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  ندوة
قمة اخلرطوم ومبادرة اجلامعة العربية 

  حول العراق
  

  2006 شباط/فرباير  25

  
نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم الـسبت        

فندق "شباط يف قاعة البتراء يف      /  فرباير   25املوافق  
ـ     "الراديسون ساس  قمـة  "وان  ، ندوة سياسـية بعن

اخلرطوم ومبادرة اجلامعة العربية حول العراق، حتدث       
الدكتور مصطفى عثمان امساعيل، مستشار     معايل  فيها  

حضر الندوة عدد مـن     . رئيس اجلمهورية السودانية  
اعضاء السفارة السودانية يف عمـان، وعـدد مـن          
السياسيني واالكادمييني واملهتمني بالـشأن العـريب       

سيد عريـب الرنتـاوي، مـدير    لأدار الندوة ا .العام
  .املركز

  
  األستاذ عريب الرنتاوي

  
يبعدنا شهر واحد فقط من القمة العربية يف اخلرطوم،         
اليت تتصدر اجندا امللفات الثقيلة واملرحلة ذاا، من        
فلسطني اىل العراق مروراً مبلفات االصالح يف العامل        

مصطفى معنـا   ويسعدين أن يكون الدكتور     . العريب
  .ننا يف هذا اليوموبي
  

كما تعلمون مجيعاً فهو واحداً من أملع وزراء اخلارجية         
واكب لـسنوات   . العرب، وأكثرهم حيوية ونشاطاً   

  اسهاماته ة العمل العريب املشترك، كانت هلطويلة مسري

  
  
  
  
  

الشخصية املقدرة يف معاجلة الكثري من امللفات العربية        
  .الساخنة

حالياً منصب مستشار والدكتور مصطفى الذي يشغل 
رئيس اجلمهورية السودانية، حيمل على كتفيه أيـضاً        
اعباء متابعة امللف العراقي الساخن واملتفجر من قبل        
جامعة الدول العربية، حيث ستتاح لنا فرصة االصغاء        
لقراءاته وتقديراته حول آخـر تطـورات األزمـة         
العراقية، ومصائر املبادرة العربيـة حـول العـراق،      

الدكتور مصطفى أهـالً  . ة القمة العربية املقبلة   واجند
وسهالً بك أخاً وصديقاً بني اهلـك واصـدقائك،         

  .وتفضل
  

  الدكتور مصطفى عثمان
  مستشار الرئيس السوداين

  
بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسوله   
األمني، نشكر األخوة منظمي هذا اللقاء، وكـذلك        

سياحة اليت سنتجول فيها    احلضور الكرمي على هذه ال    
حول القمة العربية القادمة يف اخلرطـوم، تطـورات         
األوضاع يف العراق، والدور الذي ميكن أن تلعبـه         

إال أنين سأبدأ احلديث أوالً بإدانة بكل قوة ملا . اجلامعة
حدث باألمس من تقجريات يف العراق الشقيق، وأن        

، يريد  ندعو اهللا سبحانه وتعاىل أن جينب العراق فتنة       
البعض أن تكون فتنة طائفية وأن تقود العـراق اىل          

وأن نشد على أيدي أولئـك الـذين        !. حرب أهلية 
ارتفعت أصوام من كافة الطوائف الدينية يف العراق، 
تنادي بضبط النفس والتهدئة، لتفويت الفرصة على       
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الذين يريدون من العراق، عراقاً آخر تـسيل فيـه          
كات ليهجره كـل مـواطن      الدماء وتدمر فيه املمتل   
لذلك البد أن ندين بشدة ما . عراقي ويترك هذا البلد

حدث واألصابع اليت تقف وراء ذلك، وأن نفـوت         
الفرصة على أولئك الذين يريدون أن خيوضوا يف املاء         

  . العكر
  

سنأيت اىل هذا املوضوع عندما نتحدث عن العـراق،         
  .للقاءولكن أمهية احلدث جعلين أذكره يف بداية هذا ا

  
القمة العربية اليت ستنعقد يف اخلرطوم، يف اية شهر         

آذار القادم، وهي القمة الثامنة عشرة، حيث       /مارس
أن القمة العربية بإطارها اجلديد الـدوري، عقـدت         

أنا أتذكر تلك القمة جيـداً،      . وألول مرة يف عمان   
ألننا كنا على على قاب قوسني أو أدىن من معاجلـة           

ية، واذكر أننا كنا قد توصلنا اىل مـا         املشكلة العراق 
يشبه اإلتفاق، ساعدنا يف ذلك أننا كنا نعـيش بـني           
مرحلتني، مرحلة إدارة دميقراطية بكل ارتباطاا مـع        
الدول العربية، وكانت قد انتهت، وجـاءت إدارة         
جديدة هي إدارة اجلمهوريني ولكنها مل تؤسس تصور        

اك ما يـشبه    فكان هن . لعالقات تلزم الدول العربية   
الربزخ ما بني اإلدارتني وجنحنـا أن نتحـرك فيـه،           
واحتضنت عمان تلك القمة، وكدنا أن ننجح لوال أن 
هناك بعض القضايا اهلامشية الـيت افـشلت ذلـك          

  "!.قدر اهللا وماشاء فعل"على كل حال . املسعى
  

اقول أن هذه القمة تنعقد يف اخلرطوم، بعد حـوايل          
اليت عقدت يف   " ءات الثالث الال"أربعني سنة من قمة     

حزيران، يف  /، بعد هزمية يونيو   1967اخلرطوم، سنة   
هذه القمة تنعقد . اطار الصراع العريب ـ االسرائيلي 

يف ضوء تطورات داخلية يف الـسودان، واقليميـة         

فعلى املستوى الداخلي، هناك تطورات ليس      . وعاملية
  :أقل ما ميكن أن نذكره منها

  
ذا العام، حيتفل بالعيد الذهيب، أو       أن السودان ه   أوالً،

مبرور مخسني عاماً على استقالله، بالتايل هذه املناسبة        
وتـشريف  . تعترب بالنسبة للسودانيني هامة وكـبرية     

السودان بانعقاد هذه القمة على ارضـه، حييـي يف          
السودانيني اسحاسهم بعروبتهم وهويتهم وانتمـائهم      

  . اىل هذه األمة
  

. ل مبرور عام على توقيع اتفاقية السالم       أننا حنتف  ثانياً،
هذه االتفاقية اليت أوقفت حرب ضروس بني الشمال        

وقطعـاً  . واجلنوب، امتدت الكثر من عشرين عاماً      
الدور العريب مهم جداً الجناح هذه االتفاقية وللحفاظ        
على وحدة الـسودان، لتـأمني أمنـه واسـتقراره          

ل السودان ومساعدته يف مواجهة التحديات اليت ما زا
  . يواجهها مبناطق خمتلفة منه

  
يف ذات التطور الداخلي، دعونا نقول، أن السودان        
بعد أن وقع اتفاقية السالم، يسوده اآلن مـا يـشبه           

فهنـاك  . طفرة تنموية ـ اقتصادية يف كافة ااالت 
مشروعات استثمارية تناقش كـل يـوم، وهنـاك         

ر، وأنـا   أنا سعيد أنه ومنذ الصباح الباك     . مستثمرين
ألتقي عدد من املستثمرين األردنيني، وحىت العراقيني،       
وهذا فأل خري بأن القمة العربية عندما تأيت سـيكون          
هناك وجود عريب استثماري، يف منـاطق الـسودان         

  . املختلفة، يف اجلنوب والشمال
فالسودان لديه ثروات ضخمة جداً، هذه الثـروات        

ج اىل اسـتقرار،    واالستثمار حيتا . حتتاج اىل استثمار  
لكن كل املؤشرات تقول أن االقتصاد السوداين اآلن        

. ينمو، بصورة منتظمة، وميضي من حسن اىل أَحسن       
واالقتصاديون يعرفون كيف يقيسوا التقدم والتراجع      
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فكل هذه املقاسـات سـواء معـدل        . يف االقتصاد 
التضخم أو قيمة العملة، أو معدل النمو، االقتـصاد         

 صندوق النقد الـدويل، والبنـك       السوداين بشهادة 
الدويل، تدلل على النمو يف االقتصاد السوداين، ولعل        
أكرب شهادة هي وجود مستثمرين بشكل يـومي يف         

وهذا يؤكد متامـاً مـن أن األوضـاع         . السوادان
السودانية، اآلن انطلقت اىل األمام، وأن املـستثمر        

  .العريب بدأ جيد مكانه يف داخل السودان
  

 أن القمة العربية ستشكل لنا فرصة لكي        لذلك أقول 
نقدم السودان اجلديد، يف صورته اجلديدة، ونأمل أن        
يكون هذا دافع وحافز ملزيد من االستثمارات العربية، 

. سواء كانت االستثمارات الرمسية أو القطاع اخلاص      
ولنجدد مرة أخرى أن السودان هو سلة الغذاء للعامل         

  .العريب
  

 اليت ستسيطر على قمـة اجلامعـة        األجواء االقليمية 
العربية، بالطبع، األوضاع يف العـراق، وتطـورات        
األوضاع يف فلـسطني، األوضـاع يف الـصومال،         
تطورات األوضاع يف السودان كل هذه االجنـدات        

  .ستكون من موضوعات القمة العربية القادمة
  

املوضوعات املطروحة للنقاش يف اجندة هذه القمـة،        
  : ين رئيسيةتتضمن ثالث عناو

  
 موضوع البحث العلمي يف الـدول       :املوضوع األول 

حنن نعتقد أن   . وهذا املوضوع يف غاية األمهية    . العربية
أحد أسباب تراجع هذه األمة هو احنسار موضـوع         
البحث العلمي، وتأخر هذه األمة من امتالك العلـوم   
والتكنولوجيا، وبالتايل مهما كانت البداية متواضـعة       

يف هذا اإلطار فقـد أعـدت       . ل مجاعي البد من عم  
مشروعات ودراسات ستقدم للقادة العرب، وهـذا       

أحد مناذج املشروعات اليت سيتم التداول حوهلـا يف         
  .هذه القمة

  
وستطرح .  جمال االصالح املؤسسي    :املوضوع الثاين 

اجلامعة العربية مجلة من املشروعات من أمهها، تأسيس    
ذي سيتوىل مـسؤولية    جملس األمن والسلم العريب، ال    

