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أردوغان: ال نريد تحويل الخليج والعراق وسوريا 
ولبنان لساحة حروب بالوصاية

Erdoğan: Körfez, Irak, Suriye ve Lübnan’ın Vekalet 
Savaşı Alanlarına Dönüşmesini İstemiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin Ortadoğu bölgesindeki, özellikle de komşu 
ülkelerin, birer vekalet savaşı alanına dönüşmesini 
istemediğini söylerken, Türkiye’nin akıl ve mantığın 
bölgede gerilimin tırmanması karşısında bir kalkan 
olması için çaba harcadığını belirtti.

أكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن تركيــا ال تريــد أن تتحــول دول 
منطقــة الشــرق األوســط وخاصــة اجملــاورة هلــا، إىل ســاحة حلــروب ابلوصايــة، 
مؤكــداً علــى املســاعي الــي تبذهلــا تركيــا لتغليــب صــوت العقــل واملنطــق درءاً 

لتصعيــد التوتــر يف املنطقــة.

استمرار موجة النزوح من إدلب
İdlib’den Göç Dalgası Devam Ediyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa heyetiyle Suriyeli mülteciler 
ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge meselelerini ele aldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu açıklamaları, Avrupa Komisyonu Başkan 
Yardımcısı, Komisyon İç Güvenlik Sorumlusu ve Avrupa Birliği Türkiye Misyonu 
Başkanı’yla görüşmesinden sonra yaptı.

Türkiye, yerli imkanlar ve tasarımla üretilen ilk denizaltı “Piri Reis”in 
tanıtımına tanıklık etti. Tanıtım, Kocaeli’ne bağlı Gölcük’teki Tersaneler Genel 
Komutanlığı’nda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
resmi törenle gerçekleştirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesinin Irak’ın yabancı güçlerin çatışma alanı 
olmasını kabul etmediğini belirterek, burada güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine vurgu 
yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin başta PKK ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere terörle mücadele 
konusunda Irak’a destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

Türkiye Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin enflasyonu hedeflenen oran 
olan %12’nin altına indirmeyi başardığını söylerken, “2020’de enflasyonla mücadele başlıca 
gündemlerimizden olacak” dedi. Albayrak, Maliye Bakanlığı’nın üretim ve hizmet sektörlerindeki 
rekabeti daha iyi hale getirmek ve üretimi güçlendirmek yolunda çaba harcayacağını belirtti.

BM, Suriye’ye sınır ötesi insani yardım sağlama mekanizmasının askıya alındığını açıkladı. BM Genel Sekreteri Sözcüsü 
StephaneDujarric, BM Güvenlik Konseyi’nden yeni bir karar çıkana kadar mekanizmanın çalışmasının askıya alındığını 
söylerken, Suriye’deki insani durumun son derece korkutucu olduğunun altını çizdi.

حبــث الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان مــع وفــد أورويب، وضــع الالجئــني الســوريني واملنطقــة اآلمنــة املزمــع إقامتهــا 
يف الشــمال الســوري، جــاء ذلــك خــالل لقــاء الرئيــس أردوغــان، بوفــد مــن االحتــاد األورويب ضــم انئــب رئيــس املفوضيــة 

األوروبيــة،  ومســؤولة األمــن الداخلــي يف املفوضيــة ، ورئيــس بعثــة االحتــاد األورويب لــدى تركيــا. 

شــهدت تركيــا، إطــالق أول غواصــة مصنوعــة إبمــكاانت وقــدرات حمليــة، الغواصــة »بــري رئيــس«، تعــّد 
أول غواصــة حمليــة الصنــع، ومت تدشــينها خــالل مراســم رمسيــة أقيمــت يف مقــر القيــادة العامــة ألحــواض 
بنــاء الســفن مبدينــة »كوجلــك« الرتكيــة بواليــة قوجايلــي، مبشــاركة رئيــس البــالد رجــب طيــب أردوغــان. 

أكــد وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاويش أوغلــو، رفــض تركيــا أن يتحــول العــراق إىل ســاحة نــزاع بــني القــوى األجنبيــة، مشــدداً علــى أمهيــة 
 PKK إحقــاق األمــن واالســتقرار، وعلــى مواصلــة تركيــا علــى دعمهــا للعــراق يف ســياق صراعهــا ضــد اإلرهــاب، وعلــى رأســه تنظيمــي

و)داعــش( اإلرهابيــني.

أكــد وزيــر املاليــة واخلزانــة الرتكــي بــراءات البــرق أن تركيــا اســتطاعت إغــالق التضخــم حتــت املســتوى املســتهدف وهــو %12.، 
وأنــه “يف عــام 2020 ســتكون مكافحــة التضخــم أحــد أجنداتنــا الرئيســية”، مشــراً إىل أن “وزارة املاليــة ســتعمل علــى حتســني 

املنافســة يف أســواق املنتجــات واخلدمــات وتعزيــز اإلنتــاج”.

أعلنــت األمــم املتحــدة تعليــق آليــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية العابــرة للحــدود إىل ســوراي ، وقــال املتحــدث ابســم األمــني العــام لألمــم املتحــدة 
اســتيفان دوغريك، ما مل يوجد قرار جديد من جملس األمن فســوف يتم تعليق العمل ابآللية، خاصة وأن الوضع اإلنســاين يف ســوراي مرعب للغاية.

ية الصنع أردوغان يبحث مع وفد أوروبي ملف الالجئين السوريين
ّ
بحضور الرئيس أردوغان تركيا تدشن أول غواصة محل

وزير المالية التركي: نجحنا بخفض التضخم تحت المعدل في 2019وزير الخارجية التركي: ال نريد أن يكون العراق منطقة صراع للقوى األجنبية

إنتهاء العمل بآلية إيصال المساعدات اإلنسانية العابرة للحدود إلى سوريا

Erdoğan Avrupa Heyetiyle Suriyeli Mülteciler Meselesini Ele AldıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Türkiye’nin İlk 
Yerli Üretim Denizaltının Tanıtım Töreni Yapıldı

Türkiye Dışişleri Bakanı: Irak’ın Dış Güçlerin Çatışma Alanı Olmasını İstemiyoruzTürkiye Maliye Bakanı: 2019’da Enflasyonu Ortalamanın Altına İndirmeyi Başardık

Suriye’ye Sınır Ötesi İnsani Yardım Sağlama Mekanizması Durduruldu

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’da attığı 
tüm adımların uluslararası hukuka uygun olduğunu dile getirirken, ülkesinin barışı sağlama 
amacı dışında dünyanın hiçbir yerinde yayılmacı bir politika izlemediğini ifade etti.

أكــد وزيــر العــدل الرتكــي عبداحلميــد ُغــل، أن كل اخلطــوات الــي اختذهتــا بــالده يف شــرق املتوســط وســوراي وليبيــا متوافقــة مــع 
القانــون الــدويل، وبــني أن بــالده مل تنتشــر يف أي بقعــة جغرافيــة حــول العــامل إال لغــرض حتقيــق الســالم.

وزير العدل التركي: خطواتنا في شرق المتوسط متوافقة مع القانون الدولي

Türkiye Adalet Bakanı: Doğu Akdeniz’de Attığımız Adımlar Uluslararası Hukuka Uygun
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Rusya ve Suriye rejim güçleri, Rusya’nın Türkiye’yle varmış olduğu ateşkes anlaşması 
gereği 09.01.2020 saat 14.00’ten itibaren ateşkes ilan etmiş olmasına rağmen, İdlib ve 
kırsalındaki saldırılarını sürdürdü. 

Esed ve Rus güçleri, bölgeden yapılan göçler giderek artmasına rağmen İdlib’in 
güney ve güneydoğu kırsallarında gerilimi arttırmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz sekiz ay zarfında giderek artan şiddet, hava saldırıları ve 
bombardımanlar nedeniyle 700 bin kişinin İdlib’den göç ettiğini açıkladı. Bölgedeki çoğu 
kadın ve çocuklardan oluşan üç milyon sivil ise tehdit altında.

Çok sayıda yerel ve uluslararası insani yardım derneği, İdlib’e yapılan son askeri saldırıların mağdurlarını 
desteklemek amacıyla olağanüstü bir insani konferans düzenledi. Konferansta uluslararası topluma sivillere karşı 
yapılan ihlallerin durdurulması için müdahale etme çağrısı yapılırken, konferansın teması “İdlib’in Çocukları İçin”di.

تواصــل روســيا وقــوات النظــام الســوري اهلجمــات علــى حمافظــة إدلــب وريفهــا، رغــم إعــالن روســيا وقــف إطــالق النــار 
ابملنطقــة مبوجــب اتفــاق مت التوصــل إليــه مــع تركيــا اعتبــاراً مــن الســاعة 14:00 مــن يــوم اخلميــس 2020/1/9.

تســتمر قــوات األســد وروســيا يف تصعيدهــا علــى قــرى وبلــدات ريــف إدلــب اجلنــويب واجلنــويب 
الشــرقي، وســط ارتفــاع وتــرة نــزوح الســكان عــن املنطقــة.

قالــت األمــم املتحــدة إن أكثــر مــن 700 ألــف مــدين نزحــوا مــن إدلــب، خــالل األشــهر الثمانيــة املاضيــة، هــرابً 
مــن العنــف املتصاعــد والغــارات اجلويــة والقصــف املســتمر، مــع هتديــد أكثــر مــن ثالثــة ماليــني مــدين حماصــر يف 

عقــدت منظمــات إغاثيــة عــدة، حمليــة ودوليــة مؤمتــراً إنســانياً عاجــاًل، لدعــم ضحــااي احلملــة العســكرية األخــرة علــى إدلــب، املنطقــة ، معظمهــم مــن النســاء واألطفــال.
ومناشــدة اجملتمــع الــدويل للتدخــل مــن أجــل وقــف االنتهــاكات حبــق املدنيــني، و محــل املؤمتــر شــعار )مــن أجــل أطفــال إدلــب(.

قصف مستمر على إدلب.. وحركات النزوح تصل مستويات قياسيةرغم إعالن روسيا وقف إطالق النار.. النظام يواصل هجماته في إدلب

700 ألف مدني نزحوا من إدلب خالل 8 أشهر.. تقرير أممي ينذر بتدهور الوضع

من أجل أطفال إدلب.. مؤتمر إنساني عاجل يخاطب صمت المجتمع الدولي

ختام مشروع برنامج توأمة المدن في غازي عينتاب

Rusya’nın Ateşkes İlan Etmesine Rağmen Rejim İdlib’teki Saldırılarını Sürdürüyorİdlib Bombardımanı Devam Ediyor ve Göç Hareketleri Yüksek Rakamlara Ulaşıyor

8 Ayda İdlib’den 700 Bin Sivil Göç Etti… BM Raporu Durumun Daha Da Kötüleşeceğini Söylüyor

İdlib’in Çocukları İçin… Olağanüstü İnsani Konferansta Uluslararası Toplumun 
Sessizliği Konuşuldu

Gaziantep’teki Kardeş Şehir Programı Projesi Sona Erdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çağrısıyla, “Türkiye ile AB Arasında Kardeş 
Şehir Programı” projesinin kapanış sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun 
teması, Türkiye’nin Gaziantep kentiyle Polonya’nın Sopot kenti arasındaki 
kardeş şehir projesinin sona ermesiydi. Sempozyuma birçok Türk ve Suriyeli 
kuruluş katıldı. Katılımcılar arasında Minber el-Şam adına Başkan Yardımcısı 
Kadı Ali Bakir, İşrak Gazetesi adına ise Ahmed Mazhar Saadu ve Dr. Zekeriya 
Melahfeci yer aldı. Sempozyum 7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Sempozyumda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
tüm göçmen çocuk, kadın ve bireyin desteklenmesi gerektiğini belirtirken, 
katillerle asla işbirliği yapılmaması gerektiğini ifade etti. Şahin sonrasında, 
“Yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarını gördüğümüzde yüreğimiz yanıyor” 
derken, göçmenlerin ve diğer insanların gerektiği ölçüde tüm sorunlarının 
çözülmesinin zaruri olduğuna işaret etti. “Her gün İdlib’de yeni bir insani 
sorunla uyandığımızı görüyoruz. Bunu anlamamız gerek. Aynı şekilde 
bu masumların başına gelen her türlü haksızlığı kınamamız gerekir. Herhangi bir terör kalmayana kadar sorunlarımızı çözmek 
için çabalamalıyız” diyen Şahin, şu sözlerle devam etti: “Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın insani koridor kurma çağrısını 
dinlese, birçok sorun ortadan kalkardı.” Yine Şahin, yapılan çalışmaların kurumsal bir çaba olması gerektiğini çünkü Gaziantep’te 
100 binden fazla göçmen çocuk bulunmasının kolay bir şey olmadığını ve bu çocukların tamamının eğitimli hale gelmesi için çaba 
gösterilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Suriyeli sermaye sahipleri, tüccarlar ve sanayicilerin rolünün önemine işaret eden Şahin, 
Gaziantep’te Suriyelilere ait 150 fabrika bulunduğunu belirtti. Şahin sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Aynı duyguları paylaşanlar 
birbirlerini anlarlar, yalnızca aynı dili konuşanlar değil.” Sempozyumda ayrıca Kültür Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep 
Belediyesi Genel Sekreteri ve Abdullah Aksay konuştu. Konuşmacılar Gaziantep ve Türkiye’nin tamamının Suriyelileri ve göçmenleri 
Ensar ruhuyla karşıladığını dile getirdi.

ختاميــة  نــدوة  أقيمــت  الكــرى،  عينتــاب  غــازي  بلديــة  مــن  بدعــوة 
ملشــروع )برانمــج توأمــة املــدن بــني تركيــا واالحتــاد أورويب( حيــث كان 
الرتكيــة  عينتــاب  غــازي  مدينــة  بــني  التوأمــة  مشــروع  هنايــة  املوضــوع 
ومدينــة ســوبوت يف بولونيــا، وحبضــور العديــد مــن الفاعليــات الرتكيــة 
والســورية، حيــث حضــرت منظمــة منــر الشــام ممثلــة ابلقاضــي علــي 
يف  ممثلــة  )إشــراق(  الرئيــس، كمــا حضــرت صحيفــة  انئــب  ابكــر/ 
الزمــالء أمحــد مظهــر ســعدو والدكتــور زكــراي مالحفجــي.  وذلــك يــوم 

الثــالاثء املوافــق 7 كانــون اثين / ينايــر 2020.
حتدثــت الســيدة فاطمــة شــاهني رئيســة بلديــة عينتــاب الكــرى مشــرة 
إىل وجــوب دعــم كل طفــل وكل إمــرأة وكل إنســان مــن املهاجريــن، 
كمــا أن علينــا أن ال نتعامــل مــع القاتــل أبــًدا. مث قالــت: عندمــا نــرى 
أي صــورة لألطفــال الضحــااي حتــرتق قلوبنــا مــن الداخــل، منوهــة إىل 
ضــرورة معاجلــة املشــاكل للمهاجريــن وســواهم حســب ضرورهتــا، وحنــن 

نــرى أننــا نســتيقظ كل يــوم علــى مشــكلة إنســانية جديــدة يف ادلــب. وعلينــا تفهــم ذلــك، كمــا علينــا إدانــة أي ضيــم يقــع علــى 
هــؤالء األبــرايء. ولنعمــل علــى حــل املشــاكل حــى ال يكــون لدينــا إرهــااًب. مث قالــت: لــو أن العــامل مســع مــن زعيمنــا رجــب طيــب 
أردوغــان يف إقامــة )الكاريــدور اإلنســاين( لكانــت اخنفضــت املشــاكل كثــرًا. كمــا أكــدت علــى أمهيــة أن يكــون عملنــا مبنيًــا علــى 
اشــتغال مؤسســايت، ألن وجــود 100 ألــف طفــل مهاجــر يف عينتــاب ليــس ســهاًل، والبــد أن نعمــل علــى أن يكونــوا متعلمــني 
مجيًعــا، منبهــة إىل دور رؤوس األمــوال الســورية والتجــار والصناعيــني حيــث يوجــد يف عينتــاب 150 معمــاًل للســوريني. وختمــت 
ابلقــول: إن الذيــن يتشــاركون املشــاعر هــم الذيــن يتفامهــون وليــس اللغــة فقــط. كمــا كانــت هنــاك العديــد مــن الكلمــات لــكل مــن: 
ممثلــة وزارة الثقافــة يف عينتــاب، وأمــني عــام بلديــة عينتــاب، وأيًضــا الســيد عبــد هللا أكســاي. الذيــن حتدثــوا عــن أن عينتــاب وكل 

تركيــا اســتقبلت الســوريني واملهاجريــن بــروح األنصــار.

إشراق _ خاص
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إشراق في عامها الخامس

إشراقات

96. sayısının yayımlanmasıyla birlikte İşrak Gazetesi, dördüncü yılının bitişini ve 
beşinci yılının kıvılcımının ateşlenmesini ilan ediyor. Bu da İşrak’ın medyadaki yerini 
ve varlığını kalıcı hale getirmeyi başardığını gösteriyor.
İlk sayısının yayımlanmasından bu yana İşrak, Suriyeliler ile Türkler arasındaki 
kültürel yakınlaşmayı sağlama amaçlı yayın politikasına bağlı kalırken; özgürlük, 
onur ve Suriye’ye demir pençeyle hükmeden diktatörlükten kurtulmak için başlayan 
Suriye devriminin ruhunu korumaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllar boyunca İşrak, sayfalarını kimseyi dışlamaksızın Suriyeli, Arap 
ve Türk yazarlara açmıştır. Suriye halkının tüm kesimleri İşrak’ın sayfalarında bir 
araya gelerek İşrak’ın kalitesini sürdürmek adına potansiyellerini ve bakış açılarını 
sunmuşlardır.
Yazarlarının rekabetçiliği ve hevesli olmaları, İşrak’ın muhabbetle dolmasını ve 
isteklerini yerine getirmesini geciktirecek tüm engelleri aşmasını sağlamıştır.
İşrak Gazetesi her sayısında on bin adet olarak basılmakta ve Suriye de dahil olmak 
üzere altmış beşten fazla ülkeye gönderilmektedir. Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak 
üzere üç dilde yayımlanan İşrak’ın uluslararası gazeteler platformuna ulaşması ve 
yazarları tarafından ortaya seçkin ürünler koyulması sayesinde rekabete katılabilmesi 
için, Fransızca ve İngilizce dillerinde de yayın yapması yolunda çabalar devam 
etmektedir.
Sosyal medya sayfalarında da etkinliğini sürdüren İşrak’ın, 4000 ila 8000 arasında 
takipçisi bulunuyor. Ayrıca İşrak’ın internet sayfasının geliştirilmesi ve 2020 yılında 
daha iyi hale getirilmesi için çalışmalar sürmektedir.
2019 yılında İşrak Fransa’ya ulaşmış ve Fransa’daki bazı şehirlerde dağıtım merkezleri 
kurmuştur. Buradaki Suriyelilere ve Türklere ait restoran ve kafelerde İşrak’ın 
masalarda baş sırada yer aldığını ve burada insanların İşrak’ı okuduğunu görmek 
bize büyük bir mutluluk vermekte olup, Arapların ve Türklerin bulunduğu Fransız 
şehirlerinin tamamına ulaşması için çalışılmaktadır.
İstek ve hayallerimizin sınırına yaklaşmış değiliz ve halen İşrak’ın haftalık bir gazete 
haline gelmesi için olanak aramaktayız. Zira İşrak bu iş için ehil olan yazar kadrosuna 
sahiptir. Bu kadroda Ortadoğu Medya ve İletişim Merkezi Genel Koordinatörü ve 
İşrak’ın Türkçe Basın Danışmanı Fatih Eminoğlu, Yayın Müdürü Muhammed Semir 
Abras, seçkin gazeteci ve Siyasi Bölüm Başkanı Ahmed Mazhar Sado, Kültür Bölüm 
Başkanı edebiyatçı Ali El-Şerif, Kadın Bölüm Başkanı yazar İlham Hakkı ve Tasarım  
Yönetmeni Ahmed Şahin gibi isimler yer almaktadır.
Dünyanın her yerinden geniş çaplı okuyucu ve takipçi kitlesinin sunduğu sevgi 
tufanıyla İşrak’ın yazar kadrosu, gazetenin devam etmesi ve geliştirilmesi yolundaki 
mutlulukları ve özverilerini göstermiştir.
Allah 2020 yılını kardeş Suriye ve Türk halklarının istek ve hayallerinin gerçekleştiği 
yıl kılsın, Türkiye’ye refah ve emniyet versin, Suriye’yi Rus ve İran işgalinden, yine 
katil Esed rejiminden kurtarsın.
Son söz:
İşrak’ta yazan, İşrak’ı okuyan ve İşrak’ın devam etmesi ve gelişmesi amacıyla öneriler 
gönderen herkese şükran, takdir ve minnetlerimizi sunarız.
Yine İşrak’ı destekleyen Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Platformu Yönetim Kurulu 
Başkanı Müslüman Türk Düşünür Turgay Aldemir ile Minber el-Şam Derneği Başkanı 
Cemal Mustafa’ya şükranlarımızı sunarız.

مع صدور العدد 96 تكمل صحيفة إشراق عامها الرابع معلنة عن إيقاد شعلتها اخلامسة، وهذا دليل 
على أهنا استطاعت أن تثبت وجودها وحضورها اإلعالمي.

الثقايف  التقارب  أجل  من  هبا  انطلقت  اليت  التحريرية  بسياستها  التزمت  األول  عددها  ومنذ صدور 
السوري الرتكي، واحلفاظ على روح الثورة السورية اليت قامت من أجل احلرية والكرامة واخلالص من 

الديكتاتورية اليت كانت حتكم سوراي ابحلديد والنار.
على امتداد السنوات املاضية فتحت صفحاهتا لكل املبدعني السوريني والعرب واألتراك دون استثناء 
أجل  من  والرؤى  اإلمكانيات  لتقدمي كل  على صفحاهتا  اجتمع  السوري  الطيف  إقصاء، كل  ودون 

استمرار متيزها.
التسابق واللهفة على النشر من قبل املبدعني يطوق إشراق ابحملبة لتكتمل وتتجاوز كل املعوقات اليت 

تؤخر إجناز طموحها.
تصدر صحيفة اشراق ورقياً خبمسة آالف نسخة من كل عدد، وتوزع ألكثر من مخس وستون دولة 
الداخل السوري، وتصدر بثالث لغات الرتكية والكردية والعربية، مع سعي  العامل ابإلضافة إىل  عرب 
متواصل إلصدارها ابللغتني الفرنسية واإلنكليزية لتصل إىل مصاف الصحف العاملية وتنافسها بتقدمي 

املواد املتميزة من قبل كتاهبا املبدعني.
مع احلرص على تفاعلها على صفحات التواصل االجتماعي حيث بلغ عدد متصفحيها بني 4000- 
8000 لكل عدد، ابإلضافة إىل موقعها اإللكرتوين املتميز الذي نسعى إىل تطويره وانطالقته حبلة 

وأداء جديد خالل عام 2020 
خالل عام 2019 وصلت إشراق إىل فرنسا وأوجدت مراكز توزيع يف عدد من املدن الفرنسية، وكانت 
سعادتنا كبرية حني مروران ابملطاعم واملقاهي السورية والرتكية وجندها تتصدر الطاوالت وبني أيدي القراء 

وهم منهمكون بقراءهتا، مع سعينا لوصوهلا إىل مجيع املدن الفرنسية اليت يتواجد هبا عرب وأتراك.
أسبوعية،  إىل صحيفة  حتويلها  إمكانية  عن  نبحث  زلنا  فال  وأحالمنا،  طموحاتنا  إىل حدود  نصل  مل 
ومل ال فإشراق متتلك الكادر التحريري املؤهل لذلك، بدءاً من مشرفها الصحفي الرتكي فاتح أمني 
أوغلو املنسق العام ملركز الشرق األوسط لإلعالم واالتصال، إىل حممد سامر أبرص مدير التحرير، إىل 
الصحفي املتميز أمحد مظهر سعدو رئيس القسم السياسي، واألديب املبدع علي الشريف رئيس القسم 

الثقايف، والكاتبة إهلام حقي رئيسة قسم املرأة، واملخرج الفين أمحد شاهني. 
مع وجود طوفان احلب الذي يغمرها به الكتاب واملبدعني من كل بلدان العامل، وهذا الطيف الواسع 
القراء واملتابعني، حيق لكادر حتريرها وكتاهبا أن يعلنوا فرحتهم هبا، وتفانيهم من أجل استمرارها  من 

وتطويرها.
نسأل هللا أن يكون عام 2020 عام حتقيق األماين واألحالم للشعبني الشقيقني السوري والرتكي، وأن 
يعم الرخاء واألمان يف تركيا، وأن تتحرر سوراي من االحتاللني الروسي واإليراين، واخلالص من النظام 

األسدي اجملرم.
أخريًا:

الشكر والتقدير واالمتنان لكل من كتب فيها ولكل من قرأها ولكل من أرسل االقرتاحات لتطويرها 
حرصاً منه على استمرارها.

ألدمري( رئيس جملس إدارة  وكل الشكر لداعمي إشراق، املفكر االسالمي الرتكي األستاذ )تورغاي 
)بلبل زادة ومنظمة منرب األانضول يف تركيا(، ولألستاذ )مجال مصطفى( رئيس منظمة منرب الشام.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ
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مصرع قاسم سليماني: الضرب تحت الحزام 

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü adlı yapının lideri olan Kasım Süleymani’nin 
ölümüne karşı İran’ın füze saldırısıyla verdiği karşılık hakkında ve yine İran’ın ve yeni 
takipçilerinin Amerika’ya yönelik bir intikam saldırısından bahsetme girişimleri hakkında ne 
denirse densin, ABD’nin Molla rejimine ve “İran devrimini” ihraç etme mekanizmalarına, hatta 
İran’ın terörüne Süleymani’yi tasfiye ederek vurduğu darbenin boyutu son derece acı vericiydi. 
İranlılar da bu nedenle vurulan darbeyle mücadele edemeyecektir. Aynı şekilde bu boyuttaki bir 
darbenin intikamını alamayacaklardır. Süleymani, Kudüs Gücü’nün liderliğini 1998’de selefi 
Ahmed Vahidi’den teslim almış, bir hareket ve güvenlik şahsiyeti olarak Molla rejimi adına 
komşu bölgesel Arap topraklarında birçok başarı kazanmıştır. Arapların ise bu terörist ihraca 
karşı koyacak hiçbir gerçek projesi olmamıştır. Bu terörist ürün, mezhepçi Pers projesinin 
bölgenin tamamına fiilini hakimiyet kurmasını istemektedir. Ancak sunduğu farklı adlar bugün 
değil Irak-İran arasında sekiz yıl süren savaş döneminde aleni ve bariz hale gelmiştir. İran-
Kontra Skandalı’nda Irak’a karşı İranlılara silah kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. O dönemde ve hala 
yönetimde, İsrail karşıtı olduğunu iddia ede Molla hükümeti bulunmaktaydı. Kudüs Gücü de, 
İranlılar eliyle “Kudüs’ün kurtarılması” şeklindeki büyük yalana hizmet amacıyla kurulmuştu. 
Buradan hareketle Süleymani’nin öldürülmesi, “göreceli olarak” İran’ın bölgedeki yayılmacı 
projesinin baltalanmasına katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde özellikle Suriye’de olmak üzere, 
İran’ın sınırları dışındaki varlığını sonlandırması söz konusu olabilir.
İran’ın Suriye’nin Albukemal kentindeki karargahlarının tahliye edildiği yönündeki bilgiler 
doğrulandığı takdirde, ki sahadan gelen bilgiler İranlı milislerin Deyrizor’a bağlı Albukemal’deki 
karargahlarını Suriye’de İran’a bağlı milislere ait mevzilerin maruz kaldığı bombardımanın 
benzerinin yaşanabileceği düşüncesiyle tahliye ettiği yönündedir. Suriye sahnesi, 2020 yılında 
Süleymani’nin ölümü ve sonrasında yaşananlar ve buna bağlı olası gelişmeler ışığında, 
birçok dönüşüm ve değişime tanıklık edecektir. Burada güçlü olan ihtimal, İran hükümetinin 
Amerikalılara karşı itaatkar bir hale gelerek ABD’yle ve genel anlamda da Batı’yla yeni ittifaklar 
kurması, böylece 5+1 anlaşmasını itibarını  geri kazanma yoluna gitmesidir. ABD yönetiminin 
asıl hedefi ise yalnızca çıkarları ve üvey evladı İsrail’in güvenliğidir. Nitekim ABD Başkanı 
Donald Trump bunu defalarca tekrarlamış, açık bir şekilde İran’daki Molla rejimini devirmeyi 
hedeflemediğine işaret etmiştir. Zira ABD, İran’ı bölgede kendisine milyarlarca daha dolar 
getirecek bir korkuluk olarak tutmak istemektedir. Hatta İran rejiminin varlığını sürdürmesini 
ancak bu varlığın kendi ayakları altında olmasını istemektedir. İran rejimi de bunun farkındadır. 
Öyle ki rejim, giderek ağırlaşan bir ekonomik abluka altındadır ve İran’daki ekonomik durum 
halkın tahammül edemeyeceği bir noktaya ulaşmıştır. Buna bağlı olarak da İran topraklarının 
tamamında, halk ayaklanmaları yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir.
İran’daki ekonomik çöküş, Kasım Süleymani’nin ölümünden de doğrudan etkilendi. Nitekim 
ABD dolarının döviz kuru, Süleymani’nin öldürüldüğü günden bir gün öncesine göre 4 bin 
riyal artarak, 136 bin riyala ulaştı. Tahran borsa endeksleri de kırmızı seviyeye ulaşarak, büyük 
kayıplar yaşadı ve endeksler %3 oranında düşerek, 12 bin 652 puan seviyesine geriledi. Yapılan 
bilimsel belgelemelere göre ise kapanışta 16 bin 765 puan seviyesinde kaldı.
Bunun anlamı, Süleymani’nin öldürülmesi ve İranla ABD arasındaki gerilimlerin, öncelikle İran 
üzerinde olumsuz etkileri olacağı ve bu süreçten en fazla Molla rejiminin zarar göreceğidir. 
Bunun sonucunda ise hiç kuşkusuz (ABD yönetiminin kastı olmasa bile) olumlu bir sonuç 
ortaya çıkacaktır. Çünkü Suriye halkı, onur ve özgürlük halkıdır. Bu olaylar da onun açısından 
daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Tüm bunlar da İran’ın Suriye ve bölgedeki işgalci 
varlığını zayıflatacak, bu kez bel altından vurulan en iyi 
darbe olacaktır. İran ise bunun sonuçlarını kısa sürede 
göremeyecektir. Bu da söz konusu katilin öldürülmesiyle 
yüreklerine su serpilen Suriye halkının durumunu 
açıklamaktadır. Zira İran, mezhepçi bir şekilde müdahale 
etmemiş olsa çökmek üzere olan Suriye rejiminin yeniden 
ayağa kalkmasına katkı sağlamış, aynı şekilde sonrasında 
Rusya’nın işgalci müdahalesi de aynı etkiyi göstermiştir.
Süleymani’nin öldürülmesi sonucunda bölge, özellikle de 
Suriye, Suriye meselesi açısından olumlu bir gelişmeye tanık 
olacak mıdır? Bölge, Süleymani düzeyindeki bir kişinin 
öldürülmesinden fayda mı görecektir? Süleymani’nin 
ölümünden sonra 2020 yılında manzara nasıl olacaktır? 
Sürprizlere ve dönüşümlere gebe olan önümüzdeki günlerde, 
tüm bunların cevabı ortaya çıkacaktır.

