
)أخشى أن كل الشهداء في بلدي ما كانوا أكثر من موتى(
ــتعادة كل  ــى اس ــوى عل ــا، وال تق ــه ذاكرتن ــب في ــن تتع ــي زم ف
ــا أســرى لمســراتها  ــا، وكن ت بن األحــداث وتفاصيلهــا التــي مــرَّ
وعذاباتهــا، وفــي محاولــة جاهــدة الســتعادة وجــوه وأرواح مــن 
كانــوا بيننــا، وتقاســمنا معهــم الحيــاة بكافــة تلويناتهــا، وفــي 
محاولــة إلجبــار الذاكــرة علــى أن تبــذل جهــداً أكبــر فــي التشــبث 
ــم  ــن خانه ــى م ــم عل ــس ردات فعله ــم لتلم ــادة إحيائه ــم، وإع به
ومــن اغتــال براءتهــم وحلمهــم بالحريــة والكرامــة، وإعــادة 
المشــهد  وتكبيــر  المبعثــرة،  الحــروف  علــى  النقــاط  وضــع 
ــي  ــم، الت ــن دمائه ــتفاد م ــن اس ــاع وم ــن ب ــرض ويكشــف م ليع

ســكبوها مــن أجــل وطــن حــر.
هــي محاولــة إلعــادة اســتنطاقهم، ليقولــوا لنــا كل الــكالم الــذي 
كان مكبوتــاً ومحظــوراً، ولتســمية القتلــة والخونــة الذيــن باعــوا 

الوطــن ودمــاء الشــهداء مــن أجــل حفنــة مــن الــدوالرات.
وتســتحضر الذاكــرة مســرحية شــاهدتُها يومــاً فــي دمشــق، فــي 
تســعينيات القــرن العشــرين، وهــي مســتوحاة مــن رائعــة األديــب 

الجزائــري الراحــل الطاهــر وطــار. 
 )الشهداء يعودون هذا األسبوع(.

 وفيهــا ردود أفعــال لمــن ظلــوا علــى قيــد الحيــاة وباعــوا 
ــى  ــارعون إل ــك يس ــهداء، لذل ــاء الش ــتثمروا دم ــتفادوا واس واس
حمــل أســلحتهم والمرابطــة حــول المقابــر لقتــل الشــهداء مجــدداً، 

ــاة. ــى الحي ــودة إل ــي الع ــم ف ــذون رغبته ــن ينف حي
الدكتاتــوري االنتهــازي  النظــام  تعــّري  أنهــا  فيهــا  الجــارح 
والمســتغلين والخونــة والمهزوميــن الذيــن ال يعبــؤون بمــن 
استشــهد مــن أجلهــم، بــل يمضــون فــي اســتثمار تلــك التضحيــات 

ــة. ــم البنكي ــى أرصدته ــوال إل ــن األم ــد م ــخ المزي وض
)عندما تنتهي الحرب ويخلد الشهداء إلى النوم، يخرج 

الجبناء من األزقة الخلفية ليحدثونا عن بطوالتهم(.
مرعبــة هــذه النهايــة  الداميــة لقلوبنــا وأرواحنــا، حيــن يتحــول 
شــهداؤنا إلــى مجــرد أرقــام، ويتــم التحــدث والتفــاوض عــن كل 

شــيء إال عنهــم.
كائــن  ألي  نســمح  ولــن  وأرواحنــا،  قلوبنــا  فــي  شــهداؤنا   
ــم  ــم وســينتهي به ــدأ منه ــيء يب ــيانهم، كل ش ــم أو نس بتجاوزه

حتمــاً.
هــم شــهداء اإلنســانية والكرامــة والحريــة، وال يمكــن ألي كائــن 

أن يحولهــم مــن رمــوز وأيقونــات إلــى مجــرد موتــى.
مــن أجــل الكرامــة، ومــن أجــل أن نكــون ويكــون كل الســوريين 
ــه الشــهداء، واألروع  ــم ب ــذي حل أحــراراً فــي بلدهــم األجمــل ال
الــذي ســيبنيه أبناؤهــم والــذي روي بدمــاء الشــهداء، تلــك الدمــاء 
ســتظل أيقونــة فــي أعنــاق مــن بقــي، وبأيــدي مــن ســيظل علــى 
ــة  ــوريا الحري ــد، س ــن جدي ــوريا م ــتبني س ــي س ــاة الت ــد الحي قي

ــاء مــن تحــت الرمــاد.  والكرامــة، وســتنهض كالعنق

صبحي دسوقي

الشهداء
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تصدر عن منظمة منبر الشام

أردوغان: يجب أن نحافظ على العالم اإلسالمي من التفتت

رد سريع من المعارضة السورية على طلب روسيا بخروج المقاتلين من حلب

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan meclisinde vekillere hitap etti.
Erdoğan İslam dünyasına çağrıda bulunarak «Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmamalıdır. 
Müslümanlar bu katil sürülerini İslam aleminden ve tüm dünyadan söküp atmalıyız.» dedi.

وجــه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان خــالل كلمــة ألقاهــا أمــام البرلمــان الباكســتاني دعــا فيهــا العالــم اإلســالمي للتوحــد لمواجهــة األخطــار 
التــي تواجــه اإلســالم، حيــث بــات واضحــاً حجــم االســتهداف  العالمــي لهــذا الديــن ، وأضــاف : علينــا أن نحافــظ علــى العالــم اإلســالمي بعيــداً 

عــن الشــبهات التــي يحــاول البعــض تشــويهه عمــداً والحفــاظ عليــه مــن التفتــت.

Erdoğan’dan İslam dünyasına çağrı: Söküp atalım!

Rusya’nın Savaşçıların Halep’ten Çıkması Talebine Suriye Muhalefetinden Jet Yanıt

Suriye muhalefeti, Rusya’nın Halep’ten çekilmelerine yönelik talebini reddederek, “Halep şehrini Ruslara teslim 
etmeyecek ve asla teslim olmayacağız” açıklamasında bulundu.

 رفضت المعارضة  السورية طلباً  قدمته روسيا باالنسحاب من حلب، وقالت:  مدينة حلب لن نسلمها للروس ولن نستسلم بالمطلق.
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(Korkarım ülkemin tüm şehitleri,
yalnızca birer ölüydü)

Zihnimizin yorgun düştüğü, başımızdan geçen 
tüm olayları ve detaylarını hatırlamaya güç ye-
tiremediğimiz ve bu sevinçlerin ve acıların esiri 
olduğumuz bir zamandayız. Geçmişte aramızda 
olan, hayatın tüm renklerini birlikte paylaştığımız 
yüzleri ve hayatları anımsamaya çalışıyoruz. 
Onlara tutunmaya zihnimizi zorlamak içinse, 
daha büyük bir gayret içindeyiz. Onları yeniden 
hayata döndürüp, kendilerine ihanet edenlere; 
masumiyetlerini ve özgürlük ve onurlu yaşam 
hayallerini mahvedenlere tepkilerini gösterebil-
sinler diye. Özgür bir vatan için akıttıkları kanları 
kimin sattığını, kimin bu kanlardan istifade ettiği-
ni ortaya koymak için.
Bastırılmış ve yasaklanmış sözlerini söylemeleri 
için, onlara sorular sorma çabasıdır bu. Böylece 
vatanı ve şehitlerin kanını bir avuç dolar için sa-
tan katil ve hainleri haber verecekler.
Hafızamda bir gün Şam’da izlediğim bir oyun 
canlanıyor. Doksanlı yıllardı. Cezayirli merhum 
yazar Tahir Vattar’ın harika eserlerinden ilham 
alınmış bir oyundu.

(Şehitler Bu Hafta Dönecek)
Oyunda hayatta kalıp şehitlerin kanını satan, bu 
kandan istifade eden istismarcılara verilen tepki 
gözler önüne seriliyor. Bu yüzden silahlarına ko-
şuyor ve şehitleri, hayata dönme arzularını tatbik 
etmek isterken tekrar öldürmek için kabirleri etra-
fında mevzileniyorlar. 
Asıl yaralayıcı olan, kendileri için şehit olanla-
rı umursamayan; diktatör ve fırsatçı bir rejime, 
istismarcılara, hainlere ve mağluplara duçar 
olmuş olmaları. Umursamak şöyle dursun, bu 
fedakarlıkları istismar etmeye ve banka hesap-
larını daha da fazla parayla doldurmaya devam 
ediyorlar.

(Savaş bitip şehitler uykuya daldığında, 
korkaklar kahramanlıklarını anlatmak için arka 

sokaklardan çıkıp gelir)
Şehitlerimiz rakamlardan ibaret hale gelip, onlar 
hariç her şey diyalog ve müzakere konusu haline 
geldiğinde bu, kalplerimiz ve ruhlarımız için kanlı 
ve korkunç bir sondur.
Şehitlerimiz kalplerimizde ve ruhlarımızdadır. 
Kimsenin onları ihmal etmesine ve unutmasına 
müsaade etmeyiz. Her şey onlardan başlar ve 
onlarda biter.
Onlar insaniyetin, onurun ve özgürlüğün şehitle-
ridir. Kimse onları birer sembolden, salt ölülere 
dönüştüremez.
Onur için, biz ve tüm Suriyeliler kendi ülkelerinde 
özgür olsunlar diye. Bu güzel toprakların hayalini 
kurmuştu şehitler; şehitlerin kanıyla yeşeren ev-
latları ise daha da güzelini inşa edecek. Bu kan-
lar geride kalanların boyunlarında ve Suriye’yi 
yeniden kuracak olanların ellerinde bir sembol 
olacak. Özgür ve onurlu Suriye, bir anka kuşu 
gibi küllerinden yeniden doğacak.

Subhi Dusuki

Şehitler

Başyazı

أخبار
سياسية

االتحاد األوروبي يدين هجوم ديار بكر ويدعو ال ) بي كا كا( لترك العنف

أردوغان: العملية العسكرية لتركيا تستهدف منبج والرقة

كارتر: عملية الرقة قريبًا ونبحث الدور التركي فيها

Avrupa Birliği, Cuma günü Türkiye’nin güneydoğusundaki Diyarbakır ilinde mey-
dana gelen ve ölüm ve yaralanmalara yol açan terör saldırısını kınayarak, PKK 
terör örgütüne şiddetten vazgeçme çağrısı yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen askeri op-
erasyonun hedefinin El-Bab’dan sonra, Kürt savaşçıların en büyük grubunu oluşturduğu milisler )Suriye Demokra-
tik Güçleri( tarafından kontrol edilen Menbiç şehri olduğunu dile getirdi. Erdoğan operasyonun aynı zamanda, 
DAEŞ’in Rakka şehrindeki kalesini hedef alacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, 
DAEŞ’in Suriye’deki başlıca kalesi konu-
munda olan Rakka şehri kuşatma opera-
syonunun yakın zamanda gerçekleşeceği-
ni belirtti. Carter ayrıca, Türk yetkililerle 
Ankara’nın bu operasyondaki muhtemel 
rolü üzerine yaptıkları görüşmelerin de-
vam ettiğine işaret etti.

أدان االتحــاد األوروبــي التفجيــر اإلرهابــي الــذي وقــع يــوم الجمعــة، فــي واليــة ديــار بكــر، جنــوب شــرقي 
تركيــا، وأســفر عــن وقــوع قتلــى وجرحــى، ودعــا منظمــة ) بــي كا كا( اإلرهابيــة إلــى التخلــي عــن العنــف.

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ، إن العمليــة العســكرية التركيــة فــي شــمال ســورية ستســتهدف بعــد مدينــة البــاب، مدينــة منبــج 
التــي ســيطرت عليهــا ميليشــيات )قــوات ســورية الديمقراطيــة( والتــي يمثــل المقاتلــون األكــراد العــدد األكبــر فيهــا، كمــا ستســتهدف معقــل تنظيــم 

)الدولــة اإلســالمية( فــي مدينــة الرقــة.

ــر(،  ــتون كارت ــي ) آش ــاع األمريك ــر الدف ــال وزي ق
ــي  ــل الرئيس ــة المعق ــة الرق ــق مدين ــة تطوي إن عملي
ــار  ــاً ، وأش ــتتم قريب ــوريا، س ــم  )داعــش( بس لتنظي
إلــى أن اللقــاءات مــع المســؤولين األتــراك مســتمرة 
بشــأن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه أنقــرة فــي ذلــك.

Avrupa Birliği Diyarbakır Saldırısını Kınayarak PKK’ya Şiddeti Durdurma Çağrısı Yaptı

Erdoğan: Türkiye’nin Askeri Operasyonunun Hedefi Menbiç ve Rakka’dır

Carter: Rakka Operasyonu Yakında Gerçekleşecek, Türkiye’nin Operasyondaki Rolü Üzerinde Çalışıyoruz
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أخبار
سياسية

أردوغان يفتتح محطة للقطارات السريعة في العاصمة التركية

رئاسة األركان التركية: مقتل 41 إرهابيا من منظمة ) بي كا كا( خالل أسبوع

قطع طريق اإلمداد الوحيد للنظام في حلب على يد الثوار 
بالتزامن مع تقدمهم في األحياء الغربية للمدينة

جيش الفتح يقترب من فك الحصار عن حلب

Türkiye Cumhurbaşkanı )Recep 
Tayyip Erdoğan(, başkent Anka-
ra’da yüksek hızlı tren istasyonunun 
açılışını yaptı. Cumhuriyetin kuru-
luşunun 93. yıldönümü kutlama-
larıyla eşzamanlı gerçekleşen açılış 
töreninde konuşan Erdoğan, “Türk 
halkı bağımsızlığını ve istikbali-
ni korumak için binlerce destan 
yazmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Genelkurmay 
Başkanlığı’ndan yapılan 
bir açıklamada, 27 Ekim-
2 Kasım tarihleri arasında 
güneydoğuda gerçekleşen 
operasyonlar kapsamında, 
emniyet güçleri tarafından 
bölücü terör örgütü PKK 
mensubu 41 teröristin 
öldürüldüğü ifade edildi.

Özgür Suriye Ordusu, Esed rejimi kuvvetlerinin Hama kırsalı üzerinden Halep’teki tek 
yardım yolu olan )Esriya - Hanasır( hattını kestiklerini açıkladı. Ayrıca Rus kuvvetlerine ait 
üç askeri aracın, seyir halindeyken anti-tank füzeleriyle vurularak imha edildiği belirtildi.

Silahlı Suriye muhalefetine mensup Fetih Ordusu, Halep kuşatmasını kırma harekatının 
birinci aşamasının sona erdiğini açıkladı. Muhalefetin Dahiyetu’l Esed ve Hamadaniye’de-
ki 3000 konut bölgesini ve şehrin batısındaki Yeni Halep’in mahallelerindeki binaları ele 
geçirdiği belirtilirken, rejimin Halep şehrindeki en büyük kalelerinden birisi olan askeri 
akademide konuşlanmış rejim kuvvetlerinin yoğun bir bombardımana tutulduğu aktarıldı.

طيــب  )رجــب  التركــي  الرئيــس  افتتــح 
فائقــة  للقطــارات  محطــة  أردوغــان(، 
الســرعة فــي العاصمــة أنقــرة، بالتزامــن مــع 
االحتفــاالت بمناســبة الذكــرى الـــ93 لتأســيس 

الجمهوريــة.
قــال  االفتتــاح،  حفــل  خــالل  كلمــة  وفــي 
ســطَّر  التركــي  )الشــعب  إن  أردوغــان، 
آالف المالحــم مــن أجــل صــون اســتقالله 

ومســتقبله(.

قــال بيــان صــادر عــن رئاســة 
القــوات  أن  التركيــة،  األركان 
األمنيــة قتلــت 41 إرهابيــاً مــن 
منظمــة ) بــي كا كا ( االنفصاليــة، 
خــالل الفتــرة مــا بيــن 27 أكتوبــر 
ــات  ــر، خــالل العملي ــى 2 نوفمب إل
األمنيــة الجاريــة ضــد المنظمــة 

ــالد. ــرقي الب ــوب ش ــي جن ف

ــد  ــا – خناصــر( وهــو طريــق اإلمــداد الوحي ــن الجيــش الســوري الحــر عــن قطــع طريــق ) أثري أعل
لقــوات نظــام األســد فــي حلــب عبــر ريــف حمــاة ، إضافــة إلــى تدميــر ثــالث ســيارات عســكرية تابعــة 

للقــوات الروســية عبــر صواريــخ مضــادة للــدروع خــالل مرورهــا علــى الطريــق.

ــك  ــة ف ــن معرك ــى م ــة األول ــاء المرحل ــلحة انته ــورية المس ــة الس ــع للمعارض ــح التاب ــش الفت ــن جي أعل
الحصــار عــن حلــب ، وقــد ســيطرت المعارضــة علــى منطقــة ضاحيــة األســد ومشــروع 3 آالف شــقة 
فــي الحمدانية،وعلــى مبــان فــي أحيــاء حلــب الجديــدة غربــي المدينــة، كمــا قصفــت بكثافــة قــوات النظــام 

المتمركــزة فــي األكاديميــة العســكرية أكبــر معاقــل النظــام فــي مدينــة حلــب.

Erdoğan Başkentte Yüksek Hızlı Tren İstasyonunun Açılışını Yaptı

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı: Bir Haftada 41 PKK’lı Terörist Öldürüldü
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Keserek Şehrin Batı Bölgelerinde İlerliyor

Fetih Ordusu Halep’teki Kuşatmayı Kırmak Üzere
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خيارات السوريين بين الموت 
والهزيمة أو حلب

 سميرة المسالمة

يقــف الســوريون اليــوم أمــام خياريــن ال ثالــث لهمــا، فإمــا حــرب تســتمر بيــن كل األطــراف 
المتصارعــة علــى ســورية وداخلهــا، أو خيــار تتوافــق عليــه القــوى الكبــرى، يوقــف اإلمــداد 
ــوري  ــل الس ــدو العام ــن يب ــي كال األمري ــلّح، وف ــراع المس ــي الص ــة، وينه ــوى المتحارب للق
مهمشــاً إن لــم يكــن غائبــاً تمامــاً عــن التفاهمــات الدوليــة وعــن طاولــة المفاوضــات التــي تعقــد 
هنــا أو هنــاك بيــن الواليــات المتحــدة األميركيــة وروســيا، وتحــت غطــاء أممــي فــي بعــض 

األحيــان.
واضــح أننــا إزاء خياريــن ال يتناســبان مــع تضحيات الشــعب الســوري وطموحاته. فالســيناريو 
ــة أمــد األزمــة والمزيــد مــن  األول الــذي يقــوم علــى اســتمرارية الصــراع، يــؤدي إلــى إطال
الخــراب فــي الدولــة والمجتمــع الســوريين، وهــذا أمــر ال يبالــي بــه النظــام، الــذي أشــهر منــذ 
ــه معظــم  ــاً بتحويل ــك عملي ــد ترجــم ذل ــد»، وق ــة شــعار: «ســورية األســد أو نحــرق البل البداي
مــدن ســورية إلــى حقــل رمايــة لبراميلــه المتفجــرة وصواريخــه ومدفعيتــه، وبتشــريده مالييــن 
ــران والميليشــيات  ــوذ نظــام إي ــه أمــام نف ــى مصراعي ــد عل الســوريين، فضــالً عــن فتحــه البل

اللبنانيــة والعراقيــة التابعــة لــه، وأمــام الوجــود العســكري الروســي.
أمــا الذيــن ينــادون باســتمرار الصــراع بالوســائل العســكرية، مــن المعارضــة، فهــم يتذّرعــون 
باعتبارهــم أن كل الخســائر المترتبــة علــى هــذا الخيــار قــد دفعــت، وأن مزيــداً مــن الضحايــا 
ــى أي  ــرد عل ــه، لل ــب عمل ــا يج ــل م ــو أق ــعبه ه ــل ش ــام يقت ــن نظ ــلطة م ــزاع الس ــل انت مقاب
مســاومة تتحــدث عــن إعــادة إحيــاء نظــام األســد. ولنقــل إن الشــعب الســوري ربمــا يتقبـّـل مثــل 
هــذا الطــرح عندمــا تقدمــه قــوى فاعلــة علــى األرض تــذود عــن خيارهــا النضالــي بأرواحهــا 
ــارج  ــم خ ــن ه ــم المتحدثي ــن أن معظ ــدث يبيّ ــا يح ــن م ــن، لك ــل اآلخري ــا قب وأرواح عائالته
ــى  ــث عــن تضحياتهــم حت ــي أمــان مــع عائالتهــم، والحدي األراضــي الســورية، ويعيشــون ف
آخــر طفــل يبقــى مجــرد شــعار يســاوي شــعار النظــام الــذي يــزّج بأبنائنــا فــي حــرب مجنونــة 
دمــرت ســورية مدنــاً وشــعباً ومســتقبالً. واألهــم، أن الذيــن ينــادون باســتمرار الحــرب حتــى 
آخــر طفــل هــم طبعــاً غيــر قادريــن علــى مــدّ المعارضــة المســلحة بالمــال والســالح اللذيــن 
يمكنانهــا مــن الصمــود أمــام آليــات النظــام والقــوى العظمــى المســاندة لــه بســالحها الجــوي 

وقــوة قرارهــا الدولــي.
علــى ذلــك، فــإن الســيناريو األول يتلّخــص باســتمرار الواقــع الراهــن، أي اســتمرار التصــارع 
علــى ســورية، بيــن القــوى الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة، وتاليــاً اســتمرار حال القصــف والقتل 
والحصــار والتشــريد، واإلبقــاء علــى صيغــة ال غالــب وال مغلــوب، بعــدم الســماح ألي طــرف 
ــات  ــة عذاب ــأنه إطال ــن ش ــيناريو م ــذا الس ــي أن ه ــر. وال شــك ف ــى الطــرف اآلخ ــة عل بالغلب
ــد مــن االســتقطاب  ــي ســورية، ومزي ــة والمجتمــع ف ــم حــال الخــراب للدول الســوريين، وتفاق
الطائفــي، والتغييــرات الديموغرافيــة فيهــاً. أيضــاً هــذا الســيناريو يصــب فــي مصلحــة القــوى 
الدوليــة واإلقليميــة التــي تســعى إلــى خــراب المشــرق العربــي أو ال تبالــي بــه، ال ســيما فــي 
أهــم بلديــن فيــه، أي ســورية والعــراق، كمــا أن هــذا الوضــع يــؤدي إلــى خدمــة إســرائيل. إذ ال 
شــك هنــا فــي أن إســرائيل هــي المســتفيدة مــن اســتمرار هــذا الخيــار، وهــذا مــا يفســر موقــف 

الواليــات المتحــدة، الالمبالــي والالمســوؤل ممــا يجــري.
ــاء الشــعب  ــدول الكبــرى ومــن مجموعــة دول أصدق ــع مــن ال أمــا الســيناريو اآلخــر والمتوق
الســوري، التــي ثبــت عجزهــا عــن أي فعــل حقيقــي لمصلحــة الثــورة، فيتمثــل بوجــود نــوع 
مــن توافــق علــى الحــل فــي ســورية. لكــن يجــب أن يدخــل فــي علمنــا، أن الواليــات المتحــدة 
ــة  ــم لحظ ــي ستحس ــي الت ــا، ه ــا وتأثيره ــة وقدراته ــا العالمي ــع مكانته ــن موق ــة، م األميركي
ــه ودوره  ــق حجم ــع إشــراكها هــذا الطــرف او ذاك وف ــى هــذا الحــل وشــكله، م الوصــول إل
ومكانتــه. لــذا، فــإن التســريبات عــن نضــوج توافــق أميركــيـ  روســي فــي خصــوص ســورية، 
تؤكــد مجــدداً أن تقريــر وضــع النظــام الســوري ومصيــر الســوريين بــات فــي أيــدي القــوى 
الخارجيــة الدوليــة واإلقليميــة، وأن ملــف ســورية بــات فــي يــد روســيا علــى حســاب إيــران، 
ــي  ــران ف ــة إي ــم مكان ــى تحجي ــيفضي إل ــك س ــدة، أي أن ذل ــات المتح ــراف الوالي ــك باعت وذل
ســورية، وتقزيــم دورهــا فــي تقريــر مصيــر هــذا البلــد، وربمــا نشــوء نــوع مــن التبايــن بينهــا 

وبيــن الطــرف الروســي، علــى هــذه الخلفيــة.
ــم فرضــه بالطــرق السياســية أو  ــد يت ــار ق ــق هــذا الخي ــى أن تحقّ ــاه ال ــك، يجــدر االنتب مــع ذل

ــة، مــع  ــوة معين ــوة العســكرية، أو بدمــج الوســيلتين معــاً، ال ســيما إذا ظهــرت ق بواســطة الق
ــة هــذا الحــل. النظــام أو مــع المعارضــة، تحــاول عرقل

ــم،  ــوريين وطموحاته ــم الس ــات معظ ــع تضحي ــبان م ــن ال يتناس ــن اللذي ــن الخياري إزاء هذي
يفتــرض بقــوى المعارضــة الســورية وبمختلــف تســمياتها ومنابتهــا ومكوناتهــا، ســواء جــاءت 
بقــرار خارجــي أو شــعبي، أن تواجــه التداعيــات والتحديــات التــي يفرضهــا كل ســيناريو علــى 
ــز  ــا وتعزي ــرة حضوره ــا لتوســيع دائ ــا وجهوده ــذل طاقته ــر ســورية وشــعبها، وأن تب مصي

مكانتهــا فــي إطــار أي خيــار.
ــث للمعارضــة  ــق ثال ــث أو طري ــاد، خــط ثال ــا بوجــود، أو بوجــوب إيج ــول هن ــذا أود الق هك
الســورية، هــذا إن أدركــت فــي شــكل صحيــح مكانتهــا ودورهــا، وإن قــررت حســم أمرهــا، 
مــن دون أي ارتهــان ســوى لطموحــات شــعب ســورية. أي أن هــذا يتطلب أن تســأل المعارضة 
نفســها األســئلة الواجبــة والحقيقيــة، وأن تجيــب عنهــا بــكل وضــوح وصراحــة. مثــالً، عليهــا 
أن تراجــع نفســها إذا كانــت نجحــت فــي النهــج الــذي ســارت عليــه طــوال الســنوات الماضيــة، 
وإذا كانــت بكياناتهــا وتشــكيالتها الحاليــة قــادرة علــى االســتمرار وتحّمــل تداعيــات اســتمرار 

الصــراع، وأن تفكــر بكيفيــة ردم الفجــوة التــي بينهــا وبيــن شــعبها.
هــذا يعنــي أن المعارضــة ســتواجه فــي كال الخياريــن تحديــات وتعقيــدات ومداخــالت جمــة، 
فالخيــار األول يؤكــد أن المعارضــة مــا زالــت فــي البدايــات، فهــي لــم تهــزم النظــام، ولــم تحّجم 
ــة، وهــي مــا زالــت فــي حاجــة الــى توضيــح نفســها، أمــام شــعبها وأمــام  دور القــوى الدخيل
ــوب مــن المعارضــة  ــات الدعــم للوضــع الســوري. أمــا المطل ــع طلب ــم، واســتدراج جمي العال
وفــق الخيــار الثانــي، فيتعلــق بتعزيــز مكانتهــا كممثــل للســوريين، ولمجمــل طموحاتهــم، وفوق 
ذلــك فهــي مطالبــة باســتثمار المداخــالت الخارجيــة، كقــوة مضافــة لهــا، مــن أجــل الضغــط 
ــة  ــى هيئ ــن أجــل الوصــول إل ــل والتشــريد، وم ــف القصــف والقت ــه لوق ــى النظــام وحلفائ عل
الحكــم االنتقاليــة، وفــق بيــان جنيــف 1، وقــرارات مجلــس األمــن الدولــي ذات الصلــة، وهنــا 
ــي المناطــق المحــررة،  ــل للســلطة ف ــة، كبدي ــة الموقت ــر الحكوم ــدم نفســها، وعب ــا أن تق عليه

وهــو األمــر الــذي لــم تنجــح فيــه حتــى اآلن.
لــذا، إذا لــم يتــم التوجــه نحــو طريــق ثالــث، أي إذا تعــذر علــى المعارضــة مراجعــة تجربتهــا، 
ــة،  ــا السياســية والعســكرية والمدني ــر كياناته ــا، وتطوي ــا، واســتنهاض أوضاعه ــد طريقه ونق
ــن فقــط  ــا ســنجد أنفســنا أمــام طريقي ــات واضحــة وجامعــة، فإنن ــدة، وخطاب ــى أســس جدي عل

يطيــالن عذابــات الســوريين، ويبــددان تضحياتهــم.
ــا بعــد أحــداث معركــة حلــب أخيــراً، التــي يبــدو أنهــا  ــذات، أخشــى أنن وفــي مواجهــة مــع ال
كشــفت ليــس غطــاء وجــه الجوالنــي أميــر «جبهــة النصــرة» فحســب، بــل ووجــه التوافقــات 
ــتمرار  ــا اس ــن: إم ــام خياري ــا أم ــا كســوريين وكمعارضــة وكنظــام بتن ــا، أنن ــة بمجمله الدولي
ــن عــن  ــراف بهزيمــة كال الطرفي ــاً أو االعت ــا تحــت مســميات المعــارك المدعومــة دولي موتن
ــه مــن  ــا ممــا نعرف ــذ بقاي ــد تنق ــة مفاوضــات ق ــى طاول تحقيــق هــدف معركتهمــا، والتوجــه إل
ســورية. هــذا مــع تأكيــدي أن معركــة حلــب أثبتــت مخــزون الصمــود والتضحيــة العالييــن عنــد 
ــة بترجمــة ذلــك بتطويــر أوضاعهــا باتجــاه الطريــق  شــعبنا، مــا يعنــي أن المعارضــة مطالب

الــذي ســبق أن ذكرتــه، بــدل االستســالم للخياريــن الســابقين.
 -----------
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جوائز األوسكار السينمائي 
العالمي للعام 2016

د. جمال الشوفيطالل الحجلي

شــاهدت لجنــة التحكيــم كافــة األفــالم التــي دخلــت المهرجــان لهــذا العــام، وعليــه قــررت اللجنــة 
ترشــيح الفــالم التاليــة:

1-  األفالم الطويلة ويتنافس عليها كل من:
-  فيلم: تدمير حلب والمدن السورية، انتاج روسي، بطولة الجيش الحمر سابقاً.

- فيلم: الطريق إلى القدس يمر عبر حلب، إنتاج إيراني،  بطولة حزب هللا.
- فيلم: سورية والية فارسية،  إنتاج إيراني، بطولة قاسم سليماني و شركاه.....

- فيلم: االنقالب ، إنتاج إيراني، بطولة الحوثين و المخلوع صالح.
ــع األســلحة  ــة مصان ــاج عالمــي مشــترك، بطول ــم داعــش، إنت ــة االســتبداد وتنظي ــم: حماي - فيل

وتجــار المخــدرات.
- فيلــم: لبيــك يــا حســين لبيــك يــا زينــب، إنتــاج إيرانــي عراقــي مشــترك، بطولــة الحشــد الشــعبي 

وقاســم ســلمياني و......شركاه.
2- األفالم القصيرة ويتنافس عليها كل من:

- فيلم: الخالفة الليبية، إنتاج كارتيل البترول العالمي، بطولة داعش.
- فيلم: سوريون ولكن؟؟؟ إنتاج سوري روسي مشترك، بطولة صالح مسلم ورفاقه.

- فيلــم: منصــات و»معارضــة» تحــت الطلــب، إنتــاج قاعــدة حميميــم، بطولــة: جميــل، الحســين، 
منــاع، والهــزاز والرقــاص والزئبقــي والنجمــة المتألقــة ميس.

- فيلم: األحزاب المرخصة والجبهوية - مقياس الوطنية، إنتاج أمني، بطولة األمناء.
- فيلم : السيادة الوطنية خط أحمر .........؟ إنتاج سوري، بطولة اإلعالم السوري.

3- أفالم استبعد من المهرجان لعدم مالمستها الواقع وبعدها عن الشفافية:
- فيلم: صمود أسطوي لشعب أسطوري- سوريا.

- فيلم: الكيماوي لقاح األطفال في سوريا- سوري، أممي.
- فيلم: الغناء والحنجرة، األصابع والكاريكاتير- سوريا.

- فيلم: أطفال حلبية وطائرات روسية- سوريا، حلب.
ــى  ــيراً عل ــوت وس ــوارب الم ــه بق ــم وفنادق ــزون العال ــوريين يغ ــواح الس ــن الس ــم: ماليي - فيل

ــدة. ــم المتح ــة، األم ــان الطبيع ــي أحض ــتجمام ف ــة واالس ــدام للمتع األق
- فيلم: سيرحل سياسيا أو عسكريا- السعودية.

- فيلم: ضربة على الحافر وضربة على النافر- تركيا.
الجوائز:

- جائــزة أفضــل كاتــب ســيناريو لألفــالم التــي دخلــت المســابقة مجتمعــة مناصفــة بيــن اســرائيل 
و اإلدارة األمريكيــة.

- جائزة أفضل شعب يقتل، مناصفة بين الشعب السوري  والشعب السوري.
- جائزة: أفضل مخرج: مناصفة بين البيت األبيض والكنيست.

ــران الروســي، ســلماني  ــل تنافــس عليهــا  كل مــن: األمــم المتحــدة، الطي ــزة أفضــل ممث - جائ
ــن ياهــو. ــري والمايســترو نت وشــركاه، الف-كي

وقــد حجبــت هــذه الجائــزة لــألداء المتميــز لهــم جميعــا وعليــه قــررت لجنــة توزيــع الجوائــز 
ــه  ــف يرون ــز كي ــام الجوائ ــم القتس ــيت، ق ــن، الكنس ــض، الكرمل ــت األبي ــار لـــ: البي ــرك الخي ت

ــبا. مناس
وال بد للجنة تحكيم المهرجان أن تنوه إلى الحقائق التالية:

ــي  ــي ف ــب والرق ــاألداء والح ــة ب ــة، والسالس ــفافية والبهج ــالم الش ــة األف ــى كاف ــب عل 1- غل
العالقــات اإلنســانية وتميــزت بألوانهــا المتنافــرة، وكان اللــون األحمــر هــو الطاغــي ثــم األســود 
والدخانــي. وهــذا التنافــر فــي األلــوان أعطاهــا البعــد اإلنســاني واألممــي والمســحة الوطنيــة. 
هــذا وقــد أشــارت اللجنــة إلــى أن مصممــي األزيــاء العالمييــن اتخــذت مــن ألــوان المهرجــان  

ــة للموضــة للعــام 2017. ــة دقيق ــر عالمي معايي
2- تميــزت األفــالم بأهدافهــا المحــددة واالعتنــاء بــأدق التفاصيــل ووصلــت إلــى قلــوب الشــعب 
الســوري بهــدوء متناهــي حتــى انــه لفــظ أنفاســه األخيــرة، نعتــذر، عفــواً حبــس آخــر أنفاســه...

