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  .؟...!الشرع والدبلوماسية القاصرة
  نـوري بـريـمـو

في المرة الماضية قام نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في إحدى تصريحاته المريبة بالتهكم على المملكة العربية 
؟، وفي هذه المرة التي يبدو أنها ليست األخيرة أعطى الشرع الحق لنفسه بالتهجم على هذه المملكة ...!لسعوديةا

، وفي المرات  كما فعل رئيسه بشار االسد من قبل وتطاول عليها وعلى مصر وبدون وجه حق ؟.!الشقيقة لسوريا
إلى أين ينوي أن يرمي بسهامه الشرخية وليس المقبلة ال ندري على من سوف يتهجم وبحق من قد يتهكم و

  .؟...!الشرعية
؟، ما يعني أن أهل !كما يبدو...وكما أن الحاجة هي أم االختراع فإن األزمات الذاتية هي أم التوترات والتوتيرات

ن يتعامل الحكم في سوريا قد ابتعدوا عن منحى السياسية الخارجية التي كان يسلكها الرئيس حافظ األسد الذي كا
بنوع من االعتدال مع األسرة العربية وكان يحرص على عدم المساس بالتوازنات الدولية واإلقليمية التي لم يصبها 

؟، ويعني أيضاً بأن السلطة الحالية قد أمست تعيش وسط أزمات ذاتية ...!أي خلل من قبل الجانب السوري حينذاك
رئيس األسد األب الذي كان يحكم سوريا لعدة عقود اتسمت بسياسة وأخرى موضوعية خانقة تجعلها تبتعد عن خط ال
 وبدبلوماسية خارجية وقائية دارئة للخطر تجاه إسرائيل  والكرديداخلية أمنية ضاغطة على الشعب السوري

؟، ويعني أن الدبلوماسية السورية الحالية التي يشرف عليها الشرع قد أثبتت فشلها في إدارة هذه ...!وغيرها
ألزمات المستعصية ألن الفريق القائم عليها يبدو ملبوكاً وغير قادراً على قراءة مستجدات األحداث الجارية في ا

  .شرق أوسطنا الممجوج بنزاعات وبسيناريوهات ضاغطة بمعظمها على سوريا
سرة الدولية وتماديهم وبهذا الصدد يمكن القول بأن أصحاب الشأن والقرار في البلد لم يدركوا بعد مغبة تحديهم لأل

، ويعتبر ...، كالتدخل في الشأن العراقي والفلسطيني واللبناني وغيره...في التحرش بالدول العربية وخاصة الجوار
تمديد والية الرئيس لحود وما نجم عنها من حيثيات وتداعيات خير شاهد على التدخل السوري الذي نتج عنه 

ا أدت إلى بروز طبيعي لفريق الرابع عشر من آذار ونيله لألكثرية النيابية ولرئاسة انعكاسات لبنانية داخلية أدت فيم
، وأدت أيضاً إلى تداعيات ...الحكومة وإزدياد حظوظ فوزه باإلستحقاق الرئاسي المعطّل بأجندة سورية وليس لبنانية
ة المحكمة الدولية ونزع سالح دولية وإقليمية كان أبرزها صدور ثمة قرارات من مجلس األمن، كان أبرزها إقام
؟، تلك القرارات الدولية قد ...!حزب اهللا وتوصيات وتوجهات أخرى عديدة بخصوص الشأنين السوري واللبناني

، في حين يبدو أن حكام دمشق ال ...أغاظت وتغيظ السلطة السورية وقد زحلَقتها إلى مواقع دبلوماسية ال تُحسد عليها
البساط من تحت أقدامهم بأنفسهم حينما يسكبون الزيت على النيران المشتعلة في كل من لبنان يدرون بأنّهم يسحبون 

؟، في مراهنة خاسرة منهم ـ أي من حكام دمشق ـ إلدارة ...!وغيرهوكردستان والعراق وفلسطين والسودان 
قيام باألفعال ى التخبط والاألزمات وتصديرها بمساعدة منظمات عنفية مستهدفة ال بل مطوقة وغير قادرة سوى عل

