أسبوعيات نائب

وماذا بعد يا عمرو موسى ؟

هل تتحول جامعة الدول العربية إلىى شاىاآ ر ىر وت ىوه بمالمىة
من ي وه بالا ؟

تجىد

شاهض مشير الريس
الشائب عن مديشة غزة
عمىىرو موسىىى اسىىه مىىن اكسىىماا ال بيىىرة التىىء تىىوحء با شتمىىاا ل مىىة
والتجىىاوب مىىض شبوىىالا وهمشياتالىىا ز و ىىء الىىزمن الىىذ يبح ى ي ىه الشىىاس عىىن
هبآىىال ىىد توسىىموا البآولىىة ىىء هىىذا الدبلوماسىىء الىىذ لىىه تمشعىىه م توىىيا
الدبلوماسية من التعبير ب وة عن ر ض العرب ل مر الواقض الذ تريد ال وى
ال برى تىدجيشاله عليىه ز ولىذا هد ىل الوىمير الاىعبء اسىه عمىرو موسىى ىء
اكغشيىىة الاىىعبية و اىىه بالمحبىىة ز و ىىان لتعييشىىه هميشىىا عامىىا لجامعىىة الىىدول
العربيىىة وقىىض الباىىارة ىىء أليىىر مىىن اكوسىىاآ ز وربمىىا ىىان ال لسىىآيشيون مىىن
ه ألر العرب استباارا بذلك التعيين ز
ومض عله الجميض هن جامعة الدول العربية له ت ن ء يوه من اكياه ميىدان
بمعشىى مىن
بآولة هو ترجماشا للمآامح ال ومية  ،بل ومض علماله هشالا مأللى
المعىىاشء ت ريسىىا لاش اىىال العربىىء وبىىديا عىىن وحىىدة مشاىىودة مشىىذ هوائىىل
ال رن العاىرين  ،ى ن الحااىل هن ال أليىرين عل ىوا علىى عالىد عمىرو موسىى
ء هماشة الجامعة العربية رما ت وق ما يتسض له المجال ز
ما بالشا إذن والزمن الذ تسله يه عمرو موسى هذه المسؤولية الأل يلىة
ان بدوره زمشا أل يا ووىض الجامعىة وجالىا لوجىه همىاه هقسىى ا تبىار حيى
تبىىىدو بمألابىىىة الآىىىار الوحيىىىد الىىىذ يم ىىىن هن يجتمىىىض تحىىى سىىى ه هاىىىحاب
المسؤولية ء الرد على التحديا الداهمىة  ،ول ىن تبىين هشىه لىيس ىء شيىتاله
ا وآاع بالمسؤولية ح ا  ،وظالر للعيان هشه ليس للجامعة سلآان للزاماله
هو للزاه هحد مشاله با وآاع بالمسؤولية التء شتحد عشالا ز
شعه زز شعه زز ليسى للجامعىة العربيىة بح ىه هح ىاه ميألاقالىا سىلآة اللىزاه
بى رادة المجمىىوع هو ب ىىرار مىىغ وذ باكغلبيىىة مىىألا ز ولىىيس لىىره الاىىعوب هو
للاليئىىا الاىىعبية م ىىان و حسىىاب و رليىىة تىىغألير ىىء هىىذه الاليئىىة ال ااىىة
بالدول ز وهماه قسوة ا تبار وأل ىل الىزمن ظالىر جامعىة الىدول العربيىة ىء

هسوه مظالر ماللالل ء تاري الا على الرغه من هشالا تحظى بغ وىل همىين عىاه
مؤهل وم تدر ز جامعىة الىدول العربيىة اليىوه هسىوه ممىا اشى حىين تعروى
لا تبار ال بير عاه  8491ز ورشذاك تجسد ء إآىار جامعىة الىدول العربيىة
إرادة سياسية استآاع معالا عبد الرحمن عزاه بااا اكمين العىاه للجامعىة هن
ي تب إلى اكمين العاه ل مه المتحدة قائا
(( شظىىرا كن همىىن لسىىآين وديعىىة م دسىىة ىىء عشىىة الىىدول العربيىىة
ورغبة ىء ووىض حىد لالىذه الحالىة و ىء مشعالىا مىن هن تت ىاقه وتتحىول إلىى
ووى يعله مداها هحد ورغبة ء مشض اشتاىار ا وىآراب وال ووىى ىء
لسآين إلى الىباد العربيىة المجىاورة و ىء سىد ال ىراد الحىاد ىء الجالىاز
الح ومء ال لسآيشء شتيجة لزوال ا شتداب وعده قياه سلآة اىرعية ت ل ىه ،
ىىد ره ح ومىىا الىىدول العربيىىة ش سىىالا موىىآرة إلىىى التىىد ل ىىء لسىىآين
لمجرد مساعدة س اشالا علىى إعىادة السىله واكمىن وح ىه العىدل إلىى بادهىه
وح شا للدماا )) ز

