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ة ل   ر المرتقب ل غي ن المفاعي اب "م ى االره رب عل ن   " الح ي م ي للعنصر العرب والتصدي االميرآ
، ان المواطن يجد نفسه للمرة االولى في حال من الشفقة ازاء حكامه، اذ يستشعر مدى                 "محور الشر "

ل ي       لفًا بفشل    العجز الذي يعانونه، وال تنطلي عليه العنتريات التي ال يزال بعضهم يتسلى بها، ب ّلم س س
اس             . القمة التي سوف تضّمهم غدًا في شرم الشيخ        ان مقي ة، اذا آ والحق ان فشل القمة حاصل ال محال

دة                    ادرة الوحي اذ المب اع العراق باتخ نجاحها منع الحرب، سواء بالضغط على الواليات المتحدة او باقن
ات المتحدة، وإن       . المتبقية التي قد توقف هيجان الثور االميرآي، اي تنحي رئيسه          الضغط على الوالي

ة                     ه اي دول در علي ا ال تق فقط لتحسين الشروط، على غرار ما تفعله ترآيا وبشكل مستتر ايران، هو م
ا   ي م اعية، ف ة الس ة االميرآي تهدفة بالحمل ا هي ايضًا مس ا انه ا تعرف جميعه ردة، لكونه ة منف عربي

".اعادة تشكيل الشرق االوسط"تسعى اليه، الى 
ًا من                       وال  راق، خوف ضغط على صدام حسين هو ما ال يرغب فيه حتى ألّد خصوم نظام البعث في الع

اً      د تستخدم ضدهم الحق ابقة ق ي       . تسجيل س رة الت ان تلمس حجم الحي ًا آ ذين الحدين، يمكن أي ين ه ب
ور، يبقى الرجاء ا       . ضربت االنظمة حتى الشلل    ات االم ن ولئن يكن مستبعدًا ان تؤّثر القمة في مجري

اريخ  هادة للت الدالء بش بة ل ا مناس ة . يشكل انعقاده راق، وعن فلسطين، وعن حال ام شهادة عن الع
دة بالكامل                      وًة صفحة جدي ا عن سوف ترى نفسها في االسابيع المقبلة، او ربما االيام، وقد ُفتحت امامه

.ال شيء يضمن انها لن تتشح بالسواد
ك     ولكن آيف للشهادة ان ُتتلى، والقمة ملتقى          ًا، وذل الحكام؟ ال شهادة يمكن انتظارها من هؤالء جميع

ارادة         . السالفة التي تفّسر عجزهم لالسباب والحسابات دراتهم ب وا آل ق ذين رهن ع من ال فال احد يتوّق
ار   اآنًا الحص يهم س ّرك ف م يح ذين ل ن ال لفها، وال م ى ص وا اآلن عل دة ان ينتفض ات المتح الوالي

أة المروءة،              المضروب على الشعب الفلسطين    يهم فج ي وعلى رئيسه، عميد القمم العربية، ان تنتعش ف
.وال من الذي ورث نظامًا توأمًا لنظام صدام حسين، وإن بدٍم أقل، ان يتكلم في الديموقراطية

ل         ى القلي ؤتمن عل ه الم ة، لكون ة العربي  ال، اذا آان من شهادة، فيجب ان تأتي من االمين العام للجامع
ي،          . ادة الفعل العربية  المتبقي من ار   صحيح ان عمرو موسى ينتمي عضويًا الى النظام الرسمي العرب

ذا المنصب           ه في ه ذه اللحظة التي                   . واال لما تم تعيين ة، في ه ة العام ى رأس االمان اال ان وجوده عل
ادة هي ان ير          تقي  ُيعلن فيها االفالس السياسي للدول التي تتشكل منها الجامعة، ينيط به مهمة فوق الع

.الى مصاف الناطق باسم العرب، آل العرب وليس فقط الحكام منهم
ة من                          ل الجامع ًا بتفعي ة اهتمام دى بداي ذي اب  تلك المهمة ليست بعيدة عن تفكير عمرو موسى وهو ال
د          ير التقلي ك اس ي ذل ل ف ى وإن ظ ا، حت ي عمله دني ف ع الم ي المجتم ين وممثل راك المثقف الل اش خ

.المؤسساتي
ة الشخصية،       هذا فضالً    ان تجاوز حلقة الحكام العاجزين للتكلم باسم شعوبهم ال يحمل طابع المجازف

