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ورية         ألة الس ة المس أ مقارب ن الخط يكون م ه س ى ان وم عل ة الي ة اللبناني ل المعارض اع داخ ة اجم ثم
ى                      . مباشرة ق عل م االسدي القل ل الحك اع عن تجفي الموقف حكيم وال ريب، باعتبار انه يتوجب االمتن

ة لدول       دخل في الشؤون الداخلي قيقة ديمومته، باالضافة الى الحرص المشروع على عدم الت ر  . ة ش غي
ى             دعوة ال ا، وهو ال اه جمهوره ان هذا الحذر يصّعب ايضًا على المعارضة القيام بواجب ملح في اتج
خيفة  ات الس بعض الهتاف ًا ل لطته، منع وري وس عب الس ين الش ز ب  .التميي

دًا من                        د تحدي ه، وال ب ى اهميت  فأي دعوة من هذا النوع ال تستقيم اذا بقيت في حدود الهم االنساني، عل
رتين          ان ضحايا م م ضحايا نظام فشل في      : لفت انتباه المتظاهرين الى ان العمال السوريين في لبن فه

م                       ابرات التي تلحقه ر سطوة المخ ة غي يهم من الرعاي تأمين فرص العمل لجميع السوريين ولم يقدم ال
 من الصورة  احيانًا الى اماآن عملهم في لبنان، وهم ايضًا ضحايا عنصرية آامنة تتغذى هي االخرى          

 .البائسة التي يعطيها النظام السوري نفسه عن رعاياه
ن    ه م ي وموالي م البعث ذا االصرار للحك ه ه د ازال ه، ق ي محل ن ف د ان المحظور السياسي، وان يك بي

ى السياسة                   اريخ، وال ال ى الت وجاءت  . اللبنانيين والسوريين على انتاج رواية رسمية ال تمت بصلة ال
ى ارادة التحريف                  خطبة الرئيس السوري   ل عل ا المفكك المضعضع، اسطع دلي  االخيرة، رغم طابعه

ات               ا الخطاب م تبعته ة "التي تقوم عليها دعاية المتبقي من البعَثين، ث ين      " المتالزم الصادرة عن المنتفع
.لتضّخم التحريف" الوفاء"من الوصاية السورية خالل تظاهرة 

اريخ، ل      ة الت ة           لو آان االمر يتعلق فقط بكتاب ذه الرواي ة ه رك حسم حقيق ان من مشكلة وألمكن ت ا آ م
ات                  . لمؤرّخي المستقبل  ى العالق اءة ال دد باالس ه يه ي وتوابع لكن التحريف الحاصل في الخطاب البعث

ر            . بين سوريا ولبنان بعد االنسحاب     اذ ان تصوير اللبنانيين شعبًا ناآرًا للجميل، الصادر عن فاعل خي
أنه      ة لفت نظر                        هو الحكم السوري، من ش ًا من محاول د تالي ى تضاد مع السوريين وال ب  وضعهم عل

.المواطنين السوريين الى الوجه اآلخر للعملة، وهو وجه اسود
ى                           ا موقف اعتراضي عل ان له ى المعارضة السورية التي آ طبعًا، ال معنى من توجيه هذا الكالم ال

ذ لحظة دخول جيش حافظ االسد                  ان من ة بحسن       السياسة السورية في لبن ة متمثل ة اميرآي ه برعاي  الي
ة     يهم تصديق اي رواي ذين يصعب عل وريا ال ي س رار ف ين االح ى المثقف نجري، وال ال دبير الكيس الت

ذين              . يخرج بها النظام   آذلك ال معنى من توجيهه الى هؤالء اللبنانيين المتحدرين من اصل سوري وال
القتصادي والثقافي قبل ان يلحقهم اليها حافظ        آان آباؤهم واجدادهم ممن ساهموا في ازدهار بيروت ا        

يًا           . بالحديد والنار " يحميها"االسد لـ  ًا سياس ذين ال يملكون خطاب م أولئك ال ومن يتوجب التوجه اليهم ه
اء "آخر غير خطاب السلطة المكرور، والذين ُيقتادون الى تظاهرات     للسلطة، سواء في دمشق     " الوف

.او في بيروت
ان                الى هؤالء يجب الق    ول، بكل محبة، ان خطاب سلطتهم هراء في هراء، وان الحكم السوري في لبن

ين المتحاربين واحالل                        ق ب لم يكن ال فاعل خير وال حكمًا حياديًا تدّخل بدافع المروءة من اجل التفري
ًا في الحرب        . السالم في ما بينهم    في  : الى هؤالء يجب القول ان القوات السورية في لبنان آانت طرف
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م         . وفي الحالين، لم تكن حرب مالئكة     . ضد االحزاب المسيحية   دم وآله ديهم بال فكل االطراف لّوثوا اي
ام اال                 ه يشمله في المق ل لعل ول دخلوا في مغامرات مدمرة، وهذا يشمل الطرف الرسمي السوري، ب

