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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan 
PYD ve YPG terör örgütlerine yönelik tutumunun uygunsuz ve çok yanlış olduğunu belirtirken, Amerikan subay ve 
askerlerinin bu iki örgütle yan yana hareket ettiğini ifade etti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Körfez bölgesinde krizin bölgesel bir kriz olmaktan çıkarak uluslararası bir 
krize dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Türkiye’nin Körfez ülkeleri arasındaki uçurumun derinleşme-
mesi konusunda elinden geleni yaptığını belirten Yıldırım, Ankara’nın gergin havayı yatıştırmak için tüm bölge 
liderleriyle temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

Türkiye Diyanet İşleri Başbakanı Dr. Mehmet Görmez ve Arap Gazeteciler Evi Derneği, Suriyeli gazetecileri 
18.06.2017 tarihinde Gaziantep Valisi, Gaziantep Belediye Başkanı, Turgay Aldemir ve birçok Türk yetkilinin ka-
tılacağı iftar programına davet etti.

قــال الرئيــس الرتكــي، رجــب طيــب أردوغــان، إن موقــف الــوالايت املتحــدة مــن تنظيمــي “ب ي د” و “ي ب ك” اإلرهابيــن يف مشــال 
ســوراي، موقــف غــر الئــق وخاطــئ جــًدا”، مشــرًا إىل أن اجلنــود والضبــاط األمريــكان يتحركــون جنبــاً إىل جنــب مــع هذيــن التنظيمــن.

حّذر رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي ، من احتمال حتول األوضاع مبنطقة اخلليج العريب من أزمة إقليمية إىل أزمة دولية.
وأوضــح يلــدرمي أّن تركيــا تبــذل مــا بوســعها لعــدم تعميــق اهلــوة بــن الــدول اخلليجيــة، وأّن أنقــرة تواصــل مــع كافــة قــادة دول املنطقــة املســاعي 

الراميــة لتهدئــة الوضــع املتوتــر.

وجــه الســيد ا.د حممــد كورمــاز رئيــس الشــؤون الدينيــة الرتكيــة وبيــت اإلعالميــن العــرب دعــوة إفطــار للصحفيــن الســورين يف غــازي عنتــاب 
2017/6/18 حضره وايل عنتاب ورئيســة بلدية عنتاب والســيد تورغاي ألدمير وعدد من املســؤولن األتراك. 

أردوغان: الضباط األمريكيون يتحركون
جنبًا إلى جنب مع اإلرهابيين في سوريا

أنتم األحرار... رغم جميع األسوار

يلدريم يحّذر من تحوّل األزمة الخليجية من اقليمية إلى دولية

بدعوة  من قبل رئيس الشؤون الدينية التركية حفل إفطار للصحفيين السوريين في غازي عنتاب

Erdoğan: Amerikalı Subaylar Terör
Örgütleriyle Yan Yana Hareket Ediyorlar

Yıldırım Körfez Krizinin Bölgeden Tüm Dünyaya Yayılması Tehlikesine Karşı Uyardı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Suriyeli Gazetecileri Gaziantep’te İftara Davet Etti

08
19
21

 5 أسباب تجعل الثورة السورية أعظم ثورات التاريخ المعاصر

أستانا عنوان لصراع جديد 

تبرير المجزرة

عدنان شيط

24

مع
العيد...

محمد علي أمين أوغلو

02

الرقة 
هيروشيما 
العصر 
الحديث

صبحي دسوقي

23

ما السبب 
األصلي 
ألزمة 
قطر؟

كمال اوزتورك

أحمد قاسم

سالمة كيلة



الســــنة الثانية ــ العــدد 34 ــ 2017/6/15

Bu Ramazan, Rakka halkının devrimin başlangıcından 
bu yana yaşadığı en korku dolu ve acılı Ramazan. Rakka 
halkı, akşam ezanının okunmasıyla birlikte zorlu bir günün 
ardından iftar için hazırlanırken, şehre havadan ve kara-
dan koalisyon kuvvetlerinin uçakları ve Suriye Demokratik 
Güçleri’nin saldırıları ölüm yağdırmaktadır.
Şehir halkı, sistemli hava saldırılarının başlangıcından beri 
vaktini çoğunlukla, halkı vurmasa da çıkardığı gürültünün 
çocukları ve kadınları korkutmak için yeterli olan bom-
bardımandan korunmak için, evlerinin en güvenli yer-
lerinde geçiriyor. Çocuklar ise patlama seslerinden dolayı 
sürekli bir korku ve panik halinde, kasılmalar yaşıyor. Her 
gün yaşanan ve artık kısmen alışılmış hale gelen bu sahnenin 
yanı sıra halk, gıda maddelerinin pahalılığı ve yokluğuna ek 
olarak, su ve elektrik kıtlığı yaşıyor. Şehir halkından “güç 
yetirebilenler” ise, dağınık bir biçimde Rakka civarındaki 
bombardımandan uzak ve daha güvenli olan bölgelere göç 
ediyor.

Uluslararası Koalisyon Rakka’daki Sivil Halkı
Beyaz Fosforla Vuruyor

Rakka kentinin çeşitli mahalleleri, uluslararası hukuka 
göre sivillere yönelik olarak kullanılması kesinlikle yasak 
olan ve insanın cildini, kemiklerini, ciğerlerini ve kalbini 
eritme özelliğine sahip bulunan beyaz fosfor bombalarıy-
la şiddetli biçimde bombalandı. On binlerce sivil ise halen 
Rakka’da mahsur kalmış durumda.

Rakka Halkı Koalisyon Uçaklarının Bombardımanıyla
İftar Ederken, Suriye Demokratik Güçleri’nin

Bombalarıyla Sahur Yapıyor
Ramazan ayı, hayırların bol olduğu bir aydır. Ancak Rakka 
halkı bu ayda yıkım, cinayet ve daha fazla korkuyla karşı 
karşıya kalıyor. Sivil halk ise toplu bir biçimde şehit olarak, 
evlerinin bahçelerine gömülüyor…

Çatışmalar Rakka Göçmenlerinin Sorunlarını Arttırıyor
Suriye Demokratik Güçleri şehrin iç mahallelerine kadar 
gelmiş durumdayken, Rakka ve kırsalından göç eden bin-
lerce kişinin durumu daha da kötüye gidiyor. Göçmenlerin 
çoğu açık alanda yaşıyor ve içme suyu ve sağlık hizmetleri 
eksikliğinin yanı sıra, giderek yayılan cilt hastalıklarıyla 
mücadele ediyor.

Rakka’nın 15.03.2017’den Sonraki Sivil Şehitleri
15.03.2017 tarihinden itibaren Rakka’daki sivil halktan 
şehit olanların sayısı 665 olarak belgelendi. 300’den fazla 
kişinin yaşamını yitirdiği El-Badiye okulu katliamındakiler 
gibi şehit olanlardan birçoğunun ismi ise, Rakka halkıyla 
iletişimin zayıf olması nedeniyle tespit edilemedi.

Ölümün Bin Bir Yüzü
Ölüm, Rakka’nın sivil halkını birçok şekilde takip ediyor. 
Rakka halkı, Esed rejiminin uçaklarıyla, katil Rusya’nın 
uçaklarıyla, koalisyon güçlerinin uçaklarıyla, Suriye 
Demokratik Güçleri’nin roket ve top atışlarıyla yahut 
DEAŞ’ın kılıçları veya her yere rastgele yerleştirdiği mayın-
larıyla can veriyor.

Yıkım Tadında Bir Zafer
Amerika, Rakka şehrine hakim olarak aldatıcı bir zaferi ha-
yata geçirmeye çalışıyor. Şehrin Grozni veya Hiroşima gibi 
tamamen yıkılmasını isteyen Trump için, önemli olan sivil-
lerin hayatı, şehrin yerle bir olması ya da şehirdeki siyah 
sancakların sarı sancaklara dönüşmesi değil, zaferini ilan 
etmesi önem arz ediyor.
Allahu Teala, Rakka’nın sivil şehitlerine rahmet etsin, ka-
lanları ise korusun ve canlarına selamet versin.

أخبار سياسية

اتصال بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج

يلدريم يفتتح اليوم مشاريع تنموية بماليين الدوالرات في ديار بكر

قورتولموش: القاعدة التركية بقطر تهدف إلى زيادة القدرة 
الدفاعية لدول الخليج برمتها 

Erdoğan, Katar Emiri ve Macron ile Körfez Krizini Görüştü

Yıldırım Diyarbakır’da Milyonlarca Dolar Değerindeki Kalkınma Projelerinin Açılışını Yaptı

Kurtulmuş: Katar’daki Türk Askeri Üssünün Amacı Tüm Körfez
Ülkelerinin Güvenliğinin Artmasını Sağlamaktır
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إنــه رمضــان األكثــر خوفــاً ورعبــاً وقهــرًا علــى أهلنــا يف مدينــة 
ــة الثــورة فمــا إن جيتمــع األهــايل اســتعداداً  الرقــة ، منــذ بداي
آلذان املغــرب لتنــاول إفطارهــم بعــد يــوم شــاق حــى تبــدأ 
محــم الغــدر ابلســقوط علــى املدينــة جــواً وبــراً عــر طــران 

التحالــف وحلفائــه يف قــوات قســد.
 يقضــي األهــايل وقتهــم غالبــاً منــذ بدايــة عمليــات القصــف 
املمنهــج يف أكثــر مواقــع منازهلــم أمنــا اتقــاًء مــن القصــف 
الــذي إن مل يطــال األهــايل يكفــي دويــه إلخافــة األطفــال 
والنســاء وهنــاك أكثــر مــن حالــة تشــنج أصيــب هبــا أطفــال 
هــذا   ، اإلنفجــارات  دوي  مــن  والذعــر  اخلــوف  بســبب 
املشــهد اليومــي أصبــح نوعــاً مــا مألوفــاً يتجهــز لــه األهــايل  
يف ظــل غــاء وقلــة املــواد التموينيــة والنقــص الكبــر يف املــاء 
والكهــرابء ، وتشــهد املدينــة حــاالت نــزوح متفرقــة » ملــن 
يســتطيع » اخلــروج ملناطــق أكثــر أمنــا حــول الرقــة بعيــداً عــن 

القصــف.
التحالف الدويل يقصف املدنيني يف الرقة

ابلفوسفور األبيض
تتعــرض مدينــة الرقــة وبشــكل يومــي لقصــف عنيــف بقنابــل 
الفوســفور األبيض وهو ســاح حارق يذيب جســم االنســان 
والعظــام والرئتــني والقلــب ، وهــو ســاح حمظوراســتخدامه 
اليــزال  فيمــا  ظــرف كان،  أي  حتــت  املدنيــني  ضــد  دوليــاً 

عشــرات االالف مــن املدنيــني حماصريــن يف الرقــة.
أهل الرقة يفطرون على قصف طائرات التحالف 

ويتسحرون على قنابل قسد
إنــه رمضــان  شــهر اخلــر لكــن أهــل الرقــة يــرون فيــه شــهر 
املدنيــون  وأصبــح  ورعبــاً  خوفــاً  واألكثــر  والقتــل  التدمــر 

 ... ابحلدائــق  ويدفنــون  ابجلملــة  يستشــهدون 
املعارك تفاقم معاانة انزحي الرقة السورية

تفاقمــت معــاانة آالف النازحــني مــن الرقــة وريفهــا ، يف وقــت 
ابتــت فيــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة داخــل أحيــاء املدينــة ، 
وأغلــب النازحــني يعيشــون يف العــراء، يف ظــل نقــص حــاد 
ابلطعــام وابمليــاه الصاحلــة للشــرب، وغيــاب اخلدمــات الطبيــة 

وانتشــار األمــراض اجللديــة. 
شهداء الرقة املدنيني منذ 3/15 /2017

متَّ توثيــق أكثــر مــن 665 مــن شــهداء الرقــة املدنيــني الذيــن 
استشــهدوا منــذ 3/15 /2017

وهنــاك أمســاء كثــرة مل يتــم توثيقهــا بعــد ، مثــل جمــزرة مدرســة 
الباديــة الــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن 300 شــخص ، وهنــاك 
العديــد ممــن مل توثــق أمسائهــم بســبب ضعــف التواصــل مــع 

أهلنــا الرقــة. 
املوت أبلف طريقة

املــوت ياحــق أهــل الرقــة املدنيــني ســواء بطائــرات النظــام 
اجملــرم أو ابلطــران الروســي القاتــل أو بطائــرات التحالــف  أو 
بصواريخ وقذائف ومدفعية قســد، أو بســكاكني داعش، أو 
عــن طريــق  ألغامهــا املزروعــة بشــكل عشــوائي يف كل مــكان.

انتصار بطعم الدمار
جتاهــد أمريــكا لتحقيــق نصــر خلــي ابلســيطرة علــى مدينــة 
الرقــة وهــي تريدهــا مدمــرة علــى شــاكلة كــروزين أو هروشــيما، 
املهــم أن يعلــن ترامــب انتصــاره غــر عــايبء أبرواح املدنيــني 
أو تدمــر املدينــة وال هتمــه الــراايت حــى وإن تغــرت مــن 

ســوداء إىل صفــراء. 
نســأل هللا الرمحــة علــى أرواح شــهداء الرقــة املدنيــني، وأن 

حيمــي ويســلم مــن بقــي مــن أهلهــا. 

الرقة هيروشيما العصر الحديث

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Rakka Bugünün Hiroşima’sıdır
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Şeyh 
Temim bin Hamad Âl-i Sâni ile ortak olarak gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Körfez krizini ele aldı. Bölgedeki 
gergin havanın bir an önce yatıştırılması gerektiğini vurgulayan liderler, Körfez krizinin tek çözümünün yaptırımlar 
değil diyalog olduğunu belirtti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Diyarbakır’da gerçekleştirilecek 57 milyon Türk lirası değerindeki kalkınma 
projelerinin açılışını yaptı.

Türkiye Başbakanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Katar’da bulunan üssünün tek taraflı olarak sadece 
Katar’ı savunma amacına hizmet etmediğini, bilakis amacının Körfez ülkelerinin tamamının savunma gücünü arttır-
mak olduğunu söyledi.

أجــرى الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان اتصــاال هاتفيــا مشــرتكاً مــع كل مــن الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون وأمــر دولــة قطــر الشــيخ متيــم 
بــن محــد آل اثين، وذلــك لبحــث األزمــة اخلليجيــة.، وأكــد الزعمــاء الثالثــة ضــرورة ختفيــض حــدة التوتــر يف املنطقــة بشــكل ســريع، وأن احلــل 

الوحيــد لألزمــة اخلليجيــة هــو احلــوار وليــس العقــوابت.

افتتح رئيس الوزراء الرتكي، بن علي يلدرمي، مشاريع تنموية تبلغ قيمتها 57 مليون لرة تركية يف والية داير بكر جنوب شرقي البالد.

قــال انئــب رئيــس الــوزراء الرتكــي، نعمــان قورتوملــوش، إن قاعــدة بــالده يف قطــر، “ليســت أحاديــة اجلانــب مــن أجــل قطــر، إمنــا اهلــدف 
األساســي منهــا هــو زايدة القــدرة الدفاعيــة لــدول اخلليــج برمتهــا”. 
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وزير الدفاع التركي: على واشنطن أن تفي بتعهدها بانسحاب »ب ي د« من غرب الفرات

»اإلغاثة التركية« تفّطر 10 آالف يتيم في سوريا يوميا

Türkiye Savunma Bakanı: Washington PYD’nin Fırat’ın Batısından Çekilmesi Konusunda Verdiği Sözü Tutmalıdır

Türk Yardım Vakfı Her Gün Suriye’de 10 Bin Yetime İftar Veriyor

Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon ülkelerine, terörist PKK örgütünün Suriye uzantısı olan PYD 
örgütü unsurlarının Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat nehrinin batı tarafından çekilmesi hususunda verdiği sözü tutma çağrısı yaptı. Işık, 
ABD’nin Türkiye’ye bu hususta söz vermiş olduğunu, bu sözü en kısa sürede tutması gerektiğini vurguladı.

Türk İHH İnsani Yardım Vakfı, her gün 10 binden fazla yetimin Suriye’de kurmuş oldukları yemekhanelerden yararlandığını açıkladı.

دعــا وزيــر الدفــاع الرتكــي، فكــري إيشــيق، الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ودول التحالــف، االلتــزام بتعهداهتــا ابنســحاب عناصــر “ب ي د” االمتــداد الســوري ملنظمــة “يب 
كا كا” اإلرهابيــة مــن املناطــق غــرب هنــر الفــرات مشــايل ســوراي ، وهــذا مــا تعهــدت بــه أمريــكا لرتكيــا، وننتظــر تنفيــذ هــذا التعهــد أبقــرب وقــت”.

أعلنت هيئة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية )İHH(، أن أكثر من 10 آالف يتيم يستفيدون يوميًّا من املطابخ اليت أعّدهتا يف سوراي.

ارتفاع في عدد السوريين العائدين إلى مناطق »درع الفرات«
معبر باب السالمة يفتح أبوابه من أجل اجازة العيد..

التحالف الدولي يبيد  المدنيين بالفوسفور األبيض في قصف الرقة

“Fırat Kalkanı” Bölgelerine Dönen Suriyelilerin Sayısı Artıyor
Babü’s Selame Sınır Kapısı Bayram Tatili İçin Açılıyor

Uluslararası Koalisyon Rakka Bombardımanında Sivilleri Beyaz Fosforla Katletti

Türkiye’den “Fırat Kalkanı” operasyonu sonucu Halep’in kuzeyinde ele geçirilen bölgelere dönen Suriyelilerin sayısı, Suriyelilerin dönüş 
işlemlerini denetleyen Gaziantep il yönetiminin açıklamasına göre 42 bin 406’ya yükseldi. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Amerika Birleşik Devletleri’nin komutasındaki uluslararası koalisyona ve çoğu Kürt milislerden oluşan ve koalisyondan destek görmekte olan Kürt Demok-
ratik Güçleri’ne, bombardıman sonucu şehit olanların sayısının 45’e ulaşmasının ardından sivilleri koruma ve insan haklarına saygı duymayı öncelik olarak benimsemeleri hususunda çağrı yaptı.

ارتفــع عــدد الســورين العائديــن مــن تركيــا إىل مناطــق ســيطرة عمليــة »درع الفــرات« مشــال حلــب، إىل 42 ألفــاً و406 أشــخاص، حبســب واليــة غــازي عنتــاب ، الــيت 
تشــرف علــى عمليــات عــودة الســورين.

دعــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« ، التحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة، وقــوات »ســوراي الدميقراطيــة« الــيت تتألــف بشــكل أساســي مــن ميليشــيات 
كرديــة وتتلقــى دعمــاً مــن التحالــف، إىل جعــل محايــة املدنيــن واحــرتام حقــوق اإلنســان مــن األولــوايت بعــد أن ارتفــع عــدد ضحــااي القصــف إىل 45 شــهيداً مدنيــاً.

Babü’s Selame sınır kapısı yönetimi, Suriyelilerden bayramı Suriye’de geçirmek isteyenler için sınır kapısının açılacağını duyurdu. Babü’l 
Hava sınır kapısının ise, 1 Haziran tarihinde açıldığı ve 23 Haziran’a kadar açık kalacağı, dönüşlerin ise 3 Temmuz ile 30 Eylül arasında 
gerçekleşeceği biliniyor.

أعلنــت ادارة معــر ابب الســالمة فتــح أبوابــه مــن أجــل مــن يرغــب مــن الســورين بقضــاء إجــازة العيــد يف ســوراي ، ومــن املعلــوم أبن معــر ابب اهلــوى فتــح أبوابــه اعتبــاراً 
مــن 1 حزيــران وسيســتمر لغايــة 23 حزيــران، يف حــن يبــدأ العــودة اعتبــاراً 3 متــوز حــى 30 أيلــول القــادم.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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)قســد(  قــوات  أن  الرقــة،  حمافظــة  يف  إعالميــة،  مصــادر  أفــادت 
االنفصاليــة منعــت لــواء »ثــوار الرقــة« مــن املشــاركة يف عمليــة دخــول 
مدينــة الرقــة، ضمــن املعركــة األخــرة الــيت أطلقتهــا قبــل يومن للســيطرة 
علــى املدينــة. ويعــود الصــراع بــن قــوات )قســد( ولــواء »ثــوار الرقــة« 
مــن  دائــم  بشــكل  )قســد(  ختــوف  إىل  املنضــوي ضمــن صفوفهــا، 

تنامــي قــوة املكــون العــريب، يف املناطــق الــيت تســيطر عليهــا.
وتتخــوف قــوات )قســد( مــن دخــول لــواء »ثــوار الرقــة« الــذي تشــكل 
ابألصــل داخــَل مدينــة الرقــة ومــن أبنائهــا، وشــارك يف حتريرهــا مــن 
قوات األسد يف 2013، وغالبيته من املكون العريب، كما تتخوف 
مــن أن يتمكــن اللــواء مــن متكــن قــواه وبســط نفــوذه داخــل املدينــة؛ 
وابلتــايل ســيكون نــداً قــوايً هلــا، مبــا يتمتــع مــن شــعبية كبــرة يف أوســاط 
املكــون العــريب، لذلــك حتــاول )قســد( اســتبعاده مــن معركــة املدينــة، 
كمــا أن اخلــالف بــن الطرفــن يعــود إىل أكثــر مــن عامــن إىل بدايــة 

تشــكل قــوات )قســد(.
وكانــت قــد اندلعــت مواجهــات مســلحة بــن قــوات )قســد( وعناصــر 
خلفيــة  علــى   ،2016 عــام  األول  يف كانــون  الرقــة«  »ثــوار  لــواء 
اعتقــاالت نفذهتــا عناصــر )قســد( حبــق عناصــر مــن اللــواء، تطــورت 
إىل اشــتباكات مســلحة بــن الطرفــن، يف قريــة اجلــرن بريــف الرقــة 
الشــمايل، ختللهــا حصــار قــوات )قســد( لقائــد جبهــة »ثــوار الرقــة« 

أمحــد علــوش املعــروف ابســم »أبــو عيســى« يف قريــة زنــواب.
»أبــو  لرفــض  اشــتباكات  إىل  تطــورت  الــيت  االعتقــاالت  جــاءت 
عيسى« املشاركة بشكل فاعل مع قوات )قسد( يف معركة »غضب 
الفــرات«، ورفضــه دخــول قــوات )قســد( ملدينــة الرقــة، واالنتهــاكات 
الــيت تقــوم هبــا )قســد( حبــق املدنيــن يف املناطــق الــيت تســيطر عليهــا، 

وال ســّيما عمليــات التهجــر واالعتقــال وســرقة املمتلــكات.
بــدأ الصــراع بــن الطرفــن بعــد إعــالن تشــكيل »قــوات  وكان قــد 
ســوراي الدميقراطيــة« وظهــور »الوحــدات الشــعبية الكرديــة« موجهــاً 
رئيســاً هلــذه القــوات، مــع وجــود الفصائــل ذاهتــا الــيت كانــت ضمــن 
مــع غيــاب تشــكيل  القــوات  الفــرات« ضمــن هــذه  غرفــة »بــركان 
عــريب فاعــل يف ريــف الرقــة، وهــو جبهــة ثــوار الرقــة والعشــائر العربيــة 

امللتفــة حوهلــا.
وتتالــت األايم لتدخــل »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« مدينــَة تــل أبيــض 
الدولــة« منهــا؛  انســحاب »تنظيــم  بعــد  الشــمايل،  الرقــة  يف ريــف 
املدينــة  العربيــة األصيلــة يف هــذه  املكــوانت  بــن  الصراعــات  لتبــدأ 
وبــن املكــون الكــردي القــادم مــن منطقــة القامشــلي وعــن العــرب، 
ليفــرض قراراتــه وجيعــل مدينــَة )تــل أبيــض( إدارًة ذاتيــًة جديــدًة، تتبــع 
ملقاطعــة اجلزيــرة يف احلســكة؛ األمــر الــذي رفضتــه جبهــة »ثــوار الرقــة« 
وطالبــت بتشــكيل إدارة مدنيــة إلدارة مدينــة تــل أبيــض، إبشــراف 

مجيــع القــوى.
العــرب  للمهجريــن  ابلســماح  الرقــة«  »ثــوار  جبهــة  طالبــت  كمــا 
ابلعــودة إىل دايرهــم ومناطقهــم، وال ســيما يف منطقــة )ســلوك( الــيت 
يبلغ عدد سكاهنا حنو 24000 مهّجر، أجرهتم الوحدات الشعبية 
علــى النــزوح مــن دايرهــم، حبجــة وجــود »تنظيــم الدولــة« وقصــف 
طــران التحالــف واألخطــار احملدقــة هبــم؛ لتقــوم بســلب وهنــب مجيــع 
ممتلكاهتــم مــن أاثث وممتلــكات عامــة وخاصــة، ونقلهــا عــر قاطــرات 
إىل مناطــق ســيطرهتا يف اجلزيــرة العربيــة، ابإلضافــة إىل تدمــر عــدة 

قــرى، بشــكل كامــل، حــى ال يكــون ألهلهــا دافــع للعــودة إليهــا.
الزراعيــة  احملاصيــل  حــرق  إىل  ابإلضافــة  التجــاوزات،  هــذه  كل 
العــرب  الشــباب  مــن  املئــات  طالــت  الــيت  التعســفية  واالعتقــاالت 

والقامشــلي،  أبيــض  تــل  الذاتيــة يف  اإلدارة  ســجون  هبــم يف  والــزج 
كانــت حتــت مــرأى ومســمع جبهــة »ثــوار الرقــة« العاجــزة عــن الدفــاع 
القــرى وال ســيما أهنــا حتملــت أعبــاء كبــرة، مــن جــراء  عــن هــذه 
احلــروب واملعــارك الــيت خاضتهــا ضــد التنظيــم، بعــد املالحقــات الــيت 

طالتهــا منــه يف أابن ســيطرته علــى مدينــة الرقــة وريفهــا.
وبعــد تشــكيل »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« زادت الضغــوط أكثــر 
علــى جبهــة »ثــوار الرقــة« الــيت دعمــت موقفهــا بوجهــاء العشــائر 
الــيت  القســرية  التهجــر  لعمليــات  رفضهــم  أعلنــوا  الذيــن  العربيــة 
تنتهجهــا الوحــدات الكرديــة الراميــة لتغيــر الدميغرافيــة الســكانية يف 
املنطقــة وحتقيــق أطماعهــا يف ربــط اجلزيــرة العربيــة مبناطــق نفوذهــا 
يف عــن العــرب وعفريــن، عــن طريــق الســيطرة علــى املناطــق العربيــة 
وهتجــر أهلهــا لكيــال يكونــوا عقبــة يف طريــق حتقيــق هدفهــم، ولكــن 
كثــرة الضغوطــات وتكاثــر احللفــاء وعــدم وجــود مــالذ آخــر تســتطيع 
جبهــة »ثــوار الرقــة« اخلــروج إليــه وتضييــق احلصــار علــى عناصرهــا يف 
مناطــق تواجدهــم وصلــت هبــم األمــر إىل منــع وصــول الطحــن واخلبــز 
إليهــم، أجــرت »ثــوار الرقــة« علــى الرضــوخ والقبــول ابالنضمــام لـــ 

»قــوات ســوراي الدميقراطيــة« بعــد أن حصلــوا علــى تعهــدات بتحقيــق 
مطالبهــم يف عــودة املهجريــن وإعــادة احلقــوق املغتصبــة ألهلهــا، والــيت 

مل تنفذهــا )قســد(.
ومــع اســتمرار عمليــات التهجــر، وعــدم حتقيــق مطالــب لــواء »ثــوار 
الرقــة«، وعمليــات التضييــق الــيت طالــت املكــوانت العربيــة ضمــن قــوات 
)قســد( عــادت لتطفــوا مــن جديــد الصراعــات الداخليــة بــن مكــوانت 
)قســد(، وال ســّيما بن املكون الكردي الرئيس واملكون العريب املتمثل 
بلــواء »ثــوار الرقــة«، حــى وصلــت إىل مرحلــة بــدء معركــة الســيطرة علــى 

مدينــة الرقــة ذات الثقــل الشــعيب واالســرتاتيجي املهــم.
وجتــدر اإلشــارة اىل أن لــواء »ثــوار الرقــة« مــن أوائــل األلويــة التابعــة 
الرقــة قبيــل حتريرهــا مــن  للجيــش الســوري احلــر، ُشــكل يف مدينــة 
قــوات األســد، وعمــل ضمــن صفــوف عــدد مــن الفصائــل الكــرى، 
مث تعــرض للتهجــر واملالحقــة بعــد ســيطرة عناصــر »تنظيــم الدولــة« 
علــى حمافظــة الرقــة، ودارت بــن الطرفــن عشــرات املعــارك، متكــن 
الســيطرة علــى منطقــيت ســلوك وعــن  اســتعادة  مــن  اللــواء  خالهلــا 

عيســى، إضافــة إىل اللــواء 93.

قسد تمنع »لواء ثوار الرقة« من المشاركة في عملية السيطرة على مدينة الرقة

محمد سعيد البورسان
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مــّر عامــان ابلتمــام والكمــال، علــى ســيطرة تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« علــى مدينــة الرقــة الســورية. ســنتان كانتــا 
كافيتــن، لتغليــف املدينــة ابلســواد، وإخــراج انشــطيها وثوارهــا منهــا. ســنتان مــن احلــزن الــذي غلــف املدينــة، بعــد 

فــرتة فــرح قصــرة، عاشــتها الرقــة كأول مدينــة ســورية حتــررت يف شــباط/ فرايــر 2013.
االحتقــان كان يتصاعــد بــن عناصــر »تنظيــم الدولــة« مــن جهــة، وفصائــل اجليــش احلــر و«حركــة أحــرار الشــام 
اإلســالمية« و«جبهــة النصــرة« مــن جهــة أخــرى، منــذ هنايــة عــام 2013. فالتنظيــم حشــر نفســه يف الشــاردة 
والــواردة يف حيــاة النــاس، ويف عمــل »اجملالــس احملليــة« يف املدينــة، واعتقــل الناشــطن والعاملــن يف جمــال »اجملتمــع 
املــدين« واملقاتلــن مــن الفصائــل اإلســالمية. وغالبــاً مــا واجــه التنظيــم األســئلَة عــن املعتقلــن لديــه ابإلنــكار. كمــا 
حــارب التنظيــم »أحفــاد الرســول« حبجــة الفســاد، وفّجــر الســيارات املفخخــة لرتويــع املدنيــن، وحطّــم الكنائــس 
وهّجــر املســيحين الرافضــن دفــع اجلزيــة لــه. اندلعــت االشــتباكات يف البدايــة، بعدمــا قتــل التنظيــم الطبيــب 
واملعــارض احللــيب حســن الســليمان »أبــو راين«، ومثّــل جبثتــه، دون اهتــام واضــح. واندلعــت ثــورة يف املناطــق الــيت 
يتواجــد فيهــا التنظيــم، مــن أرايف الالذقيــة وإدلــب وحلــب الشــمايل والشــرقي، ومــن األحيــاء احملــررة يف مدينــة 
حلــب. إال أن االشــتباكات تركــزت يف حمافظــة الرقــة، فحوصــر التنظيــم يف مبــى احملافظــة، ومّت فــّك أســر املعتقلــن 
مــن بعــض ســجون التنظيــم. إال أن خيانــة بعــض الفصائــل، ســامهت يف بســط »الدولــة اإلســالمية« لســيطرهتا 
علــى مدينــة الرقــة، بعــد عشــرة أايم مــن املعــارك. وانســحبت املعارضــة املســلحة يف 12 كانــون الثــاين/ ينايــر 
2014، إىل مدينــة عــن العــرب »كــوابين« يف ريــف حلــب الشــرقي، ومدينــة صريــن يف الريــف الشــمايل الشــرقي 
حملافظــة حلــب. انســحاب املعارضــة جــاء لتجنيــب الرقــة الدمــار والقصــف. فمــن عايــش التنظيــم، يعلــم أنــه ال 

يعــرف الرأفــة ابحلجــر وال ابلشــجر، فضــاًل عــن البشــر. غايتــه القتــل ألجــل القتــل.
طمــس التنظيــم معــامل الرقــة، حمطمــاً متثــال اخلليفــة هــارون الرشــيد، وهادمــاً املعــامل كــدوار الســاعة. وعلّــق عمــل 
»اجملالــس احملليــة« بشــرط االنضــواء حتــت ســلطانه أو اإلغــالق. وهــدد انشــطن ابالنضمــام والعمــل لصاحلــه، 
أو االعتقــال والقتــل. التنظيــم اســتغل هــروب الناشــطن مــن الرقــة، يف حجــب التغطيــة اإلعالميــة جلرائمــه هنــاك، 
وأخــذ ميــارس أعمــال القتــل والتنكيــل يف اجلثــث، حمــّواًل الســاحات العامــة إىل منصــات شــنق وصلــب، لــكل مــن 

خيالفــه يف الفكــر. األمــر مشــل حــى مقاتلــي »جبهــة النصــرة«.
التعتيــم اإلعالمــي املفــروض علــى الرقــة، دفــع بعــض شــباب املدينــة، ومــن ضمنهــم حممــد املصــارع، إىل إطــالق 
محلــة يف شــبكات التواصــل االجتماعــي تضمنــت هاشــتاغ )الرقة_تذبح_بصمــت(، للفــت انتبــاه العــامل ملــا حيــدث 
يف املدينــة مــن انتهــاكات حلقــوق اإلنســان. احلملــة ســرعان مــا القــت رواجــاً يف األوســاط اإلعالميــة. وبــدأت 
نشــاطاهتا بتوثيــق أمســاء املعتقلــن وضحــااي حماكــم التنظيــم، ونشــر بعضهــا يف شــبكات التواصــل، نظــراً حلساســية 
الوضــع األمــي. كمــا عملــت احلملــة علــى تصويــر مقاطــع فيديــو، وصــور فوتوغرافيــة، ُتظهــر واقــع املدينــة واملظاهــر 

الــيت فرضهــا التنظيــم بعــد اســتقدامه مقاتلــن مــن العــراق وغــره.
سعى التنظيم يف إصداراته اإلعالمية أن يُظهر للمتحمسن له أّن »الرقة مدينة رسول هللا«، خاصة بعد إعالن 

اخلالفة يف حزيران/ يونيو 2014.
كشــف احلملــة الســتيطان التنظيــم يف الرقــة، ســاهم يف إيصــال صــورة عــن املدينــة املهمشــة. لكــن التنظيــم ســرعان 
مــا هــدد عــر منابــر املســاجد أعضــاء احلملــة ابســتباحة دمائهــم، حمّفــزاً أنصــاره مبكافــآت ماليــة، لدفعهــم إىل القتــل 
أو الوشــاية عــن أعضــاء احلملــة. فقتــل التنظيــم أحــد مراســلي احلملــة يف الرقــة، املعتــز ابهلل ابراهيــم، يف حزيــران/ 
يونيــو 2014. مث اغتيــل والــد أحــد مؤسســي احلملــة محــود املوســى وشــقيقه، كوســيلة ضغــط إليقــاف عمــل 
احلملــة. وأصــدر التنظيــم مقطعــاً مصــوراً بعنــوان »هــم العــدو فاحذرهــم« يصــور فيــه قتــل املوســى، يف أيلــول/ 
ســبتمر 2014. عمليــات اإلعــدام واالغتيــال، مل تقتصــر علــى الرقــة، بــل طــال االغتيــال الناشــط اإلعالمــي 
وعضــو احلملــة ابراهيــم عبــد القــادر، وصديــق احلملــة فــارس احلمــادي، يف مدينــة أورفــا يف تركيــا، يف تشــرين األول/ 
أكتوبــر 2015. ويف كانــون األول/ ديســمر 2015، اغتــال التنظيــم املخــرج الســوري انجــي اجلــرف يف غــازي 
عينتــاب يف تركيــا. بعــد عامــن مــن احتــالل »الدولــة اإلســالمية« للرقــة، مــا زال املدنيــون يرزحــون حتــت عــبء 
قــرارات عجيبــة وجائــرة يصدرهــا التنظيــم. كطلــب إذن للســفر مــن »ديــوان احلســبة« للســفر مــن منطقــة إىل 
أخــرى، ضمــن مناطــق ســيطرة التنظيــم. وقطــع التيــار الكهرابئــي املتواصــل، وكذلــك املــاء، رغــم مــرور هنــر الفــرات 
ابلقــرب مــن الرقــة، ووجــود ســد الفــرات يف مدينــة الطبقــة، غــريب الرقــة بـــ 60 كيلومــرتاً. التنظيــم وضــع أقفاصــاً 
حديديــة يف بعــض الســاحات العامــة، العتقــال »املذنبــن« مــن مدخنــن وغرهــم، حتــت أشــعة الشــمس احلارقــة 
يف الصيــف ويف الــرد القــارس شــتاًء. انســحاب التنظيــم مــن مدينــة تــل أبيــض مشــايل الرقــة، ترافــق مــع دخــول 
»وحــدات محايــة الشــعب« الكرديــة إليهــا، والــيت تصرفــت بدورهــا، بطريقــة مشــاهبة ملــا فعلــه التنظيــم، فاعتقلــت 
وقتلــت وهّجــرت املدنيــن. األمــر الــذي دفــع »منظمــة العفــو الدوليــة« لنشــر تقريــر بعنــوان »ال مــكان نذهــب 

