
الوطن
 ) العيُن بعد فراقها الوطنا                ال ساكناً أِلفَْت وال سكنا(.

أن  فــي مدارســنا، دون  هــو مطلــُع قصيــدةٍ كررناهــا مــراراً، 
نســتوعب مغزاهــا، وأن نــدرك معناهــا، كانــت مجــرد كلمــات 
ــى  ــا، إل ــا شــغاَف قلوبن ــت يوًم ــا مّس ــرة، حفظناهــا، وم ــة معب جميل
أن أُرغمنــا علــى الرحيــل عــن وطننــا، حامليــن فــي دواخلنــا شــوقنا 

ــه. ــذرات تراب ــا ل ــا وحبن وحنينن
مــا كان الوطــن، ولــن يكــون، يوًمــا مجــرد تضاريــس وجغرافيــة، 
ــا لــه،  وإنمــا هــو تلــك األحاســيس التــي تتماهــى مــع شــهيق روحن
هــو دماؤنــا التــي تســري فــي أجســادنا، وترفــض التوقــف والســكون 

إال بــه ولــه.
ــه  ــق رائحت ــذي نستنش ــز ال ــن الخب ــف م ــك الرغي ــو ذل ــن ه الوط
العذبــة التــي تســري كفراشــة فــي أوردتنــا، قبــل أن نتناولــه بشــغف 

المحــب.
هــو ذلــك التــوق العاصــف الــذي يخلخــل دماَءنــا وأرواحنا وأنســجتنا 

التــي تتماســك بــه، وتتشــظى حيــن يبتعــد عــن مــرأى عيوننا.
شــوقنا إلــى الوطــن ال ينقضــي، وحنينــا إليــه ال ينضــب، وفــي 

دواخلنــا يصــدح ذلــك الصــوت بالحــب فيــزداد القلــب وجيفــا.
ــاء؟ كــي نفــرح بــك  ــا كــي نعــود أقوي ــه: ارجــع إلين هــل نصــرخ ب
ونشــمخ، وحتــى حزنــك يتحــول إلــى فــرح أو أننــا نناشــده أن 
ــا  يتلمــس لنــا ســبل العــودة إلــى أحضانــه، كــي نريــق دموعنــا ندًم

ــا؟ ــه وتقصيرن ــا ل ــى فراقن عل
وطنــي، ترابــك أنقــى وأغلــى مــن ذهــب يتــأأل فــي ليالــي ابتعادنــا 
عنــك، هــي الغربــة، وآه كــم تغتــال مــا تبقــى فــي داخلنــا مــن أفــراح! 

كنــا نخبئهــا ونداريهــا، كــي ننثرهــا علــى ترابــك حيــن عودتنــا. 
وهل نعود ....هل نعود ... ؟؟؟؟!!!!..

تســاؤل جــارح يدمــي أفواهنــا وحناجرنــا التــي مــا توقفــت يوًمــا عــن 
تــرداد الحنيــن واالشــتياق له.

نعــم، ســنعود إليــك كــي نبنــي مــا تخــرب وتهــدم، نحــول ترابــك إلــى 
لؤلــؤة تشــع بحبهــا علــى الدنيــا.

ــا  ــا عيونن ــي فتحن ــة الت ــك الصباحــات العذب ــا تل ــي دواخلن تشــهق ف
عليهــا، وصــار مســراها يتدفــق فــي شــرايينا وأوردتنــا التــي تنقــل 
مــا تبقــى فــي دواخلنــا مــن دمــاء مــن وإلــى القلــب. وطننــا عصــّي 
ــا  ــادر، كم ــوي وق ــو ق ــه، وه ــداء إلفنائ ــاوالت األع ــى كل مح عل

ــد مــن رمــاده.  ــد مــن جدي ــق، أن ينهــض ويول ــر الفيني طائ
صقيــع الغربــة يقتــات كل مــا تبقــى مــن دفء الوطــن الــذي حملنــاه 
فــي دواخلنــا كــزوادة أمــام قســوة الحيــاة وذل الحاجــة ونكــران 

ــاء. األصدق
ومنــذ بدايــة ثورتنــا انطلقــت مقولــة )المــوت وال المذلــة( واســتبدلت 
تلقائيـًـا بهتــاف وشــعار )ســوريا وبــس(، ألنهــا تريدنــا بيــن أحضانها 
أحيــاء كرمــاء مرفوعــي الــرأس، متخلصيــن مــن أدران مذلــة، 

لحقــت بنــا ورافقتنــا طــوال فتــرة الحكــم الدكتاتــوري األســدي. 
ــي  ــة الت ــعبية الثوري ــا الش ــع أغانين ــدى مقاط ــترجع إح ــنظل نس س
عزفــت علــى أوتــار الحــب والحنيــن، ونرددهــا حتــى عودتنــا 

األكيــدة إليــه. ....)حتــى ترابــك جنــة(.

صبحي دسوقي

معزوفات لِقيٍم 
وأخالق ال ُتنسى

كلمة العدد
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اجتماعية.. ثقافية.. منوعة.. نصف شهرية

تصدر عن منظمة منبر الشام

أردوغان: لن نسمح إطالًقا بنجاح المؤامرات القذرة التي تحاك ضدنا

اجتماع األستانا: وآفاق الحل في سوريا

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de farklı terör örgütlerinin düzenlediği saldırıların 
bölgede yaşanan olaylardan bağımsız olmadığını belirterek, bu vahşi saldırıların amacının ülkede kaos çıkarmak 
ve istikrarsızlığa yol açmak olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Ülkemize yönelik bu tehdit ve saldırıların kökünü 
kurutma konusunda kararlıyız” şeklinde konuştu.

Suriye’deki savaşın son bulmasına yönelik çözüm yollarının tartışılması için, bu kez sadece doğrudan değil dolaylı yollarla da 
çatışmaya dahil olan taraflar, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

قــال الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، إن الهجمــات التــي تنفذهــا منظمــات إرهابيــة مختلفــة فــي تركيــا ال تنفصــل عــن األحــداث 
التــي تشــهدها المنطقــة، وإن الهــدف هــو إحــداث حالــة مــن الفوضــى وعــدم االســتقرار فــي البــاد عبــر تنفيــذ هجمــات وحشــية. 

ون على اقتاع تلك التهديدات والهجمات الموجهة ضد بلدنا من جذورها.  وقال: نحن مصرُّ

Erdoğan: Bize Karşı Düzenlenen Kirli Komplolara Asla Göz Yummayacağız

Suriye’de çözüm umudu: Astana Platformu

تســتعد األســتانا عاصمــة كازخســتان لإلجتمــاع والــذي ســيجمع األطــراف المعنيــة بشــكل مباشــر بالصــراع فــي ســوريا لمناقشــة الحلــول 
وإيجــاد ســبل إنهــاء الحــرب الدائــرة فــي ســوريا.
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Vatan
“Vatanından ayrıldıktan sonra bir göz
Ne bir sakini ne de bir meskeni görür”

Bu, önemini anlamadan okullarda defalarca 
tekrarladığımız bir şiirin ilk dizeleri. Bunlar yal-
nızca hafızamızda yer etmiş güzel kelimelerdi; 
vatanımızı, içimizde toprağına dair taşıdığımız, 
arzu, özlem ve sevgiyle terk etmek zorunda kala-
na kadar yüreklerimize dokunmamıştı hiç.
Vatanımız hiçbir zaman bir harita veya 
coğrafyadan ibaret olmamıştır, olmayacaktır da. 
Aksine o, ruhumuzun inildediği bu duygular ve 
bedenimizde akan, onsuz ve ondan uzakta durak-
samayı ve sükuneti reddeden kanımızdır.
Vatanımız, bir ahbabı sever gibi uzanıp almadan 
önce damarlarımızda kelebek gibi dolaşan taptaze 
kokusunu içimize çektiğimiz ekmektir.
O; kendisine tutunan ve onu göremediğinde 
paramparça olan kanımızı, ruhumuzu ve doku-
larımızı sarsan bir hasret kasırgasıdır.
İnsanlığımızı yalnızca onun dağları, ovaları, vadil-
eri, nehirleri ve gölleriyle ortaya çıkar. Özlemim-
iz büyür ve ona yaptığımız haykırışlarımızın 
gürültüsünden içimizdeki ses yitip gider.
Ona ‘Bize geri dön ki güçlenelim… Mutlu 
olalım ve gururlanalım, senin hüznün bile se-
vince dönüşsün…’ mü diyelim? Yoksa ondan, 
ayrı düştüğümüz ve geri dönemediğimiz için 
duyduğumuz pişmanlıkla gözyaşlarımızı akıtalım 
diye kucağına dönmenin yollarını göstermesini 
mi isteyelim?
Toprağın, senden ayrı kaldığımız gecelerde parıl-
dayan altından daha saf ve değerlidir. Bu gurbet 
ve ahlar, içimizde kalan ve geri döndüğümüzde 
topraklarına savurmak için sakladığımız se-
vinçlerimizi de yok ediyor. Dönecek miyiz? 
Dönebilecek miyiz???!!!
Bu can yakıcı sorular, bir gün bile vatanımıza 
olan özlemimizi ve hasretimizi yinelemekten geri 
kalmayan dudaklarımızı ve boğazımızı kanatıyor.
Sana döneceğiz; yıkık ve harap ne varsa yeniden 
yapacağız. Toprağını, dünya sevgisiyle ışıl ışıl 
parıldayan bir inciye çevireceğiz.
İçimizde, gözlerimizi açtığımız ve damarlarımız-
da kalbimize giden ve kalbimizden gelen kan 
haline dönüşerek akan taptaze sabahları soluy-
oruz.
Tüm çabalara rağmen vatanımız güçlü ve 
küllerinden doğan bir anka kuşu gibi kudretlidir.
Gurbetin soğukluğu; hayatın sertliğine, 
muhtaçlığın aşağılayıcılığına ve dostların terk 
etmesine karşı içimizde bir azık gibi taşıdığımız 
vatanımızın sıcaklığını yok ediyor.
Devrimimizin başlangıcından bu yana yaygın-
laşan “Zillettense Ölüm” sözü, hemen “Sadece 
Suriye” sloganıyla yer değiştirdi. Zira Suriye, bizi 
diri olarak, onurlu, başı dik ve Esed’in diktatörlük 
dönemi boyunca bize yapışıp kalan zilletten kur-
tulmuş bir halde kucağına almak istiyor.
Biz ise aynı ton üzere çalınan ve Suriye’ye kes-
in dönüşümüze kadar tekrar edeceğimiz devrim-
ci halk türkümüzün şu bölümünü söyleyeceğiz: 
“Senin toprağın bile cennettir.”

Subhi Dusuki

Ahlakın Nağmeleri 
Unutulmaz

Başyazı

أخبار
سياسية

يلدريم : المنظمات اإلرهابية الخائنة لن تستطيع الوقوف في وجه مستقبل تركيا  المشرق

تضامنًا مع ضحايا الهجوم الذي وقع بمدينة إسطنبول بوابة براندنبورغ التاريخية تضيء العلم التركي

تعطيل المدارس بـ 20 والية تركية بسبب سوء األحوال الجوية وكثافة الثلوج

Türkiye Başba-
kanı Binali Yıldı-
rım, Türkiye’nin 
yalnızca bir terör 
örgütüyle müca-
dele etmediğini, 
40 yıldır PKK’y-
la yapılan müca-
deleye DAEŞ ve 
Gülen örgütleri-
nin de eklendiğini 
ifade etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı, İstanbul’un Ortaköy semtinde yılbaşı gecesi 
bir gece kulübünde meydana gelen saldırıda yaşamını yitirenler için Türk bayrağı renklerine büründü. Söz konusu 
saldırı sonucu, 39 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi ise yaralanmıştı.

Türkiye Perşembe günü, Ankara başta olmak üzere 20 ilde tüm okulların yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini açıkladı. Ankara’dan yapılan 
açıklamada, kar yağışının şehir merkezi, ilçeler ve köylerde bir gün daha devam edeceği ve okulların tatil edilmesi kararının öğrencilerin, ulaşım 
esnasında buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek tehlikelerden korunması amacıyla alındığı dile getirildi.

Yıldırım: Hain Terör Örgütleri Türkiye’nin Parlak Geleceğinin Önünde Duramayacaktır

Tarihi Brandenburg Kapısı İstanbul Saldırında Yaşamını Yitirenler Sebebiyle Türk Bayrağı Renkleriyle şıklandırıldı

Olumsuz Hava Koşulları ve Yoğun Kar Nedeniyle Türkiye’nin 20 İlinde Okullar Tatil Edildi

وقــال رئيــس الــوزراء 
علــى  بــن  التركــي 
ال  تركيــا  يلدريــم: 
منظمــة  تحــارب 
ــط،  ــة واحــدة فق إرهابي
فنحــن منــذ 40 ســنة 
بــي  بمحاربــة  بدأنــا 
انضمــت  ثــم  كا،  كا 

وغولــن. داعــش، 

تضامنــاً مــع ضحايــا الهجــوم اإلرهابــي الــذي وقــع فــي نــادي ليلــي بمدينــة إســطنبول بمنطقــة )أورطــة كــوي( ليلــة رأس الســنة المياديــة، أُضيــأت  
بوابــة براندنبــورغ التاريخيــة فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن بألــوان العلــم التركــي، والــذي أســفر عــن مقتــل 39 شــخًصا وإصابــة 65 آخريــن.

أعلنــت تركيــا، اليــوم الخميــس، تعطيــل المــدارس العامــة والخاصــة فــي 20 واليــة تتقدّمهــا العاصمــة أنقــرة، بســبب كثافــة الثلــوج الهاطلــة علــى عمــوم البــاد. وأوضحــت 
واليــة أنقــرة فــي بيانهــا أّن هطــول الثلــوج سيســتمر طيلــة اليــوم فــي مركــز المدينــة وضواحيهــا وقراهــا، وأّن قــرار تعطيــل المــدارس جــاء حرصــاً علــى ســامة الطــاب 

أثنــاء تنقاتهــم عبــر وســائط النقــل التــي مــن المحتمــل أن تتعــرض للخطــر نتيجــة تجّمــد الثلــوج.
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أخبار
سياسية

تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

كارثة إنسانية محتملة بدمشق وريفها من قصف النظام لنبع عين الفيجة.. 

حمالت شعبية واسعة تعم المدن التركية إلغاثة نازحي حلب

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tür-
kiye-Suriye sınırına konuşlan-
mış askerlere takviye kuvvet-
ler gönderdi.
Söz konusu takviye kuvvetler, 
tanklar, zırhlı araçlar, asker 
taşıma araçları ve askeri teçhi-
zattan oluşmaktadır.

Halep halkına destek olmak ve 
kış soğuğunda yaşanan erzak 
yokluğunu gidermek amacıy-
la, Türk halkının farklı kesim-
leri çalışmalar başlattı. Birçok 
sivil toplum örgütü, Halep’in 
doğusuna gıda, giysi, battani-
ye ve ısınma malzemeleri ta-
şıyan yardım tırları gönderdi.

Rejim güçleri Şam kırsalında-
ki Barada Vadisi’ni bombala-
mayı sürdürdü, onlarca sivil 
hava bombardımanı nedeniy-
le yaralandı. Diğer yandan 
Şam’da içme suyu krizi devam 
ederken, Fransa Rusya’ya Su-
riye’deki askeri operasyonla-
rın durdurulması ve ateşkese 
saygı gösterilmesi çağrısında 
bulundu.

Türkiye Suriye Sınırına Asker Takviyesi Yapıyor

Rejimin Ayn El-Fice Kaynağını Bombalaması Nedeniyle Bir İnsani Kriz Yaşanabilir

Türk Halkından Haleplilere Yönelik Büyük Yardım Kampanyası

أرســل الجيــش التركــي المزيــد مــن 
التعزيــزات العســكرية  إلــى قــوات 
علــى  المرابطــة  التركــي  الجيــش 

الحــدود مــع ســوريا. 
دبابــات  التعزيــزات  وتتضمــن 
ومركبــات مدرعــة وناقــات جنــود 

عســكرية. وتجهيــزات 

حلــب  أهالــي  معانــاة  مــع  تضامنــا 
ــم، ســارع الشــعب  ــداً لجراحه وتضمي
التركــي بمختلــف أطيافــه وشــرائحه 
ــد العــون ، لتخليصهــم مــن  ــى مــد ي إل
بــرد الشــتاء ونقــص المــؤن واألغذيــة، 
وقــد قامــت العديــد مــن المنظمــات 
ارســال  فــي  والشــعبية  المدنيــة 
مــن  النازحيــن  لمســاعدة  شــاحنات 
شــرقي حلــب ، وتتألــف مــن مــواد 
ــات  ــة وبطاني ــة ومابــس وأغطي غذائي

ومدافــئ. 

ــردى  ــام يواصــل قصــف وادي ب النظ
ــن  ــرات المدنيي ــق ، وعش ــف دمش بري
أصيبــوا بقصــف مســتمر لطائــرات 
النظــام ، مــع اســتمرار أزمــة ميــاه 
فيمــا  دمشــق،  بالعاصمــة  الشــرب 
دعــت فرنســا روســيا لوقــف األعمــال 
العســكرية فــي ســورية واحتــرام وقــف 

ــار. ــاق الن إط
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سوريا .. أمريكا ... ومراوغة بوتين

د. غريب الحسين

ــي ســوريا،  ــا ف ــاراك أوبام ــان( عــن خــداع ب ــب  )جــورج فريدم كت
ــاك خــداع  ــاق حولهــا للوصــول للحــل العســكري، هن ــق الخن وتضيي
ــي  ــداع يأت ــذا الخ ــداً، ه ــه جي ــه وفهم ــاه ل ــن االنتب ــد م ــم الب ــر قائ آخ
مــن جانــب الرئيــس الروســي فادميــر بوتــن، يخــادع بوتيــن العالــم 
بتصويــره أن روســيا مــن القــوى العظمــى العالميــة، ولكــن فــي حقيقــه 
ــوة  ــذه الق ــبت ه ــد اكتس ــة، وق ــوة إقليمي ــي إال ق ــا ه ــيا م ــر روس األم

بســبب وجودهــا داخــل محيــط مــن الفوضــى.
وتعتبــر ســوريا بالنســبة لبوتيــن مشــكلة كبيــرة، تــكاد تكشــف خداعــه، 
ــا ستكشــف  ــة، وهن ــه المزعوم ــى قوت ــه وعل ــد علي ــكا تعتم ألن أمري

أالعيبــه المزيفــة.
كان اجتمــاع بوتيــن وأوبامــا الــذي جــرى فــي روســيا يتســم بالبــرود، 
وكان  اجتماعــاً غيــر حاســم، الواليــات المتحــدة علــى مــا يبــدو عازمة 
ــه  ــا يقابل ــي ســوريا، مم ــول عســكرية ف ــى اتخــاذ إجــراءات وحل عل
رفــض مــن الجانــب الروســي، وهــذا يذكرنــا بأحــداث الحــرب الباردة 
بيــن البلديــن، عندمــا كانــت روســيا قــوة عالميــة وهــذا علــى مــا يبــدو 

مــا يحــاول بوتيــن الحفــاظ عليــه كمظهــر لروســيا.
الواليــات المتحــدة وروســيا همــا أهــم العبيــن- إن لم يكونــا متطابقين- 
وأي تدهــور للعاقــات ســيكون مؤثــرا جــداً، لــذا البــد أن نفهــم 
مايحــدث بيــن البلديــن، قبــل الوصــول إلــى مــا يحــدث فــي ســوريا.
قبــل عشــرين عامــاً  كان اهتمــام أمريــكا بالعاقــة مــع روســيا اليــكاد 
يذكــر مــن األســاس، ولــم تكــن أمريــكا تأخــذ روســيا فــي اعتبارهــا 

علــى محمــل مــن الجــد أو مــن األهميــة.
ــى أن التغييــرات القســرية فــي الحــدود ال  ــاق عــام عل ــاك اتف كان هن
ينبغــي أن تحــدث فــي أوروبــا، بالنظــر إلــى تاريخهــا، وكان الــروس 
ــة مــن  ــق مــن أن أجــزاء مــن االتحــاد الروســي، بداي يشــعرون بالقل
الشيشــان إلــى كاريليــا إلــى روســيا المحيــط الهــادئ، قــد تســتخدم فــي 
الفصــل القســري مــن صربيــا و كوســوفو لتقطيــع أوصــال روســيا.

واألهــم مــن ذلــك، أنهــم شــعروا أن أي هجــوم مــن دون موافقــة 
األمــم المتحــدة ودون الدعــم الروســي أنــه ال ينبغــي علــى حــد ســواء 

ــيا. ــاً لروس ــي واحترام ــون الدول بموجــب القان
ومــع ذلــك ذهــب الرئيــس بيــل كلينتــون مــع حلــف شــمال األطلســي 

إلــى الحــرب!
ــوا  ــل، وصل ــت القلي ــي حقق ــة الت ــارات الجوي ــن الغ ــهرين م ــد ش بع
إلــى الــروس للمســاعدة فــي تســوية النــزاع، وقــد توصــل المبعــوث 
الروســي إلــى اتفــاق مقبــول وهــو االنفصــال الرســمي لكوســوفو مــن 
صربيــا، ولكــن بشــرط نشــر قــوات حفــظ الســام الروســية جنبــا إلــى 
ــت مهمتهــم  ــات المتحــدة، وكان ــة والوالي ــدول األوروبي ــب مــع ال جن

هــي حمايــة الصــرب فــي كوســوفو. 
وقــد دعمــت الواليــات المتحــدة، ماليــا وبطــرق أخــرى وبنشــر 
ــا  ــي االتحــاد الســوفياتي الســابق، عندم ــوق اإلنســان ف جماعــات حق
الثــورات  الســابق  الســوفييتي  االتحــاد  دول  مــن  العديــد  شــهدت 
ــر  ــا أكث ــد م ــى ح ــت إل ــات كان ــت حكوم ــي خلق ــام 1990 الت ــي ع ف
ديمقراطيــة، لكنهــا بالتأكيــد أكثــر والء للغــرب وألمريــكا، ورأت 
ــا  ــي عليه ــاق الغرب ــق واالنغ ــن التضي ــة م ــاك حال ــيا أن هن روس
وجــاءت نقطــة التحــول فــي أوكرانيــا، حيــث ولــدت الثــورة البرتقاليــة 
ــت  ــام 2004. كان ــي ع ــرب ف ــة للغ ــة موالي ــن حكوم ــدا لبوتي ــا ب م
ــو،  ــف النات ــى حل ــت إل ــذي إذا انضم ــد ال ــد الوحي ــي البل ــا ه أوكراني
مــن شــأنه أن يجعــل روســيا ال يمكــن الدفــاع عنهــا، والســيطرة علــى 
العديــد مــن خطــوط األنابيــب إلــى أوروبــا فــي رأي بوتيــن، ســاعدت 
ــذا الوضــع  ــط له ــي التأســيس والتخطي ــة ف ــر الحكومي المنظمــات غي
… وادعــى أن أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة والبريطانيــة تمــول 

تلــك المنظمــات.
ــات  ــا أن الوالي ــي أوكراني ــراءات ف ــارت اإلج ــن، أش ــبه لبوتي بالنس
المتحــدة علــى وجــه الخصــوص عازمــة ومصممــة علــى تمديــد 

انهيــار االتحــاد الســوفياتي إلــى أن يصــل النهيــار االتحــاد الروســي. 
ــة  ــورة البرتقالي ــت الث ــة مــن وجهــة نظــره. كان كانــت كوســوفو إهان

ــية. ــية األساس ــح الروس ــى المصال ــوم عل هج
بــدأ بوتيــن عمليــة قمــع كل المعارضــة فــي روســيا، ســواء مــن 
ــات  ــب ومجموع ــن األجان ــة م ــة المدعوم ــر الحكومي ــات غي المنظم
محليــة بحتــة. رأى أن روســيا تتعــرض للهجــوم، وصنفــت هــذه 
الجماعــات أنهــا منظمــات التخريبيــة. ولكــن الحقيقــة هــي أن روســيا 
كانــت عائــدة إلــى جذورهــا التاريخيــة باعتبارهــا حكومــة اســتبدادية، 
ــم التعامــل  ــى اتجــاه االقتصــاد، وحيــث يت ــة المســيطرة عل مــع الدول

ــة.  ــر الدول ــت تهــدف لتدمي ــو كان ــا ل مــع المعارضــة كم
ــل  ــى الفش ــال فســرت بالنظــر إل ــذه األفع ــن ه ــم م ــى الرغ ــى عل حت
والكــوارث منــذ عــام 1991،أدى هــذا إلــى خلــق الصــراع مــع 

الواليــات المتحــدة. 
أبقــت الواليــات المتحــدة علــي الضغــط علــى روســيا بقضيــة حقــوق 

اإلنســان، وأصبــح الــروس أكثــر قمعــا ردا علــى ذلــك.
ثــم جــاء الفصــل الثانــي مــن كوســوفو. فــي عــام 2008، قــرر 

تمامــا. تكــون كوســوفو مســتقلة  أن  األوروبيــون 
وطلــب الــروس أال يحــدث هــذا، وقالــوا إن التغييــر كان قليــا علــى 

أي حــال.
مــن جهــة النظــر الروســية، لــم يكــن هنــاك أي ســبب للســخرية مــن 
ــرأي  ــن ل ــر مبالي ــوا غي ــون كان ــراء األوروبي ــذا اإلج ــع ه ــيا م روس

روســيا بالمــرة!
ــى  ــا .. وهــذا عل ــى جورجي ــرد عل ــروُس الفرصــة ســانحة لل وجــد ال
وجــه التحديــد هــو كيــف بــدأت الحــرب الروســية الجورجيــة .. وهــو 
الــذي أدى إلــى دخــول الدبابــات الروســية إلــى داخــل أراضــي دولــة 
عميلــة ألمريــكا والبقــاء داخــل أراضيهــا وهزيمــة جيشــها .. إلــى أن 

قــرروا المغــادرة.
ومــع تــورط أمريــكا وقتهــا فــي الحــرب فــي أفغانســتان والعــراق , لــم 
يكــن مــن الممكــن أن يحــدث أي تدخــل عســكري مــن جانــب أمريــكا 
ــى دول  ــن إل ــم رســالتين قويتي واســتغلت روســيا هــذه الفرصــة لتقدي
االتحــاد الســوفيتي وكييــف أوال: إن روســيا تســتطيع أن تنحــي العقــل 

والحكمــة جانبــا متــى أرادت وتســتخدم قوتهــا العســكرية.
ثانيــا: رســالة واضحــة للــدول المواليــة ألمريــكا إلعــاده النظــر فــي 
ــت  ــا وليس ــي إال مصالحه ــكا ال تحم ــث أن أمري ــم حي ــا معه عاقته

ــان. ــكا هــي الضم مــواالة أمري
العاقــات بيــن الواليــات المتحــدة وروســيا لــم تســترد عافيتهــا 
قــط. مــن وجهــة نظــر الواليــات المتحــدة، كانــت الحــرب الروســية 
جورجيــا العــدوان الســافر. مــن وجهــة النظــر الروســية، وكان 
ــن  ــع ألطــف م ــي الواق ــوفو، ف ــن كوس ــية م ــخة الروس ــاطة النس ببس
حيــث أنــه غــادر جورجيــا ســليمة. أصبحــت الواليــات المتحــدة أكثــر 
حــذرا فــي تمويــل المنظمــات غيــر الحكوميــة. أصبــح الــروس أكثــر 

ــقة. ــات المنش ــع الجماع ــا م ــي تعامله ــام ف ــول ع ــا بحل قمع
منــذ عــام 2008، حــاول بوتيــن إلــى خلــق شــعور بــأن روســيا قــد 
عــادت إلــى قوتهــا التاريخيــة الســابقة. فإنــه يحافــظ علــى العاقــات 
ــا  ــوادور وبوليفي ــا واإلك ــل فنزوي ــوى اليســارية مث ــع الق ــة م العالمي

ــع. ــا بالطب وكوب
فــي واقــع األمــر هنــاك القليــل الــذي يمكــن أن تفعلــه روســيا ألي مــن 
تلــك البلــدان، تتجــاوز االســتثمارات فــي مجــال الطاقــة الواعــدة ونقــل 
ــه  ــك، فإن ــط. ومــع ذل ــان فق ــي بعــض األحي ــق ف ــي تتحق األســلحة الت

يعطــي إحساســا لروســيا بأنهــا قــوة عالميــة.
االتحــاد  انهيــار  بذكريــات  تحتفــظ  الواقــع الزالــت روســيا  فــي 
الســوفيتي … ويتركــز اقتصادهــا بشــكل كبيــر علــى صــادرات 
الطاقــة، وتعتمــد علــى أســعار عاليــة ال يمكــن الســيطرة عليهــا، 
خــارج موســكو وســانت بيترســبرج، اســتمرار صعوبــة الحيــاة 

والعمــر المتوقــع قصيــرة. 
عســكرياً، فإنــه ال يمكــن أن تتطابــق مــع الواليــات المتحــدة. ولكــن في 
هــذه اللحظــة مــن التاريــخ، مع انشــغال الواليــات المتحدة باالنســحاب 
مــن المشــاركة العميقــة فــي العالــم مســلم، ومــع انشــغال األوروبييــن 
فــي حالــة مــن الفوضــى المؤسســية لديهــم، فــإن روســيا تســتغل هــذه 
الفرصــه إلظهــار نفســها بقــوة أكبــر مــن حجمهــا األصلــي .. يلعــب 
الــروس لعبــه خديعــة عالميــة، وهــذه الخدعــة تســاعدهم محليــا مــن 
خــال خلــق شــعور أنــه علــى الرغــم مــن مشــاكله، إال أنهــم اســتعادوا 

موقعهــم فــي القــوة العالميــة.
فــي هــذه اللعبــة ســيتفوق الــروس بشــكل حيــوي، وذلــك باســتغالهم 
ــن  ــة م ــذه القضي ــن به ــوا متورطي ــك أن كان ــنودن … ذل ــة س لقضي

ــا ..  ــا حديث ــوا له األســاس او انضم
ــيا  ــن: األول أن روس ــم انطباعي ــت للعال ــا أوصل ــيا أنه ــت روس وأثبت
الزالــت تســتطيع التغلــب علــى أمريــكا .. واألمــر الثانــي أنهــم 
ــي  ــا ف ــة خصوص ــة الكاذب ــة المنافق ــر الدول ــكا بمظه ــروا أمري أظه
قضيــة حقــوق اإلنســان والتــي اســتغلتها أمريــكا لعقــود ضــد روســيا 
ــث  ــم مــن حي ــي وضــع يمكنه ــروس ف .. ولكــن مــع ســنودن، كان ال
أنهــم يحمــون الرجــل الــذي كشــف مــا رآه كثيــرون بمثابــة انتهــاكات 
ــة  واســعة لحقــوق اإلنســان. أنــه أذل األميركييــن مــن الناحيــة األمني
المتراخيــة خاصــة بهــم، وعــاوة علــى ذلــك ضعفــت قــدرة الواليــات 

ــوق اإلنســان. ــاكات حق ــوم روســيا عــن انته المتحــدة لل
عاقــات األســد النظــام مــع روســيا تعــود إلــى عــام 1970، عندمــا 
ــاب  ــد، بانق ــار األس ــي بش ــس الحال ــد الرئي ــد، وال ــظ األس ــام حاف ق
وانحيــاز ســوريا مــع االتحــاد الســوفيتي. فــي أوهــام القــوة العالميــة .
ــه  ــر إال إذا وج ــكل كبي ــتراتيجيته بش ــوض اس ــد يق ــقوط األس ــإن س ف
ــي  ــة ف ــة ومكلف ــرات طويل ــى صــراع آخــر لفت ــات المتحــدة إل الوالي
الشــرق األوســط. فــي الماضــي، وإلهــاء الواليــات المتحــدة مــع 
العــراق وأفغانســتان يخــدم مصالــح روســيا. لكــن الواليــات المتحــدة 
ليــس مــن المرجــح أن تكــون ضالعــة بشــكل عميــق فــي ســوريا كمــا 

ــدان. ــك البل فعلــت فــي تل
أوبامــا قــد يدعــم إســقاط النظــام الســوري، وتشــكيل حكومــة ســنية أو 
مــن المعتقــدات، ولكــن ســوريا لــن تتحــول إلــى عــراق مــا لــم يفقــد 

أوبامــا الســيطرة تمامــا.
وهنــا تتضــح الفكــرة وهــي أن أمريــكا تجــّر روســيا إلــى إذالل 
مشــابه لمــا حــدث ألمريــكا عــام 2008 فــي أحــداث جورجيــا، وأن 
الــدول الحليفــة لروســيا فــي المنطقــة لــن تســتطيع روســيا حمايتهــا إذا 

ــا . ــكا التعامــل معه ــررت أمري ق
ســيكون التأثيــر داخــل روســيا مثيــرا لاهتمــام .. وهنــاك دالئــل علــى 
ــق الوهــم  ــن هــو خل ــوى أســلحة بوتي ــن، ألن أق ضعــف موقــف بوتي
العالمــي بــأن روســيا قــوة عظمــى .. وهــذا ســيوضح حجــم الخدعــة، 
ولكــن علــى أيــة حــال اليمكــن التأكيــد أن األدوار ســتبقى كمــا هــي، 

فــي أن روســيا هــي خــط الدفــاع و أمريــكا هــي الهجــوم.
جعــل بوتيــن قضيــة ســوريا قضيــة أساســية بالنســبة لــه، ومــع عــدم 
الدعــم األوروبــي لرفــض مــا يحــدث فــي ســوريا فــإن خدعــة بوتيــن 

فــي خطــر .
التاريــخ لــن يلتفــت إلــى هــذا الحــدث، وال إلــى وضــع مســتقبل 
ــى  ــخ عل ــد التاري ــن يعتم ــك عــن وضــع روســيا ككل, ل ــن، ناهي بوتي
ــوريا  ــوريا أو ال .. فس ــا س ــة حليفته ــيا بحماي ــت روس ــل قام ــول ه ق

ــة ..  ــذه األهمي ــت به ليس
هنــاك العديــد مــن األســباب تجعــل الواليــات المتحــدة ال ترغــب 
ــن  ــة بي ــم األزم ــا أن نفه ــن إذا أردن ــي ســوريا. ولك ــي االنخــراط ف ف
الواليــات المتحــدة وروســيا بشــأن ســوريا، فمــن المنطقــي أن ننظــر 
ــام  ــي ع ــوفو ف ــن كوس ــث م ــخ الحدي ــن التاري ــة م ــة  بداي ــي األزم ف

ــوم. ــه الي ــا نحــن في ــى م ــام 2008 ال ــي ع ــا ف ــى جورجي 1999 إل
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المنطقة اآلمنة في جرابلس: 
الكحل وال العمى

د. محمد عادل شوك

ــة الحــرب والقصــف  ــن الســوريين مــن آل ــا، المدنيي ــي تحمــي، مــن خاله ــة الت ــة اآلمن ــة أو المنطق ــة العازل ــث عــن المنطق الحدي
ــة، ال مــن روســيا الرافضــة ألي وجــود آخــر  ــة والعالمي ــواًل فــي األوســاط الدولي ــل االنقــاب التركــي، مقب ــم يكــن، قب الجــوي، ل
ــدة  ــات المتح ــِل الوالي ــن قِب ــرض، وال م ــذا الغ ــا له ــكري الحقً ــي والعس ــا السياس ــكل ثقله ــت ب ــي دفع ــورية، والت ــي س ــا ف غيره
ــن خــال  ــة المعارضــة الســورية م ــح كف ــت ترجي ــة، ومنع ــي المنطق ــا منتصــر ف ــى دعــم سياســة ال ــل عل ــي تعم ــة الت األميركي