الرتاعات يف الدول العربية، وبني الـدول العربيـة،         
وبالتايل فإننا نعتقد أن هذا املشروع يعترب من أهـم          
املشروعات اليت إذا اجازا قمة اخلرطوم تكون قـد         
حققت نقلة يف موضوع االصالح املؤسسي يف اطـار   

  .اجلامعة العربية، والعمل العريب اجلماعي املشترك
  
واتـصور أن   .  موضوع الرتاعات  :وضوع الثالث امل

هناك مخس نزاعات رئيسية، البد من أن تتطرق هلـا          
القمة، بعضها يف داخل البلد وبعضها بني دولـتني أو      
أكثر، وأذكر من هذه الرتاعات ـ التريتـب لـيس    
حسب األمهية ـ السودان، وقضية دافور، فلسطني،  

ليات اىل السلطة واملـسؤو " محاس"وتطورات وصول   
املطلوبة من الدول العربية، العراق، وما جيري فيـه         
والدور الذي ميكن أن تلعبه الدول العربية، واجلامعة        

العالقات بـني   . العربية على ضوء التطورات األخرية    
سوريا ولبنان، باعتبار أن هذا املوضوع إذا مل نتداركه         
ميكن أن يقود املنطقة اىل متاهات ويضيف اليه أزمات         

ــدة ــشها جدي ــيت تعي ــات ال ــافة اىل األزم ، اض
املوضوع اخلامس، موضوع العالقات السورية     .املنطقة

  . ـ العراقية، وآمل أن تؤيت التحركات اجلارية مثارها
هذه هي املوضوعات اخلمس، ولكن ميكن أن نضيف        
اليها أيضاً، ما جيري يف الصومال وجزر القمر، باعتبار 

يضاً، بالرغم من أن هذه الدول تعيش أزمات داخلية ا     
أا تعترب من ختوم الدول العربية، لكنـها هـي دول           
أعضاء يف اجلامعة العربية، وحىت وأن كنا نركز على         
قضايانا املركزية، مثل قضية فلسطني، وعلينا أن نركز        
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عليها، ولكن هذا التركيز جيب أن ال ينـسينا هـذه           
مي املناطق، اليت تعترب مناطق طرفيه بالنسبة لألمن القو       

العريب، ولكن  إذا مل تم ا ميكن أن نؤتى من خالهلا            
بالتايل بالنسبة لالهتمام   . لضرب األمن القومي العريب   

بفلسطني جيب أن ال ينسينا االهتمـام بالـصومال،         
واالهتمام بالعراق جيـب أن ال ينـسينا االهتمـام          
بالسودان، واالهتمام مبنطقة الشام، وما جيري بـني        

جيب أن ال ينسينا االهتمام مبا جيري يف        سوريا ولبنان،   
  .جزر القمر

  
قطعاً عبقرية املكان ستحتم علينا أن نطرح موضـوع    
التعاون العريب ـ االفريقي، حنن من املـؤمنني إميانـاً    
قاطعاً بان أحد عناصر محاية األمن القومي العريب، هو         
يف املزيد من التالحم والتنسيق ما بني الدول العربية         

فإذا نظرنا اىل اجلغرافيا جند أن افريقيا هي        . قيةواالفري
وإذا نظرنا اىل الثقافة والدين . األقرب اىل العامل العريب

جند أن أفريقيا هي األقرب، اىل الدول العربية، وإذا         
نظرنا اىل التاريخ جند أن الدول العربيـة سـامهت          
مسامهة كبرية يف حركة التحرر االفريقية ودعمهـا،        

فت وقفة رجل واحد، عندما طلب منـها        وافريقيا وق 
بعد نكسة حزيران بأن تقطـع عالقاـا الـسياسية         
والدبلوماسية واالقتصادية مع إسـرائيل، وكانـت       

  .أفريقيا هي األكثر جتاوباً مع مطالب الدول العربية
  

ال يوجد عامل اليوم دول صغرية هامشية ال دور هلـا،           
ـ . وامنا لكل دولة دور، وهلا أمهية       52ا فيهـا    أفريقي

كما أنه من   . دولة، هذه كتلة تصويتية ال يستهان ا      
الواضح تزايد أمهية وقع أفريقيا يف منظومة الـسياسة   

" فرانكوفونية"الدولية، هلذا جند على سبيل املثال، قمة 
بني فرنسا وافريقيا، وقمة بني الصني وافريقيا، وقمـة   
بني اليابـان وافريقيـا، وقمـة يف إطـار جمموعـة            

، ولكن مع األسف عنـدما ننظـر اىل         "كومنولثال"

التعاون العريب ـ األفريقي، جند أنه إما لبحث قضية  
فـالعرب  . الصحراء أو غريها من قضايانا الداخليـة      

عجزوا عن التحرك اىل األمام يف اطار التعاون العريب         
ـ األفريقي، هلذا امتىن من عبقرية املكان أن تلهمنا يف         

  .مار اىل األمامأن نتحرك يف هذا املض
  

هذا باختصار شديد للموضوعات اليت سيدور احلوار       
رغم أن الظروف الداخليـة،  . حوهلا يف القمة القادمة 

االقليمية والعاملية، ليست هي الظروف اليت كانـت        
ولكن حيدونا األمل يف أننا إذا مل       . 1967سائدة عام   

ـ  ـ   " 67الءالت  "خنرج ب " الءالت"فالبد أن خنرج ب
 الوضع الذي نعيش فيه، وأن ال خنرج مبزيد         تعرب عن 

من اإلحباط هلذه األمة، بل نعطيها األمل بأا مازالت         
ومهما كانت التحديات   "!. خري أمة أخرجت للناس   "

واملؤامرات كبرية فإا قادرة على مللمت صـفوفها،        
هذا باختصار شديد عن القمة،     . والتحرك اىل األمام  

ن خالل النقاش الذي    وآمل أن نثري هذا املوضوع م     
  .سيجري بيننا

  
  موضوع العراق

  
 العراق تارخيياً، يعترب أحد مرتكزات العمل العـريب        

والشعب كان دائماً يف املقدمة للدفاع عن       . املشترك
قضايا األمة العربية، والتصدي لكافـة التحـديات        

تاريخ العـراق   . واملؤامرات اليت تواجهها هذه األمة    
الذي ينظر اىل . اقي تقول هذاواخالقيات الشعب العر

!. وهذه حقيقـة  . العراق اآلن، يتحسر على ما مضى     
أما التحسر األكرب، فهو العزوف العريب عن املشاركة        

  . يف وقف ما جيري يف الساحة العراقية اليوم
  

ال أريد أن أحتدث عن املاضي كثرياً، ولكن أقول أن          
خطاء التطورات اجلديدة يف العراق قادت اليها ثالث أ
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رئيسية، أي أن قوات االحتالل منـذ أن وصـلت          
العراق ارتكبت ثالث أخطاء رئيـسية، هـي الـيت          

  :تسببت يف تأزم وتفاقم املشكلة العراقية، بشكل أكرب
  

 ما قامت به اإلدارة من حلْ للجيش العراقي،          أوالً،
واملؤسسات األمنية العراقية، واعتبار عناصـر هـذا        

  . أعداء للوضع اجلديداجليش واملؤسسات األمنية
  

 ما يسمى بإجتثاث البعث، صحيح أن كل مـن     ثانيا،
ارتكب جرماً، البد أن يعاقب على جرمه، لكـن ال          
ميكن اعتبار املاليني من العاملني يف مؤسسات النظام        

ولكن مـا الـذي     "!. البعث"بأم اعضاء يف حزب     
سيحدث إذا ما استمرت هذه العملية، خباصـة إذا         

ا على مستوى رمسي من قبـل النظـام         كان خمطط هل  
بكل تأكيد سيغادر العراق املزيد من أبنائه       . اجلديد؟

  . وكوادره، بسبب فقدام إليسط حقوقهم وواجباته
  

وهؤالء بكل تأكيد لن ينسوا العراق، ولكـن إذا مل          
ىيء الظروف، وإذا مل يـسمح هلـم باملـشاركة يف      

 ية ضد قـوات االحـتالل بـشكل       العمليات اجلار 
. سيشكلون بكل تأكيد مصدراُ متـوليالً هلـا       مباشر،

بالتايل، البد من التفكري يف هذا املشروع املطـروح         
للنقاش، والبد من اعطاء الثقة والطمأنينـة إلبنـاء         
العراق يف الداخل واخلارج، بان كل من مل يرتكـب          
جرماً يعاقب عليه القضاء هو حر، وله حقوق، وعليه         

باإلطمئنـان، ألن هـذه   واجبات، والبد أن يـشعر    
احلقوق جيب أن حتترم، كما عليه واجبات  جيـب أن   

  .يؤديها يف حرية واطمئنان، وأمان
  

 موضوع احملاصصة الطائفية اليت بـدأت منـذ         ،ثالثاً
تركيبة جملس احلكم، بأن هذا سني، وهذا شـيعي،         
وهذا كردي، وبدأت تنتقل مع كل حكومة عراقيـة         

الطائفي هو املخـيم    تشكل، وبكل أسف هذا املنطق      
  . اآلن على األوضاع يف العراق

  
هل جاءت اجلامعة العربية متاخرة اىل العراق؟، الذي        
يلّوم اجلامعة العربية، ينسى الوضع العـريب عمومـاً         
والعجز الذي يعيشه منذ احتالل العراق للكويـت،        
والتواجد األجنيب املكثف يف املنطقة، والعزوف عـن        

مل تعد هنـاك إرادة سياسـية       . العمل اجلماعي العريب  
متوفرة لعمل مجاعي، ذلك ألن القطرية أصبحت تعلو        
على القومية، والتدخل األجنيب سيطر على مفاصـل        
األمة، وأصبح يؤثر يف كل هذه املفاصل، وما ميكن أن 

  .يتخذ فيها من قرارات وطنية أو قومية
  

لكن رغم ذلك إال اجلامعة العربية قاومت كل هـذا          
وكان من نتائج هذا التـدخل      . ىل العراق ودخلت إ 

عقد االجتماع التحضريي يف القاهرة الـذي ضـم         
أطيافاً من الشعب العراقي، ونتائجه اليت فاقت كـل         
التوقعات، واعطت األمل للعراقيني أنه من خالل عقد 
مؤمتر لكافة القوى السياسية، والطائفيـة العراقيـة،        

شعب العراقي  باإلمكان استعادة الوحدة بني أطياف ال     
وما زالت  . ومكوناته املختلفة، واالنطالق اىل األمام    