.عشية تغيير عميق في النظام االقليمي قد ال يترك مكانًا للجامعة نفسها، وتاليًا المينها العام
ائق          ه آل الوث ًا ومع الرسمية،   فليدع اذن عمرو موسى، عندما تفتتح القمة غدًا، التقرير السنوي جانب
 ما الذي. ولينطق باسم المواطنين العرب، على اختالف مشاربهم، فيعّبر عما هو مشترك في ما بينهم
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ذين يحكي                      واطنين العرب ال القول ان الم دأ ب ه ان يب يستطيع ان يقوله عمرو موسى، إن حكى؟ يمكن
.تئمباسمهم قد بلغ منهم اليأس حدًا لم يعودوا يبالون إن التأمت القمة ام لم تل

اودة      ى مع ادر ال م تب دما ل ها عن ى نفس ة ال ا القم ي وجهته ة الت ر الحاضرين باالهان أس ان ذّآ  وال ب
ى     ارون ال ل ش ّددها آريي ي س فعة الت ى الص رد عل ا لل روت"اجتماعاته الن بي ع  " اع رور ارب ل م قب

دوره  ى ص اعة عل رين س نكم  . "وعش ت م ا، مّل ت من اس مّل ل ان يتجاه "الن ل قب تطيع ان يكم ل ، يس
ا، من دون ان                       ى جهوده يا عل ا وروس ا والماني دولي، فيشكر فرنس الحاضرين ويتوّجه الى المجتمع ال
ات       بانيا والوالي ا واس ا وايطالي ي بريطاني اتهم ف ّدوا حكوم ذين تح اهرين ال ن المتظ ين م ى المالي ينس

دائي                  ي الب وا الكالم البنالدن ة صراع الحضارات وتّفه يراتهم مقول  عن الصليبية    المتحدة فشطبوا بمس
.الجديدة

ة           رة االدارة االميرآي ب مباش الته فيخاط لب رس ى ص ل ال ى ان ينتق رو موس ن عم ك، يمك د ذل  بع
زع      . ورئيسها  يم منطق ن ى تعم ات المتحدة ال دعو الوالي امل، في دمار الش ألة اسلحة ال ق من مس ينطل

يقو         دءًا باسرائيل التي س دة التي ال      االسلحة الى آل دول الشرق االوسط، ب ة الوحي ا الدول ا انه ل عنه
ي       ي ف ة الت ة والنيوترني ل النووي ذّآر بالقناب انة، في ذه الترس ل ه ا مث ة امتالآه ول حقيق د ح ادل اح يج

ة             ة والبيولوجي ن يكون    . حوزتها، وعددها بالمئات، وبالصواريخ البالستية، ناهيك باالسلحة الكيميائي ل
لفًا  ّد س ى ملف مع ي حاجة ال رو موسى ف ذ عم ر قلب من و يعرف الملف عن ظه ذا الغرض، فه له

دة الحد من                           ع معاه اع اسرائيل عن توقي ى رأس الديبلوماسية المصرية، المتن ان عل تصدى، حين آ
.االسلحة النووية

ي     " ا ف ي تظهرونه ها الت ة نفس د احصائها بالدق رائيلية بع ل االس روا القناب ا ودّم ل ديمون وا مفاع فكك
د البرادعي آل قصور       العراق، وانا آفيل بتنظ   يكس ومحم يم مسيرة عربية حاشدة تفتح امام هانس بل

تقولون . "، يمكن ان يختم بهذا الموضوع قبل ان يفتح الملف الثاني، ملف الديموقراطية            "صدام حسين 
".ِنْعم االستفاقة. ان الديموقراطية هي ما يحرآكم اآلن

د     ال بد ان يستهل عمرو موسى آالمه في الديموقراطية      ه ال يري بتحٍد من هذا القبيل، وإن استطرد ان
انوا   ا آ ة، وم ي الديموقراطي ابقة ف آثرهم الس ة، حول م ة الحرج ذه المرحل ي ه رآيين، ف ة االمي مناقش
ا                 يفعلونه عندما آانت الشعوب العربية ُتزّج في سجون حلفائهم ومحاسيبهم، وآيف لم يتحرآوا يومًا م

