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ان من اجل                 . في البدء تتوجب التحية، بل تسع وتسعون تحية        دو مضمون البي د يغ دري، ق غدًا، من ي
ة تحصيل حاصل ًا سوريًا، بمثاب ه تسعة وتسعون مثقف ى توقيع ع عل ذي اجتم ات ال ة والحري . التعددي

ه،    والحق ان البعض لم ينتظر الغد فتبّرع منذ اآلن بالمساهمة في استسهال الحدث والت           خفيف من وقع
".من فوق"مفترضًا ان العمل السياسي هو دائمًا رهن باشارة 

ة                         ة والديموقراطي وق االنسان والتعددي انون وحق ة الق اهيم دول ه مف  لكن ترقب هذا الغد الذي تكون في
ة،  ٩٩والحريات العامة آالمًا عاديًا في سوريا، هو تحديدًا ما يفرض االعتراف لبيان ال   بأهمية رمزي

اء                   . اليًا سياسية، فائقة  وت ا الثن تأهل في ذاته وقعين، وهي التي تس فإلى الشجاعة الشخصية لكل من الم
د                             ين خال من اي تعقي ة الواضحة التي حكمت نصًا لمثقف روض، والرؤي ود من الصمت المف بعد عق

د           "مثقفاتي" ى مب ا عل از هو انطواؤه يًا بامتي دثًا سياس دنا  ، ان ما يجعل من صدور هذه العريضة ح أ آ
ع وال     ن المجتم أتي م ر ت ى التغيي ادرة ال ل ان المب دأ القائ و المب ي، اال ه ي المشرق العرب اه ف ان ننس

وق     ادرة        . تنتظر االصالح من ف تطلب في الحال السورية االنتظار          " من تحت   "صحيح ان اخذ المب
 ".فوق"لحدوث التبدل من ) الطويل(
 

ر دوراً     ه ارادة التغيي ال           .  لكنه تبدل لم تلعب في ة انتق م ترافق عملي ا، ل روج له ان ي ا آ ى عكس م فعل
اه االصالح السياسي                     ة اي خطوة واضحة في اتج . السلطة الى بشار االسد فانتخابه رئيسًا للجمهوري

م                  ا ل فلم يصدر الرئيس الجديد عفوًا عامًا عن المعتقلين السياسيين، مفضًال االفراج عنهم بالقطارة، آم
وعليه، ان تقويم المئة    . ة، رغم تعيين مسؤولين جدد في هذا القطاع       ية قيد انمل  تتحرك السياسة االعالم  

ديث          ف التح اك بمل ن االمس ه ع ظ احجام د ان يلح ي ال ب د الرئاس ار االس د بش ن عه ى م وم االول ي
م يظهر شيء                     السياسي، وذلك دون ان يتسلح حتى بحجة االولوية المعطاة للتحديث االقتصادي، اذ ل

 .لكالم في هذا المجاليذآر الى اآلن، رغم آثرة ا
 

ول         ة، ليق اقهم الفكري ة وآف  وفي اي حال، يأتي موقف المثقفين السوريين، على تنوع اصولهم المناطقي
ى                        ان االصالح ال يتجزأ وان التحديث يبقى منقوصًا ما لم يترجم في السياسة وفق شروط الحد االدن

ة زام رعاي : للتعددي ات والت وارئ واطالق الحري ة الط ع حال ا  رف ع م واطن، م ان والم وق االنس ة حق
 .يستتبع ذلك من افراج عن المعتقلين وعودة للمنفيين

 
ى نطق                            داعي ال ي من داخل سوريا وال ذا الصوت اآلت ا ان ه انية    " وال بد من المالحظة هن ة انس لغ

ادي في الخارج،                 " مشترآة د الب دحض الحرص الزائ قواعدها الديموقراطية ومبادئ حقوق االنسان ي
ار       وال  رر اقتص ة تب ورية مزعوم روف س ى ظ رب، عل ي الغ يما ف ر"س ة  " التغيي ى الخصخص عل

ادرة ال             . واالنفتاح االقتصادي  ا مب ، ٩٩وبهذا المعنى، تظهر عودة السياسة الى العلن، آما عّبرت عنه
فال خصوصية سورية تستوجب    . آما ان المقارنة في غير محلها مع هذه التجربة في االنفتاح او تلك            

 فما. ال خصوصية سورية، لحسن الحظ.  التشبه بالصين حيث االنفتاح يتالزم مع انغالق سياسيمثًال
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اة                        انون الحي دهم ق ى بل ة في ان يسري عل . يعلنه المثقفون السوريون في بيانهم هو قبل آل شيء رغب
م  واالحلى انهم، عندما يعلنون ذلك، يكونون صدى النبض العائد، وصورة سوريا وهي تحيا فلها م               عه

 .التحية
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