ــد  ــاب، عب ــدو، كســاب وه ــن ج ــل ب ــكار: قندي ــي األوس ــأداء إعالم ــم ب ــة التحكي ــييد لجن 3- تش
ــول...... ــة تط ــي والقائم ــاج عل ــحادة،عبود، ح ــاتر، ش الس

وتعتبــره إعالمــا شــفافا ناقــال للحقائــق بشــفافية مطلقــة يعتمــد الدقــة دون بهرجــة أوكــذب وينقــل 
الحقائــق دون تلفيــق، وبــال لــف ودوران، محايــد، نظيــف، شــفاف، جــذاب بنكهــة إيرا-روســية 

وقليــل مــن الســورية ممــا أعطــاه بعــداً رفيــع المســتوى
4- للتاريــخ وألول مــرة تميــزت جميــع األفــالم بعــدم اســتخدام الموســيقى التصوريــة والمكيــاج 

واألضواء.
و اختتــم المهرجــان المســتمر منــذ 2011 بعــزف الفرقــة الروســية ســيمفونية: روســيا يــا 

ــقي. ــوز دمش ــاء أرك ــي...... غن ــي هويت ــدت ل ــي أع ــي كرامت ــدت ل ــي أع حبيبت

ــدول  ــم المتحــدة أســيرة سياســات ال ــة أن األم ــي السياســات الدولي ــن متتبع ــى أحــد م ــى عل ال يخف
ــر  ــات ودول تعتب ــي مجتمع ــق ف ــت للتطبي ــانية ليس ــة واإلنس ــا الدولي ــا، وان مواثيقه ــة فيه الرئيس
هامشــية فيهــا، وبمعنــى آخــر تعتبــر حقــول تجــارب ومناطــق نــزاع نفــوذ لهــا، ويرعــى كل طــرف 
فيهــا أدوات هيمنتــه فــي هــذه الــدول ويغذيــه بغيــة تحقيــق مصالحهــا وأمنهــا القومي وإســتراتيجيتها. 
فمنــذ وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة وزرهــا، تشــكلت هيئــة األمــم المتحــدة علــى خلفيــة عصبتها 
)عصبــة األمــم المتحــدة(، عصبــة األمــم تلــك، التــي رعــت ونفــذت سياســة الوصايــة الدوليــة علــى 
دول المنطقــة بيــن الحربيــن العالميتيــن األولــى والثانيــة، فهــل انتهــى الــدور المنــاط بمنظمــة األمــم 
ــم  ــادة رس ــدة إلع ــة جدي ــت لمرحل ــتقراره وانتقل ــي واس ــى الســالم العالم ــاظ عل ــي الحف ــدة ف المتح
خارطــة العالــم الــذي نعيشــه شــرق المتوســط تحــت وصايــات متعــددة األطــراف تحــت مــرأى مــن 

(عينهــا)!؟.
األمــم المتحــدة الــذي وضعــت فــي مواثيقهــا وأعرافهــا الدوليــة صيانــة حــق الشــعوب فــي تقريــر 
مصيرهــا وحمايتهــا أولويــة أولــى فــي اســتقرار األمــن والســالم العالمــي ، لدرجــة  التدخــل تحــت 
ــم! ،  ــن العال ــة م ــا أو أي رقع ــة م ــي دول ــن ف ــد المدني ــد تهدي ــن عن ــس األم ــابع لمجل ــل الس الفص
األمــن والســالم العالمــي الــذي دأبــت كل شــرائع األرض ومنظماتهــا الحقوقيــة تســعى لترســيخها 
ثقافــة وســلوكاً عالميــاً بغيــة تجــاوز عقبــات وويــالت الحــروب، خاصــة بعــد الحربيــن العالميتيــن 
فــي مطلــع القــرن العشــرين، هــي ذاتهــا اليــوم تقــف مكتوفــة األيــدي )طوعــاً( ، ال بــل وتســاهم، 
ــة  ــاهدة فعلي ــف ش ــرى، وتق ــو األخ ــة تل ــا مدين ــن جذوره ــورية م ــدن الس ــكان الم ــالع س ــي اقت ف
ــر  ــكانها خط ــن س ــي م ــا والمتبق ــت داري ــل كان ــا، فه ــي فيه ــر الديموغراف ــرات التغيي ــى مؤش عل
علــى الســالم العالمــي وأمنــه واســتقراره؟ وهــل كانــت قبلهــا حمــص كذلــك؟ وهــل بواقــي المــدن 

ــر أيضــاً؟. ــى قائمــة التهجي ــة عل الســورية المصطف
منــذ العــام 2012 ولــآن، تتالــت البعثــات الدوليــة األمميــة إلــى ســوريا، بــدءاً مــن بعثــة الفريــق 
الدابــي، إلــى األخضــر اإلبراهيمــي، إلــى الســيد إيفــان دي مســتورا اليــوم، وأيضــاً البعثــات الدوليــة 
للتحقيــق فــي اســتخدام األســلحة الكيماويــة، والمحظــورة دوليــاً، وكلهــا دأبــت )حســبما تدعــي علنــاً( 
ــي صرحــت  ــا الت ــدة ذاته ــم المتح ــي ســوريا! األم ــلمي سياســي ف البحــث والتقصــي عــن حــل س
مــراراً وتكــراراً عــن عجزهــا عــن تنفيــذ البنــود األولــى التفــاق جنيــف 2218 والــذي ضمنــه قــرار 
ــى  ــة واإلنســانية، إل ــة والطبي ــس االمــن 2015/2245 الخــاص بإيصــال المســاعدات الغذائي مجل
المــدن المحاصــرة منــذ أعــوام، كبــوادر حســن نيــة للتفــاوض المزمــع بغيــة إيجــاد الحــل السياســي 
القاضــي بتشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي كاملــة الصالحيــات، األمــم المتحــدة ذاتهــا التــي تراقــب وعــن 
كثــب هجــرة المالييــن الســوريين عبــر قــوارب المــوت البحريــة إلــى كل شــتات العالــم وأرضهــا 

بحثــاً عــن ملجــأ آمــن مــن المــوت المحكــم فــي ســوريا.
بعــد جــوالت التفــاوض األمميــة الثانيــة فــي عــام 2014، رعــت األمــم المتحــدة وتحــت )عينهــا( 
ــك  ــو ف ــاوض ه ــا تدعــي أن شــروط التف ــت حينه ــن حمــص، وكان ــاء المحاصــرة م إخــالء األحي
الحصــار ال تهجيــر الســكان، وبعدهــا اتفــاق الزبدانــي- الفوعــة! وهــي أيضــاً مــن حاولــت تمريــر، 
ــرة،  ــة األخي ــي اآلون ــة المحاصــرة ف ــاء الحلبي ــى إخــالء األحي ــل بالســر، عل ــت تعم ــا الزال وربم
ــى  ــم ترع ــا ل ــتورا( أنه ــيد )ديمس ــامي الس ــا الس ــر مفوضه ــدة وعب ــم المتح ــرح األم ــوم تص والي
ــا مــدن أخــرى  ــا! ولربم ــي مــن ســكان داري ــي إخــالء المتبق ــاق ف ــى شــروط االتف ــع عل ــم تتطل ول
كالمعظميــة والمتبقــي مــن حــي الوعــر الحمصــي علــى خارطــة الطريــق وبعــض أحيــاء دمشــق 
أيضــاً فــي طريقهــا للتهجيــر القســري وتحــت )عيــن( األمــم المتحــدة، تلــك العيــن التــي ال تريــد أن 
تــرى مــن المشــهد الســوري حاجــات البشــر الحقيقــة فــي االســتقرار والســالم وضمــان عــدم انتهــاك 
ــة  ــة جغرافي ــي بقع ــف ف ــي المكث ــي والروح ــادي واالجتماع ــي الم ــا التاريخ ــا ومورثوه أعراضه

تســمى مدينــة!.
لســت ألوجــه نقــداً لألمــم المتحــدة هنــا، وال لمعاييرهــا المزدوجــة، وال لسياســات الغــرف المقفلــة، 
ــا  ــم المتحــدة وســائلها وأهدافه ــة األم ــن نفســي: هــل اســتنفذت هيئ ــي وبي ــي أتســاءل بين ــن علن لك
ــن  ــكل م ــاً؟ ف ــدة ســتفصح عــن نفســها قريب ــا تســمية جدي ــدة ولربم ــة جدي ــت لمرحل ــى وانتقل األول
عصبــة األمــم وهيئــة األمــم تشــكلت عقــب حــرب عالميــة كبــرى، فهــل الحــرب الســورية حــرب 
عالميــة تتســتر قواهــا العظمــى خلــف الســتارة لتفتــح هيئــة األمــم المتحــدة ومنظماتهــا عيــن وتغمض 
أخــرى عــن واقــع ودمــار المــدن الســورية المدينــة تلــو األخــرى؟ وهــل ســننتقل قريبــاً إلــى نمــوذج 
الوصايــة المشــتركة علــى أرض وواقــع وحطــام المــدن الســورية ونصحــو علــى مســمى جديــد، 
ــه ووأد  ــر ديموغرافيت ــوري وتغيي ــار الس ــى الدم ــة عل ــق كلي ــض، المتواف ــي المتناق ــاد الدول اإلتح

الربيــع العربــي فيهــا؟.
ســتبقى المــدن الســورية المنكوبــة مخــرزاً فــي عيــن كل الهيئــات والمنظمــات الدوليــة، فــإن المــدن 
وإن هاجرناهــا تبقــى هــي التــي تســكننا، فليســت هــي المــرة األولــى التــي تدمــر بهــا المدن الســورية 
فــي التاريــخ ومــع هــذا عصيــت عــن الفنــاء، فقــط ألن مدنهــا أنجبــت ذات يــوم طائــر فينيــق مهمــا 

أحتــرق عــاد للحيــاة مــن جديــد.

مدن في )عين( األمم 
المتحدة
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الحركات اإلسالمية 
بين المشروع 

السياسي والدعوي
الدعوة واإلعالم

د. محمد نور حمدان د. عبد اهلل لبابيدي

ــه اتصــال وثيــق بنشــأة الدعــوة اإلســالمية، فاإلســالم بطبعــه  اإلعــالم، بمفهومــه، ل
إعالمــي، والمســلم مكلَّــف بالدعــوة الــى هللا تعالــى، ليحقــق مــراد قولــه ســبحانه )كنتــم 
خيــَر أمــة أُخرجــت للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون بــاهلل 
ــون وأكثرهــم الفاســقون( آل  ــم المؤمن ــم منه ــراً له ــكان خي ــاب ل ــو آمــن أهــُل الكت ول
ــي  ــم اإلســالمية، وخضــع ف ــم والمفاهي ــق اإلعــالم مــن القي ــإذا انطل عمــران110، ف
ــة بصياغــة الخطــط  ــدة اإلســالم حقــق الفــرَق، فاألمــة مطالب برامجــه وخططــه لعقي
والقيــم والمفاهيــم اإلعالميــة، ووضعهــا فــي إطارهــا الصحيــح، لتتفاعــل مــع العقيــدة 
الموجهــة للمجتمــع الــذي تعمــل فيــه، فتنشــئ جيــالً صالحــاً تنمــي فيــه نــوازع الخيــر، 

وتنــزع منــه دوافــع الشــر. 
وتؤكــد نظريــات اإلعــالم المعاصــرة علــى شــرط وجــود الثقــة المتبادلــة بيــن مصــدر 
الرســالة اإلعالميــة، والجهــة المســتقبلة لهــذه الرســالة، ويذهــب التفســير اإلعالمــي 
للســيرة النبويــة الشــريفة إلــى أن الرســول الكريــم محمــدًا  هــو اإلعالمــي األمثــل 
ــه  ــى هللا بإذن ــا إل ــًرا وداعيً ــًرا ونذي ــاهدًا ومبش ــون ش ــى، ليك ــاه هللا تعال ــذي اصطف ال
وســراًجا منيــًرا، ودينُنــا اإلســالمي ديــن إعالمــي بطبيعتــه، ألنــه يقــوم علــى اإلفصاح 
 ، ــد ــي األول محم ــة واإلعالم ــي الداعي ــات ف ــذه الصف ــان، وال تســأل عــن ه والبي
ــَل  ــة قب ــرم األخــالق والشــجاعة والعدال ــة وك ــي الصــدق واألمان ــااًل ف ــذي كان مث ال

النبــوة، فكيــف بعدهــا ؟
إن رســول هللا   لــم يتــوان بتبليــغ الدعــوة، واســتخدم فــي ذلــك كل وســائل وأســاليب 
اإلعــالم المتاحــة فــي عصــره، وذللهــا لهــذه المهمــة، وســارع فــي اســتخدام وســائل أو 
صــور جديــدة لتبليــغ الدعــوة، ونشــر الرســالة التــي عهــد هللا بها إليــه، قال هللا ســبحانه 
وتعالــى: )فبمــا رحمــٍة مــن هللا لنــت لهــم ولــو كنــَت فظــاً غليــظ القلــب النفضــوا مــن 
حولــك فاعــف عنهــم واســتغفر لهــم وشــاورهم فــي األمــر فــإذا عزمــت فتــوكل علــى 

هللا إن هللا يحــب المتوكليــن( آل عمــران، 159.
وهــذه اآليــة الجامعــة تحــدد بعــض الســلوكيات اإلعالميــة أو االتصاليــة التــي ينبغــي 
ــم، وأال  ــة فيه ــالته اإلعالمي ــع رس ــن يض ــي، وبم ــي المثال ــا اإلعالم ــون عليه أن يك
ــم  ــو عنه ــه وأن يعف ــن حول ــور م ــض الجمه ــى ال ينف ــب حت ــظ القل ــا غلي ــون فًظ يك
أذاهــم وانتقادهــم، ويغفــر لهــم مــا كان منهــم، وأن يشــاورهم مــادام يعنيهــم برســالته 

ــة. اإلعالمي
وقــد حضنــا رســول هللا  علــى اإلبــالغ واإلعــالم لرســالة اإلســالم، بقولــه )بلغــوا 
عنــي ولــو آيــة( البخــاري، ومــن هنــا فإنــه بمــا آتــاه هللا مــن الحكمــة قــد تخيــر لــكل 

وقــت صــوًرا إلبــالغ الدعــوة، فلــكل عهــٍد وســائله وســبله.
لذلــك ال بــد مــن االســتفادة الواقعيــة العمليــة مــن الوســائل اإلعالميــة النبويــة، ســواء 
ــي  ــب ف ــاب المناس ــار الخط ــى اختي ــرف عل ــاس، أو التع ــال بالن ــائل االتص ــي وس ف

الوقــت المناســب.
ومــن المعلــوم أن القــرآن الكريــم هــو منبــع الرســالة الســماوية، ودســتور هــذه األمــة، 
وســيرة الرســولهي الترجمــة العمليــة، والمنهــج التطبيقــي لمــا فــي القــرآن الكريــم 
ــه الصــالة والســالم األســوة  ــو علي ــات، وإرشــاد، فه ــم، وأحــكام، وتوجيه ــن تعالي م

الحســنة، والمثــل األعلــى لــكل مســلم.
وتمتــاز هــذه الســيرة بأنهــا نُقلــت إلينــا كاملــة فــي كلياتهــا وفــي جزئياتهــا، وال تملــك 
ــوات  ــى صاحبهــا صل ــة عل ــر الســيرة النبوي ــيٍ غي ــوم ســيرةً شــاملةً لنب اإلنســانية الي
ــو  ــا يحل ــم تكــن ســجاًل للمعجــزات والخــوارق، كم ــة ل هللا وتســليمه، فالســيرة النبوي
للبعــض أن يتناولهــا مــن خــالل هــذا المنظــور، ولكنهــا كانــت جهــدًا جهيــدًا، وتــوكاًل 
ســليًما، تعامــل فيــه النبــي  مــع نواميــس الكــون وقوانينــه، تعامــل الخبيــر بهــا، ال 

تعامــل المعــرض عنهــا المتجاهــل لهــا.
وليعلــم اإلعالميــون فــي كل بقــاع األرض أن رســول هللا   دخــل إلــى قلــوب النــاس 
وعقولهــم، واســتأثر بمحبتهــم بهــذه الصفــات الحميــدة التــي تعتبــر وســيلة مــن وســائل 

االتصــال الروحيــة والنفســية والعمليــة.

إن الكثيــر مــن الحــركات اإلســالمية قــد دمجــت بيــن مشــروعيها الدعــوي والسياســي، وكان لهــذا الدمــج آثــاٌر ســلبية 
علــى مســتقبل الحــركات اإلســالمية، وال بــد أن أوضــح بدايــةً الفــرق بيــن المشــروع الدعــوي والمشــروع السياســي.

إن المشــروع الدعــوي يتنــاول موضــوع الدعــوة إلــى اإلســالم والتمســك بمبادئــه والعمــل بأحكامــه وشــريعته، ويســعى 
ــه وأحكامــه؛ فالمشــروع الدعــوي  ــف بمبادئ ــى اإلســالم والتعري ــاس إل ــى دعــوة الن ــي مشــروعه الدعــوي إل المســلم ف
يتنــاول عــدداً مــن القضايــا ومــن أهمهــا قضيــة اإلســالم والكفــر، فالنــاس تتمايــز فــي المشــروع الدعــوي بيــن مســلم 
وغيــر مســلم، واألحــكام تختلــف بنــاء علــى هــذا التمايــز كأحــكام العبــادات والــزواج والطــالق، ويكــون لــكل مجتمــع 
أحكامــه وعاداتــه وتقاليــده الخاصــة بــه وهــذا أمــر طبيعــي، فمثــال اليهــود فــي مجتمــع المدينــة كانــوا متمايزيــن عــن 
ــة نجــد أن لغيــر المســلمين  المســلمين، وكانــت لهــم أســواقهم ومجالســهم الخاصــة عــن المســلمين، وفــي الكتــب الفقهي
ــر  ــع الخم ــوس وبي ــب والناق ــم كالصلي ــعائرهم ومتعبداته ــار ش ــواز إظه ــواقهم، كج ــم وأس ــي أماكنه ــاً خاصــة ف أحكام

ــه.  ــذي يتميــزون ب والخنزيــر ولباســهم الخــاص ال
أمــا المشــروع السياســي فهــو يتنــاول تصــوراً عــن إدارة البلــد وشــكل الحكومــة وعالقــة الدولــة بالنــاس أو المواطنيــن 

والحقــوق والواجبــات التــي يجــب أن تؤمنهــا الدولــة للمواطنيــن.
 وهنــا يكــون الفــرد فــي الدولــة لــه حقــوق كاملــة، بغــض النظــر عــن معتقداتــه الدينيــة وتترتــب عليــه واجبــات يجــب أن 
يقــوم بأدائهــا للدولــة مقابــل هــذه الحقــوق، فمثــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عندمــا جــاء إلــى المدينــة المنــورة أول 
ــة  ــات المدين ــع مكون ــورة، وهــي التــي تتضمــن التزامــات مشــتركة بيــن جمي ــة المن ــة المدين ــه وضــع وثيق ــام ب عمــل ق
المنــورة بغــض النظــر عــن دينهــم ومعتقدهــم )مســلمون ومشــركون ويهــود أهــل كتــاب( وبغــض النظــر عــن انتماءاتهــم 
القبليــة )مهاجــرون وأنصــار أوس وخــزرج( وبغــض النظــر عــن قومياتهــم )مســلمون عــرب ومســلمون غيــر عــرب(.
فالمشــروع السياســي يتعلــق بحكــم البلــد وإدارتهــا خالفــاً للمشــروع الدعــوي الــذي يتعلــق بدعــوة النــاس إلــى اإليمــان 

وهدايتهــم وإخراجهــم مــن الظلمــات إلــى النــور.
وبنــاء علــى هــذا االختــالف بيــن المشــروع السياســي والمشــروع الدعــوي، فإننــا نجــد كثيــراً مــن الحــركات اإلســالمية 
قــد دمجــت بيــن األمريــن المشــروع السياســي والدعــوي، وقــد نتــج عــن هــذا الدمــج آثــار ســلبية ومــن اآلثــار الســلبية 

للدمــج:
النظــر إلــى النــاس علــى أنهمــا صنفــان مؤمــن وكافــر، وليــس علــى أنهــم أفــراد فــي الدولــة لهــم حقــوق وعليهــم واجبــات 

مشــتركة بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم والتعامــل معهــم علــى أســاس هــذه النظــرة. 
ــارة  ــي خس ــوي، وبالتال ــروع الدع ــل المش ــى فش ــؤدي إل ــي ي ــروع السياس ــل المش ــج إن فش ــلبية للدم ــار الس ــن اآلث وم

ــي. ــروع السياس ــع المش ــط م ــه مرتب ــوي ألن ــروع الدع ــة بالمش ــا الثق ــعبية وفقدانه ــة الش الحاضن
 ومــن اآلثــار الســلبية ربــط المشــروع السياســي باأليديولوجيــة، وبالتالــي مــن يرفــض المشــروع السياســي للحركــة فإنــه 

يعتبــر رافضــاً لإلســالم مرتــداً تقــام عليــه أحــكام الــردة.
ــي  ــى أن اإلســالم الحقيق ــر الحــركات اإلســالمية لبعضهــم ألن كل حركــة تنظــر عل ــار الســلبية للدمــج تكفي  ومــن اآلث
ــركات  ــغل الح ــي تنش ــي، وبالتال ــروع السياس ــاً للمش ــس مخالف ــالم ولي ــف لإلس ــو مخال ــا ه ــف له ــا، وأن كل مخال معه
اإلســالمية بيــن بعضهــا البعــض لتثبــت صحــة مــا معهــا مــن أفــكار ومعتقــدات وتنشــغل فــي حــروب فكريــة جانبيــة. 
ومــن اآلثــار الســلبية خلــق الضبابيــة عنــد أفــراد الحركــة ألن المشــروع الدعــوي يتعامــل مــع قضايــا قريبــة مــن الثوابــت 
أمــا المشــروع السياســي يتعامــل مــع متغيــرات تتغيــر حســب المواقــف السياســية، فمــن كان عــدواً باألمــس قــد يصبــح 
صديقــا اليــوم، فالدمــج بيــن المشــروعين يخلــق فوضــى عنــد أفــراد الحركــة بســبب الخلــط بيــن الثابــت والمتغيــر، ممــا 

يــؤدي إلــى انعــدام الثقــة فــي القيــادة وبالتالــي فشــل الحركــة.
لذلــك ال بــد للحــركات اإلســالمية حتــى تتخلــص مــن هــذه النتائــج الســلبية أن تفصــل بيــن مشــروعها الدعوي والسياســي، 
ــط  ــي ال ترب ــد، وبالتال ــادة البل ــدم كل حركــة مشــروعها السياســي لقي ــرة منهــا أن تق ــة كثي ــج إيجابي ــق نتائ فالفصــل يحق
هــذا المشــروع بإيديولوجيــة معينــة، فــال يكــون هنــاك تعــارض بيــن الحــركات اإلســالمية األخــرى والتــي هــي تحمــل 
مشــروعاً سياســياً ليــس بالضــرورة أن يكــون متفقــاً مــع الحــركات األخــرى، وذلــك ألنهــا تقــدم رؤيــة وبرنامجــاً إلدارة 

البلــد.
ــة عــن مشــروعها  ــة الشــعبية، ألنهــا منفصل ــة والحاضن ــن تخســر المشــاريع الدعوي  إن فشــلت المشــاريع السياســية فل

ــة الشــعبية والخــزان البشــري لمشــاريع سياســية أخــرى فــي المســتقبل. السياســي وبالتالــي فهــي تكســب الحاضن
ومــن المالحــظ أن الحــركات اإلســالمية التــي تبنــت فكــرة الفصــل بيــن المشــروعين كانــت قابليتهــا للعيــش واالســتمرار 
أكثــر مــن الحــركات التــي دمجــت بيــن هاتيــن الفكرتيــن، وبمجــرد أول هــزة سياســية للحركــة ســتموت الحركــة بشــقيها 
الدعــوي والسياســي، أمــا الحــركات التــي فصلــت بيــن المشــروعين كانــت أكثــر مقاومــة عنــد الهــزات السياســية صحيــح 
ــواق  ــدارس واألس ــات والم ــاجد والجامع ــي المس ــة ف ــعبية باقي ــا الش ــن حاضنته ــة لك ــرة معين ــم لفت ــد الحك ــد تفق ــا ق أنه

واإلعــالم ولــن تمــوت.  
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ــة دمشــق، يشــمل قواعــد  ــاك حضــوٌر قــوٌي لجيــش نظــام األســد فــي منطق ــذ الســبعينيات، كان هن من
ــف العســكري  ــذا الموق ــة. ورســمياً، كان ه ــوب وغــرب العاصم ــي جن ــزة ف ــرة متمرك عســكرية كبي
يهــدف إلــى حمايــة دمشــق ضــدّ إســرائيل، نظــراً ألّن جبهــة الجــوالن تقــع علــى بعــد حوالــي خمســين 
كيلومتــر، غيــر أّن الهــدف )غيــر الرســمّي( مــن هــذا اإلعــداد الـّـذي صّممــه حافــظ األســد كان الســيطرة 
ــى  ــى دمشــق يســيطر عل ــار أّن كل مــن يســيطر عل ــد بّش ــد آمــن وال ــى دمشــق بشــكل أفضــل،  لق عل
ســوريا، وكان جــزء مــن هــدف جهــود األســد األب للســيطرة علــى دمشــق بعــد اســتيالئه علــى الســلطة 
ــن  ــز عشــرات اآلالف م ــي عــام 1970 هــو تمرك ــر/ تشــرين الثان ــي نوفمب ــالب عســكري ف ــي انق ف

القــّوات، باإلضافــة إلــى مســؤولين علوييــن وعائالتهــم، فــي المدينــة.
وفــي حيــن كان هنــاك 300 علــوي فقــط يعيشــون فــي دمشــق )مــن أصــل حوالــي 500,000 نســمة 
فــي منطقــة العاصمــة( فــي عــام 1947، ارتفــع هــذا العــدد ليصــل إلــى أكثــر مــن 500,000 )مــن بيــن 
حوالــي 5 مالييــن نســمة فــي منطقــة العاصمــة( بحلــول عــام 2010، أو بعبــارة أخــرى ربــع المجتمــع 
العلــوي فــي ســوريا، وبالتالــي، فــاق عــدد العلوييــن فــي دمشــق عددَهــم فــي أي مدينــة ســورية أخــرى.

ــع أنحــاء  ــي جمي ــن اســتراتيجياً ف ــع العلويي ــى توزي ــداء مــن الســبعينيات، ســعى النظــام أيضــاً إل وابت
المدينــة، وال يــزال مســؤولون فــي النظــام يعيشــون وفقــاً لهــذا الترتيــب فــي حــي )المالكــي( ، حــول 
منــزل األســد الخــاص، فــي حيــن أّن موظفيــن مدنييــن مــن رتــب أدنــى يعيشــون فــي )مــزة 86(، وهــي 
منطقــة واســعة تطــّل علــى األحيــاء الغنيــة مــن مــزة،  فضواحــي المــدن الدرزيــة - المســيحية أساســاً 
ــدّم  ــي تق ــا (، الت ــا وصحناي ــدة عرطــوز وجرمان ــال، ) جدي ــى ســبيل المث ــن أيضــاً )عل تجــذب العلويي
أنمــاط حيــاة أكثــر اســتدامة مــن المناطــق الســنيّة المحافظــة فــي الغوطــة )علــى ســبيل المثــال، دومــا 

وداريــا وزملــكا ( - التــي أصبحــت معاقــل الثــوار.
ــة  ــة والدرزي ــاء العلوي ــاً لألحي ــد أيض ــام األس ــمح نظ ــلطة، س ــى الس ــد إل ــظ األس ــول حاف ــذ وص ومن
والمســيحية بالتوســع واالقتــراب مــن المحــاور االســتراتيجية التــي تربــط دمشــق ببقيــة أنحــاء البــالد 
ولبنــان، فــي حيــن تعيــق أيضــاً ) الهــالل الســنّي( فــي المدينــة، وهــذه هــي الحالــة فــي ضاحيــة جرمانــا 
الواســعة التـّـي تــّم إنشــاؤها ابتــداء مــن الثمانينيــات، فضــالً عــن الطريــق المــؤدي إلــى مطــار دمشــق 
الدولــي، األمــر الــذي ناســب خطــة النظــام االســتراتيجية، للفصــل بيــن الضواحــي الســنية فــي المدينــة، 

أي بيــن شــرق الغوطــة وغربهــا.
التخطيط لألمن في المدينة

ــال  ــام لألعم ــي القطــاع الع ــون ف ــب مســؤولون وموّظف ــي الغال ــش ف ــة، يعي ــمال شــرق المدين ــي ش ف
الصناعيــة مــن غيــر الســنة، وذلــك فــي وحــدات ســكنية عامــة فــي ) ضاحيــة األســد ومعــرة محمــود 
ــرقي،  ــمالي الش ــة الش ــل المدين ــن مدخ ــاع ع ــم الدف ــي دع ــاعد ف ــة تس ــاء موالي ــي أحي ــدرا( ، وه وع
وبالتالــي، فنظــراً ألّن الطريــق المباشــر مــن دمشــق إلــى حمــص يتعــرض لنيــران الثــوار منــذ أبريــل/ 
نيســان 2012، فقــد تــّم تغييــر مســار حركــة المــرور إلــى الطريــق الدائــري الشــمالي، الــذي يصــل إلى 
الطريــق الســريع مــا بيــن دمشــق وحمــص، وفــي جنــوب غــرب المدينــة، تســّهل الثكنــات العســكرية 
ــروت والقنيطــرة  ــى بي ــة إل ــة الطــرق المؤدي ــا، حماي ــة -المســيحية المكتظــة فيه والمجتمعــات الدرزي
ودرعــا، أمــا المناطــق الســنيّة مثــل المعضميــة وداريــا ومخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين الّــذي 
ــزام  ــوب الح ــن الجن ــا م ــال، فيحدّه ــة ببي ــى منطق ــة إل ــق، باإلضاف ــي دمش ــة ف ــميّاً ضاحي ــر رس يعتب
ــق  ــن الطري ــالً ع ــن، فض ــن العلويي ــرة م ــداد كبي ــبعينيات بأع ــذ الس ــّزز من ــيحي المع ــدرزي- المس ال
الدائــري الجنوبــي الـّـذي أصبــح خــّط دفــاعٍ مهــّم لدمشــق ضــدّ الضواحــي التــي يســيطر عليهــا الثــوار.

