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ذي              : حدثًا-الحدث يوم امس آان ال     د ال مجلس الوزراء لم يبحث في االنسحاب السوري الجزئي الجدي
ابقين     م             " المصادر . "حصل في اليومين الس ى عل ان الحاضرون عل م توضح اذا آ ر ل التي نقلت الخب

وله    رد حص ى بمج حاب او حت ذا االنس يل ه ادر. "بتفاص ك للصحف ان   " مص ل ذل دت قب رى اآ اخ
ى الشاطئ              ) لم تحّدد من منهم   (لمسؤولين السوريين   ا ة عل رئيس الجمهوري اتصلوا عشية االنسحاب ب

.الفرنسي، حيث آان يمضي بعضًا من ايام عطلته
ام              " المصادر" لكن ال هذه      وال تلك افادت اذا آان رئيس الجمهورية قد احجم عن طرح الموضوع ام

ذه القضايا                حدثًا ام النه  -مجلس الوزراء النه اعتبره ال     م في ه  اعتبر ان الوزراء ورئيسهم ال شأن له
ذا            -المصيرية، ولعله في هذه الحال على حق، بدليل الال         ان السياسية ه اة لبن حدث اآلخر الذي أنار حي

واب في            . االسبوع أّلق مجلس الن د، ت فقبل احجام مجلس الوزراء عن تناول االنسحاب السوري الجدي
 .جارية فيما هو منعقد في جلسة استجوابات متلفزةتجاهله لعملية االنسحاب ال
ال       وزراء                        -وما يزيد من خطورة ال ه من ال أس ب ارة وال اوضح سمعها عدد ال ب ا اش ا تلي حدثين انهم

ي  وطني الفرنسي ف د ال ال بالعي ر، خالل حضورهم االحتف ية االنسحاب السوري االخي واب عش والن
يس         : "ه بالحرف قصر الصنوبر، اذ قال السفير فيليب لوآورتيي       ان ل ها قد اآتملت شروط استرجاع لبن

).٢٠٠٣ تموز ١٥النهار، " ("فقط ازدهاره، لكن ايضًا استقالله الكامل في مناخ اقليمي هادئ
 فعندما يأتي هذا الكالم على لسان ممثل دولة تمّيزت في آل عقد التسعينات بممارستها الرقابة الذاتية            

ات ق بالعالق ا المتعل ى خطابه ة عل ى  - اللبناني انيين ال دفع بعض اللبن د ي اس ق ًا ألي التب ورية منع  الس
ة لضحالة                  ة فارق المغامرة من دون حساب، تصبح المباالة الوزراء والنواب، ناهيك بالرؤساء، عالم

 .الطبقة السياسية
اهرة  االة الظ ذه الالمب ى ه واب ال دوافع الن تكهن ب ن الصعب ال يس م و : ل تالزم"ممثل م " حزب ال وه

اه                         ٩٠يشكلون   تّموا اتج ر ويش ى يهضموا الخب ى بعض الوقت حت اجون ال  في المئة من المجلس يحت
يهم،  ينقل ال ذي س ريح ال واب المعارضة    ال ّز، ون نهم المهت د يقي ة لتجدي ات االخوي ين، التوجيه د ح بع

ر                       نهم ان يفّس وبهم خشية م ى قل ديهم عل م  القالئل الذين نجوا من المجازر االنتخابية يضعون اي آالمه
وريا ال         ّدقوا ان س أنهم ص حابهم، وآ ف انس ى وق دفعهم ال وريين وي ؤولين الس تعدي المس ّفيًا فيس تش

ا تحت الضغط  ر . تسحب قواته وزراء فأبسط بكثي ع ال ا دواف ال  : ام يير االعم ي مناصبهم لتس م ف ه
 .الجارية، او لاليحاء بذلك، ريثما يحين وقت استحقاقات لن ُيسأل رأيهم فيها

ذراً               ربما نق  رأي، فع البهم ب دوافع ونط ذه ال ل ه يس فقط ألن ال رأي   . سو عليهم عندما ننسب اليهم مث ل
ة      . لمن ال ُيطاع، بل ألن ال رأي لمن ال يرى          تهم تتحّول           -ال يرون فضيحة مالي اب بي ى ب  سياسية عل

ادر     يحةً "بقدرة ق انيي              " ُفَض ا يمكن ان يطول مسؤولين لبن ذيبها من آل م د تش ن او بحت مصرفية بع
ذي              سوريين واوالدهم، فكيف لهم ان يروا االنقالب في الجغرافيا االستراتيجية وفي الفكر السياسي ال

ل                    . يطرق باب سوريا   ل القائ ل اشهر وجود صدى للتحلي ان من الصعب قب حتى بين المعارضين، آ
ل اّتسع اآلن، بع         . بأن االنسحاب السوري لم يعد ضربًا من الوهم        اوي اصنام     واذا آان هذا التحلي د ته

 المتبقي في دمشق، فان معظم" البعث"في العراق واللعب االميرآي على اعصاب " البعث"

 
فيما تنسحب سوريا



 
 
 
١٨/٧/٢٠٠٣ 

اظره                     ان صار لن المعارضين ال يزالون يترددون في االقرار بأن الخروج العسكري السوري من لبن
رددون ان    " حزب التالزم "فكم بالحري اعضاء    . قريبًا وا ي ا فتئ وة   وارآانه ورؤساؤه الذين م  سوريا ق

