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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin teröristlere bir karış toprak dahi vermeyece-
ğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti ve Selçukluların, yine Türklerin tarih boyunca kurmuş 
oldukları tüm devlerin bir devamı olduğunu dile getirdi.
Erdoğan söz konusu ifadeleri, Osmanlı Devleti’nin 19 Mart 1915’te Çanakkale’de İtilaf Devletleri’ne karşı kazandığı 
zaferin 102. yıldönümü münasebetiyle Çanakkale şehrinde yaptığı konuşma sırasında kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın savaşın başlangıcından bu yana Suriye’de yaşananlar 
karşısındaki sessizliğini eleştirerek, Suriyelilerin bir duvara yazdıkları yazının bu dünyanın sahteliğini gözler önüne 
serdiğini söyledi.

Büyük Türk halkının zaferlerinin 102. yıldönümü kutlamalarıyla eşzamanlı olarak, Çanakkale 1915 köprüsü proje-
sinin temeli atıldı. Söz konusu köprü, dünyadaki en uzun asma köprü kabul edilirken, Türkiye’nin batısında yer alan 
Çanakkale şehri üzerinden Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayacak. Temel atma törenine Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Türk yetkililer ve yabancı misafirler katıldı.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيّــب أردوغــان إن بــاده لــن تتنــازل عــن شــر مــن أراضيهــا لإلرهابيــن، مؤكــًدا أن اجلمهوريــة الرتكيــة هــي امتــداٌد 
للدولــة العثمانيــة والســلجوقية ومجيــع الــدول الــي أسســها األتــراك علــى مــّر التاريــخ. جــاء ذلــك يف كلمــة لــه بواليــة )جنــاق قلعــة( يف إطــار 
احتفاالت تركيا ابلذكرى الـثانية بعد املئة، النتصار الدولة العثمانية على قوات احللفاء مبعارك )جناق قلعة يف 18 مارس/ آذار 1915(.

انتقــد الرئيــس الرتكي«رجــب طيــب أردوغــان« الصمــَت العاملــيَّ إزاء مــا حيــدث يف ســوراي منــذ بــدء احلــرب فيهــا، موضًحــا أّن عبــارًة ُكتبــت 
مــن قبــل ســورين علــى أحــد اجلــدران كشــفت زيــف وحقيقــة العــامل. 

ابلتزامن مع احتفاالت الذكرى الـ 102 النتصارات الشــعب الرتكي العظيم، ُوضع حجُر األســاس ملشــروع جســر )جناق قلعه 1915(  
ويعــد هــذا اجلســر أطــول جســر معلــق يف العــامل، للربــط بــن الشــطرين األورويب واألســيوي بواليــة )جنــاق قلعــه( غــريب تركيــا. وشــارك يف 
املراســم كلٌّ مــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس الــوزراء بــن علــي يلــدرمي، وعــدد مــن املســؤولن األتــراك والضيــوف األجانــب.
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Suriyelilerin “Allah’tan Başkası Önünde Eğilmey-
eceğiz” demelerinin üzerinden altı yıl geçti. Altı 
yıldır Suriye halkı, özgür iradesinin bedelini ödüyor. 
Tüm kaybettiklerine rağmen halk, arzularını hayata 
geçirmekte ısrarcı ve zafere ulaşana kadar kurbanlar 
vermeye devam edecek.
Suriye halkı, devrimin başlangıcından bu yana bir 
yandan katil ve müstebit rejimin çekici, diğer yan-
dan Suriye halkının ve topraklarının maruz kaldığı 
yıkım, tehcir ve soykırımı umursamayan uluslararası 
toplumun örsü arasında kaldı.
Varil bombaları, klor, beyaz fosfor, termobarik fü-
zeler, sarin gazı ve misket bombaları gibib kirli 
yöntemlerle işlenen sistematik cinayetler, organize 
katliamlarla geçen altı yılın ardından Suriye halkı 
hala bulduğu yeşil toprak parçasında zilleti red-
detmektedir. Şimdi ise Rusya, katili korumak için 
yedinci kez veto hakkını kullandı. Böylece yargılan-
masını ve kati surette ceza almasını engelleyecek. 
Rusya’nın ve Çin, Suriye rejiminin kullanımı yasak 
kimyasal silahları kullandığı için yaptırıma maruz 
kalması kararına yönelik veto haklarını kullandılar. 
Arap dünyası için utanç verici olan ise, Mısır’ın 
Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına dair 
yeterli delil olmadığı gerekçesiyle oy kullanma-
masıydı. Rusya’nın ve Çin’in bu son vetosu ile söz 
konusu katil ve müstebitle yaşıt olan kimyasal silah 
kullanımı, uluslararası toplum tarafından meşru bir 
eylem kabul edilmiştir.
Suriye halkının eli kolu bağlı. Mezhepçiliğin ve 
çıkarlara ve kar-zarara bina edilmiş uluslararası 
siyasetin fırınında alev alev yanmaktadır. Devlet 
başkanları ve krallar, Suriye halkının kobay farel-
eri olmasını ve kendi halklarına diz çöktürmek ve 
hakimiyetleri altında tutmak için kullandıkları bir 
modele dönüşmesini, böylece iktidarda kalmayı 
istediler. Suriye devrimi, altı zayıf yılı geride bırak-
tı. Artık uluslararası toplumun vicdanının ahlakının 
çöküntüye uğradığını gözler önüne seriyor ve sahte 
maskeleri bir bir düşürüyor. Devrim, bu eskimiş 
diktatoryal rejimi devirmek için başlamıştı. Tüm 
dünya devrimin hedeflerinin meşru olduğunu biliy-
ordu. Devrim, toplumun tüm fertleri için özgürlük, 
onur, adalet istiyor, farklılığa müsamaha ve ötekini 
kabul etme kültürünü getirmeyi amaçlıyordu. Fakat 
katil rejim, devrime vahşi biçimde karşılık verdi ve 
devrimi bastırmak için paralı askerleri ve mezhepçi 
milisleri kullandı. Tüm dünya lider ve karar mercil-
eri, Esad mafyasının meşruiyetinin sona erdiğini ve 
yerinin Lahey Divanı’nda parmaklıklar arkasında 
olduğunu biliyor. Ancak onu kaçınılmaz mahkumi-
yetine sürüklemeden önce daha fazla yıkım ve tehcir 
suçu işlemesini istiyorlar. Görüşmeler, konferanslar, 
müzakereler, devletler, heyetler, platformlar; hepsi 
Suriye halkı adına ancak onun benimsemediği hedef 
ve yöntemlerle konuşuyor. Beşar El-Esad’ın, çetesi-
nin ve destekçilerinin varlığı ve katılımı hiçbir şekil-
de kabul edilemez. Bunların katılımını onaylayan 
her türlü karar külliyen reddedilecektir. Bunların 
katılımını ortak olanlar ise onlar gibi Suriye halkına 
karşı suç işlemiş ve öldürülmesine ortak olmuş ola-
caktır. Suriye halkının kaderinin ne olacağı hakkın-
da kimse herhangi bir şey dayatamaz. Suriye halkı 
söz söylemeye en çok hakkı olan taraftır. En büyük 
fedakarlığı o yapmıştır. Ancak bu yolda fedakarlık 
yapanlar, bu halkın bir parçasıdır ve halkın söyleye-
ceklerinde söz hakkı vardır. Önümüzdeki geçiş süre-
ci, Suriye vatanının bu vatandan olan kişilerin elleri-
yle ve halkın bu sürece katılımıyla gerçekleşecektir. 
Hizipçilerin, dış mihrak veya kişilerin planlarına 
göre vuku bulmayacaktır. Suriye devrimi, bu yol-
da kanlarını ve mallarını verenlerin fedakarlıkları 
sayesinde muzaffer olacaktır. Suriye halkı, zaferin 
bedelinin ağır olacağının farkındadır ancak zafere 
kadar yürüyüşünü sürdürmekte kararlıdır.

أخبار سياسية

إعالن “إسطنبول عاصمة لإلنسانية” في العالم

علماء المسلمين يستنكرون الممارسات الهولندية ويدعون للتضامن التام مع تركيا

الشنقيطي: قدرُ تركيا أن تكون رأسًا في العالم اإلسالمي ال ذنبًا في العالم المسيحي

Uluslararası İnsani Forumu, Türkiye’nin İstanbul şehrini ‘İnsanlık Başkenti’ seçtiğini açıkladı. Forum, İstanbul’un savaş ve insani kriz mağ-
durları kişilere yardımda 140 ülkenin başını çektiğinin altını çizdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hollanda’nın son dönemde Türkiye’ye karşı uygulamalarını kınayarak, Arap ve İslam dünyasını Türkiye’ye 
tam destek vermeye çağırdı.

Katar’da bulunan Hamad bin Halife Üniversitesi’nde Siyaset Hukuku ve Dinler Tarihi Profesörü olan Moritanyalı mütefekkir Muhammet 
Muhtar Eş-Şankıti, Türkiye’nin İslam dünyasındaki konumundan övgüyle bahsederek, Avrupa’nın ve Batı’nın ırkçı saldırıları karşısında 
Türkiye’nin yanında yer aldığını ifade etti.

İstanbul ‘İnsanlık Başkenti’ Seçildi

Müslüman Alimler Hollanda’nın Uygulamalarını Kınayarak Türkiye’ye Destek Çağrısı Yaptı

Şankıti: Türkiye’nin Kaderi Hristiyan Aleminin Kuyruğu Olmak Değil İslam Aleminin Başı Olmaktır

أعلــن املؤمتــر العاملــي لإلنســانية، مدينــَة إســطنبول الرتكيــة، عاصمــًة لإلنســانية يف العــامل، وذلــك لدورهــا الرائــد يف جمــال تقــدمي املســاعدات اإلنســانية للمنكوبــن وضحــااي 
احلــروب والكــوارث اإلنســانية يف 140 دولــة.

أعــرب االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمن عــن اســتنكاره للممارســات اهلولنديــة ضــد تركيــا خــال اآلونــة األخــرة، داعيًــا العــامل العــريب واإلســامي للوقــوف إىل جانــب 
تركيــا والتضامــن التــام معهــا.

فّكــر املوريتــاين حممــد خمتــار الشــنقيطي، مبكانــة تركيــا لــدى العــامل اإلســامي، معــراًب 
ُ
أشــاد أســتاذ األخــاق السياســية واتريــخ األداين، جبامعــة محَــد بــن خليفــة يف قطــر، امل

عــن دعمــه وتضامنــه معهــا يف ظــّل اهلجمــة األوروبيــة الغربيــة العنصريــة ضدهــا.
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ســّت ســنوات مضــت علــى هتــاف الســورين: )لــن نركــَع 
إال هلل( ســّت ســنوات والشــعب الســوري يدفــع مثــن إرادتــه 
احلــرة، وبعــد كل مــا خســره الشــعب مــا يــزال مصــرّاً علــى 
حتقيــق شــعاراته، ومصممــاً علــى تقــدمي التضحيــات حــى 

االنتصــار.
الشــعب الســوري، ومنــذ بدايــة ثورتــه، وقــع ضحيــًة بــن 
مطرقــة نظــام قاتــل مســتبد، وســندان جمتمــع دويل مــراوغ 
لــه الشــعب واألرض مــن تدمــر  غــر مبــاٍل مبــا يتعــرض 
وهتجــر وإابدة. بعــد ســت ســنوات مــن الذبــح املمنهــج 
والقتــل املنظــم بــكل وســائله القــذرة براميــل احلقــد والكلــور 
والفوســفور األبيض والصواريخ الفراغية واالرجتاجية وغاز 
الســارين القاتــل والقنابــل العنقوديــة الــي طالــت الشــعب 
الســوري يف كل بقعــة خضــراء رفضــت الــذل، أييت ســابع 
فيتــو روســي حلمايــة القاتــل، وليُحــول دون حماســبة اجملــرم 
واالقتصــاص منــه، فيتــو روســي صيــي جديــد ضــّد قــرار 
الســتخدامه  الســوري  النظــام  علــى  عقــوابت  بفــرض 
الســاح الكيميائــي احملظــور. واملخجــل عربيــاً هــو امتنــاع 
دولــة مصــر عــن التصويــت حبجــة عــدم وجــود أدلــة كافيــة 
الكيمــاوي،   للســاح  الســوري  النظــام  اســتخدام  علــى 
وهبــذا الفيتــو الروســي الصيــي يصبــح القصــف ابلكيمــاوي 
عمــًا مشــروعاً دوليــاً طاملــا أنــه يُطيــل عمــَر املســتبد اجملــرم.

يتلظــى يف  وهــو  أمــره،  علــى  مغلــوٌب  الســوري  الشــعب 
أتــون الطائفيــة والسياســات الدوليــة املبنيــة علــى املصــاحل 
الشــعب  يكــون  أن  أرادوا  وامللــوك  الرؤســاء  واملكاســب، 
الســوري )فئــران جتــارب(، ومنوذجــاً يســتمرون مــن خــال 
علــى  والبقــاء  البــاد،  وإخضــاع  الشــعوب  إبركاع  إبــرازه 

ســدة احلكــم.
تطوي الثورة الســورية ســّت ســنوات عجاف، وهي تظهر 
ســقوط الضمــر واألخــاق للمجتمــع الــدويل، وتكشــف 
زيــَف األقنعــة، وقــد قامــت الثــورة مــن أجــل إســقاط نظــام 
ديكتاتــوري مشــويل مهــرتئ، والعــامل كلــه يعــرف أن أهــداف 
احلريــة  نيــل  يف  تتمثــل  مشــروعة،  أهــداف  هــي  الثــورة 
والكرامــة والعدالــة جلميــع أفــراد اجملتمــع، ومــن أجــل ســيادة 
اجملــرم  النظــاَم   لكــن  اآلخــر،  وقبــول  االختــاف  ثقافــة 
واجهها بوحشــية، واســتعان ابملرتزقة وامليليشــيات الطائفية 
حــى يقمعهــا. مجيــع قــادة العــامل وصنــاع القــرار يعلمــون أن 
صاحيــة مافيــا األســد قــد انتهــت، وأن مكاهنــا الطبيعــي 
هــو قفــص حمكمــة الهــاي، ولكنهــم يريــدون منــه املزيــد مــن 

التدمــر والتهجــر قبــل أن جيــروه إىل مآلــه احملتــوم.
وهيئــات  دول  ومفاوضــات،  ومؤمتــرات  لقــاءات 
ومنصــات، مجيعهــا تتحــدث ابســم الشــعب الســوري مبــا 
مل يكــن يومــاً هدفــه وطرقــه. ال وجــود وال مشــاركة لبشــار 
األســد وال ألفــراد عصابتــه وال لداعميــه، وأي إقــرار مبــي 
إقــرار مرفــوض مجلــة  علــى تشــاركية مــع مــن ســبق فهــو 
حبــق  أجــرم  جمرمــاً  طرفــاً  املشــاركون  وســيعتر  وتفصيــًا، 

بقتلــه. وشــارك  الشــعب 
ال فــرض لرؤيــة أحــٍد كائنــا مــن كان لتحديــد مصــر الدولــة 
والشــعب، فالشــعب الســوري هو صاحب الكلمة العليا، 
وهــو صاحــب التضحيــة األعظــم، وكل مــن ضّحــى هــو 
جزء من الشــعب ويشــارك يف كلمته مع الشــعب. املرحلة 
االنتقاليــة القادمــة هــي مرحلــة بنــاء للوطــن الســوري أبيــٍد 
وطنيــة ســورية تشــارك الشــعب عمليــة البنــاء، وال تعمــل 
وفــق أجنــدات حزبيــة أو خارجيــة أو شــخصية حتــت أي 

ظــرف مــن الظــروف.
ســتنتصر الثــورة الســورية بفضــل مــن ضّحــى بدمائــه ومالــه، 
والشــعب الســوري يــدرك أن مثــن انتصــاره ُمكلــف، لكنــه 

مصمــم علــى أن يكمــل املشــوار حــى النصــر. 

الثورة السورية.. ست سنوات عجاف

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Suriye Devrimi Zayıf Geçen Altı Yıl
كلمة العدد
Başyazı
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الوعر .. آخر فصول التهجير السوري
El-Va’r… Suriye’deki Son Göç Dalgası

Yüzlerce sivil ve savaşçı, Suriye’deki en büyük göç dalgasının ilk aşamasını başlatmak için abluka altındaki Humus’ta bulunan El-Va’r 
bölgesinde toplandı. El-Va’r bölgesinden binlerce kişi, Rusya’nın denetimi ve terörü altında ve Arap dünyasının ve uluslararası toplumun 
sessizliği eşliğinde göç ediyor.

مئات املدنين واملقاتلن بدأوا التجمع يف حّي الوعر احملاصر حبمص، متهيًدا لبدء تنفيذ املرحلة األوىل ألكر عملية هتجر تشهدها املناطق السورية.
هتجر اآلالف من أهايل حّي الوعر يتم إبرهاب وإشراف روسي وصمت عريب ودويل خُمٍز.

أخبار سياسية

)دي ميستورا(: ال يمكن أن تجري انتخابات في سوريا، في ظل وجود حكومة األسد
De Mistura: Esad Hükümeti Varken Suriye’de Seçim Yapılamaz

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Esad rejimi hükümeti görevdeyken Suriye’de seçimlerin gerçekleşmesinin mümkün olma-
dığını söyledi.

قال املبعوث الدويل إىل سوراي )ستافان دي ميستورا(: إنه ال ميكن إجراء انتخاابت يف سوراي يف ظّل وجود حكومة نظام األسد.
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موظفوا األمم المتحدة بالمقر الرئيس في نيويورك يتجمعون في ذكرى الثورة السورية

الشيخ سطام فرج الحمادة يضحي بقطيع أغنامه

ضحايا مجزرة مسجد الجينة بريف حلب تجاوز الـ 58 شهيدًا

BM Çalışanları Suriye Devriminin Yıldönümünde New York’taki Genel Merkezde Toplandı

Şeyh Sattâm Ferec El-Hamâde Koyun Sürüsünü Feda Etti

Halep’teki El-Cine Camisi Katliamında Şehit Sayısı 58’i Geçti

Şeyh Sattâm Ferec El-Hamâde, sayısı 150 
koyunu bulan sürüsünü mayınlı arazide Ha-
lep kırsalındaki El-Hafsa ve komşu köylerden 
göç eden halkın önünden yürüterek, feda etti. 
El-Hamâde bu sayede yaklaşık 40 bin sivilin 
hayatını kurtarmış oldu.

Suriye muhalefetine bağlı sivil savunma güçleri, Amerikan uçaklarının başlangıçta camiye üç füze fırlattığını, ardından ise camiden çıkmaya 
çalışanların üzerine dördüncü füzeyi ateşlediğini aktardı. Katliam geniş çapta kınamayla karşılanırken, yaşamını yitirenlerin sivil halk olduğu 
doğrulandı.

أغنامــه  قطيــَع  احلمــادة(  فــرج  )ســطّام  الشــيخ  قــّدم 
أهــايل  أمــام  لتمشــي  غنــم  عــدده )150( رأس  البالــغ 
بلــدة اخلفســة والقــرى اجملــاورة هلــا يف ريــف حلــب، أثنــاء 
نزوحهــم بســبب وجــود ألغــام علــى طــول الطريــق، وأنقــذ 

بعملــه هــذا حيــاة قرابــة 40 ألــف مــدين .

 أّكــد الدفــاع املــدين التابــع للمعارضــة أن الطائــرات  األمريكيــة ألقــت ثاثــة صواريــخ علــى املســجد يف البدايــة، ومــن مث ألقــت الصــاروخ الرابــع علــى الذيــن حاولــوا اخلــروج 
منــه، وقوبلــت اجملــزرة بتنديــٍد واســٍع مّت التأكيــد فيــه علــى أن الذيــن قتلــوا مدنيــن.

Onlarca Birleşmiş Milletler çalışanı, Suriye devriminin altıncı yıldönümünde New York’taki genel merkezde toplanarak, Beşar Esad reji-
minin elinde can veren kişilerin resimlerini ellerinde taşıdı. BM çalışanları, Suriye’deki çatışmadan zarar görenlere seslerini ulaştırmak için 
toplandıklarını belirtirken, dünya liderlerine ve özellikle BM üyesi ülkelerin liderlerine katliamı sonlandırma çağrısı yaptılar.

جتّمَع العشرات من موظفي األمم املتحدة ابملقر الرئيس يف نيويورك، تزامًنا مع الذكرى السادسة الندالع الثورة السورية، رافعن صورًا لضحااي نظام بشار األسد .
وأعلنــوا أن جتمعهــم جــاء بغــرض إيصــال أصواهتــم للمتضرريــن مــن الصــراع، وبعــث رســالة إىل قــادة دول العــامل والــدول األعضــاء ابملنظمــة األمميــة، يطالبــون فيهــا إبهنــاء 

املذحبــة.
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قضايا سياسية

الرقــم ســبعة ومشــتقاته يف اللغــة العربيــة قــد يفيــد الكثــرة, وحــى لــو كان حمــدداً خمصصــاً 
لشــيء فهــو عتبــة الكثــرة وابهبــا, وفيــه احلــد األدىن مــن مدلــوالت العــدد الكبــر الــكايف.

والثــورة الســورية تدخــل العــام الســابع, بــل الرقــم ســبعة يدخــل علــى الثــورة ومينحهــا الكثــرة 
واالمتــداد الزمــي املديــد بســنن طــوال كل ســنة فيهــا أبلــف ســنة ممــا يعــدُّون, ملــا فيهــا مــن 

أحداث وتضحيات وفرز ودروس.
بدخــول الســورين املنتفضــن عامهــم الســابع وهــم مســتمرون يكونــون قــد زرعــوا ســبع 

ســنن دأابً، زرعــوا احلريــة والكرامــة واجملــد ونزعــوا شــوك اخلــوف والرعــب.
ومضــوا طيلــة ســت ســنن حبــراك مســتمر مث مبعــارك ضخمــة متواصلــة مث مباحــم تصــدي 
وانتصــارات, واســتطاعوا أن حيققــوا االنتصــار علــى بشــار األســد كمســتبد طاغيــة مــع 
جنــوده, مث انتصــروا علــى بشــار واحلــزب اللبنــاين املــوايل إليــران معــه, مث علــى بشــار وكل 
ميليشــيات إيــران مــن داخــل إيــران ومــن العــراق وأفغانســتان وابكســتان، وصمــدوا أمــام 
كل قوة روسيا سنة ونصف إىل اآلن، صمدوا أمام كل ما يف قوة روسيا ما دون القوة 
النوويــة، ووصلــوا فعــًا إىل العــام الســابع, ومل يكــن أحــد حكيــم أو فهيــم مــن قريــب أو 

مــن بعيــد يصــدق أن يصمــد الســوريون املنتفضــون حــى العــام الســابع.
العــام الســابع هــذا, عــام الصــر والصمــود للســورين, فــإذا صمــدوا فيــه  فســيأيت بعــده 

عــام فيــه يُغاثــون وينتصــرون.
األطــراف  ألن كل  العســكري  الصمــود  أساســه  الســابع  العــام  هــذا  يف  الصمــود 
املواجهــة للثــورة الســورية تســعى حثيثــاً ابجتــاه احلســم العســكري الكامــل ضــد الثــورة, 
وكل املفاوضــات املســتمرة ليــس هلــا جوهــر وال قــرار عندهــم إال أن تكــون مفاوضــات 
استســام بــل أســوأ مفاوضــات استســام جــرت منــذ مئــة ســنة إىل اآلن يف كل أحنــاء 

العــامل.
والبــد للصمــود العســكري مــن منــع االقتتــال بــن الفصائــل العســكرية قاطبــة وأن يصــل 

املنــع إىل حــد الســيف بــدون هتــاون أو هــوادة.
 وبعدهــا البــد مــن اســتعادة املبــادأة بعمــل عســكري اســرتاتيجي ميــداين يف أكثــر مــن 
ختــل علــى األرض, والبــد أن يكــون التعديــل مؤثــراً 

ُ
مــكان لتعديــل امليــزان العســكري امل

إىل الدرجــة الكافيــة الــي ُتكــوِّن الورقــة الضاغطــة القويــة يف مفاوضــات سياســية فعالــة 
وحقيقيــة وذات طريــق غــر مســدود.

بــل تكــون مــع  املفاوضــات السياســية ال يُعقــل أن تكــون مــع مبعوثــي بشــار نفســه 
األســد. لبشــار  الدوليــن  الداعمــن 

والبــد مــن طــرح أمــر واحــد يف املفاوضــات أال وهــو مغــادرة بشــار األســد وكبــار اجملرمــن 
الســلطة يف ســورية فــوراً وكل التســوايت بعــد ذلــك ســتكون موضــع نقــاش ومرونــة.

والبديــل إذا رفــض الداعمــون التخلــي عــن بشــار األســد ســيكون اســتمرار املبــادآت 
العســكرية ملزيــد مــن التعديــل يف امليــزان العســكري علــى األرض لصــاحل الثــورة الســورية 

إىل أن يتكــرس أمــر واقــع جديــد يقبــل الداعمــون فيــه رحيــل بشــار.
ومــع اجلانبــن العســكري والسياســي للحــل البــد مــن نــزع النبــااتت الطفيليــة واملتســلقة 
الضــارة مــن كل نــوع والــي التصقــت منــذ ســنن بنبــات الثــورة بعــد أن اســتغلظ واســتوى 

علــى ســوقه وراحــت متتــص قــدرات الثــورة ومددهــا.
ومــن يتجــاوب اليــوم مــن املفاوضــن مــع رغبــات الــدول اإلقليميــة والكــرى فيقبــل ببقــاء 
بشــار األســد ويتــذرع برغبتــه إيقــاف القتــل والتهجــر ، والتغيــر, يغفــل أو يتغافــل عــن 
أمــر أكيــد وهــو اســتمرار القتــل والتغيــر الدميغــرايف إذا بقــي بشــار األســد، وهنــاك مــا هــو 

أســوأ مــن ذلــك بكثــر يف جوانــب أخــرى قاصمــة.
واألمور ببقاء بشار األسد ستكون أسوأ بكثر حى على السورين املوالن والرمادين.

لقــد كتبنــا وابألرقــام عــن ســبعن ســنة عجفــاء إذا اســتمر بشــار األســد يف الســلطة يف 
ســورية.

وكتبنا عن دور إيران يف سنوات السورين العجاف إن بقي بشار أو بعض منه.
وســنكتب عــن دور روســيا وأمــركا ومســتعمرين آخريــن يطمعــون وينتظــرون إن بقــي 

بشــار األســد الــذي ابع ســورية لــكل الراغبــن.
هــذا العــام عــاٌم ســابع، والصمــود فيــه ليــس خبيــال وال حُمــال, واملعنيــون ابلصمــود هــم 
الذيــن ضحــوا وصــروا طيلــة الســنوات املاضيــة، وهــم ليســوا أبغلبيــة الشــعب الســوري بــا 

شــك ، ولكنهــم بــا ريــب الطليعــة احلــرة اجمليــدة للشــعب الســوري العظيــم.

الرقم سبعة يدخل 
على الثورة السورية

د. أسامة الملوحي

جتتــاح الســورين انئبــُة املــوت املعلــن والتهجــر اجلماعــي واهللــع مــن مســتقبل ابت جمهــواًل، وابت كل طــرف يتهــم 
الطــرف اآلخــر أبســباب وموجبــات مــا وصلنــا إليــه مــن هتشــيم وانكســارات طائفيــة واجتماعيــة خماضهــا خمــاض دم 
عســر. فحملــة الــورود والثــورة الســلمية يلقــون ابللــوم علــى محلــة الســاح وعســكرة الثــورة، بــل يذهبــون بعيــداً ملصطلــح 
انفــل يف »أســلمة« الثــورة، وقــوى الثــورة العســكرية يتهكمــون علــى تقاعــس مفاعيلهــا املدنيــة ويتناحــرون مــع جيوهبــم 
العســكرية املتطرفــة، كل هــذا جيعــل أصحــاب الفعــل السياســي والشــأن الوطــي العــام خــارج املعادلــة يلهثــون خلــف حــّل 

نــزاع هنــا وتركــن نفــوس هنــاك يــكاد يبهــت معــه وجــُه الثــورة وتشــل مفاعيلهــا العامــة منهــا أو اخلاصــة.  
إن جتربــة ســت أعــوام مــن كثافــة عمــل سياســي وثــوري بــكل تنويعاتــه العلنيــة منهــا واملســترتة، مــن جنيــف 1 جلنيــف 
4، مــن منصــة واحــدة ملنصــات تعــددت رؤاهــا واختلفــت مرجعياهتــا، جعلــت مــن الســوري سياســياً مــن طــراز  فائــق، 
فــا خيفــى عليــه مســتوى قــذارة األجنــدات الدوليــة يف إطالــة أمــد نزيــف الــدم الســوري، وهــم القــادرون علــى إيقافــه 
بقــرار ملــزم لــو مت تفعيــل قــرارات جنيــف 1. وطــول مســار املســألة الســورية أدخلهــا يف شــرك اللعبــة الدوليــة الــي تتعقــد 
مفاصلهــا يوميــاً وتتبايــن مــن خاهلــا مصــاحل القــوى الرئيســة يف العــامل وتنجــر خلفهــا قــوى إقليميــة أخــرى تنــذر بســوء 
خامتــة، كل ذلــك وبغــض النظــر عــن الثــورة والشــعب ونزيــف دمــه املســتمر. فلطاملــا حتدثــت القــوى الغربيــة، أبجنداهتــا 
املتباينــة حــول الثــورة الســورية، عــن ختوفهــا مــن الفــراغ السياســي الــذي ســيحدث عنــد ســقوط النظــام الســوري مــا يــؤدي 
إىل صعــود قــوى إســامية متشــددة اىل ســدة احلكــم. ورمبــا يكــون هــذا الــكام حيمــل شــيئاً مــن احلــق لكنــه يــراد بــه 
الباطــل، فبمراقبــة متأنيــة لطــرق التعامــل الدوليــة مــع الثــورة جيعلنــا حنــاول التدقيــق يف مواقفهــا مــن حيــث التحــول مــن 
مفهــوم الثــورة إىل مفهــوم الصــراع األهلــي ومــن مث الطائفــي إىل نــزاع مســلح اســتقدم آليــات ضغــط عســكرية دمويــة 
فئويــة ودوليــة تــؤدي إىل فــض النــزاع املوصــوف ابجتــاه التقســيم أو أبحســن ظروفــه حكومــة اتبعــة ألجنــدات خارجيــة 

تفتقــر القــرار الوطــي والســيادي...
الشــعب الســوري لليوم قدم تنويعة من اإلبداعات الثورية متعددة األشــكال واألنواع ســواء يف حراكه الســلمي واملدين 
أو مبحاوالتــه املضنيــة مــن صيانــة ثورتــه مــن املنزلقــات الــي دفــع إليهــا وســعى النظــام هلــا، ســواء ابدعــاء أســلمة الثــورة 
أو إبرهاهبــا، ليبقــى الســوري املمســك علــى مجــر الثــورة وحــده الواقــع بــن مطرقــة جيــوش وآلــة حــرب جــرارة بســاحها 
املتفــوق عســكرايً وتقنيــاً يقصفــه بــراً وجــواً حبجــة اإلرهــاب املزعــوم، هــو نفســه مــن يتظاهــر ضــد النصــرة يف معــرة النعمــان 
ملــا يفــوق عــن ســبعة أشــهر متتاليــة، وهــو ذاتــه مــن تظاهــر ويتظاهــر ضــد جيــش اإلســام وبواقــي الفــرق العســكرية يف 
الغوطــة، وهــو ذاتــه مــن يرفــض االلتحــاق ابجليــش مبناطــق األقليــات، رمبــا خوفــاً مــن املــوت ورمبــا حالــة موقــف وطــي 
وهــو األرجــح. وهــو، أي الشــعب الســوري، لليــوم مل يشــكل حاضنــة للتطــرف بــل يرفضهــا ويقــع فريســة ضحيتهــا مــرة 

أخــرى بعــد أن اعتقــد أنــه خباصــه مــن حكــم النظــام قــد جنــا!
يف احلــروب، ال تتنحــى القيــم املدنيــة كليــة ولكنهــا تصبــح حمــدودة الوظيفــة واألدوات، وغالبــاً مــا تصبــح صيــداً ســهًا 
لــكل مــن حيمــل الســاح، فاملدنيــة ال متتلــك ســوى الكلمــة واملوقــف يف حتقيــق وجودهــا الفعلــي، وعندمــا تتغلــب شــهوة 
الدم ويصبح ميزان القوة هو الكســب العســكري وفقط لدرجة مفهوم مغنمة وغنائم، وعندما ال يتغلب أحد طرفيها 
علــى اآلخــر لليــوم يف معادلــة ال منتصــر، تلــك املعادلــة الشــائنة الــي يبحــث الغــرب عــن حتقيقهــا بغيــة فــرض ســلة مــن 
احللــول السياســية قــد يكــون التقســيم أســهلها والدمــار العــام أصعبهــا، تصبــح احللــول السياســة قــاب قوســن أو أدىن 
مــن التســاؤل املريــر وجدواهــا. كل هــذا يقــود روح الثــورة ومؤسســاهتا املتشــكلة يف ســياقها ورمحهــا، خاصــة قصــرة 
األمــد منهــا، يقودهــا للرتنــح والتخبــط أمــام جتاهــل العــامل القســري ملعــى الثــورة اجملتمعيــة وقواهــا وطاقاهتــا الكامنــة، وأن 
اللحظــة املرتقبــة اليــوم مبيــزان القــوة العســكرية هــي حلظــة مهمــا امتــدت تبقــى حمكومــة مبمــر إجبــاري فــرض علــى احلالــة 
الســلمية املدنيــة. كمــا وأن احلاضنــة الشــعبية والثوريــة ســواء للثــورة واملــدن الثائــرة أو للكتــل الصامتــة الــي تنــأى بنفســها 
عــن العســكرة لطباعهــا التارخييــة ووقوفهــا عنــد حــدود إمكانيــات عملهــا، ترفــض مــن حيــث تراكيبهــا ومفاعليهــا طغمــة 
بديلــة عــن طغمــة النظــام احلــايل، وهــي حتــاول تشــكيل فرصــة اســتعادة إحيائهــا حــى تعيــد احليــاة لثــورة عظيمــة مل ترتــِق 

ملصافيهــا الثــورات يف التاريــخ.
اليــوم وحنــن أمــام خلطــة إقليميــة مــن الصراعــات ترتكــز يف مناطــق عــدة ســواء يف ســوراي أو اليمــن او ليبيــاـ تتقــزم معهــا كل 
املعاين الوطنية الثورية وهتدد ابنفجار املنطقة عربياً وإســامياً وتعتر أدوات فاعلة يف تقنن الصراع العاملي املباشــر بن 
هيمنــة أمريكيــة وحيــدة القطــب وهنــوض متعثــر للــدب الروســي وتفــاوض سياســي مريــض مســتعصي واقعيــاً حــول حــل 
سياســي ســوري مزعــوم، نــدرك أننــا بتنــا ســاحَة احلــرب الفعليــة املعلــن منهــا واخلفــي، ومــا بقــاء ســوق التحليــات خلــف 
تطــور األحــداث ليــس إال عقــم آخــر يف حــدود اإلنتــاج النظــري إلعــادة ترتيــب موازيــن القــوة، وحتييــد الثــورة ومفاعيلهــا 
املدنيــة هبــذه الطريقــة ليــس ســوى غايــة مريضــة للوصــول لدولــة فاشــلة تقــوم علــى تقاســم النفــوذ علــى مســتوى القــرار 

الســيادي أو املضــي إىل مــا هنايــة مــن مفاعيــل التقســيم.
مقومــات الثــورة الوطنيــة الــي مل حتســم ســنواهُتا الســتُّ ســؤاهلا املفّصــل: هــل ميكــن التوافــق علــى طــرق تنفيــذ القــرار 
الــدويل 2015/2254 املتضمــن قــرارات جنيــف )1( حبكومــة انتقاليــة؟ وهــل ميكــن تشــكيل عقــد اجتماعــي سياســي 
عنوانــه ســوراي، يكــون كمــا كان الســوريون يريدونــه متامــاً؟ مــا يتطلــب الكثــر مــن التــأين وإعــادة بنــاء جســور التواصــل 
واللحمــة الروحيــة بغيــة ماقــاة االســتحقاقات اجلســام الــي تنتظــر جمتمعــاً ابت منكــوابً مــن كل جوانبــه املاديــة والروحيــة 

وإال فقــدت كل مقومــات وجودهــا وذهبــت قوافــل الشــهداء يف غياهــب النســيان.

