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ابراهيم األمين

ـيد كتلة األجور

فالبرنامج املذكور يحصر أولوياته في
املحافظة على قدرة الحكومة على خدمة
ّ
الدين العام ،وهو يعترف بأن ذلك سيؤدي
إلى تفاقم األوض��اع االجتماعية ألكثرية
اللبنانيني املقيمني ،ول��ذل��ك يتعامل مع
األه��داف االجتماعية باعتبارها أهدافًا
ّ
مكملة ل�لأه��داف امل��ال�ي��ة ،أي إن�ه��ا ال تقع
في صلب البرنامج ،بل تسعى إلى مللمة
بعض آث��اره ،وهذا مكتوب في البرنامج
بوضوح وصراحة.
ف��امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �ق��درة ل�ت�م��وي��ل خدمة
ال��دي��ن ال �ع��ام واس�ت�ح�ق��اق��ات��ه ت �ف��رض ،في
رأي واض�ع��ي ال�ب��رن��ام��ج ،تحقيق فائض
ّأول� � � � � ّ�ي م� �ت ��زاي ��د ف� ��ي ع �م �ل �ي��ات املوازنة
ّ
العامة ،والفائض األولي ينجم
والخزينة
ع��ن تحقيق إي � ��رادات أع �ل��ى م��ن النفقات
وهذا
ب��اس �ت �ث �ن��اء خ ��دم ��ة ال ��دي ��ن ال � �ع� ��ام،
ً
يعني أن على املقيمني أن يدفعوا أمواال
ل �ل �ح �ك��وم��ة (ض ��رائ ��ب ورس ��وم ��ًا وأثمان
خدمات) أكثر بكثير مما تنفقه الحكومة
على توفير حاجاتهم وضمان حقوقهم.
كيف سيتحقق ذلك بحسب ما يلتزم به
البرنامج؟

إجراءات

ّ
تعهدت الحكومة ف��ي برنامجها تنفيذ
اإلجراءات اآلتية:
ّ
األولية من خالل إعادة
¶ ترشيد النفقات
ّ
هيكلية ال��روات��ب واملكتسبات
النظر في
في القطاع العام ،إضافة إلى التوفير في
ّ
مخصصات النقل وتمديد ساعات العمل
من  32ساعة أسبوعيًا إلى  36ساعة في
ّ
ال�ح��د األدن ��ى ،إض��اف��ة إل��ى خفض نفقات
السفر واالتصاالت ،بما يؤدي إلى تجميد
كتلة األجور وخفض حجم القطاع العام
تدريجًا من خ�لال ع��دم م��لء الشواغر في
امل�ل�اك ��ات وال ��ره ��ان ع �ل��ى خ � ��روج  20في
ّ
العامة
املئة من املستخدمني من الوظيفة
بسبب بلوغهم سن التقاعد في السنوات
العشر املقبلة.
¶ إنهاء عمل مجلس الجنوب وصندوق
ّ
املهجرين.
¶ خفض التحويالت إلى مؤسسة كهرباء
ل �ب �ن��ان ،وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال زي � ��ادة التعرفة
ّ
وخفض التعديات على الشبكة ،وإعادة
هيكلة قطاع الكهرباء نحو إشراك القطاع
الخاص في اإلنتاج والتوزيع والجباية،

ً
وصوال إلى خصخصة هذا القطاع.
¶ رف ��ع ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال�ق�ي�م��ة املضافة
م��ن  %10إل ��ى  %12ف��ي امل��رح�ل��ة األولى،
ث ��م إل� ��ى  %15ف ��ي امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ،مع
إضافة ضريبة بنسبة  %5إضافية على
خ ��دم ��ات امل � ��اء وال �ك �ه��رب��اء واالتصاالت
لتمويل البلديات التي تستفيد حاليًا من
اقتطاعات الضريبة على القيمة املضافة
بنسبة  %10على فواتير هذه الخدمات.
¶ رفع الضريبة على ربح الفوائد من %5
إلى .%7
ّ
املوحدة على
¶ اإلعداد لتطبيق الضريبة
ال��دخ��ل امل�ح�ق��ق ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن دون ّ
مس
ع ��ائ ��دات ال �ح �ك��وم��ة وال �ن �س��ب املفروضة
بموجب نظام الضرائب النوعية املتعددة
في ظل النظام القائم.
