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ة حافظ                    قد يلزم وقت مديد قبل ان يستطيع احد ادعاء تقديم تقويم شامل يقترب من الموضوعية لتجرب
ا           ). ولبنان(االسد في حكم سوريا      وافرا، آل م ان مت وقت مديد حتى يكشف االرشيف الرسمي، ان آ

ة  ر خفي ج دوائ ن نس زال م اه وال ن ليقة عب  . خلن زول س ن وت رر االلس ى تتح د حت ت مدي رد وق ادة الف
ى حافظ           ا ال والعائلة والبطانة، وتنقشع االهواء، سلبية آانت ام ايجابية، التي تحكم نظرة آل واحد من

طينيين    انيين وفلس وريين ولبن ام، س الد الش داد ب ى امت د، عل ن   . االس ر م ذ العاش ديهيا من يء ب ال ش ف
.حزيران

ان     ال شيء، وخصوصا البديهيات التي ال يزال يترنح على انغامها       تالزم في لبن م   .  اهل ال ات الحك ثب
ان                             م آ رهم، وآ ل غي ة، وللسوريين قب ة غالي م آانت الكلف ذآرنا آ في سوريا؟ يجوز، ولكن فقط ان ت
ذهم، وباسرع                             ا ينق ى م ون ال دأوا يتحرق ى ب ات حت د من الثب انوا خرجوا بع الوقت ثقيال عليهم، فما آ

ه       ن، من موات ع الالع     . وقت ممك ى موق ال سوريا ال ى الشرق االوسط       انتق ر في الصراع عل ب الكبي
و استطاع                د، ولكن فقط ل دما آانت هي في السنين الخوالي مسرح الصراع وموضوعه؟ بالتأآي بع
د                               ع ومقالي ه الموق ى ال نحكي عن توريث ه، حت ى لحظة رحيل ع حت ذا الموق اء في ه االسد الراحل البق

.اللعب به الى من ورثه
ود في                 في  " غلطة الشاطر " واالدهى ان     ة عق قمة جنيف االخيرة لم تؤد الى تبديد ما راآمه نحو ثالث

ة ال                  االشهر الثالثة االخيرة فحسب، بل جاءت تلقي اضواء قاسية على فلسفة االسد للعبة، بما هي لعب
ب باب اللع ون اس تنفد الالعب ن ان تنتهي وان اس رد . يمك رائيل؟ ان مج ع اس تراتيجي م وازن االس الت

ى من                           اقناع االجيال ال   ر حت را، واآب ودا آبي وم يتطلب مجه ذا الشعار طرح ذات ي ل ه أن مث دة ب جدي
.قراءة الكتاب الذي اصدره العماد مصطفى طالس، رفيق الدرب، تحت هذا العنوان

ة         ك الريب وال تل  تحرير جنوب لبنان؟ ما آان احد ليجادل حافظ االسد في رصيده الكبير من االنجاز ل
ا            المريبة الغريبة التي عط    ادة في نيته دا ان اسرائيل ج بت الموقف الرسمي السوري فاللبناني عندما ب

ل      وب المحت ى تنظيم واحد                    . االنسحاب من الجن وح من سوريا ال اوم الممن ار السالح المق فحتى احتك
ن    دة م يس اال واح ة ان ذاك السالح ل ك الريب ن تل د م م يب و ل از ل ن االنج ل م ان ليقل ا آ واه م دون س

ي       االوراق المفر ب اال ينته ل يج ي، ب ن ان ينته ذي ال يمك راع ال ة الص ي لعب تورة ف ة او المس . وش
د        استتباب السالم في لبنان؟ مشكورة عليه، مثلما يريدون، سوريا في عهد حافظ االسد، ولكن فقط بع

ة . ان نسّلم انها آانت من الذين لم يرضوا بالسالم اال بشروطها ورجالها، واال فعلى السالم سالم                   بداي
روب      دالع الح ل ان د االول، قب افظ االس ى عصر ح ودة ال ن الع ّدًا م د ب د ال نج ة لالنصاف، ق فخاتم

.االهلية اللبنانية والسورية والفلسطينية، للعثور على ما قد يدوم بعده
ّل االنغالق                " الحرآة التصحيحية " بداية االنفتاح عقب      ة، وح م اصبحت خاتم ة ث اذًا؟ لكنها بقيت بداي

