
ــردي(  ــاد الديموقراطــي الك ــة لحــزب )االتح ــيا التابع ــت الميليش أعلن
والمســماة بقــوات ســوريا الديمقراطيــة, عــن بــدء معركــة جديــدة 
ــة  ــى مدين ــرات( بهــدف الســيطرة عل ــة )غضــب الف تحــت اســم عملي

ــة. الرق
وقــد أغفــل البيــاُن، فــي نصــه، أيــة إشــارة إلــى مشــاركة )لــواء ثــوار 
ــد  ــم، بع ــي تحالفه ــي ف ــد المتبق ــي الوحي ــل العرب ــو الفصي ــة( وه الرق

ــواء تحريــر الرقــة( عنهــم.  انشــقاق )ل
وهــذا تبــدُّل فــي مواقــف ووعــود أمريــكا والقــوات الكرديــة الســابقة، 
ــوار  ــاء وث ــم أبن ــا ه ــة تحريره ــود معرك ــة، ويق ــر الرق ــن يُدي ــأّن م ب

ــة حصــًرا. الرق
ــة  ــف جماعــات عربي ــن تحال ــة م ــوات ســوريا الديمقراطي ــف ق وتتأل
)وهميــة( وكرديــة مســلحة، تدعمهــا الواليــات المتحــدة، وقــد أوضــح 
ــف   ــة مــن التحال ــات جوي ــة ســتكون مدعومــة بضرب ــان أن العملي البي
ــاد عــن  ــة، باالبتع ــي الرق ــن، ف ــه المدنيي ــي ختام ــت ف ــي، وطالب الدول

ــة اإلســامية. ــم الدول ــع مســلحي تنظي مواق
ــى  ــة، عل ــة الرق ــمالي مدين ــق ش ــى مناط ــوات عل ــيطرت الق ــد س وق
مــدار العاميــن الماضييــن، واشــتغلت علــى إحــداث الفتنــة بيــن العــرب 
وإخوتهــم األكــراد، مــن خــال ممارســاتهم التــي هيمــن عليهــا: 
ــي  ــر العرق ــط التطهي ــاد مخط ــم، واعتم ــن قراه ــرب م ــر الع )تهجي
والتغييــر الديموغرافــي - هــدم العديــد مــن القــرى، بشــكل جزئــي أو 
بشــكل كامــل - ســلب القــرى ونهبهــا - فــرض مبالــغ كبيــرة علــى مــن 
تبقــى مــن العــرب، وتحصيلهــا بالقــوة - تجنيــد األطفــال ومنعهــم مــن 
التواصــل مــع أهلهــم - منــع أبنــاء الرقــة وديــر الــزور وباقــي المناطق 
مــن الدخــول لمناطــق ســيطرتهم - تحجيــم العــرب مــن فصائــل 
ــم أي دور  ــون له ــط، دون أن يك ــة فق ــتخدامهم كواجه ــن واس ومدنيي
يُذكــر، واالكتفــاء بالتصويــر كواجهــة إعاميــة فقــط - زيــادة الشــرخ 
فــي نســيج المجتمــع الســوري، مــن خــال ممارســاتهم العنصريــة(.
ــب  ــة )غض ــن معرك ــة م ــاء الرق ــتبعاد أبن ــن اس ــاء ع ــد ورود أنب بع
الفــرات( اعتبــر أبنــاُء الرقــة أن كّل مــن يشــارك قــواَت ســوريا 
ــل  ــة، وأن أه ــن المرتزق ــو م ــة ه ــى الرق ــيطرة عل ــة، للس الديمقراطي
الرقــة لــن يقبلــوا باســتبدال محتــل للرقــة بمســتعمر آخــر، الميليشــيات 

ــر لداعــش. ــه اآلخ ــي الوج ــة ه الكردي
ــوري،  ــع الس ــي المجتم ــرخ ف ــداث ش ــى إح ــكا عل ــدت أمري ــد عم لق
ــل  ــن يعم ــت كل م ــة، ودعم ــة كردي ــة عربي ــق فتن ــى خل ــت عل ولعب
ــوريا  ــوات س ــيا »ق ــجيعها لميليش ــا تش ــة، وم ــار الفتن ــة ن ــى تذكي عل
ــى  ــٌل عل ــا، إال دلي ــة أهله ــة، دون موافق ــال الرق ــة« الحت الديمقراطي
رغبــة أمريــكا بدفعهــم  لانتحــار، والتخلــص منهــم عبــر تركهــم فــي 
محرقــة لــن تســتثني أحــدًا، ولــن تتــرك األخضــر واليابــس، وســيكون 
الخاســر الحقيقــي هــم العــرب وإخوتهــم الكــورد، ألن هــذه الميليشــيات 
ــر  ــس أكث ــه لي ــن عن ــا يُعل ــيج، وكل م ــذا النس ــل ه ــى فص ــل عل تعم
ــذه  ــن ه ــن تتمك ــاح، ول ــه النج ــب ل ــن يكت ــة، ل ــات إعامي ــن فقاع م
الميليشــيات مــن الوصــول إلــى الرقــة،  وستســقط مشــاريع المرتزقــة 

ــى أســوارها. عل
ستشــرق شــمس الحريــة علــى ســوريا الحبيبــة وعلــى الرقــة، وســيبقى 

الشــعب وســيرحل كل المرتزقــة والظالميــن المحالــة.

صبحي دسوقي

الغضب للرقة

كلمة العدد
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اجتماعية.. ثقافية.. منوعة.. نصف شهرية

تصدر عن منظمة منبر الشام

الرئيس أردوغان  : الجيش الحر سيقتحم الباب ومنبج

 تركيا: سنرد على مقتل الجنود األتراك

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Ordusu’nca desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun Ha-
lep’in doğusundaki El-Bab bölgesinin giriş bölgesine ulaştığını ifade ederek, bu kuvvetlerin PYD güçlerini 
bölgeden çıkarmak amacıyla Menbiç’e de yönelecek olduklarını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Esed rejimi güçlerince 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen ve 3 Türk askerinin şehit olması 
ve 10 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan hava saldırısıyla ilgili olarak, “Belli ki bölgede Türkiye’nin DAEŞ’le yaptığı bu 
mücadeleden memnun olmayanlar var. Ancak bu yapılan saldırılar da elbette ki karşılığını görecektir” ifadelerini kullandı.

 قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان إن قــوات الجيــش الســوري الحــر المدعومــة مــن الجيــش التركــي أصبحــت علــى مشــارف 
منطقــة البــاب شــرقي حلــب، وأشــار إلــى أن هــذه القــوات ســتتوجه إلــى منبــج إلخــراج قــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي منهــا. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Suriye Ordusu El-Bab’a ve Menbiç’e Girecektir

Türkiye: Türk Askerine Yapılan Saldırılar Karşılığını Görecektir

قــال رئيــس الــوزراء التركــي :)مــن الواضــح أن بعــض النــاس غيــر راضيــن عــن هــذه المعركــة التــي تخوضهــا تركيــا ضــد تنظيــم الدولــة... 
وبالتأكيــد ســيكون هنــاك انتقــام مــن هــذا الهجــوم(، رداً علــى الضربــة الجويــة التــي نفذتهــا  قــوات النظــام يــوم الخميــس 2016/11/24  

وأدت إلــى استشــهاد 3 جنــود أتــراك وإصابــة 10 آخريــن.
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Kürt Demokratik Birlik Partisi’ne )PYD( tabi milis-
ler, diğer adıyla Suriye Demokratik Güçleri, Rakka 
şehrini ele geçirmek amacıyla “Fırat’ın Öfkesi” adlı 
yeni bir operasyon başlattığını duyurdu.
Açıklamada, Rakka Özgürlük Tugayı’nın ayrıl-
masının ardından birlik içerisinde geriye kalan son 
Arap grup Rakka Devrimcileri Tugayı’nın opera-
syona katılıp katılmayacağıyla ilgili herhangi bir 
işaret bulunmuyordu.
Bu durum, Amerika’nın ve önceki Kürt kuvvetler-
inin Rakka’yı idare edecek ve kurtuluş harekat-
ını yönetecek olaların, tamamıyla Rakka halkı 
ve devrimcileri olacağı şeklindeki tutum ve vaat-
lerinde bir değişim olduğunu göstermektedir.
Suriye Demokratik Güçleri, silahlı )sözde( Arap 
ve Kürt grupların birliğinden oluşmakta ve ABD 
tarafından desteklenmektedir. Açıklamada oper-
asyonun, uluslararası ittifak kuvvetlerinin hava 
saldırılarıyla destekleneceği ifade edilmekte ve 
açıklamanın sonunda Rakka’daki sivillerin IŞİD’in 
silahlı mensuplarının bulunduğu bölgelerden uzak-
laşmaları istenmektedir. IŞİD kuvvetleri geçtiğimiz 
iki yıl zarfında Rakka şehrinin kuzey bölgelerini ele 
geçirmiş ve aşağıdaki yöntemlerle Araplar ve Kürt 
kardeşleri arasında fitne çıkarmaya çalışmışlardı:
Arapları köylerinden tehcir etme, etnik temizlik 
yaparak demografik dengeyi değiştirme; kısmen 
ya da tamamen birçok köyü yıkma; köyleri yağma 
ve talan etme; Araplardan geriye kalanlardan yüklü 
miktarda para talep etme ve bu parayı zorla alma; 
çocukları asker olarak alma ve aileleriyle iletişime 
geçmelerini engelleme; Rakka, Deyrizor ve diğer 
bölge halklarının hakimiyetlerinde olan bölgelere 
girmelerini önleme; farklı gruplardaki Arapları ve 
sivilleri yalnızca bir vitrin figürü olarak kullanma, 
hakiki anlamda bir etkilerinin olmasına müsaade 
etmeyerek medyatik amaçlarla onlardan yararlan-
ma; Suriye toplumu arasındaki sürtüşmeyi ırkçılık 
yoluyla arttırma.
Rakkalıların Fırat’ın Öfkesi operasyonuna dahil 
edilmediği haberlerinin gelmesi üzerine Rakka 
halkı, Suriye Demokratik Güçleri’nin Rakka’yı 
ele geçirme operasyonuna katılanları başkaları-
na paralı askerlik yapmakla suçladı. Rakkalılar, 
şehir halkının Rakka’daki işgalcilerin yerine yeni 
bir sömürgeci istemediklerini ve Kürt milislerin 
IŞİD’in diğer yüzü olduğunu dile getirdi.
Amerika, Suriye toplumunda kasten sürtüşme 
çıkarmaya ve bir Arap-Kürt fitnesi oluşturmaya 
çalışmıştır. Yine fitne ateşini körükleyen herke-
si desteklemiş ve halkın onayı olmaksızın Suriye 
Demokratik Güçleri’ne bağlı milis kuvvetlerin 
Rakka’yı işgalini desteklemiştir. Bu, Amerika’nın 
onları intihara sürükleyerek kurtulamayacakları bir 
katliama duçar etmek istediğinin açık delilidir. Asıl 
kaybeden ise Araplar ve Kürt kardeşleri olacaktır. 
Çünkü bu milisler toplumun dokusunu bozmaya 
çalışmakta olup, söyledikleri her şey yalnızca birer 
medya gösterisi olup, başarıya ulaşması söz konu-
su değildir. Bu milisler Rakka’ya ulaşamayacak ve 
bu satılmış askerlerin planları şehrin duvarlarından 
içeri girmeden tuzla buz olacaktır.
Özgürlük güneşi güzel Suriye’nin ve Rakka’nın 
üzerine doğacaktır. Halk baki kalacak, satılmışlar 
ve zalimler ise kesinlikle yok olacaktır.

Subhi Dusuki

Rakka’nın Öfkesi

Başyazı

أخبار
سياسية

أردوغان: ال قيمة لتصويت البرلمان األوروبي على مفاوضات عضوية تركيا

7 مطارات جديدة ُتضاف إلى 55 مطارًا داخليًا في تركيا

مسؤول إيراني يكشف: عدد قتلى جنودنا في سوريا أكثر من 1000

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parpamentosu’nda gerçekleştirilen Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili oyla-
manın Türkiye için hiçbir önem arz etmediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oylamanın terörist örgütleri destek-
leme ve Avrupalı liderlerin teröristleri ülkelerinde barındırma konusunda istekli oldukları anlamı taşıdığını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ‘100 kilometrede Bir Havalimanı’ projesi 
kapsamında, farklı illerde kurulacak 7 yeni havalimanı inşaatının 2023’e kadar bitirilmesi planlanıyor. Türkiye genelinde 2003 
yılında 26 havaalanı bulunurken, yapılması planlanan 7 proje haricinde, Türkiye’de şuan 55 havalimanı yer alıyor.

İranlı yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre, İran’ın Esed Güçlerine destek verirken girdiği çatışmalardaki kayıp-
larının sayısı 1000’in üstünde. 4 ay önce Tahran tarafından yapılan açıklamada, kayıp sayısının 400 civarında olduğu 
ifade edilirken bu, İran’ın kaybettiği asker sayısında büyük bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Erdoğan: Avrupa Parlamentosu’nun Yapacağı Oylamanın Üyelik Müzakereleri İçin Bir Kıymeti Yoktur

Türkiye’deki 55 Havaalanına 7 Tane Daha Ekleniyor

 İranlı Yetkili: Suriye’de Ölen Askerlerimizin Sayısı 1000’in Üstünde

ــا فــي االتحــاد األوروبــي ال  ــة تركي ــى مفاوضــات عضوي ــد الرئيــس التركــي )رجــب طيــب أردوغــان(، أن تصويــت البرلمــان األوروبــي عل أّك
يحمــل أي قيمــة بالنســبة لبــاده ، ويعــد بمثابــة دعــم للمنظمــات اإلرهابيــة وإعــان اســتعدادهم )القــادة األوروبييــن( إليــواء اإلرهابييــن فــي بلدانهــم.

أعلنــت وزارة المواصــات واالتصــاالت والنقــل البحــري فــي تركيــا، عزمهــا تشــييد 7 مطــارات جديــدة فــي عــدة واليــات، فــي إطــار مشــروع 
)مطــار فــي كل 100 كيلومتــر( المتوقــع إنجــاز كافــة مراحلــه بحلــول 2023.

وتم رفع عدد المطارات الداخلية في عموم تركيا من 26 عام 2003 إلى 55 العام الماضي، إلى جانب السبعة مطارات الجديدة.

قــال مســؤول إيرانــي إن أكثــر مــن ألــف جنــدي إيرانــي قتلــوا فــي ســوريا خــال قتالهــم دعمــاً قــوات نظــام بشــار األســد ، وتمثــل هــذه زيــادة كبيــرة 
فــي أعــداد القتلــى عمــا أعلــن قبــل أربعــة أشــهر حيــن قالــت طهــران إن 400 مــن جنودهــا قتلــوا فــي ســاحات القتــال فــي ســوريا.
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أخبار
سياسية

حلب تحت النار ...حلب تباد بأيدي الطغاة

مشافي حلب خارج الخدمة بعد قصفها من قبل الطيران السوري والروسي.وزارة الدفاع الروسية تعلن عن بدء عملية عسكرية واسعة في سوريا

Rus savaş uçak ve helikopterleri, gerçekleştirdikleri onlarca hava saldırısıyla kuşatma altındaki mahalleleri hedef aldı. Stereokimya füzelerin, paraşütlü bombalarının ve varil 
bombalarının kullanılmasının yanı sıra; havan saldırıları Halep’in doğusundaki çoğu mahalleye kadar uzandı.

Rusya tarafından İdlib ve Humus’un kırsal kesimlerinde yoğun saldırılar gerçek-
leştirilirken Kremlin, operasyonun genişletilerek Halep’i de içine alacağını söyledi. 

Savaş uçaklarının saldırıları Halep’in kuşatma altındaki doğu mahallelerinde de-
vam ederken, acımasız bombardıman sonucu hastanelerin tamamı kullanılamaz 
hale geldi ve saldırılar onlarca kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı.

Halep Yanıyor… Halep Zalimlerin Elinde Yok Oluyor 

Rus Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’de Geniş 
Çaplı Askeri Operasyon Açıklaması

Rejim ve Rus Güçlerinin Saldırıları Ardından 
Halep Hastaneleri Kullanılamaz Halde

الطيران الحربي والمروحي الروسي والسوري  استهدف األحياء المحاصرة بعشرات الغارات الجوية، بالصواريخ الفراغية والمظلية والبراميل المتفجرة، إلى جانب قصف مدفعي طال معظم أحياء حلب الشرقية.

ــع  ــدرس توس ــه ي ــن أن ــد الكرملي ــا أك ــب وحمــص ، فيم ــي إدل ــي ريف ــة ف ــات مكثف ــت بشــن ضرب وقام
ــب.  ــمل حل ــة لتش العملي

واصــل الطيــران الحربــي تصعيــد القصــف علــى أحيــاء حلــب الشــرقية والمحاصــرة ، مــا تســبب بخــروج  
جميــع المشــافي عــن الخدمــة بســبب القصــف الوحشــي ، إلــى جانــب وقــوع عشــرات الشــهداء والجرحــى.
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سالمة كيلة

الخيارات متاحة للنظام والمعارضة
 هل تحل تفاهمات لوزان بدياًل من جنيف

1 و٢ و٣ ؟!!

 سميرة المسالمة

ــر/ تشــرين األول  ــي 15 أكتوب ــوزان ف ــاء ل ــات لق ــح توافق ــل تزي ه
ــة  ــة المرجعي ــح بمثاب ــث تصب ــف، بحي ــان جني ــّررات بي الجــاري مق
ــه  ــك، أن ــذه وتل ــن ه ــارق بي ــوري؟ الف ــراع الس ــل الص ــدة لح الجدي
ــان المتصارعــان، أي النظــام والمعارضــة،  فــي جنيــف كان الطرف
ــة  ــذه العملي ــة ه ــن جدّي ــّض النظــر ع ــه، بغ ــاً لوج يتفاوضــان وجه
أو رأينــا فيهــا، أمــا فــي لــوزان، فقــد أضحينــا أمــام مشــهٍد مختلــف 
وأصبحــت  المعنيّــان،  الطرفــان  أزيــح،  أو  اختفــى،  إذ  تمامــاً، 
ــى األرض،  ــة، والموجــودة عل ــة الفاعل ــة واإلقليمي األطــراف الدولي
تتفــاوض مــع بعضهــا مباشــرة، بــدالً مــن أدواتهــا، ألول مــرة 
ــن  ــوس كل م ــر بجل ــا توفّ ــذا م ــوري، وه ــراع الس ــة الص ــذ بداي من
وزيــري خارجيــة الواليــات المتحــدة وروســيا، مــع وزراء خارجيــة 
ومصــر  وقطــر  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  وتركيــا  إيــران 
واألردن والعــراق، وفــي غيــاب الــدول األوروبيــة )ألمانيــا وفرنســا 

وبريطانيــا(.
هــذه نقلــة كبيــرة فــي مســار الصــراع الســوري، علــى الرغــم مــن 
معرفتنــا أن القضيــة الســورية خرجــت مــن أيــدي الســوريين، 
ــرة،  ــذه الم ــر، ه ــى األم ــن، إذ أضح ــذ زم ــة، من ــا ومعارض نظام
بيــد الواليــات المتحــدة األميركيــة وروســيا وتوابعهمــا، مــن الناحيــة 
العمليــة وعلــى المكشــوف، كأن أصحــاب القضيــة باتــوا مجــرد 
ــى  ــة عل ــوى الخارجي ــة الق ــة هيمن ــك نتيج ــم، وذل ــة له أدواٍت تنفيذي
الطرفيــن المتصارعيــن، لتغــدو هــذه القــوى كأنهــا العامــل الداخلــي، 
نتيجــة ارتهــان النظــام لحليفيــه اإليرانــي ثــم الروســي، ونتيجــة 

ــة. ــوى الخارجي ــى الق ــة عل ــل المعارض ــة فصائ اعتمادي
علــى ذلــك، هــل تحــّل توافقــات لــوزان محــل مقــّررات جنيــف، أو 
مفاوضــات لــوزان غيــر المعلنــة محــل مفاوضــات جنيــف العلنيــة؟ 
فــي اإلجابــة علــى تســاؤٍل كهــذا، ربمــا يمكــن القــول بإمــكان 
ــع، إذ  ــريبات والوقائ ــل التس ــد مجم ــا تفي ــب م ــك، بحس ــول ذل حص
هــذه المــرة ثّمــة توافقــاٌت يجــري ترجمتهــا مــن الناحيــة الفعليــة علــى 
ــن،  ــن المتحاربي ــي الفصــل بي ــال، وف ــات القت ــى جبه األرض، وعل
ــى  ــودة إل ــن الع ــٍث ع ــى حدي ــة إل ــاس، إضاف ــوط تم ــرض خط وف
ــي الروســي  ــاق األميرك ــى أســاس االتف ــن عل ــار تفاوضــي، لك مس
الماضــي، وثمــة خبــراء  أيلــول  الــذي جــرى فــي 9 ســبتمبر/ 
ــا  ــي م ــف، ف ــي جني ــم ف ــكل منتظ ــون بش ــون يجتمع روس وأميركي
ــل ومــع  ــات، ب ــط وتفصي ــة، مــع خرائ يشــبه ورشــة عمــل جماعي

ــة. ــام والمعارض ــر للنظ ــات وأوام توجيه
مــا كان يمكــن الوصــول إلــى هــذا الوضــع، لــوال إخفــاق المجتمــع 
الدولــي، ممثــاً بمجلــس األمــن  »ال يبــدو أن ثمــة قــدرة ألحــد 
ــن  ــام وال م ــن النظ ــل، ال م ــة للح ــة األميركي ــة الوصف ــى مقاوم عل
المعارضــة« الدولــي، فــي فــرض صيغــٍة التفــاق مــا يضمــن 
وقــف إطــاق النــار، ووقــف القصــف الجــوي وتأميــن المســاعدات 
اإلغاثيــة للمناطــق المحاصــرة، واســتئناف عمليــة جنيــف؛ هــذا أوالً. 
ــن  ــة روســيا، لتأمي ــم برغب ــوزان ت ــة ل ــدو أن إطــاق عملي ــاً، يب ثاني
مــا يشــبه ســلّماً للنــزول لهــا، بعــد أن شــعرت موســكو بعزلتهــا فــي 
مجلــس األمــن الدولــي، وبعــد أن تبيّــن أن لعبهــا بالورقــة الســورية 
ــي  ــا ف ــازالت له ــم تن ــى تقدي ــرب إل ــع الغ ــي دف ــاً ف ــدي نفع ــن يج ل
ــعار  ــع أس ــي، رف ــدرع الصاروخ ــا، ال ــرى )أوكراني ــات األخ الملف
النفــط، رفــع الحظــر التكنولوجــي(. ثالثــا، تحــاول روســيا، ومعهــا 
الواليــات المتحــدة، فتــح مســاٍر يجمعهــا وروســيا بالــدول األخــرى 
التــي تعتبــر منخرطــةً بالصــراع الســوري، وال ســيما إيــران وتركيــا 
ــي  ــة الت ــدول األوروبي والســعودية وقطــر واألردن، مــع اســتبعاد ال
بــات موقفهــا ينحــو نحــو التشــدّد وفــرض مزيــد مــن العقوبــات علــى 
روســيا بــدالً مــن رفعهــا؛ وهــذا مــا تمخضــت عنــه قمــة الرئيســين 
الروســي فاديميــر بوتيــن والفرنســي فرانســوا هوالنــد ومستشــارة 

ــراً. ــن أخي ــا أنجيــا ميــركل فــي برلي ألماني

بالنســبة للمعارضــة الســورية، مــن الواضــح أنهــا تفتقــد للخيــارات 
المناســبة، السياســية أو العســكرية، لمواجهــة الحــل المطــروح، 
بمعنــى أنهــا غيــر مخيـّـرة، وليــس لهــا إال القبــول، بحكــم اعتماديتهــا 
علــى الدعــم الخارجــي، وأيضــاً بســبب تشــتّت قدراتهــا وفصائليتهــا 
ــة  ــبب الكارث ــراً بس ــا، وأخي ــف إمكاناته ــا، وضع ــدّد مرجعياته وتع
المحدقــة بالســوريين، فــي ظــل واقــع اللجــوء والحصــار والتشــرد.

يســتنتج مــن ذلــك أنــه ال يوجــد لدينــا فــي الســاحة اآلن ســوى االتفــاق 
ــا  ــوزان، بغــض النظــر عــن رأين ــة ل األميركــي ـ الروســي، وعملي
فــي هــذا وذاك، وال يوجــد لدينــا، ولــو مضطريــن، إال الوصفــة 
األميركيــة للحــل السياســي القائمــة علــى الحفــاظ علــى رســم خطــوط 
ــف  ــاء القص ــورية، وإنه ــي س ــة ف ــراف المتحارب ــن األط ــل بي فص
الجــوي )مــن روســيا والنظــام( وإغاثــة المناطــق المحاصــرة، 
ــم  ــة النصــرة(، ث ــاب )داعــش وجبه ــة اإلره والتوجــه نحــو محارب
االنتقــال إلــى عمليــٍة سياســيٍة ال تتطــّرق إلــى مصيــر األســد، أو ال 
تشــترط رحيلــه، فــي المرحلــة االنتقاليــة، مــع إقامــة حكومــة انتقاليــة 
ــن  ــى اآلن، بالشــراكة بي ــر واضحــة حت ــات غي بالتفويــض بصاحي

النظــام والمعارضــة.
هــذه هــي الوصفــة األميركيــة للحــل، وال يبــدو أن ثمــة قــدرة 
ألحــد علــى مقاومتهــا، ال مــن النظــام وال مــن المعارضــة، بــل 
ــعودية(  ــر والس ــران وقط ــا وإي ــة )تركي ــراف المعني ــب األط إن جل
إلــى لــوزان كان بهــدف وضــع هــذه الــدول أمــام مســؤولياتها )إلــى 
جانــب روســيا(، كــي تأتــي الخطــوة التاليــة، وهــي جلــب الفصائــل 
الســورية المقاتلــة، لتضــع توقيعاتهــا علــى هــذه الوصفــة، وإال 

اعتبــرت ضمــن الجماعــات اإلرهابيــة، وجــرت مقاتلتهــا.
عمومــاً، تــم التمهيــد لذلــك، بإعــان تركيــا والمملكــة العربيــة 
الســعودية باعتبــار جبهــة فتــح الشــام )جبهــة النصــرة ســابقا( تنظيمــاً 
ــب  ــب حس ــن حل ــرج م ــب أن تخ ــعودية، ويج ــب الس ــاً حس إرهابي
تركيــا، ودعــوة الفصائــل العســكرية إلــى فصــل مواقعهــا عــن تلــك 
ــب،  ــى إدل ــا إل ــا، وإخراجه ــرؤ منه ــى التب ــض عل ــة، والتحري الجبه

ــوزان. ــاع ل ــا اجتم ــذا التوجــه بحضوره ــة به ــدو قطــر ملتزم وتب
ــد فــي مســيرة الصــراع  ــا إزاء مســاٍر جدي ــه يؤكــد أنن لعــل هــذا كل
ــي  ــعٍ يلغ ــام واق ــن أم ــدة، أي  »نح ــف األصع ــى مختل ــوري عل الس
تمامــاً النظــام كــرأي مســتقل، ويضيــق خيــارات المعارضــة، حتــى 
ــات  ــرى، الوالي ــدول الكب ــف ال ــد مواق ــى صعي ــراً« عل ــدو صف لتغ
فــي  المشــاركة  اإلقليميــة  الــدول  ومواقــف  وروســيا،  المتحــدة 
ــد  ــى صعي ــا عل ــا والســعودية وقطــر(، كم ــران وتركي الصــراع )إي
ــها  ــر نفس ــذه ال تعتب ــيما أن ه ــة النصــرة، وال س ــن جبه ــف م الموق
محســوبةً علــى الثــورة الســورية، بــل إنهــا تناهــض أهدافهــا، وحتــى 
ــهد،  ــن المش ــر م ــش الح ــة الجي ــي إزاح ــاً ف ــت دوراً رئيس ــا لعب إنه
ــط  ــا المرتب ــن منهجه ــي ع ــا التخل ــتعداءها برفضه ــّهلت اس ــل وس ب

ــدة. بالقاع
ــي مشــهد الصــراع الســوري أيضــاً  ــر الحاصــل ف ــد يشــمل التغي ق
ــية،  ــٍة سياس ــي عملي ــائدة، والدخــول ف ــتباك الس ــد االش ــد قواع تجمي
ومــا يرجــح ذلــك تصاعــد التبــرم األوروبــي مــن روســيا، والتغيــر 
اآلتــي فــي اإلدارة األميركيــة، ووصــول األطــراف المتصارعــة فــي 

ــٍة كبيــرةٍ مــن اإلنهــاك واالســتنزاف. ســورية إلــى مرحل
فــي كل األحــوال، نحــن أمــام واقــعٍ يلغــي تمامــاً النظــام كــرأي 
مســتقل، ويضيــق خيــارات المعارضــة، حتــى لتغــدو صفــراً، إذ ال 
خيــارات بديلــة، أو أنهــا غيــر قــادرة علــى اجتــراح خيــاراٍت بديلــٍة، 
ــة  ــن متابع ــداً ع ــي، بعي ــا الحال ــي واقعه ــدور ف ــت ت ــال بقي ــي ح ف
ــة  ــاء حال ــن إنه ــدءاً م ــا، ب ــت عنه ــي أعلن ــة الت ــا اإلصاحي خطواته
ــاركة  ــل والمش ــرة التمثي ــيع دائ ــرورا بتوس ــكرية، م ــة العس الفصلن

ــي. ــرار السياس ــة الق بصناع
----------  العربي الجديد
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قضايا
سياسية

الفصــام بيــن النخــب والواقــع قديــم، ألن هــذه بمجــّرد أن تنظــر إلــى 
ذاتهــا كنخــب تعتقــد أنهــا تعالــت علــى الواقــع، وباتــت ليســت معنيــة 
بـــ )الرعــاع(، هــذا األمــر يجعلهــا تنظــر )مــن فــوق(، وترّكــز علــى 
)فــوق(، أي علــى الدولــة واألحــزاب والنخــب ذاتهــا و)الوضــع 
العالمــي(، هــذا الموقــع يجعلهــا تتعامــل مــن منطلــق أنهــا )مراقِــب( 
ــود  ــي ال يع ــض، بالتال ــل أو ترف ــد، تقب ــض أو تؤي ــق(، ترف أو )معلّ
ــون  ــط، لتك ــدث فق ــا ح ــدث(، م ــا ح ــوى )م ــس س ــا أن تلم بإمكانه
ــى  ــدث، وال ــن أن يح ــا يمك ــا م ــدث، أم ــى الح ــق عل ــا التعلي مهمته
ــا  ــع( ف ــرورة الواق ــع صي ــور )أي توقّ ــير األم ــن أن تس ــن يمك أي
يجــد مســاحة فــي الذهــن، أو موقعــاً فــي التفكيــر، أو تحديــداً يســتلزم 

ــاً للواقــع. تحليــاً عميق
ــم القاعــدة، أو جبهــة النصــرة أو داعــش،  لهــذا تجــد ظاهــرة كتنظي
فتؤيــده، ثــم تكتشــف دوره الفعلــي فترفضــه، وهــي فــي هــذه العمليــة 
ــم  ــم تفه ــا ل ــن، ألنه ــي الحالي ــم ف ــيتها التضخي ــا هامش ــرض عليه تف
الموقــف  ليخضــع  وسياســاتها،  تكوينهــا  وال  الظاهــرة،  ماهيــة 
لرغبويــة مفرطــة، فــي هــذه الحــاالت هــي تتوهــم، وفــق أهوائهــا، 
قبــل أن تكتشــف الحقيقــة، لكنهــا حينهــا تضخــم مــن الشــتم والرفض، 
وتهــّول مــن القــوة،  فهــي أساســاً ال تعــرف عمــا تتحــدث، هــذا مــا 
جعلهــم يرســمون أحامــاً هائلــة علــى الثــورات، وأمــام أّول صدمــة 

ينقلبــون عليهــا، ويصدقــون كل مــا يضخــه اإلعــام.
هــذا دور مراقــب ينطلــق مــن غرائــزه، وال يعــرف كيــف يمكــن أن 
ــل  ــرض المي ــك، وتف ــزة ال تســمح بذل ــق، فالغري ــل ويدق ــم ويحل يفه
إلــى حديــة تقــوم علــى:  إمــا، مــع/ ضــد، أو خيــر/ شــر،  إذن هــي 
نخــب أقــرب إلــى الغريــزة منهــا إلــى النخــب التــي يمكنهــا التفكيــر، 
ــا  ــاً، ف ــق محتم ــب أو المعلّ ــع المراق ــون موق ــة يك ــذه الحال ــي ه وف
إمكانيــة للفهــم كــي يتوّضــح المســار، ويفهــم مــا النقــص، ومــا 

ــع النخــب ذاتهــا؟. ــي مــا موق ــوب، وبالتال المطل
ــا، لكــن يجــب أن نفهــم  ــاً مــن كل مــا حولن نســتطيع أن نحــدد موقف

ــع؟ ــا الواق أوالً م
د لذاتــه موقــع المراقــب أو المعلـّـق، لكــن  طبعــاً ربمــا هنــاك مــن يحــدِّ
ــام(،  ــأن الع ــي )الش ــط ف ــب تنش ــزاب ونخ ــر بأح ــق األم ــن يتعل حي
يكــون األمــر مأســاوياً،  فهــذه تتحــدد بدورهــا الفعلــي فــي الواقــع، 
وبالتالــي فــإن مواقفهــا وتعليقاتهــا ترتبــط بــدور عملي )براكســيس(، 
حيــث أنــه يجــب أن يفهــم الواقــع مــن أجــل تحديــد الــدور العملــي، 
ــق  ــاوز التعلي ــا يتج ــو هن ــل، وه ــم أســاس الفع ــون الفه ــي يك وبالتال
والمراقبــة، أو القبــول والرفــض، ألنــه يتعلــق بتحديــد مــا يجــب أن 

