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  أخي الحبيب فاروق،
ة         " الملحق "آمل ان تكون وجدت في العدد الدمشقي ل         ى دمشقك الحبيب ا يطمئنك ال ة    . م د تكون آلم ق

رارة               . االطمئنان آلمة آبيرة، فالشام ليست بخير، وال هم اهلها         ّرر في ق ك، ال انفك اآ ي، مع ذل ولكن
د استبطنت   . يم يا فاروقشعبك عظ: نفسي منذ ان فرغت من قراءة محتويات هذا العدد        مثلما ترى، لق

اءك           رب س ن الع ة م ن جماع ّدر م ان للتن م االحي ي معظ دوام، ف ى ال ت عل ا ان ي ترّدده ارة الت العب
ث    ي تبع ادرة الت بات الن ي المناس ضًا ف ن اي صّرفهم، ولك زاز ت ى االعت زاز  . عل بات االعت ا، مناس هن
ر د ان االم اعة، ال ب وافر آل س ّدر تت ي اقشّحت، وفرص التن د بلغك ف سيةا ق ك الباري ذا يلكن. مت  ه

ا       . فخراً " الملحق "في   " الربيع"االسبوع، لم افكر قط بالتنّدر، فقد مألني سؤال          واهللا، شعبك عظيم، ي
ة الصمت،              اب الخروج من مملك اخي، بل عظيم مرتين، مرة في بلدك انت الذي لم يكّل من طرق ب

م    . ان تسميه، حيث يبقى للصمت حدود   ، آما ال زلت تحب      "الوطن الصغير "واخرى في    و ل ي، ل يعن
ى صاحب            سان، وال حت ه ان ان ال يفّك ين سوريا ولبن ه اهللا ب اآن اخشى اسفزازك، لقلت ان حقًا ما خلف

  .الشعار المأثور، فكيف بطيفه
  

ي طبع ا  ًاال يغيب عن وم عزيزن ضًال عن رس ن النصوص، ف ة م ذه المجموع راءة ه ا اخي، ان ق ، ي
ة سوريا                       يوسف، قد تثير   ل عراق د بمث ة بل م من رؤي أس واالل ب الي  في المرء انطباعات مغايرة، فتغّل

الم سوى                       ئراثو ا في الع ر له ها ينوء في بداية القرن الحادي والعشرين تحت وطأة آلة سلطوية ال نظي
لكنك تعرف    . واني ألفهم الغضب المبّطن الذي حّرك قلم صديقنا عمر اميراالي         . في حالتين او ثالث   

. ني مثلك افّضل دائمًا النصف المآلن من الكوب، وخصوصًا عندما يتعلق االمر بفلسطين او بسوريا             ا
اذه من                         ين في إنق ذي نجح عدد من المثقف ذا النبض ال والنصف المآلن، في حال سوريا، يكمن في ه

وا يتمسكون               سكبه  دمار االنقالب، وحالوا دون      الب، وظل ى االنق أر واالنقالب عل ودًا للث ًا    وق ه خيط ب
  .الى الحياة عندما تجّدد االنقالب

  
ذا                   ال ه سها حي شاطر المالحظات والتحفظات نف لن ادخل في تفاصيل هذا العدد، فأنا على يقين اننا نت
ه        ذي رأيت ر ال النص او ذاك، وهي في اي حال مالحظات وتحفظات تفصيلية في ازاء المشروع الكبي

ان ال     حاضرًا في النصوص جميعًا، مثلما آان حاض       ع             ٩٩رًا في بي شاطات التي دف ًا وفي آل الن  مثقف
ى رجال        ". ربيع دمشق"تكاثرها الى الحديث عن    ا حت ة، يكون فيه اة عادي ى حي انه مشروع العودة ال

سلطة مسرحًا ألدوار                ا ال السياسة اناسًا عاديين، آما آنت تقول انت حين تتطلع الى لحظة ال تعود فيه
  .البطولة

  
م                        اذآر حتى انك تفاج    ذآاء ول ه وضيع ال ه ان ال في ا يق ل م ذآرك اسم رجل سياسي اق ىء اصدقاءك ب