ليايالا ماللاللة
لسشا ء وارد الحىدي عىن هن عبىد الىرحمن عىزاه الىذ قىال هىذا ال ىاه
ان قد وا ة قبل ذلك باالور على ا جتماع برجال الو الة اليالودية ء ا ة
سىرية بلشىدن بواسىآة هاىدقاا ماىتر ين  ،وهشالىه المىوا مشىه هن الحىرب مىىض
العرب واقعة محالة ( وهذا ما يرويه ربا إيبان هول وزير ارجية لسىرائيل
ىىء تابىىه بعشىىوان سىىيرة ذاتيىىة )ز ولسىىشا ىىء وارد الحىىدي عىىن هن الجيىىو
العربية د لى إلىى لسىآين ألىه اشسىحب مشالىا ولىه تىشجح ىء تح يىة ه مىن
اكهىىداا التىىء تحىىد عشالىىا البااىىا  ،ألىىه اشجلىىى غبىىار المعىىارك عىىن مغسىىاة
الاجئين ال لسآيشيين وعن قياه دولة عبرية على هرض ال لسآيشيين !! الى
 ،ال زز هجل زز لسشا ء معرض الحدي عن اءا من هذا اآلن زز
ما يالمشا ء هذا المعرض هو هن ردة ال عل التء ادر ىء ذلىك الىزمن
لمواجالة الظله والعدوان الذ تعروى لىه لسىآين تمأللى ىء عبىارة ( همىن
لسآين وديعة م دسة ء عشة الدول العربية ) ز وعشدما ش ارن هىذه العبىارة
المبدئيىىة بال لياىىيالا الماللاللىىة المسىىت دمة ىىء الىىزمن الىىراهن  ،إذ يواجىىه
العرب ههل الباد ء بادهه حملة من ال تىل والىدمار والتعسىا لىه يسىبة لالىا
مأليل  ،و يجاللالا ل من له ء رهسه عيشىان تاىاهدان التل زيىون ز ىء حىين
يام معظه المسىؤولين اىم ههىل ال بىور ويتحىد الىبعض و ىا للم الىوه

الغربىىىء وماىىىآلحاته مألىىىل ماىىىآلح ( الشىىىزاع ال لسىىىآيشء السىىىرائيلء )
وماآلح ( إعادة الآر ين إلى مائدة الم اووا ) وماىآلح ( التوقىا عىن
اسىىت داه العشىىا ) وقىىد ه رجىىوا هش سىىاله مشىىه ىىغشاله يت لمىىون عىىن شىىزاع ىىء
ال آب الجشوبء  ،عشدما ش ارن هىذا الىزمن اكغبىر بىالزمن الغىابر ششىا شاىعر
هن ا شتماا ال ومء لدى اكشظمة العربية هايب بداهية وباىلل ه ىده الشآىة ز
وإذا شا شجالل هن الشظاه العربء ان ء الىزمن الغىابر هعجىز مىن هن يىو ء
التبعا التء رتبالا عليه ذلك ا لتزاه حيىال الوديعىة الم دسىة  ،ه هن قدراتىه
له تستآض هن ( ت عىل ) مىا يشبغىء مىن هجىل الىد اع عىن الوديعىة الم دسىة ولىه
تساعد س ان لسآين على " إعادة السله واكمن وح ه العىدل إلىى بادهىه ،
و ح شىىى دمىىىااهه "  ،ىىى ن ال ىىىاه عىىىن الوديعىىىة الم دسىىىة وعىىىن الاىىىعور
بالمسىىؤولية تجاهالىىا  ،وإن مواجالىىة المشظمىىة الدوليىىة العالميىىة بالىىذا ال ىىاه
وبالظالور ا ا واحدا  ،يعد موق ىا مت ىدما  ،ومت ىدما جىدا عىن موقىا الشظىاه
يسىىتحء معظىىه هآرا ىىه مىىن الشاىىاد والترديىىد بلسىىان
العربىىء الحىىالء الىىذ
الحال وراا اكغشية السا رة التء ي ىول يالىا وديىض الاىا ء " إن حىاد عىن
راسء زز بسيآة " ز

التبرؤ من ا شتماا
وش رر ألاشية شحن ىاهمون تمامىا هن العبىرة باكعمىال بىاكقوال  ،وهن
اآلية ال ريمة ال ائلة " بر م تا عشىد اللىه هن ت ولىوا مىا ت علىون "  ،تلىزه
الشىىاس هن يتجىىاوزوا ىىىء هقىىوالاله مىىىا يسىىتآيعون عملىىه عىىىا ز بىىل وإششىىىا
شسىتآرد وش ىول إن مىن هقىىبح العيىوب التىء تحتىاا إلىىى معالجىة حيشمىا تووىىض
مشاهج إعادة التربية العربية قيد العمل عيىب الىت له بمىا يسىتآيعه المىت له ز
ول ن الاءا الذ شحن بادده ء هذه الم ارشة إشما يتعلة بىالتراجض العربىء
الملحىىوظ عىىن رابآىىة ( ا شتمىىاا ) مىىن هساسىىالا ز وهىىء الرابآىىة التىىء ت يىىد
الجميض بمبده التاارك ء مواجالة التحديا  ،والتء وجىد الجيىل ال ىديه الىذ
آالمىىا شعيشىىا عليىىه قاىىوره و سىىاد عالىىود الح ىىه ىىء هيامىىه اىىيغة متواوىىعة
تعتىىرا بغهميتالىىا وإلزاميتالىىا  ،هىىء اىىيغة الىىد اع الماىىترك الملح ىىة بميألىىاق
جامعىىة الىىدول العربيىىة ز همىىا اليىىوه ىىشحن ىىء الىىزمن الىىذ عمىىد يىىه معظىىه
المسؤولين إلى است داه الايغ التىء تعشىء إن لسىآين ااىة بال لسىآيشيين
والعراق اص بالعراقيين  ،وعلى ل بلىد هن ( ي لىض اىو ه بيىده ) مىا اىاع
ء دهاليز السياسة العربية ز وجوهر المسغلة بعد ذلك هن التارا علىى هىذا