يفرضــه الواقــع لكــي يتطــور بمــا نعتقــد أنــه ضــروري.
ــذي ال  ــي(، ال ــي الهامش ــي( أو )السياس ــف الهامش ــو )المثق ــذا ه ه
ــذي  ــو الصــوت ال ينخــرط فــي الصــراع، ويبقــى منعــزالً رغــم عل
يمتــاز بــه، المطلــوب هــو أن يكــون فهــم الواقــع هــو المدخــل 
ــة،  ــوة فعلي ــى ق ــؤالء إل ــّول ه ــي تح ــي، وبالتال ــدور الفعل ــد ال لتحدي
وال يتحقــق ذلــك إال بتعبيرهــا عــن الطبقــات التــي تقــول أنهــا تدافــع 
عنهــا، ونضالهــا معهــا، وتقديــم مــا تفتقــده هــذه الطبقــات، أي الوعــي 

ــم. والتنظي
 ال يكفــي ) شــتم( القــوى األصوليــة، أو الخــوف منها، وال اســتغراب 
ــي تلعــب  ــوى هــي الت ــك الق ــاذا تل ــة، أو لم ــوى الليبرالي ســيطرة الق
الــدور األكبــر فــي الثــورات؟ ومــن ثــم إصــدار أحــكام قاطعــة ضــد 
الثــورات أو بانحــراف الثــورات أو حتــى بفشــلها، هــذا موقــف 
ــي  ــدور الفعل ــد ال ــد مــن تحدي ــق، ال ب ــب والمعلّ ــرج، أو المراق المتف
ــا يجعــل  ــي الصــراع بم ــف يمكــن االنخــراط ف ــورات، وكي ــي الث ف

ــه. ــذي تقــوم ب ــّف حــول الفعــل ال الشــعب يلت
ــدور  ــو ال ــا ه ــو م ــؤال ه ــوف، الس ــتم والخ ــدب والش ــل الن إذن قب
ــن  ــرة فيمك ــا خب ــن هن ــم يك ــارس؟ وإذا ل ــذي يجــب أن يُم ــي ال الفعل

ــع. ــم الواق ــي فه ــق ف ــارب والتعمُّ ــة التج دراس

النخب في 
مواجهة الواقع
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درع الفرات بداية التدخل التركي 
الفعلي في سورية أهداف مهمة 

ونتائج خطيرة

د. محمد عادل شوك

فــي ســباق مــع الزمــن ومنــذ فشــِل االنقــاب التركــي علــى ســلطة حــزب الحريــة والعدالــة، والطيــب أردوغــان يبــدو أن تركيــا 
تدخــل مرحلــة جديــدة بــكل معنــى الكلمــة، وعلــى كافــة المســتويات سياســياً وعســكرياً واجتماعيــاً وإداريــاً واقتصاديــاً وإقليميــاً 

ودوليــاً. 
هــذا مــا تشــير إليــه تطــورات األحــداث الداخليــة والخارجيــة بعــد فشــل االنقــاب محليــاً مــن خــال عمليــات التطهيــر والتنظيــف 
الشــامل، لجماعــة فتــح هللا غولــن المتهمــة بأنهــا تقــف خلــف االنقــاب، فشــملت عناصــر الحركــة فــي القــوات المســلحة وأجهــزة 

األمــن والمخابــرات، وتعــدى ذلــك ليشــمل قطــاع المؤسســات المدنيــة خاصــة القضــاء واإلعــام والتعليــم.
ــادة  ــا القي ــن خاله ــت م ــرة، عمل ــة وخطي ــاٍت مهم ــدة انعطاف ــة الجدي ــةُ التركي ــكلت السياس ــد ش ــي فق ــتوى الدول ــى المس ــا عل أم
السياســية التركيــة علــى تحقيــق المصالحــات الكبــرى بيــن تركيــا وكل مــن روســيا وإيــران، بعــد أن بلغــت العاقــات معهمــا إلــى 
مســتويات خطيــرة، وصلــت إلــى قطــع العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة والســياحية خاصــة مــع روســيا، ووصلــت إلــى حافــة 
الصــدام العســكري بعــد إســقاط الطائــرة الروســية فــوق ســماء ســورية، تلــك الحادثــة المشــبوهة والمقصــودة لتوتيــر العاقــات 
بيــن البلديــن، وتخــاذل الموقــف األمريكــي واألوروبــي وقيــادة الناتــو، وتــرك تركيــا وحيــدة فــي ســاحة الصــراع مــع روســيا مــن 

جهــة، وإيــران وتدخلهــا المباشــر لدعــم النظــام الســوري مــن جهــة ثانيــة. 
ال شــك أن تركيــا عانــت خــال الســنوات األربــع الماضيــة خذالنــاً كبيــراً فــي مواقفهــا ونهجهــا فــي حــل المشــكلة الســورية بــدءاً 
مــن العمــل علــى إســقاط نظــام األســد وانتهــاء بمشــكلة الاجئيــن علــى األرض التركيــة وعلــى الحــدود الســورية، ورفــض اإلدارة 
ــي واي دي الكــردي  ــة مــن ســلطات داعــش والب ــة خالي ــى الحــدود التركي ــة عل ــة آمن ــرَح التركــي بإنشــاء منطق ــة المقت األمريكي

ونظــام األســد، ليكــون مــأوى آمنــاً للمهجريــن مــن القصــف والمــوت بصواريــخ وبراميــل طيــران النظــام الســوري المجــرم.
دون فائــدة ودون نتيجــة، فالموقــف األمريكــي أصــا ال ينبــع مــن نيــة تهــدف إلــى حــل المشــكلة الســورية بــل إنمــا إدارتهــا، والعمل 
علــى اســتمرارها حتــى النهايــة مهمــا كانــت النتائــج علــى المســتوى البشــري واإلنســاني، والتدميــر الشــامل للمــدن الســورية، 

ومنــع الحســم العســكري ألي مــن الطرفيــن، وإبقــاء الحــل السياســي قيــد المفاوضــات واألخــذ والــرد دون نتيجــة تذكــر. 
هــذا الموقــف األمريكــي المشــبوه وضــع الســلطات التركيــا فــي وضــع صعــب وُمحــرج تمامــاً، وفــي حالــة أزمــة إقليميــة ودوليــة، 
وعلــى المســتوى الســوري انطبــق علــى حالــة تركيــا وصــف خــذالن الشــعب الســوري، فقــد تــم تجــاوز جميــع الخطــوط الحمــراء 
التــي تحــدث عنهــا الرئيــس أردوغــان منــذ بدايــة الثــورة الســورية وحتــى اليــوم دون أيــة ردة فعــل مــن قبــل تركيــا ســوى الــكام، 

واقتصــر العمــل التركــي اإليجابــي علــى الوضــع اإلغاثــي والدعــم اإلنســاني الطبــي للســوريين المهجريــن والاجئيــن. 
ضمــن هــذه األوضــاع المعقــدة والصعبــة جــاءت محاولــة  االنقــاب العســكري الفاشــل فــي تركيــا، ومــا نتــج عنــه مــن نتائــج 
وآثــار مهمــة مــا زالــت تجــري حتــى اليــوم، فأعــادت تركيــا عاقتهــا مــع روســيا وإيــران إلــى ســابق وضعهــا الطبيعــي مــن حيــث 
ــي الصــراع  ــدان المتورطــة مباشــرة ف ــك البل ــادات تل ــن قي ــات بي ــدأت المباحث ــة والســياحية، وب ــة واالقتصادي ــات التجاري العاق
الســوري بشــأن األزمــة الســورية روســيا وإيــران، وبــدأت تخــرج تصريحــات وإشــارات متناقضــة ومتداخلــة مــن كبــار قيــادات 
تركيــة السياســية حــول ســورية، وضــرورة التنســيق مــع روســيا وإيــران للوصــول لحــل سياســي مناســب، وانتهــاء بتصريــح 
رئيــس الــوزراء باعتبــار األســد طرفــاً مهمــاً يمكــن التباحــث معــه للوصــول إلــى الحــل السياســي، وقبــول وجــوده بدايــة المرحلــة 

االنتقاليــة دون أن يكــون لــه دور فــي مســتقبل ســورية.
ــه الثوريــة والناشــطين  فــي البدايــة شــكلت تلــك التصريحــات والمواقــف خيبــات أمــل محبطــة لــدى الشــعب الســوري، وفصائل
ــل  ــا أي تحــول أو تغييــر، ومــا زالــت تدعــم وتمــد فصائ ــم تشــهد تركي ــى األرض ل ــن لكــن األهــم مــن كل هــذا أن عل اإلعاميي

ــاد وغيرهــا. الجيــش الحــر باألســلحة والعت
ليأتــي التدخــل العســكري التركــي المباشــر وبقــوة فــي الشــمال الســوري فــي مــا ســمته معركــة )درع الفــرات( ومشــاركة فعالــة 
مــن فصائــل الجيــش الحــر فــي شــمال حلــب فــي مواجهــة مباشــرة مــع قوتيــن تهيمنــان علــى الحــدود التركيــة شــمال حلــب همــا 
قــوة تنظيــم الدولــة وقــوة الحمايــة الكرديــة المســماة قــوات ســورية الديمقراطيــة والمدعومــة مــن أمريــكا، هــذه المعركــة رغــم 
ــادة السياســية والعســكرية التركيــة وإضاعــة فرصــة الســبق منــذ بدايــة  أنهــا أتــت متأخــرة كثيــراً بعــد تــردد طويــل وكبيــر للقي
األزمــة فــي ســورية، وقبــل تعقــد الوضــع أكثــر والتدخــل المباشــر إليــران وحلفاؤهــا مــن حــزب هللا والميليشــيات الطائفيــة وحتــى 

قــوات الحــرس الثــوري . 
وكمــا يقولــون عشــنا وشــفنا تركيــا تنتقــل مــن األقــوال إلــى األفعــال، وتخــوض حربــاً فعليــة فــي ســورية لتأميــن مصالحهــا األمنيــة 
اإلقليميــة، فالتدخــل وقــع، ومعركــة )درع الفــرات( مســتمرة وتــم تحريــر جرابلــس، وتحريــر المنطقــة بيــن جرابلــس والراعــي، 

وسيســتمر التدخــل فــي العمــق نحــو منبــج والوصــول إلــى البــاب وربمــا إلــى حلــب. 
إذا مــن النتائــج المباشــرة لانقــاب العســكري الفاشــل تبــدأ تركيــا بقــوة بتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية للحفــاظ علــى األمــن القومي 
لتركيــا، وتطهيــر الحــدود مــن مقاتلــي تنظيــم الدولــة والحماية الكرديــة، وتحجيم المشــروع االنفصالي إلى الحد األدنــى وصوال إلى 
القضــاء عليــه نهائيــاً، أوالً غــرب نهــر الفــرات وثانيــاً شــرق الفرات، وإفشــال مشــروع حلفاء األســد بالعــودة إلى المنطقــة، والعمل 
 علــى تمــدد إمــارة فصائــل الجيــش الحــر، وأخيــراً، وليــس آخــراً، الوصــول فــي النهايــة إلى المنطقــة األمنة التــي طــال انتظارها.      
ال شــك أنهــا أهــداف مهمــة ونتائــج خطيــرة تحققهــا تركيــا أخيــراً فــي شــمال ســورية بعــد ترتيــب أوضاعهــا الداخليــة والعســكرية، 
ســيكون لهــا نتائــج مهمــة علــى األوضــاع والتطــورات فــي ســورية التــي بشــر بهــا رئيــس وزراء تركيــا )يلــدرم( ، بــأن الشــهور 

القادمــة ستشــهد القضيــة الســورية تطــورات مهمــة علــى طريــق الحــل.  
ــة،  ــة ومرتعب ــة خائف ــة، ووحــدات الحماي ــيادة الوطني ــاً للس ــره خرق ــذا التدخــل، ونظــام األســد اعتب ــن ه ــق م ــا عمي ــيا قلقه روس
وإيــران طالبــت بوقــف التدخــل، أمــا أمريــكا المتــرددة المتخاذلــة فقــد وضعــت أمــام األمــر الواقــع، وال خيــار أمامهــا ســوى تأييــد 
تركيــا، ولــو كان علــى حســاب قــوات الحمايــة، فهــي ال تســتطيع ولــن تســتطيع أن تتخلــى عــن تركيــا ألســباب اســتراتيجية، فــا 
منــاص إال أن تتابــع تركيــا معركتهــا حتــى النهايــة، وهــذا أثـّـر إيجابــاً علــى معــارك الفصائــل المقاتلــة فــي شــمال وجنــوب حلــب 

وشــمال حمــاة، واالنتصــارات الباهــرة التــي يحققونهــا علــى األرض.

بعــد ثمانــي ســنوات مــن حكــم بــاراك أوبامــا ) الديمقراطــّي (، ذو الميــول الخطابيــة و التنظيريــة و الفلســفية، 
أطــاح فيهــا بهيبــة أمريــكا كدولــة عظمــى، يأتــي دونالــد ترامــب ) الجمهــورّي (، االبــُن الرابــع ألحــد أشــهر 
أقطــاب تجــارة العقــارات األمريكييــن ) فريــد ترامــب (، ذو الســبعين عاًمــا، المعــرُض عــن السياســة طيلــة 
ــق بـــ ) ُرهــاب  حياتــه، المعــروُف بســلوكه المشــاغب بيــن أقرانــه، المعانــي مــن الوســواس القهــري المتعلِّ
الجراثيــم (، فــكان يتجنّــب مصافحــة اآلخريــن و إذا مــا اضُطــرَّ لذلــك فإنــه ينــزع يــده منهــم بســرعة، ذو 

الشــخصية المزاجيــة المتناقضــة، الطمــوُح إلــى أبعــد مــدى يمكنــه الوصــول إليــه.
ــه  ــة، دفعت ــان الفائت ــنوات الثم ــة خــال الس ــات األمريكي ــادت الوالي ــي ق ــا، الت ــيئة ألوبام إالّ أّن اإلدارة الس
ملزًمــا إلــى ميــدان السياســة، إلصــاح مــا يمكــن إصاحــه، و العــودة بهــا دولــة قويــة بمــا يليــق بهــا لتكــون 

قاطــرة العالــم أجمــع.
تلــك الصفــات و الســمات ســتجعله ـ كمــا يــرى المراقبــون ـ بعيــدًا عــن الوقــوع فــي كثيــر مــن المطبــات، 
التــي أوقــع بهــا أوبامــا الواليــات المتحــدة، و جعــل منهــا دولــة منكمشــة عــن كثيــر مــن ملفــات المنطقــة، و 

فــي صدارتهــا الملــف الســورّي.
ز مــن هــذه التوقعــات الهيمنــة المطلقــة للجمهورييــن علــى المؤسســة التشــريعية بغرفتيهــا: النــواب و  و يعــّزِ
الشــيوخ، و هــو األمــر الــذي ســيتعّزز أكثــر عندمــا ســيقوم بتعييــن اثنيــن مــن قضــاة المحكمــة العليــا، خــال 

أشــهر قليلــة مــن جلوســه فــي البيــت البيضــوّي، فــي العشــرين مــن شــهر: 1/ 2017.
صحيــح أّن أوبامــا قــد أضــاف إلــى ســجله و ســجل حزبــه مكســبين مهّميــن علــى الصعيــد الخارجــي، تمثَّــا 

فــي تشــليح ســورية ترســانتها الكيمياويــة، و تجميــد إيــران ملفَهــا النــووّي لعشــر ســنوات قادمــة.
و هــو علــى الرغــم مــن توريطــه روســيا فــي وحــل الملــف الســورّي، قــد جعــل صــورة بــاده تهتــزُّ كثيــًرا 
فــي نظــر الســوريين، الذيــن رأوا فــي حالــة التــردّد التــي اتســمت بهــا ســنوات حكمــه فــي فترتهــا الثانيــة، 

حالــةً مــن الخــذالن لهــم، و جعلــت النظــام و حلفــاءه فــي وضــع مريــح تكتيكيًّــا.
مّمــا جعلَهــم يرقبــون انتهــاء فترتــه علــى أحــّر مــن الجمــر، حتــى و لــو كانــت علــى يــد وزيرتــه الديمقراطيــة 

) هيــاري كلنتــون (، أو علــى يــد أحــد الخصــوم التقليديّيــن مــن الحــزب الجمهــوري.
لــوا ِوزَر صداقــة هــذه اإلدارة مــن أنصــار النظــام، فــي الوقــت الــذي طحنتهــم فيهــا رحــى اآللــة  فُهــم قــد ُحّمِ
العســكرية الروســية، و تكالبــت عليهــم قطعــان إيــران البشــرية، مــن غيــر أن تســعفهم هــذه الصداقــة فــي 
ــاء النظــام، و تراخــي أصدقائهــم  ــن اندفاعــة حلف ــي كماشــة: بي ــن فّك ــك بي ــي ذل ــوا ف ــات محنتهــم؛ فكان أوق

ــن. المزعومي
ــة،  ــرات الصحفي ــي المؤتم ــروف (، ف ــري، و الف ــة: ) كي ــري الخارجي ــة وزي ــي لغ ــر ف ــوارق تذك ــا ف ف
ــي  ــم، الت ــة الحك ــى منظوم ــم عل ــات خروجه ــم تبع له ــم، و يحّمِ ــي خانته ــا ال يصــّب ف ــرف بم ــا يه فكاهم

ــورية. ــي س ــود ف ــة عق ــة خمس نســجوها طيل
يرى المراقبون أّن أطراف الحالة السورية إزاء هذا التغيير في اإلدارة األمريكية، على فريقين: 

ـ يتمثَّــل أولهمــا فــي الســوريين المناهضيــن للنظــام، الــذي ينظــرون إلــى اإلدارة األمريكيــة القادمــة، علــى 
أنّهــا مهمــا ســاءت معهــا أحوالهــم، فلــن تكــون كحالهــا مــع اإلدارة الراحلــة، و هــم يعــّزون أنفســهم بالمثــل 

القائــل ) الغريــُق ال يخشــى البلــَل (.
ــة،  ــة قادم ــة إدارة أمريكي ــن أيّ ــا م ــون خوفً ــوا يتوّجس ــن كان ــام، الذي ــاء النظ ــكر حلف ــي معس ــا ف ـ و ثانيهم
والســيّما إذا كانــت مــن الجمهورييــن، فهــم لــن يحظــوا بمثــل اإلدارة الحاليــة، مهمــا بلــغ مســتوى التنســيق 

ــة إدارة قادمــة. مــع أيّ
و هــو مــا بــدا واضًحــا فــي الترحيــب الحــذر مــن الــروس و اإليرانييــن بنجــاح ترامــب، الــذي بــات واضًحــا 

فــي خطــاب فــوزه، أنـّـه ســيتجاوز كثيــًرا مــن السياســات التــي اختّطهــا ســلفُه حيــال ملفــات المنطقــة.
و عليــه فــإّن أمانيَّهــم فــي نصــِب أشــرعتِهم علــى مراكبــه، يغلــُب علــى الظــّن أنّهــا لــن توصلَهــم إلى شــواطئ 

أحامهــم، فهــو ســيجدّف بهــا بعيــدًا نحــو مصالــح أمريــكا، التــي فــّرط بهــا أوبامــا كثيــًرا.

الملُف السورّي بعَد 
انتخاِب ترامب رئيًسا

مصطفى الصوفي
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الخالفة مصطلح شرعي... 
أم مصطلح لغوي...

اإلعالم وأزمة االنقالب

د. محمد نور حمدان د. عبد اهلل لبابيدي

أصبحــت وســائل اإلعــام أحــد المكونــات األساســية للجهــاز السياســي 
األزمــات  إلدارة  كأداة  اإلعــام  الدولــة  تســتخدم  حيــث  للدولــة، 
السياســية، وتعمــل علــى ربــط الجماهيــر وتنويرهــا بحقائــق هــذه 
األزمــات، ويســهم اإلعــام فــي دعــم توجيهــات الدولــة ودفــع الجمهــور 
ــا النظــام  ــي يتخذه ــرارات الت ــد للق ــية، والتمهي ــاركة السياس نحــو المش

ــا. ــل معه ــي يتعام ــرات الت ــي، والمتغي السياس
ويعتمــد النظــام السياســي علــى مصــادر وســائل اإلعــام للحفــاظ علــى 
ــة  ــام، وتعبئ ــرأي الع ــن ال ــات تكوي ــال عملي ــن خ ــي م ــام السياس النظ
ــاب،  ــة االنق ــتعدادًا لمواجه ــية اس ــطة السياس ــذ األنش ــن لتنفي المواطني
كمــا يعتمــد النظــام السياســي علــى وســائل اإلعــام فــي زيــادة وتدعيــم 
الشــعور بالمواطنــة، وتثبيــت القيــم والمعاييــر، فــي الوقــت الــذي تعتمــد 
فيــه وســائل اإلعــام علــى النظــم السياســية فــي الحصــول علــى 
ــرها،  ــداث ونش ــة األح ــمية، لمواكب ــر الرس ــمية وغي ــات الرس المعلوم
وهــذا مــا حصــل عبــر اســتخدام اإلعــام التركــي لبرنامــج الفيــس تايــم 

ــة. ــة األزم ــي بداي ــس التركــي ف مــن أجــل االتصــال بالرئي
وبالتالــي فــإّن العاقــة بيــن النظــام السياســي الســائد ووســائل اإلعــام، 

بشــكل عــام، هــي عاقــة تعــاون واعتمــاد متبــادل.
ــة،  ــام والسياس ــن اإلع ــة زاوج بي ــذه األزم ــي ه ــي ف ــام الترك واإلع
ــا  ــة بوصفه ــتخدم السياس ــيلة، ويس ــه وس ــام بصفت ــتخدم اإلع ــو يس فه

ــا. مضمونً
 وبــرزت أهميــة وســائل اإلعــام فــي هــذه األزمــة فــي اتخــاذ القــرار 
ــذي  ــع السياســي ال ــم الواق ــوارع لفه ــزول الشــعب للش ــي ن السياســي ف
فرضــه االنقــاب المفاجــئ، وذلــك عندمــا لــم تقطــع الحكومــة التركيــة 
األنترنــت عــن الشــعب الــذي مــأ الطرقــات بأمــٍر عبــر اتصــال هاتفــي، 
ــار  ــرار بتي ــع الق ــة صن ــة عملي ــل قامــت وســائل اإلعــام بتغذي وبالمقاب
مســتمر مــن المعلومــات، تمثــُل المدخــات األساســية عمــا يجــري فــي 
ــه  ــق توجي ــن طري ــك ع ــة وإســتانبول، وذل ــة التركي ــوارع العاصم ش
االهتمــام بشــكل انتقائــي عمــا يجــري، وهــي بذلــك تشــير وترشــح 
وتبنــي مدخــات عمليــة صنــع القــرار، وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى دور 
وســائل االتصــال الجماهيــري فــي بنــاء أجنــدة المجتمــع، أي أولويــات 
ــي  ــك أجنــدة صانع ــع، وكذل ــراد المجتم ــدى أف ــائدة ل ــات الس االهتمام
ــق  ــي خل ــك ف ــرار، وكذل ــي الق ــات صانع ــات اهتمام ــرار، أي أولوي الق
ــة  ــر وســائل االتصــال المعلومــات القابل ــرار، إذ توف ــع الق ــة صن دينامي
لاســتخدام داخــل عناصــر وأطــراف صنــع القــرار، وهــي تســمح بذلــك 
بإحــكام دائــرة المعلومــات داخــل خليــة األزمــة، كمــا أنّهــا تُيَســر مهــام 

ــرار الخاصــة بجمــع المعلومــات. صانعــي الق
ولقــد أدت وســائل اإلعــام التركيــة )تــرك بــرس أنموذجــاً( عــدة 
وظائــف، ولعــل مــن أهمهــا الوظيفــة السياســية، وتمثلــت بإعــام 
المواطنيــن بأمــر الخــروج لمواجهــة االنقــاب مــن قبــل الشــعب وبمــا 
ــائل  ــك الوس ــت تل ــث أصبح ــية، بحي ــوى السياس ــة والق ــه الحكوم تفعل

ــية. ــة السياس ــن العملي ــزًءا م ج
وبنــاًء علــى مــا ســبق فــإّن إدارة األزمــة السياســية إعاميــاً تتطلــب فهمــاً 
دقيقــاً لتحديــد الخطــوات، ودراســة ردود األفعــال والنتائــج التــي تترتــب 
علــى اتخــاذ قــرار مــا، كمــا أّن الحفــاظ علــى المصالــح الوطنيــة يتطلــب 
عــدم دراســتها مــن منظــور أحــادي، بــل ينبغــي أن يكــون لــكل مؤسســة 
إعاميــة خليــة أزمــة مرتبطــة ارتباًطــا مباشــًرا بهيئــة أركان إعاميــة 

تتبــع لهيئــة األركان العامــة التــي تديــر األزمــة.
 وفــي أزمــة االنقــاب هــذه لــم تعــد وســائل اإلعــام ناقلــة لســير األزمة، 
ــتطاعت  ــد اس ــا، لق ــي صنعه ــاِركة ف ــاراتها ومش ــي مس ــة ف ــل متحكم ب
وســائل اإلعــام عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي والفضائيات 
أْن تلعــب دوراً مؤثــراً علــى صنــاع القــرار، أدى إلــى إنهــاء االنقــاب، 
وتــم استســام الجيــش المنقلــب أمــام عدســات كاميــرا الجــواالت، 
ــة اإلعــام فــي األزمــات السياســية والتحكــم فــي  ــى أهمي ممــا يــدل عل

مســاراتها، فاإلعــام جــزء مــن المعادلــة السياســية الصعبــة.

ــك  ــى ذل ــا إل ــام تعــود بن ــإن األي ــة ف ــم عــن الخاف عندمــا نتكل
ــزة  ــلمون أع ــه المس ــذي كان في ــوردي ال ــل ال ــن الجمي الزم
أســياداً، يأمــرون وينهــون، ويتســارع العالــم إلــى كســب 
ود خلفائهــم وإرضائهــم، انطاقــاً مــن الخافــة الراشــدة 
ــى  ــم اإلســامي الرشــيد عل ــي الحك ــا معان ــت فيه ــي تحقق الت
المســتوى الخارجــي والداخلــي، فالخافــة األمويــة فالعباســية 
فالعثمانيــة التــي تحققــت فيهــا معانــي الحكــم اإلســامي 
علــى المســتوى الخارجــي، أمــا الداخلــي فكانــت تخبــو تــارة 

وتزدهــر فتــرات ....
ــي  ــة الت ــي الراقي ــك المعان ــن تل ــلمون م ــره المس ــا يتذك ولم
حققــت للمســلمين عــزة ال يمكــن أن ينكرهــا العــدو والصديق، 
فــإن الشــباب المســلم يطالــب بعــودة الخافــة، وقــد يســتعجل 
فــي إطــاق االســم ظنــاً منهــم أن إطــاق االســم ســيعيد تلــك 

األيــام.
وبالتحقيــق فــي الخافــة كمصطلــح، نســأل إن كان هــذا 
المصطلــح شــرعي، بمعنــى أن هللا قــد أمَرنــا بالحفــاظ  علــى 
هــذا االســم، للجســم السياســي المكــون للدولــة أو أن هــذا 
المصطلــح وقتــي زمانــي لغــوي، أطلقــه المســلمون فتــرة مــن 
الزمــن، وال يضــر تغيــر االســم مــع تبــدل الزمــان والعصــر 

ــة الخطــاب ... ولغ
ــذا  ــد أن ه ــة نج ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــى الق ــودة إل بالع
المصطلــح )الخافــة( اســتعمل فــي القــرآن وفــي الســنة 
بمعنــاه اللغــوي، بمعنــى الــذي يســتخلف ممــن قبلــه، ولذلــك 
ــده  ــاء بع ــه ج ــة، ألن ــول هللا خليف ــد رس ــاء بع ــن ج ــمي م س
ولكــن الســؤال هــل أمرنــا هللا ورســوله بــأن نطلــق عليــه لفــظ 

ــظ ؟ ــى اللف ــاقتنا إل ــي س ــي الت ــة ه ــة( أو أن اللغ )خليف
لســنا بحاجــة إلــى كثيــر مــن التدليــل علــى أن هــذا المصطلــح 
الشــريعة اإلســامية علــى  فــي  أمــر  لغــوي، وال يوجــد 
إطــاق اســم الخافــة علــى الجســم السياســي المكــون للدولــة 
ــه  ــن الخطــاب رضــي هللا عن ــر ب ــبنا أن عم ــلمة، وحس المس
عندمــا تولــى الخافــة، ووجــد العســر فــي إطــاق مصطلــح 
ــر  ــى أمي ــح إل ــل المصطل ــام بتبدي ــة رســول هللا ق ــة خليف خليف

ــن. المؤمني
نعــم، يوجــد فــي القــرآن أوامــر لتحقيــق معنــى الخافــة 
والمطالبــة بهــا كاألمــر بالوحــدة والشــورى والعــدل، ولكــن 

ــات  ــذه المكون ــى ه ــق عل ــل أن نطل ــز وج ــا هللا ع ــل أمرن ه
ــة ؟. ــح الخليف ــم مصطل ــية للحك األساس

ال ريــب أننــا مطالبــون فــي العمــل علــى تطبيــق هــذه المعاني 
ــا شــئت  ــك ســمها م ــد ذل ــة اإلســامية، وبع ــي جســم الدول ف

)خافــة ، إمــارة، ســلطنة، دولــة ...(
اليــوم، نجــد شــبابنا مندفعيــن نحــو االســم، وقــد تســيل نفــوس 
ومهــج للحفــاظ علــى اســم الخافــة، ظنــا منهــم أنهــم يلتزمون 

أوامــر هللا ويطبقــون الشــريعة اإلســامية.
فاســم الخافــة أصبــح يســتهوي الكثيــر مــن الشــباب المســلم 
المندفــع دون تحقيــق فــي حــال الجماعــة التــي أطلقــت علــى 
نفســها هــذا االســم، هــل تحققــت فيهــا شــروط الخافــة ؟ هــل 

تحققــت فيهــا معانــي الخافــة ... ؟ 
إن الخطــاب اإلســامي جــاء متوافقــا مــع مــا يفهمــه النــاس 
ويدركونــه وخاصــة فــي المجــال السياســي فقــد جــاءت 
فــي  تدخــل  ولــم  أساســية،  بقواعــد  اإلســامية  الشــريعة 
التفاصيــل، بــل تركــت ذلــك التفــاق النــاس مــع تبــدل األمكنــة 

ــان . ــر وزم ــع كل عص ــب م ــا يتناس ــة بم واألزمن
ــات  ــن المصطلح ــر م ــر كثي ــى تحري ــة إل ــن بحاج ــا نح فع
المتداولــة فــي أدبيــات السياســة الشــرعية وتحقيــق مضاميــن 
ــرعية  ــات الش ــن المصطلح ــز بي ــات والتميي ــذه المصطلح ه
المطلوبــة لذاتهــا والمصطلحــات التــي تكــون وســيلة لتحقيــق 
مضاميــن أخــرى، وال مشــكلة بتبدلهــا مــع تبــدل الزمــان 

ــكان. والم
وراء  ينخــدع  أال  المســلم  الشــباب  علــى  يجــب  ختامــاً 
ــر مــن  ــي تطلقهــا كثي ــة الت المصطلحــات والشــعارات البراق
الجماعــات، وأن يحقــق فــي المعانــي أكثــر وأن يتخاطــب مــع 
ــد  ــت والقواع ــى الثواب ــد عل ــع التأكي ــره م ــة عص ــم بلغ العال

األساســية التــي أقرتهــا الشــريعة اإلســامية.
 وتذكــروا أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم انتقل مــن المرحلة 
المكيــة إلــى المرحلــة المدنيــة، وتعامــل مــع كل مرحلــة بمــا 
يناســبها، مــع تبــدل بالخطــاب بمــا يناســب طبيعــة المرحلــة 

والحــال.
ــذي يعصــم  ــه هــو ال ــن، فالفق ــي الدي ــه ف ــي التفق ــة ف والخيري
ــه  ــرد هللا ب ــن ي ــأ فم ــي الخط ــوع ف ــل والوق ــن الزل ــل م العق

ــن. ــي الدي ــه ف ــرا يفقه خي
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األكراد والعقد 
الوطني المطلوب 

ليســت المســألة الكرديــة بقضيــة خارجــة عــن الســياق، وال متناقضــة مــع المنطــق الوطنــي العــام 
فــي ســوريا، وليســت مشــكلة األقليــات مــن المشــاكل الســهلة الحــل، لكنهــا ال يمكــن إال أن تكــون 
فــي صلــب أولويــات الثــورة الســورية الديمقراطيــة التــي تســير اليــوم نحــو انتصارهــا األكيــد 

ان شــاء هللا. 
لكــن مــا يدعونــا اليــوم الــى أعــادة طــرح المســألة الكرديــة فــي ســورية هــو مــا نســمعه ونــراه 
ــا مــع وحــدة  مــن ممارســات لبعــض األخــوة األكــراد الذيــن نعتقــد ومــا زلنــا نعتقــد أنهــم جميعً
ســورية، وهكــذا مــن المفتــرض أن يكونــوا، لمــا عــرف عنهــم مــن تمســكهم بالوحــدة الســورية 
علــى مــر الزمــان، ومــع ذلــك فــان مــا نســمعه اليــوم مــن تصريحــات للســيد صالــح مســلم أميــن 
عــام حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني تدعونــا للقلــق، وتامــس فينــا بعــض التوجســات، 
التــي نتمنــى أال تكــون بيــن ظهرانــي مفــردات الثــورة الســورية، التــي تمشــي اآلن باتجــاه الوحــدة 
والتوحيــد، حســب ظنــي. فــأن يتحــدث الســيد » مســلم » عمــا أســماه )الفيدراليــة الديمقراطيــة( 
ــة )المســلمية(  ــة النظــر الكردي ــاده: هــل نحــن حســب وجه ــام تســاؤل عريــض.. مف ــا أم يضعن
ــة  ــي هيئ ــا ف ــواء كن ــن - س ــل نح ــورية؟ وه ــي لس ــيم فيدرال ــو تقس ــورة- نح ــد الث ــون- بع قادم

التنســيق، أو المجلــس الوطنــي الســوري، أو االئتــاف - متحــاورون ومتفقــون علــى ذلــك؟ 
ثــم إن الحديــث عمــا أســماه )مســلم( )غربــي كردســتان( ويقصــد بــه المناطــق التــي يعيــش فيهــا 
ــو  ــاء ه ــأن االنتم ــدى مســلم ب ــان راســخ ل ــع إيم ــث يتماشــى م ــذا الحدي ــراد ســورية، هــل ه أك

ــة؟  ــم ، أم لســورية الموحــدة الواقعي ل)كردســتان ( الموحــدة والحل
وهــل حديثــه عــن أن )مــا جــرى فــي رأس العيــن ســابقًا، ليــس بيــن األكــراد والجيــش الحــر، بــل 
بيــن مســلحي حزبــه، ومســلحين تدعمهــم تركيــا وقــد جــاؤوا مــن تركيــا( حســب زعمــه ... )وأن 

تســليح أفــراد حزبــه كان للدفــاع عــن األكــراد(.
ــاع؟ وضــد مــن؟ هــل ضــد رجــاالت الســلطة؟ أم ضــد )الجيــش الحــر(  ــه: ممــن الدف ــول ل ونق
ــن  ــن ومحافظــة الحســكة، وعي ــي عفري ــه المســلح ف ــراد حزب ــول أن ينتشــر أف وهــل مــن المعق

ــة؟!!! ــون المســألة بحســن ني ــرأى النظــام وســكوته، وتك ــي(، تحــت م العــرب )كوبان
ــن  ــف م ــم أن الموق ــع العل ــًرا، م ــا وكثي ــا مليً ــوف عنده ــذه أطروحــات تدعــو للتســاؤل والوق ه
االخــوة الكــرد لــم يكــن -مــن قبلــي- إال موقفـًـا ايجابيـًـا، وأنــا مــن الذيــن يؤمنــون، ويقتنعــون، بمــا 
ــا بالوضــوح، وضــوح األفــكار ووضــوح  ــا جميعً قيــل مــن )إن االشــكالية قائمــة، وهــي تطالبن
المواقــف والمقاصــد(، و )نحــن عندمــا نبحــث فــي المســألة الكرديــة ومســتقبلها، فلمــا لهــا أيًضــا 
مــن تداخــل مــع قضيتنــا الوطنيــة ومــن عاقــة بهــا، وعندمــا نســأل عــن مســتقبلها فــأن لــه عاقة 
ــه  ــا ب ــي، األخاقــي واالنســاني، ومــا تلزمن ــه المنطــق المبدئ ــا ب بمســتقبلنا. هــذا عــدا مــا يلزمن

األهــداف المشــتركة لحركــة تحــرر الشــعوب فــي العالــم (.
واستطرادًا وربًطا مع المشروع الوطني الديمقراطي والموقف من المسألة الكردية. 