اء      وامتزجت ا اء االبن م، وج ة الحك ى قم رب ال رس االق د الح ي عن الهوس االمن الح الخاصة ب لمص
ذنا      . يحصدون ثمار االنفتاح واالنغالق معاً     ام حرب تشرين؟ انجاز وال شك مباغتة العدو، حتى لو اخ

ة واحدة ال تختصر     . باخفاقات المرحلة الثانية من الحرب حين طاول التهديد دمشق نفسها          لكن معرآ
 تلك. ًا مديدًا، فكيف باختصار الالسلم والالحرب الذي سيجعله حافظ االسد ناموسه بعد ذلكصراع
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ه حافظ االسد       ى ب ه         . هي المشكلة عند تقويم ما ات ى النظر الي ى انجاز اال تضطر ال ر عل اد تعث ال تك
ان آل                  . بالمزيد من التمحيص   ه آ ماذا يبقى اذًا؟ بعد ستة اشهر على رحيله، يبقى من حافظ االسد ان

ا    هذا الوقت الطويل ورحل، تارآًا الشام وبالدها وأهلها في حيرة من امرهم بازاء صف              حة جديدة طالم
. رفض فتحها

ذي                   اولويات آانت ثانوية ولعل اقسى حكم يطلق على مرحلة حافظ االسد هو ما ينطوي عليه الجهد ال
فمهما اختلفت التقديرات حول سياسة الرئيس بشار االسد، آيف ال يصعق المراقب       . يبذله راهنًا خلفه  

ة             عندما يتنبه الى ان ايًا من االنجازات التي نسبت الى          ه اليومي .  حافظ االسد غائب عن اهتمامات ابن
ة                   ل آلف ا بأق ًا لمعضلة يتوجب الخروج منه ات عنوان ان ب ان            . حتى لبن ا آ ات، فهي آل م ا االولوي ام

تثمارات، اللحاق برآاب العصرنة              : السلف يعده ثانويًا بل مضراً     ات، جذب االس توسيع هامش الحري
ة م المقاو  ... التكنولوجي ًا بحج ذا، وقياس ديث       ل ديات التح د تح افظ االس م ح ا حك ه به ي واج ات الت م

.واالنفتاح، ال يمكن النظر الى ما يحاوله خلفه بشار، على ما ينقل عنه، اال بالكثير من الروية
ا ذهب                     اذ ال تحصل عصرنة سوريا بين ليلة وضحاها، فكيف باخراج الشرطة من الرؤوس، على م

يس                  اليه الرسام الكاريكاتوري علي فرزات؟       د، ل رئيس الجدي د ال روي عن ررات الت ًا تكن مب ن، اي ولك
فالروزنامة ليست في يد طرف دولي يمكن التفاوض معه حتى       . هو من يتحكم في الوقت المتاح امامه      

ّول      . ينسى موضوع المفاوضة، آما آان يفعل األب      د مجتمع ال يع انما الروزنامة الحقيقية باتت في ي
د اال   رئيس الجدي ى ال ال عل بقه   االم ن س ًا عّم ون مختلف ا يك دار م ة   .  بمق زة الورش ون مي ه، تك وعلي

وهذا تحديدًا ما غاب في االشهر الستة      . المفتوحة في سوريا في قدرتها على االيحاء بسرعة االنجاز        
ة المجتمع                            ا اتسمت حرآ ل في المقلب الرسمي، فيم ى األق رئيس بشار األسد، عل األولى من عهد ال

.رعبوتيرة اخذت في التسا
ان ال        ل بي حة مث ة الواض ادرات العلني ًا المب عنا جانب و وض ى ل ال     ٩٩ فحت ع ح ل رف ن اج ًا م  مثقف

الطوارىء واعادة التعددية الحزبية والتي بقيت نادرة، يبدو واضحًا ان وعي المجتمع السوري لم يعد                
اء  يغ بق ة الخوف"يستس رك "مملك اض الت ا ري ا نعته ت  . ، آم ع وتوقي ة المجتم ين روزنام ة ب السياس

رق    ى مفت وريا عل ي س م ف د، يقف الحك بالط الجدي ديم وال ا الحرس الق زال يتناتعه ي ال ي مية الت الرس
ا بقي             : طرق ى م اء عل ا البن فاما االنغالق مجددًا والعودة الى حافظ األسد من دون حافظ األسد، وام

 .انه آان آل هذا الوقت الطويل ورحل: من االسد االول
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