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جاءت بعد انتهاء المحادثات الرسمية، جاءت بعد المؤتمرات الصحافية، جاءت في            . وجاءت المفاجأة 
ة                           ذ ازم ى من رة االول ا جاءت للم شيء من الخجل، لكنه ولي، جاءت ب ر بروتوآ ضمانات  "اطار غي

روض ام " الق ن ١٩٩٢ع رى ع ة اخ ة ليكودي ي حكوم اول نه دة تح ات المتح ت الوالي ين آان ، ح
سيدة اولبرايت تحذو حذو                     اال ا هي ال تيطان، ه ل المفاوضات بواسطة سياسة االس ستمرار في تعطي

ى    . جايمس بايكر بعدما تربعت في مقعده     ف، عل و اللطي فهل تذهب، آما فعل هو، الى حد الضغط، ول
رط من خال                   اؤل المف ل الحكومة الليكودية الجديدة؟ من المبكر الجزم باالمر وان يكن يجدر تجنب التف
. مالحظة حرص الوزيرة االميرآية على انتظار اللحظة االخيرة حتى تقول رأيا جديدا في االستيطان             

وم                          ذ الي التهم من م وصلتهم رس ى االسرائيليين، فه ا، ال ال الة وراءه رك رس وآأنها بذلك ارادت فقط ت
م  ي اله ضامن صارخ ف ى شكل ت ي"االول عل سيدة اولب" االمن ة ال ه دمع ت ان آللت ا لبث دى م ت ل راي

.خروجها من مقام المحرقة النازية، وانما الى الفلسطينيين
دما اعلنت تمسكي         :  الى هؤالء تقول اولبرايت  تيطان بع ا اطالب بوقف االس ا ان فهمت مخاوفكم، وه

سالم   "باتفاق اوسلو وبمبدأ     ى             ". االرض مقابل ال ا؟ بل ا زال حي ك ان المسار م ي ذل ى   . اال يعن ه عل لكن
ى تعنت       . ذاك هو الرهان االميرآي   . ابقاء المسار حيا  .  اآثر من ذلك   االرجح ال يعني   اف عل اما االلتف

سطينية   سوية الفل ة الت ك عجل ادة تحري اهو واع امين نتني يس  -بني ذا ل اجع، فه كل ن ي ش رائيلية ف  االس
ي الوقت الحاضر ا ف رائيل  . مطروح ين اس ا ب سطين آم ي فل ل، ف سالم الكام از ال ال ان انج ن ق م م ث

ا، ما زال على جدول االعمال؟وسوري
*** 

ازًا      لنكن جديين لحظة ونضع جانبا من يأآل العصي، فعليًا آالفلسطينيين واهالي جنوب لبنان، او مج
د                      ل التجلي ل ق د، ب ع التجمي د لواق سلم بع م يست ك، من      . آمصر وهذا الجزء من اللبنانيين الذي ل دا ذل ع

ات  ". الالعبين الكبار"قطعا ال أحد بين يريد فعال العودة الى منطق السالم الدائم؟         فجلّي اوال ان الوالي
ى          -المتحدة نفسها لم تعد معنية بحل سريع للصراع العربي           د، حت ع المتعّم  االسرائيلي بدليل هذا الترف

.ال نقول االحتقار، التي عاملت به اولبرايت المنطقة ألشهر بعد تسلمها وزارة الخارجية
ضا من سوريا                  ويقينا انها آانت قد ت      ا المفترض اي اهو وغيظه ا المفترض من نتني غلبت على نفوره

ا في انجاز المفاوضات            وفي انتظار   . لتفويت الفرص السابقة لو آانت ترى مصلحة استراتيجية علي
م االميرآي في المحافظة                      ان تعود االولويات الى ما آانت عليه غداة حرب الخليج، يكاد ينحصر اله

الى الحكم في اسرائيل، بما في ذلك بدايات التطبيع االقتصادي           " الليكود"قبل عودة   على ما تم انجازه     
سطين     )من قمة الدار البيضاء الى قمة الدوحة      ( ك في فل ان ذل ، وفي تفادي اي تصعيد غير مبرمج، أآ
).بامتدادها اللبناني( السورية -أوعلى الجبهة االسرائيلية (

سخونة         لم تكن اولبرايت تنوي بالتأآيد زي    ذه الدرجة من ال ى ه شرق االوسط وهو عل وآانت  . ارة ال
ا                        ك موعد زيارته ل ذل م تكن حددت قب و ل يس روس ل اء بارسال دن لكن  . فضلت على االرجح االآتف

ة " تواضع"مجيئها في هذه اللحظة تحديدا يساعد على فهم    ا اسرائيل، فحساباتها    . السياسة االميرآي ام
  على الجبهة الفلسطينية ابقاء الحكم الذاتي في حده االدنى،: الحكممكشوفة منذ وصول نتنياهو الى 
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ازل  ى تن اذا اضطرت ال ل(ف ي الخلي ا ف ة ) آم ى الجبه تيطان؛ وعل ضة االس شديد قب ه بت عّوضت عن
دأ  احالل مب سوية ب ل مشروع الت سورية تأجي سالم"ال ل ال ان " االمن مقاب سالم"مك ل ال " االرض مقاب

