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ا الم المافي واة اف د ه روف عن هد مع ة: "المش ى  " العائل ه ال عر بحاجت ن ال يش ى م ا عل تعرض حمايته
ان تدّبر له مكيدة، آتفجير محله او قتل حيوانه المفضل او            " العائلة"حماية، يرفض العرض فال تلبث      

وًال والخ            " النقابات"اثارة   زاز مقب ررًا، واالبت ة مب ه  . ّوة اهون الشرور    ضده، فيصبح عرض الحماي ان
رفض " ذي ال ُي رض ال ي      "الع دو ف ارلون بران ان م ى لس رد عل ي ت ة الت ب الالزم ّراب"، بحس " الع

.ويتبناها آل باتشينو في دور ابنه وخلفه
رفض    " و                     " العرض الذي ال ُي ة، فه ة المنّظم الم الجريم ى ع ينمائيًا، وال هو وقف عل ًا س يس اختراع ل

ان ايضًا            معهود في العالقات بين الدول     ، اذ آان وراء شيوع نظام الحماية في عهد االستعمار، لكنه آ
ة التي تفلت         . غير معلنة في القرن العشرين    " محميات"وراء قيام    ود في الحروب االهلي ه معه آما ان

.من عقالها وتنسى مسبباتها السياسية لتستحيل صراعًا بين عصابات مسلحة تعيش من اقتصاد الخّوة
دي     " حراسة"ائد في دول تنعم ظاهرًا بالسلم الداخلي، لكنها تعاني من            وهو اخيرًا س    هذا السلم على أي

اتج من اقتصاد                  أجهزة امنية منتفخة تجمع بين الوظيفة القمعية وتحصيل التراآم الرأسمالي االّولي الن
دول التي خرجت من اال               . غير منظور هو اآلخر منتفخ     اد  وهذا النموذج بات دارجًا في عدد من ال تح

.السوفياتي وفي بعض الدول االفريقية الغنية بالموارد الطبيعية
دة            ه ان        " العراب "بيد ان من يريد متابعة التطبيقات السياسية لقاع دًا، ويكفي ذهاب بعي ى ال اج ال ال يحت

ان      " العرض الذي ال يرفض   "ينظر حوله فكل تنويعات      وافرة في لبن ه هو نظام          . باتت مت ا يسود في م
، "معاهدة االخوة والتعاون والتنسيق   "امل متكامل، بل مسنود بنص رسمي، وان يكن اسمه          آ" حماية"

ين "وحاملو الوالء لهم من     " الحماة"وهو النص الذي لم يلبث       د         " المحمي ان تجاوزوه من خالل التمدي
ي                ة نظام امن ليم بأرجحي ر الحد      -لمنطق الخّوة الميليشياوية الموروث من الحرب، والتس الي يعب ود  م

.باقتصاده غير المنظور واثريائه الجدد
تمتاع                        ا يكفي من الوقت لالس ك م د يمل يبقى ان المهتم بهذا النموذج من السوسيولوجيا السياسية لم يع

ه                 ابر للحدود يعيش آخر لحظات ق      . بالتشبيهات السينمائية، ذلك ان هذا النظام الع ورغم التشابك الوثي
دي        ين البل وم         الذي احدثه هذا النظام ب د مفه ه بالتأآي ر عن ذي ال يعّب ي،   " االحتالل "ن وال المعنى الحرف ب

دأ يستشعر ان خروجه                       ه ب ة، فان ة الحامي ورغم حجم المصالح التي بني عليها، خصوصًا داخل الدول
ة  باته الفرعي التخلي عن مكتس ّر ب ه االصلية يم دد ترآيبت ذي يته أزق ال ن الم ذا . م ي ان ه وال شك ف

رئيس               الشعور يدفع الى الت    ا تصريح ال ة، وآخره هاون مع التعبيرات الملتبسة التي تحاول تنظيم النهاي
ان       ن لبن ه م حاب قوات روط انس ول ش د ح ار االس وري بش  .الس

.فانه مهدد بالمأزق
ى وزن                  ة اخرى عل ذي ال     "للوهلة االولى، يبدو آالم الرئيس السوري الشاب مجرد تنويع العرض ال

ًا ُيشهر                  ، بل انه يحيل ايضًا الى       "يرفض ا مسدس رى فيه يكية التي ن ينمائية الكالس بعض المشاهد الس
اال ان الكالم نفسه يندرج في الوقت نفسه في          . لالستحصال على اعالن حب، فضًال عن تجديد الوالء       

.سياق تراجعي واضح
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ذي ُدعي  " التأقلم" فهو اوًال يرافق خطوات على جميع المستويات تنّم عن بدايات وعي مقتضيات           ت ال
وريا ه س س   . الي ديل مالب د تب وات، بع ذه الخط ر ه ت آخ وة"وآان ئة  " الفت نهج التنش ل بم ف العم ووق

