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سوري                  " فصل ناقص " سارين ال منذ مؤتمر مدريد، تم التسليم بأنه ال يجوز حتى التفكير في فصل الم

ع سوريا التفاوضي               ان وضربًا لموق اذا اذا قامت سوريا         . واللبناني، ألن في ذلك اضعافًا للبن ولكن م
م                      ذ؟ ل ر الحسابات عندئ ذه؟ اال تتغي ة تنفي ى آلي سها وأشرفت عل سؤال         بهذا الفصل بنف ذا ال ل ه د مث  يع

ى    . فرضية واهية  فمنذ االعالن عن بعض ما في المبادرة االميرآية، بدا ان هذا الفصل المعروض عل
ف        ة العن ن دوام د م رج الوحي ا المخ ة، وربم ارج القليل د المخ شكل اح ا ي وب منه ل المطل وريا، ب س

.االسرائيلي
ك      ل ش ا ال يحم ة، وبم رائيلية الراهن رب االس م الح د حج ى    يفي ا تتخط اة منه داف المتوخ ًا، ان االه

ى ان قرب                       . الحسابات االنتخابية  ًا، بمعن ًا انتخابي ذه الحرب يبقى ظرف ه ه دور في ذي ت لكن الظرف ال
ائج ملموسة               موعد االنتخابات العامة في اسرائيل يجعل من المستحيل ايقاف اآللة الحربية من دون نت

دًا             غير ان الح  . يمكن استثمارها امام الناخبين    دوان بع ى اعطاء الع سابات االستراتيجية التي دفعت ال
ة                     ة االقليمي دل في المعادل ر  . شامًال، تشترط بدورها ان تندرج تلك النتائج الملموسة في اطار تب بتعبي

ى              أزق "أبسط، يفضي التزاوج بين الظرف االنتخابي والحسابات االستراتيجية ال ؤداه    " م اسرائيلي م
.سببه اسرائيلي" المأزق. "يران ال مجال للربح الصغ

 
ى ان                     لكن تبعاته لبنانية في الدرجة االولى، وسوريا في الدرجة الثانية، فطالما ان اسرائيل مطمئنة ال

ود العربي       . ال شيء سيعوق حرية تحرآها، فهي لن تجد سببًا لترتدع          ؤمن، والجم الغطاء االميرآي م
اً      ات ا      . بات معطى موضوعيًا ثابت ل آلي ا تفعي ر وارد               ام دو غي ان وسوريا، فيب ين لبن دفاع المشترك ب ل

ًا     ). ربما ألنه يؤدي الى تصعيد مضاعف ال طاقة الحد على تحمل اوزاره           ( ضًا جانب الطبع، نضع اي ب
وع        ى النصر او الموت        "الحلول المثالية من ن ة حت زاء، ال             "المقاوم ا بعض الع ا، وان يكن فيه ، ألنه

.يجيةتدخل في حسابات المعادلة االسترات
 

ان المحدد      : لعدوان االسرائيلي هذا ربما أصعب ما في ا   ه يجعل الره ستند الي ان ميزان القوى الذي ي
قفًا للتحرك الديبلوماسي  رائيليًا س صريحات   . اس ن بعض ت دا م ا ب ى م و، عل رائيلي ه ان االس والره

سوري        اني وال سارين اللبن . المسؤولين االسرائيليين ومن طبيعة بعض اهداف القصف، الفصل بين الم
ان  ذا الره يس ه وريا ل د س ضرورة ض ًا بال ى    .  موجه ام االول ي االي ذلك ف اء ب م االيح ه ت صحيح ان

أنهم                    ري وآ رئيس رفيق الحري ى ال للعدوان، عندما آان المسؤولون االسرائيليون يتوجهون باالسم ال
".الوضع االقليمي"االعمار او المقاومة، بما هي عنوان لما يسمى : يضعونه امام خيار واحد أوحد

سا،        وصحيح ايض  ساندة مصر وفرن ة، بم ًا ان استعادة الديبلوماسية اللبنانية هامشًا صغيرًا من الحري
شرط     ل ال تعداد لتحوي ى اس وا عل م يكون الة، وان ل وا الرس انيين فهم سؤولين اللبن أن الم ت ب أوح

صابه     . االسرائيلي ورقة في يدهم    ى ن اد االمور ال : الكن دخول الواليات المتحدة حلبة الديبلوماسية اع
.يطمئن سوريا ال يخيفها" فصل ناقص"أي انه . الفصل، اذا آان من فصل، ملقى على عاتق سوريا
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ر آخر   . بل يعيها الى حلبة التفاوض وان على مرحلتين        و               : بتعبي ه سوريا ل ان يمكن ان تقدم ا آ ه م أن
  .شارآت مع لبنان في قمة شرم الشيخ
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