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د امضاه في                     ه رغم عق المنطقة في غليان، فماذا يفعلون؟ يقاضون معارضًا وآأنهم ال يزالون يخافون
يبحثون في مالحقة محطة تلفزيونية وآأنهم يأبهون بما يقال في التلفزيون او في الصحافة او                 . المنفى

ذار       يطالبون صحافيًا باالعتذار عما قاله او لم يقله، وآأن        . حتى في الشارع   هم فّكروا هم يومًا في االعت
ته، من                    : سؤال برسم القانونيين  . عما يفعلونه  ام رئاس رم مق ه آرئيس ال يحت ى عمر ان اذا اخذ زيد عل

م او اعوانهم      الذي يكون نال اآثر من المقام؟ وفي اي حال، لم نتعود مثل هذا الحرص عند اهل الحك
ّوهين ب  . المف رهم غري ري ان ام رة  : لعم روا م م يظه أة      ل م فج ا ه رعيتهم، وه صون ش ًا ب  اهتمام

.يرتعشون من الغيرة عليها
وازن االستراتيجي ال                         وس؟ او ألن الت ًا من رص النف ر الحاح  َأألّن المنطقة في غليان، وال شيء اآث

رام        أتي من           "المقامات "ينقصه ليكتمل سوى احت شعبي، ي ل ال ول المث ا يق ؟ او ألن الخط االعوج، آم
ة، المثل ال يقول ذلك حرفيًا، لكنه من االفضل ان نسكت عما يصّرح به، خوفًا عليه                الكبير؟ في الحقيق  

وعلى باقي االمثال الشعبية من ان يتناولها إخبار من االمن العام فاستنابة قضائية او قرار من مجلس                  
.ليهافدمشق الشقيقة ال تترك بيروت هذه المرة تعتب ع. االمن المرآزي، بتهمة التعّرض لمقام شقيق

راد                  المنطقة في غليان، ودمشق تستكين الى عاداتها القديمة، ُتخرج خطاب الصمود والتصدي من الب
االجنبي، وأصًال من             . وتنبش منطق التخوين من قبره     أتمرون ب مثقفون يطالبون بالحرية؟ آال، انهم ي

ك                     دا ذل ا ع م مفكرون؟ وفي م ين، من يثبت انه واب دمشق    قال انهم مثقفون؟ واذا آانوا مثقف ان اب ، ف
وة  ل االخ ا اال من قبي ى دخولهم اليه شروط الموضوعة عل ة ال قاء، وليست قائم ع االش مفتوحة لجمي

ستطيعون التوقف في عنجر                     . والتحّبب ى دمشق، وي صلوا ال اما اللبنانيون منهم، فال حاجة حتى ان ي
سو              دوب االمن ال ا من ذي     حيث ينعمون بكل الروابط التي من الطبيعي ان يقيمه د ال ات البل ري مع فئ

).وعليه؟(انتدب اليه 
رئيس    ى لل ة االول ي المقابل اء ف ا ج ر، م ن ال يعتب ل م ا، وه اد، اذا اعتبرن الم؟ بالك ذا الك ضخيم، ه  ت

والتي باتت متوافرة لمنفعة    " الشرق االوسط "السوري الجديد، المنشورة االسبوع الماضي في الزميلة        
ى          ود المشكورة ل          العامة والخاصة في آتيب وزع عل ع الصحف بفضل الجه د  ". دار البعث  "جمي وق

بعا،    (صار لنا مع هذه المقابلة دستور للعالقات المميزة وشرعة لتالزم المسارين             الجوالن ومزارع ش
شار االسد ان                    ). إْن نسيتم  دآتور ب رئيس ال ة التي يهوى ال فاذا وضعنا جانبًا المقدمات العلمية المنهجي

ر، وخالصتها ان ال   يستهل بها آل جواب له    ، تبرز الخطوط العامة للسياسة السورية في عصر التغيي
.تغيير في السياسة السورية
ال،           .  ال في لبنان وال في سوريا       ة "وان بقي شيء مبهمًا، فقد جاءت توضحه ردود االفع وال " المرحب

صرفات ا         ن ت ضًال ع سوري، ف ون ال ول التلفزي ادة ان يق رت الع ا ج ب آم انيين  ري سؤولين اللبن لم
سلطة                   اع ال دة المتن سفة جدي ديم فل ري تق رئيس رفيق الحري ة ال وتصريحاتهم، وليس اقلها داللة محاول

ة       ول الورق ى ال نق . عن ارسال الجيش الى الجنوب واقراره في هذه المناسبة بمنطق لبنان الساحة، حت
ر    بازاء هذه االستمرارية التي اختار ان يغّلبها الرئيس السوري    آل التغيي  الشاب، يصبح السؤال عن م

صحيح ان التغيير لم يكن قرارًا اراديًا للطاقم الحاآم في سوريا، وانما نتيجة منطقية لتطلع. ملحًا
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ود واالنغالق ود من الجم د عق ة بع ة والحري ى الحرآ سوري ال ع ال ان . المجتم د آ د الجدي اال ان العه
 التطلع، وخصوصًا انه بات مضطرًا الى اتخاذ توجهات          اوحى انه سيتعامل بشيء من الليونة مع هذا       

ه              ة المجتمع واسترجاعه حريت ذه          . اقتصادية ال تستقيم اال مع تفعيل حرآ اِلبون به د صار المط ا وق ام
الحرآة وتلك الحرية مستهدفين في الخطاب الرسمي، ومن اعلى مقام، وعلى امل اال يستهدفهم شيء                

اآم                اخطر من الكالم ولو رئاسيًا، فق      ًا آل ح د بات لزامًا اخذ العلم بانتهاء فترة السماح التي ُتمنح تلقائي
ه    الحري وحدة                      . في مطلع حكم م ب سارين وآ الزم الم ًا، وال ت زة ليست مزاح ات الممي ا ان العالق وبم

ا               م به المصير، فإن فترة السماح تنتهي في اآلن نفسه في البلدين التوأمين، بدليل تشابه اللهجة التي تكّل
.الرئيس السوري عن آل منهما

ل دعوة                              الة الرسمية، ب ى من الرس غ معن سوريين، وابل ين ال ى المثقف الة اخرى ال ك رس  ولعل في ذل
سورية الرسمية، وفي حساباتهم               سياسة ال يالتهم حول ال رًا في تحل ان اخي دخلوا لبن ى ان ُي صريحة ال

بل دعوة ال تقل اهمية الى التمييز بين مصالح         آما ان في هذا التزامن رسالة الى اللبنانيين،         . للمستقبل
شعبين      شعوب لحظة              . النظامين المتالزمين وتالزم حرية ال دول وال ة وحدها صون لل ذه الحري ففي ه
  .تغلي المنطقة آلها، ناهيك باحترام للمقامات
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