10

الخميس  24آب  2017العدد 3258

رأي

ّ
عالم جديد :خان كل ما بين المحيطات
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

األمجد سالمة

*

ف ــي ع ــام 1206م بـســط تـيـمــوجــن سيطرته
ع ـلــى ك ــام ــل ال ـس ـه ــوب امل ـغ ــول ـ ّـي ــة (مـنـغــولـيــا
وم ـق ــاط ـع ــة م ـن ـغــول ـيــا ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة الـصـيـنـ ّـيــة
ال ـيــوم) ،معلنًا بــدايــة م ـشــروع كــونـ ّـي جديد
وأسـ ـ ـط ـ ــورة أنـ ـج ــح غ ـ ــاز فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخّ .أمـ ــا
ّ
ّ
املغولية ،التي
اإلمبراطورية
املشروع فكان
ّ
امتدت في أوجها في منتصف القرن الثالث
ْ
ّ
عـشــر م ـي ــادي مــن ب ـحــري ال ـيــابــان والـصــن
ش ــرق ــا إل ــى غ ــرب األن ــاض ــول ون ـه ــر نـيـسـ ِـتــر
فــي غــرب أوكــرانـيــا غــربــا ،ومــن بحر الصني
ـادم ـيــر
ال ـج ـنــوبــي ج ـنــوبــا إلـ ــى مــدي ـن ـتــي فـ
ًِ
وسـمــولـيـنـســك ش ـمــال مــوسـكــو ش ـم ــاالّ .أم ــا
الـغــازي فلم يكن إال تيموجني نفسه ،الـ ّـذي
أص ـبــح ُي ـع ــرف بــ«جـنـكـيــز خـ ــان»ُ .
ويـصــنــف
ّ ّ
بالكوني النــه ،وبحسب جون
هــذا املشروع
جـ ــوزيـ ــف سـ ـ ــوونـ ـ ــدرز فـ ــي كـ ـت ــاب ــه «ت ــاري ــخ
ّ
املغولية» ،انطلق جنكيز خــان في
الـغــزوات
ّ
ّ
امبراطوريته من قناعته أن «تنغري»
بناء
ّ
اآلسيوية ـ قد اختار
ـ إلــه شعوب السهوب
املغول لحكم العالم أجمع.

ّ
الوهمية
الجحافل

ّ
ّ
املغولية ،إلى اليوم،
االمبراطورية
وال تــزال
ّ
ّ
أك ـب ــر إمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ب ــري ــة مــت ـص ـلــة عــرفـهــا
ـؤرخــون الـتـ ّ
الـتــاريــخ .ويعيد املـ ّ
ـوســع الكبير
ّ
وال ـس ــري ــع ل ـه ــذه اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة مل ــا أرسـ ــاه
ّ
عسكرية في الجيش
جنكيز خان من قواعد
الذي أورثه ألبنائه وأحفاده .ولم يكن العدد
أو ّ
فع ّ
الية وحداثة السالح ،كما يتبنى معظم
ّ
امل ـ ّ
ـؤرخ ــن ،مــا مــيــز الـجـيــش امل ـغــولــي ،ولكن
التنظيم وااللـتــزام الفائقني وسرعة التنقل
اإلعجازية هي التي ّ
ّ
ميزت ذلك الجيش.
ّ
ُ
ويقول موريس رسابي ،في بحثه «كل جياد
ّ
الخان» ،إن جنكيز خان أورث أوالده جيشًا
ال يــزيــد ع ــدده عــن املئتي ألــف مـقــاتــل ،وهــذا
ال ـعــدد قـلـيــل ج ـدًا عـنــد احـتـســاب املـســاحــات
ّ
التالية في
التي جرى احتاللها في األعــوام
ّ
حمالت متزامنة في شتى االتجاهات شرقًا
وغربًا .ويقول مارتن ديزموند ّ ،في «الجيش
ّ
إن امل ـ ـ ّ
ـؤرخ ـ ــن ض ــخ ـم ــوا أع ـ ــداد
املـ ـغ ــول ــي»،
ّ
ج ـيــوش امل ـغ ــول لـسـبـبــن ،األول ل ـض ــرورات
ّ
الـ ـ ـس ـ ــرد ،فـ ـك ــل غ ـ ــاز ع ـظ ـي ــم ي ـج ــب أن ي ـقــود
جيوشًا جـ ـ ّـرارة .والـثــانــي ،بمفعول رجـعـ ّـي،