)فيلق  يسمى  ما  قائد  سليماين  قاسم  ومصرع  مقتل  على  الصاروخي  اإليراين  الرد  عن  قيل  مهما 
انتقامية  إيران وأتباعها احلديث عن ضربة  الثور ي اإليراين، ومهما حاولت  التابع للحرس  القدس( 
من األمريكان، شهدان فصوهلا البائسة فيما بعد، فإن حجم الضربة األمريكية لنظام املاليل، وآلليات 
تصدير )الثورة اإليرانية( بل اإلرهاب اإليراين بتصفية سليماين، كانت موجعة جًدا، ولن يكون إبمكان 
اإليرانيني التصدي لذلك، كما أنه لن يكون مبقدورهم االنتقام لضربة هبذا احلجم. هذه الشخصية اليت 
تسلمت زمام الفيلق القدسي منذ عام 1998 من السلف )أمحد وحيدي(، ومتكنت هذه الشخصية 
احلركية األمنية، من حتقيق الكثري لنظام املاليل، يف غري مكان من الساحة اإلقليمية العربية احمليطة، 
وسط غياب حقيقي ألي مشروع عريب ميكنه أن يتصدى هلذا التصدير اإلرهايب، والذي يريد الوصول 
برمتها، حتت مسميات أضحت مكشوفة  املنطقة  الطائفي على  الفارسي  للمشروع  فعلية  إىل هيمنة 
وإيران،  العراق  بني  الثماين سنوات  أايم حرب  للعلن  انفضحت  أن  منذ  بل  اليوم  ليس  ومفضوحة، 
وهي فضيحة )إيران غيت( عرب تعاون سري بتهريب السالح إىل اإليرانيني ملواجهة العراق، يف وقت 
كانت فيه ومازالت حكومة املاليل تدعي مناهضتها إلسرائيل، وقد أسست )فيلق القدس( من أجل 
كذبة كربى مفادها )حترير القدس( على أيدي اإليرانيني، من هنا فان مقتل سليماين ميكن أن يساهم 
)بشكل نسيب( يف تقويض املشروع التمددي اإليراين يف املنطقة، وقد يودي بكل الوجود اإليراين خارج 

حدودها، وخاصة يف سورية.
وإذا كانت معلومات ختلية املقرات اإليرانية، يف البوكمال السورية ابتت مؤكدة، حيث تشري املعلومات 
من  حتسباً  الزور  دير  مبحافظة  البوكمال  مدينة  يف  مقراهتا  أخلت  إيرانية  ميليشيات  أن  إىل  امليدانية 
الرقص  )أول  فإن  املوالية إليران يف سورية.  امليليشيات  تتبع  اليت  املواقع  له  تتعرض  الذي  القصف 
حنجلة( كما يقال، وسوف تشهد احلالة السورية الكثري من التغريات والتبدالت خالل عام 2020، 
وإابن مصرع سليماين وما جاء بعده، وما ميكن أن أييت تباًعا، وإن كان املرجح يف ذلك أن تذهب 
احلكومة اإليرانية صاغرة زاحفة، حنو األمريكان إلعادة أتسيس اتفاقات جديدة هلا مع األمريكان والغرب 
عموًما، إلعادة االعتبار التفاق) 5 زائد 1 (، وهو ما تدفع ابجتاهه اإلدارة األمريكية، اليت مل يكن مهها 
األساس يف يوم من األايم إال مصاحلها وأمن ربيبتها إسرائيل، وهو ما صرح به مرارًا وتكرارًا الرئيس 
األمريكي دوانلد ترمب، يف إشارة واضحة إىل أنه ال يستهدف إسقاط نظام املاليل يف إيران، كي يبقيه 
فزاعة يف املنطقة تدر عليه املزيد من املليارات. بل يريد هلذا النظام البقاء، لكن حتت احلذاء األمريكي، 
وهو ما تدركه حكومة النظام اإليراين، اليت تعاين ما تعاين من حصار اقتصادي، أثقل كاهلها، وجعل 
من األوضاع االقتصادية اإليرانية ماال ميكن احتماله شعبًيا، حيث شهدت إيران ومازالت تشهد الكثري 

من االنتفاضات الشعبية يف كل اجلغرافيا اإليرانية.
وليس بعيًدا عن التدهور االقتصادي ما جرى يف ثنااي اقتصاد إيران بعد مقتل قاسم سليماين مباشرة، 
حيث ارتفع سعر صرف الدوالر األمريكي إىل 136 ألف رايل بزايدة 4 آالف رايل عن تداوالت اليوم 
الذي سبق عملية قتل سليماين، وتبدلت مؤشرات بورصة طهران إىل األمحر مسجلة خسائر هائلة 
ليفقد املؤشر أكثر من 3 ابملئة، تعادل 12 ألف و652 نقطة، مث لتصل عند اإلغالق إىل 16 ألف 

و765 نقطة، حسب توثيقات علمية دقيقة.
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن تداعيات مقتل  سليماين ومن مث التوترات بني اإليرانيني 
واألمريكان، سترتك أثرها السليب أواًل على الواقع اإليراين، وسيكون اخلاسر األكرب فيها حكم ونظام 
املاليل، ومن املؤكد أن ما سينتج عن ذلك، )حىت لوكان بدون قصد من اإلدارة األمريكية(، سيكون 
إجيابًيا ألن الشعب السوري شعب احلرية والكرامة سيصيبه ما هو أكثر إجيابية، وسيقوض كل ذلك 

الوجود االحتاليل اإليراين يف سورية واملنطقة، وسيكون أفضل 
ضربة جنالء وحتت احلزام هذه املرة، ولن تتمكن إيران من مللمة 
نتائجها مبكًرا، وهذا يفسر حالة الشعب السوري، الذي أثلج 
صدره كثريًا مقتل هذا اجملرم، الذي طاملا عاث فساًدا يف الواقع 
السوري، وساهم يف إعادة قيامة النظام السوري، الذي كاد أن 
ينهار، لوال التدخل اإليراين الطائفي، وأيًضا فيما بعد التدخل 

االحتاليل الروسي.
وجه  على  والسوري  اإلقليمي،  الواقع  سيشهد  فهل 
اخلصوص ونتيجة ملقتل سليماين، ما هو إجيابًيا يف املسألة 
السورية؟ وهل سيستفيد اإلقليم برمته من مصرع شخص 
حبجم سليماين؟ وكيف سيكون املشهد بعد مقتله خالل عام 
2020؟ هذا ما ستكشفه األايم القادمة اليت ستكون حبلى 

ابملفاجئات والتغريات.

Kasım Süleymani’nin Ölümü: Bel Altından Vurmak
أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي
Siyasi Bölüm Başkanı

Ahmed Mazhar Saadu
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كانت الثورات ومازالت فرصة اترخيية للشعوب احملكومة ابلظلم واالستبداد 
لتتخلص ولتحكم نفســها بنفســها، لكن أثبت الواقع والتاريخ أن الشــعوب 
أيــن  تتقــن إدارة نفســها ومعرفــة مصلحتهــا  البنــاء ال  الــي تكــون ضعيفــة 
تكمــن، والطريــق املوصلــة إليهــا، فســوف تكــون مرهتنــة ملــن يديرهــا وكجــزء 
مــن خطــة اآلخريــن ألهنــا ال متلــك خطتهــا واآلليــة املوصلــة إىل هدفهــا، فهــذه 

الشــعوب تعــرف مــاذا تريــد، لكــن ال تعــرف ســبل الوصــول إىل مــا تريــد.
هــذا هــو الفــرق بــني الشــعوب ذي البنــاء اجليــد احملصنــة ابلوعــي السياســي 
واالســرتاتيجي، فتعــرف مــا ينفعهــا وحيقــق مصلحتهــا والطريــق املوصلــة لذلــك 
وكذلــك تعــرف مــا يضرهــا، ولديهــا إحســاس واستشــعار أبي خطــر حمــدق 

مــع تصاعــد التحــركات الشــعبية يف كل مــن العــراق ولبنــان وكذلــك تفاقــم 
هــذه  ظــل  يف  األســوأ،  ابجتــاه  واحندارهــا  إيــران  يف  الداخليــة  األوضــاع 
بشــكل  اقتصــادايً  الســوري  الوضــع  مــآالت  علــى  وانعكاســاهتا  التطــورات 
رئيســي وسياســياً واجتماعيــاً كمحصلــة لتطــورات األحــداث يف دول اجلــوار 
الســوري تــزداد ضمــن األوســاط الســورية دفعــات مــن األمــل املتجــدد لنهايــة 
اســتبداد الســلطات القائمــة الــي حكمــت ابحلديــد والنــار مــا يقــرب مــن 
الســوري  الشــعب  علــى  مورســت  الــي  الطائفيــة  زمــن  وزوال  قــرن  نصــف 

وتبلــورت بشــكل واضــح خــالل تلــك الفــرتة.
لــو قــرأان خارطــة الواقــع فــإن مــا حيصــل يف لبنــان والعــراق واألحــواز وحــى يف 
ســورية إمنــا ينــذر ببــدء الســقوط اإليــراين مــن خــالل قطــع األذرع الطــوىل ومــن 
مث اهنيــار ايــران قلعــة الرمــل، ومــع كل هــذا رمبــا ال توجــد مؤشــرات حقيقيــة 
الختــاذ خطــوات عمليــة تســرع بفــرض حــل سياســي عــادل للوضــع الســوري 
بســبب انشــغال الــدول النافــذة يف سياســتها الداخليــة، ومــن بينهــا الــوالايت 
املتحــدة األمركيــة الــي يســعى رئيســها ترامــب  ابلرغــم مــن موافقتــه علــى 
قانــون قيصــر العتبــار املوضــوع الســوري كموضــوع جتــاري ابلنســبة، ومــن 
جهــة أخــرى التهــاون والــال مبــاالة يف فــرض حلــول تنصــف الشــعب الســوري 
الثائــر مــع التذكــر أن أمــركا والغــرب و العــامل كلــه يعــرف ممارســات النظــام يف 
ســورية وكذلك املطالب احملقة للشــعب الســوري الذي مورســت حبقه جرائم 
حقيقيــة وسياســة التهجــر املمنهجــة إلفــراغ ســورية مــن األغلبيــة الســنية، 
ولــدى كل األطــراف املذكــورة حقائــق وأدلــة ضــد أفعــال هــذا النظــام انطالقــاً 

والتصفيــة  للقتــل  وصــواًل  شــعبه  ضــد  الكيميائــي  الســالح  اســتخدام  مــن 
الــال أخالقيــة والــي تصــل  الطائفيــة واالعتقــال واالغتصــاب واملمارســات 
ملصــاف اإلابدة اجلماعيــة حبــق املعتقلــني املوثقــة مــن مصــور مســاخل األمــن 

الســورية حيــث صــدر القــرار  ابمسه)قيصــر( .
تدخلــت كل مــن روســيا وإيــران لوضــع معادلــة احلــل إمنــا هــو احلــل اجلزئــي 
لديهــا خالفــات  الــدول  هــذه  أن  شــاماًل طاملــا  وليــس حــاًل  تــراه،  الــذي 
وعثــرات مــع الــوالايت املتحــدة األمركيــة وأورواب وغرفــة العمليــات الســرية 

الصهيــوين. املتمثلــة ابلكيــان 
عندمــا انتفــض الشــعب الســوري وقــام بثورتــه العظيمــة مل يكــن يضــع يف 
حســبانه أي مــن هــذه التــوازانت الدوليــة او التحــركات اإلقليميــة والــذي زاد 
يف ارتبــاك الشــعب الســوري املنتفــض هــو طريقــة تعاطــي النظــام الســوري مــع 
تلــك الثــورة وجلوئــه إىل قــوى خارجيــة تســانده ضــد أبنــاء جلدتــه فارمتــى يف 
أحضــان إيــران لتدعمــه ابملــال والســالح واملقاتلــني املرتزقــة الذيــن مارســوا كل 
أشــكال الطائفيــة ابلتعــاون مــع مليشــيات ُشــكَِّلت مــن الداخــل الســوري 
تنتهــج نفــس منهــج التقيــة اإليرانيــة للحصــول علــى الثــأر التارخيــي املزعــوم 

آلل البيــت ابلتعــاون مــع مليشــيا حــزب هللا.
وعليــه ومــن خــالل النهــج والسياســة العامــة الــي تقــوم هبــا إيــران مــن خــالل 
أتجيــج الطائفيــة واالنقيــاد بشــكل كامــل لواليــة الفقيــه يف لبنــان والعــراق 
وكذلــك اليمــن هــو مؤشــر إجيــايب وجتربــة حيــة ميكــن للســوريني اســتثمارها 
إلبعــاد وافشــال املشــاريع اإليرانيــة يف ســورية خاصــة أن الوضــع الســوري 

قبــل وقوعــه، فهــي متلــك املســتوى اجليــد مــن الوعــي اجلمعــي فلهــذا جتــد 
أن بعــض الشــعوب قّلمــا تنطلــي عليهــا أنــواع اخلــداع واأللعــاب السياســية 
واألمنيــة قياســاً مــع  شــعوب أخــرى، ولعــل أكــر حتــدي مهــم للتغلــب علــى 
الزعمــاء  املعرفــة والوعــي، كذلــك دور  إشــاعة  الشــعيب هــو  البنــاء  ضعــف 
الشــعبيني والنخــب القويــة احملصنــة ابلثالثــي املهــم مــن الصفــات ألي دور 
قيــادي يعمــل يف الشــأن العــام، وهــي »اخلــرة والقــدرة مــع اجلــرأة« فهــذه 
الــي جيــب أن تتحلــى هبــا أي قيــادة تتصــدر شــأانً عامــاً الســيما يف أوقــات 
الصــراع واألزمــات، فاحلاجــة تكــون أكــر، وتكــر احلاجــة أكثــر، يف حــال 
كانــت بنيــة الوعــي واملعرفــة ضعيفــة لــدى هــذه الشــعوب، إذ البــد مــن وجــود 

مــا جيــر ويدّعــم البنــاء الشــعيب، ويدفــع النــاس ملــا ينفعهــا بــكل ســبل التأثــر 
فــإن  الصعــاب واملخاطــر وتتجــاوز احملــن، لذلــك  فتتغلــب علــى  والتوجيــه 
اجلانــب الرئيســي يف الصراعــات هــو الرتكيــز علــى ضــرب وتشــويه الزعمــاء 
والقــادة ممــن يتمتعــون أبوصــاف القيــادة احلقيقيــة أو لديهــم نواهتــا والدفــع 
ابلضعفــاء والصعاليــك وقــادة الصدفــة لســّدة التوجيــه، والذيــن هــم أصــاًل 

حيتاجــون للبنــاء، ألن فاقــد الشــيء ال يعطيــه .
تعريفــات كثــرة  فهنــاك  القيــادة كمصطلــح،  تعريــف  مــا حاولنــا  إذا  اليــوم 
جــداً، وأبســط تعريــف للقيــادة هــو القــدرة علــى توجيــه النــاس حنــو اهلــدف، 
وهــذا حيتــاج إىل القــدرة واخلــرة مــع اجلــرأة. واألحــزاب والتيــارات واجلماعــات 
فيهــا  تقــل  الــي  والشــعوب  وتنمــو،  اخلــرات  فيهــا  تتبلــور  هــي حاضنــات 
الشــخصيات القياديــة املعــّدة إعــداداً جيــداً تتعثــر كثــراً وختطــئ لتتعلــم مــن 
التجــارب  مــن  تنقذهــا وتوجههــا، واخلــرة أتيت  بــال خــرة  فهــي  أخطائهــا 
تفــرز  الفوضــى، وال  فيهــا  تعــم  الــي  والشــعوب  العميقــة،  واملعرفــة  الكثــرة 
قياداهتــا القويــة أو تنقــاد هلــذه القيــادات يكــون جناحهــا اندرًا، فالشــعوب 

الضعيفــة هــي الــي ال تقــود والتقــاد.
 كل الــذي مــّر وميــر علــى املنطقــة عمومــاً وســورية خصوصــاً ينبغــي أن يكــون 
كافيــاً لتفجــر الوعــي يف جمتمعاتنــا وعقولنــا، كــي حتصــل هنــاك مراجعــات 
وحتوالت يف التفكر والســلوك الذي أوصلنا إىل الال شــيء حى اليوم، وقد 
آن األوان لنتعلــم مــن ركام األخطــاء الــي أوصلتنــا إىل كل هــذا الــركام مــن 
الكــوارث، ليتفجــر الوعــي بعــد هــذا املخــاض العنيــف ولنستشــعر األخطــاء 
قبــل احلــدوث وخنطــط ونفكــر مث ننفــذ قبــل فــوات اآلن، الســيما أننــا كنّــا 

نفكــر يف وقــت التنفيــذ.!
الشــعوب الــي تــرتك قرارهــا لقــادة الصدفــة والقــادة الضعفــاء أو تــرتك أمورهــا 
فوضــى تتجاذهبــا الــرايح الدوليــة، وحيــث هبــت، فهــي ســوف تــؤكل علــى 
مائــدة خــداع أعداءهــا، فقــد آن األوان المتــالك نوًعــا مــن النضــج والوعــي 
البســاطة  وتــرك  والنجــاح  الدهــاء  أدوات  بــكل  واألخــذ  التفكــر  وإعــادة 

والســذاجة حــى ال نقتــل مرتــني وخنســر مرتــني.
فال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم    وال َسراة إذا ُجّهاهلم سادوا
تُلفى األمور أبهل الرشد ما صلحت   وإن تولت فباألشرار تنقاد

خمتلــف عــن الوضــع يف لبنــان والعــراق فالغالبيــة العظمــى مــن الســوريني ال 
يؤيــدون نظــام املــاليل وواليــة الفقيــه مذهبيــاً و كذلــك يف العــراق فاملرجعيــة 
الدينيــة للشــيعة العــرب ختتلــف كليــاً عــن هنــج واليــة الفقيــه، وهــذا مــا أكدتــه 
األحــداث األخــرة يف العــراق، أمــا يف لبنــان فــإن ذراعهــا يتمثــل حبــزب هللا، 
وهــو فقــط مــن يدعــم ويؤمــن بسياســة إيــران يف لبنــان واملنطقــة مــع العلــم أبن 
حتالــف بعــض القيــادات الســنية يف ســورية مــع إيــران هــو مرحلــي ووظيفــي 

يصــب يف مصــاحل هــؤالء .
العادلــة يف  الســوريني وصرهــم وتفانيهــم جتــاه قضيتهــم  فــإن عزميــة  وعليــه 
ســورية حــرة ودميقراطيــة ومدنيــة خــارج أي معــادل وال ميكــن قياســه فصــر 
الســنوات واإلصــرار علــى مطالبهــم وقــف يف  هــذه  الســوريني خــالل كل 
وجــه دول عظمــى وأربــك دول أخــرى لــذا مــا تــزال ســورية يف فوهــة الــركان 
الــذي قــد يثــور يف أي حلظــة ويقلــب موازيــن األمــور لصــراع دويل وإقليمــي 
حقيقــي يــؤدي حلــرب شــاملة أو أن ســورية نفســها ســتتحول وتصبــح يف 
أتــون ســيصهر اجلميــع وجيعلهــم يرضخــون ملطالــب شــعبها احلقيقــي صاحــب 

األرض حــى حتقيــق النصــر املــؤزر لثــورة الشــعب الســوري إبذن هللا.

د. زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري

أزمة الوعي والبناء

غزوان بكار

كاتب سوري

سورية ما زالت في فوهة البركان
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علــى  املهــر،  حتديــد  قضيــة  يف  املســلمني،  عــوام  مــن  امــرأة  اســتدركت 
أنــه  مــن  ابلرغــم  عنــه،  هللا  رضــي  اخلطــاب،  بــن  عمــر  الراشــد  اخلليفــة 
الشــرعية  جدارتــه  علــى  املســلمني  إمجــاع  وحمــط  حينــه،  يف  العــامل  ســيد  كان 
لــه. انعقــدا  اللذيــن  واملــودة  الــوالء  ومــن  اخلالفــة،  دولــة  لقيــادة  والسياســية 
هذه احلادثة مقياس دقيق لفهم حقيقة التدين، وطبيعة الوالء، ونوع االنتماء الذي حتلى 
به املسلمون األوائل، وهو معيار، أو هكذا جيب أن يكون، لدى املسلمني من بعدهم.
أســوق تلــك احلادثــة يف ســياق التفاعــل الــذي ولّــده قتــل قاســم ســليماين، قائــد فيلــق 
القدس اإليراين، والفرصة املناسبة الي حصلنا عليها، من وراء ذلك، لقياس أفكار 
النــاس وطبيعــة انتماءاهتــم وكشــف احلــدود الفاصلــة بــني االنتمــاء والعصبيــة العميــاء.
العتبــارات حمــددة، قــد يكــون مفهوًمــا ســبب التناقــض الظاهــر يف خطــاب بعــض 
احلــركات اإلســالمية، وعلــى رأســها حركــة محــاس الفلســطينية، الــي تبــي شــرعيتها 
السياسية، على مقاومة االحتالل ودفع الظلم، بينما متنح رجاًل مثل قاسم سليماين 
وصف شهيد، ابلرغم من سرته طوال األمنية والعسكرية املمتدة لعقود، يف خدمة 
نظــام احلكــم اإليــراين، وقتــل وقتــه كلــه يف تنفيــذ مشــروع طهــران التوســعي يف قلــب 
املنطقــة العربيــة، ولــو اقتضــى ذلــك حتالفــاً، غــر معلــن، مــع األمركيــني علــى احتــالل 
العــراق أدى إىل ســقوط مئــات آالف القتلــى يف هــذا البلــد العــريب، وحتالفــاً مباشــراً، 
حتت ضوء الشمس، مع روسيا على إسقاط ثورة الشعب السوري، أسفر عن قتل 
مئــات اآلالف مــن املدنيــني، واعتقــال عشــرات اآلالف، وهتجــر املاليــني، وإعــادة 
هندســة ســورية دميوغرافيا مبا يتناســب مع املشــروع اإليراين الظاهرة أبعاده الطائفية.
الالفــت يف تداعيــات موقــف محــاس، وأخواهتــا، هــو داء العصبيــة العميــاء الــذي 
»الضــرورة«،  عنــوان:  حتــت  لفعلتهــا  منهــم  وتريــر كثــر  أنصارهــا،  عــن  رشــح 
ســليماين،  مثــل  رجــل  علــى  الثنــاء  إذا كان  عمــا  عاصفــة  أســئلة  بذلــك  مثريــن 
يف  ونفســية  شــرعية  دالالت  مــن  املصطلــح  عليــه  ينطــوي  مبــا  شــهيداً،  واعتبــاره 
مــا كان تعميــده، علــى لســان كبــار  الضــرورة، وإذا  مــن  املســلم،  العقــل اجلمعــي 
موقــف  انتقــد  مبــن  »نكائيــًا«  تصرحيــاً  أم  ضــرورة،  للقــدس«  »شــهيًدا  قادهتــا، 
الشــهادة ألحــد. النــاس يف منــح  مــن  مــا ســلمنا أبحقيــة أحــد  إذا  محــاس، هــذا 
ويدفــن  ختطيئهــا،  »ُرهــاب«  يعيــش  مــن  وأخواهتــا،  محــاس،  أنصــار  مــن  كثــر 

شــغل قاســم ســليماين مســاحة مهمــة يف تطــورات أحــداث الثــورة الســورية، 
فهــو مهنــدس اجلــزء الكبــر مــن هــذه األحــداث، وقــد كان وصولــه إىل ســورية 
ُمبكــراً، جلعــل ســورية موطنــاً لصــراع ديــي اليتوقــف، فاســتعاض عــن اجليــش 

الســوري مبليشــيات طائفيــة مــن نــوع مطابــق ملــا ينجــح فيــه عــادة.
شــارك ســليماين يف وضــع اســرتاتيجية نظــام األســد يف املواجهــة الوحشــية 
للثــورة الســورية منــذ اندالعهــا يف آذار/مــارس 2011، وهــو مــن فــاوض 
معركــة  قــاد ميدانيــاً  املباشــر يف ســورية، ومــن  الــروس إلقناعهــم ابلتدخــل 
إعادة الســيطرة على شــرقي حلب أواخر العام 2016. وابلتايل فليس من 
املفاجئ أن يولد مقتله الفرح وشــفاء الغليل لدى نســبة كبرة من الســوريني 

الذيــن تعرضــوا لبطــش النظــام علــى مــدى الســنوات التســع املاضيــة.
ولكــن يف الوقــت ذاتــه مــاذا جنــي مــن مقتــل ســليماين بصواريــخ أمريكيــة، 
هــذه الصواريــخ الــي مل حيركهــا مقتــل وتشــريد آالف العائــالت يف إدلــب، 
مــع علمنــا أبن آخــر مــا تكــرتث بــه واشــنطن هــي مصــاحل شــعوب املنطقــة، 
وهــي مل تتحــرك إال عندمــا بــدأت أذرع قاســم ســليماين بتهديــد مصاحلهــا. 
وابلتــايل فــإن الصــراع الــذي مــات فيــه ســليماين هــو صــراع آخــر غــر الصــراع 
الســوريني  حلقــوق  فيــه  حضــور  ال  صــراع  هــو  الســوريون،  خيوضــه  الــذي 

وأحالمهــم.
ويف قناعتنــا فــإن ســليماين هــو فــرد ضمــن منظومــة لــن تكــف عــن عملهــا، 
ولكــن مــع ذلــك، خيطــئ مــن يعتقــد أن النفــوذ اإليــراين مــا بعــد ســليماين 
ســيكون مثــل مــا كان قبــل مقتلــه، واعتقــاد كهــذا حييــد خصوصيــة القائــد 

وأمهيتــه يف صناعــة األحــداث وتوجيههــا. 
ميكــن تشــبيه قاســم ســليماين بعمــود اخليمــة اإليرانيــة فــوق الــدول العربيــة، 
فهــو مهنــدس منظومــة الوجــود اإليــراين يف العــراق وســورية ولبنــان وفلســطني 
املنظومــة  إدارة هــذه  القيــادة  مــن خيلفــه يف  واليمــن. ومــن الصعــب علــى 
بدرجــة السالســة واإلتقــان نفســها. وابلتــايل فــإن مقتلــه ســربك إدارة إيــران 
لصراعاهتــا يف املنطقــة، خصوًصــا أنــه حيصــل يف حلظــة مفصليــة، إذ تواجــه 

إيــران حتــّدايت شرســة، حــى مــن حليفهــا الروســي. 
ومــن امللفــت أنــه يف نيســان املاضــي، عقــد معهــد واشــنطن اجتماعــاً مغلقــاً 
ملناقشــة التأثــر احملتمــل لغيــاب قاســم ســليماين. وانقــش املشــاركون الطريقــة 
الــي ميكــن أن تعمــل هبــا اخلالفــة يف »فيلــق القــدس« ومــا الــذي ستخســره 

وخيــّون  ويســب  يطعــن  عمــن  انهيــك  هلــا،  انتقــاد  أول  مــع  الرمــال  يف  رأســه 
أنصــار  علــى  ينطبــق  ال  فهــذا  ولألمانــة  مقاربتهــا،  يف  معهــا  خيتلــف  مــن  كل 

يف  معممــة  حالــة  هــو  وإمنــا  حالتهــا،  يف  ظهــوراً  أشــد  وإن كان  فقــط،  احلركــة 
اجملتمــع. شــرائح  جــلَّ  علــى  األعمــى  الــوالء  فوضــى  بظــالل  تلقــي  واقعنــا، 
املنطقــة،  أوصــال  يف  تســري  عصبيــٍة  للوثــِة  عملــي  جتســيد  هــو  حيصــل  مــا 
واقــع  وهــذا  وضوحهمــا،  مــن  ابلرغــم  النــاس،  أعــني  عــن  واحلقيقــة  احلــق  تعّمــي 
النســيج  وتفــكك  والسياســي،  الفكــري  اخلــواء  حالــة  آبخــر،  أو  بشــكل  يفســر 
طاقتــه  مــن  اجملتمــع  تفريــغ  عمليــة  ويغــذي  منطقتنــا،  تعيشــه  الــذي  اجملتمعــي، 
بينيــة. صراعــات  إىل  تركيــزه  ويصــرف  الفاعلــة،  قــواه  جهــود  ويشــتت  املكتنــزة، 

إيــران إذا مــا أصبــح ســليماين غــر متــاح بشــكل دائــم، وتوصلــوا إىل توافــق 
يف اآلراء علــى أن ســليماين قــد أصبــح رصيــداً اســرتاتيجياً ذا قيمــة كبــرة 
املزجيــة  الثــوري« بســبب  الــي يهيمــن عليهــا »احلــرس  للحكومــة اإليرانيــة 
خامنئــي،  مــن  )قريــب  عــدة:  خصائــص  مــن  املؤلفــة  لســليماين  الفريــدة 

جمــازف، صاحــب شــخصية ملهمــة وجذابــة بــى قاعــدة أتبــاع قويــة بــني 
العــرب، ملتــزم ومتســق، حمــور التنســيق(. وابلتــايل فهــو يعتــر خمــواًل لقيــادة 
هنــج احلكومــة اإليرانيــة ابلكامــل يف التعامــل مــع التدخــل اإلقليمــي، فهــو 
رمــز ظاهــر لقــوة »احلــرس الثــوري« اإليــراين، الــي كانــت علــى مــدار ســنوات 

اليــوم، حتولــت العصبيــة العميــاء إىل طقــس، مل يســلم مــن »جاذبيتــه« حــى املثقفــون 
ــا، وصــار الوطــن دينــاً، ومــن أجــل »ديــن«  والكتــاب والعلمــاء، فصــار احلــزب وطًن
وجــداالت  معــارك كالميــة،  تنشــأ  املتعصبــني،  عقــول  يف  َــنْي  متَومهَّ و«وطــن« 
بيزنطيــة متيــط اللثــام عــن اختــالالت نفســية ورثتهــا جمتمعاتنــا مــن رحــم االســتبداد 
السياســي الــذي عاشــت يف ظلــه، فصــار مألوفــاً أن تــرى أحدهــم يــوايل يف احلــزب 
أصدقــاًء  النــاَس،  ويصنّــف  أجلهــا،  مــن  وميــوت  للعشــرة  ويعيــش  فيــه،  ويبغــض 
أو مبغوضــني، بنــاء علــى اتفاقهــم معــه يف الــرأي مــن عدمــه. أو أعــداء، أحبــاابً 
رمبــا وصلنــا إىل مرحلــة، مل يعــد جمــداًي، فضــاًل عــن أن يكــون مطلــوابً، إخبــار محــاس 
وتصرحياهتــم،  السياســية  مواقفهــم  بعــض  يف  اخلطــأ  الضفــة  علــى  أهنــم  وأخواهتــا 
وأهنــم مــن أجــل »مصــاحل« عاجلــة، يضحــون برصيــد اســرتاتيجي، وعمــق جغــرايف 
مــن  وبــداًل  بدونــه،  والبقــاء  الصمــود  هلــم  ميكــن  ال  وإســالمي،  عــريب  ودميوغــرايف 
جمتمعاتنــا،  تنخــر يف  الــي  التعصــب  غلــواء  ظاهــرة  معاجلــة  هــو  املطلــوب  ذلــك، 
ومــدارس  خمتصــة،  مؤسســات  عــر  فكــري،  منــاخ  توليــد  منهــا  اهلــدف  يكــون 
قيــم  تغــذي كلهــا  ونــدوات ومؤمتــرات،  إعالميــة،  وجامعــات، ومســاجد، ومنافــذ 
احلــوار، وقبــول اآلراء، وإقنــاع النــاس بنســبية الصــواب لــدى كل منــا، واســتحالة 
احتــكار احلــق واحلقيقــة، علــى طريــق مكافحــة »فــروس« العصبيــة العميــاء، الــذي 
وشــتائم. متبادلــة  بتهــم  ينتهــي  ال  حــوار  إقامــة  قابليــة  وعطــل  جمتمعاتنــا،  أوهــن 
نظــام  ينهــار  ال  حــى  الفــروس،  هــذا  مبكافحــة  معنيــون  مجيعــاً  حنــن   
الوراثيــة. هندســتنا  يف  العصبيــة  هــذه  وتســتوطن  جمتمعاتنــا،  يف  املناعــة 

الــذي يُعتــر وجــه القــدرات  تعتمــد علــى ركيزتــني: الصواريــخ، وســليماين 
االســتطالعية لـــ »قــوة القــدس«.

