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ات المتحدة     : لنكن واضحين، وليس من باب رفع العتب قومياً    ده الوالي ذي تعتم ان اسلوب العقوبات ال
ا،      وي معاقبته ة المن بشكل احادي او تفرض على المجتمع الدولي التزامه، اسلوب جائر، ايا تكن الدول

ررات     ة               . وايا تكن المب ات االميرآي ك ان تكون العقوب يئا في ذل ر ش ررة في حق سوريا         وال يغّي  المق
رة من حيث      : بل ان هذه العقوبات تحديدًا جائرة مرتين      ". استعادة لبنان سيادته  "تتسلح جزئيًا بحجة     م

سألة                  المبدأ، ومرة اخرى لكونها اعتباطية ال تندرج في سياق تاريخي واضح، مما يؤدي الى تعقيد الم
  .لهمااللبنانية والمسألة السورية على حد سواء، بدل تسهيل ح

ين                        زة ب ات الممي اريخ العالق اس مع ت ًا بالقي عندما طرحت فكرة العقوبات قبل سنتين، بدت ناشزة آلي
ين من                         امين االول رن اال في الع ع ق الواليات المتحدة وسوريا، وهي التي لم تتعكر خالل اآثر من رب

هو اآثر ما يصح فيه      ولعل الجانب اللبناني من هذه العالقة        ١٩٨٣. و ١٩٨١عهد رونالد ريغان، بين     
 الى  ١٩٩٠هذا التوصيف، وال سيما ان مقاربته اميرآيًا انتهت الى الضوء االخضر الذي اعطي عام               

ة    ى االراضي اللبناني ضة عل ام القب ون واحك شال ع اد مي ى العم ضاء عل سورية للق ة ال وات الجوي الق
د دمشق             ى اطالق ي ى       ) وعنجر (بكاملها، ومن ثم ال سعينات       في ممارسة الوصاية عل ة الت ان طيل  لبن

وم   ان       . وحتى الي ر استقالل لبن ة ال تعي سياسة االميرآي ة ان ال ذه الحقب ًا خالل آل ه دا جلي ل، ب وبالفع
  .اهمية قصوى، وإن صدرت في اآلونة االخيرة بعض االصوات في هذا االتجاه

سيا         ق بال ا يتعل د في م ال   طبعًا، يمكن الدول ان تغّير سياستها، لكن هذا لم يحصل بع ة حي سة االميرآي
د              . لبنان وسوريا  دا تصريحات تع ا ع فحتى في االشهر االخيرة، اي بعد اقرار قانون المعاقبة، وفي م

ى                    تقرار عل ة باالس ا اللبناني الخط  "على اصابع اليد الواحدة، ظلت الواليات المتحدة تحصر اهتماماته
شاط " االزرق ان ع" حزب اهللا"ون م االحي ي معظ ة ف ه، متغافل ة قرب ة الراهن ة اللبناني ن صلب االزم

ة سياسية               ستقبل في ظل طبق بالد اي امل في الم دان ال ستمد   - عسكرية  -الناتجة من فق ة ت  مخابراتي
  .شوآتها من وصاية المخابرات السورية عليها

دت                 سبق ان اب م ي وما يقال عن لبنان يقال، وآم بالحري، عن ملف االصالح الداخلي في سوريا، اذ ل
ات ا     الوالي ة فيه اب الديموقراطي ارزًا بغي ًا ب دة اهتمام سنوي     .  المتح التقرير ال ي ب ت تكتف ا ظل وفيم

 في االستفادة من     ١١/٩والروتيني لوزارة الخارجية عن انتهاآات حقوق االنسان، فانها لم تتأخر بعد            
ريبين من                " الخبرة" ات من عدد من االسالميين الق زاع االعتراف ذا المجال النت  تنظيم  السورية في ه
.اآثر من شهادة في حسن السلوك" التعاون"، ونالت دمشق على اساس هذا "القاعدة"

