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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in halihazırdaki girişimlerinin Mes-
cid-i Aksa’yı Müslümanların elinden almayı amaçladığını söyledi. Mescid-i Aksa’ya iba-
detlerini yerine getirmek için giden Müslümanlara terörist muamelesi yapılmasının kabul 
edilemez olduğunu belirten Erdoğan, İsrail’in tavrının sert biçimde kınadı.

Piskopos Atallah Hana, Kudüs kentindeki tüm kilise ve manastırların kapatılması 
emrini verirken, Müslüman kardeşleriyle birlikte ibadet etmek için tüm Hristiyanları 
Mescid-i Aksa’ya davet etti.

Türkiye genelinde Mescid-i Aksa’ya destek olma ve İsrail’i ve Mescid-i Aksa’ya saldırıla-
rını kınama amaçlı yapılan gösterilerde, yüzbinlerce Türk vatandaşı bir araya geldi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن مــا تقــوم بــه إســرائيل حاليــاً هــو حماولــة ألخــذ املســجد األقصــى 
مــن أيــدي املسلمن.وشــدد أردوغــان علــى أنــه غــر مقبــول أبــداً التعامــل مــع املســلمن املتوجهــن ألداء عباداهتــم 

يف املســجد األقصــى كإرهابيــن، معــرابً عــن إدانتــه الشــديدة ملوقــف إســرائيل. 

املطــران عطــا هللا حنــا أيمــر إبغــاق كافــة الكنائــس واألديــرة يف مدينــة القــدس ويطلــب مــن مجيــع األخــوات 
واإلخــوة املســيحين التوجــه إىل املســجد األقصــى للصــاة هنــاك مــع إخوهتــم املســلمن.

مظاهــرات يف تركيــا متضامنــة مــع املســجد األقصــى ، ومناهضــة إلســرائيل وانتهاكاهتــا ضــد املســجد املبــارك، شــارك فيهــا مئــات 
اآلالف مــن املواطنــن األتــراك.
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Suriye muhalif medyası, mevki sevdalısı ve şovmenlik düşkünü 
bir muhalefetin varlığıyla çıkmaza girmiş olan Suriye devrimi-
nin ve yaşadığı sıkıntıların darboğazının bir yansıma olan, ifade 
kriziyle karşı karşıyadır. Muhalefet devrimin temizliğine ulaş-
mayı ve devrimin saflığını suskun dünyaya göstermeyi başara-
mamıştır.
Diktatör Esed rejimi, kendi arzu ve hedeflerine göre parçalanmış 
bir medya vücuda getirmek istemiş, bunun için de istendiğinde 
çalınan ve kendisine övgüler düzen bir trompet gibi kulla-
nabilmek için medyaya gerekli araçları sağlamıştır. Yine rejim, 
medyayı desteklemek için gazete, radyo ve televizyon gibi tüm 
imkanları seferber etmiş, etrafındaki kişileri bunların başına tay-
in etmiş, idarecilerini ise istihbarat teşkilatı sayesinde seçmiştir. 
Bu makamlardan en çok istifade edenler ise, rejimi en çok öven, 
ülkeyi korumada rejimin liderini en çok takdis eden ve ülkeyi 
savunan bir lider imajını cilalayanlar olmuştur. Rejim, becerik-
li kişileri kendisine methiyeler düzen ve başarılarını öve öve 
bitiremeyen kişilerle değiştirmiştir. Nitekim medya sorumlu-
larının çoğu, hakim hanedanın mensubu kişilerden müteşekkil 
olmuşsa da, bu kişiler medyadan ve medyanın oynadığı rolden 
hiçbir şey anlamayan insanlardır. Zira bu yetkili kişilerin etrafın-
da, onların adına yazıp çizen çok sayıda fırsatçı, çıkarcı ve 
satılmış kişi bulunmaktadır. Bu kişiler, yalnızca rejime hizmet 
etmek ve imajını güzel göstermek suretiyle makamlarını koru-
mayı ve yaptıkları nedeniyle takdir edilmeyi amaçlamaktadırlar.
Muhalefet medyası da rejimin medyasından geri kalmamış, re-
jimin metotlarını taklit etmiştir. Hatta kendi imajını cilalama ve 
hayali başarılarını övmede rejimden daha da ileri gitmiştir. Mu-
halefet, Suriye’yle ilgili haberleri ve Suriyelilerin sıkıntılarını 
profesyonel olarak yansıtacak uzman bir medya departmanı kur-
mada, yine devrimin hedeflerini ve halkımızın acılarını dünyaya 
duyurabilecek profesyonel bir radyo ya da televizyon kanalı 
tesis etmede başarısız olmuştur. Ortaya koydukları faaliyetleri 
ise, profesyonel medya etkinliğinin kendileri için son derece 
önemsiz olduğunu göstermektedir. Nitekim muhalefet, eğitimli 
kişileri etrafından uzaklaştırarak kendisini, kendisi gibi düşünen 
ve kendisini destekleyerek sürekli alkış tutan insanlar kitlesiyle 
çevrelemiştir.
Bazı aydınların ve gazetecilerin devrime hizmet etmede kendil-
erinin rolünü yerine getirmeye çalıştığını gördüğünde ise mu-
halefet, eli kolu bağlı durmayarak bu kişilerle savaşmaya, on-
ları dışlamaya ve sıkıştırmaya başlamış, böylece bu kişilerin 
çabaları kendilerine süreklilik sağlayacak finansmana sahip ol-
madıklarından, boşa gitmiştir.
Suriye halkı şehirlerin yıkılması, özgürlük isteyen halkın kat-
ledilmesi ve tehciri gibi zorluklarla kuşatılmışken, muhalefet 
halkın sesini dünyaya duyuracak vasıtaları bulma çabası güt-
medi. Bilakis sahip olduğu mevkileri ve Suriyelilerin kanına 
karşılık elde edeceği kazançları muhafazaya gayret gösterdi.
Muhalefet, Suriyelilerin çektiği acıların süresini uzatma 
konusunda katil rejime destek olmuştur. Muhalefet sahip old-
uğu otoriteyi kaybetmemeye, yapılan hayırlardan yararlanmayı, 
otellerde yaşamayı, Suriyelilerin içinde bulunduğu cehennemin 
yükünden uzak bir refahı sürdürmeye çabalamıştır.
Bu noktada aklıma, muhalefet içerisinde faaliyet gösteren bir 
kişinin İstanbul’daki en görkemli otellerden birinde yapıla-
cak konferansa davet göndermesi geliyor. Masraflarının tutarı 
yüz bin dolardan fazla olan bu konferansa ise, hiçbir Suriyeli 
gazeteciyi çağırmamış, yalnızca akrabalarını, arkadaşlarını, 
yandaşlarını ve sürekli boy gösterebilmesi için çeşitli televizyon 
kanallarını davet etmişti.
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يعيــش اإلعــام الســوري املعــارض أزمــَة خطــاٍب، تعكــس مأزق 
الثــورة الســورية ومعاانهتــا، يف ظــل وجــود معارضــٍة تســتميت 
يف حبهــا املناصــَب وحــب الظهــور، ومل تتمكــن املعارضــة مــن 

الوصــول إىل طهــر الثــورة، وإبــراز نقائهــا للعــامل املتعامــي.
لقــد عمــل النظــام الديكتاتــوري األســدي علــى صنــع إعــام 
مفّصــل علــى قيــاس رغباتــه وغاايتــه، ومَّــده مبــا يلــزم لينجــح يف 
ــبح حبمــده وليمجــد ذكــره،  أتديــة دوره -أبواقــاً وطبــواًل- وليسِّ
النظــام كل اإلمــكاانت الازمــة لدعــم اإلعــام مــن  وســخَّر 
صحافــة وإذاعــة وتلفــزة، وعــنَّ القائمــن عليهــا من »مجاعته«، 
ووصــل جَّلهــم إىل الســلطة الرابعــة برتشــيحات أو تزكيــات مــن 
ِقبل أجهزة املخابرات، وكان املستفيد األكثر منهم من جياهر 
بوالئــه، وبتقديــس القائــد وابإلشــادة بــدوره يف محايــة الوطــن، 
وتلميــع صورتــه كقائــد للمقاومــة واملمانعــة، واســتبدل النظــام 
ابملبدعــن أبواقًــا تصفــق لــه وحتمــد »إجنازاتــه«، وكان معظــم 
املســؤولن عــن اإلعــام مــن خــدم العائلــة احلاكمــة املخلصــن، 
حــى لــو كانــوا ال يفقهــون ابإلعــام ودوره شــيئاً، ألن هنــاك 
الكثــر مــن املتســلقن واملنتفعــن واملرتزقــة الذيــن كانــوا يســاندون 
املســؤول ويكتبــون ابمســه، كــي يســتمروا يف مناصبهــم »تقديــراً« 
النظــام  تســخر قدراهتــم ومؤسســاهتم خلدمــة  مــن  قدمــوه  ملــا 

وتلميــع صــوره. 
يف املقابــل، مل خيتلــف إعــام املعارضــة عــن إعــام النظــام  اجملــرم 
اختافــاً كثــراً، إذ اقتــدت املعارضــة أبســاليب النظــام وأدواتــه، 
وكادت تتفــوق عليــه -أو تفوقــت- يف حبثهــا عــن أقــدر النــاس 
علــى تلميــع صورهتــا واإلشــادة إبجنازاهتــا اخلّلبيــة املزيَّفــة، وقــد 
فشــلت املعارضــة يف إجيــاد دائــرة إعاميــة متخصصــة بنشــر 
ــا؛ وفشــلت يف إجيــاد  اخلــر الســوري ومعــاانة الســورين احرتافًي
إذاعــة احرتافيــة وقنــاة تلفزيونيــة -واحــدة علــى األقــل- قــادرة 
علــى إيصــال أهــداف الثــورة وآالم شــعبنا إىل العــامل، وأثبتــوا 
آخــر  االحــرتايف  اإلعامــي  العمــل  أن  موقفهــم  خــال  مــن 
اهتماماهتــم، وقامــوا إببعــاد املثقفــن وتســوير كياهنــم جبمهــرة 

مــن ذوي القــرىب واملؤيديــن واملصفقــن. 
ومل تقــف أجهــزة اإلعــام مكتوفــة اليديــن، يف ظــل ســعي عــدد 
مــن املثقفــن واإلعاميــن لتأديــة دورهــم يف خدمــة الثــورة، بــل 
فذهبــت  عليهــم؛  والتضييــق  ســعت إىل حماربتهــم وإقصائهــم 
هلــم  يضمــن  مــادي  متويــل  وجــود  لعــدم  ســدى  حماوالهتــم 

االســتمرارية.
أحاطــت  وآالم  ويــات  مــن  -وحيــدث-  حــدث  مــا  وكأن 
ابلشــعب الســوري، مــن تدمــر للمــدن وقتــل الشــعب املطالــب 
حبريتــه وهتجــره، مل يكــن كافيــاً كــي يدفــع املعارضــة إىل البحــث 
العــامل،  إىل  املغلــوب  الشــعب  صــوت  توصــل  وســائل،  عــن 
حيــث اكتفــت ببــذل اجلهــد الحتفاظهــا ابملناصــب واملكاســب 

الــي جتنيهــا علــى حســاب دمــاء الســورين.
لقــد ســاندت املعارضــة النظــاَم اجملــرم -مــن حيــث تــدري وال 
تــدري- يف ســعيه إلطالــة زمــن معــاانة الســورين، ابنشــغاهلا 
هبمومهــا املرتكــزة علــى اســتمرارها يف الســلطة، ال يهمهــا إال 
أن تنعــم ابخلــرات، وتســتوطن الفنــادق، وتعيــش يف رخــاء غــر 

عابئــة ابجلحيــم الــذي يعيشــه الســوريون. 
وقــد  ابملعارضــة،  املتنفذيــن  أحــد  عــن  مثــال  هنــا  وحيضــرين 
دعــا حلضــور مؤمتــر »إعامــي«، يف واحــد مــن أفخــم فنــادق 
دوالر،  ألــف  مئــة  مــن  أبكثــر  وقُــّدرت كلفتــه  إســطنبول، 
واملفارقــة امللفتــة هــي عــدم دعــوة أي إعامــي ســوري، حيــث 
وبعــض  واملقربــن،  وأصدقائــه  أقرابئــه  علــى  احلضــور  اقتصــر 
اســتمراريَة  حضورهــا  لــه  يضمــن  الــي  التلفزيونيــة  القنــوات 

عليهــا. الظهــور 

اإلعالم السوري المعارض

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Suriye Muhalif Medyası
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’dan ayrılmadan önce yaptığı açık-
lamada “İslam aleminin daha fazla ayrışmaya ihtiyacı yoktur. Katar krizi, yalnızca bölgede egemen 
olmak isteyen mihraklara fayda sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı (SPA), Kral Selman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeler esnasında, “iki dost ülke arasındaki iliş-
kilerin ele alındığını, bölgedeki gelişmelerin, terörle ve finansman kaynaklarıyla mücadele 
konusundaki çabaların masaya yatırıldığını” açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Körfez liderleriyle halihazırdaki Körfez krizini, Suriye ve Irak meselelerini ve 
başka birçok bölgesel konuyu incelediklerini dile getirdi.

قـــال الرئيـــس الرتكـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان قبيـــل مغادرتـــه الســـعودية إن »العـــامل اإلســـامي ليـــس يف حاجـــة إىل مزيـــد مـــن 
االنقســـام، وإن أزمـــة قطـــر ال تفيـــد أحـــداً ســـوى اجلهـــات املعاديـــة الـــي تريـــد الســـيطرة علـــى املنطقـــة«.

ذكــرت الوكالــة الســعودية الرمسيــة لألنبــاء أن جلســة املباحثــات بــن امللــك ســلمان والرئيــس الرتكــي أردوغــان جــرى فيهــا 
»اســتعراض العاقــات بــن البلديــن الشــقيقن، وحبــث تطــورات األوضــاع يف املنطقــة، واجلهــود املبذولــة يف ســبيل مكافحــة 

اإلرهــاب ومصــادر متويلــه«.

أفــاد املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة »إبراهيــم كالــن« أبّن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، حبــث مــع القــادة اخلليجيــن 
ابإلضافــة إىل األزمــة اخلليجيــة الراهنــة، ملفــي ســوراي والعــراق، وعــدد مــن القضــااي احملليــة األخــرى.
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معركة »حزب اهلل« في عرسال تجبر مئات الالجئين السوريين على النزوح من مخيماتهمشهداء وجرحى من أجل المسجد األقصى.
Mescid-i Aksa İçin Yaralandı ve Şehit OldularHizbullah’ın Arsal Harekatı Yüzlerce Suriyeli Mülteciyi Mülteci Kamplarından Çıkmaya Zorladı

14 Temmuz’dan başlayan çatışmaların ardından, Mescid-i Aksa’ya destek amaçlı etkinlikler düzenleyen Filistinlilere yönelik İsrail ordusunun 
yaptığı sert müdahaleler sonucu işgal altındaki Kudüs şehrinde ve Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde dört Filistinli şehit olurken, 46 Filistinli 
ise yaralandı.

Lübnanlı bir emniyet kaynağı, Suriye sınırına paralel uzanan Arsal kenti çevresinde yaşayan yaklaşık 350 Suriyeli mül-
tecinin, Hizbullah milisleri ve silahlı güçler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeyi terk ettiğini aktardı.

استشــهد أربعــة فلســطينين وُأصيــب 46 فلســطينياً يف مدينــة القــدس احملتلــة ومناطــق متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة، خــال قمــع جيــش االحتــال لفعاليــات فلســطينية تضامنيــة 
مــع املســجد األقصــى ، منــذ انــدالع املواجهــات يف 14 يوليو/متــوز 

قــال مصــدر أمــي لبنــاين، إن حنــو 350 الجئــاً ســورايً نزحــوا مــن جــرود )حميــط( بلــدة عرســال اللبنانيــة احملاذيــة للحــدود الســورية، وذلــك مــع 
اســتمرار املعــارك بــن ميليشــيا »حــزب هللا« ومســلحن يف اجلــرود.

الفلسطينيون يؤدون صلواتهم في الشوارع المؤدية للمسجد األقصى.

رايتس ووتش تكشف عن معلومات جديدة حول مقتل الجئين سوريين في لبنان

اتفاق الجنوب ينسحب على الغوطة الشرقية.. جوبر خارج المعادلة

Filistinliler Namazlarını Mescid-i Aksa’ya Giden Yollarda Kıldı

HRW Lübnan’da Öldürülen Suriyeli Mültecilerle İlgili Yeni Bilgileri Ortaya Çıkardı

Güney Anlaşması Doğu Guta’ya Da Uygulanacak… Caber Denklemin Dışında

Filistinliler dokuzuncu gününde, şehrin eski bölgelerinde kurulan elektronik kapılar ve barikatlara karşı çıkarak, namazlarını sokaklarda kıldı.
واصل الفلسطينيون لليوم التاسع أداء صلواهتم يف الشوارع رفضا للبواابت اإللكرتونية واحلواجز املنتشرة يف كل مكان يف البلدة القدمية.

إعان مفاجئ صدر من وزارة الدفاع الروسية، حول اتفاق منطقة “ختفيف توتر” يف الغوطة الشرقية مع فصائل املعارضة السورية، بوساطة مصرية.
اتفــاق الغوطــة امتــداٌد التفــاق وقــف إطــاق النــار يف جنــوب ســوراي الــذي مّت التوصــل إليــه، يف 7 متــوز اجلــاري، بتوافــق روســي أمريكــي أردين، وينــص 

علــى إقامــة منطقــة “ختفيــف توتــر” يف درعــا والقنيطــرة.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan hükümetine yönelik yaptığı Lübnan askeri hapishanelerinde yaşamını yitiren Suriyeli mülteci-
lere yönelik kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi talebini yineledi. Hizbullah mensupları ve Lübnan ordu birlikleri Lübnan’da 
bulunan Arsal kenti mülteci kamplarına baskın yapmış, saldırı nedeniyle işkence sonucu 19 kişi yaşamını yitirmişti. Bunun dışında 10 kişinin 
daha şehit olduğuna yönelik haberler gelirken, toplamda 350 mülteci saldırı sonucunda tutuklanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı’ndan yapılan sürpriz bir açıklamada, Mısır’ın arabuluculuğuyla Suriyeli muhalif gruplarla 
Doğu Guta’daki “gerilimin azaltılması” amaçlanan bölgeye dair bir anlaşma yapıldığı ifade edildi. Guta anlaşması, 
Rusya, ABD ve Ürdün’ün onayıyla 7 Temmuz’da imzalanan ve Dera ve Kuneytra’da gerilimin azaltılması amaçla-
nan bir bölge oluşturacak, Suriye’nin güneyini kapsayan ateşkes anlaşmasının bir devamı addediliyor.

جــددت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« مطالبتهــا احلكومــة اللبنانيــة إبجــراء حتقيــق شــامل ومســتقل علــى خلفيــة مقتــل الجئــن ســورين يف معتقــات اجليــش اللبنــاين، 
بعد أن شــنت ميليشــيات حزب هللا ووحدات من اجليش اللبناين، عمليات دهم واعتقال ضد خميمات الاجئن الســورين يف بلدة عرســال اللبنانية، واستشــهد على 

إثرهــا 19 شــخصاً جــراء التعذيــب، وتــواردت أنبــاء عــن استشــهاد 10 آخريــن، فيمــا انهــز عــدد املعتقلــن نتيجــة تلــك احلمــات 350 الجئــاً.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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ال ميكــن تصــور دخــول أكثــر مــن ثاثــة مايــن ســوري علــى اجملتمــع الرتكــي بصــورة 
الجئن با مال وال عمل ومعظمهم نســاء وأطفال وكبار الســن وحمتاجن دون وقوع 
مشــاكل اجتماعيــة بــن الســورين أنفســهم أواًل، وبــن الســورين واجملتمــع الرتكــي اثنيــاً، 
ابلرغــم مــن أن الشــعب الرتكــي كان أكثــر اســتعدادا الســتقبال الاجئــن إىل تركيــا مــن 
ابقــي شــعوب العــامل، ألهنــم فاريــن مــن القتــل واملــوت واالغتصــاب واملذابــح واجملــازر 
واألســلحة الكيماويــة والراميــل املتفجــرة والتهجــر الطائفــي وغرهــا، وابلرغــم مــن إيــواء 
قســم كبــر منهــم يف خميمــات الاجئــن علــى احلــدود الرتكيــة الســورية يف البدايــة، فــإن 
الكثريــن منهــم انتشــروا يف معظــم املــدن الرتكيــة يف أوقــات الحقــة، وابلرغــم مــن تقــدمي 
احلكومــة الرتكيــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين واجلمعيــات اخلريــة الرتكيــة كافــة املســاعدات 
الازمــة يف االيــواء والغــذاء والــدواء، بكلفــة زادت علــى عشــرين مليــار دوالر ، حتملتهــا 
تركيــا وحدهــا دون منــة علــى أحــد، ومــع اســتمرار األزمــة الســورية لســنوات دخــل قســم 
مــن الاجئــن الســورين يف احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة بدرجــة أكــر، وأسســوا 
الشــركات يف عــامل التجــارة واألعمــال واملهــن الــي يتقنوهنــا، وهــذا أمــر شــجعته احلكومــة 
الرتكيــة كمــا شــجعت اخنراطهــم يف احليــاة التعليميــة والرتبويــة واألكادمييــة، فلــم تُقصــر 
احلكومة الرتكية حبقهم شــيئاً، وكانت تســتمع ملطالبهم وشــكاواهم ابســتمرار، بشــهادة 
كل املنظمــات اإلنســانية العربيــة واالســامية والعامليــة، وجــاء الشــكر والثنــاء علــى دور 

تركيــا يف إيــواء الاجئــن الســورين مــن كل الــدول الغربيــة والعامليــة.
وكانــت احلكومــة الرتكيــة ومنــذ الســنة األوىل لألزمــة تســتمع لبعــض األصــوات املطالبــة 
بعــدم اســتقباهلم، وابلتحريــض علــى طردهــم، وابألخــص مــن زعيــم املعارضــة الرتكيــة 
كلجــدار أغلــو زعيــم حــزب الشــعب اجلمهــوري، الــذي كان يــردد أصــوات احلكومــة 
الســورية، الــي حاولــت يف البدايــة نفــي احلاجــة إىل الفــرار مــن ســوراي أصــًا، ومــع 
اإلنتشــار غــر املنضبــط لبعــض الاجئــن يف املــدن الرتكيــة ظهــرت بعــض املشــاكل الــي 
مت التغلــب عليهــا بســهولة، ألهنــا كانــت مشــاكل طبيعيــة حتصــل بــن أبنــاء الشــعب 
الرتكــي أنفســهم، حــى لــو كانــت بدرجــة اجلرائــم اجلنائيــة، فاإلحصــاءات الرمسيــة لــوزارة 
الداخليــة الرتكيــة تشــر إىل أن نســبة اجلرائــم الــي تســبب هبــا الســوريون يف اجملتمــع 
الرتكــي ال تزيــد عــن 1.32% مــن جممــوع اجلرائــم الــي حتصــل يف تركيــا، وهــذه نســبة 
ضئيلــة ابلنظــر إىل طبيعــة أوضاعهــم اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والنفســية وغرهــا، وكان 
ميكــن هلــذه احلــوادث أن ال تذكــر ألهنــا موجــودة يف كل اجملتمعــات اإلنســانية، ولكــن 
وجــود حمرضــن علــى االحتجــاج ضدهــا، وفرزهــا عــن ابقــي املشــاكل أو اجلرائــم الــي 
يرتكبهــا املواطنــون األتــراك، جعــل منهــا مــادة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بدرجــة 
ملفتــة للنظــر ، فالتحريــض علــى الطــرد أو اإلســاءة لاجئــن الســورين كانــت أكــر مــن 
جمــرد احتجاجــات شــعبية، وقــد لوحــظ منــذ مــدة أهنــا أخــذت ابالزدايد عــر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي يف تركيــا بشــكل محــات حتريــض وكراهيــة مغرضــة ضــد الاجئــن 
الســورين، وقــد تصــدى هلــا أتــراك آخــرون، مؤكديــن علــى مســاندهتم للســورين يف 
حمنتهــم، ورغــم ذلــك وقعــت بعــض االصطدامــات بــن قلــة مــن احملرضــن األتــراك مــع 
بعــض الاجئــن الســورين، أدى بعضهــا للجــروح أو القتــل، كان آخرهــا جرميــة قتــل 
املــرأة الســورية وطفلهــا، فقــد عثــرت الشــرطة الرتكيــة، اخلميــس 6 متــوز اجلــاري إبحــدى 
غــاابت صقــاراي، علــى جثــي الســيدة »أمــاين الرمحــون«، وطفلهــا خلــف، عقــب إبــاغ 
الــزوج الشــرطة عــن فقداهنمــا بعــد عودتــه إىل املنــزل، وكانــت حمكمــة تركيــة أمــرت، 

اجلمعــة، حببــس شــخصن متهمــن بقتــل الرمحــون وطفلهــا.
هــذا االعتــداء علــى املــرأة وطفلهــا أعتــر اعتــداءاً علــى الاجئــن الســورين وإن كان 
يف مســتواه الفــردي، ألنــه جــاء نتيجــة التحريــض عليهــم ونتيجــة خطــاب الكراهيــة 
ضدهــم، وهــو وإن كان ال يشــكل ظاهــرة يف اجملتمــع الرتكــي إال أن احلكومــة الرتكيــة 
أدركــت أن األمــر خطــر ، وحيتــاج إىل معاجلــة مــن كافــة الــوزارات الرتكيــة املعنيــة، بــل 
مــن كل مؤسســات اجملتمــع املــدين الرتكــي، وابلنظــر إىل املســتوايت الــي احتجــت علــى 
عمليــة قتــل املــرأة الســورية وطفلهــا يظهــر مــدى درجــة إدراك اخلطــورة أواًل، ومــدى 
درجــة الرفــض السياســي واالجتماعــي واملــدين والشــعيب هلــذه اجلرميــة النكــراء، فالرئيــس 
الرتكــي أردوغــان مل يــرتك احلادثــة متــر دون اســتنكارها علــى العلــن وقــال:« إنــه ال ميكــن 
الســكوت علــى قاتلــي املــرأة الســورية يف مدينــة ســكاراي الرتكيــة، مؤكــداً أنــه ســيتم إيقــاع 

أشــد العقــوابت هبــم«، وذكــر أردوغــان يف تصرحيــات للصحفيــن علــى مــن الطائــرة 
خــال عودتــه مــن أملانيــا مــن مؤمتــر قمــة العشــرين:« إن منفــذي اجلرميــة النكــراء ليــس 
هلــم أي عاقــة ابإلنســانية«، ووصــف القتلــة:« بعدميــي الضمــر، والضالــن، وأهنــم ال 
ميلكــون قلًبــا، وليســت لديهــم رمحــة«، وهــذا موقــف أعلــى مســؤول يف الدولــة الرتكيــة، 
ممــا يعــي أن الدولــة الرتكيــة ال تتجاهــل هــذه اجلرائــم ضــد الســورين مهمــا كانــت قليلــة. 
وأدان انئــب رئيــس الــوزراء »ويســي قاينــاق« جرميــة القتــل، وقــال قاينــاق: »إن القتلــة 
جمــّردون مــن اإلنســانية والضمــر، وهــذه احلادثــة متثــل أعلــى درجــات الوحشــية، بغــض 
النظــر عــن الضحيــة ســواًء أكان عربيــاً أم تركيــاً أم سوريـــًا«، وأكــد أن »القضــاء الرتكــي 
ســينزل ابلفاعلــن أشــد عقوبــة يســتحقوهنا«، وأضــاف: »الاجئــون الســوريون هربــوا 
مــن بادهــم لتجنــب التعــرض لاغتصــاب والقتــل، ولــن يفلــت كل مــن اقــرتف جرميــة 
يف حقهــم«، كمــا أدانــت احلادثــة وزيــرة األســرة الرتكيــة »فاطمــة بتــول ســااين قــااي«، 
وقالت:« إهنا ســتتابع شــخصياً اإلجراءات القضائية املتعلقة ابلســيدة الســورية احلامل 
الــي قُتلــت مــع رضيعهــا، قبــل يومــن، بواليــة صقــاراي«، وعــزَّت الوزيــرة قــااي يف تصريــح 
صحفــي نقلتــه األانضــول، مجيــع الســورين يف هــذا املصــاب، مؤكــدة أن مــا حــدث: 
»جمــزرة مريــرة ووحشــية أصابــت أبــرايء هربــوا مــن الظلــم إىل تركيــا، الــي فتحــت ذراعيهــا 
للجميــع«، وأشــارت إىل أن ٨0%  مــن الســورين يف تركيــا هــم مــن النســاء واألطفــال 

وكبــار الســن.

وأدانــت العديــد مــن مؤسســات اجملتمــع الرتكيــة بشــدة، مقتــل الســيدة الســورية احلامــل، 
أمــاين الرمحــون وطفلهــا، وجتمــع أعضــاء مــن املؤسســات الرتكيــة، أمــام مســجد أورهــان 
بقضــاء »أدا ابزاري«، قبيــل إقامــة صــاة اجلنــازة علــى جثمــاين »الرمحــون« وطفلهــا 
يف صقــاراي، والــي قــدر عــدد احلضــور فيهــا أبكثــر مــن عشــرة آالف مشــيع، والــي 
أّمهــا رئيــس الشــؤون الدينيــة، »حممــد غورمــاز«، وذرف فيهــا الدمــوع الغزيــرة علــى 
مــوت املــرأة وطفلهــا، وقــد ابتــدأ رئيــس الشــؤون الدينيــة غورمــاز كلمتــه آبيــة مــن الذكــر 
ــاِت ُثَّ ملَْ يـَُتوبُــوا فـََلُهــْم َعــَذاُب  ــَن َواْلُمْؤِمَن ــوا اْلُمْؤِمِن احلكيــم، جــاء فيهــا »ِإنَّ الَِّذيــَن فـَتـَُن
َجَهنَّــَم َوهَلـُـْم َعــَذاُب احْلَرِيــِق«، وأردف اآليــة مبعــى مــن حديــث الرســول الكــرمي إذ قــال: 
»إن القلــوب لتحــزن، وإن العيــون لتدمــع، ولــن نقــول إال مــا يرضــي هللا عــز وجــل«، 
واتبــع غورمــاز قائــا:« مل نصــّل اليــوم صــاة جنــازة فحســب، اليــوم حنــن نشــهد وحشــية 
خُتجــل البشــرية مجعــاء مــن إنســانيتها، اليــوم حنــن مل نصــّل صــاة جنــازة لســيدة تبلــغ 
مــن العمــر 22 عامــا، حتمــل يف أحشــائها طفلــة مــن أّمــة حممــد فحســب، ومل نصــّل 
جنــازة لطفــل بلــغ مــن العمــر 10 أشــهر فحســب، حنــن اليــوم شــهدان ونشــهد وحشــية 
ختجــل وحتــزن شــعبنا الــذي وقــف إىل جانــب املظلومــن علــى مــدى التاريــخ«، وأضــاف 
غورمــاز: »أان هنــا كأب، ومــن ث كرئيــس للشــؤون الدينيــة، ولــن أتكلــم ســوى مبــا متليــه 
حساســية وعاطفــة األب، مــا الــذي حصــل لنــا، حــى ظلمنــا مــن جرحــوا جبــرح الظلــم 

والظاملــن، مــا الــذي حصــل لنــا حــى أصبحنــا قتلــة الطفــل الــذي جلــأ إىل وجداننــا، 
علينــا أن نتفكــر يف هــذا«، ووجــه غورمــاز نــداء إىل اإلنســانية مجعــاء متســائا: »ال 
أدى إن كانــت الســيدة الــي تبلــغ مــن العمــر 22 عامــا وابنهــا البالــغ 11 شــهرا مهــا 
أم  الاجئــان،  مهــا  إن كاان  أدري  أصبحنــا الجئــن؟ ال  الذيــن  حنــن  أم  الاجئــان، 

وجداننــا الــذي ابت الجئــاً؟«.
هــذا احلضــور الكثيــف مــن الشــعب الرتكــي يف اجلنــازة، الذيــن أطلقــوا هتافــات تطالــب 
إبعــدام القتلــة، وتقــدم رئيــس الشــؤون الدينيــة شــخصياً إمامــة صــاة اجلنــازة، فيــه رمزيــة 
كبــرة ورســالة واضحــة لــكل أبنــاء الشــعب الرتكــي أواًل، ولــكل الاجئــن الســورين 
اثنيــاً، ولــكل احملرضــن علــى خطــاب الكراهيــة ضــد الاجئــن الســورين وقادهتــم خــارج 
تركيــا واتباعهــم يف الداخــل أيضــاً، أبن تركيــا رائســة وحكومــة وقيمــاً دينيــة وحضاريــة 
وأخويــة ضــد هــذا القتــل أواًل، وضــد احملرضــن عليــه اثنيــاً، وان احملرضــن ســينالون 
جزاءهــم مثــل القتلــة حبكــم القانــون الرتكــي، وحبكــم مطالــب الشــعب الرتكــي، الذيــن 
محلــوا يف اجلنــازة الفتــات كتبــت عليهــا عبــارات مــن قبيــل »صقــاراي وطــن الســورين«، 
و«الاجئــون الســوريون إخواننــا«، معربــن عــن تضامنهــم مــع أســرة الضحيــة، وقــد 
قــال والــد وزوجــة أحــد قاتلــي املــرأة الســورية وطفلهــا:« أهنمــا يتــرآن منــه«، فقــد تــرأ 
والــد وزوجــة اجملــرم »بــرول كاراجــا« منــه علــى خلفيــة مشــاركته يف عمليــة قتــل املواطنــة 

الســورية أمــاين الرمحــون وطفلهــا.
أوانل«  »ماهــر  أدان  الرتكيــة  واملؤسســات  السياســية  املواقــف  صعيــد  وعلــى 
الســيدة  مقتــل  تركيــا،  احلاكــم يف  والتنميــة«  »العدالــة  املتحــدث ابســم حــزب 
»علينــا  أوانل:  وقــال  احلادثــة،  يومــن  بعــد  وطفلهــا  الرمحــون،  أمــاين  الســورية 
هــؤالء  أن  ننســى  وأال  أخــرى،  مــرة  وإخّوتنــا  ومســؤوليتنا،  ضمــران،  مراجعــة 
)الســورين( هــم أمانــة هللا واإلنســانية عنــدان، وعلــى مــدار التاريــخ فتحنــا أبوابنــا 
الرتكــي«، وأضــاف: »قبــل كل  للشــعب  أهــم صفــة  هــي  للمظلومــن، وهــذه 
شــيء، هــذه جرميــة ضــد اإلنســانية، وخيانــة لقيــم اإلنســانية الســامية، وحنــن نديــن 
اســتخدام لغــة الكراهيــة ضــد إخواننــا الســورين«، وتنبــه إىل خطــورة التســاهل 
يف نقــل األخبــار املغرضــة الــي قــد تؤثــر علــى جيــاة األبــرايء فقــال:« إنــه ينبغــي 
علــى كل شــخص، مــن سياســين وفنانيــن وأصحــاب مســؤوليات، أن يكونــوا 
أكثــر دقــة خــال احلديــث عــن إخواننــا عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ويف 
اإلعــام«، فاألمــر جــد خطــر ، ألن احملرضــن وكمــا جــاء يف بيــان ســابق لــوزارة 
الداخليــة الرتكيــة إمنــا يهدفــون إىل إيقــاع الفتنــة يف اجملتمــع الرتكــي ومــع أخوهتــم 
الســورين، واخلطــورة أن احملرضــن علــى هــذه الفتنــة ليســوا مــن األتــراك فقــط، 
وإمنــا مــن كل مــن يســتهدف اجملتمــع الرتكــي مــن الداخــل واخلــارج، ومــن كل 
مــن يســتهدف االســتقرار السياســي واألمــي للدولــة الرتكيــة، ومــن كل الذيــن 
ينتقمــون مــن تركيــا لوقوفهــا إىل جانــب الشــعب الســوري أيضــاً، غــر انســن أن 
العديــد مــن التفجــرات الــي وقعــت يف األراضــي الرتكيــة يف الســنوات املاضيــة 
كانــت املخابــرات الســورية متهمــة فيهــا، ألهنــا كانــت مــن اوائــل املســتفيدين مــن 

الصراعــات القوميــة داخــل اجملتمــع الرتكــي.
إن رعــاة اخلطــاب العنصــري ودعــاة الكراهيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ال 
ميارســون  ألهنــم  التنظيميــة،  وال  احلزبيــة  وال  الشــخصية  هوايهتــم  إخفــاء  يســتطيعون 
ذلــك علــى صحفهــم ومواقعهــم االلكرتونيــة عانيــة، وطبيعــة تصرحياهتــم تعــرف هبــم، 
وابألخــص إن كانــوا مــن أتبــاع تنظيــم فتــح هللا جولــن االرهــايب، الذيــن حــاوال كثــراً 
اســتغال قضيــة الاجئــن الســورين قبــل انقــاب 15 متــوز 2016 املاضــي، ومعهــم 
اتبــاع األحــزاب االرهابيــة ويف مقدمتهــم أتبــاع حــزب العمــال الكردســتاين، وأحــزاب 
اليســار أيضــاً، فهــؤالء خمطئــون اواًل، ووامهــون اثنيــاً إن ظنــوا اهنــم يســتطيعون اســتغال 
التحريــض والكراهيــة ضــد الســورين هبــدف النيــل مــن الوحــدة الوطنيــة الرتكيــة، أو 
النيــل مــن شــرف الشــعب الرتكــي وكرمــه وحقــه ابســتضافة أخــوة جلــأوا إليــه حمتاجــن 
ومضطريــن، فــا قضيــة اإلســاءة للشــعب الســوري ســتكون بغــر حســاب، وال الطعــن 
ابلوحــدة الوطنيــة وال حماولــة زعزعــة االســتقرار األمــي واالقتصــادي والسياســي ســتمر 

دون عقــاب.

