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د،                  أّول درس يمكن استخالصه من االستفتاء الشعبي في سوريا هو اثباته قدرة السياسي العربي الجدي
أقلم مع العصر          ا                 . مثله مثل القديم، على الت دة، اذ يكفي تكييفه اهيم الجدي ى التكّيف مع المف يس بمعن ل

ع الل  . ال لبس فيه مبدئيا . هاتوا مفهوم الشفافية  . آيفما اتفق  ي الشيء نفسه     في جمي اليم، يعن : غات واالق
.خضوع آليات القرار والتمثيل لرقابة من ليسوا في موقع الحكم

د   .  تلك هي الشفافية اينما آان، اال عندنا      ذهاب ابع د ال فافية؟   . فالعبقرية السياسية العربية تري تبغون ش
ذوا ل      : خ رار والتمثي ات الق ة آلي م لرقاب ي الحك وا ف ن ليس وع م ة را! خض ةالبدع ى  : ئع ّوتوا عل ص

فافية ون الش وف، فتك المقلوب. المكش ازات ... ب ّدد االنج رص وُتب ذا تضيع الف يع  . هك م توس دما ت فبع
 ٩٧ر٢٩الى " نعم"مفهوم الشفافية بهذا الشكل، لن يستطيع احد تقدير االنجاز المتمثل بانزال نسبة ال        

ط  ة فق ي المئ ب  . ف س، ان تغلي ى العك فافية"عل راع ي " الش ي االقت ن ال   ف م تك اؤل ان ل ى التس دفع ال
رك       . رّشة للزينة، تدليًال على ديموقراطية البيعة  " ال "٢٢ر٤٣٩ راع رياض الت ًا اقت اذا وضعنا جانب ف

ر لتصور               ال آبي زم التسلح بخي ًا  ٢٢ر٤٣٨الرمزي والعلني ضد ترشيح المرشح األوحد، يل  مواطن
شد الموقعين بالدم في مراآز االقتراع من       سورياًِ آخر يتكلفون مشقة الخروج من منازلهم ومواجهة ح        

نعم   ان اهل ال ين آ دئي، ودون اي ضمان ان يحسب حساب لصوتهم ح ر عن موقف مب اجل التعبي
. في المئة من المشارآة٩٤ر٥٩يصوتون مرتين وثالثًا، تأمينًا لنسبة 
ة الع           :  سؤال برسم العهد الجديد في سوريا       ان المرشح االوحد لرئاسة الجمهوري ة السورية    هل آ ربي

ى            تفتاء عل ا دام االس ًا ال، فم م؟ قطع ام الحك بحاجة الى هذه الطقوس البائدة من الوالء حتى يمسك بزم
ل، وخصوصا                 ترشيحه من الكماليات، آان يستطيع بسهولة استهالل عهده بتغيير في الشكل على االق

.لجمهوريةعلى آلية الوراثة ا) ولبنان(بعد االنتقادات التي اثيرت خارج سوريا 
ا                  :  سؤال برسم المستقبل    ة تخطي االوزار التي تلقيه رئيس السوري المنتخب بالمبايع هل يستطيع ال

ل     عليه شعائر السياسة القديمة، واالستفتاء ليس اال َمَثل على هذه االوزار بعد مؤتمر حزب البعث وقب
 اراد تنفيذ الوعود الكثيرة التي ، ان "بالروح بالدم "جلسة مجلس الشعب المنعقد العالن نتائج االقتراع        

ى آامل المسيرة،                      لفًا عل م س يئة ال تحك قطعها بالنيابة عنه جمع من المروجين لعصرانيته؟ البداية الس
هذا مؤآد، لكنها تعطي صورة واضحة عن المعوقات التي سيواجهها الرئيس بشار االسد في مسعاه             

.رر بعد االستفتاء نزع صوره عن المباني الرسميةولعله انتبه الى ذلك عندما ق. التحديثي اذا تأآد
أخرة    الخطوة تهدف الى التصحيح، وهي ال       لكن االعالن   .  ريب في االتجاه الصائب، وان جاءت مت

عن القرار ال يكفي ان لم يتاَبع تنفيذه، واال بقي جزئيا، آما يبدو، بعد يومين من االعالن، من مظهر                     
ل   ي تحم ة والسورية، الت ة، اللبناني افالت، الخاصة والعام يارات والح دد الس ن ع روت وم دران بي ج

وه الراحل   "سيد التاريخ"والمقصود بذلك الرئيس الجديد، و  ،  "سيد المستقبل "صورتي   . ، والمقصود اب
ع                              م يمن ذي ل اني ال ه اللبن ة زميل اظ من تجرب د من االتع رئيس السوري الجدي هنا ال بأس ربما على ال

ل  راره المماث نة  (ق نة ونصف الس ل س لطة قب لمه الس دران العاصمة  ) الالحق لتس َرش ج ان تظل ُتْف
ده             واالقاليم بصوره  ه والنجازات عه م  .  وتزدان الساحات والجسور بالالفتات الحاملة آيات التمجيد ل ل
 فحتى لو آان الرئيس الجديد مضطرًا النتظار بعض الوقت آي يتمكن من تنظيم. يفت االوان بعد
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ذ     ذ اآلن اخ تطيع من تفتاء، يس وس االس ه طق ذي خلفت يئ ال اع الس و االنطب دة تمح ة جدي ة انتخابي عملي
فافية    اجراءا وم الش يس مفه اه          . ت تعيد تجل ادرة واضحة في اتج ل بمب ده االسبوع المقب ثال عه دأ م فليب

اطالق السجناء السياسيين                          ّح ب اح المل ذا االنفت رن ه ى الصحافة السورية، وليق ر ال ة التعبي اعادة حري
لمساءلة عادت  والسماح للمبعدين بالعودة، فيتأآد جميع السوريين عندها ان الرأي لم يعد جريمة وان ا             

.ممكنة، وهي رديفة الشفافية
ال،                        ا يق ى م ه، عل ي ب  بيد ان محو االثار الوخيمة لطقوسية البصم بالدم التي آادت تحجب الجديد اآلت

ابيين              الزم المسارين االنتخ ار ت ال حاجة  . الرئيس بشار االسد، يتطلب ايضًا جهدًا لبنانيًا خاصًا، باعتب
.للكثير هنا

ذا                يكفي ان يطلب ا     ارح، ه يالد الق يد م اع، الس ة محافظ البق لرئيس السوري من الحكومة اللبنانية اقال
اخم للمحافظة التي                       ل ومت د شقيق، ب الموظف اللبناني الذي لم يتوان عن التدخل في شؤون خاصة ببل

تفتاء السوري              ة     ! اؤتمن على ادارتها، من خالل مشارآته، بصمًا بالدم، في االس ى معاقب  فباالضافة ال
ى ردع            )في لبنان (محاولة التأثير على الناخبين السوريين       ارح، اذا حدثت، ال ، ستفضي اقالة السيد الق

ة             ات النيابي انيين، في االنتخاب اخبين اللبن ى الن أثير عل ة الت ه نفسه محاول د تسول ل آل موظف آخر ق
فافية   المقبلة، وقد صار الرئيس بشار االسد بحاجة اآثر من اي وقت مضى الى ان تغلب               ...  عليها الش
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