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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülke liderlerinin birliğin 60. kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle Vatikan’da toplanmasının, haçlı ittifakı olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi. Erdoğan, “Neden 
Vatikan’da toplandınız? Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği’nin bir üyesi?” şeklinde konuşurken, AB’nin Türki-
ye’nin üyeliğini Müslüman bir ülke olduğu için kabul etmediğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyetin Türkiye tarihinde yeni bir sayfa olmadığını, bilakis 
Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin devamını teşkil ettiğini ifade etti. Erdoğan, Türk gençliğinin Çanakkale’yi Tür-
kiye’ye karşı savaşan yedi düvelin mezar eden Osmanlının torunları olduğunun altını çizdi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, ülkesinin son 15 yılda attığı adımların bazı kesimleri rahatsız ettiğini dile getir-
di. Yıldırım, “Ülkemizi zayıf görmek isteyenler ve Türkiye’nin hasta adam olarak kalması hayallerini kuranlar bu 
günlerde tekrar ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanırken, Türkiye’nin duraklamasını isteyenlerin bu yolda ellerinden 
geleni yaptıklarını belirtti.

قال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، إّن اجتماع قادة دول االحتاد األورويب يف الفاتيكان مبناســبة الذكرى الســنوية الســتني لتأســيس 
االحتــاد أظهــر حتالفهــم الصليــي. وتســاءل أردوغــان )ملــاذا اجتمعتــم يف الفاتيــكان ؟! ومنــذ مــى كان البــااب عضــواً يف االحتــاد األورويب ؟!.، 

وأشــار إىل أن االحتــاد األورويب يرفــض عضويــة تركيــا لكوهنــا دولــة مســلمة.

قــال الســيد )رجــب طيــب أردوغــان( رئيــس اجلمهوريــة الرتكيــة: أبّن اجلمهوريــة ليســت مرحلــة جديــدة يف اتريــخ تركيــا وإمنــا هــي امتــداد 
للمرحلــة العثمانيــة والســلجوقية، مؤكــداً أّن الشــباب الرتكــي اليــوم أحفــاد العثمانيــني الذيــن حّولــوا )جنــاق قلعــة( إىل مقــرة لســبع دول 

حاولــت الرتبــص برتكيــا.

قال رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي ، أن اخلطوات اليت خطتها بالده خالل السنوات الـ15 األخرية أزعجت البعض.
وأضاف أن :)الذين يرغبون برؤية بالدان ضعيفة، والذين حيلمون ببقاء تركيا كالرجل املريض، عادوا للظهور جمدداً هذه األايم.

وأكدَّ أن من يريد أن تتعثر تركيا يفعلون ما بوسعهم لعرقلتها.

أردوغان: أوروبا أظهرت تحالفها الصليبي باجتماع قادتها في الفاتيكان

أردوغان: الجمهورية ليست مرحلة جديدة في تاريخ تركيا وإنما امتداد للدولتين العثمانية والسلجوقية

يلدريم: خطوات تركيا خالل السنوات الـ15 األخيرة أزعجت البعض

Erdoğan: Avrupa Vatikan’da Toplanarak Haçlı İttifakı Olduğunu Göstermiştir

Erdoğan: Cumhuriyet Türkiye Tarihinde Yeni Bir Sayfa Değildir, Osmanlı ve Selçuklu Devletlerinin Devamıdır

Yıldırım: Türkiye’nin Son 15 Yılda Attığı Adımlar Birilerini Rahatsız Etti
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Beyrut’ta altı gün sürecek bir konferan-
sa davet edildiğimde, içim neşeyle doldu 
ve Beyrut’a varış günümü sabırsızlıkla 
beklemeye başladım. Çocukluğumdan ve 
gençliğimden beri aşık olduğum ve eski 
günlerden birinde hayatımın aşkıyla ziyaret 
ettiğimde sevgimin kat kat arttığı Beyrut…
Beyrut ailedir, dostlardır, edebiyat, şiir, 
sanat kafeleri ve halkının bize duyduğu 
özlemdir. Hayata aşık bu sade şehrin sokak 
ve caddelerine izlerimizi kazımış, ona olan 
sevgimizin izlerini tüm ayrıntılarına bırak-
mışızdır.
Beyrut’a girerken kalbim beni ona doğru 
itiyordu. Şehre girdiğimde ruhumu yalayıp 
geçen ilk şey aşina olduğumuz Lübnan’a 
özgü sesler ve içten karşılamaydı. Havaa-
lanı güvenlik noktasındaki saatlerce bekley-
iş, ardından gelen soru yağmuru ve sorguya 
tutulmam ve üstü kapalı bir biçimde on beş 
yıl Lübnan’a girememekle tehdit edilmem 
ile tüm özlemim bir anda yok oldu.
Pasaportuma ‘beş günlük turist’ yazdılar. 
Bu süre bitmeden ülkeyi terk etmezsem gi-
riş yasağı uygulamaya konulacaktı.
Güvenlik noktasında yol arkadaşlarım beni 
beklemekteydi. Bana sonradan, güvenlik 
görevlilerine beni sorduklarını, kendilerine 
verilen cevabın ise hep aynı olduğunu söyle-
diler:

Otele gitti.
Takside giderken içime kapanıp, parmak-
larımla burayı zorunlu olarak terk ede-
ceğim tarihe kaç gün kaldığını hesaplamaya 
başladım.
Kendimi otelde durmaya zorladım, dışarı 
çıkma arzumu ise bastırdım. O geniş Bey-
rut bana dar gelmiş, aşinalığı yok olmuş, 
sevdiğim çehresi değişmiş ve tazeliği 
gözümde, bana değişiminden geriye kalan-
ları hatırlatsın diye pasaportuma vurulan 
damgadaki bir tehdide dönüşmüştü.
Sabahın ilk saatlerinde panik içerisinde 
uyandım. Kalbimi aradım ancak yerinde 
yoktu! Göğsümün kapalı odasından kaç-
mayı başarmıştı. Aceleyle elbiselerimi gi-
yerek peşine düştüm. Sağanak yağmurda 
sokaklar ıssızdı. Soğuk kemiklerime işle-
meye başlamıştı. Düşmanına yaklaşana 
kadar adımlarımı hızlandırdım. Kalbimin 
sevdiği caddelere gelmiştim. Onu ora-
da önümde yürürken buldum. Nazikçe 
ve müşfik bir biçimde yürüyor, gözlerini 
kaldırımın kıvrımlarına dikmiş sanki yere 
dokunmamaya çalışıyordu. Varlığımı his-
sederek kaçmaya yeltenmesin diye onu 
bir hırsız edasıyla takip ettim. Yorgun be-
denim ona yetişemezdi çünkü. Sevdiğim-
le yürüdüğümüz yerlere baktım; ayak 
izleri işte oraya kazınmıştı. Adeta usta 
bir heykeltıraş bu kaldırımlara işlemişti o 
izleri, gözlerime işler gibi…

أخبار سياسية

أتراك الخارج يستعدون للمشاركة باالستفتاء على التعديل الدستوري 

)القره داغي( يشيد بدفاع تركيا عن المظلومين وحقوق المسلمين في أنحاء العالم

الهالل األحمر التركي يقدم العون والمساعدة لـ 20 ألف الجئ كردي من سورية

Türkiye dışındaki yaklaşık 2 milyon 729 bin seçmen, 27 Mart’ta başlayıp 9 Nisan’da bitecek anayasa değişikliği referandumuna katılmaya 
hazırlanıyor. 14 gün sürecek olan yurtdışı oylama işlemleri için 57 ülkeye 120 heyet eşliğinde seçim sandıkları gönderildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türkiye’nin İslam dünyasında merkezi bir rol oynadığını belirterek, maz-
lumlara kapılarını açması ve dünyanın her yerindeki Müslümanların haklarını savunması nedeniyle Türkiye’ye yönelik övgü dolu ifadeler 
kullandı.

İnsani yardım çalışmaları kapsamında Türk Kızılayı, DAEŞ’in Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Aynu’l 
Arap-Kobani şehrine yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli Kürtlere yardım elini uzattı.

Ülke Dışındaki Türkler Anayasa Değişiklik Oylamasına Katılmaya 
Hazırlanıyor

Karadaği Türkiye’nin Dünyanın Her Köşesinde Mazlumları ve Müslümanların Haklarını Savunmasını Övdü

Türk Kızılayı Suriye’deki 20 Bin Kürt Mülteciye Yardım Yaptı

يســتعد حنــو 2 مليــون و729 ألــف انخــب مــن أتــراك اخلــارج، للمشــاركة يف االســتفتاء علــى التعديــالت الدســتورية، الــذي ســيبدأ يــوم االثنــني، 27 مــارس/آذار إىل 9 
أبريل/نيســان، ولتنظيــم عمليــة اســتفتاء اخلــارج الــذي سيســتمر ملــدة 14 يومــاً، مت نشــر صناديــق االقــرتاع يف 120 بعثــة ضمــن 57 بلــداً حــول العــامل.

قــال األمــني العــام الحتــاد علمــاء املســلمني، علــي القــره داغــي، إن تركيــا تلعــب ) دوراً حمــورايً( يف العــامل اإلســالمي، مشــيداً ابســتضافتها للمظلومــني ودفاعهــا عــن حقــوق 
املســلمني يف أحنــاء العــامل.

ضمــن أعمالــه اإلغاثيــة واخلرييــة يواصــل اهلــالل األمحــر الرتكــي مــد يــد العــون لألكــراد الســوريني، الذيــن جلــأوا إىل األراضــي الرتكيــة؛ بســبب اهلجمــات الــيت يشــنها تنظيــم 
الدولــة )داعــش(، علــى مدينــة )عــني العــرب- كــوابين(، ذات الغالبيــة الكرديــة مشــايل ســورية. 
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مؤمتــر  حلضــور  الدعــوة  إيل  وجهــت  عندمــا 
ملــدة ســتة أايم يف بــروت ، امتــأت نفســي 
ابلغبطــة، ورحــت أترقــب يــوم وصــويل إليهــا، 
بــروت الــي عشــقتها منــذ طفولــي وشــبايب، 
وزاد هيامــي هبــا حــن زرهتــا أان وحبيبــة عمــري 

ذات زمــن.
األهــل واألصدقــاء ومقاهــي األدابء  بــروت 
والشــعراء والفنانــن ، وهلفــة أهلهــا بنــا، املدينــة 
أزقتهــا  علــى  للحيــاة،  والعاشــقة  البســيطة 
وشــوارعها حفــران بصمــات مــروران، وتركنــا أثــر 

حبنــا هلــا يف كل تفاصيلهــا.
األصــوات  إليهــا،  يســابقين  وقلــي  دخلتهــا 
اللبنانيــة األليفــة وصــوت فــروز، والرتحيــب 
احملبــب أول مــن صافــح روحــي حلظــة دخــويل 
إليهــا ، وأمــام بوابــة أمــن املطــار اغتيلــت هلفــي 
هلــا ، علــى امتــداد ســاعة ونصــف مــن األســئلة 
مــن  مبنعــي  املبطــن  والتهديــد  واالستفســار 

دخوهلــا خلمــس وعشــرين عامــاً مقبلــة.
علــى جــواز ســفري كتبــوا مخســة أايم ســياحة، 
وعلــيَّ مغادرهتــا قبــل انتهــاء املــدة واال فاملنــع 

ســيثبت علــى امســي وجــواز ســفري.
ابنتظــاري  الســفر  زمــاء  البوابــة كان  علــى 
وابلغــوين اهنــم مل يرتكــوا احــداً مــن أمــن املطــار 
إال وســألوه عــين وكانــت االجــاابت متطابقــة:

لقد خرج إىل الفندق.
يف ســيارة األجرة انطويت على روحي، وعلى 
أصابعــي رحــت أعــد األايم الــي تفصلــين عــن 

مغادرهتــا مرغمــاً.
وضعــت نفســي يف االقامــة اجلربيــة يف الفنــدق، 
بــروت  رحابــة  ابخلــروج،  رغبــايت  وحبســت 
تضيــق ، وإلفتهــا تتبــدد، وتتغــر صورهتــا احملببــة 
دمــغ  هتديــد  إىل  لعذوبتهــا،  رؤيــي  وتتحــول 
علــى جــواز ســفري كــي يذكــرين مــا بقيــت حيــاً 

بتبدهلــا وتغرهــا.  
يف ســاعات الصبــاح األوىل أفقــت مذعــورًا، 
حبثــت عــن قلــي فلــم أجــده ، لقــد متكــن مــن 
الفــرار بعيــدًا عــن صــدري والغرفــة املغلقــة، 
ارتديت ثيايب على عجل وحلقت به  ، كانت 
مقفــرة،  والشــوارع  بغــزارة  هتطــل  األمطــار 
ابعــدت  عظامــي،  يف  يتغلغــل  الــربد  وراح 
خطــوايت حــى اقرتبــت مــن الركــض، انتقلــت 
يســر  قلــي، فوجدتــه  إىل  شــوارع حمببــة  إىل 
أمامــي برفــق وحنــو وكأنــه يــروم عــدم مامســة 
األرض وحيــدق يف تفاصيــل األرصفــة، تبعتــه 
حبــذر اللــص كــي ال يفاجئــه حضــوري فيمعــن 
مــن  املتعــب  جســدي  يتمكــن  وال  هربــه  يف 
اللحــاق بــه، حدقــت حيــث ســران أان واحلبيبــة 
وكأن  هنــاك  مطبوعــة  قدميهــا  آاثر  كانــت 
حنــااتً ماهــراً قــد أفلــح يف هنــا حبيــث أضحــت 

مطبوعــة وظاهــرة لعيــيّن.

بيروت الغصة

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Kursağımda Kalan Beyrut
كلمة العدد
Başyazı

Suriyeli Gazeteci Yazarكاتب وصحفي سوري
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وزراء الخارجية يتوافقون على بنود القمة العربية

تركيا تستعد لتجنيس نحو 22 ألف عائلة سورية 

Dışişleri Bakanları Arap Zirvesi’nde Konuşulacak Maddeler Üzerinde Anlaştı

Türkiye 22 Bin Suriyeli Aileye Vatandaşlık Vermeye Hazırlanıyor

Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, Ürdün’ün Ölü Deniz bölgesinde 28.03.2017 Salı günü yaptıkları toplantıda, Çarşamba günü Arap ülke 
liderlerine sunulacak gündem maddeleri üzerinde anlaştı.
Arap dışişleri bakanları, Arap Barış Girişimi’nin etkin hale getirilmesi gerektiğini ve kendilerinin bu girişime bağlı olduklarını ifade ederken, 
İran’ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahale etmesini kınadı.

Türkiye, 20 binden fazla Suriyeli mülteci aileye vatandaşlık verme hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk vatandaşlığı verilecek 20 ila 22 bin arasında Suriyeli ailenin belirlendiğini ifade ederek, 
vatandaş adayı olan kişilerin sayısının 80 - 85 bin kişi arasında olduğunu söyledi.

توافــق وزراء اخلارجيــة العــرب يف ختــام اجتماعاهتــم مبنطقــة البحــر امليــت ابألردن يــوم االثنــني 2017/3/28 علــى تبــي البنــود املطروحــة علــى جــدول األعمــال، متهيــداً 
لرفعهــا إىل القــادة العــرب يف قمتهــم األربعــاء.

تواصل احلكومة الرتكية إجراءاهتا من أجل منح اجلنسية ألكثر من 20 ألف أسرة سورية الجئة يف تركيا.
وقــال انئــب رئيــس الــوزراء الرتكــي ويســي قاينــاق، ) مت حتديــد مــا بــني 20 و22 ألــف أســرة ملنحهــم اجلنســية الرتكيــة ، وأن عــدد املرشــحني للحصــول علــى اجلنســية 

بــني 80 و85 ألــف شــخص.

المعارضة السورية ترفض أي دور لألسد بالمرحلة االنتقاليةمعارك حماة تتصدّر المشهد السوري

النظام السوري يقصف ريف حماة بالبراميل والكلور وغاز الفوسفور السام 

Hama’daki Savaş Giderek Ön Plana ÇıkıyorSuriye Muhalefeti Esad’ın Geçiş Sürecine Dahil Olmasını Kabul Etmiyor

Esas Rejimi Hama Kırsalını Varil Bombaları, Klor ve Zehirli Fosfor Gazıyla Vurdu

Suriye muhalefetine bağlı silahlı gruplar, Hama’nın kuzey ve kuzeybatı kırsalındaki köy ve kasabaları ele geçirerek buradan Hama’ya ilerlemek 
amacıyla Suriye rejimine ait mevzilere yönelik geniş çaplı saldırılara başladı. Operasyona Suriye’nin orta ve kuzey kesimindeki önemli muhalif 
gruplar katılıyor. Operasyon başladıktan birkaç saat sonra, muhalif grupların yaklaşık 15 belde ve köyü bünyesinde barındıran Suran kasabasını 
ele geçirdikleri açıklandı.

Savaş uçakları, zehirli organik fosfor gazlarıyla yaptığı hava saldırılarında Hama şehrinin kuzey kırsallarında 
bulunan El-Latamine, Kefer Zita ve Ez-Zevar kasabalarını hedef aldı. Saldırılar sonucu 50 sivil gazların etki-
siyle boğularak yaşamını yitirdi.

ابشــرت فصائــل مــن املعارضــة الســورية هجوًمــا واســًعا علــى مواقــع النظــام الســوري يف ريــف محــاة الشــمايل والشــمايل الغــريب، هبــدف انتــزاع القــرى والبلــدات متهيــًدا لدخــول 
مدينــة محــاة، وشــارك يف املعركــة  فصائــل ابرزة يف املنطقــة الوســطى والشــمال الســوري، وبعــد إعــالن املعركــة بســاعات، ســيطرت الفصائــل علــى مدينــة صــوران، وتبعهــا 

شــن الطــريان احلــريب غــارات جويــة بغــازات ســامة ابلفوســفور العضــوي اســتهدفت مدينــة اللطامنــة وكفــر زيتــا وبلــدة الــزوار ابلريــف الشــمايل يف مدينــة حنــو 15 بلــدة وقريــة. 
محــاة، مــا أدى حلــدوث 50 حالــة اختنــاق يف صفــوف املدنيــني.

Suriye muhalefetinin Cenevre görüşmeleri heyetinin başkanı Nasr El-Hariri, geçiş süreci ve sonrasında Beşar Esad’ın ve rejim mensupları-
nın görevde kalmasına karşıt tavırlarının değişmez olduğunu belirterek, Esad’ın ve rejim kadrosunun Suriye halkına karşı işledikleri suçlar 
nedeniyle yargılanması gerektiğinin altını çizdiklerini ifade etti.

قــال رئيــس وفــد املعارضــة الســورية إىل مفاوضــات جنيــف نصــر احلريــري إن موقــف املعارضــة اثبــت بشــأن رفــض بقــاء بشــار األســد وأركان  نظامــه ســواء خــالل املرحلــة 
االنتقاليــة أو بعدهــا، وأضــاف احلريــري أن املعارضــة تصــر علــى حماكمــة األســد وأركان نظامــه علــى جرائمهــم الــيت ارتكبوهــا حبــق الشــعب الســوري.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي

Yazarlar
Mehmet Ali Eminoğlu

Hayrettin Karaman
Ömer ALTAŞ

Şehadet Gerçek
Semir Abdulbaki

İlham Hakki
Subhi Dusuki

الكتّاب
محمد علي أمين أوغلو
خير الدين كرمان
عمر آلتاش
شهادت كرجك
سمير عبد الباقي
إلهام حقي
صبحي دسوقي

YÖNETİM YERİ
Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep
BASKI yeri

ICEBERG AJANSI

Tel: 03422203939 - 05053717705
İncilipınar Mh. Sabahat Göğüş Cd.
Anadolu İş Mrk. (Hayri Eşkin Ustü)
K:5 N:31 Şehitkamil / GAZİANTEP

www.israkgazetesi.com
israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
 Şafak Radyo Televizyon

İletişim A.Ş.

Genel Koordinatör
Yayın yönetmeni

Sayfa Editörü

Yerel Süreli
Adına
İmtiyaz Sahibi
İdris TEKİN
Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Subhi Dusuki
Abdulnasser Suoilmi



الســــنة الثانية ــ العــدد 29 ــ 2017/4/1

 الــكل أمجــع علــى صمــودك وخاصــة املهندســون الذيــن كانــوا 
علــى متنــك لســنوات خلــت، نتمــى أن ختيــب آمــال مــن طبــل 
وزمــر وزرع اخلــوف بــن أهلنــا ، لتكــن شــاخماً وحنــوانً علــى أهــل 

الفــرات. 
بســرعة الــربق تناقلــت األنبــاء أخبــارك ولــكل واحــد رأيــه والوضــع 
ــه  ال حيتمــل أراء ، نريــد حقائــق هنــاك وضــع خطــر جيــب معاجلت
آالف األرواح مهــددة ابملــوت ، أســعفنا البعــض أبخبــار منطقيــة 
عــن علــم ودرايــة  قــال املهنــدس هديــب شــحاذة الــذي عمــل 
ابلســد 11 عامــاً ، حقيقــة اإلشــاعات املتداولــة حــول امكانيــة 
اهنيــار ســد الفــرات نتيجــة ارتفــاع منســوب امليــاه أو عمليــات 
 ، جهــة  مــن  الدولــة  تنظيــم  بــن  املعــارك  ترافــق  الــي  القصــف 
وقــوات التحالــف وقــوات ســوراي الدميقراطيــة مــن جهــة أخــرى 
، ســأحاول أن أديل بدلــوي يف هــذا املوضــوع كــوين عملــت يف 
مدينــة الطبقــة كمهنــدس ملــدة 11 عامــاً ، وحســب املعلومــات 
القتــال اجلاريــة  لــدي علــى ضحالتهــا بســبب ظــروف  املتوفــرة 
وخــروج أغلــب املدنيــن مــن الطبقــة بعــد اجملــازر الداميــة الــي 
ارتكبتهــا قــوات التحالــف وحليفتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة :
 منــذ أكثــر مــن شــهرين ، حــدث ارتفــاع مبنســوب امليــاه يف حبــرة 
الســد بســبب كميــات الثلــوج واألمطــار والفيضــاانت يف تركيــا ، 

وهــو ارتفــاع فصلــي يتكــرر كل عــام .
قامــت داعــش بفتــح ثــاث بــواابت للمفيــض ممــا ســاهم خبفــض 

املنســوب وتقليــل الضغــط علــى جســم الســد .
منــذ شــهرين تقريبــْا ، كان يعمــل يف الســد اكثــر مــن مئــة ومخســن 

بــن عامــل وفــين ومهنــدس .
اليــوم ، ونتيجــة املعــارك الدائــرة والقصــف العنيــف احلاصــل  حول 
الســد ، رمبــا هــرب العمــال والفنيــن ومل يبــق أحــد ملتابعــة عمــل 
العنفــات الــي تولــد الكهــرابء ، والتحكــم بفتــح بــواابت املفيــض .
األخبــار الــواردة مــن مدينــة الطبقــة تقــول إن احملطــة الكهرابئيــة 
تضــررت مــن القصــف وخرجــت عــن اخلدمــة ، وابلتــايل لــن يكــون 
هنــاك امكانيــة اســتخدام الرافعــة اهليدروليكيــة املكشــوفة فــوق 
برفــع  تقــوم  والــي   ) الكهــرابء  انقطــاع  بســبب  الســد)  جســم 

بــواابت املفيــض لتمريــر كميــات كبــرة مــن امليــاه )مــن البحــرة إىل 
النهــر خلــف جســم الســد (، وميكــن اســتخدام مولــدة كهرابئيــة 
لتشــغيلها ) يف حــال توقفــت عمليــات القصــف واإلشــتباك (، إن 

مل تكــن  الرافعــة نفســها قــد تضــررت بعمليــات القصــف .
بعــد إجنــاز ســد الفــرات ، مت االتفــاق بــن ســوراي وتركيــا علــى 
متريــر 500 مــرت مكعــب/ الثانيــة ..مــن ميــاه النهــر ، أمــا اليــوم ، 

فالكميــة ال تتجــاوز 300 مــرت مكعــب / الثانيــة .
 ارتفــع منســوب امليــاه يف البحــرة ، ورمبــا بقــي حــوايل مرتيــن 
ليصــل إىل املنســوب األعظمــي أمــام جســم الســد ، والكميــة 
املتدفقــة مــن تركيــا اليــوم )300 مــرت مكعــب( ترفــع املنســوب 
ــاُ ، أي أننــا حنتــاج 50 يومــاً علــى  حبــدود 3 إىل 4 ســنتمرت يومي
للقلــق  داعــي  فــا   ، األعظمــي  للمنســوب  للوصــول  األقــل 
مــن هــذه الناحيــة،!! كمــا أن قنــاة البليــخ املتوضعــة يف اجلهــة 
الشــمالية مــن الســد ، متــرر ابلشــكل الطبيعــي مــن 700-60 
مــرت مكعــب / الثانيــة ، ويف حــال فتحهــا بشــكل كامــل ، فإهنــا 
تســمح مبــرور 130 مــرت مكعــب / يف الثانيــة ورمبــا 140 م3  
أي أهنــا تســتوعب نصــف كميــة امليــاه املتدفقــة مــن تركيــا ، هــذا 
حبــال أن الرافعــة اهليدروليكيــة فــوق القنــاة صاحلــة للعمــل ، وأنمــل 
ذلــك . داعــش ابلتأكيــد مــن مصلحتهــا إطــاق اإلشــاعة حــول 
إمكانيــة إهنيــار الســد ، للتخفيــف مــن حــدة القتــال والضغــط، 

علــى اجملتمــع الــدويل للتحذيــر مــن خطــر املعــارك الدائــرة وأعمــال 
القصــف الكثيــف حــول الســد .

والقــول أن جســم الســد تعــرض للقصــف وميكــن أن يتســبب 
ذلــك ابهنيــاره ، فهــذا الــكام فيــه شــيء مــن املبالغــة ، احلمــد 
هلل ال توجــد تشــققات أو انزايحــات أو هبوطــات ، كــون جســم 
الســد بــين بطريقــة متكنــه مــن حتمــل زلــزال مقــداره 9 درجــات 
علــى مقيــاس رخيــرت ، أمــا إذا مت قصــف الطريــق فــوق اجلــزء الــرتايب 
الــذي حيجــز الســد ، بعشــرات الصواريــخ الفراغيــة وعلــى مســاحة 
ال تتجــاوز 20 مــرت مربــع ، فهــذا ابلتأكيــد ســيؤدي الهنيــار الســد 
، لكنهــا ســتكون جرميــة العصــر املوصوفــة والــي ستتســبب بكارثــة 

إنســانية ال يعلــم بنتائجهــا ســوى هللا ســبحانه وتعــاىل .
إن تدفــق 14 مليــار مــرت مكعــب مــن امليــاه بســرعة رهيبــة ابجتــاه 

الرقــة ســيكون كارثيــاً  ، وسينســى العــامل تســوانمي ابلتأكيــد .
القســم  يف  فــادح  الضــرر  فســيكون   ، مســح هللا  ال  حــدث  إن 
الشــمايل الشــرقي مــن النهــر )جزيــرة ( ، والرقــة لأســف تقــع يف 
هــذا اجلــزء ،وخاصهــم الوحيــد ســيكون ابلوصــول اىل اجلبــل قبــل 
ــاه اليهــم ، أمــا  ــة املتدفقــة مــن املي ــار املكعب وصــول مايــن األمت
مدينــة الطبقــة ســتنجو بســبب ارتفاعهــا عــن منســوب البحــرة ، 
وكذلــك ســيكون الضــرر أقــل يف اجلــزء الغــريب مــن النهــر) شــامية( 

بســبب ارتفاعــه نســبياً عــن منســوب النهــر .

سد الفرات العظيم

إشراق
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ليســت املــرّة األوىل الــيت يناقــض هبــا الرئيــس األمريكــي اجلديــد، دوانلــد ترامــب، تصرحيــاٍت ســابقة لــه، كمــا 
أهنــا ليســت غريبــة علــى الوســط الدبلوماســي األمريكــي، إذ يغــّرد كل منهــم ابجتــاه جيعــل حصيلــة اجلمــع هلــم 
مــن املعنيــني يف تصرحياهتــم تســاوي الصفــر. لكــن، مــع ذلــك، مــا أملــح إليــه ترامــب، أخــرياً، ميكــن االســتنتاج 
منــه إمــكان حصــول تغــرّي مــا يف السياســة األمريكيــة، بعــد رحيــل إدارة ابراك أوابمــا، جتــاه الوضــع يف ســورية، 

وجتــاه التدخــل الروســي فيهــا. 
وكان ترامب وّجه نقداً لسياســات اإلدارة األمريكية املنصرفة اليت مل تعمل شــيئاً جتاه األزمة الســورية، عندما 
كان هنــاك إمكانيــة لديهــا لعمــٍل مــا، حبســب تعبــريه، كمــا اعتــر التدخــل الروســي يف ســورية ســيئاً جــداً، 

ووصــف الوضــع اإلنســاين يف مدينــة حلــب أبنــه »فظيــع« 
تعــد تصرحيــات ترامــب هــذه غــري متوّقعــة، ابلنظــر آلرائــه الــيت كان أدىل هبــا لــدى ترّشــحه للرائســة، بشــأن 
موقفه من الصراع يف سورية، وخصوصاً موقفه من روسيا. وحبسب جتربتنا السورية الطويلة مع التصرحيات 
الصحافيــة األمريكيــة، ال ينبغــي لنــا االتــكاء كثــرياً عليهــا، وحنــن نضــع تصــورات احلــل الســوري املنشــود، فمــا 
جننيــه مــن تصريــح هلــذا املســؤول األمريكــي تذهــب بــه ريــح تصريــح ملســؤول آخــر، فتجربــة الســنوات املاضيــة 
علمتنــا أن املعيــار هــو املوقــف العملــي. ويف احلقيقــة، فــإن تصرحيــات الرئيــس الســابق، ابراك أوابمــا، إن 
»األســد فقــد شــرعيته، وعليــه أن يرحــل«، وإن اســتخدام الســالح الكيمــاوي »خــط أمحــر«، مل تنفــع شــيئاً 

يف دعــم الســوريني 
»كالم ميكــن قبولــه مــن دولــة صغــرية ومغلوبــة علــى أمرهــا، لكنــه غــري مقبــول مــن الــوالايت املتحــدة، 
مبكانتهــا وقدراهتــا، ورؤيتهــا نفســها قطبــاً عامليــاً مهيمنــًا« ومحايتهــم، أو دعــم ثورهتــم، مــن الناحيــة العمليــة، 

ومل تشــكل رادعــاً مناســباً للنظــام، وال حللفائــه، إيــران وروســيا الذيــن اســتباحوا ســورية، أرضــاً وشــعباً. 
ولعــل هــذه مناســبة للعــودة إىل تصرحيــاٍت أدىل هبــا روبــرت فــورد، الســفري األمريكــي يف دمشــق )2010- 
2014(، أخــرياً، والــذي مل تســنح يل الظــروف للقائــه، ال قبــل الثــورة وال بعدهــا، علــى الرغــم مــن معرفتــه 
بكثرييــن، حبكــم عملــه، وحبكــم التطــورات احلاصلــة يف ســورية. وكنــت أاتبــع تصرحياتــه يف أثنــاء توليــه امللــف 
الســوري، وبعــد تنحيــه عنــه. ويُعــد فــورد مــن أهــم املســؤولني األمريكيــني متابعــًة مللفــات الصــراع اجلــاري يف 
ســورية، منــذ بدايتــه، وهــو الــذي قــام بــزايرة إىل محــاة يف يوليــو/ متــوز 2011، إاّبن االعتصــام الشــهري يف 
ســاحة النواعــري، وزار ُدومــا، وداراي، وغريمهــا مــن مناطــق احلــراك الثــوري، الشــعي أو الســلمي، يف العاصمــة 
للســوريني علــى  دمشــق، وهــي الــزايرات الــيت اعتــرت إحيــاًء بدعــم الــوالايت املتحــدة الثــورة، وتشــجيعاً 

التظاهــر. 
يف تصرحياته تلك اليت جرت قبيل اهنيار فصائل املعارضة العســكرية يف حلب، أقّر فورد أبن تغريات كبرية 
طــرأت علــى الصــراع بــني النظــام واملعارضــة، أمههــا، أن »اإليرانيــني ابتــوا قادريــن علــى اجملــيء آبالف املقاتلــني 
مــن مليشــيات يف العــراق أو خميمــات الجئــني لألفغــان...«، معرتفــاً، يف الوقــت نفســه، أنــه »عندمــا كان 
القتــال بــني اجليــش الســوري أو مــا تبقــى منــه واملعارضــة بدايــة، أعطــت حــرب االســتنزاف األفضليــة للثــوار«. 
)وهــذا مــا أكــده وزيــر خارجيــة روســيا ســريغي الفــروف، يف 17 ينايــر/ كانــون الثــاين اجلــاري، ابعرتافــه أن 
النظــام كان علــى وشــك االهنيــار خــالل أســبوعني، لــوال التدخــل الروســي(، إمنــا اليــوم وبســبب التدّخــل 
اإليــراين )حبســب فــورد(، فهــذه احلــرب يف مصلحــة طهــران يف املــدى األبعــد. »ومــع أن حديــث فــورد يوحــي 
ابلتنّصــل مــن مســؤولية بلــده عــن التدخــل اإليــراين )مث الروســي( يف ســورية، إال أنــه يوجــه انتقــاداٍت خجولــًة 

إلدارة أوابمــا، حممــاًل إايهــا بعــض املســؤولية، يف قولــه: »بــداًل مــن ممارســة ضغــوط علــى احلكومــة العراقيــة، 
لوقــف عبــور طائــرات التســليح اجلــوي اإليــراين عــر أجوائهــا إىل ســورية، جتاهلنــا األمــر وغضضنــا النظــر... 

