
  
  

  
  

أن يبـدأه  ، درجت العادة عند انتهاء عام وقدوم آخر 
الناس في جميع أصقاع العالم بالتفاؤل والحلم بعام آخـر  
جديد سعيد يحققون فيه ما لم يتمكنوا من تحقيقه في العـام  

طبعاً درجة التفاؤل واألحالم تختلف من مكـان  ، الفائت 
بغـد   ولكن التفاؤل والحلـم ، إلى آخر ومن بلد إلى آخر 

مـواطني   عدا، بقى السمة الجامعة للناس جميعاً يأفضل 
وسكان بلدان قليلة أصيبت بـأخطر وأبشـع داء عرفتـه    

أال وهو االستبداد الذي حول حياة الناس فـي  ، المعمورة 
ولـذلك فـإن   ، هذه الدول إلى جحيم ال يحتمل وال يطاق 

أفضل وأكبر وأعظم حلم بالنسبة لهم هو أن ال يكون العام 
، مأسوف على رحيله الغير لجديد أكثراً سوءاً من سابقه ا

م ٢٠٠٨وهذا ينطبق تماماً على سوريا التي مضى عـام  
، كغيره من األعوام ثقيالً بأعبائه وهمومه على أبناءهـا  
، وهم يتحسرون ليل نهار على األعوام السابقة بمساوئها 

م تراجعاً عاماً في جميـع المجـاالت   ٢٠٠٨فقد شهد عام 
احي الحياة العامة للمواطنين وخاصةً في مجال حقوق ومن

فبعد الجريمة التي ارتكبتهـا  ، اإلنسان والحريات العامة 
األجهزة األمنية عشية نوروز بحق مجموعة من الشـباب  
الكرد المحتفلين بقدوم عيدهم القومي والتي راح ضحيتها 

توالـت  ، ثالثة شبان في عمر الزهور وجرح عدد آخـر  
وري مـن  نتهاكات المتكررة لحقوق اإلنسان السبعدها اال

أحـزاب   ادةاالعتقاالت التي لم تستثن أحداً هذا العام من ق
إلـى  ، وكتاب وصحفيين ونشطاء آخرين في الشأن العام 

وتضـاف   ،فر التي تتسع كل يومقائمة الممنوعين من الس
مجموعة كبيرة من المراسيم والقـرارات والتعـاميم    إليها

تي كان لها آثار كارثية علـى أبنـاء الشـعب    الشوفينية ال
كمرسوم هدم المخالفات ومرسـوم تحصـين   ، السوري 

التـي ال يمكـن   ( الضباط ومشروع تمكين اللغة العربية 
ومشـروع  ، !!) تمكينها عندهم إال بمحو اللغة الكردية ؟؟

، )  ٥٦( قانون العالقات الزراعية الجديد رقـم  ، الفتنة 
ة في أماكن عدة منها ما حصـل  الذي أحدث مشاكل عديد

ديرونـا  ( من مشاجرات بين المالك والفالحين في قرية 
كان نتيجتها عدد من الجرحـى والمعتقلـين مـن    ) آغي 

الطرفين، لذلك حاولت وما زالت أطراف خيـرة كثيـرة   
ومنها فصائل الحركة الكردية احتواء هذه األزمة وإعـادة  

قبـل صـدور    األمور إلى ما كانت عليه في السـابق أي 
  .مشروع الفتنة السالف 

بحق السلطة بهذا القدر من الظلم واإلجحاف  لم تكتف
 اسلسـلة سياسـاته   تتوجبل ، أبناء شعبنا وخاصةً الكرد 

الذي جرد )  ٤٩( الشوفينية بإصدار المرسوم  اومشاريعه
بموجبه المواطنين القاطنين في مناطق ما يسمى  بالشريط 

الحسـكة والمنـاطق الكرديـة     والتي اعتبرت( الحدودي 
مـن حقـوقهم فـي    ، ) األخرى كلها ضمن هذا الشريط 

فرق وألوية جديدة  تأي عملياً أضاف، التصرف بعقاراتهم 
إلى جيش العاطلين " ومن مختلف فئات وقطاعات شعبنا " 

ولن نستطيع في هذه العجالة اإلحاطة بجميع ، عن العمل 
دت من مصاعب جوانب و مساوئ هذه القرارات التي زا

ومتاعب الحياة اليومية لمواطني هذا البلد والتي يحتاج كل 
  .واحدة منها إلى دراسات ومقاالت مطولة 