وبالنســبة إلــى المدينــة ككّل، فيحيطهــا طريــق دائــري كبيــر وتقطعهــا طــرق واســعة تخلــق فواصــل 
فــي المناطــق الحضريــة، ولــم تُصّمــم هــذه الشــوارع فــي الســبعينيات مــن أجــل تســهيل تدفــق حركــة 
ــن  ــالً م ــار أّن عــدداً قلي ــن االعتب ــرء بعي ــا يأخــذ الم ــة عندم ــذه مســألة واضحــة وخاّص ــرور، وه الم
ــة  ــزداد ملكي ــون أن ت ــع المصّمم ــم يتوقّ ــت، ول ــك الوق ــي ذل ــة ف ــيارات خاّص ــوا س ــوريين امتلك الس
الســيارات الخاّصــة إلــى درجــة كبيــرة، وباألحــرى، كان ذلــك مثــاالً كالســيكياً علــى التخطيــط األمنــي، 
فالهــدف مــن مخطــط هــذا الطريــق كان انتشــار المركبــات المســلّحة مــن أجــل ردع أي حــدٍث كبيــٍر، 
وفــي أواخــر الســبعينيات، وقعــت ) مدينــة دمشــق القديمــة( ضحيـّـة لهــذه االســتراتيجية عندمــا تــّم هــدم 
جــزء مــن أســواقها إلفســاح الطريــق إلقامــة منطقــةَ للتســّوٍق مــع شــوارع عريضــة تتقاطــع فــي زوايــا 
ــم يُنشــئ النظــام طرقــاً واســعة فــي كّل مــكاٍن، بــل ســمح بانتشــار ضواحــي غيــر رســمية  قائمــة، ول
ــي  ــذه الضواح ــت ه ــة، أصبح ــي النهاي ــٍة، وف ــبه بمتاه ــة وأش ــوارع ضيّق ــز بش ــة، تتمي ــارج المدين خ

معاقــل للثــوار.
تطويق الضواحي التي يسيطر عليها الثوار

يمكــن أن يُعــزى ســبب فشــل الثــوار فــي دمشــق بشــكل رئيــس إلــى عــدم قدرتهــم علــى توحيــد الغوطــة 
الغربيــة والشــرقية وقطــع الطريــق المــؤدّي إلــى المطــار الدولــي، لقــد دافــع جيــش نظــام األســد مــع 

)قــوات الدفــاع الوطنــي( الموالــي للنظــام عــن جرمانــا بــكّل قــّوة.
ويرافــق الحصــار العســكري علــى مناطــق الثــوار حــول دمشــق حظــراً علــى المــواد الغذائيــة وغــارات 
جويــة تهــدف إلــى تخويــف المدنييــن، فالمبــدأ األساســي لمكافحــة الثــورة يهــدف إلــى فصــل المدنييــن 

عــن الثــوار، ويطبـّـق هنــا بشــكل بدائــي، كمــا كان عليــه الحــال فــي حلــب، ووفقــاً لألمــم المتّحــدة، بقــي 
فــي داريــا 4000 شــخص فقــط مــن أصــل80,000 مقيــم فــي عــام 2010،  ويهــدف هــذا الحصــار 
أيضــاً إلــى تشــجيع مناطــق الثــوار األخــرى بقبــول تســوية مؤقتــة مــع النظــام، ولذلــك أبرمــت مناطــق 
) ببيــال والمعضميّــة وقدســيا والقابــون وبــرزة( اتفاقــات وقــف إطــالق النــار مــع جيــش نظــام األســد 

لمنــع تدميرهــا وتجويــع ســكانها.
ومنــذ ربيــع عــام 2016، اســتعاد جيــش النظــام ثلــث ) شــرق الغوطــة( وتســتمّر قّواتــه فــي التقــدّم مــن 

الشــرق، وقــد أدت الصراعــات بيــن المعارضــة المســلحة 
ــذ عــام 2012، كان )جيــش اإلســالم( يمــارس  ــام بهــذا الهجــوم، ومن ــى القي ــى مســاعدة النظــام عل إل
ســيطرة كاملــة تقريبــاً علــى )شــرق الغوطــة(، ولكــن مقتــل مؤسســه زهــران علــوش فــي 25 ديســمبر 
/كانــون األّول 2015 قــد أضعفــه. كمــا مثّــل مقتــل علــوش نكســةً كبيــرة للمملكــة العربيــة الســعودية 
نظــراً ألنـّـه كان قــد رقـّـي إلــى منّســق المعارضــة الســورية فــي محادثــات جنيــف، وكانــت هــذه المــرة 
ــقيقه  ــوش، ش ــة عل ــن خليف ــم يك ــكرية، ول ــية والعس ــة السياس ــا المعارض ــدت فيه ــي توّح ــى الت األول
األصغــر محّمــد علــوش، قــادراً علــى القيــام بهــذه المهمــة، ســواء محليـّـاً أو دوليـّـاً، فتــّم تهميشــه بســرعة 

فــي جنيــف لصالــح رئيــس الــوزراء الســوري الســابق ريــاض حجــاب.
انعكاس عسكري، منذ عام 2012

ــر مــن مســؤولي  ــاة الكثي ــو/ تمــوز 2012 وأودى بحي ــي 18 يولي ــع ف ــذي وق ــاب الهجــوم الّ ــي أعق ف
ــك  ــى وش ــوار عل ــدا الث ــوح، ب ــوكت الطم ــف ش ــد آص ــار األس ــقيقة بّش ــم زوج ش ــن بينه ــام، م النظ
االســتيالء علــى دمشــق،  وبعــد أربــع ســنواٍت، أصبــح وضــع دمشــق العســكري مغايــراً كليـّـاً، فالجيــش 
ــى  ــة إل ــوار حــول دمشــق، باإلضاف ــون اآلن مناطــق الث ــه يطّوق ــة مع ــيعية المتحالف ــيات الش والميليش
ذلــك، فقــد الثــوار األمــل فــي أن ينقذهــم تدّخــٌل خارجــي ألّن )مركــز العمليــات العســكرية( فــي عمــان، 
الّــذي يســاعد فــي تنســيق أعمــال الثــوار لــم يعــد يعطــي أولّويتــه إلــى دعــم الهجــوم ضــدّ نظــام األســد 
بــل ضــدّ تنظيــم ) الدولــة اإلســالمية(،  كمــا أن إمكانيــة إبــرام الواليــات المتّحــدة وروســيا اتفــاق تعــاوٍن 
ضــدّ تنظيــم )الدولــة اإلســالمية( و)جبهــة النصــرة( قــد تزيــد مــن حــدة الشــعور بالتخلـّـي بيــن الثــوار، 

وبالتالــي تُشــّجع العديــد مــن الجماعــات علــى التفــاوض مــع النظــام.
وفــي دمشــق، يتــم دعــم النظــام بقــوة مــن قبــل )حــزب هللا( وإيــران، ويعــود ســبب هــذا الدعــم إلــى 
أّن العاصمــة الســورية وخصوصــاً مطاراتهــا هــي البوابــة الرئيســية لوصــول األســلحة اإليرانيــة إلــى 
ــح ) الســيدة  ــاع عــن ضري ــى دمشــق بحجــة الدف ــن الشــيعة إل ــق المقاتلي ــر تدفّ )حــزب هللا(، كمــا يعتب
زينــب( وهــو موقــع حــج شــيعّي أساســّي كان يســتقبل، قبــل عــام 2011، مئــات اآلالف مــن الــّزوار 
كّل عــام، وفــي كّل مــّرة يقــع فيهــا صــاروٌخ فــي منطقــة ) الســيّدة زينــب( أو تنفجــر ســيارةٌ مفخخــة فــي 
تلــك المنطقــة، تتــردد أصــداء الخبــر فــي جميــع أنحــاء العالــم الشــيعي، ممــا يســاعد فــي جــذب مقاتليــن 
جــدد إلــى الجبهــة، أّمــا بالنســبة إليــران، فــال يمكــن الســماح لضريــح ) الســيّدة زينــب( بمواجهــة نفــس 
مصيــر )ضريــح العســكريين ضريــح اإلماميــن علــي الهــادي والحســن العســكري فــي ســامراء( الـّـذي 

دُّمــر فــي هجــوٍم مــن قبــل تنظيــم )القاعــدة( فــي فبرايــر/ شــباط 2006.
دمشق آمنة واألسد مطمئن

بالمقارنــةً بـــ ) مناطــق( غــرب حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة، والّتــي يقصفهــا الثــوار 
بالصواريــخ، تُعتبــر العاصمــة الســورية هادئــة نســبيّاً، فالخدمــات العامــة تعمــل بشــكٍل طبيعــّي وتبــدو 
الحــرب بعيــدة باســتثناء صــوت المدفعيـّـة مــن )جبــل قاســيون( وهــي تقصــف مناطــق الثــوار، وفضــالً 
ــى حمــص  ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــا أن الطــرق الرئيس ــد، كم ــن جدي ــي م ــل المطــار الدول ــك، يعم عــن ذل
ــة األســد، بالرغــم مــن عــدم ســيطرته  ــة، وال يمكــن لهــذه التطــورات إالّ طمأن ــروت آمن ودرعــا وبي
حتــى اآلن علــى معظــم أنحــاء البــالد، وبالــكاد يحافــظ جيشــه علــى المكاســب األخيــرة علــى األرض 
التـّـي ســّهل تحقيقهــا تدخــل ســالح الجــو الروســي، يشــعر األســد أنــه أقــل تهديــداً ألنّــه يســيطر علــى 
ــع عــن مجــال  ــن لكــي يداف ــر بوتي ــس الروســي فالديمي ــى الرئي ــاج إل ــم يعــد يحت ــه ل ــا أنّ دمشــق، وبم
دمشــق الجــّوي، يقــّل احتمــال رضوخــه للضغــوط الروســية، ناهيــك عــن الضغــوط الدوليــة األخــرى، 

ــي عــن الســلطة. للتخلّ
ــران  ــن إي ــوّي م ــى اســتمرار الدعــم العســكري الدفاعــي الق ــا زال األســد بحاجــة إل ــي دمشــق، م وف
ووكيلهــا )حــزب هللا( والميليشــيات الشــيعية العراقيــة، وكمــا هــو الوضــع اآلن، فمــن دون وجــود تهديــٍد 
عســكري حقيقــي علــى دمشــق، فلــن يوافــق األســد أو إيــران علــى حصــول انتقــاٍل سياســّي فــي ســوريا 

حتـّـى لــو قبلــت روســيا بذلــك.

د. غريب الحسين
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التدخل الروسي في 
سورية أهدافه ونتائجه

منصور األتاسيعبد اهلل حاج محمد
بعــد خمــس ســنوات مــن الحــرب المســتعرة فــي ســورية ، قــررت روســيا التدخــل 
ــي ســورية  ــه ف ــر قوات ــن تفويضــاً ، بنش ــن الكرملي ــن م ــن بوتي ــد أن ضم ــوة بع بق
ــران ،  ــف يضــم كل مــن روســيا ،وإي ــي تشــكيل تحال ــه ف ــك أعــرب عــن نيت ، لذل
وســورية ، والعــراق لمحاربــة داعــش، والنصــرة متهمــاً أمريــكا بتغذيــة اإلرهــاب ، 
بعــد مــا اختلــف مــع أوبامــا علــى مصيــر األســد، إال أنــه كان يهــدف لتحقيــق أهــداف 

اســتراتيجية أهمهــا:
1- وقف انهيار الجيش السوري وإعادة التوازن على األرض.

2- الرد على الغرب ، والسعودية بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
3- استعادة هيبة روسيا الدولية كدولة عظمى.

4- الحفــاظ علــى وجــود عســكري دائــم بالشــرق األوســط ، وإنشــاء قواعــد 
عســكرية.

5- تدريــب القــوات الروســية وإظهــار القــوة التدميريــة للســالح ، ولــو علــى حســاب 
الشــعب السوري.

6- معاقبــة أوربــا علــى ســلوكها غيــر الالئــق ، بالتعامــل مــع روســيا جــراء األزمــة 
األوكرانية.

ــن النظــام  ــتاء م ــه اس ــول 2015 ، إال أن ــي 30 ايل ــات العســكرية ف ــدأت العملي وب
الســوري وأعلــن أنــه سيســحب قســم مــن قواتــه بعــد أربــع أشــهر وذلــك لســببين:
1- تصريــح األســد بأنــه ســيتابع القتــال علــى كل األراضــي الســورية ، جــاء فــي 
وقــت التفاهــم مــع أمريــكا علــى حــل سياســي ، فــرد عليــه المنــدوب الروســي بــأن 

ذلــك يقــوض العمليــة السياســية.
ــان  ــي نيس ــه ف ــران دون علم ــع إي ــاق م ــات التشــريعية ، باالتف 2- إجــراء االنتخاب

.  2016
ــع  ــه تاب ــه، ولكن ــور ل ــليم كل األم ــام ، وتس ــد للنظ ــع ح ــه وض ــن تصريح وأراد م
الضربــات الجويــة مســتهدفاً المدنييــن فــي مناطــق المعارضــة ، بهــدف ترويعهــم، 
ــول النظــام  ــن ، وباقــي فل ــل اإليرانيي ــداً القتحامهــا مــن قب ــل ، تمهي ودفعهــم للرحي
ــه التدمريــة،  ورغــم ذلــك تحــدى اإلرادة الدوليــة ، والقــرار 2254 ، وأمعــن بقوت
مســتغالً تخبــط اإلدارة األمريكيــة، باتخــاذ قــرار بإعطــاء المعارضــة بعــض 

ــة: ــق األهــداف التالي ــع غطرســته، وتمكــن مــن تحقي ــي تمن األســلحة الت
1- سياســياً اســتطاعت روســيا اســتعادة هيبتهــا ،وســمعتها ، وفرضــت علــى أمريــكا 
تفاهمــات ثنائيــة، كانــت قــد امتنعــت عنهــا أمريــكا بعــد حــوادث أوكرانيــا ، ووظفــت 
أزمــة الالجئيــن الســوريين ضــد أوربــا ، حيــث كادت أن تعصــف باالتحــاد االوربي 
بعــد إقــدام بريطانيــا علــى االنســحاب منــه، وعمــدت إلظهــار صالــح مســلم ككيــان 
كــردي للمســاومة عليــه مــع تركيــا، إلعــادة العالقــات بينهمــا، وتخلــت عنــه كمــا 

تخلــت عــن صــدام حســين لصالــح مصالحهــا.
2- اقتصاديــاً: تمكنــت روســيا مــن تحقيــق تفاهــم مــع الســعودية ، باجتمــاع الدوحــة 
الــذي ضــم قطــر، والســعودية ،وفنزويــال، وبموجبــه ارتفــع ســعر النفــط مــن 27 

إلــى 40 دوالر
3- عســكرياً: أوجــدت مــوطء قــدم ، مــن خــالل قواعــد فــي حميميــم، وطرطــوس، 
وتمكنــت مــن تجريــب أســلحتها ، وتدريــب قواتهــا علــى القتــال خــارج روســيا، كمــا 
ــي اســتولت  ــوات النظــام مــن اســتعادة بعــض األراضــي ، والمناطــق الت مكنــت ق

عليهــا المعارضــة.
الغريــب أن بعــض شــرائح المجتمــع الســوري تــرى فــي روســيا منقــذاً للشــعب ، 
ــة ، ويتغاضــون عــن جرائمهــا  ــان الســوري ،مــن خــالل تهديداتهــا بالفدرالي والكي
بحــق الشــعب الســوري، ويجعلــون منهــا الخصــم والحكــم ، رغــم مــا دمرتــه فــي 
ــم  ــا األطق ــم تنجــو منه ــن الشــعب األعــزل ،ول ــت ، وهجــرت م ــا قتل ــا ، وم بالدن
الطبيــة ، وال قوافــل اإلغاثــة، وصبــت جــام غضبهــا علــى البنيــة التحتيــة ، لتدمــر 

ــذاً لمآربهــا. البشــر، والحجــر تنفي

علــى غيــر المتوقــع داخــل امريــكا و خارجهــا ربــح رجــل األعمــال االمريكــي ذو التوجــه اليمينــي المتطــرف 
منصــب الرئاســة االمريكــي ، وأعتقــد أن وجــود ترامــب فــي البيــت االبيــض ســيخلق حالــة جديــدة داخــل 
أمريــكا وخارجهــا، حالــة ســتخلط األوراق إذا نفــذ فعــال مؤشــراته البرنامجيــة والتــي صــرح فيهــا بحملتــه 
االنتخابيــة والتــي تؤكــد دفــن النظــام األمريكــي البالــي والمرفــوض ، وبنــاء نظــام جديــد مقلــق غيــر واضــح 
ــة  ــاً والعربي ــة عموم ــاتها العالمي ــكا وانعكاس ــاح داخــل أمري ــذا النج ــية له ــراءة الرئيس ــي الق ــا ه ــم فم المعال

خصوصــاً .
ــوادر  ــاج ك ــي إنت ــوري ف ــن الديمقراطــي والجمه ــى عجــز الحزبي ــت عل ــي تم ــيحات الت ــد الترش أوال : تؤك
ــزب  ــة ، فالح ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــذ م ــيطرة من ــات المس ــذه الفئ ــد ه ــى تجدي ــادرة عل ــية ق سياس
الجمهــوري فقــد كل كــوادره المؤثــرة علــى الســاحة السياســية واســتطاع ترامــب اقتحامــه بســهولة فائقــة ، 
والحــزب الديمقراطــي لــم يســتطع أن ينتــج مرشــح سياســي جديــد قــادر علــى إقنــاع حتــى أعضــاء حزبــه 

ــة. ــر مقبول ــر متجــددة والغي ــة  والغي ــون وهــي مــن الكــوادر القديم ــدم كلينت فق
إن أحــد عناويــن الســقوط هــي ســقوط سياســة أوبامــا التــي أضعفــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي الداخــل 
والخــارج كمــا يــرى االمريكييــن ، والمجتمــع األمريكــي بحاجــة إلــى التغييــر فقــدم لــه رجــل األعمــال الناجــح 
خطابــاً تغيريــاً اســتهوى الناخبيــن األمريكييــن ودفــع بترامــب إلــى الرئاســة، فــي مواجهــة نظــام غيــر مقبــول، 
و)يســار( عاجــز ممثلــه فــي االنتخابــات 
ــي ســاندورز  ــة الســيناتور بيرن األمريكي
اشــتراكي  يســاري  أنــه  أعلــن  الــذي 
يريــد تغيــرات اقتصاديــة جذريــة فــي 
الواليــات المتحــدة ، وقــال إن 99٪ م 
 ٪1 إلــى  تذهــب  البلــد  هــذا  عائــدات 
ــراًء  ــر ث ــم األكث ــكا وه ــكان امري ــن س م
معتبــراً أن االقتصــاد االمريكــي غيــر 

ــراء. ــدم الفق ــي وال يخ أخالق
وبالمقابــل فــإن صعــود اليميــن االمريكي 
اليميــن  صعــود  مــع  منســجم  هــو 
المتطــرف االوروبــي ، وأعتقــد كقــراءة 
أوليــة إن هــذا اليميــن ســيدفع العالــم بشــكل عــام نحــو المزيــد مــن التــأزم و نحــو آفــاق مجهولــة، وإذا كان 
مــا يعنينــا أوالً هــو تأثيــر نجــاح ترامــب علــى المنطقــة العربيــة فمــن خــالل تصريحاتــه المعاديــة للســعودية 
والداعمــة لإلســرائيليين والــذي طالــب فيهــا مــن الفلســطينيين الموافقــة علــى خطــة الســالم االســرائيلية ومــن 
خــالل دعمــه لألســد كونــه يحــارب اإلرهــاب ومــن خــالل دعمــه لحــزب الpyd الكــردي المتطــرف كونــه 
أيضــاً يحــارب اإلرهابييــن فأعتقــد أن الوضــع فــي المنطقــة ســيصبح أكثــر خطــورة وتطــرف واســتباحة ، 

ــي . ــي والقوم ــال  المذهب ــاً وســيزداد االقتت ــر تأزم وأكث
وستســتنزف الثــروات العربيــة وســتقمع الحريــات وخصوصــاً فــي ظــل الضعــف العــام للحركــة الوطنيــة 
ــة فــي المنطقــة  ــذ سياســته بدق ــة األخــرى ، كل هــذا سيســمح لترامــب بتنفي ــة وجبــن األنظمــة العربي العربي

ــاً. ــة األكثــر ضعف ــة باعتبارهــا المنطق العربي
ــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة، أعتقــد أن األنظمــة  ــة بيــن األنظمــة العربي ومــن خــالل العالقــة التاريخي
ــد  ــم المزي ــى حســاب تقدي ــد عل ــة خصوصــاً ســتحاول اســترضاء ترامــب و نظامــه الجدي ــة والخليجي العربي
مــن التنــازالت  وفقــدان القــدرة علــى مواقــف جديــة تدافــع فيهــا عــن ثرواتهــا الموجــودة فــي الخليــج وعــن 

شــخصيتها الوطنيــة وعــن حريتهــا فــي اتخــاذ القــرار .
وأيضــاً فــإن الوضــع الفلســطيني ســيزداد تأزمــاً خصوصــاً أن القيــادة الفلســطينية منقســمة علــى بعضهــا وإن 
القســم الــذي يحكــم الضفــة الغربيــة مستســلم تمامــاً لــإلدارة األمريكيــة والقســم الــذي يحكــم غــزة معــزول 

دوليــاً .
وأعتقــد أن الوضــع فــي ســورية ســيكون صعبــاً جــداً إذا لــم تبــادر القــوى الوطنيــة بــكل مكوناتهــا وتياراتهــا 
ــى المســاهمة  ــادر عل ــي للســوريين وتتوحــد بشــكل ق ــى ســورية كوطــن نهائ ــاظ عل ــن أجــل الحف ــل م للعم
فــي إســقاط نظــام االســتبداد  وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة عــن طريــق وحــدة العمــل ،وإذا لــم تســتطع تغييــر 

الخطــاب المذهبــي الطائفــي والقومــي المنتشــر فــي كافــة األراضــي الســورية .
إن مهامــاً كبيــرة وســريعة تنتظــر الحركــة الوطنيــة بقواهــا العســكرية  والسياســية والمدنيــة والتــي يجــب أن 
تتحــد علــى خطــاب جديــد قــادر علــى اســتمالة كافــة مكونــات العشــب الســوري وقــادر علــى تحريــك أقســام 
ــرة  ــات الخطي ــادى التداعي ــة، لتتف ــة الديمقراطي ــة المدني ــى الدول ــال إل ــح االنتق ــن لصال ــن الصامتي واســعة م

لسياســة ترامــب المعلنــة اتجــاه الثــورة الســورية.

صفقة رئاسـية ناجحة 
لترامب..
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اقتصاد الحرب يفرض نفسه من 
خالل تنامي ظاهرة المشاريع 

الميكروية و الصغيرة

أحمد العربيعبد الرحمن أنيس
التعريف األنسب والخصائص المبهرة والصعوبات المميتة

للمشاريع الصغيرة السورية في ظل الحرب  )2(
درجــت البلــدات والمؤسســات الماليــة والمنظمــات علــى تعريــف تلــك المشــاريع حســب مــا يناســب سياســاتها وأهدافها 
وبرامجهــا إال أن أكثــر تلــك التعريفــات تبنيّــاً هــو تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة التــي تعــّرف المشــاريع الصغيــرة 
بأنهــا المشــاريع التــي يعمــل بهــا أقــل مــن 10 عّمــال والمشــاريع المتوســطة التــي يعمــل بهــا مــا بيــن 10 إلــى 99 
عامــال، ومــا يزيــد عــن 99 تعــد مشــاريع كبيــرة, أمــا المشــاريع المتناهيــة بالصغر)الميكرويــة( أو المشــاريع األســرية 
فهــي تلــك المشــاريع التــي تمتــزج فيهــا أجــور صاحــب المشــروع مــع أربــاح المشــروع الصافيــة, والتــي ال تســتطيع 

اســتيعاب عمالــة كبيــرة، إلنتاجيتهــا المحــدودة والنخفــاض رأســمالها.
ــاهمة  ــة مس ــع أهمي ــرب: ترج ــوريا الح ــي س ــرة ف ــاريع الصغي ــة المش ــب - أهمي ــراع للكس ــاة أّم االخت ــة للحي الحاج
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي ســوريا إلــى أنهــا تأتــي نتيجــة لــوالدة أفــكار ظــروف اســتثنائية فــي ظــل حــرب 
وخــوف وانعــدام األمــان وصعوبــة االنتقــال بيــن المــدن والقــرى وحتــى المناطــق ضمــن المدينــة الواحــدة لذلــك تعتبــر 
ــة  ــد العامل ــم تعتمــد علــى االســتغالل بــكل أشــكاله, وألنهــا أعــادت تشــغيل الي تلــك المشــاريع رياديــة ومتفوقــة إن ل
وتأميــن مــوارد رزق للعوائــل الســورية بطــرق غيــر اعتياديــة جديــدة, وألنهــا قــد ســاهمت بتوفيــر منتجــات كانــت 
قــد توقفــت مــع توقــف إنتاجهــا فــي المنشــآت الكبيــرة وقامــت الــورش الصغيــرة بالقيــام بــدور ريــادي بتأميــن تلــك 
االحتياجــات والســلع للســوريين المتواجديــن فــي مناطقهــم بــل وأحيانــا تصــدر كميــات بســيطة إلــى مناطــق مجــاورة 
بحيــث ال تزيــد كلــف انتقالهــا للمســتهلك وال ترتفــع أثمانهــا لتكــون ضمــن القــدرة الشــرائية للمواطــن الســوري أينمــا 
كان, لذلــك تجــد أن علبــة مرتديــال مثــالً ثمنهــا فــي مناطــق النظــام يختلــف عــن ســعرها فــي مناطــق داعــش ويختلــف 

عــن ســعرها فــي  مناطــق جنــوب ســوريا مثــالً.
وتكمــن أهميتهــا أيضــا فــي أنهــا كانــت عابــرة لمناطــق النفــوذ وأرســت القتصــاد عفــوي ال تحكمــه ضوابــط وقــرارات 
وحظــورات وأسســت لمنظومــة اقتصاديــة شــعبية اســتباحت محظــورات كانــت ســائدة فــي ظــل االقتصــاد المحكــوم، 
ــة  ــة األحذي ــة لصناع ــوس والالذقي ــص وطرط ــق وحم ــب ودمش ــام بحل ــق النظ ــي مناط ــاريع ف ــرت مش ــالً ظه فمث
واأللبســة باســم مــاركات عالميــة وبأســعار تتناســب مــع قــدرات المســتهلكين المتواجديــن فــي تلــك المناطــق وكذلــك 
ظهــرت ورشــات ألبســة صغيــرة وســمت إنتاجهــا بأســماء مــاركات أخــرى، واقتصــرت شــركات األدويــة التــي كانــت 
ــوات,  ــة لطباعــة العب ــع فردي ــى مطاب ــا اعتمــدت عل ــة كم ــة يدوي ــى ورشــات مــزج وتعبئ ــا ال ــا ومبانيه ــاز بآالته تمت
وظهــرت مشــاريع فــي مناطــق الجيــش الحــر بحلــب  لتعبئــة شــاي مســتورد مــن تركيــا باســم شــركات شــاي معروفــة 
ومشــهود لهــا وحاصلــة علــى شــهادات جــودة ومواصفــات, وظهــرت مشــاريع فــي مناطــق النــزاع لصناعــة األلبســة 
ــادة  ــاً إلع ــاريع أيض ــرت مش ــب وظه ــلحة والجع ــاالت األس ــة حم ــة لصناع ــات جلدي ــب وصناع ــكرية والجع العس

تصنيــع وتدويــر مخلفــات القصــف والدمــار، منهــا صناعــات نحاســية ومعامــل البلــوك والقرميــد والبــالط.
العمــل تحــت وطــأة المــوت – خصائــص وصعوبــات المشــروعات الصغيــرة الســورية: تســهم تلــك المشــاريع فــي 
إرســاء أنظمــة اقتصاديــة تتســم بالديناميكيــة والمرونــة، تترابــط فيهــا الشــركات الصغيــرة ببعضهــا مكملــة احتياجاتها، 

وتدعــم تطــور ونمــو روح المبــادرة ومهاراتهــا .
كمــا أنهــا أعــادت إحيــاء مهــٍن قديمــة كانــت قــد اندثــرت، وأعادتهــا للواجهــة مــن جديــد واســتفادت مــن حاجــة النــاس 
ــات  ــن مخلف ــتفادت م ــتيكية، واس ــة البالس ــات األدوات المنزلي ــاس وصناع ــات النح ــري(  صناع ــالً )البوابي ــا مث له

ــات(. ــات المقذوف ــات الصواريــخ – ومخلف الحــرب )مخلف
وال يفوتنــا هنــا أن ننــوه إلــى أن المشــاريع الصغيــرة امتــدت لتشــمل بشــكل اســتثنائي الصناعــات الحربيــة الصغيــرة، 
ــا رائجــة فــي بعــض المناطــق وهــي ذات مــردود مالــي مرتفــع، لكنهــا تحظــى بنســب عاليــة جــداً مــن  وباتــت مهن

الخطــورة وانعــدام األمــن الشــخصي فيهــا، لذلــك فقــدت أرواح فــي تلــك المشــاريع .
ــرة  ــادة وتي ــع زي ــدة خاصــة م ــات عدي ــورية  صعوب ــر الس ــي الصغ ــة ف ــرة والمتناهي ــروعات الصغي ــت المش واجه
القصــف والضربــات الجويــة التــي لــم تميــز بيــن أهــداف عســكرية أو مدنيــة فطــال الدمــار الحجــر والبشــر، وكانــت 
ــك  ــي لتل ــر الذهب ــاء العص ــي وانته ــف الروس ــة القص ــذ بداي ــر ومن ــل والتدمي ــة القت ــاً آلل ــرة أهداف ــاريع الصغي المش
ــان  ــدام األم ــا وانع ــة لعمله ــة الالزم ــى التحتي ــن البن ــد م ــدت العدي ــك المشــاريع وفق ــن تل ــراً م ــرت كثي المشــاريع دُم
الشــرط األكبــر الســتمرارية تلــك المشــاريع, وفقــدان األســواق الالزمــة لتصريــف منتجاتهــا وفقــدان الزبائــن أيضــا، 

ــة. ــات األساســية الغذائي ــى الضروري ــة الحركــة واقتصــار الشــراء عل بســبب قل
ــدر عــدد المشــاريع  ــي  يُق ــة والتعــداد التقريب ــي اإلحصــاء النمطي ــال ال الحصــر وحســب طريقت ــى ســبيل المث  و عل
المتناهيــة بالصغــر المتضــررة فــي مــارع 285 مشــروع، وفــي إعــزاز  1200 مشــروع، وفــي تــل رفعــت 375 
مشــروع،  أمــا فــي مدينــة حلــب المحــررة فلــم نســتطع إحصــاء عــدد المشــاريع المتضــررة، فقــد تضــررت معظــم 
تلــك المشــاريع مــع زيــادة وتيــرة القصــف عليهــا والتــي إذا قدرناهــا بالطريقــة اإلحصائيــة النمطيــة فربمــا تصــل إلــى 
90000 مشــروع، وتوقفــت فيهــا المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي كانــت متواجــدة فــي المناطــق الصناعيــة.

أمــا فــي حلــب المحتلــة فيُقــدر عــدد المشــاريع المتناهيــة بالصغــر حســب تقديــرات بعــض االقتصادييــن المتواجديــن 
ــر مــن 200 ألــف مشــروع متناهــي بالصغــر، عــدا عــن  ــى أكث ــة فربمــا تصــل إل ــات دقيق ــاك والنعــدام إحصائي هن

المشــاريع الصغيــرة.
ــات الحــرب  ــم تبع ــا عليه ــي فرضته ــة الت ــة الخانق ــة االقتصادي ــم لتجــاوز األزم ــة للســوريين دفعته ــدرات الخارق الق
القاســية التــي دمــرت األخضــر واليابــس ومــا زالــت, وتجردهــم مــن كل أدواتهــم وأموالهــم وحتــى تســتنفذ صبرهــم و 
قواهــم, ومــا زالــوا يتكبــدون العنــاء والتنقــل مــن مشــروع آلخــر ومــن عمــل آلخــر حتــى العــودة الــى األرض الطيبــة 

التــي ســتمنحنا كل مــا لديهــا إن بقينــا أحيــاء إلــى حينهــا.

