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فقة ل الش ر السخرية، ب د يثي م يع هد ل ادة عرض  . المش وريا عن ع ي س ائم ف م الق يتخلى الحك ى س مت
؟ ان يفعل ذلك مع  "غوار"؟ ومتى يبارح منطق التشاطر على نمط   "ابو عنتر "العضالت على طريقة    

انيين،  يين اللبن ن السياس ه م وى العظمى  "ماشي"زبائن ع الق دة؟ م م المتح ع االم ن م ول ، ولك ي يق الت
ه،      صباح مساًء انه يخشى استهدافها له؟ وآأن المتبقي من البعَثين في دمشق انتابه نزق انتحاري يدفع

 .اراديًا او ال اراديًا، الى اللحاق بتوأمه السالف في بغداد
دات جورج                  ويح بتهدي قالوا انه ال يجوز االستقواء باالجنبي، فكيف تجرؤ المعارضة اللبنانية على التل

و أجهزة  ب الًال اال ب تقواء ح ًا، وان ال اس وز اخالقي ذا ال يج رض ان ه س؟ لنفت دوليزا راي ش وآون
فهل يعني التذآير بوجود التهديد، وبضرورة اتقائه، تهديدًا في ذاته؟ . المخابرات ومافيات التالزم

ي      م البعث ق للحك رج الالئ ؤّمن المخ ة ان ت ى المعارض ون ان عل ل . واآلن يقول رض ان مث ذا لنفت  ه
ولكن اال يتطلب ذلك على االقل طلبًا، ولو باالشارة، فيما آل االشارات ان               . التصرف هو عين العقل   

الحكم البعثي مصمم على المضي الى الهاوية؟ فهل المطلوب انقاذ الحكم السوري رغمًا عنه؟
فترض انه قلعة لنفترض ان نظام البعث المتبقي جمع آل العناصر التي تجعل هذا االنقاذ ضروريًا، لن            

ا            ردع، آم العروبة، آما ال يعتقد ذلك سوى السيد عاصم قانصوه، وانه يفرض على اسرائيل توازن ال
دة          اف القاع ى مص ات ال رام المؤسس ع احت ه رف ديقه، وان ديل تص ر قن يد ناص ب للس ب وال ري يطي

ديل الدس          ة وتع م يجعل من تسخير الدول اتير وخفض سن   المقدسة، آما يخّيل لرئيسه بشار االسد، ول
ه           وال، هّم ام واالخ اء واالعم ًا لالبن بالد اقطاع ة، وال ة ملكي ل الجمهوري ة، وتحوي ة االنتخابي االهلي

ع هو              -اليومي م يقتن ذا النظام اذا ل اذ ه ر ممكن انق  فاذا افترضنا ان آل ذلك قائم بقدرة قادر، يبقى غي
.بأنه في حاجة الى من ينقذه

أن سوريا        ولكن يبدو ان اسوأ ما اورثه حا       وهم ب فظ االسد، مع رئاسة الدولة والحزب والجيش، هو ال
.قوة عظمى

وة المتوسطة                   فهل يكون استقواًء باالجنبي ان قيل لهذه القوة العظمى الموهومة ان تتدّبر امرها مع الق
الحجم التي تتهددها والتي اسمها الواليات المتحدة؟

ي،   ذا ال يكف قه دال والبحث عن المخرج الالئ اة االعت ول دع يس . يق ية من انكسار سوري ل فالخش
ه اذا شعر نفسه                        ان وب ه في لبن د يفعل ا ق ى خوف مم ل ال ذا النظام، ب ى ه ى حرص عل مردها فقط ال

ًا م . مزنوق اور معه د التح ن ال يري ب مم ن ان يطل ن المخرج ال يمك بالد ال . صحيح، لك وتحصين ال
ديم المخ ون بتق ز التضامن   يك ن خالل تعزي ره م اء ش ي اتق ن ف ا يكم دار م ام بمق ذا النظ ل ه رج لمث

.اللبناني
بهم       ن واج لطة ع ل الس ف اه ة ان تخّل ا الحيل ن م ب، ولك ذا الواج ن ه طها م الطبع قس  للمعارضة ب
ة في                   وى حي ة إن احجمت ق ا الحيل ة صالحيته؟ م ة المنتهي اهي مع نظام الحماي الخاص وفضلوا التم

للبناني عن االمساك باليد الممدودة النها ال تزال تخشى القبضة البعثية؟المجتمع ا
م السوري      ه  . ال، ليست المعارضة من يملك الحل، على االقل ليس قبل االنتخابات، بل هو الحك اال ان

 لم يعد يملك متسعًا من الوقت ليدرك ان ما تغّير في التاريخ والجغرافيا بالكاد يحتمل بقاء الحال غير
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د      ا ى البل لطبيعية التي يمثلها في ذاته، فكيف بقبول شواذ الشواذ الذي صّدر هذه الحال غير الطبيعية ال
ي           م البعث رار الحك ل في اق الصغير المجاور؟ ال، ال يكون حسن التدبير في خفض لهجة المعارضة، ب

ابرات بالحسنى هو السبيل ال         م المخ اط   بأن الصفحة تنطوي، وان انهاء فصل التسلط وحك د الحب وحي
 .في لبنان وفي سوريًا معًا. االستهداف االجنبي
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