العســكرية  التشــكيالت  هــو  ســليماين  صنعــه  مــا  أخطــر  إعتبــار  وميكــن 
املنتشــرة يف املنطقــة، والــي تعــد مبئــات آالف املتطوعــني الذيــن ينضــوون يف 
مليشــيات عديــدة تعتــر أهــم أدوات إيــران. وأخطــر مــا يف هــذه املنظومــة 
أهنــا تشــّكل أجســاماً منفصلــة عــن الــدول الــي تتبــع هلــا، وهتــدف إىل تنفيــذ 
املشــروع الصفــوي يف املنطقــة ومتثــل احملافظــة علــى النظــم احلاكمــة يف بلداهنــا 

يف ســلم أولــوايت هــذا املشــروع.
وإن كان ســليماين مل ينجــح بدايــة يف البيئــة الســورية، فــكان أن اســتقدم 
مــن ابكســتان وأفغانســتان والعــراق، إضافــة إىل مشــاركة  فصائــل مقاتلــة 
حــزب هللا اللبنــاين. فــإن »جنمــه الــذي خيصنــا« ســطع بعــد انطــالق الثــورة 
الســورية، وابلتــايل كنــا نســتحق رؤيتــه يف قفــص العدالــة، كــي نطلــع علــى 
احلقائــق واألدوار الــي لعبهــا وذهــب ضحيتهــا عشــرات بــل مئــات اآلالف 

مــن أبنــاء ثورتنــا.
وعلــى الرغــم مــن قناعتنــا أبن االغتيــال هــو ضربــة للتموضــع اإليــراين يف 
سورية، إال أننا خنشى أن ال يؤدي ذلك إىل تغير االسرتاتيجية اإليرانية يف 
املنطقــة، ومــن هنــا تــرز احلاجــة إىل بلــورة دور فاعــل لقــوى الثــورة إلســتثمار 
هــذا الظــرف التارخيــي حملاولــة تقويــض إمكانيــة إســتمرارية املشــروع الصفــوي 
يف منطقتنــا ومنــع إي شــخصية بديلــة عنــه مــن أن تســتطيع الوصــول إىل 
بــه،  يقــوم  الــذي كان  التخريــيب  الــدور  ذات  أداء  إســتمرارها يف  إمكانيــة 
وحتويــل قــوى الثــورة إىل عناصــر يف صــراع أكــر مبتعــدة عــن أهدافهــا األوىل، 

مــا جيعلهــا تفقــد قيمتهــا الثوريــة.

جهاد عدلة

»شريعة« التعصب

كاتب وإعالمي سوري

د. مروان الخطيب

الثورة السورية ومقتل سليماني

كاتب وباحث سوري
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تدور أحداث املسلسل  ممالك النار حول احلقبة الزمنية يف بداية حكم العثمانيني 
لســورية ومصــر وعــن متــدد االمراطوريــة العثمانيــة الــي تــرتاوح بــني القــرن اخلامــس 
عشــر والســادس عشــر وعــن ســقوط دولــة املماليــك. وقــد أاثر املسلســل جــداًل 
واســعاً ملــا حيملــه مــن تشــويه للتاريــخ العثمــاين واالمراطوريــة العثمانيــة، فــرد بعــض 
املؤرخــني والسياســيني األتــراك علــى عــرض املسلســل إذ يقــول الدكتــور عمــر قورقمــاز 
كبــر مستشــاري رئيــس الــوزراء الرتكــي الســابق )إن املســألة ليســت فقــط هجــوم 

علــى تركيــا وإمنــا اهلجــوم علــى اإلســالم والتاريــخ اإلســالمي(.
شــن مستشــار الرئيــس الرتكــي ايســني أقطــاي أيًضــا هجومــاً علــى املسلســل وقــال 
عــر تغريــدة علــى تويــرت مــا الــذي خيــدع بــه ممالــك النــار؟ ووصفــه أبنــه محلــة لتشــويه 
التاريــخ العثمــاين الســتهداف تركيــا بعــد االجنــازات األخــرة الــي حققتهــا. وقــال ال 
شــك أّن مــن بــني العــرب خونــة ضربــوا الدولــة العثمانيــة مــن اخللــف، وهنــاك مــن 
دافــع وكان هنــاك كذلــك مــن خانــوا الدولــة العثمانيــة مــن شــعوب أخــرى، وفعلــوا 
مــا هــو أكثــر مــن اخليانــة، لكــن مل تقــل تركيــا يومــاً عــن العــرب أهنــم خونــة، ومل تذكــر 
هــذا عــر مجيــع براجمهــا هــذا الشــيء. فهنــاك مــن العــرب وســائر الشــعوب العثمانيــة 
األخــرى مــن كان خملًصــا للخالفــة اإلســالمية لدرجــة جعلتــه حيــارب ويستشــهد 
جنًبــا إىل جنــب مــع األتــراك يف جنــق قلعــة وطرابلــس الغــرب وبــالد احلجــاز وســائر 

اجلبهــات األخــرى.
أضــاف أقطــاي: وجهــة النظــر هــذه مــا هــي إال وجهــة نظــر مريضــة ومتهمــة إىل 

أبعــد احلــدود.
أاثر املسلســل جــداًل واســعاً ملــا حيملــه مــن تشــويه للتاريــخ العثمــاين وأخطــاء كثــرة 
يف حلقاتــه ومــن بعــض هــذه األخطــاء قتــل بيــا زيــد الثــاين والــده حممــد الفاتــح عــن 
طريــق تســميمه وهــو غــر صحيــح فالســلطان حممــد الفاتــح تــويف مريضــاً يف فراشــه 
وليــس أثنــاء أي معركــة كمــا ذكــر املــؤرخ األملــاين فرانــز ابجنــر الــذي كان متخصــص 
يف التاريــخ العثمــاين يف فــرتة حممــد الفاتــح وذكــر أيضــاً املــؤرخ أن الســلطان تــويف يف 
مدينــة كــوكايل وهــي حمافظــة قريبــة مــن اســطنبول وليــس يف مدينــة اتل ابيل  وأشــار 
املسلســل إىل أن الســلطان حممــد الفاتــح هــو مــن أقــر قانــون قتــل األخــوة لبعضهــم 
مــن أجــل الوصــول اىل الســلطة، وأشــار إىل وجــود صــراع بــني الفاتــح وإخوتــه وهــذا 
غــر صحيــح. أمــا عــن دور الســلطان ســليم ابــن بيازيــد فقــد أظهــر كاتــب العمــل 
الســلطان ابملتوحــش والقاتــل فشــاهدان قتــل ســليم البــن عمــه جــم الصغــر أو جــوز 

اتبعنا تداعيات عملية تصفية قاســم ســليماين وعدد من قيادات امليليشــيات العراقية 
املواليــة إليــران، وكان اّلالفــت هــو حماولــة إبــراز حجــم وأمهيــة اجلنــرال قاســم ســليماين 
قائــد »فيلــق القــدس« مــن قبــل حلــف املمانعــة و املقاومــة، وتصويــره علــى أنـّـه الرجــل 
االســتثناء الــذي نــذر نفســه لتحريــر القــدس!، رغــم أّن اترخيــه اإلجرامــي يقــول عكــس 
ذلــك متامــاً، فاجلميــع يعلــم أن »فيلــق القــدس« مل يطلــق طلقــة واحــدة علــى إســرائيل، 
فيمــا كان ســليماين يتنّقــل مــا بــني دمشــق وبغــداد ليشــرف بنفســه علــى عمليــات قتــل 
وهتجــر »الســّنة« مــن الســوريني والعراقيــني طــوال الســنوات التســع املاضيــة، حبجــة 
حماربــة »داعــش« و محايــة املراقــد املقدســة وأّن زينــب لــن تســى مرتــني، وكّل هــذه 
األكاذيــب الــي رّوج هلــا حلــف »املمانعــة واملقاومــة« الــذي كان يــرى طريــق القــدس 
البــّد أن ميــّر مــن مضــااي والزبــداين ومحــص وحلــب وديــر الــزور واحلســكة وكل املــدن 
الســورية وصــواًل إلدلــب، يف الوقــت الــذي أدار ظهــره للعــدو الصهيــوين مطمئنّــاً لــه، 
رغــم الغــارات اإلســرائيلية علــى بعــض مواقعــه يف ســورية، الــي ال تعــدو أكثــر مــن 
جــزء ملســرحية تديرهــا أمــركا علــى مســرح مكشــوف حبجــم »اهلــالل الشــيعي« الــذي 

تســعى إىل حتقيقــه إيــران علــى دمــاء وأشــالء العــرب.
مــن  وآخريــن  املهنــدس«  مهــدي  »أبــو  و  ســليماين«  »قاســم  اجلنــرال  مقتــل  لعــّل 
قــادة امليليشــيات الطائفيــة، إمنــا أييت مكّمــاًل للمســرحية الــي تكّشــفت أهــم فصوهلــا 
والمســت جوهرهــا فــكان البــّد مــن التضحيــة بشــخصية حبجــم الســليماين يف مطــار 
مــن بغــداد إىل كربــالء والنجــف، كإعــالن  بغــداد، لتبــدأ مراســم التشــييع انطالقــاً 

مبطّــن أبن العــراق قــد أصبــح جــزءاً مــن اإلمراطوريــة الفارســية.
هــذه اإلمراطوريــة الــي تتطّلــب توفّــر أذرع مؤمنــة هبــا مــن بــي جلدتنــا، الذيــن تصــّدروا 
املشــهد السياســي يف العقــود الثالثــة املاضيــة حتــت شــعار »مقاومــة إســرائيل« إال 

أّن صمــود الشــعب الســوري كّل هــذه الســنوات فضــح زيــف هــذا الشــعار وكشــف 
عمالــة هــذه األذرع، ممــا دفعهــا للهــروب إىل األمــام وإعــالن والئهــا املطلــق إليــران 
بــدءاً مــن حــزب هللا الــذي وقــف مــع نظــام األســد منــذ البدايــة، لتبــدأ بعدهــا سلســلة 
األصطفافــات للعديــد مــن األحــزاب والفصائــل الــي اتجــرت طويــاًل بقضــااي األمــة 
حركــي  إبعــالن  السلســلة  لتنتهــي  الفلســطينية«،  »القضيــة  رأســها  وعلــى  العربيــة 
إىل  انتمائهــا  »اليســارية«  األحــزاب  وبعــض  اإلســالمي«  »اجلهــاد  و  »محــاس« 
مشــروع »واليــة الفقيــه«، ضاربــة عــرض احلائــط بــكل اترخيهــا النضــايل »املزعــوم« 
ولتكشــف عــن وجههــا احلقيقــي حــني نعــت مــن قتــل وجــوّع مئــات اآلالف مــن 
صفــة  ســليماين  قاســم  علــى  أطلقــت  حــني  والفلســطينيني،  والعراقيــني  الســوريني 
»شــهيد القــدس«. إذاً حنــن اليــوم نقــف عنــد منعطــف خطــر جــداً، يهــّدد األمــة 
العربيــة بوجودهــا وهويّتهــا وانتمائهــا، وإن عمليــة االصطفــاف األخــرة، ماهــي إاّل 
عمليــة متهيــد وحتضــر إلعــالن قيــام »اهلــالل الشــيعي« علــى أنقــاض دول مهّشــمة 
وشــعوب طحنتهــا احلــروب الطائفيــة الــي تغّذيهــا وتقودهــا إيــران مبباركــة )أمركيــة / 

إســرائيلية( وتواطــؤ غــريب واضــح وخــذالن عــريب فاضــح.
منــذ حلظــة اغتيــال قاســم ســليماين بــدأت رؤوس األفاعــي ختــرج مــن جحورهــا، يرافــق 
ذلــك تطبيــل وتزمــر يف وســائل اإلعــالم الناطقــة ابســم حلــف املمانعــة واملقاومــة وأبن 

الثــأر ملقتــل ســليماين قــادم ال حمالــة لطــرد أمــركا مــن املنطقــة.
لكن الرّد اإليراين مل أيت متناسباً أبداً مع تلك التصرحيات النارية، كما هي عادهتم 

دائماً وأبواقهم الي مألت الشاشات ابلوعيد والويل والثبور وعظائم األمور.
بضعــة صواريــخ مت إطالقهــا ليلــة الثــالاثء 2020/1/7 مــن إيــران بطريقــة »تلفزيونيــة« 
علــى قاعــدة عــني األســد يف العــراق يف الوقــت الــذي كانــت تتــم فيــه مراســم دفــن 

عــن طريــق كســر رقبتــه وهــذا غــر صحيــح ألن جــم كان لديــه فقــط ولديــن ومهــا 
مــراد وعبــد هللا.

ويف  ســنوات  العشــر  يتجــاوز  ال  عمــر صغــر  وهــو يف  ســليم  زواج  أيضــاً  وظهــر 
احلقيقــة أن الســلطان ســليم عندمــا تــزوج للمــرة األوىل كان عمــره 24 عامــاً. وظهــر 

يف املسلســل أيضــاً قتــل الســلطان ســليم ألوالده الرضــع حرقــاً وهــذا غــر صحيــح 
الن الســلطان كان لديــه 6 أبنــاء صبيــان و6 بنــات وليــس ولــد واحــد كمــا ُعــرض، 
فمعظم أوالده توفوا بســبب املرض ومت نفي اثنان منهم بعدها. وظهر يف املسلســل 
أيضــاً قتــل الســلطان ســليم لزوجتــه األوىل خنقــاً وهــذا غــر صحيــح، حســب مجيــع 
كتــب التاريــخ. وأظهــر املسلســل أيضــاً طريقــة انتقــال اخلالفــة مــن الدولــة العباســية 
إىل الدولــة العثمانيــة كيــف أن ســليم أجــر اخلليفــة العباســي علــى مبايعتــه وظهــر بعــد 
الغمــوض يف املسلســل عــن طريــق جمموعــة مــن امللثمــني ال أحــد يعــرف عنهــم شــيء 
هــم مــن يســاعدوا الســلطان ســليم ويقولــون لــه مــاذا يفعــل وعــر مجيــع الكتــب مل 
يذكــر هــذا الشــيء بوجــود جمموعــة ملثمــة علــى اإلطــالق فمــا الــذي حيــاول الكاتــب 

إيصالــه عــر هــذه املشــاهد الــي مل يذكرهــا التاريــخ بــل خيــال الكاتــب فقــط.

وأظهــر املسلســل أيضــاُ الســلطان بيازيــد الثــاين ابــن الفاتــح بــدور الضعيــف الــذي ال 
رأي لــه انقــٌم علــى أابه الفاتــح يهــاب أوالده وأظهــره أيضــاً أبنــه ال يســتطيع التخلــي 
عن املشروب ال يف الليل وال يف النهار وهذا الشيء غر صحيح فالسلطان بيازيد 
ُعــرف بتقــواه ومواصلتــه يف حياتــه علــى أداء صــالة الفجــر يف جوامــع اســطنبول 
وأثنــاء عهــده قامــت الدولــة العثمانيــة بفتوحــات وصلــت لدولــة البندقيــة الــي انتصــر 
عليهــا، وعــرف عنــه أنــه يؤلــف الشــعر ويؤلــف املوســيقى ويتقــن فــن اخلــط العــريب 
وظهر أيضاً أن الســلطان ســليم قام بقتل الســلطان بيازيد عن طريق تســميمه وهذا 
غــر صحيــح بدليــل أن األمــر أمحــد ابــن بيازيــد بعــث برســالة اىل الســلطان قانصــوه 
الغــوري أشــار فيهــا أن والــده تــويف علــى فراشــه مبــوت طبيعــي وحيتفــظ هبــذه الرســالة 
يف أرشــيف قصــر التــوب كايب يف اســطنبول وهــذا مــا مل يتــم عرضــه يف املسلســل ويف 
هنايــة املسلســل ُكتــب عبــارة أن الســلطان ســليم مُســي ابلســلطان غــازي ألنــه غــزى 
بــالد العــرب وهــذا الشــيء خاطــئ، ورمبــا الكاتــب ال يعــرف اللغــة الرتكيــة وال يعــرف 
معــى كلمــة غــازي الــي تعــي الشــجاع ولُقــب عنــد األتــراك ابلغــازي نظــرًا لشــجاعته 

وتصميمــه يف ســاحة املعركــة .
كل هــذه األخطــاء ظهــرت يف املسلســل وتغافــل كاتــب العمــل عــن أحــداث كثــرة 
ظهــرت يف هــذه احلقبــة ومنهــا الظــروف االقتصاديــة الســيئة الــي كانــت يف عهــد 
املماليك وحاالت الفســاد اإلداري وتفشــي مرض الطاعون آنذاك، ومل يظهر أيضاً 
فتوحــات الدولــة العثمانيــة يف ذلــك الوقــت بــل أظهــر الدولــة كدولــة حمتلــة مههــا مجــع 

األمــوال واغتصــاب النســاء وكفــرتة مليئــة ابجملــازر التارخييــة. 
ويبــدو أن بعــض اجلهــات حتــاول تشــويه التاريــخ العثمــاين عــر املسلســالت وأيضــاً 
بعــد جنــاح املسلســالت الرتكيــة، وخاصــًة التارخييــة ومنهــا أرطغــل والســلطان عبــد 

احلميــد الذيــن حققــا جناحــاً ابهــرًا
وقــد كانــت جمموعــة MBC  اشــرتت معظــم املسلســالت الرتكيــة بشــكل حصــري 
هلــا يف بدايــة موســم املسلســالت الرتكيــة، فهــذا املسلســل ال يســتهدف فقــط الدولــة 
العثمانيــة وإمنــا الدولــة الرتكيــة احلاليــة لبــث روح الفتنــة بــني الشــعبني العــريب والرتكــي، 
فالعــرب مــن القــدمي حــى اآلن مل يعتــروا الدولــة العثمانيــة دولــة حمتلــة كمــا يظهــر 
املسلســل، بــل ابلعكــس كانــوا خملصــني للخالفــة اإلســالمية العثمانيــة ومؤمنــني هبــا 
لدرجــة جعلــت الكثــر مــن العــرب حياربــون مــع الدولــة العثمانيــة يف معــارك كثــرة 
منهــا جنــق قلعــة وطرابلــس واحلجــاز، وشــاهدان يف الســنوات األخــرة كيــف كانــت 
وجهــة العــرب الســياحية األخــرة هــي تركيــا ملــا حيملــون هلــا مــن مشــاعر األخــوة 

والديــن املشــرتك. 
هــذا املسلســل حيمــل الكثــر مــن األكاذيــب والتناقضــات فأبطــال املسلســل كلهــم 
الفتــاح  نظــام عبــد  بشــار األســد إىل  نظــام  مــن  أنظمتهــم االســتبدادية  يدعمــون 
السيســي فأيــن هــم مــن املعتقلــني واملغيبــني يف ســجون املســتبد؟؟  مل جيــرأ أحــد مــن 
املمثلــني أو حــى كتــاب الســيناريو عــن إفشــاء أســرار الــدول املســتبدة بــل ذهــب إىل 
املاضــي؟ وهــل سيســتجيب النــاس وابألخــص العــرب إىل هــذه الرســائل املشــوهة 
ومــن مث حيذفــون مــن عقوهلــم اترخيهــم؟ األايم الــي نعيشــها حتتــاج إىل إعــالم جيمــع 
وال يفــرق، حنتــاج إىل مــد اجلســور بــني القلــوب واملؤسســات والقطاعــات اجملتمعيــة 

وليــس إاثرة األحقــاد الــي تفــرق وال جتمــع.

»قاســم ســليماين« الــي مت أتجيلهــا لتتزامــن مــع حلظــة إطــالق الصواريــخ، فكانــت 
مبثابــة )21( طلقــة مدفعيــة يف وداع قائــد فيلــق القــدس تكرميــاً وليــس أثراً )كمــا 
يّدعــون(، وهــذا مــا يفّســر مــا أّكــده العديــد مــن املراســلني أبن الصواريــخ مل تكــن 
حتمــل رؤوس متفجــرة بعــد أن وقفــوا علــى أماكــن ســقوط بعضهــا يف كل مــن أربيــل 
وحميــط قاعــدة »عــني األســد«، حــني مل جيــدوا حفــراً كبــرة الــي عــادة مــا حتدثهــا مثــل 

تلــك الصواريــخ البالســتية.
أخلــص للقــول إننــا مقبلــون علــى مرحلــة جديــدة وخطــرة جــداً، بعــد أن كشــفت 
بعــض املقاومــة الفلســطينية والءهــا إليــران أســوة حبــزب هللا لينتقــل الصــراع إىل حــرب 
مكشــوفة ما بني األذرع العميلة وســواد شــعوب املنطقة الرافضة ملشــروع والية الفقيه 

الطائفــي واملتمســكة هبويّتهــا وانتمائهــا.
إهنــا احلــرب والفوضــى الــي بّشــرت هبــا »كوندليــزا رايــس« منــذ عقديــن مــن الزمــن، 
وهــا حنــن اليــوم نقــف علــى أعتاهبــا لنقاتــل أبنــاء جلدتنــا ممّــن ابعــوا أنفســهم خدمــة 

ــا أن نكــون أو ال نكــون«. إلســرائيل وإيــران، ولســان حالنــا يقــول: »إّم
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تقــول، ولطاملــا  مــا ال  وتفعــل  تفعــل  مــا ال  نشــأهتا(  )ومنــذ  أمــركا  تقــول 
واصلــت املنــاورة السياســية واخلــداع أبســاليب كثــرة ومتنوعــة، بعــض تلــك 
فاســدة  بضاعــة  أمســى  اآلخــر  وبعضهــا  تســويقه  مــن  متكنــت  األســاليب 

اســتعماهلا.!  مــن كثــرة  وممجوجــة 
واضــح أن اإلدارة األمركيــة احلاليــة غــر بعيــدة يف مواقفهــا مبــا خيــص النــزاع يف 
الشــرق األوســط عــن ذات املواقــف الســابقة ألكثــر األنظمــة األمركيــة تطرفــاً 

وعداًء لإلســالم ودعماً إلســرائيل. 
أهدافهــا  بعــض  عــن  احلاليــة  اإلدارة  وتصريــح  توضيــح  يف  يكمــن  الفــرق 
ابلعمــل  تكتفــي  الســابقة  اإلدارات  معظــم  بينمــا كانــت  للعلــن،  وكشــفها 
املخالــف ملــا تعلنــه عــر اإلعــالم، حيــث كانــت )علــى ســبيل املثــال( ترفــض 
عمليــة توســيع املســتوطنات اإلســرائيلية »إعالميــًا« بينمــا هــي أكــر داعــم 
إلســرائيل ومشــاريعها يف الواقــع امللمــوس، أمــا اليــوم فاملرحلــة /أمركيــاً/ علــى 

مــا يبــدو تتطلــب املزيــد مــن الصراحــة ومــن الوقاحــة. 
ألمــركا أهــداف وخمططــات كبــرة قــد أعدهتــا للمنطقــة وقــد ظهــرت تلــك 
املخططــات بصــورة واضحــة ووقحــة وال لبــس فيهــا علــى لســان »كونداليــزا 
رايــس« يف مطلــع عــام 2005 حيــث أدلــت »وزيــرة اخلارجيــة األمركيــة 
نشــر  أمــركا  نيــة  عــن  األمركيــة  بوســت«  »واشــنطن  عــر  »بتصريــح 
»الدميوقراطيــة« املزعومــة يف العــامل العــريب والبــدء بتشــكيل »شــرق أوســط 

جديــد« وذلــك عــر نشــر »الفوضــى اخلالقــة« يف املنطقــة.! 
أمــركا وراء كل مــا تعرضــت ومــا تتعــرض لــه الكثــر مــن الــدول العربيــة، أمــركا 
هــي مــن زرعــت وتــزرع الفــن داخــل اجملتمعــات اإلســالمية،  وهــي مــن تُشــب 
نــران اخلالفــات واحلــروب بــني دولــة عربيــة وأخــرى لتقــر عــني إســرائيل وتعــزز 
نفوذهــا يف املنطقــة، أمــركا هــي مــن فّرقــت وتُفــّرق أبنــاء الوطــن الواحــد، 
هــي مــن متــّزق الشــعوب داخليــاً ومــن مثََّ تعمــل علــى إشــعال فتيــل الصــراع 
الداخلــي يف كل بلــد إســالمي أو عــريب ، أمــركا هــي أم اإلرهــاب فهــي 
فصنعــت وهجَّنــت  واندفاعهــم،  األمــة  شــباب  خنــوة ومحيّــة  اســتغّلت  مــن 
الســرطان اخلبيــث الــذي هنــش وال يــزال ينهــش يف جســد أبنــاء هــذه األمــة 
ابســم »التطــرف اإلســالمي« وصّدرتــه إىل املنطقــة كــي يوفــر هلــا املســوغات 

يبدو أن آتكل شرعية القضية الفلسطينية جاء عقب االنقسام الفلسطيي 
الــذي حــدث عــام 2007 م والــي علــى أثرهــا تراجــع الــدور الفلســطيي 
الداخلــي ومعــه الــدور العــريب يف احلفــاظ علــى قدســية القضيــة الفلســطينية 
ليتــم اســتغالهلا مــن قبــل بعــض األطــراف والقــوى الداخليــة واخلارجيــة يف 
متزيقهــا وتشــتيتها، وهــذا مــا كان واضحــاً مــن قبــل املمارســات واالنتهــاكات 
الــي متارســها الصهيونيــة االســرائيلية حبــق القضيــة الفلســطينية يف الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.
االنقسام الفلسطيي:

قبــل احلديــث عــن االنقســام الفلســطيي البــد مــن احلديــث عــن تزايــد وتــرة 
شــرعية االســتيطان يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بعــام 1996 والــذي تضاعــف 
بفعــل غيــاب اجلهــود الفلســطينية املوحــدة والــي مــن شــأهنا أن تلجــم الكيــان 
االســرائيلي يف إســتيالئه املســتمر علــى األراضــي الفلســطينية مــن خــالل 

بــروز قــوة فعليــة فلســطينية ســواء علــى املســتوى الرمســي أو احلــزيب.
الفلســطيي زاد مــن وتــرة االســتيطان  الرمســي والشــعيب  الــدور  إن غيــاب 
التقاريــر  مــن  العديــد  أظهرتــه  مــا  وهــذا  الفلســطينية  االراضــي  داخــل 
حيــث  االســرائيلي،  لالســتيطان  حممــوم  تزايــد  عــن  والدوليــة  الفلســطينية 
مشلــت التقاريــر الدوليــة بنــاء مــا يقــارب 5800 وحــدة ســكنية يف مراحــل 
خمتلفــة مــن إجــراءات التخطيــط والتنفيــذ يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس 
الشــرقية، عــالوة علــى ذلــك عــن تزايــد وتــرة االســتيطان يف القــدس الشــرقية 
مــن خــالل بنــاء 1.153 وحــدة ســكنية يف املســتوطنات الواقعــة يف القــدس 

الشــرقية.
كان مــن أبــرز األســباب الــي أدت إىل تزايــد شــرعية االســتيطان هــو غيــاب 
الفلســطيي،  السياســي  الرانمــج  واختــالف  املوحــدة  الفلســطينية  الرؤيــة 
وعــدم االتفــاق علــى خطــة وطنيــة فلســطينية حلمايــة األرض الفلســطينية 
وهــذا مــا أعطــى ذريعــة مباشــرة للكيــان الصهيــوين ابالســتفراد وتزايــد هيمنتــه 
علــى األرض الفلســطينة مــن خــالل محــالت الســيطرة واهليمنــة والعربــدة 
الــي متارســها دون وجــود أدىن درجــات املقاومــة مــن قبــل أي طــرف مــن 

الفلســطينية. األطــراف 
األرض،  عــن  الدفــاع  املوحــدة يف  الفلســطينية  الرؤيــة  إنعــدام  إىل جانــب 
حلمايــة كياهنــا  الداعيــة  التأصيليــة  الفلســطينية  الوطنيــة  الرامــج  غيــاب 
والدعــوة بــداًل مــن ذلــك مــن خــالل مبــادرات فرديــة، أو منظمــات دوليــة 

والذرائــع لتقتــل وتذبــح وُتشــرد املســلمني ابســم »مكافحــة اإلرهــاب«.
أمركا عدوة السالم، فمن يعتاش على النزاعات والصراعات واحلروب ال 
ميكــن أن يؤيــد الســالم، هــي مــن ختطــط وتعمــل ومتــوِّل بتنســيق مــع ربيبتهــا 
إســرائيل، أمــا التنفيــذ فهــو ابلوكالــة عــر عمالئهــم مــن األنظمــة الوظيفيــة 
ومــن لــّف لفهــم ممّــن خيــدم مشــروعهم التخريــيب يف املنطقــة، وابلرغــم مــن 
كل ذلــك فــإن أمــركا اليــوم مســتعدة للتضحيــة علنــاً أبحــد أذرعهــا العميلــة 

طيعــة.
ُ
املتشــعبة، إن كان األمــر يــؤدي إىل ســالمة ابقــي األذرع امل

يكــون مداهــا قصــر األجــل، وال ينطــوي عليــه أي أتثــر علــى املــدى البعيــد.
إن االنشــعال ابالنقســام الفلســطيي وحالــة اإلهلــاء املســتمرة علــى مــدار 
أكثــر مــن 13 عامــاً أعطــت ذريعــة للكيــان الصهيــوين بدعــم غــريب خالــص 
البــؤر االســتيطانية  زايدة شــرعيته وهيمنتــه، وبنــاء أكــر عــدد ممكــن مــن 

داخــل األراضــي الفلســطينية لتصبــح األرض الفلســطينية معســكراً وثكنــة 
عســكرية يف كل مناطــق الضفــة الغربيــة، بــل أصبحــت ســجناً حماطــاً جبنــود 
عســكريني يســتبيحون األرض ويدنســوهنا مدججــني ابلســالح واألدوات 

ملــيء  النظــم والقواعــد، واترخيهــا  تلــك  مبــي علــى  السياســي  ومنطقهــا 
ابألمثلــة املشــاهبة، اذلــك ال تســتغربوا إن رأيتــم الــوالايت املتحــدة وهــي 
تضــرب أحــد عمالئهــا، فهــي ال ميكــن أن تســتمر بدعــم جهــة إن شــعرت 
أبن دعمهــا هلــذه اجلهــة ميكــن أن يفقدهــا الســيطرة علــى بقيــة اجلهــات، 
فالثابــت عنــد أمــركا هــو ضــرورة االحتفــاظ بكامــل خيــوط اللعبــة، ال أن 
تعــّرض أذرعهــا للخطــر مــن أجــل عيــون أحــد تلــك األذرع مهمــا كان 

مدلــاًل أو مميــزاً.

العســكرية مقتنعــني أبهنــا ملــكاً هلــم وألهلهــم.
النتائج: 

وهنــا أضــع اآلليــات الفعليــة حلمايــة األرض الفلســطينية مــن وطــأة اهليمنــة 
علــى األرض الفلســطينية لعــل أمههــا: 

تغليــب  االعتبــار  بعــني  األخــذ  خــالل  مــن  الفلســطينية  الوحــدة  أواًل: 
املصلحــة العليــا علــى حســاب املصلحــة الشــخصية، وأن اســتمرار االنقســام 
الفلســطيي يقود بشــكل أو آبخر إىل اهليمنة والســيطرة املباشــرة واالســتفراد 
ابألرض الفلســطينية، بــل جيعلهــا مطمعــاً هلــم إلقامــة مســتعمراهتم وثكناهتــم 

العســكرية دون أي رادع يردعهــم.
اثنيــاً: االتفــاق علــى برانمــج فلســطيي موحــد شــامل وجامــع يكفــل احلــق 
الفلســطيي ابلعيــش فــوق أرضــه ووطنــه، حيــث اإلجــراءات اإلســرائيلية مل 
عنــوة  الفلســطينيني  امليــاه، وطــرد  بــل مشلــت  فقــط  األرض  علــى  تقتصــر 
األرض  فــوق  مســتوطناهتم  شــرعنة  هبــدف  ابلعــراء  ليقيمــوا  أراضيهــم  مــن 

الفلســطينية.
اثلثــاً: حتقيــق الوحــدة الفلســطينية جيعــل الوفــد الفلســطيي قــادراً علــى الدفــاع 
عــن حقوقــه مــن خــالل تشــكيل جلــان وطنيــة والذهــاب إىل إصــدار مذكــرات 
دوليــة حبــق الكيــان االســرائيلي يف جلمــه، وإيقــاف مشــاريعه الالمتناهيــة يف 

الســيطرة املباشــرة على اجلغرافيا الفلســطينية بشــكل ســافر.
رابعــاً: عندمــا ميتلــك الفلســطيي برانجمــاً وطنيــا ً موحــداً بدعــم عــريب ســيكون 
قادراً على إضعاف أّي خمطط للكيان اإلســرائيلي، وهذا جيعل الفلســطيي 
أكثــر متكينــاً علــى أرضــه ووطنــه، وتقليــل حــاالت التفكــر ابهلجــرة خــارج 

الوطــن، ممــا جيعلــه متشــبثاً أبرضــه ووطنــه ومقدســاته علــى طــول املــدى.

