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ه                              ذي تغرق في أزق ال دة الم ه ح د عودت ين عن و قصيرة، ليتب رة، ول ان فت على المرء ان يخرج من لبن
دخول                 . البالد ًا يهتمون ب شاهد اناس ة، ي سياسة الدولي د تحصل في ال في الخارج يسمع عن تحوالت ق

ر من اي شيء آخر             " غوغل" ورك اآث اة العر      . المدوي الى بورصة نيوي صله اصداء المأس ة في    ت بي
  .فلسطين والعراق، ناهيك بتلك التي يدّبرها عرب آخرون في غرب السودان

ة            دول االوروبي ا      . يرى آرييل شارون يقيم الدنيا مع احدى اآبر ال ي في الجغرافي يلمس الحجم االيران
ية غي  ة ديبلوماس ى حرآ ه ال م يتنب ة، ث يس  راالقليمي ارات رئ ين زي ط، ب شرق االوس ي ال ودة ف  معه

ة  رئيس          الحكوم ة ال اول وتعريج ولن ب ي آ ة االميرآ ر الخارجي ة وزي الوي وجول اد ع ة اي العراقي
ار        راآم االخب ام ت ي ام اطة، فينته سار او الوس ًا لالستف اهرة طلب ى الق د عل شار االس سوري ب ال
يئًا من                   ه، وان ش د عودت رت عن ة، ان االمور تكون تغّي ة آامل اد، وبالعقالني واالنطباعات الى االعتق

  ...ولكن عبثًا. سيكون دخل الى اللعبة السياسية اللبنانيةالجدية 
ه                    ود الي دة حين يع د يصح    . في الواقع، ليس آل من يغيب عن لبنان معنيًا بالبحث عن عقالنية جدي وق

ا ان   . العكس، آما حصل مع رئيس الجمهورية بعد عودته من رحلة االستجمام السنوية في موناآو              فم
ذ اشهر    عاد حتى عادت معه اللعبة ا  ة من سياسية اللبناني سمعون   . لعقيمة التي تفسد الحياة ال أنهم ال ي وآ

م            . عن تحوالت دولية وال اقليمية، حيث يمضي الرئيس عطلته         سمع ويفه د ان ي او انه هو الذي ال يري
م                  اء في الحك ه في البق ات             . ان ثمة شيئًا اهم في حياة البالد من رغبت م في االولوي يئًا اه ة ش ل ان ثم ب

  .ورية من تمديد امد رئاسة العماد اميل لحود، او هكذا يفترضالس
د         ي التمدي ة ف ين الرغب اقض ب اك تن ار هن ور، ص اهر لالم ق الظ ي المنط د(فف سعي ) او التجدي وال

ي في                        م البعث شفافها من بحث الحك ا يمكن است ة آم سياسة االقليمي السوري الى اعادة التموضع في ال
شراآة        دمشق عن سبيل جديد للكالم مع    اق ال ه في الحديث عن اتف دل لهجت الواليات المتحدة، ومن تب

  .المعطل مع اوروبا، فضًال عن تراجعه عن الخطابية في المسألة العراقية
روت    م تتظاهر ضد      (وحتى لو قبلنا ان هذا التراجع الذي امكن لمسه في دمشق وبي وطرابلس التي ل

الوي ا   )ع ستهان به صادية ال ي ان اقت ه اثم سياسة     ، قابلت ع ال ادة تموض ى اع افي عل ل اض ذا دلي ، فه
  .السورية خارج منطق الصمود والتصدي

صحن   ارج ال د خ سعى التمدي دو م دالئل، يب ذه ال ي ازاء ه ى  ف. ف ة عل وى المحافظ شق ته رغم ان دم
ه اال اذا آانت                          ستطيع تبني د ت م تع ا ل الغموض، وانها لم تنفض يديها في العلن من هذا المشروع، فانه
تريد ان تعلن على المأل انها مصرة على عزلتها وغير معنية باستكمال عملية اعادة تموضعها، وهو           

  .الخيار الذي ال طاقة لها عليه
م  د ل اة التمدي ن      دع م يك وم، وان ل ذا مفه دًا، وه صلوا اب ن ي م ل اع، ولعله ذا االقتن ى ه د ال صلوا بع  ي

م     . فسلطة الخيال تقوى عندما تكون السلطة خياًال ومنافعها اآبر من الخيال          . مشروعًا وعند هؤالء انه
  .يستطيعون القتال حتى اللحظة االخيرة لفرض امر واقع على سلطة الوصاية السورية
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ستخدمهم من                         وال ريب ان ال    م يكن ي ذا ان ل ذي يعشق، ه ك صونًا للغموض ال وصي يشجعهم في ذل
سان              . حيث ال يدرون   فكلما ازداد صلفهم نجحت دمشق في ان تخفض مستوى التطلعات حتى يصير ل
  !أي آان، ليأتوا بأي آان غيره ونخلص: حال المواطنين

ان بـ             ي في االتي م البعث نجح الحك ان  "قد ي د،         ، وسيكون في ذل      "أي آ ر شطارة من حزب التمدي ك اآث
اء       . واآبر خياالً  ر ذآ ان    . لكنه لن يكون اآث اذا آ ان "ف اس بتحسن طفيف في       " أي آ يًال بإشعار الن آف

يعني ايضًا ان السياسة السورية صارت،      " أي آان "معنوياتهم، إن لم يكن في وضعهم، فان االآتفاء بـ        
  . اال في تأبيد المأزق الذي تغرق فيه مثلما يغرق لبنانوانها لم تنجح. آما اللبنانية، تفتقر الى الجدية
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