الشحىىو يالىىده الجماعىىة ويعبىىت الشىىاس تعبئىىة معشويىىة ت ىىوه علىىى إش ىىار الرابآىىة
ال وميىىة ويحاىىر اكشظىىار وا هتمامىىا ىىء محىىيآ ال آىىر  ،ويجعىىل الجامعىىة
العربية مجرد مشبر احت الء حظ له من الادقية ز
ولن شسرع مىض ذلىك لاشىز ق شحىو تغييىد ال آىوة الليبيىة با شسىحاب
مىىن الجامعىىة العربيىىة حاليىىا ز الىىذه ال آىىوة ت اىىح عىىن اش عاليىىة مسىىتالجشة
تستسالل ا شت ال من ا تجاه اكقاى إلى ا تجاه اكقاى المواد  ،ىء لحظىة
تاري ية تتآلب ا ستماتة ء ح ظ الحد اكدشى من التماسىك ز ول ىن المىرا
يملك إ هن يعترا بغن الحالة العربية الراهشة تولد ا ش عال الزائد وت ده لمىن
يرغب هلا ذريعة للتا ك ء حاور اكمة بل و ء ماويالا المجيد ز

ماذا بوسض عمرو موسى ؟
ما الىذ يسىتآيض عمىرو موسىى هن ي علىه ىء زمىن ي ىرا يىه بعىض
العىىرب قىىائلين " ل ىىد ات ىىذ اكمري يىىون هراوىىيشا قواعىىد للحىىرب وىىد العىىراق
وهاىىبح هىىذا همىىرا واقعىىا حيلىىة لشىىا يىىه و بىىد مىىن جلوسىىشا مىىض اكمىىري يين
للتعبير عن اكمر الواقض الحاال آ غيىر" !؟ وي ىول شىاآة ر ىر " ل ىد
تبين لشا هن مساعدتشا هسر الاباب ا ستاالاديين ء لسآين بمالشا ان آغ
"عر شىىا اآلن هن جامعىىة الىىدول العربيىىة
سىىوا شعىىدل عشىىه "!؟ وي ىىول ألالى
مشظمة االة شرغب ء الب اا دا لالا !؟" وي ول ر رون "شحىن بعيىدون
جغرا يا عن المشاآة العربية السىا شة و ىء ذلىك عىذر لشىا ىء موق شىا المؤيىد
عىىن بعىىد " !؟ وي ىىول غيىىرهه "شحىىن ىىء اىىغل ه اىىغل بجالىىود التشميىىة
وإآعىىاه اك ىىواه الجائعىىة" !؟ همىىا الشىىاآة العمىىومء الىىذ يمأللالىىا جميعىىا الىىو
ال ائل "اقشعوا ( هيالا ال لسآيشيون وهيالا العراقيون ) مشا بال ليل الىذ ربمىا
ش دمىه ل ىه  ،و ت لموشىا يمىا هىو ىارا آاقتشىا  ،لىئا شغوىب وشحىرم ه مىن
ذلك ال ليل" !
مىىا هىىذا ؟ هىىل شحىىن بحاجىىة إلىىى ربابشىىة ياىىمدون ىىء وجىىه العااىى ة
المتجالمة هه إلى ئران تت ا ز من الس يشة المالددة بالغرق ؟
تعىىج السىىاحة العربيىىة بالىىذه اكاىىوا المش ىىرة المتاح ىىة التىىء يسىىتش ر
بعوالا بعوا والتء تتجاهل السبب اكول ء وع الا وتالال الا ور وعالا على
هربض هماه السء ر إيه والموساد ز وما ذلك السبب إ إارار ىل مشالىا علىى
التالىىرب ممىىا هىىروب مشىىه ز ى ذا اتوىىح لالىىا مىىن الوقىىائض السياسىىية الجاريىىة

وممىىا يراىىح مىىن ح ىىائة تشاىىرها الاىىحا اكجشبيىىة هن المواجالىىة سىىت رض
عليالا ذا حين روىا رغىه محاولىة التالىرب  ،قادهىا ذلالىا المىزمن هو قاىر
شظرها المعتاد إلى التمسح باكجشبء والتمىرد علىى هعتابىه مىن هجىل الحاىول
على إيمااة مجرد إيمااة تآمئشالا بغشالا له تووض بعد علىى قائمىة الوىرب
والتىىدمير  ،مىىا دام ى توااىىل التبىىرؤ مىىن ىىل اىىبالة تاىىير إلىىى العىىزه علىىى
استحدا آة عربية واحىدة هو بشىاا قىوة عربيىة تتىغلا مىن مجمىوع ال ىوى
للد اع عن اكمن الماترك ز
هىىذا داا عوىىال ياىىعب عاجىىه علىىى شآىىس اكآبىىاا ز وهىىؤ ا العجىىزة
المعاقون به يستآيعون هن ير عوا عيوشاله إلى رؤيىة هعلىى ز حتىى إشالىه
يستآيعون هن يتمس وا حيال اكجشبء برؤية هس ل مشاله  ،هعشىء الرؤيىة التىء
سبة هن تمسك بالا عزاه بااا محذرا ومتذرعا حين شبه اكجاشب إلى اك آىار
التء تحيآ بماالحاله ء حىال " اشتاىار ا وىآراب وال ووىى مىن لسىآين
إلى الباد العربية المجاورة " ز
هما ء زماششا يشاه ال أليىرون علىى وهىه اكمىان الىذ يعىدهه بىه اكجشبىء
بعىىد هن و ىىر لالىىه ر ىىر م ترعىىا ت شولوجيىىا الماح ىىة والتشاىى واشتىىزاع
ا عترا ا ء يؤمشاله من اك آار الدا لية ز ويعرا هؤ ا هشالىه مىد ولون
ء اميه هجالزتاله وم االاله الحساسة وهن راسياله تظل محميىة آالمىا لىه
يسجل علياله اكجشبىء مؤا ىذة ز ويظشىون هشالىه بمىغمن مىا دامىوا يىرون و
يسمعون و يت لمون ز ويشسون مىا ىان بعىد ش بىة لسىآين مىن ز زل هود
بعرو و راسء ز ويشسون العبرة اكحد عالدا ء إيران الااه  ،التىء ىان
السا اك يالا رعا عوويا من السىء ر إيىه ومىن الموسىاد  ،إ هن السىا اك
له يغن عن عىر الآىاووس اىيئا ولىه يىؤ ر العااى ة التىء اقتلعى بشياشىا
ان يبدو اام ا حايشا عايا على الزعزعة ز
يستآيض عمرو موسى هن ي شىض هولئىك الىذين اسىتمرهوا الألرألىرة وال ىدر
اغن هبآال رواية شجيب مح وظ  ،والذين ي اون ا شآاق ء الىزمن ىارا
ذهبيتاله  ،هن الزمن يجر وهن همواجه اسىحة وتواىك هن تجىرا الىذهبيا
لالا ز