اجلامعة تسعى لعقد املؤمتر الذي كان من املفتـرض         
عقده يف هذا الشهر أو بداية الشهر القادم، وكـان          
هذا مربوطاً بنتائج االنتخابات اليت جرت يف كـانون   

ديسمرب املاضي، ولكن بالطبع الشكوك الـيت       /أول  
نتائج االنتخابات أخـذت وقتـاُ إىل أن    أثريت حول   

  . اعلنت النتائج، وبالتايل تشكيل احلكومة قد تأخر
  

حنن حرصنا أن نضرب موعداً جديداً لعقـد املـؤمتر         
بالتايل كانت زياريت لبغـداد     . ولكن مبشاركة اجلميع  

خالل هذا األسبوع، حيث التقيت بكل املكونـات        
د املؤمتر يف السياسية يف العراق واتفقت معهم على عق     
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ومع زيادة  . يونيو القادم /األسبوع األول من حزيران   
التدخل العريب يف بغداد متكنا من تسلم مكتب اجلامعة 
العربية، وقريباً سيكون هناك سفري للجامعة العربية يف        
بغداد، دف متابعة تطورات األوضاع مع القـوى        

  .السياسية، واجناح املؤمتر القادم
  

 املؤمتر ينعقد يف داخل العراق أم       كان هناك سؤال هل   
خارجه، هل ينعقد يف داخل بغداد أو خارجها، على         
اعتبار أن هناك مناطق أكثر أستقراراً، أقول أنه حدث     
امجاع بأن رمزية بغداد جيب ان حنافظ عليها، وبالتايل         

ولتحقيق هذا اهلدف   . املؤمتر سينعقد املؤمتر يف بغداد    
از هذا العمل الكـبري،     شكلنا جلنة عمل ومتابعة الجن    

وحلسن احلظ أننا وجدنا أن وزارة اخلارجية ـ ورمبا  
هذا سيساعدنا ـ ليست قائمـة علـى احملاصـصة     
الطائفية، بقدر ما أن يف ذهنـها بأـا وزارة لكـل            
العراقيني، بشهادة وجدناها يف تركيبتها، سواء مـن        
منصب الوزير أو وكيل الوزارة، أو يف عناصر الوزارة 

بالتايل هذه الوزارة هي اليت ستـشاركنا يف        . لفةاملخت
  .رعاية املؤمتر

  
ستقوم اجلامعة بعقد جمموعة من اللقاءات التحضريية       
كمقدمة لعقد هذا املؤمتر الذي حدد موعده يف شهر         

وليس  بالضرورة أن    .  يوليو القادم يف بغداد   /حزيران
يتم عقد مثل هذه اللقاءات يف داخل العراق، طاملا أا 

ومن بني هذه اللقاءات اليت ستعقد،      . لقاءات حتضريية 
لقاء بني قيادات األديان يف العراق، دف إخـراج         
املساجد من اخلطاب االعالمي املثري للفتنة، واحالل       

، وبالتايل  "التألف والوحدة بني القلوب   "خطاب هدفة   
يبعد املساجد عن استخدامها كمراكز وبؤر لتأليـب        

  .لعنفالناس، ودفعهم حنو ا
  

سيعقد أيضا لقاء خاص مع املؤسـسات االعالميـة،    
لتأهيلها وتوجيهها لتلعب دوراً يف لتلطيف األجـواء        
ودئة اخلواطر، ألن من إحدى اإلشكاالت هي قيام        
املؤسسات االعالمية العراقية والعربيـة العاملـة يف        

. العراق بدفع جمريات األحداث يف العراق حنو التأزم       
لقاء مع القوى الـسياسية املختلفـة   سيتم أيضاً عقد  

لتقريب وجهات نظرها اجتاه األحـداث اجلاريـة يف         
  .العراق

  

كما ذكرت لقاءات متخصصة، قليلة العدد ولكنـها        
مجيعاً تصب باجتاه يئة األجواء الجناح املؤمتر، وامتىن        

  .أن يتم من خالله معاجلة كافة القضايا اليت ذكرا
  

ات وحوارات مع املسؤولني يف بالفعل، بدأنا بعقد لقاء
احلكومة والقوى السياسية العراقية،  لوضع تصورات       
مشتركة حول كيفية معاجلة هذه القضايا، اليت تولدت 
عن األخطاء اليت ارتكبتها قوات االحتالل، سـواء        

أم غريه، لكنها قادت اىل كل هـذه        " برمير"ارتكبها  
  .التراكمات اليت نشهدها اليوم

  

اخلرطوم سيخصص جلسة للعراق، مبعىن     قطعاً مؤمتر   
أنه سيناقش عدد من املواضيع اخلاصة بالعراق مثل،        
موضوع اعادة األعمار، وموضوع إعفـاء الـديون        

ولكن . العربية على العراق، اضافة اىل مواضيع أخرى
قبل عقد مؤمتر بغداد البد من التوصـل إىل موقـف        

قش مؤمتر بغداد سينا  . عريب موحد من هذه املواضيع    
  :مخسة قضايا كما حددت يف القاهره

  
  . موضوع وحدة العراق وسيادتهالقضية األوىل،
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 جدول زمين خلروج القوات األجنبية      القضية الثانية، 
  .من العراق

  . العالقة ما بني العراق وجريانهالقضية الثالثة،
  . الديون العربية على العراقالقضية الرابعة،

  . اعادة االعمارالقضية اخلامسة،
  

كافة هذه القضايا سيتم تداوهلا يف اإلطار الثنائي مع         
الدول العربية، وكذلك يف اطار مؤمتر اخلرطوم، حىت        

. يتم التوصل اىل رؤية عربية موحدة يف كيفية ملعاجلتها 
هذا بإختصار شديد عن القمة العربية، ومؤمتر العراق، 
وأرجو أن أتوقف عند هذا، والسالم عليكم ورمحـة         

  .كاتهاهللا وبر
  

  جوبة أوىل/األسئلة واالستفسارات
  األستاذ عريب الرنتاوي

  
جزيل الشكر للدكتور مصطفى عثمان، على هذا      

االجياز املكثف والشامل والغين، واعتقـد أن هنـاك         
العديد من األسئلة واألفكار اليت تدور يف األذهـان         
وقبل فتح الباب للنقاش، أرجو من األخوة احلـضور         

  ".السيلنت مود"يالت أو وضعها على اغالق املوب
  

  األستاذ مجال الرفاعي،
يف احلقيقة عندما نتحدث عن جامعـة الـدول               

، فالشعوب العربيـة    !العربية، نشعر بإن هناك إحباط    
فمنذ عام  . حمبطة من مؤسسات العمل العريب املشترك     

 وحىت اآلن، وهي غري فاعلة، رغم أن  الضغوط          90
كانت شديدة، إال أن استجابه هذه      على األمة العربية    

  .املؤسسات العربية مل يكن حبجم الضغوط
  

، ميكن أن   "ميثاق"بالنسبة آلية فض الرتاعات، هناك      
، مت إختاذ   1996نتذكر أنه يف عام     . حيدث نقلة نوعية  

، "العدل العربيـة  "قرار يف قمة القاهرة بإنشاء حمكمة       
غايـة   ول 96ولكن منذ عام    . لفض الرتاعات العربية  

اآلن، مل نر شيئاً من هذه احملكمة، ومل يوضع حىت نظام     
داخلي هلا، فكيف لنا اآلن وبعد مثان سنوات أن نقول 

  .أن هناك شيئاً جديدأً ميكن أن ينتج عن هذه القمة؟
  

بالنسبة ملوضوع البحث العلمي، ذكـرت إحـدى        
املؤسسات الرائدة واملعروفـة يف العـامل، أن أنـه مت       

سمائة جامعة يف العامل، مل تكن مـن        تصنيف أفضل مخ  
إذن هذا سـؤال    !. بينها، لألسف، أية جامعة عربية    

كبري يطرح، أين هو تعليمنا؟، أين هو البحث العلمي         
  .يف عاملنا العريب؟

  
موضوع العراق، نعم صحيح أن االحتالل ارتكـب        
العديد من األخطاء، ولكن جامعة الدول العربية، يف        

 يف الوصـول اىل العـراق،       تقديرنا، تأخرت كـثرياً   
وتركت اال مفتوحاً للكثري من القوى اخلارجيـة،        
وللتفاعالت الداخلية والطائفية للربوز والوضـع يف       

ورمبا ما رأيناه بـاألمس     . العراق ليتفاقم أكثر فأكثر   
السؤال هو ما . سيشكل خطراً دامهاً إذا مل يتم تداركه

يب بأن  الذي يشعرين كمواطن عريب، أو كمراقب عر      
القمة القادمة يف اخلرطوم ستكون أفضل من سابقاا،        
سواء باجتاه حل  القضايا املطروحة علـى جـدول          

  األعمال، أو اجتاه حل القضية العراقية؟
  

             :الدكتور عصام ملكاوي
عندما ننظـر اىل    . احلقيقة، هناك بعض االستفسارات   

لعربية، املوضوعات اليت تطرح على أجندة املؤمترات ا      
نالحظ أا موضوعات ذات قيمة، ولكن الـسؤال        
الذي يطرح نفسه، هل تتـوافر االرادة الـسياسية         
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للقيادات العربية لتفعيل وأخذ قرارات يف املوضوعات 
  . اليت تطرح على أجندة القمم العربية؟

  

" محـاس "النقطة األخرى، لفت انتباهي أن موضوع       
 هل فـوز    مدرج على موضوعات القمة يف اخلرطوم،     

يشكل هذه اخلطورة اليت تـدفع القيـادات        " محاس"
العربية لبحث هذه املسألة يف هذا املؤمتر؟، ملـاذا ال          
يكون هذا حـافزاً لزيـادة االنفتـاح، واسـتيعاب        
االسالميني يف خمتلف الدول العربية، واشـراكهم يف        

  .العمل السياسي؟
  

 النقطة األخرية، موضوع أثري سابقاً، حول دور جامعة  
الدول العربية يف العراق، ملاذا تأخرت؟، أنت طرحت       
هذا السؤال، ولكن أقول ملاذا مل تكن جامعة الـدول        
العربية موجودة منذ بدء احتالل العراق؟، وملاذا يؤتى      
ا اآلن؟، هل لتشارك يف حماولة انقـاذ الواليـات          
املتحدة األمريكية، ودول التحالف من الوحل الذي       

