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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

عدد خا�ص مبنا�سبة اال�ستحقاق الوطني الرئا�سي

اال�ســــــتحقاق حـق
تعني كلم��ة ا�ستحقاق رئا�سي
�أمر ًا وطني ًا يجب الت�صويت عليه،
وتفرت���ض قيام الناخب�ين ولي�س
من ميثله��م التعبري عن �آرائهم من
خ�لال �صنادي��ق االق�تراع ،لأن��ه
يوجد �أكرث من مناف�س ،ويعد هذا
االق�تراع تطبيق�� ًا للدميقراطية
املبا�ش��رة التي ت�ش�ير �إىل حالتني
الأوىل تتعل��ق بحال��ة االنتخاب
املعربة مبا�شرة عن �إرادة ال�شعب،
والثانية ت�شري �إىل التالزم التام
بني الر�سمي والوجداين ،الأوىل
تعن��ي الرب��اط املبا�ش��ر لقم��ة
ال�سلط��ة م��ع القاع��دة ال�شعبي��ة
الأو�س��ع ،كم��ا تعن��ي التفعي��ل
للمب��د�أ الدميقراط��ي القائ��ل �إن
ال�شع��ب م�صدر ال�سلطة .والثانية
تعني عم��ق الظاه��رة الإن�سانية
الت��ي تقوم عل��ى �آلي��ة الإقناع ال
عل��ى �آلي��ة الفر���ض ،يف احلالتني
املعني ه��و عالقة الثق��ة املتبادلة بني الرئي�س و�أف��راد ال�شعب،
والعك���س �صحيح ،عالقة مبني��ة على الطواعي��ة املتخطية لكل
العوائق التي متنع التالحم بني الطرفني.
يف حلظ��ة االنتخ��اب تلغ��ى الآلي��ات الو�سيط��ة ،وتتحق��ق
الرابط��ة الوطني��ة املبا�ش��رة وتتح��ول الإرادة �إىل قرار يجمع
الرغب��ة بالعق��ل ،الذي مي��د الرئي���س ب�أهلية احلك��م ويعطيه
ال�سلطة يف قيادة الدولة واملجتمع ،والرئي�س ب�شار الأ�سد بف�ضل
�شجاعت��ه وحكمته ا�ستطاع الو�ص��ول �إىل هذه املرحلة العليا من
التكامل ،مع �شعبه وحزبه وجماهري �أمته ،كونه يتمتع باجلر�أة
يف حتم��ل امل�س�ؤولي��ة ،واحلكم��ة يف اتخ��اذ الق��رار وال�صالب��ة
يف الدف��اع ع��ن ثواب��ت الوطن وكرامت��ه وا�ستقالله ،كم��ا يتمتع
بح���س مرهف بنب���ض ال�شعب ،ومبق��درة على ق��راءة الأحداث،
وا�ستنب��اط املواق��ف ال�سليم��ة ،بالإ�ضافة �إىل متتع��ه بجاذبية
ارتبطت بها قلوب املواطن�ين وم�شاعرهم .والدليل بقاء �سورية
�شاخم��ة بقيادت��ه ،مل تف��رط بح��ق ،ومل تر�ض��خ ل�ضغ��ط ،ومل
تتن��ازل عن �أي م��ن �أهدافه��ا �أو مبادئها ،مما مكنها م��ن �أن تتبو�أ
مكانة مرموقة عربي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
�إن تر�شيح الرئي�س ب�شار الأ�سد لرئا�سة اجلمهورية العربية
ال�سوري��ة ،تعني اال�ستجابة مل�شاع��ر وتطلعات و�إرادة مواطنيها،
كما تعني ت�أكيد ًا للمعاين التي تر�سخ القيم الن�ضالية والوطنية
لل�شعب العربي ال�سوري ،وا�ستم��رار ًا حلمل الأعباء وامل�س�ؤوليات
الوطني��ة والقومي��ة امللقاة عل��ى عاتق �سوري��ة يف هذه الظروف
ال�صعب��ة الت��ي مت��ر به��ا وه��ي تتعر���ض حل��رب كوني��ة مدب��رة
بتحال��ف امربي��ايل �صهي��وين رجع��ي ،مرتافق م��ع �أب�شع حمالت
احلقد والت�ضليل ،والغاية وا�ضحة حتطيم حمور املقاومة الذي
متثل �سورية موقع القلب فيه.
�إن تر�شي��ح الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د �إىل من�ص��ب رئا�س��ة
اجلمهورية يعني تعزيز امل�س�يرة الدميقراطية ،وتر�سيخ قيمها،
وممار�سة دورها املحدد يف د�ستور اجلمهورية العربية ال�سورية،
كم��ا يعن��ي ت�أكي��د التعددي��ة ال�سيا�سية واحلزبي��ة ،مع حت�سني

الأداء يف �أجه��زة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،املرتافق مع تنمية ال�شعور
بامل�س�ؤولي��ة يف جمي��ع مواق��ع العم��ل كم��ا يعني �أي�ض�� ًا االهتمام
بالأجي��ال اجلديدة ،وتوف�ير متطلبات منوها الفك��ري ،والعلمي
والثقايف ،والوطني ،لتكون الطليع��ة القادرة على العطاء وطني ًا
وقومي�� ًا و�إن�ساني ًا ،ه��ذا باال�ضافة �إىل ا�ستم��رار العمل يف جمال
التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة واخلدمي��ة ،ورفع م�ستوى
املعي�ش��ة ،وت�أم�ين فر�ص العم��ل ،وتوفري �إمكان��ات النمو والتقدم
املرتافق مع �إزالة العقبات الإدارية والقانونية.
عل��ى الرغ��م م��ن الإجن��ازات ال�ضخم��ة للربام��ج الوطني��ة
املتكامل��ة عل��ى م�ست��وى �سوري��ة م��ن اقت�ص��اد وعل��م و�صح��ة
وخدمات ...التي حولت �سورية �إىل ور�شة عمل ،ما زالت الثغرات
الت��ي تقف عائق�� ًا �أمام �أداء الدولة ملهامه��ا كثرية ومتعددة ،مثل
ظاه��رة الف�ساد املتف�شية يف البن��ى التحتية والفوقية ،والتي ال
بد من برتها ،حتى ال تبقى مرهقة للدولة ،وعلى ح�ساب ال�شعب
وخدمات��ه ومتطلبات��ه ،ومثله��ا �أي�ض�� ًا ظاه��رة فق��دان ال�شع��ور
بامل�س�ؤولي��ة الت��ي ميثلها البع���ض من �ضعاف النفو���س ،ممن كانوا
وم��ا زالوا عبئ ًا عل��ى النهو�ض بالدولة ،والأكرث �ض��رر ًا لأبنائها،
وتبذي��ر ًا لأمواله��ا ،الأمر الذي ي�ؤك��د �أن الدولة ال تنه�ض مبثل
ه���ؤالء املرتزقة ،و�إمنا تنه���ض بال�شرفاء واملخل�صني من �أبنائها،
ممن يجدون كي يبق��ى املجتمع �سليم ًا ومعافى ،من خالل ال�صدق
يف الق��ول والوف��اء بالعه��د ،وااللت��زام بامل�س�ؤولي��ة ،واجلدي��ة
باملمار�سة ،ومن خالل حب الوطن والثقة بال�شعب.
�إن الأم��ة العربي��ة الي��وم يف حالة م��ن ال�ضع��ف واالنق�سام،
وال�ص��راع ،والتبعي��ة ،حي��ث جت��ذرت فيه��ا امل�صال��ح القطري��ة،
وغاب الأفق القوم��ي ،الأمر الذي �سهل لأعدائها مترير امل�شاريع
املعادي��ة ،وركوب موجة ما ي�سمى بالربيع العربي ،الذي �أفقدها
الق��درة عل��ى النهو���ض والتقدم ،و�سب��ب لها التخب��ط يف تون�س،
والفو�ض��ى يف ليبي��ا والإق�ص��اء يف م�ص��ر ،وال�تردد يف اليم��ن،
والكيدي��ة يف �سورية ،لت�صبح احلاج��ة ملحة �إىل وقفة �شجاعة
وم�س�ؤول��ة تنق��ل العرب من حال��ة ال�صراع مع ال��ذات �إىل حالة
التع��اون والت�ضام��ن والتعا�ضد ،وه��ذا ما فعله وق��ام به الرئي�س

• �سليم بركات

ب�ش��ار الأ�س��د ال��ذي �أذه��ل الع��امل
ب�صموده و�شجاعته.
وح��ده الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د
الذي مل يدخ��ل الع�صر الإ�سرائيلي
يف املنطق��ة ،ومل ي�س��اوم ومل
يتن��ازل ،و�إمنا احت�ض��ن املقاومة كي
يح��ق احلق العربي ،ويه��زم الباطل
امل�ؤام��رة وتتحرر الأر���ض ،لقد بقي
خارق�� ًا يف ثقت��ه ب��اهلل وال�شع��ب
والأم��ة معي��د ًا بذل��ك ثق��ة الأمة
العربي��ة بنف�سه��ا ،وبقدرته��ا عل��ى
ال�صم��ود ،ودحر العدوان ،وما جرى
ويج��ري م��ن انت�ص��ارات للجي���ش
ال�س��وري البا�س��ل اال�سطورةعل��ى
ع�صاب��ات الإره��اب املع��ومل ،وعل��ى
امت��داد الأر���ض ال�سوري��ة� ،س��وى
الدلي��ل عل��ى ذل��ك .ولق��د �أثبت��ت
جمري��ات الأح��داث ،وم��ا تتعر���ض
ل��ه �سوري��ة يف �أزمته��ا الق��درة
اال�ستثنائية للرئي�س ب�شار الأ�سد ،على كل م�ستوى ،بعد �أن جعل
�سوري��ة بف�ض��ل حكمت��ه و�شجاعت��ه واحت�ضان��ه للمقاومة ،قوة
�إ�سرتاتيجي��ة هزت العامل  ،قوة �أوقفت اال�ست�سالم والتطبيع مع
الكيان ال�صهيوين وحققت االنت�صارات للأمة العربية.
�إن انتخ��اب الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د ي�ستم��د م�شروعيت��ه
ومو�ضوعيت��ه التاريخي��ة الوطني��ة والقومي��ة م��ن جمل��ة
الظ��روف املحيط��ة ب�سوري��ة والأم��ة العربية ،وم��ن ح�سن حظ
ال�شع��ب العرب��ي مبث��ل ه��ذه الظ��روف ال�صعب��ة الت��ي ت�ستدعي
التم�س��ك بالثواب��ت الوطني��ة� ،أن يتوف��ر ل�سورية رئي���س يتمتع
بالواقعي��ة ،واملرون��ة ال�سيا�سي��ة ،ويجيد التكتي��ك دون التخلي
عن الإ�سرتاتيجي��ة كالرئي�س ب�شار الأ�سد .الأمر الذي ي�ؤكد �أن
�شعب��ه �سيبقى مع��ه لأنه وطني بال�سليق��ة ،وقومي حتى العظم،
�سيبق��ى معه لأن املوق��ف �أر�ض اللقاء ولأن املب��ادئ هي الرابط
املقد���س ،ولأن حتري��ر الأر���ض ه��و الق�ضي��ة ،ولأن الإن�س��ان هو
الهدف ،ولأن ال�شجاعة يف مواجهة ال�ضغط وال�شر والعدوان.
�إن الرئي���س ب�شار الأ�سد ه��و امل�ؤمتن على قيادة �سورية ،لأنه
الأقدر على تلبية تطلعات ال�شعب و�أمانيه ،فهو �صادق يف القول،
مفعم بالطموح والأمل والتفا�ؤل من �أجل �سورية امل�ستقبل ،الذي
�سيك��ون يف عه��ده الأكرث به��اء و�إ�شراق ًا و�إجن��ازاً .وعندما نقول
نع��م للرئي�س ب�شار الأ�سد نقول نعم ملتابعة الن�ضال حتى تنت�صر
�سورية ،وتبقى �شاخمة كالطود ،يف مواجهة العدوان االمربيايل
ال�صهي��وين الرجعي و�أدواته الظالمية الإرهابية وعندما نقول
نعم لب�شار الأ�سد فهذه الـ»نع��م» ل�سيادة القانون ،وتلبية مطالب
الكادح�ين ،و�صيان��ة الوطن واملواطن ،مع املحافظ��ة على �أمنهما
وا�ستقرارهم��ا� ،إن نع��م لب�ش��ار الأ�سد تعن��ي نع��م للمقاومة ،نعم
للم�شروع القوم��ي العربي املقاوم ،نعم لأ�صدق��اء �سورية والأمة
العربي��ة ،والـ»نع��م» تعن��ي ال للتحال��ف االمربي��ايل ال�صهي��وين
الرجع��ي ،ال للإره��اب ومدبري��ه وداعميه .فنعم و�أل��ف نعم ملن
كر�س حياته من �أجل ق�ضيته� ،إنه ابن البعث البار ب�شار الأ�سد.
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كلمة يف الثالث من حزيران لعام 2014م
• علي دياب
يع��د يوم الثالث من حزيران له��ذا العام ،غاية
يف الأهمية ،حي��ث يخرج العرب ال�سوريون ،حيثما
تواجدوا ،داخل القطر وخارجه ،ليختاروا رئي�سهم
اجلدي��د يف ا�ستحق��اق د�ست��وري ،مل يح�صل يف هذا
القط��ر من��ذ �أك�ثر م��ن ن�صف ق��رن ،ولذا فه��و لي�س
�ش�أن ًا عادي ًا يف احلياة ال�سيا�سية ال�سورية ،و�إمنا هو
ح��دث جديد ،يح�ص��ل مبوجب د�ست��ور اجلمهورية
العربي��ة ال�سورية لعام 2012م ،الذي �أقره ال�شعب
العرب��ي ال�سوري ب�إجماع كبري ،ه��ذا الد�ستور الذي
ين���ص على مب��د�أ التعددي��ة ال�سيا�سي��ة ،وممار�سة
ال�سلط��ة عل��ى �أ�س���س دميقراطي��ة ع�بر �صنادي��ق
االق�تراع ،اال�ستحق��اق هو وطني م�ص�يري بامتياز،
يج�س��د مت�س��ك كل عرب��ي �س��وري بدولت��ه،
لأن��ه ّ
وبالثواب��ت الوطني��ة والقومي��ة بالإ�ضاف��ة �إىل
الت�صميم على هزمية الإرهاب وحتقيق االنت�صار.
يتوج��ه �أبن��اء ال�شعب الختي��ار رئي���س ،يرقى
�إىل م�ست��وى طموحاته��م ،و�إىل م�ست��وى مواجه��ة
التحديات الت��ي تعي�شها �أمتنا العربية على امتداد
�ساح��ة وطنن��ا العرب��ي الكب�ير ،يف وق��ت ُي�صر فيه
�أعداء ه��ذا القطر خا�صة ،والأم��ة العربية عامة
عل��ى �إف�شال ه��ذا اال�ستحق��اق ،من خ�لال �إيعازهم
لعبيده��م و�أتباعه��م ،م��ن �أع��راب و�أغ��راب ،يف
ودب
الداخ��ل واخلارج ،لت�صعي��د وتائ��ر عدوانهمّ ،
الرع��ب يف �صف��وف الآمن�ين م��ن �أبن��اء ال�شع��ب ،يف
مدنه��م وقراه��م ،ومعامله��م وحقوله��م ،ظن�� ًا منهم
�أن ذل��ك �سيحول دون �إجن��از اال�ستحقاق الرئا�سي،
وك�أين به���ؤالء ينف��ذون م��ا ج��اء عل��ى ل�س��ان وزير
ح��رب الكي��ان ال�صهي��وين مو�شي يعال��ون منذ فرتة
ق�ص�يرة عندما قال« :لي�س من املتع��ة �أو ا ل�سيا�سة
�أن تقتل عد ّوك بيدك ،فعندما يقتل عدوك نف�سه
بي��ده� ،أو بيد �أخيه ،ف�إن املتعة �أكرب ،فهذه �سيا�ستنا
اجلديدة ،الت��ي تق�ضي �أن ن�ش��كل ميلي�شيات للعدو،
فيكون القاتل واملقتول من الأعداء».
�إن م��ا ن�شه��ده الي��وم ،يع��د ترجم��ة �أمين��ة مل��ا
يخطط��ه عدون��ا �ضدن��ا ،فعل��ى الرغم م��ن �أن قادة
الكيان ال�صهيوين ،حاولوا يف البداية �أن يتظاهروا،
يف �أنه��م ال يتدخلون مبا يج��ري يف قطرنا احلبيب،
وه��ذا م��ا دح�ضت��ه احلقائ��ق� ،إذ �أثبت��ت الأحداث
�أن��ه� ،أي الكي��ان ال�صهي��وين مت��ورط حت��ى �أذني��ه،
فخرق تفاهم اتفاق ف�صل الق��وات ،و�أعلن التزامه
الوق��وف �إىل جانب الع�صابات امل�سلحة ،وا�ستقباله
اجلرح��ى منه��م ،يف م�شافي��ه ،وزيارته��م م��ن قب��ل
رئي���س وزراء الكيان وغ�يره من الق��ادة ال�صهاينة،
ي�سم��ى باملعار�ضة
وت�صريح��ات العدي��د من رموز ما ّ
و�إ�شادته��ا بالكي��ان ال�صهي��وين ،الأمر ال��ذي يرقى
�إىل درجة اخليانة وي�ستحق عقوبة الإعدام بحق
مرتكبي��ه ،ولكن ذلك كلّه لن يف��تّ يف ع�ضد ال�شعب
العرب��ي ال�س��وري� ،أو يثني من عزميت��ه� ،أو ينال من
عقيدت��ه الوطنية والقومي��ة و�سي�صر على امل�ضيء
يف م�سريته الكفاحي��ة ،و�إجناز ا�ستحقاقه الوطني
من خالل فهمه لل�صراع الدائر على �أر�ضنا ،فهو بني
م�شروعني:
الأول :وطن��ي عرب��ي دميقراط��ي عنوان��ه:
الرئي���س ب�شار الأ�سد ،والث��اين� :أمريكي ـ �صهيوين،
ا�ستخدم��ت في��ه الرجعية العربية ومب��ا متلكه من
ث��روات �ضخمة ،لتجنيد الإرهابي�ين ،وا�ستقدامهم
م��ن كل ح��دب و�صوب ،م��ن جه��ات الأر���ض الأربع،
لتنفيذ هذا امل�شروع املعن��ون بـ :الكيان ال�صهيوين.
�إذ يرك��زون في��ه عل��ى التفك�ير الدين��ي املتزم��ت،
أ�س�س �إثنية
وعل��ى زيادة الفرق��ة واالنق�سام عل��ى � ٍ
وطائفي��ة ،وحتوي��ل الفكر الدين��ي الظالمي �سواء
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

ب�شـــــار الأ�ســــــــــــــد
القائد اال�سرتاتيجي
�أكان وهابي ًا من ت�صدير �آل �سعود �أو �إ�سالم ًا �سيا�سي ًا،
واملتمث��ل بتنظي��م حرك��ة الإخ��وان امل�سلم�ين،
ليواجه��وا با�ستخدام��ه الفك��ر القوم��ي التحرري،
وليمعن��وا يف اال�ستم��رار بتفتي��ت املفت��ت وجتزئة
املج��ز�أ ،ول��ذا ف�إنن��ا ن��رى �أن الغالبي��ة العظمى من
�أبن��اء ال�شع��ب العرب��ي ال�سوري �ستق��ف �إىل جانب
امل�ش��روع الوطن��ي القوم��ي الدميقراط��ي ،ال��ذي
يج�س��ده مر�ش��ح البعث العرب��ي اال�شرتاكي ،الأمني
ّ
القط��ري للح��زب ،الرفي��ق الدكت��ور ب�ش��ار الأ�سد،
لأنه �صاحب م�ش��روع متكامل وطني ًا وقومي ًا ،ويكاد
�أن يك��ون الرئي���س العرب��ي الوحي��د ،ال��ذي يق��ف
يف وج��ه امل�ش��روع ال�صهي��وين ـ الأمريك��ي ،العرب��ي
الرجع��ي ،كم��ا �أن��ه �أي الرئي���س الأ�س��د ،ميث��ل يف
الوج��دان ال�شعبي العربي رمز ًا للعروبة و املقاومة
يف زمن الت�آمر عليهما ،وا�ستهدافهما.
ت�أ�سي�س�� ًا عل��ى م��ا �سب��ق ف�سيتوج��ه املواطن��ون
ال�سوري��ون� ،أينم��ا كان��وا �إىل �صنادي��ق االق�تراع،
الختي��ار رئي�سه��م ،غ�ير �آبه�ين مب��ا يتعر�ض��ون
�إلي��ه ،متحدي��ن يف توجهه��م هذه ال�ضغ��وط كافة،
والتهدي��دات املختلفة ،مهما كان م�صدرها يف داخل
القط��ر �أو خارج��ه ،م��رور ًا بال��دول الإمربيالي��ة
الكربى ،الت��ي تتبجح بالدميقراطي��ة وتدعي �أنها
تق��ف �إىل جان��ب ال�شع��وب املظلومة؟ و�أنه��ا ت�سعى
من �أجل �أن تنعم هذه ال�شعوب بالدميقراطية؟ وال
ت��زال دميقراطية بو���ش يف الع��راق ال�شقيق مثا ً
ال
حي ًا �أم��ام ناظرينا!! لهذه الأ�ش��كال الدميقراطية
املم�سوخ��ة! ،فه��م يف حقيق��ة الأم��ر ال يقبل��ون
الدميقراطي��ة احلق��ة يف بالدن��ا ،وال يريدونه��ا
لنا،لأنه��م يعرف��ون �أن��ه �ستوج��ه �ضده��م و�ض��د
هيمنته��م ،وا�ستغالله��م ،وها هو موقفه��م الآن ينم
عن ذل��ك ،فها هم يف الغ��رب ويف باري�س على �سبيل
املث��ال ال احل�صر ،عندما ن�سمع ت�صريحات فابيو�س
فيم��ا يتعل��ق باال�ستحقاق الد�ست��وري ،وكذلك منع
حكومت��ه للمغرتبني الع��رب ال�سوريني ،من ممار�سة
حقه��م االنتخاب��ي يف اختي��ار رئي�سه��م ،ف��كل هذه
الرتهات ،لن حتيد ال�سوريني عن طريقهم ال�صحيح
ول��ن تفقده��م بو�صلتهم ،فهم ما�ض��ون يف م�سريتهم
الت��ي بد�ؤوه��ا يف �صمودهم الأ�سط��وري �إىل جانب
الدول��ة العربية ال�سورية ،يف مواجهة هذه احلرب
الكوني��ة الق��ذرة ،الت��ي تدعمه��ا ق��وى الهيمن��ة
والت�سل��ط ،و�سيخرج �شعبنا منت�صر ًا يف هذه احلرب
على قوى الإرهاب والتطرف ،وك�سر �إرادة الهيمنة
الغربي��ة بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة،
و�سينتخ��ب رئي�س��ه العتي��د ال��ذي يتاب��ع م�س�يرة
الإعمار والتقدم وتعود �سورية العربية �آمنة حرة
م�ستقلة و�أف�ضل مما كانت..

