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حتى يغّير الملوك والرؤساء رأيهم عشر ) ثالثة ايام(يبقى ما يكفي من الوقت قبل موعد القمة العربية        
ال تغّيب                          سبب احتم ؤتمر ب رّجح نسف الم مرات، وال فائدة تاليًا من البناء على آخر التوقعات التي ت

سعودي اال               د ال ي العه ارك وول رئيس المصري حسني مب زوع    قطبيه المفترضين، ال د اهللا، ون ر عب مي
لكن  . زميلهم السوري الشاب الى االحجام عن القاء محاضرته السنوية في علم التاريخ واالستراتيجيا             

ما شهدناه من اخذ ورد منذ اسابيع حول انعقاد القمة وجدول اعمالها آفيل وحده باعطاء صورة عن                     
  .ة العربية واهلهافي ازاء التحديات التي تواجهها المنطق" القادة العرب"جدية 

ة      م العربي ي تحول دون انتظام القم ة الت ال ان العقب ان يق رن المنصرم، آ سعينات من الق د الت في عق
آانت المعضلة العراقية، اي رفض الدول الخليجية فكرة التجاور مع وفد يرأسه صدام حسين او من                    

رن الحادي والعشرين بضغط             . يمثله ة وفي       ثم زالت هذه المعضلة على عتبة الق  من االنتفاضة الثاني
.ظل مناخات دفعت في اتجاه المصالحة بين السعودية وعراق صدام التي ابرمت في قمة بيروت

ام                ك      ٢٠٠٠ غير ان مبدأ انتظام اجتماعات القمة الذي اقر في القاهرة خريف ع ر من ذل دم اآث م ي .  ل
ة شرم         فبعد قمتي عمان وبيروت، عاد العجز يسود عشية الهجمة االميرآية           على العراق، فلم تلتئم قم

وم واحد من دون                                ل من ي ب، ودامت اق ع العت نفس ولرف شق ال ة، اال ب دما نقلت من المنام الشيخ، بع
  .نتيجة تذآر وال تأثير على مجريات االمور العراقية التي آانت وراء آل ذلك االرباك

د يكون من          ينطوي على آثير من     " القادة العرب "بيد ان تعيين سبب واضح لعجز        رم االخالق، وق آ
ة              ابقة او الحق ة س ى معضلة عراقي ة               . الخطأ الكالم عل ى ذريع ى ال اجون حت دو ان اولئك ال يحت اذ يب

ة     شاآل              . لالسترسال في نزعتهم الفطري تثير م ا اذا آانت س ة يجب تجّنبه دهم ان القم م اذا   . فعن ا ه وم
!لعربية او تلك التي تواجه الجامعة مجتمعةآانت وظيفة القمم معالجة المشاآل التي تقوم بين الدول ا

ذه النزعة     ")  قمة تونس  -ال"او وجب تسميتها منذ اآلن      (ولعل قمة تونس     تلّمس ه هي اآثر ما يسمح ب
اً                . الفطرية ؤتمر خوف ضافة الم ي في است ن عل دين ب ن العاب رئيس زي ي لل ردد االول شل   فمن الت  من الف

ى        )ومن هجمة الصحافيين الذين سيواآبون الحدث     ( ، الى تأجيل البحث في اصالح الجامعة وصوًال ال
الشرق "الشلل الذي اصاب معظم المسؤولين العرب بمجرد ان رأوا االدارة االميرآية تلّوح بمشروع              

د احد من        واذا آان   . ، بدت قمة تونس المفترضة موعدًا غير مرغوب فيه        "االوسط الكبير  من شك عن
د        ّدد بع ه تب د ان الة "القادة العظام، فال ب شيخ         " الرس ال ال راره اغتي ل شارون بق يهم آريي ا ال التي وجهه

  .احمد ياسين
ة في    . تلك هي المعادلة التي باتت تحكم الجامعة العربية       . القرارات مطلوبة، اذن فلنؤجل القمة     الجامع

ع رأس  ا وج ى اصالح؟ آفان ة ال شعوب . حاج شعوب ال ًا لل ادي باالصالح؟ تب ستغيث؟ . تن سطين ت فل
  .بربكم ذّآرونا بما تعنونه بفلسطين

دة التي                   ة الوحي ًا في القم وا جميع لكنهم على حق، اولئك القادة العظام، ال حاجة الى قمة تونس ما دام
  .قمة العيب: يأنسون اليها
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