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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص ملناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف املواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان اجلريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :االراء الواردة في هذه الصفحة ال تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم االلكترونية الى العنوان االلكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان ال تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حني ابتدع وزيــر الدعاية في حكومة هتلر جوزيف بول غوبلز 
تلك املقولة «إكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس»، فإنه بال 
شــك لم يكن يعرف أن هناك من قد جتاوزه في الكذب ماليني املرات 

ليصل درجة « االستحمار « أي استحمار الشعب.
الشــك أن لفظة االســتحمار التي قــد تأتي انســجاما مع احلمار 
والــذي نعتــذر له باملناســبة  أشــد االعتــذار ألنه مســكني ومفترى 
عليــه، وإن كانت ايضا داللــة على أننا حمير مادام أننا نســمح لهم 
باســتغبائنا عن طريق نهب أموالنا لتمويل أبواقهم التافهة واململة، 
وال شــك ايضــا أن وزيــر هتلر حمار ألنــه اختزل قضيــة اإلخضاع 
والســيطرة والتحكــم فــي الكــذب مــن دون أن يــدري ان هناك من 
جتاوزه في املغرب  باالســتحمار، اي اســتحمار الشعب وهي أكثر 
الدرجات علوا وجتاوزا للكذب فالكذب يبقى كذبا، أما االســتحمار 
فهــو ال يكتفي بالكذب عليك بل يعتبرك مجرد حمار بأذنني طويلتني 
وذيل طويــل، هكذا شــاهدنا التلفزيــون كيف قّزم الهبة الشــعبية 
لتالئــم أكاذيــب الداخليــة، والتــي خــرج فيهــا املغاربة فــي طنجة 
لوحدها بأزيد من عشرات اآلالف في 20 اذار/مارس حيث لم تستح 
القنوات املغربية الفاشلة في اإلمعان والسخرية من عقول املغاربة، 
حني قالت ان اصغر جتمع سجل عدد مشاركيه حوالي 12 شخصا! 
وهي قمة الغباء مع أني تســاءلت يوما وأنا أقول «إذا كان مســيرو 
التلفزيون أغبياء فالعيب فينا ألننا نصمت عن غبائهم وإذا كنا نحن 
أغبياء فالعيب فينا أيضا، ألننا نصدق كل شــيء مبا فيها اسطوانة 
اإلصالح املرتقب». وزيادة في اإلهانة واســتحمار املشاهدين قالت 
القناة «إن احملتجني طالبوا باحلكامة اجليدة» ياسالم على التغطية! 
وايضــا ببعــض املطالــب االجتماعيــة واالقتصادية، اللــه أكبر لقد 

صدقناكم بالله عليكم أال تستحون  .
إن تلفزيــون املغرب متخلف وال ميكن اعتباره ســوى بوق لتكليخ 
الشــعب واإلمعان في إهانته فكيف ميكن اختزال هبة شعب بأكمله 
في روبورتاجات ســخيفة تصور الفتات مقصودة وتستثني أخرى 
وإرفاق عبارة «انســجاما مع اخلطاب امللكي»، وكأن هؤالء خرجوا 
انســجاما مع اخلطاب امللكي! فإذا كانت القنوات املغربية الفاشــلة 
مجــرد أداة للداخلية املغربية فإنه آن األوان لكنس الداخلية املغربية 
من رؤوس الفســاد التي تريد أن حتكمنا بعقلية بوليســية وبقانون 
الطــوارئ، وخلــق احلركات الوهمية إلشــعال حــرب بني احملتجني 
في الشــوارع على غرار ما فعله اخمللوع مبارك، حني أرسل لصوصه 
وبطانتــه حملاولــة اختراق احلــركات االحتجاجية وإخالء ســاحة 
التحرير، غير أن الرقم املالحظ  في مســيرات 20 مارس، التي أعلنت 
عنــه الداخليــة املغربية وهــو 35.000 محتج في جميــع ربوع الوطن 
يظهر حجم الســقوط املروع الذي تعيشــه النســخة الثانية للكاب 1 
والــكاب 2  ألن هؤالء الذين وضعوا هذا الرقم تناســوا أن املغاربة ال 
يشاهدون اإلعالم اخملزني وأن املواقع اإللكترونية، خاصة يوتيوب 
قد تكفلت باألمر، كما أن مهندســي االســتغباء الشعبي كان عليهم 
أن ينقلــوا تلك الشــعارات اجلريئة التي كان يهتــف بها احملتجون، 
والتي كان من بينها املطالبة بانتخاب جمعية تأسيســية ال تشــكيل 
جلنة استشــارية فاقدة للمصداقية وامللكية البرملانية، حيث يسود 
فيها امللك من دون أن يحكم ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم وحل 

