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إنها خطوة في االتجاه الصحيح الذي يجب        . وأخيرا قامت مصر بخطوة تجاه إسرائيل واستدعت سفيرها من تل أبيب          

ة ال                    رار  أن يسود العالقات مع الكيان الصهيوني لكنها غير آافية وال تتنسب مع دور مصر التاريخي وال مع محوري ق
د           . المصري في إدارة دفة الحدث والنشاط السياسيين في المنطقة         سبق لمصر أن استدعت سفيرها من تل أبيب ولم يع

اب               . إال بعد أربع سنوات    ات الحدث وال طول الغي ى مجري ر عل استطاعت إسرائيل أن تعيش       . ال استدعاء السفير أث
ان      وب لبن ا لجن ر من استدعاء        الح . بدون سفير مصري واستمرت في احتالله ر بكثي ى الساحة الفلسطينية أآب دث عل

 .إنه عمل صغير ال يتناسب مع حجم مصر الذي يمتد في عيون العرب من المحيط إلى الخليج. سفير
 

ذلك للوضع في مصر من مختلف                     ي وآ وطن العرب هناك إدراك لدى من يواآب تطورات األمور لألوضاع في ال
ا السياسية         الوضع االقتصاد . الجوانب الحياتية  ل، وارتباطاته ي لمصر مثال ال يمكنها من القيام بعمل أضخم مما تتحم

الم وخلف                     ا زالت تترهل خلف  الع ة م ا التقني طوقت حريتها في القيام بتلك األعمال المتناسبة مع التوقعات، وخطاه
ى الكاهل         . العدو الصهيوني  طورة اقتصاديا وال هي       مصر ليست مت    . وربما تلقي األوضاع االجتماعية بظل ثقيل عل

ا                            ا ألسلحة متطورة، م رغم من امتالآه ى ال درتها العسكرية ، عل ة وال المساعدات، وق متحررة من الديون الخارجي
ا المعيشية                    ئن    . زالت دون مستوى الردع، والفئات االجتماعية المختلفة ما زالت تلح من أجل تحسين أحواله مصر ت

 . يتجاهل هذا األمر أو يحاول القفز عنهمن أعباء ثقيلة، وال أظن أن هناك من
 

ة نحو    ة رئيس اطها ضمنه يشكل عقب ذي وضعت نش ار السياسي ال ل أن االط ن المحتم ه م ر مصر بأن م تفك ن أل لك
تحررها ويعرقل قدرتها على لعب دورها التاريخي والمرآزي المتوقع منها؟ وألم تفكر أنه من المحتمل أن عددا من        

ين؟        المشاآل االقتصادية وا   الجتماعية التي تعاني منها قد صنعها لها غيرها من أجل أن تبقى أسيرة إطار سياسي مع
د                      م تع أليست أمريكا هي التي تعد الشعوب بالرخاء والذهب وتغرقها في الواقع في الديون والتخبطات االقتصادية؟ أل

د مضى اآلن أآ           اء أهداف سياسية؟ لق ى وعودات       مصر بالخيرات منذ أواخر السبعينيات لق ا عل ر من عشرين عام ث
ا                      ا؟ وهل آل م اذا يمكن أن تحقق من خالله أمريكا، فهل سألت مصر نفسها عن الفرص البديلة للدعم األمريكي وم
ة عن                                ك األضرار الناجم ده تل دل في فوائ ة يع ه مصر من مساعدات وقروض وتسهيالت في المديوني حصلت علي

 ع منها والذي تتوقعه هي نفسها من نفسها؟تراجعها في القيام بدورها العربي المتوق
 

ة السالم               ولهم    . هناك من يجادل بأن مصر تقوم بدورها التاريخي اآلن وذلك من خالل ما يسمونه بعملي فهي حسب ق
. تعمل من خالل هذا الدور على تجنيب العرب الحروب والدمار وعلى فتح المجال أمام التقدم االقتصادي والعمراني                 

