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ى     رب ال تنس ان والع د لبن رائيل ض رائم اس دم     . اوًال، ان ج ة ال يخ ز الطائفي ل الغرائ ا، ان تفعي ثاني
ى السياسة      . المصالح الوطنية العليا   د ال ابيع ان سوريا           . ثالثا، لنع ل اس وحي قب آانت آل المؤشرات ت

ي الخارج ا ف داخل آم ي ال التغيير، ف ًا ب دًا محكوم دًا جدي يس ش. دخلت عه ة رئ اب حزبي اب، وان بثي
ى الخروج من الثالجة،                      تعطش ال ل، مجتمع ي وعسكرية قديمة، استحقاقات اقتصادية ال تحمل التأجي
.معادلة اقليمية معدلة جذريًا بعدما اعطى تالزم المسارين الطّيب الذآر ثمارًا فاقت حسابات التكتيك

ًا القو          م         والن سوريا القوية التي جسدها حافظ االسد هي اساس ان من الطبيعي ان يفه ان، آ ة في لبن ي
ه جزء من           . من مؤشرات التغيير انه سينعكس على لبنان اياه، بل انه قد يبدأ منه             ا فهم وهذا بالفعل م

ه ايضا بعض اصدقاء                     ا فهم الناخبين اللبنانيين فجاء اقتراعهم آأنه محرر من طيف طالما اثقله، مثلم
 .بدو ان ثمة سوء تفاهمولكن ي. سوريا، وعلى رأسهم وليد جنبالط

 
يس واحد                      م رئ ًا من حك ين عام اء ثالث د انته  فاذا آانت سوريا دخلت عهدًا جديدًا، وآيف ال تدخله بع

د     ى عه د ال أخر     . اوحد، فان السياسة السورية ما زالت تعاند االنتقال من عه في سوريا اوًال، حيث يت
ة          التصدي للمهمات التحديثية التي اتخذها الحكم شعارًا،         وان يكن المناخ صار اخف ثقًال بفعل المرحل

ة ي عن   . االنتقالي ى التخل م يفض ال ورية ل ي القبضة الس ث التراخي المسجل ف ًا، حي ان ثاني ي لبن وف
 .ادوات السيطرة القديمة، وهذا ما يؤآد بالمناسبة ان التراخي المذآور لم يكن مّنة من احد

 
ة           ليس ادل على هذه المعاندة من التعبئة الت         ة الموارن داء مجلس المطارن ي تم اللجوء اليها في وجه ن

ه             ًا من ع ان    . من اجل اعادة انتشار الجيش السوري في لبنان آمقدمة النسحابه نهائي ًا، ال احد يتوق قطع
ا                        يما م د، وال س ر من بن يتم تبني مثل هذا الموقف باالجماع، والنص يستحق اصًال المحاججة في اآث

ة ا ه بالعمال ق من ي، فضًال عن ضرورة   يتعل ا السياس ي التشخيص االقتصادي آم ة ف ورية، فالدق لس
 .مقاومة الغرائز العنصرية عند اللبنانيين، آانت تفترض مقاربة اآثر تعقيدًا لهذه المسألة

 
ة االسالمية                      ادات الروحي  لكن نداء بكرآي آان يستحق بالتأآيد رد فعل اقل استعجاًال، سواء من القي

يما ان مطلب خروج                " الحزب السوري "من ارآان   او   ة، وال س اءاتهم الطائفي في لبنان، بمختلف انتم
ة والمجدد                          ة الثاني اقي المؤسس للجمهوري ى النص الميث بس ال ا ال يحمل الل تند بم الجيش السوري اس

 .يبقى ان هذا االستعجال البالغ ينم عن عكس ما يريد االيحاء به. للعيش المشترك
 

ك       (ا يتصور الذين جيشوا انفسهم للدفاع عن الوصاية السورية            فبعكس م   ى ذل ذين دعوهم ال ، ان  )وال
ا                  دة لسوريا، وانم ة مؤي ة وطني المسارعة الى حشد الطاقات السجالية ضد بكرآي ال تفيد بوجود غالبي
دعم من سوريين صورة الجسد المسعور من قرب                          ان ب ة في لبن تعطي عن الطبقة السياسية الحاآم

.اف عريهاآتش
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ا                           تعارة اثقلته ة مس اب بالي ع ثي ى خل ع ال ا  .  ليست سوريا هي من يخشى العري، وهي التي تتطل ربم
واليهم   م م ون، ومعظ ا يفعل ة او    . بعض رجاله ين، بالسياس ال المنتفع ن الرج ة م ف حفن ن ان تق ولك

ر في       باالقتصاد، لتؤخر تغييرًا ال مفر منه، فهذا تحديدًا ما يجب ان يخشاه السوريون، أل              ع التغيي ن من
 .رأفًة بسوريا قبل لبنان. وهذا ما ال يقبله احد. لبنان اليوم ال يعني سوى منعه في سوريا غدًا
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