يت�ساءل كل واحد من �أبناء �سورية :ملاذا يتبنى �أحدنا �شعار« :الدكتور ب�شار الأ�سد اخليار
الوطني لل�سوريني»؟!
ونرى �أن هذا اخليار مل يكن من فراغ ،و�إمنا هو ي�ستند �إىل ر�ؤية دقيقة راجعة لل�سرية
الوطنية الن�ضالية وال�سيا�سية لل�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد ،وال�سيما �أنه ظهر منذ بداية
الألفية الثالثة رمز ًا وطني ًا وقومي ًا متيز من بقية القادة العرب بكثري من اخل�صائ�ص التي
اجتمعت له ومل جتتمع لأحد منهم ...فالرئي�س ب�شار الأ�سد برز خالل املرحلة املا�ضية
ب�أنه قائد وطني قومي ا�سرتاتيجي ...ويعود ذلك �إىل �أ�سباب و�صفات متثلت فيه على
ال�صعيدين النظري والتطبيقي ...وميكن للإن�سان �أن يبوبها يف ثالثة حماور.
 1ـ �أثر البيئة يف الن�ش�أة القيادية:
�أ ـ الو�سط االجتماعي :ينتمي الدكتور ب�شار الأ�سد �إىل بيت وطني عربي �أ�صيل و�أ�سرة
تقوم على رعاية �أبنائها خري رعاية� ،إذ تغذي فيهم روح التعاون والوفاء واملحبة
واالعتماد على الذات يف كل �ش�أن يخ�ص �أحدهم ...وحني فعلت ذلك وغريه على ال�صعيد
الذاتي كانت تزرع فيهم �صدق االنتماء �إىل الوطن والأمة...
ب ـ الو�سط الثقايف والعلمي...
ن�ش�أ ال�سيد الرئي�س يف و�سط مقاوم ي�سعى �إىل بناء الوطن والأمة ،ولذلك واجه كل
حماوالت �إ�سقاط الدولة ال�سورية بقوة وحزم؛ كما واجه كل حماوالت ت�شويه النهج
العروبي املقاوم الذي �آمن به ...فقد تربى يف مدر�سة حزب البعث العربي اال�شرتاكي
حامل امل�شروع النه�ضوي العربي الذي ي�سعى �إىل الغد الأف�ضل ...ومن ثم كان ينفتح
على الفكر الإن�ساين بروح الرغبة ال�شديدة يف اكت�ساب ما فيه من �آراء ومعارف وتقنيات
مرا مبنعطفات تاريخية عدة يف مقاومة امل�شروع
للنهو�ض بالوطن والأمة وال�سيما �أنهما ّ
ال�صهيوين اال�ستيطاين العن�صري منذ مطلع القرن الع�شرين على الأقل.
 2ـ امتالك ال�صفات ال�شخ�صية القيادية:
�أ ـ احلكمة والرزانة /والأناة والدراية :وهي �صفات مت�أ�صلة يف �شخ�صيته طبع ًا واكت�ساب ًا؛
رغبة و�إرادة؛ ما جعله يتمتع بفرادة دافعة يف الفكر والعطاء ،ومبنهج وا�ضح بني مكوناته
على �أ�سا�س التوازن واالنفتاح على الآخر ،وعلى كل �ش�أن طارئ.
ب ـ الإرادة والعزمية  /احلزم واملرونة :/تعد هذه ال�صفات من �أبرز ما ميلكه ـ �سيادته
ـ فهو يت�صف بال�صالبة يف املوقف الوطني يف �صميم عامل متحول ومتغيرّ تقوده عوملة
ج�شعة متوح�شة حتر�ص �إدارتها املهيمنة من وا�شنطن على م�صالح خا�صة ت�ضع �أجنداتها
ال�شركات االحتكارية القاب�ضة.
ج ـ التوا�ضع وحب النا�س واالنفتاح على الآخر؛ فقد ندر لقائد �أن تراه يف خمتلف الظروف
بني النا�س بو�صفه واحد ًا منهم؛ فهو ي�شبههم؛ وهم ي�شبهونه؛ يف كل تطلعاتهم يف �أوقات
ال�سلم واحلرب ...ولعل الأزمة املعا�صرة قد �أو�ضحت ذلك فقد ر�أيناه يف (داريا وباب
عمرو؛ وعدرا ومعلوال)...
د ـ القدرة على املبادرة واتخاذ القرار املنا�سب يف �ضوء فهم العالقات املو�ضوعية بني
املجتمع واحلالة امل�ستجدة �أو الطارئة ،و�إدراك العالقة بني التيارات ال�سيا�سية والو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي...
هـ ـ فهم املا�ضي ووعي احلا�ضر وا�ست�شراف امل�ستقبل؛ وفق �إطار ثقايف يدرك �أن عملية
التنمية ال�شاملة للأمة تعاين من حتد ا�ستعماري �صهيوين ا�ستيطاين عن�صري ،وعدوان
غربي �أمريكي يدعم امل�شاريع الظالمية التكفريية يف املنطقة بو�صفها �أداة �أ�سا�سية
لتنفيذ م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديدة� ،أو الكبري؛ اللهم �إذا جتاوزنا الدول التابعة
للإدارة الأمريكية....
و ـ العقل العلمي املو�ضوعي الهادئ يف مواجهة ال�سيا�سة الوطنية والعربية والإقليمية
والدولية .فقد �أكد غري َم َّرة خالل املرحلة املا�ضية �صفة القوة يف احلفاظ على احلق
الوطني والقومي؛ والتفاعل مع ال�ضغوط املتنوعة بكل �صرب و�أناة ،من دون �أن ت�أخذه
العواطف املت�سرعة ،مهما كانت ملبية مل�شاعر العامة من النا�س.
ز ـ القدرة على حتليل احلدث واملو�ضوع وفق مفهوم الأدلة النقلية والعقلية ،ويف �إطار وعي
�سيا�سي يحيط بكل �أنواع امل�شكالت القائمة.
ح ـ الثقافة املتنوعة والوا�سعة املعا�صرة والقدمية.
ط ـ القدرة اللغوية على نقل �أفكاره.
البقية �....................................................................................ص22
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عدد خا�ص مبنا�سبة اال�ستحقاق الوطني الرئا�سي

اخليار الوطني ل�شخ�ص الدكتور ب�شــــار الأ�ســــد
املعاين والدالالت

• نبيل فوزات نوفل

كم��ا نعل��م يع��رف عل��م ال�سيا�س��ة نوعني من
الق��ادة ق��ادة ي�صنعون الق��رار وق��ادة ي�صنعون
التاري��خ والرئي���س ب�شار الأ�سد واح��د ما �أولئك
القلة الذين ي�صنعون التاريخ والقرار.
�إن درا�س��ة القي��ادة التاريخي��ة للقائ��د
ب�شارالأ�س��د تك��ون ذا مغ��زى �إذا انطلقن��ا م��ن
حقيق��ة �أن��ه قائ��د عظي��م مل�س�يرة عظيم��ة،
م�س�يرة �شع��ب عظي��م ،وح��زب عظي��م  ، ،وميكن
تلم���س النظ��رة اال�سرتاتيجي��ة ل�سيادت��ه م��ن
خالل:حتدي��د عوام��ل ال�ضع��ف القائ��م يف
الواق��ع العرب��ي ،وحتدي��د �أ�سبابه��ا  ،وحتدي��د
املنطلق��ات اال�سرتتيجية الق��ادرة على التعامل
م��ع الواق��ع ،وجتدي��د �أ�سالي��ب العم��ل وال�صي��غ
القادرة على تنفيذ املنطلقات اال�سرتاتيجية يف
�ض��وء الواقع ومتغريات��ه ،والتمييز بني ال�صراع
الأ�سا�س��ي وال�صراع��ات الهام�شي��ة ،و�إج��راء
مراجع��ة �شاملة لتحقي��ق عملي��ة التكييف بني
الأه��داف املو�ضوعي��ة والأدوات والو�سائ��ل
املتاح��ة وم�س��ارات التط��ور ،وبالت��ايل كان��ت
الر�ؤي��ة الثاقب��ة املتمثل��ة يف اعتب��ار ال�ص��راع
العربي ال�صهيوين �ص��راع م�صري ،و�صراع ًا قومي ًا
وح�ضاري�� ًا ،وم��ن هن��ا عم��ل القائد الأ�س��د على
�إعط��اء الأولوي��ة لل�صراع مع الع��دو  ،ومواجهة
املخطط��ات اال�ستعماري��ة ال�صهيوني��ة ب�أ�شكالها
املختلف��ة ،كم��ا �أوىل ق�ضي��ة مواجه��ة الإرهاب
ب�أ�شكال��ه املختلفة �أهمية خا�صة ،وعزز مدر�سة
املقاومة يف الوطن العربي حتى باتت اليوم متثل
خيار ًا �شعبي�� ًا وقوة يح�سب ح�سابه��ا يف املوازين
الإقليمية والدولية .وا�ستطاع الربط الع�ضوي
ب�ين احلزب واجلماهري ،وذل��ك من خالل تفعيل
دور اجلماه�ير ذاتها لكي تت�سل��م مهامها يف �إطار
م�س�يرة التغيري.وق��د يك��ون من ال�صع��ب عر�ض
جميع �سم��ات �شخ�صية القائد ب�ش��ار الأ�سد لكن
م��ن ال�ض��رري ذك��ر بع���ض �صفات��ه ال�شخ�صي��ة
واملي��زات اال�ستثنائي��ة اال�سرتاتيجي��ة الت��ي
جتلت من خالل:
حبه الكبري للأر�ض ،وتعلقه بها ،وا�ستعداده
للت�ضحي��ة من �أجلها ،و�إميان��ه بالتفاعل املعطاء
ب�ين الأر���ض والإن�س��ان  ،واحلكم��ة يف التعام��ل
مع الأحداث :والتي تت�ص��ف بالر�ؤية املبدئية،
�إن مي��زة قي��ادة �سي��ادة الرئي���س الأ�س��د �أنه��ا
مل ت���أت م��ن فراغ،ب��ل ج��اءت ت�ستن��د �إىل �إرث
ن�ض��ايل وقوم��ي كب�ير ،ت�ستن��د �إىل قي��ادة
ا�ستثنائي��ة للقائ��د اخلال��د حاف��ظ الأ�س��د وما
ترك��ه م��ن �أرث ن�ضايل وفك��ري ،و�أ�س���س را�سخة
لبن��اء �سوري��ة احلديث��ة ،وحزب عقائ��دي ،هو
ال�ضمانة ال�شعبية املتحرك��ة ،والفاعلة لتعزيز

التالح��م ب�ين ال�شرائح االجتماعي��ة املختلفة،
وت�صوي��ب الر�ؤية،وت�صحيح م�س��ار الر�أي العام،
وت�صلي��ب االلتف��اف ح��ول مبادئ��ه ،ور�سالت��ه
القومية،فالرئي���س الأ�س��د جاء ليكم��ل امل�شوار
الوطن��ي والقومي،وليعل��ي البني��ان ،وق��د جن��ح
يف ذل��ك برباع��ة املثق��ف القوم��ي املنا�ض��ل
امل��درك بعم��ق حلقائ��ق التاريخ ووح��دة الأمة
و�أهدافها،والدار�س املتابع للأحداث وامل�ؤامرات
ال�سيا�سية،وملخطط��ات الع��دو ال�صهي��وين
الإمربي��ايل�.إىل جانب امتالكه القدرة العالية
عل��ى ت�سخ�ير املتغ�يرات يف خدم��ة الثواب��ت
الوطني��ة والقومية،فبع��د �أن �أ�ض��اع الكث�يرون
ثوابت الأمة العربية ،وه��م يطاردون متغريات
الع��امل ،جعل القائد ب�ش��ار الأ�سد املتغري مملوك ًا
،م��ا �أجرب الأع��داء قبل الأ�صدق��اء �أن يعرتفوا
�أن��ه من غ�ير الرئي�س الأ�سد ،ال ح��ل لأزمة ،وال
حلول ل�سالم،وال نهاية حلرب .
لق��د امتل��ك الق��درة عل��ى الإحاط��ة
بامل�شكل��ة يف �أبعاده��ا املتع��ددة ،فهم��ا
وحتلي ً
ال,وا�ستيعاب ًا،مقرون��ة بق��درة ا�ستثنائية
عل��ى �إع��ادة تركي��ب م��ا ميك��ن ق��د تبع�ثر م��ن
ال�صور وت�شتت تركيب�� ًا يكون من �ش�أنه �أن يجعل
امل�شكلة قابلة للحل وفق �أ�س�س البد من التم�سك
بها،والت�شب��ث بثوابته��ا ،فه��و يتمي��ز بر�ؤي��ة

قومي��ة تقوم على �إ�سق��اط ما يجزيء ل�صالح ما
يوحد،وعل��ى �إهم��ال ما ي�شكك ل�صال��ح ما ي�ؤكد،
وعل��ى التخل��ي عم��ا ه��و �آين وعار���ض وم�ؤق��ت،
ل�صال��ح م��ا ه��و دائ��م ،وم�ستم��ر ،وثاب��ت �.إن��ه
ميتل��ك ر�ؤية تاريخية ترتد �إىل املا�ضي البعيد،
ً
ً
ً
،وم�ستك�شفة،لتعود بعد ذلك �إىل
منقبة
باحثة،
ً
ً
،وم�ستوعبة،وذل��ك
احلا�ض��ر
دار�س��ة ،وحملل��ة ً
م��ن خ�لال الربط بني ما ه��و تاريخ��ي  ،مبا هو
�سيا�س��ي ،كل ذل��ك يتعان��ق م��ع ق��درات فكري��ة،
ت�ستن��د �إىل �أر�ضي��ة ثقافي��ة عميق��ة ،و�أ�صيلة
،و�شامل��ة ،فاعل��ة ومتحركة ،ت�ستطي��ع الك�شف
عن الت�ضليل ال�سيا�سي ،والتزوير العقائدي.
لقد امتلك �سيادة الرئي�س و�ضوح الر�ؤية،فهو
يع��رف ما يريد ،يعرف م��ا هو ممكن ،وما هو غري
ممك��ن ،يحدد الهدف يف �ضوء الإمكانات املتاحة
 ،ويعم��ل عل��ى حتقيقه ،ويف الوق��ت نف�سه يعمل
عل��ى حتقيق �إمكانات غري متاحة لتحقيق هدف
جدي��د غ�ير مت��اح ،ميي��ز ب�ين الكل��ي واجلزئي،
واجلزئ��ي دائم ًا مرتب��ط بالكلي ،ميل��ك القدرة
الفائقة على التعرف على الأهداف املو�ضوعية،
وحمارب��ة الأ�شياء الوقتي��ة �.إنه ميتلك القدرة
عل��ى التوفي��ق ب�ين اال�سرتاتيجي��ة والواقعية
املبدئي��ة� ،إنه��ا الرباع��ة يف الرب��ط املو�ضوع��ي
ب�ين اله��دف ال�سرتاتيج��ي وطري��ق الو�ص��ول

�إلي��ه ،بحي��ث ال يح�ص��ل التناق���ض والتعار���ض،
واملي��زة الأه��م لدى �سي��ادة الرئي���س الأ�سد هي
بن��اء العالق��ة مع ال�شع��ب على �أ�س���س ثابتة من
الو�ض��وح وال�شفافي��ة واالح�ترام وه��ي مبثابة
البو�صل��ة لل�سي��د الرئي���س الت��ي �أهت��دى بها يف
كل مواقف��ه �.إن انتخ��اب �سي��ادة الرئي�س ب�شار
الأ�س��د تعني اليوم الإ�صرار عل��ى �إعادة ترتيب
�أولوياتن��ا وتعبئ��ة الكثري من مواردن��ا يف �سبيل
مواجه��ة احل��رب العدواني��ة الإرهابي��ة عل��ى
�سوري��ة  ،فق�ضي��ة �سح��ق العنا�ص��ر الإرهابي��ة
مادي�� ًا وفكري�� ًا وحتقي��ق الأمن واال�ستق��رار من
�أولوي��ات ال�سيا�س��ة ال�سوري��ة الي��وم ،و بن��اء
اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري وتوف�ير كل مقوم��ات
قوته،واحلفاظ على وحدته ،وعدم امل�سا�س به
،ه��ذا اجلي�ش ال��ذي كان له الف�ض��ل الأ�سا�س يف
حماية �سورية و�صمودها،
و�إي�لاء الأجي��ال ال�شاب��ة كل االهتم��ام
والرعاي��ة ع�بر حت�صينه��م مادي�� ًا ومعنوي�� ًا
واالهتم��ام مب�ستقبله��م العلم��ي واملهن��ي وو�ض��ع
ق�ضي��ة البطالة التي ت���ؤرق �أجيالن��ا يف �أولوية
اهتماماتن��ا  ،وتر�سيخ املالم��ح العربية الأ�صيلة
يف �شخ�صيته��ا  ،والعم��ل عل��ى احلف��اظ عل��ى
الوح��دة الوطني��ة ،والتمتع بالر�ؤي��ة القومية
ملواجهة التحدي��ات التي تواجهنا اليوم ،وثبات
�سورية على مواقفها وا�ستعدادها لل�سالم العادل
وال�شام��ل القائم على الع��دل وا�ستعادة احلقوق
العربية والتم�سك بنه��ج املقاومة لأنه الطريق
ل�صن��ع ال�سالم الع��ادل والتم�سك بنه��ج املقاومة
 ،ال��ذي ب��ات خي��ار ًا �شعبي�� ًا عربي�� ًا ،واالهتم��ام
بالو�ض��ع املعا�ش��ي للمواطن�ين  ،وبن��اء �أ�س���س
وا�ضح��ة لالقت�ص��اد الوطن��ي يحق��ق التنمي��ة
امل�ستدام��ة لأف��راد املجتم��ع  ،ومكافحة الف�ساد
واملف�سدي��ن الع��دو الأول لتطوي��ر جمتمعن��ا
من خ�لال حت�س�ين �آلي��ات املراقب��ة واملحا�سبة
،واالهتم��ام باجلان��ب الدميقراط��ي يف املجتمع
على اعتب��ار الدميقراطية لي�س��ت جانب ًا واحد َا
فقط م��ن جوانب �إدارة حي��اة املجتمع فهي �أداة
التطوير واالزدهار.
�إن جتدي��د الوالي��ة الد�ستوري��ة ل�سي��ادة
الرئي���س الأ�سد من قبل �شعبن��ا العربي ال�سوري
ت�أخ��ذ بع��د ًا �شعبي�� ًا وبع��د ًا قومي ًا،فالبع��د
ال�شعبي:جتلى يف �إ�صرار ال�شعب العربي ال�سوري
عل��ى موا�صل��ة الكف��اح خلو���ض معرك��ة البن��اء
الداخل��ي ،ومواجهة التحدي��ات اخلارجية ،ويف
مقدمته��ا اخلطرال�صهي��وين ،وتعب�ير ًا �أمين ًا عن
تعل��ق جماه�ير ال�شع��ب بقيادته ،وم��ا تت�سم به
البقية �.....................................ص22

عدد خا�ص مبنا�سبة اال�ستحقاق الوطني الرئا�سي

اال�ســـتحقاق
من الد�ستور اىل الوطن
• ريا�ض طربة

م�شروعا وهو كيف يح ّول
يف الثالث من حزيران هذا العام ينه�ض �س�ؤال نراه
ً
ال�سوريون هذا اال�ستحقاق الد�ستوري املتمثل باالنتقال من اال�ستفتاء اىل انتخاب
ربا عن تطلعات ال�شعب ال�سوري،
رئي�س اجلمهورية� ،إىل حتول نوعي ،لي�أتي مع ً
وقد حمل مع غريه من التعديالت الد�ستورية ما يدل داللة وا�ضحة على �أن
حتقيق �أي هدف ميكن �أن يتم ب�صورة مثلى وبعيدً ا عن العنف والتدخل اخلارجي.
ذلك ف�إن �أي ا�ستحقاق مف�صلي يتطلب منحه ما ي�ستحق من ات�ساع امل�شاركة من
جهة ونوعية هذه امل�شاركة من جهة ثانية التي تقوم على االندفاعة الواعية
واالدراك الكامل لأهمية ال�صوت وح�سن االختيار ،وبهذه امل�شاركة الكبرية
املنتظرة وما �سريافقها من ممار�سة دميقراطية يكون اال�ستحقاق الد�ستوري قد
�أخذ طريقه يف التحول اىل �إجناز وطني غري م�سبوق يف تاريخنا احلديث ،على
الأقل منذ انتزع �أبطال �سورية ا�ستقاللهم و�إجناز اجلالء العظيم.
فلأكرث من خم�سني عا ًما كان اال�ستفتاء ورمبا غري اال�ستفتاء هو الآلية
التي حتكم وتدير اختيار رئي�س اجلمهورية �أو رئي�س الدولة �أو رئي�س جمل�س
الرئا�سة ،ومن قبل كان الربملان ال�سوري هو من يختار الرئي�س ولو بفارق �صوت �أو
�صوتني ،و�أكاد �أجزم �أنها املرة الأوىل التي يتم التنازل فيها من قبل حزب وهو يف
موقع قيادة الدولة واملجتمع عن مادة يف الد�ستور بحجم املادة الثامنة ،واملواد
الأخرى التي حددت كيفية االنتقال من اال�ستفتاء اىل انتخاب ،ويف االجراءات
وما �صدر من ت�صريحات ومواقف منذ بدء اال�ستحقاق والبد من التنويه �إىل �أن
رئا�سة اجلمهورية �سارعت اىل االعالن عن وقوفها على م�سافة واحدة من جميع
املر�شحني ،ووجهت اىل �ضرورة اتاحة الفر�صة �أم��ام اجلميع ،وكذلك �أعلنت
احلكومة بدورها �أنها تقف هي الأخرى على م�سافة واحدة من جميع املر�شحني،
ويقي ًٍنا ل�سنا الآن يف وارد ال�س�ؤال عن مدى قدرة املواطن قبل غريه من امل�ؤ�س�سات
يف �أن يقف على م�سافة واحدة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى،ولكن ميكن بكل
تفا�ؤل وبثقة ب�أهلية �شعبنا القول� :إن ذلك ممكن ولكن لي�س دفعة واحدة رمبا
كما نتمنى ونتطلع ونحلم ونريد.
�صحيح �أن الوقوف على هذه امل�سافة �ضرورة وفيها من العدل واالن�صاف
الكثري الكثري ،وبالأ�صل فيها من الوطنية ماهو هام و�ضروري �إال �أن ذلك لي�س
�ش�أن االفراد فيما نعتقد،ذلك ب�أن الفرد حر م�ستقل �أمام �صندوق االقرتاع ولكنه
و�سط هذه املعركة التي مازالت مفتوحة دامية ومدمرة وجارحة حد املوت ،ال
يجد بدً ا من االنحياز �إىل من يراه �أه ًال لقيادة �سورية ل�ضمان انت�صارها يف هذه
يخ�ص جميع ال�سوريني
احلرب الظاملة � ،إن اجناز هذا اال�ستحقاق وجعله وطن ًيا
ُّ
وذلك ب�أو�سع م�شاركة وب�أف�ضل انحياز للمر�شح القادر على �أن يعيد الأمن والأمان
وال�سلم الأهلي ،ويعيد االقت�صاد الوطني ل�سابق عهده ،وي�ضمن اللحمة الوطنية،
وحتقيق امل�صاحلة الوطنية ال�شاملة و�إر�ساء قواعد احلوار الوطني على �أ�سا�س
من الت�شاركية .فم�ستقبل �سورية يجب �أن يحدده �أبنا�ؤها ب�أنف�سهم ال مبت�آمر �أو
خائن ،على �أن يكون فيه دور �أ�سا�سي لكل مكونات ال�شعب ال�سوري وتنوعه وغناه.
وقدرته على العطاء.
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ملـاذا ...ب�شــــــــار الأ�ســــــــــــد؟

• عيد الدروي�ش

ال�سوريون �صربوا حتى عجز ال�صرب
عن �صربهم ,و�صربوا حتى ي�أذن اهلل يف
�أمرهم ,و�صربوا حتى يعلم ال�صرب �أنهم
�صربوا على �شيء �أمر من ال�صرب.
ل��ق��د ف���اق ال��ت�����ص��ور ل�����ص��م��ود �شعب
تقطعت ب��ه ال�سبل...وبقي مكب ًا على
احل��ي��اة وحم��ب�� ًا لها ,ومتم�سك ًا بوطنه,
ومعتز ًا بوطنيته ,ي���أب��ى �إال �أن يعي�ش
على هذه الأر�ض ,ال ي�أبه مبا ح�صل ومبا
أمنوذجا للكرامة,
يح�صل ,يقدم للعامل �
ً
التي مل ميتلكها �أي �شعب غريه ,فمنهم من
ت�أذى وفقد �أبناءه� ,إما �شهيد ًا �أو قتي ًال �أو
م�سلوب ًا �أو خمطوف ًا ,ومنهم من ُدمر بيته
�أو معمله ,و�آخر من هُ ّجر من م�سكنه...
�أي �شعب �أن���ت �أي��ه��ا ال�����س��وري� ,شهدا�ؤه
ت�ضج بهم ال�سماء ,و�أج�سامهم ت�ضيق بهم
الأر�ض ,ومازالوا يقدمون املزيد ,لأن اهلل
(عزّ وجل) ا�صطفى من عباده مالئكة,
وه�ؤالء ال�شهداء هم مالئكة الأر�ض ,فهل
ُيهزم �شعب حت��ول �أب��ن��ا�ؤه �إىل مالئكة؟
وهل يكون لل�شياطني مو�ضع قدم فيها؟
من �أراد بال�سوريني �شر ًا يره ,ومن �أراد
بهم خري ًا يره ... ,هذا هو ال�شعب ال�سوري
بكل مكوناته و�أطيافه عرب التاريخ ,ومن
�أب��ن��ائ��ه ق��ائ��د ت��اري��خ ٌّ��ي ,ا�ستطاع بكل
�صرب و�أن���اة� ,أن يجابه �أعتى ال�صنوف
من �أع��داء وخبثاء ,وي�ؤازرهم من يقال
عنهم زور ًا �أنهم �أ�شقاء ,ولكنهم �أغبياء,
ومل ي�ستوح�ش طريق احلق لقلة �سالكيه,
وكان خلفه �شعب طيب الأعراق.
ال�سوريون يف حمنتهم هذه يدركون
�أن بينهم م��ن ميتلك ���ش��ج��اع��ة �صالح
ال��دي��ن الأي���وب���ي ,وي��و���س��ف العظمة,
و�أحمد مريود ,وابراهيم هنانو ,وجول
ج ّمال ,و�سلطان با�شا الأطر�ش وغريهم,
متام ًا مثلما يرنو املواطن العربي للقادة
التاريخيني والرموز القومية مثل جمال
عبد النا�صر ,وح��اف��ظ الأ���س��د ,وعبد
القادر اجلزائري ,وعمر املختار وغريهم.
�أجل ..تتج�سد تلك ال�سمات واملزايا
يف �شخ�صية الرئي�س ب�شار الأ�سد ,ومن
يخالفنا الر�أي فليدلنا اليوم على امتداد
ال�ساحة العربية على قائد يدافع عن
الق�ضايا العربية ,ويف مقدمتها ق�ضية
فل�سطني� ...سوى الرئي�س ب�شار الأ�سد.
�أج���ل� ..أعطني ا�سم رئي�س واح��د
م��ن ال��ق��ادة ال��ع��رب ،ي�ستطيع املناق�شة
واحلديث بطالقة وارجتال وعمق فكري
وث��ق��ايف ,وب���دون �أي تناق�ض حل���وارات
ونقا�شات على م���ر�أى ال��ع��امل وم�سمعه
ل�ساعات�...سوى الرئي�س ب�شار الأ�سد .
�أجل� ..أعطونا دلي ًال واحد ًا لرئي�س
ع��رب��ي يخافه الأع�����داء� ,أو رئي�س يف
العامل قدميه وحديثه ,ويجتمع عليه
العامل ب�أ�سره ,لإزاحته من من�صبه ,وبكل
ما ميلكون من قوة ,لأكرث من ثالثة �أعوام
ونيف ,ومل ي�ستطيعوا�...سوى الرئي�س
ب�شار الأ�سد.
ال�����س��وري��ون ي���درك���ون �أن امل��ع��رك��ة
م�ستمرة مع الأعداء ,و�أنهم �سيقبلون على
االنتخابات ,وقلوبهم تهفو �إىل اختيار
قائدهم ,لأنه نوع من التحدي ,وا�ستكما ًال
للن�صر ,الذي مت�سكوا به بالنواجز ,وهم

القاب�ضون على جمر ,لأنهم �أ�صحاب حق
وق�ضية.
�إنها امللحمة التي �صيرّ ت من مواطنينا
ال�شرفاء �أنا�س ًا �شرفاء بامتياز ...فقد
كانت فرتة اختبار ات�ضح فيها من كانت
يف جيناته اخليانة والغدر  ,وبان بريق
من كان معدنه من ذهب...والرئي�س ب�شار
الأ���س��د مل ي��ه��ادن ,ومل تلن عريكته يف
مقارعة الأعداء  ...والن�صر �أ�صبح قاب
قو�سني �أو �أدنى ...ومل يغادر البالد ,ومل
ير�ضخ ملطالب الأعداء  ...تلك ال�سمات
ه��ي م��ن يبحث عنها امل��واط��ن العربي
ال�سوري ,ويرنو �إليها امل��واط��ن العربي
�أي�ض ًا.
ال��ع��دوان على �سورية �أف���رز نتائج
مهمة على كافة ال�صعد  ...فال�سوريون
ُي��ك�برون مواقف الرئي�س ب�شار الأ�سد
وقيادته للمعركة الكونية التي حاقت
ب�سورية و�أهلها ،..وال�سوري �أ�صبح رابط
اجل�أ�ش وازدادت ثقته بنف�سه وبرئي�سه,
وجتلى ذلك من خالل عودة الكثري ممن
ُغ��رر بهم ,وق��د قابله ذل��ك بامل�ساحمة
م��ن ال��رئ��ي�����س لأب��ن��ائ��ه و�إخ���وت���ه ,ه��ذه
احلالة االجتماعية تنامت ب�شكل كبري,
ف� ً
ضال عن تعري �أهداف الأعداء ملا يراد
ب�سورية من �شر ودم��ار ,والذين حاربوا
الرئي�س فكان ال�شعب معه...وحاربوا
ال�شعب فكان الرئي�س م��ع��ه��م...و�إن ما
و�صلت به الأزمة ال�سورية جعلت املواطن
ي�صبح ن��ا���س��ك�� ًا ب��ال��وط��ن��ي��ة...وي�����ص��ب��ح
الرئي�س مت�صوف ًا فيها.
مل يعد بالإمكان �أن نف�صل بني القائد
وب�ين ال�شعب...و�ستكون االنتخابات
ووف������اء ,وي�����ص��ب��ح ف��ر���ض عني
واج���ب��� ًا
ً
على ك��ل م��واط��ن ���س��وري ���ش��ري��ف...لأن

