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ى                        ه يفترض عل ل ان ورًة، او لنق ام، ث ذ اي في عنوانه العريض، يوازي التطور الحاصل في سوريا من
ة              " البعث"االقل بهذا القرار القاضي بفصل       سلطة القائم ة ال اق منظوم ى االعم ّز حت ة ان يه عن الدول

.في دمشق والثابتة، رغم آل التقلبات االيديولوجية، منذ اربعة عقود
اذا  ". البعث "ال، ال يجوز االستخفاف باهمية هذا الفصل بداعي االستخفاف بما تبقى من   وفي اي ح   ف

ا اعضاء    رة ال ينتمي اليه ي دائ رار ف لطة الق د حصر س وريا ق ي س ائم ف ام الق ان صحيحًا ان النظ آ
ار                " البعث" ه اعتب ان يجوز مع دًا من الطغي ة بلغت ح ة الحزبي ضًا ان التعبئ  وال آوادره، فالصحيح اي

.التخلي البعثي عـن استمالك جهاز الدولة انجازًا في ذاته
ة فصول        ا زال للحكاي دو       . ولكن مهًال، فالثورة لم تحصل بعد وم ورًة ال يع ي ث ان يمكن ان يعن ا آ وم

ي     دخل ف دم الت ازبين لع ى المح مية ال وة رس دئي دع تتبع االعالن المب و اس وة صغيرة، ول ه خط آون
  .شؤون الدولة

ى عدم              الخطوة تذهب ال   دون مصرين عل  ريب في االتجاه الصحيح، اال ان المسؤولين في سوريا يب
. االقرار بصّحة االتجاه، وآأن شيئاًً ما يخيفهم، فيفّضلون على جاري العادة ابقاء الخطوة غير مكتملة              

ع وفي جمي  . الترّدد مفهوم وان لم يكن مشروعًا في ظل حاجة المجتمع السوري الملّحة الى تجديد بناه              
ى سياسته ويحول دون افصاحهم عن                ين عل ا يخيف القّيم د م االحوال، ليس المجتمع السوري بالتأآي

ا االصالح                    ). اذا آانوا يعرفونها  (وجهتهم   ى تكتمل ويكتمل معه نقص الخطوة حت ا ي ما يخيفهم هو م
.ويستقيم

دقيق لمع                   ين ال دًا، التعي و، تحدي ة والحزب ه ين الدول اريخ        والمفتقد في قرار الفصل ب اه في سياق الت ن
ى             ّد ال ى مفعول رجعي وال يمت ان، ال ينطوي عل السوري وخصوصًا انه ظهر آأنه معلق في الالزم

  .رؤية مستقبلية
ة                    ليس المقصود بالمفعول الرجعي ان يصار الى تجريد البعثيين الذين سبق وانخرطوا في سلك الدول

دني او      من مناصبهم، فذلك سيؤدي، لو حصل، الى اقالة آل موظف           ر او صغير وآل مسؤول م  آبي
ة   ة الجمهوري ى رئاس ابرات ال رع مخ ن اصغر ف سكري، م سوريين . ع سؤولين ال وال نحسب ان الم

.بلغوا حدًا من الترّفع يدفعهم الى االستقالة الجماعية، ولو انهم اقتنعوا بوصولهم الى الطريق المسدود
سورية            فالمفعول الرجعي يعني فقط االدراك ان الشرعية الت        ة ال ة في الدول ي تقوم عليها السلطة البعثي

ة في افضل االحوال وان ال مجال لـ                  "البعث"المنزوعة   ا "، هي شرعية متقادم د من      "ترقيعه ، وال ب
.البحث عن شرعية جديدة ال سبيل اليها غير عقد اجتماعي جديد

ذي               اما الرؤية المستقبل   د ال ية المفتقدة، فهي بالذات التي تمهد، اذا توافرت، لهذا العقد االجتماعي الجدي
سعي                   . تحتاجه سوريا  دًا في ال سورية بعي شروط هذا العقد معروفة، وقد مضت اطراف المعارضة ال

". االخوان المسلمين "الى استيفاء شروطها، من رياض الترك وتجمعات المثقفين الى قادة الخارج في             
ة        لك ات من اجل التهيئ ن السلطة في المقابل اختارت حتى اآلن ان تتعامى عما يترّتب عليها من واجب

ل   " البعث"وأول هذه الواجبات التخلي ليس فقط عن دور . للعقد االجتماعي الجديد  ة، ب في جهاز الدول
ت عامة وحّرةعن احتكاره للعمل السياسي على جميع مستويات المجتمع، وثانيها الدعوة الى انتخابا
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واب        " البعث "تشارك فيها جميع االحزاب، بما فيها       شكيل مجلس ن ى ت اذا شاء واستطاع، وتفضي ال
د   ّددي جدي تور تع وغ دس ه ص ون مهمت ة وتك ة حقيقي فة تمثيلي ل ص   .يحم

ّدى حزب             ستقبلية تتع ا،            " البعث "بيد ان مثل هذه النظرة الم م بكل ابعاده لتطرح مصير صيغة الحك
ة هي                      .  المخابراتي واولها البعد  ستتبع مباشرة فصل الحزب عن الدول ولعل الخطوة التي يجب ان ت

االولى                   ة ب زال الثاني يح اخت . وضع حد للفصل القائم بين المخابرات والدولة، هذا الفصل الذي اتاح ويت
نكن اوضح صبح : ل ل ان ت ل، ب ذا حاصل بالفع ة، فه ع الدول ابرات م اهى المخ وب ان تتم يس المطل ل

ا، ال يحد                     المخاب ى هواه ا التصرف عل يح له تقاللية سياسية تت رات مجرد اداة للدولة، من دون اي اس
  .حريتها اال صراع النفوذ في ما بينها
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