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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez gezisi kapsamında ziyaret ettiği Su-
udi Arabistan’da kendisine gösterilen misafirperverlik için Kral Selman bin Abdülaziz Al-i 
Suud’a teşekkürlerini sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç milletvekilleri ve bakanlar görmek 
istediğini belirterek, gençlerin ülke yönetimine katılmasını arzuladığını dile getirdi.
Erdoğan, “18 - 25 yaş arası gençleri mecliste ve bakanlıklarda görmek istiyorum” diye ko-
nuştu.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, mevcut anayasa değişikliklerinin ülkede hızlı bir kalkın-
manın gerçekleştirilebilmesi için ortaya koyulduğunu ve Türk halkının bunu kendi gözleriy-
le göreceğini ifade etti. Yıldırım, “İnşallah 2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı için 
parlak bir geleceğin adımlarıyla dolu olacaktır” şeklinde konuştu.

تقــّدم الرئيــس الرتكــي )رجــب طيــب أردوغــان( ابلشــكر للملــك )ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود(خادم احلرمــن 
الشــريفن حلســن الضيافــة الــي قوبــل هبــا خــال زايرتــه إىل الســعودية يف إطــار جولتــه اخلليجيــة.

أعرب الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، عن رغبته يف رؤية نواب ووزراء من الشباب ُيشاركون يف إدارة الباد.
وأضاف :)أريد رؤية شباب ابلربملان، ووزراء ضمن احلكومة ترتاوح أعمارهم ما بن 18 و25 عاًما(.

قــال رئيــس الــوزراء الرتكــي، بــن علــي يلــدرمي، إن التغيــرات يف الدســتور اجلديــد أتيت مــن أجــل التنميــة الســريعة يف 
بــادان، وســرى ذلــك الشــعب الرتكــي بنفســه.

واختتم قائًا، إبذن هللا سيكون عام 2017، عاماً مليئاً ابملستقبل املشرق للجمهورية الرتكية والشعب الرتكي.

أردوغان يشكر الملك سلمان والشعب السعودي على حسن الضيافة

أردوغان يؤكد ضرورة أخذ الشباب التركي دورهم في صنع القرار 

يلدريم: بإذن اهلل سيحمل عام 2017 المستقبل المشرق لتركيا

Erdoğan Misafirperverlikleri Nedeniyle Kral Selman ve Suud Halkına Teşekkür Etti

Erdoğan Türk Gençliğinin Karar Alma Mekanizmasına Dahil Olmasının Gerekliliğini Vurguladı

Yıldırım: 2017 İnşallah Türkiye’yi Parlak Bir Geleceğe Taşıyacaktır

»إيقونة جديدة...
تضاف لسجل األسد اإلجرامي«
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Uluslararası (terörle mücadele???!!!) koal-
isyonunun Rakka’daki ana ve tali köprüleri 
yıkması ve Rakka halkını susuzluk ve açlık 
nedeniyle ölümün kıyısına getirmesinin 
ardından, barışçıl sivilleri çembere almak 
için çarşıları yıkmaya geçti. Sanki bu açık 
savaş teröre karşı değil de sivillere karşı 
yapılıyormuş gibi… Hatta sanki koalisyon, 
diktatörlük rejimine karşı çıkan herkes bir 
teröristmiş ve ortadan kaldırılması gereki-
yormuş gibi düşünüyormuşçasına…
Katil rejim silahını halka karşı kullan-
mış, kendisine karşı çıkan şehirlerdeki 
köprüleri, camileri, fırınları ve altyapıyı 
yerle bir etmiştir. İşte koalisyon da Suriye 
şehirlerinde, rejimin başaramadığı işleri 
tamamlamaktadır.
Koalisyonun gerçekleştirdiği bu yıkımın 
amacı hiç şüphesiz, gelecekte Suriye’nin 
yeniden inşası esnasında aslan payını kap-
mak ve yıkım esnasında yaptığı harcama-
ların misliyle fazlasını yeniden imar süre-
cinde geri kazanmaktır.
Rakka halkı şu an, Fırat nehri herkes-
in susuzluğunu giderebilecek olmasına 
rağmen, susuzlukla boğuşuyor. Rakkalılar 
artık koalisyonun akıllı füzelerinin canları-
na kastederek kendilerine kilitlendiğinin 
farkındalar.
Uluslararası koalisyon ve yeni siyasi üye-
leri DAEŞ’e karşı savaş içerisinde. DAEŞ 
ise egemen olduğu şehir ve kasabalardaki 
altyapı ve kamu kuruluşlarını yerle bir et-
mekle meşgul. Suriye Demokratik Güçleri 
milisleri ise Rakka şehrinin kırsal bölgel-
erini ele geçirmek ve şehri ablukaya almak 
için Fırat Öfkesi adlı kampanyayı başlatmış 
durumda. Şehirdeki ve banliyölerdeki ana 
ve tali köprülerin yıkılması ise şehrin tam 
anlamıyla Fırat nehrinin güney sahillerin-
den izole edilmesini amaçlıyor.
Savaş uçakları, iki köprüye yönelik birkaç 
hava saldırısı gerçekleştirmiş ve bazı kısım-
larını yıkarak köprüleri kullanılamaz hale 
getirmiştir. Özellikle de şehrin doğu ve batı 
kırsallarının can damarı olan yeni köprü 
işlevsiz hale gelmiştir. Aynı şekilde yay-
aların, bisiklet, motosiklet ve otomobillerin 
kullandığı eski köprü de kullanılamamak-
tadır.
Öyle gözüküyor ki uluslararası koalisyon 
kuvvetleri, Rakka halkının Fırat’ın güney 
kıyısına ulaşmasını engellemeye çalışmak-
tadır. Bu ise halkı, Suriye Demokratik 
Güçleri’nin kontrolünde olan bölgelere 
gitmeye mecbur bırakmaktadır. Bunun-
la amaçlanan, şehrin 20 km kadar yakına 
gelmiş bulunan bu güçlerin imajını allayıp 
pullamak ve onları kurtarıcılar olarak lanse 
etmektir.
Uluslararası koalisyonun altyapıyı yıkma 
politikası, şehre ve sivillere zarar vermekte-
dir. Zira söz konusu köprülerin yıkılması so-
nucu sivillerin hareket kabiliyeti kalmamış 
ve hayati bir kriz baş göstermiştir. Bu ise 
gıda maddelerinin fiyatını, aşırı yoksulluğun 
olduğu bir ortamda yükseltecek hatta bu 
maddelere ulaşımı oldukça zorlaştıracaktır.

أخبار سياسية

الرئيس أردوغان : الجيش الحر والجيش التركي يحاصران مدينة الباب من الجهات 
األربع، واستعادة المدينة من تنظيم الدولة باتت مسألة وقت فقط.

أنقرة: محادثات )جنيف( تهدف إلى إحالل السالم في سوريا

Türk Ordusu, Suriye’nin El-Bab şehrinin neredeyse tamamen ele geçirildiğini ilan etti. Ordu tarafından yapılan 
açıklamada, “El-Bab bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sona yaklaşmış olmakla, DAEŞ terör örgütünün dire-
nişi de büyük ölçüde kırılmış bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Başbakanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Astana’da yapılan Suriye krizi hususunda-
ki görüşmelerin, Cenevre görüşmelerine bir alternatif teşkil etmediğini dile getirdi.
Kurtulmuş ayrıca, ülkesinin Cenevre görüşmelerini desteklediğinin ve Suriye halkının barışı, güvenliği ve istikrarı 
için çabaladığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ÖSO ve Türk Ordusu El-Bab’ı Dört 
Yandan Kuşattı, Şehrin DAEŞ’ten Geri Alınması An Meselesi

Ankara: Cenevre Görüşmeleri Suriye’de Barışı Amaçlamaktadır

اجليــش الرتكــي يعلــن أنــه اقــرتب مــن الســيطرة الكاملــة علــى البــاب بســوراي  ، وقــال يف بيــان لــه: )عمليــة انتــزاع الســيطرة الكاملــة علــى منطقــة البــاب 
قاربــت هنايتهــا ومقاومــة مجاعــة داعــش اإلرهابيــة اهنــارت إىل حــد كبــر(.

أكــد انئــب رئيــس الــوزراء الرتكــي نعمــان قورتوملــوش ، أن حمــاداثت األســتانة الــي عقــدت مؤخــراً بشــأن األزمــة الســورية، ليســت بديلــة ومنافســة 
حملــاداثت جنيــف. وأضــاف أّن بــاده تدعــم حمــاداثت جنيــف وتســعى إلحــال الســام واألمــن واالســتقرار للشــعب الســوري.
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)ملكافحــة  الــدويل  التحالــف  تدمــر  بعــد 
الرئيســية  الرقــة  جلســور  االرهــاب؟؟؟!!!( 
ــة وتــرك أهــل الرقــة علــى حــدود املــوت  والفرعي
األســواق  تدمــر  إىل  اجتــه  وجوًعــا،  عطًشــا 
املســاملني،  املدنيــني  علــى  لإلطبــاق  التجاريــة 
وكأن هــذه احلــرب املفتوحــة هــي حــرب علــى 
املدنيــني، وليســت علــى االرهــاب، إال إذا اعتــر 
التحالــُف أن كل مــن خــرج واثر علــى النظــام 
الدكتاتــوري القمعــي هــو إرهــايب وجيــب القضــاء 

عليــه.
واســتعمله  إال  ســاحاً  اجملــرم  النظــام  يــرك  مل 
واملســاجد  اجلســور  دّمــر  الشــعب،  ضــد 
الثائــرة، وهــا  واملخابــز والبــى التحتيــة للمــدن 
هــو التحالــف جيهــز علــى مــا تبقــى مــن املــدن 
الســورية ويكمــل مــا عجــز النظــام عــن فعلــه.
والغايــة املؤكــدة ملــا يفعلــه التحالــف مــن تدمــر 
وختريــب هــي اســتئثاره مســتقبًا ابحلصــة الكــرى 
إلعــادة بنــاء ســوراي، واســتعادة مــا دفعــه لتخريبــه 
أضعافــاً مــن األمــوال الــي ســيجنيها مــن إعــادة 

اإلعمــار.
ابلرغــم  العطــش  مــن  اآلن  يعانــون  الرقــة  أهــل 
مــن أن الفــرات كان يــروي ظمــأ اجلميــع، وهــم 
يعلمــون أهنــم ابتــوا أهدافًــا لصواريــخ التحالــف 

الذكيــة الــي تتجــه بدقــة إىل أرواحهــم .
اجلديــدة  السياســة  ابتباعــه  الــدويل  والتحالــف 
تركــز  والــي  )داعــش(  تنظيــم  علــى  احلــرب  يف 
العامــة  واملرافــق  التحتيــة،  البنيــة  تدمــر  علــى 
للمــدن والبلــدات الــي يســيطر عليهــا التنظيــم، 
مــع بــدء محلــة )غضــب الفــرات( الــي تشــنها 
ميليشــيات ســورية الدميقراطيــة هبــدف الســيطرة 
علــى ريــف حمافظــة الرقــة وحصــار املدينــة، ومــع 
املدينــة  يف  والفرعيــة  الرئيســية  اجلســور  تدمــر 
بشــكل  املدينــة  عــزل  إىل  يهــدف  وضواحيهــا 

كامــل عــن الضفــة اجلنوبيــة لنهــر الفــرات.
لعــدة  شــنه  بعــد  احلــريب  الطــران  أفلــح  وقــد 
إخراجهمــا  إىل  اجلســرين  علــى  جويــة  غــارات 
أجــزاء  اهنيــار  بعــد  بشــكل كامــل  اخلدمــة  عــن 
واســعة منهمــا، وحتديــدًا اجلســر اجلديــد الــذي 
الشــرقي  وريفهــا  للمدينــة  احليــاة  شــراين  يعتــر 
الــذي كان  القــدمي  اجلســر  وكذلــك  والغــريب،  
يســتخدم للمشــاة والدراجــات الناريــة واهلوائيــة 

الصغــرة. والســيارات 
و يبــدو أن التحالــف الــدويل حيــاول منــع أهــايل 
ــة مــا  ــة الرقــة مــن العبــور إىل الضفــة اجلنوبي مدين
يدفعهــم للنــزوح ابجتــاه مناطــق ســيطرة ميلشــيات 
ــة مــن  ــة الــي ابتــت علــى مقرب ســورية الدميقراطي
املدينــة مبســافة ال تتجــاوز الـــ 20 كــم، هبــدف 
تلميــع صــورة هــذه املليشــيات وإظهارهــا علــى 

هيئــة احملــرر واملنقــذ. 
يتخذهــا  الــي  التحتيــة  البنيــة  تدمــر  سياســية 
املدينــة  علــى  ابلضــرر  تعــود  الــدويل  التحالــف 
واملدنيــني، حيــث أن تدمــر هــذه اجلســور شــلَّ 
حركــة املدنيــني وتســبب يف أزمــة حياتيــة خانقــة 
وهــذا مــا ســيجعل أســعار املــواد الغذائيــة مرتفعــة 
وســط حالــة فقــر مدقــع، ابإلضافــة إىل صعوبــة 

احلصــول عليهــا.

تدمير جسور الرقة

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Rakka’da Köprüler Yıkılıyor

كلمة العدد
Başyazı
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علوش: هذا شرطنا للمشاركة في 
جنيف وروسيا عرضت علينا 3 مسارات

رفع يده ستة مرات في وجه الثورة السورية ...مات تشوركين وبقي الشعب السوري حيًا يقاوم .

Alluş: Cenevre’deki Şartlarımız Bun-
lardır, Rusya Bize Üç Yol Sunmuştur

Suriye Devrimine Karşı Yedi Kez Elini Kaldırdı… Çurkin Öldü Suriye Halkı İse Diri Bir Şekilde Direnişe Devam Ediyor

Suriye’deki silahlı grupları temsil eden he-
yetin başkanı Muhammed Alluş, Cenevre’de 
yapılan müzakerelerin yeni turuna katılmak 
için geçen ay Astana’da gerçekleştirilen gö-
rüşmelerde verilen sözlerin tutulmasını şart 
koştuklarını belirtti. Suriye muhalefeti Asta-
na’da, ateşkes yapılması, rejimin elindeki tüm 
tutukluların serbest bırakılması ve kuşatma 
altındaki bölgelerden kuşatmanın kaldırılma-
sı konularında söz almıştı.Bazı özel kaynaklar, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Vitaliy Çurkin’in, kalp rahatsızlığı 

nedeniyle New York’ta yaşamını yitirdiğini bildirdi.

اشــرتط رئيــس وفــد الفصائــل العســكرية الســورية املعارضــة، 
مــن  اجلديــدة  اجلولــة  يف  للمشــاركة  علــوش(،  )حممــد 
مفاوضــات جنيــف ، االلتــزام ابلوعــود الــي حصلــوا عليهــا 
يف حمــاداثت أســتاان الشــهر املاضــي واملتعلقــة بوقــف إطــاق 
النــار، واإلفــراج عــن كافــة املعتقلــن لــدى النظــام، وفــك 

احلصــار عــن املناطــق احملاصــرة.

أفادت مصادر خاصة أن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة األمم املتحدة، )فيتايل تشوركن(، تويف يف نيويورك، نتيجة مشاكل يف القلب.
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الطفل عبد الباسط طعان الصطوف يصرخ : بابا شيلنيمظاهرات في سوريا تطالب بالتمسك بثوابت الثورة

مؤتمر دولي بإسطنبول لدعم تعليم أطفال سوريا

التحالف الدولي يدمر خمسة جسور بالرقة

Suriye’deki Gösterilerde Devrimin Temel İlkelerine Bağlılık Çağrısı YapıldıSuriyeli Küçük Abdulbasit Taan Es-Satuf’un Çığlığı: Baba Beni Al!

İstanbul’da Suriyeli Çocukların Eğitimine Destek İçin Uluslararası Konferans Düzenlendi

Uluslararası Koalisyon Rakka’da Beş Köprü Yıktı

Suriye’nin farklı şehir ve bölgelerinde, Suriye devriminin temel ilkelerine bağlılık, rejimin devrilmesi talebinin 
yinelenmesi ve muhalif grupların “Devrim Bizi Birleştirecektir” sloganı etrafında birleşmesi çağrıları yapmak 
amacıyla gösteriler gerçekleştirildi.

İstanbul, savaş ve mültecilik sebebiyle birçoğunun eğitimi kesintiye uğramış olan Suriyeli çocukların eğitime 
devam etmesini destekleme amaçlı gerçekleştirilen uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Uluslararası koalisyona ait uçaklar, Rakka şehrinde Fırat nehri üzerindeki beş köprüyü yıktı. Koalisyonun yıktığı 
bu köprüler, şehri Suriye’nin diğer bölgelerine bağlaması bakımından büyük öneme sahipti. Ayrıca köprülerden 
bazıları 1940’lı yıllardan kalmaydı. Bunun yanı sıra hava bombardımanları, Rakka şehrinin su hattının kopmasına 
yol açtı.

مظاهــرات عديــدة خرجــت يف مــدن ومناطــق ســورية خمتلفــة للدعــوة إىل التمســك بثوابــت الثــورة الســورية وجتديــد املطالبــة إبســقاط النظــام والدعــوة 
إىل وحــدة فصائــل املعارضــة حتــت عنــوان )الثــورة جتمعنــا(.  

احتضنت مدينة إســطنبول فعاليات املؤمتر الدويل لدعم تعليم أطفال ســوراي يف الداخل ودول اجلوار، وســط انقطاع العديد منهم عن املدارس 
بفعــل ظــروف احلــرب واللجــوء.

دمــرت طائــرات التحالــف الــدويل مخســة جســور علــى هنــر الفــرات يف مدينــة الرقــة، ومتثــل اجلســور الــي دمرهــا التحالــف أمهيــة كبــرة للمدينــة لكوهنــا 
تربطهــا ببقيــة املناطــق الســورية، ويعــود بعضهــا إىل أربعينيــات القــرن املاضــي، وتســببت الغــارات يف قطــع امليــاه عــن مدينــة الرقــة.

Tüm dünya, katil rejim tarafından her iki bacağı da koparılan ve babası tarafından yere koyulduktan sonra ‘Baba 
beni al!’ diye feryat eden Suriyeli çocuğun insanlığı derinden sarsan görüntülerini izlerken, hem onu hem de 
ondan önce katil Beşar Esad’ın öldürdüğü binlerce çocuğu kurtarmadaki acziyetini bir kez daha göstermiş oldu.

شــاهده العامل وهو يصيُح يف تســجيل حّي بكلمات هّزت اإلنســانية  )اباب شــيلين !( بعد أن قطع النظام اجملرم قدميه ،فعجز األب عن محله، 
وعجــزت البشــرية عــن إنقــاذه كمــا عجــزت مــن قبــل عــن إنقــاذ اآلالف مــن  األطفــال الذيــن يفتــك هبــم اجملــرم بشــار األســد.
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منظمــة امنســي تكشــف عــن إعدامــات مجاعيــة قــام هبــا نظــام بشــار األســد يف ســجن 
صيــداناي عــن طريــق شــنق مــا يزيــد عــن 1٣000 الــف معتقــل

سجن صيداناي هو صفحة واحدة من موسوعة املوت السوري
تبــدأ منظمــة العفــو الدوليــة تقريرهــا بتعريــف بســيط لســجن صيــداناي » ســجن صيــداناي 

العســكري هــو املــكان الــذي تقــوم الدولــة الســورية فيــه بذبــح شــعبها هبــدوء
»املســلخ البشــري« تقريــر صــادم مــن منظمــة امنســي يكشــف عــن إعدامــات مجاعيــة قــام 
هبــا نظــام بشــار االســد يف ســجن صيــداناي عــن طريــق شــنق مــا يزيــد عــن 1٣000 الــف 
معتقــل تعســفياً خــال مخــس ســنوات .. ويتحــدث التقريــر عــن شــنق بقلــب ابرد حــوايل 

50 معتقــل بصــداناي دفعــة واحــدة مــرة او مرتــن ابألســبوع .
ارتكبــت الســلطات الســورية جرائــم قتــل، وتعذيــب، واختفــاء قســري، وإابدة داخــل ســجن 

صيــداناي منــذ 2011  ضمــن ســياق هجــوم ممنهــج علــى الســكان املدنيــن.
وتصل االنتهاكات يف صيداناي إىل مصاف اجلرائم ضد اإلنسانية، وجيب التحقيق فيها.

ويتعــن علــى احلكومــة الســورية أن تســمح فــوراً للمراقبــن املســتقلن بدخــول مراكــز احلجــز 
الوحشــية يف ســوراي وإجــراء حتقيقاهتــم.

الذين مت اعدامهم ليس 1٣ الف سجن سوري بل 1٣ الف ×1٣الف؟
شــكراً لرئيســها فرانســوا أوالنــد والــذي عــرب عــن موقفــه الشــجاع منــذ قليــل و املســاند للعدالــة 
واملطالــب مبثــول بشــار أســد أمــام حمكمــة اجلنــاايت الدوليــة حملاكمتــه علــى اجلرائــم ضــد 
اإلنســانية والــي إرتكبهــا نظامــه حبــق الشــعب الســوري منــذ إنطاقــة ثورتــه عــام 2011 .

ســوراي: املســلخ البشــري: عمليــات الشــنق اجلماعيــة واإلابدة املمنهجــة يف ســجن صيــداناي 
بســوراي.

ســجن صيــداناي العســكري هــو املــكان الــذي تقــوم الدولــة الســورية فيــه بذبــح شــعبها هبــدوء. 
ويشــكل املدنيــون، الذيــن جتــرأوا علــى جمــرد التفكــر مبعارضــة احلكومــة، الغالبيــة الســاحقة 
مــن الضحــااي. وجــرى منــذ العــام 2011 إعــدام آالف األشــخاص خــارج نطــاق القضــاء يف 
عمليــات شــنق مجاعيــة تُنفــذ حتــت جنــح الظــام، وحُتــاط بغــاف مــن الســرية املطلقــة. وقُتــل 
آخــرون كثــر مــن احملتجزيــن يف ســجن صيــداناي جــراء تكــرار تعرضهــم للتعذيــب واحلرمــان 
املمنهــج مــن الطعــام والشــراب والــدواء والرعايــة الطبيــة. ويُدفــن قتلــى صيــداناي يف مقابــر 
مجاعيــة. وال ميكــن ألحــد أن يزعــم أن مثــل هــذه املمارســات املنهجيــة والواســعة النطــاق 

تُرتكــب بــدون تفويــض مــن احلكومــة الســورية علــى أعلــى مســتوايهتا.

إعدامات جماعية
قام بها نظام األسد 

إشراق

قبل ســنوات، كان احلديث عن ســجون ســوراي وكشــف أي تفاصيل عنها يعد ضراب من اخليال، فما ابلك إذا ارتبط هذا الســجن 
مبجــزرة مت التعتيــم عليهــا مــن النظــام، وتغاضــت عنهــا وســائل اإلعــام وقتهــا، وعدهتــا أحــدااث اعتياديــة داخــل الســجن، لكــن الثــورة 

أتــت لتعطــي الفرصــة لكشــف املســكوت عنــه مــن قبــل، وتــروي تفاصيــل كان يظــن الكثــرون أهنــا دفنــت مــع األايم.
كان الســجن يضــم وقتهــا مئــات املعتقلــن السياســين، وأغلبهــم مــن اإلســامين، وشــهد سلســلة أحــداث أقــرب إىل االنتفاضــة 

ضــد إجــراءات قمعيــة مورســت ضــد الســجناء مــن قبــل أجهــزة األمــن.
مــع هنــاايت عــام 2005، وصــل عــدد املعتقلــن يف الســجن علــى إثــر محلــة أمنيــة كبــرة إىل حــوايل 1200 معتقــل، جلهــم مــن 

اإلســامين، إضافــة إىل عشــرات املعتقلــن املتبقــن مــن فــرتة الثمانينيــات.
»علــي خــر بيــك اســم لــن ينســاه معتقلــو صيــداناي، وكان مــن اإلجــراءات الــي اختذهــا مديــر الســجن منــع الــزايرات واملبالغــة يف 
اإلجــراءات العقابيــة وأســاليب التعذيــب حبــق الســجناء، وكان آخرهــا قطــع التيــار الكهرابئــي عــن الســجن ابلكامــل لعــدة أشــهر«

علي خر بيك
علــي خــر بيــك اســم لــن ينســاه معتقلــو صيــداناي. وكان مــن اإلجــراءات الــي اختذهــا مديــر الســجن منــع الــزايرات واملبالغــة يف 
اإلجــراءات العقابيــة وأســاليب التعذيــب حبــق الســجناء، وكان آخــر إجــراء قــام بــه قطــع التيــار الكهرابئــي عــن الســجن ابلكامــل 

لعــدة أشــهر.
يف 2008/٣/27، كان الســجن ميــر مبرحلــة صعبــة للغايــة، األمــر الــذي رفــع مــن موجــة االحتقــان يومــا بعــد يــوم بــن الســجناء 
وإدارة الســجن، وبعــد مدامهــة قــوى األمــن الســجن يف جولــة أتديبيــة فوجــئ الســجانون خبــروج األمــور عــن الســيطرة، ومل يتوقــع علــي 

خــر بيــك مــا حــدث، بــل رمبــا مل يتخيــل أحــد بســوراي أن حيــدث هــذا يف يــوم مــن األايم.
هرب علي خر، وبدا أن حاجز اخلوف ينكسر لدى السجناء، فقد قرروا أنه ال شيء خيسرونه سوى قيودهم.

يقول قيادي ابلتيار اإلســامي داخل صيداناي إهنم طلبوا لقاء بشــار األســد، معولن على أن اللقاء ســيليب مطالبهم، وســرعان ما 
توصــل الســجناء إىل اتفــاق مــع الدولــة إلهنــاء التمــرد، مشــل إهنــاء اإلجــراءات التعســفية، وفتــح الــزايرات، وحتســن ظــروف االعتقــال، 

وإعــادة النظــر يف احملاكمــات. وافقــت الدولــة علــى مطالــب الســجناء، األمــر الــذي شــّكل صفعــة شــخصية لعلــي خــر بيــك.
االنتقام

الشــهور التاليــة لشــهر مــارس/آذار 2008 شــهدت مــا ُوصــف أحيــاان ابلفوضــى أو التســاهل الزائــد حبركــة الســجناء لتنقــل الصــورة 
لقيــادة البــاد أبن الســجن مل يعــد ســجنا، وال بــد مــن االنتقــام، حبســب أحــد املعتقلــن.

جــاء يــوم احلســم يف اخلامــس مــن يوليو/متــوز 2008، ابقتحــام الشــرطة العســكرية ســجن صيــداناي فجــرا، لكــن اهلجــوم فشــل، 
وســرعان مــا ســيطر الســجناء علــى أفــراد الشــرطة العســكرية مــن جنــود وضبــاط. وفــورا اســتنفرت الدولــة وضربــت طوقــا أمنيــا 

وعســكراي حــول الســجن، ليبــدأ إطــاق الرصــاص والغــاز املدمــع بشــكل عشــوائي، مث تــا ذلــك إشــعال النــار يف الســجن.
مــع ســاعات الظهــرة، ومــا إن انقشــع الغبــار، حــى ابنــت الكارثــة، قتلــى وجرحــى يف صفــوف الســجناء وأفــراد الشــرطة العســكرية 
الذيــن مــا زالــوا يف قبضــة الســجناء، كانــت أعــداد القتلــى مــن الســجناء يف ذلــك اهلجــوم تقــدر حبــوايل ثاثــن إضافــة إىل عشــرات 

اجلرحــى.
يف اليوم نفسه، ُعزل علي خر بيك وعن مكانه العميد طلعت حمفوض مدير سجن تدمر سابقا.

مت االتفــاق علــى تســليم دفعــات مــن الشــرطة العســكرية والضبــاط احملتجزيــن مقابــل إخــاء اجلرحــى واملصابــن مــن الســجناء إىل 
مستشــفى تشــرين العســكري. وهنــا ظهــرت أزمــة جديــدة، ففــي مستشــفى تشــرين  تعــرض الســجناء اجلرحــى جلــوالت مــن التعذيــب 

واالضطهــاد، حــى إن عــددا منهــم قتــل حتــت التعذيــب.
بــدأ صــرب الدولــة ينفــد أمــام صمــود الســجناء، فاختــذت إجــراءات تصعيديــة شــيئا فشــيئا، إذ أطبقــت حصــارا كليــا علــى الســجن، 

وقطعــت املــواد الغذائيــة الــي كانــت قــد أبقتهــا بشــكل متقطــع، مث قامــت بقطــع الكهــرابء واملــاء.
منعطف أخر 

اســتمر احلصــار عــدة أســابيع، لدرجــة أنــه أهنــك الســجناء. ويف 2008/12/6، دخــل التمــرد منعطفــا جديــدا حــن جلبــت الدولــة 
وقتهــا عــددا مــن الرافعــات وســيارات اإلطفــاء وأحاطــت ابلســجن، مث اعتلــى القناصــة تلــك الرافعــات وبــدؤوا اســتهداف الســجناء 

واحــدا تلــو اآلخــر.
»بعــد عــدة ســنوات علــى اجملــزرة، ال يوجــد رقــم دقيــق للقتلــى بســبب وجــود عشــرات املفقوديــن. وحبســب تقديــرات منظمــة العفــو 

الدوليــة وهيومــان رايتــس ووتــش وحــى واثئــق ويكيليكــس، فــإن عــدد القتلــى يــرتاوح بــن ســتن ومائــة قتيــل تقريبــا«
اســتمرت هــذه املرحلــة حــى اتريــخ 2008/12/21، وهــو اليــوم الــذي حضــر فيــه رئيــس شــعبة املخابــرات العســكرية وصهــر بشــار 

األســد اللــواء آصــف شــوكت ليبلغهــم قــرارات الدولــة إبخــاء ســجن صيــداناي إىل ســجن عــدرا املــدين.
خــرج الســجناء علــى دفعــات، وأخلــي الســجن ابلكامــل، عــدا عشــرين شــخصا رفضــوا اخلــروج لكــن الدولــة اقتحمــت الســجن بعــد 
ذلــك لتمشــيطه متامــا، فقتلــت عــددا منهــم واعتقلــت اآلخريــن، عندهــا انتهــى التمــرد يف ســجن صيــداناي، بعــد أن اســتمر تســعة 

أشــهر متواصلــة.
بعد مرور عدة ســنوات على اجملزرة، ال يوجد رقم دقيق للقتلى بســبب وجود عشــرات املفقودين. وحبســب تقديرات منظمة العفو 

الدوليــة وهيومــان رايتــس ووتــش وحــى واثئــق ويكيليكــس فــإن عــدد القتلــى يــرتاوح بــن ســتن ومائــة قتيــل تقريبــا.
األمــر الافــت هنــا أنــه حــى يومنــا هــذا مل تســجل أي قضيــة أو دعــوى ضــد النظــام الســوري ملاحقتــه قضائيــا، بــل مل يوجــه أي اهتــام 

ألي مســؤول عــن هــذه اجملــزرة الــي مــا زالــت تفاصيلهــا حاضــرة يف ذاكــرة الســورين حــى اآلن.