ــده. ــي وتحدي ــم الترك ــى الدع ــط عل الضغ
المنطقــة العازلــة هــي منطقــة دوليــة، ترعاهــا األمــم المتحــدة، يُمنــع فيهــا القتــال، وتشــترط قــراًرا ُملزًمــا مــن مجلــس األمــن يُمنــع 
بــه الطيــران والقصــف الجــوي؛ لحمايــة المدنييــن ضمــن منطقــة جغرافيــة محــددة، فمنــذ عــام 2013، والمنطقــة العازلــة مطروحــة 
ضمــن أوراق المعارضــة الســورية، وبطلــب تركــي متكــرر، مــرة فــوق التــراب الســوري كامــًا، وأخــرى مقســمة إلــى منطقتيــن: 
واحــدة فــي الشــمال الســوري، واألخــرى فــي جنوبيهــا، وفــي كل مــرة تجــد مــن يفندهــا ويرفــض أو يعرقــل قيامهــا. ومــا الحديــث 
اليــوم عــن جرابلــس ومحيطهــا الحيــوي، كمنطقــة عازلــة أو آمنــة، ســوى حديــث خــارج شــرعية األمــم المتحــدة، وفي ســياق سياســة 

األمــر الواقــع، ورضــوخ جميــع األطــراف المتنازعــة داخــل ســورية لمنطقهــا.
سياســية األمــر الواقــع أتــت منــذ الدخــول الروســي الفــج والدمــوي العســكري فــي ســورية، تلــك السياســة التــي فرضــت علــى كل 
األطــراف تجنــب تداعيــات مواجهــة مباشــرة مــع الــروس لمــا لهــا مــن تبعــات كارثيــة عالميــة، قــد تنشــب علــى أساســها حــرب 
عالميــة كبــرى. وليــس بعيــدا عــن الذاكــرة الموقــع التركــي الضعيــف الــذي آلــت إليــه بعــد إســقاط الطائــرة الروســية قبيــل نهايــة عــام 
2015، تركيــا التــي بــدأت تتلمــس انســحاب اليــد األميركيــة وحلــف الناتــو مــن مســاندتها ودعمهــا، لدرجــة باتــت فــي شــبه يقيــن 
مــن تخلــي أميــركا والناتــو عنهــا، بعــد االنقــاب العســكري التركــي ودالالت مســاندة األميــركان لــه مــن جانــب، ودعــم األميــركان 
لأكــراد فــي قيــام دويلــة، أو حكــم ذاتــي فــي الشــمال الســوري. كل هــذه األســباب مجتمعــة، وغيرهــا كثيــر، دفعــت تركيــا إلــى 
ــوي مــن  ــو، وتق ــف النات ــة، تضعــف طــرف حل ــى أي مســاندة إقليمي ــروس، بحاجــة إل ــروس، وهــم، أي ال ــارب مــع ال إعــادة التق
وجودهــا القلــق فــي ســورية وحــوض البحــر المتوســط؛ مــا يعنــي تاقــي مصالــح تركيــا وروســيا فــي منطقــة معينــة - تماًمــا- أدى 

بتركيــا إلــى تغييــر فــي تموضعهــا الجيــو – سياســي - نســبيًا- بعيــدًا عــن الناتــو، ولــو قليــًا.
عمليــات درع الفــرات المعلنــة فــي جرابلــس ومحيطهــا الحيــوي تتمــدد فــي اتجاهيــن، باتجــاه الغــرب؛ حيــث المواجهــة األصعــب 
فــي البــاب مــع داعــش، وعلــى أطــراف أماكــن التمــاس المباشــر مــع خطــوط القصــف الروســي فــي حلــب، وجنوبـًـا باتجــاه منبــج؛ 
ــوى  ــراك، بدعــم لق ــات العســكرية هــم األت ــذ العملي ــن ينف ــإن َم ــن ف ــا الحالتي ــي كلت ــا، وف ــث الوجــود الكــردي المدعــوم أميركيً حي
الجيــش الحــر فيهــا؛ بغيــة إيجــاد منطقــة آمنــة داخــل األراضــي الســورية، ولليــوم لــم تتدخــل ال روســيا وال أميــركا فــي عملياتهــا، 
ــى  ــى مت ــة؟ وإل ــة أو عازل ــة آمن ــس منطق ــوة: هــل ســتكون جرابل ــذي يطــرح نفســه بق ــاب. والســؤال ال ــج أو الب ــم تصــل منب ــا ل م

يمكنهــا أن تصمــد كذلــك؟
فــي المبــدأ العــام جرابلــس ليســت منطقــة عازلــة بمفهــوم األمــم المتحــدة، وذلــك مــن حيــث رعايتهــا، وفقـًـا للقانــون الدولــي فــي هــذا 
الســياق، ولــن تكــون آمنــة كونهــا مفروضــة بسياســة األمــر الواقــع اآلتيــة ضمــن تفاهمــات عــدم االحتــكاك، وتوليــد شــرارة حــرب 
عالميــة؛ مــا يعنــي أنهــا ســتبقى منطقــة اســتقرار أمنــي هــش، قابــل للكســر فــي حــال تغييــر موازيــن القــوة، والتفاهمــات الدوليــة بهــذا 
الشــأن، مــا لــم تتبناهــا األمــم المتحــدة بقانونهــا الدولــي الملــزم لــكل األطــراف، وفــي جانــب آخــر ومهــم، ثمــة خــاف بيــن األتــراك 
واألوربييــن يمكــن أن تحــل عقــده فــي منــع األتــراك مــن تدفــق الاجئيــن الســوريين إليهــا؛ مــا يلــزم تركيــا برعايتهــم. فتركيــا التــي 
فتحــت أبوابهــا أمــام الســوريين، وقدمــت لهــم الدعــم المــادي واللوجســتي طــوال ســني الثــورة، أقفلــت حدودهــا فــي الفتــرة األخيــرة، 

بعــد الضغــط األوروبــي المتواصــل، وبعــد عــدة عمليــات إرهابيــة اســتهدفت مدنهــا، كان أخرهــا حادثــة مطــار أتاتــورك الدولــي.
ــك التفاهمــات  ــة المدنييــن، وال أنجــزت تل ــى مرادهــم مــن حماي ــوا عل ــوم، فــا هــم حصل ــة للي وحدهــم الســوريون خــارج المعادل
مفاتيــح إيقــاف نزيفهــم المســتمر، فالتفاهــم الروســي – التركــي حــول جرابلــس فتــح البــاب علــى مصراعيــه لحــرب إبــادة فــي حلــب، 
تنفذهــا روســيا، ودفــع باألميركييــن إلــى تغييــر قواعــد لعبهــم بتقــارب مــن نــوع مختلــف عــن كل مــن تركيــا والســعودية، وربمــا 
تكــون مصــر هــي الدولــة المرجحــة لهــذا، وبالمحصلــة العامــة الوجــود التركــي فــي الشــمال الســوري ال يمكنــه أن يكــون مكافئـًـا 
موضوعيـًـا للتمــدد اإليرانــي وتغلغلــه فــي ســورية، مــن حلــب إلــى الســاحل فدمشــق، بقــدر مالــه مــن معــادل معنــوي فحســب، كمــن 
يذكرهــم للســوريين بمجــرد وجودهــم - وحســب- فــي ســاحة نــزاع تتبــدل أوراقــه يوميـًـا؛ مــا يقــوض اســتقرار سياســتهم وتوجههــا 

باالتــكاء علــى أرض صلبــة توصلهــم إلــى مشــروعهم الوطنــي الواحــد فــي كل ســورية.
جرابلــس كمنطقــة عازلــة سياســة األمــر الواقــع ســتمهد الطريــق لسياســات أخــرى فــي مناطــق أخــرى ســورية، منهــا الرميــان 
ــة  ــة؛ لتنحصــر ســاحة المعرك ــة الجنوبي ــا دمشــق والمنطق ــي الغــرب، ولربم ــا الســاحل ف ــي الشــرق الســوري، ومنه والحســكة ف
وتتحــدد فــي الوســط والوســط الشــمالي لســورية؛ بحيــث ال يُســمح لمنتصــر فيهــا بقــدر وصــول جميــع األطــراف الســورية إلــى 
ــة  ــة إقليمي ــوذ الســورية برعاي ــم، بتقاســم مناطــق النف ــا الدائ ــت، ولربم ــاء الموق ــى االكتف ــى، بمعن ــا الكحــل وال العم قناعــة مفاده
متعــددة، تــؤول فــي مآلهــا األخيــر إلــى حكومــة هزيلــة تابعــة لســلة مــن األجنــدات الدوليــة، ال هــي مســتقلة بذاتهــا، وال هــي قــادرة 
ــة للســورين هــو مصيــر  ــه أي طــرف آخــر. هــذا مــا يجعــل الحديــث اليــوم عــن منطقــة آمن ــذ قــرار قــادر علــى تعطيل علــى تنفي
الســوريين أنفســهم وإرادتهــم الفاعلــة فــي كيفيــة إيجــاد آليــات ضغــط علــى المجتمــع الدولــي بقــواه الفاعلــة، ويبــدو هــذا مســتحيًا 
ــا. والعمــل  إلــى اليــوم، إذا ســلم الســوريين بــأن األمــم المتحــدة أو المجتمــع الدولــي يمكنــه أن يفعــل هــذا مــن تلقــاء نفســه أخاقيً
الوحيــد الممكــن فــي هــذا الســياق، هوالسياســة نفســها التــي يتبعهــا الــكل، وهــي سياســة األمــر الواقــع، وانتــزاع منطقــة آمنــة فعليـًـا، 

ويبــدو أنــه األخطــر واألكثــر مجازفــة حتــى اليــوم.
بيــن أمريــن أحاُهمــا مــر، يعانــد الســوريون واقــع تــردي المعاييــر العالميــة، ونفــوق سياســاتها وفقـًـا للقانــون الدولــي، ولــن تكــون 
جرابلــس محطــة نهائيــة فــي هــذا الســياق، بقــدر مــا ســتكون محطــة مــن محطــات الحلــول األكثــر قســوة فــي مســيرة الســوريين 
العامــة، ومــع هــذا، فهــو حــل أقــل كلفــة علــى العالــم مــن حــرب إقليميــة مدمــرة، قــد تتمــدد إلــى عالميــة كبــرى، فــا بلــح الشــام وال 

عنــب اليمــن مطــروح اليــوم فــي الخارطــة الدوليــة للســوريين والمنطقــة برمتهــا.

ــورة  ــخ الث ــي تاري ــا ف ــي: 15/ 12/ 2016، معلًَم ــب ف ــاء حل ــن أحي ــل م ــْل ســيكون مشــهد إخــراج الفصائ ه
الســورية، وهــو علــى أيّــة حــال، لــن يقــّل تمفُصــاً عــن مشــهد إخراجهــم مــن أحيــاء حمــص فــي: 

07 /05 /2014، وبــذات الباصــات الخضــراء، التــي غــدت نذيــر شــؤم علــى تلــك الفصائــل.
يذكــر الباحثــون أّن األمــور المهّمــة عنــد األمــم تأتــي عقــب أحــداث مفصليــة فــي حياتهــا؛ فجمــُع القــرآن الكريــم 
دة،  وتدويــن الحديــث النبــوي الشــريف كان عقــب ظهــور أهــل البــدع  عنــد المســلمين كان عقــب أحــداث الــّرِ
ــد الهجــوم  ــم، كان بع ــادة العال ــرة الضــوء وتســنمها قي ــي دائ ــكا ف ــروز أمري ــوات، وب واألهــواء وُمدَّعــي النب

اليابانــي علــى مينــاء اللؤلــؤ ) Pearl Harb ( فــي جــزر هــاواي.
وعليــه فــإّن المراقبيــن يــَرْون أْن تبــادر الثــورةُ بجعــل هــذا الحــدث مناســبة )وأيـّـة مناســبة(، فيكــون مــا بعدهــا 
ــة عّمــا قبلهــا؛ وإاّل فإنّهــا ســتضيّع مــن يدهــا فرصــة لــن تتكــّرر، إْذ لــم يبــَق لديهــا أوراٌق كثيــرة  يختلــف ُكليَّ

تطرحهــا علــى الطاولــة.
وبالطبــع لــن يجديهــا كثيــًرا مّمــا يطفــو علــى الســطح مــن التشــاؤم واالنهزاميــة، اللذيــن يبــدوان ظاهريــن علــى 
ــاد اســتراتيجية،  ــة، ذات أبع ــارع لوضــع خطــة مرحلي ــوم أن تُس ــد الي ــا بع الحواضــن الشــعبية؛ فالمجــدي له
تتجــاوز الحالــة الراهنــة، بغــض النظــر عّمــا ســتحمله مــن منغصــات لكثيــر مــن العناصــر المحســوبين عليهــا.

لبــة للثــورة، وهــي ال تتعــدّى 10% مــن  وتعتمــد هــذه الخطــة علــى المكاشــفة والمصارحــة ضمــن الُكتلــة الصُّ
مجمــوع المحســوبين عليهــا، تقــوم علــى اعتمــاد خيــارات غيــر الخيــارات الحاليــة، تتمثـّـل فــي االعتمــاد علــى 
الخيــار المركــزي الشــامل، عوًضــا عــن الفصائلــي المحــدود، ولنقلهــا صراحــة: المشــروع الوطنــي الجامــع، 

ال الفصائلــي اآليديولوجــي، وال مانــع مــن أن تتبنّــى أســلوب العــاج بالصدمــة.
ويُِلــّح هــؤالء المراقبــون علــى أن يســتند هــذا المشــروع علــى أســس جامعــة للهويــة الســورية؛ فالثــورة ليســت 
للــون دينــي، أو طائفــي، أو إثنــي بعينــه، وحتــى يكتــب لــه القبــول والنجــاح ينبغــي أن يقــوم علــى المرتكــزات 

اآلتية:
ــى  ــادرة عل ــا ق ــذي يجعله ــر ال ــا؛ األم ــا، ودوليًّ ــا، وإقليميًّ ــول: محليًّ ــة، تحظــى بالقب ــة سياســية جامع 1ـ واجه
طــرح مطالــب الســوريين دونمــا مواربــة أو وهــن، مــع الحــرص كّل الحــرص علــى الحفــاظ علــى مــا هــو قائــم 
ــا( إذا ســلكت الثــورة مســلًكا  فــي الثــورة، ويحظــى باعتــراف دولــّي  )سياســّي(، و يمكــن أن يصبــح ) قانونيًّ
ــا للمفاوضــات، كمؤسســتين  ــة العلي ــاف، والهيئ ــي االئت ــك ف ــل ذل ــوم، ويتمثَّ ــه الي ــذي هــي علي ــر ال آخــر غي

ــة ذريعــة كانــت. بغــض النظــر عــن األشــخاص، فليــس مــن المصلحــة هدمهمــا تحــت أيّ
ــة، يخضــع قرارهــا  ــات اآليديولوجي ن ــدة عــن التلوُّ ــة، بعي ــة مهني ــة، ذات تراتبي 2ـ مؤسســة عســكرية احترافي
ــة جهــة خارجيــة، وال تقطــع فــي أّي شــأن مــن  لتلــك الواجهــة السياســية، وال يُســمح لهــا أن تتواصــل مــع أيّ
شــؤون المجتمــع تحــت أيـّـة ذريعــة، فمــن غيــر المعقــول أن يكــون فــي الثــورة أكثــر مــن مكتــب سياســّي، ولــكّلٍ 

صاتــه ولقاءاتــه وقراراتــه ذات البعــد الفصائلــي.
فالتضحيــات التــي بُذلَــت، والمكاســب الميدانيــة التــي تحققَّــت، ال فائــدة مرجــوة منهــا إذا لــم تصــّب فــي خانــة 

الثــورة بشــكل عــام.
ــي مشــاريع خدميــة علــى امتــداد الجغرافيــة الســورية،  3ـ مؤسســة تنفيذيــة واحــدة، تضــع نصــب أعينهــا تبنّ
فــا يقبــل فــي الثــورة بعــد اليــوم ) حتــى تكــون علــى مســتوى الحــدث، وتُقبــل عليهــا المؤسســات الدوليــة(، 
أن تنفــرد كّل منطقــة بأشــكال مــن المؤسســات المدنيــة، ال تتقاطــع مــع غيرهــا، حتــى فــي المحافظــة الواحــدة، 

والســيّما مــا كان منهــا ذا بُعــد فصائلــّي ذي امتــداد عالمــّي.
ويُنصــح فــي هــذا أن يتــّم االلتفــات إلــى الحكومــة المؤقتــة، التــي أصبحــت مــن مؤسســات الثــورة التــي تحظــى 
ــاء الشــعب الســوري(، وفــي عــدد مــن المحافــل  ــّمى ) أصدق بالحــدّ األدنــى مــن االعتــراف مــن دول مــا يُس

العربيــة والدوليــة.
ــه، والحــذَر الحــذَر مــن  ــَر مــن تســديده وتصويب ــا ضي ــي وقــت مضــى، ف ــا ف ــدٌ ألدائه ــة نق ــا كان ثَمَّ  وإذا م
ــا  ــا كان عديدُه ــي، مهم ــد فصائل ــاٍت ذاَت بُع ــا مؤسس ــي ثقته ــدوُل ال تول ــت، فال ــة كان ــة ذري ــا تحــت أيّ هدمه

ــا. ــا ونواياه وباؤه
4ـ مؤسسة قضائية موّحدة، غير مؤدلجة، تستند في أحكامها على نصوص قانونية، تتميّز بأنها:

1ـ مدونة.
2ـ معترف بها في المؤسسات الحقوقية.

ــي  ــون المدن ــاد القان ــو ينصــح باعتم ــح، فه ــم المال ــتاذ هيث ــرى األس ــا ي ــا، كم ــك محليً ــا ذل ــو كان له ــذا ل وحب
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــاه جامع ــذي تتبنّ ــد ال ــي الموّح ــون العرب ــن القان ــوبه، أو ليك ــائبة تش ــذي ال ش الســوري ال
وبذلــك تقطــع الثــورة الطريــق علــى النظــام برفضــه أحكامهــا ومعاماتهــا التــي تبرمهــا بيــن النــاس، ويحمــي 
القائمــون علــى أمــر القضــاء فــي مناطــق الثــوار أنفســهم مــن المســاءلة )محليـًـا، ودوليـًـا ( ذات يــوم، بخصوص 
األحــكام الجنائيــة التــي يصدرونهــا، وتُزهــُق فيهــا أرواٌح دونمــا مرجعيــة قانونيــة معتــرف بهــا، ال بــْل حتــى 

ــة أحــكام صــدرت عــن هــذه الهيئــات القضائيــة إالَّ وفيهــا ثغــرة فــي هذيــن األمريــن.    مدونــة، فليســْت ثَمَّ
ــه لمــن الضــروري الجمــع الذكــي بيــن مختلــف أشــكال العمــل الثــوري، المســتند إلــى مشــاريع سياســية،  إنّ
ــن  ــدة ع ــة، البعي ــاد الوطني ــاملة، ذات األبع ــات الش ــزي، ذي المرجعي ــي المرك ــل المؤسس ــى العم ــم عل القائ
المكاســب الفصائليــة، وبخافــه فــإّن الــدول لــن تبــادر بســحب يدهــا مــن جيــب النظــام اعتمــادًا علــى ُحســن 

ــم.          ــوار، وصــدق مطالبه ــا الث نواي

هْل سيكوُن إخراُج 
الفصائِل من أحياء حلب 

ا؟ حدًثا مفصليًّ

د.جمال الشوفي
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الســــنة األولـــى ــ العــدد 23 ــ 2017/1/1

العالمات الدالة على بدء إنهاء 
الثورة السورية.. لصالح النظام!!!

د. موفق السباعي

لقد كان الهدف األساسي.. للغزو الروسي اللعين.. لسوريا في 2015/9/30.. هو:
ــلطة  ــى س ــررة.. إل ــاع المناطــق المح ــن.. وإرج ــى المقاتلي ــرم.. عل ــورة.. والقضــاء المب ــاء الث إنه

ــام!!! النظ
كانــت توقعاتــه.. أن تنتهــي هــذه العلميــات كلهــا.. فــي خــال بضعــة أســابيع.. أو بضعــة أشــهر.. 

وعلــى األكثــر ســتة أشــهر!!!
ــي مكرهــا مكــرا  ــه.. ويفســد خططــه.. الت ــه.. ويبطــل عمل ــب آمال ــى.. أن يخي ولكــن شــاء هللا تعال

ــورة!!! ــب الث ــاد.. لهي ــم يتمكــن مــن إخم ــارا.. ومضــى أربعــة عشــر شــهراً.. ول كب
ــى  ــد.. عل ــها الجدي ــن رئيس ــمالية.. ويعل ــة الش ــي الدول ــة.. ف ــر الحكوم ــدار.. أن تتغي ــاءت األق وش
المــأ.. برنامجهــا.. الــذي يتكــون.. مــن حــل المشــاكل.. مــع كل مــن روســيا.. وإســرائيل.. 
وســورية.. ومصــر .. وأنــه يريــد أن يتصالــح مــع دول الكــرة األرضيــة كلهــا.. ويصفــر المشــاكل 

ــا!!!  ــا كله معه
وبالنســبة للمصالحــة مــع ســورية.. كانــت صدمــة قويــة.. مزلزلــة للنــاس.. وعقبهــا كتبــت مقالــة.. 

بإســم ) اإلعــان بالصدمــة (!!!
يمكن قراءتها عند العم غوغل!!!

ثم تم تعديل التصريح.. إلى المصالحة بعد زوال األسد!!!
ثــم جــاء االنقــاب فــي 16/7/15 .. وبعــد فشــله.. أعــاد التصريــح.. عــن ســورية.. بشــكل مختلــف، 

مــع تبشــير الســوريين بأنهــم ســيتمتعون بمســتقبل زاهــر.. مشــرق.. وجميــل بعــد ســتة أشــهر!!!
وبعدهــا، حصــل لقــاء بيــن كبيــري الدولــة الشــمالية وروســيا القيصريــة، وتــم إنهــاء الخــاف نهائيــاً 
بينهمــا واالعتــذار عــن إســقاط الطائــرة الروســية، وتعليــق الجــرم برقبــة أحــد المؤيديــن لانقــاب، 
وتســهيل التبــادل التجــاري والســياحي بينهمــا والمقايضــة بينهمــا بحيــث تتخلــى روســيا عــن دعهمــا 
ــى  ــة للقضــاء عليهــم وعل ــة أعمــال عســكرية تجــري فــي المنطق لأكــراد وتغــض طرفهــا عــن أي
تنظيــم الدولــة وعــن تمــدد الجيــش التركــي )الجندرمــا( فــي الشــمال الســوري  حتــى حــدود البــاب 
فقــط، مقابــل أن تطلــق روســيا يدهــا فــي القتــل والتدميــر والتخريــب والقضــاء أيضــاً علــى المقاتليــن 
الســوريين، وإخراجهــم مــن حلــب وتســليمها للنظــام، وال تُســأل عمــا تفعــل مــن جرائــم مروعــة، 

مهمــا بلغــت شــدتها فهــي حــرة  طليقــة.. تفعــل مــا تشــاء!!!
وبذلــك: تــم وأد المشــاعر اإلنســانية والتعاطــف الدينــي والتراحــم األخــوي لــدى الطــرف األول فــا 

يحــق لــه االســتنكار أو االحتجــاج أو االعتــراض، مهمــا بلغــت فظاعــة الجرائــم المرتكبــة!!! 
وها هي بداية التحضيرات تجري، إلنهاء الكفاح المسلح، وتسليم حلب إلى النظام!!!

أو:
ربمــا إقامــة إدارة حكــم ذاتيــة للذيــن يريــدون التحــرر مــن النظــام، فــي البــاب ومــا حولهــا وربمــا 
تضــاف إليهــا إدلــب، ونقــل كل المخيمــات إلــى هــذه المنطقــة الشــمالية، وعقــد صلــح مــع النظــام 
وإعطــاء الجنســية للمتواجديــن فــي األراضــي المجــاورة لترضيتهــم وســلخهم مــن بلدهــم األصلي!!!
ــكان  ــورية.. وإس ــي س ــار ف ــادة اإلعم ــة، بإع ــل التركي ــية ومحتم ــركات الروس ــام الش ــم قي ــن ث وم

ــط!!! ــا فق ــن فيه الصفويي
ألن السوريين لم يعد لهم مكان في سورية!!!

من جهة أنها ضاعت مستندات ملكية العقارات!!!
ومن جهة أخرى مات بعض ماكها!!!

ومن جهة ثالثة هرب بعض ماكها خارج الباد!!!
فالتعميــر ســيكون لصالــح النظــام وأعوانــه فقــط، وتغييــر الطبيعــة الســكانية بحيــث تكــون لصالــح 

الصفوييــن، فيصبحــوا هــم األكثريــة!!! 
ولكن:

ما هي العامات الدالة على بدء إنهاء الثورة السورية لصالح النظام!!! 
ــن  ــال أحس ــي ح ــيكونون ف ــم س ــوريين بأنه ــيره للس ــهر وتبش ــة أش ــل ثاث ــم قب ــح يلدري 1- تصري
وأجمــل بعــد ســتة أشــهر، وهــا هــو اآلن لــم يبــق ســوى ثاثــة أشــهر أو أقــل علــى إنجــاز الوعــد..
ــرة..  ــي أنق ــي ف ــد روس ــع وف ــوم.. 2016/11/24 م ــلحة، ي ــل المس ــن الفصائ ــد م ــاع وف 2- اجتم
برعايــة تركيــا.. للبحــث والمناقشــة.. فــي ترتيــب.. مغــادرة المســلحين حلــب.. وتســليمها للنظــام!!!

3- توقيع اتفاقية إعادة إعمار سورية بين روسيا والنظام لقاء النفط والغاز!!!
وهــذه االتفاقيــة.. مــا كان يمكــن أن تحصــل لــوال اطمئنــان روســيا يقينيــاً أنهــا ســتخمد لهيــب الثــورة 
ــس  ــي نف ــب ف ــار وتخري ــون إعم ــن أن يك ــتقرار. إذ ال يمك ــار واالس ــة اإلعم ــدأ مرحل ــاً، وتب نهائي

الوقــت!!!
4- توقيــع شــركات إيرانيــة مختصــة باالتصــاالت الســلكية والاســلكية مــع النظــام، لتكــون المــزود 
ــى  ــد مضــي ســتة ســنوات عل ــت لتحصــل بع ــا كان ــذه أيضــاً، م ــة، وه ــث لاتصــاالت الهاتفي الثال
ــا وظــال  ــى ســورية، تحــت ظاله ــتعود إل ــة، س ــاة الطبيعي ــأن الحي ــران ب ــن إي ــوال يقي ــورة، ل الث

روســيا واألســد!!!

5- - توقع فلكي أمريكي، بانتهاء األزمة السورية، لصالح النظام، في بداية 2017 
طبعــاً هــذه الخزعبــات الفلكيــة والتنجيميــة ال نصدقهــا نحــن المســلمين، وال نؤمــن بهــا كمؤمنيــن 

بــأن الغيــب ال يعلمــه إال هللا... 
ولكن أردت ذكرها.. باعتبارها من عمل الشياطين، للداللة أيضاً!!!

ــر  ــورة.. ونش ــى الث ــاء عل ــة، للقض ــرة األرضي ــي الك ــس ف ــن.. واإلن ــياطين الج ــاع ش ــى اجتم عل
الشــائعات عــن قــرب إخمادهــا، والترقــب بفــارغ الصبــر، إلرجــاع النــاس إلــى زريبــة النظــام بــأي 

شــكل مــن األشــكال!!!
هــذه مجــرد قــراءة فــي الواقــع الميدانــي، وتحليــل لمــا يجــري واستشــفاف لمــا يُخطــط لنــا.. ولمــا 
يَۡهِلــَك َمــۡن َهلـَـَك َعــۢن بَيِّنـَـٖة َويَۡحيـَـٰى  يمكــن أن يحصــل فــي المســتقبل، لنكــون علــى بينــة مــن األمــر ولِّ

َمــۡن َحــيَّ َعــۢن بَيِّنَــٖةۗ ..
وليس:

لإلحبــاط  واليــأس والقنــوط  وتوهيــن العزائــم وإضعــاف المعنويــات واالستســام والخضــوع لمــا 
يتــم ترتيبــه، فــي الغــرف المظلمــة..

ألن:
تطبيقه على أرض الواقع ليس بالضرورة..

أن يكون:
ضربة الزب، وال قدراً محتوماً ال مهرب منه وال مفر.. 

ــون يملكــون القــدرة، علــى إفشــال كل الخطــط الخبيثــة  إن المقاتليــن علــى أرض المعــارك ال يزال
وإبطــال كل المكــر األســود وقلــب الطاولــة علــى كل المتآمريــن علــى الثــورة

ولكــن بشــرط تحقيــق مقومــات النصــر األربعــة التــي ذكرناهــا فــي المقالــة األخيــرة، بعنــوان )هــل 
يملــك المقاتلــون الســوريون، مقومــات النصــر(.

وهي:
1- االتحاد بين كل الفصائل، ولو بغرفة عمليات واحدة فقط..

2- تحديد هدف واحد.. ال شريك له ومحدد وواضح والعمل له فقط.
3- وضــع خطــة عســكرية محكمــة ماهــرة بارعــة، مــع االســتعانة بضبــاط التخطيــط االســتراتيجي 

فــي العالــم كلــه..
ــة  ــن أي جه ــراء م ــض الخطــوط الحم ــه، ورف ــاد علي ــه واالعتم ــاهلل وحــده ال شــريك ل ــة ب 4- الثق
ــراد  ــراد تشــييده، وألي معركــة يُ ــاء يُ ــة جــداَ، ألي بن كانــت هــذه أربعــة أعمــدة الزمــة وضروري

ــا.. ــة فيه االنتصــار والغلب
ولنا في التاريخ عبرة..

ــة  ــية واالقتصادي ــكرية والسياس ــوال العس ــت األح ــر، كان ــي مص ــم ف ــز( الحك ــتلم ) قط ــا اس حينم
ــر.. ــن الحاض ــن الزم ــوأ م ــام وأس ــر والش ــي مص ــة ف ــيئة للغاي ــة س واألمني

كان الناس في ضيق شديد وغاء كبير!!!
األعداء من كل جانب..

فالتتار يهدد بغزو مصر والصليبيون على بعد خطوات يهددون بغزو مصر أيضاً!!! 
الجيش متفكك بل ال يوجد جيش وال عتاد وال ساح!!! 

وأمراء متصارعون هنا وهناك!!!
ولكــن: بالهمــة العاليــة والعزيمــة القويــة واإلرادة الصلبــة والرغبــة الصادقــة والنيــة الطيبــة 
المخلصــة واالستشــارة الفنيــة لعلمــاء األمــة ووجهــاء البلــد واســترجاع كل أمــاك األمــراء والحــكام 
إلــى بيــت مــال المســلمين..  اســتطاع فــي خــال ثاثــة أشــهر أن يقلــب الوضــع مــن الســيء جــدا 
إلــى الممتــاز جــدا.. ويجهــز جيشــاً قويــاً وبأســلحة فعالــة وينطلــق بــه إلــى خــارج مصــر، ليلتقــي 
بالتتــار فــي منطقــة )عيــن جالــوت( فــي أرض فلســطين، بعــد عقــده معاهــدة هدنــة، وصلــح مؤقــت 

مــع الصليبييــن، فــي عــكا ليكــف أذاهــم عنــه ..
وانتصر انتصاراً باهراً ورائعاً على التتار، وهزمهم هزيمة منكرة ساحقة ماحقة..

انتصر لما حقق الشروط األربعة المذكورة آنفاً.. 
وهي ليست صعبة.. وال مستحيلة ..

وما انتصر المسلمون في معاركهم على مدار التاريخ إال بعد تحقيقها.. 
وما انهزم المسلمون في معركة من معاركهم إال بعد أن فشلوا في تحقيقها..

هل يعجز المقاتلون السوريون.. عن تحقيقها؟؟؟!!!
إن لم يحققوها، ال سمح هللا.. 

فالخطب سيكون جلاً والمصيبة كبيرة، والقضاء على الثورة حتمياً مهما طال الزمن!!!.
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انتصر الموت في حلب

عبد الرحمن أنيس

ــا  ــدم، وقصفوه ــي ال ــة ف ــوا المدين ــن أغرق ــل الذي ــب. وهل ــي حل ــوت ف ــر الم انتص
ــن  ــي حي ــة ف ــة واالرتجاجي ــخ الفراغي ــرة والصواري ــل المتفج ــن البرامي ــل م بواب
أطلقــوا المجنــزرات والشــبيحة لكــي تجهــز علــى بقايــا الحيــاة فيهــا. ليــس ذلــك أســوأ 
ــودي األلســنة فــي مشــهد عجــز  ــن ومعق ــا ذاهلي ــا جميعــا وقفن مــا فــي األمــر، ألنن
ــن  ــداد حي ــهدتها بغ ــي ش ــوت والخــزي الت ــة الم ــان صفح ــى األذه ــاد إل ــي أع عرب
اجتاحهــا المغــول فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي. وهــي الواقعــة التــي وصفهــا 
ابــن األثيــر صاحــب »الكامــل فــي التاريــخ« بالحادثــة العظمــى والمصيبــة الكبــرى 
التــي عقمــت األيــام والليالــي عــن مثلهــا. حتــى أنــه وهــو يســتحضر مــا جــرى فيهــا 
مــن خــراب ودمــار ودمــاء قــال: »مــن الــذي يهــون عليــه ذكــر ذلــك؟ فيــا ليــت أمــي 

لــم تلدنــي ويــا ليتنــي مــت قبــل حدوثهــا وكنــت نســيا منســيا«.
ــرا عــن  ــف كثي ــم يختل ــداد ل ــه المؤرخــون عــن خــراب بغ ــذي فصــل في ــول ال اله
ــدة  ــم المتح ــع لأم ــان التاب ــوق اإلنس ــب حق ــدره مكت ــذي أص ــر ال ــون التقري مضم
يــوم 13 ديســمبر الحالــي، وذكــر فيــه مشــاهد اإلبــادة التــي تعــرض لهــا المدنيــون 
فــي شــرق حلــب علــى أيــدي المغــول الجــدد. الذيــن اقتحمــوا البيــوت وقتلــوا 
ــا وال  ــم يرحمــوا فيهــم شــيخا وال صبي ــن مــن مــوت، ول ــوا الفاري مــن فيهــا والحق
امــرأة. حــدث ذلــك فــي حيــن دمــرت المستشــفيات وأبيــدت طواقمهــا كمــا خربــت 
ــا  ــة أو عمران ــران الروســي بناي ــرك الطي ــم يت ــق والماجــئ، ول المــدارس والمراف
ــة  ــيات العراقي ــإن الميليش ــو ف ــى الج ــروس عل ــيطر ال ــن س ــي حي ــتهدفه. وف إال اس
ــوا  ــة مــع عناصــر جيــش األســد وشــبيحته، هــؤالء جميعــا تول ــة واألفغاني واللبناني

ــى األرض. ــوت عل ــن الم ــن نجــا م ــى م ــاز عل ــة اإلجه مهم
مــا يبعــث علــى الخــزى واألســى، أنــه حيــن كان أهالــي حلــب يســتصرخون الضمير 
ــات  ــم، وشــغلوا بالمحادث ــوا آذانه ــع صم ــإن الجمي ــي ف ــي واإلســامي والدول العرب
وإصــدار البيانــات وعقــد الصفقــات السياســية. حتــى العالــم العربــي لــم تخــرج فيــه 
مظاهــرة تعبــر عــن اســتنكار مــا يجــرى أو التضامــن مــع الشــعب الــذي يتعــرض 
ــكاتها  ــغلت بمش ــا وش ــت مواقفه ــة اختلف ــة العربي ــن أن األنظم ــك ع ــادة، ناهي لإلب

الداخليــة، األمــر الــذي أخرجهــا مــن دائــرة التأثيــر فضــا عــن الفعــل.
مــا جــرى فــي حلــب يمثــل جــزءا مــن الكارثــة الكبــرى التــي تشــهدها ســوريا منــذ 
نحــو خمــس ســنوات، حيــن خرجــت الجماهيــر فــي تظاهــرات ســلمية فــي درعــا 
ــرد مــن خــال القمــع والشــبيحة فــإن  ــة إلــى إصــاح النظــام، وحيــن جــاء ال داعي
الحالميــن بالتغييــر لــم يجــدوا مفــرا مــن المطالبــة بإســقاط النظــام. وكانــت حصيلــة 
ــا  ــى اآلن م ــن وإل ــك الحي ــذ ذل ــلح من ــراع مس ــى ص ــت إل ــي تحول ــات الت المواجه
ــن  ــة مايي ــة ثماني ــون ســوري. إصاب ــف ونصــف ملي ــن 400 أل ــا بي ــل م ــى: قت يل
بإعاقــات جســدية وتدميــر ثلــث مــدارس ســوريا وكل مــدارس شــرق حلــب ــــ نزوح 
ـــ 13 مليــون شــخص  نصــف الشــعب إلــى مناطــق أخــرى داخــل ســوريا وخارجهــاـ 
ـــ وجــود أكثــر  أصبحــوا بحاجــة إلــى مســاعدات بينهــم 5 ماييــن و800 ألــف طفــلـ 
مــن مليــون شــخص تحــت الحصــار و7 ماييــن و900 ألــف أصبحــوا يعيشــون فــي 
مناطــق يتعــذر الوصــول إليهــا ــــ 80% مــن الســوريين أصبحــوا تحــت حــد الفقــر.

