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قبل عام ونصف عام، عندما فشلت قمة شرم الشيخ في بلورة موقف يساهم في رحيٍل منّظم لنظام 
صدام حسين فيجّنب العراق الحرب التي آانت تستعد الواليات المتحدة االميرآية لشّنها عليه، اعتقد 

ل العربية انقاذًا آثيرون ان على عمرو موسى االستقالة من منصبه في االمانة العامة لجامعة الدو
وقبل اشهر، عندما شهدت تونس ملهاة تأجيل القمة فتأجيل االصالح، عّم الشعور بأن . لسمعتها

اما . استقالة عمرو موسى قد تكون الصدمة المالئمة حتى تعيد الجامعة بعض االعتبار الى نفسها
. شخصية فحسباليوم فقد بات يجدر بعمرو موسى التفكير باالستقالة انقاذًا لسمعته ال

ألن مجلس ” دهشته“فحين يصل ديبلوماسي مخضرم بحجم السيد عمرو موسى الى ان يعّبر عن 
االمن دعا الى احترام سيادة لبنان وانسحاب القوات غير اللبنانية من اراضيه، يكون السيد االمين 

.العام قد بارح الديبلوماسية لينصرف الى الدعاية السياسية
 مدرسة في الديبلوماسية المصرية تدّخل مجلس االمن في شؤون لبنان  وحين يستغرب صاحب

وسوريا، من دون ان نسمع منه شيئًا عن التدّخل السوري اليومي في شؤون لبنان عمومًا، وال عن 
وصول هذا التدّخل الى ذروته خصوصًا بمناسبة فرض التمديد للرئيس المنتهية واليته، مما اتاح 

 االمن، يكون السيد االمين العام قد تخّلى عن آل معرفته، ناهيك برؤية قيادية مجلس” تدّخل“تحديدًا 
مصرية اعتقدناه يعمل إلعالئها، من اجل ان يتبنى خرافات في الصمود والتصدي خلناه يعرف 

وحين ال يعود داعية اصالح العمل العربي المشترك يرى سوى مصلحة االنظمة الحاآمة، . خواءها
ين العام قد رضي لنفسه بأن يكون مجرد محام للحكام، وبئس المجتمعات العربية يكون السيد االم

.فليستقل اذًا السيد االمين العام.التي ادعى ذات يوم انه يريد اسماع صوتها في هيئات الجامعة
 فعمرو موسى الذي احترمناه هو غير ذلك الرجل الذي يقبل بأن يكون اسير موقعه، آما لم يفعل 

وعمرو موسى الذي تأملنا منه استنهاضًا .  مكّبًال بمقتضيات مصلحة الدولة المصريةعندما آان
للجامعة، هو غير ذلك الرجل الذي لم يعد يبدو معنيًا اال بمالءمته الصورة التي اختصرته فيها 

فليستقل السيد االمين العام، ألنه ليس على مستوى رجل الدولة الذي . اهازيج شعبان عبد الرحيم
.ناهعرف

واالسوأ من آل ذلك ان السيد .  فقد نسي تجربته الديبلوماسية، وتناسى وعود االصالح التي اطلقها
.االمين العام لم يعد امينًا لالسس المنظمة للجامعة التي يفترض انه يخدمها

قد يكون لعمرو موسى ما يفّسر سقطته وسقطة الجامعة في مسألة دارفور، وإن لم يعد مقبوًال 
فاء ببيانات عربية فاترة وعديمة الفائدة، بدليل انها لم تنجح في منع مجلس االمن من وضع يده االآت

الذي بدأ ” واجب التدخل“فإلى آون العمل العربي المشترك لم يستسغ بعد مبدأ . على الملف السوداني
 بالنظرة ، ثمة قيود تتصل) نفسه١٥٥٩آما يستدل من القرار (يدخل في آليات العالقات الدولية 

ال شيء من هذا القبيل في . المصرية الى السودان وبالحسابات االستراتيجية للديبلوماسية المصرية
.فاذا آان من مصلحة مصرية، فهي قطعًا ليست باالنحياز الى الهيمنة السورية. المسألة اللبنانية

وهذا ما ذّآرنا به، . عمرو موسى... هذا ما آنا فهمناه من وزير خارجية مصر حين آان اسمه 
   الذي جاء يصحح ما١٥٥٩ولحسن الحظ، الموقف البراغماتي للرئيس حسني مبارك حيال القرار 
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لكن . آان قد أوحاه انجرار التلميذ النجيب احمد ابو الغيط وراء تسّرع معلمه السابق عمرو موسى
الهم ان القضية اللبنانية ليست طارئة على الجامعة العربية التي لها سجّل من القرارات آان يمكن ا

. االمين العام ان يستلهمها بدل ان ينساق الى اختزاالت ال تليق بخبرته
فقد يحتاج الى آل ترآيزه اذا آان يفّضل . فليستقل اذًا السيد االمين العام، او يسكت على االقل

ف الى حفر الخنادق لدرء العدوان الخارجي على المتبقي من البعَثين، جنبًا الى جنب مع االنصرا
نظيره السابق فاروق الشرع، وزميلهما احمد الحسن وزير االعالم السوري الجديد الذي استطاع ان 

في مجلس االمن، من دون ” االنتصار السوري“يتجاوز بسرعة فائقة آل اسالفه حين تفّطن بمقولة 
ن ننسى االستاذ حسين مجلي نقيب المحامين االردنيين وصاحب الحس القانوني الفذ الذي يجعله ا

.يرى في الدفاع عن صدام حسين اولوية، وفي انتهاك الدستور اللبناني ضرورة قومية
 قد ال تنفع هذه الخنادق، لكنها قد تؤّمن للسيد االمين العام ورفاقه الجدد اغنية عصماء من شعبان 

بيد ان السيد االمين العام يملك خيارات افضل اذا آان معنيًا فعًال بمستقبل سوريا ولبنان بصفتهما .ما
فبدل حفر الخنادق ومجاراة عقل سياسي متحّجر آان عمرو موسى اول . دولتين مؤسستين للجامعة

.السوريبالدفع في اتجاه مخرج عربي للحكم ” العدوان“من ينفر من تحّجره ، يستطيع ان يستبق 
 المخرج ال يكون باستدعاء اجماع مستحيل ضد مجلس االمن، بل باعادة فتح الملف اللبناني منذ 

فسواء من خالل اللجنة الثالثية نفسها التي . اتفاق الطائف، بما هو اتفاق انبثق من مبادرة عربية
ر االمثل لحل رعت الطائف، او من خالل لجنة جديدة تنضم اليها مصر، قد تكون الجامعة االطا

ينهي نظام الوصاية السورية في لبنان، ويحّصن عروبته في آن واحد، في ما يعطي دفعًا لفكرة 
حينئذ، يكون قد عاد عمرو موسى الذي نعرف، وعاد معه حلم عصرنة . االصالح العربي برمته

  .الجامعة العربية
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