وطبعاً كنتيجة طبيعية لكل تلك السياسات والممارسات 
التي أقدم عليها النظام والناتجة أصالً من قراءته الخاطئة 

لم ، ولية اإلقليمية وحتى الدلألحداث والتطورات الداخلية و
في ترتيب الدول األكثر فساداً في العـالم  ، خلفنا مثالً  يبق

ظمـة  سوى العراق والسودان وذلك في أحدث تقريـر لمن 
ه سـلطت  ةحيث احتل بلدنا وبفضل حكم، الشفافية الدولية 

ولم ، دولة شملهم المؤشر )  ١٨٠( من )  ١٤٧( المرتبة 
ـ  د احتلـت  تكن حرية الصحافة أفضل حاالً من سابقتها فق

دولـة فـي   )  ١٧٣( من أصل )  ١٥٩( سورية المرتبة 
تشرين  ٢٢التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر في 

واعتبرت سوريا وبحسب وصف منظمة ، م ٢٠٠٨األول 
سورية هي اليوم ثاني أكبر " مراسلون بال حدود أنها أي 

" ن بعد إيران سجون الشرق األوسط للمحترفين اإلعالميي
القائمون على شؤوننا أفضـل طريقـة لتحسـين     فلم ير

صورتنا أمام هذه المنظمة المحترمة إال بمنع سـكرتيرها  
العام روبير مينار من دخول أراضينا ولمنعه أيضاً مـن  
اللقاء بنشطاء سوريين وأصدقاء إلعالن دمشق الذي ثبت 
لدى النظام وبشكل قاطع وخاصةً بعد تصريح المتحدثـة  

انا بيرينو التي أدانت الحكم الصادر باسم البيت األبيض د
يؤكـد  " بحق قيادات إعالن دمشق المعتقلين حين قالـت  

الحكم مرة أخـرى احتقـار النظـام السـوري للحقـوق      
وينبغـي أال يتوقـع النظـام    ، والحريات األساسية لشعبه 

السوري أن يلقى معاملة بوصفه عضواً يحظى باالحترام 
خرط في مثل هذا القمع في المجتمع الدولي في حين أنه من

إن هؤالء كانوا مشـاركين وفـاعلين   " المتكرر لمواطنيه 
، ضمن أكبر مخطط يستهدف صمود وتصـدي سـوريا   

كيف ال وهم يحاولون تحسين صورة بلـدهم أمـام تلـك    
المنظمات الدولية السالفة ويدعون جهاراً للتغيير السـلمي  

امنة وحالة الديمقراطي والنتخابات نزيهة وإللغاء المادة الث
الخ من واجبات أية حكومة ...الطوارئ واألحكام العرفية 

  .حقيقية ذات سيادة وصالحية تجاه شعبها ومواطنيها 
  

العالم يحتفل بقـدوم  ، هذا هو حالنا في نهاية كل عام 
ما أنجزوه وحققـوه   عام جديد الناس فيه يحصون ويعدون

 لهم حكوماتهم من خدمات ومساعدات توما قدمت ووفر
وهدايا وطبعاً جميع مسـتلزمات وضـروريات الحيـاة    

ونحـن نحصـي عـدد    ، الكريمة الالئقة بهم وبأوالدهم 
مصائبنا ومتاعبنا وما قامت به حكومتنـا لقطـع ومنـع    
الخدمات والمساعدات عنا وتفننها فـي محاربتنـا بكافـة    
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الوسائل واألشكال في كل مستلزمات وضروريات حياتنـا  
  .اليومية 

كل شيء فيه جائز ، سابقه كسيكون  ٢٠٠٩وبعد فإن 
المهم استمرار السلطة وبقاء النظام بأي ، ومتوقع وممكن 

ثمن أو ضريبة وتوجيه الضربات والسهام إلـى صـدور   
وعقول وبطون المطالبين بأي إصالح أو حـق فـي أي   

  .لحظة أو وقت متاح 
  

  
  

 
  

  
  

تسـمع   ال يمكنك أن تخفي مشاعر الحزن واأللم بينما
 ٢٧(وتشاهد نتائج الحرب على قطاع غزة الفلسطيني منذ 

تلك المشاهد بالتأكيد جرحت المشـاعر  ، )٢٠٠٨- ١٢-
وهنـا أتـذكر أن   ، اإلنسانية عند كل من يحترم إنسـانيته 

