل الخا ااة بمذم المراحل (. ويتضاام  هذا المرفق تخطيط 1)

 وتقدمما إلى كعير منسقي قوات األمم المتحدة بالمرق األوسط قعل إلمر م  ابتداء أي مرحلة م  مراحل اإلنسحاب.
 اتفق الطرفان على الم ادئ التالية بمأن ترتية التحركات العسكرية: -2

مما تقضاااااااااااااي به أحكام المادة التاساااااااااااااعة الفقرة الثانية م  هذم المعاهدة، وحتى يتم إنساااااااااااااحاب القوات على الر م   -أ
اإلسااااراسيلية الموقعة / المساااالحة اإلسااااراسيلية م  الخطي  )ي وم( الحاليي  اللذي  أنماااائا بناء على اإلتفاقية المااااارية

ط اإلنسااااحاب المرحلي، فإن جميع الترتي ات  ، إلى خ1975ية عام إتفاقوالممااااار إليما فيما بعد ب  1975في سااااعتمعر 
العساااكرية القاسمة ط قا لتلك اإلتفاقية ت قى ساااارية المفعول فيما عدا الترتي ات العساااكرية المنااااوص عليما خال   

 ذلك في هذا المرفق.
إلقامة مناطق عازلة مع إنساااااااحاب القوات المسااااااالحة اإلساااااااراسيلية تدخل قوات األمم المتحدة فورا للمناطق المخالة  -ب

( على التوالي بغرض اإلبقاء على الفاااااااااال بي  القوات. ويكون 3(، )2مغقتة كما هو موضاااااااااح على الخريطتي  )
 دخول قوات األمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد  خري  إلى داخل هذم المناطق.

واقعة في المنطقة  أ ، تنتماااار وحدات   خالل فترة ساااا عة أيام بعد إخالء القوات اإلسااااراسيلية المساااالحة ألية مساااااحة -ج
 القوات المسلحة المارية وفقا ألحكام المادة الثانية م  هذا المرفق.

خالل فترة سااااا عة أيام بعد إخالء القوات اإلساااااراسيلية المسااااالحة ألية مسااااااحة واقعة في المنطقتي   أ  و ب  تنتمااااار   -د
هذا المرفق، وتغدي وظاسفما وفقا ألحكام المادة الثانية م  وحدات الحدود الماااارية وفقا ألحكام المادة الثانية م  

 (.1الملحق )
تدخل الماااارطة المدنية المااااارية إلى المساااااحات المخالة عقة دخول قوات األمم المتحدة م اإلاااارة ألداء الوظاسف  -ها

 العادية للمرطة.
 ة الثانية م  هذا المرفق.تنتمر وحدات القوات ال حرية المارية في خلية السويس وفقا ألحكام الماد -و
للقوات المساالحة المااارية واألنمااطة الموضااحة  نتماااروبإسااتثناء تلك التحركات الممااار إليما أعالم، فإن أعمال اإل -ز

( تاون ساااارية المفعول في المناطق المخالة بعد أن تتم القوات المسااالحة اإلساااراسيلية إنساااحابما إلى 1في الملحق )
 رحلي.ما وراء خط اإلنسحاب الم

 الثانية  الما  

 المرحلي اإلنسحاة خط إلى  لتنسحاة الفر ية المراحل
يتم اإلنساحاب إلى خط اإلنساحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منااوص عليه في هذم المادة وكما هو موضاح  -1

احتساااااااااابما إعت ارا م  تاريا ت ادل ( وتتم كل مرحلة فرعية خالل العدد المقرر م  األإلااااااااامر التي يعدأ 3على الخريطة )
 وثاسق التاديق على هذم المعاهدة:

المرحلة الفرعية األولى: خالل إلاامري  تنسااحة القوات المساالحة اإلسااراسيلية م  منطقة العريش بما في ذلك مدينة   -أ
 (.3( على الخريطة رقم )1العريش ومطارها والممار إليما بالمنطقة )

ة: خالل ثالثة إلااااامور، تنساااااحة القوات المسااااالحة اإلساااااراسيلية م  المنطقة الواقعة بي  الخط  م  المرحلة الفرعية الثاني  - ب 
 (. 3( على الخريطة رقم ) 2والخط  أ  والممار إليما بالمنطقة )   1975ية عام إتفاق المقرر بمقتضى 