محمد علي صابوني

د. معاذ عليوي

أّم اإلرهاب

القضية الفلسطينية بين مطرقة 
االنقسام وشرعية االستيطان

كاتب سوري

أكاديمي فلسطيني
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Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi koruma programı kapsamında, okullaştırma çalışmalarına devam 
ediyor. Arkadaşlar sahada ihtiyaç sahibi okulları tespit ederek, öğrencilerin eksiklerini tamamlıyor ve minik 
yüzlerde büyük gülümsemelere tanık olmayı sağlıyor.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi organize ettiği Kardeşlik Futbol Turnuvasının final 
maçında kupayı İttihat Halep takımı aldı. Birinci olan takıma madalya ve kupasını Türk 
KızılayGenel Müdür Yardımcısı Alper Küçükve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığıGenel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ verdi.

EU Delegation Türkiye tarafından fonlanan Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi çocuk etkinlik alanı 
faydalanıcılara, gerçek deneyimler üzerine temellenen müziği deneyerek,çocukların kendilerini if-
ade edebilmeleri ve sosyal paylaşımlarda bulunabilmeleri için orff eğitimi ne başladı.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi gönüllüleri ve genç kızılay gönüllülerinin de katılımıyla, Bilim ve 
Sanat Günü etkinliği kapsamında çocuklar ile 10 ayrı atölyede zeka geliştirme ve teknoloji oyunları 
oynadılar.Hem yeni şeyleri eğlenerek öğrendiler hem de bir arada yaşama kültürüne katkı sağladılar.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikososyal Destek Programı kapsamında tarım 
işçilerinin yaşadığı Torbalı çadır alanına gitti. Çocuklara yönelik eğitici dans oyunları ve drama 
teknikleri ile sosyal beceriyi geliştirici aktiviteler eşliğinde çocuklarla,farklı bir gün geçirdiler.

يواصل مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف غازي عنتاب أنشطته املدرسية يف نطاق برانمج احلماية. إذ يقوم األصدقاء بتحديد 
املدارس احملتاجة يف هذا اجملال ويقوموا بتأمني النواقص اخلاصة ابلطالب وإكماهلا، وبذلك يكونوا سببا يف رسم ابتسامات كبرة 

على وجوه األطفال الصغرة.

فاز فريق احتاد حلب لكرة القدم بكأس املباراة النهائية يف »بطولة  األخوة لكرة القدم« الي نظمها مركز اهلالل األمحر 
الرتكي يف أنقرة. وقد قام بتسليم الكأس وامليداليات للفريق الفائز ابملرتبة األوىل كل من  انئب املدير العام للهالل األمحر 

الرتكي ألبر كوتشوك، وانئب املدير العام لوزارة األسرة والعمل واخلدمات االجتماعية الرتكية رمضان أوزداغ.

أطلق مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف قونيا مسابقات املوسيقى »أورف« تدريبية لألطفال تساعدهم على التعبر عن أنفسهم وتعزيز 
مشاركتهم االجتماعية، وذلك من خالل جتريب املوسيقى الي مت أتسيسها على جتارب وخرات حقيقية. وقد قدم هذا التدريب لألطفال 

املشاركني يف برانمج »جمال نشاطات األطفال« التابع للهالل األمحر الرتكي يف قونيا واملمول من قبل بعثة االحتاد األورويب يف تركيا.

يف إطار فعالية يوم العلم والفن لعب األطفال يف بورصا ألعاب تطوير الذكاء والتكنولوجيا يف عشر ورش منفصلة، وذلك 
حبضور ومشاركة متطوعني من مركز اهلالل األمحر الرتكي يف والية بورصا ، ومتطوعني من اهلالل األمحر الشباب.  ويف هذه 

الفعالية تعلم األطفال أشياء جديدة وهم يستمتعون ويف الوقت ذاته سامهوا يف ثقافة العيش املشرتك معا.

ذهب فريق من مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف أزمر  إىل ساحة خيام تورابيل الي يعيش فيها مزارعوا احلقول 
يف إطار برانمج الدعم الصحي والنفسي االجتماعي . وقد أمضوا يوًما خمتلًفا مع األطفال، وقد رافق تلك الفعالية 

ألعاب الرقص التعليمية الي تستهدف األطفال وأنشطة تطوير املهارات االجتماعية، وتقنيات الدراما.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi,koruma programı kapsamında Foça Gerenköy’de mo-
bil bilgilendirme ve hukuki danışmanlık hizmeti üzerine çalışmalar yaparken,sahadaki 
çocukları da unutmadı. Kendilerine hediye edilen balonlara hem şaşıran hem de sevinen 
minikleri keyifli bir gün geçirdi.

احملمولة  اخلاصة ابهلواتف  املعلومات  تقدمي خدمات  إزمر على  الرتكي يف  اهلالل األمحر  يعمل مركز  احلماية،  برانمج  إطار  يف 
واخلدمات االستشارية القانونية وذلك يف منطقة فوتشا غارنكوي. املركز خالل قيامه هبذه اخلدمات مل ينس األطفال املوجودين يف 

تلك الساحة. إذ أمضى الصغار  يوما ممتعا مع تلك اهلدااي من البالوانت الي قدمت هلم، والي فوجئوا وسعدوا هبا.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi ,farklı milletlerden öğrencilerle birlikte Erciyes Dağı’na çıktı. 
Büyüklerimizin tecrübelerini aktardığı etkinliğimizde Genç Kızılay gönüllülerinin “Görevimiz İy-
ilik” sunumlarının ardından çocuklar zirvede karın keyfini çıkardı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleşen ve kamu kurum müdürlerinin katılım gösterdiği 
Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısında Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin hizmetleri,faaliyetleri ve 
Suriyelilere yönelik toplumda doğru bilinen yanlışlar hakkında sunumlar yapıldı.

فيها طالب من  الذي شارك  التسلق إىل قمة جبل إرجييس  الرتكي اجملتمعي يف والية قيصري يف نشاط  شارك مركز اهلالل األمحر 
جنسيات خمتلفة. وخالل الفعالية الي نقلت لنا جتارب كباران وأسالفنا قام متطوعوا اهلالل األمحر الشبايب بتقدمي بعض العروض  حتت 

عنوان »مهمتنا هي فعل اخلر«، وبعد العروض استمتع األطفال ابلثلوج يف قمة اجلبل.

العامة، وقد ُقدم خالل  التنسيقي جمللس اهلجرة  برائسة وايل والية مرسني علي إحسان سو وحضره مدراء املؤسسات  عقد االجتماع 
االجتماع حماضرات وعروض حول اخلدمات واألنشطة  الي تقدمها مراكز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعية ، كما قدمت عروض حول 

األخطاء املعروفة يف اجملتمع على أهنا صحيحة والي تستهدف السوريني.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İdlib’ten kaçarak Türkiye sınırına gelen Suriyeli 
muhacire 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdi. İyilikder Gaziantep Temsilciliği, İdlib 
kırsalında zor durumda hayatını sürdürmek zorunda kalan ihtiyaç sahipleri için 2 kamyon 
insani yardım malzemesi gönderdi. Yardım tırlarının içerisinde 3 bin 393 battaniye, bin 400 
gıda kolisi, 4 bin 183 ayakkabı, 950 temizlik malzemesi ve 21 bin 185 giyim malzemesi 
bulunduğunu aktaran İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Turan Koçer, ‘’Malatya, Gaziantep, Alanya ve Kilis olmak üzere Anadolu’nun farklı 
şehirlerinden gelen yardımları bugün İdlib’teki saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın 
noktalara gelen ailelere ulaştırılması için uğurladık’’ diye konuştu.

مجعيــة اخلــر للتكافــل والتضامــن  ‘’إييليــك دار’’ ترســل 6 شــاحنات مســاعدات إنســانية للمهجريــن الســوريني مــن إدلــب املتواجديــن قــرب احلــدود 
الرتكية. مكتب إييليكدر يف غازي عنتاب ، أرســل أيضا شــاحنتني من املســاعدات اإلنســانية إىل احملتاجني الذين هم يف وضع صعب يف ريف إدلب.
كمــا أوضــح رئيــس جملــس مجعيــة اخلــر للتكافــل والتضامــن  ‘’إييليــك دار’’ أمحــد تــوران كوشــار،  أبن الشــاحنات املرســلة إىل املنطقــة تتضمــن 1400 
طــرد مــن املــواد الغذائيــة، و4183 حــذاء، 3393 بطانيــة ، و 950 طــرد مــن مــواد التنظيــف و 21185 قطعــة مــن املالبــس ، وأضــاف أبن 
املســاعدات قــد أرســلت مــن مناطــق خمتلفــة مــن مــدن األانضــول مثــل مالطيــة، غــازي عنتــاب، أالنيــا وكيليــس ليتــم تســليمها للعائــالت الــي هربــت مــن 

القصــف وهــي متواجــدة اليــوم بقــرب احلــدود الرتكيــة.

 İyilik Derneği’nden İdlib’ten Göç Eden Suriyelilere Yardımمساعدات من جمعية الخير ) إييليك دار ( للمهجرين السوريين من إدلب
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Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, 7 Ocak Salı günü Ülke TV de canlı olarak yayınlanan 
Odak Noktası programına konuk olarak İdlip’teki son gelişlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Mustafa Yıldız tarafından sunulan programda soruları yanıtlayan Aldemir, bölgedeki son gelişm-
eleri ve yardım çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

حّل رئيس منصة األانضول تورغاي ألدمر كضيفاً عر السكايب يف برانمج النقطة احملورية الذي يبث على قناة 
البلد ›‹أولكة ›‹يوم الثالاثء 7 كانون الثاين حيث أجرى تقييمات ونقاش حول آخر التطورات يف مدينة إدلب. 
أجاب ألدمر على األسئلة الي طرحت يف الرانمج الذي يقدمه مصطفى يلديز، وقدم املعلومات حول أحدث 

التطورات وأعمال اإلغاثة يف املنطقة.

تورغاي ألدمير ناقش قضية إدلب في برنامج النقطة المحورية 

Adana Ülfet Derneği Başkanı Gazi Kılıçparlar ve 50 öğretmenden oluşan heyet Bül-
bülzadevakfı  ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Heyet üyeleri Bülbülzade 
Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi’ni gezdikten sonra Hacı Firdevs Aslan Mescidi’nde 
Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve Anadolu Platformu Öğretmen Birimi 
Başkanı İbrahim Özmantar ile hasbihale katıldı. Geceyi vakfımızda geçiren öğret-
men heyeti, sabah Şanlıurfa’ya hareket etti.

نظــم رئيــس مجعيــة أولفــت دار يف أضنــة الســيد غــازي كيليتــش ابرالر ووفــد مكــون مــن 50 أســتاذاً زايرة إىل وقــف 
بلبــل زادة  وتلقــوا معلومــات حــول األنشــطة الــي ينفذهــا الوقــف. وبعدمــا جتــول الوفــد يف مركــز التعليــم واخلدمــات التابــع 
لوقــف بلبــل زادة ، التقــوا برئيــس منصــة األانضــول تورغــاي ألدمــر ورئيــس وحــدة التعليــم التابعــة ملنصــة األانضــول إبراهيــم 
أوزمانتــار وذلــك يف جامــع احلاجــة فــردوس أصــالن، وتبادلــوا احلــوار وأطــراف احلديــث معهــم. وقــد قضــى وفــد املعلمــني 

ليلتهــم يف وقــف بلبــل زادة ويف الصبــاح حتركــوا ابجتــاه واليــة شــانلي أورفــا.

زيارة لجنة أساتذة من جمعية »أولفت دار« لوقف بلبل زادة 
Ülfetder Öğretmen Komisyonu Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti

Aldemir, Odak Noktası’nda İdlib Meselesini Değerlendirdi

Anadolu Öğrenci Birliği ve Bülbülzade Yurtları işbirliği ile düzenlenen hasbihal pro-
gramında Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür konuk oldu.
Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan hasbihale Anadolu Plat-
formu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Bülbülzade Yurtları Genel Müdürü Oktay 
Altun, Anadolu Öğrenci Birliği öğrencileri, Bülbülzade Eruslu Kız Öğrenci Yurdu ve 
Aygün Erkek Öğrenci Yurdu öğrenci ve personelleri katıldı.

حــل رئيــس جامعــة غــازي عنتــاب الروفيســور الدكتــور علــي غــور ضيفــا علــى برانمــج صحبــة خاصــة الــذي مت تنظيمــه ابلتعــاون بــني احتــاد طــالب 
األانضــول وســكن الطــالب يف وقــف بلبــل زادة. وقــد حضــر الرانمــج الــذي نظــم يف قاعــة مؤمتــرات “داوود أوزغــول” التابــع لوقــف بلبــل زادة 
كل مــن رئيــس جملــس إدارة بلبــل زادة تورغــاي ألدمــر، واملديــر العــام لســكن الطــالب التابــع لبلبــل زادة أوكتــاي ألتــون، وطــالب “احتــاد طــالب 

األانضــول”، وطــالب وموظفــو ســكن أروســلو للبنــات وطــالب وموظفــو ســكن أيغــون للذكــور التابعــني لوقــف بلبــل زادة.

البروفيسور الدكتور علي غور ضيف برنامج صحبة خاصة
Prof. Dr. Ali Gür Hasbihale Konuk Oldu 
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علي محّمد شريف

عن التاريخ والحقيقة والمستقبل

رئيس القسم الثقافي

التاريخ حكاية اإلنسان عن نفسه وعائلته وبيته وبيئته
ال شّك أّن التاريخ سجّل للماضي بكّل ما فيه، وقائعه وأحداثه الطبيعية واإلنسانّية، كتاب مفتوح ال 
تنتهي صفحاته، رواية تتعّدد بتعّدد الرواة، وختتلف يف كثرٍي من تفاصيلها وأحداثها ابختالف الراوي 

وموقعه، ومن فّوضه وكلفه القراءة والتسجيل. 
أفواج من احلاملني تطرق ابب األبد وطوابري من احلمقى واحلواة والسفلة املتأهلني تصطّف وراء أبواب 
التاريخ لعّل الورّاق يلمح سحناهتم املصفّرة وأيديهم القابضة على عنق احلياة أبظالف من الفوالذ، فال 
شيء يعدل امتالك قصٍر وارف يف جنة التاريخ وليس كمثل شهوة األبديّة. ولعّل القّوة املطلقة من كّل 

قيد أتشرية مناسبة للولوج إىل عرش اخللود.
تتزاوج  للعبث والفوضى  التاريخ مسرحاً  للحقيقة ويغدو  ابهتاً  ليكون طيفاً  الواقع  ينزوي  يف احلكاية 
يف فضائه األضواء والظالل، وتتصارع على حلبته املالئكة والشياطني، وتتنازع حّيزه األيديولوجيات 

واألساطري والعقائد. 
البسطاء  أبطال احلكاية مفتويل العضالت مقهقهني شامتني يف حني يركن  على خشبة املسرح يظهر 
أّما  روح،  أو  مالمح  بال  ذابلة  اجملّردة،  األرقام  من  مثل كومة  السوداء  الستارة  وراء  فيما  املهمشون 
الدماء فليست أكثر من دليل على هزمية األلوان الباردة أمام هليب الشهوة ومجوح السلطة. ستنتهي 
املسرحّية هبزمية احلقيقة وابنتصار امللك، وسيصّفق اجلمهور طوياًل للبطل وعشيقته ولكاتب النّص قبل 

أن ينسحب مطأطئ الرأس بقلٍب متضّخم وعينني زائغتني. 
املستقبل جنني ينمو يف رحم املاضي

للتاريخ قّوة وسطوة، وسلطة قد تشّل قدرتنا على قراءة الواقع، والنهوض به، إّن الدخول إىل غاابت 
التاريخ واخلوض يف قيعانه ومستنقعاته، يستلزم الوعي واملعرفة، فهو ليس نزهة هدفها الرتّيض والعودة 

ببعض الصور.
لقد دأب الطغاة على تزوير وقائع حقبهم املظلمة، واالفرتاء على احلقيقة، وتسخري املرتزقة لتطعيم 
خمازيهم وهبتاهنم مباء الذهب، لكّنا سنجد يف زمحة من تصّدى لتأريخ األحداث والوقائع عديداً من 
املخلصني للحقيقة، لكنهم كانوا يسجلون ما يعيشون ويرون يف كهوفهم املعتمة خشية مقصلة الطاغية، 
كما أّن قدراهتم الفرديّة ومصادرهم الشحيحة لن متكنهم من اإلحاطة واملعرفة جبزئيات احلقيقة كاملة، 

وستكون رواايهتم على أمّهيتها انقصة وحمدودة. 
احلقيقة تكمن يف املاضي أي فيما حصل فعالّ وانقضى، ال وجود للحقيقة فيما مل حيدث بعد، لكن مثّة 
عالقة بنيوية بني املاضي وما حيمله من مآسي وأمل، وبني املستقبل وما حنّمله من رغبات وأمل، إذ يشكل 
احلاضر حباًل مشدوداً يصل بني أّوله املثقل ابإلدانة وآخره املنعقد على الرباءة، إّن معرفة املاضي مبا 
ينطوي عليه من جماهيل وتفاصيل مغّيبة تتيح إمكانّية إعادة التأريخ ومعاجلة أحداثه، وإجياد اآللّيات 

املثلى للتعامل معه مبا يسمح بتشكيل مالمح ملستقبل أكثر أمناً.
إّن إعادة كتابة التاريخ ضرورة متليها حاجة اجملتمعات اإلنسانية ومصلحتها يف عامٍل تسوده العدالة والقيم 
اخلرّية ويعّم فيه السالم، وال بّد يف سبيل ذلك من قراءة مؤّسسية للتاريخ وفق خطة وبرانمج واضح 
العلمّية اليت  املناهج  املتومّهة، ومن تطبيق  الفئوية واآلنّية  وحمكم، ومنطق جمّرد عن األهواء واملصاحل 

متكننا من بناء سرديّة موحدة للماضي البشرّي. 
ينبغي للتاريخ أن يتحّول إىل متحف كبري يشتمل على أجنحة عديدة واسعة، وحينها سيعمد املختّصون 
املعنّيون لوضع كّل تفصيل يف مكانه الصحيح، ولتظهري الكنوز يف جناحها اخلاص وإزالة ما علق فيها 
أو تراكم فوقها من طبقات األتربة ومن غبار األكاذيب والتضليل، كما سيضطّرون لتحنيط كثرٍي من 

الوقائع واألحداث والشخصّيات واألفكار، ودفنها يف جناحها ومستوعبها الزجاجّي املالئمني.
التاريخ احلقيقي واملستقبل املشرق تصنعه الشعوب

لطاملا خّلدت سجاّلت التاريخ الطغاة واملستبّدين، ونسبت البطوالت واالنتصارات واإلجنازات العظيمة 
اليت  اجلّبارة  الشعوب وجهودهم  تضحيات  ومتجاهلة  احلقيقيني،  أصحاهبا وصّناعها  متغافلة عن  هلم 
أنتجت الصروح احلضارية واإلنسانية اليت ما زالت ابقية وشاهدة على إرادة اإلجناز واإلعجاز. وال تزال 
صور الطغاة تتبخرت على صفحات التاريخ املسّود حبرب الغواية والرعب، وقد أمسوا أبطال أسطوريني 
ورموزاً خلالص البشريّة، وما برحت احلقيقة ترجتف من هول آلة التزييف والتحريف، ترزح حتت طبقات 

من األكاذيب والتضليل، وتئّن بني قبضات قّوة عارية حتاول خنقها وحمو وجودها.
ال قدسّية لتاريخ يكتبه املستبّدون واجملرمون. إّن ما يسّجله الشعب السورّي يف ثورته التحّررية والروحّية 
واإلنسانّية، وما واجهه من قهٍر وظلم وعسف، وما سيكتبه يف سجّل البناء والعمران واإلبداع، هو 
التاريخ احلقيقي، وهو املعّلم الكبري للبشريّة، وماّدة املاضي اليت ينبغي تدريسها لألجيال بكّل ما تنطوي 

عليه من تفاصيل مؤملة.

عمري، ما رضيت عن امسي 

وال عن شكلي، مثلكم، ما خرّيين أحد

قد أسكُت كصديق قدمي 

عندما جيعلين الفقراء 

املشجَب الوحيَد لقمصاهنم 

لكّنه ليس مبسمار

ذاك امللتصُق مبائدة النّصاب 

يقايض اللقمَة ابلقتل

أفرح، حني يُلّقب ابمسي 

الربعُم اجلاّف من القرنفل

كرمى المسه األصلّي »عود النوار«

وكي ال أنسى فضله يف ختفيف آالم القلب

وهو ينّقي رحم النساء من دم فاشل

وليس على امسي

ذاك الِغلظ املخروطي يف جلد القدم

أو القمع املقلوب يف عظمها 

يف  األمخــص  لفائــف  ألخــرش  خلقــت  مــا  فــأان 

النــاس  أقــدام 

وأمنعها من املشي صباحاً فوق أرض صلبة

أان ال أنغرس ال أنغرس

يف حلم أو عرقوب أو رسغ أو قحف مججمة 

أان لست الواهي كذريعة 

ألجري يف أمثال جحا 

وأان الذي انولت رقبيت لبشر 

أطلقوا َحبـَْو الكلمات على ألواح الفّخار

ال ال لست أان، وال هو على امسي 

ذاك الواقف بني كتَفْي قنبلة 

اسألوا عين 

عن الصانع اخلفّي النسجامات اجلميل 

عن الذي ال يكاد يرى يف متعة الشكل 

أان لست املُوصل أان الوصال 

علــى جثــيت، مســقط  إال  أغــادر،  الــذي ال  أان 

رأســي 

اسألوا كالليَب النّجارين 

مــع أننــا، معشــَر املســامري، ال نتالصــق يف مــكان 

واحــد 

وليس لنا إال مع الصدأ خالف

أان املسمار

أعاند مطارق عميان البصرية 

وكنت أنذرهم بشرٍر يف األحداق 

أين سأعوج وأنكسر، ولو من فوالذ كنت 

وال أندّق 

فأان ال أحشر نفسي يف مكان ليس يل

أان املسمار 

وحدها العزلة حتين ظهري 

حني حتبسين كَجَرب على حيطاهنا 

فال هي تطلقين يف املمات ألحلق أبحبايب 

والهي ترتكين آكل من خشاش الصور.

سالم حلوم

شاعر سوري

المسمار
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العربية عام 1999 فأاثر  الفرنسي أمني معلوف برتمجته  اللبناين  القاتلة« للكاتب  صدر كتاب »اهلوايت 
جداًل ال يزال قائماً حىت يومنا هذا. 

التأطريي واإلرث  التعليم  إليه حبكم  انتمينا  الذي  للتفكري خارج الصندوق  الكاتب أيخذان  من اجللي أن 
الثقايف، واملعتقدات اليت حتّولنا إىل آليات تصنيفية، ليتخندق كل منا وراء هويته االنتمائية مبستوايت تتصاعد 
لتصل يف شكلها املتفاقم إىل التزّمت والتعصب، واإلحساس ابلفوقية والتمييز، وإقصاء اآلخر )الذي ليس 
منا( سواء كان ذلك التصنيف دينياً )األداين السماوية وابقي األداين( أو مناطقياً )املدينة والريف، الشرق 
والغرب، البدو واحلضر( أو لغوايً أو حىت عائلياً. تعصٌب قد يؤدي وفق مراحله إىل تباٍه مهذب، أو رفض 
الزاوية  تلك  إىل حروب ودمار وموت، ومن  تنابذ واقتتال، واتلياً  القصوى إىل  لفظي علين، ويف حدوده 

ابلذات أييت عنوان الكتاب وقصدية الكاتب بـ »اهلوايت القاتلة«. 
يف احلقيقة أن العامل صار شئنا أم أبينا أكثر انفتاحاً وأصبح العرق الصايف معدوماً أو شبه ذلك، فعلى سبيل 
املثال هل هناك ما يثبت أن السوريني عرق عريب صاف؟. الفرد يف وقتنا احلايل، شرقاً وغرابً، كائن متعدد 
الثقافات، متعدد األنساب، كنتيجة حتمية للحروب واهلجرات والزواج املختلط، ما جيعل اختزال اهلوية 
ابنتماء واحد أمر أشبه ابملستحيل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وأان هنا أقتبس من الكتاب »اهلوية ال 

تتحدد بشكل هنائي بل تتكون وتتحول طوال حياة االنسان«. 
إن هوييت هي اختياري الناتج عن معرفيت تتكون من خالل تراكم األفكار والتجربة، وليست ابملطلق مبا 
حدده يل التلقني واجملتمع احمليط، فاهلوية متحركة وليست انتماًء هنائياً لتصبح قادرة على قبول االختالف، 
وهذا ما يسمح بتأسيس هوية جامعة ضمن التجمعات االنسانية. ومن املهم لتوضيح الفكرة مشاهدة فيديو 
يبحث يف نقاء األجناس فوفقاً لنتائج فحص احلمض النووي )دي ان اي( نكتشف أن التعصب العرقي 

حمض هراء.  
يفند الكاتب أيضاً فكرة التسامح فيفسر عرب مقارنة، قد تبدو للكثريين جمحفة، أن املسيحية انتقلت من 
التشدد إىل التسامح حني راجعت الكنيسة مواقفها يف مواجهة أفكار كانت ترفضها كاجلمهورية، وفصل 
الدين عن الدولة والعلمانية، على العكس من اإلسالم الذي كان متساحماً وانتقل إىل التشدد، ويُفسر ذلك 
أبن الشعور ابألمان وازدهار االسالم جعل اجملتمع أكثر مياًل لتطبيق  قيم التسامح على غري املسلمني، مبعىن 
أن التهميش واإللغاء والشعور ابخلطر الذي نشعر به حالياً يف مواجهة حضارة الغرب املتنامية هو ما جيعلنا 
لتهميش اآلخرين، ففي عصر العوملة وأان أقتبس هنا » حنن أمام  قاسياً  أكثر تشددًا، وابلتايل أنخذ دوراً 

صراعني إما التطرف وما ينتج عنه من اصولية.. أو فقدان اهلوية وابلتايل االضمحالل..« 
لكن ملاذا جلأت الشعوب إىل التمسك مبعيار اهلوية الدينية؟ حدث ذلك بعد أن خسر املد القومي صدقيته، 
كما اهنزم الفكر املاركسي والشيوعي وبقيت األداين كاستجابة حتمية لتأكيد اهلوية. ليس فقط االسالم، 

فاليمني املتطرف يف أورواب هو أحد أشكال التعصب غري الواعي. 
للرفض  عرضة  أكثر  هويتنا  جيعل  السيطرة  عن  اخلارج  ابلعنف  ابهلوية  التمسك  ارتباط  إن  ابحملصلة:    
هلويّة  تؤسس  فإهنا  التبادلية واالحرتام،  تقوم على  انسانية  وبناء عالقات  الثقافات  احرتام  أما  واالمتهان، 
جامعة »غري قاتلة« ذات أتثري إجيايب انفع حيمينا من شرور اهلوايت القاتلة، وميهد للسالم على هذه األرض. 
اجلدير ابلذكر يف النهاية أن معلوف حاز على جائزة الصداقة الفرنسية العربية لعام 1986 عن روايته »ليون 
روايته  املتوسط عن  طانيوس«، وجائزة  روايته »صخرة  لعام 1993 عن  اإلفريقي«، وجائزة »غونكور« 

»بداايت«، وجائزة »فييون« عن حبثه »اهلواّيت القاتلة«.

قاصة وكاتبة سورية 

سوزان خواتمي 

الهويات في شكلها القاتل

عبد القادر حّمود

ة الهزيمة
َّ
أبجدي

شاعر وكاتب سوري

اهلزميْة

لغة تفهمها بعد مضي الوقِت

ال تعرف عنها أيَّ شيٍء

قبل أن تصبح رهناً للنواميس العقيمْة

لغة تفهمها حني تواريك املسافات فتصحو

من ختاريف قدميْة

كلُّ ما حولَك أشالُء عصافري

وأضغاُث فراشاٍت

تراءت ذات شوٍق

إمنا ال شيء من ذلك فيما ترك السيُل

وما خلفه القحُط، 

بقااي ذكرايت لطَّختها احلرُب

أنقاض حكاايٍت توارت حتتها أحالم من 

كانوا لنا األهَل 

، وكانوا  وكانوا اجلاَر، واحلبَّ

الورد مضفوراً أبسرار الندى

لغة سوف تعانيها إذا ما قمت من نومك

ال سفَح يواري صرخة العاشق

ال فريوز..

ال قهوة..  

ال ريَح تناجيَك 

وال شّباَك ينداح على أسراره ذاك الصدى

لغٌة أوَّهُلا شهقُة قهٍر

وقفْت عند فراٍغ كاَن ابألمس ربيعاً أخضرًا

كاَن يداً متسح دمعاِت اليتيمْة   

لغة مكتوبة ابلقهر، أو ابحلرب، ِسّيان، 

فمجراها أحافري عميقْة

ليس أن ختسر حراًب

أن ترى رأسك ميضي يف مداٍر حول رؤايك، 

وأن ترتك للجرح بقاايك، وأوراقاً تالقى الدم 

فيها ابحلقيقْة

فاهلزميْة لغة أخرى..

حديث آخٌر يبدأ من ظّلَك إن كنت تراه 

عابساً يبصق يف وجهك، 

حمنيًا، وما كان يريد الذلَّ لكن 

مثَّ َمْن أرهقه..

مثَّ من اهتزْت خطاه فاحنىن.. 

حىت حناه

***

هامش:

املنشار، العاصفة، احلريق..

ال يهزم الشجرة

فثمة بزرة مدفونة يف األرض

مثة ُمتـَْعب يبحث عن الظلِّ واألمل.

