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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupalı birkaç faşistin ülkesinin onur ve gururuna zarar ver-
mesine müsaade etmeyeceklerini” belirterek, referandum gününün Vatikan’da toplanan Avrupa Birliği liderlerine 
cevap verme açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Referandumda, vesayet ve darbe anayasasını değiştirmek istiyoruz. Türkiye 
için güçlü olacak ve birlik halinde aynı safta duracağız.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimi Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’nin İdlib 
kentinde sivillere yönelik gerçekleşen kimyasal silah saldırısı gibi vahşi saldırıların kabul edilemez olduğunu söy-
lerken, bu tür saldırıların Suriye’deki barışın tesis edilmesi için Astana’da yürütülen görüşmelerde sarf edilen ça-
baları etkisiz hale getireceğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İdlib kırsalındaki Han Şeyhun kasabasında sivillere 
yönelik kimyasal silah kullanmasını kınayarak, bu olayın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve cezasız 
kalmaması gerektiğini belirtti.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن بــاده )لــن تســمح أبــدا لبضعــة فاشــين أوروبيــن أن ميســوا بكرامتهــا وكربايئهــا(، وإن )يــوم 
االســتفتاء مهــم للغايــة للــرّد علــى قــادة االحتــاد األورويب الذيــن اجتمعــوا يف الفاتيــكان(. واتبــع قائــا: )نســعى إىل تغيــر دســتور الوصــاايت 

واالنقــاابت يف االســتفتاء القــادم، وســوف نكــون متحديــن أقــوايء نقــف صًفــا واحــدا مــن أجــل تركيــا(.

أكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان يف اتصــال هاتفــي مــع  فادميــر بوتــن عــدم امكانيــة القبــول ابهلجمــات الوحشــية، كاهلجــوم 
الكيميائــي ضــد املدنيــن يف إدلــب الســورية،  وأشــار أردوغــان إىل أن مثــل هــذه اهلجمــات مــن شــأهنا تقويــض كافــة اجلهــود املبذولــة يف 

إطــار عمليــة أســتاان لرتســيخ وقــف اطــاق النــار بســوراي. 

أدان وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود جاويــش أوغلــو، بشــدة اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيماويــة يف قصــف املدنيــن مبدينــة خــان 
شــيخون يف ريــف إدلــب، واصفــاً احلادثــة أبهنــا جرميــة ضــد البشــرية وجيــب أال متــر دون عقــاب.

أردوغان: لن نسمح أبدًا لبضعة فاشيين أوروبيين أن يمسوا كرامة تركيا وكبريائها

أردوغان لبوتين: اليمكن قبول الهجمات الكيميائية ضد المدنيين بسوريا

جاويش أوغلو: مجزرة خان شيخون جريمة ضد البشرية ويجب محاسبة المسؤولين

Erdoğan: Avrupalı Birkaç Faşistin Türkiye’nin Onur ve Gururuna Zarar Vermesine Müsaade Etmeyeceğiz

Erdoğan Putin’e: Suriye’de Sivillere Karşı Kimyasal Silah Kullanılması Kabul Edilemez

Çavuşoğlu: Han Şeyhun Katliamı İnsanlığa Karşı Bir Suçtur, Sorumluları Yargılanmalıdır
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Türkiye’nin, gelişmiş ve uygar olduğunu ve insan haklarının 
koruyucusu bulunduğunu iddia eden Avrupa devletleri 
tarafından açık bir düşmanlığa maruz bırakılmasının sebe-
bi, Avrupa’nın gizliden gizliye Türkiye’nin gerçekleştirmiş 
olduğu başarılardan, kendi kendine yetme arzusundan 
ve büyük bir devlet olarak var olma becerisini geliştirme 
çabasından korkuyor olmalarıdır.
Türkiye tarım ve ekonomi alanındaki çeşitli projeleriyle 
devasa başarılara imza atmış, askeri sanayi, dev köprü 
ve hava alanları inşa etme konularında büyük başarılar 
göstermiş ve turistik yatırım alanında en büyük gelişmeyi 
kaydeden ülke statüsünü kazanmıştır. Büyük devletler, 
Türkiye’nin daima kendilerine bağımlı ve muhtaç olmasını 
istemekte ve Türkiye’nin hızlı gelişimi onları korkutmak-
tadır. Bu devletler tüm İslam ülkelerinin zayıf kalmasını ve 
ürettikleri maddeler için bir tüketim pazarı olarak Batı’ya 
bağımlı olmalarını arzulamaktadır. Batı’nın son dönemdeki 
tutumu ve demokrasi konusundaki sahte gözyaşları, İslam’a 
savaş açmış oldukları ve tolerans, kardeşlik ve eşitlik dini 
olarak İslam’ın yayılmasıyla mücadele etmek istedikleri 
gerçeğini açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Amerika ve 
Batı, Türkiye’deki askeri darbenin başarılı olmasını istemiş, 
büyük Türk halkı darbeyi engelleyince hayal kırıklığına 
uğramıştır. Bu nedenle Türkiye’ye ekonomik bir ambargo 
uygulamaya kalkmışlar ve Türk lirasına savaş açmışlardır. 
Tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlanınca ise, kuzu postunu 
giyerek demokrasi şarkıları söylemeye başlamışlardır.
Önümüzdeki referandum, Türk halkı ve Türkiye Cumhuri-
yeti’yle ilgilidir. Bu nedenle, birçok Avrupa başkentinin bu 
referandumla ilgili konuşması ve bunun iddialarına göre 
demokrasiye vurulacak bir darbe olduğunu söylemeleri de-
hşet vericidir.
Onların demokrasisi Suriye’yi yerle bir etmiş, halkını yok 
etmiştir. Çünkü onlar yalnızca silah satmakla ve para ka-
zanmakla ilgilenmekte ve özgürlük ve demokrasi isteyen 
barışçıl bir halka ilgi duymamaktadırlar. Bu nedenle Batı, 
bu halkın karşısına tüm imkanları ve sömürge silahlarıyla 
çıkmış, Arap ve İslam dünyasındaki halkların Batı’ya bağlı 
ve onun ajandalarını hayata geçiren zorba rejimlerin hük-
mü altında kalmasına çalışmıştır.
Sayın Erdoğan ve halkı, tüm komploların üstesinden 
gelmiştir. Erdoğan, her zaman açıktan ve gizliden yürütülen 
haçlı savaşlarına karşı kendisini destekleyen halkı tarafın-
dan daha çok sevilmiştir.
Yasa tasarısına, TBMM’nin 550 üyesinden 339’u destek 
vermiştir. Erdoğan, Türk halkının çoğunun kendisini 
destekleyeceğinin ve anayasa düzenlemelerine evet diyeceği-
nin farkındadır. Çünkü evet demek, Türkiye’nin daha fazla 
güçlenmesi ve Batı’nın Türkiye’nin gelişmesini engellemeye 
yönelik girişimlerine karşı çıkabilmesi anlamına gelmekte-
dir. Türk halkı, Türkiye’nin etrafında yaşanan durumun 
hassasiyetinin ve bazı uluslararası kuvvetlerin oynadıkları 
rolün alanını genişletmeye çalıştığının farkındadır. Bu du-
rum doğal olarak Türkleri, bu tür tehlikelerin üstesinden 
gelebilecek ve güvenlik ve ekonomi alanlarındaki zorluk-
lara karşı koyabilecek, güçlü bir iktidar arayışına itecektir. 
Referandumda evet ve hayır diyenlerin çadırlarının yan 
yana olduğunu görünce, nadir rastlanan insani ve demokra-
tik bir mücadelenin var olduğuna tanıklık ettik. Erdoğan’ın 
muhaliflerin çadırına giderek onlarla oturması ve sohbet 
etmesi ise, Batı’daki demokrasi savunucusu olduğunu iddia 
edenlere vurulan güçlü bir darbeydi.

أخبار سياسية

ألمانيا.. طوابير األتراك تصل لـ500 متر خالل التصويت على التعديالت الدستورية
Almanya.. Türklerin Anayasa Değişikliğinde Oy Kullanmak İçin Oluşturduğu Kuyruklar 500 Metreye Ulaşıyor
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مــا متــر بــه تركيــا، ومــا حييــط هبــا مــن عــداوات معلنــة مــن قبــل 
علــى  واحلفــاظ  واحلضــارة  الرقــي  تدعــي  الــي  األوربيــة  الــدول 
االجنــازات  مــن  أوراب  خشــية  اخلفــي  ســببه  االنســان،  حقــوق 
العمالقــة الــي حتققهــا تركيــا  وتطلعهــا لالكتفــاء مبواردهــا الذاتيــة 
والبشــرية، وســعيها لالعتمــاد علــى قدراهتــا كــي حتقــق وجودهــا 

عظمــى. كدولــة 
املتنوعــة  مشــاريعها  يف  عمالقــة  جناحــات  تركيــا  حققــت  لقــد 
مذهلــة  اجنــازات  حتقيــق  مــن  ومتكنــت  واالقتصاديــة،  الزراعيــة 
العمالقــة  اجلســور  وإقامــة  العســكري  التصنيــع  جمــاالت  يف 
واملطــارات، ومكانتهــا يف اكتســاب صفــة الدولــة األكثــر ازدهــاراً 

الســياحي. االســتثمار  جمــال  يف 
الــدول الكــرى تريــد أن تظــل تركيــة اتبعــة وحمتاجــة هلــا دومــاً، 
وخييفهــا تطــور تركيــا املتســارع ، وهــي تريــد  وتعمــل علــى أن تبقــى 
كل الــدول االســالمية ضعيفــة، ومعتمــدة علــى الغــرب كســوق 

اســتهالكية ملنتجاتــه.
لقــد كشــفت مواقــف الغــرب األخــرة وتباكيهــم علــى الدميوقراطيــة 
احلقيقة الواضحة يف حماربتهم لإلسالم، ورغبتهم يف حماربة انتشار 

االســالم كدين حيض على التســامح واألخوة واملســاوات.
لقــد عملــت أمريــكا والغــرب علــى إجنــاح االنقــالب العســكري، 
مــن  العظيــم  الرتكــي  الشــعب  متكــن  حــن  ابإلحبــاط  وأصيبــت 
، وســعت  اقتصــادايً  تركيــا  لذلــك ســعت إىل حصــار  إحباطــه، 
إىل  حماربــة اللــرة الرتكيــة، وحــن ووجهــت كل حماوالهتــا ابلفشــل، 
ارتــدت ثــوب  احلمــل الوديــع وراحــت تعــزف علــى ســيمفونية 

الدميقراطيــة.   
االســتفتاء الشــعيب القــادم خيــص الشــعب الرتكــي والدولــة الرتكيــة 
مــن عاصمــة أوربيــة  إقــدام أكثــر  مثــرًا للدهشــة  ، لذلــك كان 
ــة  علــى احلديــث حــول االســتفتاء الدســتوري الــذي يشــكل ضرب

للدميقراطيــة كمــا يدعــون.
لقــد دمــرت دميقراطيتهــم ســوراي وذحبــت شــعبها، ألهنــم مهتمــون 
ببيــع األســلحة القاتلــة، وجــي املــال غــر عابئــن بشــعب مســامل  
طالــب ابحلريــة والدميقراطيــة، فواجهــه الغــرب بــكل إمكانيــات 
العربيــة  الشــعوب  ببقــاء  يرغــب  الــذي  املســتعمر  وأســلحة 
واالســالمية خاضعــة  حلــكام مســتبدين، اتبعــن للغــرب ومنفذيــن 

ألجندتــه.
لــكل  التصــدي  مــن  شــعبه  مــع  أردوغــان   الســيد  متكــن  لقــد 
املؤامــرات، واكتســب املزيــد مــن احملبــة مــن قبــل شــعبه الــذي وقــف 
ويقــف معــه يف مواجهــة احلــروب الصليبيــة املعلنــة واخلفيــة الــي 

ــه. حتــاك ل
لقــد وافــق علــى مســودة مشــروع القانــون 339 عضــواً يف الرملــان 
مــن جممــوع 550 عضــوًا، وهــو مــدرك أن غالبيــة الشــعب الرتكــي 
ســتقف معــه وســتقول نعــم للتعديــالت علــى الدســتور، ألن نعــم 
تعطــي لرتكيــا املزيــد مــن القــوة الــي ستســاعدها يف التصــدي لــكل 

حمــاوالت الغــرب يف ســعيهم للحــد مــن تطورهــا.
أصبــح الشــعب الرتكــي يــدرك حساســية الوضــع يف حميــط تركيــا، 
بطبيعــة  وهــذا  دورهــا،  لتحجيــم  الدوليــة  القــوى  بعــض  وســعي 
احلــال ســيدفع األتــراك إىل البحــث عــن ســلطة قويــة، قــادرة علــى 
التعامــل مــع أخطــار كهــذه، والوقــوف يف وجــه التحــدايت األمنيــة 

واالقتصاديــة.
يف  رؤيتــه  ينــدر   ، ودميقراطيــاً  إنســانياً  تالمحــاً  شــهدان  ولقــد 
العــامل حــن جتــاورت خيمتــا املؤيديــن والرافضــن  كل ســاحات 
لالســتفتاء ، وكانــت زايرة الســيد أردوغــان إىل خيمــة املعارضــن 
واجللــوس معهــم وحماورهتــم ضربــة قاصمــة ملدعــي الدميقراطيــة يف 

الغــرب.

التعديالت الدستورية في تركيا..

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Türkiye’de Anayasa Düzenlemeleri
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye’de 2017 Referandumu kapsamında 81 ilde bulunan 50 bin 274 muhtarlıkta 167 
bin 140 sandık kuruldu. Referandumda yurt dışı seçmenler dahil 58 milyon 366 bin 647 
kişi olarak belirlendi. Katılım oranının %85,32 olduğu referandumda 49 milyon 798 bin 
920 seçmen sandık başına gitti. Bu oyların 48 milyon 933 bin 874’ü geçerli sayılırken, 
865 bin 46 oy geçersiz sayıldı. Resmi olmayan referandum sonuçlarına göre; vatandaşların 
%51,41’i ‘Evet’ oyu verirken, %48,59 oranında seçmen oyunu ‘Hayır’dan yana kullandı.

اســـتفتاء تعديـــل الدســـتور للعـــام 2017 حيـــث خاضـــت 81 واليـــة تركيـــة هـــذه العمليـــة الدميقراطيـــة 
وكانـــت نســـبة اإلقبـــال علـــى هـــذا االســـتفتاء جتـــاوزت  85.32 % حيـــث شـــارك 49 مليـــون انخـــب 
مـــن اصـــل 58 مليـــون. وكانـــت النتيجـــة بعـــد انتهـــاء االســـتفتاء علـــى النحـــو التـــايل: نســـبة التصويـــت 

لصـــاحل التعديـــات بلغـــت 51.41% يف حـــن نســـبة الرافضـــن لـــه بلغـــت %48.59.
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يلدريم: الغرب يتهم أردوغان بالديكتاتورية لصونه موارد تركيا

بعد أن صرحت اإلدارة األمريكية بأن رحيل األسد لم يعد من أولوياتها

Yıldırım: Batı’nın Erdoğan’ı Diktatörlükle Suçlaması Türkiye’nin Kaynaklarını Koruması Sebebiyledir

ABD Yönetimi Esad’ın Gitmesinin Artık Öncelikleri Olmadığını Açıkladı

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Avrupa medyasının Recep Tayyip Erdoğan’ı diktatörlükle suçlamasının sebebinin, Erdoğan’ın ülkesinin 
kaynaklarının istismar edilmesine müsaade etmemesi olduğunu ifade ederken, Erdoğan döneminde Türkiye’de gerçekleştirilen dev projelere 
işaret etti. Bu projelerden biri halen yapım aşamasında olan İstanbul’daki üçüncü havalimanı projesidir. Dünyanın en büyük havalimanlarından 
sayılan bu havalimanı projesinin yanı sıra Erdoğan döneminde Türkiye’nin dünya piyasalarındaki payı da artmıştır.

Katil Esad, bu açıklamanın bir yeşil ışık olduğunu ve ABD’nin daha fazla suç işlemesine müsaade ettiğini anlamıştır. ABD yönetimi, Suriye 
halkını katletme konusunda Esad’ın suç ortağıdır.

قــال رئيــس الــوزراء الرتكــي، بــن علــي يلــدرمي، إن اهتــام الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان  ابلـ)ديكتاتوريــة( يف الصحافــة األوروبيــة، إمنــا بســبب عــدم مساحــه ابســتغال مــوارد 
البــاد، مــن قبــل األخرين،وأشــار يلــدرمي، إىل املشــاريع العماقــة الــي شــهدهتا تركيــا يف عهــد أردوغــان، مــن قبيــل املطــار الثالــث يف اســطنبول )قيــد االنشــاء(، ويعــد مــن 

أكــرب مطــارات العــامل، فضــا عــن زايدة حصتهــا يف األســواق العامليــة.

األســد القاتــل فهــم أن هــذا التصريــح خــط أخضــر، وتفويــض أمريكــي ابرتــكاب املزيــد مــن اجلرائــم، اإلدارة األمريكيــة شــريكة مــع اجملــرم بشــار األســد بقتــل الشــعب 
الســوري.

األسد يرتكب جريمة مروعة في خان شيخون باستخدام الغازات السامة ضحاياها أطفال ونساء

طبيب: طائرات األسد قصفت المشافي قبل تنفيذ مجزرة خان شيخون لمنع إسعاف المصابين

لجنة أممية تفتح تحقيقًا حول مجزرة الكيماوي في خان شيخون.. ودي ميستورا: الهجوم وقع عن طريق الجو

Esad Han Şeyhun’da Kurbanları Çocuklar ve Kadınlar Olan Korkunç Bir Zehirli Gaz Katliamı Yaptı

Suriye Muhalefeti Esad’ın Geçiş Sürecine Dahil Olmasını Kabul Etmiyor

BM Komisyonu Han Şeyhun’daki Kimyasal Katliamla İlgili Soruşturma Açıyor.. De Mistura: Saldırı Havadan Yapıldı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes El-Abde, Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı 
Paulo Pinheiro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Esad rejiminin Han Şeyhun’da sivillere yönelik kimyasal silah kullanarak gerçekleş-
tirdiği katliamla ilgili detaylar hakkında konuştu.

BM’ye bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye’nin güneyinde bulunan İdlib şehri kırsalındaki Han Şeyhun’da 
gerçekleşen kimyasal silah saldırısıyla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı. Komisyon, “İdlib kırsalındaki Han Şeyhun’da gerçekleşen kim-
yasal silah saldırısını şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

أجــرى رئيــس االئتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية أنــس العبــدة اتصــااًل هاتفيــاً مــع رئيــس جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة ابولــو بينــرو، وحبــث 
أعلنــت جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة بســوراي، التابعــة لألمــم املتحــدة، فتــح حتقيــق يف )اهلجــوم الكيميائــي( الــذي شــهدته بلــدة خــان شــيخون بريــف إدلــب معهــا تفاصيــل اجملــزرة الــي ارتكبتهــا قــوات النظــام ابســتخدام الســاح الكيمــاوي ضــد املدنيــن يف مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب.

اجلنــويب يف ســوراي، وأعلنــت اللجنــة: )نديــن بشــدة اهلجــوم الكيميائــي علــى بلــدة خــان شــيخون بريــف إدلــب(.

Doktor: Esad Rejimi Uçakları Yaralılara Yardım Ulaşmasını Engellemek İçin Han Şeyhun Katliamından Önce Hastaneleri Bombaladı
Suriyeli doktor Malik Bez’, rejimin ve Rusya’nın Han Şeyhun katliamından önce ve katliam sırasında hastaneleri kasıtlı bir biçimde hedef 
aldığını belirtti. Esad rejiminin sarin gazıyla yaptığı katliam sonucu 100 kişi şehit olmuş, 500 kişi yaralanmıştı. Bez’, şehit sayısının bu kadar 
çok olmasının, hastanelere yönelik söz konusu saldırılar olduğunu vurguladı.

قــال الطبيــب الســوري )مالــك بــزع( إن النظــام وروســيا تعمــدوا اســتهداف املستشــفيات الطبيــة قبــل وخــال جمــزرة خــان شــيخون، ماتســبب بوقــوع هــذا العــدد الكبــر 
مــن الشــهداء والــذي أســفر عــن ســقوط أكثــر مــن 100 شــهيد وأكثــر مــن 500 مصــاب ، ابســتخدام النظــام  اجملــرم لغــاز الســارين.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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كادرهــا  بكامــل  )إشــراق(  صحيفــة 
واملباركــة  ابلتهنئــة  تتوجــه  وحمرريهــا 
العدالــة  وحلــزب  الرتكــي  للشــعب 
)رجــب  الرتكــي  وللرئيــس  والتنميــة 
متمنيــة  ابلتهنئــة  أردوغــان(  طيــب 
االســتقرار  العظيــم  الرتكــي  للشــعب 
والطمأنينــة واألمــان،  وألــف مــروك 

الدميقراطــي. لإلختيــار 
النتائــج األوليــة غــر الرمسيــة لالســتفتاء 
الــذي  الدســتورية  التعديــالت  علــى 
 ، األحــد201/4/14  يــوم  جــرى 
علــى  )نعــم(  جبهــة  تفــوق  إىل  تشــر 
جبهــة )ال( حبصوهلــا علــى أتييد 51.4 
ابملئــة مــن أصــوات الناخبــن األتــراك.
وهبــذه النتيجــة أصبــح الطريــق ممهــداً 
يف  احلكــم  نظــام  لتغيــر  تركيــا  يف 
البــالد، واالنتقــال مــن النظــام الرملــاين 
القائــم إىل النظــام الرائســي املنشــود.
الرتكــي،  اجلمهوريــة  رئيــس  هنــأ  وقــد 
زعمــاء  أردوغــان،  طيــب  رجــب 
احلاكــم  والتنميــة(  )العدالــة  أحــزاب 
و)احلركــة القوميــة( و)االحتــاد الكبــر( 
والشــعب الرتكــي العظيــم بفوزهــم يف 

االســتفتاء.
رســائل  أردوغــان،  الرئيــس  وتلقــى 
هتنئــة مــن العديــد مــن زعمــاء العــامل إثــر 
املوافقــة علــى التعديــالت الدســتورية 

الشــعيب. االســتفتاء  يف 
إن تركيــا اليــوم، علــى أعتــاب حــدث 
يف  جــداً  هــام  ومفصلــي  اتريــخ 
اترخيهــا احلديــث، والشــك أن نتيجــة 
التصويــت ســتعيد ترتيــب أوراق تركيــا 
هــذا  وســينعكس  وخارجيــاً،  داخليــاً 
ابلنتيجــة  متأثــر  املنطقــة، وأول  علــى 
)ســورية(،  اجلنوبيــة  تركيــا  جــارة  هــي 
فرتكيــا القويــة تعــي ابلضــرورة ســورية 

قويــة.

مبروك للديمقراطية ... مبروك لتركيا ... تركيا تنتصر

إشراق
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Türkiyeye Tebrikler ... Seçim sonuçlari Türkiye ve demokrasi Kazandi
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 ،)Research and Development ( برؤاها الثاث تكون مؤسسة األحباث والتطوير
املعروفــة اختصــارًا بـــ ) رانــد (، إحــدى أهــّم املؤسســات الفكريــة املؤثــرة يف صناعــة القــرار يف اإلدارات 

األمركية، 
والسّيما فيما يتعلق مبنطقة الشرق األوسط.

تكــون قــد خّلصــت علــى مــدى ثــاث ســنوات، تصورهــا حلــّل األزمــة الســورية، علــى شــكل خطــة 
ســام، تقــوم علــى مخســة عناصــر أساســية:

1ـ أتجيــل االنتقــال السياســي الشــامل، ومســألة مصــر بشــار األســد، إىل حــن الوصــول إىل اتفــاق 
أكثــر مائمــة.

2ـ جتميد الصراع يف أكثر املناطق املضطربة، إن مل يكن يف كّلها.
3ـ إقامــة مناطــق آمنــة، مقرتنــة بضمــاانت مــن القــوى اخلارجيــة، الــي تشــرف علــى تنفيــذ وقــف 

إطــاق النــار يف تلــك املناطــق املتفــق عليهــا.
4ـ االتفاق على صيغة ال مركزية يف حكم سورية، وتسير شؤوهنا، 

والسّيما يف ) الرقة (، الي ستكون حتت إشراف دويّل بعد طرد داعش منها. 
ــد للوصــول إىل اإلصــاح  5ـ البــدء مبفاوضــات بــن مجيــع القــوى احملليــة واإلقليميــة ذات الصلــة؛ متهِّ

السياســي يف هنايــة املطــاف.
يــرى الباحثــون يف ) رانــد ( أنـّـه بعــد مــا يزيــد علــى ســت ســنوات مــن احلــرب، والكــوارث االنســانية، 
وتطــرف املتطرفــن، وزعزعــة اســتقرار الــدول اجملــاورة لســورية، فــإن التوصــل إىل تســوية سياســية 
انقصــة، تنهــي احلــرب األهليــة علــى غــرار مــا مّت اقرتاحــه، أفضــل بكثــر مــن االســتمرار يف هــذا النــزاع، 

الــذي ترتتــب عليــه عواقــب مجّــة علــى الصعيديــن: احمللــّي، 
واخلارجّي.

و أّن احتمــاالت » عــزل األســد »، واالنتقــال إىل حالــة » املعارضــة املعتدلــة »، أكثــر بعــًدا مــن 
أي وقــت مضــى؛ وذلــك عائــٌد لتداخــل مصــاحل الــدول، 

واجلماعات النافذة، واملتحرِّكة يف هذا امللف.
إّن نظــرة منفّكــة عــن املؤثــرات بتنوعاهتــا املختلفــة، لتظهــر للمراقبــن أّن َثَّــة مؤشــرات تشــي ابلســر 

وفــق هــذه الرؤيــة:
ـ إّن وقــف إطــاق النــار ـ ابســتثناء التصعيــد األخــر ـ علــى الرغــم مــن هشاشــته، قــد المــَس رغبــة 
متزايــدة لــدى احلواضــن الشــعبية يف تكريســه كأمــٍر واقــع، غــر آهبــة للشــعارات والوعــود الــي تقطــع 
هلــا مــن طــريف األزمــة؛ فإفــراُط النظــام وحلفائــه يف اســتخدام القــوة العســكرية قــد رغَّبهــا عنــه، وتضييــُع 
مصاحلهــا مــن الفصائــل املســلحة قــد زهَّدهــا هبــا؛ وابتَــْت تنظــر إىل وضــع حــدٍّ هلــذا الصــراع املســّلح 

بفــارغ الصــرب. 
ـ إّن خارطــة تــوزّع القــوى العســكرية اخلارجيــة يف اجلغرافيــة الســورية، تظهــر بوضــوح حجــم إمســاكها 
 ،) التنــف   ( الســوري، يف  ـ  األردين  ـ  العراقــي  املثلــث  بريطانيــة يف  قاعــدة  فهنــاك  امللــف،  هبــذا 
وقاعــداتن أمريكيتــان، واحــدة علــى احلــدود الشــمالية الشــرقية مــع العــراق، يف ) الرميــان (، وأخــرى 
علــى احلــدود الشــمالية مــع تركيــا، يف ) عــن العــرب (، وأخــراين روســيتان، واحــدة ممنوحــة مــن 
النظــام، يف ) محيميــم ( علــى املتوســط، وأخــرى ممنوحــة حديثًــاً مــن أطــراف كرديــة، يف ) عفريــن (، 
وقاعــدة إيرانيــة يف جنــوب شــرق حلــب، يف ) جبــل عــزان (، فضــًا علــى ) 2000كــم2 ( مشــال 

حلــب، انتزعتهــا تركيــا مــن الفصائــل الكرديــة، وداعــش.
لتبقــى بعــد ذلــك مناطــق املثلــث ) األردين ـ الســوري ـ اإلســرائيلي ( خاضعــة بنســبة كبــرة للفصائــل 
املصّنفــة كمعتدلــة ذات بعــد حملــّي، حتــت اإلشــراف األردين، ومنطقــة مشــال غــرب ســورية: إدلــب، 
ومــا حييــط هبــا حوهلــا مــن غــرب حلــب، وجنــوب محــاة، ومشــال الاذقيــة، ومناطــق متفرقــة يف مشــال 
محــص، ويف الغوطــة، مرتوكــة يف عمومهــا للتجــاذابت الدوليــة، ويتــّم فيهــا حــرف الثــورة عــن مســارها، 
وتشــويه مشــروعها، لصــاحل اجلماعــات املؤدجلــة ذات البعــد العاملــّي، إىل اللحظــة الــي تــرى فيهــا 
األطــراف الدوليــة نفــاد غرضهــا منهــا، فتنفــَض يدهــا منهــا، وتقــوَم إبهنــاء دورهــا، ليتســّى هلــا بعدهــا 
وضــُع يدهــا علــى مفاصلهــا، علــى غــرار مــا ستشــهده مناطــق شــرق الفــرات يف الرقــة وديــر الــزور، 
وابعتمــاد حملــّي مــن مجاعــات ســيكون والؤهــا إىل تلــك الــدول، وإىل مصاحلهــا الضيقــة، أكثــر منهــا 

لصــاحل ســورية )قضيــة، وشــعًبا(.