ذل��ك ال�شعب وق��ف وق��ف��ة رج��ل واح��د
يف امل��واج��ه��ة ,ارت�سم م��ن خ�لال �صمود
�أب��ن��اء بوا�سل جي�شنا العظيم...فكان
ع�صي ًا على الأع�����داء...و�أي ت�أخر منا
يف ت�أدية الواجب يعترب خيانة عظمى
للوطن ...وخيانة لدماء �شهدائنا الذين
�سطروا بدمائهم مالحم البطولة...
وخيانة عظمى �أي�ض ًا لأمهات ال�شهداء
وخن�ساوات �سورية...و�سورية نقر�ؤها
غري منقو�صة�...إنه زمن تاريخي كتب
بدماء امليامني الأبطال...
ومن تابع و�أمعن يف قراءة ما حتدث
ب��ه ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ���س��د �أم��ام
رجال الدين والعلماء ,يتبني له �أنه قد
ر�سم منهج ًا فكري ًا ,وا�سرتاتيجية بعيدة
الأمد ,ليخل�ص الأمة من براثن اجلمود
العفن ,وانت�شال ال�شعوب العربية من
م�ستنقعات التخلف والتجزئة ,و�ستظهر
نتائجه يف من��ط تفكري �أب��ن��اء املجتمع
العربي ,وكان جوهر امل�س�ألة الفكرية هو
مييز امل�شهد ,وهذا َج ْم ٌع للأمة ,وح�صانة
لها م��ن التفرقة وال��ت�����ش��رذم ,وك�أنني
�أقر�أ �أن هناك ع�صر ًا للنه�ضة العربية,
وهو ا�ست�شراف ملا�ضي الأم��ة وا�ستجماع
م��ف��ردات قوتها ,ون��ب��ذ ك��ل م��ا يفرقها,
و� ً
��ص��وال �إىل م��ا ن�صبو �إل��ي��ه يف التقدم
والرقي.
�إن��ن��ا بحاجة ل��رج��ل ا�ستثنائي يف
ظ��روف ا�ستثنائية...وهذا م��ا يتمثل
بال�سيد الرئي�س ب�شار الأ���س��د...وق��د
�أ�صبح �ضرورة وطنية ,وحاجة ملحة,
وان��ت��خ��اب��ه واج�����ب وط���ن���ي وان�����س��اين
مفكر وق��ائ��دٌ
وطني
وق���وم���ي ...لأن���ه
ٌ
ٌ
بامتياز .
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�سيدي الرئـيـ�س يف الـبدء كانت الكلمة والكلمة كانت
•ن�صرة �إبراهيم

• ع�صام ب�شري يخلف ـ الأردن

�صب��اح احل��ق ال��ذي ح�صح���ص ..وق��د ع��ادت ي�برود بعيونه��ا
اخل�ض��راء �إىل ح�ضن الوط��ن� ..إىل ح�ضن ال�ش��ام العادية يف وجه
ال�شدائ��د ...ال�صامدة ال�صابرة املرابط��ة ..ال�شاخمة ..الأبية..
الع�صي��ة ..الكاتبة ب�سفر احل��ق والعروبة ..بي��د رجالها ..رجال
اهلل «حم��اة الديار» ..على ال�شم�س مبداد دمائهم ...من دواة حرب
قلوبهم ..كلمات ثالث (اهلل� ،سورية ،ب�شار).
�أم��ا وق��د �سقط القن��اع� ..أما وق��د عادت يربود ..وق��د فعل ما
فع��ل رجال اهلل يف امليدان ..وعلى الأر�ض ..وما ينفع النا�س ميكث
عل��ى الأر���ض ..ب�أيديه��م ..ف�إن��ا عازم��ون �أن��ا ومعي الكث�يرون من
�شرف��اء الأردن وفل�سط�ين ،الرج��ال �صادقو العه��د والوعد ،الذين
�آمن��وا منذ الي��وم الأول يقين ًا بالن�ص��ر خيار ًا وحي��د ًا يف �سورية..
عل��ى الق��دوم �إليكم� ..إىل ال�ش��ام ويا�سمينها وينابيعه��ا ونهرها...
ونب�ض حجارته��ا العربية العريقة� ..إىل �ساحات يربود والقلمون
والق�صري� ..إىل �سورية لنكون �إىل جانبكم كتف ًا بكتف ...ن�شارككم
ف��رح الن�صر املتوا�ص��ل با�ستعادة يربود �إىل ح�ض��ن الوطن ،بعد �أن
خطفها «الزبد» يف غفلة من الزمن �شذاذ الآفاق� ،أحفاد �أبي جهل،
و�أبي لهب� ،شاقي ال�صدور وناب�شي القبور �أخوة ال�شياطني املجرمني.
وتع��ود �سورية املتجددة مت�ألقة بثالوثها املقد�س «ال�شعب واجلي�ش
وزعيم الأمة الرئي�س ب�شار الأ�سد».
فدم�شق وحدها تنب�ض حجارتها عروبة ..وحرية ومقاومة..
ووحده��ا قل��ب العروبة الناب���ض ..و�أ�سده��ا الراب���ض يف العرين،
ال�صدي��ق الذي كاد له �إخوته كي��د ًا فكانوا هم اخلا�سرين ..وحده
ّ
خرون له �ساجدين.
مع حمور املقاومة من َ�س َي ُّ
دم�ش��ق وحدها تكتب التاريخ من جديد ...وتعلم العامل معاين
احلري��ة ..وتقاوم الإرهاب ..وحده��ا دم�شق ..ب�شهدائها ..قامات
ال�سنديان ..من ي�ستحق التحية...
نخ��ط �إليكم كلماتنا الت��ي تعلمناها يف مدر�س��ة القائد اخلالد
حاف��ظ الأ�س��د «نحن ل�سن��ا هواة قت��ل وتدمري ولكنن��ا ندفع القتل
والتدمري عن �أنف�سنا».
ويف اخلت��ام� ،إنّا عل��ى العهد باقون وما�ضون حت��ت راية �سورية
العروب��ة ،بثالوثه��ا املقد���س (اجلي���ش «حم��اة الدي��ار» ،وال�شعب،
والرئي�س الدكتور ب�شار الأ�سد».

�سورية �ألف ممدودة نحو ماء الإن�سانية وكان وما زال فيها
ي�ش��ع �صوت الإن�سان يف هذه الأر�ض املقد�سة تعددت ولكل ورد
فيها عـطـره كل الزهر وال�شجر العايل الذي يعبق حمبة لي�س
�إال ه��ذه اجلنة اخل�ضراء �سورية مطلع ال�شم�س .ولأنها كذلك
كان��ت خم��رز ًا يف ع�ين اجلهل يف ع�ين خفافي�ش الكف��ر وعبيد
اللي��ل اجلهل الراك���ض كعا�صفة من كل اجله��ات ولك�سر قدمي
ه��ذه العا�صفة امل�صنوعة يف �أقبية الع��دو و ُد َماه البال�ستيكية
العق��ل كونها َ
�صدقـتْ ب�أنه��ا �ستهزم �سوري��ة مل يدركوا �أن عني
�سوري��ة �أق��وى م��ن نظاراتهم ال�س��وداء كان ال بد م��ن الوقوف
بوجههم وللوقوف بوجه �أقبية الظالم والت�آمر ال بد من قائد
امتلك نور العقل والإميان ب�أن احلق ال يهزم وب�أن �سورية حق ًا
ولي�س مبالغ��ة ا�ستثناء والوطن اال�ستثن��اء ال يقوده وير�أ�سه
�س��وى �إن�سان ا�ستثناء بب�صرية ال تخط��ئ طريق احلياة طريق
ال�صع��ود نح��و احل�ض��ارة .قائ��د �إن�س��ان امتل��ك �صف��ات الأخ
وال�صدي��ق والأب واملواط��ن القائ��د ال��ذي ال يغل��ق عيني��ه �أو
ي�ستدير ومي�شي حني ُيجرح ولو �إ�صبع ًا من هذا الوطن� .سيدي
الرئي�س � :سورية وطيلة ثالثة �أعوام مرت ،بكت مبرارة بكـتْ
على بع�ض �أبنائها الذين �أخط�ؤوا م�سارهم و�صدقوا �أن عدوهم
�ص��ار �صديق�� ًا! و�صوب��وا �ص��وب �صدره��ا ناره��م! �سوري��ة بكت
جهلهم مبا يـُر�سم و ُيخطط لهم من قتل وتدمري ،و�سورية �أي�ض ًا
بك��ت �أبناءه��ا الذين وع��وا ما يح��اك لأمهم �سوري��ة ،ف�ضحوا
ب�أرواحه��م لتبقى هي مطل َع �شم�س الع��رب مطلع �شم�س ال�سالم
وع ُظمت و�شمخت قامتها ب�أ�سمائهم املباركة ،ولأن
والإن�سانية َ
�سوري��ة وفي��ة لأبنائها �ستكون وفي��ة باختي��ار رئي�سها القادم
ملرحل��ة �إع�لان االنت�ص��ار عل��ى العتم��ة وعمالئها كي��ف تقوم
مم �أ َّ
مل
�سورية وت�ضمد جرحها كي تقوم من حزنها من جرحها ّ
به��ا كي تعود معاف��اة وتخطو على درب (بن��اء الإن�سان لتعود
ج�س��ور املحبة �أقوى مما كانت عليه قبل العا�صفة التي دخلت
�إىل بلدنا عرب �سراديب احلقد والكفر) كي تقوم �سورية ال بد
قائد له قامة ال�سنديان التي ال تنك�سر لن ت�سري ال�سفينة
م��ن ٍ
�سيدي الرئي�س �إن مل تكن �أنت الربان� ،سيدي الرئي�س  :و�أنت
العارف بكل ما قلته ،ومن �سواك يحفظ �سورية عن ظهر حمبة
ال ن��دَّ له��ا؟ و�أن��ت الذي متلك عين��ا تقر�أ م��ا وراء خمططاتهم
وم�ؤامراته��م عل��ى ه��ذا البل��د ال��ذي كان و�سيبق��ى وطنا لكل

ال�سوري�ين و�أنت ال��ذي ت�ؤكد دائما ب�أن �سوري��ة لكل ال�سوريني
تكرب وتعلو وت�ضيء ب�أبنائها ،تبلغ العلياء ببلوغهم قمم العلم
واملعرفة والإبداع والعمل واالبتكار و�أنت الذي مرا ًرا نزل �إىل
�ش��وارع ومدن وقرى �سورية وقابل��ت النا�س وفرحوا بك لأنهم
يدركون �أنك ت�شعر بكل واحد منهم وت�شعر مبعاناة كل �شخ�ص
وكل طفل وكل �شاب وكل �صبية ت�شعر بتلميذ املدر�سة يف �صفه
وبطال��ب اجلامعة يف جامعت��ه وبالعامل يف م�صنع��ه وبالفالح
وه��و ُيقل��م �أغ�صان �شجرت��ه وباملعلمة وه��ي تـُدر�س تالميذها
وباجلن��دي وهو يحر�س كل حبة ت��راب يف هذا البلد وباملبدع
وه��و يف ع��زّ �إبداع��ه وم��اذا يري��د ال�سوريون غري قائ��د ك�أنت
م��درك لأحوال �شعبه وهمومهم و�أمانيه��م قائد ي�سعى بكل ما
لدي��ه من عط��اء وحب بكل ما مل��ك من علم ومعرف��ة وثقافة
ليك��ون غـدُ البلد وال�شعب على كاف��ة الأ�صعدة �أعظم� .سيدي
الرئي���س  :كل ال�سوري�ين وقف��وا بوجه غرب��ان الظالم وكنت
�أن��ت قوته��م ومثلهم ح�ين يرونك �س��واء يف لق��اء على حمطة
ف�ضائي��ة �أو ح�ض��ور بينه��م يف �أي منطقة من �سوري��ة هذا كان
يزيد ال�سوريني �أحفاد �ص�لاح الدين ويو�سف العظمة وال�شيخ
�صالح العلي و�سلطان با�شا الأطر�ش �أحفاد املتنبي و�أبو العالء
ن��زار قباين وحنا مينا �أحفاد العلم �أحف��اد �أوغاريت وزنوبيا،
�أحف��اد املحب��ة ه���ؤالء ه��م ال�سوري��ون الذين كانوا ي��زدادون
عزمية وق��وة على جمابهة �سكاكني اجله��ل وع�صابات الرمال
كلم��ا ر�ؤوك �أو �سمع��وك وه��م م�صمم��ون عل��ى الوق��وف بوجه
عدوه��م الذي جاء ليدم��ر ويحرق وين�شر اجله��ل والكراهية
لكن��ه �أمام وعي ال�سوريني هو مهزوم ونح��ن م�ؤمنني بانت�صارنا
كم��ا كان ال�سوري��ون دائ ًم��ا ع�بر التاري��خ منت�صري��ن فنح��ن
منت�صري��ن و�أن��ت القائ��د و�أنت الدلي��ل نحو �ساح��ة احلقيقة
له��ذا و�أنا كل��ي يقني ب�أن ال�سوريني خياره��م �أنت لتكون القائد
والرئي���س ل�سوري��ة يف املرحلة القادمة لنك��ون معك ويدً ا بيد
نط��رد غربان العتمة م��ن �أر�ضنا ونطهرها م��ن تلك اجلراثيم
الت��ي دخل��ت عرب مم��رات الغ��در �إىل مائنا� ،سي��دي الرئي�س:
�أ�ض��م �صوتي �إىل �أ�صوات الآالف بل املاليني الذين يعربون عن
رغبته��م وحمبتهم ل��ك ور�سالتهم لك ب�أن تك��ون مر�شح ال�شعب
ال�س��وري �إىل الرئا�سة كي تبقى �سورية ال�صمود �سورية حماة
الديار �سورية النبالء ال�شهداء على قيد امل�ستقبل.
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ال�ضرورة والواجب والكرامة الوطنية
• �سهيل الذيب
ال �ش��ك عندي �أن ال�سوري�ين �أ�صحاب الأر�ض
واحلق واحل�ضارة �سي�صنعون تاريخهم وم�ستقبلهم
ب�أيديه��م يف دولتهم امل�ستقلة ذات ال�سيادة ،هكذا
علمتنا املحن التي مرت على وطننا منذ اال�ستعمار
العثماين البغي�ض مرورا بالفرن�سي الغازي الذي
دم��ر مدننا وقرانا وقت��ل الآالف من �أبناء �شعبنا
وهو اليوم ب��كل �صلف واحتقار للعق��ول وللتاريخ
يبح��ث لن��ا ع��ن حريتن��ا « املفق��ودة « يف دولتن��ا
امل�ستقل��ة ولهذا مينع من جملة ما منع (وهو كثري
ج��دً ا)!� ،إج��راء االنتخابات الرئا�سي��ة يف مبنى
ال�سف��ارة ال�سوري��ة يف فرن�س��ا وهي �أر���ض �سورية
بالع��رف الديبلوما�س��ي وباملقايي���س الدولي��ة
املعروف��ة ،وذل��ك دع ًم��ا ل�سافك��ي ال��دم ال�س��وري
ومنع ًا للمواطنني من امل�شاركة فيها ،ه�ؤالء الذين
ي�ؤك��دون حقه��م الد�ست��وري والقان��وين مب��لء
حريته��م و�إرادته��م يف �ض��رورة امل�شارك��ة وو�ضع
ال�ص��وت الأم��ل للرج��ل الأم��ل ال��ذي يعتق��دون
�أن��ه �سيخل���ص الب�لاد من احلال��ة الراهن��ة التي
تعي�شه��ا و� ً
ص��وال للأم��ن واال�ستق��رار اللذين هما
ً
تعزي��زا للثقة
الآن �أه��م مطل��ب لل�سوري�ين كلهم
باق�تراب خ��روج �سوري��ة م��ن حمنته��ا اخلانق��ة
عل��ى كل ال�سب��ل ،تلك املحن��ة الت��ي �صنعتها تلك
ال��دول نف�سها الت��ي �سعت يف املا�ض��ي وت�سعى الآن
و�س��وف ت�سعى يف امل�ستقبل لتفتيت الوطن ت�سهي ًال
لإخ�ضاع��ه و�سرق��ة مكونات��ه الأ�سا�سي��ة و�أهمها
تاريخ��ه وح�ضارت��ه ,و�إذا قل��ت �آث��اره املدفون��ة
حتت الأر�ض ف�أنا ال �أبالغ .
�إن االنتخاب��ات الرئا�سي��ة ظاه��رة جدي��دة
يف احلي��اة ال�سيا�سي��ة ال�سوري��ة وعل��ى اجلمي��ع

مهم��ا كان��ت انتماءاته��م واجتاهاته��م الفكري��ة
والعقائدي��ة دع��م ه��ذه الظاه��رة وان كان��ت
نتائجه��ا ق��د ال تنا�س��ب البع���ض ،لكنه��ا تع��زز
االنتماء للوط��ن والدميقراطية والقرار الوطني
امل�ستق��ل ،وهي مدم��اك �شديد الأهمي��ة للأجيال
القادم��ة لإعط��اء املزي��د م��ن ال�صدقي��ة والثقة
لرئي���س اجلمهوري��ة م��ع ع��دم الق��درة يف الطعن
ب�شرعيت��ه م�ستقب�لا  ،و�إنن��ا �إذ ن�ش��دد عل��ى ذلك

ندع��و �إىل امل�شارك��ة القوي��ة والفعال��ة وال �سيما
م��ع وج��ود ثالث��ة مر�شح�ين للرئا�س��ة ميار�س��ون
وف ًق��ا للقوان�ين والد�ستور حمالته��م االنتخابية،
وعر���ض براجمه��م عل��ى النا���س يف الطرق��ات
ويف و�سائ��ل الإع�لام الوطني��ة املختلف��ة ،ذل��ك
�أن ممار�س��ة ه��ذا احل��ق االنتخاب��ي دلي��ل عل��ى
الكرام��ة واحلري��ة واال�ستق�لال ,ودلي��ل على �أن
الب�لاد تتج��ه �إىل اجلهة املقابل��ة ،اجلهة الأكرث

�إ�شراق�� ًا بغ��د يحتاج��ه ال�سوريون جميع��ا بعيدً ا
ع��ن احلم�لات املعادية من الغ��رب و�أذيال��ه ،فلو
كان��ت �سي��دة ال�ش��ر املطل��ق يف الع��امل واثق��ة
م��ن ف��وز مر�ش��ح ي�سته��دي بهداه��ا �أو ب�شره��ا
ال ف��رق العت�برت ه��ذه االنتخاب��ات غاي��ة يف
الدميقراطي��ة ،لك��ن املر�شح�ين الثالث��ة ولأنهم
وطني��ون يهت��دون ب�أح�لام ال�سوري�ين و�آالمه��م
و�آماله��م وم�آلهم � ً
أي�ضا ،فه��م بنظرها غري م�ؤهلني
ب��ل ه��م يغت�صبون ال�سلط��ة التي يج��ب �أن تكون
خ�صو�صا
ح�س��ب املقايي�س الغربي��ة والأمريكية
ً
,ولذل��ك فاالنتخاب��ات ال قيم��ة له��ا ح�س��ب
بياناته��م ولذلك ن��رى �أن على ال�سوري�ين القيام
بهذا الواجب الأخالق��ي والتاريخي ملا ميثله من
هزمية لقوى ال�شر العاملية.
دعون��ا نثبت لهم ولكل �أع��داء ال�سوريني من
خ�لال ممار�س��ة ه��ذا الواج��ب واحل��ق يف �آن م ًعا
�أن �سوري��ة لل�سوريني وله��م وحدهم احلق ومبلء
�إرادته��م احل��رة الكرمي��ة يف انتخاب م��ن يرونه
خ�شب��ة اخلال���ص للو�ص��ول �إىل �شاط��ئ الأم��ان،
فه��ذا وطننا ال��ذي �آمنا به على م��ر الدهور وهو
يدعون��ا له��ذه اللحظ��ات الفا�صل��ة م��ن التاري��خ
لتكرمي دم��اء ال�شهداء وال�ضحاي��ا الذين �سقطوا
يف ه��ذه احل��رب الهمجية التي مل ي�شه��د التاريخ
لها مثي�لا وذلك بغر���س و�إر�ساء حقن��ا يف �إي�صال
من نراه كف���ؤ ًا لتحقيق ذواتنا �أو ًال ،ودحر الغزاة
الذين �أر�سلهم الغ��رب اال�ستعماري و�أمريكا ال�شر
املطلق لتدمري بالدنا وقتلنا وت�شريدنا يف �أ�صقاع
املعمورة كما يحدث اليوم .
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ال�شهادة �شجرة احلياة
التي ال تعرف املوت
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عروبة الإ�ســالم

• فادي برهان

• فايز �سلهب

لئ��ن تكن ال�شهادة تخلق حيا ًة جدي��دة �أ�سمى لل�شهيد فهي تخلق �أي�ض ًا حياة
جدي��دة �أ�سمى للوط��ن ...ال�شهيد ينتق��ل �إىل خلق جديد يف جن��ة اخللد (حي
ي��رزق عن��د ربه) كذلك ف���إن ال�شهادة تبعث يف نفو�س �أبن��اء الوطن اخلل�ص روح
الوطنية الغيورة� ...أبن��اء الوطن الذي ب�شهادتهم ي�شكلون الدرع احل�صني منع ًا
م��ن احتالل��ه �أو تق�سيمه �أو نهب وا�ستغ�لال خرياته وثروات��ه ،وهذه املحافظة
على الوطن �أر�ض ًا و�شعب ًا و�سيادة وعلى ثرواته هي يف احلقيقة احلياة اجلديدة
للوطن..
نع��م� ،إن ال�شهادة لأ�شب��ه ب�شجرة احلياة الأبدية الت��ي ال تعرف املوت؛ لأن
دم��اء ال�شهداء هي ماء احلياة الذي ي�سري يف ن�سغ هذه ال�شجرة ليجعلها دائمة
الوجود �شاخمة �صلبة..
نع��م؛ �إن ال�شه��ادة ه��ي :و�ش��اح ال�سالم الكوين ال��ذي ال يرتدي��ه �إال من �آمن
باهلل خالق ًا حافظ ًا ،وبالوطن ح�ضن ًا دافئ ًا �آمن ًا.
فالإميان وال�شه��ادة م�صطلحان ال ميكن حتقيقهما �إال بال�صدق والعمل؛ فكل
مواطن غيور على وطنه هو يف احلقيقة م�شروع �شهادة يف كل زمان ويف كل مكان.
ُ
احل�سية
مقد�س ،و�إن ال�شهيدَ هو ال�صور ُة
جوهر
وميكنن��ا القول� :إن ال�شهادة
ٌ
ٌ
له��ذا اجلوهر .وال�س�ؤال َ
لك �أخي املواطن :هل يع��ي التكفرييون� ..أولئك الذين
يدعون الإ�سالم معنى ال�شهادة القر�آنية املحمدية احلقة؟!
�أعتق��د جازم�� ًا �أنهم �أبن��اء ال�شيط��ان؛ وال يرجتى منه��م �إال اخليانة والغدر
والقتل والتدمري والظلم والنفاق ،..ونقول لهم:
جنة تدعون �أنكم ذاهبون �إليها؛ و�أية حوريات هن بانتظاركم..؟
ـ ويحكم �أيُ ٍ
حت��ى ع��امل الن��و ُر وال�صف��اء والطه��ارة ع��امل القدا�س��ة الإله��ي حولتم��وه �إىل
مواخري.
وم��ن املحزن ج��د ًا �أن يفع��ل التكفرييون الظالمي��ون كل ذلك با�س��م القر�آن
والدين.
أه��ل و�أبن��اءٍ ُ�ض ِّلل��وا ،وكادوا �أن يذهبوا
�..أق��ول ذل��ك ويف قلبي خ��وف على � ٍ
بالوط��ن و�أنف�سهم �إىل التهلك��ة ،ليجعلونا جميع ًا لقمة �سائغ��ة يف �أفواه معادية
جائع��ة ال يع��رف �أ�صحابه��ا تاريخي�� ًا �إال اال�ستعم��ار والقت��ل والدم��ار وال�سل��ب
والتمزيق لأوطاننا...
لأنه��م وحو�ش ب�شري��ة �ضارية ُخ ِلقتُ من��ذ التكوين ،ومات��زال تتوالد ال�شر
واخلطيئة جي ًال بعد جيل ،خلف بعد �سلف ،فهم �أ�شبه بالبذور الفا�سدة ،وعلينا
كمواطن�ين غيورين واجب عزلها وحرقها بغية احلف��اظ على البذور ال�صاحلة
والعناي��ة بها .وهذا عمل وطني بامتي��از ،وهو واجب عظيم ومطلوب من الأكرب
فالأ�صغر فخيمة الوطن وا�سعة �آمنة تت�سع لكل �أبناء الوطن املخل�صني.
و�أر�ضن��ا تلف��ظ البذور الفا�س��دة تلقائي�� ًا ،وهوا�ؤنا ال ت�شوب��ه �أنفا�س ولهاث
املارق�ين التكفريي�ين ،و�سما�ؤن��ا زرقاء ع�صية عل��ى تغيري لونها ،وما�ؤن��ا �سل�سبيل
وبل�س��م لل�شرف��اء والأح��رار ،والن�ص��ر لأهل الوط��ن ،ولي�س للمارق�ين والغرباء
خوارج الأم�س وبغاة اليوم..

