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ى  ة حكمت عل ز اللبناني ة التميي ي. ام"محكم ي. ت ذين  ." ف دًا ال ة سوف تقاضي غ أي هيئ دام، ف باالع
ة اقتصادية، ناهيك               قضوا على ما تبّقى من مستقبل لبنان االعالمي؟ انها اآثر من مفارقة، وقل جريم

يشكل احد معابر العرب الى     في الوقت الذي يفّجر االعالم العربي طاقات ُتهّيئه ل        : بالفضيحة االخالقية 
بقيته في                  ه واس ان رأس مال ان لبن عولمة الديموقراطية، نجحت حفنة من السياسيين اللبنانيين في حرم

في الوقت  : انها افجع من مفارقة، وقل آارثة ثقافية وحضارية، ناهيك بالجريمة السياسية          . هذا المجال 
يد االميرآي،    الذي يكتشف العرب انه يتوجب عليهم استبطان قيم الد  يموقراطية حتى ال يصادرها الس

ة في                    -نجحت حفنة من الال    ة عربي ى تجرب انيين، في القضاء عل م تنصيبهم والة امر اللبن مسؤولين ت
.الديموقراطية آانت ال ريب منقوصة لكنها قابلة رغم ذلك الفادة محيطها

ار             ره سباحة عكس التي ا يعتب بعض بم ا   .  قد يعتّد ال ة، انه ة      في الحقيق ى حاف ادة عكس السير، وعل  قي
ا                   . الهاوية ليس غريبًا ان يفقد لبنان الرسمي البوصلة، فقد مضى عليه اآثر من عقد وهو يستغني عنه

.الى دمشق) العسكري(باعتباره ال يحتاج الى ان يعرف سوى الطريق 
ى ان التح د ال ه بع م تنتب دورها، اذ ل ي صدد اضاعة البوصلة ب و ان سوريا ف ي  الغريب ه ديات الت

ا ارث حافظ االسد                 د فيه رد          . تواجهها هي من نوع جديد بالكامل ال يفي ى اآلن ان ال فمن الواضح حت
.السوري لم يكن بالمستوى، وليس الخفوت الموقت للضغط االميرآي عزاء آافيًا

ين ليس   ول ان البعَث ن خالل الق داد، م ي بغ اد ف ا س ديولوجي مم ل االي ة التنّص وريا بمحاول دأت س ا  ب
ام        . سّيان ى حد                  ١٩٦٦وحتى يؤآد للجميع ان انقالب ع ا ال م فيه ا، ذهب الحك الخلط بينهم  ال يسمح ب

رئيس    افظ، ال ين الح ام ام ده ام اب بل ل ب ا، فاقف ي يهواه در الت و (التضحية بصورة المقت ي ه االنقالب
ًا اسمه معاوي           . الذي ُخلع في تلك السنة    ) اآلخر ا       يبدو ان دمشق نسيت ان دمشقيًا عظيم ا ولن رك له ة ت

وة               درة ق د المق و عن ال ان العف ا يكفي من                 . درسًا في السياسة حين ق اك في دمشق م د هن م يع ه ل وآأن
وة  ون ق ا الراهن ا حكامه تخرج منه ى يس درة حت ؤولي . المق دون ان " البعث"ام ان مس ي ال يري المتبق

ائالت          البائد، ع " البعث"يترآوا ادنى شك حول براءتهم من الدماء التي اهرقها           ا تفعل الع ى غرار م ل
.عندما يدان احد ابنائها فتسارع الى نشر بيانات في الصحف للتنّصل من الفاعل واعالن نبذها له

ى صالح                   " البعث" من يدري، فقد يرى ورثة        ار ال ادة االعتب ى حد اع ذهبوا ال غدًا ضرورة في ان ي
قوي في النظام الذي جاء به االنقالب  والرجل ال" اللجنة العسكرية "جديد، رفيق درب حافظ االسد في       

.، في سجن لم يبارحه اال ميتًا"الحرآة التصحيحية"البعثي الثاني، قبل ان يزّجه الثالث، تحت اسم 
ين لمباشرة تفكيك أوجه                  .  صعب، طبعاً   ين البعَث طيب، قد يكون االسهل التخلي عن محاولة الفصل ب

