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نة   اوف س دة مخ دو بعي م تب ام ٢٠٠٠آ ل ان ينصرم الع ى قب ترجعها اآلن، حت دما نس ى .  عن ا عل فهن
ر               ان سنة خي الم، آانت األلف زائم،           . االقل، في هذه البقعة من الع دم واله اط وال رن االحب واذ ينطوي ق

ذا اال                 ذين يتخضرمون به ال ال ة      تبزغ نقطة الضوء الشحيحة في آخره لتحثنا، نحن اجي نقالب من ألفي
ذي         الى اخرى، على التطلع الى العالم اآلتي بشيء من هذا التفاؤل الذي نسينا، وبالكثير من الرجاء ال

.ال ينسى
ل                         ان قب وب لبن تهم، في جن ذين طحن  سنة خير األلفان؟ في المحصلة نعم، وان توجب ان نتذآر آل ال

رن، وفي        تحريره، وفي باقي اجزاء البالد على مّر الشهور، وفي ف     ى ق رن ال لسطين المنتفضة من ق
و، وفي                         ة رغم النم داخل، وفي مصر الغلبان ة في ال العراق المحاصر مرتين، مرة من الخارج وثاني

اه                ا  . الجزائر الساعية الى وئامها، وفي آل اصقاع االرض التي تنأى عنها الحرية والسالم والرف لكنه
. في شرق المتوسط الذي ادماه القرن الذاويسنة خير بالتأآيد لهذه البقعة من العالم، هنا

ان بقي في قبضة االحتالل االسرائيلي،              ا آ  سنة خير للبنان، وآيف ال تكون عندما يتحرر خاللها م
وعندما تتهافت سيناريوهات الكارثة التي ما برح ينسجها مّدعو القيادة ودعاة االذعان، وعندما ينقلب             

اً    الجو من خوف على المصير الى يقين         ين آنف . بقرب تصحيح المسار، وُقل المسارين، هذين المتالزم
ن    تقالل م نهض االس ين ي رب، وح ة للع دس قبل ود الق ين تع ون ح ر لفلسطين، وآيف ال تك نة خي وس
وين شعب    ي تخ اروا ف ذين تب ل ال ل آ هد يحي ي مش ية ف ة السياس عبي والحنك اع االستعصاء الش اجتم

م   ى خجله ه عل طين وقيادت انوا (فلس ونان آ ب   )يخجل اس فيغل ة باالنعك ة القديم دأ المعادل ين تب ، وح
.الضياع على اسرائيل وسياسييها وعسكرها ومستوطنيها

ة                               وم الشعوب العادي دأت هم ى ب ام االول، وآيف ال تكون مت ر لسوريا ايضًا، وفي المق  بل سنة خي
ة،       ين تافه ل ح دت قب ت ب ار آان ى اخب ون ال وريين فيتطلع ى الس رًا ال رب اخي تيراد تتس ر اس آتحري

دة عن              رات بعي ذه التغيي السيارات والعمل ببطاقات االئتمان واالفراج عن االنترنت، وان بقيت آل ه
التي  " نهاية االنقالب "وآيف ال تكون سنة خير متى يأخذ جسم مخّدر يستفيق الى            . منال عامة الشعب  

.رن من الشؤمسنة خير آانت خاتمة ق. آان الياس خوري قد استشف معالمها قبل عام
ه خصوصًا ان     .  لكن الخروج من هذا القرن يتطلب اآثر من مجرد القفز من الصفر الى الواحد               يلزم

دأت ترتسم                     ة التي ب ر، وفي المسارات الثالث د من الخي ين بالمزي د األلف ى بع انجاز  : تأتي السنة االول
ع        استقالل فلسطين، واستعادة استقالل لبنان، وعودة سوريا الى موقعها ا          ة تخل ادة عروب لطبيعي في قي

د    اة بع ها وتصالح الحي ي اساس ة التي آانت ف ابرات لتحاآي الحري ة المخ اس العسكر واقنع رًا لب اخي
.ربما وجب اعادة ترتيب التحديات بطريقة مختلفة: استدراك. طول عبوس