كرث احلديث يف الآونة الأخرية -
على بع�ض و�سائل الإعالم ويف �أو�ساط
املثقف�ين واملهتمني بال�ش�أن العام  -عن
الإ�س�لام وعالقت��ه بالعروب��ة ،وه��ل
يدع��و الدي��ن الإ�سالم��ي �إىل رف���ض
القومي��ة العربي��ة بال��ذات �أو غريها
م��ن القوميات؟ �أم يحرتم خ�صو�صيات
الأمم وال�شعوب �شرط �أن ال تتعار�ض
مع تطبيق ال�شريعة؟
وهل ميكن  -بح�سب زعم البع�ض-
�أن يك��ون امل�ش��روع الإ�سالم��ي املزعوم
(الوهاب��ي التكف�يري) بدي�ل ًا ع��ن
امل�شروع القوم��ي العربي؟ وهل هناك
تعار�ض �أو ت�ض��اد يف �أ�صل امل�س�ألة بني
الإ�سالم املحمدي الأ�صيل والعروبة؟
�أم �أن م�ؤامر ًة تحُ اك �ضدهما على
ح��د �سواء لإيه��ام �أ�صح��اب النفو�س
ٍ
ال�ضعيفة �أن امل�ش��روع القومي العربي
يتعار���ض م��ع ال�شريع��ة الإ�سالمي��ة؟
فبتنا نرى ميلي�شيات م�سلحة �إرهابية
مت�أ�سلم��ة تق��ف يف وج��ه اجليو���ش
العربي��ة �إن كان يف �سورية �أو م�صر �أو
العراق �أو لبنان.
فلم�صلح��ة َم��ن ُ�صنّع��ت تل��ك
الع�صاب��ات التكفريي��ة الهمجي��ة
لتح��ارب جيو�ش�� ًا عربي��ة وقف��ت يف
وجه االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني
وجابه��ت املخطط��ات اال�ستعماري��ة
طيلة عقود م�ضت؟؟
ب��ات م��ن الوا�ض��ح �أن خمطط�� ًا
ا�ستعماري�� ًا ق��د حي��ك بدق��ة لإيجاد
�شرخ بني العروبة والإ�سالم.
ٍ
لك��ن احلقائ��ق ت�ؤك��د �أن ال ف�صل
بينهما و�أنه لي�س عبث ًا وال اعتباط ًا �أن
يختم اهلل �أنبياءه ور�سله بنبي عربي

(���ص) ،و�أن تكون لغة العرب هي ن�ص
القر�آن الكرمي ،وقد �أكدت �آياته على
عروبته يف �أكرث من مو�ضع:
(وه��ذا ل�سان عربي مبني)(�سورة
النح��ل( ،)103،و�إن��ه لتنزي��ل رب
العامل�ين ن��زل به ال��روح الأم�ين على
قلب��ك لتك��ون م��ن املنذري��ن بل�س��ان
عرب��ي مبني و�إن��ه لفي زب��ر الأولني)
(ال�شعراء.)196-192:
(�إن��ا جعلن��اه قر�آن ًا عربي�� ًا لعلكم
تعقلون)(الزخ��رف( ،)3:وكذل��ك
�أنزلناه حكم�� ًا عربي ًا)(الرعد،)37:
(�إن��ا �أنزلن��اه قر�آن�� ًا عربي�� ًا لعلك��م
تعقلون)(يو�س��ف( ،)2:وكذل��ك
�أنزلن��اه قر�آن ًا عربي ًا و�صرفنا فيه من
الوعي��د لعلهم يتقون)(ط��ه.)113:
(وكذل��ك �أوحين��ا �إلي��ك قر�آن�� ًا
عربي�� ًا لتن��ذر �أم القرى وم��ن حولها)
(ال�ش��ورى( ،)7:قر�آن�� ًا عربي�� ًا غ�ير
ذي عوج لعله��م يتقون)(الزمر،)28:
(�أ�أعجمي وعربي قل هو للذين �آمنوا
هدى ً و�شفاء)(ف�صلت.)44:
ف���إذا كان الإ�س�لام  -كم��ا ه��و
مع��روف -دين�� ًا عاملي�� ًا مل يقت�ص��ر
قوم
عل��ى زمان �أو م��كان حمددي��ن �أو ٍ
بعينه��م ،والعروب��ة مرتبط��ة ب��ه
ارتباطا ً تكويني ًا جذري ًا ع�ضوي ًا فهذا
يعن��ي �أنه��ا عاملية هي �أي�ض�� ًا ولها ُبعدٌ
ي�شمل التاري��خ مبا�ضيه وحا�ضره كما
ي�شم��ل الب�شر عل��ى اخت�لاف �ألوانهم
وانتماءاته��م ،ولذل��ك �أك��د القائ��د
اخلالد حاف��ظ الأ�سد �( :أن العروبة
ج�سد والإ�سالم روح وال حياة للج�سد
بدون الروح)
وكذل��ك �أك��د ال�سي��د الرئي���س

ب�شار الأ�سد يف معر���ض حديثه�( :أن
امل�ؤام��رة �أ�صبح��ت وا�ضح��ة املع��امل
ل��كل ال�سوري�ين ،فم��ا تتعر���ض ل��ه
�سوري��ة منذ ثالث �سن��وات يهدف �إىل
تدمريه��ا والق�ض��اء عل��ى م�شروعه��ا
الوطني والقومي و�ضرب العالقة بني
العروب��ة والإ�س�لام...و�إن احلف��اظ
على الفكر القومي والإ�سالم ال�صحيح
املعت��دل ي���ؤدي �إىل ا�ستق��رار �سورية
وي�ساع��د على �صون الهوي��ة القومية
والت�ص��دي ملح��اوالت زرع الفك��ر
املتطرف داخ��ل جمتمعاتنا فال ميكن
احلدي��ث عن العروب��ة والإ�سالم دون
الآخر وال ميكن الف�صل بينهما)
فالإ�س�لام ُ بن��ي عل��ى العروب��ة
والعروب��ة بدوره��ا تع��ززت بالإ�سالم
وال ميك��ن مل�سل��م مهم��ا كان انتم��ا�ؤه
القوم��ي �أو العرق��ي �إال �أن ي��درك
العربي��ة ويتقنه��ا فيتل��و الق��ر�آن
ويرف��ع الأذان و يقي��م الدي��ن بل�سان
النب��ي حمم��د (���ص) العرب��ي ول�سان
�أه��ل اجلن��ة ،فم��ن �أي��ن ج��اء �أعداء
العروب��ة ب��كل حقده��م و�شره��م
ليرتب�صوا بالإ�سالم الدوائر ويجعلوا
م��ن التط��رف والتكف�ير بدي�ل ًا ع��ن
الإ�سالم العروبي الأ�صيل؟؟
ً
و�إذا كان��وا فع ًال م�سلمني حقا فهل
ي�ستبدل��ون ال��ذي هو خ�ير بالذي هو
�أدنى؟ فيك��ون م�شروعه��م املدعى �أنه
�إ�سالم��ي وه��و يف حقيقت��ه تخريب��ي
تق�سيم��ي ،بدي ًال عن امل�ش��روع القومي
العربي اجلامع؟
يوح��د الأم��ة
قوم��ي
فم�ش��رو ٌع
ّ
ٌ
خ�ير� ،أم م�ش��روع وهاب��ي تكف�يري
ي�شرذمها؟؟؟
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�إىل الذي من �شموخ جبينه تعلّمنا
• يا�سني عبد الكرمي الرزوق
ّ
ب�شار يا �أمل العروبة ك ّلنا نفديك ب��الأرواح والأب��دانِ
يا قائد ًا بخل الزمان مبثله البل �أقول و�سائر الأزمان
يارافع ًا للحقّ رايته ومن �أم�سى عد ّو الإفك ّ
وال�شيطان
����س���ر ك����ي����ف ����ش���ئ���ت ح���ب���ي���ب ����ش���ع���ب���ك �إنّ����ن����ا
خ�����ل�����ف احل������ب������ي������ب ن�����������س��ي��ر ب����اط����م����ئ����ن����ان
ال تبتئ�س يا�س ّيد الأبطال �إن تركوك وحدك داخل امليدان
فاحلقّ ين�صر �أهله حتّى و�إن ّ
بعدة الإميان
قل العتاد ّ
كن للغزاة الغا�صبني ف�إنّهم ح�سبوا البالد مالعب الفئران
مل يعرف اجل ّهال �أن بالدنا عر�ش الأ�سود وموئل ّ
ال�شجعان
ظنّوا ّ
وحماقة �أنّا �سنخ�ضع للعد ّو ا ّ
جلاين
�صفاقة
بكل
ٍ
ٍ
فليعلموا علم اليقني ب�أنّنا يوم ًا �سنقهر ق ّوة ّ
الطغيان
نحن العروبة والكرامة عندنا �أغلى من الرثوات والتّيجان

ربيع الن�صر
• معروف �إبراهيم نا�صر
قال البحرتي يف زمنه:
�أتاك (الربيع) الطلق يختال �ضاحك ًا
من ُ
احل�سن حتى كاد �أن يتكلما

جيو�ش من الأغراب جا�ؤوا ليذبحوا
ويبغون حور العني يف جنّة ال�سما
منهم
ينادون بالإ�سالم والدين ُ
ٌ
وبع�ض بالقبيح تع ّمما
براء
ٌ
أعالم �أج ّالء ُن ّب�شت..
قبو ٌر ل ٍ

و�أقول يف زمني:
ُ
يختال ذابح ًا
�أتاك (الربيع النذل)
لأطفالنا والباقي منهم ت ّيتما
وقلْ قد �أتانا (ريح �صر�صر) حام ًال
من الغرب وال ُعربان فكر ًا م�س ّمما
بلدة
وقد د ّم َر البنيان يف كل ٍ
ري تبنّى وع ّمما
و�أفكار تكف ٍ

و�صرح ح�ضاراتنا هُ ّدما!
ففي الغرب �أعداء العروبة ّ
خططوا
ٌ
ّ
دعما
وبع�ض من ال ُعربان
للخط ّ
•••
ولكننا �أ�صحاب ٍّ
حق وعزّ ٍة
ال�شر يف �سائر احلمى
�سن�سحق �أهل ّ

حماة ديار احلقّ وال�شعب كله
يذودون با�سم احلق �أُ ْ�سد ًا �ضراغما
وتكرمينا من �شعبنا و�إلهنا
مكرما
ور ّبي بن�صر احلق جاء ّ
�ضدنا �شنّها ال ِعدا
فكم من
حروب ّ
ٍ
وبالن�صر والتقدير اهلل �أنعما
لنا القائدُ املقدام نا ٌر على ال ِعدا
ولل�شعب مفتاح الر�سالة �س ّلما
ِ
�شاهد
لنا الن�صر والتاريخ �أعظم
ٍ
وتقدما..
لنا الك َُّّر فيما قد م�ضى ّ
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َقدَ ٌر  ..لَـنا ال َقدَ ُر

• �سليمان ال�سلمان
التزاما مني بعهد رفاقي
وو�صوال �إىل �شموخ التالقي
يل �أُ�سود ال�سالح يحمون �أر�ضي
فلهم �ألف قبلة يف العناق
جبهة احلق �أعلنتها جها ًرا
�إن ب�شار رمز كل اتفاق
�إن ب�شار كاحلقيقة باق
•••
قدر لنا القدر..
خ�سئوا  ..فما قدروا.
قمر لنا يف الأفق  ..ياقمر !..
يعوون  ..ظن �أبيهم يرجف القمر.
�إن الأ�سود هنا  ..وعيونها �شرر.
واخلائنون على �أعتابنا ُك�سروا
ظنّوا  ..ب�أحالم اخلنا ..
لو �أنهم غدروا ..
ن�صرا.
�سيجلب الغدر ً
بئ�س ما افتكروا.
•••
انظر حبيبي ال�شعب
كيف النا�س قد �صربوا ..
حتى يزيحوا ذئا ًبا ..
جل ماق�صدوه  ..املال والعهر
هذي فتاواهم � ..إميانهم دجل
والنا�س يف �شرعهم يانا�س قد كفروا
ف�أ�شرعت عارها الأموال وال�صور
فبع�ضهم وردوا  ..وبع�ضهم �صدروا
ومانزال هنا � ..إنّا لهم قدر!
خ�سئوا وما قدروا..
•••
قل لليهود ،و�أمريكا وعربهم
هذي البالد بالدي � ..أمرها ع�سر
..على الأعادي
ٌ
مزجمرة
ري
�أعا�ص ٌ
ت�شرين معربنا للقد�س والنذر
ف�أخربوا  ..نذل "باري�س" التي انتف�ضت
لأجل "جربا" وعبد العبد يحتقر
عمالء �أمريكا لهم �سفر
يولولون به ..
�إىل جهنم  ..بئ�س املوت وال�سفر
�صهيون غارقة يف وهم ن�صرتهم!
وما �أفاقوا  ..تعاموا  ..كيفما نظروا
اليب�صرون  ..غدا ت�أتي جحافلنا
فيحتويهم نهر املوت والبحر
ونحن ندري لنا �صحب غطارفة
يف القطب  ..مثل جنوم النار ت�ستعر
قالوا  :دم�شق لها درب مير هنا ...
يف ال�ساحة احلمراء ...
فهل وعت قطر؟!
قولوا لها :

ال ينفع النفط �سر ًبا من مبادئه
ري كما �أُمروا
ذبح
ٌ
وعهر وتدم ٌ
ٌ
•••
يا �أهل حوران !..
يل قلب �أوزعه ..
على قلوب ت�صافت  ..دمعها نهر
ن�ضر
نبكي لن�ضحك يف غد ٍ
يحلو به العي�ش والأفراح وال�سمر
�أمي ك�أمك  ..تلك ع�صبتها
تعلو بهامتها والر�أ�س معتمر
ارفع بقومك هامات الأىل افتخروا
بال�شعب  ..ال بغريب خانه الوطر
جا�ؤوك ياوطني من كل �شاردة
قد فل�سفوها و�أفتوا  ..بعدما ُقذروا
وطن
فلم ينالوا �سوى اخل�سران يف ٍ
له العروبة مثل الدين ُتعترب
زمر
�شي�شان � ..أفغانٌ  ..و� ٌ
أعراب  ..وقل ٌ
..جميعهم يف رحى الآ�ساد قد ع�صروا
ولن يعودوا�سوى موتى ملنبعهم
فويح �أمتهم  ..يف خزيهم قربوا
•••
�أنظر �شمو�س عالنا  ..فجرها درر
فال�شام عزّ ي  ،وحوران العال �أملي
يف رغبة املجد ال خوف وال خطر
جميعنا يف ثرانا �أجنم زهر
ً
�شرقا وغر ًبا و�أحلى القمح خمترب
•••
حوران �شامة �أهل الأر�ض ..
�سمرتها  ..بي�ض الفعال  ..رجال

يف �أ�صولهم "..غ�سان" جدي
ويف �آفاقه التاريخ
يف �أعماقه "م�ضر"
النرت�ضي الذل � ..إنا �إخوة عربت
فيهم �أ�صول ح�ضارات الأُىل عمروا
حا�ضرة
�أقبل �أخي  ..من نوى  ..من جا�سم ،من كل
ٍ
حوران �أهلي  ..و�أهل اجلود قد ح�ضروا
ماذا نريد لهذي الأر�ض غري عال
ب�شعبها ال بفكر كله �ضرر
وال نفرق بني النا�س  ..نحن هنا
با�سم احلياة  ..فال َم ٌّن وال كدر
•••
هذا الزمان زمان الن�صر نعرفه
رب
..بالن�صر يخت ُ
فاخلائنون ببطن الأر�ض موعدهم
واليوم �إذ نفتح الأبواب م�شرعة
نختار مرحلة �أخرى  ..بها العرب
وكلنا حا�سم �أمر اختيار هوى
�..أما نرى احلق
رب
بالب�شرى � ..أتى اخل ُ
�إنا انت�صرنا ب�ساح احلرب ن�صر غوى
ويف ال�صناديق �صوت احلق ُمنت�صر
�سورية املجد فيها رمز وحدتنا ..
ب�شار
من غريه  ..يف الدار  ..قائدنا..
خجل
جئنا ب�أعلى ال�صوت نعلنها بال
ٍ
ّ
ب�شار �أنت لنا..
ينتظر
والن�صر
ُ
ُ
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فمربط اخليل قد �أ�ضحى به اجلمل

• جميل عزيز حداد

• نربا�س امل�سلط
مابال �شامنا ال تخ�شى وال ُ
جتل
قلبي عليك فدم باملجد يا وطني
ك�أنها ٌ
جبل قد زانه جبل
نت		
		
رغم اجلراح ورغم الآه والف ِ
ٌ
قادمة
�أهذه من درو�س الدهر
قلبي عليك وروحي بالهوى �ألفت
ال�سر والعلن		�أم �إنها قدر بالعز يكتحل
		
ع�شق ًا يبوح الفدا يف ِّ
�أم �إنها حلم مازال موعدُ ه
يا �ساكن القلب �أ�سرج لل�ضحى مدد ًا
مي�ضي �سبات ًا وعني ال�شم�س تعتزل
		
		
نبل و ُمت ََّزنِ
مللم جراحك يف ٍ
مدبلجة
كوالي�س
�أم �إنها من
أبد
ٍ
ب�أنك النور والعلياء يف � ٍ
ٍ
فبئ�س كول�سة قد خانها الأمل
العفن 		
وهم ظالم رغى يف جلة
		
ِ
منتظر
مافاتك الفجر ..ال واهلل ما غربت
ت�صبرَّ ي يا �ش�آ ُم املجدُ
ٌ
		� َ
لكي يطيح بهم �ضرب ًا مبا انتعلوا
		
زمن
�سفر ويف ِ
أيامك البي�ض يف ٍ
ً
ٌ
واقفة
خالدة مادمت
ف�أنت
وقلت «ب�شار» يف ِح ِّل ومرتحَ ٍل
وحتت �أقدامك التاريخ يبتهل
ثمن 		
		
..ذاك الأمني الذي ما �سام يف ِ
مل يقر�ؤوا جمدها تبت قلو ُب ُه ُم
له القوايف  ..له روحي � ّأ�سجلها
تب ًا لأيدي ُه ُم يهوى لها الف�شل
		�أ�سمى فداءٍ ملن قد ذاد عن وطني! 		

ٌ
مفخرة
لئن ُجرحتم ف�إن اجلرح
فجرحنا دائم ًا ي�شدو به البطل
		
�سن�سقيكم ك�أ�س الردى ثم ًال
�إنا
ُ
وحكم ر ّب َي فيكم ماله بدل
		
فمركب البغي والطغيانِ مركبكم
ومركب العار يحدوكم وال خجل
		
لقد ن�أيتم عن الإميان  ،مركبكم
مي�سي ويغدو بكم زور ًا ولن ت�صلوا
		
يا �أمة العرب ال تخفي عيوبهم
يا �أمة العرب كوين �ضد ما فعلوا
		
هذي دم�شق تنادي كل من ع�شقوا
كي ينظروها بعني مابها بلل
تب ًا ملن كان يرنو نحو مربطهم
فمربط اخليل قد �أ�ضحى به اجلمل

�سـ ـ ـ ــهام حبك ياوطن..
بالوفاء وعدته .....وهو وعد
بخوامت بال�شم�س مغزله و�أقوا�س قزح
بيوت عز فوق �أكتاف اجلليل وقا�سيون
على �ضفاف بردى
اغ�سل تراب ًا لوثتها
دماء �شيطانٍ رجيم
..نحت�سي مو�سيقى ع�صفور يغرد لل�صباح
قرب حو�ض اليا�سمني
�..أ�شبال و�أجيال
�أحالوا احلزن �أن�شوطة لأذرع الطامعني

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

11

ليل �سادة خلدود ال�ساهرين
..حرير ٍ
�أعادوا للتاريخ جمده والألق و�سيوف الأولني
ب�سمات ،الأطفال احلاملني
برغيف ووطن
ٍ
ما عرفوا من الألعاب  ...غري البندقية واحلجر
..............
�سهام حبك جارحة يا وطن..
من غري كفك يك�سي غيومي باحلنني
أخ�ضر ..حبك
ٌّ
دوري � ٌ
أجنحة احلمام ..قلبك
بيا�ض �
ِ

• منرية القهوجي  -عمان  -الأردن
ُكحل العيون� ..سواد ليلك
دمع اجلراح على ال�صليب
خريوين يا حبيبي
بني لقمة العي�ش ......وحمل القنبلة كي �أدافع عنك..
وقلوب العا�شقني ما تزل
�صاحلة للع�شق وميالد الأمل
متخر عباب امل�ستحيل
جلن ِّة احلب املُ ّ
و�شى بالأ�صيل
ونهارات اخرتاع الأمل!

12
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ر�ؤى

«االنتخاب��ات التي كانوا يدع��ون �إليها ،ويعتربونها مطية
اخلال�ص ،و�ضرورة من �ضرورات (الدميقراطية) �صارت اليوم
بالن�سب��ة �إليهم ،وبالن�سب��ة ُ
حلماتهم ومموليه��م و ُم�سلّحيهم،
خط��ر ًا داهم�� ًا ،و�أم��ر ًا ال معن��ى ل��ه ،ب��ل لق��د جت��ر�أ بع�ضه��م
ودعاه��ا مهزلة ..لأنه��م �أدركوا �أال �ش�أن له��م ب�سريورتها ،و�أن
وع��ي ال�شع��ب �أكرب من �أن يت�أث��ر ب�أ�ساليبه��م ،وباخلداع الذي
ب��ه يتمرت�س��ون ،وبدعواتهم امل�ستم��رة للق��وى الأجنبية كي
حتتل الأر�ض ،وتكتم �صوت احلق ،هي التي ا�سرتقت وت�سرتق
ال�شع��وب عل��ى ا�س��م م��ا يدعون��ه (دميقراطي��ة) و(حق��وق
�إن�سان) �أدركوا �أن الإجماع منعقد على انتخاب الرئي�س ب�شار
الأ�س��د ،و�إن مل يدرك��وا �أن هذا الإجماع هو حق ًا منعقد ،ال يف
غرف االقرتاع ،ب��ل يف اخللوة بني النف�س وبارئها ،وهو �صوت
�ضمائر النا�س وقلوبهم وعقولهم»..
ـــ د .جناح العطار ـــ

عدد خا�ص مبنا�سبة اال�ستحقاق الوطني الرئا�سي

�ســـــــوريـة

«انتخاب��ات رئا�س��ة اجلمهوري��ة ه��ي ا�ستحق��اق د�ستوري
وا�ستمراري��ة وق��وة مل�ؤ�س�س��ات ودور الدولة و�شع��ور للمواطن
ب�أن��ه جزء فاعل وم�ش��ارك يف هذه الدولة و�إ�ص��رار منه على
ا�ستكم��ال حت��دي احل��رب الإرهابي��ة الت��ي يتعر���ض له��ا،..
واالنتخابات ال عالقة لها بالعملية ال�سيا�سية يف جنيف لأن
احل��ل ال�سيا�سي الذي تري��ده الواليات املتحدة من جنيف هو
تن�صي��ب عمالء له��ا يف �سورية وتغيري هويته��ا ال�سيا�سية لكي
ت�صب��ح ورق��ة بيدها وحتت ال�سيط��رة اجليو�سيا�سي��ة لها ،يف
ح�ين �أن احلل ال�سيا�سي الذي تري��ده �سورية هو التخل�ص من
الإره��اب و�أن تبقى دول��ة �سيدة عزيزة قوي��ة يحكمها �شعب
�سوري مقاوم»..
ـــ د .بثينة �شعبان ـــ

«االنتخاب��ات هي من �أه��م دعائم الدميقراطي��ة ،..لأنها
تع�بر ع��ن �آراء جمي��ع املواطنني مهم��ا تباينت ه��ذه الآراء..
فالدميقراطي��ة احلق��ة ه��ي يف �أن تق��ول ر�أي��ك ،و�أن ت�سم��ح
لغ�يرك ب�أن يق��ول ر�أي��ه ..ويهمني هن��ا �أن �أذكر و�أذ ّك��ر ،ب�أن
االنتخاب هو حق من حقوق املواطن الهامة..
وعل��ى املواط��ن مهم��ا كان ر�أي��ه �أو تفك�يره �أو مب��د�ؤه �أال
يفرط يف هذا احلق و�أال يتخلى عنه»
ـــ كوليت خوري ـــ
امل�ست�شارة الأدبية يف رئا�سة اجلمهورية

امل�ست�شارة ال�سيا�سية والإعالمية يف رئا�سة اجلمهورية

نائب رئي�س اجلمهورية

غرة ،وال�صمود
«يف �سورية قائد و�شعب ال ي�ؤخذ على حني ّ
يف الع��رف ال�س��وري ،لي���س �شع��ار ًا لتزي�ين واجه��ات �أروق��ة
ال�سيا�سة ،بل خ�صو�صية بلد �صانها �أبنا�ؤها �سابق ًا وي�صونونها
الي��وم ،ب�إ�ص��رار املنافح�ين عن قد�سي��ة املقد�س��ات ،وقد�سية
الوطن عالمة فارقة يف ثقافة ال�سوريني ال�شرفاء»..
ــــ ناظم عيد ــــ

« عدم �سم��اح ال�سلط��ات الفرن�سية للمواطن�ين ال�سوريني
املقيم�ين يف فرن�س��ا مبمار�س��ة حقه��م يف انتخ��اب رئي���س
اجلمهوري��ة العربي��ة ال�سوري��ة عل��ى �أرا�ضيه��ا ،ناهي��ك ع��ن
موقفه��ا من االنتخاب��ات الرئا�سية �أ�ص�ل ًا ،موقفها هذا وحده
كاف لك��ي يو�صف بالإرهاب لأنه��ا تنتزع حق املواطن ال�سوري
ٍ
يف ممار�سة حريته يف انتخاب من يراه رئي�س ًا منا�سب ًا»..
ـــ مفيد خن�سة ـــ

«يف دم�ش��ق مواكب جمال غ�ير ما اعتادت امل��دن من ُن ُ�ص ٍب
عمالق��ة� ،ص ّبته��ا ور�ش��ات عم��ل ب�إر�ش��اد فنان ،خط��ط ور�سم
و�صم��م ووقف يت�أم��ل التنفيذ! �إنها �ص��ورة عمالقة ،خلفيتها
قا�سي��ون ب�أن��واره الليلية و�صخ��وره وغابات��ه ،و�أمامه الوجه
ال�سم��ح ،اجلميل ك��روح الأر�ض التي �أعط��ت القمح والزيتون
والأثم��ار ،ورتلت �آيات الإجنيل والق��ر�آن ..وعلى املنعطفات،
الوج��ه امل�ضيء نف�سه يبت�س��م ،ويف العين�ين الزرقاوين ،بلون
ٌ
نظرة �إىل الأفق تقول :قر�أت
البح��ر و�أنهار الوطن اخلم�سة،
تاريخ هذه الأر�ض»..
ـــ نهلة ال�سو�سو ــــ