¶ رف� ��ع ال ��دع ��م ك �ل �ي��ًا ع ��ن أس� �ع ��ار النفط
امل �ح �ل� ّ�ي��ة ب �م��ا ي �س �م��ح ب��ان �ع �ك��اس ّ
تغير
األس� �ع ��ار ع��امل �ي��ًا م �ب��اش��رة ع�ل�ي�ه��ا ،ورفع
الرسم املفروض على كل صفيحة بنزين
تدريجًا ليعود إلى مستواه في ّأيار 2004
(أي  12ألف ليرة).
ّ
الخلوية،
خصخصة قطاع االتصاالت
¶ ّ
�ون ي�س�م��ح ب�ب�ي��ع أص� ��ول هذا
�
ن
�ا
�
ق
�ن
وس� �
ٍ
ال�ق�ط��اع( ،ع�ل�م��ًا ب��أن ال�ق��ان��ون  431يجيز
ب�ي��ع رخ�ص�ت��ي ال�خ�ل��وي ال�ح��ال�ي�ت�ين فقط
م��ن ّدون األص ��ول) ،م��ع إدراج  %20على
األقل من أسهم شركات الخلوي الجديدة
في بورصة بيروت.
¶ إن�ش��اء شركة « ،»Liban Telecomعبر
دم� ��ج «أوج� � �ي � ��رو» م ��ع م��دي� ّ
�ري �ت��ي وزارة
ّ
االت� � �ص � ��االت ،وت �ش ��رك ��ة ه� ��ذه املؤسسة،
لتقوم الحكومة في نهاية املطاف ببيع
ّ
حصة تصل نسبتها إلى  %40من Liban
 Telecomإلى مستثمر استراتيجي.
¶ إع��ادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان،
بدءًا بتخمني أصولها مرورًا بتشركتها،
ّ
عبر إنشاء شركات ع��دة لإلنتاج والنقل
وال � �ت� ��وزي� ��ع ،وإط� �ل ��اق م �ن��اق �ص��ة لتلزيم
عقود ًاإلدارة والتوزيع للقطاع الخاص،
وصوال إلى خصخصة الشركات الجديدة
لكهرباء لبنان (.)New EDL
¶ ب�ي��ع ش��رك��ات ط �ي��ران ال �ش��رق األوسط
وإن�ت��را وك��ازي�ن��و لبنان وأه ��راء الحبوب
وإدارة حصر التبغ والتنباك ومصفاتي
ط ��راب �ل ��س وال� ��زه� ��ران� ��ي وم� �ط ��ار بيروت
وبعض املرافئ.

ماذا بعد؟

ّ
ّ
تضمنها
�راءات التي
هذه العينة من اإلج� ّي�نّ
ب��رن��ام��ج ب��اري��س  ،3ت �ب� ح�ج��م املخاطر
ال�س�ي��اس�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة واالقتصادية
ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي س�ت�ت��رت��ب ع �ل��ى تطبيقها،
وه� ��ذا م ��ا ي �ض��ع ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال �ي��ة أمام
اختبارات قاسية ،كان ّأولها ابتداع صيغة
تسووية في بيانها الوزاري ،عندما جرى
ت��دوي��ر ال��زواي��ا ف��ي الفقرة ال�ـ  28م��ن البند
الثالث ،الذي ّ
نص على «السير في تطبيق
وت �ط��وي��ر س �ي��اس��ة اإلص �ل��اح االقتصادي
التي تقدم بها لبنان إل��ى مـؤتمر باريس
 ،3بهدف تحديث بنية االقتصاد الوطني
وال �ح �ف��اظ ع�ل�ً�ى اس �ت �ق��راره وت�ع��زي��ز فرص
ن� �م � ّ�وه ،ف �ض�ل�ا ع ��ن امل �س��اع��دة ف ��ي تحرير
ّ
باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها
الدول واملؤسسات املانحة للبنان ،وتنفيذ
ع��دد من مشاريع البنى التحتية ،وإجراء
ع �م �ل �ي��ات ال �خ �ص �خ �ص��ة ،وف � ��ق القوانني
امل ��رع� �ي ��ة وال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ق �ط��اع �ي��ة التي
تضعها ال�ح�ك��وم��ة ،وتشجيع اللبنانيني
على املساهمة فيها».