  .غرقت فيه بالعراق؟
  

  :األستاذ خلدون الناصر
سأكون متفائالً، بالعادة مؤمتر القمة سيخصص            

يومي عمل أو ثالث أيام كحد أعلى، ولكن ما يسبق          
املؤمتر من حتضريات هي اليت أرجو أن نـسمع مـن           
معاليكم، إىل أي مدى هنـاك تفـاؤل يف األمـور           
التحضريية اليت تسبق املؤمتر؟ ألنه من نتـائج هـذه          

  .ت التحضريية نستطيع أن نبلور املوقف أكثر؟اللقاءا
  :األستاذ حممود الرمياوي

مسعنا بأن هناك حتفظ أمريكي على عقد القمة يف              
اخلرطوم، وأن كان هذا التحفظ مل يتم التعبري عنـه          
بصوت عايل، هل تتوقعون تدخالً وضغوط أمريكيـة        

هل تتوقعون افتراقـاً مـا بـني        . على وقائع  القمة؟   
ف الدول العربية والسياسة األمريكية، وخاصـة     مواق

هل . اليت يبدو أا مل حتقق أهدافها؟" رايس"بعد جولة 
االيراين، الذي  تعىن به دول " امللف النووي"موضوع 

  .اخلليج، مطروح على القمة أم ال؟
  

  :الدكتور حممد احلاج
أقول أن جامعة الدول العربية، حقيقة فقـدت              

ومن اهلـام جـداً أن      . لشارع العريب مصداقيتها يف ا  
حتاول اجلامعة العربية اعادة اعتبارها، خباصة أننا نعلم        
أنه خرجت أصوات تطالب بالغاء اجلامعـة العربيـة         

البد للجامعة العربية من متابعة     . وشطبها من الوجود  
القرارات وتنفيذها جبدية، وعدم األخذ بـاالمالءات       

  . دورها الوطيناخلارجية، حىت تتمكن من إستعادة
  

إذا كان هناك عجز يف تنفيذ القرارات السياسية، لكن 
على األقل جيب أن يكون هناك دور عملي واضح يف          
تنفيذ القرارات املتعلقة يف اـاالت االقتـصادية،         

فالتجارة البينية يف العامل العـريب، جتـارة        . والعملية
  بليون دوالر7قرأت قبل أيام أن حوايل  . ضعيفة جداً 

حجم الصادرات االسرائيلية اىل العامل العريب، بينمـا        
التجارة بني الدول العربية متثل نسبة بـسيطة جـداً          

  .مقارنة ا
   

امتىن على املؤمتر أن يدعم املسرية الدميقراطية بشكل        
بشكل خاص يف   " محاس"عام يف منطقة العامل العريب، و     

جو وار. فلسطني حىت ال تصبح املسألة قضية انتقائية      
من اجلامعة العربية أن تثبت  قواعد اللعبة الدميقراطية         

  .يف كل ااالت وليس  بصورة انتقائية
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  جولة أوىل/ الردود
  
  :الدكتور مصطفى عثمان

العربية صـحيح   " العدل"بالنسبة ملوضوع حمكمة        
أن القرار أختذ يف قمة القاهرة، والتعديل جرى يف قمة    

از يف قمة اخلرطوم املقبلة،     اجلزائر، ولكن أمتىن أن جي    
كما هو متعارف عليه فأن القـرارات يف        . نأمل ذلك 

اجلامعة العربية تتخذ باالمجاع، لكن إذا ما اعترضت        
دولة واحدة فقط على قرار حمكمة العدل العربيـة،         
واستمرت باالعتراض، فاملوضوع كلـه جيمـد، ألن    

  . تلك الدولة حتفظت على ذلك القرار
  

. املشاكل اليت يواجهها النظام العريب    هذه هي إحدى    
حاولنا يف قميت تونس واجلزائر، تعديل التصويت على       
القرارات لتتخذ باألغلبية، وليس باالمجـاع، وهـذا       
القرار يف تقديري أجيز، وسيعرض يف قمة اخلرطـوم         

أأمـل أن   . للتأمني عليه ليدخل بالتايل حيز التنفيـذ      
صالح اليت لن   يكون هذا القرار واحداً من أسس اال      
  .جتعل مؤسسة هامة تتعطل ذه الطريقة

  
، حناول  "جملس السلم واألمن  "بالنسبة لقرار تشكيل    

قدر االمكان أن ىيء األجواء يف أن جياز هذا القرار          
يف قمة اخلرطوم، وهذا وارد، ولكن طاملا أن قـضية          
التصويت على القرارات سيبدأ تنفيذها بعـد قمـة         

أن تقوم دولـة واحـدة فقـط    اخلرطوم، ميكن جداً  
، "جملس الـسلم واألمـن    "باالعتراض على تشكيل    

كافية لتجميد القرار، ولكن كما ذكر أحد األخـوة         
هذا لن جيعلنا نفقد األمل يف أن جنيز هذا الس اهلام           

هناك تقدم ولكـن، بـطء يف موضـوع         . مستقبالً
  .االصالح يف اجلامعة العربية

امة جداً، فنحن نريـد     البحث العلمي، أيضاً مسالة ه    
لدي كتاب اقترب موعد صدوره،     . عرض حال األمة  

األمن القومي العريب، حمدداته، ومهدداتـه،      " عنوانه  
إىل عدم صـحة أن ننظـر اىل        "، اتطرق فيه    "ومحايته

األمن القومي العريب اآلن، بنفس النظرة اليت كنا ننظر 
رمبا قبل عشرين سـنة مل      . اليه فيها قبل عشرين سنة    

أحد العوامل الـيت    . نكن نفكر بافريقيا ذا االهتمام    
أذكرها يف الكتاب حلماية األمن القـومي العـريب،         
موضوع التقارب العريب ـ األفريقي، من زاوية محاية  

بالتايل يصبح تراجع البحـث     . األمن القومي العريب  
العلمي العامل العريب، واحد من مهددات األمن القومي 

  .  إىل البحث العلمي ذه الشموليةفنحن ننظر. العريب
  

هناك موضوع هام جداً، وهو قضية تفعيل مؤسسات        
اتمع املدين يف الوطن العريب، وهذا جانب هام جداً         
لبث احليوية يف نظامنا العريب، ألن الكثري من القضايا         
اهلامة اليت يسوق الغرب، تأتينا عرب منظمات اتمع        

للغـرب،   " قوات املقدمة  "املدين الغربية، اليت تشكل   
وفيما تأيت إلينا الربملانات واحلكومات لكي تفّـصل        
وتقنن توجهاا واقتراحاا اليت تبـدأ مـن خـالل          

فالبد من تفعيـل منظمـات      . منظمات اتمع املدين  
اتمع املدين العربية، يف كافـة القـضايا املـصريية          
العربية، السياسية، االقتـصادية، قـضايا حقـوق        

  .اخل..نسان، حرية املرأة وحرية النشر، اال
  

عندما ننظر اىل عامل اليوم وحنلّله حتليالً صـحيحاً يف          
اطار العوملة، سنجد أن منظمات اتمع املدين هـي         

ولو نظرت . األكثر فاعلية يف الدفاع عن مصاحل األمة     
اىل األمن القومي العريب، قبل عشرين أو ثالثني سنة،         

نظر اليه فقط من خالل القـوة       الكتشفت أننا كنا ن   
، اآلن مل تعد القوة العـسكرية تـشكل         !العسكرية

  . وحدها أعمدة األمن القومي العريب
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من حق أي مواطن أن يفقد الثقة يف مؤسسات العمل          
العريب املشترك، وعلى رأسها اجلامعة العربية، ولكن       
أمتىن من املثقفني واملفكرين استمرار الطرق يف هـذا         

ولكن أقول أن االستمرار يف عملية جلـد        . املوضوع
لرمبـا  . الذات لن يوصلنا إال إىل املزيد من األحباط       

يكون هذا خمطط له من قبلْ أولئك الذين يهـدفون          
لضرب هذه األمة، وأن تشعر هذا األمة دائماً بعملية         

  . احباط، وفقدان األمل يف التحرك اىل األمام
  

ن عملية جلـد    هلذا فأن أخطر شيء ميكن أن ينتج ع       
الذات هذه، هو قيادة هذه األمة رمسياً وشـعبياً إىل          

فال فائدة مرجوة من    !. قناعة أنه ال فائدة ترجى منها     
مؤسسات العمل اجلماعي العـريب ولـيس لـدينا         

عندئـذ  . اإلمكانيات ملقاومة التحديات اليت نواجهها    
تدخل االمة يف مسلسل من االحباطات، اليت قطعـاً،         

ا مدمرة على إرثنا احلضاري، الثقايف،      ستكون نتائجه 
وعلى مقدرتنا على التنافس مع اآلخـرين يف كـل          

  . ااالت
  

الشعبية " اهلبة"لذلك أقول أنين سعدت عندما جاءت       
صـلى  "على أولئك الذين أردوا أن يسيئوا للرسول        

وأيضاً سعدت جـداً، ألن هنـاك       ". اهللا عليه وسلم  
 باالسـالم،   مؤسسات وأفراد أخذت منحى التعريف    

هذه فرصة جيب أن نستغلها،     . يف مقابل اإلساءة إليه   
فهذا يشعرنا بأنه لدينا ثقة بديننا وبثقافتنا، وحبضارتنا        
ومقدرتنا على طرحها، وإن كان عـرب  التظـاهر يف          

  . الشارع، رغم أن ذلك غري كايف
  

، وكمسؤولني  "الدول العربية "أنا أُفضل أن نتهم حنن      
. نوجه السهم توجيهاً صـحيحاً    عرب، إذا أردنا أن     

اجلامعـة  "!. اجلامعة العربيـة  "املشكلة ال تكمن يف     
العربية، هي الشماعة اليت نعلق عليها مشاكل العمل        

يف حني نتناسى أن االرادة اليت تعمل       . العريب اجلماعي 
. بية، تتولد من الدول العربية نفـسها      ا اجلامعة العر  

لذلك يف تقديري، وأنا انتمي هلـؤالء املـسؤولني يف        
الدول العربية، أن مشكلتنا األساسية ال تكمـن يف         
اجلامعة العربية، بقدر ما تكمن يف ضـعف االرادة يف          
دولنا العربية، فهذه االرادة هي القاطرة اليت تتحرك        

  .عليها اجلامعة العربية
  

يـشكل  " محاس"صام سأل، هل موضوع فوز      األخ ع 
مـن زاويـة    " محاس"، دعونا ننظر اىل فوز      !خطورة؟

