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بة          كل مناس اهرة ان تش ي الق د ف وم غ را ي ئم اخي ي تلت ة الت ة العربي ى القم أن عل ائع ب اع ش ة اقتن ثم
ذا التضامن         )والسورية ايضا   (الستجماع القوى العربية دفاعا عن الحقوق الفلسطينية         ، ومن خالل ه

ى               رة ليست    . اسرائيل المستعاد، اذا استعيد، ان تمرر رسالة الى الواليات المتحدة ومن طريقها ال الفك
ولكن امام القمة مهمة اخرى    . خاطئة ولعل القمة ستبلي بالء حسنا ان هي فعلت هذا الذي ُينتظر منها            

ة   ل المهم د ان تكم ة"ال ب ب     " الدفاعي ى جان رب، ال اء الع وك والرؤس ه المل ي ان يوج رة، ه المنتظ
.االسرائيليين... يحا وواضحا الىالرسالة غير المباشرة الى الواليات المتحدة، نداء مباشرا وصر

ى   "اذا آنتم تريدون السالم   " ان مثل هذا النداء الذي قد يكون عنوانه           عرض ال يمكن   "، سيحتوي عل
ا تتضمن                 "تجاهله ، آما يقال في لغة االعمال، اي صفقة تاريخية تتضمن الشروط العربية للسالم مثلم

ى   . تفصيال لما سيقابل تلبية هذه الشروط من حوافز       اما الشروط، فال بد ان تفلت من منطق الحد االدن
.، اذا آان االسرائيليون يريدون للصراع نهاية"نهاية الصراع"لتالمس منطق 

ة               ة المعروف ى خط       ( وهذا يعني اوال ان يذّآر النداء بأن المطالب العربي ودة ال ران    ٤الع  ١٩٦٧ حزي
ي    تقلة الت طينية المس ة الفلس وريا، الدول طين وس ي فلس ودة    ف ق الع ا، ح دس عاصمة له ن الق ذ م  تتخ

ام    ة ع ي االراضي المحتل توطنات ف ك المس طينيين، تفكي ين الفلس ن  ) ١٩٦٧لالجئ ا ع ي ذاته ر ف تعب
ا           ي ايضا صوغ              . تنازل تاريخي، وان آل ما هو دونها يبقى حال موقت ة الصراع يعن لكن منطق نهاي
.في صفقة السالم" كالشري"شروط سياسية اضافية تشترك في آونها تحدد طبيعة 

وا                  أن يعّرف  فاذا ما قرر الزعماء العرب مخاطبة االسرائيليين، مباشرة، فسيكون عليهم ان يطالبوهم ب
تهم     ة               . "عن انفسهم وعن دول ين شخص ام دول د ستة مالي ة تع ل؟ دول دوننا ان نتعام ة تري مع اي دول

انتها          مليونا؟ دولة تقبل العيش م     ١٥قابلة ألن تتضخم فجأة الى حدود        ددهم بترس ة ته ع جيرانها ام دول
ا؟              ة   ". النووية؟ دولة تعيش فيها اقلية وطنية عربية ام دولة تقهر العرب فيه : اذًا، شروط اضافية ثالث

ة   (الذي يسمح ألي يهودي     " قانون العودة "وقف العمل ب   أن يصبح اسرائيليًا      ) وحتى لمدعي اليهودي ب
دمار الشام          ة        متى شاء، برمجة ازالة اسلحة ال ة العربي وق االقلي ال شك في ان صوغ        . ل وضمان حق

ب    ى المطال افة ال روط، باالض ذه الش ل ه يكية"مث يعد "الكالس ر"، س رًا للحج ي "تكبي ًا ف ، وخصوص
.مرحلة االستنفار الشوفيني التي تشهدها اسرائيل

ل المجت    يكولوجيًا يجع دًا س داء ُبع أن تعطي الن ة ب ة آفيل ابًال   اال ان صيغة المخاطب رائيلي ق ع االس م
ًا  . لسماعه  ى االنصات سيكون طبع ع االسرائيليين ال ي دف ذي ال "لكن السبب االساسي ف العرض ال

ار استراتيجي   "ال فائدة هنا من شعار   . ، اي تفصيل الحوافز   "يمكن تجاهله  د    " السالم خي وحده، فال ب
ا           سيكو. من الدخول في التفاصيل، وان عز ذلك على دعاة رفض التطبيع           اك متسع للوقت في م ن هن

.بعد لقطع العالقات والتهديد والمقاطعة والعزل وقد نصل اليها بسرعة
م رفضوا الصفقة               ه ان ه ا سيحرمون انفسهم من ذآير االسرائيليين بم  ولكن بداية، قد يكون اجدى ت

يكم   في مقابل تلبية هذه الشروط العربية، ان الزعماء العرب الذين ي         . "التاريخية المعروضة  وجهون ال
ر                          ة عب دماج في المنطق ى االن تكم ومساعدتها عل ة مع دول ات طبيعي ة عالق هذا النداء مستعدون القام

 وفي استطاعة الزعماء العرب ان يستعينوا في هذا الشق من". التبادل والتعاون في شتى المجاالت
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د     "ندائهم بجردة المطالب االسرائيلية التي اتى بها آتاب شمعون بيريس حول              " الشرق االوسط الجدي
تم          ى ان ي ريش "قبل اعوام، عل ياً     " تق ذه المطالب سياس ودة         . "ه د حق الع ًا؟ نري دون مياه تبغون  . تري

نفطًا؟
وا     : "وهكذا دواليك وصوًال الى السؤال األساس     ..."  فككوا سالحكم النووي    تتطلعون الى السالم؟ اوقف

النفي           بالطبع، هناك احتمال ألن ال يكون لهذا ا       !". الحرب ون ب ان االسرائيليون يجيب لعرض وقع اذا آ
ر          ". اذا آنتم تريدون السالم   : "على عنوان النداء   ع اآب داء وق ة الن ذه الحال سيكون لخاتم : ولكن في ه

اة       " روط حي يكم ش تعدة ألن تعط عها مس تكم وتوس ة دول ن اقام رًا م ت آثي ي عان ة الت ذه المنطق ان ه
.طبيعية

ادرة       ولكن اذا آنتم ترفضون ان يك   ا ق ة التي اثبتت انه ون لكم وضع طبيعي، فان شعوب هذه المنطق
ة عشرات السنين         . على مواجهة ظروف غير طبيعية، انتم اوجدتموها، مستعدة ألن تبقى في المواجه

 ".فهل انتم قادرون؟
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