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دد                         ة مع تع ددت االجوب ان، تع سوري من لبن م ال ده الحك ا يري عن السؤال المطروح منذ زمن حول م
سورية     سياسة ال سورية وبعض            . ابعاد ال سياسة ال والين لل د الم رائج عن ديولوجي ال اك الجواب االي فهن

ة                تعادة      معارضيها، والذي ينسبها الى الفكر الوحدوي البعثي او، في اقل تقدير، الى رغب ة في اس دفين
ذي              ; وحدة سوريا الطبيعية   ان وال وهناك الجواب االقتصادي الذي اخذ يتبلور منذ نهاية الحرب في لبن

ة في                    واة الحاآم يقوم على رصد شبكة من المصالح المادية تعبر الحدود ويتشارك فيها اعضاء في الن
ة ال"آل من البلدين المتالزمين، آما يظهر من الفضائح المصرفية و           رة التي باتت حديث        " نفطي االخي

ًا                ; المدينة آلها  سورية اساس وة ال اني للق وهناك طبعًا الجواب االستراتيجي الذي يرى في التمظهر اللبن
سياسية    ا ال دورها في الجغرافي ة        . ل تقباالت اللبناني سل االس دو من مسل ة، يب ذه االجوب ى آل ه ن، ال لك

. رج في خانة علم النفس االجتماعيللرئيس السوري انه يجب اضافة جواب آخر يند
ادر                        ك صورة الفاعل الق زال يمتل ه ال ي ما الذي يريده الحكم السوري من لبنان؟ يريد ايضًا تطمينًا بان

و                    . الواحد االوحد   وا الواحد تل ة ليمثل سياسة اللبناني سوريون اساطين ال ستدعي المسؤولون ال دما ي فعن
انه            شار االسد، ف رئيس ب دي ال اتهم، بالوضع              اآلخر بين ي ى اختالف توجه ساآهم، عل دون ام م ال يؤآ

صورة    ل مؤسس ال ذ رحي ر من يء تغّي ل ان ال ش سب، ب اني فح سه،  : اللبن سه، الكرسي نف ار نف االط
ال قلق اذًا، ففي شرق اوسط يتغير، اي طمأنينة تلك التي تنبعث من هذه الصورة؟ . الطاعة نفسها

ل اال    ي؟ آ ي ه زال ه صورة ال ت ل ال ن ه شق   ولك ن دم ة م اء اآلتي سياسيين   (نب ق ال ر طري ن غي ع
ة لالزمات  "توحي العكس، وها هي ) اللبنانيين الذين حظوا بشرف االستدعاء     د  " المجموعة الدولي تؤآ

ا               بدورها االنطباع بوجود هذه التمّوج، من خالل التقريرين اللذين خصصتهما للتحديات التي تواجهه
لرئيس بشار االسد ان يتشارك في سلطته اآثر بكثير من ابيه           سوريا، اذ تخلص الى انه يتوجب على ا       

ع  ددة "م وى متع ز ق ستحيل "مراآ ا ت ة"، فيم سلطوية التعددي اك " ال سائدة هن ر  "ال لطوية واآث ل س اق
  ".تعددية

دهم رق عن رهم، ولكن ال ف ر من غي ة اآث ذه الحقيق ون ه انيون يعرف سياسيون اللبن د يكون ال يس . ق أل
يس                    الصديق لوقت الضيق؟     سيهم في دمشق ل ه لمجال ذي يمنحون ين ال ضًا ان التطم ثم انهم يعرفون اي

ستطيع االيحاء          . نفسيًا محضًا، بل يمكن ايضًا االفادة منه في المجال االستراتيجي          ا دامت سوريا ت فم
نجح في              ا ت د انه ا تعتق اهي، فانه د "بقبول السياسيين اللبنانيين لكونها اآلمر الن ة "لمنطق  " التمدي  الورق

  .آمسوغ لالعتدال الغربي معها" اللبنانية
.نترك جانبًا مسألة استعداد اللبنانيين للتمديد لهذه الورقة

ه     . فالمعضلة هي سورية قبل ان تكون لبنانية       والمعضلة هي ان الوقت الذي يتصور الحكم السوري ان
ة    وثمة رأي في سوريا يقول بأنها ال        . يربحه بهذه الطريقة، انما هو وقت ضائع       تزال تستطيع المراهن

اه حافظ االسد حين نجح، من               ذي ارس على التحديات الخارجية الستدامة الحكم، على جري التقليد ال
ى حد         . خالل لبنان، في اعطاء ديمومته اساسًا اقليمياً     ة ال سياسة قائم ذه ال ل ه زال مفاعي ل، ال ت وبالفع