سنون ست وسؤال الثورة لم يحسم

د. جمال الشوفي

كاتب وابحث فلسطييكاتبة وصحافية سورية، رئيسة حترير جريدة تشرين سابقاً 
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يكفــي االســتماع إىل تصرحيــات ســتيفان دي ميســتورا املبعــوث األممــي لســوراي، ومتابعــة قتــال الفصائــل »اإلســامية« 
يف ريــف حمافظــات إدلــب ومحــاه وحلــب، الكتشــاف حجــم املؤامــرة الفظيعــة الــي يبــدو أهنــا جنحــت يف إمخــاد الثــورة 
الشــعبية الســورية قبــل أن تكمــل 6 ســنوات مــن عمرهــا. يكفــي متابعــة تنامــي »املنّصــات« – مــا أقبــح هــذه الكلمــة 
ــا لنظــام بشــار األســد  وأجوفهــا – وهــي تنمــو هنــا وهنــاك كالفطــر الســام، إن مل يكــن يف عواصــم ُمهادنــة ومؤيــدة علًن
ومــايل إيــران، ففــي قاعــدة محيميــم العســكرية الروســية مبحافظــة الاذقيــة الــي منهــا يقصــف الطــران احلــريب الروســي 

مــدن ســوراي وأرايفهــا، وعلــى رأســها »دّرهتــا« الشــهباء… حلــب.
يكفــي تذّكــر الشــخصيات العاقلــة الرصينــة الــي كانــت تتكلــم ابســم الثــورة، قبــل بضــع ســنوات… أي قبــل أن تبعدهــا 
عــن املشــهد اللحــى الكثّــة، والــوالءات التبعيــة االرتزاقيــة، والشــعارات الطائفيــة اإللغائيــة، ومزايــدات االنتهازيــن ومشــتهي 
الســلطة والتســلط. يكفــي رؤيــة آتمــر جمتمــع دويل مل يعــدم وســيلة الســتغال كل ثغــرة يف الثقافــة السياســية لشــعب 
مقهــور عــاىن مــن الديكتاتوريــة و»الدولــة األمنيــة« ألكثــر مــن نصــف قــرن. بــل يكفــي النظــر إىل »صداقــات« ختديريــة 
كاذبــة دأبــت علــى لعــب »لعبــة الوقــت« ملســاعدة نظــام قاتــل علــى الصمــود مقابــل إحبــاط معارضيــه وتفتيتهــم. 
واليــوم، يف ســباق مــع الزمــن، حيــاول مــا تبقــى مــن معارضــة حقيقيــة جتــرّع مــرارة كأس »توســيع« صفــوف فريــق التفــاوض 
ليشــمل »معارضــن« مزعومــن معظمهــم ال عاقــة هلــم ابملعارضــة. وللعلــم، فــإن بعــض هــؤالء اختارهتــم روســيا، الداعــم 
العســكري املباشــر لنظــام األســد، للمشــاركة يف مفاوضــات مــن املنطقــي أن تكــون بعبثيــة ســابقاهتا، حتــت الرعايــة األمميــة 
نفســها وإشــراف املبعــوث األممــي نفســه. وهــذا، بعــد تبــّدل »األولــوايت« الدوليــة مــن تغيــر النظــام وإعــادة بنــاء ســوراي 
دميقراطيــة، إىل حماربــة إرهــاب ســاعد النظــام وداعمــوه يف تصنيعــه وتروجيــه… وأســهمت العواصــم الكــرى بتوّســعه عــر 
رفضهــا بعنــاد مطالــَب إنشــاء »املناطــق اآلمنــة« و»مناطــق حظــر الطــران« علــى امتــداد أكثــر مــن أربــع ســنوات. مث 
إن مصــر الشــعب الســوري املدفــوع دفًعــا منــذ حنــو ســت ســنوات إىل املــوت أو التهجــر أو اليــأس، أضحــى مســألة 
استنســابية ترضــخ حلســاابت اخلرائــط املعــدة للشــرق األوســط، يف ضــوء األطمــاع وتبــادل املصــاحل. وحــى أولئــك الذيــن 
يتومهّــون اليــوم أن اجتــاه الــرايح الدوليــة يهــب ابجتــاه مصاحلهــم الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة قــد يكتشــفون الحًقــا أهنــم ذهبــوا 

ضحيــة توافقــات أكــر منهــم، كحــاالت كثــرة عرفتهــا املنطقــة يف اترخيهــا.
أذكــر اآلن، يف هــذا الســياق، مرحلــة إعــداد القــوى الغربيــة لإلطاحــة ابلرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن. وابلــذات، 
تعــود يب الذاكــرة إىل االنقســامات العميقــة الــي كانــت مســة للمعارضــة العراقيــة، ومنهــا مــا جتلــى يف »اجتمــاع لنــدن«، 

الــذي انتهــى بـ»بيــان لنــدن« املكــّون مــن 22 نقطــة يف ديســمر )كانــون األول( 2002.
ــات املبيتــة وخــراب البصــرة وغــر البصــرة – أقــر ابلتنــوّع واحــرتام املكــّوانت الفئويــة  ذلــك البيــان – قبــل انكشــاف النّي
واحلزبيــة العراقيــة. غــر أن أهــم مــا فيــه، علــى الرغــم مــن االختــاف اجلــذري بــن مطامــح املوّقعــن عليــه وأهدافهــم 
احلقيقيــة، هــو أن نيــة التغيــر كانــت موجــودة يف العواصــم الغربيــة – حتديــًدا – الــي أعلنــت احلــرب علــى النظــام العراقــي 
يومــذاك. ذلــك أن انقســام قــوى املعارضــة العراقيــة عــام 2002 كان بنفــس حــدة انقســام املعارضــة الســورية اليــوم، بــل 
رمبــا أســوأ. لكــن يف حــن أن قــوة الدفــع الدوليــة كانــت واضحــة ابجتــاه إســقاط صــدام حســن، نــرى أن كلمــة الســر 
يف ســوراي خمتلفــة متاًمــا. وبينمــا كانــت هنــاك نيــات وخمططــات تــرى مصلحــة للشــعب واملنطقــة والعــامل يف تغيــر النظــام 
العراقي، فإن مقاربة الوضع يف ســوراي كانت وما زالت خمتلفة. طبًعا، ال يتســع اجملال للخوض يف كل تفاصيل ملاذا ما 
كان »حااًل« يرّر إســقاط نظام صدام حســن ابت اآلن »حراًما« ال جيوز اللجوء إليه مع نظام آل األســد. ولكن 
يكفــي النظــر أواًل إىل مصــاحل الاعبــن اإلقليميــن املباشــرين، واثنيًــا إىل الظرفــن اإلقليمــي والــدويل يف عــام 2002 
واليــوم. عــام 2002 كان هنــاك تفاهــم ضمــي – علــى األقــل – بــن إســرائيل وإيــران علــى التخلــص مــن عــدو مشــرتك. 
وكان النظــام العراقــي قــد أفقــد نفســه جــزًءا مهًمــا مــن الغطــاء العــريب بعــد غــزوه الكويــت، مــا أوجــد هواجــس وشــكوًكا 
علــى مســتوى دول اخلليــج العربيــة ســّهلت اســتفراده وضربــه. أمــا تركيــا فمــا كانــت قــد ســارت بعــد خبطــى واثقــة يف خــط 
اإلســام السياســي الــذي ترّســخ اليــوم بعــد 15 ســنة مــن حكــم رجــب طيــب إردوغــان ورفاقــه. مث إن روســيا – فادميــر 
بوتــن 2002، املــرتّددة اخلارجــة مــن ترّهــل عهــد بوريــس يلتســن، كانــت غــر روســيا – فادميــر بوتــن 2017… الــي 
تغامــر وتغــزو وهتــدد وتتدخــل اليــوم حــى يف انتخــاابت دول الغــرب. وطبًعــا أمــركا وبريطانيــا 2002 كانتــا حتــت قيادتــن 
قويتــن تعرفــان مــا تريــدان، كانتــا خمتلفتــن عنهمــا اليــوم. خــال الســنوات الـــ15 املاضيــة، أيًضــا تغــّرت ســوراي وتغــر 
العــراق وتغــّر العــرب. إيــران، مبباركــة أمركيــة معلنــة جتّســدت يف االتفــاق النــووي مــع ابراك أوابمــا، ابتــت أتمــر وتنهــى يف 
عــدد مــن العواصــم العربيــة الــي نســيت أهنــا عربيــة علــى رأســها دمشــق بــي أميــة وبغــداد بــي العبــاس. و»الربيــع العــريب« 
اقتلــع اجلــذوع اليابســة قبــل أن تزهــر الراعــم الواعــدة. وتركيــا احلاملــة أبجمــاد جتمــع نقيضــي »اخلافــة« ومصطفــى كمــال 
»أاتتــورك« أعادهــا إىل أرض الواقــع العــداء التارخيــي واخلــذالن األمركــي املســتجد. وإســرائيل »الليكــود« أراحهــا الوهــن 
العــريب فتفّرغــت إلكمــال هتويــد فلســطن. علــى هــذا األســاس، كانــت الظــروف واالعتبــارات عــام 2002 كافيــة لتكبيــل 
النظــام العراقــي الســابق بـ»مناطــق حظــر طــران« و»مناطــق آمنــة«. يف حــن أن الــدور الــذي لعبــه ويلعبــه نظــام دمشــق 
منــذ خريــف 1970 كان مقبــواًل – بــل ومطلــواًب – إقليمًيــا ودولًيــا. لقــد كان »صنــدوق بريــد« ممتــازًا، وقطاًعــا منــزوع 
الســاح فعــااًل علــى حــدود إســرائيل الشــمالية، وفًخــا مثينًــا يف خدمــة القــوى الكــرى للراديكاليــة العربيــة املغشوشــة بــه أو 
املراهنــة عليــه أو املضطــرة للصمــت علــى تواطئــه عليهــا واملتاجــرة هبــا. نظــام األســد، كمــا اكتشــف الســوريون أخــرًا كان 

حاجــة للجميــع ابســتثنائهم. كان ضــرورة ملــن أبقــوا عليــه رغــم جرائمــه، ألن جرائمــه ختــدم مصاحلهــم.
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إياد ابو شقرا

قــد تكــون مقالــي هــذه قاســية وحُمِبطَــة، ولكــن جــاء الوقــت كــي نقــف وقفــة شــجاعة مــع الــذات، وحنــاول أن 
نفــّكك الثــورة الســورية، لســر أســباب عــدم جناحهــا إن أمكــن. مــا كان ممكنــاً للثــورة الســورية إال أن تندلــع، 
بقناعــي، ولكــن هــذا شــيء ومســألة حماولــة فهــم أســباب عــدم جناحهــا شــيء آخــر. هنــا ثاثــة معطيــات أو أســباب 

أعتقــد أهنــا بنيويــة يف مســألة تفكيــك مســّببات عــدم حتقيــق الثــورة أهدافهــا: 
أوال: جــاء قــادة املعارضــات الســورية مــن الرحــم الفكــري والتـــنظري السياســي والثـــقايف والوجــودي والســيكولوجي 
نفســه الــذي أولَــَد أيضــاً النظــام الــذي اثرت الثــورة عليــه. هــم حيملــون اجلينــات الفكريــة والســيكولوجية واملاهيويــة 
نفســها الــي حيملهــا النظــام. مــن يقــرأ سلســلة رواايت صــراع مصاصــي الدمــاء مــع املســتذئبن الشــعبية يــدرك هــذه 
النقطــة، ويســتطيع تصوَرهــا ذهنيــاً: عشــرة مصاصــي الدمــاء )الفامبــر( وعشــرة املســتذئبن )الايكــن( جــاءات 
مــن الوالديــن نفســيهما )الكائنــن املصــاص- املســتذئب األولــن، والروايــة حتكــي عــن قصــة حــّب جــارف وعشــٍق 
حممــوم روميو-جوليــي بينهمــا بطريقــة تدعــو للتأمــل العميــق(، وحيمــان اجلينــات نفســها، ومــا تتمتــع بــه األخــرة 
مــن عناصــر قــوة وضعــف وعيــوب علــى حــد ســواء. ومــا عداؤمهــا القــدمي والدائــم لبعضهمــا إال بســبب أن كًا 
منهمــا يســعى إىل اهليمنــة علــى جنســهم جينيــاً ال مــن خــال إفنــاء الشــقيق، بــل مــن خــال حتويــل الشــقيق جينيــاً 
إمــا إىل فامبــر آخــر، أو إىل اليكــن )ال بــل وهنــاك أفــراد مــن الطرفــن حياولــون أحيــاانً املــزج بــن االثـــنن، وإجيــاد 
ــتها(. يومــاً مــا  خريطــة جينوميــة جديــدة مــن كليهمــا معــاً، يف داللــٍة ال تقــل عمقــاً واســتحقاقاً للتأمــل عــن سابقـ
حتــدَّث أيضــاً يف نســٍق أديب خمتلــف عــن الفكــرة نفســها، وديناميكيــة متظهراهتــا كل مــن فيــودور دوستويفســكي يف 

»األخــوة كارامــازوف« ونيكــوس كازنتزاكــس يف »األخــوة األعــداء«. 
اثنيــا، إصــرار املعارضــات، بــل وقرارهــا الصــارم، بتســليم زمــام تقريــر مصــر الثــورة وقيادهتــا والنطــق ابمسهــا والوصايــة 
عليهــا لرجــال ونســاء ذوي عقليــة وآليــات تفكــر تديّـُــنية )ليــس ابلضــرورة دينيــة دائمــاً( وكهنوتيــة وإفـــتائية ووصائيــة. 
خيــران اتريــخ الفكــر اإلنســاين واخلــرة البشــرين يف األلفــن املنصرمــن أنَّ مفهــوم »ثــورة« صنعــه وطــوره فاســفة 
وعلمــاء اجتمــاع ومفكــرون وشــخصيات عامــة محلــت رؤيــة للعــامل )Weltanschauung( علمانيــة والدينيــة، 
كــي تعــرِّ هبــا عــن متــرٍد علــى أفــكار مثــل »الســلطة« و«الوصايــة« و«املرجعيــة« و«التبعيــة« و«التمثيــل العلــوي 
الفوقــي«، وعلــى متظهــرات تلــك األفــكار، ســواء الدنيويــة أو الدينيــة اإلكلريكيــة أو املشــائخية منهــا، فكيــف يتــم 
تســليم زمــام حــراٍك ثــورٍي بطبيعتــه ألولئــك الذيــن ميثلــون، حبيثياهتــم ومواقفهــم وآليــات تفكرهــم، مــا تقــوم الثــورات 
عــادًة ضــده ويف تضــادٍّ معــه؟ كيــف نســلم زمــام مســألة شــفاء جســٍم مــا مــن مــرٍض ُعضــال لــذاك الــذي تقــوم فكــرة 
»الشــفاء« حبــد ذاهتــا علــى اعتبــاره أحــد أعــراض املــرض العضــال ومســبباته أصــًا؟ مــن املســتحيل ملعارضــة كهنوتيــة 
ــقوهلا الــي ال متثــل يف بنيتهــا أي ترٍبــة  وصائيــة دغمائيــة دينيــة أن تصنــع ثــورًة مبصــادر تـــفكر ومعرفــة واســتلهام عـ
مفاهيميــٍة أصيلــٍة، ميكــن لفكــرة »ثــورة« أن تتجــّذر فيهــا. ال تنحصــر هنــا فكــرة العقــل الكهنــويت الوصائــي العلــوي 
الدوغمائــي برجــاالت الديــن املعممــن وخــدام اجلامــع والكنيســة. أعثــر علــى هــذا العقــل عنــد تـــفكيك منظومــات 
تفكــر األغلبيــة الســاحقة مــن املعارضــن واملعارضــات املدنيــن والعلمانيــن واليســارين والادينيــن أيضــاً يف ســورية. 
العـــقل الكهنويت التـــنزيلي الفوقي املرجعي نفسه هو أيضاً لبُّ عـــقل النظام ابمتياز. ما لدينا ليس »ثورة- ضد- 

ســلطة« بــل »كهنــوت- ضــد- كهنــوت« أو »ســلطة- ضــد- ســلطة« . 
اثلثــا، وقـــوع الثــورة يف فــخ اإلعاميــات. رِكبـَــت املعارضــات الســورية علــى موجــة الفضــاء االفرتاضــي وشــبكة 
اإلعــام املعــومّل يف صراعهــا مــع النظــام. حاولــت بشــكٍل يقــارب اهلــوس اجلــارف اســتخدام لعبــة الصــورة والصــوت 
ــناست، أنَّ الفضــاء  ــا نســيت، أو تـ واملنــر لتعريــة النظــام وكشــفه أمــام الرأيــن العامــن، الســوري والعاملــي، إال أهنَّ
اإلعامــي نفســه يعرّيهــا هــي نفســها يف املقابــل، ويكشــف عوراهتــا وعيوهبــا أمــام أنظــار الســورين أنفســهم والعــامل، 
ال بــل ويُعــومل تلــك التعريــة بطريقــٍة ال ميكــن معهــا لتلــك املعارضــات حموهــا مــن ذاكــرة النــاس، وال مــن وعيهــم 
املشــكِّل مواقـــفهم وآراءهــم. تعــرَّت املعارضــات أمامنــا ســنوات بشــكل متكــّرر ومحاســي وســافر، ورخيــص أحيــاانً، 
ــر، عارضــة عــورات أقواهلــا وخطاابهتــا، أفعاهلــا وســلوكياهتا، جهلهــا وجاهليتهــا، قصصهــا  بــا أي حكمــة أو تبصُّ
وفضائحهــا، ومثبتــًة لنــا أبهنــا نســخة وصــورة مواجهــة ومعادلــة )وليــس مضــادة وال معاكســة( لدرجــة كفــاءة النظــام 
نــه. عــرَّى اإلعــام عنــف املعارضــة ودمويتهــا وراديكاليتهــا مثلمــا  األســدي وأخاقــه ووطنيتــه ودولتيتــه وعدالتــه ومتدُّ
فعــل ابلنظــام. لعــب اإلعــام لعبتــه كمــا يعــرف أن يفعــل دومــاً. ولكنــه مل يلعــب لعبــة املعارضــة، بــل لعــب هبــا ولعــب 
ــتلت تعريــة املعارضــة بلعبــة اإلعــام الثــورة الســورية، وحمــت  عليهــا وتاعــب هبــا، كمــا يفعــل أبي شــيء عــادًة. قـ
أبناءهــا وبناهتــا مــن الوجــود يف وعــي الــرأي العــام، ألهنــا ســلطت األضــواء علــى املعارضــن، وليــس علــى املواطنــن 
املدنيــن الثــوار؛ ســلطت الضــوء علــى معركــة الايكــن والفامبــر، وعتَّمــت علــى مئــات ألــوف البشــر الذيــن قضــوا 
إمــا أبجســاٍد مّزقتهــا خمالــب الايكــن، أو بعــروٍق مصَّــت دماءهــا أنيــاب الفامبــر.  مل يكــن هنــاك أي احتمــال 
لنجــاح الثــورة يف ضــوء تلــك املعطيــات. كان ال بــد منطقيــاً ووجــودايً للثــورة الســورية أن ال تنجــح، وأن تُــداس 
بســنابك خيــول الايكــن والفامبــر. مل يكــن هنــاك مفــرٌّ مــن إجهــاض الثــورة حــن مت »كهننتهــا« و«تديينهــا« 
و«دغمأهتــا«. مل يكــن هنــاك مفــّر مــن خنــق الثــورة وإفراغهــا مــن خزّاهنــا البشــري، حــن متــت عمليــة حتويلهــا إىل 
لعبــة إعــام ومســاحة تعريــة وكشــف لعــورات مــن قالــوا إهنــم قادهتــا ورعاهتــا... هلــذا، مل تـــنجح الثــورة الســورية، وهبــذا 

ال تـــنجح أي ثــورة.

لماذا لم تنجح الثورة السورية؟

نجيب جورج عوض

كاتب وابحث لبناين.شاعر وابحث أكادميي وأستاذ جامعي سوري
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قضايا سياسية

مل ينــَس الشــعب الســوري يومــاً آالم معتقليــه، ولــن ينســاهم ألنــه يعــرف مــاذا حيــدث يف هــذه املعتقــات، ومل يكــن تقريــر منظمــة العفــو 
الدوليــة الــذي صــدر مؤخــراً حتــت عنــوان »املســلخ البشــري: شــنق مجاعــي وإابدة يف ســجن صيــداناي« بغريــب عــن الســورين، فقــد 
عــاش هــذا الشــعب املأســاة الســورية منــذ احتــال البعــث وانقــاب األســد الكبــر علــى بعثــه واحتالــه ســوراي، عــاش القمــع والظلــم 

واالســتبداد كل يــوم، أكمــل حافــظ األســد مشــروع الشــموليات القوميــة بتحويــل ســوراي إىل مملكــة للخــوف.
وكمــا عــاىن الشــعب الســوري مــن انتقــام األســد الكبــر يف الثمانينيــات، يعــاين اليــوم مــن األســد الصغــر يف كل يــوم مــن أايم ثــورة 
احلريــة والكرامــة، اعتقــل جنــد بشــار األســد كل مــن طالتــه أيديهــم حبيــث جتــاوز عــدد املعتقلــن 215 ألفــاً حبســب تقديــرات الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان، ومل تعــد تتســع الســجون ومقــرات املخابــرات للمعتقلــن لذلــك جلــأ النظــام الســوري ومنــذ بدايــة 2012 إىل 
حتويــل املــدارس واملاعــب الرايضيــة إىل مراكــز اعتقــال وتعذيــب وتنكيــل، وملــا مل تعــد هــذه تكفــي أيضــاً مت حتويــل مســاحات شاســعة 
مــن املعســكرات والقطــع العســكرية إىل مراكــز اعتقــال مجاعــي علــى غــرار معســكرات االعتقــال النازيــة والســتالينية، ومنهــا معســكرات 
الفرقــة الرابعــة يف جبــال املعضميــة ومعســكرات احلــرس اجلمهــوري ومعســكر ديــر مشيــل الــذي تســيطر عليــه ميليشــيات جيــش الدفــاع 
الشــعيب املشــكل مــن املدنيــن الــذي يقتلــون لصــاحل بشــار األســد، كان اهلــدف الرئيــس مــن إنشــاء هــذه املعتقــات هــو التعذيــب 
الوحشــي حبيــث متــارس فيــه عمليــات التعذيــب والقتــل علــى خلفيــات دينيــة حتــت رايــة النظــام، وقــد مــّول النظــام هــذه امليليشــيات 

وجّندهــا عــر الطبقــة احلاكمــة الــي اســتولت علــى االقتصــاد الســوري، كجمعيــة البســتان الــي ميوهلــا رامــي خملــوف.
اتبعــت منظمــة العفــو الدوليــة واحــداً مــن الســجون الســورية وهــو ســجن صيــداناي، وقــد مجعــت شــهادات 84 شــخصاً قابلتهــم، ومــن 
بــن هــؤالء الشــهود حــرّاس ســابقون يف ســجن صيــداناي وســجناء اســتطاعوا اخلــروج منــه وقضــاة، وقــد أصــدرت تقريــراً قالــت فيــه: إن 
حــوايل 13 ألــف ســجن أعدمــوا يف ســجن صيــداناي العســكري علــى مــدار الســنوات اخلمــس األخــرة، وهــي تتهــم النظــام الســوري 

ابرتــكاب هــذه اجملــزرة املســتمرة. 
إن أغلب من قتلوا يف سجن صيداناي العسكري هم من املدنين املعارضن حلكم بشار األسد.

كان حــراس الســجن أيخــذون الســجناء معصــويب العينــن ليــًا، وهــم ال يعرفــون كيــف ومــى تكــون هنايتهــم، ومــن مث يضربوهنــم 
ويعذبوهنــم ومــن مث يشــنقوهنم.

يقــول شــاهد للمنظمــة وهــو قــاض: كانــوا يـَُعَلُقــوَن علــى املشــانق مــدة تــرتاوح بــن عشــر ومخــس عشــرة دقيقــة.. ابلنســبة للصغــار مل تكــن 
املشــنقة كافية لقتلهم بســبب وزهنم اخلفيف، فكان نواب الضباط يســحبوهنم بقوة إىل األســفل ويكســرون رقاهبم.

ويعــرف الســوري وهــو يشــاهد كل هــذا القتــل والتنكيــل والتعذيــب أن املطلــوب هــو اخلضــوع والــذل والعــودة إىل ظــل الطاغيــة كعبــد، 
لكــن الشــعب رفــض العبوديــة والــذل وهــو تــواق إىل احلريــة والكرامــة مهمــا كان الثمــن.

التعذيــب يف ســوراي هــو قــرار سياســي يهــدف إىل تثبيــت العاقــة بــن الطاغيــة والشــعب، إنــه قــرار سياســي يصــدر مــن رأس العصابــة 
الــي حتتــل ســوراي، إن الطاغيــة يــدرك أن العاقــة بينــه وبــن النــاس قــد قطعــت، وال بــد مــن التنكيــل والقتــل للعــودة إىل اخلنــوع، فيصــدر 
األوامــر واعيــاً ومــدركاً لوحشــيتها ونتائجهــا، إن اجملــرم بشــار هــو مــن يصــدر أوامــر القتــل والتعذيــب جمللســه األمــي، وذلــك لتثبيــت 

وجــوده علــى الســلطة، وهــو مســتعد الرتــكاب كل الفظائــع ليبقــى يف الســلطة.
قالــت منظمــة العفــو الدوليــة يف تقريرهــا: إن هــذه املمارســات تعــد جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، مرجحــة أهنــا مــا زالــت حتــدث 

حــى اآلن.
ما زالت حتدث حى اآلن؟ 

نعم، حى اآلن، ولن ينساهم شعبهم أبداً.

فظائع بشار تفوق الخيال

 حسان الصالح 

األمــن  جمللــس  قــرار  مشــروع  والصــن  روســيا  أبطلــت  أن  وبعــد  أمــس،  أول 
الــدويل يديــن النظــام الســوري الوحشــي الســتخدامه الســاح الكيميائــي ضــد 
شــعبه، وصلتــي رســالة إلكرتونيــة مــن شــبيح مبتهــج كأهنــا زغروطــة فــرح، أو 
هلهولــة جنــاح، يقــول مرســلها متبجحــاً: هــذا انتصــار جديــد للحــق، ودحــر 
آخــر للباطــل. هــذا يــوم العدالــة، وهزميــة اهليمنــة األمريكيــة الريطانيــة الفرنســية. 

ويضيــف مستشــهداً ابلقــرآن الكــرمي: »اآلن حصحــص احلــق«. 
مل يزعجــي الفيتــو املــزدوج الــذي يســتخدم للمــرة الســابعة حلمايــة هــذا النظــام 
اجملــرم ومــده أبســباب بقائــه، بقــدر مــا آملتــي هــذا الرســالة املناكفــة الــي تتلبســها 

نظريــة املؤامــرة الــي انكشــفت عوراهتــا وابن ســخفها وفشــلها.
فهــل عــدم إدانــة الباطــل وإعطــاء ضــوء أخضــر لســفك مزيــد مــن الدمــاء هــو 
إحقــاق للحــق اي صاحــب احلــق احلقيــق؟!. وهــل إعطــاء اجملــرم دفعــة جديــدة 
الشــهداء  مئــات  عــن  التغاضــي  وهــل  للباطــل.  إبطــال  هــو  إضافيــة  ومحايــة 

واجلرحــى والثكلــى هــو إحقــاق للحــق وحصحصــة لــه؟!.
مل أكــن يومــا مــع أي تدخــل أجنــيب يف ســوراي، أو يف أي بلــد عــريب، ولــن 
أكون، ولكي واثق من انتصار اإلرادة الشــعبية للســورين األحرار على النظام 
وعلــى الدواعــش الذيــن تســبب هبــم، وأكثــر يقينــاً مــن أن النظــام الدمــوي قــد 
انتهى أخاقيا منذ أن أراق أول قطرة دم يف درعا يف منتصف آذار 2011.
يعــرف اجلميــع أن روســيا والصــن مل يبطــا القــرار إحقاقــاً حلــق، أو إجهاضــا 
لباطــل، بــل هــي احلســاابت واملعطيــات واملصــاحل الضيقــة والذاتيــة الــي تتحــرك 
التاريــخ احلتمــي  مــع صــوت  الدولتــان. ومــع هــذا ســنردد  يف فلكهــا هــااتن 

للبشــرية وســرة العدالــة: ابلفيتــو أو بــا فيتــو، سيســقط بشــار.
يف عــرف فاحــي بــاد الشــام أن الكلــب إذا ولــغ يف إانء فعليــك )تســبيعه(، 
أي غســله ابملــاء والــرتاب ســبع مــرات متتاليــة؛ كــي يعــود نقيــاً طاهــراً. ويف عــرف 
التجــارب اإلنســانية مــع الطغــاة أن محايــة الباطــل ســبعاً وســبعن مــرة لــن متنحــه 
صبغــة احلــق. ولكــن الفيتــو املســبع القبيــح رهــان مصــاحل وصراعــات كبــار لــن 

ختلــف خلفهــا إال إتافــا للكــرم، هــذا إن كان مــا زال هنــاك كــرم أو بلــد. 
الباطــل قــد يرتفــع، وقــد جيــد مــن يعطيــه أجنحــة للتحليــق أعلــى وأعلــى، وقــد 
يشــهق فــوق القمــم، وخييــل لــه أنــه احلــق احلقيــق ابلبقــاء. مث يــزداد علــواً وظلمــاً 
وغلــواً، وكل هــذا كــي يكــون ســقوطه مــدوايً، وكــي يتحطــم إىل شــظااي دقيقــة 

ســاعة احلقيقــة، ســاعة االرتطــام ابألرض. 

تسبيع النظام 
األسدي بالفيتو

رمزي الغزوي*

سياسي ومعارض سوريكاتب أردين
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قضايا سياسية

حــى ذلــك اليــوم مــن عــام 2005 كنــت أهتــرب مــن حتمــل أيــة 
مســؤولية مهمــة يف اجملتمــع رغــم مطالبــات القيــادة السياســية يف 
احملافظــة إىل أن وضعــت حتــت األمــر الواقــع، وصــدر قــرار تكليفــي 

إبدارة اثنويــة ...يف مدينــة محــص
أنــي أعــرف نفســي متامــاً حــن  رمبــا كانــت حجــي الشــخصية 
أكلــف مبهمــة ســأقوم هبــا علــى أكمــل وجــه، وأعطيهــا كل وقــي 
وجهــدي ودون أي تســاهل أو مواربــة، وأقبــل التحــدي مهمــا 
كانــت الصعــاب، وهــذا أمــر متعــب بــل وخطــر يف دولــة البعــث 
األمنيــة واحملســوبية والتدخــات غــر املنطقيــة، والــي تتجــاوز كل 
القوانــن والقــرارات، والــي ال أقبــل هبــا وأعــرف أهنــا ســتورطي يف 

مشــاكل أان يف غــى عنهــا.
منــه، فاخنرطــت يف قضــااي  يعــد هنــاك مفــر  األمــر مت ومل  لكــن 
املــدارس والتعليــم، وهــي مزيــج مــن عناصــر متنوعــة مــن مدرســن 
ومدرســات، وجهــاز إداري، ومئــات مــن الطــاب، وبرامــج وخطــة 
تدريســية، وتوفر كافة املســتلزمات واألجهزة والوســائل، واألجواء 
العمليــة  يف  وفعــال  ســليم  بشــكل  للســر  والضروريــة  املائمــة 
الرتبويــة، ويف الوقــت ذاتــه اجلمــع بــن رغبــات مجيــع األطــراف، 
وإرضائهــم أعــرف مســبقاً أهنــا غايــة ال تــدرك، فهــي مهمــة ليســت 
ابلســهلة ولكنهــا ليســت مســتحيلة إمنــا حتتــاج إىل كثــر مــن اجلهــد 
والبــذل، واحلكمــة واملرونــة واحلــزم يف الوقــت ذاتــه، والســر دائمــاً 
إىل األمــام أبخاقيــة تربويــة عاليــة، وعاقــات أخويــة وأبويــة مــع 

خمتلــف األطــراف. 
كل هذا مل يكن يعد مشــكلة ابلنســبة يل فثقي بنفســي، وقدرايت 
ومؤهــايت قويــة متكنــي مــن جتــاوز مجيــع العقبــات، وحــل مجيــع 
املشــكات ما عدا جانب مهم وحّســاس وخطر يف الوقت ذاته 
هــو التعامــل مــع األجهــزة األمنيــة، وعناصرهــا وقيــادات احلــزب 
والشــبيبة، ومــدى قــدريت علــى تفــادي االصطــدام مــع إحــدى هــذه 

اجلهــات أو مواجهتهــا فنتائجــه ســتكون خطــرة حتمــاً. 
اخنرطــت ابلعمــل اإلداري للثانويــة، وقمــت بعملــي علــى أكمــل 
وجــه حمــاواًل أتســيس عاقــات مــن الــود والثقــة املتبادلــة مــع اجلميــع 

مدرســن وجهــاز إداري وطــاب وأوليــاء الطــاب.
األوىل يف  األســابيع  واجهتــي يف  الــي  العويصــة  املشــكلة  لكــن 
الثانويــة كانــت خمتلفــة متامــاً عــن مجيــع مــا ذكرتــه، وعمــا توقعتــه مــن 
مشــكات وقضــااي تربويــة وتعليميــة أساســية، فهــي مشــكلة وحتــٍد 
مل أتوقع أن أواجهه ومل أحســب له حســاابً، فهي ليســت مشــكلة 

ابألســاس للعاملــن يف جمــال الرتبيــة واملؤسســات التعليميــة.
منــذ أن دخلــت إىل الثانويــة الحظــت أن جــدران املدرســة مليئــة 
منثــورة عليــه بشــكل عشــوائي  ابلصــور وامللصقــات والكتــاابت 

أغلبهــا صــور للرفيــق القائــد والرئيــس 
)اخلالــد(، وقــد مضــى  علــى لصقهــا ســنوات، وقــد عاهــا الغبــار 
هبــذا  منظرهــا  فأصبــح  والتشــويه،  للتمزيــق  تعــرض  ومعظمهــا 
الشــكل منفــر ومســيء للــذوق ومجاليــة املــكان، وال يتوافــق مــع 

أي قيــم تربويــة أو سياســية.
رغــم مضــي أكثــر مــن مخــس ســنوات علــى وفــاة هــذا القائــد فمــا 
زالت صوره تنتشر يف كل مكان دون أن يتجرأ أحد على ملسها 
وأضيــف إىل جانبــه قليــل مــن صــور الرئيــس الشــاب اجلديــد الــذي 
ورث الرائســة والقيــادة عــن والــده، ورمبــا ســرث عنــه يف املســتقبل 

اخللود.