؟، ومهما تعززت قدرات تلك الحركات كحزب اهللا وحركة حماس وجيش المهدي وأمثاله ...!اإلرهابية هنا وهناك
؟، سيما وأنها ...!من الخاليا العنفية النائمة التي تنتظر أي إيعاز من أسيادها الذين بيدهم تحديد ساعة صفر إستفاقتها

طلقاً أن تصبح أجندة فاعلة وال أن تشكل قوة ضاربة يمكن إستخدامها من قبل باتت أوراق محروقة بحيث ال تصلح م
السوريين أو اإليرانيين في اللحظة المناسبة للمحفاظة على التوازن اإلستراتيجي بموازاة إسرائيل لتجنب حدوث أي 

ح بها والمتوافق عليها بين توتير مع سوريا أو على األقل لحصر العداء القائم ضمن الضوابط والحدود الدنيا المسمو
  .  ؟...!الدولتين بغض النظر عن أية مفاجآت عسكرية أو خروقات قد تحصل من قبل هذا الطرف أو ذاك

؟، ...!وفي خضم بروز بعض المتناقضات ووسط هذا المشهد السياسي المخيف الحائم حالياً حول التخوم السورية
، لكن هذه المساعي تأخذ كالعادة إما طابع ...الوقت أو الفوز بأية جولةتبذل الدبلوماسية السورية جّل مساعيها لكسب 

المناوشاتية الغير نافعة حيال الجوار وبعض الدول العربية أو أنها تندرج في إطار المناشداتية التي تستجير للتعويل 
وري اإلسرائيلي المتأهب دور أمريكي أو أوربي إلستئناف عملية السالم المتعثرة حالياً على المسار السأي على 

؟، علماً بأن خيار المناوشاتية ...!للنشوب أو بمعنى آخر المتأرجح بين نقيضي الالحرب والالسلم في آن واحد
؟، ...!وتوتير األجواء والمراهنة على الوقت هي أساليب مقامراتية ال بل مصافقاتية ال تؤخر وال تقدم بشيء 

 تُبنى على لغة الخطابات التصعيدية والمصدات الكالمية التي سئمنا منها والتي قد فالدبلوماسية الصائبة ال ينبغي أن
تجلب الدب للكرم السوري الذي قد يتمرغ ـ والحال هكذا ـ تحت أقدام المصالح الدولية واإلقليمية والمنفعة 

دفة وتصريحات مرنة تستمد ، وإنما ينبغي أن ترتكز ـ أي الدبلوماسية ـ على سياسات ها...اإليرانية منها بالذات
قوتها من حسابات مصالحية استراتجية دقيقة بمقدورها البحث عن المصالحة مع الداخل والدعوة للسالم مع الخارج 

بعربه واكراده عبر الحراك الجاد بإتجاه نزع فتيل الحروب والنزاعات والبحث عن أية مخارج قد تخدم مصالح البلد 
؟، ولعّل ما يزيد الطين بلّة هو تناغم تلك التصريحات النارية الصادرة عن ..!.وتقي أهله من مختلف الشرور
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، ففي ...مسؤولين كبار مع أصوات بعض أبواق النظام الذين ال هم لهم سوى التهجم على رموز المعارضة السورية
التهجم على قيادة إعالن آخر طلّة من إطالالته الكثيرة قام عماد فوزي الشعيبي ـ كما عادته وبال أية مناسبة ـ ب

  .أو الكردية بالتخطيط ضم جزء من سوريا الى بلد اجنبي. ؟...!ا بأنها مرتبطة مع األجنبيدمشق التي اتهمه
، ليس بالوسع سوى القول بأن الدبلوماسية السورية الحالية التي يقودها الشرع وفق عقلية أمنية بحتة ...في الختام