عدد خا�ص مبنا�سبة اال�ستحقاق الوطني الرئا�سي

ر�ؤى

«�إن امل�شارك��ة ال�شعبي��ة الوا�سع��ة يف اال�ستحقاق الوطني
اله��ام والإقب��ال الوا�س��ع على املراك��ز االنتخابي��ة وممار�سة
حري��ة االختيار �سيكون ر�سال��ة وا�ضحة املعامل لكل من يهمه
الأم��ر ،تعك���س �إ�صرار ال�شع��ب ال�سوري على اخل��روج من هذه
الأزم��ة والت�أكي��د عل��ى �سور ّي��ة احل��ل واملخ��رج ،و�أن ال�شعب
ال�سوري حري�ص كل احلر���ص على �إجناح خياراته الوطنية،
وال �سيم��ا تلك الت��ي وردت يف د�ستور البالد ال��ذي هو باملعنى
الأخالقي والوطني ال�ضمري اجلمعي لل�سوريني»
ـــ د.خلف علي املفتاح ـــ
ع�ضو القيادة القطرية
رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم

«ما نعي�شه حالي ًا عبارة عن �أيام تاريخية جميدة ،قا�سية
ب��كل املقايي���س لكنها حتم ًا �أي��ام �سيذكره��ا التاريخ كمرحلة
لزمن جدي��د ،ولكي يكون
جمي��دة ،مرحلة
ٍ
حت��ول وت�أ�سي���س ٍ
ل��كل من��ا ب�صمت��ه املدموغ��ة يف تاريخ ه��ذا الوط��ن ،علينا �أن
نب�ص��م ب�صوتنا ،و�صوتن��ا يف االنتخابات هو ب�صمة �إرادتنا يف
�أن نكون �ضمن التاري��خ ولي�س خارجه ،وبالت�أكيد امل�شاركة يف
االنتخابات حق وواجب لنا وعلينا»..
ـــ هيام حموي ـــ
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�ســـــــوريـة

«ا�ستحقاق انتخاب رئي�س اجلمهورية هو جزء من عملية
�شامل��ة م��ن �إ�صالح��ات �سيا�سي��ة واقت�صادي��ة واجتماعي��ة،
وال�ضغ��وط احلالية لإف�شال االنتخاب��ات �أو �إلغائها ما هي �إ ّال
عادات ا�ستعمارية �ألفناها ،وتنم عن ا�ستمرار عقلية الهيمنة
وال�سيطرة على العامل التي حتاول الإمربيالية ممار�ستها..
واحل��زب ال�شيوع��ي ال�سوري املوحد �أي��د تر�شيح الدكتور
ب�ش��ار الأ�س��د لرئا�س��ة اجلمهوري��ة وج��اء ذل��ك عل��ى �أ�سا�س
الربنام��ج والت�ص��ورات التي طرحها منذ تولي��ه الرئا�سة عام
م 2000وق��رن ذلك ببع�ض الإ�صالح��ات يف خمتلف املراحل،
كالد�ست��ور اجلدي��د ()2012م ،املبن��ي عل��ى الدميقراطي��ة
والتعددية ،وقانون االنتخابات والأحزاب»..
ــــ حنني منر ــــ
الأمني العام للحزب ال�شيوعي ال�سوري املوحد

«تري��د الوالي��ات املتحدة الأمريكية ب���أي ثمن انتخابات
ر�س��خ �سلط��ة النازي�ين اجلدد فيه��ا ،وال تريد
يف �أوكراني��اُ ،ت ّ
ر�سخ مب��ادئ الدميقراطية
ب�أي ثم��ن انتخابات يف �سوري��ةُ ،ت ّ
والتعددي��ة ،وتلم �شم��ل ال�سوريني ،وتعينهم عل��ى رفع �أثقال
�أزمته��م ع��ن كواهله��م بعد كل ه��ذا املوت والدم��ار الذي حلق
بهم»..
ـــ �سهيل �إبراهيم ـــ

«�شع��ار ـــــ��ـ �س��وا ــــــ يعني القب��ول بتحم��ل امل�س�ؤولية منذ
اللحظة ،وقبل موعد توجه املواطنني �إىل �صناديق االقرتاع
لأن ال�شع��ار ،بح��د ذاته ،يعل��ن عن م�سار املر�ش��ح يف امل�ستقبل،
وما يعنيه �أي�ض ًا �أن الفائز مبن�صب الرئا�سة لن ي�سري مبفرده،
بعي��د ًا عن الذي �أعطاه �صوته ،بل �سيكون �إىل جانبه يف ر�سم
م�س��ار �س�يره ليكون الوطن وط��ن اجلميع يف رحاب��ه الوا�سعة،
والثال��ث من �شه��ر حزيران الق��ادم ،هو يوم امتح��ان حقيقي
يخو�ضه ال�شرفاء من �أبناء وطننا احلبيب..
ويف اليوم الثالث من حزيران عام  2014ال بد �أن ت�سقط
�أوراق الت�آمر على �سورية»
ــــ د .ا�سكندر لوقا ــــ
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اال�ستحقاق الرئا�سي
ا�ستحقاق وطني
ندوة يف كلية الرتبية

�ش��ارك احت��اد الكت��اب الع��رب ممث�ل ً
ا برئي�س��ه �أ.
د .ح�س�ين جمع��ة يف ن��دوة (اال�ستحق��اق الرئا�س��ي
ا�ستحق��اق وطن��ي) ظه��ر  2014/5/14يف كلي��ة
الرتبية بدم�شق ،معت�بر ًا �أن قرار اال�ستحقاق الوطني
الد�ست��وري النتخاب��ات رئا�س��ة اجلمهوري��ة ي�ؤك��د �أن
الدولة ال�سورية اختارت م�شروعها املقاوم لكل �أمناط
"الهيمنة والتهديد".
و�أ�ش��ار �إىل �أن ه��ذا الق��رار يثب��ت �أن �سورية دولة
قوي��ة وقادرة على حتمل �أعباء املرحلة رغم �ضخامة
العدوان املوجه �ضد �شعبها م�ؤكد ًا �أن �إجناز اال�ستحقاق
الرئا�س��ي انت�ص��ار للم�ش��روع الوطني والقوم��ي املقاوم
وحلق��ة هامة م��ن حلقات الدف��اع عن ال��ذات والهوية
والوجود والوطن.
كم��ا ب�ين �أن ه��ذا اال�ستحق��اق ه��و بداي��ة لر�س��م
مالم��ح �سورية الت��ي يريدها ال�شعب بع��د املعاناة التي
م��ر به��ا يف �صم��وده �أمام "الإره��اب الهمج��ي املتوح�ش
الذي اعتمد حز الأعناق و�أكل الأكباد وارتدى ثقافة
التكفري املتخلفة".
م��ن جانبه �أكد رئي�س احت��اد ال�صحفيني �أ .اليا�س
م��راد �أن م�شارك��ة ال�شع��ب ال�س��وري يف اال�ستحق��اق
الد�ست��وري والتزام��ه بالثوابت الوطني��ة التي �أقرها
الد�ستور ي�شكالن �ضربة قوية للم�ؤامرة التي ت�ستهدف
�سوري��ة ،م�ش�ير ًا �إىل �أن م�ؤ�س�س��ات الدول��ة ال�سوري��ة
متار���س قرارها الوطني امل�ستق��ل الذي حمته بطوالت
وت�ضحي��ات اجلي�ش العرب��ي ال�س��وري العقائدي الذي
يدفع دمه ثمن ًا لبقاء الوطن حر ًا عزيز ًا موحد ًا الفت ًا
�إىل �أن �سورية تت�صدى اليوم لثقافة التكفري الإرهابي
الظالمي نيابة عن الأمة العربية ب�أجمعها.
ون��وه م��راد ببط��والت اجلي���ش والق��وات امل�سلحة
الت��ي تت�ص��دى للم�ؤامرة م�سطرة كل ي��وم �سفر ًا خالد ًا
يف كتاب الت�ضحية وال�صمود.

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

عدد خا�ص مبنا�سبة اال�ستحقاق الوطني الرئا�سي

املر�شــح الدكتور ب�شــار الأ�ســد
قائد مقــاوم ورمز وطني وقومي
ندوةالحتاد ال�صحفيني يف مكتبة الأ�سد

�أق���������ام امل���ك���ت���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي
الحت���اد ال�صحفيني ظهر الثالثاء
 2014/5/20ع��ل��ى م���درج مكتبة
الأ����س���د ال��وط��ن��ي��ة ب��دم�����ش��ق ن���دوة
بعنوان (املر�شح الدكتور ب�شار الأ�سد
ق��ائ��د م��ق��اوم ورم���ز وط��ن��ي وق��وم��ي)
وذل��ك مب�شاركة ع��دد م��ن املفكرين
والإعالميني العرب.
وا�ستهل احلفل بالن�شيد العربي
ال�سوري بعد الوقوف دقيقة �صمت
على �أرواح ال�شهداء.
وقد �أدار الندوة د .نبيل طعمة
الذي �أ�شار �إىل �أن من يحا�ضرون يف
ه��ذه الندوة انطلقوا بقوة �إميانهم
وحملوا راية العروبة وكانوا مقاومني
منذ الن�ش�أة وظ��ل��وا ك��ذل��ك ،م���ؤك��د ًا
�أن ه��ذه ال��ن��دوة ت�ستعر�ض ظروف ًا
و�أحداث ًا وم�سارات و�إ�ضاءات ومطالب
و�أحالم نريدها جميعنا واال�ستحقاق
على الأبواب.
يف بداية مداخلته قدم الإعالمي
اجلزائري د .يحيى �أبو زكريا حتية
�إجالل و�إكبار ل�شهداء اجلي�ش العربي
ال�سوري الذي لوالهم ملا �صينت الدولة
ال�سورية وملا ا�ستطاع هذا الكيان �أن
ي�شمخ بعز ،وبتقدمي التحية لل�شعب
العربي ال�سوري العظيم الذي مت�سك
بعروبته ولفخامة الرئي�س الدكتور
ب�شار الأ�سد ،فبهذه الثالثية ُت�ستكمل
خطوات االنت�صار ،م�ؤكد ًا على �أنه ال
يح�س بعروبته �إال يف دم�شق.
كما �أ�شار د .يحيى �أبو زكريا �أنه
�سيتحدث عن االنتخابات ال�سورية
من وجهة نظره كعربي ،فامل�ستقبل
العربي ب��ر�أي��ه �سيتحدد يف دم�شق،
ف��ه��ذا اال�ستحقاق �سي�شكل �صفعة

كبرية لوهم ال�شرعية الدولية التي
�أرادت �أن جت��رد ال��دول��ة ال�سورية
من كل �شرعية فهم �أرادوا ل�سورية
�أن تركع و�أن تتخلى ع��ن فل�سطني
واملقاومة الفل�سطينية وعن املقاومة
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف امل��ق��اوم��ة
الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ي يتزعمها ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل ولكن �سورية ولكن
�سورية �أبت ورف�ضت اخلنوع وبقيت
على ثوابتها ،مو�ضح ًا �أن �أح��د �أهم
�أ�سباب حقد (الأع��راب) على �سيادة
الرئي�س ب�شار الأ�سد هو ا�ستجماعه
لكل �شروط القيادة وا�ستحواذه على
الإج��م��اع ال�شعبي ال���ذي يقر ب�أنه
الأقدر على قيادة �سورية و�إي�صالها
�إىل بر الأمان.
الإع�لام��ي واملفكر اللبناين �أ.
غ�����س��ان ال�����ش��ام��ي حت���دث ع��ن واق��ع
الإع�ل�ام يف ال��ع��امل العربي والعامل
وع��ن الإع�ل�ام امل��ق��اوم ال��ذي يواجه
�إعالم ًا �شر�س ًا م�ضاداً ،مطور ًا �أدواته
التقنية والإرادات��ي��ة م�ستند ًا على
املعطيات العلمية احلديثة معرب ًا عن
نب�ض النا�س ،فالإعالم املقاوم وجد
لتحرير الأر���ض والإن�سان والإرادة،
فهو �إ�ضافة �إىل دوره يف نقل احلقيقة
والواقع له دور تعبوي هام يف �سبيل
التحرير و�شحذ الهمم  ،و�شدد على
معجزة ا�ستمرار ال�شعب ال�سوري يف
ممار�سة حياته والتفكري مب�ستقبله
رغم كل ما يح�صل يف بلده من �أمور لو
�أنها حتدث يف �أي بلد �آخر ملا ا�ستطاع
�شعبه اال�ستمرار وال�صمود.
و�أ�شار الإعالمي اللبناين �أ .غالب
قنديل �إىل �أن �سورية متتلك �إرادة
�شعبها ورئي�س ًا يعرب عن هذه الإرادة

هو الدكتور ب�شار الأ�سد امللتزم ب�شعبه
و�سيادة �سورية وا�ستقاللها ،الراف�ض
ل��ل�����ش��روط والإم���ل���اءات ال��غ��رب��ي��ة،
وامل�صمم على بقاء �سورية قلعة حرة
للعروبة واملقاومة ،م�شدد ًا على �أن
�سورية بقيادة الرئي�س الدكتور ب�شار
الأ�سد كانت �شريك ًا �أ�سا�سي ًا يف حتقيق
انت�صار مت��وز  ،2006كما �أ���ش��ار �إىل
مو�ضوع امل�صاحلات وا�ستعادة املغرر
بهم من �أب��ن��اء �سورية واحت�ضانهم
من قبل الوطن فهذا اخلط كان ميثل
ال���ذراع الثاين ال��ذي ال يقل �أهمية
عن ذراع احل�سم الع�سكري ،م�شيد ًا
ب�أداء الدولة ال�سورية التي تتحرك
بخطى ثابتة باجتاه �إعادة الإعمار
بال�شراكة م��ع الأ���ص��دق��اء ب���أي��دي
وكفاءات �أبناء �سورية ال�شرفاء.
ك��م��ا وج���ه الإع�ل�ام���ي امل��ع��روف
�أ .ح�سني مرت�ضى التحية ل�سيادة
الرئي�س املقاوم الدكتور ب�شار الأ�سد
و�إىل �سيد امل��ق��اوم��ة ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل و�إىل كل جندي يف اجلي�ش
العربي ال�سوري و�إىل كل مقاوم يف
املقاومة الإ�سالمية �أينما وجد.
و�أ�شار �إىل �أن �أي انت�صار يحققه
جي�ش �أو مقاومة ي�ستند بالأ�سا�س
على من ي�شرف على هذه املعركة �أو
احلرب �أو يديرها فعوامل االنت�صار
تقوم �أو ًال على القائد ومن ثم على
امل��ق��ات��ل ،وم���ن �أه���م ���ص��ف��ات القائد
ق���درة متا�سكه ون��ظ��رت��ه ال�شاملة،
و�سلط ال�ضوء على �أن احل��رب على
���س��وري��ة ب���د�أت �إع�لام��ي��ة وم��ا زال��ت
ف��الإع�لام ه��و م��ن يتحكم يف الكثري
من مفا�صل هذه احل��رب ،وقد حاول
الإعالم امل�ضاد الرتكيز على �شخ�صية

الرئي�س الأ�سد من خالل جمموعة
من ال�شعارات املعلبة التي ت�ستهدفه،
لكنه ا�ستطاع �أن يحافظ على الت�أييد
ل��ه داخ��ل��ي�� ًا وا���س��ت��ط��اع بحنكته �أن
يقدم ال�صورة احلقيقية ملا يجري
يف �سورية وختم بقوله� :إن �شعب ًا
لديه رئي�س كالرئي�س ب�شار الأ�سد ال
ميكن �أن يهزم و�أن رئي�س ًا لديه �شعب
كال�شعب ال�سوري ال ميكن �أن يرتاجع
وه��ذا اجلي�ش ال�سوري ال��ذي تخرج
من مدر�سة الرئي�س الراحل حافظ
الأ�سد ال ميكن �أن يرتاجع.
ويف م��داخ��ل��ة ل��ه �أك���د الدكتور
خلف املفتاح ع�ضو القيادة القطرية
حل���زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي اال���ش�تراك��ي
�أن ما يجري على الأر���ض ال�سورية
ه��و معركة ب�ين م�شروعني ،م�شروع
�أمريكي� -صهيوين متحالف مع قوى
مت�أ�سلمة ،وم�شروع عروبي له �أدواته،
ومعركة �أي�ض ًا بني ثقافتني ،ثقافة
ظالمية تكفريية �إرهابية وثقافة
تنويرية.
و�أكد �أ� .إليا�س مراد رئي�س احتاد
ال�صحفيني �أهمية الإع�ل�ام املقاوم
ودوره الكبري يف حتقيق االنت�صار
وم���واج���ه���ة ال�����س��ي��ا���س��ات ال��غ��رب��ي��ة
وخم��ط��ط��ات��ه��ا اال���س��ت��ع��م��اري��ة التي
تهدف �إىل �ضرب املقاومة وداعميها،
م�شري ًا �إىل �أن ال�سوريني م�صممون
على امل�ضي نحو حتقيق اال�ستحقاق
الد�ستور .وبعد انتهاء امل��داخ�لات،
مت تكرمي ع��دد من و�سائل الإع�لام
الوطنية وال��ع��رب��ي��ة والإع�لام��ي�ين
العرب املقاومني الذين كان لهم دور
بارز يف تغطية الأحداث يف �سورية..

عدد خا�ص مبنا�سبة اال�ستحقاق الوطني الرئا�سي
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ال�شخ�صية ال�سورية ...واال�ستحقاق الرئا�سي
• معني حمد العماطوري
تعي���ش �سوري��ة مرحل��ة جديدة م��ن مراحل
تاريخه��ا املعا�ص��ر �إذ ي�ستع��د ال�سوري خ�لال �أيام
قليل��ة لأداء واج��ب وطن��ي ي�شكل لدي��ه منعطف ًا
تاريخي�� ًا حينم��ا ميار���س دميقراطي��ة م��ن ن��وع
خمتلف عن الدميقراطيات املزيفة الغربية ،وما
زاده �إ�صرار ًا على الو�صول �إىل حلظة اال�ستحقاق
نب�ضات قلوب ه���ؤالء التي ا�ستمع �إليها على �إيقاع
واح��د يردد ب�ص��وت واحد �سورية ي��ا حبيبتي..
ي�ستع��د ال�س��وري لال�ستحق��اق وه��و عل��ى م�سافة
زمنية لي�ست طويلة ب�ين ر�ؤيته و�آفاقه الثقافية
والوطني��ة واالجتماعي��ة وال�سيا�سي��ة ،متخ��ذ ًا
ي��وم الثال��ث م��ن حزي��ران 2014م عام��ل �إثبات
و�إ�ص��رار عل��ى ال�شخ�صي��ة ال�سوري��ة الت��ي تتميز
بعوام��ل وجودي��ة متع��ددة �أهمه��ا الق��درة عل��ى
التكي��ف يف كل وقت وزمان ،مع الأحداث اجلارية
بق��راءة نقدي��ة حتم��ل دالالت وا�ضح��ة املع��امل
للم�ستقب��ل ،ور�ؤية ا�سرتاتيجي��ة لطبيعة احلياة
الثقافي��ة وال�سيا�سي��ة وااليدلوجي��ة للق��ادم من
الزم��ن ،م�صمم�� ًا عل��ى ثوابت��ه الوطني��ة النابعة
م��ن ال�سيكولوجي��ة النف�سي��ة واالجتماعي��ة
لرتكيبة �شخ�صيته ذات ال�صبغة املحلية والن�ش�أة
ال�سوري��ة ،وبنيته غري قابل��ة للتغيري والتحريف
والتزيي��ف كما يريد الآخ��رون ،وال كما تقت�ضيه
امل�صالح املادية اخلارجي��ة ،فال�سوري الذي رف�ض
التدخل اخلارجي ،وقاوم العقوبات االقت�صادية
اجلائ��رة ،وكاف��ح ت�شرذمات الطائفي��ة والإثنية
والفنت الدينية ،ا�ستع��اد بلحظة وطنية ذاكرته
التاريخية وعا�ش جمد �أهله و�أجداده يف مقاومة
اال�ستعم��ار العثم��اين والفرن�س��ي ،ونا�ش��د �أبن��اء
وطنه ب�صوت يزلزل الأر�ض زلزا ًال ،تذكر �أجماد
العل��ي وهنان��و والأ�شم��ر واخل��راط والعظم��ة
وقائ��د الث��ورة ال�سوري��ة الك�برى �سلط��ان با�ش��ا
الأطر���ش ،وجميع الثوار والأح��رار على م�ساحة
الوطن ،كيف وقف��وا على م�سافة واحدة من �أجل
�أن تبق��ى �سورية واحدة موح��دة ب�أر�ضها و�شعبها
وطرح��وا �شع��ارات لثورتهم /الدي��ن هلل والوطن
للجمي��ع ،/و/اطلب��وا املوت توهب لك��م احلياة،/
ورف���ض اعت��داءات الأجنب��ي املعت��دي الرامي��ة
�إىل متزيق��ه وتفتيت��ه وتق�سيم��ه ،ورف���ض �أوالد
امل��ر�أة العروب �أ�صحاب العب��اءات املهرتئة الذين
وقعوا على تدمري وطنه ،ومولوا الإرهاب للق�ضاء
عل��ى �أبنائ��ه و�شباب��ه ،وه��و يعل��م �أن��ه �سيق��اوم
قراب��ة مئ��ة دول��ة عاملي��ة متقدم��ة يف تطوره��ا
وتقنياته��ا و�إعالمه��ا املمنهج ،..قاومه��م وانت�صر
ب�إرادت��ه و�صربه عليه��م ،وهو الق��ادر على جتاوز
�أي مرحلة قادم��ة بخطى واثقة وثقافة وطنية
جمعي��ة ،بعد �أن فر�ض على خريطة الغرب ر�ؤية
جدي��دة ،و�أع��اد متو�ض��ع الأمكن��ة وف��ق م��ا �أراد

ال�شعب ال�س��وري ،بثبات املوق��ف وحدقة الر�ؤية
امل�ستقبلي��ة الثاقب��ة ،حت��ى ب��ات م�ص��در ومم��ول
الإره��اب يخ�شى منه ،وهذا داللة على �أن ال�سحر
انقل��ب على ال�ساح��ر ،..ي�ستعد املواط��ن ال�سوري
لال�ستحق��اق الرئا�س��ي وه��و ينظ��ر �إىل ورائه��م
فيدرك �أن �سورية مل تع�ش فرتة انتخابية حملت
الدميقراطي��ة والتعددي��ة كما هي الي��وم ،مل تر
�آراء متع��ددة و�شخ�صي��ات تتناف���س للو�صول �إىل
�س��دة احلك��م وفق نظ��ام ومن��اخ دميقراطي يقدم
في��ه كل مر�ش��ح برناجمه االنتخاب��ي ،وهو يعترب
الآخر لي���س خ�صم ًا بل مناف�س�� ًا ،لعل هذا يدفعنا
�إىل �أ�سئل��ة عدي��دة ،كي��ف ال نعي���ش اال�ستحقاق
ومع��ارك التناف���س ال�شري��ف وا�ضح��ة بو�سائ��ل
الإع�لام ،وثقاف��ة ال��ر�أي الآخ��ر تنت�ش��ر ،وكل
مر�شح يعر�ض �أف��كاره ور�ؤاه دون مواربة ،وينتقد
�أداء اجلهات وامل�ؤ�س�س��ات الر�سمية الواقعة دوم ًا
حت��ت جمه��ر النق��د؟� ...أال يذكر ذل��ك ال�سوري،
�أن��ه �أم��ام واق��ع يتطل��ب من��ه الوقوف م��ع نف�سه
ل�ل�إدالء ب�صوته ،وي�ساه��م يف االنتخاب��ات بغية
تثبي��ت بني��ة �شخ�صيت��ه ال�سوري��ة القائمة على
�إثب��ات ذات��ه �أمام عاتي��ات الق��رارات اخلارجية
الهادف��ة �أ�ص�ل ًا �إىل متزيق��ه وتهدمي��ه و�شع��وره
بالنق���ص واالنتقا���ص ع��ن عامله الغرب��ي احلامل
للع��رب وللبالد العربي��ة احلقد ونواي��ا التق�سيم
والتجزئ��ة منذ مئ��ات ال�سنني ،وه��و الذي ي�صرح
ع�بر �أبواق��ه امل�أجورة �أن��ه ميل��ك الدميقراطية،
و�شعوب��ه تعي���ش يف الواقع وط�أة الفق��ر واجلوع،
و�سجونه ملآى باملعتقلني ،يقبل ا�ضطهاد ال�شعوب،
ومين��ع ع��ن �آخرين ح��ق العي�ش الك��رمي ،ويحتل
الأرا�ض��ي وي�سفك الدماء ويدمر الديار والأعمار
با�سم دميقراطيته الزائفة ،ولعلنا نت�ساءل اليوم
كيف ا�ستطاعت �سوري��ة جتاوز حمنتها �أمام قوى
تعت�بر نف�سه��ا القط��ب املهيم��ن عل��ى الع��امل عرب
و�سائله��ا املتقدم��ة و�شب��كات ات�صاله��ا الوا�سع��ة،