على هامش خّطة مؤسسة
) راند ( للسالم في سورية

د. محمد عادل شوك

الثالــث والعشــرون مــن الشــهر اجلــاري بغــض النظــر عــن انعــدام فــرص جناحــه يف  ســيعقد جنيــف يف 
التوصــل إىل أي حــل يوقــف املقتلــة الســورية, فاجتماعــات جنيــف مل تبــدأ أصــًا مــن أجــل التوصــل إىل 
حــل سياســي ينهــي املأســاة الســورية, بــل مــن أجــل تربيــر اســتمرارها عــرب حماولــة اإلحيــاء أبن اجملتمــع الــدويل 
حيــاول إجيــاد حــل, لكــن تعقيــد القضيــة الســورية  واهلــوة الشاســعة القائمــة بــن مواقــف األطــراف الســورية 

ُتَصّعــب الوصــول إىل هــذا احلــل.
ولكــن هــل القضيــة الســورية معقــدة إىل هــذه الدرجــة؟؟ , وهــل فعــًا اهلــوة قائمــة بــن األطــراف الســورية أم 
بــن داعمــي هــذه األطــراف الذيــن أصبحــوا أصحــاب القــرار الفعليــن فيمــا خيــص الشــأن الســوري، وأصبــح 
الطرفــن الســورين مســتلبن متامــا لداعميهمــا وأصحــاب الفضــل يف اســتمرار وجودمهــا؟. يف اإلجابــة عــن 

الســؤال األول:
إن املتابــع، النتفاضــة الشــعب الســوري الســلمية, ياحــظ أن احلــل  مل يكــن معقــداً وأن القضيــة مل تكــن 
متشــابكة اخليــوط قبــل أن ينجــح النظــام وأعــداء الدميقراطيــة يف املنطقــة  بتحويلهــا إىل حــرب أهليــة ذات 
أســس دينيــة ومذهبيــة, فقــد أراد النظــام وداعمــوه هكــذا حــرب ألهنــا الوســيلة الوحيــدة  الــي ميكــن أن 
تبقــي الطاغيــة وحتــول دون ســقوطه, حبيــث حتولــه مــن جمــرم حــرب جتــب حماكمتــه, إىل طــرف يف حــرب 
بشــعة بــن جمرمــي حــرب وتكفريــن ال يقلــون عنهــم دمويــة وإجرامــا, وياحــظ أيضــاً أن هــذه العمليــة متــت 

حتــت نظــر اجملتمــع الــدويل ومسعــه .
 لقــد اســتمرت هــذه احملــاوالت ســتة أشــهر تقريبــاً حــى بــدأت نتائجهــا تظهــر إىل العلــن وقــد تتطلــب ذلــك 
أن ترســل إيــران  ميليشــياهتا اللبنانيــة الطائفيــة إىل األراضــي الســورية أبعامهــا الطائفيــة وعمامــة زعيمهــا 
الســوداء بتربيــر مذهــي مقصــود وهــو محايــة املراقــد الدينيــة اخلاصــة ابلطائفــة الشــيعية الــي مل يهددهــا أحــد 
منــذ أن تواجــدت علــى األراضــي الســورية قبــل أكثــر مــن الــف عــام, حيــث أاثر تدخــل هــذه امليلشــيات 
واحتاهلــا لعــدد مــن القــرى ورفــع راايهتــا الطائفيــة علــى مآذهنــا النعــرات املذهبيــة الــي مل تنجــح أســاليب 
النظــام املعتــادة أن تثرهــا, ممــا ســهل علــى عناصــر التنظيمــات التكفريــة الــي أفــرج عنهــم النظــام ابلتزامــن 
هــان واملســتَفز طائفيــاً  ليقومــوا بتجنيدهــم يف تنظيمــات 

ُ
مــع هــذا التدخــل  إجيــاد الكثــر مــن الشــباب امل

رفعــت شــعارات بعيــدة جــداً عــن تلــك الــي رفعهــا شــبان الثــورة يف مرحلتهــا الســلمية.
هــذا التحــول يف مســار الثــورة الســورية مل يكــن مطلبــا للنظــام وداعميــه فقــط, بــل خــدم أيضــا مجيــع أنظمــة 
احلكــم اخلائفــة مــن املــد الدميقراطــي يف املنطقــة, والــي دعمــت هــذا التحــول أيضــا بشــى الطــرق كــي جتعــل 
مــن دمشــق احملطــة األخــرة مــن حمطــات قطــار الربيــع العــريب الــذي انطلــق مــن تونــس, وكــي تطيــل مأســاة 

الشــعب الســوري وجتعلــه مثــًا ســيئاً جــدا للشــعوب الــي تثــور علــى حكامهــا.
ويف اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: هــل اهلــوة القائمــة بــن مــا يطرحــه ممثــل النظــام يف جنيــف منــذ انعقــاده 
األول وبــن مــا يطرحــه ممثلــو مؤسســات املعارضــة, هــي حقيقــًة متثــل خافــاً بــن ســورين؟, مبعــى أنــه لــو 
توصــل أوليــاء أمــر الطرفــن إىل أي اتفــاق لوقــف احلــرب الســورية بغــض النظــر عــن بنــود هــذا االتفــاق،  

فهــل ميلــك أي مــن وفــدي التفــاوض القــدرة علــى رفضــه أو عرقلتــه؟؟.
ال ميلــك النظــام القــدرة علــى رفــض أي اتفــاق توافــق عليــه موســكو وطهــران ألهنمــا ببســاطة قــادراتن 
علــى إهنــاء حكــم عائلــة االســد خــال ســاعات لــو حــاول التمــرد علــى أوامرمهــا, فقــد أصبــح بقــاؤه يف 
الســلطة مرهــوانً ابســتمرار بقــاء القــوة الناريــة لســاح اجلــو الروســي والســتمرار تدفــق مقاتلــي ميليشــيات 
إيــران وأمواهلــا حلمايتــه, ويف الوقــت نفســه ال متلــك مؤسســات املعارضــة السياســية والعســكرية القــدرة علــى 
رفــض أي اتفــاق توافــق عليــه تركيــا )االتفاقــات الروســية الرتكيــة مثــااًل( والــدول اخلليجيــة الداعمــة هلــا, ألن 
اســتمرار وجــود هــذه املؤسســات واســتمرار قدرهتــا علــى تشــكيل وفــود التفــاوض مرتبــط كليــا علــى الدعــم 
املــايل واللوجســي الــذي يقدمــه داعموهــا, كا الطرفــن ال ميلــكان ال القــوة الذاتيــة وال الدعــم الشــعي 

الــكايف ليكــوان مســتقلن يف قرارمهــا.
 ولكــن ملــاذا مل تتوصــل األطــراف املتنافســة علــى ســوراي إىل اتفــاق يوقــف نزيــف دمــاء شــعبها؟؟وهل 
ســتنجح مفاوضــات جنيــف يومــاً يف ايقــاف هــذا النزيــف والتوصــل اىل حــل سياســي يعيــد لســوراي وحدهتــا 

واســتقرارها بعيــداً عــن االســتبداد والفوضــى والتنظيمــات التكفريــة؟؟ .
إمكانية التوصل إىل حل يف سوراي من عدمها تتوقف على اإلجابة الي يبحث عنها دي مستورا عندما 
قــال للحاضريــن يف ميونــخ: أيــن هــي الــوالايت املتحــدة مــن مفاوضــات جنيــف؟؟, وجييــب: ال ميكنــي أن 

أجيبكــم , ال أعــرف اإلجابــة. .
مماحــكات  ســتتحول  هــل  حينهــا  فســنعرف  ســؤاله,  عــن  اجلــواَب  مســتورا  ودي  حنــن  نعــرف  عندمــا   
جنيــف إىل مفاوضــات تنتــج حــًا, أم ســتبقى جمــرد مماحــكات كمــا كانــت علــى مــدى األعــوام األربعــة 

املاضيــة؟؟؟؟.
 مل تعــط أدارة أوابمــا جــواابً هلــذا الســؤال طيلــة الســنوات األربعــة املاضيــة  فهــل ســتقوم إدارة ترامــب بفعــل 

ذلــك اآلن؟؟.

أين هي الواليات المتحدة من 
محادثات جنيف

د. وليد البني
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املفاوضــات علــى األرض ال ميكــن فصلهــا عــن أروقــة جنيــف، رغــم أهنــا ختالــف فحــواه الــي تقــوم علــى 
فــرض هدنــة بــن املتحاربــن، كانــت موســكو قــد أشــرفت علــى توقيــع بنودهــا النظريــة يف أســتانة، قبيــل 
الذهــاب إىل جنيــف. تشــر كافــة املعطيــات الــي وصلــت إليهــا األايم املاضيــة مــن مفاوضــات جنيــف 
4 بــن وفــود املعارضــات الســورية مــن جهــة، وبــن وفــد نظــام دمشــق مــن جهــة أخــرى، إىل أن هــذه 
املفاوضــات لــن حتــرز تقدمــاً يذكــر، ولــن تكــون طــوق جنــاة لســوراي الــي تــكاد تغــرق يف جلــة حميــط مــن 
احلــروب الــي ال تنتهــي، وهــي غارقــة فيــه أصــًا. إال أن مفاوضــات مــن نــوع آخــر جتــري بعيــداً هنــاك 
علــى األرض الســورية، قــد تكــون أكــرب أتثــراً وســتكون انعكاســاهتا وتداعياهتــا حامســة أكثــر مــن تضييــع 
الوقــت يف تنظيــم أوراق عمــل تتطايــر مــع تصريــح طائــش قــد يصــدر عــن هــذا الطــرف أو ذاك، أو »حــرد« 
سياســي شــبيه بذلــك الــذي حــدث يف جنيــف 3. املفاوضــات علــى األرض ال ميكــن فصلهــا عــن أروقــة 
جنيــف، رغــم أهنــا ختالــف فحــواه الــي تقــوم أصــًا علــى فــرض هدنــة بــن املتحاربــن كانــت موســكو قــد 
أشــرفت علــى توقيــع بنودهــا النظريــة يف العاصمــة الكازاخيــة أســتانة، قبيــل الذهــاب إىل مدينــة جنيــف 
أبايم قليلــة، وتعهــدت موســكو نفســها أبن تســهر علــى تنفيذهــا، لكنهــا مل تفلــح وال نظــن أهنــا ســتفلح، 
لذلــك نـــراها تبحــث عـــن ســبل أكثــر جناعــة وال تســتبعد اللجــوء إىل احلــل األمركــي – الرتكــي الــذي يقــرتح 
إقامــة مناطــق آمنــة مشــال البــاد وجنوهبــا، رمبــا تفصــل مــا بــن املتحاربــن وتضمــن ملــن تبقــى مــن املدنيــن 
أن ينعمــوا ابلســام أخــراً بعــد قرابــة ســت ســنوات مــن القصــف والتدمــر املتواصــل. تلــك املفاوضــات 
الدمويــة مل تبــدأ ابنفجــار هــّز أركان املربــع األمــي يف مدينــة محــص وأودى حبيــاة العشــرات مــن القتلــى مــن 
القــوات األمنيــة بينهــم ضابطــان كبــران، لكنهــا بــدأت قبــل ذلــك بغــارات مازالــت مســتمرة حــى اآلن علــى 
مدينــة درعــا جنــوابً، وعلــى مناطــق غوطــة دمشــق الشــرقية الــي مازالــت خارجــة علــى ســيطرة النظــام، وعلــى 
مناطــق متفرقــة يف ريفــي حلــب وإدلــب كانــت حصيلتهــا العشــرات مــن الضحــااي مــن املدنيــن. كل ذلــك 
ــام املدعومــة بغطــاء جــوي – روســي ابجتــاه  ابلتزامــن مــع ســباق حممــوم علــى األرض تقــوم بــه قــوات النظـ
بعــض املناطــق يف ريــف حلــب، مدينــة البــاب خاصــة، والــي اســتطاع اجليــش احلــر املدعــوم مــن تركيــا طــرد 
عناصر تنظيم داعش منها، وهو يســتعد للتقدم أكثر يف منطقة تريدها تركيا خالية من عدوين أساســين 
هلــا، تنظيــم داعــش مــن جهــة والقــوات الكرديــة مــن جهــة أخــرى، والــي ســارعت بدورهــا إىل التقــدم ابجتــاه 
معاقــل تنظيــم داعــش يف مدينــة ديــر الـــزور، وهــي مدعومــة بغطـــاء أمركــي، دون أن ننســى أن إدارة الرئيــس 
األمركــي دوانلــد ترامــب تبــدو جــادة أكثــر مــن ســابقتها يف موضــوع القضــاء علــى تنظيــم داعــش وإهنائــه.
علينــا أال ننشــغل مبتابعــة مفاوضــات علــى الــورق نعلــم ســلفاً أهنــا لــن تصــل إىل نتيجــة، فــا رأس النظــام يف 

دمشــق ســيوافق علــى الرحيــل طواعيــة، وال املعارضــة تســتطيع القبــول ببقائــه حاكمــا )إىل األبــد)
ولذلك فهي قد تسرّع من وترة تلك العمليات الي تقوم هبا القوات الكردية، وســـوف لن تـــدخر جهداً 
يف دعمهــا وإسنـــادها، ليــس بغطـــاء جــوي فقــط ولكــن بقــدرات وقــوات عســكرية علــى األرض، ويبــدو أن 
الــزايرة اخلاطفــة الــي قــام هبــا الســناتور اجلمهــوري البــارز جــون ماكــن تنــدرج ضمــن هــذه اخلطــة األمركيــة، 
دون أن نغفــل مــا قــد حيدثــه الدعــم األمركــي لتلــك القــوات الكرديــة مــن استيـــاء تركــي قـــد ينعكـــس سلبـــاً 
على تقـدم العمليـة، وقـد يؤخـر الوصول إىل مدينة الرقة العاصمة السورية لتنظيم داعش. ويبدو أن نظام 
دمشــق قــد تلقــى الرســالة األمركيــة الــي مل تكــن موجهــة إليــه أصــًا، لذلــك فقــد ابدر إىل اإلعــان أنــه 
مــاٍض يف طريقــه لطــرد تنظيــم داعــش وتطهــر البــاد مــن وجــوده، رغــم أن بشــار األســد كان قــد اســتبعد 
يف أوقــات ســابقة التنظيــم مــن أجندتــه، واعتــرب أن حربــه علــى مــا يســّميه بــــ »املؤامــرة الكونيــة« والــي يقصــد 
هبــا الثــورة الشــعبية ضــد نظامــه، تتصــدر ســلم أولوايتــه وســيأيت دور تنظيــم داعــش الحقــاً. فالتنظيــم وكمــا 
هــو معلــوم للجميــع يقبــع يف مدينــة تدمــر آمنــاً، وهــي أقــرب جغرافيــا ابلنســبة إىل العاصمــة دمشــق مــن 
مدينــة حلــب، وقــد يكــون طــرده مــن املدينــة األثريــة أكثــر جــدوى مــن الناحيــة االســرتاتيجية مــن ماحقــة 
فلــول التنظيــم يف أطــراف مدينــة البــاب، إال إذا كان القصــد مــن هــذا التحــرك فعــًا هــو اســتدراج تركيــا إىل 
مواجهــة مباشــرة تكــون كفيلــة بقلــب املعادلــة رأســاً علــى عقــب. وكان علــي حيــدر، وزيــر املصاحلــة الوطنيــة 
يف حكومــة النظــام، مل يســتبعد إمكانيــة املواجهــة العســكرية مــع تركيــا، رغــم أنــه يــدرك، كمــا كافــة أركان 
نظــام دمشــق، أن قــوات النظــام الســوري أو مــا تبقــى منهــا ليســت قــادرة علــى خــوض مواجهــة مباشــرة مــع 
فصائــل اجليــش احلــر، فكيــف احلــال مــع اجليــش الرتكــي؟ ودون أن نســقط مــن حســاابتنا حالــة التاســن 
وتبــادل االهتامــات الــي بــدأت ابلتصاعــد مؤخــراً بــن كل مــن أنقــرة وطهــران احلامــي الرئيــس لنظــام األســد، 
مــع أننــا نتوقــع أهنــا لــن تتطــور إىل أكثــر مــن ذلــك، إال أن كل ذلــك جمتمعــاً يشــكل توزيعــاً جديــداً لــألوراق 
ليســت روســيا وال الــوالايت املتحــدة بغائبتــن عنــه، بــل إهنمــا حاضــراتن بقــوة يف كل تفاصيلــه، وهــو مــا 

ســوف ينعكــس الحقــاً علــى مــا يســّمى بـ«التســوية« السياســية للمســألة الســورية.
علينــا أن نراقــب مــا حيــدث علــى األرض، دون أن ننشــغل كثــراً مبتابعــة مفاوضــات علــى الــورق نعلــم ســلفاً 
أهنــا لــن تصــل إىل نتيجــة، فــا رأس النظــام يف دمشــق ســيوافق علــى الرحيــل طواعيــة، وال املعارضــة تســتطيع 

القبــول ببقائــه حاكمــاً »إىل األبــد«.

سوريا.. مفاوضات
من نوع مختلف

ثائر الزعزوع

أزعــم يف ابدئ القــول أن اتريــخ الفلســفة يقــدم لنــا خاصــًة أخاقيــًة وســلوكيًة حموريّــًة ميكــن التعبــر عنهــا علــى النحــو التــايل: 
اخلــوف هــو العــدو األول للتفكــر الفلســفي، وهــو كذلــك العــدو األكــرب للحيــاة الفلســفية.

طبعــاً، حنــن منيــز بكامــل الوضــوح بــن التفكــر الفلســفي واحليــاة الفلســفية، حيــث إهنمــا قــد جيتمعــان يف بعــض الفلســفات 
أحيــاانً مثلمــا هــو حــال الرواقيــة واألبيقوريــة، علــى ســبيل املثــال، لكنهمــا قــد ال جيتمعــان يف املنظومــة الواحـــدة نفســها، إذ يف 
معظــم األحيــان يهتــّم فاســفة املعرفــة بفــن التفكــر، ويهتــم فاســفة احليــاة بفــن العيــش. لكــن عدومهــا املشــرتك هــو نفســه يف 

كل أحوالــه، اخلــوف.
علــى وجــه العمــوم، مــن منظــور أخاقيــات الفلســفة العامــة يُعتــرب اخلــوف رذيلــة، بــل لعلــه أم الرذائــل. لذلــك، ســيكون حتريــر 
اإلنســان مــن اخلــوف مبثابــة املهمــة األخاقيــة األوىل للفلســفة ســواء يف بعدهــا املعــريف )بلــوغ احلقيقــة( أو يف بعدهــا املعيشــي 

)بلــوغ احلكمــة(.
حــول أولويــة حتريــر اإلنســان مــن اخلــوف يتفــق علنــاً معظــم الفاســفة يف التاريــخ، ســواء كانــوا ضمــن خــط التفكــر الفلســفي أم 

ضمــن خــط احليــاة الفلســفية، أم ضمــن اخلطــن معــاً كمــا هــو الشــأن يف حــاالت معينــة.
عمومــا مجيعهــم شــنوا احلـــرب علــى اخلــوف كعــدو اســرتاتيجي، بــدءا مــن ســقراط، وأبيقــور، وســبينوزا، وكانــط، وهيغــل، ونيتشــه، 
وإميــل شــارتييه )املدعــو آالن(، وصــوال إىل لــوك فــري اليــوم. لكــن علــى األرجــح، ال يوجــد فيلســوف خيتلــف مــع فكــرة أن 
الواجب األول للفلســفة هو ختليص اإلنســان من مشــاعر اخلوف، من حيث أن ذلك التحرير ســيكون هو املنطلق األساســي 

لتحريــر العقــل مــن اخلرافــة والعبوديــة واجلهــل واالتــكال.
مسألة أخرى، أصل كل املخاوف ومصدرها األول هو اخلوف من املوت.

كل املخــاوف الــي قــد تنتــاب اإلنســان يف بعــض احملطــات واملنعطفــات هــي جمــّرد تفريعــات للخــوف األصلــي مــن املــوت، ســواء 
تعلــق األمــر ابخلــوف مــن املــرض، أو اخلــوف مــن احليــواانت، أو اخلــوف مــن احلــرب، أو اخلــوف مــن الســجن، أو اخلــوف مــن 
التهديــدات اإلرهابيــة. بــل حــى املخــاوف العاطفيــة االعتياديــة نراهــا حتيــل يف آخــر التحليــل إىل اخلــوف األصلــي مــن املــوت: 
الفقــد، الفــراق، االســتقالة، إخل. هلــذا الســبب نفهــم كيــف يتمحــور اخلطــاب األصــويل يف جمملــه حــول ختويــف الفــرد مــن “نفــق 
املــوت” و“عزلــة القــرب” حــى ينصهــر يف بوتقــة اجلماعــة “املؤمنــة” لقــاء أن تَؤّمنــه مــن رهبــة املــوت، ووحشــة الوجــود العابــر. 
هبــذا النحــو يصــر الفــرد جــزءا مــن القطيــع، ال يفكــر، ال يقــرر، ال يتســاءل، ال يعــرتض، بــل يقلــد ال غــر، مبعــى “أيكل القــوت 

وينتظــر املــوت” كمــا يقــال عنــدان. هــذا مــا قــد نســميه التوظيــف األيديولوجــي للخــوف األنطولوجــي.
أكثــر مــن ذلــك، ثــة مــن يعتــرب أن إلقــاء الّرعــب يف القلــوب بســبب أو بــا ســبب واجــب شــرعي وفريضــة دينيــة، بــل فــرض 
عــن. فــإن كان الرعــب موجهــاً إىل األعــداء فهــو جهــاد ونفــر، وإن كان موجهــاً إىل األصدقــاء فهــو دعــوة وتذكــر. وثــة مــن 
يظــن أن اخلــوف هــو أســاس األخــاق لــدى اإلنســان. وهــذا الظــن جمــرد فريــة وافــرتاء. اللهــم إن كان املقصــود ابألخــاق أخــاق 

العبيــد ابلــذات: النفــاق، واملســكنة، والتذلــل، والكــذب، واخلديعــة، والشــماتة، والتشــفي، إخل.
هبــذا املعــى أفلــح الفكــر األصــويل يف االســتياء علــى مســاحة كــربى تركهــا الفكــر العقــاين منــذ البدايــة غفلــة منــه أو اســتهانة، 
وتتعلــق ابلُبعــد املأمتــي يف احليــاة، حيــث نــرى األايم تتســاقط كأوراق األشــجار، وتذبــل األزهـــار بعــد وقــت قصــر، وال يبقــى مــن 
األوقــات ســوى الذكــرايت. هلــذا الســبب أيضــا صــرح جــاك ديريــدا يف حــواره األخــر قبــل وفاتــه أبن دور الفلســفة أن تعلمنــا 
كيــف منــوت. مقصــود قولــه، إننــا جيــب أن نتعلــم كيــف نتحمــل فكــرة الوجــود العرضــي؟ كيــف نتحمــل فكــرة الفنــاء؟ ابلفعــل، 
حيــاول اليــوم بعــض الفاســفة اجلــدد، أمثــال لــوك فــري وســبونفيل وغرمهــا، خلــق مســاحة لنــوع مــن “الروحانيــات العلمانيــة” 
-هكــذا يســميها لــوك فــري- والــي بوســعها أن متنحنــا فســحة للمواســاة الروحيــة لإلنســان يف األجــواء املأمتيــة، والــي ال تــدري 
نفــٌس مــى تلقــى نصيبهــا منهــا. عمومــاً، ليــس خيفــى تعويــل املنظومــات األصوليــة يف دعايتهــا واســتقطاهبا للنــاس علــى ختويفهــم 
مــن عــوامل املــوت املوحشــة، أكان األمــر متعلقــاً ابملــوت الطبيعــي، أم ابملــوت مــع النفــاذ املعجــل. املهــم ابلنســبة إليهــا أن يشــعر 
املــرء دائمــا أبنــه حتــت التهديــد الدائــم. يف الواقــع، حــن نكــون حتــت التهديــد الدائــم نصبــح أمــام خياريــن: إمــا أن أنخــذ التهديــد 
مأخــذ اجلــد، ومعــى ذلــك أننــا قــد أنمــن بعــض اجلوانــب جــراء احلــذر الشــديد، لكننــا سنخســر يف املقابــل األهــم، القــدرة علــى 
التفكــر النقــدي، وإمــا أن نتغاضــى عــن األمــر حــى ال نشــوش علــى قدرتنــا علــى التفكــر النقــدي. يف كل األحــوال، هنــاك 
دائمــا مــا هــو أســوأ مــن الشــيء الــذي ميكــن أن خييفنــا. مــا هــو أســوأ مــن الشــيء املخيــف هــو اخلــوف مــن الشــيء، مبعــى 
اخلــوف ذاتــه. وكمــا يقــال، وحــده اخلــوف مــا جيــب أن خنــاف منــه. درس آخــر مــن دروس اتريــخ الفلســفة، اخلــوف هــو منبــع 
أخــاق العبيــد، أخــاق النفــاق واملســكنة واحلقــد والكراهيــة والغــدر والشــماتة، إخل. هــذا عنــد هيغــل ونيتشــه أساســاً، لكنــه 
عنــد معظــم الفاســفة املعاصريــن؛ كوجيــف، ســلوترديك، ابديــو، فــري، إخل. أخــرا، ملــاذا رفــض أب الفلســفة ســقراط اهلــرب 
مــن زنزانــة اإلعــدام بعدمــا أاتح لــه تامذتــه األوفيــاء فرصــة اهلــرب؟ ملــاذا رفــض التقــدم بطلــب العفــو وقــد أتيــح لــه ذلــك؟ ألنــه 
لــو هــرب، لــو عــاش هــاراب، لــو اعتــذر، لــو عــاش اندمــا، ملــا أمكنــه أن يواصــل شــغفه ابلتفكــر النقــدي. ملــاذا؟ ألن اهلــارب 

خائــف، واخلائــف ال يفكــر. هــل هــذا كل مــا يف األمــر؟
يف واقــع األمــر كـــان ســقراط يف قــرارة نفســه يــدرك أن اهلــرب أو التخلــي أو االعتــذار يعــي، كل مــا يعنيــه، أنــه ســيدمر مــا بنــاه 
ــاعة ســقراط هــي الــي أنقــذت العقــل النقــدي يف  ــا يعــي أن شجـ بنفســه، وســيبدد مــا زرعــه بيديــه: أســس الفكــر النقــدي، مـ

احلســاب األخــر، مث ومستــه مبيســمها. مــا امليســم املقصــود؟
أنصتــوا يرمحكــم هللا: جيــب علــى العقــل النقــدي أن يتســم بشــجاعة التفكــر أوال، قبــل شــجاعة القــول اثنيــا، بــل قبلهــا بدرجــات 

ودرجــات. هــذا هــو الــدرس األخــر لســقراط، لكنــه أيضــا درس مجيــع الفاســفة.

ثقافة الخوف والدرس األخير لسقراط

سعيد ناشيد
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قضايا سياسية

هنــاك أمــران يتصــدران قائمــة أولــوايت سياســة الرئيــس األمركــي اجلديــد 
التجــارة واألمــن. يف مــا يتعلــق ابلتجــارة،  دوانلــد ترامــب اخلارجيــة: 
ســركز ترامب على دول مثل الصن واملكســيك والياابن، أما ابلنســبة 

اىل موضــوع األمــن، فســيتوجه تركيــزه اىل منطقــة الشــرق األوســط.
الــوالايت  يواجــه  الــذي  الرئيســي  األمــي  التهديــد  أن  ترامــب  وحــدد 
مــع  ابلتحالــف  وتعهــد  املتطــرف«  اإلســام  »إرهــاب  هــو  املتحــدة 

األرض. وجــه  علــى  مــن  وإزالتــه  ملواجهتــه  املتحضــر«  »العــامل 
فقــد عــن لقيــادة فريقــه لألمــن القومــي عســكرين متمرســن كاجلنــرال 
مايــكل فلــن مستشــاراً لألمــن القومــي، واجلنــرال جيمــس ماتيــس وزيــراً 
للدفــاع. للجنــرال فلــن خــربة طويلــة يف حماربــة اجلماعــات اإلرهابيــة 
وماتيــس كان  اجليــش،  يف  اســتخبارات  عملــه كضابــط  خــال  مــن 
القائــد العــام الســابق للقيــادة املركزيــة، وقاتــل حركــة »طالبــان« وتنظيــم 
»القاعــدة« يف أفغانســتان والعــراق. وقــام ترامــب أبول زايرة لــه كرئيــس 
إىل مقــر وكالــة االســتخبارات املركزيــة )ســي آي أي(، وأخربهــم أبهنــم 

ســيكونون يف طليعــة احلــرب علــى اإلرهــاب.
ولــذا ميكننــا أن نتوقــع أن تقــوم إدارة ترامــب ابســتخدام كل إمــكاانت 
فــروع اجليــش املختلفــة واالســتخبارات لتكثيــف احلــرب علــى »داعــش« 

و »القاعــدة«.
لكــن، ال تــزال هنــاك أســئلة كثــرة قائمــة: هــل ســيقوم ترامــب إبرســال 
الشــعب األمركــي ال  املنطقــة؟ إن  القــوات األمركيــة إىل  مــن  املزيــد 
يــزال يعــارض بشــدة االنتشــار الواســع للقــوات، لكننــا قــد نــرى زايدة 
يف  زايدة  عــن  فضــًا  االســتخبارات،  ونشــاط  اجلويــة  الضــرابت  يف 
نشــر وحــدات صغــرة مــن القــوات اخلاصــة. وســتكون إدارة ترامــب 
أقــل تــردداً مــن إدارة أوابمــا يف اســتخدام القــوة اجلويــة الكبــرة احلجــم 
وجتاهــل الضحــااي املدنيــن. وهــذا جيعلهــا أقــرب إىل النهــج الروســي.

والواقــع أن املوقــف جتــاه روســيا هــو أحــد املســائل الرئيســة يف اإلدارة 
ولوزيــر  حمتمــًا.  شــريكاً  يــرى يف روســيا  ترامــب  أن  يبــدو  اجلديــدة. 
اخلارجيــة ريكــس تيلرســون موقــف مماثــل إىل حــد مــا. ولكــن فريقــه 
لألمــن القومــي، مــن فلــن اىل ماتيــس إىل مايــك بومبيــو رئيــس وكالــة 

االســتخبارات املركزيــة، يعتــربون روســيا عــدو أمــركا الرئيســي يف العــامل 
علــى املــدى الطويــل. فكيــف ستحســم أو ســترتجم هــذه التناقضــات 

جتــاه روســيا؟
ميثــل املوقــف جتــاه إيــران تناقضــاً آخــر يف سياســة هــذه اإلدارة. فرتامــب 
وفريقــه األمــي يــرون أن إيــران عــدو جيــب إضعافــه وصــده، وقــد وجــه 
فلــن إنــذاراً إىل إيــران يف األايم املاضيــة. بــل إن فلــن، يف تصاريــح 
ســابقة، ذهــب إىل حــد اإلصــرار علــى تغيــر النظــام يف طهــران. لكــن 
ترامــب عــرّب مــراراً أنــه قــد يفضــل العمــل مــع روســيا يف ســورية، وملصلحــة 
نظــام األســد يف مواجهــة معارضيــه. هــذا يف الواقــع يعــي احنيــازاً اىل 
إيــران يف ســورية. وتعمــل الــوالايت املتحــدة ابلفعــل مــع حلفــاء إيــران 
يف العــراق إلبعــاد »داعــش« مــن املوصــل. كيــف ميكــن اإلدارة اجلديــدة 
أن تضعــف إيــران علــى حنــو فاعــل وتتصــدى لتدخاهتــا يف الشــرق 
وتقــوي  الشــام  بــاد  معهــا يف  تتحالــف  عمليــاً  إذا كانــت  األوســط 
قبضتهــا مــن البصــرة إىل بغــداد، ومــن املوصــل إىل حلــب ومحــاة ومحــص 

ودمشــق وبــروت؟!
كمــا أن ترامــب تعهــد خــال محلتــه االنتخابيــة بتمزيــق االتفــاق النــووي 
مــع إيــران يف »اليــوم األول« لرائســته. لكــن ريكــس تيلرســون قــال إنــه 
بـــ »مراجعــة« االتفــاق – ممــا يعــي أن الصفقــة مــن املرجــح  ســيأمر 
أن تبقــى يف الوقــت الراهــن، حــى لــو قامــت اإلدارة اجلديــدة مبراقبــة 

االتفــاق بصــورة أدق.
مــا يقلقــي أكثــر مــن غــره هــو تســاؤل جوهــري حــول فهــم ترامــب 
يف  ترامــب  قــال  فقــد  واإلســام.  اإلرهــاب  بــن  للعاقــة  وفريقــه 
ضــد  »املتحضــر«  العــامل  ســيوحد  إنــه  رئيســاً  تنصيبــه  عنــد  كلمتــه 
اإلرهــاب اإلســامي املتطــرف. مــا هــو املقصــود ابلضبــط مــن تلــك 
اإلشــارة؟ فهنــاك العديــدون يف فريقــه، مبــن فيهــم مايــكل فلــن وكبــر 
البيــت األبيــض وكبــار مستشــاريه ســتيف ابنــون،  االســرتاتيجين يف 
احلــركات  أو  ترامــب،  يقودهــا  الــي  احلركــة  يف  الكثريــن  عــن  فضــًا 
الــي تصاعــدت يف أورواب، يعتــربون أهنــم يف »صــراع حضــارات« بــن 
»الغــرب املســيحي« و »الشــرق املســلم«. فهــم مييــزون بــن مــا يســمونه 

»احلضــارة املســيحية« يف الغــرب وبــن »احلضــارة اإلســامية«. حــى 
أن فلــن يف كتابــه »ميــدان املعركــة« يصــف اإلســام أبنــه »حضــارة 

فاشــلة«!
مثــل  اإلرهابيــة  اجلماعــات  أن  وبــوش  أوابمــا  الرئيســان  فهــم  لقــد 
الــرتاث  مــن  عناصــر  وشــوهت  خطفــت  »القاعــدة«،  و  »داعــش« 
اإلســامي وذلــك بشــن حــرب عدميــة ليــس فقــط ضــد الغــرب ولكــن 
األهــم مــن ذلــك ضــد الــدول واجملتمعــات يف العــامل اإلســامي نفســه. 
كمــا أن الرئيســن الســابقن فهمــا أن الــدول واجملتمعــات اإلســامية 
علــى  احلــرب  يف  الزاويــة  وحجــر  الرئيــس  احلليــف  تــزال  وال  كانــت 

اإلرهــاب.
أمــا اخلــوف هنــا أن خيتلــط األمــر يف اإلدارة اجلديــدة بــن احلــرب علــى 
اإلرهــاب ومعــاداة اإلســام واملســلمن يف شــكل عــام. وزاد هــذا القلــق 
يف األســبوع الفائــت عندمــا أصــدر الرئيــس ترامــب قــراراً رائســياً مبنــع 

دخــول مواطنــن مــن ســبع بلــدان أكثريــة مواطنيهــا مســلمون.
إىل جانــب هــذه املخــاوف املرتقبــة واألســئلة الــي ال تــزال معلقــة، مــا 
هي الســيناريوات احملتملة لسياســة الوالايت املتحدة يف املنطقة؟ برأيي 

هنــاك ثاثــة ســيناريوات حمتملــة:
الســيناريو األول هــو ســيناريو التعــاون بــن الــوالايت املتحــدة وروســيا. 
وهذا مل يسبق أن حدث يف شكل معمق أو اثبت منذ احلرب العاملية 
الثانيــة، ولكــن إذا حصــل فقــد يــؤيت ثــاراً مثــرة لاهتمــام. فالــوالايت 
املتحــدة وروســيا ميكنهمــا أن تعمــا معــاً علــى هزميــة »داعــش« بســرعة 
أكــرب ومكافحــة تنظيــم »القاعــدة«. وميكنهمــا التعــاون واالعتمــاد علــى 
احللفــاء اإلقليميــن إلهنــاء احلــرب يف ســورية واليمــن وليبيــا، والعمــل مــع 
الصــن وأورواب للرتكيــز علــى إعــادة بنــاء الــدول املنهــارة وإعــادة التأهيــل 
النــووي  لاتفــاق  مشــرتكة  مبراقبــة  القيــام  أيضــاً  واإلعمــار. وميكنهمــا 
مــع إيــران، ورمبــا إجيــاد طــرق إلقنــاع أو إرغــام إيــران علــى الرتاجــع عــن 
سياســة تســليح امليليشــيات والتدخــات اإلقليميــة. ولكــن علينــا أن 
نتذكــر أن كاً مــن بــوش وأوابمــا بــدأا رائســتهما بتفــاؤل كبــر حــول 
التعــاون مــع روســيا، ولكــن ســرعان مــا اصطــدم هــذا التفــاؤل بواقــع 

تناقــض املصــاحل.
الســيناريو الثــاين قــد ينتــج مــن الســيناريو األول، وذلــك أن حمــاوالت 
التعــاون يف مرحلــة أوىل قــد تنهــار وتفســح اجملــال للســيناريو الثــاين وهــو 
مرحلــة مــن التنافــس بــن القــوى العظمــى. وهــذا يعيــدان ابلذاكــرة إىل 
ســيكون  الســيناريو  هــذا  حالــة  البــاردة. ويف  احلــرب  ســنوات  أجــواء 
علــى الــوالايت املتحــدة أن تســرع يف إعــادة بنــاء عاقاهتــا مــع احللفــاء 
اإلقليميــن التقليديــن مثــل مصــر واململكــة العربيــة الســعودية وتركيــا 
وإسرائيل وقيادة حتالف قوي للتصدي من جديد للتحالف الروسي- 
اإليــراين يف املنطقــة. والســيناريو الثالــث هــو أن ترامــب قــد يتخلــى، بعــد 
مرحلة جتارب مريرة، عن منطقة الشــرق األوســط بشــكل عام ويرتاجع 
وراء جــدران »القلعــة األمركيــة«. ويعــزز احتمــاالت هــذا الســيناريو يف 
املــدى املتوســط وجــوُد نزعــة انعزاليــة قويــة يف تفكــر ترامــب وكذلــك يف 
مــزاج أتباعــه، وقــد نشــر اىل محاســة اتباعــه عندمــا يعــد ترامــب ببنــاء 
جــدار يفصــل أمــركا عــن املكســيك مثــًا. وإذا »تراجــع« ترامــب هبــذا 
الشــكل فقــد ينســحب مــن الشــرق األوســط يف شــكل أوســع ممــا فعلــه 
أوابمــا، ويــرتك املنطقــة آنــذاك مفتوحــة للصــراع بــن القــوى اإلقليميــة 

وروســيا واجلماعــات اإلرهابيــة املختلفــة.
ولكــن ال يــزال مــن الســابق ألوانــه معرفــة أي االجتاهــات والســيناريوات 
ســيتحقق، ولكــن مــن املهــم ابلنســبة إىل قــادة املنطقــة التواصــل مــع 
اإلدارة األمركيــة اجلديــدة وتوجيههــا بعيــداً مــن نزعاهتــا األكثــر خطــورة 

وحنــو سياســات أكثــر إجيابيــة وأكثــر إفــادة الســتقرار املنطقــة.