  كان التأكيــد دائًمــا علــى االخــاء العربــي الكــردي وعلــى ضــرورة ازالــة كل أســباب التصــادم 
ــي  ــق بينهمــا وبالتال ــد مشــاريع التوفي ــا لتأيي ــع دائًم ــن الشــعبين العربــي والكــردي، وكان الدف بي

مبــدأ حــق الشــعب الكــردي فــي الحصــول علــى حقوقــه القوميــة. 
ــي أو  ــز الطبق ــتغال والتماي ــى االس ــا عل ــام حكمه ــوم نظ ــي يق ــدية الت ــة األس ــة البعثي إن الدول
الفئــوي، هــي التــي تنحــو نحــو اســتغال الشــعوب األخــرى واضطهادهــا، والنظــم التــي تقــوم 
علــى التســلط واالســتبداد، فهــي بمقــدار مــا تضطهــد شــعبها ذاتــه وتفــرض عليــه هيمنــة ســلطاتها 

وتســتخف بإراداتــه الوطنيــة الحــرة، تضطهــد أيًضــا 
ــة  ــة أو الشــعوب األخــرى المقيم ــات القومي األقلي
ــل لبســط  ــا، وتعم ــى تخومه ــا أو عل ــى أرضه عل
الســيطرة عليهــا وتســتخف بحقهــا فــي تقريــر 

ــر.  المصي
أنــا مــن القائليــن مــع الدكتــور برهــان غليــون 
فــي كتابــه )المســألة الطائفيــة ومشــكلة األقليــات( 
الصــادر عــام /1988/ )ليــس هنــاك مجــال كــي 
نحلــم بحــل ســريع نســميه مشــكلة األقليــات علــى 
ــى  ــا حت ــي فكرن ــت ســائدة ف ــي مازال ــة الت الطريق
اليــوم، أي خــارج نطــاق حــل مســألة الســلطة 
ــادر  ــا تتب ــا م ــكلة غالبً ــا تطــرح المش ككل، فعندم
إلــى الذهــن الحلــول الســهلة التقليديــة: االعتــراف 
ــذا  ــو أن ه ــا ل ــا، كم ــات أو رفضه ــوق األقلي بحق
االعتــراف أو هــذا الرفــض كفيــان فــي حــد 
ــوى  ــة ق ــي وإزال ــع التاريخ ــر الواق ــا بتغيي ذاتهم
نابعــة  الحلــول  هــذه  تغييرهــا.  أو  اجتماعيــة 

ــكار  ــر األف ــع تغي ــر م ــخ يتغي ــرة أن التاري ــي ينشــأ مــن فك ــى انحــراف ثقاف ــوم عل مــن وهــم يق
ــط،  ــات فق ــس لأقلي ــوق، لي ــكل الحق ــرف ب ــاتير تعت ــرف أن الدس ــا نع ــن كلن ــادات، لك واالعتق
ولكــن لأغلبيــة أيًضــا، لكــن هــذا ال يمنــع أن البــاد التــي تحتــرم فيهــا الحريــات أكثــر مــن أي 
بــاد أخــرى، هــي تلــك التــي ال تتمتــع بدســتور مكتــوب كمــا هــو الحــال فــي بريطانيــا مثــًا، 
وأن التأكيــد المبالــغ فيــه علــى احتــرام الحريــات غالبًــا مــا يقصــد الــى اخفــاء التضحيــة الدائمــة 

ــة(.  ــات العام ــوق والحري بالحق
ــواء  ــز، س ــتثناء أو تماي ــع دون اس ــي للجمي ــق طبيع ــي ح ــة، ه ــات العام ــة والحري الديمقراطي
بالجنــس أو العــرق او الطائفــة أو القوميــة أو األثنيــة.. الجميــع لهــم الحــق فــي الحريــة، وفــرص 
العمــل، وحــق االنســان باعتنــاق الديــن، وممارســة الشــعائر، وحقــه باالنتخــاب والترشــيح، بــل 
وكل حقوقــه علــى إطاقهــا، شــرط أن ال يتعــدى علــى حريــة اآلخريــن، ووفــق مفهــوم ســيادة 
القانــون، تحــت ظــل دســتور جامــع نتــج مــن خــال جمعيــة تأسيســية منتخبــة، ولــم ينــزل كحــق 
مطلــق مــن عــٍل، فــوق رؤوس العبــاد، كمــا هــي حــال األنظمــة االســتبدادية عــادة، ومــا آل اليــه 

الوضــع الســوري، منــذ أربعيــن عاًمــا أو يزيــد.. 
ــا، وجــزء ال يتجــزأ مــن النســيج الســوري الواحــد والموحــد، وهــم شــركاؤنا  األكــراد أخــوة لن
فــي الوطــن، ولهــم كل الحقــوق التــي ينــص عليهــا دســتور عصــري ديمقراطــي جامــع مانــع. 
ــا أم  ــا أو آشــوريًا أو أرمنيً ــا كان أم كرديً ــكل ســوري عربيً ــة حــق بديهــي وطبيعــي ل والمواطن
ــة  ــة بيــن أطــراف المواطن ــد مــن أن تتوضــح العاق ــك. وال ب ســريانيًا أو شركســيًا او ســوى ذل

ــة.  ــة والقومي ــا الوطني ــة والقضاي ــن الديمقراطي ــد مــن ترابــط واضــح بي ــا وال ب جميعً
ــة  ــل اجتماعي ــن كل الســوريين هــو المــاذ الجامــع ضمــن حوام ــوب بي ــي المطل ــد الوطن والعق

ــى.  ــج ديمقراطــي مبتغ ــة وبرنام ــية وفكري وسياس
ــا  ــي تأبيده ــا وبالتال ــا، واحتكاره ــراد به ــع االنف ــى من ــدف ال ــذي يه ــلطة ال ــداول الس ــدأ ت إن مب
بــأي فئــة أو حــزب أو أي قيــادة كانــت ، ومبــدأ فصــل الســلطات الثــاث التنفيذيــة والتشــريعية 
ــات  ــو شــرط نشــوء الحري ــذا الفصــل ه ــد أن ه ــه  »مونتســكيو »يؤك ــى ب ــذي أت ــة ال والقضائي
ــو  ــلطات ه ــع الس ــإن جم ــي ف ــا، وبالتال ــة لوجوده ــاك امكاني ــت هن ــه ليس ــن دون ــية وم السياس
األســاس البنيــوي لاســتبداد ، ألنــه يلغــي أي مراقبــة ممكنــة علــى أي ســلطة ، كمــا يلغــي أي 
ــر هــذه  ــة الحــد مــن جنوحهــا... عب ــي إمكاني ــة ، وبالتال ــن الســلطات المختلف ــة بي ــة ممكن موازن
المبــادئ األساســية للديمقراطيــات يمكــن أن يكــون الجميــع –مســتقبًا- فــي وطــن واحــد آمــن، 
ــرح  ــا ب ــي م ــة ، الت ــدة الوطني ــل بالوح ــع دون الخل ــتوعب الجمي ــة تس ــة ديمقراطي ــة مدني ودول
ــو مــن  ــث تعل ــة، حي ــة الصاخب ــه المدني ــي كل مظاهرات الشــعب الســوري يلهــج لســانه بهــا، وف
الحناجــر عبــارات وشــعارات ) واحــد واحــد واحــد .. الشــعب الســوري واحــد ...( وهــذا الشــعار 
ــدى  ــر عــن م ــل هــي تعبي ــم، ب ــا، وليســت زالت لســان، أو قل ــا له ــدًا فكريً ــات ال بع ــس نثري لي
وعــي هــذا الشــعب بأهميــة وخطــورة أال يكــون الشــعب الســوري واحــدًا بــكل طوائفــه وقومياتــه 

ــه..  وأثنيات
حيــث المجتمــع الــذي يعانــي مــن نقــص االندمــاج 
الذاتــي واالنصهــار بيــن الجماعــات المختلفــة، 
ــع اشــكالي،  ــي إطــاره، هــو مجتم ــش ف ــي تعي الت
ومآالتــه التوحيديــة جــد صعبــة، وال بــد فيــه، 
وعبــره، مــن حــل لمشــكلة األقليــات، ضمــن 
ــة.  ــة والعملياتي ــة والواقعي ــع النواحــي المبدئي جمي
وال نعتقــد أن ســوريا مــن المجتمعــات التــي يمكــن 
أال يكــون فيهــا اندمــاج ذاتــي، بــل وانصهــار بيــن 

جميــع متعدداتهــا اآلنيــة. 
ونعتقــد جازميــن ـــأن الشــباب واألجيــال الجديــدة، 
مــن كل أطيــاف الشــعب الســوري ميالــة دون 
شــك الــى تجــاوز األطــر العصبويــة التقليديــة 
واالنصهــار فــي أطــر وطنيــة أوســع كلمــا ســنحت 
لهــا الفرصــة وليســت التعدديــة االثنيــة والقوميــة 

ــا.  ــة ال حــل له ــة أو معضل مصيب

أحمد مظهر سعدو 
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بالونش

هــل حقــاً أننــا أمــة ال تقــرأ مــا يخطــط لهــا، لتدميرهــا فــي الغــرف المغلقــة؟ وبعــد أكثــر مــن  خمــس عجــاف 
مــرت علــى الشــعب الســوري، هــل نكتفــي بالشــتم وال نبحــث جيــداً فــي مــا تنتجــه مراكــز البحــث وتخطــط 

لــه الســتمرار نزيــف دمائنا؟
مــا يكتبــه فابريــس بالونــش األســتاذ المشــارك ومديــر األبحــاث فــي )جامعــة ليــون 2(، وزميــل زائــر فــي 
معهــد واشــنطن، يتطلــب منــا متابعــة مــا يكتبــه، فهــو يتابــع األحــداث بعيــن خبيــر ومخطــط ، أعــدت مــراراً 
قــراءة مــا كتبــه عــن حلــب، وخففــت قليــا مــن الســموم التــي يبثهــا مــن خــال كلماتــه وتوصيفاتــه، علينــا 

قراءتــه كــي نســتفيد فــي إيقــاف مــا يخطــط لنــا، أو التخفيــف منــه علــى األقــل.
ــب  ــة حل ــن مدين ــمالية بي ــق الش ــع الطري ــي قط ــاؤه ف ــوري وحلف ــام الس ــح النظ ــباط/فبراير، نج ــي 2 ش ف
ــور  ــذا التط ــورية، وه ــرب الس ــي الح ــول ف ــة تح ــّكلت نقط ــد تش ــزاز، وق ــر أع ــة بمم ــا والمعروف وتركي
األخيــر ال يهــدد وجــود الثــوار فــي محافظــة حلــب فحســب، وإنمــا قــد يضــع الحــدود التركيــة الســورية 
المشــتركة بأكملهــا تحــت ســيطرة القــوات المواليــة لأســد فــي غضــون أشــهر، أو يدفــع القــوات الكرديــة 

ــار التعايــش مــع األســد. ــي خي ــى تبنّ ــة إل المتواجــدة فــي المنطق
قطع الممر الشمالي

انطلقــت العمليــة العســكرية للســيطرة علــى ممــر أعــزاز مــن باشــكوي )الضاحيــة الشــمالية لحلــب( ومــن 
موقــع تمركــز الشــيعة المواليــن للنظــام فــي بلدتــي نبــل - الزهــراء، وبمشــاركة )حــزب هللا( وميليشــيات 
ــة - كوحــدات  ــي( المحلي ــاع الوطن ــة وميليشــيا الدف ــدر العراقي ــب ب ــران – ) كتائ ــة مــن إي شــيعيّة مدعوم
ــة النصــرة،  ــادة )جبه ــوار بقي ــوات الث ــى األرض، وتواجــه )هــذه الوحــدات( ق ــي المعركــة عل أساســية ف

والتــي كانــت قــد أرســلت فــي الســابق المئــات مــن التعزيــزات مــن منطقــة إدلــب.
يكمــن الهــدف األول للمقاتليــن الشــيعة فــي رمزيــة االنتصــار، أي الدفــاع عــن أبنــاء طائفتهــم الشــيعة ضــد 
ــات  ــل - الزهــراء هجم ــي نبّ ــر ف ــع الصغي ــاوم الموق ــد ق ــم، وق ــدون طرده ــن يري اإلســاميين الســنّة الذي
الثــوار طــوال ثــاث ســنوات فيمــا كان )حــزب االتحــاد الديمقراطــي( الكــردي يحمــي الجانــب الغربــي 
ويســمح بدخــول إمــدادات الغــذاء إليــه، وفــي المقابــل، كان الجيــش الســوري يحمــي حــي الشــيخ مقصــود 
الكــردي فــي حلــب، أمــا التعــاون غيــر المباشــر بيــن )حــزب االتحــاد الديمقراطــي( والجيــش الســوري فقــد 

أصبــح اآلن تعاونــاً مباشــراً فــي وقــت تشــن فيــه قواتهمــا هجمــات فــي ممــر أعــزاز.
وفــي شــباط/فبراير 2015، فشــلت محاولــة لضــم موقــع نبــل - الزهــراء مــع المنطقــة الخاضعــة لســيطرة 
الحكومــة بســبب النقــص فــي االســتعدادات ووجــود قــوات غيــر كافيــة وبعــد ذلــك، شــنت قــوات الثــوار 
ــة، وطلــب بشــار األســد  ــم هــددت حلــب وحتــى الاذقي ــى إدلــب ث هجومــاً مضــاداً واســعاً وســيطرت عل
ــات  ــف ضــد دفاع ــوي الكثي ــن القصــف الج ــابيع م ــد أس ــر بع ــوم األخي ــاء الهج ــيا، ج ــن روس ــل م التدخ
الثــوار، ال ســيما علــى مركــز بــاب الســام الحــدودي مــع تركيــا الــذي كان الثــوار يحصلــون مــن خالــه 

علــى الكثيــر مــن إمداداتهــم.
ــا ســوى خمســة إلــى خمســة  ــه المعارضــة بيــن حلــب وتركي ــذي تســيطر علي ــغ عــرض الممــر ال وال يبل
عشــر كيلومتــراً، وينحصــر بيــن قــوات تنطيــم )الدولــة اإلســامية( شــرقاً وإقليــم عفريــن الكــردي غربــاً، 
ــا جماعــات الثــوار الرئيســية فــي هــذه المنطقــة، فهــي )جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام وحركــة نــور  أّم
ــة للثــوار  الديــن الزنكــي ولــواء الســلطان مــراد(، وتنضــوي هــذه الجماعــات رســمياً تحــت منظمــة مظل
هــي تنظيــم )جيــش الفتــح( الــذي تدعمــه المملكــة الســعودية وتركيــا، لكــن منــذ حملتــه العســكرية الناجحــة 
فــي ربيــع 2015، عانــى التنظيــم مــن انشــقاقات داخليــة كبيــرة، وقــد ضعــف ممــر أعــزاز بشــكل خــاص 
بعــد أن تمكنــت ) قــوات ســوريا الديمقراطيــة(، وهــي تحالــف قــوات كرديــة وعربيــة تحــت مظلــة 
ــاً فــي األســابيع األخيــرة  )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(، مــن اســتام زمــام األمــور وبــدأت بالتقــدم غرب
ــف  ــن قص ــة( م ــوريا الديمقراطي ــوات س ــتفادت ) ق ــزاز، واس ــب - أع ــق حل ــن طري ــرب م ــت تقت وراح
ــوار فضــاً عــن إمــدادات الســاح المباشــرة لهــا مــن روســيا، وفــي  القــوات الروســية علــى خطــوط الث
ــارة  ــل - الزهــراء همــا الزي ــن شــمال نب ــى بلدتي 4 شــباط/فبراير، أعلنــت الجماعــة فــرض ســيطرتها عل
ــه يصــب  ــدو وكأن ــر للنظــام الســوري يب ــإن االنتصــار األخي ــي ضــوء هــذه التطــورات، ف ــة، وف والخرب
فــي مصلحــة األكــراد القادريــن علــى التقــدم فــي الناحيــة الشــمالية مــن ممــر أعــزاز، بينمــا تكتفــي قــوات 

النظــام وحلفاؤهــا بتعزيــز موقعهــا حــول حلــب بــدالً مــن التقــدم باتجــاه الممــر.
إغالق الحدود الغربية

بعــد أن تــم قطــع الطريــق الشــمالية حاليــاً، فــإن الطريــق مــن حلــب إلــى معبــر بــاب الهــوى الغربــي قــد 
تشــّكل الهــدف التالــي، وعلــى خــط مــواٍز مــن عمليــة أعــزاز، شــن )حــزب هللا( هجمــات فــي الضواحــي 
ــى  ــدادات إل ــا اإلم ــن خاله ــي تصــل م ــي تعــرف بـــ )الكاســتيلو( الت ــق الت ــب لقطــع الطري الشــمالية لحل
ــي الشــمال نظــراً  ــا الهجــوم ف ــز به ــي تميّ ــن بالوحشــية الت ــم يك ــذا الهجــوم ل ــاء الشــرقية، ولكــن ه األحي
لطبيعــة األرض الجغرافيــة التــي تجعــل مــن الصعــب الســيطرة عليهــا، إذ تشــّكل كثافــة المبانــي الســكنية 
ــة بســرعة ال ســيما وأن  ــك المنطق ــاؤه اســتعادة تل ــن يحــاول النظــام وحلف ــات، ول ــدّم الدباب ــام تق ــاً أم عائق
ــا  ــو تطويقه ــل ه ــل األفض ــإن الح ــك ف ــداً، لذل ــر ج ــدن كبي ــرب الم ــة ح ــة نتيج ــائر الضخم ــر الخس خط
واالنتظــار، ممــا ســيتيح الوقــت أمــام عشــرات آالف المدنييــن الذيــن مــا زالــوا فــي شــرق حلــب بالفــرار 
منهــا، هــذا ويفــر الكثيــر مــن المقاتليــن أيضــاً ربمــا خوفــاً مــن أال يتمكنــوا مــن االنســحاب بعــد تطويــق 

د. غريب الحسين

ــع 2014. ــة وحصارهــا بشــكل كامــل، كمــا حــدث فــي حمــص فــي ربي المنطق
وفــي غضــون ذلــك، يرجــح أن تركــز الجهــود الســورية والروســية علــى مناطــق الريــف غــرب حلــب، 
إذ أصبــح مــن الممكــن اآلن شــن هجــوم مــن الزهــراء علــى الثــوار شــمال غــرب حلــب ودعــم هجمــات 
ــر  ــرين األول/أكتوب ــذ تش ــراً من ــاً كبي ــش تقدم ــق الجي ــث حق ــة، حي ــة الغربي ــة الجنوبي ــن الناحي ــة م مماثل
الماضــي، لكــن مــن غيــر المرجــح أن تدخــل قــوات األســد المناطــق الحضريــة كثيفــة الســكان، بــل قــد تتجه 
إلــى الميــدان المفتــوح وتلجــأ لقطــع خطــوط التواصــل للثــوار، وربمــا يركــز الجيــش والقــوات المتحالفــة 
معــه فــي األشــهر المقبلــة علــى الســيطرة علــى قســم كبيــر مــن الحــدود الغربيــة بيــن بــاب الهــوى وجبــل 

التركمــان فــي محافظــة الاذقيــة شــمال البــاد.
ــا 90  ــغ طوله ــة البال ــة الحدودي ــي( المنطق ــاد الديمقراط ــزب االتح ــم )ح ــد يهاج ــه، ق ــت نفس ــي الوق وف
ــاً تنظيــم )الدولــة اإلســامية( وهــو  كيلومتــراً بيــن أعــزاز وجرابلــس شــماالً، والتــي يســيطر عليهــا حالي
ــن  ــي )عي ــن وكوبان ــن عفري ــن الكرديي ــط الموقعي ــي تســعى لرب ــع اســتراتيجية الحــزب الت ــق م ــا يتواف م
ــال  ــن خ ــراد م ــاداة األك ــيا مع ــد روس ــدة، ال تري ــات المتح ــا للوالي ــض، وخاف ــا البع ــرب( ببعضهم الع
إحبــاط هدفهــم الســامي الــذي يكمــن بتوحيــد أرضهــم، إضافــة إلــى ذلــك، يريــد الرئيــس الروســي فاديميــر 
بوتيــن ممارســة الضغــط علــى الجبهــة الحدوديــة التركيــة المشــتركة بأكملهــا مــع ســوريا، والتــي تشــكل 
أحــد األهــداف اإلقليمييــة الرئيســية للتدخــل الروســي، أّمــا إذا نجــح )حــزب االتحــاد الديمقراطــي( والقــوات 
المواليــة لأســد فــي هجوميهمــا المنفصليــن، فســتصبح المنطقــة الحدوديــة بأكملهــا تحــت ســيطرتهم ولــن 

يبقــى للقــوات المناوئــة لأســد، أكانــت الثــوار أو تنظيــم )الدولــة اإلســامية(، منفــذاً إلــى تركيــا.
إطاق حملة مضادة أو فتح جبهة جديدة؟

منــذ أيلول/ســبتمبر، تُركــز اســتراتيجية موســكو علــى ثاثــة أهــداف: األول هــو حمايــة المنطقــة العلويــة 
الســاحلية حيــث نشــرت روســيا قواعدهــا اللوجســتية، والثانــي تعزيــز موقــع األســد ودفــع المعارضيــن لــه  
بعيــداً عــن المــدن الكبــرى، حمــص وحمــاة والاذقيــة وحلــب ودمشــق، والثالــث قطــع خطــوط اإلمــدادات 

الخارجيــة للثــوار.
وقــد تــم تحقيــق الهدفيــن األوليــن إلــى حــد كبيــر: فلــم تقــع هجمــات علــى الاذقيــة أو طرطــوس التــي يمكــن 
ــى العكــس  ــوار، وعل ــة كبــرى تحــت ســيطرة الث ــم تقــع أي مدين أن تهــدد القواعــد الروســية فيهــا، كمــا ل
مــن ذلــك، أخلــى الثــوار حــي الوعــر بحمــص فــي كانــون األول/ديســمبر بعــد أن يئســوا مــن وصــول أي 

مســاعدة.
ــدف  ــق اله ــو تحقي ــق نح ــف الطري ــى نص ــول إل ــم الوص ــد ت ــزاز، فق ــق أع ــت طري ــد أن قُطع واآلن وبع
الثالــث، ويبــدو أن روســيا وحلفائهــا قادريــن علــى تحقيــق طموحاتهــم، فالضعــف فــي القــوة البشــرية الــذي 

ــي وتعزيــزات الميليشــيات الشــيعية. يتخبــط فيــه جنــود األســد يعــّوض عنــه التفــوق الجــوي الكلّ
إال أن كاً مــن تركيــا والســعودية قــد ال تقــف مكتوفــة األيــدي فــي ضــوء التقــدّم الروســي-اإليراني الكبيــر 
ــح(، أو  ــش الفت ــة )جي ــوار يشــبه مظل ــداً للث ــاً جدي ــد تشــكان تنظيم ــال، فق ــى ســبيل المث ــي ســوريا، عل ف
ــدة فــي  ــح جبهــة جدي ــار آخــر هــو فت ــرات لبعــض الكتائــب، وثمــة خي ــخ مضــادة للطائ ترســان صواري
ــة وآالف الاجئيــن الســوريين المحبطيــن فــي  ــد تنخــرط الجماعــات الســلفية المحلي ــان حيــث ق شــمال لبن
القتــال، ومــن شــأن هــذه الخطــوة أن تهــدد معقــل الطائفــة العلويــة التــي ينتمــي إليهــا األســد فــي طرطــوس 
وحمــص بشــكل مباشــر، وتهــدد أيضــاً الطريــق الرئيســي إلــى دمشــق،  وقــد يــؤدي ذلــك أيضــاً إلــى تطويق 

قــوات النظــام، وقطــع طــرق التواصــل واالمــدادات والتمويــل لـــ )حــزب هللا( بيــن لبنــان وســوريا. 
أّمــا الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، فهــو: هــل تملــك الريــاض وأنقــرة الوســائل واإلرادة للمضــي فــي 

هــذا المســار الجــريء والخطيــر؟.
ــوار مــن مواجهــة  ــادر آخــر، مــن الصعــب أن يتمكــن الث ــاب أي تطــور ن ــي ظــل غي ــاً كان األمــر، فف أي

ــا. ــة أو التصــدي له ــة الروســية- الســورية- اإليراني ــة الحربي الماكن
 إن النجاحــات األخيــرة فــي حلــب تضــع بوتيــن وســط رقعــة الشــطرنج الســورية وتدحــض التوقعــات بــأن 

التدخــل الروســي لــن يحــدث فرقــاً يذكــر، أو قــد يوقــع موســكو فــي فــخ مســتنقع آخــر.
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مــا كنــُت أتخيــل أن تكثيــف التاريــخ والحيــاة البشــرية ســيتم خــال رحلــة عــودة جويّــة ، بطائــرة نقلتنــي 
مــن الريــاض - فرانكفــورت ، ولكــن ســتهبط الطائــرة لبعــض الوقــت بمطــار اســتنبول لتقــّل ركاب أخريــن 
قبــل أن تتابــع لتصــل خــال  ســاعات ليســت قليلــة ، لوجهتــي األخيــرة ، كان هــذا قبــل ســنة ونيـّـف، واالن 
ــة  اســتذكرت تلــك الرحلــة وتفاصيلهــا بشــكل قاهــر وموجــع حيــن تابعــت تفاصيــل اإلنتخابــات األمريكيّ
والتنافــس الهائــج الــذي حســمته دوائــر األمــن القومــي والنــواة الصلبــة المجهولــة - ولــم أشــعر فــي لحظــة 
أن الناخــب األمريكــي محــدود التدخــل واإلختيــار هــو مــن قــرر النهايــة ، والتــي توقعتهــا بقــراءة متتابعــة، 
ومضــت ســفينة الحقيقــة األمريكيـّـة  بعكــس اتجــاه الريــاح الرغبويـّـة الحالمــة خــارج منطــق ، وفهــم الثقافــة 
االمريكيــة ذات العمــق الُمتعجــرف وال يتعــدى عمرهــا : قرنيــن ونصــف مــن الزمــن بعــد إبــادة منهجيـّـة- 

وحشــية‘ لســكان وحضــارة أصلييــن. 
ــة البشــرية التــي اجتاحــت العالــم  بقــي منهــم مــا يكفــي للمتاحــف علــى ســبيل اإلســتذكار الموجــع للهمجيّ
ــى خطــوات  ــن ســاروا عل ــن بالذهــب والذي ــاء الحالمي ــن البؤس ــن والمهاجري ــد الطهرانيي ــى ي ــد عل الجدي
اإلســباني كورتيــز فــي التطهيــر العرقــي -جنوبــاً ، وتثبيــت وجودهــم النهائــي لنحصــل علــى هــذا اإلنجــاز 

المتغــّول عالميــاً .
وأنــا أقــف فــي رتــل الصعــود إلــى الطائــرة تــراءى لــي بــي الواقفيــن هيفــاَء ، تلتــفُّ بعبــاءةٍ ســوداء مهيبــة، 
ــاعٍ أســوٍد  ــة تُغطــي رأســها بلف ــا نحيف ــي أنه ــي ظهــرت ل ــا الممشــوق ، والت ــى قوامه بســيطة واســعة عل

مرخــي مــن إحــدى طرفيــِه ِ حتــى منتصفهــا ،موّشــى ببســاطة راقيّــة .
حيــن اســتقر بنــا المقــام فــي مقاعــد الطائــرة بجــوار النافــذة ، شــعرت بســعادة غامــرة حيــن التفــُت ألجدهــا 
علــى فــي إمتــداد مقعــدي فــي الجهــة اليســرى ، جلســت بهــدوء بجــوار مرافقهــا الــذي خّمنــُت انــه أٌخ أو 

قريــب لهــا 
انحســر قليــا غطــاء شــعرها نتيجــة محاولتهــا اإلســتقرار بمقعدهــا ، وبــان لــي وجــهٌ تســّرب علــى حيــن 
غــّرة مــن قصــص األطفــال أو مــن حلــٍم صوفــي ، حســناء  ذات بشــرة ناعمــة لهــا لــون الخبــِز ، وعينيــن 
ســوداوين واســعتين ، وشــعٌر حالــك طويــل ، وبهــا روح الشــرِق حســناً ، وأنفــةً  ، وثقــة ، وحيــن انحســرت 

العبــاءة الســوداء قليــاً بانــت بســاطة الثيــاِب وحشــمتها
 فتحــت كتابــا علــى ركبتيهــا بعــد إقاعنــا وغرقــت فــي قــراءة هادئــة ، ال يعنيهــا شــيٌء ممــا يُحيــط بهــا ،   
ثــم أغفــت  فــي رقــاٍد كأنــه الســحر بعــد أن أســندت وســادة علــى زاويــة النافــذة المقابلــة لــي ، شــعرت بأنهــا 

هــذه هــي الحيــاة أو أنهــا اجمــل مــا فيهــا،
ــود وهــذا الكوكــب ليــس ســوى  ــة مــن وهــم الخل ــارة عــن حال ــاة اإلنســان هــي عب شــعرت حينهــا ان حي
ــن ال  ــن ، ُمقنعي ــا مجهولي ــيطر عليه ــرة يُس ــي طائ ــا ف ــّم اختطافه ــراء ، ت ــّرد خض ــن زم ــرة م ــة - ك كتل
نــرى منهــم ســوى األيــدي البــاردة الفوالذيــة وهــي ترتــدي قفــازاً مــن حريــر وتتحكــم بالحيــاة ومصــادر 
ــوط  ــة والهب ــى كســدت تجاراتهــم وتفيــض بالوعــود الزائف ــاة اإلنســان ، تهــدده مت الغــذاء وباســتقرار حي
اآلمــن كلمــا شــعر الُمختِطفيــن ان ســلطتهم ُمهــددة بحركــة الشــعوب وتمردهــم غيــر المحســوب وقدرتهــم 
مــن خــال وحدتهــم لنيــل الحريــة وكرامــة العيــش ممــا يضطــر الخاطفيــن لخلــق نزاعــات بينيــة بذرائــع 
ــبهم  ــأ مكاس ــذات تنش ــا بال ــن هن ــم وم ــا بينه ــاف فيم ــم لإلخت ــوع ودفعه ــق الجم ــة لتفري ــس  مختلف وأس
المفاجئــة والتــي يحصــدون غنائمهــا فــي ذات الحالــة التــي كانــوا بهــا ُمهدديــن تمامــاً بالــزوال وكل ذلــك 
بســبب تراكــم فكــري مافيــوي عميــق بالتحكــم والســيطرة والمعرفــة الدقيقــة بتفاصيــل النُســج اإلجتماعيــة 
والدينيــة والفكريــة بمــا يُســّهل عليهــم الســيطرة والتحكــم والقيــادة والدفــع واســتثمار كل ذلــك لقطــف الثمــار 
بــا كثيــر مــن العنــاء والخســائر التــي يتــّم تعويضهــا الحقــاً باضعــاف مرعبــة نتيجــة  اإلنحــراف الــذي 
يتعاونــون عليــه مــن شــتى البقــاع ألن تهديــد ركــُن منهــا ،  يهــدد كامــل البنــاء  ورأس الهــرم الســلطوي 
الدولــي المســتور عــن أعيــن العــوام ، لذلــك تراهــم يتداعــون لبعضهــم بالســهر والحّمــى والتعــاون الُمبّطــن 

والعلنــي دون تــردد . 
ــاد  ــس - اإلقتص ــون الرئي ــذا الك ــه ه ــأت بوج ــي تقي ــة الت ــة األمريكي ــات الرئاس ــة انتخاب ــودة لنتيج وبالع
الُمتمــّرد والُمتحــدّي لــكل التراكــم السياســي األمريكــي - الغربــي التقليــدي ، ليكــون طفــرة تناســب 
ــى  ــي ونتائجــه عل ــع العرب ــورات الربي ــة لث ــى الســطح نتيج ــى عل ــذي طف ــي ال ــي الدول ــار األخاق اإلنهي
ــات  ــا لتفضــح كل المافي ــدّت حرائقه ــي امت ــورة الســورية الت ــي وخصوصــا الث ــد اإلقليمــي - الدول الصعي
المتحكمــة بالعالــم وبمؤسســاته الدوليــة التــي لــم تظهــر ســوى كمؤسســات رخيصــة ال هــدف لهــا ســوى 
حمايــة مصالــح الخمســة الكبــار وتضمــن ســيطرتهم األبديــة علــى حيــاة البشــر ، بغــّض النظــر عــن حجــم 
الخــراب وعــدد الضحايــا االبريــاء فــي ســبيل الحريــة واإلســتقال وكرامــة العيــش والنهــوض واإلفــات 
مــن براثــن اإلســتبداد األبــدي المرســوم مــن قبــل هــؤالء منهجيـّـاً والمحمــي كليـّـا مــن قبلهــم دون حــدود أو 

ــي مزعــوم.  رادع أخاق
ال مفاجــآت باألمــر : ترامــب هــو إختــزال وتعبيــر ُمكثـّـف بالــغ عــن المســتوى األخاقــي - الُمنحــّط الــي 
وصــل إليــه سياســيي هــذا الكــون ومؤسســاته البائســة وبغــّض النظــر عــن كونــي ســوري - مــا هــو أســم 
الســكوت والتواطــؤ والتأييــد والدعــم -لذبــح وتهجيــر وتدميــر دولتيــن مثــل العــراق وســورية، ويبــدو أن 

القــادم علــى دول إقليميّــة اخــرى ســيكون  أســوأ !؟
 دونالــد ترامــب الرئيــس - الطفــرة غيــر المتوقعــة هــو  ابــن هــذا العصــر الجليــدي الــذي لــن يُذيــَب بؤســه 

حــرارة األخــاق واإلنســانية المزعومــة والتــي يصــرخ بهــا الكثيــر ألن هــذا العالــم ُحِكــَم عبــر التاريــخ 
عبــر القهــر وســلطة الذهــب وشــهوة الخلــود .