أبـو  "شخصياً أشيد باأل خ حممـود عبـاس       . إجيابية
، اعتقد أنه وقف وقفة صلبة اىل أن متت هـذه         "مازن

أحد . العملية االنتخابية ذه الطريقة املشرفة لنا مجيعاً      
؟، "محـاس "ع  األخوة تساءل ملاذا إذن يطرح موضو     

أقول ألن القضية الفلسطينية تواجه حتـدياً نتيجـة         
إىل السلطة، فهناك ديـد بقطـع       " محاس"لوصول  

أنا سعيد جداً من املتحـدث      . املساعدات االقتصادية 
الذي قال، بأن االرادة العربية افشلت مساعي وزير        

يف ان حتمـل    " كوناليزا رايـس  "اخلارجية األمريكية   
 السري باجتاه املقاطعة االقتـصادية      الدول العربية على  

لذلك، أقول إذا مل نتصد حنـن هلـذا         "!. محاس"لـ
التوجه من جانب االرادة األمريكية والغرب حملاصرة       

  !. وافشال التجربة، فمن الذي يتصدى هلا؟" محاس"
  

أبـو  "صحيح أن القضية الفلسطينية سيعرضها األخ       
لكـن  ، باعتباره رئيس السلطة الفلـسطينية،       "مازن

فبـالرغم  . اعتقد أن احلدث نفسه البد من أن يطرح       
املقاومة واملواجهة مع   "تطرح برنامج   " محاس"من أن   

، لكن الشعب الفلـسطيين وقـف بكاملـه         "العدو
، أليس هذه إشارة لنـا كـدول        "محاس"وصوت اىل   

عربية من أن مبراجعة خططنـا وبراجمنـا؟، يف ظـل           
ه عـبء   استعداد الشعب الفلسطيين الذي يقع علي     
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حتمل القتل والدمار والتشريد، مبواجهة هذه العملية،       
بالرغم من أننا كعرب ال نقدم له سالح، وال قوات          
عسكرية، وبالقليل الذي نقدمه أصر هذا الـشعب        
على التصويت ملصلحة املقاومة، أليس من حقه علينا        
أن ننظر يف كل هذه املتغريات اجلديدة، وأن نتعامـل         

لذلك أمتىن أن نكون    . ذا من حقه  معها؟، أعتقد أن ه   
  .على قدر هذا التحدي

  
، !اجلامعة العربية، مل تستشر عند احـتالل العـراق        

وكانت باستمرار ترفض احتالل العراق، كما كـان        
جملس األمن يف األمم املتحدة يرفض ذلك، وحلـسن         
احلظ، أن هناك العديد من الـدول الـيت وقفـت           

 أن الواليات   ورفضت االحتالل، ولكن واقع األمر،    
املتحدة وبريطانيا، وبعض الدول، قامت مبـا جـرى        

اام اجلامعة بأـا مل تفعـل       . وجيري اآلن يف العراق   
الشيء الـذي اسـتطاعت     . شيء، هذا غري صحيح   

، على االقل، أا رفضت، واحلمد اهللا أا !فعله، فَعلته
  .رفضت، ومل تلطخ يداها يف أن تقبل مبا جرى

  
ة اآلن هو الجيـاد خمـرج لـإلدارة         هل حترك اجلامع  

، وأمتىن ان يكـون دور      !األمريكية؟، اشك يف ذلك   
اجلامعة العربية يصب يف اجياد معاجلة تعيد للعـراق         
وحدته، استقراره وبناء مؤسساته، حىت يعود العراق       
مرة أخرى حمليطه االقليمي والدويل، و لتأدية الـدور         

ن تفعل شـيء    أمتىن أن تستطيع اجلامعة أ    . املنتظر منه 
  .للعراق وللشعب العراقي يف هذا الظرف

  
أتفق متاماً يف ان التحضريات للمؤمتر أهم من عقـد          

لذلك اعتقد أن مثل هذه اجللسة، هي جزء        !. املؤمتر
واألمني العـام، الـذي     . من عملية التحضري للمؤمتر   

وم األحد، أمتىن أن جيد فرصة لكـي        سيزور عمان ي  

األصوات وحيـاول أن    يلتقي بكم، حىت يسمع هذه      
  .يعكسها يف تقاريره

  
مازلت أتساءل، ما هو املقابل إذا مل نتفائـل، وإذا مل           

البعض يقول !. يكن هناك تفاؤل؟، املقابل هو االحباط
، ولكن هذه الدعوة تصب     !ال داعي للجامعة العربية   

يف خانة إسرائيل، اليت تقول أنـه ال يوجـد داعـي            
جود بعض الدول  اليت     إضافة إىل و  . للجامعة العربية 

، فهل حنـن    "!للشرق أوسطية "تقول، أنه آن اآلوان     
منضي يف ذات االجتاه ونقـول ال داعـي للجامعـة           

اجلامعة العربية، مبـا    . العربية؟، ولكن ما هو البديل؟    
تبقى فيها من روح، هي اليت ما زالت متثل ما تبقـى            
من أمل ليعود العمل العريب اجلماعي مرة أخـرى اىل          

  .ه الصحيحجمرا
  

أقول نعم، هناك بعـض املتطـرفني يف الكـونغرس          
األمريكي، مرروا قراراً ملنع عقد قمة العربية، ستعقد        

ولـو  . يف دولة عربية وهذا يف تقديري قمة اهلـوان        
كانت هذه القمة العربية ستعقد يف الواليات املتحدة        
األمريكية، لكان هذا منطقياً، ومعقوالً، لكن أن تنعقد 

 دولة عربية، ويأيت هؤالء املتطرفني ويقولوا ال القمة يف
يف توقعايت بـأن    . تنعقد، هذه قمة اهلوان يف تقديري     

هذا الذي جرى، سيزيد من املشاركة واحلـضور يف         
  . القمة العربية، وستكون نتائجه عكسية متاماً

  
هل ستؤثر التدخالت األمريكية يف القرارات الـيت        

، وال أستطيع   !بعد ذلك ستخرج ا القمة؟، أنا ال أست     
؟،ألن هناك تقاطعات يف بعض املواقف، فمن       !أن أنفيه 

الصعب جداً أن تقول أنه ال يوجد هناك تأثري على ما           
تريده الواليات املتحدة من القمة، لكـن أعتقـد أن         
املوقف األخري من الواليات املتحدة األمريكية، أثبت       

العربية، أن هناك بعضاً من إرادة املواجهة لدى الدول        
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على األقل ما مسعناه، من فـشل ملـساعي وزيـرة           
" محـاس "اخلارجية األمريكية اليت تطالب مبحاصـرة       

ومقاطعتها، إضافة إىل حجم االستجابة للمشاركة يف       
القمة، كل ذلك جيعلنا جند مـساحة، تـسمح لنـا           

  .؟!بالتحرك فيها، ودعونا نتفائل
  

ىت اآلن  ، ح "امللف النووي االيراين  "بالنسبة ملوضوع   
غري موجود على األجندة، ولكن توقعايت بأنه سيعرض 

باملناسـبة األخـوان يف دول اخللـيج،        . على القمة 
يشعرون بأن املفاعل النووي االيراين يـؤثر علـيهم         

ولكن أيضاً إذا ما نظرنـا اىل املفاعـل         . لقرم منه 
النووي االسرائيلي فإن تـأثريه أقـرب لـألردن،         

بالتـايل الطـرح    . لبنـان فلسطني، مصر، سوريا، و   
الصحيح هو أن ننادي بأن تكون منطقـة الـشرق          

سواء كان هذا   !. األوسط خالية من السالح النووي    
حنـن  . السالح ايراين، سوري،  سوداين أو إسرائيلي      

نقدر جداً بأن األخوة يف اخلليج، ام األقرب جغرافياً 
ولكن أيـضاً   . إىل إيران، إذا ما حدثت أي تأثريات      

". دميونـة "يف األردن، ورمبا يف مصر أقرب اىل        أنتم  
فكيف لنا نسكت عن املفاعل النووي االسـرائيلي،        

اعتقـد  !.ونتحدث فقط عن املفاعل النووي اإليراين؟     
  !. أنه بإمكاننا أن جند حالً

  
أقول للدكتور حممد احلاج، إذا كانت اجلامعة العربية        

دت قد فقدت مصداقيتها، فالدول العربية هي اليت فق       
بالنسبة ملناقشة اـاالت العربيـة      !. هذه املصداقية 

االقتصادية والعلمية، أتفق متاماً معـك يف أمهيتـها،         
باملناسبة . واجلامعة حتاول اآلن قدر استطاعتها تطويرها

هناك مؤسسات اقتصادية عربية موجـودة، ولكـن        
  . القضايا السياسية طغت عليها

  

عبـة الدميقراطيـة    بالنسبة ملسرية الدميقراطيـة، والل    
أنا شخصياً، مع أولئك الذين . ووجوب احملافظة عليها 

يقولون أن ما مت  يف فلسطني هو عمليـة دميقراطيـة        
حنن لن نتخلف   . نزيهة، شهد ا العدو، قبل الصديق     

عن دعمها على االطالق، بل بالعكس حنـن نـدعو          
محاس من خالل هذه العملية اليت متـت، أن تقـدم           

نـتمىن هلـذه العمليـة      !.  يف احلكـم   منوذجاً نظيفاً 
الدميقراطية أن تكون بذات الرباء والنظافة اليت جرت     
فيها عملية االقتراع، وأن تعكس نفـسها ايـضاً يف          

، بعيد عن الفـساد، تـستطيع       "!حكم راشد "شكل  
الدول "أن تقدم من خالله جتربة تستفيد منها        " محاس"

كيفيـة  التحدي الذي نواجهه اآلن هو يف       "!. العربية
من استكمال املسرية الـيت بـدأت،       " محاس"متكني  

وتقدم منوذجاً راشداً يف احلكم، ميكـن أن يـشكل          
  .منوذجاً ملنطقتنا وخلارجها

  
  /اجلولة الثانية 

  األسئلة واالستفسارات
  

  ).عراقي(األستاذ كمال القيسي 
تفضل معاليكم يف أحد النقاط أثناء عرض            

هرة كـان متفـائالً   موضوع العراق، أن مؤمتر القـا   
واجيابياً، وكشفت األحداث اليت جرت، ما بعد مؤمتر        
القاهرة أن هذا تفاؤل مل يكن مبىن على ارضية صلبة،          
فانتقلنا من حكومة نصبت حتت الوصاية، اىل حكومة        
جديدة غري قادرة على مقابلة أبـسط االحتياجـات         