ي،               لقد نزف الدم     ود الحرب ات اقتصادية ضخمة في المجه م توظيف طاق العربي عبر سنوات طويلة دون جدوى، وت
ة والسالم                       دوء والمحب ة باله دول المتحارب ال ال نعم أطف ا وألن ي ذا تكون    . وحان الوقت ألن تضع الحرب أوزاره وبه

اريخي دورها الت ام ب ي القي تمرت ف د اس ا. مصر ق دورها الت ا اضطلعت ب ال أنه ه يق بعينيات أو إن ذ الس ذا من ريخي ه
ى                         اهرة إل ة من الق ة العربي ر الجامع وا مق ا ونقل دورهم وقاطعوه ا العرب ب بالتحديد بعد حرب تشرين األول وهاجمه

 .تونس، لكنهم أيقنوا في النهاية أن مصر أرادت لألمة الخير فلحقوا بها
 

دد                    ة مه ة العربي تقبل األم ان مس و آ ا ل وطن          هذا جدل يمكن أن يكون منطقي ام ال ى الته ادرة فعال عل ا و أن إسرائيل ق
ا                  . العربي اء إسرائيل وال منع عملية التفاوض والسالم مع إسرائيل لم تكن يوما من أجل بقاء العرب وإنما من أجل بق

ا                                دات وإنم ا عن العرب ضد تهدي م تكن دفاع دمير إسرائيل، ول ا للعرب من ت السرائيل من تدمير العرب وإنما منع
ا                     دفاعا عن  م وإنم ات معه ع العالق ة وتطبي ول العرب في المنطق م تكن بغرض قب دات العرب، ول  إسرائيل ضد تهدي

ا ات معه ع العالق ول إسرائيل وتطبي وم . بغرض قب ة تق ات أمني ة واتفاقي احثون عن حدود آمن م الب م يكن العرب ه ل
ة المالحة     االسرائيليين الذين يهددون أمن األمة " الثوار"بموجبها إسرائيل بمالحقة     وا حري ذين طلب  العربية، وال هم ال

ى اآلن إال المصالح                            . والمنعة االقليمية  ة السالم حت م تخدم عملي ؤرق إسرائيل ول ي ت ا آانت المشاآل الت ذه جميعه ه
ة          . االسرائيلية ة والتقني دمها االقتصادي وال في المجاالت العلمي . لم نجد أن أمة العرب قد قفزت خطوات هائلة في تق

 .  ما زلنا نعاني إلى حد آبير من أسباب التخلف والتبعية والتهميش على الساحة ةالدوليةنحن
 



و من السذاجة                      إسرائيل  . الحديث عن السالم مع إسرائيل آخدمة لألمن القومي العربي والرخاء ورغد العيش ال يخل
ك                        ة ال تمل ارة عن دويل ا عب ة وإنم ة عادي اء     ليست دولة عظمى، وحتى أنها ليست دول تراتيجية للبق ا  . مقومات اس إنه

ا                 ن يتعدى حجمه ه ل ا عظم اقتصادها فان ة في عدد السكان، ومهم وة     . دويلة في المساحة ودويل ك ق ا تمل صحيح أنه
قدرة العرب  . عسكرية متطورة ورادعة، لكن أسرار التطوير العسكري وصناعة أسلحة الدمار الشامل لم تعد أسرارا             

اب                  على التطوير العسكري ال تتم     ا بسبب غي راء وإنم اء والخب يس بسبب الجهل أو نقص في العلم ا ل ا واقع  ترجمته
ا هو ضعف العرب                    . االرادة الحرة في اتخاذ القرار     ا وهيمنته ه إسرائيل في بقائه إن أعظم مخزون استراتيجي تملك

إنهم آغيرهم من األمم،    وغياب إرادتهم السياسية وال رهان على استمرار العرب على هذا الحال من البؤس والشقاء،               
وإن لم يكن الحكام العرب هم قادة االنطالق باألمة فانهم سيكونون الضحايا             . ال بد أن ينطلقوا يوما ويكسروا األغالل      