لمنطقة الواقعة إلاااااارق  المرحلة الفرعية الثالثة: خالل خمسااااااة إلاااااامور، تنسااااااحة القوات المساااااالحة اإلسااااااراسيلية م  ا - ج
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 (.3( على الخريطة رقم )3( والممار إليما بالمنطقة )2وجنوب المنطقة )
رأس الانيسة  - المرحلة الفرعية الرابعة: خالل س عة إلمور، تنسحة القوات المسلحة اإلسراسيلية م  منطقة الطور - د

 (.3( على الخريطة رقم )4والممار إليما بالمنطقة )
رعية الخامسة: خالل تسعة أإلمر، تنسحة القوات المسلحة اإلسراسيلية م  المناطق المت قية  رب خط  المرحلة الف - اا ه

اإلنسااحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سااان  كاتري  والمناطق إلاارق ممري الجدي ومتال والممااار إليما بالمنطقة  
 خط اإلنسحاب المرحلي. ( ويكتمل بذلك اإلنسحاب اإلسراسيلي إلى ما وراء3( على الخريطة رقم )5)

 تنتمر القوات المارية في المناطق المخالة م  القوات المسلحة اإلسراسيلية وفقا لما يلي: -2
في األج اء م  المنطقة    1975ية عام تفاقينتمااار حتى ثلث القوات المسااالحة الماااارية الموجودة في سااايناء وفقا إل -أ

( وذلك حتى إتمام اإلنسااحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتماار القوات المساالحة المااارية 1 أ  التي تقع داخل المنطقة )
 ( في المنطقة  أ  حتى حد المنطقة العازلة المغقتة.1كما هو موضح في المادة الثانية م  الملحق )

( 3( و)2( على امتداد ساااااااواحل المناطق )1للمادة الرابعة م  الملحق )يعدأ نماااااااا  القوات ال حرية الماااااااارية وفقا   -ب
تنتمر كتي ة واحدة م  وحدات الحدود  -( عقة إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي. جااا 4و)

عية األولى، كما ( عقة إتمام المرحلة الفر 1( في المنطقة )1الماااااااارية الموضاااااااحة في المادة الثانية م  الملحق )
( عقة 3( عقة إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتماااار كتي ة ثالثة في المنطقة )2تنتماااار كتي ة ثانية في المنطقة )

إتماام المرحلاة الفرعياة الثاالثاة. والاتيعتاان الثاانياة والثاالثاة الماذكورتاان عاالياه يمك  أن تنتماااااااااااااارا في أي م  المنااطق  
 ء.المخالة بعد ذلك بجنوب سينا

القوات المارية  إنتمارلتمكي     1975ية عام  إتفاقالمقررة بمقتضى   1يعاد توزيع قوات األمم المتحدة في المنطقة العازلة   -3
الموضااااااااح في السااااااااابق وذلك عقة إتمام المرحلة الفرعية األولى، وفيما عدا ذلك تسااااااااتمر في أداء ممامما وفقا ألحكام 

لمت قية م  المنطقة المذكورة حتى إتمام اإلنسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في اإلتفاقية الممار إليما في األج اء ا
 المادة األولى م  هذا المرفق.

يمك  للقوافل اإلساااااراسيلية اساااااتخدام الطرق جنوب وإلااااارق التقاطع الرسيساااااي للطرق الواقع إلااااارق العريش إلخالء القوات  -4
لي. وتتحرك القوافل في ضااااااااوء النمار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع  اإلسااااااااراسيلية ومعداتما حتى إتمام اإلنسااااااااحاب المرح

ساااااااااعات إلى مجموعة اإلتاااااااااال المااااااااارية وقوات األمم المتحدة، وتااااااااااحعما قوات األمم المتحدة. وساااااااايتم ذلك وفقا 
  للتوقيتات المنظمة م  قعل اللجنة الممااااتركة. ويااااااحة القوافل ضااااابط إتاااااال ماااااري لتأمي  التحركات دون عاسق.