الالجئين السوريين في تركيا بين االشكاليات االجتماعية والتحريض السياسي

محمد زاهد جول
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بــن األطــراف  السياســي  النــزاع  لبنــان تشــعل  الســورين يف  الاجئــن  أزمــة  عــادت 
املختلفــة، بعدمــا حاولــت حتالفــات املصلحــة الــي أنتجــت رئيســاً للجمهوريــة وحكومــة 
ائتافية وقانوانً لانتخاب، أن ختفي هذا النزاع حتت غطاء املســايرات واحملاصصات 

وتغطيــة اخلافــات أبوهــام الوحــدة الوطنيــة والدفــاع عــن الســيادة.
البقاعيــة  عرســال  بلــدة  األمنيــة يف  األحــداث  خلفيــة  علــى  األخــر  اجلــدل  انفجــر 
وتعــّرض قــوة مــن اجليــش هنــاك هلجمــات إرهابيــة، أعقبتهــا مدامهــات واعتقــاالت 
واســعة أدت إىل ســقوط قتلــى ســورين، قــال اجليــش أن موهتــم ســببته »مشــكات 
صحيــة تفاعلــت نتيجــة األحــوال املناخيــة«، أمــر ميكــن أن حيــدث يف أي مــكان مــن 
أمكنــة اللجــوء املنتشــرة اآلن يف منطقــة الشــرق األوســط كمــا يف دول أوروبيــة، وحــل 
االهتامــات يكــون عــادة مــن طريــق حتقيقــات شــفافة تتــم بنتيجتهــا ماحقــة املذنبــن 

وترئــة األبــرايء.
غــر أن هــذه األحــداث كشــفت يف لبنــان عمــق اخلــاف الــذي مــا زال قائمــاً بــن 
طــريف النــزاع )٨ و14 آذار( والــذي ســعى اجلميــع إىل التغطيــة عليــه حبجــة احلفــاظ 
علــى االســتقرار األمــي والرفــاه االقتصــادي، لكنهــا كشــفت أيضــاً حجــم التوافــق بــن 
اللبنانيــن، علــى اختــاف أحزاهبــم وطوائفهــم، علــى موقــف عنصــري مريــض ضــد 
الاجئــن الســورين، حيمــل يف طياتــه الشــوفينية اللبنانيــة املعهــودة، إذ ابتــت أكثريــة 
اللبنانيــن، ومــن خمتلــف الطوائــف، تتفــق علــى حتميــل هــؤالء املســاكن مســؤولية كل 
األزمــات الــي يواجههــا لبنــان، اجتماعيــة كانــت أم اقتصاديــة، هكــذا، فمعــدالت 
اجلرمية ترتفع يف لبنان ألنه يؤوي الجئن ســورين، والكهرابء تنقطع عن البيوت ألن 
الاجئــن يســتهلكون الكهــرابء يف اخليــام اجملّهــزة أبحــدث وســائل الرتفيــه والتريــد! ، 
وأزمــة العمالــة اللبنانيــة مســتفحلة، ألن العمــال الســورين ينافســون اللبنانيــن ابألجــور 

املتدنيــة الــي يتقاضوهنــا.
عنصريــة كاملــة األوصــاف بــكل مــا للكلمــة مــن معــى، ال خيتلــف فيهــا هــذه املــرة 
مســلم عــن مســيحي، أو منطقــة عــن أخــرى، عنصريــة كشــفت وجههــا الشــوفيي 
البشــع، مــن غــر أن تقــف حلظــة عنــد موقــف إنســاين يطــرح ســؤااًل علــى ضمــره، عــن 
الدوافــع الــي ألقــت هبــؤالء الاجئــن إىل هــذا املصــر البائــس الــذي انتهــوا إليــه، فيمــا 
كانــت أصــوات احلزبيــن والطائفيــن الذيــن يطالبوهنــم اليــوم ابلعــودة إىل بادهــم، تقــف 
موقــف الدفــاع عــن اجملرمــن الذيــن طردوهــم أصــًا مــن بادهــم، بعــد أن دمــروا بيوهتــم 
وقتلــوا ذويهــم، وأحرقــوا قراهــم ومدهنــم، وحرموهــم مــن ســبل العيــش بكرامــة يف بلدهــم.
هنــاك أزمــة الجئــن ســورين يف لبنــان هــذا صحيــح،  وصحيــح كذلــك أن بلــداً ميلــك 
اإلمــكاانت املتواضعــة الــي ميلكهــا لبنــان، واهلشاشــة الدميوغرافيــة الــي هتــدد وقوفــه 
ســاملاً علــى رجليــه كل يــوم، ال بــد أن يعــاين مــن هــذه األزمــة الــي فرضــت عليــه 
فجــأة أن يســتقبل علــى أراضيــه مــا يعــادل ربــع ســكانه، وصحيــح فــوق كل ذلــك أن 
لبنــان عــاىن مبــا فيــه الكفايــة مــن الوصايــة الســورية عليــه، ودفــع مثنــاً غاليــاً مــن اســتقراره 
وســيادته ومــن دمــاء عــدد مــن سياســييه وخــرة رجالــه،  ولكــن، هــل كان هــؤالء 
الاجئــون هــم املســؤولن عــن هــذه املصائــب، أم إهنــم مثــل أكثريــة اللبنانيــن، ضحيــة 
نظــام القمــع واجلرميــة الــذي ارتكــب حبــق اللبنانيــن أقــل بكثــر ممــا يرتكبــه اليــوم ضــد 
شــعبه، وهــؤالء الاجئــون القادمــون مــن املــدن والقــرى الــي ُهّجــر أهلهــا، مــن محــص 

وريفهــا، ومــن القلمــون وســواها، هــم يف طليعــة ضحــاايه؟.
الــي يقرتحهــا مــن ال يزالــون يرفعــون رايــة النظــام الســوري يف لبنــان ألزمــة  احللــول 
الاجئــن تقــوم علــى مطالبــة احلكومــة اللبنانيــة بفتــح حــوار مــع نظــام دمشــق إلعادهتــم 
إىل األمكنــة الــي هربــوا منهــا خوفــاً مــن قتلهــم، أي إبرســاهلم إىل منصــة اإلعــدام بعــد 

أن حتملــوا مآســي التشــرد واللجــوء لينجــوا منهــا.
دعــوات أقــل مــا يقــال عنهــا أهنــا دعــوات انتهازيــة، هتــدف أواًل إىل اســتغال الشــعور 
إرغــام  أجــل  مــن  الاجئــن،  اســتقبال  ضــد  يتســع  الــذي  واملؤســف  العــام  الوطــي 
فريــق رئيــس احلكومــة ســعد احلريــري علــى رمــي مواقفــه مــن النظــام الســوري يف ســلة 
املهمــات، كمــا هتــدف اثنيــاً إىل تقــدمي الاجئــن هديــة إىل بشــار األســد ليكمــل 
جرائمــه الــي متكــن هــؤالء مــن اهلــرب منهــا واللجــوء إىل أقــرب منطقــة أمــان كانــت 

متاحــة أمامهــم.

لجوء سوري
وشوفينية لبنانية

الياس حرفوش

ليســت هنــاك مدينــة تشــبه املــرأة كبــروت،  الصفــات الــي تطلــق علــى أي منهمــا تنطبــق علــى األخــرى، فهــي الفاتنــة واملراوغــة، 
اجلذابــة والعنيــدة، احلنــون والقاســية، الســهلة والصعبــة، مــا مــن وصــف إال وبــروت ســيدته، وهــي الــي منحهــا الشــاعر حممــود درويــش 

أعــذب قصائــده.
هكــذا كانــت بــروت قبــل أن نصبــح حنــن الســورين »الجئــن« بــن جنبــات خميماهتــا، ألهنــا أقــرب إلينــا كاجئــن جــدد، وأبعدهــا 
عــن اســتبداد ينخــر عظــام »دولتنــا«، ويقــذف بنــا يف شــى أرجــاء األرض، وهــي بقيــت كذلــك حــى بعــد أن أصبحــت النــران أتكل 
خيامنــا، يف خميــم الرائــد، يف حميــط مدينــة قــب اليــاس، وخميــم تــل الســرحون يف بلــدة بــر اليــاس، وال نعلــم مــى وأيــن موعــد النــران 

القادمــة مــع أجســاد ســورين آخريــن يف أرجــاء أخــرى مــن لبنــان »اي قطعــة مســا«!.
يف الغضــون تصــدح أصــوات ممثلــي الكتــل الرملانيــة داخــل أروقــة الرملــان اللبنــاين طالبــة ترحيلنــا، كأننــا هنــاك مبحــض صدفــة ســياحية 
قادتنــا إىل حيــث »سويســرا الشــرق«، أو لؤلؤتــه، كمــا حيلــو لنــا تســميتها، والــي تناســى أصحاهبــا أن مثــة منهــم مــن ذهــب إىل أماكننــا 
يف القلمــون وريــف دمشــق ومحــص وحلــب، ليقتلعنــا مــن جــذوران، بســاح ادعــى أنــه ملقاومــة إســرائيل فقــط، يف حــن مل يعــد يوجهــه 
ضــد عــدوه املفــرتض إســرائيل وإمنــا ضــدان، أي ضــد الشــعب الســوري الــذي احتضنــه، وأّمــن لــه املســكن واالحتياجــات زمــن كان 

االدعــاء صحيحــاً، وكانــت البندقيــة ابجتــاه غــر صــدور الســورين ومدهنــم.
الســوريون موجــودون يف لبنــان يف شــكل طــارئ وقســري، لكــن بعــض مــن ادعــى أنــه ميثــل لبنــان ابت يف ســورية منــذ ســنوات، 
يقتــل ويهجــر ويدمــر يف شــعبها، بــل ويســتويل علــى أمــاك الســورين ويغــر خريطــة مدهنــم جغرافيــاً وســكانياً، وهــذا البعــض يلبــس 
حينــاً وجهــه اللبنــاين، الــذي ال يشــبه وجــوه أهــايل لبنــان »الطيبــن«، لكنــه يف أحايــن أخــرى ال يــراه الســوريون إال وجهــاً إيرانيــاً، 
ينفــذ أجنــدة إيرانيــة بلســان لبنــاين يف ســورية، وكذلــك اليــوم يف الرملــان اللبنــاين ويف احلكومــة وعــر وشــاايته بــن املواطنــن، عندمــا 
يطالــب إبعــادة الســورين إىل بادهــم عــر حمــاداثت مــع احلكومــة الســورية، ليــس ألنــه يــرى أن احلــرب الوحشــية الــي شــنتها هــذه 
احلكومــة علــى الســورين انتهــت وحــل األمــان يف أرض طاوهلــا التدمــر، بــل ألن شــروط توســيع حصــة النظــام يف أي حــل تفاوضــي 
مــع املعارضــة، ابتــت تتطلــب هــذه األكاذيــب واملراوغــات، متناســياً ومــن معــه، مــن املطالبــن بعقــد التفامهــات مــع النظــام إلعــادة 
الســورين، أنــه بذلــك يزيــد مــن دائــرة ضحــااي املقتلــة الســورية الــي جــرت ابملشــاركة مــع »حــزب هللا«، اللبنــاين اهليئــة واإليــراين التبعيــة 

واألجنــدة. 
ينســى هــؤالء كلهــم أن معظــم الســورين هربــوا مــن جــور النظــام وماحقاتــه األمنيــة وأحكامــه اجلائــرة عليهــم، فكيــف ميكــن الدعــوة 
إلعادهتــم إىل حيــث ينتظرهــم الغــدر؟ وكيــف حيــدث ذلــك بــدل أن تقــوم احلكومــة اللبنانيــة بدورهــا االنســاين والسياســي برعايتهــم 

وتوفــر األمــان واحلمايــة هلــم؟.
ال ينكــر أحــد علــى لبنــان معاانتــه لكونــه دولــة صغــرة املســاحة، وقليلــة املــوارد، وتعــاين مــا تعانيــه اقتصــادايً، وسياســياً، وهــو مــا 
يتوجــب علــى األمــم املتحــدة -الصامتــة أمــام عــذاابت الســورين يف لبنــان اليــوم- أن تتحــرك إلجيــاد حلــول جتنــب لبنــان الدولــة آاثر 
اســتضافتها حنــو مليــون ونصــف املليــون مــن الســورين، كمــا يتوجــب علــى املعارضــة الســورية املتفرجــة بدورهــا أيضــاً، أن تتحــرك مــع 
أصدقائهــا إلجيــاد خمــرج للســورين مــن جهــة، وللدولــة املضيفــة الــي أرهقــت خــال الســنوات الســبع ومــا قبلهــا، مــن هجــرة الســورين 
إليهــا، كملجــأ مــن عذاابهتــم، ســواء السياســية أو االقتصاديــة، حيــث بنــت العمالــة الســورية املهاجــرة إىل لبنــان كثــراً مــن ذاكــرة 
العمــارة احلديثــة يف بــروت وبقيــة املــدن، وهــو األمــر الــذي ال ينكــره شــعب لبنــان غــر املــؤدجل إيرانيــاً اآلن، أو املرشــح النتخــاابت 

نيابيــة يف العــام املقبــل.
ال أحــد يريــد ألهلنــا أن يبقــوا يف غربتهــم هــذه، كمــا ال ميكــن القــول إننــا عاجــزون عــن فعــل أي شــيء يتعلــق بعــودة الاجئــن إىل 
مدهنــم وقراهــم، أو علــى األقــل عودهتــم إىل املناطــق احملــررة عــر تركيــا، وهــو مــا تســتطيع كيــاانت املعارضــة ويف مقدمهــا »االئتــاف«، 

أن تعمــل عليــه مــع أصدقــاء الثــورة وذلــك محايــة للســورين مــن جهــة ولتعزيــز وجودهــا يف املناطــق احملــررة مــن جهــة اثنيــة.
ال ميكــن أن ننكــر دور املعارضــة يف ضــرورة حتمــل مســؤولياهتا جتــاه املواطنــن الســورين يف لبنــان واألردن وتركيــا، طاملــا أرادت أن 
تكــون ممثلــة هلــم سياســياً وخدميــاً، عندمــا أنشــأت حكومتهــا التنفيذيــة، لكــن قبــل ذلــك ال ميكــن أن يتناســى اجملتمــع الــدويل، ومنــه 
الدولــة اللبنانيــة، أن وجــود الســورين يف لبنــان إمنــا هــو بســبب حــرب طاحنــة شــنها النظــام علــى شــعبه، وشــارك فيهــا لبنانيــون، أقصــد 
»حــزب هللا«، ســواء بتفويــض مــن احلكومــة الشــرعية، أو ابغتصــاب هــذا التمثيــل عنــوة، لــذا فــإن عودهتــم، أي الاجئــن، إىل ســورية 
قبــل أن حتــط هــذه احلــرب رحاهلــا، وتعــود ميليشــيات »حــزب هللا« إىل جنوهبــا مــع ســاحها، هــي عــودة ابإلكــراه، هدفهــا إكســاب 
النظــام الســوري نصــراً مــزوراً، ككل انتصاراتــه علــى شــعبه األعــزل الــذي طالــب بدولــة دميوقراطيــة، دولــة مواطنــن أحــرار متســاوين 
أفــراداً وقوميــات، فقوبلــت مطالباتــه ابلنــار والقنابــل والصواريــخ والراميــل املتفجــرة، مــن جانــب النظــام ومــن يدعمــه، مثــل إيــران عــر 
ذراعهــا »حــزب هللا« وامليليشــيات الطائفيــة مــن كل حــدب وصــوب، وال يســتبعد أن جــزءاً منهــا لــن يغــادر لبنــان يف طريــق عودتــه 

مــن ســورية بعــد انتصاراتــه املزعومــة.
أعود إىل بروت: الطاحنة، القاهرة، بروت الي تطحن اجليوب واألرواح وتقهر عشــاقها ابالنتكاســات املتجددة، وأقول هامســة، 
بــروت معشــوقة الســورين، ال يهــز صورهتــا بعــض األصــوات النشــاز، وال يعكــر صفــو وجههــا التنافــس علــى طــرد الســورين مــن 
قبــل مرشــحن النتخــاابت قادمــة، ألننــا نثــق أن بــروت اجلميلــة القويــة احلــرة ســتنتصر علــى بــروت املتأرجحــة علــى حساســية ميــزان 
الصراعــات الطائفيــة واملصلحيــة، وعلــى بــروت الــي زعمــت النــأي ابلنفــس يف حــرب أتكل مــن دمهــا، وتعتــاش علــى أرواح أوالدهــا.
 بــروت احلــب الــي يعرفهــا نــزار قبــاين، وحنبهــا معــه، علــى رغــم محاقــات االنســان ســتظل معنــا ويف قلوبنــا: مــا زلــت أحبــك اي بــروت 

القلــب الطيــب... مــا زلــت أحبــك اي بــروت األمــل، اي بــروت العــدل. 

السوريون بين بيروت الظلم وبيروت العدل

سميرة المسالمة

اعامية وكاتبة سورية كاتب وصحايف لبناين يكتب يف جريدة احلياة .
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قضايا سياسية

يف داير هللا الواســعة يهيــم الســورّي،  لكّنــه يف معظــم تلــك الــداير يقاســي 
ويتأمّل كما لو أّن الدنيا هي الوحشة أو الغاب أو املتاهة، يف تغريبته هذه، 
ويف معاانهتــا، قــد يــرتاءى لــه أّن العــامل مل يعــرف ذات مــرّة التنويــر وصعــود 
النزعــة اإلنســانّية، أّن هــذا العــامل ال يعيــش راهنــاً زمــن التواصــل واالّتصــال، 
بــل قــد يــرتاءى لــه أّن أحــداً مل حيــّب أحــداً يف هــذا الكــون، وأّن أحــداً مل 
يُهــِد أحــداً وردة أو شــيئاً مجيــًا، النــاس ال يتبادلــون بينهــم إاّل الســّم، هكــذا 

هــي احليــاة.
حّقــاً، هنــاك الكثــر ممّــا يُغــري الســورّي أبن يكفــر ابلعــامل، مــن لبنــان إىل 
تركيّــا، تواجهــه املِحــن الــي ترقــى إىل ســويّة الوجــود نفســه، اجلــدران تُرفــع 
يف وجهــه، األســوار ُتســوِّر إقامتــه وإقامــة أهلــه... فــوق هــذا، تُلقــى عليــه 
مســؤولّية األزمــات يف تلــك البلــدان، علمــاً أّن تلــك البلــدان، جّلهــا إن مل 

يكــن كّلهــا، مرادفــات لألزمــة وبيــوت لاســتحالة...
ــّر األقــرب واألبعــد، تشــحذ القــوى املتعّصبــة نصلهــا علــى عنقــه، يف  يف ال
البحــر، ومــع رفــاق آخريــن مــن بلــدان منكوبــة كبلــده، حيــاول الوصــول إىل 
ايبســة يــدرك أهّنــا ســوف تعاملــه ابللــؤم والقســوة،  مــع هــذا، يناضــل كــي 
يبلــغ تلــك اليابســة اللئيمــة، فقــط كــي ال ميــوت غرقــاً كمــا مــات آخــرون!.
املــوت أو  املهانــة علــى  نــوع تفضيــل  تواجهــه خيــارات مــن  إذاً  الســورّي 

املهانــة!. علــى  املــوت  تفضيــل 
شــاُمه وحلبــه وراءه، وكذلــك أرايفــه وحقولــه احملروقــة وبيوتــه املهّدمــة، ووراءه 
أيضــاً وجــوه أحّبــة قضــوا أو أُعطبــوا أو ُخطفــوا أو يئّنــون يف الزانزيــن حتــت 
األرض،  أّمــا أمامــه، فــوق هــذه األرض، فوجــوٌه كاحلــة وسياســات عدميــة 
الرمحــة وأمســاء مــدن وعواصــم تقــّرر لــه،  تقــّرر عنــه،  »تطمئنــه« إىل أهّنــا 
ســوف تكتــب لــه اترخيــاً ال يســتند إىل جغرافيــا، وأهّنــا ســوف ترســم لــه 

مســتقبًا يعــاجل ماضيــه ابلنســيان.
لكّن السورّي وقد ُجعل »اآلخَر املطلق« لكثرين، ابت ِمعلماً يف حتقيب 
الزمــن، بــل املِعلــم األّول للقــرن احلــادي والعشــرين، ســيقال: عشــنا احملنــة 
الســوريّة ومل نفعــل شــيئاً، أو مل نفعــل إاّل القليــل، متامــاً كمــا قــال كثــرون ممـّـن 
عاصــروا احملــن الكــرى للقــرن العشــرين، وهــو يغــدو معيــاراً للقيــاس، لقيــاس 
األنظمــة: أيّهــا أخاقــيٌّ وأيّهــا عــدمي األخــاق... لكــْن، أيضــاً حملاكمــة 
أخــاق الشــعوب ومــا تقولــه يف مديــح ذاهتــا، إّن الســورّي اليــوم ميتحــن 
طاقــة الشــعوب علــى تقبّــل أن يكــون اجلــار »إنســاانً حلّــت عليــه اللعنــة«، 
إنســاانً ُيســتثى مــن ضمــاانت القانــون مــن دون أن ُيســتثى مــن عقوابتــه.

يف هــذه املعــاين، يلــوح الســورّي، املهيــض اجلنــاح، قــّوة جبّــارة، وإذا صــّح 
أّن فقــر األخــاق يســتدعي ذريعتــه، صــّح أّن الذريعــة متلــك اليــوم امســاً: 
مســاواته بـــ »داعــش« و »النصــرة«، هكــذا يُرَســم، هــو األعــزل، مســّلحاً، 
هكــذا يصــر مــن اجلائــز أن يُعاَمــل كإرهــايّب خطــر، أن ميــوت كمــا متــوت 

احلشــرات.
مــن معــى، جعلــه ذاك  الســورّي كإرهــايّب وظيفــٌة مطلوبــة أبكثــر  تصنيــع 
الغجــرّي اخلطــر، ال الغجــرّي املألــوف واملزعــج، أمــر خيــدم أغراضــاً عــّدة، 
إنّــه، يف زمــن الثــورات املضــاّدة والقمــع الــذي ينقــّض يف بلــدان ويتأّهــب 
لانقضــاض يف بلــدان أخــرى، جُيعــل رائــزاً ومترينــاً، قســوة األنظمــة ميتحنوهنــا 
عليــه وبــه خيتــرون أشــكال املقاومــة كــي يطّبقــوا علــى شــعوهبم مــا اختــروه، 
والســورّي عنــد حــّكام يومنــا، وعنــد حاكمــه خصوصــاً، عــرة ينبغــي أن 
يُعتــر هبــا: يريــد احلرّيّــة؟ فليتعلّــم، إذاً، وليتعلّــم اآلخــرون، أّن البقــاء علــى 
قيــد احليــاة هــو وحــده اهلــدف املمكــن واملعقــول، الســورّي ال يتعلّــم، حنــن 

أيضــاً ال نتعلّــم.
ــا كذلــك، فــإّن معايــران تناهــض معايرهــم، وســتبقى تناهضهــا، وأّول  وألنّن
تلــك املعايــر أنّنــا معــه، مــع الســورّي، ضــّد أشــياء كثــرة جــّداً وبشــعة جــّداً 

جــّداً.

السوريّ اليوم...

حازم صاغية

ألقــت ســلطات األمــن اللبنانيــة القبــض علــى الصحفــي والكاتــب اللبنــاين 
فــداء عيتــاين، لكتاابتــه املنحــازة للشــعب الســوري املظلــوم ، واملطالبــات 
العنصريــة إبخراجــه مــن لبنــان، وإرغامــه علــى العــودة إىل نظــام بشــار 

القاتــل.  
الصحــايف فــداء عيتــاين يف التحقيــق بســبب بوســت علــى فيســبوك انتقــد 
فيــه وزيــر اخلارجيــة جــران ابســيل وهــو ال يســتبعد توقيفــه يف حــال مل 
يعتــذر ويســحب البوســت علمــاً أنــه حــى اآلن يرفــض ســحب البوســت 

واالعتــذار إال حبكــم قضائــي.
االفراج عن فداء عيتاين...

وهذا أول تعليق له على ما حصل!
أفــرج »مكتــب مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة« يف بــروت عــن الصحــايف، 
فــداء عيتــاين، يــوم الثــااثء 2017/7/11 ، بعــد أن حــذف منشــوره 
الــذي رفــع بســببه وزيــر اخلارجيــة اللبنــاين، جــران ابســيل، دعــوى ضــّده.

وبعد خروجه كتب عيتاين على حسابه على »فايسبوك« التايل: 
»حــن دخلــت إىل زنزانــة النظــارة ابألمــس رحــب يب الســجناء ابمســي، 
بنومــة  بعضنــا  قــرب  متــددان  النــوم،  وقبيــل  ليــًا  بعضهــم.  عرفــي  وقــد 
الســيف )النــوم علــى جانــب اجلســم( نظــراً لضيــق الزنزانــة، فنظــر إيل أبــو 
مرعــي )االســم غــر حقيقــي( بنظــرة عتــب أو أســف: »أهــذه هــي هنايــة 

الصحافيــن يف لبنــان اي أســتاذ؟«.
عشــوائي،  قتــل  ابلاجئــن،   تنكيــل  مدامهــات،   طفلــة،  »دهــس 
اعتقــاالت ابملئــات، إجبــار النــاس علــى العــودة إىل ســوراي ابلقــوة، مزبلــة 
ميشــال عــون وقــوات مســلحة تلتحــق بفاشــية حــزب هللا وأحقــاد بقــااي 
املارونيــة السياســية، إدعــاءات بوجــود إرهابيــن ال ميكــن لطــرف حمايــد 

التأكــد مــن صحتهــا، كل ذلــك بنكهــة ســعد - املشــنوق - صفــاً.
باد بتسوى جران ابسيل إنتو أكر قدر«.

يقتــل اجليــش اللبنــاين معتقلــن حتــت التعذيــب، تتعــزز شــبهة قيامــه بذلــك 
يومــاً إثــر يــوم، وهــي التهمــة الــي جتــد مــن يرحــب هبــا، ويرحــب بعمليــة 
مدامهــة عنيفــة ملخيــم لاجئــن ســورين، مــع اطــاق انر وقتــل واعتقــال 
املئــات منهــم، حتــت ذريعــة عمليــة اســتباقية، ختللهــا عمليــات انتحاريــة.

يــزداد عنــف البــاد، العنــف يتحــول إىل اخليــط اجلامــع بــن كل املكــوانت 
االجتماعيــة، ومل مينــع البعــض أنفســهم مــن دعــوة املعرتضــن علــى العمليــة 
العســكرية األخــرة إىل الرحيــل مــن البلــد، او دعــوة القــوى األمنيــة إىل 
ابنائهــم  اللبنانيــون بنجــاح  بينمــا حيتفــل  الزانزيــن،  اعتقاهلــم وزجهــم يف 

ابملــدارس إبطــاق النــار.
يتــرم بعــض حاشــية رئيــس اجلمهوريــة وبطانتــه مــن االنتقــاد واالهتامــات 
اهنــا  )واالرجــح  الرؤســاء  تطــال كل  الــي كانــت  االهتامــات  ابلفســاد، 
حمقــة( وكل العهــود بوزرائهــا ونواهبــا، إال أن هنــاك مــن ابلــغ يف الفســاد 
وابلــغ ايضــاً وبشــكل مــواز بــرد فعلــه عليــه، ابتــت اإلشــارة إىل الفاســد 
تتطلــب حتمــل كل ســفاهته، وادعاءاتــه ابلتفــوق واالخاقيــة، واهتاماتــه 
لآلخريــن ابلشــعبوية، ال وبــل حتمــل تــرداد مجهــوره ملقوالتــه دومنــا متحيــص 

أو إدراك.
وابتــت  البلــد،  مكــوانت  بــن  الواهــي  االجتماعــي  العقــد  انفــك  لقــد 
الطوائــف أشــد انعــزااًل، وصــار قادهتــا يرتحنــون ميينــاً ويســاراً دون رادع 
أو وازع، بوصلتهــم الوحيــدة اإلنتفــاع ورشــوة بعــض اخللــص، واجلمهــور 
األوســع يعــاين مــا يعانيــه، إال أن اخلــوف مــن الطوائــف األخــرى مــن 
جهــة، وبعــض الفتــات مــن مقومــات احليــاة مــن انحيــة أخــرى، وضيــق 

احلــال عامــة، يدفــع مجاهــر الطوائــف إىل االستشــراس ضــد بعضهــا بعضــاً 
مــن أجــل احلفــاظ علــى وجــود يشــبه كآبــة املــوت.

ابت من واجبنا اليومي أن ننعي بلدان وما فيه.
وبلــغ ضعــف األجهــزة الرمسيــة عجزهــا عــن التحفــظ علــى جتــار أبجســاد 
النســاء عنــوة واغتصــاابً، ابتــت األجهــزة الرمسيــة يف موقــع قــوة فقــط حــن 
تطلــب منهــا قيــادات طوائــف بذاهتــا قمــع الاجئــن الســورين، وهتــز ابقــي 
القيــادات الطائفيــة رأســها موافقــة، أو حــن تقــرر إعتقــال انشــطة مــن هنــا 

أو ضــرب انشــط مــن هنــاك.
دولة العجز القاتل

تراكــم العجــز منــذ العــام 2005 خاصــة، والعجــز هنــج مميــز يف بــاد 
تعتــاش وجتــدد حكــم ديكتاتــورايت طوائفهــا مــن خــال األزمــات، إال 
أن األزمــات وصلــت جــداراً صلبــاً هــذه املــرة، مل يعــد ميكــن جتــاوزه، ومنــذ 
أكثــر مــن عقــد ابتــت األزمــات ترتاكــم، والســلطة السياســية تشــتد عجــزاً 
وترهــًا، أمــام طوائــف تــزداد شراســة يف مواجهاهتــا الدمويــة حينــا والبــاردة 
التبانــة وجبــل حمســن،  أحيــاانً، اشــتباكات يف مناطــق هامشــية كبــاب 
بينمــا ينعــم البلــد برخــاء صيفــي أو قتــال شــتوي يف ســوراي، فشــل يف 
حــل أزمــة النفــاايت، تزايــد أســباب املــوت اجلماعيــة وانتشــار األمــراض 
املســتعصية دون أن يتحــرك أي مســؤول حكومــي، مرتافــق مــع شــعارات 
راننــة مــن قبيــل حتريــر فلســطن واســتعادة حقــوق املســيحين، أو العبــور 

إىل الدولــة.
وصلــت الســلطات إىل أدىن أحواهلــا مــع جمــيء ميشــال عــون قائــد اجليــش 
الســابق إىل ســدة حكــم بعبــدا، ليــس أمــام هــذا الرجــل وزابنيتــه مــن خمــرج 
إال إلقــاء اللــوم علــى غــره، والدفــاع عــن نظــام متهــاو، ولكــن الـ”غــره” 
شــرس وقــادر علــى القتــال، وهــو يف النهايــة شــريك يف هنــب املــال العــام 
وبعــض مــن الثــروات املتبقيــة يف البــاد، كالعقــارات والنفــط وغرهــا مــن 
الريــوع، مت اخــرتاع “آخــر” علــى عجــل، إنــه الاجــئ الســوري، هــذا 
الــذي يســتوطن يف بــادان وكأننــا مل نرســل لــه مئــات آالف املقاتلــن، 
علــى دفعــات وخــال أكثــر مــن مخســة أعــوام، لتدمــر بــاده وقتــل أقاربــه، 

وقبضنــا أكثــر مــن ثاثــة مليــارات مــن الــدوالرات مثنــا لوجــوده عنــدان.
الـ”آخــر” هــو ســبب بائنــا، وهــي ليســت املــرة األوىل الــي يرفــع هبــا 
لبنانيون هذا الشعار، املرة املاضية أوصلنا هذا الشعار إىل حرب أهلية، 
وغطــى الصــراع الداخلــي بصخبــه وأســس لوطنيــة فاشــية اســتطالت حــى 
هنايــة احلــرب، ومــا لبثــت أن عــاودت الظهــور اليــوم، ولكــن مــع تغيــر 
اســم اآلخــر، مــن الاجــئ الفلســطيي، الــذي حتــول مقاومــاً، إىل الاجــئ 
الســوري الــذي يتــم ســحقه حتــت أحذيــة جنــود مســحوقن يف يوميــات 

احليــاة احملليــة.
هــذا احلــل الوحيــد للعجــز القاتــل للدولــة الفاشــلة، إلقــاء اللــوم علــى آخــر، 
الكامــل خلدمــات  الفشــل  غريــب، أجنــيب، حتميلــه كل أوزاران، وعلــل 
الدولــة، وأجهزهتــا، وتوجيــه األنظــار حنــوه، بينمــا هنــاك مــن يفــرغ جيوبنــا 

مــن مواردهــا، ويكــم أفواهنــا، ومينعنــا مــن االعــرتاض وجعــاً.
وفــوق ذلــك هنــاك مــن يطالــب بســجن املعرتضــن أو رحيلهــم مــن البــاد، 
واحلــل األخــر حيفــظ بعــض االنســانية فينــا، ويقينــا االحنــدار إىل موافقــة 

مضمــرة علــى عتــه يــزداد انتشــاراً بــن أبنــاء جلدتنــا.
............................................. ســأمثل أمــام التحقيــق، يف قضيــة مل أبلــغ 
مبنــع  ويطالــب  ينتشــر  عــام ابت  جــو  مــن  جــزء  شــك  وال  أهنــا  إال  بعــد،  رمسيــاً  مبضموهنــا 

االعــرتاض، ومنعنــا مــن إطــاق الزفــر األخــر يف هــذه البــاد الــي ختتنــق أبزماهتــا.

اعتراض النفس األخير

فداء عيتاني

صحفي وانقد ومعّلق سياسي لبناينصحايف وإعامي  لبناين – مناصر للثورة السورية
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قضايا سياسية

الســوريون  فتــَح  ) 2006م(،  عــام  يف  متــوز  حــرب  قامــت  عندمــا  نقــول:  أن  ِمنَّــًة  ليــس 
بيوهتــم إلخواهنــم اللبنانيــن، وأصبحــَت تــرى ســياراهتم جتــوب طــول ســورية وعرضهــا، وأخــرج 
الســوريون ـ علــى مــا فيهــم مــن ُعســٍر وضيــق ـ مــا ادَّخــروه مــن متــاع الدنيــا، وألقــوه يف أحضــان 

إخواهنــم املكلومــن، بســبب بطــش آلــة العــدوان اهلمجيــة. 
ــة(  ومــا زلــُت أذكــر عندمــا جــاءين أحــُد أبنــاء منطقــي، وألقــى إيلَّ بُصــرَّة كان فيهــا مــن )الفكَّ
أكثــر ممّـَـا فيهــا مــن املئــات ومضاعفاهتــا مــن اللــرات الســورية، وأحلَّ علــيَّ أن أوصلهــا إىل 
القائمــن علــى اللجنــة املكلفــة إبيصــال املســاعدات لألشــقاء اللبنانيــن، وملَّــا طلبــُت منــه أن 
حيتفــظ هبــا لعيالــه املســاكن، قــال بنــرة حزينــة: )اي أخــي هــذا كل مــا خبئتــه لــألايم اجلايــة، 

هللا يوفقــك ال ختجلــي(.
أرأيُتْم نـُْبَل أهل سورية، وكرَم أخاقهم، وطيَب َمعِدهنم؟.

