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ا         د باالحداث       . ال بد ان يكون في األمر سحر م أة يزخر البل ذ              . فج يال من ا مث م نشهد له ار ل ة أخب عجق
قنابل مسيلة للدموع وهراوات ال يلبث ان يبلسم           . تظاهرات ضد اميرآا فيما الكل اليها ذاهبون      : زمن

تقواء رسمي ل                 ا، واس وي له ة االب يس الحكوم اني   الجروح الناتجة منها احتضان رئ اذا؟ (بن ادل  ) بم فتب
.تهديدات حربية مع العدو المحتل، زيارات عربية مفاجئة، فاجماع عربي اآثر مفاجأة

ة                      غياب سوري عن سطح السياسة اللبنانية وانشغال لبناني في سبر أغوار السياسة السورية المتجه
بابها  د ش ى تجدي ا(ال ر سحرا)... وزاري ي االم ا ان ف وية. قطع ة التس ر عملي ق ال تم ي نف ة ف  االقليمي

ى أرض  (يعرف أحد ان آان سيؤدي الى انفراج طال انتظاره، أم الى مسلسل من العنف المتجدد                 عل
.لكن المناخ الرسمي يبث من جميع منابره التفاؤل واالعتداد بالنفس). لبنان

 فأي سحر  . حتى الرئيس سليم الحص بلغته العدوى، وهو مثال الحذر والتروي حتى ال نقول التباطؤ   
ين؟                        م اليق ة دائ يس للجمهوري ك سنة من التجاور مع رئ نجح في ذل م ت ة حين ل أعاد اليه البسمة والثق

.بالطبع، هناك أسباب موضوعية تفسر الشعور باالنشراح
رئيس  اءه ال ا ش ذي ربم ل اذا تأآدت فتجاوزت التوظيف الديبلوماسي ال ودة مصر تستحق التهلي  فع

ال الحليف         ارك حي وم العمل                    حسني مب ول بمفه ى القب ان ال ر لبن ذلك عودة الكويت عب االميرآي، وآ
دما                        زم وحدة المسارين والمصيرين عن اني الملت م آيف ال ينشرح المسؤول اللبن العربي المشترك، ث
ى اخالء              قيقة ال ادر سوريا الش ر تب ة وأي خف يرى، وبخالف توقعات اصحاب النيات السيئة، بأي أناق

وا       ( االآبر واشقاء آخرين      الساحة امام الشقيقة   ا، اطمئن ا، فقط معنوي ك صحيح، ولكن         )معنوي ؟ آل ذل
ان السبب                 لماذا يقابل حال الزهو الرسمي واالعالمي شعور ال تفسير له بأن في االمر سحرا؟ ربما آ

أذون                 ة عن انتحال صفة المراقب الم ة الناجم ى    (ذاتيا ويكمن في التشوهات الفكري دم االنتساب ال لع
).فكر القويمجدول ال

 أم تراه االنقطاع بين ما يطفو على السطح من حرآية وحرآات والجمود الضارب في أعماق الجسم          
ائدة ضرب من  ا اذا آانت النشوة الس ى البحث عم دفع ال ة التشكيك في ا يغذي روحي السياسي هو م

اع في      " الفقاعة "ضروب الخيال؟ في االقتصاد الحديث، يتكلمون عن ظاهرة           ى ارتف ثال عل دليل م للت
ال        ا ح ي تمام ك ه رآات تل ادية للش ائج االقتص ة النت ى حقيق تندا ال ون مس رات البورصة ال يك مؤش

ا                 : السياسة اللبنانية  ات صراع وتحالف مفتوحة تحمله ا هي عالق رآود سياسي بل تغييب للسياسة بم
طح     ى الس ي عل اب السياس ه تضخم الخط ت نفس ي الوق ة، وف وى اجتماعي طوح (ق وق الس ا ). وف انه

ة" ان " فقاع ي لبن ة ف ع، وان     : السياس ام المجتم يء ام مي وال ش اب الرس ام الخط اح ام يء مب ل ش آ
.مقاومًا

واالة ومعارضة، وال شيء يصح للتصديق                         ة، م ة الحاآم رويج في المنظوم ل للت َم  .  آل شيء قاب فل
رخة، وعندما يخرج قائد الميليشيا     العجب بعد ذلك؟ فعندما يصبح الصحافي متهما، وقارئة الفنجان مؤ         

ذا، وان      (ابيض ناصعا من غسالة االمر الواقع        وليس السيد ايلي حبيقة اال واحدا من ابطال التبييض ه
 ، وعندما يتحول شريك حكومات الفساد السابقة حارس معبد االصالح، وعندما ال يعود)يكن ابرزهم
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ومن  . يصير مشروعًا ان يزهو المسؤول من نفسه          ... وعندما... الجنوب غاية وانما وسيلة، وعندما    
 !خياله 
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