آراز ه ألر حداألة

و ااىىة ال ىىول إن مىىن المسىىتحيل ت ريبىىا تعىىديل ميألىىاق جامعىىة الىىدول
العربية بحي تاىبح مشظمىة إقليميىة بحىة وح يىة ولىيس مجىرد م ىان ياىبه
ىء المشاسىبا وتظىل يمىا ب ىء
الش ابا الح ومية التء ت اه يالىا ا حت ىا
من الوق ارغة عاآلة عن الحيوية والحر ة ز
وبيشمىىا العىىاله مىىن حولشىىا ياىىالد قيىىاه الوحىىدا ال بىىرى التىىء تتىىراو
مساحاتالا وتعداد س اشالا بحجه قارا هو ابه قارا  ،مألل ا تحاد اكوروبىء
 ،وا تحاد الروسء  ،شاهيك عن الو يا المتحدة ودول الالشد والاىين  ،إذا
بشا شار على هن شب ى ( تا ي )  ،وش تاا هن اكجشبىء يريىد لشىا مزيىدا مىن
الت تي  ،وي وه بالممارسا التء ت اح عن شواياه ء هذا السعء ال بيى ،
ا ش وه بات  ،ولو ان من قبيل تعزيز جامعىة الىدول العربيىة  ،بىل شاىآشض
حش ىىىة دبلوماسىىىية هىىىد الا الوحيىىىد اجتشىىىاب غوىىىبة ال ىىىو شغ ىىىذ ىىىء شسىىىج
التاىىريحا التىىء تغوىىبه و تغوىىب اىىعوبشا ىىء رن معىىا ز ويىىا لالىىا مىىن
عب رية !
ويبدو للمرا هن المسؤولين العرب ليسوا علىى اسىتعداد إآاقىا لل الىه
واستيعاب هن من ال ير لاله حتى على المستوى الا اء إبداا اءا من
التحسس بالمزاا العاه ىء المشآ ىة والقىداه علىى آىوة ألوريىة ىء حجىه
إعان الوحدة العربية الااملة معاذ الله بىل  ،وذلىك مىن هوىعا اليمىان ،
تآوير جامعة الدول العربية وتعزيز إآارهىا ب سىابالا قىوة وجديىة وا اىية
مسىىت لة ي ىىون الوىىعيا ىىء مسىىيرتالا هميىىر الر ىىب و تغتىىرب عىىن رمىىال
ال ئىىا الاىىابة ىىء اكمىىة ز ويىىد ل ىىء شآىىاق التآىىوير بالحىىد اكدشىىى ت عيىىل
عارا ا ت اقا المع ودة مشذ هربعة ع ىود مىن الزمىان بىداا بميألىاق الىد اع
العربىىء الماىىترك ومىىرورا بالسىىوق العربيىىة الماىىتر ة زز إل ى زز إلى ز وهىىء
ا ت اقىىا التىىء مىىا ىىاد تاىىاهد الشىىور ىىء هجالىىزة العىىاه حتىىى د ش ى ىىء
اكدراا ز
ومن هشا ستظل ال جوة بيىشاله وبىين عامىة الشىاس متسىعة حتىى ي ىاجئاله
ما اجغ غيرهه من قبل ز وه اى ما ش ااه هن ت ىون الجالىة التىء تجالىز لالىه
تلىىىك الم اجىىىا هىىىء ال ىىىوى التىىىء ي ا وشالىىىا ويمتشعىىىون عىىىن إظالىىىار الرادة
المست لة وعن القداه على الماروعا الوحدويىة رعبىا مشالىا وتحسىبا لالىا ز
الذه ال وى هء التء تتبشى وتربء وت تزن عماا من آىراز ه ألىر ( حداألىة )

وه ألر اشسياقا وت با ل ل ما يبغيه اكسىياد و ىذا ه ألىر اش اعىا مىن ا اىية
اكمة ومن هماشيالا ز

لماذا اعتذر حشان عاراو ؟
ولكن  ..إذا كنا قد استعرضنا ما ال يستتيي عرترو موست ووفت ا ايمتين العتاا لةامعت

الدول العروي أن ي علتا إاا واقت الرستري العرويت الترافن لرتا الت ل يب ت لتا ومتا الربتر