ــه ال  ــا، لكن ــة حق ــة موجع ــل ضرب ــول الجــدد يمث ــدي المغ ــن أي ــب بي إن ســقوط حل
ينهــى القتــال الدائــر، األمــر الــذي يعنــى أنــه ســوف يتواصــل فــي مناطــق أخــرى. 
مــن ثَــمَّ فــإن الكارثــة ســتظل مســتمرة، لكــن مــا يدهشــنا ليــس فقــط ذلــك الصمــت 
المخيــم علــى العالــم العربــي إزاء مــا يجــرى، وإنمــا أيضــا أن يوصــف الحاصــل 
ــوري  ــام الس ــات النظ ــاب«، وكأن ممارس ــد »اإلره ــرب ض ــه ح ــوريا بأن ــي س ف
بريئــة منــه، أو أن يوصــف فــي بعــض وســائل اإلعــام العربيــة بأنــه تحريــر، فــي 
ــذي  ــوذ الروســي واإليرانــي ال ــد لبســط النف ــه تمهي ــم القاصــي والدانــي أن ــن يعل حي

لــواله لســقط نظــام األســد منــذ ســنوات.
ال أبــرئ الجماعــات المقاتلــة األخــرى مــن المســؤولية عــن تدهــور األوضــاع فــي 
ــه  ــي ل ــك ال ينبغ ــن ذل ــة، لك ــن الكارث ــزءا م ــل ج ــا يظ ــود أغلبه ــوريا، ألن وج س
أن يصرفنــا عــن حقيقــة اإلرهــاب الوحشــي الــذي مارســه النظــام الســوري الــذي 

ــه.  كانــت نمــاذج اإلرهــاب األخــرى مــن أصدائ
المصدر: الشرق القطرية

دور القاعدة في سقوط حلب؟
وكيف يمكن البدء بالمشروع الوطني في ظل انكسار الثورة؟

ــاء  ــى بحــر مــن دم ــذي جــرى عل ــل ســقوطها الدامــي وال ــب  قبي ــة حل ــة عاشــتها  مدين أحــداث مؤلم
ابنائهــا الحلبيــة ، بعــد أن تقدمــت فصائــل جيــش الفتــح علــى تخــوم حلــب الجنوبيــة  فــي مســعاها لفــك 
ــة  ــة الحمداني ــي منطق ــت ف ــث تقدم ــتيلو حي ــق الكاس ــد اغــاق طري ــا بع ــرض عليه ــذي ف الحصــار ال

ــقة . ــواب 3000 ش ــى أب ــم عل ــات العســكرية ووصوله ــقة والكلي و1070 ش
ــدم  ــذا التق ــف ه ــوا بتوق ــد فوجئ ــات االس ــن عصاب ــم م ــر مدينته ــون لتحري ــاؤل الحلبي ــرة تف ــي غم وف
وتحولــت االنتصــارات النكســارات وبــدأت الفصائــل بخســارة الكليــات وبعدهــا خســارة أو االنســحاب 
مــن 1070 شــقة رغــم التحصيــن الهائــل الــذي تحصنــت بــه فصائــل جيــش الفتــح فــي أبنيتهــا المتينــة  
وتزامنــت تلــك االنكســارات مــع بدايــة زحــف درع الفــرات نحــو مدينــة البــاب , ومــع زيــادة الوضــع 
االنســاني ســوءاً فــي الداخــل الحلبــي وصعوبــة فــك الحصــار الجائــر وبخطــوة الفتــة وبغيــر مكانهــا 
قامــت الفصائــل المتواجــدة فــي حلــب بفتــح ملفــات انتقاميــة كان أهمهــا هــو اتهــام قائــد تجمــع )فاســتقم 
ــب  ــي حل ــت ف ــة( فتحرك ــا جفال ــارة )مهن ــو عم ــب أب ــد كتائ ــر قائ ــادث تفجي ــر ح ــرت( بتدبي ــا أم كم
المحاصــرة أرتالهــم بمشــاركة جبهــة فتــح الشــام وكتائــب الزنكــي مــع كتائــب أبــو عمــارة وهاجمــت 
مقــرات )تجمــع فاســتقم كمــا أمــرت( الــذي يرابــط علــى أكثــر مــن 87 نقطــة ربــاط مــع النظــام وتــم 

تفريــغ مســتودعاته مــن ذخيــرة وطعــام 
ومحروقــات وآليــات وأســلحة ثقيلــة وخفيفــة ، وطلبــت جبهــة فتــح الشــام قائــد التجمــع للمحاكمــة حصراً 
فــي محاكمهــا الشــرعية والــذي أعلــن انضمامــه ألحــرار الشــام رســمياً وأخــذت األمــور نحــو التهدئــة  
وبضمانــة احــرار الشــام تــم إغــاق الملــف وحــل المشــاكل العالقــة نهائيــاً ، فــي هــذه االثنــاء تخلخلــت 
جبهــات حلــب وبــدأ النظــام بالتقــدم فدخــل حلــب مــن مســاكن هنانــو وزحــف إلــى أن وصــل فــي عمــق 
المناطــق المحــررة وهــو يقتــل ويحــرق ويعــدم المدنييــن والعســكريين واألطفــال والنســاء ، ويفــاوض 
ــات  ــت خاف ــاذا فعل ــوا م ــم أن تتخيل ــى األرض ، ولك ــر عل ــوة األكب ــات الق ــه ب ــي ألن ــع الدول المجتم
الفصائــل العســكرية بأهــل حلــب، ومــن يتحمــل نتيجــة تلــك الخافــات التــي أدت إلــى خســارات ميدانيــة 
متتاليــة وتهجيــر أهــل حلــب وحرقهــم فــي أقبيتهــم وهــم مختبئيــن وحــرق نســائهم وأطفالهــم وطردهــم 

مــن أرضهــم التــي ولــدوا فيهــا وعاشــوا فيهــا ولهــم فيهــا ذكريــات آالمهــم وأحامهــم وآهاتهــم .
  أسئلة باتت تطرح نفسها بقوة لدى الثائر الحلبي ، ألهذا خرجت الثورة؟ 

ــي  ــدور الوظيف ــل ذات ال ــك الفصائ ــة تل ــي خلفي ــال ؟ ، وماه ــاذا االقتت ــن ؟ ، ولم ــؤالء المتقاتلي ــن ه م
ــض  ــي ؟ أم يجــب رف ــج الحال ــس النه ــورة مســيرتها بنف ــل الث ــل يجــب أن تكم ــة؟، وه ــول الهوي مجه

ــكار؟. ــات واألف ــل  وااليديولوجي ــن الفصائ ــا م ــدة ومثياته القاع
حلــب لــم تكــن يومــاً بحاجــة ألي أفــكار معلبــة أو مســتوردة أو لمشــاريع ذات مرجعيــات غيــر وطنيــة 
، مــن حلــب خرجــت شــخصيات وطنيــة عرفهــا التاريــخ وهــي ليســت بحاجــة أليديولوجيــات أو أفــكار 
ــم النــاس والتاريــخ التســامح والتمــدن  ــة(، حلــب علمــت و مــا زالــت تعل ــة أو كابولي ــة )قندهاري غريب

والحضــارة  واالســام الحنيــف فهــي أكبــر مدينــة فيهــا مســاجد فــي الــدول االســامية .
لقــد ســمحت تلــك الفصائــل االســتخباراتية للشــيعة بــأن يدخلــوا بيــوت الحلبيــة وتدنيســها وإعــاء رايات 
ثــارات الحســين وزينــب ، و رفــع الشــعارات الطائفيــة علــى مــآذن وأبنيــة حلــب المدمــرة، وســمحت 
ــم  ــاء وأطفاله ــب األبري ــل حل ــاء أه ــث ودم ــى جث ــص عل ــة بالرق ــل المدين ــن أه ــر م ــاف البش ألنص

الضحايــا ، حلــب فقــط بحاجــة إلــى عقــول وطنيــة ومــا أكثرهــا.
الثــورة اليــوم لــم تنتــه وهــي فــي مرحلــة خطيــرة واســتراتيجية مــن عمرهــا ويجــب اتخــاذ خطــوات 
جبــارة أولهــا ســحب الثقــة مــن كافــة الكيانــات والمؤسســات التــي ادعــت علــى مــدى الســنوات الماضيــة 
ــة  ــاء دول ــي بن ــه ف ــه ورغبات ــل تطلعات ــتطع تمثي ــم تس ــي ل ــوري وه ــعب الس ــات الش ــا لتطلع بتمثيله

ــة . المواطن
تشــكيل قيــادة موحــدة للثــورة  مــن شــمال ســوريا إلــى جنوبهــا ومــن غربهــا إلــى شــرقها ، واالعتــراف 
ــة  ــس ألي ــط ولي ــي فق ــة لمشــروع وطن ــاءات وطني ــة بكف بأخطــاء الماضــي وتشــكيل مؤسســات وطني
ــب  ــل المناس ــون البدي ــة يك ــكرية منضبط ــة عس ــي ذو تراتبي ــش وطن ــكيل جي ــرى،  وتش ــاريع أخ مش
عــن المؤسســة العســكرية للنظــام الوحشــي ، ومجلــس تشــريعي عــام ينبثــق عنــه حكومــة وطنيــة تمثــل 
تطلعــات الشــعب الســوري ، واصــدار الئحــة ســوداء تتضمــن كافــة األســماء والشــخصيات العســكرية 
والسياســية والمدنيــة التــي ســاهمت بفشــل الثــورة خــال الســنوات الســت الماضيــة ، وأال يُقبــل 
بمشــاركتها فــي الشــأن العــام بعــد اآلن ، هــذه هــي الخطــوات التــي يجــب أن نســير عليهــا فــي المرحلــة 
القادمــة وعلينــا العمــل علــى أن تكــون البدايــة الســليمة لعمــل وطنــي جماعــي ونحــو بنــاء دولــة العــدل 

والمواطنــة ، دولــة لجميــع أبنائهــا ،  فهنــاك قضايــا ملحــة تنتظرنــا بعــد االنتصــار القريــب.
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وصلــت واليــة الرئيــس األمريكــي )بــاراك أوبامــا( إلــى نهايتهــا، إذ ســيغادر البيــت األبيــض دون 
رجعــة أواخــر العــام الجــاري، ليجلــس مكانــه الرئيــس الخامــس واألربعــون للواليــات المتحــدة، 

)دونالــد ترامــب(.
حــدث غيــر متوقــع، فهيــاري كلينتــون كانــت المرشــحة المرجــح دخولهــا البيــت األبيــض 
بنســبة تفــوق ترامــب، مــا جعــل الحــدث الرئاســي حديــث العالــم بأجمعــه، وأثّــر علــى األســواق 

ــة. ــة والعربي ــدول الغربي ــرات ال ــي عش ــة ف االقتصادي
ــن  ــب بتباي ــوز ترام ــدث ف ــي ح ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــطون ف ــاول ناش ــوريا، تن ــي س ف
ــه  ــه وبتصريحات ــة ب ــس محب ــوزه لي ــوا بف ــة وســخرية، وآخــرون رحب ــد وصدم ــن نق واضــح، بي
الجدليــة، لكنهــم عاصــروا دور الرئيــس الســابق، ذي النهــج المتــردّد فــي ســوريا، وكيــف ســاهم 

ــج الحــرب. ــي تأجي ف
ــد  ــد ض ــوات األس ــاوي لق ــوم كيم ــب هج ــع عق ــاوي، وتراج ــد الكيم ــد بع ــة األس ــد بمعاقب 1- وع
المدنييــن فــي الغوطــة الشــرقية، 21 آب 2013، أعلنــت إدارة أوبامــا نيتهــا شــن هجــوم عســكري 

محــدود ضــد النظــام الســوري، كإجــراء عقابــي رادع.
لكــن مــا لبــث الرئيــس األمريكــي أن تراجــع عــن قــراره، بعــد اتفــاق مــع روســيا، أجبــر األســد 

علــى التخلــي عــن ترســانته الكيماويــة.
ــل المتفجــرة،  ــرة، كالبرامي ــة كبي ــدرة تدميري ــاب اســتخدام أســلحة أخــرى ذات ق ــح ب ــا فت وهــو م

ــاكات. ــن عــن االنته ــى نطــاق واســع، وســط تغاضــي األمريكيي ــازات الســامة عل والغ
2- ازدواجيــة النهــج السياســي إلدارة أوبامــا، فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي ســوريا، كان حاضــًرا فــي 
قراراتهــا، إذ أعلنــت وقوفهــا ضــد النظــام الســوري، وأكــدت عــدم شــرعيته، لكنهــا منعــت تدفــق 

أي ســاح نوعــي لمواجهــة قواتــه.
فــي حيــن دعمــت إدارتــه الفصائــل الكرديــة والعربيــة عســكريًا ولوجســتيًا لمواجهــة تنظيــم )الدولــة 
ــا واســعًا قبــل عاميــن لتوجيــه ضربــات جويــة علــى مناطــق التنظيــم  اإلســامية(، وأنشــأت تحالفً

تحديــدًا، وهــو مــا جعــل األســد أكثــر ارتياًحــا فــي دمشــق.
3- أجــرت إدارة أوبامــا برنامــج تدريــب لعــدد مــن فصائــل )الجيــش الحــر( خــال عــام 2015، 
ــا قضــت  ــيما بعدم ــة، وال س ــتية واألمني ــة اللوجس ــن الناحي ــع، م ــله الذري ــث أن اتضــح فش ــا لب م

ــة بشــكل كامــل. ــل المتدرب ــى بعــض الفصائ )جبهــة النصــرة( عل
4- وقفــت ضــد حظــر الطيــران وإنشــاء منطقــة عازلــة، ولــم تقتصــر سياســة أوبامــا علــى منــع 
تدفــق الســاح النوعــي، بــل وقفــت حاجــًزا منيعـًـا أمــام أي قــرار يتيــح إنشــاء منطقــة حظــر طيــران 

فــوق ســوريا، لمنــع طائــرات األســد مــن اســتهداف المدنييــن بشــتى أنــواع الصواريــخ والقنابــل.
5- كذلــك عارضــت إدارة أوبامــا مــراًرا نيــة تركيــا إنشــاء منطقــة عازلــة قــرب شــريطها الحدودي 

شــمال ســوريا، وحالــت دون صــدور قــرار دولــي يدعمهــا، رغــم اإلرادة الدوليــة المتوفرة.
6- منــع تســليح )الجيــش الحــر( بمضــادات طيــران، رفــض أوبامــا تســليح )الجيــش الحــر( 
بمضــادات الطيــران، وشــددت إدارتــه علــى منــع تدفــق مثــل هــذه األســلحة إلــى أيــادي )الثــوار(، 
ــى  ــرة عل ــة المناطــق المدم ــي والعســكري، وازدادت رقع ــم الوضــع األمن ــبب بتفاق ــا تس ــو م وه

ــداد األراضــي الســورية. امت
وال تــزال فصائــل )الحــر( تواجــه آلــة الحــرب الروســية والســورية علــى حــد ســواء، دون امتاكها 

صواريــخ )أرض- جــو( تحــول دون القصــف والتدميــر المســتمر حتى الســاعة.
ــت  ــوريا قوبل ــي س ــا ف ــة أوبام ــوريا، سياس ــي س ــي ف ــوذ الروســي واإليران ــن النف 7- تغاضــى ع
بتعاظــم نفــوذ إيــران وروســيا فيهــا، فدخلــت هاتيــن الدولتيــن الحــرب إلــى جانــب األســد، مــا زاد 
ــة،  ــى خــط المواجه ــران عل ــت إي ــورة الســورية، دخل ــي للث ــام الثان ــي الع ــد المســألة، فف مــن تعقي
فانتدبــت ميليشــيات مــن )الحــرس الثــوري( وأخــرى لبنانيــة وأفغانيــة وباكســتانية وعراقيــة، كمــا 

ــة، لتقــف جميعهــا أمــام فصائــل المعارضــة. ــة طائفي ســاهمت فــي تدريــب ميليشــيات محلي
ــت  ــي، وأحدث ــام الماض ــن الع ــول م ــر أيل ــميًا أواخ ــرب رس ــا الح ــيا دخوله ــت روس ــك أعلن كذل
متغيــرات كبيــرة أدت إلــى إنقــاذ األســد مــن االنهيــارات التــي عانــى منهــا جيشــه في النصــف األول 
مــن العــام 2015، وتســتمر حتــى اليــوم فــي دعــم قواتــه، فــي ظــل تغاضــي اإلدارة األمريكيــة.

شــغلت هيــاري كلينتــون منصــب وزيــرة خارجيــة الواليــات المتحــدة فــي عهــد أوبامــا بيــن عامــي 
2009-2013، ولــم تســهم فــي إيجــاد مخــرج للقضيــة الســورية آنــذاك.

بينمــا أعلــن ترامــب، وهــو الرئيــس المقبــل فــي البيــت األبيــض، عــدم نيتــه محاربــة األســد أيًضــا، 
ــي  ــر ف ــن تتغي ــن الســوريين يرجحــون أن سياســة واشــنطن ل ــل شــريحة واســعة م ــا جع وهــو م

ســوريا مهمــا اختلفــت هويــة الرئيــس واتجاهــه الحزبــي.

حرب كونية على 
الشعب السوري

أمريكا هي العدو األول واألكثر شراسة للشعب السوري، وهي الداء وأصل الباء، التحالف الدولي لصالح من يشتغل؟
اســتهداف طائــرات التحالــف لجيــش فتــح الشــام وقادتــه الميدانييــن فــي الراموســة وحريتــان، بينمــا يســتغل النظــام فيضــرب الحصــار 
ــن، يشــغلهم  ــا كل أعــداء ســوريا المعلني ــن، كم ــاء ســوريا« المزعومي ــد... كل »أصدق ــب مــن جدي ــي حل ــى المناطــق المحــررة ف عل

هاجــس واحــد مشــترك، أو قاســم واحــد مشــترك يختصــره ســؤال: »مــاذا ســيحل باالســتخبارات األســدية عديــداً وأرشــيفاً«؟
ــات االســتخبارات  ــأن يُرفــع غطــاء الســريّة عــن ملف ــل ب ــن، تقب ــن أو األعــداء المعلني ــاء المزعومي ــة، مــن األصدق ــة دول ال توجــد أي
األســدية، وال توجــد أيــة دولــة مــن المعســكرين اللذيــن ســلف ذكرهمــا، تثــق بــأي طــرف ســوري يمكنــه ضمــان عــدم فضــح ملفــات 

االســتخبارات األســدية.
هــذا »الحــرص« علــى »عفــة البيئــة االســتخبارية األســدية« ال ينطلــق مــن الحــرص علــى الشــعب الســوري، وال مــن الحــرص علــى 
الدولــة الســورية، بــل ينطلــق مــن الحــرص علــى عــدم كشــف »الذيــن تعــاون معهــم المجتمــع االســتخباري األســدي، كمــا الذيــن نفــذ 

لهــم عقــوداً“.
االســتخبارات األســدية، وعلــى مــدى 70 عامــاً، تعاونــت مــع كل الــدول المعنيــة اآلن )اآلن( بمســتقبل ســوريا، لذلــك فــإن هــذه الــدول 
معنيــة أساســاً بضمــان ســرية ملفــات، أو محفوظــات، هــذه االســتخبارات كــي ال يــؤدي وصولهــا إلــى أيــد »غيــر موثوقــة« إلــى كشــف 

عــورات كثيــرة، كثيــرة جــداً تتجــاوز األرض الســورية، بــل تتجــاوز األراضــي العربيــة.
مصيــر بشــار هــو »مســألة إجرائيــة« يمكــن تجاوزهــا بســهولة، ســواء ذهــب أم بقــي بروتوكوليــاً، انتقاليــاً، بصاحيــات محــدودة أو 

مــن دون صاحيــات. الحديــث عــن مصيــر بشــار هــو »شــعر شــعبي«، ال أكثــر.
حتــى مصيــر الجيــش ليــس مشــكلة، يبقــى ويتغيــر ضباطــه، وينتظــم. ال مشــكلة فــي بقائــه ألن الجيــش هــو جنــود وضبــاط وإمــرة. إذا 

تغيــر الضبــاط وتغيــرت »العقيــدة األمنيــة« تتجــه األمــرة إلــى مــا تحــدده بوصلــة »العقيــدة األمنيــة« الجديــدة.
ال يوجــد شــيء اســمه »عقيــدة قتاليــة«، هــذا تعريــف عربــي تضليلــي للعقيــدة الحقيقيــة التــي تخدمهــا الجيــوش وهــي »العقيــدة األمنيــة« 
أي »العقيــدة االســتخبارية« التــي تحــدد العــدو الــذي يجــب أن يقاتلــه الجيــش ... فيقاتلــه. خطــة األمــن القومــي فــي أميــركا، مثــاً، هــي 
التــي تديــر الواليــات المتحــدة األميركيــة بكاملهــا، وكل مؤسســات اإلدارة األميركيــة، مــن الرئيــس إلــى أصغــر »ســكرتير« مهمتــه 

تنفيــذ أجنــدة األمــن القومــي.
مســكينة هــي الجيــوش، قــد تنتصــر، ولكنهــا ال تحصــد النصــر. المجتمــع االســتخباري هــو الــذي يحصــد النصــر. وقــد تهــزم الجيــوش 

فيحّملهــا المجتمــع االســتخباري فاتــورة الهزيمــة.
لذلــك، فــإن مصيــر الجيــش الســوري كمــا مصيــر األســد ليــس بقضيــة ذات شــأن فــي مســتقبل ســوريا. مربــط الفــرس هــو 
االســتخبارات... المبعــوث األممــي إلــى ســوريا ســتيفان دي ميســتورا اقتــرح خطــة خبيثــة لمعالجــة سياســية للمشــكة الســورية تركــز 

ــش“. ــة الجي ــى مؤسس ــة عل ــي« و«المحافظ ــاع األمن ــاح القط ــى »إص عل
”المحافظــة علــى مؤسســة الجيــش« أهدافهــا مفهومــة علــى الرغــم مــن أن أميــركا هــي التــي خرقــت هــذه القاعــدة بفظاظــة وحلّــت 

الجيــش العراقــي. ولكــن مــاذا تعنــي بالضبــط عبــارة »إصــاح القطــاع األمنــي« التــي اعتمدهــا المبعــوث األممــي؟
بتغييــر ضبــاط االســتخبارات الذيــن أمــروا، مثــاً، بتنفيــذ اعتــداء علــى أرض دولــة مــا لحســاب دولــة أخــرى؟ وهــو مــا كانــت تفعلــه 
ــى  ــى األراضــي الســورية وباللبنانييــن عل ــه بالســوريين عل ــى مــا كانــت تفعل ــة إل ــة، إضاف ــدول العربي اســتخبارات األســد فــي كل ال

األراضــي اللبنانيــة؟؟؟
ــراح  ــراح ديمســتورا باقت ــورة الســورية، واجهــت اقت ــل الث ــل فصائ ــا تمث ــرض بأنه ــي يفت ــا للمفاوضــات، الت ــة العلي ــت أن الهيئ الملف
رومنســي يشــدد علــى »ضــرورة إعــادة هيكلــة المؤسســة العســكرية علــى أســس وطنيــة، وتأكيــد الحيــاد السياســي للجيــش والقــوات 
المســلحة وخضوعهمــا للحكومــة الشــرعية، وتحويــل المؤسســات األمنيــة مــن أجهــزة قمعيــة إلــى مؤسســات احترافيــة تصــون ســيادة 

الدولــة واســتقالها وتحمــي الحريــات العامــة.“
كام جميــل، شــاعري، يصلــح لروايــات رومنســية تــؤرخ لثــورات ورديــة... ونقطــة علــى الســطر. كيــف تحــّول مجتمعــاً اســتخباريا 

دمويــاً قمعيــاً عمــره 70 ســنة إلــى »مؤسســات تصــون ســيادة الدولــة واســتقالها وتحمــي الحريــات العامــة«؟
”الحريــات العامــة« كانــت فعــاً، ولمــدة 70 ســنة فــي صلــب العقيــدة األمنيــة للمجتمــع االســتخباري األســدي، ولكــن فقــط بصفتهــا 
ــة الســرقة والتشــبيح والخطــف والتعذيــب  ــه بإخــاص. كيــف ســتحوّل زباني ــذي خدمت ــل العــدو األول، لأمــن القومــي ال »عــدواً، ب
واالغتصــاب والقتــل إلــى »مائكــة« يحمــون »الحريــات العامــة«؟ بــل كيــف ســتضمن لأعــداء واألصدقــاء بــأن مــن يجلــس علــى 
رأس المجتمــع االســتخباري الجديــد ســيحافظ علــى ســرية ملفــات المجتمــع االســتخباري األســدي، كــي ال تتســرب وتفضــح عــورات 
األصدقــاء واألعــداء فــي آن. هنــا مربــط الفــرس، وهــذه المعضلــة هــي التــي تعيــق حتــى اآلن )حتــى اآلن(« االتفــاق علــى إطــاق 
أيــة تســوية سياســية للمشــكلة الســورية. )حتــى اآلن( تعنــي أن البحــث جــار عــن حــل لهــذه المعضلــة ينطلــق مــن البحــث فــي إمكانيــة 
إعــادة إنتــاج تجربــة االســتخبارات النازيــة بعــد ســقوط ألمانيــا الهتلريــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. عندمــا ســقطت برليــن توجــه 
ضبــاط االســتخبارات الهتلريــة إلــى القيــادة األميركيــة، وقالــوا لهــا مــا معنــاه: »عدوكــم الجديــد الصاعــد هــو الروســي، ونحــن الجهــاز 
ــا.“  ــا ومعلوماتن ــن دون خبرتن ــه م ــم مواجهت ــن يمكنك ــه وبشــؤونه، ول ــا ب ــى معلوماتي ــرة بالروســي واألغن ــر خب االســتخباري األكث
وتمــت الصفقــة: تكليــف المخابــرات الهتلريــة بتأســيس ألمانيــا الغربيــة بعقيــدة اســتخبارية جديــدة تحافــظ علــى العــداء للروســي، ولكنهــا 
تصنــف األميركــي صديقــاً ... بــل ســيداً!! هــل هــذا هــو بالضبــط مــا يقصــده ديمســتورا بعبــارة »إصــاح القطــاع األمنــي«؟ وهــل هــذا 
هــو مــا تــؤدي إليــه رومانســية الهيئــة العليــا للمفاوضــات التــي اعتمــدت عبــارة »تحويــل المؤسســات األمنيــة مــن أجهــزة قمعيــة إلــى 

مؤسســات احترافيــة تصــون ســيادة الدولــة واســتقالها وتحمــي الحريــات العامــة«؟؟؟
ــا  ــر. ..إلفشــال..الثورة..ورغم كل م ــك ضمي ــذي ال يمل ــم ال ــر أوال..وتدخــل بينه ــام بالثورة..بضمي أســاطير. ...الشــعب الســوري . ق
حصل...فالثــورة مســتمرة. ....ولكــن لــم نعــرف مــن هكــذا عالــم قــذر مــن هــو معنــا ومــن هــو ضدنا..........روســيا المافيا...إيــران 
ــاء الشــعب الســوري . هــم مراوغــون هــم  ــكا وفرنســا وأصدق ــات العالم...هــي ضد.الثورة..وأمري ــة مــن عصاب المجــوس .والمرتزق

ــم تفشــل الثــورة حتــى اليوم...والنصــر قريــب قريــب. ــة كبرى.....ول أكذوب

فاطمة الكدرو

مواقف إدارة أوباما
ضد الشعب السوري

صفوان الدروبي
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هل اكتفى العالم 
من الرقص على أجساد 

السوريين؟

محمد عمر زيدان

ــى الطــرق  ــدل عل ــي ت ــن 2010 ـ عشــرات اللوحــات االرشــادية الت ــارا م ــب ـ اعتب ــي حل انتشــرت ف
ــح ســليمان شــاه، فمــن هــو ســليمان شــاه؟   ــى ضري ــة ال المؤدي

بعــد انتصــار ألــب أرســان ســلطان الدولــة الســلجوقية فــي معركــة مــاذ كــرد اتجهــت قبائــل أتــراك 
األوغــوز نحــو الغــرب هربــا مــن غــزوات المغــول، وكان مــن بيــن القبائــل المهاجــرة قبيلــة قايــا بقيــادة 
ســليمان شــاه بــن قتلمــش والــذي غــرق مــع عــدد مــن حاشــيته عــام 1227م فــي نهــر الفــرات عنــد قلعــة 
ــن مــن  ــح لســليمان شــاه واثني ــم ضري ــة األخــرى للنهــر وأقي ــى الضف ــور إل ــه العب ــاء محاولت ــر أثن جعب

حاشــيته قــرب منحــدرات قلعــة جعبــر الغربيــة.
وقــد اختلــف الباحثــون حــول هويــة ســليمان شــاه ، فمنهــم مــن اعتقــد بانــه جــد عثمــان بــن ارطغــرل 
ــح ســليمان شــاه،  ــن بضري ــام الســاطين العثمانيي ــك اهتم ــى ذل ــة، ودليلهــم عل ــة العثماني مؤســس الدول
ــد الثانــي مؤرخــة 1921 يشــكر فيهــا الســلطان  ــد المجي ــة مــن عهــد الســلطان عب ــى وثيق ــة إل باإلضاف
المجلــس الوطنــي الكبيــر علــى عقــد اتفاقيــة ضريــح ســليان شــاه مــع حكومــة االنتــداب الفرنســي فــي 
ســورية والتــي أصبــح الضريــح بموجبهــا مــن أمــاك الدولــة التركيــة. فــي حيــن يعتبــر الُمــؤرخ التُركــي 
ــن  ــاه ب ــليمان ش ــح لُس ــأن الضري ــف ب ــب«. ويُضي ــدز أل ــى »گن ــان يُدع ــد ُعثم ــأنَّ ج ــا ب ــاز أوزتون يلم
قتلمــش الــذي أســس ُســالة ســاجقة الــروم، وأنَّ االدعــاء بهــذا االســم ُربمــا نشــأ بدافــع الربــط بيــن بنــي 
ــةً أنَّ بنــي ُعثمــان قــد ظهــروا علــى مســرح التاريــخ ُمدعيــن أنهــم الُخلفــاء  ُعثمــان وبنــي ُســلجوق، خاصَّ
الشــرعيّون ِللســاجقة.. وعندمــا دخــل الســلطان ســليم األول ســوريا، إثــر معركــة مــرج دابــق يــوم 8 

آب 1516، أقــام ضريحــاً دعــاه الرحالــة والزائــرون »المــزار التركــي«.
وفــي عهــد الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي، تــم تجديــد الضريــح وتوســعة المنطقــة المحيطــة بــه، 
ــة أنقــرة بتاريــخ 21 تشــرين األّول 1921  وفــي عهــد االنتــداب الفرنســي علــى ســورية عقــدت اتفاقي
ــر جــزءاً مــن األراضــي  ــن ســليمان شــاه يُعتب ــج جــد العثمانيي ــع ضري ــة أن موق ــادة الثامن ــرت الم وأق
التركيــة يُرفــع عليــه العلــم التركــي وتُقيــم فيــه حاميــة تركيــة. ونالــت االتفاقيــة موافقــة حكومــة االنتــداب 
الفرنســي فــي الرابــع والعشــرين مــن تمــوز 1923، وُرفــع العلــم التركــي علــى موقــع ضريــح ســليمان 
ــى  ــدَّل مــّرة كل شــهر، تقــوم عل ــة تب ــة تركي ــاك حامي ــذ ذاك الحيــن..  وأصبــح هن شــاه فــي ســورية من

حراســة ورعايــة الضريــح المحــاط مــع توابعــه بســور حمايــة أقيــم مقابــل مدخلــه مخفــر ســوري.
تــم إنشــاء مخفــر حديــث فــي 30أيــار عــام 1938 لجنــود الشــرف المعنيــن بالحفــاظ والعنايــة بالضريــح 

كان يقيــم فيــه صــف ضابــط وعريــف و8 جنــود..
وفــي عــام 1956 وقــع برتوكــول بيــن ســوريا وتركيــا تــم بموجبــه االتفــاق علــى تغيــر جنــود الشــرف 

المرســلين إلــى الضريــح فــي الســابع مــن كل شــهر.
 كان ضريــح ســليمان شــاه قــرب قلعــة جعبــر بعيــداً عــن األنظــار يصعــب الوصــول اليــه ونــادراً مــا 
يــزار.. وفــي عــام 1968 قامــت الحكومــة الســورية بإنشــاء ســد الفــرات فــي موقــع الطبقــة وفــي ســنة 
1973، أصــدرت الحكومــة الســورية قــراًرا بغمــر كامــل المنطقــة المحيطــة بقلعــة جعبــر بالميــاه تمهيــدًا 
إلنشــاء بحيــرة األســد، وقــد أصــّر الجانــب التركــي فــي المفاوضــات المشــتركة حــول ســد الفــرات علــى 
إبقــاء الضريــح فــي األراضــي الســورية ونقلــه الــى تلّــة مرتفعــة شــمال تــل قــره قــوزاق يبعــد حوالــي 

30 كــم الــى الشــرق مــن منبــج.
ــة.  ــة ومميــزات العمــارة الحديث ــة التقليدي ــة التركي ــد وفــق نمــط الهندســة المعماري بنــي الضريــح الجدي
وقــد اشــترطت الحكومــة الســورية أثنــاء العمــل فــي المشــروع أال يكــون الضريــح الــذي ســيبني حديثــا 

أكبــر مــن الضريــح الــذي فــي قلعــة جعبــر. 
وفــي عــام 1995 بــدأت الحكومــة الســورية فــي إنشــاء ســد تشــرين علــى نهــر الفــرات جنــوب قــره 
قــوزاق األمــر الــذي تطلــب نقــل ضريــح ســليمان شــاه إلــى موقــع آخــر أو إلــى تركيــا فنشــأت قضيــة 
ــدر  ــي تق ــر بأراض ــم للقب ــذي حك ــي وال ــم الدول ــى التحكي ــة إل ــت القضي ــا و احيل ــورية و تركي ــن س بي
بعشــرة دونمــات، وتــم ترميــم داخــل وخــارج الضريــح، كمــا تــم إنشــاء المخفــر مــن جديــد، وأعيــد فتــح 

الضريــح للزيــارة مــرة أخــرى. 
وفــي عــام 2008 وبســبب تهديــد ميــاه ســد تشــرين للضريــح بارتفــاع منســوبه قامــت الحكومــة التركيــة 

بدعــم جــدران الضريــح بالخرســانة وتــم انشــاء نظــام معالجــة فــي الباحــة الخلفيــة للمخفــر. 
وعــام 2010، قــررت اللجنــة المشــتركة لبرنامــج التعــاون اإلقليمــي الســوري التركــي وضــع لوحــات 
ــزوار  ــياحيا لل ــدا س ــاره مقص ــح باعتب ــة للضري ــق المؤدي ــة الطري ــكان وصيان ــة للم ــاخصات دالل وش
األتــراك.. وفــي ليلــة 21شــباط 2015 نفــذ الجيــش التركــي عمليــة داخــل األراضــي الســورية، عرفــت 
باســم عمليــة فــرات شــاه نُقــل رفــات ســليمان شــاه مــرة أخــرى بســبب المشــاكل األمنيــة فــي ســورية 
ــًرا غــرب  ــة، و22 كيلومت ــًرا مــن الحــدود التركي ــى بعــد 180 مت ــة اشــمة، عل ــى قري مــن ضريحــه إل

مدينــة عيــن العــرب.