ــات، والملونيــن ، والنســاء ،  وإحــدى اســباب كرهنــا المزعــوم لترامــب هــو : انــه عنصــري تجــاه األقليّ
والاجئيــن الغربــاء الهاربيــن مــن البطــش والفقــر والجهــل بحثــاً عــن فرصــة حيــاة كريمــة ضمــن ظــروف 

آمنــة !
ــه  ــج ألن ــور الهائ ــذا الث ــا ه ــا ويزعجن ــا وحدن ــة لن ــن نحــن - العنصري ــون عنصريي ــع أن نك ــن ال مان ولك
يُزاحمنــا فــي غرائزنــا - نحــن فقــط مــن حقنــا أن نحتقــر بعضنــا - نحتقــر الفــاح والصنايعــي والبــدوي 
ــع عــن  ــف الدمشــقي ويترفّ ــن الري ــر اب ــام يحتق ــن الش ــي واضــح واب ــه اصــل قبل ــا ل ــي م والشــاوي والل
ــي  ــي والطائف ــرز المناطق ــرزه المؤســس للف ــذي اف ــون ال ــح الملع ــذا المصطل ــة - ه ــاء المناطــق النائيّ ابن
واإلجتماعــي والــذي خــدع الجميــع بشــعارات العدالــة واإلشــتراكية والمســاواة ،وســاالت المشــايخ تدعــو 
للعــدل والمســاواة وتمــارس التقيـّـة فــي تفريقهــا البشــر ومريديهــم حســب معطيــات ومقاييــس مــا انــزل هللا 
بهــا مــن ســلطان لتبقــى ُممســكة بخيــوط التواصــل المشــيمي كثالــوث وركــن مــن أهــم اركان اإلســتبداد 
ــر  ــه ونحتق ــه وموديل ــّوأل وتقنيات ــف الج ــوع الهات ــب ن ــول وبحس ــفر المحم ــواز الس ــب ج ــر بحس ونحتق

ــخ  ــخ ...إل ــرق ....إل ــب والع ــن والمذه ــب الدي بحس
وكّل ملّــة تعتــّز بمواصفاتهــا فيمــا تنظــر بعنجهيّــة وتعالــي لغيرهــا ، وبــذات الوقــت تجــد الجميــع ينســلخ 
ــن الســطحيين  ــر م ــد الكثي ــم ، ونج ــن األم ــة بي ــة حقيقي ــع قيم ــت للجمي ــي صنع ــا الت ــة الجغرافي عــن ثقاف
يتبــرأون بطريقــة أو بأخــرى مــن الثقافــة العربيــة - اإلســامية لينالــوا إستحســان دوائــر األعــداء بمختلــف 
مســتوياتها حســب المســتوى الفكــري وحســب دنــاءة التزلّــف الفكــري والتملّــق السياســي ،وكأنهــم 
يطرحــون أنفســهم بوقاحــة كأدوات جديــدة لتنفيــذ ومتابعــة سياســات اإلســتبداد بلبــوس ويتناســب ومقاســات 
خطــط الغــرب الحالــم بإبقــاء الســيطرة عبــر أدوات محليـّـة رخيصــة ، وكل ذلــك بعيــد نهائيــا عــن طمــوح 
الشــعوب التــي آمنــت بهــم وتدافعــت ورائهــم وأحتملــت الضريبــة الباهضــة مــن حياتهــا ، لتحقيــق المجتمــع 

المنشــود كبقيــة األمــم !؟
ــا إن  ــي جلدتن ــا وبن ــا وجيرانن ــنا وأهلن ــاه أنفس ــا تج ــا عنصريتن ــن ، بينم ــاه االخري ــب عنصــري تج ترام

ــا ... ــة م ــوم أو برؤي ــا بمفه ــوا معن أختلف
عزيزي ترامب هذا العالم يليق بك - فمرحبا وألف .. ..ها وهللا ....

ــوم األول  ــذ الي ــكا ومن ــل. فأمري ــى أج ــد اآلن وال ــة بع ــكار ملهم ــون األف ــن تك ــّول ، و ل ــم يتح ــذا العال ه
لتأسيســها كانــت  نظــام المؤسســة االقتصاديــة بحيــث تكــون عاقاتهــا مــع العالــم الخارجــي مبنيــة علــى 
ــر أو  ــا الطــرف األخ ــة دون النظــر إليديولوجي ــح البراغماتيّ ــال، والمصال ــدأ ُمقايضــة كل شــيء بالم مب

ــاً  ــات ســلباً وخراب ــاة البشــر والمجتمع ــى حي ــاق عل ــج هــذا اإلتف ــة ، أو لنتائ ــة األخاقيّ للقيم
فــي أزمنــة مضــت نتحّســر عليهــا كان الخطــأ اإلنســاني العــام هــو اإلســتثناء  ، والصحيــح هــو القاعــدة 
ــاً  ــيئاً صحيح ــا ش ــى درجــة إذا وجدن ــع البشــر إل ــا يتوق ــر بأســرع مم ــام تتغي ــدو أن االي ــن يب ــة ولك العام
-متةافقــا مــع المنطــق والحــق والعــدل وجــَب علينــا أن نأخــذ معــه صــورة تذكاريــة ألنــه ســيختفي بســرعة 

فــي بحــر األخطــاء الُمتعّمــدة 
ولكــن علينــا التأمــل وقــراءة التاريــخ بإنصــاف وإعتبــار، ففــي حيــاة األمــم أزمنــة بيضــاء نقيــة.. ال يكمــن 

نقاؤهــا فــي رخائهــا.. بــل فــي ِشــدّتَِها!!
هــي أزمنــةٌ تُراكــُم الوعــَي كمــا تُراكــُم المآســي.. فــإذا تاقحــت المآســي المتتابعــة مــع الوعــي المتصاعــد 

ُولــدت )المفاصلــة(.. تلــك األنثــى التــي ال تنجــب ســوى النصــر والنهــوض مــن جديــد .
ــا خشــية  ــة بســيطة عــن النظــر إليه ــي غفل ــاس ويقظــاً  يرفــض عقل ــي مبهــور األنف ــة رحلت ــت بقي  قضي
انتهــاء الرحلــة قبــل أن أمــأ روحــي بصورتهــا وأحفرهــا علــى جــدراِن كهــوَف  ذاكرتــي ، ألنــي فقــدت 

القــدرة علــى تذكــر األبجديــة حينــذاك .
فــي إغفاءتهــا التــي طالــت لــم يبــدو لــي فــي تأملــي عــن بعــد فــي التفاصيــل الناعمــة أنهــا علــى قيــد الحيــاة 
ســوى مــرور أطيــاف مــن األحــام تداعــب أهدابهــا ، فتثيــر نســمة خفيفــة مــن اإلبتســام لــم يلحظهــا ســوى 

قلبــي الــذي بــدا متأخــراً ،  كأنــه عاثــَر حــّظٍ لوقوعــِه فــي فــّخ هــذه الصدفــة الُمرهقــة. 
) الحقــاً اســتذكرت روايــة بيــت الجميــات النائمــات التــي كتبهــا الُمبــدع اليابانــي كاواباتــا ، والــذي نــزع 
أحشــاءهُ بســيف الســاموراي بعــد فتــرة قليلــة مــن منحــه نوبــل لــآداب 1968 ، وال بــد لنــا مــن اســتذكار 
الروائــي االخــر أوســاتو دازاي الــذي انتحــر بــذات طريقــة المحاربيــن ثــم قــام الحقــاً يوكيــو ميشــيما بتنفيــذ 
ذات طريقــة الهاريــكاري فــي اإلنتحــار بعــد أن القــى خطبــة وطنيـّـة  علــى جنــود الحــرس اإلمبراطــوري 

اليابانــي !( 
وأتســاءل هنــا : ايــن دور المثقــف العضــوي والمفكــر واألديــب واإلســتراتيجي الــذي يســتلهم دوره الحقيقي 
مــن خــال مامســة أوجــاع وهمــوم اإلنســان ويدافــع عنهــا ويقــف بوجــه اإلســتاب والتشــييء وتحويلــه 
لمجــرد ألــة إنتــاج وتناســل ميكانيكيّــة صّمــاء ال مشــاعر وال قيمــة وال مســتقبل وال تنــّوع وتميّــز ثقافــي ، 

ويســاهم فــي تطويــر الحيــاة نحــو األمثــل ....

تعريج لفهم آليات 
اإلنحطاط المعاصر

محمد صالح عويد
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الســــنة األولـــى ــ العــدد 21 ــ 2016/12/1

يعتبــر نعــوم تشومســكي واحــداً مــن أهــم المفكريــن المعاصريــن، وقد وجــه انتقادات حــادة للغايــة للسياســة األميركية 
فــي الســنوات األخيــرة، التــي انعكســت نتائجهــا علــى التطــورات المحيطــة بانتخابــات الرئاســة األميركيــة، والتــي 

تجلــت كأحســن مــا يكــون التجلــي فــي صعــود نجــم المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب.
وصــف تشومكســي ترامــب بأنــه ظاهــرة فريــدة، ظاهــرة فريــدة مــن نوعهــا، لــم تتكــرر مطلقــا فــي أي مــن األمــم 
ــل ترشــيح  ــة لني ــال المنافســات التمهيدي ــى ســبيل المث ــال موضحــا ”فلنأخــذ عل ــة المتحضــرة. وق ــة الغربي الصناعي
ــع قواعــد  ــا دف ــر خطــورة مــن ترامــب، مم ــا مرشــحين شــعبويين أكث ــا فيه ــرة، رأين ــي الســنوات األخي الحــزب ف
الحــزب إلــى التدخــل لتصفيتهــا، علــى غــرار مــا حــدث مــع ميشــيل باكمــان، وريــك ســانتورم وهيرمــان كيــن. ولكــن 

يبــدو أن قيــادات الجمهورييــن لــم تتمكــن هــذه المــرة مــن عمــل شــيء“.
وتحــدث المفكــر األميركــي فــي رده علــى ســؤال عــن عاقــة المشــكات -مــن انعــدام مســاواة وعنصريــة وفجــوات 
اجتماعيــة وصراعــات هويــة- التــي تواجههــا الواليــات المتحــدة بصعــود ترامــب، قائــا إن ”هــؤالء الذيــن يؤيــدون 
ترامــب ليســوا مــن الفقــراء؛ أغلبهــم مــن الطبقــة العاملــة البيضــاء، الذيــن عانــوا التهميــش خــال حقبــة النيوليبرالية، 

ولنكــن أكثــر دقــة؛ بدايــة مــن عصــر رونالــد ريغــن“.
ــة  ــن مواصل ــم م ــى الرغ ــبعينات، عل ــي الس ــوع ف ــذه الجم ــن ه ــوا ع ــن تخل ــكي أن الديمقراطيي ــاف تشومس وأض
ادعائهــم عكــس ذلــك. ومنــذ مــدة طويلــة لــم يعــد ممكنــا الحديــث عــن ”طبقــة عماليــة“ فــي الواليــات المتحــدة؛ يجــب 

الحديــث عــن ”طبقــة وســطى“ عنــد اإلشــارة إلــى ”الطبقــة العماليــة“.
ويؤكــد أنــه ”تــم التخلــي عــن هــذه الطبقــة بــكل بســاطة. وصــار األمــر يتعلــق أكثــر بالرواتــب، فيمــا ال يريــد أحــد أن 
يتذكــر أنــه خــال عهــود نمونــا كانــت الرواتــب مرتبطــة بإجمالــي الناتــج المحلــي وباإلنتاجيــة. هــذا العهــد قــد ولــى 
منــذ منتصــف الســبعينات )مــن القــرن الماضــي(. كل شــريحة مــن المجتمــع تــم التخلــي عنهــا، وصــارت معلقــة. 

هــذه الشــرائح تشــعر اآلن بالمــرارة وتضمــر أحقــادا“.
الشعبوية في أوروبا

ال يقتصــر األمــر علــى هــذه األســباب فحســب؛ إذ تتوســع القائمــة لتشــمل، وفــق تشومســكي، ”عامــا آخــر يعرفونــه 
جيــدا فــي أوروبــا، يتمثــل فــي تعزيــز الشــعبوية والقوميــة المتطرفــة. وهنــاك ارتبــاط مباشــر بيــن دعــم الشــعبويين 
ــرون )  ــوية، وآخ ــود النس ــددون بصع ــم مه ــعرون بأنه ــم يش ــر منه ــب. الكثي ــود ترام ــس لصع ــتبدين والتحّم المس
ــط  ــذا الخلي ــن ه ــا. م ــه مائم ــذي يرون ــة بالنظــام ال ــا ُمخلّ ــل أوضــاع يعتبرونه ــن قِب ــددون( م ــم مه يشــعرون بأنه

خرجــت توليفــة شــديدة الخطــورة“.
هــؤالء الذيــن يؤيــدون ترامــب ليســوا مــن الفقــراء. غالبيتهــم مــن الطبقــة العاملــة البيضــاء، الذيــن عانــوا التهميــش 

خــال حقبــة النيوليبراليــة، ولنكــن أكثــر دقــة، بدايــة مــن عصــر رونالــد ريغــن
وعــن خطــورة هــذه الظاهــرة يقــول تشومســكي إن األمــر ”يتعلــق بالتغييــر الجــذري الــذي يطــرأ علــى المنظومــة 
السياســية؛ فالواليــات المتحــدة فــي الحقيقــة هــي دولــة الحــزب الواحــد، ذي الوجهيــن السياســيين؛ أحدهمــا جمهــوري 
واآلخــر ديمقراطــي. لكــن فــي الحقيقــة، األمــر لــم يعــد علــى هــذا النحــو: ال زلنــا بالفعــل دولــة حــزب واحــد، ولكنــه 
حــزب رجــال األعمــال، الــذي ليــس لــه ســوى وجــه واحــد، ولــم يعــد مهمــا مــاذا يســمى، بعــد أن اتجــه الحزبــان 
نحــو اليميــن. قبــل عقديــن مــن الزمــن كان باإلمــكان أن تصبــح هيــاري كلينتــون الخيــار األفضــل بالنســبة إلــى 

التيــار المعتــدل بيــن الجمهورييــن“.
لكــن عنــد األخــذ بعيــن االعتبــار، علــى ســبيل المثــال الماييــن مــن مؤيــدي برنــي ســاندرز، يمكــن التفكيــر فــي 
حــزب جديــد، حســب رأي تشومســكي الــذي يضيــف ”لــو كانــت لدينــا حركــة عماليــة نشــطة ومناضلــة علــى غــرار 
ــن  ــكان مــن الممكــن أن تجمــع بي ــرن الماضــي، ل ــات الق ــي ثاثين ــات المتحــدة ف ــي الوالي ــه الوضــع ف مــا كان علي
ــا الغضــب  ــه يجمعهم ــا، إال أن ــرة بينهم ــاف الكثي ــى الرغــم مــن أوجــه االخت أنصــار ترامــب وســاندرز اآلن، عل
ــان  ــة لكي ــيكون البداي ــا س ــذا ربم ــراء. ه ــة والفق ــة العمالي ــى الطبق ــع عل ــط الواق ــاهما بســبب الضغ ــان نفس واالحتق

جديــد“.
ــى اإلرث  ــة إل ــات المتحــدة األميركي ــي الوالي ــة ف ــة الثالث ــل المرتب ــي تحت ــب لأحــزاب الت ويرجــع الوضــع الصع
البريطانــي حيــث ال يوجــد تمثيــل سياســي متــوازن، وإنمــا نظــام انتخابــي يعتمــد علــى األغــــلبية، وهـــذا مــا يزيــد 

مــن صعوبــة األمــر.
مجتمع متداع

ــى  ــد فــي رده عل ــه أّك ــار. لكن ــوة نحــو االنهي ــداع ومــاٍض بق ــة مجتمــع مت ــه حصيل وصــف تشومكســي ترامــب بأن
تســاؤل عمــا إذا كان ذلــك يعنــي تهــاوي المنظومــة السياســية، بقولــه ”يجــب أن نعتــرف بــأن الوضــع فــي أوروبــا 
أســوأ. ففــي أوروبــا تعرضــت الديمقراطيــة لضربــة عنيفــة حينمــا نقلــت ســلطة القــرار السياســي إلــى بروكســل. 
إنــه تطــور صــادم. الواليــات المتحــدة انحــدرت مــن الديمقراطيــة إلــى البلوتقراطيــة )حكــم طبقــة األثريــاء(، مــع 

ــة. ملحقــات ديمقراطي
نعــم هنــا يوجــد قــدر كبيــر مــن الحريــة، ومجتمــع مفتــوح، وهنــاك الكثيــر مــن األشــياء اإليجابيــة، ومــع ذلــك وبــكل 

بســاطة، ال تحصــل غالبيــة المجتمــع علــى الحــد األدنــى مــن التمثيــل“.
ويتحــدث المفكــر اليســاري عــن ثاثــة أربــاع المجتمــع، ممثلوهــم ال يكترثــون لهــم، خاصــة الشــريحة ذات األجــور 
المتدنيــة، ويــزداد النفــوذ كلمــا انضمــت المجموعــة إلــى شــريحة أعلــى راتبــا، إلــى أن نصــل إلــى أعلــى شــريحة 

لنجــد طبقــة الواحــد فــي المئــة التــي تتحكــم فــي كل شــيء.
العرب ]نُشر في 20/10/2016، العدد: 10430، ص)6([

سوريا.. ثورٌة تجتاز 
المكان والزمان

ــا فــي تاريــخ  ــذ انطاقتهــا شــكلت منعطف ــدو هــي من ــى مــا يب ــم، وعل ــم تعــد ثــورةُ الســوريين تعنيهــم وحدَه ل
الشــرق األوســط وزلــزاال هــّز أركان دول ومؤسســات ومنظمــات إقليميــة ودوليــة وأيضــاً هــز كيانــات حزبيــة 
وإيديولوجيــات نمــت فــي فتــرة قيامــة الدولــة القوميــة ونهوضهــا، ولــم تنتبــه أن الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت 
مخاضــاً هامــاً لِفكــٍر يجــب أن يظهــر، وإن بعــد عقــود، وهــو ذاتــه مــا ينطبــق علــى الفكــر اليســاري الــذي بقــي 
فــي قوالــب جامــدة ولــم يســتطع أتباعــه ومريــدوه الخــروج مــن تلــك الحالــة الجنينيــة التــي تصلــح للكتــب فقــط، 
وال يمكــن نثرهــا كبــذور فــي المجتمعــات علــى األرض لتنبــت وتترعــرع وتعطــي شــيئاً جديــداً، وهكــذا بقيــت 

تلــك األفــكار غريبــة علــى المجتمعــات، رغــم جاذبيــة مــا تقولــه.
بالنســبة للثــورة الســورية والتــي خلطــت األوراق السياســية والجغرافيــة والعقائديــة، فقــد دخلــت عصــر 
ــزة اختافهــا  ــدم والفكــرة، وهــذه مي ــا أي اجتهــادات مــن أهلهــا أصحــاب الشــعارات وال ــا وب ــة تلقائي العالمي
ــة الخمينــي  عــن الثــورة البلشــفية فــي روســيا، واختافهــا عــن مــا ســمي الثــورة اإلســامية اإليرانيــة ورغب
بتصديرهــا للجــوار وللــدول اإلســامية، وهــي تختلــف حكمــاً عــن كل مــا ســمي ثــورات فــي المنطقــة العربيــة 
ــة مــن ثــورة الضبــاط األحــرار ضــد الملكيــة فــي مصــر عــام 1952 إلــى ثــورة العــراق ضــد الملكيــة  كامل
1958، مــروراً بثــورة اليمــن علــى الملكيــة أيضــاً عــام 1962 إلــى ثــورة القذافــي فــي ليبيــا أو ثــورة الفاتــح 
علــى الملكيــة 1969، مــروراً بمــا ســمي ثورتــي البعــث فــي العــراق وســوريا، إلــى مــا هنالــك مــن تبــدالت 
ــم تحمــل فكــرا  ــا فــي المنطقــة العربيــة، واختــاف الثــورة الســورية عــن كل ذلــك أنهــا ل ألبســت لباســا ثوري
ــك  ــعوب، كذل ــزاز الش ــة البت ــام وردي ــة بأح ــلطية مغلف ــعارات تس ــر وال ش ــا رأس مدب ــس له ــا ولي تصديري
ــورة  ــر الث ــتلهمت فك ــي اس ــم والت ــول العال ــارية ح ــورات اليس ــن كل الث ــف ع ــا تختل ــورية أيض ــورة الس فالث
البلشــفية وقــد انهــارت بعــد عقــود مــن االســتبداد فــي شــعوبها ولــم يبــق منهــا حــول العالــم مــا يمكــن ذكــره.

االختــاف عــن تلــك الثــورات ليــس توصيفيــاً بالنســبة للثــورة الســورية، بــل كونهــا ثــورة شــعبية انطلقــت مــن 
حناجــر الشــباب الســوري وثبــت عنفوانهــا حتــى األطفــال فــي كتاباتهــم، فقــد تمــددت إلــى الحــارات والمــدن 
ــة ليــس  ــة التعبوي ــم، وهــي أخــذت الحال ــاق مــن االســتبداد والظل ــة انعت ــوي لحال ــي وتعب والقــرى بشــكل تلقائ
ــة إنســانية ألهــداف  ــة حقوقي ــرت عــن حال ــا عب ــل إنه ــة، ب ــة أو إيديولوجي ــة عميق مــن خــال شــعارات فكري
ــن  ــة م ــى الشــخصية الذاتي ــاظ عل ــا الحف ــن مبدئي ــي تتضم ــة والت ــق بالحاجــات المباشــرة واليومي ــة تتعل حياتي
خــال الحفــاظ علــى الكرامــة اإلنســانية التــي نزعتهــا عــن الســوريين تلــك الطغمــة الحاكمــة، حيــث اختــارت 
مــن العائــات والحــارات والمناطــق والمــدن أكثــر النــاس وضاعــة وانحطاطــاً، وحكمتــم برقــاب المواطنيــن 
ــاة  ــذي يســتهترون بحي ــة ال ــث القتل ــورة حي ــا بعــد انطــاق الث ــه أمامه وخدماتهــم ويومياتهــم، وهــو مــا وجدت
ــاء واألمــوات ويصــرخ  ــدوس األحي ــد شــاهدنا مــن ي ــى شــفقة، وق ــا أدن ــب وب ــا أي إحســاس بالذن ــاس ب الن
بهــم مســتهزئاً لطلبهــم الحريــة، وهــي أيضــاً أي الحناجــر الســورية الثائــرة صرخــت للحريــة التــي اســتلبتها 
ــت  ــكان أن تاعب ــان، ف ــق اإلنس ــن ح ــة م ــة وهب ــراد كقيم ــن األف ــة وم ــر مجتمع ــن الجماهي ــة م ــك الطغم تل
تلــك الطغمــة حتــى بحياتهــم وممتلكاتهــم وطموحاتهــم، وجعلتهــم مجــرد أدوات فــي فلــك اســتبداد متعجــرف، 
والثــورة الســورية صرخــت ال للــذل، ولهــذا فــكّل شــاب وثائــر قائــد فــي مكانــه وقيــل عنهــا إنهــا ثــورة بــا 
ــد  ــة ألن تزي ــت كافي ــا أنتجــت مــن مــآس كان ــرد بم ــم الف ــود مــن حك ــة عق ــة أن تجرب ــادة، والحقيق رأس أو قي
جرعــة الحساســية لــدى الجميــع تجــاه أّي تفــرد أو شــخصنة أو مركزيــة قياديــة، هــي احترمــت مــن ســاهم فيهــا، 
ومــن أشــعل شــموعها، ومــن قــاد عمليــة هنــا ومظاهــرة هنــاك، قــدرت أشــخاصاً كرمــوز ثورييــن، لكنّهــا لــم 

تصــدّر قــادةً وتعطيهــم تفويضــا حتــى اللحظــة كــي ال يحرفهــا أو يطّوعهــا شــخص أو تيــار أو فكــر.
ــراً  ــون مؤث ــدم أن يك ــن الق ــي م ــه الجغراف ــدّر لموقع ــٍد قُ ــي بل ــر، ف ــي الضمائ ــورة تحاك ــي ث ــذا فه ــى ه وعل
ومحرضــاً علــى كل تغييــر فــي المجتمعــات، منــذ األســاطير التــي نتجــت عــن الحضــارات األولــى إلــى انتشــار 
األديــان الســماوية التــي تمــددت انطاقــا مــن بــاد الشــام، فــكان ال بــد وأن تعاديهــا كافــة الزمــر االســتبدادية 
فــي الشــرق والغــرب، ولكونهــا تحاكــي الضميــر اإلنســاني، كان ال بــد مــن أن تصطــدم مــع الضميــر األممــي 
فــي األمــم المتحــدة، ومجلــس أمنهــا ومجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لهــا وكافــة المنظمــات المتفرعــة عنهــم، 
ــي  ــةً ف ــةً أممي ــت ازدواجي ــي بين ــي والت ــر الحقيق ــن الضمي ــة م ــل الخالي ــم العاجــزة ب ــى حقيقته ــم عل وتظهره
األخــاق والتعريــف والتصــرف، وهــي أيضــا بينــت خــداَع الــدول الكبــرى لنفســها قبــل غيرهــا بتلــك البهرجــة 
ــى الكرامــة البشــرية  ــي حرصهــا عل ــا، وتدّع ــى حمايته ــوق اإلنســان والعمــل عل ــي تدعــي حق ــة الت اإلعامي
وعلــى ســلطة القانــون، وإذ بهــا تعقــد الصفقــات التــي تبيــح لقاتــٍل الجلــوَس علــى طاولــة تفــاوض ليفــاوض ذوي 

ضحايــاه علــى مســتقبلهم وعلــى قانــون بلدهــم وعلــى دســتورهم وعلــى شــكل يومياتهــم القادمــة.
الثــورة الســورية ليســت محلّيــةً وليســت فعــاً روتينيــاً مــن تبــدالت التاريــخ، بــل كمــا هــزت عــرش الكرمليــن 
الخــارج مريضــاً مــن بقايــا امبراطوريــة الســوفييت المتفككــة، هــزت أيضــا عــروش امبراطوريــات الغــرب 
وأوضحــت خداعهــا البصــري، كمــا أنهــا أظهــرْت عجــَز المجموعــة اإلســامية عبــر منظماتهــا مــن خــال 
نفاقهــا وســرقة الديــن مــن حالتــه الشــعبية النظيفــة والطبيعيــة نحــو تسييســه لصالــح توازنــات وطغــم حاكمــة، 
وأظهــرت نفــاق مــا يســمى جامعــة الــدول العربيــة وخلــل بنيتهــا، وتــكاد الثــورة الســورية أن تطلــق رصاصــة 
الرحمــة علــى مســمى القوميــة العربيــة، رغــم أنهــا ثــورة جــاءت فــي ســياق الربيــع العربــي، لكــن مــا عانتــه 
ــي  ــروعةً ف ــئلة مش ــت كلَّ األس ــر، جعل ــذات مص ــورات وبال ــاج ث ــوا نت ــن كان ــة الذي ــقاء اللغ ــن أش ــا م ثورتن
ــورة مســتمرة  ــا ث ــع أنه ــورة الســورية ومآالتهــا، وخاصــة أنهــا أصبحــت واضحــة كوقائ ــف الث ــق تعري طري

حتــى النصــر.

حافظ قرقوط

ترامب حصيلة مجتمع 
متداع وماض بقوة نحو 
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تقــع مدينــة تلبيســة ضمــن محافظــة حمــص الســورية، وتبعــد نحــو 13 كلــم إلــى الشــمال 
ــل  ــق القواف ــى طري ــم، عل ــو 10 كل ــتن، بنح ــة الرس ــن مدين ــوب م ــى الجن ــع إل ــا، وتق منه
ــا. ــى جنوبه ــرق ســوريا مــن شــمالها إل ــذي يخت ــي ال ــق الدول ــى الطري ــاً عل ــم، وحالي القدي

تتمركــز المدينــة علــى تــل يعتقــد بأنــه يعــود إلــى األلــف التاســع قبــل الميــاد، وقــد أســفرت 
ــة  ــع نقدي ــن قط ــا بي ــت م ــة، تنوع ــي تلبيس ــة ف ــار هام ــود آث ــن وج ــة ع ــات األثري التنقيب

ــددة. ــة متع ــى أزمن ــة تعــود إل ــل رخامي ــة وتماثي ــة وزجاجي وفخاري
ينتمــي ســكان مدينــة تلبيســة فــي غالبيتهــم إلــى الطبقــة الوســطى، ويعتمــدون فــي معيشــتهم 
ــن أخصــب مناطــق ســوريا، بمجــاورة ســهولها  ــر م ــة تعتب ــون المنطق ــى الزراعــة لك عل
الفســيحة لنهــر العاصــي، إضافــة إلــى العمــل في مجال الشــحن البــري الداخلــي والخارجي، 
إذ تشــكل المنطقــة ثقــا كبيــرا فــي هــذه الحركــة المتــاك عــدد كبيــر مــن ســكانها للشــاحنات 

التــي تعمــل علــى الخطــوط الدوليــة، وفيهــا عــدد مــن الشــركات فــي هــذا المجــال.
تــم إحــداث بلديــة فيهــا منــذ عــام 1939، وتعتبــر مــن أقــدم البلديــات المحدثــة فــي ريــف 
المحافظــة، وفــي عــام 1987 تــم إطــاق اســم مدينــة عليهــا لتصبــح مدينــة تلبيســة، وينــوف 

عــدد ســكانها اآلن عــن 42 ألــف نســمة.
ــت  ــي اندلعــت ضــد النظــام الســوري، وكان ــي المظاهــرات الت ــراً ف ــة مبك ســاهمت المدين
أول منطقــة تخــرج للتظاهــر فــي محافظــة حمــص، وقــد شــنت قــوات جيــش النظــام عــدة 

ــة. ــال ومداهمــات فــي المدين حمــات اعتق
ــه  ــذوا تلبيســة( لتنبي ــوان )أنق ــةً بعن ــة حمــص مؤخــراً حمل ــي مدين ــق ناشــطون ف ــد أطل وق
ــل واألســطوانات المتفجــرة  ــف بالبرامي ــة مــن قصــف عني ــه المدين ــا تتعــرض ل ــم لم العال

ــا. ــن الشــهداء فيه ــر م ــدد كبي ــا، وســقوط ع ــر فيه ــار كبي ــا أدى لدم ــرر، مم بشــكل متك
ومنذ بداية العام 2015 صعّد النظام من حملته على المدينة بالبراميل المتفجرة 

ــر  ــن التظاه ــوا ع ــم يتوقف ــم، ل ــاه مظاهراته ــام تج ــف النظ ــم عن ــة، رغ ــي تلبيس وألن أهال
وعــن تقديــم الشــهداء فــي ســبيل حريتهــم وثورتهــم؛ كان أول اجتيــاح لقــوات النظــام للمدينــة 

بتاريــخ 29-5-2011 وســقط خالــه العشــرات بيــن شــهيد وجريــح.
وقــد كــرر النظــام اجتياحــه للمدينــة، ألنــه لــم يســتطع إخمــاد صــوت أهلهــا الثائريــن، فــكان 
ــذا  ــي ه ــورة األول، وســقط ف ــن رمضــان الث ــي الخامــس والعشــرين م ــي ف االقتحــام الثان
االجتيــاح العشــرات بيــن شــهيد وجريــح، وكان هــذا االجتيــاح نقطــة تحــول الحــراك فــي 
المدينــة مــن حــراك ســلمي إلــى حــراك مســلح، واســتطاع أهلهــا الســيطرة علــى المدينــة 
وإخــراج قــوات النظــام منهــا، وخســر النظــام حينهــا عشــرات  األليــات والدبابــات ومئــات 
الجنــود بيــن قتيــل وجريــح وأســير، وبقيــت المدينــة محــررة مــن وقتهــا إلــى يومنــا هــذا.