لب ائا عل أس عرلا ؟
هعت ىىىد هن اىىىيئا واحىىىدا يب ىىىى همامىىىه  ،وهىىىو التر يىىىز علىىىى إدارة جالىىىاز
عاقا عامة وإعاه عربء موحد ء الغىرب ز وقىد عبىر اتىب السىآور عىن
هذه ال رة سىاب ا ىور ا تيىار عمىرو موسىى هميشىا عامىا للجامعىة ز وهىا هىء
وقىىائض اكحىىوال تبىىرهن علىىى اسىىتحالة عمىىل الاىىءا المآلىىوب مىىن الجامعىىة
بوا الا مشظمة إقليمية عربية تستمد معشاها ووزشالا السياسء لىو اىاا
مىىىن تاىىى يلالا تلىىىة سياسىىىية ذا سياسىىىة واحىىىدة ( علىىىى اكقىىىل شحىىىو العىىىاله
ال ارجء ) وهعت ىد هن السىيد عمىرو موسىى الىذ ىان علىى واىك ا سىت الة
من مشابه مؤ را هدرك هن هذا الالدا غير مم ىن مىا دامى الع ليىة الحا مىة
م عدة عشد ه ارهىا ومواق الىا وم اهيمالىا ز وعشىدما ا تيىر حشىان عاىراو
م ووة ء الجامعة لاؤون العاه رهيشىا ذلىك آىوة ىء ا تجىاه الاىحيح ز
و شىىدر السىىبب الىىذ حملالىىا علىىى ا عتىىذار  ،هو لعىىل الما ى لة اش ى ىىء
الجامعة ز
وجبالة العاه ء الغرب واحدة من الجبالا التء سرشاها ء السىشوا
الماوية وهزمشا يالا ار هزيمة  ،وذلك دون داع ودون سبب قاهر ز
ولو توقا التاويه الذ لحة بشا عشد حىد ال وىية ال لسىآيشية وح ائ الىا
لالان اكمر ز ول ن الحرب العامية ال بيألة التء تديرها اللوبيا الااليوشية
ء الغرب اتسع لتامل تاويه العرب قاآبة بوا اله عشاىرا مىن العشااىر
وتاويه الساه بواى ه ع يىدة مىن الع ائىد ز وبيشمىا ي عىل الاىاليوشيون ذلىك
ىىء دمىىة إسىىرائيل وماىىاريعالا التوسىىعية وحروبالىىا ال ادمىىة  ،سىىيما مىىض
ارت اع شجه اليمين وهمألال اارون وشتشياهو  ،ن الغىرب يشسىاق مىض الدعايىة
الاىىاليوشية بسىىالولة  ،كشالىىا تعىىرا يىىا ت اآبىىه مىىن شاحيىىة وكشالىىا تحسىىن
استألمار المواآشين اليالود اكمري يين واكوروبيين وتجشدهه با لل ز

ومض هن هعداد المغتربين العرب ء تلىك الىباد ت ىوق هعىداد الاىاليوشيين
ن العرب ي ت دون ما هء العادة التشظىيه وال آىة والاىياغا المآلوبىة
ز و ت ى الم اآر التء تشجه عن تعبئة الع ل الغربء ود ال وايا العربية ،
بل ت ى الم اآر على الجاليا العربية ء تلك الباد ش سىالا  ،كن شاىوا
شيسة مسيحية متااليشة ذا هتباع بىالمايين  ،ي ىودهه قساوسىة متعاىبون
وقحىىون ىىء عىىدائاله وتعاىىباله  ،تشىىذر ىىء واقىىض اكمىىر باىىن حىىرب اوىىآالاد
عرقء ود تلك الجاليا ز

بيروقراآية استاتي ية موروألة
وهشىىاك ىىىء بىىىاد تلىىىك الىىىباد ىىىرص للعىىىاملين والمجتالىىىدين ولىىىو بىىىدهوا
متغ رين ز كن من وائل تلك الباد هشالىا وقىد بلغى مىا بلغى مىن الرقىء ىء
شىىوا اىىتى ى ن مواآشيالىىا ي يمىىون وزشىىا للع ىىل والمشآىىة والحىىة ز والع ىىل
والمشآة والحة والعدل ىء اى شا شحىن العىرب والمسىلمين ز واآليىة ال ريمىة
ت ول ( بل ش ذا بالحة على الباآل يدمغه ذا هىو زاهىة ) ز والعىرب ت ىول
( الحىىة هبلىىج والباآىىل لجلىىج ) ز ل ىىن ذلىىك لىىه رهىىن بالعمىىل والجالىىد والجىىد
وا جتالاد ز والجريمة ال برى هء هن ي ون هعداؤشا ىء بىاآلاله ه ألىر اجتالىادا
وحيلة مشىا ىء ح شىا ز الىل يسىارع عمىرو موسىى إلىى سىد ألغىرة قىد تمىاشض
الىىدول اكعوىىاا جميعىىا ىىء سىىدها بعىىدما سىىل اكلسىىن الاىىاليوشية العىىرب
والمسىىىىلمين دو وملو ىىىىا ورؤسىىىىاا ومشظمىىىىا واىىىىعوبا واىىىىوه ح ىىىىائة
قواياهه وهلب علياله المجتمعا الغربية ز
ي يل إليشا هن ال ىا مىن هجىل تاىحيح اىورة العىرب ىء بىاد الشىاس
ياآده بسيادة هحىد  ،و بسياسىة هحىد  ،و بحساسىيا هحىد  ،و بماىالح
هحد ز
وي يل إليشا على قىدر مىا يتىا لشىا هن شىرى هن ت ييىا هجالىزة الجامعىة
العربيىىىة المر زيىىىة والقليميىىىة والمغتربىىىة وإحىىىدا التحىىىو الازمىىىة يالىىىا
تىىدريجيا ليغلىىب عليالىىا الت اىىص ىىء ( ال ىىا العامىىء وتووىىيح اىىورة
العىىرب للشىىاس ىىء ال ىىارا ) هىىو يىىر مىىن بيروقراآيىىة اسىىتاتي ية موروألىىة
يئس من ال ياه بدور ح ي ء ء دمة المست بل العربء الء ت وء اكعمار
على الم اتب شاا عاآلة عن العمل وشغمل المعذرة من اكخ عمرو موسى
ومن ال وة ال وادر والموظ ين الذين ذشىب لالىه ز وي يىل إليشىا هيوىا هن
من ال ير إش اق الميزاشيا  ،ولو هشالىا ليسى تلىك ال بيىرة  ،ىء ح ىل تحريىك