لـتـبــريــر ال ـش ـعــوب امل ـهــزومــة هــزيـمـتـهــا أمــام
ّ
املغول .ويضيف ديزموند أن العديد املقاتل
الـفـعـلــي ل ـج ـيــوش جـنـكـيــز خ ــان ع ـنــد مــوتــه
ّ
ّ
جندي يتوزعون على جيوش
كان 129000
الـجـنــاح األي ـســر (ال ـش ــرق) وال ـج ـنــاح األيـمــن
(الـغــرب) والـحــرس اإلمـبــراطـ ّ
ـوري (الــوســط).
ويـ ـضـ ـي ــف ّأن ـ ـ ـ ــه حـ ـ ّـتـ ــى م ـ ــع ت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع ن ـط ــاق
ّ
اإلمبراطورية في ّأيــام أوغـ ِـد ْي خان
سيطرة
واستقطابها للمزيد من املقاتلني من البلدان
ّ
ّ
يتعد عدد املقاتلني الفعليني في
املحتلة ،لم
ّ
جيوش املغول الـ 400ألف جندي .وهذا عدد
ّ
إمبراطورية شاسعة
صغير للسيطرة على
امـتـ ّـدت ،فــي حينه ،على مــدى شمال الصني
وكامل وسط آسيا وإيران وأجزاء يسيرة من
ّ
أوروبا الشرقية .ويضيف أن الجيوش التي
ّ
كان يرسلها جنكيز خان ومن ثم ابنه كانت
صغيرة مقارنة بالجيوش التي واجهتها،
ال بل لم تخض معركة إال أمام جيوش ذات
ّ
التوسع.
عديد أكبر في السنوات األولى من
ّ
إذًا إن صــورة جيوش املـغــول ال ـجـ ّـرارة التي
ت ـفــوق ب ــأع ــداده ــا أي قـ ــدرة ع ـلــى املــواج ـهــة،
التي زرعتها كتب التاريخ في رؤوسنا ،هي
صورة خاطئة.

ّ
والخيالة :جديد قديم
القوس

ف ــي م ـقــابــل امل ـحــاج ـجــة ب ــاألع ــداد الـضـخـمــة
كعامل نجاح املغول في املعارك ،تبرز ّ
حجة
ال ـس ــاح وتــرك ـي ـبــة ال ـج ـيــش امل ـغ ــول ـي ـ ْـن .من
ّ
نافل الـقــول إن املـغــول اعتمدوا على الرماة
ّ
ال ـخـ ّـيــالــة ف ــي ق ـتــال ـهــم ،وت ــأل ـف ــت جـيــوشـهــم،
بشكل كــامــل ،مــن الـخـ ّـيــالــة .وحـ ّـجــة الـســاح
تـنـبــع م ــن غ ــراب ــة وت ـط ـ ّـور وفـ ّـعــالـ ّـيــة الـقــوس
الـ ــذي اسـتـعـمـلــه ال ــرم ــاة امل ـغ ــول ف ــي حـيـنــه.
فبحسب إريك هيلدينغر في مقاله البحثي
«االجـ ـتـ ـي ــاح املـ ـغ ــول ـ ّـي :م ـع ــرك ــة ل ـيـ ْـي ـغ ـن ـتــز»،
ّ
كــان الـقــوس املـغــولـ ّـي مـقـ ّـوس للخلف مركب
مـصـنــوع م ــن األوت ـ ــار والـ ـق ــرون الـحـيــوانـ ّـيــة
ّ
والخشب .ويشرح سووندرز أن قوة إطالق
السهم مــن هــذا الـقــوس تـعــادل  72كلغ-قوة،
بينما تختلف مــديــاتــه بحسب ثقل السهم
م ــع اخـ ـت ــاف الـ ـه ــدف م ــن ال ــرم ــاي ــات ،حيث
يزيد مــدى القوس على  320مترًا .فرمايات
الـخـ ّـيــالــة الخفيفة ،وهــي الــرمــايــات الدقيقة
ُ
املباشرة كانت ترمى عن بعد  175-150مترًا،
ّ
«الباليستية» غير الدقيقة،
بينما الرمايات