ّر              لك. الشبه االخرى مع النظام البعثي المخلوع      د ان يق رى، ال يري ة الكب ن الحكم السوري، وهنا الطام
ات                  . بأوجه الشبه  رك االخوي اس، ويت و العب يعتقد انه يستطيع االآتفاء بتسليم صهر صدام حسين او اب

ل        . غير الخيرة عنده آما في لبنان على حالها، غير عابئ بالمأزق           اصًال، هو ال يرى مأزقًا، على االق
.عالنية

ا هي دمشق                     اي مأزق؟ اال    ، بلسان   "ترّحب " ترون اننا نحكي من الند للند مع واشنطن؟ وبالفعل ه
 لاليضاح، ربما وجب استعادة الصورة. وزير خارجيتها، بكالم الرئيس بوش يوم االحد الماضي
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اً           ط التصريحين مع ّين ان سوريا        . آاملًة من خالل رب دها، يتب ا        " ترّحب "عن رئيس بوش انه ول ال بق
الة" ّر"فهمت الرس ا تس ها  : ، او انه ى اساس الة وسوف نتصرف عل ا الرس د فهمن م، لق هد . نع ان مش

.الهوان السوري امام عجرفة ادارة اميرآية سِكرت من انتصارها العسكري، ال يدعو الى الزهو
ات  ض اآللي اك بع ا وهن ك هن تطاعت تحري ة، وان اس وة االميرآي ي الق ئن ف يء يطم ال ش  ف

ا                . الديموقراطية يس النه واسوأ شيء يمكن ان يذهب اليه اللبنانيون هو تمني اضعاف سوريا بالقوة، ل
ام شهية اسرائيلية                           تح الطريق ام ًا لف ت، ولكن منع ا سبق ان فعل ة، آم  قد ترتد عليهم بمبارآة اميرآي

لكن التشاطر السوري، في المقابل، ال يبعث اال على التشاؤم، وفي مستقبل البلدين على حد                 . مستعادة
.سواء

ان                 ا مع لبن ر نمط تعاطيه رفض ان تغّي دما ت د بشار      .  فسوريا تتشاطر عن رئيس الجدي دما خلف ال عن
د يك                ة       االسد اباه، قيل ان سوريا قد تنحو منحى الصين الرأسمالية، وان لبنان ق ا بمنزل ون بالنسبة اليه

غ   رة ضاعت                   . هونغ آون د فرص آثي رة، بع ة تشكل الفرصة االخي ان في     . ولعل اللحظة الراهن اذ آ
ر                        ة التغيي ل لتحرك آلي ا عهدت ب ا آم ى جموده . امكان سوريا ان تستفيد من لبنان، ليس للمحافظة عل

ذي حصّ               راآم الرأسمالي ال ة،       وبدل ان تعتبره مساحة مستباحة لتبييض الت اة االشتراآية الوطني له دع
ديموقراطي                           تلهام بعض من االرث ال م، من خالل اس ات الحك ه لتبييض آلي ا االنطالق من آان يمكنه
ا                         ى اراضيها مع جنوده ه ال م اعادت الذي بقي فيه، بل من خالل استعادة هذا االرث وتوسيعه، ومن ث

.عندما يعودون
ل          لكن سوريا ال تزال تفضل التأجيل، وآأنها ال         ى التأجي .  تزال تنعم بقدرة حافظ االسد الالمتناهية عل

انيين           ديها اللبن ى مري م عل ل تحك دين، ب وهي بذلك ال تكتفي بتضييع الفرصة لصنع مستقبل افضل للبل
.بأن يلغوا من اذهانهم احتماالت المستقبل

اة ال           ى مقاض د ال عى اح ن يس ان، ول ي لبن وري ف ة الس ام الحماي ي نظ وف ينته دًا، س ؤولين  غ مس
ا بافضل                             دين يجب ان يرتبط ان، ألن البل وه بلبن ا فعل ى م وا في سدة المسؤولية، عل السوريين، اذا بق

ات ال . العالق ن ال ف       -ولك ر، آي وا الحاض دما خرب تقبل بع ّيعون المس ذين يض انيين ال ؤولين اللبن مس
د ص     م ق وازي في    يهربون من المحاسبة، بل آيف َيْنَفذون من تنفيذ الحكم؟ فالحكم في حقه در، وهو ي

، وهنا ايضًا من دون اي مجال للطعن او         ."في. تي. ام"اقل تقدير سحب الرخصة، مثل ما حصل مع         
 .التمييز
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