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دها                         سليم مقالي ى حد ال يمكن ت ر ال ول ان الحرب أمر خطي آان الزعيم الفرنسي جورج آليمنصو يق
ى                     . الى العسكر  الم، حت ة من الع ذه المنطق ل في ه ويبدو ان السالم يصطدم بمعضلة مماثلة، على االق

شامل للصراع العربي            ادل وال سياسي الع ول ان البحث عن الحل ال سرائيلي أمر    اال-بات يجوز الق
للتوضيح، ال  . معّقد الى حد ال يجوز الرآون الى السياسيين، وخصوصًا اذا آانوا متعسكرين، التمامه            

ل يفرضه                           سالم، ب ة بالبحث عن ال ر معني ذه غي ة االسرائيلية، فه ينبع هذا االستنتاج من إداء الحكوم
شال قمة بيروت مثلما أجهضت قمة فاس       التلعثم الذي يعّكر المقاربة العربية للتسوية السلمية ويهّدد بإف        

.١٩٨١االولى عام 
سبب       لمية ب ادرة س ام بمب ن القي ه ع اعالن عزوف داهللا ب ر عب ا االمي ي خطاه ة الت وة الذآي د الخط  فبع
شروط،                    روت اذا تحسنت ال التصعيد االسرائيلي وااليحاء في الوقت نفسه بانه قد يعود ويطلقها في بي

ود م المعه ة العق تفاقت سياس سعودي اس اره التحرك ال ذي اث دفاع الديبلوماسي ال م االن . ة وراحت تلج
ّد                         ة التي ُتع دول العربي واع في مواقف ال وآان الدليل على هذا التلعثم ظهور تباينات من مختلف االن

.نافذة
 وبين من خشي ان ينتقص مشروع المبادرة من وزنه االميرآي، ومن خاف ان يعّجل هذا المشروع                  

 ال يزال نظامه يفضل تأجيلها، تكاد تضيع البوصلة فيما الشعب الفلسطيني يستبسل في               في استحقاقات 
ا  ا  . التأشير اليه ذه اللحظة اي آونه ي ه ة ف ة العربي ه القم ذي ترتدي ى ال وأ هو ضياع المعن لكن االس

ن    دفع ثم ضه اال ب ستطيع رف ن ت رائيل بعرض سالم ل ى اس ام العرب ال ّدم الحك سب ليتق ار االن االط
روت، في     . لوماسي ال طاقة لها عليه    ديب ى بي سوري ال وقد ظهر ضياع المعنى خالل زيارة الرئيس ال

ة      شكل المظل االصرار العلني على تضمين مشروع المبادرة تفاصيل التسوية آلها بينما المطلوب ان ت
.التي يتحرك تحتها الطرفان المعنيان مباشرة، اي السلطة الفلسطينية وسوريا

شاً                    ويأتي االمت   صورة تشوي د ال رار مجلس االمن ليزي ى ق وفي آال    . ناع السوري عن التصويت عل
الين،  ف"الح ر    " تهتي ي غي د ف ة تعق ة المقبل ة العربي و ان القم ذآر ل ستحق ال ن ي م يك مي ل اني رس لبن
ن، رغم ان                  . بيروت من حيث المضمون، قد تكون سوريا على حق في تحفظها عن قرار مجلس االم

ى ال     ًا الحد                            الموافقة عل غ يوم م يل ى ل ًا، فالحد االدن ي في حال من االحوال تراجع د ال تعن نص الجدي
غير ان ثمة ما هو اهم اآلن من المضمون، خصوصًا اذا آان المضمون مقبوًال، واالهم هو                . االقصى
ذا                    . التوقيت الة يوصلها ه ة، اي رس فبعد اسبوعين على اعالن االمير عبداهللا وقبل اسبوعين من القم

متناع الى العالم غير ان العرب ال يتهيأون لالتفاق على عرض سالم جدي؟ اما لماذا المطلوب من                 اال
ة، باالضافة                         ا ملتزم ة، وآله دول العربي ه ال سأل عن القمة تقديم عرض سالم، فهذا ما ال يفترض ان ُت

.، االطار الذي اوجده مؤتمر مدريد)١٩٨٢(الى مشروع فاس 
ى من حق احزاب ًا، يبق ل  طبع ة مث ة او ديني ذا " حزب اهللا" عقائدي د عرضًا من ه ره أال تؤي او غي