 .التي تكتوي بنار االنفجار
 

ا وال أوروب  . أما الظن بأن إسرائيل مدعومة من دول عظمى وال يقوى العرب على تحديها فهو مجرد ظن                 ا ال أمريك
غدا عندما يهيء العرب ألنفسهم أجواء حريتهم وتتحول عالقاتهم    . على استعداد للتضحية بالمصالح من أجل إسرائيل      

اء   يض الرخ رائيل ستصبح نق ان إس ة اآلن ف ة القائم ة التبعي دل عالق ة ب ات مصالح متبادل ى عالق ع دول الغرب إل م
م عن ضعف العرب ال عن مبدأ تتمسك به هذه الدول أو            أي أن دعم دول عظمى السرائيل اآلن ناج       . وامتالء الجيوب 

 . عن محبة تتدفق من بين الجوانح
 

ى             ردد عل ا ت وان آلم ار والضعة واله ر أشعر بالع وطن الكبي ذا ال آعربي يحاول أن يفهم ما يدور حوله على اتساع ه
ر الالئق  أن يج          . مسمعي خبر جلوس العرب على طاولة مفاوضات مع إسرائيل           ه من غي ذي     إن ك العمالق ال لس ذل

ك                 تزخر سيرته بالتاريخ العظيم ويحمل في جوانبه العراقة واألصالة ويتمتع بامكانيات هائلة نحو التقدم والبناء مع ذل
اء       ك مقومات االستمرار والبق تهانة     . القزم المصّنع من فئات مجمعة وواهية في التاريخ وال تمل ا االس يس القصد هن ل

اء               بالعدو من حيث قدرته ال     ا نحو الوحدة والبن ة حرة تشق طريقه في  . عسكرية اآلنية، لكن استهانة به أمام أمة عربي
 .هذا يكمن الدور التاريخي لمصر

 
الحرب ليست سهلة وخوضها يتطلب اإلعداد         . ال أظن أحدا يطلب من مصر أن تحشد جيوشها اآلن وتهاجم إسرائيل           

تيفاؤها                  م اس د ت ات ق د أن يصنع         . والتخطيط والتنسيق بين الدول العربية، وال يبدو اآلن أن هذه المتطلب ذي يري لكن ال
ى صن       . السالم عليه أن يكون مستعدا للحرب      وى عل ر إال أن              فمن ال يق ى صنع السالم، وال مف وى عل ع الحرب ال يق

ول فرضا      ردة                        . تفرض عليه الحل ة أو منف ة مجتمع دول العربي ى آل ال ق عل ا ينطب ى مصر آم ق عل ذا ينطب سالم  . ه
 . الضعفاء عبارة عن استسالم، وفي حال األمة العربية إنه فقط يؤجل الصدام

 
ذا العمل     اإلعداد المطلوب يبدأ أوال بلم شمل العرب، وم        ادة ه ال . صر قادرة بالتعاون مع بعض الدول العربية على قي

م شمل                  د ل رن، وال نري ذا الق تينات من ه نبغي وال نتطلع إلى محاوالت شبيهة بتلك التي حصلت في الخمسينات والس
ة                  . يقوم على صراعات وخصومات    ة من دول عربي  نحو   لكننا نتطلع إلى جهود نابعة من إرادة حرة وبمشارآة فعال

ة    اك              . تحقيق وحدة عربي د هن م يع ة، ول ة والعلمي دراتها االقتصادية والتقني ع من ق ه ترف ر وعمالقت الم تكب تجمعات الع
ي المشترك                        ي أو العمل العرب مستقبل بدول صغيرة أو دويالت أو إقطاعيات، ولم تعد آليات تقود إلى التضامن العرب

دريجيا          ال يسعف األمة غير الوحدة، ليس تلك ال . آافية تم ت ي ت ك الت ا تل ة وإنم رارات سياسية فجائي وم بق وحدة التي تق
 .وعلى أسس علمية