لــم يشــهد العالــم قــذارة وانحطاًطــا فــي مســتواه األخاقــي كمــا هــو عليــه اليــوم فــي ســورية، فمنــذ ســت 
ســنوات والســوريون يناشــدون ويســتصرخون ضميــر العالــم الحــر المتمــدن، لوقــف قتلهــم وتهجيرهــم 
ــاة لمــن  ــكات الخاصــة، ولكــن ال حي ــق العامــة والممتل ــة والمراف ــى التحتي ــر بيوتهــم ونســف البن وتدمي
تنــادي. أال يعــرف هــذا العالــم الفاجــر أن شــوارع ســورية تغــص بالجرحــى والشــهداء مــن كل الفئــات 
العمريــة؟ ألــم يــَر هــذا العالــم آالف األطفــال وهــم يفترشــون األرض ويلتحفــون الســماء، وهــم موتــى فــي 
رحلــة هــدوء إلــى الــدار اآلخــرة بعــد عنــاء مريــر مــن حيــاة، كان عنوانهــا األبــرز الخــوف والمــرض 
والجــوع؟. ألــم يطــرق مســامع هــذا العالــم - الحــر المتمــدن - صرخــات المعتقليــن والمعتقــات 
وضحــكات الســجانين وقهقهاتهــم علــى آالم وأوجــاع المســجونين؟ أيــن هــذا العالــم مــن آالف المغيبيــن 
قســرياً عــن ذويهــم وخانهــم؟! أيــن هــذا العالــم الــذي يتبجــح كل يــوم بانخفــاض مســتوى الجريمــة فــي 
بلــده ويتباهــى بإغــاق ســجن تلــو األخــر بينمــا ينظــر بصمــت إلــى أكبــر جريمــة فــي تاريــخ اإلنســانية 

تُرتكــب علــى األراضــي الســورية )بلــد يدمــر وشــعب يهجــر(.
أيــن هــذا العالــم مــن رقــص الــكاب علــى أجســاد األســود؟ لــو احتــرم هــذا العالــم نفســه لكفــاه تســريب 
ــاد  ــى أجس ــون عل ــم يرقص ــه، وه ــد وعصابت ــيات األس ــام ومليش ــه أزالم النظ ــر في ــو يظه ــد لفيدي واح
أبنــاء هــذا الوطــن الجريــح مــن مختلــف طوائفــه، ويتباهــى إعاميّــو هــذا النظــام الفاجــر بأخــذ الصــور 
التذكاريــة مــع جثاميــن الشــهداء، ولــم ينطــق العالــم ببنــت شــفة، يــا تــرى هــل هــذا مــا يســميه الغــرب 
ــو كان هــذا العمــل فــي بقعــة  ــا تقــوم وتقعــد ل ــاد!! أم أن الدني ــة الفكــر واالعتق ــة الصحافــة وحري بحري
غيــر البقعــة الســورية !! أإلــى هــذا الحــد الــدم الســوري رخيــص؟؟ وأيــن وأيــن وأيــن فــي الحقيقــة هنــاك 
مئــات إن لــم نقــل آالف األســئلة تحتــاج إلــى إجابــات وتختلــج فــي صــدور الســوريين، ولكــن اإلجابــة ال 

يعرفهــا إال هللا والراســخون فــي السياســة.
مــن المضحــك المبكــي أن يتحــدث الغــرب وممثلــو المنظمــات اإلنســانية عــن التعنيــف األســري 
واالعتــداء علــى القاصــرات والتحــرش الجنســي، ويرســلون المنظمــات إلــى ســورية تحــت مســميات 
مختلفــة )الدعــم النفســي( وهــم فــي الحقيقــة يتجاهلــون أّس المشــكلة وأساســها. فتلــك المنظمــات التــي 
ض أفرادهــا أنفســهم للخطــر مــن أجــل مــاذا؟! هــل حقيقــة هــم يقدمــون دعمــاً  ــِرّ تدّعــي اإلنســانية ويُع
ــطح  ــى أس ــدون عل ــم يصع ــرات لقصفه ــي الطائ ــا تأت ــادة، عندم ــا الس ــا، أيه ــا؟! أطفالن ــياً ألطفالن نفس
ــى دعــم حقيقــي  ــى دعــم نفســي أم إل ــزل حممهــا، أهــذه الصــورة بحاجــة إل ــن تُْن ــازل ليراقبوهــا أي المن

ــم؟؟! ــم وحمايته ــف قتله بوق
فتلــك المنظمــة التــي تســمي نفســها - منظمــة األمــم المتحــدة - وتدعــي أنهــا أنشــئت لحمايــة النــاس ومــا 
تبــرح تســتجدي الــدول لجلــب مئــات المليــارات إلنفاقهــا علــى مشــاريع جلّهــا فاشــلة كان األحــرى بهــا 
أن تســتخدم ســلطاتها الممنوحــة لهــا بحســب القانــون وتوقــف نزيــف الــدم اإلنســاني بــكل أنحــاء العالــم 
ــى  ــوم إل ــة للمظل ــادر مــن حامي ولكــن والحــال ليــس كمــا نتوقــع فهــذه المنظمــة التــي تحولــت بقــدرة ق
راعيــة لإلرهــاب والمنظمــات اإلرهابيــة، وخيــر مــا يدلــل بــه علــى ذالــك غــض طرفهــا عــن المليشــيات 
ــَم العتــب ولســان حــال هــذه المنظمــات يقــول )مــا  ــة الشــيعية التــي تقاتــل فــي ســورية ولكــن ل الطائفي

باليــد حيلــة(؟.
ــى النفــس مــن  ــى أشــد عل ــا ولكــن رقــص ذوي القرب ــا ال يؤلمن ــا وأوجاعن ــى آالمن فرقــص الغــرب عل
وقــع الحســام المهنــد. مــاذا فعــل أشــقاؤنا العــرب لمنــع نزيــف الــدم الســوري؟ هــل نُفــذت مبــادرة مــن 
مبادراتهــم؟ هــل وقفــوا وقفــة رجــل واحــد تُجــاه مــا يجــري بســورية ؟ أيــن قوتكــم التــي تتباهــون بهــا؟ أم 
أنهــا أضغــاث أحــام !! أم حبكــم لكراســيكم أكثــر مــن حبكــم إلخوتكــم العــرب وخوفكــم علــى دمائهــم؟ 
ــن  ــر فل ــوا الخي ــم تقدم ــم وكراســيكم؟ إذا ل ــة أنفســكم ومناصبك ــى حماي ــادرون عل ــم ق ــرى هــل أنت ــا ت ي
تحصــدوا إال الشــر أمــا وقــد عــرف العالــم جبــن ونفــاق الحــكام العــرب وتنصلهــم مــن القضايــا التــي 

تختــص المســلمين واهتمامهــم بالقضايــا التــي تهــم الغــرب كنــوع مــن أنــواع مســح الجــوخ.
ــم اإلســامي .المســلمون كالجســد  ــن هــم مــن تراثه ــار مســلم؟ أي ــار ونصــف الملي ــن الملي ــم أي ــن ث وم
الواحــد أم هــم علــى مبــدأ »حوالينــا وال عليّنــا« نعــم حقيقــة نحــن المســلمين أشــد مــا نكــون ضعفــاً فــي 
هــذه األيــام، فنحــن قــد صــدق علينــا قــول نبينــا )بــل أنتــم يومئــٍذ كثيــر، ولكنكــم غثــاء كغثــاء الســيل(. 
لذلــك لــن نلــوم أحــدًا ولــن نعتــب علــى أحــد، وســندع التاريــخ يقــول حكمــه فيهــم فالتاريــخ ال ينســى وال 

يتناســى أحــد.
ــة  ــل طبيع ــت عوام ــواء أكان ــة س ــل مختلف ــر بعوام ــر البش ــوت ويهّج ــدم البي ــر وته ــوت آالف البش يم
كالفيضانــات والبراكيــن أو عوامــل بشــرية كالحــروب والصراعــات والنزاعــات، إلــى أن األرض تبقى، 
والحقيقــة أن كل شــيء فــي هــذه الدنيــا يتغيــر ويتبــدل بتغيــر وتبــدل الظــروف المحيطــة إلــى أن األرض 
باقيــة وإن تغيــر البشــر فهــذا مــا نســميه ســنة االســتبدال، وســورية باقيــة حتــى يــرث هللا األرض ومــن 

عليهــا وإن أصابهــا بعــض الظلــم والضيــم.

ضريح سليمان شاه
1178-1227م

د. عدنان مامو
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لــكل شــخص الحــّق فــي تــرك وطــن، أو الســفر مــن بلــده إلــى بلــد آخــر، والعــودة إلــى بلــده مــرة أخــرى، 
تلــك مــن الحقــوق التــي تؤكــد عليهــا اتفاقيــة جنيــف لحقــوق اإلنســان، وكل خــرق لحقــوق اإلنســان يعتبــر 
ــي بعــض  ــه ف ــب علي ــروب يعاق ــده، دون جــواز ســفر رســمي أو اله ــن تجــاوز حــدود بل ــادا، لك اضطه

الــدول بالســجن مــن عــام إلــى 12 عــام بتهمــة الترويــج ضــد نظــام حكــم كمــا فــي بعــض الــدول .
يقــدم طبيعيــاً طالــب اللجــوء إلــى البلــد الــذي جــاء ليســتقر فيــه، أمــا إذا أقــام فــي بلــد آخــر بيــن البلديــن 

فيمكــن إعادتــه مــرة أخــرى الــى هنــاك .
يفــرق القانــون بيــن إبعــاد األجنبــي وطــرد األجنبــي، الطــرد الســبب المعــروف الــذي علــى أساســه يتــم 
الطــرد هــو كــون األجنبــي يفتقــر إلــى جــواز ســفر وتأشــيرة دخــول أو يفتقــر إلــى المــال الكافــي إلعالتــه 
ونفقــات ســفره ذهابــاً وإيابــاً، أو الســفر إلــى إحــدى الــدول المجــاورة وهــو غيــر مــزود بالرخصــة التــي 

تؤهلــه لذلــك.
 يطــرد األجنبــي اعتياديــاً إلــى البلــد األقــرب الــذي جــاء منــه، ودائــرة الشــرطة هــي التــي تنفــذ قرارطرده، 
وذلــك خــال ثاثــة أشــهر مــن الدخــول إذا مضــى علــى دخولــه أكثــر مــن ثاثــة أشــهر، ويبنــى ذلــك علــى 

األســس التالية:
 – خطــف طائــرة لطلــب اللجــوء تنطبــق هــذه الحالــة علــى األجنبــي غيــر المــزود بجــواز ســفر أو إقامــة 

تؤهلــه لدخــول بلــد اللجــوء.
 يطــرد األجنبــي إذا – كان اليملــك جــواز ســفر - تأشــيرة دخــول - رخصــة إقامــة أو عمــل التــي تســمح 
ــد اللجــوء  – إذا كان ينــوي الســفر إلــى بلــد مجــاور آخــر ويفتقــر للرخصــة الضروريــة  بالســفر إلــى بل

التــي تؤهلــه لذلــك.
 – يخفي جواز سفره عند دخوله بلد اللجوء.

 – يدلــي عــن قصــد إلــى دائــرة الشــرطة بمعلومــات كاذبــة، تعتبــر ضروريــة للبــت فــي حــق منحــه دخــول 
بلــد اللجــوء أو إذا تحايــل علــى تلــك الدائــرة.

ــائل  ــر للوس ــي يفتق ــأن االجنب ــن ب ــا يتبي ــة عندم ــذه الحال ــق ه ــة – تنطب ــق – أدل ــض - وثائ ــور الرف  أم
الماديــة الضروريــة الازمــة إلقامتــه أو لســبب يتعلــق بأمــن الدولــة – يتضــح بأنــه ال يملــك المــال الكافــي 
ــاورة  ــدول المج ــن ال ــد م ــد المقصــود أو أي بل ــي البل ــوده ف ــاء وج ــته أثن ــه أو معيش والضــروري إلعالت

ــي.  ــده االصل ــى بل ــات ســفر رجوعــه إل ــة نفق ــك تغطي وأيضــاً، إذا كان ال يمل
– إذا تبيــن بأنــه ينــوي العيــش فــي البلــد المقصــود أو أيــة مــن الــدول المجــاورة، بطريقــة غيــر مائمــة أو 

ينــوي القيــام بنشــاط يتطلــب رخصــة، وهــو يمــارس ذلــك النشــاط دون أن يملــك تلــك الرخصــة.
 – مــع مراعــاة لمــا هــو معــروف عــن نشــاطات األجنبــي الســابقة، يتضــح بأنــه ســوف يمــارس نشــاطات 

تجسســية أو أمنيــة فــي البلــد المقصــود أو أي مــن الــدول المجــاورة.
ــد  ــي البل ــام بجريمــة ف ــوي بســبب جرائمــه الســابقة أو بســبب ظــروف أخــرى القي ــه ين  – إذا اتضــح بأن

ــد آخــر . المقصــود أو أي بل
 – بواســطة قانــون رقــم 176 لعــام 1971 الخــاص بالعقوبــات الدوليــة، يطــرد األجنبــي إذا وجــد هنــاك 
باعــث أساســي يــدل علــى أنــه يعمــل فــي منظمــة أو مجموعــة تمــارس العنــف أو التهديــد لتنفيــذ غــرض 

سياســي فــي هــذا البلــد.
 التســـفير أو اإلبعــاد عــن البلــد يحــدث هــذا عندمــا يتواجــد األجنبــي فــــي البلــد المقصــود دون جــواز ســفر 
أو رخصــة اإلقامــة التــي تؤهلــه لذلــــك، يرفــق بقــــرار الطــرد واإلبعــاد وفــي الحــاالت الخاصــة ملــف 

بمنـــــــعه مــــــن العــودة مــرة أخــرى للبلــد المقصــود خــــال فتــرة معينــة. 
طريقــة المعيشــة والســلوك، إن منــح األجنبــي تصريــح اإلقامــة أو الجنســية وبعدهــا يرتكــب جريمــة أو 
ــة، وهــذا يضــر  ــي العنصري ــب، وبالتال ــد عــداء ضــد األجان ــه المجتمــع يول ــل ب أي تصــرف شــاذ ال يقب
بمصلحــة أغلبيــة األجانــب المطيعيــن للقانــون ويعرقــل وجــود سياســة إنســانية لأجانــب، وبالتالــي يؤثــر 
علــى الاجئيــن الذيــن يطالبــون بحــق اللجــوء، لهــذا الســبب وضعــت تلــك الــدول شــرطاً خاصــاً كطريقــة 
المعيشــة وااللتــزام أو االنضبــاط عنــد معالجــة طلــب األجنبــي الخــاص باإلقامــة أو الجنســية علــى نطــاق 
واســع، وإن اللجنــة المعنيــة لدراســة طريقــة معيشــة األجنبــي وتصرفاتــه تأخــذ بدقــة تلــك االمــور،  كعــدم 
المعيشــة بطريقــة مائمــة أو نزيهــة وبعــدم االلتــزام، يقــارن عــادة عــدم االلتــزام مــع األســباب التــي يســتند 
ــا  ــت محــدد، خاصــةَ عندم ــح اإلقامــة لوق ــذا الســبب تمن ــب اإلقامــة، له ــد تقديمــه طل ــي عن ــا األجنب عليه
يتشــكك بــأن األجنبــي ال يعيــش بطريقــة نزيهــة أو اعتاديــة أو يقــوم بعمــل أو تمويــل حركــة ارهابيــة، وإذا 
منــح األجنبــي اإلقامــة وتبيــن بأنــه اليعيــش بطريقــة نزيهــة وعاديــة تســحب منــه اإلقامــة وجنســيته أيضــاَ. 
مســألة التهديــد باالنتحــار لغــرض الوصــول إلــى هــدف معيــن، لقــد انتحــرت طفلــة عمرهــا 12 عــام بعــد 
أن شــنقت نفســها فــي أحــد المخيمــات، وانتحــر شــخص آخــر كــي تحصــل عائلتــه علــى اإلقامــة، وشــخص 

آخــر خطــف ابنــه مــن المستشــفى، وهــدد بحــرق نفســه وطفلــه مالــم يتــم منحــه اللجــوء.

حلب والُمتغيرات 
والخيارات الُممكنة

الكثيــرون هــم مــن اعتقــدوا أن مــا حــدث فــي مناطــق حلــب الشــرقية مؤخــراً مــن شــأنه أن يوصلنــا 
إلــى نتائــج مأســاوية، مــن خــال حالــة عــدم قدرتهــم علــى قــراءة المعطيــات االســتراتيجية  بواقعيــة 
ــة  ــي أروق ــا ف ــدم تواجده ــة وع ــمية والعام ــورية الرس ــة األدوار الس ــع فاعلي ــة تراج ــس حقيق تعك
البحــث عــن الحلــول وصناعــة القــرار مــن اجــل ســوريا، وعلــى األخــص بعدمــا خــرج هــذا القــرار 
ــورة الســوريين، وكأن  ــاء لث ــا يحــدث هــو إنه ــر أن م ــاك أيضــاُ مــن أعتب ــد الســوريين، وهن ــن ي م
خيــار الســاح األيديولوجــي والميليشــياوي متعــدد الشــرعيات والــوالءات والوظيفــة يختــزل ثــورة 
الســوريين وأن ذلــك الســاح يعبــر عــن طموحاتهــم !. متناســين بذلــك أنهــا ثــورة مجتمــع وانفجــار 
مجتمعــي متراكــم عنــد أطيــاف متعــددة مــن الســوريين بفعــل عمــق المظلوميــة الواقعــة عليــه وليســت 
ثــورة مناطــق وأيدلوجيــات كمــا يســميها ويطلــق عليهــا البعــض اآلخــر، أن هــذا التخبــط الحاصــل 
ــداً مــن  ــادة مأســاتنا وتحدي ــي زي ــة مــن شــاركوا ف ــا نحــن الســوريين حقيق مــن شــأنه أن يكشــف لن
تســاقطت أقنعتهــم وبــدأوا فــي ممارســة رياضــة القفــز مــن ســفنهم المتهالكــة ليعكــس ذلــك النتائــج 
الســلبية للتبعيــة وحــاالت االرتهــان والــوالءات لأجنــدات والتــي كان مــن شــأنها زيــادة قهــر ماييــن 
الســوريين وإطالــة عمــر مظلوميتهــم، كتعبيــٍر عــن المطامــع والمصالــح الحزبيــة الضيقــة األنانيــة و 
اآلنيــة، أليــس هــذا مــن شــأنه ان يضــع تلــك الثلــة تحديــداً ضمــن خانــة الشــريك فــي تدميــر ســوريا 
مــع عصابــة الطغمــة المتعفنــة التــي كان قرارهــا منــذ اليــوم األول األســد أو نحــرق البلــد، فأصبــح 

القــرار أيضــاً فــي المقابــل نحــرق البلــد مقابــل األســد.
كمــا ظهــرت لنــا شــخصيات ممــن يمتلكــون القــدرة علــى المواربــة والتخلــي الســريع عــن مبادئهــم 
ــذي  ــة الصــراع ال ــن لعنفي ــن والمؤججي ــد أطربــت أســماع المتعصبي ــي لطالمــا كانــت باألمــس ق الت
وصلــت إليــه البــاد بالتلويــح لمؤتمــرات وطــرح أســماء وشــعارات جديــدة لمشــاريع تحــت مســميات 
الوطنيــة والخــاص للمواطــن أن هــؤالء ممــن يمتلكــون القــدرة علــى التخلــي الســريع عــن مواقفهــم 
ويحســنوا اســتخدام فــن االلتــواء نحــو اتجاهــات باألمــس القريــب كانــوا يخونــوا ويتهجمــوا ويصفــوا 
مــن تعاطــى وألتقــى مــع تلــك االتجاهــات بالخيانــة )روســيا وأيــران( فهــل هــذا ينــدرج تحــت أســم 
العمــل السياســي أو أن هنــاك تســمية لهــذا تحــت بنــد شــخوص النفــاق السياســي والمجتمعــي والــذي 

ال يمتلــك الحــد األدنــى مــن التمتــع بالمواقــف األخاقيــة.
كل أولئــك الســابق ذكرهــم وغيرهــم ممــن يقــف فــي الطابــور ينتظــر اتجــاه الريــح ليســدلوا أشــرعتهم 
ــرورة  ــق لصي ــا حــدث ويحــدث تواجــد عمي ــاك رغــم م ــد تناســى هــؤالء أن هن ــا لق ويســيروا معه
اإلرادة الحيــة لــدى الكثيريــن بــل الماييــن مــن الســوريين الراغبيــن بإحــداث التغييــر والوصــول إلــى 
إجــراءات التغييــر الحقيقــي نحــو دولــة مدنيــة تعدديــة يحكمهــا الدســتور وتســودها القوانيــن ويعلــو 

فيهــا شــأن المواطنــة والحقــوق اإلنســانية.
وفــي النظــر إلــى كل مــا حــدث وكمــا قلــت أنــه ســيحدث نجــد بــأن شــأن تلــك المحصلــة أن تصلنــا 
إلــى عــدة توقعــات لشــكل الفعــل القــادم وفــي مقدمتهــا اســتئناف العنــف الطائفــي والمذهبــي، وهــذا 
فــي مقدمــة االحتمــاالت الحاصلــة، إذ لــو عدنــا إلــى مــا تــم أحداثــه مــن مــراوح منقوصــة )مروحــة 
الفصــل األخيــر( لوجدنــا أن المشــرفين -الاعــب اإلقليمــي والقــوى الدوليــة المؤثــرة- والتــي تقــوم 
علــى التمهيــد آلليــات الحــل مــا زالــوا مســتمرين بالتاعــب فــي تلــك الورقــة مــن خــال إعامهــم 
وأقامهــم الوظيفيــة، ونتيجــة لذلــك، سيســتمر قتــل الكثيريــن قبــل وأثنــاء تفعيــل آليــات ذلــك الحــل 
ــا  ــع أن يحــدث فيه ــن المتوق ــس م ــن لي ــي أماك ــك مصالحــات أخــرى ف ــن أن يشــمل ذل ــن الممك وم
ــود  ــدم وج ــا ع ــة نتيجته ــد إدان ــل توج ــن ب ــل المدنيي ــر لمقت ــذر أو تبري ــد أي ع ــا ال يوج ــك، وهن ذل
ــادرة علــى  ــة شــرعية واحــدة تعبــر عــن شــعارات ثــورة الســوريين وق ــة كمرجعي مؤسســات وطني
ــور  ــو ظه ــادم ه ــل الق ــكل الفع ــاالت لش ــك االحتم ــي تل ــق ف ــة، والاح ــؤولياتها األخاقي ــل مس تحم
ــذا  ــن ه ــرج م ــة الح ــي لحظ ــاً ف ــاً ُمحتم ــاً دولي ــتظل تقاطع ــادرة وتس ــة وق ــة ضامن ــة وطني مؤسس
ــة  ــة ومحترف ــوة عســكرية منظم ــا األساســي ق ــذه المؤسســة عماده ــد،. وه ــوي الممت الصــراع الدم
تقطــع الطريــق علــى كل التعبيــرات الميليشــياوية والطائفيــة فــي جانبــي الحــرب وتســتند إلــى حوامــل 
مجتمعيــة مدنيــة وسياســية لــم تتــورط ســابقاً وخــال الســت ســنوات فــي أّي مــن الهــدر لدمــاء وحيــاة 
ومــوارد وطاقــات الســوريين، تســتند تلــك المؤسســة إلــى مخــارج مؤاتيــة قــد ال يكــون قريبــاً أوانهــا 
وبالتأكيــد ذاك األوان تحــدده موازيــن القــوى التــي ترتســم مامحهــا عبــر تفاهمــات تُنجــز تباعــاً علــى 
إيقــاع الحــرب، وتُنجــز علــى إيقــاع تهالــك وتهشــم تلــك القــوى التــي لمــا تــزل تمتلــك القــدرة علــى 
دك اإلســفين فــي جنبــات صنــدوق التســويات كمــا تمتلــك أصابــع تعبــث دومــاً وتتحــرك فــي الظلمــة. 
أن إرادة ســورية تُعبــر عــن صرخــة ماييــن الســوريين بوقــف نزيــف دمهــم ودك بلداتهــم ومدنهــم 
بالصواريــخ والقنابــل وتُعلــي الُصــراخ عاليــاً ) أنقذونــا(، تلــك اإلرادة التــي تقــف فــي وجــه الحــرب 

ســتكون حتمــاً عامــاً حاســماً تُعجــل فــي أوان تلــك اللحظــة المؤاتيــة.
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بلبل زاده
منبر الشام

إيليكدار تقدم العون ألكثر من 60طالبًا أجنبيًا مغتربًا

تواصل المساعدات اإلنسانية للمهجرين من حلب)مساعدة األخ الصغير( من القلب إلى القلب رسالة أطفال تركيا

İyilikder Gaziantep Şubesi, Gaziantep Üniversitesinde okuyan ihtiyaç sahibi 60 yabancı uyruklu öğrenciye kıyafet yardımında bulundu. Aralarında Burkina Faso, Fildişi Sahili, 
Somali ve Gana gibi çoğunluğu Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşan öğrencilere yardım yapıldı. 

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 5 yaşındaki Elvin Melike, Halep’in doğusundan tahliye 
edilen kardeşlerine gönderilmesi için kumbarasında biriktirdiği 260 lirayı İyilikder 
temsilciliğine teslim etti.

İstanbul Mekder aracılığıyla hazırlanan, gönüllülerin bağışlarıyla toplanan ve dün 
yola çıkan yardım tırı Suriye’de bulunan Azez ve Cerablus bölgesindeki Halep ‘li 
ailelere dağıtılmak üzere gönderildi. 

İyilikder’den 60 Yabancı Öğrenciye Yardım Eli

Minik Yüreklerden Halep’li Kardeşlerine Yardım EliÜlke Genelinde Temsilciliklerimizin Halep Yardımları Sürüyor

إيليكــدار فــرع غــازي عنتــاب، تقــدم المســاعدات ألكثــر مــن 60 طالبــاً أجنبيــاً مــن هــم بحاجــة إلــى المســاعدة وهــم مــن بوركينــا فاســو وســاحل العــاج والصومــال وغانــا وبعــض البلــدان االفريقيــة االخــرى وجميعهــم 
يدرســون فــي جامعــة غــازي عنتــاب، والمســاعدات كانــت لباســاً شــتوياً كامــاً.

منطقــة هاتــاي دورتيــول ... إلفيــن مالــك البالغــة مــن العمــر 5 ســنوات، قدمــت مدخراتهــا التــي بلغــت 
260 ليــرة تركيــة لمنظمــة إيليكــدار لتقديمهــا ألطفــال حلــب الذيــن هجــروا مؤخــراً.

ــم  ــوري ليت ــعب الس ــا للش ــم تقديمه ــي يت ــاعدات الت ــات والمس ــال التبرع ــل ارس ــطنبول تواص ــدار اس إيليك
ــس . ــزاز وجرابل ــي إع ــن ف ــى المحتاجي ــا عل توزيعه
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بلبل زاده
منبر الشام

اجتمع شمل عائلته بعد أن فرقهم الحصار في حلبايلكدارر أنقرة تقوم بمساعدة المزيد من المهاجرين

İyilikder Ankara Temsilciliğimiz, Ankara’da muhacirlerin bulunduğu mahallelerdeki 
aileleri ziyaret etti. Başta ülkemiz ihtiyaç sahipleri olmak üzere sürekli yardımlarını 
sürdüren İyilikder Ankara temsilciliği, bünyesinde bulunan yardım mağazasında bin 
kişiye kışlık giyim yardımı yapıldı.

Kuşatma altındaki Doğu Halep’te yaşanan bombardımanda bacaklarını kaybeden ve 
tedavisi Adana’da süren Mustafa Raşid’in Suriye’de kalan iki çocuğu İHH aracılığıy-
la Türkiye’ye getirildi

Ankara İyilikder’den Muhacirlere Yardım SürüyorHalep’te mahsur kalan çocuklarına kavuştu

ــث زار  ــرة، حي ــي أنق ــن ف ــن المتواجدي ــم المســاعدات لأخــوة المهاجري ــرة بتقدي ــدار أنق ــة إيليك قامــة منظم
منــدوب المنظمــة عــدة عائــات مــن المهاجريــن والنازحيــن واطلــع علــى أحوالهــم وتقديــم المعونــة 

والمســاعدات لهــم وتضمنــت المســاعدات اللبــاس الشــتوي .

ــاء انتشــال  ــه أثن ــر ســاقه مــن جــراء إصابت ــا عقــب بت ــي تركي ــى العــاج ف ــذي يتلق ــة مصطفــى رشــيد ال اجتمــع شــمل عائل
المدنييــن مــن تحــت األنقــاض فــي إطــار أعمــال اإلنقــاذ فــي حلــب الشــرقية والتــي كانــت لفتــرة طويلــة تحــت حصــار مطبــق 

نفــذه نظــام بشــار األســد والميليشــيات الداعمــة لــه.

المساعدات اإلنسانية من بلدية أوسكودار حلب

Üsküdar Belediyesince “Harem’den Halep’e Yardım Seferberliği” sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında 300’den fazla sivil toplum kuruluşu, okullar ve iş adamlarının 
desteğiyle toplanan 100 tır yardım malzemesi yola çıkarıldı. Yardımlar Türk Kızılayı aracılığıyla Haleplilere ulaştırılacak.

Üsküdar Belediyesi’nden Halep’e 100 Tır İnsani Yardım

نظمــت بلديــة أوســكودار حملــة تحــت شــعار »حملــة مســاعدة نســاء حلــب« وبمشــاركة أكثــر مــن 300 منظمــة غيــر حكوميــة، تجمــع الدعــم للمــدارس،  وارتفــع عــدد الشــركات  المشــاركة فــي تقديــم المســاعدات إلــى 
100. وســيتم تســليم المســاعدات مــن خــال الهــال األحمــر التركــي فــي حلــب.
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 حوار أحمد مظهر سعدو

- الغربة شكل من أشكال االستبداد.
- الكثير من األدعياء شبه األميين أقحموا أنفسهم بالقصة القصيرة.

- نتاجي ومنذ البداية مدافعا عن الحرية والكرامة.
- ثورة العقل ال ثورة العواطف.