 ويمك  للجنة الممتركة أن توافق على ترتي ات أخري بالنس ة للقوافل.
 الثالثة الما  
 المتحد   اومد قوات

 يطلااااة الطرفااااان توزيع قوات األمم المتحاااادة وفقااااا للضاااااااااااااارورة ألداء الوظاااااسف الواردة في هااااذا المرفق حتى موعااااد  -1

 إتمااااااام اإلنسااااااااااااااحاااااااب النماااااااسي، ولمااااااذا الغرض يوافق الطرفااااااان على إعااااااادة توزيع قوات الطوارئ التااااااابعااااااة لألمم 

 المتحدة.
 في وسعما لمنع أية مخالفة ألحكامه. تمر  قوات األمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتعذل ما -2
عندما توزا قوات األمم المتحدة ت عا ألحكام المادتي  األولى والثانية م  هذا المرفق، ت اإلااااار مممة التحقق في المناطق   -3

المناطق  (، وتقيم نقا  مراجعة، ودوريات إساتطالا ونقا  مراق ة في 1محدودة القوات وفقا للمادة الساادساة م  الملحق )
العازلة المغقتة الموضااااااحة بالمادة الثانية أعالم، والوظاسف األخري لقوات األمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط 

 المرحلي موضحة في المادة الخامسة م  هذا المرفق 
 الرابعة الما  
 لاإلتصال المشتركة اللج ة

الرابعة م  هذم المعاهدة م  تاريا ت ادل وثاسق التاااااااااااديق على هذم تعمل اللجنة الممااااااااااتركة الممااااااااااار إليما في المادة  -1
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 المعاهدة، وحتى تاريا إتمام اإلنسحاب اإلسراسيلي النماسي م  سيناء.
تتاون اللجنة المماااتركة م  ممثلي  ع  كل طر  برساساااة ضااا ا  م  رتة عالية وتدعو اللجنة المماااتركة ممثلي  لألمم  -2

عند مناقمااااااة موضااااااوعات تتعلق باألمم المتحدة أو إذا طلة أي م  الطرفي  وجود األمم المتحدة لحضااااااور إجتماعاتما 
 كل م  مار وإسراسيل. إتفاق المتحدة ويتم التو ل إلى قرارات اللجنة الممتركة ب

  ( وفي هذا المرفق. ولمذا الغرض وباإلتفاق بي1تماااار  اللجنة الممااااتركة على تنفيذ الترتي ات الموضااااحة في الملحق ) -3
 الطرفي  تقوم بما يلي:

 تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتمر  على تنفيذها. -أ
( وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تعل  1تتناول بال حث وتساااااااعى إلى حل أية مماااااااكلة تنماااااااأ ع  تنفيذ الملحق ) -ب

 وإسراسيل أية مماكل لم يتم حلما.إليما بواسطة قوات األمم المتحدة ومراقعيما، وتحيل إلى حكومتي مار 
تساااعد قوات األمم المتحدة ومراقعيما في تنفيذ مماممم، وت حث الجداول ال منية الخا ااة بالتحققات الدورية عندما  -ج

 ( وفي هذا المرفق.1يطلة منما الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم )
 ( وهذا المرفق.1لخطو  والمناطق الممار إليما في المحلق )تنظم وضع العالمات على الحدود الدولية وجميع ا -د
 تمر  على تسليم المنم ت الرسيسية في سيناء م  إسراسيل إلى مار -ها
 توافق على الترتي ات الالزمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مار وإسراسيل وإعادتما. -و
امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا ألحكام المادة الرابعة م  تنظيم إقامة وتمااااااااغيل نقا  المراجعة للمداخل على  -ز

 (.3الملحق )
توالي أعمالما ع  طريق اساتخدام أطقم إتااال مماتركة م  ممثل واحد ع  كل م  ماار وإساراسيل م  مجموعة  - 

 إتاال داسمة وسو  تمارس أنمطتما وفقا لتوجيه اللجنة الممتركة.
دة األمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وع  طريق أطقم اإلتاااااال الممااااتركة توفر اإلتاااااال والتنساااايق مع قيا -  

تحااافظ على التنساااااااااااااايق والتعاااون المحلي مع قوات األمم المتحاادة المتمرك ة في مناااطق معنيااة أو موظفي األمم 
 المتحدة الذي  ير دون مناطق معينة وععر أبنية مت اعدة مطلوبة.