حــزب الداخليــة أي األصالة واملعاصــرة .وكان عليهــم أن يتحلوا 
بالقليــل القليل من احلشــمة ليكفــوا عن اســتخالص الضرائب من 
جيــوب الفقــراء لتمويــل تلفزيون فاشــل ميارس التعذيب بســبب 

نشراته اإلخبارية املتخلفة .
إن املغاربــة مدعــوون اليوم قبــل غد لتنظيم احتجاجات شــعبية 
أخرى ضــد التلفزيون اخملزني الذي ال نعرف لــم ميول من ميزانية 
الشــعب إذا كان مجرد بوق ناقل لبيانــات الداخلية ويكرس لعقلية 
القطيع ونشــر ثقافة التســطيح وامليوعة من خــالل البرامج التافهة 
والوصــالت الغنائيــة واألفالم الرديئة، كما انــه أن األوان ملقاطعته 
نهائيا مع االمتناع عن إعطائه أي تصريحات أو حوارات أو املشاركة 
في برامجه التافهة هكذا سيفهم هؤالء أنهم متخلفون ألنهم يريدون 

إرجاع املغاربة للعهد احلجري .
واحلقيقة أني اشــد بحرارة على يدي جميع األحرار في مسيرات 
20 مارس وأقول لهم شكرا على سلميتكم وانضباطكم، إنها البداية 

فحســب فالطريق طويلة وأخذ النفس يجب أن يكون عميقا، خاصة 
أن املســيرة األخيرة  أثبتــت أن العدو اللدود للمغاربــة هو املصالح 
الســرية وعمالء اخملزن الذيــن يريدون ايقاف عجلــة التغيير خوفا 
علــى مصاحلهم الشــخصية ال غير ولكم اســتغربت حــني كان عدد 
من االنتهازيني واملتسلقني يحاولون وأد احلركة االحتجاجية حتى 
بعد خطاب امللك قائلني «إن الدولة اســتجابت لرغبة الشعب» فقلت 
«عجبا وأين نحن من االســتثناء املغربي؟ او اسيادكم جابوها  وإن 
شــاء الله املزيد لغاية الوصول لدســتور دميقراطي حقيقي ومللكية 
برملانية يسود فيها امللك وال يحكم  أما أنتم معشر املطبلني واملزمرين  
كلشي عاق بيكم تفرشتوا وعلى قول األية الكرمية «موعدنا الصبح 

أليس الصبح بقريب».

عبدالعالي أشرنان - طنجة 
achernan1@gmail.com

الى الزعماء العرب: من يستحمر شعبه سنستحمره كثيرا

■ طــرأ علــى الســاحة اللبنانية بعد عــام 2005 لون اخــر من الذوق 
السياســي يختلف عن اطياف الساسة اللبنانيني االخرين، وحمل هذا 
اللون اســم اللبنانيني اجلدد، فهم يؤمنون بضرورة ايجاد نظام لبناني 
مبنــي على اســاس احلرية واملســاواة والعدالة االجتماعية واالســس 
الدميقراطية في احلكم وتكافؤ الفرص وحرية الرأي وحماية احلريات 
اخلاصــة والعامة والفرديــة واجلماعية وقد هدف تشــكيل هذا اللون 
السياســي من اجــل خلق نظــرة جديدة لالمور واملســائل واملشــاكل 
الشــائكة فــي لبنان، من اجل الوصــول الى بيئة لبنانية اكثر مســاواة 
وعدال. وقد حملت فكرة هذا احلزب معنى اخر وهو نبذ الطائفية لتوفير 
الرفاهية البناء البلد الواحد، ولكي يرتقوا بلبنان الى اعلى مراتب الدول 
املتقدمــة، وقد متخضت عن احلزب افكار داخلية وخارجية انطالقا من 
الغاء الطائفية ومرورا بزيادة عتاد قوى االمن الداخلي واالمن العام. كل 
هذا من اجل حتســني االمن في الداخل واحلفاظ على االمن اخلارجي، 

