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ه  د واليت الي تمدي ة الح يس الجمهوري د رئ اذا يري اني لم واطن لبن درك اي م ده (ي ذا عن دها فه او تجدي
ا دام    . عفوًا، الرئيس الحالي ال يريد شيئًا لنفسه ولعائلته وبطانته، هذا ما ال ينفك يقوله             ). سيان ولكن م

اؤه، وان        ال يقول اآثر، وتحديدًا انه يرفض آليًا فكرة التمديد او التجد           يد التي يجاهر بها مريدوه واقرب
م                     سية وان ل ة النف فقط بالمصاهرة، فهذا يعني انه يريد التشبث بالسلطة، وهذا ربما مشروع من الناحي

  .يكن من الناحيتين الدستورية والسياسية
ه يعر                        ل، الن ه بالكام واطن فهم ستطيع الم ا ال ي ذا م ف لكن للتمديد وجهًا آخر هو الوجه السوري، وه

ذ                      وا من م يتوان ذين ل وقين ال ًا من المرشحين الموث ان خزان تحكم بلبن سوري الم م ال ل ان للحك في المقاب
ع                           ه ورف م ل ى والئه راهين عل ديم آل الب سعينات، عن تق ع الت تتباع، مطل ة واالس استكمال نظام الهيمن

واطن  ساءل الم ديهي ان يت ن الب ذا، فم دوبيهم ل ياده ومن اء ألس ة العمي ارات الطاع اني ش ضًا ( اللبن واي
  لماذا يزّج الحكم الشامي نفسه في عنق الزجاجة؟) السوري

د،                        أس المدي ه دعوة مفتوحة للي ة، وعدم سألة حيوي والحال انه، لو لم يكن التغيير الرئاسي في لبنان م
ه                           ع ب د ان يقتن ا يري رغم م شفقة، ف ر ال ذا الموضوع تثي سورية له ة ال لكان يمكن التأسف لكون المقارب

ًا                   اهل م جميع اني، وه رئيس اللبن  التالزم، ورغم اعالناتهم المتكررة بأن الرئيس السوري يقرر اسم ال
د يكون العكس                              ل ق ذي يتصورونه، ب وة ال ع الق يس في موق ي في دمشق ل مطيعون، فإن الحكم البعث

  .صحيحًا
انيين،     طبعًا، ال يزال الحكم السوري قادرًا على اختيار من يشاء رئيسًا للبنان، ورغم ان               ف معظم اللبن

ال                     ذا االحتم ا ه ة التي يثيره راض العارم ه  . او على فرض بقاء الرئيس الحالي رغم موجة االعت لكن
ع آل                              ستعدة الن تبل لفًا وم ة س ان مهزوم سياسية التي اوجدها في لبن ة ال ك فقط الن الطبق يستطيع ذل

ياد دمشق ك اس رر ذل د. اعتراضاتها اذا ق ذه المق ى ه ال، فحت ي اي ح م وف وة للحك ي ق د تعن م تع رة ل
  .السوري، بل لعلها صارت تندرج في سياق ضعفه المتفاقم

ًا                        رن الماضي العب بعينات الق ى تحول سوريا س دخل ال فإذا آان لبنان، بعد الدخول السوري اليه، الم
م اقليميًا، فإن لبنان نفسه لم يعد، ومن وجهة نظر الحكم البعثي، سوى جائزة ترضية تعّوض هذا الحك        

هذا في احسن االحوال، اذ لم تعد فكرة دفع جائزة ترضية الى نظام هّمش               . سقوط وهم القوة االقليمية   
ي   ة الت ى بعض الخدمات االمني أة سوريا عل رة مكاف ستبعدة فك ا صارت م ًا، مثلم سه مأنوسة دولي نف

  .تؤمنها لمكتب التحقيقات الفيديرالي االميرآي باهدائها بلدًا بأآمله
د               هذا ا ومن دالئل    ة بع رات الدولي م     ١١/٩لتحّول الذي جاء يعكس في آن واحد المتغي ات الحك  واخفاق

ستوى    ى الم تراتيجية، او عل سكرية االس درة الع ساب الق ي اآت سوري، او ف داخل ال ي ال ي، ان ف البعث
ى امل               -الديبلوماسي   رآيين، عل  من هذه الدالئل ما يقال ويعمم عن تطلع سوري الى الحوار مع االمي

ة في                          طرح م  ذا الحوار ومن دون ضمان ان تكون واشنطن راغب ة خالل ه وضوع الرئاسة اللبناني
ة اخذ ورد        سريبات من دمشق او من                       . الدخول في عملي ى ت ذا الكالم، المبني عل ة ه د من دالل ويزي

ع،                    )عنجر(بيروت او ما بينهما      ذا التطل ذين يعطون ه م ال ان ه ي في لبن ، ان بعض ابواق الحكم البعث
  .ث ال يدرون، طابع االستجداءومن حي
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ذا                داول عن ه ة جواب مت ر؟ ثم ذا االم ل ه سه في مث وريط نف فلماذا اذن يصر الحكم السوري على ت
ه اذا        . التساؤل، وهو متداول خصوصًا بين اهل التالزم     شعر بأن ي ي م البعث ذا الجواب ان الحك ول ه يق

  .ًا تحليل صحيح، لكنه جزئيتراجع قليًال في مكان، فإنه سيتراجع في آل مكان وهذا قطع
ه          . وال بد هنا من النظر الى الصورة آاملة        واذا فعلنا، فسيتبين لنا وللحكم السوري بوضوح ان تراجع

نعم، .بدأ، وانه صار ملزمًا التخلي عن هوايته المفضلة الكامنة في تضييع الوقت، حتى ال يضيع نفسه               
ى             سوريا في تراجع، بل معرضة الى تراجع اآبر، وهذا           سعي ال ي ال م البعث ى الحك تحديدًا ما يحتم عل

ضته                    . تنظيم آليات هذا التراجع    ى تخفيف قب ه ال سوري من تلقائ م ال ادر الحك ففي المنطق القويم ان يب
على لبنان، بل الى اجراء نوع من التسلم والتسليم مع هذا الجزء من الطبقة السياسية الذي حافظ على                 

سترسل ف    ن دون ان ي تقالليته م ية      اس ات الرئاس ة االنتخاب نص فرص دل ان تقت سوريا، ب داء ل ي الع
ال                     شيم آم ستمر في ته اللبنانية لتؤآد انها غير معنية بما يجري في الشرق االوسط، فتزيد تهميشها وت

  .في مستقبل اآثر حرية) واللبنانيون معهم(مواطنيها 
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