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ة،                            تها الخارجي ة سياس ه في خان درج آل ار سوريا ين ى السطح من اخب لفترة طويلة، آان ما يطفو عل
ق ب   ا يتعل ي م واء ف اني "س ف اللبن بكات     " المل يج وش ي الخل ك بحرب ل ذل وية او قب يرة التس او بمس

م ا            . التحالفات التي ارتسمت حولهما    ه    ولعل هذا التمظهر الخارجي لسوريا هو انعكاس اله نجاز حقق
دما آانت                       يًا، بع ًا اساس اعًال اقليمي ل سوريا ف الرئيس حافظ االسد خالل فترة حكمه الطويلة، هو تحوي

ذه   . لكن ثمة تبّدًال على ما يبدو. موضع فعل، بل محط اطماع   اذا ان ما صار يطفو على السطح في ه
ع   التزامن م ة، ب اتها الداخلي ا يتصل بسياس و م وريا ه ار س ن اخب ة م ة اآلون ة الخارجي ار السياس  اخب

.واحيانًا على حسابها
ا             فبعد آل ما قيل قبيل تشكيل الحكومة السورية الجديدة وما قيل بعده حول مدى التغيير وحدوده، وم

الخبر االول من النوع الذي يصعق       . شديدي االهمية " داخليين"زال يقال، اتت االيام االخيرة بخبرين       
.ن ان تقبض القلب وتحز في النفسمتلقيه، وال تنفك تداعياته م

اد؟ وآيف ال يحزن                       ة الفس ة بتهم ى المحاآم  فهل يعقل، واحد من ارفع المسؤولين السوريين يساق ال
ى            وا عل ات مسؤولين اؤتمن المواطن العربي حين يكتشف حجم ما حرم منه شعب شقيق جراء ارتكاب

عبي رئيس الوزراء السابق، وغيره ممن      مصالحه؟ طبعًا، ال يجوز التسرع في ادانة السيد محمود الز         
.سيكشفهم التحقيق، قبل ان تقول المحكمة آلمتها، وهو في اي حال بريء حتى يثبت العكس

ا                           ة م ًا لجالء حقيق ا طلب ام وانم دافع االنتق يس ب ة، ل  وال ريب ان السوريين يتطلعون الى هذه المحاآم
ون باس    ح يثق ى االرج م عل ة، وه ذه السياس بب ه انوه بس ل  ع ا يفع دار م ه بمق ائهم وترفع تقاللية قض

ر              . اشقاؤهم اللبنانيون مع قضائهم    ولكن حتى لو لم تتأآد التهم الموجهة الى السيد الزعبي، يبقى ما يثي
ه                               ى آل طاقات اج ال د يحت ه، في بل تفيدون من ا يكن المس اد، اي ة حدوث فس القلق والغضب، وهو حقيق

.لمواجهة تحديات الحرب والسالم
ان،                    بيد ان   ى لبن ًا عل نعكس حكم داخلي السوري، اذ هي ت  اهمية قضية السيد الزعبي تتعدى الحيز ال

أ في         . نتيجة التمظهر الخارجي الذي هو سمة السياسة السورية        فكشف هذه القضية يكشف ايضًا الخط
ى سوريا          ان عل ًا عل            . النظرة التي تلقى من لبن يم المفروض لبناني ى اوًال من حيث فضح سخافة التعت

ه    يواجه ب ان س ذي آ الي ال ل االنفع ال تصور رد الفع ذا المج ي ه ورية، وال يصعب ف السياسات الس
.حراس الهيبة السورية اي مسعى صحافي لبناني للتحقيق في ما تبرأت منه اآلن قيادة حزب البعث
ور        ادات الس انية للقي ر انس ة اآث وب مقارب ان بوج ي لبن وريا ف اء س ذآير حلف ث ت ن حي ًا م ية،  وثاني

باعتبارها تتشكل من بشر، وليس من انصاف آلهة، وان بعض هذا البشر يخطىء ويستسهل االنزالق              
ى                       ة ال ه بالسرعة المطلوب امية التنب فيما ال يستطيع البعض اآلخر المنشغل في الدفاع عن القضايا الس