كمــا أن واشــنطن مل تفــرض عقــوابٍت علــى موســكو، رّداً علــى مــا تقــوم بــه يف ســورية«. 
عــذراً فــورد، هــذا كالم ميكــن قبولــه مــن دولــة صغــرية ومغلوبــة علــى أمرهــا، لكنــه غــري مقبــول مــن الــوالايت 
املتحــدة، مبكانتهــا وقدراهتــا، ورؤيتهــا نفســها قطبــاً عامليــاً مهيمنــاً، إذ كان يف وســعها احلــؤول دون التدخــل 
العســكري إليــران مث روســيا، بطــرق عديــدة، غــري عســكرية، كمــا كان إبمكاهنــا فــرض حظــر جــوي يف 
ســورية، أو إجيــاد مناطــق آمنــة للســوريني، ابلتعــاون مــع تركيــا واألردن، أو تقــدمي الدعــم لـــ »اجليــش احلــر« 
بــدل جتميــده، داخــل معســكرات يف بعــض دول اجلــوار، وتــرك الســاحة ملبــادرات بعــض الــدول إلجيــاد 

فصائــل مســلحة ذات أيدلوجيــا متطّرفــة وطائفيــة وإقصائيــة. 
بيــد أن مــا يلفــت االنتبــاه، ويف ســياق التنّصــل األمريكــي مــن املســؤولية عــن الكارثــة الــيت أملــت بســورية، أرضــاً 
وشــعباً وعمــراانً، النصائــح أو التوجيهــات الــيت اّدعــى تقدميهــا للمعارضــة. وحبســب فــورد، فإنــه عندمــا ذهــب 

إىل اعتصــام محــاة، قــال للمحتجــني »إذا تســلحتم لــن يســاعدكم الغــرب، وال 
»أي تغــري يف السياســة األمريكيــة لصــاحل الشــعب الســوري مهــم ومطلــوب، بيــد أن التجربــة علمتنــا أال 
نراهــن علــى ذلــك« اجليــش األمريكــي، ســورية...بعض النــاس قالــوا يل إن املعارضــة الســورية فهمــت زايريت 
محــاة أبننــا ســندعمها مهمــا كلّــف األمــر. وهــذا مل يكــن هــدف الــزايرة، وأان مل أقــل هــذا الــكالم إطالقــًا«. 
وطبعــاً، هــذا كالم يفــرتض ســذاجًة عنــد اآلخريــن، وكأن زايرة ســفري دولــة عظمــى اعتصامــاً مجاهــريايً هائــاًل 

زايرة جماملــة فقــط. 
مــع ذلــك، يواصــل فــورد حديثــه، مذّكــراً بنصائحــه للمعارضــة ابلطريقــة امللتبســة إايهــا، بقولــه: »قلنــا هلــم 
مثــاًل جتّنبــوا تنظيــم القاعــدة، إمنــا مل مننحهــم بديــاًل. وعوضــاً عــن مســاعدهتم يف عــدم التحــّول إىل القاعــدة، مل 
نقــّدم ســوى الوعــظ«. فــوق ذلــك، ملــح فــورد إىل انتقــاداٍت وإرشــاداٍت، خبصــوص طريقــة خــوض الفصائــل 
العســكرية معاركهــا ضــد النظــام، علــى خلفيــة معركــة حلــب، بقولــه: »أعتقــد أننــا أمــام صــورة مشــاهبة ملــا 
رأينــاه يف القصــري يف ربيــع 2013، عندمــا حــاول الثــوار أن يســيطروا علــى مواقــع ميكــن حماصرهتــا وضرهبــا 
بقــوٍة جويــٍة وابلــدابابت واملدفعيــة، وهنــا التفــّوق للحكومــة الســورية، مــا جيعــل مــن املســتحيل اســتمرار 
الســيطرة علــى املواقــع. وعلــى غــرار خســارة اجليــش احلــر يف القصــري، يتكــّرر األمــر عينــه يف حلــب. مــن هنــا، 
ســيكون علــى الثــوار تغيــري تكتيكاهتــم، إذ ال ميكنهــم االســتمرار يف حماولــة الســيطرة علــى أراٍض كجيــش 
تقليــدي، ألهنــم ليســوا كذلــك. وليــس يف مقدورهــم التصــّدي للطــريان الروســي، وعليهــم إعــادة التفكــري 

ابســرتاتيجيتهم«. 
ولعــل العبــارة األخــرية هــي األهــم يف كل مــا تقــدم بــه الســيد فــورد الــذي حيــاول التنّصــل مــن مســؤولياته ســفرياً 
ســابقاً لدولــة عظمــى، يف بلــد نــّكل نظامــه ابلشــعب قتــاًل وتشــريداً وتعذيبــاً، حتــت نظــر العــامل ومسعــه، وببــث 
مباشــر أســهمت ترعــات دولتــه بــه. نعــم، ال بــد للســوريني مــن إعــادة التفكــري ابســرتاتيجيتهم، معتمديــن 
مــن مبــدأ  التقســيم، وتعمــل  تقبــل  ودولــًة، ال  مــن مصلحتهــم، شــعباً  الذاتيــة، ومنطلقــني  علــى قدراهتــم 
عدالــة القســمة للمواطنــني أفــراداً وقوميــات. أي تغــري يف السياســة األمريكيــة لصــاحل الشــعب الســوري مهــم 

ومطلــوب، بيــد أن التجربــة علمتنــا أال نراهــن علــى ذلــك.

عذرًا فورد... هذا تنصل

سميرة المسالمة* 

كاتبة وصحافية سورية، رئيسة حترير جريدة تشرين سابقاً 
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قضايا سياسية

ــت ابلســوريني، عقــب التدخــل الروســي ملــؤازرة النظــام يف: 
ّ
يبــدو أّن الفواجــع الــيت أمل

30/ 9/ 2015م، ســتجعلهم يف حاجــة ملحــة ملراجعــة مســرية ثورهتــم وتصحيــح 
مســارها، وقــد زاد مــن الدفــع يف ذلــك سلســلة االنتكاســات يف جبهــة أحيــاء حلــب 

الشــرقية مؤخــرًا.
ــا وقــف عليــه املراقبــون مــن تداعيــات ذلــك، مجلــٌة مــن املطالــب الــيت محلتهــا ردود  فممَّ
أفعــال احلواضــن االجتماعيــة للثــورة، وبــَدت مبســتوى مــن الوضــوح غــري مســبوق، 
تــكاد أن تكــون يف معظمهــا موّجهــة حنــو قــادة الفصائــل، ســواٌء منهــا املنضويــة شــكاًل 

ومضمــواًن يف الثــورة، أو املتدثــرة داثرهــا خدمــًة ملشــاريعها األيديولوجيــة.
وقــد محلــت مظاهــرات مجعــة: 2/ 12/ 2016، شــعاراٍت دعــت يف جمملهــا هــذه 

الفصائــل إىل تــدارك املوقــف قبــل فــوات األوان، وجتلَّــت يف األمــور اآلتيــة:
1ـ تغليــب املصلحــة العامــة علــى املصــاحل الفصائليــة، والســعي لتكويــن قيــادة مركزيــة 
للثــورة: سياســية وعســكرية، وجعــل القــرار العســكري يف يــد السياســيني دومنــا غريهــم، 
فليــس َثَّــة ثــورة أجنــزت أهدافهــا مبثــل مــا هــي عليــه الثــورُة الســورية مــن تشــّتت املرجعيــة 

وتعّددهــا.
2ـ التخلّــص مــن آفــة التخويــن والتصنيــف، الــيت جعلــت جســد الثــورة مهلهــاًل إىل 
أبعــد مــدى، وجعلــت شــرحية مــن أبنائهــا تنــزوي جانبًــا، بعدمــا حلــق هبــا بعــض تبعــات 

تلــك اآلفــة. 
3ـ نبذ املسّميات والراايت املتعّددة، والتمسك عوًضا عنها براية الثورة اجلامعة.

4ـ اإلسراع يف تشكيل اجليش املوّحد؛ فعدّوهم يرميهم بقوس واحدة، وهم أصحاب 
أقواس متعددة.

5ـ ااِللتفــات إىل مــا يؤلِّــف بــني الســوريني، ال مــا يفرقهــم، ويتجّلــى ذلــك يف الظــرف 
فالعامــل  ثورهتــم؛  علــى  الطارئــة  األيديولوجيــات  املاديــة، ال يف  املصــاحل  الراهــن يف 

األيديولوجــي حافــٌز للحواضــن االجتماعيــة كــي تثــور 
ــا هلــا، فلقــد كســر ظهــَر الثــورة الســورية مــا شــهدته مــن  وتنهــض، ولكنــه ليــس جامًع
االقتتــال البيــّي بــني إخــوة املنهــج، ومــا كان بينهــم وبــني الفصائــل األخــرى ذات الســمة 

احملليــة، ومــا كان بــني التيــار الســلفي واآلخــر املشــيخي مؤخــرًا يف الغوطــة الشــرقية.
وتذهــب اآلراء إىل أّن أحــد األســباب املهّمــة يف تضعضــع جبهــات حلــب الشــرقية، 
مــا كان مــن االصطفــاف األيديولوجــي حينمــا ابغَتــْت عــّدة فصائــل جتّمــع )فاســتقم 

كمــا أُمــرت( يف األحيــاء احملاصــرة، يف: 2016/11/4، 
أمــام  مكشــوفًا  ظهــره  فجعلــت  أســلحته؛  علــى  وســطت  مســتودعاته،  وصــادرت 

الحًقــا. أحيائهــا  مــن  عــدد  علــى  ســيطرت  الــيت  امليليشــيات 
الثــورة، يف  مــع  املتعاطفــة  الــدول  مــع  العالقــات  مــن  شــبكة  نســج  إىل  الســعي  6ـ 
احمليطــني: اإلقليمــّي والــدويّل، وخماطبتهــا بلغــة املصــاحل، والكــّف عــن رميهــا بعبــارات 
التآمــر عليهــا، وهــو األمــُر الــذي جنــح فيــه النظــام؛ فجعــَل عــدًدا مــن الــدول تلــنيِّ 

مواقفهــا جتاهــه.
إنّه مل يـَُعد مبقدور الثورة الســورية أن تطيق املزيد من املواقف املتشــنِّجة، من الفصائل 
مــع  تتعاطــف  الــيت  الــدول  تلــك  مــع  املتباينــة  السياســية  أو  العقديــة  املواقــف  ذات 

الســوريني بقــدر مــا تتــاح هلــا الظــروف.
7ـ تــرك التباكــي علــى أعتــاب الــدول الداعمــة، والســّيما يف اجملــال اللوجســيت، وفتــح 
دَّخــر لــدى الفصائــل علــى مصراعيهــا؛ فهــي أحــوج مــا تكــون إليــه 

ُ
خمــازن الســالح امل

اليــوم، وعليهــا أن تــدرك أّن الــدول حيكمهــا يف مواقفهــا وسياســاهتا تفامهــاٌت مــع 
بعضهــا، ال تتجاوزهــا بتلــك الســهولة الــيت يتصّورهــا الســوريون.

ــون للحصــول علــى منظومــة الدفــاع اجلــوي احملمولــة علــى  فمــا يفتــأ الســوريون يلحُّ
الكتــف، وحــريٌّ هبــم أن يعرفــوا أّن مثــل ذلــك قــد كان للثــوار الفيتناميــني الشــماليني، 
فإنّــه علــى الرغــم مــن أّن األمريــكان قــد أســقطوا عليهــم يف ثــالث ســنوات، مــا زاد 
جمموعــه علــى مــا ُأســِقط علــى أملانيــا وإيطاليــا واليــاابن طيلــة احلــرب العامليــة الثانيــة 
كّلهــا؛ ومــع ذلــك مل يقــم االحتــاد الســوفيييت بتزوديهــم مبنظومــة صواريــخ )أرض ـ جــو( 
ذات الفاعليــة، للحــّد مــن حركــة أســراب الطــريان األمريكــي، الــيت تلقــي تلــك احلمــم 

فــوق رؤوس حلفائهــم الفيتناميــني، 
وذلك نزواًل عند رغبة الرئيس األمريكي نيكسون.

هل يفلحُ السوريون في 
تصحيِح مساِر ثورتهم ؟

د. محمد عادل شوك*

كاتٌب صحفّي سوري، وأستاٌذ جامعّي

»الدولــة الربريــة« عنــوان دراســة ميشــال ســورا عــن دولــة حافــظ األســد، وســورا نفســه ســيعاين الحقــاً هــذه الربريــة حــني اُختِطــف 
وقُتــل يف لبنــان عــام 1986. حييــل هــذا الوصــف إىل مســات حمــددة للدولــة، فهــي ال تنضبــط بقانــون أو اعتبــارات مؤسســاتية يف 
ســلوكها وممارســتها لســلطتها، كمــا متتــاز بســلوك وحشــي يف عالقتهــا مبواطنيهــا ســواء كانــوا خصومــاً أو ال، وأخــرياً فــإن العصــب 

األساســي للســلطة فيهــا يســتند إىل العصبيــة، ابملعــى اخللــدوين: عصبيــة قــد تكــون طائفيــة أو قبليــة يف دول أخــرى.
الدولــة الربريــة ليســت مقتصــرة علــى ســورية، فقــد وجــدت يف العــراق وليبيــا، وحــى مصــر ودول عربيــة أخــرى مبســتوايت أقــل. 
يشــهد املــرء بربريــة الدولــة يف أحــداث مفصليــة كحمــاة يف 1982، أو األنفــال وحلبجــة يف 1988. لكــن يبقــى الســجن املــكان 
األمثــل الــذي جتلــت فيــه الربريــة، وقــد أصبحــت أمســاء الســجون عالمــات ابرزة يف دولنــا، مــن ســجن تدمــر إىل أبــو زعبــل، مــروراً 
أببــو ســليم وأبــو غريــب. أيضــاً هنــاك االســتعراضات املســرحية للربريــة مثــل املؤمتــر القطــري االســتثنائي حلــزب البعــث العراقــي عــام 
1979 وفيــه تــوىل صــدام حســني الســلطة. خــالل هــذا املؤمتــر مت اكتشــاف »الرفــاق اخلونــة« ومســاع اعرتافاهتــم وإعدامهــم بعدهــا 
مــن دون حماكمــة، بــل حــى إجبــار بقيــة الرفــاق علــى تنفيــذ اإلعــدام أبنفســهم. كذلــك إعــدام املعــارض الليــي عبدالســالم اخشــيبة 
ســحاًل ومــن دون حماكمــة وإشــراك عشــرات اجلنــود يف إعدامــه ابلــركل والضــرب. ليــس غيــاب القانــون والوحشــية فحســب هــو مــا 

ميــز هــذه املشــاهد بــل أيضــاً إجبــار كل مــن كان حاضــراً وقتهــا علــى املشــاركة ابلقتــل، إشــراك اجلميــع يف اجلرميــة.
مل تبــَق الربريــة مقتصــرة علــى الدولــة، بــل تعدهتــا إىل جمتمعهــا، فأمســت مســة عامــة للســلوك يلحظهــا املــرء ابلقســوة وغيــاب الــوازع 

األخالقــي أو حــى احلــد األدىن مــن التعاطــف والرتاحــم اإلنســانيني.
التحــرش اجلماعــي، إمســاك فــى وتقييــده شــبه عــاٍر إىل عمــود وجلــده، االعتــداء علــى منــزل ورمــي أاثثــه مــن الشــرفة مــن دون 
تدخــل أحــد. هــذه ليســت مشــاهد متخيلــة بــل أحــداث واقعيــة حصلــت يف مصــر. مل تكــن هــذه األحــداث ممكنــة أو حــى 
متخيلــة لعقــود قليلــة لكنهــا اليــوم تبــدو عاديــة متامــاً. فنحــن نشــهد اليــوم احتفــاالت وتوزيــع للحلــوى يف بــريوت ابتهاجــاً مبذابــح 
القصــري، بــل حــى يف املدينــة الواحــدة حيــث حيتفــل أهــل حلــب الغربيــة ابلدمــار واملــوت يف حلــب الشــرقية، تشــفٍّ وابتهــاج علــى 
جثــث ضحــااي جمــزرة رابعــة. »فئــات« مــن الشــعب حتتفــل ابملــوت الالحــق بـــ »فئــات« أخــرى مــن الشــعب ذاتــه، تواطــؤ مــع بربريــة 

الدولــة وتريرهــا واالحتفــاء هبــا.
كيف حصل ووصلنا إىل هذا الدرك؟

أعتقد أن التفسري يكمن يف رصد العالقة اليت ربطت ثالثة أشياء ببعضها، الدولة واجملتمع والقانون/األخالق.
قبــل ظهــور الدولــة احلديثــة، كان نظــام احلكــم التقليــدي يقــوم برعايــة »النظــام الطبيعــي« لألشــياء، متمثــاًل ابألخــالق والتقاليــد 
العامــة للســكان والــيت تضبــط ســلوكهم العــام. فاألخــالق والتقاليــد كانــت متداخلــة مــع الشــرع الــذي كان شــأانً اجتماعيــاً، عندهــا 

اقتصــر دور نظــام احلكــم علــى رعايــة هــذا »النظــام الطبيعــي« وضمــان اســتمراره وحفظــه.
مــع بــدء اإلصالحــات العثمانيــة ســتحاول الدولــة، ويف شــكل متزايــد، تــويل أمــور الســلطة القانونيــة وســحبها مــن اجملتمــع لتصبــح 
شــأانً خاصــاً هبــا. وصــل هــذا املســار إىل أقصــاه مــع الدولــة مــا بعــد االســتعمارية الحقــاً، والــيت انتزعــت كامــل الســلطة القانونيــة 
مــن اجملتمــع، حــى أن الدولــة قامــت مبصــادرة األوقــاف وأتميمهــا، األوقــاف الــيت كفلــت اســتقاللية املؤسســة الدينيــة القائمــة علــى 
أمــور الشــرع واملدونــة األخالقيــة جتــاه الدولــة. مل تكتــِف الدولــة مــا بعــد االســتعمارية مبصــادرة القانــون، بــل ســعت إىل حتقيــق 

هــدف أشــد جذريــة، وهــو تثويــر القيــم واألخــالق وإزاحــة القيــم والتقاليــد الرجعيــة.
وجــدت هــذه العمليــة مشــروعيتها يف إيديولوجيــا التحديــث الــيت رأت يف الدولــة األداة الثوريــة، واألكثــر تقدميــة، لتغيــري اجملتمــع 
املتخلــف وحتديثــه. وعليــه واجهــت الدولــة النظــام األخالقــي للمجتمــع ســاعية إىل حصــره يف أضيــق الــزوااي املمكنــة، كالشــؤون 
الشــخصية، الــيت تُركــت للشــريعة. يف املقابــل صاغــت الدولــة القانــون الــذي ينظــم الشــأن العــام، ويفــرتض بــه أن يكــون األداة 
الثوريــة لتحديــث اجملتمــع، ممــا عــى أن اجملتمــع لــن يكــون بعــد ذلــك مســتقاًل عــن الدولــة يف مــا يتعلــق بنظامــه األخالقــي- القيمــي.
هــذا املســار ليــس ســيئاً حبــد ذاتــه، فقــد كانــت غايتــه املرجــوة عقلنــة القانــون واألخــالق مــن جهــة، وإخضاعهمــا للدولــة مــن جهــة 
أخــرى. العقلنــة والتنميــة شــكلتا إطــار الصــورة الــيت محلهــا منظــرو التحديــث املتأثــرون ابلنمــوذج املثــايل الــذي قدمتــه الــدول الغربيــة.
لكــن وألن »حســاب احلقــل ال يطابــق حســاب البيــدر«، مل تنجــح دولنــا يف الوصــول إىل شــيء مــن هــذه الصــورة املتخليّــة 
واملرجــوة. علــى العكــس، آلــت الدولــة إىل مســخ متوحــش. فلــم تؤســس الدولــة العربيــة مــا بعــد االســتعمارية مرجعيــة أخالقيــة 
/ قانونيــة ضابطــة لســلوكها ونزاعاهتــا، حيــث اعتمــدت النخــب املتســلطة علــى القــوة العاريــة وعصبيــة اجلماعــة يف تثبيــت أركان 
حكمهــا وســطوهتا. عالقــات القــوة أضحــت الناظــم غــري املصــرح بــه لعالقــات الســلطة والثــروة، إىل جانــب قانــون مكتــوب ال أيبــه 
بــه أحــد. هكــذا أطلقــت الدولــة ســجوهنا وأجهــزة أمنهــا مــن جهــة وعمليــات فســاد وإفســاد عامــة مــن جهــة أخــرى، فأصبحــت 
الرشــوة ســلوكاً عامــاً والســرقة شــطارة. مســة الدولــة العربيــة، كمــا رأى ســورا يف احلالــة الســورية، ليــس حضورهــا بــل غياهبــا. هــذا 
إن فهمنــا الدولــة ابعتبارهــا مؤسســة تنتظــم حــول قانــون مــا حــى لــو كان جمحفــاً، بينمــا يف حالتنــا يغيــب القانــون أو أيــة صيغــة 
مؤسســاتية ملصلحــة »العصبيــة« والقــوة الباطشــة. املأســاة أن اجملتمــع تُــرك مــن دون أي نظــام أخالقــي خــاص بــه يكــون مبثابــة 

املرجعيــة الــيت يعــود إليهــا لتنظيــم شــؤونه اخلاصــة ومبعــزل عــن الدولــة، خباصــة يف حلظــات اهنيارهــا أو عجزهــا.
هنــا ال يهــّم حمتــوى املعايــري والقواعــد، أهــي عادلــة وفــق تصــوران للعدالــة أم ال، بــل املهــم وجــود هــذه املعايــري األخالقيــة كنقطــة 
اســتناد، وهــو مــا ميــز هــذه اجملتمعــات يف الفــرتة الســابقة علــى الدولــة مــا بعــد االســتعمارية. أمــا اليــوم فلــم تعــد هــذه اجملتمعــات 
متلــك أيــة مرجعيــة أخالقيــة تتكــئ عليهــا يف ســلوكها، وقــد أصبحــت منــذ زمــن طويــل عاريــة متامــاً يف مواجهــة الدولــة. يف املقابــل 

فالدولــة الربريــة ليــس لديهــا شــيء مــن القانــون أو األخــالق لتــزود جمتمعاهتــا بــه، وفاقــد الشــيء ال يعطيــه.
لقد جنحت الدولة الربرية يف خلق جمتمع على صورهتا ومثاهلا.

من الدولة البربرية إلى المجتمع البربري

موريس عايق * 

كاتب عريب يقيم يف أملانيا - احلياة
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قضايا سياسية

احلــرب  الســورية،  األزمــة  الســورية،  الثــورة  عمــر  مــن  السادســة  الســنة  تــكاد 
واملأســاة  الدرامــا  أو  الســورية،  امللهــاة  العاملــي،  الســوري  الكــورس  الســورية، 
أن حتــّط رحاهلــا،  الــرؤى ورغبــت،  مبــا شــاءت  أو توصــف  الســورية، ولتســّم 
أو  تفتــح صفحــة جديــدة،  أو  الفتنــة،  وئــدت  أو  أو خلصــت،  تنتهــي،  أو 
تقفــل صفحــات وصفحــات مــن زمــن الرعــب والقتــل، اإلرهــاب أو التمــرد، 
وللمبدعــني يف الوصــف انتقــاء تعبرياهتــم، وكّل حبســب مــا يرغــب، فــكّل بضاعــة 

هلــا مروجوهــا ومريدوهــا، ومــا أكثــر )دكاكيننــا(!
ال بــّد مــن التنبيــه إىل أن التحليــل السياســي والفكــري والنقــدي مل ولــن يتوقــف 
مــادام الفكــر، مثلمــا النقــد، مثلمــا اإلبــداع أو النكــوص، صناعــًة بشــرية ال 
تســتنفد أحــًدا، وال تقلــل مــن شــأن أحــد، مــادام الغــرض هــو التوصيــف، ورمبــا 
النقــد، ولــن يكــون النقــد نقــًدا إال إذا امتلــك جــذره األول يف املعرفــة، وهــو 
املقايضــة والتبــادل وصناعــة “الطــّف” والفــارق ملــن اســتطاع إليــه ســبياًل، ومــا 

“التآمــر” املبيــت علــى املأســاة ابلســخرية إال شــكل مــن النقــد، اشــتد أملــه!
ولكيــال تقــع اجلملــة النقديــة يف مطبــات التكــرار الــواردة يف تقاريــر األمــم املتحــدة 
ومنظماهتــا املرعيــة، كالعفــو الدوليــة، ومراســلون وأطبــاء بــال حــدود، واملنظمــة 
الدوليــة إلغاثــة الالجئــني، وهيئــات وجمالــس حقــوق اإلنســان وقــرارات جملــس 
األمن بنكهة الفيتو الروسي أم غريه، وأيًضا من جنيف 1 إىل أربعة جنيفات، 
ومئــات اللقــاءات واملــدن الــيت تعمــل يف توصيــف وحــّل املســألة الســورية، وكلهــا 
ــا أبــًدا، ومأســاة شــعبه ال بــّد أن  ابجملمــل تقــول: هــذا البلــد املنكــوب ليــس آمًن
تتوقــف، فقــد ضاهــت احلــرب العامليــة الثانيــة يف عــدد مــدن الدمــار واملشــردين 

واملغلوبــني علــى أمرهــم حتــت آلــة القتــل اليومــي.
مــا  هلــم  والتعاقــب،  االســتمرار  والدميومــة صفــة  الســوريني،  مــن  رهــط  والزال 
علــى الســوريني مــن حقــوق، وهلــم مثلهــم مــن واجبــات، يفتتحــون دكااًن هنــا 
ويســتحدثون متجًرا هناك، ولغة احلوانيت والبيع والشــراء واملســاومة لغٌة ســائدة 
يف احلــل والرتحــال، وكأهنــم علــى كوكــب آخــر خمتلــف! وملــاذا هــذا اإلقصــاء 
والتجــي، فلرمبــا مــن مــات منــا، ومــن تشــرد يف شــتات األرض وعواصــم الدنيــا، 
ومــن دفــن أطفالــه بيديــه، ومــن اقتــات طعــم الظلــم علقًمــا وذاق مــرارة حنظلــه، 
ومــن ُدفــن يف احليــاة ومعــه كثــري مــن القــدرات واألحــالم، ورمبــا كانــت املــدن 
الســورية املدمــرة هــي يف الكوكــب اآلخــر! فــكل شــيء جائــز، وكل شــيء مبــاح 

مادامــت املســألة مســألة مســاومة وابزار!
أنــف اهنيارهــا األممــي، مــا زال حيلــم يف  فأمــري املؤمنــني الشــيوعي رغًمــا عــن 
موســكو عاصمــة للخالفــة املاركســية، ويفتتــح دكااًن فيهــا، وآخــر يف محيميــم، 
واثلــث يف الــزوااي املظلمــة ممــا تبّقــى مــن دمشــق أو الســويداء مثــاًل، ومل تــراوده 

املســتمرة  اهلويــة واحليــاة  عــني علــى جدليــة  مــن  يفتــح بضًعــا  أن  أبــًدا  نفســه 
يف نكبــة الســوريني! وبضاعتــه رائجــة يف حماربــة “اإلرهــاب” عــدو الشــيوعية 
اللــدود. ونزعتــه الرومانســية يف احلــب واملراهقــة مــا بعــد اخلمســني أو الســتني، 
ولرمبــا الســبعني أيًضــا تــراوده نفســه يف شــهوة احلكــم، يف شــهوة األمميــة مــن 
ــا رومانســًيا خالًصــا، أو  موســكو، ال بــل مــن دمشــق أيًضــا! وليتهــا كانــت حًب
متقــدة جنســًيا كعهــد الشــباب، بــل نكــوص يف احلــب األيديولوجــي وغــرق يف 

وهــم الفاعليــة السياســية واخلصــاء املعــريف.
دكاكــني شــيوعيينا، واي لكثــرة عددهــا مــن قبــل ومــن بعــد! - واالســتثناء حــق 
وواجــب لــكل مــن اكتفــى بصمتــه ترقبًــا أو خوفًــا، فهــذا حــّق والثــورة، ثــورة الــكل 
مشــارك أو صامــت أو متــأمل يف إثــر خــر- تــروج يف حوانيتهــا بضاعــة روســية 
موســكو،  بشــيوعية مصدرهــا  وتســتمع  مدافعــه  وعــن  طائراتــه  عــن  تتغاضــى 
وموســكو قــد ختلــت عــن الشــيوعية منــذ 1991، ورمبــا قبلهــا منــذ جــدار برلــني 
املهــدوم عــام 1989، وابتــت تــدور يف فلــك مافيــا جتــارة الســالح وشــركات 
البــرتو- غــاز الدوالريــة العامليــة أيًضــا، وهــذا حقهــا، بوصفهــا دولــة، يف تقريــر مــا 

تشــاء مــن مصــري أو إســرتاتيجية.
املمانعــة  اخلالــدة،  الرســالة  دكاكــني  اخلالديــن،  قوميينــا، وخلفائهــم  ودكاكــني 
واملقاومــة ورمــي إســرائيل يف البحــر، الزالــت حتتفــظ حبــق الــرد ســوى ابلشــتيمة 
لــكل مــن خالفهــا رأي، وليتهــا اكتفــت هبــذا؛ بــل الزالــت تصــر علــى أّن طريــق 
القــدس ميــّر مــن حلــب يف أقصــى الشــمال، يف مفارقــة فاضحــة للنــص املقــدس 

يف املنطلقــات النظريــة واللحمــة الوطنيــة واألمــة الواحــدة!
وبــني هــذه وتلــك، تتآلــف اللغــة وتقــرتب طــرق التفســري، ويتحقــق اجلمــع الوطــي 
يف متجــر كبــري يشــبه املــوالت العصريــة، بتنوعــه وغــزارة أصنافــه يف جبهــة وطنيــة 
داخليــة دميقراطيــة معارضــة، وال يعلــم أحــد عــدد زوارهــا أو صفاهتــا أو قدراهتــا 
الفــذة علــى التأليــف بــني القلــوب! فتجمــع بــني حناايهــا ممثــاًل عــن كل عاصمــة 
ومنصــة مــن دمشــق إىل محيميــم إىل موســكو، فالقاهــرة وأســتاان وبــريوت اليــوم، 
وهــذا متجــر آخــر يفتتــح! متجــر بنكهــة ليراليــة اترخييــة متتــد يف اجلــذور، ومــا 
املــدين  الوهــم  لتجــارة  ســوقت  مدنيــة  دولــة  بنــاء  فجــذور  اجلــذور،  مــا  أدراك 
والعمــل السياســي يف خلطــة عجيبــة الرتكيــب، بــل ســحرية األمنــوذج ومصطفيهــا 
منشــورين يف كل بقــاع األرض الســورية! فــال عجــب أهنــا أول منصــة أســقطت 
النظــام يف اجتماعــات فنــدق رمســيس 2011، حبســب أمــري جهادهــا، وبقيــت 
صامــدة يف حضــن الوطــن تبــي جــذرًا هنــا، وتســقي آخــر هنــاك، يف شــبهة 
ساســوية زائفــة، بينمــا كان الباقــون ُيســحقون قبــل أن تبــدأ مظاهراهتــم الســلمية 

واملدنيــة!

روعــة  يــزاود يف  جــاره،  علــى  ينــم  دكان  بــل كل صاحــب  فحســب،  وليــس 
بثــورة  قامــوا  وملــاذا  مئــات اآلالف،  مــوت  هلــم جفــن يف  يــرّف  بضاعتــه، ومل 
مل تنضــج أحواهلــا الطبقيــة واملوضوعيــة بعــد؟ يتســاءل صاحــب متجــر عريــق 
يف السياســة! ومل يقــض مضجعهــم أو يضــع مــن ليلهــم مئــات اآلالف مــن 
املعتقلــني واملعتقــالت، وملــاذا مل تكتفــوا بثــورة البعــث مــن قبــل، وبرســالته اخلالــدة، 
وتكونــوا مــن أعمــدة دكاهنــا؟ يطالعــك حانــويت عربــوي مشــبع ابملمانعــة واملقاومــة 
هــل  فقــط:  واحــد  ســؤال  عــن  جييبــوا  أو  بعــد  يــروا  ومل  منصــة!  علــى انصيــة 
رحبــت جتارتكــم؟ وليكــن الســؤال خمالًفــا: مــاذا كنتــم ستخســرون لــو رحبتــم قلــب 
الســوريني ودموعهــم ودعــوات الثــكاىل واملنكوبــني! وكل اخلشــية أن أتيت جتــارة 
علــى  يكــون واباًل  بربــح  الرتهــل  املغرقــة يف  هــذه والدكاكــني  األيديولوجيــات 

أصحابــه، فــال بلــح الشــام وال عنــب اليمــن.
مــاذا عــن احلريــة منــاط األخــالق يف األيديولوجيــة األملانيــة لــدى ماركــس، ومــاذا 
عــن جدليــة العقــل يف الدفاتــر عــن الدايلكتيــك لــدى لينــني، ومــن قبلــه هيغــل، 
مــاذا عــن روح غيفــارا؟ أيــن تيتيــو وهنــرو وانصــر؟ وأيــن أكــرم احلــوراين حــني وزع 
أرضــه علــى فالحــي محــاة؟ وأيــن ميشــيل عفلــق ومحــود الشــويف وغريهــم ممــن ماتــوا 
خــارج حــدود الوطــن؟ أمل يــدرك بعــد شــيوعيوان وقوميــوان أهنــم هرمــوا، وليتهــم 
املمارســة،  قبــل  الفكــر  يف  وهرمهــم  العريــق!  التونســي  خلــف  )هرمنــا(  رددوا 
يف الرؤيــة قبــل األهــداف والشــعارات، وليتهــا ال تتكــرر تلــك اجلــداالت يف 
أمميــة أو قوميــة، وليكــن كل علــى هــواه، قبــل أن متســح دمعــة عــن عــني طفــل 
أخــذت القذيفــة أابه، أو عــن بــكاء عجــوز دفــن أطفالــه وفلــذة أكبــاده يف غــارة 

موســكوفية شــيوعية أو قوميــة!
ال عجــب، أن يعتقــد بعضهــم، واالعتقــاد حــق الــرأي والــرأي اآلخــر، أن نقــد 
الشــيوعية والقوميــة اصطفــاف مــع اجلهــاد واإلرهــاب! ولكــن حلكمــة يف التاريــخ 
ومســاره املتقــدم يف حلقــات، وإن أتخــر موســم جــي ربيعهــا، لــدى الســوريني 
ثــة خيــار خمتلــف عــن كل الدكاكــني، وعــن كل اجلهاديــني واإلرهابيــني، خيــار 
واحــد امســه أرض للجميــع، وطــن للجميــع، دولــة للجميــع، حــّب للجميــع، 
ويدركــون مــلء إرادهتــم أن ال “إســالموية” تشــفي غليلهــم، وال “ماركســوية” 
أو “قومويــة” أو “لرلــة” نفعيــة تكفــي طموحهــم، هــم أدركــوا وتيقنــوا أن درب 
الدولــة الوطنيــة طويــل وعســري، مــا بقيــت دكاكــني األمــس مل تفــرغ مــن جتارهتــا 
بعــد، ومادامــت لغــة القتــل والتخويــن هــي منصــة ككل املنصــات، وكل ميتلــك 
أدواهتــا يف تشــريح اجلســد، مثلمــا الــروح واهلويــة والعقــل، فللــه مــا أعطــى وهلل 
مــا وهــب، وملاركــس أيًضــا، وقبلــه آدم مسيــث، رأٌي يف فضــل القيمــة بــني دكان 

يندثــر وأمــة تتشــكل.

السنة السادسة من عمر الثورة السورية… لكل بضاعة مروجها

د. جمال الشوفي

كاتب صحفي وحملل سياسي يعيش يف لندن - صحيفة احلياة
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قضايا اقتصادية

رغــم أن كل أشــكال املقاومــة امليدانيــة انتهــت يف مدينــة الّرقــة الســورية، إال أهنــا مل تنتــِه يف صــدور أهلهــا، »عاصمــة التحريــر« الــيت مسيــت هكــذا 
بســواعد أبنائهــا، و«عاصمــة اخلالفــة« علــى أشــالء أبنائهــا.

شــيء مــا دفعــي إىل الكتابــة علــى عجــٍل ألّول مــرّة يف حيــايت، رمّبــا ألّن مــا ُيكتــب لــه وقــع خــاص يف ذاكــرة املتلقــي أكثــر مــن أي وســيلة أخــرى، 
هــي طريقــة حتمــي الكاتــب مــن غّصــة احلديــث كمــن خيــطُّ وصيتــه األخــرية علــى فــراش املــوت.

