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شون بـ             سهم، فينت ى انف ّذبوا عل تالزم ان يك ازيج ال ذي     ” انتصار ”يستطيع منشدو اه وع ال د من الن جدي
).ووزير االعالم السوري(يهواه السيد احمد الحسن، مايسترو الجوقة 

.يمكنهم إن شاؤوا االستغراق في احالم اليقظة ما دام النوم صار مستحيًال عليهم
.ا عن آل ما قد يعّكر مزاجهم عساهم ينعمون بنهاية سعيدةيحق لهم حتى ان يتعامو

دودة م باتت مح ى ذوقه ع عل راع واق ى اخت دراتهم عل ويم . لكن ق ر الق رة الفك ات دائ ن توجيه ًا تك فأي
ان  ي لبن واطنين ف ن الم د م ى اح د يغيب عل م يع دا، ل ضَا(وادارة البروباغن ي سوريا اي اه ) وف ان اتج

.يتقاطع مع شهوات الحكم البعثي في دمشقالرياح لم يعد قابًال ألن 
اصًال، هي   . قواتها؟ ال، هي لم تذعن امام الضغط االميرآي       ” اعادة انتشار “سوريا تعلن من واشنطن     

.”رفعًا لمستوى الحوار“لم تعترف في العلن بان ثمة ضغطا اميرآيا، فاذا وصلها تهديد اعتبرته 
ائ    زدوج الق اجس الم ذا اله رة، ه ى فك ب، عل ي    غري ى نف ضغوط، وعل د ال وس ض ة النف ى تعبئ م عل

أ . حصول هذه الضغوط في آن واحد      ه   . وغريب ايضًا هذا االصرار على ان ثمة صفقة تهي الهدف من
ائم،                     ول بالوضع الق ا القب طبعًا معروف، هو تيئيس المواطنين وااليحاء للمعارضة ان من االفضل له

ولكن أليس ذلك هدفًا مكلفًا؟. ت المحلية للضغط الدوليفتخف عندئذ حدة خطاباتها وتنتفي تاليا الحيثيا
ان بـ                ع ”فماذا تعني الصفقة غير البيع والشراء، وتحديدًا ان تشتري سوريا راحتها في لبن ا    ” بي شيء م

في مكان آخر، مثًال في العراق او فلسطين او آليهما؟
ي         ماذا يعني االيحاء بالصفقة غير الدعوة الى اعتبار خروج خالد مشعل           اذا يعن رحيًال؟ م  من دمشق ت

ي االميرآي             ة         –التبشير بالصفقة سوى الدعوة الى وصم التعاون االمن ى الحدود العراقي سوري عل  ال
روت       ( ا بي سابقين، ومنه راقيين ال ين الع الترويج    ) وفي امكنة وجود المسؤولين االمني ًا ب التخلي، قياس ب

؟”اقيةال صوت يعلو فوق صوت المقاومة العر“السابق لمنطق 
ة   ايير االخالقي ًا المع دع جانب ة“لن ية    ”الوطني ول فرض ستعدين لقب دائم م صار ال الو االنت ا دام زج ، م
ة     . خروج سوريا عن هذه المعايير     أن ال صفقة ممكن دة ب يبقى ما هو اهم، واآثر فاعلية، الحقيقة الجدي

ي،               فما يغيب عن المروجين للمقدرة السور     . اليوم م البعث درة في الحك ّدعي المق ية، وربما ايضًا عن م
رى         .  بات جزءًا من الشرعية الدولية     ١٥٥٩ان القرار    ه  . قد يتطلب تنفيذه اشهرًا او ايامًا، سوف ن لكن

دخل    ز الت رار يجي وده، اي ق ي بن رار آخر يلغ صور ق ن ت اء، اذ ال يمك ل لاللغ ر قاب ال غي ي اي ح ف
ة و  شؤون اللبناني ي ال سوري ف ل ال وب” الخط االزرق“تجاه ي الجن انون  . ف ود ق ن وج ضًال ع ذا ف ه

اميرآي ينص صراحة على استعادة لبنان سيادته، ويردع تاليًا اي ديبلوماسي اميرآي من التورط في               
.عمل قد يحاسب عليه قضائيًا

 لكن الحذر  .اللبنانيون ملدوعون، بالتأآيد، وقد يكون مفهومًا ان يبقوا حذرين حيال السياسة االميرآية         
ي                       تالزم من جهت ازيج ال شدو اه ال يمكن ان يكون مسوغًا الستهبال المواطنين، آما يحب ان يفعل من

ّدده                        . الحدود رة في سياق ح ذه الم ك ه ا يفعل ذل فاذ يعلن الحكم البعثي عن انسحاب جديد لقواته، فانم
رار  ى ١٥٥٩الق ى اعل ًا، وعل سه يومي ن عن نف ي ظل ضغط اميرآي صار يعل ستويات وف واذ . الم

  ، بحسب ما دعتها اليه القاهرة، فإنها تضع”اطار واقعي وعملي“ في ١٥٥٩تتعامل دمشق مع القرار 
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م       اية الحك ن وص ان م ر للبن ن تحري ه م ا يعني رار، بم ذا الق ل له ذ الكام ه التنفي ق افق ي طري سها ف نف
.السوري ومخابراته

ا، اال            وهذا يقتضي من سوريا، اذ تنسحب، ان تدرك ان ال جم           يل لها، وال حصانة تحّصلها من تعقله
  .اذا اسرعت في تنظيم النهاية ونجحت في ان تجعلها سعيدة للجميع
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