إن ه��ذا ال�ن��ص ي�ش�ت��رط ت�ط��وي��ر البرنامج
للسير به ،أي فتح الحوار في شأنه ليحقق
أهدافًا محددة في تحديث بنية االقتصاد
وت�ع��زي��ز ف��رص ال�ن�م��و ،إض��اف��ة إل��ى خدمة
ّ
ال��دي��ن ال �ع��ام ال �ت��ي ي �ع��ده��ا ال �ب��رن��ام��ج في
صيغته الراهنة أولوية األول��وي��ات ،كذلك
يشترط إج��راء عمليات الخصخصة بعد
رس ��م ال �س �ي��اس��ات ال �ق �ط��اع �ي��ة ،ب�م�ع�ن��ى أن
تصبح الخصخصة وسيلة لتحقيق هذه
ال �س �ي��اس��ات ،إذا ب ��دت ض ��روري ��ة ،وليست
هدفًا كما يتعامل معها البرنامج الحالي.
(شارك في اإلعداد حسن شقراني)

ثوابت سوريا كما عرضت أمام الحريري
ورصد بانتظار بروز النتائج واالنعكاسات
كما في بيروت ،فإن زائر دمشق يلمس اهتمامًا مركزيًا
برصد انعكاسات زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري
إلى العاصمة السورية ونتائجها .الناس واملسؤولون
واإلعالميون مشغولون برصد األمر .وأبرز قضايا لبنان
اليوم هناكّ ،هي الترتيبات اإلضافية الخاصة بالزيارة،
م��ع أن ال �ت �ح��ف��ظ ع �ل��ى م��ا دار ف��ي م �ح��ادث��ات الحريري
والرئيس السوري بشار األسد ال يزال قائمًا ،علمًا بأن
البارز لدى املعنيني هناك اآلن ،هو ملف التطبيع النفسي
واإلن�س��ان��ي إل��ى ج��ان��ب التطبيع السياسي واإلعالمي
والرسمي.
امل�ع�ن�ي��ون ع�ل��ى أرف��ع امل�س�ت��وي��ات ،ي�ت�ح��دث��ون ب��راح��ة عن
«قرار استراتيجي اتخذه الرئيس األسد بجعل العالقة
م��ع ل�ب�ن��ان م��ن خ�ل�ال م��ؤس�س��ات��ه ال��رس�م�ي��ة أول��وي��ة ،وأن
استقبال ال��رئ�ي��س ال�ح��ري��ري بالطريقة ال�ت��ي ج��رى بها
يندرج في هذا السياق ،ويهدف إلى تحقيق نتائج على
م�س�ت��وى ت�ح�س�ين ال�ع�لاق��ة إل ��ى أب �ع��د م ��دى ،ألن سوريا
مقتنعة بأن في ذلك مصلحة لها».
ع�ل��ى ه��ذا األس� ��اس ،ي��واج��ه زوار امل�س��ؤول�ين السوريني
ع �ل��ى اخ� �ت�ل�اف ال �ج��ان �ب�ي�ن ،ب��األس �ئ �ل��ة ال �ب��دي �ه �ي��ة :كيف
كانت ردة فعل اللبنانيني على زي��ارة الحريري؟ وكيف
ت �ص��رف أن� �ص ��اره وك � ��وادر ت �ي��اره ال �س �ي��اس��ي؟ وم ��ا هي
ردود الفعل لدى قواعده الشعبية وفعالياته السياسية
واالقتصادية؟ وكيف كان انطباع اآلخرين من الجماعات
اللبنانية ،بما في ذل��ك الحلفاء؟ وك��ي ال يتعبهم الزائر
بأسئلة تفصيلية ،يعرض املسؤولون ما في جعبتهم أو
ّ
ما يودون الحديث عنه بشأن محادثات الحريري .وهم
يركزون على اآلتي:
ً
أوال :ل�ق��د س�م��ع ال �ح��ري��ريّ ت��أك�ي�دًا م�ب��اش�رًا أن ال عالقة
لسوريا باغتيال والده ،وأن الدولة السورية مسؤولة عن
ّ
هذا املوقف ،وإذا ثبت ت� ّ
مواطن س��وري ،بمعزل
�ورط أي
ُ
عن موقعه داخل النظام أو خارجه ،وأثبت ذلك باألدلة
الحقيقية والصلبة ،فإن سوريا ستحاكمه وفق املقتضى،

كالم صريح عن األداء السياسي
واإلعالمي لفريق الحريري وتدقيق في
المتغير فيه بعد الزيارة
حجم
ّ
عبد الرحمن البزري ّنبه مسؤولين
سوريين إلى خطورة خطأ حصر التواصل
مع لبنان بزعماء الطوائف
ّ
ُ
وسيعدم أمام الجمهور .لكن سوريا ترفض أي محاولة
الستغالل هذه الجريمة أو التحقيقات فيها البتزازها
وتعريض سمعتها أو سمعة مواطنيها لألذى .وهي لن
تقبل في أي حال من األحوال تكرار تجربة شهود الزور.