ناهيـك عـن    ". األمن واالستقرار "االنسانية، وهي   
ــداعيات ــساين، الت ــها االن ــوارث يف جانب  والك

وكانت جتـري   . االقتصادي، السياسي واالجتماعي  
طيلة هذه الفترة حرب أهلية قد تكـون صـامتة أو           

حىت !. معتم عليها، ولكن نزيف ما زال الدم مستمراً       
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وصلنا اىل مثال حي، يشكل خطراً دامهاً لكل مـن          
أن ما حدث بـاألمس قـد       . يعرف مكونات العراق  

الة االنفالت اىل قتل االالف املؤلفة مـن        يؤدي يف ح  
  . األبرياء، وليس السياسيني

  
ما أريد قوله، ويف معرض كالم معاليك، أن هنـاك          
اجتماع سيعقد يف حزيران، وحنن نرى ذلك بعيـداً         

ألن مـا  . جداً يف ضوء األوضاع القائمة وتـداعياا    
حدث باألمس سيؤدي إىل الكثري من التـداعيات ال         

اآلن حنن يف العراق حنتاج إىل كل       . داهاأحد يعرف م  
اجلهود العربية، وإىل كل من يتمكن من التنسيق مع         
القوى الالعبة على الساحة العراقية، ومنها جامعـة        
الدول العربية، وكذلك القيام بدور تنسيقي مع األمم        
املتحدة، وحىت مع قوى االحـتالل، ومـع القـوى          

تمرة حىت نـتمكن    الداخلية، للمحاولة و املتابعة املس    
من السيطرة على األوضاع يف العراق قبل الوصـول        

  .إىل نقطة الالعودة
  

النقطة الثانية، أأمل من اللقاءات اليت تقوم ا اجلامعة         
العربية أن تتضمن لقاء مع خنبة اخلارج، ألم فعـالً          
خنبة وهلم رؤية مشوليـة، وعالقـات وثيقـة بكـل           

 سياسـية   املستويات، سواء كانـت عـسكرية، او      
  .أواقتصادية

  
  :معايل األستاذ مروان دودين

فهمت من العرض الذي قدمته، أن موضوع     
اىل سـدة  " محـاس "سيكون حموره صعود  " فلسطني"

السلطة التنفيذية بنجاحها الكاسح يف االنتخابـات        
اقدر متاماً األسباب املوجبة الـيت قدمتـها،        . األخرية

 مل افهمـه    وهي معقولة، ووأفقك عليها، ولكن الذي     
ملاذا يتقدم األمني العام األسـتاذ عمـرو موسـى،          
بتصرحيات يف صميم هذا املوضوع بالـذات، تـضع    

سقفاً على ما ميكن أن يبحثه وزراء اخلارجية والقادة         
يف املؤمتر، الذي هو بؤرة االعداد له، األمانة العامـة          
ومعاليك، واألخوة املعنيني يف البلد املضيف، فكيـف     

أن تلتزم بقرار قمـة     " محاس"بأن على   يصرح وبقوة   
، وهو أمر سيجري البحث فيه بعـد        2002بريوت  

، ال أجد تفسرياً لذلك، لرمبا يكـون لـدى          !شهر؟
  .معاليكم تفسري؟

  
  :معايل الدكتور عبد اللطيف عربيات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم    
 اعتقد أنه باإلضافة اىل اجلراح النازفة يف فلسطني           

واملواقع األخرى، أجد أن السودان لـيس       والعراق،  
مبنأى عن هذه اجلراح، قلوبنا، عقولنا مع السودان،        
وهو يعاين من املقاطعة واإلبتزازات ومـن الثـارات         

هل لنا أن نسمع كلمة عن آخر التحديات        . احلدودية
هل القمة العربية قادرة على     . اليت يواجهها السودان؟  

ـ         سودان هلـذه   أن تقدم شيئاً لتعزيـز مواجهـة ال
  .التحديات؟

  
  الدكتور حازم قشوع، 
  .أمني عام حزب الرسالة

معايل الوزير، أبشرك بأن اجتماع جملـس         
حبكـم أن الـدول    !. ناطقي العربية لن يفضي لشيء    

وأقول أنه ال يوجد داعـي أن  . العربية ليست واحدة 
نستمر يف الكذب على املواطن العريب بوجـود مـا           

، وبأن هنالك هم عريب "!حدنظام عريب وا"يسمى بـ 
جيب أن نتصارح مع    . واحد، ومصلحة عربية واحدة   

بعضنا البعض ونتحدث بعقالنية، ونقول للمـواطن       
العريب بأن مصاحل الدول العربية ليست واحدة، وأن        
جدول اعمال جامعة الدول العربية ليس فيه بصيص        

  . أمل بالوحدة
  



  مرآز القدس للدراسات السياسية 
www.alqudscenter.org 

  

______________________________________________________ 
 قمة الخرطوم ومبادرة الجامعة العربية حول العراق 

15

فلم تبق معلومة حنن نعيش يف عامل الستياليت والعوملة، 
هناك اعادة رسـم للخارطـة      . حكراً على املسؤول  

السياسية يف املنطقة، هل شاركت جامعـة الـدول         
  . العربية يف رمسها؟

  
  :الدكتور ذيب عبد اهللا

الصالة والسالم على رسول اهللا، سيدي اريد أن            
عندما كنت على مقاعد الدراسـة، يف       "اذكر قصة،   

 أوشك مؤمتر القمة العريب     املرحلة األساسية، كان قد   
 13األول على اإلنعقادز قال لنا مدرسنا، حينئذ، أن         

رأساً، ال بد من أن تأيت بشيء مهم، فقلـت يومهـا            
واليوم فقد كثرت   !. بعفوية، ليتها كانت رأساً واحدة    

  .، هذه واحدة"!الرؤوس
  

أما الثانية، فقلتم معاليكم أن املؤمتر سيبحث قـضايا         
أنه من األوىل أن تبحـث هـذه        وكذا، أظن   .. كذا

املسائل اهلامة من قبل اختصاصيني من كافة الـبالد         
العربية، وضم جدياً، ومن مث يعقد مـؤمتر القمـة          

  .الصدار القرار
    

أما األمر الثالث، فقلتم، أنه ال بد من أن يكون هناك           
تفاعل ما بني العرب وافريقيا وغريها من القـارات،         

ذا إال الدور اإلسالمي، فهو     أقول، أنه ال ينجح يف ه     
خري أمة  "الوحيد القادر على إعادة هذه األمة لتكون        

  "!.أخرجت للناس
  

قلتم أن اجلامعة العربية واملؤمتر القادم، سـيدعو اىل         
االصالح، أظن يف هذا تكون اجلامعة العربية كاملبتدأ        
املؤخر، كان يفترض باجلامعة العربية هي البادئة ذا        

أن يأيت هذا املصطلح من اخلـارج، مث        األمر، وليس   
  .تأخذه جامعة الدول العربية

  

األمر األخري، حنن مع اجلامعة العربية، وال ندعو جللد         
ولكننا فعالً نتمىن أن تبعـث      . الذات، وال للتشاؤم  

الروح اىل اجلامعة العربية، ولكن هذه التمنيات ال تأيت 
 الدور  عرب مؤمترات رؤساء الدول العربية، بل بإعطاء      

وقد سقتم  . للمؤسسات والقيادات الشعبية، وتفعيلها   
مثاالً على ذلك، رد الشارع العريب واالسالمي على        
قضية الرسومات اليت أساءت لنبينا الكـرمي عليـه         
الصالة والسالم، الذي اعادة شيئا من الكرامة هلـذه   

ارجو أن تم اجلامعـة     . الشعوب العربية واالسالمية  
  .ات واملؤسسات الشعبيةالعربية بالقياد

  
  :معايل االستاذ عاطف البطوش

  بسم اهللا الرمحن الرحيم     
 أقول نعلم مجيعا أن هناك دول غري عربية تورطت     

وكان . بأزمة العراق، وقادت العراق اىل ما وصل اليه     
ما وصلت اليه التداعيات يف العراق متصور يف أذهان         

. سقوط بغـداد  الكثري من العقالء العرب حىت قبل       
فهذه الدول املتورطة يف الوحل العراقي، حريصة منذ        
أكثر من عامني على اخلروج منه، ولكن بعد اغـراق     

  . العامل العريب يف ذات الوحل الذي سقطت فيه
  

نالحظ أيضاً، ـ وما يشاع، أحياناً ال خيلو من بعض  
الصحة ـ أنه على أجندة مؤمتر القمة، رغبة وطلب  

ون موضوع العـراق أحـد هـذه        أمريكي، ألن يك  
املواضيع األساسية، ودفع  العرب لالضطالع بدورهم 
الخراج الدول املتورطة يف أزمة العراق مـن هـذه          

خاصة يف ظل وجود نشاط أمين على مستوى        . األزمة
عاٍل ملحوظ، ومنذ عدة شهور، بني بعـض الـدول    

هل . العربية، واإلدارات اليت تورطت يف أزمة العراق      
لعربية ستخرج يف مؤمترها بقرارات للتدخل      الدول ا 

واملشاركة بشكل فاعل للوصول إىل حـل لألزمـة         
هل هنالك شروط حتّمـل اإلدارت الـيت        . العراقية؟
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تورطت يف العراق اكالف واعباء مالية العادة إعمار        
العراق؟ وحتميلها ايضاً فاتورة األضرار االقتـصادية       

ق، جراء تدخلـها   اليت تأثرت ا الدول احمليطة بالعرا     
  .هذا؟

  
  )التلفزيون األردين( احلياري عصام

أود أن اسأل معاليـك، إىل مـىت سـتبقى         
ومىت ستعاجل أسـباا    . اجلامعة العربية تعاجل أزمات؟   

بشكل مسبق؟، هل يوجد لـدى اجلامعـة العربيـة          
ضمانات بعدم تكرار أو ترحيل النموذج العراقي إىل        

قودنا إىل ضـرورة    هذا قد ي  . اي دولة عربية أخرى؟   
فهم ذاتنا وخصائصنا، هو أننا جزء من عامل عـريب،          

  .وجزء من هذا العامل
  

  )صحيفة الغد(األستاذة نسرين الشمايلة 
تفضل بعض الدول العربية، عدم التـدخل         

بالقضية اللبنانية، باعتبارها شأن داخلي، ومن بـني        
هذه الدول األردن الذي يلتزم بالتشريعات الدولية،       