 
ى       . صحيح أنه لم يعد يجرؤ في الوطن العربي من يتحدث من الوحدة العربية آضرورة              لكن هذا جزء من هزائمنا عل

ا هو ممكن         التمسك بالوحدة ليس جريمة وال هو بالعار، وإنما هو الفضيلة بعينها          . مختلف الصعد  ى م .  واإلصرار عل
اعي   ي والعمل الجم اون العرب ن التع ا يصنع أجواء م ه نحوه ن مجرد التوج دا، ولك دة ستحصل غ ال أظن أن الوح

ذه األجواء أو            . أفضل بكثير من تلك الناجمة عن أفكار التضامن والعمل العربي المشترك            ان مصر أن تصنع ه بإمك
دات وال    . قبل أن تفعل ال بد من تحرير إرادتها السياسيةولكن . أن تكون عنصرا فعاال في صنعها      د المزاي ا ال تفي وهن

دون ثمن                   تم ب دو ال ت ر أو الع ّر أن مساعدات الغي ا أن نق دور مصر أن     . التصريحات الرنانة، وعلين ى يكون بمق وحت
لشارع متعطش لمرحلة   ا. الشارع العربي أو الجماهير والحكومات العربية     : تفعل ذلك فإنها بحاجة إلى دعم عنصرين      

يتقاعس             ه س دم، وال أظن ق التق ى طري من التغيير في الوطن العربي تعيد إليه على األقل جزءا من آرامته وتضعه عل
ها      . عن الوقوف مع أي قيادة عربية تسعى جادة نحو الوحدة العربية وتحظى بمصداقية  ة فستجد نفس دول العربي ا ال أم



ا  في أجواء ال تمكنها من حجب مساعدا        د اختلف جذريا عن             . تها وتعاونه اهيري ق ى المستوى الجم ة عل فوضع األم
ى                         ة عل وى ضاغطة مختلف اك ق األيام الغابرة وأصح الناس أرقى وعيا وأآثر قربا من بعضهم البعض، وأصبحت هن

ر من العقالني          . المستويات الفكرية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية     ة لصالح الكثي ة   انحسرت االنفعالي ة، واالرتجالي
 .تراجعت أمام التفكير العلمي

 
ات سالم                         فير وال لمفاوضات أو اتفاقي أة ال لسحب س ا ليست مهي قزمت  . األجواء مهيأة لدور مصر التاريخي، ولكنه

ة مصر ورئيسها       ة أن        . اتفاقيات السالم دور مصر وأضاعت الكثير من هيب ون العربي م يكن من الالئق في العي إذ ل
 .ذي يطاول الهرم األعظم ذلك الصهيوني الذي أبى التاريخ أن يخط له سطورايجالس ذلك ال

 
اهم   م أن تس دة العرب أو بعض دوله يرتها نحو وح ر مس ا وعب ه بإمكانه رة فإن إرادة ح ير ب ررت مصر أن تس إذا ق

كري   ي واالقتصادي والعس يد السياس ي التحش ة ف و    . بفاعلي ك ه عيفة وذل ى ض لة تبق ة منفص اديات عربي أن إقتص ش
ى مختلف             . الجيوش والجهود السياسية   ين واإلعداد عل مواجهة التحديات ومن ضمنها إسرائيل يستدعي التأسيس المت

دني والتصنيع العسكري وتطوير                      ذائي والتصنيع الم اء االقتصادي واألمن الغ ي البن ك بالضرورة يعن الميادين، وذل
ا            داع          مراآز التحصيل العلمي والبحث العلمي والتطوير االجتم ة الضرورية لإلب ذا   . عي وصنع أجواء ا لحري في ه

 .تتجلى اإلرادة العربية، وهو ما تخشاه إسرائيل والذين يقفون خلفها
 

عصبة األمم أغرقتنا   . استدعاء سفير ال يهز إسرائيل وال يردعها، والهرولة إلى األمم المتحدة ومجلس أمنها لن يفيدنا              
دة   م المتح ا األم ة، وأغرقتن ي التجزئ دماء ف فك ال روب والخصومات وس ي الح احة  . ف ران الس ا هج ول أن علين ال أق

