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اس   دد االلتب ل، تب ى االق ذا، عل ا   . هك ا بانفتاحه ده، معني ه وال بجدي وريا، ال بقديم ي س م ف يس الحك . ل
وا    . ومطلب الحرية يعيدنا الى ايام االنتداب     . الديموقراطية رجس من الشيطان االجنبي     رجاء، ال تنتبه

ة              داب عصر حري ذي يجعل من االنت اطمئنو     ! الى التناقض ال ا االصالح، ف ى جدول      ام زال عل ا، ال ي
رات، آل شيء                 . االعمال والعصرنة عنوان المرحلة    َم االصالح؟ خال بعض العث ون، ل ولكن، اتعرف

اقتصاد مزدهر، ادارة فاعلة ال تعرف الفساد، ارجحية استراتيجية ال تضاهى في وجه       : على ما يرام  
ز        ك ال       . العدو االسرائيلي، عالقات دولية ثابتة ال تهت ان آل ذل ستعد           واذا آ ان حزب البعث م  يكفي ف

ة             دة والحري اء الوح ن بن رغ م دما ف اج، بع ن يحت ل م ى آ سعادة عل اؤل وال ات التف ع جرع . لتوزي
واالشتراآية ايضا؟

ذ اال         تراآية، ال نأخ ن االش ة؟ م وان المرحل صرنة عن ا ان الع ا قلن ديث، ام ذا الح ن ه ا م  ال، دعون
، بحسب   "الجزأرة "جنب مصير يوغوسالفيا وعدوى         صنمياتها واجهزتها؟ واال آيف تريدوننا ان نت      

سيد نائب                               م يكن ال و ل يم خدام؟ ل د الحل سيد عب سورية، ال ة ال ة العربي يس الجمهوري ما اشتّقه نائب رئ
رف            ة يع ة طويل ى تجرب ستند ال ام، ي ذه االي ي ه بابا ف ة وش دد وظيف د، والمتج ديم الجدي رئيس الق ال

شع       ة المضادة التي               السوريون، ومعهم اللبنانيون ومعظم ال ا، لكانت الهجم ان ثمنه م آ شقيقة، آ وب ال
در            ى التن ة بعثت عل ذه الهجم ا    . اختير لتزعمها في وجه المطالبين باالنفتاح، لكانت ه ولعل اطرف م

ة                      ا يتصل بالحجة العددي شرون هو م ه المب ا ردده رفاق دام وم يم خ د الحل سيد عب ا حجم آل    : قاله ال م
ماهير البعث؟هؤالء الذين يتكلمون بازاء ج

 
ب، سنتناسى لحظة      !  وان آانوا تسعا وتسعين مثقفا او حتى الفا، فالحزب يزخر بآالف الجامعيين             طّي

ة والنجاح االداري،          " الحزب القائد "ان االنخراط في صفوف      آما يعّرفه الدستور شرط الزامي للترقي
من دون اي ضغط او ايحاء او  وسنفترض ان السوريين يتهافتون زرافات ووحدانا الى االطر البعثية  

ضئيلة     ة ال ة صوت االقلي ى موازن ة عل ذه اآلالف المؤلف در ه ة اذا؟ اال تق ذه الجلب ل ه َم آ ساب، فل ح
المفترضة؟ ام ان الخوف هو تحديدا على هذه اآلالف من ان تذّآرها استعادة تقاليد الحوار بان حزب                  

 حجة االداء، ان جاز التعبير،      حجة العددية هو  البعث آان ذات يوم حزبا خالقا حيا؟ لكن االنكى من ال          
م                          رددوا دون ان يرف له ة ان ي ى ارض المواجه دبون ال ه المنت رئيس ورفاق اذ يستطيع السيد نائب ال

رئيس                  )الممددة(جفن انجازات المرحلة السابقة      اة ال ل وف رة قب ، وآأن شيئا لم يكتب في االشهر االخي
.الراحل عن الفساد المستشري واالصالح الملح

 
ة                             او آأ   أخر عن مالحق م يت ذي ل ده ال ة وال ى خالف ذا المرشح ال ا ه ن الرئيس بشار االسد لم يكن يوم

ة والعسكرية         شعر من              . شخصيات آانت في ارفع المراآز المدني م يست سه ل د نف رئيس الجدي أن ال او آ
ى                       ه ال ينتمي ال دا الن اس تحدي ة  التأييد الفطري الذي لقيه بعد خالفته ابيه انه موضع ترحيب الن مرحل

ان          . االنجازات الكبيرة وال يذّآر باداء رجالها      ا آ سوري ان يتجاهل اآلن م رئيس ال ار ال اذا اخت اما لم
يقول انه يقلقه، فهذا ما ال يمكن حسمه، بعدما اآد لنا السيد نائب الرئيس ورفاقه ان ال صراعات
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ين  ز ب م، وال تميي ديم"داخل مراآز الحك د"و" حرس ق و". حرس جدي ه، يك ار وعلي ستحيال اعتب ن م
.االنقضاض على المطالبين بالحرية نتيجة النتصار حرس قديم ال وجود له على جديد ال ادعاء عنده

م في اسرائيل، ال ريب                  .  ال بد اذا من البحث عن سبب آخر              ى الحك ل شارون ال ه وصول اريي . ان
ه بانجازات               سابقة     ولكن، اين داعي القلق؟ الم يذآرنا السيد نائب الرئيس ورفاق ة ال ددة (المرحل ؟ )المم

رى             لحة اخ ار اس ت الختب ن الوق م يح ارون، افل ردع ش دها ال ت ازات وح ذه االنج ت ه ا اذا آان ام
  .للمقاومة؟ مثال، مجتمع معافى حر فاعل، وربيع آن له ان يبدأ فيفتح ورود دمشق العطشى
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