***
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من غصِة الروِح حىت َشْرقِة الَوَدِق

هذا أان بدمي جرٌح على الورِق

هذا اان املبعُد املنسيُّ تعصف يب

ريح املنايف وتذروين يد احلَُرِق

هذا أان مثقٌل ابهلمِّ تلفظين

كل البالِد بقلِب احلاقِد املَِذِق

يف كل جفٍن تدلت دمعة وجرت

كأهنا الشمس تلظى يف يد الشفِق

آتمر العرب واألعجام وائتمروا

وأرخصوا مهجيت ابلشجب والقلق

ُ حىت أصبحت يده َل اجلار  وبُدِّ

يف  املســموِم  اخلنجــِر  مــن  أقســى 

عنقــي

ويشهد الدهر أين ما خذلت أخًا

يوماً وما خنت ملهوفاً وذا فـََرِق

فتحت روحي جلاري والفؤاَد معا

دارا وأبديُت ُحْسَن اخلْلِق ابخلُُلِق

شاطرته الزاَد واملأوى وما ملكت

يدي من اخلبز واألنعاِم والَوِرِق

ومل أِقْم خيمًة يوماً مللتجئ

أرض  اي  فاشــهدي  موطــين  يف 

ِق للصُّــُد

وما خلت بقعٌة يف األرض ما ُرويت

مين دماً نصرًة للديِن حني سقي

واليوم حيقرين من ال ضمري هلم

علــى  عاشــوا  ومــن  أجــْرُت  ومــن 

. طبقــي

صالح الخضر

شاعر وكاتب سوري

ِة الروِح
ّ

غص

محمد سليمان زادة

في رثاء الزيتون

شاعر وكاتب سوري

ابتسام الصمادي

الى شهد العراق مع خالص الياسمين

شاعرة وكاتبة سورية 

آمنة  والدته  يد  أقّبل  إدلب، كنت  ريف  يف  حسن  صديقي  أزور  كنت 
وأعانق إخوته وأوالد عمه وأوالد خاله واجلريان، الكل كان ينظر إيّل كما 
لو أنين حسن، وكنا دائماً نتناقر أان وخاله الصغري انصر الذي كان يعترب 
أن زيتون إدلب هو أفضل زيتون يف الشرق األوسط، وأن زيت زيتوهنم هو 
األول يف العامل، لكنين كنت أعرتض على كالمه وأقول له إن زيتون عفرين 
هو األول، يف كل زايرة لبيت حسن كنت أتناقر مع خاله فتتدخل آمنة 

لفض اخلالف بيننا بصفعة خفيفة لناصر وأخرى يل ونضحك.
حني فكرت ابلسفر ذهبت لوداعهم ومكثت أايماً ثالث عندهم، وحني 
مضيت بكى حسن وبكت آمنة، وبكى أوالد عمه واألخوال، وأكثرهم 
بكاء كان انصر. قبل أن ينطلق امليكروابص سألين انصر وأان داخل الباص 

ال حتاويل وال تسأيل اي شهد عن صيفنا...
كان انعماً بل رهيفاً كجرح ألن حزنكم مّر يوماً عليه ..مل نكن جنرؤ على 

ملسه كي ال يتوّجع احلرير يف أعماقكم، فيهرهر اليامسني بدُوِران.
بياض  من  العامل  قمامة  تغار  هرَّ كثرياً  إذا  ألنه  ايمسيننا  على  خنشى  كّنا 
قمامتنا، واألسود حيسدان من أانقة ليلنا ومن خصر دمشق الوارف وعلوِّ 

جيدها وكتفها »املُقّدر«. 
أكيد أنك عرفِت اي شهد ما معىن أن متلك األنثى عندان كتفاً ُمقّدرًا، أي 
»التكية  ميينها حتاول  بردى، وعلى  يسارها  ينام على  األفق  أهنا عريضة 
العامر، ال  السليمانية »أن تغفو قليال.. حيث يقّض مضجعها املتحف 

ابلتاريخ وال ابألوابد، بل ابلضمائر احلّية اليت ال متوت. 
حنن خبري اي عزيزيت ..أّن حللنا تلحُقنا فريوز بعتاهبا وأغانيها، حتاول أن جتد 

نكهة قهوتنا وهيلها املغلّي يف كل مقهى توزعنا به على أرصفة الكون.
ما زالت بناتنا مجيالت شقيات غري أهنن كربن قليال عندما صُغر الرجال 

واجلميع أمامهن. 
مل نعد نشرتي العطور املُعبأة وال املاركات العاملية، فكل هذا مل يكن يعنينا 
كما تعلمني ألننا أغىن من أن ختدعنا ماركاهتم املهتمة جداً حبقوق العطر، 
به  املطلوب  املدى  اىل  تفتح  اليت  وسالسلها  األنيقة  الكالب  ومبغاسل 

للكلب أن يتحرك.  فنحن مع احرتامنا لوفائها مل أنبه يوماً للكالب.
ُأطمئنك ما زلنا »نلبس اجلينز مع أي قميص ليصبح مبهراً وغاليًا« لكن 
البئر كانت أعمق من أن تُبقي بنسيجه رائحًة تُعيد النظر لألعمى فكل 
القمصان أصبحت قميص يوسف. لكن أُبشرِك بُبعد يف النظر يرقى اىل 

زرقاء اليمامة.
نعم محلنا معنا جامعة دمشق وكشاكيل طالهبا البيضاء ومساطر هندساهتم 
مقصف  اىل  خلسة  وتنسحب  ترتك كلياهتا  ندري كيف كانت  ال  اليت 

اآلداب خلف اجلميالت من طالبات األدب اإلنكليزي والفرنسي. 
مل يعد احلب حكراً على كلية اآلداب ألنه رحل اىل أدٍب تكتبه الشواطئ 
أال  فقرران  املوت  ومثنه هو  العظيم ابهظة  احلب  تكلفة  أن  وتعلمني   ...

نعشق بعظمة، وأال منوت حبب. 
ال بّد أنك قرأت اي شهد على بعض مؤخرات سيارات األجرة »ال تلحقين 
الدولية  املنظمات  أبدب  يتنبؤون  عندان كانوا  السائقني  خمطوبة« كأن 

وجملس الألمن. 

عن زيتوهنم فجاوبته أبنه ال أبس به لكن زيتون عفرين هو األول فشتمين 
وصفعته آمنة وأنطلق الباص وصوت حسن أيتيين: )ال تقطع عنا الرسائل 

اي حممد(.
قضيُت سنيناً يف أملانيا وكان حسن يزور أهلي كلما مر يف حلب، وكنت 
أفرح كلما أمسع من أمي أبنه زارها، ومرت سنون وسنون واشتعلت البالد، 

والناس تفّرقت يف كل اجتاه، وانقطعت أخبار حسن.
بعد عامني كتب يل أحدهم على املسنجر ابسم مستعار أبنه يريد االتصال 
يب فقبلت االتصال، وكان صوته صوت حسن ، كان هارابً من املوت بعد 
عامني يف سجون النصرة ، حدثين عن ثالثة من أوالد أخواله استشهدوا يف 
جبهة محص، وأن شقيقه األصغر مت رميه ابلرصاص ألنه فكر ابهلرب من 

مل نعد نزدحم حول املواهب اجلديدة. صران نُّطري زواجل أرواحنا حتمل 
الرسائل اىل نكهة املنايف وطعم احلنني.

أّما عن صحون اللوز األخضر املثلج وقطع اجلزر املغسول جيدًا، وحبات 
»األكيدنيا« و«اجلانرك« فقد استعضنا عنها بغسل أانمل األطفال جيداً 

من ثلوث الكيماوي على أكفاهنم. 
مل نعد اي شهد ننظر اىل الوراء كما كّنا نفعل لنسعف املتأخر بل ُنسابق 
الزمن لنكمل مبن تبّقى مّنا ..، فصيد احلرية ال أييت أبفخاخ العصافري، 
ما  يكفينا  أحد.  نعتب على  نعد  مل  الوراء.  اىل  تعود  واألهنار متوت وال 
لذلك  تفضلِت،  أوكسجني كاملة« كما  حضارة  من  »العشب  أسس 
نكتب ما هو خمتلف عن شجر زيتوهنم وزيتاً، يراه غريان لألكل، وحنن نراه 

لقنديل الكائنات ضياء. 
استقبـََلنا الغرابء بدايرهم ونصب اجلريان لنا اخليام اليت نرأب أن ننصبها 

ألحد.
عندما خنتلي أبرواحنا نفكّر: هل نستطيع يوماً أن نفرض أتشرية دخول 

ونُلزم املستجري برسوم إقامة؟!!!
كأن ما أحد شرب من مائنا وأكل من خوخنا ومشمشنا وتوتنا

كأن ما أحد أكل الفستق احلليب من شوارعنا والذرة املشويّة من قاسيوننا.
كم هي غنّية ومرتفعة وكرمية نفوسنا

مل نكن ننظر يف غري مراايان لنعرف ذواتنا
لكننا حني نظران يف مرااي غريان، عرفنا كم حنن مجيلني ومدمشقني وأعزاء. 
ال يلزم أبداً أن خربك كيف جيمع السوري » أمواله اخلفيفة اليت ال أتيت 
بسهولة كي حيتفل أبعياد امليالد« لكنين ُأضيف اي عزيزيت: برغم دخله 
وحتّمله  صمته  مادة  من  اخلاصة  عملته  صّك  املستحيل  وعيشه  اهلزيل 

ومعاانته فاغتىن بكرامته، وفُقر حبريته، واثر ابالثنتني.
مل يضع السوري أمواله يف البورصات ومل خيف هبوطها، لكنه كان يُدرك 
جيدًا أن للحرية سلة من عمالت الدمع، واحتياطّي من ذهب الكرامة 

لذلك ال هتبط أبدًا. 
السرت فال هنتكها  تشبه  مثينة  مادة  احلزن  أن  األعياد  فرحة  فتعّلمنا من 

مع أحد.
أشياء يف احلياة ال تتجزأ اي شهد. من يليق به احلزن يليق به الفرح.

يقربوين ويقربوا قليب السوريون ومن حيّبهم.

الثكنة اليت كان خيدم فيها جليش النظام، وحدثين عن آمنة اليت نزحت إىل عفرين 
مع أطفاله، وحدثين عن اختفاء ابن عمه علي يف فرع اجلوية، مث حدثين عن 
انصر الذي مات يف تفجري سوق اخلضار، مث انقطعت أخبار حسن، كتبت له 
عشرات الرسائل على املسنجر لكنه مل يفتح واحدة منها. بعد عام كتب يل أبنه 
للتو خرج من السجن يف تركيا حيث كان يعمل يف مزرعة ليل هنار ليجمع النقود 
للسفر وملساعدة امه وأطفاله، لكن صاحب املزرعة مل يعطه شيئاً واهتمه ابلسرقة 
فاستلمته  احلدودية  النقطة  على  رموه  عنه  أفرجوا  وحني  السجن،  فأدخلوه 
الفصائل يف معرب ابب السالمة ورمته يف السجن وانقطعت أخبار حسن. كتبت 

له مئات الرسائل لكنه مل يفتح واحدة منها ويف آخر رسالة كتبت له:
اي حسن اعرف أنك يف سجن ما أو ميتاً يف مكان ما، أردت فقط أن ترى كم 
من الرسائل كتبت لك ليس ألنك حني ودعتين ومضى يب امليكروابص جاءين 
صوتك أبن ال أقطع عنك الرسائل، ليس هلذا اي حسن، فأان أكتب لك ألنين 
اللعينة ألنك لو كنت  أحبك اي حسن، أان اعرف أبنك غادرت هذه األرض 
حياً لكتبت يل، فأان أعرفك اي حسن. ها أان أكتب لروحك احلائرة يف مكان ما 
أبنين أفتقدك كثرياً وأتذكر أايمي معكم، اي حسن قل لناصر أبنين كنت أمازحه 

فزيتنا وزيتكم واحد.
اي حسن مل يبق فرق بيننا فزيتوننا ُسرق، وزيتونكم حيرتق.
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بعــد أن طــال الزمــن لشــهور وســنوات دون أن يكــون هنــاك بصيــص أمــل لرؤيــة مدينــيت ومنطقتهــا الرائعــة، فقــد دفعــين 
احلنــني لكــي أســتذكر جانبــاً مــن مشــاهدايت املاضيــة، وهــا هــي بعــٌض مــن تلــك املشــاهدات املكنــوزة يف الوجــدان:

 علــى مرمــى حجــر مــن مدينــيت الصغــرية، تنتشــر ســفوح جبليــة عاليــة ورائعــة يف طبيعتهــا املخضــّرة، وقــد أغرتــين، كمــا 
أغــرت غــريي، أكثــَر مــن مــرة ابلتوجــه إليهــا والتجــوال بــني شــعاهبا وقضــاء فــرتة مــن الوقــت عــرب جماهــل غاابهتــا الــيت 

تتميــز بشــجر متنــوع األشــكال واأللــوان، وال ســيما الســنداين. 
ومــا يزيــد الرحلــة متعــة وتنوعــاً، أن َمــن يقصــد تلــك الســفوح، ال بــد لــه مــن املــرور بنهــر العاصــي وقضــاء بعــض الوقــت 
علــى شــواطئه، حيــث شــجر الصفصــاف الــذي يتــدىل علــى الشــاطئني، وكأنــه حيــاول أن حينــو علــى ميــاه النهــر الرائقــة 
الصافيــة الــيت مل تـَْغُزهــا بعــُد ملــّواثت احلضــارة، حبيــث ميكــن للعطشــان أن يشــرب منــه ويرتــوي هنيئــاً مريئــاً أبمــان 

ــان. واطمئن
تلــك الســفوح اجلبليــة حتتضــن شــجرة الســنداين، كمــا حتتضــن األم وليدهــا، وأينمــا يتوجــه اإلنســان هنــاك يف تلــك 
ــة  الســفوح، جيــد تلــك الشــجرة فــوق هــذه الرابيــة أو يف منخفــض ذلــك الــوادي.. منهــا الطفلــة الوليــدة، ومنهــا الفتّي
الناهــد، ومنهــا املمتلئــة قــوة وعافيــة ومشوخــًا. وهكــذا ترتســخ تلــك الشــجرة أجيــااًل إىل جانبهــا أجيــال، تعيــش معــاً 
ــة عــام، بــل رمبــا مئــات ومئــات، وكأن  ــة الوحشــية، وتبقــى متــارس وجودهــا مائ وتعمــق وجودهــا بــني اهلضــاب الصخري
ــه حــاول ذلــك مــراراً منــذ دهــور  ــب مــن االقــرتاب مــن تلــك األشــجار، أو أن ــّدد، يتهّي ــين وتُب ــه الــيت تُف الزمــن، بطبيعت

ــَل ذلــك الشــاعر الــذي قــال:  ــه كمــا أصــاب َوْع ودهــور، فلــم يســتطع النيــل منهــا، فأصاب
          كناطٍح صخـرًة يومـاً ليوِهنَـها                           فلم يُضْرها، وَأعىي قـَْرنَه الوعُل  

مثــرة تلــك الشــجرة، ُيطلــق عليهــا » البلّــوط »، وتتميّــز عــن غريهــا مــن مثــار الدنيــا كلهــا، فهــي مــن حيــث لوهنــا وشــكلها 
وطبيعــة حجمهــا تشــبه رصاصــة مســدس مــن العيــار الثقيــل، واثنيــًا، يوجــد يف رأســها مــا يشــبه الشــوكة الــيت تذّكــران ابلقول 
الشــعيب املعــروف » فــالن شــوكة يف عيــون األعــادي »، واثلثــًا، ميكــن أن يكــون لُبُّـــها غــذاًء جلرياهنــا ســكان اجلبــال 
واجلُــرود، حــني يكــون اجلــوع يف أايم الشــتاء القاســية القارصــة ســّيَد املواقــف كلهــا.. وهــي ُتشــوى كمــا ُتشــوى شــجرة 

الكســتناء، ويكــون طعمهــا مقبــواًل ومستســاغاً يف فــم اجلائعــني. 
وحــىت أقطــع الطريــق علــى كل َمــن يريــد أن يشــّكك هبــذه املعلومــات اهلامــة الــيت أقدمهــا، ومبصداقيــيت الــيت حتتضــن تلــك 
املعلومــات!! فإنــين أقســم ابلقلــم، أو ابحلاســوب الــذي بــدأ حيــلَّ مــكان القلــم؛ هــي ذي مثــرة البلــوط، ُأمســكها اآلن 
بيــدي اليمــىن، وأفتلهــا بــني أصابعــي، وأان أكتــب هــذه الســطور ابليــد اليســرى، وأأتّملهــا أتمُّــَل املندهــش مــن صالبتهــا 
وتكوينهــا الرائــع، كصالبــة وتكويــن أمهــا شــجرة الســنداين. وهــذا مــا جيعلهــا تصمــد أمــام عــادايت الزمــن، ال أيتيهــا 

العطــب يف قشــرهتا أو لبهــا طــوال أايم الشــتاء. 
وإذا مــا انتقلنــا إىل غريــزة حــب البقــاء وقانونــه الطبيعــي، لوجــدان أن مــن طبيعــة شــجرة الســنداين، حــني تنضــج مثارُهــا، 
تقــذف بذلــك البلّــوط عــن حكمــة ودرايــة، وبســرعة وفجائيــة، متامــاً كمــا تنطلــق الرصاصــة مــن املســدس، فينغــرس 

بعضهــا يف األرض، حيــث جتــد الرتبــة املالئمــة للنشــوء واالرتقــاء، بعيــداً عــن الشــجرة األم.  
وهكــذا، بعــد حــني، تتحــول الثمــرة املدفونــة يف األرض إىل جنــني، ال يلبــث أن يطــّل برأســه عاليــاً حنــو الضــوء واهلــواء 
برعمــاً ميتلــك الطــراوة والعنفــوان معــًا، مث يتفــرع يف اآلن ذاتــه ويتجــذر وميتــد يف ابطــن األرض وفوقهــا، حــىت يتشــكل 
كحلقــة دائريــة خضــراء ممتــدة، ال تفريــق بــني اجلــذور واألغصــان، فالــكل يتشــبث يف األعمــاق، والــكل يطمــح حنــو 
األعــايل، حــىت إذا آَنَســت تلــك اجلــذوُر واألغصــاُن القــّوَة علــى التحــدي، والقــدرة علــى النهــوض، يصعــد مــن وســطها 
غصــن، بــل جــذع  واحــد، هــو األقــوى بــني اجلميــع، ويبــدأ ابلتنامــي والتطــاول، دون أن يهــاب املنــون، فــكل مــا يف تلــك 
احللقــة الدائريــة اخلضــراء، مــن جــذور وأغصــان، حتميــه وحترســه وترعــاه بــكل مــا حتملــه مــن حنــاٍن ونباهــٍة وتوثّــٍب وغضــٍب 

مــن كل مــن حيمــل يف نفســه أدوات الشــر واجلرميــة، وحيــاول أن يعتــدي علــى َحــَرم تلــك احللقــة الدائريــة اخلضــراء.
 وتبقــى احلــال هكــذا، حــىت يتطــاول اجلــذع ويلتــّف علــى نفســه بقــوة ومتّكــٍن، ومــن مث يتكــون شــجرًة متناســقة أبغصاهنــا 
وفروعهــا واخضرارهــا. وآنئــٍذ تبــدأ األم احلانيــة تصفــّر أوراقهــا وتنشــف، ويــدّب فيهــا اليبــاس والتالشــي، بعــد أن تطمئــن 
ــة  علــى أن شــجرهتا الوليــدة أصبــح لديهــا القــادرة علــى محايــة نفســها والدفــاع عــن وجودهــا وبقائهــا، فتمــوت مطمئّن

راضيــة. هكــذا هــي ســنة احليــاة يف عــامل أدعــوه عــامل الســنداين.   
واآلن، علــّي أن ألتقــط أنفاســي قليــاًل، وُأغمــض عيــيّن حاملــاً جبلســة هادئــة، أســند فيهــا فكــري املرهــق وظهــري املتعــب 
علــى َجــذع إحــدى تلــك األشــجار، وأنعــم ابلفــيء حتــت عنفواهنــا، مث خييّــم التســاؤل التــايل فــوق ذهــين وذاكــريت: ليتــين 
أدري مــا الــذي دفعــين لكــي أحتــدث هــذا احلديــث املســتفيض عــن شــجرة الســنداين. هــل هــو اليــأس العــريب الــذي ميتــد 
ويستشــري يف طــول البــالد وعرضهــا، جبباهلــا وســهوهلا ومياههــا وصحاريهــا وأرضهــا ومسائهــا، ويف وقــت أرى فيــه اهلشــيم 

خانعــاً، صامتــاً، هّشــاً، ضعيفــاً، ايبســاً ومتكســرًا.!!؟. 
َدم يف إثْــر قطــرة دم، وروحــاً  أم هــو األمــل الــذي أبصــره وأملســه وأحــّس بــه يف وجــداين، يـَنـْبَــين حجــراً فــوق حجــر، وقطــرة 
تُبــذل راضيــة بعــد أخــرى، ليصعــد مــن وســط كل ذلــك الفــداء اإلنســاين النبيــل َجــْذُع وطــن، متناميــٌة وخمضــّرٌة أغصانُــه، 
هكــذا دون اكــرتاث بذلــك اهلشــيم اخلانــع الضعيــف، متامــاً كمــا صعــد ذلــك الغصــن الســندايينّ األيّب مــن وســط تلــك 

احللقــة الدائريــة اخلضــراء، ليصبــح فيمــا بعــد شــجرة صلبــة شــاخمة..!!؟. 

عبد الرحمن عمار

شاعر وكاتب سوري كاتب وإعالمي سوري

السنديانة عتمة الليل كاشفة

-1-

الليُل: ساتٌر للظاهر، فاضٌح للباطن.  بينما 

النهاُر حاجٌب للكامن وجمٍل للبارز.

-2-

الشر أو اخلري تتجلى قوهتما وجربوهتما يف 

الليل. فالليل مقياس لألفضلية، للعابد مثل 

الفاسق. صلوات العتمة تكشف املنافق عند 

املتعبد لذا قيل: »من طلب العال سهر الليايل«. 

واملقدرة العسكرية اليوم حُتسب للذي ميتلك 

القدرة على احلرب ليال.

-3-

املسارح وكذلك املعابد خيتاران الليل ليخاطبا 

الروح قبل اجلسد.

الوعظ النهاري تذكرٌي ابلليل، وابلقرب حيث 

العتمة الكاملة، وحتفيٌز للنشاط يف جلة الليل.

-4-

مجال القمر لن تعرفه على حقيقته إال يف ليل 

أسود صاف.

-5-

النهاُر رداٌء ملشاكل اجلسد والروح، والليل 

مسقٌط له.

أمل املريض يتجلى لياًل، حيث تبدأ أعضاء 

اجلسد ابلبوح عرب الوجه والفم والعينني. 

-6-

لن ترى الغربة والوحشة يف ضوء النهار، 

بل عتمة الليل ستبينها لك. ستجدها على 

حقيقتها.

شعور املرء يف النهار كشعور الطفل ابألمان مع 

والده، كزيوس القادر على محايته من العامل، 

وإحساس املرء يف الليل كإحساس الناضج 

الراشد أبن والده مثله، كائن، نقطة، يف حبر 

الكون. 

-7-

تفضح حمطة قطار يف بلد ما، مغلقة ليال، خوف 

املدنية اليت حتتويها. 

-8-

أقسى الزالزل تلك اليت تباغتنا لياًل، وأجنح 

االنقالابت تبدأ يف الليل.

-10-

خيمر الشراب يف أماكن معتمة، يقبض من أثر 

الليل وهذا سُر قوته. جيرُد الثمل من أقفاله 

وينثر رغباته وأفكاره.

أحداث قصة الراهب الذي قتل الطفل وزان 

ابملرأة تدور كلها يف الليل، فهي كشفت ما كان 

خيفيه الرجل حتت ثياب النهار، وما حدث لقوم 

لوط مل يكن إال لياًل، ومل تعقر انقة صاحل إال يف 

دايجري الليل.

-11-

أغلب الكتاب، تسأهلم عن طقس الكتابة، 

فتجد الليل حاضرًا، إنّه املسرح الذي حُيّضر 

هلم شخصيات أعماهلم كمتفرجني أو العبني. 

أغلبهم يتغزل ابلقهوة، اليت حتمل عناصر 

الشاي، إال أهّنا تتميز ابلسواد، تذكرهم ابلليل 

وسحر الليل وشّر الليل وكمال الليل.

-12-

هناك فيلم مجيل، امسه املنسي، جدير 

ابملشاهدة، يبدأ الفيلم ليال وينتهي مع الصباح، 

ترى الوجوه على حقيقتها ليال، حيث يفضح 

الليل فساد األشرار، ويٌبلُج األخيار. الصراع 

كله يدور يف الليل، وينتهي مع ظهور الضوء.  

يكفي السينارست )وحيد حامد( هذا الفيلم، 

وسأصاب ابلدهشة إن عرفت يوًما أنه كتبه على 

ضوء النهار يف زاوية املقهى، مثلما صرح مرة 

عن فيلم أخرله.  

-13-

قرأت مرة يف دراسة، أبّن أفضل حالة ملمارسة 

البهجة هي العتمة، وأّن أغلب األزواج، 

يبتهجون يف العتمة، ألهنا ختفي ما قد يظهر من 

عيوب ال يود الطرف األخر رؤيتها، أليس هذا 

افتضاٌح للرغبة يف عدم الرؤية؟  زيٌف للنفس؟ 

هتّرٌب من حقيقة موجودة؟ 

عالء الدين حسو
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مهــوم املــرأة أزليــة حــى يف حريــة الكتابــة، حياصرهــا اجملتمــع وهــي حتاصــر 
نفســها أكثــر منــه، حتــاول جاهــدة انتقــاء املفــردات الــي تناســب مــن حوهلــا 
املرتبــة األوىل دومــاً، حــى يف األعمــال  فالذكوريــة حتتــل  وتليــق أبنوثتهــا، 
جاحمــات،  عــذراوات،  ابردات،  حمــدد،  إطــار  يف  وضعوهــا  الســينمائية 

ابئســات. 
وكلمــا تشــدق الذكــور ابحلريــة واملســاواة زادت خيبــة النســاء، وكأن دورهــن 
الــذي منحنــه مــن الرجــال الطهــي والتفنــن بصنــع الشــاي وتنظيــف األواين 
تتباهــى جبماهلــا، وإن تطاولــت  ان  هلــا  وتلميــع األرض والزجــاج، مسحــوا 
وكتبــت شــيئاً عــن األدب، عليهــا البقــاء دون الرجــال وآال يضاهــي أدهبــا 
أدب الرجــال، وإال وصفــت ابملســرتجلة وهــذا أبســط نعــت تتلقــاه طبعــاً مــن 
الطبقــة املثقفــة مــن الرجــال!!!، إن جتــرأت وكتبــت فهنــاك معايــر يف انتقــاء 
املشــاعر  ونقــل  االنتقــاء  عليهــا  الكلمــات،  اختيــار  ومعــاانة يف  املفــردات 
واألحاســيس بطــرق ملتويــة بعيــدة عــن الوضــوح الــذي هــو ملــك للرجــال، 
إن كتبــت املــرأة ابســم مســتعار، أبدعــت وتفوقــت فهــي قــادرة علــى نقــل 
أحاســيس األنوثــة الــي متلكهــا والــي منحــت هلــا مــن تكوينهــا بقــدرة إهليــة، 
ال يســتطيع نقلهــا أعــى الرجــال، فكيــف هلــم أن يتفوقــوا بنقــل أحاســيس 
ال ميلكوهنــا، املــرأة وحدهــا قــادرة علــى نقــل مــا يــدور خبلدهــا مــن مشــاعر 

وأمنيــات.
 إن دخــول املــرأة عــامل األدب مــن أصعــب األمنيــات فالطريــق أمامهــا شــاق 
وحمفــوف ابحملاذيــر وانتقــاء األفــكار البعيــدة كل البعــد عــن التفــوق واإلبــداع 
وإال نعتــت أبســوأ الصفــات، فهنــاك عــادات وتقاليــد وخطــوط محــراء، وطبعــاً 
ال أســتثي الرجــال فهــم أيضــاً حماصــرون ولكــن يبقــى حصارهــم أرحــم مــن 
حصــار النســاء، وإن رجعنــا للــوراء فتواريــخ الشــعوب كتبــت أبيــدي الرجــال، 
واملصطلحــات السياســية مرتبطــة ابلرجــال، وإدارة املــدن والبلــدان، أوكلــوا 
إليهــا مهمــة تربيــة األوالد وهــي مــن أجنــب هــؤالء الرجــال، فنضــال املــرأة 
يتضاعــف إن حاولــت الولــوج إىل األدب واإلبــداع، فــوراً يســعون إىل احلــد 

يف متابعي اليومية للثورات العربية اتضح يل أن النظام السوري 
من أسوأ األنظمة العربية املوجودة وأكثرها وحشية ويكتسب 

شرعيته من قبل النظام العاملي املادي لإلنسانية وللحرية.
النظام السوري مل يعرتف هنائياً بوجود ثورة هلا مطالب 

مشروعة جيب تنفيذها واحرتامها بل اهتمها منذ اللحظة األوىل 
ابالندساس واخليانة واإلرهاب، وقمعت شرارهتا األوىل ابلرصاص 
ويف مرحلتها الثانية اختذ النظام قراراً إبابدة الشعب السوري الثائر 
من خالل القصف اجلوي والتدمر والتهجر، وألهنا أم الثورات 
العربية مل تسمح األنظمة العربية الديكتاتورية بتكرار جتربتها يف 
الدول األخرى، وألن أورواب لن حتتمل حركة نزوح أخرى ولن 
حيتمل الوضع ضخ عسكري آخر، وقد أصبحنا مؤخراً مضرابً 

للمثل وأصبحنا الفزاعة الي هتدد فيها احلكومات شعوهبا:
- هل تريدون أن يكون مصركم كما سوراي؟

وهذا املرر األول واألخر ابعرتاف احلكومتني العراقية واللبنانية 
ابلثورات يف بالدهم وحماولة التهدئة ودس التخدير املوضعي من 
خالل اخلطاابت اجلاهزة واملعبئة خصيصاً لنا من قبل دولة إيران 
ولكن هيهات أن تتخدر جروحنا بعد اليوم وهيهات أن تتوقف 

أصواتنا بعد اليوم.
ما أشبه اليوم ابلبارحة وكأن الصورة تعيد نفسها فُتحيّي أصوااتً 

يف أقبية السجون عذبت ومن قاع احمليط انتشلت ويف برد اخليام 
دفنت أحالمها وشعاراهتا.

رصاص مع بداية أول شرارة سقط على رؤوسنا كزخ املطر 
وصوت مسيح شقر يرتدد يف صدى الطرقات واألزقة ويقول اي 

حيف ...
كلما فاض بركان لثورة ما يف بقعة ما ينتفض قليب لطوفان 

الذكرايت وأبكي على انصية الطريق متر قوافلهم أمامي حني 
هجروا وحني غرقوا وسجنوا وعذبوا وأصبحت عناوينهم اخليام 

ونوافذ منازهلم الشتات، ترجف الصور يف خميلي وأبقى هناك.
امسع أصواهتم متسح الدموع وتقول يل سلمية حرية، الشعب يريد 

إسقاط النظام، واحد واحد واحد الشعب السوري واحد ....
لكم كل احلب اي ثوار املكان والزمان، أينما حللتم وكلمة حق يف 

وجه الظامل نطقتم.
إذا أتى الشتاء اي أمي ودقت احلرب أوزارها وكشر األسد املختل 

عن أنيابه، يُغتال ما يف احلقل من طيوب، وأييت إيّل احلزن من 
بقااي األشالء، أييت كطفل شاحب غريب مبّلل اخلدين والرداء 

فأحضن ما بقي من فتات وأسلم أمري إىل هللا يف سكوت.
ما أقسى صفعات احلياة وما أصعب أن تتنكر لك الدنيا وتدير 

ظهرها ويصمت صوت احلق ويرحل الضمر وتتذوق تلك 
األانمل الصغرة العلقم وحنن يف أسرتنا ننعم ابلدفء، وعلى 

موائدان أشهى أنواع الطعام وهناك يف األزقة املمطرة ضحكات 
أطفالنا وزينة للميالد تبتسم على جراحهم.

كيف لنا أن نكون قساة القلب جمردين من املشاعر هلذه الدرجة 
وتستطيع أعيننا النوم وهم يفرتشون العراء، ال كلمات اي صغاري 

تسعفي هنا وال شيء يغفر لنا، اي إهلي كمية التناقضات الي 
نعيشها يف اللحظة وكمية الكذب الي نسيج هبا حياتنا، حتول 

قليب إىل قطع تتمزق رويداً رويداً آخرها اليوم، يف العراء يف 
صمت الشتاء وبكاء األطفال من اجلوع والرد وحنيب ميزق رداء 

السماء ختجل من عجزها فرتفع يديها لتدعو هللا.
أمشي يف شوارع املدن املزينة السعيدة كأني أسر يف مدن 

لألحالم مصنوعة من احللوى، أحاول االبتسام وأان التقط الصور 
فتغتالي صورهم وصمت العامل املريب من حويل وكأن هذه البقعة 

من األرض غر مهمة وهؤالء الناس ليسوا بشراً بل جمرد عبء 
على احلكومات وعبء علينا.

متد يدها حنوي لتستمد الدفء تبذل ما بوسعها مث خيتفي 
طيفها وتلتصق صورهتا يف عاملي املريح اهلادئ ومن تشردهم 

نتدفأ، من جوعهم أنكل وعلى حزهنم نرقص فرحاً، ونتنكر هلم 
حى بكلمة، حى حبرف ابتداء من دمشق وساحات التعري 

الالأخالقي وصوال إلينا حنن هنا الذين ننكر أننا منهم، واليهم 
كل الشكر ملا صروا واحتملوا وصمدوا حى الرمق األخر، وحنن 
هنا يف بلدان اللجوء يسكننا اخلذالن واخلوف والكذب أكثر ما 

ميثلنا ويشبهنا متاماً كمية الكذب والتناقض الي نعيشها.
ساحموين اي أطفال الثورة كم خسرمت وكم حتملت قلوبكم الصغرة، 

ساحموين مجيعاً إني اخجل أمام عظمتكم، مل خيطر ببايل هبذه 
اللحظة سوى صورة أطفايل يف العراء بال مأوى والرد ينهش 

طفولتهم ال طعام ال شيء سوى السماء وفاض قليب أبمل ال يشبه 
اآلالم ريب صر قلوب األمهات.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

النساء في صور متعددة

رامة إسماعيل

شاعرة وكاتبة سورية

بكاء إلدلب

مــن حريتهــا وأهنــا ســطيحة. 
ال تســتطيع التعمــق والتفــوق عليهــم فهــم مــن خلــق للفــن واألدب واإلبــداع، 

وتبقــى املــرأة ضحيــة أمــراض اجملتمــع الــي تطاهلــا وإن كانــت مــن أنقــى وأروع 
النســاء، طبعــاً ال تعميــم علــى الرجــال فهــم آابؤان الطيبــون وأوالدان الرائعــون 
وأزواجنــا املخلصــون وإخوتنــا املتفانــون، ويبقــى هنــاك نســاء مبدعــات ابلرغــم 

مــن كل العقبــات. 
مــي زايدة كتبــت: أحــب عطــور تربــة األجــداد ورائحــة األرض الــي 
دغدغهــا احملــراث منــذ حــني وأحــب الطــرق الوعــرة املتواريــة يف قلــب 
الغــاب وهكــذا رغــم حــيب األفيــح، أان يف وطــي تلــك الشــريدة الطريــدة 

الــي ال وطــن هلــا؟!!!!
وهي من أب لبناين وأم فلسطينية.

