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االسم االول طبعًا، لكن الرموز االخرى آلها بقيت، وان اآتسب بعضها     . في الظاهر، لم يتغير الكثير    
سمية               " الحرس القديم "صفة   الحرس  "مقارنة بوجوه بدت صاعدة دون ان يؤذن لها االنضواء تحت ت
ر      ، او انها لم ترتِض هي ذلك بنفسها، خفرًا او مناورة، باعتبار انه في             "الجديد ر الكثي .  الظاهر لم يتغي

سيطًا                   . ومع ذلك، شّتان ما بين االمس واليوم       ان ب و آ اره، ول ر في سوريا ال يمكن انك فثمة شيء تغّي
اق المجتمع               . وعصيًا على التوصيف   ى اعم . قطعًا، لم يصل االمر الى ترآيبة السلطة وال حتى بعد ال

سمح       اال ان ما حصل حتى اآلن، وان ظل محصورًا في بعض النخب   دًا ي غ ح د بل ة، فق ة المثقف  المديني
بالقول ان زمنًا وّلى الى غير رجعة، وان افق الحياة العامة في سوريا بات هو نفسه متغيرًا بعد عقود                

.من الثبات او الجمود
صيله              د تف ه وال يمكن بع ا تعريف سه وربم ا يمكن   .  لم يتغير الكثير اذًا، لكن ثمة شيئًا تغّير يمكن تلّم م

اب                         تلّمسه سه عن غي ر فأفصحت في الوقت نف دًا لتنطق بمطلب التغيي  هو ان االفواه انفتحت، وتحدي
ة      . الرضى امام ما آان سائدًا وال يزال  سرعة مذهل سورية استعادت ب ما يمكن تلمسه هو ان النخب ال

ين في سج                  م   قابلية النقد والتحليل رغم عقود مضت في الثالجة، وبالنسبة الى الكثيرين من المثقف ون ل
م تفض اال          ذه النخب ل د ه سياسية عن تخل حتى اآلن من آل نزالئها، وان ضرورة مراعاة الواقعية ال

وليس الكسب  " اعطاء الفرصة"مع السلطة، ودائمًا من باب " َشخصية"في حاالت نادرة الى تسويات   
.الخاص

ا حدث ان صدرت ارادة    ما يمكن تلمسه هو ان حاجز الخوف عندما يسقط ال يعاد بناؤه بسهولة، فإذ         
ديًا، او اذا تعرض مثقف في سوريا                   رًا نق ان (سلطانية بقفل منتديات الحوار، استمر الكالم ح ) او لبن

ستحيًال،                . الضطهاد، عال الصوت آما لم يعُل يوماً       ة م ا حصل سهًال، وتوصيفه بدق ان تلّمس م اذا آ
ة عن واحد م               ر؟ والحال ان        : ن سؤالين  فإن تعريفه في منزلة بين منزلتين، حّده االجاب ر؟ ام تغّي تغيي

سيطة    سلطة،                      . االجابة ليست ب ان ال ى آل ارآ د وعل سوري الجدي رئيس ال ى ال ة، يصعب عل فمن جه
ون                      د ال يزال ى ثوابت عه داد عل بقديمها وجديدها، االفراط في استخدام آلمة التغيير تحت طائلة االرت

جميعًا يعتبرونه ذروة النجاح، وآيف ال يفعلون؟
ر    ه محرك التغّي صبح مع د  ي ى ح ر ال ي التغيي ل المنطق تغييب اي ارادة ف ة، ال يقب ة ثاني ن جه وم

دها            ديمها وجدي ة بق ا قائم شك احد في ان     . غياب حافظ االسد فحسب فيما السلطة التي بناه ا، ال ي طبع
ك من ل                شعار ذل ان رحيل حافظ االسد افقد السلطة السورية آثيرا من تماسكها، آما يمكن است يس  . بن ل

ن            ًة بالضرورة من اب ر حكم بعينيًا اآث سًا س ألن األب آان يملك رهبة يفتقر اليها الخلف، وال ألن رئي
ديل الدستور؟        (الرابعة والثالثين    م تع َم ت ه              )واال ل تقرار في ادارت اًال من االس غ ح ان بل ه آ ا ألن ، وانم

م                  ة ل ا وال في            سلطة بناها هو، بينما يفترض من الوريث ان يتعامل مع ترآ ّط في مراآمته ساهم ق  ي
.دوزنة آليات عملها

ادرا          " القاسيونولوجيا" من هنا الصعوبة القصوى التي تكتنف علم          شاهد ق ود الم هذه االيام حيث ال يع
ى عودة                        االمس صاعدًا، وطورا ال ان ب على متابعة لعبة متسارعة متبدلة تؤدي تارة الى أفول نجم آ

فضال عن آل من يصعب تصنيفهم في هذه الفئة او تلك. م جديدةفي ثوب حمامة سال" حارس قديم"
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سورية  ة االوزان ال ي لعب أرجح ف ذا الت ا ه ي يفتحه االت الت ة(واالحتم تطرادًا اللبناني ر؟ ام ). واس تغيي
ا يخص   ي م ة واضحة ف ِط اجاب م يع د ل افظ االس ال ح صرم ب ام االول المن ال ان الع ا يق ل م ر؟ اق تغّي

ارة  السلطة، فيما آثر ا   ام  . لمجتمع السوري من جهته االحتمال الثاني، فبدأ يتغير من دون انتظار اش ع
اً            سياسة مع ة وال ر    . بال جواب، هذا يبقى معقوًال، وربما ضروريًا لمقتضيات اللياق لكن االستمرار اآث

ه المفترضين          اء  . من ذلك في الحيرة قد ينتهي الى فرض اجابة ال تروق دعاة التغيير ومحرآي  فمع بق
  .والتغّيرات على انواعها. التغيير يتيمًا منزويًا، وآأنه مدعاة خجل، تفرغ الساحة امام التغّير
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