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دها يكون                         ة جنيف وبع رئيس السوري حافظ االسد خالل قم رودة اعصاب ال لعل افضل تصوير لب
ل، في         " جليدية"باستعارة وصف اطلقه الجنرال ديغول على        وزير خارجيته موريس آوف دو مورفي

د اند  . مبارزة آالمية شهيرة مع الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف      ه  آان خروتشيف يمتدح من َجَل ري
د                       ة من الجلي ى قطع و جلس عل ه ل غروميكو القيِّم على الديبلوماسية السوفياتية لفترة قياسية، بالقول ان

ذوب  ى ت راك حت ا دون ح ي عليه ول اال ان رد. لبق ن ديغ ان م ا آ ل، :"فم وف دو مورفي ع آ ن م ولك
ذلك          ". الجليد ال يذوب   دا ب يئا جدي ا نضيف ش ا وع      . ال نخالن ائد، لبناني اع الس ول    فاالجم ا، يق ا ودولي ربي

ابات          اردة والحس ة الب ع العقالني ى وض ة عل ه الدائم ل بقدرت وري، ب رئيس الس اب ال ة اعص بفوالذي
.الواقعية فوق اي اعتبار آخر

ام      ذ اي ة من اع بالممارس ذا االجم ذى ه ه، غ د نفس رئيس االس االمر، اي ال ي االول ب م ان المعن وااله
، فصارت   ١٩٧٣خارجية االميرآي السابق، غداة حرب       الرحالت المكوآية لهنري آيسينجر وزير ال     

ن      يا م ا، عنصرا اساس روجين له هر الم ينجر اش ان آيس ي آ ل الصبر والت اوض الطوي صورة المف
ى ألسنة      . عناصر القوة التفاوضية السورية    ة   "لذلك، فان بعض ما جاء عل د  " مصادر سورية رفيع بع

د  قمة جنيف يستوقف، لما يشكله من خروج على هذه الق        دة الحدي وزير      . اع ا آالم ال يس المقصود هن ل
دل     "الشرع عن دعم الشعب العربي لموقف        زة والحق والع ل الموقف          (،  "الع ه مث دل مثل ، )دعم ال يتب

والذ                 ار ان اصابعنا من ف ى االصابع باعتب ة العض عل ة لعب ة عن مغب ل من جه ا قي او من  (وانما م
ذ ان   ومن جهة ثانية عن مكانة ) خشب بحسب رواية اخرى   بحيرة طبريا في وجدان الرئيس االسد من

.سبح في مياهها واآل من اسماآها
انيين    رّوع اللبن ن ي وريين، وان يك ادة الس ا ليخيف الق ن يوم م يك ى االصابع ل  صحيح ان العض عل

ه اسرائيل               . المنشغلين بالعض على جروحهم    وة تسعى الي ار ق ولعل االستعداد الدائم للخوض في اختب
ان( ي لبن ورية )ف تراتيجيا التفاوضية الس ي صميم االس و ف ع  .  ه اس م دأ، بالقي ذا المب ة ه اال ان اهمي

.التجربة السورية المديدة، تأتي من آونه ُيمارس دون ان يصرح به
درة                    ا، عن الق  فالتصريح، وبلهجة التحدي، يمكن ان يساء فهمه على انه تعويض بالكالم، وان فوالذي

ى صورة           . ة وصامتة آما عهدنا   على البقاء في مواجهة طويل     و  "وهو في اي حال يشكل خروجا عل اب
ر من المسؤولين االسرائيليين ومستشاريهم المستشرقين               " الهول د ان ا   . التي اربكت الكثي لخروج  بي

ام                   ل في اقح ابات    " الوجدان "االآبر على صورة المفاوض البارد والواقعي في آن واحد يتمث في حس
ة                       ا آلمات مبدئي دل، وآله زة والحق والع ى اآلن اال خطاب الع ا حت م يكن يخالطه الديبلوماسية التي ل

.اآثر منها وجدانية
د     انها فعًال صيغة فريدة في ما عهدناه من التحليل السياسي            ًا ابع ذهب حتم السوري، وهي لفرادتها، ت

داخلي            بعض االستهالك ال اني  -السوري   (مما قد يسميه ال أن           ).  اللبن ل ب ول التفسير القائ وال يمكن قب
ان               فالسباحة  . االستعارة المائية مجرد وسيلة ناجعة للنفاذ الى عقل من هم مولجون امور الحكم في لبن

 وان عكرة، هي مع التيار، فيما يتطلب االستحمام في بحيرة طبريا          المفضلة في مياه السياسة اللبنانية،    
 ومن جهة اخرى، يصعب االستخالص من الكالم الوجداني ان ثمة مشكلة في. دورانًا اشد تعقيدًا
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قيقة                . التسوية او في شرعنتها   " شرعية" ة الش ائر االقطار العربي ان وس فال نخال احدًا في سوريا ولبن
ين حدود                 " التنازل"السورية  سيأخذ على القيادة     اس ب يما ان االلتب ا، وال س  ١٩٢٣في موضوع طبري

ان   ١٩٤٩وخط  ا آ ادة وآم د ع رئيس االس ل ال ا يفع ة آم ب البراغماتي ى تغلي اًال ال ع مي ل الجمي  يجع
.سيفعل هذه المرة لو ان طبريا بمياهها واسماآها لم تكن عنوانًا لمعضلة اآبر

ا       " جدانيةالو" هنا، ربما آانت االشارة       ية، آم ا معضلة نفس دليًال على طبيعة هذه المعضلة، اي آونه
ففي ازاء االصرار االسرائيلي على عقلية الغالب       . يتضح عند متابعة تصرف المسؤولين االسرائيليين     

ى                        ة عل ة مقبل أن المنطق ًا ان ينفعل الوجدان فيشكك ب والمغلوب والرعاية االميرآية له، يصبح مفهوم
ى غرار             . تبديل جذري  ه عل رئيس االسد آمن ب دنا ان ال ا اعتق ذي آن ديل ال د "هذا النوع من التب " الفه

ل      اول آ ديل يط كونتي االروع، تب يلم فيس ة وف دوزا الرائع ة المب ي رواي اليناس ف ر س ه، أي االمي قبل
 .حتى يبقى آل شيء في مكانه... شيء
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