وملف الدعوى القضائية املقامة من اللواء جميل السيد
على عدد من اللبنانيني والسوريني والعرب واألجانب،
ه��و م��وض��وع ق �ض��ائ��ي ل��ن ي�س�م��ح ألح ��د ف��ي ال ��دول ��ة أو
خارجها بالتدخل فيه.
ثانيًا :إن سوريا مهتمة بتعزيز العالقات مع الحكومة
اللبنانية ،وه��ي مستعدة إلع��ادة النظر واملناقشة ّ في
أي ات�ف��اق س��اب��ق أو أي م�ش��روع ات�ف��اق دون أي تحفظ،
وستقوم بما تمليه مصلحتها ،آخذة في االعتبار أن أي
نقض أو إلغاء ألي تفاهم أو اتفاق لن يحصل بمبادرة
منها ،وإذا أراد لبنان ذلك فليطلب هو ذلك.
ث��ال �ث��ًا :إن س��وري��ا ت�م� ّ�ي��ز ج �ي �دًا ب�ي�ن ال �ق��وى ال�ف��اع�ل��ة في
لبنان ،وهي ال تضع شرطًا على أحد لتقيم معه عالقة
س��وى ع��دم االرت �ب��اط ب��أي شكل م��ن األش �ك��ال باملشروع
اإلسرائيلي ،وعدم العمل على تقسيم لبنان .وإن سوريا
تتخذ موقفًا واضحًا ال لبس فيه وال مداورة وال محاباة
يتعلق بدعمها املقاومة في لبنان .وهي في الوقت نفسه
مستعدة للتواصل مع الجميع ،ولكنها تحصر عالقتها
بالدولة من خالل املؤسسات الرسمية.
راب �ع��ًا :إن س��وري��ا ال ت�ف�ك��ر ،ول�ي��س ل��دي�ه��ا املصلحة وال
الرغبة في العودة إلى لبنان ،عسكريًا أو أمنيًا أو غير
ذلك ،وإن اآللية التي اعتمدت في متابعة امللف اللبناني
سابقًا لم تعد موجودة ولم يعد هناك ملف اسمه لبنان
ي �ق��وده ش�خ��ص ،ب��ل ه�ن��اك ع�لاق��ات متنوعة م��ع لبنان،
يتابعها ك��ل م�س��ؤول بحسب اختصاصه ،وإن سوريا
مهتمة ب��أن ي�ك��ون للتمثيل ال��دب�ل��وم��اس��ي ب�ين البلدين
دوره الحقيقي.
خ��ام �س��ًا :إن س ��وري ��ا م �س �ت �ع��دة مل �ن��اق �ش��ة أي أم� ��ر يريد
املسؤولون في لبنان إث��ارت��ه ،بما في ذل��ك النقاط التي
أج�م��ع عليها ف��ي ط��اول��ة ال �ح��وار اللبناني أو م��ا يمكن
تصنيفه ب��أن��ه م��وض��وع خ�لاف��ي .وإن األم��ر يحصل من
خالل املؤسسات الرسمية املعنية.
سادسًا :سيصار إلى تنظيم العالقات على املستويات
كلها ،وسيقوم مسؤولون من الصف األول في سوريا
بزيارة لبنان ،على أن تتوج بزيارة للرئيس األسد حني
يحني موعدها.