 تفق الطرفان على طرحما على اللجنة.تناقش أي مساسل أخري قد ي -ي
تعقد إجتماعات اللجنة المماااااااتركة مرة واحدة كل إلااااااامر على األقل وفي حالة طلة أحد الطرفي  م  مغساااااااساااااااات األمم  -4

 ساعة 24المتحدة عقد إجتماا خاص، يتم عقد هذا اإلجتماا خالل 
المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السااااا ع تجتمع اللجنة المماااااتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام اإلنساااااحاب  -5

 بعد ذلك بالت ادل، إلى أن يعقد أول إجتماا لمما ليس متأخرا ع  أسعوعي  بعد بدء سريان مفعول المعاهدة

 الخامسة الما  

 لأنشطتها  الم قتة العاةلة الم طقة تعريف 
المتحدة بالفااااال بي  القوات المااااارية واإلسااااراسيلية، وذلك  رب  ط تنمااااأ منطقة عازلة مغقتة بغرض قيام قوات األمم   -1

(، وذلك بعد تنفيذ اإلنسااااااااااحاب اإلسااااااااااراسيلي وتوزيع  2اإلنسااااااااااحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو معي  في الخريطة رقم )
المااااارطة  وتتولى المااااارطة المدنية الماااااارية المجم ة بأسااااالحة خ يفة القيام بممام  القوات خلف خط اإلنساااااحاب المرحلي

 العادية في هذم المنطقة
تقوم قوة األمم المتحدة بتماغيل نقا  مراجعة ودوريات إساتطالا، ونقا  مراق ة داخل المنطقة العازلة المغقتة بغية التأكد  -2

 م  اإللت ام بأحكام هذم المادة
ة، يتولى أفراد إسااااراسيليون إدارة منماااا ت وط قا للترتي ات التي اتفق عليما الطرفان والتي ساااايتم تنساااايقما في اللجنة الممااااترك  - 3

( )إحداثي المرك  على الخريطة  1)   اااااااااااا ( وممار إليما ب 2حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم ) 
(،  59331527( )إحاااداثي المرك  على الخريطاااة 3( و)  59351541( )إحاااداثي المرك  على الخريطاااة 2( و)  57163940

 - ( وذلك ط قا للم ادئ التالية: 61130979( )إحداثي المرك  على الخريطة 4و)  
يتولى العمل بالمنماااا ت الفنية أفراد فنيون وإداريون مساااالحون باألساااالحة الاااااغيرة والالزمة لحمايتمم )مساااادسااااات،   -أ
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 -دوية وذخيرة( كاآلتي: بنادق، مدافع رإلاإلة خ يفة ومتوسطة، قنابل ي
 فرد 150ما ال ي يد على / 1  
 فرد 350ما ال ي يد على / 3، 2  
 فرد 200ما ال ي يد على / 4  

 ال يحمل األفراد اإلسراسيليون أسلحة خارج المواقع، بإستثناء الض ا  الذي  يجوز لمم حمل األسلحة المخاية. -ب
إلجراء تفتيماااااات داخل محيط المنمااااا ت الفنية في المنطقة  سااااايدخل طر  ثالث يتفق عليه بي  ماااااار وإساااااراسيل  -ج

العازلة، ويقوم الطر  الثالث بالتفتيش مرة كل إلاااااااااامر على األقل وبطريقة فجاسية ويتحقق المفتمااااااااااون م  طعيعة  
عمل وتمااااااغيل المنماااااا ت وم  األساااااالحة واألفراد داخلما، ويقوم الطر  الثالث بإبالغ الطرفي  فورا ع  أي تحول 

 ع  دورها في أعمال المسح ال اري واإللاتروني والموا الت. ألي منمأة
يجوز القيام بإمداد المنمااااااااااا ت وزيارتما أل راض فنية وإدارية واساااااااااااتعدال األفراد واألجم ة المقامة في المواقع دون  -د