املوت أرحُم من أّن تكتب عن وداع األحّبة، عن املنســيني واملقهورين حتت ســياط اجلالدين يف مدينيت القابعة هناك يف البعيد، خلف الشــمس 
وخلــف كل قانــون حيمــي أهلهــا، أولئــك الذيــن فرضــت عليهــم اجلغرافيــا ورمتهــم األقــدار يف مــكان أطلــق عليــه العــم كامــريون »رأس األفعــى«.

يف الرقّــة »عاصمــة اخلالفــة املزعومــة«؛ احليــاة فيهــا علــى أعلــى درجــات املقاومــات الشــعبية الــيت ألفتهــا وأان يف عقــدي الثالــث مــن العمــر، فــال 
حجــارة الرقّــة مثــل تلــك الــيت يف فلســطني، هنــا يف مدينــيت مثقلــة أبنــني العابريــن وصرخــات املصلوبــني، مغســولة بدمــوع مــن ُهّجــر حتــت ســيوف 

املعتديــن، وأبنــني مــن يــرزح حتــت حفيــف الســياط.
قــال الكاتــب الســوري عبــد الســالم العجيلــي يوًمــا »إّن الّرقــة هــي هبــة الفــرات لــألرض«، اي ُعجيلــي، إّن الفــرات قــد شــبع مــواًت وأصبــح ينبوًعــا 
للعابريــن. بعــد حتريرهــا مــن نظــام األســد االبــن، وهــدم متثــال األســد األب اجلــامث علــى صــدور أبنائهــا حــى ألفــوه مرغمــني، كانــت الّرقــة الســورية 
أّول املــدن احملــررة ابلكامــل، مزدهــرة بســواعد شــباهبا، إىل أّن بــدأ النظــام إبحراقهــا، مرتكبًــا يف حــق أبنائهــا جمــازر دفعــت الكثــري مــن أهلهــا للنــزوح.

كانت الّرقة  أّول املدن احملررة ابلكامل، مزدهرة بسواعد شباهبا، إىل أن بدأ النظام إبحراقها
ومــع الغيــاب شــبه التــام للمؤّسســات اخلدميــة، إال مــا شــغله ثوارهــا، بغيــة ســد الفــراغ احلاصــل يف مؤّسســات الدولــة، كانــت البدايــة بتشــكيل 
اجمللــس احمللّــي وتولّيــه األمــور اخلدميــة ابإلضافــة إىل منظمــات اجملتمــع املــدين حــى وصلــت زهــاء الثالثــني، تتنافــس ابختــالف أنشــطتها، وتوجهــات 
منتســبيها يف تقــدمي الدعــم للمدنيــني، رغــم نقــص الدعــم واخلــرة والتجربــة، إالّ أهّنــم اســتطاعوا إثبــات وجودهــم، مناصريــن احلــّق علــى الباطــل، 
مســتنكرين وفاضحــني لالعتــداءات الــيت ارتكبتهــا بعــض الفصائــل يف حــق املدنيــني واملمتلــكات العامــة واخلاّصــة، مبــا اســتطاعوا إىل ذلــك ســبيال.

للطغــاة أســباهبم املتشــاهبة علــى مــّر العصــور وهــي تدفعهــم للضــرب بيــد مــن حديــد وانر، فــال متيّــز بينهــم إال ابأللــوان، فــكان لــذوي الــراايت الســود 
نصيــب مــن الّرقــة ابخلــوف والرتهيــب، فعاثــوا يف أهلهــا خطًفــا واغتيــااًل وغــدرًا، منهــم مــن وصلتــه رســائل مباشــرة بضــرورة تــرك العمــل والتــزام بيتــه 

والتنحــي جانبًــا، ومنهــم مــن شــّكل خطــرًا حمدقًــا ال ينتهــي إال خبطفــه مــن النــور.
كثــريون مــن اختــاروا املســري يف الطريــق، رافضــني اخلنــوع، واصلــوا إبصــرار الثــّوار درهبــم حنــو رفــع الســواد، لينتهــي هبــم املطــاف ذكــرايت خلــف 

جــدران الســّجان اجلديــد، ومــن عجــزوا عنــه ُوجــد جثــة هامــدة يف أحــد طرقــات العاصمــة.
منهــم مــن هاجــر ومنهــم مــن ُهّجــر، اتركــني خلفهــم جــدران مدينــة تــرزح ابألحــالم والوعــود ابلعــودة، وبقيــت حجــارة العاصمــة علــى أوجاعهــم 

شــاهدة، فــال احلجــر يُنطــق دموعهــم، وال الدمــوع تكفــي أن تبكــي فقيدهــم.
بعــد فــوات األوان، ومــع بــداايت العــام اجلديــد 2014، وقعــت الواقعــة بــني مــن تبقــى مــن كتائــب اجليــش احلــّر، وتنظيــم »داعــش«، لينتهــي 
املطــاف بســيطرة األخــري علــى العاصمــة اخلضــراء أبشــجارها وأعــالم ثورهتــا، صابغــني جــدران الرقّــة بســواد مــن ظلــم وظــالم، ولتتحــّول ســاحات 

احلريــة منّصــات إعــدام وصلــب ورمــي مــن علــٍو شــاهق، ومســرًحا لنشــر الرعــب والــذل.
يف مدينــيت، مل يُقتــل غانــدي ومل ُيصلــب غيفــارا، ومل يُعلّــق مانديــال علــى بوابتهــا الشــمالية، مــن قُتــل وُمثــل هبــم هــم البســطاء، مــن يظنّــون أّن حــب 
األرض سياســة، وأّن كلمــة احلــّق مقاومــة تكفيهــم كــي يقــف الكــون كلّــه معهــم، مــن يعتقــدون أّن »األرض انمــوس للّــي يفهــم« كمــا قــال أحــد 

شــعرائها، ليقاومــوا الظــالم األســود واألمحــر واألصفــر، مبنطلقــات ثورهتــم البســيطة.
يف غياٍب كامٍل لألعالم -إال أعالم الغزاة- وانعدام التواصل، وإذا وجد يكون حبذر شديد مع األهل واألصدقاء يف العاصمة، تصلنا األخبار 

متأّخرة جًدا، إال املوت يصل مســرًعا دون تفاصيل، مع اهلاربني من بطشــهم خارج حدود ســيطرهتم.
لقــد مــّر أكثــر مــن تســعة أشــهر علــى مقتــل شــاب بعدمــا حــاول إســعاف والــده املريــض، وحماولــة عالجــه خــارج حــدود »الدولــة املزعومــة« بعدمــا 
مّت منعــه. لقــد مــّر أكثــر مــن تســعة أشــهر علــى مقتــل شــاب بعدمــا حــاول إســعاف والــده املريــض أصــدر الغــزاة منــذ ســيطرهتم علــى املدينــة قــرارًا 
مينــع خــروج أي مــدين إىل »أرض الكفــار« كمــا يســموهنا إال بشــروط تشــبه املعجــزات، ترتبــط ابألمــراض املزمنــة بكفالــة قدرهــا تعــب الســنني، 
ا وإن بقــي 

ً
بشــرط العــودة إىل الــداير وإال يُبــاح كل شــيء، تــويف األب بعــد عــّدة أاّيم نتيجــة جلطــة دماغيــة، فهــم ال يريــدون ألحــد أن خيــرج ســامل

ا.
ً
فــال يبقــى ســامل

حضــر مراســم الدفــن قــادة مــن »داعــش« لتقــدمي العــزاء، إال أن االبــن دون تفكــري ابلعواقــب ومشــاهد الصلــب املتكــّررة الــيت مارســها الغــزاة يف 
الســاحات والشــوارع، مل يقبــل العــزاء منهــم؛ قاومهــم وطردهــم وشــتمهم ودولتهــم ليتــم اقتيــاده إىل قاضيهــم وحيكــم عليــه ابملــوت إفســاًدا ابألرض 

وإهانــة لإلســالم ودولتــه.
نعــم! رحــل األب واالبــن مًعــا وبقــي ألهلهــم ولنــا القهــر.  مل يتوقّــف حديــث املهّجريــن هنــا وهنــاك، عنــد اإلصغــاء ألحدهــم، أمعــُن النظــر يف عينيــه 
أعــرف أكثــر معــى القهــر واحلــزن واخلــوف، معــى احليــاة واملــوت والفــرق بينهمــا، حــني يتحــّدث عــن شــاب يف الثالثــني مــن عمــره قُتــل يف عيــده 
وعيــد النــاس، بعدمــا قتَــل مــن طعــن يف شــرفه وأهــان زوجتــه وســط املدينــة حبّجــة »العــورة« الــيت يف حذائهــا، وهــو األمــر الــذي ال يناســب »عظمــة 

الدولــة« وهيبتهــا.  نعــم رحــل الشــاب، ومل أيت العيــد، والشــاهد طفــالن ينتظــران عيدهــم ووالدهــم الــذي لــن يعــود.
ليكمــل حديثــه؛ مــا ذنــب ذاك الشــعب املظلــوم املســلوب مــن كل حّرايتــه ليســاويه العــامل ابملعتديــن، ويعتــروا أنــه حاضــن لإلرهــاب مصــدر موتــه، 

أال تكفيــه طائــرات املــوت الــيت ال تفــّرق بــني كبــري وصغــري ظــامل أو مظلــوم؟ يتســاءل وينهــي حديثــه: »أهــل الرگــة مگروديــن«.
رغــم املــوت والقهــر هنــاك، يف كل صــوره ومــا حتملــه أكتــاف الرجــال مــن ظلــم املعتديــن، إال أهنــم راســخون اثبتــون يف أرضهــم كأشــجار الزيزفــون، 

عقيدهتــم يف تــراب أرضهــم اجملبولــة بدمــاء املظلومــني.
ســريحل الغــزاة يوًمــا ويعــود الفــرات هنــرًا ينهــي ســنوات الظــالم، وتعــود احلجــارة مثــل هليــب النــار نيــزًكا حمطًمــا ســيوف الغــدر والعــار، ســتعود 

الضحكــة والصرخــة بغضــب األحــرار، وتعــود للســاحة أقــدام هدمــت األصنــام وحــّررت البــالد والعبــاد.

هنا في الرّقة.. اإلرهاب يقدّم العزاء

أيهم الحسين

كاتب وصحفي سوري

وزّع مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل ســوراي ســتافان دي مســتورا، علــى 
الوفود الســورية املشــاركة يف حماداثت جنيف وثيقًة جديدًة عنواهنا »ال ورقة«، 
مؤلفــة مــن 12 بنــداً تشــمل رؤيــة املبعــوث لســوراي املســتقبل. تتضمــن الوثيقــة 

البنــود التاليــة:
البنــد األول: احــرتام ســيادة ســوراي واســتقالهلا وســالمتها اإلقليميــة ووحدهتــا 

أرضــاً وشــعباً.
ــع ســوراي ابملســاواة التامــة مــن حيــث الســيادة الوطنيــة،  البنــد الثــاين: محايــة متّت
وابحلــق يف عــدم التدخــل يف شــؤوهنا واحلفــاظ علــى التمتــع هبــذه الســيادة وهــذا 
احلــق، وأن متــارس ســوراي دورهــا الكامــل يف اجملتمــع الــدويل، وفقــاً مليثــاق األمــم 
التنــازل عــن أي جــزء مــن األراضــي  املتحــدة ومقاصــده ومبادئــه، وال جيــوز 
الوطنيــة، ويظــل الشــعب الســوري ملتزمــاً ابســتعادة اجلــوالن الســوري احملتــل 

ابلوســائل املشــروعة واملتاحــة.
البند الثالث: يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده ابلوسائل الدميقراطية 
عــن طريــق صنــدوق االقــرتاع، ويكــون لــه احلــق احلصــري يف اختيــار نظامــه 

السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي دون أي ضغــٍط أو تدخــٍل خارجــي.
البنــد الرابــع: تكــون ســوراي دولــة دميقراطيــة وغــري طائفيــة تقــوم علــى املواطنــة 
والتعدديــة السياســية، وســيادة القانــون، والفصــل بــني الســلطات، واســتقاللية 
للمجتمــع  الثقــايف  ابلتنــوع  واالعــرتاف  الوطنيــة،  الوحــدة  ومحايــة  القضــاء، 
الســوري، ومحايــة احلــرايت العامــة، وتنعــم حبكــم يتصــف ابلشــفافية ويشــمل 
اجلميــع وخيضــع للمســاءلة، فضــاًل عــن اختــاذ تدابــري فاعلــة ملكافحــة الفســاد 

والرشــوة وســوء اإلدارة، مبــا يف ذلــك املســاءلة أمــام القانــون الوطــي.
العــادل، وإبدارة  الوطنيــة، وابلتمثيــل  الدولــة ابلوحــدة  تلتــزم  اخلامــس:  البنــد 

واحملليــات. للمحافظــات  الذاتيــة  احملليــة  واإلدارة  الدولــة  احملليــات يف 
البنــد الســادس: اســتمرارية عمــل الدولــة ومؤسســاهتا العامــة، وحتســني أدائهمــا 
مــع إجــراء إصالحــات وفقــاً ملــا تقتضيــه الضــرورة، وااللتــزام خبدمــة عامــة متثــل 
اجلنســني ومجيــع املناطــق واملكــوانت يف ســوراي متثيــاًل كامــاًل، وجيــب أن يســتفيد 
املواطنــون مــن آليــات محايــة فاعلــة يف عالقاهتــم جبميــع الســلطات العامــة بطريقــة 
امللكيــة  وحلقــوق  اإلنســان  وحلقــوق  القانــون  لســيادة  التــام  االمتثــال  تكفــل 

اخلاصــة.
البنــد الســابع: احلفــاظ علــى القــوات املســلحة قويــة وموحــدة حتمــي بشــكٍل 
وفقــاً  اخلارجيــة،  التهديــدات  مــن  الوطنيــة، وحتفــظ شــعبها  احلــدود  حصــرٍي 
للدســتور، وعلــى أجهــزة املخابــرات واألمــن أن تركــز علــى صيانــة األمــن الوطــي 

وتتصــرف وفقــاً للقانــون.
البند الثامن: الرفض املطلق لإلرهاب والتعصب جبميع أشكاهلا.

البنــد التاســع: احــرتام حقــوق اإلنســان واحلــرايت وإجيــاد آليــات قويــة حلمايتهــا 
التمييــز، واملســاواة يف احلقــوق  ال ســيما أوقــات االزمــة، مبــا يف ذلــك عــدم 
والفــرص للجميــع بــدون متييــز بســبب اجلنــس أو الديــن أو العــرق أو اهلويــة 
الثقافية أو اللغوية أو نوع اجلنس أو ألي سبب آخر من أسباب التمييز، مع 
متتــع املــرأة بكامــل احلقــوق السياســية والفــرص علــى قــدم املســاواة مــع غريهــا، 
مبــا يف ذلــك متثيلهــا ومشــاركتها بصــورة فاعلــة يف املؤسســات ويف هيــاكل صنــع 
القــرار، مــع األخــذ بعــني االعتبــار مســتوى متثيــل النســاء 30% علــى األقــل.

البنــد العاشــر: إســناد قيمــة عاليــة للهويــة الوطنيــة لســوراي ولتارخيهــا القائــم علــى 
اىل  والتقاليــد  األداين  هبــا مجيــع  جــاءت  الــيت  والقيــم  التنــوع، ولإلســهامات 
ســوراي، مبــا يف ذلــك التعايــش فيمــا بــني مكوانهتــا املختلفــة، إىل جانــب محايــة 

الــرتاث الثقــايف الوطــي للدولــة وثقافاهتــا املتنوعــة.
البنــد احلــادي عشــر: توفــري الدعــم لرقيقــي احلــال وللضعفــاء والعجــزة والفقــراء، 
وضمان الســالمة واملأوى للمشــردين والالجئني، مبا يف ذلك حقهم يف العودة 

اىل دايرهــم إذا رغبــوا يف ذلــك.
البنــد الثــاين عشــر: صــون ومحايــة الــرتاث الوطــي والبيئــة الطبيعيــة مــن أجــل 

القادمــة. األجيــال 

وثيقة دي ميستورا 
حول سوريا

   إشراق
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املتحــدة  للــوالايت  األول كرئيــس  خطابــه  خــالل  ترامــب  دوانلــد  قــال 
األمريكيــة: »إن األمــر اهلــام اآلن هــو أن الشــعب األمريكــي أصبــح هــو مــن 
حيكــم، الشــعب أصبــح اآلن هــو الرئيــس« يبــدو أن هــذه الكلمــات كانــت 
هــي األكثــر صحــة وواقعيــة ضمــن األلــف وأربعمئــة كلمــة الــيت كونــت اخلطــاب 

كلــه.
الشــعب  وأن  ضــده  ســتكون  الكلمــات  هــذا  واقعيــة  أن  ترامــب  يتوقــع  ومل 
األمريكــي ســيطبقها فــوراً ضــد سياســاته وأن الشــعب »الرئيــس« ســيصادر 
بســرعة صالحيــاٍت هامــٍة مــن صالحياتــه وســيجمد قــرارات مركزيــة مــن قراراتــه 

وبوقــت  قياســي غــري مســبوق.
مليــون متظاهــر يف  مــن  أكثــر  ترامــب  التــايل خلطــاب  اليــوم  فقــد خــرج يف 
حصــة  وكانــت  أمريكيــة,  مدينــة  ثالثئــة  مــن  أكثــر  يف  املتحــدة  الــوالايت 
واشــنطن العاصمــة أكثــر مــن مخســمائة ألــف متظاهــر، وبلــغ عــدد املظاهــرات 

الــوالايت املتحــدة وكافــة أحنــاء العــامل أكثــر مــن 600 مظاهــرة... يف 
خرجــت كل هــذه املظاهــرات ضــد نــوااي ترامــب الــيت صــرَّح عنهــا يف محلتــه 

االنتخابيــة.
وعندمــا بــدأ ترامــب بتنفيــذ تعهداتــه االنتخابيــة بعــد أســبوع مــن توليــه وأصــدر 
مرســوماً يــوم اجلمعــة 27/ينايــر كانــون الثــاين يتضمــن عــدة أمــور منهــا تعليــق 
ســبع  مواطــي  دخــول  ومنــع  أتشــريات  إصــدار  وتعليــق  الالجئــني  اســتقبال 
والوقفــات  احلاشــدة  املظاهــرات  يوماً...عاجلتــه   90 ملــدة  إســالمية  دول 
تتصاعــد  وراحــت  الالذعــة  الصحفيــة  واالنتقــادات  املتزايــدة  االحتجاجيــة 
ابســتمرار... و أدت يف وقــت قياســي إىل  سلســلة مــن األحــكام القضائيــة 
يف  األمريكــي  الرئيــس  بقــرار  العمــل  بتعليــق  فدراليــون  قضــاة  أصدرهــا  الــيت 
والايهتــم , ويف هنايــة املطــاف تــّوِج ذلــك بعــد أســبوع واحــد مــن مرســوم ترامــب 
بقــرار أصــدره القاضــي الفيــدرايل يف مدينــة ســياتل األمريكيــة التابعــة لواليــة 
واشــنطن “جيمــس روبــرت” يقضــي بتعليــق العمــل مبرســوم ترامــب اخلــاص 
حبظــر دخــول مواطــي ســبع دول إســالمية إىل أمريــكا يف مجيــع أحنــاء الــوالايت 

املتحــدة األمريكيــة, وليــس يف واليــة واحــدة.
ومل يســتطع ترامــب إال وصــف القــرار ابلســخيف وأنــه ســيتغلب عليــه, أمــا 
فريــق ترامــب فأصــدر بيــاانً صــرح فيــه شــون سبايســر املتحــدث ابســم البيــت 
األبيــض إن قــرار احملكمــة األمريكيــة اخلــاص بتعليــق العمــل مبرســوم ترامــب 
خمــٍز، لكــن مت حــذف هــذه اجلملــة مــن نســخة حمدثــة مــن البيــان خوفــاً مــن 

قــرار قضائــي جزائــي بتهمــة حتقــري احملكمــة.
ومل تقدم وزارة العدل اســتئنافاً لقرار القاضي كما صرح سبايســر بل أصدرت 
وزيــرة العــدل ابلوكالــة ســايل ييتــس مرســوماً  تطلــب فيــه مــن املدعــني العامــني 
عــدم تطبيــق قــرار ترامــب املثــري للجــدل، فأقاهلــا ترامــب مــن منصبهــا فــوراً, وأمــر 
بديلها بتقدمي  االســتئناف املطلوب, ولكن حمكمة االســتئناف األمريكية يف 
الدائــرة التاســعة مبدينــة ســان فرانسيســكو رفضــت دعــوى االســتئناف املقدمــة 

مــن وزارة العــدل األمريكيــة ضــد احلكــم الــذي أصــدره القضــاء الفيــدرايل.
وأصــدرت  ترامــب  علــى  األمريكــي  الداخلــي  األمــن  وزارة  ومتــردت كذلــك 
التنفيــذي  القــرار  تطبيــق  بعــدم  األمريكيــة  احلــدود  مراقبــة  لعناصــر  أوامرهــا 
اخلــاص بعــدم اســتقبال الالجئــني ودخــول مواطــي الــدول اإلســالمية الســبع 

لقــرار ترامــب. إىل أمريــكا، علــى خلفيــة تعليــق حمكمــة ســياتل 
فيــه  أعلنــت  بيــان  إلصــدار  أيضــاً  اضطــرت  فقــد  األمريكيــة  اخلارجيــة  أمــا 
املتحدثــة ابســم الــوزارة عــن تراجــع الــوزارة عــن ســحبها املؤقــت للتأشــريات 
اســتناداً إىل املرســوم الرائســي, وأنــه ميكــن حلاملــي التأشــريات الصحيحــة الــيت 

مل يتــم إلغاؤهــا دخــول الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.
توقيــع أكثــر مــن ألــف دبلوماســي أمريكــي علــى  وواجهــت اخلارجيــة أيضــاً 
مذكــرة اعــرتاض، تنــدد بقــرار الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب....وكان هــذا 
االعــرتاض هبــذا احلجــم غــري املســبوق جــزءاً مــن االعــرتاض الشــعي العــارم، 
ودلَّ علــى وجــود الســلطة الشــعبية بقــوة داخــل الســلطات التنفيذيــة نفســها.

كل ذلــك حصــل ابلضغــط اجلماهــريي الــذي هتــف فيــه ألــوف وألــوف مــن 
املتظاهريــن »حنــن مــع املســلمني«، وإذا كان هنــاك ظلــم يف مــكان مــا فهــذا 
هتديــد لــكل مــكان«، وتــرددت هتافــات عديــدة مناهضــة لإلســالم فوبيــا, فقــد 
رددت الناشــطة »غلوراي ســتينام« »إذا أراد ترامب تســجيل ومراقبة املســلمني 

فسنســجل كلنــا أننــا مســلمون«.
إن مــا حصــل يف أمــريكا خــالل أســبوعني هلــو ملفــت وفريــد وكاشــف. لقــد 
الشــعب  أن  جليــاً  تبــني  وقــد  األمريكــي،  للشــعب  متفوقــة  ســلطة  كشــف 
األمريكــي عندمــا يكتشــف أن هنــاك مــن يعبــث بقيمــه ومــن يشــرخ مبادئــه 
ويناقــض مــا ُوضــع يف دســتوره ووثيقــة اســتقالله فــإن غالبيتــه ترفــض وتتظاهــر 

وتضغــط بشــدة لكبــح العابــث وردعــه وإبطــال قراراتــه.

وامللفت العجيب أن كل القرارات اليت صدرت من ترامب إىل اآلن وانتفض 
ــت الالجئــني  عليهــا الشــعب األمريكــي مل متــسّْ األمريكيــني أنفســهم وإمنــا مسَّ
واملهاجريــن والقادمــني مــن غــري األمريكيــني, بــل ومــن غــري املســيحيني, ألن 

ترامــب أصــاًل اســتثى يف قراراتــه األقليــات يف الــدول املشــمولة ابملنــع.
وعندمــا تعلــم أن ترامــب قــد حطــم رقمــاً قياســياً جديــداً كأســرع رئيــس يواجــه 
رفضــاً شــعبياً يهــذا احلجــم وهلــذه الدرجــة, فإنــك أمــام أمــر يســتحق البحــث 

والدراســة.
لقــد كان مــن  الطبيعــي واملألــوف يف أمــريكا أن ال ختــرج أي تظاهــرات مــن 
الشــعب األمريكــي ضــد أي رئيــس ملــدة جُتــاوز الســنة  ليتســى للشــعب تكويــن 
فكــرة ســلبية أو إجيابيــة عــن الرئيــس اجلديــد, ولكــن دوانلــد ترامــب حقــق رقمــاً 
قياســياً هائــاًل فبعــد 10 أايٍم فقــط مــن توليــه مهــام منصبــه وصلــت النســبة 
املئويــة ملعارضيــه مــن الشــعب األمريكــي 53% وهــذه النســبة ال ختــص مــن 
انتخــب منافســته بــل ختــص مــن قــرر الوقــوف ضــده وهــو رقــم غــري مســبوق 

نســبة وزمــاانً.
وعندما جتد اســتجابَة وإذعاَن الســلطة الرابعة األمريكية  »امليداي األمريكية« 
لشــعارات ومــزاج الشــعب األمريكــي وهــي الســلطة  الــيت عانــت دائمــا مــن 
ثغــرات, وأثَـّـرت فيهــا ضغوطــات وتوجيهــات فإنــك ال تســتطيع رغــم ذلــك 
أن تنكــر أن الشــعب األمريكــي يســحب الســلطة الرابعــة وراءه، إذا عــرف 
احلقيقــة. وعندمــا جتــد االســتجابة العاجلــة مــن القضــاء األمريكــي للضغــط 
الشــعب  يريــده  ملــا  التنفيذيــة  املؤسســات  أهــم  إذعــان  جتــد  اجلماهــريي, مث 
الشــعب  ســلطة  إن  تقــول  أمــام حقيقــة  أنــك  فاعلــم  القضــاء,  فيــه  وحيكــم 
االمريكــي فــوق الســلطة التنفيذيــة, وإن ســلطة الشــعب إن حتركــت فإهنــا حتــرك 

الســلطتني التشــريعية والقضائيــة وتُلــزم الســلطة الرابعــة لتتبعهــا.
إهنا سلطة الشعب األمريكي سلطة فوق كل السلطات.

مــن أجــل ذلــك قلنــا يف القضيــة الســورية لــكل املعارضــني يف أول مؤمتــر ُعقــد 
للمعارضة يف أنطاليا برتكيا يف شهر أاير 2011: علينا أن نُنشئ  تنسيقيات 
يف اخلــارج، تنســيقيات تعمــل يف كل مدينــة هامــة خــارج ســوراي، وأن نكســب 
للثورة يف البداية أبناء اجلاليات الســورية الذين حيملون اجلنســيات املختلفة مث 
نعتمد عليهم لكســب شــعوب البالد اليت يعيشــون فيها, ولكســب الرملانيني 
وأصحــاب التأثــري علــى القــرار يف هــذه البــالد ليتشــكل رأي عــام ضاغــط علــى 

اإلدارات واحلكومــات يف الغــرب خاصــة وســائر أحنــاء العــامل عامــة.
وبينمــا كنــا نشــرح ذلــك كخطــة عمــل شــاملة ونــرّوِج هلــا يف اإلعــالم كان 
اجلميــع يتســابق لنيــل تذكــرة الركــوب يف احلافلــة الــيت ظنوهــا متجهــة رأســاً إىل 

رأس الســلطة يف ســوراي علــى طريــق معبــد مفــروش ابلــورود.
وقــد وثَـّـق تلــك اخلطــة الصحفــي اللبنــاين حســن صــرا الــذي حضــر املؤمتــر 
ونشــر التفاصيل يف أســبوعية الشــراع اللبنانية  يف أحد أعداد حزيران 2011 

الــذي صــدر آنــذاك بعــد املؤمتــر.
تتحــدث عــن اإلســهام  إبســقاط نظــام بشــار األســد عــر  كانــت اخلطــة 
الوصــول إىل الشــعوب لتضغــط بســلطاهتا علــى إداراهتــا وممثليهــا يف الرملــاانت 

ولتســتخدم حــى حماكمهــا. وشــبهنا اجلهــود املطلوبــة وقتهــا ابجلهــود والضغــوط 
اخلارجيــة الــيت أســهمت يف  إســقاط نظــام جنــوب أفريقيــا العنصــري....

ويف 2012 التقينــا بفــورد الســفري األمريكــي الســابق يف دمشــق وكان ممســكاً 
ســوري  أصــل  مــن  أمريكيــون  احلاضريــن  بــني  هنــاك  الســوري وكان  ابمللــف 
يقولــون إهنــم معارضــون, وقــد طالبناهــم أمــام فــورد أن يرفعــوا دعــاوى قضائيــة 
أمــام احملاكــم األمريكيــة ضــد إدارة أوابمــا بتهمــة إخفــاء املعلومــات  اخلاصــة 
تصلهــم  اإلدارة  ومــن يف  والعــامل  األمريكــي  الشــعب  عــن  االســد  آل  جبرائــم 
املعلومــات ممــن ميلــك أحــدث التقنيــات يف املراقبــة والتجســس, وقلنــا لفــورد 
سنســتدعيك شــاهداً حتــت القســم يف هــذه الدعاوى....حينهــا مل يتحــرك 
أحــد ومل يتجــاوب أحــد بــل اعــرتض أكثرهــم وزجمــر ويبــدو أهنــم مل يكونــوا إال 

مــن الالهثــني الالحقــني ابحلافلــة املوهومــة.
إىل جلســة  ممهــدة  الطــرق  الكيمــاوي كانــت  جمــزرة  بعــد  عــام 2013  ويف 
اســتماع داخــل الكونغــرس ومل يتقــدم إليهــا أحــد مــن املعارضــني ال مــن أمــريكا 

وال مــن خارجهــا.
ويف عــام 2014 بــدأ نظــام بشــار األســد وأوليــاؤه إبقنــاع اإلدارة األمريكيــة 
لــه إال اإلرهــاب, وجنحــوا ابلتدريــج عــر شــركات  أنــه البديــل  والكونغــرس 
عالقــات عامــة ووســطاء خــراء يف انتــزاع موافقــة اتمــة مــن إدارة أوابمــا لإلبقــاء 
علــى بشــار األســد, وتشــكل يف الــوالايت املتحــدة مــا يشــبه اللــويب األســدي 
الــذي يشــرف عليــه بشــار اجلعفــري صاحــب الــوالء املــزدوج إليــران وبشــار, 
وأوصــل هــذا اللــويب السياســة األمريكيــة إىل  إعطــاء الفرصــة كاملــة لبشــار 
وعمليــات  اجملــازر  مــن  حمــدود  غــري  عــدد  الرتــكاب  اإليرانيــة  وامليليشــيات 

التهجــري الطائفــي ...

دور  متــارس  أن  لروســيا  أوابمــا  إدارة  مسحــت  و2016   2015 عــام  ويف 
أبعــداد كبــرية  وقتلهــم  املدنيــني  ســحق  أســلوب  تتبــع  وأن  القــذر  الشــرطي 
االستســالم. علــى  املقاتلــة وإجبارهــا  الفصائــل  كوســيلة عســكرية إلخــراج 

كل ذلك وغريه جرى مبعزل عن علم الشعب االمريكي.
ففــي هاذيــن العامــني كان أحــد الســوريني يف أمــريكا جُيــري كل عــدة أشــهر 
اســتطالعاً ضمــن عينــة عشــوائية مــن األمريكيــني مــن أربــع والايت  تعدادهــم 
مئــة  يف كل مــرة، وكان يســأهلم مــاذا تعرفــون عمــا جيــري يف ســوراي عــدا احلــرب 

علــى تنظيــم الدولــة ...وكانــوا كلهــم يقولــون يف كل مــرة: ال شــيء.
لقــد كان الشــعب األمريكــي مغيبــاً متامــاً ومل يكــن يعلــم عــن حقيقــة مــا جيــري 
يف ســورية شــيئا، ال اإلدارة األمريكيــة الــيت تعلــم كل شــيء أبلغــت شــعبها, 
وال اإلعــالم األمريكــي أوصــل احلقيقــة إال يف مــرة او مرتــني عابرتــني, وال أفــراد 
جنَّســون أمريكيــا أو الذيــن يف الشــتات اخرتقــوا احلجــب 

ُ
املعارضــة الســورية امل

فوصلــوا لإلعــالم والكونغــرس مث إىل الشــعب االمريكــي.
ولــو وصلــوا وأوصلــوا نصــف احلقيقــة املفزعــة إىل هــذا الشــعب لضغــط علــى 
كل الســلطات لتنتــزع قــراراً ملزمــاً ابســتئصال نظــام بشــار األســد كنظــام معــاٍد 

لإلنســانية.
ويبقــى الســؤال الــذي نكــرره منــذ فــرتة :هــل ترامــب هــو األســوأ فثــار النــاس 

ضــده بســرعة وشــدة؟
هلــذا الســؤال: إن ترامــب ليــس األســوأ  اجلــواب األكثــر إقناعــاً  ويقفــز فــوراً 
بــل هــو األقــل احرتافــاً يف اإلخفــاء واملنــاورة والدهــن والتمريــر, وأوابمــا هــو 
احملــرتف الــذي مــرر مــا يريــد وهــو بلبــاس املتواضــع املســامل اهلــادئ املتلــوِّي 

كاحليــة امللســاء مــن حتــت تــن.
وابجتــاه عنفــوان الشــعب األمريكــي الــذي أظهــر يف األســبوعني األخرييــن ربيعــاً 
الســورية  الثــورة  الفرصــة ســاحنة أن تصــل  قيــم مازالــت  ذو  أمريكيــاً عاصفــاً 
وحقائقهــا إىل هــذا الشــعب الــذي أثبــت أنــه صاحــب أعلــى الســلطات يف 
بــالده وأنــه لــن يســكت ولــن يتفــرج علــى مآســي ومعــاانة غــريه إن علــم حقائــق 

األمــور وعلــم الدواهــي الــيت حتــت الســواهي.

