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ه     ذي يعطي ن ال م م ات اعظ أي اثب ات، ف ى اثب ة ال ة بحاج سياسية اللبناني اة ال ة الحي ت ازدواجي اذا آان
ى دمشق               الحدث هو من دون جدال         . التعاطي العلني مع قضية نقل اللواء غازي آنعان من عنجر ال

.١٩٩٢االهم ليس فقط هذا االسبوع، بل منذ على االقل اربعة اعوام، ان لم يكن منذ 
ة  صريحات علني ك، ال ت ع ذل سياسيين ) وصادقة( وم ن ال در م ا ن ذا الموضوع اال لم ى . حول ه حت

سية     "بعد يومين على وروده من       (عندما خرجت الصحف بالنبأ متأخرة       ة الصحافة الفرن ، ظل   ")وآال
ها طبعًا، ليس قصدهم التعامل مع هذه القضية وآأن  . السياسيون يتكلمون في العلن عن مواضيع اخرى      

ففيما تزخر الصحف بتصريحاتهم حول       .  حدث، آمن يعمد الى فعل مقاومة صامت لالمر الواقع         -ال  
ى   : شتى المواضيع، ال يشغل بالهم اال موضوع واحد، وعنوانه سؤال          ان ال ماذا تعني ترقية اللواء آنع

دبير شؤون خاصرته ال                       ان مفوضًا ت دما آ سوري بع م ال ة  منصب امني رفيع في قلب نظام الحك لبناني
الملحقة؟

د  "العنجرولوجيا" الجواب عن هذا السؤال ال يتطلب فقط معرفة دقيقة في علم            ، واال لكان الكثيرون ق
م   ذا العل ي ه ج بالمتخصصين ف ا تع سلطة وزواريبه ة ال ار ان اروق ين باعتب وا اليق واب . بلغ ن الج لك

ه ألحد          ،  "القاسيونولوجيا "الصحيح يفترض ايضًا وخصوصًا المامًا في علم         ين في ذي ال يق ال . وهو ال
م من      . وفي اي حال، ثمة اشياء اآثر اهمية      . بد من ترك السؤال عالقًا بضعة اسابيع       ا هو االه ولعل م

ى         ة عل ى المحافظ ن معن ساؤل ع و الت شق ه ى دم ه ال ان ونقل واء آنع ة الل ى ترقي ن معن ساؤل ع الت
.المنصب الذي تبوأه حوالى عقدين من الزمن

رئيس جهاز االمن واالستطالع  "لمقصود بالمنصب ما ُتفصح عنه تسميته الرسمية، اي     طبعًا، ليس ا   
".للقوات السورية العاملة في لبنان

وات                          ى العسكري في عمل الق ي عل ة االمن ى ارجحي  فمع ان لهذه الصفة داللة بالغة، آونها تحيل عل
دًا مقا       )ناهيك بخارجه (السورية في لبنان     واء        ، فانها تبدو متواضعة ج ى الل سبت ال ام التي ُن ة بالمه رن

افرة، ال     وائحهم الظ يم ل ة وتنظ الدوار العام يح ل حين للترش اب المرش ن انتخ ان، م يم آنع ى تنظ
ذا                       ه في مصالحة ه ذي بذل د المضني ال سى الجه المحاصصة في التعيينات االدارية، ومن دون ان نن

ى          . من الرؤساء مع ذاك على مر عهدين  أتي االمر ال دما ي ين االسم والمسمى، عن وة ب اصًال، ان اله
).والسورية معها(منصب اللواء آنعان السابق، دليل آخر على ازدواجية الحياة السياسية اللبنانية 

ه ال اساس دستوري                    وعليه، فإن التساؤل الحقيقي هو عن حاجة لبنان الى من يقوم بهذه المهام، وجل
م في دمشق، لممارسة                     له، وعن حاجة سوريا النتداب ضابط آبير، ال مرجعية له غير مرجعية الحك

د           ف. والسؤال، بالمناسبة، ال يخص اللبنانيين وحدهم      . الوصاية على لبنان   ذا الحدث، ال عذر عن د ه بع
.احد من المعارضين السوريين للتغافل عما يجري في لبنان، مثلما جرت العادة

شؤون      دب ل ضابط المنت صب ال ان من اذا آ اني " ف ر اللبن سلم   " القط احبه لت ل ص ار يؤّه ن "ص االم
سياسي ي ان    " ال ذا يعن سه، فه سوري نف ز  ال ي المرآ ة"ف وة ا  " وظيف ة الق ي منظوم ان ف ة لبن القليمي

آل شكل                 . السورية استحالت وظيفة داخلية سورية     ٍؤ حول م ى تنب تنتاج ال هل يمكن القفز من هذا االس
  الحكم في سوريا؟ ذلك ان انتقال مهندس ازدواجية الحياة السياسية اللبنانية، بكل ما اآتسبه في لبنان
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م في سور                     وحي ان نظام الحك ة ودستورية، وإن شكلية، ي رات قانوني ى صقل         من خب اج ال د يحت يا ق
شكيًال  " البعث"االزدواجية التي في داره، اذا اقتضت الظروف االقليمية، بعد نهاية حكم     في العراق، ت

ما يتمناه المرء لسوريا، ولكن ال بأس،       " اللبننة"بالتأآيد، ليس هذا النوع من      . جديدًا للسلطة في دمشق   
  .فاالمر قد يحمل ارتقاًء، فضًال عن الترقية
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