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لحة  وات المس ادة الق ي قي ه ف ّره، ووارث ه، وس ن ابي و، اب د هو من ه ون بشار االس يس سهًال ان يك ل
ة                    ذ اسبوعين، وفي رئاسة الجمهوري السورية منذ اقل من شهر، وفي االمانة العامة لحزب البعث من

.لداللةبعد يومين، وان يواجه في االسابيع االولى لوراثته استحقاقًا انتخابيًا آبير ا
وم                        يد بشار االسد ي تفتاء الشعبي حول ترشيح الس  ال ُيقصد باالستحقاق االنتخابي الكبير الداللة االس
ة،      ة والتلفزيوني ة والحزبي ة البرلماني اهد المبايع تبقتها مش لفًا، اس ة س ة معروف ل، فالنتيج ين المقب االثن

م "عد الفاصلة لنسبة ال     والتشويق، وآذلك الداللة، محصوران في ترقب الرقم التفصيلي ب          ٩٩ر٤": نع
ة؟   ي المئ ارت    ٩٩ر٩٩؟ ام ٩٩ر٩؟ ٩٩ر٨ف ة ص ي المئ ة ف ار المئ وى، باعتب بة القص ، اي النس

ن يصوت للمرشح االوحد؟                 ه ل ّل، ان ذي ال يك ذا المناضل ال مستحيلة بمجرد اعالن رياض الترك، ه
التغيير الم               ون ب راهن المؤمن د        وال يزيد آثيرًا من عنصر التشويق ان ي دم الجدي اة ال ى مراع باغت عل

ر وال                  ق، ال آبي ان الئ ان رصد مك ًا امك ة، وتالي و آانت موجه ى ل مقتضيات الحداثة في السياسة، حت
.ال تؤثر في النتيجة اال جماليًا" ال"صغير، لنسبة من ال

يد بشار االسد                  ه الس ا االمت .  ليس االستفتاء حول ترشيحه اذًا اول امتحان انتخابي يواجه حان هو   إّنم
ًا    يب رئيس ب التنص تكمل مرات د ان يس ا بع ه معه ة تعاطي ة، وآيفي ة اللبناني ات النيابي ي االنتخاب ف

.للجمهورية العربية السورية ووصيًا بالتالزم على الجمهورية اللبنانية المتوأمة
ر " اما موضوع االمتحان، فهو يتعلق طبعًا بصدق الرغبة المعلنة في             م يكن في س         "التغيي وريا ، ان ل

ا هو في سوريا        . فعلى االقل في لبنان    ان مم . االمتحان صعب وال شك، بل ربما يكون اصعب في لبن
ات  ى المعوق ة"فباالضافة ال ام السياسي " الداخلي ات النظ كري -الخاصة بآلي ي - العس  االقتصادي ف

ود                   ا للجم ه السياسية وحبه ل في ضحالة طبقت ر  آل شيء     . سوريا، ثمة ظرف خاص بلبنان يتمث يتغي
ى   واقفين عل ؤولين ال ن المس د، لك افظ االس ال ح وريا ب ال احتالل وس رًا ب وب أخي دو الجن ولهم، فيغ ح

.الضفة اللبنانية من التالزم ال يريدون تغيير شيء سوى حصصهم من صدقة المتصدق
زيين، ان يضاعف          ر يتجاوز الت ًال المضي في تغيي اء فع ل، ان ش رئيس السوري المقب ى ال ذا، فعل  ل

ه، وان يكن هو من         . جهود حتى ينجح في لبنان في انتظار ان ينجح في سوريا          ال فلن يكون سهًال علي
ة                       ات اللبناني ع في االنتخاب دخل السافر او المقّن هو، ابن ابيه وسّره ووارثه، ان يثني مرؤوسيه عن الت

ع   في سعيهم الى تحويلها استفتاء آخر بنتيجته المقررة سلفًا، ولو مع تفاوت النسب   ة، وال ان يقن المئوي
.مواليه اللبنانيين بمغبة ارتداء الصوف ترقبًا للصيف الموعود

ى                    اهرة، حت يئة ق ليم لمش  ان تحميل االنتخابات اللبنانية معنى االمتحان للسيد بشار االسد ال يعني التس
ل                    اق من دمشق، ب أتي التري ي ويجب     لو افترضناها حسنة النية هذه المرة، وال االنتظار ابدا ان ي  يعن

ا     يئات العلي ات اصحاب المش ن تناقض تفادة م ي ارادة االس ل يعن ن   . ان يظ ة، م د المطالب ا تفي ومثلم
بيروت ودمشق، ومن طرابلس وحلب، فضًال عن حمص وحماه والالذقية، باالصالح السياسي اوًال،       

