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دة     ي جري هير ف دمان، الصحافي الش اس فري ان توم ايمس"اذا آ ورك ت ال  "نيوي ي مق ص، ف د خل ، ق
ى                      وز، ال ع شهر تم روت مطل ى بي تناتشته آالف األيدي وأجهزة الكومبيوتر على اثر زيارة قصيرة ال

ال           ذي             " االحتالل "ان الوصاية السورية بلغت حد انتق ا ال رؤوس، فم ى داخل ال ان   من الشوارع ال  آ
وائح            ب الل ة ترآي ة طريق ه معاين نى ل ة فتس بوعين او ثالث ان اس ي لبن ه ف أخرت جولت و ت يكتبه ل س
ل   ب آ دمان ينس ن فري م يك اف، ل ة؟ لالنص ى المعرآ د حم دأت تحت دما ب ا بع ة واعالنه االنتخابي

ادر  المسؤوليات الى السوريين، فاللبنانيون بالنسبة الىه ما زالوا عاجزين عن االنصهار في مجتمع      ق
ه،                     ر زعامت د تفتق على انتاج دولة وقضاء عصريين وعن ارساء قواعد حكم مبني على الكفاية، في بل

.على حد قوله، الى اي استراتيجيا لدخول القرن الحادي والعشرين
م في               ى من ه  ولمزيد من االنصاف، يمكن االضافة ان المسؤوليات اللبنانية ال ُتقتصر هي نفسها عل

م، آم     اب                       موقع الحك دمان من مشهد انتخابي يسوده منطق التحالف الظرفي وغي يتبين لفري ان س ا آ
رهم من                   اتير وغي ى المخ اتيح "االفكار والبرامج، بل تحول فيه آليات للتحالف ينحصر فهمها عل " المف

وال الصحف     . دون عرض واف للرؤى المتوافرة عند ندرة من المرشحين           مشروع التحالف    : من اق
ارلوس                    في قضاءي آسروان      يد آ ابق، والس وزير الس رام، الصناعي وال يد جورج اف ين الس ل ب وجبي

ادة          " الكتلة الوطنية "اده، وارث عمدة حزب      ل زي ى سحب النائب آمي ار بسبب اصرار االول عل ينه
زة         ! آذا. من الالئحة  ة         . ال تدبير سوري هنا وال تدخالت واضحة لألجه فقط معارضة مفلسة، ال آلم

.اخرى
عن االهمية المنسوبة الى آل من طرفي التحالف ومدى تطابقها مع االوزان الشعبية،                فبغض النظر    

م  ز ه دما يترآ دعوة االصالح عن ى صدقية ل ن " مصلح"آيف يمكن ان تبق د م ى شطب واح ا عل م
ابية التشريع                 النواب القالئل الذين آانوا في مكانهم داخل الندوة البرلمانية، مشرعًا مواظبًا رغم استنس

دفاع              المف ّز ال ات حين يع دافعًا عن الحري ا، م ة تضمحل قيمه روض، جمهوريًا رصينًا وسط جمهوري
ى                -عنها؟ اذا آانت المناورات في آسروان        درة المعارضين المفترضين عل ى الشك بق دفع ال  جبيل ت

تن     ن الم يقال ع ذي س ا ال ابات الضيقة، فم زوات الشخصية والحس ى الن ة عل رة الجمهوري ب فك تغلي
مال تع الش ث يس ى          ي حي از عل ا لالجه دفاع عنه ي ال اربين ف دم المح ة وأق ابق للجمهوري يس س د رئ

ه              رر مهادنت د تب ة، التي ق ة والحزبي اباته الخاصة، العائلي مستقبلها؟ قد يكون للرئيس امين الجميل حس
د المعارضة، اي حساب                      ر، حارس معب ر مخيب دآتور ألبي رًا، ولكن ال أخرت آثي د عودة ت السلطة بع

حياته السياسية بعكس ما آانت عليه لعقود خلت؟يسوغ له انهاء 
اهم تحت                        د تف ه صدى بع  وهل يعتقد صدقًا ان خطابًا رنانًا يناهض سوريا من منبر المجلس سيبقى ل

يس من الضروري ان       . عندما يبلغ الرؤوس  " االحتالل"الطاولة مع حلفاء سوريا األوائل؟ ذاك هو         فل
ا    يقود الى زيارة دمشق او الى التسليم ب        وب عنه ام من ين ذا  . وصايتها، واألسوأ قد يكون التسليم ام وه

ا                 في المناسبة ما يجعل معرآة عمر آرامي ونايلة معوض وسمير فرنجية في الشمال، ورغم افتقاره
تن،                      ر في الم ر مخيب ة ألبي الى شعارات مناهضة لسوريا، اآثر اعتراضًا على االمر الواقع من معرآ

.نعلى االقل آما تدار حتى اآل
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يس اسقاطه                    ا صار؟ أل ان آم  ولكن لَم االعتراض؟ أليس سقوط نسيب لحود اآثر مالءمة لصورة لبن
ى            "دولة القانون والمؤسسات  "منطقيًا في    ل ال ود الجب ؟ ووليد جنبالط، أليس اضعافه شرطًا حتى ال يع

وراء" ام      "ال ي ع ا ف وم آم ديموقراطي، الي اره ال ى خي از عل يس االجه ادق، أل ب ص ، ١٩٩٦؟ وحبي
ر انسجامًا مع                  ان اآث ا بقي من صدى للبن ضروريًا حتى يشبه جنوب لبنان صورته؟ أليس اسكات م
ا يفترض                     اة، آم وحدة المسار والمصير؟ ال، قطعًا ال، ولكن اذا آان الشعب لم يعد يريد الحرية والحي

 توماس فريدمان، فكيف ال يموت الصدى؟
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