سوريا وسلطة الشعب األميركي

د. أسامة الملوحي 

كاتب وابحث  وصحفي سوري
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كتــب الصحفــي )مايــكل مــور( مقالــة ابلغــة األمهيــة تســتدعي منــا 
قراءهتــا، والتمعــن يف األســباب الــيت دفعــت قســماً كبــريا مــن الشــعب 
األمريكــي الختيــار  ترامــب رئيســاً لقيــادة املرحلــة املقبلــة ومــن أهــم مــا 

كتبــه:
يؤســفي أن أكــون حامــل األخبــار الســيئة، لكنــي صارحتكــم ابألمــر، 
الصيــَف املاضــي عندمــا أخرتكــم أبن دوانلــد ترامــب ســوف يكــون 
املرشــح اجلمهــوري للرائســة. واآلن لــدي أخبــار أكثــر ســوًءا وإحباطًــا: 
ســوف يفــوز دوانلــد ترامــب يف نوفمر/تشــرين الثــاين. ذلــك البائــس 
اجلاهــل اخلِطــر املهــرج بــدوام جزئــي واملعــادي للمجتمــع بــدواٍم كامــل 
ســوف يكــون رئيســنا املقبــل، الرئيــس ترامــب، امضــوا قدًمــا وقولــوا 
الكلمتــني؛ ألنكــم ســوف تقولوهنمــا طــوال الســنوات األربــع القادمــة: 

»الرئيــس ترامــب«.
مل يســبق يل أبــًدا يف حيــايت أن رغبــت يف أن أكــون خمطئًــا بقــدر مــا 

أرغــب يف ذلــك اآلن.
مايــك،  بعنــف – »ال،  رأســك  هتــز  اآلن،  تفعلــه  مــا  رؤيــة  ميكنــي 
لــن حيــدث ذلــك!«، لســوء احلــظ، أنــت تعيــش يف فقاعــة أتيت مــع 
حجــرة صــدى جمــاورة حيــث أنــت وأصدقــاؤك مقتنعــون أبن الشــعب 
بــني  ابلتبديــل  تقــوم  إنــك  للرائســة.  معتوًهــا  ينتخــب  لــن  األمريكــي 
الفــزع منــه والضحــك عليــه بســبب تعليقــه األخــري اجملنــون أو موقفــه 
النرجســي إىل حــٍد مربــك مــن كل شــيء ألن كل شــيٍء يتعلــق بــه، 
مث تســتمع هليــالري لــرتى أول امــرأة تشــغل منصــب رئيــس للــوالايت 
املتحــدة علــى اإلطــالق، شــخٌص حيرتمــه العــامل، شــخٌص ذكــي ويهتــم 
ابألطفــال، وســوف يكمــل إرث أوابمــا ألن هــذا هــو مــا يرغــب فيــه 
الشــعب األمريكــي بوضــوح!، نعــم!، أربــع ســنوات أكثــر مــن هــذا!.
77% مــن الناخبــني األمريكيــني هــم مــن النســاء وامللونــني - الســود 
فئــات ال  وهــم مجيعــا  عاًمــا،  ســن 35  والشــباب حتــت  والالتــني- 

حيظــى ترامــب ابلشــعبية بينهــم.
عليــك اخلــروج مــن تلــك الفقاعــة يف احلــال، عليــك أن تتوقــف عــن 
العيــش يف حالــة إنــكار، وأن تواجــه احلقيقــة الــيت تعلــم يف أعماقــك 
أقصــى درجــة. حماولــة طمأنــة نفســك ابحلقائــق –  أهنــا واقعيــة إىل 
»77% مــن الناخبــني هــم نســاء وملونــون وشــباب حتــت ســن 35 
عاًمــا وال ميكــن لرتامــب الفــوز أبغلبيــة أٍي منهــم!«– أو ابملنطــق – 
»لــن يصــّوت النــاس لصــاحل مهــرج أو ضــد مصاحلهــم العليــا!« – هــي 

وســيلة دماغــك حملاولــة محايتــك مــن الصدمــة.
األمــر يشــبه عندمــا تســمع صــواًت مرتفًعــا يف الشــارع وتفكــر »أوه، لقــد 
انفجــر إطــاٌر للتــو«، أو »واو، مــن يلعــب ابأللعــاب الناريــة؟«؛ ألنــك 
ال ترغــب يف التفكــري يف أنــك قــد مسعــت للتــو صــوت إطــالق انر 
علــى أحدهــم. إنــه نفــس الســبب نفســه الــذي جعــل مجيــع التقاريــر 
اإلخباريــة وشــهادات شــهود العيــان املبدئيــة بشــأن أحــداث احلــادي 
عشــر مــن ســبتمر تقــول »اصطــدام طائــرة صغــرية ابخلطــأ مبركــز التجــارة 

العاملــي«.
حنن نرغب يف األمل يف حدوث األفضل ألن احلياة، يف احلقيقة، هي 
عــرٌض اتفــه، ومــن الصعــب مبــا يكفــي املعــاانة مــن أجــل تدبــري األمــور 
مــن إيصــاٍل إىل آخــر. ال ميكننــا حتمــل املزيــد مــن األخبــار الســيئة؛ لــذا 
فــإن حالتنــا الذهنيــة تلجــأ إىل التصــرف املعتــاد عندمــا يكــون شــيٌء 
مرعب حيدث ابلفعل. قضى أول من دهســتهم الشــاحنة يف »نيس« 
حلظاهتــم األخــرية علــى األرض يف التلويــح للســائق الــذي اعتقــدوا أنــه 
ببســاطة قــد فقــد الســيطرة علــى الشــاحنة، حماولــني إخبــاره أنــه قــد 
قفــز إىل الرصيــف: »انتبــه!«، صرخــوا قائلــني. »هنــاك أانٌس علــى 

الرصيــف!«.
اآلن.  حتــدث  إهنــا  ســابقة،  حادثــة  ليســت  هــذه  رفــاق،  اي  حســًنا 
وإذا كنــت تعتقــد أن هيــالري ســوف هتــزم ترامــب ابحلقائــق والــذكاء 
واملنطــق، فمــن الواضــح أنــه قــد فاتتــك 56 انتخــاابٍت متهيديــة ومؤمتــرًا 
حزبيًــا حيــث جــرب 16 مرشــًحا مجهــوراًي ذلــك وكل شــيء ســيء 
ميكنهــم إلقــاؤه علــى ترامــب ومل يســتطع أي شــيء إيقافــه. حــى اآلن، 
حســب األوضــاع احلاليــة، أعتقــد أن ذلــك ســوف حيــدث – ومــن 
أجــل التعامــل معــه، علــي أواًل جعلــك تدركــه، ووقتهــا رمبــا، ميكننــا 

إجيــاد خمــرج مــن املــأزق املتورطــني فيــه.
 إذا كان النــاس يســتطيعون التصويــت مــن أريكــة منزهلــم فــإن هيــالري 
ســوف تفــوز بفــارٍق كبــري، لكــن تلــك ليســت الطريقــة الــيت جتــري هبــا 

االنتخــاابت يف الــوالايت املتحــدة.
فيــه،  الــذي أعيــش  البلــد  أمــٌل كبــري يف  لــدي  ال تســئ فهمــي، إن 
األوضــاع ابلفعــل أفضــل. لقــد فــاز اليســار ابحلــرب الثقافيــة، ميكــن 
األمريكيــني  مــن  أغلبيــة  تتخــذ  يتزوجــوا.  أن  والســحاقيات  للمثليــني 
اآلن املوقــف الليــرايل يف كل ســؤال تقريبًــا يطــرح عليهــم ابســتطالعات 
نعــم. جيــب أن يصبــح اإلجهــاض  للنســاء –  أجــر متســاٍو  الــرأي: 
علــى  أكــر  ســيطرة  نعــم،   – أقــوى  بيئيــة  قوانــني  نعــم،   – قانونيًــا 
األســلحة – نعــم، تقنــني املارجيــواان – نعــم. لقــد حــدث تغــرٌي كبــري – 
فقــط اســأل االشــرتاكي الــذي فــاز يف 22 واليــة هــذا العــام، وليــس 
هنــاك شــك يف رأيــي يف أنــه إذا كان النــاس يســتطيعون التصويــت مــن 
أريكتهــم ابملنــزل علــى أجهــزة اإلكــس بوكــس والبــالي استيشــن اخلاصــة 

هبــم فــإن هيــالري ســوف تفــوز بفــارٍق كبــري.
لكــن تلــك ليســت الطريقــة الــيت جتــري هبــا االنتخــاابت يف الــوالايت 
املتحــدة، علــى النــاس مغــادرة املنــزل والوقــوف يف صــف للتصويــت، 
فإهنــم  التينيــة،  أو  ســوداء  أو  فقــرية  ضــواٍح  يعيشــون يف  وإذا كانــوا 
القيــام  جيــرى  وإمنــا  أطــول،  صــٍف  يف  االنتظــار  فقــط  يواجهــون  ال 
بــكل شــيء ملنعهــم حرفًيــا مــن اإلدالء أبصواهتــم. لــذا فإنــه يف أغلــب 
االنتخــاابت مــن الصعــب أن جتعــل حــى 50% خيرجــون للتصويــت.

وهنا تقع مشكلة نوفمر – من سيكون لديه الناخبون األكثر محاًسا 
وشــغًفا؟ مــن ميتلــك الذيــن خيرجــون للتصويــت؟ أنــت تعلــم إجابــة هــذا 
الســؤال. مــن املرشــح الــذي ميلــك املؤيديــن األكثــر ســعارًا؟ مــن ســوف 
االنتخــاابت  يــوم  صباًحــا  اخلامســة  يف  املخابيــل  معجبــوه  يســتيقظ 
ليحمســوا اآلخريــن طــوال اليــوم، مــن البدايــة حــى إغــالق آخــر مركــز 
اقــرتاع، ليتأكــدوا أن كل تــوم وديــك وهــاري »وبــوب وجــو وبيلــي بــوب 
وبيلــي جــو وبيلــي بــوب جــو« قــد أدلــوا أبصواهتــم؟ هــذا صحيــح، هــذا 
هــو مســتوى اخلطــر الــذي نواجهــه، وال ختــدع نفســك، أي كميــة مــن 
إعالانت هيالري املقنعة أو مواجه ابحلقائق يف املناظرات أو سحب 

التحرريــني للتصويــت لــه، لــن توقــف تعويــذة ترامــب.
هلذه األسباب اخلمسة سوف يفوز ترامب:

حــزام  »بريكســيت  إىل  أهــاًل  أو  األوســط،  الغــرب  رايضيــات   .1
الصــدأ«

الــوالايت  انتباهــه علــى  مــن  الكثــري  ترامــب ســوف يركــز  أعتقــد أن 
وهــي  العليــا،  العظمــى  البحــريات  صــدأ  حــزام  يف  الزرقــاء  األربــع 
ميتشــيجان وأوهايــو وبنســيلفانيا وويسكونســن. تعــد الــوالايت األربــع 
دميقراطيــة تقليــداًي، لكنهــا مجيًعــا انتخبــت حاكًمــا مجهــوراًي منــذ عــام 
2010 »فقــط بنســيلفانيا انتخبــت اآلن أخــريًا حاكًمــا دميقراطيًــا«. 
يف االنتخــاابت التمهيديــة مبيتشــيجان  يف مــارس/آذار، أدىل عــدٌد 
مليــون«  للجمهوريــني »1.32  الواليــة أبصواهتــم  مــن ســكان  أكــر 

مليــون«.  1.19« ابلدميقراطيــني  مقارنــة 
يتقدم ترامب على هيالري يف اســتطالعات الرأي األخرية ببنســلفانيا 
ويتعــادل معهــا يف أوهايــو. يتعــادل؟! كيــف يكــون الســباق متقــاراًب 
بتلــك الدرجــة بعــد كل مــا فعلــه وقالــه ترامــب؟! حســنا رمبــا يكــون 
ذلــك ألنــه قــال »وهــو حمــٌق يف ذلــك« إن دعــم كلينتــون التفاقيــة النافتــا 
»اتفاقيــة التجــارة احلــرة لشــمال أمريــكا« ســاعد يف تدمــري الــوالايت 
الصناعيــة ابلغــرب األوســط األعلــى. ســوف يهاجــم ترامــب كلينتــون 
عــر  التجــارة  التفاقيــة  دعمهــا  إىل  ابإلضافــة  ذلــك  بشــأن  بشــدة 
األطلســي وسياســات التجــارة األخــرى الــيت ســحقت بعنــف ســكان 

تلــك الــوالايت األربــع.
عندمــا وقــف ترامــب يف ظــل مصنــع ســيارات اتبــع لشــركة فــورد خــالل 
انتخاابت ميتشــيجان التمهيدية، هدد الشــركة أبهنا إذا قامت ابلفعل 
ابملضــي قدًمــا يف خطتهــا إلغــالق ذلــك املصنــع ونقلــه إىل املكســيك، 
فإنــه ســوف يفــرض مجــارك بنســبة 35% علــى أي ســيارة مصنوعــة يف 
املكســيك يتــم شــحنها جمــدًدا إىل الــوالايت املتحــدة. كان ذلــك صــوات 
عــذاًب، كموســيقى عذبــة آلذان الطبقــة العاملــة مبيتشــيجان، وعندمــا 
ألقــى ترامــب بتهديــده لـ»آبــل« أبنــه ســوف جيرهــا علــى التوقــف عــن 
املتحــدة،  الــوالايت  لتصنعهــا يف  الصــني  اآليفــون يف  صنــع هواتــف 
حســًنا، فقــدت القلــوب الوعــي وحصــل ترامــب علــى انتصــاٍر كبــري 

كان ينبغــي أن يذهــب إىل حاكــم الواليــة اجملــاور، جــون كاســيك.
سيســتغل ترامــب غضــب ســكان الــوالايت األربــع مــن اتفاقيــة النافتــا 
وبقيــة اتفاقيــات التجــارة احلــرة الــيت أضــرت بفــرص العمــل يف والايهتــم؛ 

لينتــزع 64 صــواًت كافــني للعبــور إىل الرائســة.
مــن جريــن ابي إىل بيتســرج، هــذا، اي أصدقائــي، هــو وســط إجنلــرتا 
-موهنًــا، حمبطًــا، معانيًــا، تتناثــر املداخــن عــر الريــف مــع جثــة مــا 
اعتــدان علــى تســميتها ابلطبقــة املتوســطة. عاملــون »وغــري عاملــني«، 
اقتصــاد  ِقبــل  مــن  عليهــم  الكــذب  مت  ابملــرارة،  ويشــعرون  غاضبــون 
رجيــان، وختلــى عنهــم الدميوقراطيــون، الذيــن مــا زالــوا حياولــون اختــاذ 
خــٍط جيــد، لكنهــم يف الواقــع يتطلعــون فقــط إىل إســعاد أحــد أعضــاء 
جمموعــات الضغــط مــن جولدمــان ســاكس والــذي ســوف يكتــب هلــم 

شــيًكا كبــريًا لطيًفــا قبــل تــرك الغرفــة.
الــذي حــدث مــع اململكــة املتحــدة فيمــا يتعلــق ابلريكســيت ســوف 
يتكــرر هنــا. يظهــر إملــر جانــرتي يشــبه بوريــس جونســون ويقــول أاًي 
كان مــا يســتطيع ارجتالــه مــن هــراء إلقنــاع احلشــود أبن هــذه هــي 
فرصتهــم!، للتخلــص منهــم مجيًعــا!، مــن مجيــع هــؤالء الذيــن دمــروا 
حلمهــم األمريكــي!، واآلن وصــل الدخيــل، دوانلــد ترامــب، لتنظيــف 
املنــزل!. ليــس عليــك أن تتفــق معــه!، ليــس عليــك حــى أن حتبــه!، إنــه 
زجاجــة املولوتــوف الشــخصية اخلاصــة بــك إللقائهــا وســط األوغــاد 

الذيــن ســببوا لــك هــذا!، أرســل رســالة!، ترامــب هــو رســولك!.
وهنا أييت دور الرايضيات. يف عام 2012، خسر ميت رومي بفارق 
64 صــواًت مــن أصــوات اجملمــع االنتخــايب. اآلن قــم جبمــع أصــوات 
اجملمــع االنتخــايب مليتشــيجان وأوهايــو بنســيلفانيا وويسكونســن، إهنــا 
64. كل مــا حيتاجــه ترامــب للفــوز هــو الفــوز، كمــا يتوقــع أن حيــدث، 
الــوالايت احلمــراء التقليديــة مــن أيداهــو إىل جورجيــا »وهــي  برقعــة 
هيــالري كلينتــون«؛  لصــاحل  تصــّوت  أن  يســتحيل  الــيت  الــوالايت 
ليصبــح كل مــا حيتاجــه فقــط هــو والايت حــزام الصــدأ األربــع تلــك. 
فقــط  فرجينيــا،  أو  حيتــاج كولــورادو  هــو ال  فلوريــدا،  حيتــاج  هــو ال 
ميتشــيجان وأوهايــو وبنســليفانيا وويسكونســن، وســوف يضعــه ذلــك 

علــى القمــة، هكــذا ســوف ميضــي األمــر يف نوفمر/تشــرين الثــاين.

خمسة أسباب أدت لفوز ترامب )1(

صفوان الدروبي * 

كاتب وصحفي سوري
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بلبل زاده... منبر الشام

إسطنبول تحتضن مؤتمر المرأة الدلي األول

مساعدات إنسانية عاجلة من أجل إدلب عنتاب تحتضن معرض رجال أعمال األناضول

1. Uluslararası Kadın Kongresi İstanbul’da Yapıldı

İDLİB’E İÇİN ACİL YARDIM
2017 ANESİAD Fuarı Gaziantep’te Açıldı

Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD)’ın düzenlediği fuar ve konferans organizasyonu 
ülkemizin 12 ilden 80 firmanın katılımıyla Gaziantep’te yapıldı.
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) tarafından Gaziantep’te gerçekleştirilen 2017 
ANESİAD Fuar ve Konferansı düzenlenen törenle açıldı. Fuarda, 12 ilden dernek üyesi 80 firma stant açtı.

Katar merkezli “Eid Charity” yardım kuruluşu, 
Dünya İslam Konseyi ve Anadolu Kadın ve Aile 
Derneğinin (AKADDER) iş birliğinde düzen-
lenen “1. Uluslararası Kadın Kongresi” 1-2 Ni-
san’da İstanbul’da yapıldı.

واجمللـــس  مـــع  ابلتعـــاون  القطريـــة،  اخلرييـــة  عيـــد  مؤسســـة  نظمـــت 
اإلســـالمي األعلـــى ومـــع مجعيـــة األانضـــول للمـــرأة والعائلـــة الـــدورة 
األوىل ملؤمتـــر املـــرأة الـــديل يف 1 و2 نيســـان يف مدينـــة إســـطنبول.

نظمـــت مجعيـــة أنيســـياد لتجـــار األانضـــول واملصنعـــني ورجـــال األعمـــال معرضـــاً ونـــدوة يف مدينـــة غـــازي عنتـــاب. وشـــارك يف التظاهـــرة 80 شـــركة 
مـــن 12 واليـــة تركيـــة. وبعـــد مراســـم افتتـــاح املعـــرض والنـــدوة فتـــح ممثلـــو الشـــركات واجلمعيـــات أجنحتهـــم يف معـــرض أنيســـياد 2017 الـــذي لقـــي 

إقبـــااًل كبـــرياً مـــن الـــزوار.

İdlib’de kimyasal saldırılar sonucu çoğunluğu çocuk yüzlerce ölü ve yara-
lılar var! Bombalar sebebiyle göç etmek zorunda kalan kardeşlerimiz acil 
yardıma muhtaç. İDLİB yazıp 4025’e göndererek yapacağımız yardımlara 
5  TL katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca online bağış ekranlarımızdan ( https://
iyilikder.org.tr/onlinebagis/ ) kredi/banka kartıyla yada havale/eft hesapla-
rımıza İDLİB açıklamasıyla istediğiniz tutarda yardım desteğinde buluna-
bilirsiniz.
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 İDLİB yazmanız yeterlidir.

أســـفر اهلجـــوم علـــى مدينـــة إدلـــب ابلســـالح الكيميائـــي عـــن وفـــاة وإصابـــة املئـــات، وغالبيتهـــم مـــن 
األطفـــال. وحيتـــاج الفـــارون مـــن القصـــف إىل مســـاعدات عاجلـــة. ميكنكـــم التـــرع بــــ5 لـــريات تركيـــة 
علـــى كل رســـالة نصيـــة تكتبـــون فيهـــا عبـــارة IDLIB وترســـلوهنا إىل الرقـــم التـــايل 4025 مـــن أي خـــط 

هاتفـــي تركي.كمـــا ميكنكـــم التـــرع عـــر االنرتنـــت مـــن خـــالل املوقـــع التـــايل:
)https://iyilikder.org.tr/onlinebagis/( وابب الترع مفتوح كذلك عن طريق البطاقة املصرفية 
وبطاقـــة االئتمـــان أو احلوالـــة املصرفيـــة، وال تنســـوا كتابـــة عبـــارة IDLIB يف خانـــة املالحظـــات ابلنســـبة 

للحـــواالت املصرفيـــة والريديـــة.. أرقـــام حســـاابت مجعليـــة إييلكـــدر إلرســـال حـــواالت مصرفيـــة:
iyilik yardımlasma ve dayanısma dernegi :اسم صاحب احلساب

TR1200205000006187517000 03 :رقم احلساب الدويل يف البنك الكوييت الرتكي
TR120001500158007301216983 :رقم احلساب الدويل يف بنك الوقف الرتكي
TR600001000960758926525001 :رقم احلساب الدويل يف بنك الزراعة الرتكي

)Fatih/İstanbul şubesi hesabına( 11653774 :رقم احلساب الريدي
ال تنسوا كتابة عبارة IDLIB يف خانة املالحظات يف احلواالت املصرفية والريدية
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بلبل زاده... منبر الشام

»ما يحافظ على الناس هويتهم«قطر تحتضن ورشة عمل حول العالقات العربية التركية

افتتاح فرع أنيسياد في عنتاب

Türk-Arap İlişkileri Hazırlık Çalıştayı Katar’da Yapıldı‘İnsanları Ayakta Tutan Aidiyetleridir’

ANESİAD Gaziantep Şubesi açıldı

Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Gaziantep 
Şubesinin açılışı kalabalık bir davetli gurubunun katılımıyla gerçekleşti-
rildi. 1 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen açılışa AK Parti Gaziantep 
Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Anadolu Platformu Başkanı Turgay 
Aldemir, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ANESİAD 
Genel Başkanı Ali Kılavuz, ANESİAD Gaziantep Şube Başkanı Yunus 
Atilla Hammallar ve Türkiye’nin birçok ilinden çok sayıda davetli katıldı.

شـــهدت مدينـــة غـــازي عنتـــاب مراســـم افتتـــاح فـــرع جلمعيـــة أنيســـياد لتجـــار األانضـــول 
واملصنعـــني ورجـــال األعمـــال. املراســـم الـــيت انتظمـــت يف 1 نيســـان شـــارك فيهـــا حشـــد كبـــري 
مـــن املدعويـــن، مـــن بينهـــم انئـــب غـــازي عنتـــاب عـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة عبـــد جنـــاد 
قوچـــر، ورئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آلدمـــري، ورئيـــس بلديـــة منطقـــة شـــهيدكامل 
رضـــوان فاضـــل اوغلـــو، ورئيـــس مجعيـــة أنيســـياد علـــي قـــالوز، ورئيـــس فـــرع اجلمعيـــة يف غـــازي 

عنتـــاب يونـــس آتيـــال محاللـــر، وعـــدد كبـــري مـــن املدعويـــن مـــن خمتلـــف أحنـــاء تركيـــا.

 منتدى األناضول يلتقي القرضاوي ومشعل

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, 27 Mart’ta Katar’da yapılan Türk-Arap İlişkileri hazırlık çalıştayına 
katıldı. “Doğu ve Batı Arasında Uluslararası İnsani Eylem Konferansı” nedeniyle Katar’da bulunan Anadolu 
Platformu Başkanı Turgay Aldemir 27 Mart’ta Katar’da yapılan Türk-Arap İlişkileri hazırlık çalıştayına katıldı.
Mayıs ayında Kuveyt’te yapılacak olan Türk-Arap İlişkileri Konferansı öncesi Katar’ın başkenti Doha’da bir 
hazırlık çalıştayı yapıldı. Konferansın organizasyonuna 5 Türk, 5 de Arap STK’sı olmak üzere 10 kurum seçildi. 
Seçilen 5 Türk STK’sı içerisinde Anadolu Platformu da yer alıyor.

“Doğu ve Batı Arasında Uluslararası İnsani Eylem Konferansı”nda 
konuşan Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir; “Bir insan 
ülkesinden ayrıldığı için göçmen olmaz. Kültürel ve tarihsel aidi-
yetinden koptuğu zaman göçmen, yani yersiz-yurtsuz olur” dedi.
Türkiye’den birçok yardım kuruluşunun katıldığı ve aralarında 
Anadolu Platformu’nun da bulunduğu “Doğu ve Batı Arasında 
Uluslararası İnsani Eylem Konferansı” 26-27 Mart’ta Katar’ın 
başkenti Doha’da yapıldı. Ülkedeki “Hayır Bayramı” (Eid Cha-
rity) Derneği tarafından düzenlenen ve iki gün süren konferansa, 
Anadolu Platformu, İyilikder, Mimberşam Derneği, Türk Kızıla-
yı, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB), 
İHH İnsani Yardım Vakfı, Yeryüzü Doktorları gibi STK’ların da 
aralarında bulunduğu yurt içi ve yurt dışından 56 kurum katıldı.

“Doğu ve Batı Arasında Uluslararası İnsani Eylem Konferansı” için Katar’a giden Anadolu Platformu ekibi, kon-
ferans kapsamında başta Yusuf Karadavi ve Halid Meşal olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
26-27 Mart’ta Katar’daki “Doğu ve Batı Arasında Uluslararası İnsani Eylem Konferansı”na katılan Anadolu 
Platformu Başkanı Turgay Aldemir, İyilikder Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bahar ve Mimberşam Derneği 
Başkanı Cemal Mustafa konferanstan sonra bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Anadolu Platformu’ndan Karadavi ve Meşal’e Ziyaret

شـــارك رئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آلدمـــري يف ورشـــة عمـــل انعقـــدت يف قطـــر يف 27 مـــارس حـــول اإلعـــداد للعالقـــات العربيـــة الرتكيـــة، وذلـــك 
علـــى هامـــش مشـــاركته يف »مؤمتـــر العمـــل اإلنســـاين الـــدويل بـــني الشـــرق والغـــرب« املنعقـــد يف الدوحـــة. ورشـــة العمـــل انعقـــد مـــن أجـــل اإلعـــداد ملؤمتـــر 
العالقـــات العربيـــة الرتكيـــة الـــذي ســـينعقد يف الكويـــت يف يف شـــهر مايـــو القـــادم. ومت اختيـــار عشـــر منظمـــات أهليـــة مـــن أجـــل تنظيـــم املؤمتـــر، مخـــس منهـــا 

تركيـــة واخلمســـة األخـــرى عربيـــة. وكان منتـــدى األانضـــول مـــن بـــني املنظمـــات الرتكيـــة الـــيت وقـــع االختيـــار عليهـــا هلـــذا الغـــرض.

ألقـــى رئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آلدمـــري كلمـــة يف »مؤمتـــر العمـــل اإلنســـاين الـــدويل 
بـــني الشـــرق والغـــرب«، قـــال فيهـــا: »ال يتحـــول املـــرء إىل مهاجـــر إذا غـــادر بلـــده. ولكنـــه 
يصبـــح مهاجـــراً إذا انقطعـــت صلتـــه هبويتـــه الثقافيـــة والتارخييـــة. حينهـــا يصبـــح شـــريداً بـــال 
وطـــن«. املؤمتـــر الـــذي نظمتـــه مؤسســـة عيـــد اخلرييـــة القطريـــة واســـتمرت أعمالـــه يومـــني، 
وشـــارك فيـــه 56 منظمـــة أهليـــة حمليـــة وأجنبيـــة مـــن بينهـــا منتـــدى األانضـــول، ومجعيـــة 
إييلكـــدر، ومنظمـــة منـــر الشـــام، مجعيـــة اهلـــالل األمحـــر الرتكيـــة، ووقـــف الشـــؤون الدينيـــة، 
لإلغاثـــة   IHH وهيئـــة  اإلســـالمي،  العـــامل  يف  األهليـــة  للمنتظمـــات   IDSB واحتـــاد 

ــاية، ومجعيـــة أطبـــاء حـــول العـــامل. اإلنسـ

علـــى هامـــش »مؤمتـــر العمـــل اإلنســـاين الـــدويل بـــني الشـــرق والغـــرب« املنعقـــد يف العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة يف 26 و27 مـــارس نظـــم فريـــق منتـــدى 
األانضـــول سلســـلة مـــن اللقـــاءات يف قطـــر، مـــن بينهـــا لقـــاء مـــع الشـــيخ يوســـف القرضـــاوي ولقـــاء مـــع خالـــد مشـــعل. وشـــارك يف املؤمتـــر وسلســـلة الـــزايرات 
تلـــك كل مـــن رئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آلدمـــري، ورئيـــس جملـــس إدارة مجعيـــة إييلكـــدر إبراهيـــم هبـــار، ومديـــر منظمـــة منـــر الشـــام مجـــال مصطفـــى.
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منوعات

الســورية يف  الوطنيــة  الشــخصيات  بعــض  قبــل  مــن  مبــادرة  إطــالق  متَّ 
بــريوت 9شــباط/فراير حتــت مســمى )املبــادرة الســورية للســالم( علــى 
رأس مطلقــي املبــادرة الدكتــور حممــد حبــش، د. ســامي خيمــي الســفري 
الســوري األســبق يف بريطانيــا، د. عبــد الغــي مــاء البــارد رئيــس جامعــة 
البحريــة  املنظمــة  رئيــس  أديــب  علــي  القاضــي حممــد  األســبق،  دمشــق 
الدوليــة ملكافحــة االجتــار ابلبشــر. والعديــد مــن الشــخصيات الســورية 

األخــرى.
)املبادرة الســورية للســالم( كما أراد من أطلقها أن يعرفها هي »مشــروع 
وطــي ســلمي يهــدف إىل تعزيــز فــرص الســالم وإهنــاء احلــرب يف ســورية 

بــكل الوســائل املمكنــة«
 ورمبــا تكــون هنــاك تســاؤالت كثــرية حــول توقيتهــا، وماهيتهــا، وإمكانيــة 
والتغــول  ســورية،  فيهــا  متــر  الــيت  الصعبــة  الظــروف  هــذه  يف  عملهــا 
الــذي متارســه إيــران ابلتحالــف مــع النظــام وامليليشــيات الطائفيــة الــيت 
اســتقدمتها، يف مواجهــة الشــعب الســوري، وهــذا الدمــار الــذي أحلقتــه 
يف البنيــة التحتيــة الســورية، وكذلــك ابلبشــر، وهــذا القتــل املمنهــج الــذي 

متارســه يف ســجون الظــالم.
وقــد قيــل الكثــري حــول املبــادرة ســلًبا وإجيــااًب، وكان مــن حــّق مــن انتقدهــا 
أن يتســاءل عــن التوقيــت، وعــن عالقــات بعــض مطلقيهــا ابلنظــام أو 
مــن يلــوذ بــه، وهــي تســاؤالت مشــروعة وحمقــة، وقــد وجــدان أنــه مــن 
املوضوعيــة التوجــه إىل مطلقيهــا، واســتجالء الصــورة بــكل مــا هلــا ومــا 

عليهــا.
جــريون توجهــت إىل الدكتــور حممــد حبــش أحــد الشــخصيات األساســية 

يف هــذه املبــادرة، وســألناه 
عمــن وراء هــذه املبــادرة، وهــل هــي جهــد ذايت ووطــي أم أن وراء األكمــة 

مــا وراءهــا؟ فأجــاب قائــاًل
ســورية  بــه شــخصيات  تقــوم  وطــي  للســالم جهــٌد  الســورية  »املبــادرة 
أكادمييــة وبرملانيــة ودبلوماســية واقتصاديــة مــن الذيــن ال يؤمنــون ابحلــرب 
ويعملــون للســالم، وال ميتهنــون السياســة. الغايــة األساســية هــي دعــم 
وثقافيًــا  اجتماعيًــا  وآاثرهــا،  احلــرب  ووقــف  الســالم،  حنــو  التحــول 
ميكــن  وال  احلــرب،  يف  أساســي  طــرف  الســوري  النظــام  وإنســانًيا. 
مســاعدة الالجئــني علــى العــودة دون تعــاون إجيــايب معــه كدولــة... نعلــم 
أن ممارســات إجراميــة ارتكبهــا املنخرطــون يف احلــرب... ولكــن نؤمــن 
أيًضــا أبن يف النظــام شــرفاء ووطنيــون وميكــن أن يكونــوا إجيابيــني... 
علــى كل حــال لدينــا قنــاة اتصــال رئيســية مــع )وزارة املصاحلــة( وأنمــل 

النجــاح«
للنــاس، وهــل  العــودة اآلمنــة  التســاؤل يبقــى قائًمــا مــن يضمــن  لكــن 

هــذه املبــادرة ومــن يقــوم عليهــا ميتلكــون القــدرة علــى محايــة مــن يعــود، 
حبــش كان واضًحــا بقولــه: »يف الواقــع حنــن نعمــل لتحصيــل ضمــاانت 
للنازحــني الراغبــني ابلعــودة، وال ننصــح مــن كان عليــه خدمــة إلزاميــة 
ابلعــودة، النظــام يقــول إنــه ال مشــكلة إذا كان العائــد معارًضــا، ولدينــا 
الــروس واألمــم املتحــدة لتوفــري األمــن املطلــوب واملمكــن،  تعــاون مــع 
ومــع ذلــك كلــه فاإلنســان أدرى حباجتــه، والعــودة حــق شــرعي جيــب 
أن حيرتمــه العــامل، ولكــن توقيتهــا وظروفهــا هــو مســألة يقدرهــا النــازح 
نفســه، حنــن نعمــل علــى أتمــني كــف حبــث للراغــب يف العــودة، وهــذا 
اجلهــد يقطــع الطريــق علــى جتــارة )ســوداء ولئيمــة( يقــوم هبــا جتــار احلــرب 
لتأمــني مــن يرغــب ابلعــودة، وقناعتنــا أن هــذه العــودة مــن املمكــن أن 
تكــون آمنــة، ألن النظــام سيســتفيد مــن جناحهــا، وحنــن ال يضــران أن 
يســتفيد النظــام إعالميًــا طاملــا أن النــازح املعــذب يف اخليــام ســيعود إىل 

أهلــه وبيتــه وأرضــه«.
 وعــن عالقــة هــذه املبــادرة ومــن يقــوم عليهــا مبــا جــرى احلديــث عنــه مــن 
مبــادرة لعــودة أهــايل القلمــون فقــط عــر حــزب هللا؟ قــال حبــش: »ال 
نعــرف شــيًئا عــن هــذا العــرض، لكــن مسعنــا أن حــزب هللا يقــوم أو حيــاول 
القيام بذلك، نتمى لكل انزح أن يعود، وليس لنا أي عالقة أو تنسيق 
مبــا ذكــر عــن عــودة أهــل القلمــون، وعــودة النازحــني ليســت شــأاًن خاًصــا 
بنــا، نتمــى مــن كل هيئــات اجملتمــع املــدين والقــوى السياســية العمــل علــى 

أتمــني عــودة الالجئــني، فهــذا ســيخدم الشــع  ب الســوري كلــه«.
 أّمــا عــن موقــف األمــم املتحــدة منهــا؟ وكيــف تتعامــل معهــا بعــض الــدول 
الــيت قالــوا إهنــم ميتلكــون خطــوط اتصــال معهــم بشــأهنا؟ قــال »حضــرت 
ملســاعدتنا يف  االســتعداد  وأبــدت  معنــا  اللقــاء  املتحــدة  األمــم  مندوبــة 
هــذا املســعى، وحــى اآلن مل نطلــب منهــم شــيًئا، ولكــن ســنطلب منهــم 
العــون حــني حنصــل علــى ضمــاانت النظــام لعــودة آمنــة للقوائــم الــيت يتــم 