مدينة تحت الضوء
مدينة تلبيسة

ميادة االبراهيم
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بلبل زاده
منبر الشام

افتتاح مركز  منظمة إيليكدار للمساعدة و التنسيق في جرابلس

زيارة ملتقى الكتاب واألدباء السوريين في عنتاب

حلب تواجه اإلبادة الجماعية تحت أنظار العالم الصامت قافلة »طريق حلب مفتوح«

İHH öncülüğünde 14 Aralık Çarşamba günü Türkiye’nin 
dört bir yanından Cilvegözü sınır kapısına “Halep’e Yol 
Açın” sloganıyla bir kara konvoyu yola çıkacak.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Ortadoğu 
Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fa-
tih Eminoğlu ve Minberşam Derneği Başkanı Cemal Mus-
tafa’dan oluşan heyet Suriye Yazarlar ve Edebiyatçılar 
Cemiyetini ziyaret etti. 6 Aralık Salı günü gerçekleştirilen 
ziyarette Cemiyet Başkanı ve İşrak Gazetesi editörü Suphi 
Daouski tarafından karşılanan heyete cemiyetin faaliyetle-
ri hakkında bilgi verildi.

Suriyeli siyasetçi, kanaat önderi ve 
STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 
50 kişilik heyet Gaziantep’te düzenle-
dikleri basın toplantısıyla Halep’deki 
katliamları protesto ederek, katliama 
sessiz kalan Birleşmiş Milletleri hare-
kete geçmeye çağırdı.

Cerablus İyilikder Yardım Koordinasyon Merkezi Açılıyor

Suriye Yazarlar ve Edebiyatçılar Cemiyeti’ne Ziyaret

Dünyanın Gözü Önünde Halep’te Soykırım Yaşanıyor “Halep’e Yol Açın” konvoyu

ــة بعنــوان »طريــق حلــب مفتــوح« فــي  برعايــة منظمــة IHH تنطلــق قافل
14  ديســمبر عبــر الحــدود التركيــة المفتوحــة أمــام الجميــع  للعبــور نحــو 
مدينــة حلــب مشــياً علــى األقــدام إليقــاف اإلبــادة المســتمرة بحــق  المدنييــن.

قــام رئيــس مجلــس منصــة األناضــول الســيد توروغــاي ألديميــر والمنســق 
ــو  ــن أوغل ــح أمي ــد فات ــيد محم ــط الس ــرق األوس ــي الش ــام ف ــي الع اإلعام

ــى. ــال مصطف ــيد حم ــام الس ــر الش ــس إدارة منب ــس مجل ورئي
ــاء 6  ــوم الثاث ــاب، ي ــي عنت ــوريين ف ــاء الس ــاب واألدب ــى الكت ــارة ملتق بزي
ديســمبر، بحضــور رئيــس ملتقــى الكتــاب واألدبــاء الســوريين ورئيــس 
تحريــر مجلــة إشــراق الســيد صبحــي دســوقي وعــدد مــن الكتــاب واألدبــاء 

ــى . ــا الملتق ــوم به ــي يق ــاء النشــاطات الت ــاول اللق الســوريين وتن

ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــازر واإلب ــى المج ــاً عل إحتجاج
ــب مــن  ــب والصمــت المري ــة حل ــا مدين تتعــرض له

ــدة. ــم المتح ــي واألم ــع الدول المجتم
عقــد فــي مدينــة غــازي مؤتمــر صحفــي بحضــور50 
ــي  ــع المحل ــات المجتم ــي منظم ــن ممثل ــخصية م ش
والذيــن  ســوريون  وسياســيون  الحكوميــة  غيــر 
ــب  ــت المري ــذا الصم ــن ه ــتيائهم م ــن إس ــوا ع أعرب

ــراً. ــب مؤخ ــة حل ــه مدين ــرض ل ــا تتع ــى م عل

İyilikder, Cerab-
lus’ta insani yardım 
çalışmalarını tek bir 
merkezden yürüt-
mek için bir Yardım 
Koordinasyon Mer-
kezi kuruyor. Çadır 
ve konteynırdan 
yapılan yerleşkede; 
gıda dağıtım kontey-
nırı, giyim dağıtım 
konteynırı, çadır kül-
tür kafe, çocuk parkı 
ve koordinasyon 
merkezi yer alıyor.

إيليكــدار  منظــة  قامــت 
للمســاعدة  مركــز  بإنشــاء 
اإلغاثــي  والتنســيق 
مدينــة  فــي  واإلنســاني 
المركــز  جرابلــس ويضــم 
لتوزيــع  أقســام  عــدة 
واألغذيــة  المســاعدات 
والمابــس باإلضافــة ملعــب 
والمركــز  ثقافــي  ومقهــى 

للتنســق. الرئيســي 
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بلبل زاده
منبر الشام

الهالل األحمر وبلدية إسطنبول... توزيع المالبس 
الشتوية لألطفال السوريين

صوت حلب

إجتماع الهالل األحمر التركي، والمنظمات غير الحكومية التركية - العربية

إيليكدار تقوم بتوزيع مالبس لـ 850 طالب مدرسة

İyilikder Gaziantep Şubesi, “Bir Çocukta Siz Giydirin” Kampanyası kapsamında 21 
okuldan 850 öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kızılayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kilis’teki Suriyeli çocuklara kışlık 
kıyafet yardımında bulunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kıyafetleri te-
min eden Kızılay, 900 çocuğu sevindirdi.

Aralarında Anadolu Öğ-
renci Birliği ve birçok 
gençlik kuruluşunun da 
yer aldığı üniversite öğ-
rencileri Helep’te yaşa-
nan zulümleri protesto 
etmek için Cuma günü 
İstanbul Beyazıt Meyda-
nı’nda bir araya geldi.

Kızılay, Türk ve Arap 
STK’ları Buluşması düzen-
ledi. Çalıştaya davet edi-
len Anadolu Platformu’nu 
Başkan Turgay Aldemir 
temsil etti.  Anadolu Plat-
formu, İHH, Diyanet Vakfı, 
Beşir Derneği, İnsan Vakfı 
ve Deniz Feneri Derne-
ği’nin davet edildiği çalış-
tayda önemli Arap STK’la-
rı da yer aldı.

Suriyeli Çocukların Kışlık Kıyafetleri Kızılay ve İBB’den

Halep’e Ses Ver!

Türk Kızılayı, Türk-Arap STK’ları Çalıştayı Düzenledi

İyilikder 850 Öğrenciye Kıyafet Yardımında Bulundu

جمعيــة إيليكــدار الخيريــة فــرع غــازي عنتــاب تقــوم بتوزيــع مابــس لأطفــال مــن 21 مدرســة وبلــغ عــدد 
األطفــال المســتفيدين مــن هــذه الحملــة 850 طفــل وطفلــة.

قــام الهــال األحمــر التركــي وبالتعــاون مــع بلديــة اســطنبول بتوزيــع المابــس الشــتوية ألكثــر مــن 900 طفــل 
ســوري فــي مدينــة كليــس الحدوديــة مــع ســوريا  وقــد أعــرب األطفــال عــن شــكرهم لمــا تقدمــه تركيــا لهــم.

قــام ملتقــى األناضــول وبعــض 
وعــدة  الجامعــات  طــاب 
بوقفــة  شــبابية  منظمــات 
 2 الجمعــة  يــوم  إحتجاجيــة 
فــي  بيازيــد  بســاحة  ديســمبر 
ــى  ــاً عل ــة اســطنبول إحتجاج مدين
المجــازر والفظائــع التــي تحصــل 

الســورية. حلــب  مدينــة  فــي 

ــة  ــر الحكومي ــات غي ــدت المنظم عق
والهــال  العربيــة   - التركيــة 
ــد  ــل أك ــة عم ــي، ورش األحمرالترك
ــر  ــاي ألديمي ــيد توروغ ــا الس خاله
رئيــس منصــة األناضــول: علــى 
ــى هــذه المنظمــات  ضــرورة أن تبق

منــارة لخدمــة اإلنســان.
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إبراهيم عبيد المسلط

تتقطــع  ضجيج..وحقائب..أصــوات 
ــة العبــور نحــو المجهــول... علــى بوابّ

علــى  البوابة..اتــكأ  حســٌن  عبــر 
عكازتــه، وهــو ينظــر جنوبــاً.. نحــو 

وطــٍن
ضاع كّل ما فيه..

تباعاً..اعتصــر  الذكريــات  تــواردت 
اللحظــات الهاربــة، الشــوارع المغبــرة، 
المطــاردات  األصدقــاء،  هتافــات 
االعتقــال..  لحظــات  الطويلــة، 
ــدور  ــى الص ــياطين عل ــات الش ورقص

العاريــة..
ــن..أو  ــد الراحلي ــد حســٌن.. كان يتفق تنه
ربمــا الغائبيــن الذيــن اختفــت أخبارهــم

بالاشــعور..  لــّوح  الدمعــة..  ســبقته 
ــب اآلخــر مــن الحــدود..  مودعــاً الجان

ــوى ل
الجمــوع  وســط  ومشــى  عنقــه.. 

. . . . . . لغفيــرة ا
ســاقه..  فــي  إصابتــه  لحظــة  تذكــر 
يعقــوب,  إدريــس،  أحمــد،  ســومر، 

كاوا...
أيــن هم؟..أيــن ذهبوا؟..أولئــك الذيــن 
ــكان ــك الم ــى ذل ــي حينها..إل أســعفوه ف

الذي أسموه مشفًى ميدانياً....
كيــف أنســاهم؟ كيــف؟ .. مســتحيل.. 

نعــم مســتحيل...
ــوا المســتحيل مــن أجــل أاّل  ألنهــم عمل
أمــوت.. ومــن أجــل أن يقــف األمــر 
عنــد هــذا الحــد )بتــر قدمــي( واألعمــار 

ــد هللا... بي
يهتف حســٌن للســماء..لماذا الرصاص؟ 
لمــاذا هــذا المنطــق الهمجــي والدونــي؟  
لــت ثورتنــا الســلمية المباركــة  لمــاذا ُحّوِ
إلــى حالــة المــوت والمجــازر والدمار؟
يــاااااااا إلهــي ماهــذا البؤس اإلنســاني..

ــق  ــذا المنط ــا ه ــش.. م ــذا التوح ــا ه م
ــذي يحكــم ويوجــه مــن يحكــم؟... ال

البرميــل  بشــرعية  يدعــي  ومــن 
الســام  إلــه  بعبــاءة  والغــاز..أو 

. . . لمحبــة ا و
ـ أين يا أخ؟ 
ـ ال أدري...

ــؤون  ــى بش ــة تُعن ــة دولي ــن منظم ـ نح
المصابيــن وجرحــى الحــروب

ـ ماذا تريدون مني؟..
ـ ال نريــد شــيئاً.. نريــد فقــط تســجيل 

ــنقدمها للـــ..... ــم س ــي قوائ ــمك ف اس
وراء  مــن  بقــوة  يتدفــق  صــوت   
عربتــه  مــع  الجموع...يركــض 

. . لمحّملــة ا
ـ حســـــــــــن..حســـــــــن..

الصــوت..  مصــدر  ناحيــة  يلتفــت  ـ 
لســانه.. الدهشــة  تفقــده 

ـ َمْن... را..را..رامي؟!
ـ نعم رامي.. رامي، يا حسن..
 يتعانقان .. يجهشان بالبكاء..

ــر  ــن بت ــن.. م ــا حس ــك ي ــدث ل ــا ح ـ م
قدمــك؟

ـ إنه السكود..أجل السكود..
ـ ســكود؟.. مــاذا يعنــي ســكود؟.. لمــاذا 

ال تقاومــه؟..
رامــي؟  يــا  بالســكود،  تســمع  ألــم  ـ 
والتطويــر  اإلصاحــات  ..ســكود 

يــث لتحد ا و
وأيــن  المشــافي..  وأيــن  طيــب،  ـ 
ــك،  ــدروا يعالجون ــاء الشــام؟ أمــا ق أطب

قدمــك؟ بتــر  ويمنعــون 
وبســخريه‹‹  حســن  ’‘يضحــك 

أخــي يــا  مشــافي..أطباء.. 
المشــافي راحت للشــيطان.. والشــيطان 

يقتــل البشــر.. والبشــر ضائعــة بالخبــر
والخبــر تبخــر واندثــر.. والمــازوت 
ــرر  ــه مك ــم أن ــر.. رغ ــو أث ــاد ل ــا ع م

ومليــان
سم وطفر...

والشــباب  راحــت..  البلــد  أخــي  يــا 
ماتــوا.. مــا بقــى ال ضميــر .. وال شــيء 

ــير يس
ــا  الغــزاة مــن كل مــكان.. والمــوت فين
طالــع نــازل.. والعالــم يتفــرج.. يتفــرج
كل  كنــت  أيــن  العالــم..  ذكــر  علــى 
ــيء  ــي؟..ألي ش ــا رام ــنين، ي ــذه الس ه

يــا رامــي..... أخبــارك،  انقطعــت 
تقتلنــي  ال  أرجوك..توقف..أرجــوك  ـ 

ــن... ــا حس ــذا، ي ــك ه بكام
ـ أين كنت طيلة هذه السنوات؟..

أعمــل هنــا بيــن البوابتيــن.. حّمــاال.. 
ــة هــذه الســنين، أجمــع المــال كــي  طيل
ــد  ــن أح ــفر م ــواز س ــى ج ــل عل أحص

السماســرة وأعبــر البوابــة...
ــدار  ــا األق ــي أن تجمعن ــر ببال ــم يخط ل
ببالــي هــذا  لــم يخطــر  أبــداً  هكــذا، 

األمــر
لكــن قــل لي..مــا أخبــار بيتنــا.. مــا 
أخبــار أبــي.. وأمــي وأخواتــي ليلــى 

وســارة
والصغير يوسف؟؟..

ــي  ــل.. وأب ــت بالبرمي ــد قُصــف البي ـ لق
ــدة  ــي مقع ــة هللا.. وأم ــى رحم ــل ال انتق

بســبب
فقــد ســاقيها... وهــي تعيــش فــي مخيــم 
البنــات  أخواتــي  مــع  الحــدود  علــى 

ويوســف.   
 يبكــي رامــي بحرقــه شــديدة.. يحتضــن 
تختــرق  صرخــة  ويطلــق  حســن، 

الفضــاء
.......)آه يا بلد  ... آااااه يا بلد....(.

العنف ضد المرأةلقاء على المعبر

إلهام حقي

أيتهــا المــرأة، العالـَـم بانتظــارك، أنــت نصفـُـه وأكثــر، 
تنظــري  العنــان لصوتــك وقدراتــك، وال  أطلقــي 

وراءك.
لكــن  المــرأة،  لحمايــة  الجــادة  المحــاوالت  رغــم 
ــة  ــات، وخاص ــى كل التوقع ــت تتخط ــا الزال تبعاته
بعــد  الكارثــة  وازدادت  العربــي،  العالــم  بــدول 
الحــروب، هــذه الظاهــرة تــؤدي إلــى مقتــل 12 
ــد. ــاوت حســب البل ــة، تتف ــي كل دول امــرأة ســنوياً ف
فــي ســوريا تفاقمــت األمــور، بســبب األوضــاع 
ــن جــّراء الصــراع فــي  ــة 15 ألــف امــرأة قُتل األمني

ــوريا. س
شــهد العالــم الكثيــر مــن الحمــات المناهضــة للعنــف 
ضــد المــرأة، رغــم الجهــد الــذي تبذلــه األديــان فــي 
تأكيــد الرحمــة والغفــران إال أنهــا تاقــي الكثيــر مــن 

العثــرات.
وبالرغــم مــن التطــورات الهائلــة فــي الذهــن والعقــل 
اإلنســاني، وتقدمنــا البشــري والتحضــر والمدنيــة 
مــا زلنــا نشــهد ســيادة منهــج العنــف، وبالــذات تجــاه 

الكائنــات الوديعــة )المــرأة(.
ســلوك وفعــل موجــه ضــد المــرأة يقــوم علــى التشــدد 
ــز  ــن التميي ــة م ــات متفاوت ــم بدرج ــراه، ويتس واإلك

ــاد. واالضطه
فالقــوة غيــر متكافئــة منهــا إيــذاء مباشــر ومنهــا 
عنــف  وهنــاك  واإلقصــاء،  كالتحقيــر  باللســان 
العــادات والتقاليــد الخاطئــة، وبذلــك تفقــد المــرأة 
ــق كل  ــن ح ــا، وم ــة هللا له ــي هب ــي ه ــانيتها الت إنس
للعنــف. يتعــرض  يعيــش بســام وأال  أن  إنســان 

لن تستقيم الحياة إن ضحى العالَم بحقوق المرأة.
أعلنــت الجمعيــة العامــة فــي 25 تشــرين الثانــي عــام 
ــرأة، ودرج  ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل 1999 القض
ــه  ــوم إال أن ــذا الي ــال به ــى االحتف ــرأة عل أنصــار الم

ــة. ــات معين ــى فئ ــي مقتصــراً عل بق
مــازال العنــف يلطــخ جبيــن اإلنســانية، والواقــع 
ــدة  ــرض واح ــاء تتع ــاث نس ــن كل ث ــن بي ــول م يق
منهــن لنــوع مــن أنــواع العنــف المختلفــة، وقــد 

يكــون العنــف: 
أسري : التوظيف السيء للقوة

اجتماعي : التعصب باألفكار والعادات والتقاليد
ــن  ــا م ــرأة وحرمانه ــة للم ــرة الدوني ــي : النظ سياس
مكانتهــا الوطنيــة وســلبها حريــة التعبيــر عــن الــذات 

ــرارات. ــع الق وعــدم المشــاركة بصن
وللعنف أسباب:

التهميــش  علــى  تقــوم  التــي  الخاطئــة  النظــرة   
واالحتقــار

التخلف الثقافي العام والجهل بمكونات الحضارة
علــى  يقــوم  الــذي  للســلطة  الســييء  التوظيــف 

والســحق التعالــي 
ضعف المرأة نفسها وعدم مطالبتها بحقوقها

ثقل األزمات االقتصادية 
تداعيات الحروب

نتائــج العنــف تدميــر إنســانية المــرأة، وفقــدان الثقــة 
بالنفــس، وعــدم الشــعور باألمــان الــذي يــؤدي إلــى 
عــدم القــدرة علــى تربيــة األطفــال بشــكل ســليم، 
والتدهــور الصحــي،  وتــأزم فــي بنــاء الحيــاة، وكــره 

ــز،  ــدان التركي ــوم، وفق ــن الن ــان م ــزوج، والحرم ال
والخــوف مــن المجهــول، وعــدم احتــرام الــذات، 

ــة. ــاس بالطفول ــدان اإلحس وفق
التصــدي للعنــف: يكــون مــن خــال نشــر الوعــي، 
والتطويــر المســتمر، والتوعيــة النســوية، والتخفيــف 
مــن التهويــل الدينــي، فقــد قــال رســول هللا )ص(: ) 

اتقــوا هللا فــي النســاء، فإنهــن عــواٍن عندكــم(
كيفية المساعدة: 

- الحمايــة الذاتيــة : كصيانــة النفــس، والتحصــن 
التصــرف الخاطــئ. باالنضبــاط، وعــدم 

بأحــكام  النــاس  بتعريــف   : الجماعيــة  الحمايــة   -
وحــق  القوانيــن  تشــريع  إلــى  والدعــوة  العنــف، 
ــف،  الطــاق، والصرامــة مــن المجتمــع تجــاه المعنِّ
بالضحيــة،  والرقابــة علــى اإلعــام، واالجتمــاع 
ــى  ــد حت ــن عب ــول )ص(: ال يؤم ــول الرس ــاً بق عم
ــم  ــى يعل ــن هللا، وحت ــره م ــره وش ــدر خي ــن بالق يؤم
ــم  ــه وأن مــا أخطــأه ل ــم يكــن ليخطئ ــه ل أن مــا أصاب

يكــن ليصيبــه. 
ــس،  ــى النف ــل عل ــع جمي ــوة وق ــة الحل ــراً للكلم وأخي
لهــا أثــر الســحر الشــافي ويقابلهــا الــكام الفــّظ الــذي 
ــف اللفظــي  ــوى مــن المــوت، فالعن ــاً أق يكــون أحيان
منــذ  التربيــة  إلــى  يعــود  وكلــه  مدمــرة،  كارثــة 

ــر. الصغ
فليــرّبِ اآلبــاء أوالدهــم علــى األدب وصــون اللســان 
ــاً  واالســتماع إلــى القــرآن صباحــاً، وال ضيــر أحيان
ــات  ــة، فالذبذب ــيقا الهادئ ــى الموس ــتماع  إل ــن االس م
ســتغير بلــورات الســوائل فــي الجســد لجعلهــا أكثــر 

توافقــاً مــع الســعادة واإليجابيــة.
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كلمــا تأخــر األمــل، كنــت أتســلى بجمــع األمنيــات التــي ال يمكــن أن تتحقــق، أحــاول أن أتعلــم 
رقصــة األلــوان فــي لوحــات التشــكيليين، لغــة األلحــان فــي النوتــات الموســيقية، وأحيانــاً أتــوكأ 
علــى صمتــي، وأمشــي فــي الشــوارع المتبقيــة علــى قيــد الحيــاة، أبحــث فــي وجــوه الجــدران، 

عــن نعــوة تلــم رغبتــي فــي البــكاء، فيتســلل اليــأس إلــى نفســي، وأعــود حالــكاً فــي الظــام.
فــي زيارتــي األولــى لمشــغل النحــات العالمــي علــي ســليمان؛ رأيــت بــأّم العيــن كيــف تتحــول 
ــر مــن  ــي الكثي ــرك ل ــد ت ــه، فق ــذاك مــّرت أســئلتي بمحــاذاة صمت ــى صرخــة !! آن الصخــرة إل
الشــواهد الرخاميــة والخشــبية، التــي يمكــن اســتنطاقها نيابــة عنــه، إال أنــه ال يمكــن تضمينهــا 
بيــن قوســين، فغادرتــه مشــياً علــى قدميــن طاعنتيــن فــي التعــب، تقودنــي حكمــة الذيــن خســروا 
كثيــراً، ورحــت أبحــث عــن أولئــك الذيــن نامــوا تحــت أنقــاض الكلمــات، وهــم يحلمــون برحــم 
وطــن يــأوي طفولتهــم، عاليــاً كان محمــد عــاء الديــن عبــد المولــى فــي نأيــه القســرّي، وشــفافاً 
فــي إدراكــه العاطفــي لمفهــوم الوطــن: )آخــر صــورة لدمشــق، أننــي غادرتهــا وهــي تمطــر، 
وحتــى اآلن، بعــد ســنتين ونصــف، لــم تنشــف ثيابــي(، علــى جانبــي الطريــق الــذي شــقته قصيــدة 
ــات  ــاوى، وراجم ــاً باللحــى والفت ــاً مدجج ــت رصيف ــرات، رأي ــي وادي الف ــدي ف ــرة الهوي المغي
ــل  ــوُت، مث ــة ” تم ــت عــن ”الرق ــي كتب ــدي الَت ــرأت: )ي ــتعذت بالشــعر، وق ــاً، فاس ــب علم الغي
درٍب فــي العتمــة، يفضــي إلــى عنقــي، وصــدري مقبــرة !( وكأن البــاد قــد هامــت علــى وجههــا 
حيــن أدرك الشــاعر أن: )قذيفــةٌ واحــدة ، كانــت كفيلــةً بهــدم البيــت، وتهشــيم ذكريــات العائلــة( 
ــا  ــا( أّم ًع ــه مودِّ ــّوح بكميّ ــّل يل ــيل، ظ ــل الغس ــى حب ــوب األم، عل ــده ث ــتدركاً: )وح ــب مس وأعق
عبيــر ســليمان، فقــد ســافرت، وتركــت لغتهــا فــي الكراجــات بيــن الحافــات )كراجــاٌت بخطــوط 
مفتوحــة، فيهــا ســرافيس، تقلّــَك إلــى الســماء/ جهاديّــون ” يشــتغلون أداّلء ســياحٍة فــي الجحيــم/
ــي  ــة ف ــبعين غاني ــذ س ــا، و خ ــا أو عالم ــا أو طبيب ــا أو طالب ــات طف ــارة األرواح: ه ســوق لتج
الهبــاء( تلــك هــي الحــال حيــن ال نعــرف كيــف نعقــد حاجبــي األســئلة علــى عينــّي البــاد، يصبــح 
الشــعراء قــادة الكلمــات التــي تتنكــب الخــوف يأســاً، هــا هــو حســن إبراهيــم الحســن، يطــل علــى 
الحــرب مــن شــرفته، يراقــب الطائــرات )التــي تحــرث الريــح/ نهــر الدمــاء/ المتاريــس.. أهلــي.. 
وأهلــك.. واألصدقــاء علــى الضفتيــن /مــن علــى شــرفتي/ أرقــب الذاهبيــن إلــى الحرب/تلويحــة 
األمهــات/ أرى العائديــن، التوابيــت، لكننــي.. ال أرى القائدين/مــن علــى شــرفتي .. مثلمــا يقــف 
الجاهلــّي علــى طلــل ذاهــا: أســأل القفــر .. أيــن أنــا اآلن .. أيــن ؟( وكأنــه لــم يقــرأ بيــان إبراهيــم 
الجــرادي )إذا هاجــرَت أو ُهّجــرَت فــا تنــَس ســاحاً نائمــاً فــي ”العــِدْل“. / وخــذ َحَجــراً صغيــراً 
ِلفَّــه فــي الثــوب، وال تنــَس وصايــا الشــيب إْن أدركــْت: عــدوك عنــد بــاب البيــِت، وحــٌش نائــٌم فــي 
فــرِو ِملَّتِــه، وخــذ مــن حكمــة المنفــى، ومــن ُمــدٍن ســتكرُهها، وأخــرى ســوف تكَرُهــَك، وقــل: يــا 
، إنــي ذاهــٌب فــي  ، ســاعدني علــى قلــق الهدايــة، واهدنــي يــا ربُّ : إنــي موشــٌك فــي الظــّنِ ربُّ
الشــِك حتــى اليــأس، فــي الوســواس، مــن ُعلــجٍ ومــن خنــاس، ســاعدني.. ســاعدني ومــدَّ يديــك 
كــي ألقــاك( وبقــي نعمــان زريــق يؤكــد المؤكــد )ال أنــام علــى حذائــي.. إال أنــه الشــيء األول 
ــام تحــت الســرير.( ومــا زال  ــا ين ــذي تتعثــر بــه عينــاي صباحــاً ، ففــي هــذه الحــرب ، كان ال
ــا ســارة،  ــاَب َمفتوحــاً ي ــا )أْن تَتُركــي الب محمــد المطــرود يطــارد هاجــس الحــرب فــي توقعاتن
ــاَب ســيرجعوْن( وكأنــه تــرك لحســن شــاحوت فرصــة الرجــم  يعنــي أنَّ الحــَرَب ســتنتهي والغيّ
بالغيــب شــعرا، ليكمــل وصيتــه لســارة :) أقــول غــداً تهيــُم البــادُ فــي كّلِ واٍد، تغســُل أرواحنــا 
مــن غبــاِر الحــرب، وتســرد علينــا حكايــات الســنابل والقــرى بذاكــرةٍ ناقصــة، أقــول غــداً ـ وأنــا 
بــا وطــن وســجائر وجــواز ســفر ـ أبحــُث عــن شــيٍء مختلــف فــي لغــِة النّحــو كأن: القصيــدة 
ــة والذكريــات فــّخ( فــي الطــرف اآلخــر مــن نهــر الشــعر يتدفــق حســن بعيتــي: )إْن كنــَت  َكْذبَ
ُمنتصــراً فقــْد .... كْنــُت القتيـــــا ... واصــْل حياتــك .... يــا أخــي واصــل حياتــك واحتفــْل بالنصر 
لكــْن .. كــْن كريمــاً .. واحتــرْم موتــي قليــا( وحــده الشــاعر عيســى الشــيخ حســن وضــع بعــد 
القــول رصاصتيــن، ألنــه يعــرف أن القذيفــة تمــوت لحظــة إطاقهــا، ويعــرف أن الهــدوء الــذي 
تســبقه العاصفــة ينتظرنــا علــى الطــرف اآلخــر مــن المــوت، وبقــي يبحــث عــن: الهــدوء الــذي 
نحتاجــه، لننشــر هــذا البــكاء، علــى ســطح البيــت كــي ينشــف( . للحــزن الجزيــل أســئلة يثيرهــا 
عبــد هللا الحامــدي، كلمــا فُتحــت نوافــذ الشــوق:) إلــى متــى يــا وطنــي تهجرنــي ؟ أبحــث عنــك 
ــه ال  ــل، إال أن ــى القلي ــش عل ــه أن يعي ــن ل ــك( ، فالحــب يمك ــر ظل ــد غي ــا أج ــي ف تحــت مخدت
ــة حــب فهــو مجــرد مســاحة، ال تســتحقها ســوى  ــم يكــن حال ــر، والوطــن إن ل يشــبع مــن الكثي
كتــب الجغرافيــا، وقــد انخدعنــا فــي وطننــا الجغرافــّي ردحــاً طويــا مــن الزمــن، وصــار لزامــاً 
علينــا، وال بــدّ مــن مراجعــة تأخــذ باعتبارهــا نبــوءة الشــعراء بعــد أن ضيـّـع إيماننــا طريقــه إلــى 
هللا !! وخاصــة أولئــك الذيــن المســت الذكريــات بحوافهــا الحــادة طفولتهــم التــي راعهــا شــيبهم 
ــا نعيــش –  ــى: ) كنّ ــد المول ــن عب ــي أثارهــا محمــد عــاء الدي المبكــر، وأدركتهــم األســئلة، الت
نفــرح - نتألــم – نرحــل: بالتقســيط . المــوت فاجأنــا دفعــة واحــدة، مــن كشــف لــه الرقــم الســرّي 

لبنــك خرابنــا؟( .

َمن يشتري برصاصٍة ألَمي ،
وَمن يَمضي إلى 
ماِن ، حضِن الزَّ

على حصاٍن جامحٍ ؟؟
َمن يكسُر الطَّوَق الذي
غلُّوا به ُعنَق الباِد ،

إلى النّهايِة ،
أسَرجوا قهَر اْلَمكاِن ،

وال خيول سوى اْلَخياْل !!
َمن يستطيُع ،

ِحمايةَ اْلَجَسِد الذي
يَمتدُّ من نَْجٍد ،

إلى يََمٍن ،
إلى ؟؟

ةٍ َمن يستطيُع بقوَّ
أن يَْهدَم الوجَع اْلُمعذَّب ،

فِي النّفوِس ،
وأن يُلَْمِلَم ،

فِي مساءاِت الدَّماِر اْلُمستفيضِة ،
ما تبعثَر من كاْم ؟؟

َمن يَمسُح الدَّمَع اْلُمعبَّأ ،
فِي ِساِل العمِر ،

ينشُر ضحكةَ األعياِد ،
غاْر ؟؟ فِي َشفَِة الّصِ

َمن يستطيُع ،
ولو بِلَوٍن واحٍد

أن يقرأ التَّاريَخ ،
ينشُر ما َطَوتْهُ صحائُف األيَّاِم ،

من ألٍق ،
ِلتَْنَهَض فِي َعراِء اْلُحزِن ،

روُح الّلِ ،
تنفُض ما تكدََّس من أسًى ؟؟

َل ، َمن يقرأُ الفرَح اْلُمؤجَّ
فِي عيوِن النَّاِس ،
فِي ُمَهجِ الوطْن ؟؟

َمن يقرأُ اْلُحزَن اْلُمعتََّق ،
من عذاِب العمِر ،
مْن ؟؟ فِي َشفَِة الزَّ

تِي؟؟ َمن ذا يُرتُِّب ِعزَّ

ويقيُس نبَض كراَمتِي
ويُعيدُ ِلي

لونِي الذّي َخَطفوهُ ،
من وْجِهي وَمْن ؟؟
قد أشعلوا قَْهري ،

ةِ سعِدِهْم !! وناموا فِي أِسرَّ
لَْم يلتِفْت أحدٌ ولَْن !!

هل كاَن يُْحِزنُنَا البنفسُج كلُّنا ؟
هل كاَن يَْجَمعُنا حناٌن واحدٌ ؟؟
هل كاَن يكسُرنَا اْلَمصاُب معاً،

معاً ؟؟
ويُعيدُ تشكيَل الفصوِل ،

بِما تناثََر مْن َشَجْن ؟؟
آٍه متَى أصحو من اليأِس اْلُمِمّضِ ،

وأستعيدُ براءتِي ؟؟
وأشاِرُك األطفاَل فرَحتَُهْم ،

وأرسُم فِي اْلَهواِء ،
 دوائَر الفرحِ اْلَجميْل ؟؟
الوقُت َضجَّ إلى اْلنَِّهايِة ،

والفصوْل 
تَمتدُّ من َوَجعٍ إلى َوَجعٍ  ،

وتَخجُل أن تقوْل !!
أواهُ ال دمٌع يفيدُ ،

وال كاٌم يُؤنُِس الَوَجَع القتيْل !!
ِهيْل !! واْلَخيُل أتْعَبََها الصَّ

َمن يشتري بِرصاصٍة ألَِمي ،
ومن يَْمضي إلى

حضِن الّزماِن علَى حصاٍن جاِمحٍ ؟؟
هذا زماٌن ،

يتَّكي فيِه الطُّغاةُ ،
على وسائِدنا !!