أم��ا على صعيد ال�ع�لاق��ة ال�خ��اص��ة م��ع ال�ح��ري��ري نفسه،
ف�ي�ب��دو أن امل �س��ؤول�ين ال �س��وري�ين ت �ح��دث��وا أم ��ام الرجل
ب�ص��راح��ة ع��ن مجموعة م��ن ال�ع�ن��اوي��ن ال�ت��ي يفترضون
أنها أساسية بالنسبة إلى أي عالقة جيدة في املرحلة
املقبلة .ويشيرون إل��ى أن س��وري��ا ل��م يحصل أن بادرت
إل��ى اإلس� ��اءة إل��ى أح��د بشخصه أو ص�ف�ت��ه أو موقعه،
وأن نقدها أو اعتراضها ك��ان سياسيًا بامتياز ،وهو
أم��ر ينطبق على الجميع .وه��ي تتفهم بعض الظروف
التي أطلقت فيها املواقف الحادة ،لكنها ترى أن الوقت
ق��د ح��ان ّ
لطي ه��ذه الصفحة .وف��ي ه��ذا السياق ،تنتظر
س��وري��ا م� �ب ��ادرة م��ن ال �ح��ري��ري ن�ف�س��ه ب ��أن ي�ع�م��ل على
ع�ك��س ه��ذا األم ��ر ف��ي ال�ح�ي��اة ال �ع��ام��ة ،وي�ق�ص��د ه�ن��ا في
املواقف السياسية التي تصدر عن فريقه والشخصيات
امل �ح �س��وب��ة ع �ل �ي��ه ،إل ��ى ج��ان��ب ط��ري �ق��ة م �ق��ارب��ة وسائل
اإلعالم التي يملكها تياره السياسي أو تخضع لسلطته
املباشرة أو غير املباشرة .وفي هذا املجال ،ثمة مالحظة
واض �ح��ة ف��ي أن امل �س��ؤول�ين ال �س��وري�ين ي��رص��دون بدقة
ّ
تصرف وسائل اإلعالم التابعة للحريري ،رغم أن األخير
كان صريحًا في املحادثات عندما قال إن مثل هذا األمر
يحتاج إلى وقت ،وإن لبنان ليس مثل سوريا في ملف
اإلعالم ،دون أن يغيب عن باله توجيه النقد إلى وسائل
إعالم يرى أنها تعود إلى حلفاء سوريا في لبنان أو إلى
من لسوريا تأثير عليهم.
وب �ح �س��ب أك �ث ��ر م ��ن م� �ص ��در ،ف� ��إن ال �ح ��ري ��ري س �م��ع في
ّ
املوسع،
اللقاءات الثنائية مع األس��د ،وفي لقاء العشاء
مالحظات م�ح��ددة تناولت بعض ال�ق�ي��ادات السياسية
واإلعالمية في تيار املستقبل ،وسمع انطباعات إيجابية
ّ
عن مساعدين له ،وخصوصًا الذين أدوا دورًا في إنجاح
ال ��زي ��ارة .وك� ��ان الف �ت��ًا اه �ت �م��ام ال �ج��ان��ب ال �س ��وري بفتح
نقاش مع مدير مكتب رئيس الحكومة ،نادر الحريري،
آخ��ذي��ن ف��ي االع �ت �ب��ار أن��ه ن�ج��ل ال�ن��ائ�ب��ة بهية الحريري
التي استعيدت عبارتها الشهيرة في لقاء  14آذار األول،
ع�ن��دم��ا ق��ال��ت «إل ��ى ال�ل�ق��اء س��وري��ا» ،ع�ل�م��ًا ب��أن البعض
جهد أخيرًا لكي ينسب ه��ذه العبارة إل��ى الرئيس فؤاد
السنيورة باعتبار أن��ه هو من ش��ارك النائبة الحريري
في صياغة خطابها في حينه ،وأنه كان أحد الداعني إلى
صياغة تسوية مع دمشق قبل أن تنفجر األمور وتذهب
إلى املدى الذي ذهبت إليه.