صحيــح أنــي كنــت بعثيــاً تنظيميــاً لذلــك كلفــت مبهمــة اإلدارة 
ولكنــي مل أشــعر يومــاً أنــي أنتمــي لعقليــة وهنــج هــذا احلــزب الــذي 
يتميــز بشــكل صــارخ ابلتفــرد واالســتبداد واإلقصــاء، وأعلــم أيضــاً 
أن قطاعاً كبراً وهاماً من الشعب السوري مل يكن بعثياً بل ينفر 
من البعث وحكمه، وإن قطاعاً واسعاً انتمى إىل احلزب لغاايت 
وأسباب خاصة من أجل الوصول إىل منصب قيادي أو وظيفي 
أو حلمايــة نفســه مــن أجهــزة األمــن واملخريــن وتقاريرهــم، وطبعــاً 
مجيــع هــذه األســباب ميكــن أن تنــدرج حتــت وصــف مــا يســمى 

ابالنتهازيــة السياســية واالرتــزاق يضــاف إليهــا عامــًا شــخصياً 
ونفســياً كنــت أعــاين منــه وهــو شــعوري ابلنفــور مــن رؤيــة ســحنة 
ذلــك )القائــد اخلالــد(،  فــكان مــن نكــد العيــش أن مــن رؤيــة 
ســحنته بــد، هــذه القضيــة الشــخصية النفســية الــي أعــاين منهــا 
مــدى  علــى  وحكمــة  برويــة  أعاجلهــا  أن  جهــدي  حاولــت   ،
ســنوات حــى ال أقــع يف ورطــة مــع أجهــزة األمــن املعششــة يف 
مجيــع مفاصــل الدولــة، وتراقــب دبيــب النملــة عــن طريــق عناصرهــا 

مباشــرة أو بواســطة خمريهــا.
علــى مــدى أســبوعن كنــت أفكــر وأحبــث كثــراً بشــكل مباشــر 
وغــر مباشــر عــن إطــار قانــوين حيميــي مــن القيــام خبطــوة مل يتجــرأ 
املــدراء الســابقون علــى القيــام هبــا أو حــى مقاربتهــا أبي شــكل 
مــن األشــكال حــى جــاءين فــرج غــر متوقــع عندمــا مسعــت أبن 
الوحــدة  أمــن  يل  أحضــره  القطريــة  القيــادة  مــن  تعميمــاً  هنــاك 
الشــبيبية وهــو يوجــه بعــدم لصــق الصــور هــذا القائــد اخلالــد أو 
وريثــه علــى اجلــدران مباشــرة، وأن توضــع الصــور يف إطــار جيــد 
أشــعر ابلزهــو واالنتصــار  بتمعــن وأان  فقرأتــه  مناســب،  ومــكان 
أبنــي أصبحــت قــادراً علــى حتقيــق مــا أرغــب بــه يف التخلــص مــن 
هــذه الصــور القدميــة الباليــة واملمزقــة، وتنظيــف اجلــدران منهــا دون 
خــوف مــن التعــرض لاعتقــال أو توجيــه هتمــة يل أبنــي أهــن 

شــخصية القائــد وصــوره الــي عاهــا الغبــار.
إليــه مــن نتائــج ابهــرة وبســرعة  فيمــا وصلــت  جلســت مســروراً 
قياســية لكن األمر املهم واألساســي يف العملية أصبح هو اختيار 
الوقــت املناســب، والطريقــة األنســب لتنفيــذ املهمــة حــى ال تفســر 

علــى أهنــا عمليــة اســتفزازية بشــكل مــن األشــكال.
أثــق  الــذي  الثانويــة وأحــد املســتخدمن  اخــرتت أحــد موجهــي 
هبمــا ومبواقفهمــا ومجعتهمــا يف اإلدارة وأســررت هلمــا مبــا عقــدت 
العــزم عليــه، فكانــت محاســتهما كبــرة هلــذه اخلطــوة الــي وافقــت 
تنفيــذ  لتســهيل  وجيــدة  فعالــة  ابقرتاحــات  وشــاركاين  أهوائهمــا 

العمليــة دون التعــرض أليــة مشــكات. 
اقــرتح املســتخدم أن يتــم تنفيــذ العمليــة بعــد هنايــة الــدوام مــن يــوم 
اخلميــس ابعتبــاره يومــاً أســبوعياً لتنظيــف املدرســة، واجلمعــة يــوم 
الســبت، وقــد مت كل  عطلــة وأييت اجلميــع إىل املدرســة صبــاح 
شيء دون إاثرة انتباه أحد ، أيضاً وافق املوجه على هذا املقرتح 
بــل أضــاف إليــه زايدة يف االحتيــاط أن نشــرتي بضعــة غالــوانت 
مــن الطــرش الباســتيكي ويقــوم أحــد العاملــن يــوم اجلمعــة بدهــان 
القســم العلــوي مــن جــدران املمــرات، فيصبــح لدينــا كل املــررات 
لتنظيــف اجلــدران مــن الصــور وامللصقــات القدميــة، وختــرس مجيــع 
الطريــق يف اســتغال املوضــوع  الطويلــة ونقطــع عليهــم  األلســنة 

لغــاايت مشــبوهة. 
يف هنايــة دوام يــوم اخلميــس مت إغــاق أبــواب املدرســة اخلارجيــة، 

وبــدأت الورشــة عملهــا هبمــة ونشــاط كبريــن كنــت أان واملوجــه 
وثاثــة مســتخدمن، وابســتعمال بعــض أدوات الكحــت والنــزع 
بنجــاح كبــر ومجعــت  األمــر  والســكاكن، وخــال ســاعتن مت 
الصــور وامللصقــات، وأحرقتهــا برميــل الزابلــة حــى ال يبقــى هلــا أثــر 
يذكــر، مث جلســنا نــراتح وحنتســي الشــاي ونتبــادل اآلراء حــول 

إجنــاز املهمــة الصعبــة. 
صبــاح يــوم الســبت حضــرت مبكــراً إىل املدرســة، وراقبــت الوجــوه 
وردود الفعــل فــكان اجلميــع يبــدي اعجابــه هبــذه املتغــرات، وأن 

املدرســة أصبحــت أكثــر نظافــة وأكثــر إضــاءة وألقــاً.
مل أضيــع الوقــت ســدى، فأكملــت املشــهد إىل النهايــة، وعقــدت 
لكنهــا  عابــرة  وإبشــارة  والتدريســي  اإلداري  للجهــاز  اجتماعــاً 
القطريــة  القيــادة  تعميــم  وقــراءة  املدرســة،  اجنــزانه يف  ملــا  حامســة 
حــول املوضــوع طلبــت مــن اجلميــع التعــاون علــى تنفيــذ توجيهــات 
بشــكل  اجلــدران  علــى  الصــور  لصــق  ومنــع  السياســية،  القيــادة 
عشــوائي حتــت طائلــة املســؤولية، ووضــع صــور الرئيــس الشــاب يف 
إطــار مناســب وتعليقهــا يف مجيــع الشــعب واملكاتــب ابلتعــاون مــع 
الطاب دون اإلشارة ألبيه القائد اخلا ... ومت االجتماع بنجاح 

وترحيــب دون أيــة تعليقــات جانبيــة. 
وحــى تكتمــل جوانــب املشــهد الفنيــة واجلماليــة طلبــت مــن أحــد 
مدرســي الرتبيــة الفنيــة أن يقــوم بتخطيــط بعــض العبــارات املهمــة 

األوىل علــى مدخــل الــدرج الداخلــي تقــول
) إن املائكــة لتبســط أجنحتهــا لطالــب العلــم ( وعلــى جانــيب 
املدخــل اخلارجــي للمدرســة عبــارات للقائــد اخلــا.. ) املعلمــون 
احليــاة  غايــة  واإلنســان  اإلنســان  يبنــون  ألهنــم  حقيقيــون  بنــاة 
ومنطلقهــا ( والعبــارة املشــهورة ) الشــهداء أكــرم مــن يف الدنيــا 

بــي البشــر (.... وأنبــل 
يف  لثانويــة  أبنــي كمديــر  بنفســي  ومزهــواً  فخــوراً  هكــذا كنــت 
عهــد البعــث متكنــت مــن إجنــاز مهمــة خطــرة بوعــي وحكمــة 
وبراعــة دون أن أقــع يف احملظــور أو أن أســقط يف أفخــاخ ملغومــة، 
ومتكنــت مــن تنظيــف جــدران املدرســة مــن الصــور وامللصقــات 

الــي كانــت تشــوه منظرهــا. 
لكن غالبية مدراء املدارس مل يتمكنوا من الدنو منها أو مقاربتها 
مدارســهم  جــدران  فبقيــت  ذلــك  علــى  اجلــرأة  لديهــم  تكــن  ومل 
تعيــش حالــة فوضــى وصــور ممزقــة وابليــة يعلوهــا الغبــار القــدمي. 

   

مهمة خطرة في زمن البعث 
تنظيف جدران المدرسة

مصطفى الصوفي

 كاتب واعامي لبناين
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قضايا اقتصادية

خــرج الســوريون عــن بكــرة أبيهــم نســاًء ورجــااًل شــبااًب وأطفــااًل إىل الســاحات والشــوارع واألزقــة ُمطالبــن 
أول األمــر ابحلريــة والكرامــة يف ظــل نظــام بعثــي عــاث يف األرض الفســاد وقتــل احليــاة احلزبيــة وأفقــر البــاد 

والعبــاد وأضعفهــا اقتصــاداًي وسياســًيا واجتماعيًــا وانتهــك الكرامــة اإلنســانية.
عــاش الســوريون عقــوداً طويلــة مــن الزمــن وهــم يتعرضــون ألبشــع أنــواع العنــف واإلهانــة والتهميــش مــن قبــل 

نظــام طائفــي اســتبدادي أمــي فاســد.
ولقــد واجــه الشــعب بصــدره العــاري زخ الرصــاص ابلــورود حــى أجــر بعــد ذلــك علــى الدفــاع عــن نفســه 

ضــد بنــادق الظلــم والطغيــان.
رافــق ذلــك خطــاب إعامــي للنظــام ركــز مــن اللحظــة األوىل علــى نظريــة املؤامــرة اخلارجيــة والطائفيــة لتريــر 
قمعــه وفســاده واحتــكاره للســلطة، فلفــظ العصــاابت املســلحة مل يغــب يوًمــا عــن نشــرات األخبــار الســورية 

يف الفضائيــات التابعــة لــه ومــا زال يكررهــا بعــد ســت ســنوات مــن عمــر الثــورة.
كل ذلك مر مع خذالن للشــعب الســوري -فأضحت ســورية أرًضا للصراع الدويل واإلقليمي بعد فشــل 
وتفشــيل معظــم املؤمتــرات الدوليــة الــي عقــدت لتزيــد مــن معانــة هــذا الشــعب- وحماولــة لتغيــر الدميوغرافيــة 

الســكانية للمجتمــع عــر التهجــر اجلــري عــن طريــق التجويــع والقصــف والدمــار واحلصــار.
وماذا بعد ذلك؟؟

دخــل االحتــال الروســي إىل أرضنــا وقــد جــرب فينــا شــى أنــواع األســلحة وهــو يعلــم علــم اليقــن أن بقــاء 
األســد يف الســلطة هــو فقــط لتشــريع احتاهلــم.

هــل مــن املنتظــر أن يعــزز النظــام مواقعــه عــر عمليــة تطهــر واســعة تطــال أكــر تكويــن للشــعب الســوري 
يتعــرض اليــوم ألكــر عمليــة تطهــر وهتجــر طائفــي؟

 هل ميكن الركون إىل اإلدارة األمريكية اجلديدة يف إدارة هذا الصراع؟
 وهل من املمكن أن تتقارب مصاحل روسيا وأمريكا يف املنطقة؟

 األايم القادمة ستكشف املزيد ملن خيون الشعب السوري ويسعى ملصاحله.
مــآالت الثــورة ليســت بيــد الشــعب الســوري حاليًــا مهمــا حــاول الدفــاع عــن نفســه والتمســك بزمــام املبــادرة 

فــإىل أيــن ســيؤول هــذا الصــراع؟
مــآالت الثــورة وحــل كل املؤامــرات املســتقبلية والكونيــة ضــدان يكــون عــر الوعــي وتعزيــز متاســك اجملتمــع 

واهلويــة الوطنيــة.
مــآالت الثــورة تســر وفــق خــط ال رجعــة عنــه وهــو ال عــودة قبــل 15 آذار وال عــودة حلضــن الوطــن مــع 

وجــود ســافكي الدمــاء وبعبــارة أخــرى ننتصــر أو منــوت حــى ولــو كان احلــل ليــس بيــدان.
آمالنا بعودة قريبة وهنضة لبلدان ليست ببعيدة..

آمالنا بوحدة جمتمعية...
آمالنا أن نعمل ونرقى خدمة لشعبنا....

آمالنا أن نبي عقواًل نرة ال عقواًل مفخخة.

مآالت وآمال ثورية

عبداهلل لبابيدي

إزاء مــا شــهدته جنيــف مــن مفاوضــات األطــراف الســورية، يف نســختها الرابعــة، ميكــن للمراقبــن أن 
يشــروا إىل مجلــة مــن األمــور الــي بــَدْت الفتــًة للنظــر يف أداء وفــد املعارضــة:

ـ لقد ُوِفَقْت اهليئة العليا للمفاوضات يف اجمليء ابلدكتور نصر احلريري، واحملامي والسياســي البارز 
حممــد صــرا، علــى رأس وفدهــا، خلًفــا للعميــد أســعد الزعــيب والســيد حممــد علــوش، وظهــَرْت أَمــاراُت 
ذلــك يف أدائهمــا املــرن، فالعقليــة العســكرية الــي تطبّــع عليهــا العميــد الزعــيب، كانــت واضحــة يف 
نظرتــه إىل األمــور بعــن ال تــرى اهلــدف إالّ خبطــه املســتقيم، وهــو مــا ظهــر يف أدائــه وتصرحياتــه أثنــاء 
املؤمتــر وبعــده، وقــد أحــرج بذلــك عــدًدا مــن الــدول الصديقــة للمعارضــة، ومنهــا الســعودية الــي يقيــم 

فيها.
ـ لقــد أدرك وفــد املعارضــة أمهيــة أن ميتلــك زمــام املبــادرة، جبعــل مــن وفــد النظــام برائســة بشــار 
اجلعفــري يف موقــع املنتظــر، فلقــد كانــوا موفقــن عندمــا أعلنــوا اســتعدادهم للجلــوس معــه دومنــا 
وســيط، وهــو مــا مل يكــن يتوّقعــه، جــراًي علــى مــا كان يف ) جنيــف 3 (؛ فُاســِقط بيــده، علًمــا أّن 
ذلــك ـ يف حــال حصولــه ـ نتيجــة متوّقعــة بعــد ثــاث جــوالت بــن الطرفــن، يُفــرتض أن تكــون قــد 

أزالــت كثــرًا مــن املوانــع الــي حتــول دونــه.
ـ لقــد جنــح وفــد املعارضــة يف إيصــال الرســالة إىل املبعــوث األممــي دي مســتورا، جبعلــه ال يتجــاوز 
املهــام املوكلــة إليــه وفــق قــراري جملــس األمــن )2118 ، 2254(، فليــس مــن صاحياتــه كوســيط 
حمايــد، أن جيــرتح مــن احللــول مــا ال يتفــق مــع نصــوص ومنطــوق هذيــن القراريــن، أو أن ينحــاز إىل 
رؤيــة أيٍّ مــن الطرفــن املعنيــن، أو أن حيــّدد األشــخاص والوفــود الــي ســتمثِّل املعارضــة أمــام وفــد 

النظــام، وهــو األمــر الــذي يتجنبــه مــع وفــد النظــام، و ينــأى بنفســه عــن التفكــر فيــه.
ـ لقــد جنــح وفــد املعارضــة يف أالّ يســمح لوفــد النظــام، جــراًي علــى عادتــه إبغراقهــم يف التفاصيــل، 
ــا  أو أن يضيــف إىل جــدول األعمــال البنــد املثــر للجــدل، ونعــي بــه بنــد حماربــة اإلرهــاب، متحيـًّن
اهلجمــات علــى املربعــات األمنيــة يف محــص، فــإذا كان وال بُــّد مــن حبــث هكــذا عنــوان، فلتُكــن 
كّل األعمــال الــي تضــّر مبصــاحل الســورين، حتــت هــذا التصنيــف، كائنًــا مــن كان القائمــون هبــا، 
دواًل وجمموعــات وميليشــيات، حمليــة أو خارجيــة، مّت اســتدعاؤها أو إحضارهــا إىل ســورية حتــت أيــة 

ذريعــة كانــت.
ـ لقــد جنــح وفــد املعارضــة يف محــل الــروس ابلضغــط علــى وفــد النظــام، بقبــول احلديــث عــن االنتقــال 
السياســّي، وهــو مــا كان يصــرُّ علــى حرمــة احلديــث فيــه أو االقــرتاب منــه؛ وذلــك مــن خــال 
االســتفادة مــن التبايــن احلاصــل بــن الرؤيتــن: اإليرانيــة ـ الســوريّة، والروســّية ـ الســوريّة، حيــال شــكل 

احلــّل، بنــاء علــى املصــاحل الــي يســعى إىل حتصيلهــا الطرفــان: الروســّي، واإليــراين يف ســورية.
ـ لقــد أدرك وفــد املعارضــة أمهيــة مبــدأ )نـََعــْم، ولكــن( يف العمليــة التفاوضيّــة، فليــس مقبــواًل فيهــا 
سياســُة إغــاق البــاب، مثلمــا ليــس مستســاًغا إشــراُع األبــواب علــى مصراعيهــا، فاألنســب يف ذلــك 
َواَربــة )نصــف املفتوحــة(، وكان حاضــرًا أمامــه مــا نتــج عــن االنســحاب مــن 

ُ
هــو سياســة األبــواب امل

)جنيــف 3(،  مــن موجــة العنــف الــي أّدت إىل إخــراج املزيــد مــن املؤسســات والبــى التحتيــة عــن 
اخلدمــة، فضــًا عــن إزهــاق األالف مــن األرواح مــن حواضنهــم.

ـ لقــد أدرك وفــد املعارضــة أمهيــة املتغــّرات الدوليــة علــى امللــف الســورّي، وملفــات املنطقــة األخــرى 
)العــراق، اليمــن، لبنــان(، والســّيما بعــد رحيــل إدارة أمريكيــة أضــّرت سياســُتها اخلارجيــة كثــرًا هبــذا 
امللــف، وهــو مــا جعلهــم يدركــون أمهيــة االنتظــار ريثمــا تتبلــور رؤيــة اإلدارة اجلديــدة برائســة ترامــب، 
فــكان حضورهــم إىل )جنيــف 4(، مــع االنتبــاه إىل تــرك البــّت يف املســائل املطروحــة؛ متهيــًدا لتجليــة 
الصــورة بشــكل أوضــح، وهــو مــا أزعــج الــروس الذيــن يريــدون االســتعجال يف اســتثمار معركــة 
حلــب، وترمجتهــا إىل واقــع سياســّي يرّجــح رؤيتهــم يف شــكل احلــل، فجــاء تصرحياهتــم غــر املتوقعــة 
أبن وفــد االئتــاف يُفســد املفاوضــات، وقامــوا جمــدًدا بضــرب موعــد للقــاءات األســتانة الــي يرعوهنــا 
بعيــًدا عــن التفامهــات الدوليــة، وقــراَري جملــس األمــن، وهــي الــي مل تُعــد تلقــى اهتماًمــا حــى مــن 
الراعــي الرتكــي الــذي كانــت تصرحيــات وزيــر خارجتــه مباشــرة حنــو اإليرانيــن أبهنــم طــرف ضالــع يف 

مشــاكل املنطقــة.
ـ لقــد رّجحــت املعطيــات األخــرة ملعركــة البــاب، وطــرد داعــش منهــا، وإعــان تركيــا عزمهــا التوجــه 
ــت بــه، 

ّ
حنــو منبــج، مث معركــة درعــا )البلــد(، وانكفــاء النظــام يف بــرزة والقابــون عقــب اخلســائر الــي أمل

كثــرًا مــن مواقــف وفــد املعارضــة أمــام وفــد النظــام الــذي أراد ان يســتثمر معركــة حلــب الــي خطفهــا 
الــروس مــن يــده و مــن يــد حليفــه اإليــرايّن علــى حــّد ســواء.

وعليــه يــرى كثــٌر مــن املراقبــن، وبغــض النظــر عــن ردود أفعــال شــرائح مــن حواضــن املعارضــة، أّن 
هــذه اجلولــة مــن املفاوضــات كانــت لصــاحل املعارضــة وفــق أغلــب التقديــرات.

على هامش أداء وفد المعارضة 
السورية إلى مفاوضات جنيف 4

د. محمد عادل شوك
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قضايا سياسية

االقتتــال الــذي تشــهده املناطــق الســورية، يف اآلونــة األخــرة، تصاعــَد بوتــرة أشــد وأعلــى، خاصــة بعــد االنتهــاء مــن 
مؤمتــري اآلســتانة وجنيــف اخلاصــن ابلوصــول إىل حلــول ســلمية للحــرب الســورية والوصــول إىل وقــف إلطــاق النــار. 
علــى مــا يبــدو أن تلــك االقتتــاالت ليســت حمــض الصدفــة وليســت انفعاليــة، إذ بــدا واضحــاً أهنــا رســائل دوليــة تعكــس 
صــورة الصــراع الــدويل الــذي ابتــت الدمــاء الســورية وأشــاء األطفــال والنســاء ســاحًة لــه دون أن يكــرتث املتصارعــون 
إىل حجــم املعــاانة املســتمرة ألبنــاء جلدهتــم الذيــن انســلخوا عنهــم وأعمــوا عيوهنــم عــن أانت الشــعب ومعــاانة املســاكن.
منــذ أتســيس اجليــش احلــر يف 2011 بــدأت الثــورة تنحــى منًحــى عســكرايً متصاعــداً وانتقلــت املعــارك مــن أطــراف 
دمشــق العاصمــة إىل حلــب العاصمــة الشــمالية االقتصاديــة لســوراي، وهنــا بــدأ الصــراع لتحجيــم الــدور الرتكــي الداعــي 
للســام ولساســة »صفــر مشــاكل« مــع دول املنطقــة الــذي اتبعتــه القيــادة الرتكيــة آنــذاك حينمــا كان أمحــد داوود أوغلــو 
رئيســاً للــوزراء, واســتطاعت إيــران ترســيخ نفوذهــا يف ســوراي مــن خــال أعمــال اســتخباراتية قويــة تغلغلــت مبوجبهــا 
يف مؤسســات الرائســة الســورية حــى تغوهلــا وحتكمهــا ابلقــرار الســيادي الســوري مــن خــال عميلهــا  بشــار األســد، 
وعملــت علــى نشــر املذهبيــة والطائفيــة، وأوعــزت لــه بنشــر قطعــات جيــش النظــام الســوري يف املــدن والقــرى، وعملــت 
علــى اخــرتاق الثــورة مــن خــال دس بعــض الشــخصيات املنشــقة والفصائــل العســكرية الــي ادعــت انضمامهــا إىل 
اجليــش احلــر املشــكل، وهنــا كان االخــرتاق لضــرب الثــورة الســورية مــن عمقهــا العســكري حيــث بــدأت عمليــة تصفيتهــا 
مــن الداخــل إبطــاق العنــان لتنظيــم »داعــش« الــذي ضــّم بــن صفوفــه رجــال اســتخبارات ســورين وأردنيــن ومصريــن 
وإيرانيــن وروس وأمريــكان وبريطانيــن وفرنســين ومــن جنســيات متنوعــة، وأخــذوا يتحكمــون يف الوضــع الســائد يف 
ســوراي آنــذاك, لذلــك مل ُيصــب حقــل التوينــان النفطــي أي أتثــر وبقــي يعمــل بكامــل طاقتــه اإلنتاجيــة رغــم وجــود أكثــر 

مــن 2000 عامــل منهــم خــراء وضبــاط روس.
وبــدأت الفصائــل تتوالــد وتفــرخ أفــكاراً هجينــة بغــاف إســامي، وقامــت إبعدامــات وتصفيــات متعمــدة ابســم الديــن 
اإلســامي مأخــوذة مــن الكتــب الســلفية حتــت ادعــاء اجلهــاد وتطبيــق شــرع هللا يف األرض، علمــاً أن علمــاء اإلســام 

أقــروا أبن اإلســام 
مينــع تطبيــق احلــدود يف احلــروب والكــوارث، ألن تطبيقهــا حيتــاج إىل متكــن واســتقرار. هنــا بــدأت اللحــى تطــول 
الثــوار احلقيقيــن، ودعــاة  تنتشــر، والثــوار ُياحقــون، وبــدأت عمليــات تصفيــة  الكريهــة  واألثــواب تقصــر والروائــح 
الســلمية وااللتــزام مببــادئ الثــورة وتغيــر أركان النظــام االســتبدادي، ومناهضــي تســليح وعســكرة الثــورة، ومّت زجهــم يف 

الســجون أو تســليم بعضهــم للنظــام.
لــن نســرد حكايــة بــل ســنصل إىل نتيجــة االقتتــاالت الــي جتــري اليــوم بــن الفصائــل العســكرية، تلــك الــي مل تعــد متثــل 
الثــورة أو تطلعــات الشــعب الســوري ومل تعــد مهتمــة كمــا كانــت منــذ نشــأهتا بتغيــر النظــام االســتبدادي الســوري الــذي 
دفــع الشــعب مثنــه أكثــر مــن مليــون شــهيد ومليــون ونصــف معــاق ومصــاب واثــي عشــر مهجــر  وانزح وخســارة أكثــر 

مــن 200 مليــار دوالر خســائر تدمــر البــى التحتيــة.
الثمــن الــذي دفعــه الشــعب الســوري ابهــظ جــداً ابملقابــل الــذي ترتســم ســوراي عليــه اليــوم مــن تقســيم ودمــار وخســائر 
بشــرية ومادية ومعنوية مبعى ســقوط الدولة الكارثي الذي نشــاهده على كامل األراضي الســورية ولدى كل األطراف, 
فقــد ارهتــن اجلميــع بعلــم أو بغــر ِعلــم إىل أجنــدات اســتخباراتية معلومــة أو جمهولــة التبعيــة حبجــج كثــرة إمــا نصــرة الديــن 
أو بنــاء أمــارات أو أو أو، وكلهــا ال هتــدف إىل احملافظــة علــى الوطــن الســوري بكامــل ترابــه ومكوانتــه  وهنــا كان مقتــل 
الســورين ونقطــة ضعفهــم حيــث ســوراي اليــوم تتشــتت وتتبعثــر أمــام أعينهــم غــر قادريــن حــى علــى احملافظــة علــى امسهــا.
أثبتنــا حنــن الســورين عســكرين وسياســين وثــواراً و مؤيديــن وصامتــن أننــا غــر جديريــن بوطــن حيفــظ لنــا كرامتنــا 
واترخينــا وهويتنــا وقومياتنــا وانتماءاتنــا وتنوعاتنــا العرقيــة واالثنيــة والدينيــة, ألننــا مل نــراِع حرمــات الوطــن وحرمــات الشــعب 
املســكن املقهــور الــذي ذاق الــذل والعبوديــة ابســم احلريــة وذاق التكفــر ابســم الديــن وذاق اهلــوان ابســم أمــارات 

ودويــات واهيــة.
إن مــا نشــهده اليــوم مــن اقتتــاالت يف إدلــب وأرايفهــا شــهدانه قبــل أشــهر قليلــة يف حلــب وهــي حماصــرة، ورأينــا كيــف 
توغلت بعض الفصائل اإلســاموية على فصائل ترابط على ثغور النظام وتســلبها قوهتا ومؤونتها وذخرهتا مث ســلمت 
أكــر مدينــة حمــررة إىل يــد نظــام االســتبداد متجاهلــة دمــاء الشــهداء واملدنيــن واألطفــال حيــث شــاهد العــامل أن محلــة 
الســاح كانــوا أول مــن غــادر حلــب ابلباصــات اخلضــراء  وتركــوا املدنيــن والثــوار ملصرهــم. هــذه الصــورة البائســة هــي 
الواقــع الســوري املرهتــن لغــرف االســتخبارات الغربيــة املمولــة عربيــاً فالــدول العربيــة واخلليجيــة أدركــت أن الثــورات قادمــة 
إىل أراضيهــا إن جنحــت ثــورة الشــعب الســوري فبــدأت بضــخ املــال املســيس غربيــاً وإبشــراف أجهزهتــم االســتخباراتية 

وتصفيــة الشــرفاء وتــرك اخلونــة خلدمتهــم.
ســتة أعــوام كاملــة علــى بدايــة أفضــل ثــورات العــامل والتاريــخ اســتطاع اجلهلــة فيهــم واخلونــة اســتعداء العــامل واســتجاب 
ذائبــه لتنهــش يف حلمــه، وهــا حنــن ذا حنصــد اليــوم مــا زرعنــاه ســابقاً فقــد خســران حلفــاءان القريــب منهــم والبعيــد، ووضعنــا 
شــعبنا املهّجــر موضــَع ذل يف دول اللجــوء, وهــا حنــن أيضــا ننتظــر أن حُتركنــا الــدول كمــا تشــاء دون أي مقاومــة، 
فسياســيوان مــن بلــد إىل بلــد، ومــن فنــدق إىل آخــر بينمــا العســكر يفنــون بعضهــم اليــوم ختامــاً ملرحلــة األلــف اليــوم الثانيــة 
مــن تفســرات الثــورة الســورية، لنفتــح بعــد أايم ملــف جديــد مــع األلــف الثالــث للثــورة وال نــدري كيــف ســتنتهي معنــا.

الثورة السورية على اعتاب ثالث ألف يوم بين 
االنكماش و الذوبان

عبد الرحمن أنيس

أســهمت الثــورات املناهضــة للديكتاتــورايت يف تونــس ومصــر وليبيــا، مطلــع العقــد 
الثــاين مــن األلفيــة اجلديــدة، مبــا مســي حينهــا (الربيــع العــريب)، ابنطــاق الثــورة ضــد 
نظام بشــار األســد الســلطوي، وكانت البداية من العاصمة دمشــق يف 15 آذار، 
لكــن درعــا شــهدت انطاقتهــا الفعليــة بعــد ثاثــة أايم، لتمتــد بعدهــا إىل معظــم 
املــدن والبلــدات الســورية مشــااًل وجنــواًب وشــرقًا وغــراًب ، مطالبــة ابحلريــة والكرامــة .