ونَْحُن على األسى !!
ما عادَ ِلي َزَمٌن ،

ألرفَع رايتِي !!
آٍه متَى أصحو ،

ألهدَم ما بنوهُ من اْلِخيانِة ،
فِي النُّفوِس ،

وأستعيدَ بََراءتِي
فِي ذلَك اللَّيِل الطَّويْل ؟! .

ثقافة
أدب

إبراهيم الزيدي 
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ثقافة
أدب

عيسى الشيخ حسن

ال »أشــهد أنّــي عشــت« وال أظــّن أّن »أجمــل األيــام تلــك التــي لــم نعشــها« 
ــي  ــة« صــار ف ــم أّن »دگ المنگل ــي أزع ــاء، ولكنّن ــن االدّع ــذا ضــرب م ه

يــدي.
فــي 1975، تعلمــت المنقلــة، ولعبــت مــع أخــي موســى مباريــات اليحصيهــا 
العــدّ، نحمــل خشــبة الجــوز بدوائرهــا الغائــرة، مــن دار إلــى دار، مــن بيتنــا 
إلــى بيــت أجــدادي، طــوال صيــٍف مديــد، طفــان دون العاشــرة، يســطوان 

علــى منقلــة الحــارة، فــي غيــاب الرجــال المنهمكيــن فــي أعمــال الموســم.
لــم أكــن العبـًـا جيــدا، وال مدمنـًـا، ولكنــي تعلمــت أن البيــوت ترحــل وتنــزل، 
وأن البيــوت تفــرغ مــن حجارتهــا مهمــا امتــأت، ولكــن مــا يعرفــه جميــع 
العبــي المنقلــة، أّن أفضــل المباريــات وأشــدّها حماســة، هــي التــي تنتهــي في 
اللحظــات األخيــرة، بزيــادة حجــر وحيــد علــى الخصــم، يســمونه »الكعــود«. 
تمامــاً مثــل مباريــات الكــرة التــي تنتهــي بضربــات الجــزاء، وعندمــا يكــون 

فــي رصيــد الاعــب خمســون حجــراً، فــإن المبــاراة صــارت فــي القبضــة.
وهــا أنــا أضــع خمســين حجــراً فــي بيــوٍت كثيــرة، شــهدتها ســت محافظــات، 
ــى  ــر عل ــل الحج ــة، صلص ــي الدوح ــرى ف ــوت أخ ــت بي ــورية، وس ــي س ف

ــح. ــي مســاءات وأصابي شــواطئ، ودروب وف
أنــا فــزت بالكعــود، ولــم أتخبّــأ مــن »درب األعمــار«، لعبــت الكــرة، 
ــاس  ــي ونّح ــات زيتون ــت باص ــدة، ركب ــداف بعي ــى أه ــاً عل ــددت طوي وس
وهرشــو، ركبــت القطــار األحمــر المكتــوب علــى عرباتــه بخطــوط نافــرة 
ــل ســنوات، حشــوت  ــي قب ــراً، وعاشــه أطفال ــم، صغي ــت اليُت خ ح س، جّرب
ذاكرتــي بنصــوص رديئــة، وهربــت إلــى حكايــات حبّابتــي وجــدّي، تركــت 
ــع الطــاب والعســاكر،  ــدم، اســتأجرت م ــرة الق ــى ك ــة والشــطرنج إل المنقل
غرفــاً تنقطــع عنهــا الكهربــاء، ويرســم المراهقــون علــى حيطانهــا الكلســية 

ــم.  ــات قادمــات مــن الحل صــورا لفتي
خمســون حجــراً؛ جمعتهــا »كعــوداً كعــودا، وِرجعــة ِرجعــة«، فــزت فيهــا 
الــدواب، وشــاركت  فيهــا  بــأوالد وأحفــاد، وصــور مختلفــة، ورعيــت 
أخوالــي الرحيــل والنزيــل فــي أكثــر مــن ربيــع، عرفــت الكعّــوب والشــّويخ 
والحيلــوان، ولحــم الخــراف المطبــوخ باللبــن، عرفــت مدّرســين ومدّرســات 
ــرات  ــي عش ــع إخوت ــّري. اخترعــت م ــن المع ــيئاً م ــم ش ــرأت له ــاً ق وطاّب

ــِه. ــم تنت ــى شــفا حــروب ل ــاك عل ــر، مــازال هن ــي بيــت صغي األلعــاب ف
ــار  ــد لأعم ــم يع ــٍت ل ــي وق ــذات، ف ــت بال ــذا الوق ــي ه ــوز ف ــن؛ أن تف ولك
ســأقول  مــاذا  المــوت،  طابــور  أمــام  الوقــوف  فــي  المنطقــي  ترتيبهــا 
ــلي،  ــال القامش ــارس وأطف ــان وف ــة؟ إلي ــن الخامس ــر اب ــماعيل الصغي إلس
ــوا  ــن قض ــي الذي ــأعاتب أصدقائ ــي ورداً، س ــوا ل ــم يجلب ــم ل ــأعاتبهم ألنه س
ــل وحســن توفيــق، ألنهــم  ــي، ســأعاتب ناصــر المســاعفة ومحمــد العجي قبل
تركونــا هنــا نكابــد أســئلة الحــرب والهجــرة، والخرائــط الجديــدة، كان ناصــر 
وحســن متحّمســين للربيــع العربــي، وكان محمــد العجيــل قــاب قوســين مــن 
ــي، ال  ــد، انتظرن ــا محم ــاً، ي ــه مازح ــت ل ــاء، قل ــه الزرق ــى أبديت الدخــول إل

ــف. ــر صي ــف وأزورك، وكان آخ ــي الصي ــل أن يأت ــت قب تم
خمســون مــّرت، ال جــرس وال مريــاع، ســأقول يومــاً : ال تســأل الخمســين ما 
فعلــت، وأنتظــر أصدقائــي الشــعراء أن يزيــدوا علــى مــا لــم أزد، خمســون 
ــد،  ــاري الجدي ــى ج ــرف إل ــةً للتع ــد حج ــم ودروب، وال أج ــن حجــر وغي م
فالدكاكيــن التــي ال تنــام، تجعــل مــن العيــب أن تــدق بــاب جــارك لتســتعير 
خبــزاً أو ملحــاً أو ثومــاً، خمســون مــدروزة بآمــال صغيــرة، وجــاءات 

ــة.  وشــهادات خبــرة، وقصائــد منشــورة فــي صحــف محلّي
ــا،  ــارة، وزاد عليه ــكّل الحج ــدّي ب ــاز ج ــزد، وف ــم ي ــود، ول ــي بالكع ــاز أب ف
ومــازال أقــارب لــي يلعبــون مــع الحيــاة ويكســبون حجــارة، فــي حيــن يمــوت 
األحفــاد فــي الجبهــات المشــتعلة، مــع كّل الجهــات وضــدّ كّل الجهــات، 
شــباب راغبــون فــي المــوت الجديــد، المــوت الــذي تعقبــه كلمــات قصيــرة، 
وصــور، ثــّم تمضــي األّمهــات فــي حــداٍد أبــدّي، اليعرفــه أمــراء الحــرب. 
ــورد والكلمــات، وهــم ال يعلمــون  ــي بال ــن غمرون ــي الذي أشــكر كّل أصدقائ
ــي  ــابه ف ــا تتش ــام كلّه ــت األي ــاده، كان ــوم مي ــرف ي ــاوّي اليُع ــذا الش أّن ه
ذلــك الــوادي الخصــب، الــوادي الــذي صــار بحيــرة، وتناثــر أهلــه فــي كّل 

ــات. الجه

فزت بالَكعود
من َزَبِد ) الزبداني( إلى الشام

في رثاء األديب والباحث
محمد خالد رمضان

سالم أبو شالة

ــدَت،  تََرعَرعــَت يتيمــاً مــع شــقيقتُك  ــِر ُوِل ــّبِ الَخي ــي لُ ف
ــال  ــي الجم ــرةً ف ــَك باك ــت رؤيتُ ــدة، َجال ــِف الوال ــي َكن ف
الباهــر لتتــرَك لــدى أحاسيِســَك أجمــَل انطبــاعٍ وأرقَّ 

المشــاعر. 
هنــا قِبَالَــةَ بيتِــَك يقــف جبــُل )ِســنِّيُر( شــامخاً يتمايــُل 
ــِه البيضــاء؛ علــى لَحــِن أغنيــة  مــع )جبــِل الشــيخِ( بِلحيتِ
ــا( وُهنــاك مــن علــى الســطحِ يتَّحــدُ فــي األعالــي  )الُموليّ

ــن نســور(.  ــة )عي ــع قم ــل الشــرقّي( م ــُم  )الجب َغي
التُرابيّــة  دُروبَهــا  فــي  األولــى  المعِرفــةَ  تعلَّمــَت 
ــة ألســماء  الصغيــرة.. حيــُث حــروف الُمفــردات اآلراميّ
أزقتهــا وأمكنتهــا: آدوبــا؛ ِشــحرايا؛ قَلعــِة الكوكــو؛ عيــن 
وطايــات؛ تُغــاِزل فــي ســهِل الزبدانــي ميــاَه نهــر بــردى 

)وُســّمَي باآلراميّــة هكــذا.. لبــرودةِ ِميَاِهــه(. 
مــن )كفــِر عامــر( أصغيــَت للَحَساِســين؛ وحضــرَت 
ُعــرَس عصافيــر التيــن؛ وَســهرَت علــى قصيــدةٍ تكتُبهــا 

ــت.  ــَراجِ الزي ــِة ِس ــى ُزبال ــك عل ــاً لحبيبتُ لي
ــاً  ــَت َكريم ــا، فُكن ــن تُربَتِه ــي م ــا أب ــي ي ــجتَك الزبدان نَس
ِمعطــاًء كاألرض التــي ال تنتظــر مــن أحــٍد جميــاً، 
َشــِهدَت أياديــَك البيضــاء علــى شــفافية ِ روِحــك فــي 
العطــاء والمســاعدة؛ وفــي إيثــاِر الغَيــِر حتــى علــى 

حســاِب نفِســك. 
َســكنَت فــي دمشــَق حيــث وظيفتُــك؛ وخرجــَت منهــا 
ـَك لــم تبخــل بزيــارةِ  نظيــَف الضميــر واليديــن.. لكنَـّ
الزبدانــي كلَّ خميــٍس فــي عطلــة نهايــة األســبوع صيفاً أم 

ــي: ــَت تبك ــّرةً وأن ــي م ــَت ل ــتاًء.. قُل ش
- إذا لم أُزر الزبداني كلَّ أسبوعٍ، أموت.

)األكــي دُنيــا( فــي  ال أدري اآلن.. إذا كانــت شــجرةُ 
ــِة( مــا تــزاُل تُــوِرق،  حديقــة داِرك فــي )عيــِن الِحمَّ
فــي  األلــوان  المختلــِف  الظريــف(  )الشــاّب  وبــذور 

الحــوض الترابــّي قــد أينعَــت مــع الربيــع. 
ــي  ــه ف ــدَّه وتصبَّ ــذي تُِع ــاّي ال ــَم الش ــُر طع ــُت أذك ــا زل م
ــك  ــوة بيدي ــي القه ــم تغل ــكَّر، ث ــدون ُس ــرةٍ ب ــؤوٍس كبي ك

ــماً:  ــي ُمبتس ــول ل ــَت تق وأن
- إنها قهوة أها وسها يا سام.

نــَت كلَّ شــيٍء  بحثــَت فــي تُــَراِث بلدتِــَك طويــاً؛ دوَّ
أخبــرَك بأنهــا  تســتطيُع تدوينَــه؛ وكأّن هاجســاً خفيّــاً 
ســتُصبُِح أنقاضــاً فــي يــوٍم مــا، ســيختفي تراثها وســيأتون 

ــداً  ــدون َعم ــا، يُِري ــن أهله ــدالً م ــاٍء ب ــاٍس غرب ــا بأن إليه
ــى.  ــذ آرام األول ِر من ــذِّ ــا الُمتج ــَس تَُراثه َطم

نََهــا علــى  ألســَت َمــن َجَمــَع هــذه الُزغــرودة الجميلــة؛ ودَوَّ
لســاِن نبتــِة البنَفِســج الَزبَدانِــّي:

يــه    ِعرقِــي زِغيــر وريَحــه  قــال البَنَفَســج أنــا ُســلطان بَّرِ
َطيبـِّـه فِيِّــي

أنــا قَتيــل واِحــد مانــي قَتيــل ِميـِّـه    قَتيــل أُم الَحلـَـق تَِحــت 
يه  ِلعبَيدِّ ا

ــدك  ــي بقصائِ ــا أب ــا ي ــقها وتُغاِزلَُه ــي تعش ــي الت  الزبدان
وقِصِصــك؛ ال تســتطيُع اليــوَم أن تحتِضنَــَك بالرغــِم مــن 
ُحزنَِهــا عليــك؛ فقــد َخلـَـت مــن أهِلهــا؛ ولــن تَِجــدَ فيهــا مــن 
يَُشــيِّعَُك إلــى مقبــرة )النبــي عبــدان( حيــث َمرقِــدُ والدتــك. 
ــداِن  ــِم الفُق ــي؛ وبرغ ــا أب ــيء ي ــن كّلِ ش ــم م ــى الرغ عل
ــُر  ــة أم ــوء، ثمَّ ــر واللج ــر والتدمي ــاراِت والتهجي والخس
ـَك بقيــَت لأبــِد فــي  أَنَـّ يُعّزينــي فــي ِغيابُــك،  واحــدٌ 
ــات األرِض  ــى ِجَه ــوَن إل ــَر الزبدانيّ ــا تهّج ــَق؛ بينم دمش

األربــعِ.. بعيــداً عنهــا.
 ----------------

األديــب  الســورية  والثقافيــة  األدبيــة  الحركــة  فقــدت 
ــد  ــد خال ــل: محم ــب الراح ــراث األدي ــي الت ــث ف والباح

   2016-11-25 الجمعــة  يــوم  رمضــان: 
إرثــاً  تــرك  الزبدانــي 1938  مواليــد  مــن  والراحــل 
إبداعيــاً مهمــاً تمثــل بعشــرات الكتــب والمؤلفــات نذكــر 

ــا: منه
)ـ  نــداءات الســحرـ  شــعر  - زبدانيــاتـ  زجــل - حكايات 
شــعبية مــن الزبدانــي ـ تــراث شــعبي - تأبــط شــراً يبحــث 
ــى  ــار عل ــش بالن ــرة - النق ــص قصي ــه ـ قص ــن رغيف ع
ــى  ــات عل ــرة - تنويع ــص قصي ــة ـ قص ــوه المتقابل الوج
الزمــن المتكســر ـ شــعر - حكايــات مــن الشــام ـ تــراث 
شــعبي - المقاييــس فــي التــراث الشــعبي ـ تــراث شــعبي 
ــراث شــعبي  ــة ـ ت ــراث الشــعبي الفلســطيني والهوي - الت
ــعبي  ــا الش ــي تراثن ــورد ف ــعر - ال ــؤال ـ ش ــراً الس - خم
ــة  ــرة - الطرف ــز ـ قصــص قصي ــعبي - الوخ ــراث ش ـ ت
ــعبي  ــراث ش ــي ـ ت ــفا ه ــعبي الش ــراث الش ــامية والت الش
ــاة ـ دراســة - الســيران الشــعبي  - الزبدانــي تاريــخ وحي
الدمشــقي ـ تــراث شــعبي - أحبــك يــا مــن تســمني ـ 

شــعر(. 
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ألم تفهم السكيُن بعد :

أن خمسة عشر شهراً من الدم..

ليست جرحاً صغيراً في خاصرة الوقِت..

وأن الضمادَ )الطائفي( لن يوقف هذا النزيف..

* * *

ألم تدرك الرصاصةٌ بعد :

أنها لم تعد قادرة على الذهاب أبعد من األجساِد..

وأن الموتى.. 

ال يموتون..

ثّمة حياةٌ يُسمُع أزيُزها اآلن وراء المتاريس..

في المنعطفاِت..

وبين األنقاِض

ثمة شهوةٌ عتيقةٌ تتملص اآلن من آسريها.. 

شبقةً.. تتمطى في أوردة الفقراء..

* * *

ألم يفهم الجندُ بعد:

أن كل خطوةٍ هاربٍة هي شوكةٌ يغصُّ بها حلق التراب ..

وأن كل )بُْقجة( على ظهر امرأةٍ هي مخطوُط احتجاجٍ جاهز للطبع وراء الحدود..

وأن الطفَل الذي لّوح لقّطته وكرته ودراجته الهوائية.. 

لن تشفَي غليله الخردةُ التي ستخلفونها ورائكم..

لم المشدود بين جثتين.. ولن يغريه النّط على َحْبل الّسِ

* * *

كم ستقتلون.. ؟

كم ستأسرون..؟

كم ستشّردون..؟

كم.. وكم.. ؟

آخر األمر سيأتي من يبحث عن إيصاالت كل هذه الخسائر في جيوبكم..

آخر األمر
من نصوص الشاعر الراحل 

بشير العاني

”البيــت يعنــي لــي الجلــوس مــع النفــس ومــع الكتــب ومــع الموســيقى ومــع الــورق 
األبيــض. البيــت هــو أشــبه بغرفــة إصغــاء إلــى الداخــل، ومحاولــة لتوظيــف الوقــت فــي 
ــل. وشــخصياً  ــت طوي ــه وق ــق لدي ــم يب ــه ل ــرء بأن ــتين يشــعر الم ــي الس شــكل أفضــل. فف
ــر  ــاً فيمــا ال يجــدي، فــي الســفر، فــي العاقــات وغي ــاً طوي أعتــرف بأننــي أهــدرت وقت
ــه أفضــل وهــو  ــد أن ذلــك. إننــي حريــص اآلن علــى أن أوظــف وقتــي لمصلحــة مــا أعتق
الكتابــة والقــراءة. يشــكو كثيــر مــن النــاس مــن العزلــة، أمــا أنــا، فإننــي أدمنــت العزلــة، 
ــدرة  ــرى لق ــارات الكب ــد االختب ــي أح ــة ه ــا. العزل ــة معه ــة حميم ــدت صداق ــا وعق ربيته
المــرء علــى التماســك. وطــرد الضجــر هــو أيضــاً قــوة روحيــة عاليــة جــداً. وأشــعر أننــي 
إذا فقــدت العزلــة فقــدت نفســي. أنــا حريــص علــى البقــاء فــي هــذه العزلــة، وهــذا ال يعنــي 
أنــه انقطــاع عــن الحيــاة والواقــع والنــاس.. إننــي أنّظــم وقتــي فــي شــكل ال يســمح لــي بــأن 

أنغمــر فــي عاقــات اجتماعيــة قــد ال تكــون كلهــا مفيــدة.
ــت  ــى البيــت، وأن البي ــق ســيؤدي إل ــد أن الطري ــت أعتق عندمــا كنــت خــارج الوطــن، كن
أجمــل مــن الطريــق إلــى البيــت. ولكــن عندمــا عــدت إلــى مــا يُســمى البيــت، وهــو ليــس 
بيتــاً حقيقيــاً، غيّــرت هــذا القــول وقلــت: مــا زال الطريــق إلــى البيــت أجمــل مــن البيــت، 
ألن الحلــم مــا زال أكثــر جمــاالً وصفــاء مــن الواقــع الــذي أســفر عنــه هــذا الحلــم. الحلــم 

يتيــم اآلن. لقــد عــدت إلــى القــول بأوليــة الطريــق علــى البيــت.
عاقتــي القويــة بالبيــت نمــت فــي المنفــى أو فــي الشــتات. عندمــا تكــون فــي بيتــك ال تمجــد 
البيــت وال تشــعر بأهميتــه وحميميتــه، ولكــن عندمــا تحــرم مــن البيــت يتحــّول إلــى صبابــة 
وإلــى مشــتهى، وكأنــه هــو الغايــة القصــوى مــن الرحلــة كلهــا. المنفــى هــو الــذي عّمــق 
ــتطيع أن أعــّرف  ــا أس ــا اآلن ف ــا. أم ــى نقيضــاً لهم ــون المنف ــت والوطــن، ك ــوم البي مفه

المنفــى.

البيت

محمود درويش
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الســــنة األولـــى ــ العــدد 21 ــ 2016/12/1

محمــد بــن محمــد بــن حســين بهــاء الديــن البلخــي، عــرف أيضــا 
ــه  ومــي، تركــت أشــعاره ومؤلفات ــن الرُّ ــَال الِدّي ــا َج باســم موالن
ــي  ــرا واســعا ف ــه األم الفارســية تأثي ــت بلغت ــي كتب ــة والت الصوفي
العالــم اإلســامي، وخاصــة علــى الثقافــة الفارســية واألرديــة 
والبنغاليــة والتركيــة، وفــي العصــر الحديــث ترجمــت بعــض 
أعمالــه إلــى كثيــر مــن لغــات العالــم، والقــت صــدى واســعا جــدا، 
ــر الشــعراء  ــي ســي ســنة 2007  م بأكث ــي ب ــه الب ــث وصفت بحي

ــات المتحــدة.  ــي الوالي شــعبية ف
حالــة تســتطيع إخراجــك مــن أحلــك الظــروف، تضيــق بــك 
الحيــاة، فتنتشــلك كلماتــه فــي تصــوف وتعبــد، يرســم لــك طريقــا 
مــن العشــق، ينتظــرك الخالــق فــي آخــره، عشــق يولــد مــن نبــع 
ــك  ــه قلب ــه وتســلم ل ــك لتســير خلف ــط يجذب ــدرك مصــدره، فق ال ت
ــردد  ــي ت ــك، مــن همــس شــفاهك الت ــه أذن وروحــك، وتســتمتع ب
عباراتــه، لــم يتــرك ســبيا إال وفتــح فيــه بابــا مــن الزهــد باألمــل، 
فــكان )موالنــا( الــذي ظــل دراويشــه يســلكون مــن العشــق دربــا 
يقــوده فيهــم. قصائــد شــعرية ودواويــن ورباعيــات وكتــب، كنــزاً 
خلفــه )موالنــا جــال الديــن الرومــي( لعاشــقيه علــى مــدار 
قــرون طويلــة، فتبعــوا أنــوار العشــق مثلــه، وباتــوا يفتشــون فــي 
ــى كلمــات خطهــا، تلمــس بروحهــم ســكرة تجعلهــم  الســطور عل
ــا اختصرهــا فــي نهــر عشــق، ناصحــا إياهــم  يترفعــون عــن دني

ــا. باالنغمــاس فيه

مــن بيــن الســطور أجمــل 50 مقولــة لـــ )موالنــا(، تتذكــر أرواحنا 
بهــا روحــه العاشــقة، فــي تصــوف يليــق بحضرتــه: 

كم هم سعداء أولئك الذين يتخلصون من األغالل التي 
ترسخ بها حياتهم.

ما تبحث عنه يبحث عنك.

الوداع ال يقع إال لمن يعشق بعينيه.. أما ذاك الذي يحب 
بروحه وقلبه فليس ثمة انفصال أبداً.

ال تحزن.. فأي شيء تفقده سيعود إليك في هيئة أخرى.

العشق يزهر من تلقاء نفسه بإرادة مستقلة.. فالعشق ال 
يمكن أن يكتسب أو يلقن.

ال تجزع من جرحك.. وإال فكيف للنور أن يتسلل إلى 
باطنك؟.

استمع إلى صوت الناي.. كيف يبث آالم الحنين يقول: ُمذ 
قُطعت من الغاب وأنا أحن إلى أصلي.

يا سيدي ال تسلمني إلى إغواء النفس.. ال تتركني مع أي 
سواك.. لخوفي مني أسرع إليك.. أنا منك فأعدني إلي.

يا أخي أنت مجرد فكر.. وما بقي منك عظام وجلد.

      ولتعلم أن العشق صامت تماما.. وأنه ال يوجد كلمات 
يمكنها وصفه.

بغير هذا الحب.. ال تكن.

ألِق نفسك في نهر العشق.. حتى وإن كان نهًرا من الدماء.

ليس العاشق مسلماً أو مسيحياً.. أو جزءاً من أي عقيدة.. 
دين العشق ال مذهب له.. لتؤمن به أو ال تؤمن.

إن كان نورك ينبع من القلب.. فإنك لن تضل الطريق أبداً.

دع الماء يسكن.. وسترى نجوماً وقمراً ينعكس في كيانك.

ذات يوم كان لي ألف رغبة.. لكنها تالشت جميعها أمام 
رغبتي األكبر أن أعرفك.. أعرفك وحسب.

أينما كان النور فأنا الشغوف به.. وأينما كانت الزهرة فأنا 
الفراشة.. وأينما كان الجمال فأنا العشاق.. وأينما كانت 

الحكمة فهي ضالتي.

فقط حين تفعل ما تمليه عليك روحك.. تشعر بهذا النهر 
العذب يتدفق داخلك.. إنها البهجة الخالصة.

ال تجزع إن ذابت وانطفأت كل شموع العالم.. نحن 
الشرارة التي تبدأ النار.

يا قلب.. ال تجالس إال الذين يفهمونك ويعرفون حقيقتك، يا 
قلب.. ال تجلس إال تحت الشجرة المزهرة.

فلندر حول قلوبنا، فإن في كل قلب كونا مخفياً.

يبقى القمر مضيئاً.. حين ال يهرب من ظلمة الليل.

أيا كان ما يشعرك بالنقاء.. فهو الطريق الصحيح.

وضع هللا أمامنا سلما علينا أن نتسلقه درجة إثر درجة.. 
لديك قدمان.. فلم التظاهر بالعرج؟.

فن المعرفة هو أن تعرف ما يجب عليك تجاهله.

العشق نبع.. فانغمر.. مع الزمن.. يتحول األلم إلى حزن.. 
ويتحول الحزن إلى صمت.. ويتحول الصمت إلى وحدة 

ضخمة وشاسعة كالمحيطات المظلمة.

العشق هو تلك الرحلة التي تأخذك من نفسك إلى نفسك.

كل األشياء تصبح أوضح حين تفسر.. غير أن هذا العشق 
يكون أوضح حين ال تكون له أي تفسيرات.

واعلم، عظمة العشاق.. من عظمة ما يعشقون.

المرء مع من ال يفهمه مثل السجين.
ال تسر مع التيار.. كن أنت التيار.

اطبق شفتي، وأتحدث إليك بمئة لغة ال يفهمها سوانا.

 فالعاشق ال يعرف اليأس أبداً.. وللقلب المغرم كل األشياء ممكنة.

انظر بقلبك.. وستعرف أن كل ذرات الكون في رقصة 
عشق أبدية.. ستعرف أنها تتلمس العاشقين فتعرفهم.

حين تختلف مع أحدهم أو تتعرض للنقد.. تنمو في قلبك 
نملة من الكراهية.. إن لم تسحقها في الحال ربما تحولت 
تلك الحشرة الضئيلة مستقبال إلى ثعبان أو وحش قبيح.

إن هذه الحياة أقصر من شهقة وزفيرها.. فال تغرس بها 
سوى بذور المحبة.

حين يخلد الجميع للنوم.. ال يبقى سوى العشاق يحكون 
حكايا عشقهم للمولى فيسمعهم.

وما الموسيقى إال صرير أبواب الجنة.

ما الجسد إال رداء خارجي للروح الخالدة.. فال تطلب 
الرداء ولكن خاطب المرتدي.

من بين كل الطرق إلى هللا.. اخترت العشق.

تعلمت أن كل نفس ذائقة الموت إال أن الحياة.. ال تذوقها 
إال بعض من األنفس.

المرأة هي إشعاع النور اإللهي.

لكم تمنيت أن أشدو حرا مثل هذه الطيور.. غير مبال 
بكيفية تلقي الناس لما أقول.. وال بأي نغم أصوغه.

إن قلبك هذا أكبر من البحار السبع.. ال تتعجب، فقط اذهب 
والتمس ذاتك في أعماقه.

فقط من القلب.. يمكنك أن تلمس السماوات. ـ في كل ما قد 
تعرفه.. يبقى العشق وحده ال متناهياً.

كن كالثلج الذائب يغسل نفسه بنفسه.

دين الحب منفصل عن كل أشكال الديانات.. العاشقون أمة 
واحدة ودين واحد وهذا هو هللا.

كنت فجاً.. فنضجت فاحترقت.

في ذكرى رحيله،
أجمل 50 مقولة لـ)موالنا جالل 

الدين الرومي(
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عالء الدين حسو

هنــاك فيلــٌم مشــهور أُنتــج عــام 1973م باســم )الفرســان الثاثــة(، وأُتبــع بجــزء ثانــي باســم 
)الفرســان األربعــة( عــام 1974م، وتــم إعــادة إنتــاج الفيلميــن برؤيــة جديــدة، متطــورة تقنيــاً وفــي 
ــم مأخــوذة مــن روايــة الفرســان  األهــداف،  عــام 2011م باســم )الفرســان األربعــة(، وقصــة الفيل
الثاثــة، للروائــي والمســرحي الفرنســي ألكســندر دومــاس، كتبهــا عــام 1844م،  تــروي مغامــرة 
شــاب قــروي، يطمــح أن يكــون فارســاً، فــي زمــن الصــراع علــى أشــده بيــن الملــك الفرنســي لويــس 
الثالــث عشــر، والكاردينــال ريشــيلوا أكبــر رجــل ســلطة فــي فرنســا. حيــث كان لــكل منهمــا كتيبــة 

مــن الفرســان تابعــة لــه، لحمايتــه، ولتعزيــز قوتــه، ولفــرض ســيطرته.
المشــهد الوحيــد الــذي لــم يتغيــر فــي كا الفيلميــن، هو مشــهد المبــارزة، وهو المشــهد الــذي يدخل فيه 
القــروي الشــاب )دارتانيــان( ومعــه رســالة مــن والــده لرئيــس حــراس الملــك )دوترفيــل(،  فيصطــدم 
بآتــوس أحــد الفرســان الثاثــة،  فيدعــوه للمبــارزة فــي باحــة كاتدرائيــة، خلــف لوكســمبورغ،  قــرب 
كارمــس دشــيو  - هنــاك اآلن مقهــى بهــذا االســم فــي باريــس-  وبعــد خروجــه، يصطــدم ببورتــس 
الفــارس الثانــي، ويدعــوه للمبــارزة فــي المــكان عينــه، ولكــن بعــد ســاعة مــن المبــارزة األولــى،  
ويلتقــي بعدهــا بآراميــس – وهــذه  غيــر مذكــورة فــي الروايــة -  الــذي كان يقيــس بدلــة وتســقط مــن 
ــا بأنهــا  ــارس، قائ ــان ويقدمهــا للف ــود، فيلتقطهــا دارتاني ــي كانــت بجــواره  محفظــة النق الســيدة الت
ســقطت مــن الســيدة التــي كانــت بجــواره، وهــي تحــاول أن تعطيــه المحفظــة، فينكــر آراميــس ذلــك 
ويبــدي انزعاجــه مــن التهمــة التــي يلصقهــا الشــاب بــأن الســيدة قدمــت لــه النقــود، ويدعــوه للمبــارزة 

فــي المــكان عينـِـه فــي الســاعة الثانيــة.
ــا  ــث، وطبع ــة  التحــدي الثال ــة مــع إضاف ــي الرواي ــا ف ــارزة كم ــل المب ــى تفاصي ــظ الفيلمــان عل حاف
المبــارزات بينهــم لــم تبــدأ فــي الباحــة والراهبــات ينظــرن إليهــم، وقــد اســتعدا للمبــارزة األولــى بيــن 
ــان مــع أحدهــم   ــوا الســاحة، وكان للشــاب دارتاني ــال دخل ــان، ألن حــراس الكاردين ــوس ودارتاني أت
ــن اســتهزأ حــراس  ــل قدومــه لباريــس حي ــة صــراع نشــأ بينهمــا قب ــى خلفي ــار، عل ــة رد اعتب قضي
ــان  ــل الفرس ــا جع ــارس، م ــك الف ــاب وذل ــن الش ــراع بي ــب الص ــاب،  فانقل ــرس الش ــال بف الكاردين
الثاثــة ينضمــون لــه، حيــن تكاثــر حــراس الكاردينــال علــى الشــاب، وتصبــح معركــة أو مبــارزة 

ــال المتنافســان علــى حكــم فرنســا. بيــن الحــرس الملكــي وحــرس الكاردين
يتكــرر هــذا التنافــس فــي بلــدان عديــدة، وســورية شــهدت مثــل التنافــس أيــام صــراع األخويــن علــى 

الســلطة. وكانــت ســاحة العاصمــة دمشــق ميدانــاً للمبــارزة .
ســورية اليــوم، حولهــا النظــام إلــى حلبــة صــراع، يتنافــس فيهــا المتعطشــون للدمــاء وامتصــاص 
ــة  ــي الرواي ــال ف ــا كان الكاردين ــة، ومثلم ــة، أصبحــت باألصال ــت بالوكال ــعوب، وكان ــرات الش خي

ــك. ــى منافســه المل يســعى لتشــويه ســمعة الملكــة لكــي يقضــي عل
نحــن اليــوم بحاجــة إلــى مثــل هــؤالء الفرســان األربعــة مــن الشــمال والجنــوب والشــرق والغــرب 
ــال وحمــق النظــام .  ــة -  مــن جشــع الكاردين ــي الرواي ــة الملكــة ســورية – كمــا كان ف تقــف لحماي
وإال ســيكثر )الشــباب( الذيــن ســيرقصون علــى ســاحتنا ويتبادلــون نخــب أطفــال الشــعب الســوري.  