3  سيناريوات لسياسة ترامب تجاه الشرق األوسط

بول سالم
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قضايا اقتصادية

مــع اقــرتاب املوعــد النهائــي الــذي تبلــغ مدتــه 30 يومــاً لوزيــر الدفــاع األمركــي جيمــس ماتيــس ليصمــم اســرتاتيجية هلزميــة تنظيــم »داعــش«، 
بــدأت التكهنــات ابلظهــور حيــال مكــوانت هــذه االســرتاتيجية. أتــت رحلــة ماتيــس إىل العــراق لتأكيــد أمهيــة التعــاون العســكري بــن حكومــي 
أمــركا والعــراق يف احلــرب ضــد اجلماعــات املتطرفــة. وهــذا التعــاون قائــم ابلفعــل، حيــث إن التقاريــر تشــر إىل أن املستشــارين العســكرين 

األمركيــن يســاعدون القــوات العراقيــة يف املعركــة الســتعادة املوصــل مــن »داعــش«.
ومــن املتوقــع أن توســع اســرتاتيجية ماتيــس جمــال هــذا التعــاون، علــى رغــم عــدم الوضــوح يف شــأن مــا إذا كان هــذا يعــي إرســال املزيــد مــن 
القــوات األمركيــة إىل العــراق، ولكــن علــى رغــم أمهيــة وضــرورة زايدة الدعــم األمركــي للحكومــة العراقيــة يف حرهبــا ضــد »داعــش« فــإن هــذا 
غــر كاٍف. فمــن أجــل أن توفــر اســرتاتيجية ماتيــس شــيئاً أكثــر فعاليــة ممــا فعلتــه الــوالايت املتحــدة يف عهــد إدارة أوابمــا، فإهنــا يف حاجــة إىل 

أن تتخطــى األمــور العســكرية وأن تكــون مبنيــة علــى تفكــر بعيــد املــدى.
علــى الرغــم مــن أن حتريــر األراضــي العراقيــة مــن قبضــة »داعــش« يبــدو انجحــاً عســكرايً، إال أن هــذا حيجــب وجــود بعــض املشــاكل علــى 
املــدى البعيــد يف العــراق، والــي جيــب معاجلتهــا مــن أجــل منــع »داعــش« أو اجلماعــات املشــاهبة لــه مــن الظهــور مــرة أخــرى يف املســتقبل بســبب 
التظلــم املســتمر. بعــض هــذه املشــاكل يتضمــن مســألة مــن ســيحكم املناطــق احملــررة بعــد »داعــش«، خصوصــاً أن اجملتمــع الســّي يف العــراق 

يواجــه انقســامات داخليــة.
قد يتحد اجملتمع الشــيعي يف العراق كذلك يف احلرب ضد »داعش«، لكن ليســت هناك اتفاقية بعد خبصوص املشــهد السياســي بعد هزمية 
التنظيم، حيث إن القادة السياســين مســتمرون يف اهليمنة على اجملتمع أبجنداهتم التنافســية. وتصر إيران على دعم نوري املالكي الذي يرى 
مؤيدوه أن احلرب ضد »داعش« تشــكل فرصة الســتعادة الســلطة ســواء كانت يف شــكل رمسي أو غر رمسي، بينما خصومه السياســيون من 

الطائفة الشــيعية أيضاً يتنافســون بن بعضهم. أما اجملتمع الكردي فهو يشــهد كذلك تضارابت سياســية مماثلة بن أحزاب وقادة خمتلفن.
وهكــذا فــإن االنقســامات الطائفيــة ليســت وحدهــا مــا يفســد املشــهد االجتماعــي والسياســي يف العــراق - علــى رغــم أن احلــرب علــى 
»داعــش« متكنــت مــن توحيــد الكثريــن مــن طوائــف وأداين وأعــراق خمتلفــة - بــل هنــاك أيضــاً الصدامــات السياســية داخــل الطائفــة الواحــدة 

والعــرق الواحــد. أي اســرتاتيجية فعالــة ضــد »داعــش« جيــب أن تتنــاول البعــد السياســي للمســتقبل.
وضــع شــبيه بذلــك موجــود يف ســورية. مــن غــر املعــروف بعــد إذا كان وزيــر الدفــاع األمركــي ماتيــس يفّضــل إرســال قــوات أمركيــة إىل ســورية 
لتحريــر املناطــق مــن قبضــة »داعــش«، ولكــن التســاؤل عمــن سيســيطر علــى منطقــة الرقــة بعــد خــروج »داعــش« هــو أمــر مهــم، ألن القــوات 

األمركيــة لــن تكــون هــي مــن ســيقوم هبــذا الــدور.
تعتــرب الــوالايت املتحــدة اجملموعــات الكرديــة الــي تقاتــل »داعــش« يف مشــال ســورية حليفــاً وفيــاً. ولكــن عنــد األخــذ يف االعتبــار الصراعــات 
املوجــودة بــن بعــض هــذه اجملموعــات الــي تنتمــي إىل قــوات وحــدات »محايــة الشــعب الكــردي« وبــن العــرب، فــإن التوتــر العرقــي ســيكون 
مشــكلة حمتملــة، يف حــال مت نشــر »قــوات ســورية الدميوقراطيــة« ذات الغالبيــة الكرديــة الســتعادة الســيطرة علــى الرقــة مــن أيــدي »داعــش«.

وتفيــد األنبــاء أبن الــوالايت املتحــدة قطعــت التمويــل عــن »اجليــش الســوري احلــر« يف مشــال ســورية، مــا يقلــل بشــكل كبــر قــدرة فصائلــه 
علــى لعــب دور يف حتريــر األراضــي مــن »داعــش« وأتمينهــا يف مــا بعــد. بعــض ســكان الرقــة العــرب يقولــون إهنــم يفضلــون البقــاء حتــت حكــم 

»داعــش« علــى أن تكــون مناطقهــم حتــت ســيطرة األكــراد.
مســألة مهمــة أخــرى هــي املقاتلــون األجانــب. تقريــر مقبــل ملعهــد »تشــااتم هــاوس« يقــّوم سياســة الغــرب جتــاه ســورية علــى مــدى الســنوات 
الســت املاضيــة يــربز أمهيــة امتــاك اســرتاتيجية خبصــوص آالف املقاتلــن األجانــب يف صفــوف »داعــش« وغــره مــن اجملموعــات إذا كانــت 
هنــاك إرادة هلزميــة هــذه اجلماعــات املتطرفــة. وهــذا يتطلــب تنســيقاً دقيقــاً يف شــأن تســليم املقاتلــن إىل ســلطات بادهــم وكذلــك وضــع برامــج 

إعــادة أتهيــل ودمــج املقاتلــن العائديــن مــع الــدول الــي يتعــدى عددهــا 80 دولــة والــي أييت منهــا هــؤالء املقاتلــون األجانــب.
هنــاك أيضــاً التعقيــد الناتــج مــن اســتخدام امليليشــيات الشــيعية اخلارجيــة الــي تدعمهــا إيــران يف احلــرب ضــد »داعــش« يف الداخــل الســوري. 
هــذه امليليشــيات تســتخدم مــن قبــل نظــام بشــار األســد لتدعمــه يف املعــارك ضــد »اجليــش الســوري احلــر«، مــا يســاهم يف زايدة ســوء التوتــر 
الطائفي يف ســورية. يســتفيد »داعش« من هذا التوتر ويســتخدم ســردية قمع الســّنة حلشــد الدعم. وألن امليليشــيات الشــيعية هي الي هتاجم 
»داعــش« يف الغالــب، فــإن هــذا ســيزيد الطــن بلــة، وســيعطي »داعــش« عــذراً آخــر لتربيــر قضيتــه يف ســورية علــى حســاب القــوات املعتدلــة 

الــي يتضــاءل حجمهــا بســرعة.
القــوات املعتدلــة هــذه تتألــف مــن مقاتلــن حمليــن، ومــع اســتمرار الصــراع وضعــف موقــف »اجليــش الســوري احلــر« فــإن العديــد مــن املقاتلــن 
ينضمــون إىل اجملموعــات اجلهاديــة بــداًل منــه. وكمــا يشــر تقريــر »تشــااتم هــاوس«، فــإن مجيــع املقاتلــن الســورين أو العراقيــن ال ينضمــون إىل 
هــذه اجملموعــات اجلهاديــة بســبب األيديولوجيــا، فالعديــد منهــم ينضمــون بســبب احلوافــز السياســية أو االقتصاديــة. وعنــد مواجهــة االختيــار 
بــن النظــام أو جمموعــات جهاديــة تبــدو أكثــر فعاليــة يف قتالــه وممولــة بشــكل أفضــل مــن »اجليــش احلــر«، فــإن الكثريــن يدفعــون الختيــار 
اجلهاديــن. معاجلــة هــذه الدوافــع هــي ضــرورة أساســية لوضــع اســرتاتيجية شــاملة ضــد »داعــش«، وهــذا يعــي أن هــذه االســرتاتيجية جيــب أن 
تتنــاول املرحلــة االنتقاليــة السياســية يف ســورية. وكمــا يف العــراق، فمــن دون إعــارة االنتبــاه للسياســة فــإن »داعــش« قــد يضعــف عســكرايً ولكنــه 

سيســتمر يف اإللقــاء بظالــه علــى ســورية.
وهنــا أتيت مســألة التعــاون األمركــي احملتمــل مــع نظــام بشــار األســد والــذي حيــاول أن يظهــر نفســه علــى أنــه قــوة ضــد املتطرفــن. مبــا أن هــذا 
النظــام ســّهل قيــام اجلماعــات اجلهاديــة املتطرفــة يف ســورية لتشــويه مسعــة ثــورة عــام 2011، فهــل ميكــن الوثــوق بــه أبن ال يعيــد اســتخدام هــذا 

التكتيــك مــرة أخــرى مطلقــاً يف املســتقبل؟
* كاتبة لبنانية ورئيسة برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف معهد »تشااتم هاوس« - لندن.

كانــت اخلطيــب مديــرة مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط يف بــروت. شــغلت ســابقاً منصــب رئيســة برانمــج اإلصــاح والدميقراطيــة يف العــامل 
العــريب، يف مركــز الدميقراطيــة والتنميــة وحكــم القانــون التابــع جلامعــة ســتانفورد، وكانــت أحــد مؤّسِســيه.

االستراتيجية األميركية الجديدة 
في سورية والعراق

لينا الخطيب

ما مير به الشــعب الســوري من حرب قاســية ونزوح وهجرة قســرية دفعت شــرحية كبرة 
مــن اجملتمــع للحاجــة يف طلــب مــد يــد العــون هلــم مــن خــال  املســاعدات اإلنســانية 
لتحســن وضعهم املعيشــي ســواء أكانت, إغاثية أم مادية, مما دفع البعض وخصوصاً 
يف بلــدان النــزوح خلــرط أبنائهــم يف ســوق العمــل بعمــر مبكــر وحرماهنــم مــن طفولتهــم 
وحقهــم يف التعليــم, ودفــع بعضهــم اآلخــر أببنائهــم للتســول مــن خــال العــزف علــى 

آلــة الكمــان واملزامــر, والتجــول يف الطرقــات حبثــاً عــن احليــاة مــن صدقــات النــاس.
لقــد نشــأت فكــرة الضمــان االجتماعــي يف هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة, وروي يف 
تقريرهــا أن الســام االجتماعــي ال ميكــن أن يتحقــق يف حيــاة الشــعوب إذا تــرك الفــرد 
يواجــه حمنتــه وشــدائده وحاجتــه لوحــده, دون أن يشــعر أبن اجملتمــع مــن حولــه علــى 

اســتعداد ملــد يــد العــون إليــه وقــت ضعفــه وحمنتــه.
ولكــن التكافــل يف اإلســام, ميثــل فكــرة متقدمــة, تتجــاوز جمــرد التعــاون بــن النــاس, أو 

تقــدمي أوجــه املســاعدة وقــت الضعــف واحلاجــة.
ومبنــاه ليــس احلاجــة االجتماعيــة الــي تفــرض نفســها يف وقــت معــن أو مــكان بعينــه, 
وإمنــا يســتمد التكافــل االجتماعــي يف اإلســام مبنــاه مــن مبــدأ مقــرر يف الشــريعة, وهــو 

مبــدأ الواليــة املتبادلــة بــن املؤمنــن يف اجملتمــع, يقــول تعــاىل:
)ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سرمحهم هللا إن هللا عزيز حكيم(.

فهــذه الواليــة املتبادلــة, هلــا مســؤولياهتا وتبعاهتــا يف اجلوانــب املاديــة واملعنويــة مــن حيــاة 
اإلنســان, والواليــة هلــا معــان متعــددة, فهــي تتضمــن معــاين اهليمنــة والقــدرة والتســاند 

والتعاضــد.
فاإلنســان يف التصــور اإلســامي, ال يعيــش مســتقًا بنفســه, منعــزاًل عــن غــره, وإمنــا 
يتبــادل مــع أفــراد اجملتمــع اآلخريــن الواليــة, مبــا تعنيــه مــن اإلشــراف والتســاند والتكافــل 

يف أمــور احليــاة, ويف شــؤون اجملتمــع.
وكمــا تظهــر الــزكاة الــي هــي أحــد أركان اإلســام, وفريضتــه االجتماعيــة, أول صــور 
التكافــل االجتماعــي يف اإلســام, وبذلــك يقــول هللا تعــاىل: )ويؤتــون الــزكاة ويطيعــون 
هللا ورســوله أولئــك ســرمحهم هللا إن هللا عزيــز حكيــم( وقــد أصلحــت الــزكاة ميــزان 
تــداول املــال يف اجملتمعــات اإلنســانية, فقــد كان تداولــه يف اجملتمعــات القدميــة جيــري 
علــى النقيــض مــن العــدل والتكافــل كان الفقــراء يكدحــون؛ لكــي ترتاكــم الثــروة لــدى 
الــذي  القــادر, هــو  األغنيــاء وأصحــاب الســلطان, فعــدل اإلســام امليــزان, وجعــل 
يــؤدي للمحتــاج والفقــر فريضــة مــن هللا. ولكــن الســؤال الــذي يبقــى حمــل حبــث لــدى 
الكثريــن أيــن دور املنظمــات اإلنســانية الــي تعتــرب نفســها »املدينــة الفاضلــة« و ترفــع 
شــعارات التنميــة والعدالــة االجتماعيــة ,وتضــع يف براجمهــا محايــة األطفــال مــن احلــروب 
وحتــاول الظهــور مبظهــر احملافــظ واملدافــع عــن املواثيــق الدوليــة الــي حتفــظ كرامــة اإلنســان 
وحقــه يف العيــش الكــرمي وأيــن دور وكاالت الغــوث اإلســامية الــي تعتــرب نفســها عابــرة 
للقــارات وقــادرة علــى إيصــال املســاعدات اإلنســانية جلميــع احملتاجــن والــي تســتند 

ابألســاس »حســب زعمهــا« علــى أفــكار الكتــاب املقــدس والســنة النبويــة؟
هــل هــذه املنظمــات تســتخدم صــور احملتاجــن مــن النســاء واألطفــال املشــردين فقــط 

جلعلهــم جســوراُ يعــربون هبــا  للوصــل إىل الداعمــن؟.

التكافل االجتماعي 
الديني والمنظمات

مجيب خطاب
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كتــب )فابريــس ابلونــش( األســتاذ املشــارك ومديــر األحبــاث يف )جامعــة 
ليــون 2(، جمموعــة مــن املقــاالت التحليليــة والــي يتوقــع فيهــا الســيناريو 
احملتمــل لعمليــة مــا يســمى »حتريــر الرقــة«، حنــاول تلخيــص رؤيتــه حــول 
هــذا املوضــوع املهــم والــذي يهــدد ســكان الرقــة ابإلابدة واملدينــة ابلتدمــر.
هــي  الــي  الدميقراطيــة(-  ســوراي  )قــوات  أعلنــت  فربايــر،  شــباط/   4 يف 
جمموعــة مــن املتمرديــن تعمــل بقيــادة )حــزب االحتــاد الدميقراطــي( الكــردي 
املســاعي الســتعادة  إطــار  العمليــات يف  مــن  إطــاق مرحلــة جديــدة   -
الرقــة مــن )داعــش(، وهتــدف أحــدث العمليــات الــي نفذهتــا )قــوات ســوراي 
الدميقراطية( إىل قطع الطريق بن الرقة ودير الزور مع االستمرار يف التقدم 
حنــو )عاصمــة تنظيــم الدولــة اإلســامية( مــن الشــمال والغــرب، ويتماشــى 
اإلعــان مــع تصريــح اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة عــن رغبتهــا يف تســريع وتــرة 
احلــرب ضــد تنظيــم )الدولــة اإلســامية( عــرب التحــرك ســريعاً ابجتــاه الرقــة، 
وكان الرئيــس ترامــب قــد وقّــع قــراراً تنفيــذايً يف كانــون الثاين/ينايــر، منــح 

مبوجبــه البنتاغــون شــهراً واحــداً لتقــدمي خطــة عمــل حملاربــة التنظيــم.

عزل الرقة:
نظــراً ملوقــع الرقــة علــى الضفــة الشــمالية لنهــر الفــرات، قــد يــؤدي اهلجــوم 
تنظيــم  لســيطرة  اخلاضعــة  األراضــي  عــن كامــل  املدينــة  عــزل  إىل  اجلديــد 
)الدولــة اإلســامية(، وليــس فقــط عــن ديــر الــزور، وكانــت سلســلة مــن 
الغــارات اجلويــة الــي شــّنها التحالــف بقيــادة الــوالايت املتحــدة يف أيلــول/
ســبتمرب قــد دمــرت كافــة اجلســور املتبقيــة العابــرة للفــرات بــن احلــدود العراقيــة 
وشــرق الرقــة؛ ابإلضافــة إىل ذلــك، دمــرت غــارات إضافيــة جســرْي املدينــة 
يف 3 شــباط/فرباير، ونتيجــة لذلــك، ســتصبح الرقــة حماصــرة عندمــا تصــل 
)قــوات ســوراي الدميقراطيــة( إىل الفــرات، يف الوقــت الــذي يشــّكل فيــه النهــر 
املدينــة، وابلطبــع  اإلســامية( يف  )الدولــة  تنظيــم  حياصــر  طبيعيــاً  حاجــزاً 
إبمــكان مقاتلــي التنظيــم عبــور النهــر ابلقــوارب، لكنهــم ســيكونون أهدافــاً 

ســهلة للطائــرات األمريكيــة ولــن يكــون إبمكاهنــم محــل معــدات ثقيلــة.
العــرابت  لنقــل  مراكــب  الدميقراطيــة(  ســوراي  )قــوات  متلــك  املقابــل،  ويف 
املدرعــة ورمبــا دعــم مروحيــات أمريكيــة لنقــل اجلنــود، ممــا حُيتمــل أن َيســمح 
هلــا ذلــك شــن عمليــات عــرب النهــر إذا دعــت احلاجــة، وكانــت واشــنطن قــد 
وفــرت هلــا العــرابت املدرعــة مــن خــال قاعــدة )رميــان( يف مشــال شــرق 

البــاد.
الدميقراطيــة(  ســوراي  )قــوات  ســتحاول  اإلســرتاتيجية،  هــذه  إطــار  ويف 
هــو  اثٍن  ســد  عــن  فضــًا  الثــورة(  )ســد  مــن  تبقــى  مــا  علــى  االســتياء 
)القديــران( الــذي يبعــد عشــرة كيلومــرتات ابجتــاه جمــرى النهــر، وتســيطر 
)ســد  مــن  الشــمايل  اجلانــب  علــى  ابلفعــل  الدميقراطيــة(  ســوراي  )قــوات 
الثــورة(، لذلــك هنــاك فرصــة ضئيلــة الســتخدامه مــن قبــل تنظيــم )الدولــة 
اإلســامية( كطريــق للهــروب عــرب النهــر، غــر أن الســيطرة الكاملــة علــى 
الســّدين ال تــزال شــرطاً مســبقاً وضــرورايً للهجــوم علــى الرقــة بســبب خطــر 
قيــام تنظيــم )الدولــة اإلســامية( بتدمرمهــا وإحــداث فيضــاانت مدمــرة علــى 
نطــاق واســع يف جمــرى النهــر، وعلــى صعيــد أكثــر عمليــة، ال يــزال )ســد 
الثــورة( املعــرب الوحيــد الســليم يف اجلــزء اخلاضــع لســيطرة التنظيــم مــن النهــر، 
وهــو يوفّــر الــري والكهــرابء للمحافظــة أبكملهــا وللمناطــق اجملــاورة هلــا. 
وفــور حتريــر الرقــة، ســتحتاج الســلطات اجلديــدة إىل ضمــان ســر حيــاة 
املدنين بشــكل طبيعي ومنع حصول أزمة إنســانية تقلب الســكان احمللين 
ضدهــا؛ ومــن الضــروري اســتمرار عمليــة )ســد الثــورة( لتحقيــق هــذا اهلــدف.

املزااي العسكرية لـ )قوات سوراي الدميقراطية(:
خــال خوضهــا اهلجــوم اجلديــد، ستســتفيد )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( مــن 
عــدة مــزااي اســرتاتيجية، أواًل، تنخــرط قــوات تنظيــم )الدولــة اإلســامية( 
يف القتــال علــى عــدة جبهــات يف آن واحــد، مبــا فيهــا املوصــل يف العــراق، 

والبــاب إىل الغــرب، وتدمــر وديــر الــزور إىل اجلنــوب، وقــد أصبحــت حاليــاً 
مجيــع اجلهــات الفاعلــة األخــرى يف ســوراي والعــراق متحــدة ضــد التنظيــم، 
وعلــى الرغــم مــن أن روســيا وتركيــا وإيــران والــوالايت املتحــدة وحلفاءهــم 
احملليــن مل يقيمــوا غرفــة عمليــات مشــرتكة لتنســيق حتركاهتــم، إال أهنــم مجّــدوا 
خافاهتــم علــى مــا يبــدو هبــدف الرتكيــز علــى تنظيــم )الدولــة اإلســامية(. 
اثنيــاً، وَضــع اهلجــوم الناجــح الــذي شــّنته )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( يف 
كانــون الثــاين/ ينايــر غــرب الرقــة، هــذه القــوات يف موقــع متقــدم للقيــام 
هــذه  فمــن ســد تشــرين حــى عــن عيســى، ســيطرت  القــادم،  ابلتحــرك 
القــوات علــى كامــل الضفــة اليمــى مــن حبــرة األســد يف غضــون شــهر، 
فتقدمــت إىل مــا هــو أبعــد مــن اخلطــوط األماميــة الــي وصلــت إليهــا يف 
كانــون الثــاين/ ينايــر 2016 وتوقفــت علــى بعــد أربعــن كيلومــرتاً مــن الرقــة 
، وقــد يُقنــع هــذا إدارة ترامــب أن )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( وحدهــا قــادرة 
علــى اســتعادة الرقــة، بغــض النظــر عــن احتجــاج أنقــرة علــى ذلــك، وكانــت 
إدارة أوابمــا قــد توصلــت إىل القناعــة نفســها خــال شــهرها األخــر يف 
احلكــم، كمــا أن الــوالايت املتحــدة قدمــت شــحناهتا األوىل مــن املركبــات 
املدرعــة إىل )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( يف 31 كانــون الثاين/ينايــر عــرب 

مطــار الرميــان رغــم حــدوث التغيــر يف اإلدارة األمريكيــة.
اثلثــاً، شــجع الرتاجــع احلــاد لـــ تنظيــم )الدولــة اإلســامية( وزايدة واشــنطن 
الظاهريــة للمســاعدات العســكرية، علــى اندمــاج املزيــد مــن رجــال القبائــل 
العــرب مــع )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( - ويف الواقــع كانــوا كثريــن إىل درجــة 
أنه أصبح يطلق اآلن على هذه القوات تسمية )التحالف العريب السوري( 
يف بعــض األحيــان، ويف 8 كانــون األول/ديســمرب، أشــار املتحــدث ابســم 
التحالــف الــذي تقــوده الــوالايت املتحــدة الكولونيــل جــون دوراين إىل أن 
حــواىل 13 ألــف عنصــر مــن مقاتلــي )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( البالــغ 
عددهــم 45 ألــف شــخص كانــوا مــن العــرب، غــر أن تقديــرات أخــرى 
تشــر إىل أعــداد أدىن بكثــر، ولكــن إذا كانــت أرقــام دوراين دقيقــة، فهــي 
متّثل زايدة كبرة منذ أتســيس )قوات ســوراي الدميقراطية( يف تشــرين األول/

أكتوبــر 2015، عندمــا كان العــرب يشــكلون فقــط 5 آالف عنصــر مــن 
إمجــايل عــدد املقاتلــن البالــغ 30 ألــف شــخص.

رابعــاً، يبــدو اآلن أن الســكان احملليــن اخلاضعــن لســيطرة تنظيــم )الدولــة 
اإلسامية( يرفضون اجلماعة أبعداد أكرب، ففي البداية مّثل التنظيم عودة 
درجــة معّينــة مــن األمــن واحليــاة الطبيعيــة للكثــر مــن الســورين )علــى األقــل 
أولئــك الذيــن احرتمــوا تطبيقــه العنيــف للشــريعة يف كثــر مــن األحيــان(، ويف 
عــام 2014، علــى ســبيل املثــال، أفرغــت اجلماعــة صوامــع القمــح لتوفــر 
اخلبــز أبســعار رخيصــة وفرضــت قيــوداً علــى أســعار الضــرورايت األساســية، 
إاّل أن الوضــع تدهــور بشــكل كبــر يف الوقــت الراهــن، فقــد عجــز تنظيــم 
وارتفعــت  أفرغهــا،  الــي  الصوامــع  مــلء  إعــادة  عــن  اإلســامية(  )الدولــة 
األســعار، وأثبــت املســؤولون يف اجلماعــة أهنــم فاســدون متامــاً علــى غــرار 
أســافهم، كمــا أن أمــوال اجلماعــة أخــذت تنضــب، لذلــك بــدأ يفــر منهــا 
بعــض أفرادهــا الذيــن انضمــوا إليهــا ألســباب ماليــة، غــر أنــه يف الوقــت 
الراهــن أي انتفاضــة شــعبية ضــد تنظيــم )الدولــة اإلســامية( تبقــى مســتبعدة 
نظــراً الســتمرار حكمــه اإلرهــايب، لكــن ميكــن توقُـّـع دعــم القبائــل العربيــة 

احملليــة وانضمامهــا إىل الفريــق األقــوى عندمــا حيــن الوقــت.

خطوة أخرى حنو سوراي فيدرالية؟:
وخيشــى بشــكل خاص العرب الســّنة يف اجلانب الســوري من وادي الفرات 
مــن ســيطرة امليليشــيات الشــيعية املدعومــة مــن إيــران خــال حقبــة مــا بعــد 
تنظيــم )الدولــة اإلســامية(، ومــن أي جيــش وطــي شــيعي، ويتمثّــل مبعــث 
قلقهــم الرئيســي يف وجــود ميليشــيا كرديــة لفــرتة طويلــة، وهــو مــا يقلــق بعــض 
أفــراد القبائــل مــن أن ذلــك قــد يســّهل ســيطرة كرديــة عامــة علــى أراضيهــم. 
مــن غــر  الــوادي هــم  مــن  مــن ســكان هــذا اجلــزء  املائــة  إاّل أن 99 يف 

األكــراد، وابلتــايل ليــس لــدى )حــزب االحتــاد الدميقراطــي( ســبباً وجيهــاً 
تــدرك هــذا األمــر؛ فهــي  إليــه، ويبــدو أن القبائــل العربيــة  يدعــوه لضّمــه 
متأكــدة إىل حــد كبــر مــن أنــه حــى إذا دعمــت احلملــة الكرديــة احلاليــة، 
ســتعود القــوة احملليــة إليهــا يف النهايــة، ويف الواقــع، قــد يكــون هــذا جــزءاً مــن 
خطــة )حــزب االحتــاد الدميقراطــي( يف محلتــه اخلاصــة ابلرقــة: أي مســاعدة 
القبائــل العربيــة علــى حتريــر نفســها مــن تنظيــم )الدولــة اإلســامية(، وإذاقتهــا 
مــع  تعاطفــاً  أكثــر  جعلهــا  وابلتــايل  احمللــي،  السياســي  االســتقال  طعــم 
دعــوات األكــراد لنظــام فــدرايل المركــزي يف ســوراي، ولتحقيــق هــذا اهلــدف، 
مــن املرّجــح أن يهــدف )حــزب االحتــاد الدميقراطــي( إىل ضمــان عــدم متكــن 
لــو امتلــك بشــار األســد  العــودة إىل املنطقــة حــى  اجليــش الســوري مــن 

وحلفــاؤه القــوى البشــرية، وهــو مــا ليــس لديــه اآلن.