الموت في صيدنايا

إشراق
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كاتب وابحث فلسطيين

بعــد كل هــذه األشــهر مــن عمــر االنتفاضــة يف ســورية، وبعــد حمــاوالت ربــط انتصارهــا بفعــل خارجــي انطاقــاً 
مــن شــعور عميــق لــدى أطــراف معارضـــــة أبنــه مــن املســتحيل إســقاط الســلطة بفعــــــل القــوى الداخليــة )وهــي 
هنــا ال تــرى الشــعب، بــل تــرى القــوى السياســية(، يتوضــح أبن هــذا االنتصــار مرتبــط مبــا هــو داخلــي، وأساســاً 
مبشــاركة الطبقــات الشــعبية كلهــا. وال شــك يف أن األشــهر املاضيــة شــهدت توســعاً يف املشــاركة الشــعبية، 
لكــن مــن دون أن تصــل إىل قطاعــات عــدة، مشــاركة بعـــــضها مهمــة جــداً يف حتقيــق االنتصــار. ولقــد طفـــــت 
علــى الســطح متايــزات ارتبطــت مبــا هــو طائفــي حينــاً، أو وطــين حينــاً آخــر، أو علمــاين كذلــك. ملــاذا مل تشــارك 

هــذه القطاعــات إىل اآلن؟
ال شــك يف أن هنــاك قطاعــاً ترتابــط مصاحلــه مــع الســلطة، وهــو مشــّكل مــن »خنــب« الفئــات الوســطى، 
الطويــل، وهلــذا  نتيجــة االســتبداد  فئــات تظــل متخّوفــة  املســتفيدين منهــا. وهنــاك عــادة  والتجــار، وكبــار 
مل تشــمل االنتفاضــات العربيــة كل الشــعب. لكــن، وكمــا ظهــر يف ســورية، هنــاك فئــات هلــا مصلحــة يف 
االنتفــاض، وهــي ليســت مــع الســلطة، لكنهــا مل تشــارك، ويبــدو بعضهــا مدافعــاً عــن الســلطة. وهــذه الفئــات 
هــي الــي ال بــد مــن مشــاركتها مــن أجــل حتقيــق حتــّول يف االنتفاضــة يفضــي إىل انتصارهــا. وهــي الفئــات الــي 

تلعــب الســلطة علــى وضعهــا إلبقائهــا متخّوفــة ومــرتددة، وبعيــدة مــن أن تشــارك يف االنتفاضــة.
ــة علــــى احلريــة، وكان الوضــع االقتصــادي هــــــو احملــرك  إذا كانــت املعارضــة تقصــر (املطلــب العــام) لانتفاضــــ
األســاس هلــا )علــى رغــم أنــه ال يظهــر واضحــاً يف املطالــب(، فــإن الوضــع الســوري فــرض أن تؤخــذ عناصــر 
أخــرى حــن تلمــس وضــع االنتفاضــة. فقــد أدت طبيعــة انفجارهــا، والصعـــــود الســريع لطــرح شــعار إســقاط 

النظــام، إىل دخــول مجلــة حساســيات كان ال بــد مــن معاجلتهــا.
مســألة (األقليــات الطائفيــة) واملســألة العلمانيــة، مــن املســائل احلساســة يف ســورية، هلــذا لعبــت الســلطة علــى 
(الطابــع الســلفي) لانتفاضــة اعتمــاداً علــى صــور شــكلية، وشــعارات ال تعــرّب ســوى عــــــن (وعــي شــعيب) 
مــن أجــل ختويــف قطــاع جمتمعــي مهــم، األقليــات والعلمانيــن. وكان هــذا اللعــب جــزءاً مــن اســرتاتيجيتها 
اإلعاميــة مــن أجــل ضمــان ختويــف هــذه القطاعــات، وكذلــك ضمــان التفافهــا حوهلــا. وهلــذا جــرى تصويــر 
الصــراع وكأنــه صــراع علــى السلطـــــــة مــن أجــل تغيــر لــه طابــع (طائفــي). هــذه االســرتاتيجية قابلتهــا أطــراف 
يف املعارضــة بتأكيــد صــراع »الغالبيــة« الــي »اضطهــدت« نتــاج حكـــــــم »األقليــة«، ضــد هــذه »األقليــة« )أي 
صــراع ســيّن ضــد علــوي(. وابلتــايل كانــت تعــزز روايــة الســلطة وتُنجــح اســرتاتيجيتها. كمــا كانــت ُتظهــر أهنــا 
هـــــي الــي حتكــم ألهنــا ممثلــة »الغالبيــة« الــي هــي معهــا حتمــاً ارتباطــاً ابالنتمــاء الطائفــي )اإلخــوان املســلمون 
ومشــايعوهم(، وهــو األمــر الــذي كان ال خييــف »األقليــات« فقــط بــل خييــف العلمانيــن والذيــن ال يريــدون 

حكمــاً دينيــاً )اقــرأ إخوانيــاً(.
هنــا كان اإلغــراق يف »الطابــع الديــين« لانتفاضـــــة، والعمــل علــى تلبيســها هــذا الطابــع عبـــــر اإلعــام، ومــن 
خــال التصرحيــات واملواقــع، هــــــو الشــكل املكمــــــل الســرتاتيجية الســلطة، والــي أفضــــــت إلــــــى اســتمرار تــردد 
املرتدديــن، وســيطرة اخلــوف مــن النظــام البديــل الــذي تطرحــه االنتفاضــة. فالســلطة تركــز علــى أن االنتفاضــة 
هــي حــراك أصــويل ســلفي إخــواين، وهــذه املعارضــة تنطلــق مــن أن االنتفاضــة هــي كذلــك، وتعمــل علــى أســاس 
أهنــــــا انتفاضتهــا. واالنتفاضــة هــي يف »واد« آخــر، ألهنـــــا انتفاضــة املفقريــن واملهمشــن ضــد ســلطة »رجــال 

األعمــال اجلــدد« )والقدامــى طبعــاً(.
ــاب املنتفــض ال ينطلــق مــن حتديــد طائفــي يف صراعــه مــع الســلطة، بــل مــن الســلطة ذاهتــا، وابلتــايل  والشبــــ

ينطلــق مــن أنــه خيــوض صراعــاً »سياســيًا« ضــد الســلطة بــكل مــا تعــرّب عنــه مــن هنــب وفســــاد واســتبداد، علــى 
رغــم أنــه مل يســتطع صــوغ ممارستـــــه هــذه يف شــعارات واضحــة نتيجــة التصّحــر الثقــايف والسياســي الــذي أفضــى 

االســتبداد إليــه.
أيضــاً، ال شــك يف أن الوضــع اإلقليمــي هــو عنصــر مؤثــر يف الوضــع الســوري، ولقــد انعكــس الوضــع العراقــي 
بــكل دمويتــه علــى ســورية نتيجــة هجــرة أعــداد كبــرة مــن العراقيــن إىل ســورية، وابلتــايل تلمــس الســورين 
نتائــَج االحتــال األمركــي، والصــراع الطائفــي الــذي رافقــه أو نتــج عنــه، والــذي ارتبــط بفكــرة نشــر الصــراع 
الطائفــي يف كل املنطقــة لتقســيمها إىل دويــات طائفيــة وإثنيــة. وتنــوع الوضــع الســوري مــن هــذه الزاويــة كان 
يؤســس لتخوفــات كبــرة، وخبــوف مــن صــراع طائفــي وفوضــى. وترتبــط بذلــك »املســألة الوطنيــة« الــي كانــت 

يف أســاس معارضــة قطــاع كبــر مــن الشــعب الســلطَة ذاهتــا.
هــذا الوضــع جعــل كل حديــث عــن التدخــل »اخلارجــي«، والعســكري ابلتحديــد، أمــراً مرعبــاً لــدى قطاعــات 
جمتمعيــة مهمــة. هلــذا، تــرى أن يبقــى الوضــع الراهــن أفضــل مــن حــروب طائفيــة وفوضــى وتدمــر ينهــك 
ســورية البلــد. وهنــا ميكــن تلمــس وضــع قطــاع مهــم مــن »املســيحين« الذيــن ملســوا مصــر »مســيحيي« 
العــراق، وكيــف قتلــوا أو فرضــت عليهــم اهلجــرة. وإذا كانــت الســلطة قــد حتدثــت عــن مؤامــرة »إمربايليــة« 
فــإن احلديــث عــن التدخــل اخلارجــي مل يتوقــف مــن قبــل أطــراف املعارضــة يف اخلــارج، وخصوصــاً مــن كان 
يف أســاس تشــكيل اجمللــس الوطــين الســوري )اإلخــوان والليرباليــون وإعــان دمشق(.وفــــرض علــى االنتفاضــة 
شــعار »محايــة املدنيــن« و »احلظــر اجلــوي« مــن خــال إعــام مســيطر عليــه خيــدم سياســة هــؤالء. وهنــا 
أيضــاً أكــدت هــذه املعارضــة منطــق الســلطة يف مواجهــة االنتفاضــة، وهــو األمــر الــذي كان يقــود إىل التفــاف 
بعــض الفئــات حــول الســلطة، وختــّوف فئــات كبــرة، وشــعورها ابلرعــب مــن مســتقبل مدّمــر، وبديــل أســوأ.

اآلن، إذا كانت الفئات الي انتفضت مل تفّكر يف كل ذلك، انطاقاً من أهنا هي الي ستفرض التغير، با 
حساســيات طائفيــة وال تعويــل علــى تدخــل خارجــي، وأن صراعهــا هــو صــراع مــع ســلطة هنّابــة واســتبدادية... 
إذا كانــت انتفضــت انطاقــاً مــن ذلــك، فــإن الفئــات الــي كانــت مــرتددة ومتخّوفــة، أربكهــا خطــاب الســلطة 

وهــذه املعارضــة معــاً، وظلــت كذلــك إىل اآلن.
اخلــوف مــن »مصــر عراقــي« مــن خــال صــراع طائفــي وســيطرة أصوليــة، واخلــوف علــى املســألة الوطنيــة إذاً، 
جعــا فئــات ليســت قليلــة تظــل مــرتددة، ومتخّوفــة، وبعضهــا مييــل إىل دعــم الســلطة. وهــذا مــا تريــده الســلطة 
الــي تلعــب جيــداً علــى الفئــات املــرتددة، وتكســب نتيجــة »غبــاء« مفــرط لــدى املعارضــة. حيــث إهنــا تتصــرف 

مــن دون وعــي ابلواقــع، وحبساســيات قطاعــات مــن الشــعب، وختوفاهتــم.
ابلتــايل، إذا كان توّســع املشــاركة يف االنتفاضــة عنصــراً مهمــاً لكــي تنتصــر، فــإن السياســات الــي تتبعهــا هــذه 
املعارضــة تقــود إىل العكــس، وابلتــايل زايدة تكلفــة الــدم، علــى رغــم أهنــا هتــّول مــن الــدم املســفوك لتربيــر طلــب 
التدخــل »اخلارجــي«، وتــربر طلــب التدخــل خبفــض تكلفــة الــدم )علــى رغــم أن أي تدخــل ســيزيد الــدم(. 
هلــذا ميكــن القــول أبنــه إذا كانــت االنتفاضــة حباجــة إىل التعبــر السياســي لكــي تتقــدم فــإن التعبــر الــذي 
تشــكل يعمــل عكــس مــا يفضــي إىل تطورهــا وانتصارهــا. فاملطلــوب هــو العمــل علــى طــرح مطالــب الفئــات 
املشــاركة، وتلــك الــي مل تشــارك، وهــي مطالــب واحــدة رغــم ذلــك، وهــي توّضــح أبن إســقاط النظــام هــو 
مــن أجــل بديــل اقتصــادي اجتماعــي وسياســي خمتلــف، يتضمــن وحيقــق هــذه املطالــب. هنــا العمــل داخلــي 

وعملــي، ومــع الشــعب.

عبء المعارضة على 
االنتفاضة السورية

سالمة كيلة *
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يف كل البــاد وعنــد كل األمــم إذا وصــل خطــر العــدو إىل أقصــى حــدٍّ واجتــاح البــاَد 
جمرمــون وحمتلــون فــإن املعنيــن يعلنــون النفــر العــام والتعبئــة العامــة، وتدخــل البــاد 
يف حالــة حتشــيد شــامل وتعبئــة اتمــة عاجلــة وتصــدر قوانــن ختــص مــن يتخلــف أو 
يتعــاون مــع العــدو…ويف هــذه الظــروف يعلــم كل فــرد يف األّمــة أنــه قــد دخــل يف 
وضــع غــر خمــر فيــه, وأشــد مــا خيشــاه هــو لــوم النــاس وقطيعتهــم ومــن وراء ذلــك 

قســوة التاريــخ الــذي ســُيخلد األبطــال وســُيخلد املتخلفــن.
ويف ســوراي وصــل الوضــع إىل أشــد درجــة ميكــن أن يصــل إليهــا بلــد أو أمــة يف كل 
اجلوانــب الــي ختــص الوطــن والشــعب وهتــدد احلاضــر واملســتقبل…ومع ذلــك مل 

تصــدر دعــوات النفــر العــام ومــا جيــب أن يرافقهــا مــن قوانــن.
وإذا أتملنــا جوهــر كلمــة »الفتــوى« وقســناها وقســنا عليهــا فســنجد أهنــا هــي املرســوم 
الرمســي الــذي نعنيــه ومعــه قوانينــه املطلوبــة الازمــة إن صــدرت مــن مجــع غفــر مــن 

العلمــاء أو مــن جملــس مركــزي يضمهــم.
ومرسوم الفتوى اجلمعي له نفس فعل مرسوم التعبئة العامة وله نفس قوته ويزيد.

فقــوة القانــون كعقــوابت يف أوقــات املواجهــة الصعبــة اهلائلــة قــد ال تُلــزم النــاس و 
الذي يلزمهم هو لوم الناس وكيف ســينظرون إىل الذي مل يســتجب… أما الفتوى 
اجلمعيــة فلهــا هــذا التأثــر وفيهــا املزيــد يف شــعور املقصريــن ابلذنــب واخلــوف مــن 

حســاب هللا جــل شــأنه.
واملنّصــة الــي أُنشــئت وتفــاءل اجلميــع بنشــوئها منــذ عامــن ونصــف والــي ميكــن أن 
تصــدر املرســوم الفتــوى ومــا يرافقــه هــي منصــة اجمللــس اإلســامي الســوري…ولذلك 
أرســل إليهــا كثــرون يلتمســون منهــا ويطلبــون منهــا ويذكروهنــا ويكــررون عليهــا مــن 
أجــل هــذا األمــر اجللــل ولكــن املرتبعــن علــى املنصــة ســكتوا أو رّدوا بعموميــات أو 

بتهــرابت منمقــة أو ببيــاانت ضبابيــة مبهمــة ومازالــوا علــى ذلــك مســتمرين.
هــل رأوا كــم مــن اجلنــود الذيــن جيتاحــون حلــب وينهشــون حلــب هــم مــن أهــل الســنة 

بــل مــن أهــل حلــب نفســها؟ أليــس يف ذلــك عندهــم مأســاة مريــرة؟
هــل شــاهدوا يف ســيما هــؤالء اجلنــود نظــرات نــدم أو تلمســوا منهــم شــديد إكــراه 

تعرضــوا لــه ليقاتلــوا مــع الشــياطن؟ أليــس يف ذلــك كارثــة أخاقيــة عظمــى؟
مهمــا حاولنــا أن خنفــف مــن وطــأة هــذه الكارثــة فلــن نســتطيع أن نتجنــب حقيقــة 

مــرَّة  أن كثــراً مــن هــؤالء الذيــن مــا زالــوا يقاتلــون مــع النظــام مغيــب غائــب, 
وأشــد مــا أذهــل اثئــر مقاتــل اتصــل بقريــب لــه مــا زال يف جيــش األســد فقــال لــه 
القريب:”لدينــا مئــات الفتــاوى مــن مؤسســات دينيــة معروفــة يف ســورية ومصــر تقــول 
إن الذيــن خرجــوا علــى بشــار هــم مــن اخلــوارج الضالــن الواجــب قتاهلــم وليــس لديكــم 

ضــدان مثــل ذلــك مــن أي مؤسســة دينيــة رمسيــة”   
ملــاذا ال يصــدر العلمــاء مــن خــال روابطهــم وجمالســهم حكــم الــردَّة علــى الذيــن 

مازالــوا يقاتلــون يف جيــش بشــار األســد؟
هل يُعقل أهنم ال يرون يف ذلك رّدة؟

حنــن ال حنتاجهــم ليعلمــوان ديننــا ويســتخرجوا ويســتنبطوا حكــم الــردة علــى كل مــن 
يقاتــل مــع اجملرمــن واحملتلــن يف ســوراي, فقــد بّلغنــا ربنــا يف مواضــع كثــرة يف كتابــه مــا 
ــُد قـَْوًمــا يـُْؤِمنُــوَن اِبللَِّ َواْليــَـْوِم اآْلِخــِر يــُـَوادُّوَن َمــْن َحــادَّ اللََّ َوَرُســوَلُه  جيــزم بردهتــم )اَل جتَِ
َولَــْو َكانُــوا آاَبَءُهــْم أَْو أَبـَْناَءُهــْم أَْو ِإْخَوانـَُهــْم أَْو َعِشــرَتـَُهْم…..( وحنــن الذيــن نعلــم 
مــن حــادَّ هللا ورســوله خــال كل  أعــى  اليقــن أن بشــار ومــن ســانده هــم  علــم 

القــرون….
حنــن حنتــاج فقــط القــول مــن املنّصــة الــي حيتلوهنــا ومــن األلقــاب الــي حيملوهنــا ومــن 
الشــهرة الــي حــازوا عليهــا ليكــون للفتــوى أثــر ووقع…حنتــاج فتــوى النفــر العــام ومــا 

خيصــه مــن فتــاوى الزمــة مرافقــة.
وتبقى أسئلة هائلة…..ال ميكن أن نتجاهلها بعد اآلن :

مــاذا ميكــن أن ُيســمى موقــف اجلهــة املعنيــة املســؤولة عــن إعــان النفــر يف ظرفــه 
العاجــل يف أي دولــة إن مل تفعــل ومل تســتجب؟

واجلهــة املعنيــة يف امللحمــة الســورية هــي منّصــة اجمللــس اإلســامي الســوري… فمــاذا 
ميكــن أن نســمي موقفهــا إن مل تفعــل وبقيــت ال تســتجيب؟

املســؤولية تقــع علــى عاتــق هــذه املنصــة كمؤسســة وواجبنــا مجيعــا، إن أردان الــرباءة، 
أن نضغــط عليهــا بــكل الســبل لتصــدر النفــر العــام وفتــاواه، وإن مل تســتطع املنصــة 

أن تفعــل فلُتلــَغ ولنســائل كل عــامل علــى حــدة.
وما موقفنا حنن وماذا نصف أنفسنا… إن تركنا اجمللس االسامي ينجو بفعلته؟

مرسوم النفير 
العام في سوريا

د. أســامـة المـلـوحي* 

يذهب املراقبون إىل أّن العامل العريب يعيش حالًيا أزمة غر مسبوقة، رمّبا ال يصح مقــارنتها أبيّة فرتة اترخيية أخرى مضْت.
صحيــٌح أنَّ كلَّ دولــة عربيــة تغــّص مبشــاكلها، بيــَد أنَّ احلالــة الســورية تتصــّدر املشــهد دوهنــا، والســّيما بعــد موجــة اإلحباطــات 
الــي تلــْت سلســلة الرتاجعــات العســكرية الــي ُمنيــْت هبــا الفصائــل وكان آخرهــا يف حلــب، إالّ أنَّ الصــورة علــى الرغــم مــن قتامتهــا 

وســوداويتها حتمــُل يف طّياهتــا بــذور األمــل، ومُتثِّــل بدايــة متفائلــة ملســتقبل موعــود يشــي بكثــر مــن اخلــر للســورين.
ســتقبل؛ ســنِجْد أّن ســورية 

ُ
وهــذا أمــر تســهل معرفتــه يف اتريــخ األُمــم مــن حولنــا، فلــو تركنــا احلاضــر قليــًا بــكل مآســيه، واستشــرفنا امل

يف املســتقبل القريــب ســتكون دولــة ُمزدهــرة مبجــرد توقــف آلــة احلــرب، وذلــك لألمــور اآلتيــة:
1ـ احلــروب ُمقدِّمــات لــوالدة الدولــة القويــة: إّن الوقائــع التارخييــة تشــي مبــا يقنعنــا بقبــول هــذا الــرأّي، ودوننــا أمثلــة علــى ذلــك مــن 

التاريــخ القريــب:
- الــوالايت املتحــدة األمريكيــة: مل تصبــح كمــا هــي اليــوم إالَّ بعــد اِنــدالع حــرب األهليــة، انتهــت ســنة 1865م، راح ضحيتهــا 
أكثــُر مــن 600 ألــف مقاتــل، وأعــداٌد غــر معروفــة مــن املدنيــن، واســُتحِضرت فيهــا النــداءات الدينيــة، والعرقيــة، واالجتماعيــة، 

والعنصريــة إىل أبعــد مــدى.
ــا، فقــد اندلعــت فيهــا ثــورة دمويــة، اســتمرت مخــس ســنوات ) 1918 ـ 192٣(، خلفــت 

ً
- روســيا: كان الوضــع فيهــا أكثــر أمل

أكثــر مــن 1٣ مليــون قتيــل، وأكثــر مــن مليــون مهاجــر روســي )هجــرة دائمــة(، وحــّل اخلــراب لدرجــة انعدمــت فيهــا القطــارات، 
ــرت املناجــم، وانقرضــت حــى اخليــول بعدمــا أكلتهــا النــاس. وُدمِّ

- أســبانيا: اشــتعلت فيهــا حــرب أهليــة ُمدمــرة يف ســنة 19٣6، اســتمرت ٣ ســنوات، وتدخلــت فيهــا ـ مثــل أيــة ثــــورة يف التاريــخ 
ـ عناصــر خارجيــة وداخليــة، وخّلفــت أكثــر مــن مليــون قتيــل، وعــدة مايــن مــن النازحــن واملصابــن، ودمــارًا هائــًا مل ُتَصــب مبثلــه 

مــن قبــل.
- الصــن: اندلعــت فيهــا حــرب أهليــة ُمدمــرة اســتمرت قرابــة 14 عاًمــا )1927ــــ1941(، مث توقفــت بســبب غــزو الياابنيــن هلــا 
ســنة )1941(، مث عــادت اثنيــة خلمــس ســنوات )1945ــــ1950(، وكانــت احلصيلــة )4( مايــن قتيــل، ومايــن أخــرى مــن 

اجلرحــى.
2ـ وجــود اإلرث احلضــاري، والقيمــّي يف الدولــة املعنيــة. ميثِّــُل هــذا األمــر حتــداًي لألمــم يف ســعيها ِاســتعادة دورهــا يف عــامل احلضــارة 
املعنويــة؛ ممَّــا يدفعهــا لتبــيّن خطــط إعــادة التعمــر بعــد الدمــار، بشــكل أســرع مــن املتوقّــع، فاالعتــداُد ابإلرث احلضــاري مهــمٌّ جــًدا يف 
النهــوض الســريع لألمــم بعــد النكبــات؛ ألنــه حيمــل معــاين متعلقــة ابلكرامــة، واألجمــاد اجلماعيــة، والرغبــة احملمومــة يف تــدارك التاريــخ، 

وجتــاوز أخطائــه، والظهــور ابلكــربايء الوطــين أمــام العــامل ككّل؛ انطاقًــا مــن قاعــدة )لــكّل جــواد كبــوة(.
إّن دولــة كســورية، ختتلــف عــن دولــة كروانــدا، فلقــد خاضــت كلٌّ منهمــا حــراًب شــاملة، غــر أن الفــرق بينهمــا يتمثّــل يف املنطلــق 
احلضــاري املــوروث فيهمــا، فســورية متوقّــع هلــا العــودة ســريًعا إىل خريطــة العــامل؛ بســبب االعتــداد الــذايت بــرتاث اترخيــي أكــرب ممّــا 

متتلكــه روانــدا، وســتواجه التحــدايت اجلماعيــة إبصــرار أكــرب الســتعادة ذاكرهتــا احلضاريــة الــي تربّــت عليهــا أجياهلــا.
٣ـ الوفــرة يف الطاقــات الشــابة. تشــر اإلحصائيــات إىل أن نصــف الســورين هــم مــن فئــة الشــباب؛ وذلــك مؤشــر مهــّم يف اختــزال 
الزمــن املطلــوب إلعــادة اإلعمــار مبعــدالت ســريعة جــًدا، وهــي يف ذلــك أفضــل بكثــر مــن أملانيــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة الــي 
كانــت تعــاين مــن تــدٍن يف نســبة الشــباب، وارتفــاع نســبة النســاء وكبــار الســن؛ ممــا عطّــل ظهــور بــوادر ســريعة بعــد احلــرب يف 

مشــروعات إعــادة اإلعمــار، وجعلهــا تلجــأ لاعتمــاد علــى قــوى عاملــة مــن اخلــارج )األتــراك حتديــًدا(.
4ـ تناســُب املــوارد الطبيعيــة مــع التعــداد السكــــاين. إّن ســورية يف حالتهــا الراهنــة يف وضــع أفضــل مــن اليــاابن بعــد احلــرب العامليــة 

الثانيــة، وذلــك بســبب تناســب مواردهــا الطبيعيــة مــع عــدد ســكاهنا.
فاليــاابن عانــت ـ وماتــزال ـ مــن نضــوب أرضهــا الصخريــة مــن مــوارد الطاقــة اخلبيئــة، علــى العكــس مــن ســورية املليئــة بكميــات منهــا، 
فضــًا علــى مواردهــا الطبيعيــة األخــرى املتمثلــة يف ســاحل ممتــّد، ومــوارد صناعيــة، وزراعيــة طائلــة، وإرث ســياحي ُمغــٍر لقاصديــه، 

وال ننســى أهّنــا تُعــّد أهــّم بوابــة عربيــة ألورواب مــع تركيــا حنــو اخلليــج.
وإنَّ مســاحتها قياًســا بغرهــا مــن الــدول اجملــاورة كبــرة، وفيهــا نســبة متناســبة مــن الُســكان، ال تزيــد علــى 22 مليــون نســمة؛ مــا 

يعــين وفــرة يف الناتــج القومــي املــوزع عليهــم.
5ـ النــزوح، و اهلجــرة إىل خــارج الوطــن. مــؤملٌ أن نــرى مخســة مايــن ســوري يغــادر إىل دول اجلــوار بعــد ســنة 2011 إىل أكثــر مــن 
وجهــة، وكمــا هــو معــروف أنــه عنــد ســعي أيــة دولــة للنهــوض، أهنــا تعتمــد علــى إرســال البعثــات اخلارجيــة النخبويــة؛ طلبًــا لتحصيــل 

آخــر مــا وصلــت إليــه الــدول املتقدمــة، لتعــود هبــا إىل بلدهــا.
يف حــن أّن هــذه املايــن الــي غــادرت ســورية كـــ )بعثــات شــعبية(، لــو قُــدِّر لنصفهــا أن يعــود إليهــا، ويعمــل علــى اســتحضار أفــكار 

جديــدة رآهــا وعايشــها يف دوٍل مل يتســّن لــه زايرهتــا قبــل احلــرب، فســتكون النتائــج دومنــا شــٍك أســرع يف دوران عجلــة التنميــة.
6ـ الشــروع ابلتنميــة دومنــا بــداايت متعثّــرة. لــن تكــون هنــاك بدايــة متعثّــرة يف تشــكيل الوعــي اجلمـــاعي الســوري بعــد احلــرب، مثلمــا 
فعــل األملــان، أو الياابنيــون، أو األســبان، الذيــن انتظــروا ســنوات طويلــة لتجــاوز الكبــوة الــي مــّرت فيهــا بادهــم، فنحــن يف زمــن 
خُتتصــر فيــه املســافات يف شــى جمــاالت التنميــة؛ فمــا كان يُنجــز يف 10 ســنوات، أصبــح ينجــز اليــوم يف عــام واحــد، حنــن اليــوم يف 

ثــورة اتصــاالت عامليــة؛ األمــر الــذي ســيوفر كثــرًا مــن اخلطــوات الــي خاضتهــا أمــم أخــرى قبلهــم.
7ـ املعجــزات أتيت بعــد الدمــار. يــرى فاســفة التاريــخ أنـّـه كلمــا ازداد اخلــراب، وكان البلــد منهــًكا، زاد ذلــك مــن فــرص اإلســراع يف 
تقاتلــن للعــودة اثنيــة إىل االقتتــال، وأّن التحــدي البشــري يتجّســد 

ُ
تعمــره وازدهــاره؛ فصــوُر اخلــراب اهلائــل لــن تتيــح الفرصــة أمــام امل

جتمعــات تظهــر يف اللحظــات العصيبــة مــن اترخيهــا.
ُ
دائًمــا يف مرحلــة )مــا بعــد الدمــار(؛ فعبقريــة امل

إّن اإلهنــاك الــذي جتلبــه احلــروب حيمــل اجملتمعــات علــى التعــايل عــن كّل أشــكال الصــراع، ويتجــه هبــا إىل تاحــم جُمتمعــي كامــل؛ 
مــن أجــل الوصــول إىل أمســى املطالــب يف احليــاة، وجيعلهــا ُتســارع للخــروج مــن املِحــَن، 

وحتوليها إىل ِمنح، وهو املرجّو لسورية يف قادم أايمها.

أمور تدعونا للتفاؤل
بمستقبل سورية

د. محمد عادل شوك*

كاتب وابحث سوريكاتٌب صحفّي سوري، وأستاٌذ جامعّي
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قضايا سياسية

مشــفى  عــن  اجلويــة  املخابــرات  إدارة  مبــى  بعــد 
القصــاع  يف  الفرنســي(  )مشــفى  لويــس  القديــس 
250 مرتا ويبعد عن منزيل الذي فيه كربت 250 
مــرتا أيضــاً ال، بــل يبعــد عــن مدخــل بيــت جــدي 
200 مــرتا فقــط يعــين »دقيقتــن مشــي«، مل تكــن 
هــذه املســافات تعــين شــيئاً لســكان هــذا احلــي. هنــا 
الفرنســي حتــت  يولــد األطفــال يف مشــفى  حيــث 
أيقونــة حنونــة ويعّمــدون يف كنيســة القديــس كرلــس 
ليعلنــوا رفضهــم للشــيطان ومجيــع أعمالــه ويكللــون 
ابلفــرح واهلنــاء أعراســهم، هنــا حيــث احملــال التجاريــة 

ال هتــدأ وحمــات احللــوايت ال تفــرغ.

