
ماذا يعرف الرئيس؟!

 ، سئل عبد الحليم خدام ذات مرة في لقاء مع عدد محدود م�ن أعض�اء اتح�اد الكت�اب الع�رب ع�ن مك�انه1983عام 
 في نظامنا ل يوجد رجل ثان، عندنا رجل واح��د فق��ط ول مج��ال: «من النظام، وما إذا كان الرجل الثاني فيه، فقال

».أو محل لي أحد سواه

 س��يد«أو » الس��يد الرئي��س«ف��ي الش��مولية الس��ورية، ل مح��ل بالفع��ل لغي��ر رج��ل واح��د يس��ميه العلم الرس��مي 
 القي�ادة«ه�ذا الس�يد الرئي��س يس�مى أيض�ا . ، يمسك بجميع خيوط النظ��ام س�واء ف�ي الس�لطة أم ف��ي المجتم�ع»الوطن

 ، لنه في آن معا المين العام القومي والقطري للحزب، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورئيس»السياسية
 المنظم��ات الش��عبية، ال��تي ينض��وي ف��ي إطاره��ا ك��ل م��واطن س��وري، فه��و إذن الحرف��ي الول، والعام��ل الول،
 والص��ناعي الول، والت��اجر الول، والص��حافي الول، والط��بيب الول، والمهن��دس الول، والفلح الول، فض��ل
 عن أنه السيدة الولى، إذا م��ا نظرن��ا إلي�ه م�ن زاوي��ة التح��اد النس��ائي، كم��ا أن�ه الفن��ان الول، أي الممث��ل والمغن��ي

 الرجل الذي يعرف كل شيء ويعلم كل الخبايا والخفايا، ويشرف: إلخ، أخيرا هو المخبر الول... والمخرج الول
 يومي��ا ولحظي��ا عل��ى ك��ل ش��أن وأم��ر، ويتلق��ى تقريري��ن ي��وميين ع��بر اله��اتف، وتقري��را ك��بيرا مكتوب��ا، إل��ى ج��انب
 مكالمات هاتفية متعددة يقدمها إليه في أي لحظة يختارونه��ا م��ن لحظ��ات اللي��ل أو النه��ار رج��ال مح��ددون يحظ��ون

 حي��ن م��رض ح��افظ. بثقته، حول أي شأن يرونه مهما، بما في ذلك زواج شاب بدوي من فتاة صحراوية وبالعكس
 وأشرف على الم��وت، نص��حه الطب��اء ب��أن يقل��ص عمل��ه ويس��تغني عم��ا لي��س مهم��ا من��ه، أو م��ا 1983السد عام 

 بع��د أي��ام م�ن ب�دء تع��افيه، ك��ان أول أم��ر أص��دره ه��و تق��ديم تقريري��ن ي��وميين ح��ول. يستطيع شخص آخر القي��ام ب�ه
.النشرة الجوية بدل تقرير واحد كان يصله صباحا قبل مرضه

 بأحد من أتباعه ومعاونيه، لذلك يدس عليهم من أتباعهم ومعاونيهم من يخبره بأدق تفاص��يل» سيد الوطن«ل يثق 
 حياتهم وأنشطتهم ويطلع�ه عل�ى أس��رارهم، لعتق�اده أن رض��وخهم ل�ه يتطل��ب معرف�ة ك��ل ش�اردة وواردة ع�ن ك�ل
 واحد منهم، لن في شمول معارفه، المنية غالبا، ضمانة نظام الرعب والتحكم الذي يديره باعتباره منسق أجهزة
.الم����ن ومراق����ب مؤسس����اته أك����ثر من����ه رئي����س بلد يم����ارس س����لطة ش����رعية أو دس����تورية تتص����ل بتمثيله����ا
 لو أن أحدا سأل بشار السد قبل أسبوع عن سيطرته على الوضع في سوريا، لحدثه بكل ثقة ع��ن إمس��اكه المطل��ق

 أن رد بغضب على س��ؤال ص��حافي» للسيد الرئيس«ولقد سبق . بكل شيء فيه، ومعرفته بكل صغيرة وكبيرة عنه
 لذلك أثار كلمه عن جهله بوقوع أعمال قتل في س��وريا حي��رة وغض��ب ك��ل. حول سيطرته على السلطة في بلده

 من استمعوا إليه، وألقى بظلل م�ن الش��ك عل��ى س�لطته ومك��انته م�ن النظ��ام، لي��س فق��ط لن�ه م��ن غي��ر المعق��ول أو
 وف��دا ش��عبيا ح�دثه أعض��اؤها 1180المقبول أل يكون قد سمع بما يجري، وهو الذي قال قبل أشهر قليل�ة إن�ه قاب��ل 

 عن مشكلت السوريين، وعن المن والحل المني وما ارتكب خلله من تجاوزات شاملة، بل كذلك لنه اع��ترف
 م��رات متك��ررة بوق��وع انتهاك��ات عل��ى ي��د أف��راد م��ن ق��وات الم��ن، عزاه��ا إل��ى قل��ة ت��دريبهم عل��ى التعام��ل م��ع