أغفو على تعٍب
فتصحو الريح من قلقي

وتكسر وردةَ الشباك
ال الذاهبات تركن لي عنوانهن

وال المرايا خبأت غراتهن
وال الطريق الى الحكاية سالك

أمشي على األشواك
ال حــزن لــي وحــدي، ألســرف فــي 

الطقــوس 
فالحزن شعبٌي غدا

وِخرافُهُ مسفوحةٌ في السفح 
لــم تشــفع األجــراس أن تعطــي آلالمي 

الرنين
ال بيت لي

وبيــوت أحبابــي ركاٌم، حيــث مــرت 
بربــروس

ــر  ــت الجنازي ــت تح ــات تقّطع والذكري
ــاالً ــق ب ــم تل ــي ل الت

للخضير
وال النظير
وال الجنين
وال الحنين

وجهي يشابه خيمة، غرقْت بدمع الغيم
وبه تقصف ركبتين وطلقة القناص

وجهي به قسمات ثائر
وهتافه تحت الرصاص
ونبُض حلم كالمطارق

لــم يبــق مــن لــم يغمــد المديــة فــي 
ــه دم

المغارب والمشارق
والبائعون
المشترون
الحاكمون
القاتلون

الصامتون
الشامتون
الحالقون
الملتحون

وقاطعو الطرق
إذاعيون 

وكل سارق ثورة أو محض سارق
أو كل موتور ومارق
والتقى المتخاصمون 

وبين سفسطة اليسار أو اليمين
لم يبق فارق

أصحو على تعب
فتصحو الريح من قلقي

وتكسر وردة الشباك.

أغفو على تعٍب

سميح شقير
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ــي،  ــع حق ــر بدي ــب الكبي ــن األدي ــون األول 1956، وهــو اب ــي شــهر كان ــي ف ــاد حق ــد عم ُول
ــة  ــن مــن لعــب أول بطول ــدأ بممارســة اللعبــة منــذ صغــره، حتّــى تمّك أحــّب الشــطرنج،  وب

ــاً. ــن كان عمــره 17 عام ــة دمشــق للرجــال عــام 1973 حي ــه، وهــي بطول رســمية ل
ــة للرجــال أكثــر مــن عشــر مــرات، وكان أول  ــة الجمهوري حصــل عمــاد حقــي علــى بطول
ــى  ــه حاصــل عل ــا أن ــي الشــطرنج، كم ــي ف ــتاذ دول ــب أس ــى لق العــب ســوري يحصــل عل
أعلــى رقــم تصنيفــي دولــي لاعــب ســوري، وهــو 2470 نقطــة، كمــا أنــه مثـّـل ســورية فــي 
العشــرات مــن البطــوالت العربيــة واآلســيوية والدوليــة وبطــوالت األولمبيــاد العالميــة، ومــن 

أهــم انجازاتــه: 
ــا حصــل  ــام 1989، كم ــع المنتخــب الســوري ع ــة م ــرق العربي ــة الِف ــى بطول ــه عل حصول
ــدورة  ــردي بال ــة الف ــى ذهبي ــال، وحصــل أيضــاً عل ــردي الرج ــرب لف ــب بطــل الع ــى لق عل
العربيــة فــي مصــر عــام 2007، إضافــة للميداليــة الفضيــة للفــرق مــع المنتخــب الســوري 
فــي الــدورة نفســها، وفــاز بعــدد كبيــر مــن الميداليــات، فــي البطــوالت العربيــة والدوليــة التــي 

شــارك فيهــا.
ــذه  ــة ه ــى طيل ــل أن يبق ــة، وفّض ــص الزوجي ــل قف ــم يدخ ــزب، ول ــي أع ــاد حق ــزال عم الي
الســنوات فــي قفــص الشــطرنج، ومنــذ بدايــة الموســم 2012 لــم يشــارك فــي أيــة بطولــة، وال 

يــزال عمــاد أحــدَ أفضــل الاعبيــن فــي ســورية.
الرصاصة أو الجنون:

الجنــون ليــس حدثـًـاً مهمــاً فــي ســوريا، فقــد عرفنــاه منــذ زمــن بعيــد، وهــو أبعــد مــن الســنوات 
الخمــس الدمويــة التــي مــّرت علــى عجــل، كمــا لــو أنهــا تســتفز مــا بقــي مــن رغبــات للتيــه، 

فــي شــوارع الشــام دون هــدف أو معنــى بعــد أن غــاب العقــل.
فــي مقهــى الكمــال يجلــس عمــاد حقــي وحيــداً، ال يعرفــه أحــد ســوى النــادل الــذي قــال عــن 
الرجــل الــذي يلعــب الشــطرنج وحيــداً مبتســماً: هــذا هــو عمــاد حقــي، فــي الماضــي القريــب، 
كان رجــًا يشــبهه،  نعــم إنــه هــو البطــل الــذي قالــت عنــه وســائل اإلعــام: هــذا مــن رفــع 
ــاً مــن مملكــة )كاســباروف( وبطــًا متوجــاً آلســيا  ــة، مقترب ــم البــاد فــي المحافــل الدولي عل

فــي الشــطرنج.
عماد حقي هو البطل السوري الذي قارع كاسباروف أسطورةَ الشطرنج،

ــوالت مــع البطــل الروســي،  ــَق منهــا ســوى بضــع َج ــم يب ــي، ول ضاعــت ذاكــرة عمــاد حق
ــاه خــارج الرقعــة بعــد كل هــذا المجــد. ــه، ورم ــذي أهمل ــة ال ــى اتحــاد اللعب ــب عل وعت

لــم تقــدّم لــه الدولــة أي شــيء، بــل ســلبته أجمــل ســنين عمــره، ثــم تركتــه لمصيــره بعــد أن 
اســتنفذت موهبتــه.

ــدوا توازنهــم  ــن فق ــات الســوريين الذي ــر مئ ــوم عــن مصي ال يختلــف مصيــر عمــاد حقــي الي
العقلــي والنفســي بســبب فقدانهــم لعزيــز، أو خروجهــم مــن تجربــة اعتقــال أو حصــار، لكــّن 
قّصــة خســران بطــل ســوريا لعقلــه وذكائــه اللذيــن كان يعتمــد عليهمــا فــي لعبــة الشــطرنج 

تدعــو لأســى والحســرة رغــم كل شــيء.
محــاوالت عديــدة مــن رفــاق اللعبــة وزبائــن )الكمــال( لترتيــب منظــر البطــل فشــلت جميعهــا 
إال واحــدة، كانــت إلــى حمــام الســوق أعادتــه لوقــت قصيــر إلــى وجهــه لكنهــا لــم تعــده إلــى 
ــم، فالرجــل مســكون بهيامــه اإللهــي وأصابــع أســقطها اتحــاد الشــطرنج مــن خارطتــه  العال

فقــررت البقــاء فــي العــراء.
ــف واجــه الاعــب  ــم منهــا رواد المقهــى مــن شــباب اتحــاد الشــطرنج كي ــي يتعل الخطــة الت
الروســي وهزمــه بحركــة واحــدة، وبعدهــا يبــدأ بســرد رحاتــه إلــى مــدن العالــم التــي زارهــا 

بطــاً ســورياً، ومشــى فــي شــوارعها وحجــزت لــه الفنــادق والماعــب.
نظراتــه تطــارد أصابعــه العابثــة، ورقعــة  الشــطرنج المتســخة التــي لــم تفارقــه لــم تعــد مــن 
ــت  ــك بي ــام مال ــث ين ــة البرلمــان، حي ــي حديق ــد ف ــه الجدي ــي بيت ــا نســيها ف ــن أســماله، ربم بي

ــخ. ــة وتاري ــاع مدين ــاً مــع ضي المالكــي ووريــث آل حقــي متماهي
ــاً  ــاً ُمرضي ــدو مرض ــد، يب ــرض التوح ــه بم ــخيص حالت ــدون تش ــي يؤك ــاد حق ــاء عم أصدق
للراغبيــن بالبقــاء هنــاك بيــن موتيــن: الرصاصــة أو الجنــون، علــى إشــارة مــرور الشــعان 
ــة حاســمة  ــي ألوانهــا مســتعداً، لنقل ــاً ف ــس محدق ــي يجل ــط، كان حق ــل دار الســام بالضب مقاب

ربمــا مــن قذيفــة هــاون عميــاء تقــول لــه:
 )كش ملك(.

عماد حقي بطل العالم 
في الشطرنج

Dünya Satranç
Şampiyonu İmad Hakki

Büyük edebiyatçı Bedi Hakki’nin oğlu olan İmad Hakki, 1956 yılının Aralık ayında 
dünyaya gelmiştir. Satrancı küçük yaşlarından itibaren sevmiş ve oynamaya başlamıştır. 
İlk kez 17 yaşındayken, 1973 Şam Erkekler Turnuvası’na katılmıştır.
İmad Hakki, Cumhuriyet Erkekler Turnuvası’nda ondan fazla defa şampiyonluk ka-
zanırken, satrançta uluslararası üstatlık lakabını kazanan ilk Suriyeli satranç oyuncusu 
olmuştur. Yine uluslararası çapta 2470 puanla sıralamada en yüksek dereceye ulaşan 
Suriyelidir. Hakki, Arap dünyasında, Asya’da, uluslararası çapta ve olimpiyatlarda on-
larca kez Suriye’yi temsil etmiştir. En önemli başarılarından bazıları şunlardır:
1989 yılında Arap Takımlar turnuvasında, Suriyeli takımla şampiyon olmuştur. 2007 
yılında Mısır’da düzenlenen Arap Oyunları turnuvasında bireysel erkekler kategorisinde 
şampiyon olmuş, yine bireysel dalında altın madalya kazanmıştır. Ayrıca aynı turnuvada 
Suriye takımıyla birlikte gümüş madalya kazanmış ve katıldığı birçok Arap dünyası 
çapındaki ve uluslararası çaptaki turnuvada çok sayıda madalyanın sahibi olmuştur.
Hala bekar olup, evlilik kafesine girmeyerek, tüm bu seneler boyunca satranç kafesinde 
kalmayı tercih etmiştir. 2012 sezonunun başlangıcından bu yana ise herhangi bir turnu-
vaya katılmamış olup, halihazırda Suriye’nin en iyi satranç oyuncuları arasındaki yerini 
korumaktadır. Bir Mermiyle Delilik Arasında: Delilik Suriye’de önemli bir olay değil. 
Uzun zamandan beri alıştık ona. Alelacele geçen beş kanlı yıldan daha da uzun zaman-
dan beri. Akıl yok olduktan sonra hedefsiz ve manasız bir şekilde Şam’ın sokaklarında 
kaybolma arzusundan geriye kalan ne varsa, onları depreştiriyor sanki.
El-Kemal Kafe’de tek başına oturuyor. Yüzünde bir tebessümle yalnız başına satranç 
oynayan adamdan bahseden garsondan başkası tanımaz onu: Bu adam İmad Hakki. Kısa 
bir süre önce ona benziyordu en azından. Evet o, basının hakkında ‘ülkenin bayrağını 
uluslararası platformda yükseklerde dalgalandıran adam’ olarak bahsettiği, Kasparov’un 
hükümdarlığına yaklaşmış olan, satrançta Asya’yı taçlandıran bir kahraman.
Suriyeli şampiyon İmad Hakki, bir satranç efsanesi olan Kasparov’la karşı karşıya 
gelmiştir. İmad Hakki hafızasını kaybettikten sonra, zihninde Rus şampiyonla yaptığı 
birkaç raunt maçtan başka bir şey kalmadı. Hakki, kendisini unutan ve tüm başarılarının 
ardından sahanın dışına atan satranç federasyonuna ise kızgın.
Devlet ona hiçbir şey vermedi, tam aksine ömrünün en güzel yıllarını çaldı. Ardından 
ise, yetenekleri elinden gittiğinde onu kendi haline bırakıp, terk etti.
İmad Hakki’nin akıbeti, kendileri için değerli birini kaybetmeleri ya da tutuklanma 
veya ambargo altında yaşama tecrübesi sebebiyle akli ve psikolojik dengelerini yitiren 
yüzlerce Suriyelinin durumundan farklı değil. Ancak Suriyeli şampiyonun satranç-
ta dayanağı olan aklını ve zekasını kaybetme hikayesi, her şeye rağmen kişiyi hüzne 
gark etmektedir. Oyun arkadaşları ve ‘El-Kemal’in müşterilerinin defalarca şampiyonun 
dış görünüşünü düzene sokma çabaları, bir defa hariç başarısızlıkla sonuçlandı; çarşı 
hamamına gittiklerinde kısa bir süreliğine de olsa yüzüne can geldi ancak onu dünyaya 
döndürmek için yeterli olmadı. Adamcağız ilahi bir sevdaya tutulmuş gibiydi; satranç 
federasyonunun listesinden çıkarıp attığı adamın elleri, öylece kalakalmıştı.
Kafenin satranç federasyonundan gelen genç ziyaretçileri, onun Rus oyuncuyu nasıl bir 
hareketle hezimete uğrattığını dinledikten sonra Hakki, Suriyeli bir şampiyon olarak 
ziyaret ettiği ülkeleri, yürüdüğü sokakları, kendisine kiralanan otel odalarını ve oyun 
sahalarını anlatmaya koyulurdu. Bakışları avare parmaklarını izliyor, ondan hiç ayrıl-
mayan kirli satranç tahtası ise hala pejmürde elbiselerinin arasında. Muhtemelen me-
clis bahçesindeki yeni evinde, El-Maliki evinin sahibi ve Âl-i Hakki’nin mirasçısının 
uyuduğu ve şehrin ve tarihin kaybolduğu bu yerde unutmuştur onu. İmad Hakki’nin 
arkadaşları onun halini otizm olarak teşhis ediyorlar. Görünen o ki, iki ölüm arasın-
da kalmayı arzulayanlar için bu, hastalıklı bir hastalık: Bir mermi veya delilik. Hakki, 
Darusselam’ın karşısındaki parlak trafik ışıklarının yanında gözlerini lambaların ren-
klerine dikerek oturmuş son bir göç için hazır bir şekilde bekliyor, belki de kör bir havan 
topunun kendisine şöyle demesini:
)Şah mat(.

Semir Abdulbaki

شخصيات سورية

سمير عبد الباقي

Suriyeli Şahsiyetler
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ــْب  ــكان، فاكت ــي كل م ــا ف ــَس أن المــوت يبحــث عن ــت ال تن ــا كن ــا الســوري أينم أيه
ــد. ــى الغ ــردد وال تؤجــل إل ــب وال تت ــك.. اكت ــي قلب ــا ف ــا كل م ــْب فيه ــك واكت وصيت

اكتبهــا فــي أي مــكان.. علــى الــورق، علــى األبنيــة، علــى الســيارات، علــى مواقــف 
الباصــات، اكتبهــا وأنــت تنتظــر الحافلــة التــي ســترتاح علــى متنهــا خمســة مواقــف، وســتتأمل 
ــم  ــي نفســك ؟ لمــاذا ل ــول ف ــت تق ــة، اكتبهــا وأن مــن خلــف زجاجهــا شــوارع الغــرب الجميل

تكــن بــادي هكــذا..
ــي كل  ــا ف ــك.. اكتبه ــذي أمام ــد ال ــة المقع ــى خلفي ــة، عل ــى زجــاج الحافل ــك عل ــْب وصيت اكت
مــكان.. علــى البحــر موجــة موجــة، وعلــى الســفن التــي نقلتــك إلــى المــوت بأمــان.. اكتبهــا 
ــة  ــى العــدم.. اكتبهــا علــى طاول ــر العــدم إل ــى أســاك الحــدود، وأنــت تعب ــى الهــواء، عل عل
ــى نظــرات الغربييــن إليــك،  ــى مقاعــد الجــوب ســنتر.. عل التحقيــق فــي مبنــى اللجــوء.. عل

ــت..  ــول لهــم مــن أن ــى أن تتحــدث بلغتهــم، لتق ــت تتمن وأن
اكتبهــا فــي حدائــق الغــرب الجميلــة.. علــى مداخــل الطرقــات الســريعة ومخارجهــا.. علــى 
ــرى  ــد ت ــي ق ــا الخلف ــح بابه ــق، افت ــة الطري ــى حاف ــة عل ــا مركون ــد تراه ــي ق ــاحنات الت الش

ــت.  ــق الوق ــم لضي ــوا وصاياه ــم يكتب ــم ل ــد تراه ــا.. ق ســوريين بداخله
ــى  ــا عل ــة.. اكتبه ــل دون وصي ــا ترح ــك ف ــث عن ــوت يبح ــوري.. فالم ــا الس ــل أيه ال تؤج
ــت دون  ــي رحل ــة الت ــا.. صــورة الحبيب ــا به ــرة لمحته ــر م ــي آخ ــك ف الصــور.. صــورة أم

ــيء.. ــم أي ش ــل له ــتطع أن تفع ــم تس ــوا ول ــن ضاع ــك الذي ــورة أطفال ــبب.. ص س
ــود الحمــر..  ــى الجــدران فهــي جماجــم الهن ــس عل ــت األبيــض، ولي ــة البي ــى بواب ــا عل اكتبه

ــة. ــدول العربي ــى مدخــل جامعــة ال ــا عل اكتبه
علــى مقعــد الدابــي واإلبراهيمــي وبــان كــي مــون.. اكتبهــا لــك.. لنــا.. لأجيــال التــي ســتولد 

هنــا بعــد مئــة عــام، وستســأل لمــاذا جذورهــا ســورية. 
اكتبهــا علــى المــدارس التــي تمــر مــن أمامهــا، وتتمنــى لــو أن طفلــك أو طفلتــك فــي الداخــل.. 
اكتبهــا علــى المشــافي الراقيــة والمجانيــة، والتــي تمنيــت لــو أنهــا كانــت قريبــة مــن وطنــك 

لتنقــذ كل الذيــن خســرتهم.. 
اكتبهــا علــى بطاقــات الضمــان الصحــي التــي ترميهــا بوجــه أي طبيــب وتمضــي ممنونــآ.. 
اكتبهــا علــى بطاقــة اإلقامــة التــي أعــادت لــك جــزءا مــن حقــك فــي الحيــاة، أن تكــون أنســانآ 
لــه حــق التنقــل.. اكتبهــا علــى هاتفــك.. علــى الفيــس بــوك، علــى غوغــل، علــى أيــة شــريحة 
إلكترونيــة.. اكتبهــا فــي كل مــكان، كــي يراهــا الذيــن مــن بعــدك.. اكتــب وصيتــك مــن القلــب، 
واعتــذر فيهــا مــن كل الذيــن لــم تســتطع فعــل شــيء لهــم.. واشــتُم كل الذيــن نهبــوك داخــل 
ــوري، وال  ــا الس ــب أيه ــه اكت ــت إلي ــذي وصل ــكان ال ــى الم ــق، وحت ــى الطري ــن، وعل الوط

ترحــل دون وصيــة.. اكتــب بأنــك حاولــت ولــم تســتطع.

ال ترحل دون وصية

محمد سليمان زادة

Vasiyet Bırakmadan Gitme

Ey Suriyeli, nerede olursan ol ölümün bizi aradığını unutma. Bu yüzden vasiyetini 
yaz, tüm kalbinde olanlar yaz… Yaz, tereddüt etme, yarına da erteleme.
Herhangi bir yerde yaz vasiyetini… Bir kağıda, binalara, arabalara, beş durak bo-
yunca seni taşıyacak ve camının arkasından Batı’nın güzel sokaklarını aklına, getirip kendi 
kendine ‘Neden benim ülkem de böyle değil?’ diye soracağın otobüsü beklediğin duraklara 
yaz…
Otobüste önündeki koltuğun arkasındaki camın üzerine yaz vasiyetini… Her yere yaz… 
Dalga dalga denize ve seni güven içinde ölüme taşıyan gemiye… Havaya yaz, bir hiçlikten 
başka bir hiçliğe geçtiğin sınır tellerine yaz… Sığınmacı ofisindeki soruşturma masasının 
üzerine yaz… İş ve işçi bulma merkezindeki koltuklara… Kendilerine kim olduğunu anlat-
mak için dillerini bilmeyi arzuladığın Batılıların bakışlarına yaz…
Batı’daki o güzel parklara yaz vasiyetini… Otoban giriş ve çıkışlarına… Yol kenarındaki 
kamyonların üzerine yaz; kasalarını açtığında içinde Suriyelileri göreceksin… ve vakitleri 
olmadığından vasiyetlerini yazmadıklarını.
Erteleme ey Suriyeli… Bil ki ölüm seni arıyor, vasiyet yazmadan gideyim deme… 
Fotoğraflara yaz vasiyetini… Son kez baktığın annenin fotoğrafına… Sebepsiz göçen yârin-
in resmine… Yitirdiğin ve hiçbir şey yapamadığın çocuklarının resmine yaz…
Evin beyaz kapısına yaz vasiyetini, Kızılderili kafataslarının olduğu duvarlara değil… 
Arap Birliği’nin girişine yaz, Ed-Dabi’nin, İbrahimi’nin ve Ban Ki-mun’un koltuklarına… 
Kendin için yaz… Bizim için… Yüz sene sonra burada doğacak ve kökenlerinin neden Suri-
yeli olduğunu soracak olan nesiller için yaz.
Önünden geçtiğin ve oğlunun veya kızının içinde olmasını istediğin okullara yaz… Ülkenin 
yakınlarında olsa, tüm kaybettiklerini kurtarabilmiş olacağın kaliteli ve ücretsiz hastanelere 
yaz…
Herhangi bir doktora gösterdiğin ve memnun bir şekilde yanından ayrılmanı sağlayan sağlık 
sigorta kartına yaz vasiyetini… Sana göç hakkına sahip bir insan olman için, yaşam hak-
kının bir parçasını geri veren oturma izni belgesine yaz… Telefonuna yaz… Facebook’a, 
Google’a, herhangi bir elektronik eşyaya yaz… Her yere yaz ki, ardından gelenler görsün… 
Kalbinden yaz vasiyetini ve kendileri için bir şey yapamadıklarından özür dile… Ve seni 
kendi ülkende, yolda ve hatta gittiğin yerde soyan herkese küfret…
Yaz ey Suriyeli, vasiyetsiz gitme… Elinden geleni yaptığını ancak başaramadığını yaz…

Muhammed Süleymanzade
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Hayrettin Karaman خير الدين قارامان

وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو هللا وعدوكــم وآخريــن 
مــن دونهــم ال تعلمونهــم هللا يعلمهــم ومــا تنفقــوا مــن شــيء فــي ســبيل هللا يــوف إليكــم وأنتــم ال 

تظلمــون. )األنفــال 60(
ــر  ــق والعــدل والضمي ــم ال يســوده الح ــة فــي عال ــة القيــم الماديــة والمعنوي إن الحــل الوحيــد لحماي
ــة  ــل فــي وســائل حربي ــوة تتمث ــم كانــت الق ــر مــن العــدو. وفــي القدي ــوة أكث واألخــاق، هــو امتــاك ق
كالخيــول. أمــا اليــوم فيبــدو أن القــوة اإللكترونيــة والنوويــة قــد أصبحــت فــي المقدمــة. ولهــذا الســبب 

ــل خمــس ســنوات: ــا قب ــة كتبته ــراءة مقال ــد إعــادة ق ــي أرى مــن المفي فإنن
ــم  ــاب الجائعــة تحــدد أضعــف ذئــب مــن بينهــا بطرقتهــم الخاصــة ث ــإن »الذئ ــاب ف ــون الذئ حســب قان

ــه«. تأكل
وحسب قانون الغاب فإن الحق والحكم لأقوى.

وينفــذ الغــرب اليــوم كا القانونيــن مــع تغليــب القانــون الثانــي، رغــم مــا يعلنــه مــن ادعــاءات 
وتصريحــات مخالفــة لمــا ينفــذه.

أنظــر إلــى القوانيــن المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ذات اإللزاميــة الدوليــة النابعــة مــن اإلعــان األممــي، 
وإلــى الهــدف مــن إنشــاء األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن، وإلــى المدحيــات التــي قيلــت فــي حضــارة 
ــوارق  ــاال مــن الف ــن، ألرى جب ــة« باآلخري ــدول »المتقدمــة القوي ــه ال ــى مــا تفعل ــم ألتفــت إل الغــرب، ث

وبحــارا مــن الشــروخ والمســافات بينهمــا.
االســتعمار ليــس حقــاً أبــداً، فهــم أكبــر ظلــم وســرقة واغتصــاب. لكــن الغــرب »المتحضــر« مــارس 

ذلــك طيلــة قــرون.
وعندمــا أصبــح الغــرب يخجــل مــن ممارســة االســتعمار المباشــر، بــدأ بتنفيــذ خطــة أســوأ مــن ذلــك 

ــي المزركــش الســاحر الخــادع« ــر، وهــي »االســتعمار الخف بكثي
ــم  ــى الحيــف والظل ــم عل ــى التعتي ــم يعمــد إل ــه أوال، ث ــد مــا تتطلبــه مصلحت ويعمــل الغــرب علــى تحدي
ــر  ــام والتحض ــل »الس ــة مث ــم حديث ــتخدام قي ــك باس ــه، وذل ــق أهداف ــل تحقي ــن أج ــه، م ــذي يمارس ال
ــدان  ــل البل ــة«. فيحت ــوق اإلنســان، والديمقراطي ــات وحق ــا، والحري ــد م ــة شــعب بل واإلنســانية، وحماي
ويقســمها ويشــعل الحــروب بينهــا ويدفــع األخ إلــى قتــل أخيــه ولــو كانــوا علــى ديــن واحــد. وفــي النهايــة 

يحقــق الغــرب أهدافــه، ويأخــذ مــا يريــد بشــكل عاجــل أو آجــل.
ويصــف الشــاعر التركــي محمــد عاكــف ارصــوي الغــرب بأنــه »وحــش بقــي لــه ســن واحــد«، ومــن 

الواضــح أنــه كذلــك فعــاً.
لقــد وضــع المفكــر األمريكــي فرانســيس فوكويامــا نظريــة »نهايــة التاريــخ«، وادعــى فيهــا أن 
الحضــارة الغربيــة هــي آخــر درجــة يمكــن أن تصــل إليــه اإلنســانية، وبالتالــي فهــو يدعــو العالــم بشــكل 

ــك الحضــارة. ــى تبنــي تل ــر مباشــر إل غي
ــر مــن  ــون عــن أكث ــا، ويتحدث ــف عــن فوكويام ــن يفكــرون بشــكل مختل ــن الغربيي ــإن المفكري واآلن ف
حضــارة كل واحــدة منهــا ذات قيمــة. ومــن الواضــح أن مــن بيــن تلــك الحضــارات الحضــارة الغربيــة 
التــي تحــاول التهــام العالــم بأســنانها اإلثنــي عشــر بعــد أن تــم نمــو أســنانها باالســتفادة مــن التكنولوجيات 

الحديثــة.
ــم يعــد مــن الممكــن كبــح جمــاح أولئــك الذيــن يصــرون علــى  وعــن طريــق »الحقــوق واألخــاق« ل

تطبيــق قانــون الغــاب. وذلــك:
1- على كافة الشعوب المظلومة والمستضعفة أن تتكاتف وتتعاون ضد الظلم.

2- علــى المســلمين أن يتحــدوا ويتحركــوا معــاً بقــدر اإلمــكان، مــن أجــل حمايــة حقوقهــم المشــروعة 
ــتغال  ــن أجــل اس ــس م ــارب« ولي ــب والمش ــة المذاه ــة لكاف ــن الحاضن ــي الدي ــوة ف ــي إطــار »األخ ف

ــن. اآلخري
3- من الضروري امتاك القوة الكافية لخلق توازن من أجل إغاضة الذئاب التي في الغابة.

ــة وعلــى رأســها الطاقــة الذريــة والســاح  4- ال مفــر مــن العمــل علــى امتــاك عناصــر القــوة الفعال
النــووي.

5- يظهــر أنــه مــن الضــروري جــداً وجــود الســاح النــووي فــي الــدول اإلســامية مــادام موجــوداً لــدى 
الذئــاب وأهــل الغــاب.

6- مــن الضــروري إنهــاء األنظمــة االســتبدادية العســكرية أو المدنيــة فــي الــدول اإلســامية، والتعــاون 
مــن أجــل تفعيــل اإلرادة الشــعبية.

7- لقــد أصبــح مــن الواضــح أن الحاجــة ماســة إلــى التعــاون والتشــاور فــي المجــال االقتصــادي، كــي 
تمتــكل الــدول اإلســامية القــوة االقتصاديــة التــي باتــت ال تقــل أهميــة عــن قــوة الســاح.

ــك ألن  ــواء، ذل ــاء واله ــى الم ــه إل ــاج في ــذي نحت ــدر ال ــن واألخــاق بالق ــم الدي 8- الحاجــة ماســة لتعلي
ــوى. ــن المحت ــارغ م ــس مجــرد ادعــاءات أو اســم ف ــن جــدي وشــامل، ولي اإلســام دي

Allah’ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz, ama 
Allah’ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği ka-
dar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, 
zerrece haksızlığa uğratılmadan size tastamam ödenecektir” )Enfâl: 60(.
Hakkın, adaletin, vicdanın ve ahlakın hakim olmadığı bir dünya düzeninde maddi ve 
manevi değerleri korumanın tek çaresi düşmandan güçlü olmaktır. Dün güçlü olmanın 
savaş atları gibi araçları vardı, bugün ise siber ve nükleer güç ön plana çıkmış görünüyor. 
Bu sebeple beş yıl önceki bir yazımı bir daha okumakta fayda görüyorum:
Kurt kanununa göre “aç kalan kurtlar içlerinden en zayıf halkayı kendilerince bir usul ile 
belirleyip yerlermiş”. 
Orman kanununa göre de güçlü olan haklı ve hakim olurmuş. 
Bugün Batı -aksine olan bütün beyanlara ve iddialara rağmen- her iki kanunu, ama daha 
ziyade ikincisini uyguluyor. 
İnsan hakları ile ilgili ve -sözleşmeye bağlı olarak- uluslararası bağlayıcılığı olan düzen-
lemelere, Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacına, Güvenlik Konseyi’nin amacına, Batı 
uygarlığı için düzülen methiyelere bakıyorum, bir de dönüp “güçlü ve kalkınmış” ülke-
lerin ötekilere yaptıklarına bakıyorum; arada dağlar kadar fark, denizler kadar yarık ve 
mesafe olduğunu görüyorum! 
Sömürgecilik asla bir hak değil, en büyük zulüm, hırsızlık ve gasptır. “Uygar” Batı yüz-
yıllar boyu bunu yaptı. 
Açıkça sömürgecilikten utanır hale gelince bundan daha beteri olan “üstü kapalı, dışı 
yaldızlı, göz boyama ve kandırmaya dayalı” sömürgeciliği başlattı. 
Önce kendi menfaatinin neyi gerektirdiğini tespit ediyor, sonra amacına ulaşabilmek için 
“barış, uygarlaştırma, insanlığı veya bir ülke halkını koruma, insan hak ve özgürlükleri, 
demokrasi” gibi çağdaş değerleri kullanarak zulmü ve haksızlığı örtüyor, ülkeleri işgal 
ediyor, ülkeleri bölüyor, ülkeleri birbiri savaştırıyor, kardeşi kardeşine, dindaşı dindaşına 
öldürtüyor; sonunda kendi çıkarını sağlıyor, alacağını peşin ve/veya uzun vadeli olarak 
alıyor.
Merhum Akif Batı uygarlığı için “Tek dişi kalmış canavar” diyordu, elhak öyle. 
Francis Fukuyama “tarihin sonu” tezini ortaya atmış, Batı uygarlığını insanlığın ulaşa-
bileceği en yüksek aşama olarak değerlendirmiş ve dolaylı olarak insanlığı bu uygarlığı 
benimsemeye çağırmıştı. 
Şimdi Batılı düşünürler Fukuyama’dan farklı düşünüyor, her biri değerli birden fazla 
uygarlıktan söz ediyorlar. Bunlar arasında Batı uygarlığının, çağdaş teknolojiden yarar-
lanarak dişlerini tamamladığı ve otuz iki dişi ile dünyayı yemeye kalkıştığı apaçık ortada. 
Orman kanununu uygulamakta ısrar edenleri “hukuk ve ahlak” ile frenlemek mümkün 
değildir. Bu sebeple: 
1. Bütün mazlum ve mağdur halkların, zulme karşı iş ve elbirliği yapmaları gerekiyor. 
2. Müslümanların, ötekileri sömürmek için değil, meşru haklarını korumak için “bütün 
mezhep ve meşreplerini kuşatan din kardeşliği” çerçevesinde, olabildiğince birleşmeleri, 
birlikte hareket etmeleri gerekiyor. 
3. Ormandaki kurtları durdurabilmek için onlarınkini dengeleyecek güce sahip olmaları 
zaruri oluyor. 
4. Nükleer enerji ve nükleer silah başta olmak üzere en etkili güç unsurlarını elde etmeyi 
amaçlamak kaçınılmaz oluyor. 
5. Kurtların ve ormanlıların ellerinde nükleer silah bulunduğu sürece İslam ülkelerinde 
de mutlaka bulunması bir başka zaruret olarak ortaya çıkıyor. 
6. İslam ülkelerinde asker veya sivillerin totaliter yönetimlerinin sona ermesi ve halkın 
iradesinin etkili olması için yardımlaşmak lazım oluyor. 
7. Silah kadar önemli olan ekonomik güce sahip olmak üzere İslam ülkeleri arasında 
ekonomik dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç gün gibi aşikar oluyor. 
8. İslam bir iddiadan, içi boş bir isimden ibaret olmadığı için ciddi ve kapsamlı bir din ve 
ahlak eğitimine -ekmek ve su kadar- ihtiyaç bulunuyor.