و�إعالمه��ا التقن��ي امل��زور ،والتي خربنا م��ا قامت
ب��ه يف العراق و�أفغان�ستان ،وتون�س وم�صر واليمن
وليبيا ،واحلبل على اجلرار من فريو�سها امل�ش�ؤوم.
ولكن...ال�سح��ر �أنقل��ب عل��ى ال�ساح��ر ،حينم��ا
راه��ن ال�شع��ب عل��ى ر�ؤيت��ه وتاريخ��ه وموقف��ه
الوطن��ي ،بعيد ًا عن تقان��ة االت�صاالت والإعالم،
ب��ل باالعتم��اد عل��ى خفق��ات القل��ب ذي الإيقاع
الفك��ري والثقايف� ،إذ خرجت النا���س �إىل ال�شارع
تهتف بحناجر م�ل�أى باحلب ،وملتزمة باحلفاظ
عل��ى الأر���ض دون امل�سا���س بالأم��ن واال�ستق��رار
اللذي��ن �ش��كال ل�سوري��ة عام��ل ا�ستق��رار وجع�لا
منه��ا مرك��ز ًا للق��رار ،وب�ين الرهان�ين نق��ف على
�أعتاب التاريخ لنج��د �أنف�سنا �أمام حالة حوارية
ميك��ن �أن نتب��ادل فيها الآراء بروح م��ن امل�س�ؤولية
والوطني��ة .و�سوري��ة يف تاريخه��ا الن�ض��ايل ،مل
تك��ن يف ي��وم م��ن الأي��ام طائفي��ة ،ومل تكت�س��ب
دميقراطيته��ا اكت�ساب�� ًا ،عن��د هات�ين النقطت�ين
وم��ا بينهم��ا �أق��ول :مل تفك��ر بالطائفي��ة لأنه��ا
متل��ك لغة العق��ل واحل��وار ،والدالل��ة يف الزمان
واملكان موجودة و�شاهد وجود ولي�س �شاهد عيان
مف�برك ال وجود ل��ه ،وهو اجلام��ع الأموي الذي
ينق�س��م �إىل ن�صف�ين للجامع والكني�س��ة وبالتايل
احلجارة حت��اورت قبل مئات ال�سن�ين ،وا�ستمرت
بثقافتها عرب الزمن ،وال�سيف الأموي يف �ساحتها،
ودميوقراطيته��ا فطري��ة غ�ير مكت�سب��ة ،لأن
�أبناءها من (ر�أ�س العني) يف احل�سكة� ..إىل (عني
الزمان) يف ال�سويداء ،تكاتفوا يد ًا واحدة وقلب ًا
واح��د يف املا�ض��ي ،لتبق��ى �سورية ح��رة م�ستقلة،
وله��ذا فابن ال�شمال بايع ابن اجلنوب قائد ًا عام ًا
للث��ورة ال�سورية الكربى ،كم��ا اليوم جميع القوى
ال�سيا�سي��ة الوطني��ة والتقدمي��ة تق��ف موقف�� ًا
واح��د ًا �إزاء ما يحدق بالبل��د� ،ألي�ست هذه ثقافة
ال تقب��ل الره��ان؟ ،لع��ل التزامن��ا الوطني يحتم
علين��ا �أن نحمل املرحلة بكامل �أعبائها ،ب�سوادها

وبيا�ضه��ا ،بحلوها ومره��ا ،ونتج��اوز �صعابنا كما
نحن ،وب�إرادتنا نحن ،بثقافتنا املحلية ،ومثقفينا،
الذي��ن قدم��وا �أدب�� ًا وفك��ر ًا واقت�ص��اد ًا وتنمي��ة،
الب��د من ح��وار وطني �شامل ووا�س��ع ي�ضم الفئات
االجتماعية والنخ��ب الثقافية ،و�أ�صحاب الفكر
والر�ؤية االقت�صادية ورجال الدين التنويريني،
دون جتاه��ل فئ��ة له��ا ن�صيبه��ا يف تق��دمي لبن��ة
ت�ساه��م يف بن��اء وطنن��ا اجلمي��ل ،ونتاب��ع م�سرية
التنمي��ة بالطل��ب الدائ��م واحلثي��ث م��ع متابعة
�إعالمي��ة ح��رة نزيه��ة يف تنفي��ذ خط��وات
الإ�صالح...وله��ذا يتطلع ال�سوري��ون �إىل م�شروع
وطن��ي يت�ضمن عوامل خ��روج �إنقاذية من الأزمة
الداخلي��ة التي �أ�صبحت على خط��وط كثرية من
الت�شابك مع الو�ضع الإقليمي والدويل ،مما حول
امل�س�أل��ة ال�سورية �إىل عق��دة يف التجاذب الدويل
ال��ذي لن يق��دم لل�سوريني �صيغة لقي��ام بلدهم ما
مل يتولوا بقواهم املبدعة اجرتاح هذه ال�صيغة،
وبن��اء علي��ه ف���إن امل�ش��روع الوطن��ي يف جماالته
ال�سيا�سي��ة ،واالقت�صادي��ة ،واالجتماعي��ة،
والثقافي��ة ،واحلقوقي��ة ،ميث��ل بواب��ة اخل��روج
النه�ضوي م��ن الأزمة ،وي�ضع ال�سوريني �أمام فكرة
جامع��ة جديدة ملبا�شرة احل��وار الوطني امل�أمول،
ص��وال �إىل العق��د الوطن��ي للحوار ،و� ً
و� ً
ص��وال �إىل
ميث��اق وطني مي�تن العق��د االجتماع��ي والثقايف
والروح��ي اجلدي��د لل�سوري�ين الذي��ن مازال��وا
و�سيبقون �أمنوذج الوح��دة املجتمعية والروحية
والعي�ش امل�شرتك ،ولعل اال�ستحقاق القادم يحمل
ال�شعب ال�سوري �أعب��اء كبرية يف االلتزام بوطنه
�أكرث والتقرب من لغة احلوار �أكرث واحرتام ثقافة
االخت�لاف يف الر�أي مع الآخ��ر ،وذلك بعد �أن مت
اتخ��اذ جمموع��ة م��ن الإج��راءات الإ�صالحي��ة
و�إع��ادة النظر يف جمموعة م��ن القوانني و�أهمها
الإعالم ،واال�ستفادة من اال�ستثمارات واخلربات
املحلي��ة املهاج��رة بتوف�ير امل�ستلزم��ات ،و�إع��ادة
الهيكل��ة الإداري��ة مب��ا يتنا�س��ب متطلب��ات م��ع
الع�ص��ر واحلداثة ،وطرح ثقاف��ة جديدة حتمل
ت�أهي�ل ًا جدي��د ًا لكيفي��ة بن��اء �شخ�صي��ة �سورية
بعدم��ا عانته م��ن ممار�سات الإره��اب والع�صابات
الإرهابي��ة وما تركت��ه يف نفو�س املجتمع� ،أجل..
ي�ستعد ال�س��وري لال�ستحقاق و�سلطت��ه الق�ضائية
ت�ش��رف عل��ى �س�ير عم��ل االنتخاب��ات ،وجي�ش��ه
البا�سل يحقق االنت�صارات امليدانية على الأر�ض،
وبع��د ف�إذا كان من ح��ق العامل �أن يفخر بتاريخه
وح�ضارته فمن حقنا نحن ال�سوريني �أن جنعل من
واقعنا املعا�ش �أمنوذج ًا للعامل بالوحدة واللحمة
الوطني��ة و�شخ�صيتنا ال�سورية الت��ي تتماهى مع
علمنا الوطني ..وت�ص��دح ب�صوتها ب�أداء الواجب
االنتخابي.
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اال�ستحقاق الرئا�سي ...امل�شروعية والتحوّل الدميقراطي
• فايز عز الدين
تتّ�ضح ال�صورة يو ًما بعد يوم �أن اخلراب العربي الذي مار�سوه
با�س��م الربي��ع مل يكن من �أج��ل ال�شعب العربي ،ول��و كان من �أجله
حقيق��ة ملا ك��ره حلف الع��دوان عل��ى �سوري��ة �صوت ال�شع��ب كلما
توج ٍه نحو
�آل��ت �أمور العملي��ة ال�سيا�سية للخروج من الأزم��ة �إىل ّ
احل��ل ال�سيا�س��ي ،ومازال��ت بالدن��ا تتعر���ض �إىل مئ��ات الو�سائ��ل
الإعالمية /املق��روءة وامل�سموعة واملرئية /الت��ي تقدم ل�سورية
بوج��ه خا���ص اخلط��اب الطائف��ي الرجعي ال��ذي يري��دون له �أن
مقدم��ات لإدخال بلدن��ا باحلرب الطائفية الت��ي لن تنتهي
يك��ون
ٍ
�إ َّ
ال بتفكي��ك الوح��دة املجتمعية ،وقيام الكانتون��ات اخلا�صة بها،
وهنا ت�ضيع اجلغرافيا والتاريخ ـ الوحدة ال�سورية التي م�ضى على
عقدها االجتماعي �آالف ال�سنني.
نع��م هذا ه��و �أ�سا�س املخط��ط ال�صهيو ـ �أمريكي ال��ذي �ألب�سوه
ُ
ق�ضية مناه�ضة ال�سلطة العربية
لبا�س الربيع وقدموه لنا لت�صبح
ه��ي �أهم م��ن حتري��ر الأر�ض الت��ي حتتله��ا �إ�سرائيل ،ث��م لت�صبح
ق�ضي��ة تدمري القواعد احل�ضارية للبلدان العربية و�إرجاع وترية
التنمية �إىل الوراء ع�شرات ال�سنني� ،أهم الحق ًا من تغيري ال�سلطة
ال�سيا�سي��ة ،لأن الغ��رب املت�صه�ين ل��و كان حري�ص�� ًا عل��ى حري��ة
ال�شع��ب العربي ملا �أتى �إلينا وبجعبته القوى الظالمية التكفريية
يعلم �أن �شعبن��ا العربي قد رف�ض ه��ذه القوى منذ
الوهابي��ة وه��و ُ
مرحلة مابعد اال�ستقالل ،ومل يقتنع مب�شروعها احلاكم.
ورغ��م ت�سخري املركز الإعالمي الدويل للمئات من الف�ضائيات
والإذاعات مبيديا مدرو�سة وم�ستخدمة �أخطر و�سائل علم النف�س
يف الإعالم ،وحماولتهم جميع ًا �إزاحة العقل عند ال�شعب ال�سوري
املوحد والعابر بطبيعته التاريخية ملفاهيم التع�صب الطائفي� ،أو
ّ
االجتماع��ي� ،أو ال�سيا�سي ،لكنهم مل يج��دوا �أمامهم �سوى ال�صمود
عن��د �شعبنا العظيم وااللتف��اف حول ثالثيته املعه��ودة فيه عرب
زم��ن ال�ص��راع الطويل م��ع اال�ستعم��ار و�آخ��ره الكي��ان ال�صهيوين
العن�صري وثالثيته هي( :ال�شرعية ،وامل�شروعية ،وامل�شروع).
فال�شع��ب العرب��ي يف �سورية ـ بالعق��ل الوطني ال�سلي��م ـ حاور
ذاته ،ثم حاور الآخرين الذين ر�أوا مبا �شرعت ف�ضائيات الفتنة،
��ن حالفوها بال��ر�أي واملوقف تقوم به ،لي�صل م��ع ذاته ،ومعهم
و َم ْ
تورد
�إىل املقولة الرتاثية العظيمة يف ثقافتنا العربية (ما هكذا ُ
يا �سعدُ الإبل) ،ومنذ �سنوات ثالث ويزيد واملعركة.
عقل ال�شعب  ،وعقل الفتنة حمتدمة:
ومم��ا ُيذك��ر �أن الن�سبة غ�ير الب�سيطة قد وقف��ت يف املنطقة
أخ�ص بهذا فئة املثقفني ال�سوريني الذين مل يكن
الرمادي��ة ورمبا � ُّ
يف تاريخهم �أنهم َغل ََّبوا امل�س�ألة ال�شخ�صية ،على امل�س�ألة الوطنية،
ورمب��ا كنّ��ا ن�ش�ترك معه��م ،ومازلن��ا ننق��د الكثري م��ن �أط��ر العمل
احلزبية ،والإدارية ،االقت�صادية التنموية ،وكنّا نريد مع ًا املزيد
من تطور النظام ال�سيا�سي ،والدولة القانونية الد�ستورية جترتح
دو ًم��ا كلَّ م��ا يع ّم��ق احلريات الوطني��ة ،ويجعل قاع��دة ال�شراكة
�أو�س��ع ف�أو�سع بن�ض��ال ال�شعب العربي يف الوط��ن الواحد للجميع.
و�أخ�ير ًا كانت قناعتن��ا ثابتة بهم ،ومعهم ب�أنن��ا جميع ًا لن نخطئ
اجت��اه البو�صل��ة الوطني��ة وم��ن غري الالئ��ق بنا بو�صفن��ا مثقفي
ونق��دم اخلطاب الث�أري الإق�صائي على
الوط��ن �أن نخلط الأوراق،
ّ
اخلط��اب التفاعل��ي التجاذب��ي امل�ؤم��ن بذات��ه وبالآخ��ر على حد
�سواء ،وب�آلية عقالنية معطاءة.

ولنع�ترف ب�أنن��ا حتاورن��ا خ�لال م��ا م�ض��ى م��ن عم��ر الأزم��ة
��و يف �أوقات
��وج ال�صاخب بالعن��ف ومل نق َ
ال�سوري��ة بخط��اب التم ّ
كثرية على حتديد �أي م�شرتك بيننا حتى و�صلت حتوالت امل�س�ألة
ال�سورية �إىل �أن احللف املعادي ل�سورية قد �أدخل �إىل بالدنا �أكرث
من ربع مليون �إرهابي تكفريي وبد�ؤوا يعطون امل�ؤ�شرات املخيفة.
م�ستقب��ل �سوري��ة ،وم�ستقبلن��ا جميع�� ًا :ويف مث��ل ه��ذا الوقت
تتبدل
احلدية بيننا ترتاجع والنربة اليقينية ّ
�أخ��ذت القناعات ّ
لي�صب��ح الذهن م�شغ ً
��وال مبعطيات جديدة ال�سيم��ا حني �أ�صبحت
املعار�ض��ة ال�سيا�سي��ة داخل البل��د ال متلك �أن تق��ول� :إنها مازالت
على خط الأزمة ،وبيدها بع�ض املفاتيح ،لأن الزمر الإرهابية قد
�أقال��ت �سيا�سة املعار�ضة و�سيا�سييها لتنعدم قدر ُة َم ْن كان يفرت�ض
أمر ي�ؤهله �أن يكون �شريك ًا ب� ّأي حوار وطني يف �سبيل
نف�سه مالك ًا ل ٍ
تفعيل العملية ال�سيا�سية ،وا�ستبعاد التدخل اخلارجي ،واحلر�ص
تع��د املعار�ضة يف
عل��ى الوحدة اجليو تاريخي��ة ل�سورية .نعم مل ْ
الداخ��ل ب�أيديها زمام املب��ادرة املعار�ضة ،وكذلك معار�ضة اخلارج
حي��ث �صار اجلن��اح امل�سلح الإرهاب��ي ال ُي�صغي �س��وى للقاعدة وملن
مي ّولها من �أدوات الأعراب امللحقني باحللف الأمرو�/صهيو �أوروبي
الرامي لتدمري �سورية دولة و�شع ًبا.
وم��ن جني��ف واح��د �إىل �آخ��ر جنيف ب��دا للحلف املع��ادي �أن
ت�شن على �سورية مل ُتدَ ْر ب�إراد ِة
احلرب التدمريية الإرهابية التي ُّ
حمدد ،بل ت�شرتك بها غرف عمليات كثرية ،ولي�س بينها
طرف ما
ٍ
ٍ
توافق��ات عل��ى احلل ال�سيا�س��ي مبقدار ما تتفق فق��ط على تدمري
بلدنا ،وتهجري �شعبنا ،وتفكيكنا وذرذرة اللحمة الوطنية ،وبعد �أن
ن�صب��ح على غرار النموذج الليب��ي يقولون لنا معزّ ين� :إنه خما�ض
الدميقراطي��ة ،والبد فيه م��ن الت�ضحيات الكب�يرة وحني ن�س�أ ُلهم
عن الأع��راب الذين لي�س لديهم الدميقراطي��ة ملاذا مل يدخلوها
مثلن��ا؟ �ستك��ون الإجاب��ة �إن الذي��ن حت��ت �سيادتن��ا ،و�سيطرتنا،
ولي���س له��م م�صال��ح علي��ا ،ويعمل��ون ل َِرفْ�� ِع م�صال��ح �إ�سرائيل فوق
م�صالح بالدهم ه�ؤالء ال يحتاجون �إىل الدميقراطية طاملا هم يف
اخلانة الأم��ر و�صهيونية � ٌ
أدوات ال ميلكون من �أمرهم �شي ًئا ،وبهذا
ت�صب��ح الدميقراطية ذريع��ة للتدخل بال�ش���ؤون الداخلية للدول
الأخ��رى وو�سيلة لتدم�ير املحيط العربي املتاخ��م لكيان العدوان
ال�صهيوين حت��ى يتم ت�أمني امل�شروع ال�صهي��وين ،وي�ستطيع تهويد
فل�سطني كما خطط له ويخطط.
وبن��اء علي��ه فالدميقراطي��ة ،والربي��ع املزع��وم ،وال�شع��ب،
واملدني�ين كل هذه املفاهيم ذرائع ُتط��رح يف حرب املفاهيم علينا

حت��ى يتمكن��وا من تدم�ير ال�شرعي��ة يف بالدن��ا ـ كما ليبي��ا الآن ـ
و�ستفتق��د معه��ا م�شروعيتن��ا دول��ة و�شعب�� ًا يف �أن يكون لن��ا �إرادة
وطنية فالعامل اخلارجي �سيفر�ض علينا �إرادته ،وكذلك لن تبقى
لنا �سيادة فاحللف املعادي هو الذي �سيكون �صاحب ال�سيادة علينا،
وبالتايل لن يكون ا�ستقالل طاملا �أن احللف املعادي �سيفر�ض علينا
�أن ن�سلّ��م لإ�سرائي��ل ،ونتن��ازل ع��ن حقوقن��ا يف الأر���ض والوجود
وامل�ص�ير .وه��ل بع��د ه��ذا الذي يخطط��ون ل��ه وي�سعون م��ن �أجل
تنفي��ذه كل يوم �سيكون لنا م�ش��روع؟ فقواعد �إدارة املعركة علينا
ت�ؤكد على �أن ال يكون لنا نحن ال�شعب يف �سورية �صوت وال م�شروع،
ولذل��ك مل يقبل��وا �أن تدخ��ل �سوري��ة اال�ستحق��اق الرئا�سي لأنه
املوحد،
�إعالن �سيادي عن وجود الدولة
امل�ستقرة ،ووجود ال�شعب ّ
ّ
ووجود امل�ؤ�س�سات الوطنية التي تدير الوطن بكفاءة ،وهذا يعني
عل��ى الط��رف الآخ��ر َن ْ�ص��ر ًا �سيا�سي�� ًا ،ود�ستوري�� ًا ،ودميقراط ًيا ال
تقدمت
تر�ضى فيه �سيا�سات احللف املعادي ل�سورية وخا�صة حني ّ
�سوري��ة �إىل انتخاب��ات رئا�سي��ة متط��ورة ع��ن جتربته��ا املعروفة
باال�ستفت��اء ،وت�شه��د الآن ال�ساح��ات ال�شعبي��ة ن�شاط�� ًا انتخابي ًا
ملر�شحني ثالثة لرئا�سة اجلمهورية ُيعلنُ فيها ُ
�صوت ال�شعب.
�إنَّ ه��ذا التح��ول الدميقراطي ال��ذي يره�ص مبالم��ح �سورية
اجلدي��دة؛ �سوري��ة ال�شعب املوح��د ،والدولة الوطني��ة ،واجلي�ش
املنت�صر �سيكون املانع الأخري �أمام احللف املعادي لبلدنا ،و�ست�سقط
مع��ه �سيا�س��ة الغ��رب يف �أن ال يك��ون ل�سوري��ة � ُّأي حلي��ف دويل
تت�ش��ارك مع��ه ،وي�شاركها تطبيق القانون ال��دويل ب�صورة عادلة،
ن�صت عليها مواثيق الأمم
و�شرعة حقوق الإن�س��ان والأوطان كما ّ
نظام دويل فيه الدميقراطية الدولية
املتح��دة ،و ُير َّك ُب بعد هذا ٌ
املن�ش��ودة ،.ولكون احلل��ف املعادي يعت�بر االنتخاب��ات الرئا�سية
يف بلدن��ا خط�يرة علي��ه ،وعل��ى خمططات��ه ،و�أدوات��ه فالب��د �أن
يك��ون املثق��ف ال�س��وري رائ��دً ا الي��وم يف احلر���ص عل��ى ال�شرعية
حت��ى تتجنب �سورية الف��راغ الذي يخططون ل��ه ،واحلر�ص على
امل�شروعي��ة لك��ي يبق��ى احل��ل بن��ا ،وفين��ا ،ولن��ا .واحلر���ص على
امل�ش��روع لأن ال�سوري�ين ه��م �أ�صح��اب امل�ش��روع القوم��ي التحرري
العروب��ي التوحيدي الدميقراطي العلماين ،وال ميكن �أن يتنازلوا
عن��ه والذه��اب �إىل �صنادي��ق االقرتاع وممار�سة احل��ق والواجب
واختيار الرئي�س ال��ذي يتمكّن من حمل مهام املرحلة الأخطر يف
تاريخن��ا هو احل��ل الوطني الأ�سلم ،وهو �سوري��ة القادمة بكفاءة
َم ْن يقود.
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عدد خا�ص مبنا�سبة اال�ستحقاق الوطني الرئا�سي

الق�ضية الفل�سطينية يف الإرث الثقايف وال�سيا�سي ال�سوري
• ف�ضيل حلمي عبد اهلل
مبنا�سب��ة اال�ستحق��اق الوطن��ي يف
�سورية:
وبرعاي��ة االحت��اد الع��ام للكت��اب
وال�صحفي�ين الفل�سطيني�ين ـ الأمان��ة
العام��ة وملتق��ى فل�سط�ين الثق��ايف،
ا�ست�ض��اف خمي��م جرمان��ا م�س��اء
الثالث��اء  2014/5/20يف مق��ر ح��زب
البع��ث العرب��ي اال�شرتاك��ي ـ التنظي��م
الفل�سطين��ي ن��دوة حواري��ة هام��ة
مب�شارك��ة الدكت��ور ح�س�ين جمع��ة ـ
رئي���س احت��اد الكت��اب الع��رب ،و�سامي
قندي��ل م�س���ؤول املكتب الثق��ايف وع�ضو
القي��ادة القطري��ة والقومي��ة حل��زب
البع��ث العرب��ي اال�شرتاك��ي ـ التنظي��م
الفل�سطيني.
وكان يف مقدم��ة احل�ض��ور ممثل��و
ف�صائل الث��ورة الفل�سطينية والأحزاب
التقدمي��ة والفعالي��ات الثقافي��ة
والوطنية وجل��ان ومركز العمل الأهلي
واملهن��ي واخلدمات��ي املجتمع��ي ،وع��دد
كب�ير م��ن �أه��ايل املخي��م وق��د ا�سته��ل
مق��دم الن��دوة ف�ضي��ل حلم��ي عبد اهلل
رئي�س امللتق��ى بالرتحيب بامل�شاركني يف
ه��ذه الفعالي��ة الت��ي تعق��د يف منا�سبة
م��رور �ستة و�ست�ين عام ًا عل��ى اغت�صاب
فل�سط�ين ،حي��ث افتتح��ت الفعالي��ة
بدقيق��ة �صم��ت �إج�لا ًال لأرواح �شهداء
�سوري��ة وفل�سط�ين والأم��ة العربية مع
�سم��اع الن�شيدي��ن الوطني�ين ال�س��وري
والفل�سطين��ي ،وب��د�أت الفعالي��ة
بق�صي��دة لل�شاع��ر الفل�سطيني ،حممود
جمع��ة بعن��وان :مل��اذا �أن��ا؟ ،وتخل��ل
ه��ذه الفعالي��ة عر�ض لبع���ض اللوحات
الكاريكاتريي��ة للفنان معت��ز علي تعرب

عن وحي املنا�سبة.
وق��د ق��دم ال�سي��د �سام��ي قندي��ل
م�شه��د ًا تاريخي ًا للق�ضي��ة الفل�سطينية،
من��ذ م��ا قب��ل االحت�لال وبع��ده �أي
من��ذ ث��ورة  1936وحت��ى انطالق��ة
الث��ورة الفل�سطيني��ة  1965وفيما بعد
ت�أ�سي�س منظم��ة التحرير الفل�سطينية
واعتماده��ا ممث�ل ًا �شرعي�� ًا ووحي��د ًا
لل�شعب الفل�سطيني يف املحافل الدولية.
و�أ�ض��اف قندي��ل ب�أن��ه بع��د �أن
ب��د�أ العم��ل الفدائ��ي ي�أخ��ذ حي��ز ًا
كب�ير ًا وت�أيي��د ًا عربي�� ًا وعاملي�� ًا و�شعبي ًا
وجماهريي�� ًا ب��د�أت العملي��ة العدوانية
العدائي��ة ت�شت��د �ض��ده من قب��ل العدو
ال�صهي��وين والربيط��اين الوالي��ات
املتح��دة الأمريكي��ة والغ��رب ،وبع��د
خروج الث��ورة الفل�سطيني��ة من الأردن
�إىل لبن��ان ،ح��اول الع��دو ال�صهي��وين
�ض��رب الوج��ود الفل�سطين��ي يف لبن��ان
حي��ث اجت��اح ب�يروت يف ع��ام 1982
ل�ض��رب الث��ورة امل�سلحة هن��اك وخروج

ج��زء كبري م��ن املقاتل�ين الفل�سطينيني
�إىل الأقط��ار العربي��ة ،وظه��ور بع���ض
الزم��رة املتنف��ذة يف منظم��ة التحرير
وب��روز �سلوكه��ا ال�سيا�س��ي يف نه��ج
الت�سوي��ة والت��ي متخ���ض عنه��ا اتف��اق
�أو�سل��و امل�ش���ؤوم وال��ذي ب��دوره ن�س��ف
امليثاق الوطني الفل�سطيني واالعرتاف
بوجود الكيان ال�صهي��وين ونبذ الكفاح
امل�سل��ح وه��ذا �أدى �إىل �ش��رخ يف م�س�يرة
الن�ض��ال الفل�سطين��ي حت��ى و�صلنا �إىل
م��ا نحن علي��ه الآن ،حي��ث �أ�صبحت كل
فل�سط�ين حت��ت االحت�لال حما�ص��رة
بامل�ستوطن��ات وبتهوي��د املقد�س��ات كما
�إن الع��دو يري��د املزي��د م��ن التن��ازالت
م��ن قب��ل ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ،كم��ا
�إن��ه يريد االع�تراف الكام��ل بيهودية
الدولة ،وه��ا نحن يف الذكرى ال�ساد�سة
وال�ست�ين لإحت�لال فل�سطين��ي ،كم��ا
�أكد عل��ى دور �سورية الداع��م وامل�ساند
للق�ضي��ة الفل�سطينية ،وحلقوق ال�شعب
الفل�سطين��ي من��ذ انطالق��ة الث��ورة

