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فافة ال تنتشي                      ة ش ة، اي دول ة طبيعي ود لسوريا دول دما تع ر عن يمكن الجزم منذ اآلن اننا سنفتقد الكثي
د               . ببطوالت ال وجود لها وال تختبئ وراء نشوتها        ذا الجه ذا السياق هو ه ولعل اآثر ما سنفتقده في ه

ة   ه وآال ذي تبذل دؤوب ال انا"ال مية " س ب صحف دمشق الرس ى جان ًا، ال ى يومي ور عل ة، للعث  الثالث
ذي يستحق وحده صفة              . انجازات خارقة وتفسير آل شيء وعكسه بها       د، ال ذا الجه الثمرة االخيرة له

ه   ذي قدمت ل ال و التحلي ولي، ه انا"البط انون " س رار ق يادته "الق ان س تعادة لبن وريا واس بة س ، "محاس
وريا   ى س رض عل ات ُتف دها ان العقوب ة الشعب "فعن ا لمقاوم بب دعمه تالل بس طيني ضد االح  الفلس

".االسرائيلي
ونغرس                           انون في آال غرفتي الك ذا الق رار ه ى اق ليس من احد يشك في ان لولب الحرآة التي آلت ال
وبي     ل ان الل ر التصاقًا بالمصالح االسرائيلية، ب رآيين االآث ع من السياسيين االمي االميرآي هو جم

ى      الصهيوني المنظم في واشنطن لعب دورًا فاعًال         ى حيث هو اآلن، اي ال في دفع منطق المحاسبة ال
وش   ورج ب رئيس ج ب ال ن     . مكت ل م ي آ عة، وف ة شاس انون بغالبي رار الق ات اق زال حيثي اال ان اخت

مجلَسي النواب والشيوخ، بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني يفيد قدرًا من التذاآي يرقى الى حد العمى،                 
. الفلسطينية-ي اآثر من عقدين من العالقات السورية فضًال عن آونه يجافي الحقيقة الثابتة ف

ى المسؤولين السوريين االفالت من الخطر                    ه يصّعب عل ذا الخطاب البطولي ان  لكن االنكى في ه
ين دمشق وواشنطن                 ة ب د في العالق ه التحّول الجدي دًا           . الذي يمثل يح اب اصًال، الخطاب البطولي ال يت

ه يفترض           ا يعرف المسؤولون السوريون                ادراك هذا التحول، اذ ان ًا لسوريا، فيم ًا دائم داًء اميرآي ع
رري  ن مح ة م ى رتب انا"األعل ائم  " س دى دع ت اح دة آان ات المتح ع الوالي دة م ة الجي ان العالق

ات الضيقة بالصداقات التي               . ديبلوماسية حافظ االسد   بل ان بعض هؤالء المسؤولين يتغنون في الحلق
 بكثير من    -خارجية االميرآية، وان تناسوا ان اعضاء ما يمكن تسميته          تحتفظ بها دمشق في وزارة ال     

ان، ليسوا              -التحفظ   ا ادوارد جيرجي ى حد م ل آريستوفر روس وال  اللوبي السوري في واشنطن، مث
رار الرئاسي  ى الق أثير عل ع الت ي موق د  . ف خيف التهدي ين تس أرجح ب وري يت ف الس ال ان الموق والح

للنظام واهله، وهي التي تفسر في      " القومية"آي الجديد وبين تعظيم االنجازات      المتمثل بالقانون االمير  
.رأيهم اللجوء االميرآي الى التهديد، فيضيع معنى التحول في سياسة واشنطن

اع عن    د االمتن ى ح ذهب ال د ي وريا، وق بة س انون محاس ى ق ع عل ي التوقي وش ف رئيس ب أخر ال د يت ق
ه      ة واليت د ي  . التوقيع حتى نهاي ات المنصوص        وق ائهم ان العقوب صيب المسؤولون السوريون في ادع

ى نفسه                            ًا عل ا دام االقتصاد السوري مغلق ة مباشرة م لبًا بطريق يهم س عليها في القانون لن تنعكس عل
اده                  ل عب ا شاء اهللا وتحّم ى م ارات ال           . وقادرًا على البقاء في حال االنغالق ال ذه االعتب ًا من ه لكن اي

ى التحصن             -تحول في العالقة السورية      تنفي حقيقة حصول     ل من حاجة سوريا ال ة وال تقل  االميرآي
.ضد مفاعيله السياسية، ان لم يكن ضد انعكاساته االقتصادية

ن ل م ذلك، ال يقل ان،  آ لح بره ديولوجي ويتس ّنج اي ن تش ًا م ع اميرآي ه ينب رار بأن ة التحول االق  اهمي
ط   رق االوس ي الش ذري ف ر ج ى تغيي ر، عل و اآلخ ديولوجي ه ة  . اي ًا، ان غلب س تمام ى العك عل

 االيديولوجيا في دوائر القرار االميرآية تفّسر لماذا آلت الى الفشل حتى اآلن المحاوالت السورية
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ابيي                الظهار حسن ا   ابراتي ضد اره اون المخ ا ظل     "القاعدة "لنية في الكواليس، من خالل التع ، بينم
رئيس                            رز في مواقف ال ذي ب ديولوجي آال ًا هو ايضًا بتشنج اي الخطاب السوري في ظاهره محكوم

ة       . بشار االسد العلنية من الوضع في العراق، قبيل الحرب واثناءها وبعدها           هذا ناهيك عن آون التعبئ
ة مرور المرشحين           االيدي م من المسؤولية السورية في ضبط حرآ ولوجية في الواليات المتحدة تعّظ

اجم عن اتساعها والظروف                          ة ن ة الحدودي ان في المنطق ى وان يكن الفلت للجهاد في اتجاه العراق، حت
.الطبيعية السائدة فيها، وليس عن ارادة سورية واضحة وثابتة

اردة التي آانت                آما ان هذا الطابع االيديولوجي        يؤدي الى تخلي الواليات المتحدة عن الحسابات الب
وال بد من القول في هذا المجال ان الكثير مما جاء في   . تحكم نظرتها الى الهيمنة السورية على لبنان  

ًا،                 فقرات القانون االميرآي حول لبنان، وخصوصًا ما يتعلق منها بفقدانه حرية القرار، يبقى آالمًا حق
ن يراد به باطل، وليس الردوان يك

.عليه باستنفار المعارضة آي تنتصر للنظام الذي لم يأل جهدًا في تهميشها وقمعها
ي       أ ه مية ان تلج وريا الرس ا س ك ربم دة، تمل ة الجدي رة االميرآي ي النظ ديولوجيا ف ان االي ام طغي ام

التي ال تتوقف  ة، آ ى ممارسة ايديولوجي انا"االخرى ال ا" س ي به ارح .عن التغن ك ايضًا ان تب  وتمل
االيديولوجيا لتختار مقاربة واقعية براغماتية، سواء بنشرها جيشها على الحدود مع العراق او بسحبه               

ك ان        . من لبنان، او باالثنين معًا بحيث تضرب سربًا من العصافير بحجر واحد               د ال تمل ا بالتأآي لكنه
انا "تحافظ على االلتباس بين خطاب محكوم ببطوالت         ى       " س انا "وممارسة ال تستطيع حت ر  " س التنظي

 .لها
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