إليــه«، عــن انتهــاكات الوحــدات، للســكان العــرب والرتكمــان وهــدم منازهلــم.
عامــان ومــا تــزال الرقــة مباحــة جــواً مــن طــران »التحالــف الــدويل« الــذي يســتهدف البــى التحتيــة، والطــران 
الروســي الــذي يســتهدف املدنيــن. عامــان والرقــة مســتباحة بــراً مــن »تنظيــم الدولــة«.                 املــدن

عامان لـ )داعش( في الرقة:
 ال مفر للبشر

خليفة الخضر

...مل يعد السؤال امللّح اليوم سورية إىل أين؟ وفقط، فثمة 
ســؤال آخــر: الســوريون إىل أيــن؟ وهــو ســؤال يطــرح نفســه، 
بعــد أن أغلقــت يف وجــه الســورين كل املعابــر، ورفعــت 
األســوار حوهلــم، حــى يف بــالد اللجــوء، فهــم حماصــرون، 
إما حتت قنابل النظام أو حتت رمحة قوانن جائرة يف دولة 
احتــالل )إســرائيل( أو دول اجلــوار، أو حتديــد إجــراءات 

اإلقامــة والســفر وتقييدهــا يف دول اللجــوء.
ال يعــي الســؤال أيــن جيــب أن يذهــب الســوريون، حتــت 
عنــوان متابعــة سياســة النظــام يف هتجــر مــن تبقــى منهــم 
املناطــق  يف  ينتظــرون  الذيــن  بقــاء  أو  ســورية،  داخــل 
احلدودية الساخنة حيث هم، وإمنا املقصود احلديث عن 
ســورية املســتقبل، وســيناريوهات احلــل املنتظــر مــن اجملتمــع 
الــدويل الــذي صــار خيــّران بــن التقســيم أو التقاســم، بــن 
أن نكــون حتــت النفــوذ اإليــراين أو الروســي، بــن اإلبقــاء 
علــى روســيا، مبشــاركة كل قــوى العــامل يف ســورية، مقابــل 
خــروج إيــران واإلبقــاء علــى نظــام األســد، بــن اســتمرار 
موتنــا بيــد النظــام ويف معتقالتــه، وحتــت براميلــه العشــوائية 
والغبيــة، أو موتنــا حتــت قصــف الطائــرات األكثــر تطــوراً 

وتقنيــة وتصويبــاً وذكاًء؟
الذيــن  عــن  هــل  نتحــدث؟  ســورين  أي  عــن  ابلفعــل، 
يفضلــون املــوت حتــت أنقــاض بيوهتــم، أو الذيــن يلــوذون 
ظروفــاً  ويعيشــون  النظــام،  ســيطرة  حتــت  مناطــق  يف 
اقتصاديــة قاســية، أم عــن املشــّردين بــن عابــر للحــدود، 
الــيت  الذيــن حياولــون االندمــاج مبجتمعاهتــم اجلديــدة  أو 
لــن تســتطيع أن تتقبلهــم ابملرونــة نفســها الــيت تتحــدث 
هبــا تلــك اجملتمعــات عــن حقــوق اإلنســان وحــق اللجــوء.
يف املختصــر، حنــن نتحــدث عــن ســورين تنقصهــم حقــوق 
املواطنــة يف كل شــيء، ويف أي مــكان، يف ســورية داخــل 
مناطــق النظــام، وحتــت حكــم »املعارضــة«، ويف خــارج 
ســورية يف دول عربيــة، أو غربيــة، يف ظــل قوانــن اللجــوء، 

أو احلمايــة املؤقتــة أو اإلقامــة وقتــاً حمــّدداً.
إذاً، ووفقــاً ملــا ســبق، يدخــل احلديــث عــن ســورية الواحــدة 
»يدخــل  مــأزق،  يف  اليــوم  الواحــد  الســوري  والشــعب 
احلديــث عــن ســورية الواحــدة والشــعب الســوري الواحــد 
التباســات،  يف  أو  التباســات«  يف  أو  مــأزق،  يف  اليــوم 
عنــد االعــرتاف ابلواقــع، فالبلــد ابت مقســماً علــى أســاس 
جغــرايف ودميغــرايف، بــن ســورية النظــام وســورية املعارضــة، 
وســورية القــوات الدميقراطيــة »الكرديــة« وســورية مناطــق 
الــيت  ســورية  وهنــاك  )داعــش(،  وتنظيــم  النصــرة  جبهــة 
نســيها الســوريون -علــى مــا يبــدو- يف ظــل انقســاماهتم، 
وتــرزح حتــت االحتــالل اإلســرائيلي، ومــا فيهــا مــن ســورين 
رفضــوا اهلويــة اإلســرائيلية، وتشــبثوا بســوريتهم الــيت يروهنــا 
جغرافيــاً  املنقســمة  الســورايت  هــذه  ضمــن كل  تضيــع 
ودميغرافيــاً، إذ إن ســورية كل الســورين غائبــة حــى اآلن.
الــيت نشــأت حســب خريطــة )ســايكس-بيكو(  ســورية 
اندى  والــيت   ،2011 عــام  فيهــا  الثــورة  انطلقــت  الــيت 
القوميــون العــرب بشــعاراهتم »التســويقية« بكســر حواجــز 
العــريب  ابلوطــن  حاملــن  العربيــة،  الــدول  مــع  حدودهــا 
الواحــد، بينمــا اندى »املتطّرفــون مــن املتأســلمن« الذيــن 

تعــرتف  الــيت ال  الثــورة، إلقامــة دولتهــم  ليمتطــوا  جــاءوا 
حبــدود ســورية أساســاً، وال ابلســورين شــعباً واحــداً، وال 
مواطنــن  دولــة  املواطنــة،  دولــة  إلقامــة  ثورهتــم  مبشــروع 

متســاوين. أحــرار 
هــذا املشــروع الوطــي وفــق الرؤيــة الدميقراطيــة الــيت أعــادت 
األمــل لســوريي اجلــوالن أبن تعــود قضيتهــم إىل الواجهــة، 
لســورية  البديــل  هــذه  ســورية  إليهــم،  ســورية  تعــود  وأن 
بطريقــة  ســورية  حبكــم  النظــام  اســتمر  حيــث  األســد، 
اســتبدادية أمنيــة متغولــة علــى حيــاة املواطنــن احملرومــن 

مــن أبســط حقوقهــم.
هــذه ســورية الــيت ســأل عنهــا أهلنــا يف اجلــوالن يف نــدوة 
نظمهــا صالــون اجلــوالن )التابــع ملركــز حرمــون(، يف مدينــة 
الســورين  املثقفــن  مــن  خنبــة  وحضرهــا  مشــس،  جمــدل 
والشــخصيات الوطنيــة يف اجلــوالن، وشــارك فيهــا ألول 
اخلــارج،  يف  الســورية  املعارضــة  مــن  شــخصياٌت  مــرة 
مبناســبة »ســورية كل الســورين غائبــة حــى اآلن« الــزايرة 
الــيت  بلــده  األوىل للكاتــب ماجــد كيــايل إىل فلســطن، 
يراهــا بعــد أكثــر مــن ســتن عامــاً علــى حلــم اللقــاء، والــيت 
بدأهــا مــن بلــد املولــد ســورية، مــن أرضهــا احملتلــة اجلــوالن، 
وأهناهــا منهــا أتكيــداً علــى انتمائــه الكامــل لــكال البلديــن، 
ســورية وفلســطن، حيــث قــال: »منــت ليلــيت األوىل يف 
هــذه الرحلــة يف جمــدل مشــس يف اجلــوالن الســورية، وأختــم 
ليلــيت األخــرة منهــا، أان الفلســطيي الســوري أو الســوري ـ 
الفلســطيي، ســيان، فقد تصاحلت هوييت الفلســطينية مع 
هوييت الســورية، يف الكفاح من أجل احلرية واملســاواة، إذ 
قضيــة فلســطن ليســت جمــرد قطعــة أرض، وإمنــا هــي معــى 

للحريــة والكرامــة أيضــًا«.
إىل  إضافــة  النــدوة،  يف  املشــاركة  بشــرف  حظيــت 
الســقال،  وزكــراي  هنــار  وحــازم  ميشــيل كيلــو  األصدقــاء 
هــذه  الدميقراطــي، وكانــت  الوطــي  العمــل  مــن جمموعــة 
التجربــة ســابقة فريــدة مــن نوعهــا، أبــدى فيهــا املشــاركون 
مــن اجلــوالن ترحيبــاً وتكرميــاً عرفــوا بــه دومــاً، كمــا عرفــوا 
بروحهــم الوطنيــة وانتمائهــم القومــي. طرحــت يف النــدوة، 
اجلــوالن  مصــر  عــن  الســؤال  ضمنهــا  عديــدة،  أســئلة 
أن  ســيما  التقســيم،  مشــاريع  رفضهــم  مؤكديــن  احملتلــة، 
الــيت ســتكّرس  هــذه املشــاريع تصــب يف خانــة إســرائيل 
اغتصاهبــا اجلــوالن، كمــا أهنــا ســتصب يف خانــة إضعــاف 

شــعبها. وتقســيم  ســورية 
طــوال الفــرتة املاضيــة، تركــت املعارضــة الســورية اجلــوالن، 
وأهــل اجلــوالن، علــى الرغــم مــن احلاجــة إىل التواصــل، 
نــدوات  أن  واقــرتح  واحــد،  شــعب  أننــا  علــى  وللتأكيــد 
كهــذه ضروريــة ومطلوبــة. لــذا هــذه حتيــة ملــن عمــل علــى 
إقامــة صالــون اجلــوالن، وهــي مالحظــة للمعارضــة لتــاليف 
النقــص يف هــذا األمــر. كمــا هــي حتيــة ألهلنــا األعــزاء 
وهويتهــا،  بســوريتهم  املتمســكن  احملتــل،  اجلــوالن  يف 
علــى الرغــم مــن ظــروف االحتــالل القاســية، بينمــا يعمــل 
مــن  لســحبها  يتبعهــا،  الــيت  التهجــر  بسياســة  النظــام 
كل مــن طالــب ابحلريــة والكرامــة ودولــة مواطنــن أحــرار 

مدنيــة. دميقراطيــة  دولــة  ومتســاوين، 

سوريا إلى أين؟ السوريون إلى أين؟

سميرة المسالمة
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قضايا سياسية

لن أزور
قبر أمي…

عروة المهاوش

أتمات سياسية يف سورة قريش
ــن هلــم رحلــة الشــتاء  يف ســورة قريــش ميــنُّ هللا علــى قريــش أن مكَّ
والصيــف. فأطعمهــم مــن جــوع وســط صحــراء جمدبــة ونقــص يف املــاء  
العربيــة  اجلزيــرة  يعــمُّ  مــن خــوف، خــوف كان  والثمرات...وآمنهــم 
وكان النــاس يُتخطفــون يف كل املناطــق خــارج مكــة وحوهلــا. وألن 
مكــة ســوق العــرب الــيت منهــا يتســوقون وهلــم يف البضائــع الــواردة إليهــا 
والصــادرة منهــا شــراكات وحصــص.  وألن يف مكــة احلــرم اآلمــن وهــو 

موضــع حــج عنــد كل قبائــل العــرب وإليــه جُيــى مثــرات كل شــيء.
وســوق  لالســتثمارات  جاذبــة  املعاصــرة  ابللغــة  مكــة  لقــد كانــت 
إقليميــة رئيســية ومركــز جتــاري وحيــد لتشــغيل األمــوال يف املنطقــة.

لذلــك كانــت قريــش يف حصانــة وحرمــة فــال يغزوهــا أحــد يف عقــر 
دامــت  لذلــك  ورجاهلــا...  قوافلهــا  علــى  أحــد  يعتــدي  وال  دارهــا 

القــرى. أم  وأصبحــت  وســادت 
لقــد ثبَّــَت اجلليــل يف ضــرب مثــال قريــش دعامــيت البقــاء ألي جمتمــع 

أو دولــة: 
»الشبع واألمن«

ومــازال علمــاء االجتمــاع يف العــامل كلــه دون أن يطلــع أغلبهــم علــى 
أساســن ضروريــن  الدعامتــن كأول  هاتــن  يضعــون  قريــش  ســورة 
للبقــاء وخيتلفــون فقــط يف أيهمــا يســبق، هــل الشــبع والكفايــة يســبق 
أم األمــن علــى احليــاة واملــال يســبق، ومعظمهــم ربــط الســبق بظــروف 

الزمــان واملــكان.
اخلــوف واجلــوع دعامتــا الفوضــى، وذراعــا االنفــالت ألي جمتمــع، 

واألمــن والشــبع مهــا جناحــا العدالــة وقدمــا االســتقرار.
ويف ســورية كال األساســن لــن يســتطيع بشــار األســد إعادهتمــا مهمــا 
طويــل.  زمــن  منــذ  ذلــك  الرجعــة يف  جــاوز خطــوط  لقــد  فعــل... 
وحيصــون  حيســبون  الذيــن  واالقتصاديــن  اخلــراء  أن كل  ونكــرر 
ويتوقعــون ويرجحــون أفضــل االحتمــاالت الــيت تناســب بشــار األســد 
أرقــام   أرقــام مســتحيلة...  لــن يصلــوا إال إىل  القريــب  يف املســتقبل 
إبثــي عشــر صفــراً حيتاجهــا بشــار وليــس لــه مــن معــن، بــل هنــاك 
مــن يريــد ويســيل لعابــه وينتظــر ومنهــم مــن مل يعــد ينتظــر وبــدأ أيخــذ 
حصتــه ويؤمنهــا منــذ اآلن. ومــن يــدرس احتمــال اســتقرار ســورية يف 
ظــل بقــاء بشــار مــع ألــوف ألــوف الشــبيحة والعفِّيشــة وقطــاع الطــرق، 
مث يســتعرض معهــم عشــرات امليلشــيات الطائفيــة احملليــة و األجنبيــة 
مــع والءات شــى وتدخــالت شــى يصــل إىل توقــع أكيــد أن ســورية 

لــن تشــهد اســتقراراً وأمنــاً لعشــر ســنوات أكيــدة.
ال كفاية وإطعام من جوع وال أمن من خوف... إنه خوف سيزداد 
وسيشــمل اجلميــع وخاصــة املوالــن والرماديــن الذيــن مازالــوا ميلكــون 
شــيئا خيســرونه. لذلــك نكــرر القــول اجلــازم: إن نظــام بشــار األســد 
مــاٍض إىل ســقوط أكيــد. ال ميلــك ولــن ميلــك دعامــيت البقــاء... هــو 

زائــل زائــل بــال ريــب ويبقــى فقــط الســؤال الكبــر:
من سيستمر ويصمد؟

من سيحافظ على ثوابت احلرية و الكرامة؟
ومن سيشتغل ليمأل الفراغ يف كل شيء؟.

نعــم يف كل شــيء فلــم يكــن نظــام آل األســد بدولــة أو بشــيء. منــذ 
أتسيســه ليــس بشــي وليــس علــى شــيء.

 ســيرتك هــذا النظــام البــالد مدمــرة ممزقــة ألبعــد حــد وال حُيســد وال 
يُغبــط مــن سيســتلم بــداًل عنــه أايً كان. 

أتمات سياسية يف سورة املسد...
»حتريض القريب أشّد وأعى«

أبــو هلــب عــم النــيب صلــى هللا عليــه وســلم... هــو أول مــن خــذل النــيب 
وكذَّبه وصاح ابلقول الســيء يف وجهه.

وأقــرَّ القــرآن أليب هلــب بكنيتــه ألنــه كان مــن أبــرز الذيــن أوقــدوا انر 
احلــرب والعــداوة ضــد النــيب بلهبــه املســتعر وشــرر هلبــه املتطايــر بــكل 

اجتــاه.
احلقــد  انر  أتجيــج  يف  هلــب  أليب  تفرغــاً كامــاًل  القــرآن  وذكــر 
يــداً  لــه  يذكــر  ومل  اليديــن كلتيهمــا،  فذكــر  النــيب  ضــد  واإليــذاء 
واحــدة تشــارك يف هــذا األمــر. ومل يشــارك أبــو هلــب بفعــل يديــه 
مالــه،  رأس  جهده....ســخر  مــع  مالــه  ســخَّر  بــل  فحســب، 
وســخر مــا كســب مــن أرابح لــرأس املــال ليشــعل احلــرب وليدميهــا 
ضــد حممــد وأصحابــه... وأشــرك أبــو هلــب يف التحريــض شــركاءه 
اخلاّصــن املقرَّبــن... أشــرك امرأتــه،  وكثــر مــن األشــرار املفســدين 
جُينبــون أهــل بيتهــم وجينبــون زوجاهتــم بشــكل أخــص أن َيُكــنَّ هلــم 

شــركاء يف أعماهلــم القــذرة.
ولكــن أاب هلــب أشــرك امرأتــه وكانــت حتمــل احلطــب, حتمــل الوقــود 
الــالزم لإلشــعال والتســعر واإلدامــة لنــار احلــرب علــى املســلمن... 
بــل كانــت محَّالــة علــى وزن فّعالــة وهــي صيغــة مبالغــة فيهــا داللــة 

االجتهــاد والتفــرُّغ واملطاولــة.
تفــرغ كامــل أبقصــى جهــد وبفعــل كلتــا اليديــن، وأبســوأ مــا ميكــن 
أن يطلقــه اللســان، مــع تســخر للمــال كلــه: رأس املــال وأرابحــه، 
ذلــك  امرأتــه...كل  حــى  أقرهبــم  بــل  الشــركاء  لــكل  وإشــراك 
للتحريــض علــى حممــد ومــا أتــى بــه حممــد ومــن اتبــع حممــداً... فمــا 
مقــدار احلقــد الــذي محلــه أبــو هلــب وامرأتــه وملــاذا؟... ملــاذا هــذا 

احلقــد ومــا تفســره؟
وبــدون ســوابق، حقــٌد ال ميكــن  مــن أول حلظــة  حقــد مســعور 
أن تُفهــم بواعثــه إال أنــه مرتبــط مبــن حيــارب الفضيلــة واإلصــالح 
والتصحيــح ضــد األنبيــاء واملصلحــن وكل الثائريــن علــى الباطــل 
يف كل زمــان ومــكان. حقــد ينســف كل الروابــط القوميــة والوطنيــة 
أبعــى  قريبــه   ضــد  قريــب  يف  ويســتوطن  واألســرية  والعشــائرية 
الدرجــات والصــور. حقــد يتكــرر يف كل زمــان ويرتكــز يف زماننــا 
ويدفنــون  خُيفــون  وحتريضهــم... كانــوا  األقربــن  حقــد  ويكثــر، 
ليــداروا شــعوهبم وبصعوبــة كان احلقــد الدفــن يتجلــى كل حــن 

بفضيحــة أو نشــر غــر مرتجــم متعمــد مــن بعيــد.
 أما اليوم فحقد األقربن ظاهر مبن، ما يظهر منه يف التحريض 

يُدين، ويبقى ما خفي منه مرعب مشــن.
حلــف  والصادقــن ضمــن  املصلحــن  ضــد كل  وحتريــض  حقــٌد 

غريــب. بتســارع  وينشــرها  للرذيلــة  يــرّوِج 
وملاذا حقد وحتريض القريب؟:

حقــد القريــب أشــد وأعــى... إهنــا طعنــة القريــب، غالبــاً مــا أتيت 
ال  حيــث  ومــن  مؤثــرة  مفاجئــة  مباغتــة  أتيت  مأمنــه،  مــن  املــرء 
حيتســب... القريــب يعلــم عــن قريبــه الكثــر، يعلــم تفاصيــل حياتــه 
ونشــأته، وهــو يســتعمل ذلــك يف خصومتــه وحتريضــه وغالبــاً مــا 
ُيضيــف ملــا يعــرف ذيــواًل وتضخيمــاٍت أو خمتلقــات ليعــزز طعنــه 
وروايتــه. القريــب أكثــر جــرأة علــى قريبــه فصلــة القــرىب وجمالــس 
األتــراب  بــن  العامــة واخلاصــة وشــعور احلســد  العائلــة والعشــرة 
واملعــارف، كل ذلــك يرفــع الكلفــة ويزيــل حاجــز التحفــظ وخُيفــف 

مــن حتســبات املعتــدي القريــب.
قــة أو ُمزعزِعــة لآلخريــن , فيقــال هــذا قريبــه  ورواايت القريــب ُمصدَّ

وابــن عشــرته وأهــل العشــرة أدرى برجاهلــا وأفرادهــا....
وإذا ســأل البعيــد املستفســر األقــرابء: مــا صفــات صاحبكــم ؟ 
فأجابــوه: هــو ســاحر كاهــن شــاعر جمنــون, فمــن الصعــب أن ال 
يصــدق ذلــك أو بعضــه ومــن املســتبعد أن ال ينفــر...أن ال ينفــر 

نفــوراً ونفــراً.  

تأمالت سياسية في سورتي 
قريش وسورة المسد...

د. أسامة الملوحي

كاتب وصحفي سوري سياسي وكاتب سوري

حــن أعــود ســأحدق طويــاًل يف الوجــوه الــيت أتعبهــا القهــر، وقــد ال أتذكــر الكثــر منهــا، 
فتلــك العيــون اجلاحظــة ليســت عينــا أخــي الــيت كانــت تشــع نــوراً، وهــذا اجلســد املتهالــك 
ليــس جســد أخــيت الــيت تركتهــا حــن هربــت، جــاري أيضــاً يعرفــي جيــداً لكــي مل أتعــرف 
عليــه فأطــرق برأســي خجــاًل مــن هلفتــه حــن لقائــي فاحتــاً يل ذراعيــه ليضمــي يف أحضانــه 

وأان أتراجــع خوفــاً مــن أن ينفجــر قلــيب مــن صــدري إشــتياقاً لــه.
حــن أعــود ســأزور القبــور ولــن أبكــي ســأكون أكثــر قــوة، وأكثــر قســوة علــى ذايت، وأبصــق 
يف وجهــي وأغــرز أظافــر يــدي يف خــدي وأصــرخ “ســودة علــي ايميــا”، وأهيــل الــرتاب فــوق 

رأســي مــن كل القبــور الــيت أعرفهــا والــيت ال ال أعــرف مــن فيهــا.
لــن  أعــود ســتنكرين األرض واألرصفــة، وحــى مقعــد احلديقــة اخلشــيب املكســور  حــن 
يعرفــي، الــزوااي ليســت كمــا هــي، وال حــى احلــواري، وال الوجــوه، شــجرة التــن أيضــاً 
يبســت أوراقهــا صفــراء ابهتــة مــع الثمــر املتســاقط علــى األرض ، واحلليــب األبيــض الــذي 
كان يســيل منهــا حــن خنــدش جذعهــا قــد جــّف أيضــاً فلــم أعــد أســتطيع اســتخدامه 
لعــالج بعــض األمــراض ،حــى العصافــر الــيت كانــت تتســابق لنقــر التــن املتســاقط أرضــاً 

تركــت كل شــيء علــى حالــه.
قبــل هــرويب اعتــدت مســاع صــوت العصافــر صبحــاً ومســاًء حــن أتيت لتشــرب امليــاه آمنــة 
مــن فتحــات املكيــف الصحــراوي بشــكل يومــي، وكنــت أضــع القليــل مــن اخلبــز اليابــس 
يف إانء قريــب بعــد هــرويب حافظــت تلــك العصافــر علــى موعدهــا ظنــاً منهــا أين الزلــت 
يف البيــت، وأان كنــت أمســع صوهتــا عــن طريــق رســائل صوتيــة تصلــي كل فــرتة متقطعــة، 
أخــرين جــراين أن العصافــر هجــرت أيضــاً بلكــون بيــيت حــن ســرقه اللصــوص، وســكن 

فيــه غــراب أســود مــن بــالد بعيــدة.
محــل كل ذكــراييت اجلميلــة ورماهــا يف احلاويــة القريبــة، وحدهــا جــاريت الــيت متلــك قلبــاً حبجــم 
الكــون، ســارعت اللتقــاط شــيئاً مــن احلاويــة فيــه بعضــاً مــن رائحــة جــوار أحبتهــم وحيبوهنــا.

حــن أعــود لــن أجــد الفــّوال وال البّقــال ولــن أجــد مســجداً أمامــه بــراد مــاء ابرد أرتــوي منــه 
حــن عطشــي، وســأحبث طويــاًل عــن “ايســر املعــراوي” يف تقاطــع اخلضــر مــع شــارع تــل 
أبيــض ألشــرب منــه كأســاً مــن عــرق الســوس البــارد، وال أيخــذ مثنــه مــي ، وأكمــل طريقــي 
حنــو شــارع املنصــور كعــاديت حــن زايريت شــبه اليوميــة لبيــت أهلــي ألشــرتي ألخــيت بعــض 
احللــوايت مــن شــعيبيات “أرحيــا” كمــا حتــب حــى بعــد وفاهتــا حافظــت علــى عــاديت 
تلــك لكــن الفــرق كان بعــض الدمــوع املصاحبــة يل حــن كان الفــرح ميــأل قلــيب وأان أشــرتي 
هلــا وأتنقــل كعصفــور كــي أصــل هلــا حممــاًل مبــا حتــب لتســتقبلي بتلــك القبلــة علــى جبيــي 
، هــو ذات اجلبــن الــذي خــذل مدينــيت وأهلــي لكــي ســأبصق عليــه حــن أعــود فلــم تعــد 

هنــاك شــفاه تتــوق لتقبيلــه كمــا الســابق ومل يعــد هــو ذات اجلبــن الــذي حترتمــه النــاس.
أوصيــت بدفــي هنــا يف مقابــر الســورين بشــاهدة قــٍر بالســتيكية حبجــم كــف اليــد لكنهــا 
ذات لــون أخضــر غامــق تذكــرين بتلــك األشــرطة القماشــية الــيت كنــا نتبــارك هبــا مبعصمنــا 
حــن كنــا نــزور قبــور األوليــاء مبقــرة أويــس القــرين ، يف ســوق القوتلــي أيضــاً لــن أرى “أبــو 
عمشــة” مســرعاً خبطــاه حنــو الشــرق البعيــد فقــد تغــرت معــامل املدينــة ومل تعــد تلــك املدينــة 
أتّعمــد بــه ســبع أايم وليــاٍل عســاين أتطهــر،  تســتقطب القلــوب الطاهرة،ســأرتوي هنــراً 
وحــن يلفظــي جثــة هامــدة علــى ضفافــه ابلرقــة الســمراء أكــون قــد عــدت اببتســامة فقدهتــا 

منــذ هــرويب األول.
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ــت ابلفصائــل يف حلــب، أمســك النــاُس قلوهَبــم أبيديهــم، خشــية أن يثــّي 
ّ
ــرّة الــيت أمل

ُ
ُعْقــَب اهلزميــة امل

النظــاُم وحلفــاؤه إبدلــب، ويتعّقبوهــم فيهــا؛ إالَّ أّن ذلــك قــد مّت اســتبعاده مــن كثــٍر مــن املراقبــن:
1ـ سياسًيا )املنطقة ضمن النفوذ الرتكي، وهو ما سعت تركيا مع روسيا ملنع التمّدد إليها(.

الــيت كانــت يف  االنســيابية  بــذات  ابلتحــّرك،  للنظــام  تســمح  فيهــا ال  )التضاريــس  2ـ عســكراًي 
حلــب(.

3ـ أمنيًــا )حجــم االخــرتاق الــذي قــام بــه النظــام للفصائــل، ليــس ابملســتوى الــذي يؤهلــه لالنقضــاض 
عليهــا، علــى غــرار مــا قــام بــه جتاههــا يف حلــب(.

هــذا فضــاًل علــى النصائــح الــيت أســديت هلــم، بــرتك إدلــب ســاحًة للصــراع الفصائلــي، والســّيما 
بــن ذات البعــد العاملــّي منهــا، واألخــرى ذات البعــد احمللــّي، وكلتامهــا تشــعران بفائــض القــوة، الــيت 
تغريهمــا للتمــّدد املســاحي أكثــر، وال يغيــب عــن البــال الناحيــة الثأريــة الكامنــة يف النفــوس لديهمــا، 
عقــب جــوالت مــن االقتتــال، وقــد كانــت أقــرب جوالتــه يف أحيــاء حلــب الشــرقية، يف أثنــاء حماصــرة 

وقتــال النظــام هلــم قبــل أايم مــن إخراجهــم منهــا.
إّن ذاكــرة املراقبــن حافلــٌة بصــور مــن االقتتــال الفصائلــي، للمجاهديــن األفغــان حينمــا دخلــوا كابــل 
كفصائــل، وليــس كحكومــة مركزيــة متســك مبفاصــل الدولــة، وتديرهــا برؤيــة واحــدة، عوًضــا عــن 

الــرؤى املتعــددة.
وهــذا مــا كانــوا يتوقعــون حدوثــه يف إدلــب، الــيت قامــت غرفــة عمليــات جيــش الفتــح ابنتزاعهــا مــن 
النظــام يف وقــت قياســّي، ليكونــوا أمــام اختبــار إدارهتــا وتــويّل شــؤوهنا، وقــد ُنصِحــوا أبن يســلموها 
إىل إدارة مدنيــة جامعــة، ويوكلــوا أمرهــا إىل مؤسســات املعارضــة املعــرتف هبــا إقليميًــا ودوليًــا؛ إالّ 
أّن الفصائــل ذات النزعــة اجلهاديــة العامليــة قــد اســتبعدت ذلــك، وال تــزال كلمــات الشــيخ احمليســي 
حاضــرًة يف ذاكــرة األدالبــة عندمــا أصــّر علــى أن )إدارة إدلــب ملــن بــذَل الــدم، وليــس ملــن هــم خلــف 

احلــدود(.
الفصائليــة، وأصبحــت منوذًجــا غــر  للرغبــات  إدلــب  الظنــون، فرتكــت  مــا حامــت حولــه  وكان 
مشــجع للمــدن األخــرى لالنعتــاق مــن قبضــة النظــام، وكثــرًا مــا شــهدت قراهــا وبلداهتــا جــوالت كــّر 

وفــّر مــن أصحــاب )نظريــة التغّلــب(، غابــت علــى إثرهــا فصائــل وكتائــب عــن الوجــود.
وإزاء مــا كان يف مدينــة معــرة النعمــان، عشــية يــوم اخلميــس: 8/ 6، املوافــق: 13/ رمضــان ـ 
والصائمــون يرتقبــون حلظــة الفطــر ـ مــن أحــدث جولــة مــن هــذا االقتتــال الفصائلــي، ميكــن للمراقبــن 

أن يقــرؤوا اآليت:
_ إّن ُأسَّ األزمــة بــن هــذه الفصائــل، يرجــُع إىل املنطلقــات الفكريــة الــيت تشــّبع هبــا شــرعيو العامليــة 
منهــا، الذيــن أابحــوا الصيــال علــى األخــرى احملليــة، انطالقًــا مــن )قاعــدة التغلّــب(، ألخــذ اآلخريــن 
ــا وإكراًهــا، وهــي قاعــدٌة ال ختتلــف كثــرًا عّمــا ينطلــق منــه النظــام مــن )قاعــدة  إىل جناحهــم غصًب
الشــرعية(، الــيت أابحهــا لنفســه مبوجبهــا أن يســتجلب الدعــم لــه، مــن الــدول واملليشــيات مــن شــى 

بقــاع األرض.
_ إّن املشــهد اليــوم يف املعــرة، والبارحــة يف ســنجار، وقبلهمــا يف ســرمدا وابتبــو وســلقن واببســقا 
واحللــزون وقورقنيــا وحــارم، ليشــي بكثــر مــن الرواســب بــن هــذه الفصائــل، ويصعــب جتــاوزه مبجــرد 
لقــاء مصاحلــة، أو توقيــع ورقــة فــّض اإلشــكال مــن اللجــان القضائيــة، وهــي رواســب تراكمــت 
بســبب انعــدام الثقــة ابلدرجــة األوىل، مث بســبب رغبــة اجلماعــات اجلهاديــة بكســب هــذه اجلولــة 
مــن الصــراع مــع أعدائهــا، علــى األرض الســورية، ولــن يقــف حائــاًل دوهنــا أيُّــة فصائــل، مهمــا كان 

حضورهــا أو مشــاركتها يف الثــورة الســورية.
_ لقــد أثبتــت هــذه الفصائــل أهنــا دون مســتوى املســؤولية، يف إدراك خطــورة الواقــع والعواقــب 
واملــآالت، فقــد نقلــت صفحــات التواصــل االجتماعــي مقاطــع مصــورة الشــتباكات األمــس يف 
معــرة النعمــان، محلــت النــاس علــى اســتصغار قصــف الطائــرات الروســية هلــم، وأشــّد مــا كان األمــر 
إيالًمــا هلــم أّن حرمــة رمضــان مل تُــراَع، ومل ينتظــر املهامجــون حــى يبــلَّ النــاس ريقهــم بعــد أربعــة عشــر 

ســاعة صيــام.
ـ إّن أشــّد مــا يكــون خطــورة، عندمــا يكــون يف أحــد الطرفــن عناصــر غــر حمليــة، الذيــن أثبتــت 
الوقائــع أّن اجلولــة تكــون لفصائلهــم، علــى حســاب الفصائــل احملليــة غــر املؤدجلــة، فهــؤالء أحرقــوا 
مراكبهم وآَلْوا على أنســفهم أن جيعلوا من أرض ســورية قرًا هلم، إذا مل تســعفهم األقدار يف جتســيد 
طموحاهتــم، ويذكــر املراقبــون يف األزمــة اجلزائريــة يف تســعينيات القــرن املاضــي، مــدى الصعــوابت 

الــيت اعرتضتهــا عندمــا كان غــُر اجلزائريــن جــزًءا منهــا.
_ لقــد أثبتــت هــذه الفصائــل جمتمعــة، مــدى ابتعادهــا عــن حلــم الســورين يف ثورهتــم، فقــد جعلــت 
مــن جتربــة الفصائليــة فــرتة غــر مأســوف عليهــا، وأشــّد مــا ســيلحق الضــرُر مــن جرائهــا ابملشــروع 
اإلســالمي، الــذي يــرى كثــٌر مــن املراقبــن دونــه عقبــات َكْأَداء، بعــد الــذي كان مــن مَحََلتِــه وُدعاتِــه.   

قراءٌة في أسباب و تداعيات االقتتال 
الفصائليّ في إدلب

د. محمد عادل شوك

النظــام  نفــذه  الــذي  الكيمــاوي  اهلجــوم  أاثر 
الســوري ردات فعــل صاخبــة لــدى الــرأي العــام، 
هبــا  اختــص  اجلرائــم  هــذه  العامليــة،  واحلكومــات 
النظــام، حيــث مل يســتخدم أحــٌد، منــذ احلــرب 
العامليــة الثانيــة، مثــل هــذه األســلحة ضــد املدنيــن 
عــددان  قــد  وكنــا  املســتبدين،  احلــكام  عــدا  مــا 
للقيــام  النظــام  دفعــت  الــيت  والدوافــع  األســباب 
املقــال  يف  ســورية  مشــال  يف  هبجــوم كيمــاوي 
التصرحيــات  قــرأ  النظــام  أن  ومنهــا  الســابق، 
أن  أراد  أو  خاطئــة  قــراءة  األخــرة  األمريكيــة 
يســتفيد منهــا لتوجيــه ضربــة كبــرة ضــد املعارضــة 
الــيت  اجملرمــة  الضربــة  نتائــج  أن  ونــرى  الســورية. 
قــد  مــدين  مئــة  مــن  يقــارب  مــا  قتــل  إىل  أدت 
حركــت الــرأي العــام الــدويل، وفرضــت عليــه الــرد 
اإلجراميــة  األعمــال  هــذه  اتســاع  ملنــع  املناســب 
وســرعان مــا كان الــرد األمريكــي بقصــف املطــار 
الــذي انطلقــت منــه الطائــرة الــيت قصفــت خــان 

شــيخون.
وإن كنا نعتقد أن هذه الضربة هي ضربة حمدودة، 
هتــدف أمريكيــاً إىل اســتخدام الكيمــاوي ومعاقبــة 
الطياريــن الــذي قامــوا ابلتنفيــذ، ومل تعاقــب النظــام 
الــذي أمــر ابلتنفيــذ، إال أهنــا تشــكل تطــوراً نوعيــاً 
علــى  بــي  الــذي  اجلديــد  األمريكــي  املوقــف  يف 
الكارثيــة.  ونتائجهــا  أوابمــا  إدارة  موقــف  انتقــاد 
ومــن خــالل التصرحيــات الــيت أدىل هبــا العديــد مــن 
القــادة ميكــن أن نصــل إىل االســتنتاجات التاليــة:

الضربــة،  هلــذه  عاملــي كبــر  أتييــد  هنــاك   -1
مقابــل رفــض واضــح للسياســة الروســية واإليرانيــة 

النظــام. إلجــرام  الرئيســين  الداعمــن 
2- انتهاء العمل ابالتفاق الذي شكل حتواًل يف 
مســار الثــورة الســورية، عــام 2013، وكان نتيجــة 
الضربــة الكيماويــة علــى الغوطــة الشــرقية حيــث 
كان واضحــاً مــن االتفــاق )األســد مقابــل تســليم 
الســالح الكيمــاوي( واليــوم وبعــد تنفيــذ النظــام 
جملــزرة خــان شــيخون يبــدو أن الــوالايت املتحــدة 
الــذي سيشــكل  االتفــاق  هــذا  مــن  قــد حتللــت 

انعطافــاً جديــداً يف مســار الثــورة الســورية. 
3- وكمــا يبــدو أن هــذه الضربــة قــد أخرجــت 
مشــكالت  عــن  االنكفــاء  سياســة  مــن  أمريــكا 
الشــرق األوســط، وأعادهتــا لتلعــب دوراً أكــر يف 
املنطقــة مــن جديــد ويعــّد هــذا تنفيــذاً ملــا أعلنــه 

االنتخابيــة. ترامــب يف محلتــه 
4- هناك تطور يف السياسة األمريكية، مبعى أن 
األمريكيــن قصفــوا املطــار دون استشــارة الــروس، 

أي أن هناك جديد يف السياســة األمريكية.
5 - لوحــظ ختبــط يف السياســة الروســية، فهــي 
غــر قــادرة علــى مواجهــة األوروبيــن واألمريــكان 
واألتــراك وغالبيــة األنظمــة العربيــة، مقابــل دعــم 
نظــام معــزول، ويف الوقــت نفســه غــر قــادرة علــى 
االستســالم هلــذا الواقــع. ولكــن نعتقــد يف النهايــة 
أنــه إذا اســتمر املوقــف األورويب األمريكــي، علــى 

مــا هــو عليــه، فــإن روســيا ســتعيد تقييــم سياســتها 
مــع النظــام الســوري.

