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 الضمانات السورية لمن ولماذا؟
من البدع التي تتجاوز حدود فهمنا، وتجعلنا نتساءل عنها بسذاجة البسطاء، هي مسألة الضمانات التي يتكّلمون عنها، 

 .وستعطيها سوريا إلسرائيل في لبنان
التي تعتمدانها في " للدبلوماسية الشفافة" اتهام إسرائيل وسوريا بالتفاهم على لبنان، آما ال نريد التعّرض ال نريد

التعاطي مع وطن األرز، فسوريا، على السنة مسؤوليها، تعلن وتردد بأنها ال تطمع بشيء من لبنان وال تبغي سوى 
ضّد هذا العدو، وهي " خاصرتها الرخوة " ها تريد تأمين استقرار أمنه والدفاع عنه ضّد العدو الصهيوني، آما أّن

 .تحمي المقاومة وتدعمها وتؤّمن لها اللوجستية لتموين المعرآة
أما إسرائيل التي ال تريد من لبنان سوى األمن وتّتهم حكومته بالعجز عن السيطرة على الوضع، وبأنه يقع تحت 

معرفتها الكاملة بأن ال قرارًا لبنانيًا في بيروت فأنها لم تتوان عن الوصاية السورية المطلقة، ومع ذلك وبالرغم من 
ضرب بنيته التحتية وتخريبها لالقتصاص منه، ومن دون المّس بالجيش السوري وآأّنه جيش صديق بانتظار تنفيذ 

 من  بنانية، ولكنإّننا ال نتخّيل هذه الصورة من خالل موقفنا المقاوم لالحتالل السوري لألرض الل. مهّمة لمصلحتها
خالل تصّرف قّواته المسّلحة أثناء ثالث عمليات آبيرة استهدفت المرافق واألهالي والقرى اللبنانية وهذه القوات لم 

 .تحرك ساآنًا، ولم تشارك في الدفاع، مكتفية بدور البطوالت اإلذاعية
ان، نظرًا لضعفه في أداء المهمات األمنية ومنذ أمد غير قصير، وإسرائيل تطالب بضمانات سورية النسحابها من لبن

على أرضه ولعدم قدرته على قمع المقاومة، وآأنها، أي إسرائيل، تفرض الصدام مع المقاومة آشرط مسبق لالتفاق 
العتيد، بينما نحن اللبنانيون نرى في االتفاق حًال مبنيًا على الحق والعدالة، ينهي محنتنا ويعيد إلى أرضنا الوفاق 

وانطالقًا من هذا التصور ليس من موجب لبقاء الجيش السوري في لبنان . م تحت مظلة السيادة واالستقاللوالسال
إّن الحّل . وسيكون الجيش اللبناني أآثر من آاٍف للسهر على تنفيذ االتفاق، آما سيشّكل الشعب عندئٍذ ضمانته األآيدة

 .يضمن نفسه بعدالته وليس من ضمانة سواها
اإلسرائيلي عن الضمانات، والذي بدأ مع اسحق رابين وتواصل مع باقي الزعماء الذين أتوا بعده، ومن إّن الكالم 

مختلف األحزاب، والصمت السوري الذي يواآبه، يثيران الشكوك حول نوايا الجارتين، وحول الحّل الذي ستفاجئاننا 
الجيش السوري، الذي جاء إلى لبنان تحت شعار به ولن يكون بالتأآيد لمصلحة اللبنانيين، ال نريد أن نصّدق بأن 

الدفاع عنه، سينقلب بسحر ساحر من ضامن لألمن اللبناني ضّد إسرائيل إلى ضامن لألمن اإلسرائيلي ضّد لبنان، وألن 
الموضوع بمنتهى الخطورة، يجب رفضه من خالل موقف سوري رسمي، وليس من خالل التسريبات الصحفية التي 

 .المية، فالغموض ضّد مصلحة سوريا، أما الوضوح فهو مصلحة لبنانية سورية مشترآةتعتبر مناورة إع
 فهل هناك حكومة لبنانية لتجيب؟.  ومن  حّقنا أن نعرف محتوى هذه الضمانات ومن يعطيها لمن ولماذا

 

 العمـاد ميشـال عـون
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 موقف األسبوع

 

 إن الهروب من التصّدي للمشاآل 
المصيرية في السياسة، هو آفرار الجندي 

 .    ساحة المعرآةمن
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