ماذا ستفعلون مبسألة . ء على  ذلك يقتصر موقفهاوبنا
التصويت باالمجاع على القرارات يف جامعة الـدول        

  . العربية بالنسبة للقضية السورية ـ اللبنانية؟
  
  

  اجلولة الثانية/ الــردود 
  
  :الدكتور مصطفى عثمان

مؤمتر القاهرة، يف تقديرنا، حسب التوقعات        
ملاذا؟، ألن هذه . احاليت وضعناها له، حقق بعض النج 

هي املرة األوىل اليت يلتقي فيها معظم الفرقاء العراقيني 
. مل حيدث ان التقوا قبـل ذلـك       . حتت سقف واحد  

األمر الثاين، يف   . بالتايل هذه كانت بشارة، هذا اوالً     

قبول أولئك الرافضني أصـالً ألي دوراً للجامعـة         
  .ربيةالعربية، يف أن يكون اللقاء بإطار اجلامعة الع

  
من الـذي   . ما الذي حتقق، وما هو الذي مل يتحقق؟       

حتقق يف مؤمتر القـاهرة، يف تقـديرنا، أن العمليـة           
السياسية توسعت من حيث قاعدة املشاركة، ومـن        
حيث القوى السياسية اليت شاركت يف االنتخابـات        

مل نعد نتحدث عن عدم وجـود مـشاركة         . األخرية
صصة الطائفية تلقي للسنة، صحيح ما زالت قضية احملا

بظالهلا على العملية، لكن على األقل هناك توسع يف         
املشاركة، والعمليات خفـت حـدا أثنـاء سـري          
االنتخابات، لكنها اآلن تسارعت وتريها مثلما هـو        

حكومة جاءت حتت االحتالل، وباالصـل      . مالحظ
عندما عقد مؤمتر القاهرة، كانـت هـذه احلكومـة         

  . ديد يف ذلكموجودة، إذن ليس هناك ج
  

نعم هناك خوف من اندالع حرب أهليـة، حـرب          
يونيو، التأخري  / بالنسبة لعقد اجتماع حزيران   . طائفية

اقتضته الظروف، فعندما التقينا قوى سياسية يف بغداد        
قبل ثالث أيام، طالب البعض أن ينعقد املؤمتر اآلن يف          
بغداد حىت يساهم يف العملية السياسية، وكـان رأي         

أنه إذا أردنا مؤمتر جاد خيرج بقرارات جادة،        البعض  
خباصة يف ظل انشغال الناس بالعملية السياسية، جيب        
أن يتم تأخري عقد املؤمتر، فتغلب الرأي القائل بـأن          

  .يونيو القادم/يؤخر عقد املؤمتر اىل حزيران
  

نعم حنن حباجة اىل جهود عربية للتنسيق مع األمـم          
حنن حباجة اىل لقاءات،    . املتحدة، وهذا ما جيري حالياً    

باألمس حتدثت مع جاللة امللك حول ضرورة       !. نعم
عقد مؤمتر لقيادات األديان خاص بالعراق، فرحـب        
بالفكرة، وأرجو من اهللا، مع زيارة األمني العـام أن          
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تكون الفكرة قد تبلورت، ألن هذه هي الوسيلة اليت         
  . ميكن أن نوقف فيها الفتنة الطائفية

  
 رجال األديان، ويتوقفوا عـن اسـتخدام        عندما يأيت 

املساجد يف التعبئة، وأن تأخذ دورهـا يف التهدئـة،          
  .اعتقد أن هذه الفكرة مفيدة جداً

شخصيا . بالنسبة لعقد اللقاءات مع النخب يف اخلارج
التقيت بعدد منهم، قبل ان أسافر اىل العـراق، ويف          

نه لقائي مع رئيس الوزراء، ووزير اخلارجية قلت هلم أ     
البد من فتح حوار مع هذه النخـب، ألن النتيجـة           
الطبيعية لعدم فتح معهم حوار، هو شعورهم بـأم         
خارج العملية، وهذا سيكون له نتائج سلبية علـى         

بالتايل حنن اآلن نبحث عن كيفيـة       . العملية بأكملها 
بدء احلوار، هل تبدأ به احلكومة العراقية، أم اجلامعة         

نا يف اجتماعاتنا أن ينـضم إىل       حىت أننا طرح  . العربية
فهؤالء بالنسبة لنا   . هذه اللقاءات ممثلني عن املسلحني    

الصنف األول، جمموعة االرهـاب الوافـد،       : صنفني
الصنف الثـاين، وهـي     . هؤالء ال ينفع معهم احلوار    

املقاومة العراقية، الوطنيني العراقيني هؤالء هلم قضية،       
نازهلم، واعماهلم، فهم يقاومون، إما ألم شردوا من م
بالتايل لـديهم   . أو ألن يف بلدهم قوات أجنبية حمتلة      

  .قضية، نريد لصوت هؤالء أن يتواجد يف املؤمتر
  

أصل املشكلة ليس يف جلب أناس متوافقني إىل املؤمتر         
لتتوصل إىل توافق فيما بينهم، بل األصـل احـضار          

. مجاعات غري متوافقة لتتوصل إىل توافق فيما بينـهم        
ر القاهرة أحدث نوعاً من هذا، لكنه مل حيدث كل مؤمت

حنن نريد يف املؤمتر أن يوسع دائرة       . الوفاق املطلوب 
من هذا التوافق، لكن يف     % 2االتفاق، قد نصل إىل     

حديثي مع رئيس اجلمهورية، أكد بأنه مستعد للقـاء         
املسلحني والتحاور معهم مبجرد أن ينتهوا من تشكيلة 

  .احلكومة

  
آلن هو عدم وجود قوة سياسية معترف ا        املشكلة ا 

. تعرب عن وجهة نظر املقاومة، ألا قد تكون متخوفة        
وأنا قلت . هلذا حنن حنتاج لصوت يطرح صوت هؤالء

، واجلـيش   "الشني فني "هلم أنه يف ايرلندا كان هناك       
كان يعرض وجهة نظـره،     " الشني فني . "اجلمهوري

. مهوري ـا  وكان يلتزم، ا وأيضا يلزم اجليش اجل      
فعندما يكون هنـاك  . وحنن نريد صوت مشااً لذلك   

إلتزام بوقف العنف، يلزم هؤالء املـسلحني بوقـف         
أيضاً احلوار مـع    . هذه مسألة مهمة جداً   . ؟!العنف

األمم املتحدة مسألة مهمة جداً، ألننـا حباجـة إىل          
جدول زمين الخراج القـوات األجنبيـة، فكيـف         

  !. أن نتحاور معها؟ستخرج هذه القوات، بدون
  

 األفكار اليت ذكرت جيدة، وهـذه واحـدة مـن          
يونيو، /األسباب اليت جعلتنا نؤخر املؤمتر اىل حزيران      

حبيث نقوم بإعداد جيد له، ونرى العناصر املهمـة يف     
اخلمسة مطالب، اليت ذكرا أنفاً واليت من بينها اعادة 

. جيب أن تكون لدينا دراسة جاهزة لـذلك       . األعمار
وعندما نتحدث عن اعفاء الديون العربية، البـد أن         
نتصل بالدول العربية لنصل اىل تصوراا حول هـذه     
القضية، هل حيدث هذا بقرار مجاعي، أما تأيت هـذه          
الدول منفردة لتعلن يف املؤمتر اعفاء العـراق مـن          

  .كل هذا حيتاج اىل حتضري. ديوا
  

، خبصوص حديث األخ مروان دودين، حول فلسطني      
خ مروان، ال جيب أن نتحرج يف اجللوس مع         حنن يا أ  

، ومع الفلسطينيني ونتحاور معهم     "محاس"األخوة يف   
ونبدي وجهة نظرنا، ألن القضية الفلسطينية، إحدى       
مشكالا أا انتزعت من كوا قـضية عربيـة ـ    

. ؟!بأا قضية قطرية  " أوسلو"إسالمية، وخلصت بعد    
الذي زار اخلرطـوم    " سمحا"التقيت، شخصياً، بوفد    
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مؤخراً، وجلست معهم ساعات يف حوار حول كافة        
وحتدثت أيضاً، مع األمني العام عندما حتدث       . القضايا

األمني العام، ال شـك أنـه       ". محاس"عن آرائه جتاه    
هو قطعـاً ال    . يتحدث حبسن نية، يريد أن جيد خمارج      

عنـدما  . ، لكنه رمبا فكر بصوت عالٍ     "!محاس"يلزم  
، طرحت وجهـة نظـري      "محاس" األخوة يف    التقيت

قلت هلـم أن التـصويت الـذي      : حول أربع قضايا  
، بل هي   "محاس"نلتموه، ليست هي أصوات عضوية      

أصوات الشعب الفلسطيين، وهذا الشعب جيب أخذ       
هناك أشياء ال جيوز أن تتـأثر     . مصلحته بعني االعتبار  

، منـوذج  "محـاس "أمتىن أن تقدم  . مبقاطعة، أو غريها  
لحكم الرشيد والشفافية، وأن تنتهي من كافة قضايا        ل

الفساد، نريد أن نرى قيادة جديدة تعاجل هذه القضايا         
  .اليت أزكمت األنوف

  
، حركة اجتماعية، وممكن جداً أن تـستثمر        "محاس"

اخلريين يف العامل العريب، الذين يريـدون أن يقـدموا          
ففي هذا اجلانب، هناك مـن      . اعمال خريية اجتماعية  

املستثمرين العرب واملسلمني، من يروا يف االستثمار       
يف فلسطني جزء من العبادة هللا سبحانه وتعاىل، فكيف         
ميكن أن جيدوا هذه الفرصة حـىت يقومـوا ـذا            

تـوفري هـذه   " محـاس "االستثمار؟، كيف ميكن لـ     
  !.الفرصة هلم؟

  
، أو السلطة، هي سلطة     "محاس"النقطة الثانية، وهي    

وهذه النقطة جيب أن تكون واضحة      حتت االحتالل،   
جداً، فهي ليست سلطة كاملة االستقالل، وهنـاك        
قوانني حتكم هذه السلطة، وهناك شعب حباجـة اىل         
املأكل وامللبس والتعليم، والصحة، البد من أن يكون        
هناك اتصال حىت يتمكن هذا الشعب الذي يقـاوم         

وهذا ال يعـين    . االحتالل من أن يستمر يف مقاومته     
بالتايل البد من مراجعة هـذا االجـراء،        . عترافاال

