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 النظرة الموضوعية
 

 أحمد بهجت: بقلم 
 

 ...كان موضوع المستوطنات االسرائيلية أحد العوائق  الصعبة التى صادفت الرؤساء الثالثة فى كامب ديفيد
  وقد تم توقيع االتفاق رغم كل التحديات و المتاعب، كما تقرر عرض االتفاق على البرلمـان االسـرائيلي                  

 . فيه، وفى مشكلة المستوطنات إلبداء رأيه
وقد صرح الرئيس المصرى ـ أكثر من مرة ـ كان آخرها هو حديثه مع أفراد الجالية المصرية فـى    ..... 
 ....صرح الرئيس بقوله.... أمريكا
من المستوطنات وسحب المقيمين فيها مـن ارض        اذا لم يوافق الكنيست االسرائيلى على االنسحاب         •

 ...نتهى مصر فان كل شئ سوف ي
اننا لم نصل الى اتفاق سالم  ولكننا اتفقنا على اطار للتفاوض و قد أثار نجـاح                 : قال الرئيس ايضا   •

عاصفة من ردود الفعل المختلفة فى العالم، ويحس أى صحفى يتـابع المـؤتمر              مؤتمر كامب ديفيد    
حظة الراهنة، و إنما    بخطورة ما حدث و أهميته البالغة، و ال تقتصر الخطورة و األهمية هنا على الل              

ومن هنا فإن التسرع  فى إصدار األحكام النهائية على مؤتمر           ..... تمتد الى عشرات السنين القادمة    
 ....كامب ديفيد قد يصبح لونا ون ألوان المجازفة غير المأمونة

    
مر ،        و قد أعجبتنى صحيفتان من صحف العالم العربى كان لهما موقفهما الموضوعى مـن المـؤت               

 .و صحيفة االتحاد التى تصدر فى أبو ظبى . صحيفة المدينة المنورة السعودية التى تصدر فى الرياض
كامـب  طالبت صحيفة المدينة المنورة االمة العربية بالتشاور و التروى قبل اصدار احكامها على مؤتمر               

 .... ديفيد
خيرا من التضارب ، و أن الفهم المتعمـق         و أكدت الصحيفة  أن التشاور بين االمة العربية سيظل دائما            

خير من التسرع، كما أن ضبط النفس  خير من توسيع الخالفات، الن الخالف بين العرب هـو كسـب                    
 ...العدائهم

     
  أما صحيفة االتحاد التى تصدر فى الخليج العربى فتلح فى طلب تقييم موضـوعى لنتـائج المـؤتمر،                  

على مستوى القمة العربية بهدف وضع اسـتراتيجية عربيـة     عد االتفاق   ودراسة ابعاد و افاق مرحلة ما ب      
متكاملة لتحقيق االهداف االصيلة لشعوبنا ، وفى مقدمتها االنسحاب الكامـل  وتاكيـد حقـوق الشـعب                  

 .....الفلسطينى
 

فقد حدث علـى طـول الصـراع        ....    هذه النظرة الموضوعية تلزمنا اليوم أكثر من أى وقت مضى           
االسرائيلى أن خسر العرب كثيرا بسبب مواقفهم العاطفية و مزايداتهم على قضية وطنية بالغـة               العربى  

الحساسية، وهى قضية ينبغى أن يقودها العقل الحكيم ال العاطفة المتاججة ، كما انها قضـية ال تصـلح                   
 ....معها النظرة الموضوعية التى تحلل و تدرس قبل أن تبدى رأيها 

 
 الشعوب ال تقرر بالشعارات  والمزايدات   ذلك أن مصائر 