في ظل التهديدات االســرائيلية وانتهاء بقضية الالجئني الفلسطينيني 
في لبنان، حيث نادى احلزب بضرورة التمســك بعــودة الالجئني الى 
ارضهم االصلية، من دون الرضوخ لسياســة التوطني مع نزع الســالح 
مــن ايدي الفلســطينيني داخل لبنــان وخارجها، وخلــق ظروف جيدة 
من التسامح وحتســني اوضاعهم املعيشية. فجاء في منظومة احلزب 
وهو ايجاد نظام سياســي على اسس علمانية مع احملافظة على حقوق 
الطوائف واستبعاد النظام الطائفي من احلكم، وانشاء مجلس طوائف 
يكون اعضاؤه مناصفة بني املسيحيني واملسلمني، وينتخبون من ابناء 
طوائفهــم، كما يدعــم احلزب الوليد الســلطة القضائيــة التي يجب ان 
تكون مســتقلة متاما عن السلطتني التنفيذية والتشريعية. وقد جاء في 
ابجديات احلزب ان اســرائيل هي العدو االول للبنان، وفي حال ان مت 
توقيع معاهدة ســالم بني اسرائيل والدول العربية ستبقى هذه الدولة 
حجر عثــرة على حدود لبنان وتطرق احلزب الى انســحاب اســرائيل 

من كافة االراضــي اللبنانية ووقف جميع اخلروقــات اجلوية والبرية 
والبحرية، وتراجع اسرائيل عن اطماعها في املياه اللبنانية، واعترافها 
بحــق العودة لالجئني الفلســطينيني. فعلــى الصعيد العربــي جاء في 
ثنايا اخلطاب للحزب ان انتماء لبنان الى العالم العربي ولم يبق يشكل 
محورا جديا بني السياســيني اللبنانيني، ويعتبر هــذا االنتماء ذا طابع 
ثقافي يتجلى باللغة. كما يعتمد على مصالح مشتركة وعالقات مميزة 
من الناحيــة السياســية واالقتصادية. ويرى احلزب ضــرورة توطيد 
العالقــة اكثر مــن خالل السياســات اخلارجية التي يقيمهــا مع الدول 
العربيــة للوصول الــى تكامل اقتصــادي واجتماعي وسياســي، كما 
ينادي الــى تفعيل دور جامعة الدول العربية مــن خالل تعديل نظامها 
وطريقة عملها. وفي الوقت نفســه يطالب اجلامعة بتكوين جلنة دائمة 
منبثقــة عن اجلامعــة العربية مهمتهــا ايجاد حل للمشــاكل بني الدول 
االعضــاء. اما على صعيــد املنظومة غير العربية فــان احلزب ينظر الى 
شعوب العالم على انهم شــركاء في االنسانية ويأمل في بناء عالقات 

محصنة على الصعيدين السياسي واالقتصادي.  