 ونعــرج علــى غــادة الســمان الدمشــقية الــي أتثــرت حبــب والدهــا، وكان 
هلــا أول جمموعــة قصصيــة بعنــوان عينــاك قــدري، وال ننســى أحــالم 
الثــوري  الشــريف  ابنــة حممــد  تونــس  املولــودة يف  اجلزائريــة  مســتغامني 
فكتبــت عــن احلــب ممزوجــاً ابلثــورة: هــل ميكــن لوطــن أن يلحــق أببنائــه 
أذى ال يلحقــه حيــوان بنســله؟ هــل الثــورات أشــرس مــن القطــط يف 

التهامهــا ألبنائهــا مــن غــر جــوع؟
املــرأة  تتهــم  الكثــرات ولكــن فقــط ذكــرت بعضهــن كــي ال   هنــاك 
مــن أوســع  أمامهــا والدخــول  الطريــق  ابلتقصــر، تســتطيع أن تشــق 
األبــواب، بتحليلهــا العميــق وانصياعهــا لصــوت الضمــر، فهــي مل ختلــق 
مــن عــدم ومل تنشــأ مــن فــراغ، اتركــوا هلــا اجملــال لتعــر بصــوت عــال، 
ولتكتــب علــى صفحاتكــم بــدل الرمــال، فــكل رجــال العــامل يعرتفــون 

أبن أمهاهتــم أكثــر عظمــة منهــم.
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املرتاكمــة،  األعمــال  أو  الواجبــات  بعــض  ألداء  املنــزل  املكــوث يف  حتــاوُل 
وقتــك  فتهــدر  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  إىل  ُمنســاقاً  نفســك  فتجــُد 
وأنــت تراقــب العــامل ومهومــه، تُقــّرُر أن ختــرج مــن املنــزل لتأخــَذ قســطاً مــن 
العــامل  فتجــُد  الومهيــة،  وفضاءاتــه  اإلنرتنيــت  عــن  بعيــداً  الطبيعــة  يف  الراحــة 
أوالدك  أتخــذ  أن  تنــوي  اهلــواء،  ال  األشــياء  بصخــب  يضــّج  حولــك  مــن 
املــوالت ال  الذهــاب إىل  يفّضلــون  نزهــة عائليــة فتجدهــم  العطلــة إىل  يــوَم 
مــن األراجيــح والــرتاب،  بــداًل  )الثــري دي(  الـــ  احلدائــق، واللعــب أبلعــاب 
ويطلبــون طعامــاً ســريعاً ملــيء ابلســموم والزيــوت والســعرات احلراريــة، وحــى 
فــإن  القهــوة  مــن  فنجــاٍن  شــرِب  أو  الطعــام  لتنــاول  معهــم  أثنــاء جلوســَك 
بتفاصيلــه  الرتكيــز  أو  بعيونــه  النظــر  يســتطيع  وال  ابآلخــر  أيبــه  ال  أحدكــم 
يعلــو كّل  الضجيــج  هــذه األماكــن مزدمحــة جــداً، وصــوت  ومهومــه، كــون 
متعجلّــون  العــامل  هــؤالء  ملَ  وتتســاءل  الضجيــج،  هبــذا  فتتفاجــأ  أرجائهــا، 
صاخبــون متســارعون لفعــل أشــياء ال قيمــة هلــا؟ )هــو ضجيــج الــال شــيء( أو 
ابألحــرى ضجيــج التشــييء الــذي جتــد نفســك قــد ُحشــرت داخلــه، ومهمــا 
حياتــك. مناحــي  يالحقــك، يف كل  فإنــه  منــه  والتملّــص  رفضــه  حاولــَت 

حتتــّك مــع آخريــن، تبحــث عــن صداقــة يف منفــى ال يعــرف ســوى أنــك الجــٌئ 
ضعيــف معــّرض يف أي حلظــة لألذيــة، فتجــُد اآلخريــن مــن حولــك يبحثــون 
عــن أشــياء، ال أحــد مهتــم ألن يســمع قضيتــك، وملَ أنــت تعيــش هــذه الغربــة، 
مالبــس جديــدة  لشــراء  مميّــزة  إعــالانت  عــن  يبحثــون  العمــل  فزمــالؤك يف 
عــن طريــق اإلنرتنيــت وفــَق أفضــل العــروض وأكثرهــا جاذبيــة، ومعلمتــك يف 
صــف تعلّــم اللغــة اجلديــدة الــي ُأجــرَت علــى تعّلمهــا، ختّصــص درســاً كامــاًل 
إلرشــادك حــول أفضــل احملــال و)الرانــدات( املتواجــدة يف البلــد اجلديــد حيــث 
ال أنت، ال ماضيك، ال روحك وال مستقبلك، وأي نشاطات أخرى حتاول 
القيــام هبــا تعــود بــك إىل األشــياء والســلع املاديــة، حيــث ينبغــي عليــك شــراء 
الفــرح بقطــع ثيــاب عصريــة، وشــراء الصداقــة بدعــوة غريــب إىل مطعــم فاخــر.
أمــا املناســبات الــي كانــت يف الســابق تعــي لــًك الفــرح واألهــل والصداقــة 
فرتاهــا حتّولــت إىل زينــة ابهظــة الثمــن، وطعــام، ولبــاس، وطقــوس هــي ال 
تنفيذهــا  علــى  لكنــك مرغــم  مبعتقــدك،  بــك وال  ترتبــط  وال  أصــالً  تعنيــك 
حبذافرهــا ألنــك لــو جتاهلتهــا ســتـُّتهم ابلرجعيــة وعــدم مواكبــة روح العصــر.
وحاجــات  غريبــة  أشــياَء  املعلمــون  منــك  يطلــب  أوالدك  مدرســة  يف 
فتتذّكــُر كيــَف ُكنــَت يف طفولتــك حتافــظ  ال حيتاجوهنــا،  فعليــاً  هــم  كثــرة 

ســوراي الــي صــدرت أول أجبديــة يف العــامل »اوغاريــت« ، ســوراي  إيبــال 
و تدمــر و بصــرى، ســوراي أم احلصــون و األســوار و القــالع ...... 
أبناؤهــا اليــوم ســليلو هــذا اجملــد العريــق الضــارب يف شــعاب التاريــخ 
بــل و  الســنني ،  الــذي عمــره آالف  محلــوا هــذا الصــرح احلضــاري 
أخــذوا يصدرونــه حــني اغتالــت يــد احلــرب اللعينــة دار الســالم هنــاك 
و تفرقــوا يف شــى بقــاع األرض، ســوراي مبعاملهــا األثريــة و تراثهــا الثقــايف 

خرجــت مــن أرضهــا اىل بــالد اللجــوء يف احلــرب األخــرة.
إن األحــداث الدائــرة علــى األرض الســورية أجــرت الكثــر مــن محلــة 
الشــهادات العلميــة و األرصــدة البنكيــة علــى اهلجــرة إىل دول اجلــوار 
الــي أثروهــا ماليــا و ثقافيــا ، و ذلــك هبجــرة العقــول و رؤوس األمــوال 
و ذلــك كلــه داخــل ضمنــاً يف الثقافــة الــي تكــون عليهــا نشــاطات 
الســوريني و تــؤدي بذلــك إىل عمليــات التبــادل الثقــايف عــن طريــق 
النشــاط التجــاري أو الفكــري الــذي يقــوم بــه الســوريون علــى األرض 
الــي هاجــروا إليهــا. لنتنــاول ابملثــال تركيــا الــي شــهدت تدفــق مــايل 
مــن التجــار الســوريني ابإلضافــة إىل البضائــع الســورية الــي دخلــت 
الســوق الرتكيــة بقــوة و اســتطاعت االندمــاج ابلســوق مبرونــة، خاصــة 
يف واليــة غــازي عنتــاب الــي تعــد امتــداد ملدينــة حلــب الســورية اترخييــاً 

و جغرافيــاً .
وإن مــن أكثــر  النشــاطات الســورية اندماجــاً و مرونــة هــي املطاعــم 
الســورية الــي تقــدم املأكــوالت الســورية فاملطبــخ الســوري القــى رواجــاً 
مــن اجملتمــع الرتكــي. وعلــى صعيــد منظمــات اجملتمــع  وقبــواًل جيــداً 
تقــدم  تطوعيــة  فــرق  الســورية  الشــبابية  التجمعــات  تقيــم  املــدين  
خدمــات إجتماعيــة مــن خــالل نشــاطات دمــج اجتماعــي بــني األتــراك 
و السوريني لكافة املراحل العمرية »األطفال و الشباب« مما يساعد 
علــى عمليــة االندمــاج اإلجتماعــي للســوريني علــى األرض الــي وجــدوا 

عليهــا يف لفتــٍة حكيمــة و واعيــة مــن قبــل اجلاليــة الســورية.
أضــف علــى ذلــك دورات  تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــني هبــا والــي 

املتواضعــة كمــا  ودفاتــرك  أبقالمــك  وتعتــي  خاصتــك،  األلــوان  علبــة  علــى 
لأللعــاب  ابلنســبة  األمــر  وكــذا  عمــرك،  ســتفقد  فقدهتــا  لــو  أهنــا كنــزاً  لــو 
ابلــروح  تنبــض  الــي كانــت  الرديئــة  االســفنج  قطــع  مــن  املصنوعــة  والدمــى 

وألحالمــك. لــك  خليــاًل  منهــا  وجتعــل  النــوم  قبــل  حتاكيهــا  أنــك  جملــّرد 
مــن  إىل كتلــة  العــامل  هــذا  حّولــت  الــي  األســباب  يف  النظــر  أخــراً  حتــاوُل 
والعالقــات  وســلع،  مــواد  إىل  القضــااي  وحّولــت  احملسوســات،  ال  األشــياء 

يقيمهــا الســوريون  لألتــراك لكــي يتعرفــوا علــى اجملتمــع الســوري عــن 
قرب؛ ألن اللغة هي وعاء الثقافة و عنصر التفاهم و التواصل األهم 
لــدى الشــعوب، كذلــك لــردم حاجــز اهلــوة بــني الشــعبني الســوري و 

الرتكــي ســعت الدولــة الرتكيــة لتعليــم اللغــة الرتكيــة للمهاجريــن الســوريني 
عــر منــح تعليميــة تقدمهــا هلــم ابلتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين 

ممــا ســهل عمليــة اإلندمــاج اإلجتماعــي بــني الشــعبني .
و ممــا ُعـــلم ابلضــرورة مــن واقــع احليــاة يف عصــران الراهــن هــو أن ضــرورة 

االقتصاديــة  ابلتحــوالت  فتصطــدم  جتميــل،  مســتحضرات  إىل  العاطفيــة 
والسياســية الــي أدت إىل تســليع وتعليــب كل مــا خيــص اإلنســان وإنســانيته، 
ولــن يســتطيع أيبشــرأين ينجــو منهــا فهــي تطــاول اجلميــع حــى مؤسســيها.

نظرة سريعة على واقع األطفال يف العامل كافية إلدراك خطورة هذه املادية الي 
تطارد اجلميع، فأطفال تركيا يشــاهبون أطفال العرب، وكذلك األمر ابلنســبة 
لواقــع األطفــال يف الــدول املتقدمــة، حيــث ابت اهلاتــف الذكــي/ التابلــت 
خّلبيةإبجيــاد  حبثيــة  ملؤسســات  الفرصــة  وأُتيحــت  واألوىل،  الُفضلــى  لعبتهــم 
مصــادر دخــل جديــدة هلا،عــر تقدميهــا دراســات حــول أمــراض العصــر، واقــع 
األطفــال، وأمنــاط التغذيــة واألزمــات النفســية الــي تدمــر العــامل بشــكل بطــيء.

إحــدى أهــم طروحــات املــؤرخ والكاتــب اليهــودي »يوفــال نــوح هراري«الــذي 
يُعــرف عنــه ابتعــاده املفــرط عــن العــامل املــادي والتكنولوجيــا يف كتابــه )موجــز 
اتريــخ الغــد(، الصــادر عــام 2015، أن العــامل الــذي اســتطاع خــالل القــرن 
املاضــي حتقيــق تقــدم نوعــي علــى مســتوى الطــب، العلــوم واملعــارف، يواجــه يف 
القــرن احلــايل معضــالت لــن يتمكــن التقــدم العلمــي وال الطفــرة التكنولوجيــة 
منحّلهــا، وتــؤدي بدورهــا إىل تدمــر اإلنســان، وســعيه للبحــث عــن بدائــل 
رمبــا تكــون أكثــر ختريبيــة.ورد يف مقدمــة كتابــه: »يف الوقــت الراهــن ميــوت 
الكثــر مــن النــاس بســبب كثــرة األكل أكثــر ممـّـا ميوتــون مــن قلتــه، ميــوت عــدد 
أكــر مــن النــاس بســبب الشــيخوخة مقارنــة أبمــراض معديــة، وعــدد النــاس 
أيــدي اجلنــود واإلرهابيــني  يُقتلــون علــى  الذيــن  الذيــن ينتحــرون أكثــر مــن 
واجملرمــني جمتمعــني. مــن املرّجــح أن يتعــّرض املواطــن األمريكــي العــادي للمــوت 
بســبب أطعمــة )ماكدوانلــدز( أكثــر أبلــف مــرة مــن احتمــال تعرضــه للمــوت 
عــن طريــق الضــرب، أو مــن احتمــال تفجــره مــن قبــل تنظيــم القاعــدة«.

الســالم تفــرض علــى احلضــارات اإلندمــاج فيمــا بينهــا لتشــكل مزجيــاً 
متجانســاً و تقلــل اإلختالفــات فيمــا بينهــا يف ســبيٍل لتخفيــف الصــراع 
تنجــذب  وابلتــايل  احلضــاري،  و  الثقــايف  اإلختــالف  عــن  الناشــئ 
احلضــارات لبعضهــا البعــض دون تنافــر أو صــراع، و بذلــك نكــون قــد 
حمــوان ســبباً مــن أســباب الصراعــات بــني الشــعوب و كللنــا عالقتهــم 

ابملــودة و التفاهــم و العيــش اإلنســاين املشــرتك.
اجلنســية  منــح  هــو  أتييــد كالمــي  يف  إليــه  أســتند  دليــل  خــر  و 
لألكادمييــني الســوريني يف تركيــا، فقــد عرضــت الدولــة الرتكيــة جنســيتها 
علــى الســوريني مــن محلــة الشــهادات العلميــة و املواهــب الفــذة لتزيــد 
هبــم حجــم الثــروة البشــرية و بذلــك يصبــح الســوري هــو الورقــة الراحبــة 
للدولــة الــي يهاجــر إليهــا قســراً بعــد أن هــرب مــن بلــده خوفــاً مــن 
بطــش اآللــة احلربيــة لنظــام طغــى و جتبَّـــر و مل يردعــه عــن إجرامــه عهــد 

و ال ميثــاق.
 و علــى ضــوء مــا ســبق مل يكــن الســوريون عالــة علــى أي دولــة هاجــروا 
إليهــا ألهنــم محلــوا هبجرهتــم تلــك زمخــاً ثقافيــاً أثــروا بــه كل أرض وطأهتــا 
أقدامهــم ابإلضافــة إىل االنتعــاش اإلقتصــادي الــذي تشــهد بــه غــرف 
التجــارة فقــد ضــخ رجــال األعمــال الســوريون أمواهلــم علــى شــكل 

مشــروعات كان عائدهــا ابلنفــع علــى البلــد الذيــن يقيمــون فيــه.

آالء عوض

في أزمة التشييء

جواهر سليمان 

  السوريون سفراء حضارتهم 

كاتبة سورية

كاتب سوري



20

İsrail ve ABD’nin Rusya’ya Suriye dosyasını teslim alma yetkisini vermesin-
den bu yana katliamları sürüyor. Rusya, Suriye rejiminin Suriye topraklarının 
tamamına hakim olmasını ve böylece Suriye’deki egemenliğinin devam etmesi-
nin güvence altına alınmasını istiyor.
Trump, katil Esed rejimi ve destekçilerini kuşatma altına almayı öngören Sezar 
Yasası’nın imzalamaya ve onaylamaya mecbur kaldığından itibaren, yasanın 
uygulanması için altı aylık bir süre tanıdı. Bu sayede Rusya, İran ve Esed re-
jimine kurtartılmış tüm bölgeleri kontrolleri altına almak, buraları yerle bir 
etmek ve özgür Suriye halkını katletmek için zaman verilmiş oldu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Suriye’de 43 yeni grup 
silah denediğini söylemiş, böylece Rusya’nın “Suriye atış alanı”nda denediği 
silah sayısı 359’a yükselmişti.
Şoygu söz konusu açıklamaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de 
katıldığı Rusya Savunma Bakanlık Heyet toplantısında yapmıştı. Şoygu geçtiğimiz Mart ayında se Rusya’nın 316 tip silah 
denediğini ve Suriye’deki testlerden sonra onlarca askeri silah geliştirmeye çalıştığını söylemişti. Öte yandan testlerde 
başarısız olması nedeniyle bazı silahların üretimini durdurmuştu. Rusya, Sonbahar 2015’te Suriye’ye girişinden beri 
denediği silahların satışındaki artışla iftihar etmiş ve gerçek savaş şartlarında denenmiş silahların satışına yönelik talebin 
arttığını açıklamıştı.
Rusya Genelkurmay Başkanı ise, SU-57 savaş uçağının Suriye’deki saldırı testlerinin tüm aşamalarını geçtiğini söylemiş-
ti. Rus uçaklarının katliam savaşında Suriye rejimini desteklemek adına İdlib’deki sivilleri hedef alması sürerken, 
saldırılar sonucu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, yüz binlerce kişi evlerinden çıkmak zorunda kaldı ve birçok köy tamamen 
yerle bir oldu.
2019 yılında, yılbaşı gecesi Suriye halkına ölümcül füzelerini hediye eden işgalci Rusya tarafından Suriye halkına karşı 
yüzlerce katliam yapıldı. Bu katliamlar 2020 yılının başında da devam etti ve Sermin’de bir okul yıkılırken, bir kadın 
öğretmen ile birçok öğrenci yaşamını yitirdi.
Mülteci Suriyeliler bu katliamlara karşı sessiz kalmadılar ve işgalci Rusya’nın büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde 
katliamları kınamak ve kamuoyunu Rusya’nın vahşeti ve barbarlığıyla ilgili bilgilendirmek için gösteri çağrıları yaptılar.
Yıllardır Rusya ve Esed’in uçakları ülkemizde güzel olan ne varsa yakıyor, emzikli bebekleri, hamile anneleri ve 
çocuğunun kılına zarar gelmeden dünyaya gelmesini bekleyen babaları, annelerin karnındaki bebekleri katlediyor. En 
faşistçe saldırılara ve soykırıma maruz kalan İdlib’deki her ailenin bugün yaşadığı ve yine dokuz yıldan bu yana tüm 
Suriyelilerin yaşadığı durum budur. Dünya ise Rusya’nın suçlarını görmekte ve gözlemlemekle yetinmektedir. Susmayı ve 
insanlık, yaşamla ilgili yazmayı tercih etmektedir. Esed ve Rusya’nın faşist yangınının tehdidi altındaki yirmi milyondan 
fazla Suriyelinin hayatını ise umursamamaktadır.
Bugün devrim ışıltısını tekrar kazanmakta ve dünyanın her tarafında şunu söylüyoruz: “(Devrime) Devam ediyoruz, 
sesimizi yükseltiyoruz, tüm acımız, imanımız, umudumuz, zorba ve katil Esed rejimini destekleyen katil Rusya’nın dik-
tatörlüğüne karşı ve yine İran ile mezhepçi milislerine karşı yaşama, özgürlüğe ve onura olan hakkımızla sesleniyoruz. 
Dünyaya, Rusya ve İran’ın katliamlarını unutmayacağız ve affetmeyeceğiz, Suriye’yi onların işgalleri ve barbarlıkların-
dan kurtaracağız.”
Bir devrim hiçbir zaman yok olmaz çünkü devrim bir alevdir. Devrim ebedi bir ruhtur ve hiçbir zaman ölmeyecektir. 
Devrim verimli bir toprağa ekilen ve kanla, acıyla, elemle dünyanın her köşesine yayılan bir düşüncedir. Büyümeye 
başlamıştır ve bir gün zirveye ulaşacaktır. Her gün bir yaprak düşmekte, bir ağaç çiçeklenmekte ve bir gül açmaktadır. 
İçerisinde bir damar sürekli atmakta ve içine güneşi alarak her iki yanında parıldamakta ve nehirlerinde şehitlerin 
ruhları yüzmektedir.
Avrupa’daki özgür devrimciler İdlib halkının son çağrısına karşılık vererek katil Esed rejiminin babası katil Rusya reji-
minin konsolosluk ve büyükelçilikleri önünde, öfkeli protestolar yaptılar.
Almanya, İsviçre, Hollanda, İsveç ve Fransa’daki bu gösteriler sonucunda, Avrupalılar Batı medyasının Suriye’de 
yaşananların laik bir devletin teröristlere karşı yürüttüğü bir savaş olduğu şeklindeki aldatmacasından, aslında yaşanan-
ların insanlığı, özgürlüğü ve onuru için devrime kalkan bir halkı yok etmek için düzenlenen bir dünya savaşı olduğu 
şeklindeki yeni bakış açısını kazandı.
Gösterilerin bir sonucu olarak bir grup Fransız ve Avrupalı milletvekili, Batı’nın Suriye rejiminin ve Rus ordusunun 
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de işlediği suçlara sessiz kalmasını eleştiren bir çağrı yayınladı. Çağrı 27 Aralık’ta Fransız 
Le Monde gazetesinde yayınlanan bir haber vasıtasıyla yapıldı. Çağrıda bölgedeki yüz binlerce sivile yardım etmek için 
hemen harekete geçme çağrısı yapılırken, bu katliamların sorumlularının yargılanması konusundaki ısrar tekrarlandı.
Türkiye’de de her şehirde katliamları kınama ve devrimci Suriye halkıyla dayanışma amacıyla gösteriler düzenlendi.
Fransa’nın çoğu kentinde de protestolar düzenlenirken, Fransa’nın çeşitli şehirlerinde yaşayan Suriyeliler de İdlib kenti-
yle dayanışma ve Rusya’nın askeri gerilimi arttırmasını kınama amacıyla gösteriler yaptı. Göstericiler Rusya’nın sivilleri 
bombalamasını kınarken, uluslararası toplumun Suriye’nin kuzeyindeki göçmenleri desteklemek amacıyla müdahale et-
mesini istedi. Bu gösteriler Suriye devrimine olumlu bakan Fransızların sayısının artmasına katkı sağladı.
Gösteriler sırasında yaşamını yitiren Suriyelilerin ruhlarıyla dayanışma amacıyla mumlar yakılırken, katil Esed’in 
Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkarılması talep edildi. Katılımcılar şu sloganı attı: “Katil Putin, Suriye’den Defol”
Ayrıca üzerinde şu ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdılar: 
“Rusya Halkımızı ve Çocuklarımızı Katlediyor, Dünyaysa Hiçbir Şey Yapmıyor”, “Yaşasın Özgür Suriye Halkı”, 
“Kadının Sesi Devrimdir”, “Affet Bizi Ey İdlib”, “İdlib Ateş Altında”, “İdlib’i Kurtarın”, “Esed Devrilsin”.
Azımsanmayacak sayıda Şebbiha gösterilere sızmış ve İdlib’in zaferi için meydanlara çıkan göstericilere 
saldırmış olsa da, gösteriler devam etmiş ve İdlib halkının acılarını insanlara ulaştırma ve Şebbiha Ali Deek’in 
Almanya’daki konserini etkisiz hale getirmeyi başarmışlardır.
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منــذ أن أقدمــت إســرائيل وأمريــكا علــى تفويــض روســيا ابســتالم امللــف الســوري 
الســوري علــى كامــل األرض  النظــام  تريــد أن يســيطر  وجمازرهــا مســتمرة، روســيا 

الســورية، كــي تضمــن بقاءهــا وســيطرهتا علــى ســورية. 
وعندمــا اضطــر ترامــب لتوقيــع وإقــرار قانــون ســيزر الــذي يقضــي حبصــار النظــام 
األســدي اجملــرم وكل مــن يدعمــه، تــرك مــدة ســتة أشــهر لتطبيقــه، كــي يعطــي مهلــة 
لروســيا وإيــران والنظــام الســوري للســيطرة علــى كل املناطــق احملــررة وتدمريهــا وقتــل 

الشــعب الســوري احلــر.
وقــد صــرح وزيــر الدفــاع الروســي ســريغي شــويغو أن جيــش بــالده جــرب 43 صنفــاً 
جديــدًا مــن األســلحة احلديثــة يف ســوراي، لريتفــع عــدد األســلحة الــيت جرهبــا الــروس يف 

»ميــدان الرمايــة الســوري« إىل 359 نوعــاً.
وجــاءت تصرحيــات شــويغو يف اجتمــاع هليئــة وزارة الدفــاع الروســية حبضــور الرئيــس 

فالدميــري بوتــني، وكان شــويغو أعلــن يف آذار/ مــارس املاضــي أن روســيا جربــت 316 نوعــاً مــن األســلحة وتعمــل علــى تطويــر 
عشــرات األســلحة العســكرية بعــد التجــارب يف ســوراي، وأوقفــت انتــاج بعــض أصنــاف األســلحة بعــد فشــلها يف االختبــارات، 
وتتفاخــر روســيا بــزايدة مبيعــات األســلحة الــيت جربتهــا يف ســوراي منــذ تدخلهــا يف خريــف 2015، وقالــت إن الطلــب زاد علــى 

مبيعــات الســالح اجملربــة يف ظــروف حــرب حقيقيــة.
ــار اهلجــوم يف ســوراي،  ــازت مجيــع مراحــل اختب ــد األركان العامــة للقــوات الروســية أن املقاتلــة )SU-57( اجت كمــا أعلــن قائ
وتواصــل الطائــرات الروســية اســتهداف املدنيــني يف إدلــب لدعــم النظــام الســوري يف حــرب االابدة مــا تســبب يف قتــل املئــات 

وتشــريد مئــات األلــوف وتدمــري قــرى أبكملهــا.
انتهــى عــام 2019 مبئــات اجملــازر املرتكبــة حبــق الشــعب الســوري مــن قبــل روســيا احملتلــة الــيت قدمــت صوارخيهــا القاتلــة للشــعب 
الســوري كهديــة يف ســهرة رأس الســنة امليالديــة، واســتمرت يف مطلــع عــام 2020 مبجازرهــا حيــث دمــرت مدرســة يف ســرمني 

وقتلــت معلمــة وعــدداً مــن التالميــذ. 
الســوريون يف بــالد اللجــوء مل يقفــوا صامتــني أمــام هــذه اجملــازر فأطلقــوا دعــوات للوقــوف أمــام ســفارات وقنصليــات احملتــل الروســي 

لينــددوا هبــذه اجملــازر ويطلعــوا العــامل علــى الوحشــية واهلمجيــة الروســية.
منــذ ســنوات وطائــرات اإلجــرام الروســي واألســدي حتــرق كل شــيء مجيــل يف بلــدان، تقتــل الطفــل الرضيــع واألم احلبلــى واألب 
املتلهــف لضــم أبنــه حيــاً دون شــظية متــزق بطــن تلــك األم وتــردي طفلهــا املنتظــر شــهيدًا، هــذا حــال كل عائلــة اليــوم يف إدلــب 
ــة، وحــال كافــة الســوريني منــذ تســع ســنني والعــامل يــرى إجــرام روســيا  الــيت تتعــرض ألشــد اهلجمــات الفاشــية ولــإلابدة اجلماعي
ويكتفــي ابملراقبــة ويفضــل الســكوت والكتابــة عــن اإلنســانية واحليــاة، وال يكــرتث حليــاة أكثــر مــن عشــرين مليــون ســوري مهدديــن 

ابحملرقــة األســدية الروســية الفاشــية.
اليــوم الثــورة تســتعيد ألقهــا وتنــادي يف كل بقــاع العــامل أننــا مســتمرون، نعلــي صوتنــا ونصــرخ مــن صميــم أملنــا ومــن إمياننــا 
وأملنــا وحقنــا ابحليــاة واحلريــة والكرامــة يف وجــه الديكتاتــور اجملــرم الروســي الداعــم للقاتــل الطاغيــة نظــام األســد ويف وجــه إيــران 
وميليشــياهتا الطائفيــة، ونوضــح للعــامل أننــا لــن ننســى اإلجــرام الروســي واإليــراين ولــن نســامح، وســنحرر ســوراي مــن احتاللكــم 

ومهجيتكــم.
ال ميكــن للثــورة أن ختبــو فهــي جــذوة متقــدة دومــًا، والثــورة روح خالــدة لــن متــوت يومــًا، الثــورة فكــرة خــري هطلــت علــى أرض 
ــوم تســقط ورقــة  ــذرى يومــاً، يف كل ي ــدأت تنمــو وترتعــرع وســتبلغ ال ــة وتوزعــت علــى أرجــاء الكــون دمــاً واملــاً ووجعــاً وب خصب
وتزهــر شــجرة وتتفتــح وردة، ينبــض فيهــا شــراين ووريــد وحتيــط حبدودهــا مشــس وتســطع يف جنباهتــا أنــوار وتســبح يف أهنارهــا 

أرواح الشــهداء.
الثــوار األحــرار يف أوراب وقفــوا احتجاجــاً وغضبــاً أمــام قنصليــات وســفارات نظــام روســيا األب لنظــام األســد اإلجرامــي إســتجابة 

للنــداء األخــري ألهلنــا يف إدلــب.
وأمثــرت هــذه الوقفــات يف أملانيــا وسويســرا وهولنــدا والســويد وفرنســا، يف اكتســاب رؤيــة جديــدة لألوربيــني للحالــة الســورية فبعــد 
أن ضللهــم اإلعــالم الغــريب أبن مــا حيــدث بســوراي هــو حــرب ختوضهــا دولــة علمانيــة ضــد اإلرهابيــني، إىل اتضــاح الصــورة أبهنــا 

حــرب عامليــة إلفنــاء شــعب اثر مــن أجــل إنســانيته وحريتــه وكرامتــه. 
ومــن نتائجهــا توجيــه عــدد مــن النــواب الفرنســيني واألوروبيــني، نــداء انتقــدوا فيــه الصمــت الغــريب علــى جرائــم النظــام الســوري 
واجليــش الروســي يف حمافظــة إدلــب مشــايل ســوراي، وجــاء النــداء عــرب تقريــر نشــرته صحيفــة “لومونــد” الفرنســية، يف 27 مــن كانــون 
األول املاضــي، ودعــوا فيــه إىل التحــرك الفــوري ملســاعدة مئــات اآلالف مــن املدنيــني يف املنطقــة، وضــرورة اإلصــرار علــى حماكمــة 

املســؤولني عــن هــذه اجلرائــم.
ويف تركيا خرجت مجيع الوالايت الرتكية يف وقفات تنديد ابجملازر والتضامن مع الشعب السوري الثائر.