- مجموعتي األخيرة )عربي أصيل( باإلنكليزية كانت عن الثورة السورية.
المتحــدة  يقيــم فــي شــيكاغو/الواليات  العمــر  الحويــج  الســوري أســامة  الكاتــب والقــاص 
األمريكيــة، صــدرت لــه أربــع مجموعــات: )أيهــا االنســان( مجموعــة قصصيــة، )قــال إنســان 
ــوق  ــع الحق ــة، )جمي ــة قصصي ــان( مجموع ــة لس ــعرية، )ربط ــة ش ــث( مجموع ــر الحدي العص
ــل( 2014  ــي أصي ــة )عرب ــة اإلنكليزي ــه باللغ ــة. وصــدر ل ــر محفوظــة( مجموعــة قصصي غي
وســوف يصــدر لــه فــي بدايــة عــام 2017 مجموعــة قصصيــة بعنــوان )أســنان المشــط(، يكتــب 
ــاء الســوريين الذيــن يتبنــون  ــة. وهــو مــن األدب ــد مــن الصحــف والمجــات األميركي فــي العدي
فكــر الثــورة الســورية فــي مواجهــة الطاغيــة، ومــن المثقفيــن الســوريين الذيــن اتســموا بالنظافــة، 
ــة  ــه صحيف ــي دمشــق. حاورت ــذ كان ف ــي دمشــق، من ــة ف ــلطة الباغي ــر الس ــاد عــن مناب واالبتع

ــاء: )إشــراق( فــكان هــذا اللق
س: وأنــت فــي بــاد األمريــكان، بعيــدا عــن دمشــق وســوريا التــي تحــب.. كيــف تــرى هجــرة 

مثقفــي ســوريا الــى الخــارج وانعكاســها علــى البعــد الثقافــي الســوري؟
ج: لقــد كان قــرار الهجــرة قســرياً بالنســبة إلــي, إذ شــعرُت أن ســوريا أصبحــت حكــراً علــى فئــة 
معينــة مــن الســوريين دون غيرهــا، أكثــر مــن أي وقــٍت مضــى, ناهيــك عــن الظلــم واالســتبداد 
والفســاد والتجــاوزات وغيرهــا مــن األورام الخبيثــة التــي اســتفحلت وانتشــرت بصــورة ُمرعبــة, 
لقــد توّســع التهميــش وتمــدّد ليشــمل قطاعــاٍت واســعةً مــن الســوريين, المثقفــون هــم جــزء مــن 
ــد أخــذت  ــة ق ــذه العملي ــع أن ه ــه, والواق ــي وطن ــة ف ــح يشــعر بالغرب ــذي أصب ــع ال ــذا المجتم ه
ــدى وصــول األســد  ــا اســتفحلت ل ــام األســد األب، لكنه ــذ أي ــدروس من مســارها المنهجــي والم
االبــن وأخيــراً أخــذت شــكلها الســافر والوقــح واإلجرامــي بعــد انــدالع الثــورة الســورية. هجــرة 
ــي  ــل ف ــي يتمثّ ــه اإليجاب ــلبي، الوج ــي س ــي والثان ــان األول إيجاب ــا وجه ــوري له ــف الس المثق
الجســر الثقافــي الــذي يبنيــه هــذا المثقــف بيــن البلــد الــذي هاجــر اليــه وبيــن وطنــه األم، إذ يُشــّكل 
هــذا الجســر فرصــة تاريخيــة للتعريــف بحضارتنــا وتاريخنــا العريــق، ومواجهــة ســوء الفهــم 
واألفــكار المغلوطــة واألحــكام الُمســبقة التــي التــزال مزروعــة فــي عقــول الكثيريــن وخاصــة 
ــا القاســية  ــل ووطأته ــة الثقي ــي عــبء الغرب ــل ف ــا الوجــه الســلبي فيتمثّ ــي، أم ــم الغرب ــي العال ف
خاصــة فــي ظــل الظــروف الكارثيــة التــي يعيُشــها الوطــن ... الغربــة هــي شــكٌل مــن أشــكال 

االســتبداد!
ــورة  ــر عــن الث ــرة اســتطاعت أن تعب ــرة.. هــل تجــد أن القصــة القصي ــب قصــة قصي س: ككات

ــا؟ ــورية، وأن تواكبه الس
ج: القصــة القصيــرة، كغيرهــا مــن األجنــاس األدبيــة، تُشــّكل وســيلة للتعبيــر عــن أحــام النــاس 
وواقعهــم وتطلعاتهــم نحــو مســتقبل أفضــل, وخــال الخمــس ســنوات الماضيــة ظهــر أدب 
جديــد هــو أدب الثــورة الســورية، وظهــرت معــه أســماء جديــدة متميــزة حقــاً فــي مجــال القصــة 
القصيــرة، كمصطفــى تــاج الديــن الموســى، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ,ومــا يلفــت النظــر 
أيضــاً هــو ظهــور مــا يســمى أدب الفيــس بــوك، وإن كنــُت أتحفّــظ علــى هــذا النــوع مــن النشــر 
ــن أقحمــوا أنفســهم فــي هــذا المجــال، إذ  ــاء شــبه األمييّ القصصــي ألن الكثيــر جــداً مــن األدعي
ــاً ســها لنيــل لقــب كاتــب أو شــاعر, وكانــت  وجــدوا فــي وســائل التواصــل االجتماعــي طريق

لغتهــم هــي اللهجــة العاميــة فــي أغلــب األحيــان.
س: وماذا عن نتاجاتك القصصية التي تصب في خانة الثورة ومصالح الشعب السوري؟

ج: لقــد كان نتاجــي األدبــي منــذ البدايــة مدافعــاً عــن الحريــة والكرامــة اإلنســانية ومناوئــاً للظلــم 
ــك ســواء  ــر عــن ذل ــة للتعبي ــد اســتعملُت فــي قصصــي أســلوب الرمــز والتوري واالســتبداد, وق
ــُت  ــورة الســورية العظيمــة كتب ــدالع الث ــاد, ومــع ان ــى ألســنة الجم ــوان أو عل ــى ألســنة الحي عل
ــى  ــي عل ــارئ الغرب ــة، الطــاع الق ــة اإلنكليزي ــاالت خاصــة باللغ ــن القصــص والمق ــد م المزي
حقيقــة مــا يحــدث مــن ظلــم ووحشــية، مــن قبــل النظــام الســوري بحــق الشــعب, إذ أّن الكثيــر 
مــن الغربييــن ال يعرفــون حقيقــة مــا يجــري فــي ســوريا, ال بــل إن بعضهــم يعتقــد بــأّن داعــش 
ــد عالجــُت  ــا يحــدث, وق ــر عــن كل م هــم أســاس المأســاة الســورية، والمســؤول األول واألخي
ــة،  ــة اإلنكليزي ــام 2014 باللغ ــدرت ع ــي ص ــل( الت ــي أصي ــة )عرب ــي القصصي ــي مجموعت ف
ــم, وكتبــت صحيفــة النيويــورك تايمــز  تضحيــات الســوريين فــي ثورتهــم ضــد الطغيــان والظل

ــي  ــة عــن المجموعــة, وف ــاالت مطول ــة مق ــذاك وغيرهــا مــن الصحــف والمجــات األميركي آن
مجموعتــي الجديــدة التــي ســتصدر فــي بدايــة العــام القــادم 2017 العديــدُ مــن القصــص التــي 

تُعالــج أحــداث الثــورة.
ــه النصــر لشــعب ســوريا فــي مواجهــة الطغــاة مــن منظــارك ككاتــب  ــد بإمكاني س: وهــل تعتق

ومثقــف؟
ج:  النظــام المجــرم زائــل المحالــة، علــى الرغــم مــن وقــوف العالــم بأكملــه الــى جانبــه. المســألة 
ــن هــذا ال  ــم, ولك ــاء الســوريين ثمــن جرائمه ــم بدم ــن تلطخــت أيديه ــت، وســيدفع م مســألة وق
ــُش  ــذي يعي ــن المســتبدّ ال ــص م ــك أن نتخل ــة لذل ــي المأســاة, إذ ينبغــي باإلضاف ــن يُنه ــي ول يكف
ــن  ــا م ــا فيه ــكّل م ــذات ب ــى ال ــار عل ــو االنتص ــي  ه ــار الحقيق ــا, االنتص ــد فين ــل كّل واح بداخ
ــر  ــرة أخطــُر بكثي ــة الُمدّم ــم القاتل ــكار والمفاهي ــة اإلنســان لأف ــة, عبودي ســلبيات وشــوائب قاتل
مــن عبوديــة اإلنســان لإلنســان, وهــذا ال يتحقــق اال مــن خــال ثــورة العقــل ال ثــورة العواطــف, 
فثــورة العواطــف علــى الرغــم مــن بعــض جوانبهــا اإليجابيــة إالّ أنهــا أثبتــت فشــلها علــى امتــداد 
ــر المبرمجــة,  ــر المدروســة وغي ــة غي ــة المزاجي ــى االنفعــاالت الناري ــوم عل ــخ، ألنهــا تق التاري
هــي ثــوران بــركان ال يلبــث أن يخمــد بعــد فتــرة قــد تطــول أو تقُصــر, كمــا حــدث مــع الثــورة 
الفرنســية التــي التهمــت ناُرهــا الكثيــر مــن األبريــاء داخــل إعصــار الفوضــى بمــن فيهــم العديــد 
مــن قادتهــا، عندمــا دخلــت فيمــا اصُطلــح علــى تســميته  بعهــد اإلرهــاب, وشــيئاً فشــيئاً عــادت 
فرنســا الــى عهــد االســتبداد بعــد أن خمــد البــركان الــذي ثــار ضــد الظلــم، وكأّن شــيئاً لــم يكــن ! 
واألمــر نفســه حــدث مــع الثــورة البلشــفية التــي اندلعــت للتخلــص مــن اســتبداد الحكــم القيصــري 
لتأتــي باالســتبداد الشــيوعي بــدالً عنــه، لكــن عندمــا دخلــت فرنســا وغيرهــا مــن البلــدان الغربيــة 
عصــر الثــورة العقليــة المتمثلــة بالنهضــة العلميــة والفكريــة وعصــر التنويــر، كانــت تلــك هــي 
نقطــة التحــول الكبــرى والحقيقيــة باتجــاه الحريــة والديمقراطيــة، وامتــدّ بحــر النهضــة ليشــمل 
األنظمــة السياســية التــي تحولــت الــى ديمقراطيــة هدفهــا رفاهيــة المواطــن وصــون كرامتــه التي 
ظلــت مهــدورةً علــى مــدى قــرون. لأســف الشــديد مــن الواضــح أن شــعار الشــعب الســوري 
واحــد أثبــت عــدم تجسُّــده علــى أرض الواقــع.. فالتشــرذم والفرقــة وتغليــب المصالــح الشــخصية 
ــة  ــن هــو الحال ــن العاديي ــر مــن المواطني ــدى الكثي ــل المعارضــة، أم ل ــادة الفصائ ــدى ق ســواء ل
الســائدة، حتــى ضمــن العائلــة الواحــدة نجــد أناًســا مــع النظــام وأناســاً ضــده، وهــذا مــا ســاهم فــي 
بعثــرة زخــم الثــورة وإضعافهــا، وثــورة العقــل هــي وحدهــا الكفيلــة بالقضــاء علــى غريــزة العبــد 
التــي زرعهــا هــذا النظــام المجــرم، فــي وعــي والوعــي الكثيــر مــن الســوريين بمنتهــى الحرفيــة 

والخبــث علــى مــدى عشــرات الســنوات.
س: وما الدور الذي تراه للمثقف والكاتب السوري في مؤازرة الثورة؟

 ج: دور المثقــف أساســي ومحــوري, هــو ضــوء المنــارة وســط هــذا البحــر المجنــون المظلــم الى 
درجــة غريبــة, لكــن مــا يثيــر األســى واأللــم هــو الصمــت القاتــل لــدى بعــض المثقفيــن الذيــن 
فضلــوا البقــاء علــى الحيــاد، إمــا للنجــاة بأنفســهم، أو ألســباب تتعلــق بالمصالــح الشــخصية, س: 
ناهيــك عــن الكتــاب والفنانيــن الذيــن كشــفتهم هــذه الثــورة علــى حقيقتهــم بعــد أن احتالــوا علــى 
ــة, ليتضــح  النــاس وأقنعوهــم بوقوفهــم الــى جانــب الحريــة والعدالــة علــى مــدى ســنوات طويل

فيمــا بعــد أنهــم مجــرد ممثليــن  مــن الطــراز الممتــاز كدريــد لحــام وأدونيــس.
س: وكيف تنظر الى أدباء ومثقفي السلطان ومن يتلطى على بابه؟

ج: فــي الميــاه اآلســنة تنمــو الطحالــب.. وفــي رحــم األنظمــة االســتبدادية يولــد مــا يســمى مثقــف 
الســلطة الــذي ال أعتبــره مثقفــاً، بــل مجــرد أداة رخيصــة يســتخدمها الحاكــم الديكتاتــور للترويــج 
ــاغ  ــيل دم ــة غس ــام بعملي ــم القي ــة مهمته ــؤالء ُمرتزق ــة، ه ــوده الكاذب ــة ووع ــعاراته البّراق لش
ممنهجــة ومدروســة للشــعب، ولأســف كثيــراً مــا تنجــح نجاحــاً باهــراً، وهــذا ينســحب أيضــاً 
ــول  ــات واألرواح والعق ــار األزم ــم تج ــؤالء ه ــلطة ... ه ــن بالس ــن المرتبطي ــال الدي ــى رج عل

بامتيــاز.

 حوار مع األديب والقاص 
السوري أسامة الحويج العمر
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ســميُت ابنتــي الكبــرى علــى اســم حلــب فــي العهــود الســلوقية 
واإلغريقيــة والرومانيــة والبيزنطيــة..

ــان، فــي عصــر( ــة مــن األب المغلــوب، الغلب كان االســم حيل
الهويــات القاتلــة) والحيلــة العظمــى، حيلــة الكيانــات القوميــة، 
فاالســم هويــة، االســم مشــكلة، كان معارفــي وصحبــي يســّمون 
ــي أربعــة  ــة أخت مواليدهــم بأســماء ســريعة جاهــزة، فــي عائل
مواليــد أســماؤهم إســماعيل، فــي عائلــة خالتــي أربعــة مواليــد 

أســماؤهم علــي، تكريمــاً الســم الجــد الفقيــد.
ــاً  ــوان غالب ــار األب ــي األســر الســورية، يحت ــابه ف الحــال متش
أمــام امتحــان اســم الوليــد الجديــد، ثــم يســّمونه علــى اســم جــاٍر 
ــد  ــا ُحّم ــا مم ــل، ربم ــم ممث ــر، أو اس ــف كبي ــح، أو موظ ناج
ــد، لــم يعــد أحــد يَعبــد ويَحمــد كمــا فــي الســابق، )بيريــا(  وُعبّ
اســم نــادر، لــم يكــن لــه مثيــٌل ســوى فــي بعــض القبائــل 
األفريقيــة، بمعــان ال أعرفهــا، المعــارف يســألون عــن االســم 
الغريــب، وكأنهــم مخدوعــون، أو يخوضــون فــي حقــل ألغــام 

ســتنفجر بهــم: 
ما معناه ياهوو؟

كان االســم خدعــة سياســة وتقيــة، أقــول للســائل إذا كان كــردي 
ــدع  ــردي يخ ــتاق، الك ــاه اش ــردي معن ــي ك ــم ابنت ــرق: اس الع

بســرعة، العيــش معــه صعــب، خداعــه ســهل.
ــا(  ــان( هــو الشــوق، أمــا )بيري ــول الســائل الكــردي: )بيرف يق
ــل  ــل مث ــى وزن الفع ــماء عل ــرد أس ــّمي الك ــل، ال يس ــو فع فه
ــن الخطــاب،  ــأ حاجــب عمــر ب ــي تجــدُ فيهــا: يرف ــة الت العربي
ويزيــد بــن معاويــة الــذي أثــار كل أحقــاد الغــزاة علــى حلــب، 
ويعلــى بــن أميــة، ويشــكر وتغلــب وأحمــد وأوفــى ابــن أُِمّ أَوفى 
ِدمنـَـةٌ، لــَم ال تقبلــون التجديــد؟ اغتربــوا تتجــددوا، لقــد أوجبــت 

علــى ابنتــي غربــةً طويلــة، إنهــا تعيــش فــي منفــى اســمها.
أمــا إذا كان الســائل عــن معنــى االســم عربيــاً: فأجيبــه: اســمها 
هــو اســم حلــب القديــم، وأخــرج لــه القواميــس مبينــاً بالبرهــان، 

إذا ارتــاب المبطلــون.
ــميُت  ــو س ــت ل ــال، وتمني ــغ األفع ــماء بصي ــبُّ األس ــت أح كن
تبــارك،  مثــل:  جريئــة  بأســماء  ذكرانــا  أو  إناثــاً  أوالدي 
وأوحــى، وحاميــم، لكــن أمهــم ال تحــب المغامــرات فــي 

واألفعــال. األســماء 
ــرع  ــم أَر أس ــيفة، ل ــع، أس ــريعة الدم ــرة، س ــة، خف ــي حيّيّ ابنت
ــاث الاتــي عرفــت، أظــنُّ أنــي أشــاققها  منهــا دمعــاً بيــن اإلن
ــة تحــدي اســمها )مكاســرة الدمــوع( ،  ــا بلعب بماعبتهــا أحيان
ــرون األشــجان، ويطــرون  ــاء، فيثي ــارب أو أصدق ــا أق يزورن
عليهــا، فأقــول لهــم: انظــروا أنــا ســاحر، أســتطيع أن أجعلهــا 
تبكــي فــي أقــل مــن دقيقــة: انظــري إلــيَّ يــا ابنتــي، تنظــر ثــم 
تبكــي بــكاء فيــه نشــيج يشــبه بــكاء الثــاكل ولوعتهــا، وتهــرب 
ــا  ــتطيع له ــي ال تس ــا الت ــداري دموعه ــة، ت ــرب غرف ــى أق إل
ــا، كأنمــا  َــا َعْشــَرةَ َعْينً ــهُ اثْنَت ــَرْت ِمْن منعــاً، دمعهــا كأنمــا َانفََج
ــي  ــا، وتلومن ــي أمه ــة، تلومن ــت بعصــا موســى المبارك ضرب
بيريــا، كاهمــا يتهمانــي بأنــي ســبب رقتهــا الغريبــة، فأدافــع 
ــود  ــى الصم ــا عل ــاول تدريبه ــي أح ــول: إن ــي، وأق ــن نفس ع
والتصــدي، والمصابــرة ورباطــة الدمــع، ال يمكــن للمــرء 
ــي  ــا أدّرب ابنت ــاء، وأن ــر م ــن غي ــباحة م ــى الس ــدرب عل الت
علــى بعــض القســوة ببعــض الشــدّة، إنــي أدربهــا علــى العيــش 

فــي منفــى اســمها.

اخشوشــنوا، فــإن البســمة ال تــدوم، أمــس زارنــا صديقانــا 
ــت  ــها، وهم ــة نفس ــت اللعب ــول، فلعب ــار ونيك ــان ريش األلماني
ــت  ــاً، وهرب ــا دمع ــبلت عيناه ــا، أس ــا ابتســمت له ــكاء فلم بالب
ــا  ــدت عليه ــرق، أفس ــن الغ ــاً م ــاورة خوف ــة المج ــى الغرف إل
الطعــام، وهــي ضعيفة الشــهية. اســتغرب ريشــار، واســتغربت 
نيكــول، بعــد أيــام زارانــا، فلــم تــرَض بالخــروج مــن غرفتهــا، 
ــيراً،  ــا تفس ــرف له ــي ال تع ــا الت ــبب دموعه ــة بس ــت خجل كان
إنهــا ال تقــدر علــى مواجهــة الضيفيــن العزيزيــن، قرعنــا 
عليهــا البــاب لتخــرج وتترجــم لــي حديثــاً مــع ريشــار، فأبــت، 
أختهــا الوســطى قويــة الشــكيمة، عنيــدة، كرديــة حقيقيــة، تــأكل 
رأس الحيّــة، هــي علــى النقيــض منهــا، كل واحــدة منهمــا 
ــة، والوســطى  ــة والدمع ــرى بالرق ــر، الكب ــا نجــوم الظه تريان

ــاد. ــة والعن بالصاب
ــب  ــب أيتهــا الشــهباء، وحل ــى اســم حل ــول لهــا: ســّميتك عل أق
ــا  ــي مثله ــب، فكون ــض الصل ــر األبي ــن الصخ ــدّت م ــة قُ مدين
ــات جيلهــا  ــل بن ــدي، هــي تحــب مث ــذة كب ــي، وفل ــّرة عين ــا ق ي
األغانــي، واألفــام األجنبيــة، وتنســى األشــياء بمــا ال يناســب 

ــى أمــر مــا ال أعرفــه. ــة، هــذه البنــت تشــتاق إل عمــر صبي
ــا  ــوراً، له ــس بســماً منث ــاء مالحــاً، والحــزن لي ــس م الدمــع لي
زميــل حلبــي اســمه عبــدو، يصاحبهــا إلــى البيــت مــن مدرســة 
اللغــة األلمانيــة، إنــه يتــودد إليهــا، أراقبــه مــن بعيــد، أراه يطيل 
معهــا الحديــث، يجادلهــا، وهــي تدافــع، وتتجالــد وتحــاول 
الهــرب والصــدّ، علمــت مــن أمهــا أنــه قــد عــرض عليهــا قلبه، 
ــكاد  ــال، ي ــريع االنفع ــن، س ــه خش ــت: إن ــدة، قال ــت بش فامتنع
ينطلــق منــه ســهم، كأنــه قــوس مشــدود، دعــّي، ليــس فيــه مــن 
صفــات الفروســية، وقــح،  ســررت مــن بيريــا، ومــن قدرتهــا 
ــري  ــي نظ ــي ف ــال، فه ــزان الرج ــر ومي ــم والتقدي ــى الحك عل

الطفلــة الصغيــرة التــي كنــت أحملهــا علــى عاتقــي.
ــي  ــب أب ــى كتائ ــب إل ــار النتس ــي الدي ــي ف ــو بق ــا: ل ــت له قل

دجانــة ...هلل دّرك يــا بيريــا.
ــألني  ــبعين، فس ــي الس ــوز ف ــي عج ــّي حلب ــرف إل ــس تع باألم
عــن أهلــي، دعانــي إلــى داره، وأصــرَّ بشــدة، فصحبتــه، مــا 
إن عــرف أنَّ لــي بنتــاً فــي برعــم العشــرين حتــى خطبهــا البــن 
ــت  ــا، قل ــي ألماني ــود ف ــية، مول ــي الجنس ــد، ألمان ــه: محم أخت

ــا؟. ــف تخطبه ــي، فكي ــَر ابنت ــم ت ــت ل ــا: أن مصعوق
قــال باللهجــة الحلبيــة القويــة: يــا خيــو حبيتــك، شــو مــا كانــت 

بنتــك أنــا رضيــان... نحــن بدنــا بنــت حــال ســورية وبــس.
هتفت في نفسي: هللا أكبر.

قلــت: أوال ابنتــي مثــل بنــات هــذا الزمــان، ليــس لآلبــاء عليهــن 
ســلطان، وهــي نصــف ألمانيــة اآلن، وال كلمــة لــي عليهــا وال 
علــى أمهــا، وهــي تنــوي الدراســة، وســّكة العلــم طويلــة، 

اذهــب واخطبهــا مــن عمتهــا ميــركل.
قــال: نحــن نرضــى بــأي شــرط، المهــم أن نصاهــر الكرمــاء، 

وأنــا حبيتــك.. وهــاي بوســة مــن جنــق وجــك.
ــت ســاكتة، تكلمــت أول مــرة،  ــة بالســواد كان ــه الملتحف زوجت

وقالــت: المهــم تكــون بنــت أصــل.
قلت له: أنا كردي...

قال: مبيّن لسانك أعوج خاي، بس أنا حبيتك.
قلت لهما أني سأوصل الرسالة لحلب مع أقرب حمامة.

نســيت أن أبلــغ الرســالة، رميتهــا وراء ظهــري، وجدتــه 

ــه أم  ــا، وجــاء وزوجت ــى عنوانن ــد اســتدل إل ــة ق ــام قليل بعــد أي
محمــد يريــد خطبــة بيريــا البــن أختــه، فهــو يريــد لــه الســترة، 

ــو. ــا خي ــات لســن خــرج زواج ي األلماني
خرجــت ابنتــي، وأحبتهــا أم محمــد، وســرَّ الحــاج بكــري، لكــن 
ــا  ــب معه ــية أن ألع ــا، خش ــى غرفته ــت إل ــت وهرب ــا بك بيري
ــا ال  ــي: إنه ــا النهائ ــا جوابه ــة، وأبلغتن ــة األحــزان الموقوت لعب

تفكــر فــي الــزواج... إنهــا مشــغولة مــذ خلقــت بأمــر مــا.
أخشــى عليهــا مــن الجنــون، بيــن الكــرد والجنــون جــدار أرق 

مــن ورق الســيجارة.
زعــل الحــاج بكــري منــي، لكنــه ال يــزال يســلّم علــي، كنــت 
ــد  ــت ق ــاء، كن ــب البيض ــارة حل ــل حج ــة مث ــا صلب ــد بيري أري
ادّخــرت مديــةً منشــارية أثريــة، لهــا غمــد، اشــتريتها من ســوق 
)الفلــو ماركــت( ذهبــُت وأحضرتهــا، وقلــت لهــا وقــد صــارت 
ــة  ــا الشــهباء، أقســم ورب الكعب ــة تخطــب: انظــري أيته صبيّ
ــل  ــا الخلي ــن، هم ــن كريمي ــدي نبيي ــراً بي ــراً حج ــة حج المبني
ــق  ــه ســيد العــرب والعجــم الصدي ــم، وابن ــاء إبراهي ــو األنبي أب
ــاً رجــل  ــك يوم إســماعيل، ورب الحجــر األســود، إن أســاء ل
ــى،  ــى المنف ــت إل ــت وهرب ــه فبك ــا دم ــي وإم ــا دم ــة: إم بكلم
وهــي تــكاد تقــول: لــم يســيء لــي أحــد ســواك، كنــت قــد عــدت 
ــِدم مــن  ــذي قَ ــة عمــي، ال ــة زوج ابن ــاً مــن مقابل ــوي غاضب لت
ــى  ــت إل ــد أن وصل ــه بع ــت علي ــه وتأبّ ــه قاطعت ــي، زوجت دب
المانيــا، أجبرهــا علــى النــزوح طمعــاً فــي الجنســية األلمانيــة، 
واآلن يريدهــا أن تعــود إليــه، بعــد أن فقدهــا، قلــت لــه: كيــف 
ــَت يــدي حتــى أتشــفع  تضــرب زوجتــك، أال تتذكــر كيــف قبّل

لــك بالــزواج منهــا؟. 
 قال: صحيح وأنا نادم، وأنا مستعدٌ لتقبيِل قدميها..

 قلت أذّكره بعاره: ضربتها بالزنار..
 قال: أنا نادم.. أرجوك تشفّع لي مرة ثانية

 قلــت: ضربتهــا مــن أجــل حجــر أركيلــة، وهــي ترضــع 
ابنــك؟.

كنــت أروي لبيريــا الكثيــر مــن الحكايــات وهــي صغيــرة، 
ــى،  ــب وليل ــدار، والذئ ــب الغ ــن الذئ ــات ع ــا حكاي ــي له وأحك
والذئــب وســورية، وربمــا ســتروي هــي يومــاً البنتهــا حكايــة، 
ــه  ــو أن ــا ل ــداً، كم ــر بل ــب دم ــى، عــن ذئ ــب غــدر بليل عــن ذئ
طفــل يلعــب لعبــة علــى البــاي ستيشــن، واســتعان علــى ذلــك 
بــكل ذئــاب األرض، ربمــا ســتروي قصــة إعامــي إيرانــي، 
اســتطاع الوقــوف فــي وجــه إحــدى وعشــرين دولــة عربيــة، 
بينهــن دول عظمــى، وأعــاد ثمانمائــة راكــب نــازح ناقصيــن 
ــى الحصــار منهوبيــن  ــوا غــدراً، أعادهــم إل ــاً قتل ثاثيــن راكب

ــي والهواتــف، وحرمهــم مــن العبــور. مــن الحل
إنهــا ال تكــفُّ عــن البــكاء.. إنهــا تبكــي شــيئاً ال أدركــه، بكاؤهــا 

ــية. غريزة أساس
ــا:  ــول له ــب، أق ــميّتها حل ــار آالم َس ــة أخب ــن متابع ــب م  تتع
ــم  ــى االس ــن، ومعن ــك أبي ــن عمات ــا( لك ــميك )برين ــت سأس كن
ــت، تدمــع  ــت أمــك ستســميك ســوناتا، فأبي هــو الجــرح، وكان
ــدر،  ــى غ ــة، أو إل ــى خيان ــت إل ــا تعرض ــا، وكأنه ــا بيري عين
وتقــول، وهــي تجهــش بالدمــوع، هاربــةً إلــى غرفتهــا: دّمــرت 
حياتــي...   تخلفنــي وحيــداً مــع أنقــاض حلــب، أتابــع حياتهــا 
المدمــرة حجــراً حجــراً، فــؤاداً فــؤاداً، كبــداً كبــداً علــى نشــرات 

ــة. ــار العالمي األخب
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إلــى متــى، يــا والــدي نجلــس هنــا، وهــذا النظــام المجــرم يســتمر فــي 
ــا  ــا م ــا؟ أن ــه لن ــن قصف ــكت ع ــى نس ــى مت ــريدنا؟ إل ــا وتش ــل أهلن تقتي

ــق انتظــاراً.. عــدت أطي
ــا  ــن، وإذا م ــة. وإن تك ــا فتن ــدي: إنه ــه ج ــا يقول ــح م ــس بصحي ال، لي
دخلــوا علينــا بيوتنــا هــل نقــول لهــم: تفضلــوا اقتلونــا، فمــا نحــن 

بمقاتليكــم، فنحــن لــن ننجــر وراء الفتنــة.
-  ما هذا الهراء يا أبي ...؟ 

- أبــي، مضــى أكثــر مــن ثاثــة ســنوات، هــل تذكــر كــم مــن المــرات 
انطلقنــا إلــى القريــة هربــاً مــن قصــف الطيــران؟ مــا هــذه الحيــاة؟ لــم 

أعــد أطيــق الهــروب.
- أبــي، وهللا، إن المــوت واحــد. مــاذا لــو متنــا تحــت أنقــاض منزلنــا؟ 

مــاذا لــو أكلنــا طعامــاً فاســداً، ومتنــا؟ مــاذا لــو….
ــا  ــا اآلن فــي الثانيــة والعشــرين، وهللا، ي ــم أعــد صغيــراً، أن ــا ل - ال، أن
أبــي، مــا أشــد خجلــي حيــن أرى بعــض رفاقــي، وبعضهــم يصغرنــي 
فــي العمــر، يحمــل البندقيــة قادمــاً مــن إحــدى الجبهــات، يحدثنــي كيــف 
ــات  ــول ضرب ــن ه ــح م ــام يترن ــأن النظ ــدو. وب ــي الع ــون ف ــم يثخن أنه
المجاهديــن. أرى صفــاًء وضيــاء يعلــو ســيماهم، وأنــا أكاد اختنــق 

ــم...... بجلوســي بينك
- ال، يــا أبــي، ليــس هــذا هــو العمــل الــذي يخــدم الثــورة، ولــن يقربنــا 
أبــداً مــن النصــر. فمــا أنــا إال محاســب. وإن ذهــب بعــض ريــع المحــل 

لمســاعدة المحتاجيــن والنازحيــن، أريــد عمــاً حقيقيــا..
- نعــم، أنــا أســتطيع أن أفعــل مــا هــو أكثــر مــن هذا، ومــن واجبــي تقديم 

مــا أســتطيع مــن مالــي الخــاص، لمن يســتحق، فهــذا أقــل الواجب..
- عــن أي مســتقبل تتحــدث يــا أبــي؟ وعــن أيــة جامعــة؟ فلتذهــب 
الدراســة، ولتذهــب جامعــات األســد إلــى الجحيــم، فحيــن تنتصــر 
الثــورة، وســتنتصر بمشــيئة هللا، ســنعيد بنــاء جامعاتنــا ومدارســنا، 

المســتقبل....... فهنــاك 
- أمــي مازالــت تتغنــى بأيــام النظــام الماضيــة، حيــث األمــن واألمان !! 
أبــي، هــل نحــن حيوانــات ناطقــة، ال هــّم لنــا إال األكل والشــرب...!!!  
ــن  ــاذا ع ــل؟ م ــن العم ــن ع ــن العاطلي ــاذا ع ــن؟ م ــن المعتقلي ــاذا ع م

ــراء؟. الفق
- إن كنــا نحــن الذيــن ندّعــي التديــن وحــّب هللا ورســوله لــم نكــن فــي 
ــا نحــن نبحــث عــن الحجــج  صفــوف المجاهديــن، فمــن يكــون؟ إن كن

ــول المتفلتــون؟ ــن، فمــاذا يق ــا لركــب المجاهدي لعــدم مرافقتن
-  جــدي قــد حفــظ بعــض اآليــات القرآنيــة ليضعهــا فــي غيــر موضعها، 
وليحافــظ علــى إرث العائلــة فــي المشــيخة. فــإن نحــن لــم نتحــرك 

ــنتحرك؟. ــن س ــاء  المســتضعفين فلم ــال والنس لنصــرة األطف
ــودٌ  ــوت موج ــن أن الم ــي تظ ــي، فأم ــة أم ــذ موافق ــن أخ ــزت ع - عج
فقــط علــى الجبهــات، وألنهــا تحبنــي فلــن ترســلني إلــى أي مــكان مــن 
ــاذا  ــي؟ م ــب عن ــي ستحاس ــل أم ــوت، ه ــه بالم ــي في ــل أن ألتق المحتم
ــاذا  ــن أرضك؟.م ــاع ع ــر للدف ــم تنف ــاذا ل ــألني لم ــي، إن س ــول لرب أق
ــوار؟  ــي للث ــرَض بانضمام ــم ت ــي ل ــه: أم ــول ل ــل أق ــك؟ ه ــت لدين قدم

بعد خمسة أيام ...
ــوة  ــن النس ــد م ــن حش ــة، بي ــي القري ــا  ف ــة بدموعه ــس غارق األم تجل

ــزاء ... ــب الع ــن بواج ــن يقم ــد جئ ــن، وق يهمهم
واألب كذلــك يجلــس بيــن حشــد مــن الرجــال، وقــد هــده الحــزن، 

وأحدهــم يقــدم وعظــاً بالقضــاء والقــدر...!!!
ــه  ــد انصراف ــة قمــراء، عن ــي ليل ــى ف ــه تعال ــى رحمت ــل إل فمحمــود انتق
ــة  ــه الناري ــة، نتيجــة اصطــدام دراجت ــع الجمل ــي محــل بي ــه ف مــن عمل

ــة أخــرى...!!! ــة ناري بدراج

المرأة والنجاحمات محمود كما ال يريد

إلهام حقي

)لدى المرأة في عقلها الباطن حاجز زجاجي يمنعها من 
النجاح، ولكنه شفاف لدرجة تعجز هي عن إدراكه، مما 

يسبب لها المشاكل وأحيانا الفشل( 
د. ليندا أوستن

ــاك مــن  ــكل امــرأة نجاُحهــا، هن النجــاح شــيء نســبي، ول
ــن  ــد ف ــن أو هــي تجي تكــون ناجحــة بالتعامــل مــع اآلخري
ــات أو... أو  ــدة لغ ــن ع ــة أو تتق ــرع بالحياك ــخ أو تب الطب
ــى  ــى فعــل حقيقــي عل ــه إل يكــون الفعــل نجاحــاً، إن حولت

األرض. 
تعلمــي أن تكونــي أكثــر جــرأة ومغامــرة فــي حياتــك، 
واعلمــي أنــك لــن تحققــي النجــاح مــا دمــت أســيرة الخوف 
والتــردد، وبــدال مــن أن تقومــي بإصــاح المشــكلة حاولــي 

ــة ســبب المشــكلة.  أوال معرف
التعامــل مع األشــخاص ذوي الشــخصية الصعبــة المتطلبة 
قدراتــك،  وتنميــة  أدائــك،  تقديــر  علــى  ركــزي  فنــا، 

ــرأة. ــوة الم ــل ق ــم عوام ــن أه ــن م ــال باآلخري االتص
ــذا  ــة فه ــك حقيق ــت أحام ــر، إذا أصبح ــب آخ ــن جان وم
ــزن  ــات يرك ــن الموهوب ــاء م ــض النس ــاك بع ــاح، هن نج
ــو  ــاق نح ــن االنط ــة له ــط، نصيح ــد فق ــل واح ــى عم عل
أشــياء أخــرى فيمــا بعــد، بعضهــن يســيطر عليهــن الخوف 
مــن الضغــط، وهــن مــن يتجمــدن فــي المقابــات وأثنــاء 
ــب  ــال التدري ــن خ ــون م ــاح يك ــات، اإلص ــاء الكلم إلق

ــل. المتواص
ثمــة حقيقــة أخــرى، وهــي أنــه ليــس كل امــرأة ترغــب فــي 
ــادة، فالبعــض ينظــرن إلــى المهنــة كمصــدر لإلنفــاق  القي
علــى معيشــتها وال يهمهــا غيــر ذلــك، وفــي الحقيقــة 
ــاء  ــتطيع بن ــا النس ــث أنن ــر حي ــا يضي ــك م ــي ذل ــس ف لي

إمبراطوريــة دون مســاعدة اآلخريــن. 
ومــن ســبل النجــاح اإلصغــاء إلــى اآلخريــن، ألننــا بحاجــة 
إلــى أن يصغــوا إلينــا، وفــي هــذه الحالــة لــن نخــاف مــن 

النجــاح. 