ة التي        " المجموعة الدولية لالزمات  "آبير، آما يستدل من تخصيص       احد تقريريها للتحديات الخارجي
.تواجهها سوريا
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فما آل ايه ميزان القوى االقليمي وما شهدته    . بالنسبة الى الحكم السوري لم يعد نفسه      " الخارج"اال ان   
تالل االميرآ      ذ االح والت من ن تح سياسية م ا ال دوي    الجغرافي سقوط الم أثير ال ك بت راق، ناهي ي للع

المتبقي في دمشق، آل ذلك وضع سوريا في خط تراجعي ال يقارن            " البعث"البغدادي على   " البعث"لـ
ة            ١٩٨٢.حتى بما عانته اثر االجتياح االسرائيلي للبنان عام          ة اميرآي ان صحيحًا ان اي مقارب  واذا آ

، تلحظ تحقيقًا لمطالب سورية اساسية،      "ة الدولية لالزمات  المجموع"عقالنية، آالتي يدعو اليها تقرير      
ي      ل ف ر آام ى تغيي ضي ال ياق يف ي س درج ف ا تن والن، اال انه ن الج رائيلي م سحاب االس ا االن واوله

ان                 ا بلبن ق منه ا يتعل ك م ًا ان          . مفردات السياسة االقليمية السورية، بما في ذل دو جلي وفي اي حال، يب
ذي يحاول          الحكم السوري لم يعد قادر   دليل ان االرهاب الفكري ال ة، ب ال التحديات الداخلي ى اهم ًا عل

ا                     داخلي، آم ل ال الحؤول دون اي مطالبة بالتغيير بحجة هذه االخطار، لم يمنع عودة التعبير عن التمل
  .يتضح من توّسع اطار عريضة المطالبين برفع حالة الطوارئ

ام               هل يستطيع الحكم السوري تأجيل االستحقاقات ال       ًا، اذا ق ة؟ قطع ة من خالل سياسته الخارجي داخلي
دوره             " حسن نية "ببوادر   ذاًء ل ل اي ره اق ا يعتب ة م ر ان مجرد   . فاختار بين الئحة المطالب االميرآي غي

القبول بأي منها يعني ايضًا بداية التخلي عن الدور االقليمي آأساس لبقائه، وال بد تاليًا من ان يحاول                   
د    ي ال رعيته ف د ش داخلي         . اخلتجدي ر ال صّورها التقري ي ي ة الت ة المفرغ ل الحلق شكلة، ب ا الم وهن

ة اذا                   "المجموعة الدولية لالزمات  "لـ أى عن التحديات الداخلي ، عندما يقول ان النظام لن يكون في من
ع  ي التراج صاد ف تمر االقت ازات   . اس ن االمتي ع، وم ات الري ن امكان د م داخيل سوف يح اقص الم فتن

.ي اّمنت له دعم بعض المجموعات االساسيةاالقتصادية الت
 -اال ان االصالح االقتصادي في ذاته يعني تغييرًا في جلد النظام، اذ انه سيطول االحتكارات العائلية               

اي ان االصالح، اذا آان فعليًا، سوف يضرب مباشرة           . السلطوية التي مّيزت بداية االنفتاح اللبيرالي     
م ان ا   . بعض بطانة الحكم   ديًا بحسب خالصة               وااله ى يكون مج المجموعة  "الصالح االقتصادي حت

ائل اعالم             . ، يجب ان يرافقه انفتاح سياسي      "الدولية لالزمات  فافية، ووس ر، وش ساءلة اآب فمن دون م
ومع قلة الموارد التي يمكن      ". آسر حلقة الفساد وعدم الفاعلية    "اآثر تحررًا، سيكون من الصعب جدًا       

ن االه   صبح م ا، ي اء    توزيعه ان بن ي مك ة ف وى  "مي ي اق اع داخل الل  " اجم ن خ ر "م شارآة اآب " م
  .للمواطنين، على ما يخلص التقرير

ى                     ه، وان اقتصر عل ولَم االستغراب بعد ذلك إن فّضل الحكم السوري اجماعًا آخر هو في متناول يدي
  السياسيين اللبنانيين؟

  
سمير قصير



  
  
  
٣  ١/٢/٢٠٠٤

 
Id-Reference 04-Pr-000626  
Media (Support) HC 

Title   القلق السوري والطمأنة اللبنانية
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ١٣/٢/٢٠٠٤  
13/2/2004

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   
 Persons أسد . حافظ–أسد .بشار

 Locations  دمشق –دة متح. واليات– عراق – سوريا –لبنان – 
جوالن 

 Dates ١٩٨٢

 Themes 

 –اقتصادية . مصالح–سوري . حكم–لبنان 
 – ةسوري. سياسة–بعث . حزب–اقتصادي .اصالح
 –عراق .بعث. حزب–أسد . حافظ– وصاية –أسد .بشار
 – ١٩٨٢.اسرائيل. اجتياح–نظام .سوريا
 جوالن –أزمات .دولية.مجموعة.تقرير

Subject   
  
  