4- جيب أن نرى أن أهداف الضربة تتحدد بـ:
أ- الرد على الكيماوي.

ب - أتمن شــكل من احلظر اجلوي مينع النظام 
مــن ضــرب املدنين.

إعــادة  أجــل  مــن  آمنــة  مناطــق  إقامــة   - ج 
الســورين مــن الــدول اجملــاورة، بعــد أن اشــتكى 
عــن  النامجــة  الضغــوط  مــن  الــدول  هــذه  زعمــاء 

بالدهــم. يف  الســورين  الالجئــن  وجــود 
ونعتقــد أن هــذا هــو الســقف الــذي يريــده ترامــب 
اآلن؛ وميكــن أن يتطــور لتحقيــق اتفــاق سياســي 
ينســجم مــع مقــررات جملــس األمــن، يف مرحلــة 

الحقــة.
وانطالقــاً مــن هــذه الرؤيــة علينــا أال نزيــد التفــاؤل 
ينعكــس  ممــا  االحتمــاالت؛  ســقف  نرفــع  وال 
الرغــم  وعلــى  الحقــاً،  اإلحبــاط  مــن  حالــة  يف 
مــن ذلــك فــإن قصــف األمريــكان شــكل حالــة 
يتطلــب  األمريكيــة  للسياســة  ونوعيــة  جديــدة 
متابعتهــا والتعامــل معهــا بــكل واقعيــة دون زايدة 
أو نقصــان لنســتطيع االســتفادة مــن نتائــج هــذه 

العمليــة.
حريتــه  مــن  غاليــاً  الســوري  الشــعب  دفــع  لقــد 
ومــن اقتصــاده ومــن ســنوات شــبابه مــن أجــل 
أتمــن قــوة جويــة وبريــة، تســتطيع حتريــر األراضــي 
احملتلــة ومحايــة ســورية مــن النفــوذ األجنــيب، إال 
أن محاقــة النظــام بّدلــت األهــداف الــيت أنشــئ 
اجليــش الســوري ألجلهــا، فلــم ُيســتخدم ســالح 
الطــران، وال غــره، ضــد االحتــالل اإلســرائيلي 
وال مــن أجــل حتريــر املناطــق احملتلــة، بــل عمــل 
أي  مــن  احملتلــة  املناطــق  محايــة  علــى  النظــام 
الوطنيــة  القــوى  بــه  تقــوم  أن  حاولــت  نشــاط 
والــذي حــاول العديــد مــن الســورين القيــام بــه. 
ســالح  إىل  الســالح  هــذا  حتــول  مــا  وســرعان 
قاتــل للســورين.. وقــد ســقط حنــو مليــون شــهيد 
نســبة كبــرة  وُهدمــت  اجلرحــى،  مــن  ومثلهــم 
مــن البــى التحتيــة وُشــرد ماليــن الســورين ألن 
اجليــش قــد خالــف عقيدتــه القتاليــة، وأصبــح يف 
مواجهــة الشــعب، لذلــك فــإن موقــف شــعبنا مــن 
مــرر  موقــف  هــو  تقتلــه  الــيت  الطائــرات  تدمــر 
ومفهوم وصحيح ومؤمل يف الوقت نفســه بســبب 

النظــام. سياســة 
يف  النوعــي،  التطــور  هــذا  إن  نقــول  أن  بقــي 
املوقــف األمريكــي، ســيكون لــه تداعياتــه اإلجيابيــة 
نعــزز  أن  علينــا  إن  نقــول  أن  وبقــي  الالحقــة، 
الوحــدة الوطنيــة، ونطــور عالقــات قــوى املعارضــة 
الســورية بعضها ببعض، وننســق عملها مع عمل 
يف  ضامنــاً  دوراً  لتلعــب  العســكرية؛  اجملموعــات 
القــادرة  الدميقراطيــة  املدنيــة  الدولــة  االنتقــال إىل 
علــى مجــع كل الســورين، وإهنــاء نظــام االســتبداد 

والنهــب والقتــل الــذي أضــر كل الســورين.

قراءة أولية في أسباب 
ونتائج الضربة األميركية

منصور األتاسي

كاتب وابحث سوري سياسي وكاتب سوري
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قضايا اقتصادية

ليســت الثــورة، يف كل مراحلهــا، حالــة مثاليــة عامــة، كمــا يصورهــا بعــض 
احلاملــن البعيديــن عــن الواقــع، كمــا ال يوجــد ألي ثــورة حقيقيــة يف اتريــخ 
الشــعوب مؤقــت خيــران ابلتوقيــت لبدايــة الثــورة وال لنهايتهــا، ولكــن الثــورة 
حالــة خاصــة يف اتريــخ الشــعوب واألمــم مــن التضحيــات والبــذل تتخللهــا 
بعــض األخطــاء، تصعــد أحيــاانً وهتبــط أحيــاانً أخــرى، حيــدث أن يركــب 
املوجــة الثوريــة بعــض املنافقــن واحلمقــى، ممــن ال عالقــة هلــم ابلثــورة، ولكــن 
ال تــزال الثــورة يف ســرها حنــو حتقيــق أهدافهــا، تنقــي الصفــوف وتغربلهــا، 
ُتســقط األقنعــة الزائفــة عــن الوجــوه، تكشــف خبــااي النفــوس حــى إذا متــت 
هــذه األمــور وطهــرت الثــورة نفســها داخليــاً، حصــل حينهــا التغيــر املنشــود 
تفكــر  عــام وطريقــة  اجملتمــع بشــكل  التغيــر يف  بــل  نظــام احلكــم، ال  يف 
أفــراده، وابلطبــع احلديــث هنــا عــن الثــورات الشــعبية الــيت ختــرج ضــد األنظمــة 
لــه  فــكل  األجنــيب،  االحتــالل  مقاومــة  ثــورات  عــن  وليــس  االســتبدادية، 

خاصيتــه علــى الرغــم مــن التشــابه يف بعــض املواضــع بينهــا أحيــاانً.
البدايــة: يف 15 آذار 2011 انطلقــت الثــورة يف ســوراي، وهنــاك مــن يــؤرخ 

أيضــاً بـــ 18 آذار كبدايــة للثــورة، وال اختــالف يف هــذا األمــر.
كانــت الثــورة الســورية حينئــذ اســتمراراً لثــورات انطلقــت يف املنطقــة العربيــة، 
بــدأت يف تونــس وأكملــت طريقهــا إىل مصــر واليمــن وليبيــا؛ لتحــط الرحــال 
أخــراً يف ســوراي، ورغــم أن البــوادر كانــت ال توحــي حبــدوث ثــورة كاملــة، 
وإمنــا مظاهــرات متفرقــة تنتهــي بعــد فــرتة، فــإن العــارف ابلشــأن الســوري 
والعــريب يعلــم أن الــكأس كانــت قــد امتــألت يف مجيــع هــذه الــدول، وخاصــة 
الــكأس وجتــري منهــا  الــيت تفيــض  النقطــة  تنتظــر  يف ســوراي، وإمنــا كانــت 

العواصــف واألهنــار الــيت تقتلــع هــذه األنظمــة املســتبدة.
الســابع،  لتدخــل يف  الســادس  الســورية عامهــا  الثــورة  هــذه األايم  تُتــم يف 
واحلــال مســتمر علــى مــا هــو عليــه، بــل هــو أســوأ بعــد التدخــل الروســي 
الــذي أصبــح احتــالاًل علنيــاً لألراضــي الســورية، جبانــب احتــالل امليليشــيات 
الطائفيــة التابعــة إليــران، وبعــد خســارة اجلــزء الشــرقي ملدينــة حلــب لصــاحل 
النظــام الســوري، وأردت هنــا طــرح ثالثــة أســئلة جوهريــة هبــذه املناســبة هــي: 

هــل ميكــن أن نعــّد الثــورة الســورية أعظــَم ثــورات التاريــخ املعاصــر؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ال بــد مــن توضيــح أن بعــض املؤرخــن يعتــرون 
بدايــة التاريــخ املعاصــر منــذ الثــورة الفرنســية وحــى اآلن، إال أن مؤرخــن 
آخريــن يعتــرون أن التاريــخ املعاصــر ال بــد أن جتــد منــه أجيــااًل موجــودة حــى 
اآلن، وهنــاك اختــالف آخــر وهــو املنطقــة الــيت يُــؤرخ هلــا، فمنهــم مــن يــؤرخ 
للتاريــخ املعاصــر للعــامل أبمجعــه، ومنهــم مــن يــؤرخ ألمــركا فقــط، ومنهــم مــن 
يــؤرخ للعــامل اإلســالمي أو العــريب، وهنــا ســآخذ ابلــرأي القائــل إن التاريــخ 
املعاصــر للمنطقــة العربيــة يبــدأ بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة؛ ألن التحــوالت 
الكــرى يف املنطقــة العربيــة وتقســيم الــدول -كمــا تبــدو عليــه اليــوم- حــدث 
معظمــه قبــل هــذه الفــرتة، وانتهــى أغلبــه بنهايــة احلــرب العامليــة الثانيــة، وال 
بــد مــن إشــارة أخــرى إىل أنــي أحتــدث هنــا عــن الثــورات الشــعبية ضــد أنظمــة 
احلكــم وليــس الثــورات ضــد االحتــالالت األجنبيــة، رغــم أن األمــر يف ســوراي 
أصبــح متداخــاًل جــداً بــن ثــورة بــدأت ضــد نظــام حكــم قمعــي وظــامل، ومــا 
هــو إال مبنزلــة احتــالل داخلــي قبــل أن تتحــول يف ســنواهتا الثــالث األخــرة 
إىل احتــالل أجنــيب صريــح وواضــح مــن روســيا عــر جيشــها وطراهنــا، وإيــران 

عــر ميليشــياهتا الطائفيــة الوحشــية.
وإذا مــا أجرينــا جــردا لتاريــخ الثــورات يف الوطــن العــريب وحــى العــامل، ســنجد 
أن الثــورة الــيت انطلقــت يف ســوراي ومل تنتــِه حــى اآلن ميكــن اعتبارهــا مــن 
أعظــم ثــورات التاريــخ املعاصــر، إن مل نقــل هــي أعظمهــا ابلفعــل، وذلــك 

لعــدة اعتبــارات رئيســية:
1- عظم التضحيات:

أكثر من مليون قتيل على األقل، ابإلضافة إىل مئات اآلالف من اجلرحى 

واملعوقــن، وأكثــر مــن أربعــة ماليــن مشــرد خــارج ســوراي، هــذا فضــاًل عــن 
أكثــر مــن ســبعة ماليــن مشــرد يف داخــل ســوراي، مــدن وقــرى كاملــة ُدمــرت 
وأُبيــدت، وبنيــة حتتيــة ُدمــرت تدمــراً شــبه كامــل، ابإلضافــة إىل اقتصــاد مدمــر 
وخزينــة مفلســة وديــن يــزداد كل يــوم، وبعــد هــذا الســرد لبعــض األرقــام ال 
أجــد ثــورة شــعبية ضــد نظــام قمعــي قدمــت تضحيــات كمــا قدمــت الثــورة 

الســورية حــى اآلن.
2- التآمر الدويل غر املسبوق:

ال توجــد ثــورة يف التاريــخ مل جيــِر آتمــر عليهــا مــن ِقبــل النظــام نفســه وأنظمــة 
الفرنســية  الثــورة  فحــى  بلداهنــا،  أبــواب  تطــرق  أن  للثــورة  تريــد  ال  أخــرى 
تعرضــت لتآمــر دويل إلجهاضهــا خوفــاً مــن تصديــر الثــورة؛ حيــث تدخلــت 
حينهــا النمســا بزعامــة اإلمراطــور ليوبولــد الثــاين )شــقيق مــاري أنطوانيــت 
زوجــة لويــس الســادس عشــر ملــك فرنســا يف ذلــك الوقــت( حملاولــة إجهــاض 
املعركــة.  النمســا يف  بروســيا يف حينهــا إىل جانــب  الثــورة، كمــا تدخلــت 
فالقاعــدة العامــة أن تتعــرض الثــورة لثــورات مضــادة ولتآمــر داخلــي وخارجي، 
وهــذا مــا حصــل يف الثــورة الســورية، ولكــن بشــكل أكــر وأشــد شراســة؛ 
حيــث بــدأ بتدخــل امليليشــيات الــيت تتبــع إليــران، مث تدخــل دولــة عظمــى 
كروســيا، هــذا فضــاًل عــن الــدول الســاكتة عــن تدخــل إيــران وروســيا، ويف 
مقدمتهــا أمــركا، الــيت تعتــر شــريكة أساســية فيمــا حــدث للشــعب الســوري 
حــى اآلن، وحــى مــا يســمى أصدقــاء الشــعب الســوري فلــم يــُـَر منهــم موقــف 

يقــارن أدىن مقارنــة مبــا قدمتــه كل مــن إيــران وروســيا للنظــام الســوري.
3- طبيعــة النظــام الســوري القمعيــة الــي مل تشــاهبها ســوى أنظمــة قليلــة 

يف التاريــخ:
مــن املســاخل البشــرية يف ســجن صيــداناي - كمــا مستهــا منظمــة العفــو الدوليــة 
- إىل جرائــم النظــام وأعوانــه الــيت ال تنتهــي، مــن ســجن وتعذيــب وقصــف 
ومهجية، قلَّ نظرها يف التاريخ، ويســتطيع املرء ببســاطة تشــبيهها مبا حدث 
أثنــاء الغــزو املغــويل للعــامل، ومبجــازر هتلــر وســتالن، وغرهــا مــن أكــر اجلرائــم.

ابنــه  بــدأت مــن عهــد حافــظ األســد األب إىل عهــد  كل هــذه سلســلة 
بشــار، ومل تنتــِه حــى اآلن، مبــا يشــر إىل أن هــذا النظــام الســوري قــلَّ نظــره 
ابلعــامل مــن انحيــة القتــل واإلرهــاب واإلجــرام، وهــذا فضــاًل عمــا قــام بــه 
هــذا النظــام مــن اســتجالب االحتــالالت األجنبيــة إىل أرض ســوراي ليبقــى 

يف احلكــم.
4- الثورة الكاشفة:

الثــورة الســورية  الباحثــن واملتخصصــن يطلقــون علــى  أصبــح الكثــر مــن 
أمســاء كالكاشــفة والفاضحــة وهــي كذلــك، فكــم أســقطت مــن أقنعــة! وكــم 
كشــفت زيــف وكــذب َمــن ادعــوا لســنوات أهنــم مقاومــون وممانعــون ضــد 
إســرائيل! ليتبــن أن هــذه املقاومــة هــي ضــد شــعوهبم، وأن هــذه املمانعــة هــي 
ممانعــة حــق الشــعوب ابحلريــة والعــدل، وكل هــذا يف املشــهد اخلارجــي فقــط، 
أمــا داخليــاً فقــد كشــفت الثــورة الشــرخ الكبــر احلاصــل يف اجملتمــع الســوري، 
وفنَّــدت ادعــاءات هــذا النظــام أبنــه بــى جمتمعــاً قــوايً ومتماســكاً، هــذا فضــاًل 
عــن انكشــاف األقنعــة عــن وجــوه يف الداخــل تعمــل علــى املتاجــرة بدمــاء 

الســورين وحماولــة بيــع قضيتهــم أبخبــس األمثــان.
ــورة أو  ــة والعــامل يف حــال جنــاح الث 5- التغيــر الكبــر يف املنطقــة العربي

حــى فشــلها:
ســواء جنحــت الثــورة الســورية أو مل تنجــح، فبالتأكيــد ســيؤرخ ملــا قبــل الثــورة 
معظــم  ســتصاب  التقديــرات  أقــل  علــى  الفشــل  حــال  ففــي  بعدهــا،  وملــا 
األنظمــة، ورمبــا ســتتأخر موجــات  هــذه  مــن  العربيــة ابإلحبــاط  الشــعوب 
الثــورات القادمــة عشــرات الســنن، إن مل يكــن أكثــر، أمــا يف حــال جنــاح 
العــامل  عديــدة يف  انتفاضــات  وسنشــهد  متامــاً،  العكــس  ســيحدث  الثــورة 

العــريب ورمبــا يف العــامل.

 5 أسباب تجعل الثورة السورية
أعظم ثورات التاريخ المعاصر

عدنان شيط

للسياســة دهاليــز مظلمــة ومتشــعبة ورمبــا مســدودة يف أحايــن كثــرة، وقــد 
يــؤدي البعــض منهــا أيضــاً إىل حــروب طاحنــة ال تبقــي وال تــذر، ومــا حيصــل 
لنــا اآلن ــــ الســورين ــــ هــو جــزء مــن تلــك الدهاليــز الــيت قُــدر لنــا أن نكــون 

يف أتوهنــا حنــرتق ألجــل ال شــيء مطلقــاً. 
إن جمــرد التفكــر يف التغيــر الــذي مارســه بعــض طالــيب احلريــة أدى إىل دمــار 
شــامل لشــعب يقطــن األرض الــيت كانــت مهــد التاريــخ ومنهــا انطلقــت 
بــذرة احلضــارة البشــرية برمتهــا، لقــد أمجــع العــامل بــكل قــواه وجروتــه علــى 
دعــم النظــام الســوري االســتبدادي يف مكافحــة التغيــر الــذي يســعى إليــه 
الشــعب وســخر كل اجلهــود لتحويــل الثــورة الســورية مــن ثــورة حريــة إىل 
جمموعــات إرهابيــة هتــدد أمــن العــامل واســتقراره؛ فاســتنفر بوارجــه وطرانــه 
وشــكل التحالفــات ليقــوم بتدمــر البشــر واحلجــر يف كل أحنــاء ســورية كمــا 
اســتغل ســذاجة قصــري النظــر الذيــن ال يــرون أبعــد مــن انوفهــم فأعطاهــم 
العتــاد والســالح ليكونــوا البديــل عنــه يف تدمــر بالدهــم ولتصبــح حــرابً أهليــة 
بــن مكــوانت الشــعب الســوري؛ حيــث أصبحــت كل أقليــة تبحــث هلــا 
عــن دويلــة يف األرض الســورية وأتيــح اجملــال أيضــاً لباقــي الــدول بدفــع كل 
متطرفيهــا للذهــاب إىل ســورية وحتقيــق تطلعاهتــم الــيت مل تتحقــق يف بالدهــم 
فهاجــت ســورية وماجــت بــكل اجلنســيات الــيت أصبــح هلــا صولــة وجولــة يف 
مــدن وقــرى ســورية لتعمــل القتــل وســفك الدمــاء بــال حســيب وال رقيــب 
وجتعل العامل كله ينظر إلينا من زاوية واحدة هي التطرف اإلســالمي الذي 
ســيدمر العــامل املتحضــر، ومل جيــرؤ أحــد علــى التذكــر ابلتطــرف املســيحي 
الــذي قتــل ربــع العــامل ذات يــوم مضــى، وليســت الفلبــن ببعيــدة عــن املشــهد 
إذ مت حتويلهــا مــن اإلســالم إىل املســيحية عــر االحتــالل الرتغــايل وحماكــم 
التفتيــش وال زال التطــرف اليهــودي قائمــاً إىل اآلن فضــاًل عــن التطــرف 
البــوذي الــذي يقيــم اجملــازر كل يــوم يف مينمــار، وال تســمع صــواتً يذكــر 
ذلــك، وكأمنــا األمــم املتحــدة عــوراء ال تــرى ذلــك اجلانــب مــن العــامل؛ إننــا ــــ 
الســورين ــــ اليــوم أمــام حتــدٍّ عاملــي كبــر حيتــم علينــا الفــوز أو املــوت، حيــث 
ال ســبيل للعــودة إىل الــوراء مطلقــاً بعــد كل املــوت الــذي حــاق بنــا والــذي 
جيــب أن يكــون لنــا الدافــع األكــر إلعــادة بنــاء األمــة الســورية علــى أســس 
إنســانية حبتــة حتقــق املواطنــة الصحيحــة لــكل فــرد ســوري وتســقط مــا بنــاه 
النظــام االســتبدادي مــن فئويــة وأقلويــة، حيــث إن اجملتمــع اجلديــد ال جيــب 
أن يكــون فيــه مــن ينــادي إال ابملواطنــة واحليــاة املدنيــة الدســتورية الــيت حتمــي 
اجلميع أســوة ببقية الشــعوب اليت ال نســمع فيها إال صوت املواطن الواحد 
والدســتور الواحد والعلم الواحد، فال راايت ســوداء وال صفراء وال أي من 

هــذه الرتهــات الــيت مزقتنــا شــر ممــزق وفرقتنــا أميــا فرقــة.

دهاليز 
السياسة

عبدالسالم فريج

كاتب وصحفي سوري كاتب وشاعر سوري
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قضايا سياسية

ليســت روســيا يف هــذه األايم هــي نفســها روســيا املشاكســة الــيت 
كانــت عليهــا قبــل 20 كانــون الثــاين/ ينايــر املاضــي. وهــي تعقــد 
آمــااًل كبــرة علــى اإلدارة األمركيــة اجلديــدة برائســة دوانلــد ترامــب، 
إلغــاء  إىل  معــه  تتوصــل  ســوف  أبهنــا  اعتقــاد مضمــر  علــى  وتقيــم 
العقــوابت املفروضــة عليهــا. حــى النمــوذج الشيشــاين يف التعامــل 
مــع اإلرهــاب، حــرابً وســلماً، تفاخــر بــه أمــام الغــرب، تســتخدمه 
اآلن يف تظهــر صورهتــا املســاملة. مــن أجــل الوقــوف علــى مــا تبتغيــه 
روســيا فعــاًل مــن حمــاداثت أســتاان، ومــن مشــروع الدســتور الســوري، 
كان لـــ )املــدن( هــذه املقابلــة، مــع ألكســي ماالشــنكو، وهــو أحــد 
الــروس يف شــؤون املســلمن يف القفقــاز وآســيا  أبــرز املتخصصــن 
الوســطى، وعضــو جملــس اخلــراء يف وكالــة أنبــاء )نوفوســيت(، وعضــو 

اجمللــس العلمــي يف مركــز كارنيغــي يف موســكو.
ما هو موقفك من مشروع الدستور السوري الذي اقرتحته روسيا؟

- أان ال أفقــه يف هــذه األمــور، لكــن موقفــي منــه طبيعــي، املهــم 
يف األمــر هــو كيــف ســتتقبله املعارضــة. فكــون الدســتور قــد جــرى 
وضعــه يف روســيا، ســوف خيلــق نوعــاً مــن الرفــض، إذ حــن تقــرتح 
دولــة مشــروَع دســتور علــى دولــة أخــرى، يبــدو األمــر مســتغرابً، نوعــاً 
مــا. لكــن، مــع ذلــك، دعنــا ننتظــر لنــرى كيــف ســيكون عليــه موقــف 
أمــر  املوضــوع، وهــذا  مــن  الســورية  املعارضــة  الفصائــل يف  خمتلــف 
شــديد األمهيــة. روســيا تقــرتح، عــر مشــروع الدســتور، علــى املعارضــة 
الســورية اإلســالمية مبعظمهــا، إلغــاء شــرط أن يكــون رئيــس البــالد 
مســلماً، وإلغــاء شــرط أن تكــون الشــريعة اإلســالمية هــي مصــدر 
التشــريع يف البــالد. كيــف أتمــل روســيا أن يُقــّر مثــل هــذا الدســتور 

يف ظــل هكــذا معارضــة؟ 
-حتقيــق الدســتور هــذا يتطلــب إجــراء اســتفتاء عــام. ال أتصــور كيــف 
ميكــن يف ظــل الوضــع الراهــن، حيــث تتواصــل احلــرب، وحيــث أعلنــوا 
يف أســتاان، مبــن فيهــم حممــد علــوش )رئيــس وفــد املعارضــة( نفســه، 
إىل احلــرب، فكيــف ميكــن يف ظــل هــذا  تنــزع دومــاً  أن املعارضــة 
الوضــع إجــراء اســتفتاء عــام. إضافــة إىل ذلــك، إن حتقيــق مشــروع 
الدســتور ســوف يســبقه الكثــر الكثــر مــن النقــاش، ليــس يف ظــل 
هدنــة مؤقتــة، بــل مــن املفــرتض أن يكــون يف ظــل ســالم شــامل. 
وال تــزال هنــاك معارضــة غــر منضويــة يف عمليــة الســالم، مبــا فيهــا 
جبهــة النصــرة ومؤيدوهــا، وهــم ســوف يشــاركون أيضــاً يف النقــاش. 
ولذلــك مــا اقرتحتــه روســيا أمــٌر جيــد، لكنــه ليــس أكثــر مــن إعــالن 
يُنظــر إليــه ابلكثــر الكثــر مــن احلــذر. هــو أفضــل مــن ال شــيء، 
لكــن لنتصــور أن املعارضــة الســورية قــد توحــدت وقدمــت مشــروعها 
اخلــاص للدســتور، وأان شــخصياً ال أســتطيع حــى اآلن أن أتصــور 
ذلــك، لكنــي -وأكــرر القــول- أرى األمــر خطــوًة، غــر أن احتمــال 

إقــرار هــذا الدســتور يســاوي الصفــر.
يف حديــث ســابق لـــ )املــدن(، قــال ممثــل حــزب “حريــة الشــعب” 
)ابرانس( الروسي: إن لديهم تصوراً يف احلزب، أبن القيادة الروسية 
هتــدف، مــن وراء لقــاء أســتاان ككل، وطــرح مشــروع الدســتور علــى 
املعارضــة الســورية، إىل حشــر املعارضــة يف الزاويــة، وجعلهــا ترفــض 
العمليــة  إىل  مــن جديــد  لتعــود روســيا  التفــاوض،  مــن  أي شــكل 

العســكرية، لكــن بشــدة أكثــر. كيــف تقيّــم رأي احلــزب هــذا؟
- أشــك يف صحــة مثــل هــذا التصــور. ألن الســلطة الروســية هــي 
نفســها ال تعــرف مــاذا تريــد )يف ســوراي(. مــن جانــب آخــر، أان واثــق 
مــن أن الكرملــن معــي فعــاًل بتطبيــع الوضــع يف هــذه املنطقــة، لكنــه 
معــي علــى حنــو يضمــن لروســيا دور الزعامــة يف هــذه العمليــة. وحــن 

اقرتحــوا مشــروع الدســتور هــذا، كانــوا أيملــون فعــاًل بوجــود اســتعداد 
مــا ملناقشــته. أمــا أن يكــون طــرح مشــروع الدســتور هــذا اســتفزازاً 
مــن جانــب روســيا، رمبــا قــد يكــون األمــر هكــذا، لكــن هــذا يعــي 
ختريــب العالقــة مــع تركيــا ومــع إيــران يف الوقــت عينــه، وهــذا مــا ال 
يريدونــه يف الكرملــن. فروســيا ســعت طويــاًل إىل بلــوغ هــذا التوافــق 
يف املثلــث )الروســي-الرتكي-اإليراين(، ومــن الصعــب االعتقــاد أبن 
جتــازف بفقدانــه هبــذا االقــرتاح. لكنــي أكــرر القــول إن الكرملــن 
انتهــاج سياســة  مــن أجــل  املهنيــة  تنقصهــم  الروســية  والدبلوماســية 
النهائــي يف  احلكــم  ميكــن  ولذلــك ال  األوســط؛  الشــرق  القــوة يف 

األمــر، وأان بوليتولــوج مســتقل كليــاً.
تقــوم روســيا، مــن خــالل طــرح الدميوقراطيــة علــى الســورين، ابألمــر 
عينــه الــذي دأبــت علــى إدانــة الغــرب بــه واهتامــه، أبنــه يقــف وراء 
الكارثــة الــيت يعيشــها الشــرق األوســط، بســبب حماولــة الغــرب فــرض 
الدميوقراطيــة علــى شــعوب ال تريدهــا، أو علــى شــعوب غــر مهيــأة 

هلــا. كيــف تفســر هــذا األمــر؟
- رأيــي الشــخصي هــو أنــه ال يف ســوراي، وال يف البلــدان العربيــة 
أي  ممكنــة  ليســت  فقــط،  لبنــان  ابســتثناء  يكــون  قــد  اجملــاورة، 
تقليــد  أو  دميوقراطيــة،  شــبه  األرجــح،  علــى  هــذه،  دميوقراطيــة. 
الدميوقراطيــة. عامــل القــوة هنــاك هــو املقــرر، فحــن بــدأ الربيــع العــريب 
وأخــذ اجلميــع ينــادي ابلدميوقراطيــة، كنــت أقــول دائمــاً، إن أمريــن 
فقــط ممكنــان هنــاك: إمــا اإلســالم، وإمــا نظــام تســلطي مــع تشــدد 

أقــل أو أكثــر، لكــن ليــس غــر ذلــك.
لكــن القيــادة الروســية الراهنــة تقــول إن روســيا نفســها ليســت مهيــأة 
لكــن  غربيــة.  الدميقراطيــة كقيمــة  هــذه  ترفــض  وهــي  للدميقراطيــة، 
فجــأة تفــرض علــى الشــعب الســوري، غــر املهيــأ أيضــاً للدميقراطيــة، 
نظامــاً دميقراطيــاً. وهنــا يــرز العديــد مــن األســئلة حــول األمــر الــذي 

دفــع روســيا لإلقــدام علــى مثــل هــذه اخلطــوة؟
فلســت  الدميقراطيــة يف ســوراي.  تريــد  أان ال أصــدق أن روســيا   -
أعتقــد، أن بشــار األســد كان مــن شــأنه أن يبقــى )يف الســلطة يف 
ظــل نظــام دميقراطــي(. ليــس مــن دميقراطيــة يف روســيا، بــل توجــد 
مساهتــا الشــكلية فحســب، واألمــر عينــه ســوف يكــون يف ســوراي، 

وهــو مــا يالئــم روســيا.
نشــر موقــع )ســرتاتفور( أواخــر الشــهر املاضــي، حتــت عنــوان “دقــت 
ســاعة احلســاب للحكومــة الروســية”، تقريــراً يقــول فيــه إن االقتصــاد 
الروســي قــد خيــرج مــن وضــع الركــود هــذه الســنة، لكــن حالــة الرتاجــع 
االقتصــادي ســوف تســتمر يف عــدد مــن األقاليــم. والســؤال الــذي 

يفــرض نفســه هنــا: هــو مــا حاجــة روســيا هلــذه احلــرب؟
- هــذا الســؤال ال تتوجــه بــه إيل، إذا مسحــت، بــل توجــه بــه إىل 
)الرئيــس( فالدميــر بوتــن. احلــرب يف روســيا تعــي أهنــا بلــد عظيــم 
لــه نفــوذه ومصاحلــه يف كل العــامل، مبــا يف ذلــك الشــرق األوســط، 
واملــكان األنســب لكــي يظهــر الكرملــن قدراتــه هــو ســوراي يف الشــرق 
األوســط، هــذا كل مــا يف األمــر. لكــن روســيا تكــرر نفســها، فقــد 
كانــت متلــك، أايم االحتــاد الســوفيايت، عشــرات آالف املدرعــات 
وعشــرات آالف الــرؤوس النوويــة، ومــاذا حصــل يف هنايــة املطــاف؟ 

فهــل الدولــة القويــة هــي الدولــة الــيت متلــك الســالح؟
- لقد كتبت -يف مجلة ما كتبت- مقالًة قلت فيها إن روســيا هي 
كاحلصــان الــذي يــدور حــول البئــر لينتشــل املــاء. هــذه هــي روســيا 
يف كل اترخيهــا تــدور يف هــذه الدائــرة.. والثقافــة السياســية يف روســيا 

مل تتغــر منــذ 700 ســنة.

مستشرق روسي:
 الكرملين ال يعرف ماذا يريد في سوريا

بسام مقداد

 كثــر يف اآلونــة األخــرة املدربــون واملــدرابت واملتدربــون يف تقــدمي العديــد مــن 
الــدورات املتعلقــة ابلتنميــة البشــرية، بــل فتــح البــاب علــى مصراعيــه، ألن تقــام 
شــركات ومؤسســات رحبيــة حتــت غطــاء التدريــب والتنميــة والرتبيــة والتحديــث 

الثقايف.
لكــن الســؤال األكثــر أمهيــة هــو: هــل املدربــون واملــدرابت هــم يف غالبيتهــم 
علــى إطــالع مســتمر ابلتنميــة البشــرية، أم أن البطالــة وقلــة فــرص العمــل 
هــي الــيت ســنحت للعديــد أن يقــدم الــدورات، ويصبــُح مــدرابً عمالقــاً دون 
أن يــدرس العلــم أو يكتســبه ابملهــارة والفــن بصيغــة تؤهلــه لإلعــداد املســتمر، 

والقيــام ابلــدورات علــى أكمــل وجــه.
التنميــة البشــرية يف عاملنــا العــريب حديثــة املفهــوم واجلوهــر، أطلــت علينــا قبــل 
ســنوات، مل تكــن هبــذه الصــورة الــيت نعرفهــا اليــوم، بــل كان يف الســابق تقــام 
الــدورات بطــرق فنيــة وبصيغــة تؤهــل املتــدرب ألن يكــون قــادراً علــى العمــل 

واإلعــداد بطريقــة انجحــة.
أما اليوم تقام الدورات يف غالبيتها من أجل أمرين ال اثلث هلما:

- األول قلــة العمــل وشــبح البطالــة الــذي يــؤرق العديــد مــن الشــباب، ويدفــع 
هبــم إىل االلتحــاق ابلتنميــة البشــرية ظنــاً منــه حتقيــق أهدافــه يف العمــل، وإن 

كانــت بصــورة جزئيــة يف غالبيتهــا.
أمــا الثانيــة هــي احلصــول علــى الشــهادة الــيت يهــدف مــن ورائهــا تعزيــز ســرته 
الذاتيــة لكــي يتمكــن مــن االلتحــاق بفــرص العمــل، وهــذه األخــرة دفعــت 
ابلعديــد إىل افتتــاح وإنشــاء شــركات تنمويــة هدفهــا الربــح املــادي بعيــدة كل 
البعــد عــن املأسســة والتطويــر وصقــل القــدرات، ولقــد كان يل جتربــة شــخصية 
يف العمــل مــع عــدة أكادمييــات حيــث كان املتــدرب يســتطيع احلصــول علــى 
أكثــر مــن شــهادة يف آن واحــد، وكأن العقــل العــريب قــادر علــى اســتيعاب كل 

هــذا الكــم املعــريف بــدون متحيصــه أو التأكــد مــن صدقيتــه.
أمــا املدربــون فغالبيتهــم -لألســف- يفتقــرون إىل املهــارات الثقافيــة والفكريــة 
للبنــاء  الداعمــة  العلميــة  واملنهجيــة  التأســيس  يف  الرئيســة  املداخــل  إىل  بــل 
العلمــي القــادر علــى إعــداد اختبــارات مســبقة للمــدرب قبــل خــوض املهنجيــة 

التجريبيــة.
خالصة:

إين أقــّدم صيغــة فنيــة للعديــد مــن املدربــن واملتدربــن العاملــن يف حقــل التنميــة 
البشرية:

سؤال للمدربن ما هو اهلدف الرئيس من االلتحاق ابلتنمية البشرية؟
الغــرض  لــذاك  مؤهلــة  عامليــة  وجامعــات  معاهــد  يف  درســتم  أن  ســبق  هــل 

التنمــوي؟
هــل التنميــة البشــرية تدريــب تقليــدي فقــط، أم يســتلزمها كــوادر مؤهلــة ذات 

صيغــة علميــة هتتــم ابلبحــث العلمــي كونــه رافعــة للبنــاء والتطويــر؟
هــل البحــث العلمــي أولويــة مهمــة مــن أولــوايت املؤسســات التنمويــة أم أنــه 
جمــرد شــعار، تدّونــه املؤسســة مــن أجــل حتقيــق أهدافهــا املنوطــة، وســرعان مــا 

تتخلــص منــه؟
هــل املتدربــون جلّهــم بــل يف غالبيتهــم علــى اقتنــاع اتم بفكــرة التنميــة البشــرية، 
أم أن البعــض يلتحــق هبــا مــن ابب تعزيــز الكــّم اهلائــل مــن الشــهادات العلميــة 

دون أن يــدرك األبعــاد املتوخــاة مــن ذلــك؟
كل هــذه األســئلة جيــب أن تؤخــذ ابحلســبان، وأن تؤســس ملرحلــة منتظمــة 
بعيــداً عــن العشــوائية واالعتباطيــة، وأن يكــون للمؤسســات التعليمــة والرتبويــة 
علــى  القائــم  الرقابــة  نظــام  تفعيــل  يتــم  حبيــث  الــوزرات،  داخــل  فاعــٌل  دوٌر 

التطويــر وبنــاء منهجيــة مؤسســية هدفهــا بنــاء الــذات.

