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وريا    وش ان س ورج ب ي ج رئيس االميرآ ول ال ون ق د ال يك داً "ق د ضعيف ج ة " بل رصاصة الرحم
ات المتحدة                    للمتبقي من البعَثين، لكنه يشّكل بالتأآيد اشارة قوية الى ان شيئًا ما انتهى في سياسة الوالي

ّدد        الملتبسة حيال دمشق، وتالياًً ان شيئًا ما قيد االنتهاء في التموضع الخار            جي لنظام حافظ االسد المم
ات                     . بالوراثة م تكن الوالي ةاذا ل وة االقليمي اذ انه ال يمكن ان يستمر الحكم السوري في ادعاء صفة الق

دخل               . المتحدة مستعدة لالعتراف له بهذه الصفة      م يكن للت ويصح ذلك اآثر ما يصح في لبنان، حيث ل
ام   سوري ان يحصل ع سكري ال ضوء اال١٩٧٦الع وال ال ي اوج   ل نطن ف ن واش ى م ذي ات خضر ال

ام      يما ع ًا، وال س دة الحق رات ع ده م د تجدي ذي اعي ضوء االخضر ال و ال سينجرية، وه سياسة الكي ال
. في عصر جورج بوش االب ووزير خارجيته جايمس بايكر١٩٩٠

يكن اال لم ) خال عامين في بداية عهد رونالد ريغان( عامًا  ٢٨بيد ان الغطاء االميرآي المستديم طيلة       
تتباع                . احد رآيزتي الهيمنة السورية على لبنان      زال، في اس ن، وال ت زة االخرى فكانت تكم أما الرآي

ة       سياسية اللبناني ة ال ده في ظروف         . الجزء االآبر من الطبق د تأسست قواع تتباع ق ذا االس ان ه واذا آ
غ     ه بل تعادة     الحرب وبشتى الوسائل، ابتداء من اغتيال آمال جنبالط، فالمفارقة ان ة اس  اوجه في مرحل

تتبعهم                سوري ومن اس م ال ين الحك ة ب ّنة العالق زاج الترهيب بالترغيب س السلم االهلي حين صار امت
.داخل المجتمع السياسي اللبناني وعلى اطرافه

تقالله اال               ان اس تعادة لبن ًا الس وفي هذا المعنى، فإن الضغط الدولي على الحكم السوري لن يكون آافي
ل ان               في حال قر   ان، قب ى لبن تخلص من نظام الوصاية عل ر حكام دمشق فجأة االحتكام الى الحكمة لل

سيين    . يصبح عبئًا ال يستطيعون حمله     ين النف اما اذا حصل ذلك، فقد يواجه لبنان نقصًا في عدد المحلل
ة  الذين سيلتفت اليهم معظم العاملين في الشأن العام من اجل فهم ما حل بهم وجعلهم مجرد دمى                    معلق

.حبائلها في الهواء
شقية                 .  لكن احتمال ترجيح التعقل في رسم السياسة السورية ال يبدو غالبًا، بحسب آل المؤشرات الدم

سمح           ا ت ا افضل لم واالرجح ان لبنان لن يتمكن من ان يجّنب نفسه عناء المواجهة االخيرة، وهذا ربم
.لسياسةبه مثل هذه المواجهة، وتحديدًا اعادة االعتبار الى ا

المواجهة االخيرة هي مواجهة سياسية، اي مواجهة بين خطين سياسيين، واحد يقول بحاجة لبنان الى               
ي              م البعث ة للحك ى التبعي وم عل ة           . استعادة استقالله، وآخر يق ا و المواجه ًا رموزه سياسة طبع ذه ال وله

ة االستقالل الث                  ى مصاف معرآ ا ال ا وارتقاءه ان اال تكون       ستكون عمليًا معهم، لكن حجمه ة يحّتم اني
ل    . مشخصنة ن اج ة م ة معرآ سياسية واالنتخابي ة ال ّول المواجه ول ان شرط تح ن الق ه يمك ى ان حت

.االستقالل، هو ان ينضوي الخط االستقاللي في جبهة عريضة، بل جبهة آخذة في االتساع
اء                     وهذا يعني في ما يعنيه مد الجسور بين اطراف وشخصيات ال يجمعهم الكثير، آما يعني تقّبل حلف

فما الذي يحدد معايير القبول؟. الساعة االخيرة، وتلك مشكلة في ذاتها
ستول          يمكن تبّين دقة المشكلة من بعض ردود االفعال غير الرسمية على اجتماع المعارضة في البري

فهذا استكثر اللقاء بين وليد جنبالط وأمين الجميل، وذاك استغرب حضور.  الماضيمطلع االسبوع
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شكيك        . فارس بويز وزير الخارجية والتالزم طيلة عهد الرئيس الهراوي         ى الت بل ان البعض ذهب حت
. بوليد جنبالط، معتبرًا انه هو اآلخر آان منتفعًا العوام من النظام القائم في ظل الهيمنة السورية

م     . الئحة المآخذ واالعتراضات قد تطول  واالة للحك د الم راط عق بل ان المؤآد انها ستطول مع بدء انف
داً   د ضعيف ج ا بل سوريا بأنه وش ل ك وصف ب ي ذل ل ف د يعّج سوري، وق ي . ال ا ف سياسة، آم ي ال فف

داء  ولعل الذين سيبارحون المواالة للوصاية اب. قصص المافيا، تضعف الوالءات مع انحسار السطوة       ت
تثنائيًا              . من اآلن سيكونون اصعب على الهضم من اي آان         ا يكن اس د مهم ومع ذلك ال بد من بذل جه

.وال مجال هنا للتكّبر، فالجبهة العريضة يكون صدرها واسعًا او ال تكون. إلتاحة عملية الهضم
ستطيع االلتحاق طبعًا، ال تعني ضرورة توسيع جبهة المعارضة ان ايًا آان من موالي االمس واليوم ي        

ة              . بها لتبييض صفحته   أن آيفي فحتى للتبييض شروطه واولها اقرار الوافد المبيض، قوًال وممارسة، ب
أتي بانصاف الخطوات،                    أ ال ي ادارة البالد التي شارك فيها آانت خطًأ بخطأ، وان الخروج من الخط

ي ا    ادين ف ين المتم ًا، ب ايش، وإن انتخابي د اآلن للتع ال بع صحيحه   وان ال مج ون ت ن يعتزم أ وم لخط
  .فالجبهة العريضة يكون حزمها بّينًا او ال تكون. بالكامل
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