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ون، مراسيل             . فجأة دبت الحياة في الجسم العربي      ون، وزراء يروحون ويجيئ رون ويغّط رؤساء يطي
ة عشية                ... في آل مكان   اوة ديبلوماسية مماثل ى نجد حم ل حت ى االق دين عل ذاآرة عق ودة بال يجب الع

ة ة عربي اد قم اك بال  . انعق ذا االنهم ضي ه ن يخشى ان يف ر، وان يك أل خي ه ف ي ذات ذا ف سؤولين وه م
.، على اهمية القمة"الجوي"العرب الى تجاهل ظاهرة اخرى لعلها اآثر داللة حتى من نشاطهم 

م                              ة صحافيين غربيين ل شد عجق دأت تحت روت حيث ب ادق بي سها في فن  انها الظاهرة التي يمكن تلّم
روت مناسبة           . ترها هذه المدينة منذ االجتياح االسرائيلي      ة بي ى، ستكون قم ذا المعن ادة العمل   وبه الع

اد                . العربي المشترك الى واجهة االهتمامات الدولية      ام الماضي بالك ان الع ة عم ة، قم اب المقارن من ب
ا جاءت في خضم انتفاضة االقصى                   ب، رغم انه ة     . حضرها عشرة صحافيين اجان ذه الهجم وراء ه

ة، سبب واضح ال                    ة بالقم ام العواصم العالمي ه احد       االعالمية التي تنّم طبعًا عن اهتم يجوز ان يخطئ
داهللا                 : من المسؤولين  ر عب ادرة االمي سطين مع مشروع مب دام حرب استقالل فل ين احت زامن ب . انه الت

ة، لكن     ١١طبعًا، ان انعقاد قمة عربية بعد احداث        ايلول آفيل في ذاته باثارة فضول الصحافة الغربي
م ترت                       و ل ى عدد محدود من الصحافيين ل ان سيقتصر عل سم في االفق مالمح حدث         هذا الفضول آ

.تاريخي، بدليل تزايد طلبات االعتماد العربية واالجنبية بعد التحرك السعودي
د يصبح مصدر                             ل ق أة سارة فحسب، ب ى مفاج ًا ال ينطوي عل  بيد ان تحويل القمة العربية حدثًا دولي

ا النجاح               راد له د      . سوء تفاهم يهدد نجاح مؤتمر بيروت، هذا اذا آان ي روت؟      من ال يري ة بي نجاح قم
دما نحاول   . ال احد غير ارييل شارون: االجابة سهلة، إن صيغ السؤال بهذه البساطة    الصعوبة تبدأ عن

اح ى النج د معن ررت  . تحدي ة اذا آ تنجح القم بعض، س د ال د " الءات"عن ة، وعن و بلباق وم، ول الخرط
ة صمود، واصبع    : بعض ثاٍن ان تضامن الحد االدنى هو معيار النجاح   ى وزن    رّش ّوال عل صٍد، وم ت

ى االرجح                . ، هكذا ال يعتب احد      "السالم خيار استراتيجي  " اير، هو عل ار مغ وفي المقلب اآلخر معي
ة "الذي سيحدد آيفية تغطية الصحافة الغربية، يكمن في مدى           د        " جدي سالم، ولمزي زام العربي بال االلت

.من التحديد، بالسالم آما تراه الواليات المتحدة
سائد،                       بين هذه ا    ار موضوعي يفرضه الظرف ال د معي د مجال لتحدي ة بالتأآي رؤى المتعارضة، ثم ل

شعب                   . ظرف حرب استقالل فلسطين    ّدم ال ساهمة في تق ة اذا استطاعت الم ى، ستنجح القم ذا المعن به
ى في            . الفلسطيني على طريق استقالله    وسيتحقق النجاح باآتمال شرطين يفضل ان يبقيا منفصلين حت

ان اميصوغ البي ى    .  الخت ادي المعطى ال ي الم دعم العرب وير ال ن تط الن ع و االع شرط االول ه ال
ي                . السلطة الفلسطينية  ي مشروع عرب اما اآلخر، فهو توفير الدعم السياسي للفلسطينيين من خالل تبن

دم             . للسالم اآثر تفصيًال من خطة فاس      ه التق داهللا نيت  ان هذا المشروع الذي رمى اليه اعالن االمير عب
ة            ه في سياسة االهان ه بامعان ى تعطيل سعى شارون ال ا ي ادرة، هو م سياسة     . بمب ذه ال ه به وال ريب ان

