
  
  
  
٢٥/٧/٢٠٠٣ 

 
 
 
 
  
  
  

اً            . السيدة بثينة شعبان نجم صاعد     هي الوجه    . منذ اشهر، لم يعد يمّر اسبوع من دون ان نسمع لها رأي
ون  سورية، يقول ية ال د للديبلوماس شهر   . الجدي نطن ال ي واش سين صورتها ف شق تح دما ارادت دم عن

ة             ة اعالمي ائعا      -الفائت، ارسلت اليها السيدة شعبان في جول ا ش ية، ورافقته د       سياس سريبات تفي ت او ت
ة  ي وزارة الخارجي سؤولة عن االعالم الخارجي ف ا الم ط ألنه يس فق ة ل ذه المهم ا له ّم اختياره ه ت ان

.السورية، بل النها قد تخلف السيد فاروق الشرع على رأس الوزارة
ن            دد م ا بع م معرفته عبان، رغ سيدة ش دا ان ال وم، وب ذا معل شود، ه اح المن ة بالنج ل المهم م تتكل ل

ا                  ال ل اليه ه او ُحّم ذي حملت ة ال د اللغ شأ ان يكون         . صحافيين االميرآيين، لم تِف بوعد تجدي م ت ا ل لعله
ى                           ة ال ة اعطاء االولوي ة القومي اب االصالة والحّمي ر، مفضلة من ب سون التغيي األجانب اول من يتلّم

ان الحر     ("ولكن ها هي مقابلتها اللبنانية االخيرة       . الجمهور العربي  صها في عدد امس        " اذاعة لبن ون
ن  ار"م ي   ")النه رأي االميرآ ن صانع ال ر م ال اآث ن ين ي ل ارئ العرب ستمع او الق د ان الم ال . ، تؤآ

.تغيير، ال تبديل، ال تجديد
رجم ثوابت حافظ            . السيدة شعبان وجه جديد ال يقول اي جديد        ربما ال تستطيع، فبعد اعوام امضتها تت

د                    االسد الى زواره االجانب، واالميرآيي     ذآر، ق ا ُي ى م ساعات وساعات عل رة ل ن تحديدًا، وفي آل م
داع شيء من االب ا ب ة . يكون من الصعب مطالبته صريح، او تكتب مقال دلي بت دما ت ا عن والحال انه

دوام  ى ال دو عل وني، تب امج تلفزي ضيفها برن ي، او يست ه االعالم ة والتوجي ي القومي العطاء دروس ف
  .سدآأنها ال تزال تترجم فكر حافظ اال

ر؟  . مقابلتها اللبنانية االخيرة ال تشذ عن هذا السلوك  الخطوة من دون شك    "االنسحاب السوري االخي
ضمن اتفاق الطائف، واالتفاق لم يحّدد وقتًا لتنفيذها بل تتّم حين يكون جميع االفرقاء مستعّدين إلعادة                

شار ى اال      ". االنت ك عل ول ذل ائف ال يق اق الط ان اتف شكلة اذا آ ا الم وم   وم ستخدم مفه الق، وال ي ط
ومتين                    " االفرقاء" ى الحك ذي يجب اضافته ال ا ال بة، م سورية؟ للمناس بل تعبير الحكومتين اللبنانية وال

سّيرهم      ذين ت م ال اب الحك عبان؟ اقط سيدة ش ستخدمها ال ارت ان ت ي اخت ع الت ى صيغة الجم صل ال لن
؟ حلفاء آخرون؟"حزب اهللا"سوريا؟ 

دين    "ك ان في اي حال، ال مشكلة، ذل   ين البل شكلة ب ومي   ". آل حريص على لبنان ال يجد م دخل الي الت
ان الناس واهمون ان سوريا تتدخل في آل          : "، تؤآد السيدة شعبان     "وهم او اشاعة  "السوري؟ مجرد   

ك، ان      ". آبيرة وصغيرة في لبنان، وهذا غير صحيح       ى العكس من ذل رًا     "عل ًا آبي سوريا تتحمل عبئ
ان  ي لبن ي  "ف ل ه ان    "، ب ي لبن ة ف رب االهلي اء الح ي انه ة ف ساهمة فعال ساهم م يغة  ". ت وا ص الحظ
.الحرب االهلية لم تنته الى اليوم، سوريا تساهم في انهائها: المضارع

ذ        ا ان     ١٢حسنًا، متى تنتهي سوريا من انهاء حرب انتهت من ًا؟ وهل في نّيته وم  " تنهي " عام ذات ي
سيدة شعبان ان          فال ينتهي ل    " االنهاء"مساهمتها في هذا     د ال راره؟ حذار، فعن ستعيد استقالل ق ان وي بن

.مثل هذه المقاربة ال تخدم مصلحة لبنان والعرب
ي خشبي                      سان بعث ع ل تريدون الدليل؟ اليكم هذه الفقرة التي يجوز اعتبارها من دون تأخر احدى روائ

انا ال اريد ان اتوقف عند الذين: "يبقى في لحظة االفول يعشق الدوران في الفراغ آما في ايام العز
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سطينيون،             ه الفل سمح        آانوا ينادون باستقالل القرار الفلسطيني، اآلن وجدنا ما يعاني  وان اسرائيل ال ت
ان   يس مصلحة لبن ساندونها ل ذين ي رائيل وهدف ال سطيني، اي ان هدف اس رار الفل تقالل الق م باس له

رب  ين الع سام ب ة واالنق ارة الفرق ا اث رب، انم ل". والع ا لي   !ي
سورية الماضية لفرض الوصاية                      راهن حول المحاوالت ال ه التصرف االسرائيلي ال ما الذي ينبئنا ب

ى الف ان؟    عل ى لبن سورية عل سطين والوصاية ال رائيلي لفل تالل االس ين االح ة ب ا العالق سطينين؟ وم ل
سير يمكن ان يغيب عن احد                       أن التف : وآيف تبدأ الحّجة بفلسطين وتنقل على حين غّرة الى لبنان؟ وآ

.سوريا لديها منظور قومي وتحاول ان تكون هي ولبنان يدًا واحدة في وجه االحتالل ومقاومته"
ة واحدة من                          شكل آتل اومين لالحتالل، ن دين مق  قد تكون هناك اخطاء لكن النّية والهدف ان نكون بل

".القومية العربية في وجه آل محاوالت سرقة هويتنا وانتمائنا وتعريفنا
ة               ى المقاوم ام الحاجة ال وم من االي ة  "آال، فـ  . أفهمتم؟ ال يكفي ان نقاوم على امل ان تنتفي في ي النّي

ثمة بلدان نياتها واهدافها ان تكون زاهرة، حية، متعافية،  . ان نكون بلدين مقاومين لالحتالل    " فوالهد
ر عدالً                    . منتصرة، قوية  رًا واآث ل فق ان تكون اق د تكتفي ب دان اخرى ق ا ان    . ثمة بل ا نحن، فرجاؤن ام

اومين دين مق ون بل م تحزروا. نك أ، ل ن؟ خط ن للف ا الف ة آم ة للمقاوم ا مقاوم سيتم ال. أُتراه م ن د انك  ب
شكالن    "السيدة شعبان لم تنسها، بل تروح تستلهمها مطَمِئّنًة الى ان           ". الرسالة الخالدة " لبنان وسوريا ي

  ".جذوة النهوض العربي والتمسك بالهوية العربية
  .وهذا قطعًا ما ال يطْمِئن
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