لماذا نهتم 
بالتنمية البشرية؟

معاذ عليوي

كاتب وصحفي سوري كاتب وابحث اجتماعي



الســــنة الثانية ــ العــدد 34 ــ 2017/6/15

10

قضايا سياسية

مــن أخطــر أخطــر أعــداء العــرب، منــذ القــدم، الُفــْرُس؛ فعندمــا قامــت الدولــة 
التدمريــة، وكان موقعهــا بــن دولتــن عظيمتــن الــروم يف الغــرب والفــرس اجملــوس 
يف الشــرق، كان الفرس آنذاك من ألد أعداء العرب التدمرين،  وقد اســتطاع 
العربيــة،  جبيوشــه  املدائــن  علــى  يقــف  أن  أُذينــة  امللــك  العــريب  الشــرق  زعيــم 
وخيلــص إمراطــور الــروم فالــران مــن األســر، وحيطــم مــن جــروت الفــرس ويزعــزع 
كرايئهــم ابلنعــال، مث تتعاقــب األايم وأيىب امللــك النعمــان ملــك احلــرة أن يــذل 
مللــك الفــرس، فيأخــذه ملــك الفــرس حبيلــة ويلقــي بــه حتــت أرجــل الفيلــة، وكان 
ذلــك إهانــة للعــرب يف اجلزيــرة العربيــة؛ فلمــوا مشلهــم وجهــزوا فرســاهنم وأتهبــوا 
للحــرب مــع الفــرس، واجتمعــت كل القبائــل العربيــة حتــت كلمــة واحــدة ورايــة 
عربيــة خافقــة والتقــوا مــع الفــرس يف معركــة )ذي قــار( وانتصــر العــرب علــى 
الفــرس حــى قــال عنهــا حممــد -صلــى هللا عليــه وســلم- قبــل النبــوة هــذا أول 
يــوم انتصــف فيــه العــرب مــن العجــم ومتــر األايم وجــاء الفتــح االســالمي والتقــى 
العــرب مــع الفــرس يف معركــة )القادســية( وانتصــر العــرب علــى الفــرس انتصــاراً 

»عظيمــا« وكان مــن القــادة يف املعركــة القعقــاع بــن عمــر 
 ودخــل الُفــرس يف حظــرة اإلســالم ولكــن إســالمهم مل حيســن، وبقــي أكثرهــم 
علــى جموســيته، حــى قــال عنهــم خليفــة املســلمن عمــر ابــن اخلطــاب: ليــت بيــي 
وبــن فــارس جبــل مــن انر، وكان قاتــل عمــر ابــن اخلطــاب اجلوســي أبــو لؤلــؤة 
الفارســي  حــى جــاء العصــر العباســي وقامــت الدولــة العباســية علــى أنقــاض 
الدولــة األمويــة، وكان مــن دعاهتــا وقوادهــا اجملوســي أبــو مســلم اخلرســاين الــذي 

قتــل أكثــر مــن مئــيت ألــف مــن العــرب، حبجــة الدعــوة للعباســين 
 وعمــل جاهــداً هــذا اجملوســي لالنفصــال عــن دولــة العباســين، وأنشــأ دولــة 
فارســية، ولكــن اخلليفــة العباســي الداهيــة أبــو العبــاس الســفاح اســتطاع بدهائــه 

أن يســتدرجه إىل مقــر اخلالفــة، ويدعــوه إىل القصــر ومت قتلــه 
 مث تتعاقــب األايم حــى جــاء اخلليفــة العباســي هــارون الرشــيد، وقــد قلــد هــارون 
الرشــيد آل برمــك كثــراً مــن املناصــب، وكان آل برمــك مــن الفــرس، وكانــوا 
حييكــون املؤامــرات للقضــاء علــى الدولــة العربيــة العباســية، وإنشــاء دولــة فارســية 
بــداًل عنهــا ولكــن اخلليفــة العباســي هــارون الرشــيد اســتطاع بدهائــه وحنكتــه أن 

يكشــف النقــاب عــن مؤامراهتــم؛ فبطــش هبــم، ومل تقــم هلــم قائمــة بعــد  
اليــوم أتخــذ إيــران املهمــة نفســها، وهــي حتيــك املؤامــرات، وتعمــل علــى إضعــاف 
العــرب مبــؤازرة الــدول الكــرى كروســيا، وتعمــل علــى تشــييع املنطقــة العربيــة 
أبكملهــا مــن العــراق إىل ســوراي فلبنــان حــى اليمــن، فزرعــت جــذور الشــيعة 
يف لبنــان ويف اليمــن، وهــذا املــد الشــيعي خطــر دائــم علــى األمــة العربيــة وعلــى 
ووحــدوا كلمتهــم  بدينهــم،  متســكوا  املســلمن  العــرب  أن  ولــو   ، املســلمن 

النتصــروا علــى عدوهــم، وهللا ال خيذهلــم.

الخطر الفارسي

عاصم فرجاني

)فرطــُت( مــن الضحــك، وأان أقــرأ ادعــاءات األبلــه بشــار أبنــه 
مل يــرث احلكــم، وإمنــا تــواله إبرادة الشــعب، فلــي قصــة مهنيــة 
-بصفــيت حماميــًا- مــع هــذا التوريــث، أحببــت أن أرويهــا لكم. 
كان هنــاك شــخص مــن أهــايل مدينــة احلســكة، وهــو معلــم 
متقاعــد امســه )ح- ح( كان لديــه ابــن أراد توظيفــه، ويبــدو 
أن أحدهم أخره أن بشــار ابن الرئيس )حافظ األســد( لديه 
مكتــب مراجعــات يف دمشــق، ويقضــي فيــه حاجــات النــاس، 
فذهــب موكلــي إىل دمشــق قاصــداً مكتــب بشــار، ويبــدو أن 
أحــد عناصــر املكتــب ضحــك عليــه وأعطــاه ورقــة موجهــة 
حملافــظ احلســكة تطلــب منــه توظيــف ابنــه يف جملــس مدينــة 
احلســكة، وعلــى مــا أذكــر أنــه دفــع وقتهــا 50000 ل.س 

لذلــك الشــخص مقابــل هــذه املوافقــة.
رجــع املســكن )ح( مــن دمشــق، وذهــب يف اليــوم التــايل إىل 
مكتــب احملافــظ وقــدم املوافقــة ملكتبــه وبعــد أن رأى احملافــظ 
الورقــة، طلــب أن يتكلــم معــه دخــل )ح( ملكتــب احملافــظ، 
فقــال لــه احملافــظ: اي ابــي هــذا التوقيــع هــو ليــس توقيــع )ســيادة 
الدكتــور بشــار( لكــن حســن أصــر أنــه توقيعــه وأن فــالانً مــن 
مكتبــه أعطــاه الورقــة، فكــرر احملافــظ اي بــي حنــن لدينــا منــوذج 
معمم من توقيع الدكتور وهذا هو، وهذا التوقيع ليس توقيعه 
إال أن )ح( أصــر علــى أقوالــه. حاصلــه؛ قــام احملافــظ إبحالتــه 
إىل األمــن اجلنائــي الــذي قــام ابلتحقيــق ومــن ضمــن مــا قــام 
بــه أنــه أجــرى خــرة خطــوط علــى التوقيــع املوجــود علــى الورقــة 
موضــوع التزويــر وتوقيــع بشــار )املعمــم( ومت حتويــل املســكن 
حســن إىل القضــاء بتهمــة التزويــر يف األوراق الرمسيــة، وطلــب 
مــي ذووه أن أتــوكل عنــه بعــد أن رفــض معارفهــم مــن احملامــن 
التــوكَل عنــه، وبعــد تنظيــم الوكالــة بــدأت الرحلــة مــع حســن 
يف احملاكــم، طبعــاً النيابــة مل تكلــف نفســها التدقيــق يف الوقائــع 
وتكييــف اجلــرم قانــوانً وإمنــا وجهــت لــه التهمــة وهــي مســتنفرة 
وحولتــه إىل قاضــي التحقيــق بتهمــة التزويــر ويف اليــوم نفســه 
اســتجوبَه قاضــي التحقيــق وكأنــه يســتجوب متهمــاً مبحاولــة 
قاضــي  نظــرات  أنســى  ولــن  احلكــم!!  نظــام  علــى  انقالبيــة 
التحقيــق يل ابلرغــم مــن أننــا كنــا زمــالء دراســة وهــو حيقــق مــع 
)ح( ويف اليوم التايل تقدمت للقاضي بطلب إخالء ســبيل، 
األوراق  التزويــر يف  جــرم  يرتكــب  مل  موكلــي  أن  فيــه  بينــت 

الرمسيــة ألنــه قانــوانً ال يوجــد صفــة رمسيــة لبشــار األســد تعطيــه 
فهــو  ابــن موكلــي يف جملــس مدينــة احلســكة،  بتعيــن  احلــق 
فقــط ضابــط يف اجليــش ورئيــس مجعيــة املعلوماتيــة، ولــو كان 
توجيــه  لصــح  لــه  التابعــن  اجملالــن  هذيــن  أحــد  التعيــن يف 
االهتــام ملوكلــي، أمــا يف حالتنــا هــذه فــال يوجــد جــرم أصــال، 
وابلتــايل فــإن توقيفــه خمالــف للقانــون وطالبــت إبخــالء ســبيله 
فــوراً وأرفقــت الطلــب مــع مذكــرة تفصيليــة، إال أن القاضــي 
رد الطلــب فــوراً، وقــام وبســرعة الــرق ابهتامــه حســب مطالبــة 
النيابــة، وكانــت جولــة حســن يف دائــرة اإلحالــة كجولتــه يف 
التحقيــق، قــام قاضــي اإلحالــة، بســرعة مل تكــن معتــادة منــه، 
بتصديــق قــرار قاضــي التحقيــق وإحالتــه إىل حمكمــة اجلنــاايت، 

طبعــاً مــع رفــض كل طلبــات إخــالء الســبيل.
وبــدأان جولــة اجلنــاايت الــيت كان يرأســها القاضــي )خ. م( 
وهــو قــاٍض نزيــٌه ويعــّد مرجعــاً يف القانــون، وبعــد أن اســتمع 
رئيــس احملكمــة إليــه حســب األصــول، قمــت يف اليــوم التــايل 
بتقــدمي طلــب إخــالء ســبيل ملوكلــي، أدخــَل كاتــب احملكمــة 
الطلــَب للرئيــس، وبعــد دقائــق خــرج وقــال يل رئيــس احملكمــة 
يل  فقــال  الرئيــس،  مكتــب  دخلــت  معــك،  احلديــث  يريــد 
اجلــس اي أســتاذ، وطلــب يل فنجــان قهــوة، وقــال للمســتخدم 
ال ُتدخــل أحــداً، والتفــت إيل قائــاًل: أان معــك يف كل مــا 
تقولــه -قانونيــًا- ولكــن ال نســتطيع إخــالء ســبيله، ولكنــي 
أعــدك أن أجــد لــه خمرجــاً، ولكــن لــن أبرّئــه أيضــا ألنــي ال 
أســتطيع ذلــك!! وبعــد عــدة جلســات، ُحكــم علــى موكلــي 
ابلســجن عــدة شــهور، جبنحــة االحتيــال )اســتخدام أســاليب 
احتياليــة يف التعيــن كمــا ورد يف قــرار احلكــم حرفيــاً!( واإلفــراج 
عنــه ألنــه أمضــى فــرتة حمكوميتــه موقوفــاً، لــن أنســى صرخــة 
)ح( يف قفــص احملكمــة بعــد نطــق احلكــم مــن شــد فرحتــه 

خبالصــه مــن هــذا الكابــوس.
الــيت كان  الغضــب واحلقــد  نظــرات  أيضــا  أنســى  لــن  طبعــاً 
األمــن يف  أزالم  مــن  البعثيــون وغرهــم  احملامــون  هبــا  يرمقــي 
النقابــة، حــى إن الكثــر منهــم كان يتحاشــى حتيــيت، وهــذا ال 
يعــي أنــي مل أجــد املســاندة مــن العديــد مــن األســاتذة الكبــار 
والكثــر مــن زمالئــي اآلخريــن. ولســه )األخــوث( عــم يقــول 

إنــه مل يــورث الكرســي!.

الرئيس الفهمان

فيصل بدر

حمامي وكاتب سوري كاتب وصحفي سوري
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األيتام يلتقون على مائدة اإلفطار

األطفال األيتام يعيشون فرحة اإلفطار

األيتام يستمتعون في مقر وقف بلبل زادة

Yetimler İftar Sofrasında Buluştu

Yetim Çocuklar İftar Sevincini Yaşadı

Yetim Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu yetim-
ler ve ailelerine dönük iftar programı düzen-
ledi. Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet 
Merkezi avlusunda 20 Haziran Salı günü 
düzenlenen programa 300 yetim çocuk ve 
ailesi katıldı. İftar programı yetim çocuklar 
tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile de-
vam etti. Ardından yetim çocuklara balon, 
pamuk şeker ve oyuncak dağıtımı yapıldı. 
Dağıtımın ardından iftar programı sona erdi.

Bem-Bir-Sen Gaziantep Şubesinin düzenlediği iftar programına 280 yetim aile katıldı. 15 Haziran Perşembe günü 
düzenlenen iftara Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Bülbülzade Vakfı Genel Sekreteri Hıdır 
Akaslan, Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu Başkanı Hatice Sohbet, komisyon üyeleri katıldı. İftarda şehit çocuk-
ları ve yetim çocuklara oyuncaklar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yetim Koordinasyon Merkezi ve İyi-
likder’in ortaklaşa düzenlediği gele-
neksel İyilikder Yetim Çocuk Şenliği 
Bülbülzade Vakfı’nda gerçekleştiril-
di. Aralarında Suriyeli yetimlerinde 
bulunduğu yaklaşık 50 yetim çocuk 
sabahın erken saatlerinde Bülbülzade 
Vakfına geldi. Vakıf gönüllüleri tara-
fından karşılanan çocuklar hep bir-
likte resim yapıp oyunlar oynadılar.

نظمـــت اهليئـــة اإلداريـــة لوقـــف بلبـــل زادة مأدبـــة إفطـــار 
لعـــدد مـــن األيتـــام وعائالهتـــم. الرانمـــج الـــذي احتضنتـــه 
ابحـــة مركـــز التعليـــم واخلدمـــات التابـــع للوقـــف يـــوم الثـــالاثء 
عائالهتـــم.  مـــع  يتيـــم   300 فيـــه  شـــارك  حزيـــران   20
وتضمـــن برانمـــج اإلفطـــار عرضـــاً موســـيقياً عزفـــه بعـــض 
األطفـــال األيتـــام. ويف هنايـــة الرانمـــج مت توزيـــع البالـــوانت 

واحللـــوى واأللعـــاب علـــى األيتـــام.

شـــارك 280 يتيـــم مـــع عائالهتـــم يف مأدبـــة إفطـــار نظمهـــا فـــرع غـــازي عنتـــاب لنقابـــة عمـــال البلـــدايت وموظفيهـــا. الرانمـــج الـــذي 
انتظـــم يـــوم اخلميـــس 15 حزيـــران شـــارك فيـــه انئـــب رئيـــس نقابـــة عمـــال البلـــدايت وموظفيهـــا لونـــد اوســـلو، والكاتـــب العـــام لوقـــف 
بلبـــل زادة خضـــر آق ارســـالن، ورئيســـة اهليئـــة اإلداريـــة لوقـــف بلبـــل زادة خدجيـــة صحبـــت، وعـــدد مـــن أعضـــاء اهليئـــة. ويف هنايـــة 

الرانمـــج مت توزيـــع بعـــض اهلـــدااي علـــى األيتـــام وأبنـــاء الشـــهداء املشـــاركن.

احتضـــن مبـــى وقـــف بلبـــل زادة نشـــاطات االحتفاليـــة 
االعتياديـــة اخلاصـــة ابأليتـــام الـــيت نظمهـــا مركـــز األيتـــام 
للتنســـيق ابلتعـــاون مـــع مجعيـــة إييلكـــدر. وقـــد جـــاء 
إىل مقـــر الوقـــف منـــذ ســـاعات الصبـــاح األوىل حنـــو 
50 طفـــاًل مـــن بينهـــم أيتـــام ســـوريون. فتـــم اســـتقابلهم 
مـــن طـــرف عـــدد مـــن املتطوعـــن يف الوقـــف وشـــاركوهم 

اللعـــب والتقطـــوا معهـــم الصـــور.
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الهالل األحمر التركي ينظم مأدبة إفطاراألتراك والسوريون يجتمعون على مأدبة إفطار األخوة

جمعية إييلكدر تزور العائالت الكافلة

Türkiye-Suriye Kardeşlik İftarı YapıldıKızılay’dan İftar Sofraları

İyilikder Kardeş Aile Ziyareti

Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanında devam eden ramazan bereketi 
ile kardeş ailelerimizin, yetimlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Türkiye içerisinden 70’i aşkın temsilciliğimizle birlikte, Ramazan yar-
dımlarına devam ediyoruz.
Düziçi Osmaniye, Yozgat, ve Gaziantep Nizip ve Islahiye,’de bulunan 
temsilcilerimiz kardeş ailelere giderek onların iftar sofralarına konuk 
oldu. Kendi pişirdikleri yemekler ve iftariyeliklerle birlikte kardeş aileleri 
ziyaret eden temsilcilerimiz çay eşliğinde hasbihal ettiler.

تواصـــل العائـــالت الكافلـــة الوقـــوف إىل جانـــب األيتـــام خـــالل شـــهر رمضـــان الـــذي تعـــم بركاتـــه 
تركيـــا وكافـــة أحنـــاء العـــامل. وتواصـــل مجعيتنـــا توزيـــع مســـاعداهتا عـــن طريـــق أكثـــر مـــن 70 مكتـــب 

مـــن املكاتـــب الـــيت متثلهـــا داخـــل تركيـــا.
وقـــد نظـــم ممثلـــوان املوجـــودن يف كل مـــن بلـــدة دوز ايچـــی التابعـــة لواليـــة عثمانيـــة، ويوزغـــات 
ــوا  ــة وتناولـ ــاب زايرات للعائـــالت الكافلـ ــازي عنتـ ــة غـ ــة التابعتـــن لواليـ وبلـــديت نيزيـــب وإصالحيـ
وجبـــة اإلفطـــار عندهـــم، بعـــد أن أحضـــروا معهـــم وجبـــات الفطـــور واألطعمـــة الـــيت طبخوهـــا. وبعـــد 
اإلفطـــار جتـــاذب ممثلـــو اجلمعيـــة أطـــراف احلديـــث مـــع العائـــالت الكافلـــة وهـــم حيتســـون الشـــاي.

إذاعة شفق تبث يوميات رمضان

Bülbülzade Vakfı ve Minberşam Derneği tarafından organize edilen Türkiye-Suriye Kardeşlik İftarı Gaziantep’te yapıldı.
Bülbülzade Vakfı ve Minberşam Derneği tarafından organize edilen Türkiye-Suriye Kardeşlik İftarı 14 Haziran Çarşamba günü Bül-
bülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı. İftar programına Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Suriye Geçici 
Hükümeti Genel Sekreteri Vecihi Cuma, Suriyeli Kanaat Önderleri Abdulmelik Olabi, Prof. Dr. Abdulmetin Beyanuni, Anadolu 
Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, Vaad Partisi Genel Başkanı Saad Vefai, Suriye Demokratlar Birliği Gaziantep 
Temsilcisi Abdulbari Osman, Minberşam Derneği Başkanı Cemal Mustafa ve yönetim kurulu üyeleri, Katarlı Yardım Kuruluşu Iyd 
Hayriye Müdürü Hamid El Karani, Gaziantep Göç İdaresi İl Müdürü Oktay Bahçeci, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl Ramazan’da daha fazla iftar sofrası kurmak için harekete geçen Türk 
Kızılayı, Ramazan’ın ilk günden itibaren yüzbinlerce vatandaşı iftar sofrasında 
buluşturdu. Türkiye’nin dört bir tarafındaki Kızılay şubeleri bir taraftan ihtiyaç 
sahiplerine yardımları ulaştırırken, diğer taraftan iftar sofraları kuruyor. Benzer 
şekilde Genel Merkez tarafından da iftar sofraları kurulmaya başlandı. Rama-
zan’ı Bu Hilalin Altında Paylaşıyoruz sloganıyla ilk iftar sofraları Çorlu ve Ri-
ze’de kuruldu.

Şafak Radyo ve Şafak Kurdi’de Ramazan Günlükleri ramazan boyunca hafta içi her gün 18.30’da yayınlanıyor. FM 98.0’dan Türkçe olarak 
bölgesel yayın yapan Şafak Radyo ve FM 97.4’den yayın yapan Şafak Kürdi’de ramazan boyunca her hafta içi saat 18.30’da Ramazan 
Günlükleri programı yayınlanıyor. Ramazan ayı boyunca yayınlanan programa; Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik, ilçe müftüleri, STK tem-
silcileri, alimler ve kanaat önderleri konuk oluyor. Programda; Ramazan ve oruç, sahur ve mukabele, Ramazan ayında yapılması gereken 
ibadetler, tevbe ve dua, anne baba hakkı, ihlas, iyiliği emr kötülükten nehy gibi daha birçok konu ele alınıyor.

Ramazan Günlükleri Şafak Radyo’da

احتضنت مدينة غازي غنتاب مأدبة إفطار األخوة بن األتراك والسورين اليت نظمها وقف بلبل زادة ابالشرتاك مع مجعية منر الشام.
ومت تنظيـــم املأدبـــة يـــوم األربعـــاء 14 حزيـــران يونيـــو يف مقـــر وقـــف بلبـــل زادة يف غـــازي عنتـــاب. وحضـــر املأدبـــة كل مـــن رئيـــس وقـــف بلبـــل زادة طوغـــاي آلدمـــر، واألمـــن العـــام للحكومـــة الســـورية 
املؤقتـــة وجيهـــي مجعـــة، وعبـــد امللـــك العلـــيب أحـــد أعيـــان ســـوراي، والروفيســـور الدكتـــور عبـــد املتـــن البنايـــوين، ومنســـق منتـــدى األانضـــول يف ســـوراي حممـــود قامچـــاز، ورئيـــس حـــزب الوعـــد ســـعد 
الوفائـــي، وممثـــل احتـــاد الدميقراطيـــن الســـورين عبـــد البـــاري عثمـــان، ورئيـــس مجعيـــة منـــر الشـــام مجـــال مصطفـــى، وعـــدد مـــن أعضـــاء اهليئـــة اإلداريـــة، مديـــر مؤسســـة عيـــد اخلريـــة القطريـــة حامـــد 

القـــرين، ومديـــر إدارة اهلجـــرة يف غـــازي عنتـــاب أوقطـــاي ابهچه جـــی، إضافـــة إىل عـــدد كبـــر مـــن الكتـــاب واملدعويـــن.

مجعـــت مجعيـــة اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي مئـــات اآلالف مـــن املواطنـــن علـــى مائـــدة اإلفطـــار منـــذ 
اليـــوم األول مـــن شـــهر رمضـــان، وذلـــك مـــن أجـــل تقـــدمي عـــدد أكـــر مـــن مـــآدب اإلفطـــار 
خـــالل العـــام اجلـــاري. ويف الوقـــت الـــذي تـــوزع فيـــه فـــروع اهلـــالل األمحـــر املســـاعدات علـــى 
احملتاجـــن تواصـــل نصـــب موائـــد اإلفطـــار يف كافـــة أحنـــاء تركيـــا. وعلـــى غـــرار ذلـــك بـــدأت 
اإلدارة املركزيـــة للهـــالل األمحـــر يف نصـــب موائـــد اإلفطـــار يف العاصمـــة أنقـــرة. وحتـــت شـــعار 
»نتشـــارك اإلفطـــار حتـــت هـــذا اهلـــالل« قـــدم اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي أول مأدبـــة إفطـــار يف 

مدينـــة ريـــزة يف أقصـــى مشـــال شـــرق تركيـــا، ويف بلـــدة چورلـــو يف مشـــال غـــرب البـــالد.

تبحـــث إذاعـــة شـــفق الناطقـــة ابلرتكيـــة والكرديـــة برانمـــج يوميـــات رمضـــان يف متـــام الســـاعة 18:30 مســـاًء مـــن أايم شـــهر الصيـــام ابســـتثناء أايم عطلـــة هنايـــة األســـبوع. يتـــم بـــث برانمـــج 
يوميـــات رمضـــان علـــى أثـــر إذاعـــة شـــفق احملليـــة الـــيت تبـــث ابللغـــة الرتكيـــة علـــى املوجـــة 89.0 أف أم، وابللغـــة الكرديـــة علـــى املوجـــة 97.4 أف أم. ويســـتضيف الرانمـــج عـــددا مـــن 
العلمـــاء واألعيـــان والشـــخصيات املهمـــة وممثلـــي منظمـــات اجملتمـــع املـــدين ومفـــيت واليـــة غـــازي عنتـــاب وعـــدد مـــن املفتـــن احملليـــن التابعـــن لـــدار اإلفتـــاء ابلواليـــة. ويتنـــاول الرانمـــج 
مواضيـــع متعلقـــة برمضـــان وخمتلـــف ابلعبـــادات الرمضانيـــة كالصـــوم الســـحور واملقابلـــة القرآنيـــة، إضافـــة إىل التوبـــة واألدعيـــة وحقـــوق الوالديـــن واإلخـــالص واألمـــر ابملعـــروف والنهـــي 

عـــن املنكـــر.
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منوعات

أاثر هــذا املسلســل ضجــة إعالميــة كبــرة وواســعة هيجــت أشــجاين، 
ودفعتي ملتابعة هذا املسلسل الذي كان يعرض يف إحدى الفضائيات، 
وقــد وصــل العــرض إىل احللقــة الثالثــة والعشــرين؛ فــزاد اهتمامــي أكثــر 
واضطــررت الســتعادة حلقــات املسلســل علــى موقــع النــور وهــو مرتجــم 
املسلســل إىل العربيــة، وانتهــى اجلــزء الثــاين عنــد احللقــة الثانيــة والســتن، 
وأعيــد عــرض املسلســل مــن جديــد فتابعتــه للمــرة الثانيــة ابلشــغف ذاتــه 
حــى النهايــة. لــن أكتــم إعجــايب الكبــر هبــذا املسلســل الرتكــي اجلميــل 
والرائع الذي أعاد يف نفســي الثقة جبدية الدراما الرتكية والتزامها برســالة 

ال ختفــى علــى أي متابــع. 
ورغــم مــا ســجلته مــن مالحظــات مهمــة علــى طريقــة العــرض، وتنفيــذ 
احلــدث وعــدم إقناعــه دراميــا يف جوانــب كثــرة، فــإين أرى أن الضجــة 
تثــار حــول املسلســل مقصــودة لتشــويه مسعتــه يف هــذا الظــروف  الــيت 
ابلــذات الــيت متــر هبــا أمتنــا العربيــة واإلســالمية، ومــا جيــري مــن أحــداث 
دمويــة وصراعــات دوليــة، وتصفيــة حســاابت إقليميــة سياســية وعرقيــة 
ودينية على الســاحة الســورية، ويســتهدف أيضاً الدور الذي تلعبه تركيا 

حتديــداً يف العــامل، ويف املنطقــة ويف ســورية خصوصــاً.
املصــاحل  لصــراع  السياســية  التفاصيــل  يف  عميقــاً  أســتغرق  ال  حــى 
املتداخلــة واملعقــدة يف الســاحة العربيــة كالعــراق وســورية، أعــود ابلقــارئ 
الفنيــة  اإلضــاءات  بعــض  عليــه  لنلقــي  أرطغــرل(  )قيامــة  مسلســل  إىل 
والدراميــة، ورمبــا بعــض املقــارابت التارخييــة.  منــذ البدايــة املسلســل يتميــز 
ليعطــي صــورة  إمــكاانت ضخمــة  لــه  فنيــة هائلــة، حشــدت  إبنتاجيــة 
موضوعيــة، وقريبــة إىل الواقــع إىل حــد كبــر عــن حيــاة القبائــل الرتكيــة 
أو كمــا مساهــم املسلســل الرتكمــان ومعيشــتهم االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والثقافيــة كعشــائر بــدو رحــل جيوبــون أصقــاع األرض حبثــاً عــن االســتقرار 

واألمــان يف تلــك الفــرتة التارخييــة الصعبــة لألمــة اإلســالمية...
واجلميل يف عروض املسلسل هو إبراز عادات وتقاليد وأعراف الرتكمان 
وطريقــة عيشــهم وخيمهــم، وأاثثهــا والفــرش وأدواهتــم وصناعتهــم اليدويــة، 
ومالبســهم وطعامهــم وأدوات األكل والشــراب والنــوم والركــوب... كل 
ذلــك مت بطريقــة رائعــة وأكثــر مــن جيــدة وأكثــر مــن واقعيــة جيعــل املتابــع 

يعيــش معهــم حياهتــم بــكل جتلياهتــا وتفاصيلهــا.
وكان اختيــار املمثلــن ألدوارهــم انجحــاً ومؤثــراً إىل حــد كبــر )ســليمان 
شــاه، األم هيمــاه، حليمــة، تورغــوت، ابمســي، نــواين، ســعد الديــن 
كوبــك..( ويبــدو أن عمليــة اإلعــداد والتدريــب أعطــت نتائــج مذهلــة، 
فأتقــن كل منهــم دوره حلــد اإلقنــاع واإلدهــاش، وخاصــة املنــازالت بكافــة 
أنــواع األســلحة وركــوب اخليــل، واعتمــاد التصويــر البطــيء يف كثــر مــن 

املواقــف أضفــى مزيــداً مــن اجلماليــة واإلاثرة والتشــويق علــى احلــدث. 
وكان اختيــار املوســيقى التصويريــة بــدءاً مــن املقدمــة أو مصاحبــة لتطــور 
ملتابعــة  واالجنــذاب  واإلاثرة  التوتــر  ذروة  يف  املشــاهد  يدخــل  احلــدث 

احلــدث وتطوراتــه الدراميــة.
دخلــت  الــيت  العربيــة  املفــردات  واســتعمال  القدميــة  الرتكمانيــة  واللغــة 
عليهــا، وترمجــة احلــوار إىل العربيــة كان واقعيــاً جــداً، مبعــى أنــه محــل روح 
اللغــة الرتكيــة القدميــة، ومل يتــم ترمجتــه إىل روح اللغــة العربيــة؛ فــزاد مــن 
ابــراز احلالــة الرتكيــة إىل الســطح وعقليتهــا وطريقــة  واقعيتــه وأمهيتــه يف 

تفكرهــا يف احليــاة.
أمــا عمــا يتعلــق بســلبيات املسلســل ومــا أخــذ عليــه، أقــول ابختصــار 
إن الدرامــا التارخييــة ليســت مرجعــاً للتاريــخ وليســت مهمتهــا أن تكــون 
كذلــك، بــل الدرامــا وظيفتهــا معاجلــة احلــدث التارخيــي فكــرايً ونفســياً، 
وإبــراز جوانــب معينــة منــه خلدمــة احلاضــر، وأتديــة رســالة مهمــة جلهــة مــا 

وخاصــة يف هــذه الظــروف الصعبــة الــيت متــر فيهــا تركيــا كدولــة وشــعب 
ونظــام وحــزب، ومتطلبــات بنــاء احلاضــر واســتلهام أجمــاد املاضــي واتريــخ 
األمــة. وهــذا ابلتحديــد مــا فعلــه مسلســل )قيامــة أرطغــرل(؛ فكانــت 
رســالته واضحــة قويــة تصــل مباشــرة إىل القلــب قبــل أن تســتقر يف العقــل 

لتتحــول إىل فكــر وممارســة وفعــل لتغيــر الواقــع.
ويبــدو أن مؤلــف الســيناريو واإلخــراج اعتمــد املصــادر واملراجــع الرتكيــة 
القدميــة واحلديثــة ابإلضافــة إىل مراجــع فارســية، وهــي الــيت اعتنــت كثــراً 
يف إبــراز تفاصيــل دقيقــة عــن حيــاة القبائــل الرتكيــة منــذ خروجهــا مــن 
تعتمــد  بــالد األانضــول ومل  الغــرب، وحــى وصوهلــم إىل  تركســتان إىل 
بــن  تناقــض  إىل  هــذا  أدى  ممــا  األحــداث  توثيــق  يف  العربيــة  املراجــع 
الباحثــن والناقديــن العــرب وبــن املسلســل وخاصــة يف أمــور مهمــة منهــا: 
ـــــ تركيــز املسلســل علــى الــرتك وصــراع القبائــل الرتكيــة مــع فرســان املعبــد 

واملغــول وقائدهــم نــواين. 
ـــــ دخــول ابــن عــريب أو إدخالــه يف أحــداث املسلســل واعطائــه أمهيــة كبــرة 
لبنــاء دولــة قادمــة يف املســتقبل والــيت  يف نضــاالت أرطغــرل وتطلعاتــه 

حتققــت يف عهــد ابنــه عثمــان جــد العثمانيــن .
ـــــ دور ســعد الديــن كوبيــك املتناقــض واحملــر يف األحــداث وعالقتــه مــع 

أرطغــرل .
ـــــ إمهــال الــدور العــريب يف أحــداث املنطقــة وإعطــاء البطولــة للــرتك يف 

املرحلــة.  تلــك 
أبن  املسلســل  علــى  املالحظــات  هــذه  جممــل  علــى  اإلجابــة  وميكــن 
تلــك  يف  ودورهــم  الرتكيــة  القبائــل  حيــاة  إىل  يتطــرق  تركــي  املسلســل 
املرحلــة، ويــرز دور القــادة العثمانيــن وقبيلــة القايــي وأرطغــرل يف أتســيس 
الدولــة العثمانيــة القادمــة ومجيــع املؤرخــن يعرفــون أن العــرب بــدأ جنمهــم 
أيفــل منــذ تــويل املأمــون وقتــل األمــن وزاد احنســار نفوذهــم وأتثرهــم 
نتيجــة اعتمــاد املأمــون واملعتصــم ومــن خلفهــم علــى العنصــر الفارســي 

اترة والعنصــر الرتكــي اترة أخــرى.
وظهرت منذ القرن الرابع اهلجري دول الرتك يف أحناء الدولة اإلســالمية 
مــن حــدود الصــن إىل بــالد الشــام ومصــر، وحــى قيــام الدولــة العثمانيــة 

يف القــرن الثامــن اهلجــري.
طبعــا املسلســل يعتمــد بعــض املبالغــة املقصــودة يف صــراع قبيلــة القايــي 
مــع املغــول وفرســان املعبــد وخاصــة يف اجلــزء األول والثــاين وهــذا ال يعيبــه 
بــل أنــه يعــد مــن إجيابياتــه يف إبــراز هــذا الصــراع املصــري بــن املســلمن 
وبــن الكفــرة والصليبــن وال يهــم يف النهايــة إن كان أرطغــرل حقيقــة هــو 

مــن قتــل نــواين القائــد املغــويل أم ال... 
فالرمزيــة تلعــب دوراً كبــراً يف أحــداث املسلســل وصــراع املســلمن مــع 
األعــداء يف الداخــل واخلــارج، ورمزيــة ابــن عــريب جليــة لــكل متابــع، فهــي 
تــرز أمهيــة العقيــدة واإلميــان عنــد املســلم يف التعبئــة، واملواجهــة وحتقيــق 

االنتصــارات وهــذا مــا تفتقــده األمــة اإلســالمية اليــوم.
فأرطغــرل التقــى ابــن عــريب ولــو مــرة واحــدة علــى األقــل لكــن املسلســل 
اتبعــه، ووظفــه إىل احلــد األقصــى يف الصــراع الداخلــي واخلارجــي وأعــداء 
األمــة وإعــادة بنــاء الدولــة اإلســالمية اجلامعــة القويــة واملوحــدة وحتقيــق 
االنتصــارات ويف إعــادة اهلويــة األصيلــة لألمــة الرتكيــة الــيت افتقدهتــا منــذ 
إســقاط اخلالفــة العثمانيــة وقيــام الدولــة الرتكيــة العلمانيــة اجلديــدة تنفيــذاً 
ملخططــات الــدول الغربيــة الــيت كانــت قلقــة ومذعــورة مــن قــوة الدولــة 

اإلســالمية املوحــدة.
ألقــه  مــن  الثالــث كالم أخــر وخمتلــف وســيفقد كثــراً  للجــزء  ســيكون 
وجاذبيتــه ألســباب فنيــة وللتكــرار املمــل للعــروض الدراميــة لألحــداث.   

