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ال السلطة              رئيس االسد وانتق اة ال ذ وف راقبين من اع الم ول اجم ا يق في الظاهر، ال جدال في االمر، آم
ار  ه بش ى نجل ميا ال د رس ن بع م يك ا وان ل ة  . واقع ي الخالف م رأوا ف أذونين ام ال، آله انوا م واء آ فس

 استفادته قبل رحيل السلف    الوراثية فوائد جمة، على االقل من وجهة نظر المستفيد منها والذين رعوا           
و اقتضى                      : وعند لحظته  ّين، ول ات المؤسسي الب تنصيب للخلف في منتهى السرعة في اطار من الثب

ام    ة ام رة الورث ين جمه ات ب اء للتباين ة، الغ تلزمات القونن رام مس تور الحت ا للدس ديال خاطف ر تع االم
دما ال يحصل في           ارجحية الوارث الرسمي، تطمين للمجتمع الدولي القِلق دوما م         ن تداول السلطة عن

ول                  ا يق ى م ر سلف، عل الغرب، تغافل عن الفروقات بين الخليفة ومن يخلف، باعتباره خير خلف لخي
تقرار الصورة                     ا تثبت اس تقرار عّله ّد      . الشعار، وفي المحصلة اشاعة لصورة عن االس ا يع اال ان م

.ادته، قد يكون نسبيا فقطفوائد، ودائما من وجهة نظر المستفيد والذين رعوا استف
د،                            دفع الفوائ د ان ت تدانة، وال ب ة االس ذلك اشبه بآلي ا ب ت، فأنه  فاذا آانت اآللية الوراثية تختصر الوق

واالستدانة . بالتقسيط او دفعة واحدة، وال سيما في نظام جمهوري، مهما تكن سرعته في تعديل اسسه              
من رعى التسلم، ومن هم موضوعه،      : ن من اثنين  في مجال الحكم، وخصوصا عند تسّلم مقاليده، تكو       

.اي المحكومون
ان اصحاب     ه، ف ن تنوع ا يك ع، اي و الشعب او المجتم دا ه ا واح ّدون طرف ون يع ان المحكوم  واذا آ

الث  ات ث ن فئ م م ة ه انحي    : الرعاي ديل وم ى ب ن اصيل ال ل م ق المنتق ه والفري ل نفس لف الراح الس
وى وذ من ق دولي ذوي النف راف ال ةاالعت ة ودولي ده يستشعر .  اقليمي تدين وح ر اذًا، والمس ون آث دائن

وراثي في                         ال ال ة االنتق تفيدين من آلي ثقلهم، آما يفعل اآلن على االرجح السيد بشار االسد، آخر المس
يد االسد في                 . الدول العربية واولهم في االنظمة الجمهورية منها       م يفعل الس ا، وان ل ا موقت نضع جانب

د احد                     قرارة نفسه، الط   ة عن وارث، اذ ال معلومات دقيق الرث وال م والضامن ل اقم الموروث مع الحك
.حتى اآلن عن حجم هذا الطاقم وما يتغير فيه

دين          " العرابين" اال ان عدم التمكن من تحديد         الكبار او حتى عدم وجودهم ال يلغي تلك الحصة من ال
ر         االقتصادي القائم بما هو      -المستوجبة للنظام السياسي     شبكة من المصالح فيها الثابت آما فيها المتغي

رار         . ولكنها هي ثابتة ال تتغير حتى اشعار آخر        ة وبق ادة الهيكل ل الع ه قاب ر ان وع، غي ر ومتن دين آبي
.من المستدين وحده، ولعلها الميزة االبقى لآللية الوراثية

ه              ع اجزاء محددة من ى    . ت اي اجزاء ليس .  بل اآثر من ذلك دين قابل لالمحاء بمجرد دف دفع ال ا ُي فم
السلف مجازا قد يؤجل الدفع الى اصحاب الرعاية المحلية، وما يدفع الى اولئك قد يساعد على تجسيد                 

.لكن ايا من هذين الحلين، وان تكامال، ال يحرر المستدين. الدين المستحق للمحكومين
دفعة واحدة،   " الدين الخارجي الخاص  "سداد  :  اما اذا قرر التحرر، فليس له سوى باَبين ال ثالث لهما           

بالكالم الواضح، ان سبيل    . بالتقسيط وانما بعد دفعة اولى آبيرة     " الدين الداخلي العام  "او مباشرة سداد    
ا                        تمالة ام ايعين هو باس ة الشكلية وال باستحضار المب زل بالقونن ى شرعية ال تخت السيد بشار االسد ال