 فتحي احمد

ما بني طرفة عني وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال
«ما بــني طرفة عني وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال»، هكذا 
هي حال الدنيا والشــيء الوحيد الثابت في احلياة هو التغيير، وهو 
ســنة الله في أرضه قــال تعالى «وتلــك األيام نداولهــا بني الناس، 
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شــهداء والله ال يحب الظاملني»، 

صدق الله العظيم.
رغم كل الشواهد التي حصلت وحتصل من قريب أو بعيد لم يزل 
حــكام العرب هم األكثر ثقة بالنفس والشــعور باالعتزاز، إن لم يكن 
الغرور يدفعهم لتجاهل كل ما يدور حولهم وكأنهم ليســوا املعنيني 
بتلك املطالب الشــعبية التي تطالبهم بالرحيل أو ترك الكراسي على 
األقل، ليفســحوا اجملــال لغيرهم مــن الناس كي يخدموا شــعوبهم 
ويبنــوا بلدانهــم. فالتغييــر في العالــم يحدث بني الفينــة واألخرى 
أمام مســمع ومرأى من الشعوب العربية التي تتحرق شوقا ملواكبة 
التطور الذي يشــهده العالم، بســبب تنوع األفكار وجتديد القدرات 

الشبابية التي تعتمد عليها الدول في التنمية.
على غرار ما حدث في مصر يحدث في معظم الدول العربية ويتم 
تكــرار نفس الســيناريو من قبل القــادة الذين تهــوي بهم عواصف 
صحوة الشعوب ويخذلهم الشعور بالعظمة، التي تختم على قلوبهم 

فال يفقهون ما يدور حولهم وال يدركون ما يتربص بهم ليقودهم إلى 
نهاية غير مشرفة، تتبعهم لعنات شــعبهم يخربون بيوتهم بأيديهم 
ويدمــرون ما أجنزوه مــن أرصدتهم الوطنية، ويتمــادون في الغي 
حتــى إذا بلغت احللقوم حاولــوا أن ينجوا بأنفســهم وأهليهم وما 

استطاعوا حمله من أموالهم.
الرئيس صالح حاول مراوغة الشعب بشتى الوسائل يجرهم من 
حوار إلى آخر، يشــترط ويرفض، يعد ويخلف، يقول شــيئا ويفعل 
غيــره، حتى إذا خرج الشــعب يقول له ارحل تذكر مبادرات ســابقة 
للحوار قدمت من تكتل اللقاء املشترك ومت رفضها، فاعتبرها عالجا 
لتلــك األزمة وقدمهــا على طبق من ذهــب لتلك الكتلة مــن املعارضة 
التــي لم تعد قادرة على العمل كوســيط بني احلاكم وشــعبه، الذين 
تذوقوا وألول مرة منذ ثالث وثالثــني عاما طعم احلرية في ميادين 
التغييــر في جميــع احملافظــات رافضــني العــودة إلــى منازلهم إال 
بتحقيق مطلبهم األساســي، وهو إســقاط النظــام، ومع علم صالح 
بذلك إال انه مــا زال بجواره من يصورون له أنهم قلة قليلة ال ميثلون 
الشــعب، وان الشرعية الدستورية جتيز له االســتمرار حتى تكتمل 
فترة الســبع سنوات التي ســتنتهي في 2013، ناســني أو متناسني 

أن الرئيس صالح اســتمر سبع ســنوات في الفترة السابقة، رغم أن 
الشــعب انتخبه لفترة خمس ســنوات فقط قبل تعديل الدستور في 
عــام 2006، وإذا كان اعتمد في تلك الفترة على أغلبية مجلس النواب 
لشرعية التمديد، فلم ال يعترف بشرعية اإلسقاط تلبية لطلب املاليني 
من الشعب اليمني، مع الغالبية العظمى من النواب من أحزاب اللقاء 

املشترك واملستقلني واملؤمتر الشعبي العام؟
حتــى وقــد تهــاوت أركان النظــام احلاكــم بانضمــام القيادات 
العســكرية والسياســية والقبلية التي يعتمد عليها صالح إلى ثورة 
الشــباب، ورغم االســتقاالت املتواليــة من حزب املؤمتــر احلاكم لم 
يفقد األمل مبســاعدة امللك عبدالله الــذي حاول من قبل دعم نظرائه 
وأرســل وزير اخلارجية ليعود بالوســاطة املرتقبة، ولعل هذه املرة 
ســيقبل صالح مبا عــرض عليه قبل أســبوع ورفضه، وهو تســليم 
السلطة عبر انتخابات رئاســية قبل نهاية عام 2011، أو رمبا الشهر 
احلالــي إن أمكن، ولكن ســبق الســيف العدل فبعدما ســالت دماء 
الشــهداء اجلمعة املاضية، لن يبقى الشــعب اليمني في وطن واحد 
مع صالح، وحتى تكون املهمة ناجحة والوســاطة السعودية مثمرة 
على الدكتور القربي أن يعود من اململكة بتذكرة ســفر، إما لصالح أو 