بعــد منتصــف الليــل وأهلنــا المحاصــرون، تحــت القصــف والجــوع والرعــب مــن المــوت العابــر بأشــكال مختلفــة، 
ــة، وتحصــل  ــة الخانق ــام مســتعمالً المــواد الكيماوي ــا فــي مناطــق واســعة مــن الغوطــة، وهــم ني يقصــف النظــام أهلَن
مجــزرة بأهلنــا وأغلبهــم نيــام، وأغلبهــم مــن النســاء واألطفــال، يستشــهد مايزيــد عــن األلــف واإلصابــات بــاآلالف، 
وفريــق التفتيــش الدولــي فــي الفنــادق بدمشــق يغــط فــي نومــه، وهــو علــى بعــد عــدة كيلومتــرات مــن موقــع الجريمــة 

المجــزرة.
لــم يكــن النظــام القمعــي الســوري ليتجــرأ علــى فعــل هــذا العمــل لــوال وجــود ضــوء أخضــر دولــي، عبــر عنــه مــن 
خــالل دعــم حلفائــه المطلــق لــه، الــروس ســابقاً قدمــوا مــا اعتبــروه أدلــة -  علــى أن المعارضــة الســورية المســلحة 
قــد اســتخدمت الكيمــاوي- لمجلــس األمــن، وأكــدوا احتمــال اســتعماله ثانيــة، والمجــرم جاهــز وهــم الثــوار يســتخدمونه 
لقتــل أهلهــم.؟!!، ولــن نتكلــم عــن دعــم إيــران المطلــق للنظــام مــاالً وســالحاً ورجــاالً، وال عــن آخــر كالم لنصــر هللا 
الــذي قــال إنــه مســتعد للقتــال شــخصياً فــي ســوريا،  كمؤشــر معنــوي ومــادي علــى الدعــم المطلــق للنظــام، وخطــاب 
األســد األخيــر الــذي أعلــن الحــرب الشــعبية )شــعب وجيــش يعنــي هــو وعصبتــه( وبــكل الوســائل ضــد )االرهابييــن(، 

يعنــي ضــد الشــعب الســوري حتــى إفنائهــم أو عودتهــم عبيــداً.
إن الحالــة الســورية بــدأت تأخــذ منحــى إيجابيــا لصالــح الثــورة، فقــد عــاد النظــام لموقــع الدفــاع مجــدداً، وأخــذ يخســر 
بعــض مواقعــه، واألهــم هيبتــه، وخاصــة علــى جبهــة الســاحل، وإن كل الجعجعــة والصــوت العالــي والتهديــد والوعيــد 
مــن األســد وحلفــاؤه روســيا وإيــران وحــزب هللا، لــم تســتطع أن تعيــد الزخــم لــه، أو أن ينتقــل للمبــادرة والهجــوم ثانيــة. 
فقــد تقــدم الثــوار فــي الســاحل، ووصلــوا إلــى بيــوت أركان النظــام وحاضنتــه الشــعبية، وهــذا أثــر فــي معنوياتهــم، 
حيــث أنهــم وعــدوا بالنصــر وبــأال يطالهــم أي خطــر، فوصلهــم المــوت والتشــرد، وظهــر وهمهــم أمامهــم عاريــاً، ولــم 
يســتطع النظــام عبــر أشــهر أن يختــرق جديــاً أي موقــع فــي خاصــرة دمشــق، فالمعضميــة وداريــا والغوطــة الشــرقية 
ــمال  ــب والش ــي حل ــع، وف ــق يتس ــة دمش ــل مدين ــرق داخ ــتهدف، والخ ــد يس ــب األس ــاً، موك ــدم أيض ــل تتق ــدة ب صام
ــى األرض  ــام عل ــي أن النظ ــة ه ــوار، النتيج ــح الث ــر لصال ــي الدي ــٌر نوعــي ف ــي، تغيّ ــقط مطــار ويتحاصــر الباق يس
يتراجــع، ويحتــاج لمخــَرج نوعــي. هنــاك اســتحقاقات دوليــة حــول الحالــة الســورية تنتظــر التفعيــل، فالمســار الســلمي 
متوقــف فــال جنيــف، والنظــام يتريــث لينتهــي مــن الثــورة ويســميها إرهابــاً، ويفضــل الحــل الداخلــي بمــن تبقــى مــن 
الشــعب الســوري، والثــورة بفعالياتهــا لــم تعــد قــادرة علــى قبــول أي حــوار حــول مســتقبل ســوريا، إال والنظــام خــارج 
المعادلــة، فالقتــل والتشــريد والتدميــر والتخريــب تجــاوز أي حالــة تجــاوز، بــل وضعنــا أمــام مطلــب المحاســبة، لذلــك 

كان النظــام والثــورة يعتمــد علــى واقــع الحســم علــى األرض، وانتصــاراً لطــرف علــى آخــر فــي الميــدان.
ــط األوراق،  ــه تحــت الهجمــة المتعــددة األبعــاد والمقصــود بهــا خل ــي صــار كل ــح واضحــاً أن المســرح العرب وأصب
فتفجيــرات فــي لبنــان لتســعير الوضــع الطائفــي ومــن خــالل االختــالل فــي الوضعيــة اللبنانيــة،  ومــن دعــم حــزب هللا 
للنظــام الســوري وكمقدمــة لحــرب أهليــة لبنانيــة، وكذلــك فــي العــراق فالتفجيــرات مســتمرة والضحايــا كثــر واالحتقان 
الطائفــي يــزداد، واالصطفــاف مــع وضــد الثــورة الســورية، مــع مظلوميــة الحالــة العراقيــة داخليــاً تضــع العــراق علــى 
نــار الحــرب األهليــة،  وال نعــرف متــى تتصاعــد لتصنــع الحالــة التــي ال رجعــة عنهــا، وكذلــك مصــر والمجهــول 
الــذي تســير بــه إســقاط رئيــس منتخــب، وتبرئــة رئيــس قامــت عليــه الثــورة قتــل بــاآلالف، وتحويــل جــزء مــن الشــعب 
إلــى إرهابييــن )اإلســالميين...اإلخوان المســلمين(، وخلــق شــرخ وطنــي تحــت عنــوان )إســالمي علمانــي(، وعــودة 
النظــام الســابق عبــر الجيــش وبقيــة أركان الدولــة الســابقة، وهجمــة شرســة علــى كل مخالــف، وحملــة قتــل وتخويــن 
ــة  ــى القتــل، والبرادعــي متهــم بالخيان ــادات اإلخــوان متهمــة بالتحريــض عل ــى كل قي وتهــم جاهــزة فــي القضــاء عل
العظمــى، مصــر تدخــل فــي المجهــول، وفــي ليبيــا اغتيــاالت وتفجيــرات وتصعيــد لخلــق فتنــة، وكذلــك فــي تونــس 
بنفــس اآلليــات والطــرق، والهــدف غيــر معلــن ولكــن الممــارس )إســقاط الربيــع العربــي وعــودة االســتبداد أو الذهــاب 

للحــرب األهليــة(.
ــه،  ــن حلفائ ــق م ــم المطل ــك الدع ــرب، وكذل ــوى الغ ــتقرأ ه ــوري واس ــام الس ــل النظ ــي عق ــراً ف ــك كان حاض كل ذل
ــر ردة  ــه ويختب ــه، ويشــد إزر مناصري ــادرة ل ــد المب ــي نوعــي، يعي ــة أو تســجيل انتصــار ميدان ــه بحســم الحال وإرادت
فعــل النظــام العالمــي عــن تصرفاتــه. فــي هــذا التوقيــت بــادر النظــام للقصــف ليــال علــى أهلنــا بالكيمــاوي فــي ريــف 
دمشــق علــى المدنييــن، وهــم نيــام لضمــان إصابــة أكبــر عــدد منهــم، ليكــون الجــرح أكبــر ومنعكســه شــعبياً أكثــر، 
كضــرب لمعنويــات النــاس ولتيئيســهم مــن الثــورة، وإلغــاء الحاضنــة الشــعبية لهــا، والختبــار رد الفعــل الدولــي، مــع 
العلــم أنــه يحتمــي بالفيتــو الروســي، وبقدرتــه مــع حلفائــه علــى تمييــع الحالــة وليقــدم للغــرب حالــة يبنــي عليهــا ســلباً 
أو إيجابــاً تجــاه الحالــة الســورية. نحــن فــي الثــورة الســورية أصبــح لدينــا يقيــن بــأن األطــراف الفاعلــة فــي الحالــة 
الســورية تتحــرك علــى قاعــدة تحريــك األزمــة الســورية وليــس حلهــا، وأصبحنــا نفهــم غيــاب الدعــم أحيانــا ونقصــه 
وأن يحصــل فــي مناطــق ومناطــق، وأن يصــل لمجموعــات دون مجموعــات، أصبحنــا نفهــم شــراء الــوالءات والعمــل 
ــس  ــة ولي ــه يخــدم اســتمرار األزم ــل السياســي، كل ــك العم ــورة وكذل ــل العســكري للث ــى اســتمرار التشــتت بالعم عل
حلهــا. نحــن فــي الثــورة وباســم شــعبنا الــذي قــدم مئــات آالف الشــهداء والمعتقليــن والجرحــى والمفقوديــن والمالييــن 
مــن المشــردين داخــالً وخارجــاً، النتعامــل مــع دمنــا كلعبــة سياســية،  بــل كتحــٍد وجــودي نقــدم كل الجهــود لننتصــر، 
وإننــا نــدرك أن توحدنــا السياســي والعســكري، هــو الهــدف المباشــر علــى األرض، وأننــا غادرنــا وإلــى غيــر رجعــة 
ــا  ــا ي ــا أمهاتن ــا ي ــا أهلن ــراً: ي ــداؤه. أخي ــي ن ــا أن نلب ــدم الســوري يصــرخ وعلين ــة والسياســية، وأن ال ــة الفكري المراهق
أطفالنــا، الذيــن تقتلــون يوميــاً، بجميــع أنــواع األســلحة، إن دمكــم عــار علــى العالــم، ووصمــة علــى النظــام، وعهــداً 

علينــا سنســقطه ونحاســبه، ولــن نرحــم ولــن نســامح.
يــا أهلنــا نامــوا مطمئنيــن نحــن نمــوت معكــم فــي كل لحظة...ونســتمر بالحيــاة مــن أجــل نســترد لكــم دمكــم.. حريــة 

وكرامــة وعدالــة ودولــة ديمقراطيــة لــكل الشــعب الســوري العظيــم.

ذكرى مجزرة الكيماوي
اإلبادة الجماعية للشعب السوري
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الثورة اإلعالمية

لــم يعــد خافيــاً دور اإلعــالم فــي عصــر الثــورة اإلعالميــة، وفــي إمكانيــة تشــكيل الــرأي العــام وفــي نشــر 
األفــكار بيــن النــاس.

ــم،  ــكار ونشــر المفاهي ــق األف ــي خل ــة ف ــه المختلف ــه اإلعــالم وأدوات ــن أن يصنع ــا يمك ــاً م ــد خافي ــم يع ول
بغــض النظــر عــن أخالقيتهــا أو عدمهــا، وبغــض النظــر عــن طهارتهــا أو خســتها، فهــو يمتلــك القــدرة 

ــال الشــابة. ــى عقــول النــاس، وخصوصــاً األجي ــة فــي التأثيــر عل الهائل
ــالة  ــم )فالرس ــعوب واألم ــة الش ــي حرك ــاً ف ــن دوراً هام ــن واإلعالميي ــإن للمثقفي ــه، ف ــت نفس ــي الوق وف
المحمديــة( كانــت باألســاس فكــرةً ســليمةً تبعهــا مالييــن البشــر عبــر آالف الســنين، أدت إلــى تغييــر األمــة 
اإلســالمية عــن بكــرة أبيهــا ونقــل مســار الحيــاة فيهــا مــن واقــع مظلــم إلــى واقــع مشــرق مختلــف تمامــاً.

 والمثقفــون والمتعلمــون ســاهموا فــي ترســيخ معالــم هــذه الفكــرة فــي النفــوس، وتبســيطها وشــرحها، ممــا 
جعــل النــاس يؤمنــون بهــا، ويعتمدونهــا كقيمــة هامــة، ال مجــال لالســتغناء عنهــا، أو اســتبدالها.

ــاً  ــال وأحــدث انحراف ــرة األجي ــل ذاك ــزّوٍر ضلّ ــر مأجــور أو م ــف أو مفك ــن مثق ــم م ــض، ك ــى النقي وعل
ــة  ــه بالحقيق ــي التزام ــف ف ــورة دور المثق ــة وخط ــرز أهمي ــا تب ــي هن ــة! وبالتال ــيرتها الحضاري ــي مس ف
والموضوعيــة، فالمثقــف والمفكــر يمتلــك، مــن خــالل رؤيتــه الفنيــة والفكريــة، أقــوى ســالح يهابــه العــدو 
وهــو أن يكــون صاحــب موقــف فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ويحيــط بــه، ويتفاعــل معــه، ويتأثــر بــه 

ــاً لرســالته فــي التوجيــه والتوعيــة. ويؤثــر فيــه، بحيــث يكــون وفيّ
ــرى  ــا يصعــب تفســيره أو اســتيعابه هــو أن ت ــل م ــى االســتغراب، ب ــر الدهشــة ويبعــث عل ــا يثي لكــن م
مثقفيــن ومفكريــن وأدبــاء وإعالمييــن يتغنــون ليــل نهــار بالديمقراطيــة والحريــة والليبراليــة، وقــد ملّــت 
الصحــف مــن مقاالتهــم، وعجــت شاشــات التلفــاز بأصواتهــم الداعيــة إلــى الحريــة والديمقراطيــة، 
ــه  ــم ل ــرة تخويفه ــوا المشــاهد والمســتمع مــن كث ــد أرهق ــة، وق ــف والرجعي ــى التخل والدعــوة للقضــاء عل
مــن أعــداء الديمقراطيــة واإلنســانية، والذيــن ال يؤمنــون بالشــراكة وال يتقبلــون اآلخــر، وإذا بهــم يؤيــدون 
محاولــة االنقــالب العســكري الفاشــلة فــي تركيــا، ويدعمــون القتــل واإلرهــاب واالنقضــاض علــى الخيــار 

الديمقراطــي، واإلطاحــة بالحكومــة الشــرعية المنتخبــة مــن الشــعب التركــي فــي مشــهد غيــر مفهــوم.
ــد  ــن يج ــم ول ــذي ل ــي ال ــي وعــي المواطــن العرب ــة ف ــِدث صدم ــاءت لتُح ــرة ج ــا األخي ــداث تركي إن أح
ــي  ــة واليســارية وبعــض اإلســالميين ف ــن الجماعــات العلماني ــر م ــد الكثي ــوالً لتأيي ــاً ومقب تفســيراً منطقي
الوطــن العربــي لالنقــالب الفاشــل، فعلــى ســبيل المثــال، ليــس مفهومــاً أن تقــوم شــخصيات أو أطــراف 
ــد االنقــالب،  ــل نهــار بالشــرعية وبأعــداء الشــرعية وإذ بهــا تؤي ــى لي مــن حركــة فلســطينية كانــت تتغن

ــل واإلرهــاب والخــراب. ــد القت وتؤي
إن تأييــد بعــض الجهــات العلمانيــة واليســارية فــي العالــم العربــي، والســيما فــي مصــر وفلســطين 

ــئلة. ــن األس ــد م ــام العدي ــاً أم ــاب مفتوح ــرك الب ــا، يت ــي تركي ــدث ف ــذي ح ــاب ال ــالب واإلره لالنق
أولهــا وأهمهــا: مــا حجــم التناقــض التــي تعيشــه هــذه الجماعــات مــن خــالل مــا يظهــر مــن تبايــن فــي 

ــا؟ ــط به ــا يحي ــم وخصوصــاً م ــي هــذا العال ــا ف ــا يجــري حوله ــة إزاء م ــا وممارســتها العملي مواقفه
و ثانيهــا: مــا حقيقــة التــزام هــذه الحــركات وهــذه الجماعــات بالديموقراطيــة؟ وهــل هــي تؤمــن بهــا فقــط 
إذا كانــت بالســلطة وتكفــر بهــا إذا كانــت خارجهــا؟ أم أن الديمقراطيــة بالنســبة لهــا أصبحــت شــيئاً مــن 
الماضــي؛ ألنهــا فشــلت فشــالً ذريعــاً فــي إحــداث أي تغييــر فــي الواقــع العربــي منــذ عشــرات الســنين!.

ومــا الفــرق بيــن هــذه الجماعــات والمجموعــات اإلرهابيــة المتطرفــة التــي تبــرر القتــل واإلرهــاب لتحقيق 
ــة واليســارية باتــت منافســة بشــكل قــوي لداعــش المنســوبة  ــل الظاهــر أن داعــش العلماني مصالحهــا؟ ب

إلــى التيــار اإلســالمي!
لقــد أظهــر العلمانيــون واليســاريون األتــراك مفهومــاً إيجابيــاً وواقعيــاً لالختــالف والمعارضــة، رغــم كل 
الخالفــات األيديولوجيــة مــع خصومهــم اإلســالمين. كمــا أظهــر اإلســالميون فــي تركيــا مــن قبــل موقفــاً 
أخالقيــاً ومشــرفًا يتمثــل فــي تقديمهــم مصلحــة البلــد علــى مصلحــة الحــزب، عندمــا انقلــب العســكر علــى 

الراحــل نجــم الديــن أربــكان، فآثــر الرحيــل بهــدوء؛ حقنــاً للدمــاء وحفظــاً للمصلحــة العليــا للوطــن.
ــد  ــكار العبي ــن أف ــة م ــول األم ــر عق ــي تحري ــل ه ــتعمر أو المحت ــن المس ــرر م ــوات التح ــى خط إن أول
ــدو  ــذا يب ــم، ل ــم وقضيته ــم وشــعبهم ووطنه ــم وقلوبه ــن عــن عقوله ــم والمنفصمي ــع ذاته ــن م والمتناقضي
أن أزمــة أمتنــا العربيــة تكمــن فــي بعــض مثقفيهــا ومفكريهــا ومنظريهــا وإعالميهــا، المأجوريــن 

واالنتهازييــن والعبيــد.
إن المثقــف الحــر و الملتــزم هــو الضميــُر الحــّي الــذي يعبــر عــن آالم وأحاســيس ومشــاعر وطموحــات 

الشــعب الــذي ينتمــي إليــه، ولألمــة التــي ينتمــي إليهــا ويعتــز بهــا.
ــا العربيــة أحــوج مــا تكــون لســماع أصــوات المثقفيــن األحــرار ورؤيــة كتاباتهــم، التــي توجــه   إن أمتن
المجتمــع نحــو معانــي وقيــم الحريــة، الحريــة الشــاملة التــي ال تتجــّزأ وال تنقســم، مــن أجــل إيجــاد المواطن 

الواعــي المــدرِك لحقوقــه وواجباتــه فــي كل مــكان نحــو المجتمــع والوطــن.

صفوان الدروبي

)مســتر بيــن( الــذي ربمــا ال يعــرف الكثيــرون اســَمه الحقيقــى هــو الممثــل اإلنجليــزى 
)روان أتكينســون( أحــد أشــهر ممثلــي الكوميديــا حــول العالــم، والــذى يتمتــع بموهبــة 
فريــدة ال يمتلكهــا أّي فنــان آخــر، ربمــا منــذ عصــر العبقــرى )شــارلي شــابلن( وهــى 
ــداً،  ــان أب ــا أّي فن ــى ال ينافســه فيه ــه األول، والت ــر ملعب ــى تعتب ــة الت ــا الصامت الكوميدي
ــاج  ــف واإلنت ــمل التألي ــل لتش ــت التمثي ــه تخط ــرون أن موهبت ــرف الكثي ــا ال يع وربم

ــة الســيناريو أيضــاً . وكتاب
ــة  ــى مقاطع ــد ف ــه ســناً، ول ــة أشــقاء يكبرون ــن أربع كان )أتكينســون( األصغــر مــن بي

ــاً بســيطاً . ــده مزارع ــد كان وال ــرا، وق ــام بإنجلت دوره
عانــى أتكينســون مــن تأتــأة خفيفــة، ظلــت تالزمــه منــذ طفولتــه لهــذا كان قليــل الــكالم، 
ــل شــيئاً  ــم يق ــه ل ــة زوجت ــى خــرج فيهــا رفق ــى الت ــأن المــرة األول ــول أتكينســون ب ويق
ســوى أنــه طلــب منهــا تمريــر كاتشــب لــه، وربمــا كانــت هــذه اإلعاقــة التــى ظــل يعانــي 

منهــا هــي التــى جعلتــه يبتكــر شــخصية مســتر بيــن الــذي ال يتكلــم كثيــراً .
تلقــى أتكينســون تعليمــه فــى جامعــة نيوكاســل، حيــث حصــل علــى شــهادة البكالوريوس 
ــهادة  ــى ش ــول عل ــعيه للحص ــل س ــد واص ــام 1975، وق ــة ع ــة الكهربائي ــي الهندس ف
الماجســتير فــى الهندســة الكهربائيــة فــى جامعــة إكســفورد الملكيــة  فهــو رجــل ذو علــم 

كبيــر تخــرج مــن جامعتيــن عريقتيــن .
ــت  ــا كان ــر 1980 عندم ــى أواخ ــترى( ف ــانتيرا ساس ــه )س ــون( بزوجت ــى )أتكينس التق
تعمــل فنانــة للمكيــاج مــع هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة، وهــي مــن أٍب هنــدي وأم بريطانية، 

وقــد تزوجــا فــى مدينــة نيويــورك 1990 .
بــدأ مشــواره الفنــي بــأول ظهــور كوميــدي فــي القيــام بإسكتشــات كوميديــة بســيطة فــي 
الفتــرة 1979- 1982 كانــت تــذاع علــى هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة، ولكــن االنطالقــة 
 Not the” ــوان ــى كان بعن ــى س ــى ب ــرحيا للب ــا مس ــدّم إسكتش ــد أن ق ــه بع ــة ل الحقيقي

. “Nine O’clock News
ــرون  ــة للق ــرحية هزلي ــى مس ــاركة ف ــه للمش ــرحي، دفع ــكتش المس ــي اإلس ــه، ف نجاح
الوســطى حققــت نجاحــاً باهــراً، مكنتــه مــن البدايــة بــأول أعمالــه الســينمائية مــع جــزء 

)Never say Never again(  ــمي ــر الرس ــد غي ــس بون ــم جيم لفيل
ثــم تبعــه بعــدة أدوار صغيــرة فــي مجموعــة مــن األفــالم إلــى أن اكتســب مزيــداً مــن 
ــم أربعــة  ــي فيل ــكالم، ف ــى ال ــم ف ــذى يتلعث ــدور الكاهــن  ال الشــهرة مــن خــالل قيامــه ب
ــك(  ــد المل ــهير )األس ــى الش ــم ديزن ــي فيل ــر ف ــا ظه ــام 1994 كم ــازة ع ــراس وجن أع
بقيامــه بصــوت )زازو( وظــل فــى الظهــور فــى أدوار مســاندة كوميديــة إلــى أن كانــت 
ــات  ــن( مــن خــالل حلق ــم شــخصية )مســتر بي ــه مــن خــالل تقدي ــة ل ــة الحقيقي االنطالق
تليفزيونيــة، حققــت نجاحــاً كبيــرا ثــم عرفــه العالــم مــن خــالل هــذه الشــخصية، بعــد أن 
قدّمهــا ألول مــرة فــى فيلــم )بيــن( عــام 1997 والــذى حقــق نجاحــاً دوليــاً وتبعــه فيلــم 
)مســتر بيــن هوليــداي( فــي عــام 2007 والــذي بــدوره حقــق نجاحــاً كبيــراً، ليُســطر 

اســمه بيــن أفضــل ممثلــي الكوميديــا.
تعــد الســيارات واحــدةً مــن األشــياء المفضلــة ألتكينســون التــي يصــل حبهــا إلــى حــد 
الشــغف، فهــو يفتخــر بامتالكــه مجموعــةً مــن الســيارات الســريعة النــادرة، وقــد ظهــر 
ــيارته  ــن لس ــتر بي ــادة مس ــاء قي ــهير أثن ــهده الش ــة كمش ــه الفني ــي أعمال ــغف ف ــذا الش ه

الصغيــرة مــن كرســي أعلــى الســيارة .
فــى عــام 2001 وقعــت حادثــة بــارزة فــى حياتــه، أظهــرت مــا يتمتــع بــه هــذا الرجــل 
مــن حنكــة وشــجاعة، خــالل رحلــة إلــى كينيــا مــع العائلــة فــى الطائــرة، تعــرض قائــد 
الطائــرة الخــاص بــه لغيبوبــة مفاجئــة، وتمكــن أتكينســون مــن الحفــاظ علــى الطائــرة 
ــتعادة  ــن اس ــن م ــه، وتمك ــار وعيَ ــتعاد الطي ــى اس ــق حت ــدة دقائ ــدوء لع ــواء به ــى اله ف

الســيطرة علــى الطائــرة .
ــد  ــى عي ــة ف ــة البريطاني ــى اإلمبراطوري ــام ف ــد النظ ــة قائ ــى مرتب ــون عل ــاز أتكينس ح
ــز  ــم الجوائ ــن أعظ ــدة م ــي واح ــان وه ــا واإلحس ــى الدرام ــه ف ــالد 2013 لخدمت المي

ــا . ــى بريطاني ــة ف الملكي
ــى  ــد أن وصــل ال ــن( بع ــم دوره األشــهر )مســتر بي ــف أتكينســون عــن تقدي رغــم توق
ســن 61 عــام إال أنهــا ســتظل مــن أهــم عالمــات الكوميديــا الراقيــة التــى اســتطاعت أن 

تصــل إلــى المالييــن حــول العالــم.

مستر بين
ملك الكوميديا الصامتة 

سمر السيد
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طرســوس هــي مدينــة تركيــة تقــع جنــوب البــالد علــى ســاحل البحــر األبيــض المتوســط، 
تابعــة لمحافظــة مرســين، وتبعــد حوالــي 15 كــم عــن مدينــة مرســين و 40 كــم عــن مدينــة 

أضنــة، يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 500 ألــف نســمة.
ــة  ــة تاريخي ــد منطق ــين، وتُع ــة مرس ــي مدين ــة ف ــة طرســوس )Tarsus( الجميل ــع منطق تق
ــة  ــة القديم ــث ســكنتها الحضــاراة الحثيّ ــة، حي ــى حضــارات قديم ــد تأسيســها إل ــود عه يع
ــأن أصحــاب الكهــف عاشــوا فــي ظلهــا والحضــارة  ــد ب ــي يُعتق ــة الت والحضــارة الروماني

ــة. ــارة العثماني ــلجوقية والحض الس
ــا  ــا أنه ــزة، كم ــة الممي ــم األثري ــض المعال ــا بع ــة، وفيه ــياحية رائع ــة س ــوس منطق طرس
تشــتهر بالشــالالت المنحــدرة مــن أعلــى الجبــال، وتوجــد فيهــا حديقــة كبيــرة فيهــا شــالالت. 
ــة طرســوس،  ــة الشــمالية الشــرقية مــن مدين ــي الجه ــردان ف ــر ب ــى نه ــع الشــالالت عل تق
ــع نجــوم  ــدق مســتوى أرب ــر فن ــكان يتوف ــذا الم ــب ه ــم عــن مرســين، وبجان ــد 35 ك وتبع
ومطاعــم ومقاهــي . تتمتــع منطقــة طرســوس باحتوائهــا علــى العديــد مــن األماكن الســياحية 

ــة والممتعــة: المتنوعي
ـ معبــد دونــوك طــاش. معبــد رومانــي قديــم، مــن أجمــل األماكــن التاريخيــة 
الدينيــة الثقافيــة. لــه طــراز معمــاري هندســي مميــز، حيــث يتمركــز داخــل 
جبــل تــم نحتــه وتحويــره لمعبــد ســاحر مــن قبــل الرومانييــن «البيزنطيين».

ــن فيهــا ســنة 218  ــاء للســيوطي أن المأمــون دف ــخ الخلف ــاب تاري ذكــر كت
هجريــة. كمــا أن معــارك أخــرى حدثــت ضــد الــروم فــي ســنة 270 هجرية 

فــي زمــن المعتمــد علــى هللا.
كانــت عاصمــة إلقليــم كيليكيــة. تقــع فــي الطــرف الغربــي لألقاليــم الســورية 
الشــمالية التــي أخضعــت لتركيــا بموجــب معاهــدة )ســيفر( بيــن تركيــا مــن 
ــة  ــم أضن ــا وفرنســا مــن جهــة أخــرى، وتضــم هــذه األقالي جهــة وبريطاني
ــر  ــار بك ــة ودي ــر وأورف ــن عم ــرة اب ــن وجزي ومرســين ومرعــش وماردي

وعنتــاب وكلــس.
هل أصحاب الكهف في طرسوس؟

ــه  ــذي عــاش في ــاره المــكان ال ــه باعتب ــير إلي ــذي أُش ــي ال هــي المــكان الثان
أصحــاب الكهــف هــو مدينــة )طرســوس( وبالفعــل فــإن هنــاك كهفــاً شــديد 
الشــبه بذلــك الــذي وصفــه القــرآن الكريــم، ويقــع علــى جبــل يُعــرف باســم 
)إنســيلوس( أو )بنســيلوس( بشــمال غــرب )طرســوس( وفكــرة أن تكــون 
مدينــة )طرســوس(هي المــكان الصحيــح هــي رأي بعــض علماء المســلمين. 

و قــد حــدد ) الطبــري(، وهــو واحــد مــن أهــم مفســري القــرآن الكريــم، اســم 
الجبــل الــذي يوجــد بــه الكهــف علــى أنــه )بينســيلوس( وذلــك فــي كتابــه )تاريــخ 

األمــم( وأضــاف أن الجبــل فــي )طرســوس( وقــال أيضــاً )محمــد أميــن(، وهــو مــن أشــهر 
مفســري القــرآن، إن الجبــل كان اســمه )بنســيلوس(  وأنــه فــي )طرســوس(،  ويمكــن أن 
تنطــق )بنســيلوس( علــى أنهــا )إنســيلوس(،  وفــي رأيــه أن االختــالف بيــن الكلمتيــن يرجــع 
ــا  ــو م ــة وه ــة األصلي ــن الكلم ــدان حــرف م ــاء(، أو لفق ــالف نطــق حــرف ) الب ــى اخت إل

يُعــرف بالنحــت التاريخــى للكلمــة.
ــه  ــم، أن ــرآن الكري ــاء الق ــرازي(،  وهــو أيضــاً مــن أشــهر علم ــن ال و أوضــح )فخــر الدي
بالرغــم مــن أن المــكان يُطلــق عليــه )إفســوس( إال أن القصــد هــو )طرســوس( ألن 
)إفســوس( مــا هــي إال مســمى آخــر لمدينــة )طرســوس( ، باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه فــي 
شــروح كل مــن: القاضــي البيضــاوى، والناصفــى، وتفســير الجالليــن، والتبيــان، وتفســير 
العاملــي، والناصوحــي بيلميــن، وغيرهــم مــن العلمــاء، تــم تحديــد المــكان علــى أنــه 

)طرســوس(.
وكذلــك طرســوس هــي واحــدة مــن عــدة مــدن تدعــي أنهــا مــكان دفــن بــالل بــن ربــاح، 
أول مــؤذن فــي اإلســالم، وأشــهر مــن ســكنها: الخليفــة المأمــون - لقمــان الحكيــم - مــارك 

أنطونــي. 

مدينة تحت الضوء
طرسوس التركية

ميادة االبراهيم

11

منوعات



الســــنة األولـــى ــ العــدد 20 ــ 2016/11/15

12

بلبل زاده
منبر الشام

اإلجتماع التشاوري للمدرسين السوريين

وثائقي عن الطفل السوري آالن

تروغاي آلدمير... مؤتمر الهجرة والالجئين 

Suriyeli çocuklara eğitim ver-
mek için ilimizde bulunan 16 
okulda görevli öğretmenler is-
tişare toplantısında bir araya 
geldi.
Suriye’de devam eden iç 
savaştan kaçarak ülkemize 
sığınan ailelerin çocuklarına 
eğitim vermek için Gaziantep’te 
açılan 16 okulda görev yapan 
Suriyeli öğretmenler, düzen-
lenen istişare toplantısında bir 
araya geldi

Binlerce insanın ölümüne 
neden olan Suriye’deki 
iç savaş sırasında mülteci 
durumuna düşen milyon-
ların “cansız sesi” olarak 
hafızalarda yer edinen Aylan 
Kürdi, belgesele konu oldu.
Ortadoğu Medya İletişim 
Merkezi Genel Koordinatör 
Mehmet Fatih Eminoğ-
lu, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, TRT AVAZ için 
“Muhacirler” adlı belgesel 
serisi hazırlandığını söyledi.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay 
Aldemir, İstanbul’da düzenlenen 
“Uluslararası Göç ve Mülteciler 
Konferansı”nda konuşma yaptı.
AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı 
ile Asya Ülkeleri Siyasi Partil-
er Birliği’nin )ICAPP( ortaklaşa 
düzenlediği “Uluslararası Göç ve 
Mülteciler Konferansı” İstanbul’da 
yapıldı.

ــين  ــاوري للمدرس ــاع التش ــد  االجتم عق
ــة  ــي مدين الســوريين مــن 16 مدرســة ف
تلبيــة  الهــدف  وكان  عنتــاب  غــازي 
ــك المــدارس. ــال فــي تل متطلبــات األطف
فــي ســوريا  الحــرب  ومــع اســتمرار 
العائــالت منهــا،  الكثيــر مــن  وفــرار 
ألطفــال  التعليــم  توفيــر  لزامــاً  وكان 
حيــث تــم افتتــاح 16 مدرســة للســوريين 

األطفــال. هــؤالء  الســتيعاب 

منســق إالعــالم فــي الشــرق األوســط محمد 
فاتــح أميــن أوغلــو وفــي تصريــح صحفــي: 
ــن فــروا مــن  ــن مــن الســوريين الذي الماليي
ــي أدت  ــي ســوريا، والت ــرة ف الحــرب الدائ
لوفــات اآلالف منهــم، ونحــن نقــوم بإعــداد 
سلســلة مــن الوثائقيــات عــن هــذه الظاهــرة 
ــم تســميتها )المهاجــرون(، وســوف  ــد ت وق

.TRT AVAZ  ــون ــى تلفزي تعــرض عل

عقــد فــي اســطنبول المؤتمــر الدولــي للهجــرة 
والالجئيــن .

ــة  ــن حــزب العدال ــن ع ــع ممثلي ــتراك م باإلش
والتنميــة ووزارة الشــؤون الخارجيــة وممثلــي 
 )ICAPP( ومنظمــة  األحــزاب  بعــض 
ومنصــة األناضــول الممثلــة بالرئيــس تروغــاي 
آلدميــر الــذي ســلط الضــوء علــى مــدى المعانــاة 

ــا الشــعب الســوري. ــر به ــي يم الت

Suriyeli Öğretmenler İstişare Toplantısı Yapıldı

Aylan Bebek Belgesele Konu Oldu

Aldemir, ‘Göç ve Mülteciler’ Konferansında Konuştu
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بلبل زاده
منبر الشام

ايليكدار تقيم في غازي عينتاب ورشة عمل لتقييم األنشطة

ايليكدار تواصل توزيع المساعدات في جرابلس

İHH تقيم مشروع رياض األطفال السوريين كينيك: 21 دولة كبرى هي من تحتضن الالجئين العالم

İyilikder,  Suri-
ye’nin kuzeyinde 
Fırat Kalkanı Oper-
asyonu kapsamında 
oluşturulan güvenli 
bölgelere sığınan 
ihtiyaç sahiplerine 
insani yardımları 
ulaştırmaya devam 
ediyor.

İyilik Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği )İyilik-
der(, Suriye faa-
liyetlerini değer-
lendirmek üzere 
G a z i a n t e p ’ t e 
Suriye Çalıştayı 
düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, Suriye’li çocuklar için Kilis’te yaptırdığı ‘Anaoku-
lu’ faaliyete başladı.

Türkiye’nin güney komşularında yaşanan çatışmalar ve beraberinde gerçekleşen göç 
hareketliliği Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı’nda ele alandı. Konferansa 
katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bugün dünyada 65,5 milyon civarın-
da ülkesini, topraklarını, evlerini zorla terk etmek zorunda bırakılmış mülteci var. Eğer 
bu mülteciler bir devlet olsaydı dünyanın 21. büyük devleti olacaklardı” dedi.