التي كانت تهدف إلى تشتيت ّ
خيالة ومشاة
ُ
ال ـعـ ّ
ـدو قبل اقـتــرابـهــم ،كــانــت تــرمــى عــن بعد
 400متر.
ّ
وكـ ــانـ ــت الـ ـجـ ـي ـ ُـوش املـ ـغ ــول ـ ّـي ــة تـ ـت ــأل ــف مــن
ّ
هندسية
الـخـ ّـيــالــة فـقــط ،أضـيــف إليها فــرق
ّ
فيما بعد مــع استيعاب الطاقات الصينية
ّ
واملسلمة في الجيوش .ويقول ديزموند إن
ّ
الخيالة كانت تنقسم إلى قسمني ،الخفيفة
وهــم الرماة خفيفو التدريع ،والثقيلة وهم
ال ـفــرســان امل ـج ـ ّـهــزون بــالـسـيــوف وال ـف ــؤوس
باإلضافة إلى األقــواس ،وهــؤالء كانوا ذوي
ت ــدري ــع ثـقـيــل (نـسـبــة ملـسـتــوى ال ـتــدريــع في
ّ
ومهمتهم االنـقـضــاض على
سـهــوب آسـيــا)
ّ
ّ
خيالة ومشاة الخصوم بعد تشتيتهم جراء
ّ
تعريضهم لوابل األسهم .ويضيف أن هذه
ّ
تصبه
التركيبة وواب ــل األسـهــم الــذي كانت
ّ
املسيحية واإلســام
كانا ساحقني لجيوش
والصني.
ّ
لـكــن ديــزمــونــد ال ي ــرى أن عــامـلــي الـســاح
والـتـنـظـيــم ال ـجــديـ ْ
ـديــن عـلــى ال ـج ـيــوش آنـفــة
ال ــذك ــر ـ ـ ـ ب ـح ـســب ال ـت ــأري ــخ ال ـت ـق ـل ـيــدي لـهــذه
املــرح ـلــة ـ ـ هـمــا ال ـل ــذان ســاهـمــا فــي الـتـ ّ
ـوســع
ال ـســريــع لــإم ـبــراطـ ّ
ـوريــة امل ـغــولـ ّـيــة .فيشرح
ّ
أن ال ــرم ــاة ال ـخـ ّـيــالــة ل ــم ي ـكــونــوا جـ ــددًا على
هذه الجيوش بالحقيقة ،فاملسلمون كانوا
ق ــد خ ـب ــروه ــم ف ــي ن ـم ــوذج ال ـج ـن ــود األتـ ــراك
ّ
اآلسيوية عبر محيط
القادمني من السهوب
ّ
بحر األرال والــذيــن ســرعــان مــا تحولوا إلى
ّ
ّ
اإلسالمي.
املثالي في العالم
نموذج الجندي
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت الـ ـص ــن ت ـع ــان ــي مـ ــن غ ـ ــزوات
ّ
اآلسيوية منذ آالف السنني
شعوب السهوب
ّ
الخيالة الرماة بشكل واسع.
وهم قد خبروا
ّأمــا أوروب ــا فكانت تعاني منهم منذ القرن
الـثــالــث امل ـيـ ّ
ّ
للقارة
ـادي مــع اكـتـســاح الـهــون
ّ
م ـت ـســل ـحــن بـ ـق ــدرة ال ــرم ــي ع ــن ظ ـه ــر خـيــل
ّ
متحرك بسبب اخـتــراع جديد ،وهــو «ركــاب
الـ ـس ــرج» .وك ــذل ــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة لتركيبة
ّ
املكونة مــن الخيالة فقط ،فجنكيز
الجيش
خــان لــم يــأت بجديد فــي هــذا الـعــامــل ،ال بل
ّ
إن كـ ّـل جـيــوش شـعــوب الـسـهــوب اآلسـيـ ّ
ـويــة
ّ
ّ
كانت مؤلفة من الخيالة بالكامل .وأصعب
مـعــارك خاضها جنكيز خــان كــانــت معارك
ّ
الخارجية ،أي
توحيد منغوليا ومنغوليا
ّ
ّ
ضـ ّـد جـيــوش تتبع نفس البنية العسكرية
والتكتيكات ،ومــع ذلــك انتصر عليها .لذلك

ّ
فــإن ميزة جيش جنكيز خــان األســاسـ ّـيــة لم
تكن في هذين العاملني فقط أيضًا.