اع                    ى االجتم اني، ال ه اللبن ة السوري، واستطرادًا مرافق العسكرية في المدارس، ذهاب وزير الخارجي
ي   ة االسرائيلي ا           -االوروب ر الخارجي ذلك عن حجة وجود وزي ًا ب ت، متخلي ي  المتوسطي في آري لت

.اعاقت طويًال استفادة سوريا، ومعها لبنان، من آليات برشلونة للتعاون
ذي ال يضطر في             م السوري، وهو ال الى السياق العام، يزيد من داللة الكالم انه يأتي من رأس الحك

ان    ى لبن المعهود ان يكتفي   . العادة لتجنيد نفسه من اجل ان يبّرر شخصيًا نظام الحماية المفروض عل ف
ان سياسته ممارسة            " ئيس القائد الر" ى ارآ ذي ال   "بالعموميات القومية الطابع فيما يترك ال العرض ال

.، والى غالة الموالين له من المحميين التنظير لفوائد سلب ارادتهم"يرفض
ع اشارات   اقض م ي تن ع ف ي سوريا يعرض نفسه ألن يق م ف ه هو ان رأس الحك ك آل م من ذل وااله

زال هو      اخذت تتكاثر في دمشق    ا ال ي ل أشهر، وم حول حتمية حصول ما آان مستحيًال التفكير به قب
ان، وإن                . يقاوم خطابيًا حصوله   وات السورية من لبن ًا انسحاب الق ذه االشارات هو طبع المقصود به

ؤولية،               ن المس توى م ذا المس ى ه د عل ر جدي و اآلخ ل، ه ه تهوي مي عن ر الرس ديث غي ق الح راف
.في لبنان بعد ذلكبالمشكالت التي قد تنشأ 

ود                     رّدد ويع اب ويت ده، فيرت التهويل مفهوم، فنحن في اللحظة التي لم يخلع فيها بعد النظام السوري جل
دًا                    الى السليقة التي تأسس عليها، لكنه يعرف انه ال يستطيع ان يذهب بعيدًا، ألن هذه السليقة هي تحدي

ى سماع             ثم ان النظام السوري يعرف انه     . ما احمّرت العين منه    عرض  " صار هو ايضا مضطرًا ال
ر       . ، ومن صاحبة الحماية االوحد في العالم      "ال يرفض  ل سوءًا بكثي ذا العرض اق آما انه يعرف ان ه

.بل يدرك انه مناسبة العادة التأسيس، وصوًال ربما الى تجديد شبابه. من الذي قد يتبعه
. م السوري وحده، لما يمكن فعله وما ال يمكن        قطعًا، ال يجوز ان تترك اعادة التأسيس الى تقدير النظا         

ة في                   فاعادة التأسيس هي المهمة التي ُتدعى اليها اليوم آل القوى الفاعلة والمتمتعة بمقدار من التمثيلي
رفض      "المنظومة التي يحكمها النظام السوري بقاعدة        ذي ال ي ان          "العرض ال ، اي في سوريا وفي لبن

ة             .معًا ر جذري اك،        . ولعل المفارقة ان المهمة اسهل في سوريا، وان تكن اآث ورًا هن االرض عادت ب ف
.بعد عقود من احراق الحياة السياسية

ّر             ة، وتم ام العرفي  وعليه فان آلية اعادة التأسيس هي آلية آالسيكية، تبدأ برفع حالة الطوارئ واالحك
رئيس بشار          بمؤتمر للحوار الوطني آالذي طالبت به شخصيات         سورية في عريضة وصلت الى يد ال

ذا                      ذي سيسجله ه ر ال لفًا ان حجم التغيي ه س لمًا ب د، وان يكن مس االسد، لتصل الى صوغ دستور جدي
.الدستور الجديد ال يعني مباشرة تخلي آل من هم في الحكم عن حكمهم

يلة           ة، انجع وس ذه المرحل ى     على العكس، فان االنفتاح السياسي قد يكون في ه  الضفاء الشرعية عل
غير ان حدود   . نظام ال يحتاج الى اآثر من التمّثل بالنظام المصري او االردني ليقنع العالم بانه تغيير              

از بحد                        د فضاء سياسي سوري يمت رزه تحدي التغيير المتوقع ال تنفي حجم التحول الذي سيحدثه، واب
.فرع اللبنانيادنى من الشفافية، االمر الذي يحتم بدوره التخلي عن ال

