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رة للمساجلة مع    " القراء"ال شماتة وال تشّفي وال تصّيد، آما اتهمني احد   الذين انبروا في الفترة االخي
ة للظواهر               . دفاعًا عن الموقف السوري الرسمي    " النهار" أتي، ومراقب د ان ي ر ال ب مجرد ترّقب لتغيي

او ) او ضدها " (النهار"لكتابة سواء في التي قد تنّم عن دنّوه، ومنها تحديدًا هذه الهجمة السلمية على ا         
 .في غيرها من الصحف البيروتية

ادرة                   . الظاهرة صحية، ال ريب، في وجهيها      زال ق ة ال ت ا ان الصحافة المكتوب د لن ة تؤآ فهي من جه
.تبلي بالًء حسنًا في تأدية هذا الجانب من رسالتها" النهار"وان ) وااليقاظ(على التأثير 

ًا في               وهي من جهة ثانية       تفيد أن النظام الحاآم في سوريا صار مستعدًا للكالم، وإن لم يكن بعد راغب
ة              . الحوار ار "طبعًا، ليس المطلوب من هذا النظام ان يحاور صحيفة، وإن بعراق وب     "النه ل المطل ، ب

اني                     االحرى الشعبين السوري واللبن ى اآلن بمصيرهم، اي الشعب او ب وفي  . ان يحاور من يتحكم ال
دليل االستمرار في                 هذا ا  لمجال ال توحي حملة الردود جاهزية واضحة لالنصات الى الرأي اآلخر، ب

ات      "التصّيد"سوق االتهامات من نوع      داياتها،      . ، الى ما هناك من محاآمة الني لكن الظاهرة هي في ب
.ها سوريا، ومعها لبنانيوال بد ان تثمر عاجًال ام آجًال لغة جديدة تحتاج ال

ا، او                   وال يهم هن   ة لكتابه رة الوطني ة "ا اذا آانت الردود التي تأتينا عفوية، ال تعّبر اال عن الغي " مطلوب
وايًا يكن المستوى   . بمعنى انها نتيجة قرار رسمي بالتصدي للمناوئين بعد طول صمود امام هجماتهم  

فحتى  ). ن ذلك؟وزارة االعالم؟ االعالم الخارجي؟ اجهزة المخابرات؟ اعلى م(الذي اتخذ هذا القرار  
ن       ى العل رة ال ذه الغي روج ه ي لخ ى سياس ة معن ى، ثم ال االول ي الح أن    . ف عور ب ط الش و فق ل ه ه

د االحتالل االميرآي للعراق وسقوط نظام      ة بع دًا لنظام  " البعث"التطورات االقليمي ه تحمل تهدي في
ر؟ ام هو       ) وليس لسوريا نفسها آما يفترض المساجلون     (اآلخر المتبقي في سوريا     " البعث" اال اذا تغّي

الشعور بأن التهديد اتى ثماره االولى فوضع التغيير على السكة وصار لزامًا الحد من الخسائر؟
ى  رد عل ي ت ردود الت راءة ال ط ق ا فق ؤالين ال تطرحهم ذين الس ة ان ه ار"الحقيق ًا "النه ل ايض ، ب

ام     وخصوصًا ممارسة المسؤولين السوريين الملتبسة في هذه الفترة آما ل          وم من االي د  . م تكن في ي فق
ذهب في اتجاهات متعارضة                د ان         : بات واضحًا ان السياسة السورية ت ى السطح، خطاب ال يري  عل

م  ال مجلس الحك ى اآلن حي ا حت م انتهاجه التي ت تمرار سياسة متصلبة آ ي اس نعكس ف ّدل نفسه في يع
وريا   ود داخل س راق، فضًال عن تفضيل الجم ي الع الي ف ان(االنتق وة اصالحية ) ولبن ى اي خط عل

ذه                         د، ومن ه أقلم مع الظرف الجدي ناجزة، وفي الوقت نفسه اشارات الى تواصل البحث عن سبل الت
واء     اال د س ى ح ة عل احة الداخلي ي والس م العراق س الحك ن مجل الموقف م ق ب ا يتعل ًا م ارات ايض  .ش

ين                        اع احد المنفي ثم المّن ين عودة هي زامن ب رًا الت ة اخي ومما يعّبر عن هذا االلتباس في الساحة الداخلي
واآ               دى الك ى  الناشطين في مجال حقوق االنسان، واالنباء عن اعتقاالت في حلب في وسط منت بي، حت

.ال نحكي عن استمرار اعتقال عارف دليلة ورياض سيف ورفاقهما
 بل ان عودة المّناع في ذاتها تعكس االلتباس، آونها ُبّررت على ألسن مسؤولين، وإن على نحو غير               

ة        ين يفترض              . رسمي، بموقف المنفي السابق من التهديدات االميرآي ع الحظر عن المنفي ان رف اذا آ ف
.اللتزام ضد االمبريالية، فهذا ال يعني اصالحًا وال وعيًا حقيقيًا للمتغيراتامتحانًا في ا
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ى حد الضياع، هو العجز                    ذه الحال ال لكن التعبير االآبر واالخطر عن االلتباس، والذي يصل في ه
ذا   رب ه ي آل دمشق حول ق الم ف ى انتشار آ د اشهر عل ة السورية بع ديل الحكوم الواضح عن تب

د من البحث عن سبب                  ولما آ . التغيير انت انجازات السيد مصطفى ميرو االصالحية محدودة، فال ب
 .هذه المماطلة في مكان آخر

 .ولعل الغيرة الحقيقية على سوريا تكون في البحث عن هذه االعاقات والتصدي لها، ال لمن يرصدها
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