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داحتها سجالت                    ه ف أهو السقوط المدوي لنظام البعث في العراق بما آشفه من جرائم لصدام حسين تتّف
ة لاليحاء                   ة االقليمي آل أنداده؟ ام هو توّهم البعث اآلخر انه ال يزال يستطيع التسّتر بتشاطره في اللعب

ى العكس، حجم االنقالب الحاصل في الج                   ا        أن ال شيء تغّير؟ ام هو، عل ة بم ا السياسية العربي غرافي
يستدعيه من طي لصفحة البعث؟ ايًا يكن السبب، آان الفتًا ان تمّر الذآرى الثالثة لرحيل حافظ االسد                  

اً          ة السورية              . من دون آبير ضجة في سوريا وفي لبنان مع ة العربي ه في رئاسة الجمهوري ى وارث حت
تراآي   ي االش ة لحزب البعث العرب ادة القطري ي القي ة  وف ي المقابل ذآرى ف ذه ال ى ه ارة ال نسي االش

ن               "العربية"الطويلة التي بثتها قناة      د االب ة عه . ، مع العلم ان ذآرى موت االب هي ايضًا ذآرى بداي
ع   اده عن واق ًا ام ابتع د مهيمن افظ االس اء طيف ح ذا السكوت بق رد ه ان م اهد اذا آ م يعرف المش ول

.السياسة السورية
رئيس بشار                   والحال انه، في غياب ا     وني لل ة، اوحى الحديث التلفزي ك الحادث ى تل ي اشارة واضحة ال
يء ونقيضه  د بالش ة    . االس دير السياس زال ي د ال ي افظ االس ن ان ح ردات يعل ار المف ان اختي ا آ فبينم

د،                 السورية، راحت المحاججة بما آشفته من رغبة في الحد من الخسائر امام المعطى االميرآي الجدي
ات من الماضي        االستراتيجي و  ان حافظ االسد ب ّر ب ديولوجي، تس يالت     . االي د جاءت بعض التحل وق

ا االب، وان                     ة التي عرف به لتؤآد هذا االنطباع وتفيد أن دمشق صارت تفتقر الى المهارات التكتيكي
ارات، اذ ان                ذه المه ذاآرة من ه ه ال ا حفظت ًا في ضوء م ة النظام الحالي دوم م محاآم يكن من الظل

.الميرآي ليس معهودًا في مدرسة حافظ االسدالجديد ا
ى ان                    ة ال يبقى انه، مع اخذ العلم بان سوريا تهيئ النسحاب قواتها الى داخل حدودها، واالشارة اليتيم
اط       ى االحب ث عل د يبع ار االس رئيس بش ان اداء ال خاص، آ ى االش ن ان يقتصر عل ر ال يمك . التغيي

ًا من                 محاوره  " غياب"صحيح ان االسد لم يساعده       م يطرح اي دق فل ه في الفن ه نسي ملف دا آأن ذي ب ال
ى في           ة االصالح االول ابرات، وال عن زج محاول االسئلة االساسية ال عن مستقبل البعث ودولة المخ
المعتقل الى جانب رياض سيف وعارف دليلة ورفاقهما، وال عن ديمومة جماليات االصنام والصور                

ئلة بنفسه                 . غدادالعمالقة في دمشق بعد تهافتها في ب       رئيس ان يستبق االس م يكن واردًا في ذهن ال . ول
اد ان                ى االعتق دفع ال ر "فما نعرفه عن السياسة االعالمية السورية ي الصحافي جزء من شروط        " خف

.المقابلة
ين السوريين                     رز المثقف . اذًا، ال جديد في سوريا؟ بلى، لكنه ال يأتي على لسان مسؤول، بل بقلم احد اب

.، الكتاب االخير لبرهان غليون"ختيار الديموقراطي في سوريااال"انه 
دين                       د نحو عق المؤلف ليس مقيمًا في سوريا، هذا صحيح، لكنه عاد يترّدد عليها منذ بضع سنوات بع

اب في اي حال صادر عن دار                را "من المنفى، والكت ا في دمشق       " بت صحيح ان   . السورية وعنوانه
و       اك تق رئيس بشار                المعلومات اآلتية من هن ات السورية، لكن ال وافر في المكتب ر مت اب غي ل ان الكت

.االسد لن يجد صعوبة على االرجح في االستحصال على نسخة منه

 
بالديموقراطية... حين تغامر سوريا



 
 
