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ذآر        " (البعث"الزميل مهدي دخل اهللا من الزميلة        ا ي ) الدمشقية طبعًا، فالبغدادية زالت من الوجود آم
ام     -ففي معرض تعليقه على االعتصام     . يحب االرقام الدقيقة   ذي جرى ام شعب  " الحدث ال " مجلس ال

ة في سوريا،                    ٨في   ام العرفي اء االحك ة الطوارئ والغ ع حال ل    آذار للمطالبة برف انوا  : "يكتب الزمي آ
بينهم ديبلوماسي   ) من مدينة عدد سكانها مع المحيط اآثر من اربعة ماليين نسمة          (ثالثين شخصًا فقط    

ر  . المدينة مع محيطها: الحظوا الدقة العلمية". وعدد من الصحافيين االجانب  ال " البعث "رئيس تحري
د        ى التحدي صر عل ل ي ق، ب ا اتف ام آيفم ي االرق اك . يرم أن هن ي     وآ ل اهللا ف سيد دخ اقش ال ن ين  م

وا معارضتهم في                         ذين تجرأوا وترجم ى في عدد الناشطين ال سورية، او حت ديموغرافية العاصمة ال
  !الشارع

ه   .  الحدث آان حاشدًا-ال احد يدعي ان االعتصام  : ليطمئن السيد دخل اهللا    ستطيع طمأنت لكن احدًا ال ي
م يكن حاش          ذي ل صام ال ذا االعت ك، فه ر من ذل نهم       اآث سخر م ذين ي ون ال راًَ، والثالث دثًا آبي دًا يبقى ح

دها        ) آانوا على االرجح نحو مئة    ( م تعه ام معضلة ل ة في دمشق ام . بدوا آفيلين بوضع السلطة القائم
يئًا                     صام والتظاهر ش اب االعت تح ب فاما ال تفعل شيئًا فيتكرس خروج الشارع السوري من الخوف وُيف

مي،   ن دون اذن رس شيئًا، وإن م دما      ف شجعون بع ه سيت د او متظاهري صمي الغ صوصًا ان معت  وخ
ذا التحرك                      ى ه نقّض عل ا ت رب، وام ادرآوا ان السفارات االجنبية، واالميرآية تحديدًا، تتابعهم عن ق
سها                    ا، وتعّرض نف الوليد قمعًا واعتقاًال وتشهيرًا، فتعلن للمأل انها ال تنوي تبديل شيء في نمط هيمنته

  .لضغوط الخارجيةتاليًا لمزيد من ا
ان            ول ان ارآ ه           " البعث "يًا يكن الخيار، يمكن الق سوا في وضع يحسدون علي   .المتبقي في دمشق لي

ة الحزب                        رار في انظم اذ الق ة اتخ ة آيفي في االيام العادية يصعب على المراقب البعيد ان يتصور بدق
ا هي الحال              ضافر     الواحد، فكم باالحرى حين يكون النظام في وضع استثنائي آم  في سوريا حيث تت

ة من حافظ االسد              اآلخر في    " البعث "سقوط   : مجموعة من العوامل لتزعزع صورة الثبات الموروث
سلطوي                ذا النموذج ال المي، له ي وع ر، عرب ذا الحدث من تحقي ا رافق ه ات   ; بغداد، وم ادعاء الوالي

ل،  ى االق ة او، عل ي المنطق سلطوية ف ة ال ر االنظم د تغيي ا تري دة انه اه االصالح المتح ي اتج ا ف  دفعه
ة يب     ; والديموقراطي ازات المحاس ساد وامتي ل الف سها بفع وريا نف ي س ة ف صادية المتفاقم ة االقت االزم

شريعي  ود الت شفافية والجم اب ال د االب،   ; وغي اة االس د وف رة بع سوري، مباش مي ال الم الرس الك
رأي ا    ى ال اح عل ول ضرورة االنفت ن، ح د االب سان االس ى ل روخصوصًا عل ع ; آلخ تعادة المجتم اس

