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 ...زمن السقوط 

 

في الوقت الذي تشتد فيه سواعد وهمم الثوار الذين يبذلون الغالي والرخيص للتحّرر من نير جّزارهم ، وإيمانًا مننمم  
بحريتمم ودفاعًا عن مستقبلمم وبالرغم من فظاعة المجازر الحاصلة ، فقد شاهدناهنم يسيطرون على عدة مناطنن   

 .مناط  ال تطأها أقدام الشبيحة إال ما يصل إليما من قذائف الحقد ... ا وإدلب من درع
 

أما الزمن الذي كانت فيه سوريا تختل  األزمات من حولما لتفرض نفسما راعيًا للحّل ، راعيًا يملك السنح  وفنر    
الغرب وقدرته علنى التفناوض أو   اإلرهاب والترهيب كجزء من فلسفة النظام ، نظام يمّدد دائمًا بقدرته على معاداة 

ته ، فمذا الزمن يميل إلى التآمر معه في آٍن معًا ، ولو على حساب القضية العربية وعلى حساب الشعب السوري برم
 .األفول

 
لقد شّكل هذا النظام لفترة حاجة لألخصام والحلفاء معًا ، أما اليوم فيكاد النظام غير قادر على المحافظة علنى بقعنة   

ة محدودة يتحّرك فيما وينناور بمناورات الخوف ، مناورات لم يقدم عليما بنالرغم منن كنل اإلعتنداءات     جغرافي
اإلسرائيلية على سوريا ، سوريا الممانعة على ما قيل عن النظام ، ليتبّين أن الممانعة لم تكنن إال مجنرد شنعارات    

 . يوم قرر النظام ذبح شعبهسقطت 
 

كن يشد عضحته إال بمناورات تجريما إيران من جمة ، وعمليات تفجير ضند اإلحنتحل   إذ تبّين أن هذا النظام لم ي
 .همزة الوصل بين األثنين ليس إال اإلسرائيلي يقوم بما حزب اهلل من جمة أخرى ، وقد إقتصر دوره على تشكيل

 
يث اسنتعاد الحنزب   أما حزب اهلل الذي استعمل سوريا كممر َبّري لسححه ولصواريخه قبل وبعد حرب تموز ، ح

قدرته الصاروخية بعد انخفاض حجمما في حرب تموز ، فقد تأكد للجميع أهمية الدور الذي لعبته سوريا النظام فني  
علنى  لذلك شمدنا إستبسال الحزب في الدفاع عن النظام ... جعل أرضما ممرًا يغّذي حزب اهلل بالصواريخ والسح  

 ."ُمكره أخاك ال بطل " قاعدة 
 

عد سقوط األسد الكل سيعيد حساباته ، كما فعلت حماس في غّزة وفي دمش  ، وكما فعل الغرب في عحقته مع غدًا ب
 ...ا المتجددة بليبيا والعرا  وتونسالرئيس المنتخب في مصر ، وكما فعلت أوروبا في عحقتم

 
أما في لبنان فإن الفري  الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في المحور اإليراني السوري ، فمو الفري  الذي سعى ولنم ينزل   
إلى تعزير ترسانته وسحب سححه المخبأ هناك كما أشارت إلى ذلك صحف أجنبية ، وهو في الواقنع بندأ يسنتعد    

، من دون اإلرتكاز إلى النظام السوري اآليل للسنقوط   إلستراتيجية جديدة قوامما سححه واإلرتباط العضوي بإيران
بما يعني أن عوامل اإلرتكاز لديه بدأت تنحسر ، وهو بالتأكيد ال يعترف بذلك إلى أن يأتي يوم يصبح سححه عبئنًا  

 . تسلح في مواجمته بوسيلة أو بأخرىعليه ، سح  يستفز به الجميع ما يستدعيمم لل
 

ألمس السح  ردًا على السح  الفلسطيني في لبنان ؟ واليوم ألم يحمل أبناء الشمال السنح   ألم يحمل اللبنانيون في ا
كردة فعل على تمنّدد سح  الحزب في جبل محسن ؟ ألم تقم حالة األسير كردة فعل على سح  الحزب في الجنوب 

ألم تصبح تصرفات العديند منن    ؟ ألم يلِغ الحزب ممرجانه المسلح في السعديات بضغط من أهالي إقليم الخروب ؟
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قائمة البعض جراء إحتحل األراضي والكنائس من ِقبنل   المواطنين سببًا للقول بأنما ردة فعل على السح  ؟ ألم تقم 
 .مختلفة إلى أن تأتي ساعة الحقيقةأهل السح  ؟ هكذا تتنامى مواجمة السح  بطر  

 
ألة السح  في مواجمة اللبنانيين بعد أن كنان فني مواجمنة    وبعد غد وعندما تسقط المحاور أو تضعف ، تبقى مس

وبداًل من أن يكون لنا في وحدتنا عامل قنوة ، يصبح السح  سببًا للخحف ، فإما أن تنجح فكرة الدولنة  . إسرائيل 
علنى   ويسقنط السح  مع من تعمش  به ، أو ينجح السح  في جّر اللبنانيين إلى مواجمة مكررة لن تكون لمم قدرة

 .بما يتعارض مع فكرة لبنان الدولةالمروب منمنا ، ألن السح  يريد أن يؤسس له دولة ، 
 

ومن ينتظر أن يكتمل مشمد السقوط فعليه أال ينتظر بل أن يبادر إلى المشاركة في صنع هذه المحطة منن التناريخ   
تصار الح  على الباطل وانتصار الديمقراطية المجيد ، كي ال يبقى متفرجًا فيأتي يوم اإلنتصار وال يشعر بنشوته ، إن

 .على السح  وهذا اليوم ليس ببعيد
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