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 اآلداب في ماجستير القانون، في دكتوراه فوجيو، كارِنجي كريستي

 

في صراعاٍت على هذا المستوى من المأساوية كالصراع الشعب السوري صمودًا ال يصدَّق. فبالرغم من الموت والدمار المتواصلْين، أبدى 
 .للبقاء أمٌر الزمٌ في سوريا، األمُل بمستقبٍل أفضل 

 ينفك استهداُف المدنيين الالسورية، و  األزمةِ د على سنواٍت وأزيَ  ها قد مرت ثالثُ  األمل؟لكن ماذا يحصل عندما يتبدد التفاؤل ويتضاءل 
. عودة النظام إلى استخدام األسلحة الكيميائيةتشير تقاريُر حديثة إلى و ، بالبراميل المتفجرة العمياء يتعاظم يتعاظم العمياءِ  المتفجرةِ  البراميلِ ب

 .ينفعل وال يفعل األيدي مكتوفَ  ع والحبس فيما يقف العاَلمُ للتعذيب واالغتصاب والتجوي يومياً يتعرض السوريون 

 منظمةُ  الذي تديره برنامجنا التدريبيفي قالت لي بأسًى إحدى الطبيبات السوريات وهي واحدٌة من األطباء السوريين الذين أعمل معهم 
وها ." أذِرف لديَّ دموعٌ  لم تعدْ ذَرفُت من الدموِع حتى "، ضحايا المذابحاألحياُء من للتداوي مشفًى يقصده في أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

وٕاخالص  وكفاءةٍ  ما تتمتع به من قوةٍ . وبالرغم مُيستهدفوا، بسبب العمل الهام الذين يؤدونهن أن قلق مِ خوٍف و زمالؤها في و تعيش هي ذي 
لوقف  التدخلَ  مُ العالَ  يرفُض  ال تفهم ِلمَ ببساطة نسانية. فهي إيماُنها باإل زعزعَ منها ما نالت حتى تَ  الطويلةُ  ، فقد نالت هذه الحربُ لناسها

 مَ آخُر مؤخرًا: "ما ثَ زميٌل سورٌي  كتب ،وكعلى فيسبون عن حقوق اإلنسان على السواء. و يتشاطره السوريون والمدافع المعاناة، وهو إحساٌس 
اقَع و  يواجهمن شخٍص  ادرةٍ صلرد على هكذا عبارٍة يائسة في الي  لمي بأْن ال حيلةَ ." وقد أعجزْتني عبارتُه، لعِ باد النفقِ  ضوٌء في نهايةِ 

 يوم. كلَ  األهليةِ  الحربِ 

م السوريين م وحسب، بل يساندون أقراَنهُ م هُ بقائهِ هتمون ال ليفعجيب،  يواظب السوريون بإصرارٍ ه، هذ اليأسِ  بالرغم من لحظاتِ  ولكن،
 إلى على التطلع موالمجتمع في قدرته لألْسرة يها السوريونالتي يول سهم األهميةُ هم من جديد بعد أن ينتهَي الصراع. وتُ بلدِ  ويتهيئون لبناءِ 

األهل، وغموِض  ال، ونزوحِ الم شحِ ، بالرغم من جمبفرٍح  ستقبله السوريونيَ لهم د مولوٍد يولَ  في خضم الصراع. فكلُ  حتى وُهملمستقبل ا
 .في النفوس لبقاء األملِ  ذلك الزم كلُ بمستقبٍل أفضل؛  فالعيُش في الحاضر، واالحتفاُء بحياٍة جديدة، واإليمانُ  .المستقبل

في الصراع  لي ُقِتلَ  صديقٍ  شقيقِ  عيُد ميالدِ ماضي األسبوع الفي . فقد كان جديدةقصٌة جميلة جرعَة تفاؤٍل  تعطيومن حيٍن آلخر، 
فأحاَل  ،طفلفيه  داد لوال أن ُوِلد للعائلةِ يوَم حِ ذلك اليوم سيكون كان و نيسان الثانيَة والعشريَن من العمر.  17كان سيبلغ في السوري. 

كم كان  الطفلعلى أن يعلَم  اسَمه، فستحرص العائلةُ  ُأعِطيَ عَمه الذي  احتفاء. وبالرغم من أن الطفل لن يرى َقطُ العزاَء إلى الترَح إلى فرح و 
 ه.ووطنِ  معتقداتهمستعدًا للموت في سبيل  مقداماً رجًال  ذاكعُمه 
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