ــياء  ــإن األش ــرقة ف ــاة مش ــى الحي ــك إل ــت نظرت ــإذا كان ف
المحببــة يمكــن أن تحــدث لــك، أمــا النفــق فســيقودك إلــى 

الظــام.
ــاً  ــد يكــون النجــاح اجتماعي والنجــاح متعــدد األشــكال، فق
ــي  ــام ف ــن والس ــر واألم ــادئ الخي ــم مب ــل تدعي ــن أج م
المجتمــع، وقــد يكــون شــخصياً )فــي اســتئصال العــادات 
الســيئة وبنــاء النفــس وتعلــم المهــارات اللغويــة واألخــاق 
الفاضلــة(، ويقــال عــن المــرأة إنهــا تملــك مفاتيــح النجــاح 
المــرأة  أن  فتؤكــد  الذاتيــة،  بالهويــة  وتبتــدئ  الســبعة، 
يجــب أن تعــرف ذاتهــا ونفســها، ويليهــا الهويــة األنثويــة 
الخاصــة بهــا، فــإن لــكا الجنســين أســباب الحيــاة وأســباب 
النجــاح دون صعــود علــى حســاب اآلخــر، غيــر أن 
المشــكلة الكبــرى تكمــن فــي أن مجتمعاتنــا تربــي األبنــاء 
ــة نقــص، وهــذا اإلرث  ــى أن الذكــورة تكامــل واألنوث عل
أدوار  تقمــص  إلــى  المــرأة  دفــع  الــذي  هــو  التقليــدي 
الرجــل كــي تثبــت كفاءتهــا فــي بعــض المياديــن أو تميــل 
ــن  ــص م ــة للتخل ــي محاول ــة ف ــأدوار ذكوري ــام ب ــى القي إل
الســيماء األنثــوي، وبالتالــي ســتكون عقــدة المــرأة األولــى 
ــدالً مــن الرضــا عنهــا وتقبلهــا،  هــي احتقارهــا لذاتهــا، ب
ويكــون محصلــة هــذا النفــوَر مــن األنوثــة، والتــي تعمــل 
ــة،  ــدة منهــا أســرية، بيولوجي ــى ترســيخه عوامــل عدي عل

ــة. ــات ديني ــة، وتأوي وظــروف اجتماعي
ثــم تتســاءل عمــا هــو مطلــوب، فالمطلــوب هــو إعــادة فهــم 
األنوثــة علــى أنهــا كنــز مــن كنــوز المــرأة، ووديعــة مــن 
ــرك،  ــي التح ــا ف ــم مركزيتن ــي، لنفه ــال اإلله ــع الجم ودائ
ويتجــدد الشــعور حينئــذ بــأن المــرأة ليســت ناقصــة، 
ــة  ــم الثق ــي تحطي ــراً ف ــب دوراً كبي ــرية تلع ــة األس فالتربي

ــا. ــى هــدف م ــو الوصــول إل ــا ه ــس، وآخره بالنف
ــتغلي  ــائك، اس ــرأة ش ــاح الم ــق نج ــرف أن طري ــكل يع ال
كل هــذه المفاتيــح نحــو حيــاة جميلــة علــى أرضيــة صلبــة، 
ــن  ــراك وليفخــر كل م ــد ذك ــة تخل ــة خاب ــي بصم ولتترك

حولــك بمــا تركــت مــن أثــر. 
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َزْيُن الَشبَاْب
َمازاَل ِعْندَ الثَانِيَْة

اليَْوَم َغاْب
في ثَانِْيْة

أُْغنيّةً َحْمَراَء يُْنثُُرَها الَردَى
بَْيَن المدَاِمعِ َوالمدَى

تَْحَت الَضَمائِر َوالتَُراْب.
َهْل تَْسَمعُوَن نَِشْيَجهُ؟

أِمي
أَبِي

َويَُمدُّ لي َعْينَيِه َكفّاً َراِعًشا
َكي أُْحِرَزْه

أََكلَْت يَدَْيِه الَمْجَزَرةْ
َوأَنَا الغَرْيُق

َعلَى ِضفَاِف الَمْقبَرةْ
َما أَْعَجَزْه

يَا أَيَّها المْنثُوُر َمْوتًا
بَيَن أَْرِصفٍَة

َوأْرِغفٍَة َودَْمعٍ ِمْن ِخَضاْب
أَْصدَى أبُوَك

َوَصْدُرهُ الَخالي ِسَوى ِمْن ِمْرَجٍل
َماَزاَل يَْنتَِظُر اإليَاْب

اليَْوَم َغاْب
َمْن يَْمأُ البَْيَت الّصِغْيَر َماِعباً؟

َمْن يُْزِعُج اإلْخَوانا؟
َمْن يَْرتَِمي في ُحْضِن َجدّتِِه

يَُمْوُء َكِقّطٍة َجْوَعانَا؟
َمْن بِالَطبَاِشْيِر التي َجّمْعتََها

َسيَُخْربُِش الِحْيَطانَا؟
ِلَمِن العََصافِْيُر التي َطاَرْدتََها

َستَُوقُّع األَْلَحانَا؟
ِلَمِن األََزاِهْيُر التي َراقَْصتََها

َستَُطّرُز األْلَوانَا؟
ِلَمِن الدّفَاتُِر بَاقِيَْة؟

ِلَمِن العََرائُِس َوالدَّمى
َوقُُصوُر َرْمِل الّساقِيَْة؟

بِاألَْمِس أَْسَكنََها أََمانِيَهُ الِعذَاْب.
َمْن ذَا بِِضْحَكتِِه َسيَْمُحو

َمْن أََغانِْينَا العَذَاْب؟
َولَِدي

أيَا فَْوَح الُربَى َونَدَى الَخَمائِْل
يَا ِضْحَكةَ األْطيَاِر يَا بَْوَح الَجدَاِوْل

قََسًما بِعُْصفُوٍر َشِهْيٍد ِمْن َمِدْينَتِنَا

َسيُْخبُِر َربَّهُ َعْن َموتِنَا
ــِت  ــْن َصْم ــاِدي َوَع ــِة الّس ــْن بَْطَش َع

ــْل القَبَائِ
قََسًما بَِشْمٍس أَْشَرقَْت

ِمْن تَْحِت أَْنقَاِض الَمنَاِزْل
ال، ال تَُصّوْر

إنّني َعّماهُ َغْيُر ُمَحّجبَْة
قَْد كاَن يَْحرِسني الِجدَاْر

َوانهاَر ِمثَل دَِمي َمَصابِْيَح انتَِظاْر
قََسًما بَِزْنبَقٍَة بََكْت ُمتَعَّجبَْة:

َماِزْلُت َعائَِشةً!
َوَماَزاَل في َحدَِق الّصغَاْر

يَْنُمو النََهاْر!

قََسًما بَِشْعٍب ذَّوبُوا أَْشَجاَرهُ َكالّشْمعِ
في ِشْعِب الِحَصاْر

تََجّرَحــْت  الّطيُــوِر  بِــآالِف  قََســًما 
فَُهــا ْكتَا أَ

بِاألُْمنِيَاِت َوبِالَحقَائِْب
َشِربَْت أََغانِيََها البَِحاْر

ِمْن بَْعِد َما أََكلَْت
أََصابِعََها َمَجاِدْيُف الَمَراِكْب

العَــَرِب  َعــِن  َولَــِدي  يَــا  َســأَقُوُل 
: ئِــْب لعََجا ا

َوَطنِي الَكبيُر المْسِلُم العََربيُّ
يَْشربُهُ األَعاِجْم

ِمْن ِخْصيتيِه َوِمْن َوِريِدي
َسلَسبياً َزْمَزَما

َوبنُوهُ كاألنعَاِم َحوَل الماِء
يَْقتُلَُها الَظَما

لم يَبَق ِمْن ِدْيِن النَبّي ُمَحّمٍد
إال العََمائِْم
َماَت التُقى

َماتَْت بَِصْحراِء األَعاريِب المَكارْم.
ُكلُّ الوُحوِش تَوثّبَْت تَْغتَالُنَا
َوتَُحّرُق األْحاَم في أْحدَاقِنَا

َوبَنْو ُعُرْوبَتِنَا
”تَفَانَوا في َمَحبّتِنا“

ُخيُوُل الفُْرِس تُْطِعُمها ”قَُريُش“
َو“يَْعُرُب“

َوَكنائُِن الّرومّي تَْملَُؤَها ”تَِمْيُم“
َو“تَْغِلُب“

ُكلُّ القَبائِِل أْغلَقَْت أْبوابََها
في َوْجِهنَا

ال األْسودُ العَْنِسيُّ يَقبَلُنَا
َوال ”َماُء الّسَماْء“
نََحَر الَمِلْيُك ُخيُولَهُ

َوُسيُوفُهُ ُصّكْت قَائِدَ ِلإلَماْء
ِعْندَ الَخِلْيفَِة أْو َطِويِل العُْمِر

َمْبعُوِث الّسَماْء
َشْيخِ العَِشْيرةِ بِالِوَراثَِة

نَْهدُ َغانِيٍَة لَعُوْب
تَْحــَت  َوَمــا  َراقَِصــٍة  َوُشــفُوُف 

ْف لّشــفُو ا
َوَشِهّي أَْطِعَمٍة تَُرفَّ لََها القُلُوْب

َوُسـاُف َسـاقِيٍَة
تَُحـاُك َعلى ِذَراَعيَها الـُحتُوْف

أَْشَهى َوأَْغلَى
من ُغبَاِر َمعَاِرِك التَْحريِر

ِمْن َعَرِق الِجَهاْد
َودَِم الِعبَاْد

َوِمَن الذيَن يُعَذّبُوَن َويُْحَرقُوَن
َويُْسلَُخوَن با ذُنوْب

في َغّزةٍ َمْهَوى القُلوْب
في ِحْمَص في دَْرَعا الَجنُْوْب

في الَمْوِصِل الَسْمَراِء
في بَْغدَادَ ُمْنتََزِه الُخُطوْب.

قَالُوا: بِأّن الِعْرَق دَّساٌس
فَأْيَن اليَْوَم َما دَّس األََوائُِل

أَْيَن أَْحفَادُ ”الغََطاِرفَِة الَجَحاِجْح“؟
َهْل تَْنِسُل اآلَسادُ إال َضْيغًما أسدًا

َغْيــَر  بََســْفِحَها  النُّســْوُر  تَِلــدُ  َوَهــْل 
الَجــَواِرْح؟

َما َعْنتَُر الِمْغَواُر إال ِكْذبَةٌ
َعَربيّةُ الدَِم َوالمامْح

َما َحاتُِم الّطائّي إال قِّصةٌ
َوِحَصانُهُ الَمْذبُْوُح ِلْلَجْوَعى َمدَائِْح.

َما ِعْندَ يَْعُرَب ُمْعتَِصْم
أو ُمْنتَِقْم

ُهْم ُكلّهْم َحّجاُج
َما أْكذََب التَاِرْيَخ ِحْيَن يَُخّطهُ

بِاِلمْشِرفّي التَاُج.
ــُموخِ  ــَر بِالُش ــِدي الُمعَفّ ــا َولَ ــأَقُوُل يَ َس

ــا َوبِالَمنَايَ
في بِاِد الّزْيِت َوالعَْشِر األََواِخْر

في الِعْطِر تَْغَرُق َراقَِصاُت القَْصِر
َوالِغْيدُ العََواِهْر

َوِمَن الَكَراَمِة أَْن تََرى
في البَْحِر تَْغَرُق َطاِهَراٍت َكالِضيَاِء

نَِساُء ُسوِريّا الَحَرائِْر.
َزَرُعوا بِـبَاِرْيَس النُّجْوَم

َوفي ”نِيُوِجْرِسي“ األََزاِهْر
لَِكنَّ ِحْيَن تَذَّكُروا

أَنّي أَُمّزُق ِمثَْل ُعْصفُوٍر يَتِْيٍم
أَْنَشبَْت في َصْدِرِه الدّاِمي

َمَخاِلبََها الَكَواِسْر
َزَرُعوا بِأَْحدَاقِي الّسيُْوَف

َوفي أَنَاِشْيِدي الَمقَابِْر.
ــأَ فــي العَبِْيــِر  ــا َولــِدي الُمَخبّ َســأَقُوُل يَ

َوفــي الَحنَايــا
في بِاِد العُْرِب أْوَطاني

ُمعَّطلةٌ قََواِرْيُر العَبْيِر
فَا َرِغْيَف إلى الَكراَمِة َسالٌك
َوْعٌر ُهَو المْرقى إلى اإلنَساِن

ال ظّل نُولَدُ فيِه
إال ِخْنَجُر الّسلطاِن.

ال نَاَر تُْنِضُج ُخْبَزنَا العََربِيَّ
إال َكْربَاْء

تَْزنِي بِنَا ُكّل الِضبَاعِ َولَْم نََزْل
نَْقتَاُت ِشْعِر الِكْبِريَاْء

قَتَلُوَك يَا َولَِدي َجِمْيعًا
ثُّم َغّصوا في البَُكاْء

فِْرَعْوُن أَْفتَى: اِْقتُلُوا َهذَا الَصبِي
َعْينَاهُ في َمْسَراُهَما

َعْينَا نَبْي
فَْجٌر َجِدْيدٌ

لْو َرآهُ لََسّل ِمْعَولَهُ القَِطيُع
َوَهدَّ َغاِشيَةَ الدَُجى

البِئُْر أْعَمى
لْن يَمّر إلى اإلَمارةِ يُوُسٌف

َهذَا العَِوْيَل
قَِمْيُصهُ الَمْشبُوُب َمّزقَهُ العََسْس

َصْحَراُؤهْم بِالَزْيِت ُمتَْرَعةٌ
َولكْن ال قَبَْس

ال َسْبَع في قَدَِري ِعَجاٌف
َغْيُر بَاِسقَِة الُمنَى

َوُهنَاَك أَْشقَى أْو ُهنَا
في َسْفحِ أََحاِمي

َسقَوا قَدَِمي الَحِريْق
َحتى ارتَوْيُت

َوَماَت في َعينِي الَطريْق.
قَِصْيــدَةٍ  ِمثْــَل  المْصلُــوُب  أَيَّهــا  يَــا 

َء َعْميَــا
إلــى  الَوِرْيــِد  ِمــَن  البُــَكاُء  يَْذبَُحَهــا 

الَوَرْيــْد
يـَـا أيَّهــا المْشــنُوُق بِالَمــاِء ِمثـْـَل ِحَكايـَـٍة 

قَيٍّة َشْر
تَْغتَالُنَا في ُكلَّ ِعْيْد.

َولَِدي
أيَا َوطنًا إلى األَْرِض الَجِدْيدَةِ يَْعبُُر

َهْل تَْذُكُر؟
ِعْرَزالَنَا الَمْعُموَر َمْن ُحّب َوِطْيْن

َكْيَف اْستََحاَل َماِعبًا ُخْضًرا
ُمعَّطَرةَ الَجبِْيْن

ِلأْخَوةِ العََرِب الِذْيْن
َسالوا إلَْينَا َهاِربيْن

َوِمــْن  الَجنُــوِب  ِمــَن  َكْربَــاَء  ِمــْن 
فَلَْســِطْيْن

َهْل تَْذُكُر؟
َكْيَف اقتََسْمنَا َحبّةَ الّزْيتُوِن

َوالثَْوَب الّصِغْيْر
َوَعَرائَِس األَْطفَاِل

دُْميَتََك األَِمْيَرةَ َواألَِمْيْر
َهْل تَْذُكُر؟

أَْجَسادَنَا العَْجفَاَء َكْيَف تَقَّرَحْت
َوْسنَى َعلَى ذَاَك الَحِصْيْر

ِدْفِء  فــي  األَْضيَــاُف  يَْهنَــأَ  َكــْي 
ْيْر لّســِر ا
َهْل تَْذُكُر؟
لَْم تَْرتَِجْف

ِللذُّل في َصْحَرا بِاِدي َخْيَمةٌ
يَْعِوي َعِلْيَها أَْلُف َسّجاٍن َحِقْيْر

لَْم يَْفتَِرْش َرْمَل الثََرى
أَْو يَْلتَِحْف

بِالّرْيحِ َوالَخْوِف الَمَساِكْيْن
َواليَْوَم َعادُوا ِمثَْل ذُْؤبَاِن الدَّجى

ال بِالَهدَايَا َوالزُهوِر َوإِنَّما
َجاُؤوا إِِلْينَا بِالَسَكاِكْيْن.

يَا ُجثّةَ اإلْنَساِن فِْينَا َوالَضِمْيْر
دَُمَك الَطِرْيُق إلى النَهاْر
دَُمَك الَطِرْيُق إلى النَهاْر

فَاْحِمْل دََم األْحَراِر َواتْبَْعني
إلى الفَْجِر الَكبِْيْر.

َزْيُن الَشَباْب
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الســــنة األولـــى ــ العــدد 23 ــ 2017/1/1

لــم تكــْن كلمــاُت »ســبارتاكوس األخيــرة«..ال..وال أحامــي الداشــرة 
فــي المنافــي...

ــرجِ...وال  ــبُِّح بالف ــُل نس ــُل الطوي ــا واللي ــاٍت وأن ــاٍم عصيب ــةُ أي ثاث
ــِق..! ــّوُح باألف ــٍد تل ــن بعي ــةً م ــدى ..وال غيم ص

يختلــُط الدخــاُن مــع الغيِم..وتميـّـُز ذلــك مــن بيــاِض الغيمــِة الهــادىء 
الســماِء  الــى  ليشــقَّ طريقــهُ  الــذي يتصاعــدُ  االنفجــاِر  وســواد 
الغيّــاُب ودرُب  ..فيكثــُر  بالمــوِت  مليئــةً  رســالةً  الســابعِة..تاركاً 

المــوِت أطــول..!
ــاِب  ــدَ ب ــا نمــوُت..!« ســمعتهُ عن ــا وعليه ــى هــذِه األرض نحي ” عل
ــذي  ــِت ال ــي الوق ــهدَ، وف ــذي استش ــهُ ال ــعُف ابن ــو يس ــفى وه المش

ــادٌم.. ــدٌ ق ــه: ولي صــرَخ في
إنها الرقةُ الشهادةُ والوالدةُ.. والموُت والحياةُ..!

النهــُر  الــى الرقــِة الوّضاحــِة..كاَن  الجمعــة وصلــُت بالبولمــاِن 
يســتقبلني كعادتــِه ..وأشــجاُر الغَــَرِب تتلــو ســورةَ »الرحمــن« وأنــا 

ــَو هللاِ... ــّرُق نح ــاٍل يش ــي خي ــُب ف والغي
لقد تعالْت رقرقتهُ حتى لكأنّي أسمُع صوَت »آدم« عليه السام:

ــدُ  ــد جئتكــم أتفق ــو البشــر...! ق ــا آدُم أب ــي ..نعــم أن ــاً يابن ــَس وحي ”لي
ــي  ــاحِ الت ــدُ شــجرةَ التف ــل وقابيل..وأتفقّ ــَل هابي ــَف اقتت ــي، وكي ذريت
أنزلتنــي إلــى األرِض.. وهــل مازالــْت أغصانهــا خضــراَء ؟ وســأقرأُ 
فــي أوراقهــا مــا خبّأتــهُ راحــةُ الكــّفِ ومــا همــَس بــه العاشــُق 
ــوُن يأخــذُ  ــي ســّرتها والل ــْت ف ــُش عــن أحــاٍم بات ــران.. ..وأفت الحي

ــتراحة..!“ ــَل وال اس ــّلِ وال أم ــكاَن الظ م
ارتعــدُت ووجهــي علــى زجــاجِ البولمــان ..كانــْت األحــاُم تنســاُب 
كجــدوٍل، وصمــُت الزجــاجِ يمحــو وارتعاشــةُ القلــِب مــا تركتــهُ 

ــرةُ.. الذاك
..تمهلــي رويــدك..  التــي جرحــْت طــارَف الخدِّ الحــارةُ  الدمعــةُ 
ُح بشــالِه األخضر..حيــن فــاَح الزيزفوُن،  والصفصــاُف مــا انفــكَّ يلــّوِ
وراحــْت ذاكرتــي إلــى ماعــِب الصبا..والطمــُي فيــٌض مــن األنوثــِة 

وأبعــْد..
يالها من مراثي..!«فالموريات ..قدحاً..“

للخيــِل أْن تصهــَل فــي براريــِك، ولــي مــن حبّــاِت روحهــا مــا دشــَر 
مــن لؤلــٍؤ ومــا تيبـّـَس تحــَت شمســها مــن تيــٍن ..!

ــاُء  ــِه والم ــو صلوات ــُر يتل ــة، والنه ــوم الجمع ــمُّ المدينة..الي هــدوٌء يع
ــا  ــِر وم ــى بالنه ــات أْول ــزٌم.. والصــاة ُدوَن بســماٍت ..والفاتح زم

ــاَض.. ف
إلهنــا الــذي فــي الســماِء وعلــى األرِض.. نشــكو إليــك موتَنــا الطويــَل 

ــمعَت..؟ هاّ س
ــدكُّ  ــديدٌ ي ــٌر ش ــاةِ الجمعِة..قف ــهُ لص ــؤذُن أذان ــى الم ــا أنه ــد م وبع

حيطانَهــا والهمــَس وال وبــوَح والســراَب..!
فتحــُت بــاَب البيِت..كانــْت شــجيراُت الجــوري عطشــى، والياســميُن 
ــةً  ــرُّ معلن ــدأْت تصف ــدّراِق ب ــزْت...وأوراُق ال ــَل والبيلســانةُ اهت تماي
خريفهــا والذبول..أهــو وقــُع أقدامــي..؟ أم حفيــُف روحــي الــذي 
تناهــي فــي حيطــاِن البيــِت ..وأنــا وحــدي...آه مــن وحــدي ووحــدي 

ــّم وحــدي..؟  ث
بيتــي ومــا أحــبُّ وعليــه مــا ركــَض األوالدُ.. ومــا غنـّـوا وما رســموا 

..ومــا مــاَل الظــلُّ وضحــّك القمُر..!
ثاثــةُ أيــاٍم عشــتُها وحيــداً مــع ظــاِل الشــجيراِت، وال أمــَل أْن أفتــَح 
العيــادةَ بســبِب البــاروِد الــذي انهــاَل علــى هامــِة الرقــِة الوّضاحــِة، 

كاســراً جســدَ القصيــدةِ، وراســماً خرابــاً مــا بعــده خــراب..! 

ألقرَر بعدَ ذلَك العودةَ إلى شام شريف...
..! حبُّها وما أشتهي...! ترحاٌل متعٌب ...إنّهُ الحبُّ

تفقــدُت صديقــي أبــا زهــرة، ويوميــاً كنــُت أذهــُب الــى مكتبــِة بــور 
ــدهُ  ــُت أج ــا ...كن ــا وقلبه ــة » ورئته ــة الرقّاوي ــعيد روح »التغريب س
يرنــو، والدمعــةُ تتأهــُب لمصيــِر أّول لهفــٍة أو كلمــٍة أو عنــاٍق.. 

ــِه.. ــى أحــِد أبنائ ــدُ عل ــهُ يهده ــى صــدرِه، وكأنّ ــي إل يضّمن
” دَِحــْج يــا ولــف القلــب مــا تشــوفني تابوْت....مثــل المضيعــة البجــر 

وتحــّنْ عليه بســكوت..“ 
أفهــُم هــذا، وأفهــُم لمــاذا كانــْت الدمعــةُ حارةً..وأفهــُم معنــى الغيــاِب..
ــُش  ــي يعي ــاُت الت ــرايا..إنها الذكري ــط الس ــو بحائ ــاذا يرن ــم لم وأفه
ــى لــه مــن العمِر..بيــن بقايــا روايــاٍت وكتــٍب قديمــٍة.. عليهــا وماتبقّ

!!.. ووجــه مــن أحــبَّ
ــَت  ــي دمشــق: ” هــْل أن ــُت ف ــن كن ــٌق حي ــي صدي ــه ل ــا قال ــُر م أتذكَّ
فــي زاويــٍة آمنــٍة..؟!!!“ وال يــدري بأننــي ســأعودُ إليها..إلــى الرقــِة 

ــل أّي مــوٍت..؟ ــاٍن ..؟ ب الوّضاحــِة..وأّي أم
”سيقتلَك حنينَك..وأنَت تفتُح أحامَك بالغيِب وال تستتْر..

ــْت  ــِق، ومــا مال ــاِب العتي ــادُم مــن شــروخِ الب ســيقتلَك ذاَك الظــلُّ الق
الشــمُس علــى حائــِط الحــارةِ، وهــي تنبــُش ذكريــاِت الطفولــِة، ومــا 
رســمْت يــداَك مــن قمــٍر أخضــٍر كنــَت تشــيُر إليهــا لتــراَك فيــه...!

ــُل  ــي، وهــو يتماي ــي نشــيِد الظــّلِ العال ــا ســبارتاكوس ف ســتقتلَك كم
ــاً.. ــاً هادئ ــازاَل فضيّ ــوُن م ــِش والل تحــَت العرائ

ســيقتلكَ وهــُج الهجيــرةِ وســمرةُ الزنــوِد وضجيــُج الســوِق الشــرقي، 
ومــا تبقـّـى لــَك مــن »موليــا« كنــَت تنثُرهــا علــى خــدِّ النهــِر بصمــِت 

األرامــِل وأكثــر...!
ســيقتلَك مــا باحــْت بــِه ذات ليلــٍة، وهــي تفتــُح البــاَب.. والليــُل شــارٌع 

طويــٌل إلــى آخــِر المــدى..!
تعــاَل إلــيَّ ..هــات يديــك ضّمنــي، لقــْد هشَّــَم الصمــُت روحــي 

مــن كّلِ صــوٍب.. والبــارودُ 
ــا  ــَس للصفصــاِف، وم ــا هم ــي، وم ــُم للدوال هُ الغي ــا أســرَّ ســيقتلَك م

ــُر..! ــَب القم ــا كات ــاَن، وم ــَش الرّم ــا أده ــوَن، وم ــَك الزيزف ضاح
ــجٍ ...والضحــى  ــّوٍ بهي ــُح النهــاَر بعل ــذي يفت ســيقتلَك ذاَك الصحــو ال
قــاَب قوســين بيــن حبــِل الغســيِل وجــذعِ التوِت...وأّمــَك توقــدُ التنــور 

مــن شــمعِة البارحــِة ..واألرغفــةُ الشــهيّةُ متعــةُ الطفولــِة..!
” سبِّح باسم ربك الذي خلق...“

ــراِت  ــي الداش ــاً باألمان ــّرُق تائه ــو يش ــوِد، وه ــبيُح الوج ــاُء تس والم
علــى جانبــي الدرِب..!والطمــُي لّحــاُظ رمــٍش غّمــَض أحامــهُ فــي 

ــَحر ..! الَس
يــا أنَت..كيــَف تلملــُم مــا تبقـّـى لــك مــن خيــاالِت الغوالــي ..؟ والُحلــم 

ضيــٌف خفيــُف الظــّلِ والقلــُب تنهيــدةٌ أخــرى..
الساجداُت السهو..الحالماُت العصِر..الفائضاُت أنوثة ..

يــا آخــَر الليــِل كيــَف تقفــُل قباتــَك والســماُء قبــةٌ مــن غيــٍم أو لحــاٌف 
مــن صبــٍر تعّطــَش للمطــِر..؟

ــوِن وال صــوَت  ــي بالل ــُح اشــتعاَل المراث ــَت تفتت ــل وأن ــا آخــر اللي ي
هنــاك..ال وال لوحــة تؤّطــُر اختاجــَك، ومــا ارتمــى مــن قشــعريرةِ 

البــرِد والجمــُر بيــن وهــجٍ ووهــج..! ”
اليوم االثنين..ألملُم أوجاعي وما باَت في خياِل المرآةِ.

ــي السادســة.. ــى دمشــق غــداً ف ــرةً إل ــب الشــمس، وأحجــُز تذك تغي
ــى  ــر وعل ــاِت الكثي ــي أعــودُ حامــاً مــن الخيب ــا ..لهم..بأن ــُب له أكت

ــزوالً.. ــوداً ون ــيزيف“ صع ــرة ”س ــي صخ كتف
ومن شواهِد القبوِر الكثير..

أما آَن لهذا الليِل الطويِل أْن ينتهي.؟ 
قصيدة تعالى بها الغيُم الى سماواٍت بعيدةٍ..!
لعلّهُ الحّب...وما أخضّرت يديِك يارقتي..!

/يا أّوَل الرّماِن...يا ريحةَ هلي 
يا أّوَل الريحاَن ...يالعتّبْت بيتي../

يا أّوَل الهمِس..
يا مرايا تكّسرْت لتلبَس خيالها اللّواحِ

يا أخضَر الصفصاِف، وحنّة راحتيها..
يال ريحتك زيزفون، ومسك، وأكثر 

يا خشب »عتقان«...واليدُ تدقُّ الباَب مجروحةً بالحنيِن..!
يا زقزقةً...والبّحةُ تفتُح صباحها بين أنيٍن ورقرقٍة.. /

الســاعة اآلن الثانيــة عشــر لياً..وســتُّ ســاعات حتــى تهــرَّ الراحلــةُ 
مــن فــوق الجســِر وتتمايــُل خيــاالُت أشــجار الغــرِب مودعــةً ضيفهــا 

بينما الزال الدخاُن والسوادُ يلفّان أسواَر الرقِة بين حيٍن وحيٍن
ــَك الغيمــة البيضــاء  ــُت ألرى مــن زجــاجِ البولمــان تل ــي ألتف وأجدُن
التــي طالمــا نشــدتُها فــوَق تــال البِشــري تطــاردُ خيــاالً راَح يركــُض 
مــع ظــّلِ األغنــاِم، والماعــُز ليكتــَب ِســفرها ومــا لمــَع مــن عيونهــا 

ذات يــوٍم رجيــٍم..
إلــى دمشــق أتــرُك الرقــةَ.. والحيطــاُن تلبــُس ســوادها وقلبــي يكتــب 
مــن أبجديــات الهــوى والحنيــن، ويرســم خارطــةً لــذاك الظــّلِ الــذي 

ماانفــكَّ ياحقنــي حتــى فــي أحامــي...
هل أعودُ ألفتَح الباَب مرةً أخرى..؟ ال أدري ..

ــي  ــي ويصلّ ــهُ ينحن ــِق فيجعل ــَب العاش ــذّوُب قل ــذي ي ــهُ الحــبُّ ال لكنّ
ــا...! له

ســأكتُب لهــا مــن ســاحِة الجامــعِ األمــوي مــا بــاَح بــه الوليــد بــن عبــد 
ــُق  ــزْل يصفَّ ــا ي ــاُم لّم ــتانِه«، واليم ــا ببس ــُق الدني ــو »يلح ــك وه المل

بأجنحتــِه ويميــُل علــى األفــِق مــن الدهشــِة !!
- منتصف الليل-الرقة الوّضاحة- القمر يكتمل-2014 

»يوم طويل في الرقة«
أّول الغياب:
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عالء الدين حسو

ــة أقســام:  ــى ثاث ــع المصــري إل ــور الظــام(، المجتم ــام )طي ــم المصــري اله يقســم الفيل
قســم يقــف مــع النظــام، ويمثلــه عــادل إمــام، بــدور المحامــي فتحــي نوفــل الــذي يترقــى 
اجتماعيــا ويصبــح مديــر مكتــب الوزيــر. وقســم المعارضــة يمثلــه الممثــل ريــاض 
ــي الجماعــات اإلســامية.  ــح محام ــذي يصب ــي ال ــي الزنات ــي عل ــدور المحام ــي، ب الخول
وقســم ثالــث هــو المحامــي محســن الموظــف المتمــرد والبســيط والــذي يبقــى بعيــدا عــن 

ــن . ــن الطرفي ــر بي الصــراع الدائ
ــام  ــج ع ــة، وأنت ــريف عرف ــه ش ــد، وأخرج ــد حام ــه وحي ــذي كتب ــم ال ــداث الفيل ــدور أح ت
1995 حــول فتــرة مــن فتــرات حكــم مبــارك، شــهدت فيهــا نقابــة المحاميــن صراعــا كان 

ــار قادتهــا.  ــوح( محامــي الجماعــات اإلســامية وأحــد كب ــار ن ــه )مخت أحــد أطراف
يســتغل المحامــي فتحــي نوفــل الفرصــة حيــن يصــل الــى مكتــب الوزيــر ويعمــل بالتجــارة 
مســتخدما بائعــة الهــوى ســميرة )يســرا( لتصبــح خليلــة الوزيــر، ومــن ثــم زوجتــه عرفيــا، 
بينمــا يتعمــق المحامــي علــي بعاقاتــه مــع الجماعــات اإلســامية، ويســتمر )محســن( فــي 
ــه  ــام إغــراءات صديق ــي أم ــه، وال ينحن ــن مصــدر رزق لعائلت ــل لتأمي ــى عم البحــث عل
فتحــي الــذي يتاعــب بمصــدر رزقــه لجــّره لصفــه، مثلمــا يفشــل المحامــي )علــي( 
اســتجرار فتحــي إلــى صفوفــه، وينتهــي الفيلــم بدخــول الطرفيــن المتصارعيــن إلــى 

الســجن.
يبــدأ الفيلــم بمشــهٍد مثيــٍر ورائــعٍ، حيــن نــرى ســاحة ملعــب لكــرة القــدم، وأطفــال 
ــم  ــال، وينتهــي الفيل ــل وهــو يراقــب األطف ــا المحامــي فتحــي نوف ــّل علين ــم يُط ــون، ث يلعب
ــن  ــن الطرفي ــرة بي ــرة الســاحة هــي ســاحة الســجن، والك ــذه الم ــا ه ــرة، وإنم بمشــهد الك
المتصارعيــن، فتحــي وعلــي،  وتســدل الســتارة ولــم نعــرف مــن وصــل إلــى الكــرة أوالً.
ــان،  ــان متصارع ــة طرف ــام،  فثم ــذه األي ــوري ه ــهد الس ــي المش ــة ف ــذه الحال ــق ه تنطب
وطــرف ثالــث هــو الشــعب المســكين، الــذي هــو ضحيــة الطرفيــن والخاســر األكبــر، هــذا 

القســم الثالــث هــو الــذي يــأكل العصــي.
ليــت المشــهد الســوري اليــوم مبــاراة كــرة قــدم عاديــة، نفــرح أو نحــزن ضمــن الســاحة 
تنتهــي لحطــة خروجنــا مــن الســاحة، وقــد فرغنــا شــحناتنا وتحدثنــا عنهــا أيامــا ومنتظريــن 

الجولــة القادمــة.. ليــت، ولكــن ”كلمــة ليــت عمرهــا مــا عمــرت بيــت“ كمــا يقــال.
المشــهد الســوري اليــوم، تحــول إلــى مبــاراة دمويــة والكــرة فيهــا رؤوس بشــرية، 
ــاك مدرجــات، وال  ــم تعــد هن ــاٍل ونســاٍء وعجــز، ول وعوضــاً عــن الرايــات، أشــاء أطف
منصــات شــرف، وال مقاعــد للجلــوس، فالملعــب فــي ســاحة كبيــرة حمــراء اســمها الوطــن 
ــدأ  ــكين ب ــور المس ــجار، و الجمه ــع األش ــوت وقط ــدم البي ــم ه ــا يت ــن أجله ــوري، وم الس
يــأكل بعضــه، ويتســلق علــى أكتــاف جــاره للخــاص مــن هــذا الجحيــم، أو الدخــول الــى 

ــرج. ــط الاعــب بالمتف الســاحة، فيختل
ــد  ــى الكــرة أوالً، وق ــذي وصــل إل ــه، ومــن ال ــم، وال نهايت ــة الفيل ــل حكاي ــا تفاصي ال يهمن
شــغلتنا تفاصيــل حكايتنــا، والتــي بتنــا ننتظــر صفــارة الحــكام إلنهــاء هــذه المبــاراة 
الدمويــة، ومحاســبة المســؤولين عليهــا، ولــن ننســى بطبيعــة الحــال أن )النظــام( باعتبــاره 

ــذا الخــراب. ــر المســؤول عــن ه ــر الملعــب، هــو األول واألخي مدي

التثاؤب العربي
يتثــاءب النــاس كلمــا ســمعوا أقــواالً عــن عــدل ســيعّم وحريــة 
ستســود وقانــون ال يفــرق بيــن كبيــر وصغيــر، وهــم العالمــون 
أن تجميــل القبــور ببعــض الــورد ال يعيــد موتاهــا إلــى الحيــاة.

ــن  ــر م ــم خي ــن إن العل ــون القائلي ــون، ويوبخ ــاءب المتعلم يتث
الجهــل، فالجهــل إذا كان مجبــوالً ببعــض الريــاء والغبــاوة هــو 

أقصــر الطــرق إلــى القمــم.
يتثــاءب الــورق األبيــض طالبــاً مــن الكلمــات أن تتواضــع 
ــن  ــة م ــوى مجموع ــت س ــي ليس ــا، فه ــن غروره ــى ع وتتخل

ــة. ــر ذباب ــى قه ــادرة عل ــر الق ــروف غي الح
يتثــاءب األدبــاء رداً مهذبــاً علــى القائليــن إن النقــد أب يرعــى 
تضخيــم  يهــوى  الطبــاع،  غريــب  أب  ولكنــه  أبنائــه،  كل 

الطالحيــن وتصغيــر الصالحيــن.
تتثــاءب البرامــج التلفزيونيــة الســمجة، فالمحملقــون إليهــا هــم 
ــم  ــا أن تمنحه ــن منه ــم طالبي ــى المآت ــون إل ــاس يذهب ــبه بأن أش

الفــرح.
تتثــاءب القطــط راغبــة فــي النــوم، ولكــن الفئــران تكــذب مــا 
ــاد  ــه جــزء مــن خطــة أعدهــا صي ــاؤب بأن ــراه، وتفســر التث ت

ماكــر.
ــاءب الجــدران فــي المجالــس النيابيــة متضجــرةً مــن كام  تتث

أجــوف ورجــال جــوف.
تتثــاءب األشــجار، فحتــى العصافيــر اختلــف غناؤهــا، وبــات 

مكرســاً لمديــح األقفــاص ومالكيهــا.
تتثــاءب النســاء، فالرجــال يحتلــون البــر والبحــر والجــو، 

ويحلمــون باحتــال المزيــد.
تتثــاءب النمــور مزدريــةً ســذاجة أبنائهــا الصغــار، وتقــول لهــم 
: فــي الغابــة، ال مــكان لمحايــد أو متــردد أو مســالم، فالضعيــف 
يفتــرس األضعــف منــه، والقــوي يفتــرس الضعيــف، والقــوي 

نفســه يفترســه مــن هــو أقــوى منــه.
تتثــاءب الغيــوم، فمــا تــراه كل يــوم فــي عالــم البشــر ال يجلــب 

لهــا إال التــوق إلــى النــوم الطويــل فــوق صحــارى.
شؤون عائلية

ليــس لــدى ســوريا إال شــعبها، وليــس لــدى شــعبها ســوى 
أبنائــه الذيــن يقتلــون يوميــاً بوحشــية ثمنــاً لرفضهــم العبوديــة 

ــوان. واله
وليــس لــدى القتلــة ســوى قدرتهــم علــى إهــراق الدمــاء، وكلمــا 

ــة  ــن القتل ــوم الخــاص م ــرب ي ــاء المســفوكة اقت ازدادت الدم
الذيــن ســيغرقون فــي دمــاء ضحاياهــم.

