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املنظمة السورية لحقوق االنسان  -سواسية

بمزيد من الرضا بقضاء هللا وقــدره أســرة المنظمــة الســورية لحقــوق اإلنســان “سواســية” تنعــي إليكــم نبــأ وفــاة رئيســها الفخــري وعضــو
مجلــس إدارتهــا الدكتــور صــادق جــال العظــم الــذي وافتــه المنيــة فــي تمــام الســاعة الســابعة مــن مســاء أمــس فــي برليــن الموافــق االحــد ١١
ديســمبر  ،٢٠١٦للراحــل الكبيــر الرحمــة وللشــعب الســوري الــذي آمــن بــه ودافــع عنــه طــول البقــاء.
إننا في المنظمة السورية لحقوق اإلنسان إذ نعزي أنفسنا وشعبنا األبي والتراث االنساني بانتقال تلك الهامة الفكرية واألدبية الشامخة إلى دار
الخلود فإننا ولإلنصاف من باب المطلع نسلط الضوء على جملة الحقائق التالية:
* ال يخفــى علــى أحــد الواقــع المريــر الــذي عاشــته الجامعــة الســورية منــذ اســتيالء العســكر علــى الســلطة فــي ســوريا صبيحــة /٨
آذار ١٩٦٣/والــذي أســبل بظاللــه القاتمــة علــى مختلــف مناحــي الحيــاة الجامعيــة .فقــد كان لسياســة إغــراق الجامعــة بالمدرســين غيــر المؤهليــن
علميــا والمســتوردين مــن جامعــات الصداقــة فــي دول اإلتحــاد الســوفيتي الســابق أوخــم األثــر ،والذيــن احتلــو مقاعــد األســاتذة العريقيــن مــن
دعــاة الفكــر والتنويــر واســتقاللية األفــكار الذيــن درســوا فــي جامعــات أوربــا وتأثــروا بالفكــر الحــر فــي السياســة واالقتصــاد والذيــن كانــت
تنضــح بهــم الجامعــة الســورية قبــل إن يغزوهــا أشــباه المثقفيــن ,األمــر الــذي أفقــد الجامعــة هيبتهــا واســتقالليتها وحولهــا إلــى خليــة بعثيــة تنتــج
وتجتــر ثقافــة عبــادة الفــرد فــي ســوريا .وعلــى مــدى عقــود تســابق األكاديمييــن الجامعيــن الجــدد للعــب دور المرايــا المحيطة بالطاغيــة ســوآءا
أكان األب وفــي مرحلــة مــا شــقيقة “رفعت” من خــال جمعيتــه لخريجــي الدراســات العليــا وفــي مرحلــة الحقــة األوالد” باســل ومــن بعــده
ماهــر وبشاراألســد” بهدف تضخيم صورهــم واكســابهم أهميــة مقتبســة مــن أهميــة تلــك الشــخصيات التــي كان يتــم الحاقهــا بهــم.
فــي خضــم هــذه العمليــة كان األكاديمــي الســوري يضطــر للتخلــي عــن نزاهتــه الفكريــة التــي كان مــن الواجــب أن يتحلــى بهــا كأســتاذ جامعــي
فــي مقابــل منافــع ماديــة يغدقهــا عليــه الطاغيــة أو حتــى فــي مقابــل األمــان والســامة الجســدية.
وقــد حــاول األســد” األب ومــن بعــده االبن” اســتمالة الدكتــور صــادق بإغــراءات عــدة الســيما وأنــه مــن دعــاة التنويــر والعلمانيــة المعروفيــن
علــى مســتوى دولــي وهــو بثقلــه الفكــري واألكاديمــي مغــري للطاغيــة المتبجــح بالعلمنــة فــي ســعيه إلثبــات أنــه فــي خنــدق واحــد مــع الدكتــور
صــادق وأن البديــل المحتمــل عنــه ســيكون اســامي متطــرف.
غيــر أن عنصــر النزاهــة الفكريــة التــي تحلــى بهــا الراحــل الكبيــر كان أكبــر مــن المغريــات الســلطوية فآثر العيــش فــي حالــة الشــتات متنقــا
مــن بلــد آلخر علــى أن ينخــرط فــي قطيــع مثقفــي الســلطة فــي ســوريا أو أن يكــون جــزءاً مــن تلــك الملهــاة الطاغوتيــة.
* في أعقاب اندالع ثورة الكرامة في سوريا وجد الدكتور صادق أن مكانه الطبيعي إلى جوار الناس المستضعفين من أبناء شعبه فتبنى مبادئ
الثورة وأمن بعدالة مطالبها ففال فيها كلماته:
·إن الثورة السورية هي ثورة سواء تأسلمت (صارت إسالمية) أو تعلمنت (صارت علمانية)
·هي كاشف أخالقي وإنساني وثقافي لكل البديهيات القديمة
·هي ثورة ضد التبرير والقبول الكاذب لواحد من أكثر االنظمة الشمولية تفسخا وعنفا
·كل من هو منخرط في جوهرها ال يخشى منها وال يخشى عليها .كل من هو جالس على حافتها ..سيصيبه الرعب منها .أصال الرعب
واحد من أهم سمات الثورات
·الثورة السورية هي من أعمق ما قامت به جماعة بشرية على امتداد العالم ،توقيفها مستحيل ،ببساطة ألنها نضجت بفعل الزمن ،وال
أحد يستطيع إيقاف الزمن .وانا العبد الفقير هلل وحرية اإلنسان سأبقى معها ..حتى لو التهمتني ،حتى لو كنت من ضحاياها ،حتى لو
دفعت الثمن غاليا جداً ،لو دفعت حياتي .سأبقى منحازا لها ما دمت قادراً على التنفس.
فــي مقابــل ذلــك أحاطــه الســوريين علــى اخــاف مشــاربهم وانتماءاتهــم وبكافــة ألــوان طيفهــم بحبهــم ورعايتهــم وهــو فــي محــراب وداعه األخير
بعــد أن أعــاد إلــى أذهانهــم صــورة الرجــل العــام التــي طالمــا افتقــروا إليهــا علــى مــدى ســنوات الرصــاص والتصحــر مــن حكــم آل األســد فــي
سوريا.
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* نعاهــد هللا فــي المنظمــة الســورية لحقــوق اإلنســان وشــهداء الحريــة
والكرامة وتلــك الهامــات الباســقات واألبــاء المؤســـسين للجمهوريــة الذيــن طالمــا
حاول النظــام المجــرم أن يطــوي صفحتهــم ويطمــس صورهــم علــى أن نبقــى
علــى العهــد وأن نخلــد ذكراهــم لتبقــى منــارات لألجيــال القادمــة ورمــزاً للقيــم
الحضاريــة واالنســانية الخالــدة التــي أرســاها لنــا الكبــار مــن أبنــاء شــعبنا ومنهــم
الراحــل صــادق جــال العظــم.

