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صير            صل بم ا يت ي م اهي ف ر الن شاع، اآلم ا ي ى م و، عل وم، فه اني الي واطن اللبن ن الم عد م ال اس
دما                  . جمهوريته ورئاستها  دهم، عن مَّ عن وهو فوق آل شيء محظوظ بوجود طاقم من المسؤولين ال ه

سهم               د انف شعبية وتجني ا   يأتي استحقاق جدي آالتبديل الرئاسي، غير االنصات الى الرغبات ال  لترجمته
وآيف يمكن بعد ذلك التهويل بأن الديموقراطية في خطر؟ . واقعا

ا، في خطر                ل المتبقي منه االحرى القلي ة، او ب اء        . بلى، الديموقراطي ق االمر بانتم المرشح  "وال يتعل
ى المؤسسة العسكرية وهي بحسب النصوص             " األوفر حظا  الذي تستدر من اجله االرادة الشعبية، ال
ا         الدستورية د  شعبية المفترضة وم يش االرادة ال ات تجي ق بآلي رع النظام الديموقراطي، بمقدار ما يتعل

ى االخذ باستطالعات رأي ال               . قد يترتب عليها غدا    نضع جانبا هنا الصدقية المشكوك فيها للداعين ال
ة او ال                     ات النيابي ر االنتخاب ى تزوي ين عل االمس القيم انوا ب ذين آ م ال ستفيدين  نعرف عنها الكثير، وه م

.منه
ا                 أة مزاياه شفوا فج ة ان يكت د      .  فال احد يولد ديموقراطيا ويظل بامكان اعداء الديموقراطي سنا في بل أل

ا      ذآير بأنه المعجزات؟ آذلك نضع جانبا الصدقية المنسوبة الى استطالعات الرأي، وان يكن يجدر الت
.آاالعالنات مثال" براءة"موضع شك اصال في مجاالت اآثر 

ذا فضال عن           فكيف  ة؟ ه ادة التقي  عندما يتصل االمر بالسياسة، وفي بلد ورث من سنوات الحرب ع
د        ". طلب السترة "نزعة مزمنة في هذه المنطقة من العالم الى          ال عن تأيي ا يق نقبل بم  ٣٠ومع ذلك، س

ى                  ٣٥او   سبة ال ذه الن تم سحب ه ل ان ي ل نقب في   ٩٥ في المئة من الرأي العام لترئيس قائد الجيش، ب
شعبية   ة ال اس العاطف ي قي ع ف ر الجمي ال أخب ي اي ح و ف ة، وه ر الداخلي ا وزي ا ذهب اليه ة، آم . المئ

هل هي نسخة رئاسية    : ونضع جانبا أخيرا الدوافع التي تقف وراء هذه الحملة، والتساؤل حول معناها           
ن  ة"م ي االنتخ " المحدل م ف امين ث ل ع ة قب ات النيابي ي االنتخاب ا ف ا عليه ي تعرفن ذه الت ة ه ات البلدي اب
السنة؟

ا صار                          رار سوريا، الناخب االوحد آم أثير في ق  ام انها محاولة يقوم بها جزء من الطاقم الحاآم للت
ة عن نخب في                       يء بأمثل اريخ الحديث مل مقرًا؟ وال ُتستبعد الفرضية االخيرة من الناحية النظرية فالت

ام          . سعى بل تنجح في الضغط على البلد الحامي       بلد محمي ت   ى رأي ع راهن ال عندها يكون االحتكام ال
أي ضغط من أي                           ل سوريا ب ل ان تقب ت، اذ ال يعق مفترض مجرد تالعب، االمر الذي لن يدوم ان ثب

ى ة أت ن هو الحاصل. جه ضا ان المعل ا اي تفترض هن ذلك س ى من . ل ا تبق ى م ا الخطر الجدي عل ام
.فيكمن في ما قد يحصل غدًا اذا آتب للعماد اميل لحود ان يصل الى حيث يصبوديموقراطية، 

يتبين ان                        دما س ذي سيجري عن ا ال د، م  فبعد المرحلة االولى من التناغم بين الرأي العام والعهد الجدي
ا            ع وعشرين ساعة، آم ر المرجو، ال في ارب رجال واحدا، أيا يكن، ليس قادرا على انجاز آل التغيي

ذه                           ادعى ّدع لحظة ه م ي اد لحود ل ال ان العم ا، الحق يق  نائب رئيس المجلس، وال حتى في أشهر؟ هن
. القدرة العجائبية، ولعله انتبه الى مخاطر مثل هذا التبشير بحسب ما بدأ يرشح في الصحف

مذهبهم اما ان يبقوا على     : ولكن ما الذي سيفعله عندها المتالعبون بالرأي العام اليوم؟ امامهم خياران          
الديموقراطي المستجد فيرحلون من تلقاء انفسهم ان وصلت الى مسامعهم نتائج استطالعات رأي
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ب              ق الترغي ى منط ه وال ر والتموي ة التزوي ى نزع وا، اي ال ث أت ن حي ودوا م ا ان يع لبية، وام س
ا                       ى عنه شاآل هو في غن ام م د ام د الجدي ن لك . والترهيب الذي طالما وافق مصالحهم، فيضعون العه

ا                        دأنا نخرج منه م نعرف آيف ب اط ل ى حال احب اط   . االخطر من ذلك انهم سيعيدون الناس ال وال إحب
  .أآبر من ان يكتشف من قيل له بعد طول احتقار انه صاحب الرأي وأن ال أمر لمن ال يطاع
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