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تعدين ان            راء مس قبل اسبوعين، آان ثالثة ارباع المواطنين اللبنانيين ونسبة مماثلة من المعلقين والخب
ن      تخرج م ي س رين الت ة والعش ة والثماني ماء المئ لفًا االس ون س م يعرف ل انه القرآن واالنجي موا ب يقس

ات     ن االنتخاب دوى م راع، وان ال ج ناديق االقت ؤال  . ص ن ه َا م رفوا،  اال ان بعض واطنين تص ء الم
، فاختاروا مرشحين لم يكن في      "تحليلهم"ولحسن الحظ، بخالف المنطق الذي آانوا يرضخون له في          

ال يكفي ذلك طبعًا للخلوص الى ان االنتخابات آانت حرة   . البال وال في الخيال انهم سيصبحون نواباً   
". البعث"ريدة ونزيهة وان القيمين عليها يستحقون الثناء والتهنئة من غير ج

اد       .  حرة وال نزيهة، فكم باالحرى ديموقراطية      ٢٠٠٠آال، لم تكن انتخابات صيف       م تشهد لحي آال، ل
يم للعمل                     ه تقس ادًا موضوعيًا يؤمن ة حي ة والمخابراتي زة االمني الدولة، اللهم اذا اعتبرنا تعارض االجه

ال          بذاك، آما قد يخ   ) الالنزيه والالديموقراطي (يوازن هذا التدخل     ى سبيل المث . ّيل الهل آسروان عل
م يكن              بلى، تدخلت االجهزة حتى في نهار االنتخاب وليله، وانقطاع الكهرباء في طرابلس والشمال ل

ال ن الخي ة،  . ضربًا م ديموقراطي خالل الحمل افس ال ت التن دما عطل ا، فبع ادل دوره م، اّدت المح نع
ازل ف    ن الع م يك ام الصندوق، فل ة الناخب ام ن   الغت حري زء م وى ج وب س رى الجن ن ق دد م ي ع

.الديكور، ال فائدة منه وال حماية
ع        ة لالمر الواق لكن  .  نعم، آانت الصورة قاتمة ونجح مسعى التعليب السلطوي في تأمين اآثرية نيابي

ى الهدف            . االنتخابات لم تكن بال جدوى، آما قيل مرارًا قبل اجرائها          م يتوصل ال اوًال، ألن التعليب ل
ى الدستور                      :  اليه المنسوب داء عل د االعت دي عن ع االي اة رف . مجلس نيابي ال يكون متشكًال اال من دع

وثانيًا ألن عددًا آبيرًا من الناخبين انتبهوا الى ان الصناديق تفيد على االقل للرفض، ان لم تصلح في           
عاليه وبعبدا والمتن، وثالثًا، وهذا االهم، ألن الدرس الذي اتت به النتائج في الشوف و       . احداث التغيير 

راعهم، فيصعب                     اخبين بال جدوى اقت وبمعنى ما في بيروت، سيحول في المرة المقبلة دون اقتناع الن
.التعليب اآثر فاآثر

ى                ى ان حت زة االرضية   "او  " الصفعة " ومع ذلك، يبقى من ال يتعظ فيصّر عل ه       "اله ا ُوصفت ب ، آم
ة روت آانت مبرمج ل وبي ائج الجب ذه ا. نت وم ه ان تق ين ارآ وم ب ارض مزع ود تع ى وج لفرضية عل

ان                      ذ السياسة السورية في لبن ى تنفي ّيم عل يم الق د   . الحكم اللبناني من جهة والمفوض المق  لنفترض، فق
اقم       د تتف دة وق ة الواح اء العائل ين ابن ات ب ل خالف ات ان    . تحص ذه الخالف ن ه تخلص م ن ان يس ولك

ا حصل مع             ا وصايتهم، مثلم المسؤولين السوريين قد يذهبون الى حد تعريض الرهبة التي تقوم عليه
ذي                  ل لحود، وهو ال رئيس امي زاز صورة ال ام مع اهت ة وبشكل ع اس حبيق يد الي السقوط المدوي للس
افى مع قواعد السياسة السورية                          ا يتن ذا م ًا، فه جسد الرهان اللبناني لبشار االسد قبل ان يصبح رئيس

.آما ارساها والده الراحل
باآتساح الرئيس الحريري لبيروت، واسقاط الرئيس      " المؤامرة" اآثر من ذلك، آيف يعقل ان تقضي         

رئيس بشار                  د ان يكون ال ام سالم، بع ؤامرة        سليم الحص والنائب تم تقبالهما؟ ال م د اس د تعم  االسد ق
فيه                             د تس دًا يري اع وافترضنا ان اح د من البق ى ابع ة ال ا بالمؤامراتي ممكنة في سياق آهذا، اال اذا ذهبن

 رأس الحكم في سوريا او في اقل تقدير، ان هناك اآثر من سياسة سورية واحدة، وهذا ما ال يقبله
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ؤامرات "ى اذًا، حتى لو آان هناك عدد من          ال مؤامرة آبر  . القلب ان رضي به العقل     الصغرى،  " الم
ا الشرعي           ين           . فذاك هو دور االجهزة عندما تنحرف عن دوره ات المتضاربة ب ذه االنحراف لكن ال ه

ة، ال شيء             ى العصبيات الطائفي دقوه، وال حت بعضها البعض، وال ماليين المال السياسي وقد تعدد مغ
ة      من آل ذلك يفسر ان تخرج االنتخاب        ًا، عن البرمجة المعلن و جزئي ا  : شيء واحد يفسره   . ات، ول انه

دما استشعر، بالحدس                    ر من الخوف، بع ر، آثي ر من الخف اني، بكثي الحياة عادت تدب في الجسم اللبن
ربما اآثر من التحليل، ان الوصاية السورية لم تعد تقدر ان تبقى على ما آانت عليه العوام واعوام،                    

. انطلق في الربيع الماضيوان عّدًا عكسيًا ما
اج اآلن            .  ابعد من عودة الحريري، انها عودة الروح، او نذيرها          ا تحت د، لكنه ل بع قد ال تستحق التهلي

 .الى الحماية، والحماية االمتن هي نبذ المؤامرات ورفض االنتشاء بها
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