واالقتصـادي للشـعوب والـدول ملـيء      التاريخ الديني
بسـبب الحـروب   ، بالصفحات السوداء من آالم الشعوب

ددة األنماط من عالمية وإقليمية وحتى محلية السياسية المتع
تذكرت حروب التحرير العربية فـي السـنوات   ، داخلية

ئج وعد بلفـور و  كمحاولة إللغاء نتا)  ١٩٧٣-٦٧-٤٨(
والتدخالت اإلقليمية التـي فجـرت    ،حروب التحرير تلك

كمحاولة لتقوية الخاصرة السـورية  ) ١٩٨٠(أحداث لبنان 
في سورية المفتعلة من ) ١٩٨٠(و أتذكر أحداث  ،الرخوة

حقـق حالـة مـن    ت االداخل السوري والمسندة إقليميا عله
الصراع الداخلي على حساب إمكانية أي تحرك سـوري  

وذلك ترافقا مع الحرب ، على الحدود السورية اإلسرائيلية
كمحاولة عراقية إللغاء نتـائج  ) ١٩٧٩(العراقية اإليرانية 

ـ ، )١٩٧٥(اتفاقية الجزائر  ذكرت احـتالل العـراق   ثم ت
ومـرورا   ،الكويت بحجة كونها محافظة عراقيـة للشقيقة 

بتزايد الدور اإليراني في المشرق العربي وخاصـة فـي   
العراق وسورية ولبنان حيث آلت األمور إلى إعادة تفجير 

حتى تـم االتفـاق علـى دور    ، الوضع السياسي اللبناني
المتصارعة سوري في لبنان يتحقق فيه التوازن بين القوى 

على حساب جمود الحالة الديمقراطية اللبنانيـة وتأمينـا   
  .إلبقاء جبهة الجوالن هادئة؟ 

فقد هبت على العديد ) الحرب على اإلرهاب(أما رياح 
من األنظمة المتخلفة في العالم وتطايرت شـظاياها إلـى   

فكانت حصة العرب كبيرة في اإلنتـاج   ،معظم دول العالم
، العراق بإسقاط دولي للنظام العراقـي أوال في ، والحصاد

ثم مساندة إقليمية خفية لظهور اإلرهاب المنظم في العراق 
والدخول في مرحلة صراع عرقـي ومـذهبي وطـائفي    

ثم امتدت إلـى   ،رهيب اكتوى بنارها جميع أبناء العراق
لبنان بحملة منظمة من االغتياالت السياسية بدأت برئيس 

تي أدت بدورها إلـى إنهـاء   وزرائها رفيق الحريري وال
ثم بدأت نتـائج   ،الوصاية السورية على لبنان بقرار دولي

سقوط النظام العراقي ومخاطرها على النظـام اإليرانـي   
التي بدورها نشطت سياسيا وعسكريا في كل من العـراق  
، وسورية ولبنان وحتى فلسطين عبر أدوات وآليات متعددة

ج النشاط اإليراني في العـراق علـى شـكل    فظهرت نتائ
وعانت ، صراع مذهبي احترق بنارها شيعة وسنة العراق
كونهـا   ،سورية من عزلة سياسية عن اإلجماع العربـي 

قامت بدور داعم للمقاومة العربية ضد االحتالل األمريكي 
عبر دعم ومساندة الجهاديين  ،اإلسرائيلي للعراق وفلسطين

 جـازف  الـذي بدعم حـزب اهللا  وفي لبنان ، وتصديرهم
حـرب   بخطف الجنديين اإلسرائيليين مما أدى إلى نشوب

عسـى  ) ٢٠٠٦(عسكرية إسرائيلية على الجنوب اللبناني 
لحليفيـه إيـران    تنهي وجود حزب اهللا وتلقن درسـاً  أن

حـرب عسـكرية   شن مما دفع حزب اهللا إلى  ، وسوريا
لم تكن في بيروت ضد الحكومة الشرعية ألنها ميليشاوية 
 عمليات حزب اهللا على الحدود مع إسـرائيل  راضية من

لصراعات داخلية مرتبطة بأجندة إقليمية، وألنهـا   ونتيجةً
، حكومة القرار الوطني اللبناني المسـتقل  أن تكونأرادت 

وفي فلسطين وخصوصا في قطاع غزة دعمـت سـوريا   
وإيران حركة الجهاد اإلسالمي وحركـة حمـاس التـي    

عن اإلجماع الفلسطيني بحركـة انقـالب    بدورها انشقت
رافضة جميع  )مستقلة(مقالة عسكرية واستمرت كحكومة 

