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فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

�سعت �سورية يف املا�ضي �إىل ا�ستيعاب كافة الأطراف اللبنانية على قاعدة تب�سيط الأمور من �أجل التعاي�ش بني الأفرقاء ،ولكن املا�ضي لي�س
كاحلا�ضر فال جمال اليوم لهذا اال�ستيعاب على ح�ساب �سورية و�شعبها.
ً
�إن الفئات العابثة مب�ستقبل لبنان وقعت باخلط�أ التاريخي ،عندما راهن رموزها بكل �شيء على امل�شروع الأمريكي ظنا منهم ب�أنهم رجال
املرحلة الأمريكية بامتياز و�أدوات التغيري فيها ،وقد�ساهم يف هذا اخلط�أ الدعم املادي واملعنوي الكبري من قبل بع�ض الدول الكربى
والذي ظهر جلي ًا من خالل اال�ستقباالت الدولية لرموز هذا امل�شروع ،مما �أوقعهم يف �سوء التقدير ملدى دورهم وحجمهم ،فمن زعامة
الأحياء والأزقة �إىل املحافل الدولية والعاملية ،عندئذ ت�ضاعفت الآمال والأحالم و ُر�سمت خرائط مل�ستقبل املنطقة اجلديد يف جل�سات
ال�سمر ،و ُوزعت املغامن املفرت�ضة ،ولكل دوره ،حتى الإعالمي املغمور حاول اغتنام الفر�صة لينزع عن نف�سه غبار الف�شل ويظهر ك�أنه
ركن من �أركان التغيري ،فاجلميع يريد �أن يدخل التاريخ عرب بوابة ال�صراخ لي�صل ال�صوت ل�صاحب الأمر مبا ير�ضيه والأمر ب�سيط
بر�أيهم ،فالقرار الدويل �صدر و�آلية التنفيذ جاهزة ،تبد�أ باغتيال ومن ثم حملة �إعالمية مكثفة مع قليل من الإثارة الطائفية ترافقها
حفلة ندب يتقنها كرث �أمثال مروان حمادة وغريه ..للح�صول على مكا�سب جديدة ،ون�سي ه�ؤالء �أن احل�سابات الدولية بد�أت تتغري
على �ضوء �صالبة املوقف ال�سوري وحلفائه ،فامل�شروع الأمريكي كما يبدو يف طريقه �إىل الأدراج وبد�أت مالمح الواقعية تبدو
على وجوه املحافظني اجلدد ،بعد �أن �أيقن ه�ؤالء �أنه ال ميكن تهمي�ش �سورية ودورها يف املنطقة مما �أربك "ال�سياديون اجلدد
يف لبنان" و�أوقعهم يف �سوء التوقيت والتخطيط ،فجاء اغتيال جربان تويني يف هذا ال�سياق حماولة للهرب �إىل الأمام لإحراج
الدول الغربية ،ولرمبا تطمينات ال�سفري الأمريكي مل تكن على قدر الأحالم ،وخ�صو�ص ًا عندما غادر بريوت بحجة �أعياد امليالد
ور�أ�س ال�سنة تارك ًا وراءه تلك الفئة تتخبط يف بحرها الهائج ودون بو�صلة ..عندئذ حاولت املدر�سة اجلنبالطية تدارك امل�أزق
لك�سب الوقت عن طريق خلق مزيد من االلتبا�س لدى ال�شعب اللبناين باتباع �سيا�سة ال�شتائم التي يتقنها وليد جنبالط ،والتي
ال تكتمل �شخ�صيته �إال بتلك اللغة ،حماو ًال �إعادة بع�ض الثقة لرواد هذا امل�شروع ،فالكل يعرف مدى ال�سعادة التي ي�شعر
بها عندما يتعر�ض ل�شخ�ص �أكرب منه قيمة ومقام ًا ،ظن ًا منه �أن ذلك يجعله م�ساوي ًا �أو ند ًا له ،كيف ال وهو املري�ض املثقل
بالأحالم االمرباطورية املتجذرة يف الثقافة اجلنبالطية ،تلك الأحالم التي كانت �أ�سا�س الفتنة يف لبنان ومنها انتقلت
�شرارة احلرب الأهلية ،والتي ال �ضري من �أجل حتقيقها ،اقتالع طوائف من لبنان قت ًال وتهجري ًا وال مانع من اال�ستقواء
ب�أية جهة �أجنبية ،وهنا نقول ا�ستقواء لأن ما ميثلون ال يتعدى نقطة جمهرية على اخلريطة ،ويعرف اللبنانيون جيد ًا كم
جلمت �سورية هذه النزعة حتى با�ستيعابها جلنبالط االبن .مع الإ�شارة �إىل �سمة بارزة من �سمات تلك املدر�سة وهي
�ضيق الأفق وعدم اال�ستفادة من درو�س التاريخ جيد ًا ،والذي ظهر جلي ًا يف عدم ا�ستيعابهم ب�أنهم العبون �صغار
وجمرد بندقية للإيجار ت�ستبدل يف الوقت املنا�سب ،الأمر الذي جعل جنبالط ال�صغري يفقد �صوابه على حقيقة
جاءت مت�أخرة "�أن مدبر جرمية اغتيال احلريري بد�أ يتخل�ص من �أدواته" وهو منها بعد �أن و�صل �إىل �أق�صى
ما ميكنه اال�ستفادة من اجلرمية لينتقل �إىل مرحلة �أخرى وب�أدوات خمتلفة.
قراءة ب�سيطة يف التاريخ تبني من يبقى ...ومن يزول.
�أخري ًا �أمتنى مع قدوم العام اجلديد كل اخلري واملجد ل�سورية يف م�سريتها نحو احلق ،ومزيد ًا من العال
ل�شعب �سورية ال�صامد �أبد ًا ،وكل عام و�أنت بخري يا وطني.
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