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ا                      يجهد المجتهدون منذ اللحظة لتتفيه مبادرة السلطة السورية الى االعالن عن سحب جزء من قواته
هذا يقول ان ال صلة بين هذا القرار وحمالت المطالبة اللبنانية برفع الوصاية وان  . من محيط بيروت 

ا                   ادي به ُل االصوات لتن ا   اعادة االنتشار آانت ستنجز ابكر من ذلك لو لم تع ح عليه دعي   . وتل وذاك ي
سلطة في                        سيق مع ال ر التن ار الحد غي سلطة في دمشق دون اعتب ه ال ان االجراء اختبار للنيات قررت

ع   . وربما يذهب ثالث الى وضع الخطوة في سياق احتماالت المواجهة مع اسرائيل           . بيروت وعند جمي
لخضوع للضغط، آأن التعامل     ان تبقى السلطة السورية في منأى عن تهمة ا        : المجتهدين هاجس واحد  

.حسنًا، لم تخضع السلطة السورية للضغط. بواقعية مع الضغوط عيب في عرف حافظ االسد
 ولكن من يستطيع االنكار ان مبادرتها تأتي لتلبي، وان جزئيًا فقط، مطلبًا مرفوعًا في لبنان من دون                   

ل ان         توقف منذ نهاية الصيف؟ صحيح ان دمشق سعت الى التخفيف تدريجاً           سياسي قب ان ال  من االحتق
دة    ى االعالن عن الخطوة الجدي د ال دأت    . تعم ازالت ب ذا المسعى من دون تن ي ه نجح ف م ت ا ل اال انه

سها،                           ة نف سلطة اللبناني ان ال ان، فضال عن ارآ ا في لبن ذي ظل ابواقه شفهية عن منطق االستعالء ال
ين ال               ة ب ادى بتصحيح العالق دين يتوعدون بموجبه آل من تجرأ ون ادرة        . بل دا، تكتسب المب ذلك تحدي ل

ل شرط ان تكتم ا ب ة مضاعفة، طبع رة اهمي سورية االخي سورية . ال سلطة ال ى ان ال دل عل فهي اوال ت
ا                      ل، وان وعيه د بوجوب تصحيحها بالكام باتت تقر بوجوب تحسين العالقة مع لبنان، وان لم يكن بع

.ضرورة هذه المهمة يفوق تمسكها برمزيات فارغة
 

م  م   ث ي ادائه شفافية ف اب ال ن غي درس م صوا ال سوريين استخل سؤولين ال ى ان الم ا ال شير ثاني ا ت انه
ذا الحجم          )وربما ايضا السوري (اللبناني   ودوا يحجمون عن االعالن عن خطوة سياسية به م يع . ، فل

شرط                          ضا ب ا اي ًا هن سها، طبع ًة الخطوة نف ادل اهمي اد يع شار يك ادة االنت  اال  والحق ان االعالن عن اع
.آلها اذًا دالئل ايجابية، على امل اال يثبت العكس. تكون الشفافية مجرد سالح تكتيكي

 
نفس                 ا يحز في ال ة            .  غير ان تلك االيجابية في ذاتها تحمل م سلطة اللبناني ا بحت سورية وال ك انه ذل

ا   ه في الجيش،                      . براء منه ة التوجي شار عن مديري ادة االنت ة اع دء عملي رغم صدور االعالن عن ب ف
اد    د ان المب ن اح ن ذه ب ع سين، ال يغي ين الرئي ق ب ى التواف ا ال صادر وغيره ارات الم م اش رة ورغ

دت             دما ب سوريين بع دي المسؤولين ال ى اي اني ال ام الملف اللبن االخيرة تأتي تتويجا لعملية استعادة زم
.السلطة اللبنانية عاجزة عن االضطالع بمهمة ادارة الحوار الوطني اال بدفع سوري، بل اصرار

ي .  واالنكى ان الغياب الرسمي اللبناني مستمر بعد القرار السوري          وزراء   -ا فال اطار سياس  مجلس ال
.  لالعالن عن هذا القرار، وانما بالغ اداري عسكري، وآأن ال مدلول سياسيا للتطور الحاصل        -مثال  

ع رفض االفصاح عن اسمه                          سان مسؤول رفي ى ل ! وال اشارة الى ما نص عليه اتفاق الطائف اال عل
ين الب         . لنترك السلطة اللبنانية لشأنها    ة ب د ان العالق دفع           فغيابها، اذ يؤآ ب، ي ة الجان زال احادي دين ال ت ل

اح في                   ة االنفت تعادة روحي الى وضع العقالنية السورية الجديدة تجاه المعارضات اللبنانية في سياق اس
دمشق نفسها، حيث يلفت التزامن بين خطوة اعادة االنتشار وبوادر تخفيف التشنج تجاه بعض
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