ة     . الدولية، لكن العمل عليها يجب أال ينسينا مهامنا في بناء أنفسنا           وآلماتنا على الساحة الدولية لن يكون لها في الحقيق
العدو وزنا وال العالم ينظر إلينا تحت الوضع الحالي، ال يقيم لنا . رنين بدون قوة ذاتية ترهب عدونا وتكسبنا االحترام

 .ولوال أننا آذلك لما جرؤت إسرائيل على التمادي في عدوانها وطغيانها. باحترام
 

هناك خلل آبير تعاني منه األمة، لكن   . ومن الجدير ذآره أن تتفيه األمور ليس عمال إبداعيا وال يعود بالنفع على أحد             
درنا وال     ة ليست ق ا هي مخلصنا   علينا أن ندرك أن الهزيم د من        .  أمريك د إال المزي ن يول ة الضعف ل االستسالم لحال

ود إال     ن يع دعوات النهوض ل تهتار ب تنزاف، واإلس ن االس دا م د إال مزي ن يول رين ل ى اآلخ اد عل الضعف، واالعتم
و م                    . بضرر على الجميع   ا ال تخل ة لكنه رة  انطلقت دعوات من هذه الجهة أو تلك تتسم بنوع من السذاجة العملي ن الفك

ى إسرائيل                  . الصائية ورا عل ى حشد الجيوش وشن الحرب ف ورا،           . فمثال دعا البعض إل ا ف ذه دعوة ال يمكن تلبيته ه
ى                           ه إل دو ويدفع ا يخيف الع ة مم ة وعلمي ى مختلف الصعد وبصورة تدريجي رة الحشد عل ا فك لكنها تحوي في داخله

 . وصاحبها ليس في ذلك مما يخدم غرضنا عاماأما أن يتم االستهتار بالفكرة والدعوة. مراجعة حساباته
 

بالتأآيد نحن ال نريد أن نحارب حتى آخر جندي مصري، وال نريد أن نحارب من أجل الحرب، واألفضل أن نتجنب            
ع العرب أو بعض                . الحروب إذا استطعنا تحقيق أهدافنا بوسيلة أخرى       ى جمي إنما تبقى المسألة ضمن قدرة مصر عل

والهدف ليس التضحية باقتصاد مصر أو بشباب مصر        .  دول أخرى لها تأثير على الساحة العربية       منهم وبالتعاون مع  
ل       ار العم ه ثم ت التضحيات، ونقطف في ل إذا لزم ردد أو وج دون ت ا ب ا مع ى وضع نضحي فيه ا أن نصل إل وإنم

ي عان               . الجماعي الخالق  ة الت ام المؤلم ة       ومن المفروض أال نبقى أسرى الماضي ونسترجع األي ا شعوب عربي ت فيه
ي     . بينما عاشت شعوب أخرى وآأن األمر ال يهمها     ذي مضى، وال الوضع العرب ال أظن أن الوقت اآلن هو الوقت ال

 .اآلن بقي واقفا بدون حراك
 

ه   رئيس المصري ومعاوني ؤولية ال ى مس ى دور مصر وعل د عل ة أوآ ي النهاي دور  . وف ة ال ن عظم تكلم ع ن ال ن نح
ى مصر          المصري من قبيل المج    أن ال تتخل ع واألمل يحدونا ب ة وواق تكلم عن حقيق املة أو المديح أو التبجيل، وإنما ن

ة          وهم أو الضغوطات الخارجي اد أو                    . عن الحقيقة لصالح ال ق من أحق ه ينطل ه أن ادات ال أظن دما يوجه أحد االنتق وعن
 . يكون قرار مصر متناسبا مع حجمهاوالجميع يتوقع أن . سوء نوايا، وإنما من غيرة على مصر وتاريخها وريادتها