إعدادهــا«.
 وبشــأن آليات عمل املبادرة قال حبش: »املبادرة هي أكثر من نشــاط 
مــدين لشــخصيات وطنيــة  أهلــي  املبــادرة هــي جتمــع  النازحــني،  عــودة 
وخنبويــة تؤمــن ابلســالم وال تؤمــن ابحلــرب، ولدينــا برامــج كثــرية للعمــل 
هبدف نشــر ثقافة الســالم يف ســورية، ولكن نعطي األولوية اآلن إلجناح 

هــذه التجربــة، وســتنطلق بعــد ذلــك جهــود كثــرية«.
املطلوبــني،  موضــوع  هــو  إحلاًحــا  أكثــر  بشــكل  للتســاؤل  يدعــو  ومــا   
مــن  أنــه »  أكــد  التعامــل معهــم  الثــورة وكيــف ســيتم  مــع  هــم  والذيــن 
املؤســف أن الشــعب الســوري ابت كلــه مطلــواًب يف غمــار هــذه احلــرب، 
ومــع ذلــك )فالنظــام تعهــد ابملســاعدة(؟؟ عــر طــّي ملفــات اجلميــع، ومــع 
ذلــك حنــن ال ننصــح الشــباب ابلعــودة، نتوجــه إىل األطفــال والنســاء 

وكبــار الســّن الذيــن ابت مــن حقهــم اإلايب إىل وطنهــم«. 
ويشــري الدكتــور حبــش إىل أن مــا يفعلونــه يف هــذه املبــادرة ومــن خالهلــا 
هــو أقــرب إىل العمــل وبعيــًدا عــن الــكالم مــن أجــل ســورية وشــعبه »ال 
منــارس اجلــدل ولكــن منــارس العمــل، العمــل خــري مــن اجلــدل، ولدينــا 
فرصــة مــن ذهــب ملســاعدة أهلنــا يف الداخــل لتحقيــق عــودة كرميــة وآمنــة. 
ونعتقــد أن النجــاح يف حماولــة كهــذه، ســيمنحنا بــكل أتكيــد فرصــة كبــرية 
للتقــدم إىل األمــام يف نشــاطات الســالم، فاحلــرب الــيت عصفــت بســورية 
حتتــاج ســنني طويلــة مــن العمــل اجلــاد حــى تعــود النــاس إىل مــا كانــت 
عليــه مــن العيــش املشــرتك والثقــة والتعــاون، حنتــاج إىل بنــاء ثقافــة املواطنــة 
بعيــًدا عــن ضجيــج احلــرب والتخويــن و)التفســيق( الــيت صــارت غالبــة 

علــى كل أشــكال اخلطــاب الوطــي واالجتماعــي«.
 ------

انطالقــاً مــن إميــان صحيفــة )إشــراق( حبريــة التعبــري تنشــر هــذا احلــوار رغــم 
حتفظهــا علــى الكثــري ممــا جــاء فيــه

»المبادرة السورية للسالم«
حبش: نحن ال ننصح الشباب المطلوبين بالعودة إلى سورية

أحمد مظهر سعدو*

كاتب وصحفي سوري

حوارات



GAZETESI 29.SAYI - 1/4/2017

15

ثقافة وأدب

ال شــيء يقتلــي أكثــر مــن هــذا الــرتدي الثقــايف الــذي أصــاب بــالدان )هنــا اان أحتــدث عــن حــوادث بعينهــا وهــي ذات 
دالالت كبــرية( إنــي متأكــد أن )األمــم األخــالق مــا بقيــت( وأيضــاً أثــق أن الطغــاة يدمــرون كل شــيء, وأعــرف أيضــاً أن 
ليــس الســالح وحــده بيــدي اجلبــان هــو الــذي جيــرح, بــل أيضــاً املــال عنــد املرتزقــة واهلمــج يزيـّـف كل شــيء, خاصــة إذا 
كان هــذا املــال اســتحوذته اجملموعــة الــيت تتصــور أن البــالد والعبــاد أجــراء لديهــا, ويتحــول النــاس إىل خــّدام أو خدامــني 
ويصبح الضمري مباعاً بثمن حمدود أو معدود, وعند ذاك ال يهم ألن املؤسسات الثقافية أو الفنية تصبح قابضة على 
كل شــيء, حيث مســموح بكل ما خيدم املال ورأس املال – وأســياد رأس املال, فيكثر التطبيل والتزمري, وال مانع أن 
ميــوت األدابء والكتــاب جوعــاً, وال مانــع أيضــاً أن تُقتــل املواهــب يف مهدهــا, أو ُتســّخر لصــاحل املهزلــة الــيت تنتــج الرقعــاء 
مــن مفلســي الزمــان الذيــن ال ميلكــون ال صــواتً وال صــورة, وال يهــم إن مــات الفــن، ألن كل شــيء مســموح بــه, طاملــا مل 
يعــد ثــة ُعــرف أو قانــون حيكــم الــذي جيــري, إنــي أعــرف أن ثــة كتّــاابً ينتحــرون ببــطء, ميوتــون يومــاً بعــد يــوم علــى مــرأى 
ومســمع اجلميــع, وهنــاك كتــاب مبدعــون ال ميلكــون ثــن رغيــف اخلبــز, وال جيــدون عمــاًل يف بالدهــم, كتــاب ينتظــرون 
املــوت الرحيــم, ذنبهــم الوحيــد هــو أن مؤسســات بالدهــم مل تدجنهــم, وأهنــم ال يبيعــون أقالمهــم أو ضمائرهــم وال مباليــني 
الكــون, لــذا قبلــوا الفقــر وينتظــرون القــر, بينمــا الذيــن ليــس لديهــم شــيء خيجلــون منــه, مــن ُمدَّعــي األدب, أو الثقافــة, 
أو الفــن , يصبحــون عليــة القــوم, فهنــاك وصفــة تقــول: َتعلّــم أن تكــون قاصــاً أو شــاعراً يف أســبوع, وال خجــل يف ذلــك, 
ألن احليــاء طــار خاصــة عندمــا يكــون القائمــني علــى املؤسســات الثقافيــة أو الفنيــة ليــس هلــم عالقــة يف هــذه املســألة, 
طاملــا القيمــة األدبيــة ليســت هــي املعيــار لكتابــة قصــة أو قصيــدة شــعرية, فمــا املانــع مــن أن يصبــح كل مــن هــب ودب 
كاتبــاً أو أديبــاً ويصبــح عضــواً فيمــا يســمى احتــاد الكتــاب, بينمــا الكتــاب واألدابء يســجنون أنفســهم يف بيوهتــم أو هــم 
مســجونون يف بالدهــم, خجــاًل مــن هــذه املهزلــة, بــل هــذه املأســاة الــيت دمــرت وتدمــر أهــم ميــزة يفتخــر هبــا الكاتــب, 
وكذلــك تفتخــر هبــا األوطــان أال وهــي / اإلنســان املبــدع / هــذا الــذي تتفاخــر بــه الشــعوب عــر التاريــخ, فاألعمــال 
العظيمــة / كاإلليــاذة / واإلنيــاذة / ومســرح شكســبري وأشــعار اخلالــد املتنــي / وامــرؤ القيــس – والشــعراء الصعاليــك 
وعــدد ال حيصــى – علــى ســبيل املثــال، لوالهــا ملــا عرفنــا عصــوراً أبكملهــا وحضــارات أبمناطهــا – إن األدب والفــن 
العظيــم خُيَلــُد انســه, بينمــا األدب والفــن الرخيــص يرّخــص انســه وجمتمعاتــه, فكيــف إذا كان ذلــك الشــيء املنحــط تقــوم 
بــه مؤسســات كاملــة, ويرصــد لــه رأمســال يســتطيع أن ينقــذ حيــاة آالف الكتّــاب, وجيعلهــم يعيشــون حيــاة تليــق ابلبشــر 
ليتفرغــوا لعاملهــم العظيــم عــامل الكتابــة اإلبداعيــة, وخُيّرِجــوا إىل النــور كتــاابت وإبداعــات رمبــا ميــوت أصحاهبــا وال يروهنــا 
تــرى النــور  أليــس هــذا خــرياً مــن الوقــوف علــى أعتــاب أبــواب املؤسســات, واالحتــادات الــيت خلقــت لتــذل الكاتــب, 
وهــي أصــاًل ال يهمهــا هــذا الكاتــب حــى لــو كان فريــد زمانــه, طاملــا ال يقــدم فــروض الطاعــة ألصحــاب الشــأن, ألن 
الكثــري غــريه يقفــون علــى الــدور مــن املرتزقــة ومدعــي الكتابــة, ومبــا أن املقيــاس يف ذلــك يكــون لألكثــر نفاقــاً وجهــاًل, 

حيــث ســيتم وضعــه مــع زمالئــه يف الربــق الغنمــي.
أاثرين مقــال األديبــة الروائيــة – أحــالم مســتغامني – وهــو بعنــوان )بــالد املطربــني أوطــاين( حيــث تقــول: )) منــذ أربــع 
ســنوات خرج األســري املصري – حممود الســواركة – من املعتقالت اإلســرائيلية , اليت قضى فيها اثنتني وعشــرين ســنة, 
حــى اســتحق لقــب أقــدم أســري مصــري, ومل جيــد الرجــل أحــداً يف انتظــاره مــن »اجلماهــري« الــيت انضــل مــن أجلهــا, وال 
اســتحق خــر إطــالق ســراحه أكثــر مــن مربــع يف جريــدة, بينمــا اضطــر مســؤولو األمــن يف مطــار القاهــرة إىل هتريــب جنــم 
»ســتار أكادميــي« حممــد عطيــة, بعــد وقــوع جرحــى جــراء تدافــع مئــات الشــبان والشــاابت الذيــن ظلــوا يــرتددون علــى 
املطار مع كل وعد لوصول طائرة بريوت، يف أوطان كانت تُنســب إىل األبطال وغدت تُنســب إىل الصبيان, وكذلك 
تقــول الكاتبــة: ) قــرأان أن حممــد خــالوي الطالــب الســابق يف »ســتار أكادميــي« ظــل ألســابيع ال ميشــي إال حماطــاً 
خبمســة حــراس ال يفارقونــه أبــداً، رمبــا أخــذ الولــد مأخــذ اجلــد لقــب »الزعيــم« الــذي أطلقــه زمــالؤه عليــه – حيــث تقــول 
الكاتبــة أيضــاً, تعرفــت إىل الغاليــة املناضلــة الكبــرية )مجيلــة بوحــريد( يف رحلــة بــني اجلزائــر وفرنســا, وكانــت تســافر علــى 
الدرجــة االقتصاديــة, حمملــة مبــا حتملــه أّم مــن مــؤن غذائيــة البنهــا الوحيــد, وشــعرت ابخلجــل ألن مثلهــا ال يســافر علــى 
ــَد لتــوه علــى بالتوهــات – ســتار أكادميــي- أبنــه ال يتنّقــل إال بطائــرة حكوميــة,  الدرجــة األوىل, بينمــا يفاخــر فــرخ ُوِل
ُوضعــت حتــت تصرفــه, ألنــه رفــع اســم بــالده عاليــاً, وال حــول وال قــوة إال ابهلل( فــال تغضــي أيتهــا الكاتبــة املبدعــة أحــالم 
مســتغامني ألن هــذا الزمــن هــو زمــن )) دي 00 دي 00 واه (( وتظــل اآله شــوكة يف حلــوق الشــرفاء يف هكــذا أوطــان 
– هــذه األوطــان الــيت ليــس فقــط ال تقــدر الفنانــني واملبدعــني الذيــن اليطأطئــون رؤوســهم هلــؤالء النــاس اخلبــل اهلبــل 
فقــط, بــل تعيــش األوطــان يف ضمائرهــم عزيــزة مكرمــة, وشــريفة نقيــة, مثلمــا اجلزائــر األبيــة الــيت أرضعتهــا العظيمــة »مجيلــة 
بوحــريد« أثداءهــا الطاهــرة, وخبأهتــا يف قلبهــا الطيــب الــذي ال يتســع إال ملليــون جزائــري صــادق وأخالقــي شــهيد، ال 

يبيــع ضمــريه مباليــني العــامل وخيبــئ كّل طاهــرة مثــل مجيلــة يف قلبــه الطيــب, كمــا خيبــئ األوطــان يف دمــه.
كتبُت هذه املقالة منذ أكثر من مخس عشرة سنة.

زمن العجيان، زمن الحثالة
أحالم مستغانمي ،وجميلة بو حيرد ، وأوطان تنتسب إلى الصبيان

* عايد سعيد السِّراج

حمامي وشاعر سوري

— الكهف —
) مبناسبة ثورة الثامن من آذار ...!!!! (

1– كم لبثنا ؟!
صخرٌة سّدت على الكهف مواعيَد الصباح.....

بسط الكلُب ذراعيه وانْم ...
صخرٌة سّدْت شرايَن الكام 

.....................................
2– كم لبثنا ؟!

قال مخسيناً .... وانْم
إّن عاَم الكهف ألٌف من ظاْم.....

......................................
3– كم لبثنا ؟!

ــه ، وأصغــى خلطــاٍب عــن حقــوق الشــعب يف املــوِت ، وعــن  بســط الكلــب ذراعي
حــّب النظــاْم .....

.........................................
4– كم لبثنا ؟!

إنّه بعُض السؤاْل ...
دوَن حلــٍم ...دوَن إســٍم ... كــم لبثنــا دوَن مشــٍس تطلــُق الشــمَس الــي خّبأهــا 

اإلنســاُن يف القلــب علــى قيــد الضيــاْء ؟!
........................................

5– كم لبثنا ؟!
أيّها اليقظاُن والليُل طويٌل وعسر 

أيّها اإلنساُن
إّن امللح فوَق اجلرِح درٌب للخاْص..

فابتداُء النوِر من قلِب الظام..!
.........................................

6– وابتداُء النوِر 
من هذا الظاْم ......!

 كم لبثنا ؟!

عصام حقي*

*كاتب وشاعر سوري
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زاد الــكالم علــى املدينــة، مــن أانس معروفــني وجمهولــني، ممــن عرفوهــا واختروهــا، ومــن الذيــن أمضــوا أايمــاً فيهــا، ومــن أانس مل يتعرفــوا 
عليهــا، إال مــن بطاقــات ســياحية، وكتــاابت تســّوقها صفحــات إعالميــة، بــدت أشــدَّ ســياحية مــن الصــور، ومــن أانس مل يتعاملــوا 
معهــا ومــع أهلهــا إال بوصفهــم غنيمــَة حــرب، طاملــا خســرهتا املدينــة الــيت مل متتلــك الســالح يف أي يــوم مــن اترخيهــا، ومل تبــِق لنفســها، 

ســوى املســاحة الضيقــة الــيت يلــوب فيهــا األعــزل، للتفاهــم مــع الغــزاة وترويــض توحشــهم.
مدائــح ميكــن رّدهــا بــال جهــد إىل نــص مفــرد مكــرر، وإصــرار علــى تكــراره، وصيانتــه مــن أي خــدش قــد يصيبــه. حديــث بروحيــة، 
وآداب احلديــث عــن ميــزات منتجــع ســياحي، من عــن رغبــة يف املديــح وإعــادة االعتبــار لــألان الضخمــة الــيت عــادة مــا يتــرج الناطقــون 
ابســم أهــل املــدن خلفهــا، ليخفــوا اهلــزال الــذي تســببوا بــه، وانتــزاع ملــح الكرامــة عــن خبــز النــاس. مــن منــط األطبــاء النازيــني الذيــن 
يراقبــون ضحاايهــم املمديــن علــى أســرة مــن مســامري وكســور زجــاج، ال يريــدون موهتــم ومينعوهنــم مــن اســرتجاع عافيتهــم. عينــات بشــرية 

مهانــة، كرســت الختبــار العقاقــري الســامة ودرجــات احتمــال اآلالم.
مدينــة ال يقبــل األوصيــاء عليهــا نقَدهــا وال الســخرية منهــا، دعابتهــا أو املــزاح معهــا. مدينــة جــادة تســتيقظ ابكــراً وتنــام ابكــراً. تــؤدي 
فرائضهــا الدينيــة، تدفــع ضرائبهــا، تنظــف شــوارعها، هــوى شــعبها املوســيقى والغنــاء، فريــدة يف احلــوار بــني األداين واملذاهــب املنبثقــة 

مــن الديــن الواحــد.
ينــوخ ظهرهــا مبهابــة محــوالت االحــرتام للنســاء واألطفــال وأصحــاب االحتياجــات الصحيــة اخلاصــة. نقيــة اجتماعيــاً ال يــرى فيهــا 
لصــوص وزعــران ومتعاطــو خمــدرات، شــاذون جنســياً وكذابــون وخونــة وانكثــو وعــود ومتالعبــون ابألمــالك العامــة واخلاصــة. أهلهــا 
»شــبعانون« مــن كدهــم وعــرق جباههــم. ومــن أعجزهــم العمــل مــن األرامــل واأليتــام والشــيوخ، أمامهــم موائــد احملســنني الكرميــة. 

مدينــة تتــّوج هبــاالت اخليــال.
مدينــة كرميــة تســتقبل مجيــع الوافديــن إليهــا، هتيــئ هلــم املســاكن ليقيمــوا، واألعمــال ليعيشــوا مــع عائالهتــم. إن كانــت املدينــة علــى هــذا 
التــوازن واالتســاق، فمــن الــذي اقــرتح ونفــذ فيهــا ويف أهلهــا كل هــذه العقــوابت؟ أّول العهــد القــدمي العقــوابت الــيت نفذهتــا اجليــوش 
والطبيعــة واآلهلــة ابملــدن، إبحالتهــا إىل خمالفــات بينــة لألخــالق العامــة الفســق والفجــور، وخــروج عــن الديــن ابرتــداد إىل العبــادات 
الوطنيــة - تقديــس عشــتار. يتفقــد مادحوهــا الزعــرت والصابــون وهــم يعــددون خســائرها ويتذكــرون إجنازاهتــا، أليــس مــن حــق املــدن 

الــيت ال تنتــج صابــون غــار وزعــرتاً أن تعيــش، أو أال ُتدّمــر؟
تــرى مــا القصــد مــن تدمــري مدينــة؟ رمبــا ألهنــا شــكلت حتــدايً للربريــة املدثــرة حبداثــة أهــل جهنــم، وعــدم املقــدرة علــى احتمــال هــذا 
التحــدي األعــزل الــذي كشــف اخلــواء احلضــاري والعجــز التمــدين، وكأن مــن صــرخ »أزيلــوا هــذه املــدن مــن وجهــي« لتنكشــف 

األرض كمنبســط، ونتســاوى مجيعــاً، كرمــل وحصــى وخــراب.
ميكــن مقاربــة الكارثــة، بردهــا إىل الــكالم اخلفيــف، عــن التناقــض بــني احلتميــات التحديثيــة املبصــرة، وهــي غــري احلتميــات التحديثيــة 
العميــاء، وبــني البــى العمرانيــة التقليديــة، لكــن مــاذا عــن »ســد زيــزون«؟ أحــد منتجــات احلداثــة اهلندســية الــذي اهنــار فــوق رؤوس 
الفالحــني ودمــر أراضــي عشــرات القــرى وجــرف مزروعاهتــا وحيواانهتــا وبيوهتــا وأوالدهــا، تعبــري عــن الحمدوديــة الكارثــة الــيت ينتجهــا 

الفســاد البريوقراطــي املســلح، املتعــايل علــى احملاســبة واملســاءلة.
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املدينــة كائــن إنســاين- اترخيــي، حيتمــل مقــارابت عديــدة، أم أجنبــت العديــد مــن األوالد. اســتنزفت وقتهــا كلــه وطاقتهــا كلهــا 
إلرضاعهــم وتبديــل حفاضاهتــم، وغســل ثياهبــم املتســخة، وإعــداد الطعــام، والســهر علــى صحتهــم. ال وقــت عندهــا لغــري ذلــك، 
لتنظــر يف املــرآة، وتــرى نــدابت مخــش األظافــر مــن عهــد الطفولــة علــى وجههــا، وعبــور ســكاكني مــن عهــد اليفاعــة علــى عنقهــا، لتعــد 
الشــعرات الــيت تســقط يف يدهــا حــني متســد غرهتــا، وال حــني تكتشــف جســدها، لتفقــد انكمــاش اجللــد فــوق بطنهــا الــذي خيفــي 
نــدابت جــروح العمليــات القيصريــة، وال ضمــور ثدييهــا مــن اإلرضــاع واإلمهــال والتقشــف العاطفــي، ال وقــت فائــض مــن اســتنزافها 
اليومــي، لتتجــول مــن وقــت مشــمس آلخــر يف الشــوارع، لــرتاتح حــني تتعــب علــى مقاعــد احلدائــق، وترفــع ذراعهــا إىل غصــن أخضــر، 

وتتــرك براعــم زهــوره.
ال وقــت عندهــا لتتذكــر طفولتهــا، ألن للمــدن طفولــة كذلــك، طفولــة التجمعــات الســكنية البدائيــة، شــي الفخــار واصطيــاد األوز 
واكتشــاف امللــح. ال عالقــة للمدينــة اليــوم مباضيهــا البعيــد، املدينــة القدميــة، هــي مــا تبقــى مــن تعاقــب العهــود الســلجوقية - الزنكيــة 
- األيوبيــة - اململوكيــة. محاهــا موضوعيــاً االجتيــاح احلــريب العثمــاين بتحويلهــا مــن موقعهــا التخومــي املســتنزف عســكرايً، إىل مدينــة 
داخليــة حمصنــة بعشــرات احلاميــات واحلصــون، ومــا أضيــف إليهــا مــن املنشــآت الــيت شــيدت يف العهــد العثمــاين األول، ومرحلــة 

االنتــداب الفرنســي ومرحلــة االســتقالل بتنــوع خياراهتــا السياســية.
يتزايــد مدحيهــا، وذكــر حناهنــا، وطعامهــا الطيــب... يف وقــت أمســت تعيــش علــى الســالل الغذائيــة ومعــوانت املنظمــات الدوليــة، 

تتكــور فــوق عكازهــا، وقــد احنســر بصرهــا ونقــص مسعهــا، تســاقطت عليهــا املدائــح مــع اقرتاهبــا مــن حفــرة قرهــا.
ال يعلم الكثريون أن أهلها حيبوهنا، ال لفضائلها، بل لرذائلها. للمشاجرات اليومية يف الشوارع، على أفضلية عبور الشاحنات إىل 
اجلبهــات احلربيــة وأفــرع املخابــرات، لتهــاوي املوســيقى علــى ســالمل حلدهــا، للطوابــري املتهالكــة أمــام كــوى األفــران، للطمأنينــة املخادعــة 
يف مســالك الطرقــات املســتقيمة املؤديــة إىل اجلنــة، وتعســر الطرقــات ذاهتــا للوصــول إىل ابب القلعــة، قلعتهــا، والقــرع غــري املســتجاب 

علــى أبــواب بيوهتــا املهدومــة. يتزايــد مدحيهــا، يف وقــت يلــوب أهلهــا يف الشــوارع، أبذرع ممتــدة خبفــر، ليتســولوا قليــاًل مــن األمــل.

أهل الهوى

عزيز تبسي
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اصطدمت بشجرة يتجاوز عمرها مئيت عام .. تقريباً بعمر أحزاين. 
أعتقد أنكم ستســألون كيف ماتت ســعاديت يف حادث ســري . لكن األمر أبســط 
ممــا تتوقعــون.. اعتــدت أن أضعهــا يف اتبلــو الســيارة إهنــا إحــدى عــادايت القدميــة 
فالبعــض يضــع نظاراتــه الشمســية أو حمفظــة نقــوده هنــاك أّمــا أان فاعتــدت أن 
أضــع ســعاديت يف التابلــو، وكنــت كلمــا أعــود إىل البيــت أركــن ســياريت أمــام البيــت 
وأدخــل دومنــا ســعادة إىل املنــزل.. لقــد اكتســبت هــذه العــادة لســبب بســيط وهــو 
أنــي ســريع النســيان وهــذه حالــة أصابتــي بعــد أن غــادرت الوطــن، فصــرت أنســى 
بشــكل مقلــق ومربــك.. فكثــرياً مــا كنــت أنســى ســعاديت يف بيــوت األصدقــاء.. 
يف وجــوه الشــهداء.. يف أنقــاض األبنيــة.. يف ابتســامات اجلميــالت.. يف خيبــات 
أمــي... ويف أصابــع حبيبــيت.. فلذلــك اختــذت تلــك العــادة أن أضــع ســعاديت يف 

التابلــو كــي ال أحبــث عنهــا.
يف صدفــة مــا وأان يف كــراج للســيارات التقيــت ابمــرأة ســورية، فأحبّــْت ســياريت 
وعرضــت علــي شــراءها، فاتفقنــا أن أعطيهــا ســياريت وأن تعطيــي هــي ســيارهتا 

وبعــض النقــود ومتــت الصفقــة وغــادران الكــراج. 
وألنــي ال أتذكــر الســعادة، كأي ســوري، فلــم ألــِق نظــرة علــى التابلــو ألايم إىل 
أن هاتفتــي ايرا طفلــيت، وقبــل أن تنهــي املكاملــة متنــت يل الســعادة، األمــر الــذي 
جعلــي علــى الفــور أتفقــد اتبلــو الســيارة فلــم أجــد ســعاديت .. بــل وجــدت أحــزان 

تلــك املــرأة واكتشــفت أهنــا مثلــي ختبــئ أشــياءها يف التابلــو..
ولكــن مــاذا ســأفعل بــكل هــذه األحــزان .. علــي أن أعيدهــا هلــا، فهــي ليســت يل 
ومــن املؤكــد أهنــا اآلن تبحــث عــن أحزاهنــا، وتتهمــي ابالحتيــال ألن صفقــة البيــع 

والشــراء مل تشــمل ســعاديت وأحزاهنــا.. 
حــني حبثــت عــن املــرأة قيــل يل أهنــا ســافرت بعيــداً، تلــك املــرأة الــيت أخــذت ســعاديت 

وتركت يل أحزاهنا ......... 
الفيس بوك صار يعرفنا

يعــرف أبننــا أصحــاب أمل قــدمي.. أصحــاب محولــة ثقيلــة ورثناهــا عــن اآلابء.. 
أصحــاب ورقــة خاســرة رغــم قداســتها.. أصحــاب حكايــة متــوت.. وأصحــاب 

ذاكــرة مثقوبــة 
لذلك صار يذكران أبايمنا اجلميلة.. أبصدقائنا ومبناسباتنا معهم.

يظهــر أعلــى الشاشــة خــر عاجــل يكتبــه الفيــس يل أبن هنــاك ذكــرى يل مــع 
صديــق يف مثــل هــذا اليــوم وخيتفــي اخلــر العاجــل فأحبــث عنــه.. أريــد أن أقــول لــه 
إن هــذه الذكــرى صــارت ذكــرى، وإن صديقــي هــذا هــو اآلخــر صــار ذكــرى وإن 
املــكان الــذي مجعنــا معــاً ذات يــوم هــو أيضــاً صــار ذكــرى.. ذكــرى مجيلــة، اي فيــس 
بــوك، كوجــه حبيبــيت، وقاســية اي فيــس بــوك كقلــوب الذيــن قدمــوان ضحيــة للعــدم.
ال تذكــرين، اي فيــس بــوك، ال تضــع إعجاابتــك علــى الندبــة الــيت يف قلــي .. دعــي 

أنســى فقط وســاعدين أن أنســى 
ال تستحضر أمساء الذين غابوا وال ذكراييت معهم 

أخاف أن أضعف فأهنار أمام أملي الذي أكابر وأان أمحله اببتسامة ..
أنــت تعرفنــا اي فيــس بــوك.. رأيــت كل صــوران.. رأيــت خرابنــا الكبــري وشــتاتنا.. 
رأيتنــا يف العلــن ورأيــت آالمنــا الشــخصية يف الســر.. وكنــت تراقبنــا وخنــن جنلــس 

أمامــك ونرتبــك مــن ســؤالك لنــا...
مباذا تفكر اآلن.

مباذا سنفكر بعد كل هذا؟... قل لنا أنت. 
حنــن ال نفكــر بشــيء أيهــا البديــل للحميميــة الــيت ماتــت وقتلــت معهــا أفــكاران 
أرواحنــا   .. النهــاايت  نعــاين  املســافات  نعــاين  الغيــاب  نعــاين  حنــن  اجلميلــة.. 

هشــة.  تتســاقط كأوراق  وأجســادان  اجلســد،  مــن  رفيــع  تنســحب كخيــط 
مبــاذا نفكــر؟.... نفكــر أبن نطعــن آخــر ســكني مــن ســكاكني خيبتنــا يف خاصــرة 

الكون. 
حنن أصحاب محولة ثقيلة فاتركنا حبالنا، وال تذكران بشيء.

في حادث سير 
ماتت سعادتي 

محمد سليمان زادة * 
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أن  تعــودَت  الــيت  الطعــام  وجبــَة  صديقــي،  اي  ابلوجبــة،  أقصــد  ال 
تتناوهلــا، قبــل ذهابــك إىل الــدوام أو التنــزه، بــل هــي وجبــٌة هلــا مــذاق 

ــا ومــرارًة وذاًل وقهــرًا واســتغرااًب.
ً
كطعــم الندبــة يف القلــب، أمل

وجبــة مكونــة مــن أدوات حــادة، وأســالك كهرابئيــة، وكبــل مصمــم 
لتكســري األطــراف، وكالم بــذيء، ودٍم خمتلــط ابلدمــوع واخلــذالن.
إهنــا  حــى  وقهــرًا  إيالًمــا  أشــدَّ  ابلــذات، كانــت  اخلامســة  الوجبــة 
مــن  للعديــد  غزيــرة  أدبيــة  مــادًة  هبــا  مــرَّ  معتقــٍل  مــن كّل  صنعــت 

واملعتقــالت(. الســجون  )أدب  يف  والشــعراء،  الروائيــني 
الــيت  تلــك احلالــة  لكــن الصعوبــة تكمــن يف قدرهتــم علــى تقمــص 
يشــعر هبــا ذلــك الشــخص الــذي يئــن خلــف القضبــان، يف مــكان 

موبــوء ابلظلــم والغطرســة والتلــذذ يف إحــداث األمل.
والشــتائم  التعذيــب  قبــل وجبــة  املوتوريــن،  أقــدام اجلالديــن  صــوت 
الســادية وتقطيــع األوصــال واحلــرق بــدم ابرد، ووصفهــم لــكل معتقــل 
ابخليانــة، كّل تلــك األشــياء متــر عليهــم يف يــوم طويــل جــدًّا، وكل 
واحــد منهــم  مبفــرده مــع جســده املهــرتئ واملخضــب ابلــدم والعــرق 

واالنتظــار... والنــدوب 
الصــور املؤملــة الــيت ذاقوهــا وعاينوهــا تتداعــى بســرعة فائقــة يصعــب 
عليــك حصرهــا، فلســت مالًمــا إن وجــدت صعوبــة نفســية ابلغــة يف 
الكتابــة عــن ســجنهم. إذ ليــس هنــاك أصعــب مــن أن تكتــب عــن 

ســجن أحدهــم ســوى ســجنك الــذي عاينتــه بنفســك. 
اخلامسة قهًرا، بعد منتصف الدمع:

البلــد،  أبنــاء  مــن  املعتقلــني  مــن  هنــا صيــداناي ... حيــث اآلالف 
بعضهــم ُحكــم عليــه ابإلعــدام مســبًقا، والبعــض اآلخــر ينتظــر مزاجيــة 
احملققــني وتلذذهــم يف اســتحداث أبشــع وأقــذر طــرق التعذيــب، ومــا 

تبقــى منهــم ال يــدري مــا مصــريه.
االجتاهــات؛  كل  ومــن  العمريــة،  الفئــات  خمتلــف  مــن  الرجــال 
هلــم  ليــس  مــن  وحــى  واملدنيــة،  والدينيــة،  والعســكرية،  السياســية، 
عالقــة أبي اجتــاه. فاملهــم هــو االعتقــال، وبعــد ذلــك أتيت التهمــة 
جاهــزة. مل أكــن أعــرف عــن صيــداناي ســوى مقولــة الشــاعر حممــد 
املطــرود: »صيــداناي.. يعــي أن تتمــى املــوت« ولقــد رأيــت ذلــك أمــام 
عيــي، يف األســبوع الثــاين مــن اعتقــايل، عندمــا وقفنــا مســاء، مرغمــني 
علــى رؤيــة عمليــة اإلعــدام الــيت متــت جملموعــة مــن نــزالء الســجن 
الكبــري )صيــداناي(، بعضهــم كان شــامي اللهجــة واثنــان كأهنــم مــن 
إدلــب أو حلــب، وأصغرهــم ســنًّا كان مــن ديــر الــزور... عرفتهــم، 
مــن هلجاهتــم أثنــاء اســتخفافهم ابملــوت، وردهــم اجلــريء علــى ذلــك 

الضابــط احلريــص علــى عمليــة التصفيــة أمامنــا.
الغريــب يف األمــر أن أحــد الرجــال املســنني، ممــن ســبقي يف االعتقــال 
بعــدة شــهور، وجــد هــذه املســرحية الدمويــة فرصــة، فاســتجمع أيســه 
ومشــى برجليــه املتورمتــني، حنــو أحــد العناصــر املشــرفة علــى اإلعــدام، 
الرجــوع« مســحواًل« بعــد أن أخــذ حصتــه مــن  لكنــه أرغــم علــى 

الشــتائم والضــرب وعبــارات الكفــر الــيت يتفننــون هبــا.
رفعــت رأســي حبــذر، بــني هــذه احلشــود الرماديــة، كــي أعــرف مــا 
القصة! مث أدركت الحًقا أنه كان يريد أن يشنق مع هذه اجملموعة، 
كــي يتخلــص مــن وجبــات التعذيــب اليوميــة الــيت ال تطــاق. كان 

طقســا رهيبًــا مــن شــهوة الذبــح بــدم ابرد.
أان، اآلن، جثة بني هذه اجلثث املعتقلة؛ صحيح أني مل أمت بعد، 

لكني أشبه امليت، وذاكريت أكثر تركيزًا وتوثيًقا وبكاء.
ــا  فــكّل شــيء صغــري يف منــزيل أتذكــره اآلن، وهــذا مــا جيعلــي ضعيًف

وقــواًي حبجــم األمل.
أمــي وأطفــايل وزوجــيت، وغرفــيت الدافئــة، ومرمســي الــذي حاولــت فيــه 
جاهــًدا، قبــل أن اعتقــل، رســم لوحــات أجســد فيهــا العــذاابت الــيت 
أبنــاء  مــن  أهلــي  بدمــاء  املخضبــة  املظلمــة  الســجون  أتقمصهــا يف 

أطلــق  مــن  بعــض  وشــهادات  بوصــف  ذلــك  يف  مســتعيًنا  البلــد، 
ســراحهم مبعجــزة، مــن الســجن نفســه أو مــن ســجون أخــرى.