بواساااااااطة    تعطيل وذلك م  خالل نقا  مراجعة األمم المتحدة حتى مداخل المنمااااااا ت الفنية بعد المراجعة والمرافقة
يساااامح إلسااااراسيل أن تدخل في منماااا تما الفنية المواد الالزمة لألداء الاااااحيح   -قوة األمم المتحدة فحسااااة. هاااااااااااااااااا 

 .للمنم ت واألفراد
 يسمح إلسراسيل بما يلي وط قا لما تحددم اللجنة الممتركة: -و

ات اإلدارية ذات العجل اإلبقاء داخل منماااااااا تما على معدات مكافحة الحريق والااااااااايانة العامة وكذلك العرب -1
 والمعدات المندسية المتحركة الالزمة لايانة المواقع وجميع العربات تاون  ير مسلحة

 ااايانة الطرق وخطو  الميام وكابالت الموا اااالت التي تخدم هذم المواقع ساااواء بداخلما أو داخل المنطقة  -2
وز أن تتم هذم الاااااااااااااايانة بما ال ( ويج4،  3 / 2،  1العازلة وفي كل م  مواقع المنمااااااااااااا ت الثالث ) 

يتجاوز عربتي  ذات العجل و ير مسااالحتي  وبما ال يتجاوز اثني عمااار فردا  ير مسااالحي  ومعمم المعدات 
الضرورية فقط بما في ذلك المعدات المندسية الثقيلة إذا ما دع  الحادة لما. ويجوز إتمام عمليات الايانة 

ل الخا اة وبعد إعطاء األمم المتحدة إخطارا مسا قا بأربع سااعات هذم ثالث مرات أساعوعيا بإساتثناء الممااك
 ويرافق الطاقم قوات م  األمم المتحدة.

يتم التنقل م  المنماااااااااااا ت الفنية واليما خالل ساااااااااااااعات النمار فقط ويكون الدخول إليما والخروج منما على الوجه  -ز
 -التالي: 

ع  طريق نقطة تفتيش األمم المتحدة وم  خالل الطريق المو ااااال بي  أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو / 1  -1
 .2( كما هو موضح على الخريطة رقم 161عجيلة وجعل لعنى )كيلومتر 

ع  طريق نقطة تفتيش األمم المتحدة وم  خالل الطريق المنماااااااااأ ععر المنطقة العازلة إلى جعل / 3،  2  -2
 (.2ة رقم كاتري  )الخريط 

م  خالل طاسرات الميلاوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي األوقات وط قا لنظام طلعات / 4،  3،  2  -3
توافق عليما اللجنة المماااااااااتركة. وتقوم قوة األمم المتحدة بتفتيش طاسرات الميلاوبتر في مواقع المعو  وخارج 

 نطاق المنم ت.
سااااعة على األقل م  قيامما بأي تحرك تعت م القيام به م  المنمااا ت تخطر إساااراسيل قوة األمم المتحدة قعل  - 

 وإليما
يحق إلسااراسيل إخالء المرضااى والجرحى واسااتدعاء الخعراء الطعيي  واألطقم الطعية في أي وق  بعد إعطاء  -  

 بالغ فوري إلى قوة األمم المتحدة.
أعالم وكل األمور األخري الواردة في هذم تتناول اللجنة المماااااااااتركة بحث تفا ااااااااايل الم ادئ المماااااااااار إليما   -4

 المادة التي تتطلة التنسيق بي  الطرفي .
يتم ساحة هذم المنما ت الفنية عند إنساحاب القوات اإلساراسيلية م  خط اإلنساحاب المرحلي أو في وق  يتم   -5

 اإلتفاق عليه بي  الطرفي .
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 السا سة  الما  
 العسكرية لالمواقع الم ش ت في التصرف أسلوة

 - اآلتية: لألسس ط قا العسكرية والموانع المنم ت في التار  أسلوب الطرفان يحدد
تقوم اللجنة الممااااااااتركة خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أسااااااااابيع قعل إنسااااااااحاب إسااااااااراسيل م  أية منطقة باإلعداد لقيام أطقم   -1