ة ة الميثاقي ق بالتجرب باب تتعل د الس ة اعق ان اآللي ان، ف ي لبن ا ف ي حال من . ام ا ف وب هن يس المطل فل
ة            . االحوال ابرام دستور جديد    الدستور موجود، ومؤتمر الحوار حصل قبل اربعة عشر عامًا في مدين

ة الوف   "حجازية اسمها الطائف، ونتج منه تجديد العيش المشترك في           وطني  وثيق وب فقط   ". اق ال المطل
ا من الشوائب التشريعية التي اضيفت                      د تنظيفهم اق الطائف، بع تطبيق هذين النصين، الدستور واتف

ل السياسي ومن                 )آقانون االنتخاب (اليهما   ، وذلك على يد حكومة انتقالية تحمل اآبر مقدار من التمثي
.الفاعلية االدارية، فتؤسس لسلطة بديلة
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ا الغرق في السجال            الحياة السياسية   في لبنان ال توحي مثل هذا التحول، هذا صحيح، ويفضل ابطاله
رع                          م يتب ى اآلن ل دًا حت يم ألن اح ة، وهو للمناسبة سجال سخيف وعق حول التجديد لرئيس الجمهوري
ِر احد     ليفّسر للمواطنين اي اهمية عظمى يحملها بقاء الرئيس الحالي بضع سنوات اضافية، آما لم ينب

ر ه، وان      ليش والء نفس واء ال ين المنضوين تحت ل د المسترئس ين اح تقبل تعي ه للمس ذي يقّدم ا ال ح م
وفي اي حال، ال يزال الوقت مبكرًا لالستحقاق الرئاسي،          . تشاجروا معه حول طاولة مجلس الوزراء     

د ونيف             ذ عق يلة ال     . فيما االستحقاقات السياسية تكاد تحطم االبواب الموصدة من دة  اصًال، ان الوس وحي
ادة تأسيس    ة اع د ومواآب ذا البل راح ه مة ج ى بلس ادر عل ة ق ة رجل دول دة الرئاس ى س لكي يصل ال

.جمهورية الطائف، هي في قيام حكومة انتقالية منذ اآلن
ل لحود                ، االضطالع  )سنة وستة اشهر   (سيكون على هذه الحكومة، في ما تبقى من عهد الرئيس امي

رف القاصي     ات يع ن المهم ة م ا بمجموع دى الحاحه داني م وات   : وال حاب الق ة انس د روزنام تحدي
أخر سحبها                      د يت اآن تموضع الكتائب التي ق السورية، بدءًا بانسحاب جهاز المخابرات السورية، وام

ة   ( ي الروزنام ًا ف أخر ملحوظ ذا الت ون ه ى ان يك التقطيع    ; )عل ق ب ائف المتعل اق الط د اتف ق بن تطبي
ا        االداري تمهيدًا لصوغ قانون االنت     ة ذاته ه في الوثيق ابرات    ; خاب المنصوص علي زة المخ د اجه توحي

وق االنسان        ة  ; اللبنانية وترشيد عملها بما يتوافق مع الدستور والشرعة العالمية لحق " حزب اهللا "حماي
يج،     ذا النس ة ه ة لديموم ة المالزم ق الشروط الميثاقي اني ووف وطني اللبن يج ال ن النس زء م و ج ا ه بم

ليمه اسلحته وتفكيك             " حزب اهللا  "مشارآة  وافضل تعبير عنها     التالزم مع تس ة ب ة االنتقالي في الحكوم
ر الفلسطينية،              ; الميليشيا التابعة له   ة التحري تسّلم اسلحة المخيمات الفلسطينية بعد جمعها على يد منظم

م  والتفاوض مع الهيئات االوروبية والدولية لتحسين شروط عيش الالجئين بانتظار الحل الذي يتيح       له
ي  ة الفلسطينية الملحوظة ف ى الدول ق"االنضمام ال الي ; "خريطة الطري يد الم ة الترش مواصلة سياس

اريس     ات ب تمرار آلي ًا الس ن دوره        ; ٢ -تأمين ًا م ان بعض ى لبن د ال ة تعي رة اعالمي ة ح ة منطق اقام
دة           ; االقتصادي في المنطقة    او متجددة،    واخيرًا، اطالق حوار مع السلطة في سوريا، سواء آانت جدي

.من اجل تكامل االقتصادين
اطق             روت والمن ل بي وق مزاب ديوك ف ر جدوى من صراعات ال د اآث ن، وبالتأآي الي؟ ال، ممك ل  . مث ب

ا تمضي        ا وتترآه ف اعباءه ل تخف ا الطوي عيدة لفيلمه ة س ى نهاي وريا ال ة س ع حاج ة م ر مالءم اآث
 .مرتاحة نحو مستقبل افضل للبلدين معًا
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