ــا يف العــراق حتــت نــر   وطبًعــا لــن أفيــض يف بيــان مــا كانــت عليــه احلــال عندمــا وقــع جرانُن
االحتــال األمريكــي، وكيــف غصَّــت ) حلــب، ودمشــق (، وابقــي املــدن الســورية مبــا يقــرب 

مــن مليــوين  مهاجــر عراقــّي.
 ال شــك أنــه قــد ظهــرت حــاالت مــن االنتهازيــة، مــن بعــض ضعــاف النفــوس الذيــن وجــدوا 
يف ذلــك فرصــة ســاحنة للكســب املــادي مــن خــال حمنــة هــؤالء؛ إالَّ أن عمــوم أبنــاء ســورية 

قــد أظهــروا مــن اخلصــال احلميــدة مــا فاجــأ القاصــي والــداين.
البقــاالت،  أصحــاب  وأصبــح  رمزيــة،  مببالــغ  لإلجيــار  املعــدَّة  بيوهتــم  يف  أســكنوهم  لقــد   
والدكاكــن يبيعوهنــم ) َديـْنًــا ( كمــا لــو أهنــم يعرفوهنــم مــن ســنوات طويلــة، ومــا زلــت أذكــر قصــة 
كانــت ألحــد معــاريف، جــرت مــع أحــد هــؤالء الضيــوف: وذلــك أنّـَـه بينمــا كان يف طريقــه 
ــع مــا يصنــع منــه طعامــه، فوجــد شــخًصا جبــواره، وعــرف مــن خــال  إىل بيتــه، وقــف ليتبضَّ
هلجتــه أنــه مــن العــراق، فســلم عليــه، وأصــرَّ علــى أن يصطحبــه ليتغــّدى معــه، فــكان ذلــك.
 والطريــف يف األمــر أنــه أبقــاه عنــده عــدة أايم، وهــو ال يعــرف عنــه إالَّ أنــه ) أبــو اثمــر (، 
وفصلــه، قــال: يكفــي أنــه مــن العــراق، والعــراق أفديــه بدمــي، ومــايل.و ملّـَـا عاتبنــاه علــى هــذا مــا قــام بــه: إْذ كيــف أييت برجــل، ويدخلــه بيتــه، وال يعــرف أصلــه 
هــذه هــي أخــاق الســورين، وهكــذا هــي طباعهــم، ال يضنّــون مبــا يف أيديهــم مــن أجــل 

الغريــب، وال ســّيما عندمــا يعرفــون أنــه مــن أهــل املصائــب، والنكبــات.
ولكــن تعالَــْوا بنــا لنــرى مــا حــلَّ هبــم عندمــا ضاقــت هبــم أرُضهــم مبــا رُحبَــْت، واضطُــرَّوا إىل 
اللجــوء إىل بلــدان اجلــوار، لقــد كان مــن نكــد األايم عليهــم أن جيــدوا مــن قامسوهــم لقمــة 
عيشــهم قــد تلفَّعــوا ِداثر الطائفيــة املقيتــة يف ) لبنــان، والعــراق (، وســخَّروا مــا ملكــوا مــن 
ذرابــة اللســان، وحــر األقــام، ال بــل حــى الســاح، لينكــؤوا هبــا جراحهــم، بعدمــا أتــى عليهــم 
الزمــان، فَأجلَســهم علــى موائــد اللئــام؛ لذلــك عتبنــا علــى إخوتنــا يف هاتــن الدولتــن أن يكفُّــوا 
حــال، ُبشــراهم أنّــه 

ُ
عــن الســورين ســفهاءهم، فمــا حــّل هبــم يكفيهــم، ودواُم احلــال مــن امل

ســيكون هلــم مــن ذاكــرة الســورين نصيــب.
و قدميًا قال أحُد شعراء بي سعد:

ْهُر إالَّ َمْنَجنـُْوان بَِْهِلِه ... َو َما َصاِحُب اْلَاَجاِت إالَّ ُمَعذَّاب َوَما اْلدَّ
فالدهــُر يــدوُر ابلنــاس كمــا يــدوُر الــدوالُب الــذي ُيســتَقى عليــه، وأشــدُّ مــا يتعــذب يف هــذه 
احليــاة هــو صاحــب احلاجــات؛ لكثــرة العقبــات الــي تقــف حجــر عثــرة أمــام حتقيــق أهدافــه.

أشقاَءنا في لبناَن والعراق:
دوامُ الحال من المحال

د. محمد عادل شوك

كل املوظفــن املختصــن املوالــن لألنظمــة املســتبدة ومــن كل نــوع 
حفظــوا جيــداً مصطلــح »الفوضــى اخلاقــة« الــذي َروَّج لــه بعــض 

املســؤولن والكتــاب األمريكيــن منــذ أكثــر مــن عقديــن.
ُشــحطوا  الذيــن  مــن  وتفاصيلــه  املصطلــح  يفهمــوا  مل  والذيــن   
شــحطاً إىل الثقافــة خصصــت أجهــزة املخابــرات وأجهــزة احلــزب 
احلاكــم نــدوات ودورات تثقيفيــة خاصــة لشــرح املصطلــح والتأكيــد 
علــى أن  املصطلــح وتفاصيلــه هــو عبــارة عــن مؤامــرة كونيــة ضــد 
احلــكام اخلالديــن، ومشلــت هــذه الــدورات رجــال الديــن احلكوميــن 
امللخــص  فهمــوا  حــى  وأتعبــوا  تعبــوا  الذيــن  املوالــن  والكهنــة 
املطلــوب وهــو: »جيــب أن يبقــى احلاكــم ويــدوم ولــو كان مســتبداُ 
ُمفســداً يبتلــع البــاد هــو وزابنيتــه ألن البديــل الفوضــى اخلاقــة 
الــي تــروج هلــا اإلمرايليــة األمريكيــة املعوملــة ، والصهيونيــة العامليــة 

لصــاحل اســرائيل - العــدو الصهيــوين -«. 
واســتمر املوالــون مــن كل نــوع يف كامهــم وخطبهــم وكتاابهتــم، 
ويف لقاءاهتــم اإلعاميــة والصحفيــة يصبغــون ويدهنــون ويرشــون 
نفــس الطــاء والصبغــة املكتــوب علــى أغلفــة زجاجاهتــا الــي تــوزع 
عليهم: »الفوضى اخلاقة«، ومل يعلموا أن هذه العامة التجارية 

قــد ُســحبت مــن األســواق منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات.
ُسحب املصطلح وُمنع تداوله وُسحب ما بقي منه يف األسواق، 
ألن اســرائيل اعرتضــت وســلطت كل جمموعــات الضغــط لديهــا 

لُيســحب ويُتلــف ويُنســى.
فوضى خالقة؟....فوضى يف حميط اسرائيل؟.

إىل  ونــبَّ  وطــبَّ  وشــبَّ  ودبَّ  هــبَّ  مــن  ليدخــل كل  فوضــى 
اســرائيل؟. مــع  التمــاس  مناطــق 

هذه فوضى خّناقة وليست خّاقة إلسرائيل.
لذلــك اشــتغلت اســرائيل جبــدٍّ وكــدٍّ وعــر كل »لوبياهتــا« إلرجــاع 

االســتبداد إىل مصــر بعــد جنــاح ثــورة 25 ينايــر.
 وبذلــت أضعــاف ذلــك حلمايــة االســتبداد يف ســوراي ابلضغــط 
علــى اإلدارات األمريكيــة واألوربيــة وعلــى الكرملــن لإلبقــاء علــى 

بشــار األســد.
ابلتجربــة واخلــرة والتواصــل ثبــت إلســرائيل أن نظــام بشــار األســد 
هــو الضمانــة األكيــدة ألمــن اســرائيل ومــا عــداه ال ميكــن الركــون 
َطْمِئنــون وأصــدر املعنيــون وزار 

ُ
إليــه وال الوثــوق بــه، مهمــا قــال امل

املعارضــون املتذاكــون.
وإىل أن تعود ســلطة بشــار األســد، بل لتعود ســلطة بشــار االســد 
إىل كل نقــاط التمــاس مــع اســرائيل كان البــد مــن املنطقــة اآلمنــة، 

هنــاك يف أقصــى جنــوب غــرب ســورية.
خــال ســاعتن، يف لقــاء بوتــن و ترامــب متــت املوافقــة املركزيــة 
الرئيســية علــى املنطقــة اآلمنــة وفُــرض مــا تريــده إســرائيل، اتفاقيــة 
منطقــة آمنــة يتــم البــدء بوقــف إطــاق النــار »احملســوب« فيهــا 
خــال 4٨ ســاعة. ووقــف إطــاق النــار كمــا تبــن بعــد ســاعات 
مــن بدئــه أنــه ال يشــمل املناطــق الــي فيهــا أكثــر مــن 25 فصيــًا 
شــاركوا يف عمليــات املــوت وال املذلــة ويف غرفــة عمليــات البنيــان 
واإليرانيــن  الــروس  ويصــدوا  يتقدمــوا  أن  واســتطاعوا  املرصــوص 
شــهور كاملــة.  ســتة  مــدى  علــى  النظــام  وبقــااي  وامليليشــيات 
اســرائيل طلبــت مــراراً مــن بوتــن أن يوافــق علــى املنطقــة اآلمنــة، 
واحلديــث عــن هــذه املنطقــة علــى العلــن متَّ منــذ أكثــر مــن مخســة 
شــهور وتســربت أخبــار اللقــاءات الروســية األمريكيــة اهلامــة الــي 
حبثــت كل شــيء، ومل يكــن للــروس مــن اعــرتاض إال أن أيخــذوا 
الوقت والفرصة ليحققوا حســماً عســكرايً يف درعا من جهة حي 
املنشــية  االســرتاتيجي واملخيــم مــن جهــة درعــا البلــد، واعطــت 
أمــركا الفرصــة كاملــة للــروس والنظــام وإيــران إلجنــاز ذلــك. ومت 

اســتخدام كل شــيء مع عشــرات اهلجمات الرية وانتهت بفشــل 
صــارخ بــل انتهــت بتقــدم آخــر جديــد للفصائــل يف اجلبهــة الغربيــة 
حــن دخلــت الفصائــل مدينــة البعــث قــرب القنيطــرة. كان اجلميــع 
يريــد أن يتخلــص مــن هــذه الفصائــل وأن خيرجهــا مــن املناطــق الــي 
توســعت فيهــا ، ولكــن احملــاوالت طالــت وتكــررت وفشــلت ونفــذ 
صــر اســرائيل فضغطــت لإلعــان عــن اتفاقيــة منطقتهــا اآلمنــة 
ورمبــا قالــت :«ميكنكــم أن تســتمروا يف احملــاوالت بعــد اإلعــان 

والتطبيــق«.
اســرائيل عــر اإلدارة األمريكيــة وعــر األردن ســيكون هلــا مــا 

تريــد يف املنطقــة اآلمنــة.
 لقــد ضغطــت اســرائيل لتحصــل األردن علــى 1.6مليــار دوالر 
كمســاعدات عســكرية أمريكيــة عــام 2016 ورمبــا يصــل الرقــم 
إىل 2 مليــار هــذا العــام رغــم أن اســرائيل مشــهورة ابعرتاضاهتــا 
املتكــررة علــى أي صفقــة ســاح أو معونــة عســكرية لــدول الطــوق 
مــن حــول إســرائيل، وهــذه املســاعدة العســكرية ليــس هلــا عاقــة 

مبيزانيــة غرفــة »املــوك«.
عــر  اآلمنــة  املنطقــة  يف  مباشــر  وجــود  هلــا  ســيكون  اســرائيل 
العســكرين الذيــن ســيدخلون للفصــل واملراقبــة وســيكون منهــم 

غرهــا. أو  أمريكيــة  جبنســيات  اســرائيليون  شــك  بــا 
اســرائيل عــن طريــق األردن وأمــركا وعــر »املــوك« ســتحاول جتنيــد 
أكــر عــدد ممكــن مــن القبائــل والفصائــل ث تســليحها وحتريضهــا 
ضــد الفصائــل الــي أصــرت علــى الصمــود واملقاومــة وعارضــت 
»املــوك« رغــم الضيــق الــذي هــي فيــه يف كل جانــب، وسيشــعلون 
انر احلــرب إلرغــام الفصائــل »املتمــردة« علــى اخلــروج مــن منطقــة 
اســرائيل اآلمنــة ، وقــد تســعى اســرائيل مــع حلفائهــا إىل توحيــد 
الفصائــل الــي تقبــل وتســتجيب جبيــش موحــد كجيــش »انطــوان 

حلــد« يف جنــوب لبنــان. 
عرضــاً  لســبعن كــم  متتــد  قــد  آمنــة  منطقــة  ستكســب  اســرائيل 
ضيقــة  حساســة  اســرتاتيجية  منطقــة  ويف  عمقــاً  وعشــرين كــم 

الواحــد. ابملــرت  فيهــا  واملكاســب  املســافات  حُتســب 
احلــرب  خــال  مــراراً  ودعايتهــا  إعامهــا  وجهــت  الــي  اســرائيل 
الســورية لتظهــر كبلــد دميقراطــي حضــاري حيــرص علــى حقــوق 
اإلنســان ويعــرتض علــى جرائــم األســد، أســفرت اليــوم للضــرورة 
عــن احلقيقــة الــي مل يكــن هنــاك غرهــا وهــي »¬¬¬ إهنــا ال 
أتبــه إال ألمنهــا وهــي تريــد بشــدة عــودة ســلطة بشــار األســد إىل 
مليــون  فــوق  بقــي بشــار واســتمرت ســلطته  لــو  حدودهــا حــى 

ونصــف مججمــة ســورية.«
ويبقــى الســؤال: »هــل ســتنجح هــذه االتفاقيــة؟ وهــل ســيصمد 

وقــف إطــالق النار؟.
ابجتــاه  ليــس  ولكــن  النــار  إطــاق  وقــف  ســيصمد  ابلتأكيــد 
»املتمرديــن« علــى أمــركا واســرائيل واألردن و«املــوك«، هــؤالء 
وعلنيــة،  ســرية  هبــم،  خاّصــة  بنــود  االتفاقيــة  يف  هلــم  املتمــردون 

االتفاقيــة.  هــذه  جنــاح  يهــدد  مــن  فقــط  وهــؤالء 
الصهيونيــة  املواقــع  يف  مرتمجــاً  أايم  بعــد  هــذا  مقــايل  تــرون  رمبــا 
ليدرجــوين مــن جديــد كمعــاٍد للســامية يف هــذا العــام كمــا أدرجــوين 
يف عــام 2011، ألنــي فقــط كتبــت مقــااًل قلــت فيــه »اســرائيل 
تتفــرج علــى الــدم الســوري، هــل تريــد اســرائيل دمــاً ســورايً لفطــر 

صهيــون«.
وقــت  أي  مــن  أكثــر  اســرائيل  تفضــح  الســورية  الثــورة  واليــوم 

مضــى...
طاملــا  الســوري  الــدم  يف  شــركاء  اجلميــع  شــريك كمــا  اســرائيل 

األســد.   بشــار  علــى  اإلبقــاء  يريــدون 

منطقة آمنة إلسرائيل
تمنع عنها الفوضى الخناقة

د. أسامة الملوحي

أستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي كاتب وابحث سوري
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قضايا اقتصادية

رمبــا يثــر العنــوان اختاطــاً يف الذهــن، ورمبــا جيعلنــا نتوقــف برهــًة، لنســتطلع خريطــة ســوراي 
علــى عجــل، فهــل هــي مقّســمة؟

 بــكل أتكيــد ســوراي كقطعــة أرٍض جغرافيــة مــا زالــت متماســكة، رغــم االنقســام احلاصــل 
ولكــن ال ننكــر أهنــا قســمت كنفــوذ، وبطبيعــة احلــال لســت هنــا كــي أحتــدث عــن تقســيمها 

مــن عدمــه..
فمنــذ أن ولــد مصطلــح )الربيــع العــريب( وبعــد فــرتة مل تكــن بعيــدة بــدأ يُطلــق البعــض عبــارات 
»اخلريف العريب« وكأن فصل الربيع مل يكن طويًا! من هذا اجلانب ســأدخل إىل جانب 

مهمٍّ ومؤثر يف حياة كّل ســوري، على خمتلف مشــارهبم وانتماءاهتم السياســّية.
 ال يُنكــر أحــد أن جمموعــة مظاهــرات احتجاجيــة خرجــت يف ســوراي، واندت مبــا اندت 
بــه -حــى األســد اعــرتف بذلــك- رفعــت شــعارات ومل تعتمــد خطبــاً سياســية، وهــذا 
مكمــن ضعــف يف خطــاب سياســي تقــوده »ثــورة«، فولــدت ثــورة يف ســوراي، ومــن دون 
الغــوص ابلتفاصيــل لنمّوهــا، وفيمــا إذا كان البعــض يراهــا ثــورة أم ال؛ مبــاذا قابلهــا النظــام 
يف خطاابتــه، فــإن كانــت »ثــورة« كيــف ســيقول عنهــا البعــض اآلخــر، ممــن خيشــوهنا أو 
خيشــون ســطوة األمــن والبوليــس؟ ال شــّك أن املصطلــح جاهــز وهــو »أزمــة« رمبــا قــد 
يعتقــد البعــض أّن اســتخدام هذيــن املصطلحــن )ثــورة - أزمــة( جمــّرد مثــال أرعــن لعنــوان 
التقســيم، ولكــن لنذهــب ونتجــول يف مدننــا هــل جيــرؤ النــاس علــى التّلفــظ بـــ »ثــورة« يف 
مناطــق ســيطرة النظــام، ابلطبــع ال؛ وهــل يفعــل كذلــك إعامــه؟ أال يعترهــا كثــرون أبهنــا 
األوىل،  اللحظــة  منــذ  النظــام،  دأب  لقــد  ووســائلهم،  ويســتخدموهنا يف كامهــم  ثــورة، 
وكمــا العــادة علــى مقابلــة كل مصطلــح وليــد مبصطلــٍح يقابلــه، كمــا دأب علــى اســتهداف 
كل متظاهــر، لقــد قســمت ســوراي مــن اللحظــة األوىل، انقســم اجملتمــع والفئــات، انقســم 
الشــعب واجلمهور الســوري مبكوانته مجيعها، اســتخدام مصطلحات حمددة ذات دالالت 
واضحــة وقطعيــة ومصطلحــات أخــرى خلقــت إطــاراً ذهنيــاً عامــاً أدت لنشــوء طرفــن علــى 

النقيــض، كل منهمــا يفصــل بينهمــا بــرزٌخ مــن مــاء عــذٍب وأجــاج.
انقســام النــاس لصــاحل هــذه اجلهــة أو تلــك، ولذلــك صــار لدينــا كلمــات قــد نرددهــا يوميــاً 
مقابــل  »أزمــة«  نقــول:  فبتنــا  احليــاة وصعوبتهــا  نتيجــة ضغــِط  إرادة  ودون  وعــي،  دون 
»ثــورة«، وبتنــا نــرّدد »ســوراي احلــرة« مقابــل »ســوراي األســد« ونزيدهــا  »ثــورة احلريــة«، 
»ثــورة الدمــاء«، ومــا رّســخ حقيقــة اهلــوة بــن اجملتمــع وأســس وكــّرس، وعــّزز، انقســام ســوراي 
أن خطاابً لبشار األسد رأس النظام عندما قال: »سوراي املفيدة« ما يعي فعلياً أن هناك 
»ســوراي غــر مفيــدة« مــا يعــي أن هنــاك  طائفــة مــن الشــعب تعيــش يف ســوراي مفيــدة حتــت 
ســلطته، وطائفــة أخــرى مــن الشــعب تعيــش يف ســوراي غــر مفيــدة حتــت ســلطة مــن تشــاء!.
انقســم الشــعب وانقســمت املناطــق، وحــدوٌد يــراد رمسهــا عززهتــا مصطلحــات عديــدة ورمبــا 
لــو فتّــش كلٌّ منّــا لوجــد مصطلحــات أخــرى، كرســت انقســام الشــعب الواحــد وبعثرتــه، 

ويف بعــض األحيــان بّددتــه. 

مصطلحات
)قسمت( سوريا

تمام حازم

التغيــر يف ســورية مطلــب متليــه علــى اجلميــع وقائــع التاريــخ 
واحليــاة واملســتقبل، وهــو هــدف غالبيــة الشــعب بــكل أطيافــه، 
واســتحقت انتفاضــة اجلماهــر العفويــة التلقائيــة الزخــم ، أتييــد 
للســنة  وتســتمر  هلــا  والكرامــة  احلريــة  لنيــل  الطامــح  الشــعب 
احتــدت  الــي  القــذرة  التحالفــات  مــن  الرغــم  علــى  الســابعة، 
ضدهــا،, وإن كانــت التضحيــات الــي قدمــت مل تفلــح بعــد 
جديــدة يف  ملنهجيــة  أسســت  فهــي  القمــع،,  ســلطة  بتغيــر 
بــروح وهــدى  العيــش  اعتــاد  مــن  بعــد  هبــا  التفكــر مل حيــس 
لعقــود حكــم االســتبداد، ولــن  االنتهازيــة والوصوليــة والــرايء 
حيــس هبــا مــا دامــت تلــك الصفــات حتــرك دماغــه وتقود جســده 

إىل حيــث املــكان الائــق بــه ومبثلــه يف الزمــن العاصــف.
وهــذا  األوىل،  أايمهــا  الكثريــن يف  بذهــن  تكــن  مل  الثــورة    
طبيعــي يف ظــل حكــم القمــع واالســتبداد، فهنــاك مــن تعــود 
رضاعــة وقضــم الفتــات بوشــاح القهــر والعبوديــة، وهنــاك مــن 
يبحــث ومــا زال عــن الســامة، وهنــاك املســتفيد، وقســم تطلــع 
طويــًا إىل األعلــى ومل يصــل بعــد، ولكنــه قطــع الشــوط الــذي 
يقربــه مــن مــكان النهــب واالســتغال، شــوط تكلــل ابلــذل 
واملهانــة، وصعــب عليــه التضحيــة بوشــاح الثــوب الــذي يرفــل 

بــه  وهنــاك ومــا أدراك مــا هنــاك ...اخل.
  ومــع ثبــات كل العمليــات )يف وعينــا( الــي قــام هبــا النظــام 
مــن أجــل جتيــر الثــورة وتشــويهها ابلوســائل مجيعهــا، مبــا فيهــا 
القــذرة والــا أخاقيــة والعســكرية والقتــل والتهجــر واخلــداع، 
والبعثــات املقنعــة واملموهــة لشــق الصــف، واخــرتاق البنيــة اهلشــة 
أصــًا لقــوى املعارضــة،  هبــدف إمخــاد الثــورة والقضــاء عليهــا، 
ومعرفتنــا ابلــدور الســليب الــذي قــام بــه مجهــور متنــوع األغــراض، 
مــن االنتهازيــن والوصوليــن بتكليــف وبدونــه، الذيــن تســللوا 
إىل صفــوف قــوى الثــورة واملعارضــة، وقادهتــم املنعطفــات الــي 
بيــت  إىل  والعــودة  عليهــا  واالنقــاب  لومهــا  إىل  هبــا  مــرت 

الطاعــة، كمــاذ أمــن كمــا اعتــادوا.
  كل هــذا جعــل املعارضــة تعيــش حالــة مــن عــدم االســتقرار 
والضعــف والوهــن التدرجيــي بســبب النزيــف الداخلــي املســتمر 
وفقــدان املناعــة، وتلقــت الثــورة وقواهــا احليــة الضــرابت املوجعــة 
علــى مســتوى البنيــة التحتيــة، والوعــاء واحلاضنــة، واألصدقــاء 
ومصادر القوة...اخل, فهي تقابل متاســك الســلطة وأصدقائها 
والبطــش غــر املســبوق بتفتــت وتصدعــات أليمــة، يعــد هلــا عــر 
املصــاحل  صــراع  ودهاليــز  البحــوث  مراكــز  خمتلفــة ويف  أبــواق 

املعاديــة للشــعب الســوري وتطلعاتــه.
  عانــت قــوى الثــورة واملعارضــة مــن املغــادرات، واملنصــات، 
املتكــرر،  القيــادات  وتغيــر  اجلامــع،  البيــت  خــارج  والصــراخ 
أو فيــه شــيء مــن اخللــل الــذي تعيشــه، والــذي أدى  تعبــراً 
تنــادي بضــرورة مراجعــة جديــة  أصــوات صادقــة  ارتفــاع  إىل 
ملســارها وأخطائهــا الذاتيــة واملصــدرة إليهــا، فمــن يريــد التنصــل 
مــن املســؤولية وإلقــاء اللــوم علــى غــره ال تصدقــوه، املســؤولية 
تتفــاوت ابحلجــم والعمــق وكلمــا عــا موقعــك كلمــا وقــع عليــك 
حولــك  مــن  لتهــدي  تغــادر  وعندمــا  منهــا،  األكــر  العــبء 
الصــراخ واحلذلقــة فهــذا ال يعفيــك بــل حيملــك أكثــر جــزء مــن 

اإلدانــة واملســؤولية التارخييــة.
  تعــدد أهــداف التغيــر فــرض عــدم التجانــس يف قــوى الثــورة 
واملعارضــة، منهــا مــن يشــهد اترخيــه علــى االرتبــاط العضــوي 

بــدور  تقــوم  واثلثــة  العــارم،  التيــار  جرفهــا  وأخــرى  ابلتغيــر، 
االنتهازيــة  النظــام وجتانســت  قــوى  توحــدت  بينمــا  وظيفــي، 
أمام خطر يهدد وجودها وســاعدها اســتعصاء احلســم، والكر 
والفــر وتدخــل الغــزاة لدعــم االســتبداد علــى التمويــه والتبــدل، 

وإحــراز جمــال أوســع للمراوغــة.
واملــررات  املقدمــات  وتنــوع  البــدع  أحــد  علــى  خيفــى  ال    
أو  واالنتهازيــة،  االهنزاميــة  مواقــف  عــن  دفاعــاً  تُقــدم  الــي 
التغيــر  يعتــر  مــن  ومنهــا:  أخــرى  أماكــن  إىل  املغــادرة  تريــر 
تكتيــك وإســقاط النظــام إســرتاتيجية ويلــوم الثــورة ملــاذا رفعــت 
شــعار إســقاط النظــام؟،  ومنهــا مــن يعتــر املعارضــة إســامية 
ورجعيــة،  وآخــر يقــول: املعارضــة طلبــت األجنــيب للتدخــل، 
املعارضــة غــر دميقراطيــة أو إقصائيــة، الثــورة ال متتلــك برامــج 
وإســرتاتيجية، كل هــذا يســوق وأبشــكال ال تصمــد للنقــد، 
ويف كل زاويــة مــن زوااي الوطــن تبتــدع قــوى االنتهازيــة شــعاراهتا 
ومــا يناســبها ممــا هــو مطــروح يف معــرض وابزار معــاداة الثــورة 

وقواهــا.
النســيب يف  اهلــدوء  انتهــازايت املعارضــات وبســبب    بعــض 
املعارضــة،  جهــد  وحــدة  شــعار  اختــارت  تواجدهــا،  أماكــن 
القائــم وإعــادة  ينصــب غضبهــا علــى حتطيــم  ومنــذ ســنوات 
جتميــع شــظاايه، حبجــج واهيــة، علــى الرغــم مــن أن القســم 
األكــر مــن تلــك اجملموعــات والشــخصيات كان لزمــن قريــب 
جــزء مــن قــوى املعارضــة، فتغــرت رؤيتــه أو تشــكل مــن جديــد 
ــه العــودة لقدميــه، وال نســتبعد الغــاايت األخــرى،  أو طابــت ل
متركــز خطــاب تلــك االنتهــازايت هنــاك يف وحــدة اجلهــد حــى 
هبــا وبفنوهنــا  املعارضــة  إشــغال  فقــدت كل جهــد، ابســتثناء 
وبدعهــا الــي ال تنتهــي، تقــدم خطــاب ختريــيب يف مــكان عملهــا 
ســواء علــى املســتوى العــام أو هيئــات حمــددة إذا مــا عارضتهــا 
الرأي، أو رفضت الســر على هواها، وعلى الرغم من فشــلها 
املتكــرر حتــاول وتســتمر ابحملــاوالت ولغتهــا الكــذب واخلــداع.
  بعض شخصيات )املعارضة( حتاول تغطية عوراهتا وعجزها 
ونقــل  القــرارات،  تطبيــق  ورفــض  األغلبيــة،  علــى  ابلتمــرد 
املعلومــات املغلوطــة، وختريــب االجتماعــات، بطريقــة الغوغــاء 
كمــا تقلــد مــا حيــدث يف أماكــن مــا يســمى الثلــث املعطــل، 

وتــزداد حساســية كلمــا فشــلت.
 حنــن نعــذر بعضهــا بســبب أهنــا تعيــش جتربــة جديــدة مل تعتدهــا 

مــن قبــل، ولكــن نلومهــا ألهنــا بطيئــة التعلــم.   
  يف مناطــق أخــرى هتتــدي بــروح ونــزق القوميــة الصغــرى وتــرز 
أقليتهــا، وتدعــي حقــوق اإلنســان وتتجاهــل أبســط مبــادئ 
أقليتهــا  عــن  الدفــاع  األكثريــة، وتدعــي  الدميقراطيــة وحقــوق 
وجتلــب الويــات هلــا ولغرهــا، وتاقــي )أثنــاء حبثهــا ويف غالــب 
األقليــات  وســط  يف  معهــا  ويــراوغ  يناصرهــا  مــن  األحيــان( 

األخــرى، فالتشــابه يف أحامهــا يقرهبــا.    
  االنتهازية وإن تلونت هي كذلك دائماً، يف احتدام الصراع 
ال موقــف واضــح هلــا ) علــى هنــج تاميــذ الشــك الديــكاريت(، 
ويف املنعطفــات املفاجئــة تســبق بســبب حاســة الشــم املتطــورة 
لديهــا، ويف الظلمــات تتســلل، وهــي دائمــة التبــدل ومذهلــة 
يردعهــا وال ضمــر  فــا حيــاء  والتكيــف،  التأقلــم  ســرعة  يف 
يوجههــا، وال خطــاب جُيملهــا، وإن اقتضــت مصلحتهــا تســبق 

الــكل يف جديدهــا املفاجــئ.           

محنتنا مع االنتهازية إلى متى؟

د. اسماعيل ابو عساف

إعامي وصحفي سوريكاتب سوري
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قضايا سياسية

يف يــوم مــن األايم الســوداء الكاحلــة مــن أايم العــرب )واملســتمرة منــذ القــرن التاســع امليــادي( يف ذلــك اليــوم بــرزت 
مقولــة )أصدقــاء الشــعب العراقــي(، يف ذلــك اليــوم والعــراق يســتعد ألكــر غــزو يف العصــر احلديــث قادتــه صديقتنــا 
أمريــكا، كان شــعاره )إســقاط نظــام الدكتاتــور صــدام حســن والتخلــص مــن أســلحته الفتاكــة( الــي كانــت هتــدد 

العــامل احلــر.
يف تلك األايم، تفتقت أمريكا وكل من معها يف إثبات خطورة )أسلحة صدام( ابلواثئق والصور.

يف تلك األايم، قامت الكويت ودول اخلليج العربية والسعودية بتمويل أكر حرب ضد الدكتاتورية يف عصران.
يف تلــك األايم، أعــّدت إيــران )عــدوة الشــيطان األكــر( العــدة لتســاهم يف تلــك احلــرب جبنــود اإلمــام مــن فيلــق 

القــدس وفيلــق بــدر.
يف تلــك األايم، وقــف العــرب يتفرجــون علــى العــراق )الشــقيق( وهــو يُذبــح، ويف يــوم مــن تلــك األايم، قــام بعــض 
العــرب مــن ســورية بتشــكيل جلــان لنصــرة )شــعب العــراق( واختــر رئيــس هلــذه اللجــان مــن أشــهر املناضلــن العــرب، 
وذهبــت الوفــود منهــم إىل بغــداد الــي كان أغلــب أعضائهــا مــن التجــار الســورين الذيــن كانــوا حيلمــون ابلعمــل 
علــى رواج جتارهتــم يف بغــداد، ويف تلــك األايم بــدأ احلشــد العظيــم مــن اجليــوش والســاح للخــاص مــن الطاغيــة 

صــدام حســن.
ويف تلــك األايم، توالــت خطــاابت الرئيــس األمريكــي جــورج بــوش الصغــر، حيــث بــدأ بقولــه )إهنــا حــرب صليبيــة(، 
و)مــن ليــس معنــا فهــو ضــدان(، ث قولــه )إن هدفنــا هــو القضــاء علــى حكــم الدكتاتــور واخلــاص مــن أســلحة 
الدمــار الشــامل(، وأعقــب آخــر إنــذار لــه قولــه )علــى صــدام حســن وأوالده مغــادرة العــراق لتجنــب احلــرب(، 
وأخــراً وعــد العــامل بعصــر مــن الســام واحملبــة فقــال )إن العــامل ســيكون أكثــر أمنــاً، أو آمنــاً دون صــدام حســن(. 
وهللــت كل دول العــامل، ودفعــت خــرة جيوشــها وأســلحتها إىل احتــال دولــة صغــرى، ابملقيــاس العاملــي، كانــت 
قــد حوصــرت مــن كل دول العــامل ملــدة تزيــد علــى ثاثــة عشــر عامــاً، وكان احلصــار غــر مســبوق يف اتريــخ العــامل 
القــدمي واحلديــث، حيــث اشــرتك فيــه اجلميــع صاغريــن. ولكــن أصدقــاء الشــعب العراقــي أصــروا علــى نصــرة )شــعب 
العــراق(، ذلــك الشــعار الــذي أريــد بــه ابطــل، فقــد كان هــؤالء يرجــون إســقاط النظــام الدكتاتــوري، ولكنهــم 
يشــفقون علــى الشــعب العراقــي، ويرجــون أن يتخلــص مــن ذلــك الدكتاتــور، حــى ينعــم ابلدميقراطيــة الــي يتمتعــون 
هبــا منــذ قــرون. واآلن ال أريــد التحــدث عــن الصــورة الــي أصبــح عليهــا العــراق، فلــم يعــد أحــد يف العــامل مل يــَر كيــف 
يتمتــع العــراق بـــ »الدميقراطيــة« -علــى الطريقــة األمريكيــة العربيــة الفارســية- وكيــف أن أصدقــاء الشــعب العراقــي 
جنحــوا يف القضــاء علــى )أســوأ نظــام دكتاتــوري(، حســب قــول الدكتــور املصــري )إمــام( الــذي أحتفنــا بكتابــه 
)الطاغيــة( إرضــاًء آلل صبــاح يف الكويــت. احتــل احللفــاء بغــداد، هــؤالء احللفــاء هــم أصدقــاء الشــعب الســوري 
اآلن! احللفــاء الذيــن جعلــوا مدينــة الرقــة مقــرة مجاعيــة ألهلهــا، فقــد قالــت فــرق الدفــاع املــدين إن إخــراج اجلثــث 
مــن حتــت أنقــاض املدينــة ســيحتاج إىل شــهور مــن العمــل املضــي، وكذلــك جعــل طــران التحالــف )الصديــق( 
وقــوات )احلشــد الشــيعي( املوصــَل مقــرًة ألهلهــا، بعــد أن مســح اجلميــع، وعلــى رأســهم املالكــي املؤمتــر أبمــر )الــويل 
الفقيــه(، لعصــاابت مــا يســمى )دولــة العــراق اإلســامية( ابلســيطرة علــى إحــدى أكــر مــدن العــراق وأعرقهــا، 

وأكــر معســكرات اجليــش العراقــي، حيــث خمــازن هائلــة مــن الســاح والذخائــر والعتــاد!.
منــذ بدايــة الثــورة الشــعبية يف ســورية، تشــكل معســكر )أصدقــاء الشــعب الســوري(، وبــدأت بشــائر االنتصــار ملــن 
يــرى ذلــك العــدد الكبــر مــن الــدول )الصديقــة(. منــذ البدايــة بــدأ األصدقــاء )ال األعــداء( التاعــب ابلشــعب 
الســوري، دول الغــرب ودول العــرب، فاضــت قرائحهــم تصرحيــات ملتهبــة ضــد نظــام األســد الــذي )فقــد شــرعيته(، 
وبــدأ األصدقــاء يقاتلــون دفاعــاً عــن الشــعب الســوري مــن خــال املليشــيات اجلهاديــة واألجنبيــة، وبــدأت أمــوال 
النفــط العربيــة تنهــال علــى اجملاهديــن )الســنة(؛ ممــا أعطــى الذريعــة للفــرس للدخــول يف املعركــة إىل جانــب النظــام 
الــذي )فقــد شــرعيته( يف الغــرب. وقبــل أن تدخــل القــوات اجلويــة ث األرضيــة الروســية لتقاتــل اإلرهــاب، كانــت 
فصائــل الثــورة الســورية تســتجدي الســاح النوعــي ضــد طــران النظــام، ولكــن أحــداً مــن أصدقــاء الشــعب الســوري 
مل جيــرؤ علــى تزويــد الثــوار بذلــك الســاح الــذي كان يســتطيع، قبــل دخــول قــوات حــزب هللا اإليــراين اللبنــاين 
املعركــة، كان يســتطيع الثــوار بواســطته حتقيــق النصــر وإســقاط النظــام خــال أســابيع. واآلن وقــد دخلــت دول 
عظمــى ودول صغــرى احلــرب ضــد الشــعب الســوري، وفعــل ويفعــل الطــران الروســي وغــره مــا ال ميكــن ألســلحة 
الثــوار منعــه، فقــد أصبــح مــن املســتحيل علــى )أصدقــاء( الشــعب الســوري الســماح للــدول الــي متتلــك أســلحة 
نوعيــة بتحويلهــا إىل الثــوار، وحجتهــم يف ذلــك أن إســقاط طــران روســيا وغرهــا ســيؤدي إىل حــرب عامليــة ال 
يرغــب أحــد فيهــا. وهكــذا، أيهــا الســادة الكــرام، تُــرك الشــعب الســوري الثائــر ليواجــه تلــك القــوى العظمــى، 
وتُركــت املــدن الســورية ركامــاً؛ مــا أجــر أهلهــا علــى اهلجــرة الداخليــة واخلارجيــة هــرابً مــن املــوت حتــت ركام بيوهتــم.
واآلن، وقــد تنــازع بعــض أصدقــاء الشــعب الســوري فيمــا بينهــم، وافتضــح اجلميــع، وفضحــوا بعضهــم البعــض، 
وأصبــح واضحــاً توافــق الــدول العظمــى علــى توزيــع بــادان بينهــم، حتــت شــعار )أســتاان(، فيمــا يســمى مناطــق 

التهدئــة الــي كانــت مؤامــرة دوليــة اتفــق عليهــا مجيــع أطــراف املعادلــة أعــداء وأصدقــاء.
بعــد هــذا؛ مل يعــد أمامنــا ســوى مقاومــة هــذا التحالــف الــدويل املؤتلــف مــن األعــداء واألصدقــاء، عــر اســتخدام كل 
الوســائل الســلمية الــي ال منلــك ســواها. ويف اخلتــام ال بــد مــن اإلشــارة إىل حقيقــة واضحــة، أال وهــي أن كل دول 
التحالــف، وكل أصدقــاء الشــعب الســوري، يقفــون مــع النظــام املســتبد الــذي دمــر ســورية، وال أحــد منهــم جيــد لــه 
مصلحــة يف إســقاطه، ولكننــا وكل الســورين املتنوريــن ســنظل -بــكل مــا منلــك- ضــّد كل قــوى الشــر والظــام، 

حــى وإن جنــح هــؤالء يف إعــادة أتهيــل هــذا النظــام الــذي خيــدم مجيــع أعدائنــا.