رائيل    م والس ؤمن له ة ت ت االنظم تقراردام ك   . االس د ذل يأتي بع ا س و م الته ه ي رس م ف : المه
للشعب الفلسطيني حق القرار وليس لكم، وإن ساءآم  . الديموقراطية هي ان يترك للشعب حق القرار "

".للشعب العراقي حق القرار وليس لكم، حتى إن خلصتموه من صدام حسين. نضاله ونضال قيادته
ان    هنا سيكون على عمرو موسى مقاربة الوض      وفي عن ع العراقي بشيء من العمالنية، فيتوجه الى آ

ر                       ه نف ّدم ب ذي تق راح ال ه االقت ين يدي الذي يفترض ان يكون بين الحاضرين في شرم الشيخ، ويضع ب
ة                   ام ادارة عراقي من خيرة الشخصيات العراقية في المنفى حين طالبوا بأن يعقب سقوط نظام البعث قي

ا حدث في تيمور الشرقية          موقتة تحت اشراف االمم المتحدة      ى غرار م راح ال تستطيع    . ، عل ه اقت ان
رو    ن عم ة، لك ن الكرام ى م د االدن ة والح ع الفاعلي ذي يجم د ال ه الوحي م ان ه، رغ ة تبني دول العربي ال

ة  تقبل الشعوب العربي م مس تكلم باس ى ال زم عل تطيع إن ع تقبل الشعوب . موسى يس م مس ًا باس ودائم
سى الى فلسطين، فيرفض الفتات الذي حاول جورج بوش ان يشتري           العربية، سوف يعود عمرو مو    

ه                     رئيس االميرآي ان آل آالم به تواطؤ القمة حين تكلم قبل يومين عن الدولة الفلسطينية، ويشرح لل
ع                اة الواق م  : "المعسول عن الديموقراطية يفقد صدقيته حين يسعى الى فرض نظام قيمه دون مراع نفه

.حدة االرهاب مشكلة اساسية، لكن االرهاب ليس المشكلة االصلية في فلسطينان تعتبر الواليات المت
ى ضرورة وضع           رون في تشديدآم الهاجسي عل ة ي  فحتى الذين بيننا يعارضون العمليات االنتحاري

 يشكل) ولن اساجل معكم عند هذا الحد حول صحة هذا المفهوم(حد لما تسمونه ارهابًا فلسطينيًا 
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و          ". قاستفزازًا ال يطا   ه ان يتل ليس من الضرورة ان يستفيض هنا في شرح السياسة االسرائيلية، يكفي
تم                ل ان يخ ًا بكل واحد من اعضائها، قب دة، معّرف ل   . "الئحة الحكومة االسرائيلية الجدي ا القلي رّدوا لن

تم           د انهي ة من مشكلتكم مع العرب، ونكون نحن         ٩٥الذي نطالب به من فلسطين، تكونون ق  في المئ
م               ق ا ولك ًا لن ر امان تقبل اآث اء مس تم شهادته إن          "ادرين على االنصراف لبن ام ان يخ ين الع ، يمكن االم

 ولكن هل سيحكي؟ هل من احد يحكي؟. حكى
 

سمير قصير



 
 
 
٨ ٢/٢/٢٠٠٣

 
Id-Reference 03-Pr-000678  
Media (Support) HC 

Title  عمرو موسى إن حكى
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ٢٨/٢/٢٠٠٣ 
28/2/2003

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons 
 –موسى . عمرو–حسين . صدام–بوش .جورج
 –برادعي . محمد–بليكس . هانس–شارون .ارييل
–عنان .آوفي

 Locations  بريطانيا – ايران –متحدة . واليات– عراق –مصر – 
 اسبانيا – ايطاليا – روسيا – المانيا –فرنسا  –فلسطين 

 Dates  

 Themes 

 عرب –شر .ر محو– اسرائيل – عرب –اوسط .شرق
 –متحدة . واليات–عربية . أنظمة–اقليمي . نظام–

 –بيروت . اعالن–عرب . حكام–جديد .اوسط.شرق
 –شيخ .شرم. قمة–ارهاب .على. حرب–بعث .نظام

 –حسين . صدام–نووية . اسلحة–مصرية .ديبلوماسية
 –عربي . نظام–حسين .صدام. نظام–ديموقراطية 

 –عربية . جامعة–انتحارية . عمليات–ديمونا .مفاعل
 فلسطين –حسين . صدام–موسى .عمرو

Subject   
 
 


