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ة                    " ّل من المسؤولية عن حرآ المتواجد  " حزب اهللا  "عندما يتم سحب هذه القوات تكون سوريا في ح

رآيين او االسرائيليين الطلب من سوريا اي                    دور االمي ن يكون بمق في االراضي اللبنانية حصرًا، ول
ا يش           ". موقف او اجراء سواء آان سياسيًا او عسكرياً        ة م ذه الزاوي ل       حين آتبنا في ه ذا الكالم قب به ه

.اشهر، آان التفكير بمجرد احتمال خروج القوات السورية من لبنان يعتبر ضربًا من الوهم
ات؟                      اة ألي ثب ومي، وأي دع  لكن الوقت حان، على ما يبدو، لكي يتبناه، وإن مناورة، دعاة الثبات الق

اني        ، وال "النهار"فالجملة المذآورة هنا ليست مستّلة من افتتاحية لجريدة           هي محاولة من معارض لبن
ين     ؤولين البعثي ام المس ر ام وين االم روع        . لته د ف دير اح ليمان، م ت س واء بهج م الل أتي بقل ا ت انه

رة                  دًا في الفت وي، وتحدي ًا الرجل الق ّد يوم المخابرات السورية وأحد أرآان النظام في دمشق حيث ُع
ى     التي تلت وفاة حافظ االسد وانتقال رئاسة الجمهورية ا   أة عل لى نجله بشار، قبل ان ُيسدل الستار فج

.وعود الربيع
ان               وات السورية من لبن ال استكمال انسحاب الق ليمان حول احتم واء س ويزيد من اهمية ما اورده الل

رة هي   . اعتماده صيغة غير مشروطة    دما "اذ ال يغيب ان الكلمة المهّمة في آل هذه الفق ول  ". عن ال يق
بل يضع االنسحاب في اطار زمني اقصر بكثير من ذاك الذي حدده رئيسه في               ،  "عندما"، يقول   "اذا"

ذي                   " نيوزويك"مقابلته مع    حيث ربط انهاء الوجود العسكري السوري بالحل الشامل، وهو االمر ال
.اثار آوندوليزا رايس مستشارة االمن القومي للرئيس االميرآي، قبل يومين

ة من عدد                  صحيح ان االطار الذي جاء فيه هذا الك        ال منشور بتواضع في صفحة داخلي الم، وهو مق
ة   س للزميل فير"ام مياً  "الس ًا رس ه اعالن ل من مح    . ، ال يجع وريا ال يس ي س فافية ف اب الش ا ان غي آم

ليمان     واء س ًا الل ه للوضع        . بالتكهن بحجم الدور الذي يؤديه راهن وم ب ذي يق ان االستعراض ال ذلك ف آ
دات االمير    ازاء التهدي ي الرسمي،        السوري ب اليقين البعث دو ممسوآًا بهاجس التمّسك اللغوي ب ة يب آي

رة         "وهو   ر            ". ان سوريا قادرة على التحرك وسط خيارات سياسية آثي ام، ينث ذا الخط الع لكن تحت ه
ان               دري ان آ ار ال ن ات اختب اللواء سليمان مجموعة افكار مثيرة، واحيانًا متناقضة، وآأنه يطلق بالون

د يكون                      نطاقها الحوار ال   ين ق ى جمهور مع ة ال ائل موجه داخلي بين اهل النظام في دمشق ام انها رس
ار       . الجمهور اللبناني مثلما قد يكون الجمهور السوري    ر واضح، وخصوصًا ان االفك ذلك ايضًا غي ف

.االآثر اثارة عنده تتعلق على حد سواء بالوضع اللبناني وبالسياسة السورية الداخلية
داً               في ما يتعلق بلبنا    ه عم ه يبحث عن ّدعي    . ن، ال يخشى اللواء الكاتب الوقوع في التناقض، ولعل اذ ي ف