 .ال تهون وال تتراجع حتى انتهوا الى تصديق انفسهم
ة    . ولكننا ما دمنا على عتبة مرحلة جديدة، فقد يطيب التسامح     م اذًا بظروف تخفيفي ر  . فلنعترف له آثي

يس ألن هؤالء     . غير ان بعض الحق ايضًا على المسؤولين السوريين        . من الحق عليهم، هذا صحيح     ل
دوا               اعتادوا التكّتم الى     حد انهم ينسون اطالع مريديهم من اللبنانيين الى اين هم سائرون، بل النهم عه

.المراوغة الى حد لم يعودوا يعرفون انفسهم متى يخرجون منها وإلى أين
درة          أن ق وحي ب اك، ي اح من هن  فكل ما اتى من دمشق منذ شهرين، نصف اصالح من هنا وربع انفت

ترا     . المسؤولين على استشراف االفق ال تتعدى االسبوع في احسن االحوال            ا في نشاز االورآس ولن
ك               -السورية   ى ذل ات وازن عل ة اثب يكياتها االقليمي واق     :  اللبنانية عندما تعزف آالس ق اب زب ح "تنطل
تالزم اب سوريا " ال ان(لتشجب غي ًا لبن ة ) والحاق يخ العربي ة شرم الش ود -عن قم ة وال تع  االميرآي

تسكت، واذ ينطق اخيرًا قائد االورآسترا، يستغرب آيف ينسب له انه اراد الذهاب الى القمة وهي ال                  
اخرى وال   " يطة طريق خر"بـ) والحاقًا لبنان (تعنيه، وتعاود االبواق الكّرة للمطالبة بتخصيص سوريا        

ددًا ان االمر                       ول مج رًا عصاه ليق د اخي تنفك تعزف على هذا المنوال اسابيع واسابيع حتى يحرك القائ
 .ال يعنيه

رر في حال            غير ان الظروف التخفيفية ال تجدي اال في معرض التسامح مع العمى الماضي، وال تب
فاذا آان عجز المسؤولين السوريين       . راء اصبعه من االحوال ان يبقى الطاقم الحاآم اللبناني مختبئًا و        

ام                              اذا يحدث ام ة م انيين عن رؤي واليهم اللبن ام م د اسبوع يفسر احج د يحصل بع عن استشراف ما ق
و                          ا، ول دام عليه ى االق ى الخطوات التي تنتهي دمشق ال ّبههم ال اعينهم، فما الذي يبرر لهؤالء عدم تن

لصحف، هذا مفهوم، ولكنهم اال يسمعون ايضًا، ونحن           ال يرون، نعرف، وال يقرأون ا     . على مضض 
ون االتصاالت التي            " المصادر"نعلم من طمأنة     م يتلق رأون، انه ا وال يق لنا ومن الصحف التي نقرأه

ذوا اي                     ر بأنفسهم ونب ة التفكي انهم مَلك تنبئهم بحصول الخطوة قبيل حصولها؟ ام تراهم اقتلعوا من اذه
ى ا ادرين حت ادوا ق ا ع رأة فم ل  ج ى آ ادر ال ذي َتَب يط ال ؤال البس تهم بالس اء نعم ى أولي وا ال ن يتوّجه

 وماذا بعد؟: مواطن
ر اوضح د : بتعبي اذا بع ع"م حاب الراب وريا،   "االنس ي س ل ف ا قي ع، آم ًال الراب ه فع دًال ان لم ج ؟ سنس

ل حرب العراق             رئي          . واالصح انه الثاني بعد الذي حصل قب د ال ة عه س فاالنسحابان األوالن في بداي
ذة                    ة اآلخ ة المعارضة اللبناني بشار االسد اندرجا في سياق مختلف اختلطت فيه رغبة امتصاص حرآ
ران                          ا االنسحابان األخي د حافظ االسد، فيم دة عن سوريا بع في االتساع مع ارادة اعطاء صورة جدي

ا، فضالً                    ة سوريا فيه  عن   يأتيان في سياق تحّول استراتيجي يشمل آل منطقة الشرق االوسط وحرآ
ى                       ع عل دليل اخالء مواق ة، ب انهما ينّمان عن بداية اقتناع دمشق بان وجود عسكرها في لبنان الى نهاي

.مقربة من حدودها في عكار وبعلبك
الي                           ة عددها االجم م هو معرف ى اآلن، المه  وفي اي حال، ليس المهم عدد االنسحابات الحاصلة حت

ا  "االنسحاب الخامس  "فمتى يحصل . ل استكمالهاوتسلسلها وحجمها ونوعيتها والزمن المتبقي قب     ؟ وم
دات  ة؟ الوح حابات المقبل مله االنس ذي ستش ا ال ر؟ وم ابع، عاش ادس، س حاب س يليه؟ انس ذي س ال
ي حي    روت، ف ي بي ا ف ي مواقعه زال ف ذآير ال ت ابرات، وهي للت دها ام عناصر المخ كرية وح العس

 الرملة البيضاء؟
ئلة             طبعًا، ليس مضمونًا ان يحصل المس      ذه االس افية ان طرحوا ه ة الش . ؤولون اللبنانيون على االجوب

 لكن االسئلة قد تكون اآثر فائدة من االجوبة،. ال بأس، فالجواب الحقيقي لن يتأخر آثيرًا بعد اآلن
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ا            . على االقل من منظار مستقبل السياسة اللبنانية       تقيم اذا ظل القّيمون عليه فكيف لهذه السياسة ان تس
 يما سوريا تنسحب وتترآهم عراة حتى من تهمة التبعية؟صامتين ف
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