ع ا المجتم دولي وام ع ال رة بالحساب السياسي . وريالس... المجتم ة آبي الين، الكلف ي الح تمالة . ف فاس
 اما سائر. السالم مع اسرائيل: المجتمع الدولي ال تعني في عصر التقهقر العربي اّال شيئًا واحدًا
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وح         ك بوض ر ذل ا اظه ة، آم ان، فثانوي وق االنس رنة، حق ر، العص اد الح رى، االقتص ات االخ الملف
ون وت ي آلينت رئيس االميرآ والت  ال ن امث ا ع ع، متخلي االمر الواق ر ب دما اق ه، عن ل حلفائ ه آ بع

الم الثالث                 ى نخب الع ا ال ة،      . الديموقراطية التي تتبارى المؤسسات الغربية في تلقينه ة عظيم ا آلف انه
.وال ريب، لكن مردودها على قدرها، وان يكن فقط على االمد القصير

َم        .  ال تقل آلفة في السياسة      اما استمالة المجتمع السوري، فهي      ا، فل ع ثمن م ا دام يتوجب دف ولكن، م
اء                      ران االآتف ذا االقت يس المقصود به االخالق؟ ول رن السياسة ب ذي يق ال يتم ذلك في المجال الوحيد ال
اد         ي االقتص ور ف ر المنظ اع غي م القط درك ان حج رتين ي ر م ن يفك ل م اد، وآ ى الفس الحرب عل ب

الم النظام                   السوري يعني توقف هذه ال     دل مع ى تب اجع او استمرارها حت ة االصالح الن حرب دون عتب
ر لالقتصاد،                     .  االقتصادي برمته  -السياسي   ردد عن تحري دأ يت ا ب االقتران المرجو م ذلك، ال يفي ب آ

.سواء آان على النمط الصيني او خالفه
اهظ اجتم                  ر ب ذا التحري ل ه يًا،       ومن يرصد التجربة الصينية اصًال يجد ان ثمن مث ًا ومرهق سياس اعي

ة                      ذ اآلن اشبه بالتجرب ر المنظور هو من ع وقطاعه غي فضًال عن آون النظام السوري بانفتاحه المقّن
ى                  . الروسية ما بعد السوفياتية    النظر ال االخالق في سوريا يكون ب آال، ان االقتران الوحيد للسياسة ب

.او باآيًا أو مبايعًاالمجتمع السوري آما هو، وليس آما تعرضه الصور، مبتسمًا 
ون السوريون رغم                  "عصرنة" فاذا آان ال بد من        ه المواطن ا يدرآ ة للعصر آم ، فلماذا ال تكون امين

واجز رد،        : الح ل ف ة لك ة المتاح ر الكلم ال؛ عص ات االتص ر تقني ط عص يس فق ال ول ر االتص عص
ة     وخصوصًا متى جلس امام تلك الشاشة التي يريد تعميم انتشارها رئيس الجمعي            ة السورية للمعلوماتي

أ                  ة المنش دما ال تكون لبناني ه الفضائيات عن ا تبث والمرشح لرئاسة الجمهورية؛ عصر الرأي اآلخر آم
الزم الصمتين ة ت ي  . ملتزم ة، ف ة التعددي ا تتضمنه آلم ر م ا غي ى له ة للعصر؟ ال معن عصرنة امين

ة واالعالم ي الثقاف ل آل شيء ف ا ايضًا وقب ًا، وانم ي السياسةاالقتصاد طبع ذ اآلن نسمع . ، اي ف من
.صيحات التحذير

م تتوقف عن                       ة وان ل  آيف يمكن هكذا وبهذه السرعة تغيير آل شيء وقد نسيت سوريا الديموقراطي
ف    ع التخوي ي موق ادة ف ي الع م ف ن ه ة م دون اخاف نًا، ال يري تحقاقها؟ حس يط  . اس ا التقس أس، فهن ال ب

".انةحرز"مسموح، على ان تكون الدفعة االولى 
داخل السوري              مثًال نقل النقاش الداخلي السوري من صفحات الجرائد العربية، ومنها اللبنانية، الى ال
ى الكتب                        ة عل د اآلن؛ وضع حد للرقاب ووسائل اعالمه الرسمية، مع االمل اال تبقى رسمية طويًال بع

ودوا ا  م يع ن ل تقبال م ل اي خطوة اخرى، اس ى سوريا؛ وقب واردة ال باب والصحف ال دهم الس ى بل ل
سياسية منذ عقود والعفو عن جميع المعتقلين السياسيين، واشهرهم في هذه االيام الزميل نزار نّيوف،               

ًا             . الدولية" الريشة الذهبية للحرية  "حامل جائزة    ر توافق آثير؟ ال شيء آثير على سوريا وال شيء اآث
د       مع صورة المستقبل التي يريد السيد بشار االسد تجسيدها، و          ا بالغ هو االدرى بان اسمه صار مقرون

 .تحديدًا النه ال ينتمي الى الماضي
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