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ساحة                   تحكم بال ي الم اآثر ما يلفت القادم من لبنان الذي بدأ اضطرارا يعتاد التوجس من الهاجس االمن
فبعدما آان االردن مسكونا لعقود  . السياسية فيه وبحياة الناس، هو اآتشافه بلدا يسير في اتجاه معاآس          

دء       ع ب ي م زة، حت ه لالجه ة في ة الوازن ة، الكلم الهموم االمني ود ب ة   وعق ي نهاي سياسي ف اح ال  االنفت
لقد مضت  ". "االمني لمصلحة السياسي والمدني   " تدجين"الثمانينات، تكثر اليوم االشارات الدالة على       

صحافة        ل ال ي عم ابراتي ف دخل المخ ة الت اره نهاي ن اعتب ا يمك ى م هر عل زمالء  "اش د ال ول اح ، يق
ين ان . االردني ه ب ن جهت اعي م ب الرف الم طال ر االع ذآر وزي ة  وي ى ان حري د اعطي عل ان ق  البره

واء مباشرة من دون اي                            ى اله واب عل سات مجلس الن ائع جل دأ بث وق التعبير ال تعكر االمن بعدما ب
ا،                   . مضاعفات ة احيان صارمة، واالعتباطي ى وسط االجراءات ال شعره حت ي، تست هذا االنحسار االمن

.المتخذة لحماية اعمال القمة العربية التي تفتتح غدا
صبر                      وتس  ر من ال دما يتحدثون بكثي ي عن التنظيم العمالن ين ب تشعره خصوصا في آالم بعض المهتم

ه     زوات جدت وشيء من االستعالء عن ضرورة تفهم سليقة رجل االمن، آمن يدعو صاحبه الى تقبل ن
ق  "صحيح ان الحراسة مشددة على ابواب الفنادق، و       ". الخرفانة" المضروبة حول قصر      " منطقة الغل

دق      المؤتمر ديان "ات في فن ا من دون         "ميري سع احيان ون، تت وك والرؤساء ويقيم ، حيث سيجتمع المل
دق  شمل فن وم لت اريوت"سبب مفه ال بعض الطرق  " م صحافي باقف أ ال وزراء، ويفاج ة ال ث اقام حي

.امامه على حين غرة
دار ا                  ى م رابط عل اعي الم ساعة في     لكن المسؤولين عن مواآبة الصحافة، وفي مقدمهم الوزير الرف ل

ة، وهي                  " ميداني"مكتب   ادات االمني ا الع ة بقاي ادة عقلن داخل المرآز االعالمي، ال يوفرون جهدا الع
ذي                     اك ال ذا المجال، وباالرتب ا في ه ة وزعمائه التي يبررها احدهم بمتطلبات االنظمة العربية المختلف

ر ا  ي معم زعيم الليب دوم ال ا امس ق ان ابرزه دعوين، وآ ره مفاجآت الم دتثي ى رأس وف ذافي عل ... لق
.بالمعنى الحرفي قيل انه يفوق حتى حجم الوفد السعودي باعضائه االربع مئة" جماهيري"

وك     .  ال يقتصر التعقل االردني على التنظيم واالمن، بل ينسحب على قراءة القمة نفسها              ان المل فاذا آ
 في المقام االول بالنسبة الى االردن، وهو الواقع         والرؤساء مدعوين الى البحث في مسألتين حساستين      

اد                     ى ايج ان هو عل ان االساسي في عم دو ان الره سطين والعراق في آن واحد، يب على تماس مع فل
ز المشرقي فقط                و في الحي تعادة العمل العربي المشترك، ول وزير   . قواسم مشترآة تتيح اس ويلفت ال

دع        د        . قضية واحدة  من اجل   "الرفاعي الى ان المؤتمر لم ي ة بع م الدوري تح عصر القم ه يف ه ان اهميت
وب في نظره           ". شلل العمل العربي المشترك    يس المطل ه، ل ا    "مصالحة عشائرية   "وعلي اد  "، وانم ايج

".االرضية والمناخ حتى نستطيع العمل معا
ذي                           ر ال ان، فالكل يتحدث عن االنجاز االخي ه   العمل في أي مجال؟ ال حاجة الى السؤال في عم مثل

ل االخرى   شاريع التكام ى م ائي، اضافة ال ربط الكهرب خ(ال ة، الترانزيت ال ى التحتي از، البن ...). الغ
سياسي  دها ال ن بع ر م ا اآث ة ربم صادي للقم د االقت ا بالبع دو االردن معني ى، يب ذا المعن االردن . "وبه

يش، هو                "جزيرة ى يع اب      ا"، يقول الرفاعي، يحتاج الى االنفتاح من آل الجهات حت ين بغي ر المعني آث
ولهذا السبب تحديدا، يعبر مراقبون في عمان عن شيء من االمتعاض مما اعتبروه". التكامل
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ة           " ة لنسف الروزنام اعي من        ". تسويفا سعوديا حتى في المجال االقتصادي ومحاول وزير الرف لكن ال
ان المق              ر ب د    جهته، اذ يقلل اهمية ما قيل عن خفض مستوى التمثيل السعودي، يق م يع صود بالتكامل ل

ة   ات االقليمي ل المجموع ا تكام شامل، وانم ي ال سيق العرب ه  . التن اك توج ل هن شرقي"ه الردن؟ " م ل
  .وغدا لبنان والعراق... يضحك الوزير ويتحدث مجددا عن المشاريع مع مصر وسوريا
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