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اريخي والمنتخب في وجه                   : المفارقة صارخة  ده الت في فلسطين شعب يتحدى منع التجول لنصرة قائ
ع             يم المن نن في تعم ا تتف تًال لكنه حصار المحتل، وفي لبنان وسوريا سلطات ال تواجه حصارًا وال مح

رئيس ال            : المفارقة موجعة . حتى يطول العقول   ى مصاف ال ادة العرب ال سطيني، فال    متى يرتقي الق فل
أتي الضوء اال من قعر          : يعودون يخافون من شعوبهم؟ المفارقة محبطة      ي، ال ي ل العرب وسط هذا اللي

.االحتالل
م تحرك     ة ل شعوب العربي ات وال ر عرف رئيس ياس ر ال د لمق ى الحصار الجدي بوع عل د مضى اس  لق

ع وحماية زعيمه، لكن حظر      لقد مضت ستة ايام على خروج الشعب الفلسطيني ليًال لكسر المن          . ساآنًا
ي،     . في الشوارع العربية  ) وطوعًا؟(التجول ال يزال ساري المفعول ليًال نهارًا         قد تكون للشارع العرب

ات       الب والملكي ات االنق ن ديكتاتوري ه م ذي نال دمار ال د ال ذاره بع ة، اع سمية الرائج سب الت بح
اهرة    ). تحيل اصالً وقد صار التمييز بينها شبه مس     (الديكتاتورية على حد سواء      ه الق قد تكون له ظروف

سطين،                      لما بلغه من يأس امام هواجس سلطوية لم تعد تترك مجاًال حقيقيًا للتعبير عن التضامن مع فل
أنه ابطال            ". قضية العرب المرآزية  "وآان اسمها ذات يوم      طبعًا، ان في بطولة الفلسطينيين ما من ش

.جميع االعذار
شعوب مع         ان ال ين التواطؤ                ومع ذلك، ف ائرة ب م الح ة الحك ا بتخاذل انظم ا قورنت احواله ذورة اذا م

ه                 . الصامت وفجور الحمية القطرية    ّد ب ذي يعت دًا آال سها مج ّدعي لنف فالشعوب العزالء على االقل ال ت
سيد االميرآي              ام ال ًا عارين ام ون ملوآ ى  . حكام لم يعودوا يستقوون اال على مجتمعاتهم، فيما يمثل عل

ا يتوجب                  عكس الش  عوب، ال ظروف تخفيفية النظمة الحكم، بل ظروف تشديدية، فهي تفعل نقيض م
ة  ادرة المتبقي ذا لتفويت الفرص الن ستعد هك ا، وت ا  . عليه ق، لكنه سداد االف م ان ة فرصًا، رغ اذ ان ثم

.هنةوهذا يعني ان المهمات متباينة بتباين المواقف الرا. تقتضي تغيير العادات السائدة على اختالفها
ن           ف م ى الموق شّدد عل ن الت ة م ة جدي فاء نفح و اض ًا ه ًا وخليجي صريًا واردني وب م  اي ان المطل
داخلي والخارجي                 سياسي، ال اح ال اسرائيل، بينما يفترض سوريًا ولبنانيًا محاذرة التشدد واحالل االنفت

االصرار االميرآي  في آال الحالين، تأتي الفرص من       . على حد سواء، مكان نزعة االنغالق المتفاقمة      
ذا االصرار                     . على التحضير لضرب العراق    ة طويًال ه ة العربي ًا ان تواجه االنظم م يكن واقعي اذا ل ف

.االميرآي، اال انها تستطيع ان تجد فيه دافعًا للتحرك تجاه فلسطين
رائيل   ع اس ات م ع العالق و بقط رك ه ال االول للتح ي  .  والمج ستحيل ف به م راء ش ذا االج ل ه ان مث

ة ال           ال عادة، ولعل الحكم المصري على حق عندما يعتبر ان العالقات الديبلوماسية هي جزء من رزم
 -اال ان المستحيل قد اصبح      . تتجزأ وتشمل في ما تشمل معاهدة السالم والمساعدات المالية االميرآية         

صفحة   ي ال ة ف ي    - ١٦التتم وش ورئ ورج ب رئيس ج ا ال ي يواجهه صعوبات الت ل ال ي ظ ًا ف س  ممكن
.الحكومة البريطانية طوني بلير في آل من بلديهما ومع حلفائهما

