
  
  
  
٢٧/١٢/٢٠٠٢ 

 
 
 
 
  
  
  

ان                   سوري من لبن سحاب الجيش ال ال ان ول ان احتم ّفافة، ألمكن الق لو آان في سوريا حياة سياسية ش
ه مع                       رك في مقابلت ه رياض الت ا قال د م ذا   ". الملحق "دخل السجال السياسي الداخلي فيها بع ًا، ه طبع

ًا يس الوضع راهن ي سوريا . ل دومًا ف زال مع سياسي ال ي سجال ال م ان ال ن، رغ ة ولك م ان مقابل ورغ
الترك لم تصل اليها اال بواسطة االنترنت واآلالت الناسخة، فان مجرد ورود آالم بهذا الوضوح عن              
ن صدقية     ه م ا ل سورية، بم ز المعارضة ال سان رم ى ل تقالله، وعل ان واس ة لبن رام حري وجوب احت

ص    ذي يت وهم ال يس ذاك ال سحاب ل ية االن ي ان فرض ا، يعن ا وخارجه رام داخله م واحت وره معظ
.اللبنانيين

ذا            انيون أخذ ه دأ اللبن ًا ان يب د يكون صار ملح وهم " وعليه، ق ى ال      " ال ل حت ى االق ار، عل في االعتب
ه                        ر ب دون نهي التفكي ه من يري ذي يحكي عن ابوس ال ق، الك دما يتحق ي     . يجعلوا منه، عن ًا، ال يعن قطع

رًا ادق،      ستعمل تعبي ى ن ان، او حت ن لبن سوري م يش ال سحاب الج وريا   ان شار س ع انت ادة تموض  اع
. ال يعني نهاية نفوذها في لبنان-االستراتيجي الى داخل حدودها القطرية 

نجح في فرض                                ى ت اني حت سياسي اللبن دادات في الجسم ال ا يكفي من االمت ك بوضوح م  اذ انها تمل
سوفياتي في اوروب                شرقية  مرحلة انتقالية اطول بكثير من تلك التي شهدتها انظمة المعسكر ال ذا  . ا ال ه

د   دة ق تٍن جدي سهل احداث ف ذي يست ًا وال ه احيان َرّوج ل ذي ُي ارثي ال سيناريو الك ى ال نحكي عن ال حت
تعادة   ين، اس د ح رر، وإن بع سورية"تب ادرة ال وذ   ". المب دم النف وب ان ينع يس المطل ال ل ي اي ح وف

ل          ى االق سياسات ا    . السوري آليًا في لبنان، وذلك لسببين عل راغ        اوال ألن ال ره الف ة تك ة والدولي القليمي
وتسعى دومًا الى ملئه، فكم بالحري وسط التجاذبات التي قد تتعرض لها المنطقة بأسرها بعد الضربة                

راق ة للع ى    . االميرآي رائيلية عل ة االس الم االمبراطوري اش االح صّور انتع عبًا ت ن ص ى وإن يك فحت
ا اال             ة فيه شاريع امبراطوري ى دغدغة الطموحات        حساب لبنان في لحظة ال م ا، فال حاجة ال  ألميرآ

.الصهيونية الكامنة
ة              اما السبب الثاني فهو ببساطة ان ال مصلحة للبنان في ان تنظر سوريا الى انسحابها منه آأنه هزيم

ان    . لها، فتتعثر من جراء هذا الشعور مسيرة اعادة بناء السياسة السورية           على العكس، ان مصلحة لبن
ة،                 تقتضي ان ترى سو    ا الداخلي تعادة ديموقراطيته ى اس شجع عل صانًا، فتت ريا في انسحابها زيادة ال نق

ان خصوصاً               ان    . لما يعنيه هذا الرهان بالنسبة الى مستقبل الشرق االوسط عمومًا، ومستقبل لبن ذا، ف ل
ة، ومن المعارضة، اي معارضة،                  ة، اي حكوم ة اللبناني اول خطوة ُتطلب على حد سواء من الحكوم

سحاذا  ق االن اون   تحق وة والتع دة االخ ل معاه ضرورة تفعي اهرة ب ون المج سوري، يجب ان تك اب ال
ة ضد            . والتنسيق، علها تكتسب اذذاك معناها المرتجى      ة، والمناعة المطلوب يبقى ان النفوذ ليس الهيمن

اء             -التجاذبات االقليمية المحتملة ال تتالءم مع تشاطر سوري          سبه انه ذي سيكت ى ال اني حول المعن  لبن
. المحمية الراهننظام

ى         تدامة االنقالب عل ى اس  فال مناعة حقيقية اذا اصّرت الترآيبة الحاآمة في ظل الحماية السورية عل
ة       ". الحامي"الطائف بعد ان يكون رفع عنها الغطاء رحيل          وال مناعة ايضًا اذا آان انهاء نظام المحمي

  ففي. نقالب عليه افرغه من معناهمناسبة العادة النظر في ميثاق العيش المشترك بحجة ان اال
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ارثي   سيناريو الك ى ال ودة ال الين ع د   . الح هلة بالتأآي ست س ة لي دين، المهم ذين الح ين ه ان . ب اذا آ ف
د                 م يجهز بع سعيدة ل ة ال يناريو النهاي ان س ان،         . السيناريو الكارثي معروفًا، ف راع لبن ادة اخت ل ان اع ب

سورية          واالنسحاب السوري ال يحتمل اقل من ذلك، تفتر        ة ال ض حل عدد من المعضالت ليست الهيمن
ة ال           . اال واحدة منها، وان تكن حاليًا االآثر طغياناً        ولعل الوضع الذي سيفضي اليه انهاء نظام المحمي

وعليه، قد يكون من الضروري العودة      . يقارن، من حيث حجم الملفات التي يفتحها، اال بنهاية الحرب         
. تأسيس جمهورية الطائفالى هذه النهاية، بمعنى اعادة

ة من                            شاآل الموروث دة عدد من الم  صحيح ان التأخر عن مهمة بناء الدولة اآثر من عقد زاد من ح
رب ك     . الح وال ذل يس ل ادة التأس ة الع ن حاج اك م ن هن م يك ًال، ل ساب  . اص ضًا ان الح حيح اي وص

ن  ة الطائف جزء م ادة تأسيس جمهوري ة اع ى عملي شرف عل رّجح ان ي ي ي سياسية العقالن ة ال  الطبق
ة سعيدة بالكامل           ة،       . نفسها التي افسدت قيامها، فال نهاي ذ اجهضت الجمهوري ضائع، من لكن للوقت ال

ة             ا تفكيك ترآيب ادة التأسيس، واوله د شروط اع ًا بتحدي فائدته، اذ انه سمح بتعيين مكامن الخلل، وتالي
شيات المنتص              دمها الميلي از      جمعت اسوأ مخلفات زمن الحرب، وفي مق ات في جه ة مافي رة والمتحول

م العسكر                  ال وحك ة الم ا  . الدولة، مع اسوأ اآتشافات زمن السلم، وعلى رأسها بالمناصفة ديكتاتوري ام
آيف سيتحول جزء من الطبقة السياسية من تخريب الجمهورية الى تأسيسها من جديد، فتلك المعضلة               

  .لها وهمًاربما آن األوان لمواجهة المعضلة، فال يصبح ح. االآبر
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