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رًا في ضوء المناقشات                          دو التساؤل مبك د يب ر؟ ق هل بدأ الحكم الجديد في سوريا يضيع فرصة التغيي
اً             روت، وإن خافت ى بي . المتفاعلة في االطر القيادية السورية، آما يمكن تلمسها من صداها الواصل ال

فما يصل من    . التساؤللكن ثمة امورًا اخرى يمكن تحسسها من بيروت، وهي التي تثير القلق وتبرر              
ى     عي ال ا، س ة هن ديم الثقيل ة الق اك وديموم د هن و الشيء ونقيضه، صدى البحث عن جدي وريا ه س
داخل واستسالم                     اح في ال ة لالنفت ة وان خجول التصحيح في دمشق واستمرار التقليد في بيروت، رعاي

 .اللبناني" الخارج"امام غرائز االنغالق في 
 

ين سيا  ار ب وريا تح أن س د ان     وآ رى ال تري ا واخ ا وآلياته ن رجاله تش ع زال تف دة ال ت تين، واح س
ات والرجال رام . تخضع اال للموروث من اآللي ا ي ى م ة ان آل شيء عل ذه الثنائي ي ه ًا، ال تعن طبع

ان فحسب             ع            . داخل سوريا وان المشكلة هي في السياسة السورية في لبن د الواق اد في البل ل لعل العب ب
.اًال من اخوانهم في البلد الوصيتحت الوصاية افضل ح

ان تعمل هي ايضًا داخل                  ل السياسة السورية في لبن  آما ان ال جدل في ان قوى المحافظة التي تكّب
ر                 . سوريا بح التغيي جل ما في االمر ان هذه القوى تبدو اآثر عالنية في لبنان، ربما الن الحاجة الى آ

ة   اآبر فيه بعد التحول الذي بدأ في الجسم اال     نتخابي اللبناني الصيف الماضي واستفاقة جزء من الطبق
بعض التراخي                 . السياسية او لنقل ان حجم الترميم الذي يحتاج اليه المجتمع السياسي السوري يسمح ب

ى                  دون الخشية من نقلة نوعية سريعة، فيما تدفع طبيعة الترآيبة السياسية اللبنانية الى التخوف من ادن
ة ح ي المعادل ديل ف ى ال تفلت تع ور من سيطرة المسيطرينت ًا من . االم ذا المنطق قويم د يكون ه ق

ه هو    . وجهة نظر سلطوية آالتي حكمت حتى اآلن الوصاية السورية على لبنان        لكن ابقاء المنطق ذات
ا لسوريا                     ان وحده وانم يس للبن اق ل ذا االخف ل ه ه مث ا يعني ر، بم تحديدًا ما يهدد بتفويت فرصة التغيي

 .معه، وربما قبله
 
ًا في اي                         و  ببًا تخفيفي دالع االنتفاضة الفلسطينية س ذ ان ة من ليس التشنج الذي يسود السياسات االقليمي

ي سياسة سورية                          . حال من االحوال    ا يمل لمية هو م اد افق التسوية الس إن ابتع ًا، ف ى العكس تمام عل
فحة ال  ي ص د ط وري الجدي رئيس الس اء ال م اذا ش وريا، الله ي س ا ف ان آم ي لبن دة، ف ر جدي تغيي

 .والتصحيح، والعودة الى الجمود القاتل الذي الزم آل مرحلة الالسلم والالحرب
 

اء                      ى بن ًا بحاجة ال ه تالي ه، وان ل عن  فإذا افترضنا ان الرئيس بشار االسد يريد تحديث سوريا، آما ينق
اً                     ة السالم الموصودة راهن ديل من بواب ى ب ه السعي ال دة مع الغرب، فسيكون علي ذا  . عالقة جدي وه

ي عن    . البديل، على صعوبة الوظيفة المطلوبة منه، ال يؤّمنه اال تغيير جذري في صورة سوريا               وغن
ان                 ى لبن ه يمكن ان يحصل         . القول ان التغيير سيكون اآثر سرعة واقل تكلفة ان هو انصب عل ل ان ب

غاء           دة االص ى فائ وريون ال ؤولون الس ه المس ال تنب ي ح الق ف ى االط ية عل ة سياس ى دون تكلف  ال
 ففي هذه االصوات ما يكفي من التعقل. االصوات اللبنانية المطالبة بتصحيح العالقات بين البلدين
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الف      ى التح اية ال ن الوص ال م ة االنتق اح عملي مان نج تبداد    . ... لض ائع االس ن طب ر م اذ التغيي وانق
 .المتجددة
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