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ة                      . رب ضارة نافعة   ذه الحكم ان سيردد ه ة الضاد، لك ّم بلغ ون يل ل آلينت لو آان الرئيس االميرآي بي
رئيس السوري حافظ                 ه المرتقب مع ال اة من لقائ العربية القديمة في معرض شرحه لالهداف المتوخ

ف  ي جني د ف و   . االس ذ اع ها من ت نفس د آّبل ة ق ة االميرآي ي ان السياس ا الضارة، فه ن ام ة م ام بجمل
ة                     رة داعم دول المعتب يض، بحجة ردع ال يس سوري في البيت االب تقبال رئ التعقيدات تحول دون اس

ف، ومكافحة         دين ونّي ذ عق ميًا من د رس اد  "لالرهاب حسب الوصف المعتم دول االوغ  (Rogue" ال
States (              اردة د الحرب الب ا بع ديولوجيا م وم ا . حسب التعبير البشع الشائع في اي ن سوريا ال  والمعل

ات المتحدة                         ى الوالي ا عل ي، ورغم انفتاحه ا سبب عقالن ين دونم تزال حتى اليوم تصّنف في آال الفئت
ده، التوافق                 الذي تكرس في حرب التحالف الغربي ضد العراق والذي يشهد له، قبل هذا التحالف وبع

.القائم بين البلدين حول لبنان
ع          واما النفع، فهو يتأتى من اضطرار االدا    ار موق ى اختي ذه االستحالة، ال ة، من جراء ه رة االميرآي

اء                   ذا اللق ًا ه اً "محايد متى ارادت تدبير لقاء بين الرئيسين االميرآي والسوري، مما يعطي حكم " رونق
ة                 ". القمة"خاصًا فيزيد من اهمية      ة االعالمي ى االبه ل عل ر دلي د اآب ولعل استخدام هذه اللفظة بالتحدي

ة            التي ترافق اللقا   القمم االميرآي د في           -ء فيصير حدثًا بحد ذاته، بما يذآر ب  السوفياتية التي آانت تعق
ة اد العالمي دن الحي ة  . احدى م ة الداخلي ابات السياس دما تفضي حس ة عن ون الضارة نافع فكيف ال تك

اً                      ًا معنوي ه في االعالم، دفع وة عظمى، اقل ًا   االميرآية الى اعطاء سوريا، وقد بدت أليام بمثابة ق  ثمين
اء ال  ه؟ صحيح ان شكل اللق ًا تغطي ال الديبلوماسي، واحيان د الحب ي ترافق ش وز الت ة الرم ي معرآ ف
ى                       د يسعى فحسب ال ًا لبل ا رئيس يختزل محتواه، وان حافظ االسد ال يحسب نفسه زعيمًا سوفياتيًا وانم

.محو اثار هزيمة قديمة
ال ريب في تدوير ما قد تبقى من زوايا ناتئة في   اال ان تحميل لقاء جنيف ابعاد حدث عالمي يساهم و         

ى                     ا عل ا سوريا، وابرزه ك التي تشتكي منه يما تل ما يتصل بالمسار السلمي موضوع البحث، وال س
ي الشروط                   فمن  . االرجح االدعاء المضمر في الخطاب االسرائيلي بأن من يربح الحرب هو من يمل

ل                      ى، ب د ان الشروط ال تمل ا يفي د في م نافل القول ان انعقاد قمة على طراز قمم القوتين العظميين يفي
.يتم التوافق عليها، وفقًا لفلسفة الديبلوماسية االميرآية التي ادت سابقًا الى معاودة المفاوضات

ذ   ي الشكل ال اء ف اد اللق ب عن الطرف السوري ان انعق ل، ال يغي ي المقاب ه  ف ب علي نراه، تترّت ي س
ا  ى تثمينه رائيلي ال ل سيسعى الطرف االس ى صعوبة . مفاعي ا، باالضافة ال فيه"واهمه رئيس " تس ال

ة                    االميرآي، ان القمة سُتعّد ارتقاًء في مستوى التمثيل السوري في المفاوضات، حتى لو لم تتحول قم
.ثالثية يشارك فيها رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود باراك

زام                       فه  يض، ستجسد الت د من مصافحات البيت االب ي، اذا آانت ال تلغي مطالبة اسرائيل بمشهد جدي
يبردزتاون،                 الرئيس االسد الشخصي عملية التسوية آما آلت منذ معاودة المفاوضات في واشنطن وش

ا ال يق  . الممنوح الى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع     " التفويض الرئاسي "وفي ما يتعدى     ل وم
 اهمية ان تجديد هذا االلتزام يأتي بعد التبديل الحكومي في سوريا بما رافقه من تحليالت رسمية
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يالت نفسها بانجاز التسوية،                         ا التحل اق الملحة التي تربطه ك اآلف ر، تل وغير رسمية حول آفاق التغيي
 .آما قد يريد ان يؤآد معًا الرئيسين آلينتون واالسد، سعيًا الى مزيد من النفع
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