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ماذا لو آنا نشهد تحوًال أساسيًا في السياسة العربية مع التهيئة النعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب                
دين،                         راقبين المعتم اع الم لفا إجم ه س ذي عين ان ال غدًا في بيروت؟ وماذا لو آان التحول في غير المك

د التسوية        ؟ وماذا لو آان التحول يندرج في ن       "تعريب المقاومة "اي في ما سمي      ظرة عربية الى ما بع
ا،   ا ربم ئلة، وغيره ذه االس ل الحروف؟ اذا آانت ه ى آ اط عل ل النق ى الحروف، آ اط عل تضع النق
ا،  ة، خارج مقره ى مستوى وزراء الخارجي تثنائيا عل ة اس اد مجلس الجامع ية انعق ها عش تطرح نفس

تثنائ      دبير االس ذا الت ن ه الن ع ذ االع ي حصلت من ورات الت ألن التط راءة   ف اوز الق ى تج دفع ال ي ت
روت                   " التضامنية" ى بي ة العرب ال وزراء الخارجي ة ل دورة العادي . التي آانت أصال وراء قرار نقل ال

كل       ه ال يش روت، لكن اع بي ن اجتم الن ع ذ االع أمن من و ت ظ، وه ن الح ه لحس دال في التضامن ال ج
.ل السياسة العربيةالرسالة الوحيدة التي سيتلقفها االطراف الخارجيون المعنيون بمآ

داوالتهم، سيمكن                          دأوا م ل ان يب رة، وحتى قب  فبمجرد ان يلتئم غدا الوزراء العرب في السرايا الكبي
ار ان التضامن العربي هو             رهم، باعتب ر من غي ل رابحين أآث احصاء أطراف عرب رابحين، او لنق

ا       : ونصف... والرابحون اثنان . في ذاته ربح للجميع    ة، والثن اني من   -ئي السوري  مصر من جه  اللبن
اع             -ليس وصف الثنائي السوري      . جهة اخرى  ه يشتمل، في ازاء االجتم اني بأن ى     - اللبن  الحدث، عل

ود     رائيلية ايه ة االس يس الحكوم هر رئ ل أش اه قب ذي أعط ف ال ح، انصياعا للتعري ح ونصف راب راب
رة حصة     . ارحين تحدث عن مسار ونصف مس         ) حتى الوحدة (باراك للمسارين المتالزمين     ذه الم فه

اح مجلس                   د افتت النصف ليست للبنان، والربح يأتيه، على نقيض المسار، آامال غير منقوص، أقله عن
.الجامعة

ى ان التضامن    رابح ايضا، بمعن ا ال امال، وانم ده آ يس وح ربح ل ول ان ال ن الق ك، يمك ن ذل ر م  اآث
ى    العربي مع سيادة لبنان يجنيه آل اللبنانيين، مقاومين وغي     و مت والين، فه ر مقاومين، موالين وغير م

رئيس                 ارة ال دءا بزي يتجسد على هذا المستوى ال يعود حكرًا ألحد، وال سيما ان احياء هذا التضامن، ب
اني              دأ اال في      . مبارك، لم يأت، وهذا أقل ما يقال، بعد نشاط ديبلوماسي بارز للحكم اللبن م يب فالنشاط ل

ربح،                 . بحما بعد، ال بأس فهذا ربح على ر        اء بنصف حصة من ال ى االآتف أما لماذا تضطر سوريا ال
فهذا يعود أوال الى الفكر التبسيطي الذي يسود خطاب وآالئها المعتمدين في هذا البلد، اولئك الذين ما        
زة                          ات الممي ان والعالق ة لبن ين عروب ق ب د تطابق مطل ة لتأآي رددون الصيغ المعلب برحوا منذ أعوام ي

.معها
 نتيجة هذا االختزال ان الرجوع الى عروبة اخرى، سواء أآانت مصرية ام فلسطينية، ام                    وآان من  

ى            . حتى سعودية، صار يعد تعديًا على سوريا نفسها        ارك عل رئيس مب ارة ال هذا ما سمح بأن تفسر زي
لس الجامعة في بيروت على انه يحد        وهذا ما سيسمح غدا بأن يفسر انعقاد مج       . انها رسالة الى سوريا   

ان بالضرورة                        ان آال التفسيرين ال يتطابق ا ان آ م هن من النفوذ السوري على السياسة اللبنانية وال يه
ع          ية،         . مع حسابات الديبلوماسية، فالرموز هي ايضا جزء من الواق وألن الرموز جزء من الديبلوماس

.، الرابح االآبر، وربما أآثر من لبنان نفسهفان مصر ستكون، عند لحظة التئام مجلس الجامعة
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وذلك ليس فقط ألن دورة بيروت تكلل حرآة عربية آانت مصر المبادرة اليها، وال ألن عودة الروح                 
ين           ا حصل ب ا ألن م ية، وانم الى الجامعة العربية تعني استعادة الديبلوماسية المصرية أداة عمل أساس

ؤتمر وزراء ا         ارك وم رئيس مب ًا في سياسة                 زيارة ال اهرة دورًا مرآزي ى الق اد ال ة العرب أع لخارجي
ة          . الشرق االوسط وفي الرؤية االميرآية لهذه السياسة       يس الحكوم ين رئ ولعل قمة شرم الشيخ امس ب

ى ضرورة تصحيح                  االسرائيلية والرئيسين مبارك وعرفات أسطع دليل على تنبه الواليات المتحدة ال
ة، وفي                   خطأ تفاعل في االشهر االخيرة      وتمثل في تهميش دور مصر في المسار الفلسطيني من جه

ذه النجاحات           ). وألسباب أخرى  (المسارين السوري واللبناني من جهة أخرى        ر مصر ه يبقى ان تثّم
ا اعطاء    " تطبيع"بما يتالءم وطموحها في      ي هن الجغرافيا السياسية للمنطقة بعد التسوية، والتطبيع يعن

.حسبآل طرف حجمه الطبيعي ف
ة                ة العربي دا       .  ومن نافل القول ان هذا التثمير يمر بالضرورة عبر إحياء مؤسسة القم تفاد غ َم ال يس فِل

ن تكون               دها، ل اهرة؟ عن ة الق ى قم من االحتفال بالتضامن المستعاد في دورة بيروت لالنطالق منها ال
 . من رابحين ونصفوفي ذلك ربح ألآثر. مصر فقط الرابح االآبر، وانما تعود الالعب األآبر
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