ويف فرنســا شــهدت غالبيــة املــدن الفرنســية وقفــات احتجــاج، وخــروَج العشــراُت مــن أبنــاِء اجلاليــِة الســوريِة يف املــدن الفرنســية 
مبظاهــرات للتضامــِن مــع مدينــِة إدلــَب وتنديــداً ابلتصعيــِد العســكريِّ الروســي، حيــُث اســتنكَر املتظاهــروَن القصــَف الروســيَّ 
علــى املدنيــنَي وطالبــوا بتدّخــِل اجملتمــِع الــَدْويلِّ للوقــوِف مــع النازحــنَي يف مشــاِل ســوراي، وأســهمت هــذه الوقفــات بــزايدة أعــداد 

املتعاطفــني مــع الثــورة الســورية مــن الفرنســيني. 
ومت خالهلــا اشــعال الشــموع الــيت تتضامــن مــع أرواح الســوريني مــع املطالبــة بتقــدمي اجملــرم األســد إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، 

مــع هتــاف احملتشــدين:
 “بوتني قاتل، اخرج من سوراي”، ورفعوا الفتات كتب عليها:

 روســيا تقتــل شــعبنا وأطفالنــا والعــامل ال يفعــل شــيئًا- عــاش الشــعب الســوري احلــر- صــوت املــرأة ثــورة - اي إدلــب ســاحمينا – 
إدلــب حتــت النــار- أنقــذو إدلــب - يســقط األســد.

 ورغــم وجــود أعــداد غــري قليلــة مــن الشــبيحة الذيــن تســللوا إىل الوقفــات، ومهامجــة املتظاهريــن الذيــن خرجــوا لنصــرة إدلــب 
اســتمرت الوقفــات وجنحــت يف إيصــال معــاانة أهلنــا إبدلــب وإفشــال حفــل غنائــي للشــبيح علــي الديــك يف أملانيــا.

وقفات من أجل إدلب في أوربا
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راجعــي مريــض يف عيــاديت يشــكو مــن تعــب عــام ومخــول وأعــراض أخــرى، وبعــد التحــري والكشــف تبــني أنــه يعــاين مــن داء الســكري 
وأبرقــام مرتفعــة جــًدا.. قمــت بوضــع خطــة عالجيــة )محيــة وحركــة وأدويــة( وتوعيــة املريــض حــول خطــورة املــرض يف حــال إمهــال العــالج 
وطلبــت منــه املتابعــة معــي لعــدة أايم حــى تتــم الســيطرة علــى املــرض والوصــول أبرقــام الســكر إىل احلــد املعقــول. أخــرين املريــض أنــه يفكــر 
بعــدم اســتعمال الــدواء واالعتمــاد فقــط علــى احلميــة واحلركــة. قلــت لــه: وفًقــا ألرقــام الســكر لديــك فإنــي أنصحــك أن ال تغامــر ألن 
الســكر قــد يفتــك ابألعضــاء احليويــة يف جســدك. بعــد حــوايل ســنة أحضــر يل املريــض حبالــة غيبوبــة مــع إرتفــاع شــديد يف أرقــام الســكر 
واختالطــات عديــدة أخــرى.. وبعــد اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة وعــودة املريــض لوعيــه اعــرتف يل أنــه مل أيخــذ العــالج منــذ خروجــه مــن 
عيــاديت. تكــرر ذات املشــهد مــع مريــض آخــر لديــه قصــور كلــوي حــاد أبرقــام كرايتينــني عاليــة ونصحتــه بضــرورة إجــراء التحــال الدمــوي 

لكنــه رفــض مستشــهًدا بشــخص مــن أصدقائــه عــاجل نفســه ابألعشــاب دون احلاجــة ملراجعــة املشــفى!
هنــاك الكثــر مــن األمــراض – كالــداء الســكري – ال ميكــن معاندهتــا أو جتاهلهــا أو تركهــا للزمــن ألهنــا أمــراض مزمنــة ولديهــا القــدرة 
علــى التســلل إىل كل خــالاي اجلســم والتأثرعلــى معظــم أعضائــه وتعطيــل الكثــر مــن وظائفهــا وإحــالل الفوضــى بــدل التنظيــم والتنســيق 
الدقيــق الــذي كان يضبــط عمــل أعضائهــا مبــا يضمــن ســالمة اجلســد أبكملــه.. إن سياســة التجاهــل والتغافــل ســتعطي املــرض املهلــة 
الزمنيــة الكافيــة والغطــاء املناســب لنخــر أعضــاء اجلســد مــن الداخــل وتدمــر خــالايه وإهنــاك قــواه حــى يصــل إىل حالــة الغيبوبــة التامــة.
أن تصــاب ابلســكري فهــذا ليــس مدعــاة لليــأس واإلحبــاط واالستســالم. بــل علــى العكــس مــن ذلــك. أن تصــاب ابلســكري فهــذا 
يعــي أن تســتجمع قوتــك وتتخــذ تدابــرك وتعيــد ترتيــب أســاليب حياتــك اليوميــة وتتحــرك بشــكل أكثــر فاعليــة ملواجهتــه ومنعــه مــن 

تدمــر جســدك.
ولكــي تواجــه الــداء الســكري فأنــت حباجــة أواًل إىل استشــارة أهــل اخلــرة واالختصــاص مــن أجــل وضــع برانمــج متكامــل للتعامــل مــع 

املــرض )محيــة وحركــة ودواء وتغيــر عــادات الغــذاء وتعديــل بعــض الســلوكيات احلياتيــة اليوميــة(.
إن التعامــل مــع املــرض املزمــن املتغلغــل يف جســدك بســلبية والركــون الســليب إىل ســلطة القضــاء والقــدر دون اختــاذ اخلطــوات الالزمــة 
لتحجيــم املــرض ووضــع حــد ألثــره املدمــر علــى أعضــاء اجلســد ســيعي حتًمــا فقــدان التــوازن والدخــول يف غيبوبــة رمبــا ال يســتطيع اجلســد 

اخلــروج منهــا.
ال بــد مــن بعــض التعديــالت والتغيــرات يف ســلوكنا وأســلوب حياتنــا وعاداتنــا، فنحــن قبــل اإلصابــة ابملــرض لســنا كمــا بعــد اإلصابــة، وال 
ميكــن مواجهــة املــرض بــذات الســلوكيات الــي كانــت ســبًبا يف حدوثــه. فاعتمــاد ذات العــادات واألســاليب الســابقة ســتعطي الفرصــة إىل 

انتشــار أكــر للمــرض يف خــالاي جســدان والفتــك هبــا.
عندمــا هنمــل العــالج ويتمكــن املــرض مــن جســدان قــد نضطــر إىل بــرت أحــد األطــراف للحفــاظ علــى بقيــة اجلســد. لكننــا ســنعيش بقيــة 

عمــران يف حالــة إعاقــة أو عجــز.
املســألة يف التعامــل مــع مثــل تلــك األمــراض ليســت جمــرد وجهــة نظــر. إهنــا مســألة وجــود. حيــاة أو مــوت. لذلــك ال بــد مــن فهــم طبيعــة 
املــرض ومســاره واختالطاتــه بشــكل جيــد ووضــع خطــة متكاملــة حملاصرتــه واســتنفار كل أعضــاء اجلســم واإلفــادة مــن كل إمكاانهتــا 

لدعــم هــذه اخلطــة.
هــل هــي مقالــة طبيــة؟؟ هــل نتكلــم يف هــذه املقالــة عــن الســكري أم عــن االســتعمار واالســتبداد واالســتفراد واالســتعباد والتخلــف واجلهــل 
والتبعيــة وفقــدان اهلويــة؟؟؟ هــل نتكلــم عــن الفوضــى االجتماعيــة والفكريــة وأثــر الصراعــات البينيــة؟؟ هــل نتكلــم عــن متييــع الديــن وجتميــده 
يف زوااي املســاجد وحلقــات الذكــر؟؟ هــل نوجــه خلطــورة الغــزو الفكــري والتغريــب الثقــايف؟؟ هــل نشــر بوضــوح إىل االســتعمار اإليــراين 
والروســي لبــالدان واالســتعمار الغــريب لقــراران وثرواتنــا؟؟ هــل نعــرض مشــاهد مــن الثــورة الســورية بوجهيهــا السياســي والعســكري؟؟ هــل 

نشــر إىل أثــر املــال السياســي؟؟ هــل ندعــو إىل ضــرورة تغيــر االســرتاتيجية الــي أوصلــت الثــورة اىل حالــة االنســداد املعروفــة؟؟ 
وهــل اجلســد املقصــود جســد صاحبنــا الــذي أمهــل العــالج فعــاد بعــد فــرتة حبالــة غيبوبة؟؟هــل هنــاك عالقــة بــني جســد املريــض وجســد 

األمــة؟؟ وهــل بــالدان تعيــش حالــة غيبوبــة؟
هــل نتكلــم عــن عالقــة ســورية ابلعــرب. أو مشاهلــا برتكيــا؟؟ وهــل حنــذر تركيــا مــن النتائــج الكارثيــة علــى الداخــل الرتكــي إابن تغــرات 
الشــمال الســوري؟؟ هــل نلمــح ملســلمي االيغــور أو ميامنــار أو اهلنــد؟؟ هــل نشــر إىل تغافــل احلــكام وجتاهلهــم املقصــود أو الغــيب لتســلل 

الكثــر مــن عوامــل التدمــر والتخريــب جلســد اجملتمــع؟؟ ضعــوا األجوبــة الــي تناســبكم.
 لقــد تغلغلــت بعــض األمــراض عميًقــا يف جســد اجملتمــع واألمــة وســرت داخــل شــرايينه وابتــت قــادرة علــى الوصــول إىل أي عضــو فيــه.  
وهدفهــا واحــد. تدمــره مــن الداخــل وتقطيــع أوصالــه وصــواًل لإلعــالن عــن وفاتــه. وإن جتاهــل هــذه األمــراض يعــي منحهــا املزيــد مــن 
الوقــت للوصــول إىل أهدافهــا.. ال بــد مــن املواجهــة. وال بــد مــن اســرتاتيجية وخطــة واضحــة. وإال فالغيبوبــة ســتطول. وقــد تنتهــي بكارثــة.

Muayenehanemde bana müracaat eden bir hasta, genel bir yorgunluk, uyuşukluk ve başka belirtilerden şikayet etmekteydi. 
Yapılan muayeneden sonra üst düzeyde bir diyabet sorunu olduğu anlaşıldı. Bir tedavi planı belirledim (rejim, hareket ve 
ilaçlar) ve hastayı tedaviyi ihmal ettiğinde hastalığın yol açabileceği tehlikeler konusunda uyardım ve kendisinden hastalığı 
kontrol altına almak ve şeker düzeyini normal seviyeye indirmek için birkaç gün benimle birlikte takipte kalmasını istedim. 
Hasta bana ilaç kullanmamayı düşündüğünü ve yalnızca rejim yapma ve hareket etmeyle yetinmek istediğini söyledi. Ona, 
“Şekerinin derecesi düşünüldüğünde sana, maceracı olmamanı öneririm. Çünkü şeker hayati organlarını tüketebilir” dedim. 
Yaklaşık bir sene sonra hasta bana şekeri aşırı derecede yükseldiğinden komaya girmiş halde ve başka komplikasyonlarla 
geldi… Gerekli tedbirler alındıktan ve hastanın bilinci yerine geldikten sonra hasta bana, muayenehanemden çıktıktan 
sonra ilaçları hiç kullanmadığını itiraf etti. Aynı sahne yüksek kreatinin seviyesine sahip olan ve böbrek yetmezliği yaşayan 
başka bir hastayla da tekrarlandı. Kendisine hemodiyaliz yapılması gerektiğini söyledim ancak hastaneye gitmeden çeşitli 
bitkilerle kendisini tedavi eden başka bir arkadaşını örnek göstererek reddetti!
Diyabet gibi inatçılığa, görmezden gelmeye ya da zamana bırakmaya gelmeyecek birçok hastalık bulunmaktadır. Çünkü 
kronik hastalıklar vücudun tüm hücrelerine nüfuz etme ve organlarının çoğunu etkileyerek bu organların birçok göre-
vini işlevsiz hale getirme ve vücudu düzenlemek ve tüm bedenin selametini sağlayacak şekilde organların çalışmasını 
düzenleyecek ince koordinasyonu sağlamak yerine, kaosa sebep olma potansiyeline sahiptir.
İhmal etme politikası hastaya organlarının içerden kendisini yemesi, hücrelerinin çökmesi ve gücünün tükenerek tam bir 
koma haline girmesi için yeterli zamanı sağlayacaktır.
Diyabetiniz varsa bu umutsuzluğa, hayal kırıklığına ya da teslimiyet duygularına kapılmanız için sebep değildir. Hatta 
bunun tam aksidir. Diyabetiniz varsa bu, gücünüzü toplamanız, önlemlerinizi almanız, gündelik hayat şeklinizi yeniden 
düzenlemeniz ve bu hastalıkla mücadele etmek için daha fazla hareket ederek bedeninizi yerle bir etmesini önlemeniz 
gerektiği anlamına gelir.
Diyabetle mücadele etmek için öncelikle bir uzman görüşü almalı ve hastalığa karşı kapsamlı bir program belirlemeniz 
gerekir (rejim, hareket, ilaç, beslenme şekillerini değiştirme ve gündelik hayattaki bazı alışkanlıkları değiştirme gibi).
Vücuda nüfuz eden kronik bir hastalığa karşı olumsuz bir tavır takınmak ve hastalığı yenmek, vücudun organlarındaki 
yıkıcı etkisini önlemek için gerekli adımları atmadan kaza ve kadere boyun eğmek, kaçınılmaz olarak dengenin kaybe-
dilmesine ve komaya girilmesine, belki de bedenin komadan çıkamamasına yol açacaktır.
Alışkanlıklarımızda ve yaşam şeklimizde bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Zira bizler, hastalığa yakalanmadan önce 
hasta olduktan sonraki gibi değiliz. Bu nedenle bu hastalıkla, hastalığın doğmasına sebep olan davranışları sürdürerek mü-
cadele edemeyiz. Çünkü geçmişteki alışkanlıklarımızı aynılarını sürdürmek, hastalığın vücudumuzda daha fazla yayılması 
ve bedenimizi tüketmesi için fırsat sunacaktır.
Tedaviyi ihmal edersek ve hastalık bedenimizde yerleşirse, vücudumuzun geri kalanını korumak için bir kısmından 
vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Ancak bu durumda hayatımızın geri kalanını sakatlık ya da engellilik halinde sürdürürüz.
Bu tür hastalıklarla mücadelede mesele, yalnızca bakış açımız değildir. Bu bir varoluş meselesidir, yani bir hayat memat 
meselesi. Bu nedenle hastalığın doğasını, ilerleyişini ve komplikasyonlarını iyi bir şekilde anlamak ve hastalığı kontrol 
altına almak için kapsamlı bir plan ortaya koymak ve böylece bedenin tüm organlarını uyarı haline geçirerek bu planı 
desteklemek için tüm imkanlardan yararlanmamız gerekir.
Bu bir tıp makalesi mi? Burada diyabetten mi yoksa sömürgecilik, istibdat, dışlama, köleleştirme, geri kalma, cehalet, itaat 
ve kimlik kaybından mı bahsediyoruz? Yahut burada toplumsal ve düşünsel kaostan ve bunun iç çatışmalar üzerindeki 
etkisinden mi bahsediyoruz? Konumuz dinin cami ve zikir halkalarında ısıtılıp ısıtılıp tekrar soğutulması mı? Entelektüel 
istila ve kültürel yabancılaşmadan mı bahsediyoruz? Açık bir şekilde İran ve Rusya’nın ülkemizi sömürmesinden, Batı’nın 
da kararlarımızı ve kaynaklarımızı sömürmesinden mi bahsediyoruz? Yoksa Suriye devriminin siyasi ve askeri suretlerin-
den sahneler mi sunuyoruz? Siyasi malvarlığın etkisini mi ele alıyoruz? Yahut da devrimi malum olan tıkanıklık noktasına 
getiren stratejinin değişmesi gerektiğini mi söylüyoruz?
Burada bedenden kastımız, tedaviyi ihmal eden ve bir süre sonra koma haliyle geri dönen arkadaşımız mı? Hastanın bedeni-
yle ümmetin bedeni arasında bir ilişki var mı? Peki ülkemiz bir koma halinde mi?
Suriye’nin Araplarla olan ilişkisinden ya da Suriye’nin kuzeyinin Türkiye’yle olan ilişkisinden mi söz ediyoruz? Türkiye’yi 
Suriye’nin kuzeyindeki dönüşümler neticesinde Türkiye içerisinde doğabilecek felaket derecesindeki sonuçlar konusunda 
mı uyarıyoruz? Aslında Uygur, Myanmar ya da Hindistan Müslümanlarından mı bahsediyoruz? Yöneticilerin yıkım ve 
tahrip unsurlarının toplumun bedenine sızması konusundaki ihmal ve ahmaklıklarından mı bahsediyoruz? Siz kendinize 
uygun gelen cevabı verin.
Bazı hasatlık toplumun ve milletin bedeninde derinlere kadar nüfuz eder ve damarları içerisinde gezinerek tüm organlara 
ulaşabilecek kadar güçlü hale gelir. Amacı ise tektir: Bedeni içerden yok etmek ve tükenmesine yol açarak ölümüne neden 
olmak. Bu hastalıkların görmezden gelinmesi, hastalıklara hedeflerine ulaşması için daha fazla zaman verilmesi anlamına 
gelir… Hastalıklarla mücadele etmek gerekir. Bunun için de net bir strateji ve plan şarttır. Aksi takdirde bu koma devam 
ederek, bir felaketle sonuçlanabilir.
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أعلنــت  اغتيــال ســليماين. طهــران  بعــد  اإليــراين  التوتــر األمريكــي -  أيــن ســيصل  قلــق حــول إىل  هنــاك 
أهنــا تنصلــت مــن مجيــع التزاماهتااملتعلقــة ابالتفــاق النوويــي كخطــوة أوىل. وهنــاك جــدل حــول طبيعــة الــرد 
العســكري الــذي ســتقوم هبــا، وعلــى أي نطــاق؟ ومــىت؟. هــل هــو يف العــراق أم يف الشــرق األوســط أم جتــاه 
الوجــود األمريكــي يف أي مــكان آخــر؟ هــل ســيكون الــرد ابهلجــوم الســيرباين االلكــرتوين أم ســيكون ردا مــن 
ــده مهــددا ابلــردع، إذ كان  ــران؟ بينمــا تناقــش عواصــم العــامل ذلــك، يرفــع الرئيــس ترامــب ي خــالل وكالء إي
يــرد علــى هتديــدات جديــدة ابالنتقــام أطلقتهــا طهــران. إذ قــال ترمــب إنــه ســيضرب 52 هدفًــا إيرانيــا، مبــا يف 
ذلــك الــرتاث الثقــايف يف إيــران، وأضــاف أنــه إذا هامجــت إيــران املصــاحل األمريكيــة ســرتد الــوالايت املتحــدة 
بســرعة وقــوة، ورمبــا ســرتد حــىت بدرجــة غــري متناســبة وغــري متســاوية«. تشــري التهديــدات اجلديــدة إىل أن 
ترامــب مصمــم علــى تنفيــذ املزيــد مــن العمليــات والضــرابت العســكرية ضــد إيــران إذا رأى ذلــك ضــروراًي. 
ومــع ذلــك ، فــإن الدميقراطيــني ال يريــدون احلــرب مــع إيــران. إهنــم يؤكــدون بشــدة علــى أن ترامــب ال ميكنــه 

اختــاذ قــرارات حــرب مــع إيــران وأنــه ال ميكنــه يتجــاوز ســلطة الكونغــرس. 
لكــن ومــع ذلــك فــإن مــا ميكــن فهمــه مــن اغتيــال ســليماين  أن ترامــب ميكنــه أن يشــن فعــال حــراًب علــى إيــران. 
ميكــن للــوالايت املتحــدة أن تعــد بســهولة اجلمهــور والــرأي العــام لعمليــات عســكرية خمتــارة  وحمــددة ســتضرب 
أماكــن حساســة وحرجــة يف إيــران. أي أنــه ميكــن أن حيــدث نــوع مــن احلــرب دون اإلعــالن عــن حــرب. وميكــن 

لرتامــب أن يذهــب هبــذه الطريقــة رغمــا عــن الكونغــرس.

لقد تغريت اللعبة فما جديدها؟
عندمــا تتغــري قواعــد اللعبــة يف التوتــر بــني الــوالايت املتحــدة وإيــران فــإن الطرفــني يتفقان.وقــد عــرب عــن ذلــك 
ــا. فقتــل  وزيــر الدفــاع إســبري أوال. ويبــني ذلــك أيضــا مقاربــة الــرادع عنــد ترامــب وهتديــده بضــرب 52 هدًف
ســليماين ردا علــى قتــل عســكري متعاقــد، فقــد جيــد مقتــل عــدد كبــري مــن اجلنــود األمريكيــني مبــا يكفــي كــي 
ال يقــول »تريليــوانت الــدوالرات الــيت تنفــق علــى أســلحة جديــدة« علــى املــدن اإليرانيــة والنــاس اإليرانيــني. 
األمــني العــام حلــزب هللا حســن نصــر هللا أيضــا قــال أن »حقبــة جديــدة قــد بــدأت«. متحــداث عــن نعــوش اجلنــود 
األمريكيــني. لقــد أصبحــت إيــران فاعــاًل يتغــذى علــى الفوضــى يف املنطقــة. لقــد قوبــل نفوذهــا يف العــراق ولبنــان 
ابحتجاجــات عارمــة عندمــا مت قمــع االحتجاجــات مــن النظــام. هنــج ترامــب الفوضــوي اآلن يعطــي إيــران 
فرصــة أخــرى. لكــن يف هــذه احلالــة األســئلة امللحــة واحلامســة إذن هــي: هــل يتجــاوز العقــل السياســي اإليــراين 
اخلــط األمحــر اخلــاص برتامــب حبيــث حيمــل ضــرب هــذه األهــداف الـــ 52؟ مــاذا عــن اللعبــة اجلديــدة؟ هــل هــي 

حــرب قصــرية األمــد وخاضعــة للســيطرة أم هــي حــرب اســتنزاف طويلــة األمــد؟ رد طهــران ســيحدد ذلــك.

خيار طهران
قــد ختتــار طهــران متديــد العمليــة وانتظــار الوقــت املناســب بــدال مــن نقــل معركــة االنتقــام والــرد إىل مراحــل 
متقدمــة، وهــي العمليــة الــيت بدأهتــا طهــران منــذ أكتوبــر املاضــي. إهنــا يــدرك أهنــا إذا مل تــرد علــى اغتيــال 
ســليماين فإهنــا ســوف تصغــر وتتعــرض لإلهانــة  أمــام وكالئهــا يف املنطقــة وخصومهــا عــل حــد الســواء. أواًل ، 
ســيحاول تعزيــز اجلبهــة الداخليــة مــن خــالل أســطورة »استشــهاد ســليماين«. مث ســتتبع اســرتاتيجية ســتجرب 
الــوالايت املتحــدة علــى مغــادرة العــراق. بــل أن الربملــان العراقــي ابلفعــل اختــذ قــرارا إبخــراج القــوات األمريكيــة 
مــن البــالد. أمــا ترامــب فقــد قــال: »حنــن ســنفرض عقــوابت إذا أخرجتمــوان، حنــن ال نغــادر إال إذا دفعــوا 
مثــن القواعــد الــيت أنشــأانها«. لكــن هــل مقاربــة ترامــب اجلديــدة املتعلقــة إبيــران دائمــة وطويلــة األمــد أم 
ــا- أن تصمــم  عابــرة ومؤقتــة؟ إذ ميكــن أن تقــوم إيــران - الــيت حافظــت علــى خــط مقاومتهــا منــذ 40 عاًم
لعبــة جديــدة علــى املــدى املتوســط والبعيــد تتيــح للــوالايت املتحــدة االنســحاب مــن العــراق. وقــد أرســلت 
واشــنطن ابلفعل 3500 جندي إىل املنطقة اآلن. هل الوالايت املتحدة مســتعدة لالخنراط أكثر يف الشــرق 
األوســط للحــد مــن نفــوذ إيــران يف املنطقــة؟ هــذا متناقــض مــع رؤيــة ترامــب والدميقراطيــني للمنطقــة. ابلنظــر 
إىل مقتــل ســليماين يف العــراق خــالل حمــاوالت الوســاطة والتســوية بــني اململكــة العربيــة الســعودية وإيــران، فقــد 
جتــد الــوالايت املتحــدة صعوبــة يف ضمــان  اعتمــاد حلفائهــا اخلليجيــني لسياســة ردع جديــدة. مقاربــة إســرائيل 
الطوعيــة أيضــا ليســت كافيــة. إذا انســحب ترامــب مــن العــراق بقــرار مفاجــئ ، فســترتك إيــران ودول اخلليــج 
وحدهــا يف املنطقــة، وابلتــايل ســتكون دول اخلليــج يف أزمــة حقيقيــة ومشــكلة كبــرية. وهــم يعلمــون أن الضــرر 
الناجــم عــن تصاعــد التوتــر يف املنطقــة ســيكون عليهــم علــى األرجــح. وهــم يعرفــون أهنــم ال يســتطيعون الوثــوق 

ابلــوالايت املتحــدة علــى املــدى الطويــل. هــذا واضــح.
مل تقــم واشــنطن أبــداً بقمــع إيــران كمــا فعلــت يف العــام املاضــي. لقــد غــريت حقــب وفــرتات ترامــب وبــوش 
وأوابمــا السياســة اإليرانيــة. يف األايم األخــرية مت  اعتمــاد قــوة ردع قاســية بشــكل غــري مســبوق وال متوقــع. 
ذلــك يعــين أن اللعبــة قــد تغــريت. ومــع ذلــك ، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت اللعبــة اجلديــدة ســتكون 

مســتدامة وطويلــة األمــد أم ال.

Süleymani suikastından sonra ABD-İran geriliminin nereye gideceği merak konusu. 
Tahran ilk iş olarak nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığını açıkladı. “Ask-
eri karşılığın” ise nerede, ne ölçekte ve ne zaman olacağı tartışılıyor. Irak’ta mı, Or-
tadoğu’da mı ya da dünyanın başka bir yerindeki ABD varlığında mı? Siber saldırı mı, 
vekiller üzerinden operasyon mu? Dünya başkentleri bunu tartışırken, Başkan Trump 
caydırıcılık oyununda eli yükseltiyor. Tahran’dan gelen intikam yeminlerine, yeni teh-
ditlerle cevap verdi. ABD varlıklarına saldırması durumunda İran’daki kültürel miras 
dahil 52 hedefi vuracağını söyledi ve ekledi: “ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verece-
ktir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir.” Yeni tehditler Trump’ın gerekli 
görürse İran’a karşı daha fazla askeri operasyon yapmaya kararlı olduğunu gösteriyor. 
Ancak Demokratlar “İran ile savaş istemiyoruz” yaklaşımında. Trump’ın İran ile savaş 
kararı veremeyeceğini, Kongre’nin yetkisini aşmamasını sert şekilde ifade ediyorlar. 
Ancak Süleymani suikastından anlaşılan Trump, isterse İran’la fiilen savaşı başlatabilir. 
ABD kamuoyunu da İran’daki kritik yerleri havadan vuracak seçme askeri operasyon-
lara kolaylıkla hazırlayabilir. Savaş ilanı yapılmaksızın da bir tür savaş hali yaşanabilir. 
Ve Trump, Kongre’ye rağmen bu yola girebilir.

Oyun değişti de yenisi ne?
ABD ve İran geriliminde oyunun değiştiğinde her iki taraf da hemfikir. Bunu önce 
Savunma Bakanı Esper ifade etti. Trump’ın caydırıcılık yaklaşımı ve 52 hedefi vur-
ma tehdidi de bunu gösteriyor. Bir paralı asker için Süleymani’yi öldürdüğüne göre 
çok sayıda Amerikan askerinin öldürülmesini “trilyonlarca dolar harcanan yeni si-
lahları” İran şehirleri ve halkı üzerinde dememek için yeterli bulabilir. Hizbullah Genel 
Sekreteri Nasrallah da ABD askerlerinin tabutlarından bahsederek “yeni bir dönemin 
başladığını” açıkladı. İran, hep bölgede kaostan beslenen bir aktör oldu. Düzen ihtiyacı 
bastırdığında Irak ve Lübnan’daki nüfuzu protestolarla karşılaştı. Şimdi Trump’ın kao-
tik yaklaşımı İran’a bir şans daha veriyor. O halde asıl kritik sorular şunlar: İran siyasi 
aklı bu 52 hedefin vurulmasını göze alacak şekilde Trump’ınkırmızı çizgisini aşar mı? 
Yeni oyun ne olacak? Kısa vadede kontrollü bir savaş mı, yoksa uzun vadede yıpratma 
savaşı mı? Bunu daha çok Tahran’ın cevabı belirleyecek.

Tahran’ın tercihi
Tahran, ekim ayından itibaren başlayan misilleme sürecini daha ileriye taşımak yer-
ine zamana yaymayı ve uygun zamanı beklemeyi tercih edebilir. Süleymani suikastına 
cevap vermediği durumda hem vekilleri hem de bölgesel hasımları nezdinde küçük 
düşeceğinin farkında. Önce “Süleymani’nin şehadeti” miti üzerinden içeriyi konsol-
ide etmeye çalışacaktır. Sonra ABD’yi Irak’tan çıkmaya zorlayacak bir strateji yürüte-
cektir. Irak Meclisi, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar aldı bile. 
Trump “yaptırım uygularız, üssün parasını vermezlerse ayrılmayız” havasında. Ancak 
Trump’ın yeni İran yaklaşımı sürdürülebilir mi? 40 yıldır direniş hattını sürdüren İran, 
orta ve uzun vadede ABD’nin Irak’tan çekilmesini sağlayacak yeni bir oyun kurabilir. 
Washington bölgeye şimdiden yeni 3 bin 500 asker gönderdi. ABD, İran’ı sınırlandır-
mak için Ortadoğu’ya daha fazla angaje olmaya hazır mı? Bu Trump’ın da Demokrat-
ların da bölge vizyonuna aykırı. Süleymani’nin Suudi Arabistan ile İran arasındaki 
arabuluculuk faaliyetleri sırasında Irak’ta öldürüldüğü düşünülürse ABD, Körfez’deki 
müttefiklerinin yeni caydırıcılık politikasını benimsemesini sağlamakta zorlanabilir. İs-
rail’in gönüllü yaklaşımı da yeterli olmaz. Trump’ın ani bir kararla Irak’tan çekilmesi 
durumunda İran ile bölgede baş başa kalacak Körfez ülkeleri ciddi sıkıntı içinde. Geril-
imin yükselmesinin zararının en çok kendilerine geleceğini biliyorlar. Ve ABD’ye uzun 
vadeli güvenemeyeceklerinin de farkındalar. Şurası net.
Washington daha önce, son bir yılda olduğu kadar İran’ı baskılamamıştı. Trump, Bush 
ve Obama dönemi İran politikasını değiştirdi. Son günlerde de beklenmedik ölçüde sert 
bir caydırıcılığı benimsedi. Yani oyun değişti. Ancak yeni oyunun sürdürülebilirliği ve 
kalıcı sonuç alıp alamayacağı belli değil.

BURHANETTİN DURAN

Trump’ın tehditleri ve yeni oyun
تهديدات ترامب واللعبة جديدة

برهان الدين دوران

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar
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لقــد كان قاســم ســليماين أحــد األمســاء الــي ترمــز للقــوة اإلمراليــة اإليرانية/الفارســية، كمــا كان التقــاء الشــبكات العصبيــة املنتشــرة يف 
عمــوم املنطقــة املنتســبة للبنيــة العميقــة إليــران، وكان العقــل املدبــر للعديــد مــن الكيــاانت والتنظيمــات مثــل احلــرس الثــوري وحــزب 

هللا واحلشــد الشــعيب وغرهــا.
كان ســليماين مرتبطــا بشــكل مباشــر ابلزعيــم الديــي خامنئــي، وكان مــن يديــر العمليــات الســرية والتدخــالت واحلــروب غــر الرمسيــة 
يف أفغانســتان والعــراق وســوراي ولبنــان واليمــن. كان شــخصية عنيفــة ال ترحــم، فــكان ال يــرتك خلفــه ســوى الدمــاء واآلالم يف كل 

مــكان ميــر بــه.
كان يدير حراًب أهلية إسالمية وينفذ كل صيغ اإلرهاب بشراسة

لقــد كان أحــد أبــرز رجــال تنفيــذ خمططــات »احلــرب األهليــة اإلســالمية« املذهبيــة واحلــروب الفارســية – العربيــة، وكان شــخصية 
تســتخدم كل صيــغ »اإلرهــاب« بعدمــا جعــل منــه العــامل الشــيعي أســطورة حــى وإن أطلقــت إيــران علــى مــا يفعلــه اســم املقاومــة.