وتلخصــت مبادئهــا ومفاهيمهــا بعــدد  مــن البنــود الرئيســية، تنــص علــى )االلتــزام 
هبــدف الثــورة األساســي وهــو إســقاط النظــام الســوري التســلطي الاشــرعي، مــن 
أجــل متكــن شــعبنا الســوري مبكوانتــه املختلفــة مــن بنــاء دولتــه املدنيــة الدميقراطيــة، 

وحتقيــق تطلعاتــه يف احلريــة واملســاواة والكرامــة واحــرتام حقــوق اإلنســان(.
وشــددت علــى )الوحــدة الوطنيــة وســلمية الثــورة وال طائفيتهــا(، وأن )الثــورة مــن 
أجــل التغيــر هــي عمــل وطــي ينجــزه الســوريون بقواهــم وقدراهتــم(، وأن الثــورة 
الشــعبية هــي )مصــدر الشــرعية السياســية يف البــاد، وســتبقى مســتمرة إىل حــن 

حتقيــق أهــداف الشــعب الســوري يف احلريــة واملســاواة والكرامــة(.
وركــزت علــى وحــدة ســوراي أرًضــا وشــعًبا، وأن الثــورة الســورية ثــورة شــعبية ســلمية، 
وليســت حتــت أي مظلــة دينيــة أو طائفيــة أو عرقيــة إثنيــة بعينهــا، أو أيديولوجيــا 
سياســية حمــددة. ومنــذ بدايــة الثــورة ضمــت مجيــع الشــرائح اجملتمعيــة والــدايانت 
يف ســوراي، بعيــًدا عــن التفرقــة بينهــا. واملبــادئ الــي انطلقــت عليهــا الثــورة، متثلــت 
إبســقاط نظام مســتبد، وبدأت ســلمية والزال الشــعب الســوري حى اليوم ينادي 

ابملبــادئ األساســية بعيــًدا عــن الســاح.
ومــن األســباب الــي أدت إىل عــدم انتصارهــا وحتقيــق أهدافهــا : التشــوهات الــي 
حرفتهــا عــن مســارها ، وأبرزهــا موضــوع ُحكــم املناطــق احملــررة قبــل إســقاط النظــام، 
والســبب األهــم هــو طغيــان املظاهــر املســلحة املتفرقــة لفصائــل منهــا إســامية 
وأخــرى تتبــع للجيــش احلــر وغرهــا،  مــع تشــرذم الفصائــل الــي تواجــه النظــام 
بعيــدة عــن  أهــداف وراايت  الواحــد هلــا، وغالبتهــا دافــع عــن  اهلــدف  وغيــاب 

الســوري. الشــعب  طمــوح 

الثورة السورية في 
ست سنوات

   إشراق
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قضايا سياسية

إّن الشــريعة اإلســامية مل تتحــدث عــن نظــام سياســي موضــح ومفصــل كمــا حتدثــت عــن أحــكام 
نظــام  عامــة طالبــت إبجيادهــا يف كل  وقيــم  وإمنــا جــاءت أبســس  واملواريــث  واملعامــات  العبــادات 
سياســي وعملــت علــى محايتهــا واحلفــاظ عليهــا مث تركــت التفاصيــل الجتهــادات البشــر لوضــع األنظمــة 

الــي حتقــق هــذه القيــم وحتميهــا.
وهــذه القيــم األساســية الــي طالبــت الشــريعة بتحقيقهــا يف كل نظــام سياســي هــي قيــم أساســية أربعــة 

وهــي: العــدل والشــورى واملســاواة واحلريــة.
فــإن أردان إقامــة حكــم إســامي رشــيد بعيــد عــن الشــعارات الراننــة والراقــة فلننظــر إىل النظــام السياســي 
القائــم بغــض النظــر عــن اســم هــذا النظــام فــإن كانــت هــذه القيــم األربعــة موجــودة يف هــذا النظــام نســميه 
نظامــاً إســامياً راشــداً وإن كانــت هــذه القيــم األربعــة مفقــودة فــا ميكــن أن نســميه نظامــاً إســامياً 

راشــداً.
العــدل: يقــول تعــاىل: »ِ إنَّ اللََّ أَيُْمرُُكــْم َأْن تـُــَؤدُّوا اأْلََمــااَنِت ِإىَل َأْهِلَهــا َوِإَذا َحَكْمتُــْم بـَــْنَ النَّــاِس َأْن 
يًعــا َبِصــرا« فــاهلل عــز وجــل أمــر بتحقيــق العــدل  ــا يَِعُظُكــْم بِــِه ِإنَّ اللََّ َكاَن مسَِ حَتُْكُمــوا اِبْلَعــْدِل ِإنَّ اللََّ نِِعمَّ
يف احلكــم يف عــدد مــن اآلايت القرآنيــة الكرميــة وحــّرم الظلــم وجعلــه مــن الكبائــر ولكــن الســؤال كيــف 
ميكــن أن يقــام العــدل وكيــف ميكــن أن حنققــه؟ لــن جنــد التفاصيــل الكثــرة يف كيفيــة حتقيقــه ســوى 
خطــوط عريضــة وعامــة لتحقيقــه أمــا شــكل القضــاء وهــل هــو علــى درجــة واحــدة أم درجتــن أم ثــاث 
درجــات فهــذا كلــه مــرتوك الجتهــاد البشــر والبــاب مفتــوح للعقــل البشــري واالجتهــاد واالســتفادة 
مــن التجــارب البشــرية يف ســبيل حتقيــق العــدل، فاملهــم هــو حتقيــق العــدل بغــض النظــر عــن األمســاء 
واملســميات فلــو أطلقنــا علــى مؤسســة قضائيــة اســم القضــاء اإلســامي أو القانــون اإلســامي مث كانــت 
هــذه املؤسســة مليئــة ابلظلــم فهــل اســتجبنا ألمــر هللا تعــاىل بتحقيــق العــدل؟ وهــذا املعــى عــر عنــه ابــن 
تيميــة رمحــه هللا عندمــا قــال إن هللا يقيــم الدولــة الكافــرة إن كانــت عادلــة وال يقيــم الدولــة املؤمنــة إن 

كانــت ظاملــة.
ننتقــل إىل القيمــة الثانيــة: وهــي الشــورى فالشــورى مــن أهــم القيــم السياســية يف اإلســام وقــد أمــر هللا 
عــز وجــل هبــا يف آيتــن مــن القــرآن الكــرمي فقــال: »وأمرهــم شــورى بينهــم« وقــال: »وشــاروهم يف األمــر« 
ومســى ســورة كاملــة يف القــرآن الكــرمي ابســم الشــورى، ولكــن مــا هــي تفاصيــل الشــورى ومؤسســات 
الشــورى وكيــف ميكــن أن حنقــق الشــورى إن حبثنــا يف كتــب السياســة الشــرعية لــن جنــد إال خطوطــاً 
عامــة عــن الشــورى ابلرغــم مــن أمهيتهــا يف نظــام احلكــم اإلســامي أمــا التفاصيــل تركــت للجهــد البشــري 
والعقــل البشــري والتجــارب البشــرية للوصــول إىل أفضــل نظــام ممكــن لتحقيــق هــذه القيمــة املهمــة ســواء 
كان جملســاً واحــداً للشــورى أو جملســن فــا حــرج مــن ذلــك وال حــرج مــن إطــاق أي اســم علــى هــذه 

املؤسســات )جملــس الشــعب أو الرملــان ...( املهــم أن تتحقــق الشــورى يف هــذه املؤسســات.
والقيمــة الثالثــة وهــي قيمــة املســاواة وقــد جــاءت اآلايت الكثــرة الــي تبــن أن النــاس مــن أصــل واحــد 
وأهنــم متســاوون يف احلقــوق والواجبــات وال فضــل لذكــر علــى أنثــى، وال ألبيــض علــى أســود، وال لعــريب 
علــى أعجمــي، وال مللــك علــى عبــد وكانــت التطبيقــات النبويــة متثــل أرقــى صــور املســاواة بــن البشــر 
ولكــن كيــف ميكــن أن حنقــق املســاواة؟ ومــا هــي التفاصيــل هــذه مرتوكــة للتجــارب البشــرية واجلهــد 
البشــري الــذي يتوصــل إليــه اإلنســان هــل تتحقــق املســاواة يف الفصــل بــن الســلطات؟ وهــل تتحقــق 
إبجيــاد معايــر يف اجملتمــع لتحقيــق املســاواة واملواطنــة كل هــذا مــرتوك للبشــر. املهــم هــو حتقيــق املســاواة 
بينهــم. والقيمــة الرابعــة واألخــرة وهــي قيمــة احلريــة، وهــذه القيمــة الــي ســفكت دمــاء كثــرة لتحقيقهــا 
وجــاءت الشــريعة اإلســامية لتبــن أن كل إنســان يولــد حــراً وال جيــوز اســتعباده بــل إّن الفقهــاء عــّدوا 
احلريــَة مــن مقاصــد الشــريعة اإلســامية وقــررت الشــريعة اإلســامية حريــة الفكــر والعقيــدة والــرأي فقــال 
تعــاىل: »ال إكــراه يف الديــن« ولكــن تفاصيــل احلريــة وكيــف ميكــن حتقيقهــا كذلــك مــرتوك الجتهــاد 
البشــر وللتجــارب البشــرية فهــل تتحقــق مــن خــال إجيــاد مؤسســات وفــرض عقــوابت علــى مــن يســتعبد 
النــاس ويقيــد حرايهتــم البــاب مفتــوح إلنشــاء مؤسســات وأحــزاب لتحقيــق مقصــد احلريــة ومحايــة احلريــة 

بــن األفــراد، املهــم أن تكــون هــذا القيمــة متمثلــة يف النظــام السياســي القائــم
فالشــريعة اإلســامية مل تتكلــم عــن تفاصيــل كثــرة يف السياســة الشــرعية وإمنــا تكلمــت عــن قيــم سياســية 
أربعــة مــى حتققــت هــذه القيــم السياســية فإننــا نســتطيع أن نطلــق علــى هــذا النظــام أبنــه نظــام إســامي، 

ومــى انعدمــت هــذه القيــم فــا ميكــن وصــف النظــام أبنــه نظــام إســامي.
وجيب على املؤسســات اإلســامية العمل على إجياد معاير هلذه القيم لتقيس مدى تطبيق هذه القيم 
يف اجملتمعــات حــى حتقــق الرفعــة والتقــدم هلــا، ألن هــذه القيــم األربعــة العــدل والشــورى واملســاواة واحلريــة 
إن وجــدت يف أي جمتمــع مــن اجملتمعــات فهــذا مؤشــر علــى تطــوره وتقدمــه ورشــده، وإن انعدمــت يف 

أي جمتمــع فهــو مؤشــر علــى ختلفــه وضعفــه وفســاده.

القيم السياسية األربعة

 د. محمد نور حمدان 

ما ميّر به املشــهد الســوري يف الداخل من أزمات وحتوالت ومنعطفات خطرة لبعض الفصائل الســورية 
ليــس فقــط أزمــًة يف البنيــة الرتكيبيــة وإمنــا هــي أزمــة وعــي يف التحــوالت, وعــدم اإلميــان يف حتميــة التطــور 
التارخيــي والســنن الكونيــة. مسحــت هــذه األطــراف لنفســها أبن تبقــى رهينــًة حلالــة مزمنــة مــن االرتبــاك 
واجلــدل العقيــم الــذي أســهم يف تغييــب الوعــي السياســي الســليم وشــيوع التشــبث يف الــرأي الواحــد 
واالنغــاق بعيــداً عــن العــامل واجملتمــع الــدويل، لعلــي أكــون صرحيــاً وأقــول إن غيــاب الوعــي السياســي 
لــدى هــذه األطــراف قــد أدى إىل هــذا االرتبــاك املخيــف علــى امتــداد اخلارطــة السياســية نتيجــة الفهــم 
اخلاطــئ والتوظيــف الســّيئ ألدوات ومضامــن الثــورة نتيجــة خللــط األوراق فقــد أصبــح مــن الصعــب 
التمييــز بــن مــن يريــد مصلحــة الشــعوب وبــن مــن حيشــدها خبطــاب تعصــيب أو عاطفــي فــارغ انتــج عــن 
حالــة مــن اهلمجيــة االجتماعيــة والسياســية الــي تتنافــر مــع طبيعــة الثــورة ذاهتــا، خاصــة إذا عرفنــا أن الثــورة 
هــي تضحيــات بشــرية هتــدف إىل رفــع مســتوى اإلنســان وخرطــه يف اجملتمعــات األخــرى واحلفــاظ علــى 

حقــه وكرامتــه.
مــا دفعــي لكتابــة هــذا املقــال هــو املوقــف القائــم بــن الفصائــل الثوريــة، فالعاقــة بينهــا، كمــا نشــاهد، 
عاقــة تضــاد وشــد وجــزر ممــا عمــل علــى إعاقــة الســاحة واالنتصــارات السياســية وإســاءة للثــورة نفســها.
لقــد أصيــب اجملتمــع بصدمــة كبــرة مبــا جــرى خــال الفــرتة املاضيــة خاصــة وأنــه ينتظــر مــن الفصائــل 
الكبــرة أن تدفــع بــه إىل االنتصــار وكســب الســاحة الدبلوماســية والتمثيــل الصحيــح لثورتــه، وليــس إىل 

املصادمــة والتكتــل والتفتيــت.
ولكــن لألســف الشــديد األكثريــة تعمــل حتــت غطــاء ايديولوجــي وبــدون وعــي للمصلحــة الوطنيــة فالثــورة 
)وخصوصاً يف هذه الفرتة( منوط هبا أن تركز على القضااي السياســية والدبلوماســية ومتطلبات اجملتمع، 
فــاهلل ســبحانه لــه ُســنٌن يســر هبــا واقــع اجملتمعــات وهــذه الســنن ال تتغــر وال تتبــدل، قــال هللا تعــاىل »ولــن 
جتــد لســنة هللا تبديــا« وحركــة الســنن جتــري بقوانــن اثبتــة وحبركــة ســرها وتبدهلــا جتــري احليــاة وعلينــا حنــن 
أن نســتنبطها لنهتــدي مبعاملهــا ونوظفهــا فالكــون ال ميكــن تســخره إال وفــق الســنن ومــن اهتــدى ابلســنن 
فتــح هللا عليــه ومــن اعرتضهــا خســر كثــراً، وعلــى ســبيل املثــال أن القــوي يغلــب الضعيــف وأن الكثــرة 
تغلب القلة. ومن أراد أن يكســب عليه أن يلتفت إىل ســنن وعلل األشــياء بطريقة واقعية، ومل يســتطيع 
أي إنســان مهمــا بلــغ مــن علــم وذكاء ولــن تســتطيع حركــة مهمــا بلغــت حنكــة قادهتــا طاملــا أهنــم مل يلتفتــوا 
إىل الســنن الــي حتكــم مســرة احليــاة ابلقــدر الــذي ألتفــت بــه وتوجهــت صــواب آايت األحــكام واحلــكام 
والوعــي هبــا. إن الوعــي ميكــن أن يقــدم لنــا جمموعــة مــن العاقــات والرتاكمــات الفكريــة الــي تنــر لنــا معــامل 

الطريــق، أبنــه قــوة تشــكل وعينــا لتقييــم املواقــف واحلكــم عليهــا.
وابلرغــم مــن بســاطة احلديــث عــن الوعــي لكننــا ســنجد هــّوة واســعة يف التطبيــق العملــي للحــركات 
اإلســامية يف األايم املاضيــة أثبــت أنــه العائــق احلقيقــي الــذي كان يقــف أمــام أي حمــاوالت جــادة لفهــم 
األخطــاء ولــذا وجــب علينــا أن نتذكــر أن غالبيــة احلــركات السياســية اإلســامية هــي حــركات مجاهريــة 
هدفهــا حشــد اجلماهــر وإقامــة املشــاريع الــي جيــب أن يكــون غالبيــة أعضائهــا مــن أصحــاب الوعــي 
الذيــن ال يكتســبون مفاهيمهــم ومدركاهتــم مــن خــال وعيهــم الــذايت وال مــن خــال قاداهتــم الذيــن شــكلوا 
هلــم الوعــي حســب تصوراهتــم ممــا أدى إىل تعرجــات واحننــاءات أبعــدت اجلميــع عــن الوقــوف مــع الــذات.
والوعــي جيــب أن يفهــم علــى أنــه مــرادف للتصــور أي جمموعــة املــدركات الســائدة، ومــن مث فإنــه جيــب أن 
يتســع ليشــمل الوعــي ابآلخريــن وثقافاهتــم واملفاهيــم الســائدة يف عصــران احلاضــر والــي تتمثــل يف الدولــة 
احلديثــة واجملتمــع الــدويل وهــذا ســيعلمنا أيــن حنــن وعلــى أي أرضيــة نقــف، فالوعــي حقيقــة واحــدة قــد 
تتشــعب أبعادهــا ومظاهــر التعبــر عنهــا ولكــن يف خاصتهــا النهائيــة ال تعــدو أن تكــون معايشــة احلاضــر 
املرتبط يف املاضي. والوعي ابلظروف احمليطة واإلدراك احليوي للمتغرات أو الواقع ليس أمراً هيناً، ألنه 
حيتــاج إىل خــرة تنقــص شــباابً كثريــن ابإلضافــة إىل أنــه أمــر صعــب ألن الواقــع متغــر بطبيعتــه ســواء كان 
زمنيــاً أو مكانيــاً فواقــع اليــوم ليــس كواقــع األمــس وعهــد اليــوم ليــس كالعهــد األول للدعــوة اإلســامية، 
وبعــض الــرواايت تــروى عــن النــيب أنــه قــال »أييت زمــان علــى النــاس لــو فعلــوا ُعشــر مــا أنتــم عليــه لنجــوا، 
ولــو تركتــم ُعشــر مــا أمرتكــم بــه هللكتــم »والذيــن يتعجلــون يف الفتــوى واحُلكــم يف كثــر مــن القضــااي كانــوا 
ســبباً يف أتخــر املراجعــات، والذيــن يعمموهنــا فينقلــون فتــاوى علمــاء اخلليــج إىل ســوراي مثــًا مل حييطــوا 
علمــاً بواقعهــم الــذي هــو مــن ضــرورات صحــة الفتــوى، والذيــن يعتقــدون أن الديــن هــو أدلــة وشــرع غــر 
مرتبــط ابلواقــع هــم خمطئــون، فالشــرع مل ينــزل إىل عــامل مســاوي بــل تـُـرك ليعــاجل أخطــاء البشــر فــوق األرض« 
والبــد أن يكتمــل فقــه الشــرع وفقــه الواقــع حــى ميكــن الوصــول إىل املوازنــة العلميــة الســليمة البعيــدة عــن 

الغلــو والتفريــط واالندمــاج يف اجملتمــع الــدويل«
ويظــل الوعــي ابلواقــع هــو الضــرورة احلتميــة لفــرز مــا يصلــح ومــا ال يصلــح ولتحديــد نقطــة البــدء يف معاجلــة 

القصور وهناك ضرورات حتتاج إىل فقه الواقع واليوم.

أزمة الوعي في السنن الكونية

مجيب خطاب

كاتب وصحفي سوري ينشر يف موقع ترك برسكاتب وصحفي سوري مقيم يف فرنسا
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بلبل زاده... منبر الشام

النذر والعقيقة

اإلعالن عن 651 مشروع في الدورة الـ7 لكفالة األيتامالشعب الباكستاني لم ينس أهالي حلب

Adak Akika Şükür Kurbanı

Pakistan Halkı da Haleplileri Unutmadı7. Yetim Dayanışma Günleri’nde 651 proje

Halep’ten tahliyeleri yapılarak güvenli bölgelere yerleştirilen Haleplilere yardımlarını aralıksız sürdüren 
Türk Kızılayı aracılığıyla bölgeye insani yardım ulaştırmak isteyen, ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. 
Son olarak kardeş ülke olarak kabul ettiğimiz Pakistan da Haleplileri unutmadığını gösterdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2017 yılı “Yetim Dayanışma Günleri”ne (YDG) Mart 
ayında start verecek. Hali hazırda 15 bine yakını Türkiye’de olmak üzere dünyada 
yaklaşık 90 bin yetimi sürekli olarak destekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, YDG 
organizasyonunu 2011 yılından beri düzenli olarak sürdürüyor. Mart ayında baş-
layan, Nisan ve Mayıs aylarında devam edecek olan 2017 YDG ile dünyada 36 
ülkede 651 proje gerçekleştirilerek 170 bine yakın yetime ulaşılması hedefleniyor.

Son günlerde Afrika’da yaşanan kuraklık,kıtlık ve aç-
lık ölümleri sebebiyle AFRİKA grubunda vekalet vere-
rek kesilen kurbanları Afrikalı yoksul halka dağıtıyor.
İYİLİKDER olarak Adak, Akika ve Şükür kurban-
larınızı ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde 
vekaletinizle islami usullere uygun kesip,yoksul 
kardeşlerimize dağıtıyoruz. Türkiye’de 50’yi aşkın 
temsilciliğimizce,ayrıca Afrika-Balkanlar-Asya ve 
Ortadoğu ülkelerinde ekiplerimizce kesim ve dağıtım 
organizasyonlarını yapıyor,kesim sonrası vekaletinizin 
gerçekleştiğine dair fotoğrafları istemeniz halinde si-
zinle paylaşıyoruz.

علـــى  وتوزيعهـــا  األضاحـــي  لذبـــح  توكيـــًا  إفريقيـــا  اســـتلمت جمموعـــة 
الفـــرتة  القـــارة اإلفريقيـــة يف  ملـــا تشـــهده  القـــارة الســـمراء  احملتاجـــن يف 

مـــن قحـــط وجفـــاف وجماعـــة. األخـــرة 
الشـــريعة  تعاليـــم  حســـب  ابلوكالـــة  النـــُذر  إييلكـــدر  مجعيـــة  تذبـــح 
اإلســـامية، وتـــوزع حلومهـــا علـــى إخوتنـــا احملتاجـــن يف تركيـــا ويف كثـــر 
فـــروع  طريـــق  عـــن  والتوزيـــع  الذبـــح  عمليـــات  وتتـــم  العـــامل.  دول  مـــن 
اجلمعيـــة الـــي يتجـــاوز عددهـــا اخلمســـن يف خمتلـــف أحنـــاء تركيـــا، وعـــن 
طريـــق فـــرق اجلمعيـــة املتنقلـــة يف خمتلـــف دول الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا 
ـــه  ــورة أضحيت ــول علـــى صـ ــتطيع احلصـ ــان. وكل متـــرع يسـ ــيا والبلقـ وآسـ

بعـــد ذحبهـــا حســـب رغبتـــه.

يواصـــل اهلـــال األمحـــر الرتكـــي تقـــدمي مســـاعداته ألهـــايل حلـــب بعـــد إجائهـــم عـــن مدينتهـــم وإيوائهـــم يف مناطـــق آمنـــة.  وقـــد بـــدأ يـــزداد يومـــا بعـــد 
يـــوم عـــدد الـــدول الـــي تريـــد إرســـال مســـاعدات للحلبيـــن عـــن طريـــق اهلـــال األمحـــر الرتكـــي. وقـــد أكـــدت الشـــقيقة ابكســـتان يف الفـــرتة األخـــرة 

أهنـــا مل تنـــس إخوهتـــا النازحـــن مـــن حلـــب.

 اهليئــة الرتكيــة لإلغاثــة اإلنســانية تبــدأ يف مــارس 2017 لـــ »أايم كفالــة اليتيــم« يف دورهتــا الســابعة
 تشــرف اهليئــة الرتكيــة لإلغاثــة اإلنســانية علــى كفالــة 15 ألــف يتيــم يف تركيــا و90 ألــف يتيــم يف
 خمتلــف دول العــامل، وهــي تنظيــم ســنواي »أايم كفالــة اليتيــم« مــن عــام 2011 وبشــكل منتظــم. وتبــدأ
 الــدورة الســابعة هلــذه املناســبة يف شــهر مــارس وتتواصــل حــى نيســان مايــو، وتتضمــن هــذه الــدورة

إطــاق 651 مشــروع هتــدف إىل إيصــال املســاعدات إىل حنــو 170 ألــف يتيــم يف 36 بلــدًا
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بلبل زاده... منبر الشام

اتحاد طلبة األناضول يستضيف الكاتب والمؤرخ حسين اوزخزرنداء عاجل إلغاثة إفريقيا Afrika Için Acil Yardım Çağrısı
Tarihçi Yazar Hüseyin Özhazar AÖB’nin Konuğu oldu.

بدء تقديم دروس في برمجيات آدوبي

Başta Somali olmak üzere Güney Sudan ve Nijerya’da zaten var olan ku-
raklık en üst safhada. Susuzluk ve kuraklığa bağlı açlık ve salgın hastalıklar 
nedeniyle çocuk ölümleri başta olmak üzere ölümler ve bulaşıcı hastalıklar 
başlamış durumda. Komşu ülkelerden temin edilebilen gıda ve benzeri ürün-
ler ise kuraklık nedeniyle gelir elde edemeyen halkın alım gücünün üzerinde.
İyilikder olarak bugüne kadar sürdürdüğümüz Afrika yardımlarımız sonrası 
şimdi de kuraklık ve açlıkla mücadele eden kardeşlerimize yardım eli uza-
tıyoruz. Bağışlarınızla Somali başta olmak üzere ihtiyaç bulunan ülkelerde 
gerekli gıda teminlerini ve tankerlerle taşıma su sağlayarak kardeşlerimize 
ulaştırıyoruz. Bir ailenin ortalama 3 aylık iaşesi 300 TL civarında olup, 1 
tanker su (60 varil) 1.000 TL tutarında maliyete sahiptir. Online bağış ek-
ranlarımızdan (https://iyilikder.org.tr/onlinebagis/) kredi/banka kartıyla yada 
havale/EFT hesaplarımıza SOMALİ-AFRİKA açıklamasıyla istediğiniz tu-
tarda yardım desteğinde bulunabilirsiniz.
Havale/EFT yoluyla bağış için İyilikder Banka Hesap Numaraları;
Alıcı: İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Kuveyttürk Bankası Iban No : TR12 0020 5000 0061 8751 7000 03
Vakıfbank Iban No  : TR12 0001 5001 5800 7301 2169 83
Ziraat Bankası Iban No : TR60 0001 0009 6075 8926 5250 01
Posta Çeki Hesap No  : 11653774 (Fatih/İstanbul şubesi hesabına)
*Havale/EFT sırasında açıklama kısmına SOMALİ-AFRİKA yazmanız ye-
terlidir.

Tarihçi yazar Hüseyin Özhazar, Anadolu Öğrenci Birliği’nin davet-
lisi olarak geldiği Gaziantep’te öğrencilerle bir dizi programa katıl-
dı. Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesinin her hafta gelenek-
sek olarak düzenlediği Perşembe yurt sohbetlerine “Yakın Dönem 
Ortadoğu Tarihi”nin işlendi. Programda öğrencilere hitap eden Öz-
hazar; “gençler olarak bugününüze ve yarınınıza yön verebilmek 
için geçmişinizi çok iyi okumalıyız, olaylara bakışı açınızı geniş 
kapsamlı tutmanız ve kendinizi iyi geliştirmeniz gerekir” dedi.

Ortadoğu Medya İletişim Merkezi ve BEKAM tara-
fından düzenlenen Adobe ürünlerini kapsayan gra-
fik-tasarım kursları başladı. Ortadoğu Medya İletişim 
Merkezi ve BEKAM tarafından düzenlenen ve başta 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDe-
sign, Adobe Audition, Adobe Premiere, Adobe After 
Effects olmak üzere tüm Adobe ürünlerini kapsayan 
grafik tasarım kursları başladı. Çarşamba, Perşembe, 
Cuma, Cumartesi günleri yapılan kurslara 120 öğ-
renci katılıyor. Dört ay sürecek kurslar sonunda öğ-
rencilere sertifika verilecek. Azez’den, Cerablus’tan 
gelen öğrencilerimiz var Kurslarla ilgili bilgi veren 
kurs eğitmeni Abdulnasır Ahmed, Ortadoğu’da bu 
büyüklükte ücretsiz bir kurs yapılmadığını belirterek; 
“Kursu şuanda sadece Arapça olarak yapabiliyoruz. 
Bundan dolayı Suriyeli öğrencilerimiz daha çok ilgi 
gösteriyor. Kurs sayesinde gençlerimize iş imkânı 
sağlamak istiyoruz. Bu programlardan sadece birini 
öğrenen piyasada çok rahat iş bulabilir. Şuanda 120 
öğrencimiz var. Belki de Türkiye’deki en büyük kurs-
lardan birini yapıyoruz. Kursumuza çevre illerden 
hatta Suriye’den gelen kursiyerler bile var. Azez’den, 
Cerablus’tan gelen öğrencilerimiz var. Öğrencileri-
mizi yaş grubuna göre 4 guruba ayırdık. Pratiğe da-
yalı eğitim verdiğimiz için eğitimde verim alıyoruz.” 
dedi.

Adobe Ürünleri Kursumuz Başladı

شـــارك املـــؤرخ والكاتـــب حســـن اوزخـــزر يف سلســـلة مـــن الرامـــج مـــع الطلبـــة يف غـــازي 
عنتـــاب الـــي جاءهـــا بدعـــوة مـــن احتـــاد طلبـــة األانضـــول.

برانمـــج نـــدوات اخلميـــس الـــي ينظمهـــا فـــرع احتـــاد طلبـــة األانضـــول يف غـــازي عنتـــاب كل 
أســـبوع بشـــكل دوري طـــرح هـــذه علـــى احلاضريـــن موضـــوع »التاريـــخ احلديـــث للشـــرق 
األوســـط«. وأكـــد األســـتاذ اوزخـــزر للطلبـــة يف النـــدوة علـــى النقـــاط التاليـــة« »عليكـــم 
أيهـــا الشـــباب قـــراء ماضينـــا بشـــكل جيـــد مـــن أجـــل توجيـــه حاضركـــم ومســـتقبلكم توجيهـــاً 
صحيحـــاً. كمـــا جيـــب عليكـــم كذلـــك أن توّســـعوا مـــن أفـــاق نظركـــم لألحـــداث، وتطـــوروا 

مـــن ذواتكـــم كثـــراً«.

ــه  ــا تعـــاين منـ ــه فيمـ وقـــد وصـــل اجلفـــاف يف الصومـــال أقصـــى درجاتـ
نيجـــراي وجنـــوب الســـودان منـــذ زمـــن طويـــل. وقـــد بـــدأت تـــزداد 
األطفـــال  مـــوت  وخصوصـــاً  املـــوت  وحـــاالت  املعديـــة  األمـــراض 
بســـبب اجملاعـــة واألمـــراض الســـارية املرتبطـــة ابلقحـــط واجلفـــاف. وأمـــا 
مـــا ميكـــن توفـــره مـــن دول اجلـــوار مـــن األغذيـــة ومـــا شـــاهبها مـــن 
املنتجـــات، فقـــد جتـــاوزت تكاليفهـــا طاقـــة النـــاس الذيـــن عجـــزوا عـــن 
كســـب أرزاقهـــم بســـبب اجلفـــاف. ولذلـــك فـــإن مجعيـــة إييلكـــدر 
تواصـــل مـــد العـــون لســـكان إفريقيـــا، وخصوصـــا إىل إخوتنـــا الذيـــن 
يواجهـــون خماطـــر اجلفـــاف والقحـــط واجملاعـــة. ونعمـــل اجلمعيـــة علـــى 
إيصـــال املـــواد الغذائيـــة الازمـــة وميـــاه الشـــرب عـــن طريـــق الصهاريـــج 

إىل ســـكان الـــدول املعنيـــة وعلـــى رأســـها الصومـــال.
وحتتـــاج العائلـــة الواحـــدة هنـــاك شـــهرايً إىل مـــا يعـــادل 300 لـــرة 
تركيـــة تقريبـــاً كل ثاثـــة أشـــهر. ولكـــن قيمـــة الصهريـــج الواحـــد للمـــاء 
الصـــاحل للشـــراب أي 60 برميـــل تبلـــغ مـــا يعـــادل 1000 لـــرة تركيـــة.

وميكنكم الترع ابملبلغ الذي يريدون عر املوقع التايل
https://iyilikder.org.tr/onlinebagis

أو  االئتمـــان  بطاقـــة  أو  اآليل  الصـــرف  بطاقـــة  ابســـتخدام  وذلـــك 
تنســـوا  وال  أدانه.  املبينـــة  حســـاابتنا  إىل  مصرفيـــة  حوالـــة  إبرســـال 
كتابـــة عبـــارة )Somali-Afrika( يف خانـــة املاحظـــات أســـفل 

احلوالـــة.

مركـــز الشـــرق األوســـط لإلعـــام واالتصـــال ابلتعـــاون ينظـــم مـــع مركـــز البحـــوث العلميـــة والتعليميـــة والثقافيـــة دورة تدريبيـــة يف التصميـــم والغرافيـــك تتضمـــن دروســـاً يف برجميـــات آدويب. ابلتعـــاون مـــع 
مركـــز البحـــوث العلميـــة والتعليميـــة والثقافيـــة بـــدأ مركـــز الشـــرق األوســـط لإلعـــام واالتصـــال ابلتعـــاون يقـــدم دروســـاً يف التصميـــم والغرافيـــك واالســـتخدام املتخصـــص لكافـــة برجميـــات آدويب وعلـــى 

.Illustrator, Photoshop, InDesign, Audition, Premiere, After Effects رأســـها
ويســـتفيد مـــن هـــذه الـــدروس الـــي تقـــدم أايم األربعـــاء واخلميـــس واجلمعـــة والســـبت 120 طالبـــاً. وســـتتواصل علـــى مـــدى أربعـــة أشـــهر يتســـلم بعدهـــا الطالـــب شـــهادة مهنيـــة يف االختصـــاص. مـــن 
بـــن الطلبـــة املســـتفيدين مـــن هـــذه الـــدورة شـــباب جـــاؤوا مـــن إعـــزاز وجرابلـــس وقـــدم األســـتاذ عبـــد الناصـــر أمحـــد معلومـــات عـــن هـــذه الـــدورة، مشـــراً إىل أهنـــا الـــدورة الوحيـــدة يف الشـــرق األوســـط 
ـــاً ابللغـــة العربيـــة فقـــط. ولذلـــك فجـــل طلبتنـــا هـــم مـــن الســـورين. وهنـــدف مـــن وراء هـــذه الـــدورة إىل توفـــر فـــرص عمـــل  ـــاً هبـــذا احلجـــم. وأضـــاف »حنـــن نقـــدم الـــدروس حالي الـــي يتـــم تقدميهـــا جماني
لشـــبابنا. وميكـــن ملـــن حيصـــل علـــى شـــهادة يف مـــادة واحـــدة مـــن هـــذه املـــواد أن حيصـــل علـــى فرصـــة عمـــل بســـهولة. لدينـــا حاليـــاً 120 طالبـــاً. ورمبـــا هـــذه الـــدورة واحـــدة مـــن الـــدورات التدريبيـــة 
الكـــرى الـــي تنتظـــم يف تركيـــا. ولدينـــا طلبـــة جـــاؤوا مـــن الـــوالايت اجملـــاورة وحـــى مـــن داخـــل ســـوراي. وعندمـــا طلبـــة جـــاؤوا مـــن إعـــزاز وجرابلـــس. وقـــد قّســـمنا الطلبـــة إىل أربـــع فئـــات عمريـــة. وألننـــا 

ـــاً فإننـــا ناحـــظ جتـــاوابً جيـــداً مـــن الطلبـــة«. ـــاً عملي نقـــدم تدريب
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منوعات

»عندما أُقاَرن ابلعدم أان كّل شيء، وعندما أضع جبانب الاهناية فأان  ال شيء«
كنــُت أعتقــد أن املقــدرة علــى التكيــف فيمــا جــرى و جيــري حالــٌة نســبية, وكنــُت يف 
بعــض األحيــان أعترهــا شــبَه مســتحيلة لــوال أن تلــك الظاهــرة هــي الــي جعلتــي أغــّر 
رأيــي وأتريــث يف طــرح حلمــي يف جنــاح الثــورة علــى طاولــة بــا قواعــد مــن أجــل إرســائها.