)املهجــع،  صــورة  اســتحضار  أحــاول  املتواضــع  مرمســي  يف  كنــت 
والزنزانــة، والقبــو، واملســلخ، وكبــل الداببــة، وفتحــة الصــرف الصحــي 
الــدم  التعذيــب الكهرابئــي، وكل  املنفــردة  »البخشــة«، وغرفــة  يف 
والقيــح الــذي ينــز مــن أجســاد املعتقلــني الطاهــرة  ....( غــري أنــي 
معهــم  أتقاســم  أكــن  مل  ألنــي  رمبــا  وقتهــا؛  ابلذنــب  أشــعر  كنــت 
ذلــك العــذاب الــذي دفعــوه مــن أجــل حريتنــا، فأشــعر ابلضآلــة أمــام 
تضحياهتــم اجلبــارة. أنــني إحــدى اجلثــث جبانــي أخرجــي مــن أتماليت، 
فالتفــت ميينًــا، وســط هــذا الظــالم املخيــف الــذي يفــرض ســطوته 
علــى كل شــيء، ومل أَر إال شــخًصا هزيــاًل ميســح الــدم عــن رجلــه 
النازفــة، مبــا تبقــى مــن لبــاس داخلــي متســخ. مهمــت أن أقــرتب منــه، 
لكنــه توجــس مــي ومل يعــرين اهتماًمــا؛ رمبــا ألنــي جديــد يف هــذه 
الزنزانــة الــيت جتمعــي بــه، مــع مخســة معتقلــني مــن حمافظــات ســورية 

خمتلفــة.
مسعــت كثــريًا عــن املعرفــة والعالقــات األخويــة الصادقــة الــيت تنشــأ يف 
الســجون؛ فــاألمل يوّحــد اجلميــع، لكنــي مــا زلــت غريبًــا عــن الــكل، 
رغــم املعــارض الفنيــة الكثــرية الــيت كنــت أشــرح وأوثــق فيهــا جراحهــم 

وأنينهــم الــذي لــن أنســاه.
يف الليــل حتديــًدا، تســتطيع بســهولة أن تســمع أنيًنــا وأصــوااًت غريبــة، 

لكنهــا قريبــًة مــن قلبــك!
أصــوااًت جتعلــك تصغــي إليهــا وتتمــى أن تبكــي معهــا، مهمــا كنــت 

صلبًــا مــن الداخــل؛ ألهنــا أصــوات مساويــة ليــس هلــا جســد.
مع مرور )األايم - الســنوات( تكتشــف أهنا أصوات آالف األرواح  
الــيت صعــدت، مــن هنــا، يف هــذا املــكان ابلتحديــد. األرواح الــيت 
كانــت حتلــم فقــط بوطــٍن حــرٍّ خــاٍل مــن االســتبداد والظلــم والقهــر 
واخليانــة. األرواح الــيت غــادرت أجســادها املدفونــة يف مقابــر مجاعيــة، 

مبــكان مــا يف ريــف دمشــق.
تبتعــد هــذه األصــوات املالئكيــة فجــأة عــن أذين وقلــي، لتحــّل مكاهنــا 
أصــوات شــتائم اجلالديــن الذيــن جــاؤوا، إلطعامنــا وجبــة التعذيــب 

املســائية.
ينظــر أحدهــم إيّل ابســتصغار، مث يقــرتب طالبًــا مــي الوقــوف، ومــا 
إن وقفــت حــى جاءتــي ضربــة قويــة ابلكبــل الــذي بــني يديــه علــى 
رأســي، شــعرت أبين ارتطمت ابلســقف الذي فوقي، فأدركتي ضربة 
اثنيــة أشــّد قســوة علــى ركبــيت، فمــددُت يــدي بســرعة إىل مــكان 
الضربــة كــي أخفــَف مــن أملهــا، ممــا أزعــج مزاجيــة املســاعد الــذي كان 
يراقــب ضــرابت العريــف املتطــوع غــري الفتاكــة، فصــرخ أبعلــى صوتــه 

أن » أشــحط« خــارج الزنزانــة.
كان اجلــو ابرًدا، والظــالم ورائحــة الــدم مــن الزنــزاانت اجملــاورة أقــوى 
مــن أن حيتملهــا هــذا املســاعد املتأنــق، ولعــل هــذا مــا دفعــه كــي ميــارس 

تعذيبــه يل يف  مــكان آخــر أقــل قــذارة مــن ضمــريه.
كنــت معصــوب العينــني ويــداي مكبلتــان، لكــن قلــي قــادر علــى 
مــكان منخفــض، مث شــعرت أبســالك  أنزلــوين إىل  والــرؤاي.  الرؤيــة 
ثبتوهــا بشــريط  أفــوات أصابعــي، مث  كهرابئيــة كثــرية مرروهــا، عــر 

الــيت أطلقوهــا ابســتهزاء. البذيئــة  الشــتائم  الصــق، دون نســيان 
أذكــر أن املســاعد نفســه ســألي عــن امســي، وعــن رســومايت، وقبــل 
أن أجيــب، أمَرهــم أن يوصلــوا التيــار الكهرابئــي. بــدأت ابلرجفــان 
والصــراخ، وشــعرت أن روحــي متنــت لــو اســتطاعت أن ختــرج  مــن 
جســدي املتعــب، وأن كل فــراغ بــني أصابعــي هــو مجــرة حتــرق قلــي. 

أمــا أذاني فلــم أعــد أمســع هبمــا شــيئا، ســوى الطنــني املزعــج.
حالــة مــن شــبه الوعــي الضئيــل تســيطر علــى إدراكــي الــذي يغــوص 
يف حبــرية مــن اإلغمــاء واألمل والدمــوع املنحبســة. أحــاول أن أتنفــس 

بصعوبــة ابلغــة، لكنــي أستســلم بعدهــا لالوعــي، وكنــت قــرأت مــرة، 
يف أحــد الكتــب، عبــارة رقيقــة، تقــول:

»الفراغــات الــيت بــني أصابعنــا  ُخلقــت لتمألهــا أصابــع مــن حنــب« 
لكــن، ملــاذا ُملئــت هــذه الفراغــات يف وطــي مبــا أكــره؟! تنــزل علــي، 
كالصاعقــة، ضربــة قويــة علــى وجهــي، أظــن أهنــا مــن كبــل الداببــة 
الــذي شــاهدت آاثره البشــعة علــى أكتــاف ورقــاب أغلــب املعتقلــني، 
ممــن وقفــوا أمامــي صبــاح البارحــة، يف طابــور االنتظــار أمــام التواليــت 

املشــرتك ملئــات املعتقلــني يف جناحنــا الصغــري.
يصرخ املساعد يف وجهي: 

ملاذا ال تعرتف، أيها اخلائن؟
- شــعرت ابلضحــك مــن كلمــة )اخليانــة (، فأيــة خيانــة أكــر مــن 
الــذي يفعلونــه بنــا هــؤالء احلاقــدون. اخليانــة هــي أن ننســى إجرامكــم، 
أيهــا املســاعد. رفســة علــى البطــن، لكمــات علــى الوجــه، وشــتائم 

أصابــت شــريف األطهــر منهــم مجيًعــا.
تلتهمهــم  زفــريي انرًا  أن يصبــح  متمنيًــا وقتهــا  أصــرخ،  أن  أحــاول 

جــدوى. دون  لكــن  مجيًعــا، 
مــن عيــي  تنــز  أن  أبــت  قبــل جميئهــم  الــيت ســقطت  حــى دموعــي 

أمامهــم.
طفلــي الــذي أمسيتــه )قيصــر( مل يغــب عــن عيــي، شــعرت لوهلــة أنــه 
أمامــي، يراقبــي ويبتســم يف وجهــي وحيتضنــي، وميــدين ابلقــوة الــيت 
أحتاجهــا، رغــم العــذاب الــذي يشــعر بــه جســدي النــازف؛ دًمــا، 

وعرقًــا، وكــرايء.
فجــأة، وللصدفــة رمبــا، ســرت قشــعريرة ذات طعــم حــاد يف كيــاين، 
فانتفضــت روحــي اهلزيلــة أمــام كل هــذه القيــود، ومل أعــد أشــعر ابألمل 
الكبــري البــارد الــذي أصــاب رأســي، فالطنــني الــذي اســتعمر أذين 
تالشــى أمــام صــوت امــرأة مسعــت اســتجداءها وبكاءهــا يف مــكان 

قريــب مــي لدرجــة الفجيعــة. 
علــى  متكــورًا  ارمتيــت  الزنزانــة،  إىل  وإعــاديت  ســحلي«   بعــد« 
نفســي، وغــارزًا رأســي بــني كتفــي، شــعرت ابلــرد الشــديد يســري يف 
مفاصلــي، بعــد أن صبّــوا علــي املــاء القــذر، إمعــااًن يف اإلذالل واألمل. 
بعــد ســاعتني، تقريبًــا، اســتعدت بعًضــا مــن وعيــي، جعلــي أهنــض 
بصعوبــة، وأســند ظهــري علــى جــدار قريــب، مث مــددت يــدي إىل 
قــاع الزنزانــة املتســخ ابلــرتاب والــدم القــدمي، ســاعدين هــذا الــرتاب 
علــى تنشــيف يــدي وبعًضــا مــن املــاء الــذي يبلــل لباســي، عثــرت 
يــدي علــى  حجــرة صغــرية انعمــة، التقطتهــا إبهبامــي وســبابيت، مث 
رحــت أتســلى بتدويرهــا حــى تــراءت أمامــي صــورة املــرأة املعتقلــة الــيت 
شــعرت بوجودهــا قبــل قليــل، اســتدرت حنــو اجلــدار الــذي خلفــي، 
وأرمسهــا  أختيلهــا  أن  وتعمــدت  أواًل،  شــعرها  أرســم  أن  وحاولــت 

وســعيدة. مبتســمة 
علــى نفــس اجلــدار، كانــت هنــاك كلمــات كثــرية وأمســاء، وذكــرايت، 
وشــتائم، وتواريخ ألبطال رحلوا، وبعض من األشــعار ... رمّبا كتب 

كل هــذا ابحلجــرة الصغــرية نفســها الــيت بــني يــدي.
صورهتــا الــيت اكتملــت علــى اجلــدار الصلــب، وهــي مبتســمة، جعلتــي 
أردد مقطوعــة شــعرية للشــاعر عــارف محــزة،  حفظتهــا منــذ زمــن 

بعيــد:
» كنت أمتى لو أن احلياة طويلة 

مثل التفاتتك إيل
 وأان أغادر ...«  

الشــيء الــذي أتعجــب منــه أن صــوت تلــك املــرأة مــازال صــداه يــرتدد 
يف أذين، حــى بعــد خروجــي مــن الســجن، قبــل عــدة أشــهر؛ ليــس 
ألنــي بــريء أمامهــم لكــن بفضــل اجلنســية الريطانيــة الــيت حصلــت 

عليهــا، قبــل إغــالق احلــدود أمامنــا، مــن ِقبــل املــزارع العربيــة.

الوجبة رقم 5

عبدالحافظ كلش

صحفي وشاعر سوري
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ثقافة وأدب

ال حتــاويل وال تســأيل اي شــهد عــن صيفنــا... كان انعمــاً بــل رهيفــاً كجــرح ألن حزنكــم مــّر يومــاً عليــه ...مل نكــن 
جنــرؤ علــى ملســه كــي ال يتوّجــع احلريــر يف أعماقكــم، فيهرهــر اليامســني بــدُوران، كّنــا خنشــى علــى ايمسيننــا ألنــه إذا هــرَّ 
كثــرياً تغــار قمامــة العــامل مــن بيــاض قمامتنــا، واألســود حيســدان علــى أانقــة ليلنــا وعلــى خصــر دمشــق الــوارف وعلــوِّ 
قّدر(...أكيــد أنــك عرفــِت اي شــهد مــا معــى أن متلــك األنثــى عنــدان كتفــاً ُمقــّدراً ، أي أهنــا عريضــة 

ُ
جيدهــا وكتفهــا )امل

األفــق ينــام علــى يســارها بــردى، وعلــى ميينهــا حتــاول ( التكيــة الســليمانية)أن تغفــو قلياًل...حيــث يقــّض مضجعهــا 
املتحــف العامــر ال ابلتاريــخ وال ابألوابــد بــل ابلضمائــر احليّــة الــيت ال متــوت، حنــن خبــري اي عزيــزيت ، أىّن حللنــا تلحُقنــا 
فــريوز بعتاهبــا وأغانيهــا، حتــاول أن جتــد نكهــة قهوتنــا وهيلهــا املغلــّي يف كل مقهــى توزعنــا بــه علــى أرصفــة الكــون،  مــا 
زالــت بناتنــا مجيــالت شــقيات غــري أهنــن كــرن قليــال عندمــا صغُــر الرجــال واجلميــع أمامهــن،  مل نعــد نشــرتي العطــور 
عبــأة وال املــاركات العامليــة، فــكل هــذا مل يكــن يعنينــا كمــا تعلمــني ألننــا أغــى مــن أن ختدعنــا ماركاهتــم املهتمــة جــداً 

ُ
امل

حبقــوق العطــر، ومبغاســل الــكالب األنيقــة وسالســلها الــيت تفتــح إىل املــدى املطلــوب بــه للكلــب أن يتحــرك، فنحــن 
مــع احرتامنــا لوفائهــا مل أنبــه يومــاً للــكالب. أُطمئنــك مــا زلنــا ) نلبــس اجلينــز مــع أي قميــص ليصبــح مبهــراً وغاليــاً(، 
لكــن البئــر كانــت أعمــق مــن أن تُبقــي بنســيجه رائحــًة تُعيــد النظــر لألعمــى فــكل القمصــان أصبحــت قميــص يوســف 
، أُبشــرِك بُبعــد يف النظــر يرقــى إىل زرقــاء اليمامــة، نعــم محلنــا معنــا جامعــة دمشــق وكشــاكيل طالهبــا البيضــاء ومســاطر 
هندســاهتم الــيت ال نــدري كيــف كانــت تــرتك كلياهتــا وتنســحب خلســة إىل مقصــف اآلداب خلــف اجلميــالت مــن 
طالبــات األدب اإلنكليــزي والفرنســي، مل يعــد احلــب حكــراً علــى كليــة اآلداب ألنــه رحــل إىل أدٍب تكتبــه الشــواطيء 
... وتعلمــني أن تكلفــة احلــب العظيــم ابهظــة وثنــه هــو املــوت فقــرران أن ال نعشــق بعظمــة وال منــوت حبــب ، ال بــّد 
أنــك قــرأت اي شــهد علــى بعــض مؤخــرات ســيارات األجــرة )ال تلحقــي خمطوبــة( كأن الســائقني عنــدان كانــوا يتنبــأون 
أبدب املنظمــات الدوليــة وجملــس الألمــن، مل نعــد نزدحــم حــول املواهــب اجلديــدة ، صــران نُطّــري زواجــل أرواحنــا حتمــل 
الرســائل إىل نكهــة املنــايف وطعــم احلنــني، أّمــا عــن صحــون اللــوز األخضــر املثلــج وقطــع اجلــزر املغســول جيــداً وحبــات  
)األكيدنيــا( و)اجلانــرك( فقــد اســتعضنا عنهــا بغســل أانمــل األطفــال جيــداً مــن تلــوث الكيمــاوي علــى أكفاهنــم، 
ــا ، فصيــد  ــا نفعــل لنســعف املتأخــر بــل ُنســابق الزمــن لنكمــل مبــن تبّقــى مّن مل نعــد اي شــهد ننظــر إىل الــوراء كمــا كّن
احلريــة ال أييت أبفخــاخ العصافــري، واألهنــار متــوت وال تعــود إىل الــوراء، مل نعــد نعتــب علــى أحــد ، يكفينــا مــا أســس 
)العشــب مــن حضــارة أوكســجني كاملــة( كمــا تفضلــِت ، لذلــك نكتــب مــا هــو خمتلــف عــن شــجر زيتوهنــم وزيتــاً يــراه 
غــريان لــألكل وحنــن نــراه لقنديــل الكائنــات ضيــاء، اســتقبـََلنا الغــرابء بدايرهــم ونصــب اجلــريان لنــا اخليــام الــيت نــرأب أن 
ننصبهــا ألحــد، عندمــا خنتلــي أبرواحنــا نفكــّر :هــل نســتطيع يومــاً أن نفــرض أتشــرية دخــول ونُلــزم املســتجري برســوم 
إقامــة؟!!! كأن مــا أحــد شــرب مــن مائنــا وأكل مــن خوخنــا ومشمشــنا وتوتنــا كأن مــا أحــد أكل الفســتق احللــي مــن 

شــوارعنا والــذرة املشــويّة مــن قاســيوننا.
كــم هــي غنيّــة ومرتفعــة وكرميــة نفوســنا ، مل نكــن ننظــر يف غــري مــراايان لنعــرف ذواتنــا لكننــا حــني نظــران يف مــرااي غــريان، 
عرفنــا كــم حنــن مجيلــون ومدمشــقون وأعــزاء، ال يلــزم أبــداً أن ُأخــرك كيــف جيمــع الســوري ) أموالــه اخلفيفــة الــيت ال 
أتيت بســهولة كــي حيتفــل أبعيــاد امليــالد( لكنــي ُأضيــف اي عزيــزيت : برغــم دخلــه اهلزيــل وعيشــه املســتحيل صــّك عملتــه 
اخلاصــة مــن مــادة صمتــه وحتّملــه ومعاانتــه فاغتــى بكرامتــه وفُقــر حبريتــه واثر ابإلثنتــني، مل يضــع الســوري أموالــه يف 
البورصــات ومل خيــَش هبوطهــا ، لكنــه كان يـُـدرك جيــداً أن للحريــة ســلة مــن عمــالت الدمــع ، واحتياطــّي مــن ذهــب 
الكرامــة ال هتبــط أبــداً، فتعّلمنــا مــن فرحــة األعيــاد أن احلــزن مــادة ثينــة تشــبه الســرت فــال هنتكهــا مــع أحــد،  أشــياء يف 

احليــاة ال تتجــزأ اي شــهد مــن يليــق بــه احلــزن يليــق بــه الفــرح، يقــروين ويقــروا قلــي الســوريون ومــن حيبهــم....
 -----

نشرت إشراق يف العدد 28 مادة أدبية للكاتبة العراقية )شهد الراوي( بعنوان
 )ملاذا رددمت كثرياً كلمة تقرين حى قركم اجلميع ؟(.

وقد ردت كتحية هلا األديبة املبدعة ابتسام الصمادي يف هذه املادة ...
شكراً هلما وسيعود خنل العراق وايمسني الشام لإلزهرار من جديد. 

إلى شهد العراق مع خالص الياسمين

ابتسام الصمادي*

كاتبة وشاعرة سورية

الصمــت أســلوب أو هــو ردة فعــل عنــد التعــرض ملوقــف يفــوق القــدرة علــى التحمــل، 
وغالبــاً مــا تكــون نتائجــه ســلبية. 

إن صمتــت املــرأة فــال حتمــد ربــك أيهــا الرجــل، وال تقــل إن صمتهــا مثــال النضــوج،  فقــد 
يكــون صمتهــا ألنــك علــى حافــة الســقوط مــن قلبهــا، وهــو رســالة حتذيريــة ال جاذبيــة، 
الصمــت، أحيــاانً، حــاًل  قــد يكــون  املــرأة جاذبيــة،  يعتــرون صمــت  الرجــال  فبعــض 
ملشــكلة أو نقــاش حــاد، علــى املــرأة أن ختلــد إىل الصمــت يف تلــك املواقــف لتحاشــي 
اخلــالف، يشــتهر عــامل الرجــال ابلصمــت، وتعتــر املــرأة الصامتــة شــيئاً غريبــا يف عــامل 
النســاء، حــى عنــد صمتِــك، أيتهــا املــرأة، أثبــيت لآلخريــن أنــك موجــودة، يف طبيعتــك 

وأبفضــل حاالتــك، ال تــدريب نفســك علــى الصمــت، وال أبس مــن اخلجــل.
عــدد كبــري مــن الرجــال ال حيبــون جتاهلهــم، وأســوأ عــدو هلــم هــو لغــة الصمــت مــن انحيــة 

النســاء ويعترونــه رفضــاً هلــم .
أحيــاانً تلعــب املــرأة هــذا الــدور )لغــة الصمــت(، إن لعبتــه مــع الرجــل فهــي تعــاين مــن قلّــة 
النضــوج، كــوين علــى طبيعتــك وأطلقــي العنــان لصوتــك حســب احلاجــة وحســب الرغبــة 

ال تقيــدي نفســك ابآلخريــن .
احلكمة العربية تقول: »املرء أبصغريه قلبه ولسانه«.

ولصمــت املــرأة أســباب كثــرية، منهــا: إن ارتكــب خطــأ كبــري أمامهــا أو دخلــت يف حالــة 
اكتئــاب شــديد، ورمبــا كانــت امــرأة لعــوابً أو ال تريــد جــرح مشــاعر الرجــل. 

عــن  تــرّوح  ابنتبــاه مســألة حيويــة  أمــام شــخص يصغــي  »الــكالم  ويلــر:  إلــني  يقــول 
النفــس« عليــك، أيهــا الرجــل، أن جتيــد االســتماع إىل أحاديــث زوجتــك والتفاعــل مــع 
مشــاعرها الصادقــة، إن صمتــت املــرأة فجــأة فهنــاك شــيء خميــف يف األفــق يشــعر بــه 
الرجــل فتتســارع دقــات قلبــه، ألنــه ال يقبــل صمتهــا ويــدرك متامــاً أن هنــاك شــيئاً خطــرياً، 

فيســارع بــدوره لفعــل املســتحيل إلعــادة صوهتــا.
ال بــّد مــن إنصــاف األذنــني لنســمع أكثــر ممــا نقــول، وأهــم مبــادئ احلديــث الوضــوح 
وال   مهمــوس،  وال  عــال  ال  مســموع  بصــوت  اإللقــاء  وحســن  واالقتصــاد  والصراحــة 

تتحدثــي عــن نفســك كثــرياً.
قــال عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه: »أظــل أهــاب الرجــل حــى يتكلــم، فــإن تكلــم 

ســقط مــن عيــي أو رفــع نفســه عنــدي«. 
ال بــد أن نطالــب حبقنــا ابحلديــث وابلصمــت، فــدون الــكالم يتســاوى املــوت واحليــاة، 
واملــرء خمبــوٌء حتــت لســانه كمــا قــال الشــاعر زهــري بــن أيب ســلمى: لســاُن الفــى ِنصــٌف 

ونصــٌف فــؤاده.... تكلمــي أيتهــا املــرأة ولــو بعيونــك.

صمت المرأة

إلهام حقي* 

كاتبة وصحفية سورية
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ثقافة وأدب

مقطوعــة  طفلــة  النائمــة  دمشــق  إىل  ليــًا  االســتغاثة  أقبلــت 
الــرأس واليديــن، وتــراابً حيــرتق، وطيــوراً تــودع أجنحتهــا الســماء 
يســمع  فلــم  نيامــاً،  دمشــق كانــوا  أهــل  أن  غــر  واألشــجار، 
ــال مــن حنــاس لرجــل يشــهر ســيفاً، ويقــف  االســتغاثة ســوى متث
فــوق قاعــدة مــن حجــر مطــًا شــامخ الــرأس علــى حديقــة مبــى.  
ففقــد  متضّرعــة،  ُمــّرة  النحــاس  متثــال  االســتغاثة  واجتاحــت   
صابتــه شــيئاً فشــيئاً، مث حتــول إىل رجــل ميشــي ويتكلــم ويغضــب 

ويصــرخ.  
 ولقــد مشــى ذلــك الرجــل يف الشــوارع اخلاويــة املرتوكــة لظلمــة 
الليــل، ولكنــه كــّف عــن الســر ملــا اعــرتض طريَقــه حــارٌس ليلــي، 

وقــال لــه بصرامــة: قــف.. مــاذا حتمــل؟.  
قال الرجل: أمحل سيفاً.  

ـ وملن السيف؟.  
 -السيف سيفي.  

الســيف  أن  تعلــم  أال  برتقالــة؟  أو  تفاحــة  الســيف  -وهــل   
ســاح؟.  

 -أعلم طبعاً. 
 -أال تعلم أيضاً أن القانون حيظر محل الساح؟.  
 -حيق يل محل الساح فالساح جزء من مهني.  

 -وما مهنتك؟ اتجُر أسلحة؟.  
 -أان وزير.. وزيُر احلربية.  

 -أنت؟! وزير؟!.  
قال الرجل هبدوء: نعم أان وزير. ملاذا االستغراب؟ 

فضحك احلارس وقال: ال بد أنك سكران.  
 -أنت خمطئ. أان لست بسكران.  

 -إذن أنت كّذاب.  
 -كن مؤدابً وإال ندمت. أان مل أكذب يف أي يوم.  

  -ســأتغاضى عــن وقاحتــك وأثبــت لــك كذبــك، أمســع. الوزيــر 
ال ميشــي يف آخــر الليــل كالشــحاذ، بــل يركــب ســيارة طويلــة 
بــل يرافقــه دائمــاً شــرطي  عريضــة، والوزيــر ال حيمــل ســاحاً 
مســلح مبســدس، والســيف اآلن يكتفــي بتعليقــه علــى جــدران 
ســوى  يســتخدمه كســاح  أحــد  وال  أثريــة  الغــرف كتحفــة 

العقــول.   ضعــاف 
قــال الرجــل ابســتياء: ال حيــق لــك احتقــار الســيف، فهــل نســيَت 

أن أجدادان أرعبوا الدنيا بســيوفهم؟.  
علــى  هللا  رمحــة  إيــه.  ممطــوط:  ســاخر  بصــوت  احلــارس  قــال 

وأجــدادك.   أجــدادي 
مث أضاف بلهجة جافة: أعطين هويتك.  

 -إين ال أمحل هوية.  
 -ال حتمل هوية؟! ما امسك أم إنك ال حتمل أيضاً امسًا؟.  

 -امسي يوسف العظمة.  
 -وأنت وزير؟.  
 -نعم أان وزير.  

 -امســع اي رجــل اي خــِرف. الواقــف أمامــك ليــس أميــاً. إين 
يف كل يــوم أقــرأ اجلرائــد وأمســع نشــرات األخبــار مــن الراديــو 
والتلفزيــون، ومل يُذكــر امســك مــرة واحــدة بــن أمســاء الــوزراء.  
تقــول؟ كيــف مل تســمع  مــاذا  العظمــة بدهشــة:  قــال يوســف 

املــدارس.   يــدّرس يف  حيــايت  إن اتريــخ  ابمســي؟ 
 قــال احلــارس: مــا شــاء هللا مــا شــاء هللا! ومــاذا فعلــت حــى 

واحلســاب؟  املــدارس كاجلغرافيــا  يف  تــدرس  حياتــك  صــارت 
صاروخــًا؟.   اخرتعــت 

ــُت اجليــش الفرنســي يف   قــال يوســف العظمــة: أان الــذي حارب
ميســلون، ملنعــه مــن الوصــول إىل دمشــق واحتاهلــا. وهنــاك يف 

ميســلون قُتلــت.  
 فقــال احلــارس مبــرح: هكــذا إذن؟ قُتلــت يف ميســلون وأنــت 
اآلن تتحــدث معــي بعــد أن هربــت مــن القــرب؟ قــل يل: أيــن 

كفنــك ومــن أيــن ســرقت هــذه الثيــاب الــي ترتديهــا؟.  
 مل جُيــب يوســف العظمــة بكلمــة، فنظــر احلــارس إىل الســماء، 
وقــال متصنعــاً اخلشــوع: ســبحانك اي مــن حتيــي العظــام وهــي 

رميــم.  
 يف تلــك اللحظــة جــاءت ســيارة محــراء اللــون، ووقفــت ابلقــرب 
منهمــا، وأطــّل مــن انفذهتــا شــرطي، وقــال للحــارس متســائًا: 

مــا اخلــرب؟.  
قال احلارس: األخ يتجول وهو حيمل سيفاً ويدعي أنه وزير.  

قال الشرطي: سنأخذه معنا ونرحيك منه.  
الــكام إىل يوســف العظمــة: هــل يتفضــل  مث أضــاف موجهــاً 

الســيد الوزيــر ابلركــوب يف ســيارتنا؟.  
 فصعــد يوســف العظمــة إىل الســيارة الــي انطلقــت تــواً تســر 
يف الشــوارع مســرعة حــى بلغــت مبــى عتيقــاً، وعندئــذ توقفــت، 

واقتــاد الشــرطيُّ يوســَف العظمــة إىل غرفــة رئيــس املخفــر.  
 كان رئيــس املخفــر رجــًا بدينــاً متعــب الوجــه، وقــد ابتســم إثــر 
ــه الشــرطي بصــوت خفيــض، مث نظــر إىل يوســف  مساعــه مــا قال

العظمــة متفحصــاً، وقــال لــه متســائًا: مــن أنــت؟.  
 -أان يوسف العظمة.  

-وماذا تشتغل؟.  
 -أان وزير احلربية.  

 -أأنت يوسف العظمة ذاته الذي قتل يف ميسلون؟.  
ــن   -نعــم. استشــهدت يف ميســلون وأان أحــارب األعــداء الذي

كانــوا يريــدون احتــال البــاد.  
 -وملاذا فشلت يف منعهم من احتاهلا؟.  

رّن،  التلفــون  جــرس  ولكــن  ابجلــواب،  العظمــة  يوســف  فهــّم 
يتكلــم.   وابتــدأ  الســماعة،  املخفــر  رئيــس  فتنــاول 

إحــدى  وأصابــت  ميســلون،  أرض  فــوق  قنبلــة  وانفجــرت   
إليــه طبيــب وشــرع  العظمــة، فهــرع  شــظاايها ســاعد يوســف 
يضمــد جرحــه وهــو يقــول لــه بلهجــة متوســلة: وقوفــك هنــا 

للخطــر.   حياتــك  يعــرض 
- مهمي اليوم أن أحارب العدو وأهلك ال أن أهرب وأجنو.  

 -ولكن قوات العدو تفوقنا ساحاً وعددًا.  
 -ماذا تقرتح؟.  

 -االنسحاب سيحافظ على أرواح رجالنا.  
 -إذن أنت تقرتح اهلرب؟.  

 -إين أقرتح االنسحاب ال اهلرب.  
حــال  يف  الوطــن  ألن  واحــد  أمــر  واهلــرب  -االنســحاب    

عليــه.   ليســتويل  للعــدو  ســيرتك  اهلــرب  أو  االنســحاب 
 -سنهزم ال حمالة.  

 -نعم سنهزم وحنن حنارب.  
 -ســتقتل. أنــت وزيــر احلربيــة وحياتــك ليســت ملــكاً لــك. إهنــا 

ملــك الوطــن.  

 -أان اآلن جمــرد جنــدي. والنــاس جيوعــون ويدفعــون مثــن خبزهــم 
للجنــود كــي ميوتــوا وهــم يدافعــون عــن الوطــن. ســأكون خائنــاً 

ولصــاً إذا مل أمــت اليــوم.  
 -رجالنا ليسوا جنوداً مدربن على القتال.  

 -الوطــن املهــدد اليــوم ابالحتــال وطنهــم وجيــب أن ميوتــوا يف 
ســبيله.  

وانفجــرت قنبلــة وســقط يوســف العظمــة علــى األرض ممــزق 
اجلســد.  

وصاح رئيس املخفر: تكلم.. أين تسكن؟.  
قال يوسف وهو يبتسم مستغرابً: ال بيت يل.  

قال رئيس املخفر: إذن ستنام الليلة يف مكان يليق بك.  
 مث حتدث إىل الشــرطي مهســاً، وبعدئذ دان الشــرطي من يوســف 
العظمــة وقــال لــه وهــو يربــت بيــده علــى كتفــه: هــل يســمح 

الســيد الوزيــر بتســليمنا ســيفه؟.  
 -السيف ال يتخلى عنه إال يف حال االستسام أو املوت.  

 -اطمئن. سنعيده إليك صباح غد.  
 فقطــب يوســف العظمــة جبينــه مفكــرًا، مث ســار خبطــى وئيــدة 
حنــو طاولــة رئيــس املخفــر، ووضــع ســيفه علــى ســطحها وهــو 
يقــول بصــوت كئيــب: إين أختلــى لكــم عــن ســيفي ألنكــم مــن 

أبنــاء بلــدي.  
فقال له الشرطي: واآلن تفضل مبرافقي.  

 وعــاد يوســف العظمــة اثنيــة إىل الســيارة احلمــراء الــي انطلقــت 
مــرة أخــرى تســر يف الشــوارع أبقصــى ســرعة، مث توقفــت بعــد 

دقائــق أمــام بنايــة حتيطهــا أشــجار وأســوار.  
 ونــزل الشــرطي مــن الســيارة، وغــاب يف جــوف البنايــة لرجــع 

بعــد قليــل وبرفقتــه رجــل يرتــدي ثيــاابً بيضــاء. 
 قــال الرجــل ذو الثيــاب البيضــاء ليوســف العظمــة: هــل يســمح 
يل الســيد الوزيــر إبرشــاده إىل غرفتــه الــي ســينام فيهــا الليلــة؟.  

 فهــز يوســف العظمــة رأســه موافقــاً، ووجــد نفســه بعــد هنيهــات 
البيضــاء  الثيــاب  للرجــل ذي  فقــال  غرفــة صغــرة،  يف  واقفــاً 

الــذي كان يهــم ابخلــروج مــن الغرفــة: أيــن أان؟.  
قال الرجل هبزء: أنت طبعاً يف أفخم فندق يف البلد.  

مث غادر الغرفة مغلقاً الباب خلفه حبركة سريعة عنيفة.  
 ودهــش يوســف العظمــة، وجتــول يف الغرفــة قليــًا مث اجتــه إىل 
البــاب وحــاول فتحــه، فألفــاه مقفــًا. وعندئــذ أقبلــت االســتغاثة 
مــن أرض حيتلهــا األعــداء وتغلغلــت يف هــواء الغرفــة، فارجتــف 
يوســف العظمــة، واندفــع حنــو انفــذة صغــرة، وأمســكت أصابعــه 
بقضباهنــا، وتطلــع إىل اخلــارج فــإذا الســماء مغطــاة ابلســحب 

الســوداء.  
ومسع صواتً يقول له: سُتقتل.. سُتسجن.. اهرب. 

ال  واملــوت  للرجــال،  الســجن  بنــزق:  العظمــة  يوســف  فقــال 
منــه.   مهــرب 

 وهتالــك علــى األرض ممــزق اجلســد، وحتلــق حولــه األعــداء 
املنتصــرون، فهــا هــو يوســف العظمــة ســقط أســرًا.  