على حالة  تفاق تفتيش مماااااترك على جميع المنمااااا ت المناسااااا ة لإل اإلتااااااال واألطقم الفنية الماااااارية اإلساااااراسيلية بعمل 
المنما ت والمواد التي ساتسالم إلى الجانة المااري ولترتية عملية التسالم. وساتعل  إساراسيل في ذلك الوق  ع  خططما 

 فيما يتعلق بكي ية التار  في هذم المنم ت والمواد التي بداخلما.
يتفق عليه م  المرافق األسااااساااية والمنافع العامة والمنمااا ت بحالة ساااليمة بما في  تتعمد إساااراسيل أن تنقل لماااار كل ما -2

ذلك المطارات والطرق ومحطات الضاااااااا والموانئ. وتقدم إساااااااراسيل لماااااااار المعلومات الالزمة لاااااااايانة وتماااااااغيل هذم 
ا لمدة تااااااال إلى المنماااااا ت وتساااااامح لألطقم الفنية المااااااارية بمراق ة تمااااااغيل هذم المنماااااا ت والتعر  على طريقة عملم

 أسعوعي  قعل التسلم.
عندما تخلي إساراسيل نقا  الميام العساكرية بالقرب م  العريش والطور ت اإلار األطقم الفنية الماارية إدارة هذم المنما ت  -3

والمعدات المعاونة لما ط قا لعملية اسااتالم منظمة وسااابقة اإلعداد بواسااطة اللجنة الممااتركة. وتتعمد مااار بأن تسااتمر  
ي توفير الاميات العادية م  الميام المتوفرة حاليا عند مختلف نقا  الميام لحي  إنسااااحاب إسااااراسيل إلى ما وراء الحدود ف

 الدولية، إال إذا تم اإلتفاق على خال  ذلك في اللجنة الممتركة.
ام في المناطق التي تجلو عنما تتعمد إساااراسيل بإزالة أو تدمير جميع العواسق العساااكرية بما في ذلك الموانع وحقول األلغ -4

 وم  الميام المجاورة لما ت عا لألسلوب التالي:
 ت ال أوال الموانع العسكرية م  المنطقة القري ة م  السكان والطرق والمنم ت الرسيسية والمنافع العامة. -أ

سااااااراسيلي، تقوم إسااااااراسيل بتقديم  بالنساااااا ة للموانع وحقول األلغام التي ال يمك  إزالتما أو تدميرها قعل اإلنسااااااحاب اإل -ب 
يوما قعل دخول   15خراسط مفااااااالة إلى مااااااار واألمم المتحدة ع  طريق اللجنة الممااااااتركة وفي موعد ال يتجاوز 

 قوات األمم المتحدة إلى هذم المناطق.
 هذم لةإزا عمليات إلجراء المتحدة األمم  قوات دخول بعد المناطق  هذم إلى بالدخول  الماااااااااااريون  العسااااااااااكريون  هندسااااااااااون 

 التنفيذ. قعل بتقديمما مار تقوم لخطة ط قا الموانع
 السابعة  الما  

 اإلستطال ي  ال شاط
 يتم النما  الجوي اإلستطالعي خالل اإلنسحاب على الموجه التالي: -1

إتمام ات السابقة حتى تفاقفي طلعات اإلستطالا الجوي وفقا لإل  ستمراريطلة كال الطرفي  م  الواليات المتحدة اإل  - أ
 اإلنسحاب اإلسراسيلي النماسي.

تغطي الطلعاااات الجوياااة المنااااطق المحااادودة القوات للتاااأكاااد م  حجم القوات والتسااااااااااااااليح وللتاااأكاااد م  أن القوات  -ب
(، والمااادة الثااانيااة م  هااذا المرفق 1م  الملحق ) 2اإلسااااااااااااااراسيليااة قااد انسااااااااااااااحعاا  م  المناااطق المعينااة في المااادة 

وم  بقاء القوات خلف خطوطما بعد ذلك، ويمك  القيام بطلعات تفتيش خا اااااااااة بناء  (، 3( ورقم )2والخريطتي  )
 على طلة أي م  الطرفي  أو بناء على طلة م  األمم المتحدة.