الراحل في سطور

 الدكتــور صــادق العظــم مفكــر و فيلســوف ســوريولــد فــي دمشــق عــام  ١٩٣٤و درس فيهــا ثــم انتقــل إلى
بيــروت و منهــا إلــى أمريكا حيــث نال درجــة الدكتوراه
فــي الفلســفة الحديثــة مــن جامعة “ يال ” عــام .١٩٦١
 شــغل فــي حياتــه عــدة مناصــب علميــة وأكاديميــةمنهــا أســتاذاً الفلســفة والفكــر المعاصــر فــي أهــم
الجامعــات األمريكيــة واأللمانيــة واليابانيــة والبلجيكيــة
والهولنديــة والعربيــة فــي كل مــن عمــان وبيــروت.
 كان أحــد األعضــاء المؤســـسين للمنظمــة الســوريةلحقــوق اإلنســان عــام  ٢٠٠٤وأحــد من تحمــل عنــاء
الدفــاع عــن المســتضعفين مــن أبنــاء شــعبه علــى مــدى
عقــود ممــا عرضــه للكثيــر مــن الضغــوط والتهديــدات
الحكوميــة.
 تصــدر الموقعيــن علــى إعــان بيــروت دمشــق فــي ١٢مايــو  ٢٠٠٦الــذي طالــب الحكومــة الســورية
بتصحيــح مســار عالقاتهــا مــع بيــروت واحتــرام
اســتقالل وســيادة لبنــان وانهــاء سياســات االغتيــاالت
السياســية.
 أصــدر المختــل عقليــا ً بشــار األســد أمــر باعتقالــهصيــف عــام  ٢٠٠٦جــراء اســتهزائه بالنصــر االلهــي
لحــزب هللا علــى اســرائيل بال فــوز وال ظفر واســتهتاره
بالنزعــات االنتصاريــة الديماغوجيــة العربيــة التي كان
ومــازال يعتــاش عليهــا النظــام الســوري وقــد تــم حجــز
حريتــه لعــدة أيــام وكادت أن تتحــول إلــى عــدة ســنوات
لــوال تدخــل أحــد عقــاء أركان النظــام فــي ذلــك الوقت.
 حــاز علــى العديــد مــن الجوائــز كان مــن أهمهــاجائــزة لتونولــد لــوكاش للتفــوق العلمــي عــام .٢٠٠٤
 لــه العديــد مــن المؤلفــات باللغــات العربيــةواالنكليزيــة وقــد ترجمــت أعمالــه للفرنســية والتركية
وااليطاليــة واأللمانيــة والهولنديــة والســويدية
والنرويجيــة والفارســية وغيرهــا.
 بعــد انــدالع ثــورة الكرامــة فــي ســوريا فــي /١٥آذار  ٢٠١١ /انحــاز “بصفتــه مثقــف يمثــل الضميــر
و الوجــدان الجمعي” إلــى مطالــب الشــعب الســوري
بالحريــة والكرامــة والعدالــة االنســانية وتموضــع حيــث
حتــم عليــه وجدانــه أن يكــون إلــى جــوار المظلــوم
والمقهــور ومــن ال مــاذ لــه حيــث عمــل علــى تأميــن
المــدارس لألطفــال فــي المناطــق المحاصــرة واألكثــر
حرمانـا ً فأنشــأ مؤســــسة صــادق العظــم للثقافــة والتعليم
المجانــي وافتتــح ثــاث مــدارس بدواميــن فــي مدينــة
كفرنبــل ومعهــد للتقويــة للصفــوف الســادس ابتدائــي
والتاســع والبكالوريــا باإلضافــة الــى عــدة مؤسســات
تعليميــة أخــرى.
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