 
١٣/٦/٢٠٠٣ 

ة سياسية صلبة،                             ا بثقاف نودة هن ه في المحاججة، مس ا يخاطب اوًال هوايت ه م  ولعله ان فعل سيجد في
ديموقراطي    " مذبحة السياسة "ون بـ وثانيًا سبيًال الئقًا لتنظيم نهاية مرحلة يصفها غلي        واطالق التحول ال

.السلمي والتدريجي الذي يعيد الحيوية الى مجتمعه ويتيح المصالحة الوطنية الفاعلة
م ينتظر        . آتب قبل الحرب االميرآية في العراق     " التحول الديموقراطي في سوريا   " ه ل واالهم ان آاتب

ًا اميرآ  ة مطلب ة العربي ًاان تصبح الديموقراطي دما اصدر . ي ة "فعن ل الديموقراطي ن اج ان م ام " بي ع
م  ١٩٧٧، ة للحك عية والقمعي ة التوس ي غض الطرف عن السياس غولة ف دة مش ات المتح  آانت الوالي

وق االنسان التي                    . السوري ة لحق ة العربي وآان برهان غليون ايضًا من االعضاء المؤسسين للمنظم
 وهو مذذاك يمضي  ١٩٨٢.جتياح اسرائيل للبنان عام ينسى معظم الناس انها جاءت آردة فعل على ا  

ة                      ة هاجسها النهوض والديموقراطي دوات عربي اريس والمشارآة في ن . معظم وقته بين التأليف في ب
ي   ا ف ي راآمه ة الت ة والتجريبي ة الثقافي ذه التجرب ل ه ي نق ون ف اب نجاح غلي ي الكت ا ف ولعل اجمل م

ة، ووضعها في        ة مختلف وي       اوروبا وحواضر عربي  تصرف المعارضة السورية، بواسطة َنَفس ترب
.يجوز وصفه بالتنويري والنهضوي

ى وصف شامل                    ورغم ان الكتاب، الذي جاء على شكل ردود على اسئلة الناشر لؤي حسين، يفتقر ال
ا  (الحوال سوريا    ى حد                      )ولبنان معه ة والسياسية عل ب، الفكري ل من شجاعة الكات ك ال يقل ، اال ان ذل

يس فقط في                        الشج . سواء ه، ول الم آل ائكة في الع ألة ش ه الخوض في مس ى في قبول ة تتجل اعة الفكري
تراآية  ألة االش ي مس وريا، ه ن    . س رف م ة، يغ تراآية الواقع ارب االش ًا تج دًا مبرح د نق و اذ ينتق وه

ة                  ة مناهضة العولم النقاش الدائر في االوساط االشتراآية الديموقراطية في اوروبا وفي صفوف حرآ
ى        النيو تعادة المعن ى اس ًا ال ديموقراطي، داعي ار ال ى اليس ازه ال الن انحي ي اع ردد ف ة، وال يت ليبرالي

.االنساني والتغييري االصلي لمفهوم اليسار
الل         ماعه خ ر س ام َآُث ى اته ون عل رد غلي ك، ي ي ذل ق " وف ع دمش ين   " ربي م المثقف و ان معظ وه

واالهم من ذلك انه ينجح في توصيف       . المعارضين ينهلون من المشارب نفسها التي غّذت حكم البعث        
ذي يمسك          . الوضع السوري الرسمي بين يمين محافظ متطرف ويمين معتدل         ين المتطرف هو ال اليم

ر       ادات من الصف                   . مقاليد الحكم ويحول دون اي تغيي ل بقي ه ممث و في تعريف دل، فه ين المعت ا اليم  ام
ه    . الثاني تريد االصالح االقتصادي من دون السياسي، تأمينًا لمكاٍن لها في تقاسم الغنائم             بيد ان مقاربت

ة االشتراآية ال            م ان لغ ارئ آ ذآر الق ل ان يت ا قب ر محله لالشتراآية، التي تبدو للوهلة االولى في غي
كر على مثقفي اليسار دون     تزال حاضرة في سوريا، ال تعني عند غليون ان االختيار الديموقراطي ح           

. غيرهم
ديكتاتوري  "اما الشجاعة السياسية، فهي ال تكمن فقط في التوصيف القاسي لـ            اح ال ل ايضًا   "االجتي ، ب