للشعب اليمني.
 ياسر الوحيزي
Alwaheezi@hotmail.com

■ من حق كل شعوب االرض أن تتظاهر وأن تعلو أصواتها لكشف 
كل مــن هو ســيئ ويختلس ويظلــم، وهنا املطلوب مــن اي حكومة من 
حكومــات الكرة االرضية أن توفر لشــعوبها اخلدمات والعيش الكرمي 

واالمن واالمان وتقليص نسبة العاطلني من ابنائها.
وفــي نفس الوقــت ان يكون رئيس الهــرم في الدولــة صاغيا ملبيا 
ملطاليــب ابنــاء شــعبه، وان يكون هو صمــام االمان لهم وان يكشــف 
لشــعبه اجنازات حكومته ونقــاط ضعف حكومته، وفــي هذه احلالة 
جنــد ان هذه اجلماهير التي نادت مبا هــي بحاجته نالت ما تريد، وقد 
يكون هذا الرئيس او صاحب القول الرشــيد يتســابق من اجل ارضاء 
شــعبه في توفير ما هــو مطلوب، وهنـــــا نصل الــى نقطة مهمة يجب 
االشــارة اليها اال وهي أن في عاملنا العربــي دوال فقـــيرة ودوال غنية، 
دوال تعتمــد على املســاعدات والقــروض، ودوال فاقــت أرصدتها في 
البنــوك العلميــة اكثر من نفــوس شــعوبها العربية، ارضــا وميـــاها، 
تغـــذي  نصف الكرة االرضية. وهذه البلدان تعيــــش على استــــيراد 
املواد الغذائية حتى وصل االمــــر بـــها الى استيراد مياه الشرب بينما 

هي جالســة على مخزون مائي يكفي ويزيد عن حاجتها، ولكن بسبب 
ســوء وانعدام التخطيط والفســاد الذي استشــرى في عاملنا العربي 
ادى بالنتيجــة الى فقدان احلرص واالمانــة، خاصة ان هذا يحدث في 
اقطارنا العربية الغنيــة مبواردها النفطية واراضيها الزراعية ومياهها 
والعكــس فــي ذلك ان اقطــارا اخــرى تفتـــــقر الى ابســط مــــقومات 
الثروات املذكورة حتاول ان تســير في طريق التقدم وارضاء شعوبها 
واســتثمار جميع االمكانيات من اجل العيش الكرمي، ولنأخذ مثال على 
ذلك االردن هذا البلد الذي بنى دولة عصرية واســتثمر كل ما من شأنه 
خدمة الوطن واملواطن، وفي مقدمة من يقود هذه املسيرة امللك عبدالله 
الثاني الذي ارســى دعائم مســيرة التقـــــدم واالزدهــار وحرية الرأي 
ومقاومة الفســاد والفاســدين، وكشف من يريد االســاءة الى سمعة 
الوطن واســتثمار الطاقات الوطنية في بناء املشاريع التي تخدم عملية 
االزدهــار والتقدم لهــذا البلد، الــذي يعيش فيه املواطن فــي واحة من 
حرية ابــداء الرأي وغايتــــه األساســية خدمــــة هــذا الوطـــــن، وقد 
طرق ســمعي وادهشــني أن امللك قام بزيـــارة هيئة مكافحة الفســاد، 
وقال لهم اذا وجدمت فسادَا في مقر الديوان امللكي فاطلب التحقيق في 

ذلك.
اذن لنأخد هذه التجربة الوحيدة في عاملنا العربي، التجربة االردنية 
التي هي منوذج حقا لكل من يريد أن يعيش شعبه عيشا كرميا، وكيف 