مسلسل )قيامة أرطغرل( تألق الدراما التركية
 قيامة اإلسالمية العثمانية الجديدة

مصطفى الصوفي 

كاتب وابحث سوري 

شــبح العنوســة هــو الســبب الرئيــس الــذي جيعــل الفتــاة حتــارب عقــارب 
الســاعة، كــي تضمــن أهنــا ســتصبح عروســاً، فهــي ترســم أمامهــا اخليــار 

األســهل أال وهــو اللجــوء إىل الــزواج املبكــر 
واالعتمــاد علــى الرجــل يف كســب العيــش، وهــذا يعــي أهنــا فتــاة متقاعســة 
اآلخريــن  أحــكام  وختــاف  ابالختيــار،  حــرة  تكــن  ومل  وضعيفــة  وســهلة 
عليهــا، وهــي يف أعماقهــا ال تؤمــن إبمكانيــة جناحهــا مهنيــاً، هكــذا ربيــت 
ودرســت، ويف هــذا الســن ال تســتطيع أن تقيــم اعتبــاراً للحــب، بــل تنســج 
قصــة عاطفيــة ال وجــود هلــا يف الواقــع واختيارهــا يكــون عشــوائياً أو مبنيــاً 
علــى مصادفــة أو قــرار مــن األهــل جملــرد ضمــان ارتباطهــا واخلــالص مــن 

مههــا.
وبصراحــة أكثــر حــن تلجــأ الفتــاة إىل الــزواج املبكــر هــذا يعــي أهنــا ختــاف 
مــن ارتــدادات العزوبيــة عليهــا وأصــاًل هــي يف طبعهــا ال حتمــل صفــات 
يعــود جملتمــع  احلــدود وكل هــذا  أبعــد  تقليديــة إىل  املغامــرة واجملازفــة أي 
متخلــف، وتكــون النتيجــة الطــالق ولــو بعــد حــن، ومــا يثبــت ذلــك كثــرة 

الطــالق يف بــالد اللجــوء.
مبجــرد أن حتصــل املــرأة هنــاك علــى حقهــا ابحلمايــة وضمــان أطفاهلــا يصبــح 
اجملتمــع  مــن  مــا كانــت ختشــاه يف بالدهــا خوفــاً  الطــالق ســهاًل، وهــو 
ونظرتــه إليهــا. وهنــاك قصــص وحــكاايت حصلــت يف أرض الواقــع؛ مل 
تــرتدد )س( يف طلــب الطــالق مبجــرد جلوئهــا إىل أملانيــا، فضلــت حيــاة 
جديــدة بــال رجــل علــى أرض احلــرايت، فســبع ســنوات كافيــة لتتخــذ قرارهــا 

الــذي كان ابألصــل متخــذاً منــذ األشــهر األوىل. 
قرارهــا مل يكــن متــرداً بــل كان حقيقــة قدميــة ال تســتطيع أن تعلنهــا فمــن 
ســيطعم أطفاهلــا إن كانــوا ابألصــل ســيكونون يف حضانتهــا؟ مث إّن تزوجهــا 
مــن رجــل آخــر قــد يكــون أشــد شراســًة مــن األول كوهنــا مطلقــة، وهــو 
أقــدم  الرجــال؛ حــى إن أحدهــم  القــرار صــدم  هــذا  هبــا.  ضحــى وقبــل 
علــى طعــن زوجتــه عشــرين طعنــة، وقــام بدفنهــا ألهنــا آثــرت االنفصــال 
عنــه، حــاول هتديدهــا بشــى الوســائل واهتامهــا ابخليانــة، ويف ظنــه أهنــا 
الطــالق ولكــن تعنتهــا أّدى إىل موهتــا ولــو أهنــا  ســتخاف وتعــدل عــن 

ُســئلت لفضلــت املــوت علــى البقــاء معــه.
كلنــا يعــرف أن الوضــع االقتصــادي والتقاليــد والعــادات الواهيــة أجــرت 

املــرأة علــى التنــازل والتضحيــة أكثــر ممــا حتتمــل.
فهنــاك أكثــر مــن ألفــي رجــل مــن الالجئــن الســورين، يف أملانيــا، قامــوا 
علــى  نســائهن  حصلــت  مصدومــون كيــف  وهــم  حمتجــن،  ابلتظاهــر 
حقوقهــن ابحلمايــة القانونيــة الــيت متنــع الرجــل مــن ضــرب زوجتــه وممارســة 
العنــف ضدهــا بــكل أشــكاله، وضمــن قوانينهــم يعــّد هــذا شــروعاً ابلقتــل.
رفقــاً ابلقواريــر فهــن خلقــن رقيقــات حباجــة إىل كلمــة مجيلــة وملســة حنونــة؛ 
فاملــرأة ال ميكــن أن ختــرب بيتهــا بيدهــا، وال ميكــن أن تقــرر التخلــص مــن 

الــزوج قبــل أن تفكــر آالف املــرات وتســتنفد كل احللــول.

شبح
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ثقافة وأدب

املتظاهــرون مــن كل  يــوم 20-5-2011 جتمــع  صبــاح 
قــرى جبــل الزاويــة يف مدينــة أرحيــا، وانضــم إليهــم املتظاهــرون 
يف أرحيا، كي يتوجهوا إىل إدلب حيث الدعوة إىل املشاركة 
يف مظاهــرة كــرى ضــد النظــام الســوري، وابلفعــل حتركــوا 
مشــًيا علــى األقــدام مــن أرحيــا إىل الوجهــة الرئيســية إدلــب، 
ويف منتصــف الطريــق، وقبــل بلــدة املســطومة بقليــل، فوجئــوا 
يســتهدف  األســلحة  أصنــاف  وبــكل  النــران  مــن  بوابــل 
املتظاهريــن الســلمين. وهــو الــذي جــاء مــن قــوات النظــام 
الســوري املتمركــزة يف معســكر الطالئــع، مــا أدى يف حينهــا 
إىل ســقوط مــا ينــوف عــن ســبعن شــهيًدا ومئــات اجلرحــى. 
ومــن يومهــا بــدأت الثــورة الســلمية يف التحــول إىل العســكرة 
يف حمافظــة ادلــب. واليــوم وبينمــا يتــم مجــع كل الفصائــل 
الشــرقي  الغــريب مث  ريــف دمشــق  مــن  املهجــرة  العســكرية 
، ومعهــم داراي ومحــص إىل حمافظــة ادلــب ، وســط حالــة 
مــن الرتقــب واالحســاس ابخلطــر، مــن أهــايل ادلــب، وكل 
ســاكنيها، ومــا ميكــن أن يكــون قــد خطــط حتــت جنــح 
الظالم إىل ادلب، هذه احملافظة اليت يرى البعض أن حقد 
النظــام الســوري عليهــا مل يكــن وليــد اللحظــة أو إابن ثــورة 
احلريــة والكرامــة فقــط، بــل يــرى حليــم العــريب أهنــا »بــدأت 
الثــورة منــذ زمــن بعيــد، الثــورة الســورية يف إدلــب ضــد نظــام 
حافــظ األســد، بعــد تســلمه احلكــم عــام 1970، لــدى 
زايرتــه األوىل هلــا يف جولتــه علــى كافــة احملافظــات الســورية؛ 
حلصــد التأييــد الشــعيب وإدخاهلــم بيــت الطاعــة األســدي.

كان رد أهــل إدلــب قاســًيا وســريًعا، مل يقــف اســتنكارهم 
نريــد  أو  ال  بـــ  واهلتــاف  اللســان  حــد  عنــد  النقالبــه 
إصالحــات، بــل جتــاوز ذلــك إىل الرجــم، حيــث أمطــروه 
بوابــل مــن )البيــض( و)البنــدورة( و)األحذيــة الباليــة( تلــك 
احلادثــة األعنــف يف بدايــة حكــم حافــظ األســد، فأحــد 
تدخــل  لــوال  األســد؛  األحذيــة كاد يصيــب رأس حافــظ 
حينهــا،  إدلــب  حمافــظ  األمحــر  هللا  عبــد  مرمــاه  حــارس 
لــرأس  الوصــول  شــرف  وحرمــه  احلــذاء،  صــد  اســتطاع 
أن  اخلضــراء  احملافظــة  أهــل  مــن  الكثــر  ويــرى  األســد.« 
اخلطــر اليــوم يــزداد دنــًوا مــن ادلــب يوًمــا بعــد يــوم، وخاصــة 
بعــد أن مت جتميــع العســكر والفصائــل يف معظمهــا ومــن 
كل األرايف الســورية، لتكــون يف فوهــة املدفــع كمــا يقــال، 
وصــواًل إىل حالــة مــن اخلــوف والتخــوف مــن أن تكــون 
إدلــب احملطــة القادمــة بعــد حلــب، وبعــد كل هــذا التهجــر 
القســري املمــارس يوميًــا، لتكــون الوجهــة إدلــب أو جرابلــس 

مؤخــًرا.
ادلــب  املســلحة يف حمافظــة  ابملعارضــة  العســكري  القائــد 
أبــو عمــر قربــون حتــدث إلشــراق عــن الوضــع العســكري 
يف حمافظــة ادلــب قائــاًل “عــدد الفصائــل يف حمافظــة إدلــب 
حاليًــا ال يتجــاوز 10فصائــل وهــذا العــدد كان قبــل فــرتة 
هــو  العــدد  هــذا  إىل  تقلصــه  ســبب  ويعــود  بكثــر  أكــر 
اندمــاج الفصائــل يف مكونــن أو ثالثــة تقريبًــا وهــم هيئــة 
حتريــر الشــام، وأحــرار الشــام، وجيــش إدلــب احلــر، وبذلــك 
يكــون تشــكيل هيئــة حتريــر الشــام وجيــش ادلــب احلــر مهــا 
هلمــا  يضــاف  طبًعــا  احملافظــة،  يف  الوحيديــن  التجمعــن 

أحــرار الشــام الــيت ضمــت يف صفوفهــا عــدة فصائــل دون 
تغيــر امسهــا، ابإلضافــة لتشــكيل جيــش الشــام والــذي ضــم 
املقاتلــن الذيــن أخرجــوا مــن دمشــق وريفهــا إىل ادلــب«. 
لكــن قربــون حــذر مــن حالــة اخلطــر احملــدق إبدلــب بقولــه 
»حنــن مازلنــا يف حالــة حــرب، واخلطــر )ابلتأكيــد( يبقــى 
قائًمــا ألســباب كثــرة أمههــا عــدم التــزام النظــام وحلفائــه، 
أبي إتفــاق مفــروض علــى املعارضــة، ابإلضافــة للثغــرات 
الكثــرة أبي اتفــاق، والــيت تبيــح لــه اســتخدام القــوة مــى 
شــاء، يضــاف إىل ذلــك الدعــم الكبــر مــن روســيا وأمــركا، 
ختطــط  والــيت  االنفصاليــة،  الكرديــة  للمليشــيات  املقــدم 
للوصــول للبحــر،. وعــن إمكانيــة حــل هيئــة حتريــر الشــام 
قــال  ســواها  بتجمعــات  واالندمــاج  ابلكامــل  إدلــب  يف 
»أعتقــد أن مســألة حــل هيئــة حتريــر الشــام نفســها هــو أمــر 
ــا ألســباب أمههــا إن اهليئــة هــي جســم وليــد  مســتبعد حالًي
انتــج عــن اندمــاج فصائــل كثــرة ضمنــه، وقــد حتولــت إىل 
قــوة عســكرية ال يســتهان هبــا، وال يوجــد ســبب حلــل هــذا 
التشكيل، فهو ميثل الكثر من أطياف املعارضة املسلحة، 
وليــس فقــط فتــح الشــام. وحتــدث قربــون عــن حتــدايت كثــرة 
»حالــة  منهــا  األايم  هــذه  ادلــب  حمافظــة  أوضــاع  تواجــه 
الفرقــة والنــزاع الــيت مازالــت قائمــة بــن الفصائــل الكــرى 
تتبــع يف كثــر منهــا ألجنــدات  احملــررة، والــيت  املناطــق  يف 
خارجيــة، مرتبطــة ابلدعــم املــادي غالبًــا، والفكــري أحيــااًن 
ارتضــت  قــد  الفصائــل  بعــض  أن  إىل  ابإلضافــة  أخــرى، 
ابحللــول السياســية، األمــر الــذي يضــع البعــض اآلخــر أمــام 
حتــدايت كبــرة جتــاه أي عمــل عســكري ابملنطقــة، وهــذا 
لــدى الفصائــل بــن مؤيــد  األمــر يشــتت القــوة املوجــودة 

ومعــارض ألي عمــل«.
عــدة  عــن  حتــدث  أاتســي  منصــور  الســوري  املعــارض 
قائــاًل »تؤكــد  إدلــب،  مدينــة  احتمــاالت حــول مســتقبل 
يف  الوضــع  حلــل  اآلن  حــى  املعتمــدة  األمركيــة  اخلطــط 
ســورية علــى تنفيــذ أربعــة مناطــق آمنــه، وليســت املنخفضــة 
علــى  االتفــاق  ســورية. مث  الــروس يف  يرغــب  التوتــر كمــا 
نظــام فيــدرايل يراعــي نفــوذ الــدول الكــرى يف املنطقــة وأمههــا 
التوجــه  هــذا  ومــن ضمــن  وأمــركا.  وإيــران  وتركيــا  روســيا 
تدفــع  ســي،  مثلــث  أمســوه  مــا  أو  منطقــة،  إدلــب  تبقــى 
إليــه جبهــة فتــح الشــام، وكافــة الفصائــل الدينيــة األخــرى 
لتتقاتــل دون تدخــل مــن اخلــارج، واالحتمــال الثــاين دفــع 
جبهــة فتــح الشــام، وكافــة الفصائــل املتطرفــة إىل مناطــق 
الــيت تعامــل هبــا  الطريقــة  بنفــس  التعامــل معهــا  إدلــب مث 
الــروس مــع حلــب الشــرقية، أي قصفهــا وتدمرهــا والقضــاء 
دفعــة واحــدة علــى كل املعارضــة املســلحة، بشــعار حماربــة 
التطــرف. وهــذا التوجــه معتمــد مــن قبــل النظــام والــروس 
أمــا االحتمــال الثالــث فهــو ضــم إدلــب إىل املناطــق املشــرفة 
عليهــا تركيــا، وإعــادة أتهيلهــا عــر مراحــل تطــول قليــاًل، 
املتداولــة تؤكــد  وبدعــم خليجــي، كل هــذه االحتمــاالت 
أن مســتقبل إدلــب وكل املناطــق الســورية ســتحدده شــكل 
الصراعات والتفامهات الدولية يف ظل غياب دور الوطنين 

الســورين وعجزهــم عــن حتديــد مســتقبل بالدهــم«.

                       محافظة إدلب وتحديات البقاء

أحمد مظهر سعدو

كاتب وصحفي سوري

أن نفِرَد الغيم النقّي شراشفاً لنسائنا
يغسلنها بعد الوالدة، أمهات القاتلني اجملرماْت

حى يُقاربن املخاض وكيف تنبلج احلياْة،
يفصلن ما بني الرضاعة والوضاعِة من مُحاٍة أو طُغاْة

ال بّد من رفّاعٍة
تُعلي هبّن اىل أواخر نقطة عند السماء

حى ينظّفَن اهلواَء.. وما تلّطخ من جنوٍم ابلدماء
ال بّد من عمٍل ملن

يدعوهنم »علماء دين«
لينظّفوا كّل احلظائر يف مآسي قهران

ويلملموا روث السنني
من خلف خيل الُفْرس واألغراب واألجناس واملتطاولنْي

ال بّد من ماء غزيْر
دفٍق يُزيل غشاوة الرؤاي

عن الوعي املُزيف والضمر
ال بّد من جهد كبر

من غرفة سوداء مثل قلوهبم
لُنحّمَض الصور الي قلبوا مبنطقها الكثر:

قلبوا العواء اىل زئر
والسيد األرقى اىل عبد أجر

واحلرَّ يف أعلى الفضاء اىل أسر
وابن احلقر اىل أمر
ال بّد من ماء غزير
لن نقطع املاء وال

عنهم...هواًء أو طعام
سنباشُر الُسقيا ..ليكفينا معًا

قمح ودفء والتئام
أّما الرابرة اجلدد

ُصّناُع برميل احلقد
قّواد أسوار احلدود

مهج التصدي والصمود
جُتّار كيماوي اهلواء

سّراق أقبية الضمائر والشقاء
ُهّدام أبنية العباد

قـُّتاُل أطفال الباد
ُنّشاُف دمع األمهات
ُهّتاك أعراض البنات

املمانعون الثائرون.. على األعادي واألعارب
احملافظون على دوام حقوقهم ابلرّد يف الوقت املناسب

املَُزوِّرون املَُزوَّرون
لو بعد آالف السنني

سُيحاَكموَن ..حُياَكموْن
أّما عن الكون اللئيم بل اللعنْي

سنسدُّ اببك اي وطْن
وعليه نكتب لوحًة: »عذرًا«... لكل القادمني

ونسر فوق أدميها
ُحفاة... خنفف وطأان عن جرحها املفتوح من غدر السنني

وسنختلي مع روحنا
حى جيف الدمع أو تشفى حروق اليامسني......

بعد انتهاء الحرب 
يلزمنا الكثير

ابتسام الصمادي

كاتبة وشاعرة سورية
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ثقافة وأدب

تســربت كمــاء، ال يقبــض عليهــا وال حيجــر علــى 
عباراهتــا. يتشــكى أهلهــا مــن تزايــد خماتالهتــا، عــدم 

وضوحهــا، الرجرجــة يف قوامهــا.
مل تعــد وســيلة مطواعــة للتعبــر وحتديــد مــا يفكــر بــه، 
ال أحــد يطمــح إبشــارة إىل عــامل اجملــردات، كإشــارته 
إىل حيــز مطــوق ابملهابــة والرعــب، فرضتــه فوائــض 
األســلحة واأللبســة العســكرية، وقــد حســبه الدولــة. 
هــا هــي الدولــة، أو اإلشــارة لعــامل التعيينــات كاملدينــة 
واحلديقــة والشــارع والســاحات العامــة، الــذي خيســر 
عناصــره ابنتقاهلــا إىل عــامل أشــد جتريــداً. فقــدت اللغــة 
الــكالم، كمــا  علــى  يقبــل  الــذي  اجلســور  لســاهنا 
عطشــان علــى غديــر مــاء. خنقتهــا اللجلجــة كحبــل 
املديــد علــى »ابتــالع  التــدرب  مــن خيــوط  جــدل 
اللســان«، اإلغــالق علــى الــكالم الــذي يقــال يف 
البيــت بــن أفــراد األســرة، والتقيــد بقواعــد الصمــت 

واإلصغــاء يف الشــارع واملدرســة والعمــل.
تبدلــت األمســاء الــيت أطلقــت مــن زمــن بعيــد علــى 
إال  موقعــه  يف  اثبتــاً  معــى  ال  واألشــياء.  العناصــر 
للــورود  مرحــى  واحليــوان.  النبــات  عــامل  خــص  مــا 

أمسائهــا. علــى  حافظــت  ألهنــا  واحليــواانت 
ســاهم التعليــم الــذي عممتــه األنظمــة اجلمهوريــة يف 
جتديــد العبــارات، فلــم يعــد أحــد، مــن الســائرين يف 
علــى واجهــة حمــل »عنــدان حــالوة  يقــرأ  الشــوارع، 
حلــوة« و«عنــدان ثلــج ابرد« و«يفتــح فندقنــا ليــاًل 

وهنــاراً فقــط«.
مبقابــل هــذا، فقــد النــاس قدرهتــم وحماكمتهــم الذهنيــة 
العســكري  االنقــالب  بــن  للتمييــز  تؤهلهــم  الــيت 
تبينهــا،  ميكــن  ال  الــيت  وأهدافــه  الغــاايت،  احملــدود 
يليــه،  الــذي  االنقــالب  إىل  الوصــول  بعــد  إال 
والثــورة املفتوحــة علــى مســارات متعــددة، جتددهــا 
الرقابــة العموميــة، والنقــد الــذي يصــوب احنرافاهتــا، 
العســكرية  اهلزميــة  بــن  التمييــز  علــى  املقــدرة  وال 
واالنتصــار العســكري، بعدمــا تبــن أهنمــا يــؤداين إىل 
النتائــج الكارثيــة ذاهتــا، أو املعــى الغامــض للتقــدم، 
الــذي يضعــه علــى الطــرف النقيــض مــن التأخــر، وزاد 
عبــارات  قرّبــت إىل جانبهــا  بعدمــا  األمــر غموضــاً 
أخــرى »ال نقــّدم اخلمــور« الــيت تــرز خبــط واضــح 
علــى زجــاج املطاعــم، »قســم خــاص ابحملجبــات« 
الــذي يضــاف إىل اللوحــة الضوئيــة الــيت تعلــو حمــالت 
احلالقــة النســائية، »خاليــة مــن حلــم اخلنزيــر« الــيت 
بــدأت ابألطعمــة املعلبــة، وتوســعت لتشــمل مــا ال 

يدخــل اللحــم يف تكوينــه كاحللــوايت.
وال اخللــط بــن الغــاايت املتأتيــة مــن مفــردة »تطبيــق« 
أي إدراج الرامــج النظريــة يف احلقــل العملــي، بعدمــا 
خلــط اجلنــراالت بــن »تطبيــق النســوان« و«تطبيــق 

االشرتاكية«.
هبــا  أخــذت  الــيت  اللغويــة  التجديــدات  عجــزت 
الكلمــة  إبعــاد  عــن  للجمهوريــة،  املنتســبة  األنظمــة 
الــيت  »والك«  أو  »ولــك«  الرتكيــة  األصــول  ذات 
عنــت اي مملــوك، وأوجــدوا هلــا مــكاانً جبــوار »رفيــق«.

الــيت  والعبــارات  التعابــر  مــع  بواقعيــة  يتعامــل  ابت 
طاملــا جفــل منهــا اليســار عمومــاً، واليســار الثــوري 
واملخابــرات  الشــرطة  منــط  مــن  اخلصــوص،  علــى 
والنظــام احلاكــم، واقعيــة صنعهــا االعتيــاد بصروحــه 
خبنــق  تكفلــت  الــيت  املديــدة  والســجون  الراســخة، 
كل مــن وقــف يف وجههــا، عززهــم اهلــزال الفكــري، 
والعجــز عــن إنتــاج بدائــل عــن هــذا التوحــش واجلنــون 
احملصــن  للرأمســال  املنظمــة  القــوى  رســخته  الــذي 
ابالســتبداد، وأشــد األيديولوجيات رجعية وســفاهة.
انزلــق االســتبداد رويــداً رويــداً، إىل حضيــض العــامل 
الواقعــي العــاري، وأوصــل اجملتمــع إىل عتبــة عقــاب 
تزيينــات  عنــه  نزعــت  ومهــان،  ذليــل  عــامل  لغــوي، 
البالغة، واالســتعارات والتشــابيه واجملازات، واأللوان 
التاريــخ،  أعمــاق  يف  اثويــة  برمــزايت  تُــؤول  الــيت 
والزخــارف الــيت ترجتــف أمــام اجلفــون املغلقــة، والعبــور 
الفــذ للخيــول املطهمــة، واجملــد املفتعــل الــذي يشــر 

إىل نقيضــه.
منبطحــاً »والك« تعــي انبطــح. كل هــواء »والك« 
تعــي كلــه. نفعــل بــك اي كلــب تعــي يفعــل بــك. ال 
حيلم االســتبداد، ألنه ال ينام. وال يرتك الناس حتلم، 

بعدمــا حرمهــا النــوم.
تعبــر  وفــق  لغــوي«  »أمل  بـــ  ذلــك  كل  تســبب 
الفيلســوف غاســتون ابشــالر. لكــن اللغــة ال تتــأمل، 
تنــوخ حتــت ثقــل اآلالم، الــيت أتتيهــا مــن األمكنــة 
فقــدوا  وقــد  هبــا،  ينطقــون  الذيــن  أمل  تصنعــه.  الــيت 

اســتنطاقها. علــى  القــدرة 
يتســبب  الــرأس  علــى  الضــرب  أن  الكثــرون  يعلــم 
أبذايت بدنية هلا منعكساهتا األخالقية واالجتماعية 
والثقافيــة، مل حيــل ذلــك دون الضــرب علــى الــرؤوس، 
وقــد حفــزه ووســعه، ضــرب العمــارات علــى رؤوســها، 
الثقافــة الــيت اســتلهمت التنويــر األورويب، املــدن الــيت 
الــيت  العروبيــة  الغبطــة  عمرانيــة،  متنزهــات  شــكلت 
تعالــت كأشــجار احلــور مــن بواكــر القــرن الفائــت. 
كأن ذلــك مــن متممــات حــز الرقــاب الــيت تكفلــت 
الوقــت  مــع  النــاس  فقــد  أخــرى.  مجاعــات  هبــا 
مقدرهتــم علــى الســر، تســمية األشــياء والتمييــز بــن 
حتتمــل  أن  ميكــن  ال  ذاكرهتــم،  هرســت  العابريــن، 
أجســادهم االرجتــاج الدائــم يف دماغهــا، وال ارجتــاج 

العــامل املوضوعــي الــيت حييــط هبــا.
يكتــب  مــن  ســيبادر  الــذي  الوقــت  يتأخــر  لــن 
علــى ظهورهــم، العبــارة الــيت عــادة مــا كتبــت علــى 
الصناديــق الــيت حتتــوي أواين اخلــزف وكــؤوس الزجــاج، 
ســريع  حبملهــا:  التــأين  بضــرورة  احلمالــن  لتنبيــه 

لعطــب. ا
يتشــهون وجــود احلفــر العميقــة، ليقولــوا بعــد هتاويهــم 
يف جوفهــا، أهنــم ســقطوا ســهواً، وأن هنــاك مــن حفــر 
هلــم، وفــق الصيــغ املكــررة عــن املؤامــرات، واألعــداء 
إهنــم  االســتعمارية...  واملخططــات  املرتبصــن، 
يتهــاوون علــى األرصفــة، أثنــاء عبــور الشــوارع، علــى 

الطرقــات الــيت تصــل بــن املــدن احملروقــة.

كل هذا حدث يف غيابك
القطة ماتت خلف املنزل

دون أن يسمع أحٌد مواءها 
والغراب مل تعد تعجبه شرفتنا.. 
رأيته منذ أايم على شرفة اجلران

كان قلقاً جداً! 
وكانت عيناه تتأمل شبابيكنا

هل رأيت غراابً يبكي! 
هل رأيِته كيف ميسح دموعه 

بريش جناحيه!
ملاذا املوسيقى كئيبة؟ 
وملاذا املطرب يبكي؟

وملاذا الفرقة ال تتوقف عن العزف؟! 
وأان اتذكر البحار 

ملن كل هذه الدموع كل يوم؟ 
ملن هذه احلقيبة الثقيلة على كتفي؟ 

ملن هذا الظل؟
ملن هذه احلياة اجلالسة على الرصيف

تنتظر عودة أمها؟
كل هذا حدث يف غيابك 

مل أدخل املطبخ إطالقًا
وكرهت صوت الصحون حن 

تنقرها املالعق
إهنا أصوات عائلة على مائدة العشاء 

بقااي ظالل على الكراسي 
ورائحة أطباقك الشهية 

ملن هذه السكاكن كلها يف درج اخلزانة 
ملن هذا القلب املنسي داخل الثالجة

ملن هذه الوحشة كلها 
ملن هذا السرير 

ملن هذا الصوت الذي أمسعه وال أراه 
صوت أييت من رأسي 

لكنه ليس يل 
ملن هذا اخلراب كله؟ 

ملن هذه املفاتيح؟
ملن هذه األبواب املغلقة بوجهي؟

لقد رحلوا إىل بيت جديد
أعيش بدونك 

ومل أبدل كلمة السر 
اكتبها حبب وأنن 

امسك..
أعيش بدونك 

أعيش أبعجوبة 
تقول جاريت:

أنت تنحف كل يوم عن يوم! 
ملن هذا االحرتاق؟ 

أعيش على الوجبات السريعة 
وأتذكر رائحة طبيخك الشهي

أعيش على املسكنات 
وأتذكر أصابعك الناعمة

أعيش على اهلامش
وأتذكر حن كنت أان احلدث

أعيش بدونك 
وأحاول أحياانً أن أغسل ثيايب

فتخرج كلها أبلوان ابهتة وغريبة 

ملن هذا القميص الرمادي 
كان لونه أبيض 

كقلبك 
ملن هذا املعطف األسود 

كان لونه عسلي 
كعينيك

كل هذا حدث يف غيابك 
عنقي يؤملي 

كل صباح أرى الوسادة على األرض 
جبانب السرير 

ملن هذا الرأس الذي يركل الوسادة 
كل ليلة 

ملن هذه الوسادة املبللة
أعيش بدونك

صرت خبراً ابلزجاجات 
هذه الزجاجة جتعلي أنساك ساعة كاملة 

وهذه الزجاجة جتلبك إىل هنا 
وهذه أتخذان إىل رقصة مجيلة

ملن هذه الزجاجات كلها 
من جيلبها إىل غرفيت 

ملن هذه املأساة 
من علقها على ابيب

ملن هذه الذائب اليت تلحق يب 
ملن هذا اللهاث 
أعيش وحدي 

وال أتذكر من مالحمك سوى 
التعب

ملن هذه السعادة اليت مرت جبانبنا 
ملن هذه السنن اجلميلة 
وملاذا متضي دومنا أحد 
ملن هذا الكتاب القدمي 

وملن هذه الصورة اليابسة بداخله
أعيش بدونك 

مل أمت 
سوى عامن 

وكل هذا حدث يف غيابك 
احرتقت أمجل مدن العامل 

احرتقت بالد على مرأى أعن البالد 
ملن هذا الوطن؟ 

وملاذا يهرب اجلميع منه؟
ملن هذه املقابر؟

ملن كل هذه الذنوب؟ 
وملاذا ال حيملها أحد؟! 

كل هذا حدث يف غيابك 
أصابي الذهان وأمراض أخرى 

أنسى كثرًا
ملن هذه البطاقة الشخصية

اليت عليها صوريت
ملن هؤالء األطفال؟

أعيش بدونك
وكل هذا حدث يف غيابك

أصابي الرجفان
أنسى كثرًا

حى إني نسيت
أنك لن تعودي.

كل هذا حدث في غيابك

محمد سليمان زادة

بخار الكلمات

عزيز تبسي

كاتب وشاعر سوري كاتب وصحفي سوري
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ثقافة وأدب

النادِل

إسماعيل الحمد

ـ هل تعرفون ملاذا مسي احلمار محاراً؟!
خلــف  ينــاور  وهــو  هامســاً،  التنظيــف«  »ســيخ  ســألَنا 
صخــرة، ويرمــي اخلنزيــر الــري حبجــر، بينمــا نســاعده مــن 
اجتاهــات أخــرى، لدفــع اخلنزيــر إىل حقــل األلغــام؛ وهــذه 
عادة منارســها يف الليايل املقمرة، ابنتظار ليلة مظلمة من 
الشــهر، لنعــر احلقــل يف املمــر األكثــر خــراابً؛ إذ إن كثــراً 
أو آخــر  لغــم  انفجــار  يهمــل اإلســرائيليون إصــالح  مــا 
نتيجــة عبــور حيــوان بــري، فهــذا حــادث عــارض. وعندمــا 
ســاخراً،  ابتســمت  ســؤاَله،  التنظيــف«  »ســيخ  طــرح 
لتوقعــي حكايــة طويلــة وطريفــة، سيســردها صبــاح الغــد 
مــع اإلفطــار، إجابــة علــى الســؤال؛ فهــي عادتــه: يبــدأ 
العدوانيــة،  الشــمس  إطاللــة  ومــع  ليلــة،  ابملقدمــة كل 

يعــرض القصــة، وخيتمهــا مســاء.
سأســتطرد قليــال، إليضــاح بعــض املفاهيــم: ملــاذا »ســيخ 
التنظيــف«؟ فهــو ليــس امســاً حقيقيــاً وال حركيــاً، بــل لقــب 
أطلقــه أمحــد علــى نفســه، عندمــا مل جيــد موضــوَع ســخرية، 
»شــوربة«  تســمية  أطلــق  وحنولــه.. كمــا  طولــه  ففســر: 
الــدورة التدريبيــة، عندمــا طالــب عزيــز  علــى عزيــز منــذ 
بتحســن الطعــام، ووقــف ليــرر طلبــه، فارتبــك، وخــاف 
غضــب مديــر الــدورة، إذا تســاءل عــن اللحــوم وكميتهــا 
القليلــة، فجميــع احلضــور يعرفــون مصــر اللحــم والشــحم 
بعــد  الشــيطانية،  الفكــرة  ذهنــه  ملعــت يف  لــذا  والزفــر.. 

تورطــه ابلوقــوف:
ـ نريد حتسينا ملستوى احلساء.

وذهبــت مثــاًل.. أمــا حضــريت -املاثــَل بــن يديكــم- فقــد 
أمســاين »البلــّو«، معــراً عــن ولعــي ابلطعــام، وكل مــا يف 
األمــر هــو انصــرايف جبميــع غرائــزي لالســتمتاع ابللقمــة، 
الــكالم.  يبطــل  الطعــام  حضــور  عنــد  دومــاً:  وشــعاري 
التنظيــف«:  »ســيخ  أقصــد  -عفــوًا-  أمحــد  ويعلــق 
الصهاينــة،  الفــارغ كمعاداتــه  الصحــن  يعــادي  »البلــّو« 
وكثــراً مــا يضيــف: »بلــّو مــن احلجــم العائلــي«، موســعاً 

املســافة بــن كفيــه إىل أقصاهــا..
مث، ملــاذا أكــدت عدوانيــة الشــمس؟ وتركيــز احلــكاايت 
التحضريــة  املرحلــة  تواجــدان يف  هــو:  الســبب  هنــاراً... 
لعمليــة داخــل األرض احملتلــة، نتخــذ قاعــدة انطــالق قريبــة 
مــن احلــدود؛ ويف اجلنــوب اللبنــاين، مــن االجتــاه الشــرقي، 
تكثــر اجلبــال واملغــاور الطبيعيــة، فنســكن إحداهــا، ونعــدم 
حركتنــا هنــاراً إمعــاانً يف التمويــه، فــال يتبقــى أمامنــا ســوى 
واملــزاح  احلــكاايت  بعــض  مــع  الصنعــة،  وقلّــة  املرعــى 
اجلهــة  يف  ألننــا  مرغمــن،  ذلــك  اعتــدان  وقــد  والنــوم، 
املقابلــة، ضمــن األرض احملتلــة، نلجــأ إىل كهــف آخــر، 
لــذا  يقــال- كهــف ذو إطاللــة مجيلــة،  ولكنّــه -واحلــّق 
أّمــا  الكهــف«.  »أهــل  تســمية  أنفســنا  علــى  أطلقنــا 
هــذه  اســتحقاقنا  عــدم  أّكــد  فقــد  التنظيــف«  »ســيخ 
التســمية، ابنفعــال شــديد، وبلهجــة ريــف انبلــس رقــق 
القــاف حــى صــارت كافــا: أقــول )أكــول( علنــاً، أبننــا ال 
نســتحقّ  )نســتحّك( أكثــر من«ســكان املغــاور«. مصــرّاً 
علــى املعــى البدائــي، علــى الّرغــم مــن ثقافتــه الــيت تســاوي 
الصفــر، وعلــى الرغــم مــن عــدم تعّصبــه للمواقــف الّدينيــة؛ 
فلقــد فاجــأان مــرّة إبحضــار خــروف إىل الكهــف، واّدعــى 

اصطيــاده، وملــا رأى دهشــتنا قــال ضاحــكاً: حســن، رأيتــه 
آخــر القطيــع، منفــرداً، متثاقــاًل، فإمــا تعترونــه صيــداً، أو 

أســَر حــرب.
نعــود للحمــار، وروايــة ســيخ الّتنظيــف الــيت بدأهــا، علــى 
ذمــة الرّاعــي، صديقنــا الــذي أضــاع خروفــاً: إن احلمــار 
يســّمى هكــذا، ألنّــه يتباهــى ويتأنّــق بنهيقــه، أبشــع مــا 
لديــه، وأنكــر األصــوات، خاّصــة عندمــا يــرى أاتانً تتحــرك 
أمامــه أو يف احلقــل اجملــاور، فإنــه يعلــن غرائــزه بصــوت وال 
أعلــى... أّمــا األاتن فتبقــى صامتــة، مؤّدبــة، وديعــة... 
بينهمــا،  والفــارق  واجلحــش  احلمــار  عــن  حديثــه  اتبــع 
بينمــا أخــذت الفكــرة هتــزين. لقــد كانــت مهمتنــا تفــرض 
علينــا اصطحــاب محــار لدفعــه أمامنــا أثنــاء عبــور حقــل 
األلغــام، فكيــف ســنأمن للحمــار بعــد هــذا؟ ومــن يردعــه 
عــن التصويــت يف أحــرج اللحظــات؟ اي إهلــي، ســتكون 
فضيحــة قاتلــة هــذه املــرّة.. وملــا طرحــت خمــاويف عليهــم، 

صــاح »ســيخ التنظيــف«:
- وهللا.. للمرّة األوىل أقتنع أبّن للمعادن عقاًل.