الفل�سطيني��ة امل�سلحة حتى يومنا هذا،
واختتم حديث��ه بالقول �إننا يف ف�صائل
املقاوم��ة الفل�سطيني��ة وخا�ص��ة ق��وى
التحال��ف� ،سنبقى متم�سك�ين باحلقوق
الوطنية العلي��ا لل�شعب الفل�سطيني مبا
في��ه حق��ه بالع��ودة وحتري��ر الأ�سرى
و�إقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها
القد���س ،وهذا ما �أكدت��ه �سورية دائم ًا
من��ذ عه��د الرئي���س اخلال��د حاف��ظ
الأ�سد و� ً
ص��وال �إىل عهد �سيادة الرئي�س
الدكت��ور ب�ش��ار الأ�س��د وله��ذا فنحن يف
�سوري��ة يف خن��دق واح��د حت��ى �إنه��اء
االحت�لال ال�صهي��وين و�إنه��اء امل�ؤامرة
الكوني��ة عل��ى �سوري��ة الت��ي رغ��م م��ا
تتعر���ض له من ح��رب وم�ؤامرة مازالت
حتت�ض��ن الثورة الفل�سطينية ومتم�سكة
بنهج املقاومة.
وبدوره ق��دّ م رئي�س احت��اد الكتاب
الع��رب الدكت��ور ح�س�ين جمع��ة عر�ض ًا
منهجي�� ًا حول ذك��رى اغت�صاب فل�سطني
الت��ي جت��دد ذكراه��ا �أمل ال�شع��ب

الفل�سطيني ،قال فيه:
مل يكن مفهوم االنتداب الربيطاين
ـ يوم�� ًا ـ يف فل�سط�ين منطبق ًا على مفهوم
االنتداب الأوروب��ي على بقية الأقطار
العربي��ة ،فاالنت��داب وف��ق مب��ادئ
ع�صب��ة الأمم املتح��دة الت��ي �صدرت يف
 1922/7/24و�ض��ع لي�ساع��د ال��دول
العربي��ة عل��ى النهو���ض م��ن التخل��ف،
غطاء لزرع
 ....بينم��ا كان يف احلقيقة
ً
ال�صهاين��ة يف �أر���ض فل�سط�ين ،واقتالع
�شعبها فيها� ،أي �إن االنتداب الربيطاين
كان من��ذ البداي��ة منهج�� ًا ا�ستعماري�� ًا
متفق�� ًا علي��ه ـ �أوروبي�� ًا ـ لتطبي��ق وع��د
بلف��ور  1917/11/2ال��ذي من��ح �شذاذ
الآف��اق �أر���ض فل�سط�ين ،ويف �إط��ار م��ا
عرف لدى اليه��ود( :الأر�ض املوعودة)
ومقول��ة بلف��ور الكاذب��ة�( :أر���ض ب�لا
�شعب ل�شعب بال �أر�ض)...
و�أ�ض��اف �إن املجتم��ع الغرب��ي
ال�صهيوين بقيادة ع�صبة الأمم املتحدة
فقد �أجمعت ـ هي الأخرى ـ قرارها على
م�سان��دة ال�صهاين��ة لتهوي��د فل�سط�ين
و�إقام��ة الدول��ة اليهودي��ة ،وتخدي��ر
ال�شع��ب الفل�سطيني وغ�س��ل �أدمغته من
التفكري بحق العودة �أو معاناة الت�شريد
ف�أن�ش�أت تلك الع�صبة ما ي�سمى بوكاالت
غ��وث الالجئني الفل�سطيني�ين و�أبرزها
(االون��روا) لإ�س��كات �ص��وت امل�شردي��ن
املقتلعني م��ن �أر�ضهم ...وحينما حققت
وكال��ة الإغاث��ة الدولي��ة مهماته��ا يف
خدم��ة احلرك��ة ال�صهيوني��ة ر�أين��ا
ع��دد ًا م��ن �أرب��اب الدوائ��ر ال�صهيونية
يدع��ون الي��وم �إىل �إلغائه��ا� ،إذ مل يع��د
حاج��ة �إليه��ا عنده��م ..وال�سيم��ا �إن
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اال�ستيط��ان ال�صهي��وين يف فل�سطني قد
حقق �أهداف��ه الكربى باقتالع �أ�صحاب
الأر���ض الأ�صلي�ين .ف�ض�ل ًا ع��ن وج��ود
م��ن يدع��و �إىل �إلغ��اء ت��داول م�صطل��ح
(النكب��ة) لأنه يذكرهم ب�ش��يء ا�سمه
(ال�شعب الفل�سطين��ي) وغ�سل الذاكرة
الإن�ساني��ة م��ن كل م��ا يرتب��ط به��م،
وحينم��ا يتحق��ق له��ا ذل��ك كل��ه ت�صبح
فك��رة قب��ول الدولة اليهودي��ة قريبة
التحقق لقد عمل ال�صهاينة وحلفا�ؤهم
�أن ت�صبح فل�سط�ين مع مر الزمن جمرد
ذكري��ات يف �صميم ال�شع��ب الفل�سطيني
ولكن ه��ذا ال�شعب جعلها ذاك��رة ت�أجج
بالع��ودة لذل��ك انطل��ق الأحف��اد يف
 2011/5/15يف الذك��رى الرابع��ة
وال�ستني ليخرتقوا احلواجز يف جمدل
�شم���س �أر�ض اجل��والن ال�سورية ودخل
ع��دد م��ن ال�شب��اب �إىل �أر���ض فل�سطني
وارتق��ى ع��دد منه��م �شه��داء وه��ذا هو
الت�شب��ث باحلق ح��ق الع��ودة الذي هو
فردي وجماعي ال يحق لأحد الت�صرف
به.
وق��ال �أم��ا الفل�سطيني��ون ال��ذي
ت�شبث��وا ب�أر�ضه��م يف فل�سط�ين منذ عام
 1948فيعت�برون تابعون م��ن الدرجة
الرابع��ة وال �ش��يء �أدل عل��ى ه��ذا م��ن
م�ست��وى اخلدم��ات الت��ي تق��دم لهم يف
مدنه��م وقراه��م ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن
الدول��ة ال�صهيوني��ة تت�ش��دق لي��ل نهار
باحلديث عن الدميقراطية واملواطنة،
فهن��اك متيي��ز حقيق��ي �ض��د الع��رب
ف� ً
ضال ع��ن االنتهاكات الت��ي تقع عليهم
فالدول��ة ال�صهيوني��ة املدعوم��ة ب�آل��ة
الفت��ك الأمريكي��ة ،وق��رارات الفيت��و
م��ا زالت متار�س �أب�شع �أن��واع القهر على
�أبناء �شعبنا يف داخل الأر�ض املحتلة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن املفاو�ض��ات العبثية
ب�ين ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة وحكوم��ة
الكي��ان ال�صهي��وين ق��د و�صل��ت �إىل
طريق م�س��دود فما زالت هذه احلكومة
بتكتي��كات خبيث��ة للتن�ص��ل م��ن �أي
ا�ستحق��اق ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن ال��دم
الفل�سطين��ي ال يزال ي�سي��ل �ش ً
الال بعد
م��رور �ست��ة و�ست�ين عام�� ًا ،فق��د �أ�صبح
احل��ق مقلوب�� ًا م��ا ي�ؤك��د �إن��ه ال ب��د من
املقاوم��ة وال ّ
يفل احلدي��د �إال احلديد،
وما �ضاع حق وراءه مطالب.
وخت��م الدكت��ور ح�س�ين جمع��ة
بالت�أكي��د عل��ى �أن �سوري��ة ه��ي يف
مواجه��ة م��ع الإره��اب والع�صاب��ات
امل�سلح��ة والفك��ر التكف�يري ال��ذي مل
ي�شه��ده الع��امل م��ن حي��ث الأ�سل��وب
والع��دة والعت��اد� ،إ�ضاف��ة �إىل م�شاركة
وا�سع��ة م��ن قب��ل الأنظم��ة الرجعي��ة
العربي��ة وال��دول الك�برى ويع��ود هذا

الع��دوان �إىل املواق��ف والدع��م ال��ذي
تقدم��ه �سورية �إىل ال�شعب الفل�سطيني
وت�سان��د ق�ضيت��ه الوطني��ة العادل��ة
يف ال�سع��ي �إىل ا�س�ترداد حقوق��ه م��ن
االحتالل ال�صهيوين كم��ا �أكد للح�ضور
ب�أن ع��ام 2014م �سيكون العام احلا�سم
لإنهاء امل�ؤام��رة والن�صر عل��ى الأبواب
وه��ذا �شع��ور وت�أكي��د ،ب��د�أت مالحم��ه
تظه��ر على م�شارف املناطق واملدن التي
مت حتريره��ا عل��ى يد اجلي���ش العربي
ال�سوري البا�سل.
وها نحن على م�ش��ارف اال�ستحقاق
الوطن��ي ،ه��ذا اال�ستحق��اق ال��ذي
�س��وف يعي��د الأم��ن والطم�أنين��ة �إىل
�سوري��ة و�شعبه��ا العظي��م و�ستخ��رج
�سوري��ة من كه��ف الظالم املظل��م الذي
ج��اء ب��ه الفك��ر التكف�يري الإرهاب��ي
م��ن الغ��رب وم��ن الرجعي��ة العربي��ة،
لتع��ود �سوري��ة وطن�� ًا يت�س��ع للجمي��ع
و�إىل مكانتها وو�ضعه��ا الطبيعي ،ت�أخذ
دورها الوطني والقوم��ي باجتاه الأمة
العربي��ة وق�ضاياها امل�صريية ،وخا�صة
ق�ضية فل�سطني و�شعبها املنا�ضل.
و�إنن��ي لفخ��ور ج��د ًا بوج��ودي مع
�أهل��ي و�أحبت��ي يف خمي��م جرمانا ،هذا
املخيم الذي ما زال �شاهد ًا على الق�ضية
الفل�سطيني��ة ،ومانت��ج عنها م��ن م�أ�ساة
بحق ال�شعب العربي الفل�سطيني.
ويف مداخل��ة ل��ه ق��دم الأ�ست��اذ
�إ�سماعي��ل ح�س�ين والأ�ست��اذ يا�س�ين
ق�سوم��ة وال�سي��د حممد فار���س اجلابر
مداخ�لات �أك��دوا فيه��ا عل��ى �صح��ة ما
قي��ل فيها عل��ى ل�س��ان الدكت��ور ح�سني
جمع��ة وال�سيد �سامي قندي��ل م�ؤكدين
عل��ى وح��دة ال�ص��ف الفل�سطين��ي يف
الوح��دة الوطني��ة و�إنه��اء االنق�س��ام
وتعزي��ز املوق��ف الوطن��ي �ض��د الع��دو
ال�صهي��وين والوق��وف �إىل جان��ب
�سوري��ة �ض��د �أي ع��دوان عليه��ا لأن �أي
ع��دوان عل��ى �سورية ه��و ع��دوان على
ال�شعب الفل�سطين��ي وخا�صة املخيمات
املوجودة يف �سورية.
واختتم��ت الن��دوة بتق��دمي هدية
رمزية من قب��ل ملتقى فل�سطني الثقايف
حيث ق��دم الرفيق طال��ب مو�سى ع�ضو
قي��ادة ف��رع فل�سط�ين حل��زب البع��ث
العرب��ي اال�شرتاك��ي لل�سي��د �سام��ي
قندي��ل هدية رمزية ،كم��ا قدم ال�سيد
راف��ع ال�ساعدي ع�ض��و الأمان��ة العامة
لالحت��اد الع��ام للكت��اب وال�صحفي�ين
الفل�سطينيني ـ وع�ض��و املكتب ال�سيا�سي
للجبه��ة ال�شعبي��ة لتحري��ر فل�سط�ين
القي��ادة العامة هدي��ة رمزية للدكتور
ح�سني جمعة.
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�ســــورية
واال�ستحقاق التاريخي
• حممد حديفي
لكل ال�سوريني ال�شرفاء،
ول��كل ال�صابرين ال�صامدي��ن القاب�ضني على انتمائهم
وجراحهم النازفة ،نقول:
�آن جلراحكم �أن تندمل ودموعكم �أن جتف و�أموالكم
و�أعرا�ضكم �أن ُت�صان.
ث�لاث �سن��وات ونيف مل ن��ذق فيها طع��م الأمن وطعم
ال�شر يف
الراح��ة وطعم اله��دوء ،تكالبت علينا كل ق��وى ّ
الأر���ض ،وت�ضاف��رت كل اجله��ود للنيل منا وم��ن مواقفنا
التاريخية التي نعتز ب�أنها من �صنع �أيدينا وهي خياراتنا
الطوعي��ة ،فال�س��وري الأ�صي��ل وال�شري��ف وال�ص��ادق مل
ينح��ن يوم�� ًا لأية ري��ح ت�أتي بني��ة اقتالعه م��ن جذوره،
والتاري��خ الق��دمي واملعا�ص��ر �شاه��دان عل��ى ذل��ك ،فعل��ى
�أ�س��وار �سورية العالي��ة وال�صامدة حتطم��ت كل الغزوات
قدميه��ا وحديثها ،ويف �أر�ضها الطاه��رة التي لطاملا رويت
بدم��اء ال�شهداء ُدف��ن الغ��ازون وال زالوا ..فامل��وت م�صري
الذين جاءوا �إلين��ا مدججني بالغرائز ومتعط�شني للقتل
و�سف��ك دماء الأبري��اء من ن�ساء ورج��ال و�أطفال ،وذنبنا
�أنن��ا رف�ضنا الركوع واخلنوع واال�ست�س�لام ،ورف�ضنا قبول
الإم�لاءات الت��ي مل نعت��د عليه��ا ما�ضي ًا ولن نعت��اد عليها
حا�ض��ر ًا �أو م�ستقب ًال ،فنحن ال�سوريني ومع حليب الأمهات
ر�ضعنا الكربياء ور�ضعنا الرف�ض ور�ضعنا الإباء.
وهاه��و جي�شنا بقيادته احلكيم��ة وعقيدته املقاتلة
م��ن �أجل احل��ق وبدع��م من ه��ذا ال�شع��ب الأب��ي ..هاهو
ي�سط��ر �أروع املالحم ويذود ب�شرف و�إباء عن حيا�ض هذا
الوط��ن وقد قط��ع العهد على نف�سه الأبي��ة ب�أنه �سيكن�س
م��ن هذه الأر�ض الطاهرة كل القتلة واملجرمني �أو يجعلها
مقربة لهم كما يفعل الآن.
لق��د حاول��ت الإمربيالي��ة وال�صهيوني��ة العاملي��ة
�ش��راء بع���ض �أ�صح��اب النفو���س ال�ضعيفة م��ن ال�سوريني
و�أغدق��ت عليه��م العطاي��ا والهب��ات مراهنة عل��ى الوهن
ال��ذي �أ�صاب �ضمائرهم ،وعل��ى الرغم من �أنهم قلة قليلة
�إ َّ
ال �أن مواقفه��م ه��ذه كانت مثار ا�ستهجان من كل من خرب
ال�سوري�ين ب�شموخه��م و�إبائهم فارت�ضى ه���ؤالء املغردون
ً
فارهة �إ َّ
ال �أن
خ��ارج ال�سرب ال�سوري حياة الذل ولو كانت
املكان والقرار ملن مينحه ويعطيه ولي�س ل�شاغله ومنفذه.
�إن �صمود القي��ادة واجلي�ش وال�شعب �أثمرت يف نهاية
املط��اف ت�صاحل�� ًا يف الكثري من املناط��ق ال�سورية و�أثمرت
�أي�ض�� ًا انت�ص��ارات حققه��ا ويحققها جي�شن��ا البا�سل يف كل
املناط��ق ال�سوري��ة الأم��ر ال��ذي ير�س��م مالم��ح امل�ستقبل
احلافل��ة بالن�ص��ر ك��ي تع��ود �سوري��ة كم��ا عرفه��ا العامل
ً
واحة للأمن والأمان....
ب�أ�سره
�سوري��ة مقبلة الآن على ا�ستحقاق تاريخي �سينفذ يف
حينه الأمر الذي �أده�ش الكثريين وبخا�صة ه�ؤالء الذين
ظنوا ب�أن �سورية املن�شغلة بحربها على الإرهاب لي�ست يف
وارد تنفي��ذ ا�ستحقاقاتها لأن ذلك �صع��ب ومربك ويكاد

يكون م�ستحي ًال يف مثل هذه الظروف..
�إ َّ
ال �أن احلقائ��ق عل��ى الأر���ض �أثبت��ت وتثب��ت عك�س
ذلك متام ًا فال�سوريون اتخذوا قرارهم التاريخي وهاهم
الآن عل��ى مرم��ى ق�صيدة وطنية متج��د الوطن وحدوده
وترابه من تنفيذ ا�ستحقاقاتهم كي ينتخبوا الذي �صمد
وقات��ل وح��اور و�صرب يف �سبي��ل كرامة �سوري��ة وجمدها
وم�ستقبلها...
للمواط��ن ال�س��وري الآن م��لء احلري��ة يف اختيار من
ي�ش��اء رئي�س ًا له وهو يدرك متام ًا �أن قراره م�ستقل وحقه
االنتخابي م�صان يف الد�ستور ،فمن هو �أهل لقيادة �سورية
يف ه��ذه املرحل��ة امل�ستقبلي��ة ال�صعب��ة ه��و م��ن �سيحظى
ب�أ�صوات ال�سوريني.
والذاك��رة ال�سوري��ة حي��ة ومنتع�ش��ة ف�أ�ص��وات
ال�سوري�ين كل ال�سوري�ين وب��دون �إيح��اءات �أو �إم�لاءات
�ستمنح للذي ق��ال ال لأمريكا ولل�صهيونية العاملية و�شدد
على �أن بو�صلته فل�سطني وم�ستقبل بلده املقاومة ومن ثم
املقاومة حتى تعود القد�س ويعود اجلوالن.
ونح��ن هنا ويف هذا املق��ام نراهن على وعي ال�سوريني
وفرا�سته��م يف اختي��ار الأف�ض��ل والأ�صلح ال��ذي ي�ستطيع
�أن يحم��ل �أعب��اء املرحل��ة القادم��ة وي�ض��ع عل��ى كتفيه
م�س�ؤولية ال�سري نحو بر الأمان..
ل��و كان الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د قبل �إم�لاءات الغرب
و�إغراءات العرب واملحيط ال�سوري لكانت �ضاعت �سورية
وخ�س��رت ثوابته��ا و�ألقي��ت �ضعيف��ة واهنة عل��ى هام�ش
التاريخ.
وم��ع ذلك نقول� :صوت �أي �سوري ملك خا�ص له وحق
االق�تراع م�صان للفرد مثلما االق�تراع والت�صويت واجب
عليه.
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واقع ترجمة الن�ص امل�سرحي الأجنبي �إىل اللغة العربية
يف ندوة باحتاد الكتاب العرب

برعاية الأ�ستاذ الدكتور ح�سني جمعة رئي�س
احت��اد الكتاب العرب �أقام��ت جمعيتا الرتجمة
وامل�سرح ندوة بعنوان "ترجمة الن�ص امل�سرحي،
واق��ع و�آف��اق" ظه��ر الثالث��اء  2014/5/13يف
مبنى احتاد الكتاب العرب باملزة.
يف البداي��ة رح��ب �أ .ج��وان ج��ان بامل�شاركني
واحل�ض��ور ،م�ش�ير ًا �إىل �أن مو�ض��وع ه��ذه الندوة
يط��رح لأول مرة �سواء يف ن��دوات احتاد الكتاب
الع��رب �أو غريها ،وق��د ال يكون هذا املو�ضوع من
املوا�ضي��ع امللح��ة عل��ى �صعي��د احل��راك الثقايف
لكنه مو�ضوع يجب �أن ُيطرح باعتبار �أن احلراك
الثقايف يتطلب دائم ًا طرح كل ما هو جديد.
كما قدم د .نبيل احلفار ملحة تاريخية موجزة
عن تاريخ ترجمة الن�ص امل�سرحي الأجنبي �إىل
اللغ��ة العربية ،م�ش�ير ًا �إىل �أن حركة الرتجمة
�إىل اللغة العربية قدمية جد ًا وم�ؤثرة �إىل حد
بعيد على كاف��ة امل�ستويات ولكن ترجمة الن�ص
امل�سرحي �إىل اللغة العربية ت�أخر �إىل حد كبري
لأن ت�أث�ير امل�س��رح عل��ى الثقاف��ة العربية بحد

ذات��ه ت�أخر ،وقد ارتبط ذل��ك ببدايات تقدمي
العرو���ض امل�سرحي��ة يف لبن��ان و�سوري��ة وم�صر
ولكن هن��ا يجب �أن نعود ونتذك��ر �أن الت�أثر كان
بالعرو���ض امل�سرحية ولي�س بق��راءة الن�صو�ص
مبعن��ى �أن دخ��ول امل�س��رح �إىل الوط��ن العرب��ي
كان عن طري��ق العر�ض ولي�س عن طريق الن�ص
املرتج��م ،و�أوائ��ل ال��رواد العرب ومنه��م مارون
النقا���ش م�ؤ�س���س امل�س��رح العرب��ي ر�أوا خ�لال
تواجده��م يف بع�ض ال��دول الأوروبية ك�إيطاليا
وفرن�س��ا عرو���ض (�أوبري��ت) ولي���س م�سرح�� ًا
كما نعت�بره حالي ًا ،فت�أثروا به��ذا الو�ضع الفني
اجلديد فلج���ؤوا �إىل تراثنا العرب��ي و�إىل �ألف
ليلة وليل��ة و�أخذوا الق�ص���ص القابلة للتحويل
ب�أ�سلوب �أوبرايل �إىل عرو�ض م�سرحية.
وتط��رق د .توفي��ق الأ�س��دي �إىل مو�ض��وع
(الرتجم��ة بت�ص��رف) ال��ذي يعت�بره مقب ً
��وال
وم�برر ًا يف ترجمة امل�سرحيات ال�سيما �إذا كانت
من ن��وع (الكوميديا) �أو الرتجم��ة �إىل العامية
�أو م��ا يتعل��ق باحلي��اة اليومي��ة حي��ث ي�ستطيع

املرتجم و�ض��ع بع�ض اللم�سات غ�ير املوجودة يف واملطل��وب من املرتجم امل�سرح��ي �أن يرتجم ن�ص ًا
الن�ص الأ�صلي على �أن ال ي�ؤدي هذا (الت�صرف) قاب�ل ً
ا للأداء على خالف م��ن يرتجم الدرا�سات
�إىل الو�ص��ول �إىل ن�ص خمتل��ف متام ًا عن الن�ص وه��ذا م��ا يعطي��ه رخ�ص��ة (الت�ص��رف) عن��د
الأ�صلي يف حني يعترب الرتجمة (بت�صرف) غري
ال�ضرورة.
مقبولة يف ترجمة الدرا�سات �أو الروايات.
بدوره��ا �شددت �أ� .آنا عكا���ش على �أهمية نقل
ور�أت د .ن��ورا �أري�سي��ان �أن��ه يج��ب �أن يك��ون
روح الن���ص �إ�ضاف��ة �إىل معن��اه عن��د الرتجمة،
م��ن يرتج��م امل�س��رح ملم�� ًا بال�صيغ��ة امل�سرحية
ً
�أو النمطي��ة امل�سرحي��ة فف��ي ترجم��ة امل�س��رح فاحلرفي��ة ت�سيء �أحيانا �إىل الرتجمة وت�ضفي
تختل��ف ال�صياغ��ة وتختل��ف اجلم��ل عم��ا ه��و الغمو���ض عل��ى الن���ص املرتج��م ،و�أ�ضاف��ت �أن��ه
عليه يف ترجمة الق�ص�ص مث ً
ال ،ونوهت بتجربة م��ن املقب��ول �أحيان�� ًا ترجم��ة الن���ص امل�سرح��ي
الكات��ب واملرتج��م ال�س��وري م��ن �أ�ص��ول �أرمنية عن طري��ق لغة و�سيط��ة �إذا ما كان��ت الرتجمة
�أديب ا�سح��ق الذي ترجم برباعة ع��دد ًا كبري ًا الأوىل جيدة ويف حال تعذر الرتجمة من اللغة
من امل�سرحيات الفرن�سية �إىل اللغة العربية.
الأ�صلي��ة ،ويف مو�ض��وع الرتجم��ة �إىل العامي��ة
ب��دوره �أ�ش��ار �أ.ح�س��ام الدي��ن خ�ض��ور �إىل �أن
�أ�ش��ارت �إىل �ض��رورة �أن يك��ون �أي عم��ل مرتجم
امل�س��رح لي���س حديث العه��د يف حياتنا فال جند
مطبوع�� ًا باللغ��ة العربية الف�صيح��ة ف�أي كتاب
�أي مدينة �سورية قدمية �إال وكان امل�سرح جزء ًا
من معاملها الباقية ولكن امل�سرح غاب عن حياتنا من�ش��ور بلهجة عامية لبلد عربي ما قد ال يكون
العام��ة ح��وايل � 1000إىل � 1200سن��ة ثم عاد جمدي�� ًا لق��ارئ يف بل��د �آخ��ر ق��د ال يفه��م ه��ذه
جم��دد ًا لي�ستعي��د �ألق��ه فه��و جزء م��ن حياتنا ،اللهجة نهائي ًا.
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ندوة "العودة حق وواجب ،وبو�صلتنا فل�سطني"

مبنا�سب��ة الذك��رى ال��ـ  66لنكب��ة فل�سط�ين �أقام��ت اللجن��ة
ال�شعبي��ة العربي��ة ال�سوري��ة العلي��ا لدع��م ال�شع��ب الفل�سطيني
ومقاوم��ة امل�ش��روع ال�صهي��وين بالتع��اون م��ع ف�صائ��ل املقاوم��ة
الفل�سطيني��ة واحت��اد الكتاب العرب ن��دوة فكرية �سيا�سية حتت
�شع��ار (عهد ًا على التم�س��ك بفل�سطني كل فل�سط�ين وطن ًا حمرراً،
ومع�� ًا نحق��ق ع��ودة ال�شع��ب الفل�سطين��ي �إىل وطن��ه) بعن��وان
(الع��ودة ح��ق وواج��ب ،وفل�سطني بو�صلتن��ا) ،وذل��ك يف ال�ساعة
احلادي��ة ع�ش��رة م��ن قب��ل ظه��ر اخلمي���س  2014/5/15عل��ى
مدرج دار البعث بدم�ش��ق ،بح�ضور ع�ضو القيادة القطرية حلزب
البع��ث العرب��ي اال�شرتاكي الرفيق د .خلف املفت��اح ود.م�صطفى
م�يرو رئي���س اللجن��ة ال�شعبية العربي��ة ال�سورية لدع��م ال�شعب
الفل�سطيني ومقاومة امل�شروع ال�صهيوين وممثلي ف�صائل املقاومة
الفل�سطيني��ة ود .عب��د اللطيف عمران املدي��ر العام لدار البعث،
وافتت��ح �أ.د .ح�س�ين جمعة رئي�س احتاد الكت��اب العرب فعاليات
الن��دوة بالوقوف دقيقة �صمت على �أرواح �شهداء الأمة العربية
وفل�سط�ين  ،م�ش�ير ًا �إىل �أن ه��ذا الي��وم لي���س فل�سطيني�� ًا فح�س��ب
ب��ل هو يوم عرب��ي يذكرنا بنكبتن��ا جميع ًا ،فهذا اجل��رح الدامي
يف فل�سط�ين �أري��د ل��ه �أن ين��زف يف ج�س��د الأم��ة العربي��ة كله��ا،
وري��اح ال�سم��وم التي حملت م��ا ي�سمى بـ (الربي��ع العربي) ك�شف
لن��ا حقيقة م��ا يج��ري يف فل�سطني املحتل��ة ،و�أظه��رت �أن الكيان
ال�صهيوين ما وجد �إال لدع��م ال�شعب اليهودي والدولة اليهودية
على ح�ساب الأمة العربية قاطبة.