استثمر طاقات شعبه وتهيئة كل مستلزمات التطور الفعال وهو يسير 
فــي طريق اجناز مــا يخدم مصلحــة الوطن واملواطــن، كذلك حرصت 
اململكــة على توفير لقمة العيش واجتثاث الفاســدين واتخاذ اجراءات 
بحق كل من يريد أن يســيء الى الشــعب والوطن. كل هذه االجنازات 
تتحقــق اليــوم في بلد االمن واالمــان االردن، الذي يقــوده قائد يحمل 
أفكار الشــباب ونشاطه وجعل من هذا البلد واحة للدميقراطية واحبه 
شــعبه ويخدمه ويحاول وبكل الوســائل املمكنة توفير العيش الكرمي 
البناء بلده، لهــذا نحن بحاجة الى قيادات فــي اقطارنا العربية حتمل 
نفس الصفات التي يحملهــا امللك عبدالله الثاني ليعيش وطننا العربي 
فــي عزة وكرامة وامان ويحمي اقتصاده ويســتثمر طاقاته البشــرية 
من اجــل البناء والتقدم، وما شــعار امللك «ال أحد فوق املســاءلة «هذا 
الشــعار الذي جسد من خالله مراقبته لســير عمل احلكومة والبرملان، 
واجللوس مع ابنائه يستمع الى مقترحاتهم واتخاذ ما من شأنه خدمة 

األردن وابنائه. 
وهنا تتجسد صفة دولة احلق حتترم شعور املواطن وتلبي حاجاته 
وتهيئ له جميع مستلزمات العيش الرغيد وما على املواطن اال ان يسير 

على الطريق الذي يوصله الى قمة التقدم واالزدهار.  

املهندس فاضل الدباس

الصراع في لبنان واللبنانيون اجلدد

دولة احلق ومكافحة الفساد

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لو كنت مسؤوال سوريا..
■ ســورية قلعة..ُترمم؟ نعم..لكن ليس من العدل ان ُتدّمر!! سورية قلعة بأهلها حصينة 
ســورية برئيســها بحاجــة الى خطــوة تصالح مع شــعبها بــدون مقدمات وأعــذار بدون 
خطابات رنانة بدون أنصار للمدح والتأييد بدون شــهادات حسن سلوك لهذا املسؤول او 
ذاك.. فكل هذا قد حصل في تونس ومصر واليمن وليبيـــــا ولم يكن له إال مردود عكســي 
.. نحــن ال نريــد كل هذا وال نريد ان تكون قلعة العرب ســورية كغيرها مــن هذه الدول التي 
هي باالســاس دول تابعة للسياســات الغربيــة والتي تصب بشــكل او بآخر في مصلحة 
«إســرائيل» بكلمة واحدة.. نتمنى ان ال ُنفجع بسقوط سورية الن سقوطها هو سقوط لكل 
مقاوم عربي شــريف ونحن ندرك ان ســورية مستهدفة فعًال وليس شــعارًا يرفع من اجل 

التضليل..
باختصار.. انا لو كنت مســؤوًال ســوريًا خلرجــت على الناس القول لهم مــا لم يقله بن 
علــي ومبــارك وغيرهما على االطالق..فقط اقول: انا اتصالح مع شــعبي ولن ادافع عن اي 
مســؤول او ان اغطيه إذا ما كان هذا املســؤول او ذاك قد ســفك دم مواطن سوري بريء.. 
وهيا نغير معًا ما كنا ننوي ان نغيره ببطء لنغيره بوتيرة اســرع وال تعيروا اذانكم للخارج 
بــل تعالوا نخــذل اعداءنا لنفــوت عليهم الفرصة في خــراب ســورية وتفتيتها كما حصل 
فــي العراق الن ســورية تتعرض ملؤامرة مــن اعدائها وال تتعرض للخراب من ِقبل شــعبها 
الــذي ينعم بخيراتها فســورية البلد العربي الوحيد الذي ال يعاني مما عاناه شــعب تونس 
ومصــر ابان حكم بن علي ومبارك من جوع وديون..اما عن احلرية فهي نســبية في بالدنا 
العربيــة ونحن ال ندعي كمالها.. لكن تعالوا نضع لها خريطة طريق ال ظلم فيها للوطن.. وال 

