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صغيرة استلحقت             دول ال ين عدد من ال ديثًا ب ستقل ح قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، آان لبنان الم
زام                 ى االنه رايش عل م  . تحّول االقدار العسكرية فاعلنت الحرب على المانيا والمحور بعدما اوشك ال ل

ل      يكن هّم آل هذه الدول التأثير في المجريات الميدانية وال المساهمة        اء، ب ود الحربي للحلف  في المجه
دة       م المتح ة االم سي منظم ين مؤس ا ب ان له ز مك ع      . حج م يمن ه ل الطبع، لكن شروعًا ب عيًا م ان س آ

.االبتسامات الساخرة بين اللبنانيين
 وبعد اآثر من نصف قرن، انقلبت اآلية، فها هو لبنان يسحب ترشيحه من عضوية المنظومة الدولية                 

ًا             .  الجديدة التي ستخرج من الحرب    ات المتحدة، اي اذ ال معنى آخر للطريقة التي يتعامل بها مع الوالي
ى حد              يكن حجم المآخذ على السياسة االميرآية، حيث تكاد تصل الشدة البالغية في معاداة واشنطن ال

رب  الن ح سخرية      . اع بيل ال ى س و عل سم، ول دًا يبت رى اح ن ن رة، ل ذه الم ن ه ار  . ولك د االنتح فعن
اعي، دالجم ود يفي تهّكم ال يع ى ال ة.  حت ة منهجي ة  : مالحظ ى حرآ ي الحرب عل د ال تنته ان"ق " طالب

ة          بسرعة، لكن التعويل على هزيمة اميرآية او على سيناريو فيتنامي امر ينطوي على مقدار من الخف
ول فضًال عن ان حص   . ال نخال ان المسؤولين اللبنانيين قد بلغوه، رغم محاوالتهم الدؤوبة منذ اعوام           

سياسية                       ا ال رًا في الجغرافي دير تغيي ل تق مثل هذه الهزيمة لن يعني اال الخراب للبنان والعرب، وفي اق
.سيطيح في ما يطيح الترآيبة الحاآمة اللبنانية وسندها السوري

ى فرضية االنتصار                  واقفهم عل  وعليه، فان ابسط قواعد السياسة تفترض بالمسؤولين في لبنان بناء م
ي  أخر  -االميرآ اني، وإن ت ة . البريط ة اخالقي ع      : مالحظ سياسة م ة ال سن مالءم ه يستح ك ان ال ش

دا مصطنعًا؟ فمن خصائص الطاقم             . االخالق، اذا امكن   ى ب أة حت ذا الحرص فج ولكن لماذا استجد ه
اً                 ا يوم م يقيم ا ل ه انهم ة      المولج ادارة الشؤون اللبنانية وسلطة الوصاية علي ايير االخالقي ارًا للمع .  اعتب

اردة                 دًا، عن منطق الحسابات الب ذه اللحظة الحرجة تحدي ا، في ه ى  . لذا، قد يكون انسب اال يتخلي ال
.الحسابات الباردة، اذًا

ررت                        و ق اذا ل ة؟ م م، للخطوة التالي  هل خطط احد الجالسين في مقاعد الحكم، او احد الواقفين وراءه
صع   دة الت ات المتح صارف        الوالي ستفرد بالم ت ت ة راح ة اللبناني ى الحكوم ضغط عل دل ان ت يد، وب

اللبنانية؟ مثًال، من خالل االشتراط على آل مصرف يريد التعامل مع مؤسسة اميرآية او اوروبية او                
ه                     ايير التي ستفرض علي ة المع ًا تكن اعتباطي ة سجّله، اي هل يجيب المصرف      . يابانية ان يثبت نظاف

ع            عندئذ انه يجب الت    ة؟ ام ان خط الراب بعا ارض لبناني زارع ش مييز بين المقاومة واالرهاب؟ ام ان م
ليست  . من حزيران هو في محاذاة شط بحيرة طبرية، وليس عشرة امتار الى الوراء؟ ال يخطئن احد        

ر  ن دون تفكي ا م ذين يرددونه صوره ال ذي يت در ال ة بالق ج مبدئي ذه الحج أمرون . ه ذين ي د ال فعن
  .لكنها حسابات خاطئة. ي تنتمي ايضًا الى عالم الحسابات الباردةباستخدامها، ه
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