وهكــذا اســتبدلنا مرافقنــا مبرافقــة، حصلنــا علــى أاتن فتيّــة، 
أمتمنــا معهــا الرحلــة إىل الطــرف اآلخــر، حيــث الكهــف 

ذو اإلطاللــة اجلميلــة، دون متاعــب أو هنيــق. 
مــع تالشــي العتمــة، حلظــت، وللمــرّة األوىل يف حيــايت، 
قلقــاً يكتســح أعصــاب »ســيخ التنظيــف«؛ عــزوت األمــر 
للخــوف الــذي يباشــران مــع مطلــع كل مهّمــة، لكنــه مل 
مــن املغــرب، ويعــود  يهــدأ، ومل يتكلــم؛ يزحــف خارجــاً 
اجلــس،  الواضــح:  رعبــه  امتصــاص  حاولــت  دهشــاً، 

مالــك؟! وحّدثنــا.. 
قال: األاتن؟!

ابتسمت متخابثاً: وما تريد منها؟ 
الكهــف،  إىل  أدخلتهــا  األمحــق،  أيّهــا  جــاّدا:  صــرخ 
وربطتهــا جّيــداً، هــا قــد أفلتــت. قلــت: دعهــا، فلتذهــب 
فتطبّــع  إســرائيلياً،  محــاراً  لقياهــا  مــن  خائفــاً  أظنــك  ال 

معــه. العالقــات 
ـ اي بلــّو أفنــدي.. أّكــد يل الراعــي، أن األاتن تســتطيع 
العــودة مــن حيــث جــاءت، وتســلك هلــذا الــدرب نفســه، 
وهــي تعــرف خمبــأان، فــإن وقعــت أبيــدي اجلنــود الّصهاينــة 
الكهــف  يف  حركتــه  وبــدأ  حولنــا كاجلــراد.  ســتجدهم 
الواطــئ، كاملكــوك، ال يهــدأ وال ميــل.. خاّصــة بعــد أن 
أّكــد »شــوربة« رؤيتــه جنــدايً إســرائيلياً، يقــود األاتن إىل 

املعســكر القريــب، ســألته ســاخراً:
ـ وكيف مّيزهتا؟. فأجابي مدهوشاً: 

ـ أال أعرف )محارتنا(؟!
التنفيــذ،  قبــل  اثنيــة،  للخطــر  مهّمتنــا  تتعــّرض  وهكــذا 
وعنــد وصــول اللقمــة للفــم، بســبب احلمــر وســاللتهم، 
خطّتــه:  ويعلــن  التنظيــف«،  »ســيخ  يهــّب  وكالبــارود 
اغتيــال األاتن، وليســت مــن طريقــة ســوى الذبــح، مــن 
الوريــد إىل الوريــد. مث شــرع بتحضــر مديتــه، ومل يعــد يــرى 

أّي إمكانيــة أخــرى: إمــا حنــن أو.. هــي.. 
املهّمــة  لتنفيــذ  التنظيــف«  »ســيخ  انطلــق  الليــل،  مــع 
الطارئــة، مث مل يعــد، فهــل: نّفــذ مهّمتــه؟!، أم أن الراعــي 

كان كاذابً.

ضحَك الطرُس أْن فتحُت كتايب
صهيـــا إّن  للحـــرِب  جّهزيـــي 
يف دمـــي جذوٌة من اجملِد أذكْت
بـــواٍد تناهـــْت  صرخـــٌة  إنـــي 
صـــرُت عبًئا على الوجوِد وشـــّرا
غريـــٌب بـــادي  يف  اليـــوَم  وأان 
انري ابلغـــدِر  املُســـتفّز  أيّهـــا 
شـــاَخ يف خاطـــري ِلغـــدِرك غدٌر
يســـتثُر الثـــاراِت يف ُعمـــِر جيٍل
مل يُعاتـــْب ابلُغصـــِن أنيـــاَب ِصلٍّ
تنـــادي محـــاًة  داخلـــي  يف  إّن 
جحيـــٌم اجَلحيـــِم  هامـــِة  وعلـــى 
بصـــر الّرمـــاَح  جيـــرُع  شـــامٌخ 
للمعـــايل ســـدرًة  اي  بـــادي  اي 
حلـــٌب منـــِك قلعـــٌة مـــن هليـــٍب
انَدَم الُفْرُس يف اللظى الّروَس فيها
ذليـــٌل  الســـكارى  اندُل  وهبـــا 
حيمُل الكأَس للّسكارى ويْهذي
أبْمـــٍر أبيـــه  عـــن  األمـــَر  ورَث 
ووىّل احليـــاة  يف  النّـــاَر  وورى 
لـــن تنالـــوا من صرِها قْيـــَد ظْفٍر
وســـتْبقى فـــوَق اجلبـــال مشوًخـــا
منذ بـــْدِء التاريخ والّدهُر يـَْروي
قصٌص يف مســـامع الّدهر تُرَوى
عليهـــا القبـــوُر  تشـــهُد  تـــزْل  مل 
تتعـــاىل علـــى الّضمـــاد جراحـــي
وَلغـــْت ابلـــّدِم الّطهـــوِر وحـــوٌش
خِفـــيٍّ ُكّل  للَعيـــان  وبـــدا 
حني فاحْت روائُح احلقد تسري
يُفـــي اخلـــر  إابدة  يف  قابـــٌع 
قـــد أو  الّديـــن  عمامـــُة  لّونتـــه 
صـــداه يبـــل  أن  للســـيف  آن 
دولـــة الظلـــم لـــن تعيـــش طويا

وســـقيُت املشـــيَب زْهـــَو شـــبايب
مـــن ِفجـــاج التاريـــِخ يقـــرُع ابيب
ما بنفسي من حاضري اللّهاب
ابلّضبـــاب ملبّـــد  ســـحيٍق  يف 
ابيب للمبـــادئ  شـــّرعُت  يـــوَم 
األغـــراب مرتـــُع  الثـّـــّر  ودمـــي 
تـــرايب  ابهلـــواِن  جّنْســـَت  كيـــف 
ماثـــٌل فيَك رغـــَم طـــوِل الِغياِب
أطفأ اجلـــرَح ابللظـــى الّصّخاِب
فاألفاعـــي ال تْرعـــوي ابلِعتـــاِب
ليـــوم حســـايب القنـــا  مـــّي  أيـــن 
والّنّشـــاب ابلَقـــْوس  يتصـــّدى 
الّســـحاب زّخ  الّدمـــاَء  ويـــزّخ 
ابألحبـــاب األحبـــاِب  ومـــاذ 
الوّهـــاب  عنايـــُة  أبدعتهـــا 
األخْنـــاِب ِخّســـَة  يتهـــاَدون 
كَبِغيٍّ قد أْســـرفْت يف الّشـــراِب
ابألكـــواِب انَء  أْن  هُلـــاٍث  يف 
النـّـــّواِب مْســـرِح  يف  هـــزيّل 
يوقـــُد النـــاَر مـــن دماء الشـــباِب
وســـتْفَنوَن ابلّســـيوِف الِغضـــاِب
ابخلَـــراِب َخراهَبـــا  ُتواســـي  لـــو 
ِقصًصـــا بّيضـــْت ســـواَد الغراِب
عـــن شـــقاء الـــرؤوِس ابألذانب
األنيـــاِب يف  األشـــاِء  وبقـــااي 
كلمـــا أثخنـــت جراحـــي حـــرايب
ابلـــكاب حمفوفـــٌة  وكاٌب 
الكتـــاب يف  ظنونُنـــا  دونْتـــه 
من خرافاِت غيهِب الّســـرداب
ابلثّـــواِب أتباَعـــه  ومُيـــّي 
اجللبـــاب داللـــة  ســـرته 
مـــن دمـــاء املســـتهر الكـــذاب
وخلـــود اإلجـــرام حمـــض ســـراب

اغتيال خائن

نبيل جديد 

كاتب وشاعر سوري كاتب وقاص سوري
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ثقافة وأدب

ملخص ما جرى لمحمد المحمودي

زكريا تامر

»احضـــر حـــااًل«. هـــذا كان مضمـــون الرســـالة الـــيت وردتي من وايل املدينة، يف رســـالة 
ربطـــت يف حجـــل زاجل.

أســـرجت دابـــيت، وســـرت ابجتـــاه ديـــوان الوايل، بعد إجراءات وحراســـة أمنية مشـــددة، 
لكنهـــا كانـــت ميســـرة لضيـــف تلقـــى رســـالة مـــن الـــوايل شـــخصياً، دخلـــت الديـــوان 
كان أمـــراء احلـــرب واملستشـــارون والـــوزراء واحلـــرس ميلـــؤون ديوان الـــوايل، لكن اجلميع 
كان مقنعـــاً ويرتـــدي ثـــوابً قصـــراً مبـــن فيهـــم الـــوايل إال أان -ضيـــف الـــوايل- فقد كنت 
دون قنـــاع، وأرتـــدي »بنطـــال«، كان اجلميـــع ينظـــر إيّل، كنـــت خمتلفـــاً عنهـــم متامـــاً، مل 
يكـــن للـــوايل كرســـي حمـــدد بـــل كان يتنقـــل مـــن مكان إىل آخـــر، حماواًل إضفـــاء الكثر 
مـــن التواضـــع علـــى شـــخصية وايل إحـــدى والايت الدولـــة احلديثـــة، مـــا إن رآين حـــى 
اســـتقبلي بضحكـــة ال ختلـــو مـــن التمنـــن ليرر يل ســـبب اســـتدعائي. يبـــدو أنه يعرفي 
شـــخصيا ويعرف أني ال أحب التواجد يف هكذا حمافل يف ظل ظروف حرب، كان 
الديـــوان مفروشـــاً مـــن طـــراز املســـتقبل املاضي، تقدم حنـــوي خبطوات املنتصـــر املتباهي 
ممازحاً، وقال: حيكى عن رجل كان ممثاًل يف املســـتقبل املاضي امسه »ايســـر العظمة« 
» يشـــبه جحـــا وأبـــو النـــواس، وصلنـــا إىل منتصف الديوان وســـلمنا علـــى بعضنا وكان 

ســـالمه حـــاراً، وأكمـــل القصة قائال:
قـــال املمثـــل »ايســـر العظمة« حلارســـه: أحضر يل هذا االســـم حـــااًل فأحضروه مكباًل 
مدمياً، ووقف أمامه، فقال احلارس لـ »ايســـر العظمة » ســـيدي إن املدعو »فالن« 
اعـــرتف أنـــه ينتمـــي حلـــزب معـــارض، وأبنـــه نفـــذ الكثـــر مـــن العمليـــات اإلرهابيـــة. 
فقاطعـــه »ايســـر العظمـــة« قائـــاًل إنـــه مـــدرس مـــادة »الفيـــزاي والكيميـــا« أيهـــا الغـــيب، 
وضحـــك الـــوايل واحلضـــور مجيعـــاً، وقـــال يل: مل أشـــأ أن أرســـل احلـــراس وحيصـــل معك 
مثلمـــا حصـــل مـــع »فـــالن«، فأرســـلت لـــك مـــع احلمـــام الزاجـــل ألمر مهـــم وعاجل.

لقـــد شـــاهدت يف منامـــي أن أمـــراً للمؤمنـــن ســـوف يبـــي مســـجداً كبـــراً يف القـــدس، 
يظهر فيه عظمة الدولة اإلســـالمية، وأريد منك أن تشـــكل جمســـماً صغراً للمســـجد 
الـــذي ســـوف يُبـــى لنفاجـــئ بـــه أمـــر املؤمنـــن الذي ســـيبي مســـجد القـــدس، وأكمل 
قائـــاًل ســـوف أزيـــل متثـــال الكفـــر هـــذا الـــذي يف ســـاحة املدينـــة ونضـــع متثـــال القـــدس 
الـــذي ســـوف تشـــكله لنـــا، فـــال أريـــد رمـــزاً يذكـــران مبســـتقبلكم القدمي املظلـــم، وليكون 
منـــارة لنـــا ريثمـــا أنتهـــي مـــن تنظيـــف بيتنـــا الداخلـــي مث أفـــرغ لليهود، وســـوف أجزيك 
حى تقول اكتفيت، وســـوف يكون لك شـــأن كبر يف دولتنا، ولن تعود إىل املاضي 

»املظلـــم« اثنية.
أخرتـــه أبن هـــذا رمـــز للمدينـــة وال ميـــت ألي شـــخصية ِبصلـــة، كنا مبســـتقبلنا الســـابق 
نســـميه »الفـــالح والفالحـــة« وفيـــه الزي الشـــعيب للمدينة ويعظم قيمـــة العمل والزراعة 
ويعطـــي ويســـاوي بـــن الرجـــل وبـــن املـــرأة وصـــار مرتبطـــاً بذاكـــرة املدينـــة وأصبـــح رمزاً 
مـــن رموزهـــا، وأرجـــو أن ترتكـــه وشـــأنه وتفكـــر بعيداً عنه، إن هـــذا العمل الفي اجلميل 
نفـــذه النحـــات »كمـــال جـــراب« وهـــو مـــن رواد احلركـــة التشـــكيلة الســـورية وهـــو من 
مدينـــة حلـــب، ولـــه الكثـــر مـــن األعمـــال الفنيـــة، ووجـــود عمـــل مثـــل هـــذا يعـــّد كنـــزاً 
وثـــروة للمدينـــة، وأان ال ميكنـــي أن أشـــارك إبزالتـــه فهـــذه جرميـــة كرى أمـــام ضمري و 
أمـــام أبنـــاء مدينـــيت، كمـــا أريـــد أن أســـألكم اي مـــوالي هـــل الطريـــق اىل القـــدس ال ميـــر 

إال مـــن مدننا؟
حـــاول جاهـــداً أن خيفـــي غضبـــه ورّد علـــي مازحـــاً: وكأنـــك تريـــد مـــي أن أنـــدم أنـــي 
مل أحضـــرك مثلمـــا أحضـــر »ايســـر العظمـــة« ضيفـــه، وأكمـــل حديثه بضحكـــة كبرة، 
وجاملتـــه، وضحكنـــا أان والـــوايل )ضحـــك طفلـــن معـــا ... وعـــدوان فســـبقنا ظلنـــا( 
فصـــرَخ يب قائـــاًل: وحيـــك أتســـبق ظلـــي، وكيـــف لظلك أن يتســـاوى مع ظلـــي وأان ابن 

الكرام؟
وإذ مبـــرور رجـــل ذي حليـــة ســـوداء وصلـــت إىل صـــدره، يرتـــدي عمامة ســـوداء، وبيده 

ســـاعة مـــن ماركـــة »روليكـــس« أو »أوميـــگا« غالية الثمن
وقال للوايل: »مى استعبدمت الناس، وقد ولدهتم أمهاهتم أحرار؟«

فمســـح علـــى رأســـي وطيّـــب خاطـــري، وقـــال مـــّر مبجلســـي اليـــوم لتشـــاهد معنا حرق 
طيـــار وقطـــع رؤوس بعـــض الكفـــرة، ولتأخـــذ حقـــك مـــن الـــوايل بضربـــه ابلســـوط على 

»صلعتـــه« وتعـــود إىل مســـتقبلك الـــذي مضـــى..

بيـــت  يف  يعيـــش وحيـــداً  احملمـــودي رجـــاًل هرمـــاً،  كان حممـــد 
صغـــر، فـــال زوجـــة لـــه وال ولـــد، ومل يكـــن لديـــه مـــا يفعلـــه إثـــر 
إحالتـــه إىل التقاعـــد، فمـــا إن يُقبـــل الصباح حـــى يغادر البيت، 
وميشـــي يف الشـــوارع وئيـــد اخلطـــى، ويتوقـــف حلظـــات ليشـــرتي 
جريدته املفضلة، مث يســـتأنف مشـــيه املتباطئ متجهاً إىل مقهى 
ال يفصلـــه عـــن الشـــارع الصاخـــب إالّ حائط مـــن زجاج، وحن 
يبلغـــه، يدلـــف إىل داخلـــه، ويقصـــد طاولة معينـــة تتيح له التفرج 
علـــى الشـــارع، وجيلـــس منتظـــراً، دومنـــا كالم، النرجيلـــة وفنجـــان 
قهـــوة دون ســـكر، مث خيـــرج من جيبـــه نظارة يضعها على عينيه، 
ويســـتغرق يف قراءة اجلريدة، مدخناً النرجيلة، متطلعاً بن احلن 
واحلن إىل الشـــارع بعينن ذاهلتن، وكلما جاع، ينهض بتثاقل 
وأســـف، ويغـــادر املقهـــى إىل مطعـــم قريـــب، فيـــأكل مبلـــل، مث 
يرجـــع ســـريعاً إىل املقهـــى ليتابـــع قراءة اجلريدة وتدخـــن النرجيلة 
واحتســـاء الشـــاي والقهوة والتفرج على الشارع، حى يعّم ظالم 
الليـــل، فيـــرتك وقتئـــذ املقهـــى، ويذهـــب إىل بيتـــه، وخيلـــع ثيابـــه، 

ويســـتلقي علـــى ســـريره العريـــض، ويستســـلم تّوا لنـــوم عميق.
وأحيـــاانً كان يشـــاهد أمـــه يف أثنـــاء نومـــه، وكانـــت تؤنبه بقســـوة 
ألنـــه مل يتـــزوج، وتعـــول مطالبـــة بطفـــل يقـــول هلـــا: )اي جـــديت 

اشـــرتي يل ابلـــوانً(.
فيســـتيقظ مـــن نومـــه مكتئبـــاً وخجـــاًل مـــن رغبتـــه يف النحيـــب 

طويـــاًل.
ويف أحـــد األايم، كان جالســـاً يف املقهـــى كعادتـــه، يقـــرأ اجلريـــدة 
ويدخـــن النرجيلـــة، فـــإذا أبصابعـــه تفلـــت فجـــأة اجلريـــدة، وتنـــّد 
عنه شـــهقة، ويتهاوى أرضاً دون حراك، فاســـُتدعي على عجل 
الطبيـــب الـــذي قـــرر بثقة أنه قد مـــات، وعندئذ جاءت املعاول 
والرفـــوش تنفيـــذاً لوصيتـــه، وحفـــرت حفـــرة حتـــت الطاولـــة الـــيت 
اعتـــاد اجللـــوس إليهـــا، مث محـــل برفـــق وســـجي يف قـــاع احلفـــرة، 
وأهيـــل فوقـــه تـــراب كثـــر، فلـــم حينـــق أو يتذمـــر إمنـــا ابتســـم فرحاً 
خبالصـــه مـــن املشـــي يف الشـــوارع والذهاب إىل البيـــت واملطعم، 
النراجيـــل  وقرقـــرة  املقهـــى  رواد  ألحاديـــث  بشـــغف  وأنصـــت 
وصيحات اجلرســـون، ولكنه كان يشـــعر لياًل ابلضجر والوحشة 

واخلـــوف إذ خيـــوى املقهـــى ويقفـــل أبوابه.
وأتـــى يـــوم اقتحـــم فيه املقهى عدد من رجال الشـــرطة، وأخرجوا 
حممـــد احملمـــودي مـــن حفرته، واقتادوه إىل أحـــد املخافر، وهناك 

قـــال له رئيس املخفـــر بصوت صارم:
- )منـــي إلينـــا أنـــك تنتقـــد أعمـــال احلكومـــة وهتـــزأ هبـــا وتســـّبها، 
البنـــاايت  أصحـــاب  إالّ  ختـــدم  ال  قوانينهـــا  أن كل  وتزعـــم 

الكبـــرة(. والبطـــون  والســـيارات 
فهتف حممد احملمودي مراتعاً مستنكراً: 

- )أان أســـّب احلكومـــة؟!! أعـــوذ ابهلل! أان لســـت ممـــن يشـــربون 
مـــن النبـــع مث يبصقـــون فيـــه. اســـأل عـــي. كنـــت موظفـــاً مثاليـــاً، 
وكنـــت أطيـــع األوامـــر والقوانـــن وأنّفذهـــا بدقـــة. اســـأل عـــي. مل 

أســـكر يومـــاً، ومل أحتـــرش ابمـــرأة، ومل أوذ أحـــداً، وكنـــت...(.
فقاطعه رئيس املخفر قائاًل: 

- )ولكـــن التقاريـــر الـــواردة إلينا بشـــأنك ال تكذب، وأصحاهبا 
موضع ثقـــة كاملة(.

ارتعد حممد احملمودي، وقال بصوت متهدج: 
- )أقســـم ابهلل أين عشـــت حيايت كلها دون أن أتكلم يوماً يف 

السياســـة، ومل أســـّب طوال عمري ال حكومة وال حكاماً(.

قال رئيس املخفر: 
- )هـــا هـــا.. مـــن فمـــك أدينـــك. أنـــت قلـــت إنـــك مل تســـّب 
أفـــال تســـتحق يف رأيـــك  إنـــك مدحتهـــا،  تقـــل  احلكومـــة، ومل 

املديـــح(.
فحـــاول حممـــد احملمـــودي التكلـــم، ولكـــن رئيـــس املخفـــر اتبـــع 

ئاًل:  قا
- )وحـــى إذا كان مـــا تقولـــه صادقـــاً، فهـــو أمـــر غريـــب جـــّدا 
ألن النـــاس مجيعـــاً تشـــوهوا وصـــاروا حاقديـــن موتوريـــن، يســـّبون 
احلكومـــة واحلـــكام، متناســـن وجـــوب إطاعـــة أويل األمـــر، وأن 

للسياســـة أهلهـــا(.
قال حممد احملمودي بصوت واهن:

- )هـــذا صحيـــح. اجلميـــع يتحدثـــون يف السياســـة وال يرتكـــون 
أمـــا  الصفـــات،  أشـــنع  بـــه  ويلصقـــون  إالّ  الدولـــة  مســـؤواًل يف 

أان...(.
قال رئيس املخفر مقاطعاً بصوت وديع متسائل:

- )وأنـــت يف املقهـــى تســـمع طبعـــاً مـــا يقولـــون، وتعـــرف أمســـاء 
يتكلمون(. الذيـــن 

هـــّز حممـــد احملمـــودي رأســـه ابإلجيـــاب، فابتســـم رئيـــس املخفـــر، 
وقال.. 

- )أنـــت كمـــا يبـــدو رجـــل طيـــب ومواطـــن صـــاحل. وأان أرغـــب 
فعـــاًل يف مســـاعدتك كـــي تنجـــو مـــن التهمـــة املوجَّهـــة إليـــك، 

ولكـــن عليـــك أيضـــاً أن تســـاعدين(.
فضحك رئيس املخفر ضحكة مرحة مث قال: 

. امسع...(. - )األمر بسيط جّدا ومسلٍّ
وأنصـــت حممـــد احملمـــودي ملـــا قالـــه رئيـــس املخفـــر، مث عـــاد بعد 
قليـــل إىل حفرتـــه يف املقهـــى وهـــو شـــديد االبتهـــاج، فقـــد ابت 
لديه ما يفعله، ومل يعد يشـــعر ابلوحشـــة والضجر واخلوف حن 
يقفـــل املقهـــى أبوابـــه يف منتصـــف الليـــل، إذ كان يســـارع آنذاك 

إىل كتابـــة مـــا مسعـــه مـــن رواد املقهـــى حماذراً النســـيان.

رسالة من الوالي

موسى الرمو

كبر كتَّاب القصة القصرة يف سوراي كاتب وفنان سوري
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ثقافة وأدب

أستانا عنوان لصراع جديد 

أحمد قاسم

Asitana navnîşana kêferateke nuhe.

Ahmad Qasim

Rêjîma Sûrî berî rûnişkandinên Cinêvê ya biryare ku di 16/5/2017 de pêk bê tekez dikê ku 
Cinêv ti wate jêra nema ye, ev li gor ku rêjîm tekez dikê ku ew hevparê xwe yê ji bo guf-
togoyê ku bawerî bi rawestandina şer dikê û zora terorê bibê nabîne, lomajî çûndina ber bi 
cinêvê de wate jêra nema ye, û tiştê ku Asitana berhem daye li vê dawî ser lihevkirina bo 
herêmên ( kêmêkirina şerê germ ) û bi navkirina wan herêman wê alîkariya kargêrî boareserî 
bikê ku hêlên sîgortekar çavdêriya wa herêman bikin nemaze Rûsya û Îran li gor nêrîna 
rêjîmê, bê ku ti rolê ji Tirkiya re nîşan bidê û ew wkî (dijmin) bi nav dikê. Di vê çarçêwê de 
wezîrê derva yê rêjîmê Welîd Elmuelim tekez kir ku ew qayîl nabin ku ti rolê bidne yeketiya 
navdewletî û her weha dewletin din re jî ji bo çavdêriya ser wan herêman bikin, û encamên 
Asitana ya li ser lihev hatiye kirin wê bibê bingeh ji her kargêrekî siyasî re, tevî tekezîya wî 
ku dibêje Cinêv ti wate jê re nemaye. Ev yek serekê rêjîmê jî tekez li ser kir di hevpeyvîna 
xweyî dawî de.
Tê xuyakirin ku zaravê rêjîmê ber bi tûjbûnê de hatiye guhertin li vê paşî yê bi tevgera 
Emerîka re piştî lêdana firokgeha şûeyrat  û navnîşanên siyaseta Emerîka sebaret herêmê û 
Rojhilata navîn aşkere dibin û bi navkirina Îranê wekî ( mezintirîn dewleta xudîkirina terorê 
). Ji alî xwe de, hîn jî Rûsya rolekê dilîze ji bo doseya kirîza Sûrî ji Cinêvê derîne bi rêka 
berhemanînên Asitana di orta şanda rêjîmê û rikberiya leşkerî de, û rikberiya siyasî ya Cinêvê 
jî sûfetekî dide se ku ti pirojeyê ji bo çareserî bi xwe re hilnagrê, boya palpiştî li ser biryarên 
Asitana wê alîkarbê bo çareserîyê li gor Rûsya .
Guhertina zarava rêjîmê, û lihevkirina di navberî dewletin serpereştîkar di hevdîtina Asitana 
de li ser bi navkirina herçar herêman bi navê (herêmên kêmkirina şer) û qayîlnebûna rikberî 
yê ji wê encamê re bo hevbeşîya Îranê di îmzekirina lihevkirinê wekî dewleteke sîgorteker.. 
ev bûyer rû da berî serdana serokê Tirkiya Receb Teyib Erdoxan bo Ekerîka û hevdîtin bi 
serokê Emerîka re Donald Tiramp bo gengeşekirina piroblêmin di navberê herdu dewletan 
de” dibe ku hevdîtin qutubirbê li gor dandînan di bin sîya netebatiya ku rû daye bi biryara 
serokê Emerîka re sebaret bi piştgêriya leşkerî ji Yekeniya Parastina Gel re û Hêzên Sûriya 
Demuqrat wekî amedekarî ji destpêkirina kargêrîya rizgarkirina Reqê re” ewa ku Tirkiya pê 
qayîl nabû ji alî xwe de, dibîne ku biryara Emerîka dibe sedema lêvegerîneke tevayî ji hel-
wêsta beramberî Emerîka û Hevpeymana Etlesî re.
Rûsya li ser perda kêşeyên Tirkî û Emerîka dilîzê, li alîyekî din hewl didê bo Tirkya bi alî 
xwe ve rakşînê û fişarê bidê ser rikberî da ku encamên Asitana pê bide qayîlkirin li dûrî 
rola Emerîka û sîbata navdewletî beramberî roleke terazîyane bi rola Îranê re bide Tirkiyê 
bo birêvabirina kirîza Sûrî, û hîştina Tirkî ya leşkerî li herêmên rikberî yê wekî dewleteke 
sîgorteger û hevpar di kargêra siyasî û asayîşî di Sûrî de, bi vacayî helwêsta Emerîka ya 
redkirina rola Tirkiya di kargêriya rizgarkirina Reqayê de û redkirina ber bi Munbicê de.. Li 
vê dawîyê, wekî ku Emerîka bawer kir ku Tirkî gihîşte perîya rûgehertinê ber bi hevpeymanê 
din ve li gor şanda Tirkîya bo Emerîka li ser astekî bilind û aşkerekirina belgenameyên giring 
ji Emerîka re ya ku hîşt Emrîka helwesta xwe raghîne bo qayîlbûna wê li ser şerê Tirkiya li 
dijî Partiya Karkerê Kurdistanê û tekez kir ku piştî rizgarkirina Reqayê wê şerkarên Yekîniya 
Parastina Gel ji Rqayê vekşên û bajêr radestî nîştecîyên wê bikin di warê rêveberîyê de.. lê 
xuyaye ev têrî razîkirina Tirkiya nake..
Di nav van rakêşanên di navbera Rûsya û Emerîka de berî serdana Donald Tiramp bo Ere-
bustana Siûdî (yê ku wek serdaneke dîrokî lê dinêrin), tê zanîn ku wê gengeşeyek vebê bi 
welatên kendavê re li ser belgenameyên istîracî û giring bo pêşeroja Rojhilata navîn, nemaze 
mijara şerê li dijî terorê û talûkeya dest dirêjîya Îranê li ser herêmê, her wehajî parastina 
sûtemenî û bi destxistina wê ( deranînê ta bi gîhandina çarçîyan ) Rûsya tevgerê dikê bo 
pençemora xwe li ser her belgenameyekê deynê û helwêsta xwe aşkere bikê ji rêvaberiya 
Emerîka re di riya şandina endezyarê siyaseta dreva re birêz Sîrgî Lavrov bo Emerîka bo 
gîhandina nameya xwe berî tevgera serokê Emerîka ber bi herêmê de. Loma, di baweriya 
min de helwêsta rijêmê ya ber bi tundî de, û raghandina ku Asitana wekî berdêl be ji Cinêvê 
re li gor encamdanên wê û tevlî libakirina nakokiyên Tirkiya û Emerîka û waberhînana wan 
nakokîyan ji alî Rûsan de, ev bi tevayî wekî amîreyên listikvanên duplomasî û siyasî ne ji 
hem alîyan re idî berçavin ku ewe yê kirîza Sûrî bi rêva dibe, û ewe yê hewl didê ji bo ber-
cewendiyên xwe bi dest xwe ve bîne di riya bêhn teng kirina xelkê Sûrî re li asta yekem, û 
berdewamkirina kêferatê di navberî dewletên sûdmen de bi pêkanîna bercewendiyên xwe 
yên istîratêcî ya ku bandorê xwe bidê ser duwaroja Rojhilata navîna pêşeroj.   

يؤكــد النظــام الســوري، قبــل انعقــاد جلســات جنيــف املقــررة يف 16 أاير/ مايــو 2017، علــى 
أن جنيــف مل يعــد هلــا معــى، وذلــك حســب مــا يؤكــده النظــام، علــى أنــه ال يــرى حــى اآلن 
شــريكاً للمفاوضــات، يؤمــن ويعمــل مــن أجــل إيقــاف احلــرب يف ســوراي والقضــاء علــى اإلرهــاب، 
وابلتــايل؛ فــإن الذهــاب إىل جنيــف ليــس لــه معــى، وأن مــا أنتجتــه أســتاان مؤخــراً االتفــاق علــى 
إجيــاد مناطــق )ختفيــف التصعيــد( وحتديــد تلــك املناطــق سيســاعد عمليــة احلــل مــع جديــة األطــراف 
الضامنــة ملراقبــة تلــك املناطــق، وخاصــة روســيا وإيــران، حســب وصفــه، مــن دون إعطــاء أي اعتبــار 
للــدور الرتكــي، وقــد وصفهــا بـــ »العــدو«.  ويف هــذا اإلطــار أكــد وزيــر خارجيــة النظــام وليــد املعلــم 
علــى أنــه يرفــض أي دور لألمــم املتحــدة، وألي دولــة، يف مراقبــة تنفيــذ االتفــاق، وأن مــا اتفــق 
عليــه يف أســتاان ســيكون أساســاً ألي عمليــة سياســية، مــع أتكيــده علــى أن مباحثــات جنيــف مل 

يبــق هلــا مــن معــى. وهــذا مــا أكــده رأس النظــام يف دمشــق أيضــاً يف مقابلتــه األخــرة.
علــى مــا يبــدو أن هلجــة النظــام تغــرت يف اآلونــة األخــرة، ابجتــاه التصعيــد مــع حتــرك أمريكــي 
ملمــوس بعــد تلــك الضربــة الــيت وجهتهــا إىل مطــار الشــعرات، وظهــور عناويــن السياســة األمريكيــة 
خبصــوص املنطقــة والشــرق األوســط مــع تســمية إيــران علــى أهنــا )أكــر دولــة راعيــة لإلرهــاب(. 
ومــن جهتهــا، مــا تــزال روســيا تلعــب دورهــا يف إخــراج امللــف الســوري مــن جنيــف، عــن طريــق 
خمرجــات أســتاان بــن وفــدي النظــام واملعارضــة العســكرية، واصفــة وفــد املعارضــة السياســية إىل 
جنيــف أبنــه ال حيمــل معــه أي مشــروع للحــل، وابلتــايل؛ فــإن االعتمــاد علــى أســتاان والتأكيــد علــى 

مقرراتــه سيســاعد علــى احلــل، حســب وصــف روســيا.
إن التغيــر يف هلجــة النظــام، واالتفــاق بــن الــدول الراعيــة للقــاء أســتاان علــى املناطــق األربعــة الــيت 
مسيــت )مبناطــق ختفيــف التصعيــد( مــع رفــض املعارضــة لذلــك نتيجــة ملشــاركة إيــران وتســميتها علــى 
أهنــا مــن الــدول الضامنــة. أييت ذلــك قبيــل زايرة الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان إىل أمريــكا 
للقــاء الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب؛ لبحــث اخلالفــات بــن الدولتــن »وقــد يكــون اللقــاء 
حامســاً حســب املعطيــات، يف ظــل التوتــر احلاصــل علــى خلفيــة قــرار الرئيــس األمريكــي يف تقــدمي 
الدعــم العســكري لوحــدات احلمايــة الشــعبية وقــوات ســوراي الدميقراطيــة متهيــداً لبــدء عمليــة حتريــر 
الرقــة«، األمــر الــذي رفضتــه تركيــا مــن جانبهــا، ورأت أن القــرار األمريكــي ســيكون ســبباً ملراجعــة 

تركيــا موقفهــا جتــاه أمريــكا واحللــف األطلســي برمتــه.
روســيا تلعــب علــى وتــر اخلالفــات بــن تركيــا وأمريــكا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تعمــل بنشــاط 
جللــب تركيــا إىل صفهــا للضغــط علــى املعارضــة يف قبــول أســتاان ومــا تنتجهــا مــن خمرجــات، بعيــداً 
عــن الــدور األمريكــي واملظلــة الدوليــة عــن طريــق إعطائهــا الــدور املتــوازن مــع دور اإليــراين يف إدارة 
األزمــة يف ســوراي، والســماح هلــا بتواجدهــا العســكري يف مناطــق املعارضــة كدولــة ضامنــة وشــريكة 
يف العمليــة السياســية واألمنيــة يف ســوراي، وذلــك بعكــس املوقــف األمريكــي الــيت رفضــت أي دور 
لرتكيــا يف عمليــة حتريــر الرقــة ومنعتهــا مــن الدخــول إىل منبــج. ومؤخــراً وكأن الــوالايت املتحــدة 
أيقنــت متامــاً أبن تركيــا ابتــت علــى حافــة االنقــالب إىل احملــور اآلخــر مــن خــالل زايرة وفــد تركــي 
رفيــع املســتوى إىل أمريــكا وتقــدمي أوراق مهمــة إىل اإلدارة األمريكيــة الــيت دفعــت أبمريــكا إلعــالن 
أتييدهــا لرتكيــا يف حرهبــا ضــد احلــزب العمــال الكردســتاين والتأكيــد علــى أن بعــد حتريــر الرقــة 
سينســحب كل مقاتلــي وحــدات احلمايــة الشــعبية مــن الرقــة وتســليم املدينــة إىل أهلهــا إلدارهتــا. 

