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أ                       ى في الخط ا، حت أتي من ثباته ل ان صورة     . لثالثة عقود آانت حصانة مملكة البعث في دمشق ت ب
ده، رغم المحاوالت                           دوم بع أن ت ة ب التوازن التي الزمت حكم مؤسس النظام حافظ االسد آانت آفيل

ا             ى عنه ات حدودا،     . التجميلية التي لجأ اليها خلفه وما لبث ان تخل دو ان للثب دما   ولكن يب يما بع  وال س
ا ارث االسد االب             د في التعامل معه ات ال يفي ا هي   . دخلت على المعادلة االقليمية والدولية معطي وه
سورية   سياسية ال دوائر ال ى ال سرعة مطردة، عل ر اآلن، وب وازن تظه دان الت ارات فق داداتها (ام وامت

ش       )اللبنانية اب االب المؤسس،    ، بما يوحي ان مسؤولي المتبقي من البعثَين راحوا يست رًا غي عرون اخي
  .وان لم يقّروا بعد آليًا بمفاعيل غيابه

الم       ن االع ا م ي صارت تأتين ضة الت ارات المتناق ك االش وازن تل دان الت ارات فق صود بإم يس المق ل
ر،   . السوري في عهد وزيره الزميل مهدي دخل اهللا    ففي هذا التخبط بحث لعله محمود عن سبل التغيي

ومين                . ستمرارية المميتة وان يكن ضمن اال    ل ي ا قب دعوة التي وجهه وال تدخل ايضًا في هذا السياق ال
اآثر          "الرئيس بشار االسد الى الفنانين من اجل         ر ف سع اآث ذي يت د ال ة والنق ، "االفادة من هامش الحري

ة  ستوى للزميل ة الم ه مصادر سورية رفيع ا قالت ى م اة"عل دت ". الحي ا ب دعوة، مهم ذه ال ل ه ي مث فف
واطن ان االمور                            غر ام الم ى ايه ستجدة ال ل عن حاجة م ى االق نم عل ي ي يبة في تعبيرها، نفس تجميل

  ...سوف تتغير وال بد
ى، يمكن رصد               ى تحسين، بل اج ال أن االوضاع تحت رار ب ذه المحاوالت المتواضعة لالق في مقابل ه

وازن    دان الت ى فق رة عل رات خط سيا     . مؤش ذ ال ين تأخ ر ح رات تظه ذه المؤش ل ه سورية فمث سة ال
سياسة          ود، اي ال ات المعه ع الثب ى موض ر ال أتي االم ين ي صوصًا ح ة، وخ سها المعلن ضة اس بمناق

  .االقليمية، سواء اآان ذلك في سوريا نفسها ام في الفضاء اللبناني الملحق بها
اة                  أة عت ى فج ثًال حين يتخل ومي   "في الفضاء اللبناني، هذا ما يحصل م دهم الثابت     " الخط الق  عن تندي

ه   ي حيات رات ف ات الم وه مئ ل رجم رى رج ى ذآ ستولوا عل ة لي ازة  . بالعرفاتي ى جن رول ال دما ه فبع
ا،           ى تجويعه ا حت ة في مخيماته الرئيس ياسر عرفات في القاهرة من امضى سنوات يحاصر العرفاتي
ا هو حزب                          زة، ه ات الممي أمن العالق ابثين ب ة الع ك العرفاتي ة عمالء تل  ومن اناط بنفسه مهمة مالحق
نهم                             ي، ومن دون ان يكّلف احد م ل بيروت ات في حف أبين عرف ى حضور ت افس عل التالزم برمته يتن

ذ اعوام واعوام                         ه من ى المحتفى ب ا عل ة التي رموه ان القمام ان   ! نفسه عناء االعتذار عن اطن واذا آ
ان، وهو      " فتح"يمكن ان يؤخذ هذا المشهد المعيب على االنتهازية السياسية لمسؤولي            ذر    في لبن ا ين م

ك الحاجة                  ه يبقى تل ستدل من ا ي م م ان، اال ان اه سطينية في لبن ساحة الفل دة بال باحتماالت تالعب جدي
رميم               د في ت الزعيم الراحل يفي ًا، ب ي، وان آاذب السورية غير المسبوقة الى طيف عرفات، وآأن التغن

