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ه    ان سوف يواج صادي، ان لبن شأن االقت ي ال ة ف ن الدراي ى م د ادن ى ح ا عل ان، اذا آان ال يختلف اثن
م تحصل نهضة هي اآلن في                              ا ل ة قصيرة م ة زمني االفالس في مهل دده ب استحقاقات مالية صعبة ته

زة ران . مصاف المعج دثون عن حزي ائلون يتح م اال٢٠٠٥المتف ه، الله روب من تحقاق ال ه  اذا  آاس
دما                  ة بع وم معدوم ه، وهي الي ة في ة الدولي د الثق ية، في تجدي ات الرئاس نجح لبنان، في مناسبة االنتخاب

املين في               .  في حروب الرؤساء   ٢ -ضاعت التزامات باريس     ضًا آل الع ه اي ا يعرف تلك الثقة، وهذا م
ي         ا تكن صداقة       . االقتصاد، تمر راهنًا عبر الشراآة مع االتحاد االوروب سي جاك      فمهم رئيس الفرن ال

ري   ق الحري رئيس رفي ع ال زة م ه الممي ن عالقات ًا تك رة، واي ان آبي يراك للبن ى (ش االفتراض ان يبق ب
  . من دون توافق اوروبي٣ -، فال باريس )االخير في موقعه

ان                         شراآة مع لبن اون وال اع مجلس التع وهذا ما يكسب الموقف الذي ظهر في بروآسيل خالل اجتم
دخل   با.اهمية قصوى  ذا الت لطبع، لم يكد الموقف االوروبي يصل الى بيروت حتى هّب من هّب ضد ه

دخالت                     سيادة واالستقالل والحصانة ضد الت ذآير آامل ال السافر في الشؤون الداخلية للبنان، وهو للت
.ال بأس، امامنا ملء الوقت لالستهجان، ولكن لنسمع اوًال فحوى التدخل. الخارجية

اني ا اخ اللبن ذه النقطة  المن اد حول ه ان االتح ي بي اء ف ا ج تحقاق الرئاسي تلقف م ل بحمى االس لمثق
ل                           . تحديدًا ين تفعي ي ب ة تعارضًا في التصور االوروب ستدل من موقف بروآسيل ان ثم ه ي والحق ان

ان ان              ول البي ه، اذ يق د ل يتابع عن    "الشراآة مع لبنان والتمديد للرئيس اميل لحود او التجدي اد س االتح
".االحترام الكامل للقواعد الدستورية"، وانه يشدد على "االنتخابات الرئاسيةقرب 

شكل الدستوري،                          ديل ال اس رجل واحد، وان راعى التع ى مق ديل الدستور عل ومن نافل القول ان تع
ا ولحود؟     ".القواعد الدستورية  "فانه ال يعتبر في العرف الدولي احترامًا آامًال لـ   ين اوروب ار اذًا ب الخي

د          "رجل القرار "د نجد من يفضل لحود، ايمانًا منه بـ       ق رة التي رفعت عن صورة الكبي ول ال ، على ما تق
ددًا اصالً         (محّول عجلتون تحضيرًا لتدشينه      ان مح ذي آ صارًا لـ     )في الوقت ال ى   "، او انت ة حت المقاوم

م    ثم، اذا آان بين المواطنين من يتحزب للرئيس الح        ). لمزارع شبعا " (التحرير الكامل  ذا حقه . الي، فه
صاد      ى اقت لكن حق المواطنين اآلخرين على هذه الفئة من الناس هو ان تدرك ما الذي تعنيه بالنسبة ال

  .البالد ومستقبلها، االستماتة من اجل بقاء الرئيس لحود وعودة مزارع شبعا
ات النياب    ى االنتخاب ود وال عل رئيس لح صير ال ى م صر عل ي ال يقت ف االوروب د ان الموق ي بي ة الت ي

