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دما             . وآأن الساحر انكسر سحره      ...  ى عن نجح حت اورات ت ان آل شيء مضبوطًا؛ المن ل حين آ فقب
ر  ي عن التفكي ل؛ الشعار يغن ان العق و اه ه، ول رآة اعالم ي م ه ف ذاآي يجدي، اقل تكون مكشوفة؛ الت

ى      تالزم عل ل ال امير؛ واه ة الزم ع، وجلب فيق ال ينقط ية؛ التص ي الديبلوماس ة ف تحيل حج الهم فيس  ح
د           اظره بعي أن غدهم لن االحرى               . الباسمة، مليئون بالثقة آ ى عقب او ب ًا عل أة تنقلب السياسة رأس وفج

ى رأسها                 : العكس ة عل دما آانت مثبت دميها بع ى ق دأت تمشي عل ى         . ب ذاآي ال تالزم سكتوا، الت اهل ال
ا          دل، فتستغيب     . ضمور، المناورات تخرج عن الخطط المرسومة له ى الشعارات تتب ا   حت بطًال طالم

قطعًا، ثمة شيء  . مجدت مآثره لتستنبط بطًال آخر آبر في ظله وتغذى منه حتى استأثر بآيات التمجيد             
.خرج عن الدوزنة المعهودة في مملكة العالقات المميزة

وزراء                ا في مجلس     : " السيد انور الخليل وزير االعالم عقب الجلسة االسبوعية لمجلس ال د وردن لق
ران  وزراء تقري ق      ال اع دمش ي اجتم ه ف ق علي ا اتف ان عم ر    [ مختلف دة ووزي م المتح د االم ين موف ب
".وطلبنا التأآد من محتوى هذين التقريرين من المصادر الرسمية في سوريا] الخارجية السوري

ة    ! أبشر". االخوة في سوريا "، وليس   "المصادر الرسمية في سوريا   " نعم،    رًا في مرحل هل دخلنا اخي
مي ع ب الرس س      تغلي ه مجل ل، صار يتنب ى االق زة؟ عل ات الممي ي العالق ور ف ر منظ و غي ا ه ى م ل

ى طلب          ) الملتئم برئاسة سليم الحص   (الوزراء   ه من سوريا، ويجرؤ عل الى ضرورة التحقق مما يأتي
ي عن                     . التأآد منه  ى التخل م ال ادي من سوريا يساعد في اضطرار الحك ات الب اب الثب صحيح ان غي

وال حاجة في العادة الى تقريرين وال حتى الى واحد آي يتبلغ من             (سر به دمشق    االيمان المطلق بما ت   
).يجب ان يتبلغ

ا استوجب طلب                      أ هو م د " ولكن حتى لو آان الحرص على التريث منعًا الي خط من موقف    " التأآ
تقاللية ال                  تعادة اس ظ،  سوريا، فان مجرد االشارة الى ذلك في العلن يشكل خرقًا للمعهود من حيث اس لف

.ذاك هو ثمن التذاآي الدائم، والشطارة عندما ترتد على الشطار. وان لم يكن بعد القرار
اورة في                     ن المن  واألرجح ان السوريين بدأوا يندمون على ترآهم وآالءهم اللبنانيين يسترسلون في ف

ة                  ألة في لبناني زارع   موضوع مزارع شبعا من دون ان تكون في ايديهم الحجج الدامغة، ليس المس  الم
ه انسان        " مش قاسمين "او في سوريتها، فالبلدان      كلة هي ان قضية      المش ... وما خلقه اهللا بينهما ال يفك

م                          ى إحراج االم ل االنسحاب االسرائيلي في سياق واضح يهدف ال المزارع اثيرت في مرحلة ما قب
اذا هي                    ل، ف أخير الخروج االسرائيلي، عسى ولع المتحدة وتكبير حجم المعوقات التي قد تؤدي الى ت

يكم النتيجة،     . تتحول مصدر احراج لسوريا ولما تبقى من تالزم المسارين          ين        وإل وهي واحدة من اثن
ق،   ٤٢٥فيكون القرار ) المزارع سورية ولو مع وقف التنفيذ   : (فالحرب، وهي الثالثة، ممنوعة    د طب  ق

ا              . او هي لبنانية ويكون ما خلقه اهللا قد فكه الرسن          بعا هو م زارع ش ما خرج الى العلن من معضلة م
.يتهامسه الجميع في قضية ارسال الجيش الى الجنوب

ذا االجراء ضرورة ملحة             ونضع جانباً   ة التي تجعل ه ة الداخلي ألة األدق  .  آل االسباب اللبناني فالمس
ة   ة والدولي ات االقليمي رة العالق ي دائ ن ف ن     . تكم ك م ي ذل ا يعن ة، بم وات الدولي ع الق يش م ا الج فأم

 د منالسائدة، وأما محمية دولية في جنوب لبنان وتاليًا المزي" العالقات المميزة"اضعاف لممارسة 
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ر وارد               . االضعاف لبقايا تالزم المسارين    ا ايضًا غي وغني عن القول ان الحل الثالث، اي الحرب، هن
وبازاء المعضلة، ماذا ينفع ابقاء التذاآي اداة مفاوضة؟        . بسبب حجم التهديدات االسرائيلية واالميرآية    

؟ ألم يحن الوقت لسياسة    اال يكفي سوريا ما اصابها من ضرر جراء مناورات الهواة من مّدعي حبها        
ول المسحورة؟ سياسة تستبق                          ا تحول دون انكشاف العق ى الساحر سحره ولكنه مغايرة قد ال تعيد ال
ال من الوصاية               وعي ضرورة االنتق ود ب الضغط اآلتي لفك المصيرين، فتستعيض عن السحر المفق

فك  "قال االسبوع الماضي،     ففي م . انه ال شك مفعول االبتهاج بالتحرير     ? سمير قصير   . الى الشراآة 
، نسبت الى الشاعر عباس بيضون ما ليس له، وحرمت حسن عبداهللا            ) ايار ٢٧" (الحداد وبهجة العقل  

وطن؟ "مما هو ملك شعره، عنيت قصيدة      ذار،      ". من اين ادخل في ال ًا، اقتضى االعت ين مع ومن االثن
 .ومعهما من القراء
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