لتعبير، ضمانًا حتى ال بدءًا باالفراج عن المعتقلين السياسيين واحترام حقوق االنسان واستعادة حرية ا          
 ُتعّد اي خطوة اصالحية مّنة من احد، فإن العمل على اعطاء االنتخابات النيابية في لبنان معنى
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ر         ة ال يتغي اج هيمن ادة انت ًا الع ر قناع عار التغيي ل ش ول دون تحوي يء يح ل ش م آ ًا رغ ديموقراطي
.فحواها، او العادة توزيع المغانم المتأتية منها

م   يمكن ان يفضي من هنا، ال      ى الحك  ربط صورة االنتخابات اللبنانية بتصور السيد بشار االسد لها ال
ة وتفصيال             ة جمل ى المسيرة االنتخابي العقم عل دو صحيحا      . مباشرة ب ة يب د، الكالم بالجمل فمن  . بالتأآي

ة                   " استشراع" وائح الحادل ى ترآيب الل االخالق، ال اريخ، ناهيك ب ا والت تقطيع انتخابي يحتقر الجغرافي
.ل من يؤتمن لوالئه االعمى، ال بشير خير في هذه العملية او في من فوضوا ادارتهامن آ

ا          ة ايضا           .  لكن الكالم بالجملة ال يفي الصورة احتماالته ا المالئك . فالشيطان يسكن التفاصيل، واحيان
ا يحدد  وربم" التغيير"والتفاصيل، بشياطينها ومالئكتها، قد تحمل في هذا السياق بدايات تحرر يستبق       

راه ه. مس ذلك مالئكت ر، وآ ي االم دال ف ياطينه، ال ج ة . لكل ش ا وهوي دلون موقع ك وهؤالء يتب واولئ
.حسب الظرف، اذ لسنا في صدد البحث عن المطلق، شرا او طهارة

ارين                    ار  :  اما الظرف، فهو يملي تحديد الشياطين، او المالئكة، ال يهم االسم، وفق واحد من معي معي
ة الموضوعة               التصدي، حتى لو   وي، للهندسة المحكم ة واضحة وخطاب تعب ى رؤي  افتقر التصدي ال

ات                    ة والعالق ع المفروض بحجة المون لالنتخابات وتاليا تحول الترشيح او التحالف رفضا لألمر الواق
ة                  المميزة، فتبقى في االذهان فكرة الحاجة الى سيادة غير منقوصة؛ ومعيار التصدي، ايضا دون رؤي

تنباط  واضحة وبال ى هوس اس ة، ال ة قتالي ي"غ ادة  " حزب وطن وطين عب ر ت ه غي ر لدي د ال فك واح
.الشخصية

ان في الضرورة               ارين ال يتطابق بعض من يخضع ألشد الضغوط          .  ومن نافل القول ان هذين المعي ف
ة رسمية في اضعاف الحليف                    ة داخلي تفيد من رغب د يس االخوية للدخول في تحالف صار يرفضه، ق

اءة             المرفوض، حت  . والعكس صحيح ايضا     . ى لو آان هذا مشارآا في الحكم شريكا في استظالل العب
ى ترسيخ                ع ال اذ من تناقضات االمر الواق بيد ان الجمع بين هذين المعيارين يشكل السبيل الوحيد للنف

فقبل اربعة اعوام، آانت معرآة سليم      . ليس موقع االعتراض ثابتا   . لعبة سياسية تبنى على االعتراض    
.لحص من عناوين االعتراضا

ى        د معن ي تفي ي الت ي ه ر آرام و عم ر ه ابق آخ ة س يس حكوم ة رئ د صارت معرآ وم، فق ا الي  ام
ع     ه م ة تحالف ي حماي ح ف ا اذا نج اج، وخصوص ة"االحتج ى   " الرئيس ان ال م االثن وض وض ة مع نايل

ة         بالط في             . الئحتهما صوتا معارضا متميزا هو سمير فرنجي د جن ة ولي ذلك هي معرآ مقلب آخر،    آ
اه        وب المدمجة قسرا محافظت ان   (ومعرآة حبيب صادق في الجن اه الطائفيت ا قوت ة نجاح   )آم ، ومعرآ

. في بيروت، وآم باالخص معرآة البير مخيبر ونسيب لحود في الجبل المصاَدر- ان رغب -واآيم 
ا    يء ربم ثلهم؟ ال ش رين م ؤالء، وآخ ل ه ين آ ع ب اذا يجم ون،  .  م م يهب ر انه يء غي ى ال ش ل عل آ

ل         ة فص ى مراجع اب عل ة لالنكب و، فرص ن ه و م ل، وه وري المقب رئيس الس ه، ال ل "طريقت التمثي
عبي ان  " الش د االمتح ة بع اءت المراجع ية، وان ج اة السياس اب الحي ي آت ون  . ف م يهب م انه واأله

 .المحظوظين من الناخبين اللبنانيين المسجلين في دوائرهم لذة التعطش الى نهاية الصحراء
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