؟، وسوف ...! ال بل هي نابذة وينفر منها اآلخرين بمن فيهم أشقاء البلد وأصدقائههي دبلوماسية صلفة وغير جاذبة
؟، وإلى الدخول في ...!لن تودي بسوريا سوى إلى المزيد من الغرق في مستنقع العزلة الدولية واإلقليمية والعربية

  . مواجهة حقيقية مع الداخل السوري وخارجه

  رسالة صحفيون بال صحف

 و الحريات الفكرية و تصلب   ، و تصطاد فيها اآلراء بلورت على ثقافة األنا الفردية في مجتمعات ت 
 هكذا في وضح النهار، ليكبت روح اإلنسان في مخالفة لكل القيم البشرية و السماوية و لتتحول  األقالم

 لقيود طغاة نهاراتنا إلى ظالم و ظالم ، و عتمة تبدد ظاللنا الباحثة عن حرية التعبير ، فنصبح أسرى
 يدرآون  ....الكلمات و الفكر الحر و المتنور ، إنهم ببساطة يخافون من عشق أناملنا لمالمسة المحبرة 

 المسافرة  تمامًا آيف للقلم و السطر و الورق أن تصنع عالمًا خالي من آبت الحريات و األحالم و الفضاءات
  . في جغرافية األزمنة دون رقابات و دون حدود 

افيون يمتطون صهوة الكلمة الشجاعة، في ساللهم آلمات و آلمات و مبادئ أقسموا اليمين عليها،  صح  
أحالمنا، أقسموا و عاهدوا أن تصبح أوراقهم حكايات .... أن يرسموا على ظهر الحقيقة آالمنا و أوجاعنا

فكار و الحروف، و عالم أبيض تحلق فيه األ... تسرد جنوح الروح نحو عالم خالي من الظلمة و العتمة
هفهفات الروح التعبيرية بأجنحة من األمل آفراشات ضوء تضيء ليالينا السوداء ، من هنا من وجع الفكر 

و آانت الفكرة وميض أذهاننا ، نصنع الحياة من قلب الحدث ... و اضطرابات الحبر الباحث عن الحرية جئنا 
    . القول و الصرخة و اآله، ننتشل ذاتنا من جحيم مقبرة السطوة و آبت الرأي و

 صحافيون نحمل حبنا للقلم و الحبر و حرية الكلمة، لنفرش أوراقنا أمامكم ولترسموا آل عوالمكم الملونة  
  .بسريالية حرة

 صحفيون بال صحف عنوان يحمل في جوانحه الكثير الكثير ، قد ال نملك صحفًا و ورقًا لكننا نستطيع أن  
 ، نحن جئنا ألجل أفكارآم البيضاء و إلنسانية ال   و على حواف ورق الشجر على الشمس نكتب أسامينا

ها نحن ننطلق في فضاءات الروح و الكلمة ، نبحث عن شواطئ سطورها فراشات لكل ... تعرف الخطيئة 
فصول المكان ، هكذا نحن و سنظل نذوي آالورود ، ألجل أن نبدد العتمة عن العيون ، و نكتب في دفاترنا 

ما في جعبتنا إال أفكار و آلمات و حرية تعبير هي هويتنا و جواز سفرنا إلى ... نهارات مشرقة لإلنسان عن 
  .آل األوطان

 صحفيون بال صحف هي آالحياة عندما تغضب، و البحر عندما يثور، و النار عندما تضطرم، و النحلة   
نفعاالت الروحية ألجل خالص الفكر، و هكذا نحن سلسلة من العطاءات، و اال.... المسكينة عندما تعمل

  .الكلمة ،و القلم، و األوراق من سطوة فقهاء الظالم 

 ألجل آل هذا نعلن عن انطالقة موقعنا وآلنا أمل في دعمكم لحرية الرأي، ومحبي القلم وحاملي راية  
والمثقفين في الوطن الحقيقة بأن يساندونا في إنجاح مهمتنا في مراقبة انتهاآات حقوق الصحفيين والكتاب 

  .سوريا وفي آل العالم

  صحفيون بال صحف 
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