وعلــى مــا يبــدو أن ذلــك ال يكفــي إلرضــاء تركيــا.  
وســط هــذه التجــاذابت بــن روســيا وأمريــكا مــع قبيــل زايرة دوانلــد ترامــب إىل الســعودية )ُوصفــت 
أبهنــا ســتكون اترخييــة(؛ كوهنــا ســيناقش مــع اخلليجيــن أوراق مهمــة واســرتاتيجية هتــم منطقــة 
الشــرق األوســط ومســتقبلها، وخاصــة موضــوع احلــرب علــى اإلرهــاب وخطــورة املــد اإليــراين يف 
املنطقة، إضافة إىل أمن الطاقة وأتمينها )اســتخراجاً ووصواًل إىل األســواق( تتحرك روســيا لوضع 
بصماهتــا علــى كل ورقــة وبيــان رأيهــا لــإلدارة األمريكيــة، مــن خــالل إرســال مهنــدس سياســتها 
اخلارجيــة الســيد ســرغي الفــروف إىل أمريــكا إليصــال رســالتها حــول جممــل املســائل  لــإلدارة 
النظــام  أعتقــد أن موقــف  املنطقــة. وابلتــايل،  الرئيــس األمريكــي ابجتــاه  قبــل حتــرك  األمريكيــة، 
املتصاعــد، إضافــة إىل اإلعــالن عــن أن أســتاان وكأهنــا البديــل جلنيــف وفقــاً ملخرجاهتــا مــع إاثرة 
اخلالفــات بــن تركيــا وأمريــكا واســتثمارها مــن قبــل روســيا، كل ذلــك أدوات للعبــة الدبلوماســية 
والسياســية لألطــراف الــيت ابتــت ابديــة للعيــان علــى أهنــا مــن تديــر األزمــة يف ســوراي، وهــي مــن 
تســعى إىل حتقيــق مصاحلهــا مــن خــالل شــد اخلنــاق علــى الســورين أواًل، وإدامــة الصــراع فيمــا 
بينهــا لتحقيــق أكــر قــدر مــن املصــاحل االســرتاتيجية الــيت ستشــكل وقعــاً علــى مســتقبل الشــرق 

األوســط القــادم.  

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي
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Oyuncu Basil Hayyat
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Suriyeli oyuncu Basil Hayyat, 29 Ağustos 1977’de Suriye’nin Şam kentinde dünyaya gelmiştir. 
Bağdat Caddesi bölgesinde Şa’bi mahallesinde doğmuştur. Şam’da bulunan Uluslararası Tiyatro 
Sanatları Yüksek Enstitüsü’nden mezun olmuş, Fransa, Mısır, Beyrut, Ürdün, Kuveyt ve Suriye’de 
birçok tiyatro oyununa katılmıştır.
Basil Hayyat, sekiz yaşındayken kendisini göstermeye başlamış, çocuk tiyatrolarına katılarak 
oyunculuğu bir hobi olarak yapar hale gelmiştir. Kendisini üstlendiği rolleri ikna edici bir performansla 
sergiler halde bulunca, bu hobisini geliştirerek meşhur bir sanatçıya dönüşmüştür.
Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan ve Fransa’daki Avignon Uluslararası Festivali, Tunus’taki 
Kartaca Festivali gibi birçok festivale katılan Hayyat, 2015 yılında Kadın Aşkı adlı dizideki “Adil” 
karakteriyle en iyi Arap oyuncu dalında Murex D’or ödülünü almıştır. Bu, oyunculuk alanında ortaya 
koyduğu başarıyı göstermektedir.
Suriye’de drama dalında yoğun çalışmalar yapmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Yiğitler, 
Gökkuşağı, Spot Işığı, Selahattin Eyyubi, Filistin’in Yabancılaşması. Mısır’da da drama alanında 
faaliyet gösteren Hayyat’ın rol aldığı yapımlardan bazıları şunlardır: Dost Ateşi, İlk Hanımefendi, 
Sarayda Bir Yer. Sinemadaki en önemli çalışmaları ise şunlardır: “Babü’ş Şems: Terk Ediş, Babü’ş 
Şems: Dönüş, Şeytanlar, Aşıklar. Aynı şekilde Fransa, Beyrut, Ürdün, Kuveyt ve Suriye’de de birçok 
tiyatro oyununda yer almıştır. Oynadığı en önemli roller, “Kardeşlik” dizisindeki “Emir” ve Şirin 
Abdülvehhab’la birlikte rol aldığı “Benim Yolum” dizisindeki “Yahya Münisi” karakteridir.
Basil Hayyat, sanat dünyasında gelecek vadeden genç yıldızlardan sayılmaktadır. Rol aldığı bir dizi 
başarılı yapımın ardından kendisine bu unvan verilmiş olup, Mısır yapımı olan “Şeytanlar” filminde 
de bu unvanı sayesinde rol alabilmiştir. Hayyat ikinci filmi olan bu filmden önce, yine Mısır yapımı 
olan “Babü’ş Şems” adlı filimde yer almıştır. Basil Hayyat’ın yolunu açan önemli rolleri, “Zahir 
Baybars” dizisindeki Seyfettin Katez karakteri ve “Nefis Arzuladı” dizisindeki şarkı söylemeyi seven 
genç karakteridir. Hiç şüphesiz “Uçurumun Kenarında” dizisindeki Mansur rolü, Hayyat’ın en iyi 
karakterlerinden birisi olmuştur.
Rol aldığı diziler:
Kuş (1998), Bambu, Dünya (1999), Şehrin Sırları, Yiğitler, Oldu Yama Oldu – 4. Bölüm (2000), 
Selahattin Eyyubi (2001), Başka Bir İsimle Aşk, Asi Günler, Celnar, İmkansızı Aramak, Günbatımından 
Önce, Gökkuşağı, Sarayda Bir Yer, Beyaz Siyah Gümüş (Bilinmeyen Bir Tarih), Kahrın Çocukları, 
Aynaların Hikayeleri, Zamanın Kavgası (2002), Kurtuba Baharı, Güzel Günlerimiz, Aynalar (2003), 
Ölmeyen Hayaller, Büyük Hayaller, Cinnet Çağı – 1. Bölüm, Filistin’in Yabancılaşması, Yaşadık 
ve Gördük, En Güzel Aynalar (2004), Zahir Baybars, Gizli Kinler, Erkekler ve Kadınlar, Karga, 
Aynaların Sözü (2005), Aynalar (2006), Günlerin Çağrısı, Guram Halkı – 1. Bölüm, Nefis Arzuladı 
(2006), Kaçak, Cinnet Çağı – 2. Bölüm, Cern El-Şaviş, Uçurumun Kenarında (2007), Guram Halkı 
– 2. Bölüm, Kumda Kavga, Yasemin Bilezik, Adaletin Çehresi, Ruh Güzelliği, Canavarlar ve Esirler, 
Londra Arapları (2008), Kararlı Erkekler, Girdap (2009), Ebu Halil El-Kabbani, Güneşin Ötesinde, 
El-Ka’ka bin Amr Et-Temimi, Haram Lokma, Cemaat, Gırnata’nın Son Günleri (2010), Spot Işığı – 8. 
Bölüm, Başkan, Bağışlama, Kağıt Pazarı, Yol Yorgunluğu (2011), Birazdan Döneceğiz, Dost Ateşi, 
Geçiş (2013), Sarayda Bir Yer, Rabiatü’l Adeviyye… İlahi Aşk, Kardeşlik, İlk Hanımefendi, Kadın 
Aşkı (2014), Gizemli Evler, Benim Yolum, Mafya Babası – Doğu Kulübü, Aşk Hikayesi (2015).
Sinema filmleri:
Kamran ve Zeytune (2002), Hülyalı Bakışlar (2003), Babü’ş Şems: Terk Ediş, Babü’ş Şems: Dönüş 
(2004), Aşıklar (2005), Beşik (2006), Şeytanlar (2007), Uzun Gece, Selena’nın Filmi (2009), Makyaj 
(2011).
Tiyatro oyunları:
Veda Yemeği, Olmayacak, Cömertlik ve Anma Kutlaması, Cam Hayvanlar Hobisi, Alo Çehov, 
Aşıkların Hayali, Bu Kadın, Selena’nın Tiyatrosu (2008).

ابسل خياط ممثل سوري، من مواليد 29 أغسطس 1977 يف دمشق - سوراي.
ولــد يف حــي شــعيب يف منطقــة شــارع بغــداد، وهــو خريــج املعهــد العــايل للفنــون املســرحية بدمشــق، شــارك يف الكثــر 

مــن املســرحيات يف فرنســا ومصــر وبــروت واألردن والكويــت وســوراي. 
كانــت بدايــة ظهــور الفنــان ابســل خيــاط، عندمــا كان يف الثامنــة مــن عمــره، بــدأ ابملشــاركة يف مســارح األطفــال، حــى 
صــار التمثيــل إحــدى هوايتــه؛ حيــث وجــد نفســه قــادراً علــى أداء أدواٍر بشــكل مقنــع؛ وقــام مبمارســة هوايتــه حــى 

تقــدم وأصبــح فنــاانً مشــهوراً.
تــوج ابســل خيــاط مــن خــالل مســرته الفنيــة بعــدة جوائــز، وشــارك يف العديــد مــن املهرجــاانت مثــل املهرجــان الــدويل 

الفرنســي )آفينيــون( ومهرجــان قرطــاج يف تونــس 
وقــد حــاز علــى جائــزة )امليوريكــس( دور كأفضــل ممثــل عــريب عــن دوره »عــادل« يف مسلســل عشــق النســاء 2015 

وهــو مــا يعكــس النجــاح الــذي حققــه يف ســلك التمثيــل.
عمــل علــى حنــو مكثــف يف الدرامــا الســورية، ومــن أعمالــه )البواســل، قــوس قــزح، بقعــة ضــوء، صــالح الديــن األيــويب، 
التغريبــة الفلســطينية(، شــارك أيضــاً يف الدرامــا املصريــة، ومــن أعمالــه )نــران صديقــة، الســيدة األوىل، مــكان يف 
القصر(، ومن أبرز أعماله يف الســينما )ابب الشــمس: الرحيل، ابب الشــمس: العودة، الشــياطن، العشــاق(. شــارك 
كذلــك يف الكثــر مــن املســرحيات يف فرنســا ومصــر وبــروت واألردن والكويــت وســوراي. أهــم األدوار الــيت لعبهــا دور 

)أمــر( يف )األخــوة( ودور )حيــى منيســي( يف مسلســل )طريقــي( مــع الفنانــة شــرين عبــد الوهــاب.
يعتــر الفنــان ابســل خيــاط مــن الوجــوه الشــابة املوعــودة بنجوميــة كبــرة يف عــامل الفــن، وقــد حتقــق لــه هــذا بعــد سلســلة 
مــن األعمــال املتميــزة الــيت بــرز فيهــا ليصبــح أحــد أهــم الفنانــن الشــباب يف ســوراي، ولعــل هــذا مــا أهلــه ليتقلــد بطولــة 
فيلــم »الشــياطن« يف مصــر يف اثين جتربــة ســينمائية لــه يف مصــر بعــد جتربــة »ابب الشــمس« ولعــل مــن النقــاط املضيئــة 
يف ســرة ابســل خيــاط جتســيده لشــخصية ســيف الديــن قطــز يف مسلســل »الظاهــر بيــرس« وجتســيده لشــخصية 
الشــاب اهلاوي للغناء يف مسلســل »وشــاء اهلوى«. وال شــك أن دور منصور يف مسلســل »على حافة اهلاوية« كان 

مــن أهــم مــا قدمــه مــن شــخصيات هــذا املوســم. 
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سالمة كيلة

Katliamı Meşrulaştırmak

Selame Keyle

Evet Amerika günahkardır. Fakat dünyadaki tek günahkar devlet değildir. Onun gibi birçok devlet bulunmaktadır; Çeçeni-
stan’da, Ukrayna’da ve Güney Osetya’da birçok suç işleyen Rusya’dan, vahşi bir rejim olan Suriye rejimi, bu devletlere 
örnektir.
Suriye rejimi her katliam yaptığında, Arap dünyası ve diğer ülkelerdeki sol cenahların büyük bir bölümünde ahlaki bir çöküntü 
yaşanmakta, bu gruplar katliamı inkar etmekte ve meşru göstermekte, suçu ise istediğini gerçekleştirmek için vasıtalarını 
devreye sokan “büyük şeytan” Amerika’nın üzerine atmaktadırlar. Han Şeyhun’daki katliamda da böyle oldu. Bu kişilere 
göre bu katliamdan yarar sağlayan, yalnızca kimyasal saldırıyı gerçekleştiren uçağın havalandığı hava üssünü bombalayan 
Amerika’ydı. Peki, Amerika Guta’da rejim tarafından yapılan büyük saldırıdan bu yana yine rejim tarafından gerçekleştirilen 
onlarca kimyasal silah saldırısına cevap vermedi. Ki Obama Guta’daki saldırıdan sonra askeri bir saldırı yapma tehdidinde 
bulunmuş, ardından bulunan çözümden önce ise Rusya kimyasal silahları buradan almıştı. Bu mantıkla bakıldığında, söz konu-
su katliamları gerçekleştiren Amerika’nın “vasıtaları” değil, Suriye rejimi olmaktadır. Pekala, bu katliamları rejim yaptıysa, 
suçlusu neden Amerika olsun?
Elbette sadece katliama karşılık verdiği için. Bu komik mantığın sahnelediği komedi burada kendisini göstermektedir. Amer-
ika karşılık vermese, olay görmezden geliniyor; karşılık verdiğinde ise tek yarar sağlayan o olduğu için fail de o oluyor. 
Peki neden Amerika bu olaydan yarar sağlıyor? Yalnız-
ca karşılık vermiş olduğu için. Bu noktada Amerika’nın 
Irak’taki kimyasal silahlar konusunda yalan söyleyer-
ek Irak’ı işgal etmesi gündeme geliyor. Ancak Suriye 
meselesinde Amerika, hava üssünü Rusya’ya haber 
verdikten sonra bombaladı ve rejime karşı değil Rusya 
ve rejimin de onayıyla DEAŞ’a karşı bölgeye müdahale 
ettiğini belirtti. Saldırıdan sonra ise savaşı DEAŞ’a karşı 
yönlendirmekten ve Rusya’yla birlikte Suriye’de siyasi 
çözüm bulunması gerektiğini söylemekten başka bir şey 
yapmadı.
“Yarar sağlayan taraf” teorisi, Amerika’nın Suriye reji-
mine karşı olmasından ve Suriye’ye müdahale etmek için 
bu olayı kullandığı düşüncesinden (ki çoğunlukla müda-
halede bulunmak için bir olaya ihtiyaç duymamaktadır) 
hareketle dile getiriliyorsa, rejimin medya kanallarının 
kimyasal silah saldırı gerçekleşmeden önce rejim ve 
Trump arasında terörle mücadele konusunda anlaşma 
sağlandığını, Amerika’yla ilişkilerinin tekrar güçlendiği-
ni ve Trump’ın bu hususta Beşar Esed’e ayrıntılı bir 
mesaj gönderdiğini söylemesi ilginç olmaktadır. Rejime 
bağlı Lübnan’da yayın yapan El-Ahbar gazetesi, rejimin 
kimyasal silah saldırından önce geçmişti bu haberi. Bu, 
rejimle Amerika arasında “derin” bir anlayış birliği bu-
lunduğu anlamına gelmekteydi. Seçim süreci ve sonrasında Trump’ın, DEAŞ’la rejimle işbirliği içerisinde mücadeleye büyük 
öncelik verdiğinde şüphe yok. Yine Amerika, “halkın karar vereceği” rejimin akıbetiyle de artık çok ilgilenmemektedir. Buna 
ek olarak, eğer ilişkiler iyi gidiyordu da birden değiştiyse, sorulması gereken soru şudur: Neden Trump tavrını kısmi olarak 
değiştirdi? Zira artık Beşar Esed’in gitmesini, rejimin kalmasını ve Rusya’nın Suriye’deki varlığının kabulünü savunuyor.
Yine şu soruyu sormak gerekir: Beşar Esed, Amerika’yla aralarındaki yakınlaşmayı istismar ederek mi İdlib’deki acımasız 
saldırıyı düzenledi? Yani Beşar Esed, Amerika’yla aralarındaki yakınlaşmadan “askeri harekatı” sonlandırma noktasında 
“yarar sağlayacağını” düşünüyordu. Fakat bunun Trump nezdinde yol açacağı “aşırı hassasiyet”i göz önünde bulundurmadı. 
Trump, 2013’teki kimyasal silah saldırısındaki ve genel olarak Suriye’deki diğer saldırılardaki zaafı nedeniyle Obama’yı 
kınamıştı. Aynı şekilde Trump, ülkesi içerisinde de Rusya’yla gizli olarak anlaşmakla suçlanmaktadır. Bu nedenle, yarar 
sağlayan tarafın kim olduğunu sormak yerine, şu soruyu sormak gerekir: Aptal olan kim?
Amerika uzun yıllar boyunca vahşi suçlar işledi, tarihi ise katliamlarla doludur, orası şüphesiz. Ve elbette yalan söyleyerek, 
aldatıcı davranıyor. Ancak Amerika “tek şeytan” değildir. Siyasi körlük, iyi/kötü ilkesine göre “büyük şeytan” meselesine yol 
açan asli unsurdur. Muhalif solcu kesimler bu duruma çokça düşmektedir. Bu kesimler, Suriye rejiminin “şüpheye yer vermey-
en” ve “yüksek ahlak sahibi” bir rejim olduğu düşüncesinden hareket etmektedir. Rejimin katliam gerçekleştirdiği sözleri ise 
birer uydurmadan ibarettir. Bu siyasi körlük, körü körüne birini desteklemekten kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak ise korkunç 
bir ahlaki çöküntü teşkil etmektedir.
Evet Amerika günahkardır. Fakat dünyadaki tek günahkar devlet değildir. Onun gibi birçok devlet bulunmaktadır; Çeçeni-
stan’da, Ukrayna’da ve Güney Osetya’da birçok suç işleyen Rusya’dan, vahşi bir rejim olan Suriye rejimi, bu devletlere 
örnektir.

أمــركا جمرمــة نعــم، لكنهــا ليســت اجملرمــة الوحيــدة يف هــذا العــامل. مثلهــا كثــرون، مــن روســيا الــيت قــام بوتــن مبمارســة 
كل اإلجرام ضد الشيشــان ويف أوكرانيا وأوســتينيا اجلنوبية، إىل النظام الســوري الذي هو نظام وحشــي.

كلمــا ارتكــب النظــام الســوري جمــزرًة يســمو الســقوط األخالقــي لــدى قطــاع كبــر مــن اليســار )العــريب والعاملــي(. 
حيــث يبــدأ النفــي والتريــر، ويُلقــى األمــر علــى »الشــيطان األكــر«: أمــركا، الــيت حتــّرِك أدواهتــا، لكــي حتقــق مــا 
تريــد. هــذا مــا طــاول جمــزرة الكيميــاوي يف خــان شــيخون، حيــث املســتفيد منهــا هــو أمــركا، فقــط ألهنــا وجهــت 
ضربــة جويــة للقاعــدة اجلويــة الــيت انطلقــت منهــا الطائــرة الــيت قصفــت. طيّــب، أمــركا مل تضــرب رداً علــى عشــرات 
اجملــازر ابألســلحة الكيمياويــة، قــام هبــا النظــام منــذ اجملــزرة الكــرى يف الغوطــة، والــيت هــدَّد أوابمــا بتوجيــه ضربــة 
عســكرية بســببها، مث قبــل حبــل تســحب روســيا مبوجبــه األســلحة الكيمياويــة. طبعــاً مــن دون أن تقصــف أمــركا، 
هلــذا ليســت أدواهتــا مــْن قــام هبــذه اجملــازر، وابلتــايل، فــإن النظــام هــو مــن قــام هبــا، حســب هــذا املنطــق. ملــاذا، إذن، 

إذا كان النظــام قــام بــكل هــذه اجملــازر، جيــري إلقــاء املســؤولية علــى أمــركا؟
طبعــاً فقــط ألهنــا رّدت. هنــا، تكمــن املهزلــة يف منطــق هــزيل. فــإذا مل تــُرّد أمــركا جيــري غــّض النظــر عمــا حــدث، 
وإذا رّدت تكــون هــي الفاعــل، ألهنــا املســتفيد ممــا حــدث. ملــاذا هــي مســتفيد؟ فقــط ألهنــا رّدت، وجيــري هنــا 

اســرتجاع وضــع العــراق، وكيــف أن أمــركا كذبــت 
لكــي تتدخــل وحتتــل العــراق. لكــن أمــركا قصفــت، 
القاعــدة  الــروس أبهنــا ســتقصف  بعــد أن أبلغــت 
اجلويــة، ومل يظهــر أهنــا تريــد التدخــل ضــد النظــام 
)هــي تتدخــل ضــد »داعــش« كمــا تقــول، وبرضــى 
روســيا والنظــام(. ومــا تقولــه بعــد الضربــة هــو توجيــه 
احلــرب ضــد »داعــش« فقــط، وأن احلــل سياســي، 

ويتحقــق ابلتعــاون مــع روســيا.
أن  مــن  تنطلــق  »املســتفيد«  نظريــة  وإذا كانــت 
اســتغلت  ولقــد  أصــاًل،  النظــام  ضــد  هــي  أمــركا 
تدخالهتــا  أن  مــن  الرغــم  )علــى  افتعلتــه  حــداثً 
إعــالم  فــإن  حــدث(،  إىل  حتتــاج  ال  الغالــب  يف 
األســلحة  اســتخدامه  قبــل  خيــران،  النظــام كان 
الكيمياويــة، أنــه قــد تفاهــم مــع ترامــب يف احلــرب 
ضــد اإلرهــاب، وأن عالقتــه مــع أمــركا قــد عــادت 
لبشــار  قويــة، وأن ترامــب أرســل رســالة تفصيليــة 
أوردت  مــا  حســب  اخلصــوص،  هــذا  يف  األســد 
صحيفــة األخبــار اللبنانيــة التابعــة للنظــام قبــل أايم 
مــن اســتخدام النظــام الســالح الكيميائــي. مبعــى 
أن األمــور كانــت تســر حنــو تفاهــم »عميــق« مــع 
أمــركا. وال شــك يف أن منظــور ترامــب، خــالل 

محلتــه االنتخابيــة، وبعــد جناحــه، كان يقــوم علــى أولويــة احلــرب علــى »داعــش«، حــى ابلتفاهــم مــع النظــام، وأن 
أمــركا مل تعــد معنيــًة مبصــر النظــام »الــذي يقــرره شــعبه«.

ابلتايل، إذا كانت األمور تســر يف مســار وانقلبت، فما جيب الســؤال حوله هو: ملاذا غرَّ ترامب منظوره جزئياً، 
حيث ابت يطرح ترحيل بشــار األســد، وبقاء النظام وقبول الوجود الروســي يف ســورية؟

وأيضــاً ســيكون الســؤال: هــل اســتغّل بشــار األســد التقــارب األمركــي معــه، وقــرَّر احلســم الوحشــي يف إدلــب؟ 
مبعــى أن بشــار األســد كان يعتقــد أنــه »مســتفيد« مــن التقــارب األمركــي، لكــي يُنهــي »املعركــة«، لكنــه مل يتنّبــه 
لـــلـ »احلساســية املفرطــة« الــيت سيســببها ذلــك لرتامــب، بعــد أن كان هــال علــى أوابمــا ابلتقريــع، لضعــف موقفــه يف 
اســتخدام الكيميائــي ســنة 2013، ويف ســورية عمومــاً. وكذلــك إىل أنــه متهــم يف الداخــل األمركــي ابلتواطــؤ مــع 

روســيا. هلــذا بــدل ســؤال مــْن املســتفيد، ال بــد مــن طــرح الســؤال األهــم: مــْن الغــيب؟
مارســت أمــركا اإلجــرام والوحشــية عقــودا طويلــة، واترخيهــا كلــه جمــازر، هــذا ال شــك فيــه. وهــي تكــذب وتضلــل 
بــال شــك، لكنهــا ليســت »الشــيطان الوحيــد«. العمــى السياســي هــو وحــده الــذي يقصــر األمــر بـــ »شــيطان 
أكــر«، ويؤســس علــى مبــدأ: خــر/ شــر. وهــذا مــا يقــع فيــه اليســار املمانــع. هلــذا ينطلــق مــن أن النظــام الســوري 
»فــوق الشــبهات«، وأنــه »ذو أخــالق عاليــة«، وابلتــايل، فــإن كل اجلرائــم الــيت جيــري القــول إنــه مارســها هــي 

تلفيــق. هــذا عمــى سياســي انتــج عــن التأييــد األعمــى، لكنــه ســقوط أخالقــي مريــع.
أمــركا جمرمــة نعــم، لكنهــا ليســت اجملرمــة الوحيــدة يف هــذا العــامل. مثلهــا كثــرون، مــن روســيا الــيت قــام بوتــن مبمارســة 

كل اإلجرام ضد الشيشــان ويف أوكرانيا وأوســتينيا اجلنوبية، إىل النظام الســوري الذي هو نظام وحشــي.

Filistinli Araştırmacı Gazeteciكاتب وصحفي فلسطيي
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يف رمضــان يــدرك النــاس وجــود غرهــم مــن النــاس، ويتذكــرون احتياجاهتــم ومهومهــم وآالمهــم وأحزاهنــم، ويعرفــون أن 
إذهــاب مهومهــم وأحزاهنــم تلــك مــن ضمــن مســؤولياهتم، ورمضــان خيلــق جــواً مــن الرتبيــة الفعليــة، جــواً مثــل جبــل 

عرفــات، يتعــارف فيــه النــاس ويتشــاركون أحواهلــم...
لرمضــان خصائــص كثــرة، ولكــن لــه ميــزة خاصــة جــداً، فرمضــان هــو شــهر القــرآن الكــرمي، ففيــه نــزل القــرآن، وفيــه 

قطعــة مــن الزمــن تســمى ليلــة القــدر وقــد أخــر القــرآن عــن أهنــا خــر مــن ألــف شــهر.
ومل خيــر الوحــي عــن موعــد تلــك الليلــة ابلضبــط، وتشــر بعــض الــرواايت إىل أنــه مت إعــالم النــيب صلــى هللا عليــه 

وســلم مبوعدهــا، ولكــن أُنســي ذلــك الحقــاً ويف ذلــك حكــم كــرى.
فبهــذا الشــكل يكــون قــد منــع ســيطرة اإلنســان علــى الزمــن واحتــواؤه بــن يديــه وتقســيمه حســب مــا يشــاء، ووضــع 

حــداً الحتمــال ختصيــص زمــن للعبــادة علــى حســاب زمــن آخــر.
فليلــة القــدر ميكــن أن تصــادف أي ليلــة مــن ليــايل رمضــان الكــرمي، وعلينــا أن نتحراهــا يف كل ليلــة. وحــى جندهــا 
علينــا أن نعيــش كل ليلــة مــن هــذا الشــهر الفضيــل ونشــعر هبــا وكأهنــا هــي ذاهتــا ليلــة القــدر، وعلينــا أن نســتمع 
للصــوت الــذي بداخلنــا، وأن ننتبــه ملــا يوجــد خارجنــا مــن إشــارات وآايت. وعلينــا أن حنــذر مــن الشــيطان والنفــس 

ومــن كل إغــواء ميكــن أن نقــع فيــه.
رمضــان هــو شــهر القــرآن، وهــذا يعــي أنــه علينــا قــراءة كثــراً مــن آايتــه يف هــذا الشــهر، علينــا أن نتلوهــا كثــراً وأن 
نتأمــل يف معانيهــا بعمــق. علينــا أن نقــرأ القــرآن ابعتبــاره رســالة بعثهــا هللا لنــا بشــكل خــاص، وهــو بذلــك خيصنــا 
ابهتمامــه بعــد أن خلقنــا، ويغمــران برمحتــه وعطفــه أكثــر مــن أي شــخص آخــر، هــذا الكتــاب ال يفــرق بــن إنســان 
وآخــر، فهــو خياطــب اجلميــع نســاًء ورجــااًل وأطفــااًل وكهــواًل وشــيوخاً، مــن العــرب والعجــم واألتــراك واألكــراد 

والشــركس وأهــل الشــرق والغــرب والشــمال واجلنــوب، خياطبهــم فــرداً فــرداً ويف نفــس اللحظــة.
وال خيســر كل مــن يقــرأ ذلــك الكتــاب بقلبــه، فهــو دليــل مرســل مــن اخلالــق تعــاىل الــذي يعرفنــا أكثــر منــا وحيمينــا 
أفضــل مــن أي أحــد، فاملــرء يعــرف خالقــه كلمــا قــرأ القــرآن، ويعــرف نفســه كلمــا عــرف هللا، وعندهــا يعلــم مكانتــه 
ورســالته يف هذا العامل، ومن خالل تلك الرســالة يوقن بوجود رابط بينه وبن األجيال الســابقة، وبينه وبن الكثر 

مــن النــاس يف مناطــق خمتلفــة يف العــامل.
رمضــان موعــد جيــب علينــا أن نركــز فيــه علــى قــراءة ذلــك الكتــاب، وعلــى قــراءة العــامل مــن خــالل ذلــك الكتــاب، 

الــذي أيمــران يف أكثــر مــن آيــة بقولــه:
»ُقْل ِسرُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبُل َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْشرِِكن«.

يف احلقيقــة فإننــا نقــع يف مغالطــة كــرى عندمــا نــرى األحــداث الــيت نعيشــها اليــوم وكأهنــا وقائــع منفصلــة عــن املاضــي 
والتاريــخ وكونيــة اإلنســان، لكنهــا يف حتليلنــا للتاريــخ شــئنا ذلــك أم أبينــا.

يقــول عــامل االجتمــاع الشــهر فيليــب آبرامــس: »حاولــوا طــرح بعــض األســئلة االجتماعيــة اجلديــة املتعلقــة ابلعــامل 
احلديــث، مث انظــروا إىل األجوبــة هــل ميكــن أن جنــد جــواابً ال حييــل علــى التاريــخ؟«. ويطــرح آبرامــس ســؤاله هــذا يف 

مطلــع كتابــه الــذي نشــره حتــت عنــوان علــم االجتمــاع التارخيــي.
الذيــن يتســاءلون اليــوم؛ مــا عالقــة تركيــا بقطــر؟ وكلمــا حانــت الفرصــة يبــادرون بطــرح الســؤال ذاتــه حــول ســوراي 
والســودان وأفغانســتان وميامنــار مثــاًل، لكــن أليســوا هبــذا الشــكل يتخيلــون تركيــا بــال اتريــخ وال جــذور وال علــم 

اجتمــاع؟ ويف النتيجــة فهــم ال يطرحــون إال منطــاً جمتمعيــاً مشــؤوماً.
إذا اســتمعنا إىل أوامــر القــرآن الكــرمي، ســران يف األرض لننظــر يف الســبل الــيت ســلكتها الشــعوب األخــرى مــن قبلنــا، 
أي إذا عــدان إىل التاريــخ، فإننــا نــرى أن مــا نعيشــه اليــوم هــو تكــرار مــا حــدث يف املاضــي مــن نــواٍح كثــرة، ومــن 
انحيــة أخــرى تطالعنــا عــرة كبــرة يف جهــل النــاس بتلــك األحــداث، لكــن إىل أي مــدى ميكــن أن تتواصــل أزمــة 
اخلليــج احلاليــة ومــا حتتويــه مــن أدوار، إىل جانــب مــا مت توزيعــه مــن أدوار يف اخلالفــات الــيت تعيشــها املنطقــة منــذ 

قــرن أو قرنــن!.
مثــة يف اإلعــالم العــريب مــن يشــّبه احلصــار واملقاطعــة املفروضــن علــى قطــر بذلــك احلصــار الــذي فرضــه مشــركو 
مكــة علــى الرســول صلــى هللا عليــه وســلم وأصحابــه، فبعــد وفــاة عمــه أيب طالــب الــذي كان حيميــه مــن األذى 
الثقيــل الــذي كان يتعــرض إليــه مــن املشــركن أثنــاء أدائــه وظيفــة الرســالة يف مكــة املكرمــة، عمــل عمــه اآلخــر أبــو 
هلــب الــذي كان يناصبــه العــداء علــى محايتــه حســب مــا تــروي الســرة، ولكــن أحفــاد أولئــك العــرب أنفســهم ال 
يســمحون اليــوم ألحــد حبمايــة مجاعــة منهــم وهــم حياولــون خنقهــم أبيديهــم، ومــن البديهــي أن يتــم تشــبيه أحــداث 
اليــوم مــع تلــك األحــداث التارخييــة، وإن درجــة الكثافــة واألمل يف أحــداث اليــوم تدفــع بشــكل طبيعــي إىل البحــث 
عــن تشــابه بينهــا وبــن التاريــخ، وإذا كان التاريــخ حيمــل يف طياتــه بعــداً الختــاذ العــر، فإنــه يفــرض كذلــك بُعــداً 

آخــر فحــواه التعزيــة والتســلي.

قراءة التاريخ في رمضان
رمضان هو شهر الصوم... وهو شهر اإلنفاق...

ياسين أوكتاي

Ramazan’da Tarih Okumak
Ramazan Oruç Zamanı... İnfak Zamanı...

Yasin Aktay

İnsanların kendilerinden başka insanların da var olduğunu ve onların da ihtiyaçlarının, 
dertlerinin, acılarının, hüzünlerinin var olduğunu hatırladıkları, ve bu dertleri, hüzün-
leri gidermenin kendi sorumluluklarında olduğunu idrak ettikleri fiili bir eğitim at-
mosferi…İnsanların böylece birbirleriyle tanıştıkları, hemhal oldukları bir Arafat 
ortamı...
Bir çok özelliği sayılabilir Ramazan’ın ama bir özelliği çok daha belirgindir. Ramazan 
ayı Kur’an ayıdır. Kur’an’ın indirilmiş olduğu ve bin aydan hayırlı olduğu bildirilmiş 
olan Kadir gecesinin bulunduğu bir zaman dilimidir.
Bu gecenin hangi gece olduğunun bildirilmemiş olmasında, bir rivayete göre Peyg-
ambere bildirilmiş olduğu halde sonradan unutturulmuş olmasında büyük hikmetler 
var.
Böylece insanın zamana hükmedip onu avucuna alarak adeta parsellemesinin önüne 
geçmiş, bir zamanı başka zamanlardan ibadet bakımından kesin olarak ayırması en-
gellenmiş olur.
Kadir gecesi bütün bir Ramazan ayı içinde olabilir. Onu arayacağız. Onu aramak için 
her gecemizi bir kadir gecesi kıvamında yaşamaya, hissetmeye çalışacağız. İçimizde-
ki sese kulak kesileceğiz, dışımızda cereyan eden işaretlere ve ayetlere dikkat kesi-
leceğiz ve şeytana karşı, nefsimize karşı, bizi ayartabilecek her türlü iğvaya karşı tam 
bir teyakkuz içinde olacağız.
Ramazan Kur’an ayı. Demek ki, Kur’an’ı bol bol okuyacağız. Hem tilavet edeceğiz 
hem de anlamı üzerinde daha derin teemmüle dalacağız.
Bizi yaratan ve bize rahmet ve merhameti herkesten fazla olan yüce rabbimizin bizi 
ciddiye alarak bize şahsa özel olarak gönderdiği bir mektup gibi okuyacağız Kur’an’ı. 
Bu Kitap, hiç kimseyi diğerinden ayırmayan, herkese, insana, kadına, erkeğe, çocuğa, 
yetişkine, ihtiyara, Araba, Türke, Kürde, Çerkeze, Aceme, Doğuluya, Batılıya, 
Kuzeyliye Güneyliye ayrı ayrı ve aynı anda hitap eden bir kitap.
Kendisine, kendisini herkesten daha iyi tanıyan, herkesten daha fazla sahip olan 
yaratıcısından gelen bu kılavuzu can kulağıyla okuyan zarar etmez. Okudukça 
yaratıcısını tanır, O’nu tanıdıkça kendini daha da iyi tanır. Bu dünyadaki yerini ve 
misyonunu bilir. Bu misyonda kendisini önceki nesillerle ve başka coğrafyalarda 
bağlayan nice insanların da olduğunu bilir.
Ramazan Kitab’ı ve Kitab üzerinden dünyayı okumakta yoğunlaşmamız gereken bir 
zaman. O kitap bir çok yerde böyle emreder. “Yeryüzünde geziniz ve sizden öncekil-
erin sonu ne olmuş bir görünüz…Sizden öncekiler de sizin gibi nice boş zehaplara 
kapılmıştı.”
Aslında yaşadığımız olayları geçmişten, tarihten ve insan evrenselliğinden kopuk 
olaylar olarak görmek bizi fazlasıyla yanıltır.  bizi ister istemez bir tarihe götürür.
Ünlü sosyolog Philip Abrams “Çağdaş dünya hakkında bazı ciddi sosyolojik sorular 
sormayı deneyin ve bir bakın, bu soruları tarihe gitmeden cevaplayabiliyor musunuz?” 
diye sorar, Tarihsel Sosyolojiisimli kitabının başında.
Bugün Türkiye’nin Katar’da ne işi var? diye soranlar aynı soruyu fırsatı geldiğinde 
Suriye için de, Sudan için de, Afrika için de Myanmar için de sormaktan geri durma-
dılar mesela. Böyle yapmakla tarihsiz, köksüz ve sosyolojisiz bir Türkiye tasavvur 
etmiş olmuyorlar mı? İşin neticesinde sundukları toplum modeli meymenetsiz bir 
toplum modeli olmaktan öteye geçemiyor.
Oysa kitabın buyruğuna kulak verip yeryüzünü gezince ve bizden önceki topluluk-
ların geçtikleri yolları inceleyince, yani tarihe gidince, gördüğümüz şey, bir yan-
dan yaşadıklarımızın birçok bakımdan tekrarı, bir yandan da bütün bu yaşananlar-
da insanoğlunun inanılmaz cehaleti bir ibret konusu olarak ortaya çıkıyor. En son 
yaşadığımız Körfez krizindeki roller yüz veya ikiyüz yıl önce yaşanan ayrışmalarda 
dağıtılmış olan rollerle ne kadar da süreklilik arz ediyor!
Arap medyasında Katar’a karşı uygulanan ambargo ve kuşatmayı Peygamber efen-
dimizin ashabına karşı Mekke müşriklerince uygulanan ambargoya benzetenler 
var. Buna karşılık Mekke’de Risalet görevini yaptığı esnada müşrikler tarafından 
karşılaştığı ağır tepkilere karşı onu himaye eden amcası Ebu Talip vefat ettiğinde 
kendisine düşmanlık eden diğer amcası Ebu Leheb Peygamber efendimizi himayes-
ine almak durumunda kalmıştı. Şimdi aynı Arapların torunları kendilerinden olan bir-
ini elbirliğiyle boğmaya çalıştıklarında içlerinden birinin onu himaye etmesine bile 
izin vermiyorlar.
Tarihsel olaylarla bu paralellikler ister istemez kurulacaktır. Yaşanan olayların yoğun-
luğu ve elemi kendiliğinden tarihte bir benzerlik bulmaya sevk ediyor. Tarihin böylece 
ibret boyutunun yanısıra teselli boyutu da kendini hissettiriyor.