نقطة ضعف األسد يف الشرق:
يواجــه اجليــش الســوري صعــوابت يف ديــر الــزور، حيــث يتعــّرض اجلانــب 
الــذي يســيطر عليــه النظــام يف املدينــة احملاصــرة منــذ وقــت طويــل هلجــوم 
متجدد من تنظيم )الدولة اإلســامية( ، وقد مّت عزل املطار - خط احلياة 
الوحيــد لقــوات النظــام احملليــة - عــن املدينــة، وفشــلت املســاعي لعكــس 
هــذه احلالــة حــى اآلن، مبــا يف ذلــك اللجــوء املتزايــد إىل مقاتلــي )حــزب هللا( 

والقــوات اخلاصــة املعتمــدة علــى املروحيــات والقصــف الروســي. 
وحــى إذا مّت صــّد اهلجــوم احلــايل، فــإن النظــام حيتــاج إىل حــل علــى املــدى 
الطويــل ألزمــة ديــر الــزور، وســيمّثل ســقوط املدينــة كارثــة ابلنســبة لألســد 
- حيــث ســتتعرض احلاميــة جملــزرة كمــا ســيعاين الســكان املدنيــون )الذيــن 
تقــّدر األمــم املتحــدة عددهــم بنحــو 93 ألفــاً( مــن أعمــال انتقاميــة دمويــة، 
ــاً  ووفقــاً لذلــك، ال خيــار آخــر أمــام األســد وحلفائــه ســوى املوافقــة ضمني
علــى قيــام )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( بتنفيــذ هجــوم بدعــم مــن الــوالايت 
املتحــدة ضــّد الرقــة، ولــو أبمــل ختفيــف الضغــوط عــن ديــر الــزور فقــط، ومــع 
ذلــك، ســيتوجب عليهــم االســتعداد الحتمــال توّجــه قــوات تنظيــم )الدولــة 

اإلســامية( املنســحبة مــن الرقــة جنــوابً واجتياحهــا ديــر الــزور. 

املشكلة املدنية لقوات التحالف:
يشــكل اختــاذ قــرار بشــأن كيفيــة التعامــل مــع مدنيــي الرقــة البالــغ عددهــم 
ســوراي  )قــوات  يواجــه  الــذي  الرئيســي  التحــدي  شــخص،  ألــف   300
)الدولــة  تنظيــم  اســتخدم  ولطاملــا  الدوليــن،  وداعميهــا  الدميقراطيــة( 
اإلســامية( املدنيــن دروعــاً بشــرية لــردع القصــف اجلــوي وجتنّــب احلصــارات 
املدنيــن يف  التنظيــم  احتجــز  املثــال،  ســبيل  علــى  منبــج  ففــي  الشــديدة، 
منازهلــم مــن خــال تلغيــم الشــوارع وإطــاق النــار علــى كل مــن حــاول 
الفــرار، وكان علــى )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( اســتعادة املدينــة منــزاًل مبنــزل، 
تنظيــم  مــن مقاتلــي  للعديــد  مُســح  النهايــة،  فادحــة ويف  متكبــدًة خســائر 
)الدولــة اإلســامية( ابلفــرار مــن خــال اختاطهــم بعــدة آالف مــن املدنيــن 

الذيــن غــادروا املدينــة. 
وابلتــايل، تتمثّــل إحــدى األولــوايت يف الرقــة بتشــجيع املدنيــن علــى املغــادرة 
قبــل بــدء اهلجــوم األخــر، ويعــي ذلــك بلــوغ أطــراف املدينــة بســرعة وأتمــن 
ممــرات إنســانية ميكــن مــن خاهلــا هــروب الســكان احملليــن، ابســتفادهتم مــن 
الفوضــى الناجتــة عــن النــزاع فضــًا عــن ذلــك، ال بــّد مــن إقامــة خميمــات 
علــى املــدى الطويــل يف املناطــق الريفيــة احمليطــة مــن أجــل إيــواء النازحــن 
بســبب املعــارك، نظــراً ألهنــم قــد ال يتمكنــون مــن العــودة إىل منازهلــم ألجــل 
قواعــد  ســتتطلب  للرقــة،  الرئيســي  احلصــار  يبــدأ  أن  ومــا  مســمى.  غــر 
االشــتباك الغربيــة بشــأن املدنيــن حــرابً مدنيــة طويلــة، ومــن أجــل جتنّــب 
أي جمــزرة واإلســراع يف حتريــر املدينــة، ســيتعّن علــى األرجــح قيــام )قــوات 
ســوراي الدميقراطية( وحلفائها ابلتفاوض بشــأن إخراج بعض مقاتلي تنظيم 

)الدولــة اإلســامية(، كمــا حصــل يف منبــج.

تسارع وتيرة الحملة الستعادة الرقة

د. غريب الحسين
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كتــب الصحفــي )مايــكل مــور ( مقالــة ابلغــة األمهيــة تســتدعي منــا 
قراءهتــا ، والتمعــن يف األســباب الــي دفعــت قســم كبــر مــن الشــعب 
األمريكــي الختيــاره رئيســاً لقيــادة املرحلــة املقبلــة ونتابــع أهــم مــا كتبــه:

2. الفرصة األخرة للرجل األبيض الغاضب
إدارتنــا الــي يهيمــن عليهــا الرجــال والــي اســتمرت ملــدة 240 عاًمــا 
وشــك  علــى  امــرأة  هنــاك  هنايتهــا.  مــن  تقــرتب  املتحــدة  للــوالايت 
تــويل الســلطة!، كيــف حــدث ذلــك؟، أمــام أعيننــا!، كانــت هنــاك 
عامــات حتذيــر، لكننــا جتاهلناهــا. فــرض نيكســون، خائــن جنســه، 
إنــه  الــي قالــت  التعليميــة، وهــي القاعــدة  التعديــات  علينــا قانــون 
علــى الفتيــات يف املــدارس احلصــول علــى فرصــٍة متســاوية يف لعــب 
الرايضــة، مث مسحــوا هلــن بقيــادة الطائــرات التجاريــة. وقبــل أن نــدرك، 
اقتحمــت بيونســيه ملعــب بطولــة الســوبر بــول هلــذا العــام »لعبتنــا!« 
مــع جيــٍش مــن النســاء الســود، رافعــن قبضاهتــن، معلنــن مبوجــب هــذا 

أن هيمنتنــا قــد انتهــت! أوه، اي لإلنســانية!.
تلــك نظــرة صغــرة داخــل عقــل ذكــر أبيــض مهــدد ابالنقــراض. هنــاك 
شــعور أبن الســلطة قــد خرجــت مــن أايديهــم، أبن طريقتهــم للقيــام 
الوحــش  هــذا  األشــياء.  هبــا  الــي حتــدث  الطريقــة  تعــد  ابألشــياء مل 
»النســوية النازيــة Feminazi«، الشــيء الــذي كمــا يدعــوه ترامــب 
»خيــرج دًمــا عــرب عينيهــا أو أاًي كان املوضــع الــذي خيــرج منــه الــدم« 
قــد انتصــر علينــا – واآلن، بعــد ان اضطــرران إىل احتمــال ثانيــة أعــوام 
لنشــاهد  جنلــس  أن  يفــرتض  نفعــل،  مــاذا  أســود  رجــٌل  فيهــا  خيــربان 
ونتحمــل ثــان ســنوات حتكمنــا فيهــا امــرأة؟، بعدهــا ســتكون ثــان 
ســنوات للمثليــن يف البيــت األبيــض!، مث متحــويل اجلنــس!، ميكنــك 
أن تــرى إىل أيــن يتجــه ذلــك. حبلــول ذلــك الوقــت ســيكون قــد مت 
منــح احليــواانت حقــوق إنســان وســوف يديــر هامســرت لعــن البــاد، 

جيــب أن يتوقــف ذلــك.
3. مشكلة هيالري

هــل ميكننــا التحــدث بصراحــة، فقــط بــن بعضنــا البعــض؟، وقبــل أن 
نفعــل، دعــوين أوضــح، أان أحــب هيــاري ابلفعــل – كثــرًا – وأعتقــد 
أهنــا انلــت نقــًدا غــر مــربر ال تســتحقه. لكــن تصويتهــا لصــاحل حــرب 
العــراق جعلــي أقطــع عهــًدا أبنــي يســتحيل أن أصــوت هلــا جمــدًدا. 
حــى اآلن، مل أنكــص ذلــك العهــد. مــن أجــل منــع شــبه فاشــّي مــن 
أن يصبــح القائــد األعلــى لقواتنــا املســلحة، ســوف أتراجــع عــن ذلــك 
العهــد. لألســف أعتقــد أن كلينتــون ســوف جتــد طريقــة إلدخالنــا يف 
نــوٍع مــن العمــل العســكري، إهنــا مــن املتشــددين، إىل ميــن أوابمــا. 
لكــن إصبــع ترامــب الســيكوابيت ســيكون علــى الــزر ولــن ميكــن تغيــر 

األمــر. ســوف ينتهــي كل شــيء.
رغم الكراهية الواسعة لرتامب، إال أن هياري هي األخرى مكروهة 
بشــدة ويعتقــد حــوايل 70% مــن إمجــايل الناخبــن أهنــا غــر أمينــة أو 

جديــرة ابلثقــة.
لنواجــه األمــر: أكــرب مشــاكلنا هنــا ليســت ترامــب – إهنــا هيــاري. 
إهنــا مكروهــة بشــدة – يعتقــد حــوايل 70% مــن إمجــايل الناخبــن أهنــا 
غــر أمينــة أو جديــرة ابلثقــة. إهنــا متثــل األســلوب القــدمي للسياســة، 
وهــي عــدم االعتقــاد جــداًي أبي شــيء عــدا مــا ميكــن أن جيعلــك 
تفــوز. هلــذا الســبب هــي حتــارب ضــد زواج املثليــن يوًمــا، مث يف اليــوم 
التــايل تعقــد زواًجــا للمثليــن. تعــد الشــاابت مــن بــن أكــرب منتقديهــا، 
األمــر اجلــارح ابلنظــر إىل التضحيــات واملعــارك الــي خاضتهــا هيــاري 
والنســاء األخــرايت مــن جيلهــا حــى ال يضطــر أبــًدا اجليــل األصغــر 
مــن النســاء إىل مســاع ابربــرات بــوش هــذا العــامل أتمرهــن أبن عليهــن 
فقــط أن خترســن وتذهــن خلبــز بعــض البســكويت. لكــن األطفــال ال 
حيبوهنــا، وال ميــر يــوم دون أن خيــربين فيــه أحــد أفــراد جيــل األلفيــة أنــه 

لــن يصــوت هلــا.
ال يوجــد دميقراطــي، وابلطبــع وال مســتقل، ســوف يســتيقظ صبــاح 
الثامن من نوفمرب/تشــرين الثاين متحمًســا للخروج والتصويت لصاحل 
هيــاري كمــا فعــل عندمــا أصبــح أوابًمــا رئيًســا أو عندمــا كان اســم 
بــرين علــى ورقــة االقــرتاع التمهيديــة. ببســاطة ال يوجــد محــاس. وألن 
تلــك االنتخــاابت ســوف تتوقــف يف النهايــة علــى شــيٍء واحــد – مــن 
خيــرج عــدًدا أكــرب مــن املنــزل وجيعلهــم يذهبــون صناديــق االقــرتاع – 

فــإن ترامــب اآلن لــه اليــد العليــا.
4. أصوات انخيب ساندرز احملبطن

توقفــوا عــن القلــق بشــأن عــدم تصويــت مؤيــدي بــرين هليــاري – 
أن  ابلفعــل  الــرأي  اســتطاعات  تظهــر  هليــاري!.  نصــوت  ســوف 
لصــاحل  يصوتــون  ســوف  ســاندرز  انتخبــوا  الذيــن  مــن  أكــرب  عــدًدا 
بعــدد انخــي هيــاري يف االنتخــاابت  العــام مقارنــًة  هيــاري هــذا 
التمهيديــة عــام 2008 الذيــن صوتــوا لصــاحل أوابمــا آنــذاك. ليســت 

هــذه هــي املشــكلة.
جــرس اإلنــذار الــذي ينبغــي أن يــدوي هــو أنــه بينمــا ســيجر مؤيــد 
ســاندرز العــادي نفسه/نفســها إىل صناديــق االقــرتاع يف ذلــك اليــوم 
للتصويــت بنــوٍع مــن الــرتدد لصــاحل هيــاري، فإنــه ســوف ميثــل مــا 
يدعــى »صــواًت حمبطًــا« – مــا يعــي أن املصــوت لــن جيلــب معــه مخســة 
أشــخاص للتصويــت. هــو ال يتطــوع لعشــر ســاعات يف الشــهر الــذي 
يســبق االنتخــاابت، هــي ال تتحــدث أبــًدا بصــوٍت متحمــس عندمــا 

ُتســأل ملــاذا ســوف تنتخــب هيــاري. انخــٌب حمبــط. ألنــه، عندمــا 
تكــون صغــر الســن، ال يكــون لديــك تســامح جتــاه املزيفــن وعدميــي 

القيمــة.
االضطــرار  يشــبه  إليهــم  ابلنســبة  حقبــة كلينتون/بــوش  إىل  العــودة 
أو  ســبيس  مــاي  اســتخدام  أو  املوســيقى  مقابــل  الدفــع  إىل  فجــاة 
محــل أحــد تلــك اهلواتــف املتنقلــة كبــرة القاعــدة. إهنــم لــن ينتخبــوا 
ترامــب، بعضهــم ســوف ينتخــب هيــاري، لكــن كثريــن منهــم ســوف 
يبقــون يف املنــزل. ســيكون علــى هيــاري فعــل شــيء يعطيهــم ســبًبا 
لدعمهــا – واختيــار رجــل معتــدل أبيــض كبــر الســن لــن العريكــة 
الــي ختــرب جيــل األلفيــة أبن  كنائــٍب هلــا ليــس هــو اخلطــوة اجلــادة 
صوهتــم مهــم هليــاري. وجــود امرأتــن مًعــا مرشــحتن علــى منصــب 
الرئيــس وانئبــه – كانــت تلــك فكــرة مثــرة، لكــن هيــاري خافــت 
وقــررت أن تلعــب لعبــة آمنــة، هــذا هــو أحــد األمثلــة فقــط لكيفيــة 

الشــباب. قتلهــا ألصــوات 
5. أتثر جيس فنتورا

ســوف يصــوت املايــن لصــاحل ترامــب ليــس ألهنــم يتفقــون معــه، أو 
ألهنــم حيبــون تعصبــه ونرجســيته، بــل كنــوع مــن التهكــم الســوداوي 

علــى النظــام السياســي برمتــه.
أخــرًا، ال تتجاهــل قــدرة مجهــور الناخبــن علــى أن يكونــوا مؤذيــن أو 
تســتخف بكيــف ميكــن أن يتخيــل عــدة مايــن أنفســهم كأانركيــن 
مبجــرد ســحب الســتار ووقوفهــم وحدهــم متاًمــا يف حجــرة االقــرتاع. 
إهنــا أحــد األماكــن القليلــة الباقيــة يف اجملتمــع حيــث ال توجــد كامــرات 
أمــن أو أجهــزة تنصــت أو أزواج أو أطفــال أو مديــر أو شــرطة، ليــس 
هناك حى مهلة زمنية. ميكنك اســتغراق أي قدٍر حتتاجه من الوقت 
هنــاك وال يســتطيع أحــد جعلــك تفعــل أي شــيء. ميكنــك الضغــط 
علــى الــزر والتصويــت مباشــرًة لصــاحل مرشــحي أحــد األحــزاب، أو 
ميكنــك كتابــة اســم بطــوط أو ميكــي مــاوس يف ورقــة االقــرتاع. ليــس 

هنــاك قواعــد.
وبســبب ذلــك، وبســبب الغضــب الــذي يشــعر بــه كثــرون جتــاه نظــاٍم 
سياســي معطــوب، ســوف يصــوت املايــن لصــاحل ترامــب ليــس ألهنــم 
يتفقون معه، أو ألهنم حيبون تعصبه أو انتفاخ ذاته، وإمنا فقط ألهنم 
يســتطيعون. فقــط ألن ذلــك ســوف يعكــر صفــو الوضــع الراهــن ويثــر 
غضــب آابئهــم وأمهاهتــم. يشــبه األمــر متاًمــا عندمــا تقــف علــى حافــة 
شــعور  ســيكون  للحظــة كيــف  عقلــك  ويتســاءل  نياجــرا  شــاالت 
القفــز مــن ذلــك الشــيء، ســوف حيــب كثــرون أن يكونــوا يف موقــف 
ذلــك.  لرؤيــة كيــف ســيبدو  فقــط  ترامــب  العرائــس ويلقــون  حمركــي 
هــل تذكــر عندمــا انتخــب ســكان مينيســوات يف التســعينيات مصارًعــا 
حمرتفًــا ليكــون حاكــم واليتهــم؟ هــم مل يفعلــوا ذلــك ألهنــم أغبيــاء أو 
ألهنــم اعتقــدوا أن جيــس فنتــورا كان بشــكل مــا رجــل دولــة أو مفكــرًا 
سياســًيا. لقــد فعلــوا ذلــك ألهنــم كانــوا يســتطيعون. مينيســوات هــي 
إحــدى أذكــى الــوالايت يف البــاد. إهنــا متتلــئ أيًضــا أبشــخاص لديهــم 
حــس دعابــة ســوداوي، والتصويــت لفنتــورا كان نســختهم مــن هتكــٍم 
عملــٍي جيــد علــى نظــاٍم سياســي ســقيم. ســوف يتكــرر ذلــك جمــدًدا 
مــع ترامــب. أثنــاء عــوديت إىل الفنــدق عقــب الظهــور بربانمــج بيــل 
ماهــر يف احللقــة اخلاصــة مبؤمتــر احلــزب اجلمهــوري هــذا األســبوع علــى 
شــبكة HBO، أوقفــي أحــد األشــخاص. »مايــك«. قــال الرجــل، 
»جيــب علينــا انتخــاب ترامــب، علينــا زعزعــة الوضــع القائــم«. كان 
هــذا كل شــيء، كان هــذا كافيًــا ابلنســبة إليــه، أن »يزعــزع الوضــع 
القائــم«. ســوف يقــوم الرئيــس ترامــب بذلــك ابلفعــل، وســوف حيــب 
جــزٌء ليــس ابلصغــر مــن الناخبــن اجللــوس يف املدرجــات ورؤيــة برانمــج 

تليفزيــون الواقــع ذاك.

5 أسباب أدت لفوز ترامب )2(

صفوان الدروبي  
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راديو شفق يستضيف سياسيين أثناء حملة االستفتاء

خريطة لسوريا تظهر مناطق سيطرة )داعش( و حزب PYD و PKK األرهابي

Şafak Radyo Referandum Süreci Boyunca Siyasileri Ağırladı

Suriye Haritası, Kontrol Alanları (Deaş) ve PYD’ye PKK Terörist Gösterir

Gaziantepte FM 98.0 Frekanslarından ve www.
safakradyo.net web adresinden yayın yapan Şafak 
Radyo referandum süresi boyunca Gaziantep millet 
vekilleri ve belediye başkanlarını ağırladı. Referan-
dum haftası boyunca Gaziantep millet vekilleri Ah-
met Uzer, Canan Candemir Çelik, Abdulkadir Yük-
sel, Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan ile Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun konuk 
olduğu “Referandum Özel” radyo programı ile tüm 
Gazianteplilere süreçle ilgili bilgi verildi.

اســـتضاف راديـــو شـــفق أثنـــاء محلـــة االســـتفتاء عـــدداً مـــن نـــواب جملـــس 
األمـــة الرتكـــي عـــن غـــازي عنتـــاب ورؤســـاء بلـــدايت يف عـــدد مـــن مـــدن 
الواليـــة. راديـــو شـــفق الـــذي يبـــث براجمـــه مـــن واليـــة غـــازي عنتـــاب علـــى 
 www.safakradyo.net موقـــع  ومـــن   98.0  FM موجـــة 
يف شـــبكة االنرتنـــت، قـــدم ملســـتمعيه يف غـــازي عنتـــاب طيلـــة أســـبوع 
مـــن محلـــة االســـتفتاء معلومـــات عـــن التعديـــات الدســـتورية يف برانمـــج 
»خـــاص ابالســـتفتاء« الـــذي اســـتضاف فيـــه رئيـــس بلديـــة شـــاهينبك 
حممـــد طامهـــز اوغلـــو، إضافـــة إىل الســـادة أمحـــد اوزر وجـــاانن جاندمـــر 
چليـــك وعبـــد القـــادر يوكســـل ونـــژاد قوچـــر وحممـــد اردوغـــان األعضـــاء 

يف جملـــس األمـــة.

نشـــرت وكالـــة األانضـــول خريطـــة تظهـــر مـــن خاهلـــا املناطـــق الـــي يســـيطر عليهـــا تنظيـــم )داعـــش( اإلرهـــايب وحـــزيب الـــي كـــي 
كـــي والـــي واي دي اإلرهابيـــن يف ســـوراي  عمومـــاً، وكذلـــك املناطـــق احملـــررة والـــي تســـيطر عليهـــا قـــوات اجليـــس الســـوري 
احلـــر. واجلديـــر ابلذكـــر أن اجليـــش الســـوري احلـــر خيـــوض معـــارك عنيفـــة جـــداً يف اجلنـــوب الســـوري ضـــد تنظيـــم )داعـــش( 

ليتمكـــن مـــن فـــك احلصـــار عـــن منطقـــة القلمـــون الشـــرقي احملاصـــر مبحيـــط دمشـــق العاصمـــة. 
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ملتقى األخوة في غازي عنتابتوزيع شهادات تكريم في برنامج ابتسامة يتيم

الهالل األحمر التركي يفتتح »متجر المحبة« التاسع في سوريا

Yetim Gülecek Projesinde Sertifika SevinciGaziantep’te kardeşlik buluşması

Suriye’de 9’uncu “Kızılay Sevgi Mağazası” Açıldı

Çatışma bölgelerinden kaçıp güvenli bölgelere yerleşen veya çatışmaların 
son bulduğu bölgelerde yaşayan Suriyeli sivillere hemen her türlü ihti-
yaç malzemesini aralıksız sevk eden Türk Kızılayı, Suriye topraklarında-
ki 9’uncu Sevgi Mağazasını da açtı. Türk Kızılayınca İdlib kırsalındaki 
Kemmune kampına kurulan “Kızılay Sevgi Mağazası”, Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla Suriyelilerin hizmetine açıldı. İd-
lib’in kuzeyinde 850 ailenin kaldığı Kemmune kampında hizmete giren 
Kızılay Sevgi Mağazasından aileler ücretsiz olarak kıyafet alabilecek.

افتتـــح اهلـــال األمحـــر الرتكـــي متجـــره التاســـع للمحبـــة داخـــل األراضـــي الســـورية لتزويـــد املدنيـــن الســـورين 
ــتباكات أو ألولئـــك  ــروابً مـــن االشـ ــة هـ ــأوا إىل املناطـــق اآلمنـ ــد أن جلـ ــا بعـ ــتلزمات الـــي حيتاجوهنـ ــواع املسـ أبنـ
الذيـــن يعيشـــون يف مناطـــق انتهـــت فيهـــا االشـــتباكات. ومبشـــاركة املديـــر العـــام للهـــال األمحـــر الدكتـــور كـــرم 
قينـــق مت افتتـــاح »متجـــر اهلـــال األمحـــر للمحبـــة« خلدمـــة الســـورين يف خميـــم كمونـــة الـــذي أنشـــأه اهلـــال 
ــة  ــر احملبـ ــاانً مـــن متجـ ــتام املابـــس جمـ ــتتمكن تلـــك العائـــات مـــن اسـ ــر الرتكـــي يف ريـــف إدلـــب. وسـ األمحـ

الـــذي يقـــدم خدماتـــه لــــ850 عائلـــة تعيـــش يف خميـــم كمونـــة بشـــمال إدلـــب.

مركز بيكام يواصل سلسلة ندوات فصل الربيع

Fidander ve Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonunun İçişleri Bakanlığının desteği ile hazırladığı “Yetim Gülecek” projesinde 
yetim annelerine sertifikaları verildi. Fidan Eğitim Sağlık Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fidander) ve Bülbülzade 
Vakfı Yetim Komisyonunun İçişleri Bakanlığının desteği ile hazırladığı “Yetim Gülecek” projesinde yetim annelerine son serti-
fikaları verildi. Proje kapsamında toplam 100 yetim annesine dikiş eğitim verilerek MEB onaylı sertifika verildi. Projede 4. kuru 
tamamlayan annelere sertifikaları 15 Nisan Cumartesi günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda düzenlenen 
törenle hak sahiplerine verildi. Sertifika törenine İyilikder Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik, Bülbülzade Vakfı Yetim Komis-
yonu Başkanı Hatice Sohbet, Bülbülzade Vakfı Proje Komisyonu Başkanı Cavit Karakaş, Proje Koordinatörü Abdulkadir Aytar 
ve kursiyer anneler katıldı.

İyilikder Gaziantep temsilciliğimiz ve Akadder ‘in öncülüğünde gerçekle-
şen Türkiye, Suriye ve Filistin kökenli 16 sivil toplum kuruluşunun “Kültür 
ve Kardeşlik Buluşması” 9 Nisan Pazar günü Bülbülzade Vakfı Eğitim ve 
Hizmet Merkezinde yapıldı.
Kermes şeklinde düzenlenen programda Türkiye, Suriye ve Filistin mutfa-
ğından yemek, tatlı ve pastaların satıldığı etkinlikten elde edilen gelir İyilik-
der ve Akadder’in Suriye’nin Cerablus bölgesinde eğitimden mahrum kalan 
çocuklara yönelik açılacak iyilik okulları için kullanılacak.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) Bahar Dönemi Seminerleri devam ediyor.
Psikoloji, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Felsefesi alanında yapılan seminerler BEKAM’ın çok amaçlı konferans 
salonunda yapılıyor. Her branş için 25 kişilik kontenjan ayrılan seminerlere www.bekam.org.tr üzerinden e-kayıt 
yaptıranlar katılabiliyor. Her hafta Cumartesi günü yapılan seminerlerin programı şöyle;
Edebiyat Sohbetleri – Fehmi Karaaslan – her hafta Cumartesi saat: 11.00
Sosyal Bilimler Felsefesi – Mehmet Ulukütük - her hafta Cumartesi saat: 12.30
Psikoloji Sohbetleri – Erhan Tunç - her hafta Cumartesi saat: 14.30

BEKAM Bahar Dönemi Seminerleri Devam Ediyor

مت توزيـــع شـــهادات تكـــرمي علـــى أمهـــات عـــدد مـــن األيتـــام يف إطـــار برانمـــج »ابتســـامة يتيـــم« الـــذي نظمتـــه جلنـــة كفالـــة األيتـــام يف وقـــف بلبلـــزاده ومجعيـــة فيدانـــدر للرتبيـــة والصحـــة 
والثقافـــة واإلغاثـــة والتعـــاون بدعـــم مـــن وزارة الداخليـــة الرتكيـــة. يف إطـــار الربانمـــج اســـتفادت 100 امـــرأة مـــن أمهـــات األيتـــام مـــن دورة تدريبيـــة يف اخلياطـــة وحصلـــن علـــى شـــهادات 
مهنيـــة مصدقـــة مـــن طـــرف وزارة الرتبيـــة الوطنيـــة الرتكيـــة. واســـتلمت كل أم أمتـــت أربـــع مراحـــل مـــن الـــدورة التدريبيـــة شـــهادهتا يف مراســـم احتضنتهـــا قاعـــة داود اوزگـــول للمؤمتـــرات 
التابعـــة لوقـــف بلبلـــزاده يـــوم الســـبت 15 نيســـان. وشـــارك يف مراســـم التكـــرمي كل مـــن رئيـــس فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر بغـــازي عنتـــاب طالـــب چليـــك، ورئيســـة جلنـــة األيتـــام بوقـــف 

بلبلـــزاده خدجيـــة صحبـــت، ورئيـــس جلنـــة إعـــداد املشـــروع بوقـــف بلبلـــزاده جاويـــد قره قـــاش، ومنســـق املشـــروع عبـــد القـــادر آيطـــار، إضافـــة إىل األمهـــات الائـــي مت تكرميهـــن.

مببـــادرة مـــن فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر غـــازي عنتـــاب ومجعيـــة آكاددر، احتضـــن مركـــز التعليـــم واخلدمـــات 
التابـــع لوقـــف بلبلـــزاده يـــوم األحـــد 9 نيســـان فعاليـــات »ملتقـــى الثقافـــة واألخـــوة« الـــذي شـــاركت 
فيـــه 16 منظمـــة مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين مـــن تركيـــا وســـوراي وفلســـطن. واشـــتمل الربانمـــج 
علـــى ســـوق خريـــة عرضـــت فيـــه أصنـــاف مـــن األكات واحللـــوايت واملعجنـــات الرتكيـــة والســـورية 
والفلســـطينية. وســـيتم صـــرف عائـــدات تلـــك املبيعـــات علـــى املـــدارس اخلريـــة الـــي ستنشـــئها مجعيـــة 

إييلكـــدر وآكاددر يف منطقـــة جرابلـــس الســـورية لفائـــدة األطفـــال احملرومـــن مـــن التعليـــم.

يواصـــل مركـــز بيـــكام للرتبيـــة والثقافـــة والبحـــوث تقـــدمي سلســـلة ندواتـــه يف فصـــل الربيـــع. النـــدوات الـــي يقدمهـــا املركـــز يف جمـــاالت علـــم النفـــس واآلداب 
وفلســـفة العلـــوم االجتماعيـــة حتتضنهـــا قاعـــة املؤمتـــرات متعـــددة املهـــام التابعـــة ملركـــز بيـــكام. وقـــد خصـــص املعهـــد 25 مقعـــداً لـــكل اختصـــاص، كمـــا ميكـــن 
لـــكل مـــن يســـجل الكرتونيـــاً مـــن خـــال موقـــع www.bekam.org.tr أن يتابـــع تلـــك النـــدوات. ويشـــمل برانمـــج نـــدوات يـــوم الســـبت مـــن كل 

أســـبوع املواضيـــع التاليـــة:
- ندوات اآلداب – فهمي قره آصان – يوم السبت الساعة 11:00 من أكل أسبوع

- فلسفة العلوم االجتماعية – حممد اولوكتوك - يوم السبت الساعة 12:30 من أكل أسبوع
- ندوات علم النفس – ارخان تونچ - يوم السبت الساعة 14:30 من أكل أسبوع
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يف دمشــق طبقــات مــن احليــاة، حيــوات متوازيــة وغــر متقاطعــة، وجــوه ال تنتمــي إىل املــكان، بــل تســتوطنه عنــوًة، وأخــرى 
جرفها طوفان احلرب لتســتقر يف مآٍو ال تشــبهها، وال تشــبه حياهتا الســابقة.

يف دمشــق، خطــوط خفيــة ترســم مــآالت النــاس وانتماءاهتــم، ثــة رائحــة مــا زالــت تذّكــران ابملدينــة الــي كانــت، ثــة جــدران 
وأرصفــة وأبنيــة، ثــة وجــوه آثــرت أن تتشــبث جبذورهــا، علــى رغــم غربتهــا يف مدينتهــا.