ة في  ه وعن رجال السياس ع الوصاية عن ة ورف ام الحماي ن نظ ان م اق لبن ة انعت الى اهمي م (ه  ف وان ل
لمية           )يشاؤوا ة س ، والى ضرورة نهوض فلسطين دولة مستقلة تستجمع قدراتها وشتات شعبها لمواجه

يحكم   ذي س و ال ي سوريا، ان حدث، ه د يحدث ف ا ق ف، لعل م ات العن ون اصعب من مواجه د تك ق
ا    اطاللة ة علين ات االتصالية         .  األلفية الثالث د بالتكنولوجي رئيس السوري الجدي ًا اهتمامات ال ر احيان تثي

 والمعلوماتية شيئًا من التهكم الخفي، وخصوصًا في لبنان حيث يتباهى الكثيرون بالتفوق على
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ى نقيب من جه                        " حضارياً "السوريين   يم من ضباطهم او حت واء مق ة ل ل برآ ا يتراآضون لني از فيم
نهم أ. ام اين خط ذا التب ل ه ن مث ي  . لك وافرة ف ة المت درات الفعلي ًا بالمق دأ، وال قياس ي المب ط ف يس فق ل

وم                    : سوريا او في شتات نخبها، بل ألن هذا الهم هو دليل الى التحدي االآبر المطروح امام العرب الي
حديدًا، يشكل تحديث سوريا    ولذا ت . انجاح عولمتهم بعدما اخفقوا في موافاة آل مواعيد القرن العشرين         

.في بداية القرن الجديد واحدة من اولى االولويات
اء      .  ال تختصر سوريا آل العرب      ة اساسية في بن ولكن ما قد يحدث فيها، ان تأآد حدوثه، سيكون لبن

ي معضالت       رى ف ي االخ ة ه دًا لمصر الداخل ه، وعض راق التائ ًا للع دي، نموذج ع التح ي يرف عرب
دمج في                          العولمة، وسنداً  م تن ة ان ل ر اقتصاد في المنطق ى رد هجمات اآب وى عل  لفلسطين التي لن تق

مالية     ن رأس الت م ي االف ح ف ة، ان نج ان اقتصاد المعرف ًا للبن امي اوًال، وتوأم ي، والش ا العرب عمقه
.ليس التحدي رابحًا بالضرورة. القرن التاسع عشر التي ما فتئت ُتحصنها عقلية التجار والشطار

و االخرى،    فبي دة تل ة، الواح ورات المعلوماتي ة، تفجرت الث لحة البالي دججون االس ان العرب ي ا آ نم
ة           . واطل االقتصاد الجديد فتأقلمت معه اسرائيل حتى ابتعدت سنوات ضوئية عن االقتصادات العربي
و    ن الث ي زم ال ف ه الح ت علي ا آان ر م ا اآث ردم، ربم ة لل دو، تظل قابل د يب ا ق م م وة، رغ ن اله رة لك

ال واالتصال                  . الصناعية االولى  ة في صناعات الم وفي اي حال، يتضح من بعض النجاحات العربي
غير ان للرأفة شرطها وهو       . ان العولمة قد تكون اآثر رأفة بالعرب من المراحل الرأسمالية االخرى          

ة ال         ة متعافي ود  مبارحة وضعية التلقي الساآن لالقبال على العصر، وشرط الشرط مجتمعات عربي  تع
.تحسب االقدام مغامرة وال الخيال تهديدًا ألمن الدولة

ا تترافق   .  انها ثورة آوبرنيكية ما يدعى اليها العرب آما ُيدعى غيرهم  لكن صعوبتها عند العرب انه
ى اسرائيل            ى             . مع ثورة ثانية، تلك التي بدأت تغير نظرتهم ال ى انجاز السالم عل ل حت دو، باالق ال آع

ات ع الجبه دة، يقضي ان نظل . جمي ود ع د السالم ولعق َدَرنا، بع ا نعرف ان َق ًا عن ا آجار رغم وانم
دها  الم وح لحة الس و بأس ه، ول زائم . نواجه دم واله اط وال رن االحب ا ق ب بهم ان اذًا نقل ان . ثورت ثورت

ذا  . استعادة حرية التفكير والتعبير بعيدًا عن هوس رجال االمن وحراس الظالم           : وشرارتهما واحدة  ه
 .لنقل انه مصالحة مع الذات.  يسمى عادة الديموقراطيةما
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