ــده كان  ــأن وال ــن ب ــه المؤم ــس ســوى جنون ــدى الرئي ــس ل ولي
يملــك الجمهوريــة العربيــة الســورية، ولمــا مــات تركهــا 
البنــه، وأوصــاه أن يورثهــا إلبنــه الــذي ســيورثها إلبنــه الــذي 
ــى  ــات اإلســتام والتســليم حت ــه، وتســتمر عملي ســيورثها إلبن

ــة. ــوم القيام ي
 المائدة

المائــدة معــدة بحجــم الكــرة األرضيــة، والطهــاة والخــدم 
متأهبــون، واللحــم الســوري متــاح بكثــرة وطــازج ومجانــي، 
ــن  ــم يكم ــون، وتنازعه ــاب متنازع ــن ذوي األني ــن اآلكلي ولك

ــة.  ــي الضحي ــم لطه ــلوب المائ ــار األس ــي اختي ف
) هذه كتابة قديمة، والتكرار يعلم الحمار(.

زمان ليس لنا
مــن  يــوم  كل  يهرقــه  بمــا  يســتمتع  متوحــش  زمــان  هــذا 
دمــاء األبريــاء، فالقاتــل يناصــر القاتــل، واللــص يناصــر 
اللــص، والدعــي األجــوف يناصــر الدعــي األجــوف، وليــس 
ــر. ــى المقاب ــل إل ــق والرحي ــم ســوى الصــراخ الحان لضحاياه

هذا زمان نذل ال يميل إال مع األنذال فقط.
الحقيقة التي ال مهرب منها

لــو أتيــح للمواطنيــن الســوريين أن يتكلمــوا بصــدق عــن 
أحوالهــم خــال ســتين ســنة بعيــداً عــن الريــاء المنتشــر 
والتفــاؤل الــكاذب لمــا قالــوا إال مــا يشــبه الــكام اآلتــي:
كانــت أحوالنــا فــي الخمســينيات بالغــة الســوء، ولكنهــا أفضــل 
ــي  ــتينيات ه ــي الس ــا ف ــتينيات، وأحوالن ــي الس ــا ف ــن أحوالن م
أفضــل مــن أحوالنــا فــي الســبعينيات، وأحوالنــا في الســبعينيات 

أفضــل مــن أحوالنــا فــي الثمانينيــات، وهلــم جــراً...
وكانــت أحوالنــا فــي عــام 2010 زفتــاً وقطرانــاً، ولكنهــا 

أفضــل مــن أحوالنــا فــي عــام 2016.
ــى  ــم عل ــج المصم ــذا النه ــي ه ــتمرة ف ــا مس ــت أحوالن وإذا ظل
االنتقــال مــن الســيء إلــى األســوأ، فلــن نــام إذا هرعنــا إلــى 
لحودنــا ونحــن نزغــرد فرحــاً بالفــرار مــن هــذا الوحــش 

ــاة. ــمى بالحي ــرس المس المفت
لــو أتيــح للمواطنيــن الســوريين المتصفيــن بالوعــي التكلــم 
بصــدق عمــا يتمنــون نيلــه لمــا طلبــوا مــن خالقهــم غيــر 

تحويلهــم إلــى معــاول تهــدم قصــور القتلــة واللصــوص.

قصص قصيرة

زكريا تامر
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ُولــد المؤلــف الموســيقي وعــازف البيانــو الســوري فــي ألمانيــا عــام 1972 لعائلــة ذات إهتمــام وولــع 
بالموســيقى الكاســيكية، بــدأ بتلقّــي علــوم الموســيقى فــي الرابعــة مــن عمــره، وكان أول حفــل بيانــو 

لــه علــى خشــبة المســرح فــي الثامنــة مــن عمــره.
ــى، فــي مســابقة الموســيقيين الشــباب لعــام 1988،  ــزة األول ــه الجائ ــة، بعــد نيل ــدأت مســيرته الفني ب
حــاز العديــدَ مــن الجوائــز العالميــة، منهــا جائــزة أفضــل عــازف مــن جامعــة كوينــز األمريكيــة عــام 

.1997
 اســتقطبت مؤلفاتــه الموســيقية اهتمــام ونقــد كبــرى الصحــف العالميــة، فــي أوروبــا وشــمال أمريــكا، 
كمــا اســتضافته العديــد مــن المحطــات اإلذاعيــة والمرئيــة منهــا الراديــو الوطنــي األمريكــي، بــي بــي 

ســي، قنــاة الجزيــرة، العربيــة، ســي إن إن، والقنــاة الفرنســية وغيرهــا مــن القنــوات.
 فــي عــام 1995 نــال مالــك منحــة دراســية كاملــة، إلتمــام دراســته الموســيقية مــن مدرســة كارولينــا 
ــه  ــرة تحصيل ــال فت ــيقي خ ــف الموس ــة التألي ــع دراس ــدة، تاب ــات المتح ــي الوالي ــون ف ــمالية للفن الش

ــا الشــمالية. لشــهادة الماجســتير، فــي إدارة األعمــال وتخــرج بدرجــة شــرف مــن جامعــة كارولين
ــم اكتُشــف فــي  ــدم تدويــن موســيقي فــي العال ــع أق ــام بتوزي ــف ســوري ق ــي هــو أول مؤلّ ــك جندل مال
مدينــة أوغاريــت علــى لوحــات مســمارية، تــم تســجيله برفقــة األوركســترا الفيلهارمونيــة الروســية 

ضمــن ألبومــه )أصــداء مــن أوغاريــت( لعــام 2008. 
حصــل علــى جائــزة حريــة التعبيــر، لعــام 2011 فــي مدينــة لــوس أنجلــوس ألغنيتــه الشــهيرة )وطني 

ــي  ــع العرب ــه اإلنســانية المســاندة للربي ــا( ومواقف أن
الديمقراطيــة  عــن  دفاعــاً  الســورية  والثــورة 

ــان. ــوق اإلنس ــة وحق والحري
 فــي عــام 2012، ُكــّرم بجائــزة اإلبــداع الثقافي، 
فــي مدينــة نيويــورك، تقديــراً لفنــه وجهــده الــذي 

أثــرى ســاحة الموســيقى العربية.
قــدّم مالــك مؤلفاتــه الموســيقية برفقــة العديــد 
كالفرقــة  العالميــة  الســيمفونية  الفــرق  مــن 
الفيلهارمونيــة الملكيــة وفرقــة لدوفيغ ســيمفوني، 
أهــم  علــى  الروســية  الفيلهارمونيــة  والفرقــة 
ــرق  ــدة والش ــات المتح ــا والوالي ــارح أوروب مس
األوســط، كمركــز كينيــدي للفنــون بواشــنطن 
ودار  تورنتــو  فــي  الملكــي  والكونســرفتوار 
ــة، ســاحة الفاييــت فــي البيــت  ــرا المصري األوب
المتحــف  فيينــا،  فــي  األوبــرا  دار  األبيــض، 
ــرا بدمشــق،  ــت، دار األوب ــي ديتروي ــي ف الوطن
قاعــة ألبــرت هــول الملكيــة وســاينت جونــز 

ســميث ســكوير، فــي لنــدن وغيرهــا.
ــة  ــة مــع النظري ــة أكاديمي ــه لمــزج المقامــات الشــرقية، بطريق ــة محاوالت ــوم )أميســا( كان حصيل ألب

ــيكية. ــيقى الكاس ــة للموس الهارموني
 يتــم نشــر مؤلفاتــه مــن قبــل شــركة صــول بــي ميوزيــك، وحققــت ألبوماتــه نجاحــاً كبيــراً، وتصــدرت 
قائمــة مبيعــات ســي دي بيبــي، أي تيونــز، أمــازون، وتــوزع عالميــاً مــن قبــل شــركة فيرجــن 

ميغاســتور.
يقيم حالياً في مدينة نيويورك، وهو عضو في الجمعية األمريكية للمؤلفين الموسيقيين.

ــة  ــي الثاني ــه ف ــم أن ــنين، رغ ــره آالف الس ــأن عم ــي ب ــك جندل ــو الســوري مال ــازف البيان ويشــعر ع
ــه الحــرب. ــذي تمزق ــه ال ــة لوطن ــان القديم ــاء األلح ــوم بإحي ــو يق ــط، وه ــن فق واألربعي

وبعيــد انطــاق االحتجاجــات فــي ســوريا فــي آذار/ مــارس 2011، عــزف جندلــي البيانــو أمــام البيــت 
األبيــض فــي واشــنطن، خــال تظاهــرة مؤيــدة للمعارضة الســورية.

ــل مســلحين  ــن قب ــداء م ــى اعت ــي ســوريا، بســبب هــذه المشــاركة الموســيقية، إل ــداه ف وتعــرض وال
ــن للنظــام. موالي

وقــال جندلــي مــن دبــي، حيــث قــدم عرضــاً موســيقياً فــي إطــار جولــة موســيقية عالميــة مســتلهمة مــن 
لقاءاتــه مــع األطفــال فــي ســوريا التــي زارهــا آخــر مــرة خلســة العــام 2012: 

) إن الشعب السوري يدفع ثمناً باهظاً جداً (.

Müzisyen Malek Jandaliالموسيقار مالك جندلي

Suriyeli bestekar ve piyanist Malek Jandali, 1972 yılında Almanya’da, klasik müziğe ilgi 
ve merak duyan bir ailede dünyaya geldi. Dört yaşında müzik dersi almaya başladı. İlk 
piyano dinletisini ise sekiz yaşındayken gerçekleştirdi.
 Sanat hayatına, 1988’de Genç Müzisyenler Yarışması’nda aldığı ödülle başladı. Bunun 
yanında 1997 yılında Amerika’da bulunan Queens Üniversitesi tarafından kendisine ver-
ilen en iyi piyanist ödülü gibi uluslararası platformda birçok ödül kazandı.
Müzik besteleri, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki en büyük uluslararası gazetelerin dik-
katini çekti. Yine ABC, BBC, El-Cezire, El-Arabiya, CNN, France 24 gibi birçok radyo 
istasyonu ve televizyona konuk oldu.
1995 yılında Malek, Amerika’da bulunan Kuzey Karolina Üniversitesi Sanat bölümünde 
eğitimini tamamlamasını sağlayacak bir tam burs kazandı. İşletme alanında yüksek lisans 
yaparken Müzik Kompozisyonu bölümündeki eğitimini sürdürdü ve Kuzey Karolina 
Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun oldu.
Malek Jandali, Ugarit şehrinde çivi yazısıyla yazılmış levhalarda bulunan dünyanın en 
eski müzik notasyonunun düzenlemesini yapan ilk Suriyeli bestecidir. Adı geçen eser, Rus 
Filarmoni Orkestrası eşliğinde, “Ugarit’ten Yankılar” albümü için 2008 yılında kaydedildi. 
Meşhur bestesi “Benim Vatanım” ile ve demokrasi, özgürlük ve insan haklarını savunmak 
amacıyla Arap Baharı ve Suriye devrimini desteklemesi nedeniyle, 2011 yılında Los An-
geles’ta İfade Özgürlüğü ödülünü kazandı.
2012 yılında, Arap müzik dünyasına ze-
nginlik katan sanatı ve bu yoldaki ça-
baları nedeniyle, New York’ta Kültürel 
Yaratıcılık ödülüne layık görüldü.
Malek eserlerini, Kraliyet Filarmoni Ork-
estrası, Ludwig Senfoni Orkestrası ve 
Rus Filarmoni Orkestrası gibi uluslara-
rası çapta tanınmış senfoni orkestraları 
eşliğinde ortaya koydu. Bestelerini, Wash-
ington’daki Kennedy Sanat Merkezi, To-
ronto’daki Kraliyet Konservatuarı, Mısır 
Opera Binası, Beyaz Saray içerisindeki 
Lafayette Meydanı, Viyana Opera Binası, 
Detroit Milli Müzesi, Şam Opera Binası, 
Royal Albert Hall ve Londra’daki St. 
John Smith Square gibi Avrupa, Amerika 
ve Ortadoğu’nun en önemli sahnelerinde 
sahneledi. Emessa albümü, Doğu makam-
larını akademik bir biçimde klasik müzik harmoni teorisiyle mezcetme girişiminin bir so-
nucu olarak ortaya çıkmıştır.
Malek’in eserleri Soul b Music şirketi tarafından yayımlanmaktadır. Albümleri büyük 
başarı elde etmiş olup, CD BB, Itunes ve Amazon’da satış listelerinin üst sıralarında yer 
almış ve Virgin Megastore tarafından tüm dünyaya dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Kendisi halihazırda New York’ta yaşamakta olup, Amerikalı Besteciler Derneği’nin üye-
sidir. Suriyeli piyanist Malek Jandali, savaşın darmadağın ettiği ülkesine ait eski nağmeleri 
canlandırdığı için, kırk iki yaşında olmasına rağmen binlerce yıldır yaşamış gibi hissedi-
yor. Suriye’de Mart 2011’de başlayan protestoların yıl dönümünde Jandali, Beyaz Saray’ın 
önünde gerçekleşen Suriye muhalefetini destekleme amaçlı bir gösteride piyanı çaldı.
Söz konusu gösteriye müziğiyle katıldığı için, Jandali’nin Suriye’de bulunan babası rejime 
bağlı silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı.
2012 yılında Suriye’ye gizli bir biçimde yaptığı son ziyaretinde karşılaştığı çocuklardan 
ilham alarak gerçekleştirdiği dünya turu kapsamında sahne aldığı Dubai’de, Jandali şu 
ifadeleri kullandı:
“Suriye halkı çok büyük bir bedel ödemektedir”

Semir Abdulbaki

شخصيات سورية

سمير عبد الباقي

Suriyeli Şahsiyetler
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نوعا الحب:
قّســم الجــزري الحــب إلــى نوعيــن، أحدهمــا: الحــب الروحانــي الــذي عّرفــه بأنــه نــار ونــور، 
وثانيهمــا: الحــب الجســماني الــذي عّرفــه بأنــه هــوى زائــل، وَعــَرض ال دوام لــه، وال صــدق 
ــر  ــى جوه ــي إل ــب الروحان ــردّ الح ــه، ف ــة ب ــة خاص ــى طبيع ــا إل ــال كاً منهم ــا أح ــه، كم في
روحانــي لطيــف، مــن نــار ونــور، وردّ الحــب الجســماني إلــى طبيعــة ماديــة كثيفــة، ومرجــع 

غريــزي، قــال:
)موحبه تا صوورى دو قيسمه قوفل وميفتاح وطيليسمه

هين ژ رووحين هين ژجيسمه نار و نووره هين هه وايه(
المحبــة الصوريــة: قســمان إنهــا قفــل ومفتــاح وطلســم، بعضــه مــن الــروح وبعــض مــن الجســد، 

فبعــض نــار ونــور وبعــض هوى.
ــه باطــن  ــذي يدرك ــي تقســيمه هــذا، هــو الحــب ال ــذي قصــده الجــزري ف الحــب الصــوري ال
راً فــي النفــس والــروح والقلــب، ويــدرك ظاهــره بالحــس، وهــو الحــب الــذي  اإلنســان متصــوَّ
يكــون وجــوده ضروريــاً بقســميه أو بأحدهمــا، لكنــه يظــل مســتغِلقاً وســراً مكتومــاً بــكا نوعيــه.
مبــدأ الحــب الروحانــي، عنــد الجــزري، هــو أن العالــم َمْجلــى جمــال هللا، فيكــون الحــب متبــادالً 
بيــن هللا وبيــن البشــر، ولعلــه أراد بالحــب الروحانــي مــا يشــمل حــبَّ هللاِ البشــَر وحــبَّ البشــِر 
ــاً، حيــث أن الحــب الروحانــي هــو الحــب  ــد أن يكــون الحــب روحاني هللاَ، وفــي الحالتيــن، الب
ــي  ــى بالحــب الروحان ــه اكتف ــه ولنفســه، وكأن ــه لمحبوب ــي المحــب أن يحــب محبوب ــع ف الجام
الوســط بيــن الحبيــن الطبيعــي واإللهــي، أو أراد أن يجمــع بينهمــا مــن مبــدأ أن اإلنســان جســم 

وروح.
الحب الجسماني:

بيــن الجــزري أن الحــب الجســماني مقيــد بالمــادة، وأنــه قصيــر األمــد، ومصــدره هــوى النفــس 
وشــهواتها، كمــا أنــه أراد بنســبته إلــى الجســم مــا يقابــل نســبة النــوع الثانــي إلى الــروح، دون أن 
ينكــر أن للحــب الجســماني تأثيــراً فاعــاً فــي قلــب اإلنســان، رغــم قابليتــه للتبــدل والفنــاء، مثلــه 
ل عليــه، ألنــه ناقــص ال يكــون إال لتحقيــق اللــذة للمحــب،  كمثــل نقــش َعَرضــي زائــل، فــا يُعـَـوَّ

حيــث يحــب المحــب لنفســه ال لعيــن محبوبــه، وعلــى ضــوء ذلــك عرفــه الجــزري بقولــه:
)حوببى جيسمانى دو روژن گه ر چ ديل پر پى ديسوژين 

خه ف جه گه ر په يكان دينوژن ميثلى نه قشى بى به قايه(
الحــب الجســماني يومــان، وإن كان يحــرق القلــوب ويصيــب الكبــد خفيــة، بســهام لكنــه مثــل 

النقــش الزائــل.
وقــد مثــل الجــزري للحــب الجســماني بحــب البلبــل الــوردَ، حيــث يتعلــق البلبــل بالــورد شــادياً 
ســاّراً مــا دام الــورد متفتحــاً أحمــر اللــون، جميــاً باســماً وجذابــاً، ثــم ال يلبــث أن يتخلــى عنــه 
ــدة  ــذه قاع ــد انقضــت، وه ــه ق ــت، وأن علل ــد انعدم ــورد ق ــه بال ــباب تعلق ــدرك أن أس ــا ي عندم
اعتمدهــا الجــزري، وهــي تنــص علــى أن مــا يقــوم علــى علّــة عَرضيــة تكــون عاقبتــه الفنــاَء، 
ــى  ــي المعن ــه، وســبب وجــوده، ف ــاً لطبيعــة علت ــه، وتبع ــام علي ــا ق ــب م ــره بحَس ويكــون مصي
نفســه كان الجنيــد قــد قــال: كل محبــة كانــت لغــرض، إذا زال الغــرض زالــت تلــك المحبــة. 
التقــى الجــزري، غيــره مــن الشــعراء والفاســفة فــي مســألة األصــول والعناصــر التــي تعــود 
إليهــا طبيعــة الموجــودات، بــل يعــود إليهــا الكــون، حيــث أضــاف الجــزري، بنزعتــه الفلســفية 
فــي التصــوف، عنصــراً خامســاً هــو الحــب، إلــى تلــك العناصــر األساســية األربعــة التــي تدخــل 
ــف  ــات اختل ــا مكون ــار باعتباره ــواء والن ــراب واله ــاء والت ــي: الم ــات، وه ــن الكائن ــي تكوي ف
ــى  ــف إل ــي المســألة ليضي ــه ف ــدى الجــزري رأي ــي تحديدهــا واإلجمــاع عليهــا، فأب الفاســفة ف
آرائهــم رأيــاً جديــداً، فــي محاولــة لتفســير نشــأة الكــون، وهــو فــي مذهبــه لــم يتنكــر للعناصــر 
الماديــة المذكــورة، كمــا لــم يجعــل مــن )الابدايــة أو الانهايــة( عناصــر أخــرى، علــى غــرار 
الســابقين عليــه مــن الفاســفة الذيــن بحثــوا عــن عنصــر خامــس، فاقترحــوا مــا ســموه باألثيــر 
ــل عــن بعــض منهــا،  ــم يغف ــاً، ول ــة حين ــي( والابداي ــرون( )الامحــدود/ الانهائ ــاً و)األبي حين
ــوب  ــات للمحب ــا صف ــد( بوصفه ــرمد واألزل واألب ــة والس ــة والانهاي ــتخدم )الابداي ــه اس لكن
والحــب الروحانــي، وليــس بوصفهــا عناصــر تضــاف إلــى تلــك األصــول األربعــة، علــى نحــو 

من األدب الكردي
الشــــيخ الجـــــزري

ترجمة وشرح احمد بن مال محمد الزفنكي )2(

إعداد: عبدالباري عثمان

مــا فعــل فــي موضــوع الحــب، حيــث عــده عنصــراً خامســاً، أســمى مــن العناصــر الماديــة.
ــل الجــزري كامــاً كثيــراً فــي تقســيم العناصــر األربعــة، ولــم يفاضــل بينهــا، بــل اكتفــى  لــم يفّصِ

بإضافــة الحــب إليهــا، قاصــراً القــول علــى اإلشــارة إلــى أن الحــب عنصــر خامــس، قــال:
)مه جه ورهه ر عونصوره ك خاميس نوما ئيرو د طاليع دا

دفى ته قوييمى ئينسانى ل طاليع بوونه فال ئه بروو( 
ــث  ــاني حي ــم اإلنس ــذا التقوي ــي ه ــس ف ــر خام ــن عنص ــا م ــع أن جوهرن ــي الطال ــا ف ــر لن ظه

ــع. ــاً للطال ــارت حظ ــب ص الحواج
فالعناصــر التــي يتركــب منهــا جســم اإلنســان هــي عناصــر ماديــة، لذلــك لــم ينكرهــا الجــزري، 
ألن القــرآن أيضــاً نــص علــى أن هللا خلــق اإلنســان مــن هــذه العناصــر، وقــد جــاء فــي )الِعقــد 
الجوهــري: ص 616( أن للجــزري قــوالً فــي بعــض النســخ لــم يــرد فــي نســخ الجزيــرة وهــو 

: ا هذ
)حوسنى حوب ئاني ظهورى عيشقه ئه صلى عاله مى ئه صلى ئه شيا دا بيزانى وان چ ئه 

صل و ماده بو(
الحســن أخــرج الحــب إلــى الظهــور، فالعشــق أصــل العالــم، وذلــك حتــى تعلــم بأصــل 

ـةَ. الحقَـّ ومادتهــا  وطبيعتهــا  الموجــودات 
وقال الجزري:

)چار عونصورين جار طه بعه تين فيكرا بمييزان فيك كه تين 
بهه فرا موخاليف سيره تين ده ر صووره تى سخصييه دا(
أربعــة عناصــر أربــع طبــاع اجتمعــت معــاً بميــزان مقــدار معيــن، لكنهــا متخالفــة فــي ســيرتها 

وفــي صورتهــا الشــخصية.
يقصد بالطبائع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة.

وإن لــم يفاضــل الجــزري بيــن المــاء والهــواء والتــراب والنــار، أو إن كان قــد جعــل ترتيــب 
الحــب خامســاً مــن بيــن العناصــر، فــإن المســألة لــم تكــن ترتيبــاً تفاضليــاً، وكأنــه لــم يــر بــدّاً 
ــره مــن الفاســفة ممــن اهتمــوا بهــذا  ــى ذكرهــا غي ــراف بعناصــر أخــرى ســبقه إل مــن االعت
ــك  ــأن جوهــره مــن الحــب، ذل ــح ب ــه عــن التصري ــم يغفل ــك الترتيــب ل الموضــوع، كمــا أن ذل
ــد  ــى ح ــافلة، عل ــا/ الس ــات )العناصر/األصــول( الدني ــن األستقس ــس م ــامي، ولي العنصــر الس

ــال: ــره إذ ق تعبي
)جه وهه رى عاليه عونصور مه )مال( بالحه قيقه ت نه ژخوار ئه ستوقوسيين(

عنصرنــا مــن الجوهــر العالــي أيهــا المــأ فــي الحقيقــة لســنا مــن العناصــر الدنيــا وهــو يقصــد 
باألســتقِس العناصــَر الماديــة التــي تتركــب منهــا الكائنــات، كمــا أنــه رأى أن الحــب هــو علــة 

أولــى وعنصــر لطيــف وروحانــي ســاٍم، غيــر قابــل للــزوال أو التحــول.

الخالصة:
خاصــة الــكام فــي الحــب أن الجــزري جمــع فــي حبــه بيــن طريقــة ابــن عربــي في االســتغراق 
فــي مشــاهد الجمــال اإللهــي المطلــق والكامــل، وبيــن طريقــة الحــاج في االســتغراق فــي الحب 
الــذي يترجمــه الفنــاء، ولــم يكــن الحــب عنــده انفعــاالً عاطفيــاً إنمــا كان جامعــاً للموجــودات كلها 
فــي حركــة تنــزع إلــى األصــل الــذي انبثقــت منــه دون أن يتنكــر لتجربــة حــب إنســاني يمكــن 
أن يمــر بهــا فــي العالــم المــادي وتمهــد للدخــول فــي تجربــة حــب أســمى أطلــق عليــه الجــزري 
اســم )الحــب الروحانــي( وأمــا صــورة المــرأة فقــد ال تكــون ســوى معــادل محســوس لمحبــوب 
ر اإلنســان معــادالً يوحــي بســمو ذلــك المحبــوب الــذي تعــذر  ال يـُـدَرُك باألبصــار، حيــث يتصــوَّ
ــُم صورتــه فــي جمالهــا وجالهــا وكمالهــا، مــن مبــدأ )التفكــر فــي المخلــوق ال فــي  عليــه توهُّ
الخالــق حيــث الخالــق ال تحيــط بــه الفكــرة( وحيــث يتعــذر علــى اإلنســان أن يــدرك بالبصــر مــا 
يدركــه بالبصيــرة، فينتقــل بالمعانــي اإللهيــة إلــى معــاٍن متجســدة فــي الرمــوز والصــور التــي 
يحملهــا الخطــاُب الشــعرّي الصوفــيُّ المشــحوُن بالحنيــن إلــى األصــل والتَّــْوِق إلــى بلوغــه علــى 
ــدُّ مــن أهــّمِ وســائل َمــْلِء الفــراغ الحاصــل والتعويــِض عــن الفــراق  مســتوى النــص الــذي يُعَ

الحــادِث بينــه وبيــن محبوبــه.
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يــن تحمــل بعضــاً مــن الحيــف علــى الديــن، وألن اإلرهــاب يســبب  إقامــة عاقــة بيــن اإلرهــاب والدِّ
المعانــاة الكبيــرة والخــوف والحنــق علــى الفاعليــن، باســتخدام الحــوادث اإلرهابيــة التــي تتســبب 

فــي إفســاد الحيــاة، فقــد تــؤدي هــذه العاقــة إلــى تنفيــر النــاس مــن الديــن، كمــا أنهــا قــد تســهم فــي تعزيــز 
قضيــة العــدو ضــد الديــن.

مــن ناحيــة أخــرى، مكافحــة اإلرهــاب ليــس بالمهمــة الســهلة، ودائمــا المــوت واإلصابــة والفســاد والدمــار 
واالعتقــال هــي نتائــج اإلرهــاب، وذلــك الــذي يدفــع اإلرهابــي إلــى الخطــر ال يعانــي وال يبالــي، وإنمــا 
هــو يحتــاج إلــى صنــع أدوات مــن شــأنها أن تدفــع عجلــة المشــروع أو العمــل علــى حســاب المــوت عنــد 
الضــرورة، وهــذا يعنــي أن هنــاك أيضــاً مــن يســتخدم أفــكاراً دينيــة بينهــم، وإن لــم يكــن فقــط حــول الديــن، 
ألن للعــدو فوائــد ملموســة كنشــر الكراهيــة واأليديولوجيــة الدخيلــة، وكذلــك يمكــن أن يكــون العمل ألســباب 
مثــل المصالــح السياســية علــى حســاب العقيــدة الصادقــة، ألنهــا يمكــن أن تُلصــَق بأعمــال اإلرهــاب، وهكذا 

فهــم يقومــون بأعمــال إرهابيــة بوســائل مختلفــة لغايــات محــددة.
وأســباب ودوافــع المتدينيــن  قــد ال تكــون مشــابهة ألســيادهم الذيــن يتحكمــون بهــم، فأولئــك يريــدون تحقيــق 

أهدافهــم باســتخدام المؤمنيــن الصادقيــن، ويظهــرون أنفســهم بأنهــم متدينــون.
هذا سؤال مهم عندما يتعلق األمر بالفكر الديني: 

هل تسمح األديان بهذا النوع من العمل لتحقيق غاياتها؟
الجواب الدقيق هو )ال تسمح أبدا(.

فاإلرهــاب يهــدف إلــى تخويــف الجمهــور، وتخويــف النــاس األبريــاء، وهــو كســر للمقاومــة الصحيحــة، 
ــارة  ــة، وخس ــاق األرواح البريئ ــي إزه ــهم ف ــن، ويس ــاة المظلومي ــدد ومعان ــد ع ــل يزي ــذا العم ــذ ه وتنفي

ــاد. ــاد وتشــريد العب ــر الب ــى تدمي ــؤدي إل ــكات وي الممتل
وقــد تــّم شــرح العقــاب الشــديد علــى هــذه اإلجــراءات فــي كثيــر مــن اآليــات والنصــوص، وعــاوة علــى 

ذلــك، فقــد أعــرب الديــن عــن توفيــر كل الحقــوق اإللهيــة لجميــع النــاس فــي هــذا الدنيــا.
ال يــدرك هــؤالء أنهــم يســيئون للرســالة عندمــا يســتخدمون اإلرهــاب مقرونــاً بالديــن، )لكــي تســتحق رضــا 
هللا عليــك ، عليــك أن تفعــل مــا أمــر بــه هللا( إنهــم يقومــون بخــداع النــاس قبــل الوصــول إلــى أهدافهــم، 
والمجتمــع هــو المســتهدف مــن اإلرهــاب، وعندمــا يقــوم اإلرهــاب بتكفيــر الحــزب والدولــة يــزداد الوضــع 
ــم  ــف يت ــروا؟!، وكي ــن كف ــأي دي ــهولة؟! وب ــذه الس ــاراً به ــلمون كف ــح المس ــن أن يصب ــف يمك ــوءاً، كي س

تصنيفهــم علــى أنهــم أعــداء للديــن؟!.                      
وجــدت البنيــة التحتيــة النفســية شــخصاً مناســباً ألســباب مختلفــة، واســتغلها أعــداء الديــن، وســموا اإلرهاب 
جهــاداً، ليتــم تطبيــق هــذه األيديولوجيــة فــي إخــراج النــاس مــن الحيــاة الدينيــة التــي بناهــا األبطــال، وقــد 
أقنعــوا بعــض الغافليــن أو المغفليــن أن مصيرهــم هــو الفــوز برضــا الســماء، كيــف يمكــن أن يقتنــع شــخص 

أنــه ســيحظى برضــوان هللا باإلفســاد فــي األرض؟!.
والسؤال المهم في هذه المرحلة هو:

مــن المســؤول عــن تحديــد الكافــر بالديــن؟ أهــو الشــخص أم المجتمــع أم الحكومــة؟ ومــن هــم الذيــن يجــب 
أن يقاتلــوا الكفــار؟.

قــال شــخص: )ال أعتقــد أن فــي الديــن، أو فــي تاريــخ المســلمين، مــا يثبــت أن المســلمين فعلــوا مثــل هــذا 
مــن قبــل، وال أعتقــد أن هنــاك مــن يقبــل أن ينســب هــذا للديــن، فالفعــل المشــين ال يأتــي مــن الديــن(.

دعونــا نقــول لكــم بالفعــل: لــم يــأت اإلرهــاب مــن ديــن أو مــن متديــن، وقــال شــخص إنــه يعتقــد أن القتــل 
يمكــن أن يكــون ألصحــاب ديــن مختلــف أو لمــن ال ديــن لــه، والســؤال هــل فــي هــذه الحالــة يســتحق الكفــار 

أو المرتــدون المــوت؟.
ــاَس إال  ــن اإلســامي الن ــى تــرك دينهــم، ومــا حــارب الدي ــاس عل ــداً الن ــره اإلســام والمســلمون أب ــم يُك ل
دفاعــاً عــن األرض، أو رغبــة فــي إيصــال الرســالة لبنــاء حيــاة كريمــة تدعــم عاقــات الســام )فــي إطــار 
الخيــر والعدالــة( وفــي كثيــر مــن األحيــان أقمنــا عاقــات مــع بقيــة األديــان  انظــر )ســورة الممتحنــة: 8ـ9(
عندمــا يتعلــق األمــر ببيــان حكــم )المرتــد( يتضــح أن المرتــد هــو مــن تــرك الديــن بمحــض إرادتــه، وفــي 
ــاك  ــة، وهن ــان التوب ــدم إع ــروط بع ــل مش ــم بالقت ــه، والحك ــان توبت ــد إلع ــتدعى المرت ــم يُس ــه القدي الفق
األحــكام والضوابــط الشــرعية والقضائيــة التــي تفّصــل ذلــك، حتــى أن المرتديــن الذيــن لــم يشــاركوا فــي 

الحــرب ولــم يقاتلــوا ضــد المســلمين ال يمكــن قتلهــم إال بمراجعــة.
في هذه المرحلة التي نواجهها ينبغي فهم األسئلة التالية:

1. عندما يكون الشخص من الدين ذاته، فمن الذي سيقرر أنه من الكفار؟.
2. )قتل الخارج من الدين(، وفقاً ألولئك، بأية سلطة وبأي حق تمارس ذلك؟.

3. فتح الحرب ضد الدولة من الذي يقررها؟.
4.هل يجوز، في أصل الدين، معاقبة األبرياء أم يجب أن يعاقب القاتل فقط ؟

دعونا نرجئ اإلجابة على هذه األسئلة إلى مقال آخر.