انئب رئيس حزب العدالة والتنمية يف تركيا



GAZETESI 34 .SAYI - 15/6/2017

23

Türkçe تركي

يسموهنا »حركة إسقاط«، وال نستطيع أن نفسر ما يفعلونه بقطر مبفهوم دبلوماسي آخر، وقد تكالبوا فعاًل على هذا البلد خالل يوم واحد.
لقــد قــررت ســبع دول حماصــرة قطــر بــراً وحبــراً وجــواً )وهبــذه املناســبة مــا عالقــة املالديــف، يبــدو أهنــا هــي أيضــاً معهــم( وتصــوروا أنــه مل يبــق أي طريــق 
بــري للوصــول إىل ذلــك البلــد، لكــن شــبه اجلزيــرة القائمــة بصالبــة يف قلــب اخلليــج مثــل حبــة البنــدق، قــد احتــارت مــاذا ســتفعل، وقــد صرحــت إيــران 

أهنــا ســتزود قطــر ابخلبــز والطماطــم عــن طريــق البحــر.
- هل سيتغر النظام يف قطر أم اخلريطة؟.

تدعــو قطــر منــذ يومــن إىل احلــوار قائلــة »لقــد فهمتمــوين خطــًأ، توقفــوا قليــاًل فــأان جاهــزة للحــوار«، لكــن جراهنــا وكذلــك جــزر املالديــف الــيت تبعــد 
عنهــا عشــرة آالف كيلومــرت، كلهــم ال يبــدون أي ليونــة حيــال تلــك الدعــوات. ولذلــك فــأان أمســي األمــر »حركــة إســقاط«، فهــم يدعــون لرتحيــل 
مواطنــو قطــر مــن بلداهنــم، وقــد أوقفــوا املعامــالت املصرفيــة مــع قطــر، ومل يعــد مــن املمكــن نقــل كــوب مــن املــاء عــر الطــرق الريــة، لكــن الــذي يريــد 
حــل املشــكلة ال يتصــرف هبــذا الشــكل. إن عمليــة تشــارك فيهــا ســبع دول بشــكل مباغــت وشــديد إىل هــذا احلــد، ليســت فقــط مــن أجــل ترحيــل 
عــدد مــن عناصــر محــاس مــن قطــر، وال تســتهدف عــدداً مــن قياديــي اإلخــوان املشــردين يف املنفــى بعــد تشــتيت اجلماعــة، إهنــا حركــة هتــدف ابلفعــل 

إىل تغيــر لنظــام البلــد أو خريطتــه.
لكن ملاذا؟... - هل احلقائق التقليدية صحيحة؟.

مثة سببان أو ثالثة يتحدث عنها اجلميع.
1. كانــت قطــر أتوي قياديــي مجاعــة اإلخــوان املســلمن، ورغــم النــداءات املتكــررة فقــد واصلــت الدوحــة إيــواء قياديــي هــذا التنظيــم ودعمهــم، وهــذا 

مــا أغضــب مصــر والســعودية كثــراً.
2. كانــت قطــر أتوي بعــض قياديــي حركــة محــاس املنفيــن، وكذلــك فهــي تقــدم الدعــم لغــزة، وبــداًل مــن أن ينتــاب إســرائيل غضــب شــديد، ال نعــرف 

ملــاذا غضبــت مصــر والســعودية مــن ذلــك، مث إن قطــر مل تعــر اهتمامــاً لذلــك.
3. مــع جمــيء ترامــب أعلنــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أن إيــران دولــة معاديــة مــن جديــد، ووجــه ترامــب نــداء إىل كافــة العــرب لضــرب حصــار 
مجاعــي علــى إيــران، حــى أهنــم أقســموا ميينــاً واضعــن أيديهــم علــى كــرة مضيئــة تشــبه الكــرة الســحرية الــيت يف فيلــم ســيد اخلــوامت، وقــد طلبــت الســعودية 

ومصــر مــن قطــر أن تقســم معهــم علــى تلــك الكــرة، لكــن قطــر رفضــت الطلــب، ويبــدو أن الــوالايت املتحــدة قــد غضبــت هلــذا الســبب.
- هل هذا فعًا هو سبب حركة اإلسقاط؟.

يل صديــق قــدمي امســه فهمــي قلچقــااي، يتابــع األحــداث بشــكل جيــد، وقــد قــال يل مســاء أمــس: ال ميكــن لــكل تلــك احلقائــق أن تقنعــي، وال ميكــن 
أن تكــون هــي أســباب تلــك العمليــة، وجيــب أن يكــون الســبب أمــراً أكــر بكثــر، ولكنــي مازلــت ال أعرفــه بعــد.

وقد زاد هذا الكالم من األسئلة العالقة يف ذهي، وحنن حنتسي الشاي يف الشرفة.
- تقمص دور بريطانيا الصغرى مثنه ابهض.

لقــد زرت قطــر عــدة مــرات، وكانــت زايريت األخــرة إىل هنــاك مــن أجــل اســتالم صــور التعذيــب الشــهرة يف ســوراي، ومل أتفاجــأ عندمــا رأيــت أن 
الريطانيــن هــم مــن يديــر العمليــة كلهــا هنــاك، فقــد بقيــت قطــر مــن عــام 1850 إىل 1971 حتــت احلمايــة الريطانيــة.

لكنــي كنــت حينهــا أطــرح الســؤال التــايل: ملــاذا لقطــر عالقــات مــع كافــة التنظيمــات واملنظمــات الظالميــة يف كافــة أحنــاء العــامل؟ فقــد تواصلــت قطــر 
مــع تنظيمــات مثــل حــزب هللا واإلخــوان وداعــش والشــباب واحلشــد الشــعيب، وقــد اعتــرت ذلــك نوعــاً مــن الشــجاعة، لكنــي مل أجــد لذلــك منطقــاً 

يف ذهــي، فدولــة صغــرة إىل هــذا احلــد، مــن أيــن هلــا كل هــذا القــدر مــن الشــجاعة؟.
لكــن انتبهــوا إىل تلــك التنظيمــات الــيت ذكرهتــا آنفــاً، فلديهــا مجيعــاً عالقــات مــع بريطانيــا، ويف األثنــاء تتصــرف قطــر وكأهنــا بريطانيــا صغــرة، فهــي 
تتحــرك بســرعة وبشــكل عملــي مــن أجــل حــل املشــاكل مــن أعماقهــا عــن طريــق احلــوار مــع اجلميــع، ولذلــك فهــي تتحــاور مــع كافــة التنظيمــات بشــكل 
أو آبخــر، لكــن بريطانيــا ومــن ورائهــا الــوالايت املتحــدة تدعمــان هــذا الــدور القطــري وتســتخدمانه، وهــذا مــا يفســر تلــك الشــجاعة الــيت تتحلــى هبــا 
الدوحــة. غــر أن تلــك الشــجاعة قــد انقلبــت عليهــا بــالًء هــذه املــرة، فقــد تكالبــوا علــى تلــك الدويلــة الصغــرة بدعــوى أهنــا تدعــم التنظيمــات اإلرهابيــة، 

ورغــم أن لتــك التنظيمــات مكاتــب يف لنــدن، إال أن أحــداً ال يقــول شــيئا لإلنكليــز.
لكــن ملــاذا قبــل الريطانيــون خســارة دولــة هكــذا مثــل الســكن السويســري؟ فهــل ذلــك يعــود إىل أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة مرشــحة للعــب ذلــك 

الــدور بشــهية جاحمــة وطاعــة غــر مشــروطة؟.
يف احلقيقــة فــإن قطــر تنجــز األمــور مببــادرة منهــا مــن دون أن تلقــي ابالً حلجمهــا، ففــي انقــالب الـــ15 مــن متــوز مثــاًل دعمــت الدوحــة أردوغــان 

بعكــس كافــة دول العــامل.
- ملاذا مل جيتمعوا يف وقت آخر؟.

تصــوروا، مثــة حصــار علــى غــزة، ومدينــة القــدس الشــريق يقضمهــا االحتــالل اإلســرائيلي قطعــة قطعــة، ويف مصــر انقــالب عســكري، ويف ســوراي قُتــل 
700 ألــف إنســان، وســبعة ماليــن مســلم يســلكون طــرق اللجــوء، واألطفــال ميوتــون جوعــاً يف دول إفريقيــا املســلمة، وحتولــت إيــران إىل إمراطوريــة 
فارســية تســيطر علــى مخســة عواصــم، ولبنــان تركتهــا إســرائيل قاعــاً صفصفــاً. والعــراق وأفغانســتان حتــت االحتــالل األمريكــي، وســوراي حتــت االحتــالل 
الروســي، وتركيــا تتعــرض النقــالب عســكري... يف خضــم كل هــذه األحــداث، مل جيتمــع بلــدان لفعــل شــيء مــا، ويف حلظــة مــا تتفــق ســبع دول 
لتتكالــب علــى قطــر. مــاذا حيــدث هنــا؟ فتلــك الــدول الــيت مل جتتمــع حــى وإن قامــت القيامــة، وتلــك اإلمــارات الــيت ال هتتــز هلــا شــعرة، وأولئــك الشــيوخ 

كيــف اســتطاعوا التنســيق يف يــوم واحــد ضــد قطــر؟ أومل يكــن هــؤالء العــرب كســاىل ومتخاذلــن؟.
إهنــا املــرة الــيت يشــهد فيهــا العــامل العــريب اتفاقــاً كبــراً إىل هــذا احلــد األوىل بعــد حــرب 1967 يتــم فيــه إطــالق عمليــة مــن هــذا النــوع، وهــذا أمــر مل نــر 
مثلــه منــذ 50 عامــاً. فهــل يعــود ذلــك إىل تلــك األســباب الثالثــة الــيت ذكرانهــا آنفــا؟ وهــل شــنوا تلــك اهلجمــة علــى قطــر كــي جتــر قيــادات اإلخــوان 

ومحــاس علــى مغــادرة البلــد وكــي تقطــع عالقاهتــا مــع إيــران واحلــال أن العالقــات القطريــة اإليرانيــة ضعيفــة؟.
وحسب رأيي ورأي صديقي فهمي فإن القضية األساسية ليست كذلك.

- إذن ما األمر؟
القضية أكر بكثر ولكننا مازلنا مل نكتشفها بعد.

لقد بدأت لعبة يل الذراع بن الدول اإلسالمية األكر يف العامل إيران وتركيا ومصر والسعودية على أرض دولة مثل قطر حبجم حبة البندق.
وهل تعرفون من هو احلكم؟ إنه بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية.

وابملناســبة فــال أحــد يقــول شــيئاً  عــن إســرائيل، لكــن وزيــر دفاعهــا الســابق موشــي يعلــون قــال: »حنــن يف قــارب واحــد مــع كافــة الــدول العربيــة ابســتثناء 
قطــر«. ميكنكــم تقديــر ضخامــة األزمــة مــن خــالل الصمــت الريطــاين ونــداءات احلــوار األمريكيــة، وبعــد ذلــك مباشــرة ســيتغر شــيء يف قطــر، إمــا 

النظــام أو اخلريطــة. لكنــي يف احلقيقــة مل أفهــم إىل حــد اآلن ملــاذا تتدخــل املالديــف يف هــذا الشــأن.

ما السبب األصلي ألزمة قطر؟

كمال اوزتورك

Katar krizinin asıl sebebi nedir?

Kamel Öztürk

Buna “çökertme hareketi” denir. Başka türlü diplomatik kavramlarla Katar’a yapılanı açıklayamayız. Bir günde, 
ülkenin resmen üzerine çöktüler.
7 ülke, (bu arada Maldivler’e ne oluyorsa, o da var içlerinde) havadan, karadan, denizden ablukaya aldılar Katar’ı. 
Düşünsenize ülkeye giden hiçbir kara yolu kalmadı. Çam fıstığı gibi körfezin ortasında dik duran Katar yarımadası, 
ne yapacağını şaşırmış durumda. İran ekmek, domates göndereceğim denizden demiş.
KATAR’DA REJİM YA DA HARİTA MI DEĞİŞECEK?
İki gündür diyalog çağrıları yapıyor Katar: ‘Ya, beni yanlış anladınız, bir durun ben diyaloğa hazırım’ diyor ama 
komşuları ve on bin km ötedeki Maldivler, bir türlü yumuşama emaresi göstermiyor. Bu yüzden diyorum, buna 
‘çökertme hareketi’ denir. Katar vatandaşları ülkeyi terk etsin diyorlar, banka işlemlerini durdurdular, bir bardak 
su bile gidemez karadan. Sorun çözmek isteyen böyle davranmaz. Bu denli sert, bu denli ani ve 7 ülkenin katıldığı 
bir operasyon, öyle Katar’dan Hamas’ın birkaç elamanını çıkartmak için yapılmaz. Dağılmış İhvan hareketinin üç 
beş sürgündeki lideri için de olmaz. Resmen ülkede ya rejim ya da haritayı değiştirme hareketidir bu. Peki neden?
KLASİK GERÇEKÇELER DOĞRU MU?
Herkesin söylediği iki, üç neden var.
1. Katar İhvan liderlerini barındırıyordu. Tüm çağrılara rağmen bu örgütün sürgündeki liderlerini korumaya ve 
desteklemeye devam etti. Buna da Mısır ve Suud çok kızdı.
2. Yine Katar, Hamas’ın sürgündeki liderlerini barındırıyordu. Gazze’ye de destek veriyordu. İsrail’in çok kızması 
gerekirken, nedense Mısır ve Suud bunu da sorun yaptı. Katar yine dinlemedi.
3. Trump’la birlikte İran’ı yeniden düşman ülke ilan eden ABD, İran’a karşı topyekûn bir kuşatma çağrısı yaptı 
Araplara. Hatta yüzüklerin efendisindeki büyülü topa bezer, ışık saçan bir küreye el basıp, yemin bile ettiler. Suud 
ve Mısır, Katar’a sen de bu küreye el bas dedi ama Katar bunu da reddetti. Bu sefer de ABD çok kızdı herhalde. Bu 
mu yani çökertme hareketinin nedeni?
Dün akşam gündemi çok iyi takip eden kadim dostum Fehmi Kılıçkaya şöyle dedi: Tüm bu gerekçeler beni ikna 
etmiyor. Bu operasyonun nedenleri bunlar olamaz sadece. Daha büyük bir şey olması lazım ama nedir bilemiyorum. 
Balkonda çayımızı yudumlarken, bu tespit benim de kafamdaki soru işaretlerini arttırdı.
KÜÇÜK İNGİLTERE OLMANIN FATURASI AĞIR OLDU
Katar’a çok defa gittim. Sonuncusu Suriye’deki meşhur işkence fotoğraflarını teslim almak içindi. Orada tüm op-
erasyonu İngilizlerin yönettiğini gördüğümde şaşırmadım. Katar 1850-1971 yılları arasında İngiliz himayesinde 
yaşamıştı.
Ancak o zaman şu soruyu sordum: Neden dünyadaki tüm örgütlerin, karanlık organizasyonların muhakkak Katar 
ile bir kontağı var? Hizbullah, İhvan, IŞİD, El Kaide, El Şebap, Haşdi Şabi gibi örgütlerle muhakkak dirsek teması 
kurmuştur Katar. Ben bunu hep çok cesur buldum ama çok da kafamda oturtamadım. Bu kadar küçük bir devlet, bu 
cesareti nereden alıyor?
Dikkat edin bu saydığım örgütlerin tümünün İngilizlerle de dirsek teması vardır. Katar küçük bir İngiltere gibi hare-
ket eder zaten. Derinden, sorun çözücü, herkesle konuşabilen, hızlı ve operasyonel. Bu yüzden tüm örgütlerle bir 
şekilde diyalog halinde. İngiltere, dolaylı olarak da ABD bu özelliğini destekliyor ve kullanıyordu Katar’ın. Cesaret 
buradan yani.
Ancak bu sefer bu özelliği başına bela oldu. Terör örgütlerini destekliyor diye çöktüler tepesine küçücük ülkenin. 
Aynı örgütlerin Londra’da ofisleri var ama İngilizlere ses çıkaran olamaz. İngilizler, neden böyle İsviçre çakısı gibi 
bir ülkeyi kaybetmeyi göze aldı? Birleşik Arap Emirlikleri bu rolü daha büyük iştahla ve koşulsuz itaatle yapmaya 
aday olduğu için olabilir mi?
Zira Katar boyuna posuna bakmadan kendi inisiyatifliyle işler yapmaya kalkıyor artık. Mesela 15 Temmuz darbe-
sinde diğer tüm ülkelerin tersine, Erdoğan’a destek verdi.
BAŞKA ZAMAN NEDEN BİR ARAYA GELMEDİLER?
Düşünsenize. Gazze’de abluka oldu. Kudüs her gün parça parça İsrail tarafından işgal ediliyor. Mısır’da darbe oldu. 
Suriye’de 700 bin insan öldü. 7 milyon Müslüman mülteci sokaklara düştü. Afrika’da Müslüman ülkelerde açlıktan 
çocuklar ölüyor. İran 5 başkenti olan bir Pers imparatorluğuna dönüştü. Lübnan İsrail tarafından yerle bir edildi. 
Afganistan, Irak Amerika tarafından işgal edildi. Suriye Rusya’nın işgaline uğradı. Türkiye’de darbe oldu… Tüm 
bu olaylar olurken, iki ülke bile bir ara gelip bir şey yapamazken, birden Katar’a karşı 7 ülke birleşti ve tepesine 
çöktüler. Ne oluyor? Dünya yıkılsa bir araya gelmeyecek ülkeler, kılını kıpırdatmayacak emirlikler, şeyhler nasıl da 
Katar için bir günde organize oldu? Hani bu Araplar ÇOK TEMBEL VE UYUŞUKTU?
Arap dünyasında 1967 savaşından sonra ilk defa bu denli büyük bir ittifak, böyle bir operasyon yapıyor. 50 yıldır 
görülmemiş bir şey yani. Peki bunun sebebini yukarıda sıraladığım üç meseleye mi bağlayacağız? İhvan ve Hamas 
liderleri ülkeden çıksın, İran’la ilişkilerini kessin (ki ilişkisi de çok zayıftı) demek için mi yaptılar bunu?
Bence ve dostum Fehmi’ye göre asıl mesele bu olamaz.
‘PEKI NEDIR?’
Daha büyük bir şey ama nedir onu tam bulabilmiş değiliz.
İran, Türkiye, Mısır, Suud, yani İslam dünyasının dört büyük devleti fıstık büyüklüğündeki Katar topraklarında bilek 
güreştirmeye başladı. Hakem kim biliyor musunuz? ABD ve İngiltere. İsrail’in de keyfine diyecek yok bu arada. 
“Katar hariç, tüm Arap ülkeleriyle aynı gemideyiz”, eski Savunma Bakanı Yalom böyle diyor. Krizin büyük old-
uğunu İngiltere’nin sessizliğinden, ABD’nin diyalog çağrılarından anlayabilirsiniz. Orada ya rejim, ya harita değişir 
demem bundan. Fakat ben hala bu Maldivler’in neden bu işe girdiğini gerçekten anlayabilmiş değilim.



مواليد امليدان – دمشق عام 1986 - 2014
أملــى شــحود لّقبهــا ثــوار الغوطــة الشــرقية بـــ »احلــّرة« 
علــى  األصعــدة  مجيــع  علــى  نشــاطها  بســبب كثــرة 
اجلبهــات والطبابــة، حيــث كانــت مــن أوائــل املســعفني 

للكثــر مــن الثــوار قبــل حتريــر الغوطــة وأثنائهــا.
بعــد حتريــر الغوطــة بفــرة قليلــة، طلبــت احلــرة علــى 
جهــاز الاســلكي إنقــاَذ اجلرحــى نتيجــة غــارة جويــة 
علــى أحــد مشــايف الغوطــة الشــرقية، وانطلقــت بعــد 
ذلــك بســيارهتا مــع مرافقهــا إىل مــكان القصــف، ويف 
الطريــق جــرى معهــا حــادث أدى إىل انقــاب الســيارة 

وأصيبــت يف النخــاع الشــوكي.
وبســبب قلــة املعــدات الطبيــة اضطــّر الثــوار إىل هتريبهــا 
إىل مستشــفى املواســاة يف دمشــق، وعندما وصلت إىل 
املشــفى اكتشــف األمــن الســوري هويتهــا فأبقاهــا حتــت 
التخديــر، وأعطاهــا جرعــة زائــدة مــن املخــدر ملــدة 60 

يومــاً؛ ممــا أدى إىل تقــرح جســدها وإصابتهــا إبدمــان.
اجلديــر ابلذكــر أّن الناشــطة أملــى شــحود كانــت قــد 
تعّرضــت قبــل إصابتهــا إىل االعتقــال ملــدة ســتة أشــهر 
قضتهــا يف املخابــرات اجلويــة يف ريــف دمشــق مبنطقــة 
»حرســتا« تعرضــت خاهلــا جلميــع أشــكال التعذيــب 
واإلهــاانت النفســية واجلســدية. وبعــد خروجهــا مــن 
املعتقــل عــادت وعملــت مــع الثــوار، وكانــت هتــّرب 
الذخــرة، وتلبــس احلطــة الثوريــة وختــرج معهــم علــى 
اجلبهــات، حيــث نشــطت شــحود يف منطقــة الزبــداين 
وداراي ومــن مث اســتقرت يف مــكان إقامتهــا يف الغوطــة 

الشــرقية وأسســت طبيــة »احلــرة« هنــاك.
حــى  مراحلهــا  يف كل  الســورية  الثــورة  يف  شــاركت 
وصلــت إىل مرتبــة مقاتلــة، تقــود جمموعــة مســلحة اتبعــة 
للجيــش الســوري احلــر. اخنرطــت يف الثــورة الســورية، 
منــذ األشــهر األوىل، حيــث تنقلــت مــن التظاهــر إىل 
وشــكلت جمموعــة  اإلغاثــة،  أبعمــال  مــرورًا  التســلح 
مســلحة وكانــوا يتعاملــون ابألمســاء املســتعارة، حــى إذا 
تعرض أي واحد لاعتقال واعرف بشــيء حتت وطأة 
التعذيــب تصبــح اعرافاتــه غــر مهمــة وال تــؤذي أحــدًا. 
أطلــق علــى اجملموعــة اســم )جمموعــة احلــرة( علــى امسهــا 
الــذي كانــت تلقــب بــه )احلــرة(، وعمــل اجملموعــة كان 
ينحصــر بقتــال العصــاابت: أي ضــرب املراكــز األمنيــة 
واحلواجــز ضــرابت نوعيــة وســريعة واالختفــاء بســرعة.

حــوايل  وأمضــت  األردن،  إىل  شــحود  أملــى  وصلــت 
تســعة أشــهر، حتــت العــاج ولكــن املخــدر الــذي كان 
»األمــن  قبــل  مــن  املواســاة  هلــا يف مستشــفى  يعطــى 
الســوري« قــد تســبب بقتــل الكثــر مــن املرممــات، ممــا 
ســبب حالــة مــن عــدم إغــاق اجلــروح عندمــا تتفتــح 
وأصيبــت حبالــة شــلل نصفــي، ومــع عجــز األطبــاء عــن 
أعلــن  الصحيــة،  بســبب ســوء حالتهــا  العــون  تقــدمي 
وُدفنــت  عّمــان،  يف  وفاهتــا  عــن  املســؤول  الطبيــب 

هنــاك. 
لروح أملى احلرة أمسى آايت السام.

Türkçe تركي

Meddi ve manevi yenilenme iklimi olan Ramazan ayının son gün-
lerinin idrak ediyoruz. Bütün bir yıl ağırlaşan bedenimiz hafifliyor, 
yoğunlaşan zihinlerimiz sakinleşiyor ve yılın kargaşasıyla kirlenen 
ruhlarımız temizleniyor.
Başı mağfitret, ortası rahmet ve sonu arınma olan bu mübarek ayın 
son günlerini yaşıyoruz. Yaşadığımız son on günün her biri muhte-
mel kadir gecesi ve arınmanın, Rabbimize yaklaşmanın anahtarı.  
İnsan kendi iç dünyasına dönebildikçe Rabbine yakınlaşabilir el-
bet. Kendi yüreğinin, vicdanının sesini dinledikçe vicdanını Kuran 
mihengi ile sınadıkça Rabbine yakınlaşır. İnsanın rabbine yakın-
laşması sosyal hayatında ve ilişkilerinde Rabbinin koyduğu ölçü ve 
değerlere gösterdiği riayet ve samimiyetle ölçülür. Rabbe yakın ol-
manın çok somut ve pratik göstergeleri vardır günlük yaşantımız-
da. İnsanlara tebessüm edebilmek, hasbi ve diğergam bir tutum 
ile diyalog kurabilmek, aleyhine dahi olsa adil ve doğru sözlü ol-
mak, kendi nefsin için istemediğin bir şeyi başkanı için de isteme-
mek, kendine davranılmasını istediğin gibi insanlarla iletişim ku-
rabilmek, insanlar fark etmese bile onların iyiliği için çalışabilmek, 
bir başkasının rahatı için kendi rahatını bozabilmek, fedakar ola-
bilmek ve karşılıksız fedakarlık yapabilmek, ailene, akrabalarına 
ve dostlarına karşı merhametli ve şefkatli olabilmek, çocuklarına 
karşı merhametli ve yol gösterici olabilmek, çocuklarının sahibinin 
“Rabbinin” Allah olduğunu unutmadan onları zorlu geçecek dün-
ya hayatı için hazırlayabilmek, içinde yaşadığın toplumun değer-
lerine karşı ölçülü ve saygılı olabilmek, içinde yaşadığın doğaya 
karşı saygılı olmak, kirletmemek, ihtiyacın kadar tüketmek, madi 
ve/veya manevi değer üretiminin içerisinde bulunmak, içinde 
yaşadığın tabiatı sevmek, korumak ve netice olarak ahlaklı bir in-
san olmak. Daha sıralamakla bitiremeyeceğimiz bu güzel tutum ve 
hasletler insanın Rabbi ile olan yakınlığının göstergelerindendir. 
Kendinizin ve her hangi bir dostunuzun Rabbi ile arasındaki me-
safeyi bu göstergeler ile görüp fark edebilirsiniz.
Makam mevkiiniz, şan ve şöhretiniz, malınız mülkünüz, gücünüz 
kuvvetiniz, Kılık kıyafetiniz, bilginiz tecrübeniz, gençliğiniz ve 
güzelliğiniz, çevreniz ve nüfusunuz, Rabbe olan yakınlığınızın 
göstergesi olamaz asla. Rabbimize yakınlığımızın takva  ile old-
uğunu ve takvanın da dikenli bir yolda sakınarak yürümeye ben-
zetildiğini hepimiz biliyoruz. Bu bilginin fiiliyatta davranışa 
dönüşmesi, irfani bir geleneğe dönüşmesi ise bizim samimiye-
timizin ve Rabbimize olan yakınlığımızın bir göstergesidir.
Hepimizin malumu olan bu düşüncelerimi sizinle paylaşmamın te-
mel sebebi şudur; eğer bir gelecek planlıyorsak yeni bir dünyanın 
hayalini kuruyorsak bölgemizde huzur ve sükunet, ükemizde barış 
ve merhamet istiyorsak işe kendi vicdanlarımızdan başlamamız 
gerekiyor. Şunu bilelim ki; hastalıklı tohumdan sağlam ağaç ye-
tişmez. Duygu ve düşünce âlemimizde bir hastalık varsa, günlük 
yaşantımızda ve sosyal ilişkilerimizde gayri ahlaki tutumlar almış 
başını gidiyorsa hayal ettiğimiz gelecekten çok umutlu olmamızın 
bir karşılığı olamaz.
Sevgili dostlar, bu duygu ve düşüncelerle yaklaşmakta olan Ra-
mazan bayramının hepimize hayır, huzur ve sükûnet getirmesini 
temenni ediyorum. Rabbimiz Türkiye ve Suriye’nin gelecekte bir-
likte kutlayacağı huzur dolu bayram günlerine bizleri hep birlikte 
ulaştırsın. Huzurlu bir gelecek için mücadele eden, mücadele eder-
ken Şehit düşen, Gazi olan tüm kardeşlerimizden Rabbimizin Razı 
olmasını temenni ediyor selametler diliyorum…

املــادي  التجديــد  املليئــة أبجــواء  رمضــان  شــهر  مــن  األخــرة  األايم  نــدرك  حنــن 
واملعنوي، فبعد أن ثقلت أجســادان خالل العام، تتخفف يف هذا الشــهر الكرمي، 
وبعــد أن تكثفــت أذهاننــا هتــدأ خــالل هــذا الشــهر الفضيــل، وتتطهــر أرواحنــا مــن 

أدران عــام كامــل مــن الصــراع.
حنــن نعيــش األايم األخــرة مــن هــذا الشــهر املبــارك الــذي أولــه مغفــرة وأوســطه رمحــة 

وآخــره عتــق مــن النــار وتطهــر مــن األدران.
فــكل ليلــة مــن الليــايل العشــر األخــرة رمبــا تكــون ليلــة القــدر احملتلــة، ليلــة التطهــر، 
ومفتــاح التقــرب إىل هللا، ومــن املؤكــد أن املــرء كلمــا عــاد إىل عاملــه الداخلــي، كلمــا 
اســتطاع التقرب إىل هللا تعاىل، وهو يقرتب إىل هللا أكثر كلما أنصت إىل صوت 
قلبــه وضمــره، وكلمــا امتحــن ضمــره إبكســر القــرآن الكــرمي، وميكــن أن يقيــس 
اإلنســان مــدى قربــه هلل تعــاىل مبــدى إخالصــه ورعايتــه للقيــم واملعايــر الــيت وضعهــا 
هللا تعــاىل يف عالقاتــه وحياتــه االجتماعيــة، ويف حياتنــا اليوميــة مثــة مؤشــرات عمليــة 
وملموســة تشــر إىل مــدى قربنــا مــن هللا، فعليــك أن تبتســم يف وجــوه النــاس، 
وحتافــظ علــى احلــوار مــع التــزام التطــوع واإليثــار، وأن تكــون عــاداًل وتقــول احلــق 
ولــو كان ضــدك، وأن ال حتــب لغــرك مــا ال حتبــه لنفســك، وأن تتعامــل مــع النــاس 
ابلشــكل الــذي تريدهــم أن يعاملــوك بــه، وأن تفعــل اخلــر للنــاس حــى وإن مل 
يالحظــوا ذلــك، وأن تزعــج راحتــك مــن أجــل راحــة غــرك، وأن تضحــي مــن دون 
أن تنتظــر أي مقابــل، وأن تكــون رؤوفــاً رحيمــاً مــع عائلتــك وأقاربــك وأصدقائــك، 
وأن تكــون رحيمــاً أبطفالــك وترشــدهم إىل الطريــق القــومي، وأن جتهزهــم ملواجهــة 
عــامل ملــيء ابملصاعــب ، وال تنــس أن صاحــب أبنائــك احلقيقــي هــو هللا تعــاىل، 
البيئــة وأن  تلــوث  فيهمــا، وأن ال  تعيــش  الــيت  اجملتمــع والطبيعــة  قيــم  وأن حتــرتم 
تســتهلك بقــدر حاجتــك، وأن تســاهم يف إنتــاج القيــم املاديــة واملعنويــة، وأن حتــب 
الطبيعة اليت تعيش فيها وحتميها، ويف النتيجة أن تكون إنســاانً ذا أخالق عالية. 
تلــك املواقــف واخلصــال الــيت ال ميكــن أن حنصيهــا، مــن املؤشــرات الــيت تبــن مــدى 
قــرب العبــد مــن ربــه، وميكنكــم أن تقيســوا املســافة بينكــم وبــن هللا تعــاىل، وبــن أي 

مــن أصدقائكــم وبــن هللا تعــاىل اعتمــاداً علــى ذلــك املؤشــر.
واملؤشــر الــذي يــدل علــى عالقتكــم ابهلل تعــاىل ال ميكــن أبــداً أن يكــون رتبتكــم 
ومقامكم، أو صيتكم وشهرتكم، أو أموالكم وممتلكاتكم، أو جروتكم وقوتكم، 
أو  ومجالكــم،  شــبابكم  أو  وعلومكــم،  خرتكــم  أو  ومالبســكم،  هندامكــم  أو 

عالقاتكــم ونفوذكــم.
التقــوى  إن مــدى قربنــا هلل عــز وجــل يكــون حســب تقــواان، ومجيعنــا يعلــم أن 
تشــبه املشــي علــى الشــوك حبــذر، وحتــول هــذه املعلومــات إىل ســلوك عملــي، وإىل 
مســتقبل عرفــاين، فهــو مؤشــر علــى مــدى إخالصنــا هلل تعــاىل وقربنــا منــه، واجلميــع 
يعلــم أن ســبب الرئيســي الكامــن وراء تذكــري إايكــم هبــذه األفــكار هــو أنــه إذا كنــا 
خنطــط ملســتقبل مــا، وإن كنــا حنلــم بعــامل جديــد، وإن كنــا نريــد األمــن والســعادة 
ملنطقتنــا والرمحــة والســالم لبــالدان، فعلينــا أن نبــدأ بتحقيــق ذلــك بداخــل ضمائــران. 
وعلينــا أن نعلــم أن البــذرة الفاســدة ال تُنبــت شــجرة ســليمة، وإذا كنــا نعــاين مــن 
مرض ما على مســتوى مشــاعران وأفكاران، وإذا انســاقت حياتنا اليومية وعالقاتنا 
االجتماعيــة وراء ســلوكيات غــر أخالقيــة، فلــن يكــون لنــا أمــل يف املســتقبل الــذي 

حنلــم بــه.
أيهــا األصدقــاء األعــزاء، هبــذه املشــاعر واألفــكار أمتــى أن يكــون عيــد الفطــر الــذي 
يقــرتب ، مناســبة خــر وســعادة وهــدوء لنــا مجيعــاً، وأســأل هللا أن يبلغنــا مجيعــاً يومــاً 
حتتفــل فيــه تركيــا وســوراي معــاً أبعيــاد ملؤهــا الســعادة، وأدعــو هللا تعــاىل أن يغمــر 
بســالمته ورضــاه كافــة إخوتنــا الذيــن يكافحــون مــن أجــل مســتقبل ســعيد، والذيــن 

استشــهدوا أو أصيبــوا أثنــاء كفاحهــم.
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