األساس :التنظيم وااللتزام

ّ
وك ـم ــا ذك ــرن ــا ســاب ـقــا ف ـ ــإن أحـ ــد أهـ ــم عــوامــل
ّ
املغولي كان التنظيم وااللتزام .وفي
النجاح
ّ
م ــا خ ـ ّـص الـتـنـظـيــم ،ف ـقــد كــانــت ك ــل جـيــوش
ش ـ ـعـ ــوب س ـ ـهـ ــوب آس ـ ـيـ ــا تـ ـ ّخـ ـض ــع ل ـل ـن ـظ ــام
العشري في التقسيم .ويوضح «ديزموند»
ّ
هذا النظام بإسهاب ،فكل عشرة جنود كانو
ّ
ّ
ّ
يشكلون «أربان» التي كل عشرة منها تشكل
ّ
س ــرب خــيــالــة أو «جــاغ ـهــون» ( 100جـنــدي)
ّ
ال ــذي ّب ــدوره تشكل كــل عـشــرة منه فــوجــا أو
«مينغان» ( 1000جندي) ،وكل عشرة أفواج

االستحقاق السوري
عبد المعين زريق *
ما زالــت ترد األنباء واألخبار السورية التي
تـفـيــد ب ـع ــودة ب ـعــض امل ـع ــارض ــن ال ـســوريــن
إلى الداخل السوري وكنف الدولة السورية،
وإدالئ ـه ــم بتصريحات صحفية أو بيانات
يـنـشــرونـهــا لـتـخـلـيـهــم ع ــن ال ـن ـهــج امل ـعــارض
(السائد) منذ سنوات في صفوف املعارضة،
والــذي اكتشف مؤخرًا هؤالء املعارضون أنه
يــؤدي الــى تفتيت وتجزئة وتقسيم سوريا
والــى إضعاف بناها الداخلية ومؤسساتها
الـ ـض ــامـ ـن ــة .وسـ ـ ـ ـ ــادت األوس ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـس ــوري ــة
نقاشات حادة حول الطرق املثلى في معاملة
ال ـعــائــديــن ال ـج ــدد ال ــى ح ـضــن ال ــوط ــن ،وهــل
ي ـجــب أن تـفـتـتــح ل ـهــم ص ـ ــاالت الـ ـش ــرف كما
افتتحت لــاعــب ك ــرة ال ـقــدم ف ــراس الخطيب،
أو أن تـقــام للقادم مــؤتـمــرات صحفية كبرى
كـمــا أقـيـمــت للشيخ ن ــواف الـبـشـيــر ليعلنوا
فيها تبرؤهم من النهج املدمر للمعارضات
السورية الــذي غطى عمليات تدمير سوريا
عــن طريق التحريض واالدع ــاء أن «أنصاف
ال ـث ــورات كـ ــوراث» وأن ــه «لـكــي تصنع العجة
يجب أن تكسر البيض».
منذ بدء هذه اللوثة املجنونة وحروب الفجار
ع ـل ــى س ــوري ــا ك ـن ــا ض ـن ـي ـنــن ب ـك ــل ق ـط ــرة دم
تسفك من دم السوريني ،وكنا ضد كل حاالت
الـتـحــريــض عـلــى الـقـتــل والـتـشـفــي واالنـتـقــام
واسـ ـتـ ـخ ــدام بـ ـ ـ ـ ــازارات الـ ـ ــدم ال ـ ـسـ ــوري «ول ــو
بشطر كلمة» .وحذرنا من أن الحرب ستحرق
الـ ـس ــوري ــن وس ـت ـن ـت ـه ــك ح ــرم ـه ــم فـ ــي درس
غباء مكرر مــا زلنا نشاهده ينتقل مــن قطر
عــربــي إلــى آخ ــر ،وسـيـكــون الـســوريــون وقــود
هــذه الحرب من دمائهم وأرزاقـهــم وأمالكهم
وم ـس ـت ـق ـب ــل أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،عـ ـب ــر ت ـف ـك ـي ــر دمـ ــوي
انتقامي يـصــدر عــن عـقــول كبيرة بشهادات