هــذا مــا أكدتــه األايم والســنون مــن عمــر الثــورة وهــو أننــا مازلنــا نصــارع أنفســنا لنقــرتب 
مــن الصــح ونرمــي اخلطــأ جانبــاً, وكلمــا دنــوان مــن الصــواب اقرتبنــا مــن اخلطــأ أكثــر. مــا 
حيصــل اآلن مــن فرقــة وتشــتت وبُعــد مــا ملســته يف غربــي أننــا مــا زلنــا مصممــن علــى 
ارتــكاب األخطــاء نفســها يف ظــل عهــد نظــام دمــوي فاســد. الشــعارات الــي طرحــت 
يف بدايــة الثــورة كانــت كفيلــة إبســقاطه وكانــت توحــي أن شــرارة التغــر ال منــاص قادمــة 
نتيجــة اخللــل يف فهــم النظــام الفاشــي أليديولوجيــة الثــورة, وعــدم قناعتــه برغبــة الشــعب 
هلــذا التغــر الــذي ابت مقوضــاَ بشــرك وأن نظــام الثــورات منــذ نشــوئها بــدًءا مــن املرحلــة 

املشــاعية وحــى مرحلــة التحــول االشــرتاكي. 
املغالطــات والتناقضــات واهتــزاز بنيانــه وتصدعــه خلقــت مــا يشــبه بقانــون نفــي النفــي 
وأن كل ثــورة صعــدت علــى أعتــاب مــا قبلهــا. فالنظــام الســوري بــى قاعدتــه اهلشــة 
علــى أســاس املســار االشــرتاكي فــكان مــا كان مــن ســرقة ثــروات الشــعب حبجــة املقاومــة 

واملمانعــة وضــرب كل مقومــات احليــاة أبيــد مــن حديــد.
إن احنــراف بوصلــة الثــورة  عــن مســاراهتا أدى إىل خلــق فجــوة بــن الفصائــل املقاتلــة، 
وشــرخ يف قياداهتــا، وعــدم الرغبــة يف التوحــد يف حــن كانــت خطــوات النصــر تقــرتب مــن 
حتقيــق أهــداف الثــورة لــوال تراجــع اإلدارة العســكرية وتعــدد اآلراء والتفــرد ابلقــرارات، 
والدليــل علــى ذلــك هــو أنــه كلمــا احتــدت الفصائــل املقاتلــة كانــت حتــرز تقدمــاَ جوهــرايَ 

يف املعادلــة العســكرية وجتــر األطــراف الدوليــة علــى االنصيــاع إلدارة الشــعب.
علــى الفصائــل املســلحة والقائمــن علــى إدارة الثــورة اجلنــاح العســكري وعلــى السياســين 
مراجعــة حســاابهتم أبســرع وقــت ممكــن، قبــل أن يدنــو قطــار العجــز واخلســارة عندهــا لــن 

ترمحنا األايُم وال الســنن وســتذهب جهود الثورة أدراج الرايح - ال مسح هللا- 
حنــن شــعب آثــران احلريــة فــوق كل املســميات، وصبغنــا دمــاءان بقــوة العزميــة واإلدارة علــى 

بنــاء اإلنســان ابجتاهــه الصحيــح حنــو الفكــر واملعرفــة والفضيلــة.
 الثــورة ليســت أن تطيــح بنظــام لتقيــَم مكانــه نظامــاَ آخــر، وإمنــا هــي أن تلغــي النظــام مــن 
حيــث هــو أداة قمــع وقتــل ممنهــج وأن حتتــل الثــورة مــكان التحــول حليــاة أفضــل وليــس 
ملنافــع ومصــاحل. »الثــورة الــي ال يقودهــا الوعــي تتحــول إىل إرهــاب، والثــورة الــي يغــدق 

عليهــا املــال تتحــول إىل لصــوص« بودلــر
»إن مل يكن الشعب على وعي وثقافة قبَل الثورة فا تلوموا أحداً إن ُسرقت ثورتكم« 

فــون جياب
»الثــورة شــيء حتملــه يف أعماقــك ومتــوت مــن أجلــه، وليســت الشــيَء الــذي حتملــه يف 

فمــك وتعيــش علــى حســابه« تشــي جيفــارا

المقدرة على التكيف

هائل حلمي سرور

 بعــد أايم تُتــم الثــورة الســورية عاَمهــا الســادس، وهــي الــي انطلقــت يف 18 آذار 2011 ثــورًة للحريــة والكرامــة.. 
ثــورة شــعبية ِســلمية ضــد االســتبداد والقهــر الواقــع علــى الشــعب الســوري، طيلــة أربعــة عقــود ونيــف، مــن هــدر 
كرامــة اإلنســان والســطو علــى حريتــه، وكــّم األفــواه، وكتــم األنفــاس، حــى ابت للجــدران آذان، كمــا كان يــردد 

النســق االجتماعــي الســوري، علــى مــدى هــذه العقــود مــن اهلــدر للبشــر والشــجر واحلجــر.
يف ذكــرى الثــورة اليــوم وهــي تدخــل عامهــا الســابع جيــدر بنــا أن نطــّل علــى مــا مضــى وانقضــى لنتعلــم مــن أخطــاء 
املاضــي القريــب والبعيــد، ونعيــد بنــاء مدمــاك الثــورة علــى أســس خمتلفــة، خاليــة مــن انتكاســات مــا ســلف، ومــن 
تدخــات مــا انقضــى.. حيــث عاشــت الثــورة الســلمية حالــة مــن يّل عنقهــا جُتــاه العســكرة الــي مل تكــن خيــار 
النــاس علــى اإلطــاق يف مرحلتهــا األوىل، ومل تكــن بتلــك الســمة الطائفــة أو العشــائرية أو مــا قبــل الوطنيــة، كمــا 
حــاول بعــد ذلــك النظــام الســوري الفاجــر جّرهــا إىل هذيــن املســتنقعن اخلطريــن علــى أيــة ثــورة شعبية/العســكرة 

والطائفيــة.
انطلقــت الثــورة وانســها حيلمــون بواقــع أفضــل متجــاوز لــكل أنــواع العســف والقهــر، ممســكة مبســارات الثــورة 
الوطنيــة الدميقراطيــة الــي تصبــو حنــو جمتمــع دميقراطــي مــدين، ال يتجــاوز الواقــع اجملتمعــي املعــاش، بــل يعمــل مــن 

أجــل مــا هــو أفضــل وأنقــى وأرقــى.
مث راحــت العســكرة ومــا أتــى بعدهــا مــن ارمتــاءات أبحضــان اخلــارج بــكل تاوينــه، وخاصــة منــه الــذي ال يهمــه 
ســوى مصاحلــه النفعيــة، دون النظــر إىل مــآالت النــاس، وواقــع النــاس، وطموحاهتــم، ومــن مث كانــت التدخــات 
اإليرانيــة، وبعدهــا الروســية، عندمــا وجــدت هاتــن الدولتــن أن ثــورة الشــعب الســوري تــكاد متســك خبنــاق النظــام 
وتنهيــه، تدخلــت إيــران ومعهــا امليليشــيات الطائفيــة الــي جلبتهــا مــن كل بقــاع العــامل بعفنــه الطائفــي، لتســتطيع أن 
تســيطر علــى بعــض اجلغرافيــا الســورية، وهتيمــن علــى القــرار الســوري، وكان هلــا مــا أرادت، بعــد التدخــل الروســي 
االحتــايل البغيــض، وهــذا القصــف اهلمجــي ابلراميــل املتفجــرة، وكّل أصنــاف األســلحة الروســية، ليكــون الوطــن 
الســوري حقــَل جتــارب للســاح الروســي، وموطــئ قــدم، ومركــز احتــال املشــروع الفارســي، الطامــح ابلوصــول إىل 

البحــر املتوســط، وهــو الــذي مــا بــرح حيلــم بــه منــذ أن )انتصــف العــرب مــن العجــم(.
 جــاء اإليرانيــون وألغــوا مــا يســمى )الســيادة الوطنيــة(، حــى أضحــت هــذه الكلمــة جمــااًل للتنــدر والفكاهــة، يف 

ــا إال مــن بعــض األصدقــاء احلقيقيــن مــن بعــض دول اجلــوار. ــا واقليمًي وقــت تُــرك الشــعب الســوري دولًي
عــاش الشــعب الســوري حالــة مــن اخلــذالن الــدويل مل يســبق هلــا مثيــل، ليتجــاوز عــدد شــهدائه /600/ ألــف 
شــهيد، وعــدد معتقليــه /300/ ألــف معتقــل، انهيــك عــن حــاالت التهجــر القســري الــذي ميــارس ضــد الشــعب 
الســوري، كمــا مــا مل حيصــل ابلتاريــخ ليحــل أانس آخريــن حمــل الشــعب الســوري، بعــد هتجــر ســكانه مــن داراي 

ووادي بــردى وخــان الشــيح، اهلامــة وقدســيا، واحلبــل مــازال علــى اجلــرار، كمــا يقــال.
والعــامل ينظــر إىل شــعبنا دون أن يتحــرك الضمــر اإلنســاين الــدويل أو العــريب، فالعــرب، بــكل أســف، منشــغلون 
مبشــاكلهم اخلاصــة، دون النظــر إىل مــا حيصــل للشــعب الســوري الــذي ميــوت يوميًــا بــكل أنــواع القتــل والعنــف 

املمــارس.
يقــول الدكتــور عزمــي بشــارة »اقتــاع شــعب عريــق مــن وطنــه وهتجــره مثــل االســتعمار االســتيطاين ضــد شــعب 
آخــر، الطغيــان يف ســورية يقتلــع شــعبه حتديــًدا مــن وطنــه ويهجــره، إنــه أســوأ مــن االســتعمار« وإذا كانــت عمليــة 
تطييــف املنطقــة اليــوم حالــة ُيشــتغل عليهــا عــن ســابق ختطيــط وقصــد، عــر املشــروع الفارســي اهلمجــي، فإنــه البــد 
مــن القــول وليعلــم اجلميــع أن ســورية الوطــن والســنة فيهــا، كانــوا دائًمــا عمــاد الدولــة الوطنيــة بــا منــازع، وهــذا ليــس 
غوًصــا ابملســألة الطائفيــة أو تعوميـًـا هلــا، لكــن ذلــك مــن منطــق وطــي وواقــع حقيقــي، فلــم يكــن الّســّنة يف يــوم مــن 
األايم إال عمــاد الدولــة الوطنيــة، وإيــران وإســرائيل ال يريــدون ذلــك، ومهــا متفقتــان علــى عــدم الرغبــة أبن يعــاد 
للدولــة الوطنيــة اجلامعــة بعمادهــا املشــار إليــه، وجودهــا الفعلــي والقــوي خوفًــا علــى مصاحلهمــا املتشــابكة، ولعــل 
األمريــكان متواطئــون يف ذلــك، وهــذا مــا شــهدانه علــى مــدى مثــاين ســنوات هــي فــرتة حكــم أوابمــا، واليــوم وأمــام 
مــا جــرى وجيــري، ال بــد مــن إعــادة االعتبــار مــرة أخــرى للعقــل اجلامــع، وللكتلــة التارخييــة اجلامعــة الــي تشــبه مــا 
طــرح يوًمــا مــا )غرامشــي( يف إيطاليــا، فنحــن اليــوم حنتــاج إىل الوطنيــة اجلامعــة وســورية املوحــدة، يف مواجهــة كل 
تلــك املشــاريع التقســيمية التخريبيــة التفتيتيــة الــي أتيت بلبــوس الفيدراليــة أحيــااًن، وبعقــد وطــي أقلــوي غــر جامــع 
مــرات أخــرى. ويقــال إننــا حســب ايســن احلافــظ »حنــن العــرب مل نفقــه بعــد وحــدة الزمــان، أي ترابــط وتواصــل 
وحداتــه وحلظاتــه، كمــا أننــا مل نفقــه بعــد أن هــذا الرتابــط ذو طابــع ســليب وتراكمــي، لذلــك خنــدع أنفســنا ابحلديــث 

عــن حلظــات اترخييــة وأايم مصريــة، لنتأمــل هــذه الفخفخــة اللفظيــة وكيــف تلعــب لتمويــه الواقــع أو حجبــه«.
 يف ذكــرى الثــورة الســورية ثــورة احلريــة والكرامــة ابت مطلــواًب منــا أن نعيــد إنتــاج احليــاة السياســية والوطنيــة كمــا 
اهلويــة الوطنيــة مبعطــى جديــد، وديناميــات متغــرة متجــددة، أتخــذ بنظــر االعتبــار الكتلــة التارخييــة اجلامعــة، وتعيــد 
القــوة للوطنيــة الســورية الدميقراطيــة اجلامعــة، بعــد أن اعرتاهــا مــا اعرتاهــا مــن َأســٍن وعفــٍن وبعــد أن عاهــا الصــدأ 

يف غــر مــكان.

          الثورة السورية في ذكراها.. نحو 
وطنية سورية جامعة

أحمد مظهر سعدو

كاتبة وصحفية سوريةحمامي وشاعر سوري
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ثقافة وأدب

حتولت املرأة السورية فجأة إىل معيلة ضمن واقع مرير.
امسحــوا يل أن أتكلــم قليــًا مــن زاويــي الضيقــة ضمــن مفــردات بســيطة غــر منمقــة اعتــروا 
كامــي منوذجــاً صادقــاً عــن بنــات بلــدي، خرجــت وهتفــت وبنــات أخــي وبنــات خالتهــن 
والصديقــات وابنــي ضمــن جــّو مرعــب وخــوف. حنــن مــن مدينــة صغــرة، نعــرف بعضنــا 
جيــداً، مل خنــرج لرغيــف خبــز، بــل لنتنفــس ونقــول كلمــة حــق دون أن تكمــم أفواهنــا وتزهــق 
أرواحنــا، لــو ســئلنا عــن مشــاعران بعــد خروجنــا للشــارع وإطاقنــا أول هتــاف: »حــر.. 
حــر.. حريــة........ إحنــا بــدان حريــة« ألجبنــا: إن الثــورة انتصــرت بعــد مخســن عامــاً 
مــن البكــم، حتــرر صوتنــا بكلمــة حــق، ذعــر العــامل هلــول مــا رأى، إهنــا ثــورة حقيقيــة، جوهبنــا 
بعنــف خميــف لرهبــوان، كان مــكان عملــي ملجــأ للصبــااي، كتبنــا الافتــات بعبــارات بســيطة 
وزعنــا املنشــورات، حوصــران وهــددان وبــدوران ذهلنــا حلجــم ردهــم، بــدؤوا يطلقــون النــار 
بشراســة ويعتقلــون اجلميــع، وصــار التنكيــل علنــاً وركــزوا علــى النســاء ليذلــوا أهاليهــم، وانلــوا 

منهــن وكان الثمــن ابهضــاً. 
ترملــت املــرأة الســورية، وُغيّــب أبوهــا، ونـُـّكل أبخيهــا، وُســحلت أمهــا، واُغتصبــت أختهــا، 
أســاليبهم  بــكل  عليهــا  وانقضــوا  أشــياؤها،  وهُنبــت  بيتهــا،  وُدمــرَّ  طفلتهــا،  واُختطفــت 
الشــيطانية، أقســم وكل النســاء الســورايت اللــوايت أعرفهــن أننــا مل خنــرج مــن بيوتنــا خوفــاً مــن 
براميلهــم وطائراهتــم وصوارخيهــم، بــل لنصــون عــرض رجالنــا األحــرار ألهنــم يســتحقون، وحنــن 
أيضــاً لــن ندعهــم ينالــون منــا بطريقتهــم القــذرة، تراجعــت املــرأة لســببن بــن مطرقــة النظــام 
وســندان التنظيمــات اجلديــدة، ووجــدت نفســها يف حبــر هائــج، وأصبحــت حقــوق املــرأة 

نوعــاً مــن الرفاهيــة يف ظــل املــوت والتنكيــل . هــل هزمــت املــرأة الســورية؟!.
ال وألــف ال، هــي حتافــظ علــى مــا تبقــى مــن أســرهتا، ترتــق جراحهــم وتضــع بلســماً علــى 
آالمهــم، تصنــع مــن لبنهــا عنفــواانً وتســقيه ألطفاهلــا، وتضــع ذاكرهتــا يف علبــة حمكمــة 
اإلغــاق وتدفنهــا مؤقتــاً وتعطــي املفتــاح لألجيــال القادمــة ليعرفــوا احلقيقــة علــى حقيقتهــا.  
الــي دافعــت عــن  مــن هــي )رزان زيتونــة( مؤسســة حقــوق اإلنســان احملاميــة  ســتعرفون 
املعتقلــن، و)لبــى( املمرضــة الــي متنــت أن حتــارب إىل جانــب الرجــال بعــد أن شــاهدت 
)منتهــى  ابلثــورة،  اخنرطــت  الاذقــاين(  )روعــة  الناشــطة  يديهــا،  بــن  ميوتــون  معظمهــم 
األطــرش( أول مــن طالبــت بتنحــي األســد، )مــي ســكاف( اعتقلــت وخرجــت لتقــول كلمــة 
حــق، )ايرا صــري( وثقــت كل املعتقلــن، )هنــادي زحلــوط(، )أم أمحــد( مــن ريــف الاذقيــة 
أم الثــورة فتحــت بيتهــا للمنشــقن ومحتهــم، )زينــب احلصــي، هنــادة الرفاعــي، خولــة دنيــا، 
مســرة خليــل، ملــى جســري(، لــو مــألت آالف الصفحــات عــن نســاء ســوراي احلرائــر ملــا 
كفــت، فــكل امــرأة ســورية أو شــابة أو طفلــة هــي أيقونــة رائعــة، وال أســتطيع ذكــر اجلميــع 
فالذاكــرة ختونــي، ولــو أهنــن نطقــن ابحلقيقــة الــي خضنهــا لزلزلــت األرض هلــول مــا تســمع، 
حجــم آالمهــن يفــوق اخليــال، الءات اجملتمــع أرهقتهــن، إن بقيــت ابلبيــت قالــوا خانعــة، 
وإن خرجــت مســرتجلة، وإن عــا صوهتــا فاجــرة، وإن ســكتت بلهــاء . مــاذا تفعــل ؟؟؟. 
ال ننســى )مــروة الغميــان( يف 15 آذار  عــام 2011 وقفــت يف ســوق احلميديــة وهتفــت 

للحريــة، شــاهدانها علــى التلفــاز أمــام مــرأى العــامل هــذه هــي املــرأة الســورية.   

قف...
فأنت بحضرة نساء سوريا

إلهام حقي* 

اخلــوف هــو اضطــراب جســدي ونفســي, يصيــب اإلنســان لــدى تعّرضــه خلطــر عــام, أو خــاص, لــه طبيعــة خميفــة, 
لســبب أو آلخر, حيث يّتخذ اإلنســان موقف الدفاع, أبشــكاله املتنوعة: من الدفاع الغريزي إىل املقاومة. واخلوف 
يصيــب األفــراد واجلماعــات. كمــا أنــه أمــر طبيعــي. ولــه أبعــاد متنوعــة تتغلغــل يف كل مفاصــل احليــاة, السياســية 

والدينيــة والثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
 ولــو توّقفنــا قليــًا عنــد مفصلــن هامــن يف حيــاة الشــعوب: املفصــل السياســي والديــي وتداخلهمــا مــع بعضهمــا 

البعــض حبيــث يصعــب فصلهمــا لتقاطــع مصاحلهمــا.
ارتبطــت الثقافــة الدينيــة ابلبعــد الغيــيب الــذي يقــود إىل اخلــوف, وهــذا حبســب منهجيــة املنشــغلن برتويــج األفــكار 
الــي ختــدم األجنــدات املقصــودة, لتصبــح صناعــة اخلــوف جــزًءا جوهــراًي مــن الثقافــة الدينيــة, يــدل عليــه امتــاء رفــوف 
املكتبــات ابلكتــب الــي تــدور حــول املــوت, وألــوان العــذاب, مــن القــر وانتهــاًء أبهــوال يــوم القيامــة. ابإلضافــة 
للنصــوص الدينيــة احملّملــة جبرعــات خــوف تتســّرب إىل أعمــاق النفــوس, وال ننســى الــزواج غــر الشــرعي بــن طبقــات 
معّينــة وخمتــارة بعنايــة ممّــا يُطلــق عليهــم علمــاء, والســلطة احلاكمــة, ومــا يرشــح عنهــا مــن أوامــر ونــواٍه تقــوي ســلطة 
احلــّكام. ويبــدأ عمــل هــذه الورشــات مــن الفقهــاء والوّعــاض ابلتأويــل وتطويــع النصــوص الدينيــة احملّرضــة علــى الســمع 
والطاعــة للحاكــم, والتخويــف مــن اخلــروج عليــه القــرتان طاعــة احلاكــم بطاعــة هللا ورســوله, وأن اخلــروج عليــه خــروج 
عليهمــا. وجُيلــد هبــا املصّلــون علــى األقــل مــرة واحــدة يف كل مجعــة, انهيــك عــن وســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة 
الــي تاحــق اجلميــع يف خمتلــف األوقــات واألمكنــة. أّمــا مــن يتجــرأ علــى الدعــوة إىل إصــاح هنــج الســلطة الفاســد ـ 
الــي تربّعــت علــى كرســي احلكــم كأخطبــوط مرعــب بطريقــة مــا ـ فُيعتــر انتهــاًكا ومــن احملّرمــات الدينيــة, حــى لــو كانــت 
الطريقــة ســلمية وحضاريــة! وقــد تنــدرج هــذه الدعــوات حتــت خمتلــف الشــعارات أو التســميات, مــن مثــل: تفتيــت 
الصــف الواحــد, والفتنــة والشــقاق, واإلفســاد يف األرض, ونشــر األفــكار اهلّدامــة, إىل قائمــة الحصــر هلــا مــن التهــم 
الــي تكفــي لســحق أي دعــوة لإلصــاح بغطــاء شــرعّي ديــّي, وكل هــذه املعطيــات هتــىء املأمــن  واالستقرارللســلطة 
احلاكمــة. فاالســتبداد املتعاضــد بــن الطرفــن؛ السياســي والديــي يقــود إىل تقاســم للســلطة بينهمــا, وكل مبقــداره. 
وكامهــا يســتمّدان قوهتمــا مــن جهــل الرعيــة ومحقهــا وخوفهــا, فرابطــة احلاجــة لــدى كل منهمــا تفــرض التعــاون الوثيــق 

لتذليــل اإلنســان وتدجينــه. وشــرط إذالل اإلنســان جهلــه وخوفــه.
يقــول عبــد الرمحــن الكواكــيب: »ال خيفــى علــى املســتبِّد أن ال اســتعباد وال اعتســاف مــامل تكــن الرعيــة محقــاء ختبــط يف 
ظامــة جهــل وتيــه عماء«.ونقــل الكواكــيب يف )طبائــع االســتبداد( عــن أحدهــم قائــًا: »إيّن أرى قصــر املســتّبد يف 
كل زمــان هــو هيــكل اخلــوف عينــه, فامللــك اجلبــار هــو املعبــود, وأعوانــه هــم الكهنــة, ومكتبتــه هــي املذبــح املقــّدس, 
واألقــام هــي الســكاكن, وعبــارات التعظيــم هــي الصلــوات, والنــاس هــم األســرى الذيــن يقّدمــون قرابــن اخلــوف, وهــو 

أهــم النواميــس الطبيعيــة  يف اإلنســان. فاحلاكــم يريــد أن خيلــق جمتمًعــا علــى صورتــه ليصبــح رابًّ عليهــم«.
إن صناعــة اخلــوف وثقافتــه تســتبطن صناعــة اهليمنــة, وهــذا ماتســعى إليــه تلــك الســلطتن. لكــن ابلرغــم مــن كل تلــك 

السياســات والطــرق امللتويــة للســيطرة علــى الشــعوب ومقّدراهتــا بصناعــة اخلــوف, فإهّنــا آيلــة للــزوال حــن تبــدأ 
ســرِطن 

ُ
الــــ« أان« الــي ُقمعــت عهــوًدا التمــّرد ابلتكاثــر وااللتحــام مــع بعضهــا لتشــّكل بيئــة مضــادة هلــذا العفــن امل

صاحــب الشــعارات الرّاقــة املخادعــة, الــذي ال حــّل لــه ســوى ابالجتثــاث مــن أساســه, ليؤسَّــس لنظــام جديــد يقــوم 
علــى احــرتام حقــوق اإلنســان وحريــة وكرامــة كل أفــراد الوطــن بغــض النظــر عــن إثنياهتــم ولغاهتــم وأدايهنــم, وبنــاء 

املؤّسســات املدنيــة املســتقلة الــي ال هــّم هلــا ســوى رفعــة الوطــن, وليــس اســتغاله وحتويلــه ملزرعــة خاصــة.
أال يــدرك الظلمــة, أبّن النصــر دائًمــا للشــعوب املظلومــة, مهمــا ارتفــع ســقف ضريبــة  التضحيــات مــن أجــل حريتهــا, 

أم علــى قلــوب أقفاهلــا؟.

صناعة الخوف

عبـد العظيـم إسـماعيـل

كاتبة وصحفية سوريةحمامي وشاعر سوري
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مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
مازاَل يف ِحِصنا عقيٌق أسود

وجدول ماء من عاصينا
يسري اهلويىن.

مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
بنَي القذيفة والقذيفة مثة وقت

مازاَل لدينا ِكسرَة خبز
َسنأُكلها حبب

وُشربَة ماء نشرهبا قبل طلوع الروح
مازال بـَُراقـَُنا هناَك ينتظر

وخرائُط ِمعَراجنا 
َحتميَّة اترخيية

وَحربُنا دايلكتيٌك َصِدأ
مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع

مثة ماليني الطلقات
وآالف القذائف
لذا مل نزرع أرضنا
حنتاُجها لقبوران.

مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
لَِتَضع كلُّ ذاِت َحٍْل حلها

ُحَلُم الصدور متلهفة 
ألفواه أطفال يولدون كل حلظة.

مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
لنغين أغنيتنا األخرية

ِلُمَناولٍة لُقبَلِتنا الضريرة
ِلُرٍح غائٍر أيَمْل

حِلِقٍد مازاَل يَفَعْل.
مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
ِلَشْهقِة الرُّوِح األخرية

للصَّْلِب فوَق َجِْر الَعقاِئد
لنناَم يف أِسرَِّة الَقَصاِئد.
مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع

لِنكوَن خارَِج الَكْون
بال َطْعٍم والَلون.

مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
لَِنْسِقي ِمْشكاَة األَمل

ونَعَشق الِنَساء
بال َكَلْل.

لِنَرى اآلَخَر إنَسااًن
وَشريكاً ورفيقًا

وْلنـَْعَتِف ابخلطأ.
مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع

ِقيقِة األِخريَة يف الدَّ
َمازاَل..

زاَل..
ما؟

--------
حص.. للحب وقت للموت وقت.

مازاَل في الوقتِ متسع

عبد الكريم عمرين

الســماُء أيــن  الهــات  شــردتين 
صار طيفي الذي توارى ضياعي
أم زانر  حتــت  الصــر  فانظــري 
بــني جرحــني كيــف أمشــي، ودريب
ال أطيــق الدخــول ابألمــس حــى
وليــل كبوتــني  بــني  عالــق 
...  
عــين البحــث  مهمــة  يف  تــزل  مل 
ــام الشــجون حصَّنــُت مــين اي خي
حــزين تبنــاه  الــذي  قــري  ليــس 
نفســي فيــه  تومســت  جرحــاً  إن 
...  
حــال بيــين وجرعــة الصمــت ملــح
غيض صري وأقلعت عن طريقي
...
خلــف حلــم أســري والنــوم حــاٍف
أين أمضي وموعدي مع شرودي
أين أمضي وصوتنا يف الصحارى
عينــًا احللــم  إىل  أيب  اي  مــدَّين 
عفــوًا حيتــاج  إيلَّ  درب  كل 
كيــف يل أن أعيــد للقمــح وجهي
فارتفــاع الشــجون، أو مســتواها
...
مــا وراء الدمــوع قلــب، تقاســي
يبــدي ابلنفــس  اخليــام  وارتبــاط 
بقــر ختطــى  أيب  أنســى  لســت 
دهشة الريح تكشف الساق عنها
قميصــًا عــين  رايح  اي  فاخلعــي 
وارتــدي رعشــي، مــن الــرد أييت
...
خيــايل بــوادي  يف  تعثــرت  قــد 
قــدمي ابب  أمــام  أجــدين  مل 
مثلــي املهجــر،  أيهــا  اي  كنــَت، 
عنــا املصائــب  متســح  يــد  ال 

الدمــاُء تضــلُّ  هبــا  بــالداً  اي 
النســاء هتــمُّ  بــه  جرمــاً  عنــه 
األنبيــاء بصرهــا  طرزتــه 
األصدقــاء؟ وبينــه  بيــين  حــال 
عــن يــد اليــوم ال يضــل الدعــاء
االلتــواء رصيفهــا  وســبيل 

... 
األرجــاء متاعــي  زوااي  يف 
الظبــاء خاصمتــين  منــذ  غربــة 
العــذراء تــزوره  أمســت  حــني 
العــزاء فيــه  جيــوز  ال  خنــوة 

... 
مــاُء البعــِد  شــهقة  فــوق  ــه  رشَّ
بلــدة، واســتوى علــى القلــب داُء

...
والــدروب اســتفاق منهــا احلــذاء
االفــتاء؟ هزميــي  فيــه  ظــن 
املســاء؟ يلــوب  بــه  مشــس  لــون 
البيــداء أمامنــا  تعــّرت  قــد 
اإلقصــاء يشــوبه  ال  واضحــاً 
خــواء األايدي  هبــا  حقــول  مــن 
أنقــص احلــزن ، فاليتامــى ســواء

...
النــداء منهــا  يشــيب  أم  منــه 
األنبــاء تلّمهــا  ال  غربــة 
البــكاء ميــوت  أن  قبــل  هجــريت 
الشــقاء حيــني  عندمــا  خيمــة 
األخطــاء بذنــَي  رقعتــه 
قبــل أن تُغــزَل الثيــاُب، الشــتاُء

...
الغنــاء الطريــق  صــورة  فاعــتى 
الــراثء إال  عنــه  احلــزن  خيلــع 
الكــرايء ابلتشــرد  وانتهــت 
حــني يطفــو علــى اخلــدود احليــاء

                         بين 
نكبتين وغيمة

محمد إبراهيم الحريري

صحفي وموسيقي سوري
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1*
فقاعات

بال صابون
وجُه ثورتنا يفوُر ابلدمامِل

تنفث أبصابع أطفالنا من سنني
2 *

ُكّل الُزعران 
مل يقرؤوا التاريخ

مل أيخــذوا قصــص طفوالتنــا علــى حممــِل 
الَــّد

حنُن ماضوَن بعزم الطفولِة الطائشِة
3 *

والسياسي األزعر يبِذُر امللَح 
الائــِع  بلهفــِة  اخلبــز  ســراَب  ننتظــر 

... املشــلول 
4*

ُكّن أنَت 
لنكبـَُر حنُن 

لنقسو، لنكسر حجري الّرحى 
لنحُرَس فوضاان، هزائمنا وجتربتنا الغّضة 

بكل ما تؤتينا به اخليباُت من حكمٍة 
ســننجح اي ممحــوانً، لعليــِق التــِن والشــعرِي 

العفــِن .
5 *

اي فضاء هللا
لو أاّن نُعانُق األصواَت 

أنني املعّذبني
امنحنا هذِه املُعجزِة 

نُعانُق األانشيَد والدموَع واحلسرات
ُم اي هللا: انتصاران اليتيم فنقدِّ

قرابانً ُمقّدساً أخري .
6 *

ُكّن طفاًل قدَر املُستطاع
ال تسقط يف فخِّ األضواِء 

حاول ملَس السماء 
رغم معرفتنا أنُه ال مفّر من أرضنا 

حنتمل احتضاهنا لَك، معنا 
هذِه احلمقاء

7 *
ُمتهافٌت، كأّنَك طاعوٌن، أو وابء
حتاول اإلمساَك أبّشعِة الشمِس 

بضوِء القمِر، آبٍن !
بكلِّ خيوِط احلياِة 

أن تتمّتــع بــكل الغــواايت، وأنــت يف ُلّــة 

احلرمــاِن الدفــني 
لذا :

سيفوتَك الشرُف، وكّل شيء ....
8 *

حني تبكي ثورة أمامي
أحتّول لركاِن هليٍب 

وهــو  بشــماتِة،  يبتســُم  حلجــٍر  وأنــت: 
األنبيــاء  آايت  يقطــُف 

رُغَم أيّن أعَضب
وأعزل

9 *
تركناك ختتلُس الوقت، تلتهم األضواء

تلهُث ورائها، كأهّنا عظمة
ابنتظاِر أن تشفي الغليل
نتشّبُث بثورَتِنا واالّتزاِن 

أبظافِر األمِل واألمل 
هذا ما جرى ...