الشرعية في الضفة  السلطةاتفاقيات منظمة التحرير عبر 
ومن جانبها لم تعترف إسرائيل بحكومة حمـاس  ، الغربية

والغريب أن الطـرفين وافقـا   ، واعتبرتها منظمة إرهابية
إليقاف إطالق صواريخ حماس  لمدة ستة أشهر تهدئةعلى 

على المستوطنات مقابل استمرار فتح المعابر باتجاه قطاع 
 ،ة لم تحقق انجازا لحمـاس أو لحلفائهـا  ئهدتهذه ال، غزة

بقيت المعـابر مغلقـة   التهدئة من الطرفين وحيث خرقت 
تهديـد  الاسـتمر الضـغط علـى إيـران و    لمدد طويلة و

علنت حماس عدم ، فأبضرب مفاعلها النووي  يسرائيلاإل
بحملة جديدة من الصـراع بـإطالق   وبدأت  تجديد التهدئة

صواريخها على المستوطنات فكانت الحرب علـى غـزة   
تحت عنوان إنهاء وجـود حمـاس   ) م٢٠٠٨-١٢-٢٧(

إيقاف إطالق بهدف من قبل إسرائيل وتدمير بنيتها التحتية 
  .الصواريخ من قطاع غزة

عب الفلسـطيني  نفس هو متى ينتهي الشالوما يحز في 
يتخلص من وضع من معركة الدفاع عن وجوده كشعب و

 ، لوحة مأساوية تمزق قلب كل من يشـاهد آالمـه؟  يشكل 
  .فما هو حال المحترق في أتون هذا المشهد؟

تعبر عما يختلج في نفسي من آالم  أكتفي بعرض أسئلة
بأن تتحقـق  المقهور وتعبر عن أمنياتي للشعب الفلسطيني 

شروعة وحقوقه القومية واإلنسانية المشروعة طموحاته الم
نموذجـا متقـدما للحريـة     يكـون لالمستقلة  دولته وبناء

البلدان العربية التي هي أحوج مـا   من بينوالديمقراطية 
  :وأسئلتي هي، تكون إليها
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 السلطة الفلسـطينية لماذا انشقت حركة حماس عن -١
  واستمرت كحكومة األمر الواقع؟

مارة إسالمية فـي  إماس إنشاء هل تريد حكومة ح-٢
  غزة؟
هل صراع حماس مع إسرائيل يهدف إلـى إنهـاء   -٣

  إيران ؟ اكيانه من الوجود كما يدعي حليفه
أهداف إسرائيل  السلطةأال يخدم تمرد حماس على -٤

بإنهاء أي وجود لكيان فلسطيني عبر دولة مستقلة قابلـة  
للعيش بحجة ضعف إمكانية التواصل بين الضفة وغـزة  

وبالتالي هل تقبـل حكومـة حمـاس    ، جغرافيا وسياسيا؟
بدولتين فلسطينيتين ضعيفتين ال يرضى عنهمـا الشـعب   

  .الفلسطيني التواق إلى الحرية والحياة الكريمة؟
هل من فلسطيني يقبل بضم الضفة الغربيـة إلـى   -٥

أال ، األردن وغزة إلى مصر عبر نموذج فدرالي؟ لنقل ال
قد خدمت الطموحات ) النقساما(تكون حكومة حماس بذلك 

إسرائيل دولة يهودية وعاصـمتها  ( األمريكية اإلسرائيلية 
  . ؟)القدس
أال تنفي عقيدة الدولة اليهودية أي احتمال للوصول -٦

إلى كيان فدرالي يعيش فيه اليهود والفلسطينيون جنبا إلى 
فمـا هـو   ، جنب كمواطنين في كامل فلسطين التاريخيـة 

  .داخل إسرائيل؟مصير الفلسطينيين 
إلى متى تستمر األنظمة العربيـة فـي اسـتثمار     -٧

القضية الفلسطينية كبقرة حلوب تجترع باسمها سياسـات  
كل ذلك ، فاشلة وأنظمة شمولية ال تخدم مصالح شعوبها؟

 والفلسطينيون يعانون، بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية
اإليرانـي   بين المطرقة اليهودية والسندان العربي األمرين
  المقاوم؟
هل الحوار العربي التركي هو إقرار بعودة اليتـيم  -٨

إلى الميتم العثماني؟ كون الكيانات العربية مـن مخلفـات   
تقسيم التركة العثمانية بقـرار مـن الـدول المسـتعمرة     

