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صفة                السيد فاروق الشرع، آما هو معروف، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وهو بهذه ال
إن            . يصب اهتماماته نحو الخارج    ية، ف ائل ديبلوماس ه رس واذا آان مطالبًا بحكم وظيفته بتضمين آالم

رب، وللتحد   و الغ دًا نح سيح، وتحدي الم الف و الع ًا نح ه غالب ائل تتوّج ذه الرس ات  ه و الوالي ر نح د اآث ي
ل ضمن                         . المتحدة األميرآية  ى االق ذا المجال، عل الء حسنًا في ه ي ب شرع يبل وزير ال وال ريب ان ال

سورية سياسة ال رمج لل ام المب ا االبه ي يتيحه دود الت تهالك . الح ه لالس الم الموج ان الك ل، ف ي المقاب ف
.الداخلي ليس من اختصاصه، خال المناسبات االستثنائية

ر الم     غي و الك دًا، وه ًا جدي صاصًا فرعي دو، اخت ا يب ى م رًا، عل ّصل اخي شرع راح يح وزير ال  ان ال
ه                   . الموّجه لالستهالك اللبناني   دا ليخرج من ى قصر بعب ة ال ارات خاطف هكذا، فإّنه دأب على القيام بزي

ة  ال عجب غي ذلك، فكالم االستهالك اللبناني يقع. بكالم ال يعرف المرء في اي خانة يضعه    في منزل
.بين منزلتين

ى         ة ال ائل الموّجه ة الرس ي خان صب ف دا، ي صر بعب ارة ق الم، اي زي ذا الك سبب به ذي يت دث ال الح
ذي                  . الواليات المتحدة  اد الحريق ال ة الهم ى محاول وفي الحال االخيرة، ال شك ان الرسالة تنطوي عل

ة           اضرمه الالعبون بالنار عندما سّربوا، لغايات داخلية سخيفة، الن         ر الخارجي اء وزي ق حول لق بأ الملّف
ه،          ". حزب اهللا "العراقي االمين العام ل    ي، رغم بالغت د الحدث ال يعن ذي صدر بع بيد ان التصريح ال

ا            " خارجي "اصًال، ال مجال لكالم     . الواليات المتحدة وال العراق    ان م ًا من لبن هادف وواضح انطالق
لكن الكالم اياه يتمّيز من جهة اخرى عن   . هام السوريالموضع المفّضل لالب" الساحة اللبنانية"دامت  

.خطاب االستهالك الداخلي المحض
زم                    اني، يل  اوًال ألن وجود عجقة صحافيين حشريين، وهذه ال تزال من خصوصيات االستهالك اللبن
ر               ب، وان يكن يفتق ل مرّآ اج تحلي م انت المسؤول عندما يسأل اعطاء تفسيرات طويلة عريضة ومن ث

ين          . لتماسك المنطقي الى ا  ستهلكين "وثانيًا، ألن هذا التحليل الطويل العريض يجد ب ان من      " الم في لبن
ا استهلك من                " المستهلك"يشتريه، فيما    رط م السوري غير عابئ بنوعية البضاعة المقدمة اليه، من ف
.الكالم المكرور

ذي يكون            فمن خصائص االستهالك اللبناني مثًال ان لبنان هو على االرجح البل            الم ال د في الع د الوحي
ي    شارآة ف دم الم ن ع سوري ع الم ال ى للك ه معن ضرب  "في دة ل ات المتح ادة الوالي ي بقي الف دول تح

ه اطروحة               ". العراق خارج اطار االمم المتحدة     آذلك فان لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي تجد في
ا    " تطمينات الى سوريا  "وما يستتبعها من    " المعاندة السورية "و" االختبار الصعب " آذانا صاغية، مثلم

زعيم    وريا عن ال ي س اد ان تخل ه االعتق اد في ذي س الم ال ي الع د ف د الوحي وام البل ضعة اع ل ب ان قب آ
.الكردي اوج آالن آان مناورة عبقرية وليس نتيجة اهتزاز مريع في ميزان القوى مع ترآيا

ذي               من هذا ا    اء ال ًال العن لمنظار، يبدو آالم االستهالك اللبناني مجديًا، والنتائج المتأتية منه تستحق فع
يتطلبه من الوزير الشرع وغيره من المسؤولين السوريين واللبنانيين، وخصوصًا انه ال يقنع فقط من      

 حين يستنتجون من  انطبقت عليهم صفة االبواق، بل انه ينفذ ايضًا الى بعض مناوئي الهيمنة السورية      
  االلتزام السوري بالخط االميرآي ان دمشق حصلت على تمديد للتفويض الذي منحت اياه على لبنان
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يج ة الخل ان ازم يس واردًا. اب ويض ل د التف ك أّن تجدي ي ذل ات . ال يعن ا دامت الوالي ى العكس، فم عل
رد           ن تت ا ل اني، فانه رأس اللبن دة عن وجع ال أة سوريا اذا دعت     المتحدة تفضل ان تبقى بعي د في مكاف

.الحاجة
م يكن خاضعًا لالخذ         ١٤٤١ لكن الحاجة ال تبرز في المسألة العراقية حيث من الواضح ان القرار                ل

ي  ). وبحدود ضيقة حتى مع هؤالء (والرد اال مع االعضاء الدائمين اآلخرين        آذلك، فان التعاون االمن
س           أة في نظر واشنطن التي              ضد االصولية، مهما استتبع من شهادات حسن ال ستأهل المكاف لوك، ال ي
والحق ان المكافأة، اذا آان هناك من مكافأة، لن         . تعرف ان سوريا ال تبيع من آيسها في هذا الممجال         

ة              ة حرآ ا حري ان   " حزب اهللا  "تأتي اال بمقابل تضحية سورية، عنوانه د، سيكون      . في لبن ا، بالتأآي هن
تهالك الم االس م لك ان االعظ ه   االمتح ّرس في ى التم شرع ال وزير ال سعى ال ة ان ي ال غراب اني، ف  اللبن

  .بانتظار االستحقاق
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