الجاليا العربية المتآلعة تآلعا غريزيا للو اا لالويتالىا واشتمائالىا ولص اىا
عىىىن ش سىىىالا وعىىىن قوىىىايا مواآشالىىىا اكاىىىلية وهىىىء بحاجىىىة لمىىىدادها بمىىىادة
مدروسىىة وبمىىشالج مرسىىوه يوجىىه ويح ىىز عملالىىا التآىىوعء  ،ويراىىد مسىىعاها
من هجل تغسيس التعاون مض الار اا والمشاى ين ىء الغىرب ز وعشىدما يآلىض
المىىرا علىىى الحاىىائيا حىىول هعىىداد مغتربيشىىا  ،ومعظمالىىه اىىبان متعلمىىون
عاليا  ،شه يعجب لت ايرشا ولهمالشا تلك الألروة الباىرية ال ىادرة علىى عىل
ال ألير ز لت ن م اتب الجامعة العربية مرجعا ت اده مجالس اتحادا الآاب
وهسىىاتذة الجامعىىا ورجىىىال اكعمىىال الىىذين يغىىىارون علىىى مىىواآشاله اكولىىىى
ويتوقىىون للبىىذل مىىن هجىىل قوىىاياها العادلىىة ز ريىىب هن جميىىض الدبلوماسىىيين
العىىرب عر ىىوا هألشىىاا وجىودهه ىىء ال ىىارا شمىىاذا مىىن هىىذه الا اىىيا التىىء
شعشيالىىا وشاىىير إليالىىا ز و بىىد هن بالوسىىض تاىىور الحيويىىة الديشامي يىىة التىىء
ستشاىىب ىىء عىىروق الجامعىىة العربيىىة إذا احتوىىش مألىىل هىىذه الجالىىود وهىىذه
الشماذا ز
وربما ش ا ايا قد عبر عىن اليىغس مىن الغىرب ومىن مواق ىه ىء
بعض الم ا  ،ول ششء وهشا هستمض إلى بعض البرامج التل زيوشية ء بعىض
ال شىىوا ال وىىائية  ،حىىول ال شيسىىة المتاىىاليشة ىىء همري ىىا التىىء لىىه يواجىىه
شاىىواها و اسىىت حالالا ىىء العىىاه والسياسىىة هحىىد ى ذا بىىالره العىىاه ي اجىىغ
لديشا بح ائة مدهاة تامل من جملة ما تامل وجودا مؤذيا لمن تغألروا بتلىك
الظاهرة وواىلوا إلىى البيى اكبىيض ش سىه ز ىذلك اسىتمع إلىى حىدي عىن
وجىىود شىىائس ذا وزن وتىىغألير ىىء الم ابىىل  ،مسىىتعدة للوقىىوا إلىىى جاشىىب
الحة إذا حاورها هاحاب الرؤية وا تااص والعلىه  ،وتجلىى لباىيرتء هن
ت ايرشا قد ي ون مسؤو عن الت لا الذ شعاشيه ىء ح ىل العىاه مىا ىء
ل ح ل ر ر بدرجة ت ل عن مسؤولية اكعداا والمتامرين ز
هىىذا ألغىىر يجىىد مىىن ي ىىا عليىىه  ،وهرض ب ىىر قىىاه الاىىاليوشيون بحىىر
مساحة يستالان بالا مشالا  ،الل يست ده عمرو موسى م اشته ال ااة ل ء
يم ه برواد م لاين  ،يبذرون ء تلك الىباد بىذور الح ي ىة  ،ياىبح حىر
ال اوه مض الزمن حرألا ء بحر ء يابسة ؟!

