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اما المتشائم فسيكّرر في قرارة نفسه المَثل الرائج عند اهل دمشق             . المتفائل سيقول انها آالم المخاض    
لكن االثنين سيتفقان على ان ثمة شيئًا بدأ        ". بماذا أذآرك يا إسفرجل؟ آل عّضة بغّصة      : "وسائر الشام 

ة ام      يهترئ في مملكة البعث المتبقية، والسؤال إالَم يفضي هذا الشيء  د غّص ة بع اق غّص ى االختن ؟ ال
ي     اف، ال يعن نوات العج ن الس ر م د عم راء، اذا حل بع ول ان االهت ل الق ن ناف دة؟ فم ى والدة جدي ال

.بالضرورة آسادًا بل قد ينعكس اصالحًا للفساد
ديم الصورة                         ولجين تق ائم في دمشق ان الم ولعل ابلغ دليل على حال االهتراء التي يمر بها النظام الق

ل                         ا ة المفرطة التي يعشقون التظل ارحوا الجّدي م يب دون تماسك خطابهم، وإن ل ه يفق الآثر عقالنية عن
ية، اال                 ى الرصانة الديبلوماس ا خرج عل ذي قلم ة ال بها، وآخرهم السيد فاروق الشرع، وزير الخارجي

.مع اللبنانيين والفلسطينيين
دو              ندع جانبًا ما تبّرع به السيد الشرع في الموضوع اللب            ذا المجال يب اني، فالخطاب السوري في ه ن

ارج      ال المخ ت وارتج رار الثواب ادة اجت ين اع ائرًا ب ابيع ح ذ اس ي    . من انه ف ى لس اء عل ا ج م ان م ث
وريين   د الصحافيين الس ال بعي ار("موضوعات اخرى خالل االحتف وز ٢٨، "النه ر ) ٢٠٠٣ تم اآث

.بالغة
 ".حافيين نكتب بضمير، علينا ان نضّحياذا اردنا ان نكون ص: "مما قاله السيد الشرع

و جودة      )وآم نحن بحاجة اليها في هذه االيام      (التوصية ال ريب محمودة      ، لو انها جاءت من ميشال اب
 .او احد اقرانه الذين آتبوا بضمير وما انفكوا يضّحون

ذ ا                  تحكم المستحكم من ًا،     لكنها عندما تأتي من عضو في القيادة القطرية للحزب الحاآم الم ين عام ربع
ى          . فانها تدعو في احسن االحوال الى االبتسام المرير        فاذا آان السيد الشرع يريد االشارة بعد غيره ال

ى الصحافيين               م ان    : "تعديل مرتقب في السياسة االعالمية السورية، ألم يكن يجدر به القول ال اذا اردت
ا   ون بضمير، علين وا صحافيين تكتب لطة(تكون ي الس د، فخاطب  "ان نضّحي) ف ه ذهب ابع ا ليت ؟ وي

".ان نضّحي) في السلطة(اذا اردنا بضمير ان تكونوا مواطنين، علينا : "الصحافيين المواطنين
ذهاب    . لكن ال بأس، فاالتجاه الى المخاض، وإن بعد غّصة      واالرجح ان السيد الشرع لم يرغب في ال

تيعاب الضغوط            ا سوريا      ابعد النه قبل آل شيء وزير الخارجية هّمه اس ! واّي ضغوط  .  التي تواجهه
نعاني اقسى  : "االشارة هنا ايضًا بالغة الداللة حول تراجع التماسك المنطقي، اذ يقول الوزير بالحرف            

".ال اعرف، لم اعش في القرن السادس عشر... ضغوط خارجية تعّرضنا لها منذ
اجزة عن ان تكون         اوًال، من المقصود بنون المتكلم؟ سوريا ام ا       . الجملة تستحق وقفة   المة العربية الع

رن السادس عشر اال                     واحدة واالعجز عن ابتداع رسالة خالدة جديدة؟ فسوريا لم تكن موجودة في الق
ع          ويين وتراج روج االم د خ ورة بع ّورها مقه د ص نس، وق ري الم ألب هن تيعادي ل ر االس ي الفك ف

لكنهم ربما نسوا في دمشق ان         .  عفلق المسيحية فيها، وفي آتابات انطون سعادة، ال في عقيدة ميشال         
ق       " البعث "مؤسس حزب     ان اسمه ميشال عفل ة، فهل               . آ ة العربي م لنفترض ان المقصود هي االم ث

ا             صحيح انها لم تواجه في الماضي القريب ضغوطًا بهذه القسوة؟ اذا اآتفينا بالقرن العشرين وحده، م
 مملكة فيصل، ثم القمع المديد لقياداترأي السيد الشرع باالنقضاض االستعماري الفرنسي على 
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ة  " ة الوطني ات            "الكتل ّلم الضغوط نكب ن يضع في س اريخ السوري؟ وأي ، ام هي ايضًا سقطت من الت
ام             ١٩٥٦فلسطين، والعدوان الثالثي عام ،     يناء والقدس ع د س ؟ واذا شاء  ١٩٦٧ وضياع الجوالن بع

ة حافظ االسد، فكيف ي             ام           االآتفاء من التاريخ العربي بحقب ان ع اح االسرائيلي للبن ّوم االجتي  ١٩٨٢ق
رن          (وما تبعه من مواجهة بين سوريا واالدارة االميرآية          ع ق ، )هي المواجهة الوحيدة في اآثر من رب