ا ترتكز   "ان معالجة الوجود السوري في لبنان   تتطلب اقصى درجات الجرأة والتحلي بالمسؤولية النه
ن ، فاننا سرعا "على بعض الحقائق التي يرفضها التفكير التقليدي في المسائل االستراتيجية والسياسية       

ان     "التي تنتج من هذا االنقالب المفهومي هي ان         " الحقائق"ما نكتشف ان اهم      الوجود السوري في لبن
ى تمّسك         ". هو من ثوابت العالقة االخوية والتاريخية      ارة ال د االش اني الحالي     "وبع م اللبن ذا " (الحك ) آ

ن    "بالوجود العسكري السوري، ال يلبث ان يستطرد ان واشنطن     ا تعل ر م ا  "بسبب  " تضمر غي خوفه
ى     ان ال وب لبن ّول جن ن ان يتح احة"م دو       " س ع الع ًا م زال مفتوح ذي ال ي راع ال احات الص ن س م

 ، من دون"استمرار الوجود السوري في لبنان"في الحقيقة " يودون"، وان االميرآيين "االسرائيلي
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وب،     "اآثر من مئة الف فلسطيني    "ان ينسى التذآير بدور سوريا آعنصر ضبط بازاء وجود            في الجن
ه   دور آون ذا ال ادة به ى   "وال االش اًال عل ب وب ي تنقل ور الت الت االم ع انف ى البوصلة ويمن افظ عل يح

".الجميع
م                   انيين، وآله  حتى اآلن، ال شيء غير المعهود عند المسؤولين السوريين وحاملي الوالء لهم من اللبن

ر الخارجي                ه وزي ا قال دة م ه           ما برحوا يسعون الى التخفيف من ح اول خالل جولت ولن ب ة االميرآي آ
ره من اهل             ا ردده غي ك، وبم االخيرة في دمشق وبيروت، غير عابئين بما صّرح به في العلن بعد ذل
ي ُنشر تصريحها القاسي والواضح بخصوص    دوليزا رايس الت رهم آون نطن، وآخ ي واش رار ف الق

.اء الكاتبالهيمنة السورية على لبنان في اليوم نفسه الذي صدر مقال اللو
ان موضع تمّسك              . بيد ان سليمان استبق االمر، وهنا الجديد       فبعدما اآد لنا ان الوجود السوري في لبن

دحًا                ات المتحدة، يمضي ممت استمرار سوريا في سحب        "من الحكم اللبناني وموضع قبول من الوالي
ود  ".  بعد ان قطعت شوطًا بعيدًا في هذا المضمار         -قواتها من لبنان     ذآ    واذ يع ى الت ان     ال الحاجة  "ير ب

) ؟(الى سوريا آعنصر توازن ستظل قائمة، بل وستصبح اشّد، في ظل اختالل التوازن الديموغرافي               
ى ان       "وتزايد نفوذ االصوليين وارتفاع االصوات التي تطالب باعادة صياغة السلطة            ذهب ال ام  "، ي قي

دريج، يشّكل              دة، وبالت م   "سوريا بسحب قواتها من لبنان منذ م ا من براعة          " ضربة معل ا فيه نظرًا لم
دفعان                       د ي ذين ق اك والحرج الشديدين الل ة من االرتب سياسية تضع الواليات المتحدة واسرائيل في حال

".بهما الى اعتماد منطق التفاوض والمساومة واحالله محل لغة الشروط والمطالب واالمالءات
ة، وهي التي تتحدث عن           الحجة غير مقنعة لكنها تسمح للكاتب بالقفز الى فكرة اخرى، ا             ر جذري آث

"...عندما يتم سحب هذه القوات"في الجنوب " حزب اهللا"تحّرر سوريا من اي مسؤولية حيال حرآة 
ليمان  تقراء منطق س اول اس ق  . واآلن، لنح ي دمش ه ف ول ألقران ان يق و آ اذا ل ى  : م ّف عل الوا نلت تع