أصدقاء الشعب العراقي 
والشعب السوري

فايز بدر

أمهية حبث النوع االجتماعي يف االنتهاكات يف سوراي.
تعــددت األســاليب واألدوات املســتخدمة يف الصــراع العنيــف 
علــى  القائــم  العنــف  اســتخدم  فقــد  ســوراي.  تشــهده  الــذي 
اجلنــس والنــوع االجتماعــي بشــكل ممنهــج؛ ابعتبــاره ســاحاً 
العــام  الصــراع، كمــا ورد يف تقريــر األمــن  مــن أدوات هــذا 
ابلصــراع  املرتبــط  اجلنســي  العنــف  حــول  املتحــدة،  لألمــم 
علــى  التقريــر  اشــتمل  حيــث   ،2016 نيســان  يف  الصــادر 
توصيــف لطبيعــة هــذه االنتهــاكات، ودعــا األطــراَف للكــف 
احلــرب. تكتيــكات  اجلنســي كأحــد  العنــف  اســتخدام  عــن 

الــي  لانتهــاكات  االجتماعــي  النــوع  حبــث  أمهيــة  تكمــن 
ترتكــب يف ســوراي، يف أهنــا تتعلــق ابملــرأة، وهــي الطــرف األكثــر 
اإلســاءات  أن  خاصــًة  نــزاع،  أي  يف  لانتهــاكات  عرضــة 

للتجاهــل. أكثــر عرضــة  تكــون  للمــرأة  املوجهــة 
هــي  لانتهــاكات  تعرضــن  اللــوايت  النســوة  مأســاة  أن  كمــا 
مأســاة مضاعفــة، وختتلــف عــن معــاانة الرجــال، ألهنــن مــن 
منظــور العــادات اجملتمعيــة احملليّــة يف بعــض املناطــق، ومبُجــّرد 
خروجهــن مــن املعتقــات يُنظــر إليهــّن بوصفهــّن مصــدر عــار؛ 
وهلــذا فــإن معظــم اللــوايت تعّرضــن ألي نــوع مــن االنتهــاكات 
والصمــت  التــواري  خيــرتن  والنفســي  اجلســدي  للتعذيــب  أو 

املطبــق، وعــدم البــوح أبّي حــرف عّمــا جــرى هلــّن.
االجتماعــي«  النــوع  علــى  القائمــة  »االنتهــاكات  أنــواع 

ســوراي: يف  املرتكبــة 
ترتكــب علــى مــدار الســاعة خمتلــف االنتهــاكات حبــق النســاء 
أهنــا تشــكل جرائــم  الســورايت، وتصــل جســامتها إىل حــّد 

حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية:
آ – االنتهاكات اليت ترتكبها قوات النظام ومن حيالفها:

- تتعــرض النســوة لاعتــداءات يف مراكــز االعتقــال، وأثنــاء 
مدامهــة املنــازل وتفتيشــها. وتــراوح االنتهــاكات بــن التعذيــب 
والتحــرش إىل االغتصــاب املتكــرر والوحشــي، يف كافــة أماكــن 

التوقيــف.
-  كمــا تتعــرض النســوة لكثــر مــن هــذه احلــاالت علــى نقــاط 

التفتيش العســكرية املنتشــرة.
- تتعــرض النســاء للخطــف مــن قبــل الــدورايت يف أي مــكان 

تتواجــد فيهــا الــدورايت.
التعــري  حــاالت  عــن  املعتقــات  مــن  الكثــر  حتدثــت    -
اإلكراهــّي، حيــث جتــر جمموعــات مــن النســوة علــى البقــاء 
أن  وعلــى  العناصــر،  بوجــود  طويلــة  لســاعات  عــارايت 

احلــرّاس. بوجــود  احلّمامــات  يســتخدمن 
إىل  تصــل  الــي  اجلنســية  االعتــداءات  خمتلــف  ترتكــب   -
حــد االغتصــاب حبــق املعتقــات واملختطفــات واملختفيــات 
قســرايً )واللــوايت جيهــل ذويهــن أماكــن توقيفهــن أو اجلهــة الــي 
حتتجزهــن بســبب تعــدد اجلهــات الرمسيــة وامليليشــيات الــي متــأل 

املشــهد الســورّي(.
عامــة،  مســة  إىل  تتحــول  أن  االنتهــاكات  هلــذه  ميكــن  -ال 
لــو مل تكــن  النظــام وســجونه،  تشــمل كافــة مناطــق ســيطرة 
ممنهجــة مبوافقــة النظــام »الصرحيــة أو الضمنيــة« كمــا أن تعــدد 
اجلهــات الرمسيــة وامليليشــيات شــبه الرمسيــة والقــوات احلليفــة 
علــى كثرهتــا خلقــت االزدواجيــة وضيــاع املرجعيــة؛ فلــم تعــد 
األرض  علــى  القــرار  أهنــا صاحبــة  تدعــي  ســلطة  أي  هنــاك 
الســورية، وهلــذا فقــد اطمــأن اجملرمــون لعــدم مســاءلتهم عــن 
العقــاب هــي  مــن  أي جــرم يقرتفونــه »ألن ثقافــة اإلفــات 

الســائدة«.

عــام  يف  اإلنســان  حلقــوق  األوروبيــة  الشــبكة  أعــدت  وقــد 
ســاح  ســوراي  يف  النســاء  )احتجــاز  بعنــوان  تقريــراً   2014
لنســوة  شــهادات  جمموعــة  فيــه  وثّقــت  ورعــب(  حــرب 
ســورايت، تعرضــن النتهــاكات شــنيعة يف أماكــن االعتقــال 

للنظــام. العائــدة 
ب – االنتهاكات املرتكبة من بعض قوى املعارضة:

ارتــكاب  مــن  املعارضــة  مــن فصائــل  العديــد  ال ميكــن ترئــة 
خمتلــف أشــكال االنتهــاكات حبــق املــرأة، ولكنهــا ال ميكــن أن 

تقــارن جبرائــم قــوات النظــام وحلفائــه شــكًا أو حجمــاً.
تتحــدث التقاريــر مــن مناطــق بعــض التنظيمــات املتشــددة عــن 
حــاالت الــزواج القســري وزواج القاصــرات. وخاصــة عندمــا 
يكــون الــزوج أجنبيــاً؛ فيكــون أمــام أهــل الفتــاة خيــاران: إمــا 
املوافقــة علــى الــزواج، أو الرحيــل. كمــا تقــوم هــذه التنظيمــات 
ابلضــرب  املــرأة  تنتهــك  هلــا  اتبعــة  نســائية  فــرق  بتشــكيل 
واالعتقــال لعــدم شــرعية اللبــاس أو االختــاط ابملــدارس؛ ممــا 
أجــر الكثــر مــن الفتيــات علــى تــرك الدراســة. وممــا يشــجع 
علــى انتشــار االنتهــاكات مبناطــق املعارضــة: غيــاب املســاءلة 
وقصــور احملاكــم الشــرعية وعجزهــا عــن حماســبة املرتكبــن. كمــا 
إدانــة  دون  حتــول  ذاهتــا  للفصائــل  احملاكــم  بعــض  اتبعيــة  أن 
أي مرتكــب ألي انتهــاك. إضافــًة إىل التداخــل ابالختصــاص 

املــكاين واالختصــاص النوعــي للمحاكــم القائمــة.
ج – االنتهــاكات الــيت تتعــرض هلــا النســوة الســورايت يف 

خميمــات بلــدان اللجــوء:
تتعــّرض  املخيمــات  بيئــات  يف  اخلصوصيــة  النعــدام  نظــراً 
دريــد  مزنــة  الســّيدة  تؤكــد  املخاطــر.  مــن  لكثــر  الاجئــات 
-وهــي مديــرة منظمــة محلــة )الجئــات ال ســبااي( - تؤكــد 
ملختلــف  تتعرضــن  حيــث  املخيمــات،  يف  الفتيــات  معــاانة 
أنــواع االســتغال والتحــرش؛ ممــا يدفعهــّن للــزواج كحــّل هلــذه 
مــن  القاصــرات، وإن معظــم  فنشــأت ظاهــرة زواج  املســائل 
يتعرضــن للتحــرش أو االغتصــاب ال يتحدثــن عــن املوضــوع 

مــن القتــل حبّجــة جلــب العــار. خوفــاً 
آليــات العدالــة االنتقاليــة واالهتمــام ابالنتهــاكات القائمــة 

علــى النــوع االجتماعــي:
إن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــو نتــاج مباشــر 
للصــراع، ومــن واجــب املهتمــن مبلــّف العدالــة االنتقاليــة تنــاول 
هــذه االنتهــاكات ومعاجلتهــا بطريقــة جمديــة، وعليهــم حتديــد 
برامــج التعويــض وجــر الضــرر املائمــة للــوايت تعرضــن ملختلــف 
االنتهــاكات، مبــا فيهــا احلقــوق الكاملــة لألطفــال املولوديــن 
نتيجــة االغتصــاب. والعــاج النفســي لــآلاثر طويلــة املــدى 

الــي ســتعاين منهــا النســوة.
العاملــة  واهليئــات  اللجــان  النســاء يف كافــة  أن وجــود  كمــا 
مبلــّف العدالــة االنتقاليــة يعــد شــرطاً أوليّــاً، يضمــن جنــاح هــذه 
اهليئــات يف معاجلــة ملفــات االنتهــاكات القائمــة علــى النــوع 

االجتماعــي بطريقــة جمديــة.
إن أي برانمــج للعدالــة االنتقاليــة، ال يضــع النــوع االجتماعــي 
يف مقدمــة اعتباراتــه، يعــّد برانجمــاً قاصــراً، ألنــه يطيــح حبقــوق 
فئــة هــي األضعــف واألكثــر تعرضــاً لانتهــاك، وال ســّيما يف 

ظــل التقاليــد االجتماعيــة والُبــى الفكريــة احملافظــة.
هلــذا تتعــاىل أصــوات مؤسســات اجملتمــع املــدين للعنايــة أبوضــاع 
النســوة )مــن ضحــااي فــرتات الصــراع واحلكــم االســتبدادي( 
وذلــك العتمــاد آليــات العدالــة االنتقاليــة االحرتافيــة والقــادرة 

علــى تصحيــح األوضــاع التمييزيّــة ضّدهــّن.

المرأة واالنتهاكات القائمة
على النوع االجتماعي

أحمد صوان

كاتب وصحفي سوري حمامي وكاتب سوري
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قضايا سياسية

فعــل  تتصــور كيــف ســتكون ردة  أن  هــل ميكنــك  القــارئ،  عزيــزي 
الســلطات األملانيــة، إذا مــا قامــت طائــرات F16 التابعــة للســاح اجلــو 
األملــاين بتدمــر جــزء مــن البوندســتاغ ومبــى املستشــارية األملانيــة الواقعــة 
مقابلــه؟ وأن مروحيــات اتبعــة للســاج اجلــو األملــاين مليئــة ابجلنــود 
تطــر إىل مــكان إجــازة املستشــارة األملانيــة أجنــا مــركل يف جزيــرة 
ســولت Sylt الواقعــة يف حبــر الشــمال مــن أجــل اعتقاهلــا أو قتلهــا؟ 
النخبــة  مركــز  تدمــر  علــى  تعمــل  أخــرى  طائــرات مروحيــة  وكذلــك 
األملانيــة حملاربــة اإلرهــاب GSG 9 يف مدينــة بــون، وتقتــل حــوايل 50 
عنصــر منهــم؟ وآبن واحــد تشــن مروحيــات أخــرى هجومــاً مباغتــاً 
علــى مركــز املخابــرات األملانيــة يف برلــن، وتلقــي الصواريــخ علــى الــوزارة 
الداخليــة األملانيــة؟ وبشــكل مــواز تقــوم وحــدات مــن اجليــش األملــاين 
ابحملاولــة علــى الســيطرة علــى مطــارات فرانكفــورت وبرلــن وميونيــخ 
مــن  الكثــر  يتعــاون  ذلــك  إىل  وإضافــة  ودوســلدورف؟  وهامبــورغ 
أعضــاء ومؤيــدي »احلــزب البديــل مــن أجــل أملانيــا« AfD مــع العســكر 
والشرطة والقضاء وابقي مؤسسات الدولة من أجل إجناح االنقاب 
العســكري؟ وكذلــك مــن عــدة دول جمــاورة ألملانيــا يتدفــق الكثــر مــن 
اإلرهابيــن إىل داخــل أملانيــا للقيــام أبعمــال ختريبيــة مــن أجــل زعزعــة 
االســتقرار البــاد، وضــرب االقتصــاد األملــاين بشــكل كبــر؟ وكذلــك 
أبن األلويــة احلمــراء RAF قــد بــدأت أنشــطتها اإلرهابيــة مــن جديــد، 
وأخــذت مركــزاً هلــا يف جبــال األلــب علــى احلــدود األملانيــة النمســاوية 
ومــن هنــاك تديــر عملياهتــا اإلرهابيــة ضــد الدولــة األملانيــة؟ وكذلــك 
عــدد كبــر مــن جنــراالت اجليــش األملــاين يقومــون مبحاولــة انقابيــة، 
يســقط ضحيتها املئات من الشــعب األملاين؟ وأن الســلطات األملانية 
تعلــم أن هــذه احملاولــة االنقابيــة دعمهــا وخطــط هلــا عــدة أجهــزة 

اســتخباراتية عامليــة؟
لــو حصــل هــذا كلــه علــى األرض األملانيــة هــل كان يســتطيع أحــد أن 
يتجــرأ علــى رفــع إصبــع التنبيــه يف وجــه الســلطات األملانيــة ملــا تقــوم 
بــه ضــد هــذه األعمــال التخريبيــة الــي حصلــت يف داخــل البــاد، 
ولــو أهنــا قامــت ابعتقــال مئــات اآلالف مــن املتورطــن يف العمليــة 

الفاشــلة؟ االنقابيــة 
الوصايــة  مفهــوم  مــن  تنطلــق  زالــت  ال  الغــريب  العــامل  سياســة  إن 
نعيــش يف حقبــة  زلنــا  األخــرى، وكأننــا ال  الــدول  علــى  واالنتــداب 
القــرون املاضيــة، وأن معايــر وقيــم العــامل الغــريب هــي الصحيحــة، وعلــى 
العــامل كلــه أن يتبناهــا ويقتــدي هبــا، ومــن خيالفهــا يعتــر مــن خــارج 

املتحضــر. العــامل  منظومــة 
مــا يلفــت النظــر ويدعــو للدهشــة واالســتغراب هــو اهلجمــة اإلعاميــة 
الشرســة الــي يتعــرض هلــا الرئيــس الرتكــي، رجــب طيــب أردوغــان، 
مــن الكثــر مــن الوســائل اإلعــام الغربيــة، حيــث إن مــا تنشــره وتبثــه 
هــذه الوســائل أصبــح يدعــو إىل القــرف واالمشئــزاز. هــذه اهلجمــة مل 
تبــدأ يف ليلــة 15 متــوز، ليلــة االنقــاب الفاشــل علــى الشــرعية يف 
تركيــا، بــل هــي قائمــة منــذ عــدة ســنوات وبشــكل ســافر. هــدف هــذه 
املؤسســات اإلعاميــة املنحــازة هــو شــيطنة شــخصية الرئيــس الرتكــي، 
وقلــب احلقائــق رأســاً علــى عقــب، وإلقــاء الضــوء علــى مــا حيصــل يف 

تركيــا مــن زاويــة معينــة فقــط. 
بشــخصية  الرتكيــة  الدولــة  حصــر كل  علــى  يعمــل  الغــريب  اإلعــام 
مؤسســات  يوجــد ال  ال  تركيــا  وكأنــه يف  أردوغــان،  الرتكــي  الرئيــس 
دولــة، وال أنظمــة، وال قوانــن تــدار هبــا البــاد، وأن الشــعب الرتكــي 
غــر موجــود علــى اإلطــاق. هــذه الشراســة واالحنيازيــة، ضــد الرئيــس 
أردوغــان، وصلــت إىل حــد عــدم املهنيــة وقلــة األخــاق، وهــي تــزداد 

دائمــاً شراســة، مــع بدايــة كل عمليــة انتخابيــة حتصــل يف تركيــا، حيــث 
الــدول  يف  حتصــل  االنتخابيــة  احلملــة  أبن  الشــعور  املراقــب  ينتــاب 
الغربيــة، وليســت يف تركيــا، وأن وســائل اإلعــام الغربيــة قــد أخــذت 
علــى عاتقهــا مهمــة الدعايــة لألحــزاب الرتكيــة املناوئــة لسياســة الرئيــس 
أردوغــان. هــذا االحنيــاز الســافر والواضــح لفــت حــى أنظــار بعــض 
يتوافقــون مــع سياســة حكومــة  الذيــن ال  أملانيــا، مــن  أصدقائــي يف 

حــزب العدالــة والتنميــة.
الشــرطة األملانيــة  قتلــت  البارحــة  يــوم  املثــال والصدفــة،  علــى ســبيل 
مراهقــاً مــن أصــول أفغانيــة رميــاً ابلرصــاص، عندمــا قــام مبهامجــة ركاب 
أحــد القطــارات، بشــكل عشــوائي، وكان حيمــل معــه فأســاً وســكيناً، 
وذلــك ابلقــرب مــن مدينــة فورتســبورغ األملانيــة. أمل يكــن ممكنــاً القبــض 
علــى هــذا املراهــق مــن دون قتلــه، وذلــك إبطــاق الرصــاص علــى 
أماكــن معينــة يف جســده إلعاقتــه ومــن ث القبــض عليــه؟ والســؤال 
الــذي خيطــر ببــال كل مــن يتابــع األعمــال اإلرهابيــة الــي حتصــل يف 
الــدول الغربيــة: ملــاذا يتــم قتــل كل الذيــن يقومــون بعمليــات إرهابيــة يف 
الــدول الغربيــة، وليــس القبــض عليهــم، وبعــد قتلهــم ختــرج علينــا منظمــة 

إرهابيــة تدعــي اإلســام وتنســب منفــذي العمليــة إليهــا؟

مــن املضحــك أن الكثــر مــن الــدول الغربيــة مل تصــرح عــن موقفهــا مــن 
احملاولــة االنقابيــة الــي حصلــت يف تركيــا إال بعــد أن أتكــدت مــن 
فشــلها متامــاً، وأول شــيء قامــت بــه هــذه الــدول هــو تنبيــه وحتذيــر 
أن  عليهــا  جيــب  الــي  القانونيــة  ابلطريقــة  الرتكيــة  احلكومــة  وتذكــر 
تتعامــل هبــا مــع خمططــي وداعمــي ومنفــذي االنقــاب الفاشــل، وحــى 
نســيت هــذه الــدول أن تتأســف علــى عــدد الضحــااي الكبــر الذيــن 

ســقطوا بســبب هــذا العمليــة االنقابيــة الفاشــلة. 
هل مسع أحٌد ما أبي تنبيه أو حتذير مت توجيهه إىل الوالايت املتحدة 
األمريكيــة مبــا جيــب عليهــا أن تقــوم بــه خبصــوص معتقلــي غوانتاانمــو، 
وذلــك بعــد أحــداث 11 أيلــول، والــي ال زال يوجــد حوهلــا الكثــر مــن 

إشــارات االســتفهام؟ هــل قدمــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، إىل 
يومنــا هــذا، اإلثبــااتت الدامغــة مــن أجــل اعتقــال هــؤالء النــاس؟ وملــاذا 
مل تتــم حماكمتهــم؟ هــل نبــه أحــٌد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة إىل أنــه 
ال زالــت عقوبــة اإلعــدام تُنفــذ يف أغلــب والايهتــا؟ وهــل نبــه أو حــذر 
أحد الســلطات البلجيكية أو الفرنســية أو الريطانية، بعد كل عملية 

إرهابيــة تتــم يف بادهــم، كيــف عليهــم أن يتعاملــوا مــع اإلرهابيــن؟
يف االنقــاب الــذي قــام بــه اجليــش الرتكــي، بقيــادة اجلنــرال »كنعــان 
إفريــن« يف 12 أيلــول مــن عــام 19٨0 مت اعتقــال حــوايل 650 ألــف 
شــخصاً، ومنهــم كان حــوايل 50 ألــف كــردي، وأصــدرت احملاكــم 
517 حكمــاً ابإلعــدام ومت تنفيــذه فقــط يف 50 حالــة، وكذلــك مت 
فصــل 30 ألــف مواطنــاً مــن أعماهلــم، وجتريــد 14 ألــف شــخصاً مــن 
اجلنســية الرتكيــة وترحيــل 30 ألفــاً آخريــن، ووفــاة املئــات يف ظــروف 
غامضــة، وحتــت التعذيــب، وكذلــك حبــس عشــرات الصحفيــن ومنــع 
عــرض أكثــر مــن 900 فيلمــا. هــل مسعنــا آنــذاك أصــوات تنبيــه أو 
رأينــا أصابــع حتذيــر موجهــة إىل االنقابيــن العســكر مــن ِقبَــِل األنظمــة 

الدميقراطيــة يف العــامل؟   
لقــد تبــّن مؤخــراً أن االنقــاابت العســكرية الثاثــة الــي ســبقت هــذا 
االنقــاب الفاشــل يف تركيــة كانــت املخابــرات األمريكيــة ضالعــة فيهــا، 
االنقــاب  حماولــة  ضالعــة يف  هــي كذلــك  تكــون  أن  بعيــداً  وليــس 
األنظمــة  هبــا  تتشــدق  الــي  املصداقيــة  بقيــت  أيــن  إذن  األخــرة. 
تدعــم  الــي  وهــي  العــامل،  يف  الدميقراطيــة  عــن  بدفاعهــا  الدميقراطيــة 
االنقــاابت العســكرية ضــد احلكومــات املنتخبــة شــرعياً يف الكثــر 
مــن الــدول، وعلــى ســبيل املثــال مــا حصــل يف اجلزائــر ومصــر واآلن 

يف تركيــا.
الــي تطلقهــا دول االحتــاد األورويب  التهديــدت  هــي  مــا يضحكــي 
املفاوضــات  بــن احلــن واألخــر، وذلــك أبهنــا ســتنهي  ابجتــاه تركيــا 
اجلاريــة يف بروكســل مــن أجــل انضمــام تركيــا إىل االحتــاد األوريب، إذا 
مــا قامــت تركيــا بعمــل كــذا وكــذا، وكأن مــن يدخــل هــذه املنظومــة 

يكــون قــد دخــل اجلنــة. 
الــي قدمــت طلبــاً  تركيــا عضــو يف الناتــو منــذ عــام 1952، وهــي 
لانتســاب إىل عضويــة االحتــاد األوريب، أو التســميات الــي ســبقته، 
يف عــام 1963 وظــل هــذا الطلــب موضوعــاً يف الثاجــة إىل عــام 
هــذه  إىل  تركيــا  انضمــام  حــول  املفاوضــات  بــدأت  حــن   ،2005
اجملموعــة، وإىل يومنــا هــذا ال زالــت األمــور تــراوح يف مكاهنــا، ابلرغــم 
والــي كانــت عضــواً يف  مــن دخــول دول كثــرة يف االحتــاد األوريب 
حلــف وارســو املعــادي حللــف الناتــو، والــي هــي أضعــف اقتصــادايً 
وتطــوراً مــن تركيــا بكثــر. االنطبــاع الــذي يظهــر هــو أن هنالــك مــن 
يعمــل علــى أن يظــل االحتــاد األوريب »انداي« مســيحياً وأن ال تدخلــة 
الــذي حصــل يف  أمــا نتيجــة االســتفتاء األخــر  أي دولــة مســلمة. 
بريطانيــا، فتبــن أن هــذا »النــادي« أصبــح عبئــاً علــى بعــض أعضائــه 

وأن هنالــك مــن يريــد أن يغــادره وأبســرع وقــت ممكــن. 
احلــرايت  عــن  بدفاعــه  التشــدق  عــن  يكــف  أن  الغــريب  العــامل  علــى 
هــذه  فــإن  لألوضــاع،  مراقبــي  وحســب  العــامل،  يف  والدميقراطيــات 
الــدول،  النظــام الدميقراطــي، يف بعــض  تــرى يف  األنظمــة أصبحــت 
عائقــاً أمــام اســتغاهلا، وهلــذا فهــي تفضــل التعامــل مــع العســكر علــى 
املؤسســات الدميقراطيــة املنتخبــة مــن الشــعب، وعلــى الــدول العظمــى 
يف العــامل أن تعــي أن عصــر االنتــداابت والوصــاايت قــد وىل مــن دون 
رجعــة، وأن شــعوب العــامل أصبحــت واعيــة، وهــي تصــر علــى أن تديــر 
شــؤوهنا بيدهــا وتقــرر مصرهــا بذاهتــا، وأن إرادة الشــعوب ال تُقهــر.

تركيا تواجه النفاق وقلة األخالق الغربية

جمال قارصلي 

انئب أملاين سابق من أصل سوري
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نظام األسد يواصل هجماته على »مناطق عدم االشتباك«

 آخذ الخبز اليابس من الجيران وأبلله وأطعمه ألطفالي

Esed Rejimi “Çatışmasızlık Bölgeleri”Ne Saldırmaya 
Devam Ediyor

‘Komşulardan Aldığım Kuru Ekmeği Islatıp
Çocuklara Yediriyorum’

İyilikder ekipleri Suriye’nin El-Bab şehrinde hasar gören 5 
okulu inceleyerek onarımı için çalışma başlattı. İyilikder, 
Türk silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 
Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde yar-
dım çalışmalarını sürdürüyor. İyilikder Suriye Koordinatörü 
Mahmut Kaçmazer başkanlığındaki ekip Suriye’nin El-Bab 
kentine giderek savaştan zarar gören okullarda incelemeler-
de bulundu. El-Bab kentinde bulunan El Faruk, Abdulhamit, 
Alil Kırız, Abdil İlah ve Taha Okullarını gezen heyet, okul-
larda incelemelerde bulundu. Bir çoğunun ağır hasarlı oldu 
tespit edilen okul binalarını gezen ekipler binaların eksikleri-
ni not ederek onarılması için gerekli çalışmaları başlattı.

Beşşar Esed rejiminin, askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta’da babaları rejimin saldırılarında ölen 12 bine yakın ço-
cuktan, 4 bini acil yardım bekliyor. Yiyecek sıkıntısının yaşandığı Doğu Guta’da yaşayanlar büyük bir insani krizle 
karşı karşıya. Beşşar Esed rejiminin, askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta’da babaları rejimin saldırılarında ölen 12 
bine yakın çocuktan, 4 bini acil yardım bekliyor. Başkentin doğusundaki Doğu Guta, yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve 
destekçisi yabancı terörist grupların askeri kuşatmasında bulunuyor. Rejim, 450 bin civarında kişinin yaşadığı bölgeye 
insani yardım girişlerine izin vermiyor. Yaklaşık 5 yıldır süren yoğun saldırılar, 12 bine yakın çocuğu yetim bıraktı.

أطلقـــت مجعيـــة إييلكـــدر مشـــروعاً لرتميـــم مخـــس مـــدارس تضـــررت 
يف مدينـــة البـــاب الســـورية، بعـــد معاينتهـــا واالطـــاع علـــى حالتهـــا. 
وتواصـــل اجلمعيـــة أعمـــال اإلغاثـــة واملســـاعدات يف املنطقـــة الـــي طهرهـــا 
اجليـــش الســـوري احلـــر مـــن اإلرهـــاب بدعـــم مـــن القـــوات املســـلحة 
الرتكيـــة يف مشـــال ســـوراي. ويف هـــذا اإلطـــار توجـــه إىل مدينـــة البـــاب 
فريـــق برائســـة منســـق اجلمعيـــة يف ســـوراي حممـــود قامچـــازر، لاطـــاع 
علـــى حالـــة تلـــك املـــدارس الـــي تضـــررت مـــن احلـــرب. وطـــاف الفريـــق 
علـــى مـــدارس الفـــاروق وعبـــد احلميـــد وعليـــل قريـــض وعبـــد اإللـــه وطـــه، 
قـــد تضـــررت  املـــدارس  تلـــك  تبـــّن أن أكثـــر  وتفقـــد حالتهـــا. وقـــد 
مبانيهـــا بشـــكل كبـــر. وســـّجل الفريـــق تلـــك األضـــرار لتبـــدأ أعمـــال 

الرتميـــم الازمـــة.

ينتظـــر 4 آالف مـــن األطفـــال الســـورين احملاصريـــن يف الغوطـــة الشـــرقية مســـاعدات عاجلـــة، بعـــد أن قتلـــت قـــوات األســـد أابء 12 ألـــف طفـــل. 
وتشـــهد الغوطـــة الشـــرقية نقصـــاً كبـــراً يف املـــواد الغذائيـــة، األمـــر الـــذي جيعلهـــا تواجـــه أزمـــة إنســـانية كـــرى، بعـــد مخـــس ســـنوات مـــن احلصـــار الـــذي 
تفرضـــه عليهـــا قـــوات األســـد واجملموعـــات اإلرهابيـــة املواليـــة هلـــا. ومينـــع النظـــام إدخـــال املـــواد الغذائيـــة واملســـاعدات إىل املنطقـــة الـــي يعيـــش فيهـــا 

حنـــو 450 ألـــف إنســـان. ويوجـــد يف الغوطـــة الشـــرقية حنـــو 12 ألـــف طفـــل فقـــدوا آابءهـــم يف اهلجمـــات املتواصلـــة منـــذ حنـــو مخـــس ســـنوات.

جمعية إييلكدر تطلق مشروعا من أجل ترميم المدارس في مدينة الباب
İyilikder El-Bab’daki Okulların Onarımı için Çalışma Başlattı
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مقتل 84 مدني في الرقة

عشرات اآلالف ينزلون إلى الميادين من أجل المسجد األقصى

Rakka’da 84 sivil öldü

On Binler Mescid-i Aksa için Meydanlarda!

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile terör örgütü PKK/PYD’nin Rakka kentine dün ve 
önceki gün düzenlediği saldırılarda 84 sivil öldü, 90 sivil yaralandı.
Suriye’de Rakka’ya düzenlenen saldırılarda dün ve önceki gün toplam 84 sivil hayatın kaybetti, 
90 sivil yaralandı.
“Rakka sessizce katlediliyor” isimli DEAŞ ve PKK/PYD karşıtı yerel aktivist ağı, sosyal medya 
hesabında, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü PKK/PYD’nin Rakka 
kentine 26 ve 27 Temmuz’da düzenlediği saldırılarda 84 sivilin yaşamını yitirdiği, 90 sivilin 
yaralandığı bildirdi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan İsrail’e yurt genelinde yapılan protes-
tolarla büyük tepki gösterildi. ‘Öfke Cuma’sında on binlerce kişi meydanlardaydı...
Siyonist İsrail’in Mescid’i Aksa işgalinin ardından tüm Türkiye işgale tepki vermek için meydan-
lara indi. Cuma namazının ardından Türkiye’de tüm illerde düzenlenen protesto gösterilerinde 
Mescid’i Aksa’nın biran önce ibadete açılması talep edildi.
Yapılan protesto eylemlerine Anadolu Platformu da bütün bileşenleriyle katıldı.

Gaziantep genelinde düzenlenen yaz okullarında çocuklarımız eğlenerek öğrenmeye devam ediyor. Çocuklarımızın yaz ayla-
rını daha verimli geçirmeleri amacıyla “Eğlenerek Öğreniyoruz” sloganıyla 3 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında yapılan 
yaz okullarımız semt derneklerimizde ve Bülbülzade Vakıf merkezinde devam ediyor. Vakıf merkezindeki yaz okulu Sevinç 
Bahattin Teymur İmamhatip Ortaokulunda yapılırken, İbrahimli semtinde Semt-i İbrahimli Derneği, Gazikent semtinde Bi-
limder, Cengiz Topel semtinde Fidander, Merveşehir semtinde Merveşehir Derneği ve Şehreküstü semtinde Şehreküstü Der-
neğinde de yaz okulları devam ediyor. Yaz okullarına 9 ila 15 yaş gurupları arasındaki çocuklar kabul ediliyor.

فرحة التالميذ بالمدرسة الصيفية
Yaz Okulu Heyecanı Devam Ediyor

قُتـــل ٨4 مـــدين وأصيـــب 90 يف هجمـــات شـــنها أمـــس وأول أمـــس علـــى مدينـــة الرقـــة التحالـــف الـــدويل بزعامـــة الـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة 
ومبشـــاركة تنظيمـــي PKK وPYD اإلرهابيـــن. وحتـــت وســـم »الرقـــة تبـــاد بصمـــت« أعلنـــت عـــن تلـــك األرقـــام يف حســـاابهتا علـــى مواقـــع 

التواصـــل االجتماعـــي، شـــبكة مـــن النشـــطاء املعارضـــن لتنظيمـــات داعـــش وPKK وPYD اإلرهابيـــة.

شـــهدت خمتلـــف أحنـــاء تركيـــا احتجاجـــات ضـــد ســـلطات االحتـــال اإلســـرائيلي الـــي عمـــد إىل إغـــاق املســـجد 
األقصـــى قبلـــة املســـلمن األوىل أمـــام املصلـــن. ويف »مجعـــة الغضـــب« نـــزل عشـــرات اآلالف مـــن املياديـــن 
احتجاجـــا علـــى اإلجـــراءات اإلســـرائيلية األخـــرة يف حميـــط املســـجد األقصـــى... وعـــّر احملتجـــون عـــن غضبهـــم 
ــة بعـــد  ــة الـــوالايت الرتكيـ مـــن االحتـــال الصهيـــوين للمســـجد األقصـــى. ويف االحتجاجـــات الـــي شـــهدهتا كافـ
أداء صـــاة اجلمعـــة دعـــا املتظاهـــرون إىل إعـــادة فتـــح أبـــواب املســـجد األقصـــى أمـــام املصلـــن بشـــكل عاجـــل. 

وشـــاركت كافـــة الفـــروع واملؤسســـات التابعـــة ملنتـــدى األانضـــول يف تلـــك االحتجاجـــات.