ة                وخصوصًا في اعتراف الكاتب بما قد يعترض تجربة الديموقراطية في سوريا، سواء السباب طائفي
ى ان     بل انه ي  . او اسالموية او بسبب التدهور االقتصادي      ود البعث         "ذهب ال ال شيء يضمن ان ال يع

م تعرف             ) تذآيرًا، ُآتب الكتاب قبل العراق     (الى السلطة    ة ول ة المعرآ وى الديموقراطي اذا خسرت الق
ه،      ". آيف تقود الصراع من اجل الديموقراطية    ون عن اولويت ي غلي اال ان ايًا من هذه االخطار ال يثن

.وهي بناء الديموقراطية
د   "آل نظام ديموقراطي هو مغامرة تاريخية حقيقية " واذ يقر ان   ى التأآي ال تستطيع اي  : "، يسارع ال

ة خالص                     دما تضع نفسها آجبه افس السياسي، خاصة عن قوة سياسية ان ُتشرط دخولها في حلبة التن
اعي              ".من الديكتاتورية، بضمانات من اي نوع      د اجتم ة، فيمر بانجاز عق اما الخالص من الديكتاتوري

وقراطيتعّب تور ديم ه دس ّرة ويترجم ات ح ه انتخاب ة . ر عن ى او الهيمن ر اال الفوض ار آخ وال خي
وانصاف الحلول ال تجدي، يضيف غليون الذي يحاذر تهوين االمور على السلطة من اجل                . االجنبية

 على العكس، فانه يذهب الى ان قبول المعارضة بتقاسم. استرضائها او تبسيط مهمة المعارضة
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لطة   ح   الس دف المل ًا لله عب وتعريض يادة الش ى س ّديًا عل كل تع ات، سيش ل اي انتخاب ك . قب ان "ذل
ا     " وضع حد للنظام الشمولي       "هو   " المضمون العميق للبرنامج الديموقراطي في سوريا       يس اال، بم ل

نين دولة مواط "وبناء لـ " نظام الوصاية االبوية او السياسية او الحزبية على المجتمع        "يعنيه من الغاء لـ   
ون،    ا يفعل ألون عم دون ال يس ياد متوجون ومخل كانها اس ا وبمصير س تحكم فيه ة، ي ة اقطاعي ال عزب

".تدعمهم ميليشيات ال ترمي الطاعة لغيرهم وال تخضع هي نفسها لقانون غير ارادتهم واهوائهم
ام وبعض                  . الصورة قاتمة وال يخفف منها شيء      ون عرب من خارج الش د يجده مواطن فبخالف ما ق

ة، فال                 اللبنانيين المأخوذين بهاجس التصدي، فان سياسة سوريا االقليمية ال تمنح النظام ظروفًا تخفيفي
ون ان  ب عن غلي ة "يغي ألة الوطني رر للمس عاراتي المك تخدام الش وض، وال ان " االس ًا مرف و ايض ه

ع         ى المجتم اح عل لطة، اي االنفت ه الس ا تفعل س م ًا عك ب تمام رائيل يتطل ع اس راع م لح الص  والتس
كه واطنيهم      . بتماس وي لم ي الق اء العروب تغالل االنتم لوا اس وريين فض ام الس ل  "اال ان الحك ن اج م

ألشكال من  ) والمقصود طبعًا اللبنانيون والفلسطينيون (اخضاع السوريين، واحيانًا غيرهم من العرب       
ة العر     ى االطالق بالقومي ة عل ا عالق يس له ات ل م وسياس ن الحك اط م نظم وانم ةال ة او بالعروب  ".بي

وهو يبدو اآلن جزءًا من النواة الصلبة لترآته،        . ان هذا التمظهر الخارجي آان سمة عهد حافظ االسد        
رة في العراق                            ه االخي دليل مغامرت ه، ب ي عن ردد في التخل ه يت ه ووارث وهو جزء يبدو واضحًا ان ابن

امرة             ذه المغ زاالن             ولهجته التي لم تتغير في مقابلته التلفزيونية، ه ا ال ت دو انهم ان يب ك اللهجة اللت وتل
 .تثيران حفيظة االدارة االميرآية

امرة                    ما دامت السياسة السورية قد اختبرت المغامرة، وان في غير محلها، أليس اجدى ان تجرب مغ
 اخرى، هي التي يدعو اليها برهان غليون من اجل مصالحة سوريا مع نفسها؟
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