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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. yılı münasebetiyle Türk halkına gönderdiği tebrik mesajında, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne hayat veren ruhun 94 yıl önce olduğu gibi bugün de 15 Temmuz’da 
dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

Türkiye’deki 81 ilde, cumhuriyetin 94. kuruluş yıldönümü kutlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cum-
huriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da kabrinin bulunduğu Anıtkabir’deki kutlamaya katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz 2016 gecesine ait resimlerin ve bazı Osmanlı sultanlarına ait elbiselerin yer aldığı “Geçmişten Günümüze 
29 Ekim” adlı bir sergi düzenledi.

كتــب الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان رســالة هتنئــة إىل الشــعب الرتكــي مبناســبة ذكــرى مــرور 94 عامــاً علــى أتســيس اجلمهوريــة الرتكيــة 
علــى يــد )مصطفــى كمــال أاتتــورك(، وأكــد يف رســالته أن الــروح الــي أعطــت احليــاة للجمهوريــة الرتكيــة وقفــت مســتقيمة علــى قدميهــا مــن 

جديــد اليــوم يف الـــ15 مــن متــوز مثلمــا وقفــت قبــل 94 عامــاً.

أحيــت الــوالايت الرتكيــة الـــ 81 ، الذكــرى الـــ 91 لتأســيس اجلمهوريــة، وشــارك الرئيــس الرتكــي )رجــب طيــب أردوغــان( يف االحتفــال الــذي 
أقيــم عنــد ضريــح مؤســس اجلمهوريــة الرتكيــة )مصطفــى كمــال أاتتــورك(، يف العاصمــة الرتكيــة )أنقــرة(.

أقامــت الرائســة الرتكيــة، يف مقــر القصــر الرائســي ابلعاصمــة أنقــرة، معرًضــا خاًصــا لعــرض صــور مــن حــرب االســتقالل وملحمــة 
15 يوليو/متــوز 2016، ومقتنيــات بعــض الســالطن العثمانيــن، مبناســبة الذكــرى الـــ 94 لتأســيس اجلمهوريــة الرتكيــة، حتــت 

عنــوان )29 أكتوبــر.. مــن املاضــي إىل احلاضــر(.

أردوغان يهنئ بذكرى مرور 94 عامًا على تأسيس الجمهورية التركية

تركيا تحتفل بذكرى تأسيس الجمهورية

الرئاسة التركية تنظم معرضا لمقتنيات السالطين وصور ملحمة 15 تموز

Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. Kuruluş Yıldönümünü Tebrik Etti