وفي سياق رصد النتائج املباشرة لزيارة الحريري ،يبدو
أن هناك اتصاالت قائمة من دون ضجيج مع عدد غير
قليل من الشخصيات النيابية والسياسية ،وحتى مع
فعاليات لديها دوره��ا البارز ،مناطقيًا وقطاعيًا ،وهي
محسوبة على املستقبل ،وت��رغ��ب ف��ي إع ��ادة التواصل
م��ع دم�ش��ق ،وث�م��ة ع �ب��ارات كثيرة يسمعها املسؤولون
السوريون من هؤالء تركز على أن «املاضي ّ
السيئ يجب
دفنه ،كما يجب العمل على بناء الثقة واستعادة قوة
ال�ع�لاق��ات» ،إض��اف��ة إل��ى ك�لام يعكس «ان�ت�ه��ازي��ة» قائله
ل�ن��اح�ي��ة ال �ت �ب� ّ�رؤ م��ن ج�م�ل��ة م��واق��ف وات �ه��ام شخصيات
ق��ري�ب��ة م��ن ال �ح��ري��ري وم��ن ق �ي��ادات  14آذار ب��أن�ه��ا تقف
خلفه.
وكان الفتًا أن املسؤولني السوريني سمعوا ق��راءات من
ّ
ولكن إلى
ن��وع يدعوهم إل��ى ال�ت��روي في مقاربة األم��رّ ،
ال�ع�م��ل ب�ط��ري�ق��ة مختلفة ت�ج�ع��ل االه �ت �م��ام ي�ت��رك��ز على
الناس وقواعد الطوائف أو الجماعات ال على قياداتهم
فحسب .وم��ن ب�ين أص�ح��اب وج�ه��ة النظر ه��ذه ،رئيس
بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ،وهو اآلتي
من مدينة يحظى فيها وحليفه رئيس التنظيم الشعبي
ال� �ن ��اص ��ري ،أس ��ام ��ة س� �ع ��د ،ب �ت �م �ث �ي��ل ح �ق �ي �ق��ي ينافس
تيار املستقبل على قيادة املدينة .وال�ب��زري لم تنقطع
ع�لاق �ت��ه ي��وم��ًا ب �س��وري��ا ،وه ��و ت �ع� ّ�رض ل �ض �غ��وط قوية
وم�ب��اش��رة بسبب م��وق�ف��ه .وج��رت م�ح��اول��ة م��ن ّ
مقربني
من آل الحريري لإلساءة إلى عائلته من خالل استدعاء
شقيقته إلى التحقيق وسؤالها عن حقيقة أنها سمعت
من مسؤول جهاز أمني أنه يجري إعداد لعملية اغتيال
الحريري .وال�ب��زري ق��ال أم��ام مسؤولني سوريني كالمًا
ف ��ي م ��ا خ � ّ
�ص زي � ��ارة ال �ح ��ري ��ري ،ي�ت�ض� ّ�م��ن وج �ه��ة نظر
متكاملة ،لكن البارز فيه أنه ال يمكن العودة إلى سياسة
إدارة العالقات مع لبنان من خالل زعماء الطوائف ،وأن
ه��ؤالء عندما ي��أت��ون إل��ى س��وري��ا ال يجلبون طوائفهم
معهم ،وأن زيارة الحريري مهمة للغاية ،ويجب العمل
على تعزيز هذا النوع من التواصل معه ،لكن ال يجوز
االعتماد على هذه اللقاءاتّ ،وهذه العالقة ألجل تغيير
املناخ الذي يعيش غالبية السنة في ظله ،وأن املهم العمل
على بناء عالقات وفق منظومة املصالح املشتركة ،وأنه
ّ
يتحمل اللبنانيون مسؤولية في تنظيم هذا
بقدر ما
األمر ،يجب على سوريا األخذ في االعتبار أن من الخطأ
الكبير اللجوء إلى سياسة اختصار لبنان بعدد قليل
م��ن ال�ق�ي��ادات ال�ت��ي تمثل ق��واع��د طائفية ك�ب�ي��رة وعلى
أساس أن هذا يكفي.
األكيد ،أن البزري قال أكثر من ذل��ك ،لكن املهم
ربما ،بل
ّ
في األمر ،هو أن على حلفاء سوريا في لبنان املسارعة
إل��ى فتح نقاش بشأن امل�ج��دي وغير امل�ج��دي م��ن آليات
ال �ت��واص��ل ال �ت��ي ق��ام��ت س��اب �ق��ًا أو ال �ت��ي ي��رغ��ب خصوم
سوريا في إنعاشها من جديد.
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