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سورية      : إذًا، آنا فهمنا خطًأ ما يجري      سياسة ال ليس اللواء غازي آنعان من يقاوم نزعة االنفتاح في ال
ان ال لبن يس  . حي و رئ ا ه تطالع "فه ن واالس از االم سوري   " جه ار ال بالط االعتب د جن ى ولي د ال يعي

ه من تصحيح العال            ى ان يتراجع عن مواقف دفع اي   الضائع، ومن دون ان يضطر االخير ال ات او ي ق
.اعادة اعتبار آنعان نفسه طرفًا في االنفتاح ال عدوًا له... ثمن غير

ادرة                       داة مب ه، اتت غ  ويزيد من اهمية االآتشاف ان عودة جنبالط الى الكالم، بعد معاودة االتصال ب
ا آلت ال            ه، ان  الرئيس رفيق الحريري في اتجاه العماد ميشال عون، وهي المبادرة التي يقال، رغم م ي

يس       . آنعان لم يكن بعيدًا عنها   ام ل ة االحج ئلة حول لعب وهذا في ذاته، إْن ثبت، يطرح الكثير من االس
ددًا إْن        .  السوري -في السياسة اللبنانية وحدها، وانما في آل المرآَّب اللبناني           ئلة، مج ذه االس وابرز ه

دع           ق بال ا يتعل ة     تأآد موقف عنجر من مبادرة الرئيس الحريري، هو م يس الجمهوري ذي وجده رئ م ال
.ومن حوله الحباط هذه المبادرة

وزيران سمير                             ا ال ه هم ان حرب اثنين من ارآ سه ب تعانة ضد نف ى االس ة ال يس الحكوم  فاضطرار رئ
ريطم لتطاول                    دا وق ين بعب الجسر وفؤاد السنيورة، يوحي أن المسألة تجاوزت اختبار القوى المزمن ب

ي عاصمة اخرى صورًا اخرى ف ذه  . ق ى ه ة عل ة المتكامل ل النظري اء الهياآ د بن ن بع ه ال يمك د ان بي
مير       ضية س ي ق ل ف ه مماث ه توج م يرافق ون ل اد ع ى العم اح عل شروع االنفت دليل ان م ارات، ب االش

.جعجع
اط                          ذا االحب ل جاء ه و، ب انون العف  على العكس، تم احباط فكرة العريضة النيابية من اجل تصحيح ق

ري         ) والداعمين(في مواقع المبادرين    على خلفية تبدل جديد      ه ب . اعادهم الى ما َوَأَد مبادرة الرئيس نبي
سورية، او احد                    ة ال فالرئيس لحود هو من أّمن الغطاء للعريضة، على االرجح بعد استمزاج المرجعي

دا،       . اقطابها، والبعض يقول القطب االعلى فيها، اي الرئيس بشار االسد        ا ب ى م ل، عل م يُح ك ل لكن ذل
.ون اعتراض الممثل المقيم لتلك المرجعية على آلية تنتهي الى رفع التحريم عن سمير جعجعد

ا       ًأ م م خط ن ان نفه ا م ًال يمنعن ًا اص ّسر االصطفاف، وال اصطفاف ثابت كة اذًا تف ة متماس  ال نظري
سياسي                      . يجري ة ال ى الطبق ضبابية التي غلبت عل ى اللحظة، ان ال  -ة جل ما في االمر، على االقل حت

ضبابية ان       . العسكرية في لبنان اخذت تتسرب الى مرادفتها السورية        ذه ال يكون عدد   وال يخفف من ه
سر   د انح ة ق سياسة اللبناني ي ال سوريين ف اعلين ال ة   . الف ي اروق والت ف ؤدي التح ًا ان ت ان الفت د آ وق

ساسة          صر صالت ال ى ح د ال افظ االس رئيس ح اة ال ن حي رة م هر االخي ي االش شقية ف سلطة الدم ال
ين     آما يسمي عنجر  " العاصمة االتحادية "إما  : اللبنانيين بجهتين اثنتين ال ثالثة لهما       احد النبهاء المتنبه

شعب  ) "لألرفع رتبة او األآثر حظوة (الى مسرى الزمن الطويل في العالقات الثنائية، وإما        " قصر ال
ًا  "االتحاد"في جبل قاسيون حيث مرآز السلطة االسمى في االقليم الوازن من         ، ولو آان المدخالن مع

.تحت اشراف وارث الرئاسة والزعامة بشار االسد
ة،  ة االرتباطات  لوهل ه تعددي ديم آانت في يس بق زمن ل ة ب ة، مقارن سطة هادف صيغة المب ذه ال دت ه ب

ات في          /اللبنانية مع آوآبة من رجال السياسة و    ذين في دمشق هي التي ترعى التوازن او االمن الناف
ةلكن عصر المراوح. لبنان فتضبط المراوحة، ولم يكن احّب منها الى قلب الحاآم المتحكم بالبلدين
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دري احد                          . انتهى ود ي د، فال يع دري بع ى حيث ال ت وها هي مفارقة اللحظة التي تبحر فيها سوريا ال
واب في    : اقتراح من اجل استعادة اليقين . اين هو واين يجب ان يكون     ) او منها (فيها   لو ُأخذ بمطلب ن

ن يرت           ان، أل ًا في لبن ى   مجلس الشعب السوري بانهاء حكم المخابرات في سوريا، وتالي اح القّيمون عل
ن يقف  ساءلون آل صباح اي ودون يت ال يع ه، ف شارآة في ى الم ا الطامحون ال دين، آم ي البل رار ف الق
احوا،                   م يرت م ل زميلهم او غريمهم او رئيسهم او مرؤوسهم، حتى يقرروا ماذا يفعلون بدورهم؟ وإن ه

  اين يجرون؟أال نكون ارتحنا نحن، فال نعود نأبه إْن َفِهمنا خطًأ ما يجري والى 
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