سيرة عآرة لااليد من الا وة

اىىىك هن الجالىىىة التىىىء آآىىى ل تىىىل الع يىىىد تيسىىىير زايىىىد آىىىاب جالىىىة
محتر ىىىةز مجىىىرد هن ي ىىىون تىىىاري قتلىىىه هىىىو تىىىاري يىىىوه مىىىياده يىىىوحء هن
الم آآين المجرمين ،سواا اشوا اكعداا المبااىرين هو و ااهىه المرتزقىة
بال تل ،قد ا تاروا وقى التش يىذ عىن درايىة بالسىجل الا اىء الىدقية للرجىل
وعن عله بىذلك التىاري ز غشمىا توعىدوا ىء قىرارة هش سىاله هن ربيعىه الرابىض
واكربعين سي ون ربيعه اك يرز
ىىان تىىى مميىىزاز هشبتىىه بي ى لسىىآيشء مىىر بغربىىال اكيىىاه وعااىىر ا ى اا
الالجرا المتعددة هجرة  ،91وهجرة  ،76وهجىرة  ،67وغيرهىا وغيرهىاز
هما هجرة  91لىه ياىالدها تيسىير بىل ابىد والىده ووالدتىه ههوالالىاز كشىه مىن
مواليىىد ديىىر الىىبلح 8496 / 4 / 8ززز ه هشىىه ولىىد بعىىد قرابىىة سىىتة هاىىالر مىىن
اش اع جي ا حتال الااليوشء من قآىاع غىزة إألىر هزيمىة العىدوان الألاألىء
ورحيل ار اا إسرائيل بريآاشيا و رشسا عىن بورسىعيد يجىرون هذيىال ال يبىة
وال الززوااا اكقدار هن تشت ل اكسرة بسبب ظروا عمىل الوالىد مىن ديىر
البلح إلى مارز وه ىذا د ىل الاىبء العاقىل الراىين المىدارس ا بتدائيىة ىء
ال ىىاهرةز وتا ى ه والدتىىه ىىء تلىىك المرحلىىة هشىىه ىىان وهىىو ابىىن سىىبض سىىشوا
يتارا تارا الرجىل المىدركز و ىه مىن آ ىل لسىآيشء اشت ىل مىن الآ ولىة
المب ىىرة إلىىى الرجولىىة د عىىة واحىىدةز والسىىبب ت ىىتح العيىىون ىىء الآ ولىىة علىىى
الظله والعسا وقاة البي الم ود واكرض المواعة والموآن اكول الىذ
يحة ل ل لسىآيشء عىرا بىاده هن ياىعر بىالحشين إليىه ،يىا وهىو هجمىل
باد الدشيا وهآيبالا مشا ا وهعذبالا ماا وههشغها عياا وعارة؟!
ل سرة ال لسآيشية وللمعلمين ال لسآيشيين ال ول ىء غىرس حىب الىوآن
ىىء ش ىىوس اكجيىىال الاىىغيرة التىىء ولىىد بعىىد هجىىرة عىىاه  8491ولىىه تىىر
لسآين وإشما سمع بالا من ال بىارز وربمىا ىان ىء حىديألاله مبالغىة ،وربمىا
ه اوىىوا ىىء محاسىىن المىىدن وال ىىرى التىىء ه رحىىوا مشالىىا ،وربمىىا لىىه ي اىىدوا
المبالغىىىة ول ىىىن الش بىىىة هبآىىى بمسىىىتوى حيىىىاتاله جىىىغة ىىىارشوا بىىىين عياىىىة
الموآن التء ومش لاله ال رامة على اكقل وبين عياة الم يه الذ حاروا
يه حارا وعاشوا يه الماىاعب والالمىوهز وه ىذا ىان الىوآن جشىة بم يىاس

الم ارشة بين عي وعي وبين ماض وحاور ،شاهيك عن م يىاس الم ارشىة
بين لسآين اكرض والمشاخ والتواريس وبين غيرها من باد الشاسز
ووالد تيسير ووالدته إشساشان مشتميان اري انز و ء ذلك البي الىذ ىان
الابء تاه الب ر تل ى هولىى دروس الوآشيىة ،وهىء حىب الىوآن والتعلىة بىه
و راهية الظله مض التاميه على العودة ولو ره الغاابونز ء هعماق قلىب
ل لسآيشء اغير هو بير ر ض وإبىاا للظلىه الىذ حىاق بال لسىآيشيين مىن
غيىىر ذشىىب اقتر تىىه هيىىديالهز وإبىىاا الظلىىه آىىرة إشسىىاشية قبىىل هن ت ىىون تربيىىة
وتوجيالاز
و اش مار هألشاا ت تح وعء الآ ل الذ د ىل المدرسىة ا بتدائيىة تعىي
عار جمال عبد الشاار وهيامه المجيدة حي ال وية ال لسآيشية هه هساسىء
من هموه الرئيس والدولة والعاه والره العىاه ،وحيى ماىر مر ىز حر ىة
التوامن اآلسيو ال ري ء وعاامة معدودة بىين ههىه ألىا عوااىه لىدول
عده ا شحيازز و ااة ال ول هن ال لسآيشء الم يه ء مار ياعر هشه معشىء
وهن قويته معشية ب ل ما يدور هشاكز
ومألىىل هىىىذه اكجىىىواا تعىىزز ىىىء ش ىىىس الآ ىىل المت ىىىتح إحسىىىاس ا عتىىىزاز
الوآشء والمساشدة ال وميةز ويم ن ال ول مىن هىذه الشاحيىة هن الاىبء تيسىير
تل ى تعزيزا مشاسبا ل سس التربوية التء غرسالا يه التوجيه اكسر ز
ان والد تيسير مش رآىا ىء شاىاآا حر ىة التحريىر الىوآشء ال لسىآيشء
تح مشذ البدايا ز وقد تل ى توجيالا بالس ر إلى ال آر العربء السىور للعمىل
ىىء اللجشىىة العلميىىة التابعىىة للحر ىىة هشىىاكز واشت لىى العائلىىة ب امىىل ه رادهىىا
واسىىت ر ىىء دماىىة ،وجلىىس تيسىىير علىىى م اعىىد الدراسىىة العداديىىة ألىىه
الألاشوية ء مدارس دماة وتل ى المشىاهج الم عمىة بىال ر ال ىومء والرابآىة
ال وميةز وهبدى ت وقا ء دراستهز ود ض به والده الحريص على توجيىه قىواه
ىىء تلىىك المرحلىىة العمريىىة إلىىى مىىا هىىو جىىد وم يىىد شحىىو رياوىىة الجىىودو
وال راتيه ،غألب ت وقا يالا يوارع ت وقىه ىء الدراسىة ،وحاىل علىى حىزاه
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و غشمىىا اىىعر بعىىد حاىىوله علىىى الاىىالادة الألاشويىىة هن الواجىىب يشاديىىه ،لىىه
يلب هن اشت ل من سوريا إلى لبشىان واشىتظه مت رغىا ىء اى وا حر ىة ىتح،
وتعرا إلى الااليد ال ائد اا لا هب المؤسسة اكمشية ال لسآيشية الىذ
ا تاا قدرا الااب الشايآ الالادئ العامل ء اىم  ،ربىه واعتمىد عليىه