Türk Halkı Cumhuriyetin Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Sultanlarının Elbiselerinin ve 15 
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice 2006 yılında 
Amerika’nın “Yeni Ortadoğu Projesi”ni tasarlamayı tama-
mladığını açıklamıştı. ABD tarafından ortaya atılan Yaratıcı 
Kaos Kuramı’nın uygulanması ve bu kuramın Ortadoğu’nun 
tamamına yayılması gerekiyordu. Böylece ABD, bölgenin si-
yasi, askeri, toplumsal vb. tüm alanlarında hakim güç olacak 
ve bu sayede bölge için sahip olduğu tasarılar daha fazla ka-
bul görür hale gelecektir. Rice ayrıca, Amerika’nın 2001’de 
Afganistan’a, 2003’te de Irak’a demokrasiyi getirmek için 
değil, çıkarlarını korumak için saldırdığını itiraf etmişti. Bu 
amaçla Amerika, Irak’ta aleni biçimde; Suriye’de ise maşaları 
olan DAEŞ ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) vasıtasıy-
la savaşa girdi. Yine bu amaçla, Suriye ve Irak halkına karşı 
yürüttüğü çılgınca savaşlarda bölgenin tarih ve kültürünü 
yok etmeye, Sünni şehirleri yakıp yıkmaya ve mümkün old-
uğunca çok Müslümanı katletmeye çalıştı. Türkiye’nin de bu 
çizgiden çıkmaması için ve Suriye devrimine karşı takındığı 
insani ve ahlaki tavra ceza olarak, NATO’ya Patriot füzelerini 
bakım bahanesiyle geri çekmesini emretti. Böylece Türkiye, 
tüm tehdit ve tehlikelere karşı tek başına kalacaktı.
Türkiye Amerika’nın politikalarına bağlı kalmadığı ve bu 
politikalara karşı çıktığı için, ABD tarafından isyankar kabul 
edildi. Amerika bu nedenle, Türkiye’deki darbeyi planladı ve 
denetimini sağladı. Ancak Türk halkı özgürlüğünü, onurunu 
ve vatanını korumak için sokaklara ve meydanlara inerek, bu 
planı suya düşürdü.
ABD, bir İslam ülkesinin güçlü olmasını ve büyük devletler-
le aynı platformda yer almasını istemez. Bu yüzden kendis-
inin de terör listesine almış olduğu PKK gibi terörist örgüt 
ve hareketleri destekleyerek Türkiye’yi arkadan vurmuştur. 
Bu sayede ABD, Türkiye’yi Suriye’den ayıran sınır boyunca 
zehirli bir hançer gibi sırtına saplanacak bir düşman oluşumu 
vücuda getirmeyi amaçlamış, Türkiye’nin ulusal güvenliğini 
ve istikrarını hedef almıştır. Amerika’nın Rakka şehrini yerle 
bir etmesi, Türkiye’ye gözdağı vermek içindir. SDG’nin Kürt 
bayraklarını açmasına ve Abdullah Öcalan’ın resimlerini kul-
lanmasına müsaade etmesi ise, Türkiye’ye yaklaşan tehlik-
enin kendisine de ulaşacağı ve Rakka’nın alevinin kendisine 
de dokunacağı mesajını iletmek içindir. Amerika’nın öfkesi 
ve kini, Türkiye ve Rusya birbirine yaklaştıktan ve Türkiye, 
Amerika’nın geri çektiği Patriot füzelerinin yerine Rusya’dan 
S400 gelişmiş füze sistemini aldıktan sonra daha da arttı.
Amerika, Türkiye’ye boyun eğdirmek için her türlü yöntemi 
kullanıyor. Sürekli başka bir karar merciine bağlı kalması için 
Türkiye’nin insani, medeni ve ekonomik düzeylerde gelişme-
sini önlemek için elinden geleni yapıyor.
Türkiye’ye karşı düşmanlığını ilan ederek Avrupa da, 
bağımsız siyasi tutumlar sergilemek ve Türkiye’deki siyasi, 
toplumsal ve insani atmosferi zehirleme çabalarına karşı çık-
mak yerine, Amerika’nın politikasını sürdürüyor. Avrupa’nın 
Türkiye’yle ilişkilerindeki gerilimi tırmandırma çabası, akıl 
ve olgunluktan son derece uzak bir görünüm sergiliyor.
Aynı şekilde Arap ve İslam ülkelerinin yöneticileri de, ken-
di çıkarlarına aykırı dahi olsa körü körüne Amerika’nın 
kararlarını uyguluyor. Ancak özgür iradeye sahip olan ve 
Amerika’nın emrine boyun eğmeyen Arap ve İslam halk-
ları, Türkiye’nin yanında yer alarak daha fazla ilerlemesini 
ve kalkınmasını temenni ediyor. Suriyeliler ise, hissiyatları, 
ruhları ve bedenleriyle Türkiye’ye destek oluyorlar. Çünkü 
yaraları ve acıları bir. Suriyeliler Türkiye için istikrar ve 
gelişme istiyor. Çünkü Türkiye, dünyada acı ve ızdıraplarını 
hafifleten tek ülke.
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الســابقة  األمريكيــة  اخلارجيــة  وزيــرة  أعلنتــه  ملــا  حــريف  تطبيــق  يف 
مــن وضــع  أمريــكا  انتهــاء  عــام 2006 حــول  رايــس(  )كونداليــزا 
اخلطــط االســرتاتيجية القادمــة )الشــرق األوســط اجلديــد(، ونظريــة 
الفوضــى اخلالقــة، وأمهيــة تعميمهــا وتطبيقهــا يف الشــرق األوســط كــي 
يصــل إىل مرحلــة تتحكــم فيهــا أمريــكا بــكل مفاصلــه )السياســية 
والعســكرية واالجتماعيــة والدينيــة... إخل(، لكــي يصبــح أكثــر تقبــال 
واستجابة ملا تريد فرضه أمريكا يف املنطقة  ، واعرتفت أن الوالايت 
املتحــدة مل تذهــب إىل غــزو أفغانســتان عــام 2001، والعــراق عــام 
2003 مــن أجــل حتقيــق الدميقراطيــة بــل مــن أجــل محايــة مصاحلهــا.
مــن أجــل هــذا خاضــت أمريــكا حروهبــا العلنيــة يف العــراق، ويف ســوراي 
عــر وســطائها )داعــش- قســد(، ومــن أجــل هــذا ســعت إىل تدمــر 
اتريــخ وثقافــات املنطقــة وتدمــر املــدن الســنية يف حــرب جمنونــة علــى 

