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دير                    مدير المدرسة جلس على مقعد الدراسة والتلميذ اخذ وضع االستاذ، لكن المدير الجالس هو من ي
ادئ             ن مب ه   " البعث "الدفة فيشرح للتلميذ آيف يجب ان يلق ى رفاق ر          ... ال شاهد االآث ه واحد من الم ان

حلقة خاصة في بيروت    ، الفيلم الوثائقي الجديد لعمر اميراالي الذي عرض في          "الطوفان"سخرية في   
. االلمانية، في غضون اسابيع-، القناة الثقافية الفرنسية "ارتي"مساء امس وسوف تبثه 

ة           تعارًة لجدلي ذا التصوير اس ة اراد من ه الحرس  "ليس واضحًا ان آان استاذ السينما الوثائقية العربي
ة            "القديم والحرس الجديد   ة قاتم ى دالل ه عل ال في آنف      ، لكن المشهد ينطوي في ذات داول االجي  عن ت

ث" صورة        "البع دد ال سوري لتب ف ال دارس الري د م ي اح ا ف ي التقته رى الت شاهد االخ ست الم ، ولي
.، بحسب تعبير اميراالي"بلد اسمه سوريا االسد"السوداوية التي يمكن رسمها عن 

سيا                 ى ال يمن عل ود المه سة الرسمية   تلك الصورة ليست من نسج الخيال السينمائي، ويكفي رصد الجم
واب دمشق                . السورية لتلمسها    .ومع ذلك، ها هي انباء سوريا تأتينا بجديد، وآأن الربيع عاد يطرق اب

د  "ربيع دمشق " بدأ االعتقاد يسود ان الستار يسدل على ٢٠٠١قبل ثالثة اعوام تمامًا، في شباط ،  ، بع
ين      مثقفًا الذي طالب برفع حالة ا      ٩٩بضعة اشهر على تفتحه في بيان الـ       لطوارئ واالفراج عن المعتقل

. السياسيين وعودة سوريا الى حياة سياسية طبيعية
د   وقد  رئيس الجدي ذ (تكّون هذا االنطباع اثر مقابلة شهيرة لل ى       ) آنئ شبهة عل ا بال شار االسد القى فيه ب

ديم            ا االمس     (المثقفين وتزامنت مع حملة ميدانية تزعمها نائب الرئيس الق وم آم ي  ) الي د الحل دام  عب م خ
.بفرعه الدمشقي" البعث"لمقارعة هؤالء المثقفين واالنتصار لحزب 

د    ت ق ي آان ة الت ديات الفكري ى المنت ة عل زة االمني ّضت االجه هر اال وانق ر سوى اش م تم ل، ل وبالفع
االت، وإن ظل                         ل حافظ االسد، وعادت سياسة االعتق ة التي تلت رحي ازدهرت في المرحلة االنتقالي

د      . مقارنة بالماضي عددها محدودًا    ثم جاء تفعيل التعاون المخابراتي بين سوريا والواليات المتحدة بع
د،           ) السوري( ايلول ليوحي أن الرهان البعثي       ١١ ي جدي على الجمود قادر على شراء فترة سماح دول

د االب     اة االس د وف ا بع ويح به م التل ي ت ر الت ود التغيي ي وع ى تناس ًا عل أ . وتالي ذا انكف ، "عالربي"هك
  .وملحقها" النهار"وانحصرت االصوات المعارضة السورية في صفحات 

رة            " ربيع دمشق "لكن   سوريين نب لم يكن قرارًا سلطويًا، هذا ما نفهمه اليوم مع استعادة المعارضين ال
ى اآلن                شخصية   ٧٠٠االعتراض، وفي اصعب الظروف، من خالل العريضة الجديدة التي وقعتها ال

  .ع حالة الطوارئوطالبت مجددًا برف
ة   ام ،  . الحيثيات هذه المرة مختلف ذي اختصر صورة        ٢٠٠٠في ع ل االسد االب، الرجل ال ان رحي  آ

ة                     ر الطبيعي ا غي دة تخرج سوريا من حاله وجاء آالم    . السلطة لثالثة عقود، مناسبة لفتح صفحة جدي
ه من اهتمامات           " الرأي اآلخر  "الرئيس الخلف عن     ا نسب الي ع ردة فعل           وم ى توّق دفع ال ة، لي تحديثي

ر اال                   . ايجابية من السلطة الجديدة    د التغيي ه ال يري اما اليوم، فال اوهام، اذ ان الحكم في سوريا اثبت ان
ارة اح القطاع . بالقّط ي انفت اطؤ ف ك التب ى ذل شهد عل ا ي أخر آم ال اصالح ينجز وال تحديث اال ويت ف
د من ا       . المصرفي م             . الرادةلكن المشكلة تذهب ابع وفرت االرادة، فمن الواضح ان الحك فحتى وإن ت

  حتى ان البعض يذهب الى حد التشكيك في امكان ترجمة. الجديد الذي لم يعد جديدًا، فقد قوة الدفع
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ة                  وى في منظوم ارادة التغيير، اذا وجدت، في ارض الواقع، لما يظهر الى العلن من تعدد لمراآز الق
.السلطة السورية

رز دل ق      واب ي تالح ة الت زة االمني ن االجه صدر ع ي ت ضة الت ارات المتناق دد االش ذا التع ى ه ل عل ي
ا في         و           " قضية حلب   "الناشطين في مكان، آم شال آيل ا مي ار ("التي آتب عنه ، )اول من امس    " النه

داد، رغم    " البعث "ويزيد من صعوبة الظرف ان سقوط       . وتتوانى عن التحرك في مكان آخر      في بغ
ديموقراطي     حمله دالالت ال   ديل ال د صورة واضحة للب ل ان  .  تغيب على احد في سوريا، لم يعط بع ب

ى المعارضين                    سوري، صّعبت االمر عل م ال هيمنة الواليات المتحدة، فضًال عن ضغوطها على الحك
.فيها، ولعلها اّخرت عودتهم الى التحرك

 آم ان الحاجة الى التغيير باتت  بيد ان عودة الروح الى المجتمع المدني، رغم الظرف العراقي، تؤآد         
د                    . ملحة في سوريا   سورية، وال ب ديل االوضاع ال طبعًا، ال يخال احد ان رفع حالة الطوارئ آاف لتب

ي              راالي ف ر امي دها عم ي رص ة الت صرية الفكري ك الح ر بتفكي ة تم ة طويل ة لورش ون بداي ان يك
ى          اال ان مثل هذا االجراء يبدو شرطًا اوليًا الي          ". الطوفان" الة ال شّكل رس د ي ه ق تغيير مستدام، بل ان

  .الخارج بمقدار ما هي الى الداخل
ـ   ضة ال ان عري ى، ف ذا المعن ي ه ه  ٧٠٠ف بعض مكونات وريا، او ل ي س م ف وفر فرصة للحك ذا .  ت هك

ستطيع  ة " البعث"ي ع حال دءًا برف سياسي، ب ة االصالح ال رًا تجرب ي دمشق ان يخوض اخي ي ف المتبق
  . يبدو منصاعًا الى ضغط اميرآيالطوارئ، من دون ان
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