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ول                       دى في حل ة التي تتب ة األممي لو لم يكن اصل الموضوع مأسويًا، لكان توّجب التنويه بروح الدعاب
ي         . ١٥٥٩ مكمًال للقرار  ١٥٩٥القرار   ه البعث ه راعي اني، ومع ي اللبن الين، يكون النظام االمن في الح

د   شق، ق ي دم ح"ف از   " نج د ح ه ق ل ان رة، وق ة الخاس ي سحب الورق ائزة ال"ف رىالج ائزة". "كب " ج
!الخسارة الكبرى

ري                             ال رفيق الحري سألة اغتي ة في م ة التحقيق الدولي ى لجن وح ال ويض الممن فال يخطئن احد ان التف
ذآاء،       . يعني تقويضًا مباشرًا للنظام االمني، او ما تبّقى منه         وقد جاءت المحاوالت البائسة، والعديمة ال

ا سوف يقض مضاجع             التي بذلها الحكم القائم في لبنان من اجل          ى م دل عل رار، لت تعديل مشروع الق
ا   ق عمله ة التحقي دأ لجن دما تب ي عن ام االمن ذا النظ سؤولي ه رار . م ل الق ل ان مفاعي  سوف ١٥٩٥ب

ي        ام االمن ة النظ ى نهاي ضي ال ويض لتف رد التق اوز مج   .تتج
االحر         ة، او ب اب االدل د   قد يخشى البعض ان يكون عمل لجنة التحقيق محدودًا بسبب غي ا، بع ى تغييبه

.مرور نحو شهرين على الجريمة
ائق                        ة تقصي الحق  ولكن اذا ما تذآرنا ما وصل اليه طاقم صغير من المحققين المهنيين في اطار لجن
دوليين حين           ين ال ائج سيتوصل العشرات من المحقق برئاسة بيتر فيتزجيرالد، يمكن تصور الى اي نت

شاؤون استجوابه      في بيروت ومعهم صالحية استجوا    " يفلتون" اقرة       . ب من ي ان ان عب واضعف االيم
شفون                    ا في دمشق، سوف يكت روت، ومن وراءه ة في بي ة الحاآم االمن المخصص لمصلحة الطغم

ر اال الجمل       رة، وهو ان ال آبي ابيع االخي ذا   . بسرعة عندئذ ما ادرآه الشعب اللبناني في االس ولعل ه
دورهم           ما سيلمسه قبل غيرهم العناصر التابعون الى         د، فيتحررون ب هؤالء العباقرة، ان لم يلمسوه بع

.من عقدة الخوف وسليقة المأمور
.قطعًا، لقد دنا وقت الحقيقة وانطلقت آلية المحاسبة

رار              ذه اللحظة ان الق ة ه ة التحقيق في االراضي            ١٥٩٥وال يخفف من اهمي  يحصر صالحيات لجن
ًا    اوًال ألن اآتشاف اي خي  . اللبنانية دون السورية   م، تحرآ سترعي، اذا ت وط تفضي الى دمشق سوف ي

ي        سوري ف م ال ق، وخصوصًا ان العجز المزمن للحك تكمال التحقي دًا لمجلس االمن من اجل اس جدي
م        . استقراء مجريات السياسة الدولية ال يستجلب له الكثير من التعاطف          ذا الحك ًا ألن اضطرار ه وثاني

ا       وتنفيذ ما يتع١٥٥٩الى القبول بالقرار   ًا م ه عقاب ل في ذات لق به منه، انهاًء لوصايته على لبنان، يمث
.بعده عقاب، اللهم العقاب الذي سيصدر، ولو بعد حين، من الشعب السوري

ذا      ين ه مالحظة على الهامش توّجه الى من قد يتساءل في سوريا عما جرى ليستحق المتبقي من البعَث
سنودًا                الجواب هو ال ريب ان االفراط في ال       : المصير اه حين ال يكون م ى عكس مبتغ ؤدي ال تذاآي ي

ة          . بثقافة سياسية حديثة   وزراء الخارجي ذاآي منوطة ب في عهد حافظ االسد على االقل، آانت مهمة الت
.واالعالم والدفاع

ا تكشف                   ًا ستر م د ممكن م يع رم حيث ل ى اله ذه النزعة اعل د استوطنت ه  اما في عهد ابنه بشار، فق
ات   د التلفزيون ع اح ه م ي مقابلت سوري ف رئيس ال سان ال ى ل اء عل ا ج ك م وذج عن ذل ه، وآخر نم عن

  ال، انه )اذا لم يصدر تصحيح رسمي، على جري العادة المستحدثة(فمما قاله بشار االسد . الترآية
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شعب                     "الديكتاتور"يعبأ بأن ينعته االميرآيون بـ     ام اال اذا صدر عن ال ذا االته ل ه أثر بمث ن يت ه ل ، وان
سوري أن    ! ال تنبئه ب ت س ي آان سورية الت ة ال ع االلكتروني ى المواق ت ال ه عاشق االنترن م ينتب ا ل ربم

ذ اآث                    انون الطوارئ من ة وفي حراسة ق ة الجبري ين    الشعب السوري موضوع تحت االقام ر من اربع
صحيح، هو لم يقم بانقالب     . ومما قاله ايضًا انه لم يصل الى السلطة من طريق انقالب عسكري           . سنة

ة نظام االنقالب         ه                   . عسكري، بل اآتفى بوراث ول االسد ان ة ق ذا المقابل ة في ه ر دالل وال  "لكن االآث ل
ة االصالح     ي عملي رًا ف وطًا آبي ا ش ة لقطعن دخالت الخارجي ذا  والحقيق"! الت ل ه ى مث ة ان ال رد عل

اء             " االصالح"االدعاء اال بنموذج     ى انه ة، وصوًال ال ر في العملي شوط االآب اللبناني حيث لم ُيقطع ال
ضافر   ة، اال بت ة البعثي ة"الهيمن دخالت الخارجي رار "الت ا الق ة١٥٥٩، وعنوانه ضغوط الداخلي . ، وال

.في سوريا... وللقصة تتمة
ابيع في                اما في لبنان، فالقصة انتهت     ة اس د ثالث ا الموعودة بع سان ٣٠ او لنقل انها شارفت نهايته .  ني

ا     " االجندات"وباالذن من الذين يرتعدون من مجرد شم رائحة          أن م االجنبية، فأنه بات لزامًا االقرار ب
ـ                   ذ ال ة التحقق من تنفي ان اسمها لجن ة، سواء أآ ات دولي يضمن طي هذه الصفحة يكمن في وجود آلي

ا تخاف      ١٥٩٥جنة التحقيق المشكلة وفق الـ     أم ل  ١٥٥٩ شلولة، وآأنه ، اآثر مما يكمن في معارضة م
  .من المارد الذي اطلقته، فتكاد تفقد اجماعها لحظة يجمع مجلس االمن الدولي حول مصير بالدها
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