عليا (!) لكنها مضطربة إجرامية أصابتها
فيروسات الوحشية والحيوانية والذرائعية،
وتتعجب في كل مرة :أهؤالء كانوا يعيشون
بـيـنـنــا؟! ،وه ــل سنستطيع أن نعيش معهم
في املستقبل؟! ففي حني تقوم عقول راجحة
وهمم وثابة وقلوب مخلصة ألناس سوريني
حقيقيني شرفاء يضعون دماءهم على أكفهم
باستنقاذ أرواح السوريني من مناطق النزاع
الساخنة ،وإعادتهم الى الجهاد الصحيح في
الحياة والعمل في مناكبها ،في مصالحات
وط ـن ـي ــة ت ـع ـي ــد سـ ــوريـ ــا ألل ـق ـه ــا وج ـم ــال ـه ــا،
وت ـس ـت ــرج ــع ح ـي ــوي ــة ش ـع ـب ـهــا مـ ــن س ـن ــوات
الـ ـض ــال الـ ـ ـس ـ ــوداء ،أص ـ ــرت ط ـب ــول وط ـنــابــر
و«طنبرجية» على شكل عقول فارغة وقلوب
آثمة وجوقات مستأجرة حاقدة غبية وأفواه
واسعة كأوكار الحيات والثعابني بالضجيج
وال ـص ــراخ مــن بعيد (!) والـفـحـيــح ،واج ـتــرار
األحـ ـ ـق ـ ــاد ال ـق ــدي ـم ــة وال ـ ـغـ ــرائـ ــز ال ـح ـي ــوان ـي ــة،
وحــرضــت بــإعــادة ال ــدروس الثورية السابقة
وأخذ الثارات النائمة ،وتغذية روح االنتقام
ال ـثــوريــة ،وكــأن ـهــم لــم يـشـبـعــوا ول ــم يتعظوا
ولـ ــم ي ـك ـت ـفــوا م ــن دمـ ـ ــاء الـ ـس ــوري ــن وخـ ــراب
بيوتهم وتشريدهم وانتهاك أعراضهم (!)،
(وجـلـســوا يـتــذاكــرون أيــامـهــم فــي الجاهلية،
ويـ ـتـ ـل ــون أشـ ـع ــاره ــم ال ـق ــدي ـم ــة ال ـح ـمــاس ـيــة،
فركبوا خيولهم وأغاروا على أوالد أعمامهم
بني تغلب ،فسبوا ونهبوا وقتلوا وأعادوها
ً
ً
كرة أخرى) .إن ما رددناه طويال في مواجهة
ه ــؤالء املـعــارضــن مــن ض ــرورة االبـتـعــاد عن
نبش األحقاد وعدم تحكيم الغرائز وعواطف
الـكــره واالنـتـقــام ،يبدو أننا بحاجة إلعادته
م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ل ـك ــل الـ ـس ــوري ــن ت ـح ــت أك ـن ــاف
الــدولــة الـســوريــة ،املنتشني بحالة االنتصار
وال ـخــاص والـنـجــاة الـتــي تـبــدو ســوريــا اآلن
على أبــوابـهــا .الـحــزن ،الـخــوف ،غـيــاب األمــن،

