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اذن، يبدو ان السيد بشار االسد، االمين العام الجديد لحزب البعث في سوريا والمرشح الوحيد لرئاسة                
رعة  ود المتس خ الوع ي ف ع ف ال يق الكالم، ف دع ب ف ال ينخ رف آي ا، يع ه . جمهوريته رغم افتتان ف

ة الشعبية ال  ) موقتًا؟(بالتكنولوجيات الجديدة، ها هو يعلن     ة، رآن المحافظة    انحيازه الى الحكم موروث
".خليك على قديمك، جديدك ال يدوم لك: "وضامنة البقاء في بالدنا

ة في حزب                        ى االطر القيادي ه ال يد االسد ادخل مع  وال يخفف من جدية هذا االلتزام بالقديم آون الس
ر من الوجوه التي جسدت تكّلس حزب                        ". جديدة"البعث عناصر    اء عدد آبي ديم فقط في بق فليس الق

ه                       دل، وجهوزيت يته التي ال تتب ه السلطوية نفسها، وطقوس البعث، انما القديم هو في ابقاء الحزب بحلت
د، اوحى        . الدائمة للمصادقة على ما يطلب منه   ر االعالم الجدي ران، وزي يد عدنان عم صحيح ان الس

حافة ا          ه للص ة وانتقادات حافة االجنبي ى الص ه عل تطيع، بانفتاح ه يس ات ان ض اللحظ ي بع ة، ف لمحلي
.تعويض الرتابة التي غلبت على مداوالت مؤتمر الحزب، او على االقل ما خرج منها الى العلن

ى دمشق                        راءة صحفهم الواصلة ال بهم ق  لكنه لم يذهب في مراعاته الصحافيين االجانب الى حد تجني
التخل          . مبتورة من عدد من الصفحات المراقبة      ه ب ي عن الصنمية     وفي اي حال، لم يفلح في اقناع رفاق

يد بشار االسد                . التي آان يسعى هو الى عصرنة تعبيراتها       ى الس ه، يكون السؤال المطروح عل وعلي
ؤتمر حزب البعث د م ن  : بع م يك ل ان التسرع ل ول قائ د يق ديم؟ ق ن الق د م يمكن صنع الجدي آيف س

ى التشكي           رئيس   جائزًا، النه يخرق اصول اللياقة، باعتبار ان اي تغيير عاجل سيحمل معن ة ال ك بترآ
.الراحل، وهذا ما ال تحمد عقباه، فضًال عن آونه غير مأنوس في فترة الحداد

ر، ليست                       ا هو اآلن في وعود التغيي يبقى اصًال مضمرًا آم ان س ذي آ  لكن المخاطرة بالتشكيك، ال
الجمود اطرة ب ن المخ ر م نمط  . بالضرورة اآب ى ال وة اضافية عل د خط ار االس يد بش ا الس ا خط فكلم

ه، اذا  القديم، في طريقه الى تكريس وراثته السلطة قانونيًا، آلما ازدادت تكلفة التغيير الذي قد ي     لجأ الي
ه       ى اللجوء الي ى                     . انتهى ال از ال د االنحي ب، بع ر، ان يكن سيحصل، صار يتطل ة التغيي اطالق عملي ف

يد                        ه بالغة الس ا ال تؤمن ذا م القديم من الطقوس، تحرآًا دراماتيكيًا، في الشكل آما في المضمون، وه
ذا التحرك سيعني اي         . عدنان عمران وحدها، مهما تكن موهبته      ل ه ى        لكن مث ضًا، وبسبب الرآون ال

القديم من آليات القرار، احتمال االصطدام بعدد من الشرآاء، وبعد ان يكونوا استزادوا من اشتراآهم      
.في رعاية االنتقال من صفحة الى اخرى

ة    ك المرشح لرئاس ا، يمل ارض تراآمه د اال يع ار االس يد بش ار الس ي اخت ذه الصعوبات الت ازاء ه  ب
ى شرعية شعبية ال تكون        . الحًا يستطيع التحكم به اآثر من غيره      الجمهورية السورية س   انه السعي ال

ذا        . معلبة في وعاء التسعة والتسعين في المئة من الناخبين المبايعين          ة الستخدام ه وامامه فرصة قريب
. السالح، وذلك في حملة االستفتاء المرتقب للمصادقة على ترشيحه

ات مفتوحة لمن يشاء الترشح، وان يكون                  قطعًا، ال يتوقع احد ان يتم فجأة       تفتاء بانتخاب تبدال االس  اس
ذا     ول آه م بتح ن الحل اع ع وب االمتن وريا بوج ى س بقًا عل م مس الجيمع اال يحك در ب ين . يج ن، ب ولك

ار نمط من التعامل           االنتخابات الديموقراطية واالستفتاء المعلب، يبقى للسيد بشار االسد متسع الختب
 وحده مثل هذا التحرك، بما يجب ان. عده على التحرر من قيود قبل االبقاء عليهاوالمخاطبة قد يسا
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يتضمنه من فتح للنقاش وتحرير للفكر وافراج عن المعتقلين السياسيين، سيمكن السيد بشار االسد من               
 .قلب الحكمة الموروثة، واستنباط جديد يدوم له
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