ر محسوبة             امرة غي شكل مغ ن ي وع ل  بهذا المعنى، فان اقدام مصر على خطوة دراماتيكية من هذا الن
ة       ساعدات االميرآي ع الم ى بقط رائيلي او حت سكري اس رد ع سبب ب ن يت ب، ول ل . العواق اذ ان آريي

.من يلجمه، ليس لسبب اال الحرص على عدم تخريب حرب بوششارون سيجد في هذا الظرف 

  
 هذا الليلوسط



  
  
  
٢٧/٩/٢٠٠٢ 

ي لمصر  الي اميرآ اب م يحول دون عق سه س سبب نف ذي  .  وال ى االردن ال ق عل سه ينطب الظرف نف
سورية            ة مع   -يلعب دورًا اساسيًا في التحضير لما بعد صدام، اال انه ال ينسحب على الجبهة ال  اللبناني

دا                 . اسرائيل ار ان ال سالم وال معاه ًا، باعتب ه      هنا، ال يمكن ان يكون التصعيد سياسيًا بحت د ل ت، وال ب
دانياً         ذه                    . حتى ُيالَحظ ان يتخذ شكال مي ى ه ن يجد من يكبحه عل شاروني ل امرة ال ر ان روح المغ غي

وى                  زان الق الجبهة، وال سيما ان االشكال المحتملة للمغامرة وسرعتها المرتقبة في ظل التفاوت في مي
.طلوبًاوالحق ان العكس قد يكون م. لن تترك ما يكفي من الوقت لتدخل اميرآي

ستطيع                     ا ت ان م  فاذا آان ال بد من تشدد مصري واردني وخليجي تجاه اسرائيل والواليات المتحدة، ف
سلطة                ا من ال ديل موقفه سطينيين هو تع ى الفل ان تقدمه سوريا من اجل احباط الحرب االسرائيلية عل

رفض ذآر اسمه           (الفلسطينية ومن رئيسها     ي    )الذي ال تزال صحافة دمشق ت ا يعن ك من وقف       ، بم  ذل
ى  وح ال دعم الممن اد االسالمي"و" حماس"لل ة ". الجه رائيلية العدائي شاريع االس اط الم ذلك، ان احب آ

ًا بمشروع       . حيال سوريا نفسها، يتطلب التوقف عن االمعان في االنغالق         ة حق اذا آانت سوريا معني ف
ان، فالحل    القانون الموّجه ضدها في الكونغرس االميرآي، وهي في المناسبة ال تبد          و آذلك اال في لبن

.ليس باطباق ابواب السجن
ة                          ا وصلها من شهادات عالني د م  قد تكون سوريا مطمئنة الى ان ادارة بوش ال تضمر لها الشر، بع

ذه   . على تعاونها االمني، وقد تكون قد حسبت سلفًا انها ستدفع ما يطلب منها دفعه حينما ُيطلب                وفي ه
ة   ذه الجلب ل ه َم آ ال، ل ادة   الح ت القي ا اذا آان وش؟ ام رئيس ب ة ال د مهم ؤدي سوى اال تعقي ي ال ت الت

ى درء الخطر                  سبيل االفضل ال يس ال بتها، فل شهادات، من مشروع محاس ذه ال ة، رغم ه السورية قلق
ي ضد                      د من االرهاب القضائي واالمن ى مزي اللجوء ال تأآيد ما جاء في البند اللبناني من هذا النص ب

.معارضيها
ذه             ان تعت   ان، فه انون بواسطة تجريم الفكر في لبن ذا الق رار ه قد القيادة السورية انها تستطيع منع ام

ى عقب                  ًا عل ا اذا آانت   . سخافة ال تليق بدولة تتطلع الى تجديد دورها في محيط اقليمي ينقلب رأس ام
أ                     ذا خط ه في سوريا، فه دما جّرمت ان، بع د، وهو     تريد االستفادة من الظرف لتجريم الفكر في لبن  جدي

دها            الظرف،          . ايضًا ال يتالءم مع وجهة المنطقة التي تريد المساهمة في تجدي ه ال يليق ب فضًال عن ان
  .حين ال يخرق الليل العربي اال الدرس اآلتي من فلسطين الديموقراطية
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