الــوالدات  بــن  الدائمــة  الضجــة  هــذه  هــي  رمبــا 
الباعــة  وصــراخ  األنيقــة  واجلنــازات  واألعــراس 
املتجولــة ومحــى التســوق والتنزيات...رمبــا هــو كل 
ذلــك الــذي منــع وصــول أصواهتــم. هــم؟ املعتقلــون 
يف أقبيــة هــذا الفــرع علــى بعــد »دقيقتــن مشــي« 
الــذي يســمى حــي  مــن كل صخــب احليــاة هــذا 

القّصــاع.
حــن كّنــا نكتســي مــن األســواق كانــوا يبقــون عــراة 
لســاعات طويلــة، وحــن كنّــا نتعــاجل مــن حتســس 
دومنــا  أجســادهم  متــأل  القــروح  كانــت  جلــدي 
ــا نصلــي ونشــعل الشــموع كانــت  دواء، وحينمــا كّن

تقبــل  معتمــة، كيــف  والشــموع  ابردة  الكنيســة 
صلــوات وعلــى بعــد مئــي مــرت منهــا يكمــن اجلحيــم 
ويســود هبــا الشــيطان بــكّل أعمالــه ســّجاانً وحمققــاً 

وقاتــًا.
يف حــن كانــت احليــاة تســر بــل هتــرول يف اخلــارج 
اإلرهــاب  أنــواع  لــكل  يتعرضــون  زالــوا  كانــوا، وال 
ومُينعــون مــن الــكام لكــن ال مينعــون مــن الصــراخ 
أملــاً، فيفــرتض أبن تســجن جــدران الباطــون الصــراخ 
أيضــاً اىل أن ابتــت هــذه املســافات القريبــة البعيــدة 
تعــين الكثــر منــذ ســقطت اجلــدران وتاشــت، بتنــا 
نراهــم وإن كانــوا وراءهــا، خرجــت أصواهتــم للفضــاء 

نســمع  وبتنــا  حمكيــة،  وكلمــات  مكتوبــة  كلمــات 
صراخهــم املاضــي واحلاضــر.

لــن جيــرؤ أحــد مــن اجلــران أن يقــول مل نســمع بعــد 
أن  دون  مشعــة  يشــعل  أن  أحــد  جيــرؤ  لــن  اليــوم، 
يصلــي هلــم، ليقــل يف صاتــه ألجــل آالمهــم ألجــل 
حريتهــم هــم املعتقلــون هنــا علــى بعــد مئــي خطــوة 
مــن منــزيل ومــن كنيســي، ألجــل خاصنــا مجيعــاً مــن 
شــر اســتبد يف أرضنــا. لكــن لتكــن صاتــه يف قلبــه 
وال يعلــو صوتــه هبكــذا دعــاء كــي ال يعتقــل بتهمــة 
الصــاة ضــد الظلــم والظــامل ويصبــح معهــم هنــاك 

حيــث ال مشــوع تنــر العتمــة. 

في تالشي المسافات

سميرة مبيض* 

أكادميية وابحثة سورية

ابلتزامــن مــع تقريــر أصدرتــه »منظمــة العفــو الدوليــة«، 
صيــداناي،  ســجن  حــول  مرعبــة  تفاصيــل  عــن  كشــف 
 1٣ لـــ  حصلــت  الــذي  اجلماعــي  اإلعــدام  وعمليــات 
ألــف معتقــل منــذ 2011 حــى 2015 االنتهــاكات يف 
صيــداناي، قصــة أخــرى تســلط الضــوء علــى االنتهــاكات 
أعــن  عــن  بعيــداً  الــي جتــري  يف كل ســوراي  اجلســيمة 

العــامل. 
الكثــر  ختفــي معتقــات وســجون نظــام بشــار األســد 
مــن القصــص املأســاوية ملعتقلــن انتهــى هبــم املطــاف يف 
الزانزيــن املتوزعــة عــل طــول األراضــي الســورية، ومل خيرجــوا 
منهــا بعــد، وعلــى الرغــم مــن التعتيــم اإلعامــي الكبــر 
إىل  ابلوصــول  احلقوقيــة  للمنظمــات  الســماح  وعــدم 
الســجون الســورية، إال أنــه حــى اآلن تتســرب بــن احلــن 
واآلخــر قصــص يرويهــا معتقلــون انجــون، يتحدثــون فيهــا 
عــن مشــاهداهتم وعــن حــال بقيــة املعتقلــن الذيــن مــا 

يزالــون مغيبــن.
اإلعامــي الســوري توفيــق حــاق نشــر يف صفحتــه علــى 
موقــع التواصــل االجتماعــي »فيــس بــوك« قصــة لضبــاط 
ســورين معتقلــن يف ســجون النظــام منــذ مرحلــة مبكــرة 
حــى  آذار 2011  مــارس/  منتصــف  الثــورة  بــدء  مــن 
عنــه مؤخــراً، وكان  أفــرج  القصــة ضابــط  ويــروي  اآلن، 

برفقــة الضبــاط املعتقلــن.
ويشــر الضابــط وامســه مســر وهــو مهنــدس حبــري برتبــة 
نقيــب إىل أنــه وبقيــة الضبــاط اعتقلــوا مــن قبــل النظــام 
قبــل أن يدخــل الســاح إىل الثــورة الســورية عــام 2011 
إن  ويقــول  األمحــر«،  »املبــى  صيــداناي  ســجن  يف 
»عددهم كان 2427 ضابط، بقي منهم اآلن 1500 
وهــم معتقلــون بتهــم عشــوائية واحلقيقــة أننــا ننتمــي لطائفــة 
واحــدة«. ويــروي مســر شــيئاً مــن الصــور املؤملــة الــي مــا 
تــزال حاضــرة يف ذاكرتــه، فيتحــدث عــن ســوقه مــع بقيــة 

األعــن  معصوبــو  وهــم  امليدانيــة  احملكمــة  إىل  الضبــاط 
ومكبلــو األيــدي، ليجــري بعدهــا وضعهــم عــراة يف زانزين 
حتــت األرض بطابقــن، وعانــوا مجيعــاً مــن اجلــوع إذ مل 
»حيصلــوا مــن الطعــام إىل علــى اليســر منــه«، حســب 
قولــه. التعذيــب اليومــي ويكمــل أنــه بعــد 4 أشــهر مــن 
وجودهــم حتــت األرض نقلــوا إىل الطابــق األول، حيــث 
فيقــول:  بشــهادته  ويــديل  الشــديد،  للتعذيــب  تعرضــوا 
»يف كل أســبوع يطلبــون مــن رئيــس املهجــع قــرابانً مــن 
الضبــاط، يقدمونــه إىل اجلنــود احلــراس ليقومــوا ابلدعــس 
عليــه وضربــه ابلعصــي الكهرابئيــة ومواســر امليــاه حــى 
املــوت«. ويبــدأ التعذيــب يوميــاً يف الســاعة 9 صباحــاً، 
مــن  واحــداً  وخيتــارون  الســجانن  مــن   5 يدخــل  إذ 
الضبــاط ال علــى التعيــن، ويعرونــه مــن لباســه وجيلــدوه 
علــى ظهــره ٣0 جلــدة بكبــل كهــرابء مثــاين األقطــاب، 
وبعدهــا  الكهرابئيــة  ابلعصــا  الســجن  يضربــون  أو 
يغمــى عليــه، »فينهــال الســجانون عليــه ضــرابً ابحلــذاء 
العســكري علــى رأســه، وخاصرتــه، وأعضائــه التناســلية«، 

ويصيحــون: »منشــان إذا فكــر الســيد الرئيــس يطالعكــن 
تكونــوا مــا بتجيبــوا أوالد جنســن متلكــن«، وفقــاً لقــول 
الضابــط مســر. إهــاانت متعمــدة وإىل جانــب التعذيــب 
اجلســدي يتعمــد الســجانون إهانــة الضبــاط املعتقلــن، 
فيكــن  مــن  الضابــط مســر: »كانــوا يصيحــون  ويقــول 
برتبــة عقيــد، وبعديــن مــن فيكــن مقــدم وهكــذا، وكل 
جمنــد يســتلم ضابــط عقيــد أو مقــدم، ويركــب عليــه متــل 
احلمــار، ويقلــوا مــن أان وصغــر كان حلمــي اركــب ع 
ضابــط«. كمــا أن زج املعتقلــن يف مســاحات صغــرة 
علــى  مينــع  إذ كان  اإلهانــة،  مــن  خيلــو  ال  ابلزنــزاانت 
الضبــاط املعتقلــن ختطــي أو االقــرتاب مــن ابب الزنزانــة 
مســافة ٣ أمتــار تقريبــاً، كمــا أن املراحيــض كانــت داخــل 
الزنزانــة نفســها. أمــا عــن ذهــاب الســجناء إىل احلمــام 
يقول مسر: »احلمام مشــرتك، يقود الســجانون املعتقلن 
علــى شــكل خــط واحــد، ويزحفــون اىل احلمــام يف آخــر 
اجلنــاح مــع الضــرب والــركل. كل ٣ شــهور محــام مــرة. 
طبعــاً مبــاء ابرد ومعنــا فقــط عشــر عــدات النتهــاء احلمــام 

)مينحــون قرابــة عشــر ثــواين فقــط إلهنــاء احلمــام(«.
هذا التعذيب أدى إىل إصابة الضباط جبروح لكن إدارة 
السجن منعت عنهم الدواء، ما أدى إىل تفشي أمراض 
اجلــرب اجللــدي الــذي بــدأ يفتــك أبرواح املعتقلــن حيــث 
قتــل الكثريــن منهــم، حســب قــول مســر، فضــًا عــن أن 
غالبيــة املعتقلــن أصيبــوا أيضــاً مبــرض احلمــى. ويضيــف 
أنــه يف حــال نقــل املعتقــل إىل مشــفى تشــرين العســكري 

فإنــه يذهــب وال يعــود أبــداً.
ويقــول مســر إن حبوزتــه أمســاء الضبــاط الذيــن كانــوا معــه 
بــدم  ويقتلــون  »منســيون  أهنــم  إىل  ويشــر  زنزانتــه،  يف 
أمســاء  ال  املعتقــل  يف  الضبــاط  أن  إىل  ويلفــت  ابرد«، 
وفــق  الضابــط مســر 155،  رقــم  أرقــام، وكان  بــل  هلــم 
قولــه. وأمــام هــذا الوضــع املــزري يتلقــى الضبــاط املعتقلــون 
رغيــف خبــز واحــد يوميــاً، ولــرتا واحــدا مــن املــاء، كمــا أن 

الــكام ومــواد التنظيــف ممنوعــة عنهــم.
الســورية،  الســجون  أكــرب  مــن  صيــداناي  ســجن  ويعــد 
وهــو  عــام 1987،  بنــاءه يف  النظــام  وأهنــت حكومــة 
يقــع قــرب ديــر صيــداناي التارخيــي الواقــع مشــايل العاصمــة 
الســورية دمشــق. ويتكــون مبــى هــذا الســجن مــن ثاثــة 
طوابــق وثاثــة أجنحــة تلتقــي يف املركــز علــى شــكل ماركــة 
املرســيدس. وحيــوي الســجن جمموعــة كبــرة مــن الســجناء 
حقوقيــة  منظمــات  ذكــرت  حيــث  والســورين،  العــرب 
أن فيــه مثــاين جنســيات عربيــة، منهــم املتطوعــون العــرب 
ومعتقلــو  والســلفية،  اجلهاديــة  والتنظيمــات  للعــراق، 
والتجمعــات  اختافهــا،  علــى  الكرديــة  األحــزاب 
معتقلــي  ويضــم  املعروفــة.  غــر  الصغــرة  اإلســامية 
التحريــر  »حــزب  ومعتقلــي  املســلمن«،  »اإلخــوان 
واهلاربــن  الطرابلســية،  التوحيــد  اإلســامي«، و«حركــة 
مــن هنــر البــارد«، ومعتقلــن لبنانيــن مــن عــدة أطــراف 

وســعودين. وفلســطينين  لســورية،  مواليــة  غــر 

خفايا سجن صيدنايا: سجين يروي
قصة ضباط معتقلين لم يعرفها السوريون
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با شــّك، نوشــك على أن خنســر احلرب على اإلرهاب. نوشــك على أن خنســرها حى قبل أن خنوضها. 
بــل واضــح أنّنــا مل خنضهــا بعــد، أو علــى األقــل مل خنضهــا ابحلــّد األدىن مــن احلــزم املطلــوب. ال شــيء يــدّل 
علــى أننــا مســتعّدون خلوضهــا كمــا ينبغــي، ســواء يف األجــل املنظــور أو علــى املــدى املتوســط. أكثــر مــن 
ذلــك، ال نتحــّرك حــن ننهــض للتحــّرك إالّ يف االجتــاه املعاكــس، حــى غــدْوان نــرى اجلمــود أرحــم لنــا مــن 
احلــراك املفضــي إىل املزيــد مــن االندحــار. كلمــا نوينــا التقــدم يف إصــاح مناهــج التعليــم عمومــا، ومناهــج 
التعليــم الديــين علــى وجــه اخلصــوص، َعلَــْت أصــوات الغــاة بيننــا حتريضــا وجتييشــا وهتييجــا، مث مــاذا نفعــل؟ 
نرتعــب وترتعــد فرائصنــا فنعــاود إنتــاج مناهــج أســوأ مــن األوىل، أمــا يف درء فتنــة تبقــى راقــدة دومــا حتــت 
الّرمــاد، يف انتظــار ســاعة صفــر أخــرى، أو يف انتظــار الصفــر األخــر. ابألحــرى خنــوض املعركــة ابملقلــوب، 
ففــي أتــون احلــرب الــي يشــّنها علينــا اإلرهــاب التكفــري املعــومل، ال تــزال الســلطات احملليّــة تصــّر علــى 
املنهــاج نفســه: مســح األرض مــن الثقافــة والفكــر واملعرفــة والنقــاش العمومــي واإلبــداع، وال تــزال تتمــادى 
يف تــرك املثقفــن الذيــن يقاتلــون “اجلهــل املقــّدس” معزولــن بــا زاد وال مــدد، مث تنتظــر يف كل مــرّة ســقوط 
أحدهــم برصــاص غــادر حــى ختيــف املزعــج ابجملــرم، وتشــغل اجملــرم ابملزعــج، وهكــذا دواليــك. إنــه أســلوب 
“اآلداب الســلطانية” الي ورثته عن تقاليد اخلافة العثمانية. لكنه أســلوب متقادم، ما عاد ينفع ســوى 
يف دفــع األمــور إىل حافــة االهنيــار. أحيــاان أخــرى قــد ال تتــورّع الســلطات عــن طعــن املثقفــن التنويريــن يف 
الظهــر غيلــة، وتقدميهــم أكبــاش فــداء ألجــل إرضــاء حــرّاس املعبــد، أولئــك الذيــن ال شــيء يرضــي جشــعهم 

يف واقــع األمــر؛ فإهنــم مثــل انر جهنــم الــي تســأل بعــد كل حمرقــة، هــل مــن مزيــد؟
جاهزيّتنــا تتجــه مــن ســيء إىل أســوأ. عــام بعــد عــام يتضاعــف عــدد الشــيوخ والدعــاة، ويتناقــص عــدد 
املثقفــن والفنانــن والشــعراء. عــام بعــد عــام يتزايــد عــدد اجلمعيــات الّدعويــة وشــبه الّدعويــة، ويرتاجــع عــدد 
اجلمعيــات التنمويــة والثقافيــة. يف كل يــوم تبــى دور عبــادة جديــدة وأحيــاان فــوق احلاجــة، ويف كل يــوم 
تغلــق مســارح ودور ســينما ومراكــز ثقافيــة. وبعــد كل إصــاح مزعــوم تــزداد مناهــج التعليــم الديــين عــداء 
للعقــل، ويتــّم إنتــاج قوانــن مكافحــة اإلرهــاب أحيــاان لغايــة ضــرب رقــاب الليرباليــن. فبــأّي الوســائل كّنــا 

نــوّد أن نكســب املعركــة علــى اإلرهــاب؟
نوشــك أن خنســر املعركــة. ملــاذا؟ ألننــا مل نفهــم طبيعتهــا، أو ابألحــرى أنكــران طبيعتهــا: إهنــا ليســت معركــة 
ضــّد زعامــات كاريزميــة معّينــة حبيــث ميكننــا التخّلــص منهــا أمنيــا أو عســكراي لكــي ننهــي املشــكلة كمــا 
ظنــت إدارة ابراك أوابمــا مثــا، ووهــي الــي نفــذت عمليــات اغتيــال دقيقــة أمــا يف تضييــق مســاحة 
احلــروب، لكنهــا معركــة ضــّد فكــرة متغلغلــة، ابلغــة اخلطــورة، وتتخــذ جتليــات خمتلفــة، إهنــا فكــرة “شــريرة” 
بــكل املقاييــس لكنهــا تســري بــن النفــوس مثــل العــدوى، فتتخــذ مظاهــر متحّولــة مثــل “األرواح امللعونــة”. 
مثّ إن العــدّو هــذه املــرة ليــس خارجيــا حبيــث ميكــن صــّده عــن طريــق ترميــم الصفــوف الداخليــة، لكنــه قــادم 

مــن الداخــل، مــن داخــل أعماقنــا. إهنــا ابألحــرى معركــة أفــكار أكثــر ممّــا هــي معركــة عســاكر.
عندما اهنزم العرب أمام إسرائيل يف حرب 1967، وكانوا قد خاضوا احلرب ملدة ستة أايم، بدأ احملللون 
خيتزلــون أســباب اهلزميــة يف مســتوايت معينــة. منهــم مــن اعتربهــا هزميــة عســكرية للجيــوش العربيــة، ومثـّـة مــن 
اعتربهــا هزميــة سياســية لألنظمــة العربيــة، وهنــاك مــن اعتربهــا هزميــة أيديولوجيــة للبورجــوازايت العربيــة، إخل. 
وقتهــا وقــف املفكــر الســوري ايســن احلافــظ ليقــول: »إهنــا هزميــة حضــارة برّمتهــا وبــكل أركاهنــا، مــن تنظيــم 
األســرة إىل بنــاء الدولــة، ومــن مناهــج التعليــم املدرســي إىل عاقــات اإلنتــاج، ومــن ســلوك القــادة والزعمــاء 

إىل مــزاج العامــة والبســطاء«. وقــد شــرح كل ذلــك يف كتابــه “اهلزميــة واأليديولوجيــة املهزومــة”.
اليــوم، قــد يتوّجــب علينــا االعــرتاف أبننــا خســران احلــرب علــى اإلرهــاب، بــل خســرانها منــذ الوهلــة األوىل 
الــي تركنــا فيهــا امللــف للقــوى “اخلارجيّــة”، مث انتظرانهــا أن تفشــل حــى نلقــي ابلّائمــة عليهــا، واكتفينــا 
بتربئــة الذّمــة بواســطة اإلنــكار، بــل أجرينــا تســوايت مــع اإلرهــاب حــى نضمــن أتجيــل إعــان اهلزميــة، 
أمــا يف أن يهــدأ الوحــش اجلامــح فجــأة مــن تلقــاء إعيائــه. واحلــال أننــا حنــن الذيــن نوشــك علــى اإلعيــاء. 
واآلن بصــرف النظــر عــن مــآل داعــش يف ســوراي والعــراق وليبيــا، والــذي هــو جمــّرد متثــل تنظيمــي متغــّر 
لفكــرة اثبتــة يف األذهــان، فإننــا نوشــك علــى أن خنســر احلــرب علــى اإلرهــاب، نوشــك علــى أن خنســرها 
بــكّل املقاييــس. مــرّة أخــرى، لــن يتعلــق األمــر مبجــّرد هزميــة عســكرية للجيــوش، وال مبجــّرد هزميــة سياســية 

لألنظمــة، بــل ســيتعلق األمــر هبزميــة حضــارة برّمتهــا.

نوشك أن نخسر الحرب على 
اإلرهاب

سعيد ناشيد *

يــرّوج اليــوم أنصــاُر الدكتاتــورايت والنظــم الشــمولية فكــرًة يريــدون مــن خاهلــا تشــتيت وعــي النــاس 
عــن ســوراي املســتقبل، أال وهــي: فشــل ثــورة احلريــة والكرامــة يف ســوراي، وفشــل املشــروع الدميقراطــي 
يف ســوراي، وهــم يروجــون أبن الثــورة يف ســوراي ماتــت والســائد اآلن هــو اقتتــال ديــين أو عرقــي أو 
اقتتــال مصــاحل، إهنــم منظمــون وموجهــون ويعملــون برتكيــز لدعــم أفكارهــم، يذكــرين هــذا ابلفكــرة 
الــي روجهــا اإليرانيــون طويــَا عــرب مثقفــي حــزب هللا أبن العــرب مل يســتطيعوا أن ينجبــوا عاملــاً، 
وأن كل العلمــاء يف اترخينــا هــم مــن املســلمن الذيــن ينحــدرون مــن عــرق آخــر، وابلتحديــد العــرق 
الفارســي، وشــككوا إبمكانيــة العقــل العــريب يف خلــق وابتــكار نظــرايت أو أفــكار جديــدة، كمــا 
يذكــرين بــرأي الشــاعر أدونيــس يف معــرض كرهــه ملدينــة دمشــق أبهنــا مل تنجــب مثقفــاً، مشــككاً 

ابلعقــل الدمشــقي.
يروجــون اليــوم لفكــرة فشــل خيــار املشــروع الدميقراطــي يف ســوراي، وهــم يســعون بشــكل حممــوم لدعــم 

فكــرة الســكوت عــن الدكتاتــور والظلــم والتوقــف عــن الثــورة.
كان شــعار احلريــة والكرامــة غالبــاً علــى املظاهــرات الــي خرجــت ضــد الطاغيــة يف ســوراي، احلريــة 
يف التعبــر واالنتمــاء واالعتقــاد، والكرامــة يف العيــش والبيــت والعمــل والوطــن، وحنــن نتذكــر جيــداً 
التهميــش  إبلغــاء  وأحامــه  الســوري  الشــباب  آبمــال  هتفــت  الــي  األوىل  املظاهــرات  شــعارات 
السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف وحماربــة الفســاد والتخلــف والظلــم، أراد الشــباب 
الســوري ومــن ورائــه الشــعب املشــاركة، أرادوا احلريــة، أرادوا الكرامــة، أرادوا الدميقراطيــة، طالبــوا 
ابلتغيــر أواًل لظنهــم إبمكانيــة اإلصــاح مــن داخــل املؤسســة املســتبدة، ولكنهــم أدركــوا ســريعاً أنــه 
البــد مــن االنتقــال إىل شــكل آخــر مــن أشــكال احلكــم، شــكل خمتلــف كليــاً عمــا عاشــوه، أرادوا أن 

حتكــم ســوراي ابلشــكل الدميقراطــي.
ولكن هل يستطيع العقل السوري أن يتقبل اخليار الدميقراطي ويعيشه يف سوراي املستقبل؟

أم عليــه أن يعيــش فــرتة مــن الطفولــة يرعــاه فيهــا شــخص ابلــغ كطاغيــة أو حمتــل، يعلمــه أصــول 
الدميقراطيــة قبــل أن يســتحقها؟

وهذا ما تراه األنظمة املستبدة وداعموها يف عاملنا، ونسوا أن فاقد الشيء ال يعطيه.
لقــد عــاش الشــعب الســوري إثــر خــروج املســتعمر الفرنســي مــن ســوراي فــرتة مــن احلكــم الوطــين 
متيــزت ابملشــاركة والدميقراطيــة وتبــادل احلكــم عــرب انتخــاابت شــعبية شــارك فيهــا اجلميــع، ومتيــزت 
تلــك الفــرتة حبــراك مــدين عــمَّ املــدن الســورية كافــة، كمــا عــاش الشــعب الســوري جتربــة كتابــة الدســتور 
الوطــين واالســتفتاء عليــه وإقــراره، ومتيــز يف تلــك الفــرتة رجــال القانــون الســورين الذيــن احرتمــوا 

ودافعــوا عــن كل الســورين وحقوقهــم.
كانت التجربة مؤقتة وحباجة للرتســيخ عرب تطويرها وإصاحها، ومل يتســن للســورين ذلك بســبب 
إعــادة إنتــاج البــى التقليديــة يف ســوراي وتســليم احلكــم للعســكر والطغــاة الذيــن حكمــوا ســوراي إىل 

اليوم.
واآلن ونتيجــة للتضحيــات العظيمــة للشــعب الســوري مــن خــال ثــورة احلريــة والكرامــة وخوفهــم مــن 
جنــاح اخليــار الدميقراطــي يف ســوراي، يعيــد أنصــار الديكتاتــورايت إنتــاج البــى التقليديــة املتخلفــة الــي 

تســمح هلــم ابلبقــاء يف الســلطة ومنهــا االقتتــال الديــين أو العرقــي.
علينا اليقظة.

علينــا أن نؤمــن أنــه مــن حقنــا أن نشــارك يف اختيــار شــكل الدولــة الــي نريــد أن نعيــش هبــا، وعلينــا 
أن نؤمــن أنــه مــن حقنــا أن نتقاســم مــوارد الدولــة االقتصاديــة بعدالــة، وأن نعيــش بكرامــة. 

ومــن حــق كل فــرد أن خيتــار الفكــر واالنتمــاء الــذي يريــده، ولكــن مــن واجبــه احــرتام حــق اآلخــر يف 
أن خيتــار فكــره وانتمائــه حبريــة وكرامــة.

هــذه هــي ثــورة الســورين، ثــورة احلريــة والكرامــة، وهــذا مــا مــات عليــه الثــوار، وهــذا مــا اعتقــل بســببه 
األحرار.

الثورة مستمرة مبطالبها الي مل تتغر، حرية، كرامة، عدالة، مدنية، ومازال دم الثوار عطراً ندايً.
وسنأمل أنه يوم قريب، فكما قال أرسطو: ليس أمامنا إال األمل.

الخيار الديمقراطي لسوريا 
المستقبل

حسان الصالح*

كاتب مغريبكاتب وصحفي سوري
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يف تعليــق لوليــد املعلــم علــى طــرح ســتيفان دي مســتورا املبعــوث األممــي اخلــاص إىل ســوراي، واملتعلــق 
إبجيــاد حــل ملعــاانة ســكان حلــب الشــرقية، وإيقــاف القصــف الروســي اإليــراين علــى ســكاهنا يقــول: 
إن نظامــه يرفــض مقــرتح دميســتورا )الــذي ينــص علــى وقــف قصــف حلــب مقابــل خــروج املســلحن 
التابعــن جلبهــة النصــرة منهــا، وإنشــاء إدارة ذاتيــة مــن الســكان احملليــن إلدارة أحيــاء حلــب الشــرقية 
برعايــة دوليــة ابنتظــار احلــل السياســي الشــامل(، وســبب الرفــض هــو أن هــذا االقــرتاح ميــس ابلســيادة 

الوطنيــة للدولــة الســورية!!.
املفارقــة هنــا ليســت يف رفــض أو قبــول اقــرتاح دي مســتورا، ألن اجلميــع يعلــم أن القبــول أو الرفــض 
ليــس مــن اختصــاص وليــد املعلــم وال مــن اختصــاص ســيد وليــد املعلــم، فقــد صــرح الفــروف فــوراً بعــد 
الزايرة أبن دي مســتورا قدم طرحاً غر بناًء يدعم اإلرهاب على حد زعمه. لكن املضحك املبكي 

هــو التربيــر الــذي قدمــه هلــذا الرفــض. 
الســيد املعلــم مل يقــل أنــه يرفــض طــرح دي مســتورا ألن الــروس واإليرانيــن يرفضونــه ألهنــم يرغبــون 
ابحتــال حلــب يف الفــرتة املتبقيــة إلدارة أوابمــا، حملاولــة القضــاء علــى أي معارضــة ال تــزال االمــم 
املتحــدة تصنفهــا معتدلــة، وألهنــم يريــدون اســتغال الفرصــة الســاحنة اآلن بعــد حتييــد الــدور الرتكــي 
متامــا عــن معركــة حلــب حملاولــة الســيطرة علــى هــذه املدينــة كمقدمــة حلســم عســكري يعتقــدون أهنــم 
قادريــن علــى إجنــازه قبــل َتســّلم اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة ملهامهــا، بــل إن هــذا الطــرح، حســب 

املعلــم، مرفــوض ألنــه ميــس بســيادة )احلكومــة الســورية ( علــى أراضيهــا!. 
الــذي يرفــض االقــرتاح حبجــة الســيادة الوطنيــة هــو وزيــر خارجيــة لنظــام مل يبقــى دولــة يف العــامل إاّل 
واخرتقــت ســيادته، بعضهــا بطلــب مباشــر منــه يف البدايــة مث أصبــح عاجــزاً حــى عــن ســؤاهلا عّمــا 
تفعلــه او ال تفعلــه وأصبحــت تعلــن وقــف إطــاق انر وحتــدد مــدده دون علمــه، كمــا فعلــت روســيا 
عــدة مــرات، وبعضهــا دون أن تستشــره حــى أو تقيــم لــه أي اعتبــار أو وزن، حيــث تدعــم الــوالايت 
املتحــدة علنــاً ميليشــيات كرديــة وتســلحها وتســتخدم مطــارات ســورية يف الشــمال، كمــا يتواجــد يف 
مســاء ســوراي وعلــى أراضيهــا قــوات ألكثــر مــن ثاثــن دولــة علــى األقــل تقصــف املناطــق الســورية مــى 
تشــاء وتتحــرك كيفمــا تشــاء دون اي اعتبــار لوجــود املعلــم وال معلــم املعلــم وال حكومتــه وال نظامــه. 
ســيادة نظــام وليــد املعلــم ليســت خمرتقــة فقــط مــن قبــل كل مــن إيــران وروســيا والــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا وتركيــا كــدول، بــل أن هــذه الســيادة خمرتقــة حــى مــن قبــل ميليشــيا 
لبنانيــة، مجيــع منتســبيها مــن طائفــة واحــدة، يقاتلــون حتــت رايــة طائفيــة، ميلشــيا ممولــة ومســلحة مــن 
قبــل مــايل إيــران، يعلــن زعيــم هــذه امليليشــيا حســن نصــر هللا علــى املــًا والءه لزعيــم مــايل إيــران 
وحاكمهــا دون خجــل أو وجــل، هــذه املليشــيا الطائفيــة قامــت بعــرض عســكري كبــر علــى أرض 
ســورية وداخل مدينة ســورية طردت كل ســكاهنا الســورين ورفعت علمها األصفر على مآذهنا رغبة 
يف إذالل أهلهــا الذيــن ينتمــون إىل طائفــة أخــرى، دون أن حيــرك ذلــك أحاســيس الوطنيــة والســيادة 
والكرامــة )إن وجــدت( لــدى وليــد املعلــم ومعلمــه ونظامــه احلريــص علــى الســيادة الوطنيــة الســورية، 
بينمــا حتركــت هــذه املشــاعر اجلياشــة فقــط عندمــا طلــب الســيد دي مســتورا أن تُــرتك حلــب الشــرقية 
كــي تــدار مــن قبــل ســكاهنا الســورين اخلائفــن مــن أن يكــون مصرهــا شــبيها مبصــر مدينــة القصــر 
أو يــربود الــي احتلتهــا امليليشــيا الطائفيــة اللبنانيــة وشــردت أهلهــا منهــا ورفعــت فيهــا علمهــا وصــور 

حاكــم إيــران دون أي اعتبــار لكرامــة وليــد املعلــم أو ســيادة ســيده . 
ال أعتقــد أبــداً أبن ســكان مدينــة حلــب عندمــا يطلبــون أن ال تدخــل قــوات إيــران ونصــر هللا اىل 
مدينتهــم، يقصــدون بذلــك االنفصــال عــن ســوراي أو عــن أهاليهــم يف حلــب الغربيــة أو اإلضــرار 
بوحــدة ســوراي وســيادهتا، بــل هــم خيافــون مــن املصــر الــذي ينتظرهــم لــو متكنــت فعــًا تلــك القــوات أو 
مــا تبقــى مــن قــوات النظــام مــن احتــال مدينتهــم ال قــدر هللا، ألهنــم قــد خــربوا هــذا النظــام وانتقامــه 
وظلمــه علــى مــدى أربعــن عامــاً، وشــاهدوا مــدى طائفيــة ودمويــة امليليشــيات الطائفيــة اللبنانيــة 

والعراقيــة يف الكثــر مــن املــدن الســورية والعراقيــة . 
إن االخــرتاق األكــرب لســيادة ســوراي، واالنتهــاك األفظــع لكرامــة ســوراي والســورين هــو بقــاء وليــد 
املعلــم واملافيــا الــي خيدمهــا تتحكــم مبصــر الشــعب الســوري، وإن اخلطــوة األوىل علــى طريــق اســتعادة 
الشــعب الســوري لوطنــه وســيادته وكرامتــه هــي التخلــص مــن وليــد املعلــم وســيده واملافيــا الــي أدخلــت 
كل شــذاذ آفــاق األرض اىل ســوراي كــي حتمــي نفســها مــن غضــب الســورين الذيــن أعلنــوا يف آذار 

2011 أهنــم مل يعــودوا قادريــن أن يتحملــوا جرائــم وفســاد واســتبداد عائلــة األســد أكثــر .
الســيادة الوطنيــة الســورية الــي أضاعهــا طاغيتهــا ســتعود عندمــا بتوحــد الســوريون ويطــردون جيــوش 
الــدول األجنبيــة والقــوى الطائفيــة واإلرهابيــة التكفريــة الــي اســتقدمتها مافيــات األســد أو ســهلت 
وجودهــا علــى األرض الســورية لتحــول ثورهتــم إىل حــرب طائفيــة أصبحــت هتــدد مصــر وطنهــم 

ووحدتــه وحــى بقــاءه .