للمواطن..
حسني مروة

سورية قلعة للتعذيب والسرقة واالعمال غير اآلدمية
 

■  لنبتعد قليال عن التفكير الســطحي بان النظام الســوري قلعــة للمقاومة العربية ولنا 
جتــارب عديدة معه لن نذكرها جميعها؟ فقد انتهكت حرمة االجواء الســورية اكثر من مرة 
من قبل اسرائيل ولم يأت.. الرد في الوقت املناست هذه فقط واحدة جتعلنا نفكر الف مرة 
بــان النطام يقدم مصلحته الذاتيــة وبقاءه في احلكم (عن مصاحلــه القومية والتي دوش 
مخنا بها ليال ونهارا) النظام الســوري ليس كما يعتقد البعــض انه قلعة للمقاومة فقط بل 

انه قلعة الحتجاز 
املقاومة رهائن عنده للمفاوضة عليهم...

الشــعب الســوري االن وهو ليس معــزوال عن الثــورات العربية فهو من اكثر الشــعوب 
وعيا واحتقانا واالحتقان في ســورية يعادل احتقــان الوطن العربي كله رغم دعاية النظام 
وازالمه بان «ســورية عال العال» االحتجاج االخير في ســوق احلميديــة ثم درعا ومناطق 
اخرى هو دليل على ان الشــعب الســوري تــواق للحرية والكرامة املهــدورة من قبل النظام 
واجهزته االمنية التي تتدخل في احلياة السورية ومؤسساته املدنية فساد كبير في مراكز 
قــوى النظــام من الرئيس الــى مخلوف الى مجموعة مــن اقارب الرئيــس واحلرس القدمي 
ازالم والــده.. وقمــع متواصل للمعارضني، البطالة مزدهرة في ســورية وقضايا الرشــوة 
واالختــالس عينك عينك.. وال تســتطيع فتح دكان فالفل اال اذا قدمت رشــوة لرجال االمن 

والدوائر اخملتصة واما االجهزة االمنية فهي تستبيح كل شيء؟
واســتباحت كل احملرمات... والشــعب الســوري يحتاج للتغيير وعلــى النطام التحرك 

وعليه ان يسمع ويرى.
فــال داعي للفذلكات والشــعارات املضحكــة في هذا الوقــت ..على االســد ان يبادر الى 
االفراج في احلياة السورية واطالق سراح كل املعارضني وعلى النظام ان يعلم ان االصالح 
هو طريق اخلالص من ثورة قد تأكل االخضر واليابس وفوضى ال نحب ان حتصل في بلد 
عربي نحبه وال زال افضل قليال من انظمة اخرى باعت كل مواقفها الســرائيل والغرب على 
دكتــور العيــون ان يرى ما يدور حولــه ان يقوم بحركة تصحيحية اخرى تنشــل البالد من 
احتقان شــعبي يطالب بالتغيير والكرامة فقط قبل اخلبز يريد كرامة يريد اخراس االجهزة 
االمنيــة وابعادها عــن حياته اخلاصة يريد ابعاد اخلوف عنه وعــن اطفاله وعن زوار الليل 

والفاسدين؟ 
عوني حدادين

   awni.haddadin@yahoo.com

الصراع في سورية لم يكن ابدا طائفيا
 

■  أحســنت القــول كعادتك. لم يكن الصراع في ســورية طائفيا في يــوم من األيام، بل 
كان بني نظام شــمولي ومجمل الســوريني املقهورين، وقد دفع العلويون كغيرهم من أبناء 
سورية األشاوس ضريبة مواجهة النظام التسلطي في سورية، وفي مقدمتهم هاني الراهب 
وأدونيس وعارف دليلة وسعدالله ونوس وغيرهم، وأما من انضوى حتت لواء النظام فلم 
يفعــل ذلك بوصفــه علويا بل بوصفه فاســدا كغيره من أبناء الطوائــف األخرى، وإن كان 
النظام حاول استثمار الورقة الطائفية لوضع أسافني بني الشرائح االجتماعية ومنعهم من 
التوحد حتت شعارات وطنية واحدة. اليقظة اليقظة أيها السوريون كي ال تقعوا في احلفرة 