يلة في                        ألنه ّوفر وس م ت ادة حزب البعث العربي االشتراآي ل ة السورية بقي  طرف يمثل دولة، والدول
ال السياسي                 ى االغتي دن، ال الَم ُتشكر    . حربها اللبنانية، ايًا يكن خصمها، من القصف العشوائي للم فع

ي    ة ف رابلس آمدين ا ط ى معاملته ار؟ ام عل ة بالن رفية وزحل ى دك االش ورية؟ عل لطة الس داخل الس ال
السوري يتم االقتصاص منها على مدار االيام؟

ان ال                         م السوري في لبن ة، ان ممارسة الحك ول، بكل محب الى هؤالء المتظاهرين السوريين يجب الق
ة "تسمح له بأن يعطي دروسًا الى احد في الوطنية والنضال ضد              دبير         "االمبريالي ان بت و دخل لبن ، فه

ايكر،                 من هنري آيسينجر وعاد ومّد سيطرت      ه جايمس ب ة بضوء اخضر من خلف ه على اراضيه آامل
.عربون وفاء لمشارآة الجيش العربي السوري في الحرب على العراق من اجل تحرير الكويت

اح االسرائيلي،                            داة االجتي ات المتحدة غ ة ضارية ضد الوالي د خاض معرآ  واذا آان حافظ االسد ق
ة          دأتها ادارة اميرآي ذي                   فهذه المواجهة التي ب تثناء ال م تكن اال االس ان ل د ريغ د رونال ة في عه عقائدي

ا            ! عامان على االآثر من اصل ثمانية وعشرين      : يبرر القاعدة  ى بحثه ة؟ أَعل أ السلطة البعثي الَم تهّن فع
 ؟"االمبريالية"الدؤوب عن تسوية مع 

ليح الجيش السو          ه   الى هؤالء المتظاهرين السوريين يجب القول، بكل محبة، ان سوء تس م يخّول ري ل
اح االسرائيلي،                    دأ االجتي وم ب ان ي ًا للبن ه من ان يكون درع ل منع لحظة الوقوف في وجه اسرائيل، ب

.وان استبسال الجنود السوريين في عين دارة والبقاع جاء على خلفية سحبهم من الجبهة االمامية
ة                  روت اطلقت المقاوم ول ان بي  من دون مساعدة من         الى هؤالء الذين يصدقون االساطير يجب الق

ة                   الخارج، بل ان المقاومين الذين نجحوا في اخراج العدو المحتل من بيروت وصيدا وصور والنبطي
تخدام    يح اس د يت م جدي اء موس إذا ج ي، ف م البعث اء الحك د حلف ى ي ل عل ًا بالقت ة واحيان وا بالمالحق آوفئ

ا انتصاره           د    فع . المقاومة ورقة، وجدت السلطة السورية من يجّير له ى   "سوريا االسد   "الَم تمجي ؟ أَعل
ان االنتصار             وم آ م االنتصار ي ان طع ان لبن فشلها في منع االستباحة االسرائيلية للبنان؟ ام على حرم

على العدو؟
انيين                      ان جاء بتوافق اللبن الى هؤالء المتظاهرين السوريين يجب القول، بكل محبة، ان السالم في لبن

اق الطائف                 ودعم العرب، وان ما فعلته سوري      ه حين رفضت تطبيق اتف ا آان افقاد هذا السالم دعامتي
ان استخالص دروس                 انيين امك وحولت وجود قواتها العسكرية ومخابراتها اداة للهيمنة، فحرمت اللبن

بة عن المسؤوليات ي وحدها آانت تصلح للمحاس ة الت الَم . الحرب وطوقت الديموقراطي ربيح "فع ت
ل ة  "الجمي اج طبق ى انت ادية       ؟ أَعل ة االقتص د النخب ان لتجدي تخدام لبن ى اس ة؟ ام عل ية مطواع  سياس

 .ال شكر، اللهم الشكر على طي هذه الصفحة السوداء، عندما تطوى، والى غير رجعة السورية؟ال،
 

سمير قصير



 
 
 
١ ١/٣/٢٠٠٥

 
Id-Reference 05-Pr-000554  
Media (Support) HC 

Title   إلى متظاهر سوري
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ١١/٣/٢٠٠٥ 
11/3/2005

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons أسد . حافظ–أسد . بشار–آيسينجر .هنري– 
ريغان . رونالد–بيكر . جايمس–جنبالط .آمال

 Locations  فية  اشر– دمشق – اميرآا – اسرائيل – سوريا –لبنان
 آويت – عراق – طرابلس – بيروت – زحلة –

 Dates  

 Themes 

 – لبنانية. معارضة–بعثي . حكم– سوريا –لبنان 
 –طائف . اتفاق–سورية . قوات–سورية .مخابرات
 –عالقات .لبنان. سوريا–لبنانية . حرب–سورية .وصاية
 –بعثية . رعاية–أسد . بشار–سوري .انسحاب.بعد

 –سورية . معارضة–سوري  –لبنانية .مقاومة
 –أسدي . حكم–بيروت . اجتياح–سوري .متظاهر
 –أسد . حافظ–نظام . سوريا–سوريون .عمال
سوري .جيش

Subject   
 
 


