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 "وقت للوقت"اعطاء 

  
رئيس                       البعض يعتبرها  دأ ال ذ شرق اوسطي لمب ا مالمح تنفي رى فيه بعض اآلخر ي  مضيعة للوقت وال

ون         لكن ". وقت للوقت  "الفرنسي فرنسوا ميتران القائل بضرورة اعطاء        ى االرجح، متفق ع، عل  الجمي
نطقة آانت على ان الحرآة التي اراد ان يوحي بها وزير الخارجية االميرآي وارن آريستوفر في الم            

  .، اي السالم، آت ال محالة"البرآة"محكومة ان تظل بال برآة، وان يكن الجميع ايضا مقتنعين ان 
  

ارة         : لذلك، ال بد من التساؤل مرة جديدة       ذه الزي اذا آانت ه ة "لم االت        " االنتقالي ا اسمتها احدى وآ آم
ه     االنباء الغربية؟ وهل حصل الوزير االميرآي على شيء جديد في تجواله  راض ان ى افت ر، عل  االخي

سوريين،                      ساعدة المسؤولين ال ان فقط م ارة آ آان يتوقع الحصول على شيء؟ ام ان الغرض من الزي
   االسرائيلية؟–مرة جديدة، على هضم التسوية االردنية 

  
ا            تصعب االجابة في شكل قاطع عن هذه االسئلة، ففك الغاز الديبلوماسية االميرآية صار صعبا، ربم

ة شرق       فاللغز. ها االستراتيجي بات واضحا   الن هدف   هو في طريقة الوصول الى هذا الهدف، اي اقام
ى استمرار االضطراب في جوانب          ( اسرائيلية طبيعية    –اوسط جديد مبني على عالقات عربية        وعل

  ).اخرى
  

...  
  

ر رآيين غي ى االمي را عل ست حك از لي ا،.  ان االلغ سطهم منه رب ق سد فللع ال شك يتج ا ب ي  واهمه ف
من  ) واللبناني(، آما يمكن اختصار الموقف السوري       "مسألة الوقت " يخيم على    الضباب الذي ما زال   
ستوفر ارات آري ة    . زي ارات المقبل ذه الزي دى ه و ان اح ه، ه روب من ذي ال ه سائد، وال اع ال فاالنطب

ى؟ . ستثمر تقدما في المفاوضات    صبة في الوقت ا                    مت ود من ه احد، فكل الجه ا ال يعرف ذا م لحاضر   ه
  .آسب الوقت: على ممانعة تأخذ شكال واحدا

  
ضا              ديل استراتيجي؟          . اما ما هو الغرض من آسب الوقت، فهذا ما ال يعرفه احد اي تنباط ب هل هو اس

يم                    ل آ  اذا آانت تلك حقيقة االمر، فلماذا ال يصّرح بها العطاء بعض االمل للناس، على رغم ان رحي
  .ايل سونغ المبكر ضيق المجال اآثر فاآثر امام مثل هذه البدائل

  
اما اذا آان الغرض من آسب الوقت تحضير النفس قبل القفز في المجهول، فهذا لن يقّوي بالضرورة              

ز المجهول                       . الموقف العربي   االت قف ول، زادت احتم ز في المجه ا في القف ا تأخرن ى العكس، آلم عل
ا ل . علين ر دلي ل اآب ي     ولع سالم العرب شهد ال و م ر ه ذا الخط ى ه وات  – عل د الخط رائيلي بع  االس

سير في          :  سالم متفاوت السرعة، اذا جاز التعبير      االردنية، اي  طرف عقد نصف سالم وطرف آخر ي
  .ما زال يتساءل اي سالم هذا) وفي اثره الرابع(سالم ونصف فيما الطرف الثالث 
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ضرورة   وب بال يس المطل اراة ل رطين ال" مج ريطهم"ب" مف ان الوض  ". تف اع ب م االقتن ذي المه ع ال

ة، وان                     اليب مختلف ة باس ى الممانع ة عل ة عربي سيتمخص عنه السالم الشامل وغير العادل يتطلب طاق
  .هدر هذه الطاقة قبل االوان هو ما يعطي المشرق العربي الى اسرائيل، على طبق من فضة
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