  ،؟ واهللاك. من نمط جةماذا يضيرنا لو آان رئيس الجمهورية السوري: "يترك اثرًا آبيرًا، فتسأل
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ه في              . ك.برّبك آيف خطر على بالك ج     ". افضل د انتخبت ذي آنت ق النائب والوزير اللبناني السابق ال
  .، على البطوالت المزعومة"تافهة"لقدوة في تغليب الحياة العادية، وإن سّرك ليكون ا

  
ا          . اعرف ان العودة الى حياة عادية تتطلب جهدًا غير عادي          ى م ذلوه عل اخواننا المثقفون في سوريا ب

ًا                     . اعتقد، وال يزالون   ى الجراح تغليب ه من عّض عل واآثر ما يستوقفني في هذا الجهد ما ينطوي علي
  .الحذرللرشد و

  
ي    ة الت هر الثماني ك االش ي تل وا ف دائم، انزعج شكيك ال ل الت سنا، نحن اه ن جن رين م اعرف ان الكثي
مها          ى وص بعض ال ب ال د ذه ات، وق سويات ومهادن روه ت ا اعتب ول، مم اح خج دايات انفت هدت ب ش

ة   الحسن الحظ، لقد تج   . بالوصولية يئاً  . وزنا هذه المرحل وا ش ان من إيجاب   ... ال تكره إذا آ ة واحدة،   ف ي
م                 وهي طبعًا غير مقصودة، في تجّدد االنقالب، فهي انه سّوى بين الجميع، ولم يقم اي اعتبار لمن اته

ة ذي . زورًا بالمهادن سوريين، وال ين ال ع خطاب المثقف ذي يطب د ال ي مسعى الرش إني ال ارى ف ذا، ف ل
الدمشقي اصداًء  " لملحقا"ربما يطغى اآثر اآلن، ما يستتبع التشكيك، حتى اذا حملت بعض صفحات             

داً   ددًا غ د تجّرب مج ا، وق ي حينه ت ف ي جّرب سوية الت اوالت الت د . لمح د عن دي ان منطق الرش وعن
سيرة                        دماك اساسي في م سي، هو م ه الحذر االرسطوطالي ذي يالمس في بعض تالوين المثقفين، وال

  .تحقق حلم العودة الى الحياة العادية التي تستحقها سوريا
  

ذآر،  ك ت ي لعل ه اخوك ف ا آتب اروق، ان اول م ا ف ار"ي ذي " النه وجي ال دما حصل التحول البيول عن
تعرف اآثر من غيرك     توان". سوريا تستحق " الى تحول سياسي اشمل، حمل عنوان        اعتبرناه مدخالً 

ستأهل اال           ان هذا الشعور عندي وعند الكثيرين غيري ليس وظيفيًا، وان ما تستحقه سوريا، وهي ال ت
ة التواصل           . لذاتها، لتاريخها، لناسها   تستحقه  االفضل،   د ان عروب ة      (ال انكر بالتأآي ر عروب وهي غي

ولكن، اذا آنت عروة  .  بلد الى آخرتدفع الى التعويل على انتقال عدوى االفضل من     ) القطع والقطيعة 
ل ق                 ك، ب وق ذل ا ف ك،   ي العروبة، والمشرقية منها تحديدًا، تتيح إطالق الرهانات الجيوسياسية، فإنه ل ذل

داخل        ما يدفع الى التماهي مع معاناة بعضنا البعض،          فيجعلنا، آما نقول بالعامية، نشعر مع اهلنا في ال
م         السوري مثلما ما نشعر مع اهلنا في ال        ا اولئك مع اهله شعر اهلن داخل الفلسطيني، ومثلما يؤمل ان ي

ا ي              . في الداخل اللبناني، وإن يكن ساحالً      بعض هن د ال مل  حلذا، فإن العتب الذي سأسوقه، وإن يكن عن
ًا  ًا لبنانوي رعي (طابع م ش ي أتفه اطره لكن ب سياسي ومنهجي )هتال أش ّي عت سبة ال و بالن صدر . ، ه م

