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ا العالء                    ا أب رة ي ذه الم ا ليت شعري، هل        . في الالذقية ضجة من جديد، ولكن ال داعي الى اليأس ه ي
ا       . بلغنا الصحيح؟ الضجة، تلك الضجة بالتحديد، ذاك هو الصحيح         ك التي أثاره ا تل والضجة هي طبع

الذين وقعوا في ايلول  مثقفا  ٩٩االعتداء على الروائي والناقد السوري نبيل سليمان، وهو واحد من ال          
ا             تعادة سوريا حرياته تم              . الماضي البيان االول من اجل اس ا قامت، ف ذه الضجة انه والصحيح في ه

.تداول قضية االعتداء فيما آانت العادة ان تحصل اعتداءات أآبر وأخطر وسط صمت مطبق
لم تفرغ من نزالئها من   بل ان االرجح ان السجون السورية التي لم تقفل آلها آما اقفل سجن المزة و    

ا اصبح التعرض لمثقف في                     المعتقلين السياسيين، ال تزال تشهد مثل هذه االعتداءات حتى اليوم، فيم
. وضح النهار موضع استهجان وتنديد، وحتى مناسبة لتوجيه اصابع االتهام نحو دوائر السلطة الخفية             

. للمثقفال يستخلص من هذه المفارقة ان التحول في سوريا يلحظ حرمة
نهم أصال من              ون آخرون وم  فالواقعية تفرض توقع احداث جديدة من هذا النوع قد يتعرض لها مثقف

زار نيوف          ى اآلن في موقف                  . ال يزال في المعتقل آالصحافي ن رة، فهي ليست حت ان من عب واذا آ
ل النخ  ى االق ع، او عل ل المجتم ي ردود فع ا ف ا، وانم ات رجاله ى اختالف توجه سلطة، عل ي ال ة الت ب

ضمان                     افي ل ا بالوضوح الك ر عنه ة االحتجاج والتعبي تعادة ملك ى اس ر االعجاب عل أظهرت قدرة تثي
ان              . استمرار التوجه التغييري   ا آ ر مم هل بلغ اذًا منحى التغيير في سوريا نقطة الالعودة أسرع بكثي

د      منذ اآلن تشكل افراطا في التفاؤل، ولكن        " نعم"ُيتوقع؟ ربما آانت االجابة ب     سؤال بع مجرد طرح ال
دل     م التب ى حج ه عل ي ذات ل ف ه دلي د بوفات د المدي افظ االس م ح اء حك ى انته هر عل ة أش ن ثماني ل م اق
ة بطي صفحة    رة المطالب ساع دائ اتها، وات ي سياس د ف ن بع م يك وريا، وإن ل ي مناخات س الحاصل ف

.الماضي
ة  ولعل أهم ما في قضية نبيل سليمان هو ان االعتداء عليه لم يل           ى ان   . جم حرآة المطالب فباالضافة ال

ان               االحتجاج على الحادثة شكل في ذاته مناسبة لتجديد الحديث عن ضرورة استعادة الحريات، جاء بي
ل ل  ٩٩المحامين ليؤآد نصا وتوقيتا ان ما بدأه ال  ر قاب واء   آخذ حكما في التنامي وغي . لتوقف او لالحت

زال                           سلطة ال ت ر ال ا ان دوائ دو جلي سورية، يب د النخب ال ة عن بازاء هذا التبدل في مقاربة الحياة العام
ة       اوم               . تفتقر الى لغة واضحة ورؤية متكامل ديم يق ين حرس ق اقض ب و صدقنا ان ال وجود لتن فحتى ل

ة             ا ادعت الزميل ، يبقى واضحا ان الطاقم الحاآم في            "البعث "التغيير، وجيل جديد يدفع باتجاهه، آم
.سوريا لم يتوصل بعد الى صوغ برنامج لالصالح يقدر على عرضه علنا والدفاع عنه

ر ورفض ألي رد عنيف                        ساع هامش التعبي شجيع الت شار االسد من ت رئيس ب  آما ان ما ينقل عن ال
وأول . تباطؤ في االصالح   على حمالت المطالبة، ال يضع الحكم في منأى عن االخطار المتأتية من ال            

رة سماح،                 ة في منحه فت سورية الراغب هذه االخطار احتمال بروز هوة بين الرئيس الجديد والنخب ال
ه                  ا، في مكابرت سماح    . وخصوصا اذا نجح ما يشبه الحرس القديم، الذي هو غير موجود طبع رة ال ففت

  .يمان يعّجل في انهائهابل ان حصول اعتداءات آالذي تعرض له نبيل سل. تقترب من نهايتها
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