تعلموا السيادة الوطنية من 
وليد المعلم 

وليد البني* 

كنــُت أاتبــع كغــري ثــورة تونــس مث مصــر، وكــم كانــت فرحــي كبــرة حــن رحــل حســين مبــارك، وانتظــرت 
القيامة الســورية، ومل يطل انتظاري طويًا فقد خرجت أول مظاهرة حبمص يف 2011/٣/18 من مســجد 

الصحــايب اجلليــل خالــد بــن الوليــد، وانتشــر خربهــا ابملدينــة، وانتظــرت يــوم اجلمعــة التــايل بفــارغ الصــرب.
لتوقعــي خــروج كل النــاس يف 2011/٣/25 حــن فوجئــت خبطيــب مســجد احلنابلــة يف  كان مصادمــاً 
حينــا حيدثنــا عــن املؤامــرة والفتنــة وأهنــا أشــد مــن القتــل، ومل خيــرج كل النــاس كمــا توقعــت، يف يومهــا خرجــت 
املظاهــرات مــن مســجد الصحــايب اجلليــل خالــد بــن الوليــد، وحــاول األمــن إيقافهــا عــرب القنابــل املســيلة 
للدمــوع لكنهــم مل يســتطيعوا، املظاهــرة كانــت أكــرب بعــدة مــرات مــن الــي خرجــت يف 18 آذار وكانــت مبشــرة 
لعاصفــة ثوريــة ستشــمل كل أحيــاء املدينــة فيمــا بعــد، وخرجــت مظاهــرة أخــرى صغــرة مــن مســجد الــدرويب 

يف ابب هــود، والتقــت اجلمــوع يف ســاحة الســاعة اجلديــدة حبمــص.
كنــت قــد جهــزت نفســي للمواجهــة، فودعــت أهلــي دون أن أفصــح هلــم عــن ســبب القبــات واملعانقــة غــر 
املفهــوم توقيتهــا، ولبســت اجلينــز وحــذاء رايضيــا، ومحلــت البيبســي مــن أجــل القنابــل املســيلة للدمــوع، كمــا 
علمــين زمائــي الصحفيــن املصريــن عــرب الفيســبوك، ودسســت خرقــة يف جيــيب ألغلــق هبــا الســيارة الــي تــرش 
املــاء، فقــد علمــوين أن خرقــة مبلولــة توضــع يف )اشــكمان( الســيارة الــي تــرش املــاء علــى املتظاهريــن كفيلــة 
بتحويلهــا خلــردة حديــد ال نفــع منهــا، وكان الســؤال الــذي يســيطر علــّي يف ذلــك الوقــت، كيــف ســأصل هلــذه 

الســيارة؟ ومل أتوقــع أبــداً أن يبــدأ النظــام معنــا مباشــرة ابلرصــاص احلــي.
بعــد انتهــاء خطبــة صميدعيــة عــن الفتنــة أشــد مــن القتــل، وعــدم خــروج أهــايل حــّي مباشــرة مــن مســجدان، 
توجهــت للســوق لعلــين أجــد شــيئاً يزيــح عــين كآبــة مفاجئــة فشــل توقعــايت خبــروج املظاهــرة مــن مســجد حينــا، 
وهنــاك شــاهدت الســيارات الــي حتمــل صــور بشــار عنــد الســاعة القدميــة، وأشــار بعــض ركاهبــا لطريــق محــاة 
وقــال: )ليكــوا اإلســرائيلين(، فعلمــت ضمنــاً أننــا معشــر املتظاهريــن ضــد النظــام مــن قصــد بتلــك الصفــة، 
فحثثــت اخلطــا وشــاركت ضمــن اآلالف ممــن شــاركوا يف ذلــك اليــوم، وكان اهلتــاف فقــط ” حريــة حريــة ” 
”ســلمية ســلمية” ” ابلــروح ابلــدم نفديــك، اي درعــا”، ال أســتطيع وصــف شــعوري حينــذاك، وكل مــا أذكــره 

عــن تلــك اللحظــة فيــض دموعــي املنهمــرة.
حــن وصلنــا لقــرب شــركة )ام يت ان( للخليــوي، ركــض البعــض يريــد حتطيمهــا، فركــض البعــض اآلخــر – 
وكنــت منهــم – وشــكلنا مجيعــاً درعــا بشــراي محــى الشــركة مــن يــد العابثــن، وحــن ابتعــدت املظاهــرات عــن 
املــكان وقــل عــدد النــاس وجــدت شــخصاً مضــروابً، وقيــل يل إنــه عنصــر أمــن جنائــي كان قــد انــدس بــن 
املتظاهريــن وحــرض علــى تكســر احملــل، بعــد أمتــار قليلــة كان املتظاهريــن قــد رفعــوا عقيــد ابلشــرطة حبفــظ 
النظــام علــى أكتافهــم، وأصبحــت اهلتافــات تطالــب إبســقاط احملافــظ. كان احــرتام النظــام العــام مســة واضحــة 
لــدى املتظاهريــن، فلــم ميــش أي أحــد فــوق املنصــف العشــيب يف الشــارع، ومل يقطــع غصنــا مــن شــجرة يف كل 
الطريــق مــن الســاعة القدميــة إىل الســاعة اجلديــدة، وهنــاك تكــررت حماولــة حتطيــم مقــر شــركة ســرايتيل، ومنــع 

حاجــز بشــري التحطيــم.
بعــد قليــل وصلــت مظاهــرة مضــادة صغــرة حتمــل صــور بشــار األســد، وحاولــوا اقتحــام مظاهرتنــا الضخمــة 
جــداً، فتصــدى هلــم شــباب مــن مظاهرتنــا، وضربوهــم، حاولنــا فــك االشــتباك مــع التذكــر بســلمية املظاهــرة 
”ســلمية اي شــباب ســلمية هللا يرضى عليكم ســلمية“، فنالنا النصيب األكرب من الضرب من كا الطرفن، 
مث اتبــع املتظاهــرون فلــول املهامجــن، حــى سرافيســهم املوضوعــة قــرب اندي الضبــاط والــي جــاؤوا هبــا مــن 

حــي النزهــة املــوايل.
يف احلشــد عنــد الســاعة اجلديــدة، صعــد ثاثــة اشــخاص فــوق األكتــاف، وهتفــوا للحريــة وإســقاط احملافــظ 
والنظــام، فمــزق أحدهــم قميصــه ومســك صليبــه وأخــد قــرآان مــن أحدهــم وهتــف “إســام ومســيحية كلنــا بــدان 
حريــة”، وصعــدت فتــاة ســبور علــى األكتــاف وأصبحــت هتتــف ”الشــعب يريــد إســقاط النظــام“، وجــاءت 
ســيداتن حمجبتان يف األربعينات أو أكثر تلبســان املانطو وهتفت إحداهن ”اي ســهر، خربي َطل، الشــعب 
الســوري مــا بينــذل”، وكانــت تقصــد ســهر األاتســي املعتقلــة حينهــا وطــل امللوحــي. كان بقــريب األخ الصغــر 
لصديقــي احلميــم، هــو شــاب صغــر عمــره حينهــا ال يتجــاوز 18 عامــاً، فعانقــين ابكيــاً وقــال يل ” اي أبــو 
انظــم أقســم ابهلل مــا عــاد بــدي شــيء مــن هــذه احليــاة، خلــص مــا عــاد بــدي شــي” ، وكان يقصــد أن خروجــه 

مبظاهــرة ضــد بشــار األســد كان أقصــى أمانيــه وقــد حتققــت.
يف ذلــك اليــوم اجمليــد مــن أايم ســورية حدثــت القيامــة، فقــد قامــت قيامــة النظــام وأصبحــت احلريــة، حريــة 
الشــعب الســوري مــن نظــام مافيــوي حكمهــم خلمســن ســنة، حــاول خاهلــا الشــعب التحــرر منــه أكثــر مــن 
مــرة فنالــه مــا انلــه مــن قتــل وهتجــر وتدمــر، حقيقــة وليســت خيــاال، والفــرق بــن احملــاوالت الســابقة لنيــل 
احلريــة وبــن هــذه احملاولــة يكمــن يف توســع املشــاركة الشــعبية وخــروج الثــورة مــن شــعب غــر مــؤدجل علــى 
عكــس احملــاوالت الســابقة، ويبــدوا الفــرق واضحــا بــن احملــاوالت الســابقة الــي مل يتبقــى منهــا ســوى بعــض 
شــهادات ممــن عاصــر تلــك املرحلــة، وبــن هــذه احملاولــة الــي وثقــت ابلصــوت والصــورة إجــرام هــذه العصابــة 

حتــت مســمع ومــرأى العــامل أمجــع.

يوم مختلف
أول يوم

زكي الدروبي* 

معارض وسجن سياسي سابقكاتب وصحفي سوري
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ال يهــدف اخلــرب الــذي ســرّبته املخابــرات الســورية لصحيفــة لبنانيــة مواليــة، عــن وجــود عســكري مصــري إىل 
جانــب قــوات بشــار األســد، إىل إحــراج نظــام عبــد الفتــاح السيســي، فالرجــل كان قــد أعلــن، ابلفــم املــآن، 
أنــه يدعــم “اجليــش” الســوري ضــد مــن أطلــق عليهــم تســمية »القــوى املتطّرفــة«، يف إشــارة إىل فصائــل الثــوار، 
بدليــل أن جغرافيــة حتــّرك املستشــارين العســكرين املصريــن مل تكــن يف الرقــة حيــث “داعــش”، بــل يف درعــا 

ومحــاة.
وكان السيســي قــد طــرح، يف وقــت ســابق، مــا مساهــا “رؤيــة” للحــل يف ســورية، وهــي خلطــة مــن مصطلحــات 
خشــبية عــن الدولــة واملؤسســات واحلــل الســلمي، وضعهــا مستشــاروه احلاذقــون الذيــن فاهتــم رؤيــة أن يف ســورية 
أيضــاً شــعباً جيــري ذحبــه بــدم ابرد وبــكل أنــواع األســلحة، وأحــط األســاليب العســكرية، وأهنــا أيضــاً تشــهد 

عمليــة تطهــر دميغــرايف لشــعبها، وفــق خطّــة إيرانيــة معلنــة وصرحيــة.
ليــس موقــف السيســي منفصــا أو طــارائً عــن ســياقاٍت مصريــة يف هــذا اخلصــوص، مثـّـة محلــة شرســة، تقودهــا 
مراكــز أحبــاث وصحــف ومواقــع إلكرتونيــة، داخــل مصــر، أو يديرهــا خــرباء مصريــون يف اخلــارج، علــى الثــورة 
الســورية والربيــع العــريب الــذي جــاءت يف إطــاره، وتّدعــي وجــود مؤامــرٍة علــى اجليــوش “الوطنيــة” حتديــداً، 
وتلّمــح إىل وقــوف أطــراف عربيــة وراءهــا، بــل وصــل األمــر هبــا إىل القــول إن الشــعوب العربيــة ال تليــق هبــا 

الدميقراطيــة، وإن أتييدهــا االســتبداد والقهــر موقــف عقــاين )!(.
أي جيش ســوري ذلك الذي يتحّدث عنه السيســي ويريد دعمه؟ لقد فّكك نظام األســد بى ذلك اجليش، 
حــى قبــل الثــورة، وزّور عقيدتــه، وحّولــه إىل مليشــيا مافياويــة طائفيــة، مّههــا األساســي، وابعــرتاف إعــام نظــام 
األســد نفســه، ســرقة بيــوت الســورين، بعــد قتلهــم أو هتجرهــم، واملفــرتض أن خــرباء مصــر العســكرين الذيــن 

يفهمــون معــى مؤسســة اجليــش أهنــم علــى إطــاع فعلــي علــى الوقائــع، وأكثــر درايــة ابحلقائــق الســاطعة.
مل يعــرف عــن السيســي أنــه رجــل مبدئــي، لديــه مواقــف متماســكة، ومنظومــة قيميــة، يدافــع عنهــا. هــذا األمــر 
خــارج النقــاش، حــى قبــل تســجيات الــرز الشــهرة، وليســت لديــه نــوازع قوميــة، مل يــدّع السيســي نفســه يومــاً 
أنــه قومــي، وال ختتلــف ســورية ابلنســبة لــه عــن اإلكــوادور أو نيبــال. عــدا عــن ذلــك، وعلــى فرضيــة أن السيســي 
يذهــب إىل ســورية مدفوعــاً حبّســه العــريب، فــا شــك أنــه يصــّرف نوازعــه يف املــكان اخلاطــئ، ذلــك أن بشــار 
األســد أعلــن طاقــاً ابئنــا مــع العــرب والعروبــة، وابت إعامــه يصفهــم ابلعــرابن الذيــن يشــربون بــول البعــر! وأنــه 

ومؤيديــه ينتمــون حلضــارات اترخييــة ســالفة، اعتــدى عليهــا األعــراب وشــوهوها.
مث مــا املقصــود إببــراز أن حتــّرك مستشــاري السيســي العســكرين جيــري يف إطــار اجلبهــة اجلنوبيــة، واملعلــوم أن 
هــذه اجلبهــة حتــت ســيطرة حتالــف عــريب؟ ملــاذا ال يهتــم السيســي بدمشــق، وهــي رمــز عــريب، وهــذه املدينــة تــكاد 
تتفــّرس )تصبــح فارســية( أو يف منطقــة القلمــون الــي مت هتجــر مايــن الســكان منهــا لتحويلهــا إىل جســر عبــور 
إيــراين إىل لبنــان، أو حــى حلــب، حيــث تطبــق مليشــيات إيــران احلصــار علــى ٣00 ألــف مــن ســكاهنا العــرب، 

وهتــّدد إبابدهتــم جهــاراً هنــاراً، إذا كانــت خلفيــات حتــّرك السيســي عربيــة قوميــة؟.
مــن جهــة اثنيــة، مل يعــرف عــن السيســي أنــه اســرتاتيجي لديــه حساســية عاليــة جتــاه اجلغرافيــا السياســية، حــى 
يفكــر يف حتقيــق أحزمــة أمــان ملصــر، بدليــل أنــه مل يهتــم أبصــول مصــر اإلســرتاتيجية، أمــن البحــر األمحــر املرتبــط 
أبمــن قنــاة الســويس، والــذي تعمــل إيــران علــى انتهاكــه. وكانــت مفاوضاتــه مــع إثيوبيــا بشــأن حصــة مصــر 
مــن ميــاه النيــل قــد كشــفت حجــم العطــب يف التفكــر اإلســرتاتيجي، ليــس لــدى السيســي وحــده، بــل ولــدى 
النخبــة االنقابيــة املصريــة بكامــل عّدهتــا الفكريــة والسياســية والعســكرية. أمــا اهتمامــه ابمللــف الليــيب، فيــأيت 
خــارج هــذه الســياقات متامــاً، وال يؤشــر إىل وجــود بعــد إســرتاتيجي لديــه، فهــو يقــارب احلالــة الليبيــة بوصفهــا 

احتياطــي “رز” لنظامــه ليــس إال.
والواقــع أن وجــود السيســي، عنصــراً عســكرايً، يف ســورية ال يشــّكل إضافــة مهّمــة لألســد. ويف األصــل، ال 
الــروس وال اإليرانيــون وال حــزب هللا يقبلــون منحــه دوراً مهمــاً، وال حــى يثقــون بــه، كمــا أن بشــار األســد يعــرف 
أنــه ال ميلــك الصاحيــة، وال القــدرة لتوزيــع أدوار األطــراف الــي تقاتــل يف ســورية. مســرح احلــرب تديــره إيــران 
وروســيا، وال أمكنــة شــاغرة لديهمــا للجيــش املصــري. القضيــة إبختصــار أن السيســي يتجّحــش مــع األســد 
للضغــط علــى الســعودية، إلعــادة االرتبــاط بــه بعــد الطــاق البائــن، وأن األســد يتجّحــش ابلسيســي، لكــي 
يتبّجــح أبن أكــرب الــدول العربيــة تقــف معــه، وســيبارك إعــام اجملّحشــن هــذه العمليــة الــي ســتلد، برأيهــم، 
الســيف الــذي ســينقذ حاضــر األمــة، مــع أن الســيف الوحيــد الــذي حيملــه السيســي واألســد مصــّوب علــى 
خاصــرة األمــة. مــن حــق العــرب أن حيزنــوا علــى وقــع مثــل هــذه األخبــار، ليــس علــى شــعب ســورية الــذي 
ابألصــل تتكالــب عليــه قــوى الشــر، ولــن تعمــل قــوات السيســي ســوى إضافــة بعــض األمل علــى جرحــه، بــل 
احلــزن علــى اجليــش املصــري الــذي يُــراد زّجــه يف مقتلــٍة قــذرٍة ليصطــف إىل جانــب مليشــيات إيــران يف قتــل 
أطفــال ســورية، أّي شــرف ذلــك الــذي يريــد السيســي إكســابه جليــش مصــر، أن يكــون شــاهد زور علــى 
اغتصــاب ســورية حــى املــوت؟ هــل مــن خيــرب السيســي أن تلــك فضيحــة أخاقيــة، نــرأب حنــن العــرب أن يتــم 

لصقهــا جبيــٍش خــرج مــن صلبــه مجــال عبــد الناصــر.

أي عاٍر يريده السيسي لجيش مصر؟

غازي دحمان* 

اجمللــس العســكري خارطــُة طريــق متثــل خمرجــا جلميــع القــوى اإلقليميــة والدوليــة الاعبــة يف 
امللــف الســوري مــن مأزقهــا، وحتديــداً إدارة أوابمــا والقيصريــة البوتينيــة.

علــى إيقــاع وظيفــة إعــادة موضعــة القــوات واجلبهــات يف الشــمال الســوري )حلــب – منبــج 
– الراعــي( وعلــى إيقــاع مامــح تقاطــع املصــاحل اإلقليميــة والدوليــة رغــم أن التناقضــات 
والصراعــات ال زالــت جتــد تعبراهتــا علــى األرض صراعــاً داميــاً علــى األرض، علــى حســاب 
مجيــع الســورين، وســط هــذا تتلمــس القــوى الفاعلــة أدواهتــا الســورية، لتجــد لنفســها خمرجــاً 

مــن هــذا احلريــق الــذي يســتنزفها ويهــدد ابحرتاقهــا.
مل تكــن تلــك األدوات الوطنيــة الســورية لتملــك مفاتيحهــا إال عــرب تشــكيل عســكري ســوري 
وطــين، يــدرك كادره األساســي أنــه ال خمــرج مــن هــذا احلريــق والدمــار إال عــرب تشــاركه رؤيــة 
وطنيــة إنقاذيــة تلتقــي مــع مطامــح الســورين الذيــن ضحــوا مــن أجــل حيــاة أفضــل، وأولئــك 

الســورين الذيــن يدفعــون مــع كل يــوٍم جديــد فاتــورة الــدم والتشــرد والدمــار.
هــذا الطيــف الوطــين يــدرك أن رحيــل رمــوز احلــرب وأدواهتــم واســتعادة الســورين احلريصــن 
علــى مصــر بادهــم وإنقاذهــا ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال عــرب تشــكيل جملــس عســكري، 
يســتند علــى شــرعية شــعبية وسياســية وكتلــة جمتمعيــة وازنــة ومؤثــرة، تنظــر إىل ســوراي وطنــاً 
معــاىف ودولــة تُبــى علــى قيــم العدالــة واملســاواة واحلقــوق والواجبــات واملواطنــة دون إقصــاء أو 

إلغــاء اآلخــر.
فاجمللــس العســكري ســتُناط بــه مهمــات أساســية، وفــق الشــرعية الدوليــة وقــرار جملــس األمــن 
»2254« ومــا ســيتبعه مــن قــرارات ُملزمــة وعلــى األغلــب حتــت البنــد الســابع، ومــن هــذه 

املهمــات: 
- إعــادة هيكلــة كاملــة جلميــع القــوى واملؤسســات العســكرية واألمنيــة واحلربيــة والسياســية، 
علــى أال تكــون بينهــا أي شــخصيات وال مؤسســات متورطــة يف الــدم الســوري، مبــا يعــين 
ســحب األدوار مــن يــد املؤسســات األمنيــة املتحكمــة ابلقــرار احمللــي وأيضــاً مــن يــد الفصائــل 

الــي ترفــع راايت بعيــدة عــن الوطنيــة الســورية وضــد مصاحلهــا.
- هــذا اجمللــس ابلتأكيــد ســتقرره اإلرادة الدوليــة، وابلتأكيــد فــإن الاعبــن الدوليــن هــم مــن 
يقرر على مر الســنوات املاضية، بفارق اســتناد هذا اجمللس على شــرعية دولية مقررة ومقننة 
واكتســابه صفــة الشــرعية الوطنيــة الــي تســتند إىل كتلــة سياســية وطنيــة مشــاركة ابألســاس 
إبجنــاز هــذا التوافــق حنــو إنقــاذ ســورية وإخراجهــا مــن يــد الطغمــة احلاكمــة وحمافظــاً علــى 

وحــدة األراضــي الســورية.
ابعتبــار أن املهمــة األكثــر إحلاحــا اليــوم هــي اكتســاب الشــرعية وترســيخها وتوحيدهــا لتأمــن 
املناخــات املائمــة ملرحلــة انتقاليــة يســتطيع مــن خاهلــا الســوريون إجنــاز مهماهتــم األساســية 
يف بنــاء مؤسســاهتم ودولتهــم ووطنيتهــم عــرب عدالــة انتقاليــة ومؤسســات مدنيــة وسياســية 

فاعلــة.
ضمــن إطــار املهمــة األساســية ألي شــرعية توافقيــة وطنيــة، ســواء بــدأت مبجلــس عســكري 
يشــاركه غطــاء سياســي جــّدي ومقــرر، أو بــدأت إبجــراءات سياســية يتبعهــا تشــكيل قــوة 
وطنيــة عســكرية ضامنــة، فــإن ِكلتــا احلالتــن ستشــكان مرجعيــة وطنيــة واحــدة تكتســب 
مشــروعيتها مــن التوافــق املصلحــي الــدويل واإلقليمــي، وابلتــايل قــرار دويل ُملــزم، وهلــذا مجيعــه 
الدوليــة،  الشــرعية  خــارج  ســتكون  إقليميــة  أو  حمليــة  مماحــكات  أو  مشــاغات  أيــة  فــإن 

وســتضع نفســها أمــام املســاءلة احلســابية.
وابلتــايل فــإن كل القــوى الــي تســتند إىل اقتصــاد احلــرب وإىل والءاهتــا اإلقليميــة ومشــاريعها 
األيديولوجيــة ســتحكم علــى نفســها ابهلــاك وأبن تكــون خــارج التاريــخ، وهــذا ينطبــق علــى 
تنظيــم )داعــش( وعلــى عصائــب احلــق وعلــى حــزب هللا وعلــى احلــرس الثــوري اإليــراين وعلــى 
القاعــدة وفتــح اإلســام والفصائــل اإلســامية وعلــى مجيــع مــن يــدور يف هــذا الفلــك أو 

يســانده.
إن القضيــة الســورية لــن جتــد خمرجاهِتــا دون حتقيــق طموحــات الســورين أواًل، والتخلــص مــن 
طغمــة االســتبداد وأدواهتــا اثنيــاً، وبنــاء شــرعية وطنيــة ضامنــة أتســس لســوراي جديــدة وإخــراج 
ُكل مــن تاعــب ابلــدم الســوري واتجــر ابلقضيــة الســورية بكافــة احملافــل واالجتاهــات لصــاحل 
مصاحلــه اآلنيــة واألاننيــة متناســياً بذلــك مهــوم وتضحيــات الســورين، وكــّف يــد كل القــوى 
الــي أرســلت مرتزقتهــا لتخــوض يف بــرك دمــاء الســورين، وأخــراً ابحلفــاِظ علــى وحــدة ســوراي 

كشــعب وأرض.

المجلس العسكري ... 
خارطة طريق

أحمد منصور *

صحفي سوريكاتب وصحفي سوري
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توزيع قرطاسية على الطالب السوريين 

توزيع سلل غذائية لـ 150 من عائالت األيتامبدأت دورة التصوير الفوتوغرافي

Suriyeli Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapıldı

Fotoğrafçılık Kursu Başladı150 Yetim Aileye Gıda Yardımı Yapıldı

Ortadoğu Medya İletişim Merkezi ve Bilim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen 
Fotoğrafçılık, Kameramanlık ve Haber Yazma kursları BEKAM’da başladı.

İyilikder, Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile Gaziantep’te her ay rutin olarak 
yetim ailelere yardımlarını sürdürüyor. Yetim aile yardımları kapsamında 
Şubat ayında 150 aileye gıda yardımı yapıldı

İyilikder Gaziantep Şubesi, Gaziantep’deki camilerde eğitim gören Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu

قامت منظمة إيليكدار فرع غازي عنتاب قامت بتوزيع القرطاسية للطاب السورين الذين يدرسون يف بعض مساجد تركيا.

بـــدأت دورة التصويـــر الفوتوغـــرايف والســـينمائي ودورة كتابـــة األخبـــار الصحفيـــة وذلـــك يف مركـــز )بيـــكام( للبحـــوث الثقافيـــة يف الشـــرق األوســـط، 
ويقـــوم ابلتدريـــب الســـيد فاتـــح أمـــن أوغلـــو.

تســـتمر منظمـــة إيليكـــدار ابلتعـــاون مـــع وقـــف املســـاعدات األوروبيـــة ابلتوزيـــع الـــدوري للمســـاعدات 
الغذائيـــة، وقـــد مت توزيـــع املســـاعدات لــــ 150 مـــن عوائـــل األيتـــام، خـــال شـــهر شـــباط.
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المؤتمر الدولي لتعليم السوريينأيليكدار تنتظر دعمكم لمشروع انشاء مخيم للنازحين في جرابلس

يواصل الهالل األحمر التركي تقديم المساعدات للهاربين من مدينة الموصل

İyilikder Cerablus Çadırkent Projesi Desteklerinizi BekliyorSuriyelilerin Eğitimi İçin Uluslararası Konferans

Kızılay’ın Musul’dan Kaçanlara İnsani Yardımı Sürüyor

مشروع سوريا الخير

Son zamanlarda güvenli olması sebebiyle yoğun olarak Cerablus ve Azez bölgelerine gelen Halep’li kardeşlerimizin kış ortasın-
da barınacak evleri yok.Acil yardıma ihtiyaçları var. Uzun zamandır Cerablus’a iyilik okulları,yardım merkezi ve diğer proje-
lerimizi gerçekleştirdik. Şimdi de İyilikder olarak Cerablus ve Azez bölgelerine çadırkent kuruyoruz.Bugüne kadar desteklerini 
esirgemeyen bağışçılarımızın yardımlarını bekliyoruz.

Dünyanın birçok yerinde Suriyelilerin eğitimiyle ilgilenen öğret-
menler, çocukların eğitim - öğretim meselesini konuşmak için İs-
tanbul Pullman Otel’de buluştu. 2 gün süren eğitim çalıştayında 
sağlıklı eğitimin önündeki engeller masaya yatırıldı ve çözüm yol-
ları arandı. Konferans; Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde, İHH 
İnsani Yardım Vakfı, Şeyh Eid Yardım Kuruluşu, İslami Yardım 
Organizasyonu – İnsani Fonlar, İslam Konseyi Yardım Müessesi 
ve Marifet Eğitim ve Kültür Derneği’nin katkıları ile düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ’ın Musul’dan temizlemesi için başlatılan aske-
ri operasyon sonrası, bölgeyi terk eden siviller için insani yardım 
çalışması başlatan Türk Kızılayı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Suriye, Azez ve Cerablus bölgelerinde İyilikder yardım faaliyetleri devam ediyor
Suriye Azez bölgesinde 7000’i aşkın çocuğa çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı. 30 okulda gerçekleştirilen yardım 
içeriği, öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturuldu.

Suriye’ye İyilik Eli

نظـــراً ملـــا نشـــهده مـــن جلـــوء مكثـــف ملدينـــة جرابلـــس وإعـــزاز علـــى احلـــدود الرتكيـــة، ولظـــروف الطقـــس القاســـية الـــي تواجـــه النازحـــن إىل تلـــك املناطـــق، 
ســـتقوم منظمـــة إيليكـــدار إبنشـــاء خميمـــات هلـــؤالء النازحـــن والـــي هـــم حباجـــة ماســـة هلـــا، فهـــم حباجـــة لدعمكـــم وتقـــدمي املســـاعدات والتـــربع هلـــذا املشـــروع.

حتـــت إشـــراف وزارة الرتبيـــة والتعليـــم الرتكيـــة ومنظمـــة IHH ومجعيـــة الشـــيخ عيـــد اخلريـــة، 
تعقـــد ورشـــة عمـــل  ملـــدة يومـــن يف مدينـــة اســـطنبول ملناقشـــة قضـــااي التدريـــس للمعلمـــن  

املهتمـــن إلجيـــاد حلـــول يف أجـــزاء كثـــرة مـــن تعليـــم األطفـــال الســـورين.