يواصـــل األطفـــال الدراســـة واالســـتمتاع ابللعـــب يف املـــدارس الصيفيـــة الـــي حتتضنهـــا وخمتلـــف أحنـــاء واليـــة غـــازي عنتـــاب. وهبـــدف قضـــاء عطلـــة الصيـــف بشـــكل 
مفيـــد أكثـــر، تقـــدم املـــدارس الصيفيـــة الـــي افتتحـــت حتـــت شـــعار »نـــدرس وحنـــن نلعـــب« دروســـها للتاميـــذ يف الفـــرتة املمتـــدة مـــن 03 متـــوز إىل 04 أغســـطس 
يف مجعيـــات األحيـــاء ومركـــز وقـــف بلبـــل زاده. وتتواصـــل دروس املدرســـة الصيفيـــة يف املبـــى املركـــزي للوقـــف إعداديـــة ســـوينچ هبـــاء الديـــن تيمـــور. ويف مجعيـــة مســـت 
إبراهيم لـــی حبـــي إبراهيم لـــی، ويف مجعيـــة بيلمـــدر يف حـــي غازي کنـــت، ويف مجعيـــة فيدانـــدر حبـــي جنگيـــز توپـــل، ويف مجعيـــة مروةشـــهر يف حـــي مروةشـــهر، ويف 

مجعيـــة شهره كوســـى يف حـــي شهره كوســـى. ويســـتفيد مـــن املدرســـة الصيفيـــة تاميـــذ يف أعمـــار تـــرتاواح بـــن 09 ســـنوات و15 عامـــاً.
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منوعات

في الثورة والتغيير..

وكسر األطواق...

د. جمال الشوفي

مل حيـــدد دي ميســـتورا موعـــداً ملؤمتـــر جنيـــف القـــادم ليكـــون يف 
مهـــب الريـــح؛ وابلتـــايل راح النظـــام الســـوري يطلـــق تصرحياتـــه أبن 
جنيـــف لـــن يكـــون إال نتاجـــاً ملـــا جـــاء بـــه مؤمتـــر آســـتاان املنصـــرم، 
وخاصـــة مـــا توافـــق عليـــه الضامنـــون الثاثـــة روســـيا وتركيـــا وايـــران؛ 
ومـــن ث فـــإن هنـــاك مـــن يعتقـــد أن اإلدارة الرتامبيـــة اجلديـــدة مل 
تتخـــذ موقفـــاً واضحاً وصرحياً من جمرايت األوضاع الســـورية، إابن 
الضربـــة األمركيـــة للشـــعرات الـــي أوحـــت للكثريـــن أبن سياســـة 
أمركيـــة جديـــدة هـــي مـــا ســـوف يتمخـــض عنـــه حـــراك اخلارجيـــة 

األمركيـــة، عـــر لقـــاءات موســـكو ومـــن ث واشـــنطن وما بينهمـــا؛ إال أن املتتبع ملا جـــرى وجيري يتبن 
ماهيـــة السياســـة األمركيـــة، والضغـــوط املســـتمرة على الـــروس، وحماولة جلم الدب الروســـي الذي ظن 

أن الســـاحة الســـورية ابتـــت جمـــااًل للســـباحة واللعـــب دون إمكانيـــة اإلعاقـــة أو التوقـــف.
الســـوريون عمومـــاً، واملعارضـــة منهـــم، ما زالوا غر مقتنعـــن بنتائج إجيابية مرجوة من مؤمترات جنيف، 
وابلتـــايل فـــإن مـــا ســـيتمخض عنـــه أي مؤمتـــر جلنيف ال يبدو أنه أكثر من فأر صغر، حســـب العديد 

من احملللن وكذلك املعارضة العســـكرية أو السياســـية.
والناشـــطن  السياســـين  بعـــض  آراء  )إشـــراق(  اســـتطلعت 
واإلعاميـــن حـــول هـــذا املوضـــوع؛ فأكد الباحـــث الدكتور مروان 
اخلطيـــب قائـــًا: »أعتقـــد أن مـــآالت الثـــورة الســـورية قـــد خرجت 
مـــن يـــد الســـورين، والوضـــع الـــدويل غـــر انضـــج حاليـــاً لصياغـــة 
وضـــع جديـــد يف املنطقـــة، وابلتـــايل اجلـــوالت اجلديـــدة لـــن أتيت 
جبديـــد يفيـــد الســـورين«. وأضـــاف فيمـــا خيـــص الـــدور األمركـــي 
املأمـــول: »الوضـــع األمركـــي حـــى اللحظـــة غـــر جاهـــز لفـــرض 
وصياغـــة رؤايه يف املنطقـــة، فمـــا زالت األوضاع األمركية الداخلية 

مـــا يشـــغل اإلدارة اجلديـــدة، إضافـــة إىل ربـــط عاقاهتـــا مـــع حلفائهـــا يف العـــامل، وابلتـــايل حنـــن حباجـــة 
النتظـــار بضـــع أشـــهر أخـــرى لتكـــون اإلدارة األمركيـــة جاهزة للتدخل بشـــكل فعـــال، يف جنيف ويف 
امللـــف الســـوري بشـــكل كامـــل«. وقـــد شـــكك الدكتـــور اخلطيـــب بنتائج مؤمتـــرات آســـتاان أو جنيف 
بقولـــه: »ملـــف آســـتاان مل يعـــن شـــيئاً ســـوى للموقعـــن عليـــه، وابلتـــايل أعتقـــد أبنـــه ســـيكون حمطـــة 
اســـرتاحة يلجـــأ إليهـــا املتحاربـــون عندمـــا يرغبـــون، وبعد اســـتجماع قواهـــم ســـيتجاهلونه، لذلك ليس 

لـــه أي أثـــر«.
اإلعاميـــة دينـــا بطحيـــش حتدثـــت عـــن مؤمتـــرات جنيـــف بقوهلـــا: 
»ال أعتقـــد أنـــه ســـيغر مـــا كان عليه، وليس لـــدي أي أمل يف أي 
تصريـــح سياســـي جديـــد، ميكـــن أن يغر اجملـــرايت على األرض«. 
لكنهـــا توقعـــت أن جنـــون ترامـــب قـــد يعطي شـــيئاً فقالـــت: »بعد 
اســـتام إدارة ترامـــب ميكننـــا القـــول إن هـــذا الرئيـــس اجملنـــون نتوقع 

منه كل شـــيء، وخصوصاً تصرحيات وزارة اخلارجية األمركية الي أكدت، يف الفرتة الســـابقة، على 
موقفهـــا اجتـــاه نظـــام األســـد«. وحـــول املناطـــق وختفيـــف التصعيـــد فيها، حتدثـــت قائلـــة: »ليس لدي 
أدىن ثقـــة ابســـتمرارية عمـــل املناطـــق األقـــل تصعيداً، أو حى املســـمى اآلخر هلـــا املناطق اآلمنة، فهذا 

احلديـــث يـــدور مـــن حـــوايل 4 ســـنوات ومل نـــر حـــى اآلن إال ومهاً، 
ومل يرتـــق أي مثـــال ليكـــون حقـــاً مناطق آمنة للشـــعب الســـوري«.

اجمللـــس  وعضـــو  الســـوري  ابلداخـــل  املـــدين  اجملتمـــع  الناشـــط يف 
احمللـــي ملدينـــة أرحيـــا مجـــال ســـليمان، قال: »ال نتوقـــع أي خر من 
أعدائنـــا، كمـــا أننـــا ال نتوقع خراً من الـــوالايت املتحدة األمركية، 
إضافـــة إىل ذلـــك فإننـــا ال نتوقـــع اخلـــر مـــن اتفـــاق آســـتاان ســـيئ 
الصيـــت، حيـــث ال ميكـــن ألعدائنـــا أن يعطـــوان حقنـــا، ونقوهلـــا 

بصراحـــة احلـــق يؤخـــذ وال يعطـــى«.
الناشـــط جـــال العلـــي احلمـــد قـــال عـــن مؤمتـــرات جنيـــف: »كل 
املؤمترات عبارة عن كســـب للوقت إلجهاض الثورة وفرض حلول 
تتناســـب مـــع مصـــاحل الصهيونيـــة العامليـــة ومشـــروعها التقســـيمي 
التدرجيـــي بطـــرح املركزيـــة اإلداريـــة، أو احلكـــم الـــذايت أو الفيدرالية. 
والدليل دعم إســـرائيل وأمركا للميليشـــيات الكردية االنفصالية«.

منذ فجر الربيع العريب والعامل برمته يقف مشدوهاً أمام احلراك الشعيب الكثيف الذي مأل الساحات واملدن والشوارع، 
وكأن عـــدوى الثـــورات تنتقـــل عـــر الاســـلكي، ابإلشـــارات، ابلعقلية التواصليـــة احملدثة الي اقرتحها الفيلســـوف يورغان 
هابرمـــاس، لكســـر هيمنـــة منظومـــة العوملـــة وطـــوق أســـرها لإلنســـان وحريتـــه، ابلتفامهـــات بـــكل اللغـــات احلديثـــة، منهـــا 
والقدميـــة موحـــدة الصـــوت يف التغيـــر، يف التحـــرر، يف احللـــم ابلدولـــة والقانون، ومل يفتأ العامل املتقدم يناور يف مســـاندهتا 
ويلعـــب علـــى متوضعاهتـــا ويهـــادن يف حســـم مواقفـــه العملية منها وهـــو -أي العامل املتقدم- يعي متاماً ما ســـتحدثه هذه 
الثـــورات يف ســـياق العـــامل أمجـــع وإحراجـــه أخاقياً أمـــام مجهوره وهو الضالع يف الدميوقراطية وحقوق االنســـان! فلم يفتأ 
يســـوف وينقـــل مـــن مدينـــة ملدينـــة مؤمتـــر تلـــو مؤمتر، جنيفات، آســـتاانت، موســـكوات وقاهـــرات، واللعـــب على حبال 
الوقـــت، فقـــط حـــى يرضـــى اجلمـــع الســـوري مبوقـــف اخلاســـر الكلي، ليقطـــع على الربيـــع العريب فورتـــه، والثورة الســـورية 

خاصـــة حلم حتقيق الدولـــة الوطنية...
حنن، وزن الريشـــة يف العامل، لكننا اجلبل الراســـخ يف األرض مهما تشـــردان، فعل الكون املغر وجه التاريخ مهما صرح 
ســـن أو عـــن مـــن سياســـي العـــامل، فالتغيـــر، والثورة، هي لرفـــع املظامل الي تصبو إلســـقاط الشـــعارات واأليديولوجيات 
الـــي دأبـــت أنظمـــة القهـــر واالســـتبداد واجلرميـــة علـــى تقدميهـــا وجبـــة ومهية خادعـــة مســـتدامة للمواطن كالوحـــدة واحلرية 
وحتريـــر االراضـــي العربيـــة احملتلـــة، وهـــي الـــي مل حترك منها ســـاكناً بل تلظـــت خلفها مرة ممانعة ومرة مقاومة ومرة مســـاملة 

واخـــرى فضفاضـــة حلـــد التماهـــي يف لعبة األمم يف التســـويف والتأجيل...
التغيـــر والثـــورة للتخلـــص مـــن امليزانيـــات العســـكرية الكـــرى الـــي تصـــل حلـــد ٨5 ابملئـــة بغيـــة التغطيـــة علـــى الســـرقات 
واحملســـوبيات، واســـتنزاف كامـــل املـــوارد اجملتمعيـــة وليـــس فقـــط، بـــل لتهميـــش القـــدرات التنمويـــة اجملتمعيـــة يف الصحـــة 
والتعلـــم والقضـــاء واحليـــاة املدنيـــة حـــى تبقـــى كلهـــا منجدلة يف ســـياق النظـــام العســـكري / األمي املهيمـــن والتابع معاً.

التغيـــر والثـــورة للخـــروج مـــن عتمـــة االســـتبداد إىل فضـــاء احلرية األوســـع فضاء االبـــداع واالمكانيات اجملتمعيـــة املتحررة 
يف ســـياق بنـــاء الدولـــة الوطنيـــة واملعتمـــدة علـــى مواردهـــا املاديـــة املنهوبة وتوظيفهـــا يف مصلحة الكل اجلمعي ال األســـرة 
احلاكمـــة فقـــط، وليســـت القتنـــاص ســـلطة فقـــط لفريـــق دون ســـواه، وملعارضـــة دون غرهـــا خاصـــة تلـــك الـــي تقبـــع يف 

زواريـــب ودهاليـــز أحـــزاب الســـلطة ومعارضتهـــا الوامهـــة يف اقتنـــاص منجزات الثـــورات لليوم.
الصـــراع هـــو الســـرورة األطـــول واألكثـــر وضوحـــاً يف اتريـــخ البشـــرية منـــذ هابيـــل وقابيل، منـــذ األســـطورة األدمية األوىل 
وقصـــة اخللـــق، مـــروراً ابألســـاطر اليواننيـــة والرومانيـــة القدميـــة والبابليـــة والفينيقـــة والفرعونيـــة وصـــواًل إىل األيديولوجيـــات 
الدينية ومذاهبها، إىل مقتضيات الثورة الرجوازية ورســـوخها العاملي يف الصراع على مراكز النفوذ والســـيطرة والتحكم. 
الصـــراع هـــو املغالبـــة احملســـومة بـــن خاســـر ورابـــح »حســـابيًا«، وهـــذا ما يتومهـــه أصحاب الســـلطة ومعارضيها سياســـياً 
لذلـــك يســـقطون يف حســـاابت اجلشـــع واالحتـــكار والنفـــي املثنـــوي املميـــت، بينمـــا الصـــراع هـــو هويـــة التطـــور والتقـــدم 
هـــو البحـــث الدائـــم عـــن معـــى للحيـــاة جييـــب عن أســـئلة الوجود واهلويـــة والتطلع، الصراع الينتهي عند ســـقوط ســـلطة 
واســـتبداهلا ابخـــرى بـــل مل تكـــن اترخييـــاً إال حلظة مـــن حلظاته، التغير حلظة من حلظات الصـــرورة التارخيية للمجتمعات 
قـــد ينهـــي حالـــة صـــراع حمسوســـة ولكنه يفتـــح الطريق إىل حاالت أخـــرى. الصراع الدامي الذي تشـــهده املنطقة برمتها 
وخاصـــة يف ســـوراي واليمـــن وليبيـــا والعـــراق، وبـــوادر انتقاهلـــا ملصـــر، ال ميكن أن تفســـره نظريـــة املؤامرة العميـــاء تلك، وال 
ميكن أن حُتل عقده يف فصول أو مقوالت كرت أم صغرت... دموية املشهد، وأكثره مأساوية يف سوراي، تدلل على 
مـــدى متســـك وصلـــف الســـلطة احلاكمـــة فيمـــا كانـــت حتتكـــره مـــن ميـــزات اترخييـــة، وعلى كـــم الدعم الي كانـــت -وما 
زالـــت- تتلقـــاه مـــن حمـــاور إقليميـــة ودوليـــة عـــدة، ومهمـــا تعـــددت األســـباب والنتائـــج يف حتليـــل وحتديد ماهيـــة الصراع 
ومســـاره، حســـبما ابتت حتدده القوى اإلقليمية والدولية الفاعلة يف امللف الســـوري، آســـتاان قادمة، جنيفات أخرى، 
مناطـــق نفـــوذ اقليمـــي روســـية ايرانيـــة تركيـــة.. أاي تكن، لن تقف املســـألة هنا ولن تتوقف الثورة عند حدود، بل ســـتبقى 
الســـمة األبـــرز هلـــا هـــو ســـقوط أيديولوجيـــا الســـلطة وهتاويهـــا ســـواء عنـــد األنظمـــة احلاليـــة أو مـــن املعارضـــة الـــي ميكـــن 
أن حتـــل مكاهنـــا، وستســـقط أي أيديولوجيـــا مشوليـــة قادمـــة للحكـــم ســـواء كانت عســـكرية او دينيـــة أو وصائية متعددة 
اجلنســـيات. هـــذا التقـــدم املذهـــل يف حركـــة الواقـــع كافيـــاً الحتـــدام الصراع الســـوري خاصـــة والعريب عامـــة ويضعه خارج 
ســـياق املريـــدون لـــه ان يســـموه حـــراب أهليـــة أو غـــره خمرجينه عن مستـــه األوىل كونه ثورة جذرية ســـتتعدد مراحل صراعها 

وتتعقـــد كلمـــا اقرتبـــت مـــن حتقيـــق أهدافهـــا األوىل والزالـــت األايم ســـجال يف اتريخ ســـوراي املعاصـــر واملنطقة برمتها.
أيديولوجيـــا الســـلطة هـــي الســـاقطة لليـــوم وحبكـــم الواقـــع، وإن أتخـــرت قـــرارات إجنازهـــا، ومـــا الـــروح اهلائمـــة يف فضـــاء 
املنطقـــة وكـــم التضحيـــات اجلســـام الـــي يبذهلـــا الشـــعب يف ذلـــك إال دليـــل علـــى أن الصـــراع القائـــم اليـــوم، وإن تبـــوأت 
السياســـة والســـلطة عنوانـــه األبـــرز، وطغـــت عليـــه مســـة احلـــرب والقتـــل والتدمـــر، إال أنـــه صـــراع عميـــق يف ســـؤال اهلويـــة 
واألمـــة، فــــ »احلـــق مل يصبـــه النـــاس يف كل وجوهـــه، وال أخطـــؤوه مـــن كل وجوهـــه، بـــل أصـــاب منـــه كل إنســـان جهـــة« 
حســـب مـــا قـــال أبـــو حيـــان التوحيـــدي، واخلروج من شـــبهي الزمن والسياســـة، ولنقل مبعى آخر شـــبهي الوجود املغلق 
يف دائـــرة االســـتبداد وكســـر أطـــواق التقوقـــع السياســـي األيديولوجـــي والديـــي اإلثي وانعكاســـاهتما يف ســـلوكنا التنافري، 
يف حـــواران التحاجـــزي، يف موضوعـــة قهـــران اليومـــي، كســـر األطـــواق إىل مـــا ال هنايـــة، هو ثورة الزمة يف ســـياق تشـــكلنا 
املعـــريف اليـــوم، عنواهنـــا العريـــض النقـــد والنقـــد الكثيف املعمـــق، فقد خنطئ مرات وقد نصيب مـــرات، ورمبا حيالفنا احلظ 

إذا مـــا أتملنـــا وتفكـــران وحتـــاوران وتواصلنـــا كســـورين وحســـب، با أي أجنـــدة أخرى.

مؤتمر جنيف توقف وحرية 
السوريين ليست على األبواب

أحمد مظهر سعدو

كاتب وصحفي سوري كاتب وإعامي سوري

دي ميستورا

د. مروان اخلطيب

دينا بطحيش

مجال سليمان

جال العلي احلمد
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ثقافة وأدب

)الديكتاتور ذو الرقبة الطويلة(
حوار مع الشاعر حمزة رستناوي

حاوره حسن السنونة

س- هل يُعّد ديوانك من خال العنوان سياسي حبت؟الشعب كان أقوى من الطائرات والدابابت، الرئيس الطيب أردوغان قلب ينبض ابلشعب.
ج- ال.. هـــو ليـــس كتـــاابً يف السياســـة، أو خطبة سياســـية، هو شـــعر، 

خطـــاب أديب مجايل.
س- هل للقصيدة السياسية حضور يف املشهد الشعري العريب؟
هل نستطيع القول اليوم إن القصيدة اجلديدة ختلت عن الرتف؟

ج- ابلطبع هلا حضور، ولكن علينا حتديد داللة القصيدة السياســـية، 
هـــي جيـــب أن تكـــون قصيـــدة أّوال، أي خطاابً شـــعرايً، يف األدب املهم 

هو شـــكل وأسلوب 
وصيغـــة وصّنعـــة اخلطـــاب، مـــن الســـهل يف هكـــذا خطـــاابت شـــعرية أن تقـــع يف فـــخ الشـــعاراتية 
واأليديولوجيـــا مبعـــى أن تتحـــّول شـــرعية اخلطاب الشـــعري إىل عقيدة دينية أو عقيدة سياســـية بداًل 

مـــن أن تكتســـب مشـــروعيتها من نفســـها 
وطريقـــة معاجلتهـــا للفكـــرة، جيـــب أن منيـــز هنـــا مـــا بـــن الشـــعاراتية واملُباشـــرة، فليســـْت كل مباشـــرة 
مذمومـــة، هنـــاك مباشـــرة حمّببـــة إىل النفـــس، أظّنهـــا ضروريـــة يف راهـــن الدث العـــريب، على اخلطاب 
الشـــعري عامة أن يصل إىل الناس أو شـــرحية ال بس هبا من القراء، لكوهنم املُســـتهدف ابخلطاب، 
وعـــودة إىل ســـؤالك عـــن القصيـــدة السياســـية ال يســـعين هنـــا إال أن أشـــيد بتجـــارب الـــرواد العرب 
كمحمـــود درويـــش ومظفـــر النـــواب ونـــزار قباين، ثالثتهم كتبوا قصائد سياســـية هلـــا حضور، قصائد 

تُعـــى ابلشـــأن العـــام، وقّدموا جتـــارب انجحـــة يف الغالب األعم.  
س- الشـــعر تـــرايق فـــي لـــروح الشـــاعر واملتلقـــي مـــن عـــذاابت النفس ومتاعبهـــا يف حياة معقـــدة، أال يزال 

كذلـــك يف عصـــر أصبح اســـتهاكياً وانصرافيـــاً ابمتياز؟
ج- الشـــعر خطـــاب مجـــايل ذو نـــزوع أتّملي تســـاؤيل، ورمّبا فلســـفي! الشـــعر فارس شـــجاع ُمغامر، 
كثـــر اهلزائـــم، ميتطـــي الكلمـــة ويســـرح يف بّريـــة هللا ابحثـــاً عـــن الّريـــة، ُمســـتذكراً تفاصيـــل حـــّب 
قـــدمي، الثقافـــة العربيـــة الراهنـــة قليـــاًل ما حتتفي ابلّريـــة واجلمال، وتؤّكـــد كثرًا على مقـــوالت العدل 
واالخـــالق واالنضبـــاط الفئـــوي القبلـــي والعقائدي واأليديولوجي، الشـــعر واخلطـــاب األديب عموماً 
جيـــب أن يكـــون خملصـــاً للحريـــة واجلمال، وعندما تكون حّرًا تعيش الياة وتســـتمتع ابجلمال عندئذ 
ســـيكون العـــدل واألخـــالق حتصيـــل حاصـــل ليـــس إال، هـــل مسعـــَت عـــن عـــازف كمـــان يقتـــل!  يف 
مدارســـنا كثـــرًا مـــا حنتفـــي ابألخالق وهنمـــل اجلمال والريـــة، إن تدريب النفس على تـــذّوق اجلمال 
واالســـتمتاع بـــه هـــو الطريـــق إىل مـــكارم األخـــالق وليـــس طريقـــة التلقن الشـــائعة، ومـــن كان مجياًل 

وحـــّرا مـــن الصعـــب أن يكون كائنـــاً اســـتهالكياً وُمدجَّنا.
س- ما دور الثقافة يف تشكيل وعي متقارب مع متغراتنا الي اختطفتها التقنيات احلديثة؟

ج- التقنيـــات الديثـــة وامليـــداي االجتماعيـــة ال تنتـــج ثقافـــة جديـــدة مبقـــدار مـــا هي وســـائط لتقدمي 
ُمنتـــج وخطـــاب نشـــاط ثقـــايف موجـــود، حيث جنـــد راثثة احملتوى العـــريب على اإلنرتنت، الســـجاالت 
وخطـــاابت الكراهيـــة والرتفيـــه املبتـــذل جنـــده رائجـــاً علـــى امليـــداي االجتماعيـــة، مل حُنســـن اســـتخدام 

وتوظيـــف ثـــورة املعلومات 
وامليـــداي االجتماعية، واملشـــكلة أساســـاً يف الثقافة العربية اإلســـالمية الراهنـــة املتمركزة حول مفهوم 

العنصري.  اجلوهر 
س- هل تغر الشعر بعد ما يسمى »الربيع العريب«؟

ـــل تســـمية الربيـــع/ اخلريـــف العريب لكونه ابلفعل بـــدأ أماًل واعداً ابلريـــة والتغير والربيع،  ج- أفضِّ
وانتهـــى خـــراابً وفوضـــى وخريفـــًا! وهـــذا يعـــود ألســـباب كثـــرة أمّههـــا قصـــور اجملتمعـــات العربية عن 
تلّمـــس مفتـــاح التغيـــر وكيميـــاء النهـــوض اليـــوي، بعيـــدًا عـــن الـــرؤى العاطفيـــة واملاضويـــة، ومـــن 
الصعـــب اآلن تقييـــم اخلطـــاابت الشـــعرية املواكبـــة ذات الصلـــة ابلربيـــع/ اخلريـــف العـــريب لكـــون 
اخلطـــاابت الشـــعرية ذات تفاعـــل بطـــيء وتقوم على االســـتجابة الالحقـــة واملُحـــوَّرة يف العموم، ويف 
هـــذا الســـياق ميكـــن التنويـــه مبشـــروع مـــازن أكثـــم ســـليمان يف مقاربته النقدية »الشـــعر الســـوري يف 

زمـــن الثـــورة واخلراب«.
س- ماذا تريد أن تقول، وما هي العاقة ما بن صاحب الرقبة الطويلة واخلراب والديكتاتورية؟

ج- ســـوف أبقـــى أغـــيّن للحريـــة، ومتمـــّردًا علـــى املســـتبدين وقيـــم االســـتبداد، الديكتاتوريـــة جتلب 
اخلـــراب والـــروب واالحتـــالالت عاجـــاًل أو آجـــاًل، يف هـــذا الكتـــاب أحكـــي ســـرة ديكتاتـــور خيّر 

شـــعبه بـــن املـــوت علـــى قيـــد اليـــاة أو املوت حتـــت الـــرتاب! أقول:
»الفقـــراُت الـــيت َورِثـْتـَُهـــا عْن أجدادَي الديناصورات / ســـأجعُلَها زانزيَن هلم/ والشـــرايُن اليت أهلمتين 
الياَة/ ســـألفَُّها حوَل أعناقهم/ يف جمِد رقبيت ...ستعيشـــون/ وأســـفَل ذقين ســـأنصُب طاولًة للحواِر/ 

حتَت ســـقفي أان/ حتَت ســـقفي/ حتَت ســـقِف الوطن.«
س- هل حتول الشاعر والشعر يف سوراي إىل املوت واخلراب والقتل بدل الرومانسيات؟

ج- ابلتأكيد.

انقالب فاشل في تركيا

 محمد إبراهيم الحريري

قاص وصحفي سعودي كاتب وشاعر سوري مقيم يف الكويت

أعـــوُر واحمللـــل  كفيـــف،  ليـــل 

خدمـــة  تقـــدم  ال  حبـــال  وأان 

خـــوف مـــن اجملهول عشـــت خالله

مـــاذا جرى،؟. هـــذا انقالب ماحق

الديـــد  جنازيـــر  تصنعـــه  الكـــم 

هـــذا إىل التنجيـــم يذهـــب والـــذي

ومهـــا علـــى طـــرف اخليـــال تشـــبَـّثَا

إىل قلقـــي  يقـــودين  الالتـــن  يف 

أشـــتم رائحـــة الطغـــاة علـــى مـــدى

والســـاهرون علـــى املقاهي أشـــعلوا

ولـــو اســـتبحُت صدورهـــم لوجدهتم 

وأرى خطـــوط االنقالب على شـــفا

حريـــة أهنـــا  أعلـــن  الشـــعب 

طريقـــه يشـــق  ومضـــى  أتـــى،  هنـــر 

مناســـٍب غـــُر  اللـــِم  طـــوَل  وكأن 

يـــزل والشـــعب أدرى ابلطغـــاة ومل 

جســـر مـــن الظلمـــات كيـــف لظـــامل

جرميـــة ليديـــه كل  أســـندت  قـــد 

القـــوة البيضـــاء أقـــوى، والرصـــاص

قيدهـــا يف  الـــيت  الشـــياطن  كل 

فاجلانـــب املكشـــوف من ســـوءاهتم

ولـــن حتيـــايت  تركيـــا  شـــعب  اي 

هـــدى بكـــم  اســـتعاد  ملـــن  وحتيـــة 

هنـــا أســـلحة  أي   ، أكـــر  هللا 

يستفســـر أرى  عمـــا  وكالمهـــا 

خمـــر ابلغبـــاوة  تظاهـــر  مهمـــا 

أتقهقـــر أمامـــه  وكنـــت  دهـــراً  

تتفجـــر إشـــاعة  الديـــث  ومضـــى 

تزجمـــر  هنـــاك  طائـــرة  وكل 

يفكـــر  ابلظـــالم  يركـــن  للحقـــد 

ُ تعـــرِّ الـــرايح  عنهـــا  بســـحابة 

تتحـــرر ســـاحاته  بـــدت  جـــدل، 

حبلـــن مـــن طـــول املشـــانق تســـكر 

يشـــعروا مل  وهـــم  انرًا،   حســـراهتم 

لذنوب من قهروا الشعوَب استغفروا

تنصـــر  جيـــوش   هلـــا  وليـــس  أيس 

تتكســـر عزميـــة  دون  محـــراء 

تســـهر املـــآذن  فيهـــا  ليلـــة  يف 

يَقُصـــُر  املمثِّـــُل  عنهـــا  لعصابـــة 

يف داخـــل الســـجان يصحـــو خمفـــر 

مبشـــي عليـــه وقـــد تالشـــى املعـــر؟

يتحســـر يـــزل  مل  منهـــا  قابيـــل 

تكســـر والبنـــادق  ضعيفـــا  بـــدا 

لينصـــروا جمـــال  ال  ولكـــن  هبـــت 

يظهـــر ابلســـتارة  التمســـك  رغـــم 

يكـــر   ابإلرادة  لشـــعب  تكفـــي 

منـــر   احملبـــة  مـــن  عليـــه  درب 

حـــن ارتقـــى التكبـــر، شـــعباً تقهر؟ 
األردن، كفر يواب - ٢٠١٦/٧/١٦
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ثقافة وأدب

أم الخبائث

إسماعيل الحمد

مــــــّرا عـــلـــــــى طــــلـــــــٍل بتــــدمــــــــَر واذكـــــــــــرا
فــــارتعـــــوا بــــالـمســـاجـــــــد  مـــــررتـــــــم  وإذا 
بــلغــــوا لـــلمــعــــاهــــــد  وصـــلـــــــتــــــــم  إن  أو 
كــــــــــم كنــــــــت أفـــجـــــــــع للفـــــــراق دقيقـــــة
وأهلنــــا هجــــــرت  رمضـــــــان  سبـــــــع  فـــــي 
أحـــبــــــــة لـفـــــقـــــــد  مـحــــــــزون  والقــــــلــــــــب 
عـــــــــــام بـــــرقــــــــــة والـقـــــــــرآن يـجـــــمـــــعـــــنـــــا
نقصدهـــا الليـــل  جبنـــح  ســــريــــنــــا  حــتـــــى 
عـــنـــــــد الـــوصــــــول وبعـــد الفجـــر عرفـــين
رشـــحـــــنـــــــي والكـــــــل  حمــبــتــنـــــا  زادت 
أعجبـــين الظــــــن  حســـن  هللا  اســـتغفر 
أضحيـــة ثــــم  فطــــــر  عيــــــدين  قضيـــــــت 
فــــرح يف  واألوالد  عنتـــاب  وصــــلــــــت 
إنـــنــــــــي األحـــبــــــــة  فــــيـــــــك  تــــدمــــــــراً  يــــا 
بفكـــران طـــاف  النصـــر  قـــوس  ذكـــراك 
واكربـــيت صائًحـــا  يصـــــــرخ  والنــــخـــــــل 
الـــذي والـــملــــــــــــح  والزيتـــــــون  النخــــــــل 
اشـــتكى والنفـــط  اآلثـــــار  والــمتحــــــف 
شعـــــورهم جــــــــل  صــــــار  األحبـــــــة  كــــــل 
لرافـــض والبيــــــوت  الـمســـــاجد  تركــــــــوا 
بـــــــــــــــــــدت ببـــــغضاء  مســـــرور  الكــفــــــر 
وتــــــمردوا طغـــوا  بــــما  الفــــــؤاد  حـــــرقــــــوا 
وليـــــدهم وهـــــو  اإلرهـــــاب  عــــن  قــــــــالوا 
فــتـــيــــــة فاستـــمـــالــــــــوا  جـــهــــــاداً  قــــالـــــــوا 
شـــيدوا قـــــد  أجـــدادهـــــــم  قبـــلهــــــم  مــــن 
لكـــــنـــــــــه فـــــــــــي ريــــــبــــــــــــــة بـــبــــــــــــــــــــــــــــــراءة
مبسـلـــــم أســـيـــــــئ  ال  ظــــنــــــــاً  رحـــمـــــــــاك 
جمــــاهد صــــدق  أيـــــن  شعــــري  ليـــــت  يــــا 
مـــخــــاطــــــبـــًــــــا القــــــرآن  فـــــي  نـــــادى  هللا 
كــــــــل يــــلــــــــــوم الغــــيـــــــــــر نَـــــــــــزََّه نـــفــســـــــــه
ســـرى ظــــــلم  فكـــلنــــــــا  أخــــــي  أصــــــــــدق 
لظــــــالــــــم تــــركـــنـــــــن  أو  تـــــظـــــلـــــمـــــــــّن  ال 
نصـــــــــــب وظـــلـــــــم غـــــــــش صــــــار ديـــدان
قــــرآن إخـوتنــــــــا يبــكـــــــي لــهــــجــــــــرتـــــــــــــــه
بنــــا الكــــائـديــــن  لكـــيـــــــد  تعـــجـــبــــــــن  ال 
لـــــــــــــظـــــــــــــــة يـــغــــفـــــــل  هللا  حتــســـبــــّن  أو 
ولربـمــــــا مــــنــــــــع التـــــقــــــــــــــي لـــــــــكـــمـــــــــة
نــــتــــبــــعــــــــــــــــه لـــشـــــــــرع هللا  ُعـــد اي أخــــي 
استــــغــــفــــــــر هللا مـــــن ذنــــــــٍب أَلَـــــــمَّ بــــنـــــا
مـــــــن بـــلــــدتـــــي حـــيــّــــــا اإللــــــــه جمــــاهــــــداً 
أواًل الشـــريعــــــــة  فــــي  الطــــفولــــــــــة  منــــــــذ 
شهـــيــــدنــــــــا اإللـــــــه  الـــمــــــــوىل  فلــــيقــــــــبل 
قلــــبــــــــي يبـــــشــــــــر والـــــديــــــــــه أهــــــــــــلـــــــــــــــه
وابســــــــــــــــل والـــودود  املهــــيمــــــــــن  عبــــــدا 
مــــحـــمـــــــد شعــــــيـــــــــب  زكـــــــور  يعقـــــــوب 
لـكــــــــــــــــــل جمــــاهــــد ولنــــنــــحـــنــــــــي عـــــــــــزاً 
سيــــدنـــــا العـــــدنـــــــان  عـلــــى  ربِّ  وصــــلِّ 

ليس هروشـــــــــــــــــــــــــــيما فعـــــــــــــــــال بربراي

ما ألمريكا التــــــــــــــــــــــــي ترعـــــــــــــــــــــى الرزااي 

مثـــل أفعــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــاق فيها مسهاً 

اي إَلنســـــــــــــــــاِن اهلنوِد المـــــــــــــــــــــِر فيها 

فـــــــــــــــــرأْت منهاَجهـــــــــــــا يف حمـــــــــــــــــــــــــِوِه 

وحمـــــــــــــــــــــــــْت يف فيتنـــــــــــــــــــــــام أنُفــــــــــــــــــسا 

واّدعــــــــــــــــــــــــــــْت قانوهَنا يف غرِهــــــــــــــــــــــــا 

ورأْت َمْن َشــــــــــــــــــــــطَـّ عن مْنهاِجـــــــــــــــــها 

واْجتبْت للُحكـــــــــــــــــــم من حتســــــــــــــــــــــُبه 

إّن ما يُغضـــــــــــــــــــــــُبها من ُعْربِـــــــــــــــــــــــــــــــــنا 

وإذا العــــــــــــــــرُب سعــــــــــــــَـــوا يف هْنضــــــــــــٍة 

فغــــــــــــــــــدا اإلرهــــــــــــــــــــــــــاُب فيها ُمسلماً 

ساَر يف الّدرِب علـــــــــــــــــــــى الّدين الذي 

ورأْت بْغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداَد جيـــري نفطُها 

نفســـــــــــــــــها  إغـــراؤه يف  فســــــــــــــــــــــــــــرى 

فدعـــْت مـــن ســـــــــــــــــــــــــــــّخرهْتم واّدعْت 

ورأْت أن تقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل النّـــوَر هبـــا 

يزحُف الفجــــــــــــَر فُردي طفـــــــــــــــــــــــــــــــلة 

وإذا ما ُفِضَحــــــــــــــــــــــــــْت أهدافــــــــــــــــــــــُها 

هَنبـــــــــــــــــــــــــــوا اإلرَث وأْرَدوا أهـــــــــــــــــــــــــــــــــَله 

ولْفـــــــــــــــــِظ األمِن فيــــــــــــــــــــــــــــما زعَمْت 

ليــــــــــــــَس يَعنيـــــــــــــــــه بْن يْغــــــــــــــــــــــــدو هلا 

فاجتبــــــــــــــــْت للشـــــــــــــــــــــــــاِم جّزاراً ذلياًل 

ِمــــــــــــــــــــْن بين ســــــــــــــــــــــــــــــاساَن يف أفعاِله 

ليَس ما يف الكوِن مــــــــــــــــــــــــــــن خْزٍي به 

رَعــــــــــــــــــــْت  إال  ِعّمـــًة  يقبّـــــــــــــــــــــــــْل  مل 

أْجلــــــــــــِـــها  ِمـــْن  فـَغَـــدا  واْمتطـــــــــــــــْته 

زَعَمـــــــــــــــْت  أْن  أبناَءهـــــــــــــــا  وحمَـــــــــــــــْت 

وأتَـــــــــــــــْت ابلـــــــــــــــّدّب والُفـــــــــــــــْرِس َمعاً 

بــــــــــــل غــــــــــــدت للغــــــــــــرب هنجاً بشراي

نبضـــــــــــــــت للـــــــــــــــشر يف الكون ِقسيا!