ة   من دون آبير آلفة، فيما االدوات المعهودة في ال        " النظام المناضل "صورة   عّدة البعثية اضحت عديم
  .الفاعلية، وتحديدًا بعد انتهاء زمن االلتباس ازاء االحتالل االميرآي للعراق

ضّيع   ر، لت اه اآلخ ي االتج أتي، ف راق ت شيخ حول الع رم ال ؤتمر ش ي م وريا ف شارآة س ال ان م والح
شيخ      اوًال في الشكل، فكيف ننسى ان سوريا االسدية آانت ترى         . البوصلة البعثية آلياً    في آلمة شرم ال

في ذاتها مذّمة وان ابواقها في دمشق وبيروت حّصلوا اختصاصًا رفيع المستوى في تبيان اخطار
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ذا                       وازي اشتراك سوريا في ه ًا في المضمون، اذ ي مؤتمرات شرم الشيخ المناهضة لالرهاب؟ وثاني
المهرجان الدولي الجديد تخليًا علنيًا عن تقديس المقاومة للمقاومة، وان تكن آل مفاعيل هذا التخلي لم           

.تظهر بعد للوزير فاروق الشرع، رغم ترؤسه الوفد السوري الذي طوى صفحة االلتباس
ة                    : عودة الى لبنان   ة دولي سها لعزل ود وعّرضت نف ر معه ًا غي ادًا عقيم لقد اظهرت القيادة السورية عن

دت،                       ذا اعتق ا، او هك د وراءه ة التمدي ا ان وضعت خطيئ ا م ل لحود، ولكنه رئيس امي آرمى لعيون ال
ة              سياسة اليومي د في ال ذا التمدي دأ الف       . حتى راحت تلغي مفاعيل ه ة ان تب ددة من    ولعل المفارق رة الم ت

العهد المنتهية واليته االصلية فيما الممدد له شبه غائب عن ادارة شؤون المحمية اللبنانية، وان يرافق                
ل                      شمالي المتمث ائي ال ى الثن وم عل دة تق ة لمصلحة صيغة جدي زة االمني انكفاءه ضمور النفالش االجه

.ا حتى اشعار آخربرئيس الحكومة عمر آرامي ووزير الداخلية سليمان فرنجية، وهذ
روت وعنجر          ه في بي د  . مؤدى الكالم انه لم يعد ممكنًا الرآون الى ثبات البعث في دمشق وعمالئ فق

اطي                ه التع د لكل من علي شكلة بالتأآي ذه م دًا، وه صار جليًا ان ما يستدر الحماسة اليوم قابل للتغّير غ
ه    أتمرون ب ذين ي ك ال الحري اولئ م ب سوري، فك م ال ع الحك ف. م د   فكي ا ق ي م د اآلن ف ون بع  يتورط

م                  سورية وه ة ال دفاع االعمى عن الهيمن ثًال في ال ستمرون م يضطرون الى التنصل منه غدًا؟ آيف ي
يستطيعون ان يستشعروا من فقدان التوازن في دمشق، انها الى زوال؟

م يهيئ   دليل انه ة االحساس، ب دوا ملك م فق ل انه يئاًَ، ب شعروا ش م يست م ل ل انه ول قائ د يق امرة ق ون لمغ
ة                "تظاهرة المليون "مريعة سماها رئيس الحكومة      ة داخلي تح جراح لبناني ، وهي التي لن تفيد اال في ف

ابرات                صندوق االسود للمخ ة ان ال ة العارف دول الغربي ام ال سورية في شيء ام ة ال ساعد الهيمن ولن ت
ة غداء مجا              ل وجب روت في مقاب ى بي اس ال ى    قادر على جلب اعداد آبيرة من الن ة، وان اضطر ال ني

  .االتيان بهم من الحسكة او من دير الزور
د   تالزم او اح دع حزب ال ا من ب شأ، وانه شقية المن ست دم اهرة لي ذه التظ رة ه ّدعي ان فك ة من ي ثم

ة                   . المجتهدين فيه  ي مبارآ ه سوف يعن ى تحقيق وهذا افضل بالتأآيد، لكن االستمرار في المشروع حت
ه، وان          سورية، وهذا بدوره سوف يواز     ي اعالنًا من الحكم في دمشق انه لن يسعى الى استعادة توازن

  .ال مجال بعد اآلن لمخاطبته بالمنطق
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