صائح       ًا لن شرقين "يراهن، وفق ه                     " المست ى حد ان د العرب ال ة مرهف عن ى ان حس الكرام ه، عل حول
.سيشل حتمًا عمل االدمغة عندما يلتئم قادتهم
ان من االفضل     . جب على قمة بيروت ان تفّشله   الرهان على شلل االدمغة هو تحديدًا ما يتو         ًا، آ طبع

  وآان من االسهل اال تستسلم االدارة. أّال يوجد شخص مثل شارون على رأس الحكومة االسرائيلية
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ردع                       ى ال درة عل ى من الق ع العرب بالحد االدن ع ان يتمت ان من االنف . االميرآية الى منطق القوة، وآ
ا ا             ا آن ك، لم وم في مصلحة                    ولكن، لو حصل آل ذل ة سالم هي الي اء عملي روت الحي ة بي ا قم نتظرن

وب من                 . العرب اما وقد اجتمعت آل العقبات، وشارون يزيدها آل يوم عقبة اضافية، فقد صار المطل
دناه في المسؤولين                        ذي اعت ذي ال يحتمل الكسل الفكري ال وة، االمر ال القمة ان تصنع من الضعف ق

.العرب
دة              رة جدي  معجزة، تحويل الضعف قوة؟ ربما، لكنها معجزة قابلة للتحقيق، بل معجزة نراها تتحقق م

م يحضر                      ة ام ل ات، وسواء حضر القم يس  . عندما ننعم النظر في االداء المذهل للرئيس ياسر عرف أل
كون صادقة  في هذه البهلوانية العبقرية ما يجب ان يحّفز العرب الى شيء من البراغماتية، شرط ان ت               

ال   الم، ف ر الع م تحت مجه ادة العرب انه ة ان يعي الق سطيني؟ واول البراغماتي رئيس الفل د ال ا عن آم
سالم، وخطة واضحة              ة خطة لل سياسة الدولي يكتفون بالغناء على ليالهم فيما تنتظر منهم آل دوائر ال

.ال تكتفي بالشعارات المبدئية
يس     . يد الواليات المتحدة امالءه عليهم     ليس المطلوب طبعًا ان يقبل العرب ما تر         ولكن، في المقابل، ل

ودة     : الحل بالتهرب من المسائل الشائكة، واخطرها اثنتان       ع وحق الع و   : ال يخطئن احد    . التطبي ان خل
ة  ن آلم امي م ان الخت ع"البي ة" تطبي شًال للقم ة ف صحافة الدولي ي عرف ال يعد ف تخدمت . س ا اذا اس ام
م شرح     سحرية وت ة ال دول    "ها بالكلم ين ال لمية ب ة س ات عادي ة    "عالق ان القم دول فحسب، ف ين ال ، وب

ودة، يبقى امر          . ستكون حددت سعر السالم، من دون دفعه سلفًا آما تريد اسرائيل           مقارنة مع حق الع
هالً  ع س ي،          . التطبي م الح ول اللح ودة يط ق الع ان ح ة، ف سألة مبدئي ة م ي النهاي ع ف ان التطبي اذا آ ف

ا    وخصوصًا عندما تك   ون رئاسة القمة معقودة لبلد مثل لبنان مسكون بهواجس فلسطينية ال تفصح دائم
.عن نفسها

ة،                         ادرة العربي رفض المب ررًا العطاء اسرائيل حجة سهلة ل  اال ان حراجة قضية الالجئين ليست مب
ة مباشرة، طرق        ١٩٤آما سيحصل ان تم التشديد على القرار        ة الالحق  من دون ان ُتلحظ، في الجمل

ا               ا في مفاوضات طاب دأ البحث فيه ين تكون            . مرنة لتطبيقه آالتي ب ودة الالجئ ق لع ولعل اطول طري
ى              ١٩٤بتضمين المبادرة اشارة الى القرار       سبة ال ودة، بالن  نقطة على السطر، فقد بات واضحًا ان الع

. المهجورةالعدد االآبر من الالجئين، ستعني العودة الى ديار الوطن، وليس ويا لالسف الى الدار
ين               ي        .  وديار الوطن هي الدولة الفلسطينية المستقلة، بما هي ايضًا دولة آل الالجئ ا يمل دًا م ذا تحدي ه

ة    دخًال لمفاوضات عربي ون م ال تك ة، ف ادرة العربي كل المب ة  -ش ل مظل سطين، ب ول فل رائيلية ح  اس
سطينية  ات الفل ة للمفاوض رائيلية-عربي ت ال.  االس م يثب ة، أل ي النهاي ون، ف م يملك سطينيون انه فل

ل              رة االطول في تحوي ا العرب، والخب باالضافة الى شجاعة ال تنضب، الوعي االآثر نضجًا في دني
  الحجارة ذهبًا؟
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