متــــــــــــأل األســــــــــــمــــــــــــاَع يف األرِض دِواّي

مل يكـــــــــــــــْن من قبـــــــــــــــُل شيـــــــــــــــئاً آدِمّيا

َعِصيـــا َحيـــــــــــــــواانً  جْتـــــــــــــــَتّث  خنـــــــــــــــوًة 

أنِفت أْن تقبـــــــــــــــَل الُعْهـــــــــــــــَر وِصــــــــــــّيا

راِعـــــــــــــــياً يْهتـــــــــــــــمُّ ابلـــــــــــــــقِّ حفــــــــــــِـــّيا

أو عصــــــــــــى الاخــــــــــــاَم جــــــــــــباراً شِقّيا

يف هـــــــــــــــوى صْهيــــــــــــوَن للحــــــــــــّق ولِّيا

َمْن ســـــــــــــــعى يْبتـــــــــــــــاُع ُرحْمـــــــــــــــاً مْسهِراّي

خســـفْت فيهـــــــــــــــم وقـــــــــــــــّوْت أْعجميا

عِليّـــا ُيطـــــــــــــــْع يف زْعِمهـــــــــــــــم يومـــاً  مل 

مَلْ يقـــــــــــــــْل ُكفــــــــــــْـــراً ومل يشــــــــــــْـــتْم نبيّـــا

ْســـــــــــــــرمِداي فيهـــا  يْنثـــــــــــــــاُل  ذهبـــــــــــــــاً 

مطرقـــــــــــــــا يف طـــُرِق الشــــــــــــّـــْفِط مِليّـــا

نـــَوِواي رُْعبـــــــــــــــاً  بغـــــــــــــــداَد  رافـــَدي 

فاصطـــــــــــــــفْت للقتـــــــــــــــِل جْيشاً طائفيا

صِبيّـــا ويغتـــــــــــــــاُل  ُدنيـــا،  تِعـــــــــــــــْش  ملْ 

اببـــــــــــــــلّيا إْراثً  الرُّعـــــــــــــــُب  ذاَك  الَح 

ِصـــــــــــــــــــــــــــِلّيا أْوَروُه  مثّ  وحمَـــــــــــــــــــــــــــْوُه 

َسْرَســـراّي ُصْقـــــــــــــــًع  يف ُكّل  عّينـــــــــــــــْت 

بَِغيّـــا الُعهـــــــــــــــَر  تـــْزَدِرُد  ُموِمســـــــــــــــاً 

َســـِواّي إنســـــــــــــــاانً  العقـــِل  يف  يُكـــْن  مل 

وأجـــــــــــــــٌر عــــــــــــاَش يف الُعــــــــــــرِب دِعّيا

ُمنُذ بَـــــــــــــــْدء اخلْلـــــــــــــــِق للِخــــــــــــزي مِسّيا

يف طريـــــــــــــــِق الشــــــــــــّـــرِّ للُفـــــــــــــــْرِس ولِّيا

يف َخـــــــــــــــراِب الشــــــــــــّـــاِم كْلبـــاً فارِســـّيا

َمْنهـــــــــــــــَج اإلْرهـــــــــــــــاِب إْرثـــــــــــــــاً أَمـــِواَي

عربيَـــا جمـــداً  تْغـــــــــــــــتاُل  ومضـــــــــــــــْت 

إلــيــكِ بــَلــدي

عبد الرزاق دعاس

كاتب وشاعر سوري  كاتب وشاعر سوري

طيـــــــَف الــــبـــيــــــب هــــل استـــظـــــل بتــــدمــــــَرا
روض اجلنــــــان فــــــذكـــــــر هللا فيـــــــــــــــــــه يـــــــــــرى
شوقـــًـا إلـــى العــــــــلــم الـــــرفــــيــع وخـــبــــــــــــــــــرا
فــــإذا الفـــراق عـــــــن البــــيــــــبــــــة أشــــــــهــــــــــــــــــرا
جـــــــــــــــــــوع وشـمــس وريــــح تعصـــف الشجرا
بــــرميـــل طاغيــــــــــة وهللا قـــــــــــــــــــــــد نظــــــــــــــرا
حيـــــظـى املعـــــــلـــــــم للـــتــــــجـــويـــــــد مقــــــتـــــــــــدرا
كلـي أحبــــــتــــــــنـــــــا والصــــــــــوم قـــــــــد حضـــــــــــرا
على األحبــــة قــــرآن هـــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــررا
إلـى التـــــــالوة والـمـحـــــــــراب معـــــــــــــــــــــــــتذرا
فلــــســــــت أهـــــالً لفـــــضــــــل منــــــكـــــــم ظــــــهـــرا
فلـــــــــم شـمــــــلـــي وأهـــلــــــي شـــبــــــت منـــتـــظـرا
فاعـــــــمـــــــل لشـــــمـــــــــل بيــــــــوم الــشــر معتبـرا
أحبـــــبتـــهــم مــــلء الفـــــــــــــــؤاد وأكــــــــــــــــــثــــــــــــرا
والقــــــلعــــــــــــة الشَّمــــــــــــاء تســـــــــــــــأل ما جــرى
عمــــاتـــــــــــــــكــــــــــم يبــــــــكيــــــن دمــــــــعــــــــــــاً أهنــــرا
فـي الـمــــوج نـــــــادى بـــــاكيــًـا ال تـهــــــــــــجـــــــــــــــرا
رفـــــــض الغـــريــــــــب الغـــــاصـب الـمـسـتـهــتـــرا
شوقــًـا إلــى شـبـــر بـــأرضـــــــــك تــــــــــــــدمـــــــــرا
فـــالـــــروس والطـــــاغـــــوت أصبــــــــــــح عنــــــتــــــرا
أفــــــــــواهــــهــــــم هللا عنـــــــــــــــهــــــــــــم أخـــــــبــــــــــرا
لكـــن رب العــــــــــــــرش قــــــــــــــــدر مــــا جـــــــــرى
فتــــــــــبــــادلـــــــــوا األدوار فـي قــــتــــــــل الـــــــــــورى
فـــي فــتــــــنــــــــــة كيـــــــــــــد ومكــــــــــر دبــــــــــــــــــــــر
بيــــت الضـــــــــــــرار مبســــــجـــــــــد صرحـاً يـــرى
بنــــــــيـــــــــــانـهــــم ذكـــــــــر اإللـــــــــــــه وأنكـــــــــــــــــــــر
رفـــــع اللــــــــــــواء جمــــــــــــــاهـــــــــــــداً متــــــــــــــصبـــــــرا
دخل الدوالر جهـــــــــــــادنــــــــــــــــــــا فتـــــــــــعـكــــرا
)إن تنــــــصــــــروا هللا ينــــــصــــــــــركــــم( قــــــــــــــــــرى
وخيــــوض يف عـــــــــــــرض األنــــــــــــام تكــــــــبــــــرا
وهللا لـــو نطـــــــــــــــــق اجلــــــمـــــــــــاد خلـــــــــــــبـــّـــــــــــــــرا
فتــــــــــمسـكــــــــــم نــــــــاراً تلــــظـــى تســــــــــــــعــــــــــــرا
غمــــــــــــط العبــــــــــــاد وبطــــــــــر الق فــــــك عرى
حمـــراب نســــــــوتنــــــــــا اجلـــــوال والكـــــــمـــــــيــــــرا
) كمــــــــــا تكــــــــــونــــــــــوا يــــــــوىل( فيــــكم األمرا
فلـــــــربـــــمــا رفـــــــــــــع الـــــوضيـــع فكــــــــــــــبـــــــــــــــرا
فاملنــع عنــــــــــــد هللا أحـــكــــــــــم فاصـــــــــــبـــــــــــــــــــرا
واسلــــــك بسيـــــرة خيـــــر اخلــلـــــــق معــــــتـــــبـــــــرا
يــــــؤخــــــر النــــــصــــــر ال يـــبـــــقــــــي لنـــــــــا نصـــــــــــرا
أنـــس الشــــــعيـــــــــل إىل اجلنــــان مكـــــــبــــــــــــــــــــــرا
وعلـــى الشـــهــــادة مقــــبـــــال ال مـــــــــدبـــــــــــــــــــــــــرا
ولــيــــــــرتقي درج الـجــــــنــــــان األنــــــــــــــــــــــــــورا
يستــــبشـرون بنعـــمـــــــــــة قـــــرآن ربــــي بشــــــــرا
ومـحـــمـــــد النـــــــــــــاوي كــــــــــــــــــــــل سطــّــــــرا
عمـــــــر الزهــور قــــــــد ارتقـــــــــــــــــوا لآلخــــــــــــــرة
ضحــــــــى بـــــــــــــــروح ألجـــــــــــل هللا منـتـــــــــــصرا
واآلل والصــــــــــحــــب مث التـــــــــــابعـــــــــــــــــن ذرا
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ثقافة وأدب

مقبرة الشهداء

محمد سليمان زادة

يقول الراوي إهنم يف الســـابعة مســـاء اســـتلموا جثة ولدهم من ثاجات احلكومة، ووقعوا 
على تعهد خطي أبن ال يشـــارك أكثر من اثنن يف تشـــييعه.

يف البيـــت أخرجـــت أمـــه غطـــاًء جديـــداً ماركـــة الطـــاووس، كانـــت حتتفـــظ بـــه للضيـــوف 
به. وغطتـــه 

- بردان ضيفي اي قلب... )قالتها األم( 
تقول رواية أخرى إهنم اختلفوا على مكان الدفن،

فاألب يريد مقرة العائلة واألم تريده يف حديقة املنزل واجلدة تعرتض.. 
- محزة ما يندفن إال مبقرة الشهداء.

يضحـــك األب ألن أمـــه ال تعـــرف أن مقـــرة الشـــهداء ال تقبـــل شـــهداء الوطـــن بـــل هـــي 
خمصصـــة لشـــهداء العصابة. 

اجلـــدة تعـــاين مـــن خلـــل يف الذاكـــرة، وتنســـى كيف مات محـــزة، لكنها كلما تســـمع كلمة 
الشـــهيد محـــزة تتخيـــل مقـــرة كبـــرة مـــن الرخـــام واملرمـــر الـــراق، وتتخيـــل الفرقة النحاســـية 
والرئيـــس وكبـــار الدولـــة وأكاليـــل الورد وضباط بنجوم ونســـور وســـيوف علـــى األكتاف.. 
هـــي تنســـى أن هـــؤالء هـــم قتلـــة محـــزة.. وبن حن وآخر تلقـــي نظرة من الشـــباك، وتعود 

إىل الصالـــون حيـــث جســـد محـــزة ينتظر وتقـــول ألبو محزة.
- ما أجو السيارات )تقصد سيارات موكب الشهيد كما كانت تشاهد يف التلفاز(.

تقـــول الروايـــة إن األب أقنـــع األم أبن حديقـــة املنـــزل غـــر آمنة، فالبيـــوت مباحة للقصف 
والنهب.. ث أهنم يتقاتلون ألجل املدن وســـينتهكون أعراضها كلما بســـط فصيل جديد 

ســـيطرته عليهـــا.. أما املقابر فلـــن حيتلها أحد.. 
تقـــول روايـــة أخـــرى إن األب كان يعلـــم أنـــه ال مـــكان آمن يف هذا الوطن لكنه يريد أبعاد 

جثـــة ابنـــه عـــن املنـــزل، ألنه يعرف أن زوجته لن تنـــام وجثة ولدها يف احلديقة.
يف الثالثـــة بعـــد منتصـــف الليـــل، محـــل رجان من العائلة جثمان محـــزة، واجتازوا حاجزين 
للنظـــام، ومت تفتيشـــهم بدقـــة وضرهبـــم ألهنم لفظوا كلمة »شـــهيد« بشـــكل ال شـــعوري مما 

أاثر غضـــب عناصر الدولة.
تقـــول روايـــة أخـــرى أهنـــم مل يدفنـــوه يف املقـــرة بـــل يف حديقة املنـــزل، ويف روايـــة أخرى قيل 
إهنـــم دفنـــوه مؤقتـــاً يف أقـــرب مقـــرة إىل جانـــب طفـــل مات يف الثامنة مـــن عمره يف قصف 

مل يتبنـــاه أحد. 
لكن الرواية األقرب إىل احلقيقة هي رواية اجلدة املصابة بفقدان للذاكرة..

فهي تقول مل يدفنوه أبداً.. محزة مل ميت إنه يف املدرسة... لكنه أتخر.

فصول يف التدوين

ما ال تعرفونه عن المرأة

إلهام حقي

كاتب وشاعر سوري كاتبة وصحفية سورية

إن كتبــت املــرأة وأســهبت حبريــة مطلقــة؛ فإهنــا ســتقول أشــياء ال جيــرؤ رجــل علــى قوهلــا، إذ إهنــا مل تبــح بعــُد إال ابلقليــل، 
إهنــا اعتــادت أن تتالعــب ابأللفــاظ، وأن تتــوارى وراء املفــردات لكيــال يعــرف ســرها الرجــل اجلاهــل، ولتبقــى علــى 

صورهتــا البهيــة، ولتحافــظ علــى أنوثتهــا، ولرتضــي جمتمعــاً مل يــرَض -ورمبــا لــن يرضــى- يومــاً عنهــا. 
يفتخــر بعــض الرجــال بن نســاءهم ال ختــرج مــن البيــت إال إىل القــر، وكأن عليهــا أن تقيــم يف قريــن: قــر يف حياهتــا 
وآخــر عنــد موهتــا، ومــع كل عطائهــا وصرهــا فإهنــا تُــالم علــى تقاعســها وإمهاهلــا لزوجهــا وأطفاهلــا وبيتهــا، ويــرى أولئــك 
»الرجــال« أن غرهــا مــن النســاء أفضــَل منهــا، ويف القيقــة ال رماديــة يف الــزواج، فإمــا أن يكــون الــزواج صداقــة وإمــا 
أن يكــون عــداوة، فــإن كان ذلــك الــزواج فاشــاًل، فليــس مــن حــق الشــريك أن يطالبهــا بي شــيء، والباقــي عنــدك!.

مــا ال تعرفونــه عــن املــرأة أهنــا تكــره أن تعطــي حريتهــا للرجــل، ألن هللا خلقهــا إنســانة حــرة؛ فهــي بشــر، وتفــوق 
شــريكها يف اليــاة حساســية وعاطفــة ولطفــاً ورمبــا نضجــاً ووعيــاً.

يظــن الرجــل أنــه يعــرف كل شــيء عــن املــرأة، ألهنــا ليســت كتومــة مثلــه، لكنــه ال يعــرف أهنــا تفتعــل الشــجار لتوصــل 
مشــاعرها وأحاسيســها إليــه، دعهــا تعــّر عمــا جيــول يف داخلهــا بــكل أرحييــة، واســتمع إليهــا بــكل حمبــة ووداد، هــي 
ليســت عدوتــك، بــل هــي صديقــك.. وطنــك.. مــالذك اآلمــن وبيــت أســرارك؛ وهبــذا تكــون قــد أبعدهتــا عــن اختــالق 

أي شــجار يعكــر صفــو حياتكمــا معــاً.
مــا ال تعرفونــه عــن املــرأة أهنــا حتلــم برجــل غــر عــادي، ينقلهــا إىل عــامل خمتلــف بعيــداً عــن روتــن اليــاة.. يدخلهــا عــوامل 

الــب واألمــان.. مينحهــا حقهــا يف الــكالم ويف الصمــت ويف أن تكــون.  
يريدهــا الرجــل -ورمبــا حيبهــا أن تكــون- منتميــة إىل واقعــه وحياتــه، تشــاركه كل لظــة وتشــعر بتفاصيلــه وأحزانــه 
وأفراحــه وخططــه ومرتبطــة بــكل ذكرايتــه، وهــي أيضــاً تريــده أن يكــون منتميــاً إليهــا بــكل جوارحــه، تريــده أن ميســح 
دمعتهــا بيــد، وبيــد أخــرى يزيــح شــعرها برفــق عــن عينيهــا لــرتاه أمجــل الرجــال وأقواهــم، يريدهــا صبــورة وطــوق جنــاة لــه، 
وتريــده طوقــاً يكبلهــا حبنانــه وحضنــاً دافئــًا ونظــرة عاشــقة، ويريدهــا مســتمعة ذكيــة وأنثــى لطيفــة، وتريــده رجــاًل حليمــاً 

كرميــاً، لتــزداد أنوثتهــا برجولتــه وليــزداد رجولــة بنوثتهــا. 
مــا ال تعرفــه عــن املــرأة أهنــا متصالــة مــع نفســها.. تفضــل اهلــدوء واالســتقرار، وأال تتــوه وســط الزحــام، تقتلــع كل 
األشــواك الــيت تقــف يف طريقهــا إليــه مهمــا أصاهبــا األذى وأدماهــا، هــي عفويــة ككنــار، معطــاءة كــوردة، تســتطيع أن 
تلــي حاجــات الرجــل الطفوليــة، حبكمــة وحمبــة وعنايــة، وهــي قــادرة علــى الســيطرة علــى معظــم واجباهتــا حنــو اآلخــر، 
ــرك الرجــل مكاهنــا مــرة لضجــر واراتع وذهــل ووقــف عاجــزاً عــن أبســط  تديــر بيتهــا بطريــق عجيبــة سلســلة، ولــو ُت
األمــور، فصــالح اجملتمــع مــن صالحهــا وهلــا الفضــل يف تربيــة أجيــال عظيمــة، نعومتهــا وأنوثتهــا ال تنقصهــا حســناً 
ومجاهلــا يف داخلهــا، فيهــا تقلبــات كل الفصــول، دافئــة يف الشــتاء، ومزهــرة يف الربيــع، ورائعــة يف اخلريــف، ومنتجــع 

ال يضاهــى يف الصيــف.
إن أردت أن ترى حقيقة املرأة فراقبها عندما تندمج ابلرقص، فكل مالحمها الطفولية 

تظهر أمامك مع انسياب حركاهتا العفوية؛ فتكشف كل مكنوانهتا دون عناء.
املــرأة ســّر كبــر، ال يفهــم رمــوزه إال الرجــل املؤمــن بهنــا رفيقتــه يف ســفينة اليــاة، ومــا كتبتــه عنهــا ال يشــكل واحــداً 

ابملئــة ممــا تعرفونــه عــن املــرأة.
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ثقافة وأدب

 اي داُر:
 كحجٍر عنيٍد، ما رحلُت 

 شويف احلجر كحذاٍء ينتعلُه الشجر 
 عارايً يلوذ ابلندى من برد الفجر

 فتجلو يف مرااي ارتعاشِه 
 غابراِت احِلَقُب 
 تقطر الروح هليبًا

 أشرب أصوات احلفيِف
 واألرض ليس يل هبا

 مهرب 
 إهنم يبحثون عي 

 مل نعد حنتاج ألمثولٍة وفخر
 فقد صار أقصى طموحنا

 أن يطعننا الصديق واجلاُر ابلصدر
 فاخلاصرُة ممّزقٌة 

  والظهر 
 

 اي داُر:
 كّل املرارة أن نكوَن بشراً أسوايء 
 والرتايُق يف اجرتاِر أعاِف الغباء 

 حى يف مقاييس األنواء 
 يرتُع اجلاهُل بربيِع كفاِف الركوِع 

 وأحياان: ال يكرتُث..
 ونقضي فصولنا كّلها خريٌف!

 وحلسِن احلظِّ يف اخلريف
 ال أحد يسألك:
 - ملَ أنت حزيٌن

 فأنداُدَك ابلرفِض 
  مثلك

  يعرفون ملاذا
 ويتابعون احرتاقهم 

  با ترمُّد 
 

 كّلنا:
 نُفِسُد حلظتنا الراهنِة 

 بتكثّيِف الرجاِء 
 ابلتفكِر األمحِق 

 يف اقتطاِف النهاايِت 
 تعالوا هنرَب منُذ الغِد 

 ألنَّ اجلنوَد لو شاؤوا اإلسراَع 
 ببنادقهم العمياء، وهي تدّوي

 كنا فرائساً منُذ األمِس 
 لكننا احتمينا مبتاريس الصمِت  والظاِم 

تسائِل، الشائِك:
ُ
 وكثٌر دسّوُه منُذ والدِة نبضِه امل

  وراَء جدراِن الزانزيِن 
 حى ما بعَد بعَد الغِد!
 كي ال يقرَع األجراَس 

 كي ال يشبَّ هبسيِس أنفاسِه هشيَم بيادَر النهِب 
 كي ال يُفسَد على الطُغاِة طأطأَة القطيِع الغيبِّ 

ظِلمة
ُ
 تسّللنا حنو غاابِت األسئلِة امل

 تاشينا وراَء أحاجي اخلاِص 
 حيُث تكوُن ُسنبلٍة ُمثقلة

 فنحــُن: يف عــزِّ الظهــرِة ِظّلهــا القابــُع كحــذاٍء لقدميهــا 
الناعمتــِن 

 أعلم أهنم يبحثون عّنا
 لكننا هربنا منُذ زمٍن بعيِد با ُنضِج أمثاران

  حنو هاويِة األماِم 
 اتئهن يف جُلِّة الظاِم

 مثل شجرٍة سندايٍن عتيقة
راً   صارت فحماً ُمتحجِّ

 ثّ مجراً ال يرتّمُد 
 كي نلكَز من ُسباتِه 

 النهاُر 
 ونرتديِه عباءًة من دفِء 

 وإكليًا من اخضرار
 

 حنُن ذوي الثقافِة الرثّة 
 نبدأ عزف الكلماِت الصاخبة 

ّتِسخة
ُ
 يف الشوارِع امل

 ومنسُح أنوفنا أبكمامنا البالية
تعّرقة يف الصيِف 

ُ
قطّبة امل

ُ
 يف برِد الشتاِء، وجبهاتنا امل

هملِة
ُ
 نتوزُّع على أزقة املدينِة امل

 نُلملَم اجملانَن 
 والفقراء

جّنحَن بضحكاِت االستهزاِء 
ُ
 ويلحقنا األوالُد امل

 فيم يتصّدى ُمثقفي العصر القادِم 
ــخة الي يتبادلوهنا ألجل اعتائهم  تسِّ

ُ
 بربطاِت عنقهم امل

ظهــور الفقراء 
 كمنابٍر سهلة االمتطاء 

 لينعتوان والفقراء: ابجلهل واحلمِق والبذاءِة 
  نتحّلق حنن املنبوذين حول مشوِع احلقيقة 

 حنميها أبكّفنا العارية الباردة السمراء 
 من نفِخ الفحيِح 

 كي ال يُبعثروا الدفء 
 كي ال يُطفئوا البصيص 

 وأحياان ُنضيُء حناجران ابلنشيِد 
 أبهازيِج القلِق 

 ونضفُر ُشعاَث الليِل 
 لعّلنا عند الصبِح 

 نرتقي لنافذِة احلبيبِة ...
  

 كأنَّ النشيَد:
 للحصادين الذين استنبتوا اليباب 
 للُرعاِة األوائِل آيبون عند املغيِب

 ألولِئك اجملهولن ُعّزاًل
 سقطوا ُمبعثرين يف امليدان 

 للحائكن نسيج احلياِة وراء القضبان
 كأن النشــيِد يســتحي حــن يســرقوا الضيــاَء مــن احلناجــِر 

اجملزوزِة بشــفرٍة 
 فرددها احلجُر، والطريُق، والطُر 

 وفلول السحاب
 

 منُذ مى بدأ النشيُد والضوُء واليخضور
 وهذا الصخُب 

 هل بدأ ابناء احلريّة يسرقون الباد!؟
 سأســكُن تلــك البــاد املنهوبــة ولــو علــى أكــوام الــرتاب 

واحلجــر
 وأعلُن احلريّة: 
 القمر اللّص 

شّردين 
ُ
 لتنَر أماسي احلاملن امل

 فتسلَب األلباب
  ويقتسموا هبجة اجلنون

 وميازحوَن األهنار واحلقول 
 يتبادلون تلوحيات العودِة

 وينبتون حول األحجاِر كعشٍب 
 يتوزعون حول اجلدران املهدومِة 

 ويبدأ النشيد..
 كاملطر يرّطَب الشفاه

 ويتساقط من مزاريِب األهداِب على اخلدود
 ويشتدُّ إيقاُع العودِة 

 يشتعُل بوحشّية اإلايب 
 ويلتفُّ احلنُن، كأصابٍع 

 حول ثقوِب انايِت الغياب 
 ويبدأ النشيد والغرُس والبناء ...

 
 تعايل أيتها الدار 

 تعال أيها القدُر احملتوُم ابحِلراب
 فما عدان نرهُب طاغيًة 

 وال سدنة التدجِن 
نقّضِة 

ُ
 سنرمُم احليطان امل

 ونذخُر حتتها الكنوز 
 لألطفاِل القادمن غداً، من رحِم السراب 

 كغرابء عائدين من سفر
 فالعواصف عّلمتنا 

 بعد الروِق وهلع الرعود 
 سيهطل املطر

 تعال ايها الوطن املنكود أببنائِه 
 قاؤوا محاقاهتم بوجهِه  بنهار 

 وليس يف ليٍل ُمسترت
 تعال أيها النجيب

 أم تراك ال أتيت إاّل يف اتئهات احللم يف السحر
 سألقي على قري ايبس اآلس 

 وغرائب الزهر
 لتستفيق يف دروِبَك من أجداثنا 

 ابسقات الشجر
 ِظلَُّك العنيُد ارمتى من سنٍن 

 يف الوحل

 يف احلفر 
 ونزواتنا ال تنتهي 

 قمامة ذكرايتنا نلّوث هبا ثيابك 
 مامح البهجِة 

 وندوس يف املسغبِة الُكرى 
 ما ألقحنا ابلدِم 

  اينعات الثمر
 وجنرتُّ نظرايت االحتواِء املزدوِج من القوى الكرى

حيقــِة، 
ُ
امل  ويُعلِّــُك األوابُش علــى منابــران عــن املخاطــِر 

اخلــاِص!؟ ذرائــع  لســدِّ 
 كأننا كألٌ 
 وكأهّنم بقر

 
 اآلن مُيكني أن أسخر  ِمّي 
 كما كنُت أفعُل يف الِصغر

 وميكني أن أغزو فلوَل الليِل با وجٍل 
ــَم والعطــَش واجلــوَع وجماهبــِة صافــَة   ميكنــي احتمــاُل اليُت

اخلطــِر
 سنعرتُف بكلِّ غبائنا الفائِت، واحلاضِر 

  ودهاَء ثعالب الدايِر تفتُك بنا
  مبذاحبنا القائمِة أمطنا اللثام عن كل ذي مكِر

 مل نعد نلتحُف صور قتاان 
 وصباايان حافيات قلوهبنَّ 

 يتدثّرَن حبنن اخلواطر وغابرات الصور
  وحن الصباِح يتناولَن زيَت احلسراِت، بفتات الصخر

 والصغار يكّورِوَن احللم املرير 
 ويتدافعون يف وحول العيِش 

 يركلون أقدارهم 
 ومصر الداير

 هل يعلم أرابب اخلياانت 
 أن البؤساء قاتلوا بشرٍف 

 ليحافظوا على مّيزة البؤِس ويرحتلوا بصمٍت
 حن يشّدوا بطوهنم على ظهورهم، بليايل اجلوّع

 يسهروا مرابطن
 لتنام أحجار الوطِن ُمطمِئّنًة

 وجبذٍل يتمايُل الشجر
 هل يعلمون أن عويل املصائِب ال خُييَف البؤساء

 رغم أن االقدار تصفُع، وأبضراسها تصرُّ
 من ذا جيرُؤ 

 يدوُس على اجلثِث 
 كأخشاب سّلٍم 

 ويتبع الغرابء حميَّ الضمِر، لريِق السراب
 وميوت ظامئاً على أعتاب عطش احللِم الكدِر

  فيما الفقراُء 
 خبجٍل يقدموَن أضحياهتم 
 ال تعنيهم مزابَل األضواِء 

 كلهم خفُر 
 تعال أيها القدُر.. تعال: 

 نتبارز أمام البشر..

ربيعُ البؤساء

محمد صالح عويد

كاتب وشاعر سوري
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Beşê kurdî

إدلب المرحلة الحرجة في الصراع على سوريا

أحمد قاسم

Idlib qonaxa herî lihevketî di kêferata li ser Sûrî .

Ahmad Qasim

 Li dû şeş salên şer yê wêrane, û kêferat hîna di asta xwe yî bilinda ye di nava dewletin ku 
çarenûsa Sûrî bi xwe ve girtine. Li hêlekê, yekgirtiya Emerîkî, bi vacayî ku şirovekarên 
siyasî lê dinêrin “ qaşo xwe naxînê nava Sûrî bi leşkerên xwe ve” îro bi hêz di bakurî ro-
jhilata Sûrî de heye, û balefirgehên leşkerî ava dikê ji pirkirina hebûna xweyî leşkerî re.. 
û ne carekê raghandî ye ku herêmêm ew lêye wekî parêzdareke Emerêkî ye “ û her hêzek 
nêzikî li wan herêman bikê dibê duruşma lêdanê ji alî hêzên Emerêkî de.. “ tê wateya ku her 
sê parêzgehê ( Reqa û Dêra zorê û Hesekê ) wekî herêmekê tê bin av kirin û ji alî Emerîka 
de tê kontirol kirin. Ev bi hêz tê xuyakirin li gor nişan û bidestketiyên îronî.. bi alîkariya 
Hêzên Sûrya Demuqrat ku di rastîyê de wekî hevalbendekî istîratêcî ji pîntagona Emerîkî re 
tê jimartin ji bo rizgarkirina van parêzgehan ji hêzên dewleta Îslamî Daişê..
Li beramberî vê yekê, hêzên çekdar yê rikberî yê ( bi navê Mertala Furatê bi piştgêrî ya Tir-
kiyê ) desthilatdare li herêmên gundewarên bakurî parêzgeha Helebê, ya ku dikevê navbera 
Cerablus û Ezazê. Û dibêjin ku Emerîka soz daye Tirkiya di serdana Erdoxan ya vê dawî 
yê de bo berveçûna leşkerên Tirkiyê bi alî gundewarên bakur û rojavayî Idlibê de, lê ev yek 
bi kêmayî ji alî Rûsya de nehatî tekez kirin, evjî giringe ku Rûsya li ser erênî bikê, loma jî 
ev di naveroka texmînên bê tekez de dimîne.. a nihajî şêwir û diyalog di navbera Emerîka û 
Rûsya de li gel hevrêziyekê bi Urdunê re tê kirin ji bo avakirina herêmeke aram li başûrî Sûrî 
ya ku dikevê ber sînorê Îsrayîl û Urdunê ve bi kontirola hêzên Urdunê û bi alîkarîya hêzên 
Memleketa Siûdî li gor “dengvedana “ tê wê wateyê ku Sûrî ketîye ber perçebûnê di navbera 
destdirêjiya dewletên desthilatdar li ser kirîza sûrî, bê ku ti rêzê bigrin ji tiştê ku xelkê Sûrî 
pê mijul dibe, her wiha jî, ewa ku amêreyên raghandinê din av xwe de radgihînin ku qonaxa 
perçebûna Sûrî dest pê kirî ye û nîşanên xwe aşkere dibin dikevê ber rastîyê.
Eger tiştê me pê nîşan dayî desthilatdarî ya Emerîka û Tirkiya, û tevlî Urdun û Siûdî li ser 
hin herêman, tê wateya ku herêmin din di bin desthilatdariya Rûsya de dimîne bi erêbûna 
şam û Îranê ewa ku bi (Sûrya bi sûd) tê bi navkirin ji alîya Tehranê de.. lê, bi lehî hatina 
koçberên rikber ve ber bi Idlibê ve bi vê pirbûnê ji herêmên gundewarên şamê û Humsê de 
dibe ku nîşanek bê ku ( piştî bi navkirina herêmên aram bi çar herêman ya ku li vê dawî yê 
Asîtana encam da ) qonaxeke dinbe ku “Taluketirbê” di pêvejoya kirîza Sûrî de.. nişanên 
vê yekê xuya dibin di van rojan de bi pirbûna topbarankirina herêmên Idlibê ji alî firokên 
rijêmê û Rûsya de di bin navê şerê terorê de ku nîşan didin (bi hebûna hêzin Enîya Nesra li 
wan deveran), ev nîşan didê ku parêzgeha Idlibê ( yanî herêmin di bin desthilatdariya rikberî 
ya çekdar de ) wê servekirî bimîne ji topbaranên rêjîmê û Rûsya re da ku rikberî xwe radestî 
rêjîmê dikê, ev yek dibe dibe ku mezintirîn bêtar bê di dîroka şoreşa Sûrî de bi vemrandina 
mûma şoreşê ya dawî û Sûrî bi tevayî têxine bin dagirkerên hêzên derva.. û jê bi şûn ve 
qonaxa karê siyasî dest pê bike bo ferzkirina çareyan ser gelê Sûrî, di baweriya min de ya bi 
kêmtirîn zirar ewe (ku rengê Federaliya cugrafî bi desthilatdariyeke hukmeteke ne navendî 
bête bijartin) lê dibe dibe bi nirxekî giran û buhabê.
Loma ji mafê meye em bipirsin, tevî ku lihevkirinek di navbera dewletên destdirêjkar di 
kirîza Sûrî de rû da, helwêsta rikberî ya li paytexta dewletan digerê û xwe nîşan didê ku 
karekî diblomasî berdewam dikê li kêlek karê leşkerî wê çibe ji van perçebûnên rû didin? 
Ewa ku di pêşîya her hevdîtineke Cinêvê û li dawîya wê de tekezê li ser armancên şoreşê 
(rûmet û azadî) dike û jê venagerê.. lê di rastîyê de nikanê mijara van tevgerên navdewletî 
bidê ber rastîyekê ya li dervayî ( Cinêv û Asîtana ) rû didin.. rizgarkirina Reqayê û Dêra zorê 
ji “Daişê” û tevlêbûna herduyan li herêma desthilatdariya Emerîka, her weha destnîşanki-
rina herêma aram li başûr di bin kontirola Urdun û Siûdî de, û herêmin bakur ji parêzgeha 
Helebê û perçak ji Idlibê di bin kontirola Tirkyada be, û Idlib herêmeke vekirî bimîne ji top-
barankirina rijêmê û Rûsya re ku ew bûye komelcîyek ji rikberî ya çekdar re.. ev tev li pêş 
çavên rikberîya siyasî rû didin û rikberî di dil xwe de bê dudile li ser tekez kirina Armanca 
şoreşê di(azadî û rûmetê)de, bawer dikim bi van pêkhateyan re ji mafê meye ku em guman-
an deynin ser rastiya rikberî ewa ku ti îrade jêra nemaye da rûbirûyê pîlanê navdewletê ya 
guman jê re nemaye werê, û dozê dikê ku nahêle sazumaneke (Federal) li Sûrî ava bibe tirsa 
wê ji wê tirsê ye ku bibe sedema perçebûna axa Sûrî, lê ew li pêş pîlanên wan dewletên dest 
dirêj bê Îradeye, mixabin.

