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ر شيوعًا ورسوخًا هو أّن                        قد يبدو السؤال ضربًا من الوْهم اذا ُنظر اليه من لبنان حيث االعتقاد االآث
ام         ا حدث ع  ١٩٩٠الحرب على العراق ستفضي الى تجديد التفويض االميرآي لسوريا على غرار م

شية  صحراء "ع فة ال س     ". عاص ول م ساؤالت ح أن الت اني ب اع اللبن يس االقتن ن أل سيطرة ولك تقبل ال
سحاب الجيش    ة، ان فرضية ان ي الحقيق ًا؟ ف دوره وْهم اع ب ذا االقتن يس ه ام، أل سورية محض أوه ال
ول صورة    مل ح ساؤالت اش ياق ت ي س دخل ف ٍل إعتراضية ت م ُجَم دى حج ان ال تتع ن لبن سوري م ال

.المشرق العربي بعد التفكيك المرتقب لنظام البعث في العراق
م                 ومع ذلك فان مجرد ورو      رًا، وان ل ه تغيي ر في ذات راقبين عرٍب يعتب سنة م ى أل د هذه الفرضية عل

ذه الفرضية من اطار            ى تخرج ه ة حت سياسية االقليمي يبَق للبنان ما يكفي من االهمية في الجغرافيا ال
.الجمل االعتراضية الى صدر الصفحات االولى

ذي  " التطبيع"ن على االرجح بمدى  صحيح ان المراقبين العرب الذين يذهبون هذا المذهب يستخّفو          ال
ر ان   . ناله لبنان، والمقصود ليس تطبيع العالقات مع اسرائيل، بل التطّبع بطبائع االستبداد المتجدد             غي

اني                   وى اللبن  -فرضية االنسحاب السوري عندما تتبادر الى الذهن ال تتأسس على تعديل في ميزان الق
الم النظام ا          شراف مع ل                  السوري، بل على است ذ اآلن، اي قب ا هو ظاهر من ا م د، وأّوله القليمي الجدي

شجيعها       . استتباب هذا النظام   ات المتحدة ت دعي الوالي وحتى لو ترآنا جانبًا مسألة الديموقراطية التي ت
يس   في العالم العربي والتي تطلب الكثير من الوقت، باالفتراض ان تصفى النيات في واشنطن وهو ل

.مل آخر يدفع الى طرح مسألة مستقبل الهيمنة السورية على لبنانباألمر اليسير، ثمة عا
ذة، ضمن                ًا ناف د يوم ا التي آانت تع  انه التوّجه االميرآي الى حصر سياسات الدول العربية، بما فيه

فاذا آان التأثير المصري غير مرغوب فيه في السودان، من المنظار االميرآي،        . حدودها الجغرافية 
ا          واذا آان على ال    مملكة السعودية ان تتخلى عن تطلعها الى سياسة آامل الجزيرة العربية، الى حد انه

يمن،                     باتت مضطرة الى التعايش مع نزعات استقاللية قوية في آل من قطر والبحرين، فضًال عن ال
وذ     ن النف در م ى ق ط عل يس فق ة ل ي، المحافظ ار االميرآ ن المنظ ًا م سوريا، ودائم سّوغ ل ذي ي ا ال فم

 مخابراتية آاملة؟ طبعًا، يمكن ان يكون        - عسكرية   -سي في لبنان، بل على موقع هيمنة سياسية         السيا
ًا غّض الطرف                 رر اميرآي ا يب الجواب ان ضرورة الحفاظ على االستقرار في الجنوب اللبناني هي م

.عن االستثناء السوري
ة          و ان المقارب افيًا ل ًا ش شّكل جواب ن ان ي ان يمك ذا آ ل ان ه ي    او لنق صراع العرب ة لل  -االميرآي

ى  ضاء عل ا الق ي اولوّياته دِخل ف م ُت ه واشنطن، "االرهاب"االسرائيلي ل ذي تترجم وان ال و العن ، وه
ومما ال شك    . ونشر الجيش على الحدود   " حزب اهللا "عندما يأتي األمر الى لبنان، مطالبة بنزع سالح         

ات ا         (فيه ان هذه المطالبة      اطع مع رغب سيحيين            وهي للمناسبة تتق يس فقط الم انيين، ول د من اللبن لعدي
ى رسم                        ) منهم ّم صدام حسين فتنصرف ال ات المتحدة من ه رغ الوالي ستصبح اآثر الحاحًا عندما تف

.قواعد لعبة جديدة في المنطقة
ارًا عن          :  عندها، ستكون سوريا امام واحد من حّلين        " حزب اهللا  "اما معاندة واشنطن واما التخلي جه