ًا سوريًا ضمن              العتب، آما ال بد انك       ة عشر مثقف ه اربع ا آتب حزرت، هو الغياب الكامل للبنان في م
ة        ست   . عدد خاص عن سوريا تصدره مطبوعة لبناني ل او            ل ان بالجمي وال العرف ى من اقصد الغزل عل

سنا            –اي شيء من هذا القبيل       ال انف ا حي داخل       – فنحن ال نقوم اال بواجبن ل في نظرة ال ين خل ل تعي  ب
ين              . قبلهالسوري الى مست   اسارع الى القول اني ال اجهل حضور لبنان وقضاياه في ذهن اخواننا المثقف

رادى   يهم ف ين نلتق سوريين ح ى        . ال ت عل ه ان ذ في ت تأخ ين آن ى ح د وّل زمن ق دقًا ان ال د ص واعتق
ان                     االمع ى لبن أتي االمر ال ى ي اال ان  . رضين في بلدك انهم ينزعون الى التصرف مثل اهل النظام مت

ضالهم من اجل                    غياب لب  ا عن ن نان عندما يجتمعون ال يعني سوى عدم اآتمال الصورة التي يكّونونه
دما ستعود سوريا               . غد سوري افضل   فبعض النظر عما ستؤول اليه العالقات بين البلدين التوأمين عن

ا        " تمييز"الى طبيعتها، آيف يغيب عن زمالئنا واحبائنا ان          سرًا ب ا ق لتالزم تلك العالقات راهنًا وطبعه
  هما من العوارض المرضية التي تعانيها سوريا قبل لبنان؟
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ي آيف   ي المغرب العرب سية ف ة الفرن ة االمبراطوري ا نكتب عن ازم دما آن ا اخي، عن ذآر، ي هل ت
يس                     ا االستعماري؟ ل ا عن دوره سا وتخليه استوقفتنا مقولة ريمون آرون حول الربط بين تحديث فرن

  ولكن اال ترى مثلي ان تحديث سوريا هو ايضًا. ة، اقّر معك بذلكفي التاريخ من تشبيهات مطلق
يس           "الموقع"رهن بتخلي الحكم فيها عن اوهام        ان؟ ال ، وابرز تجلياتها نظام الحماية المفروض في لبن

  شرطًا لعودة سوريا الى حياة عادية ان يعود معها لبنان؟
  

دار في             وال احكي عن استحالة اإلصالح االقتصادي في سوريا ما د          ر المنظور ي صادها غي ام آل اقت
يلم            . لبنان، حيث للمافيات حماية االمر الواقع      رة العشرين ف رُا للم " العراب "للمناسبة، لقد شاهدت أخي

  .في جزءيه االول والثاني
  

ا هي                         شام ادّق مم تقراء راهن ال سينمائية الس ة ال ذه الرائع لعمري، لم تكن يومًا نصيحتك باستخدام ه
وم وال، حيث ولع. الي ورد آوب سيس ف يلم فرن اني من ف ة مضاعفة للجزء الث شهده يعطي اهمي ا ن ل م
د يات ال والتوسع الجغراف ا . ول االجي م يعّوضون عم ا عّله ا وزمالئن صيحة إلخوانن دد الن ك تج ا ليت ي

  .غاب
  

شديد ال                سود، ام هو القرب ال ا يجب ان ي ائد وم ا هو س ين م ذي أتراها القربى ال تساعد في التمييز ب
الين،    . يحجب االفق األبعد عن النظر     ة           في الح تم في الغرب ساعدة، ان ستطيعون الم د ت ا آانت    . ق وربم

  .مساهمتكم االساسية تكمن هنا، في استكمال الرؤية نحو استعادة غد عادي، يعني اجمل
  

  .ًاوفي البلدين التوأمين مع. فشعبك عظيم يا اخي، وال بد ان يفهم. ال تقلق، ليست المهمة صعبة
  

  .وفي انتظار ان يحين أوان الورد في دمشق ونحتفل معًا بحرية رياضها، دمت الخيك
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