انقســامات الســورين مل ترمسهــا حــدود احلــرب فقــط، طاملــا كانــت هنــاك شــروخ خمفيــة قبــل الثــورة وأصبحــت اآلن جليــة 
املعــامل، خمفيــة كانــت حيــاة الســجون علــى معظــم ســكان دمشــق الــي تعــج ابحليــاة و)التمــدن(، كمــا يرامهــا قاطنوهــا، 
املدينــة الــي يعشــقها الســياح ويعجــب صحافيــون غربيــون حباانهتــا وقــوة نســائها )املتحــررات(، خمفيــة حــكااي األحيــاء 
الشــعبية الفقــرة، ال مقاهــي فاخــرة فيهــا وال أوالدهــا حيظــون بفــرص عمــل وحيــاة كمــا ســكان املدينــة، هــي قبلــة الســورين 
أيتوهنــا مــن كل البقــاع، مــن ســورية املنســية اقتصــادايً واجتماعيــاً، لتصــب خراهتــا يف يــد خنبــة صغــرة تقطــن بيــواتً فاخــرة 

يف العاصمــة.
االنقســامات يف ســورية اآلن، بعد ســتة أعوام من الثورة، مل تعد بن فقر وغي، متنفذ وضعيف، رجل ســلطة ومواطن 
عــادي، مل تعــد بــن الشــمال واجلنــوب، أو مركــز املدينــة وريفهــا، بــن منطقــة نظــام ومنطقــة حماصــرة، االنقســامات ابتــت 

حتيــط بنــا أينمــا نظــران.
دمشــق العاصمــة الــي تنعــم أبمــان عززتــه القــوات النظاميــة، كــدرس منهــا ملناطــق خرجــت عــن ســيطرهتا فدّفعهــا النظــام 

ثنــاً مــن القصــف والدمــار والتهجــر، ابتــت شــاحبة حبزهنــا وتفتيتهــا.
ال يعلــم رواد البــارات ابمــرأة تعــرب احلواجــز يوميــاً لتهــّرب الطعــام إىل مناطــق حماصــرة علــى بعــد كيلومــرتات، يصــل الطعــام 
إىل بلــدات جائعــة أبســعار مضاعفــة، تدفــع هــي للحــارس علــى احلاجــز وللســائق أاتوات حــى تصــل حصــص مــن 

الطعــام قــد تســد رمــق بعــض األســر القــادرة علــى دفــع ثــن الطعــام أضعافــاً مضاعفــة.
تتغاضــى الســلطة عــن أمــراء احلــرب الذيــن حتولــوا إىل متنفذيــن يف مناطقهــم وحتولــوا إىل )ســاطن( حيكمــون مــن حوهلــم، 
كل شــارع وكل حــي لــه أمــر يتحكــم به،)املنفــوش( اســم ذو نفــوذ أييت ابلعلــف إىل دومــا احملاصــرة يف غوطــة دمشــق 

ويوصــل ألباهنــا وأجباهنــا إىل قلــب العاصمــة بينمــا أهلهــا حماصــرون.
يف البنــاء عينــه، عائلــة تصــدح ابلصــوت العــايل لقرهبــا مــن الســلطة وعائلــة هتمــس خوفهــا وهــي تبحــث عــن ابنهــا املعتقــل 
وتبيــع كل مــا متلــك لتدفــع مئــات اآلالف ملــن يعدهــا إبجيــاده أو إطــاق ســراحه، يف غالــب األمــر، يكــون قــد دفــن 

كمجهــول يف مقــربة مــا أو تعفنــت جثتــه علــى قارعــة طريــق أو رمبــا يف معتقــل.
ازداد عــدد الســيارات الفاخــرة الــي تطــوف األحيــاء ابســتعراض للقــوة وتصــدح أبغــاٍن طائفيــة غريبــة عــن أهــل املدينــة 

وإرثهــم، يف الوقــت ذاتــه، تــزداد وجــوه أخــرى شــحوابً وحنــواًل.
ابتــت عاصمــة )قلــب العروبــة النابــض( ملونــة أبلــوان دول تريــد لنظامهــا البقــاء، بعــض رواد البــارات حيتســون الفــودكا 
وهــم يرفعــون خنــب القيصــر، ورواد املــزارات يطوفــون أبانشــيد هتتــف لواليــة الفقيــه، بينمــا تســتمر الســلطة يف التغــي 

ابلنصــر واالســتقال.
الســوريون أنفســهم تباعــدوا، تشــرذموا، الداخــل حانــق علــى اخلــارج، اخلــارج يعتــرب معظــم مــن يف الداخــل مواليــاً وشــريكاً 
يف القتــل، اتســعت اهلــوة، وكل يف مربعــه يصــارع للبقــاء، حليــاة يعيشــها خبســارة أقــل، مل يعــد االنقســام بــن مــواٍل 
ومعــارض، مــع النظــام وضــده، فاالنقســام اآلن انقســام روح قبــل اجلســد، انقســام منتفــع ومتضــرر، نزيــه ومتســلق، قاتــل 

ومقتــول، شــره وجائــع، والســاحة ال ختلــو مــن األمــل، لكنــه ابت قليــًا.
املصدر: احلياة

في ضبط الكراهية: دمشق اليوم

لينا سنجاب

دريد حلام املنافق يقول للخميي:
)يف روحك القداسة... ويف عينيك األمل... ويف يديك العمل(.

ذلــك الفــى الــذي تــرّب يف بيتنــا، أايم األبيــض واألســود. وكان ُيضحكنــا ويبكينــا، وينــام 
جبانبنــا كأنَّــه فــرٌد مــن العائلــة.

كنَّا نتعاطف معه رغم أننا نعرف أن احلق مع ذلك السمن الطيب “حسي البورزان”، 
وأنَّ “فّطوم” تستحق هذا الرجل الرزين حسي، وليس ذلك الفى “احملتال”!

مــات حســي البورظــان، ومــات ايســن بّقــوش الغلبــان، ومــات أبــو عنــرت شــيخ الشــباب، 
ومــات أبــو كلبشــة، ورمبــا ماتــت فطّــوم )لســُت متأكــداً(، ومــات حممــد املاغــوط الــذي 
صنــع عبقريــة دريــد حلّــام، .. كلُّهــم ماتــوا، ومــا يــزال دريــد حلــام حّيــاً. تلــك هــي احلقيقــة 
الفيزايئيــة، لكــنَّ الــذي مــات ابلنســبة للنــاس فعــًا، هــو الــذي اكتشــف النــاس أنَّــه كان 

»مُيثّــُل« فعــًا!
الــذي اســتطاع تنفيــس غضــب النــاس لســنوات طــوال، يف مهّمــة رمسيــة لتنفيــس غضــب 

النــاس!
ذلــك هــو دريــد حلــام، دريــد الــذي يدفــن اآلن بيديــه القاســيتن بطلنــا الشــعي “غــوار 
الطوشــة”، ويتخلَّص من ماضيه ويســتنكره بشــدة، دافناً عروبته بنكران قلَّ نظره، حن 
خياطــب املرشــد األعلــى اإليــراين بقولــه إن بــادان ازدادت قداســة حــن دخلهــا جنــودك!
ويضيــف خماطبــاً املرشــد “ يف روحــك القداســة، يف عينيــك األمــل، يف يديــك العمــل، 

ويف كامــك أمــر يلــى”.
هكــذا خياطــب بطــل »غربــة« و»ضيعــة تشــرين« و»كاســك اي وطــن« اجليــش الــذي 
يساعد على ذبح شعبه وهتجره وطرده من بيوته، وينسى أن املاين اآلن من السورين 

هــم »عبــد الــودود« املرمــّي علــى حــدود غربســتان أو شرقســتان يف فيلــم )احلــدود(.
كيف يتنكَّر لكل ما حفظه من سيناريوهات؟.

وكيف استطاع أن خيدعنا كل هذا الوقت؟.
لســُت يف صــدد اجلــدل الــذي لــن حيســم خبصــوص املعارضــة واملــواالة للنظــام الســوري، 
ذلــك شــأن الســورين آخــر األمــر، ولكــن الســؤال عــن حالــٍة كحالــة دريــد حلــام حتديــداً، 
عــن بطــل “كاســك اي وطــن” الــذي جعلنــا نعتقــد أنــه أحــد أســاطر الفــن امللتــزم الِعظــام، 
املمثــل الــذي جعلنــا نبكــي ألــف مــرّة علــى مســرحية )غربــة(، كيــف لرجــل قــدَّم تلــك 
األدوار أن يصّفــق لنظــام يذبــح شــعبه حــى لــو كان يف آخــر األرض.. فمــا ابلــك بشــعبه 

هــو ؟!
هــل حتتمــل »الثقافــة« كل هــذا الكــذب؟ كل هــذا التزويــر يف الشــعور الوطــي والقومــي 
واالنســاين؟ هــل كان كاذابً حقــاً وهــو خياطــب والــده امليــت يف مســرحية “كاســك اي 

وطــن” بقولتــه املشــهورة “ هللا وكيلــك اي أيب مــو انقصنــا إال شــوية كرامــة”!
هــل هــذه هــي الكرامــة الــي كان يبحــث عنهــا ؟ تشــريد مايــن الســورين كاجئــن علــى 

عتبــات الــدول!

مات غوار الطوشة

إبراهيم جابر إبراهيم 
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زرُت يف مدينــة )كارلــس كوغــا( ابلســويد )علــى بعــد 250 كــم تقريبــا مــن العاصمــة ســتوكهومل( منطقــة 
نوبــل، حيــث متحــف ومصانــع املهنــدس والعــامل املخــرتع الشــهر )ألفــرد نوبــل( صاحــب اجلوائــز 

الســنويّة املعروفــة .
األســلحة  صناعــة  جمــال  يف  وإجنازاتــه  وابتكاراتــه  وعبقريّتــه  ذكائــه  جانــب  إىل  انتباهــي  شــّد  وقــد 
. بــه  سيشــمتون  بــل  ملوتــه،  ســيفرحون  النــاس  ألن  العميــق  ابألمل  إحساســه  شــّدين  واملتفجــرات، 
تولّــد هــذا اإلحســاس عنــده عندمــا تُــويّف بفرنســا أخــوه )لودفيــج نوبــل(، فظــّن النــاس أنــه هــو املتــوّف، 
حــّى إّن إحــدى الصحــف الفرنســية وقعــت ابلظــّن نفســه، فنشــرت نعيــاً لــه، ال ألخيــه املتــوّف احلقيقــي 

لودفيــج .
وقد جاء اخلر حتت هذا العنوان :

»مات اتجر املوت« 
ونــّدد النعــي بــه وأبعمالــه، وجــاء ابلصحيفــة )تُــويّف أمــس الدكتــور نوبــل الــذي أصبــح »غنيّــًا« مــن 

خــالل إجيــاد طــرق لقتــل املزيــد مــن النــاس بشــكل أســرع مــن أّي وقــت مضــى(.
قــرأ ألفــرد نوبــل مــا كتبتــه الصحيفــة عنــه، وأحــّس مــن خالهلــا ابملــرارة، وأدرك الصــورة املقــّززة الــي 

ســتكون عليهــا ذكــراه يف العــامل بعــد موتــه علــى أنّــه :
» مهندس املوت «

فأمــر )تكفــرا عــن ذنوبــه، ودون علــم أهلــه أو أصحابــه( بتخصيــص معظــم ثروتــه لتكــون جوائــز ســنويّة 
لــكّل مــن يســهم إبســعاد اإلنســان ال قتلــه، فكانــت جائــزة نوبــل للســالم الــي امتــّدت لتشــمل خمتلــف 

مناحــي احليــاة مــن علــوم وآداب وكّل مــا يســهم يف التطــّور والتقــّدم ابلعــامل..
مرحى أللفرد نوبل الذي تدارك األمر وكّفر عن ذنبه قبل فوات األوان. 

وليــت القتلــة اجملرمــن كّلهــم يدركــون كيــف ســيكونون بعــد نفوقهــم يف الزاويــة املظلمــة مــن الذاكــرة 
اإلنســانّية، متامــا ككّل الطغــاة الســفلة عــر التاريــخ ...!

تاجر الموت

عصام حقي 

على اهلَواء ُمباشرًة

اختَلَط األمُر عليَّ
الكامرا ثعلٌب يبثُّ احللقة

وأان أتَكدَُّر ابهلَّم:
)هل هذِه غرفُة عمليَّات

أم مطبُخ وجباٍت سريعة؟!
هل هذِه ُصْدرَُة طبيٍب

أم ُصْدرَُة شيف؟!
وهبذين الُقّفازين الّثخينن
هل سأصنُع ما يُعوَُّل عليه
أم سأرتكُب جرميًة ما؟!(.

الفقراُت املُتزامِحة
تتداَخُل كهذاين املَمسوسَن

وأان – ُهنا – يف َمتاهة
َئ ُحروَف امسي أحاوُل أْن أهجِّ

وأْن أطابَق بَن وجهي وُصورة اهلُِويَّة
وأْن أعرَف أخرًا

ما املهنة الي أمارُسها اآلَن؟!
/َمْن أحلََقي هبذا املَجرى من دون c.v تعريف؛

وأان ابلكاِد ُأحِضُر أفكارًا ال جتيُء
ســيطرٍة  ُكلَّ  ُد  هُتــدِّ جلراثيــَم  أتصــّدى  وابلــكاِد 

/ مُمكنــة؟!
…

ماذا أقوُل على اهلُراء ُمباشرًة؟!
لساين حامُل عباراٍت ليست يل أبًدا

وصويت قذائُف عاِبرة لألوهام
ماذا أفَعُل إِن احرتقِت الَوصفُة

أو ماَت املريُض أماَم الّنظَّارِة مجيًعا؟!
– حَسًنا أيُّها املُهّرِجوَن

سأثـَبُِّت بعنايٍة ِقماطَي األخضَر فوَق رأسي
وسأجري عمليًَّة جتميليَّة ال مثيَل هلا:

)ُأعقُِّم الُغرفَة خبفَّاقة يدويَّة
ُر املريَض يف امِلخالط وُأَخدِّ

روم سُينقُِّط زيُت الزَّيتون ِمَن السِّ

وعلى جهاز نبضات القلب
َر آلِة ُصنع الُكبَّة سأقَرأُ ُمؤشِّ

امِلشرُط اجلراحيُّ سيفرُم البصَل
وجهاُز َسحِب الدَّم

سُيوَصُل ِبَعصَّارة الفواكه
املَماِسُح اترًة لتنظيف البلغم واإلفرازات

واترًة لتنظيف املَجلى والغاز
ُّ سُيوِثُق يف النهاية اخليُط الطيبِّ

البطاطا ابللَّحِم احليِّ
فــإْن جَنْحــُت – كمــا يبــدو مــن رســائل املُعَجبــَن 

ســرتتفُع آخــر احللقــة
ذراُع املريِض كيِد اهلاون

ُملوِّحًة برايِة استسالم
وألعاٍب انريّة لالحتفال

وعنَدها قد أصُر
هاواًي َشهرًا يف برانمج ُمسابَقات(.

َمْن َمثَـّْلُت يف السَّابق
وَمْن ُأَمثُِّل اليوم؟!
ماذا فَعْلُت قـَْباًل

وما الذي سأفـَْعُلُه الحًقا؟!
مباذا أردُّ مجيَل اعرتافهم يب جنًما
مع مرتبِة الشََّرِف يف الطَّالسم؟!

أيُّ زمٍن بطويلٍّ ُيشرُِّد ُساللي
يف َعماٍء ُمبجٍَّل يكسو احلكاايت الشَّعبيَّة؟!

الــذَّاِت  ِقبــاِب  يف  األعــذاَر  أختِلــُق  كيــَف 
ُهنــا املَشــروخِة 

ودماغي مازاَل حيُلُم أبْن يكوَن كوكًبا ينأى؟!
استديو كالكبسولِة املُخدِّرة يف الدَّاخل

والثَّاين ال هنائيٌّ يف اخلارج
وُروحــي ســرُب طُيــوٍر متزََّقــْت يف هجــرات الضَّــوء 

املُتتاليــة!
…

الشُّهرُة َدْحٌل يرتِطُم ِبَدْحٍل آَخر
والعَدُم ُحفَرتـُُهما اآلِسرة.

أنا أو الشهرة

 د. مازن أكثم سليمان
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أسألُُه عن نون النسوِة

عن آالِء اخلالق يف معناها

عن أسرار النقطة يف هذا احلرف املطعوْن.

يغمض عينيه لينساين

لردَّ الصمَت عليَّ صالًة

مثَل نقاء الدمِع

فأمسع صواتً يشبه صويت

أييت من جهة تنقرها الطُر

وأتخذها يف الريح رؤًى وظنوْن:

- إمسْع اي ولدي...

- إمسع لو شئَت بقلبك أو قليب.

نون النسوة ليست نوَن النشوِة

ليست نوَن النزوِة 

ليست نوَن النخوِة اي إخوهتا

ليست نوَن اللعنِة

ليست ما أهذي يف الليل وما هتذوْن.

نون النسوة أبعد من هذا األفيوْن.

بعض اخللِق يراها يف تلك اخلَطرات

)ينوِّر قلَبَك ريب(

وأراها تبدأ من ظلٍّ

بلَّلُه ما يتقطَُّر من أمساء الَوَلِه احلسىن

من آنية الليل األسىن

من دعوات الريح وأنساب القصب اجملروح هبا

ما أأنى ما يصفوْن!

* * *

اي سبحان هللا!

أتمَّْل.. وأتوَّْل.. 

واذهب يف الظنِّ إىل آخرِه وتعاْل.

إستفِت القلب مبا ال فتوى فيِه 

وقل للنرجس أن يتنرجس أكثْر.

إصعد يف الغيب إىل أقصاُه

تلمَّْس نفسك فيما كنَت

وفيما أنَت

لتهجَس ما ستكوْن.

يف عشِّ النون طيور ال تعرفها

صفحاٌت مل تقرأها بعُد

هوامُش مدهشُة التعليِق

شروٌح.. وحواٍش.. ومتوْن.

* * *

وأراها تبدأ من أطياف قداساٍت

غامضٍة أوىل..

تبدأ من داخلها

من داخلنا 

وهتيم على أطراف الوهِم

هنالك ختلع ليلَكها

وتضيء مبا هي منه وفيِه

فهل ستكون وفيَّاً ملراميها األبعِد

أم ستخوْن؟

أبصَرين أفتح للحرة كفَِّن

فأدرك أين مل أمسك ابخليِط.

ـ جتمَّْل اي ولدي ابلتيِه

تعلمَك األايم قلياًل وكثرًا

عن نون النسوِة

أعي النون الكرى

أعي...

ال أعي شيئًا

طوىب للعارف اي ابَن أخي

طوىب للعارف واجملنوْن.

الحرف المطعون

فرج بيرقدار

بريــٌق يف مســاء الكــون، قلــٌب يعــزف أرّق األحلــان، قــّوٌة حانيــة تزيــل أكــرب الصخــور مــن طريــق 
حيــايت، كنــٌز ال ينفــد، ينبــوٌع ال ينضــب. أّمــي، حــبٌّ يبــدأ وال ينتهــي. مهمــا ابتعــدت يبــَق 
حناهنــا كمخــزون قمــح، عــزاء يف احلــزن ورجــاء يف اليــأس، كائــن يعطــي دون مقابــل، عــود 
مســك، بلســم األمــان، دعاؤهــا حتويطــة، ونظــرة عينيهــا خــرزة زرقــاء، أول عشــق حبيــايت أّمــي.

معــي  زالــت  ومــا  ماتــت  أمــي  وأتــرك صغــريت، ألن  أمــوت  أن  أخــاف  أعــد  مل  موهتــا  بعــد 
العنــادل، أطلقــت  بــل الزمتــي أكثــر، هــي مــن صنعتــي، صوهتــا يف أذين أعــذب مــن كل 
عليهــا تســمية أخــي الكــربى وصديقــة العصافــر، أتذكــُر كيــف كانــت تطعــم العصافــر كّل 
يــوم وتتحمــل مشــقة التنظيــف مــن بعدهــم دون تذمــر، مسعتهــا مــرّة تتحــدث معهــا علــى غــر 
عادهتــا بقليــل مــن النــزق، اقرتبــُت واســرتقت الســمع وكنــت ســعيدة ألهنــا تتخاصــم معهــا لعلهــا 
تــراتح مــن عنــاء التنظيــف، قالــت هلــا امسعــي أيتهــا العصافــر: »ال تقفــوا علــى كبــِل اهلاتــف فهــو 
هــّش وينقطــع بســهولة وقــد أصلحتــه اليــوم عــدة مــرات. هــل ترضــون أن يتصــل أوالدي مــن 
الغربــة وال يــرّن اهلاتــف؟! قفــوا علــى حبــل الغســيل أو علــى املنشــر أان موافقــة، ولكــن ِعــدوين 
أال تقفــوا اثنيــًة علــى كبــل يصلــي بفلــذات كبــدي«. مثّ توفيــت أمــي احلبيبــة، وفلــذات كبدهــا 

مــا يتــزال يف الغربــة. 
صدقــوين، كانــت العصافــر تنظــر إليهــا وال هتــرب منهــا، ثـّـة لغــٌز بينهمــا مل أســتطع حلّــه، أظنهــا 
كانــت تعــرف الســّر، أو رمبــا مل تســأل نفســها هــذا الســؤال، هــل أقــّص عليكــم بضعــة أمــور عــن 

أمي؟ هي واقعية وليســت جمرد اسرتســال أو كام.
ال ميكــن أن يطــرَق ابهَبــا أحــٌد، دون أن تفتــح ومتنــح، قلنــا هلــا يومــاً: ال تبقــي البــاب مفتوحــاً، 
فهنــاك جمرمــون ولصــوص، وال تفتحــي البــاب ألحــد، أجابــت بدهشــة:  لرمبــا كان الطــارق 

حمتاجــاً.
نســكن يف بلــٍد شــعيٍّ رائــٍع، فوجئــت مــرّة حــن عــوديت للبيــت أبمــي وبيدهــا شــوكة، وقالــت 
احلقــي بــذاك الشــخص الــذي يرتــدي )كابيّــة( فقــد أعطيتــه طعامــاً ونســي أن أيخــذ الشــوكة!.
كنــت أزورهــا يوميــاً بعــد أتسيســي لبيــٍت قريــٍب نوعــاً مــا، وكلمــا غــادرُت قالــت )بكــر لســا مــا 

شــبعت منكــن، ضيعانكــن تروحــو(.
الغريــب يف األمــر هــو أنــي مل أســتطع يومــاً إخفــاء فرحــي أو حــزين عنهــا حــى ابهلاتــف، فهــي 

تعــرف أوالدهــا مــن نظــرة عيوهنــم ونــربة صوهتــم.
لــو ســادت األمهــاُت الكــوَن لعــّم اخلــُر واألمــان والســام، فعاطفــة األمومــة ختلــق مــع كل أنثــى. 

إىل كّل نســاء وإانث العــامل كّل عــام وأنــن خبــر.
أقــّدم حتيــًة خاصــًة إىل كل األّمهــات الســورايت، وأخــّص منهــن أمهــاِت الشــهداء  أخــراً، 

واملعتقلــن، حتيــة إجــال لــكّل امــرأة ســورية انلــت حّظهــا مــن األمل، يف الوطــن.
حتية لكّل األمهات السورايت، ولكل األمهات يف العامل أمجع.

نظرة عينيها خرزة 
زرقاء... أمي

إلهام حقي
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يعَشــُق ال  ومــن  فــرايتٌّ  ِعشــقي 

مائــٍس غصــٍن  كلَّ  وشَّــى  الُفــلُّ 

طروبــًة ابلغنــاِء  تصــدُح  والطَـّـُر 

فأحبَّــي ضفافــُه  عِشــقُت  هنــٌر 

كمــا رقَّتنــا  بطحــاء  يف  ينســاُب 

نشــوٍة يف  أمواجــُه  فرتاقصــْت 

ذوْت انبتــٍة  كلَّ  بقلــيب  أحيــْت 

جــرى  هنــراً  اي  جنبيــَك  يف  أحبــرُت 

بــِه ذبنــا  الــذي  احلــبَّ  أروَع  مــا 

صبابــٌة يفَّ  العشــِق  يف  شــاعٌر  أان 

ــا وكأنَّ حبســنِه  أذوُب  قــدري 

اهلــوى ذاَك  عــن  ــاِق  للعشَّ ليبــوَح 

زماَمــُه ملكــُت  عشــِقي  ال حتســُبوا 

منســيًَّة ســواحاًل  جيــوُب  ِعشــقي 

معــي يعزفهــا  األشــواِق  ترنيمــُة 

أقوهلــا ارحتلــُت  أو  أنيــُت  مهمــا 

نشــوٍة يف  ضفافــُه  إيلَّ  مهســْت 

مالحمــْي تعشــَقنَّ  هــل  أحتُِبُّــي 

تــدري أحبــك اي فــراُت فــال تســْل

ســتظلُّ عشــقي مــا كتمــُت لواعجــْي

يــوِرُق كاحلدائــِق  عشــقاً  أعرفــَت 

يغــرُق صــبٌّ  الوهلــاُن  والنَّرجــُس 

فـَُتحلِّــُق بقربنــا  حتُــطُّ  حينــاً 

ينطِلــُق دمــي  يف  ميِشــي  فاختَــاَل 

أيتِلــُق بــل  ابألحــداِق  ينســاُب 

ترتقــرُق نســائماً  إيلَّ  أهــدْت 

أستنِشــُق دائمــاً  عطــرَك  فأريــج 

يتدفَـّـُق برقَـّـٍة  العــروِق  بــن 

أغــرُق ابحملبَّــِة  ُمــذاٌب  فــأان 

حُيــِرُق فــؤادي  يف  ووجــٌد  تُبكــي 

يتأنَـّـُق ٍة  ببــذَّ يعــوُد  قيــٌس 

ُتشــِرُق مســاان  يف  ليلــى  وتعــوُد 

تتســابُق ابخلُطــا  ُخيــويل  جنحــْت 

زورُق وُجنحــْي  مرســايت  عينــاَك 

ســيغرُق جــواَي  يف  حزيــٌن  انٌي 

ونســمُق ايفــراُت  هنــوى  ســنظلُّ 

ــفاِه يزقــزُق عــذُب الــكالِم علــى الشِّ

تُــِرُق عيــويْن  إذ  شــفاهي  صمتــْت 

ســتنِطُق هــواَك  يف  عيــوين  اقــرأ 

خُتنــُق. لواِعــَج  مــن  أمجــَل  فالبــوُح 

عشقٌ فراتيٌّ ......

صالح الحاج

صعقــي عندمــا قــال يل ال عالقــة لنــا ابجلمــل، فالذئــب هــو رمــز مدينتنــا.. حــن أخرتــه أنــي كلفــت مــن قبــل 
البلديــة بتنفيــذ متثــال مَجــٍل كرمــز ملدينتنــا.

وقتها رجعت كثراً بذاكريت مروراً ب )كليلة ودمنة( وانتهاء بسرك قد مر مبديني حن كنت طفاًل.
خرجنــا مــن حارتنــا جمموعــة صغــرة مــن األطفــال ابجتــاه مدخــل املدينــة، اليــوم أنــزل الســرك معداتــه وبــدؤوا 

ببنــاء خيمــة كبــرة هنــاك.
ذهبنا لنرى احليواانت الي مل نرها إال ابلصور ويف التلفاز

نسر مهرولن وأقدامنا تسابق الريح كأن الطريق مفروش ابإلسفنج..
كنا نتحدث عن ضخامتها وكرها، وكلما وصلنا حّيا زاد عدد األطفال وكر حجمنا كالفيض اجلارف.

أول مــا لفــت انتباهنــا عنــد الوصــول هــو الفيــل حبجمــه وضخامتــه وخرطومــه وكلمــا اقرتبنــا أكثــر شــاهدان مــا 
هــو أكثــر غرابــة.. وصلنــا وكانــت كل احليــواانت يف أقفاصهــا أو مربوطــة بسالســل كبــرة.

كان النــاس متجمهريــن وكأنــه احلشــر فقــد توافــد النــاس مــن كل أطــراف املدينــة وحــى مــن األرايف ليشــاهدوا 
احليــواانت، مل ينتظــروا موعــد العــرض توافــدوا فــور نــزول احليــواانت.. فمدينــي مل تــر مثــل تلــك احليــواانت 

علــى عــن حيــاة أهلهــا.. منهــم مــن أحضــر خبــزاً وحشــائش لرميهــا للحيــواانت. 
مسعت أهنم يطعمون األسد حلم محر، وأهنم سوف يشرتون احلمار خبمسن لرة..

وقتهــا ملعــت الفكــرة يف ذهــن جمموعــة مــن اللحامــن وبــدؤوا ببيــع احلمــر الدواشــر والضالــة إلدارة الســرك 
ومبــا أن مدينــي زراعيــة وتربطهــا حــدود كبــرة مــع دولتــن جماورتــن ودائمــا تتوافــد إليهــا الكثــر مــن احلمــر 

الدواشــر عــر حدودهــا الطويلــة.
حى إن بعض الناس غر القادرين على إطعام محرهم )العواطلية( ابعوها واستمتعوا بثمنها..

بــدأت العــروض يف األايم التاليــة، وبــدأ طــالب املــدارس ابلتوافــد وكانــت أشــبه أبايم عيــد عنــد النــاس حــى 
إن النــاس مل يعنهــا أي شــيء غــر الســرك وأنــه أصبــح شــغلهم الشــاغل وحديثهــم اليومــي لدرجــة أن رئيــس 

الــوزراء زار مدينتنــا علــى رأس وفــد كبــر مــن العاصمــة، ومل يعــره النــاس اهتمامــا مثــل الســرك وحيواانتــه.
وبعــد فــرتة قصــرة شــاهدان علــى شاشــات التلفــاز شــخصاً اعــرتف أبنــه كان يبيــع حلــم احلمــر ليطعموهــا 
حليــواانت الســرك لكنهــم مل يعرضــوه لنــا وهــو يعــرتف أنــه أطعــم رئيــس الــوزراء واحملافــظ والوفــد املرافــق هلــم 

مــن حلــم محــران الدواشــر.
وأهنم أقسموا وقتها إهنم مل يتذوقوا حلماً لذيذاً حبياهتم كالذي أكلوه يف مدينتنا.

ومــن يومهــا كلمــا زاران مســؤول قــال أنــه مغــرم بســمكنا النهــري أو قــال أنــه يفضــل حلــم الدجــاج أو أنــه يعمــل 
رجييمــاً حــاد..!!

الحمير الدواشر 

موسى الرمو 
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ســعدون واحــد مــن بــن مايــن املواطنــن الصاحلــن يف نظــر احلكومــة العتيــدة. يســكن يف آخــر الشــارع يف شــقته املطلــة علــى الســاحة 
الــي يتوســطها متثــال القائــد. ينطلــق ســعدون صباحــاً إىل وظيفتــه يف املؤسســة العامــة مليــاه الشــرب فيمــر جبانــب التمثــال... ويف طريــق 
عودتــه عليــه أن ميــر جبانــب التمثــال... عندمــا يشــتهي أن يتنــاول كأســاً مــن الشــاي علــى شــرفته الوحيــدة املطلــة علــى الســاحة العامــة 
ســتقع عينــاه علــى التمثــال... حــى أصبــح التمثــال جــزءاً حقيقيــاً مــن حياتــه ال بــد منــه يف تفاصيلــه اليوميــة كســرتته وبنطالــه وكيلوتــه 

الداخلــي وحذائــه القــدمي الــذي مل يبدلــه منــذ قــدمي الزمــان.
كعادتــه انطلــق إىل الوظيفــة يف السادســة صباحــاً، ووقــف علــى الزاويــة ابنتظــار احلافلــة الــي ســتقّله إىل العمــل. أتخــرت احلافلــة وســعدون 
واقــف وكأن التمثــال الكبــر قــد فــرّخ متثــااًل صغــراً قبالتــه... بــدأت األفــكار تتســلل إىل رأســه الكبــر، ملــاذا أتخــرت احلافلــة؟ هــل مــا زال 
الســائق انئمــاً حــى اآلن؟ ال، ال مســتحيل فهــو مل يتأخــر عليــه منــذ مخســة عشــر عامــاً حــن قبــل يف الوظيفــة بعــد واســطة ثقيلــة. إذن 
لرمبــا انفجــرت إحــدى العجــات وهــو يعمــل علــى تبديلهــا. ال، ذلــك غــر وارد ألن الســاعة اآلن تعــّدت الســابعة، وهــذا وقــت يكفــي 

لتبديــل احملــرك وليــس فقــط العجــات. مــا الــذي دفــع الســائق للتأخــر إذن؟ 
انفعــل ســعدون وبــدأ يغلــي مــن داخلــه. وبــدون أن يشــعر اســتجمع مــا تيســر مــن ريقــه وبصــق علــى هــذه احلالــة. طــارت البصقــة وقطعــت 
عــرض الطريــق لتســتقر علــى وجــه التمثــال... حالــٌة مــن الذهــول واخلــوف الــي تعــّدت مرحلــة الرعــب، اقتحمــت ســعدون الــذي أصبــح 
يرتعــش بقــوة وكأنــه موصــول علــى تيــاٍر كهرابئــي بقــوة 220 فولتــاً. نظــر ميينــاً ومشــااًل ليطمئــن مــن خلــو الشــارع مــن املــارة. مث هــرع عائــداً 
إىل البيــت وهــو يلتفــت إىل الــوراء خوفــاً مــن أن يكــون أحــد ياحقــه... فتــح البــاب مث زج جبســده املنهــك إىل الداخــل وأغلــق البــاب 
بســرعة... جلــس علــى الكرســي ورأســه ال يتوقــف عــن التفكــر. أفــكار تشــرق يف رأســه وأخــرى تغــّرب وكلهــا ســتؤدي بــه إىل حبــل 
املشــنقة. هــل عليــه أن يذهــب إىل املركــز األمــي القريــب ليحلــف هلــم ابلطــاق أنــه مل يكــن يقصــد ذلــك؟ ومــاذا لــو مل يصدقــوه؟ أال 

يكــون قــد رمــى بنفســه إىل املــوت احملتّــم؟
فجــأة وقــف علــى قدميــه وقــرر أن يعــود إىل الشــارع ويصعــد علــى التمثــال ليمســح وجهــه مث ينــزل. ال ال، فذلــك ســيوقعه يف املشــاكل 
ويلفــت االنتبــاه. مشــى خبطــوات وئيــدة ابجتــاه الشــرفة املطلّــة علــى الســاحة، مل جيــرؤ علــى اخلــروج فاســرتق النظــر مــن شــق البــاب علــى 

التمثــال لــرى مــا الــذي جــرى بعــد أن غــادر. 
مل يــَر شــيئاً يســتحق الذكــر أو يدعــو للخــوف، لكــنَّ الطريــق خاليــة مــن املــارّة. ملــاذا اي تــرى؟ آه اي إهلــي اليــوم عطلــة كيــف نســيت هــذا. 