ه              ام        . يفترض بحسب الروزنامة ان تجري بعد اشهر على تنصيب خلف ل ضًا مضبطة االته اك اي فهن
اريس    ي ب ا ف ي قطعه الوعود الت ان ب وث لبن ي ترصد نك صادية الت تخالص ٢ ،-االقت ضًال عن اس  ف

وي سل الخلي ة لمسل ائج المريع ة . النت سياسي، المالحظات االوروبي ي الجانب ال اك، ف ةالتقل"وهن " يدي
ن        اتج م مي الن اني الرس صمم اللبن صطدم بال ي ت ي الت سطينيين، وه ين الفل اع الالجئ ة باوض الخاص
سبب    سؤولين لل د الم اآنًا عن رك س ي ال تح الجنوب الت ة ب ك المتعلق وطين، وتل ض الت اجس رف ه

  .المذآور آنفًا" الشعبوي"
تكلم عن              وهناك ايض  ازي، وهي التي ت ة بالمغ ة االعتراضية المليئ ذ اصالح النظام    "ًا هذه الجمل تنفي

  القضائي، وال سيما ما يتعلق بدور المحاآم العسكرية في القضايا التي ال تدخل ضمن اختصاصاتها،
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دو عاد          ". وذلك بغية ضمان الحق في محاآمة عادلة       ًا  ففي تلك الجملة الصغيرة تذآير بأن ما صار يب ي
اد             . للبنانيين بفعل اليأس والروتين، ال يزال غير مقبول دولياً         ه االتح دعو الي ا ي إن م في هذا المعنى، ف

ك                      اء تل ة الحرب، وانه االوروبي لبنان هو وضع حد لحال الطوارئ غير المعلنة التي سادت منذ نهاي
  .العسكرة التي اجتاحت المجتمع واستوطنت السلطة وطالت القانون

يس من   . ، قد نجد من يفضل سطوة المخابرات على آفاق التعاون مع االتحاد االوروبي      هنا ايضاً  ال، ل
ود االبرش                   سيد محم ى ال سبة ال رش، ن م من مدرسة االب الصعب تصور دوافع هؤالء، فال ريب انه

سيد االبرش      . في سوريا " مجلس الشعب "وهو، لمن ال يذآر، رئيس       آخر مآثر هذه المدرسة ما قاله ال
ة " اول من امس من ان لسوريا      نفسه داده   "حيث ان  " وزنًا هائًال في المنطق عبًا تع سمة   ١٨ش ون ن  ملي

وى                ذه أق درك اسرائيل ان ه ا وت ا وزنه درك اميرآ وة يجب ان ت يقفون مع الرئيس بشار االسد هو ق
  ".بكثير من آل اسلحة الدمار الشامل التي تملكها

ود االبرش       سي   ! حرام عليه، السيد محم د ن ى جانب         لق ون، ال ذين ُيوَقف اني ونيف ال ين لبن ة مالي الثالث
ذه    ة ه روت، وبعناي ي بي ه ف ين مع شار االسد والمتالزم رئيس ب ع ال ًا، م ة عشر مليون اخوانهم الثماني

  .السلطة التي عسكرت حتى القانون
ع اورو       راآة م اق ش د اتف واب عق ى اب سها عل سوريا نف دًا، ف وريا؟ اب ا وس ين اوروب ار اذًا ب ا، الخي ب

ر من                     ّسر، واآث ا يف يعّرضها منذ اآلن لمعاناة التدخالت في شؤونها الداخلية، ولعل تلك المعاناة هي م
دة         ع المعاه أخر في توقي اب، الت د االره ارًا، ال      . الخالف حول تحدي ا خي وفي اي حال، ليست اوروب

دة ون الوحي د تك ل هي فرصة ق سوريا، ب ان وال ل رة. للبن ين فك و ب ار، فه ا الخي كرة ام  النهوض وس
!من يدري؟ قد نجد من يفضل االفالس، وفي البلدين معًا.االفالس
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