التي يعدها النظام للسوريني جميعا.
ادهم عيسى

االصالح السوري مطلوب فورا
■  تنفيــذ إلغاء قانــون الطوارئ وإطــالق احلريــات االجتماعية والدينية والسياســية 
والســماح لوســائل اإلعالم بنقل أخبار البلد بكل حرية- محاكمة الذيــن أطقلوا النار على 
الشــعب- اإلفراج عن األطفال والبنات والشيوخ وكافة املعتقلني السياسيني دون تلكؤ أو 
مماطلة- حل حزب البعث- تعهد الوريث وأســرته باالبتعاد عن الســلطة وإعادة األموال 
املنهوبــة - إعــادة تأهيل أجهزة األمــن ونبذ الصيغــة الطائفية - تشــكيل حكومة وطنية 
انتقالية - دفع ديات الشــهداء الذين ســقطوا في االحتجاجــات وتعويض املتضررين من 
اجملــازر أهالي ضحايا حماه، صيدنايا، تدمر،...إلخ تشــكيل جلنــة اقتصادية حتدد دخل 
املواطن مبا يتناســب مع حياة حرة كرمية - فتح حتقيق باجلرائم السياســية التي ارتكبت 
بالبلد، الزعبي، كنعان، املعتقلون السياسيون الذين قضوا في السجون- إصالح الوزارات 

خاصة الصحة والتعليم بالسرعة املمكنة.
محمد جبرؤوتي

ملا يصير اجلزء كًال عند العرب؟
■ يقــول جبــران في احــد كتبه: ويل ألمة منقســمة إلــى أجزاء، كل جزء منها يحســب 
نفســه أمة.. واألكيــد أن جبران ما قصد اال أمته العربية، التي آمله انقســامها على نفســها، 
إلــى كيانات صغيرة، وهو الذي عاصر تلك الفترة العصيبة التي كان املصريون يحســبون 
أنفسهم أمة ورثة الفراعنة، والسوريون يحسبون أنفسهم أمة ورثة التدمريني، واللبنانيون 
ورثــة الفينيقيني، والعراقيون ورثة بابل، والعجيب أنهم حاربوا األتراك دفاعا عن العروبة 
ثم قســموا هذه العروبة إلى أجزاء كل جزء يحسب نفسه أمة، وبعد وفاة جبران بسنني ال 
تزال األمة العربية مقســمة إلــى أجزاء، بدل أن تتحد وتتكاتف إزدادت فرقة وتشــرذما...

وبعد ثورة الشــباب في مصر وتونس، ستبشــرنا خيرا وفرحنا من قلوبنا، ألن الشــعوب 
إذا ملكت حريتها فإنها ســتكرس خيار الوحدة والتكتل العربي، وستلتئم تلك اإلجزاء في 
جســد واحد، ملا فيه خير العرب واملسلمني واالنسانية.. لكن التحول املأساوي الرهيب في 
ليبيــا، واالحتقــان اخمليف في اخلليج حّول الفرحة إلى كابــوس، وجعلنا نضع أيدينا على 
قلوبنــا.. فاملنطقــة مقبلة على انفجار كبيــر هائل يحصد أرواح آالف األبرياء، وستشــتعل 

النيران في كل مكان، فهل
الشباب مستعد لهذه التغيرات وهل هو في مستواها، وهل شباب الفيسبوك واالنترنت 
العبقري؛ العرب، ســنة وشيعة، وحتى الشبان اإليرانيون ميكن أن يقولوا الشيعة إخواننا، 
السنة إخواننا، ال لتدخل إيران في شؤون العرب، ال إلشعال احلرب بني السنة والشيعة، ال 

لتفجير األمور بني السعودية وإيران، نريد الكرامة جلميع املسلمني....الكرامة.
 رالة عبدالقادر- اجلزائر