10 *
أنكروين، لو ِصرُت حلاِل الُكَسعي : 

إّن قدماً ال تنتقي موِضَع الوطيِء 
ال حيقُّ هلا أن تُفاِخَر 
لن جتَد هلا إجنازاٍت 

بطريق
11 *

سأهيُل املديَح لذاك الصباح
حني خرجنا من ثقوب العباءِة 

كهيوىل خضراء
غادران من فوق العتباِت السوداء

من حتتها
لكننا مل نسرق أزهار الريان 

مل خنتلس طريقتها ابلفرِح 
جنــتُح عطــوران يف الزانزيــن مــن األغــالِل 

الصدئــة 
من خمتر الشهداء

12 *
عّلمين السقوُط يف البئر العميق

أن املاَء يف األعماِق املُظلمِة اجملهولِة
أنّقى

13 *
علمتين اهلزميَة 

أن الفرصَة ال تنتظَر 
لِكّنها ال تضيع 

إّن هنضُت، وتّلمسُت عثراِت الطريق
وإن البذرة املّيتُة ُرشيمها

ال تُنِبُت سوى األشواك
14 *

ماذا يعين الرحيل؟
حفنُة تراب تعوُد حلضِن التاب

15 *
لكي تنجح، ال يعين أن تكوَن مشهوراً 
الكثري من الينابيع اجملهولة ابلصحراء 

الكثري من األنبياء مّروا 
هنلوا 

ومل ينتبهوا
16 *

قصائدي حزينة
وطٌن عتيٌق 

يهتئ بطعناِت أبنائِه 
ُمبلٌل ابلدموع واملطر والدماء

17 *
متضي مرتعشاً على حبِل اخلديعة

لست نبّياً 
بل جمّرد هبلوان ُمبتدئ ابلصدفِة 

كيف متضي فوق وحِل احلضيض !؟
18 *

ال حتاول خداع الزابئن 
مفضوحــة،  دعــارة  اللعبــة  أضحــت 
عموميّــة  مواخــري  الباذخــة  واملؤمتــرات 

حاول أن جُتيَد دوَر القّواد الرزين 
ال تبتسم كثرياً لألضواء
حيسبون أنك العاهرة 

حاول .....
19 *
ُقّل : 

واحــدة،  مــّرة  أفــرَغ  للطاغيّــة  شــكراً 
املُريــح  وابلتقســيِط 

كّل مصائب الوطن املغدور 
للشهداء أهل احلبور

لعذاابت املعتقلني خلف النّور 
للبيــوت املهدومــة فــوق أهلهــا، ُمتحّلقــني 

حــول الفقــرِي، الفطــور 
للمشردين الّياع عر األحالم والنذور

شكراً لكّل الروح 
وحدهم : 

وهبوَك هذا األلَق املُبارك اي ذا النّيافِة 
التافِه السرور .

20 *
ألنك تلويٌث غرَي ُمتداول 

غري ُمعتف بِه 
افرح كطفٍل عجوز 
فاتتُه أفراح القطِّ :

بعزاء أهلِه .
21 *

ألّنَك مل تولد من غضار األهنار
ومل يذحبوا مدينتُه أمام عينيِه 

ألّن أمَك، وحبيبِتَك 
مل يتناوب عليهن األوابش، ابالغتصاِب 

ومل تُلمِلم أشالَء أطفالك بكيٍس أسود
األزّقــِة  هدهــدة  ُســكٍر  ذات  تُــردَد  ومل 

الــودود
افعل ...

أجِهــّش ابلفــرِح علــى فضــالت الوطــن، 
علــى موائــِد اللِّئــام

واقرع نواقيس النشوِة أمام الغرابء 
وال تنَس سروالك األخري 

وراَء املنابِر .
22 *

اذهب ملالقاِة األعداِء بكل قهِر السنني 
بطيشِك الطفويل، إبعصاِر احلريّة اجملنون

ابهتائِك الداخلي 
جبوِع األطفاِل، بناي األنني 

حبسرات الصبااي اللوايت غادَر أحضاهننَّ 
دفُء الفقيد

ال تنَس :
حني تقرُِّر مراقصة الضباع 

والعبِث بنريان احلروِب 
ليكن املاُء ألهِلَك، بيسارَك 

والفأُس لألعداِء 
يف اليمني .

23 *
ألهنــا أكــَر مــن أن ميثلهــا جحفــُل الديــدان 

الزاحفــِة عــر اخلفــاء 
فــرح  غمــرة  يف  نســوا  الذيــن  أولئِــَك 

الســتدراِج  ا
أن حيملوا يف حقائبهم 

عبء التاريخ والضمري 
ألهنا لن تكون غيمًة عابرًة 

يسرق غيثها العابرون 
امِض حنو اخلديعِة ، بقلٍب ُمنّكس 

فهذه لن تكون أخر خيباتنا 
وأنَت : امِض اببتسامِة بالهٍة حنو 

آخر خيباِتَك .

هايكو مفاوضات الحنطةِ  والرحى

محمد صالح عويد

كاتب وصحفي سوري
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سورية ليست رقمًا واحدًا فقط

أان ال أسأل ..
أان فقط أحاول أن أسأل

هل الزاَل الصيف عندكم انعماً ..!
هــل الزلتــم تذهبــون اىل الامعــة بــكل تلــك اخلفــة 

العشــرينية؟
تنظــف  صباحــاً،  تتمطــى  دمشــق  الزالــت  وهــل 
وتتعطــر  الشــرفات  عنــد  فــريوز  بصــوت  وجههــا 

!.. الســادة  بقهوتكــم 
أيها السادة ..

البهيّــات  الرشــيقات  بناتكــم؟  أحــوال  كيــف 
. لميــالت. ا

هل ال زلتم تشتون العطور املعبأة؟
أتعلــم أيهــا العــامل أن عطورهــم غــري املركــزة الزالــت 

عالقــة يف أنفاســي؟
أتعلم أهنم مل يكونوا من مريدي املاركات العاملية؟

كانــوا يلبســون الينــز مــع أي قميــص، أي قميــص 
فيصبــح أنيقــاً مبهــراً ومثينــاً …

أتعلــم أهنــم كانــوا ميــررون الغــزل بــني شــوارعهم علــى 
شــكل مناديل بيضاء حمشــوة ابليامسني؟

هل الزلتم تتجمعون يف املدينة الامعية؟
تصفقــون  الديــدة،  املواهــب  حــول  تزدحــون 

… العــود  مــع  وترقصــون  للشــعر 
كيــف يل أن أشــرح هلــذا العــامل مــاذا يعــين أنــك 

دمشــق؟ يف  تتمشــى 
أن تكون صداقات ال تضجر فيها أبدًا

أن تطهر نظراتك حبجاابهتم البيض املكوية جيدًا
وأن تتعلــم كيــف تقــدم القهــوة مــع الفواكــه مــع 
األركيلــة يف اللحظــة نفســها، دون أن تشــعر أنــك 

حباجــة اىل زايرة النعيــم .. !
الــزر  وبقــااي  املثلجــة  اللــوز  صحــون  أســأل  أان 

جيــدًا املغســول 
كيف ميكن للعادة األخاذة أن متوت؟

هنــاك  العشــُب  أســس  العــامل كيــف  هــذا  أيعلــم 
..؟ أوكســجني كاملــة  حضــارة 

وهــل يــدري أنكــم ُكنُتــم جتمعــون أموالكــم اخلفيفــة 
ميــالد  بعيــد  حتتفلــوا  بســهولة كــي  أتيت  ال  الــي 

أحدكــم؟!
هل الزالت احتفاالتكم معلقة ابهلواء؟

تنظر إليكم ابستغراب شديد
هل الزالت الكافيتايت الطالبية تعج أبوراقكم؟

مبســطرات اهلندســة وقصــص احلــب الــي يعلــم هبــا 
الميــع ..

احلــب يف دمشــق مل يكــن ســراً أبــدًا، مل يكــن عيبــاً 
وال حرامــًا

كان واضحاً ومعلناً كابتسامة سائق سرفيس …
أان ال أسأل

أان فقط أحاول أن أسأل
ماذا عن السابعة صباحاً والثانية عشرة لياًل ؟

كيــف حــال الشــعالن واملــزة، ابب تومــا وبــرزة، 
الســيدة  واملهاجريــن،  عرطــوز  جديــدة  جرمــاان، 

؟ واحلميديــة  امليــدان  زينــب، 
الــي تنطــق كلمــا متشــي  كيــف حــال شــوارعكم 

عليهــا جلــة
” على رمشي وهللا بتمشي” ؟

قركــم  حــى  “تقــرين”  رددمت كثــريا كلمــة  ملــاذا 
؟ الميــع 

دفــن ذاكــرة مدينــة وصــار يعاملكــم علــى أنَُّكــم 
.. عابــرون 

كيــف نســى الميــع أن الشــام كانــت بيتــاً آمنــاً 
لــكل مــن هتدمــت داره ..!

كيــف صمــت قاســيون أمــام وجوهكــم الــي اندتــه 
طويــاًل..؟

افتحوا أبواب بيوتكم، أيها السوريون ..
افتحوهــا حــى لــو كانــت صغــرية وقدميــة أو خيمــة 

يف بــالد بعيــدة ..
احلقيقيــة  النظافــة  تكــون  كيــف  العــامل  علمــوا 

.. الــم  والتهذيــب  العــايل  والتتيــب 
أان ال أسأل

أان فقط أحاول أن أسأل..
مــع  امللونــة  القضامــة  أكيــاس  تعاملــت  كيــف 

؟ حروبكــم 
هل تعودت على مشاهدة املرارة

املنســية،  ضحكاتكــم  تقلــب  أن  تعــودت  أم 
الســريعة  اقدامكــم  وقــع  خططكــم،  أحالمكــم، 

تنــام أن  قبــل 
تبتسم وتغفى يف دكاهنا املهجور…

جامعــة  اآلداب  أمــام كليــة  منســية  دكــة  تســأل 
: دمشــق 

أنتم تربيي أيها اليل الميل
كيف مسحتم لكل هذا أن حيدث؟

ما ذنب القضامة تبكي؟
وما ذنب أوراق مكتبة األنوار تصبح يف ظلمة

»أن ال يقرأها أحد..« ؟!
من العراق الذي أحببتموه كثريًا

نرسل لكم حتية نقول فيها..
حنــن ال نتذكركــم عندمــا حتــدث األهــوال العظيمــة 

ويكتــب عنهــا الميــع..
حنن نكتب لكم كل يوم

حــى يف هــذا اليــوم العــادي جــدًا أخبــاره العاجلــة 
مألوفــة وابردة

لكنــه ســيظل يومــاً ابئســاً آخــر يضــاف اىل الئحــة 
األايم الــي نشــتاقكم فيهــا كثــريًا..

لماذا رددتم كثيرا كلمة 
)تقبرني حتى قبركم الجميع ؟( 

شهد الراوي * 

أان ال أسأل ..
أان فقط أحاول أن أسأل

هل الزاَل الصيف عندكم انعماً ..!
هــل الزلتــم تذهبــون اىل الامعــة بــكل تلــك اخلفــة 

العشــرينية؟
تنظــف  صباحــاً،  تتمطــى  دمشــق  الزالــت  وهــل 
وتتعطــر  الشــرفات  عنــد  فــريوز  بصــوت  وجههــا 

!.. الســادة  بقهوتكــم 
أيها السادة ..

البهيّــات  الرشــيقات  بناتكــم؟  أحــوال  كيــف 
. لميــالت. ا

هل ال زلتم تشتون العطور املعبأة؟
أتعلــم أيهــا العــامل أن عطورهــم غــري املركــزة الزالــت 

عالقــة يف أنفاســي؟
أتعلم أهنم مل يكونوا من مريدي املاركات العاملية؟

كانــوا يلبســون الينــز مــع أي قميــص، أي قميــص 
فيصبــح أنيقــاً مبهــراً ومثينــاً …

شــوارعهم  بــني  الغــزل  ميــررون  أهنــم كانــوا  أتعلــم 
ابليامســني؟ حمشــوة  بيضــاء  مناديــل  شــكل  علــى 

هل الزلتم تتجمعون يف املدينة الامعية؟
تصفقــون  الديــدة،  املواهــب  حــول  تزدحــون 

… العــود  مــع  وترقصــون  للشــعر 
كيــف يل أن أشــرح هلــذا العــامل مــاذا يعــين أنــك 

دمشــق؟ يف  تتمشــى 
أن تكون صداقات ال تضجر فيها أبدًا

أن تطهر نظراتك حبجاابهتم البيض املكوية جيدًا
وأن تتعلــم كيــف تقــدم القهــوة مــع الفواكــه مــع 
األركيلــة يف اللحظــة نفســها، دون أن تشــعر أنــك 

حباجــة اىل زايرة النعيــم .. !
الــزر  وبقــااي  املثلجــة  اللــوز  صحــون  أســأل  أان 

جيــدًا املغســول 
كيف ميكن للعادة األخاذة أن متوت؟

هنــاك  العشــُب  أســس  العــامل كيــف  هــذا  أيعلــم 
..؟ أوكســجني كاملــة  حضــارة 

وهــل يــدري أنكــم ُكنتُــم جتمعــون أموالكــم اخلفيفــة 
ميــالد  بعيــد  حتتفلــوا  بســهولة كــي  أتيت  ال  الــي 

أحدكــم؟!
هل الزالت احتفاالتكم معلقة ابهلواء؟

تنظر إليكم ابستغراب شديد
هل الزالت الكافيتايت الطالبية تعج أبوراقكم؟

مبســطرات اهلندســة وقصــص احلــب الــي يعلــم هبــا 
الميــع ..

احلــب يف دمشــق مل يكــن ســراً أبــدًا، مل يكــن عيبــاً 
وال حرامــًا

كان واضحاً ومعلناً كابتسامة سائق سرفيس 
أان ال أسأل

أان فقط أحاول أن أسأل
ماذا عن السابعة صباحاً والثانية عشرة لياًل ؟

كيــف حــال الشــعالن واملــزة، ابب تومــا وبــرزة، 
الســيدة  واملهاجريــن،  عرطــوز  جديــدة  جرمــاان، 

؟ واحلميديــة  امليــدان  زينــب، 
كيــف حــال شــوارعكم الــي تنطــق كلمــا متشــي 

عليهــا جلــة
” على رمشي وهللا بتمشي” ؟

قركــم  حــى  “تقــرين”  رددمت كثــريا كلمــة  ملــاذا 
؟ الميــع 

دفــن ذاكــرة مدينــة وصــار يعاملكــم علــى أنَُّكــم 
.. عابــرون 

كيــف نســى الميــع أن الشــام كانــت بيتــاً آمنــاً 
لــكل مــن هتدمــت داره ..!

كيــف صمــت قاســيون أمــام وجوهكــم الــي اندتــه 
طويــاًل..؟

افتحوا أبواب بيوتكم، أيها السوريون ..
افتحوهــا حــى لــو كانــت صغــرية وقدميــة أو خيمــة 

يف بــالد بعيــدة ..
احلقيقيــة  النظافــة  تكــون  كيــف  العــامل  علمــوا 

.. الــم  والتهذيــب  العــايل  والتتيــب 
أان ال أسأل

أان فقط أحاول أن أسأل..
مــع  امللونــة  القضامــة  أكيــاس  تعاملــت  كيــف 

؟ حروبكــم 
هل تعودت على مشاهدة املرارة

املنســية،  ضحكاتكــم  تقلــب  أن  تعــودت  أم 
الســريعة  اقدامكــم  وقــع  خططكــم،  أحالمكــم، 

تنــام أن  قبــل 
تبتسم وتغفى يف دكاهنا املهجور…

جامعــة  اآلداب  أمــام كليــة  منســية  دكــة  تســأل 
: دمشــق 

أنتم تربيي أيها اليل الميل
كيف مسحتم لكل هذا أن حيدث؟

ما ذنب القضامة تبكي؟
وما ذنب أوراق مكتبة األنوار تصبح يف ظلمة

»أن ال يقرأها أحد..« ؟!
من العراق الذي أحببتموه كثريًا

نرسل لكم حتية نقول فيها..
حنــن ال نتذكركــم عندمــا حتــدث األهــوال العظيمــة 

ويكتــب عنهــا الميــع..
حنن نكتب لكم كل يوم

حــى يف هــذا اليــوم العــادي جــداً أخبــاره العاجلــة 
مألوفــة وابردة

لكنــه ســيظل يومــاً ابئســاً آخــر يضــاف اىل الئحــة 
األايم الــي نشــتاقكم فيهــا كثــريًا..

لماذا رددتم كثيرا كلمة
)تقبرني حتى قبركم الجميع ؟( 

شهد الراوي * 

كاتبة عراقية كاتبة عراقية
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حوار مع المفكر التركي تورغاي ألدمير            

أجرى الحوار عالء الدين حسو 

أنقــرة وعواصــم  بــن  السياســية توتــرًا يف األســابيع األخــرة  الســاحة  شــهدت 
أوربية، بســبب مشــاركة وزراء أتراك يف جتمعات هتدف حلّض املواطنن األتراك 
يف اخلــارج علــى التصويــت لصــاحل إقــرار النظــام الرائســي وتعديــات الدســتور يف 
اســتفتاء 16 نيســان املقبــل. وطفــا هــذا الصــراع بشــكل ســريع دون مقدمــات 
مــع هولنــدا، حــن ُمنعــت طائــرة وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود شــاوش أوغلــوا، 
مــن اهلبــوط يف هولنــدا للمشــاركة يف جتّمــٍع مؤيــٍد للرئيــس الرتكــي، يــوم الســبت  
1 /03 /2017، حيــث ســحبت هولنــدا تصريــَح هبــوط طائــرة وزيــر اخلارجيــة 
الرتكــي علــى أراضيهــا، ورفضــت دخــول وزيــرة األســرة والشــؤون االجتماعيــة 
فاطمــة بتــول صيــان قــااي، إىل مقــّر قنصليــة بادهــا يف مدينــة روتــردام، لعقــد 
لقــاءات مــع اجلاليــة الرتكيــة ودبلوماســين أتــراك، مث أبعدهتــا إىل أملانيــا يف وقــت 
الحــق. وجــاء الــرّد  الرتكــي ســريًعا وأدى إىل اهنيــار العاقــات إىل املســتوى 

األدىن حيــث مّت منــع الســفر اهلولنــدي يف تركيــا مــن العــودة إىل تركيــا. 
األزمــة  هلــا وجوهــر  اخللفيــة  واحلديقــة  األزمــة  هلــذه  احلقيقــة  األســباب  حــول 
واملنطقــة  الســوري  الوضــع  األوربيــة  وعلــى  ـ  الرتكيــة  العاقــة  علــى  وأتثراهتــا 
بشــكل عــام، كان لقــاء ردايــو فجــر مــع املفكــر الســيد تورغــاري ألدميــر رئيــس 
جملــس إدارة منــر األانضــول ومجعيــة بلبــل زادة، وهــو كاتــب ومؤلــف للعديــد مــن 
الكتــب، منهــا )الوعــي واملعرفــة، وروح الزمــان واالرحتــال اليــه( وصــدر لــه مؤخــرًا 
كتــاب )العقــل الســليم( ..ولــه مســامهات حقيقــة وابرزة يف القضيــة الســورية، 
حيــث لعــب دورًا رائــًدا يف قيــادة منظمــات اجملتمــع املــدين، وســاهم يف شــكل 
فعــال يف حــّل مشــاكل الســورين يف تركيــة مــن النواحــي اخلدميــة والتعليميــة 

والثقافيــة والفكريــة. 
س1: املفكر تورغاري ألدمير، بدايًة مرحًبا بكم يف راديو فجر. 

ج1:  أهــاًل وســهاًل بكــم، شــعبنا يســتمع لراجمكــم ابهتمــام كبــري، ســواء يف 
تركيــا أو يف العــامل العــريب أو العــامل، وأينمــا أذهــب يتحدثــون عنكــم، فشــكًرا 

لكــم ولفريقكــم. حنــن مًعــا وســنعمل مًعــا. وســنحل مشــاكلنا مًعــا. 
س2: ما الذي حيدث يف أوراب؟ وما الذي تريده أوراب من تركية؟

ج2: مــا حيــدث اآلن يف أوراب، ومــا حيــدث يف احلــرب الســورية علينــا أن 
ننظــر إليــه مــن منظــور اترخيــي يعــود إىل القرنــني الســابع عشــر والثامــن 
عشــر، حيــث شــهدت أوراب تطــورًا حضــاراًي، تــوج بثــورة صناعيــة حققــت 
نتيجــة  احليــاة  خــارج  الديــن  جعلــت  ولكنهــا  تكنولوجيــة،  مكاســب  لــه 
مــا عانتــه مــن عهــود الظــالم املســيحية. لقــد اســتطاعت كشــف الفضــاء 
هلــذه  احلقيقــي  الفاعــل  أهنــا جتاهلــت  مبعــىن  اإلنســان.  ولكنهــا أضاعــت 
احليــاة، واســتعاضت عنــه ابملفعــول حــني أعلنــت نفســها آهلــًة علــى االرض، 
النــاس إىل مفاعيــل وصنفتهــم إىل أصنــاف. ومبقــارابت خنبويــة  وحولــت 
ــا خنبــواًي بــدأ أواًل يف اهلنــد عــر شــركاهتا، مث نشــرت ذلــك يف  خلقــت نظاًم
كل أحنــاء العــامل حولــت وصنفــت األم إىل أصنــاف، وزرعــوا  داخــل هــذه 
األنظمــة التصنيفيــة شــركاهتم الــي أنشــؤوها فقامــوا بربــط كل شــيء هبــم، 
وقالــوا ابســم احلضــارة إهنــا هنايــة التاريــخ، ومبعــىن آخــر إنــه ال أحــد يســتطيع 

ــه.  ــا أفضــل ممــا قامــوا ب أن يقــدم نظاًم
أخــذوا كّل شــيء ُوجــد حــى اآلن ووضعــوا امسهــم عليــه. وجعلــوه ملــًكا 
هلــم. أخــذوا كل التجــارب واخلــرات الــي عمرهــا آالف الســنني ونســبوها 
إىل أنفســهم. هــذه املرحلــة الــي نعيشــها اآلن أدخلــت أوراب يف مرحلــة 
. أنشــؤوا شــركات دول لكــي يتحكمــوا  ــا مــادايًّ اضطــراب، وأنتجــوا جمتمًع
ابلعــامل، وصرفــوا أمــوااًل هائلــًة إلنتــاج أســلحة تدمرييــة، يف حــني أن هــذا 
العــامل ابلنســبة لنــا هــو أمانــة، وعالقتنــا معــه هــي الــي ترســم معــامل طريقنــا 
ــا لآلخــرة، أبقــوا أنفســهم يف  إىل جّنتنــا يف اآلخــرة. وألهنــم ال ميلكــون وعًي
مرحلــة العــني الائعــة إلشــباع حاجاهتــم املاديــة يف هــذه احليــاة القصــرية. لقــد 
أيقظــوا الشــيطان، ونشــروا ذلــك يف داينتهــم لكــي حيافظــوا علــى خططهــم 
ومشــاريعهم. ولكنهــم رأوا أن أوراب مل تعــد تســري بشــروطها، لــذا اســتعملوا 
إفريقيــا جغرافيًــا وبشــراًي وبيئًيــا مث اعتــدوا علــى الدولــة العثمانيــة، وفككوهــا 
وبــدؤوا ابمتصــاص واســتغالل هــذه املنطقــة الغرافيــة، ومــا نشــوب احلربــني 
العامليتــني األوىل والثانيــة إال نتيجــٌة هلــذا االضطــراب الداخلــي للحضــارة 
الغربيــة، وإال فلَمــاذا مت قتــل ماليــني البشــر؟ ومل يكتفــوا بذلــك، بــل جعــوا 

اخلــراء والعلمــاء وأنتجــوا أقســى أنــواع اليــوش واألســلحة الفتاكــة. 
بعــد احلربــني ظهــر احللــم األمريكــي، وأمريــكا يف األصــل هــي مؤسســة 
شــركات إنكليزيــة لعائــالت معروفــة تتحكــم أبمريــكا، وحــني ننظــر اآلن 
العراقيــة  واحلــرب  الســوفيايت،  االحتــاد  وتفكيــك  أفغانســتان،  حــرب  إىل 
اإليرانيــة، والزائــر، وتونــس، ومصــر، وليبيــا، والعــراق، وأخــريًا ســورية حــى 
إهنــم اســتغلوا اليهــود فــال توجــد يف احلقيقــة قضيــة عادلــة لليهــود وإمنــا هنــاك 
ظاهــرة يهوديــة ميكــن اســتغالهلا، وهــي ميــدان مســرحي للبعــض. وهــي عًصــا 

تــؤدب هبــا النــاس. 
ومــع قــدوم احلــرب الســورية، أدار العــامَلُ مــن جديــد وجَهــه، ومل يعــد يســتطيع 
أقنعتــه املعروفــة، فكشــف عــن وجهــه احلقيقــي، وســورية هــي  يبقــي  أن 
فرصــٌة هلــم كأرض للصــراع وتقاســم النفــوذ. والغرافيــة اإلســالمية مل تكــن 
ــة  ــه ال يوجــد مــن يتبــىن ذلــك. وحــني بــدأت تركي مســتعدة للمواجهــة؛ ألن
تكــّون وجــداَن هــذه املنطقــة الغرافيــة، أبــدوا انزعاجهــم ألهنــا كانــت ضــّد 
طموحاهتــم وهــذا مــا جعلهــم ينزعجــون. واألهــم مــن ذلــك هــم يف حالــة 
قلــق مــن حماســبتهم علــى مــا اقتفــوه مــن ذنــوب. لــذا جتدهــم يدمــرون 

وحيرقــون ويفســدون.
واهلنــد  إفريقيــا  إخضــاع  اســتطاعت  الواحــد  القطــب  ذات  الدينــا  هــذه 
وآســيا واليــاابن وأملانيــا وإندونيســيا وأمريــكا النوبيــة، ولكنهــا مل تقــدر علــى 
إخضــاع هــذه املنطقــة، ألن فيهــا ثقافــًة قدميــًة قاومــت ثقافتهــم، لذلــك لــن 

ينتهــي هــذا الصــراع بيســر.
الصحــراء األوربيــة تكــر والوجــدان يضيــق واإلنســانية متــوت، ومــا يطرحونــه 
ويظنــون أهنــم قــادرون علــى فعلــه  لــن ُيكتــب لــه النجــاح، ألن النــاس 
انتبهــوا واســتيقظوا. وســيتحقق ذلــك حــني نعــي مفهــوَم الوحــدة والتوحيــد. 
ابلنســبة يل، التوحيــد هــو الــذي يشــمل كل هــذه الفروقــات الــي خلقهــا هللا 
ــة الــي تســتوعب كل هــذه اخلالفــات  حتــت مظلتهــا، والوحــدة هــي املقارب
والفروقــات. ومــن دون حتــّول األان إىل اآلخــر أو إجبــار اآلخــر لكــي يكــون 

أان. والعيــش املشــتك، لــن نتمكــن مــن االنتصــار.
اإلنســانية  الفطــرة  أفســدت  الغربيــة  احلضــارة  هــذه  إن  القــول،  صفــوة 
الســليمة، وحولــت غايــة اإلنســان مــن خدمــة اإلنســان إىل قتلــه، ومــا حيــدث 
اآلن يف أوراب هــو نتيجــة جديــدة ملقدمــات قدميــة، وال بــّد مــن مواجهــة 
قادمــة وحنــن نريــد أن تكــون هــذه املواجهــة فكريــة، ولكنهــم، ألهنــم ال 
ميلكــون هــذه املواجهــة الفكريــة، يفضلــون التطــرف ويســوقون علــى أننــا 
حنــن مصــدر التطــرف مــن خــالل مؤيديــن هلــم يقيمــون بيننــا، لــذا علينــا أن 

نوضــح أهنــم هــم مصــدُر هــذا التطــرف وهــذا هــو الفــرق بيننــا.
س3: حســب رأيكــم، هــل مــا قامــت بــه احلكومــة اهلولنديــة خطــأ عفــوي أو 

أنــه أمــر خمطــط ومقصــود؟
ج : بــكل أتكيــد إن هــذا الفعــل ممنهــج ومرمــج. هولنــدا مــن أقــل الــدول 
الــي فيهــا ظاهــرة )اإلســالموفوبيا( حــى اآلن. ولكــن أوراب حبــّد ذاهتــا مل يبــَق 
لديهــا شــيء، لقــد تســلقت علــى ظهــور اآلخريــن وعلــى ظهــر الثمانية وعلى 
ظهــر صــراع احلضــارات، وفكــر صــراع احلضــارات مســتندهم فــال ميكــن هلــم 
وهــم حيملــون هــذا الفكــر أن يســعوا للمصاحلــة، ألهنــم ليســوا فاعلــني وإمنــا 
هــم ســلبيون ضــد األفــكار املقبولــة.. الفكــر التصاحلــي ضعيــٌف ألنــه ال 
أحــد يتبنــاه، وهلــذا حــني قــام الســيد رجــب أردوغــان بتبــين قضيــة املظلومــني 
ــادرة، ألهنــم، كمــا قلــت، خيافــون مــن احملاســبة والــزاء  أزعجتهــم هــذه املب
ممــا اقتفــت أيديهــم. وكان اخلامــس عشــر مــن متــوز نقطــة انعطــاف كبــرية، 
وكمــا يقــول الســوريون، حــني أحدثهــم، إهنــم فقــدوا وخســروا الكثــري يف 
هــذه احلــرب، إال أهنــم كســبوا كرامتهــم، فاإلنســان يعيــش مــن أجــل كرامتــه 
وشــرفه. والفــوز ال يتحقــق مــن حماولــة واحــدة حيتــاج إىل عــدة حمــاوالت، قــد 
تكــون هنايــة النفــق مظلمــًة اآلن، ولكــن يف النهايــة الســوريون علــى الطريــق 
الصحيــح كمــا حنــن وهــم لــن يســتطيعوا إيقــاف الطريــق، وســيعملون علــى 
تبطــيء املســري، ويعــدون هــذا التبطــيء مكســًبا، ولكــن احلقيقــة هــي أن 

هــذه الغرافيــة تســري يف طريقهــا ولــن يســتطيعوا إيقافنــا.
س 4 : كيف ترى أتثر ما حدث على العاقات مع أوراب بعد اآلن؟

ج: بعــد اآلن لــن تكــون العالقــات كمــا كانــت. هــم ال ميلكــون الــرزق، 
الــزرق بيــد هللا واحلصــان ملــن ميتطيــه والســيف ملــن يشــهره. حنــن حنــب لقــاء 
هللا أكثــر مــن حّبهــم للدينــا. يف النهايــة َمــن ســريبح هــو الصــادق، هــم يف 

الدينــا ســيهانون وحنــن بعزتنــا وكرامتنــا ســنكون عنــد هللا.
س5: مفهــوم الكرامــة دخــل حديثًــا يف أدبيــات الثــورة بعــد الربيــع العــريب، ويف 
الغــرب، يف  أملانيــا مثــا يدافــع الدســتور عــن الكرامــة اإلنســانية، أال تــرى أن مــا 

حيــدث اآلن هــو ازدواجيــة لديهــم؟
ج: الكرامــة عندهــم تعــين الغــرور. انظــر حنــن قــد خنســر ونفقــد أّي شــيء 
ولكننــا ال خنســر كرامتنــا، ال خنضــع إال هلل وهــذا شــرف لنــا ويرفعنــا. هنــاك 
يتلــوث  مفهومــان ال ميكــن اكتســاهبما ومهــا الكرامــة والشــرف،  وحــني 
هــذان املفهومــان فــال ميكــن لإلنســان أن يســتعيدمها، بُــين العــامل اإلســالمي 
بكرامــة الرجــال الســلف، ولكــن الذيــن أتــوا فيمــا بعــد ابعــوا مــا ضحــى بــه 
الســلف علــى طــاوالت البــازار. إن الذيــن يعملــون مــع االمرايليــة ال كرامــة 
هلــم، ولــن يكــون هلــم مســتقبل. حنــن يف أشــد حلظــات ضعفنــا حنمــي كرامتنــا 
وشــرفنا. حنــن مل نكــن يوًمــا مهانــني، حنــن لدينــا حــدود، وال نســمح ألي 

إنســان كان أن يتجاوزهــا.
هــذه  ســتؤثر  فهــل  دول،  ال  شــركات  زمــُن  اآلن  الزمــن  إن  يقولــون  س6: 

تركيــة؟ علــى  املهيمنــة  الشــركات 
ملنظــوران  نعــود  أن  وعلينــا   . اقتصــادايًّ تركيــة  حماصــرة  حياولــون  هــم  ج: 
التارخيي يف الســري على الطريق حســب مفهومنا. حنن ال نســتطيع جماهبتهم 
أبســاليبهم ومفاهيمهــم وتراكيبهــم االقتصاديــة، حنــن لدينــا مفاهيمنــا وقوانينــا 
الواقــع  علــى  ترجتهــا  وجيــب  والتجــارة،  واالقتصــاد  ابحلــرب  اخلاصــة 
هــؤالء،  مــن  عانتــه  مــا  اإلنســانية  مــن جديــد، عندهــا ســتى  وإحياؤهــا 
والضربــة الــي ال تقتــل اإلنســان تزيــد مــن قوتــه، وال بــد مــن دفــع الثمــن؛ 
فاملــاء ينــام والعــدو ال ينــام، وجيــب علينــا أن نكــون يقظــني وحذريــن دائًمــا. 

س7 سؤالنا األخر هو ماذا تقولون للشباب السوري؟
ج: الشــباب الســوري ذو كرامة وعزة، وأان أرى ذلك. فالشــعب الســوري 
حريــٌص علــى كرامتــه وعزتــه وهــذا مــا يشــهد بــه احلاضــر، وهــذه الغرافيــة 
التاريــخ، وهــي مهــد احلضــارة اإلنســانية، وعلــى شــبابنا أن  قــدم  قدميــة 
يناضلــوا يف ســبيل كرامتهــم ووطنهــم، ألجــل هــذا قــّدم الســوريون مليــون 
شــهيٍد حــى اآلن، وهــم يناضلــون ضــّد العــامل كلــه مــن دون أن يتخلــوا 
عــن كرامتهــم الغاليــة، ومــن دون أن يضعفــوا ويســتكينوا يف ســريهم حنــو 
النصــر الكبــري إىل العدالــة واملرحــة والكرامــة. وعليهــم مســؤولية كبــرية يف 
أن يكونــوا مــع بعضهــم البعــض متوحديــن يــًدا بيــٍد، بشــكل أخــوي مــع كافــة 
املكــوانت، وإن هــم فعلــوا ذلــك فســيكون الغــُد هلــم وســيحققون حلمهــم 

يف احلريــة والكرامــة.