ل               ت، ب ى الوق ة عل ان             التهديدات االميرآية، ال من خالل المراهن و آ اذا ل ا من مضمونها؟ م  بتفريغه
ول ائبًا         : يق ل ص ذا التأوي ل ه ون مث د ال يك اه؟ ق د عقب ا ال تحم ًا لم فحة تجنّب ي ص د آن االوان لط لق

ي          ب ف واء الكات وقه الل ذي يس الم ال و الك زه ه ا يجي ر م ل اآث د، ولع ائز بالتأآي ه ج بالضرورة، لكن
. المعارضة بالكاد مقّنعةالموضوع الداخلي السوري، حيث دعوته لالنصات الى

ا          "في الموضوع الداخلي، يبدأ سليمان بالقول      ا، وانم ائم فيه ادون للنظام الق اك مع يس هن في سوريا ل
اك  ق  " معارضون"هن ة بتحقي د من المطالب و ابع ا ه ى م دفع ال ذه ال تن ه ه ر ان معارضتهم ل ه، غي ل

رئ، وانهاء االحكام العرفية، واصدار      بعض االصالحات السياسية واالقتصادية مثل الغاء حالة الطوا       
".قانون لالحزاب، وترشيد توزيع الثروة الوطنية

ذا              و، ان ه بعض "ال يخفى طبعًا على الكاتب، وهو من ه من االصالحات السياسية واالقتصادية     " ال
ى                  . يعادل تغييرًا آامًال في ترآيبة النظام      ة يفضي ال ار صيغة تخفيفي  لكن من الواضح ايضًا ان اختي

نح المعارضين شهادة            . اضفاء شرعية رسمية على مطالب المعارضة      وسليمان ال يتأخر اصًال في م
ان    . في الوطنية  راف ب ى االعت ببًا    " المعارضين "مواقف هؤالء   "فحتى لو سارع ال يجب اال تكون س

ة ة الوطني ع الحال ى تمني م عل ة الحك ل من عزيم ي الني ان "ف ي الحال ب ردف ف ه ي ي "، فان ا جرى ف م
ة من اجل استالم            - خاصة شيوخ العشائر     -العراق من رآوب بعض المعارضين       ة اميرآي  على دباب

".السلطات والمناصب، بعيد تمامًا عن اخالقيات ومناقب السوريين، وال يجرؤ على فعله احد منهم
ال                  دو خارجة من الخي رة تب اآم . وحتى ال يلتبس المعنى على احد، يضيف سليمان فق ل بضعة    : "ه قب

اك،               " المعارضين"ايام ذآر احد     رك هن انه آان في زيارة لمنتدى ثقافي وانه فوجئ بوجود رياض الت
راق،                        د الغزو االميرآي للع ة بع بالد وشجون المنطق وقد ادلى االخير بآرائه حول آثير من شؤون ال

ة  عن اعجابه بهذه اآلراء مؤآدًا انها تستند الى احساس عال بالمسؤولية         " المعارض"وأعرب    الوطني
..."! خاصة ما قاله الترك من انه يجب علينا اال نحّمل الحكم ما هو اآبر من طاقته
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ات               رك سجين سياسي سابق ب ابرات، ورياض الت ر في المخ للتذآير، ان بهجت سليمان مسؤول آبي
ى التعريف                 . رمز المعارضة السورية   ليمان ال يشعر بحاجة ال ك ان س ة من آل ذل ر دالل ولعل االآث

...لترك، وآأنه يعترف له منذ اآلن بدور في الحياة السياسية السوريةبا
د                           م تع ة الحزب، ل ة الطوارئ ودول اء من حال د االنته ى السياسة في دمشق بع روح ال وآأن عودة ال

 .مرهونة هي االخرى، وتمامًا مثل االنسحاب من لبنان، بأداة شرط، بل بظرف زمان
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