قاهلــا وهــو يضــرب علــى جبهتــه. اآلن عــرف ملــاذا مل أتِت احلافلــة، ولكــْن مــاذا ســيفعل ابملصيبــة الــي وقعــت علــى رأســه؟
فتــح ابب البيــت وخــرج مــرتدداً ال يــدري إىل أيــن. فقــط يريــد أن يســتطلع الوضــع يف اخلــارج. كانــت تتســارع خطواتــه كلمــا اقــرتب مــن 
الســاحة دون أن جيــرؤ علــى النظــر يف وجــه التمثــال... قطــع الطريــق وأوقــف ســيارة أجــرة وطلــب منــه التوجــه إىل احلديقــة العامــة. فهنــاك 
رمبــا تســتقر نفســيته املضطربــة جــداً... ســائق الســيارة الفضــويل مل ينتظــر طويــًا ليســأله عــن ســبب اضطرابــه. ســعدون كان قــد مســع مــن 
صديقــه أن نســبة كبــرة مــن ســائقي ســيارات األجــرة هــم يف احلقيقــة رجــال أمــن متنكريــن. ســكت قليــًا وبــدأ يفكــر يف جــواب خيلصــه 
مــن هــذه الورطــة... اغتصــب ابتســامًة شــاحبًة مث قــال: »يف احلقيقــة أان إنســان وطــّي مهــووس ابلعمــل. وأكــره العطلــة ألهنــا تشــعرين 

ابلتقصــر جتــاه هــذا الوطــن احلبيــب الــذي جيــب أن ال ندخــر جهــداً يف ســبيل االرتقــاء بــه حنــو األفضــل«.
مل يرق حديثه املتملق لســائق الســيارة الذي شــّغل الراديو على أول حمطة إذاعية صادفها ورفع الصوت ليقطع عليه احلديث. فســكت 

دون أن يتكلم بعدها حى وصل إىل احلديقة العامة.
جلــس ســعدون علــى املقعــد املطــّل علــى بوابــة احلديقــة؛ شــاب ميــارس الرايضــة الصباحيــة هنــا، وفتــاة حتمــل الــورود ابنتظــار حبيبهــا 

هنــاك. ورجــل عجــوز يقــرأ جريــدة الصبــاح عــن آخــر نشــاطات القيــادة احلكيمــة وقراراهتــا التارخييــة اجمليــدة. 
اي إهلــي، إنــه رجــل أمــن يدخــل مــن البوابــة. قــال ذلــك وهــو حيــاول اســتجماع قوتــه كــي ال يظهــر التوتــر علــى وجهــه. بــدأ يدنــدن ويغــي 

أغنيــة وطنيــة يغنيهــا مطــرب شــعي أمســر البشــرة طويــل الشــعر قبيــح الصــوت. ال يهــم فاملوقــف حيتــاج إىل إثبــاٍت للوطنيــة. 
كان حيــاول جاهــداً، أن يتفــادى النظــر يف وجــه رجــل األمــن، لكــن األخــر تــرك كل مقاعــد احلديقــة الكبــرة وجلــس علــى املقعــد الــذي 

جيلــس عليــه ســعدون. أخــرج ســاحه الفــردي اخلفيــف وبــدأ ينظفــه مبنديــل أبيــض قطــي.
قلــُب ســعدون ينبــض بســرعة هائلــة، وهــو حيــاول أن يبحــث عــن حديــث يفتحــه مــع رجــل األمــن، لكنــه ال جيــد. بــل خيــاف أن يزلــق 

بكلمــة تكشــف عــن جرميتــه النكــراء. 
التفــت إليــه فجــأة ودون ســابق إنــذار ســأله: كيــف حــال الســيد الرئيــس؟ توقــف رجــل األمــن عــن تنظيــف املســدس مث نظــر يف وجــه 
ســعدون متعجبــاً مــن ســؤاله الغــي مث عــاد ليتابــع عملــه دون أن جييــب... اي إهلــي مل جيــب. هــل يعقــل أن يكــون التمثــال قــد نطــق 
وأخربهــم مبــا اقرتفــت حبقــه؟! قاهلــا يف نفســه وهــو حيــاول البحــث عــن طريقــة يعــرف هبــا، إن كان لديــه معلومــات عــن احلادثــة فعــاد 
وســأله: »هــل ســبق وأن نطــق أحــد التماثيــل »الكرميــة« املنتشــرة يف بــادان«؟ مــرًة أخــرى توقــف رجــل األمــن عــن تنظيــف ســاحه، وهــو 

ينظــر يف وجــه ســعدون املتجمــد علــى مقعــده منتظــراً اإلجابــة. مل جيــب أيضــاً بــل مجّــع قطــع مسدســه وهنــض مغــادراً.
بقــي ســعدون يعيــش حالــة الرعــب الــي مل تفارقــه مــدة عامــن كلمــا مــر جبانــب التمثــال أو طلبــه مديــره يف العمــل أو شــاهد رجــل أمــن 
يف الطريــق أو طــرَق أحدهــم البــاب أو رن هاتفــه احملمــول، حــى قامــت احلكومــة املوقــرة ابســتبدال التمثــال الربونــزي آبخــر مصنــوع مــن 
الذهــب اخلالــص... حينهــا أصبــح إبمكانــه الســر يف الطريــق مرفــوع الــرأس مراتحــاً بــل ويســتطيع النظــر يف وجــه التمثــال اجلديــد بــكل 
ثقــة وبــدون خــوف، ولكنــه قــام بتغيــر مــكان انتظــاره للحافلــة بعيــداً عــن التمثــال اجلديــد مســافة أمــاٍن تبلــغ مخســمائة مــرت تفصلــه 

بشــارعن عــن التمثــال اجلديــد.

ماذا لو نطق التمثال؟

نور الدين اإلسماعيل

ُئ ُعمرِْي؛  أُهجِّ
َقِميَصاً.. َقِميَصاً..

َوأَفـَْتُح أَبـَْوْاَب ِسّرْي ِلَغْرِْي، 
فـَتـَْنُمْو السََّمْاُء ِبَقْلِيْ.

َأِشْيُل اّلِذْيَن َسبـَْقُت ُخطَْاُهْم،
ِإَذاْ انـْتـَبـَُهْوا لِْلَحَيْاِة َوَماْتُواْ،

فـََتْذبُُل َأْغَصاْنـُُهْم قـُْرَب ُغْصِيْ،
َزيـّنـَتـَْهــْا  ُغْربَــٍة  ِإىَلْ  اْلُوُجــْوُه  لَِتْمِضــْي 

. اجِلَهــْاُت 
َسَأمْنُْو.. 

َعنـَْهــْا  تـََغيـّــْرُت  َمــْن  رَاِْئَحــِي  لَِتْحَفــَظ 
. قَِلْيــَاً.
تـَُقوُل :

َجَرحَت الصََّدْى، َو اْلَمَدْى،
فَاْمَتأَلُْت، َوَأْغَرَقِي اِبْلِغْيْاِب الصَِّهْيُل .

َفَضْاَق اْلَقِمْيُص َعَلْيَك / 
.. َعَليَّ

لِْيُل َوَضاَْع الدَّ
َدفَاتُِر أُمِّي اْلَقِمْيُص..

ختَِْيُط َعَليـَْهْا التََّجْاِعْيَد ُحبَّاً 
َعــْن  َوَأْســَقَطِيْ  ُعْمــرِْي،  َضــْاَق  ِإَذاْ   

. الّذبـُــْوُل  َصَدْاَهــْا 
َيِضْيُق اْلَقِمْيُص..
أِلَْخَلَع َأمْسَْاَءهم،

. بَّ َعيِّ أَْقِصُد احلُْ
فـََقْلِي َبِسْيُط التََّشكُِّل
يـَْنُمْو َكَهيـَْئِة َطْرٍ...

َتِفْيُض اأْلََماينْ؛ ِعَنْاَداً ِبرِْيِش اجْلََناِْح..
َيِطيـُْر، 

 لُِيْكِمَل َهَذاْ الزََّمْاُن انِْتظَْارِْي.
َيِضْيُق اْلَقِمْيُص..

ِإَذاْ أَقـَْلَق الشَّْيُب ُعْمرِْي،

أََمْاَم الّلَوْايت
َخَطْوَن َعَلْى َحْاِجِب اْلَوْقِت 

 ِمْثَل اْلَقطَْا يفْ َمَدْارِْي.
َيِضْيُق اْلَقِمْيُص..

َلَعّلْي أَِفْيُض مبَْا َخّبأَْتُه الّسنـُْوُن،
َوَأْضَحُك ِحْنَ ُأَحّدُق يفْ ُصْوَريتْ..

َكْيَف َصْاَر اْلَفَىْ خَنَْلًة 
 ُكّلَمْا تـُْهُت َعْن ُخْطَوٍة يفْ َمَداْي .

َيِضْيُق اْلَقِمْيُص..
..ْ أِلَْحَفَظ َوْجِهْي، َفَاْ أَتـََغيـُّر َعيِّ

ِإَذاْ َشدَّينْ اْلُعْمُر حَنَْو التُـّرَْاِب 
 َوَضْاَقْت َأاَنْي.

َيِضْيُق اْلَقِمْيُص..
قـَْفــُر  َوخَيَْضــرُّ  ِفيـْنَــْا،  احْلُْلــُم  َويـَتَِّســُع 

، ِس لنـُّفــْو ا
َوَيْسُقُط َعن دفرت اْلَوْجِه ِسْفُر اجلََْمْاِل

َتِصيـُْر اْلَمَشْاِهُد أَْوَضَح،
َلِكْن َنِصيـُْر أََقلَّ انِْتَبْاَهاً، 
َوَأْكثـََر بـُْعَداً َعن اْلَماِء..

 َعْن َزْهَرٍة طَْلُعَهْا ِمْن ُرَؤاْي
َيِضْيُق اْلَقِمْيُص..

َويـَْزَدْاُد شعري بـََيْاَضاً،
اْلَمــْوِت  ِمــَن  قـُــْراَبً  َأَكثـَــَر  أَلُْصبِــَح 

. . ْلَقــرْبِ َوا
َدْمَعاً َتِصيـُْر اْلَمَشْاِهُد..

تـَْزَدْاُد َخْوفَاً َوُحْزاَنً،
َوتـَبـَْقْى النـَّواِْفُذ َحْرِْى

 ِإَذاْ ُجنَّ لَْيٌل َوَضْاَعْت ُخطَاْي.
َقِمْيِصْي..

نـََواِْفُذ بـَْيٍت َكِلْيٍل، 
َيُدسُّ النَـَّهْاَر ِبَصْدرِْي،

 ِإَذاْ طَْاَل َدْرٌب َوَخْاَرْت ِقَواْي.

أهديكم النص الذي محله الديوان الفائز يف جائزة الشارقة..

َكبرتُ حينَ
ضْاقَ اْلَقميصُ

حيدر محمد هوري
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ثقافة وأدب

البســاط هو كل ما يبســط على األرض . ومقولة البســاط أمحدي  تعي رفعة التكليف، وتُنســب لإلمام الصويف أمحد البدوي 
الذي كان  بينه وبن مريديه مبدأ )إذا حصلت اإللفة ارتفعت التكلفة(.وحســب الرواايت، كان ألمحد البدوي بســاط صغر 

علــى قــدر جلســته لكنــه يســع لــكل مــن أراد اجللــوس معــه ولــو كان الفــاً.
وكلنــا يتذكــر بســاط الريــح أحــد وســائل التنقــل اجلــوي يف حــكااي ألــف ليلــة وليلــة . حيــث ينقــل اإلنســان مــن مــكان إىل مــكان 
وهــو ليــس الوســيلة اجلويــة الوحيــدة يف عــامل ألــف ليلــة وليلــة،  فالطيــور الكبــرة هــي أيضــاً وســيلة مهمــة يف تلــك احلــكااي. وهــي 
ختتلــف طبعــاً عــن آلــة التعذيــب الــذي توثــق املعــذب علــى قطعــة خشــبية علــى شــكل جســم بشــري جتعــل املعــذب كأنــه يطــر 

والعــذاب ينهــال عليــه.
وأذكــر حكايــة شــعبية أقــام ملــك مــن امللــوك وليمــة فبســط بســاط اتســع لــكل مواطــي اململكــة وبقــي قســم منــه مطوي.وهــو 
خيتلــف طبعــا عــن البســاط الــذي فرشــه ابــو جعفــر املنصــور يف اخليمــة الــي دعــا إليهــا ابــو مســلم اخلرانســاين وكبــار قادتــه وقطــع 

رؤوســهم كــي ال ينتبــه اجلنــد املرابــط خــارج اخليمــة فتخلــص منــه ومــن قادتــه وهتديداتــه للدولــة العباســية .
حــن بــدأ الربيــع العــريب، كان مبثابــة بســاط  ريــح أمحــدي، بشــر بنقــل الشــعوب املســتعمرة منــذ قــرون، مــن مرحلــة التبعيــة إىل 
مرحلــة اإلرادة املســتقلة. نقلهــم مــن حقبــة االســتبداد إىل حقبــة العدالــة والكرامــة واحلريــة . فــكان البســاط بســاطاً أمحــدايً وســع 

لــكل املعذبــن واملقهوريــن لينقلهــم إىل عــامل النــور بعــد عهــود يف عــامل الظــام .
وهــذا مــا دفــع القــوى العامليــة الكــربى ذات املصــاحل تســعى جاهــدة إىل ســحب هــذا البســاط مــن حتــت الطاحمــن . أو اجيــاد 
بســط بديلــة تتحكــم هبــا وتقودهــا كمــا تشــاء وكيــف تشــاء .  فكانــت  - ابلنســبة للحالــة الســورية - جنيــف واألســتانة مــن 

أشــهر البســط  البديلــة  الــي مت مجــع فيهــا املعارضــة واملــواالة متــارس فيهــا كل انــواع وغــاايت البســاط . 
جيتمعــون حتــت غايــة واحــدة، الغايــة الظاهريــة  اجيــاد خمــرج لازمــة الســورية، والغايــة احلقيقيــة منــع الربيــع العــريب الــذي أربــك 
مصاحلهــم، فعملــوا علــى مســارين األول تشــتيت متثيــل الســورين وكســب الوقــت الجيــاد موظفــن جــدد ختــدم مصاحلهــم ي 
املنطقــة .  وألن مصاحلهــم متفاوتــة عمــدوا علــى فكــرة ســحب بســاط  الربيــع مــن حتــت الثــوار، ومــد بســطهم لتحقيــق تســوية 

علــى الثــورة وليــس تطبيــق الثــورة احلقيقيــة.
 لقــد اســتبدلوا بســاط الثــورة  الواســع الشــفاف  ببســط املفاوضــات امللوثــة العفنــة. يتــم فوقهــا ذبــح كل فكــر ورأي معــارض 

مناهــض متامــا كمــا فعــل املنصــور مــع اخلراســاين. فاملطلــوب أال تكــون احلالــة الســورية مســتقلة .
املطلــوب اليــوم مــن الذيــن حتملــوا املســؤولية أن يرفضــوا هــذه البســط  والعــودة جمــددا ببســاط الربيــع احلقيقــي املعــرب عــن تطلعــات 

شــعبنا وكل شــعوب املنطقــة الراغبــة يف احلريــة والكرامــة.   

خربشات
بساط الربيع األحمدي

 عالء الدين حسو

عــن الدولــة الســورية يومــاً، فهــو يف كل قطاعــات الدولــة  مل يكــن الفســاُد غريبــاً 
ومؤسســاهتا ووزاراهتا، وخصوصاً يف ســلكها القضائي، حى أصبح املواطن الســوري 
يعتــرب الرشــوة أصــل كل القوانــن، وأنــه ال ميكــن احلصــول علــى حقــه إال ابلرشــوة. 
وقــد عــرب أحــد القضــاة عــن حــال القضــاء يف ســورية بعبارتــه »مــن يدفــع أكثــر 
يربــح الدعــوة«. وشــهد املشــفى الوطــي مثــًا يف الاذقيــة تعاقــب مديريــن للصحــة، 
أحدمهــا احتــل منصــب مديــر صحــة 23 ســنة مجــع خاهلــا ثــروة ابملليــارات، وكان لــه 
حصــة يف كل شــيء، حــى يف جلنــة مكافحــة القــوارض !، وحــن مل يعــد يف الوســع 
الســكوت عــن هنبــه املــال العــام )مــال الشــعب واملرضــى الذيــن يقصــدون املشــفى( 
بــدأت متثيليــة جلــان التفتيــش املركــزي الــي كانــت تــزور املشــفى كل يــوم، وتّدعــي أهنــا 
حتقــق يف قضيــة فســاد مديــر الصحــة، وتســأل األطبــاء واملمرضــات واحملاســبن. وبعــد 
أربعــة أشــهر، قفــز مديــر الصحــة إىل لنــدن، وبقــي فيهــا أربــع ســنوات، مث عــاد إىل 
أحضــان الوطــن، يســرح يف مزرعتــه الــي تســاوي مليــارات. أمــا املديــر الــذي تــاه 
فقــد كوفــئ علــى فســاده، وترقــى إىل رتبــة ســفر يف دولــة عربيــة. تــاه آخــر بلغــت 
ســرقاته املليــار لــرة ســورية، ونصحــه حماميــه مبغــادرة ســورية، فــرد علــى احملامــي ســاخراً 
متكــرباً: لــن يطالــي القانــون، ألنــي أضــع وزيــر الصحــة ووزيــر العــدل يف جيــي. ... 
لكنــه أخطــأ قليــًا، إذ ُســجن أربعــة أشــهر، دفــع خاهلــا ســبعة مايــن فقــط مــن 

أصــل مليــار لــرة ســرقها. 
ال يســاوي هــذا الفســاد الــذي شــهده ويعرفــه كل مواطــن ســوري شــيئاً جتــاه الفســاد، 
وخصوصــاً  للفاســدين،  جديــدة  أبــواب  فُتحــت  إذ  الســورية،  الثــورة  بدايــة  بعــد 
الضبــاط، وأعــرف مــن شــهادات جُمنديــن أن كل واحــد منهــم كان يدفــع شــهرايً 
لضابط 80 ألف لرة ســورية، كي ال حيمل بندقية ويقتل وحيارب، وكي ال يتحول 
إىل ورقــة نعــي )الشــهيد البطــل(. ومل يكــن أهــايل بعــض هــؤالء اجملنديــن ميســوري 
احلــال، فاضطــر عديــدون منهــم لبيــع الســجاد أو أدوات كهرابئيــة. ويصعــب تقديــر 
املايــن الــي كان حيصــل عليهــا هــذا الضابــط، خصوصــاً أنــه مســؤول عــن مئــات 
جندين. وبعد ســنوات، فاحت رائحة فســاده، إىل درجٍة، اضطر معها أصحاب 

ُ
امل

القــرار يف الدولــة إىل إقالتــه، ومل تتــم حماســبته أبــداً، علــى الرغــم مــن أن بعضهــم يزعــم 
أنــه ُســجن أســبوعن.

وليــس هــذا الضابــط فريــداً مــن نوعــه، فكــم مــن الضبــاط مثلــه أو فاقــوه فســاداً. ويف 
مراكــز حــزب البعــث، يتنــدر النــاس يف التحــّدث عــن الرشــاوى واملبالــغ الطائلــة الــي 
يطلبهــا موظفــون كبــار يف فــرع احلــزب، ومتــت إقالــة بعضهــم، بعــد أن ثبــت اســتغاهلم 

املواطنــن وســرقة املايــن، ومل حُياســب أي منهــم. 
يضيــق احلــال ابلســورين، ومل تعــد هنــاك إمكانيــة هتريــب الشــبان، لكيــا يلتحقــوا 
خبدمــة اجليــش الســوري، وميوتــوا ميتــة ســهلة، كمــا كانــت منــذ ســنتن، وإمكانيــة 
احلصول على أتشرة إىل تركيا شبه مستحيلة، كما الدخول إىل أراضيها عن طريق 
هربــن. ولبنــان أيضــاً حــّد، إىل حــد كبــر، مــن دخــول الســورين، وشــبان عديــدون 

ُ
امل

قابعــون يف بيوهتــم، ال جيــرؤون علــى املشــي يف الشــارع أو اجللــوس يف املقهــى، لكيــا 
ليلتحــق ابجليــش، ويقاتــل  تلتقــط كل شــاب  الــي  ُيشــحطوا إىل ســيارات األمــن 
»غصبــاً عــن رأســه ويستشــهد غصبــاً عنــه وعــن أهلــه«. وأصبحــت قصــص الشــبان 
الســورين تفــوق قصــص ألــف ليلــة وليلــة وقصــص اخليــال العلمــي. فأحدهــم يصــر 
على الفرار من وطن املوت ســورية، ورســم خطة أبن يســافر إىل الســودان ومنها إىل 
اجلزائــر. ويف اجلزائــر أيمــل أن ينســل إىل دولــة أوروبيــة. وواحــد مــن ميســوري احلــال 
دفــع مليــوين لــرة ألحــد الضبــاط، لكــي يعفيــه مــن مهامــه جنــدايً حيمــل ســاحاً، 
وضــاع املليــوانن ومل جتــد نفعــاً. وظــل الشــاب خمتبئــاً يف بيــت اســتأجره لاختفــاء عــن 

عيــون الشــرطة، الباحثــة عــن وقــود بشــري للحــرب القــذرة.
حــكاايٌت تتناســل أبمٍل ال يوصــف، وأيٍس ال يوصــف، صــارت احلديــث اليومــي 
للســورين. وال أحــد يبــايل هبــذا الشــعب الــذي اتفــق العــامل كلــه علــى تســمية مأســاته 
خزي 

ُ
مأســاة القرن. كيف ســتبى الثقة بن الدولة واملواطن، يف ظل عدم احملاســبة امل

هذا؟ ما معى وضع دســتور جديد يف ســورية، إن مل ير املواطن الســوري الفاســدين 
حُياكمــون ويدخلــون الســجن؟ هــل مُيكــن لــوم أطفــال فقــراء ُحرمــوا التعليــم والغــذاء 
علــى احنــراف بعضهــم وســرقاهتم الصغــرة ليســدوا جــوع معدهتــم. أي مســتقبل تعيــس 
وأفــق مســدود ينتظــر الســورين يف دولــٍة أصبــح فيهــا الفســاد أقــوى مــن الدولــة، 

والرشــوة أقــوى مــن كل القوانــن.

بعض الفساد في سورية

هيفاء بيطار
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Türkçe تركي

الفنان عامر سبيعي
)1958 - 19 أكتوبر 2015(

سمير عبد الباقي

Sanatçı Amir Sebiî
(1958 - 19 Ekim 2015)

Semir Abdulbaki

Sanatçı Amir Sebiî (1958 - 19 Ekim 2015), Suriyeli oyuncudur. Babası halk sanatçısı Re-
fik Sebiî, erkek kardeşi Seyfettin Sebiîdir. Birçok önemli rolü oynamıştır. Bunlardan ba-
zıları Ed-Debbur dizisinin birinci  ve ikinci sezonlarındaki Ebu Neyzek rolü, Ehlü’r Râye 
dizisindeki Ömer Efendi rolü ve Hamam El-Kayşânî’deki Bessam Efendi rolüdür.
19 Ekim 2015 tarihinde, birkaç yıldır memleketi Şam’dan uzakta, ikamet etmekte olduğu 
Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan bir hastanede yaşamını yitirmiştir. Mısır’ın başkenti 
Kahire’nin batısında bulunan bir mezarlığa defnedilmiştir. Kalp krizi sonucu hayatını kay-
beden sanatçı, Suriye devrimine inanmaktaydı. Duruşunun bedelini hayatında ve ölümünde 
gurbette olarak ödedi. Ülkesindeki devrim destekçilerinden birçoğu ise onun ölümünü 
andılar.
57 yaşındaki Sebiî’nin ölümü, birçok devrim destekçisini sarstı. Zira o, sanatçılar arasın-
da devrime ilk destek verenlerdendi. Bu nedenle tutuklanma tehditlerine maruz kalmış ve 
ülkesini terk etmek zorunda bırakılmıştı. Ölümü, aynı şekilde devrimi desteklediği için ül-
kesinden men edilen Suriyeli yönetmen Heysem Hakkı’nın da ifade ettiği gibi “sürpriz ve 
beklenmedik” olmuştu.
Hakkı şöyle demiştir: “Sanatçı Amir’in seçkin bir şahsiyeti vardı. Geleneksel bir Şamlıydı.” 
Sonrasında ise Amir’in devrime desteğinden ve bazı şarkılar vasıtasıyla sesini devrim için 
kullanmasında vücut bulan insani duruşundan bahsetmiştir.
Hakkı ayrıca, babasının yolundan gitmemesi sebebiyle Amir’e çok saygı duyduğunu belir-
terek, “Bunun onun için zor olduğunu biliyorum. Ona karşı içimde özel bir sevgi vardı” 
ifadelerini kullanmıştır.
Amir, usta bir sanatçı olan babası Refik Sebiî ve yönetmen ve oyuncu olan erkek kardeşi Sey-
fettin Sebiî’nin Şam’da kalarak Esad rejimini desteklemelerinin aksine, devrimi desteklemişti.
İki yıldan fazla bir süre önce Amir, Şam’ın Guta bölgesinde babasının rejime desteği sebebi-
yle ve kendisi de henüz muhalefetini açıklamadığından, kaçırılmıştır.
Bu kaçırılma olayı, kendisinin ifadesiyle kanaatini değiştirmiş, Suriye’den çıktıktan sonra 
bu olayın devrimi desteklemesi yönünde Allah’tan kendisine verilmiş bir işaret mesabesinde 
olduğunu söylemiştir.
Sanatçı, rejimi destekleyen babasını düşüncesini değiştirmeye çalışmışsa da başarılı olama-
mıştır. Böylece aralarındaki ilişki kopmuştur. Amir, bir röportaj sırasında babasının serbest 
kaldıktan sonra iyi olduğundan emin olmak için kendisini aramadığını söylemiştir.
Sanatçı Nevvar Bülbül onun hakkında şöyle demiştir: “Kendisi sade bir insandı. Yıldız ol-
mak gibi bir amacı yoktu. O sadelikten yanaydı.” Yine şöyle devam etmiştir: “Amir, Şam 
kırsalında bulunan Harasta’daki gösterici gençlere helva dağıtıyordu. Devrimdeki duruşu 
sebebiyle Suriyelilerin kalbini fethetmiş, sevilen bir sanatçıydı. Sade bir insandı.”
Bülbül ayrıca, “Mısır’daki bu topraklarda ahirete şehitler gibi uğurlandı. Devrim bittikten sonra 
şehitlerin mezarlığına gömülmek üzere naaşının Suriye’ye nakledilmesini istiyordu” demiştir.
Amir, Suriye’den ayrılmadan önce birçok devrim şarkısı yazmış ve söylemiştir. Bunların en 
meşhuru, devrimin ilk aylarında işkence altında can veren çocuk Hamza El-Hatip’e adan-
mış olan “Debehu’l Veled” (Çocuğu Boğazladılar) adlı parçadır. Mısır’da yaşadığı sırada da 
devrim şarkıları söylemiştir.
Amir, “Şeyhu’ş Şebab” (Gençlerin Efendisi) lakabıyla anılmayı severdi. Bu saygı göstermek 
amacıyla Şam’da kullanılan bir lakaptı. Amir, rol aldığı Şamlıların kahramanlıklarını anlatan 
bazı tarihi yapımlarda bu lakaba yaraşır bir oyuncu olduğunu göstermişti.
Devrimi destekleyen Suriyeli devrimcilerin çoğu Amir’i, sosyal medya üzerinden anmıştır. 
Abdülhakim Katifan onunla ilgili şunları yazmıştır: “Seni hangi boğuk, zayıf ve sevgi dolu 
ifadelerle anacağımı bilemiyorum Ebu Refik… Ey gençlerin efendisi, gurbetin dostu, hüsran 
ve hayal kırıklığı.”
Sanatçı Cemal Süleyman ise şunları yazmıştır: “Amir Sebiî, bu güzel toprağın oğlu, güle 
güle.” Gazeteci Tevfik Hallak ise Amir’i şu sözlerle anmıştır: “Amir Sebiî bu ülkenin ter-
temiz, vefakar, sıcacık, sadık ve kahraman bir evladıdır. O halkın adamıdır, mazlumların ve 
yoksulların sanatçısıdır. O kahraman özgürlük sloganları atarken ölmüştür; özgürlük şarkıları 
söylerken ölmüştür.”
Eserleri şunlardır: “Balık Vadisi”, “Sahte Aşk”, “Doğulu Kızın Dramı”, “Mutluluk Çem-
beri”, “El-Kayşani Hamamı”, “Dedemin Evi”, “Şam El-Adiyye”, “Ed-Debbur”, “Ehlu’r 
Râye”, “Aştar”, “Aynalar”, “Hayaller Adamı”, “El-Kaymeriyye’nin Çocukları”, “Şam Ekşi 
Üzümü”, “Girdap”, “Haram Ekmek”, “El-Bergut’un Zamanı”.

عامــر ســبيعي  ممثــل ســوري وهــو ابــن فنــان الشــعب رفيــق ســبيعي، واألخ األكــرب لســيف الديــن ســبيعي، 
لعــب عامــر الكثــَر مــن األدوار املهمــة ومنهــا أبــو نيــزك يف مسلســل )الدبّــور( اجلــزء األول والثــاين ولعــب 

دور عمــر أفنــدي يف مسلســل )أهــل الرايــة( ولعــب دور بســام أفنــدي يف )محــام القيشــاين( وغرهــا.
أعمالــه: ) وادي املســك  - احلــب املزيــف - مأســاة فتــاة شــرقية - قــوس فــرح - محــام القيشــاين - بيــت 
جــدي2 )شــام العديــة( – الدبــور - أهــل الرايــة - عشــتار - مــرااي - رجــل األحــام - أوالد القيمريــة 
- احلصــرم الشــامي – الدوامــة - اخلبــز احلــرام - أبــو جانــي ملــك التاكســي - زمــن الربغــوت ( وغرهــا 

الكثــر.
تــويف يف 19 أكتوبــر 2015 يف أحــد مستشــفيات حمافظــة اإلســكندرية يف مصــر والــي يقيــم فيهــا منــذ 
ســنوات. نعــى فنانــون ســوريون مؤيــدون للثــورة زميلهــم عامــر ســبيعي، حيــث حتــدث املخــرج هيثــم حقــي 
عــن موقفــه اإلنســاين الــذي جتلــى بتوظيــف فنــه للثــورة، كمــا قــال نــوار بلبــل إن الراحــل كان يــوزع احللــوى 

علــى املتظاهريــن، بينمــا نعــاه آخــرون مبواقــع التواصــل.
بعيــداً عــن مدينتــه دمشــق، ووري الفنــان الســوري عامــر ســبيعي الثــرى يف مقــربة غــرب العاصمــة املصريــة 
القاهــرة الثــااثء، بعــد أن قضــى أبزمــة قلبيــة مفاجئــة، لتنتهــي بذلــك قصــة فنــان آمــن ابلثــورة الســورية، ودفــع 

ثــن موقفــه غربتــن يف حياتــه وعنــد مماتــه، بينمــا نعــاه الكثــر مــن مؤيــدي الثــورة ببــاده.
وصــدم نبــأ وفــاة ســبيعي )57 عامــاً( الكثــر مــن أنصــار الثــورة، إذ كان مــن أوائــل مؤيديهــا بــن صفــوف 
الفنانــن، مــا اضطــره ملغــادرة ســوراي بعــد تلقيــه هتديــدات ابالعتقــال، فقــد كان رحيلــه »مفاجئــاً وغــر 
متوقــع« كمــا قــال املخــرج الســوري هيثــم حقــي الــذي نفــي أيضــاً عــن وطنــه بســبب موقفــه املؤيــد للثــورة.
ويف حديثــه للجزيــرة نــت، نعــى حقــي »صاحــب الشــخصية املميــزة والدمشــقي التقليــدي« متحــداثً عــن 
مســاندة عامــر للثــورة، وعــن موقفــه اإلنســاين الــذي جتلــى يف توظيــف صوتــه للثــورة عــرب بعــض األغــاين.

