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ذين صنعوا         سورية              " انتفاضة االستقالل   "قلة من اللبنانيين ال د الوصاية ال وا عه م ينه م ل درآون انه ي
سه              –والنظام االمني    .  المافيوي اللبناني المتظلل بها فحسب، بل خلخلوا في طريقهم النظام الوصي نف

.ولعل معظمهم إن ادرآوا فإنهم ال يأبهون، وهذا الخطأ بعينه
همية التي تكتسبها عودة السياسة الى الداخل السوري في سياق اي مشروع نهضوي عربي،               فالى اال  

تقرار            سها، وال اس وريا نف تقرار س ًا باس ط مقرون د المتوس ى االم ان عل تقرار لبن ون اس د يك ق
ا ق                 . بالديكتاتورية د التي يجنيه ى الفوائ ل عل وم من  فادعاء الفرادة اللبنانية لم يعد ينفع، وال يفيد التعوي

رين وم آخ ذين ال  . مصائب ق ك ال يما اولئ انيون، وال س م اللبن د تعل ون ق س، يفترض ان يك ى العك عل
صائب            ن م أى ع ي من ون ف ستطيع ان تك م ال ت رين، ان بالده روب اآلخ ن ح دثون ع ون يتح ينفك

ع  ى الجمي د عل يم الفوائ ى تعم سعي ال ن االفضل ال ون م د يك ه ق رين، وان ن . اآلخ ة افضل م وال بداي
.، فتعميم الفائدة المتأتية منها يمثل اجمل تحية لها"انتفاضة االستقالل"

دد الخاص من                          رأوا الع ذين ق ا يعرف ال ه، آم ذا  " الملحق "في اي حال، بدأ ربيع بيروت يفعل فعل ه
ا حصل                . االسبوع ام م واذ يأتي اول الغيث من آّتاب سوريين زخرت مقاالتهم بعالمات االعجاب ام

الدليل االبلغ على التكامل الممكن بين لبنان وسوريا، وهو ما اخفته سياسة الوصاية               في بيروت، فهذا    
.ايديولوجيا الخصوصية اللبنانية المفرطة) وليس بعدها، او هكذا يؤمل(المديدة، وقبلها 

ابقة من                 داد س دد، وفي أع ذا الع سوريين في ه اب ال ساهمات الكّت رأ م م يق او في  " الملحق "اما من ل
ان صار يعتمل                        "لنهارقضايا ا " ا صنع في لبن ه ان م ، فإن االخبار اآلتية من دمشق يمكنها ان تؤآد ل

ة                     رهم رمزي رزهم واآث ين، واب في جسم النظام البعثي، على ما يستدل من ظاهرة تسارع عودة المنفي
).اسبوعًا بعد اسبوع" الملحق"ورّسام (حتى اآلن يوسف عبدلكي الفنان المعارض الكبير 

م ال                      طبعاًَ، ى بالده سوريين ال ين ال ودة المنفي سماح بع  قد يقول مسؤول الدعاية البعثية، إن سئل، ان ال
ه المجال، ان        رك ل ترتبط بهزيمة الحكم الدمشقي في لبنان، بل ان المسؤول اياه سيمضي مؤآدًا، لو ت

".مخطاب القس"في " السيد الرئيس"هذا قرار يندرج في سياق سياسة االصالح التي اطلقها 
 سوى ان شيئًا من االصالح لم يحصل منذ اوصلت وفاة حافظ االسد ابنه الى رئاسة الجمهورية، قبل               
ًا في                              درج يوم م تن ًا في التعامل مع المعارضين ل ة التي ظهرت احيان نحو خمسة اعوام، وان الليون

م في تحسين صورته في الخارج،                     سياق انفتاح سياسي، بل جاءت     ا نتيجة ارادة الحك  في جانب منه
.وفي جانب آخر ثمرة الزعزعة التي تسبب بها تداول االجيال في اجهزة المخابرات العديدة

ة                   ة البعثي ول، بخالف المسؤول عن الدعاي اما وقد بدأت تتكرس ظاهرة عودة المنفيين، فانه يمكن الق
ه االقليمي،                     ان سئل، انها تأتي هذه المر      ه النظام في لحظة وهن اج الي ي يحت ة في اطار مشروع داخل

ى التخفيف من                             ى، اي اشاعة شيء من الراحة في المجتمع وصوًال ال وان يكن مشروع الحد االدن
ؤتمر حزب            . النقمة على النظام   د       " البعث "للتأآد من ذلك، ربما وجب انتظار م ذي يفترض ان يعق ال

ا   ول انتظ د ط ران بع ي حزي ستقبل      ف ط الم ن رب رات، وان يك ن التغيي دد م رار ع ه اق ع من ر، ويتوق
رة االصالح               ى فك ذا فضًال عن      . السياسي السوري بقرارات الحزب الحاآم يشكل تعديًا في ذاته عل ه

  ان التغييرات المرتقبة قد ال تكون غير تجميلية، او محدودة مثلما يحصل اآلن مع المنفيين الذين
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فر خاص   واز س زّودون ج ط  ي سنتين فق الحًا ل نوات   (ا ص ست س صلح ل ادي ي سوري الع واز ال   ).الج
ين     ودة المنفي ى ع دود الموضوعة عل ن الح وأ م ن االس ن   (لك روفين م وا مع م يكون وخصوصًا اذا ل

أن      .  استقرار السائد في اوساط النظام     -هو الال   ) الصحافة الغربية او العربيةً    ل ب ر القائ اذا صح الخب ف
وان االصالح، وإن من دون                  نبراس فاضل احد المس     ذين ارتبطت أسماؤهم بعن شارين الرئاسيين ال ت

د                     َو بع م تط ي ان صفحة المنفى ل ذا يعن م يصح        . نتيجة، ترك سوريا خوفًا على حياته، فه و ل وحتى ل
.الخبر، فإن في شيوعه ما يوحي أن النظام غير قادر على اعطاء صورة ثابتة عن نفسه

ان، وهو ان                         في ازاء ذلك، يؤمل ان يكون ا        شله في لبن يئًا من ف ل ش ى االق م عل د تعّل م األسدي ق لحك
ذا        ه، او هك ة في سؤولو الدعاي ا م رع فيه ي يب ة الت ب البالغي ل األالعي دوران وآ ف وال ذاآي والل الت

  .يعتقدون، ال تجدي طويًال
  .وإن استباق االنهيار يكون بتنظيم النهاية
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