مدير إذاعة فجر
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Türkçe تركي

الخوذ البيضاء 

سمير عبد الباقي

Beyaz Baretliler

Semir Abdulbaki

Suriyeli Gazeteci-Yazar

Suriye’de Rusya’nın ve rejim kuvvetlerinin düzenlediği saldırıların hedefi olan bölgelerde faaliyet gösteren sivil 
savunma örgütü “Beyaz Baretliler”, Şam, Dera ve Humus’taki birçok bölgede yoğunlaşan hava bombardıman-
larının oluşturduğu meşguliyet nedeniyle, ABD’de düzenlenen Oscar ödül törenine katılamadı. Beyaz Baretliler 
Örgütü’nün başkanı Raid Salih, sahada ambulansların idaresi ve araç tedarikiyle son derece meşgul olduğunu 
ifade etti. Normal şartlar altında, Salih ve Halit El-Hatip - ki kendisi rejimin saldırıları sonucu oluşan birçok 
korkunç sahneyi ve kurtarma operasyonunu kamerasıyla kayıt altına almıştır - ABD’deki Oscar ödül törenine 
katılacaktı. “Beyaz Baretliler” adıyla örgütü anlatan film, en iyi belgesel kısa film dalında aday olmuştu. Yapımcı 
Joanna Natasegara, bir basın toplantısında Beyaz Baretliler’in insani açıdan en çok ilham veren durumlardan 
olduğunu ve anlatmaya kelimelerin yetmeyeceği bu faaliyeti uluslararası platformlarda sunmanın büyük bir 
onur olduğunu dile getirdi. Ayrıca bu hikayenin, bu nesil açısından en tesirli hikayelerden biri olduğunu belirtti. 
Bu örgüt ya da sivil savunma kuvvetleri, üç bin gönüllüden oluşmaktadır. Örgüt, mensuplarının enkaz altında 
mahsur kalan kişileri ararken ve kanlar içindeki bebekleri hastanelere taşırken çekilen görüntülerinin basına 
yansımasının ardından, dünya çapında adından övgüyle söz ettirmeye başladı. Bundan önce de Suriye’deki ve 
dünya çapındaki hukuk ve insani yardım oluşumları, Suriyeli sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler’i Nobel 
Barış Ödülü’ne aday göstermişti.
Bu sivil savunma örgütünün gönüllüleri de elbette bombardıman ve saldırılara kurban gitti. Zira birçoğu, kurtar-
ma operasyonları sırasında yaşamını yitirdi. Bombardımanlara ve varil bombalarıyla yapılan saldırılara rağmen, 
Beyaz Baretliler yaklaşık altmış bin Suriyelinin hayatını kurtarmayı başardı. Örgüt Suriye’de, 2012’de diğer 
insani yardım örgütleri bu alandan çekildikten sonra kuruldu. Halen Suriye’nin sekiz ilinde yaklaşık yüz adet 
merkezi bulunmaktadır. Gönüllülerin hafızasında, yüklerini ve acılarını paylaşan 130 arkadaşlarının hikayel-
eri capcanlı duruyor. Yine hayatlarını kurtarmayı başardıkları altmış bin kadın, çocuk ve erkeğin hikayeleri-
ni anlatıyorlar. Suriye sivil savunma kuvvetlerinin çalışanları, bebeklerin üzerlerindeki gibi birer barış mesajı 
taşıdıklarını anlatıyor, bir kişiyi bile ölümden kurtarmanın tüm tehlikeleri göğüslemeye değeceğini dile getiri-
yorlar. Bu kişilerin enkaz altında mahsur kalanları ararken ve kanlar içindeki bebekleri hastanelere taşırken 
çekilen görüntülerinin basına yansımasının ardından, dünya çapında adından övgüyle söz ettirmeye başladı. Aynı 
şekilde sivil savunma birlikleri, Nobel Barış Ödülü’nü alma hususunda adından bahsettirmeye başlayınca birçok 
ünlü kişiden de destek gördü. İsveç kaynaklı bir kuruluş olan Right Livelihood, Nobel’in alternatifi kabul edilen 
yıllık insan hakları ödülünü, Beyaz Baretliler’e vermiş ve olağanüstü cesaretleri, dayanışma ruhları ve sivil-
leri iç savaşın getirdiği yıkımdan kurtarma konusundaki insani sorumluluk bilinçleri sebebiyle örgütü övmüştü. 
Aynı şekilde Desmond Tutu ödülü de, sivilleri içinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtardıkları ve onlara 
Suriye şartlarındaki en üst düzey korumayı sağladıkları için Beyaz Baretliler’e verildi. Ancak Beyaz Baretliler 
örgütü, Nobel Barış Ödülü’nü - adayların başında geliyor olmasına rağmen - başkasının kazanmasının üzerinde 
çok durmadı. Örgütün başkanı Raid Salih, örgütün gönüllülerinin alacağı en büyük ödülün, bir insanın hayatını 
kurtarmak olduğunu, bunun tüm ödüllerden daha fazla değer ifade ettiğini dile getirdi. Rejim kuvvetleri ya da 
müttefiki Rusya’nın yaptığı her saldırının ardından, moloz yığınına dönen çok katlı binalara aceleyle koşan sivil 
savunma kuvvetleri, molozların üzerine tırmanıyor yahut elleri veya sahip oldukları gereçlerle enkazın altında 
olası hayatta kalan kişileri veya kurbanların cesetlerini arıyor. Sivil savunma kuvvetlerinin sayısı, Suriye muhalif 
gruplarının hakim olduğu bölgelerde üç bin gönüllü ve aktiviste ulaşıyor. Bunların arasında fırıncılar, doktorlar, 
marangozlar ve öğrenciler yer alıyor. Gönüllü olarak örgüte katılmışlar. Saldırıları ve varil bombalarını takip 
ederek mağdurları kurtarmaya çalışıyorlar. Örgüt faaliyetine, Mart 2011’de barışçıl gösterilerle başlayan ancak 
rejimin güç kullanarak bastırmaya çalıştığı, sonrasında ise kanlı çatışmalara dönüşen olayların ardından, 2013 
yılında başladı. 2014’ten itibaren örgüt mensupları, başlarına taktıkları baretler nedeniyle ‘Beyaz Baretliler’ 
olarak anılmaya başladı. 2016 yılında ise, tıbbi bakım, arama operasyonları ve hafif kurtarma operasyonları eğiti-
mi aldıktan sonra, 78 kadın gönüllü Suriye sivil savunma birliklerine katıldı. Suriye krizinin patlak vermesinden 
beş yıl sonra, örgütün Suriye’nin özellikle muhalif silahlı grupların hakim olduğu sekiz ilinde 120 merkezi kurul-
du. Bunların yanı sıra örgüt, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Almanya, Japonya ve ABD gibi bazı devletlerden 
finansman almakta ve benzer şekilde her biri 145 dolar olan beyaz baretlerin de arasında bulunduğu araç gereçleri 
satın almada kullandığı şahsi yardımlar da kendisine ulaşmaktadır. Beyaz Baretliler’in sloganı ise şu şekildedir: 
“Kim bir canı yaşatırsa, tüm insanlığı yaşatmış gibidir”
Bu slogan, Allahu Teala’nın Kur’an-ı Kerim’deki şu ayetinden alıntılanmıştır: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı 
veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. 
Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.” (Maide/32)
Beyaz Baretliler, yardıma muhtaç bir kişiye dini veya siyasi aidiyetine bakmaksızın yardım etmek için hayat-
larını tehlikeye atacaklarının altını çiziyorlar. Fakat büyük bölünmeler ve yıkıcı bir savaşa tanıklık eden Suri-
ye’de, örgüt özellikle Beşar Esad destekçileri tarafından eleştirilere maruz kalmaktadır. Bazı kişiler ise örgütü, 
uluslararası bağışçıların ve Suriye muhalefetine destek veren ülkelerin maşası olmakla suçlamaktadır.
Sivil savunma örgütünün başkanı Raid Salih ise şunları söylemektedir: “Biz bağımsız ve tarafsızız. Hiçbir siyasi 
taraf ya da silahlı gruba bağlı değiliz. Biz mağdurların hizmetindeyiz. Sorumluluğumuz ve görevimiz, mağdurlar 
için gayret göstermektir.”

     تغّيبــْت منظمــة )اخلــوذ البيضــاء(، وهــي قــوات دفــاع مــدين ســورية تنشــط يف املناطــق الــي تســتهدفها الغــارات  
الروســية والنظــام يف ســوراي، عــن املشــاركة يف حفــل توزيــع جوائــز األوســكار يف الــوالايت املتحــدة، بســبب ضغــط 

العمــل الــذي يفرضــه تصعيــد النظــام لعمليــات القصــف اجلــوي علــى أحيــاء عــدة يف دمشــق ودرعــا ومحــص.
وقــال رئيــس منظمــة اخلــوذ البيضــاء رائــد صــاحل إنــه منهمــك مبتابعــة مــا جيــري علــى األرض كإدارة عمليــات اإلســعاف 
وأتمــن اآلليــات.  وكان يفــرتض أن يســافر صــاحل وخالــد اخلطيــب - مســعف وثّــق بكامرتــه العديــد مــن عمليــات 
اإلنقــاذ واملشــاهد املروعــة جــراء غــارات النظــام - إىل الــوالايت املتحــدة للمشــاركة يف حفــل توزيــع جوائــز األوســكار 

بعــد ترشــيح فيلــم عــن املنظمــة جلائــزة أفضــل فيلــم واثئقــي قصــر بعنــوان )اخلــوذ البيضــاء(.
وقالــت املنتجــة )جــواان اناتســيجارا(  يف مؤمتــر صحفــي أن اخلــوذ البيضــاء مــن بــن أكثــر األمــور اإلنســانية إهلامــاً، 
وشــرف كبــر املشــاركة يف منــر عاملــي يعــرض عملهــم الــذي يفــوق الوصــف، يف هــذه األوقــات املضطربــة تعــد قصتهــم 
إحــدى أشــد القصــص أتثــراً يف جيلنــا. وتتشــكل املنظمــة أو قــوات الدفــاع املــدين مــن ثاثــة آالف متطــوع، وحصلــت 
علــى إشــادة عامليــة بتضحيــات أفرادهــا بعدمــا تصــدرت صورهــم وســائل اإلعــام حــول العــامل وهــم يبحثــون عــن 

عالقــن حتــت أنقــاض األبنيــة أو حيملــون أطفــااًل خمضبــن ابلدمــاء إىل املشــايف.
وســبق أن رشــحت منظمــات حقوقيــة وإغاثيــة ســورية ودوليــة منظومــة الدفــاع املــدين الســورية الــي تعــرف )أبصحــاب 

اخلــوذ البيضــاء( لنيــل جائــرة نوبــل للســام.
ومل يســلم متطوعــو الدفــاع املــدين مــن القصــف والغــارات، فســقط كثــرون منهــم شــهداء أثنــاء عمليــات اإلنقــاذ، وعلــى 

الرغــم مــن القصــف والراميــل املتفجــرة متكــن )أصحــاب اخلــوذ البيضــاء( مــن إنقــاذ حيــاة حنــو ســتن ألــف ســوري.
وأُنشــئ الدفــاع املــدين بســوراي أواخــر 2012 بعــد ختلــي منظمــات اإلغاثــة عــن مهامهــا يف إســعاف اجلرحــى، فأســس 
حنــو مئــة مركــز يف مثــاين حمافظــات ســورية. وتزدحــم ذاكــرة املتطوعــن بقصــص مــوت 130 شــخصاً مــن زمائهــم 
الذيــن كانــوا يشــاطروهنم أعباءهــم وآالمهــم، ويســردون أكثــر مــن ســتن ألــف حكايــة لنســاء وأطفــال ورجــال متكنــوا 
مــن إنقــاذ حياهتــم. ويقــول عاملــو الدفــاع املــدين بســوراي إهنــم حيملــون رســالة الســام كمــا حيملهــا األطفــال فــوق 
ظهورهم، وإن إنقاذ شــخص واحد من املوت يكفي لترير مواجهة كل املخاطر. وحصل هؤالء على إشــادة عاملية 
بتضحياهتــم بعدمــا تصــدرت صورهــم وســائل اإلعــام حــول العــامل، وهــم يبحثــون عــن عالقــن حتــت أنقــاض األبنيــة أو 
حيملــون أطفــاال خمضبــن ابلدمــاء إىل املشــايف، كمــا انلــت وحــدات الدفــاع املــدين دعمــاً مــن عــدد كبــر مــن املشــاهر 
بعــد تــداول امسهــا لنيــل جائــزة نوبــل للســام. وكانــت املنظمــة الســويدية اخلاصــة )رايــت اليفليهــود( قــد منحــت يف 
وقــت ســابق جائزهتــا الســنوية حلقــوق اإلنســان - الــي تعــد مبثابــة )نوبــل بديلــة(- ملتطوعــي )اخلــوذ البيضــاء(، مشــيدة 

بشــجاعتهم االســتثنائية وتعاطفهــم والتزامهــم اإلنســاين إلنقــاذ املدنيــن مــن الدمــار الــذي تســببه احلــرب األهليــة.
كمــا منحــت جائــزة )ديزمونــد توتــو(، ملنظمــة )اخلــوذ البيضــاء( تقديــراً جلهودهــم الــي يبذلوهنــا إلنقــاذ املدنيــن يف 

ظــروف خطــرة ومنهــا توفــر محايــة أكــر للمدنيــن الســورين.
ومل حتفــل منظمــة )اخلــوذ البيضــاء( الطوعيــة الســورية كثــراً بذهــاب جائــزة نوبــل للســام إىل غرهــا، رغــم أهنــا كانــت 
يف مقدمــة املرشــحن هلــا. وقــال رئيــس املنظمــة رائــد الصــاحل إن أفضــل جائــزة حيصــل عليهــا متطوعــو املنظمــة تكــون 
عنــد )إنقــاذ حيــاة إنســان، وهــذا اإلجنــاز يغنينــا عــن كل اجلوائــز األخــرى(. ويف كل مــرة حتــول غــارة تنفذهــا قــوات 
النظام أو حليفته روسيا مبى من طوابق عدة إىل ركام، يهرع عناصر الدفاع املدين إىل املوقع املستهدف، يتسلقون 
الــركام أو يبحثــون أبيديهــم ومــا توفــر هلــم مــن معــدات حتــت األنقــاض عــن انجــن حمتملــن أو  عــن جثــث لضحــااي. 
ويبلــغ عــدد عناصــر الدفــاع املــدين حنــو ثاثــة آالف متطــوع وانشــط يف مناطــق ســيطرة الفصائــل املعارضــة يف ســوراي، 
بينهــم خبــازون وأطبــاء وجنــارون وطــاب، اختــاروا التطــوع خمصصــن وقتهــم لتعقــب الغــارات والراميــل املتفجــرة هبــدف 
إنقــاذ الضحــااي. وبــدأت املنظمــة العمــل يف عــام 2013 بعــد تصاعــد حــدة النــزاع الدامــي الــذي بــدأ حبركــة احتجــاج 
ســلمية يف مــارس/آذار 2011 قمعهــا النظــام ابلقــوة. ومنــذ عــام 2014 ابت متطوعــو املنظمــة يعرفــون ابســم 
)اخلــوذ البيضــاء(، نســبة إىل اخلــوذ الــي يضعوهنــا علــى رؤوســهم، ويف العــام 2016، انضمــت 78 متطوعــة - بعــد 
تلقيهــن تدريبــات يف الرعايــة الطبيــة وعمليــات البحــث واإلنقــاذ اخلفيفــة - إىل الدفــاع املــدين الســوري. وبعــد أكثــر 
مــن مخــس ســنوات علــى انــدالع النــزاع الســوري، ابت للمجموعــة 120 مركــزاً تتــوزع علــى مثــاين حمافظــات ســورية، 
وحتديــدا يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا الفصائــل املعارضــة واملقاتلــة. وتتلقــى املنظمــة متويــًا مــن عــدد مــن احلكومــات 
بينهــا بريطانيــا وهولنــدا والدامنــارك وأملانيــا واليــاابن والــوالايت املتحــدة، كمــا تصلهــا ترعــات فرديــة لشــراء املعــدات 

والتجهيــزات وبينهــا اخلــوذ البيضــاء الــي تبلــغ كلفــة كل واحــدة منهــا حــوايل 145 دوالرا.
أمــا شــعار اخلــوذ البيضــاء فهــو: ))ومــن أحياهــا فكأمنــا أحيــا النــاس مجيعــاً((. وهــو قــول مقتبــس مــن قــول هللا تعــاىل 

يف القــرآن الكــرمي: 
)من قتل نفساً بغر نفس أو فساد يف األرض، فكأمنا قتل الناس مجيعاً، ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً(.

 ]املائدة: 32[.
وتؤكــد اخلــوذ البيضــاء أن متطوعيهــا خياطــرون حبياهتــم ملســاعدة أي شــخص حباجــة للمســاعدة بغــض النظــر عــن 
انتمائــه الديــي أو السياســي. لكــن يف بلــد يشــهد انقســامات حــادة وحــرابً مدمــرة، تتعــرض املنظمــة النتقــادات 
خصوصــاً مــن املوالــن لنظــام بشــار األســد، ويتهمهــا البعــض أبهنــا أداة يف أيــدي املاحنــن الدوليــن واحلكومــات 
الداعمــة للمعارضــة الســورية. أمــا مديــر الدفــاع املــدين رائــد الصــاحل فيقــول )حنــن مســتقلون، حياديــون وغــر منحازيــن، 
ولســنا مرتبطــن أبي جهــة سياســية أو جمموعــة مســلحة، فنحــن يف خدمــة الضحــااي، ومــن مســؤوليتنا وواجبنــا العمــل 

مــن أجــل الضحــااي(.

Suriyeli Şahsiyetler
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Aile ve Dost Resimleriصور األهل واألصدقاء

Dostların ve ailelerin çoğunluğu ayrılmış olsa da, birçok kişi hala Suriye’de. Geride kalanlardan ise, “Face-
book” sayesinde iletişimin herkese kolaylıkla ulaşmış olmasına rağmen sık olmayan aralıklarla mesajlar 
alıyoruz. Bu kişilerin mesajları, sınırda gurbetin ağırlığını gidermek için birbirine verilen mektuplar gibi 
değil, bilakis kağıda dökülmüş münacatlardır. Bunların dili, akşam vakti ötüşen ve ufka doğru dağılıp giden 
ve geride açık yaralar bırakan sesler çıkararak yuvalarına dönen kuşların diline benzer. 
Çokça defa önüme bazı dost ve aile fertlerimin resimlerini koyup uzun uzun düşündüm ve bu resimlerde çok 
uzaklardaki anılara uzanan bir kelam olduğunu gördüm. Gittikçe bu arızi durumun, ülkemizi kasıp kavuran 
büyük yıkımın etkisiyle darmadağın olan resimleri yeniden kurgulama ihtiyacından ileri geldiğini fark ettim. 
Mekanda gerçekleşen yıkım ve insanoğluna yapılan kıyım, her Suriyelinin zihninde bir sarsıntı oluşturmuş ve 
onu her an, eskiden kendisiyle birlikte yaşamış olan diğer kişilerin resmiyle kendi resmini yeniden tahayyül 
etme çabasına sokmuştur. Belki de bunun sebebi, durumu telafi etmek ya da bir denge unsuru aramaktı. Zira 
korkunç gerçekler insanı, içinde derinlerdeki saflıklara sığınmaya itmiştir.
Okula giderken, nehir yakınındaki buluşmalarda karşı kıyıya geçmek için hazırlanırken çekilmiş fotoğraflar. 
Şam yakınındaki Kasiyun’dan inerek, Halep Kalesi’ne ya da üniversite yoluna çıkarken ve Deyrizor’da Fırat 
kıyısında yapılan yolculukta, kahvehaneler, nehir kenarındaki büfeler ve El-Garb ağacının altındaki hasır 
sandalyeler eşliğinde çekilen resimler… Bu ağacı özel kılan, Humuslu şair Abdülbasit Es-Sufi’nin adı El-
Garb olan divanıdır. Habur ve Fırat arasında bulunan bu ağaç türü, söğüt ve kavak ağaçlarına benzer.
Suriye’den uzak kaldığım süre arttıkça, sürekli özlem duyduğum şey bir mekana özlem duyabilmekti. Suri-
ye’den bana uzanan bir ip, beni ilk coğrafyama çekiyordu. Sanki gökyüzünde kanat çırpıyormuşum da, bu ip 
beni düşmekten alıkoyuyormuş gibi.
Halepli Aziz Tibsi’nin topladığı resimler iki yıl boyunca beni kendine çekti. Bu resimler bir araya gelince 
sinemada kendine pay isteyecek yeni bir Suriye vücuda getiriyor. Bu sayede, savaşın şehirlerde yol açtığı 
yıkımı yok edecek detayları bünyesinde taşıyan sahneler yeniden kurgulanabilecek. Çoğu zaman Aziz’in 
Halep’in sokaklarında rastgele ya da planlayarak çektiği o gündelik detayları okurken zihnimde bir sinema 
alemi tasarlıyorum. Detaylara fazla dikkat etmek bir yandan profesyonel bir göze delalet ederken, diğer 
yandan da savaşın kendisini hayatta kalmak için gerekli enerjiyle donattığı bir vicdan muhbiri olmasından 
ve böylece hayatın işaretlerini kaçırmama çabasını göstermektedir. Bu ise, mekanla güçlü bir bağı olmayan 
birinin altından kalkamayacağı ağır yüktür. Ancak bir göz ne kadar büyük açılırsa açılsın, bir kontrol noktası, 
fırın ya da halk pazarının yanında meydana gelen patlama sahnesini tasavvur edemez.
Aziz’in resimleri okuyucuyu, usta bir yönetmenin çektiği bir sinema filminin sahneleri arasına götürüyor. 
Filmde hayatın güzelliğini kutlamayı isterken, kendini kucağında bir somun ekmekle öldürülmüş bir çocuğa 
hüzün dolu bir şiir yazarken buluyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u her izlediğimde aklıma gelen tüm sorular beni onun Ermeni köken-
lerine götürüyor. Halep Ermenilerin en büyük kalesidir ve Ermeniler buraya sığınmış, buradan dünyaya 
yayılmışlardır. Ancak Ermeniler burada kendilerine ait küçük bir kasaba inşa etmişler, okullar, ibadethaneler, 
spor kulüpleri, ticarethaneler ve lokantalar kurmuşlardır.
Çok defa Lavrov’un konuşmasını dinlerken kendime şunu sormuşumdur: Kendi soydaşlarının üzerine düşen 
Rus füzelerini acaba hiç düşünmüyor mu?
Öyle gözüküyor ki öfkeli bir boğaya benzeyen bu adam, Grozni dersinin hocası Vladimir Putin haricinde 
tarihle ilgili bir şey bilmemektedir.

        ال يــزال كثــر مــن األصدقــاء واألهــل يف ســورية، لكــن الغالبيــة العظمــى رحلــت. الباقــون هنــاك أتتينــا 
منهــم رســائل متقطعــة، علــى الرغــم مــن ســهولة التواصــل الــذي صــار متاحــا ألوســع قطــاع مــن النــاس بفضــل 
»فيســبوك«. ليســت رســائل هــؤالء كالرســائل الــي يتبادهلــا البشــر عــر احلــدود، كــي يهّونــوا مــن ثقــل الغربــة، 
بــل هــي مناجــاة مكتوبــة. لغــة تشــبه لغــة الطيــور الــي تلتــم يف املســاء، وقبــل أن تفــرتق ابجتــاه أعشاشــها تصــدر 

أصــواات تشــرخ األفــق، وترتكــه مثــل جــرح مفتــوح. 
كثــراً مــا صــرت أضــع أمامــي صــور بعــض األصدقــاء واألهــل، أأتملهــا طويــا، وأقــرأ فيهــا كامــاً راهنــاً ميتــد إىل 
ذكــرايٍت بعيــدة جــداً، وشــيئاً فشــيئاً أخــذت أكتشــف أن هــذا العــارض أييت بقــوة احلاجــة إىل إعــادة تركيــب 
الصور الي هتّشــمت بفعل الدمار الكبر الذي ضرب بلدان. خراب املكان وتشــظي البشــر خلقا حالة ارجتاج 
يف ذاكــرة كل ســوري، وجعــاه حيــاول، يف كل حلظــٍة، إعــادة بنــاء صورتــه بــن صــورة اآلخريــن الذيــن عــاش معهــم 
ذات يــوم. رمبــا كان األمــر شــيئاً مــن التعويــض أو البحــث الواهــم عــن التــوازن، فالواقــع املخيــف دفــع النــاس إىل 

أن يلــوذوا ابألعمــاق الصافيــة. 
صــور كثــرة ابقيــة مــن طريــق الذهــاب إىل املدرســة، اللقــاءات قــرب النهــر، وحنــن جنهــز قــارابً للعبــور إىل الضفــة 
األخــرى. نــزواًل مــن قاســيون حنــو دمشــق، صعــوداً حنــو قلعــة حلــب أو علــى طريــق اجلامعــة. مشــوار علــى شــاطئ 
الفــرات يف ديــر الــزور، حيــث املقاهــي واملقاصــف النهريــة وكراســي الــردي حتــت شــجر الغــرب الــذي خصــه 
الشــاعر احلمصــي، عبــد الباســط الصــويف، بديــوان كامــل امســه )الغــرب(، وهــو اســم شــجر اخلابــور والفــرات الــذي 

يــرتاوح بــن الصفصــاف واحلــور. 
حــن طــال غيــايب عــن ســورية، كان حنيــي الدائــم هــو العــودة إىل تفّقــد املــكان. بقــي حبــٌل ســري يشــّدين إىل 

اجلغرافيــة األوىل، كمــا لــو أين أحّلــق يف الفضــاء، واحلبــل هــو الــذي مينعــي مــن الســقوط. 
شــّدتي علــى مــدى عامــن الصــور الــي جيمعهــا عزيــز تبســي مــن حلــب، فهــي يف جمموعهــا تشــكل عاملــاً 
ســورايً ســيظل ينتظــر مــن الســينما أن تكــّرس قســطاً مــن وقتهــا، كــي تعيــد تركيــب مشــاهده، مبــا حيملــه مــن 
تفاصيــل بــدأت تندثــر جــرّاء الدمــار الــذي ســببته احلــرب يف هــذه املدينــة. كثــراً مــا شــكلت عاملــاً ســينمائياً، وأان 
أقــرأ تفاصيــل عاديــة التقطهــا عزيــز بعنايــة مــن شــوارع حلــب بــدون قصديــٍة أو ترتيــٍب مســبق، إال أن العنايــة 
ابلتفاصيــل تنــم عــن عــٍن حمرتفــٍة مــن جهــة، وخمــر وجــداين زودتــه احلــرب بطاقــٍة لتشــغيل معداتــه، كــي ال يغيــب 
عنهــا ملمــٌح مــن مامــح احليــاة يف املدينــة، وهــذه محولــٌة ثقيلــة ال يقــدر عليهــا إال مــن كان علــى صلــٍة وثيقــٍة هبــذا 
املــكان، فــا ميكــن لعــٍن مهمــا بلــغ اتســاعها أن تصــّور مســرح االنفجــار عنــد حاجــٍز أو فــرٍن أو ســوق شــعيب. 
تــرتك صــور عزيــز القــارئ يف حالــٍة مــن خــرج لتــوه مــن فيلــم ســينمائي صنعــه ســينمائي ماهــر، أراد أن حيتفــي 

ابحليــاة، لكنــه وجــد نفســه يكتــب قصيــدة حزينــة عــن طفــٍل قتيــٍل حيتضــن رغيفــاً مــن اخلبــز. 
كلمــا شــاهدت وزيــر خارجيــة روســيا، ســرغي الفــروف، يتحــدث، ال أســتطيع أن أقــاوم األســئلة الــي تقــودين 
إىل أصولــه األرمنيــة. حلــب تعــد أهــم معقــل أرمــي بعــد اهلجــرة األرمنيــة الكــرى مــن تركيــا، فإليهــا جلــأ األرمــن، 
ومــن هنــاك توّزعــوا يف العــامل، ولكنهــم بنــوا فيهــا مدينــًة صغــرة خاصــة هبــم، مــدارس ودور عبــادة وفــرق رايضيــة، 
وجتــارة، ومطاعــم. تســاءلت كثــراً، وأان أســتمع إىل الفــروف يتحــدث، أال يفكــر ابلقنابــل الروســية الــي تســقط 

علــى تلــك املدينــة الــي كانــت حاضنــًة ألهلــه ؟.
 ال يبــدو أن هــذا الرجــل الــذي يشــبه ثــور )الرونكــس( اهلائــج يعــرف مــن التاريــخ غــر فادميــر بوتــن، صاحــب 

درس غــروزين

Beşir El-Bekrبشير البكر

Suriyeli Şair, Yazar, El-Arabi El-Cedid’in Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı شاعر وكاتب سوري، انئب رئيس حترير )العريب اجلديد(
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يف تركيــا مثــة مؤسســات وعناصــر فاعلــة يف السياســة تبعــث علــى العجــب. فكلهــم تقريبــاً يبعثــون يف الشــعب آمــااًل 
عريضــة، مث ينطلقــون، ويف الغــداة مباشــرة تظهــر تلــك العاقــات الــي يربطوهنــا مــع بــؤر الوصايــة املتحكمــة يف الوضــع 
اإلداري القائــم لتطــرح منطــا أحــادايً يف حقيقتــه، رغــم كل موجــات احلماســة الــي يبثوهنــا يف تركيــا. ومــن املفيــد 
إعــادة النظــر يف تلــك األوســاط السياســية الــي تبعــث احلماســة لــدى الشــعب، قبــل أن يتتخــذ الشــعب قريبــاً قــرار 
تغيــر النظــام الرملــاين الــذي يتضمــن إدارة متعــددة الــرؤوس والرائســات، ذلــك النظــام الــذي بــدأ العمــل بــه منــذ عــام 
1946م. ذلــك ألن أحــزاب اليمــن واليســار وتلــك الــي حتــاول الوقــوف بعيــداً عــن هذيــن املفهومــن مــن األحــزاب 
الثانويــة الــي حتــاول ممارســة الضغــط علــى املركــز أبن تبعــث يف النــاس آمــاال تلمــع مــن حــن آلخــر كلمعــان اللهيــب 
يف التــن، كل تلــك األحــزاب لديهــا نقطــة مشــرتكة وهــي أهنــا تســتجمع القــوة الــي اقتبســتها مــن الشــعب بعــد أن 
بعثــت فيــه آمــااًل عريضــة، مث تســلمها تلــك القــوة يف أول منعطــف إىل بــؤر الوصايــة لتواصــل األحــزاب النظــر يف 
شــؤوهنا اخلاصــة. واحلــال أن الشــعب حيلــم يف األســاس وبــكل بســاطة ابلعيــش يف رفاهيــة وســعادة يف كنــف ســام 
مضمــون ودائــم. فكافــة اجملموعــات الــي تشــكل الشــعب مــن مركــزه إىل أطرافــه ترغــب يف نظــام سياســي حيــرتم 
القيــم املتفــق عليهــا وقــادر علــى إنتــاج الرفاهيــة وحفــظ األمــن والســام. وأان أقبــل أن هــذا التعريــف يتضمــن عناصــر 
دعائيــة وعامــة جــداً. لكــن تعالــوا لنلــق نظــرة علــى األحــداث السياســية الــي بعثــت محاســة كــرى لــدى الشــعب يف 

اترخينــا املعاصــر.

- اليسار الذي مهد الطريق لالنقالب
مــا الــذي يقولــه التيــار اليســاري مــن أمــور ذات أمهيــة ال تتضمــن تلــك املفاهيــم واإلصــدارات املتطرفــة اهلادفــة إىل 
تشــكيل جمتمــع شــيوعي عــر الدميقراطيــة االشــرتاكية. وانظــروا إىل مقــوالت اليســار الــي حصلــت علــى أتييــد الفئــات 
االجتماعيــة العريضــة. فرغــم معــاداة اإلمرايليــة والدعــوة للحريــة واملســاواة ومعايــر احليــاة املتطــورة... رغــم كل تلــك 
املقــوالت الكــرى فــإن السياســة اليســارية مل تســتطع يف احلقيقــة إنتــاج أي قيمــة تقريبــاً ســوى بعــض األدوات الــي مل 

تتجــاوز مرحلــة إضفــاء الشــرعية علــى الوصايــة البروقراطيــة االنقابيــة.
والشــيء الوحيــد الــذي تفعلــه السياســات اليســارية يف جمــال السياســة املشــروعة هــو إنتــاج احلجــج الــي تعــزز مــن 
ســيطرة الوصايــة البروقراطيــة املفروضــة عــن طريــق االنقــاابت. أمــا مــا تفعلــه احلــركات اليســارية غــر الشــرعية فهــو 
إعــداد منــاخ مــن اإلرهــاب مــن شــأنه إعــداد األرضيــة لانقابيــن اآلخذيــن يف الرتاجــع أمــام قــوة الشــعب الصاعــدة 

يف جمــال السياســة املشــروعة.
لقد انتشر اليساريون احلماسيون يف سنوات الستينات، ليتحولوا إىل إرهاب مسلح يف السبعينات، عندما غررت 
التنظيمــات اليســارية آبالف الشــباب ليلتحقــوا مبشــاريع متطرفــة مثــل عصــاابت املــدن وعصــاابت الــراري، مث حــّول 
مقاتلوهــم الشــوارع إىل حبــرات مــن الدمــاء يف الثمانينــات؟ فمــاذا يريــد ابلضبــط ذلــك اليســار املتشــدد الــذي يتغــى 
ابلقضيــة الكرديــة منــذ أربعــن عامــاً؟ ال شــك أهنــم عــن طريــق نشــاطاهتم تلــك يســعون إىل عكــس مــا يّدعــون، فهــم 

جيهــزون األرضيــة كــي يلبــس االنقابيــون قنــاع املنقذيــن.