بعـــد العمليـــة العســـكرية الـــي أطلقتهـــا بغـــداد علـــى التنظيـــم اإلرهـــايب داعـــش يف مدينـــة 
املوصـــل وإســـتمرار تدفـــق الاجئـــن ، يقـــوم اهلـــال األمحـــر الرتكـــي بتقـــدمي املســـاعدات 

واإلنســـانية. اإلغاثيـــة 
قامـــت منظمـــة إيليكـــدار بتوزيـــع حقائـــب وقرطاســـية بلـــغ عددهـــا 7000 علـــى الطـــاب الســـورين يف ٣0 مدرســـة ومنشـــأة تعليميـــة يف منطقـــي جرابلـــس 

وإعـــزاز الســـوريتن.
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منوعات

إهنــا الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، وهــا أنــت اآلن وحــدك مــع نفســك 
يف هــذا الشــارع الطويــل املعتــم  املــؤدي بــك إىل حــي )احلِــزام(...... ِحــزام 
الفقــر الــذي حييــط بــك ومبدينتــك املريَــّـفـــة  .... جمــرداً مــن كل شــيء إال مــن 
ذاكرتــك املاضويــة اللعينــة.... وحائــزاً علــى بطولــة األحيــاء الشــعبية، يف محــل 
اهلزائم واالنتكاســات، ومراث اخلســائر الي يســببها غرك لك، وألمثالك...

صمــت الشــارع الطويــل، واألضــواء الصفــراء اخلافتــة، وطريــق الذهــاب واإلايب 
املوحــل، واحلفــر الفنيــة املتناثــرة بشــكل عشــوائي علــى جانــيب الطريــق .....

والقاطــرات  الشــاحنات  لســائقي  اليابســة  األفــواه  مــن  املتصاعــد  والشــخر 
الواقفــة انتظــاراً للصبــاح ....كل ذلــك أشــعرك ابلغثيــان وابلوحشــة مــن هــذا 
الــدرب الــذي تعــودت أن متشــي فيــه رغمــاً عنــك يف هــذه الســاعة املتأخــرة مــن 
الليل، ولكي تبعث شــيئاً من النشــوة يف أحاسيســك الي اهرتأت قبل أواهنا، 
أخرجــت جوالــك مــن جيبــك الصــدري، قاصــداً أغنيــة طربيــة، ولكنــك تذهــب 
فتنقــضُّ  الــوارد  الرســائل حيــث صنــدوق  أيقونــة  إىل  منــك  غــر قصــد  مــن 
عليــك الذاكــرة مــن حيــث ال تتوقــع ..... تقــرأ رســالتها الــي بعثتهــا إليــك:       

))حبيــيب، أان يف ذروة الشــوق.... ، وأنــت روحــي فحافــظ عليهــا(( .
لقــد مــرت ســنتان علــى هــذا الــكام وكمــا يقــول الدراويــش )) بــن املغــرب 

والعشــاء يفعــل هللا مــا يشــاء (( ، فمــا ابلــك ابلســنتن؟ أليــس كذلــك؟..
هــل تذكــر مــا الــذي أرســلته هلــا رداً علــى رســالتها الرقيقــة تلــك، لقــد قلــت 
هلــا: ))إذا كنــا بــن بكاءيــن؛ بــكاٍء عنــد الــوالدة وآخــر عنــد املــوت، فمــا فائــدة 

احلــب مــا دمنــا ال نســتطيع أن ندفــع بــه بــكاء الفقــد (( .
أذكــر وقتهــا أهنــا تعجبــت مــن رســالتك تلــك املوشــاة ابلكآبــة، ابلنســبة للبــوٍة 
تفيــض أنوثــة، وحتلــم برجــل حيتضنهــا يف صقيــع هــذا الواقــع، فأرســلْت لــك 
علــى الفــور : ))حبيــيب ، أمتــى أْن ختلــَع ثــوَب حزنــك، فأنــت الــدفء الــذي 

طاملــا حبثــت عنــه....... تصبــح علــى اشــتياق ((.
لكنــك أنــت اي مــن تّدعــي القــوة يف داخلــك، جاوبتهــا برســالٍة موجعــة تقــول 
فيهــا: ))مــازال صنــدوق احليــاة يتســع للكثــر مــن أحــام فئــران التجــارب 
التمــين....  إال  ميلكــون  املطلــق، ال  فالنســبيون احملكومــون أبواتر  الشــرقية، 

تصبحــن علــى خــاص (( ...
كانــت رســائلك تنــزل علــى حبيبتــك املشــتاقة كالســهام، واألبشــع مــن ذلــك 
أنــك مل تقــف عنــد هــذا احلــد، بــل إنــك قــد مارســت الــدور األفاطــوين يف 

اســتفزاز قرحيتــك وذاكرتــك املضحكــة، فأرســلت املزيــد الــذي أذكــر منــه:    
)ما فائدة اتساع العامل، إذا كان حذائي ضيقا ؟!...(

وأخــرى تقــول فيهــا:)) يف هــذا العــامل قــد أفعــل أيَّ شــيء، مقابــل أي شــيء، 
ألن احليــاة أصبحــت عنــدي أال أمــوت ((...

ورســالة اثلثــة موجعــة تصــرح هبــا جبافــٍة قرويّــة أنــه )) مــن األفضــل أن نقــول: 
فاتنــا احلمــار؛ ألنــه ال يوجــد أي قطــار عنــدان ((.

ورابعة، وخامسة ...
وعندمــا صحــوَت مــن شــطحاتك وختريفاتــك يف تلــك الرســائل، تذكــرَت أنــك 
تتحــدث مــع فتــاٍة شــفافٍة بعمــر الــورد، أحبتــك وأعطتــك قلبهــا وشــفتيها، 
قلــت  تتــدارك املوقــف، برســالة إســعافيٍة عاجلــة  فــأردت أن  بــكل ســخاء، 
فيهــا: ))حيــايت خريــف، فكــوين أنــِت ربيعــي الدائــم لفصــول حيــايت كلهــا((...

لكــن هــذه الرســالة  بقيــت قيــَد اإلرســال، ومل يتــم تســليمها؛ ألنَّ احلبيبــة رمبــا 
ملــْت مــن تنظراتــك، فأقفلــْت جواهلــا، مث غــرْت رقــم خطهــا اخلليــوي، اتركــة 
 ،)f o r m a t( اجملــال أمامــك مفتوحــاً، كــي تعمــل  لنفســك: فورمــات

فليســت أجهــزة الكمبيوتــر وحدهــا الــي حتتــاج لذلــك الفورمــات ...

الســتقبال  األقــراص  حمــرك  )مســح(  هتيئــة  تعــين   )Format( الفورمــات 
جديــدة.                                                                               ملفــات  وختزيــن 

)فورمـــات(
 )f o r m a t (

عبد الحافظ كلش *

مازالــت سياســة اهليمنــة مــن قبــل جيــش الفتــح يف 
إدلــب تــرتك أثرهــا الســليب يف العديــد مــن املناطــق 
جمالــس  إن  حيــث  اخلضــراء،  إدلــب  حمافظــة  يف 
اإلدارة للمدن الي مت تشــكيلها بعد ســيطرة جيش 
إدلــب  جممــل  علــى  املســلحة  واملعارضــة  الفتــح 
حتــاول أن أتخــذ مــكان اجمللــس احمللــي املنتخــب، 
يف وقــت جتــد نفســها )هــذه الفصائــل( عاجــزة عــن 
التوافــق العســكري فينمــا بينهــا، وليــس بعيــدا عّمــا 
جــرى مؤخــرًا مــن اقتتــال داخلــي فيمــا بينهــا، كل 
ذلــك جعــل مــن اجملالــس احملليــة مكتوفــة اليديــن، 
تلــيب  احملليــة  اإلدارة  ووزارة  املؤقتــة  احلكومــة  فــا 
احتياجاهتا، وال جمالس اإلدارة التابعة جليش الفتح 
تقــوم بواجبهــا جتــاه احتياجــات النــاس، يف ظــروف 
غايــة يف الصعوبــة، حيــث ال مــاء وال كهــرابء وال 
مــواد طبيــة، أو مشــايف ومســتوصفات قــادرة علــى 
تلبيــة احلاجــات اليوميــة للنــاس. ضمــن هــذه احلالــة 
وهــذه املعــاانة، توجهنــا اىل مدينــة أرحيــا يف حمافظــة 
إدلــب والتقينــا فاخــر قزمــوز رئيــس اجمللــس احمللــي يف 
املدينــة، وحتــدث إلينــا عــن معــاانة اجمللــس وأهــايل 

مدينــة أرحيــا قائــًا: 
»مل نســتطع القيــام أبي دور ألن جملــس إدارة املدينــة الــذي ميثــل كل فصائــل جيــش الفتــح املتواجــدة يف مدينــة أرحيــا وريفهــا 
قــام مبنعنــا مــن ممارســة أي دور، بــل إنــه هــددان بتحويلنــا إىل )األمــين( أي االعتقــال، إذا قمنــا أبي دور«. وعمــا يقــال عــن 
هيمنــة للفصائــل علــى اجمللــس احمللــي وجتيــر أي دور لــه ملــا تريــده أو تقــرره الفصائــل وهنجهــا ابلعمــل أكــد قزمــوز »مل نقبــل 
هيمنــة أي فصيــل علــى اجمللــس، وهــذا هــو لــب املشــكلة مــع جملــس اإلدارة املشــكل مــن الفصائــل وجيــش الفتــح« وحــول 
أهليــة اجمللــس احمللــي دون ســواه، ومــن يدعمــه واقعيًــا، وهــل جــاء نتيجــة انتخــاابت حقيقيــة أم ال أجــاب قزمــوز »نعــم جئنــا 
ابنتخــاابت شــعبية حقيقيــة، وهــو كمــا يبــدو مــا أدى إىل مشــكلة بيننــا وبــن إدارة املدينــة املعــن والتابــع جليــش الفتــح«. 
لكــن رئيــس اجمللــس أشــار وبــكل وضــوح ونقــد للــذات إىل أن جتربــة اإلدارة احملليــة الــي قامــت يف املناطــق الــي ســيطرت 
عليهــا املعارضــة برمتهــا غــر مرضيــة »أان غــر راض عنهــا، حيــث مل نســتطع ممارســة أي دور بعــد التحريــر« وأضــاف قائــًا 
هنــاك مشــكلة يف العمــل بــا ميزانيــة أو موازنــة »ال يوجــد ميزانيــة للمجلــس«. ولعــل جوابــه هــذا يدعــو للغرابــة إذ كيــف 
ميكــن جمللــس حملــي أن يقــوم بــدوره جتــاه النــاس دون أن يكــون متكئًــا علــى ميزانيــة ماليــة مبوبــة وخمصصــة، وتتبــع خطــة يف 

العمــل الربعــي، أو النصــف ســنوي، أو حــى الســنوي.
 تســاءلنا عــن إمكانيــة حتميــل املواطــن لضرائــب مــا، حيــث نفــى قزمــوز ذلــك قائــًا »ال أنخــذ أي ضرائــب مــن املواطنــن 
فيكفيهــم مــا فيهــم«. وعــن عاقــة اجمللــس ابحلكومــة املؤقتــة أكــد »ليــس لدينــا ارتبــاط ابحلكومــة املؤقتــة حالًيــا، لقــد كان 
هنــاك تواصــل مــع جملــس احملافظــة، ومل نســتطع العمــل معــه، خاصــة أن بعــض املندوبــن فيــه يســتأثرون ابلســلطة، ويبــدو 
أن إقحامنــا ابجمللــس كان مــن أجــل تزيــن الصــورة، ليــس إال، لكننــا رفضنــا ذلــك«. وعــن املســتقبل وإمكانيــة تكــرار جتربــة 
انتخــاابت اجمللــس احمللــي مبدينــة إدلــب، خاصــة وهــل جتربــة إدلــب مؤخــرًا يف االنتخــاابت كانــت جديــرة ابالهتمــام، قــال 

»نعــم ســوف نكــرر هــذه التجربــة إبذن هللا«.

قزموز: جيش الفتح يمنع المجلس المحلي
من ممارسة أي دور

أحمد مظهر سعدو*

كاتب قصة سوريكاتب وصحفي سوري
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ثقافة وأدب

كّل تفاصيــل الرحلــة مــا زالــت يف الذاكــرة. الســعادة الغامــرة الــي لفتنــا كتاميــذ يف املرحلــة ابتدائيــة، 
واإلعــان املدرســي الســيء املــدّون علــى ورق مقــوى كان ابألمــس صندوقــاً ملنتــٍج غذائــي وطــين رديء 

الصنــع أيضــاً:
تســّر إدارة مدرســة )أشــبال الغــد( أن تعلــم تاميذهــا األعــزاء عــن القيــام برحلــة إىل معمــل الشــرق 
للزجــاج، للتعريــف هبــذا الصــرح احلضــاري العظيــم، وهــو مــن إحــدى منجــزات القائــد الرمــز، فعلــى 

الراغبــن ابملشــاركة إحضــار ورقــة تثبــت موافقــة ويل أمــر التلميــذ.
لكنــين مازلــت عاجــزاً حــى اآلن عــن إخــراج تلــك األصــوات مــن رأســي. كان أصدقائــي مــن التاميــذ 
يــرددون، بصــوت عــال جــداً، شــعارات التمجيــد والفــداء للقائــد الرمــز، غــر أين كنــت أمســع أصــداء 
ألصــوات أخــرى، كنــت أمســع صرخــات وأتوهــات عاليــة. وأذكــر أنــين ســقطت أرضــا و قــد أغمــي علــي 
عندمــا أســقط أحــد العمــال عــدداً مــن األطبــاق الزجاجيــة علــى األرض، فمــع حتطمهــا شــعرت ابنفــات 

أصــوات كثــرٍة تطالــب ابلنجــدة واخلــاص.
منــذ تلــك الرحلــة وأان أفهــم لغــة الزجــاج، هلــذا كنــت أســقط أرضــاً كلمــا كســر طبــق أو كأس يف منزلنــا، 
حــى بــدأت أنزعــج كثــراً مــن احتــكاك األطبــاق ببعضهــا البعــض، أو عندمــا ميــرر أحدهــم أصابعــه علــى 

وجــه زجــاج النافــذة جمــرباً الزجــاج علــى البــوح بوجعــه أو فزعــه..
ويف أحــد األايم أحضــر والــدي معــه طبيبــاً نفســياً إىل املنــزل بنــاًء علــى نصيحــة األقــرابء واجلــران الــذي 
أقنعــوا أهلــي أبنــين ســأفقد عقلــي إذا مل أُعــاجل ســريعاً. أتذكــر أنــه مل يســتطع الصــرب معــي ألكثــر مــن 

أســبوعن، فلقــد أفزعتــه عندمــا حدثتــه عــن لغــة الزجــاج و هلجاتــه، قلــت لــه:
كــؤوس النبيــذ هلــا عــادات كاميــة ختتلــف عــن كــؤوس الشــاي، واألطبــاق مهمــا كانــت متقنــة الصنــع 
ومثينــة إال أهنــا متــوء كالقطــط اجلائعــة عندمــا تكــون فارغــة، وأخربتــه أيضــا عــن الذاكــرة الطفوليــة للزجــاج 
وعــن طيشــه وعنفــه، فعندمــا يدافــع الزجــاج عــن نفســه يتحطــم ليجرحنــا. نعــم كل كأس ذاكــرة حيــة 

وكل طبــٍق أيضــاً..
ابألمــس عندمــا كانــت أمــي تغســل األطبــاق بعــد طعــام العشــاء مسعــت حــواراً حرمــين مــن النــوم بــن 
الــكأس والطبــق الكبــر، كان الطبــق حيــاول أن يقنــع الــكأس أنــه حــاول أن ينقــذه قبــل أن يغــرق مجيــع 
الركــب، لكنــه عجــز عــن ذلــك عندمــا متســكت بــه طفلــة يف العاشــرة مــن عمرهــا و شــدته معهــا إىل 

القــاع.
دامــت  ســجاالت صاخبــة  أيضــاً  فلقــد مسعــت ابألمــس  اليــوم،  ســتصدقوين  إن كنتــم  أدري  لســت 
لســاعتن بــن جمموعــة مــن القراصنــة كانــوا خيططــون ملهامجــة الســفن الصغــرة القادمــة مــن جهــة الشــرق، 
فهــي حســب زعمهــم حمملــة ابلتوابــل والذهــب والنســاء اجلميــات، لكنهــا انتهــت ابالقتتــال فيمــا بينهــم 
حــى مسعــت ارتفــاع شــهقاهتم وغرغراهتــم وهــم يغرقــون. دفعــين األمــر إىل أن أهــرب مــن البيــت واضعــاً 

يــدي علــى أذين.
كثــرت مــرات اهلــروب مــن املنــزل وحــاالت اإلغمــاء، ففــي كل حلظــة يتحطــم أو يتشــظى فيــه الزجــاج 
كنــت أتقمــص حالتــه، إىل قــررت العائلــة االمتنــاع عــن اســتخدام األواين واألدوات الزجاجيــة واســتبداهلا 

ابخلشــب والباســتيك وذلــك ســداً ملكائــد الزجــاج املرتبــص اببنهــم الــربيء.
مــّرت األايم وازداد عــدد الــزوار الذيــن يطرقــون اببنــا إمــا إلســداء النصــح أو إلشــباع فضــول النفــس الــي 
تشــدهم مــن قلوهبــم وعقوهلــم  ملعرفــة هــذا الكائــن الغريــب، حــى وصــل األمــر ببعضهــم إىل اعتبــاري 
مــن األوليــاء الصاحلــن املؤيَّديــن بكرامــات رابنيــة، فكانــوا يتزامحــون أمــام البــاب ومعهــم أحباهبــم بغيــة 
مســاعدهتم يف اخلــاص مــن بعــض األمــراض أو الــزواج أو لطــرد اجلــن عــن أرواحهــم. كمــا أنــين غــدوت 

مــادة دمســة للصحافــة املكتوبــة فقــط، ألن أهلــي رفضــوا املقابــات املرئيــة خوفــا علــي مــن زجــاج عدســات 
الكامــرات وســواها مــن أدوات التصويــر. مــع ارتفــاع األعــداد وتزاحــم النــاس أمــام بيتنــا اضطــرت العائلــة 
إىل املغــادرة ســراً إىل مــكان جمهــول، ومــن ســوء حظــي قصــدوا بلــدة صغــرة تطــل علــى البحــر. كنــت 

أخشــى البحــر وال أعــرف مــا ســر هــذا اخلــوف، وكأنــين أعرفــه، وكأننــا التقينــا ذات مصيبــة.
كانــت الدقائــق تتســاقط عــن شــجر الزمــن، وأان مــا زلــت معتكفــاً يف البيــت، ال أغــادر زواايهــا وال 

حيطاهنــا إىل أن قــررت أن أحتــدى اخلــوف والبحــر واألصــداء.
أتذكــر أن الطقــس كان دافئــاً، وأنــين كنــت مضطــرابً قليــًا، اســتجمعت شــجاعة الــرتاب يف روحــي 
وخطــوت ابجتــاه الشــاطئ، وكلمــا كنــت أدنــو منــه قليــًا كان الصخــب يــزداد يف رأســي وكنــت علــى 
وشــك الســقوط أو التشــظي، لكنــين كابــرت قليــًا إىل أن وصلــت إىل مقعــد خشــيب حيتفــظ بصفــة 
املقعــد رغــم كل العبــث واخلــراب يف جســده. جلســت، فشــعرت ببعــض الســكون والطمأنينــة لكــن مــا 
حــرض الصخــب مــرًة أخــرى، صــوت أنثــوي حــاد يفيــض حــزانً ووجعــاً: جرحــااااك اي حبــر القلــوب.. 

جرحــااااك اي حبــر القلــوب..
ســيدة يف العقــد اخلامــس مــن عمرهــا حتمــل علــى ظهرهــا كيســاً كبــراً وجتــول بــن النــاس وهــي تصــرخ فيهــم 
أو تبتســم هلــم. أحيــاانً كانــت تتوســل إليهــم أن ال يســتخدموا الزجــاج فهــو يدمــي القلــوب وكانــت ختــرج 
هلــم مــن كيســها أطباقــاً وكؤوســاً مــن الــورق املقــوى أو الباســتيك وأحيــاانً كانــت تنفجــر غضبــاً عندمــا ال 
يقبــل النــاس بعرضهــا، لكــن مــن الواضــح أن أغلــب النــاس معتــادون عليهــا وعلــى عاداهتــا. قــال أحدهــم 

يل بعد أن الحظ اندهاشــي وانشــغايل مبراقبتها:
إهنــا جــزء مــن هــذا الشــاطئ وطقســه اخلــاص، حــى إن النــاس يف البلــدة صــاروا يســمون الشــاطئ 
الســيدة وســلبتين كل هواجســي  هــذه  هزتــين  لقــد  الباســتيك(  و  الكرتــون  ســيدة  ابمسها..)شــاطئ 

املــوج. الــرايح وصــوت  وشــجوين. كنــت كلمــا أردت أن أســأهلا عــن ســرها متنعــين 
إنــه الصيــف.. أشــعر علــى غــر عــاديت ابهلــدوء والســكينة. قــررت التوجــه إىل الشــاطئ  ومراقبــة النــاس 
والنــوارس واملــرأة العجــوز. مل أجــد املــرأة أو أمســع صوهتــا، فبــدأت ابلبحــث عنهــا يف كل اجلهــات مث قــررت 
التوجــه حنــو الغابــة, و كلمــا دنــوت منهــا كانــت الشــهقات تتســرب إىل مسعــي، شــعرت هبــا وكأهنــا ألانس 
أعرفهــم أو رمبــا التقيــت هبــم. أخــراً رأيــت مجعــاً مــن النــاس علــى مســافة قريبــة مــين. توجهــت حنوهــم 
وصدمــت عندمــا رأيــت املــرأة العجــوز مســتلقية علــى األرض، كانــت يف حالــة احتضــار، وعندمــا رأتــين 

نظــرت إىل عيــين مث أشــارت إىل كومــة مــن الزجــاج احملطــم:
حاولت كثراً اي ولدي أال أمسع شهيقك وأنت تغرق، لكنين عجزت

مّســين فــزع شــديد ركضــت ابجتــاه كومــة الزجــاج احملطــم وبــدأت أبعثــر الشــظااي وأنثرهــا، ومــع كل حركــة 
كانــت األصــوات واألصــداء تتحــرر منهــا، واملشــاهد متيــل إىل الوضــوح، فتذكــرت كيــف تســرب املــاء إىل 
القــارب وكيــف ســاد اهللــع واخلــوف بــن النــاس وكيــف بــدأت احلناجــر تتخلــى عــن إنســانيتها وأخاقيتهــا 

وكيــف مــات اجلميــع.
إهنــا أصواهتــم، أولئــك الغرقــى الذيــن حدثــوين بعيوهنــم وأفواههــم املفتوحــة عندمــا انتشــلين أحــد الصياديــن 

مــن البحــر..
إهنــم رفــاق الســفر يف القــارب املطاطــي الصغــر الــذي جلــأان إليــه وآمنــا بــه للخــاص مــن املــوت والــدم 

واخلــراب يف البــاد.
كنــت منشــغًا ابلتذكــر وأان أبعثــر الشــظااي الــي كانــت تتحــول إىل نــوارس حملقــة فــوق البحــر، ومل أنتبــه 

كيــف حتولــت إىل قطعــة زجــاج صامــت.

ذاكرة الزجاج الصامت

حيدر هوري * 

حمامي وشاعر سوري
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كتبــْت صحيفــُة تشــرين عــن معرضــي كخــر مــن ضمــن نشــاطات دمشــق بــذاك اليــوم، وُوزعــت بطاقــات دعــوة كثــرة 
جــدا.

اســتقبلين املوظفــون بشــكل حمــرم وســاعدوين إبدخــال أعمــايل الفنيــة، ووضعهــا مبكاهنــا املناســب بطريقــة عــرض مجيلــة. 
كنــُت متعبــا جــدا ومرهقــا مــن الســفر.

أربعمائــة ومخســون كيلــو مــرا هــي املســافة بــني الرقــة ودمشــق، قطعتهــا أان وســائق الســيارة ليــا، وكان ال بــد يل مــن 
اســراحة قصــرة أريــح هبــا جســدي املتعــب مــن الســفر، ومل يكــن ميكنــين أن أذهــب اىل فنــدق فقــد تطــول إقامــي 
ــا لكــي أغطــي  يف دمشــق مــدة أســبوع أو أكثــر، واإلقامــة يف دمشــق مكلفــة جــدا. رمبــا ال ميكنــين أن أبيــع عمــا فني
مصاريــف إقامــي يف دمشــق، ويكفيــين أجــرة الســيارة، فــأان لــن أتكلــف أكثــر، ســوف أحبــث عــن حلــول أخــرى غــر 
الفنــدق. وكــوين أقيــم معــارض بشــكل دائــم أصبحــت أشــعر أن املراكــز الثقافيــة هــي مثــل بيــي، أتصــرف فيهــا بعفويــة 
وأعــرف تفاصيــل بنائهــا وطريقــة عملهــا. ذهبــت اىل مــدرج املســرح حمــاوال إجيــاد مــكان أســتلقي فيــه حلــني موعــد 
االفتتــاح يف الســاعة السادســة مســاء، إنــه وقــت طويــل وال ميكنــين املقاومــة إال إذا منــت وارحتــت، حبثــت يف الكواليــس 
فلــم أجــد مــكاان مناســبا، لكنــين وجــدت خلــف منــر كبــر كان علــى خشــبة املســرح مــكاانً مناســباً لكــي أســتلقي خلفــه، 

كانــت األضــواء مطفــأة  ولــن يــراين أحــد.
عــادة كنــت يف مثــل هــذه احلــاالت أانم أان وكثــر مــن فنــاين الرقــة عنــد صديــق لنــا امســه )أمحــد كمــال( ســكن يف دمشــق 

منــذ ســنني، وكنــا نعلــم أننــا نثقــل عليــه لكننــا كنــا جمريــن كحالــي هــذه .
اســتيقظت علــى صــوت أشــخاص اتضــح يل الحقــا أهنــم جيتمعــون مــرة كل أســبوعني وهــذا هــو يــوم اجتماعهــم، إهنــا 
اجلمعيــة الكونيــة الســورية ومــن أيقظــين مــن نومــي بــكل هــدوء ولطــف كان الدكتــور )فايــز فــوق العــادة( مل أكــن أعرفــه 
شــخصيا ولكــين كنــت أمســع ابمســه مــن برانجمــه علــى الراديــو منــذ كنــت صغــرا، قفــزت مــن مــكاين خلــف املنــر وتظاهــرت 
أنــين لســت انئمــا فقــد شــعرت ابخلجــل أمــام عددهــم الكبــر وشــعرت وقتهــا أنــين ممثــل علــى خشــبة مســرح يــؤدي دور 

مســرحيا أمــام مجهــور.
استغربوا من هنوضي من خلف املنر انئما على خشبة املسرح وهتامسوا، فابتسمت هلم مث غادرت.

تزامن حضور املسؤولني والتلفزيون وانتهاء اجتماع اجلمعية الكونية كلهم مع االفتتاح واجتمعوا يف صالة املعرض.
بــدأ املعــرض وبــدأ التصويــر التلفزيــوين والصحفيــني معــي. أان ال أنكــر أننــا مبجــال اإلعــام و)البهــورة( )إحنــا مــن أهلهــا( 

شــعرت وكأين عريــس وأن عرســي هــو اليــوم.
احتفــل اجلميــع يب وأتتــين االبتســامات والتهــاين والتريــكات مــن كل االجتاهــات حــى مــن قبــل الفتيــات اعتقــدت لوهلــة 

أنــين لــن أنــزل أقــل مــن هــذا اثنيــة و ســأبقى مــع املســؤولني أمــام الكامــرات.
ال أحد يعرف بكم استأجرت الباص؟ وال أحد يعرف أنين األن أفكر أين سأانم ليلي هذه.

ال يهمــين فقــد أصبحــت مشــهورا وهــا هــي الكامــرات واملســؤولون أمامــي ولــن أشــعر ابحلاجــة بعدهــا، هــذه دمشــق 
العاصمــة والشــهرة تبــدأ منهــا وأان اآلن يف دمشــق أمــام كامراهتــا ولــن يركــين مســؤولوها.

بينمــا كنــت أحلــم وأوزع االبتســامات جــاءت عيــين بعــني الدكتــور )فايــز فــوق العــادة( كان إحراجــا يل فــوق فــوق العــادة 
وتعرقــت ومل أعــد قــادرا علــى إكمــال دور املبتســم وجــاء هــو والبعــض مــن جمموعتــه ابجتاهــي وســلموا علــي ســاما حــارا 

واعتــذروا مــين ملــا حصــل يف املســرح وأهنــم مل يعرفــوا أنــين فنــان، كان كل هــذا بصــوت عــال.
الوزيرة وحمافظ دمشق ومدير الثقافة مجيعهم مسعوا كام الدكتور فايز لبدوي مثلي حيرجين كثرا هكذا موقف.

ملـّـح الســيد فايــز فــوق العــادة للمســؤولني بنظراتــه هلــم ) تفــووو عليكــن اي كاب اســتحو عحالكــن( تقريبــا كانــت هبــذه 
اللهجــة أو أكثــر بقليــل، كان هــذا مــع بعــض املفــردات الــي رماهــا إىل مســامعهم.

أوصــى حمافــظ دمشــق عضــو مكتــب الثقافــة الســيد )بســام جروديــة( بدعمــي واالهتمــام يب وقــد مت حتديــد لقــاء معــه 
غــدا صباحــا يف مكتبــه.

ذهب اجلميع وبقيت وحدي يف الصالة دون أن حتل مشكلة مبيي هذه الليلة.
خرجــت مــن املعــرض أمتشــى يف شــوارع دمشــق وأان أبتســم للمــارة وأقــول لنفســي رمبــا شــاهدوين علــى )التلفزيــون( هــذه 

الليلــة رمبــا كان البــث مباشــرا وأان ال أعلــم.
صعبــة هــي حيــاة املشــاهر كلهــا توزيــع ابتســامات للنــاس. وصلــت حديقــة يف آخــر شــارع احلمــرا متشــيت هبــا قليــا حــى 
وصلــت مــكاان فيــه مقعــد مغطــى ابلشــجر جبانــب متثــال كبــر لرئيــس ســوراي األســبق كان التمثــال تنفيــذ الفنــان الكبــر 

)جميــد مجــول( اســتلقيت علــى الكرســي وأان أقــول لنفســي
الرئيس األمريكي )بيل كلنتون( شاهدته مرة على التلفاز يرتدي

)بنطلــون جينــز وجاكيــت جلــد أســود( ورئيــس وزراء بريطانيــا يذهــب إىل عملــه ابلدراجــة واملغــين املشــهور بــوب مــاريل 
ــة  ــو منــت يف احلديقــة فهــي حال ــة مــاذا يعــين ل ــة، وهــذه األمــور هــي عادي يدخــن املارغــواان مــع الفقــراء ابملناطــق النائي

حضاريــة.
اســتيقظت علــى صرخــات عناصــر الشــرطة كانــوا قــد وضعــوا )الكلبشــات( يف يــدي قبــل أن يوقظــوين ووجــدت نفســي 

مقبوضــا علــي متلبســا طقمــي األنيــق بتهمــة اإلســاءة لــآداب العامــة.