( وفي هذا 1تقتااار التعليغات على العنا اار العسااكرية الرسيسااية لتنظيم كل طر  كما هي موضااحة في الملحق ) -ج
 المرفق.

ات الساااابقة وحتى  تفاقة سااايناء الميدانية التابعة للواليات المتحدة أن تساااتمر في عملياتما ط قا لإل يطلة الطرفان م  بعث -2
 إتمام إنسحاب إسراسيل م  المنطقة الواقعة إلرق ممرات الجدي ومتال.. وبعد ذلك تنتمي مممة ال عثة.

 الثام ة  الما  
 المصرية  السيا   ممارسة
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 هذم م  إسااااراسيل إنسااااحاب بمجرد ساااايناء في إخالؤها يتم التي  األج اء على  الااملة لساااايادتما ممارسااااتما مااااار تسااااتأنف
 المعاهدة هذم م  (1) المادة في عليه مناوص هو كما األج اء.

 برلتوكول بشأن  القات الطرف ن 
 اوللى الما  

 لالق صلية الدبلوماسية العالقات
 المرحلي. اإلنسحاب عقة السفراء وت ادل ناليةوق دبلوماسية عالقات إقامة على الطرفان يتفق 

 الثانية  الما  

 لالتجارية اإلقتصا  ة العالقات
يتفق الطرفاان على إزالاة جميع الحواج  ذات الطاابع التميي ي القااسماة في وجاه العالقاات اإلقتاااااااااااااااادياة العاادياة، وإنمااء  -1

 حليالمقاطعة اإلقتاادية ألي منمما وذلك عقة إتمام اإلنسحاب المر 
 يااااادخااااال الطرفاااااان في مفااااااوضااااااااااااااااااات في أقرب وقااااا  ممك  وفي موعاااااد ال يتجااااااوز سااااااااااااااتاااااة إلاااااااااااااامور بعاااااد إتماااااام  -2

 اإلنسااااااااااااااحاااب المرحلي وذلااك بغيااة عقااد إتفاااق تجااارة يسااااااااااااااتمااد  إنماااء العالقااات اإلقتااااااااااااااااااديااة ذات النفع المت ااادل 
 بينمما.

 الثالثة الما  

 الثقافية العالقات
 .يتفق الطرفان على إقامة عالقات ثقافية عادية بعد إتمام اإلنسحاب المرحلي -1
 ة الميااااادي  أمر مر وب فيااااه وعلى أن ياااادخال في مفاااااوضاااااااااااااااااات يتفق الطرفااااان على أن الت ااااادل الثقااااافي في كااااافاااا  -2

 في أقرب وقااا  ممك  وفي موعاااد ال يتجااااوز سااااااااااااااتاااة أإلاااااااااااااامر بعاااد إتماااام اإلنسااااااااااااااحااااب المرحلي بغياااة عقاااد إتفااااق 
 ثقافي.

 الرابعة الما  

 الت قل حرية

 ال إلى عقااااة إتمااااام اإلنسااااااااااااااحاااااب المرحلي، يساااااااااااااامح كاااال طر  لمواطني وساااااااااااااايااااارات الطر  اآلخر بحريااااة االنتقاااا  -1
إقليمه والتنقل داخله وذلك ط قا للقواعد العامة التي تطعق على مواطني وساااايارات الدول األخري. ويمتنع كل طر  ع  

 فرض قيود ذات طابع تميي ي على حرية تنقل األإلخاص والسيارات م  إقليمه إلى إقليم الطر  اآلخر
الدينية والتاريخية وذلك على أسااااااااااااس ت ادلي و ير ذي طابع  كما يسااااااااااامح بالدخول دون إعاقة إلى األماك  ذات القيمة  -2

 تميي ي 

 الخامسة الما  

 الجوار حسن ل القات الت مية سب ل في التعالن 
 يقر الطرفان أن هناك مالحة مت ادلة في قيام عالقات حس  الجوار ويتفقان على النظر في سعل تنمية تلك العالقات -1
م واإلساااتقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منمما على النظر في المقترحات التي قد يتعاون الطرفان في إنماء الساااال  -2
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 يري الطر  اآلخر التقدم بما تحقيقا لمذا الغرض
 يعمل الطرفان على تمجيع التفاهم المت ادل والتسامح ويمتنع كل طر  ع  الدعاية المعادية تجام الطر  اآلخر. -3