ان      قاط للره ن إس انيون م اؤهم اللبن وريون وحلف ؤولون الس ه المس ّد ب ا اعت ل م د آ اها بع ف ينس وآي
 ايار؟١٧االميرآي وافشال التفاق  -االسرائيلي 

رن السادس عشر                      ى الق ارة ال يد الشرع يبقى االش ذآر من ذاك       . بيد ان اغرب ما في جملة الس ا ُي فم
ى                            ة وصوًال ال ام والكنان ى الش دين ال ة، من الحجاز وأرض الراف ة العربي القرن هو ان معظم المنطق

ّدون ساللة             الجزائر، استقّرت في ايدي بني عثمان، وال نحسب ان ع          وا يع ا زال وميين العرب م تاة الق
رن             وحدهم  ! السادس عشر   ... محمد الفاتح وسليمان القانوني في مصاف المعتدين، على االقل في الق

القوميون اللبنانيون والقوميون السوريون، وهذا حّقهم، بقوا ينظرون الى الدولة العلّية على انها آانت               
تعمار  وة اس ا ق ي ماهيته ل يقص. ف ـ فه ة ل ادة القطري تراآي "د عضو القي ي االش " حزب البعث العرب

ادها من                           ا س رجيين، بم ة المماليك الب اهي بدول ه يبغي التم وميتين، ام ان اتين الق االنحياز الى احدى ه
أجداد المخابرات؟" البصاصين"استسهال للظلم ومن طغيان للعسس و

ه يتعرض لضغوط من            ُيفهم ان يفقد السياسي، وان يكن عقائديًا حزبيًا، بوص         لته التاريخية اذا صح ان
لكن أليس امامه حلول اخرى؟ يمكنه مثًال ان يقصد لبنان حيث سيجد             . الحجم الذي حاول التدليل عليه    

زين،                     اد ال ل جه عند مضيفيه يقينًا ال تزعزعه اصداء االرتباك اآلتية من دمشق، على ما نّوه به الزمي
أن  د"وآ اف" الشعب الواح ذي رآه ح المين ال ي ع ين صار اآلن ف ي دولت د ف تطيع ان . ظ االس ا يس آم

رئيس               ارة ال ام، لزي ذه االي د مرورهم، الحاشد ه انيين عن يستضيف في دمشق اصحاب اليقين من اللبن
.بشار االسد

سوريا، يقول وزير خارجيتها، تتعرض الشد الضغوط، ورئيسها يمضي         : الظاهرة بلغت حد المفارقة   
ين       ساعات آل يوم مع سياس     ات     : يين لبنانيين، وهذا ال يعني غير امر من اثن ان موضع الثب ا ان لبن ام

ي     ًا، موضع الضغوط الت ى العكس تمام ه، عل ا ان ورية الخاضعة للضغوط وام ة الس د للسياس الوحي
ع   . تمترس عليها  ا ينف ايًا تكن الحال، ال يملك المواطن، سواء أآان لبنانيًا أم سوريًا، اال ان يتساءل عم

يلة                  به م  ة الوس عظم هؤالء، غير تمضية الوقت، ما دام يقينهم يحول دون ان ينصحوا لمضيفهم بتجرب
ل            : الوحيدة التي لم يختبرها بعد في سعيه للتخفيف من الضغوط             ة، ب يادة الدول ى س ار ال ادة االعتب اع

 .ومن دون غّصة. الدولتين، بما هي تنبع، في الدولتين معًا، من الشعب، ال من حزب او جيش
 

سمير قصير



 
 
 
١/٨/٢٠٠٣ 
 

Id-Reference 03-Pr-000697  
Media (Support) HC 

Title  آل عّضة بغّصة
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ١/٨/٢٠٠٣ 
1/8/2003

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons 
 –جودة .بوا. ميشال–شرع . فاروق–أسد .بشار
اسد . حافظ–المنس . هنري–عفلق . ميشال–زين .جهاد

سعادة . انطوان–
 Locations  دمشق – فلسطين – سوريا –لبنان 
 Dates ١٩٨٢ – ٢٠٠٣.تموز.٢٨ – ١٩٥٦ – ١٩٦٧ 

 Themes 

 –للبنان .اسرائيلي. اجتياح–بعثي . حكم– لبنان –سوريا 
 –نية وط. آتلة–فيصل . مملكة–سوريين .صحافيين
ايار .١٧. اتفاق–مخابراتي . نظام– ١٩٥٦.ثالثي.عدوان

 –فرنسي . استعمار–عفلق . ميشال– عرب –
حاآم . حزب–لبناني . ملف–شرع . فاروق–نظام .سوريا

أسد . حافظ– قدس – جوالن –سورية .إعالمية. سياسة–
 –أميرآية . إدارة– ١٩٨٢.اسرائيلي. اجتياح–

 –سوريون . قوميون–ون لبناني. قوميون–أيار .١٧.اتفاق
سورية . سياسة–سورية . مخابرات–عربية .قومية

Subject  

على ضوء ما قاله فاروق الشرع في عيد الصحافيين 
 : السوريين 

اما المتشائم فسيكرر . المتفائل سيقول انها آالم المخاض
بماذا : "في قرارة نفسه المثل الرائج عند اهل دمشق 
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والسؤال إالم يفضي هذا الشيء؟ إلى اإلختناق غصة بعد 
غصة أم الى والدة جديدة؟
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