و�أ�ش��ار �إىل �أن الع��ودة ح��ق ل��كل ال�شع��ب الفل�سطين��ي بل لكل
ال�شعب العربي ،والعودة واجب على كل من ينتمي �إىل الإن�سانية
الآدمي��ة احل��رة ،و�ستظل فل�سط�ين بو�صلتنا والق�ضي��ة املركزية
ل�سوري��ة الت��ي حملته��ا يف وجدانه��ا عل��ى الرغ��م م��ن جراحه��ا
النازفة.
ويف حم��ور (النكب��ة واق��ع ودالالت و�آفاق ) تط��رق ال�سيد �أبو
ح��ازم �أم�ين �س��ر اللجن��ة املركزية حلرك��ة فت��ح االنتفا�ضة �إىل
بداي��ات امل�شروع ال�صهيوين و�أهدافه منذ عام  1799ووعد بلفور
وحت��ى و�ضع فل�سطني حتت االنتداب اخلا���ص وم�شروع التق�سيم،
وعدم وقوف امل�شروع ال�صهيوين عند النكبة بل متاديه يف العمل
عل��ى ال�سيط��رة عل��ى ب�لاد ال�شام وج��زء م��ن الأقط��ار العربية
بدع��م من بريطانيا ،و�أ�شار �إىل من ت�آم��ر على فل�سطني والق�ضية
الفل�سطيني��ة وال�شع��ب الفل�سطيني الأعزل ال��ذي عانى الويالت
م��ن جرائم الع�صابات ال�صهيونية التي ت�ستهدف �إلغاءه وت�صفية
ق�ضيت��ه ،كما تط��رق �إىل م�شاريع التوط�ين الهادفة لعزل ال�شعب
الفل�سطيني.
ويف حم��ور (العدوان على �سوري��ة وحماوالت ت�صفية الق�ضية
الفل�سطيني��ة) �أو�ض��ح الأ�ستاذ �أحمد احلاج عل��ي املحاوالت التي
�أرادت حتوي��ل فل�سط�ين من ذاكرة �إىل ذكري��ات ،ومن جمازر �إىل
ت�آمر ودعم للحركة ال�صهيونية ،م�شري ًا �إىل �أنه يف احتدام ال�صراع
على �سورية تتحول فل�سطني �إىل موقف �أو حالة التزام وحتولت
�إىل بو�صلة ،و�أ�ض��اف �أن الأ�سئلة الكربى عرب التاريخ حتتاج �إىل

�أجوب��ة كربى ،والأ�سئل��ة قد كربت وتكاث��رت والأجوبة �شردت
وتناثرت ،و�إذا �أرادوا �أن تكون فل�سطني مقت ً
ال لنا فنحن لن نن�سى
فل�سط�ين والق�ضية الفل�سطيني��ة فامل�س�ألة لي�ست م�س�ألة جغرافيا
�أو تاريخ بل هي ق�صة م�صري وموت �أو حياة.
كم��ا �أو�ض��ح د .حيدر دقماق (لبنان) يف حم��ور (النكبة وحق
الع��ودة) �أن العودة هي �أه��م ثوابت الق�ضي��ة الفل�سطينية حيث
حت��دد م�ص�ير مالي�ين الالجئني وت�ؤم��ن احلف��اظ عل��ى الأر�ض،
م�ش�ير ًا �إىل العوائق الرئي�سية والثانوي��ة التي تقف �أمام العودة
مث��ل التخل��ي ع��ن املقاوم��ة امل�سلح��ة ،وغي��اب امل�ش��روع الوطن��ي
الفل�سطيني املوحد ،والتنازل عن حق العودة ،والتهجري.
ويف نهاي��ة فعاليات الن��دوة متت بع�ض املداخ�لات من د .هالة
الأ�سع��د والأ�ست��اذ �أبو فاخ��ر ومداخل��ة مكتوبة للدكت��ور غازي
ح�س�ين ،وقدم د .خلف املفتاح مداخلة �أ�ش��ار فيها �إىل �أن �سورية
ت�سته��دف ب�سب��ب رفعها لراي��ة الق�ضي��ة الفل�سطينية ،كم��ا �أ�شار
�إىل �أن الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة يف حال��ة تراجع ،فه��ي اليوم �أكرث
�س��وء ًا م��ن العام املا�ض��ي ب�سبب غي��اب ر�ؤية فل�سطيني��ة وا�ضحة
للمواجهة والعودة وحترير فل�سطني ،م�شدد ًا على طرح جمموعة
م��ن الأ�سئلة الت��ي تدور حول �سبب جناح املقاوم��ة يف لبنان رغم
عمره��ا ال�صغ�ير مقارن��ة م��ع عم��ر املقاوم��ة الفل�سطيني��ة الت��ي
مل تنج��ح ،ومل��اذا جن��ح امل�ش��روع ال�صهي��وين ومل ينج��ح امل�ش��روع
الفل�سطين��ي ،م�شدد ًا على �أن فل�سط�ين را�سخة يف �ضمري ووجدان
ال�سوريني.
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اال�ستحقاق الوطني وال�سيادة الوطنية
ندوة يف حماة
�شهد فرع حماة الحتاد الكتاب العرب اخلمي�س 22/5/2014م ندوة بعنوان:
(اال�ستحقاق الوطني وال�سيادة الوطنية) وذلك يف املركز الثقايف العربي يف بلدة
ـ كفر بهم ـ مبحافظة حماة �شارك فيها الزميالن الباحثان الأديبان م�صطفى
�صمودي و�سامي طه وح�ضرها عدد من الزمالء والإخوة املواطنني ورواد املركز
الثقايف يف كفر بهم.

ب�شـــــار الأ�ســــــــــــــد القائد اال�سرتاتيجي /تتمة� /ص3
 3ـ م�صادر اال�سرتاتيجية القيادية:
 1ـ الر�ؤية النافذة يف احلفاظ على بنية الدولة
و�سيادتها� :إن قوة الدولة من قوة نظامها العام
واخلا�ص ،الأهلي والر�سمي ...وهي قادرة
مبجموعها �أن تواجه �أي م�ؤامرة �أو عدوان
تواجهه؛ وهي قادرة يف حال الأزمات واملحن
�أن تقوم بعملية البناء والإعمار يف �إطار برامج
مو�ضوعية وعلمية تهدف �إىل خدمة الإن�سان
واحلفاظ على كرامته ...فوحدة الدولة وقوة
م�ؤ�س�ساتها �أ�سا�س �سيادة الوطن؛ والعك�س �صحيح،
ف� ً
ضال عن �أنه ي�ؤمن �إميان ًا مطلق ًا بقوة القانون
و�سيادته على امل�ستوى الوطني والقومي.
 2ـ ال�شعب ووحدته :يرى �سيادته �أن ال�شعب
م�صدر كل �سلطة وقوة ،و�إرادته املوحدة هي
احلامي ل�سيادة الوطن ...لذلك كان حري�ص ًا على
ا�ستلهام عوامل يقظته وارتباطه ب�أمته بو�صفه

�صاحب ح�ضارة عريقة ...وحني كان ميدُّ عينيه
�إىل �شعبه كان يحر�ص على �صون كرامته؛ ويعزز
الأ�سلوب الأمثل على الإفادة من طاقة ال�شباب
وحيويتهم ،والنهو�ض مب�س�ؤولياتهم الوطنية يف
البناء والتحرير...
 3ـ ال�سيادة الوطنية :ال�سيادة الوطنية لي�ست
كلمات و�آراء بل هي مواقف تعتمد على (ا�ستقالل
القرار؛ ووحدة الرتاب؛ وحرية الت�صرف باملوارد
الب�شرية؛ واالقت�صادية و )..والدفاع عن ذلك.
وطاملا حاولت الدوائر ال�صهيو�/أمريكية انتزاع
حرية القرار وا�ستقالله من يد �سورية ،كما حدث
يف عام (2003م).
 4ـ الإميان بالعمل امل�ؤ�س�ساتي واالرتقاء به:
ي�ؤمن �إميان ًا ال ي�شوبه �شك يف �أن العمل امل�ؤ�س�ساتي
�إداري ًا ونقابي ًا؛ و�سائل وتقنيات اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا� ،إعالمي ًا وعلمي ًا ...ذاتي ًا ومو�ضوعي ًا

يعدُّ الأ�صل يف بناء الدولة القوية القادرة على
مواجهة كل الأخطار وامل�شكالت ...وهو ي�شدد
على التكامل فيه وتطويره دائم ًا .وميكن �أن ن�شري
�إىل مثلني اثنني:
�أ ـ م�ؤ�س�سة اجلي�ش :يرى ـ �سيادته ـ �أن اجلي�ش
م�ؤ�س�سة وطنية عقائدية تقوم بواجب الأمن
والأمان؛ وتدافع عن حيا�ض الوطن والنهو�ض
به ...وال يجوز �أن يلحق بعقيدته �أي �شيء ي�سيء
�إليه؛ ...فهو ال�ضامن ال�ستقالل الوطن وحريته.
وتدعمه بقية امل�ؤ�س�سات الأهلية والر�سمية،
والوزارات املختلفة فكل منها يتابع مهمته الوطنية
الن�ضالية تبع ًا لأنظمته و�أهدافه ووظائفه ...وهو
يرى �أن الإعالم يقوم اليوم مبهمات عظيمة؛ على
ال�صعيدين اخلا�ص والعام؛ والبد له من �أن يواكب
م�سرية التطور ،ويقود العقول ويوجهها �إىل حقيقة
ما يقوم به الإعالم املعادي �إبان املحن والأزمات...

فقد �أثبتت التجارب املا�ضية �أن الإعالم كان �أ�سبق
من اجليو�ش يف �إ�سقاط دول ذات �سيادة...
ب ـ اعتماد فكرة الأحزاب وفق قاعدة التنوع
والتعدد والتكامل يف العمل الوطني فالطبيعة
قائمة على التنوع؛ وال ميكن �أن يكون النا�س
مت�ساوين بالكفاءات والقدرات ...ولكن ميكن �أن
تتكامل من �أجل التناف�س يف الأف�ضل ...وكان
امل�ؤمتر القطري العا�شر (2005م) قد قدم حل ً
وال
لكثري من الق�ضايا املختلفة ،مبا فيها احلديث عن
املادة الثامنة يف الد�ستور والتي تعدَّ لت من بعد،
وكانت تن�ص على �أن حزب البعث قائد يف الدولة
واملجتمع.
تلك هي �أبرز املالمح التي متيز بها الدكتور ب�شار
الأ�سد ما يجعلنا نقف باعتزاز ونحن نقدم �صوتنا
مبلء حريتنا ملن نقف بجانبه فالت�صويت حرية
وم�س�ؤولية وحق وال يجوز �أن يعطى �إال ملن ي�ستحق.

اخليار الوطني ل�شخ�ص الدكتور ب�شــــار الأ�ســــد  ..املعاين والدالالت /تتمة� /ص4
تلك القيادة من حكمة و�شجاعة  ،و�صدق و�أمانة ،وب�صرية نافذة
،ور�ؤي��ة و�س��داد يف الر�أي ،و�صواب يف الق��رارُ ،
وخلق ح�سن كرمي،
،واعرتاف ًا م��ن ال�شعب العربي ال�سوري ب���أن الرئي�س الأ�سد قيمة
وطني��ة وقومي��ة ،و�ضمري ًا �شعبي�� ًا ،و�إرادة عامة ،ت�ش��كل الأ�سا�س
واملنطل��ق له��ذا التالح��م الوطن��ي الفري��د ،وااللتف��اف ال�شعب��ي
الع��ام ،حيث �أ�صب��ح كل مواطن يف �سورية يعي���ش هذه االجنازات
ال�شاملة.،وبالتايل جتديد الوالي��ة الد�ستورية بالن�سبة لل�شعب
العرب��ي ال�سوري هو قرار وطني وخي��ار ال�شعب ،وجت�سيد حلقوق
الأمة ،وكرامتها ،وعزتها القومية,وتعبري�أ�صيل عن خيارال�شعب،
وق��راره وه��ي عهد متب��ادل بني القائ��د و�شعبه ،وتوطي��د لأركان
الوحدة الوطنية ،وعهد على ال�صمود والتحدي.،
�إن �شعبن��ا عندما يقول نعم للرئي���س الأ�سد يقول :ال ،للكيان
العن�ص��ري ال�صهي��وين ،ال للإره��اب الإمربي��ايل ال�صهي��وين ،ال
،لتنازالت االذعان املذلة ،ال ،الحتالل الأرا�ضي العربية املحتلة،
ال  ،مل�شاري��ع الهيمن��ة ويف مقدمته��ا م�ش��روع «ال�ش��رق الأو�س��ط «
مب�سميات��ه املختلف��ة .والبع��د القومي يتجلى من خ�لال العربية
الت��ي ترف���ض امل�ش��روع ال�صهي��وين الأمريك��ي والت��ي ترف��ع لواء
املقاوم��ة ال�شعبية والقومي��ة جتد �آماله��ا و�أحالمها،وطموحاتها

وم�شاعره��ا متج�س��دة يف موق��ف �سوري��ة وه��ي تتوح��د حت��ت
راي��ة �سي��ادة الرئي�س ب�ش��ار الأ�سد ،لأنها ت��درك �أن هذه الوالية
ه��ي ا�ستفت��اء قوم��ي �شامل وكب�ير لرف���ض االغت�ص��اب والتبعية
واال�ستيطان والتهويد.
�إن نه��ج القائ��د الأ�سد �أعاد فهر�سة �أبجدي��ة ن�ضالنا القومي،
وو�ض��ع فل�سطني يف ر�أ�س اولويات الن�ضال ،فلم يت�سلل الرتدد يوم ًا
�إلي��ه يف الدف��اع ع��ن حقوق ال�شع��ب العربي الفل�سطين��ي ،بل كان
ال�سب��اق دوم ًا يف �ض��رورة �إبراز احلقوق الوطني��ة لل�شعب العربي
الفل�سطين��ي ،و�أ�ضحى الرئي�س الأ�سد �أم�ل ً
ا لكل عربي مقاوم �ضد
القوى الإمربيالية وال�صهيونية يف �أرجاء الوطن العربي كافة
�إن جماه�ير �شعبن��ا الت��ي تزاحم��ت باملناكب �ص��وب �صناديق
االق�تراع ملمار�سة حقها املقد�س وواجبها الأقد�س يف ت�أكيد حبها
الأ�ص��دق والتزامه��ا املطلق مب�سرية الرئي�س الأ�س��د نحو الكرامة
الوطني��ة والكربياء القوم��ي يف الدورة املا�ضي��ة �،ستجددعهدها
ل�سيادته ،وهي بذلك جتدد العهد لكل رمز جميل ونبيل و�أ�صيل يف
ه��ذا الوطن و تعرب ع��ن حبها للقمح يفي�ض من بيادرها ،وللب�سمة
مت�ل�أ وج��وه �أطفاله��ا ،وللأر���ض حم��ررة م��ن كل دن���س ،وللأم��ة
موحدة وللآمال يف التحريررا�سخة ،لأن الرئي�س اليوم هو رجل

ـ تنويه ـ

ال�ضرورة الوطني��ة والقومية ،الذي لن يرتجل عن �صهوة جواده
،وه��و يجابه املع��ارك امل�ستمرة ،والعوا�صف الغ��ادرة ،والرواجف
الهادرة ب�صمود و�شجاعة وعبقرية خالقة .
فم��ن حقنا نحن �أبناء �سورية العروبة الت��ي ما تعودنا �إال �أن
نكتب ا�سم قائدن��ا مقرونا بالبطولة والفخار،فنحن ما تعودنا �أن
ن��رى رئي�سن��ا �إال �شاخم�� ًا يف زم��ن االنك�سار،قوي ًا يف زم��ن ال�ضعف
�،صام��د ًا يف زم��ن الرتاج��ع ،بط�ل ً
ا يف زم��ن اخل��ذالن والهرول��ة،
نربا�س�� ًا يف زم��ن نفتقد في��ه ال�سند وامل��دد  ،و�آم ً
ال ي��وم �ضاقت بنا
وع َلم�� ًا يف زمن تك�سرت
ح��دود الأمل ،وقدوة يف زم��ن غياب املُثلَ ،
في��ه الأعالم.من حقن��ا �أن نرفع �صورتك على جباهن��ا ،و�أن نعلن
للع��امل �أي مكان��ة لك يف قلوبن��ا ونفو�سنا وعقولن��ا � ،أنت وحدك
الرم��ح ال��ذي ما انك�س��رت قناته ،وال�سي��ف الذي �أق�س��م �آال يعود
�إىل غم��ده �أب��داً� ،إال وترتف��ع يف �سم��اء الوطن راي��ات االنت�صار،
ه��ا ه��ي البالد عل��ى العهد الذي قطعت��ه� ،أن تعل��ي رايات جمدك
،و�أن ت�شع��ل من��ارات ر�سالتك،واليوم نعلنها مدوي��ة وقوفنا خلف
قائدن��ا ب�شار حاف��ظ الأ�سد بكل عزمية و�ص��دق ،وجندد الوالء
والثقة معطرة باليا�سمني وممه��ورة بالدماء الطاهرة ،وم�سيجة
بال�سواعد ال�سمر.

يذكر احتاد الكتاب العرب ال�سادة الزمالء بتوقف الن�شاطات الثقافية يف املركز والفروع من  2014/6/15وحتى .2014/9/15
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�آ راء

«االنتخابات الرئا�سية املقبلة يف �سورية �ستجري بنجاح و�أغلب املواطنني
ال�سوريني ي�ؤيدون قيادتهم ،وخ�صو�ص ًا يف جهودها الرامية �إىل �صيانة وحدة
البالد»..

ــ فالدميري ماركني ــ
(كاتب رو�سي)
«م�ستقبل �سورية ال ميكن �أن يحدده �إال ال�سوريون �أنف�سهم ال �أن يتم حتديده
يف وا�شنطن �أو ا�سطنبول �أو الريا�ض»

ــ باتريك باولوف ــ
(كاتب �سويدي)
«ال�شعب ال�سوري وحده املخول ب�أن يقرر متى �ستجري االنتخابات الرئا�سية،
ومن �سيكون الرئي�س ال�شرعي لبالده ،وال�شعب ال�سوري ينا�ضل مبفرده �ضد
منظمات الإره��اب ال��دويل املدعومة من قبل ــ �إ�سرائيل ــ وتركيا و�أوروب��ا
والواليات املتحدة الأمريكية».

ــ �ألك�سندر �أيونوف ــ
(كاتب رو�سي)
النقيب ب�شار الأ�سد يف م�شروع ع�سكري "كلية املدرعات عام "1994

«م�ستقبل العرب �سيتحدد يف دم�شق ،هذا اال�ستحقاق الرئا�سي �صحيح �سيكون
مك�سب ًا ل�سورية ،لكنه �سيكون �صفعة قوية لوهم ال�شرعية الدولية التي
�أرادت �أن جترد الدولة ال�سورية من كل �شرعية لتت�أ�س�س �شرعية �شعبية
جديدة �سينبطح عندها كل الغزاة والطغاة الذين �أرادوا ل�سورية �أن تركع»

ـ يحيى �أبو زكريا ـ
(كاتب و�إعالمي جزائري)
«عندما يتخذ احل��دث ال�سيا�سي طابع ًا مهم ًا متعلق ًا مبنا�سبة مهمة �أو
االنتخابات تقوم القوى الإرهابية با�ستغالل هذا احلدث بكل الطرق املتاحة
من �أجل تعطيله مبا يف ذلك ا�ستغالل العمليات الإرهابية»..
طبيب ًا  ...م�شفى ت�شرين الع�سكري عام 1989

ــ �أندريه برجيزدوم�سكي ــ
(كاتب رو�سي)

طالب ًا  ...يف ال�شهادة الثانوية -عام 1982

«ب��ات على ال�سوري اليوم �أن يقف يف مواجهة الإع�صار بكل �إ�صرار على
التحدي ،فامل�س�ألة لي�ست انتخاب هذا املر�شح �أو ذاك� ،إنها احلق يف احلرية
والكرامة وحفظ ال�سيادة الوطنية ،يف �أن يختار ال�سوري من يريد حلكم
بالده ،ال �أن ي�ستولد الرئي�س يف غرف امل�صالح الأجنبية»

بني رفاقه مبدر�سة الالييك يف رحلة مدر�سية عام 1975

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

ـ ح�سن ح�سني ـ
(كاتب لبناين)

مع �إخوته� -أيلول عام 1969

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 300ل.س أو - $ 30ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات 4000ل.س أو-$40خ��������ارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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• نزار بني املرجة

نب�ض الأ ُمـّة
لأ َّن َك ُ

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

د .يو�سف جاد احلق  -عيد الدروي�ش
نبيل نوفل � -سليمان ال�سلمان
�سوزان �إبراهيم

بعدما حاول �أعداء �سورية عرب التاريخ مرار ًا وتكرار ًا
�إ�سقاطها من معادلة القوى يف هذه املنطقة احل�سا�سة من
العامل ،منذ الأزل وحتى اليوم ،..وك��ان الف�شل عاقبة
اعتداءاتهم وغزواتهم دائ��م�� ًا و�أب����د ًا ،...و� ً
��ص��وال �إىل
تاريخ �سورية احلديث ،حيث كانوا ي�صطدمون ب�صالبتها
وعنفوان القائد اخلالد حافظ الأ�سد ،..وعن ذلك قال
�أح��د عتاة �سا�ستهم ذات ي��وم� :سيكون �إ�سقاط �سورية
�أ�سهل بعد رحيل الأ�سد ..وعلينا االنتظار!! وانتظروا
طوي ًال بالفعل �إىل �أن كانت نك�سة التاريخ يف العا�شر من
حزيران يف العام 2000م ،برحيل القائد اخلالد حافظ
الأ���س��د(رح��م��ه اهلل) ،واع��ت��ق��دوا يومها �أن��ه �آن الأوان
لالنق�ضا�ض على �سورية ..و�إ�سقاطها ،..ويومها كان اهلل
مع �سورية و�شعبها و�أر�ضها التي اختارها اخلالق مهد ًا
للر�ساالت والقدا�سات..
�أجل ..كان اهلل مع �سورية ،فكان �أن جئتَ ياابن العرين
ال��ب��ا ّر ...ومل ت�سقط الراية ..راي��ة ال�ش�آم والعروبة..
وكيف لها �أن ت�سقط و�أنتَ امل�ؤمتن والأمني؟
وب��ع��د ب��ره��ة ..ويف حلظة �سقوط عمقنا العربي
وبغداد ..ظن �أرب��اب ال�صلف الأمريكي/ال�صهيوين� ،أن
دم�شق �ستهوي �سريع ًا وب�سهولة بعدها ،واعتقدوا واهمني
�أنها حلظة �ضعف تاريخية ل�شخ�صك �أيها القائد الب�شار
و�سورية ،..وكان حينها �أن رميتَ قائمة �إمالءات اخل�ضوع
التي ج��اء بها �سيئ ال��ذك��ر (ك��ول��ن ب���اول) ..رميتها يف
�سلة املهمالت ..ومارميت �إذ رميت ولكن اهلل رمى ،وقلت
للتاريخ :هي �سورية ..وهيهات منها الذ ّلة...
وبعدها ازداد احلنق واحلقد على �سورية وقائدها،..
وقويت �ش�أفة العدوان ..لكنك ما ا�ستكنتَ  ،وما ا�ستكان
ال��وط��ن ،!.وكيف له �أن ي�ستكني وحلمته :قائدٌ
و�شعب
ٌ
ٌ
وجي�ش ال يعرف الهزمية ..وعالقته جدلية مع تاريخ
العزة وال�شموخ والكرامة...؟
ومكروا بعدها مكر الثعالب والذئاب وبنات �آوى من كل
حدب ..و�أحرقوا بالد العرب بلد ًا تل َو الآخر يف دومينو
(ربيعهم امل��زع��وم) و�أطلقوا نعيق غربانهم بع�صائبها
وع�صاباتها ال�سوداء ،..لريتطموا بال�صخرة ال�سورية...
القلعة ال��ت��ي �س ّيدها ب�شار الأ����س���د ...بعد �أن جربوا
م�ؤامرات ـ بندر ـ و ـ اليا�سمني الأزرق ـ امل�سموم ..وطيلة
عجاف عانى منها �شعبنا ،ارتكبوا املجازر
�سنوات
ثالث
ٍ
ٍ
والفظائع ،وحاولوا �إغراقنا ب�شالالت الدم و�أل�سنة النار
ودخ��ان احل��رائ��ق ..وقلتَ منذ بداية العدوان وب�صوت
الواثق :البد لليل �أن ينجلي ،..والبد لل�صبح �أن ينبلج،...
لريى العامل ب�أ�سره وب�أمهات عيونه! �صمود وانت�صار القلعة
والعرين ...متا ًما كطائر النار والفينيق لأنها �سورية
الأ�سد ..الرقم ال�صعب يف املنطقة ..والعامل..
�أجل �أيها القائد ..هو الفوالذ العربي ال�سوري معدن
الرمح الدم�شقي الذي ال يخطئ ...والذي تتك�سر عليه
َ
َ
�سيفك ما ي�أفكون...
وليلقف
ن�صالهم،
� ..أج��ل �أيها القائد ..كيف ال و�سكناك يف القلب..
العلم..
ُ�سكنى اللون يف ِ
�أحببناك و�أحبتك �سورية ...لأنّ��ك قائدٌ ميدانه:
ال�شعب وال�شهداء..
التاريخ ،..و�سالحه:
ُ
ولأن َّك نب�ضنا ..نب�ض �سورية ..ونب�ض الأمة.
�..أ�صواتنا هادرة ..هدّ ارة .وحتى الن�صر..
�ستبقى معك!..
www. marje.syriaprof.com