بتوزيــع  تقــوم  ايليكــدار 
اإلنســانية  المســاعدات 
الذيــن   المحتاجيــن  للســوريين 
هربــوا مــن مناطــق المواجهات 
ــى المناطــق  ولجــأوا مؤخــراً ال
فــي  أنشــأت  والتــي  اآلمنــة 
الشــمال الســوري بفضــل قــوات 

الفــرات. درع 

ايليكــدار  جمعيــة  قامــت 
عمــل   ورشــة  بتنظيــم 

بســوريا. خاصــة 
ــد أقيمــت هــذه الورشــة  وق
فــي مدينــة غــازي عينتــاب 
لتقييــم  تهــدف  وهــي 
واألعمــال  األنشــطة  
والخدمــات  المنجــزة  
اإلنســانية المقدمــة لالخــوة 

لســوريين. ا

ــي كيليــس والمخصصــة  ــت ف ــي بني ــي الروضــة الت ــة التدريــس ف ــدء عملي ــة اإلنســانية IHH بب قامــت مؤسســة اإلغاث
ــال الســوريين. لألطف

تحــدث الســيد كيــرم كينيــك فــي المؤتمــر الدولــي حــول الهجــرة عــن هجــرة ذوي الخبــرة والكفــاءات والتــي تســببت بهــا 
ــم  ــي العال ــة ف ــون الجــئ  وأن 21 دول ــم تعــدى 65.5 ملي ــي دول العال ــن ف ــي ســوريا وأن عــدد الالجئي ــرة ف الحــرب الدائ

ــن. ــا لالجئي تتصــدر احتضانه

İyilikder’in Cerablus Yardımları Devam Ediyor

İyilikder Suriye Çalıştayı Gaziantep’te Yapıldı

İHH’dan Suriyeli Çocuklara Anaokulu Projesi Kınık: “Mülteciler Dünyanın 21. Büyük Devleti”
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عسليتاْن
عيناَك

وُعمُرَك الورديُّ أعوام ٌ
وَحُظَك عاثٌِر فولدَت في هذا الزماْن

ولم تََكْد تَعي أَبويَك حتى يتمتَك الغارةُ
الخمسوَن فوقْك

عسليتاْن
وليَس ِمن عسٍل رأيَت وال قَفيَر النحِل كاْن

في قريٍة كظالِل أطالٍل ُمهدَمة ٍ
شابْت بها الِوْلداْن

َعسليتاْن 
عيناَك

بِهما رأيَت َسمائََك األولى يُطرزها الَرصاْص
الغيــِم ومــا  ِمــَن  ُســقوَط برميــٍل  بِِهمــا رأيــَت 

ُ َشــبَّهتهَ 
بِهبوِط بالوٍن باِل َخيٍط على َكتِِف السريْر

لْم تَعِرِف البالوَن قَبالً كي تَُشبَِههُ
ولْم تَطأ قَدَماك َمدَرَسةً ولْم تَتَعَلِم األلواَن

َوَصلَْت الى األَْرِض الُطرودُ
ــذا  ــي ه ــواِن ف ــيِِد األل ــي َس ــَك درســاً أوالً ف أَعَطت

ــاْن الزم
َصَرْخَت .. دَْم

فََصفََق الرشاُش َحولََك والمكاْن
دَدَدَ دَْم دَدَدَ دَْم

َعسليتاْن
َعيناَك

بِِهما بََحثَت عن الَرغيِف الحاْف
بِهما رأيَت الَخْلَق تَرُكُض والنِساُء بُكائُُهّنٓ

دُعائُُهّن نِدائُُهّن َحَضنَّ أطفاالً لَُهنَّ ِلَصْدِرِهّن

ً َحملَن شيئاً ُمبهما
ُصرراً على األكتاْف

َوبَقيَت َوحدََك في العَراِء فَليَس فيِهْم أَباك 
ْك وال بِِهْم أمُّ

لتَمشي فَتُمِسُك ثَوبَها َوتَُشدُّها ِلتَعوْد 
َرحلوا َوصاروا يَصغُروَن بَدَو َكَخيِط النَمل ْ

وما بَكْت َعيناْك
َوإِن بَكى قَلبُْك

وكنَت بعد القصف تلهو بما تجده 
وفي بقايا لعبٍة تَحَت الُحطام

وفي الحرِب َعين السماِء تَناْم
َوتَبدوا ُعيوُن الَظالِم ِوساعاً 

وتَدعوا إليها أَميَر الَظالْم
وفي أُفٍُق ُكلُهُ أَعِمدْة

وأَسالُك هابَِطةٌ صاِعدْة
بِال فائِدْة

تَُمرُّ العَصافيُر َمذعوَرةً فَوَق تِلَك الِوهاْد
َوَجيــٌش ِمــَن الغَُربــاِء المخيفيــنَ  يَنتَِشــروَن مــدًى 

كالجراد
بَِهْرجٍ َوَمْرجٍ َوراياِت سوْد

َويُعلوَن ِمْن قبَضٍة في الهواِء ِغضاَب الُوعوْد
ٍل يَِحّزوَن ُعْنِق البَرايا بِغِّ

ووجٍه حقود 
ِلحاُهْم ِلحًى َكثٍَة شاِعثاٍت

َعالها الغُباْر

إالُهُهُم حاِضٌر ُكَل ذَبحٍ

وفي ُكّلِ َسبيٍ وَطلقَِة ناْر ْ
ولداً يَعيُش الموَت ُكنَت وال يَعيش ْ

َعَسليةٌ َعيناْك
َوليَس ِمْن َعَسٍل ِسوى أَْن ال تَموْت

وَسأَجمُع الدُنيا غداً في َمجِلس األَمن ِالمَوقَِر
كي يَروا َعينَيَك

حتى يَقلَقوا .. أو يشبَعوا قَلَقا
َعَسليةٌ َعيناْك .. واألُم سوريّة

َوقَفواعلى الُشباْك .. ُكُل الحراميّة
تََركوَك تَحَت النيْر .. في أيِد فاشيّة

َوَرعوا ُظهوَر الغوْل ... َوالنّاُب دينيّة
َوَغداً َسيَقتَِسموْك .. إِن أَنفذوا النيّه
يا طائَِر الفينيْق ... َوالروُح شاميّه 

أُتُرْك َرمادَ الناْر ... وانهْض بَِمْن بَقيوا
ِلتَُردَّ لألَحراْر ... ُحلُماً بُِحريّة

لطفٍل ُهناْك

سميح شقير
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التمسحة
تقدم المجد

حتى ِخْلُتُه وثبا

محمدإبراهيم الحريري

األردن: يوم الجمعة: غرة شهر ذي القعدة 1437 - 2016/8/5
وقد تم تحرير مناطق واسعة من مدينة حلب، وفك الحصار عن جزئها الشرقي

فــوق النجــوم، ولــم يــدرك بهــا حلبــا

واألدبــا اآليــاِت  حلــُب  صبرهــا  مــن 

اللهبــا شــقت  نــارا  عينيــه  مهــد  فــي 

الكتبــا تاريخــه  عــن  ليفتــح   ، يــوم 

الشــهبا أطفالهــا  إلــى  يهــدي  والفخــر 

ســببا آثارهــا  مــن  ليبلــغ  صنعــا 

ذهبــا قبلهــا  مــن  أعيــٌن  تطــأ  ــا  لمَّ

ــحبا ؟ ــة الس ــاح الجن ــن ري ــوا م واستأنس

نضبــا الدمــا  بحــر  ســوى  بحــر  وكل 

أســوار قلبــي تحــدَّت غصتــي غضبــا

ــا ــأل العرب ــي تس ــدي ك ــن اســتعدت ي حي

ــا ــوَت والنصب ــع الطاغ ــا اقتل ــن صوته م

ــا ــم كذب ــت له ــد أصغ ــاة، وق ــول الطغ ح

عجبــا تبصــروا،  لــم  إذا  تقولــوا  فــال 

خشــبا دمتــُم  مــا  لكــم  تســتجيب  أن 

ســطرا يزيــل بممحــاة الهــدى الحجبــا

لعبــا فــي عينــه  بــدت  المجــوس  نــار 

حلبــا ســيفه  أهــدى  الصحابــي  كمــا 

مــع حلمــه حيــث )داريــا( بكــت عتبــا

العنبــا تســتنفر  قطبــه  رحــى  باتــت 

وثبــا ِخْلتُــهُ  حتــى  المجــد  تقــدم 

ترضعــه العــود  طــري  طفــال  وعــاد 

ومحــا دمعــة،  غابــت  بكفيــه  وكــم 

حالفــه فالنصــر  غــٍد،  ألــف  يحتــاج 

ضاحكــة الشــهباء  تقابلــه  فيهــا 

العــز أحســنها واختــار مــن مركبــات 

قمــم علــى  أضحــت  ســيرتها  لكــن 

اليــوم روضتهــم هــل غــادر الشــهداء 

لنشــوتهم يكفــي  ال  الشــعر  مــن  نهــر 

لهــا اســتبحت  منــذ  فمــي  بنــات  أمــا 

ــا ــذّلِ قبضته ــي ال ــول ماض ــت ح وأحكم

مئذنــة تحريــر  عــن  أعلــن  الفجــر 

ــت ــطرنج وازدحم ــع الش ــاقطت قط واس

يجمعكــم الحــرف  الشــعراء  أيهــا  يــا 

كل الســيوف التــي صنَّعتمــو رفضــت

لكــم يعيــد  قامــوس  أي  فاســتقدموا 

ولتنظــروا الطفــل مــن دوالب فرحتــه

مدينتــه عينــي  فــي  النصــر  ولتقــرأوا 

غادرنــا القيــد  انكســار  بعــد  واليــوم 

ــى وجــع واألرض مــن حولهــا دارت عل
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ــاس  ــر واإلحس ــد التأث ــن فق ــى م ــق عل ــي يطل ــرق العرب ــي الش ــي دارج ف ــح عام ــحة مصطل التمس
بالفظائــع والنكبــات ، والمصطلــح مســتوحى مــن جلــد التمســاح الثخيــن الــذي ال يتأثــر بالخــدش أو 

ــا . ــن ونحوه الجــرح أو الطع
واإلنســان حيــن يعتــاد علــى مشــاهد القتــل والمجــازر بشــكل يومــي تصيبــه التمســحة حتــى يألــف 

ــاة بــل مــن مســتلزماتها الضروريــة . مناظــر الترويــع ، وكأنهــا مــن جزئيــات الحي
لقــد أصابــت التمســحة النــاس حتــى الزاعميــن التمــدن منهــم ، وخفـّـْت بــل انقطعــت ردات فعلهــم إزاء 
ــم  ــع ، وكأنهــا ال تعنــي لهــم إال مــا يعنــي لهــم فل ــة مــن فظائ امــا يحــدث فــي ســورية ودول المنطق

مرعــب انتهــوا للتــو مــن مشــاهدته .
ــة  ــة معاصــرة شــبيهة بالحال ــة المزعومــة بحال ــد مــرت المدني وبمــا أن الشــيء بالشــيء يذكــر ، فق
الســورية فــي أواخــر ســتينات وحتــى منتصــف ســبعينات القــرن الماضــي ، أال وهــي الحالــة 
ــي  ــان ڤيتنام ــن إنس ــة ماليي ــو ثالث ــا نح ــل خالله ــي قت ــي والت ــرم األمريك ــد المج ــى ي ــام( عل )الڤيتن

ــاء. ــن األبري ــم م معظمه
كنــت أمشــي بشــارع النصــر قــرب اإلذاعــة القديمــة فــي دمشــق ، وحــرب ڤيتنــام حاميــة الوطيــس 
بأوائــل الســبعينات ، فشــد انتباهــي صــوت المذيــاع مــن أحــد المحــالت وهــو يتحــدث عــن الغــارات 

الجويــة األمريكيــة علــى المستشــفيات والمــدارس والمالجــئ فــي هانــوي 
لــم يكــن صاحــب المحــل مهتمــا بمــا يســمع وال الزبــن الذيــن عنــده وال العابــرون الطريــق وأنــا منهــم 
، فاألعــداد لــم تعــد تهــم أحــدا وال األطفــال وال الــرؤوس المقطوعــة وال الجثــث المتفحمــة بالنابالــم 

وال وال 
فالجميع قد ) تمسحوا(......!

عدت إلى البيت وكتبت هذا المقطع الذي سميته يومئذ
) التمسحة (

باألمس تزّوج عّمي .....
غاراٌت أخرى في فيتناْم .....

أمريكا تقصف مدرسةً في هانوَي
ومستشفى.....

....... حقال للرّزِ
وبرَج حماْم......

كم مات اليوم من اإلنسان وفي اإلنسان
ضع ألَف إشارة إستفهاْم ؟؟؟!

دخنت سجارةَ حمراٍء
أطفأُت سجارة حمراٍء
قدّمت حذائي للماسح ْ

لّمعهُ.....
سرُت بدربي...
أجتّر بقيةَ أحالٍم

أتناسى رعبا في ) ڤيتناْم(...!

ــم ، أيقظــت  ــة الناپال ــة مــن محرق ــة عاري ــة الهارب ــاة الڤيتنامي ــال إن هــذه الصــورة للفت مالحظــة :يق
ــى وضعــت الحــرب أوزارهــا . ــذ بعــض المتمســحين ، حت يومئ

ثقافة
أدب

عصام حقي
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معالم عبد الرزاق

ابتســامة جليلــة مرســومة علــى ثغرهــا دائمــا تبشــرك 
أروع... بــآت 

والء أم لثالثــة أوالد ، ولــدت، كبــرت، وتزوجــت فــي 
ــان. ــة حريت مدين

 ، المالئكــي  باألبيــض  جميــالً  لنفســها حلمــاً  رســمت 
وبــدأت بنســج خيــوط هــذا الحلــم لتكــون فيــه الممرضــة 
ــاق  ــي اللح ــبق ف ــدور الس ــا ال ــة كان له ــي مدين ــة ف الملك

ــي. ــف الحلب ــي الري ــورة ف ــب الث برك
والء تشــبه مدينتهــا إلــى حــد الدهشــة والتماهــي فيالهمــا 
مــن اثنتــان، المحنــة ألقــت بثقلهــا علــى كلتاهمــا فحولتهمــا 

إلــى مثــال شــامخ لمــن ســياتي بعدهمــا.
ــة  ــذه المهن ــرى به ــة، ت ــح ممرض ــأن تصب ــم ب والء تحل
ــارك  ــا تش ــرة وبه ــرتها الصغي ــا  وألس ــاة له ــوق النج ط
ــى  ــا إل ــع وطنه ــتغير واق ــا س ــت بأنه ــورة آمن ــرة ث بنص

ــد. األب
ــفى أو  ــة أو مش ــة طبي ــرك نقط ــم تت ــورة ل ــة الث ــن بداي م
مســتوصف إال وطرقــت بابــه، تطلــب بــأن تكــون ضمــن 
النــاس  مســاعدة  ميــدان  فــي  العامــل  الطبــي  الــكادر 

المرضــى والمحتاجيــن.
بعــد أربعــة ســنوات جاءتهــا الفرصــة حيــن ولجــت بــاب 
مشــفى حريتــان للنســائية والتوليــد تريــد التطــوع ضمــن 
ــة  ــنا بحاج ــا لس ــواب : حالي ــا الج ــال وجاءه ــم األطف قس
ــاغر  ــر الش ــى توف ــن مت ــل ولك ــكادر مكتم ــة فال لممرض

ــك مباشــرة. ســنتصل ب
ابتسمت والء ابتسامتها الرائعة: إن شاء هللا

- والء ولكنك تعملين حالياً معلمة في روضة.... ؟؟؟
- نعم وسأترك الروضة متى توفر لي المكان معكم.

مضت والء وهي تلهث بالدعاء: 
ــح  ــو أن أصب ــاه ه ــا أتمن ــكل م ــر ف ــل باألم ــي عج - إله
ممرضــة وبعــد مــا يقــارب العــام قامــت مشــفى حريتــان 
بافتتــاح دورة إلعــداد ممرضــات ممــن يحملــن الشــهادة 
مجــال  فــي  الحاصــل  النقــص  بســد  ليقمــن  الثانويــة 
ــة  ــة الماس ــة الحاج ــع رقع ــة وتوس ــاءات التمريضي الكف
ــاء والممرضيــن لخــارج  ــة األطب لهــن بعــد نــزوح أغلبي
ــزت  ــرات، تمي ــل الحاض ــن أوائ ــت والء م ــد ، فكان البل
باندفــاع جميــل وشــغف وحــب لتعلــم أدق التفاصيــل التــي 

ــض. ــق بالتمري تتعل
عكفــت علــى مســاعدة زميالتهــا، التزمــت بكافــة المهــام 
التطوعيــة ضمــن المشــفى وكانــت ترحــب بالــدوام الليلــي 

، رغــم التزاماتهــا الكثيــرة.
مــن  كثيــر  منهــا  يشــع  المشــفى  بأطفــال  عالقتهــا 
ــن النظــام  ــدء كال م ــودة  ب ــان وم ــا حن ــالف، يغلفه االخت
األســدي وأعوانــه المحتليــن بحشــد العــداد العســكري 
اســتعدادا القتحــام حريتــان اإلبــاء مــن جهــة مــزارع 
المــالح، ممــا أشــاع رهــاب يســري بيــن األنفــس بانتظــار 

القــادم المجــول.
امتــالك  االســتمرار حتــى  بقيــت والء مصــرة علــى 
المهــارات التــي تعوزهــا لرؤيــة حلمهــا حقيقــة، لــم تكتمــل 

دورة اعــداد الممرضــات.
فحريتــان تعيــش أصعــب أيامهــا، ســاعة بعــد أخــرى 
تــزداد همجيــة القصــف علــى بيوتهــا ومدنييهــا، طائــرات 
ــل ال  ــي ال تحصــى ، برامي ــة الت ــا الجوي ــة بغاراته حربي
تعــرف الليــل مــن النهــار،  أصــوات القصــف يشــيب مــن 

ــدان. ــا الول هوله

ــن  ــل رغــم إصــرار الكثيري ــن قب ــر مشــاهد م ــزوح غي ن
الروســي  باالحتــالل  نكايــة  بمنازلهــم  التشــبث  علــى 

واإليرانــي.
فلــدى الحريتانيــة عنــاد يجبــرك علــى االيمــان بحقهــم بــأن 
يحصلــوا عمــا يريدونه،تكثفــت الغــارات، وتفنــن العــدوان 
المجــرم باســتخدام كل وســائل القتــل والتدميــر فمــن 
القنابــل العنقوديــة إلــى الصواريــخ الفراغيــة، واســتمرارا 

برمــي البراميــل المتفجــرة.
ــى الخــروج  ــة إل ــل المدين ــن أه ــر م ــا اضطــر الكثي ومم
منهــا زحفــاً إذ لــم يمهلهــم القصــف حتــى يحملــوا بعضــا 

ــم األساســية. مــن حاجاته
وفــي غضــون أســبوع خلــت المدينــة مــن قاطنيهــا، ولــم 
يبــق إال المجاهديــن علــى ثغورهــا، والقليــل القليــل مــن 
العائــالت التــي لــم تســتطع الخــروج ألســباب قاهــرة 
ــم،   ــيارة تقله ــتئجار س ــي الس ــال يكف ــا لم ــدم امتالكه كع
ــوم آخــر، وكانــت والء ممــن  أو بســبب قاهــر غيــر معل
بقــوا، ظلــت هنــاك فــي المدينــة التــي تشــبهها ولــم تفكــر 

ــروج. بالخ
- وشــو يعنــي قصــف... بعديــن هــي أول مــرة ؟؟؟؟ 
...ولويــن بدنــا ننــزح وويــن مــا كان فــي قصــف... 

والمــوت ويــن مــا كنــا موجــود.
ــي  ــد ألن ــن بعي ــا م ــي اتابعه ــم بأن ــي وهــي تعل ــت ب اتصل

ــب . ــي أح ــة الت ــورة المدين ــا ص أرى فيه
صــرت  أنــا   - فرحــاً  تتراقــص  كلماتهــا  جاءتنــي 

. . . ضــة ممر
هزتنــي جملتهــا.... بكيــت لكونــي شــاهداً علــى حلــم 
يتحقــق، واشــاعة رعشــة مجنونــة فــي داخلــي وقلــت 
وســتبقى حريتــان تقاتــل حتــى فجــر الحريــة فهــذا حلمهــا 

ــاً: أيض
- أنا صرت ممرضة.

صــوت يقتحــم الزمــن الفصــل مــا بيــن الوهــم وبيــن واقــع 
مشــوه يمكــن أن يصبــح جميــال فقــط ألن هنــاك مــن يحــب 

الحيــاة وبخطــوات جريئــة يمكنــه أن يشــكلها كمــا يريــد.
- أنا صرت ممرضة.

فراشــات تلــون الســماء،  ضحــكات أطفــال تمــزق حجــب 
القهــر يــا هللا مــن يملــك مــن القــوة لمنــع أمــر كتبــت لــه 

أن يتــم؟؟؟؟؟.
أن خرجــت جميــع مشــافي حريتــان وشــقيقتها  فبعــد 
عنــدان عــن الخدمــة الطبيــة وتفــرق عمالهمــا فــي البلــدات 

ــدن. والم
ــرا  ــر حم ــافي كف ــد مش ــي أح ــا ف ــاً له ــدت والء مكان وج

المدينــة المتاخمــة لمدينتهــا.
حتــى  وال  أهلهــا  مــن  مدينتهــا  فــراغ  يمنعهــا  ولــم 
منزلهــا  بيــن  مــا  الطريــق  ترصــد  التــي  الطائــرات 
والمشــفى التــي تعمــل بــه بصفــة ممرضــة، تجدهــا فــي 
ــوم  ــا يمكــن أن تق ــل فخــورة بم ــا باألبيــض الجمي موقعه

ــه. ب
ولــوال خوفهــا علــى صغارهــا الذيــن تتركهــم خلفهــا 
ــها  ــن حراس ــة إال م ــة الخاوي ــل المدين ــت داخ ــاً لبقي يومي
األشــاوس علــى نقــاط الربــاط، ومــن قططهــا الوفيــة 

ألزقتهــا وحاراتهــا.
تقــول خرجــت مــن حريتــان مرغمــة، ومازحــة تكمــل إال 
أننــي لــم ابتعــد، فمــا زلــت أرى أراضــي حريتــان، وتختــم 

بثقــة طاغيــة وعمــا قريــب ســنعود إليهــا.

وأصبحت والء ممرضة
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المرأة الّسورية والثورة

إلهام حقي

 وضــع المــرأة الّســورية فــي ظــّل الثــورة، ومــا لحــق بهــا مــن إقصــاء وتهميــش مــن دوائــر صنــع 
القــرار، بعــد كّل مــا قدمــت للثــورة مــن تضحيــات، المــرأة الّســورية كانــت ومازالــت جنبــاً إلــى 
ــم  ــوري ل ــذي حــاق بالمجتمــع الّس ــم ال ــة، وإن الحيــف والّظل ــب مــع الرجــال مــن أجــل الحّري جن
يســتثني المــرأة بــل كان أشــد وطــأةً عليهــا وأكثــر فتــكاً، وأنــه وإبــان الثــورة تفاقــم الظلــم والقمــع 
الــذي طــال المــرأة الّســورية. وحــاالت اإلعتقــال والتعذيــب التــي طالــت المــرأة الســورية مــن قبــل 
أجهــزة القمــع األمنيــة، ومــا تتعــرض لــه داخــل الســجون مــن إذالل وترهيــب، وكل ذلــك تحــت 
حجــج وتهــم واهيــة كان يتخذهــا النظــام ذرائعــاً لبطشــه وإجرامه، النســاء الســوريات كــّن يتعرضّن 
ــات، أو  ــرات واالعتصام ــي المظاه ــوار، أو لمشــاركتهن ف ــة بالث ــال بســبب صــالت القرب لإلعتق
لتقديــم يــدّ العــون والمعونــة للثــوار وبســبب أنشــطتهن فــي المجــال اإلعالمــي وإيصــال الّصــورة 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــغ 1975 معتقل ــد بل ــي الســجون ق ــورة. وأعــداد المعتقــالت ف ــة عــن الث الحقيق
800 طفلــة فــي هــذه الســجون أيضــاً، وهنــاك مــا يقــارب 440 مفقــودة ومغيّبــة، وإن مــا يتعرضــن 
لــه المعتقــالت فــي هــذه الســجون مــن ترهيــب نفســّي وتعذيــب جســدّي ال يمكــن وصفــه بالكلمــات، 
عــدا عــن حــاالت االغتصــاب واألوضــاع المأســاوية التــي يعشــنها داخــل تلــك الســجون، والمشــهد 
ــى  ــة عل ــات المتطرف ــه التنظيم ــذي تمارس ــم ال ــن أي وصــف. الظل ــاعة م ــر بش ــة وأكث ــد قتام أش
المــرأة فــي أماكــن ســيطرتها والــذي ال يقــل وطــأةً عــن ذلــك الــذي يمــارس فــي ســجون النظــام، 
مــن جلــد المــرأة لســفور وجههــا أو لظهــور يديهــا، وســجن الناشــطات وتهديدهــن بالقتــل ويبقيــن 
فــي حالــة مالحقــة مســتمرة بغيــة تصفيتهــن جســدياً، إحــدى النســاء الســجينات فــي أحــد ســجون 
التنظيمــات المتطرفــة بســبب أنشــطتها الثوريــة، تعرضــت للضــرب واإلهانــة والتهديــد بتصفيتهــا 
ــى  ــة يرث ــن بحال ــد حي ــجن بع ــن الس ــت م ــه، وخرج ــي علي ــا ه ــتمرت بم ــي اس ــا إن ه وعائلته
ــك المحــررات  ــاً وتجويعــاً ومرضــاً، وكذل ــر مــن النصــف خوف ــدت مــن وزنهــا أكث ــد فق لهــا، وق
ــن  ــث ترفضــن م ــجون، حي ــن الّس ــن م ــد تحرره ــن شــكل آخــر بع ــاً م ــن ظلم ــجون يلقي ــن الّس م
ــدل  ــك ب ــن الحــاالت، وذل ــر م ــي الكثي ــن ف ــن أزواجه ذويهــن وعوائلهــن، ويتعرضــن للطــالق م
اســتقبالهن كبطــالت. والمــرأة الســورية فــي بــالد اللجــوء تتحمــل الكثيــر مــن األعبــاء والضغــوط 
والممارســات المجحفــة، فهــي التــي تتحمــل أعبــاء الحيــاة المعيشــية وتأميــن لقمــة العيــش لعائلتهــا، 
وذلــك فــي أغلــب الحــاالت، وبســبب غيــاب أو تغيــب رب األســرة والمعيــل، كمــا أن الكثيــر مــن 
ــة وفقــدان األقــارب وعــدم االســتقرار، أضــف إلــى الظــروف  الحــاالت تعانــي مــن تشــتت العائل
ــف،  ــزاز والتّعني ــات يتعرضــن لإلبت ــاء الالجئ ــن النس ــر م ــات. والكثي ــي المخيم ــانية ف ــر إنس الغي
وإلــى حــاالٍت مــن التحــرش واالعتــداء الجســدي والجنســي، وإن حــاالت زواج القاصــرات تفاقــم 
بشــكل ملحــوظ فــي مجتمعــات اللجــوء وهــو نوعــاً مــن أنــواع االبتــزاز الــذي تتعــرض لــه النســاء 
الالجئــات، وأغلــب هــذه الحــاالت تفرضــه الظــروف المعيشــية القاســية فــي بلــدان اللجــوء، وغياب 
فــرص العمــل الكريــم والتعليــم والتدريــب، وإن معظــم الناشــطات االعالميــات يتعرضــن لمالحقــة 
وتهديــد التنظيمــات المتطرفــة بســبب كشــفهن العديــد مــن الممارســات اإلجراميــة لهــذه التنظيمــات 
بحــق ذويهــن. هنــاك الكثيــر مــن الحلــول التــي يمكــن التخفيــف مــن وطــأة الظــروف القاســية التــي 
ــاذ  ــي إنق ــول سيســاهم ف ــذ هــذه الحل ــاً، وإن تنفي ــن عموم ــة بشــكل خــاص والالجئي تعيشــها الالجئ
العائلــة بأكملهــا، حيــث أن تأميــن فرصــة عمــل لالجئــة ســيوفر الدخــل لمــا يقــارب ســبعة الجئيــن 
ــي بحاجــة  ــات اللوات ــا، ومــن خــالل مشــاريع الدعــم النفســي ســتتمكن الالجئ ــن مــن عائلته آخري
لــه مــن اإلندمــاج مجــدداً فــي المجتمــع، و كذلــك الــدورات التدريبيــة تســاهم بشــكل ملحــوظ فــي 
تأميــن فــرص العمــل للكثيــر منهــن، و فــي غيــاب التعليــم الرســمي وانتشــار الجهــل فــإن الكثيــر 
ــدورات  ــه، ول ــى من ــو بالحــد األدن ــم ول ــة والتعلي ــي محــو األمي ــدورات ف ــات بحاجــة ل مــن الالجئ
ــة أنفســهن،  ــة حماي ــات بغاي ــي هــذه المجتمع ــون ف ــع القان ــة التعامــل م ــف بحقوقهــن وكيفي للتعري
وهــذا ســهل فــي ظــل توفــر الكثيــر مــن الكــوادر النســوية الّســورية القــادرة علــى تقديــم الخدمــات 
ــا تعانــي معظــم الالجئــات مــن  بــكل ســهولة ويســر إذا توفــرت اإلمكانيــات الالزمــة. وفــي تركي
ــك  ــل، وذل ــى عم ــرص الحصــول عل ــب ف ــا يصعّ ــة، مم ــالف اللغ ــة التواصــل بســبب اخت صعوب
ــى  ــال إل ــذا المج ــي ه ــاج ف ــك تحت ــة، لذل ــة التركي ــي اللغ ــدورات ف ــة ل ــة ماس ــن بحاج ــا يجعله م
ــم  ــي مجــال الدع ــن المشــاريع ف ــذ عــدد م ــا، لتنفي ــي تركي ــوريات ف ــات الّس ــون لالجئ ــدّ الع ــدّ ي م
النفســي، والتدريــب المهنــي علــى بعــض المهــن اليدويــة، ودورات التوعيــة والتثقيــف اإلجتماعــي 
ــة،  ــة والمدني ــاة االقتصادي ــي الحي ــن ف ــع وتفعيله ــي المجتم ــات ف ــاج الالجئ ــة إدم ــي، بغاي والقانون
وتأميــن فــرص عمــل تكفيهــن شــر الحاجــة. نأمــل ممــن بيــده القــدرة علــى المســاعدة فــي تمكيــن 
ــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وأن تلعــب دورهــا فــي إحــالل الســالم  المــرأة فــي الحي

فــي بالدنــا بعــد العــودة.
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أفرش جوانحي للعتمة وأنسى أني مجرد جرذ صغير في زقاق ضيق.
أكــون نمــراً أو قاتــالً مأجــوراً ال يخطــئ الهــدف، أو زعيمــاً خرافيــاً يوحــد بيــن القبائــل والشــعوب قبــل 

أن يبتهــج العالــم بقتلــه مســموماً علــى يــد عشــيقة مخاتلــة.
تقول أمي إن السينما ضيعتني، فتلعنها وتلعنني، من يقول لها: حين تشتعل الشاشة تبتدئ حياتي.؟.

لم يكن بعدُ قد سقط من السطيحة:
كان ذلك حين تحول حي سيدي موسى إلى )مقاديشو( حقيقية .

هديــر حوامــات عســكرية وأزيــز رصــاص متبــوع بصــوت ارتطــام أجســام بــاألرض، أجســاد ســمراء 
نحيلــة تلــوح وتختفــي، خلــف األدخنــة والغبــار والهلــع، وخليــط مــن آهــات مكتومــة وهمهمــات.

كانــت الحــرب هنــاك، نزلــت بثقلهــا، صوتــاً ورائحــة وأثــراً باديــاً للعيــان، والطفــل المتوحــد بالســطيحة 
مثــل لقلــق آبــق يتابــع الوقائــع واللقطــات بامتنــان عميــق للــرب الــذي هيــأ لــه أن يعيــش لحظــة مماثلــة.

- إنه فيلم يصنع على الشاشة مجداً أمريكياً مرغ في وحل البلد اإلفريقي الضعيف،
قال له الطالب الجامعي الذي يسكن البيت الثالث إلى اليسار.

هــز كتفيــه فــي المبــاالة، ثــم أوغــل فــي غابــة الضــوء والحلــم ككائــن منبــّت ال ظــل لــه وال صــدى خــارج 
اللحظــة، فمــا يقــع خــارج الفيلــم ال يهمــه، ال أمــه وال أبــوه، ال المدرســة وال المصيــر المعلــق علــى حدبــة 

ــائه. زمن ش
وما يراه اآلن أكبر من الحكاية.

هو تخلّقها أمام العين طازجة دافئة وجميلة حد الرعب.
ــن  ــن والممثلي ــو، التقنيي ــو الصح ــر والج ــع المط ــي تصن ــة الت ــرات واآلالت الضخم ــي الكامي ــدق ف يح
والكومبــارس، ثــم المخــرج الــذي يوجــه كل هــذه القيامــة كــي يصنــع حلمــاً تجســده الشاشــة بعــد حيــن.

) مدهش !(.
أسر لنفسه.

ــح،  ــة كالضحــكات واألصــوات والروائ ــاهد المتهادي ــروح لســلطة المش ــزق ال ــن ن ــى م ــا تبق ــدى م وأه
ــان  ــو دخ ــي وال ه ــي وال الصومال ــو األمريك ــال ه ــددة، ف ــماوات وأوضــاع متج ــن أراض وس ــل بي يتنق

ــة. ــم يحاكــي الحقيق ــى حل ــق بلوغــه عل ــذي يطــل مــن أف ــل ال ــى الطف ــة، وال حت المعرك
ــة  ــي أرضي ــد المنس ــم الجس ــح.. وفجأة..خاص ــج الري ــة بوه ــاء ثمل ــعة بيض ــماء شاس ــوى س ــن س ــم يك ل

ــار. ــه النه ــوي مع ــه يهوي..ويه ــى نفس ــطيحة..فجأة ألف الس
حينها هوى على رأس األم سقف العالم، قبل قليل صاحت به:

- انزل )من ثمة هللا يعطيك الهرس آذاك المسخوط(.
ثم عادت إلى مقارعة أرضية الغرفة بمكنسة قلقة ..

فكــرت فــي البــؤس الــذي طلعــت بــه مــن الدنيــا: زوج كســيح يتغــوط تحتــه، وولــد مــن جنــس األبالســة، 
يظــل يتقافــز فــوق الســطوح وفــي الحــواري ينشــر حبــه للســينما فــي العالميــن.

وهــا هــي الســينما تحــط بالقــرب، فرخــاً خرافيــاً فــي طــور التكويــن ينتفــض، يتجشــأ، يمــأل الحــي ضجيجاً 
وغبــاراً ويزيــد الطفــل جنونــاً علــى جنون.

- انزل )هللا يعطيك الهرس(.
ــي  ــا ف ــة، ذاب صوته ــدم الحجام ــرير ك ــى الس ــفوح عل ــرب المس ــد الخ ــن الجس ــرف العي ــت بط ورمق

الضجيــج العالــي وعــادت إلــى أشــغالها دون روح.
حوامــة تهــدر علــى علــو منخفــض، طلقــات تعــوي فــي األزقــة وبهرجــة المــوت فــي الســاحات المتربــة، 
وصــوت تعرفــه جيــداً.. الصــوت الوحيــد الــذي تعرفــه جيــداً يمــزق الضجيــج ويســقط جريحــاً جهــة الكبد.

- مااااماااااا
وهوى العالم منهاراً..لألبد.

لعلــي ســمعت نشــيج الجســد الــذي ال يقوى علــى مغــادرة الســرير..ثم أصواتــا مكبرة..متحســرة..غاضبة..

ونتــف حديــث عــن ســيارة إســعاف تعــذر وصولهــا بســبب الحصــار، كان لقلقــي الراعــش فــي حضنــي..
وكان نحيــب أيضا..وظــالل تنكرهــا عيناي..وضجيــج ال يحتمــل.

ــال  ــا ينتهــي المشــهد..فما ب ــق حالم ــراب العال ــم كالت ــه عنه يصنعــون بالخــارج شــبيها للمــوت، ينفضون
ــق؟ ــري ال يفي طائ

- وما بال اإلسعاف ال يصل؟
- بسبب الحصار المضروب على الحي لدواعي التصوير..

يقولون إن السينما ضيعت ابني.. من يقول لهم: 
ساخ عمري في رمل الفجيعة.. ومن يومها لم أتزحزح عن أرض األلم. 