ليلة القبض على فنان

موسى الرمو* 

مــن كثــرة  ملّــت  اإلعداديــة  املرحلــة  ويف  هنًمــا،  قــارًئ  صغــري كنــت  يف 
اســتعارايت أمينــُة املكتبــة، ولكــّن القــراءة فيمــا بعــد صــارت تعــين يل شــيًئا 

ورفــوف. تكــر يف خزانــة  الشــخصية  مكتبــي  بــدأت  أن  منــذ  إضافيًّــا. 

يف ســوريّة - ســقى هللا- كنــت أّدخــر شــيًئا مــن الراتــب الشــهري، فــأدّس 
الورقــة النقديــة يف كتــاٍب مــا، وحــني أحتــاج إليهــا أنســى موضعهــا، فأفّتــش 
الصفحــات وأقلّــب الكتــب، تســتوقفين أفــكاٌر وعبــارات وحــكاايت أتخــذين 
مــن غرضــي الــذي مــن أجلــه بــدأت القــراءة، ويف مــرات كثــرة أنســى أيّن 
وضعــت »مصــاري« زمنًــا، مثّ أجدهــا فجــأة حــني أقلّــب كتــااًب، فأجــد املــال، 

يف حلظــاٍت ال توصــف، هبــذه النعمــة الــي هبطــت علــّي مــن الســماء.

يــزورين كثــرًا،  الكــرام«  عثــرات  »جابــر  نــوع  مــن  صديــق  عنــدي  وكان 
ويتصفــح معــي جمموعــة مــن الكتــب، وحــني يغــادر البيــت يّتصــل يب قائــًا، 
أعجبــين كتــاب كــذا، أرجــو أن تقــرأ الصفحــة كــذا، فــإّن مــا فيهــا مهــّم، وحــني 

ــا مــا، فأشــكره هلــذه اللفتــة. أفعــل أجــد مبلًغ

وحبــاين هللا بزميــل عــّز نظــره، أجلــأ إليــه آخــر الشــهر، فأقــول لــه: مــاذا 
بشــأن اهلمزة املتوســطة، فيضع 500 رايل يف الكتاب املدرســي، ويســألين: 
»عايــز مهــزة اتنيــة« وحــني أعيــد املبلــغ عنــد قبــض الراتــب، أدّس املــال يف 

الكتــاب املدرســّي وأقــول لــه: »هنــاك تدريــب يف الكتــاب مل أفهمــه«.

منــذ أســبوعني تقريبًــا أضعــت بطاقــة اإلقامــة، والبطاقــة الصحيــة، وبطاقــة 
الصــّراف اآليل، وانتابــين قلــق شــديد لضيــاع اهلويّــة، وكــدت أن أذهــب إىل 
الشــرطة للتبليــغ، لــوال خــوٌف قــدمي مــن مراجعــة الشــرطة. وابألمــس خطــر يل 
أن أتصفــح مقدمــات لــرواايت عربيــة، ويف الروايــة العاشــرة تقريًبــا، وجــدت 

البطاقــات الضائعــة داخــل الكتــاب.

القــراءة مفيــدة، اســألوين - ضعــوا أشــياءكم املهّمــة يف ثنــااي الكتــب، واحبثــوا 
ال  فاللصــوص  اللصــوص،  ختافــوا  وال  قــرأت،  مثلمــا  فســتقرؤون  عنهــا، 

يقــرؤون. 

فوائد أخرى للقراءة

عيسى الشيخ حسن* 

كاتب وفنان تشكيلي كاتب وشاعر  سوري 
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على أبواب دمشق قطَّعت أصابعي
ونثرت عشرين عاصمًة من النفاق 

على أبواب بغداد، سلخُت جلدي كاألفاعي
وارتديت شهامة العريب
وحليته وجلبابه الفضي 

وزرعت »الكوكاكوال« على أسوار بغداد
وأذنَُّت يف الناس أن حيَّ على الوفاء

فاّساقطت حجارة، على أعتاب اببل 
فُنْحَن اجلمياُت، هناك، على عزف اهلوى

ويف كرباء جاءين امليمون، على جنح السواد
فاسوّد كل شيء ما خا عيناي

ومل يدلين دجلُة، على مُشَّامة اببل 
وشاح الفراُت بوجهه عين 

فأّي اليمام حيط على مشرق الشمس
حن يكون البكاء تنهيدة يف الضمر
وحن تكون امللذات كبوة يف الفؤاد
وحن يكون الغيم، غيمه من سواد

فأي الباد أزف هلا روحي، حن تغيب الباد !
ويف النوم، أحبث عن حلظة نوٍم

فأي اإلشارات أتبْع؟
وأستنجد أهلي لقتلي برامجات النواح

فهل تنوح عليَّ أمي الي أفقدونيها منذ الطفولة؟
أم أان الذي ينوح علي !
فكيف أملّ أظافر الوقت 
وهي ملمومٌة يف عنقي !

وكيف أنوح على ماء الفرات، وهو دموع ؟
وأّي اإلشارات أتبْع 

وكل الذي أراه رجوْع 
ويف الشآم جوْع 
ويف الشآم جوْع

على أبواب الشآم 
تموت البالد

عايد سعيد السراج*

-14-
يف الليل...

اجلــدار  يف  فتحــة  علــى  الثخــن  اللحــاف  يشــبه  مــا  أســدل 
يديــه.. وفــرك  الوحيــدة،  لغرفتــه  اجلّصــي 

مرّحباً ابلثلج:
شــفتيها  علــى  بقبلــة  هــذا  موقــدي  دفء  علــى  ســأقفل 

..وأانم....!
هــو ال يــدري أبّن أحامــه قــد تســرّبت مــن شــروخ ذاك اجلــدار 

وراحــت تــذوب يف بيــاض ثلجهــا..!
-15-

الطفل الصغر ذو السنوات التسع..
املبتــل أبحامــه  القرفصــاء علــى ذاك الرصيــف  ظــّل جالســاً 

ودموعــه..!
برد زمهرير...وندف ثلج تلفح وجهه الصغر..

الطفــل الصغــر ينفــخ بيديــه الصغرتــن املرتعشــتن مثّ يفركهمــا 
ليدفــأ..

وظّل علبي »البسكويت« الذي يبيع تداخلتا مع ظّله...
الطفل الصغر ...مل يكن ينفخ..!

احلــب واألحــام  مــن  األبديّــة فصــواًل  يعــزف يف مزمــار  إنّــه 
والــدفء..

الرصيف:
قــد  يديــك..  بعــزف  صغري...أطــل  اي  يفارقــين  ال  ظلّــك 

قلــيب.......! ارتعــش 
-16-

الطفل الصغر ذو السنوات التسع..
قد أشعل علبة الكربيت الي يبيع كّلها

عودًا
عودًا

أعواد الكربيت:
قد تطاير اشتعايل جنوماً يف السماء.. !

الطفل الصغر:
سأترك عوداً واحداً وأشعله... كي أرى وجه أّمي

وأعيد تشكيل صورته يف هذا الغمام..!
أعواد الكربيت:

ابتــت  لــرؤوس  مشــانق  الرصيــف كأعــواد  علــى  متايــل  ظلّــي 
حتــرتق

-17-
الصغــر ذو  الطفــل  الــي اخرتقــت صــدر  العميــاء  الرصاصــة 

التســع... الســنوات 
ال تدري أبّي اجتاه صّوهبا ذاك األعمى املتوّحش..!

بكت الرصاصة:
مل أكن أعرف دريب إىل قلبك...!

تبّسم الصغر:
قليب صار ظّاً لذاك اجلدار...!

اجلدار:
وهللا..وهللا.. لن أكون الدريئة ..
رّد الصغر هامساً يف أذيّن اجلدار:

...ورصاصهم...ال خييفين..!

-18-
العجوز والد الشهيد:

أعرُف دربك اي بين.. وإىل أين ينتهي..!
القنديــل وهــو  أوراقــك خلســًة حتــت ضــوء ذاك  أقــرأ  كنــت 

يتخافــت كقلــيب..!
القنديل:

ذاب قليب عليك، أيها العجوز..
والصباح الذي سيشرق غداً.. كان ضوئي..!

تطايــرن  اللــوايت  الفراشــات  أقتــل  ..مل  عــم  اي  وهللا..وهللا.. 
حــويل..

لقــد دهشــت حلظــة استشــهاده.. فأنــرت الــدرب الــذي مــات 
عليــه ابشــتعايل..!

أوراق الشهيد:
»أحّبك اي بادي.. أحّبك اي بادي«

الشــاحب  القنديــل  ذاك  حتــت ضــوء  األوراق  اصفــّرت  لقــد 
العجــوز...! الوالــد  واملتعــب كقلــب 

قــرب  شــاهدة  أمــام  العجــوز  ..وقــف  التــايل  اليــوم  صبــاح 
. لشــهيد. ا

مل يقــرأ امســه.. بــل شــاهد ظــّل قمــر صغــر حمــدوب الظهــر 
يلمــع خبجــل ..

بكــى العجوز...واســتدار راجعــاً بظهــر حمــدوب كظــل القمــر 
ذاك.!
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الشاعر:

الصباح قهويت..
كيف أرشف الضحى..؟!

العاشق:
بــذاك اخلفــوت  لــن أكتــب قصائــدي املكســورة ابحلنــن إالّ 

الشــمعة..! أيتهــا 
اجملنون:

قف اي عقلي...وتوقف..
أمل تتعب من الدوران؟!

الشمعة:
كلما قرأت كلماتك أيها الشاعر العاشق اجملنون 
توّهج قليب.. واشتعلت.. واحرتقت.. وذبت..!

الشاعر العاشق اجملنون:
ذاب قليب عليكم..

خــذوا قصائــدي، واحرقوهــا.. وانثــروا مــا تبّقــى مــن رمادهــا 
ظــّاً وحيــداً داشــراً يف بــراري الــروح...!

-20-
الوردة اجلوريّة احلمراء الوحيدة والعنيدة:

ترتكيــين  وال  رحيقــي  وخــذي كّل  النحلــة..  أيتهــا  الســعيين 
وحيــدة..!

النحلة:
سأعطيك قليب.. وأانم حتت ظّلك..!

الوردة:
قد فاض عطري...

النحلة:
..وحّلقت أجنحي إىل مسوات بعيدة..!

على هامش التغريبة الرقاوية
- ظالل - 

د. يوسف بوزو * 

ابحث وشاعر سوري طبيب وكاتب سوري
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1
ْ الوقُت بَن وقتن 

ِملُح االنتظار
َخرَدٌل يف األنْف

ِقطاٌر َصِدٌئ
َفوَق ِسكٍَّة ُمبَهمْة
الوقُت بَن وقتْن

ماٌذ لفروِس اأَلَرْق
دودُة الداليْة

قُرصاٌن معصوُب العن
َيسرُِق ُحلَم الساريْة
الوقُت بن َ وقتْن
قتيٌل بن جرحيْن

كعُب بُندقيٍة َيطُرُق الرأَس
ِسجٌن يف املنفردِة

وحنيٌب بعيٌد
أييت من آخر الزانزيْن

الوقُت بن َ وقتْن
ِصْفصاَفٌة مكسورٌة بَن الشجْر

ًمسماٌر يف ابطِن الَقَدْم
ِضفدَُع املستنقعات

ُشرفٌة للَعَدْم
ُتطلُّ على َمصِر َصْخَرٍة

َ وقتْن َكَتَب عليها عاشٌق بن 
) اذُكريين دائماً (

2
أقيُس الوقَت ابللهفِة

وأقيُسُه ابالنتظار
فارُق االثنن ُعمري
أَزُِن األَثقاَل ابآلالِم

وأَزهُِنا مباِء احلُلْم 
فارُِق األوزاِن َدهري
أَقيُس مسافًة ابلَقهِر
مُث أقيُسها اِبلصَّرْبِ 

وفارُق األطواِل َقربي
مل َأِجْد َخَشباً أَلصُلَب ُمهَجي

فـََهَويْت
ذاَب مَشعي ُدوَن أُمنيٍة مَتُرُّ 

َودوَن أُغنيٍة تُبِلُل عاشٍقاً َعِطشاً 
كَحيٍّ َميْت

ال ماَذ ِلطائٍر َردَّتُه أَبراُج احَلماْم
وال ِذراعاً َوسََّدتُه َسحابًَة لَِيناْم

مْل َيُكْن سفراً ولِكْن ِخْلُتُه كالسََّفْر 
ورَديت هَتُرُسها الَعَجاُت قـَْبَل حَمَطََّتْن

َطْر
َ
َامل وأان أمشي ُسدًى حَتت 

3
أُُذانَك ابرداتِن

قَلُبَك دافٌئ
وُخطاَك إيقاٌع على َحَجِر الرصيْف

ليٌل وِوحَشُة شارٍع 
ومتيُل أشجاٌر على قاماهتا

والريح َتذرو حَتَتها وَرَق اخلريْف
للبيــت  عائــٌد  َوحــَدَك  الســبِت  يــوم  وأنــَت 

َك  َوحــَد
مع ُدواٍر خفيْف

4
على وتٍر

َأُشدُّ رِحاَل أُغنيي
ُأساِفُر يف الصهيِل احلُرِّ

َوِمن َشْعِر احِلصاِن الُغرِّ 
أصَنُع ُغرََّة الدنيا
وقوساً للكماْن

على َحَجٍر
سَأحَنُت امسِك البحري

حنتَ الريِح
أنُصُبُه على َعَمٍد

ليبقى خالداً كالناْر
فيما متسُح األمطاُر

آاثَر مروِر اجلُنِد والعرابت
والقصر الذي ينهار

وَتكتـُُبِك األساطُر الي تتلو
كآهلِة الطيوِر الُزْرِق

واللهفاِت
واألشعاْر

ليت امسي على َحَجٍر
مبجرى الَنهِر 

فيما تـَْعبـُُر البجعات قُرَب امسي
فتُنِشُدُه

وَتسُقُط ريشٌة يف املاِء ُأسِنُدها على َحَجٍر
وأرسُم َسهمِك املغروَس يف قليب

على َحَجٍر ِبقلِب املاء .

5
سأحكي عن الكهَرماِن امللَّوِن

َعْن َوَجِع الثوِب ِحَن حيَِفُّ
بَِنهِر الُرخاْم 

سأحكي عن الَفرِو حَن يناُم 
على صدرِها

العيــوِن  َحدقــاِت  مــن  ســَيخرُُج  ِذئْــٍب  أَلــُف 
لُيلقــي

عليها الساْم
سَتُدُخُل

يتبُعها العابروَن
الُدهاُة الَضحااي

ريدوَن مث ُرماُة الِسهاْم 
ُ
امل

ولكنها وحدها
أينـََعْت وردها

غيمٌة لو َمَشْت
كذََّبت وعدها

قُرهُبا الذٌع موجٌع بُعدها
لو تثنَّت على النـََغماِت هلامْت

وقوُس الكمنجاِت .. من زندها
َيدلُـّـك َِعطــٌر رقيــٌق إليهــا يقايِــُض حَنــًا علــى 

شــهدها
لِضحكِتها َكرُْج ماِء السواقي 

وحلٌظ هلا جارٌح كاحلساْم
وتعِرُف كيَف هَتزُّ القلوَب
وَتعِرُف كيَف تـَُردُّ الِسهاْم

وَتعِرُف كيَف حُتيُل جيوشاً من احلاملَن
بقااي ُحطام ْ.

6
ألِبُس ِمعطفي وأمضي

حَتَت رذاٍذ خفيٍف
يف صباٍح غائٍم

تتقافُز على كِتفيَّ العصافر
خُمْرِجاً من قـُّبعي أرانب الرغبة

وأحجار الزبرجِد
وال يتلفت الناس

وال يندهشون
ويف املساءاِت أُطلق روحي عاريًة

على رصيف الشارِع احلجرِي املكتّظ
اتركاً أصابعي

ُتداعُب أواتَر غيتاري
لرتاقص الفالس

والسريناد
وأغاين البحَّارة 

وموسيقى الغجر
وال يَتَلّفت الناس 

وال يندهشون
أكتُب على جسدي ِبكِل اللغاِت

وأتظاهر وحدي 
رافعاً الفتَة احتجاج

»إنسان أان
ولست جمرد بُرغيٍّ

يف آلتكم الصدئة«

فا يتوقف املاّرون 
وال يندهشون

أقف يف الساحة العامة 
واُدِخُل عدة أفيال بثقب إبرة

منــه  وأصنــع  بيــدي،  قـُــزٍَح  قــوَس  أســحب 
العابريــن علــى  أوزُِعهــا  ملونــًة  شــاالٍت 

الَبيــاَت  فيــه  ُمدِخــًا  أوبــرايٍل  بصــوٍت  أُغــين 
والنهونــد والَصبــا 

»أوقفوا هذه املقتلة«
وال يكرتثون

وال يندهشون
فأقول إما أان ميٌت

أو أهنم ميتون.

7
طفولُتُه

وجُه أخيِه 
ِه فطائر أُمِّ

ابئُع الفول أمام ابب املدرسِة
َعصا اأُلستاِذ

احللوى يف ُصبِح العيِد
األزقُة الضيقُة ورائحُة اليامسْن

الرحلة املدرسيُة االوىل
ُحْزُن أبيه

الصفقة الطائعية 
أانشيُد الوطن

دلُو البئِر يف قرية انئية
احتضار اخلاِل يف املستوصف البائس

جاؤه املدرسي 
احَلمامات أيكلَن الِبذاَر ِمن يديه

ابنُة اجلراِن تُعرُه كتاَب القراءة
النزهة قُرَب النهر

شقائُق النعماِن يف السهِل البعيد
رِعُب

ُ
صوُت الطائراِت امل

ُكُلها َعربت سريعاً خياَله
وهو املتخدُِّر ِمن أمٍل حَتَت االنقاْض

ميألُ الرتاُب َعيَنيه
ويـَتـََنفُس الرتاْب

بينما َيسمُع من فوِقِه أصوااتً بعيدة
رون اإلمسنت لرجاٍل ُيكسِّ

حبثاً عن أحياٍء
وبَبسمٍة أبعدِت احِلجارَة عنه

ِمقداَر ذرَّة ...
َزفـََر النـََفَس األخْر.

18

ثقافة وأدب

معزوفات

سميح شقير*  

موسيقي – فنان الثورة السورية
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ثقافة وأدب

تقــول احلكايــة: زُلزلــت بيــوت املدينــة، إثــر ســرقة كبــرة مــن قصــر احلاكــم. واســتنفر 
اجلنــد والشــرطة، للبحــث عــن الكنــز املســروق بيتــاً بيتــاً، فــرداً فــرداً. فّدهلــم بطــل احلكايــة 
الــذي تصــادف مــروره ابململكــة خــال مغامرتــه الطويلــة، علــى الســارق. اســتغربوا 
ورفضــوا ابدئ األمــر، لكنهــم رضخــوا يف النهايــة، وفتشــوا بيــت ذلــك الرجــل الوقــور، 

وصعقــوا حــن وجــدوا الكنــز فيــه. 
وحــن ُســأل بطــل احلكايــة: كيــف عرفــت أنــه الســارق؟ قــال: حــن علمــت أنكــم 
فتشــتم كل البيــوت والبشــر، إال  بيتــاً واحــداً، وفــرداً واحــداً، بســبب ورعــه الشــديد 
وزهــده الكبــر، أدركــت أنـّـه الســارق، ألنـّـه كان يرتــدي قبقــاابً يصــدر صــواتً كــي يبتعــد 
النمــل عــن دربــه دون أن يصــاب أبذى، وقلــت يف نفســي إن وراء هــذا الــورع املبالــغ 

فيــه ســراً، فتوقعــت أن يكــون هــو الفاعــل. 
هــذه احلكايــة مسعتهــا بروايتــن لذيذتــن تــكادان تنطبقــان مــن فــم والــديت وجــديت أليب 
رمحهمــا هللا، وأســكنهما فســيح جناتــه. وال يهمنــا كيفيــة اســتدالل بطــل احلكايــة علــى 
الســارق نتيجــة حــدس أو فراســة، أو عــن خــربة وجتربــة وقــد تعــرض للدغــة – كمــا هــي 
أغلــب احلــكاايت - ممــن ال يتوقــع أن يلدغــه. وهنــاك مثــل تركــي يطلــق علــى هــذا »مل 
أكــن أعلــم أبين ربيــت عقــرابً يف حضــين« ولكــن يهمنــا املغــزى مــن هــذه احلكايــة، 
وهــو أنــه ال عصمــة ألحــد مــن النــاس العاديــن مهمــا كانــت درجتهــم. فذلــك الوقــور 
يف احلكايــة كان تقيــاً ورعــاً، حيــرص علــى عــدم إيــذاء النمــل، أو أي حشــرة أخــرى،  
ولكّنــه يفعــل ذلــك ابرتــداء )قبقــاب( يقــرع األرض فيســمع كل مــن ميــر بقربــه صــوَت 

القــرع فينتبــه إىل مصــدره إن مل يكــن منتبهــاً.
واليــوم وبعــد ســت ســنوات، مــن الثــورة الســورية، والصــراع مــع النظــام وكل قــوى احلليفــة 
املتعاونــة معــه، جنــد منــاذج مــن هــؤالء مت رعايتهــم يف أحضــان الثــورة، وهــم أول مــن 
لــدغ الثــورة ومسمهــا. منهــم العســكري ومنهــم السياســي ومنهــم االقتصــادي ومنهــم 
األكادميــي، وال نشــعر هبــم إال كالســرطان حــن يتمــدد أو كمــرض الســكري حــن 

يتمكــن مــن اجلســد.
سنســتمر هكذا مئات الســنوات، إن مل نعمل على تغير ســلوكنا، واحلرص على عدم 
االجنــذاب حنــو شــخصيات أو مؤسســات أو دول معينــة دون أن نضــع يف حســباننا 

أبنــه ال عصمــة إال لنــيب.

خربشات
مفهوم العصمة

 عالء الدين حسو*

كلنــا أحببنــا »النمــور يف اليــوم العاشــر«. منــذ مــا يقــارب أربعــن عامــاً وحنــن، حــن نريــد أن حنكــي عــن زكــراي اتمــر، يف جلســاتنا أو 
يف كتاابتنا، نرجع إىل ذلك النمر الذي ســحق الســجُن واالســتبداد واخلنوع واالستســام كربايءه إىل أن حتّول اىل آكل أعشــاب 
هــّش وضعيــف، فصــار مواطنــاً عربيــاً، وحتــول قفُصــه إىل مدينــة أو إىل وطــن. مل يذكــر لنــا زكــراي اتمــر الوقــت الــذي ميكننــا فيــه أن 
نرتقــب رجــع نــداء النمــر إىل الغــاابت إىل مســاحته الطليقــة، أو إىل حريتــه القصــوى وخرمشــة جــدران الذاكــرة املعجونــة حباضــر 
اخلــوف واليــأس ووطــأة الظلــم، حيــث تفيــض الدمــاء لينتبــه النمــر إىل عنفوانــه األصيــل، فينتفــض علــى مرّوضــه وجــّاده وحيطــم 
القفــص. بعــد مــا يقــارب األربعــن عامــاً، حــى زكــراي اتمــر نفســه انتفــض علــى كل شــيء، ولــو كان عليــه أن يعيــد كتابــة قصتــه، 
الختــار هلــا هنايــة مغايــرة لتلــك الــي وصــل إليهــا يف وقوفــه إىل جانــب النمــور، يف أعــوام االنتفــاض اململــوءة ابلدمــاء والتضحيــات.
كنــا يف املخيــم. وهنــاك تعرفنــا إىل أدب زكــراي اتمــر. كنــا حنــّس أنــه ال يكتــب عــن املواطــن الســوري يف حــارات دمشــق وحســب. 
كان حيكــي عنّــا، حنــن الذيــن نعيــش عاملــاً مماثــًا لعــوامل املســحوقن يف كل مــكان. ومــع كل ذلــك البــؤس والفقــر واالنغــاق الغيتــوّي 
يف خميمــات الاجئــن يف لبنــان، إالّ أننــا كنــا نســعى إىل قــراءة كل مــا هــو جديــد متوفــر. وحــن بــدأ زكــراي اتمــر ينشــر قصصــه 
يف الســتينات، كان معلمــوان يف مــدارس وكالــة الغــوث يف املخيــم يشــجعوننا علــى القــراءة. وهنــاك عرفنــا أدب زكــراي اتمــر. ومــن 
هنــاك، ســنذكر هــؤالء املعلمــن بــكل احلــب والعرفــان، ألننــا عرفنــا منهــم هــذا الكاتــب الكبــر الــذي يشــبهنا، مبــا محلــت روحــه 
مــن قســوة البــداايت يف احليــاة. ولســوف نشــعر دائمــاً ابلعرفــان للحيــاة، ألهنــا أعطتنــا فرصــة العيــش يف زمــن زكــراي اتمــر، إىل أن 
اتبعنــا بلهفــٍة متجــّددٍة رحلتــه يف الكتابــة، إىل أن بلــغ، قبــل أايم، السادســة والثمانــن عامــاً، وحنــن منشــي بكســٍل رمبــا، حنــو هنايــة 

العقــد الســابع مــن العمــر.
يف لنــدن، يف الثمانينــات، ويف مكاتــب جملــة الدســتور، حيــث عمــل مديــراً للتحريــر، التقيــت زكــراي اتمــر وجهــاً لوجــه. ومل يكــن 
اللقــاء صاخبــاً، لكنــه تــرك صخبــاً يف روحــي، وأان أرى إىل هــذا الكاتــب الكبــر الــذي وكأنــه ال يــزال يعمــل حــّداداً بســيطاً يف 
البحصــة، احلــارة البســيطة مــن حــارات دمشــق. كنــت أســتمع إىل أحاديثــه بلهجــة أبنــاء احلــارات الشــامية األصيلــة، وحكاايتــه 
الســاخرة، حبميميــٍة عــن أصحــاٍب لــه، مضــوا قبــل ســنن طويلــة، وكأهنــم حاضــرون للتــو يف مكاتــب اجمللــة يف نوتنــغ هيــل غيــت يف 
لنــدن. أحاديثــه هــي قصصــه، وقصصــه جتعلــين منــذ افتتاحياهتــا علــى عاقــٍة، ال غربــة فيهــا، وأحــس أنــين أعــرف شــخصياهتا، كمــا 

لــو أهنــم يعيشــون يف حــاريت يف املخيــم الــذي غادرتــه كمــا غــادر الكاتــب البحصــة.
أجــد احلكــي عــن أمهيــة زكــراي اتمــر كاتبــاً وقاصــاً ال أمهيــة لــه، إذا مل تعــرف كل كتاابتــه، ورمبــا إذا مل تعرفــه شــخصياً، أو تعــرف عــامل 
احلــارات الشــعبية، فــا التوصيفــات النقديــة واملقــارانت الــي تضعــه يف ســياق أديبٍّ ســوراييل أو أورويّل )مــن جــورج أورويــل(، وال 
تصنيفــه ضمــن كتّــاب القصــة القصــرة العربيــة أو العامليــة لــه أمهيــة يف التوغــل يف عاملــه األصيــل، يف حــارات دمشــق، ويف مصانــع 
احلــدادة ومــزارع الغوطــة وبســاتن األحــام املنكســرة وامللفوفــة ابليــأس واألســى واإلحبــاط والعجــز واخلــوف والرقابــة يف بــاده الــي 
محلتــه مــن طفولــٍة قاســيٍة إىل أقصــى ذروٍة ميكــن أن تصــل إليهــا القــدرة علــى التعبــر، لتصبــح تعبــراً عــن خاصــة الفجيعــة اإلنســانية 

يف أي مطــرٍح يــذرف فيــه اإلنســان دمعــاً إزاء مصــره البائــس.
ال معــى للــكام عــن الثــورة الســورية، حــن حنكــي عــن زكــراي اتمــر، وعــن مطرحــه فيهــا، فهــو مــن حّنــايت الثــورة األوائــل، ابملطرقــة 

والســندان والكلمــة واملخيلــة الــي ال تشــبهها خميلــٌة يف قســوهتا ودعوهتــا إىل اخلــاص. 