ات                        اقرار عدد من العقوب ة ب رة المتمثل بيد ان االعتباطية االميرآية ال تخفف من خطر الخطوة االخي
يادته           "التي لحظها    ان س تعادة لبن انون محاسبة سوريا واس ردد االدارة االميرآ     ". ق ًا يكن ت ًا   فاي ة، واي ي

دًا سوف                         ًا جدي ي ان منطق ات يعن رار العقوب ان مجرد اق ة، ف دال في وزارة الخارجي تكن نزعة االعت
ا          در م يحكم انطالقًا من اآلن العالقات بين دمشق وواشنطن، وهو منطق يخضع الهواء الكونغرس بق

  .يخضع لحسابات االدارة
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ع العق  ن وق ّون م ة ال ته ة االميرآي ان االعتباطي ذلك ف ورياآ ى س ات عل د . وب ط ألن اح يس فق ل
ة                      ار عملي ه آث د تكون ل سوري، ق االجراءات المقررة، وهو المتعلق بمنع التعامل مع البنك التجاري ال

آبيرة اذا
د من                 ة، تزي دت ثانوي ك التي ب ا تل ا فيه ات، بم ل ألن محصلة العقوب ك، ب ارادت الواليات المتحدة ذل

وريا ي س تثمارية ف ة االس شاشة البيئ ى  .ه لبًا عل ضرورة س نعكس بال ا سوف ت ى فانه ذا المعن ي ه  وف
ًا       ين عام ن اربع ر م ذ اآث ات من ن عقوب ه م ا ينالون يهم م ه ال يكف سوريين، وآأن واطنين ال وال الم اح

  ).ولذنب لم يقترفوه(
ة                  واالنكى ان اقرار العقوبات ادخل سوريا في دوامة ال خروج منها بطريقة سهلة، غير ربما بالطريق

ة ونغرس     . الليبي ى الك ديولوجيا عل ان االي ة وال طغي ة االدارة االميرآي ى، ال اعتباطي ذا المعن ي ه وف
  .هذه العقوبات" استحقاق"يعفيان الحكم السوري من مسؤوليته في 

ل                  ه الطوي لندع جانبًا المبادئ، والحكم السوري اصًال ال يعمل بموجبها فناموسه البراغماتية وسر بقائ
ة    المديد آان حسن قراء    سياسة الدولي م                 . ته لل ذا العمى فل ى ه ه االمور ال رَ "فكيف وصلت ب انون  " ي ق

رئيس              راره ان ال د اق انون، وبع ر الق ونغرس سوف يق المحاسبة حين آان مشروعًا، وال صّدق ان الك
جورج بوش سوف يصادق عليه، وبعد مصادقته انه سوف يفرض العقوبات المنصوص عليها؟ آيف              

ًا،           وصلت به االمور الى هذ     سيًا أم مصريًا أم قطري ا االنطواء فلم يعد يسمع نصيحة صديق، أآان فرن
  وال صّدق ان االمور تتبدل في غير مصلحته؟

.ال ريب هنا ان الديبلوماسية السورية قصرت، وعلى رأسها الوزير، وهذا لم يعد غريبًا
ل                  ى االق االول حين  .  فالسيد فاروق الشرع ارتكب في االعوام االربعة الماضية خطأين جسيمين عل

ل                     اراك، ب ود ب ه ايه رفض ان يصدق ان االنسحاب االسرائيلي من لبنان سوف يحصل وفق ما وعد ب
.سحابانه مضى يردد امام زواره انه يكون ال يفقه شيئًا في السياسة اذا نفذت اسرائيل وعدها باالن

ك اال   !  حتى بدا ان وعد باراك لناخبيه آانت دمشق تقرأه تهديدًا باالنسحاب      د ذل وآان من الطبيعي بع
أ    . يساهم الوزير الشرع في استخالص الدروس السياسية من االنسحاب االسرائيلي المتحقق           ا الخط ام

سياسة االمي      ي ال ول ف شراف التح ن است شرع ع سيد ال ام ال ًا احج و طبع اني فه تالل  الث د اح ة بع رآي
.العراق، وتحديدًا عن تلمس الخطر الناجم عن مشروع قانون محاسبة سوريا ثم عن القانون نفسه