لمية سوية س ى بت ى اال ترض وع، وحت ا . الن ين التزاماته أرجح ب ا الت ق له د يح م يع دول ل ن ال لك
  هذا من دون ان نحكي عن اآتواء الشعب الفلسطيني في. الديبلوماسية ورغباتها الدفينة في الجمود
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ي أفقه ة الت ذه المعرآ ام  ه ل ع زء المحت ى الج ستقلة عل سطينية الم ة الفل سطين، ١٩٦٧ا الدول ن فل  م
.آما آان يقال ذات يوم" الكيان الصهيوني"وليس تفكيك 

                                                    ? ? ? 
دعم  االول يك.  وعليه، ان المطلوب من القمة قراران متالزمان، ال يتناقضان اال في الظاهر            من في ال

دعم          (المطلق للشعب الفلسطيني في حرب استقالله وفي خياراته النضالية           ذا ال ي ان يرافق ه مع التمن
ضاحية       "العسكرية"او  " الوطنية"الرسمي وقف الدروس االعالمية      ، سواء جاءت من دمشق او من ال

ل ب      ). الجنوبية لبيروت  ى ا    "اما الثاني، فيجب ان يتمّث داء ال شعب االسرائيلي   ن ذه         "ل ه ه ا تعني ، بكل م
ة            . الصيغة رة في مخاطب اريخي والخب َنَفس الت ر يجمع ال د آبي د من جه آيف سيصاغ هذا النداء؟ ال ب

وال بأس ان استعاد النداء القراءة العربية للتاريخ، تذآيرًا لالسرائيليين بان دولتهم            . اآلخر بما هو آخر   
.قامت على االغتصاب

ه                     على العكس، ان    ل العرب بدفع ذي يقب ثمن ال د ال داء بتحدي سمح للن ه سي ذآير ضروري آون  هذا الت
ا                           دون ان يعطوا حظه م يري د، والنه م الوحي ة، أفقه النهم يرفضون ان تكون الحرب، وان تكن عادل

اة ل       . للحي دها ب زال يفتق ي ال ي شرعية الت رائيلي ال ان االس نح الكي ع، م ن التطبي د م و، ابع ثمن ه وال
ستطيع ان تجني                   . عمقه افتقاره لها  يتحسس في    ن ت داء ان اسرائيل ل ولمزيد من التفصيل، سيقول الن

دة وادي                           د وال من معاه اق آمب ديفي ا من اتف شرعيتها من دولة عربية واحدة، بدليل انها لم تحظ به
ذه                             ة، شرط ان تصاغ ه وب من القم اعي المطل ه للعرض العربي الجم ا يعطي اهميت عربة، وهذا م

.بكل وضوح، ولكن ليس من دون شروطالنقطة 
زال                             ا ال ي ا بم ر االوضح العترافه ه سيكون التعبي ول اسرائيل ب ودة، حيث ان قب  وهنا يأتي حق الع

ودة خشية               . يفقدها الشرعية، اي خطيئتها االصلية     رار بحق الع ان االسرائيليون يرفضون االق واذا آ
ل  رافهم بخل ي"اعت ه ضمن عرض ا"اخالق ول ب ان القب زاز ، ف ن يعرضهم لالهت سالم ل ن (ل سوى م

د                    ) زاوية علم النفس االجتماعي    ى تحدي انهم ، باالضافة ال شرعنة آي ي ل تعداد عرب ُيقاَبل باس ا دام س م
ى ال يكون         . عملي لكيفية ترجمة هذا الحق     ه، حت اي ان االصرار على مبدأ حق العودة يجب ان يرافق

ه ضروري،             ار اسرائيل ان تبقى             حجة للرفض، تأآيد ال شك انه صعب لكن ة لخي دول العربي تفهم ال ل
سطينيي                د اعطائهم     ٤٨دولة ذات غالبية يهودية، على ان تكون ايضًا دولة لجميع مواطنيها، اي فل  بع

.وضعية االقلية القومية
ه               ى اذا غابت عن ه معن  وفي ختام النداء، سيأتي الكالم عن التطبيع، وال غنى عنه، فالنداء لن يكون ل

ذه الكل ة     ه و اقام ي ه رف العرب ي الع ع ف القول ان التطبي ا ب د معناه تم تحدي ى ان ي سمية، عل ة الطل م
ع                ضًا بصراحة، ان التطبي اء، اي وك والرؤس عالقات سلمية عادية مع دولة عادية، وعلى ان يزيد المل
ة برضى                    ليس مجرد قرار من الدول، بل ان آل القرارات التي قد تتخذ في هذا االتجاه ستبقى مرهون

ر المضمون         ا                . مجتماعاتهم، وهو االمر غي دار م ع اال بمق ن تطّب داء، ل ة، سيختم الن شعوب العربي فال
  .تتصرف اسرائيل، دولة ومجتمعًا، بشكل طبيعي، من دون عدوانية وال عنصرية
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