زكريا تامر في عيد ميالده

نصري حجاج*

كاتب وصحفي سوري كاتب وخمرج سينمائي فلسطيين
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Türkçe تركي

الفنان نوار بلبل

سمير عبد الباقي

Sanatçı Nevvar Bülbül

Semir Abdulbaki

Suriyeli oyuncu, yönetmen, tiyatrocu Nevvar Bülbül, 25 Nisan 1973’te Humus’ta dünyaya 
gelmiştir. Tanınmış tiyatro yazarı Ferhan Bülbül’ün oğludur.
Bülbül, Yüksek Tiyatro Sanatları Enstitüsü’nden mezun olmuş, 1999 yılından bu yana birçok 
oyunda önemli rollerde yer almıştır.
Mülteci kamplarının Shakespeare’i, omuzlarda slogan atan ilk sanatçıdır. Bülbül, Esad’ın zeytin 
dallarıyla devrilemeyeceğini söylemiştir. Humuslu sanatçı Bülbül, başlangıçtan bu yana devrimi 
ve devrimcileri desteklemekte tereddüt göstermemiş ve rejimin baskıcı uygulamalarına karşı 
kararlı bir tutum takınmıştır. Suriye devriminin başlangıcından itibaren Nevvar Bülbül, Şam’da 
Esad karşıtı birçok gösteriye katılmıştır. Devrime karşı kötücül yaklaşımı olan kişilere yönelik 
tepkili ve sert kişiliğiyle tanınır. Zira defalarca şöyle demiştir: “Suriye’nin en küçük köyündeki 
en küçük göstericinin arkasındayım.”
Bülbül, rejimin zeytin dallarıyla yahut yaseminlerle değil, devrimcilerin eliyle ve askeri bir yön-
temle devrileceği fikrinin destekçisidir. Bu nedenle istihbarat ve emniyet birimleri tarafından 
aranan bir isim haline gelmiştir. Eski meslektaşı Ramiz El-Esved’le birlikte Sonbahar tiyatro 
grubunu kurmuştur.
Bülbül, Ürdün’deki Ez-Za’teri mülteci kampın-
daki çocukların yeteneklerini ortaya çıkararak, 
uluslararası Shakespeare tiyatrosunu mülteci 
kampına taşımış ve uluslararası medyada geniş 
çapta yankı uyandırmıştır.
Çocuklar ve savaş malulleriyle birlikte yönettiği 
birçok oyunun en önemlileri şunlardır: Shake-
speare Ez-Za’teri’de, Romeo ve Juliet, Sevgi 
Gemisi. Oyunlarında farklı ülkelerdeki mülte-
cilerin sıkıntılarını aktarmış ve Esed ve milisler-
inin Suriyeli sivillere yaşattığı trajedileri gözler 
önüne sermiştir.
Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol almıştır. İlk 
tiyatro oyunu, 1998’de Rula Fettal’in yönet-
tiği oyundur. Ardından, yaşamını yitirmiş 
olan Meha Salih’le Kül Anıları sahnesinde rol 
almıştır. Oyuncu Emel Arefe’yle birlikte rol al-
dığı “Dünya” dizisi, sanat kariyerindeki ilk tele-
vizyon çalışmasıdır.
2003’te Şam’daki milli tiyatroda monodram sahneledi ve şunları söyledi: “Ben ve Ramiz Esved 
Sonbahar tiyatro grubunu kurduk ve “Bayram Gecesi Rüyası”nı oynadık. Ürdün’e, Lübnan’a ve 
Amerika’ya gittik ve dört ödül kazandık. Sonra İtalya’ya, Fas’a ve Prag’a giderek orada da ödül 
kazandık. Ardında ise İspanya’ya ve Kanada’ya gittik ve en iyi oyuncu ödülünü kazandık. Son-
rasında ise Japonya’da Ramiz El-Esved en iyi oyuncu ödülünü kazandı ve müteakiben Sonbahar 
tiyatro grubuyla ikinci oyunumuz olan ve Ramiz Esved’in yönettiği “Yalnız Toprak” oyununu 
hazırladık.”
Sanatçının bazı çalışmaları şunlardır:
- Delile ve Zeybek (Dizi - 2011) - İzzetli Adamlar (2011 - Ebu’l Leyl rolüyle)
- Yokluğun Varlığında (Dizi - 2011) - Esat El-Varrak (Dizi - 2010 - Azzam rolüyle)
- Kara Leke (Dizi - 2010 - İsam rolüyle) - Yakut Patikası (Dizi - 2010) - Ben Kudüs (Dizi - 2010 
- Cebra rolüyle) - Kleopatra (Dizi - 2010) - Doğu Krallığı (Dizi - 2010 - Asi rolüyle) - Sancaklılar 
2 (Dizi - 2009 - Hado rolüyle) - Karşıt Şam (Dizi - 2009 - Selmo rolüyle) - Ayak Altında (Dizi - 
2009 - Cemal rolüyle) - Babu’l Hara Dördüncü Sezon (Dizi - 2009 - Filistinli Ebu Yusuf rolüyle)
- Dedemin Evi (Dizi - 2008 - Selmo rolüyle) - Şam Ekşi Üzümü İkinci Sezon (Dizi - 2008 - 
Mahrus rolüyle) - Delilerin En Akıllısı Behlül İkinci Sezon (Dizi - 2008) - Şam Konuşuyor (Film 
- 2008) - Nâsır (Dizi - 2008) - Aşk ve Savaş Mektupları (Dizi - 2007) - Halid bin Velid İkinci 
Sezon (Dizi - 2007) - Halid bin Velid (Dizi - 2006) - Sabahımı Geri Verin (Dizi - 2006) - Nizar 
Kabbani (Dizi - 2005) - Rica Üzerine (Dizi - 2005) - Ebu Zeyd El-Hilali (Dizi - 2005 - Hamade 
rolüyle) - Ekmekçi (Dizi - 2005) - Ebeveynler Alayı (Film - 2005) - Hayfa’ya Dönüyorum (Dizi 
- 2004) - Salihiyye Geceleri (Dizi - 2004) - Kureyş Şahini (Dizi - 2002) - Dünya (Dizi - 1999) - 
Gavar’ın Dönüşü (Dostlar) (Dizi - 1999) - Saray (Dizi - 1999) - Meçhul (Dizi - 1999)

الفنــان نــوار بلبــل مــن مواليــد محــص )25 أبريــل 197٣(، وهــو ممثــل وخمــرج مســرحي ســوري، وهــو ابــن الكاتــب 
املســرحي املعــروف فرحــان بلبــل.

ختــرج نــوار مــن املعهــد العــايل للفنــون املســرحية، وقــّدم أدواراً مهمــة يف عشــرات األعمــال الدراميــة الســورية منــذ 
عــام 1999 هــو صانــع شكســبر املخّيمــات وأول فنــان هتــف فــوق األكتــاف، نــوار الــذي أيقــن أن األســد لــن 

يرحــل أبغصــان الزيتــون.
منــذ البدايــة مل يــرتدد الفنــان احلمصــي نــوار بلبــل يف دعــم الثــورة والثــوار، واختــذ موقفــاً حازمــاً ضــد ممارســات النظــام 
القمعيــة. مــع بــدء الثــورة الســورية شــارك نــوار بلبــل يف العديــد مــن املظاهــرات املناوئــة لألســد بدمشــق، وُعــرف 
بشــخصيته االنفعاليــة واحلــادة مــع كل مــن ميــس الثــورة بســوء، حيــث صــرح مــراراً : )أان أقــف خلــف أصغــر متظاهــر 
أبصغــر قريــة ســورية(. )نــوار( مؤيــد لفكــرة ســقوط النظــام ابحلــل العســكري أبيــدي الثــوار وليــس أبغصــان الزيتــون 

واليامســن الدمشــقي، ممــا جعلــه ماحقــاً مــن قبــل املخابــرات والفــروع األمنيــة. 
مؤسس فرقة مسرح اخلريف برفقة زميله السابق رامز األسود. 

تبــى بلبــل مواهــب األطفــال يف خميــم الزعــرتي ابألردن، ومتكــن مــن نقــل مســرح شكســبر العاملــي لقلــب املخيــم، 
وهــو مــا حظــي بتغطيــة إعاميــة دوليــة واســعة.

األطفــال  مــع  ابلتعــاون  مســرحيات  عــدة  إبخــراج  قــام   
روميــو  الزعــرتي،  يف  شكســبر  أمههــا:  احلــرب  ومصــايب 
جوانــب  مســرحه  يف  ونقــل  احلــب،  وســفينة  وجولييــت، 
عديــدة عــن معــاانة الاجئــن يف دول اللجــوء، ومآســي 

وميليشــياته.  األســد  إرهــاب  مــن  الســورين  املدنيــن 
مثّــل يف العديــد مــن املسلســات واملســرحيات، وكانــت 
روال  املخرجــة  مــع  عــام 1998  املســرح  يف  بدايتــه  أول 
فتــال, مث مســرحية ذاكــرة الرمــاد مــع الراحلــة مهــا صــاحل. 
ويعــد مسلســل )دنيــا( مــع الفنانــة أمــل عرفــة هــو أول عمــل 

تلفزيــوين لــه يف مســرته الفنيــة. 
وقــد عمــل يف املســرح القومــي مونودرامــا يف موســم دمشــق 

200٣، وقــد علــق قائــا:
»لقــد أسســت أان والفنــان رامــز أســود فرقــة مســرح اخلريــف 
وعرضنــا مســرحية )حلــم ليلــة عيــد( وســافران إىل األردن و 
لبنــان وأمريــكا وحصلنــا هنــاك علــى أربــع جوائــز ومــن مث 
إىل إيطاليــا واملغــرب وبــراغ وحصلنــا علــى جائــزة اجلمهــور 
الثــاين، مث ســافران إىل إســبانيا وإىل كنــدا وحصلنــا علــى 

جائــزة أفضــل ممثــل ومــن مث إىل اليــاابن وحصــدان جائــزة أفضــل ممثــل للفنــان رامــز األســود، مث أجنــزان مــن خــال 
فرقتنــا مســرح اخلريــف العمــل الثــاين وكان بعنــوان )أرض منفــردة( مــن إخــراج رامــز أســود.«

من أعماله الفنية:
- دليلة والزيبق مسلسل عام 2011 - رجال العز عام 2011 بدور أبو الليل

- املنفردة مسرحية عام 2011 - يف حضرة الغياب مسلسل عام 2011
- أسعد الوراق مسلسل عام 2010 بدور عزام - البقعة السوداء مسلسل عام 2010 بدور عصام

- حارة الياقوت مسلسل عام 2010 - أان القدس مسلسل عام 2010 بدور جربا
- كليوابترا مسلسل عام 2010 - ختت شرقي مسلسل عام 2010 بدور عاصي

- أهل الراية ج2 مسلسل عام 2009 بدور حدو - شام العدية مسلسل عام 2009 بدور سلمو
- حتــت املــداس مسلســل عــام 2009 بــدور مجــال - ابب احلــارة اجلــزء الرابــع مسلســل عــام 2009 بــدور أبــو 
يوســف الفلســطيين - بيــت جــدي مسلســل عــام 2008 بــدور ســلمو - احلصــرم الشــامي اجلــزء الثــاين مسلســل 
عــام 2008 بــدور حمــروس - هبلــول أعقــل اجملانــن اجلــزء الثــاين مسلســل عــام 2008 - دمشــق تتكلــم فليــم عــام 

2008 - انصــر مسلســل عــام 2008 - رســائل احلــب واحلــرب مسلســل عــام 2007
- خالد بن الوليد اجلزء الثاين مسلسل عام 2007 - ابب احلارة مسلسل 2006 بدور الزيبق

- خالــد بــن الوليــد مسلســل عــام 2006 - أعيــدوا صباحــي مسلســل عــام 2006 - نــزار قبــاين مسلســل عــام 
2005 - رجاها مسلســل عام 2005 - أبو زيد اهلايل مسلســل عام 2005 بدور محادة - عياش مسلســل 

عــام 2005 - موكــب األابء فيلــم عــام 2005 - عائــد إىل حيفــا مسلســل عــام 2004
- ليــايل الصاحليــه مسلســل عــام 2004 - صقــر قريــش مسلســل عــام 2002 - دنيــا مسلســل عــام 1999 - 
عــودة غــوار )األصدقــاء( عاممسلســل 1999 - القصــر مسلســل عــام 1999 - اجملهــول مسلســل عــام 1999

Suriyeli Şahsiyetler

شخصيات سورية



GAZETESI 26.SAYI - 15/2/2017

21

Türkçe تركي

خريف العمر

إلهام حقي *

Ömrün Sonbaharı

İlham Hakki

Suriyeli Gazeteci-Yazar

Ömrünü, hayat arkadaşıyla mutlu olmadan geçirmeye çalışanlar için, ömrümüzün son baharında yeniden 
hatırlanacak dağlar kadar anı bulunmaktadır.
Kim sonbaharın altın yapraklarına aşık olmaz ki?
Küçük kızım, yeryüzünü kaplayan altın bir örtüyü resmediyor. Yaprakları toplayıp bir gül ya da bir kalp 
yaparak üzerine uzanıyor güvende hissetmek için. Her defasında ise elinde, üzerine ismini yazarak kitabının 
arasında koymak için bir yaprak bulunuyor.
Bazıları, yaprakların dökülmesini güllerin açışından daha güzel bulur, herkesin kendi düşüncesi tabi.
Hem kadın hem de erkek ömrün sonbaharını yaşar. İnsan hayatının doğal bir aşamasıdır bu. Bazı kadınlar, 
güzelliğinin solmaya; canlılığın yitip gitmeye başladığını hisseder. Senelerdir giydiği elbiseleri, hal ve hare-
ketinin kendine münasip düşmeyişi karşısında hayret eder…
Altın fırsatları kaçırdığı düşüncesi onun bir tür depresyona girmesine yol açar. Bu elbette toplumuzun ge-
lenek görenekleriyle ilişkilidir. Artık eskiden olduğu gibi güzel ve cazibeli değildir. Yaşını göz önüne alarak, 
hal ve hareketini düzenlemesi ve kendisini yaşlılığa hazırlaması gerekir, zira ömür bitmektedir.
Annemin kırk yaşındayken daha ışıltılı ve güzel olduğunu ve onun yaşında olup olgun, başları kendine çe-
viren ve aynı zamanda saygın bir kadın olmak istiyordum.
Bu korku ilerleyen yaşlarda kaybolur. Kadın kendisini olgunlaşmış, daha akıllı hale gelmiş ve doğru bir 
bakışa sahip hisseder. İnsanların ona duyduğu saygı artmış, görüşleri hayat tecrübesi sonucu isabetli hale 
gelmiştir. Tabiatı ve yapısı gereği, ömrünün sonbaharına girdiğinde meşgul olduğundan geçirdiği seneleri 
saymaz ve arkasına bakmaz. Yaşını hesaplamaya ya da kırklı yaşlarına ulaştığını düşünmeye vakti yoktur.
Bazı erkekler ise, ömrünün sonbaharında arkadaşlarına hala genç olduğunu göstermek için dış görünüşleriyle 
ilgilenmeye, daha fazla güzel kokular sürünmeye ve kendinden yaşça küçük yeni aşklar aramaya başlarlar. 
Dışarıda daha fazla zaman geçirip, çokça gezer ve trenin kaçmakta olduğunu hissettiği için evini ihmal et-
meye başlar. Genç kızlara daha nazik, düşünceli davranır, kadına destek olarak özgürleşmesi fikrini överek 
eşitliği savunur. Tüm bunlar, zamanla ve onun çeşitli maceralarıyla yarıştığı kırklı yaşlarda birden ortaya 
çıkıverir.
Bazı erkekler ise, ömrünün baharında hayatlarına daha fazla ışıltı, güzellik, cazibe ve vakar katar. Evlerine 
daha yakın olup, eşlerine daha toleranslı, kızlarına karşı daha nazik olup, oğullarına bir kardeş gibi muamele 
ederler. Bazen evlerinde uzun zaman geçirip, ailelerini mutlu etmek için mücadele verirler. Muhabbetlerini 
arttırmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz, liyakatlerini ispatlamaya çalışırlar. Okuma ve eğlenceyi aynı anda yap-
ar; zira hayat güzeldir ve dengeli bir şekilde yaşamamızı ve sükunet içerisinde geçirmemizi hak eder. Böylece 
zamana eşlik eder ve geçmişi omuzlarımıza yük etmeyiz.
Hem kadına hem de erkeğe şunu söylüyorum:
Bahar güzeldir ancak sonbahar daha güzeldir.
Ömrümüzün baharında zihin rahatlığı ve sükuneti çokça kaçırırız. Sonbaharımızda ise, verdiğimiz mücadele-
nin meyvelerini toplarız.
Tüm mevsimler hoş gelir ve her mevsimin kendi güzelliği ve ışıltısı vardır.

مــن حيــاول أن يســبق عمــره تضيــع منــه متعــة الطمأنينــة مــع شــريك عمــره، وهنــاك رصيــد هائــل مــن الذكــرايت نســرتجعها 
يف خريــف عمــران.

ومن ال يعشق أوراق اخلريف الذهبية؟.
 أراقــب صغــريت وهــي تكثــر مــن تصويــر األرض املفروشــة ببســاط ذهــيب جتمعــه لتصنــع منــه وردة أو قلبــاً أو تســتلقي 

فوقــه لتشــعر ابألمــان، وال تعــود إال ومعهــا إحداهــا لتنقــش عليهــا امسهــا وتدســها يف كتاهبــا.
فهناك من جيد يف تساقط األوراق مجااًل أكثر من تفتح الورود، وتتضارب وجهات النظر.

ميــر كا اجلنســن خبريــف العمــر، وهــو انتقــال طبيعــي حليــاة اإلنســان، بعــض النســوة يشــعرن أن مجاهلــن قــد بــدأ يتاشــى 
ونشــاطها بــدأ خيبــو، فتقــف حائــرة فمــا يناســبها مــن ســنوات مل يعــد يناســبها اآلن؛ اللبــاس، الكلمــات، التصرفــات، 

اللعــب....  
ويدخلهــا ذلــك الشــعور يف حالــة اكتئــاب ألهنــا أضاعــت فرصــا ذهبيــة، يعــود ذلــك طبعــاً لعــادات جمتمعنــا وتقاليــده، 
أبهنــا مل تعــد مجيلــة وال جذابــة كالســابق وعليهــا أن تراعــي عمرهــا وأن تعــدل مــن ســلوكها وتصرفاهتــا وتبــدأ بتحضــر 

نفســها للشــيخوخة فالعمــر مــاض. 
وأذكــر أنــه عندمــا كانــت أمــي ابألربعــن كانــت أكثــر توهجــاً ومجــااًل وكنــت أتــوق أن أصبــح بعمرهــا ألكــون امــرأة 

انضجــة تديــر الــرؤوس وبنفــس الوقــت تفــرض االحــرتام .
وهــذا اخلــوف يــكاد ينعــدم عنــد أخــرايت، فهــي تــرى نفســها قــد نضجــت وأصبحــت أكثــر عقانيــة وأصبحــت متتلــك 
نظــرة صائبــة، وزاد احــرتام اآلخريــن هلــا وصــار يؤخــذ برأيهــا نتيجــة خربهتــا ابحليــاة، فتمضــي قدمــاً علــى طبيعتهــا وحســب 
قدراهتــا، وخاصــة مــن لديهــا عمــل تدخــل خريفهــا دون أن تنتبــه فهــي منهمكــة يف حياهتــا التعــد الســنوات وال تنظــر 

خلفهــا، فــا وقــت لديهــا لتحســب عمرهــا أو لتشــعر أهنــا أصبحــت يف األربعــن .
بعــض الرجــال اخلريــف يدفعهــم اىل االهتمــام مبظهرهــم واإلكثــار مــن العطــورات والبحــث عــن عشــق الصغــرات للتباهــي 
أمــام األصدقــاء أبنــه الزال ايفعــاً، ويكثــر مــن الســهر والرحــات وإمهــال البيــت، ألنــه يشــعر أن     القطــار بــدأ يفوتــه، 
ويصبــح أكثــر جماملــة للفتيــات ويظهــر نفســه علــى أنــه لبــق ويناصــر املــرأة ويثــين علــى حتررهــا ويؤمــن ابملســاواة، كل هــذه 

األمــور تنصــب عليــه فجــأة يف عمــر األربعــن، ويســابق الزمــن مبغامراتــه املختلقــة.
وهنــاك رجــال، خريــف العمــر يضفــي علــى حياهتــم رونقــاً ومجــااًل وجاذبيــة ووقــارا، يقرتبــون أكثــر مــن بيوهتــم ويصبحــون 
أكثــر مرونــة مــع زوجاهتــم وألطــف مــع بناهتــم ويشــعرون ابألخــوة مــع أبنائهــم، يازمــون البيــت أحيــاانً ويكافحــون يف 
ســبيل إســعادهم وال يفوتــون فرصــة يف ســبيل إضفــاء احملبــة واالنســجام، حياولــون أن يثبتــوا ذاهتــم جبــدارة، ويكثــرون مــن 
املطالعــة واللهــو آبن واحــد، فاحليــاة مجيلــة تســتحق أن نعيشــها ابتــزان وأن نعربهــا هبــدوء نواكــب الزمــن وال نعبــأ مبــا 

مضــى .
أقول لاثنن معاً: 

- الربيع مجيٌل ولكن اخلريف أمجل
يف ربيع حياتنا نفقد الكثر من راحة البال وهدوء األعصاب، أما يف خريفه نسرتد حصيلة كفاحنا وإثبات وجودان.

مرحباً بكل الفصول، فلكل فصل مجاله وألقه.

كاتبة وصحفية سورية
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لقــد انكشــفت للعيــان حقيقــٌة ال ميكــن االختــاف عليهــا، وهــي أّن األعــداء يعملــون مــع عمائهــم وشــركائهم يف 
الداخــل، مــن أجــل النيــل مــن وجــود تركيــا وتطورهــا واســتقاهلا.

يقول السياسي والشاعر العثماين انمق كمال:
)فلتجمع األفاك كل أسباب اجلفاء ولتأتين

نذٌل أان إن تراجعت عن السر يف طريق الشعب(.
إن كثــرا مــن الــدول واألشــخاص واملؤسســات واملنظمــات يتعاونــون يف هــذه الفــرتة مــن أجــل مهامجــة تركيــا وإحلــاق 
الضــرر هبــا، وقــد واجــه تلــك اهلجمــة أولئــك احملبــون لشــعبهم وبلدهــم، وعلــى رأســهم رئيــس مجهوريتنــا، وتصــّدوا هلــا 

أبرواحهــم وأبداهنــم يف  حالــة اســتنفار مــن االســتنفار القصــوى.
من احلكم الي تركها لنا أجدادان:

* ال تغّر جوادك وأنت تقطع النهر.
* أمحٌق من يقطع الغصن الذي جيلس عليه.

* ال يغلب العدو شعباً مل تدخله الُفرقة.
* ال يعاق اجلنود على جرائم فادحة ارتكبوها إثناء القتال.

مــن املمكــن فهــم األقــوال واألفعــال املوجهــة لنــا مــن صفــوف األعــداء؛ إهنــم يقومــون بوظائفهــم، لكــّن اخلصومــات 
بــن األصدقــاء )أو الذيــن كنــا نراهــم أصدقــاء( ال تلــد إال الفتنــة والنتائــج الســيئة مثــل ســوء الظــن واملناكفــات والغيبــة 

واإليقــاع بــن النــاس وإفســاد ذات البــن والتفرقــة بــن الصفــوف وإضعــاف شــّدة املقاومــة.
إن أكــرب فتنــة الحظنــا ظهورهــا بعــد الـــ15 مــن متــوز، تتمثــل يف اهتــام أن النــاس الذيــن كنــا نراهــم ســابقاً يف جبهــة 
واحــدة، قــد بــدأوا يتهمــون بعضهــم بعضــاً ابالرتبــاط مثــًا بتنظيــم فتــح هللا گولــن، أمــا األدلــة الــي يســوقوهنا دائمــاً حــى 
أصبحــت مضغــة يف أفواههــم )فهــي ذلــك الدعــم وتلــك املســاعدات الــي كانــوا يقدموهنــا للجماعــة ..عندمــا كانــوا 
يعطوهنــم مــا يريــدون وحيســنون هبــم الظــن(، إن الذيــن دعمــوا التنظيــم الــذي كان يبــدو يف الظاهــر تنظيمــاً قانونيــاً، ومل 
يقطعــوا عاقاهتــم بــه بعــد أن بــدأ يكّشــر عــن أنيابــه، وقــد رأوا تلــك األنيــاب، فإهنــم يكونــون بذلــك مشــاركن لــه يف 
اجلرميــة )رغــم أهنــم رأوا وعرفــوا حقيقــة حادثــة خاقــان فيــدان، واهلجمــاِت الــي شــنها إعــام التنظيــم ضــد حماولــة حتويــل 
ملكيــة مــدارس اجلماعــة، وعمليــاِت الـــ17 والـــ25 مــن ديســمرب 201٣، وكذلــك حماولــَة الـــ15 مــن متــوز االنقابيــة 
الــي مل تــرتك أيَّ جمــال لاشــتباه يف تلــك اجلماعــة(، لكــن كل النــاس تقريبــاً مــن مســؤولن يف الدولــة وإداريــن ورجــال 
أعمــال وأكادمييــن وحــى العامــة يف الشــوارع، كانــوا مــن قبــُل يدعمــون التنظيــم معتربيــن أنــه )يفعــل أمــوراً جيــدًة رغــم 
بعــض زالّتــه(، إن بعــض األصدقــاء يســامهون اليــوم يف مكافحــة هــذا التنظيــم، ولكنهــم وألســباب ال تنــدرج ضمــن 
النيــة احلســنة واألخــاق احلميــدة، تراهــم يتهمــون بعضهــم البعــض ابالنتمــاء إىل تنظيــم فتــح هللا گولــن بغــر وجــه حــق، 

ولكــّن ذلــك إن مل يدخــل يف ابب اخليانــة فهــو غفلــة كبــرة وهّدامــة.
الذيــن يديــرون الدولــة ليســوا معصومــن مــن ارتــكاب األخطــاء يف السياســات الداخليــة واخلارجيــة، لكــن هــل ميكــن 
عنــد التقييــم اســتخدام معيــار )صفــر خطــأ وصفــر زلــة(؟ ، وهــل ميكننــا العثــور علــى حاكــم ولــو مــن اخللفــاء الراشــدين 
قــد حصــل علــى عامــة كاملــة حســب هــذا املعيــار؟ أم إن عمليــة التقييــم املعقولــة جيــب أن تقــوم علــى معيــار )جيــد 

وإن مل يكــن كافيــاً(.
إن الدولــة تُــدار مــن طــرف مايــن املوظفــن، وإذا أخــذان بعــن االعتبــار األخــاق العامــة الســائدة يف البلــد، فمــن 
املمكــن العثــور علــى بــؤر متعفنــة ضمــن تلــك املايــن )علــى املســتوى الســامي واملتوســط واألدىن(، ويف هــذه احلالــة 
فــإن الوظيفــة الــي تقــع علــى عواتــق املنصفــن وأصحــاب النــوااي احلســنة هــي العمــل علــى زايدة عــدد النــاس اجليديــن 
وتصفيــة الســيئن مــن انحيــة، ومــن انحيــة أخــرى جيــب إثنــاء القيــاِم بذلــك عــدُم إاتحــِة الفرصــة ملعــاداة النظــام الناجــح 
واجليــد بشــكل عــام وعــدم إحلــاق الضــرر بــه، هــذا إضافــة إىل ضــرورة عــدم إحــداث ثقــب يف بطــن الســفينة وهــي يف 

عــرض البحــر، حــى وإن مل توجــد جمموعــة أخــرى تقودهــا بشــكل أفضــل، ومــع عــدم وجــود ســفينة أخــرى.

ليس الوقت وقت
صراع األصدقاء

خيرالدين كارامان

Zaman Dostların Çekişme
Zamanı Değil

Hayrettin Karaman

Ülkenin varlık, gelişme ve bağımsızlığına göz dikmiş düşmanların ve bunların içerideki ajan-
larıyla ortaklarının bulunduğu artık tartışma götürmez bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır.
Namık Kemal ne diyordu:
Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten
Bugünlerde Türkiye›ye kötülük yapmak için pek çok ülke, şahıs, kurum ve kuruluş işbirliği 
halinde üzerimize geliyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere millet ve memleketini sev-
enler de bu taarruza karşı âdeta bir seferberlik ruhu içine canla başla mücadele ediyorlar.
Ataların söylediği güzel sözler vardır:
* Dere geçilirken at değiştirilmez.
* Bindiği dalı kesen ahmaktır.
* Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
* Savaşırken askerlerin işlediği adi suçların cezası verilmez.
Düşman saflarından dostlara yönelen eylem ve söylemleri anlamak mümkündür; onlar 
vazifelerini yapıyorlar. Ama dostlar (öyle bilinenler) arasındaki sataşmalar, su-i zanlar, 
çekişmeler, dedikodular; insanımızı birbirine düşürme, arayı soğutma, birliği gevşetme, 
mücadele gücünü zayıflatma gibi kötü sonuçlar (fitne) doğurmaktadır.
15 Temmuz›dan sonra en sık rastlanan fitne, aynı cephede görünen insanların birbirini 
mesela fetöcü olmakla suçlamalarıdır. Delil olarak sundukları, sakız gibi çiğnedikleri 
şeyler ise “istediklerinin verildiği, kendileri hakkında iyi zan beslendiği zamanda” 
onlara yapılan yardımlar ve desteklerdir. Legal görünümlü örgüt dişlerini göster-
meye başladıktan sonra bu dişleri gördükleri halde (Hakan Fidan olayı, dershanelerin 
dönüştürülmesi teşebbüsüne karşı medyalarında başlatılan saldırılar, 17 ve 25 Aralık 
kalkışmaları ve en küçük bir şüpheye meydan bırakmayan 15 Temmuz darbe teşeb-
büsünü görüp bildikleri halde) onlara destek verenler, ilişkilerini kesmeyenler elbette 
suça iştirak etmiş oluyorlar. Ama daha önce bu ülkenin yöneticilerinden, bürokratların-
dan, iş adamlarından, akademisyenlerinden tutun da sokaktaki adama kadar hemen her-
kes “bazı kusurları olsa da iyi işler de yapıyorlar” diyerek bu örgüte yardımcı olmuştur. 
Bugün örgüte karşı mücadeleye katılan dostların bu ayrımı yapmaları gerekirken, iyi 
niyete ve güzel ahlaka sığmayan sebeplerle birbirini haksız yere fetöcülükle suçlama-
ları hıyanet değilse büyük ve yıkıcı bir gaflettir.
Devleti yönetenlerin iç ve dış politikada yapıp ettiklerinde hataları olmaz mı, elbette olur. 
Peki değerlendirmede “sıfır hata, sıfır kusur” ölçütü mü kullanılacak; bu ölçüte göre tam not 
alacak bir yönetim Raşid Halifeler döneminde bile bulunabilir mi? Yoksa makul olan değer-
lendirme ölçütü “yetmezse de iyidir” esasına mı dayanmalıdır.
Bir ülke milyonlarca personel ile yönetiliyor. Ülkenin genel ahlakını göz önüne alırsak bu 
milyonların içinde (üst düzeyde, ortada, altta) çürüklerin olmaması mümkün değildir. Bu du-
rumda iyi niyetli ve insaflı insanlara düşen vazife, bir yandan iyileri çoğaltmak, kötüleri tas-
fiye etmek için çalışmak, diğer yandan bunu da yaparken genel olarak başarılı ve hayırlı olan 
bir iktidara zarar ve düşmana fırsat vermemek, ortada başka bir gemi yok iken, gemiyi daha 
iyi yönetecek bir heyet de mevcut değil iken denizin ortasında geminin altını oymamaktır.
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يف مــكان قريــب مــن الســوق جلــب انتباهــي طفــل بــن عشــرات األطفــال هنــاك كانــت عينــاه غائــراتن ، وكأنــه قضــى يف 
هــذه الدنيــا أجيــااًل، فمــن ذا الــذي اســتكثر عليــه هــذا العــامل الشاســع الفســيح؟.

