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مساهمة من بيروت الحتفال في دمشق

  
ة  ة العربي د رئاسة الجمهوري شار االس ى توريث ب تفتاء عل ى لالس سنوية االول ذآرى ال راب ال ع اقت م

سبة  سورية بن سه ٢٩،٩٧ال سؤال يطرح نف ة، ال ي المئ شق  :  ف االت دم يتخلل احتف الن س ن إع ل م ه
ر  د ال غي ا هي سورية؟ اإلعالن؟ واح ة آم عبية، ولبناني االت ش ا احتف مية فيجعله ال ُرِف: الرس عت ح

 مثقفًا وأعيد تأآيده في بيانات عدة، يختصر          ٩٩فهذا المطلب، الذي تقّدم به بدايًة بيان ال         . الطوارىء
ة              . استعادة سوريا َنَفس الحياة وحرية َقَدرها      ة ديكتاتوري ع حال الطوارىء نهاي للتفصيل، يختصر رف

وذين، سجناء               ة عريضة، وعودة المنب ًا بجبه ى رحاب مجتمع          الحزب الواحد ولو مقنَّع ين، ال  او منفي
.يتجدد، وجالء ليل المخابرات، وفيه تفريج عن آربة مزدوجة، سورية ولبنانية

 
ذاك  سارين آن دُة الم َم وح ا!  وِنْع يقولون لن ًا، س ولكن ... ولكن أخطار الحرب... ولكن شارون: طبع
اذا         هذا! ولكن إرث األب  ... ولكن الحرس القديم  ... أولوية اإلصالح االقتصادي   ه صحيح، ولكن م  آل

تنباط          ٢٩،٩٧تنفع    في المئة وماذا يجدي جهد المجتمع الدولي إْن لم يستطع صاحب هذه الحظوات اس
ذه           ذرع به ان الت م إّال إذا آ شعبه؟ الله ا إّال ل دين به و وال ي صه ه رعية تخ ات"ش ى "المعوق ، وحت

.اإلسرائيلية منها، محض ذرائع
 

ى رئاسة       وفي المناسبة، ال شك أن الرئيس    ل شارون ال  األسد يعرف أآثر من غيره أن وصول أريي
يم إسرائيلي           ضّيق، وأن وجود زع سياسي ال ى ال ه، في المعن ور أمام ة اإلسرائيلية سّهل األم الحكوم
ه                د مواقف ه، وخصوصًا بع ًا حيال ّل لطف ة أق أآثر استهواء لقلب الغرب آان سيجعل العواصم األوروبي

أ                . وديةالمنفعلة في المسألة اليه    د يلج ة ق لذا، فإن مقتضيات تهيئة سوريا لمواجهة أخطار حرب إقليمي
.التسوية السلمية" أخطار"إليها شارون، يجب أن تترافق مع تهيئة أخرى الستيعاب 

 
ة في         )غير الموجود في العرف السوري الرسمي     ( أما الحرس القديم      زال فاعل اره ال ت إذا آانت آث ، ف

د  سوري بع م ال ات الحك اطؤ    آلي يتغير بالتب يء س ك أن ال ش ى ذل ه، فمعن ن ألبي ة اإلب ى خالف ام عل  ع
 في وجه  والمواربة، وال بّد من صدمة صاعقة تعّبىء المجتمع في معرآة اإلصالح والتغيير والحرية       

فمتى يقّر الرئيس اإلبن بأن الحاجة الى التغيير التي          . ويبقى إرث الرئيس األب   . المنتفعين من الجمود  
ع من           ار أن ال أحد يتوق ذا اإلرث، باعتب طالما عّبر عنها، هي الدافع الى فرز الغث من السمين في ه

ا         الوارث نقض الترآة التي جعلته في موقعه؟ وما دام الكالم عن الغث،               م ربم المعروف ه األولى ب  ف
ي    ر ف اء األم ات أولي ج ب ي نه ر ف ن تغيي ّد م ت أن ال ب ام الفائ ت الع دما أثب انيون، وخصوصًا بع اللبن
شرعية  ًا ب راف حكم ديل اللهجة واالعت وا بتع م انته دليل أنه ه، ب ان في تحالة االمع ين باس سوريا مقتنع

أخير    ون، ت اولوا، وال يزال ان، وإْن ح ن لبن سحاب م ادة   االن ة، آإع إجراءات جزئي تحقاق ب ذا االس  ه
.االنتشار العلنية األخيرة من دون استكمال الخطوة باجراءات تحد فعًال من نظام الوصاية
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ر                         ة تغيي ى عملي ا ال اج هي بأآمله ٍت تحت وال .ُيفَهم ان تتردد دمشق أمام افق تخليها عن بيروت في وق
ك    ة            . بأس في ذل ل بطريق إذا شاءت دمشق أن تحتف ى              ف د سوريا ال دة ُتنهي حال الطوارىء وتعي جدي

  .مسرى الحرية، لن تتأخر بيروت في المساهمة، ولو معنويًا، فتقبل بانتظاٍر ستعرف آنئٍذ أنه لن يدوم
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