وأضــاف حقــي أنــه حيــرتم كثــراً موقــف الراحــل ألنــه خــرج عــن مســار أبيــه، واتبــع »أعلــم أن هــذا كان صعبــاً 
عليــه، وقــد محلــت لــه مــودة خاصــة«.

وكان عامــر قــد احنــاز إىل الثــورة خمالفــاً ملواقــف كل مــن والــده الفنــان املخضــرم رفيــق ســبيعي، وشــقيقه 
املخــرج واملمثــل ســيف الديــن ســبيعي، اللذيــن بقيــا يف دمشــق وأيــدا نظــام بشــار األســد. وتعــرض عامــر 
لعمليــة اختطــاف قبــل أكثــر مــن عامــن يف غوطــة دمشــق مــن قبــل عناصــر يف جبهــة النصــرة بعــد اشــتباه 

يف أتييــده للنظــام بســبب موقــف والــده، حيــث مل يكــن عامــر قــد أعلــن معارضتــه بعــد.
تســبب االختطــاف بتغيــر قناعاتــه كمــا قــال، حيــث أعلــن بعــد خروجــه مــن ســوراي أن العمليــة كانــت مبثابــة 
»إشــارة مــن هللا« بضــرورة التحاقــه ابلثــورة، مضيفــا أنــه تلقــى معاملــة حســنة مــن عناصــر النصــرة وأهنــم 

أطلقــوا ســراحه بعــد االعتــذار لــه.
وحــاول الفنــان الراحــل تغيــر موقــف والــده املؤيــد للنظــام لكنــه فشــل، فانقطعــت الصلــة بينهمــا، وكان 
عامــر قــد أكــد يف حــوار صحفــي أن والــده مل يتصــل بــه لاطمئنــان عليــه بعــد أن أُطلــق ســراحه مــن قبــل 

جبهــة النصــرة.
بلبــل: الراحــل كان بســيطاً ال يبحــث عــن النجوميــة وكان قريبــاً مــن وجــع البســطاء )اجلزيــرة( وروى الفنــان 
نــوار بلبــل ـ يف حديــث مــع اجلزيــرة نــت - أن عامــراً كان يــوزع احللــوى علــى الشــباب املتظاهريــن مبدينــة 
حرســتا بريــف دمشــق، مضيفــاً أنــه »كان فنــاانً ودوداً دخــل قلــوب الســورين مبوقفــه مــن الثــورة، وكان 

بســيطاً ال يبحــث عــن النجوميــة، وقريبــاً مــن وجــع البســطاء«.
ولفت بلبل إىل أن الفنان الراحل »ُزّف كالشــهداء إىل مثواه األخر يف تلك البقعة من األرض املصرية« 

واعــداً أبن يُنقــل جثمانــه إىل ســوراي بعــد انتهــاء الثــورة لرقــد يف مقــربة الشــهداء، وفــق قولــه. 
وكان عامــر قــد ألّــف وحلّــن وغــّى العديــد مــن األغــاين الثوريــة قبيــل خروجــه مــن ســوراي، ولعــل أشــهرها 
»دحبــوا الولــد« املهــداة إىل الطفــل محــزة اخلطيــب الــذي قُتــل حتــت التعذيــب يف الشــهور األوىل للثــورة، كمــا 

قــدم أغــاين ثوريــة أثنــاء إقامتــه يف مصــر.  
يُذكــر أن عامــراً كان حيــب أن يُلقــب بـ«شــيخ الشــباب« وهــو لقــب دمشــقي يقــال علــى ســبيل التعظيــم، 

وقــد جســده الراحــل يف بعــض أدواره التارخييــة الــي حتكــي بطــوالت الدمشــقين.
وقــد نعــاه أغلــب الفنانــن الســورين املؤيديــن للثــورة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث كتــب الفنــان 
عبــد احلكيــم قطيفــان »ال أعــرف أبيــة عبــارات خمنوقــة وعاجــزة وحمبــة ســأنعيك اي أبــو رفيــق.. اي شــيخ 

الشــباب، اي صديــق الغربــة، واإلحبــاط، واخليبــات«.
كمــا كتــب الفنــان مجــال ســليمان »عامــر الســبيعي، اي ابــن البلــد الطيــب، وداعــًا« بينمــا نعــاه اإلعامــي 
توفيــق حــاق ابلقــول »عامــر ســبيعي هــو شــخصية ابــن البلــد النقــي الــويف الدافــئ الصــادق البطــل، هــو 
ابــن الشــعب، وفنــان املظلومــن، والفقــراء. مــات البطــل وهــو يهتــف للحريــة، مــات وهــو يغــي للحريــة«.

Suriyeli Şahsiyetler

شخصيات سورية
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أحمد مظهر سعدو

Önce Suriye Vatanperverliği

Ahmet Mazhar Sa’do

Özgürlük ve onur devrimi yedinci yılına giriyor. Ancak şu anda devrim, yalnızca devrim hareketini değil; 
vatanın gövdesini de içten içe kemiren bir hal içerisinde bulunmaktadır. Suriye devrimi, 2011 yılında 
başladı. Devrim, Suriye halkının artık zorbalığı, baskıyı ve insanlara yapılan gaspçılığı kabul etmeyeceğini 
ilan ederek yola çıktı. Arap Baharı çerçevesinde ortaya çıkan devrim, baskı ve istibdat rejimi kendisini silah-
lanmaya itmeden önce, Arap devrimleri arasında en önemli konumu işgal etti. Rejim, barışçıl göstericileri 
katletmeye, evleri yakmaya, kendisine ve zorbalığına karşı olan halkın üzerine her şeyi yıkmaya başladı. 
Diğer yandan bundan daha tehlikeli bir meseleyle de uğraşıyordu; sivil, milliyetperver ve barışçıl olan ve 
halkın birliğine çağrı yapan devrimi, uydurma sloganlar ve her gün tanık olunan hizipçi uygulamalarla me-
zhepçilik bataklığına çekmek. Devrimi, asla kabul etmeyeceği mezhepçi bir doğrultuya getirmek için zorba 
metotlar kullanıyordu. Oysa devrim, herkese açık bir bakış açısıyla yola çıkmıştı, geçmişte de bugün de 
güzel bir çeşitlilik oluşturan farklı etnik ve mezhebi grupların katılımını destekliyordu. Baskıcı ve diktatör 
Suriye rejimi ise, barışçıl, milliyetperver ve birleştirici devrimi, kendisinin içerisinde bulunduğu batak-
lıklara çekmeye çalışıyordu. Muhalif Suriye devriminin alacağı kararları, ülke dışından müdahalelerle kendi 
ajandalarına göre düzenlemek isteyen dış kuvvetlerde cabası.
Peki Suriye devrimi bugün, tüm olanlarda sonra, özgürlük ve onuru hedefleyen milli bir devrim midir? Yine 
yapılan hata ve kusurlardan, uygulamadaki kamburlardan ders alarak milliyetperver bir yolda yürümek nasıl 
mümkün olacaktır? Belki de devrimin tüm istikametlerine ait yapının tekrar kurulması en acil ve zaruri konu 
haline gelmiştir. Her gün tatbik edilen dinamik vizyon ve istikametlerin üzerinde çalışılarak, ciddi anlamda 
değişime uğraması ve daha önemli ve kalıcı yapılar kurulması için geliştirilmesi bir zorunluluktur. Suriye 
devriminin sahadaki durumunu ve teorik halini gözden geçirmek ve devrimin devam etmesi için gerek-
li olan becerileri yeniden ortaya çıkarmak gerekmektedir. Geçmişte Suriye muhalif gruplarının çoğunun 
yaptığı gibi mutlak sadakat meselesine odaklanmadan önce, imkanların ve ehliyet konularının ele alınması 
elzemdir. Tüm uyuşukluklardan kurtulmuş olan bir devrime hepimizin ihtiyacı var. İnsanlara zorba ve haksı-
zlıkla davranmayan; özgürlük, onur, hak ve toplumsal adalet için mücadele eden bir devrime.
Bugün devrimin yıldönümünde, Suriye vatanperverliğinin önceliğini konusunu ele aldım. Bu bizim en 
önemli sığınağımız olup, tüm zorunluluklar, esaslar ve meseleler Suriye vatanperverliğinden sonra gelme-
ktedir. Bizi ayırmak yerine birleştiren bu vatanperverliğe sahip olmamız, Suriye’ye ait gerçek bir milli 
akit etrafında bir araya gelmemizi sağlamakta ve her şeyden önce Suriyelilerin içerisinde bulunduğu du-
rumun mahiyetini derinlemesine anlamamıza olanak tanımaktadır. Aynı şekilde milli, demokratik ve sivil 
bir devlet kurmamızı ve hep beraber çalışmamızın niteliğini kavramımızı sağlayarak, istisnasız herkesi 
çatısı altında toplar. Böylece herkes ötekini kabul eder ve onunla iletişim kurar, durumu ne olursa olsun 
bu vatanperverliğin bir parçası olacağını bilir. Bazı şişirme muhaliflerin çözülmelerin yaşandığı dönem-
lerde inatla savunduğu gibi bütünün kendisi değil. Toplumdaki herkes bu unsur sayesinde bölünmeyecek 
ve dağılmayacak tek bir vatanın parçası olduğunu idrak eder. Bu suretle dış güçler, gelecekte kurulacak 
milli devletin yapısına müdahale edemez. Bu devletin yapısı, uzun zamandan beri Suriye’nin temel direği-
ni oluşturan Ehl-i Sünnet üzerine şekillenecektir. Ancak bu, çirkin bir mezhepçi kısıtlama değil, Suriye 
toplumunun realitesini açıklamadan ibarettir. Aynı zamanda toplumun çoğunluk boyutuyla ele alınmasını 
ve milli devletin şovenizm ve kapalılıktan uzak bir biçimde herkese açık bir yapıya sahip olmasını sağlar. 
Böylece Abdurrahman Münif’in Bidâyetu’z Zulumât (Karanlığın Başlangıcı) eserinde anlattığı hatalara biz 
de düşmemiş oluruz. Münif şöyle demektedir: “Bir şehre yabancı olan kişilerin başkalarını nasıl gördüğü ya 
da adet ve ahlaklarını nasıl değerlendirdiği önemli değildir. Bu konular zaten çok farklı yorum ve anlaşma-
zlığa açıktır. Ancak önemli olan şehrin, şu anda olduğundan, dünkü halinden yahut yarın bürüneceği halden 
farklı görülmemesidir. Bu mesele anlaşılması çok zor bir durumdur.”
Burada tekrar, bugün en büyük önceliğe sahip hale gelen milli ve birleştirici Suriye kimliği meselesine 
dönüyoruz. Arabayı atın önüne değil de arkasına yerleştirecek olan işte bu kimlik olacaktır.
Suriye kimliği meselesi, kıskanılmaya değmez bir durumda bulunsaydı; bu milli Suriye kimliğine bağlılık 
daha önemli ve daha zaruri bir hal alırdı. Nitekim vatanperverliği yok eden yerel, bireysel veya etnik kim-
likler bu sayede ortaya çıkmazdı. Kaldı ki milli kimliğin önünde ve üstünde yer alan bireysel ya da etnik 
kimlikler - mezhebi ve dini kimlikler de buna dahildir - zaman içerisinde bir bölünme bataklığına dönüşebil-
ir. Eğer dizginlemez ve kontrol altına almazsak bu durum, kimliğimizin “bavula” dönüşmesine yol açabilir.
Kimlik konusunu sorgulamanın bağlam dışı olmadığı malumdur ancak bu konuyla ilgili kafa karışıklığı, 
belirsizlik ve bozulmaları ortadan kaldırmak birleştirici ve milli Suriye kimliğini elde etmemiz açısından 
daha büyük öneme sahiptir. Arından ise insanların öfkesini uyandıran ve milli Suriye kimliğini bulandıran 
düşünceleri ortaya çıkarmak da bu açıdan önem arz etmektedir. Şu sözde de ifadesini bulduğu şekliyle milli 
ve vatanperver Suriye kimliği her zaman birinci sıradadır ve öyle de kalacaktır: “Suriye devrimi, Suriye’yi 
her şeyden fazla seven insanlara ihtiyaç duymaktadır.”

ثــورة احلريــة والكرامــة تدخــل عامهــا الســابع، وهــي يف حالــة ال ختفــى علــى أحــد مــن مــآالت ابتــت تنخــر يف جســم 
الوطــن، وليــس احلــراك الثــوري فقــط. انطلقــت الثــورة الســورية يف آذار 2011 لتعلــن أن  الشــعب الســوري مل يعــد 
يقبــل ابلعســف والقهــر واهلــدر واســتاب االنســان بكليتــه، انطلقــت يف ســياق الربيــع العــريب، لتحجــز املــكان 
األهــم ضمــن مســارات الثــورات العربيــة، قبــل أن جيربهــا نظــام القمــع واالســتبداد املشــرقي، علــى حتويلهــا ابجتــاه 
العســكرة، عندمــا بــدأ بقتــل املتظاهريــن الســلمين، وحــرق املنــازل وهتــدمي كل شــيء فــوق رؤوس الشــعب املناهــض 
لــه والســتبداده، مشــتغًا يف الوقــت عينــه علــى مســألة أخــرى هــي األشــد خطــرًا، عــرب حماوالتــه جــر الثــورة الســلمية 
املدنيــة الوطنيــة، والــي اندت أبن الشــعب واحــد واحــد إىل مســتنقع الطائفيــة عــرب شــعاراته املفتعلــة وممارســاته اليوميــة 
الطائفيــة، حنــو يل عنــق هــذه الثــورة ليأخذهــا قســرًا حنــو البعــد الطائفــي الــي مل تكــن لتقبلــه، وهــي الــي خرجــت 
بنظــرة منفتحــة علــى اجلميــع، ومبشــاركة كل التلوينــات االثنيــة والطائفيــة، الــي كانــت وعلــى الــدوام الســمة التنوعيــة 
اجلميلــة، الــي يتســم هبــا اجملتمــع الســوري بــكل أنســاقه اجملتمعيــة ومبجمــل حاالتــه التفاعليــة املباشــرة، وغــر املباشــرة، 
فقــد عمــل النظــام الســوري القمعــي االســتبدادي علــى ســحب احلالــة الثوريــة الســلمية والوطنيــة اجلامعــة، للدخــول يف 
مســتنقعات تــودي هبــا إىل ماهــي فيــه، انهيــك عــن التدخــات اخلارجيــة الواضحــة الــي حاولــت ربــط القــرار الســوري 

الثــوري املعــارض أبجنــدات خارجيــة ليســت أجنداتــه ابلضــرورة.
اليــوم وبعــد مــا جــرى هــل مازالــت الثــورة الســورية ثــورة وطنيــة للحريــة والكرامــة؟ وابلتــايل كيــف ميكــن املضــي قدًمــا يف 
مســاراهتا الوطنيــة ابالســتفادة مــن كل اهلنــات واألخطــاء والرتهــات الــي اعــرتت ســياقاهتا علــى واقــع املمارســة، ورمبــا 
أنــه قــد ابتــت مســألة إعــادة هيكلــة حقيقيــة جملمــل مســارات الثــورة هــي األكثــر إحلاحيــة وضــرورة، فالــرؤى واملســارات 
الديناميكيــة اليوميــة البــد مــن االشــتغال عليهــا، تغيــرًا حقيقًيــا وجتــاوزًا مــن أجــل بنــاءات أكثــر أمهيــة وأكثــر ثبــااًت. 
البــد مــن مراجعــة واقعيــة جلــل احلالــة الثوريــة الســورية امليدانيــة والنظريــة كذلــك، والعمــل علــى إعــادة بنــاء الكفــاءات 
الازمــة الســتمرارها، وربــط االمكانيــة والتبــي مبوضــوع الكفــاءة، قبــل مواضيــع الــوالء املطلــق، كمــا عملــت يف الســابق 
معظــم أطيــاف املعارضــة الســورية خــال الفــرتة املنصرمــة، فالثــورة املنعتقــة مــن كل الرتهــات، حنتاجهــا مجيًعــا، ثــورة 

احلريــة والكرامــة، ثــورة احلــق والعــدل االجتماعــي، اخلــايل مــن كل أنــواع التجــي واهلــدر للنــاس وحريــة النــاس.
يف عيــد الثــورة اليــوم أضحــت مســألة الوطنيــة الســورية أواًل، وهــي املــاذ األهــم فــا حيثيــات وال ضــرورات وال 
حتميــات وال مقدمــات قبــل الوطنيــة الســورية، وامتــاك هــذه الوطنيــة الــي جتمــع وال تفــرق، جتمــع وتتجمــع حــول 
عقــد وطــي ســوري حقيقــي يضــم اجلميــع ويقــف جوانيــة العقــل اجلمعــي للســورين، واالســتغراق يف النظــرة العميقــة 
ملاهيــة الواقــع الســوري، قبــل أي شــيء آخــر،  ومــن أجــل بنــاء الدولــة الوطنيــة الدميقراطيــة املدنيــة وكيفيــة العمــل 
اجلماعــي وصــواًل إىل بنــاءات يتجمــع حوهلــا الــكل، بــا اســتثناء ليكــون جامًعــا وليــس مفّرِقًــا، يقبــل اآلخــر ويتفاعــل 
معــه، ويــدرك أنــه مهمــا توســعت حالتــه ســيبقى اجلــزء مــن الــكل، وليــس الــكل حبــد ذاتــه، كمــا دأبــت بعــض املعارضــة 
املنتفخــة، علــى فعلــه، والــي تومهــت خــال فرتاهتــا الســابقة املنتعشــة نســبًيا مــن أهنــا هــي الــكل لوحدهــا، وليــس 
ســواها .وأنــه ليســت مــن مشــرتكات واقعيــة جتمــع اجلميــع، وحتيــل اجلميــع إىل مــآالت الوطــن الواحــد، بــا تقســيم 
ــنة عمادهــا علــى  وال تفتيــت، وال تدخــات خارجيــة يف بنــاءات تكوينيــة مســتقبلية للدولــة الوطنيــة الــي كان السُّ
طــول الزمــن احلديــث لتكويــن ســورية، وهــذا ليــس دخــواًل ممنوًعــا يف الطائفيــة املقيتــة بــل هــو تشــريح عمــاين للواقــع 
الســوري، وهــو ال يتجــاوز أي أحــد، بــل يؤشــر إىل البعــد اجملتمعــي األكثــري وهــو مــا يســاهم يف بنــاء الدولــة الوطنيــة 
بصيغتهــا املنفتحــة بعيــًدا عــن حــاالت االنغــاق والشــوفينية. وحــى ال نقــع مبــا وقعــت فيــه )ابديــة الظلمــات( مــع 
عبــد الرمحــن منيــف عندمــا قــال “ليــس مهًمــا كيــف يــرى الغــرابء مــدن غرهــم، أو كيــف يقيمــون عاداهتــا وأخــاق 
أهلهــا، إن هــذا حيتمــل عــدًدا غــر حمــدود مــن التفســرات واالختــاف، لكــن أن تبــدو املدينــة بنظــر نفســها وكأهنــا 

ليســت هــي، أو ال تشــبه مــا كانتــه ابألمــس، أو مــا ســتكونه غــًدا، فــإن يف األمــر مــا يســتعصي علــى الفهــم. »
وهنــا نعــود مــرة أخــرى إىل مســألة اهلويــة الوطنيــة الســورية اجلامعــة الــي ابتــت متلــك األولويــة اليــوم، وهــي الــي تضــع 

العربــة وراء احلصــان وليــس أمامــه.
وإذا كانــت مســألة اهلويــة الســورية يف وضــع ال حتســد عليــه فــان العــودة إىل التمســك ابهلويــة الوطنيــة الســورية هــي 
األكثــر أمهيــة وضــرورة حــى ال نصــل إىل حالــة تضخــم هــوايت فرديــة أو اثنيــة حمليــة تُقــوِّض املســألة الوطنيــة برمتهــا 
فاهلــوايت الفرديــة واالجتماعيــة واالثنيــة ومــا قبــل الوطنيــة أو مــا فوقهــا، ومنهــا املذهبــة الدينيــة، قــد تتحــول مــع الزمــن 
إىل مســتنقع تفتيــي، إذا مل ننتبــه ونســرع إبجتــاه جلمهــا وكبــح مجاحهــا، حــى ال تتحــول اهلويــة إىل )حقيبــة ســفر( 

كمــا يقــال. 
علًمــا أن طــرح التســاؤل حــول اهلويــة ليــس خــارج الســياقات، لكــن الوقــوف عندهــا وإزالــة الغمــوض وااللتبــاس 
والتحريــف فيهــا ومنهــا، قــد يكــون أحــد الوســائل األهــم كــي نصــل إىل تلــك اهلويــة الوطنيــة الســورية اجلامعــة ابمتيــاز، 
ومــن مث إزاحــة األفــكار اهلوايتيــة التفتيتيــة الــي تثــر حفيظــة النــاس، وتشــوش اهلويــة الوطنيــة الســورية، والــي كانــت 
أواًل وســتبقى كذلــك، وتســاوقًا مــع رأي مــن قــال:« الثــورة الســورية حتتــاج ألانس حيبــون ســورية قبــل كل شــيء، 

ســورية وفقــط«. 
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أي إسام يوجد يف حياتنا، وإىل أي مدى هو حاضر فيها؟.
علينا أن نطرح هذا السؤال بشكل دائم من أجل حماسبة أنفسنا.

وإن االســتفهام عــن أي إســام، ســؤال يكتســب أمهيتــه مــن تلــك التيــارات واإلمــاءات والتأويــات الــي حتيــد 
ابإلســام عــن مســاره بتأثــرات خارجيــة خمتلفــة، وعلــى املؤمــن أن جُيــري عمليــة املراقبــة الذاتيــة هــذه، ابلتواتــر 
والكيفيــة الازمــة كــي ال يبتعــد املؤمــن عــن الفهــم الصحيــح لإلســام بقصــد أو بشــكل غــر مقصــود،  وميكــن 
للعلمــاء واخلــرباء دراســة املســائل الكاميــة واالختافــات بــن املذاهــب ومناقشــتها، لكــن علــى املؤمــن العــادي 
االلتــزام إبســام أهــل الســّنة،  فليــس مــن الصعــب عليهــم كذلــك تعّلمــه واقتنــاء مصــادره املكتوبــة علــى خمتلــف 

املســتوايت، واســتفتاء العلمــاء كلمــا دعــت احلاجــة إىل ذلــك.
السؤال الثاين الذي ال يقل أمهية عن السابق هو: ما مدى حضور اإلسام يف حياتنا؟.

بدأت مناقشة مسألة ) كم حيتل اإلسام من حيز يف حياتنا( عندما بدأان حنّمل اإلسام أخطاءان.
وإن مــا فهمتــه واقتنعــت بــه يف هــذا الشــأن هــو أن اإلســام يشــتمل علــى كل نقطــة يف حياتنــا، وحنــن ال حنــدد 
املبــاح، بــل إن اإلســام هــو الــذي حيــدد األمــور املباحــة الــي تتعلــق أبمــور الدنيــا وال عاقــة هلــا ابلثــواب والعقــاب، 

وهلــذا الســبب فــإن جمــال املباحــات يدخــل ضمــن اإلســام وحيــدده وخيضــع ملراقبتــه.
ومــا دام األمــر كذلــك فعلــى املؤمــن يف كل خطــوة خيطوهــا أن يعلــم الفعــال الــي  تتناســب مــع اإلســام أم ال 
تتناســب، وعليــه أن يتصــرف وفــق ذلــك املعيــار، ومــن أجــل معرفــة ذلــك تتــم مراجعــة املصــادر وفهمهــا وهــذا هــو 
)االســتدالل( الــذي إذا حتقــق بــدأت مرحلتــا البيــان مث العمــل، أي يصــدر احلكــم الديــي، مث يتــم تطبيــق ذلــك احلكــم 
بعــد إعانــه والعلــم بــه، واملؤمــن يفعــل ذلــك يف كافــة أمــوره، ويوضــح أســباب مــا يفعلــه إذا اقتضــى األمــر. ومــن يفعــل 
ذلــك ال ميكــن أن يقــال لــه: )أنــت تســتغل الديــن(، بــل يقــال عنــه إنــه يفعــل مــا يقتضيــه الديــن والعبوديــة هلل تعــاىل.

إذن فما هو االستغال؟.
اســتغال الديــن يقــال ملــن لديــه تقصــر يف اإلميــان أو العمــل، وال خُيضــع أفعالــه لرقابــة الديــن، ولكنــه يســتخدم 
الديــن ليظهــر وكأنــه يقــول ويفعــل مــا يســتوجبه الديــن، مــن أجــل خــداع املتدينــن وإدارة حمبتهــم وكراهيتهــم للحصــول 

علــى مــا يريــده منهــم.
علــى كل مؤمــن يتصــرف يف كل حاالتــه مهمــا كانــت مهنتــه أو وظيفتــه أو رتبتــه، حســبما تقتضيــه عقيدتــه مــن دون 

أن يهــدف إىل املظاهــر أو االشــتهار أو االفتخــار... ولذلــك فمــن اإلجحــاف أن يقــال لــه )أنــت تســتغل الديــن(.
أمــا مســتغّلو الديــن فهــم أولئــك الذيــن يســتخدمون خطــاابً وســلوكاً دينيّــن مــن أجــل احلصــول علــى غــرض معــن، 

واحلــال أن عقيدهتــم وحياهتــم العاديــة بعيــداتن عــن الديــن.
وقــد أحسســت أبن احلاجــة ماّســة هلــذا التوضيــع عندمــا الحظــت زايدة عــدد الذيــن يتهمــون النــاس جزافــاً أبهنــم 

يســتغلون الديــن.

االستدالل واالستغالل

خير الدين كرمان

İstidlâl Ve İstismar

Hayrettin Karaman

Hayatımızda hangi İslam ve ne kadar var?
Nefis muhasebesi bakımından bu soruyu sıkça sormamız gerekiyor.
Hangi İslam sorusu, çeşitli yabancı etkilerle İslam’ı saptıran cereyanlar, telkinler, yorum-
lar sebebiyle önemli. Farkında olarak veya olmayarak doğru anlaşılmış bir İslam’dan uzak 
düşmemek için mümin, gerektiği sıklıkta ve keyfiyette bu denetimi yapmalıdır. Alimler ve 
uzmanlar kelam meselelerini, mezhepler arası ihtilafları öğrenir ve tartışabilirler. Sıradan bir 
mümin için ölçüt Ehl-i Sünnet İslam’ı olmalıdır ve bunu da öğrenmek, her seviyeye göre 
yazılmış kaynaklarını el atında bulundurmak, gerektikçe de alimlere sormak zor değildir.
Bu kadar önemli ikinci soru da “hayatımızda İslam’ın ne kadarının bulunduğudur”.
İslam’ın hayatımızın ne kadarını kapsadığı konusu da, kendi kusurumuzdan İslam’ı sorumlu 
tutmaya başladığımız zamanlardan beri tartışılıyor.
Benim anladığım ve inandığım şudur.
İslam hayatımızın her noktasını içine alır, mübah (serbest, günah sevap konusu olmayan, 
dünya işi denilen) alanı da biz belirleyemeyiz, İslam belirler; bu sebeple mübah alan da 
İslam’a dahildir, onun kontrol ve belirlemesine tabidir.
Durum böyle olunca bir mümin, atacağı her adımın dinine uygun olup olmadığını bilmek 
ve buna göre davranmak mecburiyetindedir. İşte bunu bilmek için bilgi kaynaklarına baş 
vurmaya ve anlamaya çalışmaya “istidlâl” denir. İstidlal tamam olunca beyan ve amel saf-
hası başlar;
yani dinin hükmü açıklanır, bilinen ve açıklanan hüküm uygulanır. Bir mümin bunu her 
işinde yapar, gerektiğinde de neyi niçin yaptığını açıklar; bunu yapana “sen dini istismar 
ediyorsun” denemez, tama aksine dinin gereğini yerine getiriyor, kulluk yapıyorsun denir.
Peki istismar nedir?
İmanda veya amelde kusuru olan, bu sebeple yapıp ettiklerini dinin kontrolüne tabii kıl-
mayan, ama dindarları kandırmak, onlardan almak istediklerini kolayca alabilmek, sevgile-
rini ve nefretlerini yönlendirmek… için dini kullanmaya, dinin gereğini söylüyor ve yapıyor 
görünmeye “din istismarı” denir.
Mesleği, mevkii, rütbesi ne olursa olsun her mümin, göstermeyi, bilinmeyi, övülmeyi… 
hedeflemeksizin her durumda inancının gerektirdiği gibi davranır; bu yüzden ona “sen dini 
istismar ediyorsun” demek iftira olur.
İnancı ve normal hayatı dinden uzak olduğu halde belli bir maksadı elde etmek için din 
söylem ve eylemini kullanan kimseler ise din istismarcılarıdır.
İnsanları uluorta din istismarcılığı ile suçlayanlar çoğaldığı için bu açıklamayı yapma ihti-
yacını hissettim
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Türkçe تركي

ال أســتطيع النظــر إىل تلــك املشــاهد... لقــد حضــرت إىل ذهــي كل املشــاهد والذكــرايت األليمــة، منــذ وصلتــي أنبــاء عــن أهنــم 
»خنقــوا األطفــال ابلغــاز يف إدلــب«، وكلمــا حاولــت اهلــروب مــن تلــك املشــاهد والصــور، ســقطتُّ يف أحــداث عشــتها يف املاضــي، 

فيهجــرين النــوم، وأفقــد تــوازين وال أعــرف مــاذا أفعــل.
هناك حيث خيتنق أطفال سوراي األبرايء، وميوتون وتنقطع أنفاسهم، واآلن ختتنق الكلمات، فا نكاد جند ما نقول.