مــن يــدري كــم مــن النــاس كّدســَت مهومهــم علــى ظهــرك؟ ومــن يــدري كــم مــن التجــارب مجعــت يف عمــرك الــذي مل 
يتجــاوز اخلمــس ســنن؟ كــم أجهــدت نفســي ألنتــزع منــك ابتســامة علــى وجهــك اجلميــل ؟ ومل أنــس إىل اآلن ابتســامتك 
اجلميلــة تلــك الــي تعــادل الدنيــا ومــا فيهــا، ومل أنــس كذلــك نظرتــك احلزينــة والعميقــة تلــك«. أهــايل جرابلــس مدينــون 
للدولــة الرتكيــة ولرئيــس مجهوريتنــا الــذي جنــح بعــد ثــاث ســنوات يف إيصــال الكهــرابء واملــاء للمنطقــة ويّســر هلــم العــودة 
إىل بلدهــم ووضــع حــداً ملظــامل داعــش عــن طريــق عمليــة درع الفــرات. وهــا هــي تركيــا تواصــل العمــل بــكل ســرعة مــع 
بلدايهتا ومؤسســاهتا ومنظماهتا األهلية مثل أٍب قوّي مســؤول وأمٍّ رؤوٍم حنون لكي يصبح عيد جرابلس عيداً حقيقياً.
وبعــد أن حصلنــا علــى الرتاخيــص الازمــة، أصبحــُت أان أيضــاً شــاهداً علــى تلــك املديونيــة، وعلــى النشــاطات اجلاريــة 
هنــاك، وعلــى اآلالم واألمــل املنشــود مــن أجــل انطاقــة جديــدة، وعلــى جتــاوب تركيــا اجلديــدة بعــد الـــ15 مــن متــوز مــع 
أولئــك املظلومــن املســتضعفن. هنــاك يف جرابلــس املتامخــة لبلــدة قارقامــش يف تركيــا الــي تعتــرب منطقــة آمنــة ابلنســبة 
لســوراي، هنــاك أطفــال اخُتطــف مســتقبلهم وهــم شــاهدون علــى تلــك اهلجمــات الغــادرة الــي يشــنها داعــش واألســد، 

ونســاء نســن االبتســامة، ورجــال ضاعــت أفكارهــم فــا يــدرون مــا يفعلــون.
رمبــا تقــدم العــون ملظلــوم يف مدينتــك، فتلتقيــه وجتلــس إىل ســفرته، وتبعــث فيــه شــيئاً مــن الســعادة. لكــن يف جرابلــس 
ال منــاص لنــا مــن التفكــر يف مــا وراء تلــك االبتســامات الــي زرعناهــا علــى وجوههــم، ويف مــا يقابــل أعمــال اخلــر 
الــي نقدمهــا هلــم، ويف حياهتــم كيــف ســتتواصل بعــد ذلــك.  حــان موعــد العــودة هــذه املــرة، فرتكــت األطفــال هنــاك يف 
تلــك احلــال، وأتيــت وكأنــين أمحــل معــي كل اخلــوف الــذي بعيوهنــم، ومــن املؤكــد أن كاًّ منــا لديــه مــا يســتطيع أن يفعلــه 
مــن أجلهــم. عندمــا دخلنــا املدينــة مباشــرة، اكتشــفنا مــن خــال اخلــراب أننــا دخلنــا إىل بلــد آخــر. اســتقبلتنا العناصــر 
الشــابة يف اجليــش الســوري احلــر، يف البوابــة احلدوديــة الــي أنشــأوها. وإىل األمــام قليــًا تعرتضنــا مقــرات فجرهتــا داعــش 
بعــد انســحاهبا مــن جرابلــس الــي مت تطهرهــا قبــل 11 يومــاً، وعندهــا نعــرف أننــا قــد غــادران قارقامــش وتركناهــا وراء 
ذلــك اجلــدار. كنــا نتقــدم يف الطــرق ونــرى األنقــاض منتشــرة يف املدينــة، والزجــاج املتناثــر مــن البيــوت، واجلــدران املنهــارة، 
والشــعارات اإلســامية املزعومــة الــي تركهــا داعــش علــى اجلــدران، واأللغــام الــي مل يتــم كســحها إىل اآلن.  ومل يكــن مــن 
الصعــب علينــا رؤيــة اخلــوف يف عيــون النــاس الذيــن يعيشــون هنــاك، واحلــال أن القلــق كان يســاوران حنــن أيضــاً مــن هــول 
مــا رأينــا هنــا. يف ميــدان جرابلــس مثــة أعمــدة ســوداء قبيحــة وطويلــة سيســجلها التاريــخ كشــاهد علــى العــار الــذي حلــق 
ابإلنســانية، إذ أن داعــش كانــت تســتخدم تلــك األعمــدة لتعليــق رؤوس النــاس الذيــن يذحبهــم. وقــد تــرك التنظيــم آاثراً 
وأنقاضــاً يف كل زقــاق. وبعــد ذلــك امليــدان الــذي شــهد حلظــات عصيبــة، مثــة قصــر العدالــة وهــو مــن املؤسســات القليلــة 
هنــاك الــي تذكــر ابلدولــة الســورية. وهنــاك يتنــاوب اجليــش الســوري احلــر علــى حراســته، وقــد علقــوا صــورة أردوغــان علــى 
ابب قصــر العدالــة. ميكــن إعــادة بنــاء املدينــة مــن جديــد إذا اعتــربان أن كل تلــك اآلاثر اخلرائــب واألنقــاض انجتــة عــن 
زلــزال، وعلــى اإلنســان أن تكــون لــه آمــال يتعلــق هبــا، وقــاع يثــق هبــا، وأحــام حبيــاة ينتظرهــا، كــي يســتطيع إعــادة البنــاء 
بعــد الزلــزال، وإن تركيــا هــي الــي ختيــف العــدو وتبعــث األمــل يف املظلومــن، وهــي أملهــم يف إعــادة البنــاء وحلمهــم الــذي 
ينتظرونــه. عندمــا تنظــرون يف عيــون األطفــال يف جرابلــس، فإنكــم تــرون مشــهداً أليمــاً مل يفــارق أذهاننــا منــذ رأينــاه ألول 

مــرة، إنــه مشــهد آيــان الكــردي وجثتــه الصغــرة الــي ألقــت هبــا أمــواج البحــر علــى الشــاطئ.
لكــن مــا هــي الفكــرة الــي ســتبقى يف أذهــان أولئــك األطفــال عــن هللا واإلســام بعــد أن شــاهدوا عمليــات ذبــح أحــب 
النــاس إليهــم أمــام أعينهــم مــع نــداءات التكبــر؟ وعندمــا يكــربون ، ممــن ســينتقمون وكيــف ســينتقمون؟ علينــا مجيعــاً أن 
نطــرح هــذا الســؤال منــذ اآلن. مــن املمكــن أن نــرى يف عيــون أولئــك األطفــال الصغــار كل ذلــك األمل قــد اجتمــع مــع 
االضطراب والغضب والغموض واحلرة، وأان اآلن ال أعيش مع من هم معي، بل مع تلك العيون الي بقيت عالقة يف 
ذهــين. يعيــش يف جرابلــس اآلن أطفــال رأوا مئــات املشــاهد الــي نغــض عنهــا الطــرف وال نســتطيع أن نراهــا وهــي معّتمــة 

يف شاشــات التلفزيــون. وال أدري أي طبيــب ميكنــه العنايــة بنفســية هــؤالء األطفــال، وأي انشــط ميكنــه االهتمــام هبــم.
مــا رأيتــه يف جرابلــس ال يشــبه أاّيً مــن املشــاهد الــي رأيتهــا مــن قبــل يف خمتلــف البــاد الــي زرهتــا. وقــد علمنــا أنــه مت 
تعيــن جنــود قدمــوا مــن خمتلــف املناطــق الســورية إىل جرابلــس بعــد حتريرهــا حلمايــة النــاس يف إطــار اجليــش الســوري احلــر، 
إهنــم شــباب يف عمــر الـــ15 يتحكمــون يف مضــادات الطائــرات، وأطفــال بــن الـــ10 والـــ12 مــن العمــر حيملــون أســلحة 

ضخمــة، قــد اختــاروا البقــاء للقتــال مــن أجــل الوطــن.
وعلى الذين ينزعجون من السورين، فلتعلموا أهنم مل أيتوا كلهم إىل تركيا!

لقــد اختــار قســم مــن الســورين العيــش هنــاك، لــروا مقتــل أحبائهــم أمــام أعينهــم، وهــو أمــر أصعــب عليهــم مــن املــوت أو 
القــدوم إىل تركيــا. ويف الدكاكــن الــي علــق أصحاهبــا علــم تركيــا مــع العلــم الســوري، شــاهدان فرحــة النــاس عندمــا رأوان.

مــن أيــن جيــب علينــا أن نبــدأ اآلن كــي نبعــث أمــًا قــد انقطــع يف عيــون أولئــك األطفــال الذيــن ينظــرون بــكل خــوف، 
ونظراهتــم املليئــة ابلقلــق، وكيــف ميكننــا إزالــة  تلــك األنقــاض وترميــم مــا خلفــه ذلــك الزلــزال يف قلــوب النــاس هنــا؟.

يف الـــ15 مــن متــوز مل يســمح الشــعب الرتكــي بســقوط قلعــة العــامل اإلســامي األخــرة. ومل يتخــّل هللا عنــا وأنعــم علينــا 
ابلنصــر يف تلــك الليلــة، لقــد اختــاران هللا مــرة أخــرى خلفــاء لــه. وهــا هــي األمهــات يف الصومــال واألطفــال يف جرابلــس 
والنســاء يف حلــب، مازالــت عيوهنــم وآذاهنــم معنــا وهــم يدعــون لنــا. لذلــك فعلينــا أن نتعلــم كيــف نعيــش مــن أجــل 
اإلنســانية مجعــاء، مــن دون أن ننســى أدعيــة شــعوب البلــدان املســتضعفة لنــا، ومــا ينتظــرون منــا حنــن مواطــين ذلــك البلــد 
الــذي يعقــد فيــه العــامل اإلســامي آمــاالً عريضــة. وأدعــو هللا تعــاىل أن يســتجيب لدعــاء أولئــك األطفــال، وأن حيقــق 

آماهلــم، وأن جيعــل شــرف حتقيقهــا مــن نصيبنــا حنــن.

الحياة المنهوبة في جرابلس

شهادت كرجك

Cerablus’ta Çalınan Hayatlar

Şehadet Gerçek

“Çarşıya yakın bir yerde bir çocuk ilişti gözüme onlarcasının içinde. Gözleri öyle sönmüş ki 
kaç yıllıksın ki sanki bu dünyada, kimler seni nerelere sığdıramadı şu koskaca yeryüzünde?
Kimbilir kaç insandan daha çok acı biriktirdin? Kimbilir ne tecrübeler sığdırdın 5 yıllık 
ömrüne? Ne çok çabaladım güldürmek için o güzel yüzünü? O dünyalara bedel güzel 
gülüşün de çıkmıyor şimdi aklımdan o derin ve hüzünlü bakışında.” Cerablus halkı; 3 yıl 
sonra bölgeye elektrik ve su ulaştıran, başarılı Fırat Kalkanı operasyonuyla DAEŞ zulmünü 
sonlandıran ve ülkelerine yeniden dönmeyi kolaylaştıran Türkiye Devletine ve Cumhur-
başkanımıza minnettar. Çünkü Cerablus’un bayramı, bayram olsun diye; Türkiye, sivil 
toplum örgütleriyle, belediyeleriyle, kurumlarıyla tıpkı güçlü ve sorumluluk sahibi bir baba; 
şefkatli ve merhametli bir anne gibi  hızla çalışmalarını sürdürüyor.
İzin alma çabalarımızdan sonra ben de bu yürütülen çalışmalara, oradaki minnettarlığa, 
acıya, yeniden başlamak için aranan umuda, 15 Temmuz’dan sonra Yeni Türkiye’nin ma-
zlumlardaki tekabülüne şahitlik ettim. DAEŞ’in ve Esed’in yaptığı zalimce saldırılara 
tanıklık eden; geleceği çalınmış çocuklar, gülmeyi unutmuş kadınlar ve ne yapacağına dair 
fikri olmayan erkekler var; Suriye’nin güvenli bölgesi, Türkiye’nin yanıbaşı, Karkamış’ın 
diğer yarısı Cerablus’ta. Kendi şehrinde bir mazluma yardım edersin, sofrasına oturursun, 
görüşürsün bir kısım iç huzurunu sağlarsın. Ama Cerablus’ta güldürdüğümüz yüzün ar-
kasını, yaptığımız iyiliklerin tekabülünü ve sonraki hayatlarını düşünmeden edemiyoruz. Bu 
defa dönüş vakti çocukları orada o halde bırakırken, sanki gözlerinin içindeki tüm korkuyu 
yanıma alıp geldim. Onlar için mutlaka hepimizin elinden gelen ve yapabileceğimiz bir şey-
ler var. Şehre ilk girdiğimizde başka bir ülkeye geldiğimizi yıkıntılardan anlıyoruz. Özgür 
Suriye Ordusu’nun(ÖSO) gencecik neferleri kendi yaptıkları ülke giriş kapısında bizleri 
selamlıyorlar. Hemen ilerde 11 gün önce temizlenen ve DAEŞ’in Cerablus’tan çekilirken 
patlattığı karargahlarıyla karşılaşıyor ve duvarın diğer tarafındaki Karkamış’ı artık geride 
bıraktığınızı anlıyoruz. İlerledikçe şehirlerindeki enkazların, evlerindeki patlatılmış cam-
ların, yıkılmış duvarların, DAEŞ’in duvarlarda bıraktığı sözde İslam sloganlarının ve hâlâ 
temizlenememiş mayınların olduğunu görüyoruz.  Gördüklerimiz bizleri bile endişelendi-
rirken, orada yaşayan halkın gözlerindeki korkuyu anlamak zor olmuyor.   Cerablus mey-
danında, siyah, çirkin ve uzun direkler bulunuyor. DAEŞ’in kestikleri kafaları asmak için 
kullandıkları direkler, tam da o meydanda insanlık ayıbı olarak tarihe geçecek.
Her sokakta bir iz ve bir enkaz bırakmışlar. Birçok kötü anının olduğu meydanın hemen 
ardında devleti andıracak nadir kurumlardan olan, ÖSO’nun nöbet tuttuğu Adalet Sarayı 
bulunuyor. Adalet Sarayı’nın kapısında Erdoğan’ın resmi asılı. Tüm bu izler, yıkıntılar ve 
enkazlar deprem olarak düşünülerek şehir yeniden restore edilebilir.
Deprem sonrası yeniden inşa için, insanların bağlandıkları umutları, güvendikleri kaleleri, 
beklentileri, hayata dair hayalleri olmalı. Yeniden inşa için umutları, beklentiler, hayalleri 
mazluma umut veren, düşmana korku salan Türkiye’den yana. Cerablus’ta Çocukların 
gözlerine bakarsanız, gördüğümüzden beri zihnimizden gitmeyen Aylan’ın kıyıya vuran 
minicik cesetinden daha acı bir kareye rastlıyoruz. Gözlerinin önünde “Allahuekber” ni-
dalarıyla en sevdiklerinin başlarının kesildiğine şahitlik eden o çocukların zihninde; nasıl 
bir Allah tasavvuru, İslam tasavvuru olabilir? Büyüyünce kimden ve nasıl intikam almak 
isterler? Şimdi hepimizin ortak sorularından ve kaygılarımızdan biri bu olmalı. Küçücük 
bedenlerin gözlerine bu kadar acının, ızdırabın, öfkenin, belirsizliğin, şaşkınlığın hepsinin 
sığdığını görmek mümkün. Ardımda kalan değil aklımdan çıkmayan gözlerle yaşıyorum 
şimdi. Ekran karşısında sansürlü bakmaya dayanamadığımız ve görmemezlikten geldiğimiz 
yüzlerce görüntüye şahitlik etmiş çocuklar var şimdi Cerablus’ta. Psikolojisini hangi ped-
agog inceler, havalı aktivistlerden kimlerin ilgisini çeker bilmem. Daha önce gördüğüm 
ülkelerin hiçbir karesine benzemiyordu Cerablus’ta gördüklerim. Sokaklarda halkı koru-
mak için dolaşan Özgür Suriye Ordusu askerlerinin, kurtarılmış bölge Cerablus’a, Suri-
ye’nin başka yerlerinden görevlendirildiklerini öğrendik. Uçak savarları kontrol eden 15 
yaşlarında gençler, kocaman silahları taşıyan 10 – 12 yaşlarda çocuklar,ülkeleri için kalmayı 
ve savaşmayı tercih etmişler. Suriyelilerden rahatsız olanlar, bilinki hepsi gelmemiş Türki-
ye’ye! Bir kısmı orada ölmekten ve gelmekten daha zor olan, sevdiklerini gözlerinin önünde 
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı tercih etmişler. Türkiye bayrağıyla, Suriye bayrağının 
birlikte asıldığı dükkanlarda, insanların bizi görünce sevinçlerine şahitlik ediyoruz. Çocuk-
ların o korkarak bakan gözleri, endişe dolu bakışları, bitmiş umutları için şimdi nereden 
başlamalı? İnsanın içindeki enkazı ve depremi temizleyip, nasıl tamir etmeli? 15 Temmuz 
günü halk, İslam dünyasının son kalesini düşürmediğini gösterdi Allah da zaferi bahşederek 
bizden vazgeçmediğini. Halife olarak Allah yine bizi seçti. Somalili annelerin de, Cerablus-
lu yavruların da, Halepli Ümranların da gözü, kulağı, duası hala bizim üzerimizde. İslam 
dünyasının umudu olan bir ülkenin vatandaşı olarak bizlerin, mazlum coğrafyanın halk-
larının  bizden beklediklerini, dualarını unutmadan tüm insanlık için yaşamayı öğrenmemiz 
gerekiyor. Rabbim o çocukların duasını ve umutlarını boşa çıkarmasın. Umutları yeniden 
yeşertme şerefini bize nasip etsin.



ُولــد الشــهيد يف 199٣/1/4، وهــو مــن قاطــين 
معضميــة الشــام يف ريــف دمشــق، وهــو االبــن 
للعائلــة  الوحيــد  املعيــل  وكان  لوالدتــه  األوســط 
بعــد وفــاة والــده، اضطــر لــرتك املدرســة وعمــره 

10 ســنوات واخنــرط يف العمــل. 
عــال،  خلــق  علــى  أنــه  عرفــه  مــن  يشــهد كل 
متعاوانً، ودوداً، ال يرفض طلباً ألحد وال يتواىن 

عــن تقــدمي العــون.
منــذ بدايــة الثــورة اخنــرط أمحــد فيهــا مــع أقرانــه 
برصــاص  أصيــب  العظيمــة  اجلمعــة  يــوم  ويف 
األم  عيــد  يف  عــام  وبعــد  مث  قدمــه،  يف  األمــن 
يف 2012/٣/21أصيــب بطلــق انري يف يــده.

استشــهد الشــهيد الشــاب أمحــد حممــد معتــوق 
حــى  ضــرابً  األســدية  العصــاابت  أيــدي  علــى 
يف  انريــن  بطلقــن  إصابتــه  بعــد  الشــهادة 

2012 /٣ /21
الشــهادة يف عيــد األم وذكــرى  قــد متــى   كان 
الغــدر  برصــاص  فأصيــب  املعضميــة،  انتفاضــة 
2012/4/12م  يف  حلمــه  لــه  هللا  وحقــق 
ليستشــهد علــى تــراب زيتــون معضميــة الشــام، 
بعــد أن نــكل بــه كاب األســد ورمــوه هنــاك، 
كمــا أصيــب أيضــاً يف اجلمعــة العظيمــة جــراء 
تشــهدها  الــي  واملدامهــات  االعتقــاالت  محلــة 

الكثيــف. واالنتشــار  املدينــة 
وقعــت  ممــن  يكــون  أن  الشــهيد  نصيــب  كان 
فمــا كان  ابلفــرار  فــاذ  الغادريــن  أعــن  عليــه 
غــادرة،  رصاصــات  بعــدة  رمــوه  أن  إال  منهــم 
فاهنالــوا  حيــاَ  مــازال  أرضــاً كان  ســقوطه  وبعــد 
أدى  ممــا  الكاشــنكوف  أبمخــص  ضــرابً  عليــه 
لتهشــيم مججمتــه، وبعدهــا اعتقلــوه وهــو حــي 
بــن  مرميــاً  اإلخــوة  بعــض  ليجــده  وينــزف، 
املــزارع فاقــداً للحيــاة والرصــاص خمــرتق جســده 
ومججمتــه مهشــمة وعامــات الغــدر واالعتــداء 

الطاهــر. جســده  متــأل  احلــراب  وطعــن  عليــه 
للقتلــة  والعــار  والــذل  للشــهيد،  واخللــود  اجملــد 

اجملرمــن.
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Türkçe تركي

Tarihin dönüm noktalarından birini yaşıyoruz, şimdilerde olup bitenleri 
doğru anlayabilmek için görünenden ziyade görünmeyeni ve gizleneni 
görmek, söylenenden çok söylenmeyeni ve ima edileni anlamak, yazılan-
dan çok satır aralarına gizlenenleri fark etmek gerekiyor. Rikkat ve has-
sasiyetimiz oranında aldatılmaktan kurtulabiliriz. Olgu ile algı arasındaki 
uçurum her geçen gün derinleşiyor. Sanal yollarla görsel işitsel ve yazılı 
medya kanalları ile yürütülmeye çalışılan algı operasyonları minimum 
düzeyden maksimum seviyeye kadar her alanda ve her olayda kullanılan 
“doğal” bir yönteme dönüşüverdi.
Bu çirkinliği görmeden bu aldatma ve manipülasyon oyunlarını anlamadan 
doğru okumalar ve doğru değerlendirmeler yapmamız mümkün olmaya-
caktır. Bölgemizde Başta Türkiye olmak üzere, kendini dinamiklerinden 
hareketle özgün siyaset geliştirebilme potansiyeline sahip olan her devlet 
mevcut dünya düzeni için risk olarak algılanmaktadır.  
İflah olmaz haçlı kafasını yaşayan Batı ülkeleri, kendi kurulu olduğu to-
praklarda yaptığı istila ve katlettiği milyonlarca yerlinin kanı üzerinde var 
olmuş ABD, sinsi oyunları görünmez derin siyaseti ve her türlü çirkinliğe, 
hinliğe çalışan aklıyla İngiltere bölge adına yapmış oldukları sözde 100 
yıllık planları(!) insanlığın varoluşuna aykırı planlar olması hasebiyle çu-
vallamış durumdadır.
Bölgemizde Türkiye yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile milletin gerçek 
temsiliyetini oluşturmak ve milletinin iradesini yönetimde etkin hale 
getirecek için cesur adımlar atıyor. Bu yeni sistem hali hazırda iki başlı 
olan yönetimin tevhid edilmesini ve millet iradesinin bölünmeden temsil 
edilmesini hedefliyor. Bu sistem gerek muhalefeti ve gerekse de iktidarı 
temsil eden tarafların asgari müştereklerde buluşmasına vesile olabilece-
ktir. Burada dikkat etmemiz gereken önemli husus ise şudur; emperyalist 
devletler bölgemizde milleti tarafından tam desteklenen bir iktidar istemi-
yorlar. İktidarın rengi görüşü ne olursa olsun onlar için fark etmez. Onlar 
için risk olan durum milleti tarafından desteklenen bir iktidar ve yönetim 
şeklidir. Bu durumda sömüremeyecekler, 100 yıllık plan yapamayacaklar 
ve topraklarımızda rahatça ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaklar. 
Bunu bildikleri için de algı operasyonları ile millet olarak attığımız adım-
ları boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Emperyalist zihniyet Mısırda halkın ka-
hir ekseriyeti tarafından sevilmeyen darbeci Sisi’yi destekliyor, Suriye’de 
halkını katleden ve zalim Esad’ı destekliyor örnekleri çoğaltmak mümkün. 
Bu yolla bölge ülkelerindeki yönetimleri kendi milletiyle çatışan kendi aklı 
ile kavga eden ülkelere dönüştürüp sonra da sözde demokrasi sefirliği yap-
arak bu ülkelere girip sosyal siyasi ve ekonomik operasyonlar yapıyorlar. 
Olguları değiştirip algı operasyonları ile iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermeye 
çalışıyorlar. Bu oyunlara kanan içimizdeki bir takım beyinsizler ise bize 
emperyalistlerin adaletini ve hukukunu pazarlıyor.
Oyun hep aynı sistem kurulu ve işletmeci olarak ta kendi ülke başkan-
larını sözde dünya liderleri pozisyonunda bize pazarlıyorlar. Bakın Obama 
ile düşen ABD hukuk ve adalet imajını toparlamak için Tramp’a yeni PR 
çalışmaları yapıyorlar şimdilerde. Tramp geliyor ilk kararnamelerinden biri 
olarak 7 İslam ülkesi vatandaşının ABD’ye girmesini neredeyse imkânsız 
hale getirecek bir karara imza atıyor. Sonra ulu ABD federal mahkemel-
eri (!) Tramp’ın bu kararını hukuki olmadığı gerekçesiyle durduruyor ve 
bir anda dünya genelinde ABD yeniden bir hukuk devleti oluyor. Yerseniz 
senaryo bu… ABD’nin dünya genelinde yaptığı kanunsuz, hukuksuz uygu-
lamaları, zorba obez ve şımarık bir ergen gibi dünya genelinde insanlığa 
kan kusturan uygulamaları gözler önünde dururken bize hukuk devleti 
olma dersi vermeye kalkışıyorlar. Baylar işte olgu, işte algı yersek ABD 
hukuk devleti bu…

حنــن نعيــش واحــدة مــن نقــاط التحــول التارخييــة، وكــي نفهــم األحــداث اجلاريــة حاليــاً بشــكل صحيــح 
علينــا أن نــرى املخفــي وغــر الظاهــر أكثــر ممــا هــو ظاهــر، ونفهــم اإلميــاءات أكثــر ممــا هــو حمكــي، 
وناحــظ مــا خيتفــي بــن الســطور أكثــر ممــا هــو مكتــوب، وبذلــك ميكننــا أن ننجــو مــن الوقــوع يف 
اخلديعــة بقــدر الدقــة واحلساســية الــي نتحلــى هبــا.  لكــن البــون الشاســع بــن اإلدراك والواقــع يــزداد 
اتســاعاً بتقــدم األايم، ذلــك ألن عمليــات توجيــه الــرأي العــام ابلوســائل االفرتاضيــة عــن طريــق قنــوات 
اإلعام البصري والســمعي واملكتوب،  ســرعان ما حتولت إىل أســلوب )طبيعي( يســتخدم يف كافة 

اجملــاالت ويف كل حادثــة علــى كافــة املســتوايت مــن أدانهــا إىل أعاهــا.
ولــن يكــون مــن املمكــن أن جُنــري أي قــراءة صحيحــة وتقييــم صائــب مــن دون النظــر إىل ذلــك 
املشــهد القبيــح ومــن دون فهــم تلــك املغالطــات واألالعيــب اخلادعــة.  وتُعــد تركيــا خطــراً علــى النظــام 
العاملــي، وكذلــك كل دولــة يف املنطقــة متتلــك القــدرة علــى تطويــر سياســتها اخلاصــة انطاقــاً مــن 

عناصرهــا الفاعلــة.
لكــن خطــط القــرن املزعومــة الــي أعدهــا الغــرب للمنطقــة قــد ابءت ألهنــا خطــط خمالفــة للوجــود 
البشــري، تلــك اخلطــط الــي أعدهتــا دول يف الغــرب تعيــش بذهنيــة صليبيــة فاشــلة، مثــل الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة الــي أتسســت علــى دمــاء مايــن اهلنــود احلمــر الذيــن قتلــوا ومت االســتياء علــى 
أراضيهــم، وبريطانيــا الــي تفكــر بسياســتها العميقــة واخلفيــة وبعقلهــا امللــيء بــكل أصنــاف القبــح 

واملكــر.
وعــن طريــق النظــام الرائســي اجلديــد ســتحقق تركيــا يف املنطقــة خطــوة شــجاعة مــن شــأهنا إرســاء 
متثيــل حقيقــي للشــعب وتعزيــز إرادتــه يف إدارة الدولــة، ويهــدف هــذا النظــام اجلديــد إىل توحيــد 
اإلدارة القائمــة حاليــاً ذات القيــادة املزدوجــة، وإىل حتقيــق متثيــل قــوي إلرادة الشــعب بــداًل مــن 
تشــتيتها، وســيوفر هــذا النظــام فرصــة اللتقــاء احلــزب احلاكــم واألحــزاب املعارضــة علــى مســتوى 
العناصــر املشــرتكة الدنيــا.  لكــن مــن الضــروري االنتبــاه إىل مســألة مهمــة وهــي أن الــدول اإلمربايليــة 
ال تريــد نظامــاً يف منطقتنــا مدعومــاً بشــكل كامــل مــن طــرف الشــعب، وال خيتلــف موقفهــم هــذا 
مهمــا اختلــف لدينــا لــون احلــزب احلاكــم أو رأيــه، إذ أهنــم يــرون اخلطــر يف كل نظــام حاكــم مدعــوم 
مــن طــرف الشــعب، ويف حــال ُحــزان علــى مثــل هــذا النظــام فإهنــم لــن يســتطيعوا اســتغال خــرات 
بــادان، ولــن يتمكنــوا مــن إعــداد خطــة مائــة عــام، ولــن يقــدروا علــى التجــول يف بــادان بســهولة 
وحريــة، وألهنــم يعرفــون ذلــك جيــداً فإهنــم حياولــون عرقلــة كل خطــوة خيطوهــا شــعبنا إىل األمــام عــن 
طريــق محــات توجيــه الــرأي العــام، إن الذهنيــة اإلمربايليــة تدعــم السيســي اإلنقــايب املكــروه مــن 
طــرف الغالبيــة العظمــى يف مصــر، ويدعمــون األســد ســفاح الشــعب يف ســوراي، واألمثلــة علــى ذلــك 
كثــرة، وهبــذه الطريقــة تشــهد تلــك الــدول قتــااًل بــن األنظمــة وشــعوهبا ومعركــة مــع عقلهــا، مث يرســل 
الغــرب ســفراء الدميقراطيــة املزعومــة لينفــذوا مهمــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية يف تلــك الــدول، 
ويعمــدون إىل تغيــر الواقــع كــي ينفــذوا عمليــات توجيــه للــرأي العــام ُتظهــر اخلــر شــراً والشــر خــراً، 
أمــا األغبيــاء الذيــن يعيشــون بيننــا، فينخدعــون بتلــك املكائــد ويباشــرون محــات تســويق للعدالــة 

واحلقــوق لــدى اإلمربايليــة.
تقــوم لعبتهــم دائمــاً علــى نفــس النظــام، أمــا القائمــون عليهــا واملشــغلون هلــا فيســوقون لنــا رؤســاء دوهلــم 
، علــى أســاس أهنــم زعمــاء العــامل املزعومــن، فانظــروا إىل العدالــة واحلقــوق األمريكيــة فقــد اهتــزت 
صورهتــا يف عهــد الرئيــس األمريكــي الســابق ابراك اوابمــا، ومــن أجــل تعديــل تلــك الصــورة فإهنــم 
يكثفــون حاليــاً مــن تنشــيط العاقــات مــع املواطــن مــن أجــل الرئيــس اجلديــد دوانلــد ترامــب، مث أييت 
هــذا األخــر ليوقــع علــى قــرار يصبــح مبوجبــه دخــول الــوالايت املتحــدة األمريكيــة شــبه مســتحيل علــى 
مواطــين ســبع دول إســامية، وبعدهــا تصــدر احملاكــم الفدراليــة العليــا حكمــاً بتجميــد قــرار ترامــب 
األخــر، وتعتــربه غــر قانــوين، وفجــأة تتشــكل لــدى عمــوم العــامل فكــرة مفادهــا أن الــوالايت املتحــدة 
قــد أصبحــت دولــة قانــون مــن جديــد، وهــذا هــو الســيناريو كــي ال ينطلــي عليكــم، وهــم حياولــون 
مــن خالــه تقــدمي درس يف دولــة القانــون النموذجيــة، رغــم أن الواقــع القائــم أمــام أعيننــا يؤكــد لنــا أن 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة جتعــل عمــوم العــامل يتقيــأ دمــاً بســبب ســلوكها املتعجــرف غــر الناضــج 

واخلــارج عــن القانــون والبعيــد عــن احلقــوق.
أيها السادة هذا هو التاعب ابإلدراك والواقع يتجلى يف دولة احلقوق األمريكية.

اإلدراك والواقع...

محمد علي أمين أوغلو

Algılar ve olgular…

Mehmet Ali EMİNOĞLU الشهيد أحمد محمد معتوق

لكي ال ننسى شهداءنا 


