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ل            ! االمور صالحة، اذًا يجب اصالحها     ال يقولون ذلك حرفيًا، ولكن هذا هو بالتحديد المنطق الجديد، ب
ل حافظ االسد                     ذي فتحه رحي . تلك هي سّنة السياسة اللبنانية بعد السورية في عصر التغّير والتغيير ال

عارها      ان ش ابقة آ ل س ًا بمراح ًا، قياس اء، قطع ة ارتق ي اال : ثم ذا ه دبروا   هك تظل، ت ذا س ور وهك م
شجاعة،           . رؤوسكم او موتوا في غيظكم فهذا عندي سّيان        غير أّن الحاجة تبقى ماّسة الى المزيد من ال

.على االقل حتى يستقيم المنطق فيأتي االصالح في مكمن الخلل وال يختصر بمعالجة مظاهره
وال، اال    سن االح ي اح ئ، ف ذا ال ينب فافية، فه صف ش اء بن ا االآتف ول ام صاف حل وريا، .  بأن ي س ف

ين االسباب                    : المعادلة باتت معروفة   أزق، لكن تعي ًا بالم سلطة اخذت علم د ان ال خطاب االصالح يفي
ا                   ين عليه التي اوصلت الى المأزق ينتهي حكمًا الى االقرار بمسؤوليتها فيه، فيهدد بأن ينزع عن القيم

ا   انها ازمة الشرعية في أ    . أهلية ادارة عملية التصحيح    أتي اال من           . وضح تجلياته ن ت دة ل شرعية جدي
ا تحت     الحرآة، وشرعية قديمة آّرسها الثبات ولو في الخطأ، فبدت آأنها طبيعية ال يمكن التخلي عنه

.طائلة االنكشاف
ات في                        ة الثب ره قيم  من هنا، في أغلب الظن، تأرجح القرار بين حذر حرس قديم يعرف اآثر من غي

صاع    ل ال ش جي ه، وتعط ور   مكان ك االم ى تحري اس(دين ال ات    ). والن بكات التحالف م ان ش ع العل م
ًا                       زال قائم اع ال ي ك، خصوصًا ان االجم سيطًا من ذل والمصالح المتشكلة منها السلطة السورية اقل تب
ّماه المفكر                    ا س ة او م ة الرعي ى التمسك بدول ك، عل ة او تل ذه الفئ ى ه بين آل هؤالء، وسواء انتموا ال

). حزيران٢٠، "النهار" ("النظام االستبدادي"انطون مقدسيالسوري الكبير 
ان   ي لبن ًا ف ل الحاح ى الالمنطق اق سورية ال سلطة ال ة ال دو حاج ة، تب ًا إذا صفت .  بالمقارن ذا طبع ه

النيات وانحسم أن الموضوع الذي يجب التصدي له هو مستقبل العالقات بين بلدين ال غنى لواحدهما       
شترآة       ". سلبطة"منة و عن اآلخر، وليس سياسة هي     دين مصلحة م أن للبل فعندما يكون الوعي راسخًا ب

شكلة إذا اعترف آل واحد لآلخر باألخطاء التي                           اك م ود هن زة، ال يع ة وعزي اة متوازن في إقامة حي
ل    . ارتكبها في حقه   ا أو ارتكبت              . وأوروبا هي خير دلي دًا بأخطاء ارتكبه رًا وج ان آثي د اعترف لبن لق
ًا     من خالله، وقد     يبقى عليه التخلص من نظرة مستهجنة الى السوريين ومن تعامل يومي يالمس أحيان

.العنصرية
ان تضحيًة            ه آ  أما سوريا فال تزال تصر، في ما يبدو، على أنها آانت دومًا على حق، بل أن ما فعلت

 الخطاب الذي ساد بعد     واإلصرار على الخطأ هو خطأ مضاعف، إذ ان       . منها ألجل مصلحة اللبنانيين   
قرار إعادة االنتشار وحتى لو آان على ألسنة اللبنانيين أآثر من السوريين، يهدد بتبديد معنى الخطوة                

.لم يشارك في الحرب اللبنانية أّي مالك. األخيرة
اًال، ال   ًا قت سة عشر عام ي محصلة خم ك، لكن ف رة أو تل ذه الفت ي ه ى حق ف بعض عل ان ال ا آ  ربم

وإذا آان ال بد من قراءة التاريخ الذي بدونه         . د أن يّدعي البراءة، ال السوريون وال غيرهم       يستطيع أح 
يس         ة ول ة العلمي عة للكتاب راءة خاض ك الق ى تل ضل أن تبق افى، فيف ع يتع ستديم وال مجتم رة ت ال ذاآ

سهم               . للسجاالت اآلنية  انيين من آي ين اللبن ادة عدم تمن ر إف و   . وفي األحوال آلها، قد يكون أآث فحتى ل
افترضنا أن سوريا لعبت دورًا في إنقاذ هذا الطرف أو ذاك، أو في وقف الحرب، فإن االستفادة التي
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صادها                       ا االستراتيجي، أو شد أزر اقت دعيم وزنه ة ت جنتها من موقعها المكتسب في لبنان، سواء لجه
.ولكن، لندْع التاريخ جانبًا. آافيًاالعليل، أو إعطاء مزيد من الدفع لنخبها السياسية الحاآمة، تمثل ثمنًا 

ادة           ى لخطوة إع  لقد آن األوان لبناء الشراآة اللبنانية السورية على نظرة مستقبلية، وإذا آان من معن
ا       . االنتشار فهو أنها أعادت فتح أبواب المستقبل       واب بقيت     . فال يغلقّنها أحد، ال هناك وال هن وألن األب

أما التوقف عند خطوة واعدة، ولكنها تفتقر الى ما يضفي    . في دفعها موصدة طويًال، يجب االستمرار     
ة                     ة الرعي اد آونفيديرالي ى عن دًا عل يًال جدي ة، دل ا يتيم . عليها مشروعيتها السورية الرسمية، فقد يترآه

  .من هنا الى هناك
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