  ذا التخلي الرمزي من آلفة بالنسبة الى نظام يحتاج على الدوام الى تأآيد شرعيتهبما يعنيه ه
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ّل سيئ                   ". القومية" ضًا ح ًا هو اي امام هذين الحّلين السيئين، لن يكون غريبًا ان تفّضل سوريا حًال ثالث
.لكنه يجّنبها المواجهتين على حد سواء، فتترك الساحة اللبنانية تتدّبر أمرها

درك ان االطار االستراتيجي               ثم ان مث    ل هذا الخيار التكتيتي قد يجد ما يبرره استراتيجيًا، شرط ان ن
ه حافظ االسد                      ان يتحرك في ذي آ ر االطار ال ديل     . الذي َتعُدنا به المرحلة المقبلة هو غي م تع ولعل اه

سور                    داخل ال وطين الحسابات االستراتيجية في ال ادة ت دل   سيطرأ على هذا االطار انه يفرض اع ي، ب
ى خاصرته                    . نشرها على الخط االمامي اللبناني     ز نظام البعث في سوريا عل ل ان يبقى ترآي فال يعق

ة     ه فديرالي ت محل ود، وحّل ن الوج د زال م شرقي ق شمال ال ي ال دود ف ه الل ون توأم دما يك ة عن الغربي
.عراقية يحرسها عشرات اآلالف من العسكر االميرآي

ه    ) الواقعي جدًا( هذا االحتمال     وغني عن القول ان     ة حكم ال يقارن بشيء مما عرفه حافظ االسد طيل
د    ان بع ي لبن رآيين ف ة االمي شاة البحري شار م ع انت به م ه ش ل اي وج و خصوصًا ال يحم د، وه المدي

سه من دون    . ١٩٨٢االجتياح االسرائيلي عام    راع نف وعليه، سيكون على الحكم السوري ان يعيد اخت
ي                  ان يستطيع ا   ذا ال يعن ه، وه لرآون الى تهديد بالمواجهات العسكرية من اجل تأآيد حاجة الغرب الي

اً            ل انغالق اه نظام اق ابقة اجهاض        . سوى االصالح في اتج د، ان س ع دمشق   "بالتأآي ى     " ربي دفع ال ال ت
اؤل   ن التف ر م اليقين        . الكثي ًا ب ه علن م التزام وحي، رغ د ي شار االس رئيس ب دولي لل رك ال ن التح لك

اء وسط    ا ن البق ه م دة تمكن ادالت جدي ن مع ور البحث ع ي ط سوري صار ف م ال وروث، ان الحك لم
.العاصفة

ات                          ين سطور البيان شّف من ب ا يست  وال يخفى في اي حال ان التبني الغربي لوارث حافظ االسد، آم
دخل سوري           ة ت ة نوعي ى  المشترآة في لندن او باريس، يقوم على الرهان بأنه راغب في احداث نقل ا ال

رًا         . العصر وان تشجيعه عليها يزيد من قدرته على القيام بها          شاب اخي اما اذا عزم الرئيس السوري ال
ى                              اب أْول سوري يفترض من ب ى ان تحديث النظام ال سرعة ال ينتبه ب ه س ذه الخطوة، فان على مثل ه

.اض التركاعادة تموضعه، مثلما بدأت تفعل بعض االصوات المعارضة في سوريا، وفي مقدمها ري
الم المعارضة  ذوا بك سوريين ان يأخ سؤولين ال ن الم ع م د يتوّق ًا، ال اح رد طرح .  طبع ر ان مج غي

د                       م يع ان ل ى ان لبن رًا ال شكل مؤش " حالً "الموضوع اللبناني في سوريا، ولو على السنة معارضين، ي
.مريحًا للنظام السوري، بل قد يصبح عنوانًا لألزمة البنيوية التي يعانيها

ي     ع وال ن موق ان م ازي آنع واء غ ل الل ون نق د ان يك يم" وال ب ي  " االقل ا ف ة علي ى وظيف اني ال اللبن
سوري                   "المرآز" م ال ى الفه ، وان لم تثبت بعد المعادلة التي سيتحرك ضمنها، قد القى بضوء جديد عل

ة    قبل ثالثة اشهر، لم يكن احد في لبنان يتصو        . للعالقات الراهنة مع المحمية اللبنانية     ر السياسة اللبناني
ال                     و جاء احدهم وسأل عن احتم ه ل سحابه "من دون غازي آنعان، حتى ان ا فرضية        " ان ه انه ل ل لقي

ع اآلن       . وهمية م "فأي منطق يمن ى آل                 " وه ًا، عل دما صارت واقع ذه الفرضية، بع يم ه وات  "تعم الق
ان       ة في لبن ى              " السورية العامل ًا عل وم مؤتمن ان ذات ي واء آنع ان الل د آن االوان         التي آ ا ق ا؟ ربم  امنه

  .قسطًا من التأمل الجدي" االوهام"إليالء 
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