سينما

حسن البقالي

ــُل  ــن قب ــا م ــت، كن ــباك البي ــن ش ــاُص م ــل الرص ــرة هط ــة األخي ــي الليل ف
نســمعه مــن بعيــد، أو نتابــع رحالتــه الظافــرة علــى شاشــة التلفــاز، لــم يخطــر 
ــرة إلــى زوايــا البيــت بعــد منــاورة  ببالنــا أننــا ســنصير اليــوم أهدافــه المفرفِ
الرصــاص األولــى، والراكضــة علــى عــراء الطريــق بعــد مناورتــه الثانيــة، 
والالجئــة إلــى بيــوت الغربــاء قبــل الوصــول إلــى األقربيــن مــن األهــل بعــد 
المنــاورة األخيــرة،  احتفينــا ببقائنــا أحيــاء، وغضضنــا الطــرف عــن ضيــق 

مضيفينــا بنــا.
ــي،   ــل زوج ــي وأه ــى أهل ــالً حت ــا فع ــا ضــاق بن ــن، وربم ــا واهمي ــا كن ربم
لجأنــا إلــى غرفــة مســتأجرة، خاطــر زوجــي بالعــودة إلــى بيتنــا تحــت 
القصــف ليأتــي باألثــاث، فعــاد بحرقــة الخيبــة. لــم يعــرف مــن ســرق أثاثنــا: 
ــي  ــران ف ــن الجي ــي م ــن بق ــون المســلحون(، أم َم ــش أم )اإلرهابي ــو الجي أه

ــي؟!.  الح
ضاقــت بنــا حتــى الغرفــة التــي نكتريهــا بإيجــار أبهــظ  مــن صبــري وصبــر 
زوجــي، وأبهــظ حتــى مــن قــوت أوالدي الثالثــة. ظننتهــا أيضــا أبهــظ مــن 

رعــدة الحيــاة فــي قلــب جنينــي الــذي لــم أســتقِو إالّ عليــه!.
ــي  ــس الت ــوا النف ــي (وال تقتل ــقاطه وحذّرن ــض إس ــي، فرف ــى طبيب ــأُت إل لج

حــّرم هللا إالّ بالحــق).. شــتمته، وخرجــت.
بتلقيــٍن مــن األم القديمــة الطيّبــة التــي كنتُهــا رأيتُنــي أُقبـّـل صــورة جنينــي فــي 
ــل أن أُدِخــل ســنارة الحياكــة  ــر مــن الغفــران قب ــي، وأطلــب منهــا الكثي خيال
ــة جســدي  ــن ظلم ــاً م ــي يخــرج ميتً ــن ك ــذا الجني ــي، وأســتدرج ه ــي جوف ف
الرخــو قبــل أن تصفعــه الحيــاة بكذبــة الطفولــة الموعــودة باألهــل والحنــان 

ــاة. واأللعــاب، فشــلُت فــي قتــل جنينــي، وكســَب عنــي رهــاَن الحي
ــى  ــه. ســيأتي إل ــى مشــارف والدت ــذ شــهور، وصــرُت اآلن عل ــذا من كان ه
ــم  ه ــأن يضمَّ ــة ب ــو واهي ــود ول ــان وال وع ــاٍل وال إيم ــت وال م ــال بي ــٍل ب أه
ــاً ســأكره أوالدي كمــا أكــره  أيُّ حضــن، أكــره حظــي، أكــره نفســي، وقريب
هــذه الغرفــة المســتأجرة فــي قريــٍة بالســويداء، كانــت ذات يــوٍم مســقط رأس 
زوجــي، وصــارت اآلن مســقط أجســادنا الســاخطة، كنــا فــي حــي التضامــن 
ــم  ــدق فاخــر، ل ــة مســتخدم فــي فن فــي ريــف دمشــق،  زوجــي ســعيد بوظيف
يكــن يعبــأ براتبــه القليــل حيــن كان البخشــيش يبــّل ريقنــا، لكنــه اليــوم يحرص 
علــى راتبــه العزيــز الــذي بالــكاد يقايــض بــه خبزنــا الحــاف وأجــرة الغرفــة،  
ــى كل حاجــز، وبمجاهــل الحواجــز  ــه عل ــه ورعب ــدأ يضيــق بإشــهار هويت ب
ــويداء  ــن الس ــرة م ــن التذك ــق بثم ــة، ويضي ــز النظامي ــن الحواج ــارة بي الطي
إلــى دمشــق، صــار يواصــل مناوباتــه ثالثــة أيــام بلياليهــا يوفّــر خاللهــا كل 
مــا كان يصــرف، ويســرف خاللهــا فــي إرعابــي مــن وحشــة النــاس ومــن 

وحشــة الوحــدة ومــن دالل الرغبــات. 
ــن  ــيهّمني م ــاذا س ــب، لم ــز الرع ــلَمنا ألزي ــوت، فأس ــاُص الم ــا رص أخطأَن
ماتــوا أو مــن ســينتصرون؟! فأنــا؛ وإن لــم أمــت؛ مــات الســماح فــي قلبــي.
ــا  ــة مــن أســناني المنخــورة فــي المســتوصف، ومــن يومهــا وأن  قلعــُت ثالث
ــي،  ــاً عن ــة غصب ــى شــفاهي المزموم ــة عل أســتحي ان أبتســم، أداري اللعثم
عبثــاً داويــُت ذبــول وجهــي بحفنــة لبــن رائــب دلقتُهــا فــي كيــس مــن النايلــون 
ســرقته مــن بيــت أهلــي. اهتــّرأت يــداي مــن غســل الثيــاب، واهتــّرأ قلبــي مــن 
النحيــب، ومــن تهافــت أطفالــي علــى ربطــة الخبــز المذعــورة مــن أفواههــم 

وهــي تتســابق علــى بلعهــا مــن غيــر مضــغ. 
لــم أعــد أريــد مــن دنيــاي، ومــن أعوامــي الســبعة والعشــرين، ومــن ربــي، 

ومــن جنينــي القــادم؛ ســوى أن يســامحوني!.
ال أعــرف مــاذا أريــد! ال أحلــم إالّ بــوالدةٍ ال أمــوت إثرهــا. بلــى؛ أنــا أحلــم 
ــة أو  ــن عتيق ــاب، لتك ــالة ثي ــم بغس ــي، وأحل ــى حلق ــناني إل ــودة أس ــاً بع أيض
مقشــّرة الدهــان، أو مكســوة بالصــدأ، يدويــة أو نصــف آليــة، قــد أحلــم أيضــاً 

ــك. بغســالة أوتوماتي

غسالة يدوية

د. نجاة عبد الصمد
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فاروق شريف

النشيد الرابع: 
رحلوا

ولم ينسوا بقايا نخلٍة
شهدْت والدتهْم 

وكانْت تحفظ ُ األحداَث
منذُ توقِّف الطوفاِن

منذُ تفتّحِ اإلنساِن
في حقِل الخطيئِة

حدثتهْم عن تشعِّب نسِل نوحٍ
في خطوِط العرِض

أقصى األرِض
قالْت : كانِت األلواُن واحدةٌ

تشعُّ من الجلوِد اآلدميِة
لكن اختلفوا على لوِن الهديِّة

حينما سقطْت عليهْم من سماٍء ضيّعوها
فاســتعاروا إرَث مــن ســبقوا خطاهــم فــي 

األرِض شــعاِب 
واختلفْت نفوسهُم

وسالْت فوَق لوِن الجلِد
فاقتتلوا 

وما عرفوا بأنهُم الضحيّة ُ
ال الهدية ْ /

 ُ القديمــة   ُ اللغــة  كانــْت  وأيضــاً   : قالــت 
ْ واحــدة 

ً لكّن نوحاً صاَح صوتا
زلزَل اآلفاَق

فاختلفْت بترديد الصدى
قمُم الجباِل

فشـُـّكـلْت كّل ُ اللغاِت
وظلَّ أصُل الصوِت موجوداً

بالوعي النفوِس
وكانِت النفُس القديمة ُ كالبحيرةِ راكدة ْ 
لكّن أحجاراً من الشيطاِن قد وقعْت بها

فتحّركْت بدوائٍر متوالدة.
من نقطٍة في أصِل مركزها القديِم

 ً كذبــة  للخطايــا  اتســعت أضافــْت  وكلمــا 
متجــددةْ.

قالــوا لهــا يــا أّمُ  : هــل يتطــّوُر البشــرّي كــي 
يرقــى بشــكِل الــروحِ

قالــْت : عندمــا يتطــور البشــرّي منســلخاً عــن 
التاريخِ

يزدادُ التوّحُش في أنيِن الروحِ
واألجســاُم إْن تصعــْد إلــى األعلــى بــدوِن 

بصيــرةٍ
تهبط ْ إلى األدنى النفوُس

لذاَك أهُل القبِو أكثُر رفعةً وأقّل سوءاً
مّمن احتلّوا السطوَح

جنــحِ  مــن  شــعَّ  ضيــاٌء  يقلقُهــْم  وصــاَر 
الصاعــدة.  الطيــوِر 

قالْت لهْم:
كنتم هنا.. حيَن انحنى ظهُر السماِء

فسالِت األنهاُر منهُ
إلى ينابيعِ الفراِت 

وال تزاُل مياههُ تشتاُق للصلواِت

في ظهِر السماواِت النقيِّة
كنتم األشهادُ 

عندَ مغارةٍ مّرْت عليها
قافالُت الفرِس والروماِن

واحتربوا طويالً قربها
وتكّسرْت عرباتهم وسيوفهْم

ومضوا 
وريُح خريفهْم 

مـَـزجْت بأعراِف الخيوِل
روائَح األمطاِر في أيلوَل

كي يتذّكروا أّن السهوَل.. هنا 
 لها نكهاُت أوراٍق تفوُح

من احتراِق بخورها في الذاكرة. ْ
برطوبــِة  مثقــٌل  نبــّي  هنــا  وكان  كنتــْم.. 

ِر األمطــا
مثُل سنابٍل خضراَء في وسِط اللهيِب

تـُـَصـبُّ أنهاُر الحريِق وال يذوُب
وذّوَب األنواَر حوَل الناِر 

حّولها دروْب.
ً كنتْم وكاَن أباً رحيما

كان مفتاَح المعارِف والغيوْب.
قرَب البليخِ 

وتحَت ظّلِ التيِن
قطــّـَر روحهُ ماًء على عطِش المعابِد

فاستحالْت روضةً فكريّةً
فيها الذبيُح وراكُب الريحِ القويُّ

وصاحُب العصا 
والمعبُّر والمعلُّم والطبيْب.

قالوا لها من نحُن ؟
ماهّي نسبةُ العربّي في أمطاِرنا ؟

ــدان واآلشــور والســرياِن فــي  مــا نســبةُ الكل
أســمائنا؟

ما نسبةُ الكردّي في أشجارنا ؟
ما نسبة ُ األتراِك في آبارنا ؟

ما نسبة ُ األزهاِر في أمواتنا ؟
ما نسبة ُ األحالِم في أصواتنا ؟

ــة ِ  ــة ِ األزلي ــُج الصبغ ــْم مزي ــم: أنت ــت له قال
ــاةِ  الموح

للماِء الفراتّي العظيْم 
أنتْم طريُق الريحِ في نايٍ رخيْم 
أنتْم حكاياُت البالبِل في الكروْم.

أنتْم مرايا الغيِب
بوتقة ُ الشعوِب

من الشماِل إلى الجنوِب
حديقة ُ الذكرى

وأرشيُف الزماِن

النشيد الخامس:
الــزّل   ُ رحـَـلـــوا ... وفــي الخابــوِر ِظــّل 

ِف لصفصــا ا و
ــن  ــوا م ــى يرجع ــاِق حت ــةَ العّش ــرُس قبل يح

ــدةِ ــِه البعي ــِة التي غاب
تنظُر امرأةٌ لقرِص الشمِس

تذكُر ليرةً ذهبيّة ً في شاِل ليلِة عرسها

وسواَر إبنتها الشهيدةِ
ينهُض الكهُل الكبيُر على عصاهُ

فتخسُف األرُض الجديدة
قّوة ُ اإلنساِن من أرِض الوالدةِ

ال من العّكاِز 
كيَف سيورُق الصفصاُف في أرٍض

 من األنهار خاليٍة بعيدة.
كانْت مصاطبهْم

لقاَء روائحِ النعناعِ بالقمِر المضيِء
وضحكِة الطفِل البريِء

ولّمِة الفتياِت تحَت حبائِل اللبالب 
ينثرَن الكالَم كأنهُ شعراً دمشقيَّ األريْج.

 كانْت بساتيُن الخضاِر بال سياج
سيّجتها األغنياُت 

تصدُّ عنها 
أسطوانات التأدلجِ 
لْم تكْن آبارهم تهتمُّ

إن كانت دالُء الوارديَن
حبالـُـها عربية ُ األلياِف أم كرديّة ٌ

لم يعبؤوا بالريحِ عندَ لقائهم
من أّي ناحيٍة تـــهـيــْج.

ما الفرُق بيَن قصيدةِ العربّي والكردّي 
في المنفى

إذا اتفقا بقافيِة النشيْج.
ــا  ــاعِ إالّ ي ــي األوج ــيّاُب ف ــرخ ْ الس ــْم يص ل

ــْج  خلي
يا سيّدَ األوجاعِ. يا شرطّي دائرةِ النزوحِ

ارفْع سياطَك عن ظهوِر الالجئيِن
وخْذ لترضى رشوةً من عمرهم .

ً واغفْر لهْم كي يرجعوا يوما
إلى البيِت القديِم

يرمموَن شقوَق حائِطِه إذا ما كاَن
أو يبكوَن أطالَل الحجارةِ
يوقظوَن الفجَر بالريحاِن
بالخبِز الصباحّي الشهّي

يرمموَن قبوَر موتاهْم
يزوروَن الغروَب مع التالِل

ينّكهوَن الهاَل بالقصِص الجميلِة
ينشُر األطفاُل أحالَم المساِء على الهالِل

يسيّلوَن الروَح في الودياِن
يستشفوَن من وجعِ الخياِل

ويرجعوَن إلى جاللِة صولجانِك
أيها الشرطّي. يا ملَك اللجوِء

كفاَك سخريةً 
فإنّي من سياطَك أهزأُ

أحتاُج أنثى ال تفاوضني على 
شكِل العناِق وال لظاها يهدأ ُ

أحتاُج حرقتها لتطفَئ حرقتي
عدالً يبّرئـــــني وال يـــتبّرأ ُ

النشيد السادس:
صغيراً كنُت واألزهاُر تفهمني

وتعرُف أّن لي بيتاً 
حسبُت بأنهُ يبقى

كعّشٍ دافٍئ وطني
وكنُت على يدي أّمي
أقيُس بنبضها زمني
ً وأبصُر وجهها كونا

من الدنيا يطمئنني
وكاَن أبي أماَم البيِت
في النظراِت يحملني

وكنُت أجيدُ فهَم الّصوِص
أطعمهُ ويلحقني

كبيراً صرُت واألزهاُر 
أبصُرها وتجرحني
وناَم أبي على غدِه
يطّرُز ذكرهُ كفني

 وأفهُم لعبةَ األقداِر
أبعدُها وتتبعني

أشدّ رؤاَي نحو البيِت
تسحبـُـها إلى دّوامةَ المحِن
هويّتنا على الذكرى معلّقة ٌ

فكيَف سيصبُح النسياُن نعمتنا
إذْن نحيا

بال زمٍن.. وال أمٍل.. وال وطن ِ

النشيد السابع:
المحــارِب   َ أغنيــة  العُــْرِب  كانــْت ريــاُح 

والعشــيْق
صــارْت ريــاُح العـُـــْرِب تســليةُ المنافــِق 

والصفيــْق
صاَر الطريُق إلى القيامِة طلقةً

ال وردةً
 َ الــوردَ خارطــة  أّن   ُ العربــّي  يقنــُع  مــْن 

الطريــْق؟
مْن يذبح ُ القرباَن كي ترضى الحروُب 

وينقذُ األجياَل من هذا الحريق ْ؟
مـَـْن يبعدُ األفعى عن األعشاِش

فاألفراُخ ترجُف 
ال لها أمٌّ 

أليَس لُزغـْـبها أثٌر على نفِس الكريِم
متى نرّق ُ ونستفيْق؟

كْم شاعٍر نزَف الكالَم 
على طريِق األنبياِء

وكْم سراجٍ أشعَل الشعراُء
من فمهْم ومن دمهْم

على درِب الظالِم
وأطفأتـُـهُ 

عواصُف الفكِر المدّججِ بالرزايا
والخفافيُش الكثيرة ُ 

كْم قتلنا األنبياَء 
ونحُن ندخلهْم إلى ساحاِت مسرحنا

ونعرضهْم كصناعِ التطّرِف
آمري حرٍب

ُمرابيّيَن.. تجاٍر
ــنا  ــا ويـُـنبتـُ ــن مطــٍر يطّهرن ــاَك م ــَس هن ألي

ــالما/ س
ــا  ــة ُ ي ــى اليتيم ــة ُ الفصح ــذِه العربي ــْل ه ه

ى تـُر
أم نحُن قد صرنا يتامى؟
 لو أنني لصٌّ عديُم اللوِن

الْجـــتحُت العروبةَ أســرُق اآليــاِت واألزهاَر 
واألشــجاَر واألطفــاَل والطيــَر البريء

وطرُت نحَو كواكٍب تهتّم بالبشرّي 
تمنحنا مقاما 

ُعمــَي المعــّري كــي يــرى األنــواَر أنقــى مــن 
صبــاحٍ ال يـُـري إال الدمــاَء

وسافَر الحاّلُج مغترباً
زّوروهــا  المقــدِس  النّــص  وكالــةَ  ألّن 

ســمهم با
ليسيّجوا علَم اإللِه المطلِق األبدّي 

النخــَل  ليشــفَي  العضــاُل  يقتلــهُ  والســياُب 
الحزيــَن

من السموِم
هواؤنا سمٌّ غريُب الفكِر

درويٌش أتتهُ ثالَث ذبحاٍت
وهذي األرُض لم تعرْف سالماً 

قلبي بال لغٍة تغّمَس باألنيِن
وعادَ منظوَم الحنيِن 

إلى بداياِت الخطى
تفعيلةً، تفعيلةً

قلبي يحبِّك يا بالدي 
فاحضنيِه، وال تريِه دموَع خدِّك

واسمعيِه غناَء عرسِك
واصلبيِه 

متــى ســأبصُر ضفتيــِك مــن الخليــجِ إلــى 
المحيــِط حمامتيــِن

متى أرى كفّي فوقِك زهرتيِن
أكلما أنهيُت قافيتي 

ــن  ــي م ــيّاً عل ــعاَر مغش ــّرُح األش ــدأُت أس ب
الحنيــِن

أكلما أفرغُت ينبوعاً تفجرَّ آخٌر
فلترحمي حبّي 

ارتجــاِف  مواعيــدُ  لهــم  األنبيــاُء  فحتّــى 
الوحــي

لكْن وحُي حبِك ال يخفُّ من الجنوِن
المعانــي  أغصــاِن  تجديــِل  مــن  تعْبــُت 

الســمهرية بالحــروِف 
في فضاءات الخياِل

وكلما حررُت قلبي من حداءاِت الغنائييِن
ألقتهُ مليشياُت الكالِم الفوضوي بسجنها  

صبراً جميالً يا بالدي
سوَف تهتُف باسمِك

األياُم
عالية ً

ورائدة ً
وقائدة ً
وسيدة ً

وينقشُع الظالُم
وتشرُق األنواُر

يبعثها السالُم
فكْم أحبِك .

سبعةُ  أناشيد ألرِض القيامِة
)الجزء الثاني(
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عالء الدين حسو

المهنــة بالتعــرف هــي العمــل الــذي يقــوم بــه اإلنســان نتيجــة التعلّــم والتدريــب، ويقــوم مــن خاللــه 
بتقديــم الخدمــات المختلفــة للنــاس والمجتمــع مقابــل شــيٍء ُمحــدّد ويكــون فــي العــادة مقابــل النقــود.
والمهــن بشــكل عــام، مرتبطــة بالحيــاة، فهنــاك مهــٌن تمــوت، وأخــرى تحيــا، ومهــن تتوقــف، وأخرى 
تنتعــش، حســب ظــروف الحيــاة. ومنهــا مــا تســتمر دون توقــف، ومنهــا مــا تنقلــب مــن مهنــة تلبــي 
حاجــات النــاس إلــى مهنــة ترفيــة أو تحــف، مثــل )مصلــح البابــور( مهنــة كادت أن تندثــر ولكنهــا 
ــة  ــة )مركــب الدشــات( مهن ــا مهن ــي ســورية زمــن الحــرب، ومنه عــادت لتنتعــش مــرة أخــرى ف
ــي  ــض األوان ــراث، كمبيّ ــرف وت ــى ت ــت إل ــا مهــن انقلب ــي، ومنه ــث الفضائ ــدت بعــد ظهــور الب ول

والنفــخ بالزجــاج والنقــش علــى النحــاس.
والمهــن ليــس حِرفــاً يدويــة  فقــط، فهنــاك مهــن جســدية، كالرقــص، ومنهــا فكريــة  كالسينارســيت، 

ومنهــا جســدية / فكريــة كالرياضــة ، وباختصــار كّل فعــل يكســب منــه المــرء رزقــه يُعــدّ مهنــة.
والمهــن منهــا مــا يصنــف مهــن )قبيحــة( كالعهــر وسمســرة العهــر، ومنهــا مــا يصنــف بأنهــا مهــن 
)جميلــة( كالخبــاز والمــزارع، و منهــا )جميحــة( أي ربمــا تكــون قبيحــة أو جميلــة، حســب صاحبهــا، 

فالطبيــب يمكــن أن يكــون منقــذاً أو قاتــالً، وكذلــك المهنــدس والطاهــي وغيرهــم.
ــون(  ــن )يبعج ــة الذي ــي مهن ــة، وه ــن القبيح ــن المه ــك م ــف ال ش ــة تصن ــي مهن ــالتي( ه و)المفش
إطــارات الســيارات لمنعهــا مــن الســير. فوظيفــة المفشــالتي، إيقــاف أّي تقــدم، وتخريــب أّي بنــاء 

كان.
 والنظــام الســوري، بــال شــك، هــو المحتــرف األعظــم لهــذه المهنــة، وهــو أكبــر متمــرس، فهــو شــيخ 

الصنعــة، والبــالد العربيــة رائــدة وُمفلحــة فــي هــذه المهنــة أيضاً.
فــي بــالد العالــم، ومنهــا تركيــة، يســاعدون الفاشــل حتــى ينجــح، بينمــا فــي بالدنــا يحطمــون الــذي 
يحــاول أن ينجــح، ومثــل هــذه العبــارة نســمعها كثيــراً وبطــرق مختلفــة وبأســاليب متنوعــة مــن كبــار 

الشــخصيات الفكريــة والمهنيــة العربيــة .
نجــد )المفشــالتي( فــي كل ميــدان، فــي السياســة والثقافــة واالقتصــاد والقانــون واالجتمــاع والديــن، 

فــي المــدارس والمؤسســات والمنظمــات والمســاجد والجامعــات .
يســتخدمون المنهــج نفســه، وإن اختلفــت األدوات، منهجهــم  تتبــع النقــاط الســوداء، وتتبــع الهفــوات 

واألخطــاء والــزالت، وإبرازهــا، والتعتيــم الكامــل علــى النقــاط المضيئــة والبيضــاء.
يــروى بــأّن زوجــة ســألت زوجهــا فــي جلســة عائليــة -  و كانــا  يتفكهــان بالرمــان، وقــد انتبهــت إلــى 
حرصــه علــى عــدم إســقاط حبــة واحــدة مــن حبــات الرمــان علــى األرض- لــَم كل هــذا الحــرص؟ 
ــة بــال  ــة يأكلهــا يدخــل الجن ــة واحــدة مــن رمان ــقط حب ــزوج: ألنــي ســمعت أن مــن ال يُس أجــاب ال
ــى  ــات الرمــان عل ــرت حب ــة، فتناث ــا الرمان ــي فيه ــدَه الت ــت ي ــى عجــل وضرب ــت عل حســاب، فطفق

األرض، وقبــل أن يســألها عــن ســبب فعلتهــا،  قالــت لــه: أتريــد دخولهــا مــن دونــي؟

ً المواطن الذي ال يزال حيا
مــن صفــات المواطــن الســوري المحافــظ علــى حياتــه أنــه يتكلــم مادحــاً الســيد الرئيــس دائمــاً، 
ويحلــم برؤيــة الســيد الرئيــس يومــاً ولمــس بعــض ظهــره الطاهــر، ويضحــك حيــن يعلــم أن 
الســيد الرئيــس ضحــك، ويبكــي حيــن يعبــس الســيد الرئيــس، وال يؤيــد إال الســيد الرئيــس، 
وال يحــب إال الســيد الرئيــس، فحــب النســاء يجلــب التعاســة والهــوان واألحــزان بينمــا حــب 

الســيد الرئيــس يجلــب األمــن واألمــان وبعــض العظــام.
ويطيــب للمواطــن الســوري المتشــبث بحياتــه أن يحمــد هللا باســتمرار، ولكنــه يحــرص علــى 

أن يحمــد الســيد الرئيــس أوالً بصــوت عــال، فبالحمــد تــدوم النعــم.

لماذا يولول الموتى؟
ــى  ــون الموت ــاء يقتل ــر، فســخر موتاهــا الســوريون مــن أغبي ــان إحــدى المقاب قصفــت طائرت
متباهيــن بقوتهــم وبطوالتهــم، ولكــن واحــداً منهــم لــم يشــاركهم فــي ســخريتهم، وقــال لهــم : ال 
يحــق لنــا إال أن نولــول فــي الليــل والنهــار، فــكل ســكان األرض يموتــون ميتــة واحــدة فقــط 

مــا عــدا الســوري، فهــو يمــوت عشــرات الميتــات فــي حياتــه وفــي مماتــه.
فتوقف الموتى عن السخرية، وتأهبوا إلطالق والويل لن يسمعها أحد.

وها هو قردهم ينطنط
ــوى  ــادوا س ــم يصط ــين، ول ــة بالمفترس ــورية المكتظ ــة الس ــروس الغاب ــادون ال ــل الصي دخ
قــرد منبــوذ، وتباهــوا بمــا فعلــوا متجاهليــن أن القــرد ســيظل قــرداً مهمــا تفننــوا فــي تنظيفــه 
ــح  ــة رجالهــا حماتهــا، وتصب ــد الغاب ــن تفق ــه إال حي ــه وتحنيطــه، وال دور ل وتعقيمــه وتجميل

مزيجــاً مــن ملهــى ومســلخ ومقبــرة وســيرك.

طائراتهم فوق بيوتنا
حملــق أحــد األطفــال بغيــظ واشــمئزاز إلــى حائــط مدرســة ألصقــت بــه صــورة كبيــرة لرجــل 
ــن  ــق الصــورة، ولك ــه محــاوالً تمزي ــرب من ــم اقت ــف، ث ــة وصل ــق يبتســم بباله ــل العن طوي
محاولتــه لــم تنجــح ألن ثمــة طائــرات حربيــة ألقــت فــي تلــك اللحظــة كل مــا تحملــه مــن قنابــل 
وصواريــخ فــوق بيــوت مــن لحــم وطيــن وخشــب، ورأى أحــد الرجــال ابنــه الطفــل يمــوت 
وهــو يضحــك مزدريــاً قاتلــه، فبــادر إلــى تقليــد طفلــه، ومــات وهــو يضحــك، ورأت إحــدى 
النســاء رجلهــا وطفلهــا يموتــان وهمــا يضحــكان، فولولــت راجيــةً المــوت أال يمّســها إال بعــد 

أن تزغــرد فــي جنــازة قاتلهمــا.

الذين آثروا الحياة
طلبوا الموت لحظة سمعوا وطنهم يئن ويستغيث.

طلبوا الموت في شوارع المدن وطرقات القرى ألنه أرحم من هول اإلعتقال.
طلبــوا المــوت ألن شــجرة الحريــة لــن تنمــو فــي وطنهــم إال إذا ارتــوت مــن دمــاء الحالميــن 

بهــا.
طلبوا الموت ليبرهنوا على أنهم العشاق الحقيقيون للحياة.

طلبوا الموت ألن العيش في البالد المكبلة بأغالل الطغيان هو أبشع موت.

ماقّل ودّل
هؤالء الثوار ليسوا كرة طائشة تتقاذفها األقدام في المالعب الدولية.

أعوذ باهلل
ــهق  ــك، فش ــي تيمورلن ــت أذن ــى بلغ ــكان حت ــى م ــكان إل ــن م ــورية م ــار الس ــت األخب زحف
ــي؟ ــن ب ــن المعجبي ــكام الصالحي ــّل بالح ــا يح ــذا م ــاً : أه ــاح غاضب ــاً، وص ــتنكراً متألم مس

ــش  ــى رأس جي ــار عل ــم، وس ــى حاكمه ــن عل ــوريين المتمردي ــاة الس ــة العص ــرر معاقب وق
عرمــرم قاصــداً األراضــي الســورية، وعندمــا وصــل إليهــا بوغــت بهــا خاويــة ليــس فيهــا مــا 
يصلــح للقتــل والهــدم والحــرق، وعلــم أن الــروس ســبقوه إليهــا، ولكنهــم عــادوا إلــى بالدهــم 

مكرميــن معززيــن فــي توابيــت مذهبــة.

قصص قصيرة

زكريا تامر



الســــنة األولـــى ــ العــدد 20 ــ 2016/11/15

طرطوس )27 مارس 1941 - 15 مايو 1997(.
عــام 1963 حصــل علــى ليســانس الصحافــة ونشــر فــي مجلــة )اآلداب( مســرحيته )ميــدوزا 

تحــدق فــي الحيــاة(. 
جوقــة  )حكايــا  المســرحيات  مــن  لــه  مجموعــة  أول  صــدرت   1965 عــام 
الدبابيــس(  )لعبــة  منهــا  مســرحيات  ســت  المجموعــة  ضمــت  وقــد  التماثيــل( 
المجهــول. و)الرســول  الزجاجيــة(  و)المقهــى  و)الجــراد(  الرصيــف(  علــى   و)جثــة 

ــس  ــى باري ــة، وســافر إل ــى إجــازة دراســية مــن وزارة الثقاف ــي عــام 1966 حصــل عل وف
ــف بالمشــاهدة  ــم يكت ــي، ول ــدرس المســرح األوروب ــاك، وي ــة هن ــاة الثقافي ــى الحي ــع عل ليطل
والدراســة فقــد نشــر فــي )اآلداب والمعرفــة( عــدداً مــن الرســائل النقديــة عــن الحيــاة الثقافيــة 

فــي أوروبــا. 
ــهيرة  ــرحيته الش ــب مس ــخصه، فكت ــددة لش ــة المس ــة الطعن ــة 1967 بمثاب ــت نكس ــد كان وق
)حفلــة ســمر مــن أجــل خمســة حزيــران( ثــم مســرحية )عندمــا يلعــب الرجــال( وتــم نشــرها 
فــي المعرفــة، هــذا مــع عــدد مــن الدراســات التــي نشــرت فــي الطليعــة األســبوعية الســورية، 
ــم مهرجــان دمشــق المســرحي  ــام بتنظي ــث ق ــى دمشــق حي ــام عــاد إل ــك الع ــة ذل ــي نهاي وف
ــك الزمــان( مــن إخــراج عــالء  ــا مل ــل ي ــه )الفي ــم أول عــرض مســرحي ل ــم تقدي األول، وت
الديــن كوكــش، كمــا أخــرج رفيــق الصبــان )مأســاة بائــع الدبــس الفقيــر( وتــم تقديــم العمليــن 
ــرة رأس  ــي عــام 1970 نشــر مســرحيته )مغام ــي عــرض واحــد خــالل المهرجــان، وف ف

المملــوك جابــر(، وفــي 1972 كتــب مســرحية )ســهرة مــع أبــي خليــل القبانــي(. 
وعــام 1977 نشــر فــي ملحــق الثــورة الثقافــي مســرحية )الملــك هــو الملــك( التــي 
أخرجهــا فيمــا بعــد المخــرج المصــري مــراد منيــر، وعرضهــا فــي القاهــرة ودمشــق حيــث 
ــام  ــي الع ــا نشــر ف ــن الســرطان. كم ــي م ــو يعان ــي دمشــق، وه ــرض ف ــوس الع حضــر ون
ــات  ــي(،  وعرضــت )يومي ــل القبان ــي خلي ــة ضــد أب ــت الرجعي ــاذا وقف ــة )لم 1977 دراس
مجنــون( فــي المســرح التجريبــي مــن إخــراج فــواز الســاجر، وأســس ورأس تحريــر مجلــة 
ــة(  ــى اليقظ ــة إل ــن الغفل ــة م ــة حنظل ــرحية )رحل ــدم مس ــرحية(،عام 1978 ق ــاة المس )الحي
 وهــي إعــادة تأليــف لمســرحية بيترفايــس، ثــم ترجــم مســرحية )العائلــة تــوت( 1979

ــى  ــم يستســلم،  وعــاد إل ــل التســعينيات ل ــة ونــوس بمــرض الســرطان فــي أوائ وبعــد إصاب
الكتابــة، فقــدم أعظــم أعمالــه ومنهــا )منمنمــات تاريخيــة( و)طقــوس اإلشــارات والتحوالت(، 
وقــد تــم عرضهمــا فــي لبنــان ومصــر، بعــد وفاتــه مــن إخــراج المخرجــة اللبنانيــة نضــال 
االشــقر والمخــرج المصــري حســن الوزيــر(،  كذلــك مــراد منيــر )الليالــي المخمــورة( علــى 

مســرح الهناجــر بالقاهــرة.
وقــد كلفــه المعهــد الدولــي للمســرح التابــع لليونســكو، بكتابــة )رســالة يــوم المســرح العالمــي( 
ــم،  ــدان العال ــن بل ــد م ــات العدي ــى لغ ــت إل ــي ترجم ــالة الت ــذه الرس ــب ه ــام 1996، وكت لع

وقرئــت علــى مســارحها، يقــول فيهــا:
إننا محكومون باألمل، وما يحدث اليوم ال يمكن أن يكون نهاية التاريخ.