شرع وحده                 سيد ال ى ال وم عل اء الل از            . غير انه ال يمكن الق ى آل جه الخطر تجاوزه ال فاالستخفاف ب
ر الخا             . الحكم في سوريا   ديل وزي ة تب سوري مع عملي ى        فعندما يتعامل الحكم ال ازل ال ا تن ة وآأنه رجي

اك               االميرآيين ُيفترض فيه ان يقبض ثمنه، اي انه يحرم نفسه بنفسه من تفعيل ديبلوماسيته، فيكون هن
ة          . شك في الحس السياسي السائد في دمشق       سخيفة القائل وعندما يكتفي الحكم السوري بترداد الحجة ال

ر             ة اآث شرآات االميرآي ا تضر سوريا، صار يخشى ان            ان العقوبات على سوريا سوف تضر ال  مم
سوري                      ام ال رأي الع ه ال ذي يخص ب يكون قرر معاملة الرأي العام العربي والعالمي باالحتقار نفسه ال

  ).واللبناني بالتالزم(
وزي                      اد ف سيد عم اله ال صائح االصدقاء هو ارس ى ن د عل سوري ان رده الوحي م ال وعندما يعتبر الحك

رة     الشعيبي، وزير االعالم غير المعل     ن، ليحتل شاشات الفضائيات العربية، والسيدة بثينة شعبان، وزي
شعيبي               وزي ال اد ف سيد عم ه ال ا يقول ام الجمهور االميرآي م الخارجية الموعودة، تردد باالنكليزية ام

  .امام الجمهور العربي، فهذا يعني غيابًا آامًال عما يحصل في العالم
م            تعداده للبحث        ألم يكن افضل من آل ذلك ان يتعامل الحك دي اس ة فيب شيء من البراغماتي سوري ب ال

ه في انتظار         في بعض المطالب االميرآية؟ ألم يكن ذلك شراء للوقت افضل وانجع من ان يصم اذني
  ان يفشل االميرآيون في العراق ويسقط بوش في االنتخابات؟
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ات ودرء             . الماضي مضى  ًا لترسخ منطق العقوب ا    المهم اآلن تخفيف االضرار، منع . ًا لخطر ازدياده
دة                         ة جدي ي في دمشق بحل م البعث ا ضرورة ان يخرج الحك المهم هو استخالص العبر بسرعة، واوله
سلح                غ وهي ضرورة ان يت رة االبل ا يكون استخلص العب ا، ريثم يستطيع ان يخاطب العالم من خالله

زوالً  يس مع ه ل رهن ان ستطيع ان يب ى معارضيه في اح عل ي سوري، وبانفت ق داخل رار بتواف ى غ  عل
ر                     ا فيق د عقباه دة ال تحم امرة جدي ى مغ ونغرس ال ذهب الك توأمه السالف في بغداد، ويجنبنا بذلك ان ي

  .الموجود حاليًا في ادراجه" مشروع تحرير سوريا ولبنان"
ائج                     سه بنت ان، فال يغر نف ة في لبن ادرة مماثل ى مب سوري ال الحكم ال دفع ب سه يفترض ان ي والسبب نف

ا عن               انتخابات بلدي  ة هندسها بتأٍن، بل يتنبه الى الفائدة التي ستعود عليه من رفع يد مخابراته وازالمه
.للمضي في مغامرته) وشعبي(السياسة اللبنانية، فيحرم الكونغرس من مسوغ اضافي 

ا                             شل سوريا ومعه ستطيع ان تنت دة وحدها ت ة جدي اق، برؤي ذا االخف م اخفق ه أتي حك ولكن من اين ي
ن الور ان م ن دمشق او  لبن ه م ه ابواق ذي تبث يم ال ين العق ن اليق يس م د ل ا؟ بالتأآي ا فيه ي اوقعن طة الت

  .بيروت فينتهي الى تصديقه
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