!المظاهرات، لن هذه لم تكن تقع في سوريا

 يقول الرجل الذي تتجمع في يديه كل خي��وط السياس��ة والم��ن والقتص��اد والعلم والمجتم��ع، وك��ل مفاص��ل حي�اة
 مواطنيه العامة والخاصة، إنه ل يعرف بوقوع أحداث ف��ي س��وريا يقت�ل فيه��ا الن�اس، ول��م ي��أمر بقت�ل أح�د، ويع��زز

 قب��ل أس��ابيع قليل�ة س�ئل ه��ذا الرئي�س، ال��ذي ل». ل يمل�ك الجي��ش والم�ن ولي��س ملك�ا«قوله بحجة غريب�ة ه�ي أن�ه 
 يعرف اليوم ما يجري في وطنه، إن كان س��يورث ف��ي المس��تقبل الحك��م لبن��ه ح��افظ، ال��ذي يق��ل عم��ره ع�ن عش��رة

 أنا أنصحه بإقامة أوسع العلقات مع المجتم��ع الس��وري، أم��ا إذا ك��ان يري��د أن يص��ير رئيس��ا، فه��ذه: «أعوام، فقال
 يقول الرئيس هذا بعد عشرة أشهر من عنف سلطوي أعمى أسقط عشرات آلف!». مسألة سيقررها هو في حينها

 القتلى والجرحى من مواطناته ومواطنيه، وأدى إلى اعتقال وملحق��ة خل��ق ل حص��ر لع��ددهم، م��ع أن��ه س��يادته ف��ي
 موق��ع يمكن��ه م�ن معرف��ة ك��ل ش��يء وإص��دار أي أم��ر، ويتي��ح ل�ه إل��زام ك��ل ف��رد ف��ي النظ��ام بتنفي��ذ أوام��ره وتحقي��ق

 لم يقل الرئيس إن��ه ل يعل��م بوق��وع أعم��ال. رغباته، بما أنه ليس رجل النظام الول، بل الوحيد، حسب شهادة خدام
 بعد عشرة أشهر من نشر الجيش والمن في. قتل في سوريا وحسب، بل قال إنه ل يعلم ذلك لن هذه لم تقع أصل



 أن» سيد الوطن«كل شبر من أرض سوريا، وإعلنات رسمية تتكرر يوميا حول عدد قتلى الجيش والمن، ينكر 
 :تكون هناك أحداث في سوريا، ول يترك لنا غير أن نوجه إليه الس��ؤال ال��ذي يح�رص إعلم�ه عل�ى ت��وجيهه إلين�ا

 من الذي يقتل إذن هؤلء الجنود والضباط والعناص��ر المني��ة، ال��ذين ي��برز التلف��از الرس��مي جن��ازاتهم ك��ل يومي��ا«
 ألم يسمع الرئيس بهذا أيضا، ويسائل نفسه عن سبب موتهم، أم أنن��ا أم��ام تمثيلي��ة ملفق�ة م�ن». وعلى مدار الساعة؟

 ألفها إلى يائها؟ ل يعلم الرئيس أن هناك قتلى، لنه يعلم أنه ليس هن��اك محتج��ون، ول��و ك��ان هن��اك مث��ل ه��ؤلء لم��ا
.أمر بإطلق النار عليهم، لن من يأمر بذلك يكون مجنونا

 بدأت المسألة السورية وتضخمت وتعقدت بسبب نمط من المعرف��ة نش��ره الرئي��س وتبن��اه، يق��وم عل��ى إنك��ار وج��ود
 والي��وم، وبع��د عش��رة أش��هر م��ن خ��راب البل��د. أزمة، وعلى رفض معالجتها بوسائل السياس��ة والتغيي��ر والص��لح

 وموت هذا العدد الكبير من العباد، ما زال متمسكا بمعرفته ال��تي تتلخ�ص ف��ي ع�دم وج��ود أزم�ة ف��ي س��وريا وع��دم
.وجود محتجين، ووجود مؤامرة مسلحة تنفذها عصابات محدودة العدد ل هدف للنظام غير حماية الشعب منها

 بهذه المعرفة، وهذا الفهم، ليس مستغربا أن ينكر وجود أوامر بالقتل صدرت عنه أو عن مس��اعديه، ووق��وع قتل��ى
 ه�ذه المعرف��ة والعقلي��ة ال��تي تنتجه��ا ه��ي الي��وم إح��دى أخط��ر. وعمليات تعذيب مميتة تتهدد كل ش�خص ف��ي س��وريا

 وما لم تتغير هذه العقلي��ة أو تخت��فt م��ن الوج��ود، ف��إن س��وريا س��تبقى غارق��ة. مشكلت سوريا وأكثرها تدميرا للبلد
 هن�ا. في المأساة التي أنتجتها ونشرتها طيل�ة نص��ف ق�رن، وتح��افظ عليه�ا الي��وم وتكف��ل اس��تمرارها ب�القوة والعن��ف

 مكمن الكارثة التي تعصف بوطننا، إنها في رأس صاحب النظام، الذي انفصل نهائيا عن الواقع، ويعيش في ع��الم
 لم يعد يثير في سوريا وخارجها غير الشعور بالحسرة على السوريين، الذين ل تعني حريتهم اليوم غي��ر التخل��ص

 !من عقليته، التي تقتلهم بكل هذا الدم البارد
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