منــذ أربعة أعــوام وأنــا أقــاوم الســرطان، وكانــت الكتابــة، والمســرح بالــذات، أهــم وســائل 
مقاومتــي، كتبــت وبصــورة محمومــة أعمــاالً مســرحية عديــدة، ولكــن ذات يــوم، ســئلت وبمــا 
 يشــبه اللــوم: وِلــَم هــذا اإلصــرار علــى كتابــة المســرحيات، فــي الوقــت الــذي ينحســر فيــه 

ــاد  ــعوري الح ــر ش ــي أكث ــؤال، وباغتن ــي الس ــا! باغتن ــن حياتن ــي م ــكاد يختف ــرح، وي المس
بأن الســؤال اســتفزني، بــل وأغضبنــي، طبعــاً مــن الصعــب أن أشــرح للســائل عمــق 
ــة  ــن الكتاب ــي ع ــه، أن التخل ــح ل ــا أوض ــرح، وأن ــي بالمس ــي تربطن ــدة، الت ــة المدي الصداق
للمســرح، وأنــا علــى تخــوم العمــر، هــو جحــود وخيانــة ال تحتملهــا روحــي، وقــد يعجــالن 

ــي. برحيل
ــس  ــل اســتمر خم ــد صــراع طوي ــو( 1997 بع ــار )ماي ــي 15 أي ــوس ف ــي ســعد هللا ون توف

ــع مــرض الســرطان. ســنوات م

الكاتب المسرحي: 
سعد اهلل وّنوس

Oyun Yazarları:
Sadullah Vennus

Tartus )27 Mart 1941 - 15 Mayıs 1997(
1963 yılında gazetecilik lisansı aldı ve )El-Âdâb( dergisinde )Medusa Hayata 
Bakıyor( adlı oyununu neşretti.
1965’te ilk oyun derlemesi olan )Heykeller Korosu Hikayeleri(ni yayınladı. 
Derlemedeki altı oyundan bazıları şunlardır: )İğne Oyunu(, )Kaldırımdaki Ce-
set(, )Çekirge(, )Cam Kafe( ve )Meçhul Elçi(.
1966 yılında Kültür Bakanlığı’ndan öğrenim bursu kazanarak, oradaki kültür 
hayatını tanımak ve Avrupa tiyatroculuğunu öğrenmek için Paris’e gitti. Yal-
nızca gözlem ve araştırmayla yetinmeyerek, )El-Âdâb ve’l Marife(de Avru-
pa’daki kültür yaşamını eleştiren birçok mektup neşretti.
1967 Savaşı Vennus için acı bir hançer mesabesinde olmuştu. Bu dönemde 
meşhur )Beş Haziran İçin Gece Kutlaması(nı, ardından )Erkekler Oynadığın-
da( oyununu yazdı ve El-Marife’de yayınladı. Bunların yanında haftalık 
Et-Talîa’da birçok araştırma neşretti. Aynı senenin sonunda Şam’a dönerek, 
Birinci Şam Tiyatro Festivali’ni düzenledi. Burada Alaattin Kökeş tarafından 
yönetilen )Fil Ey Zamanın Kralı( adlı ilk tiyatro gösterisini sergiledi. Yine 
Refik Es-Sabban’ın yönettiği, )Fakir Pekmezcinin Dramı( adlı oyun bu festi-
valde sergilendi. Festival boyunca bir gösteride iki çalışma sergilenmekteydi. 
1970’de )Köle Cabir’in Başının Macerası(nı neşretti. 1972’de ise )Ebu Halil 
El-Kabbani’yle Bir Gece( oyununu yazdı.
1977’de Es-Sevra Es-Sekâfiyye’nin ekinde )Kral Kraldır( oyununu yayın-
ladı. Bu oyunu sonradan Mısırlı yönetmen Murat Münir Kahire ve Şam’da 
sergiledi. Kanser hastası olmasına rağmen Vennus Şam’daki gösteriye katıldı. 
Yine 1977’de )Gericiler Neden Ebu Halil El-Kabbani’ye Karşı Çıktı?( adlı 
araştırmasını yayınladı ve Fevaz Es-Sacir’in yönettiği )Bir Delinin Günlüğü( 
adlı deneysel tiyatro alanındaki oyununu sahneledi. )El-Hayat El-Masrahiyye( 
dergisini kurup editörlüğünü üstlendi. 1978 yılında Peter Weiss’in oyununun 
yeniden telifi olan )Hanzala’nın Gafletten Bilince Yolculuğu( oyununu neşret-
ti. Ardından 1979’da )Tut Ailesi( oyununu tercüme etti.
Doksanlı yılların başında kansere yakalanan Vennus pes etmedi. Yazı hayatı-
na geri döndü ve en iyi çalışmalarını hazırladı. Bunlardan bazıları )Tarihi 
Minyatürler( ve )Göstergeler ve Dönüşümler Atmosferi( olup, Vennus’un ve-
fatından sonra Lübnanlı yönetmen Nidal El-Eşkar ve Mısırlı yönetmen Hasan 
El-Vezir tarafından Lübnan ve Mısır’da sahnelenmiştir. Aynı şekilde )Mahmur 
Geceler(, Murat Münir tarafından Kahire’deki El-Henacir tiyatrosunda oyn-
anmıştır.
UNESCO Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Vennus’e, 1996 yılı için Uluslararası 
Tiyatro Günü’nün mesajını yazma görevini verdi. Vennus mesajı yazdı ve me-
saj, birçok dile çevrilerek onun oyunlarında okundu. Mesajın içeriği şöyleydi:
Umut etmeye mahkumuz, bugün olanlar tarihin sonu olamaz.
Dört yıldır kansere direniyorum. Yazı, özellikle de tiyatro, direncimin en 
önemli vesilesidir. Hummalı bir biçimde birçok oyun yazdım. Fakat bir gün, 
kınar bir tarzda şöyle bir soruyla karşılaştım: Tiyatronun yok olduğu ve nere-
deyse hayatımızdan silindiği bir zamanda, oyun yazma konusundaki bu ısrar 
niye? Bu sual beni gafil avladı. Duygularımın sertleşmesine sebep olarak beni 
endişeye sevk etti, hatta kızdırdı. Tabi soru sahibine, beni tiyatroya bağlayan 
uzun ve derin dostluğu ve ömrümün son sınırlarındayken oyun yazarlığını 
bırakmanın ruhumun hoş göremeyeceği bir nankörlük ve hıyanet olduğunu, 
bunun ise yalnızca ayrılık zamanımı yaklaştıracağını açıklamam zordu. 
Sadullah Vennus 15 Mayıs 1997’de, kanser hastalığına karşı verdiği beş yıllık 
mücadelenin ardından yaşamını yitirdi.

Semir Abdulbaki

شخصيات سورية

سمير عبد الباقي
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ــم يُمســون  ــة والســكينة، أنّه ــدول التــي تُحيــط مواطنيهــا بســياج مــن الطمأنين ــا يُذكــر لل مّم
ــان  ــن األم ــاٍل م ــٌن ع ــم حص ــر، ولديه ــات الده ــن تقلّب ــون م ــم، ال يخاف ــي بيوته ــن ف آمني

ــن. ــل الزم ــرهم غوائ ــن أس ــم وع ــه عنه ــون ب ــّي، يمنع الوظيف
وهــو مــا ليــس مــن شــأن الــدول ذات األنظمــة الشــمولية، واالســتبدادية األمنيـّـة، التــي تُبقــي رعاياهــا 
ــى  ــالً عل ــة، فض ــاة الضروري ــتلزمات الحي ــر مس ــل توفي ــن أج ــاغل، م ــغٍل ش ــم، وش ــّمٍ دائ ــي ه ف

ــات. الكمالي
ــى الســكر  ــال للحصــول عل ــة، راح مشــغول الب ــواد التدفئ ــه م ــن يدي ــرى المواطــن إذا غــدا و بي فت
ــه فــي المســاء  ــش عائلت ــوم، جيّ ــرة ذات ي ــة ظهي ــل الورقي ــَب المنادي ــرز، و إذا مــا احتضــن ُعل و ال

ــّر. ــَث الُم ــك الحدي ــز فدون ــا عــن ربطــة الخب ــي، وأّم ــت النبات ــوات زي ــاط بضــع عب اللتق
حدثني شخص ذو اطالع على نمط التفكير في هذه الدول:

 ال تُظنـَـنَّ هــذه األمــور تكــون عبثــاً، فهنــاك قســٌم معنــّي بهــا فــي المخابــرات، يتولـّـى إيجــادَ األزمــات 
فــي البلــد؛ مــن أجــل صــرف النــاس عــن التفكيــر فــي سياســة الدولــة الُمتبعــة، أو إشــغاَل النــاس عّمــا 
نــزَل بهــم مــن جــراء حــدث ألــّم بهــم، أو يُتوقــع حدوثـُـه فــي قابــل األيــام، ودونــك مثــالً علــى ذلــك 
مــا كان مــن ضنــك الحيــاة فــي ســورية، نتيجــة الحصــار الــذي ألــّم بالســوريين فــي ثمانينــات القــرن 
الماضــي، وهــو أمــر يذهــب كثيــٌر مــن المراقبيــن إلــى افتعــال النظــام لــه، حتــى يصــرف النــاس عــن 
الحديــث عــن الفواجــع التــي أحاطــت بأبنائهــم، عندمــا فتــك األســد بجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي 

حينهــا.
لقــد عــاش المواطــن الســورّي حياتــه كلّهــا، يهتبِــُل الفرصــةَ الســانحة، التــي إذا فاتَتـْـه فســيكون فــي غّم 

ونكــد كبيريــن؛ ألنــه قــد أضــاع بذلــك  فرصــةً قــد ال تعــّوض مــرة أخــرى.
ــّي  ــه أحــد موظف ــَب من ــرة الهجــرة والجــوازات الســتصدار جــواز الســفر، وطل ــى دائ ــَب إل إذا ذه
)المعلــوم  مــن أصحابــه  يســتدين  تــراه  الموضــوع،  لتمشــية  )إكراميــة(  والجــوازات  الهجــرة 

المطلــوب(؛ حتــى ال تضيــع منــه الفرصــة.
وإذا ذهــب إلــى قســم شــهادات الســواقة، ومــّل مــن الوقــوف فــي الــدّور؛ تحيـّـَن الفرصــة التــي يغمــزه 
ــية أن  ــة، خش ــا المعامل ــي ثناي ــب( ف ــه النصي ــا في ــّوة، فيضــع )م ــف الك ــُس خل ــا الشــرطيُّ الجال فيه

يقــول لــه:
 انتهى الدوام، تعال في الغد إلكمال معاملتك.

وإذا أكــرَم هللاُ الولــدَ ونجــح فــي البكالوريــا، وذهــب إلــى الجامعــة ســعياً فــي مناكبهــا للفــوز بمقعــد 
فيهــا، تــراه متأبطــاً األوراق المطلوبــة، وعينــاه تغــزالن بحثـًـاً عــن السمســار المرتقــب ألخــذ معاملته، 

وبالطبــع لــن يكــون مــن خــارج أمــن الجامعــة، ويُفّضــل أن يكــون مــن منطقــة الســاحل.
ــا إذا حــّل عليــه المــوت الــزؤام، وتــّم تبليغــه بااللتحــاق بالخدمــة العســكرية اإللزاميــة، فدونــك  وأّم
ــدورة  ــروراً ب ــد، وم ــعبة التجني ــى ش ــور إل ــن الحض ــدءاً م ــدان، ب ــا الول ــيب له ــي يش ــَص الت القص

ــرز. ــاًء بالف ــرار، وانته األغ
ــط  ــر( للضاب ــة العم ــع )تحويش ــال، ودف ــغال الب ــان، وانش ــن الزم ــٍد م ــي نك ــتعيش ف ــة س إّن العائل

المســؤول عــن فلــذة كبدهــم، فــي مقابــل )التفييــش(، أو فــرزه إلــى منطقــة مريحــة، أو .....
لقد تأتّى كل هذا )السعَد، والهنا( للسوريين، بفضل )الفساد المالي، 

واإلداري( الذي نخَر مفاصل النظام بأكملها، منذ األيام األولى لألسد
 )األب(، وبلَغ أوجه في عهد األسد )االبن(.

وهــو األمــر الــذي جعــل المواطــن الســوري، يعيــش مســكوناً فــي هــّم )تســليك( حياتــه، حينمــا يريــد 
ــد غــدا )فيتاميــن» واو»( حديــث المجالــس فــي ســورية، فهــذا  ــه؛ فلق ــى أدنــى حقوق أن يحصــل عل
ــن الفرصــة  ــه مــا ذهــب إلــى دائــرة حكوميــة إالّ وكانــت أمــوره ميّســرة بــه، وذاك يتحيّ يتباهــى بأنّ
المناســبة للتعــّرف علــى أحــد عناصــر المخابــرات، وحبــذا لــو كان مــن جماعــة )النظــام(، فيبــادر 

بدعوتــه للعشــاء فــي أحــد المطاعــم، أو يــدّس لــه فــي جيبــه مــا فيــه النصيــب.
ــاء المــدن  ــه ركــٌن مدفــوع الثمــن مــن أبن ــال الســاحلية، إالَّ وفي ــٌت فــي الجب ــه ال يوجــد بي لدرجــة أنّ

ــره. ــده فــي جيــب غي األخــرى، وال تجــد ســوريًّا إالَّ وي
ــي تنتشــلهم مــن  ــي انتظــار الفرصــة الســانحة، الت ــم ف ــى قســٌم مــن الســوريين شــطر حياته ــد أفن لق
القــاع إلــى قمــة الجبــل، فيتــّم قبولـُـه فــي المخابــرات، أو الشــرطة، أو البلديــة، أو .....، وال مانــع لــدى 
قســم آخــر مــن أن يدفــع حياتــه كلّهــا لقــاء الفرصــة الذهبيــة، ليكــون موظفــاً فــي إحــدى الســفارات أو 

القنصليــات الســورية فــي الخــارج، أو فــي شــرطة الجمــارك.
وعوضــاً عــن هــذا، وذاك، وجــدت ثلــةٌ مــن أبنــاء الطوائــف األخــرى الطريــق األيســر والمختصــر، 

للوصــول إلــى أعلــى درجــات الُســلَّم، مــن خــالل مصاهــرة إحــدى األُســر العلويــة.
ــن  ــٌر م ــش كثي ــان، يُده ــن الزم ــرن م ــدى نصــف ق ــى م ــوريون، عل ــه الس ــذي عاش ــعٍ كال إزاَء واق
ــم  ــي جعلتْه ــام، الت ــك األي ــي ظــّل هاتي ــش ف ــى العي ــن شــرائح مــن الســوريين إل ــن مــن حني المراقبي

ــانحة.            ــي ظــالِل الفُرصــة الس ــِش ف ــرى العي أَس

عندما يغدو السوريون أسرى 
العيِش في ظالِل الُفرصِة 

السانحة 

د. محمد عادل شوك

Suriyeliler Güzel Bir
Fırsat İçin Hayatın

Mahkumu Haline Gelirse

Vatandaşlarını huzur ve sükunet duvarlarıyla çeviren devletlerde, insanlar evlerinde 
güvenli bir şekilde günlerini geçiriyor ve hayatın iniş çıkışlarından korkmuyorlar. 
İş güvenliği konusunda yüksek kaleleri, onları ve ailelerini zamanın cilvelerinden 
koruyor.
Totaliter bir rejime sahip, otoriter bir emniyet anlayışı güden devletlerde ise durum farklı. 
Bu gibi ülkelerde devlet, vatandaşlarını lüks yaşam araçları bir yana, hayatın temel gereksin-
imlerini sağlama konusunda sürekli bir kaygı içerisinde, her zaman endişeli halde tutuyor.
Bu ülkenin vatandaşını elinde ısınma araçları varsa, zihni şeker ve pirinç aramakla meşgul 
olarak görürsün. Eğer bir gün öğlen vakti kağıt mendil paketlerini kucaklamazsa, akşam 
birkaç paket bitki yağı için ailesini seferber etmelidir. Ekmek meselesine ise yürek dayan-
maz.
Bu ülkelerdeki insanların düşünme şeklini bilen biri, bana şunları söylemişti:
Sakın bu meselelerin anlamsız olduğunu düşünme. Çünkü istihbarat servislerinde bu konuy-
la ilgilenen özel bir bölüm var. Ülkelerde kriz çıkarmak onların işidir; böylece insanların 
zihnini tabi oldukları devletin siyasetini düşünmekten ve başlarına gelen yahut ileride gel-
ebilecek musibetlerin izleriyle meşgul olmaktan alıkoyarlar. Seksenli yıllarda Suriyelilerin 
başına gelen ambargo musibeti de işte bu konuda bir örnekti. Birçok kişi bu durumun re-
jim tarafından, o dönem Müslüman Kardeşler’in Esed eliyle ortadan kaldırılması sonucu 
halk nezdinde meydana gelen trajedi konusunda konuşulmasını önlemek için üretildiğini 
söylemişti.
Bir Suriyeli hayatının tümünü güzel bir fırsatı yakalama peşinde geçirir. Bu fırsatı kaçırırsa 
büyük bir gam ve tasa içinde olacaktır çünkü bu durumda muhtemelen bir daha telafisi ol-
mayacak bir şans elinden gidecektir.
Pasaport çıkartmak için Göç ve Pasaport Dairesi’ne gitse ve oradaki bir memur kendisin-
den işinin hallolması için )ikramiye( talep etse, bu kişinin fırsatı kaçırmamak gayesiyle ark-
adaşlarından borç istediğini görürsün.
Ehliyet birimine gittiğinde, sırada beklemekten sıkılsa; camın arkasında oturan memurun 
kendisine göz kırpması için fırsat kollar. Ardından evrakların arasına )memurun nasibini( 
koyar ki kendisine şöyle demesin:
“Mesai bitti, işlemini tamamlamak için yarın gel.”
Eğer çocuğu olsa ve liseyi bitirse, üniversiteye girip orada görev almak için çabalasa, onu 
gerekli evraklarla birlikte gözleri her tarafta işlemini yapacak bir aracı ararken görürsün. 
Tabi ki bu kişi, üniversite güvenliğinden başkası olmayacaktır; ayrıca sahil bölgesinden ol-
ması daha tercihe şayandır.
Yine ani ölüm anı gelse, yani zorunlu askerlik görevi için tebligat alsa; aklına yeni doğmuş 
bebeklerin saçlarını ağartan hikayeleri getirebilirsin. Hikayeler askerlik şubesinde başlar, 
acemilik dönemiyle devam eder ve dağıtımla son bulur.
Aile uzun bir süre endişe içerisinde ve zihinleri meşgul olacaktır. Ve ciğerparelerinden 
sorumlu olan subaya, )fişlemeden geçmesi( ya da rahat bir bölgeye gönderilmesi için )kara 
gün paralarını( vermek zorunda kalacaktır, yoksa…
Tüm bu )sevinç ve neşe( Suriyelilere, rejimin her parçasını kemirmiş olan )maddi ve idari 
yolsuzluk( sayesinde sağlanmaktadır. Bu hal )baba( Esed döneminin ilk günlerinden beri var 
olup, )oğul( Esed döneminde zirveye ulaşmıştır.
Bu durum Suriyeli bireyi, hayatı boyunca keder içinde yaşamaya itmektedir. )Adam kayır-
ma( Suriye’de her meclisin konusu olmuş, insanlar bir devlet dairesine gidip işlerinin ne 
kadar kolaylaştığını övünerek anlatır hale gelmiştir. Bu kişi istihbarattan bir kişiyle tanışa-
bilmek için bir fırsat kollamaktadır. Tercihen rejime yakın bir kişiyi bulsa, apar topar bir 
lokantada akşam yemeğine davet eder yahut cebine nasibinde ne varsa sokuşturur.
Bu öyle bir derecededir ki, sahildeki dağlık kesimde evinde başka şehirlerden biril-
eri tarafından hazırlanmış bir köşesi olmayan aile yoktur. Ayrıca her Suriyelinin eli, bir 
başkasının cebindedir.
Suriyelilerin bir bölümü, hayatlarının ciddi bir kısmını kendilerini dağın eteklerinden zirves-
ine taşıyacak o güzel fırsatı bekleyerek geçirmiştir. Bunun yolu ise muhaberata, polise, bel-
ediyeye vs. katılmaktır. Diğer bir bölümü ise hayatının tamamını altın fırsatı yakalamak için 
harcayarak geçirir. Onlar için bu altın fırsat, Suriye dışındaki bir elçilik ya da konsoloslukta 
yahut gümrüklerde memur olmaktır.
Bunların yerine, bir grup Suriyeli ise merdivenin en üst basamağına çıkmak için daha kolay 
ve kısa olan bir yol bulmuştur: Alevi bir aileyle akrabalık bağı kurmak.
Suriyelilerin yarım asır boyunca yaşadıkları böylesi bir realite karşısında birçok gözlemci, 
Suriyelilerden bazı kesimlerin o günlere dönme özlemleri sebebiyle dehşete düşmektedir. 
Güzel bir fırsat yakalayabilmek için hayatın mahkumu oldukları o günlere.

Dr.Muhammet Adil Şevk
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Türkçe

Mustafa Ekici مصطفى أكجي

ــي  ــا غاِضــٌب مــن نفِســي ألنَّنِ ــَت وال بالّزمــن، وأن ــَك أن ــمُّ بِ ــداً، وال أهتَ ــِن أب ــهُ بالزَم ــد آبَ ــم أَُع ل
لــم أُفِلــح فــي إطــالِق صرخــٍة بطوليــٍة مــن بيــِن تلــَك الـــفوَضى التــي تحاِصــُر كيانِــي مــن كّلِ 

ــِت  ــل )بي ــاٍه مث ــّيٍ وال متن ــكٍل اعتباط ــِة بش ــِد المتداِخلَ ــَك المكائ ــاَط تل ــتطع إحب ــم أس ــي ل ــب، وألنّنِ جان
ــا. ــي حبيســةً بينه ــت صرخت ــي بقي ــَك الفخــاخِ الت ــكَّ تل ــوت(، وف العنكب

أنا غاضٌب وأسلُِّط على نفِسي أقَصى عقوبٍة يمَكُن أن أسلِّطها عليها، ولم يعد أمُرَك يعنيني!.
لــن أرُكــَض وراَء أمــوٍر واهيــٍة كأن أراَك عندمــا أفتــُح عينــيَّ فــي الصبــاح، فتلــَك الكنــوُز التــي بذلــُت 

جهــدَ الســنيِن ألقطفَهــا مــن نظراتِــَك، قــد ذََرْوتُهــا كلَّهــا قبــَل قليــٍل مــع الريــاح.
ــا علــى األشــياِء  ــِة التــي تركتَُه ــَك، ومــن اللمســاِت الدافئَ ــهُ مــن نظراتِ ــُم الــذي جمعت ــُز العظي ــَك الكن ذل
ــي  ــِة الت ــَك األصــواِت المبارَك ــهُ مــن تل ــا جمعتُ ــةً، م ــَك قيم ــُر مــن ذل ــَك، واألكث ــي المســتَها أصابِع الت
لتــهُ علــى ظهــِر ريــحِ الشَّــماِل وأرســلتهُ بــكّلِ شــجاَعٍة ومــن دوِن  تصــدَُح بهــا يمينــاً وِشــماالً، كلُّ ذلــَك حمَّ

انتظــاٍر إلــى الاّلمســتقبَِل الفاقــِد لألمــل.
أنا اآلَن أبَحُث عن أموٍر أكثَر تجريحاً وتأثيراً.

عــن أشــياَء أكثــَر إيالمــاً منــَك وصالبــةً، تتــرُك فــي لحــِم المــْرِء ِجراحــاً أعمــَق، وتفتـَـُح فيــِه أخاديــدَ أكثــَر 
ــا  ــم، بعدمــا فصلَه ــدِم واألل ــي ال ي والغــارِق ف ــِر عيســى المتشــّظِ ــٍل ذراَع الصغي ــَل قلي ألمــاً، لمســُت قب
ــٌر عــن ذلــَك الجســِد الصغيــِر النحيــف، كان مثلــَك أنــت، بــل إنـّـهُ أكثــُر منــَك حقيقــةً وأكثــُر  برميــٌل متفّجِ
منــَك إيالمــاً، مســحُت علــى تلــَك الــذراعِ، وتحادَثنــا قليــالً، عــن البقــاِء نصفــاً، عــن العجــِز وعــن البــدِء 

تحدّثنــا، إنــَك ال تعــِرُف عيَســى، ِذي الثــالِث ســنين.
نحــُن نعرفُــه مــن ذراِعــه، فذراُعــه أكبــُر ســنّاً مــن عيَســى بكثيــر، لقــد كاَن لقاُؤنَــا معَهــا قصيــراً جــداً، 
وبعدهــا بــدأت أحجيــةُ الطفــِل القديمــةُ هكــذا؛ نشــبت الحــرُب، فأرســَل الطاغيــةُ طائراتــِه إلــى عيَســى 
ــرةٍ، أرســَل كلَّ ذلــك إلى عيَســى  ــرةٍ ومدّمِ لـَـةٌ بمــا وجــدَ مــن مــوادَّ َحاِرقــٍة ُمتفّجِ وعلــى َمتنَِهــا براميــُل ُمحمَّ
وَمــن معـَـهُ كلِّهــم، إلــى الجيــراِن والجامــعِ والمصليــَن، إلــى العجائــِز والنســاِء والبنــاِت، إلــى األمهــاِت، 
وخصوصــاً إلــى أّمِ عيســى، فأبــوهُ غيــُر موجــوٍد أصــالً، إذ أّن اآلبــاَء هــم أّوُل مــن يموتــون، تمامــاً كمــا 
يِجــُب أن يمــوَت األبطــاُل، وعيَســى فقــدَ فــي البــْدِء أبــاهُ، وعلــى كّلِ حــال، فهــذِه أمــوٌر ُمؤلمــةٌ ُمفِســدَةٌ 
للّســعادَةِ، تجعـَـُل المــرَء يحيــدُ عــن الطريــِق مثــَل ) الســائريَن بعيــداً عــن أوميــالس(، أنــا أعــِرُف كيــَف 

أكــوُن صديقــاً لــذراعٍ مبتــورةٍ، ســتبعَثَُك علــى الحيــرةِ منِّــي.
ــةَ اجتمــاٌع، إنّنــا نَضــُع ُمخطَّطــاٍت ُكبــَرى، َكــْي نعِقــدَ اجتماعــاً تحُضــره اآلالُف المؤلَّفـَـةُ بـَـل  وكذِلــَك فثمَّ
ــاك،  ــا وُهن ــَن مــن ُهنَ ــِة والعيــوِن المســُمولَِة القادمي ــن األذُرعِ المبتــوَرةِ والســيقاِن المقطوَع ــُن ِم الماليِي
ــيٌّ جســوٌر، ســنجتَِمُع  ــٌع، وفدائِ ــٌم، إنهــا محــارٌب رائ ــاٌن عظي ــورةَ كي ــذراَع المبت ربمــا ال تعــِرُف أّن ال
ــُل  ــهُ القنابِ ــت أو بِقيَــت منقوصــةً، ومــَع كّلِ عضــٍو بشــرّيٍ مّزقَت بشــكٍل ســرّيٍ مــَع كّلٍ حيــاةٍ قــد انتَصفَ
ــريّةً  ــاٍت س ــاَك اجتماع ــدُ هن ــُن نعِق ــب، نح ــن حل ــاً م ــاَك قريب ــِم( هن ــا )داَر األرق ــد وجدن ــظايا، لق والّش
ــِل ألنَّ  ــُض الخج ــي بع ــاً منقوصــاً، ينتابُنِ ــي نصف ــم، واعتبرونِ ــداً منه ــي واح ــد اعتبَُرونِ ــرةً، وق وخطي
ــٍة،  لكــن فليَُكــن، المهــمُّ أنّهــم يحاِولــوَن دائمــاً  الخــدوَش والِجــَراَح التــي أحدَثتَُهــا فــي لحِمــي غيــُر ُمهمَّ
ــرؤوُس  ــورةُ، وال ــيقاُن المبت ــى األذرُع والس ــك، فحتَّ ــي تل ــن جراِح ــَل م ــي ال أخج ــم، َك ــاَء جراِحه إخف
المقطوَعــةُ، والعيــوُن التــي قفــزت مــن َجماِجمَهــا مضرجــةً بالدمــاِء، تتظاَهــُر أماِمــي بأنّهــا قــد اكتملــت، 

ــا نجتَِمــُع هنــاك. ــم أنّنَ ِلــذا فاعلَ
ربمــا يســتغِرُق ذلــَك بعــَض الوقــِت، ولكنّنِــي مرتَبِــٌط بإيمــاٍن غايــٍة فــي العمــِق مفــادُهُ أّن اتّحادَنــا جميعــاً 
ــذاَك  ــط، ف ــَن لحظــاٍت فق ــَح رهي ــَن بالدمــاِء، أصب ِجي ــَن المضرَّ قِي ــَن الممزَّ مــَع هــؤالِء اإلخــَوةِ المبتوري
ــهُ بالزمــاِن وال بالمــكاِن،  ــي إلــى هنــا، بشــكٍل ســريعٍ وال يمِكــُن تفاديــِه،  فجــٌر يجــيُء وال يَأْبَ فجــٌر يأتِ
ُمنـَـا جميعــاً، فيطــُردَ ذلــَك الفجــُر كلَّ نقــٍص فِينـَـا،  وال بالحــدوِد، وال باألســماِء، ليربِــَط كلَّ قطعــٍة بــكّلٍ يُتّمِ
ويأتِينـَـا بعَُضــٍد تَحِمــُل ذراَع عيَســى المبتــورةَ، نحــُن دائمــاً نتغنَّــى بأهازيــَج أنــَت فيهــا، نقــول أنــت أيهــا 
ــا  ــذي ال يعــرف مــا هــي الرحمــة، ي ــا قطعــة قطعــة، أيهــا المعشــوق ال ــا من ــا مــن انتزعتن الحبيــب، ي
أجمــَل الَجِميليــَن، أيَُّهــا الوَطــُن الملتَِحــُف بلـَـوِن التـّـراِب، أيَّهــا الحبيــُب ذو الجبــاِل والتـّـالِل والســهوِل، ذُو 
ــباخِ الرطبـَـِة والصَحــاِري الرهيبــة. أيَُّهــا الحبيــُب الــذي يُنــاِدي اآلَن مــن هنــاَك، حيــُث ســقَطت ذراُع  الّسِ
عيَســى الصغيــِر، مــن جبــاِل ُكردســتاَن، مــن واحــاِت دمشــَق الفيحــاِء، مــن لياِلــي بغــدادَ المتأللئــِة، مــن 
ــِة، ولدرســيَم الغضــوِب، وِلبَُطــوَم الحســناِء  ــاِدي إلســطنبوَل المدلَّلَ َشــفِق القــدِس األحَمــِر مثــِل الــدَِّم، يُن
نِي،ألنـّـَك لــم تَعـُـد تســتطيُع تخويِفــي بالمــوِت، وال بالفــراِق  التــي أمَســت غريبــةً عنَّــا أو تــكاد. إنـّـَك ال تهمُّ
أبــداً، ولــن تُِخيفَنِــي بالبَتــِر وال بالتّقِطيــعِ، فنحــُن اآلَن نســتطيُع الوجــودَ كأذُرعٍ مبتــوَرةٍ، وأبــداٍن ُممّزقـَـٍة 
وآالٍم ال تخُطــُر علــى بــاِل بشــر، فهــل تفَهــُم ذلــَك اآلن؟ نحــُن اآلَن ننتِظــُر الفجــَر، إنّنــا نتكاثـَـُر مــَع كّلِ 
قنبُلَــٍة نتفَِجــُر فــوَق رؤوســنا، ُربَّمــا يصعُــب شــرُح هــذِه المعادلَــِة الرياضيّــِة، فهــَي خارَجــةٌ عــن قُــدرةِ 

العقــِل، ولكنّنَــا فــي الحقيقــِة نَِزيــدُ كلَّمــا نَنقـُـُص، وكلَّمــا نتفتَّــُت نتوّحــدُ.
ــَل وبلــَخ وفــي بلــدةِ  هــا نحــُن اآلَن نُنِشــدُ األناشــيدَ حــوَل الفجــِر وحــوَل الوطــِن وحولــَك أنــَت، فــي بابِ
ــجِ  ــِة، نصــدَُح باألهازي قَ ــوَرةِ والممزَّ ــَك األعضــاِء المبت ــٌف مــن كّلِ تل ــدٌ ُمَؤلَّ ــا شــخٌص واِح ــب، إنّنَ َكَس

ــَك الجبــال. ــِدُم فــي تل بصــوٍت عــاٍل يدَم

Zamana aldırmıyorum artık.
Ne zamana ne de sana aldırmıyorum artık.
Varlığımı çepeçevre kuşatan bütün bu hay huyun içinden kahramanca bir 
nara atmayı beceremediğim, bir nara ile içine kısıldığım bu kapanları, bu iç içe 
geçmiş sonsuz gibi duran saçma örümcek yuvası oyunları bozamadığım için kız-
gınım kendime. Kızgınım ve kendime verebileceğim en büyük cezayı veriyorum: 
sana aldırmıyorum artık!
Artık sabah gözlerimi açtığımda seni görmek gibi beyhude şeylerin peşinde koş-
mayacağım. Senin bakışlarından yıllarca emek vererek topladığım bütün o hazi-
nelerimi yellere savurdum az evvel. Senin bakışlarından, dokunduğun eşyalarda 
bıraktığın ılık dokunuşlardan, çok daha değerlisi senin sağa sola seslediğin kutlu 
seslerinden biriktirdiğim devasa hazinemi bir kuzey rüzgarının sırtına yükleyip 
beklentisiz ve umutsuz bir geleceksizliğe yollayıverdim cesaretle.
Şimdi artık çok daha dokunaklı ve yaralayıcı şeylerin peşindeyim.
Senden daha acıtıcı, insanın etinde derin yarıklar ve ağrılı çizikler açan sert şeyler. 
Az evvel bir varil bombasının minik ve narin bedeninden koparttığı küçük İsanın 
parçalanmış, kanlı ve acıdan cansız koluna dokundum. Sen gibiydi. Hatta senden 
daha gerçek ve daha acıtıcı. Okşadım, biraz sohbet ettik, yarım kalmak üzerine, 
başlıyamamak üzerine İsayı bilmezsin, 3 yaşında. Biz kolu ile tanışırız, kolu İsa-
dan çok daha yaşlı. Zaten çok kısa olmuş beraberlikleri. Sonrası işte klasik çocuk 
masalı; savaş oldu, zalim, uçaklarına variller içinde yanıcı/patlayıcı/parçalayıcı ne 
varsa yükleyip İsaya yolladı, İsa ve kimsesi varsa hepsine, konu komşuya, camii 
cematine, yaşlıya, kadına kıza, anneye en çok da anneye, baba zaten yoktu, bir 
kahraman olarak olması gerektiği gibi ilkin babalar ölür ya, İsa da ilk babayı yi-
tirdi. Herne ise. Acı şeyler bunlar, huzur bozan, OMELASA gidenler gibi insanı 
yoldan çıkaracak şeyler. Bir kesik kol ile arkadaşlık biliyorum benim hakkımda 
endişelendirecek seni.
Bir de toplanmak var.  oradan buradan gelen binlerce milyonlarca yaralı kol, kesik 
bacak, yarılmış göz Ve daha binlercesi, hepsi ile bir araya gelip muazzam planlar 
yapıyoruz. Belki bilmezsin, kesik bir kol muhteşem bir varoluştur, inanılmaz sa-
vaşçı, cesur ve adanmış bir varoluş. Yarım ve eksik bırakılmış ne kadar hayat var-
sa, bombalar, şarapnellerle parçalanmış ne kadar insan uzvu varsa gizliden gizliye 
bir araya toplanıyoruz, bir ERKAM EVİ bulduk Halep yakınlarında, orada gizli 
ve tehlikeli toplantılar yapıyoruz. Beni de kendilerinden saydılar, beni de yarım ve 
eksiltilmiş saydılar, biraz utanıyorum yanlarında çünkü etimde açtığım yara ve çi-
zikler çok önemsiz, ama olsun onlar utanmamam için sık sık yaralarını gizliyorlar, 
kesik kollar, bacaklar, bedensiz başlar, kafadan kopup kenara fırlamış kanlar içinde 
gözler bile bana sanki tamamlarmış numarası yapıyorlar. Anlıyacağın buralarda 
toplanıyoruz.
Belki biraz zaman alacak, ama o kadar derin bir inanç ile bağlıyım ki bu eksik, 
kesik, kanlı kardeşlere, hepimizin bir bütün olması artık sadece anlara bağlı. Bir 
şafak geliyor buraya doğru, hızla ve önlenemez bir şekilde, bir şafak geliyor ve za-
mana aldırmadan, mekanlara aldırmadan, sınırlara aldırmadan, isimlere aldırma-
dan her bir parçayı bir bütüne bağlayıp hepimizi tamlayacak, her eksiğimizi gide-
rip İsanın kesik kolunu taşıyacak bir omuz getiren bir şafak. Şimdi içinde senin de 
olduğun türküler söylüyoruz sık sık, sen diyoruz ey sevgili, ey bizden parça parça 
alıp götüren, merhamet nedir bilmeyen sevgili, ey güzeller güzeli, toprak rengine 
bürünüp bir vatan olan, dağ/bayır/ova olan, sulak arazi ve amansız çöl olan sevgili.
Şimdi Kürdistan dağlarından, Şam vahalarından, Bağdatın ışıl ışıl gecelerinden, 
Kudüsün kanlı şafağından nazlı İstanbula, küskün Dersime, handiyse bir yabancı 
olan güzeller güzeli Batuma, her nerede düştüyse küçük İsamızın kesik kolu ora-
dan sesleyen sevgili.
Sana aldırmıyorum, Çünkü ölüm ile korkutamazssın beni artık, ayrılık ile korkuta-
mazsın beni artık, eksik bırakmak ile, paraçalamak ile korkutamazssın beni, artık 
bir kesik kol olarak, parçalanmış bedenler olarak, akıl dışı acılar olarak var olabi-
liyoruz. Bunları aştık anlıyormusun, şimdi şafağı bekliyoruz, tepemizde patlayan 
her bomba ile biraz daha çoğalıyoruz, metamatiğini anlatmak biraz zor, aklın dışı 
biraz ama gerçekten eksildikçe çoğalıyoruz, parçalandıkça bütünleşiyoruz.
Şimdi Babilde, Belhte, Kesepte şafağa dair, vatana dair ve sana dair türküler söylü-
yoruz bütün bu kesik ve eksik uzuvlardan oluşan bir tek İNSAN olarak.
Bir çığlık gibi, dağlarda gümleyen bir nara gibi türküler çığırıyoruz.