بعــد ســت ســنوات مــن احلــرب املدمــرة، مــا يــزال الصــراع يف أوجــه بــن القــوى املتحكمــة مبصــر ســوراي. فمــن 
جهــة، أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وبعكــس مــا كان ينظــر إليهــا احملللــون السياســيون علــى أهنــا »تنــأى 
بنفســها مــن التدخــل العســكري يف الداخــل الســوري«، فإهنــا اليــوم موجــودة بقــوة يف الشــمال الشــرقي مــن 
ســوراي، وهي تقيم مطارات عســكرية لتكثيف تواجدها العســكري.. وليس للمرة أعلنت على أن مناطق 
تواجدهــا تـُْعتـَبــَـُر »حمميــة أمريكيــة«، وأن أي قــوة أخــرى تقــرتب مــن تلــك املناطــق ســتكون هدفــاً هلــا؛ مــا 
يعــي أن احملافظــات الثــاث )الرقــة وديــر الــزور واحلســكة( ســتكون مبثابــة إقليــم، وســتدار مــن قبــل الــوالايت 
املتحــدة. هــذا مــا يبــدو يف الوقــت الراهــن، حســب املعطيــات الــي تشــر إىل ذلــك بقــوة.. وستســاعدها يف 
ذلــك »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« الــي تشــكل احلليــف االســرتاتيجي يف حقيقــة األمــر للبنتاغــون األمريكــي 

مــن أجــل حتريــر هــذه احملافظــات مــن قــوات »الدولــة اإلســامية« )داعــش(.
يف مقابــل ذلــك، تســيطر املعارضــة املســلحة الــي تشــكل مــا يســمى بـــ )درع الفــرات(، وتدعمهــا تركيــا، 
تســيطر علــى مناطــق الريــف الشــمايل حملافظــة حلــب، وهــي تنحصــر مــا بــن جرابلــس وإعــزاز. ويقــال إن 
أمريــكا وعــدت تركيــا إاّبن زايرة أردوغــان األخــرة إىل أمريــكا ابلتمــدد حنــو الريــف الغــريب والشــمايل حملافظــة 
إدلــب، لكــن ذلــك غــر مؤكــد مــن طــرف روســيا علــى األقــل، ومــن الضــروري أن يكــون مبوافقتهــا، لذلــك 
تبقــى تلــك التســريبات يف طــي التكهنــات غــر املؤكــدة.. وهنــاك مشــاورات وحــوارات بــن أمريــكا وروســيا 
ابلتنســيق مــع األردن، إلقامــة منطقــة آمنــة يف اجلنــوب علــى احلــدود األردنية-اإلســرائيلية، تديرهــا قــوات 
أردنيــة، وقــد تشــاركها اململكــة الســعودية حســب »التســريبات«؛ مــا يعــي أن ســوراي بــدأت تتقســم بــن 
نفــوذ تلــك الــدول املتحكمــة ابألزمــة الســورية، وذلــك مــن دون إعطــاء أي اعتبــار ملــا يفكــر بــه الشــعب 
يُتــداَول يف الوســائط اإلعاميــة مــن أن مرحلــة تقســيم ســوراي قــد بــدأت  الســوري، وابلتــايل، فــإن مــا 

ماحمهــا، قــد يكــون صحيحــاً.
لــو اعتــران أن مــا أشــران إليــه مــن حيــث حتديــد النفــوذ للــوالايت املتحــدة وتركيــا، ومبــا فيهمــا األردن 
والســعودية، يعــي ذلــك أن املناطــق املتبقيــة ســتكون حتــت النفــوذ الروســي ومبوافقــة النظــام يف دمشــق 
واإليرانيــن وهــي )ســوراي املفيــدة( الــي كانــت تطلــق عليهــا طهــران.. لكــن، ومــع تدفــق الاجئــن مــن 
املعارضــة إىل ريــف إدلــب هبــذه الكثافــة مــن مناطــق ريــف دمشــق وضواحيهــا وكذلــك محــص، قــد يكــون 
مؤشــراً علــى أن هنــاك )بعــد حتديــد املناطــق اآلمنــة األربعــة الــي أشــارت إليهــا منتجــات لقــاء آســتاان مؤخــراً( 
مرحلــٌة أخــرى هــي أكثــر »خطــورة« قــد متــر هبــا ســوراي.. واملؤشــرات يف هــذه األوقــات تــدل علــى ذلــك مــع 
تكثيــف القصــف اجلــوي للنظــام والقــوات الروســية معــاً علــى مناطــق ريــف إدلــب حبجــة حماربــة اإلرهــاب 
)ويقصــدون هبــا تواجــد جبهــة النصــرة يف تلــك املناطــق(، وهــذا يــدل علــى أن حمافظــة إدلــب )أي املناطــق 
اخلاضعــة لقــوات املعارضــة املســلحة( ســتبقى مكشــوفة لضــرابت النظــام والروســية معــاً حلــن استســام 
املعارضــة، وهــذا قــد يشــكل أكــر كارثــة يف اتريــخ الثــورة الســورية مــع إطفــاء آخــر مشعــة للثــورة وإدخــال 
ســوراي كليــة يف مرحلــة انتــداب للنفــوذ اخلارجــي.. بعــد ذلــك ســتبدأ مرحلــة العمــل السياســي لفــرض صيغــة 
احللــول علــى الشــعب الســوري، وأعتقــد األقــل ضــرراً منهــا هــي )صيغــة الفيدراليــة اجلغرافيــة تديرهــا حكومــة 

المركزيــة( لكــن مثنهــا قــد يكــون ابهظــاً.
وهنــا مــن حقنــا أن نتســاءل، حــى إن مت تســوية بــن الــدول املتحكمــة ابألزمــة الســورية، فمــاذا ســيكون 
موقــف املعارضــة الــي تتجــول يف عواصــم العــامل وتتظاهــر علــى أهنــا تعمــل دبلوماســياً إىل جانــب العمــل 
العســكري مــن كل هــذه التقســيمات؟ فهــي، وعنــد كل بدايــة مــن لقــاء جنيــف وهنايتــه، تصــر علــى أهنــا 
لــن تتنــازل عــن أهــداف الثــورة يف احلريــة والكرامــة.. لكنهــا ال تســتطيع أن تُقيِّــَم، يف حقيقــة األمــر، كل 
هــذه التحــركات الدوليــة مبعــزل عــن )جنيــف وآســتاان(.. فتحريــر الرقــة وديــر الــزور مــن )داعــش( وضمهمــا 
مــن األردن  منتدبــة  لتكــون  اجلنــوب  اآلمنــة يف  املنطقــة  النفــوذ األمريكــي، وكذلــك حتديــد  إىل منطقــة 
والســعودية، واملناطــق الشــمالية حملافظــة حلــب وقســم مــن إدلــب حتــت االنتــداب الرتكــي، وتــرك إدلــب 
مكشــوفة لضــرابت النظــام والــروس وهــي أصبحــت جممعــاً لاجئــن مــن املعارضــة املســلحة.. كل ذلــك 
أمــام أعــن املعارضــة السياســية، وهــي علــى أســاس أهنــا مصــرة علــى عــدم التنــازل عنــد أهــداف الثــورة يف 
)احلريــة والكرامــة(، أعتقــد أن يف ذلــك مــا حيــق لنــا أن نشــك مبصداقيــة هــذه املعارضــة الــي ال متلــك أي 
إرادة يف مواجهــة خمطــط دويل آٍت ال ريــب فيــه، وتدعــي أهنــا ســوف لــن تســمح إبقامــة نظــام »فيــدرايل« 

وذلــك خوفــاً علــى وحــدة تــراب ســوراي.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي
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Türkçe تركي

عبد الباسط الساروت

سمير عبد الباقي

Abdulbasit Es-Sarut

Semir Abdulbaki

Abdülbasit Memduh Es-Sarut, 2 Ocak 1992 tarihinde Humus’ta doğmuştur. Kendisi “Suriye 
Devriminin Kalecisi” olarak bilinmektedir. Bunun nedeni, El-Kerame Spor Kulubü’ndeki Kalecilik 
Merkezi’nde oynamış eski bir futbolcu olmasıdır. Mart 2011’de Suriye devrimi patlak vermeden önce 
Milli Gençlik Takımı’na seçilmiştir.
Suriye devrimi sırasında Beşar Esed rejiminin devrilmesi çağrısı yapan Humus şehrindeki gösterilerin 
başını çeken kişilerdendir.
Suriyeli aktivistler, “Suriye Devriminin Şarkıcısı” olarak da tanınan Es-Sarut’a ait görüntüleri 
aktarmış, görüntülerde Es-Sarut İstanbul’da yüzlerce Suriyelinin katıldığı bir gösteriyi yönetmektedir. 
Katılımcılar gösteride, rejim ve Rus uçakları tarafından eşi görülmemiş sertlikte bombalanan ve 
onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı Halep şehrine desteklerini ifade 
etmiştir.
Aktivist ve şarkıcı Abdülbasit Es-Sarut, Humus, İdlib ve Halep’te Özgür Suriye Ordusu’nun 
kontrolünde olan çoğu bölgede bulunmuş, birçok gösterinin başını çekmiş ve devrim ve insan için 
şarkılar söylemiştir.
Son yer aldığı gösteri, Türkiye’den dönüşünde katıldığı Suriye silahlı muhalefetinin kalesi olan İdlib 
şehrindeki gösteridir.
Es-Sarut gösteriler sırasında, silahlı Suriye muhalefetine birlik çağrısı yapan ve Suriye rejiminin 
sivilleri ve muhalifleri Halep’ten tehcir etmesini kınayan göstericilere öncülük yapmıştır.
Es-Sarut, “Suriye Devriminin Başkenti” lakaplı Humus şehrinde Esed rejimine karşı düzenlenen 
gösterilerde adıyla ünlenen birçok şarkı söyledi: “Cennet, cennet, cennet… Suriye ey vatanımız 
– Bana yeni bir giysi verince – Yazıklar olsun – Bu vatan.” Bir aktivist Es-Sarut’la ilgili şunları 
yazmıştır: “Es-Sarut özgürlük meydanlarına geri döndü. Bize de umut geri döndü. Allah seni korusun 
ey sevgili Ebu Cafer.”
Es-Sarut, Humus’un kuzey kırsalını geçen senenin Kasım ayında terk etmiş, bilinmeyen bir yere 
gitmişti. Aktivistler ise, liderliğini yaptığı “El-Beyyade Şehitleri Tugayı” ile Nusra Cephesi 
mensupları arasında çatışmalar yaşanması ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, Es-
Sarut’un öldürüldüğü yönündeki haberleri reddetmişti.
Es-Sarut, geçen senenin Eylül ayında yayınlanan bir görüntüsünde DEAŞ’a biat etmediğini ve hiçbir 
kesime bağlı olmadığını ilan etmişti.
Şam Kurtuluş Heyeti, İdlib’e gidene kadar Humus’ta süren savaş yıllarında şöhreti yayılan “El-
Beyyade Tugayı” lideri Abdülbasit Es-Sarut’u tutuklamıştı.
Muhalefete ait kaynaklar, Es-Sarut’un DEAŞ’a bağlı olmak suçlamasıyla iki yıldan bu yana Humus 
Mahkemesi tarafından hapis istemiyle aranmakta olduğunu aktarmaktadır.
Es-Sarut, İdlib Salkin yolunda Şam Kurtuluş Heyeti’ne ait bir kontrol noktasında tutuklandı ve 
Kefer Takharim dağlarındaki bir hapishaneye nakledildi. Kaynaklar, Suudi Arabistanlı Abdullah 
El-Muhaysini’nin Es-Sarut’un yargılanma sürecini takip edeceğini ve serbest bırakılması için 
çabalayacağını aktarmaktadır.
Es-Sarut’un liderliğini yaptığı tugay, 2015’in sonlarında Nusra Cephesi tarafından Humus’un kuzey 
kırsalındaki Ed-Dar El-Kebira kasabasında saldırıya uğradı ve ablukaya alındı. Bu esnada farklı 
grupların liderleri müdahil olarak Es-Sarut’u ve yaklaşık 150 kişilik ekibini İdlib kırsalına götürdü. 
Böylece Nusra Cephesi grubun tüm silahlarını Humus’un kuzey kırsalındaki karargahını ele geçirdi.

عبــد الباســط ممــدوح الســاروت مــن مواليــد مدينــة محــص: 2 ينايــر،1992 يُعــرف بـــ »حــارس الثــورة الســورية« وذلــك لكونــه 
العــب كــرة قــدم ســابق يف مركــز حراســة املرمــى بنــادي الكرامــة الســوري، واملنتخــب الوطــي للشــباب قبــل انــدالع الثــورة 

الســورية يف آذار/مــارس 2011.
هو أبرز قادة املظاهرات الي قامت يف مدينة محص للمطالبة إبسقاط نظام بشار األسد أثناء الثورة السورية.

انشــطون ســوريون تناقلوا شــريطاً مصوراً يظهر فيه الســاروت، واملعروف بتســمية »منشــد الثورة الســورية«، وهو يقود مظاهرة 
يف مدينــة إســطنبول الرتكيــة، شــارك فيهــا املئــات مــن الســورين املتواجديــن يف إســطنبول، عــروا فيهــا عــن تضامنهــم مــع مدينــة 
حلــب الــي تواجــه محلــة قصــف »غــر مســبوقة« مــن قبــل طائــرات النظــام والطائــرات الروســية، ســقط علــى إثرهــا عشــرات 

القتلــى واملئــات مــن اجلرحــى.
تواجــد الّناشــط البــارز واملنشــد يف الثــورة الســورية عبــد الباســط الســاروت يف أغلــب املناطــق الســورية اخلاضعــة للجيــش احلــر 

يف قــرى محــص وإدلــب وحلــب، وكان يقــود املظاهــرات، ويغــي للثــورة الســورية ولإلنســان.
آخر املظاهرات الي تواجد فيها يف حمافظة إدلب السورية، معقل املعارضة السورية املسلحة، بعد عودته من تركيا.

 قــاد الســاروت املتظاهريــن الذيــن طالبــوا بتوحيــد فصائــل املعارضــة الســورية املســلحة، مندديــن بتهجــر النظــام الســوري 
للمدنيــن واملعارضــة مــن مدينــة حلــب.

وأنشــد الســاروت عــدداً مــن األانشــيد الــي اشــتهر هبــا، والــي كان يقــوم إبنشــادها خــال املظاهــرات ضــد النظــام الســوري يف 
مدينــة محــص امللّقبــة بـــ »عاصمــة الثــورة الســورية«. 

)جنة جنة جنة ...سوراي اي وطنا – اي ميا لفيي بتوب جديد – حرام عليك – هذا الوطن - 
وكتــب أحــد الناشــطن معلقــاً »الســاروت رجــع لســاحات احلريــة، هــاد األمــل اللــي تعــودان عليــه، هللا حيميــك اي أبــو جعفــر 

اي حبيــيب«. 
كان الســاروت قــد غــادر ريــف محــص الشــمايل، أوائــل شــهر تشــرين الثــاين/ نوفمــر مــن العــام املاضــي، إىل جهــة جمهولــة، 
بعــد أن نفــى نشــطاء األنبــاء الــي تــواردت عــن مقتلــه، بعــد اشــتباكات ســقط فيهــا العديــد مــن القتلــى مــن »كتيبــة شــهداء 

البياضــة« الــي يتزعمهــا، ومســلحي جبهــة النصــرة.
وكان الســاروت قــد أعلــن أيضــاً يف شــريط مصــور ســابق، نشــره يف أيلــول/ ســبتمر مــن العــام املاضــي، عــدم بيعتــه لتنظيــم 

الدولــة اإلســامية، وعــدم انتمائــه أليــة جهــة.
وقــد اعتقلــت هيئــة حتريــر الشــام قائــد »كتيبــة البياضــة« عبــد الباســط الســاروت والــذي ذاع صيتــه خــال ســنوات احلــرب الــي 

شــهدهتا مدينــة محــص قبــل أن خيــرج منهــا إىل ادلــب.
وذكــرت مصــادر معارضــة أّن الســاروت كان مطلــوابً ملــا يســمى حمكمــة محــص منــذ حنــو ســنتن والــي أصــدرت حبقــه حينهــا 

حكمــاً ابلســجن بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم )داعــش(.
اعُتقــل الســاروت علــى طريــق إدلــب ســلقن مــن قبــل حاجــز هليئــة حتريــر الشــام، ونُقــل إىل أحــد الســجون املوجــودة يف جبــال 
كفرختــارمي، حيــث ذكــرت املصــادر أّن الســعودي عبــد هللا احمليســي سيشــرف علــى حماكمــة الســاروت والــذي يعمــل علــى 
اإلفــراج عنــه. وتعرضــت الكتيبــة الــي يقودهــا الســاروت أواخــر العــام 2015 إىل هجــوم وحصــار مــن قبــل »جبهــة النصــرة« 
يف بلــدة الــدار الكبــرة بريــف محــص الشــمايل، وتدخــل حينهــا عــدد مــن قــادة الفصائــل وقامــوا إبخــراج الســاروت وعناصــره 

البالــغ عددهــم 150 مســلحاً ابجتــاه ريــف إدلــب وســيطرة النصــرة علــى كامــل ســاحه ومقــاره يف ريــف محــص الشــمايل.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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Türkçe تركي

الهزيمة المؤسسة للهزائم

د. راتب شعبو

Evet… Türkler Çocuklarımızı İfsat Ediyor

Adnan Abdurrezzak

Başıma gelen bir olayı, lafı dolaştırmadan ve ne eksilterek ne de arttırarak size anlatacağım. Beş yıl önce 
Suriye’den tehcir edildiğimden bu yana Türkiye’nin İstanbul şehrinde bulunan Fatih semtinde ikamet ettim. 
Kaderin bir cilvesi olarak, oturduğum belediyenin müzik kursunun yakınında bulunuyordu. Sabahtan akşama 
kadar müzisyenler bize, Doğu müziğine yakın, Arap müziğinden etkilenmiş ya da onu etkilemiş türden din-
letiler sunuyorlardı.
Bu kurs, içimdeki eski takıntıları ve nostalji duygularını harekete geçirdi. Bunlardan bazıları, tamı tamına otuz 
yıldır kendime meydan okuduğum ve çalma konusunda planlar yaptığım ud enstrümanına karşı yaşadığım 
hezimetle ilgiliydi. Kendime – biz Doğu toplumlarının hayallerini ve başarısız girişimlerini çoğu zaman 
çocuklarının gerçekleştirmesi gerektiğini düşündüğünden – oğlumu bu kursa göndereceğim, böylece babasını 
mutlu edecek ve daha önemlisi, ud çalacak, benim başarısızlığımı ve hezimetimi telafi edecekti.
Önceden bir teşvikte bulunmaksızın, oğlumla birlikte kursa girdim. O sırada Türkçe’yi iyi konuşamıyor, yal-
nızca ‘Merhaba, hoş geldiniz’ gibi ifadeleri biliyorduk. Şansımıza, kurs müdürü Türklerin çoğunun aksine 
İngilizce konuşabiliyordu. İşaret dilinden başka bir şekilde iletişim kurabileceğimiz için derin bir oh çektik.
Oğlumu kursa kaydettirmek istediğimi ve Suriyeli olduğumu söyledim; bunun mümkün olup olmadığını, kur-
sun Türk olmayanları kabul edip etmediğini sordum.
Gülümsedi ve şöyle dedi: “Hoş geldiniz. Kursumuz nereli olduklarına bakmaksızın tüm çocuklar içindir.” 
Kendisine oğlumun ud enstrümanını çalmayı öğrenmesini istediğimi söyledim. Üzgün bir ses tonuyla, “Yal-
nızca Batılı enstrümanları öğretiyoruz. Maalesef kursumuzda ud hocası bulunmuyor” dedi.
Tam kurstan çıkacakken, aklıma bir fikir geldi. Neden oğlumu kendi hayalimi gerçekleştirmeye zorluyordum? 
Neden Batılı bir enstrüman çalmasına müsaade etmiyordum? Oğluma zorbalık yapıyor ve fikrine baskı uygu-
luyordum. Bunun üzerine oğluma, “Babacığım, Batılı bir enstrüman çalar mısın? Yani keman, çello, kontrabas 
ya da piyano?” diye sordum.
Oğlum, “Evet, keman istiyorum” diye cevap verdi.
Türk müdüre Arapça konuştuklarımızı anlattığımızda memnuniyetle karşıladı ve bizden kimlik ve pasaport 
istedi. İstenen belgeleri verdiğimde Adad için kabul ve kayıt formunu doldurdu.
Yazmayı bitirdiğinde aylık ücreti sordum. Kursun herhangi bir ücreti olmadığını, ayrıca yemek de verdiklerini 
söyledi. “Yani, bedava mı öğretiyorsunuz?” diye sorduğumda, başını sallayarak gülümsedi. Ben de gülümsed-
im. Peki ya yemek ücreti? “O da ücretsiz. Kursta müzik öğrencilerine açık bir mutfak var. Ücretsiz bir biçimde 
günde üç öğün buradan yemek yiyebilirler” dedi.
Birden burasıyla, Esed’in Suriye’sini kıyaslamaya başladım. Ardından bir enstrümanı iyi bir şekilde çal-
abilmek için süreklilik ve saatlerce çalışmak gerektiğini hatırladım. Kurs müdürüne şöyle dedim: “Oğluma 
evde kullanması için bir keman almak istiyorum. Kursta alıştırma yaptığı kemandan başka bir keman. Size 
ücretini ödeyeceğim.”
Sonra beni daha da şaşkına çeviren şu sözleri sarf etti: “Ona kendisine özel bir keman vereceğiz. İstediği şekil-
de istediği yere götürebilir. Zaten kemanını eve götürmesi ve derslerini, alıştırmalarını evde devam ettirmesi 
de mecburi.”
Bu anlattıklarım gerçekten de oldu. Oğlum o zamandan sonra keman öğrenmeye başladı. Hatta onu Beethoven 
korosuna kattılar. Korodaki tek Arap çocuk ve en genç müzisyen oldu. Yeteneğini daha da geliştirdi ve sonunda 
Türk First Lady’si Emine Erdoğan’ın huzurunda, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir solo performans sergiledi. 
Uzun lafın kısası: Bu ücretsiz kurs, oğlumun sanatsal ve sosyal kişiliğinin gelişmesine, Türkçe’de seviye atla-
masına katkı sağladı ve önünde yeni ufuklar, yeni ilişkilerin kapısını açtı. Artık her hafta İstanbul ve dışında 
konser için çağrılan bir müzisyen o.
Sözün sonunda aklıma, Türkiye’nin çocuklarımızı sağladığı hizmetler, eğlence ve özenle nasıl ifsat ettiği geldi. 
Öyle ki Cumhurbaşkanı ve Başbakan, her yıl bir gün bir Türk çocuğa kendi makamlarını bırakıyorlardı.
Peki ben oğluma ve oğlumun arkasında aynı şekilde ücretsiz olarak çello çalmak için kursa başlayan kızıma, 
Suriye’ye döndüğümüzde bu imkanları nasıl sağlayabilirdim? Zira bu tür isteklerde dahi bulunmak, orada 
suçtu. Şu andaki durumdan son derece mutlu olan tekfirciler için değil, aksine halkının su, elektrik ve insani 
hayatın en temel şartlarından bile noksan yaşadığı, sözde kahraman Beşar Esed’in devleti için geçerliydi bu.
Hatırıma büyük Filistinli şair Mahmut Derviş’le ilgili anlatılan bir hikaye geldi.
Hikaye odur ki Derviş, işgal altındaki topraklardan Paris’e gelmiş olan bir dostunu Fransalı aydın ve siyasetçil-
erin uğrak yeri olan bir restorana davet etti.
Derviş, misafirine ne yemek istediğini sorduğu zaman misafiri, müceddere (mercimekli bulgur) istediğini 
söyledi. Misafirinin isteği üzerine şaşıran Derviş, şaka yaptığını sanarak isteğiyle ilgili birkaç söz söyledi.
Fakat misafir isteğinde ısrarcıydı, müceddere olmazda restorandan gideceğim diyordu.
Derviş misafirine bu davranışının sebebini sorduğunda şu cevapla karşılaştı: “Paris’ten döndüğümde buradaki 
yemekleri bir daha nasıl yiyeceğim?”
“Boş mideyi ancak müceddere doldurur.”

علــى الرغــم مــن مــرور نصــف قــرن علــى هزميــة يونيــو/ حزيــران 1967، عشــنا خالــه هزائــم متواصلــة، ال تقــل عمقــاً 
وإهانــة، يبقــى لتلــك اهلزميــة أثرهــا األكثــر إيامــاً، ليــس ألهنــا انتهــت خبســارة أرٍض عربيــٍة تعــادل ضعــف مســاحة الدولــة 
املنتصــرة حينهــا، فهــي، مــن هــذه الزاويــة، ليســت أكثــر إيامــاً مــن هزميــة 194٨، بــل ألهنــا هزمــت األنظمــة العربيــة 
»التقدميــة« الــي كانــت تقــوم علــى مشــروع االســتعادة اجلذريــة للحقــوق العربيــة، وقــد يتضمــن ذلــك إزالــة إســرائيل. 

كان ميكــن للشــعوب العربيــة أن تنســب هزميــة 194٨ لفســاٍد يف األنظمــة امللكيــة الباليــة واخلائنــة )مصــر، العــراق، 
األردن(، وحلداثــة عهــد و«ختلــف« جيــوش »الــدول الوطنيــة« اخلارجــة حديثــاً مــن مرحلــة االســتعمار املباشــر )ســورية، 
لبنــان(. كان ال يــزال يف خلفيــة التصــور الشــعيب العــريب احتياطــي نفســي ُمســتمد مــن أن هزميــة 4٨ هــي هزميــة أنظمــة 
متخلفــة، وأن يف اليــد رصيــداً مل ُيســتثمر بعــد، وأن العــرب مل يقولــوا كلمتهــم األخــرة، ذلــك أن يف اجليــوش العربيــة، ويف 
اجملتمــع العــريب، قــوى حيــة كانــت مغيبــة، وهــي تغــّذي األمــل بنهضــة، ورد اعتبــار بعــد النكبــة. وابلفعــل، مل تتأخــر هــذه 
القــوى املأمولــة يف االنقــاب علــى »أنظمــة النكبــة«، يف أهــم بلديــن جماوريــن إلســرائيل )يف ســورية 1949، ويف مصــر 
1952(. قــاد االنقابــْن ضبــاط شــاركوا يف حــرب 194٨ اخلاســرة، وبــدا كأن األنظمــة العربيــة املهزومــة تلــك كانــت 
تنتظــر ســقوطاً حيّررهــا مــن ثقــل هزميتهــا الباهــظ. كانــت تلــك أنظمــة فقــدت شــرعيتها الشــعبية، بفعــل فشــلها الوطــي، 
وتوفــرت »القــوى احليــة« القــادرة علــى إزاحتهــا ابســم رد االعتبــار الوطــي. ملــاذا مل يتكــّرر هــذا املســار الطبيعــي واملألــوف، 
يف هزميــة 67؟  يف ســورية، هــذا البلــد القلــق الــذي يتطلــع دائمــاً إىل جتــاوز ذاتــه، صــارت الدولــة، بعــد هزميــة 194٨، 
حمــًا النقــاابٍت عســكريٍة متواليــٍة، بعــد أن صــار اجليــش حمــًا للتحــّزابت والصراعــات السياســية والتآمــر والتخطيــط 
لانقــاابت. وكان أفضــل مــا يف هــذه االنقــاابت أهنــا فشــلت مجيعــاً يف التأســيس لنفســها، وراح االنقــاب يســقط 
االنقــاب، مــا أفضــى إىل »الســنوات الدميقراطيــة« )1954-195٨( الــي قالــت إن ســورية كانــت أكثــر قلقــاً مــن 
أن تســتقّر علــى انقــاب أو علــى دميقراطيــة. مل تفــرز مرحلــة مــا بعــد االســتعمار يف ســورية زعيمــاً ســورايً علــى الطريقــة 
املصريــة، ولذلــك بقيــت األحــزاب السياســية وصراعاهتــا مــن مســات اتريــخ ســورية املعاصــر. أمــا يف مصــر، فقــد جنــح 
الضبــاط األحــرار يف االســتمرار يف احلكــم، ســاهم يف ذلــك اســتقرار الكيــان املصــري )اكتفــاؤه بذاتــه( واســتقرار النفســية 
السياســية املصريــة جــراء هــذا، فضــاً عــن توفــر صفــات شــخصية مميــزة لزعيــم االنقــاب هنــاك. متّكــن االنقابيــون 
املصريــون، مــع الوقــت، مــن تطويــر نظرهتــم وسياســاهتم، ومــن حتقيــق إجنــاز كبــر يف أتميــم قنــاة الســويس والصمــود يف 
وجــه العــدوان الثاثــي 1956، كان حامســاً يف ذلــك املوقفــان األمركــي والســوفييي حينــذاك. وبذلــك مل يرّســخ الضبــاط 
األحــرار، ومجــال عبــد الناصــر حتديــداً، ســلطتهم يف مصــر فقــط، بــل ابتــوا جتســيداً لألمــل العــريب يف النهــوض، وفاضــت 
زعامــة عبــد الناصــر عــن حــدود مصــر، ليغــدو زعيمــاً و«حبيبــًا« للعــرب.  ترمتــي ســورية الدميقراطيــة يف أحضــان الزعيــم 
املصــري بعــد عامــن مــن مأثــرة الســويس، ث تســرتد ذاهتــا منــه بعــد ثاثــة أعــوام، ومــن كــر زعامتــه أنــه مل حيــاول قســرها 
علــى البقــاء. ظلــت مصــر »متحــدًة« مــع نفســها، بعــد أن غادرهتــا شــريكتها الوحدويــة الــي حيــدث فيهــا كل شــيء 
حتــت شــعار وحــدوي، مبــا يف ذلــك االنفصــال )انفصــال ســبتمر/ أيلــول 1961(. ث حيــدث يف 1963، انقــاب 
»وحــدوي« علــى االنفصــال »الوحــدوي«، وتبقــى الوحــدة دائمــاً املعبــود املنبــوذ. ث يف 1966، ينقلــب انقــاٌب علــى 
االنقــاب، انقــاب ذو ضجيــج قومــي حتــّرري يســاري حــى حــدود املاركســية، وشــديد االســتخفاف إبســرائيل، حــى 
حــدود الامعقــول. وال خيــرج عــن الســياق القــوُل إن تلــك الطفولــة البعثيــة النزقــة كانــت تســتند نفســياً إىل وجــود مصــر 
عبــد الناصــر، بعــد كل شــيء.  أييت عمــق هزميــة 67 مــن أهنــا حلقــت أبنظمــة »حتّرريــة«، كانــت تعتــر نفســها، ويصدقهــا 
اجلمهــور، أهنــا الــرد السياســي والوطــي علــى »أنظمــة النكبــة«. علــى هــذا، فإهنــا أتــت علــى االحتياطــي النفســي العــريب، 
ووضعــت العــرب أمــام حقيقــة شــديدة اإليــام هــي حقيقــة العجــز جتــاه إســرائيل. تلــك هــي الســمة الــي جعلتهــا هزميــًة 
مؤسســة للهزائم التالية الي كان أقرهبا أحداث 1970 – 1971 يف األردن، والي انتهت بســحق منظمات املقاومة 
الفلســطينية وطردهــا مــن األردن. يصــح القــول إنــه لــوال مرّكــب العجــز الــذي أرســته هزميــة 67 ملــا مــّرر العــامل العــريب 
ذبــح الفلســطينين يف األردن هبــذه البســاطة.  احلــق أن حزيــران 1967 أعــاد هيكلــة العــامل العــريب سياســياً ونفســياً، 
حــول فكــرة قبــول إســرائيل. كان هــذا مــا ترّســم يف قمــة اخلرطــوم بعيــد اهلزميــة، القمــة الــي يعترهــا جــورج قــرم، علــى 
الرغــم مــن الءاهتــا الثــاث، هزميــًة سياســية ال تقــل عــن هزميــة حزيــران نفســها. ث تكفــل »أيلــول األســود« يف األردن 
أبن خيمــد التطلــع البعيــد للمقاومــة الفلســطينية، األمــل الشــعيب املتبقــي. حــى ايســر عرفــات »الواقعــي« عــر عــن يقينــه 
قبــل أيلــول األســود، يف أن »الفلســطينين ســينتصرون يف األردن، ألن غالبيــة ضبــاط اجليــش األردين مــن الفلســطينين، 
ولــن يوجهــوا ســاحهم إىل صــدور أخوهتــم«، ولكــن مل ينتقــل يف الواقــع إىل صفــوف الفلســطينين حينئــذ ســوى عــدد 
ضئيــل مــن ضبــاط اجليــش األردين وجنــوده، ونطمئــن إىل القــول إن هزميــة 67 كانــت يف أســاس هــذا التخلــي العــريب 
عــن الفلســطينين، التخلــي الــذي مل يكــن يتصــوره عرفــات، والــذي جعلــه يقــول، يف وقــت مبكــر للغايــة )حزيران/يونيــو 
1971(، طالباً عدم نشــر قوله حينها: »أقول بصراحة إننا عاجزون عن إزالة إســرائيل«، كما ينقل عنه الدبلوماســي 
الروســي، يفغيــي برمياكــوف، يف كتابــه )الشــرق األوســط.. املعلــوم واملخفــي(.  مل يكــن االســتقرار األســطوري الــذي 
مشــل الوطــن العــريب بعــد تلــك اهلزميــة ســوى اســتقرار لواقــع القناعــة السياســية والنفســية الــي أرســتها تلــك اهلزميــة، ابلعجــز 
أمــام إســرائيل. الواقــع الــذي شــّكل نفســه عــر جمموعــٍة مــن النقــات التكيفيــة، ليــس فقــط مــع الوجــود اإلســرائيلي، بــل 
ومــع القبــول الضمــي ابلســيطرة اإلســرائيلية.  كمــا شــكلت هزميــة 67 إطــار هزميــة الفلســطينين يف األردن وأساســها، 
شــكلت كذلــك أســاس التكيــف املصــري الــذي بــدأ ابلقبــول بقــرار جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 242 ومشــروع 
روجــرز، وانتهــى بــزايرة أنــور الســادات إىل القــدس، وأســاس التحــّول اليميــي الســوري يف نوفمــر/ تشــرين الثــاين 1970 

واســتمراره يف التوريــث، وصــواًل إىل اخلــراب الســوري احلــايل.

.Suriyeli Gazeteci-Yazar. “Suriya Evvel”in Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomi ve Ulaştırma Dergisi Eski Yazı İşleri Müdür ve Genel Yayın Yönetmeniطبيب وكاتب سوري.
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مل يدمروا دولة واحدة من دول اإلسالم
فقد دخلوا إىل املقرة كلها ابلسياسة ذاهتا
لكن العدو ال يستطيع الدخول بن أمة مل تدخل الفرقة بينها
وال يستطيع املدفع ضرب قلوب تنبض مع بعضها البعض
حممد عاكف ارصوي )١8٧3-١93٦(.
كــم هــو مــؤمل أال نســتطيع التخلــص مــن العصبيــة الــي هــي أول مــرض أصــاب البشــرية عــر اترخيهــا، وليــس مــن 
املصادفــة أن تظهــر تلــك العلــة املســتعصية بشــكل مفاجــئ يف هــذه األايم، عندمــا هامجتهــا كافــة دول العــامل، 
لتتصاعــد يومــاً بعــد يــوم تلــك اهلجمــات الراميــة إىل إلغائنــا مــن مســرح التاريــخ، ويف قصيدتــه الــي قــال فيهــا »العــدو 
ال يســتطيع الدخــول بــن أمــة مل تدخــل الفرقــة بينهــا«، وقــد قــال الشــاعر حممــد عاكــف أرصــوي إىل أن الذيــن 
يســعون إىل عرقلــة حركــة اإلحيــاء اجلديــد الــي بــدأت علــى هــذا األرض، يهدفــون إىل إحلــاق الضــرر بقيــم التوحيــد 
والعدالــة والرتاحــم الــي نؤمــن هبــا، ومــا حمــاوالت وضــع العصــى يف العجلــة إال نتــاج لتلــك األحــداث الــي ســبقت 

حماولــة انقــاب 15 متــوز.
ومــن الواجــب االنتبــاه إىل أن أصحــاب العرفــان يف بــاد األانضــول ليســوا وراء تلــك الفتنــة الــي تظهــر مــن حــن 
آلخــر لتكــون حمــركاً رئيســياً للتوتــرات احلاصلــة يف الفــرتة القريبــة علــى وجــه اخلصــوص، عــر محــات اإلهانــة 
والتشــويه الــي تســتهدف الســورين يف تويــرت وغــره مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي، هبــدف إذكاء الفتنــة مــن 
جديــد، تلــك الفتنــة الــي جيــري زرعهــا يف العــامل اإلســامي منــذ قرنــن، أمــا فاقــدو اهلويــة أولئــك الذيــن مل يســتطيعوا 
أن يكونــوا جــزءاً مــن هــذا الوطــن يف ماضيــه أو يف حاضــره، فلــن متنــع خيانتهــم الــي ارتكبوهــا مــن احتضــان إخوتنــا 

الســورين بعــد أن اكتشــف أهــايل األانضــول حقيقــة األمــر يف القضيــة الســورية منــذ بدايتهــا.
خطبــة الــوداع تعتــر بيــان مؤاخــاة يتجــاوز عصــره، ورســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم جــاء رمحــة للعاملــن، فقــال يف 
، وال لَعجميٍّ  خطبة الوداع: »اي أيُّها النَّاُس، إنَّ ربَّكْم واحٌد، وإنَّ أابكْم واحٌد، أال ال َفضَل لعريبٍّ على َعجميٍّ

، وال ألمحــَر علــى أســَوَد، وال ألســَوَد علــى أمحــَر، إالَّ ابلتَّقــَوى، إنَّ أْكَرَمُكــْم ِعْنــَد هللِا أْتقاُكــْم...«. علــى َعــريبٍّ
وقــد آمــن أهــايل األانضــول بذلــك القانــون النبــوي، فاضطلعــوا بــدور األنصــار الذيــن فتحــوا بيوهتــم وأعماهلــم 
وقلوهبــم للمؤمنــن الذيــن هاجــروا مــن مكــة إىل املدينــة، وســيواصلون تضميــد جــراح أولئــك الذيــن هبــوا مــن قبــل 
لنصرهتــم يف حــرب چنــاق  قلعه.وهبــذه املشــاعر قــال رئيــس الشــؤون الدينيــة حممــد گورمــاز عندمــا أّم صــاة اجلنــازة 
علــى الســيدة أمــاين الرمحــون الــي قُتلــت بوحشــية هــي ورضيعهــا يف ســقاراي: »مــاذا دهــاان حــى أصبحنــا نظلــم 

مســتضعفن ضحــااي أحــد الطغــاة! هــل هــم الاجئــون أم أن ضمائــران ابتــت الجئــة؟«. 
وأان أريــد أن أســأل نفــس ذلــك الســؤال حلفنــة الســفهاء الذيــن يطلقــون األحــكام جزافــاً وقــد غابــت ضمائرهــم، 

وفقــدوا ملكــة التفكــر، وجيهلــون اترخيهــم.
ويف كلمــة أخــرة، فــإن إخوتنــا الســورين ســيتعرضون الحقــاً ملثــل تلــك املشــاكل يف جمــاالت التعليــم واالقتصــاد 
واحليــاة االجتماعيــة والسياســة، مــا مل يتحــدد وضعهــم القانــوين بشــكل كامــل يف تركيــا، ومــا مل يتــم ضمــان حقوقهــم 

وواجباهتــم دســتورايً.