 السا سة  الما  

 لالموا الت ال قل
يقر الطرفاان باأن الحقوق والم اياا واإللت اماات المناااااااااااااااوص عليماا في إتفااقياات الطيران التي يكوناان م  أطرافماا تنطعق   -1

) إتفاقية إلاااااااايكا و ( واإلتفاق   1944على كل منمما، وبااااااااافة خا ااااااااة الواردة في اإلتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 
 .1944ي لعام الدولي بمأن خدمات النقل الجو 

م    89عقة إتمام اإلنساااحاب المرحلي ال ينطعق أي إعالن لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفي  وفقا للمادة  -2
 إتفاقية إليكا و في مواجمة الطر  اآلخر على أساس تميي ي 

ا التي ساااو  تخليما إساااراسيل توافق ماااار على أن المطارات الواقعة بالقرب م  العريش ورفح ورأس النقة وإلااارم الماااي -3
 .يكون استخدامما لأل راض المدنية فحسة بما في ذلك إمكان استخدامما تجاريا بواسطة كافة الدول

يدخل الطرفان في مفاوضااااااات في أقرب وق  ممك  وفي موعد ال يتجاوز سااااااتة إلاااااامور بعد إتمام اإلنسااااااحاب المرحلي  -4
 .وذلك لغرض إبرام إتفاق طيران مدني

الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطو  السااااااكك الحديدية بي  بلديمما و اااااايانتما، كما ينظران في إقامة طرق وسااااااكك يقوم  -5
حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة و يانة طريق بري بي  مار وإسراسيل واألردن بالقرب م  ايالت  

  مار واألردن وذلك على نحو ال يمس بالسيارة على مع كفالة حرية وسالمة مرور األإلخاص والسيارات وال ضاسع بي
 .الج ء م  الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منمما

عقة إتمام اإلنسااحاب المرحلي تقام بي  الطرفي  وساااسل إتااااالت بريدية وتليفونية وتلاس و ااور بالراديو وموا ااالت  -6
لاابالت والراديو واألقمار الااااااااااااناعية وذلك وفقا سااااااااااالاية وال سااااااااااالاية وخدمات نقل اإلرساااااااااااال التليف يوني ع  طريق ا

 لإلتفاقيات واللواسح الدولية المنط قة
عقة إتمام اإلنسااحاب المرحلي، يساامح كل طر  بالدخول المساامو  به عادة إلى موانيه لسااف  وبضاااسع الطر  اآلخر،  -7

المط قة باااااااافة عامة على ساااااااف  وذلك للساااااااف  وال ضااااااااسع المتجمة إلى الطر  اآلخر أو القادمة منه بنفس المااااااارو  
 .م  معاهدة السالم عقة ت ادل وثاسق التاديق على هذم المعاهدة 5وبضاسع الدول األخري. وسو  ينفذ حكم المادة 

 السابعة  الما  

 اإلنسان بحقوق  التمتع
 والحريات الحقوق  هذم يدعمان  وساو  للجميع، األسااساية والحريات  اإلنساان حقوق  ومراعاة باحترام إلت اممما الطرفان يغكد

 المتحدة. األمم لميثاق  وفقا

 الثام ة  الما  
 اإلقليمية الميام

 مياهه في العريء  المرور في  اآلخر الطر  ساااااااااااااف  بحق  طر   كل يقر الساااااااااااااالم، معاهدة م  5 المادة أحكام مراعاة مع
 الدولي. القانون  لقواعد ط قا اإلقليمية

 1979 مارس/  ذار 26
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 املناطق   وخطوط  الدولية ابحلدود  اخلاصة   (1) اخلريطة 
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 راس حممد - ( ابخلطوط واملناطق السارية عند إنسحاب إسرائيل إىل خط العريش2اخلريطة )
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 راس حممد - ( ابملراحل الفرعية لإلنسحاب إىل خط العريش3اخلريطة )
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