 ِ َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اهللَّ
َأْمَواٌت َبل َأْحَياٌء َوَلِكْن اَل َتْشُعُروَن
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Kemal Öztürk كمال أوزترك

يتبــادر ألذهــان الجميــع عنــد الذهــاب لمشــاهدة فيلــم )محمــد رســول هللا( ســؤال خفــي مفــاده هــل مــارس 
ــم، فــي الحقيقــة فقــد بحــث  المخــرج اإليرانــي )الشــيعي مجيــد مجيــدي( الدعايــة الشــيعية فــي ذلــك الفيل

الكثيــر منــا عــن قرائــن تشــير إلــى ذلــك إثنــاء مشــاهدة الفيلــم، ولهــذا الســبب فــإن الكثيــر مــن المشــاهدين قــد 
فقــدوا طعــم ذلــك الفيلــم.

فما هي المشكلة الكامنة في فيلم )محمد رسول هللا(؟.
لقــد علــق بذهنــي ســؤال واحــد عندمــا خرجنــا مــن قاعــة العــرض، مفــاده أن شــيئا واحــداً كان ناقصــا فــي ذلــك 
الفيلــم، إن الطعــم، أحــد األحاســيس كان ناقصــاً ولكننــي لــم أعــرف أي إحســاس هــو، وبعــد فتــرة رأيــت أن كثيــراً 

مــن األصدقــاء يســألون بعضهــم بعضــاً نفــس هــذا الســؤال.
ــرة  ــل ك ــع التواصــل االجتماعــي مث ــي مواق ــات  ف ــم والتدوين ــت حــول الفيل ــي كتب ــاالت الت ــا تتضخــم المق عندم
الثلــج، يحيــد مركــز النقــاش فــي أذهاننــا عندمــا ندخــل قاعــة العــرض إلــى التســاؤل )هــل مــارس مجيــدي الدعايــة 
ــم وشــنوا  ــد قاطعــوا الفيل ــة للتشــيع، فق ــد مــارس الدعاي ــه ق ــن يرون ــم(، ومــن الطبيعــي أن الذي الشــيعية فــي الفيل

حمــالت لعــدم مشــاهدته.
وقــد ناقــش قليــل مــن النــاس الفيلــم مــن الناحيــة الفنيــة، أمــا النقاشــات التــي مــازال يتصاعــد منهــا الدخــان، فتتعلــق 

بــأن الفيلــم يحمــل دعايــة للتشــيع ومغالطــات فــي الجانــب الدينــي.
لماذا تفاقمت النقاشات حول الشيعة والسنة؟.

ال يجــري الحديــث عــن الحساســيات المذهبيــة فــي هــذا الفيلــم فقــط، بــل كذلــك أثنــاء مناقشــة السياســة التركيــة فــي 
ســوريا، وعمليــة جرابلــس، وسياســة الموصــل والعالقــات مــع دول المنطقــة.

أمــا اإلعــالم فــي إيــران وســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن أي فــي الــدول التــي تــدور فــي فلــك طهــران، فتظهــر 
ــا للشــيعة، وممارســة أردوغــان  ــاالت عــن عــداء تركي ــاراً وينشــرون مق ــون أخب ــر، فيبث ــة بحــدة أكث هــذه الحال
ــا يلعــب دوراً  ــدول اإلســالمية بمــا فيهــا تركي دعايــة ســنية، واإلعــالم المدعــوم مــن طــرف إيــران فــي كافــة ال
نشــطاً فــي هــذا اإلطــار. وعلينــا أن نعــرف أن تلــك النقاشــات تــدور منــذ فتــرة طويلــة فــي إيــران وســوريا ولبنــان 
والعــراق والبحريــن والســعودية، وتتســبب فــي تمايــز الصفــوف وظهــور الخصومــات وتحولهــا إلــى الصراعــات 

حاميــة الوطيــس فــي بعــض تلــك الــدول.
تركيــا تمثــل الموقــف المعقــول والعقــل المشــترك فــي هــذا الموضــوع، لكــن مــن الخطيــر النظــر إلــى تركيــا مــن 
كــوة التعصــب للمذهــب أو العــداء المذهبــي فــي كثيــر مــن المجــاالت التــي انتشــرت فــي الفتــرة األخيــرة مــن 
الجغرافيــا السياســية إلــى الفنــون. فزاويــة النظــر هــذه بقــدر ضحالتهــا الشــديدة فإنهــا تشــكل الشــريان الــذي يمكــن 

أن ينقــل تلــك المعركــة واالصطفــاف مــن الــدول األخــرى إلــى تركيــا.
إيــران تســتخدم التشــيع وســيلة، والغــرب يدعــم ذلــك مــن المؤكــد أن للسياســات المذهبيــة التــي تتبعهــا إيــران فــي 
المنطقــة، أثــر كبيــر فــي ردة الفعــل هــذه، ولكننــا إذا قيمنــا األمــر برويــة فإننــا نجــد أن إيــران تســتخدم المذهــب 
الشــيعي وســيلة مــن أجــل التوســع الفارســي الصفــوي التقليــدي، تمامــاً مثلمــا حــول الشــاه إســماعيل الصفــوي 
التشــيع إلــى وســيلة سياســية فــي صراعــه مــع الدولــة العثمانيــة. وتــكاد سياســات إيــران اليــوم فــي المنطقــة كلهــا 
ــوة  ــوازن ضــد الق ــق ت ــى خل ــك، فيعمــل عل ــوة ومجــاالت توســع، والغــرب يفســح المجــال لذل ــز ق تشــكل مراك
الســنية الصاعــدة التــي تــدور فــي فلــك تركيــا والربيــع العربــي، وذلــك عــن طريــق الدفــع إلــى األمــام بالتشــيع 

الــذي يــدور فــي فلــك إيــران.
ولكــن لمــاذا يتحــدث اإلعــالم الغربــي كافــة عــن فظاعــات المظالــم التــي تمارســها داعــش، مــن دون أن يســلط 
الضــوء علــى جرائــم الحشــد الشــيعي التــي ال تقــل فظاعــة عــن داعــش، وأعتقــد أن تلــك المراكــز ذاتهــا تريــد 
مناقشــة هــذا الموضــوع الحســاس فــي تركيــا. حمــالت غريبــة ألشــخاص عجيبيــن بعــد أن كتبــت فــي موضــوع 
الحشــد الشــيعي، بــدأت طائفــة مــن النــاس غريبــي األطــوار الــذي ال أعرفهــم تتهمنــي بـ)عــداء الشــيعة(، فــي حيــن 
اتهمنــي قســم آخــر بـ)التشــيع(. وأرى أنهــا حملــة مقصــودة ويمارســونها كذلــك علــى أشــخاص آخريــن غيــري، 
وهــذا ال يعــدو أن يكــون ثقــب حشــرة فــي شــجرة. لكــن موقــف تركيــا مــن الناحيــة التاريخيــة والسياســية والدينيــة 
مثــل مبــدأ )األمــة الوســط( ويمثلهــا بشــكل دائــم، فنحــن نطلــق علــى أطفالنــا أســماء علــي وحســن وحســين وعمــر 
وعثمــان، وتركيــا مــن الــدول اإلســالمية النــادرة التــي تقــف علــى نفــس المســافة مــن كافــة المذاهــب واألديــان 

وتــؤوي منتســبي تلــك األديــان والمذاهــب، وخاصيــة االحتضــان التــي تتميــز بهــا تركيــا مهمــة للغايــة.
ويبــدو أن تصريــح رئيــس الجمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان فــي هــذا الشــأن قــد تحــول إلــى شــعار مهــم جــداً 

ترجــم تطلعاتنــا جميعــاً، عندمــا قــال:  )دينــي ليــس الســنة وال هــو الشــيعة.... إن دينــي هــو اإلســالم(.
لكــن كــم ثمــة مــن رئيــس جمهوريــة فــي العالــم اإلســالمي يســتطيع قــول مثــل تلــك العبــارة. إنتــاج سياســة مضــادة 
للصــراع المذهبــي ثمــة تنظيــم ذو نيــة خبيثــة يســعى إلــى ارتــكاب أمــور تتعــارض مــع تركيــا ومــا تــراه معقــوال، 
ولذلــك فقــد وجــب إنتــاج سياســات تواصــل تتــالءم مــع ذلــك، كمــا يجــب جمــع تلــك السياســات وتعميمهــا، ونحــن 
الذيــن نكتــب فــي هــذه المواضيــع ونتحــدث فيهــا، علينــا أن ننتبــه بشــكل أكبــر، فعندمــا نســتخدم المفاهيــم المذهبيــة، 

وننتقــد أصحــاب التعصــب المذهبــي، يجــب علينــا االنتبــاه أكثــر كــي ال نقــع فــي فــخ نصبــه لنــا أحدهــم.
وهنــا أرى أن فيلــم )محمــد رســول هللا( قــد نجــح مــن حيــث إخراجــه فــي بهــرج هوليــودي، لكنــه لــم ينجــح فــي 
ــي هــذا  ــد بق ــذا فق ــل، ول ــدي الجمي ــدي عــن أســلوب الســرد التقلي ــاذا حــاد مجي ــا، وال أدري لم ــق إحســاس م خل
الفيلــم فــي مرتبــة أدنــى مــن فيلــم )الرســالة(، ولكننــي ال أقــول ألحــد ال تذهــب لهــذا الفيلــم، فمــن المفيــد مشــاهدته.

أين موقعنا من الصراع 
»الشيعي السني؟«

‘Şii-Sünni kavgasında’ 
nerede duruyoruz?

“Hz. Muhammed” filmine giderken hepimizin aklında, ‘İranlı )ve Şii( olan 
yönetmen Mecit Mecidi acaba Şiilik propagandası yaptı mı’ diye gizili bir 
soru vardı. Doğrusu film boyunca bunun ipuçlarını bulmak için uğraşanımız 
çok oldu. Bu nedenle filmin tadı kaçtı çoğu insan için.
Hz. Muhammed filmindeki sorun neydi?
Filmden çıktığımızda benim aklımda tek bir soru vardı: ‘Filmde bir şey eksik, bir 
tat, bir duygu eksik ama ne olduğunu bulamadım’. Sonra baktım bir çok arkadaşı-
mız bu soruyu birbirine soruyor. 
Film üzerine yazılmış makaleler ve sosyal medya paylaşımları çığla büyürken, 
tartışmanın odağı, filme girerken bizim de kafamızda olan soruya kaymış: ‘Me-
cidi, Şiilik propagandası yapmış mı?’ Tabi ‘yapmış’ diyenler filmi protesto edip, 
gidilmemesi için kampanyalar yaptı. 
Filmi sanat açısından tartışan çok az oldu. Halen üzerinden duman çıkan tartışma, 
filmin Şiilik propagandası yapıp, dini gerçekleri çarpıttığı kısmıdır. 
Şii-Sünni tartışmaları neden arttı?
Sadece bu filmde değil, Türkiye’nin Suriye politikası, Cerablus operasyonu, Mu-
sul politikası ve nihayet bölge ilişkileri tartışılırken, konu mezhep hassasiyeti üze-
rinden konuşuluyor. 
İran, Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, yani Tahran eksenindeki ülkelerin medyasın-
da ise durum daha sert şekilde görülüyor. Türkiye’nin Şii düşmanlığı, Erdoğan’ın 
Sünni propagandası yaptığına dair haberler, makaleler havada uçuşuyor. İran’ın, 
Türkiye dahil, tüm İslam ülkelerinde desteklediği medya çok aktif bu konuda.
Bu tartışmaların İran, Suriye, Lübnan, Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan’da çoktan 
yapıldığını, safların seçildiği, kavgaların çıktığı ve bir kısmında sıcak çatışmaya 
dönüştüğünü bilelim. 
Türkiye, bu konuda makul duruşu ve ortak aklı temsil ediyor. Ancak son zamanlar-
da Jeopolitikten sanata kadar, bir çok konunun mezhep taraftarlığı ya da düşmanlı-
ğı açmazından görülmesi çok tehlikeli. Bu çok sığ bir bakış açısı olduğu gibi, diğer 
ülkelerdeki saflaşma ve kavgayı da ülkemize taşıyacak bir damardır.
İran Şiiliği araç olarak kullanıyor, Batı da destekliyor
İran’ın tüm bölgedeki mezhepçi politikalarının bu karşı tepkide büyük etkisi oldu-
ğu muhakkak. Ancak soğukkanlı değerlendirirsek, İran Şii mezhebini geleneksel 
Pers/Safevi yayılmacılığına bir araç olarak kullanıyor aslında. Tıpkı Şah İsmail’in 
Şiiliği, Osmanlı ile güç mücadelesinde siyasi bir araca dönüştürmesi gibi.
Bugün İran’ın tüm bölge politikası, yayılmacılık ve güç merkezleri oluşturmak 
üzereyken, Batı da bunun önünü açıyor. Zira Arap baharı ile yükselen Türkiye 
eksenli Sünni güce karşı, şimdi İran eksenli Şiiliği öne çıkartıp, dengeliyor.
DAEŞ’in korkunç zulümlerini anlatan tüm Batı medyası, en az onun kadar kor-
kunç olan Haşdi Şabi konusunu neden işlemiyor sanıyorsunuz? Sanırım aynı mer-
kezler bu çok hassas konunun Türkiye’de de tartışılması konusunda istekli.
Tuhaf tiplerin garip kampanyası
Haşdi Şabi konusunu yazdığımdan beri, sosyal medyada tanımadığım tuhaf tip-
lerin bir kısmı beni, ‘Şii düşmanı’, diğer kısmı da ‘Şii olmakla’ suçluyor. Bunun 
bilinçli bir kampanya olduğu ve başka insanlara da yapıldığını görüyorum. Burada 
bir bit yeniği var. Türkiye’nin durduğu yer tarihsel olarak da, politik olarak da, 
dini olarak da ‘orta milleti’ temsil etti her zaman. Bizim çocuklarımızın isimleri 
Ali, Hasan Hüseyin, Ömer, Osman’dır. Her mezhebe ve inanca eşit mesafede yak-
laşan ve içinde barındıran ender İslam ülkelerinden biridir. Bu özelliği son derece 
kıymetli ve kuşatıcıdır. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki ifadesi, 
hepimizin meramını anlatan çok önemli bir mottoya dönüştü: “Benim dinim ne 
Sünnilik, ne de Şiiliktir. Benim dinim, İslam’dır.”İslam dünyasında bu ifadeyi kul-
lanabilecek kaç devlet başkanı vardır sizce?
Mezhep çatışmasına karşı bir politika üretmek Ortada Türkiye’nin makul aklına 
ters işler yapmak isteyen kötü niyetli bir organizasyon var. O zaman buna uygun 
iletişim politikaları üretmek ve bunu topluma yaymak lazım. Bizler de, bu konu-
ları yazan, konuşan insanlar olarak daha dikkatli olmalıyız. Mezhebi kavramları 
kullanırken, mezhepçilik yapanları eleştirirken, daha özenli olmak ve birilerinin 
tuzağına düşmemek lazım.
Bu arada Hz. Muhammed filmiyle ilgi düşüncem şudur: Film Hollywood tarzı 
şatafatlı görselliği başarıyla uygulamış ama bir duygu yaratamamış. Mecidi’nin 
geleneksel güzel anlatım tarzı nedense bozulmuş. Çağrı filminin gölgesinde kaldı 
bir de. Yine de filme gitmeyin demem, görmekte fayda var.
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Lakin yaşamak gerekiyor… لكن العيش ضروري...

Geçmişimizi, çocukluğumuzu, anılarımızı, evleri-
mizi, evlatlarımızı, babamızı kardeşimizi annemi-
zi dostlarımızı, sevdalarımızı aşklarımızı bırakıp, 
yanımıza onurumuz ve iffetimizden başka bir şey almadan 
çıktığımız yolculukta geri dönüşün, fetihle geri dönüşün kapı-
ları aralanmaya başladı. Yollar yeniden aşkımıza sevdamıza, 
anılarımıza, tarihimize, geçmişimize ve geleceğimize hasılı; 
Suriye’mize kıvrılıyor…
Cerablus’tan açılan kapı, uğruna canlarımızı kanlarımızı ver-
diğimiz topraklarımıza yüz sürebilmek için onurumuz iffeti-
miz ve özgür yüreklerimizle yürüyeceğimiz yeni bir sürecin 
habercisi. Cesur yürekli özgürlük savaşçılarımızın Türk Aske-
ri koordinasyonuyla Cerablus’ta oluşturduğu güvenli bölgeye 
sahip çıkma zamanıdır. Silahtan arındırılan bölgelerin Suri-
ye’nin gerçek sahibi Suriye halkı tarafından sahiplenilmesi ve 
hızlı bir şekilde yapılandırılması için her sorumlu bireyin ken-
di gönlünden başlayan bir seferberlik ilan etmesi gerekiyor. 
Peygamberimiz, Efendimiz Mekke’yi fethettiğinde “küçük 
cihat bitti şimdi büyük cihat başladı” buyurduğu gibi bizim 
için de büyük cihat başlıyor artık. Ölümle yaşam arasında 
zorluk veya kolaylık kıyası yapmak elbette mümkün değildir. 
Bazen yaşamak ölmekten ağırdır bazen de ölüm yaşamak ve 
yaşatmaktan daha kolaydır. Bu gün Suriye için gözünü kırp-
madan ölüme, şehadete yürüyen yiğitlerimizin ideallerinin 
ve uğruna canlarını verdikleri değerlerimizin yaşatılmasının 
vaktidir. Suriye topraklarında tarihiyle, değerleriyle milletiyle 
barışık yeni bir düzenin yeni bir sistemin inşası bugün yükle-
neceğimiz sorumluluklarla mümkün olabilecektir.
Topraklarımızı işgal eden bütün unsurların bıraktığı kara iz-
lerin silinmesi ve yeni bir sayfanın açılması bugün bizlerin 
alacağı sorumlulukla mümkün olacak. Şehirlerimize köyleri-
mize kasabalarımıza sahip çıkacağız. Çarşılarımızı açıp ha-
yatı canlandıracağız. Okullarımızı açıp çocuklarımızı kendi 
topraklarımızda eğitim öğretim çalışmalarına dahil edeceğiz. 
Cerablus’ta oluşturacağımız bütün Suriyelileri temsil edecek 
mahalli meclislerde yeni Suriye idealinin emin adımlarını 
atacağız. Toprağımızı yeniden ekip biçecek ve ailelerimizi 
güvence altına alacak her türlü düzenlemenin yanında yer 
alacağız. Türk askeri ve Suriyeli Özgürlük savaşçıları üzerine 
düşen sorumluluğu canları pahasına yerine getiriyor. Cephe 
gerisinde bizlere düşen eğitim öğretim, sosyal hayatın inşası 
ve tanzimi, kültürel değerlerimizin yaşatılması, dini değer-
lerimizin yaşanılır ve sürdürülebilir kılınması, maneviyat ve 
irfanımızın yeniden inşası için inisiyatif almak ve mücadele 
etmektir.
Baylar! Bu mücadeleyi biz vermezsek kimse bize çiçekler 
içerisinde bir ülke teslim etmeyecek.
 Gelecekte ideallerimizin yaşadığı, farklılıkların zenginlik 
olarak görüldüğü, tarihi ve değerleri ile barışık gelecek ta-
savvuru olan halkına onurlu bir hayat vaat eden bir yurt inşa 
etmek istiyorsak bu gün bunun mücadelesini vermemiz lazım. 
Hem de bu mücadele ölmek için değil yaşamak için verilmesi 
gereken bir mücadele. Zira bu gün yaşamak ölmekten daha 
zor bir anlam ifade etmektedir. Değerleriyle, idealleriyle, 
onuru, izzeti ve şerefiyle özgürce yaşamak için mücadele et-
mek hayatta kalmak ve zalimin bağrına vura vura yaşamak 
ölmekten daha zor geliyor. Lakin yaşamak gerekiyor

هــا قــد بــدأت تنفتــح أبــواب العــودة إلــى الــوراء، أبــواب 
العــودة إلــى الفتــح، هنــاك فــي تلــك الرحلــة التــي بدأناهــا 
ولــم نتــزود فيهــا بشــيء ســوى شــرفنا وعفتنــا، تاركيــن 

وراءنــا ماضينــا وذريتنــا وذكرياتنــا وبيوتنــا وأوالدنــا وآباءنــا 
وإخوتنــا وأمهاتنــا وأصدقاءنــا ومــن نحبهــم ونعشــقهم ، وهــا هــي 
الطرقــات تتحــرق شــوقاً مــرة أخــرى ألحبابنــا وذكرياتنــا وتاريخنــا 

وماضينــا ومســتقبلنا وفــي المحصلــة لســوريانا.
فالبــاب المنفتــح مــن جرابلــس ينبئنــا عــن مرحلــة جديــدة سنمشــي 
فيهــا بشــرفنا وعفتنــا وقلوبنــا الحــرة لنمــرغ وجوهنــا علــى ترابنــا 
الــذي دفعنــا دمائنــا وأرواحنــا فــي ســبيله. وقــد حــان الوقــت لحمايــة 
ــبيل  ــي س ــا ف ــس مقاتلون ــي جرابل ــكلها ف ــي ش ــة الت ــة اآلمن المنطق
الحريــة بقلوبهــم الشــجاعة بالتنســيق مــع الجيــش التركــي، ويجــب 
علــى كل فــرد مســؤول أن يعلــن حالــة اســتنفاراً يبــدأ مــن ضميــره، 
مــن أجــل أن يتبنــى الشــعب الســوري مالــك ســوريا الحقيقــي، لتلــك 

المناطــق منزوعــة الســالح وذلــك لتهيئتهــا بشــكل ســريع.
 وهــا قــد بدأنــا الجهــاد األكبــر، اقتــداًء بهــدي النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم عنــد فتــح مكــة إذ أشــار إلــى أن الجهــاد األصغــر قــد انتهــى 
ليبــدأ الجهــاد األكبــر، ليــس مــن الممكــن البتــة المقارنــة بيــن الموت 
ــاة أثقــل مــن  ــا تكــون الحي ــاة أو بيــن العســر واليســر، فأحيان والحي
ــاة ،  ــان أخــرى أســهل مــن الحي ــي أحي المــوت، ويكــون المــوت ف
وقــد حــان اليــوم وقــت إحيــاء المبــادئ والقيــم التــي يفديهــا أبطالنــا 
ــوريا  ــن أجــل س ــهادة م ــوت والش ــى الم ــابقون إل ــم، فيتس بأرواحه
ــوم أن  ــن الي ــن الممك ــيكون م ــن، وس ــم جف ــرف له ــن دون أن ي م
ــاء نظــام جديــد علــى أرض ســوريا متصالــح  نتحمــل مســؤولية بن

مــع تاريخهــا وقيمهــا وشــعبها.
وســيكون مــن الممكــن تطهيــر اآلثــار الســوداء التــي تركتهــا 
ــدة،  ــة جدي ــح صفح ــم فت ــا، ث ــل أراضين ــي تحت ــر الت ــة العناص كاف
ــوم، ســنحمي  ــك عــن طريــق المســؤوليات التــي ســنتحملها الي وذل
مدننــا وقرانــا وبلداتنــا، ســنفتح األســواق وننعــش الحيــاة، وســنفتح 
والتعليــم علــى  التربيــة  أعمــال  فــي  أبناءنــا  مدارســنا وندمــج 
أرضنــا، وفــي المجلــس المحلــي الــذي سننشــئه فــي جرابلــس 
ليمثــل الســوريين كافــة، وســنتقدم بخطــوات ثابتــة نحــو حلــم ســوريا 
ــندعم كل  ــا، وس ــد ونحصده ــن جدي ــا م ــنزرع أرضن ــدة، س الجدي
إجــراء مــن شــأنه حمايــة أمــن عائالتنــا، فالجيــش التركــي ومقاتلــو 
ــم  ــى عواتقه ــع عل ــي تق ــؤدون المســؤولية الت ــة الســوريون ي الحري
ولــو كلفهــم ذلــك أرواحهــم، ونحــن نكافــح وراء الجبهــة مــن أجــل 
ــاة  ــاء الحي ــم وبن ــة والتعلي ــاء بمســؤولياتنا فــي مجــاالت التربي اإليف
ــن  ــة وتمكي ــم الثقافي ــاء القي ــة وتنظيمهــا، ومــن أجــل إحي االجتماعي
المبــادئ الدينيــة والحفــاظ عليهــا، وإعــادة بنــاء الحيــاة ورفــع 

ــات. المعنوي
أيهــا الســادة! إن لــم نخــض نحــن هــذه المعركــة، فلــن يســلمنا أحــد 

البلــد فــي باقــة مــن زهــور.
ــتقبل  ــى المس ــع إل ــعبه المتطل ــد ش ــن يع ــاء وط ــد إنش ــا نري إذا كن
ــا  ــه الفــوارق بينن ــا ونــرى في ــا العلي ــه مثلن ــاة كريمــة نعيــش في بحي
ثــروة ونتصالــح فيــه مــع تاريخنــا وقيمنــا، فعلينــا أن نخــوض هــذه 

ــه. ــك كل ــوم مــن أجــل ذل المعركــة الي
ــك  ــل لنعيــش، ذل إنهــا معركــة يجــب أن نخوضهــا ليــس لنمــوت ب
ألن العيــش بــات اليــوم يحمــل معنــى أصعــب مــن المــوت، فالكفــاح 
ــزة  ــة والع ــا والكرام ــل العلي ــم والمث ــر بالقي ــش الح ــل العي ــن أج م
والشــرف، والبقــاء علــى قيــد الحيــاة مــع الضــرب علــى يــد الظالــم 
بــكل حــزم، قــد بــات أصعــب مــن المــوت ال محالــة، ورغــم ذلــك 

ال بــد مــن الحيــاة.

Mehmet Ali EMİNOĞLU محمد علي أمين أوغلو
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- متزوج وأب لطفلين .. مخرج سينمائي.
ــجون  ــة الس ــي أقبي ــب، ف ــت التعذي ــار تح ــن بش ــه أم قتل
اعتقالــه  مــن  أشــهر،  امتــد 9  بعــد غيــاب  األمنيــة، 

وانقطــاع األخبــار عنــه. 
ــه  ــد تلقــت عائلت ــه، فق ــة مــن أهل وحســب مصــادر مقرب
اتصــاالً هاتفيــاً، يطلــب منهــم اســتالم جثتــه مــن الشــرطة 
العســكرية، إال أن هــذا مــا لــم يحــدث، فحيــن توجــه ذووه 
إلــى هنــاك طلبــوا إليهــم مراجعــة مشــفى المجتهــد، وبعــد 
أخــٍذ وردّ تبيــن أن مــا ســيتم اســتالمه هــو أغــراض 

الشــهيد فقــط وليــس جثمانــه.
)مأمــون نوفــل( ابــن الســويداء والــذي اعتقلــه الشــبيحة 
مــن مــكان إقامتــه فــي جرمانــا، وتــم تســلميه إلــى فــرع 
)أمــن الدولة(،عمــل فــي المجــال اإلغاثــي، وتوزيــع 
ــي  ــالت المهجــرة الت المســاعدات اإلنســانية آلالف العائ
ــذ  ــورة من ــب الث ــى جان ــف إل ــا، ووق ــى جرمان ــأت إل لج
بدايــة انطالقهــا، وعمــل علــى تشــجيع الحــراك الســلمي.
ناشــطو األقليــة الدرزيــة التــي طالمــا حــاول النظــام 
االعتقــاالت  مــن  يســلموا  لــم  صفــه،  إلــى  ســحبها 
األقبيــة  فــي  التعذيــب  تحــت  والمــوت  العشــوائية، 
األمنيــة، منهــم عــالء حــرب، وأيضــاً لورنــس رعــد مــن 
ــن بعــض  ــي م ــر أمن ــل نتيجــة تقري ــذي اعتق ــا وال القري
أبنــاء بلدتــه المواليــن، وهاهــو الــدور يأتــي علــى مأمــون 

ــل. نوف
ــل،  ــذى نوف ــن الشــهيد ســعيد مع ــو اب ــون ه الشــهيد مأم
ــد درس  ــي حــرب تشــرين 1973، وق ــذي استشــهد ف ال
مأمــون فــي مدرســة الشــهداء، والتحــق بكليــة الهندســة 
الكهربائيــة، ولكنــه لــم يســتطع تحمــل مصاعــب الحيــاة، 
ــرة  ــرور فت ــد م ــل، وبع ــة والعم ــرك الجامع فاضطــر لت
ــم يفــارق خاللهــا مأمــون الكتــب والثقافــة  مــن الوقــت ل
ــدأ  ــرج وب ــد، وتخ ــن جدي ــينمائي م ــراج الس درس اإلخ

ــرة. ــالم القصي ــد مــن األف ــى إخــراج العدي العمــل عل
ــاً  ــويداء عموم ــة الس ــا ومحافظ ــة جرمان ــت مدين وعاش
حالــة غليــان، بعــد تلقــي خبــر استشــهاد الناشــط مأمــون 
نوفــل صاحــب الّصيــت الطيــب فــي وســطه االجتماعــي.
ــاة  ــن وف ــوريين ع ــن الس ــة الصحفيي ــت رابط ــد أعلن وق
الصحافــي الســوري زيــاد عرفــة، تحــت التعذيــب، فــي 

ــرع أجهــزة األمــن الســورية بدمشــق.  أحــد أف
وأوضحــت الشــبكة العربيــة أن الصحفييــن واإلعالمييــن 
والتجــاوزات،  االنتهــاكات  مــن  للعديــد  يتعرضــون 
ــداث  ــة األح ــي تغطي ــي ف ــم الصحف ــم بعمله ــاء قيامه أثن
ــن  ــد م ــي العدي ــث لق ــام الســوري، حي ــدي النظ ــى أي عل
تغطيتهــم  أثنــاء  حتفهــم،  واإلعالمييــن  الصحفييــن 
منهــم،  كبيــر  عــدد  اعتقــال  عــن  فضــال  لألحــداث، 

وإصابــة عــدد آخــر. 

لكي ال ننسى شهداءنا 

الشهيد مأمون سعيد نوفل
جرمانا 19706- 6- - 2013
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