شذ، في حسابات         . سالح على التخوم اللبنانية لسوريا    حتى لو تطلب االمر قرقعة       وحده جنوب لبنان ي
.نتنياهو، على قاعدة التأجيل

 فهنا مصلحة اسرائيلية واضحة في نقلة نوعية تزيل عن المحتل عبء االحتالل، وان يكن ضروريا                 
صارية،                      ة لمكمن ان شاهد المريع د الم ان نتيقن نحن ان تلك المصلحة االسرائيلية لم تبلغ بعد، حتى بع

سورية          ة، وال ة اللبناني ة    حد االولوية الملحة، ما دامت اسرائيل تمتلك خيار نقل الجبه ا، من مرحل معه
سوريا              ه وال ل ان علي درة للبن ذي ال ق ذا     . النزف المستديم الى طور التصعيد ال في الظاهر، يفترض ه

ا مجاال           " الالعبين الكبار "التهديد الكامن ان تخرج سوريا وحدها بين         عن نهج التريث وان تلحظ تالي
.ميرآية اليوملعرض مفهوم جديد للسالم بين مراسم استقبالها وزيرة الخارجية اال

: لكن الرئيس االسد عّلمنا، في ما عّلمنا، عدم االآتراث بالمظاهر، ناهيك برفضه الثنائيات الملِزمة
آال، في الحساب السوري، واليوم مثل البارحة، ثمة هامش آبير بين . سالم او حرب، حرب او سالم

يا سترتدع امام التفوق وال يخطئن احد، وخصوصا نتنياهو، فيعتقد ان سور. االبيض واالسود
ومن اعتقد ذلك ! االستراتيجي الهائل الذي في حوزة اسرائيل فتهرول لالنضمام الى نهج االذعان

                                                     . فانه لم يفقه شيئا في السياسة السورية منذ ربع قرن
*** 

شقية ا     ت الدم ة اولبراي ك ان محط ي ذل اودة        ال يعن ى مع ؤدي ال ن ت ا ل شل وانه ة بالف وم محكوم لي
ا      . المفاوضات بين سوريا واسرائيل، آما يشاع منذ اسابيع      ة الماضية برهان ا التجرب م تعطن ثم ماذا؟ أل

صالبة     و، ل ن، ه اهو اذع ى ان نتني رض حت ة؟ لنفت سالم مراوح سيرة ال ل م ة تحوي ى آيفي ناصعا عل
ا ضغط اميرآي مرتجى، فع سوري ول ينالموقف ال ه اسحق راب ق علي ان واف ا آ ل م ذي . د وَقِب ا ال م

ا اضعنا           سيحصل في اعتقادآم؟ اعالن مبادىء، ورقة عمل، مسودة ورقة عمل؟ ال شيء، واال لما آن
.سنتين

ين                          ١٩٩٥ تذآروا صيف     سه ان راب رئيس االسد نف ن ال ذ اعل ه من ا نعرف ا بتن ذآروه في ضوء م ، وت
ى خط       انتهى بالموافقة على البحث في انسحا      ران  ٤ب اسرائيل من الجوالن حت ذ،  . ١٩٦٧ حزي يومئ

ذآي        " الشرق االوسط الجديد  "آانت آفاق    االت الضغط العربي ال ل االرض     : مفتوحة الحتم سالم مقاب
م  . وضاعت الفرصة   . المستعادة، تطبيع اقتصادي مقابل انحسار الغلبة االستراتيجية االسرائيلية          ال، ل

.تضع
سالم            ... ت هو  اليس الهدف من المفاوضا     رددون ان سر ال المفاوضات؟ اليس االميرآيون هم الذين ي

ك، في        . في مسيرته؟ لم يفهمها أحد أآثر من الرئيس االسد         ر ذل دوا غي رجال االعمال في سوريا اعتق
ا                         ون فيه ى التي يخطئ رة االول رة؟ ليست الم ذه الم ن ه د، ومعل اح جدي سطينيون  . تحرقهم الى انفت الفل

ين االسرائيليين؟                    أملوا في تعميم   نهم وب لمية، بي ة، وان تكن س دة المواجه  لمسيرة السالم يخفف من ح
ي   صراع العرب وهر ال سطينية هي ج ضية الفل ال ان الق ن ق ي -م ل ف ان أم رائيلي؟ لبن ع" االس " تطبي

سالم                 ا ان ال ا غدا؟ طبع وم، وربم لوضعه؟ لبنان، شو يعني؟ أما بعد، فماذا سنقول للسيدة اولبرايت الي
  .وهي، عندئذ، ستبتسم، ويسدل الستار والى اللقاء في المرة المقبلة. يار استراتيجيخ
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