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ادهم   "المحلل السياسي "صفة  ) او ُيحّمل (يحسد البعض الصحافي احيانًا، وخصوصا من يحمل         ، العتق
ة                 ى العام لكن  . انه من الخاصة، يفقه المنطق الخفي وراء االحداث ويلم بخبايا لعبة تفوت قواعدها عل

ه                 ر     فال   . من يدعي التحليل السياسي في لبنان اليوم بات في وضع ال ُيحسد علي ا تيّس اد يستجمع م يك
.من معلومات وتسريبات عن حدث حسبه انعطافًا، حتى يأتيه حدث جديد ينسف التحليل

ّده                      " المحّلل" واذ يسارع     ان ع ا آ ى م ده ال ه حدث ثالث يعي د، يباغت الى استقراء معاني الحدث الجدي
ى تكون      ...قبل حين انعطافًا، فرابع ما يلبث ان يناقض الثالث، فخامس يلغي الرابع             وهكذا دواليك حت

ان وسوريا  ين لبن ة ب آل العالق ة بم ُبل ادراك توجه السياسة المتحكم ه ُس ا(أْعيت ، )وبمصير آل منهم
رئيس                       ري وتحرآات ال ه ب رئيس نبي ادرات ال ل لحود ومب فيعزف يائسًا عن متابعة خطب الرئيس امي

ادات    رفيق الحريري واستقباالت الرئيس بشار االسد ومطالعات الوزير ف         اروق الشرع، ناهيك باجته
رار ا الق ن اصحاب المشورة واحيان اء او وزراء م وا رؤس ن ليس ل م ن الضياع . آ د م ذا الح د ه عن

ا عن      "ان.ان.سي "الفكري، ال دواء الراحة الذهن سوى االنصراف الى مشاهدة           ل  " مسلسل "، بحث اق
.تعقيدًا، فرز االصوات يدويًا في فلوريدا مثًال

ة الثقوب                     فمذ اضاع االم    در بديموقراطي امي، والتن تش ومي الم بي يرآيون اسم رئيسهم في صناديق ب
ا                     ) وثقوب الديموقراطية ( ورة، من هافان ّيد آل جلسة سياسة في ارجاء المعم في الواليات المتحدة س

ا، من            . الى موسكو، ومن الحمرا الى المرجة      ا وغيره من حق هافانا وموسكو، ولندن وباريس وروم
ثم الناخب االميرآي        حقها ربما  دهما؟        .  ان تسخر من تلع ا بع ا وم ا بينهم را والمرجة، وم ولكن الحم

ون اال عن اسم     . قطعًا، ما يحصل في فلوريدا اقل غرابة مما فيهما  م ال يبحث فاالميرآيون يعرفون انه
.رئيسهم

دون                        ا يري اس في م اء، وآل االلتب وا،    اما في الحمرا وفي المرجة فال لبس في اسماء الرؤس  ان يفعل
االلتباس في بيروت؟ االمر صار عاديا      . آل على حدة او مجموعين، في الموضوع الذي يشغل العباد         

ر الدهشة               . وليس فيه ما يدفع الى االستغراب       ا يثي ذا م ى سوريا، فه اس ال ا ان يتسرب االلتب ه  . ام لعل
ي اال   ام ف ق الش ى طري را الفوضى عل م اخي ارين عم د المس الزم المصيرين بع دمت اهين بع ان تج ا آ

ري،           . اختالل نظام السير محصورا في اتجاه واحد        ه ب ادرة نبي ى مب اروق الشرع عل والحال ان رد ف
ات   وزير السوري، يطرح عالم ه، عن ال ًا في ل ومراس قي، ب أن الدمش ة بالش ل دراي ذي ال يق و ال وه

.هاستفهام، في ظل سعي الرئيس السوري الجديد الى ايجاد لغة مختلفة للحديث عن لبنان ومع
م       ًا من عل اه ثابت ى   ". (القاسيونولوجيا " وآأننا صرنا بحاجة الى اعادة نظر في ما خلن قصر  "نسبة ال

، او علم سيمياء الكرملين في      "الكرملينولوجيا"في جبل قاسيون وفي ترجمة هي االقرب الى         " الشعب
ة في                  ). العصر السوفياتي  ة معارضة داخلي ة بالضرورة ان ثم ذه المراجع سوريا للسياسة    ال تعني ه

فاالحتمال وارد ان تكون سوريا قيد التحضير القرار سياسة جديدة حيال           . المقررة على اعلى مستوى   
.لبنان وان التباينات مباحة بانتظار ان يستقر الرأي على خطوة معينة

رأي، ال يخد           ة ال ى تعددي دريب عل م  اال ان التأخر في االقدام على اي خطوة، وان يكن يساهم في الت
 فأي تأجيل للقرارات. المعلن من السياسة السورية الجديدة، سواء في لبنان او في سوريا نفسها
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تويين             ى مس ق الشروخ، وعل ى تعمي ات في             . الحاسمة قد يؤدي ال أوًال في سوريا حيث ظهور التباين
.الموضوع اللبناني قد ينعكس سلبًا على آل ملفات التحديث واالصالح االخرى

لبنان حيث ال يفضي التأخير في رفع الوصاية السورية سوى الى تغليب الخطاب المتشدد،              وثانيًا في    
اه     ة تج داء الكامن اعر الع واء مش ى احت ى اآلن عل ادرًا حت ي ق تقاللي العقالن روع االس ن المش وإن يك
سوريا، آما يستدل من مشهد البطريرك صفير وهو ينهر المتظاهرين امام صرحه لترديدهم شعارات      

ألة الوصاية السورية من                         . ئةمسي ن يكون في سحب مس ا في سوريا، ل ان، آم د ان الحل، في لبن بي
ون              دما تك ًا عن وقي، وخصوص رار ف ل بق ك ال يحص ًا ان ذل ار جلي د ص ال، وق ا يق داول، مثلم الت

.جمهورية البعث على مشارف عهد التعددية االعالمية، وان محصورة باالحزاب المسموحة
اً              الحل؟ عندما تكو    االثنين مع اثنين، وب فافية   : ن المشكلة في االلتباس، ال حل اال ب رار والش د  . الق وعن

وفي سوريا    . ، اذ تصبح السياسة واضحة للعامة قبل الخاصة        "المحلل السياسي "ذلك ايضًا، لن يحسد     
 .قبل لبنان؟ ال بأس
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