- اليسار املتشدد واإلسالميون املعارضون
ال خيتلــف األمــر عّمــا يفعلــه ممثلــو السياســة اليمينيــة الــي فتــح هلــا ســليمان دمــرل الطريــق يف التســعينات لتطفــو 
كظاهرة سياسية. فتلك السياسة الي حتولت هي أيضاً إىل جمرد تاعب ابلكام، مل تضطلع أبي مهمة من أجل 
نقــل رغبــات الشــعب إىل الســلطة، بــل أصبحــت أاثفيــاً لســلطة الوصايــة البروقراطيــة االنقابيــة. وقــد خفتــت اليــوم 
أصــوات األوســاط اإلســامية املعارضــة، ليتحــول الوضــع الــذي هــم فيــه إىل نــوع مــن النشــاز. فاحلجــج السياســية الــي 
تقدمهــا تلــك األوســاط، مل تعــد تســتثر أي ردة فعــل حــى يف األحيــاء الــي يســكنها احملافظــون، يف الوقــت الــذي يتــم 
فيــه إظهــار قيــم مماثلــة لتلــك القيــم الــي دافعــوا عنهــا وتعرضــوا للضــرب مــن أجلهــا بعــد انقــاب 28 شــباط. واملثــال 
علــى ذلــك أن جــو احلــرايت الــذي وصلنــا إليــه اليــوم كان مــن أبــرز املؤشــرات الــي كشــفت عــن النفــاق الــذي متارســه 
تلــك األوســاط السياســية بعدمــا تعرضــوا لاحتقــار والضغــط مــن طــرف مغتصــيب الســلطة يف الـــ28 مــن شــباط عــام 
1997م حــن كان مينــع آابء الشــهداء وأمهاهتــم مــن دخــول املؤسســات العســكرية وحــى مــن املشــاركة يف جنائــز 
أبنائهــم، وعندمــا كانــت البنــات يطــردن مــن املــدارس واجلامعــات يف تلــك الفــرتة. الوضعيــة السياســية الــي تبوؤوهــا يف 

آخــر النهــار تــكاد تكــون متطابقــة للطــرف السياســي األكثــر تطرفــا وتشــددا مــن جهــة اليســار.
ومــن العــر الــي يســتفاد منهــا أيضــاً ذلــك الوضــع املــزري الــذي وصلــت إليــه بعــض األوســاط القوميــة الــي تــرى يف 
التيــار القومــي جمــرد متوقــع يف مواجهــة اليســار االســتئصايل الــذي يتشــدق ابملقــوالت اليســارية والقضيــة الكرديــة. 
غــر أن القوميــة الرتكيــة املتشــبعة بعرفــان األانضــول والــي مل تســقط يف مســتنقع العنصريــة يف مرحلــة مــن مراحلهــا، 

مازالــت تتخــذ موقعهــا كخــط رئيســي إىل جانــب الشــعب.
لكــن الذيــن دفعــوا القوميــة إىل اســتخدام األطروحــات الــي ذكرهتــا آنفــاً، هــم تلــك األوســاط الــي اختــذت يف الفــرتة 

الخالص من قبضة المنقذين:
 االستفتاء الشعبي

مصطفى أكجي

األخــرة موقعــاً مضــاداً لألكــراد بذريعــة مكافحــة إرهــاب حــزب العمــال الكردســتاين، وبذلــك فإهنــم يكونــون اليــوم 
قــد احنــازوا إىل جانــب بــؤر الوصايــة البروقراطيــة.

وإن خــر دليــل علــى تلــك الشــراكة القــذرة مــا مارســه نظــام الوصايــة خــال 80 عامــاً ممــا ال خيطــر علــى ابل بشــر 
مــن احليــل والدســائس واإلنــكار والضغــط والظلــم علــى مــن يعيشــون يف األحيــاء الكرديــة.

وقــد فُرضــت علــى شــعبنا يف األحيــاء الكرديــة تنظيمــاٌت يســارية اســتئصالية ال عاقــة هلــا ابألكــراد مــن قريــب أو مــن 
بعيــد ســوى القنــاع الــذي تلبســه. وفُــرض عليهــم كذلــك مســؤولون مرتبطــون عــن طريــق رســائل مشــفرة ببــؤر القــوى 
اإلمرايليــة. كمــا مت االحتيــال عليهــم مــن طــرف تلــك القــوى الــي يصطفــون وراءهــا كأمــل أخــر، فســرقوا إرادهتــم 
وأّجروهــا لقــوى الوصايــة، مث قدموهــم قاربــن يف اخلنــادق ويف رؤوس اجلبــال مــن أجــل أحــام اليســار الواهيــة مبهــارة 

ينــدر وجــود مثيــل هلــا يف التاريــخ.
ويف الفــرتة األخــرة أُتيحــت إمكانيــة اخلــاص مــن وصايــة أولئــك املتقاعديــن اليســارين، وذلــك مــع بــدء عمليــة عــودة 
الدولــة إىل وضعيــة الدولــة احلقيقيــة، عــن طريــق فــرز عمــاء الرســائل املشــفرة أولئــك الذيــن خيدمــون بــؤر الوصايــة 
بــدال عــن خدمــة الشــعب. وال شــك أن العقــل الكــردي العميــق أيضــاً علــى يقــن أبن مســتقبله ســيكون يف مركــز 

الدولــة القدميــة قائمــاً بشــرفه وكرامتــه ضمــن األمــة اإلســامية وليــس يف عــامل الشــيوعية احلــامل.
وخاصــة الــكام إنكــم تســتطيعون خــداع الشــعب بشــعاراتكم الراننــة ولكــن لفــرتة قصــرة. لكــن كل سياســة مل تتبــوأ 
هلــا موقعــا يف صفــوف األمــة، حمكومــة ال حمالــة ابلفنــاء والنيســان علــى املــدى البعيــد. وعندمــا ننظــر إىل املاضــي 
فإننــا جنــد قليــا مــن الشــخصيات السياســية تذكرهــا الغالبيــة والعظمــى للشــعب خبــر، ابســتثناء عــدانن منــدرس 

وطرغــوت اوزال رمحهمــا هللا.

- األنظمة السياسية ليست مقدسة
ميكــن لألنظمــة السياســية أن تتغــر. ولذلــك فــإن إضفــاء القداســة علــى األنظمــة السياســية ســلوك سياســي طفــويل. 
فالعهــد اجلمهــوري يف تركيــا الــذي شــارف علــى القــرن، يعتــر مركــز ســلطة مهمــاً ميتلــك ذاكــرة سياســية وعقــا إداراي 
يتجــاوز عمرمهــا ألــف عــام، منــذ الدولــة الســلجوقية ودويــات ســاجقة األانضــول، حــى هنايــة الدولــة العثمانيــة 
الــي اســتمرت ســتة قــرون، ابســتثناء فــرتة ]الفــراغ السياســي القصــرة الــي عرفتهــا الدولــة العثمانيــة أايم الزحــف 
املغــويل[. لــذا فــا ينتظــرّن أحــٌد أن يعبــد النــاس أصنامــاً قــد حنتوهــا أبنفســهم أو أن يركعــوا لتلــك املقدســات الــي 

ظهــرت مؤخــراً.
إذا كان علماء السياســة يصفون تركيا مبفاهيم تســتخف من شــأهنا كقوهلم إهنا »بقية إمراطورية«، إال أهنا ابلفعل 
إمراطوريــة أبمت معــى الكلمــة بفضــل مــا حتتويــه مــن عناصــر فاعلــة علــى املســتوى اجليوسياســي. وقــد تعرضــت تلــك 
اإلمراطوريــة إلكراهــات يف مطلــع القــرن، وخضعــت لعمليــات جراحيــة ال تتناســب أبــداً مــع جســدها الضخــم، 
وحاولــوا إدارهتــا بنظــام سياســي قاصــر وســهل يف حقيقــة األمــر. لكــن اتريــخ الدميقراطيــة يف تركيــا قــد شــهد عشــرات 
االنقــاابت واحملــاوالت االنقابيــة والتهديــدات ابالنقــاب، كان آخرهــا حماولــة انقابيــة فاشــلة دبرهتــا جمموعــة مــن 

اجلواســيس اإلرهابيــن عــن طريــق الرســائل املشــفرة يف الـــ15 مــن متــوز.
ومــن الواضــح أن رجــال السياســة عنــدان مــن أقصــى اليمــن إىل أقصــى اليســار حــن يدافعــون اليــوم عــن النظــام 
الرملاين ذي الرائسات املتعددة مستخدمن يف ذلك حججا ذات قوام هزيل يف بعض األحيان، فإهنم ال يفعلون 
أمــراً خمتلفــاً عمــا تفعلــه ســلطة الوصايــة مــن اختطــاف لــإلرادة الشــعبية يف أروقــة جملــس األمــة عــن طريــق االدعــاءات 
الكاذبــة. لقــد كان البعــض يف مــا مضــى يتشــدق ابلقــول »أنتــم يف الســلطة ولكنكــم غــر قادريــن علــى ممارســة 
الســلطة«. وكمــا عــروا عــن ذلــك بــكل وعــي فإهنــم يؤكــدون بكامهــم ذلــك أن الوصــول إىل الســلطة يف النظــام 
احلــايل ال يعــي القــدرة علــى ممارســة الســلطة. فالقــادرون علــى ذلــك هــم قــوى الوصايــة البروقراطيــة. وهــا قــد أتيحــت 
الفرصــة اآلن مــن أجــل وضــع حــد لتلــك السياســة الفاســدة ولكــي يكــون الشــعب يف الســلطة وقــادرا علــى ممارســة 
الســلطة. وال شــك أن شــعبنا بكافــة مكوانتــه لــن يضيــع هــذه الفرصــة القّيمــة مثلمــا فعــل مــن قبــل عشــرات املــرات.

إن الشــعب ينتظــر بفــارغ الصــر ذلــك اليــوم الــذي يتخلــص فيــه مــن دعــاة املصائــب اجلامثــن علــى رقاهبــم، ومــن 
أولئــك الذيــن يلبســون قنــاع القضيــة الكرديــة واإلســامية والقوميــة والوطنيــة واحلريــة والدميقراطيــة واليســارية، ومــن 
كافــة فضــات الوصايــة هــؤالء، ومــن األيــدي املشــؤومة ألولئــك الذيــن يعتــرون أنفســهم خمّلصــن وال يتحــدث 

غرهــم عــن قيمتهــم.
وكمــا تفطــن إىل تلــك اللعبــة كل مــن صــرخ مــن علــى مقاعــد الرملــان مــن أجــل اســتبدال ذلــك النشــاز ابلعمــل 
السياســي احلقيقــي، فــإن هــذا الشــعب الــذي لــه جســد أكــر منــه أبضعــاف مضاعفــة، ســينجح عــن طريــق هــذا 
التغيــر السياســي يف إغــاق واحــد مــن احلســاابت الــي اســتخدمها منــذ قــرن مــن الزمــن أولئــك الذيــن ميجــدون 
الدكتاتوريــة، ويريــدون احلريــة ألنفســهم فقــط، ويفرضــون الســجن علــى الشــعب كافــة مــن أجــل رفاهيتهــم هــم فقــط، 

إهنــم دعــاة االندمــاج، وابروانت اإلرهــاب، وبيــادق وكالــة االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة. 
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lu irfanı ile donanmış, hemen hiçbir döneminde ırkçılığa savrulmamış Türk milli-
yetçiliği bir ana hat olarak milletin safında konumlanmış durumda, lakin milli-
yetçiliği yukarıda arz ettiğim sağcı tezlerin kullanımına sokanlar, son dönemde PKK 
terörü bahanesi ile Kürde karşı konumlayan çevreler de bugün bürokratik vesayet 
odaklarının safında hizalanmış durumdalar.
Vesayet rejiminin 80 yıl boyunca akla hayale gelmez hile, desise, inkar, baskı ve 
zülüm ile inlettiği Kürt mahallesinde olanlar belki de bu iğrenç ortaklıkların en 
ibrete şayan olanıdır. Maskesi dışında hiç bir şeyi Kürt ile yakından uzaktan alakası 
olmayan sekter solcu örgütlere, emperyalist güç odaklarına bağlı kripto kadrolara 
adeta mecbur bırakılan milletimizin Kürt mahallesi, son bir umut ile arkasında 
sıralandığı bu güçlerden tarihte eşi benzeri az bulunur maharette aldatılma görmüş, 
iradesi çalınıp vesayete kiralanmış, hendeklerde, dağ başlarında solcu fanteziler için 
kurban edilmiştir. Günün sonunda millete değil vesayete hizmet eden kripto güçlerin 
ayıklanması ve devletin gerçekten devlet olmaya başlaması ile Kürt mahallesinin bu 
solcu tekaütlerin vesayetinden kurtulması imkanı doğmuştur. Şüphesiz Kürt derin 
aklı da geleceğinin, bu fantastik komün dünyasında değil İslam milletinin içinde, 
şeref ve onuru ile var olacağı kadim devletin merkezinde olduğunun gayet farkın-
dadır.
Sözün özü, milleti kısa bir süre süslü sloganlarınız ile aldatabilirsiniz, lakin uzun 
vadede milletin safında yer almamış her siyaset yok olmaya, unutulmaya mahkum-
dur. Geriye dönüp baktığımızda, rahmetli Menderes, rahmetli Özal dışında, milletin 
kahir ekseriyetinin hayır ile yad ettiği çok az siyasi figür vardır.

Siyasal sistemler kutsal değildir
Siyasal sistemler değişebilir, sistemlere kutsallık atfetmek çocuksu bir politik 
davranıştır. Oysa Türkiye yüz yıla yaklaşan Cumhuriyet dönemi, altı yüz yıla va-
ran Osmanlı, kısa fetret devlerini saymazsak Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönem-
leri ile bin yılı aşkın bir siyasi hafızaya, bir yönetim aklına sahip önemli bir iktidar 
merkezidir. Kimse milleten icad edilmiş putlara tapınmasını, nevzuhur kutsalların 
önünde eğilmesini beklememelidir. Millet neyin kutsal olduğunun, neyin icad old-
uğunun gayet farkındadır.
Siyaset bilimciler Türkiye’yi ‘imparatorluk bakiyesi’ gibi tahfif eden bir kavram ile 
tanımlıyorlarsa da, Türkiye üzerinde durduğu jeopolitik dinamiklerden ötürü tam an-
lamı ile bir imparatorluktur. Bu imparatorluk, yüzyılın başındaki dayatmalarla, deva-
sa gövdesi ile tamamen uyumsuz, üzerinde operasyonlar icra edilmesi gerçekten ko-
lay, güdük bir siyasal sistem ile yönetilmeye çalışılmış, nitekim demokrasi tarihimiz, 
sonuncusu kripto bir casus/terör grubunun kalkıştığı kanlı 15 Temmuz girişimi de 
dahil olmak üzere 10 defa darbe, muhtıra ve darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır.
Açıktır ki bugün en soldan en sağa siyasilerimizin yer yer komedi kıvamında ar-
gümanlarla savunmaya çalıştığı çok başlı parlamenter sistem, meclis koridorlarında 
millet iradesinin dalavereler ile çalındığı bir vesayet iktidarından başkaca bir şey 
değildir. Nitekim zamanında “İktidarsınız ama muktedir değilsiniz” diye sataşanların 
çok basiretlice ifade ettikleri gibi, bu sistemde iktidar olmak muktedir olmak demek 
değildir. Muktedirler bürokratik vesayetçilerdir. Şimdi bu sapkın siyasaya bir son 
verip, milleti hem iktidar hem muktedir kılacak bir fırsat milletin önüne gelmektedir. 
Şüphesiz bütün bileşenleri ile milletimiz bu değerli fırsatı, daha evvel onlarca defa 
yaptığı gibi kaçırmayacaktır.
Şimdi millet, kendi ensesinde boza pişiren bu felaket tellallarından, Kürt maskesi, 
İslamcı maskesi, milliyetçi maskesi, ulusalcı, özgürlükçü, demokrat, solcu maskesi 
takmış bütün bu vesayet artıklarından, bütün bu kıymetleri kendilerinden menkul 
KURTARICILARIN meşum ellerinden kurtulmanın gününü sabırsızlıkla bekliyor. 
Diktanın şahı olanların, özgürlüğü sadece kendisi için isteyenlerin, konforu için 
bütün millete zindan dayatanların, asimilasyoncuların, terör baronlarının, CIA piy-
onlarının, bütün bu kakafoniyi siyasete tebdil edip meclis kürsülerinde haykıranların 
da farkında olduğu gibi bu siyasal değişim ile, gövdesi kendisinden kat be kat büyük 
olan bu millet yüz yıldır kolladığı hesaplardan birini daha kapatacaktır.

Kurtarıcıların elinden kurtulmak: 
Halk oylaması

Mustafa Ekici

‘Oluşta ne var ki olduğu gibi dursun,
değişmesin hiç
gök gibisin sen de, bir gün masmavi
güneşlik, bir gün bulutlu’
Ebul Beka Er Rundi
Türkiye ilginç siyasi kurum ve aktörlere sahip. Hemen hepsinin millette büyük 
umutlar yaratarak yola çıkıp hemen ertesinde bürokratik statükocu vesayet odak-
ları ile kurdukları ilişki, Türkiye siyasetinde var ettikleri bütün heyecan dalgaları-
na rağmen aslında tam bir yeknesaklık arzediyor. 1946’dan itibaren başladığımız 
çok odaklı/başlı bir yönetim içeren parlamenter sistemimizi yakında milletin kararı 
ile değiştirmenin tam arefesindeyken, millette heyecanlar yaratan bu siyasi çevrel-
ere yeniden bakmakta fayda var. Çünkü gerek sağ, gerek sol, gerekse bu iki genel 
tanımın kapsamında durup bir miktar çeperinde varlık gösteren, ara ara saman alevi 
gibi parlayan umutlar yaratarak merkeze baskı kuran yan aktör ve partiler olsun, 
hepsinin ortak noktası millette büyük umutlar yaratarak aldıkları gücü ilk dönemeçte 
vesayet odaklarına teslim edip ‘işine gücüne’ bakmalarıdır. Millet esas olarak basitçe 
sürekliliği garanti edilmiş bir barış içinde, müreffeh, huzurlu bir yaşam arzu ediy-
or. Milleti oluşturan merkezden çepere bütün topluluklar, üzerinde ittifak ettikleri 
değerlere saygı gösteren, refah üreten, barış ve sükuneti koruyabilen, bunun ger-
eklerini orta yere çıkarabilecek bir siyasi sistemi arzu ediyor. Bu tanımın çok genel 
olduğunu, propagandif öğeler içerdiğini kabul ederim, ancak gelin her biri yakın 
tarihimizde büyük heyecanlar yaratmış siyasal cereyanlara bir bakalım.

Darbeye yol döşeyen sol
Solculuk, sosyal demokrasiden komünal toplum hedefleyen uç versiyonlarına kadar 
bu tanımın içermediği kayda değer ne söylemektedir. Geniş halk kitlelerinin onayını 
almış olan solcu söylevlere bakın; anti emperyalist, özgürlükçü, eşitlikçi, gelişmiş 
yaşam standartları… Bütün bu büyük söylevlere karşın solcu siyaset gerçekte dar-
beci bürokratik vesayetin meşrulaştırıcı aparatı olmaktan öteye hemen hiç bir değer 
üretememiştir. Meşru siyaset alanındaki sol siyasetlerin yaptığı tek şey darbe ile 
dayatılan bürokratik vesayet sistemini tahkim eden argümanlar üretmek olmuştur. 
İllegal sol hareketlerin yaptığı ise, meşru siyaset alanında milletin yükselen gücü 
karşısında gerileyen darbecilere zemin hazırlayacak olan terörize bir ortam hazır-
lamak. 60’ların heyecanlı solcuları, 70’lerin silahlı terör, kır gerillası/şehir gerillası 
gibi fantastik projelerin peşinde binlerce genci devşiren örgütleri, 80’lerin sokakları 
kan gölüne çeviren militanları, son kırk yılın Kürt maskesi takmış sekter solculuğu 
tam olarak ne istiyorlardı? Hiç şüphesiz faaliyetleri ile, iddialarının tam aksine dar-
becilerin kurtarıcı maskesi takmalarına ortam sağlamak.

Sekter sol-muhalif İslamcı
Bir siyasi fenomen olarak Süleyman Demirel ve onun açtığı yollarda ilerleyen 
90’ların sağcı siyasi figürlerinin yaptıkları da bundan çok farklı değildir. Neredeyse 
laf çevirmekten ibaret olan bu siyaset de darbeci bürokratik vesayet iktidarının sa-
cayağı olmak dışında, milletin arzusunun iktidara taşınması babında kayda değer 
bir işlev görmemiştir. Bugün sesleri oldukça kısık çıkan muhalif İslamcı çevrelerin 
ise içinde bulundukları hal bir tür kakafonidir. 28 Şubat süreci boyunca savunduk-
ları, uğruna dayak yedikleri değerlerin her biri misli ile orta yere çıkarılmışken bu 
çevrelerin siyasi argümanları muhafazakar mahallede kayda değer hemen hiç bir 
etki uyandırmamaktadır. Mesela 28 Şubat tiranları tarafından her tür hakarete ve 
baskıya maruz kalan, askeri tesislere, hatta şehit cenazelerine alınmayan anne baba-
ların, okullardan kovulan kızların bugün ulaştığı özgürlük ortamı bu çevrelerin si-
yasi ikiyüzlülüğünü orta yere seren en berrak göstergelerden biridir. Günün sonunda 
aldıkları siyasi pozisyon, neredeyse en sekter solun uçuk siyasi safında hizalanmak 
olmuştur.
Milliyetçiliği, solcu tezlerin ve Kürt maskesi takmış sekter solculuğun karşısında 
konumlanmak olarak gören bazı milliyetçi çevrelerin sefaleti ise ibretliktir. Anado-



نعــى مركــز حلــب اإلعامــي الناشــَط اإلعامــي وأحــَد 
متأثــراً  تــويف  الــذي  األمحــد  شــامل  املركــز،  مؤسســي 
مبدينــة  الديــن  صــاح  حــي  يف  هبــا،  أصيــب  جبــراح 
وأوضــح   ،2016/ أغســطس/آب   16 يف  حلــب 
املركــز أن منــزل الناشــط اإلعامــي اســتهدف برميــل 
متفجــر يف مدينــة حلــب، مــا أدى إىل مقتــل زوجتــه، 
قبــل أربعــة أايم متأثــرة جبراحهــا، وإصابتــه جبــراح ابلغــة، 
نُقــل علــى إثرهــا إىل املشــايف الرتكيــة لتلقــي العــاج.

كمــا أضــاف أّن  الشــهيد ســاهم بتغطيــة األحــداث 
يف مدينــة حلــب منــذ انــدالع الثــورة الســورية يف مــارس 
آذار عــام 2011، وهــو أحــد مؤسســي املركــز الــذي 

يعــى بتوثيــق االنتهــاكات يف املدينــة.
وتعتــر منظمــات دوليــة أن حلــب ابتــت أخطــر مــدن 
العــامل، يف حــن ينــدرج األمــر علــى ســورية ابلكامــل 
أبهنــا  حــدود  بــا  مراســلون  منظمــة  صنفتهــا  حينمــا 

البلــد األخطــر علــى الصحافيــن يف العــامل.
يف  املعارضــن  الناشــطن  أبــرز  أحــد  األمحــد  ويعتــر 
حلــب، وكان مصــوراً يف) مركــز حلــب اإلعامــي( منــذ 
العــام 2012، علمــاً أنــه ينحــدر مــن حــي )مســاكن 
أحــد  إىل  إصابتــه  منــذ  ونقــل  املدينــة،  يف  هنانــو( 

العــاج. لتلقــي  الرتكيــة  املستشــفيات 
ونعت جهات ثورية عديدة، الشهيد شامل األمحد، 
مدينــة  الثــوار يف  أوائــل  مــن  األمحــد  شــامل  الناشــط 
حلــب، وعضــو مؤســس يف مركــز حلــب اإلعامــي، 
لثاثــة  أٌب  احليــاة،  صنــاع  لفريــق  املؤسســن  وأحــد 
أطفال، وأخ لشهيد، عرف أبخاقه الطيبة وابتسامته 
املشــرقة، ومســامهته الفاعلة يف كافة النشــاطات الثورية 
واإلنســانية يف حلب، حبســب مركز حلب اإلعامي.
وتشــهد حلــب صيفــاً دمــوايً بعــد حصــار طويــل فرضتــه 
قــوات النظــام علــى أحيــاء املدينــة الشــرقية الواقعــة حتــت 
ســيطرة املعارضــة، تــاه معــارك هــي األعنــف يف املدينــة 
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Türkçe تركي

2011 yılından beri bölgemizde yaşanan iç savaşlar ve bunlara bağlı 
olarak ortaya çıkan göç hareketliliği ulus devlet anlayışı ile birbirinden 
koparılan halkların yeniden uyum ve entegrasyonunu beraberinde ge-
tirmektedir. Bunun karşısında batı topraklarında ikinci dünya savaşından 
sonra oluşturulan “birlik” anlayışı yeni ırkçı söylemlerin ve benzer aşırı 
grupların gölgesinde kalmaya başladığını gözlemliyoruz.
Bu durumu tarihin tahterevallisinin “batı” için alçaldığının ve “doğu” 
için yükseldiğinin bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz. Bu tahtereval-
linin merkezi Türkiye topraklarına kurulmuş gibi görünüyor. Nitekim 
bölgemiz üzerindeki hesaplar her geçen gün daha da kızışarak belirgin-
leşiyor. Suriye’de yaşanan acıları ve savaşın oluşturduğu her türlü so-
runu yine ancak bizim tarihimizde rastlanabilecek bir vakurla göğüsley-
en Türkiye, hükümeti, halkı, ve sivil toplum kuruluşları insani ve tarihi 
sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar. Ancak bu durum ve 
her iki ülke vatandaşlarının uyum içerisinde devam eden sürecin sekteye 
uğratılması ve birtakım problemler çıkarılmak için uğraşıldığı aşikar bir 
şekilde görülmektedir.
2011 sonrası yaşanan bu süreç adalet, hürriyet ve bağımsızlık uğrunda 
Suriye’de rakamlarla ifade edilemeyecek ölümlere ve tarifi imkansız 
yıkımlara sebebiyet vermiştir. Aynı süreç Türkiye için bir insanlık 
sınavına, bir samimiyet testine ve tarihin dönüm noktasında bir adalet ve 
hakkaniyet nöbetine dönüşmüştür. He iki halkın farklı saiklerle yaşadığı 
süreç ortak bir sonuca doğru evirilmektedir ki bu süreç insan olabilme 
bağlamında bir ümmet bilinci olarak belirginleşmektedir. Yaşadığımız 
bu günlerden sağ çıkanlarımız gelecekte yükselen değerlerimizin 
öncülüğünü yapacaklar. Bu gün insanlık adına, islam alemi adına, ortak 
değerlerimiz adına alınan inisiyatifler ve katlanılan sıkıntılar yepyeni bir 
neslin doğumuna gebe gibi görünüyor. Unutmamamız gereken bir husus 
vardır ki “muhakkak her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır.”
Bir neslin karakterini şahit olduğu olaylar ve bu olaylar karşısında 
büyüklerinin aldığı tavırlar önemli oranda şekillendirir. Bu gün bize ezi-
yet ve sıkıntı veren şeyler karşısındaki tutumlarımız, hak ile batıl arasın-
da, iyi ile kötü arasında yaptığımız tercihler bir yönüyle yaşadığımız 
dönemi şekillendirirken başka bir yönüyle de geleceğimizi ve nesiller-
imiz şekillendirmektedir. Bunun için omuzladığımız her yük attığımız 
her adım ve uzattığımız her el asla boşa düşmeyecek ve eninde sonunda 
insanlığa iyilik, hak ve adalet olarak yeniden dönecektir.
Ancak bu süreç batı için böyle şekillenmemektedir. Batılı nesiller 
büyüklerinin yaptığı iki yüzlü siyasetler, demokrasi görünümlü despot-
luklar, maddi menfaatten öte gitmeyen uluslararası ilişkiler, insanı ve 
çevreyi katleden savaşlar, insanı yok sayan ittifaklar görmezden gelinen 
insanlık dıramlarına şahit olarak yetişiyor. Bu gün siyaseten ve ekono-
mik olarak kazandığını düşünen batı ileride kendini yiyecek canavar bir 
nesil inşa ettiğinin farkında değil. Burada batı derken ne olduğu belli ol-
mayan bir yeri işaret etmiyorum elbette; tarihten bu güne haçlı zihniyeti 
ile irili ufaklı devletçiklere bölünüp daha sonra maddiyat üzerine kurulu 
bir birik oluşturarak gözünü hala bizim vatanımızdan ayıramayan açgö-
zlü, bencil ve sömürü zihniyetinin ağababalarından bahsediyorum. Bu 
zihniyetin adı Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD, Rusya veya başka bir 
isim olmasının bir anlamı yok. Aynı çanaktan beslenerek obez olmuş bir 
medeniyetin uşaklarından bahsediyoruz işte… ve bu medeniyet kendini 
yiyecek yamyam nesli yine kendi örnekliğinde, kendi elleriyle yetiştiri-
yor.
Bize düşen hak bildiğimiz yolda tökezlemeden yürümektir zira biz 
değilse bile nesillerimiz olup bitene şahit olacaktır.

كان للحــروب األهليــة الــي تشــهدها منطقتنــا منــذ عــام 2011 وحلركــة اهلجــرة الناجتــة 
عنهــا، دور يف خلــق االنســجام واالندمــاج مــن جديــد بــن الشــعوب الــي فرقــت بينهــا 
الدولة الوطنية. وإزاء ذلك فإننا ناحظ أن مفهوم »الوحدة« الذي تشكل يف باد 
الغــرب بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، قــد بــدأ يتواجــد داخــل منطقــة املقــوالت العنصريــة 

اجلديــدة واجملموعــات املتطرفــة املشــاهبة.
ميكننــا أتويــل هــذا الوضــع أبنــه مؤشــر علــى هبــوط طــرف »الغــرب« يف أرجوحــة 
التاريــخ وصعــود طــرف »الشــرق«. ويبــدو أن مركــز تلــك األرجوحــة قــد أتســس يف 
األراضــي الرتكيــة. لكــن احلســاابت الــي جتــري علــى منطقتنــا تــزداد وضوحــا وأتججــا 
تواصــل  األهليــة،  ومنظماهتــا  وشــعبها  حبكومتهــا  تركيــا  إن  األايم.  تقدمــت  كلمــا 
القيــام مبســؤولياهتا اإلنســانية والتارخييــة، مبــا متتلكــه مــن موقــف وقــور مشــهود عليــه يف 
اترخيهــا، إزاء كل ألــوان اآلالم وأنــواع املشــاكل الناجتــة احلــرب اجلاريــة يف ســوراي. ومــن 
الواضــع جليــاً أنــه جيــري حاليــاً علــى إفســاد هــذا الوضــع وإفشــال مرحلــة االنســجام 

املتواصلــة بــن شــعيب البلديــن وخلــق سلســلة مــن املشــاكل بينهمــا.
إن الوضــع الــذي تشــهده ســوراي منــذ عــام 2011، قــد تســبب يف حالــة مــن الدمــار 
ال ميكــن وصفهــا ويف وفيــات يف ســبيل العدالــة واحلريــة واالســتقال ال ميكــن حصرهــا 
ابألرقــام. لكــن نفــس الوضــع حتــول يف تركيــا إىل امتحــان يف اإلنســانية واختبــار يف 
اإلخــاص وإىل رابط مــن أجــل احلــق والعدالــة أثنــاء منعــرج اترخيــي خطــر. وقــد 
تطــورت تلــك املرحلــة الــي يعيشــها الشــعبان بدوافعهــا املختلفــة، لتصــل إىل نتيجــة 
مشــترتكة، بشــكل يؤكــد علــى أننــا أمــة واحــدة قــادرة علــى الفعــل اإلنســاين. وإن كل 
مــن ســيخرج ســليما مــن هــذه األايم الــي نعيشــها حاليــاً، ســيلعب يف املســتقبل دور 
الــرايدة بقيمنــا الصاعــدة تلــك. لكــن احملــن الــي نعانيهــا اليــوم، واملبــادرات الــي جتــري 
ابســم اإلنســانية والعــامل اإلســامي وقيمنــا املشــرتكة، يبــدو أهنــا حبلــى جبيــل جديــد. 

ومثــة أمــر علينــا أالّ ننســاه وهــو »إن مــع العســر يســراً«.
ذلــك  يعيشــها  الــي  األحــداث  تتشــكل عمومــا حســب  أي جيــل  إن خصائــص 
اجليــل، وحســب املواقــف الــي يتخذهــا الكبــار إزاء تلــك األحــداث. إن مواقفنــا 
مــن األمــور الــي تُلحــق بنــا الضــرر واألذى اليــوم، واختياراتنــا بــن احلــق والباطــل 
وبــن اخلــر والشــر، ال تشــكل فقــط الفــرتة الــي نعيشــها اآلن وإمنــا تشــكل كذلــك 
مســتقبلنا وأجيالنــا القادمــة. ولذلــك فــإن كل عــبء نتحملــه وكل خطــوة خنطوهــا 
وكل يــد مندهــا لــن تذهــب أدراج الــرايح أبــداً، وســتعود حقــا وعدالــة علــى اإلنســانية 

آجــا أو عاجــًا.
لكــن هــذه املرحلــة ال تتشــكل يف الغــرب هبــذه الطريقــة. إذ أن األجيــال الغربيــة تــرتىب 
علــى مشــاهدة سياســات النفــاق الــي ميارســها كبارهــم، وطغــاة يف جبــة الدميقراطيــة، 
وعاقات دولية ال تتجاوز املصاحل املادية، وحروب تقتل اإلنسان والبيئة، وحتالفات 
ال أتبــه ابإلنســان، ومــآٍس إنســانية يتغاضــون عنهــا. والغــرب وإن ظــن اليــوم أنــه منتصــر 
سياســياً واقتصادايً، فهو ال يدري أبنه يريب جيًا متوحشــاً سيفرتســه الحقاً. وعندما 
أحتــدث عــن الغــرب هنــا فإنــي ال أشــر إىل مــكان غــر معلــوم اهلويــة. أان أحتــدث عــن 
تلــك الذهنيــة الــي مــازال أصحاهبــا ينظــرون إىل وطننــا منــذ القــدمي بعيــون ملؤهــا الطمــع 
واألاننيــة واالســتغال، رغــم انقســامهم إىل دويــات أبحجــام خمتلفــة ذات ذهنيــة 
صليبيــة، لكنهــم شــّكلوا بعدهــا احتــاداً قائمــا علــى املصــاحل املاديــة البحتــة. ال معــى ألن 
يكــون اســم تلــك الذهنيــة أملانيــا أو هولنــدا أو بريطانيــا أو روســيا أو الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة أو أي بلــد آخــر. فهــا حنــن نتحــدث عــن أبنــاء حضــارة أتكل مــن نفــس 
القصعــة حــى أصيبــت ابلبدانــة... وهــا هــي تلــك احلضــارة تــريب أبيديهــا جيــا مــن 
أكلــة حلــوم البشــر حســب املنــوال الــذي قدمتــه هلــم، حــى أيكلوهــا  هــي ذاهتــا يومــا مــا.

ويبقــى واجبنــا حنــن أن منشــي يف طريــق احلــق الــذي نعرفــه مــن دون أن نتعثــر، فــإن مل 
نشــهد حنــن علــى الواقــع فتشــهد عليــه األجيــال القادمــة علــى األقــل.

من جيل إلى جيل...

محمد علي أمين أوغلو

Nesilden Nesile…

Mehmet Ali EMİNOĞLU الشهيد: شامل األحمد

لكي ال ننسى شهداءنا 