اإلح ـب ــاط ،الـقـنــوط ،ال ـي ــأس ،ال ـغــربــة ،الـنــزوح
،اللجوء ،املذلة ،مغادرة األهل ،القهر املتفاقم
هــي بـعــض امل ـشــاعــر املـتـنـقـلــة وامل ـظــالــم التي
انـتـشــرت فــي ســوريــا واجـتــاحــت كــل حـيــوات
السوريني خالل السنوات العجاف السابقة،
ب ـكــل ال ـف ـئ ــات وكـ ــل ال ـج ـب ـهــات وكـ ــل امل ـش ــارب
وكـ ـ ــل األمـ ـ ــاكـ ـ ــن( ،ق ـ ـ ــد) تـ ـب ــدو ع ـق ـب ــات كـ ـ ــأداء
أم ــام مستقبل ســوريــا ال ـق ــادم ،فـهــل سيفهم
الـســوريــون العظات مــن ذلــك؟ تـســاؤل نقدمه
ألصحاب املطامع واألحقاد وأصحاب غرائز
القتل واالنتقام ومحبي اإلقصاء واالستئثار
وج ـ ــوق ـ ــات األوهـ ـ ـ ـ ــام واألحـ ـ ـ ـ ــام وطـ ــروحـ ــات
املضللني ومن كل األطراف!
ملــن يـســأل عــن الـحــل واالسـتـحـقــاق ال ـســوري،
فإن ثورة حقيقية مطلوبة في:
ـ الندم ثم الحب والتسامح والغفران وعدم
اجترار األحقاد ،وتقيؤ الكراهية والتعصب
والـ ـتـ ـم ــذه ــب والـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وكـ ـب ــت ش ـيــاطــن
االنتقام .هذه استحقاقات السوريني املنجية
من االنـحــال وال ــزوال في كل لحظة وفــي كل
يــوم وألب ــد اآلبــديــن .قلنا ومــا زلـنــا نـقــول إن
ت ـح ــدي الـ ـق ــادم م ــن األي ـ ــام ل ـلــدولــة ال ـســوريــة
ه ــو ان ـ ـتـ ــزاع ال ـب ـي ـئ ــات املـ ـقـ ـه ــورة املـغـتـصـبــة

فــي األريـ ــاف الـســوريــة مــن سـطــوة املسلحني
واملـتـطــرفــن (وه ــم أكـثــريــة مطلقة وال صحة
ل ـن ـظــريــة ال ـب ـي ـئــات ال ـحــاض ـنــة ف ـي ـه ــا) ،وع ــدم
تحويلهم لجحافل من النازحني والالجئني
واملـ ـه ــاج ــري ــن إلـ ـ ــى دول الـ ـت ــآم ــر امل ـ ـجـ ــاورة
السـتـخــاص مسلحني وإرهــاب ـيــن ج ــدد من
بينهم ،يغذونهم بالحقد ورغـبــات االنتقام
صباح مساء.
ـ يجب بناء ثقة جديدة بني الدولة السورية
وسـ ـك ــان أري ــافـ ـه ــا ب ـم ــزي ــد م ــن امل ـص ــال ـح ــات
والتعامل بالحسنى والتقدير ضمن سقوف
وطنية مرتفعة وحضن وطن يتسع ألبنائه،
وي ـجــب هـنــا أن يـلـعــب املـجـتـمــع املــدنــي دورًا
هامًا في جسر هوة الثقة بني الدولة وسكان
األري ـ ــاف ال ــذي ــن خـضـعــوا لـسـلـطــة املسلحني
وسطوتهم لسنوات طوال.
ـ ـ يـجــب الـتــركـيــز عـلــى ط ــرق الــدولــة الـســوريــة
الراسخة في التعامل وفق القوانني واألنظمة
الـحــاكـمــة ،وإن كنا أق ــرب إلــى تحكيم حــاالت
املـســامـحــة وال ـغ ـفــران وتـحـكـيــم م ـبــادئ وقيم
املـصــالـحــات الــوطـنـيــة وال ــوئ ــام املــدنــي ،شــأن
مـعـظــم املـجـتـمـعــات ال ـخ ــارج ــة م ــن صــراعــات
امل ـص ـيــر وام ـت ـح ــان ــات م ـع ـم ــودي ــات ال ـحــديــد
والـ ـ ـن ـ ــار ،وال ـت ـج ــرب ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ف ـي ـمــا تـلــى
عشريتها السوداء تقدم الكثير.
إن تـ ـح ــري ــر ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات وال ـ ـق ـ ــرى ف ـ ــي ال ــري ــف
السوري سيحتاج إلى عودة األهالي .فمنظر
ح ـشــودهــم الـكـبـيــرة عـنــد امل ـعــابــر ال ـحــدوديــة
لــن يسر إال أع ــداء ســوري ـا ،والــذيــن يــروجــون
األك ــاذي ــب ع ـن ـهــا ،وع ـم ـل ـيــات تــأمــن األهــالــي
داخــل بلداتهم مــن جديد لــن يحدث إال بثقة
وم ـص ــال ـح ــات ص ــادق ــة ( ،)...وإال سـيـصــب
ذلــك التعامل باملجموع والتصنيف الكتلي
املصمت (مثل أن القرية الفالنية «إخوانية»
وأن البلدة العالنية معادية وأن أهل منطقة