 وأغمــض يوســف العظمــة عينيــه، وأحــس أبن شــرايينه متتلــك 
اســتغاثة  فأطلــق  رحــب،  فضــاء  إىل  التواقــة  األجنحــة  آالف 
التقــت ابالســتغاثة اآلتيــة مــن أرض حيتلهــا األعــداء، وامتزجتــا 
يف صــراخ واحــد مديــد تبــدد يف ظلمــة الليــل املهيمــن علــى 

النائمــة. دمشــق 

االستغاثة

زكريا تامر * 

أديب وصحفي سوري
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Türkçe تركي

العالم جمال أبو الورد

سمير عبد الباقي

Alim Cemal Ebu’l Verd

Semir Abdulbaki

Suriyeli Gazeteci-Yazar

Gençlerimiz ümmetin umudu ve uyanışının temelidir. Onlar, karanlıklarda yolumuzu aydınlatan 
kandillerdir. Yukarıdaki sözlerin sahibi olan Suriyeli alim Cemal Ebu’l Verd, 1971 yılında İdlib’in 
Kefer Calis köyünde doğmuştur. Kendisi matematik alanında doktora yapmıştır.
Dr. Cemal Ebu’l Verd şöyle demektedir: “Yaptığım en önemli ilmi buluş, cebir alanında bulduğum 
42 kanun ve kuraldır. Ayrıca Nuzhetu’l Ukûl fî Cebri’l A’dâd (Aklın Cebire Seyahati) adlı eserim 
ise şu anda Fas’taki Amerikan Enstitüsü’nde yer almakta olup, İngiltere’de kayıtlı bulunmaktadır. 
Oradan da dünyaya açılacaktır. İlahiyat Enstitüleri için hazırlanan matematik alanındaki kitabımın 
çalışması da sürmektedir. Aynı şekilde uygulamalı bilimler müfredatına katkı yapması için ilmi 
bir çalışma yapma sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayım ki bu çalışma da tamamlanmak üze-
redir.”
Elde ettiği en önemli bilimsel sertifikalar ise şunlardır: “Suriye’de Matematik Alanındaki Fikri 
Mülkiyet” sertifikasını birincilikle almıştır. Bilimsel Araştırma ve Yükseköğretim Ofisi’nden ver-
ilen “Matematikçi” sertifikası, iki adet doktora; biri ABD’de bulunan Delaware Üniversitesi’nden 
aldığı matematik alanındaki fahri doktora, ki matematik alanında fahri doktora unvanını alan 
ilk bilim insanıdır, ikinci doktorası ise Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden aldığı “Mesleki 
Öğretim ve Ustalık” doktorasıdır. Ayrıca matematik alanında Amerikan Board ve Kanada’dan 
Mesleki Öğretim ve Ustalık belgesini, Kanada’daki Profesyonel Öğretim Kuruluşu ile İnsani 
Gelişim Bilimsel Akademisi’nden Uluslararası Ustalık Danışmanlığı belgesini, Amerikan Belge-
leme ve Eğitim Enstitüsü’nden matematik alanında Uluslararası Ustalık Eğitmeni ve Uluslararası 
Danışman belgelerini almıştır.
Alman Rauenberg Akademisi, Uluslararası Elektronik Eğitim Üniversitesi ve Bilimsel İnsani 
Gelişim Akademisi’nde üyeliği vardır. Şu anda İdlib Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi başkanlığı, 
Suriye Geçici Hükümet Başkanı’na Bilimsel Müsteşarlığı ve Uluslararası Ustalık Müsteşarlığı, 
Afrika ve Ortadoğu Amerikan Enstitüsü’nde matematik alanında danışmanlık, Uluslararası Usta 
Eğitmenlik görevlerinin yürütmesinin yanı sıra Suriyeli ilk bilim insanı olarak Türkiye’deki 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de üyesi bulunmaktadır.
Ebu’l Verd, ilim alanında takip ettiği bu metodolojinin kendisine birçok zorluğu beraberinde 
getirdiğini ifade etmektedir. Zira kendisi birçok marjinalleştirilme ve dışlanma ile karşı karşıya 
kalmıştır. Bu esnada yabancı basın ise kendisinden, başarılarından ve bilimsel yeniliklerinden 
bahsetmekteydi. 2006 yılında Öğretmenler Derneği Merkez Birliği tarafından kendisine matem-
atik alanında güven ödülü verildi. 2007 yılında ise Bilimsel Araştırma ve Yükseköğretim Ofisi, 
kendisinin buluşlarıyla ilgili Şam’daki Fikri Mülkiyetin Korunması Müdürlüğü vasıtasıyla detaylı 
bir araştırma raporu yayımladı. Bu müdürlük, Ebu’l Verd’in matematik alanındaki buluşlarının 
orijinal olduğunu ve kaydedilmeye hak kazandığını açıkladı. 2008 yılında modern ders müfredat-
larıyla ilgili - örneğin ilkokul beşinci sınıf kitapları ve yaratıcı düşünce alanında - dersler verdi. 
Cemal Ebu’l Verd bu suretle bir matematikçi olarak kabul gördü.
Dr. Ebu’l Verd şöyle demektedir: “Türkiye’de bulunduğum haberi yayıldı. Birkaç sene önce Tür-
kiye’ye geldiğimde Türk gazeteleri bunu haber yapmıştı. Üç sene önce Bursa şehrine gelmiş, 
seminerler ve dersler vermiştim. Şöhretim ve adım şehirde yayıldı. Böylece Türkler beni sosyal 
ağ platformlarında aramaya başladı. Hatta benle bir araya geldiler. Şehrin valisi, müftüsü ve üst 
düzey kişileri benim fikirlerimi beğendi. Bu sayede haberler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan’a ulaştı. Kendisi bana ve aileme Türk vatandaşlığı verdi. Bana bir Türk vatandaşının 
sahip olduğu bütün hakları verdiler. Kendisi bu şekilde bilime ve bilim adamlarına destek vermiş 
oldu.”
Ebu’l Verd sözlerine şöyle devam etmektedir: “O sırada birçok yayın organı benimle ve bilimsel 
başarılarım sayesinde dünya çapında tanınmaya başlamamla ilgili haberler yapmaya başladı. İki 
seneden bu yana da Fas’ta bulunan Amerikan Belgeleme ve Eğitim Enstitüsü’yle iletişim halind-
eyim. Benim hakkımda çok şey duymuşlar. Cebir alanında bulduğum bazı kuralları incelemişler 
ve hoşlarına gitmiş. Enstitü genel müdürü tarafından bir davet aldım. Nazur ve Er-Reşidiyye şe-
hirlerinde seminerlere katıldım. Bunun ardından bana Amerikan Board’a daimi üyelik belgesi ve 
matematik alanında bilimsel danışman sertifikası verildi.”
Ebu’l Verd sözlerini “Geçen yıl Fas’ta yapılan Uluslararası Harezm Medya ve Bilim Festiva-
li’ne davet edildim. Orada iki bilimsel seminer verdim. Amerikan Delaware Üniversitesi bana 
matematik alanında fahri doktora verdi” şeklinde sürdürürken, Türkiye’de yapılan son milletvekili 
seçimlerine katıldığını ve oy kullandığını ifade etti. Geçen sene ise Türkiye’de bulunan Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin resmi bir üyesi oldu. Aynı şekilde kendisini önümüzdeki milletvekilliği 
seçimlerine, meclise girmeye aday ilk Suriyeli olarak hazırlamaktadır.

شــبابنا هــم أمــل األمــة، وأســاس هنضتهــا، وهــم النــراس الــذي يضــيء لنــا طريقنــا يف حالــك الظلمــات مــن 
أقــوال العــامل الســوري مجــال أبــو الــورد، وهــو مــن مواليــد 1971، يف حمافظــة إدلــب، قريــة كفــر جالــس، 

واحلامــل لشــهادة الدكتــوراه يف الرايضيــات.
يقــول الدكتــور مجــال أبــو الــورد: )إّن أهــم االكتشــافات العلميــة الــيت قدمتهــا هــو اكتشــاف مــا يزيــد عــن 
42 قانــوانً وقاعــدة يف جــر األعــداد، ابإلضافــة إىل أتليــف كتــاب: نزهــة العقــول يف جــر األعــداد، وهــو 
اآلن يف عهــدة املعهــد األمريكــي يف اململكــة املغربيــة الشــقيقة، ومت تســجيله يف بريطانيــا ليشــق طريقــه حنــو 
العامليــة، والعمــل جــاٍر علــى أتليــف كتــاب آخــر يف الرايضيــات للمعاهــد الشــرعية، كمــا مّت تكليفــي بكتابــة 

حبــث علمــي عــن املناهــج اإلثرائيــة يف العلــوم التطبيقيــة، وهــو قيــد اإلجنــاز(.
ومــن أهــم الشــهادات العلميــة الــيت حصــل عليهــا العــامل أبــو الــورد، حصولــه علــى شــهادة )امللكيــة الفكريــة 
يف الرايضيــات يف ســوراي( كأول عــامل، وشــهادة )عــامل رايضيــات( صــادرة عــن مكتــب البحــث العلمــي 
والتعليم العايل، وشهاديت دكتوراه؛ األوىل )فخرية يف الرايضيات( من جامعة )ديالوير( األمريكية، كأول 
عــامل عــريب حيصــل علــى شــهادة الدكتــوراه الفخريــة يف الرايضيــات، والثانيــة يف )التعليــم املهــي واإلبــداع( مــن 
جامعــة )تورنتــو( الكنديــة، ابإلضافــة إىل شــهاديت )البــورد األمريكــي يف الرايضيــات، والكنديــة يف التعليــم 
واإلبــداع املهــي(، وشــهادة )مستشــار عاملــي لإلبــداع( مــن األكادمييــة العلميــة للتنميــة البشــرية، ابلتعــاون 
مــع منظمــة التعليــم االحــرتايف الكنديــة، مــع شــهادة )مــدرب عاملــي يف اإلبــداع وشــهادة مستشــار عاملــي يف 

الرايضيــات( مــن املعهــد األمريكــي لالعتمــاد والتدريــب.
كما أنه حصل على العضوية يف كل من أكادميية )راينبريغ( األملانية، واجلامعة العاملية للتعليم اإللكرتوين، 
واألكادمييــة العلميــة للتنميــة البشــرية، كمــا أنــه يعمــل اآلن رئيســاً ملكتــب العالقــات اخلارجيــة يف جامعــة 
إدلــب، ومستشــاراً علميــاً لرئيــس احلكومــة الســورية املؤقتــة، ومستشــاراً عامليــاً يف اإلبــداع، ومستشــاراً يف 
الرايضيــات للمعهــد األمريكــي يف أفريقيــا والشــرق األوســط، ومــدرابً عامليــاً يف اإلبــداع، ابإلضافــة لذلــك 

فهــو عضــو يف حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي، كأول عــامل ســوري يف احلــزب.
ويضيــف أبــو الــورد أن هــذا الطريــق الــذي انتهجــه يف جمــال العلــم واملعرفــة جعلــه يتعــرض لكثــري مــن 
املتاعــب؛ حيــث عــاىن الكثــري مــن التهميــش وحمــاوالت اإلقصــاء، ويف الوقــت نفســه كانــت الصحافــة 
األجنبيــة تكتــب عنــه وعــن إجنازاتــه وابتكاراتــه العلميــة، ومت تكرميــه يف عــام 2006 معنــوايً مــن قبــل النقابــة 
املركزيــة لنقابــة املعلمــني، وحصــل علــى جائــزة املأمــون يف الرايضيــات، ويف عــام 2007 قــّدم مكتــب 
الفكريــة بدمشــق  امللكيــة  مــن مديريــة محايــة  مفّصــاًل  العــايل، دراســة وتقريــراً  والتعليــم  العلمــي  البحــث 
حــول هــذه االكتشــافات، ومتــت موافاهتــم بتقريــر أوضــح أن هــذه االكتشــافات الرايضيــة مبتكــرة وجديــرة 
ابلتســجيل، ويف عــام 2008 مت تنــاول دروس منــه يف املنهــاج احلديــث، ففــي كتــاب الصــف اخلامــس 

االبتدائــي مثــاًل، ويف درس )املبدعــون(، مت تنــاول شــخصية مجــال أبــو الــورد كعــامل رايضيــات.
- دخوله األراضي الرتكية

يقــول الدكتــور أبــو الــورد: إن خــر وجــودي علــى األراضــي الرتكيــة انتشــر، علمــاً أنــي قبــل ســنوات مــن 
قدومــي لرتكيــا نشــرت عــي بعــض الصحــف الرتكيــة، وقبــل ثــالث ســنوات وصلــت إىل واليــة بورصــة، 
وأعطيــت النــدوات والــدروس، وذاع صيــيت وامســي يف الواليــة، وبــدأ األتــراك يبحثــون عــي علــى منصــات 
التواصــل االجتماعــي، حــى التقــوا معــي، وأعجــب الــوايل واملفــيت وأصحــاب القــرار يف الواليــة ابلفكــر الــذي 
أمحلــه، ليصــل اخلــر للرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، حيــث قــام بتكرميــي ومنحــي اجلنســية الرتكيــة 

يل ولعائلــيت، وأعطــوين كافــة احلقــوق كمواطــن تركــي، تكرميــاً منــه للعلــم والعلمــاء.
واســتمر أبــو الــورد يف حديثــه: يف ذلــك الوقــت بــدأت تنشــر وســائل اإلعــالم املختلفــة أخبــاري وانتقــايل 
حنــو العامليــة، مــن خــالل إجنــازايت العلميــة، فمنــذ ســنتني تقريبــاً تواصــل معــي املعهــد األمريكــي )للتدريــب 
واالعتمــاد( يف اململكــة املغربيــة، ومسعــوا الكثــري عــي، واطلعــوا علــى بعــض القواعــد اجلريــة الــيت أجنزهتــا 
وأعجبتهــم، ووجهــوا يل دعــوة مــن قبــل املديــر العــام للمعهــد، وشــاركت إبلقــاء نــدوة علميــة يف مدينــيت 
الناظــور والرشــيدية يف إقليــم تالفيــت، ليتــم بعــد ذلــك تكرميــي ومنحــي شــهادة العضويــة الدائمــة )البــورد 

األمريكيــة(، ومنحــي شــهادة مستشــار علمــي يف الرايضيــات.
ويضيــف: ) يف العــام املاضــي ُدعيــت حلضــور مهرجــان اخلوارزمــي الــدويل لإلعــالم والعلــوم يف اململكــة 
املغربيــة، وأقمــت ندوتــني علميتــني، ومت تكرميــي مبنحــي شــهادة الدكتــوراه الفخريــة يف الرايضيــات مــن 

جامعــة ديالويــر األمريكيــة.
ويتابــع أبــو الــورد حديثــه: أبنــه شــارك يف االنتخــاابت الرملانيــة الرتكيــة الســابقة وأدىل بصوتــه، ويف الســنة 
للمشــاركة يف  نفســه  أنــه جيهــز  الرتكــي، كمــا  والتنميــة  العدالــة  حــزب  يف  رمسيــاً  أصبــح عضــواً  املاضيــة 

االنتخــاابت الرملانيــة املقبلــة كأول ســوري يرتّشــح ملقعــد يف الرملــان الرتكــي.

Suriyeli Şahsiyetler

شخصيات سورية

كاتب وصحفي سوري
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Bazı Arap cumhuriyetlerini yöneten Arap generallerine bağlı yayın organlarının radikal İslamcı cemaat-
lere saldırılarını dinlediğinizde, onların bu cemaatlerin baş düşmanı olduğu ve onlara bıçak bilediği izlen-
imine kapılabilirsiniz. Ancak hakikat bundan tamamen farklıdır. Görünüşte Arap diktatörleri ‘tekfirciler’ 
ve ‘radikaller’ olarak adlandırdıkları kişilere düşman olsalar da, bu grupları kendileri için bir can simidi 
olarak görmektedirler. Diğer bir ifadeyle, militarist Arap diktatörlükleri görünürde dini aşırılığa söverek 
tehlikeleri konusunda uyarmakta fakat arka planda bu grupları tam anlamıyla desteklemekte ve onlara 
yayılmaları ve faaliyet gösterebilmeleri için gerekli teçhizatı sunmaktadır.
Örneğin Suriye’de, siyasal rejimin ve medya organlarının tekfircilere ve radikallere tam güç saldırdığını 
görüyoruz. Öyle ki kişide bu rejimin birinci sınıf laik, aydınlanmış, uygar ve yenilikçi bir rejim old-
uğu intibaı uyanıyor. Ancak aslında, rejimin iktidara 
geldiği yarım asırdan bu yana baskıcı bir tutum izlediğini 
görüyoruz. Aydınlanma, laiklik, ilerleme yönündeki tüm 
sesleri bastırıyor ve onlarca senedir demir parmaklıklar 
ardına hapsediyor. Diğer yandan radikal dini düşünceye 
yayılması, genişlemesi ve propaganda yapması için ger-
ekli tüm araç ve vasıtaları sunuyor. Esad rejiminin, Suri-
ye tarihinde din eğitimine en çok harcamayı yapan ancak 
bilimsel eğitimi de en çok ihmal eden yönetim olduğunu 
biliyor muydunuz?
Kimse Esad rejiminin yüzlerce cami, mescit ve dini eğitim 
kurumu kurduğunu inkar edemez. Ancak o, bunu dine ya 
da Müslümanlara olan sevgisi nedeniyle değil bilakis müt-
edeyyin bir toplumun kendisi için açık, özgür düşünen ve 
ilerici bir toplumdan onlarca kat daha iyi olduğu inancın-
dan yapmıştır. Suriye rejimi ve emsallerinin laik ve ilerici 
olduğu, tekfirci düşünceyle mücadele ettiği yalanlarına 
kanmayın. Bunun tam tersi olarak, Esad rejimi tekfirci ra-
dikal düşüncenin en büyük destekçisidir. Suriye’deki laik 
ve ilerici özgür düşünceye sahip kişilere bakın; hepsinin ya 
parmaklıklar arkasında ya ülke dışına atılmış ya da günlük 
erzakını bile bulamayacak bir başıboşluk içerisinde olduk-
larını göreceksiniz. Çünkü rejim, bu kişilerin televizyon, 
radyo veya gazetelerde temizlikçi ve hademe olarak bile 
çalışmasından korkar durumdadır.
Suriye’deki ve benzer Arap rejimlerindeki istihbarat ve 
askeriye birimleri, uzun zamandan beri gerici ve hatta ra-
dikal dini düşünceye; ilerici ve laik düşünceye yaptığının 
yüzlerce katı fazla yatırım yapmaktadır. Zira DAEŞ’in 
düşüncesi rejimin çıkarına hizmet etmekte, ömrünü ve 
iktidarda kalma süresini uzatmaktadır. Öte yandan aydın-
lanmacı uygar laik düşünce rejimin geleceğini tehdit et-
mektedir. Suriye resmi yayın organlarının, bir yandan 
arka planda radikalleri destekleyip hapisten çıkarırken, görünürde radikalizme ve aşırıcılığa saldırmasını 
izlerken gülüyorum. Hatta ve hatta rejim, bu kişilere radikalizm ve aşırıcılığı doğuran tüm kitap ve 
araştırmaları kendisi sunmaktadır. Daha da kötüsü, radikalizmi üretmeye tahsis edilmiş Suriye hapishan-
eleri, zindanlarda can veren ilerici ve aydınlanmış muhaliflere ayrılan hapishanelerle kıyaslandığında, 
lüks otellere çok daha yakın yerlerde bulunur. Şu noktaya da dikkat etmek gerekir; rejim Şii ve İranlı 
paralı askerleri Suriye’ye getirmiş ve bunları Suriyelilerin başına musallat etmiş ve bu kişilerle övünerek 
milyonlarca lirayı başlarından aşağı yağdırmıştır. Diğer tarafta ülkenin laik, ilerici, aydınlanmacı gerçek 
evlatları iş bulamamakta, günlük erzaklarını temin edememekte ve devletin mezhepçi yayın organlarında 
hiçbir şekilde yer alamamaktadırlar. Ey şer odakları! Eğer radikalizmi ve radikalleri toplumumuzdan 
temizlemeyi gerçekten istiyorsanız, öncelikle radikalizmi doğuran ortamı ortadan kaldırmanız gerekme-
ktedir. Düşünsel radikalizm ve terörün kaynaklarını kurutmalısınız. Ancak aksine, söz konusu kaynakları 
sürekli olarak beslemektesiniz. Sizi destekledikleri için siz de onları destekliyorsunuz. Suriye rejimi, ülke 
içerisinde ürettiği ve sonrasında ülke içinde ve ülke dışında ustalıkla bir tedhiş unsuru olarak kullandığı 
terör kartı olmasa bu kadar ayakta kalabilir miydi?

عندمــا تســمع وســائل اإلعــالم التابعــة للجنــراالت العــرب الذيــن حيكمــون بعــض اجلمهــورايت العربيــة وهــم 
يهامجــون اجلماعــات اإلســالمية املتطرفــة، أتخــذ انطباعــاً أهنــم ألــد أعدائهــم وأن بينهــم مــا صنــع احلــداد، 
لكــن الواقــع خمتلــف متامــاً، فعلــى الرغــم مــن العــداء الظاهــري الــذي يبديــه الديكتاتوريــون العــرب جتــاه مــن 
يســموهنم ابلتكفرييــني واملتطرفــني، إال أهنــم يعتروهنــم طــوَق جناهتــم. بعبــارة أخــرى، فــإن الديكتاتــورايت 
العســكرية واألمنيــة العربيــة تشــتم التطــرف الديــي يف العلــن وحتــذر مــن خماطــره، لكنهــا تدعمــه دعمــاً كامــاًل 

يف الســّر، وتقــدم لــه كل مقومــات االنتشــار والتمكــن.
يف ســوراي مثــاًل نــرى النظــام السياســي ووســائله اإلعالميــة هتاجــم التكفرييــن واملتطرفــني بقــوة، حبيــث يتولــد 
النظــام نظــام علمــاين تنويــري حضــاري حداثــي مــن الطــراز األول، لكــن يف  لديــك انطبــاع أبن هــذا 

اخلفــاء ومنــذ وصــول النظــام إىل الســلطة قبــل نصــف قــرن 
تقريبــاً نــرى أنــه يقمــع، ويســحق كل األصــوات التنويريــة 
القضبــان  وراء  وخيفيهــا  األصيلــة،  والتقدميــة  والعلمانيــة 
لعشــرات الســنني، بينما يقدم للفكر الديي املتطرف كل 
أدوات ووســائل ومقومــات االزدهــار والتمــدد واالنتشــار 
واإلعــالم. هــل تعلمــون أن نظــام األســد كان أكثــر نظــام 
الديــي،  التعليــم  علــى  أنفــق  احلديــث  ســوراي  اتريــخ  يف 

وأمهــل التعليــم العلمــي. 
ال أحــَد يســتطيع أن ينكــر أن نظــام األســد بــى مئــات 
حبــاً  ليــس  لكــن  الدينيــة،  واملعاهــد  واملســاجد  اجلوامــع 
ابلديــن واملســلمني، بــل ألنــه يعتقــد أن اجملتمــع املتديــن 
أفضــل لــه بعشــرات املــرات مــن اجملتمــع املنفتــح واملتحــرر 
والتقدمــي. ال تصدقــوا أكاذيــب النظــام الســوري وأمثالــه 
أبنــه علمــاين وتقدمــي، ويصــارع الفكــر التكفــريي، علــى 
التكفــريي  الفكــر  داعمــي  أقــوى  فهــو  متامــاً،  العكــس 
املتطــرف. فقــط انظــروا إىل وضــع أصحــاب األصــوات 
العلمانيــة التقدميــة احلــرة يف ســوراي ســتجدهم مجيعــاً إمــا 
خلف القضبان يف الســجون أو مشــردين خارج البلد أو 
يعيشــون متســكعني ال جيــدون قــوت يومهــم، ألن النظــام 
خيشــى مــن توظيفهــم حــى كفراشــني وبوابــني علــى أبــواب 

التلفزيــون أو اإلذاعــة أو الصحــف.
صدقــوين إن األنظمــة املخابراتيــة والعســكرية يف ســوراي 
الديــي  الفكــر  يف  طويــاًل  اســتثمرت  العربيــة  وأمثاهلــا 
الرجعــي وحــى املتطــرف أكثــر ممــا اســتثمرت يف الفكــر 
التقدمــي العلمــاين مبئــات املــرات، ألن الفكــر الداعشــي 
بينمــا  الســلطة،  يف  وبقائهــا  بعمرهــا  ويطــّول  خيدمهــا، 
الفكــر العلمــاين التنويــري احلداثــي احلقيقــي يهــدد بقاءها.
الرمســي  الســوري  اإلعــالم  أمســع  عندمــا  أضحــك كثــرياً 

يهاجــم املتطرفــني والتكفرييــن بينمــا تقــوم أجهــزة األمــن الســورية بدعــم وختريــج املتطرفــني يف ســجوهنا، ال 
بــل توفــر هلــم كل الكتــب والبحــوث الــيت تدعــو، وتنتــج التطــرف واملتطرفــني. واألنكــى مــن ذلــك، كانــت 
الســجون الســورية املخصصــة إلنتــاج التطــرف أقــرب إىل الفنــادق اجليــدة ابملقارنــة مــع الســجون املخصصــة 
للمعارضــني التقدميــني املتنوريــن الذيــن ماتــوا يف الزانزيــن. الحظــوا أيضــاً كيــف أتــى النظــام ابملرتزقــة الشــيعة 
واإليرانيــني وســّلطهم وفرضهــم علــى الســوريني، وهــو يتباهــى هبــم ويغــدق عليهــم املاليــني ووووو، بينمــا أبنــاء 
البلــد مــن العلمانيــني والتقدميــني والتنويريــني احلقيقيــني ممنوعــون مــن العمــل، وال جيــدون قــوت يومهــم، وغــري 

مســموح هلــم ابلظهــور علــى وســائل اإلعــالم احلكوميــة الطائفيــة.
إذا كنتــم أيهــا األشــرار صادقــني يف اجتثــاث التطــرف واملتطرفــني مــن جمتمعاتنــا جيــب أن تقضــوا أواًل علــى 
البيئــة املنتجــة للتطــرف. جيــب أن جتففــوا منابــع التطــرف واإلرهــاب الفكــري، لكنكــم علــى العكــس تغذونــه 
ابســتمرار، وتدعمونــه ألنــه يدعمكــم. هــل كان للنظــام الســوري أن يصمــد كل هــذا الوقــت لــوال اللعــب 
بورقــة اإلرهــاب والتطــرف والتكفــري الــذي أنتجــه داخليــاً ومــن مث راح خيــوف الداخــل واخلــارج بــه براعــة 

منقطعــة النظــري؟.

*كاتب واعالمي سوري.
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لقــد خطــط الغــرب مــن أجــل القضــاء علــى اإلســالم يف الشــرق أو تغيــريه ليصبــح مطيــة لــه ، أو إبقائــه حتــت ســيطرته 
مــن أجــل خدمــة مصاحلــه بشــكل دائــم، وقــد عمــل الغــرب علــى حتقيــق ذلــك يف البدايــة عــن طريــق التعصــب 
املســيحي، مث بــدأ يســتخدم الديــن كزينــة أو واجهــة عندمــا حتولــت األســباب األصليــة إىل مصــاحل ماديــة وطنيــة 

وإقليميــة.
والديــن يؤثــر اليــوم يف الــرأي العــام يف الغــرب عــن طريــق خليــط مــن مشــاعر األاننيــة واملصــاحل الوطنيــة والعنصريــة 
ومعــاداة األجانــب واخلطــر واخلــوف املزعومــان مــن اإلســالم )اإلســالموفوبيا(، وهــم خيفــون الســبب األصلــي لتلــك 
احلالــة ويســوقون ذرائــع أخــرى مثــل الدميقراطيــة وقيــم الغــرب احلاليــة،  ويشــنون احلمــالت املناهضــة النتهــاك تلــك 
القيــم، مــن أجــل توجيــه الــرأي العــام مــن أجــل تســريع النشــاطات املعاديــة لرتكيــا، وإذا تعلــق األمــر بقيــم أخــرى مثــل 
الضمــري واألخــالق والعدالــة وحقــوق اإلنســان، فاجلميــع يــرى ويعــرف كيــف أن الغــرب ال يســتحي وال أيبــه أبحــد 
عندمــا ميــارس نوعــاً قبيحــاً مــن ازدواجيــة املعايــري، وإن مــا ميتلكــه الغــرب )مبــا يف ذلــك الــوالايت املتحــدة األمريكيــة( 
اليــوم مــن ثــروة قــد اكتســبها يف الغالــب مــن الشــرق عــن طريــق الغصــب والنهــب )االســتعمار(، ومل يعــد مــن املمكــن 
حماســبة الغــرب علــى الدمــاء الــيت أراقهــا يف الشــرق مــن أجــل مصاحلــه املاديــة امللعونــة، وعلــى القيــم املاديــة واملعنويــة 

الــيت خرهبــا هنــاك.
ومــن احملتمــل أن يظهــر اليــوم مــن يقــول: )إن تلــك األمــور كانــت يف القــدمي، أمــا اآلن فقــد حتّضــر الغــرب، واســتقرت 
لديــه الدميقراطيــة القائمــة علــى حقــوق اإلنســان، ومــن الضــروري أن توجــد أســباب مشــروعة ملــا يفعلــه الغــرب 

حاليــاً(.
مــن الواضــح للعيــان أن األوربيــني قــد حاولــوا إخفــاء الســبب األصلــي لســلوكهم هــذا علــى املســتوى الوطــي والــدويل، 
ولــو بشــكل ســطحي، متامــاً مثلمــا كان أجدادهــم يفعلــون، إهنــم خيفــون تلــك األســباب وهــي )املصــاحل املاديــة 
ومعــاداة اإلســالم(، يف حــني عملــوا علــى اســتغالل بعــض قيمهــم احلديثــة مــن أجــل مغالطــة الــرأي العــام، ولكــن 

عــدم رؤيــة هــذا املشــهد أييت مــن حالــة عمــى العقــل والقلــب الــذي هــو أكثــر ضــرراً مــن عمــى العــني.
والغــرب ال يســتند إىل قــوة احلــق واحلقــوق والعدالــة والقيــم احلديثــة، بــل يســتند إىل القــوة املاديــة العســكرية عندمــا 

يفعــل مــا يريــد يف الشــرق وخصوصــاً يف الدولــة الرائــدة ذات القــدرات العاليــة تركيــا.
وإذا أراد الشــرق اخلــالص مــن حالــة الظلــم واالســتضعاف املســلطة عليــه، فــال يكفيــه أن يكــون علــى ديــن احلــق وأن 

تكــون قضيتــه قضيــة حــق، بــل عليــه أن يكــون أقــوى مــن عــدوه يف زمــن يســيطر فيــه القــوي وليــس صاحــب احلــق.
والشــرط األول لتحقيــق ذلــك هــو حتقيــق االحتــاد وقيــام التعــاون بــني الشــرق املســتضعف واملظلــوم، وعندمــا تبــدأ 
مســرية التعــاون واالحتــاد تلــك، فإنــه مــن املمكــن التعــاون بــني الســيء واجليــد إذا دعــت الضــرورة وذلــك مــن أجــل 

جتــاوز العقبــات والعراقيــل.
قدمياً كانت القوة العســكرية ترتكز على الســهام واخليول، أما اآلن فهي تقوم على األســلحة اليت يتم اخرتاعها يف 

ضوء العلوم والتكنولوجيا العصرية وعلى رأسها الطاقة النووية، والوسائل اليت تضمن استخدام تلك األسلحة.
مــن الضــروري العمــل علــى توفــري تلــك األســلحة مــن دون تضييــع الوقــت ودون اإلصغــاء لــكالم الغــرب وعراقيلــه، 
وذلــك ابخرتاعهــا بــداًل مــن شــرائها، وعلينــا أن خنــرتع أســلحة الدمــار الشــامل مــن أجــل خلــق التــوازن وال نســتعملها 
مــا مل تــدع الضــرورة إىل ذلــك، وإن عــدم اســتخدامها مرتبــط ابمتالكنــا مــا ميتلكــه العــدو أو مــا هــو أقــوى ممــا لديهــم.

ماذا يجب أن نفعل؟

خير الدين كرمان

Ne yapmalı?