و          . االخطاء الحاصلة  و لحسن الحظ من ن ا، فه ي من سوريا وعنه ع آخر، وهو   اما الخبر الثاني اآلت
ؤتمر حزب    . عند البعض مؤشر للتفاؤل وان يكن عند الجميع موضع تساؤل  انه االعالن عن دعوة م

ي   اد ف ى االنعق ث ال ل١٧البع ران المقب ذا   .  حزي ان ه عور ب ن الش ع م ائلين ينب اؤل المتف ان تف واذا آ
 التساؤل مرده الى توقيت      المؤتمر سيدخل دمًا جديدًا الى القيادة السورية حول العقيد بشار االسد، فان           

 اذ ان االحتمال االآبر هو ان. الحدث في خضم المرحلة الموصوفة بالخطرة على المستوى االقليمي
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ذي ال         . يلتئم المؤتمر بينما االنسحاب االسرائيلي يكون جاريًا من جنوب لبنان          ال، ال ذا االحتم ازاء ه ب
داً          د   . تغفل عنه طبعًا القيادة السورية، تجوز قراءتان لقرار عقد المؤتمر في هذا التاريخ تحدي ى ق االول

اودة المفاوضات مع اسر                     ى مع ل سوري عل ى تعوي تند ال ل    تعتبر ان القرار يس ران،   ١٧ائيل قب  حزي
أخر                              ر في الحزب بت ة التغيي ل عملي ابقة التي آانت تفسر تأجي يالت الس وهذا ما يتالءم مع آل التحل

وري   ار الس ول المس ن ح ي العل وافرة ف ات المت ع المعطي ق م ن ال يتف وية، وان يك يرة التس  -مس
.االسرائيلي

ر مؤش    ة التغيي ل عملي ي تعجي رى ف ة، فت راءة الثاني ا الق رة    ام ع فك ورية م ادة الس أقلم القي ى ت رًا عل
بًا الي طارىء               " الستاتيكو" ومن  . وجمود التسوية، وتاليًا على رغبتها في ترتيب اوضاع البيت تحس

راءتين     ال الق ي آ زم ف تحيل الج ه يس ول ان ل الق ًا    . ناف ا ايض ب هن ين يرت ين واردت ون االثن اال ان آ
.لخارجي للسياسة السوريةاستنتاجات لبنانية، ودائمًا بسبب التمظهر ا

المعنى  .  واالستنتاج االهم انه يتوجب على الجسم السياسي اللبناني اتخاذ جانب الحيطة والحذر     ليس ب
ة            وي، ونضيف للدق وم وطني ال فئ ا وفق مفه االمن وانم ه المهووسون ب ذي يفهم دني : ال اك . م فانهم

ل     م آ وية رغ ال حصول التس ي ح واء ف ب اوضاعها، س وريا بترتي تمرار  س ال اس ي ح يء، او ف ش
ان                     د يكون مناسبة لظهور اختالالت سياسية خطرة في لبن يس المقصود    . الجمود الديبلوماسي، ق ول

بذلك فقط التسرع الذي قد يلجأ اليه بعض معارضي الوصاية السورية، وانما ايضًا، وبالدرجة نفسها،               
ى سوريا        ّدعون الحرص عل ر في      . تخّبط من ي و ساعة التحري ا ساعة طرح     فمع دن وب، ومعه الجن

ان                    -مسألة العالقات اللبنانية     تقبل لبن أ التعامل مع مس ر خط ًا، سيكون اآب  السورية اقليميًا وربما دولي
.ومستقبل سوريا معًا بناء على اعتبارات ظرفية

 بل ان ما قد يتبدى الذهان البعض من ضعف سوري مستجد يجب ان يكون مناسبة العالن الحرص          
وقي                 على عالقات  ايز الف يس التم ز، ول د التمّي اه تأآي ولعل  .  ثنائية مميزة، طبعًا بعد تصحيحها في اتج

الخطوة الوحيدة في هذا االتجاه، منعًا الستضعاف سوريا وتحصينا للبنان من انعكاسات ترتيب البيت               
ان، ال تجسده غي                         ر آخر في لبن ة بتغيي ادة البعثي ر في القي ة   في دمشق، تكون باستكمال التغيي ر حكوم

 .وال ريب ان ذلك سيكون افضل تمظهر خارجي للسياسة السورية. اتحاد وطني
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