باعتبار أا سلطة حتت االحتالل، واألرض مل حتّـرر         
  . بعد
  
تطرح موضوع اهلدنة، فمـن املهـم جـداً         " محاس"

" محـاس . "، أن يتم تطوير هذا املوضوع     "محاس"لـ
تتحدث عن حكومة وحدة وطنية، وهذا اجتاه جيـد         

ء تقدمـه   حنن نتحدث معهم أن افـضل شـي       . جداً
للشعب الفلسطيين، هو حكومة متثل كافـة       " محاس"

االطياف السياسية والفصائل، ولكن هذا يـستدعي       
، وأنا حتدثت مع وزير "فتح"أيضاً، احلديث مع حركة 

كانـت  " فـتح "اخلارجية أول أمس، قلت لـه، أن        
أن " فتح"وستظل هي أم الثورات يف فلسطني، وعلى        

  . كايدة السياسية، باطار امل"محاس"ال تتعامل مع 
  

طرحت برنـامج ومت    " محاس"تقول أن   " فتح"ميكن  
التصويت عليه من قبل الشعب الفلسطيين، دعوهـا        
تبتلي بتنفيذ هذا الربنامج، وخترج نفسها مـن هـذا         
املأزق، وحنن ندخل فقط للفرجة، أو جنلـس فقـط          
للمكايدة السياسية، مبعىن أن هناك معارضة وحكومة،       

املطلوب أن  . ؟!ينية هذا مضر جداً   يف القضية الفلسط  
هذه املسؤولية، وأن تدخل حكومـة      " فتح"تستشعر  

جمـال واسـع    " محاس"الوحدة الوطنية، وأن تفسح     
يف تشكيلة  " فتح"لكافة الفصائل الفلسطينية مبا فيها      

  .حكومة الوحدة الوطنية
  

احدى قضايا اليت تناولناها يف هذا احلوار هي العالقة         
كـرئيس للـسلطة الوطنيـة ولـه        " أبو مازن "بني  

ففـي  "  محاس"صالحياته، واحلكومة اليت ستشكلها     
الرئاسـة، منظمـة    ( األصل هناك ثالث مؤسسات     
، هذه العالقة جيـب     )التحرير الفلسطينية، واحلكومة  

احلفاظ عليها، وجيب اعادة بناء منظمـة التحريـر         
الفلسطينية، واالحتفاظ بعالقة جيدة مع الرئاسة، حىت 
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يف ظل هذه التشكيلة أن متـضي اىل      " محاس "تستطيع
  .األمام

  
االمني العام عندما طرح موضوع املبادرة العربية، أنا        
يف حواري معه، اقتنعت يف الكثري من افكاره، ولكن         

" محاس"قلت له نقطة مهمة جداً، حنن ال نريد حلركة          
. أن تدخل يف مسلسل التنازالت اليت دخلنا حنن فيها        

رب نقدم السرائيل، وهي تضع هذه      حنن مشكلتنا كع  
التنازالت املقدمة منا كعرب يف جيبها بدون أن تقدم         

، فعلى سبيل املثال، قدمنا     !شيئاً باملقابل على االطالق   
!. املبادرة العربية يف بريوت، ومل تقدم إسرائيل شـيئاً        

ومل حيصل العرب على شيء،     " تينت"قدمنا تفامهات   
ق، ووافقنا عليها حنـن     وجاءت الرباعية خبارطة الطري   

ولغايـة  . العرب ومل تقدم إسرائيل شيئاً ومل تلتزم ا       
.  شـيئاً  اآلن نقدم التنازالت واسـرائيل ال تقـدم       

  .فإسرائيل مل تعترف بشيء
  

يف " محـاس "فأخطر ما يف هذه القضية هو أن تدخل         
مسلسل التنازالت، بدون أن يكون لدى اسـرائيل        

هلذا جيب االستفادة من    . استعداد لتقدمي شيء باملقابل   
، وجيب أن ال ندعها تـدخل يف نفـق    "محاس"وجود  

  . التنازالت الذي دخلنا حنن، كعرب، من قبل
  

والدول العربيـة،   " محاس"إذا كان هناك تفاهم بني      
لطـرح كـل    " محاس"ليس بالضرورة بالضغط على     

مل " محـاس "مث أن   . أوراقها يف اهلواء، بدون مقابـل     
مبواقف وهي " محاس"اذا نطالب مل. تشكل بعد حكومة

مل تشكل حكومتها بعد، يف حني ما زالـت مواقـف           
يف اعتقـادي أنـه لـو       . القوى األخرى على حاهلا؟   

جنحت يف تشكيل حكومتها، وحنـن قمنـا        " محاس"
، يف الصمود لفترة مـا،      "محاس"بدورنا يف مساعدة      

فالعامل سيضطر للرضوخ لألمر الواقع والتعامل  مـع         

، وأنتم  "محاس"لكن إذا حنن اضعفنا     . اسمح" حكومة"
تالحظون أن تصرحيات امريكا واسرائيل الداعية بكل      
وضوح ـ من حلظة اعالن نتائج االنتخابـات ـ إىل    

حىت من جمرد التفكري يف تشكيل      " محاس"ضرورة منع   
اخل، لكنها تصرحيات ترى أن هناك واقع       ..حكومة،  

ـ     ، فهؤالء  "محاس"انتخابات دميقراطية نزيهة جاءت ب
  .هم ممثلوا الشعب الفلسطيين

  
  
  

  :السادة احلضور
  

ابراهيم عثمان، استاذ علم االجتماع يف      . د 
 . اجلامعة األردنية

 .امحد بشري، نائب مستقل 
 .امحد صوفان، السفارة األمريكية 
ادريس موسى ادريس، ملحق عسكري يف       

 .السفارة السودانية
 .اجمد مشوط، حمامي 
 .اشطة نقابيةامرية يعاقبة، ن. م 
مجال الرفاعي، رئيس مركز حقوق االنسان       

 .األردين
حازم قشوع، أمني عام حزب الرسـالة       . د 

 .األردين
 باحث قضايا احلركـات     /حسن حممد هنية   

 . اإلسالمية
 .نائب سابق/ محادة فراعنة 
 .  ناشطة يف قضايا حقوق املرأة/حنان الشيخ 
 امني عام حـزب العهـد       /لدون الناصر خ 

 .األردين
 . ناشط سياسي/مخيس مكلفان 
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 . احلزب الشيوعي األردين/رشيد شقري 
 . دبلوماسي/رضا حسين القطا 
 . ناشط سياسي/ذيب عبد اهللا. د 
 . دبلوماسي/مسحان الصديق 
 ."جريدة الغد"كاتب صحفي / مسيح املعايطة 
 . يف قضايا املرأة ناشطة/سناء مفلح 
 . حملل استراتيجي/طالل شفيق حممد 
 .              حمامي/عادل الالمي 
األمني العام الـسابق     / عاطف البطوش . أ 

 . األردينحلزب الوسط اإلسالمي
 سفري العراق   /عطا عبد الوهاب  . سعادة د  

 .يف األردن
 . حملل سياسي/عامر عبد اهللا 
 سفري  /عبد الرؤوف الباسطي  سعادة السيد    

 .تونس
 .  وزير سابق/عبد اهللا النسور. معايل د 
 . دبلوماسي متقاعد/د ياسنيعبد امللك امح 
رئيس جملس  /عبد اللطيف عربيات. معايل د 

 .شورى جبهة العمل اإلسالمي
 مدير مركـز القـدس      /عريب الرنتاوي  .أ 

 .للدراسات السياسية
وزير الـنفط سـابقاً يف      / عصام اجلليب . د 

 .العراق
 . سفري متقاعد/عصام عبد الغين 
 .أستاذ علوم سياسية/ عصام ملكاوي. د 
  مدير دار اجلليل للدراسات / السعديغازي 
 . دبلوماسي سوداين/غاول عبد الصمد 
 . ناشط سياسي/فؤاد مصطفى 
دبلوماسـي أردين   / فاحل الطويل . سعادة د  

 .سابق
 يف قـضايا     ناشـط  /فوزي السمهوري . د 

 .حقوق انسان

  مملكـة   مستشار يف سفارة   /كاظم العريضي  
 البحرين

  .اقتصادي من العراق/ كمال القيسي 
 . باحث/ماجد اخلواجا 
 . ناشط سياسي/حمجوب الروسان 
، قسم  ا طالبة دراسات علي   /جمدولني حسن  

 .العلوم السياسية يف اجلامعة األردنية
 . باحث/ماهر كيوان. د 
 مستشار اعالمي يف السفارة     /حممد ابراهيم  

 .السودانية
عضو جملس شورى جبهـة    / حممد احلاج . د 

 .العمل اإلسالمي
 جريـدة   - كاتب صحفي  /حممود الرمياوي  

 .الرأي األردنية
عضو جملـس   / معايل السيد مروان دودين    

 . األعيان األردين سابقاً
 يف قضايا احلركـات      باحث /مروان شحادة  

 .اإلسالمية
 . صحفية/مروة الشريدة 
 /مصطفى عثمان امساعيـل   . كتوردمعايل ال  

 . السودانيةةمستشار رئيس اجلمهوري
 . سفري متقاعد/مظفر األمني 
أمني عام حزب اليـسار     / ى املعايطة موس. م 

 .الدميقراطي األردين
 . مركز القدس للدراسات/مي أبو رقية 
القسم اإلعالمي يف السفارة    / نبيل العتوم . د 

 .اإليرانية
 مركز القـدس     التنفيذي، املدير  /هالة سامل  

 .للدراسات السياسية
 .هشام املقود 
 . قنصل/هيثم ابرهيم 
 .عالميإ /هيثم أفرزات 
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عضو قيادي يف حزب اليسار      /وحيد قرش  
 .الدميقراطي األردين

مني عام منتدى الفكر    وسام الزهاوي، أ  . د 
 .العريب

  
  

  الصحافة واإلعالم
 

 .رمضان محادة، صحفي 
 .زيد علي اجللنعات، مراسل 
 .صحفي/ صاحل اخلوالدة 
 .صحفي يف قناة العربية/ عماد العضايلة 
 .صحفي/ فيصل ملكاوي 
 .صور يف جريدة الغدم/ حممد أبو غوش 
 .صحفي/ حممد الدعمة 
 .مصور صحفي/ حممد عثامنة 
 .نعمان سلق، صحفي 
 .نسرين الشمايلة، صحفية، يف جريدة الغد 
 .صحفي/ هيثم الكسواين 
 .      يوسف العبدالت، مصور 

  


