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رئيس                          ه ال ًا للقائ شيخ مكان ّصد اي سوء حين عّين شرم ال ارك يتق لم يكن الرئيس المصري حسني مب
ذا المنتجع حيث دأب                       . السوري بشار االسد قبل ثالثة ايام      ه في ه يم معظم وقت ه يق ك ألن و فعل ذل فه

فيه اسهل منها في    وباعتبار ان اجراءات الحماية     (على استقبال زواره حين يكونون في زيارة خاطفة         
سيئة                     )القاهرة ات ال ام اصحاب الني شاب ام ره ال ى احراج نظي ع االحوال ال ، ولم يكن يرمي في جمي

بوعين       الل اس ين خ وريين مهم ازلين س سرحًا لتن شيخ م رم ال ون ش ب ان تك توقفهم وال ري ذين اس ال
.متتاليين

شيخ حول العراق والتي                  م        لم يكد يجف الحبر عن توصيات مؤتمر شرم ال ي الحك آانت مناسبة لتخل
ه    شرع، عن لغت اروق ال ة ف ر الخارجي ه وزي ارس هيكل شخص ح ؤتمر ب ي الم شارك ف سوري، الم ال
اء        اء اللق ى ج ي، حت ى آخر عراق ة حت ه االعالمي لمنطق المقاوم ي وتبني شأن العراق ي ال ودة ف المعه

ري رود       الثنائي بين الرئيسين المصري والسوري ليؤآد حقيقة ما آان آشفه مبعوث ا            م المتحدة تي الم
. الرسن حول تراجع دمشق عن موقفها السابق من مسألة معاودة المفاوضات مع اسرائيل-

ات                           ون الوالي ين في تحسين سلوآه في عي ة المتبقي من البعَث  وآما لو ان ذلك ال يكفي الظهار رغب
ذآرنا العراق     بل ثالثاً (المتحدة، اضيف الىالتنازل في موضوع المفاوضات تنازًال ثانيًا          ، وهو   )  اذا ت

القرار   صل ب اره يت ة باعتب ر راهني ه  ١٥٥٩اآث ررت مقاربت شق ق دو ان دم ذي يب ان وال ق بلبن  المتعل
.بواقعية مستجدة

ازل من دون                    د االيحاء بالتن ه يري ل ان سوري، او لنق م ال ا الحك ر بهم ازلين ال يق ذين التن صحيح ان ه
ا وال تجي    "هل التخلي فجأة عن قاعدة       والحق انه ليس من الس    . تبّنيه في العلن   التي صارت سمة      " تع

اة                      اهرة ومجاف ًا مع الق اًء اخوي ذه الحال جف رجح في ه نظام ما بعد حافظ االسد، وان يكن ثمن هذا الت
اطق باسم الرئاسة المصرية          . لحقيقة ما حصل في شرم الشيخ      ه الن ا قال ل في م فأيًا يكن هامش التأوي

ا ا ع اء، وم ذا اللق ر ه ًا يكن االصرار اث ع زمالء مصريين، وأي مية م ر رس ي احاديث غي ده ف د وأآ
ق بـ      ا يتعل ين  "السوري على االحتفاظ بااللتباس في م ة راب ات واضحًا ان دمشق تعطي      "وديع د ب ، فق

ك                 ا ال تعرف آيف تفعل ذل ية، لكنه ا الديبلوماس ك ان تكون         . االولوية لكسر عزلته د ذل فال عجب بع
. بعده تخّبطالمحصلة تخّبطًا ما 

فما يريده من التلويح بهذا الموقف الجديد او        : ال عجب وال ضير ايضًا من وجهة نظر الحكم السوري         
ى                            ازالت ال ديم تن ة لتق ة آامل ه صار في حال جهوزي ذاك ليس جديد الموقف في ذاته، بل االعالن ان