ىىء العديىىد مىىن مالىىاه العمىىل السىىر ز و ىىء تلىىك المرحلىىة عر تىىه آبعىىا الش بىىة
المحيآة باا لا وعر ه الرجل الألاشء ىء اكمىن الموحىد همىين الالشىد ز
وحيشما حىدأل الش لىة ال بىرى والتوقىا ا وىآرار ىء البرهىة التىء هع بى
ىىروا مشظمىىة التحريىىر ال لسىىآيشية مىىن لبشىىان إلىىى تىىوشس ،قىىرر هبىىو إيىىاد هن
ال راة مشاسبة لرسال الااب الموألوق ليتل ى علما ه اديميا يسىشد ممارسىته
العمليىىة ويا ى ل ا اىىيته حتىىى ياىىبح مىىن هعمىىدة اكمىىن وقادتىىه اك ىىاا،
وا تىىار هن يرسىىله إلىىى ه اديميىىة العلىىوه اكمشي ىة ىىء تاي وسىىلو ا يا (وذلىىك
بآبيعىىىىىة الحىىىىىال قبىىىىىل هن يت سىىىىى المعسىىىىى ر الاىىىىىيوعء وقبىىىىىل هن تاىىىىىبح
تاي وسلو ا يا دولتين األشتين)ز
اش ى العىىودة إلىىى الدراسىىة بعىىد سىىشوا بيىىرو ال مىىس المليئىىة بالعمىىل
والممارسىىة راىىة ذهبيىىة هحسىىن الاىىاب الجىىاد اسىىتغالالاز علىىى الىىرغه مىىن
وشه هاغر آاب اك اديمية اكمشية سشا د برز بروزا ملحوظا ،اكمىر الىذ
د ض إدارة اك اديمية إلى تاجيعه لاستمرار ىء دراسىاتالا العليىاز و ىء برهىة
قياسىىية حاىىل علىىى درجىىة الىىد توراة ىىء ا تاىىاص ال ىىاشون الىىدولء واكمىىن
الجشائءز
ولىىدى عودتىىه إلىىى تىىوشس وجىىد المالىىاه العديىىدة ىىء اشتظىىارهز و اش ى هول
مالمىىة بيىىرة تسىىشد إليىىه يألب ى جدارتىىه المعالىىودة مىىن جديىىد هىىء اوىىآاعه
بالمسىىؤولية عىىن همىىن المىىؤتمر السىىادس لحر ىىة ىىتح عىىاه 8414ز وتوال ى
المالاه تباعا ء م اض و دة السلآة ال لسآيشية على آرية هوسلوز ودائمىا
ىىىان تيسىىىير آىىىاب حاوىىىرا جىىىاهزا م تاىىىا وموألوقىىىا ىىىء مجىىىال حمايىىىة
الا ايا ال ياديةز وت لل تلك ال ترة زواجه من سىشاا اى ي ة مشاوىل ر ىر
من جالاز همن هبو إياد هو ؤاد الشجارز اش تلك المشاسىبة مألىار ارتيىا هبىو
إياد الذ يالته ل ل اغيرة و بيرة من اؤون رجاله العاملين معهز
له يجد اللواا همين الالشد ه وىل مىن تيسىير زايىد آىاب مسىاعدا لىه ىء
قيادة جالاز اكمن بعد العودة للوآنز ىان ملىا تيسىير شظي ىا عىامرا بالشجىاز
ومىىدعاة للأل ىىة والي ىىين ب ااىىه وإم ىىان ا عتمىىاد عليىىهز وهسىىشد إليىىه ىىء
قيادة الجالىاز مسىؤوليا التىدريب اكمشىء ،بالوىا ة إلىى مغموريىا ا تاىال
ال ارجءز
وحا ظ تيسير آاب آوال حياته علىى ال ىيه اكساسىية التىء تربىى عليالىاز
ظىىل ملتزمىىا مسىىت يما مشوىىبآاز وظىىل دؤوبىىا عىىاما ىىء اىىم ز وظىىل محترمىىا

بعيدا عن الاغائرز
قيىىل لىىء إن بعىىض معار ىىه رغبىىوا ىىء ا سىىت ادة مىىن مر ىىزه ىىء الحاىىول
علىىى امتيىىاز مىىاز ول شىىه امتشىىض عىىشالهز لمىىا هحرجىىوه قىىائلين لمىىاذا تتمشىىض عىىن
تلبيىىة آلبشىىا ىىء حىىين هن الجميىىض ي ىىدمون جمىىاعتاله؟ هجىىاب (مىىن عشىىد ىىل
الشاس تآلىض عوجىا ،ل ىن مىن عشىد تيسىير آىاب تآلىض عدلىة)ز وهىذه لماتىه
بشاالا ما قاالا علء بعض من عر وهز
ما تزال جريمة اغتيال الىد تور تيسىير آىاب م يىدة وىد مجالىولز وهشىاك
ه ألىىر مىىن جريمىىة اغتيىىال سياسىىء لالىىا م يىىدة وىىد مجالىىولز ول ششىىا ىىء بىىاد
م دسة يب ى يالا السر ال بيح م بوااز ويوما ما ستش اىا اكيىد اكأليمىة
التء ش ذ مؤامرة اغتيىال الرجىل الىذ ىان هميشىا بمىا يىه ال ايىة وذ يىا بمىا
لىه يت ىذ
يه ال اية ول شىه وهىو العلىيه بمبىاد ا همىن حمايىة الا اىيا
لش سه ا حتياآا بما يه ال ايةز
هلا رحمة علىى تلىك الىرو الآىاهرة ،رو الجشىد ال لسىآيشء الم لىص
والو ء ،الذ عر ته وآشيا م لاىا ومشاوىا عىا ومألىا للتالىذيب والرغبىة
ء المساعدة ،اشآاقا من اعوره هشه ااحب رسالة وابن شاس آيبينز