وليست من منتجات اإلرادة العربيـة الواعيـة   ، وحلفائها
  .والمتحررة؟

ركيـا تحقيقهـا مـن    ما هي المصالح التي ترجو ت-٩
مساعيها لتحقيق المصالحة السـورية والفلسـطينية مـع    
إسرائيل؟ وهي تمتاز بعالقات جيدة معها من بين جميـع  

أليست تركيا أول من اعترفت  .الدول في العالم اإلسالمي؟
بالدولة العبرية وهي اآلن بوابة إسـرائيل إلـى الوحـدة    

الطريـق   األوربية في الشرق األوسط الكبير عبر خارطة
  .األمريكية؟
أال تسعى إيران إلى معاهدة مـع دول المشـرق   -١٠

العربي في الخليج والعـراق وسـورية ولبنـان لتـأمين     
وعبـر أيديولوجيـة   ، مصالحها االقتصادية في المنطقـة 

تصدير مبادئ ثورة الماللي باسـم معـاداة االمبرياليـة    
وهنا من الضروري تـذكر  ، وإسرائيل والشيطان األكبر؟

بين العراق وإيران حيـث  ) ١٩٧٥(ئج اتفاقية الجزائر نتا
، حرب الثماني سنوات بينهما ثم احتالل الكويت عراقيـا 

  . فأين المصلحة العربية التي تساندها إيران؟
هــل اختــراق إيــران للمنظومــة االقتصــادية -١١

والسياسية لدول المشرق العربي هي نتاج لفلسفة التوازن 

أم هو قبول يائس مـن  ، دة العرب؟والحاجة للبقاء لدى القا
قبل أنظمتها الشمولية التي ال تعـرف سـوى مصـلحة    
استمرارها في الحكم دون مصالح شعوبها التـي تعـاني   
االختراق من أجهزة تصدير الثورة اإليرانية بسـبب مـا   

الالديمقراطية  من قبل عانيه من الممارسات الالوطنية  وت
  .حكوماتها المحلية؟
جنين -القدس  -غزة (ن ال يتكرر تعبير أخيرا أتمنى أ

الشهيد لكي ال نصل إلى بيـان  ..... ) مخيم –رام اهللا  –
صادر عن جامعة الدول العربية ينعـي فيهـا فلسـطين    

  .الشهيدة
٢/١/٢٠٠٩  

  فضيحة
نتيجة لصمت وسكوت السلطات السورية المختصة ... 

، والتمنّع عن القيام بإعالم  نوبلز نيوزحول ما نُشر في 

الشعب عن الحقائق، والتحقيق في فضيحة قيام جهة 

التعاقد مع شركة مصرية مشبوهة حكومية سورية ب

 ٨٠٠,٠٠٠على استيراد " شركة التجار المصريين"هي

وما تضمنته من شبهات . طن من القمح الروسي

وتساؤالت حول المواضيع التالية، رغم مرور أكثر من 

المذكورة،  شهر ونصف على استالم كميات من الصفقة

  : ورغم المطالبة بالتحقيق منذ أكثر من أسبوعين

لماذا تتعاقد الدولة السورية  مع شركة مصرية . ١

طن من القمح الروسي؟ ولم  ٨٠٠,٠٠٠مشبوهة لشراء 

يتم التعاقد مع المصدر الروسي مباشرة، حيث أن األسعار  

ستكون بشكل أكيد أرخص بكثير جداً، نتيجة توفير أرباح 

شركة المصرية من جهة، وما قد يكون ُأضيف على ال

األسعار من عموالت للمسؤولين السوريين القائمين على 

  الصفقة؟ 

تبين بتقارير ثابتة أن الشركة المذكورة قد استوردت . ٢

لمصر كمية مليون طن من قمح روسي ، مخصص 

وقد تم استالم مصر . لإلستهالك الحيواني، وليس للبشري

رة أعتبارا من الشهر األول من هذا العام، للكمية المذكو

. ويجري إطعام الشعب المصري منه منذ ذلك التاريخ

وهذه المعلومات متوفرة للجانب السوري، فهل كانت 

النوعية الجاري استالمها في سورية، هي من ذات 

النوعية المخصصة كعلف للحيوانات والتي استُلمت 

  ويجري إطعامها للشعب المصري؟ 

  ع النداءعن موق

 ١٢          اآلخر الرأي          )  ١٨٥(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