Hayrettin Karaman

Önce Hıristiyanlık taassubu daha sonra -Batı dini aksesuar/vitrin olarak kullanmaya 
başlayıp asıl saikler maddileşince- ulusal ve bölgesel çıkarlar gereği Batı, İslam Doğu’yu 
ya yok etmek, ya değiştirip kendine benzetmek ya da daima çıkarına hizmet edecek şekil-
de hakimiyeti altında tutmak için planlar yapmıştır, uygulamıştır ve uygulamaktadır.
Bugün de din, ulusal egoizm ve çıkar, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, sözde İslam tehlikesi/
korkusu (İslomofobi) karma olarak Batı kamuoyunu etkilemekte ve asıl sebep/saik gi-
zlenerek insan hakları, demokrasi gibi güncel Batı değerleri bahane edilmekte, bunların 
ihlal edildiği propagandası yapılarak, algısı oluşturularak daha ziyade Türkiye aleyhinde 
faaliyete hız verilmektedir.
İnsan hakları, vicdan, ahlak, adalet gibi değerler söz konusu olduğunda Batı’nın çok 
çirkin bir çifte standardı utanmadan ve kimseye aldırmadan uyguladığını herkes bili-
yor ve görüyor. Bugün Batı’nın (ABD dahil) sahip olduğu zenginlik, gasp ve soygun 
(sömürgecilik) yoluyla daha ziyade Doğu’dan elde edilmiştir. Batı’nın, kahrolası maddi 
menfaati için Doğu’da akıttığı kan, tahrip ettiği maddi ve manevi değerleri hesap etmek 
bile mümkün değildir.
“Bunlar eskiden idi, şimdi Batı medenileşti, orada insan haklarına dayalı demokrasi yer-
leşti, bugün yaptıklarının meşru sebepleri olmalıdır” diyenler de bulunabilir.
Sathi bile olsa uluslararası ve ulusal davranışlarında Avrupa’nın, tıpkı ataları gibi asıl 
sebebi (İslam düşmanlığını ve maddi menfaati) gizlemeye çalıştıkları ve kamuoyunu 
yanıltmak için bazı çağdaş değerleri istismar ettikleri apaçık ortadadır; bunları görmemek 
ise gözden daha zararlı olan akıl ve kalp körlüğü yüzündendir.
Batı, Doğu’ya ve özelde lider potansiyelli Türkiye’ye istediğini yaparken hakka, hukuka, 
adalete, çağdaş değerlerin gücüne değil, maddi ve askeri güce dayanıyor.
Doğu mazlum ve mağdur olmaktan kurtulmak istiyorsa dininin hak, davasının haklı ol-
ması yetmiyor; haklının değil, güçlünün hakim olduğu bir zamanda düşmandan daha 
güçlü olması gerekiyor.
Bunun birinci şartı mazlum ve mağdur Doğu’nun birleşmesi ve dayanışmasıdır. Birleşme 
ve dayanışma yoluna girince engelleri aşabilmek için zorunlu olduğu ölçüde kötünün 
iyisi ile işbirliği de yapılabilir.
Bir zamanlar askeri güç oklar ve atlar imiş, şimdi ise başta nükleer olmak üzere çağın 
bilim ve teknolojisi ile icat edilmiş etkili silahlardır ve bunların kullanılmasını sağlayan 
araçlardır.
Hiç vakit kaybetmeden ve Batı’nın sözüne ve engellemesine kulak asmadan bu silahları 
satın almaya değil, icat etmeye bakmamız gerekiyor. İcat edelim, dengeleyelim, ama 
zaruret olmadıkça kitle imha silahlarını kullanmayalım; kullanmamanın yolu da düşman-
da olana veya daha güçlüsüne sahip olmaktır.
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Türkçe تركي

معركتنــا مــع الغــرب لــن تنتهــي هنــا، واملشــكلة ليســت فقــط لــدى تركيــا، فخطــاب العنصريــة والكراهيــة والعنــف املتصاعــد يف الغــرب سيشــمل 
العــامل اإلســالمي أبســره وكافــة األجانــب، وحنــن اآلن واثقــون مــن ذلــك، ومــا القــرار الــذي اختذتــه حمكمــة العــدل األوروبيــة أمــس حــول احلجــاب 

إال خــري دليــل علــى ذلــك. حنــن نناقــش دائمــاً تفاصيــل ذلــك أي مــا يفعلــه الغــرب، لكنــي أريــد أن أانقــش مــا وراء ذلــك بقليــل.
- هل ميكن أن يكون العامل اإلسامي مثااًل للغرب؟

عندمــا شــاركت األســبوع املاضــي يف برانمــج بقنــاة TVnet كانــت تقدمــه مــروة شــبنم اوروچ، مت طــرح هــذا الســؤال، وأثنــاء أتييــده ملــا طرحتــه 
أان حــول بــدء احنــدار احلضــارة الغربيــة، قــال الروفيســور ايشــار حاجــي صــاحل أوغلــو الــذي كان جيلــس إىل جانــي إن العــامل اإلســالمي ميكــن 
أن يكــون بديــاًل عــن الغــرب، لكنــي اعرتضــت علــى ذلــك، لكــن عيــي مديــرة احلــوار مــروة شــبنم ملعــت وكأهنــا عثــرت علــى جوهــرة، فوجهــت 

احلــوار يف ذلــك االجتــاه.
- سؤالنا وقضيتنا واضحة

لقــد بــدأت احلضــارة الغربيــة تنحــدر ألهنــا مل تســتطع اخلــالص مــن دوامــة القوميــة والعنصريــة والكراهيــة والعنــف الــيت تــرّدت فيهــا، وقــد عــادت 
إىل وضعيــة إعــدادات املصنــع ألهنــا مل تعــد قــادرة علــى إنتــاج قيــم جديــدة، وهــي يف حالــة رّدة إىل عهــد األنظمــة القوميــة والعنصريــة والشــمولية 
الــيت كانــت تســودها قبــل احلــرب العامليــة الثانيــة، ويف املســتقبل القريــب لــن يكــون هنــاك غــرب متعــدد األداين واللغــات ذو عالقــات كونيــة، 
وســتزداد هــذه املرحلــة تســارعاً يف حــال وصلــت إىل الســلطة تلــك األحــزاب ذات التوجهــات الفاشــية املرشــحة يف االنتخــاابت لتحكــم 

خــالل عامــني.
ويف هذه احلالة مبن ستســتبدل البشــريُة حضارَة الغرب اآلخذَة يف االحندار؟ إن الغرب الذي يّدعي أنه ميثل احلضارة احلالية، قد شــّكل دوراً 
منوذجيــاً لإلنســانية بشــكل أو آبخــر، وقــد بــدأت احلداثــة اآلن تتهــاوى علــى يــد األنظمــة الــيت أنتجتهــا هــي بنفســها، فاالســتعمار واإلمرايليــة 
والرأمساليــة والعوملــة، كل تلــك املفاهيــم مل تــرتك بلــداً مل حتتلــه، وهــا قــد بــدأت اآلن تســتعمر اآلن شــعوهبا، وهلــذا الســبب فهــا قــد بــدأت تظهــر 

ردة فعــل جذريــة مــن اجملتمعــات الغربيــة ذاهتــا، وإن مثــل تلــك املوجــة هــي مــا جعــل اليمــني املتطــرف ينمــو يف الغــرب.
- من سيمأ مكان احلضارة الغربية؟

يف هــذه احلالــة مــا هــي احلضــارة الصاعــدة حاليــاً والــيت ميكنهــا أن تعــوض حضــارة الغــرب اآلخــذة يف اهلبــوط؟ وأان أعتقــد أن الســؤال الــذي 
جيــب أن خنشــاه هــو هــذا. ذلــك ألنــه ال توجــد حضــارة أخــرى صاعــدة حاليــاً ميكنهــا أن متــأل مــكان تلــك احلضــارة املتهالكــة شــيئاً فشــيئاً، 
يف القــرن الـــ17 صعــدت احلداثــة يف الغــرب كبديــل عــن احلضــارة اإلســالمية الــيت كانــت متثلهــا الدولــة العثمانيــة الــيت بــدأت ترتاجــع حينهــا.

لكــن الوضــع حاليــاً ليــس كذلــك، فــال توجــد قيمــة صاعــدة اليــوم كبديــل للغــرب، ومــا حنتــاج إليــه اليــوم ليــس نتاجــاً تقنيــاً أو علميــاً، بــل حنــن يف 
حاجة إىل قيم إنســانية جديدة، وهل تســتطيع الصني إضافة شــيء للبشــرية بصناعة املنتجات املقلدة؟ وتســتطيع روســيا إنتاج حل لألزمات 
الــيت يعــاين منهــا العــامل عــن طريــق القــوة والشــدة والغلظــة الــيت متارســها؟ ، وهــل ميكــن للهنــد أن تكــون بلســماً لألزمــات االجتماعيــة عــن 
طريــق النجاحــات الــيت حتققهــا يف جمــال املعلوماتيــة؟ ، وهــل ميكــن لبــالد اإلســالم أن تقــرتح نظامــاً بديــاًل حلــل األزمــة الــيت تعيشــها البشــرية؟.

أان ال أقول نعم ألي من تلك األسئلة.
وابلعــودة إىل املوضــوع الــذي كنــت أانقشــه مــع الروفيســور حاجــي صــاحل أوغلــو، فــإن حالــة الشــلل يف بــالد اإلســالم معلومــة، حيــث يعيــش 
املســلمون يف جــو مــن الفوضــى واإلرهــاب، وهــم يصنعــون صواريــخ بدائيــة مــن األانبيــب الصناعيــة ليقتــل بعُضهــم البعــَض، وإذا افرتضنــا أن 
هــذه احلالــة عابــرة، فمــا هــي احلالــة الــيت كانــت عليهــا بــالد اإلســالم قبــل هــذه األزمــات واحلــروب األهليــة؟ هــل تنتــج جامعاهتــا العلــوم؟ وهــل 

يضــع مثقفوهــا األفــكار واملفاهيــم اجلديــدة؟.
مــن املعلــوم أن بنــاء حضــارة بديلــة ال يتــم عــن طريــق امليكانيــكا وبنــاء اجلســور وتعبيــد الطرقــات وصناعــة الســيارات، ولكــن ميكنكــم أن تبنــوا 
حضــارة بديلــة عندمــا تطرحــوا نظامــاً اقتصــادايً جديــداً بديــاًل عــن الرأمساليــة، وعندمــا تقرتحــون نظامــاً سياســياً أقــوى مــن الدميقراطيــة، وعندمــا 

تنتجــون قيمــاً إنســانية أصــح مــن احلاليــة.
- اإلسام ميكن أن يكون البديل وليس باد اإلسام

هــل ميكــن يف هــذه احلالــة أن نقــول إن تركيــا وابقــي بــالد اإلســالم ليســوا ضمــن ذلــك الكيــان الــذي ســيكون بديــاًل للغــرب؟ أان أقــول نعــم، 
وال داعــي للخطــاب العاطفــي والتغاضــي عــن احلقائــق، وعلينــا أن نــرى احلقيقــة املــرة، وهــي أن بــالد اإلســالم ال تســتطيع حاليــاً أن تقــدم 

بديــاًل حلــل األزمــة الــيت وقــع فيهــا الغــرب.
انظــروا إىل الــدول الــيت تســمي نفســها إســالمية، مجهوريــة إيــران اإلســالمية، مجهوريــة ابكســتان اإلســالمية، مجهوريــة أفغانســتان اإلســالمية، 

هــل ميكنكــم أن تقدمــوا هــذه الــدول كبديــل ألنظمــة احلكــم يف غريهــا مــن الــدول؟.
غــري أنــي اتفقــت مــع األســتاذ ايشــار يف هنايــة احللقــة علــى أن بــالد اإلســالم ال ميكــن أن تكــون بديــاًل عــن الغــرب، ولكــن اإلســالم مــازال 

حيافــظ علــى جوهــره كبديــل، ومــن الضــروري احلفــاظ واســتخراج ذلــك اجلوهــر.
اإلســالم لديــه اليــوم مقرتحــات قويــة حلــل األزمــات الــيت جــاء هبــا الغــرب واآلخــذة يف التعمــق، مثــل توزيــع الثــروة والعدالــة والقيــم اإلنســانية 
واحلياة االجتماعية املشــرتكة، وقد أثبت اإلســالم ذلك يف القرون الســابقة عندما أســس دواًل مثالية مثل األندلس والدول األموية والعباســية 
والعثمانية.   لكن مشــكلتنا أننا ال منتلك اليوم منوذجاً قوايً يتبى املبادئ اليت يطرحها اإلســالم ويفهمها ويطبقها من أجل إســعاد البشــرية.

- إعادة أتويل اإلسام
هــذا يعــي أنــه ثــة وظيفــة أخــرى علينــا إجنازهــا، وهــي أنــه مــن الضــروري عــرض اإلســالم علــى مشــاكل العصــر وإعــادة أتويلــه، وتقــدمي مقرتحــات 
حلــول جديــدة ميكــن تطبيقهــا يف احليــاة. إن رئيــس الشــؤون الدينيــة الرتكيــة حممــد گورمــز يعــارض قضيــة )اإلصــالح يف الديــن( علــى املســتوى 
املفهومــي، لكنــي أعتقــد أنــه يقبــل بضــرورة إجــراء تغيــري قــوي، وقــد أصبــح مــن الضــروري علــى أســاتذة العلــوم اإلســالمية واألكادمييــون 
واملثقفــون وخــراء االقتصــاد ورجــال السياســة أن يعصــروا أدمغتهــم يف هــذا املوضــوع. أان أحتــدث عــن تيــار فكــري كبــري ميكنــه أن يشــمل اجلميــع 
وحيــل األزمــات الــيت تعــاين منهــا البشــرية، ومــن الطبيعــي أن ال يتــم حتقيــق ذلــك اليــوم أو غــداً، ولكــن إذا نظــران إىل تســارع الزمــن فليــس لدينــا 
الفســحة مــن الوقــت كــي نســوف األمــر إىل املــدى البعيــد. والالفــت يف األمــر أكثــر هــو أن تركيــا هــي املرشــح األوفــر حظــاً بــني بــالد اإلســالم 
فيمــا يتعلــق ابلنجــاح يف إنتــاج منــوذج بديــل عــن الغــرب، وإن وضعهــا واضــح للعيــان ومهمتنــا كبــرية وطريقنــا طويــل،  لــذا علينــا أن حنــزم أمــوران.

- هل يمكن أن يكون اإلسالم بدياًل عن 
الحضارة الغربية؟

كمال اوزتورك

İslam Batı medeniyetine alternatif 
olabilir mi?

Kamel Öztürk

Batı ile olan kavgamız burada bitmeyecek. Sorun sadece Türkiye değil ayrıca. Batıda yükselen ırkçılık, 
nefret ve şiddet söylemi, tüm İslam dünyasını ve yabancıları da kapsayacak. Buna artık eminiz. Dün, 
Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı başörtüsü yasağı buna en iyi delil. Bunun detaylarını, yani Batının neler 
yaptığını tartışıyoruz sürekli. Lakin ben bunun biraz daha ötesindeki bir durumu tartışmaktan yanayım.
İSLAM DÜNYASI BATIYA ÖRNEK OLABİLİR Mİ?
Geçen hafta, TVNET’te, Merve Şebnem Oruç’un sunduğu programda ortaya çıktı bu soru. Yanımda 
oturan değerli bilim adamı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Batı medeniyetinin inişe geçtiği tezime destek 
verirken, İslam dünyasının buna alternatif olabileceğini ifade etmişti. Ben de itiraz ettim. Merve Şebnem 
de, cevher bulmuş moderatör gibi, gözleri parladı ve tartışmayı oraya yönlendirdi.
Sorumuz ve sorunumuz net. Batı medeniyeti içinde düştüğü ırkçılık, nefret, şiddet ve ulusalcılık sar-
malından kurtulamayacağı için inişe geçti. Yeni değerler üretemiyor ve eski fabrika ayarlarına dönüyor. 
Yani 2. Dünya Savaşı öncesi, ulusalcı, ırkçı, totaliter rejimlere dönme eğiliminde. Çok kültürlü, çok dinli, 
çok dilli ve global ilişki içinde bir Batı yakın zamanda olmayacak. İki yıl içindeki seçimlerde, en büyük 
iktidar adayı olan, faşizan eğilimli partilerin iktidara gelmesi halinde bu süreç hızlanacak.
Bu durumda inişe geçen Batı medeniyetinin yerine neyi koyacak insanlık? Öyle ya da böyle, bugün 
medeniyeti temsil ettiğini söyleyen Batı, insanlık için bir rol model oluşturdu. Şimdi modernizm kendi 
ürettiği sistemler tarafından yıkılıyor. Sömürgecilik, emperyalizm, kapitalizm, globalizm… tüm bu ka-
vramlar sonunda sömürecek ülke bırakmadığı için, şimdi kendi halkını sömürüyor. İşte bu yüzden de Batı 
toplumundan köklü bir tepki yükseliyor. Radikal sağı büyüten de bu dipten gelen dalga.
BATI MEDENİYETİNİN YERİNİ NE ALACAK?
Peki bu durumda inişe geçen Batı medeniyetinin yerine, yükselişe geçen hangi medeniyet var? Sanırım 
korkmamız gereken soru bu. Zira yıkılma eğilimine giren bu medeniyetin yerine, yükselen başka bir 
medeniyet yok şu anda. Osmanlının temsil ettiği İslam medeniyeti 17. Yüzyıl’da inişe geçtiğinde, Batıda 
modernizm alternatif olarak yükseliyordu.
Ancak şimdi durum böyle değil. Batıya alternatif olarak yükselen bir değer yok. İhtiyacımız olan şey, 
teknik ya da maddi değer üretimi değil. Yeni insani değerlere ihtiyacımız var.
Çin sadece taklit ürünler yaparak insanlığa bir şey katabilir mi? Rusya, kaba kuvvet ve sertlikle dünyanın 
içinde bulunduğu krizlere çözüm üretebilir mi? Hindistan, bilişim sektöründe başarı göstererek, sosyal 
bunalımlara çare olur mu? Peki İslam ülkeleri, insanlığın yaşadığı bunalıma alternatif bir sistem önere-
bilir mi?
Ben hiçbirine evet diyemiyorum.
Prof. Hacısalihoğlu ile tartıştığımız konuya dönüyorum. Sanayi tüpünden bozma füze yapıp, birbirini 
öldüren, terörün ve kaosun felç ettiği Müslümanların yaşadığı İslam ülkelerinin hali ortada. Diyelim ki 
bu geçici bir durum. Peki İslam ülkeleri iç savaş ve krizlerden önce ne durumdaydı? Üniversiteleri bilgi 
üretiyor muydu? Aydınları yeni düşünceler, kavramlar buluyor muydu?
Mekanikle, köprü, yol, araba yaparak alternatif bir medeniyet kurulmuyor malumunuz. Kapitalizmin 
yerine, yeni bir ekonomik sistem önerisinde bulununca, demokrasinin yerine daha güçlü bir yönetim 
modeli önerince, daha kuvvetli insani değerler üretince, alternatif bir medeniyet olabiliyorsunuz ancak.
İSLAM ÜLKELERİ DEĞİL AMA İSLAM ALTERNATİF OLABİLİR
Bu durumda Türkiye de dahil, Batıya alternatif oluşum içinde olmadığımızı söyleyebilir miyiz? Bence 
evet. Öyle duygusallık yapmamıza, gerçekleri görmezden gelmeye gerek yok. Acı gerçeği görelim, İslam 
ülkeleri, Batının içine düştüğü bunalıma bir alternatif olamaz şu anda.
Adında İslam olan ülkelere bakın: İran İslam Cumhuriyeti, Pakistanİslam Cumhuriyeti, Afganistan İslam 
Cumhuriyeti. Bunları alternatif yönetim sistemi olarak önerebilir misiniz başkalarına?
Ancak Yaşar Hoca’yla programın sonunda mutabık kaldığımız konu şudur: İslam ülkeleri Batıya alter-
natif olamaz ama İslam bir alternatif olarak hala gücünü koruyor. O cevheri ortaya çıkarmak gerekiyor.
Bugün gelir paylaşımı, adalet, insani değerler, ortak sosyal hayat gibi Batının derinleşen krizlerine, İslam 
güçlü önermelerde bulunuyor aslında. Geçmiş yüz yıllarda Endülüs, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönem-
lerinde ideal devletler kurarak bunu gösterdik. Sorunumuz bugünde. İslam’ın insanlığın huzuru ve mutlu-
luğu için önerdiği ilkeleri özümseyip, anlayıp bunu uygulayacak güçlü modellemelerimiz yok maalesef.
İSLAM’I YENİDEN YORUMLAMAK
Bu durumda bize düşen başka bir şey var demektir: İslam’ı yeniden, çağın sorunlarını göz önüne alarak 
yorumlamak, hayata geçirilecek şekilde yeniden sistem önerisine dönüştürmek gerek.
Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez, “dinde reform” meselesine kavramsal olarak karşı çıkıyor 
ama güçlü bir değişimin gerekliliğini de kabul ediyor sanırım. İlahiyatçılarımızın, akademisyenlerimizin, 
aydınlarımızın, ekonomistlerimizin, siyasilerimizin buna kafa yorması şart artık.
İnsanlığın içinde bulunduğu krizleri çözecek, herkesi kuşatacak büyük bir fikir akımından bahsediyorum. 
Tabi ki, bugünden yarına, hemen olacak bir şey değil bu. Lakin zamanın hızına bakarsak, öyle uzun 
vadeye yayacak halimiz de yok.
İşin daha dikkat çekici yanı şudur:
İslam ülkeleri arasında, Batının krizine alternatif bir model üretmeyi başaracak en güçlü aday ülke Tür-
kiye’dir. Bizim de durumumuz ortada.
İşimiz çok, yolumuz uzun yani. Toparlanalım.



ميــوُت األحــراُر أبطــااًل؛ كذلــك أىب الشــهيُد  صــاحل حممــود ليلــى 
إالَّ يكــوَن يف ِســْفر اخلالديــن.

ُولِــَد الشــهيد يف مدينــة َعنَــدان بريــف حلــب، وهــو األوســُط 
بــني إخوتــه الذكــور، ودرس االبتدائيــة واإلعداديــة فيهــا؛ ومــن 
مث انتقــَل إىل مدينــة حلــب ليكمــل دارســَته الثانويــة الــيت أهَّلتــه 
وقــد  الصناعــي، ختصُّــص هندســة كهرابئيــة،  املعهــد  لدخــول 
بعــد  األوَّل  مولــوُده  وجــاء  استشــهاده،  مــن  عــاٍم  قبــَل  تــزوَّج 

استشــهاده بنحــو شــهٍر.
الــذي حترَّكــوا يف ســوراي، وخاصَّــة يف  الثــوَّار  أوائِــل  مــن  كان 
وأصدقــاؤه  هــو  ابلتحــرُّك  بــدأ  حيــث  الســوري،  الشــمال 
مبظاهــراٍت مناهضــة لنظــام األســد يف عــام 2011 ، ومــا إن 
بــدأت تلــك املظاهــراُت ابالنتشــار والتوسُّــع يف ريــف حلــب 
تلــك  توثيــَق  رفاقــه  مــن  وجمموعــة  هــو  قــرَّر  حــىَّ  الشــمايل 
املظاهــرات مــن خــالل كامــريات جوَّاالهتــم، ورفعهــا علــى مواقــع 

االجتماعــي.  التواصــل 
بتاريــخ  كانــت  بتصويرهــا  صــاحل  قــام  مظاهــرة  وأوَُّل 
مــع  ابلتنــاوب  املظاهــرات  بتغطيــة  واســتمرَّ   ،2011/6/10

الشــباب.  بعــض 
كان معروفــاً بــني عائلتــه مبعارضتــه الكبــرية للنظــام احلاكــم، وكان 
يتحــدَّث إىل أصدقائــه املقرَّبــني عــن االنتهــاكات الــيت يرتكبهــا 
النظــاُم مــن ســرقة خــريات البلــد إىل املؤسَّســات واألفــرع األمنيــة 
ــفي أيَّ شــخص حيــاول حماربــَة  الــيت كانــت تعتقــل بشــكٍل تعسُّ

الفســاد.
إحــدى كتائــب  ملرافقــة  إعالمــي  صــاحل كأوَّل  اختيــاُر  جــرى 
َعنَــدان، ضمــَن فريــق تنســيقيَّة عنــدان اإلعالميــة، يف عمليَّــة 
عســكريَّة خــارَج املدينــة، وكان أحــَد أبــرز الناشــطني امليدانيــني 
واإلعالميــني. واســتمرَّ يف عملــه إعالميــاً عســكرايً حــى دخــول 
ــه إىل هنــاك بعــَد  اجليــش احلــرِّ إىل مدينــة حلــب، حيــث توجَّ
حــوايل أســبوع مــن بَــْدء املعــارك؛ ومــن مث بــدأ يف مســاعدات 
الكــوادر اإلعالميــة األجنبيــة والعربيَّــة يف الدخــول إىل املدينــة 

وتغطيتهــا.
اشــرتى صــاحل درَّاجــًة انريــة لتســاعَده علــى التنقُّــل بــني اجلبهــات 
وتصويــر املعــارك فيهــا إىل أن تعاقــَد مــع وكالــة األانضــول الرتكيــة 
املعــارك،  وفيديوهــات  ابلصــور  لتزويدهــا   ،2013 عــام  يف 
التوحيــد؛  للــواء  اإلعالمــي  املكتــب  إىل عملــه ضمــن  إضافــًة 
الوكالــة  أهــمِّ مراســلي  واســتمرَّ يف ذلــك إىل أن أصبــَح أحــَد 
يف مدينــة حلــب. قــام بتـَْغطيــة أغلــب معــارك مدينــة حلــب، 
ومعــارك جيــش الفتــح يف مدينــة إدلــب وأرحيــا وجســر الشــغور، 
الشــغور، كمــا  جســر  معــارك  يف  اخلفيفــة  لإلصابــة  وتعــرََّض 
ُأِصيــب أيضــاً حبــروٍق بليغــة أدت إىل احــرتاق أجــزاء مــن جســده 
جــرَّاء ســقوط صــاروخ أطلقتــه قــوَّات األســد يف جبهــة مجعيــة 
الزهــراء، مثَّ عــاد بعــَد رحلــة عــالج اســتمرَّت لشــهرين إىل تغطيــة 

املعــارك ابلريــف احللــي.
ســنة،  وعمــرُه 27  اخلميــس 2015/10/8،  يــوم  استشــهد 

العســكري. بتفجــري ســيارة مفخَّخــة اتبعــة لألمــن 

Türkçe تركي

Türkiye tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat 
kalkanı harekatı 29 Mart 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırıldı. 
bu harekat kapsamında bugüne kadar; 2288’i ölü olmak üzere 
2705 DAEŞ’li terörist etkisiz hale getirildi, 322’si ölü olmak 
üzere 344 PKK/PYD(YPG) terörist etkisiz hale getirildi, Türk 
Hava Kuvvetleri tarafından 1972 hedef imha edildi, Harekâtın 
başladığı tarihten bugüne 3750 el yapımı patlayıcı ve 66 mayın 
etkisiz hale getirildi, 2010+ km² alan DAEŞ’ten temizlendi ve 
246 köy DAEŞ’ten kurtarıldı.
Bu harekat, dünyanın gözü önünde yapılamaz denilen bir işin 
vücut bulmasıydı adeta. Herhangi bir terör örgütü ile dirsek te-
masına geçmeden, şaibe oluşturacak ve yerel halkın değer ve 
kabul kriterlerini aşmayan, bölge halkı tarafından kabul edilen 
ve sevinç gösterileri ile karşılanıp uğurlanan ÖSO birlikleri ve 
Türk askeri koordinasyonunda gerçekleşmiş bir harekâttır. ÖSO 
için Türk ordusu ile birlikte operasyon yapmak disiplin, koordi-
nasyon, strateji vb. alanlarda ciddi bir tecrübe kazandırırken Tür-
kiye açısından da güney sınırında hayali görülen terör yerleşim 
planlarına verilmiş sağlam bir cevap olmuştur. Bu harekât; Başta 
Esad milisleri, Rusya, ABD, İran, Lübnan ve görünmez olmayı 
seçen irili ufaklı Avrupa ülkelerini Terörle mücadele maskesi al-
tında yıllarca terör örgütlerini nasıl büyüttüklerini ortaya koyarak 
yüzlerindeki maskenin bir kez daha düşmesine ve meskenin al-
tında sağladıkları haçlı zihniyetinin de yeniden ifşa olmasına 
vesile olmuştur. Birinci dünya savaşı sonrası bölgede oluşturu-
lan Sykes-picot şekillenmesinin sürdürülmesi ve zayıf ve şaibeli 
yönetim sistemleri ile yönetilmeleri hususundaki emelleri devam 
etmektedir.  Bu açık/gizli emellerini dünyanın gözleri önünde in-
san hayatını hiçe sayarak kadın çocuk yaşlı dinlemeden katleden 
haçlı zihniyeti işlerin planladığı gibi gitmeyeceğinin mesajını 
almış durumdadır. Fırat kalkanı harekâtı elini mazlum kanına 
bulaştırmadan terörle mücadele etmenin imkanını dünyaya gös-
termiş ve haçlı zihniyetinin ifşa olan emellerinin bu topraklarda 
yeniden kurgulanmasının imkansızlığını göstermiştir.
Harekâtın fiili durumu sonlandırıldı fakat bundan sonra “büyük 
cihat başladı” kavlinden hareketle bu toprakları yeniden yurt et-
menin ve yeniden yapılandırmanın gayreti içerisinde olmalıyız. 
Batılılar tarafından devşirilmiş zihniyetlerin bir eli bizim toprak-
larımızda fakat diğer elinin kimlerin kuyruğunda olduğunu bil-
mediğimiz kişilerin bu topraklarda söz sahibi olmalarının önüne 
geçmemiz gerekiyor. Farklılıkları zenginlik olarak gören dil, din, 
mezhep, nesep ayrımı yapmadan milli ve yerli olan her muhalif 
kardeşimizle aynı masanın etrafında oturup kendi meselelerim-
izi konuşacak bir olgunluk ve diğergamlık göstermenin vaktidir. 
Terör odaklarından temizlenen topraklara huzur ve sükûnetin 
gelmesinin yegâne yolu kendi sorunlarımızı kendi mahfillerim-
izde çözebilme becerisidir. Tarihteki varlığımızı yeniden hatır-
layarak son yüz yılda yok edilmeye çalışılan kültürümüz ve 
medeniyetimizin kodlarından dünyayı yeniden yorumlayarak 
yürüyüşümüzü sürdürmemiz gerekiyor. Terörden temizlenen 
bölgelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması yerli ve milli 
sivil toplum örgütlenmelerinin hızlandırılarak kendi derdimize 
çözüm üretmenin yollarının aranması, topraklarımızın yeniden 
ekilip biçilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, insanı 
merkeze alan yeni yerleşim merkezlerinin imarına düşüncede 
dahi olsa bu günden itibaren başlanılması ve mesafe alınması 
gerekiyor. Aksi takdirde kanlarımızı ve canlarımızı vererek 
mücadele ettiğimiz topraklarda bizi ötekileştirecek zihniyetler 
tarafından kurulacak senaryoların figüranlarına dönüşürüz ki 
bu bizim için asıl kayıp olur. Zira kendi stratejik planları ken-
di vizyonları olmayan toplumlar başkalarının vizyonununda bir 
figüran olmaya mahkûmdurlar.

الــيت بدأهتــا تركيــا يف  الفــرات  انتهــت يف 29 مــارس 2017 بنجــاح عمليــة درع 
24 أغســطس 2016، ويف إطــار تلــك العمليــة متــت الســيطرة إىل حــد اآلن علــى 
2705 عنصــراً مــن تنظيــم داعــش اإلرهــايب، وقتــل منهــم 2288 عنصــر، كمــا متــت 
الســيطرة علــى 344 مــن عناصــر حــزب العمــال الكردســتاين وقــوات محايــة الشــعب، 
وقــد قتــل منهــم 322 عنصــراً إرهابيــاً، ومتكنــت القــوات اجلويــة الرتكيــة مــن قصــف 
لغمــاً   66 مفعــول  إبطــال  ومت  اإلرهابيــة،  التنظيمــات  لتلــك  اتبــع  هدفــاً   1972
و3750 عبــوة متفجــرة يدويــة الصنــع منــذ بــدء العمليــة إىل اليــوم، ومت طــرد داعــش 

مــن منطقــة تبلــغ مســاحتها 2010 كلــم² تضــم 246 قريــة.
وقــد حققــت تلــك العمليــة جناحــاً علــى مــرأى ومســمع مــن العــامل كان يقــال عنهــا 
أهنــا مســتحيلة، ومت تنفيذهــا ابلتنســيق بــني اجليــش الرتكــي واجليــش الســوري احلــر 
الــذي رحــب بــه أهــايل املنطقــة واســتقبلوه وودعــوه مبظاهــر الفــرح الرتحــاب، مــن 
دون احلاجــة إىل التنســيق مــع أي تنظيــم إرهــايب، ومــن دون جتــاوز املعايــري والقيــم 
مــع  العمليــة املشــرتكة  تلــك  تنفيــذ  املنطقــة، وخــالل  بــني ســكان  املتعــارف عليهــا 
اجليــش الرتكــي، اكتســب اجليــش الســوري احلــر جتربــة مهمــة يف جمــال االنضبــاط 
والتنســيق واالســرتاتيجيا وغريهــا، أمــا ابلنســبة لرتكيــا فقــد كانــت تلــك العمليــة رداً 
مناســباً علــى خطــط االســتيطان الــيت حيلــم هبــا اإلرهابيــون يف احلــدود اجلنوبيــة لرتكيــا، 
وقــد كشــفت تلــك العمليــة عــن مــدى تضخيــم حجــم التنظيمــات اإلرهابيــة الــذي 
اتبعتــه منــذ ســنوات كل مــن روســيا وأمريــكا وإيــران ولبنــان وميليشــيات األســد وبعــض 
تكــون يف الواجهــة مســتخدمة قنــاع مكافحــة  الــيت اختــارت أالّ  الــدول األوروبيــة 
اإلرهــاب، وســامهت عمليــة درع الفــرات يف ســقوط القنــاع عنهــم مــن جديــد، كاشــفة 
عــن حقيقــة الذهنيــة الصليبيــة الــيت كانــوا خيفوهنــا وراء ذلــك القنــاع، وإن احلفــاظ علــى 
شــكل املنطقــة الــذي وضعتــه معاهــدة ســايكس بيكــو بعــد احلــرب العامليــة األوىل 
يضمــن مصــاحل الغــرب يف املنطقــة وإدارهتــم هلــا عــن طريــق أنظمــة حكــم ضعيفــة 
ومشــبوهة، لكــن تلــك الذهنيــة الصليبيــة الــيت تقتــل النســاء واألطفــال والعجائــز علــى 
مــرأى مــن العــامل غــري آهبــة حبيــاة البشــر مــن أجــل مصاحلهــا الســرية والعلنيــة، قــد 
اســتوعبت رســالة مفادهــا أن األمــور ال تســري كمــا خططــت هلــا، وقــد أثبتــت عمليــة 
درع الفــرات للعــامل أن مــن املمكــن حماربــة اإلرهــاب مــن دون ســفك دمــاء األبــرايء 
لــن يســتطيعوا حتقيــق  الذهنيــة الصليبيــة  املظلومــني، وأثبتــت كذلــك أن أصحــاب 
أطماعهــم مــن جديــد يف هــذا البلــد، لقــد متًّ إهنــاء عمليــة درع الفــرات فعليــاً علــى 
األرض، ولكــن الفــرتة القادمــة وانطالقــاً مــن مقولــة )لقــد بــدأ اجلهــاد األكــر( علينــا 
أن نبــذل اجلهــد مــن أجــل إعــادة بنــاء هــذه األرض واختاذهــا وطنــاً مــن جديــد، وجيــب 
علينا أن نقف يف وجه من يريد أن يكون صاحب الكلمة يف هذا البلد من أولئك 
الذيــن شــكل الغــرب ذهنياهتــم ليضعــوا إحــدى يديهــم يف أرضنــا لكــن يدهــم األخــرى 
ال نــدري بذيــل مــن متســك، ولكــن قــد حــان وقــت اجللــوس إىل طاولــة احلــوار مــع 
كل أخ معــارض لنــا وطــي وحملــي يعتــر الفــوارق ثــراًء، وال مييــز بــني اللغــات واألداين 
واملذاهــب واألنســاب، حــى نتباحــث يف مشــاكلنا بــكل نضــج وإيثــار، إن مهــارة 
القــدرة علــى حــل مشــاكلنا اخلاصــة يف حمافلنــا اخلاصــة هــي الطريــق الوحيــد إلعــادة 
الســعادة واهلــدوء إىل تلــك املناطــق الــيت مت تطهريهــا مــن بــؤر اإلرهــاب، وجيــب علينــا 
أن نواصــل مســريتنا وحنــن حنــاول أن نتذكــر وجــودان التارخيــي مــن جديــد، وأن نعيــد 
تفســري العــامل حســب الشــفرات الــيت نســتقيها مــن ثقافتنــا وحضارتنــا اللتــني عملــت 
األنظمــة االســتعمارية علــى القضــاء عليهمــا خــالل القــرن األخــري،. وجيــب علينــا 
كذلــك أن نبحــث أبنفســنا عــن طــرق إنتــاج حلــول ملشــاكلنا، وأن نبــدأ منــذ اليــوم 
ابلتفكــري يف بنــاء مراكــز إســكان جديــدة يف املناطــق الــيت مت تطهريهــا مــن اإلرهــاب، 
يكــون أساســها العنصــر البشــري، وعلينــا أن نقطــع مســافة يف ســبيل ذلــك ونقــوم 
الرتبيــة  نشــاطات  وببــدء  األرض وحصادهــا،  زراعــة  أجــل  مــن  الالزمــة  ابألعمــال 
والتعليــم، وابإلســراع بتشــكيل منظمــات جمتمــع مــدين حمليــة ووطنيــة.، وإن مل نفعــل 
ذلــك فإننــا ســندفع دمــاءان وأرواحنــا، لنتحــول إىل شــخصيات تــؤدي أدوارهــا ضمــن 
ســيناريوهات تنســجها تلــك الذهنيــة الــيت تعمــل علــى إقصــاءان داخــل األرض الــيت 

نكافــح مــن أجلهــا. 
وهذا لعمري خسران مبني، ذلك ألن اجملتمعات اليت ال متلك خططها االسرتاتيجية 

ورؤاها اخلاصة، حمكومة أبن تتحول إىل مؤدين ألدوار حتددها رؤية اآلخر.
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