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ذه ليست حال                   ى الغرق، وه ان يعشق الغطس حت شتري سمكًا في البحر، اال اذا آ ال احد يريد ان ي
ا                  سابحين فيه راثن ال رة وب لكن  . المواطنين اللبنانيين الذين إن حلموا بشيء فبما ينتشلهم من الماء العك

رات، والمؤشر  راءة المؤش شديد ال تحول دون ق ذر ال ى الح ة عل ستطيع ضرورة المحافظ ي ي ات الت
ه   (العقل استقراءها تسمح بالقول ان مشروع التمديد لرئيس الجمهورية الحالي            ًا    ) او التجديد ل يس حي ل

  ".من ال يريد شيئًا لنفسه"في هذه اللحظة اال في نفس 
  .ال يعني ذلك ان آل خطر قد زال عن االستحقاق الرئاسي

ل      ذي س ي دمشق وال ائم ف ي الق م البعث درة     اوًال ألن الحك ًا ق ا، وتالي ة ارادته سياسية المحلي ة ال مته الطبق
ه مصلحته            ا ُيفترض ان ى        . التقرير، ال يعمل دائمًا بحسب م ال، ال زع، عن قصر نظر او انفع د ين وق

ربين              أقرب المق دءًا ب اني، ب سياسي اللبن تصرف عشوائي، فيعمد الى توجيه صفعة الى آل المجتمع ال
ان             منه، واحتقار الرسائل الديبلوماس    ية الدولية مثلما يحتقر الرأي العام اللبناني، فضًال عن مصلحة لبن

سها         م          . ، وفي نهاية المطاف مصلحة سوريا نف ى الحك انيين مصيرهم ال ساسة اللبن سليم ال ًا ألن ت وثاني
ات            ادة من االنتخاب ان فرصة االف ى لبن ّوت عل البعثي الجاهل هو نفسه ما يكون مصيره بعد اشهر، يف

سارين والنظامين              الرئاسية ل  الزم الم ة التي الزمت ت ة     . مباشرة الخروج من االزم والحال ان الطريق
ان      تالزم  "التي يفهم بها ارآ شار           " حزب ال سوري ب رئيس ال ا ال ة التي خرج به ة اللبنن ان مقول في لبن

ة             ة االزم ل بمفاقم ى التم          . االسد، تهدد بتحويل االنتخابات فرصة ضائعة، ب تم اللجوء ال م ي اذا ل د،  ف دي
  .تنطوي على مقدار مماثل من السوء" انتخابية"جيء بصيغة 

ة     . وبالفعل، فإن هذا السيناريو هو االآثر ترجيحًا هذه االيام    ى معرآ ود عل فبعدما انصبت معظم الجه
ام                 أن اي مرشح يخرج اسمه من جيب الحك اع ب سود انطب دأ ي الدفاع عن الدستور ورفض التمديد، ب

ولكن، حتى لو آان ذلك صحيحًا الى حد بعيد بعد ما بلغته البالد من تدهور،        . السوريين سيمّثل تحسناً  
د          ا دون ح ى قطع ذي يبق سن ال ن التح ضئيل م دار ال ذا المق نفس به ين ال ستحيل تمن ه ي ة"فان " اللبنن

  .المرجوة
سوري،            ". لبننة"وال يهم هنا ما الذي قصده الرئيس السوري بكلمة           ول ال د من القب  المهم هو آيف نفي

ان                       ى خروج لبن ذي يفضي ال ى ال ا المعن ولو فقط اللفظي والتجميلي، بمقتضى اللبننة من اجل اعطائه
  ).واالخالقية(من دائرة االزمة السياسية واالقتصادية 

د         . فاللبننة تعني اوًال استعادة لبنان ارادته الضائعة اليوم بين عنجر ودمشق           ة العه ًا ان نهاي ي ثاني وتعن
ت  ب ان تف الي يج رار      الع وطين الق ادة ت ضائعة واع سيد االرادة ال ى تج ادر عل د ق د جدي اب لعه ح الب

ادر              . السياسي واالقتصادي في بيروت    ة، ق سًا وحكوم اني، رئي م اللبن وتعني ثالثاً، وخصوصًا ان الحك
دخل من عنجر     على التحكم   ود    . بكل آليات القرار فال يحتاج الى تحكيم من دمشق او ت ن يع اصًال، ل

ل                       بٍل لتفعي روت عن س لعنجر دور سياسي اذا تمت اللبننة، فيما تستطيع دمشق ان تبحث اخيرًا مع بي
  .العالقة بينهما بعد تنقيتها

ى    ليس من الضر    . بيد ان اللبننة تحتاج الى من يحملها ويتحمل تبعاتها         وري ان يكون مرشحًا وال حت
  ان يكون مارونيًا قابًال للترشح، بل يكفي ان يكون رجل دولة يدرك انه قد آن االوان ألن يتوقف
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ة ان                        ا من دون موارب ول له د نقص، فيق التسّول على طريق دمشق، وان ُتخاطب سوريا من دون عق
ى اذا  هيمنتها على لبنان الى نهاية، ويضيف انه حتى اذا جاءت برئيس            يواليها من دون سؤال، بل حت

ذ     . حافظت على الرئيس الحالي، فهذا ال يجديها نفعًا في ما هي مْقدمة عليه             ويختم بأن تنظيم النهاية من
.اآلن وحده الكفيل بفتح صفحة تكون فيها خاصرتها الشرقية مؤّمنة من دون اآراه

ة اللب               ق آلي ا يطل ى االستحقاق             اآثر من البرامج، مهما تكن مفصلة، ان م ٌم متكامل لمعن ة هو اذًا فه نن
ه، من             . الرئاسي، بما هو اللبنة االولى في مسيرة الخروج من االزمة          ة عن ل اهمي ا خطوات ال تق تليه

ة يصدر                        ات طبيعي ى انتخاب ادل، وصوًال ال انون انتخابي ع رار ق تشكيل حكومة فاعلة ونزيهة الى اق
ة         مجلس نواب، ال يرقى ال٢٠٠٥عنها في ربيع   ام المصالحة الوطني ى اتم ادرًا عل شك، فيكون ق يه ال
  .الديموقراطية
اه                  : قد يقول قائل   ان مثل هذا الكالم يخيف الحكم السوري، فيستثير منه ردة فعل اقسى، سواء في اتج

د ى سالح التمدي العودة ال يس مطواع او ب ار رئ أنه . اختي ة من ش ة حقيقي ى لبنن الم عل ا، لكن الك ربم
ذا ا ضَا، وه ة،  اي ى الجمهوري دائم عل دي ال ال التع ن ح صنا م شي اذا تخل م، ان يحول دون ان ننت اله

  .وعنوانه التمديد، فال نشعر بالخطر الذي يمثله استمرار نهج التعدي، ،إن في ثياب جديدة
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