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االستبداد لحظة انكشافه

  
ري                  ريء من دم رفيق الحري ي في دمشق ب راء  "سنفترض لحظة ان      . سنفترض ان الحكم البعث الخب

سريين و مصعب    " السوي وّرط اب ات ت ن اثب يتمكنون م اني س ي اللبن ام االمن م النظ ستعين به ذين سي ال
ال    ة االغتي ي عملي سه ف اوي بنف ان      . الزرق وريا ولبن ي س ابرات ف اقرة المخ ة ان عب نفترض لحظ س

ام       ة للتحّول                   ١٩٩٤سينجحون، مثلما نجحوا ع ة قابل اة، في فرض رواي يدة النج سة س ر آني د تفجي  بع
ك لوقف       ). اذا آان هناك من محاآمة    (قرارًا ظنيًا، وإن سقطت الحقًا خالل المحاآمة         هل يكفي آل ذل

شفه حدث ب                روت  المسار االنحداري للحكم السوري في لبنان وخارجه؟ هل يكفي آل ذلك لستر ما آ ي
اول من امس عن الخلل المستجد في الهيمنة البعثية؟

ة                  سعينات اآذوب ع الت ذ مطل ان يحمي من ذي آ ر ال اول من امس، سقط في بيروت الخط االحمر االخي
صير  " سار والم دة الم ام      " وح ه ع بالط واغتيال ال جن زام آم ذ انه ي من م  ١٩٧٧ويغط اء الحك  ادع

  .السوري النطق باسم قسم من اللبنانيين
رأي           ه ه ال ذي التزم ذا الخط االحمر آان حتى اول من امس متمثًال بالسكوت، الطوعي او القسري، ال

ر من                             ذي تجدد في اآث رن، وال ع ق ر من رب ذ اآث سوري من م ال ال الحك ان حي العام االسالمي في لبن
ة او   بة قمعي ة"مناس سلمون إن ا     " اغتيالي ه الم ذي يدفع ثمن ال خًا ان ال اع راس ات االقتن ى ب رادوا حت

  .االعتراض، اآبر بما ال يقاس من الثمن الذي يدفعه المسيحيون
ل                             غ دلي سوري، ابل داخل ال ة من ال و آانت مدين ا ل ة طرابلس، آم  ولعل القهر الذي تعرضت له مدين

ثمن    ى فداحة ال ام       . عل بالط، سواء ع د جن ا ولي سوة التي ووجه به  او في االشهر  ٢٠٠١وجاءت الق
ام           . ا االقتناع االخيرة، لتؤآد صواب هذ    بل ان هذه الخلفية هي تحديدًا ما صّوب االنظار واصابع االته

سوري   ابراتي ال از المخ و الجه اني    –نح ام اللبن رأي الع ا ال م به ي عل سها الت ة نف ي اللحظ اني ف  اللبن
.باغتيال رفيق الحريري

ا           ا تكن شطارة النظام المخ سب، ومهم ة   اما وقد حصل هذا االغتيال وُنسب الى من ُن براتي في حياآ
ر   قوطًا للخط االحم ط س يس فق صمت ل سار ال ن انك ل م غ الكبت جع دو ان مبل ة، فيب ه التبريري روايت

  .االخير، بل انقالبًا رمزيًا وسياسيًا قد تتعدى مفاعيله حدود لبنان
ة   ب مقول در ان تنقل خرية الق شاء س ين " اذ ت ي دولت د ف شعب الواح ا " ال ن اطلقه ه م ي وج دما . ف فعن

صدح  سوري ان     ت اآم ال رف الح ًا، يع ًا او طائفي ًا ديني ل طابع ة تحم شعارات عفوي روت ب وارع بي ش
التي سمعناها،          . صداها يصل الى دمشق وحلب     ات آ ضائيات ادان ى شاشات الف سمع من عل وعندما ُت

وع   ن ن دو اهللا  "م د ع ه اال اهللا واالس ار" ("ال إل ى   ٢٠٠٥/ ٢/ ١٧" النه ن أعل أر م ة بالث ومطالب
ي في دمشق من دم                      المسؤولين م البعث راءة الحك ات ب ى اثب ة ال دولتين، تصبح المحاوالت اآليل  في ال

.رفيق الحريري بال جدوى
 فسطاطين، فسطاط العمالء     وآذلك اضحت بال جدوى محاوالت المتبقي من البعَثين توزيع الناس بين          

وطنيين "والخونة وفسطاط    ة     " ال ين بالقضية القومي د            . المعني رئيس الوحي دما يكون جاك شيراك ال فعن
الذي جاء لينحني امام ضريح رفيق الحريري، فيما تخلف آل الملوك والرؤساء العرب، وبعد ثالثة
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ريس، يصبح صعبًا استخدام ادوات  اشهر على تكريمه التاريخي للرئيس الراحل ياسر عرفات في با
 القراءة القومجية العتيقة، آما طاب للبعض ان يفعل باالمس بالقول ان الشعارات التي رفعت في

التشييع طارئة على تاريخ بيروت ألن تراث الشارع البيروتي ال يحتمل التعبئة الجماهيرية اال للدفاع 
.عن القضايا القومية

ان            ربما آان هذا صحيحًا حين آ      وم،    . ان هناك من يستحق ان يثير الحمية القومية في جوار لبن ا الي ام
ة         تعادة حري الب واس اب واالنق ة االره ن انظم تخلص م ي ال ن ف ة تكم ضية القومي بحت الق د اص فق

دة           ة جدي ى نهضة عربي دخل ال ات اآلالف من           . الشعوب آم ري مئ ازة رفيق الحري إذ يمشي في جن ف
ّيرها الحزب الواحد               المواطنين االحرار، فيما لم ي     ل س ل اعوام سوى قواف جمع تشييع حافظ االسد قب

ة اخرى                            اء اآذوب ى انته ان عل ذا اسطع بره ة، فه داد مماثل ومخابراته من دون ان ينجح في حشد اع
ت  صير"الزم سار والم دة الم ة"وح و درع العروب تبداد ه أن االس ة ب ة القائل ي االآذوب   .، وه

والء          اول من امس، آانت بيروت القلب ا       ات ال ابتها بعض اعالن لنابض لعروبة جديدة، عروبة وان ش
ات            واطنين والمواطن ى          . الطائفي او العشائري، تقوم على االرادة الحرة للم ا يتوجب عل ر م ذا اآث وه

  .نظام االستبداد خشيته اذا تأخر في انهاء هيمنته على بيروت ولبنان
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