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التخلص                        " سنا ب ة، فيجب ان نطالب انف ة والفوقي دة العظم التخلص من عق اذا آنا نطالب االوروبيين ب

ة   نقص والدوني دة ال ق بحث عصرية،   . من عق ا من خالل طرائ شاف تاريخن ادة اآت ر اع تم عب ذا ي ه
ا اء عليه دة صالحة للبن ر قاع ا الكبي ن ارثن ل م ع مالح..." تجع ال للخالف م رة، ال مج يس لم ظة رئ

ة   ر الزميل ث"تحري رئيس        " البع ارة ال ن زي ًا، م ة حكم دروس، االيجابي ه ال رض استخالص ي مع ف
ذي                    . السوري بشار االسد الى باريس     ويم الحدث ال ى تق درس عل ذا ال ًة ه ق بداي و ُيطبَّ ذا ل ا حب ولكن ي

".الثورة"، بحسب الزميلة األخرى "الناجحة بكل المقاييس"آان مناسبة الستنتاجه، اي الزيارة 
ة،                   الزيارة ناجحة طبعًا، وال شك في أنها محطة مهمة في تجميل صورة سوريا لدى العواصم الغربي
ة      ي مواجه رب ف ى الع سبة ال ابي بالن ي ايج ف اوروب أمين موق ي ت ساهمًا ف امًال م شّكل ع ا ت ا انه آم

ه             . تطّرف الحكومة االسرائيلية   سجيل     ولكن القفز من رصد النجاح الديبلوماسي وتثمين ى ت وادر  "ال ب
ساني     اريخ اإلن ل      "االعتراف العالمي الواسع برسالة سوريا المتميزة في الت ه الزمي ا ذهب إلي ى م ، عل

، َأَال يتعارض مع حاجة التخلص من عقدة الدونية؟"البعث"رئيس تحرير 
ام  رأي الع اع ال ي القن د االجنب ي استحضار التأيي سد اوًال ف سها، َأَال تتج دة نف ك العق ي؟ َأَال  وتل  المحل

ه  (تكّرسها اآلفة المستشرية في اإلعالم العربي       اني من اة      ) واللبن واطنين أن الحي ام الم د ايه والتي تري
ان     )واللبنانيون منهم(العامة في بلد ما تتوقف عندما يزوره الحّكام العرب   ر من اي مك ا اآث ؟ هنا ربم

د   "طرائق بحث عصرية  "آخر وجب استخدام     شرات     ، آقراءة صحف البل ة ن ثًال، او متابع المضيف م
أنها            االخبار اآلتية منه عبر االقمار االصطناعية او اإلبحار على شبكة االنترنت، وآلها وسائل من ش
ادات               ن انتق ابها م ا ش ام م امي ام ا او التع ي نفخه راط ف ن دون االف ا م ي حجمه ارة ف ع الزي وض

ة أآث   أداء أفضل    "من   " البعث "وتحّفظات، سعيًا لما تنادي به       شامل     وحيوي ة النهوض ال ". ر في عملي
اييس النجاح ال يتطلب فقط                 " التفخيت"ليس هذا من باب      ال مق أو للتقليل من أهمية الزيارة، لكن اآتم

ّدمها                    ارة، وفي مق ال المث إيصال رسالة الى البلد المقصود بالزيارة بل أيضًا اإلنصات الى ردود األفع
سؤولين الفرن    ن الم ة م و مهذَّب ف ول الطبع مواق سى   ب ن دون ان نن الف، وم يع خ ال مواض سيين حي

.االحتجاجات السورية واللبنانية هناك تذآيرًا بالحريات والديموقراطية والسيادة واالستقالل
أس    ك ال ب د           .  ومع ذل ه، في تأآي ا نجحت في ارة االسد نجحت، في م د أن نصّدق أن زي الة "نري رس
ة، ف       ". سوريا الحضارية  دة الدوني ار في        اما التخلص من عق د اوحت بعض االفك سية ق المحطة الباري

سها في مناسبات                    هذا المجال، اال انه سيتحقق فعًال يوم نرى الرئيس السوري ُيظهر رحابة الصدر نف
.مشابهة

ه                            ة فيواجه سورية او اللبناني دن ال دي في إحدى الم ن في مجلس بل  مثًال امام احتجاج يخرج الى العل
ا ة ب ي بلدي ل ف ا فع سامة آم واب  بابت ي مجلس الن ة ف شؤون الخارجي ة ال ام لجن تجواب أم ريس، أو اس

أمون الحمصي في مجلس                    شاءها النائب م اللبناني، أو، ِلَم ال، أمام لجنة حقوق اإلنسان التي اقترح إن
ه  ! الشعب السوري  في المناسبة، لعله سيكتشف أنه من األسهل أن يعبر بنجاح في امتحان أمام مواطني

ًا العنصرية               أو أشقائه من أن      ار الجاهزة، وأحيان ة باألفك ة مليئ صحيح  . يمثل أمام لجنة فاحصة أجنبي
أن االتكال على مجلس الشعب اللبناني ومجلس النواب السوري قد ال يجدي نفعًا الستكمال التدريب
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سه عن حوار                . على الحوار  ستطيع أن يبحث بنف اال ان الرئيس السوري يملك حًال آخر إن شاء، اذ ي
ان               مع م  رئيس لحود أن يفعل في لبن ة         . عارضيه، مثلما ُطِلب من ال ن تكون الزميل دها، ل " البعث "عن

  .التي يئن لحلولها تاريخ سوريا" الرسالة الحضارية"وحدها في توجيه التحية الى 
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