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انون محاسبة سوريا     "ما من احد يشك في أن ما سمي           دفع من              " ق ًة ب طرح للبحث في واشنطن بداي
وما من احد يجهل ان وزن هذا اللوبي في  . اللوبي االسرائيلي والمتأثرين به في الكونغرس االميرآي     

أثير      العاصمة االميرآية يكفل له القدرة على توجيه نسبة آبيرة من اعضاء الكونغرس، ف             ضًال عن الت
دخل مشروع               . على اصحاب القرار في االدارة     د يجدي، اذ ي لكن البحث عن االسباب والعوامل لم يع

وريا " بة س د االدارة    " محاس د بعي ى ح زم ال ًا يل ه قانون ذي يحّول ار ال ة  . المس ي ازاء تصويت لجن فف
رد، وخصوصاً                   ة االخذ وال ذي حسم مرحل واب ال ة في مجلس الن ا حجم   الشؤون الخارجي  اذا اعتبرن

ع         اتهم م دة لعالق ة جدي د رؤي وريين تحدي ؤولين الس ى المس ًا عل ات لزام نص، ب ه ال ذي نال د ال التأيي
 .الواليات المتحدة

ادي      غط االقتص لفًا الض ا س طب منه ن ان نش رة، ويمك ت آثي ارات ليس يئًا  . الخي ك ش وريا ال تمل فس
ود       تستطيع ان تهّدد به االقتصاد االميرآي، والكالم عن    ة التي حظيت بعق ارة للشرآات االميرآي خس

ام جمهور يجهل سير                       ي، وام في سوريا، ومنها عقود التنقيب عن النفط، ال يفيد اال لالستهالك المحل
.آذلك يمكن اسقاط احتمال قطع العالقات الديبلوماسية بين البلدين. االقتصاد المعولم

ة اعداء سوريا، فال            فحتى لو ان الواليات المتحدة وضعت نفسها من خال              ذا المشروع في خان ل ه
ى من التواصل مع عاصمة                         تغناء عن الحد االدن ى االس وم عل ادر الي الم ق د في الع سوريا وال اي بل

ة "االمبراطورية العالمية، ويقينًا ان احدًا لن يلوم دمشق على احجامها عن      ة   " معاقب ك االمبراطوري تل
ال            من خالل الوسائل الديبلوماسية التقليد     ى اقف ية، من سحب السفير وخفض مستوى التمثيل وصوًال ال

 .السفارة
ر               ردود غي ل في ال ك التي تتمّث االت االخرى، تل ّد ايضًا من االحتم بيد ان استحالة قطع العالقات تح
ا، اي المجال الفلسطيني والمجال                    المباشرة، وذلك في المجالين اللذين حاولت سوريا ان تتحرك فيهم

واب                 في  . العراقي ة في مجلس الن ة الشؤون الخارجي الموضوع االول، استبقت اسرائيل تصويت لجن
 االسرائيلية عن الصراع      - االسد حول تحييد الجبهة السورية       -االميرآي بخروجها على تفاهم رابين      

.العسكري في الشرق االوسط
ى االراضي      ا عل داء له ّنها اول اعت دة وراء ش ع عدي رائيل دواف ت الس ام   واذا آان ذ ع ورية من  الس

يس (١٩٧٤ ة"ل ه الداخلي ارون ألزمت زء  " تصدير ش تالزم اال الج اني الم الم اللبن ة االع بحسب الزم
ونغرس يضّيق هامش                         )اليسير منها  ي في الك داء والتصويت االول ذا االعت ين ه زامن ب إن شبه الت ، ف

ى المعارضة لمسيرة     والفصائل الفلسطينية االخر  " الجهاد"و" حماس"التحرك السوري حيال حرآتي     
.التسوية

ذه                آل ه االة لم ى عدم المب  فضًال عن ان الواليات المتحدة تّتجه اآثر فاآثر في هذه السنة االنتخابية ال
 ".خريطة الطريق"المسيرة، بدليل عدم حماستها لتنفيذ 

ة   ابات مختلف ي، فالحس ال العراق ي المج ا ف ب الخط   . ام ى تخري ل عل ًا العم وريا نظري ن س ط اذ يمك
وليس التخّبط االميرآي في العراق مدعاة الى مزيد        . لكن ما يصّح نظريًا ال يصلح عقالنياً      . االميرآية

 على العكس تمامًا، فان الصعوبات التي تواجهها ادارة. من التدخل السوري عّل التخّبط يزيد ويتعّمق
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ا                 الرئيس جورج بوش قد    رة عملياته ى توسيع دائ  تحّفزها، سواء عن اقتناع او إللهاء الرأي العام، عل
رات            ق عش ى عم ورية عل دود الس ة الح دة اميرآي ت وح ين خرق هر ح ة اش ل ثالث ل قب ا حص مثلم

ل لسوريا                     . الكيلومترات ة التي ال طائ امرات االميرآي د من نزعة المغ ولعل الحمى االنتخابية قد تزي
 .على احتمالها

ات المتحدة                    ال ام الوالي ك اال اإلذعان ام د  .  تعني استحالة الرد السوري القاسي ان دمشق ال تمل وال ب
ًا من          وب اميرآي يس لسبب اال ألن المطل دًا، ل ال اإلذعان المباشر ضئيل ج أن احتم راف ب من االعت

مطالب جاء  دمشق بعيد عن الوضوح حتى بالنسبة الى القيادة السورية، رغم ما قيل عن وجود الئحة                
ة          . بها آولن باول خالل زيارته االخيرة لدمشق       ولكن، في المقابل، فإن استراتيجيا ربح الوقت التقليدي

. في دمشق لم تعد فاعلة، واعظم برهان على ذلك فشل سوريا في منع تحّول مشروع محاسبتها قانوناً          
ات    ولعل ضيق هامش التحرك هو تحديدًا الدافع االول لصوغ رؤية جديدة لل        ين سوريا والوالي عالقة ب

 .المتحدة
رة                        ر، والعب ًة استخالص العب ين دمشق وواشنطن يفترض بداي ات ب يبقى ان تجديد النظرة الى العالق
ًا هو فشل ديبلوماسي                     االولى، من وجهة النظر السورية، هي ان بداية تحّول مشروع المحاسبة قانون

ه مسؤوليات       ع اح      . ذريع تترتب علي ًا، ال يتوّق م السوري ان يعاقب نفسه           طبع لكن آيف    . د من الحك
ديل                    ه، سواء بتب ادة النظر في يمكنه االحجام عن محاسبة ادائه السياسي واالعالمي والديبلوماسي واع

 جذري في االطر القيادية، وهذا اضعف االيمان، او بتغيير جلد النظام، وهذا افضل بكثير؟
لم تعد دولة محكومة بمنطق االستئثار االعتباطي، واذا ال ريب انه سيمكن الدفاع اآثر عن سوريا اذا        

تعيد                   ا يس ة، وترآت مجتمعه اختارت الشفافية ناموسًا جديدًا، وتصالحت مع نخبها المسجونة او المنفي
بتها من             . الحياة فيقول هو رفضه للشروط االميرآية      د محاس ذي يري فكم بالحري اذا َحَرمت القانون ال

 استعادة لبنان سيادته؟عنوانه الفرعي المتعلق ب
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