ا سمي                       سري لم اء الق ة، رغم االنه ات االهلي ديات والجمعي السوري بعضًا من حيويته من خالل المنت
وم اشبه                    ; ٢٠٠١عام  " ربيع دمشق " سلطة في دمشق هي الي ان ال د ب وفوق آل شيء الشعور المتزاي

ة واضحة     ة، وان ال ارجحي وى مختلف ين مراآز ق ة ب ات متحرآ ى  بمحصلة توازن ا لطرف عل داخله
  .آخر

ولعل انتشار هذا الشعور، الذي يبدو انه وصل حتى الى بعض السياسيين اللبنانيين القريبين عادة من                 
اني،         النظام السوري، آان العامل االآثر تشجيعًا للمبادرات الجديدة الهادفة الى تحريك ربيع دمشق الث

  وًال الى اعتصاممن العريضة المطالبة برفع حالة الطوارئ الى التحرآات المرصودة في حلب وص
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داخل دوائر الحكم السوري يفترض فيه ان يزيد من         " مرآزية القرار "في المقابل، ان تراجع     .  آذار ٨
شارع                ل  . الحيرة التي يواجهها اصحاب القرار، على اختالفهم، ازاء بدايات تحرك المعارضة في ال ب

، )ان يبقى محض فكري     يؤمل   (انه يجوز الجزم بأن ارآان النظام يمرون في مرحلة عصف فكري             
ون ن ينته ى اي ذ اآلن ال ًا الجزم من م يكن ممكن اهين. وان ل ي االتج ة مؤشرات ف دال : فثم اه االعت اتج

وم          دانيا ي سلطة مي ال           ٨يوحيه تعامل ال ل في اعتق أ المميت المتمث ة والخط ات اآلني  آذار، رغم التوقيف
ام من دون حصول          ، وآذلك م   "نيو يورك تايمس  "ديبلوماسي اميرآي ومندوب صحيفة      ة اي رور ثالث

  .حملة اعتقاالت واسعة في صفوف المعارضة
، "البعث "اما اتجاه التشدد، فهو ما تنذر به االفتتاحية التشهيرية التي خطها السيد مهدي دخل اهللا في                

ا      وم   (فضًال عن انتقال التشهير ضد المعارضين الى بيروت على لسان احد نوابه ان قاضيًا ذات ي !) آ
ة المضادة                     وعلى ص  ا تحضيرًا للهجم دأت تبث دعايته سخ ب ة الن أن آل ة  . در احدى صحفها، وآ التهم

ى                    ًا ال ره تضخيمًا اعالمي سية    "جاهزة سلفًا، وقد ساقها السيد دخل اهللا حين نسب ما اعتب الضغوط النف
ن بحرية  بكلمات اوضح، ان الذين ينادو    ". واالعالمية التي تعد استكماًال للضغوط الخارجية واالجنبية      

  !السوريين هم عمالء اميرآيون
ر  يس تحري ب ان رئ ك    " البعث"ال ري ه، وتل ا يكتب صديق م ى ت زع ال ه ين ة، وان ية الكلم ؤمن بقدس ي

ة الحزب الواحد    ك   . للمناسبة اعجب صفات انظم م ذل اس، وتبقى رغ رأي الن ارًا ل يم اعتب فهي ال تق
ي  (له وعليه، قد يكون ما قا. مصرة على االيحاء انها تراعيه    ده البيروت ًا فقط عن    ) وما ردده مقل ناجم

ي    خة ف ة المترس زة اللفظي ث"الغري شراس    ". البع رًا الست ه مؤش ون افتتاحيت ال، ال تك ذه الح ي ه وف
ى من                سون اعل ذين يجل يهم اولئك ال سلطوي جديد، وهذا افضل بكثير لسوريا ولكل السوريين، بمن ف

ربح           فهناك، في المراتب العليا،   . السيد دخل اهللا   ل حساب للخسارة وال فهل يكون    .  ال مكان للبالغة، ب
ادرة لمصالحة                          ة، الفرصة الن ة المعادي ة ال ُتختصر بالحمل رى في ازم رة، في ذه الم الحساب صائبًا ه

  سوريا مع نفسها بما يحفظ االمل لجميع السوريين؟
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