حكاية القاتلن ابجلوع
لقــد حاصرتــي األحــداث الــي عشــتها يف املاضــي مــن كل جانــب، عشــت أوالهــا يف عــام 2014، عندمــا متكــن عســكري ســوري 
ســابق يطلقــون عليــه لقــب »القيصــر«، مــن اهلــروب إىل اخلــارج ومعــه صــور التقطهــا بشــكل ســري ألكثــر مــن عشــرة آالف إنســان مت 
قتلهــم يف ســجون األســد جتويعــاً وحتــت التعذيــب أو خبنقهــم ابلســيور املســتخدمة يف حمــركات الســيارات، وقــد حصــل يف تلــك الفــرتة 
بشــكل ســري علــى تلــك الصــور كل مــن CNN والغــارداين ووكالــة األانضــول وشــبكة TRT التلفزيونيــة،  وكانــت تلــك الصــور 

أكــرب دليــل علــى اجلرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية.
أصابتنــا صدمــة اســتمرت مــدة عندمــا رأينــا تلــك الصــور ،  للوهلــة األوىل بشــر يتحولــون إىل هيــاكل عظميــة بســبب تركهــم دون طعــام، 
مث خينقوهنــم أبشــياء خمتلفــة مثــل ســر احملــرك وأســاك البنــاء املعدنيــة، وخيتمــون علــى جباههــم أختامــاً مرقمــة ويعبئوهنــم يف أكيــاس 

باســتيكية، وبعدهــا يدفنوهنــم يف مقابــر مجاعيــة، رأينــا صــوراً لنحــو عشــرة آالف إنســان قتلوهــم هبــذا الشــكل.
وقــد نشــران يف وســائل اإلعــام تلــك الصــور يف نفــس الفــرتة، ولقيــت صــدى كبــراً يف خمتلــف أحنــاء العــامل، وصــرف اجلميــع كامــاً 
شــديد اللهجــة علــى رأســهم أمريــكا وبريطانيــا، قالــوا حينهــا لقــد مت تســجيل إجــرام األســد، وســيحال إىل حمكمــة العــدل الدوليــة بتهمــة 
ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية. أخــذان تلــك الصــور إىل نيويــورك، حيــث بعثــة األمــم املتحــدة إىل ســوراي، وأريناهــا إىل أعضــاء البعثــة 

األمميــة، وســألناهم »هــل ســتفعلون شــيئاً مــا؟« ولكــن ســؤالنا بقــي إىل اليــوم ينتظــر رداً.
فريــق وكالــة األانضــول الــذي أعــد جمموعــة الصــور تلــك، أصيــب حبالــة مــن اإلحبــاط شــديدة. فالعــامل مل يفعــل شــيئاً إزاءهــا، وذهبــت 

أدراَج رايح التاريــخ صــوُر أولئــك الرجــال والنســاء والشــباب والشــيوخ الذيــن قتلوهــم خنقــاً ابألســاك والســيور.
ماذ فعلوا ألطفال الغوطة الذين اختنقوا ابلغاز السام؟.

الصدمــة الثانيــة عشــتها عــام 2013 إثــر قتــل األســد املدنيــن يف الغوطــة ابألســلحة الكيميائيــة. أعــددان حينهــا جمموعــة مــن الصــور 
والفيديوهــات ألطفــال الغوطــة وهــم حيتضــرون أمــام الكامــرات وقــد أخذهتــم الرعشــة وال يســتطيعون التنفــس مــن شــدة االختنــاق، 
ونشــران تلــك الصــور يف خمتلــف أحنــاء العــامل. وحصلــت وكالــة األانضــول عــن األدلــة التقنيــة وصــور الــرادار الــي تثبــت أن تلــك األســلحة 
الكيميائيــة قــد ألقتهــا قــوات األســد علــى الغوطــة، ونشــرت الوكالــة تلــك األدلــة والصــور، حينهــا أيضــاً كانــت ردود الفعــل قويــة، حــى 
أن أوابمــا قــال وقتهــا »لقــد جتــاوز األســد اخلــط األمحــر وســنتدخل يف األمــر«، لكــن هــذه املــرة تعرضــت الوكالــة إىل حمــاوالت تدخــل 

يف شــؤوهنا. ورغــم ذلــك أرســلنا مراســلي حــرب إىل تلــك النقــاط الســاخنة.
مث مــاذا؟ ومــن جديــد مل يفعلــوا أي شــيء بعــد ذلــك، وصمــَت العــامل وهــو ينظــر إىل صــور أولئــك األطفــال وهــم ميوتــون اختناقــاً، أمــا 
حنــن فقــد وضعنــا يف األرشــيف كل تلــك الصــور والفيديوهــات الــي توثــق مقتــل أولئــك األطفــال اختناقــاً ابلغــازات الســامة، والــي تصــور 
خنــق أولئــك النــاس ابألســاك املعدنيــة والســيور امليكانيكيــة، لكــن تلــك الصــور مل تســمح لنــا ابلنــوم طيلــة أايم، وحنــن نتخيــل لــو كان 

أولئــك األطفــال الضحــااي فلــذات أكبــادان.
األطفال الذين رأيتهم يف إدلب:

ختتنــق الكلمــات وتتبخــر يف مثــل تلــك اللحظــات، مــاذا ســتقولون؟ مــاذا ســتكتبون؟ مــا أصعــب ذلــك االمتحــان الــذي نكــون فيــه 
شــاهدين علــى زمــان توحــش فيــه اإلنســان إىل هــذا احلــد وفقــد فيــه الرمحــة. دخلــت إىل ســوراي يف العــام املاضــي عندمــا ســقطت مدينــة 
حلــب، ذهبــت إىل املخيمــات والتجمعــات الســكنية القريبــة مــن إدلــب، مل تكــد تبقــى علــى وجــه األرض غــر تلــك البقعــة لتلجــأ إليهــا 
عائــات املعارضــن واهلاربــن مــن ظلــم األســد، قضيــت ســاعات طويلــة مــع أطفــال يعيشــون يف خيــام النايلــون بــن الوحــل واملطــر يف 
ذلــك الــربد الشــديد، واتبعــت بشــغف ضحكاهتــم الربيئــة رغــم كل شــيء. يف ذلــك اليــوم مل أســتطع طــرح ســؤال طاملــا اختنــق بــه حلقــي: 
»مــاذا لــو هامجــوا هــذه املنطقــة؟ مــاذا لــو قصفــوا هــذا املــكان؟«، كان اجلميــع هنــا مــن األطفــال واملدنيــن، ومل يكــن هنــاك أي مــكان 
خيتبئــون فيــه وأي مبــى يلجــؤون إليــه، وهــا قــد حــدث مــا كنــت أخشــاه. هــا هــي جثــث األطفــال ملقــاة هنــا وهنــاك كالدمــى املصنوعــة 

مــن القطــن، لقــد جــاؤوا أبســلحة كيميائيــة مثــل الســحاب ليحصــدوا بذلــك الغــاز القاتــل أرواح األطفــال مــن جديــد.
ماذا ستكتبون؟ وماذا ستقولون؟

هــا هــم يصرفــون مــن جديــد كامــاً كبــراً،  لقــد صــدر هــذه املــرة عــن الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب، وهــو يــزأر قائــا: »لقــد مت جتــاوز 
اخلطــوط احلمــراء«، ولكنــه كام فــارغ كلــه... مــن يفهــم أاب فقــد توأميــه، مــن مــن النــاس يف العــامل ميكنــه إدراك شــعور ذلــك األب وهــو 
حيمــل توأميــه النائمــن يف حضنــه مثــل املائكــة ليدفنهمــا يف الــرتاب، وبعــد أن يفــارق اجلســدان الطــراين حضنــه إىل القــرب، لــن حيــس 
ذلــك األب مــرة أخــرى بدفئهمــا ولــن يناغيهمــا مــرة أخــرى. أان أيضــاً لــدي أوالد يف ذلــك العمــر، وقــد أحسســت آبالم ذلــك األب 
يف أعمــاق روحــي، ولكنــي أســتطيع احتضــان أوالدي كــي أختلــص مــن ذلــك الكابــوس الرهيــب، ولكــن مــاذا ميكنــه أن يفعــل ذلــك 
األب الســوري؟ ومــاذا تفعــل كذلــك أّم التوأمــن؟. تعــال اآلن وارجــع إىل احليــاة اليوميــة، واشــهد علــى هــذا العــامل القبيــح وتلــك األفعــال 
الكريهــة، ولنــَر مــاذا عســاك أن تكتــب أيهــا الكاتــب، هــا هــي الكلمــات تتبخــر أمامــي مثــل األطفــال، يف حلظــة مــا ال تبقــى قيمــة ألي 
شــيء، ويفقــد كل شــيء معنــاه، فــأي معــى للحيــاة يف عــامل خيتنــق فيــه األطفــال أثنــاء رعشــة املــوت؟ ومــاذا يعــي أن تكــون يف الســلطة 
أو أن تكــون القــوة العظمــى يف هــذا العــامل الــرديء؟. ورغــم كل شــيء فيجــب علينــا أن نعيــش، جيــب علينــا أن نعيــش ونكــون أقــوايء، 
علينــا أن نكتســب القــوة حــى حنطــم العــامل علــى رؤوس قاتلــي األطفــال،  لكــن ال مــاذ لنــا اآلن إال الدعــاء،  وأان أدعــو هللا تعــاىل أن 

جيعــل مــن نصيبنــا الثــأر يومــاً مــا ألولئــك األطفــال الذيــن خيتنقــون يف الغوطــة ويف دمشــق ويف إدلــب ويف البحــر املتوســط.
أان ال أستطيع أن أفعل غر هذا،  وال أستطيع أن أدّون من كلمايت الي ختتنق غر هذه الكلمات.

هناك حيث يختنق األطفال والكلمات

كمال اوزتورك

Çocukların ve kelimelerin boğulduğu yer

Kamel Öztürk

Bakamıyorum o görüntülere… ‘İdlib’de çocukları gazla boğdular’ haberi geldiğinden beri, zih-
nimdeki tüm acı anılar, şahitlikler canlandı. O görüntülerden, fotoğraflardan kaçmaya çalıştıkça, 
geçmişte yaşadıklarımın içine düşüyorum. Uykularım kaçıyor, dengem bozuluyor, ne yapacağımı 
bilemez oluyorum.
Suriye çocukların, masumların boğularak öldürüldüğü, nefessiz kaldığı yer. Kelimler boğuluyor 
şimdi, söyleyecek sözümüz yok neredeyse.
AÇLIKLA ÖLDÜRENLERİN HİKAYESİ
Geçmişte şahit olduklarım her yanımı kuşattı. İlkini 2014’te yaşamıştım. ‘Sezar’ kod adlı eski bir 
Suriye askeri, Esed hapishanelerinde açlıkla, işkenceyle öldürülen, arabalarda kullanılan trigel 
kayışıyla boğulan on binden fazla insanın fotoğraflarını gizlice çekmiş ve yurt dışına çıkarmıştı. 
O zaman CNN, the Guardian, AA ve TRT’ye bu fotoğraflar gizlice verilmişti. İnsanlık suçunun en 
büyük delilleriydi.
İlk gördüğümüzde bir süreliğine şoka girmiştik. İskelete dönene kadar aç bırakılan insanlar sonra 
trigel kayışı, inşaat teli gibi şeylerle boğulmuştu. Alınlarına mühürler basılmış, numara verilmiş ve 
naylon poşetlere sarılmıştı. Böylece toplu mezarlara gömülmüşlerdi. On bine yakın insan fotoğrafı 
vardı böyle.
Aynı anda yayınlamıştık medya olarak. Tüm dünyada büyük olay olmuştu. Amerika, İngiltere başta, 
herkes beylik laflar etmişti. ‘Esed’in caniliği bu sefer tescillendi, bu sefer Lahey’de insanlık suçun-
dan yargılanacak’ dendi.
New York’ta, BM Suriye Komisyonu önünde fotoğrafları elimize alıp, komisyon üyelerine göster-
dik. ‘Bir şey yapacak mısınız?’ diye sorduk. Sorduğumuzla kaldık.
Bu fotoğrafları yayına hazırlayan Anadolu Ajansı ekibi ciddi depresyona girdi. Ama bir şey yapmadı 
dünya. Trigel kayışı ile boğulmuş gencecik erkekler, kadınlar, yaşlılar öylece tarihe akıp gitti.
GUTA’DA GAZLA BOĞULAN ÇOCUKLAR NE OLDU?
İkinci travmayı yine 2013’de, Guta’da Esed’in kimyasal silahlarla sivilleri öldürmesi üzerine 
yaşadım. Nefes alamayan, kameralar önünde, çırpına çırpına boğularak can veren çocukların video-
larını, fotoğraflarını hazırladık, dünyaya duyurduk.
Kimyasal silahların Esed tarafından atıldığını ispatlayan radar görüntüleri, teknik delilleri AA elde 
etti ve yine dünyaya yayınladı. Yine çok büyük olay oldu. Obama, ‘kırmızı çizgiyi aştı artık müda-
hale edeceğiz’ dedi. Ajansa müdahale planları bile geldi. Savaş muhabirleri gönderdik o noktalara.
Sonra? Sonra yine hiçbir şey yapılmadı… Dünya o boğulan çocukların görüntülerine baka baka sus-
tu. Biz o boğulan çocukların videolarını, fotoğraflarını, trigel kayışı ile boğulan insanların yanında, 
arşive koyduk. O çocukların kendi çocuğumuz da olabileceği düşüncesi günlerce uyutmadı bizi.
İDLİB’DE GÖRDÜĞÜM ÇOCUKLAR
Kelimler boğuluyor, buğulanıyor böyle zamanlarda. Ne diyeceksiniz? Ne yazacaksınız? İnsa-
noğlunun bu kadar vahşileştiği, bu kadar acımasız olduğu bir zamana şahit olmak, ne büyük imtihan.
Geçen yıl, Halep düştüğünde Suriye’ye girmiştim. İdlib yakınlarındaki kamplara, yerleşim yerlerine 
gittim. Muhaliflerin aileleri, Esed zulmünden kaçanların sığındığı tek kara parçası o bölge kalmıştı 
neredeyse. O soğukta, çamurda, yağmurda naylon çadırlarda yaşayan çocuklarla saatler geçirmiştim. 
Her şeye rağmen gülümsemelerini hayranlıkla izlemiştim.
O gün boğazıma düğümlenen soruyu soramamıştım: ‘Ya buraya da saldırırlarsa? Ya burası da bom-
balanırsa?’ Her taraf çocuk ve sivildi. Kaçacak yerleri, sığınacakları binalar yoktu. Korktuğum başı-
ma geldi.
Şimdi pamuktan bebekler gibi cansız yatıyor çocuklar o bölgede. Kimyasal silahla, bir bulut gibi 
gelip, ölümcül bir nefesle çocukların canını aldılar yine.
Ne yazacaksınız? Ne söyleyeceksiniz?
Yine beylik laflar ediyorlar. Bu sefer ABD Başkanı Trump esiyor, gürlüyor, ‘kırmızı çizgiler aşıldı’ 
diyor. Boş laf hepsi…
İKİZLERİNİ YİTİREN O BABAYI ANLAMAK
Kucağında, melekler gibi uyuyan ikizlerini defnetmeye götüren o babanın halini kim anlayacak 
dünyada? O yavruların kucağından kayıp giden körpe bedenlerini, onların tükenen sıcaklığını, 
cıvıltısını bir daha hissedemeyecek o baba!..
O yaşlarda çocuğu olan bir babayım ben de. Tüm acısını ruhumda hissediyorum. Ama ben çocuğuma 
sarılıp, korkunç kabuslardan sıyrılıyorum yine de. Ya o baba? Ya o anne?
Şimdi gel de günlük hayata dön bakalım. Çirkin dünyanın, çirkin işlerine şahitlik et, yaz bakalım. 
Kelimeler, çocuklar gibi boğuluyor karşımda. Hiçbir şeyin değeri, anlamı, kıymeti kalmıyor biranda. 
Bir çocuğun çırpınarak öldüğü bir dünyada, yaşamanın anlamı nedir? İktidar olsan ne olur, süper güç 
olsan ne olur?
Yaşamak gerek… Yaşamak ve güçlü olmak gerek yine de. Öylesine güçlü olmak lazım ki, çocuk 
katillerinin başına dünyayı yıkmak gerek. Sığındığımız tek şey dua. Bir gün, Guta’da, Şam’da, 
İldib’de, Akdeniz’de boğulan çocukların intikamını almayı bize nasip etsin Allah diye dua ediyorum.
Elimden bu geliyor. Boğulan kelimelerimle bunu yazabiliyorum sadece.



وســيم مــن مدينــة معــرَّة النعمــان، درس يف جامعــة حلــب يف ختصــص 
وَســيـَْرها  الثــورة  مؤثِــراً  دراســته  يكمــل  مل  أنــه  إال  الفرنســي  األدب 
علــى شــهادته اجلامعيَّــة، كتــب وصــور عــدة تقاريــر ترصــد انتهــاكات 
قــوات األســد يف مدينتــه ومناطــق أخــرى يف حمافظــي إدلــب ومحــاة، 

حيــث قــال عــن هــذه النقطــة :
)يومــاً مــا كانــت أحامــي تنحصــر ابلتخــرج مــن اجلامعــة ووظيفــة 
وزوجة صاحلة أحبها وحتبي وبيت أو غرفة بسيطة، إىل أن جاءت 

الثــورة فتغــر كل شــيء .
أثنــاء فــرتة أتديــة وســيم للخدمــة العســكرية بقطعتــه يف الفرقــة )17( 
وصل موج الثورة السورية إىل شطآن معرة النعمان والريفن اإلدلي 
واحلمــوي،  وألن الكرامــة هــي كنــز فطــري غــارق يف جســد كل 
إنســان حــر ســوي مل مينــع وجــود وســيم بــن يــدي النظــام ويف إحــدى 
أهــم فرقــه العســكرية مــن متابعــة أخبــار الثــورة الســورية والتواصــل 
النظــام  جنــد  بتحــركات  وإمدادهــا  ســري  بشــكل  تنســيقياهتا  مــع 
اشــتداد  بعــد   .. فرقتــه  عنهــا  املســؤولة  املنطقــة  األمنيــة يف  وقواتــه 
عنــف النظــام ضــد املتظاهريــن حاملــي اللــواء األول للثــورة الســورية 
وانتشــار أخبــار االنشــقاقات املتتاليــة عــن صفــوف اجليــش الســوري 
تقــدم وســيم خطــوة ابجتــاه ثورتــه ومصــره الثــوري العظيــم مســتـَْقَبًا 
خطــوة إىل األمــام وانشــق عــن صفــوف اجليــش متجهــاً إىل مدينتــه 
األم ورمحــه احلنــون ..معــرة النعمــان . بــدأ وســيم مســرته الثوريــة يف 
جمــال اإلعــام، واختــار الكامــرا بندقيتــه اخلاصــة وصــَوَره ومشــاهده 
رصاصــه الفريــد القتَّــال، عمــل بدايــة مــع عــدة فصائــل ثوريــة مقاتلــة 
مث عمــل مــع اهليئــة العامــة للثــورة الســورية  مث عمــل كناشــط إعامــي 
مســتقل، أخــذ يغطــي بكامرتــه حلظــات القصــف والغــارات علــى 
مدينتــه كمــا غطــى معــارك حتريــر مدينتــه معــرَّة النعمــان، والزم العديــد 
مــن الفصائــل املقاتلــة يف عــدة معــارك جــرت يف احملافظــة وريفهــا 
كمعــارك طريــق املــوت ووادي الضيــف ومعســكر احلامديــة، حيــث 
لعمليــة  تغطيتــه  أثنــاء  املرصــوص  البنيــان  معركــة  وقتهــا يف  أصيــب 
تفجــر النفــق بتجمــع الدحــروج التابــع ملعســكر احلامديــة يف 14-

10-2014 كان وســيم يرســل لوكالــة األانضــول اإلخباريــة عــدداً 
مــن الصــور الــي كان يلتقطهــا للغــارات وحــاالت القصــف ومؤخــراً 
صــور الغــارات مــن ســاح اجلــو الروســي القاتــل، وشــكل مــع عــدد 
مــن األصدقــاء اإلعاميــن أكثــر مــن شــبكة إعاميــة كان آخرهــا 
مركــز املعــرَّة اإلعامــي حيــث اختــر مديــراً لــه.  وســيم اإلعامــي 
الطائــر واجملاهــد الــذي ال يســرتيح امللقَّــب بنــرباس الثــورة مل يكــن 
قــد مضــى علــى إصابتــه الســابقة ســوى ثاثــة أايم فقــط حــى أعلــن 
جيــش الفتــح عــن معركــة حتريــر مدينــة محــاة وريفهــا، فدبَّــت احلماســة 
يف روحــه وجســده املتعــب لكــي يــرتك أســرَّة املرضــى ويلتحــق بقوافــل 
اجملاهديــن لتوثيــق بطوالهتــم يف واحــدة كمــا يُتوقَّــُع ســتكون مــن أكــرب 
الفيصــل عــن محاســة وســيم هلــذه  الثــورة، يتحــدث حممــد  معــارك 
املعركــة أنــه كان متحمســاً جــداً لبــدأ املعركــة ولطاملــا تواعــدان أبمــور 
كثــرة عنــد دخولنــا محــاة كأْن أنخــذ )ســيلفي( أمــام النواعــر لتكــون 
صــور لصفحاتنــا علــى فيــس بــوك، وأن أنخــذ صــور أخــرى داخــل 

مطــار محــاة الــذي لطاملــا أوغــل يف دمــاء أهلنــا .
يوم اجلمعة 23\10\2015  استشــهد يف غارة للطران الروســي 
علــى قريــة بينــن يف جبــل الزاويــة حيــث تواجــد ليوثِّــق الغــارات يف 

املنطقــة وُدِفــَن يف مســقط رأســه يف معــرَّة النعمــان.

Türkçe تركي

Başta Türkiye’nin bekası için ve bölgemizde geleceğe dönük 
atılacak yapıcı adımlar için kritik bir eşik olan 16 Nisan referan-
dum oylaması yapıldı. Bu referandum Türkiye için ne kadar 
önemliyse Suriye, Irak, Yemen, Tunus, Kuveyt ve Katar için de o 
kadar önemliydi. Balkanlarda yaşayan Müslümanlar için, Türki 
Cumhuriyetler, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz, Bruma’daki 
mazlumlar için de oldukça kritik ve önemli bir referandum oyla-
masıydı. Çünkü Türkiye Türkiye’den ibaret değildir…
Türkiye; Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da kısaca yedi düvelde 
başta İslam ümmetinin mazlum ve mağdurları olmak üzere in-
sanlık dışı muameleye maruz kalan bütün insanlığın umudu olan 
bir ülkedir. Dünyada olup biten bütün sosyal olay ve krizlerde 
insan merkezli ve medeniyet eksenli tutum ve refleksi ile bu 
mevkii edinmiş ve insanlığın umut bağladığı bir ülke konumu-
na gelmiştir. İlişkilerinin eksenine sadece uluslararası ilişkilerin 
soğuk dünyalık fayda ve menfaatlerini koymayıp “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” şiarından hareketle insanı da merkeze alan bir 
tutum sergilemektedir. İşte uzatılan bu ele dünya mazlumları du-
alarla tutunup Türkiye için kritik bir eşik olan 16 Nisan referan-
dum oylamasına duaları ile katılmıştır.
Avrupa ülkeleri haçlı ittifakı ile bir araya gelerek yeni Türki-
ye’nin önüne engeller koymaya çalışsa da necip milletimiz bu 
oyunu net bir şekilde gördü ve yurt dışından bizzat Avrupa’nın 
merkezleri olan şehirlerden gereken cevabı verdi. Kökü içeride 
olan fakat aklı fikri ve ruhu haçlı zihniyetine ram olmuş belli 
başlı muhalefet çevreleri bütün referandum süreci boyunca 
milletimizin kafasını karıştıracak, gerçek dışı, hiçbir siyasi ve 
yönetimsel geleneğe uymayan söylem ve eylemlerle saf zihinleri 
ifşa etmek için olağan üstü gayret gösterdi. Elbette bu olumsuz 
propagandalarla ikna edilen ve referandumda hayır saflarına 
katılan insanlarımız oldu, ancak bu kişilerin de milletimizin bir 
parçası olduğunu, aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz farklılıklarını 
zenginlik olarak gören ve bunu sosyal hayatta huzur ve sükûnete 
dönüştürmesini bilen bir milletin evlatlarıyız. Her daim bu ni-
teliğimizi korumak ve kollamak zorundayız. Bu kişileri mü-
cadele edilecek bir kitle olarak görmek yerine uzlaşı ve birlik-
te yaşamanın bir tarafı olarak görmemiz gerekiyor. Mücadele 
edeceğimiz kesim ise milletimizin zihnini ve aklını yalan yanlış 
propagandalarla karıştıran, sureti haktan görünüp batılın bayrak-
tarlığını yapan, bir eli bizim topraklarımızda olup diğer eli ile 
haçlılarla tokalaşan zihniyetlerdir.
Adı FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ olmuş hiç fark etmez aynı kaptan 
beslenen bu zihniyetler mücadelemizin odağında olmalıdır. Bu 
söz konusu terör örgütleri Türkiye’de kalemleri ile basın kuru-
luşları ile, mecmuaları ile, envaı türlü siyasi entrikaları ile faali-
yet yürütürken, Suriye ve savaşın olduğu farklı İslam ülkelerinde 
yine farklı isimler altında silahlarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle, at-
ları ve itleri ile faaliyet yürütüyorlar. Zihniyet aynı ve değişen bir 
şey yok bu Hilal ile haç’ın ezeli kavgasının yansımasıdır. Bize 
düşen bu kavgada çekimser kalarak ne olduğunu fark etmediği 
için manipüle edilmeye açık olan milletimizin fertlerine sahip 
çıkmak ve bilinçlendirerek kendi saflarımızda tutabilmektir.
Türkiye’de her şeye rağmen millet Evet demiş ve istikrarlı bir 
Türkiye’nin fitilini yeniden ateşlemiştir. Bu noktadan alınan 
hareket ve motivasyon ile Türkiye artık daha çok mazluma el 
uzatacak ve daha fazla zalimin karşısında dimdik duracaktır. 
Yalnız kendi ulusal çıkarları için değil yedi düvelde insanlığın 
hak hukuk ve hürriyetini, ahlak adalet ve değerlerini yaşaması 
ve geliştirmesi için destek olacak ve mücadele edecektir. Tüm 
insanlık ve ülkemiz için kutlu, mutlu olsun.

مت تنظيــم اســتفتاء 16 نيســان الــذي يعتــرب حمطــة حساســًة، مــن أجــل بقــاء تركيــا 
أواًل، ومــن أجــل خطــوات بّنــاءة ختطوهــا منطقتنــا حنــو املســتقبل، هــذا االســتفتاء 
مهــم ابلنســبة إىل ســوراي والعــراق واليمــن وتونــس والكويــت وقطــر، بقــدر أمهيتــه 
ابلنســبة إىل تركيــا، ذلــك االســتفتاء كان حيمــل أمهيــة كــربى ابلنســبة إىل مســلمي 
يف  واملســتضعفن  الشــرقية  تركســتان  يف  وإخوتنــا  الرتكيــة  واجلمهــورايت  البلقــان 

بورمــا، ذلــك ألن تركيــا ليســت عبــارة عــن تركيــا...
رأســهم  وعلــى  العــامل،  دول  ويف كافــة  وأورواب  وإفريقيــا  آســيا  يف  فاملظلومــون 
املســتضعفون يف األمــة اإلســامية وكافــة النــاس الذيــن يتعرضــون للمعاملــة غــر 
اإلنســانية يعقــدون آمــااًل عريضــة علــى تركيــا، وقــد احتلــت تركيــا هــذا املوقــع وبلغــت 
مكانــة البلــد الــذي تعقــد فيــه البشــرية آماهلــا، بفضــل مواقفهــا وانعكاســاهتا ذات 
املركــز إنســاين والقطــب احلضــاري، حيــال كافــة األحــداث واألزمــات االجتماعيــة 
البــاردة حمــور عاقاهتــا  الدنيويــة  املصــاحل  العــامل، فرتكيــا ال جتعــل  يشــهدها  الــي 
الدوليــة، بــل هــي تتصــرف حســب موقفهــا القائــم علــى مركزيــة اإلنســان انطاقــاً 
مــن شــعار )دع اإلنســان يعيــش كــي تعيــش الدولــة(،  وهــا هــم املظلومــون يف العــامل 
يدعــون لرتكيــا ملــا تقدمــه هلــم مــن مســاعدات، وكذلــك مــن أجــل جنــاح اســتفتاء 

16 نيســان الــذي يشــكل مرحلــة حساســة ابلنســبة إىل تركيــا.
الصليــي مــن أجــل وضــع  التحالــف  مــع  الــدول األوروبيــة  حــى وإن اجتمعــت 
العراقيــل أمــام تركيــا، فــإن شــعبنا األصيــل قــد رأى تلــك احليلــة بشــكل واضــح، 
فأعطاهــم اجلــواب الشــايف مــن اخلــارج وابخلصــوص مــن املــدن املركزيــة يف أورواب، إن 
جهــات معارضــة معينــة هلــا جــذور يف الداخــل ولكنهــا خاضعــة للذهنيــة الصليبيــة 
علــى مســتوى العقــل والفكــر والــروح، اجتهــدت بشــكل غــر عــادي طيلــة مرحلــة 
االســتفتاء مــن أجــل الكشــف عــن ذهنيتهــا الســاذجة عــن طريــق تشــويش أفــكار 
الشــعب خبطــاب وســلوك جيانبــان احلقيقــة وال يتاءمــان مــع أي تقاليــد سياســية أو 
إدارية. من املؤكد أن بعض مواطنينا اقتنعوا بتلك الدعاايت الســلبية وانضموا إىل 
صفــوف املصوتــن بـــ)ال( ولكــن علينــا أالّ ننســى أن هــؤالء النــاس هــم أيضــاً جــزء 
مــن شــعبنا، وحنــن أبنــاء شــعب يعــي جيــداً أن االختــاف بــن النــاس ثــراء يعــود 
علــى احليــاة االجتماعيــة ابلســعادة واالســتقرار، ومــن الضــروري أن حنمــي وحنافــظ 
علــى هــذه اخلاصيــة الــي نتميــز هبــا بشــكل دائــم، وعلينــا أن نعتــرب هــؤالء النــاس 
طرفــاً يف عمليــة التفاهــم والتعايــش، بــداًل عــن اعتبارهــم طائفــة جيــب مكافحتهــا، 
أمــا اجملموعــة الــي جيــب مكافحتهــا فهــي تلــك الذهنيــة الــي تشــوش أذهــان شــعبنا 
حبمــات مليئــة ابألكاذيــب والشــائعات، وتُعــرض عــن احلــق وترفــع رايــة الباطــل، 

وتضــع إحــدى يديهــا علــى أرضنــا واليــد األخــرى تصافــح الصليبيــن.
تلك الذهنية حتمل اســم مجاعة فتح هللا گولن، أو حزب العمال الكردســتاين، أو 
االحتــاد الدميقراطــي، أو داعــش، لكــن ال فــرق بــن تلــك األمســاء، فكلهــا تتغــذى 
مــن مصــدر واحــد، وجيــب علينــا أن نرّكــز علــى مكافحتهــا مجيعهــا، عندمــا متــارس 
تلــك التنظيمــات اإلرهابيــة نشــاطاهتا يف تركيــا أبقامهــا ومؤسســاهتا اإلعاميــة 
وجمموعاهتــا ومكائدهــا السياســية املختلفــة، تراهــم يف ســوراي ويف غرهــا مــن بــاد 
اإلســام الــي تشــهد حــروابً، ميارســون نشــاطات حتــت أمســاء خمتلفــة أبســلحتهم 
ومدافعهــم وبنادقهــم وخيوهلــم وكاهبــم، إن الذهنيــة ذاهتــا ومل يتغــر شــيء، وهــذا 
مظهــر مــن مظاهــر املعركــة األزليــة بــن اهلــال والصليــب، لــذا فــإن واجبنــا يف هــذه 
املعركــة هــو محايــة أفــراد شــعبنا وتوعيتهــم كــي يبقــوا إىل جانبنــا وال يتــم اســتغاهلم 

أو حتييدهــم عــن التصويــت.
ورغــم كل شــيء فقــد قــال الشــعب )نعــم( وأشــعل مــن جديــد فتيــل االســتقرار يف 
تركيــا، عــن طريــق احلركــة والتحفيــز املســتقاة مــن هــذه النقطــة، فــإن تركيــا ســتمد 
يدهــا إىل املظلومــن بشــكل أكــرب، وســتقف بصابــة أكــرب يف وجــه كل ظــامل، 
لــن تعمــل مــن أجــل مصاحلهــا اخلاصــة فقــط، لكنهــا ســتدعم وتناضــل  فرتكيــا 
مــن أجــل إرســاء دعائــم احلــق واحلقــوق واحلــرايت واألخــاق والعدالــة، وتعزيــز 
تلــك القيــم وتطويرهــا يف كافــة أحنــاء العــامل، وأدعــو هللا تعــاىل أن يبــارك لنــا نتيجــة 

االســتفتاء وجيعــل فيــه اخلــر والســعادة لرتكيــا وللنــاس كافــة.

Mehmet Ali EMİNOĞLUمحمد علي أمين أوغلو الناشُط اإلعالمي وسيم أحمد العدل

تركيا ليستلكي ال ننسى شهداءنا 
عبارة عن تركيا...

Türkiye Türkiye’den 
ibaret değildir…