Terör ile din arasında ilişki kurup terörden dini sorumlu tutanların bir kısmı, büyük 
acılara, korku ve yılgınlığa sebep olan terör olaylarını kullanarak dini yıpratmak, halkı 
dinden soğutmak, dine karşı olan davalarını güçlendirmek isteyebilirler.
Öte yandan terör kolay bir iş olmadığı, daima ölüm, yaralanma, yakalanıp ceza görme teh-
likesi bulunduğu için teröristi motive edecek, onu gerektiğinde ölüm pahasına eyleme sevk 
edecek araçlara ihtiyaç vardır ve bu araçlar dinden ibaret olmamakla beraber aralarında din 
de vardır. Çünkü insanlar maddi menfaat, kin, ideoloji, siyasi çıkar gibi sebeplerle canı pa-
hasına terör eylemlerine karışabildikleri gibi samimi inançları sebebiyle de terör eylemleri 
yapıyorlar.
Sebep ve saik olarak din bahis konusu olduğunda terörü yaptıranlar samimi dindarlar olma-
yabilir, onlar samimi dindarları kullanarak ve kendilerini de dindar göstererek amaçlarına 
ulaşmak isterler.
Samimi dindarlara gelince önemli soru şudur: Dinler ve özellikle İslam terörü teşvik etmek 
şöyle dursun bu çeşit eylemlere izin verir mi?
Kesin cevap “Hayır, asla izin vermez” den ibarettir.
Terörün amacı hedef kitleyi korkutmak, yıldırmak, direnci kırmak olduğu için terör suçlu 
suçsuz, zalim mazlum ayırmadan eylemini icra eder ve pek çok mazlumun, masumun can ve 
mal kaybına, ülkenin zarar görmesine sebep olur.
Mâide suresinin 32. ve devamındaki âyetler bir masumun öldürülmesini, bütün insanların 
öldürülmesi gibi değerlendirmiş ve bu eylemin ağır cezasını açıklamıştır. Üstelik bu ilâhî 
hükmün bütün hak )ilâhî, vahye dayanan( dinlerde mevcut olduğunu da güçlü bir şekilde 
ifade etmiştir.
Dini kullanan terör odakları kullandıkları gafilleri “Allah rızasına nail olmak ve cenneti hak 
etmek”le kandırıyorlar. Maksatlarına ulaşabilmek için de önce, terörün hedefi olan topluluk, 
şahıs ve devleti tekfir ediyorlar; yani kâfir, dinden çıkmış, din düşmanı olarak ilan ediyorlar. 
Psikolojik alt yapısı çeşitli sebeplerle müsait olan birilerini buluyor, din düşmanlarına ve/veya 
dinden çıkmışlara uygulayacakları terörün cihad olduğunu, yaşarlarsa kahraman, ölürlerse 
cennetlik olacaklarını telkin ediyorlar, “samimi” inanmış gafil ve cahiller de buna aldanarak 
cinayetlerini işliyorlar. Bu noktada önemli soru da şudur: Bir şahsı, topluluğu ve devleti kâfir 
ilan etmek dinde var mıdır? Ve kâfir olanların öldürülmeleri mi gerekir?
Bir kimse, “Ben dine inanmıyorum, Müslüman değilim, önce Müslümandım ama şimdi çık-
tım, artık onu kabul etmiyor ve inanmıyorum” derse dinden çıkmış olur. Yoksa başkalarının 
yakıştırması ve yaftalamasıyla dinden çıkmış olmaz.
Diyelim ki dinden çıkmış veya zaten Müslüman değilmiş, başka bir dine inanıyor veya dinsiz 
imiş; bu takdirde “sırf Müslüman olmadığı veya dinden çıktığı için o kimse )mürted, kâfir( 
ölümü hak eder mi?
İslam’a hiç girmemiş, Müslüman olmamış kimseler, Müslümanların dinlerine ve yurtlarına 
karşı savaş açarlarsa onlarla savaşılır, ölme ve öldürme pahasına din ve yurt savunulur, ama 
onlar barış içinde yaşamak ve ilişki kurmak isterlerse “iyilik ve adalet çerçevesinde” onlarla 
ilişki kurulur )Bak. Mümtehine suresi: 8-9(.
Kendi iradesiyle ve beyanı ile dinden çıktığı )mürted olduğu( anlaşılanlara gelince; kadim 
fıkıhta bunların tövbeye davet edileceği, tövbe etmezlerse öldürüleceğine dair yorumlar, hü-
kümler ve içtihatlar vardır; ancak buna karşılık mürtedler de Müslümanlara karşı savaş açma-
dıkça ve savaşanlara katılmadıkça öldürülemez yorumu da vardır.
Bu noktada karşımıza şu sorular çıkıyor:
1.Bir kimsenin dinden çıktığına, kâfir olduğuna kim neye göre karar verecek?
2.”Dinden çıkan öldürülür” diyenlere göre bunu kim hangi yetki ile icra edecek?
3.Dinden çıkan devlete karşı savaş açılır mı, açılırsa buna kim karar verir?
4. Dinden çıktığı için cezalandırılacak kimsenin yanında masumları da cezalandırmak caiz 
midir?
Bu sorulara da başka bir yazıda cevap verelim. Ancak şunu hemen kaydedelim ki, mürted 
öldürülür diyenlere göre dahi bu yüzden masum )suçsuz, günahsız( insanlar öldürülemez, şu 
halde terör yapılamaz; buna caiz diyen bir İslam alimi mevcut değildir.

كيف يضرب اإلرهاب
باستخدام شعارات دينية

Terör dini nasıl 
kullanıyor
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ــي  ــب ســهر الليال ــات تتطل ــاد، وبعــض مــن التضحي ــن لحــب الب ــات المخلصي ــا فهــم أســلوب تضحي علين
الطــوال ودوام العمــل طــوال ســاعات النهــار، ألن اســتمرار وجــود المشــاكل لــن يقتصــر بالتعاســة علــى 

الشــخص وحــده فــي البيــت، وســيكون هــذا البيــت كلــه بيتــاً غيــر ســعيد، وهكــذا ســيكون حــال البيــت الكبيــر المســمى 
الوطــن، إن تكاســل أبنــاؤه.

لمــدة خمــس ســنوات ودون توقــف، المشــاكل المســتمرة، واإلضرابــات، واإلرهــاب، نحــن بلــد الفظائــع الحيــة، وأخيــرا 
حــدث انقــاب فــي 15 تمــوز، وأســفر عــن مقتــل العديــد مــن األبريــاء، انقــاب تجــرأ علــى الســام فــي هــذا البلــد.

ــة،  ــاة ســوية كامل ــون الحــب الصــادق للبــاد، لديهــم حي ــة يحمل ــة، كان األبطــال فــي الصفــوف األمامي ــك الليل فــي تل
ولديهــم أســرة ومنــزل وعمــل، ولكنهــم دافعــوا عــن هــذا البلــد الــذي منحهــم الثقــة، فدافعــوا عنــه ودفعــوا تكلفــة الحــب 

بدمــاء الشــهداء.
ــد، ومــن  ــاة هــذا البل ــي إفســاد حي ــن فشــلوا ف ــك الذي ــي هــو مــن أولئ ــى الصــراع الداخل ــاه إل ــت االنتب أي شــخص يلف
الواضــح أنــه يحــاول اآلن أن يشــق خطــوط الصــدع فــي النســيج االجتماعــي مــن خــال مهاجمــة البــاد، ومــن خــال 
معارضــة سياســة الدولــة، كل مــن فــي الجنــاح اآلخــر يلفــت االنتبــاه إلــى الصــراع، الجميــع يدعــو إلــى االســتقرار 

واالســتقطاب، وهــو يقــول: )ال تستســلموا( لتجنــب االســتقرار.
يبــدو أن هنــاك مشــكلة، هــذه المشــكلة هــي قلــة االهتمــام مــن قِبــل كل قطــاع، لمــاذا ال نغيــر جــدول أعمالنــا، وال نعيــد 
ترتيــب أولوياتنــا؟ لدينــا مشــكلة فــي التعامــل مــع هــذه المشــكلة، وقــد رأينــا بعــد الهجمــة التــي كانــت غيــر مريحــة أن 
مخاطــر الصــراع  بيــن قــادة المعارضــة والــوزراء، تــزداد، وقــد وّجــه رئيــس مجلــس الــوزراء االنتبــاه إلــى القضيــة 
الرئيســة، ولكنهــم ضربــوا فــي هــذه القضيــة ، ال أحــد منهــم يســتخدم النقــد الذاتــي، وبــدأ اللــوم مــرة أخــرى بعــد إعــان 
المــادة فــي األمــس، وأنــا اتلقــى رســائل مــن جميــع الجهــات، الشــيوخ يقولــون إنــه كام جيــد، وعلينــا الدفــاع عنــه، 
وأال نتصــرف بنفــس الطريقــة، يقولــون، أنــا أتفــق معكــم، وفــي الزوايــا يدعــون لمعارضــة الحكومــة، وعلــى شاشــات 
التلفزيــون يعبثــون فــي األذهــان، ويكتبــون علــى وســائل اإلعــام االجتماعيــة، إنهــم ليســوا مــن النــوع الــذي يمنــع 

الصراعــات االجتماعيــة، كمــا يقولــون،
بإمــكان أي شــخص أن يقــول إنهــا الشــرعية، ثــم يحــاول إلقــاء اللــوم علــى شــخص آخــر، وال أحــد مــن أولئــك النقاديــن 

يعتــزم تقديــم رؤيــة لتصحيــح األخطــاء.
إن الــذي يريــد التوصــل الــى حــل وســط هــم الذيــن يرغبــون حقــاً فــي حــل المشــاكل، والرغبــة فــي تجنــب التوتــرات 
االجتماعيــة التــي تبــدأ فــي التحــدث والنصــح قبــل اتخــاذ النقــد الذاتــي، إن الــذي يبــدأ كامــه متهمــاً اآلخــر وال يوجــد 

لديــه أيــة حلــول لحــل المشــكلة.
ــاة  ــي الحي ــم ف ــن طريقته ــون ع ــن يدافع ــك الذي ــن أولئ ــاً ع ــرون، فض ــها كثي ــكلة نفس ــل المش ــدون ح ــن ال يري فالذي

ــتحيل. ــاع المس ــر )للدف ــق اآلخ ــحق ح ــه، بس ــلوب حيات ــن أس ــم ع ــع غيره ــا يداف ــف، كم بالعن
رأينــا بعــد الهجــوم، أن العلمانــي والدينــي كاهمــا يريــد رأب الصــدع وإزالــة الصــراع، والشــعب المحافــظ ، والعلمانية 
يجــب أن تدافــع عــن حقــوق الشــعب الدينيــة باســم العلمانيــة، وكذلــك مســؤولو المســجد واجهــوا الهجــوم علــى العلمانيــة 

باســم الديــن فهــو أوال وقبــل كل شــيء حــق لإلنســان ويجــب أن يدافــع عــن حقــه.
قتــل حــزب العمــال الكردســتاني عــدداً مــن قواتنــا األمنيــة، واألكــراد - يريــدون تحريــك خــط الصــدع التركــي، ولكــن 
ــى  ــوا أن يؤخــذوا إل ــردي، أب ــن أصــل ك ــون م ــل كل شــيء المواطن ــف أوالً وقب ــاً واحــداً، وق ــوا صف ــن كان المواطني

األمــام، قالــوا لهــم: يجــب أن تســتجيبوا لندائنــا، لكنهــم لــم يفعلــوا.
العلويــون والســنة، الســنة والعلوييــن، عندمــا حــرك الجعفــري الصــدع، وقفــوا معــاً، ثــم ســيرى الجميــع أن المفســدين 

فشــلوا فــي محاولــة زرع الصراعــات االجتماعيــة فــي البــاد.
ــالتهم بوضــوح،  ــون رس ــواء، ويقول ــد س ــى ح ــع عل ــتمعون للجمي ــة مباشــرة، يس ــم مفتوح ــيون قاعدته ــا السياس قادتن
ويعملــون علــى تهميــش المصالــح السياســية فــي هــذا الوقــت، ألن الصــراع االجتماعــي، بغــض النظــر عــن السياســة، 
سيفســد االنســجام بيــن األهــل ويجــب تجنــب خطــاب الكراهيــة بيــن أفــراد البيــت الواحــد فــي كل المياديــن بــأي شــكل.
ــك  ــي وســائل اإلعــام، وأال تغــذي تل ــق ف ــاد الحري ــر بإخم ــى التفكي ــوم عل ــة يجــب أن تق وســائل اإلعــام االجتماعي

ــا أشــخاص مغرضــون. ــي يبعثه المشــكات الت
ــى  ــورة إل ــرون كيــف أن تدخلهــم يخفــض الفات ــاس، وي ــى هــؤالء الن ــرون نظــرة المجتمــع إل ــاس المخلصــون يغي الن

ــى حــد، وبشــكل أفضــل مــن الســلطة السياســية. أعل
المخلصــون يقربــون مــن فهــم بعضنــا البعــض، ويســعون إلــى وضــع حــد لجميــع أنــواع الرســائل التــي تســبب شــحذ 
المشــكات لتمريــر مــا وراءهــا مــن رغبــات بعــد اآلن، وهــذه المواقــع تهــدف إلــى منــع الصــراع االجتماعــي بالعمــل 
ــق  ــي خل ــرة ه ــة أنق ــة، ومهم ــة األمني ــل السياس ــة مث ــة منظم ــة اجتماعي ــق سياس ــكام، ويجــب خل ــرد ال ــس بمج ولي

اســتراتيجية االتصــاالت، وواجبنــا االمتثــال لهــذه السياســة. 
خاطــب وزيــر األســرة والسياســات االجتماعيــة أفــراد المجتمــع، وقــال إنهــم قــد بــدأوا العمــل فــي هــذا االتجــاه، مــا 
ــة  ــن للعمــل فــي هــذا االتجــاه دون أن نأخــذ فلســاً واحــداً. أكثري ــى اســتعداد للعمــل كمتطوعي أجمــل هــذا، ونحــن عل
ــب، والصــراع  ــو المطل ــذات ه ــزل وتســتجيب، البحــث عــن ال ــة تن ــن منطق ــر م ــن أكث ــردد الصــوت، وم الشــعب ت

ــة. ــاس الخبيث ــة الن ــة المطــاف هــو إزال ــي نهاي االجتماعــي ف

اإلخالص في منع 
الصراعات الداخلية

İç Çatışmayı Önlemedeki 
Samimiyet

Samimi insanların vatan derdi, üslubundan anlaşılır. Onların fedakarlıkları, 
özverileri yaptıkları şeylerden bellidir. Uykusuz geceleri, huzursuz gündüz-
leri vardır. Mutsuzlukları kişisel değildir. Ülkesi sorun yaşıyorsa, mutsuzdurlar. Buna 
‘vatan derdi’ denir.
Beş yıldan beri durmadan devam eden sorunları, saldırıları, terörü, kıyımları yaşayan 
bir ülkeyiz. Sonunda, 15 Temmuz’da öldürücü bir darbeyle bu ülkeyi esir almaya 
kadar cüret ettiler.
O gece en ön safta, samimi olarak vatan aşkı taşıyanlar vardı. Onlar sayesinde bir 
yaşama ve bir vatana sahibiz. Bu ülke onların emaneti olarak bize bırakıldı. Bedeli de 
şehit kanıyla ödendi.
HERKES İÇ ÇATIŞMAYA DİKKAT ÇEKİYOR AMA...
Darbeyi başaramayanların, şimdi ülkenin fay hatlarına saldırarak bir toplumsal çatış-
ma çıkartmaya çalıştığı aşikar. Cumhurbaşkanından muhalefete, solcusundan sağcı-
sına kadar herkes bu çatışmaya dikkat çekiyor. Herkes provokasyona, kamplaşmaya, 
kutuplaşmaya sakın kapılmayın diyor.
Lakin ortada bir sorun var. Her kesim tarafından dikkat çekilen bu sorun, neden gün-
demimizden düşmüyor, sıfırlanmıyor? Demek ki bu soruna müdahalede sorunumuz 
var.
Özellikle Reina saldırısından sonra, bu çatışma riskinden herkes rahatsız oldu ki, mu-
halefet liderleri, bakanlar, Başbakan ve Cumhurbaşkanı konuya dikkat çekti. İsabet 
ettiler.
KİMSE ÖZELEŞTİRİ YAPMIYOR, ÖTEKİNİ SUÇLUYOR
Dünkü yazımdan sonra, her yandan mesaj alıyorum. ‘Büyüklerimiz iyi diyor ama 
onları savunduğunu söyleyenler, aynı şekilde davranmıyor’ diyorlar. Katılıyorum. 
Muhalefetin ya da iktidarın savunuculuğunu yapanların köşelerinde, televizyonlarda, 
sosyal medyada yazdıkları, söyledikleri hiç de toplumsal çatışmayı önleyecek türden 
değil.
Herkes kendi haklılığını anlatmak, karşıdakini suçlamak için uğraşıyor. Kimse kendi 
hatasını görmek ve düzeltmek niyetinde değil.
Oysa uzlaşmak isteyen, sorun çözmek isteyen, toplumsal gerginliği önlemek isteyen, 
önce özeleştiri yaparak söze başlar. Karşısındakini suçlayarak söze başlayanların, so-
run çözme amacı yok demektir.
Sorun çözmek isteyen, kendisinin, kendi gibi düşünenlerin yaşam biçimini savunduğu 
kadar, şiddete bulaşmamış, ‘ötekinin’ de yaşam tarzını savunur.
‘ÖTEKİ’NİN HAKKINI SAVUNMADAN OLMAZ
Reina saldırısından sonra, ‘laik-dindar’ çatışması çıkarmak istedikleri aşikar. O za-
man en başta muhafazakar insanların, kendini laik-seküler gören insanların haklarını 
savunması gerekir.
Aynı şekilde dindar, sakallı, cami görevlisine ‘laiklik adına’ saldırı olduğunda, en baş-
ta laik-seküler insanların onların hakkını savunması lazım.
PKK, güvenlik kuvvetlerimizi şehit ettiğinde, Kürt-Türk fay hattını tetiklemek isti-
yorlarsa, en başta Kürt kökenli vatandaşlarımızın öne atılması, bunu yapanlara tepki 
göstermesi gerekir )yaptılar da(.
Aleviler Sünnilerin, Sünniler Alevilerin, Caferilerin haklarını savunduğunda, o za-
man ülkede toplumsal çatışma çıkartmaya çalışanların başarısız olduklarını görecek 
herkes. Siyasi liderlerimizin kendi tabanlarına doğrudan, açık, ‘ama’sız mesajlarla 
bunları anlatması gerekir. Siyasi çıkarlar böyle zamanlarda ikinci planda kalır. Zira 
toplumsal çatışma olursa ne siyaset, ne medya, ne de ülke kalır ortada.
NEFRET SÖYLEMİNİ ENGELLEMEK ŞART
Sosyal medyada, medyada ateşi söndürdüğünü zannedip, körükleyenleri birisinin 
uyarması, düzelmiyorlarsa susturması gerekir.
İnsanlar, nefret uyandıran, ayrıştıran, ötekileştiren bu kişilere bakıp, bunlara müdaha-
le edilmediğini gördükçe, faturayı en tepedeki siyasi otoriteye kesiyor.
Birbirini anlamak yerine, daha da bilenmesine neden olan her türlü mesajların son 
bulması bir temenniden öteye geçmeli artık. Terörü ve terörle amaçlanan toplumsal 
çatışmayı önlemek retorik ile olmuyor sadece.
Güvenlik politikası gibi, bir sosyal politika oluşturmak, bir iletişim stratejisi oluştur-
mak Ankara’nın görevi. Buna uymak da bizim görevimiz. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanımız aradı önceki gün. Bu yönde bir çalışma başlattıklarını söyledi. Ne güzel. 
Hepimiz tek kuruş almadan bu yöndeki çalışmalarda gönüllü olarak çalışmaya hazırız.
Samimi insanların sesinin daha çok çıkması, daha çok sahaya inmesi gerek. Yoksa 
kifayetsiz, çıkarcı, kötü niyetli insanlar sonunda toplumsal çatışmayı çıkartacaklar.
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Yeniden
Düşünmemiz Lazım

ونحن بحاجة إلى 
التفكير مرة أخرى

Bu topraklar tarihin yazıldığı, insanlığın geçmişten geleceğe kendini 
bulduğu topraklardır. Yüz binlerce yıldır irili ufaklı göçlere yol ol-
muştur bu topraklar. Her milletten insana yurt olmuştur. Medeniyetler 
doğmuş medeniyetler batmıştır. İnsanlığın ufku bu topraklardan açıl-
mıştır. Tarih bu topraklarda yazılmış gelecek bu topraklarda kurgulanmıştır. 
Bizler de bugün yeni bir tarihe şahitlik ediyoruz. Yeni bir geleceğin doğuşuna 
yeni bir ufkun doğuşuna şahitlik ediyoruz. 
Elbette hiç bir doğum sancısız olmaz, hiç bir nimet külfetsiz olmaz, hiç bir 
kazanç emeksiz olmaz. 2016 yılı oldukça zor bir yıldı. Hem Suriye için hem 
de Türkiye için dayanılmaz acıların yaşandığı elim bir yılı geride bıraktık. 
Küresel güçler konvansiyonel terör örgütleri Asya, Avrupa ve Amerika kıtası 
devletlerinin özel istihbarat birlikleri, istilacı haçlı zihniyeti ile bütün yoğun-
luğunu bizim topraklarımıza vermiş adeta bir laboratuvarda yeni bir Ortado-
ğu sistemi  üzerinde hunharca çalışıyorlar. Bu toprakların tarihini, kültürünü, 
medeniyetini dini ve milli değerlerini hiçe sayılarak yapılan planlar, gelişti-
rilen stratejiler ve kurgulanan geleceğin asla aydınlık bir gelecek olmayacağı 
aşikardır. Ne istilacı batı zihniyeti, ne yağmacı ABD zihniyeti ne de bağnaz 
uzak doğu zihniyeti gittiği, ayak bastığı hiç bir toprağa huzur getirememiştir. 
Yaşadığımız sancılar, çektiğimiz acılar, şahit olduğumuz ölümler, katliam-
lar biz inisiyatif almadığımız sürece, aklımızı başımıza alıp kendi planımızı 
yapmadığımız sürece kendi geleceğimizi kendimiz kurgulamadığımız sürece 
bitmeyecek. 
Eğer bir ufkun doğuşunu bekliyorsak fikirsel olarak daldığımız derin uyku-
lardan bir an önce uyanıp yaşadığımız çağı yorumlayarak ortaya yeni fikirler 
çıkarmalıyız kafamızda oluşan sorulara cevaplar aramalıyız. Türkiye, Rusya 
ve İran denkleminde şekillenen Yeni Suriye nasıl şekillenecek? Ateşkeste dı-
şarıda kalan hatta dışarıda kaldığı gibi terör örgütü PYD ve DAEŞ ile olan 
kirli ilişkilerini de aşikar hale getiren bir tutum ile dünya kamuoyuna yakala-
nan ABD bu süreçte nasıl bir konum almaya çalışacak? Dünyada olup biten 
bütün savaşlarda bütün kavgalarda sessizliğini koruyarak ezelden gelen sinsi 
planlarını sessizce uygulama yolunda olan İngiltere yeni sürecin neresinde 
yer alacak? Alman kabalığı ile aynı düzlemde ilerleyen Alman siyaseti Su-
riye’den ne istiyor? 1940’larda Suriye’nin yakasından düşmüş gibi görünen 
fakat bir eli sürekli Esat ailesinin cebinde olan Fransa bu topraklar için ne 
planlar yapıyor? Koca cüssesiyle kapının arkasında bekleyen bir felaket gibi 
duran Çin’in bir planı var mı? Bu soruları uzatabiliriz elbette. 
Fırat Kalkanı Operasyonu, arkasından Türkiye’nin kararlı diplomasisi Suriye 
topraklarında bir ateşkes kararının alınmasında en temel faktör oldu. Ancak 
aklı başında her Suriyeli’nin kendine sorması gereken şu soruları kendimize 
yeniden sorup yeni cevaplar aramalıyız. Yeni Suriye’de eğitimi yeniden nasıl 
hayata geçireceğiz? Sosyal hayatı canlandırmak ve yeniden inşa etmek için 
neler yapmamız lazım? Yerel ve milli yönetim sistemimizi nasıl oluştura-
cağız? Hukuk sistemini yeniden nasıl kurgulayacağız? Akla ziyan travma-
lar yaşayan halkımızı yeni bir geleceğe nasıl inandırıp ikna edebileceğiz? 
Bu konularda Türkiye’deki kamu kurumları ve Sivil Toplum kuruluşları ile 
nasıl sürdürülebilir ilişkiler geliştirebiliriz? Bu sorulara cevap aramadığımız 
zaman kendimizi bulamayız. Kendimizi bulamadığımız zaman bir gelecek 
planı yapamayız, kendimize ait bir gelecek planımız olmadığı zaman başka-
larına ait planların içerisinde sadece bir figüran olmaktan asla kurtulamayız. 
Kendi topraklarını Suriye halkına zindan eden güçlerle Türkiye’de her gün 
bir yenisinin yaşandığı terör olaylarını gerçekleştiren zihniyetler aynı küre-
sel terör anlayışından beslenen güçlerdir. Biz kendi sorularımıza kendi ce-
vaplarımızı bulmadığımız sürece her gün karşımıza yeni sorunlar çıkacaktır. 
Bunun bilincinde olup aklımızı başımıza alarak yeniden düşünmemiz lazım.

تّمــت كتابــة التاريــخ فــي هــذه األرض، مــن الماضــي إلــى المســتقبل، ووجــدت 
البشــرية نفســها فــي األرض، تســعى فــي الطــرق الكبيــرة والصغيــرة، عبــر 
مئــات اآلالف مــن الســنين لبنــاء هــذه األرض. وقــد ُولــد أفــق البشــرية مــن فتــح 

الحضــارات فــي األرض، وهكــذا ســتكون كتابــة تاريــخ الحضــارات فــي األرض 
فــي المســتقبل، ونحــن نشــهد اليــوم تاريخــاً جديــداً ووالدة مســتقبل جديــد، أفــق جديــد، 
وســنكون نحــن اليــوم الشــهود علــى هــذي الــوالدة. والــوالدة نعمــة مؤلمــة، وهــي ليســت 
اعتباطيــة علــى اإلطــاق، ولــن يتــم الحصــول عليهــا دون العمــل.  ســنة 2016 كانــت 
ــن آالم  ــنوات م ــذ س ــان من ــان تعاني ــا اللت ــوريا وتركي ــن س ــكّل م ــداً، ل ــة ج ــنة صعب س
ــي  ــة ف ــة التقليدي ــات اإلرهابي ــرى، والمنظم ــة الكب ــوى العالمي ــب، فالق ــي القل مبرحــة ف
ــة  ــة الصليبي ــن، ووحــدات االســتخبارات الخاصــة، والعقلي ــا واألمريكيتي آســيا وأوروب
ــي هــذه األرض،  ــد، ف ــى صناعــة شــرق أوســط جدي ــون عل ــك يعمل ــة، كل أولئ الغازي
وصناعــة نظــام حكــم وحشــي يحكــم هــذه األرض وينــال مــن التاريــخ، والثقافــة، والقيــم 
ــا األبطــال، وهــم يقومــون  ــي بنيناهــا بســواعد أجدادن ــة للحضــارة الت ــة والوطني الديني
عــن طريــق إعــداد الخطــط ووضــع االســتراتيجيات ببنــاء مســتقبل قاتــم، ومــن الواضح 
أن هــذا المســتقبل لــن يكــون فــي صالحنــا. ال يمكــن أن تقــدم لنــا عقليــة الغــزاة المغيــرة، 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة أي خيــر، وال العقليــة المتعصبــة للشــرق األقصــى، وال 
يمكــن أيضــاً إحــال الســام فــي هــذه األرض دون رغبــة صادقــة وإرادة ثابتــة، إننــا 
نعيــش فــي المشــروع، وســنخرج منــه وسنشــهد حالــة وفــاة ودمــار إذا نحــن لــم نمتلــك 
ــا لــن ينفعنــا طالمــا نحــن ننفــذ  خطــة األعــداء،  إذن  زمــام المبــادرة، وامتــاك عقولن
نحــن، الشــعَب، فــي انتظــار والدة أفــق جديــد، ولــن ينتهــي بنــا الطريــق إلــى المســتقبل 
مــا لــم نبــِن أنفســنا أوالً، وسنســقط فــي ســبات عميــق مــا لــم نســتجب لاســتيقاظ بســرعة 
أكبــر مــن ســرعة العصــر الــذي نعيــش فيــه، ولكــي نكــون قــد حصلنــا علــى جديــد يجب 

أن تنشــأ األفــكار فــي عقولنــا، وينبغــي أن نبحــث عــن أجوبــة لأســئلة التــي تطــرأ.
ــى أي  ــن عل ــوريا، ولك ــد لس ــكل الجدي ــون الش ــوف يكّون ــران س ــيا وإي ــا وروس  تركي
شــكل ســتكون ســوريا فــي المعادلــة؟ وال تــزال هنــاك منظمــة إرهابيــة خــارج دائــرة 
االتفــاق، حتــى وقــف إطــاق النــار يبــدو هشــاً أيضــاً، وهــذا يجعــل الموقــف واضحــاً 
مــن هــذه العمليــة، والواليــات المتحــدة التــي تقبــض علــى العالــم عامــة كيــف  ســتتخذ 
موقفــاً مــن تلــك المســائل؟،  جميــع مــا يحــدث فــي الحــروب العالميــة مــن خطــط يتــم 
ــت  ــي وق ــا ف ــق مكانه ــة التطبي ــى أن تأخــذ عملي ــق إل ــي الطري ــي صمــت، ويســير ف ف
الحــق، هــذا يحــدث فــي نفــس الطريقــة مــن ألمانيــا إلــى ســوريا؟ منــذ األربعينــات مــن 
القــرن الماضــي، ويبــدو أنــه قــد انخفــض مــن الجانــب الســوري، ألن فرنســا وضعــت 
ــذا  ــاً له ــاً ونظم ــت خطط ــي وضع ــي الت ــا ه ــد وأســرته، وفرنس ــب األس ــي جي ــا ف يده
ــئلة  ــذه األس ــيع ه ــا توس ــة.  يمكنن ــة معلق ــل كارث ــر مث ــم كبي ــاب بحج ــف الب ــد، خل البل
ــا،  ــي أراضــي تركي ــة ف ــرات( ملتزمــة ومســتمرة تليهــا هدن ــة )درع الف ــع، عملي بالطب
وللدبلوماســية فــي مســألة ســوريا قــراٌر هــو العامــل األكثــر قــدرة علــى الحســم ، ولكــن 
ــئلة  ــى األس ــب عل ــن يجي ــي كل األراضــي الســورية م ــل ف ــي أن تســأل نفســك ه ينبغ
المطروحــة؟ لنســأل أنفســنا مــرة أخــرى وينبغــي أن نبحــث عــن أجوبــة جيــدة وجديــدة، 
ــل  ــيط وتفعي ــدة؟ لتنش ــوريا الجدي ــي س ــرى ف ــرة أخ ــب م ــكل التدري ــيكون ش ــف س كي
الحيــاة االجتماعيــة؟ ومــاذا نحتــاج للقيــام بإعــادة البنــاء؟ كيــف نحــن ذاهبــون إلنشــاء 
نظــام اإلدارة المحليــة والوطنيــة؟ كيــف ســيكون شــكل النظــام القانونــي الجديــد؟ كيــف 
ســيكون لدينــا مســتقبل جديــد وقــد أُصيــب شــعبنا بالمصائــب الكبيــرة، وهــو مــا يــزال 
يعيــش الصدمــات وآثارهــا؟ هــل يمكــن أن تُقنــع تركيــا  المؤسســات العامــة ومنظمــات 
ــن  ــة بي ــات دائم ــن أن نطــور عاق ــف يمك ــا؟ وكي ــا وأفكاره ــي برؤيته ــع المدن المجتم
المؤسســات والمجتمــع؟. ال يمكننــا التخطيــط للمســتقبل عندمــا ال نســتطيع أن نجــد 
ــة  ــا خط ــيكون لدين ــنا، س ــتقبل ألنفس ــاك مس ــون هن ــا يك ــي الحاضــر، وعندم ــنا ف أنفس
تمكننــا مــن التخلــص مــن أن نكــون مجــرد  بنــد فــي خطــط أخــرى، أراضــي الشــعب 
الســوري يجــب أال تكــون زنزانــة جديــدة، وأال يتــم تغذيــة الجهــات التــي تنفــذ األحــداث 
ــي  ــدول الت ــن ال ــم م ــا بدع ــوم يضــرب تركي ــي كل ي ــي ف ــاب العالم ــة، اإلره اإلرهابي
ــا  ــا، ولن ــى األســئلة الخاصــة بن ــا الخاصــة عل ــا إجاباتن ــة. لدين ــس العقلي ــي مــن نف تعان
ــوم،  ــا كل ي ــدة أمامن ــات جدي ــاك تحدي ــون هن ــن، وســوف تك ــى حي ــك إل ــي ذل الحــق ف

ــر. ــى إعــادة التفكي ــا بحاجــة إل ــا الخاصــة إذا كن وســنظل نســتخدم عقولن
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أقدمــت  قــوات النظــام الســوري علــى قتــل الصحفــي 
كان  الــذي  هللا(  العــودة  ســعيد  محمــد  )مصعــب 
ــي  ــي، ف ــي القســم الرياضــي والثقاف ــاً ف يعمــل صحفي
جريــدة تشــرين الســورية، فــي منزلــه بدمشــق، رّشــاً 

بالرصــاص.
ــف  ــي ري ــة ف ــوى( الكائن ــة )ن ــن مدين ــفع الب ــم يش ول
درعــا عملـُـه ضمــن كادر جريــدة تشــرين الحكوميــة، 
فُســحب للتحقيــق أكثــر مــن مــرة، وتعــّرض للتضييــق 
لشــكهم  الحكوميــة،  القــوات  قبــل  مــن  والرقابــة 
ــادرة  ــن مغ ــع م ــه ُمنِ ــى أنّ ــورة، حت ــع الث ــه م بتعاطف
ــا  ــي، كم ــراٍر أمن ــرة بق ــرة األخي ــي الفت ــة ف العاصم
ــت  ــد اخترق ــت ق ــام كان ــات النظ ــدى رصاص أّن إح
قــرب منزلــه، وعندمــا  تقريبــاً  قدَمــه منــذ شــهٍر 
اتصــل بوزيــر الصحــة وائــل الحلقــي ليأمــر ســيارات 
اإلســعاٍف بالتوجــه للمــكان، إلنقــاذ الجرحــى كان 
ــه ال يملــك الصاحيــة بإعطــاء هــذا األمــر. الــرد بأنّ

ــل  ــذي تعام ــي ال ــم الحرك ــعيد )االس ــو س ــاهم أب وس
فيــه مصعــب مــع وســائل اإلعــام( بنقــل الكثيــر 
ــي كان يرتكبهــا  ــم الت ــق الجرائ مــن األحــداث، وتوثي
النظــام الســوري كّل يــوم، ولعــّل أهــم مــا يذكــره 
الســوريون هــو صــورة الطفــل الــذي ُكتــب علــى 
جبهتــه كلمــة )جوعــان( فــي بدايــة الثــورة الســورية، 
ــث كان  ــا، حي ــة درع ــام محافظ ــا حاصــر النظ عندم
مصعــب الشــخص الوحيــد الــذي تمّكــن مــن اختــراق 
ــة  ــى المنطق ــول إل ــة والوص ــز األمني ــع الحواج جمي
الُمحاصــرة، مشــياً علــى األقــدام وعلى دراجــة نارية، 
ــات  ــةً بمعلوم ــالها مرفق ــورة وإرس ــاط الص ــل التق قب
تشــرح وضــع مدينتــه المحاصــرة لإلعــام العالمــي.
ولــم تكــن والــدة مصعــب الفاقــدة للوعــي حاليــاً والتــي 
أرســلته وأخوتــه للنــزول إلــى الشــارع فــي بدايــة 
الــذي  ابنهــا  أّن  تعلــم  بالحريــة،  للمطالبــة  الثــورة 
لعــب دوراً قياديــاً وتنظيميــاً كأحــد أعضــاء تنســيقيات 
منــذ  الثــورة  خدمــة  فــي  ســراً  وعمــل  حــوران، 
ــي  ــة الت ــة اإلجرامي ــذه الطريق ــيقتل به ــا، س انطاقه
ــي  ــدى النظــام الســوري، ف ــت سياســةً ممنهجــة ل بات
ــي  ــف ف ــي يق ــٍط إعام ــم أّي ناش ــافه الس ــال اكتش ح

ــة. ــل الحقيق ــاول نق ــه ويح وجه
ومــن الجديــر بالذكــر أّن مصعبــاً كان أعــزب، وهــو 
ــداد  ــد اإلع ــهادة معه ــل ش ــد 1977 ويحم ــن موالي م
اإلعامــي التحــاد الصحفييــن مــن وزارة اإلعــام 
الســورية، كمــا أنـّـه طالــب فــي كليــة اإلعــام بجامعــة 
دمشــق، ويملــك عــدداً كبيــراً مــن شــهادات الخبــرة، 
ــتوى  ــى المس ــي عل ــاٍط رياض ــة 15 نش ــام بتغطي وق
الســوري والعربــي وخمســة نشــاطات فنيــة، أمــا 
علــى صعيــد الثــورة فعمــل مراســاً ســريّاً لتلفزيــون 
ــة  ــاً لمدين ــح ممث ــرز، وأصب ــة رويت ــت ووكال أورين
)المكتــب  حــوران  تنســيقيات  اتحــاد  فــي  نــوى 
ــة العامــة  ــّم ممثــاً لحــوران بالهيئ السياســي( ومــن ث

ــي(. ــب الميدان ــورية )المكت ــورة الس للث

لكي ال ننسى شهداءنا 

الشهيد مصعب العودة 
2012/8/22
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