.لمسألة العراقيةالواليات المتحدة امًال في استرضائها، مثلما فعل االسبوع الماضي في ا
ى شعار          ا معن ة اوالً "هذا هو ربم ات خالل تظاهرة         " العروب ى عدد من الالفت ع عل ذي رف ْاء  "ال الوف

سوريا زة          " ل ا االجه شدت له تالزم وح زب ال ا ح ان ونّظمه ي لبن ة ف ة الكرامي ا الحكوم ي رعته الت
ح        ى االدارة            . المخابراتية واالمنية من دون ان تفل دَّم ال ى المستوى االقليمي ُتق ازالت عل ة   تن  االميرآي

.، وال تنازل واحدًا للشعب اللبناني الشقيق)هي نفسها التي يحشد المتظاهرون في بيروت ضدها(
ن         ا م م تقزيمه تالزم، رغ زب ال اهرة ح أن تظ ة ب ومي القائل ه الق ة وزارات التوجي ًا حج ضع جانب ن

.هيمنة السوريةالمليون المشتهى الى مئة الف، تثبت انه ال يمكن التحدث عن اجماع لبناني ضد ال
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ين                      انوا مقتنع ا آ فحتى باالفتراض ان آل عديد المظاهرة آان من اللبنانيين، وان آل الذين ساروا فيه
فاذا آان ال مفر امام سوريا      . بما رفع من شعارات، يبقى االستغراب مشروعًا، بل يصبح اآثر الحاحاً          

.ا، ال ان تحولهم شهود زورمن بالتنازل، أليس االحرى ان تتنازل الى اقرب القريبين اليه
. المشكلة في مثل هذا التصرف ليست فقط قلة الذوق التي ينم عنها، او بتعبير ألطف غياب االناقة فيه           

ن            . المشكلة هي صدقية التحول السوري     ك ل ان ذل ه، ف سحاب من فاذا آان القصد تخريب لبنان قبل االن
ا ان . يّسجل في رصيد الحكم السوري، بل العكس صحيح    ا       ام اء قواته د اسرائيل بق  تنغر دمشق بتأيي

ة، وهي ال تلتقي واسرائيل                  الدارة االميرآي دة ل د الحسابات الجدي في لبنان، فهذا يعني انها لم تفهم بع
داً    ة تحدي ذه النقط ول ه ا        . ح را ان الجغرافي ًا اذا اعتب ان مع سوري يخطئ م ال رائيل والحك ل اس ولع

ان االميرآي                 السياسية القديمة ال تزال اطار عمل ال       اآثر ان الره ر ف دى اآث ا يتب ات المتحدة، فيم والي
.يدور حول تغّير النظام السوري إن لم يكن تغييره

د آيف                   م بع م يفه سوري ل م ال تتباع هي ان الحك ة لتظاهرة االس وفي هذا المعنى، فإن الرسالة الحقيقي
  .يدير سياسة التنازالت التي صارت قدره

  
سمير قصير



  
  
  
٣/١٢/٢٠٠٤ 
 

Id-Reference 04-Pr-000664  
Media (Support) HC 

Title   سياسة التنازل
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ٣/١٢/٢٠٠٤  
3/12/2004

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons شرع . فاروق–اسد . بشار–مبارك .حسني– 
اسد .افظ ح–الرسن .رود.تيري

 Locations  لبنان –متحدة . واليات– عراق – سوريا –مصر 
 Dates  

 Themes 

 –شيخ .شرم. مؤتمر– عراق – سوريا –مصر 
 –أسد . بشار–أسد . حافظ–أسد .حافظ.بعد.ما.سوريا.نظام

 – لبنان –اسرائيل .مع.مفاوضات
نظام . سوريا– ١٥٥٩. قرار–لبنان .من.سوري.انسحاب

 –بعث . حزب–شرع . فاروق–ين راب. وديعة–
 –سورية . وصاية–سوري . حكم–متحدة .واليات
مسارين . تالزم–مليون . تظاهرة–" أوًال.العروبة."شعار

سورية . هيمنة–
Subject   

  
  