قتلتــه الــوالايت املتحــدة أمــس ابلقــرب مــن مطــار بغــداد، كمــا قتــل معــه مســؤولون حبــزب هللا واحلشــد الشــعيب، وذلــك بتعليمــات 
صــادرة مباشــرة مــن الرئيــس األمريكــي ترامــب الــذي كان قــد اســتهدف إيــران قبــل هــذا اهلجــوم وقــال »هــذا ليــس حتذيــرًا، بــل هتديــد«.

الصراعات األمريكية – اإليرانية والعربية – اإليرانية يف العراق رمبا تتحول إىل وضع خطر
كان التوتــر يف العــراق مرتفًعــا منــذ فــرتة، لكنــه اليــوم يدخــل مرحلــة جديــدة ابغتيــال أهــم شــخصية إيرانيــة لعبــت دورًا حيــوايًّ يف احلــرب 
يف ســوراي والعــراق. وكان ســليماين قــد عــنّي أحــد رجالــه قائــًدا للمنطقــة اخلضــراء يف بغــداد، ففتــح ذلــك الرجــل أبــواب تلــك املنطقــة 

أمــام مليشــيات احلشــد الشــعيب الــي احتلــت مقــر الســفارة األمريكيــة يف بغــداد.
اســتقبل منظمــو االحتجاجــات املناهضــة إليــران يف العــراق منــذ أســابيع اهلجــوم بفــرح كبــر. ومل يعــد خيفــى علــى أحــد أّن الصراعــات 

األمريكيــة – اإليرانيــة والعربيــة – اإليرانيــة يف العــراق ســتؤدي إىل نتائــج أكثــر خطــورة.
حتمــل إيــران واألوســاط التابعــة هلــا غضبًــا كبــرًا وحــداًدا. ويف الوقــت الــذي أعلــن فيــه حــزب هللا أّن احلــرب أصبحــت يف كل مــكان، 

فــإن شــعارات االنتقــام تتعــاىل مــن طهــران وأنصارهــا.
هل اغتيال أمريكا له يرأه؟ وهل ينسى أحد الصورة الي نشرها من حلب؟

لقــد كان بطــاًل أســطورايًّ يف نظــر العــامل الشــيعي، لكنــه كان ابلنســبة لألغلبيــة الســاحقة مــن العــامل اإلســالمي قاتــاًل وجمــرم حــرب! 
ــا ابلنســبة  وإّن اغتيالــه مــن قبــل الــوالايت املتحــدة وإســرائيل اللتــني حولتــا منطقتنــا إىل حبــرة دمــاء ال يــرأه، فهــذا األمــر ليــس ممكًن

ملئــات املاليــني مــن املســلمني.
لقد كانت لســليماين بصمة يف انتهاكات حقوق اإلنســان وجرائم احلرب واجملازر اجلماعية الي ال ختطر على عقل بشــر يف ســوراي، 
وال ميكــن ألحــد أن ينســى جمــازر حلــب الــي تــورط هبــا. وكان حينهــا قــد التقــط صــورة يف حلــب كان يقــف هبــا وكأنــه قائــد منتصــر، 

لكنــه كان يف احلقيقــة يســر علــى جثامــني ســكان حلــب املظلومــني.
كان حيارب ضد تركيا كذلك يف سوراي

كنــت قــد كتبــت ذلــك اليــوم مقــااًل قلــت فيــه »قاســم ســليماين جمــرم حــرب جيــب حماســبته علــى جرائمــه«. ولقــد كان خيــوض هــو 
وفــرق اجلرائــم الــي تعمــل معــه حــراًب صرحيــة ضــد تركيــا مــن خــالل ســوراي، وكانــت اإلمراليــة الفارســية حتــرق وتدمــر املنطقــة كلهــا.

لقــد كان ســليماين هــو اآلخــر خيــوض حــراًب مباشــرة ضــد املســلمني، وليــس الــوالايت املتحــدة، يف كّل الــدول واملناطــق الــي تواجــد 
وكان لــه أتثــر هبــا، فــكان يســتغل كامــل قوتــه وطاقتــه ضــد املســلمني، ومل يكــن حيــرتم أي مقدســات يف هجماتــه الــي كان ال يعــرف 

حــدوًدا هلــا.
إيران حتتاج إىل موجات احتالل أمريكا وإسرائيل

لقــد كانــت مواقــف ســليماين تعبــرًا عــن املوقــف الرمســي واأليديولوجــي إليــران الــي تتظاهــر أبهنــا حتــارب أمريــكا وإســرائيل، لكنهــا 
تســيطر علــى الســاحة مــن خــالل االختفــاء وراء محالهتــم االحتالليــة يف املنطقــة.

لقــد كانــت محــالت االحتــالل الــي نفذهتــا أمريــكا هــي ذريعــة انتشــار النفــوذ اإليــراين هلــذه الدرجــة. فلــوال هــذه احلمــالت ملــا كانــت 
إيــران هبــذه القــوة اليــوم يف العــراق وســوراي واليمــن.

وهلــذا كانــت إيــران حباجــة قصــوى ملوجــات االحتــالل األمريكيــة وكراهيــة إســرائيل. وهلــذا فــإن معاداهتــا ألمريــكا وإســرائيل تعتــر ســتارًا 
ألفعاهلــا وتســتهدف االنتقــام مــن الــدول اإلســالمية الســنّية بصبغــة مذهبيــة متاًمــا.

بــن زايــد وبــن ســلمان وســليماين: أبــرز شــخصيات احلــرب العربيــة – الفارســية كان ســليماين هــو اآلخــر حيــارب إســرائيل يف الظاهــر، 
لكنــه يف احلقيقــة كان حيــارب املســلمني؛ إذ كان طائفيًّــا مــن الدرجــة األوىل.

كان حيلــم بضــرب الســعودية مــن لبنــان وســوراي واليمــن، فــكان هدفــه األساســي هــو مكــة واملدينــة. وهكــذا كانــت احلــرب األهليــة 
اإلســالمية تنفــذ كمــا خططــت هلــا أمريــكا وإســرائيل؛ إذ كانــت إيــران هــي إحــدى طــريف املعركــة فيمــا كانــت الســعودية هــي الطــرف 

اآلخــر، وكالمهــا لعبــا الــدور براعــة.
كان ويل عهــد الســعودية حممــد بــن ســلمان ونظــره اإلمــارايت حممــد بــن زايــد يقــودان اجلبهــة الســعودية يف هــذه احلــرب األهليــة، بينمــا 

كان ســليماين يقــود اجلبهــة اإليرانيــة الشــيعية.
قيام القيامة

أمريكا وإسرائيل واليمني املتطرف يف إيران يقفون يف مكان واحد
إن احلــرب األهليــة اإلســالمية الــي وضــع تصــور هلــا لتكــون يف الظاهــر يف صــورة حــرب طائفيــة ســنية – شــيعية خططــوا هلــا يف الواقــع 
لتكون حراب عربية – فارسية. وهكذا كان املخطط لكل احلروب يف منطقتنا منذ حرب اخلليج الثانية عام 1991، وهي احلروب 

الــي دائمــا مــا وقعــت يف األراضــي العربيــة.
وأمــا الوضعيــة اجلديــدة الــي نناقشــها مــع مقتــل ســليماين فهــي إخــراج هــذه احلــرب مــن حــدود تلــك الــدول ونشــرها يف شــى بقــاع 

املنطقــة.
لقــد أرادوا حتويــل فكــرة التبكــر مبعركــة هرجمــدون بتحريــض احملافظــني اجلــدد يف الــوالايت املتحــدة واليمــني املتطــرف يف إســرائيل إىل 
معركــة القيامــة بــني املســلمني. لقــد أعــدوا ســيناريو قــذرا ودمــواي، لكننــا مل ننتبــه هلــذا الســيناريو حــى يومنــا هــذا. ولقــد كان ســليماين 

أحــد رجــال هــذه الفكــرة علــى الســاحة.
وكيف سرتد إيران ابملثل؟ 

ومــاذا ســيحدث يف املرحلــة املقبلــة؟ هــل ســتندلع حــرب بــني أمريــكا وإيــران؟ هــل ســتندلع حــرب بــني إســرائيل وإيــران؟ كيــف وأيــن 
ســرتد إيــران علــى هــذا االغتيــال؟

لــن حتــارب إيــران أبــدا أمريــكا وإســرائيل، كمــا أن األزمــة لــن تتخطــى حاجــز التهديــدات املتبادلــة. فطهــران مل تــرد عندمــا اســتهدفت 
أمريــكا وإســرائيل أهدافــا إيرانيــة يف ســوراي والعــراق. وهــل ميكــن أن تكــون رســالة ترامــب الــي قــال فيهــا »مل تكســب إيــران أي معركــة 

ومل ختســر أي مفاوضــات« إشــارة علــى انتهــاء عهــد التفــاوض؟

Fars/İran emperyal gücünün sembol isimlerinden biriydi. İran’ın derin yapısına mensup bölge geneline yayılan sinir ağlarının 
kesişme noktasıydı. Devrim Muhafızları, Hizbullah, Haşd-i Şabi ve diğer örgüt ve yapılanmalarının beyniydi.
Direkt dini Lider Hamaney’e bağlı; Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen’e kadar örtülü operasyonların, gayri resmi 
savaşların müdahalelerin kurmay ismiydi. Acımasız bir adamdı. Gittiği, uğradığı, geçtiği her yerde kan ve acı bırakan bir 
adamdı.
İSLÂM İÇ SAVAŞI YAPIYOR, TERÖRÜN HER FORMATINI ACIMASIZCA UYGULUYORDU
Mezhep eksenli “İslâm iç savaşı” planlarının, Fars-Arap savaşlarının önde gelen uygulama adamıydı. İran adına direniş dese 
de, ”terör”ün bütün formatlarını kullanan, Şii dünyasının efsaneleştirdiği bir isimdi.
ABD tarafından dün Bağdat Havaalan’nda öldürüldü. Onunla birlikte Hizbullah ve Haşd-i Şabi yöneticileri de öldürüldü. 
Saldırı emri doğrudan ABD Başkanı Trump tarafından verilmişti. Trump, saldırıdan önce İran’ı hedef almış, “Bu bir uyarı 
değil, tehdit” demişti.
IRAK’TA ABD-İRAN, ARAP-İRAN ÇEKİŞMESİ VAHİM BİR HAL ALABİLİR
Bir süredir Irak’ta yükselen tansiyon, Suriye ve Irak savaşlarında İran’ın en önemli adamının öldürülmesiyle başka bir merh-
aleye giriyordu. Süleymani, Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin komutasına kendi adamını atamış, o da Haşd-i Şabi milislerine Yeşil 
Bölge’nin kapısını açmış, onlar da ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni işgal etmişti.
Irak’ta haftalardır İran karşıtı gösteriler yapanlar saldırıyı sevinçle karşıladı. Irak merkezli ABD-İran, Arap-İran çekişmesinin 
çok daha vahim sonuçlara yol açacağı artık aşikâr.
İran ve bağlı çevreleri için hem büyük bir öfke hem de yas var. Hizbullah, savaşın artık her yerde olduğunu ilân ederken Tahran 
ve çevresinden intikam sloganları yükseliyor.
ABD’NİN ÖLDÜRMÜŞ OLMASI ONU MASUMLAŞTIRIR MI? HALEP’TEN VERDİĞİ O FOTOĞRAF UNUTULUR 
MU?
O, Şii dünyasına göre kahraman, efsane, ama Müslüman dünyanın ezici çoğunluğuna göre savaş suçlusu bir katildi!Kasım 
Süleymani’yi ABD’nin öldürmüş olması, coğrafyamızı kan gölüne çeviren ABD ve İsrail tarafından ortadan kaldırılmış olması 
onu masumlaştırmayacak. Yüz milyonlarca Müslüman için bu mümkün değil.
Suriye’de akıl almaz insan hakları ihlallerine, savaş suçlarına imza attı. Kitlesel kıyımlara imza attı. Özellikle Halep katliam-
larının unutulması mümkün değil.
O günlerde Halep’ten bir fotoğraf vermişti. Muzaffer bir komutan gibi mağrur duruyordu. Ama aslında mazlum Halep halkının 
cesetleri üzerinde yürüyordu.
SURİYE’DE TÜRKİYE’YE KARŞI DA SAVAŞIYORDU..
O gün; “Kasım Süleymani bir savaş suçlusudur. Savaş suçlarından sorumlu tutulmalı” diye yazmıştım. Süleymani ve cinayet 
timleri, Suriye üzerinden açıktan Türkiye ile savaşıyor, Fars emperyalizmi bütün bölgeyi yakıp yıkıyordu.
Süleymani de, bulunduğu, etki altında tuttuğu bütün ülke ve bölgelerde ABD ile değil doğrudan Müslümanlarla savaşıyor, 
bütün gücünü onlara karşı kullanıyor, saldırılarında hiçbir kutsala yer vermiyor, sınır tanımıyordu.
İRAN’IN ABD VE İSRAİL’İN İŞGALLERİNE İHTİYACI VAR
Süleymani’nin tutumu İran’ın resmi, ideolojik tutumuydu.
İran; ABD ve İsrail’le savaşıyor görünüp, onların bölgemizdeki işgallerinin arkasına saklanıp sahaya hâkim olan bir devlettir.
İran nüfuzunun bu kadar yayılmasının nedeni ABD işgalleridir. O işgaller olmasaydı İran bugün Irak’ta, Suriye ve Yemen’de 
bu kadar güçlü olamayacaktı.
Bu yüzden İran’ın ABD işgallerine, İsrail düşmanlığına azami ihtiyacı vardır. Onun için ABD ve İsrail karşıtlığı bir örtüdür, 
perdelemedir. Tamamen mezhep eksenli, Sünni ülkelerden öç almaya ayarlıdır.
MUHAMMED BİN ZAİD, MUHAMMED BİN SELMAN VE KASIM SÜLEYMANİ: ARAP-FARS SAVAŞININ ÖNCÜ 
İSİMLERİ BUNLAR
Süleymani de görünürde ABD ve İsrail’e savaşıyordu. Ama gerçekte Müslümanlarla savaşıyordu. Tam bir mezhepçiydi.
Lübnan, Suriye ve Yemen’den S. Arabistan’ı vurmanın hayallerini kuruyordu. Ana hedefleri Mekke ve Medine idi. ABD ve 
İsrail tarafından kurgulanan Müslüman iç savaşı işte böyle sahneleniyordu. Savaşın bir tarafı İran, diğer tarafı S. Arabistan’dı 
ve her iki ülke de bu rolü sahiplenmişti.
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid ve Suudi Veliaht Muhammed bin Selman bu iç savaşın Suudi cephesine, Kasım 
Süleymani de İran/Şii cephesine öncülük ediyordu.
TANRI’YI KIYAMETE ZORLAMAK. ABD, İSRAİL VE İRAN AŞIRI SAĞI AYNI YERDE DURUYOR..
Görünüşte Şii-Sünni savaşı, mezhep savaşı gibi kurgulanan Müslüman iç savaşı, derinde aslında Arap-Fars savaşı olarak 
planlanmıştı. 1991Körfez Savaşı’ndan bu yana bölgemizdeki bütün savaşlar Arap-Fars savaşı olarak planlandı ve hep Arap 
topraklarında yaşandı.
Süleymani’nin öldürülmesiyle tartıştığımız yeni durum da, bu savaşı ülkelerin sınırlarından çıkarıp bölgeselleştirmeye dön-
mesidir.
ABD’li neoconların, İsrail aşırı sağının pompaladığı, “Tanrı’yı kıyamete zorlayarak” Armageddon savaşını erkene alma 
düşüncesi, Müslümanların kendi içinde kıyamet savaşına dönüştürülüyordu. Çok kirli, kanlı bir senaryo hazırlanıyordu ve 
bizler hâlâ buna, bugün bile uyanabilmiş değiliz. Kasım Süleymani, bu düşüncenin sahadaki adamlarından biriydi.
PEKİ İRAN NASIL BİR MİSİLLEME YAPACAK?
Peki, bundan sonra ne olacak? ABD-İran savaşı mı çıkacak? İsrail-İran savaşı mı çıkacak? İran’ın bu suikasta cevabı nasıl ve 
nerede olacak?
İran hiçbir zaman ABD ve İsrail’le savaşmaz. Kriz, karşılıklı tehditlerin ötesine gitmez. ABD ve İsrail, Irak ve Suriye’de İran 
hedeflerini vururken bile Tahran’ın bir cevabı olmadı. Trump’ın dünkü “İran hiçbir savaşı kazanamadı, hiçbir müzakereyi 
kaybetmedi” mesajı artık müzakere döneminin kapandığına işaret ediyor olabilir mi?

İbrahim Karagül

Kasım Süleymani... Efsane mi, katil mi?
قاسم سليماني... أسطورة أم قاتل؟

إبراهيم كاراغول

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar



إن الوجــود الرتكــي يف ليبيــا ال حيمــل يف أي جانــب مــن جوانبــه معــىن احلــرب ضــد الشــعب الليــيب. بــل علــى العكــس متاًمــا، هــي جــاءت لوقــف العــدوان 
املمنهــج ضــد الشــعب الليــيب، وضــد حماولــة احتاللــه، ولقــد جــاءت بدعــوة مباشــرة مــن احلكومــة الشــرعية الــيت متثــل الشــعب الليــيب بشــكل رمســي. اآلن 
هنــاك قــوى أجنبيــة تســعى عــرب نشــاطاهتا بشــكل اتم إىل تدمــري تلــك احلكومــة الشــرعية. إن تلــك القــوى مجعــاء حتــوم فــوق النســور مســتهدفة احلكومــة 
الليبيــة الشــرعية الــيت ُتركــت دون قــوة تدفــع هبــا عــن نفســها. إن حفــرت ال ميتلــك أي دعــم اجتماعــي وشــرعي يف ليبيــا، علــى العكــس؛ بــل إنــه بنظــر 

اجملتمــع الــدويل، عبــارة عــن جمــرم بســبب مــا يرتكبــه مــن جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية، وال بــد أن حياســب علــى تلــك اجلرائــم يوًمــا مــا.
مــن الواضــح أن القــوى األجنبيــة الــيت تقــوم بدعمــه، تنــال نصيبهــا مــن الثــروات الــيت حيتلهــا. وعلــى رأس تلــك الــدول أتيت اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 
إن وجــود تلــك الدولــة وراء كل فتنــة يف العــامل اإلســالمي؛ ابتــت معلومــة حمفــورة يف ذهــن وعقــل اجلميــع. طبًعــا حنــن حينمــا نقــول “دولــة” فإنــين ننــزه 
ــا نصــف بــه تلــك الدولــة. إن ذعــر حممــد بــن زايــد مــن الدميقراطيــة وكراهيتــه هلــا، ينبــع إىل حــد كبــري  الشــعب وحــىت قســًما كبــريًا مــن املســؤولني عّم
مــن هاجــس شــخصي فيــه. حــىت ولــو مل يكــن هنــاك ثــروات طبيعيــة يف ليبيــا، فــإن وجــود حكومــة طرابلــس الشــرعية الــيت متثــل الشــعب الليــيب، كافًيــا 
ألن يكــون ســبًبا إلشــعال فتنــة مــن قبــل حممــد بــن زايــد. إن حربــه مــع الدميقراطيــة فحســب، لكنــه حيــاول تســويق تلــك احلــرب علــى أهنــا حــرب ضــد 

اإلرهــاب.
ال مصداقيــة إطالقًــا، ملــن يعتــرب رأس حربــة اإلرهــاب يف العــامل اإلســالمي، حينمــا يقــوم ابلتســويق لنفســه علــى أنــه البطــل الــذي حيــارب اإلرهــاب. إن 
أكــرب إرهــايب يف ليبيــا، هــو ذلــك الــذي يقــوم ابــن زايــد بدعمــه ابلســالح وغــريه، مــن أجــل احتــالل ليبيــا. إن أكــرب داعــم حلفــرت يف ليبيــا، هــي الســلفية 
األكثــر تشــّوًها والــيت هــي األخــرى مدعومــة مــن قبــل حممــد بــن زايــد وتتحــرك ســوية مــع حفــرت. تلــك الســلفية املشــتوهة الــيت نتحــدث عنهــا، هــي التنطــع 
ابســم اإلســالم، والتعصــب األعمــى، وعــدم حتمــل اآلخريــن، والراديكاليــة، وإن مــن الواضــح بشــكل اتم، أن هــذه ال عالقــة هلــا ابلســلفية الصاحلــة ال 
مــن قريــب وال مــن بعيــد، بــل يتــم تغذيتهــا مباشــرة مــن قبــل الســعودية واإلمــارات. لقــد قامــوا مؤخــًرا بتســليم مدينــة ســرت دون أدن مقاومــة لقــوات 

االنقــاليب واحملتــل حفــرت، وخانــوا شــعبهم.
هنــاك الكثــري مــن املرتزقــة جــاؤوا مــن الســودان ودول إفريقيــة، ويقاتلــون ضمــن صفــوف حفــرت، وحتــاول إدار االنقــالب بــكل مــا فيهــا ســاعية أن تقــف 
علــى قدميهــا معتمــدة عليهــم. ابختصــار، إن التدخــل اإلمــارايت يف ليبيــا واضــح للغايــة، وإنــه ال جيلــب أي شــيء للشــعب الليــيب ســوى عــدم االســتقرار 

والقتــل واللجــوء والفقــر. واليــوم يتســبب انعــدام االســتقرار هــذا، بــرتك الليبيــني بيوهتــم مهاجريــن حنــو دول أخــرى.
ابلطبــع ليــس اإلمــارات وحدهــا مــن تقــوم بدعــم حفــرت يف ليبيــا، هنــاك فرنســا ومصــر، وروســيا وحــىت الــوالايت املتحــدة قامــت بدعمــه. وإن هــذا الداعــم 

ال يــزال مســتمرًّا علــى الرغــم مــن إعــالن األمــم املتحــدة حفــرت جمــرم حــرب، مقابــل اعرتافهــا حبكومــة طرابلــس وحدهــا كحكمومــة شــرعية يف ليبيــا.
وبينمــا احلــال كذلــك، هنــاك اخلارجيــة الســعودية نراهــا قــد أدانــت قــرار الربملــان الرتكــي حــول إمكانيــة إرســال جنــود إىل ليبيــا، وإن أكثــر شــيء ملفــت 
للنظــر بــل واألكثــر فضيحــة يف تلــك التصرحيــات؛ مــا ورد يف بيــان اخلارجيــة: “إن هــذه احلملــة الرتكيــة تشــكل هتديــًدا لألمــن واالســتقرار الليبيــني، فضــاًل 
عــن هتديدهــا للــدول العربيــة واملنطقــة، إضافــة إىل أهنــا ختــرق املعاهــدات واملبــادئ الدوليــة بشــكل واضــح، وهــي مبثابــة تدخــل يف شــؤون دولــة عربيــة”.

لقــد قلنــا ســابًقا مبناســبات خمتلفــة وأكثــر مــن مــرة، أن اجلامعــة العربيــة بشــكل عــام، واآلن الســعودية بشــكل خــاص؛ ال يتذكــرون أهنــم عــرب ســوى 
أمــام تركيــا، ملــاذا اي تــرى؟. هنــاك مثــاًل إيــران، روســيا، الــوالايت املتحــدة فرنســا وإســرائيل، كل هــذه الــدول غــري الرعبيــة قــد قلبــوا ســوراي رأًســا علــى 
عقــب، وتســببوا مبقتــل أكثــر مــن مليــون عــريب مــدين، وهتجــري 12 مليــون آخريــن مــن بيوهتــم، وســّووا اإلرث احلضــاري التارخيــي الثقــايف اإلســالمي-

العــريب أرًضــا؛ ومــع كل ذلــك فــإن الســعودية مل تتذكــر أن ســوراي دولــة عربيــة، إال عندمــا تدخلــت تركيــا إليقــاف محــام الــدم حبــق املزيــد مــن العــرب 
الســوريني، وإيقــاف هتجــري املزيــد منهــم.

الشــيء ذاتــه حيصــل يف ليبيــا. الــكل يف ليبيــا يضــرب ابلشــعب العــريب الليــيب. لكــن حينمــا يدعــو الشــعب الليــيب بنفســه برضــا مــن ذاتــه، لدولــة مثــل 
تركيــا؛ فــإن الســعودية ترفــض ذلــك ابســم العروبــة، ولعمــري إن ذلــك مــن التناقــض مــا يزيــد األمــر عــارًا وعــارًا.

لكــن دعــوان نذكرهــم بواجــب عــرويب كمثــال حــي واقعــي ميكــن أن يقومــوا بــه ابســم العروبــة ذاهتــا حيــث إهنــم يهملونــه ويغفلــون عنــه؛ اآلن هنــاك إخــوة 
لنــا مــن العــرب البؤســاء يفــرون مــن جحيــم قصــف األســد وروســيا وإيــران علــى مدينــة إدلــب، يف ظــل ظــروف الشــتاء القاســية. هّيــا فلُيدينــوا قصــف 

األســد وروســيا بســبب قتلهــم وتشــريدهم للمدنيــني العــرب.
دعوان من اإلدانة، بل دعوان نسأل، ملاذا املدنيون العرب يفرون من جحيم القصف حنو تركيا، وليس حنو السعودية مثاًل؟

أليس السبب هو السبب ذاته الذي يقف وراء طلب املدنيني الليبيني الذين يتعرضون للقصف؛ املساعدَة من تركيا ال السعودية؟
إذا كان هذا ال يكفي ألخذ الدرس والعربة، فماذا ميكننا أن نقول أكثر من ذلك؟.

Türkiye’nin Libya’daki varlığı hiçbir yanıyla Libya halkına karşı bir savaş maksadı taşımıyor. Bilakis Libya halkına karşı 
yürütülen sistematik saldırıları ve işgal girişimini durdurmak üzere bizzat Libya halkını temsil eden meşru hükümetin talebi 
üzerine, Libya’ya gidiyor.
Şu anda Libya’da bulunan ve hepsi de Libya meşru hükümetini yıkmak üzere faaliyette bulunan yabancı güçler var. Bunların 
hepsi kendini savunma gücünden yoksun bırakılmış Libya meşru hükümetinin üzerinde akbabalar gibi dolaşıyor. Hafter’in 
Libya nezdinde hiçbir toplumsal desteği ve meşruiyeti yok. Bilakis işlemiş olduğu savaş ve insanlık suçları dolayısıyla uluslar-
arası toplum nezdinde suçlu durumunda ve eninde sonunda yargılanacak olan biri.
Onun bu suçlarını destekleyerek el koyacağı kaynaklardan payını alan yabancı güçler aşikar. Bunların başında Birleşik Arap 
Toplulukları geliyor. İslam dünyasında nerede bir fitne varsa altında bu devletin olması artık herkesin zihnine ve gözüne 
kazınan bir bilgi. Bu devlete diyorsak da tabii ki halkını ve hatta bir çok yöneticisini de tenzih ederiz.
Muhammed bin Zayid’in demokrasi korkusu ve nefreti büyük ölçüde kişisel bir takıntının ürünü. Libya’da hiçbir doğal 
kaynak olmasa da, halkını temsil eden bir yönetim olarak Trablus hükümetinin varlığı, MBZ için fitne ateşini yakmaya yeter 
bir sebep olacaktı. Nefret ettiği demokrasi, ama demokrasiye karşı savaşını terörle mücadele başlığı altında pazarlamaya 
çalışıyor.
İslam dünyasında terörün kaynağı ve baş sorumlusu birinin kendisini terörle mücadelenin kahramanı gibi lanse etmesinin 
hiçbir inandırıcılığı yok.  Libya’daki en büyük terörist kendi desteklediği ve eline silah vererek bütün Libya’yı işgal ettirmeye 
çalıştığı Hafter’in kendisi.
Hafter’in Libya’daki en büyük destekçisi de en çarpık selefi anlayışıyla hareket eden ve yine bizzat BAE tarafından 
desteklenen unsurlar. İslam adına lafızcılık diyorsanız, bağnazlık diyorsanız, başkasına tahammülsüzlük diyorsanız, radi-
kallik diyorsanız başı kendilerine “selefi” diyen, ancak açıktır ki, Selefi Salihinin anlayışıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan 
onlar çekiyor ve bunlar Libya sahasında bizzat SA ve BAE tarafından besleniyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sirte’yi darbe-
ci-işgalci Hafter güçlerine hiç direnmeden teslim ederek kendi halklarına da ihanet ettiler.
Hafter’in saflarında Sudan’dan ve Afrika’nın bir çok ülkesinden getirilen paralı askerler de savaşıyor ve darbeci yönetim 
bunların omuzlarında ayakta tutulmaya çalışılıyor.
Kısaca BAE’nin Libya’da müdahalesi çok açık, darbe ve işgal boyutunda ve bu amaçla Libya halkına istikrarsızlık, ölüm, 
iltica ve yoksulluktan başka bir şey getirmiyor. Bugün Libya’da Hafter’in yol açtığı bu istikrarsızlık yüzünden evini yurdunu 
terk edip başka ülkelere göç etmek durumunda kalanlar Libyalılar.
Tabi Libya’da Hafter’i sadece BAE desteklemiyor. Mısır ve Fransa’sından, Rusya’sına, hatta bir yere kadar ABD de destekle-
di. Bu destek BM’in Libya’yı temsilen sadece Trablus yönetimini tanımasına ve darbeci Hafter’i savaş suçlusu ilan etmiş 
olmasına rağmen devam ediyor.
Hal böyle iken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından TBMM’den geçtiğimiz hafta geçen “Libya’ya asker gönderme 
tezkeresinin kınandığı” açıklandı Açıklamanın en dikkat çeken ve skandal niteliğindeki ifadeleri ise “Türkiye’nin bu ham-
lesi (nin), Libya’nın güvenlik ve istikrarı, aynı zamanda Arap ülkelerinin ve bölgenin güvenliği için tehdit oluşturuyor, zira 
uluslararası anlaşmaları ve ilkeleri açıkça ihlal eden bu karar, bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor” 
şeklindeydi.
Daha önce de değişik vesilelerle söyledik, genelde Arap Birliği, bu sefer münhasıran SA, Araplığını genellikle sadece Türkiye 
karşısında hatırlıyor, neden acaba?
İran, Rusya, ABD, Fransa, İsrail gibi hepsi de Arap olmayan bütün ülkeler Suriye’nin altını üstüne getirirken, bir milyona 
yakın Arap sivilin canına kıyarken, 12 milyonunu da evinden yurdundan ederken, Arap-İslam tarihi kültürel varlıklarını 
yerle bir ederken Araplığını hatırlamayan SA, Türkiye daha fazla Suriyeli Arap ölmesin, daha fazlası tehcir edilmesin, Suriye 
daha fazla yıkılmasın diye müdahale edince Suriye’nin Arap ülkesi olduğunu hatırlayıvermişti.
Aynı şey Libya’da da sözkonusu. Libya’da, Arap-Libya halkına rağmen herkes cirit atıyor. Libya halkının bizzat kendisinin 
razı olarak davet ettiği bir tek Türkiye, ama buna Araplık adına itiraz eden SA.Bu çelişki bir ayıp olarak yeter de artar bile 
aslında.
Ama hazır elimiz değmişken şimdi bir Arap olarak kendilerine yapabilecekleri ama ihmal etmekte oldukları bir görevlerini 
hatırlayalım: Şu anda Rus-İran ve Esad bombardımanı yüzünden İdlib’den göç etmek zorunda kaldığı için şu kış şartların-
da perişan olan Arap kardeşlerimiz var. Bir zahmet onları bombalayan Rusya’ya da, Esed’de de Arapları öldürdükleri ve 
evlerinden sürdükleri için bir kınama yapsınlar.
Bırakın kınamayı, bu bombardımandan kaçan Arap siviller Suudi Arabistan’ın değil Türkiye’nin yolunu tutuyorlar.
Neden acaba? Nedeni, bombalanan Libyalı sivillerin yine Suudi Arabistan’dan değil de Türkiye’den yardım istemeleriyle 
aynı değil mi? Bu da bir ders ve ibret olarak yetmiyorsa, daha ne diyelim?
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ون من إدلب لماذا يلجؤون نحو تركيا وليس السعودية؟
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İdlib’den kaçan Araplar neden Suudi Arabistan’a değil de Türkiye’ye sığınıyor?
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