Kurt ve orman kanunlarıقوانين الذئب والغاب
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Ömer ALTAŞ عمر ألطاش

لقــد جــاؤوا مــن مجــرة أخــرى. واســتقروا فــي أقــرب كوكــب إلــى األرض... هدفهــم نقــل كل مــا علــى 
ســطح األرض مــن ميــاه إلــى بيوتهــم... يراقبــون العالــم وينقلــون البيانــات إلــى مجراتهــم بشــكل منتظــم.

وقــد حولــوا كل شــيء مــا عــدا اإلنســان إلــى قيــم رقميــة. وبيــن أيديهــم أرشــيف مــن الفيديوهــات تســجل التاريــخ 
كلــه. وأنتجــوا فيلمــا عــن المســتقبل. ويعرفــون كل مــا ســيحدث فــي العالــم.

األرض والســماء والبحــر والجبــال واألشــجار والنباتــات والــزالزل والمــد البحــري الهائــل والمــدن والقــرى... بيــن 
أيديهــم، وكذلــك الشــفرات البيولوجيــة والفيزيائيــة والفطريــة لكافــة االحتمــاالت المتعلقــة بــكل شــيء. وال توجــد 
ــاء... ال  ــن األحي ــط هــو مــا ال يســتطيعون توقعــه مــن بي ــي معلومــات الوجــود... واإلنســان فق لديهــم فراغــات ف

يســتطيعون معرفــة كيــف ســينهي اإلنســان مغامرتــه... فالغمــوض يخيفهــم.
ماذا يريد اإلنسان في األصل؟

هــذه هــي نقطــة الخــاف بينهــم... بعضهــم يقــول »يجــب أن ننهــي حيــاة النــوع البشــري«... وفريــق آخــر يصــر 
علــى ضــرورة انتظــار النتيجــة الطبيعيــة مــن أجــل مســتقبلهم وأمنهــم... لكــن الرســائل التــي يوصلهــا المراقبــون 

إلــى المجــرة تكشــف بصراحــة عــن العناصــر الفاعلــة التــي تغــذي موافقهــم المختلفــة.
ــن  ــف األم ــي كن ــم الموحــدة ف ــة العال ــى معجــزة  فيتحــد وينشــئ دول ــع عل ــو اإلنســان، يســتطيع أن يوقّ ــذا ه - ه

ــارك والحــروب. ــق المع ــن طري ــله ع ــى نس ــن القضــاء عل ــه يمك ــو أن ــر فه ــال األكب ــا االحتم والســام. أم
كا األمرين ممكن... فالناس مازالوا يدورون في الدائرة ذاتها منذ أبعد أعماق التاريخ.

ــي جنســها. فهــم  ــا خاهــا مــن بن ــاء م ــى إفن ــى، وتعمــل عل ــرى نفســها اإلنســان األرق ــم ت وثمــة زمــرة مــن بينه
يــرون الزمــرة األخــرى فــي أســفل الســافلين! ويعتبــرون شــعوب العالــم  مجــرد خــدم لهــذه الحفنــة مــن »النخبــة«.

أمــا الزمــرة األخــرى فهــي مثاليــة تؤمــن باإلنســان وتقدســه وتريــد أن يبلــغ اإلنســان إلــى مرتبــة الكمــال... ومــازال 
ــى  ــم ومســيطر عل ــن... فالشــر نشــط بشــكل دائ ــك الزمرتي ــن تين ــن بي ــن ســينتصر م ــف م ــوم يل ــى الي ــام إل اإلبه
ــم... والخيــر  محيــط بــكل شــيء ومتــوكل علــى هللا دائمــا... حســب المعطيــات الحاليــة  فــإن الشــر ســيفوز  العال
بالمعركــة... ومــن جهــة أخــرى فلــن ينتهــي الخيــر ولــن ينهــزم... فهــو فــي كل مــرة يأتــي مــن األعمــاق بصمــت 

ليقلــب التوازنــات واألوضــاع القائمــة... أمــا اإلنســان فهــو كائــن مركــب ومعقــد وال يمكــن تعريفــه.
ــان  ــض األحي ــي بع ــه ف ــيطر علي ــى... وتس ــام والفوض ــدم، والنظ ــاء واله ــادة كالبن ــاب متض ــى أقط ــتمل عل ويش
الحــرب والفتنــة، وفــي أحيــان أخــرى يكتنفــه الســام واالنســجام... وأغــرب شــيء فــي النــوع البشــري أنــه ينتــج 
ــاً فــي كل مرحلــة مــن مراحــل االنكســار الكبــرى. فكلمــا ضاقــت عليــه األمــور، يضــع فلســفة جديــدة، ومــع  دين
كل أزمــة يــدّون دفاتــر عقيــدة جديــدة... ويكــررون نفــس القوالــب ذاتهــا فــي كل مــرة قائليــن »هــذه القضيــة ســتنقذ 

العالــم«. لكنهــم يســّوقون فكــرة »نهايــة التاريــخ«، عندمــا يســيطرون علــى النظــام.
غيــر أن مفهــوم »القضيــة« يكــون فــي الغالــب صافيــاً وحســن النيــة... وبعــد مــرور زمــن معلــوم علــى هــذا تمثــال 
النوايــا الحســنة هــذا، يتــم تفريغــه مــن الداخــل مــع اإلبقــاء علــى شــكله الخارجــي... فأكبــر مهــارات الشــر  إفــراغ 
القضايــا مــن مضامينهــا، وإنتــاج شــر جديــد مــن تلــك القضايــا... إذ أن الشــر يتكاثــر ويطــّور نفســه ويتــاءم مــع 
بيئتــه تمامــا مثــل الفيــروس... أمــا الخيــر فلــه طبيعــة المحدوديــة والجــذب المركــزي، وهــو ثابــت ال يتغيــر علــى 

مــدى التاريــخ... وكلمــا تضاعــف الشــر أصابــه الضعــف، أمــا الخيــر فيــزداد قــوة كلمــا ازداد بســاطة.
ــه  ــدى الشــر قدرت ــّي ومشــروع... والســاح األقــوى ل ــّي وعلن ــه مدن ــر تكمــن فــي كون ــدى الخي ــوة الكبــرى ل والق
علــى قلــب الخوارزميــات بشــكل عكســي. أمــا نقطــة ضعفــه الكبــرى فتكمــن فــي أنــه مقعنـّـع وغيــر قانونــي وغيــر 
مشــروع ومســتكَرهٌ مــن قبــل العامــة... والخيّــرون فــي الحقيقــة نــاس محظوظــون ألن المشــروعية توحــد العالــم 

بأســره... لكــن الحفــاظ علــى الوضــع القائــم ينتــج الشــر، أمــا الخيــر فتنتجــه المبــادئ والمجتمعــات.
اإلنســان فــي األصــل هــو اســم لكيــان يســتمر منــذ الخلــق حتــى القيامــة. وهــو جســد واحــد وعمــر واحــد ببدايتــه 

ونهايتــه، وبأفــراده ومجتمعاتــه... فــاهلل واحــد والشــيطان واحــد واإلنســان واحــد!
وهللا يخاطــب اإلنســان بعبــارة »يــا أيهــا اإلنســان« كمــا ورد فــي القــرآن الكريــم... والفاســفة يتحدثــون دائمــا عــن 
»اإلنســان الكامــل« وعــن ذلــك يتحــدث المثقفــون والحكمــاء... فاإلنســان يســير فــي رحلــة طويلــة نحــو النضــج 
والكمــال... وفــي هــذا اإلطــار فــإن اإلنســان مــازال فــي ســن المراهقــة، ولذلــك فهــو فــي نشــاط مفــرط. أمــا نشــاز 
ــاة  ــي مجــاالت الحي ــة اإلنســانية... واإلنســان واع بنجاحــه المعجــز ف ــة مراهق ــن أزم ــو آت م ــث فه ــم الحدي العال

المختلفــة كالموســيقى والرياضــة والرســم واللغــات والرياضيــات... إلــخ.
وقد اكتسب اإلنسان ثقة في ذاته بفضل تلك النجاحات التي حققها في فترة قصيرة.

ــن  ــل ف ــام مث ــجام ت ــي انس ــاة ف ــزاء الحي ــن أج ــزء م ــب كل ج ــن تركي ــه م ــن انتهائ ــى حي ــان إل ــد اإلنس ــن يعان ول
ــة وروح التطــوع والرضــا  ــه الجمالي ــترك وقيم ــي وانضباطــه المش ــره العالم ــن فك ــيجعل م ــل س ــيقى... ب الموس
متحكمــاً فــي كافــة األحــداث المتعلقــة بالحيــاة... السياســة هــي نقطــة ضعــف اإلنســانية اليــوم. والسياســة مازالــت 
لــم تســتطع صنــع قيــم كونيــة مشــتركة متفــق عليهــا... لكــن اإلنســان ســينجح يومــاً مــا فــي ممارســة السياســة مثــل 
ممارســته الفــن... وســيصوغ لغــة إدارة متكاملــة، تمامــا مثلمــا يصــوغ لغــة خطــاب متكاملــة... ويبــدو أن هــذا أمــر 

ممكــن... فالسياســة هــي قلعــة الشــر األخيــرة.
ومــن جانــب آخــر فــإن اإلنســان يحافــظ علــى »إرثــه التاريخــي« كمــا يحافــظ علــى عينيــه... فهــو مــازال يتعلــم وقــد 
وصــل إلــى المرحلــة المتوســطة... وتمتلــك اإلنســانية »إرثــا مشــتركاً« متعلقــاً بالخيــر والجمــال، وهــو منتشــر بيــن 
الشــرق والغــرب... ولهــذا الســبب فيجــب اجتنــاب الرغبــة فــي التعميــم أو التخصيــص عنــد توجيــه النقــد... وهكــذا 
ــد... وبهــذا  ــم جدي ــاء عال ــق اإلنســان مــرة أخــرى لبن ــة... فينطل ــة النمــط الواحــد والفاشــية الحضاري تنتهــي ذهني
الشــكل يســتطيع اإلنســان بنــاء نظــام سياســي راٍق وأكثــر تآلفــاً، وذلــك عــن طريــق الجمــع بيــن العدالــة والحقــوق 
والكرامــة والحريــة والتعايــش وســلطة اإلدارة، اعتمــادا علــى ذكائــه القــادر علــى تأليــف معزوفــة متناســقة بالجمــع 
بيــن مختلــف النغمــات فــي نوتــة واحــدة... وتعتبــر تركيــا ذات إمكانيــات كبيــرة فــي هــذا الســياق... ولذلــك فعلــى 
المثقفيــن األتــراك أالّ يغرقــوا فــي أمــواج األحــداث السياســية اليوميــة... لقــد حــاول كل واحــد منــا إلــى اليــوم أن 
يصبــح مجــرد إنســان إيديولوجــي. لكــن أيــن هــو »اإلنســان األعلــى!«... واآلن ال يســتطيع أحــد منــا العــودة إلــى 

الوضــع الطبيعــي... ولذلــك فعلينــا أن نبــدأ العمــل انطاقــاً مــن حالــة »المواطــن العــادي«...

Yaratıcı Sıradanlığın Teorisiنظرية االبتذال الخالق

Başka bir kehkeşandan geldiler. Dünyaya en yakın gezegene yerleştiler... 
Amaçları; dünya yüzeyindeki suyun tamamını kendi evrenlerine taşımak.
Dünyayı gözlemliyor; galaksilerine, düzenli data aktarıyorlar... İnsan dışında her şeyi 
dijital değerlere döktüler. Ellerinde bütün tarihin video arşivi var. Geleceğin filmini yap-
tılar. Dünyada ne olup biteceğini biliyorlar... Yer, gök, deniz, dağlar, ağaçlar, bitkiler, 
depremler, tsunamiler, şehirler, köyler… Her şeye dair biyolojik, fiziksel ve fıtri olası-
lıkların şifreleri ellerinde. Varlık bilgisinde boşlukları yok.
Öngöremedikleri tek canlı türü ise insan... İnsanın, serüvenini nasıl tamamlayacağını 
bilemiyorlar... Belirsizlik onları korkutuyor.
İnsan, aslında ne yapmak istiyor?
Aralarındaki tek ihtilaf bu... Bir grup, “insan türünün yaşamını sonlandırmalıyız” diyor... 
Diğer grup, kendi güvenlik ve akıbeti adına, tabii sonucu beklemenin bir zorunluluk 
olduğunda ısrar ediyor... Gözlemcilerin Kehkeşan’a ulaştırdığı iletiler, farklı bakış açıla-
rını besleyen dinamikleri de açıkça ortaya koyuyor:
-  “İnsan bu, bir mucizeye imza atar, birlik olur, barış ve güven içinde tek bir dünya 
devleti kurabilir... Daha büyük ihtimal ise, çatışa çatışa kendi türünün soyunu kurutabi-
lir... Her ikisi de mümkün... Tarihin en uzak derinliklerinden beri aynı döngü içindeler: 
İçlerinden bir zümre; kendini üstinsan olarak görüyor, türünün geride kalanlarını yok 
ediyor. Bu zümrenin gözüyle onlar esfel-i safilin! Dünya milletleri bu bir avuç “seçki-
nin” hizmetkârı... Diğer zümre, idealist, insana inanıyor, onu kutsuyor. İnsan kemale 
ersin istiyor... Hangi zümrenin kazanacağı an itibariyle belirsiz... Yerkürede kötülük; 
daima dominant ve pro-aktif... İyilik; daima çeperde ve mütevekkil... Datalara göre ça-
tışmayı kötülük kazanacak... Beri taraftan iyilik yenilmiyor ve bitirilemiyor... Her se-
ferinde sessiz ve derinden gelerek statükoyu ve dengeleri altüst ediyor... İnsan; girift, 
kompleks ve tanımlanamaz bir tür... Yıkım/inşa, kaos/kosmos… zıtların her iki kutbunu 
da barındırıyor... Bazen savaş ve fitne bazen barış ve insicam egemen oluyor... İnsan tü-
rünün en garip yanı, her büyük kırılma evresinde bir din üretiyor. Her sıkışmada yeni bir 
felsefe her buhranda yeni bir ideolojik prospektüs yazıyor... Bir kalıp gibi her seferinde 
“dünyayı bu dava kurtaracak!” diyorlar. Düzeni ele geçirdiklerinde de “tarihin sonu”nu 
pazarlıyorlar...  “Dava” olgusu çoğunlukla safiyane ve iyi niyetli... Bu iyi niyetli yapı 
üzerinden belli bir zaman geçince içi boşalıyor ama formuaynı kalıyor... Kötülüğün en 
büyük mahareti; davanın içini boşaltması ve buradan yepyeni bir kötülük türetmesi... 
Kötülük virüs gibi; çoğalıyor, uyum sağlıyor ve kendini geliştiriyor... İyilik; içe koşan 
doğası ve sınırlı rüknü var, tarih boyunca değişmiyor... Kötülük, arttıkça zayıflıyor. İyi-
lik, sadeleştikçe güçleniyor... İyiliğin en büyük gücü, sivil, açık ve meşru olması... Kö-
tülüğün en büyük silahı algoritmayı tersine çevirmek ve en aciz yönü kamuca müstekreh 
olması; maskeli, illegal ve gayrı meşru... İyiler aslında avantajlı, zira dünyayı toplamda 
meşruiyet konsolide ediyor... Statüko kötülük, mefkûre ve toplumlar iyilik üretiyor... 
Aslında İnsan, yaratılıştan kıyamete toplam bir olgunun adı.  Bidayeti ve nihayetiyle, 
bireyi ve toplumuyla tek bir beden, tek bir ömür... Allah tektir, şeytan tektir, insan tek!
Allah, kitapta “ey insan!” diye hitap eder... Filozoflar, münevverler ve bilgeler daima 
“yüce insana” dair konuşmuşlardır... İnsan uzun, erimli bir tekâmüle yürüyor.
Bu bağlamda insan henüz ergenlik çağında dolayısıyla hiperaktif. Modern dünyanın ka-
kofonisi insanın ergenlik krizidir... İnsan; müzik, spor, resim, dil, matematik vb. yaşam 
alanlarındaki mucize başarısının bilincinde... Kısa sürede elde ettiği bu başarı özgüven 
verdi: Hayatın her cüzünü, müzik sanatı gibi bir armoni içinde kurgulayıncaya kadar 
inat edip durmayacak... Evrenselliği, ortak bir disiplini, estetik değerleri, gönüllülük ve 
rızayı, yaşama dair tüm olgulara hükmettirecek... Bugün insanın yumuşak karnı siyaset. 
Siyaset henüz evrensel, ortak bir değer ve rıza var edemedi... Ancak insan bir gün, siya-
seti de bir sanat gibi icra etmeyi başaracak... Kusursuz bir konuşma dili var ettiği gibi 
aynı mükemmellikte yönetim dilini de var edecek... Bu mümkün görünüyor.”.. Siyaset, 
kötülüğün son kalesi... Beri taraftan “insan tarihsel birikimini” gözü gibi koruyor... Öğ-
reniyor ve bir vasata ulaşmış durumda... İyi ve güzele dair “insanlığın ortak bir birikimi 
var”, bu birikim Doğu ve Batı’ ya yayılmış durumda... Bu nedenle eleştirirken genelle-
meciliğin ve indirgemeciliğin şehvetinden uzak durmalı... Tektipçi, uygarlıkçı faşizm 
son buluyor... İnsan yılmadan bir kez daha atılıyor, yeni bir dünya kuruyor.
Akor, gam ve notayı bir araya getirerek bir harmoniyle müziği inşa eden insanın dehası; 
adalet, hukuk, onur, hürriyet, ortak yaşam ve yönetim erkini bir araya getirerek daha 
müellef üst siyasi bir düzen var edebilir... Bu kontekste Türkiye büyük bir imkân.
Aydınlarımız günübirlik siyasetin dalgasına kapılmamalı... Bugüne kadar her birimiz 
sadece ideolojik-insan olduk: “Üst insan!”... Şimdi kimse normalleşemiyor.
Öyleyse işe “sıradan vatandaş” olmakla başlamalı.
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Yeni Hayatlar… حياة جديدة...

Suriye’de özgürlük mücadelesinin ilk başladığı yıl 
Türkiye’ye gelen ve bir arayış içerisinde olan Suriye 
halkı geldiğimiz gün itibariyle geriye dönüp aradığı 
şeyin bugün bulduğu şey olup olmadığını gözden ge-
çirmesi gereklidir ve önemli bir muhasebe ile yeni konjonk-
türde yolunu çizmelidir.
Bugün Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimiz gelirken 
arkalarında çok kıymetli maddi ve manevi servetlerini, te-
rekelerini bırakarak geldiler. Bu geliş yeniden dönüşe yeni-
den doğuşa gebe çok sancılı bir gelişti. Ailelerin bir kısmı 
orada kalırken bir kısmı yollarda ayrıldı ve bir kısmı ancak 
Türkiye’ye ulaşabildi. Türkiye’ye gelen her kardeşimizin 
gözünde yeniden döneceğiz ve topraklarımıza, vatanımıza 
sahip çıkacağız ışığı vardı. “Bu günler geçici ve elbette geri 
döneceğiz yurdumuzu yuvamızı zalimlere bırakmayacağız” 
sözleri hala kulaklarımızda çınlıyor. Bu yarım kalmış sevda-
ların, yarım kalmış planların, yarım kalmış hayatların, ser-
zenişiydi ve haklıydı vatanından kopan her yürek, her söz, 
her serzeniş.
Malumunuz şartlar gittikçe zorlaştı hedef her geçen gün bi-
raz daha uzağımıza düşmeye başladı. Dönüş yollarına insan-
lığı öğüten canavarlar konuşlandı. Yarım kalan her şeyimiz-
le aramıza devasa engeller oluşturulmaya başladı. Suriyeli 
kardeşlerimiz tabii ki bu süreçte geldikleri topraklarda yeni 
planlar yeni hayatlar yeni hedefler barındıran bir gelecek 
kurgulamaya başladılar. Zira hayat boşluk kabul etmiyor. 
Yenilenmek ve yeniden hayata tutunmak var olmak ve var-
lığımızı anlamlı kılacak hedefler oluşturmak insanlığımızın 
bir gereğidir. Elbette yeni hedeflerimiz ve yeni planlarımız 
olacak fakat bütün planlarımızın başında Suriye yoksa eğer; 
işte o vakit yenilgi kendi içimizde başlayan bir hastalık ola-
rak önce bizi sonra çevremizi ve sonunda da vatanımızı ku-
şatacaktır.
On yaşında elinden tutarak Türkiye’ye getirdiğimiz çocuk-
larımız zira 16 yaşına geldiler. Oğullarımız ve kızlarımız ne 
olduğunu fark edemeden çıktıkları yolda kendilerini Türki-
ye’de kardeşlerinin yanında buldular. Zihinsel ve duygusal 
gelişimlerinin en önemi yıllarını Türkiye’de geçiriyorlar. Bu 
süreçte gençlerimize yapacağımız vatan sevgisi aşısı çok 
önemlidir. Biz yetişkinler olarak ilk adımda yüreklerimizde 
taşıdığımız ve gözlerimizde parlayan vatan sevgisi ve öz-
lemi bugün gençlerimize aşılanmadığı zaman sevgimiz ile 
birlikte ideallerimiz, değerlerimiz ve vatanımızla aramıza en 
büyük mesafeyi biz koymuş oluruz. Dönüş yollarına konuş-
lanmış insanlık canavarları temizlense de bizim gönüllerimi-
ze sirayet edecek atalet en büyük sorunumuz olacaktır.
Bunun için sevgili dostlar, geçtiğimiz yolları unutmamalıyız. 
Yeni hedefler ve yeni hayatlar kurgulasakta bütün kurguları-
mızın başında Suriye olmalıdır. Küçük yaşta bizimle birlikte 
göç yollarına düşen evlatlarımız büyüdükçe, geleceğe ve Su-
riye’ye dönük umudumuz da büyümelidir. Oğullarımızı ve 
kızlarımızı umudumuza ve umudumuzu Suriye topraklarına 
katmadığımız sürece yeni bir geleceğin inşa olması mümkün 
değildir.

ــذ أول عــام  ــا من ــى تركي ــذي جــاء إل ــى الشــعب الســوري ال عل
مــن بــدء معركــة الحريــة فــي ســوريا بحثــا عــن حيــاة، أن يعيــد 
النظــر فــي مــا جــاء مــن أجلــه، وهــل وجــد اليــوم فــي تركيــا مــا 

كان يبحــث عنــه. ومــن الضــروري أن يجــري الســوريون فــي تركيــا 
محاســبة جديــة ويحــددوا طريقهــم فــي ضــوء الظــروف الجديــدة.

ــن  ــا تاركي ــي تركي ــوم ف ــا الســوريون الموجــودون الي ــد جــاء إخوتن لق
وراءهــم ثرواتهــم الماديــة والمعنويــة الثمينــة وكل مــا يملكــون. وكان 
ــة. بعــض  ــد وعــودة ثاني ــاد جدي ــه آالم مي ــي رحم ــل ف ــم يحم مجيؤه
العائــات بقيــت هنــاك والبعــض اآلخــر افتــرق فــي الطريــق وعائــات 
أخــرى تمكنــت مــن الوصــول إلــى تركيــا. وفــي عيــون كل واحــد مــن 
إخوتنــا الــذي وصلــوا إلــى تركيــا، تلمــع فكــرة العــودة مــن جديــد إلــى 
أرض الوطــن ليحمــوه. ومــازال يــرن فــي آذاننــا صــدى هــذه الكلمــات 
»ســنتقضي هــذه األيــام وســنعود ال محالــة ولــن نتــرك وطننــا وبيوتنــا 
ألولئــك الظالميــن«. تلــك هــي مناجــاة هــذا الحــب المنقــوص والخطــط 
ــه  ــن موطن ــث م ــب مجت ــكل قل ــطرة. ل ــاة المنش ــة والحي ــر المكتمل غي

الحــق فــي الكلمــة والمناجــاة.
ومــن المعلــوم أن الظــروف تــزداد صعوبــة. وبــدأ الهــدف يبتعــد أكثــر 
فأكثــر كل يــوم. وفــي طريــق العــودة كمــن وحــوش يطحنون اإلنســانية 
ــي  ــن كل شــيء بق ــا وبي ــة بينن ــل ضخم ــدأت تتشــكل عراقي ــاً. وب طحن
ــا  ــدأ إخوتن ــي أن يب ــن الطبيع ــة م ــذه المرحل ــي ه ــاك. وف منقوصــا هن
الســوريون وضــع خطــط جديــدة، ورســم مســتقبل آخــر ينطــوي علــى 
أهــداف جديــدة فــي هــذه األرض التــي حلــوا بهــا. ذلــك ألن الحيــاة ال 
تقبــل الفــراغ. إنســانيتنا تفــرض علينــا تجديــد الــذات والتمســك مجــددا 
بالحيــاة وإثبــات الوجــود وتحديــد أهــداف تعطينــا معنــى لوجودنــا. مــن 
المؤكــد أن تكــون لنــا أهــداف وخطــط جديــدة. لكــن إن لــم تكــن ســوريا 
علــى رأس مخططاتنــا كلهــا، عندهــا فقــط تبــدأ الهزيمــة تــدب بداخلنــا 
مثــل المــرض لتنتشــر علــى محيطنــا ثــم تحاصــر وطننــا فــي النهايــة.

أولئــك األطفــال الذيــن كانــوا فــي ســن العاشــرة حيــن أخذنــا بأيديهــم في 
رحلتنــا إلــى تركيــا، قــد بلغــوا اليــوم ســن السادســة عشــر. وقــد وجــد 
أوالدنــا وبناتنــا أنفســهم إلــى جانــب إخــوة لهــم فــي تركيــا مــن دون أن 
يعــوا بمــاذا حــدث لهــم فــي الطريــق الــذي ســلكوه فــي رحتهــم تلــك. 
ــا أهــم ســنوات عمرهــم مــن حيــث تطورهــم  إنهــم يقضــون فــي تركي
علــى مســتوى الفكــر والمشــاعر. وإن أهــم مــا يمكــن أن نقدمــه لهــؤالء 
الشــباب فــي هــذه المرحلــة هــو تطعيمهــم بلقــاح حــب الوطــن. وعندمــا 
ال نقــدم نحــن الكهــول لشــبابنا ذلــك التطعيــم المتمثــل فــي مــا تنطــوي 
عليــه قلوبنــا ويلمــع فــي عيوننــا مــن حــب للوطــن والحنيــن إليــه، فإننــا 
نكــون قــد وضعنــا أكبــر مســافة بيننــا وبيــن وطننــا وحبنــا لــه ومبادئنــا 
ــوش  ــك الوح ــن تل ــودة م ــق الع ــر طري ــم تطهي ــى وإن ت ــا. وحت وقيمن
البشــرية، فيمكننــا أن نواجــه أكبــر مشــكلة وهــي الخمــول الــذي يســري 

إلــى قلوبنــا.
ولذلــك علينــا أالّ ننســى تلــك الطرقــات التــي مررنــا بهــا أيهــا األصدقاء 
األعــّزاء. فحتــى وإن حددنــا هنــا أهدافــا جديــدة وأسســنا حيــاة جديــدة، 
فمــن الواجــب أن نجعــل ســوريا علــى رأس تلــك األهــداف. ومــن 
المســتقبل وفــي ســوريا،  فــي  أملنــا  يكبــر  الضــروري كذلــك أن 
ــذ  ــق الهجــرة من ــي طري ــا ف ــن رافقون ــا الذي ــو أطفالن ــع نم بالتزامــن م

ــم. ــة أظافره نعوم
ــا  ــا وبناتن ــم نجعــل أبناءن ــي مســتقبلنا، إن ل وليــس مــن الممكــن أن نبن
جــزءاً مــن أملنــا، وإن لــم نحافــظ علــى أملنــا فــي العــودة إلــى أرض 

ســوريا.

Mehmet Ali EMİNOĞLU محمد علي أمين أوغلو
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ــن انشــقاقَه عــن الجيــش  ــن الدي ــدون ســامي زي ــن المــازم أول خل أعل
ــي 31 / 10 / 2011 ــورة ف ــب الث ــه برك األســدي والتحاق

لــو بحثــَت عــن صــوٍر للشــهيد خلــدون زيــن الديــن فلــن تجــد إال واحــدة 
اقتُطعــت مــن مقطــع مصــور قــال فيــه: »أعلــن انشــقاقي عــن الجيــش 
ــة  ــاف واضح ــة أوص ــرم«. ثاث ــر وأج ــى وتجب ــذي طغ ــدي، ال األس
وبســيطة، قالهــا صراحــة بعــد أن وجــد نفســه غيــر قابــل ألن يمــارَس 
إحداهــا ضــد أهلــه. فــي الشــهر مــا قبــل األخيــر مــن عــام الثــورة األول 
ظهــَر الشــاب األســمر رافعــاً هويتــه العســكرية أمــام كاميــرا وثّقــت تلك 
اللحظــة لحظــةَ انتقالــه مــن صفــوف جيــش النظــام إلــى جيــش الثّــورة 
وبالّصــف األول. لــم يكــن »الجيــش الســوري الحــر« تشــكياً مطروحــاً 
بعــدُ لينضــّم إليــه المــازم أول المهنــدس خلــدون ســامي زيــن الديــن يوَم 
أعلــن انشــقاقه، فــكان مــن جيــل المنشــقين األوائــل مــع المقــدم حســين 
هرمــوش وأحــد أفــراد لــواء الضبــاط األحــرار الــذي أعلنــه الهرمــوش، 
وكان أول تشــكيل مســلّح يصــون الثـّـورة وأهدافهــا ويدافــع عــن أهلهــا. 
الشــاب الثاثينــي الــذي وردَ اســمه بيــن أســماء المطلوبيــن للنظــام فــي 
القوائــم المســربة بصفــة »مــازم أول فــار مــن مرتبــات إدارة اإلشــارة 
ــم  ــَف ســاتٍر ترابــي، ول ــم يختبــئ خل ــك. ل ــم يكــن كذل ــواء /240/  ل الل
يجلــس داخــل مدّرعــة، وإن كاَن أمــر خروجــه مــن ســورياً ســهاً جــداً 
ولكنــه رفضــه، ووقــف أمــام النظــام وجهــاً لوجــه، وزادَ تحدّيــه لــه بعــد 
إعانــه تشــكيل »كتيبــة ســلطان باشــا األطــرش« التــي انضمــت فيمــا 
بعــد إلــى »المجلــس العســكري الثــوري لمحافظــة الســويداء«. فــي تلــَك 
ــن ويقــول  ــن الدي ــدون زي ــّث اإلشــاعات عــن خل ــرة كاَن النظــام يب الفت
إن »العصابــات اإلرهابيــة المســلحة« خطفتــه وأجبرتــه علــى مــا قالــه 
ــه  ــدون كاَن يخــرُج للنظــام، ويســدد ل فــي المقطــع المصــّور، لكــن خل

ضربــات كل حيــن أبرزهــا معركتــه األخيــرة.
ــن  ــدون زي ــدّم »خل ــي 2013، تق ــون الثان ــي الحــادي عشــر مــن كان ف
ــن  ــراً م ــو مت ــافة 60 كيل ــن مس ــرات المقاتلي ــى رأس عش ــن« عل الدي
ــة  ــى منطق ــا، إل ــكرية فيه ــه العس ــزت عمليات ــي ترّك ــا، الت ــة درع مدين
فــي مســقط رأســه بالســويداء تســّمى »ظهــر الجبــل« معلنــاً بــدء أعنــف 
وأول هجــوٍم عســكري ضــد قــوات النظــام فــي مدينــة الســويداء، قــام 

ــة بالكامــل.  ــره بإغــاق مداخــل المحافظــة الجنوبي ــى إث ــام عل النّظ
خلــدون، الــذي اختــاَر »ظهــر الجبــل« ســاحةً لمعركتــه األخيــرة، 
ــن  ــن الدي ــدون زي ــل إن خل ــل الجب ــول أله ــذي كان يق صــدَم النظــام ال
ــّر  ــه م ــل مدينت ــى أه ــام عل ــذَب النظ ــذي ك ــوف ال ــوف. فالمخط مخط
ــن  ــر م ــل وأكث ــره، ب ــف أم ــن دون أن يُكش ــزه م ــه وحواج ــام قوات أم
ذلــك توجــه شــرقاً نحــو قّمــة الجبــل ليبــدأ بتوجيــه الضربــات لحشــود 
الجيــش واألمــن والشــبيحة التــي توّجهــت إلــى الجبــل بثقلهــا )دبابــات 
ومدرعــات وطائــرات( وتمّكنــت منــه فــي يــوم المعركــة الثالــث ، 
ــي  ــة ف ــى قّم ــى أعل ــاَم عل ــاً النظ ــن مواجه ــن الدي ــدون زي ــهد خل اُستش
الســويداء، ليجعــل مــن حــوران الســهل والجبــل ميدانــاً لــه برفقــة 16 
ــس  ــدره »المجل ــان أص ــي بي ــاء ف ــا ج ــب م ــه، بحس ــن رفاق ــاً م مقات
العســكري فــي الســويداء« شــرح فيــه ملخــص المعركــة قائــاً: »جاءت 
تعزيــزات مــن عصابــات األســد إلــى مــكان تواجــد أبطالنــا إلــى الشــرق 
ــدُّها  ــام، أش ــة أي ــدت لثاث ــة امت ــارك عنيف ــروم ودارت مع ــدّ ال ــن س م
ــى الشــرق  ــع إل ــيح الواق ــل المس ــن ت ــرب م ــي دارت بالق ــة الت المعرك
مــن قريــة ســليم، وقــد كبدنــا عصابــات األســد خســائر فادحــة، كانــت 
ــد  ــاً، وق ــن 150 جريح ــر م ــل، وأكث ــى األق ــاً عل ــا 221 قتي حصيلته
ارتقــى لنــا 16 شــهيدا، مــن بينهــم المــازُم أول البطــل خلــدون ســامي 

ــن. ــن الدي زي

لكي ال ننسى شهداءنا 

الشهيد خلدون زين الدين
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