احتضان العصر

عمر فاروق قاوونجى

ASRIN KUCAKLAŞMASI

Ömer Faruk Kavuncu

Bir değil mahvedilen devlet-i İslâmiyye.

Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye,

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

Mehmed Akif Ersoy (1873-1936)

Ne acıdır ki; insanlık tarihinin ilk hastalığı olan asabiyet yakamızı bir türlü bırakmıyor. Yedi düvelin top 

yekün üzerimize geldiği, bizleri tarih sahnesinden silmeye yönelik saldırıların günbegün arttığı şu günlerde 

bu baş belası illetin bir anda cereyan etmesi hiç de tesadüf değildir. Söz konusu eylemler, tıpkı Mehmed Akif 

Ersoy’un “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez.” dizesinde dikkat çektiği gibi, bu topraklar üze-

rinde başlayan yeniden diriliş hareketinin önüne geçmek isteyenlere ait, tevhid, adalet ve merhamet şuuru-

muzu baltalamaya yönelik, 15 Temmuz ihaneti öncesi yaşananların türevi olan bir çomak sokma girişimidir.

Şunun farkında olunmalıdır ki; özellikle yakın zamanda yaşanan gerginliklerin baş aktörü olan ve zaman 

zaman zuhur eden, son iki asırdır İslam coğrafyasına sokuşturulmuş fitnenin yeniden ortaya çıkması için, 

Twitter’da ve diğer sosyal medya organlarında yürütülen Suriyelilere yönelik aşağılık karalama kampany-

aları, irfan sahibi Anadolu insanına ait olmayan girişimlerdir. Bu toprakların dününde ve bugününde var 

olamamış kendini bilmez bir grubun bu ihaneti, Suriye meselesinin başından beri inkişaf etmiş olan Anadolu 

insanı ile Suriyeli kardeşlerimizin kucaklaşmasının önüne geçemeyecektir. Nitekim; Alemlere rahmet olarak 

gönderilen Efendimiz’in, asırlar üstü kardeşlik beyannamesi olan Veda Hutbesi’nde buyurduğu “Ey insan-

lar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap’ın, 

Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine 

siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.” düsturunun farkında olan 

Anadolu insanı, Mekke’den Medine’ye hicret eden muhacirlere evini, işini gönlünü açan Ensar’ın rolünü 

üstlenerek, Çanakkale Cephesi’nde kardeşlerine yardıma koşanların yüreğine dokunmaya devam edecektir.

Bu şuurla; Sakarya’da 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice katledilen Emani Al-Rahmun’un cenaze namazını 

kıldıran Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez’in “Bize ne oldu ki bir zalimin yaraladığı mazlumun 

zalimi olduk! Onlar mı mülteci yoksa bizim vicdanımız mı mülteci?” sorusunu sözüm ona, oturdukları 

yerden ahkam kesen, vicdanı körelmiş, düşünme melekeleri elinden alınmış,  tarihinden bihaber, bir avuç 

beyinsize bir kez daha sormak istiyorum.

Son söz olarak; Suriyeli kardeşlerimizin hukuki statüsü tam olarak tespit edilmeyip, hakları ve sorumluluk-

ları anayasal garanti altına alınmadıkça eğitimden ekonomiye, sosyal hayattan politikaya bu tür problemler 

yaşanmaya devam edecektir.

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي
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Türkçe تركي

حمــور عمليــات املقاومــة الــي شــاركنا فيهــا خــال أايم شــبابنا كان التظاهــر ضــد إســرائيل، وكان العلــم اإلســرائيلي 
هــو أكثــر علــم مت حرقــه يف املظاهــرات الضخمــة الــي كانــت تُنظّــم يف ميــدان منطقــة البيازيــد، ومل متــر أيــة مظاهــرة 

مــن دون هتــاف »إىل اجلحيــم إســرائيل« ســواء كانــت متعلقــة إبســرائيل أو غــر متعلقــة إبســرائيل.
كمــا أنــي أظــن أن أكثــر دمــوع ذرفــت يف شــبابنا كانــت مــن أجــل القــدس وفلســطن، بيــد أن القضيــة الفلســطينية 
كانــت قضيــة العــامل منــذ نعومــة أظافــران، وجــرح الشــرق األوســط ينــزف منــذ عــام 194٨ إىل اليــوم بعــد أن ُغــّز 
اخلنجــر يف صــدر الشــرق األوســط ، حيــث أن العــامل مل يعــاجل هــذا اجلــرح إال بتضميــدات أوليــة فقــط حــى يقــف 
النزيــف لفــرتة ويعــاود نزفــه، وإىل اليــوم مل يعــاجل أي أحــد ذلــك اجلــرح، وحقيقــة القــدس تشــبه اجلــرح الــذي ينــزف، 

إهنــا جــرح ينــزف دون انقطــاع...
هل من الصعب جًدا حل القضية الفلسطينية؟

قبــل ســنتن قمــت ابلتوجــه إىل لبنــان هبــدف زايرة خميمــي صــرا وشــاتيا ، واندهشــت حينمــا اكتشــفت أن تلــك 
املخيمــات حتتــوي علــى أفــراد ُأخرجــوا مــن فلســطن يف عــام 1960، حيــث أن تلــك املخيمــات الــي أتسســت يف 
عــام 1960 ال تــزال تســتقبل الاجئــن يف عــام 2016، أي ذلــك املخيــم يســتقبل الاجئــن طيلــة ســتن عاًمــا، 

وهــذا مــا قصدتــه حينمــا قلــت أبن القــدس جــرح ينــزف.
وهل حًقا من الصعب جًدا أن حنل أزمة ولدت يف عام ١948 ؟

يف احلقيقة حل قضية فلســطن والقدس هو ســهل للغاية، حيث أنه ميكن أن حُتّل مســألة فلســطن تلقائًيا مبجرد 
تطبيــق كافــة القــرارات الصــادرة مــن األمــم املتحــدة املتعلقــة ابلقدس وفلســطن.

 وهــا هــو ســبب تركيــزي علــى هــذه النقطــة: وافقــت محــاس مــن خــال آخــر تصريــح هلــا علــى الرجــوع إىل حــدود 
1967 احملــددة مــن قبــل األمــم املتحــدة. وهــذا مــا أكــد للعــامل أن األزمــة مســتمرة بســبب إســرائيل فقــط.

ابلطبــع هــذا ليــس كام جديــًدا، لكــن هــذا الــكام وضــع حــًدا للعــامل الــذي يتحجــج طيلــة ســنن يف قضيــة 
فلســطن، لكــن حــى لــو مل يكــن لديهــم أي حجــة يف احلقيقــة ال ميكــن هلــؤالء أن يفعلــوا شــيًئا.

حقيقة القدس هي القوة، قوة قادرة على إدارة العامل....
عزلة القدس

يف زايريت ملدينــة القــدس قبــل عامــن لفــت انتباهــي مباشــرة عزلــة القــدس ووحدهتــا، حيــث أن القــدس كانــت معزولــة 
متاًمــا عــن املســلمن بنظــام ممنهــج مــن قبــل إســرائيل وقــد كتبــت عــن ذلــك يف 2017/05/05.

ومــن خــال االحتجاجــات الــي وجهــت إىل إســرائيل الــي التزمــت هــذه السياســة لفــرتة طويلــة، متكنــت إســرائيل 
بلفــت االنظــار إىل مبادرهتــا اجلديــدة وهــي وضــع جهــاز X-RAY  علــى املداخــل، ولقــد تظاهــر ضدهــا 
عشــرات اآلالف مــن النــاس إضافــة إىل احتجاجــات مشلــت العــامل كلــه، إىل أن قامــت إســرائيل إبصــدار وعــد 
برفــع هــذه األجهــزة. وحينمــا رأيــت حتليــل أحــد الكتــاب هلــذه اخلطــوة بـ«تراجــع« و«انتصــار« وقتهــا أتكــدت أبن 

األســلوب التقليــدي إلســرائيل قــد جنــح.
أمــا األســلوب التقليــدي إلســرائيل: تقــوم إســرائيل إبجــراء العمليــات االحتاليــة مــن خــال احتــال أراضــي معينــة، 
ث حيتــج العــامل، فتقــوم ابحتــال أراضــي أكثــر، وابزدايد االحتجاجــات واســتمرارها تقــوم إبرجــاع آخــر جــزء مــن 
عملياهتــا االحتاليــة، ومــن خــال ذلــك يظــن اجلميــع أبن إســرائيل تراجعــت لكــن احلقيقــة هــي أن إســرائيل متكنــت 

مــن تشــريع عملياهتــا االحتاليــة.
ورغــم أن إســرائيل ظهــرت بــدور املرتاجــع مــن خــال رفعهــا لألجهــزة الــي مت تركيبهــا علــى البــواابت لكنهــا متكنــت 
مــن تشــريع كافــة خطواهتــا الــي أجرهتــا يف عمليــات عزلــة القــدس، وبعــد اآلن لــن يهتــم أحــد بقضيــة احتــال إســرائيل 
ألراضــي القــدس الشــرقية واألراضــي الفلســطينية ولــن يبــايل أحــد بتأســيس إســرائيل ملراكــز ســكنية جديــدة، ألن 

إســرائيل ظهــرت بــدور املرتاجــع مــن قــرار إغــاق مســجد األقصى!....حقيقــة القــدس هــي ذكاء واســرتاتيجية.
هل ميكن حترير القدس ابهلتافات؟

أمــا عــن املظاهــرة الــي تنظيمهــا يف اجلمعــة املاضيــة يف ميــدان بيازيــد فيســعي أن أقــول أهنــا كانــت مصــدر فخــر 
بــكل معــى الكلمــة، ألننــا وهلل احلمــد شــعبنا هــو مــن أكثــر الشــعوب الواعيــة، وال يوجــد شــعب واعــي بقضيــة 
فلســطن مثــل شــعبنا، لكــن جيــب أال تعمــي أعيننــا للمــرة األخــرى مــن رؤيــة حقيقــة القــدس: القــدس لــن تتحــرر 

ابهلتافــات فقــط.
القــدس أســرة ليــس ألن إســرائيل قويــة، بــل ألن العــامل اإلســامي ضعيــف، القــدس أســرة ليــس ألن إســرائيل لديهــا 
اســرتاتيجيات خارقــة وذكيــة ، بــل ألن العــامل اإلســامي ليــس لديــه أي خمطــط أو اســرتاتيجية، القــدس أســرة ليــس 
ألن اليهــود متحــدون، بــل ألن العــامل اإلســامي جمــزّأ ومشــتت أشــتااًت. وكل مــا نعانيــه ليــس بســبب »اليهــود« 
بــل بســبب قصــوران ومخولنــا وفشــلنا وتشــتتنا. حقيقــة القــدس هــي التشــتت املــؤمل الــذي أصــاب العــامل اإلســامي.

أين حرية القدس؟
نبحــث عــن حريــة القــدس يف أماكــن بعيــدة جــداً، لكــن حريــة القــدس هــي قريبــة منا...القــدس هــي أن تكــون إنســااًن 
كامًا..القــدس هــي قــدس أتسســت أبايدي املســلمن الكاملن..القــدس هــي احتــاد الــدول اإلســامية القويــة..

وحريــة القــدس ليســت بعيــدة عنــا بــل هــي بيننــا..

حقيقة القدس

كمال اوزتورك

Kudüs’ün hakikati

Kamel Öztürk

Sanırım yine gençlik yıllarımızdan beri en çok Kudüs ve Filistin için göz yaşı dök-
müşüzdür. Zira bizim kuşağımız doğduğu günden itibaren, dünyanın Filistin meselesi 
diye bir sorunu olmuştur.
Ortadoğu 1948 yılından bu yana, böğrüne saplanmış bir hançerin neden olduğu kana-
mayı yaşar. Dünya ise bu kanamayı durdurmak yerine, geçici pansumanlar yapar ama 
yara hep kanar. Kudüs’ün hakikati kanayan bir yaraya benzer. Durmadan kanayan bir 
yara.
KUDÜS SORUNUNU ÇÖZMEK ÇOK MU ZOR?
İki yıl önce Lübnan’da Sabra ve Şatilla isimli Filistin mülteci kampını ziyaret ettiğimde, 
büyük şok yaşamıştım. O kampta, 1960 yılında Filistin’den sürülen insanlar kalıyordu. 
O tarihlerde inşa edilmiş kampta, 2016 yılında, yani neredeyse 60 yıldır hala mülteci 
geliyordu. Durmadan kanayan yara dediğim şey budur.
1948 yılından bu yana devam eden bu krizi çözmek çok mu zor?
Bugün Kudüs’ün statüsünü ve Filistin sorununu çözmek, aslında son derece kolaydır. 
Birleşmiş Milletler’in Kudüs’ün statüsü ve Filistinlilerin durumu konusunda aldığı 
kararlar, uygulandığında tüm sorunlar çözülmüş olur. Bugüne özellikle vurgu yap-
mamın sebebi şudur: Hamas’ın son açıklamasında, BM tarafından belirlenen 1967 
sınırlarına dönmeyi kabul etmesi, krizin artık İsrail kaynaklı bir nedenle çözülemediğini 
tüm dünyaya göstermiş oluyor. Bu bizim için yeniden keşif değil. Ancak dünyada Filis-
tin için mazeret üreten ülkelerin tüm mazeretlerinin tükenmesi demektir. Mazeretleri 
olmasa da onların yapabilecekleri bir şey yok.
Kudüs’ün hakikati, güçtür. Dünyada söz sahibi olan bir güç.
KUDÜS’ÜN YALNLIZLAŞTIRILMASI
Kudüs’e iki ay önce gittiğimde, gördüğün ilk şey, Kudüs’ün yalnızlığı olmuştu. İsrail’in 
çok sistematik biçimde, planlı bir şekilde, Kudüs’ü Müslümanlardan yalnızlaştırdığını 
görmüş ve sonrasında yazmıştım (5 Mayıs 2017). Bu politikasını uzun süredir devam 
ettiren İsrail’e tepkiler sürerken, son hamlesiyle tartışmayı buradan alıp, kapı girişlerine 
konulan x-ray cihazına çevirdi. On binlerce insan, bunu protesto etti, dünyada tepkiler 
arttı ve sonra İsrail bu cihazları kaldıracağını söyledi. Bir yazarımızın, bu kararı ‘geri 
adım’, ‘zafer’ olarak gören mesajını okuduğumda, İsrail’in klasik taktiğinin yine çok 
işe yaradığını düşündüm. Şudur klasik taktik: İsrail bir toprağı işgal eder. Tepkiler ol-
unca biraz daha toprak işgal eder. Tepkiler daha da artar. Sonra son işgal ettiği toprak-
lardan geri çekilir. Herkes İsrail’in geri adım attığını zanneder. Oysa işgal ettiği yerleri 
meşrulaştırmış olur. Kapı girişindeki cihazları kaldırdığında İsrail geri adım atmış gibi 
gözükse de, şu ana kadar, Kudüs’ün yalnızlaştırılması için attığı tüm adımları kabul 
ettirmiş oldu. Bundan sonra kimse, İsrail’in Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında, 
zorla el koymalarını ve yeni yerleşim bölgeleri açmasını çok büyük sorun yapmayacak-
tır. Çünkü İsrail, Mescidi Aksa’yı kapatacak bir karardan geri dönmüş gibi gözüktü!
Kudüs’ün hakikati zeka ve stratejidir.
SADECE SLOGAN ATARAK KUDÜS KURTARILIR MI?
Geçen Cuma Beyazıt meydanında Kudüs için yapılan görkemli protestoyla gurur duy-
dum. Dünyanın en duyarlı milletine sahibiz, çok çükür. Kudüs için bu kadar duyarlı 
olan başka da millet yoktur. Ancak bu, Kudüs’ün hakikatini bir kez daha görmemize 
engel olmamalı: Kudüs, sadece slogan atılarak kurtarılamaz.
Kudüs, İsrail çok güçlü olduğu için değil, İslam dünyası zayıf olduğu için esirdir.
Kudüs, İsrail’in çok ‘üstün’ zekası ve stratejileri olduğu için değil, İslam dünyasının 
bir stratejisi ve planı olmadığı için esirdir. Kudüs, tüm Yahudilerin birlik içinde ol-
masından değil, İslam dünyasının param parça olmasından dolayı esirdir. ‘Başımıza 
ne geldiyse Yahudilerin yüzünden’ değil, bizim ataletimizden, beceriksizliğimizden ve 
dağınıklığımızdan dolayı geldi. Kudüs’ün hakikati, İslam dünyasının acı veren bölün-
müşlüğüdür.
KUDÜS’ÜN ÖZGÜRLÜĞÜ NASIL OLACAK?
İnsanlar Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşmasını çok afaki yerlerde arıyor. Oysaki çok 
yakında. Kudüs’ün hakikati, senin kamil bir insan olmandır. Kudüs’ün hakikati, kamil 
Müslümanların kurduğu güçlü ülkelerdir. Kudüs’ün hakikati, güçlü İslam ülkelerinin 
birliğidir. Kudüs’ün özgürlüğü, başkalarında değil, İslam dünyasının kendi içinde gi-
zlidir.

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي



حــن يشــتد اخلطــب وتشــتعل األرض انرًا.. وتعلــو الصرخــات 
يف مســاء محــص.. جتدهــم دائمــاً هنــاك.. الطيبــون أبنــاء الكرامــة 
الذيــن وهبــوا حياهتــم لمايــة أبنــاء الوطــن الــذي يســحق حتــت 

عجــالت الظلــم …
كلمــا مســع صــوت القصــف كان عبــد الباســط املكــى بيب 
حممــود، يشــمر عــن ســاعديه ويقــول بلهجتــه المصيــه: بلــش 
الشــغل، فيذهــب إلســعاف اجلرحــى ولنقــل املصابــن متحــدايً 
القصــف هبمــة عاليــة ال تعــرف اخلــوف… ولــد الكرمــاوي 

المصــي عــام ١959 يف مدينــة محــص.
ومحــص شــقيقة محــاة وجارهتــا.. خرجــت كباقــي املــدن الســورية 
)عــذراً  الثالثــن جملــزرة محــاة، يف مجعــة مسيــت:  الذكــرى  يف 
محــص  أحيــاء  أبنــاء كل  خــرج   …  ٢٠١٢/٢/3 محــاة( 
حــان  حــى  النظــام..  ضــد  حاشــدة  تظاهــرات  يف  وريفهــا 
ــاً، وهتفــت  وقــت دفــع الثمــن لكلمــة الــق الــيت رفعــت عالي
هبــا الناجــر ذاك اليــوم.. جــاء الــرد بقصــف عنيــف ووحشــي 
تفاجــأ بــه أهــايل حــي اخلالديــة. كانــت القذائــف تطلــق بكثافــة 
مــن فــرع املخابــرات اجلويــة يف محــص. ركــب عبــد الباســط 
دراجتــه اهلوائيــة، وتوجــه إلســعاف اجلرحــى عنــد ســقوط أول 
قذيفــة قــرب حديقــة األحــرار يف حــي اخلالديــة.. لظــات مث 
ابــن أخيــه زايد  ســقطت قذيفــة أخــرى أهنــت حياتــه برفقــة 
وابــن عمتــه ســامي، فاختلــط دمــه بــدم مــن ذهــب إلنقــاذه.. 
يف حــن بقيــت دراجتــه الــيت أتــى هبــا مســتندًة إىل ســاعة الريــة 

الشــاخمة وســط الــي.
كانــت تلــك الليلــة مــن أكثــر الليــايل دمويــة يف اتريــخ محــص.. 
استشــهد العديــد مــن الشــبان العاملــن يف اإلغاثــة واإلســعاف 
دمــرت  حيــث  والنســاء،  واألطفــال  اإلعالميــن  والناشــطن 
أكثــر مــن 3٦ بنايــة ســكنية بشــكل كامــل بقاطنيهــا، وســويت 
ابألرض.. وتكدســت املشــايف واملســاجد ابجلثــث امللقــاة علــى 
األرض.. اســتهدفت ســيارات اإلســعاف بزخــات الرصــاص 
الــي حــى بلغــت حصيلــة شــهداء جمــزرة اخلالديــة، حبلــول يــوم 
اجلمعــة ٢٠١3/٢/٧ إىل ٧٧5 شــهيداً قتــل علــى يــد النظــام
استشــهد عبــد الباســط اتركاً أربعــة أبنــاء، أكرهــم يف الثانيــة 
هــذه  استشــهاده  بعــد  شــقيقه  عمــره. كتــب  مــن  عشــرة 

الكلمــات:
فقدهتــا  الــيت  ابتســاميت  تغتــاُل  الدمــع  وعواصــُف  جلســُت، 
لرحيــِل أحبــٍة عــين، فأخــي عبــد الباســط قــد ارتقــى شــهيدًا، 
وهــو تــوءم الــروح، مل ميــض أكثــر مــن أســبوٍع علــى رحيلــه، حــى 
وصلتــين يف غربــيت حقيبــٌة واملرســل أخــي أبــو حممــود! تطايــرِت 
اللحظــاُت واتهــِت الكلمــاُت يف ســراديِب الصمــِت وزفــراِت 
األتــراح.. فتحتهــا فعَبــَق املســُك والعــوُد يف أنفاســي.. وتعطّــَر 
بيــيت بريــٍح مل أعرفهــا قبــاًل.. اي أهلل! كأهنــا قطعــٌة مــن اجلنــِة، 
هــي هــدااي ألوالدي كان قــد اشــرتاها عمهــم أبــو حممــود، قبــل 
استشــهاده بيومــن ومل خيــرين.. ومل أدر إال عندمــا وصلتــين 

وكأنــُه يقــوُل يل.. أبنائــي أمانــٌة فــال ترتكهــم..
كانــت هــذه اهلــدااي الــيت وصلــت بعــد وفاتــه بســبوع.. إضافــة 
الــي  ســاعة  نصــب  قــرب  وجــدت  الــيت  اهلوائيــة  لدراجتــه 
الشــهرة، حتكــي ابختصــار قصــة إنســان مــر مــن هنــا.. أوقــف 
دراجتــه.. ترجــل عنهــا وأتهــب لينقــذ اجلرحــى.. واستشــهد 

بصمــت.. هــذا مــا حيــدث يف ســوراي كل يــوم.

Türkçe تركي

Bölgemizde yaşanan fiili savışın gerisinde ciddi strateji savaşları veriliyor. 
Avrupa, ABD, Rusya, İngiltere, Çin coğrafi olarak uzak ama fiiliyatta part-
nerler yoluyla hem fiili savaşın hem de strateji savaşının tarafı durumunda.  
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği, Bahreyn, Yemen, Libya ve Mısır 
fiilen bölgede bulunan fakat zihniyet olarak bölgede “partner” pozisyonuna 
meyilli olan ülkelerdir. Burada partnerden derken; kendi gelecek stratejisi 
kendine ait bir perspektifi olmayan fakat coğrafi olarak uzakta olsa da böl-
gemiz adına politika geliştirip strateji belirleyen sözde “egemen” güçlere 
bölgede taşeronluk eden zihniyeti kastediyoruz. İran Pers-Sasani dönemind-
en beri kendi politikaları ve kendi çıkarı doğrultusunda hem dini yaklaşım-
ları ve mezhebi yapısı ile hem de bölge siyasetinde gösterdiği derin bencil 
yaklaşımı ile başına buyruk bir ülke pozisyonunda oldu her zaman. Farsların 
Müslümanlaşması dahi tarihi seyir içerisinde Pers-Sasani siyasetine çok 
etki etmemiştir. Kendi milli çıkarlarının doğrultusunda her türlü dini değeri 
çiğneyebilecek ve hatta kendi zihniyetine dönüştürebilecek bir anlayışla 
bu güne kadar varlığını devam ettirmiştir. Bölgede sureti haktan görünüp 
çevresindeki Müslüman ülkelerde ortaya çıkan her türlü azınlık aykırı örgütü 
destekleyerek kendi bölgesel politikalarına hizmet ettirmeyi siyasi bir tarz 
edinmiştir. Kendi siyasi hedefleri için İsrail, ABD ve İngiltere gibi sözde 
düşman olduğu ülkelerle kapalı kapılar ardında ittifak kurmak İran için işten 
bile değil. İran’ın güdümünde olan Lübnan’ı hiç yazmayacağım zira Lübnan 
kendini dahi yok sayan sözde bir ülkedir. Katar bölgede kendi ayakları üze-
rinde durmaya çalışan zenginliğini eğitim öğretim alanında ve sistem kurma 
çalışmalarında sarf eden, dış politikasında idealist bir duruş sergileyen bir 
ülke oma yolunda direniyor. Kuveyt Irak ile yaşadığı kriz neticesinde daha 
realist politikalar ile iç huzurunu sağlamaya çalışan bir ülke. Bölgemizde bir 
devlet olma özelliğini yitirmişi Irak ve Suriye kanayan bir yara olarak kısa 
ve orta vadede verilen strateji ve fiili savaşlara zemin oluşturmaya devam 
edecek. Bir de işgalci İsrail var elbette bölgemizde. İsrail Suriye’de yaşanan 
savaş esnasındaki sinsi sessizliğini bu günlerde bozmaya başladı. Bölgede 
yaşanan gelişmeleri gözlemleyerek olası bir durulmaya karşı Filistin-Gaz-
ze’ye karşı tacizkar tutumunu yineleyerek Müslümanların en değerli kutsal-
larından olan Mescid-i Aksaya yine saldırdı. Bu saldırgan tutumun altında 
yatan en önemli sebeplerden biri bölgede yeni bir intifada fitili ateşleyerek 
var olan karışıklığı daha da derinleştirip çıkacak kaostan faydalanıp yeni yer-
leşim yerleri işgal etmektir. İsrail bu oyunu bölgeye ayak bastığı günden beri 
çevirip çevirip oynuyor ve sözde dünya güçleri-Birleşmiş milletler ve beşli 
güvenlik konseyi çetesi buna seyirci kalıyor.
Burada bölgesel bir güç olma yolunda kendi ayakları üzerinde Duran ve 
Müslüman ülkeler ile kurduğu sıcak ve sürdürülebilmesi mümkün ilişkil-
er ile ümmet olma bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Türkiye 
kilit bir rol üstlenmektedir. Milletinin iradesine rağmen yönetimin azınlıklar 
tarafından ele geçirildiği Müslüman ülkeleri de dahil olmak üzere hemen he-
men bütün İslam ülkeleri Türkiye’nin bölgede oluşturacağı stratejiye destek 
olarak bir çıkış yolunun inşa edileceği umudunu taşımaktadır. Bu umudun 
boşa çıkmaması ve somut uygulamalara dönüşebilmesi için her birimizin 
elimizi taşın altına koyması gerekiyor. Öncelikle bölgemizde yaşanan kaos 
ve savaşların sonlandırıla bilmesi için kendi aklımızı ve mantığımızı kulla-
narak yeni bir gelecek stratejisi üzerine konuşmalar, görüşmeler ve çalışma-
lar yapmamız gerekiyor. Yapılan bu tür toplantılara “partner” olarak değil 
kendi milletimizi ve kendi değerlerimizi temsil ederek katılmamız ve söyle-
diğimiz her sözde yaptığımız her yorumda vatanımız ve milletimiz adına 
bir temsiliyet oluşturmamız gerekiyor. Kapalı kapılar ardında masa başın-
da bölgemiz adına geliştirilen sözde stratejilere figüran olmak yerine kendi 
vatanımız ve milletimizin bir öznesi olarak bölgedeki strateji savaşlarında 
milletimiz adına bir nefer olarak yerimizi almamız gerekiyor.

نشــهد حــروب اســرتاتيجيات شــعواء، وراء احلــرب الفعليــة الــي تشــهدها منطقتنــا، 
فأورواب والوالايت املتحدة األمريكية وروسيا وبريطانيا والصن، كلها باد بعيدة عنا، 
ولكــن يف احلقيقــة هــم أطــراف يف حــروب حقيقيــة وكذلــك يف حــروب اســرتاتيجيات، 
وذلــك عــن طريــق شــركائهم يف املنطقــة، فاململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 
فعلــي،  بشــكل  املنطقــة  يف  موجــودون  ومصــر،  وليبيــا  واليمــن  والبحريــن  املتحــدة 
ولكنهــم يف احلقيقيــة مييلــون إىل كوهنــم بلــداانً »شــركاء« مــن حيــث الذهنيــة، واملقصــود 
ابلشــركاء هنــا هــم أولئــك الذيــن ليســت هلــم رؤيــة وال اســرتاتيجية مســتقبلية خاصــة، 
ولكنهــم ميتلكــون ذهنيــة مســاعدة لتلــك القــوى الــي يســموهنا »عظمــى« والــي حتــدد 
االســرتاتيجيات وتطــور السياســيات ابســم منطقتنــا، حــى وإن كانــوا بعيديــن جغرافيــاً 
عنهــا، ومنــذ العهــد الساســاين الفارســي، وإيــران ابقيــة يف وضعيــة الدولــة املتنطعــة، 
بســبب مقارابهتــا الدينيــة وبنيتهــا املذهبيــة وكذلــك مقارابهتــا األاننيــة العميقــة الــي تظهــر 
الســرورة  يف سياســتها ابملنطقــة، يف ضــوء سياســاهتا ومصاحلهــا اخلاصــة، حــى أن 
التارخييــة لدخــول الفــرس لإلســام مل تؤثــر كثــراً يف سياســتهم الفارســية الساســانية، وقــد 
واصــل اإليرانيــون وجودهــم إىل اليــوم هــذا، عــن طريــق ذهنيتهــم القــادرة علــى انتهــاك 
خمتلــف القيــم الدينيــة وحــى تطويعهــا إىل مفاهيمهــم يف ســبيل مصاحلهــم القوميــة، وقــد 
اختــارت إيــران لنفســها منطــاً سياســياً يتمثــل يف دعــم خمتلــف التنظيمــات واألقليــات 
املعارضــة الــي تبــدو يف الظاهــر علــى احلــق يف البلــدان املســلمة احمليطــة هبــا، وث تســتغل 
طهــران تلــك اجملموعــات خلدمــة سياســاهتا يف املنطقــة، ومــن أجــل حتقيــق أهدافهــا 
املقفلــة  األبــواب  وراء  مــن  حتالفــات  عقــد  عــن  إيــران  تتــورع  ال  اخلاصــة،  السياســية 
وبريطانيــا،  املتحــدة واألمريكيــة  والــوالايت  إســرائيل  املتمثــل يف  املزعــوم  مــع عدوهــا 
ومل أكــن ألكتــب عــن لبنــان الــذي يتصــدر األجنــدة اإليرانيــة، ولكــن لبنــان بلــد ال 
حيســب حســاابً حــى لذاتــه، أمــا قطــر فهــي حتــاول أن تقــف علــى قدميهــا يف املنطقــة، 
وتنفــق ثروهتــا يف جمــاالت الرتبيــة والتعليــم، ومــن أجــل محايــة النظــام، وتقــاوم كــي تبقــى 
دولــة ذات مواقــف مثاليــة يف السياســة اخلارجيــة، ونتيجــة لألزمــة الــي عاشــتها مــع 
العــراق، فــإن الكويــت بلــد يســعى إىل احلفــاظ علــى االســتقرار الداخلــي عــن طريــق 
سياســات أكثــر واقعيــة، أمــا العــراق وســوراي فقــد فقــد كل منهمــا إمكانيــة أن يكــون 
دولــة يف املنطقــة، ومهــا جــرح انزف ســيبقى يشــكل أرضيــة خصبــة للحــروب الفعليــة 
واالســرتاتيجية قصــرة األمــد وطويلــة املــدى، وال ننســى كذلــك أن إســرائيل موجــودة 

يف قلــب منطقتنــا. 
بــدأت إســرائيل ختــرج هــذه األايم عــن صمتهــا اخلبيــث الــذي تزامــن مــع احلــرب الــي 
هامجــت  فقــد  املنطقــة،  تشــهدها  الــي  للتطــورات  متابعتهــا  وأثنــاء  ســوراي،  تشــهدها 
إســرائيل املســجد األقصــى الــذي هــو مــن أقــدس املقدســات لــدى املســلمن، جمــددًة 
بذلــك مواقفهــا التعجيزيــة لفلســطن وغــزة، ومســتهدفًة أي اســتقرار حمتمــل، ومــن أهــم 
القاقــل يف  تعميــق  هــو  العــدواين،  اإلســرائيلي  املوقــف  هــذا  الكامنــة وراء  األســباب 
املنطقــة عــن طريــق إيقــاد فتيــل انتفاضــة جديــدة، مــن أجــل احتــال مزيــد مــن األراضــي 
لبنــاء مســتوطنات جديــدة، ابالســتفادة مــن حالــة الفوضــى الــي تعمــل إســرائيل علــى 
خلقها، إن إســرائيل متارس هذه اللعبة منذ وطأت أقدامها أرض املنطقة، ويبقى واقفاً 
موقــف املتفــرج علــى ذلــك كلٌّ أفــراد عصابــة القــوى الدوليــة املزعومــة، كاألمــم املتحــدة 

والــدول اخلمــس دائمــة العضويــة يف جملــس األمــن الــدويل.
ويف هــذا اإلطــار تلعــب تركيــا دوراً مهمــاً ابعتبارهــا دولــة تســعى للوقــوف علــى قدميهــا 
الــدول  مــع  الــي عقدهتــا  الســاخنة  العاقــات  عــن طريــق  إقليميــة،  قــوة  إىل  لتتحــول 
اإلســامية والــي ميكــن أن حتافــظ عليهــا لتســاهم إســهامات مهمــة يف تطويــر الوعــي 
تدعــم  تقريبــاً،  اإلســام  بــاد  شــعوب كافــة  وإن  اإلســامية،  األمــة  إىل  ابالنتمــاء 
اإلســرتاتيجيا الــي تتبعهــا تركيــا يف املنطقــة، وتــرى فيهــا بصيــص أمــل يف ســبيل اخلــاص. 
وجيــب علــى كل منــا أن يتحمــل مســؤوليته كــي تتحــول تلــك اآلمــال إىل إجنــازات 
ملموســة، وال تذهــب أدراج الــرايح، وجيــب علينــا أوالً أن نســتخدم عقولنــا ومنطقنــا، 
اســرتاتيجية مســتقبلية  الراميــة إىل وضــع  والنقاشــات  واللقــاءات  األعمــال  ننظــم  وأن 
جديــدة، كــي نتمكــن مــن إهنــاء احلــروب والفوضــى الــي تشــهدها منطقتنــا، وعندمــا 
نشارك يف مثل تلك االجتماعات ممثلن لشعبنا وقيمنا، ال كـ«شركاء« لآلخر، فعلينا 
أن نؤســس لعمليــة متثيــل ابســم الوطــن والشــعب، يف كل كلمــة نقوهلــا، ويف كل تعليــق 
نكتبــه، بــداًل عــن أن نكــون ممثلــن لتلــك االســرتاتيجيات املزعومــة الــي يتــم وضعهــا علــى 
الطاولــة وراء األبــواب املغلقــة ابســم منطقتنــا، فعلــى كل واحــد منــا أن يتخــذ موقعــه يف 

تلــك احلــروب االســرتاتيجية اجلاريــة يف املنطقــة ابعتبــاره ممثــا لوطنــه وشــعبه.
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