الشــعبن الســوري والعراقــي، وقتــل أكــر عــدد ممكــن مــن املســلمن.
ومــن أجــل ضمــان عــدم خــروج تركيــا عــن هــذا الســياق، ومعاقبــة هلــا 
علــى موقفهــا االنســاين واألخالقــي مــن الثــورة الســورية أوعــزت حللــف 
الناتــو بســحب صواريــخ الباتريــوت حبجــة صيانتهــا، وكــي تــرتك تركيــا 

يف مواجهــة العواصــف واألخطــار لوحدهــا.
وألن تركيــا مل تلتــزم بسياســات أمريــكا ورفضهــا هلــا، اعترتــه خروجــاً 
عــن بيــت الطاعــة، فخططــت وأشــرفت علــى االنقــالب يف تركيــا 
الســاحات  إىل  نزولــه  يف  العظيــم  الرتكــي  الشــعب  أفشــله  الــذي 

عــن حريتــه وكرامتــه ووطنــه. والشــوارع دفاعــاً 
إىل  تصــل  وأن  قويــة،  تكــون  أن  إســالمية  لدولــة  تريــد  ال  أمريــكا 
مــن  اخلاصــرة  يف  طعنهــا  أرادت  لذلــك  العظمــى  الــدول  مصــاف 
)حــزب  مثــل  إرهابيــة  وأحــزاب  حلــركات  ودعمهــا  تبنيهــا  خــالل 
الــذي صنفتــه أمريــكا   )PKK العمــال الكردســتاين يب كــي كــي
نفســها علــى قائمــة اإلرهــاب، كــي ينشــئ كيــاانً معــادايً علــى طــول 
وليكــون كخنجــر  ســورية  عــن  يفصلهــا  الــذي  احلديــدي  الشــريط 

واســتقرارها. القومــي  أمنهــا  ويهــدد  تركيــا،  خاصــرة  مســموم يف 
ومــا ظهــر مــن حقــد أمريــكا يف تدمرهــا ملدينــة الرقــة إال حماولــة منهــا 
الــراايت الكرديــة  لقــوات قســد برفــع  لرتهيــب تركيــا، ومــا مساحهــا 
وصــور عبــد هللا أوجــالن، إال إلرســال رســالة إىل تركيــا أبن اخلطــر 

القــادم ســيصلك وأن النــران الــي أحرقــت الرقــة ســتصلك.
وزاد احلقــد والكــره األمريكــي بعــد التقــارب الروســي الرتكــي وحصــول 
»إس-400«  املتطــورة  الروســية  الصواريــخ  منظومــة  علــى  تركيــا 

كبديــل عــن صواريــخ الباتريــوت الــي اســتعادهتا أمريــكا.
ال تــرتك أمريــكا وســيلة أو طريقــة لرتكيــع تركيــا إال وتســتعملها، وهــي 
تعمــل علــى وضــع العراقيــل يف وجــه تطورهــا اإلنســاين واحلضــاري 

واالقتصــادي، ألهنــا تريــد لرتكيــا أن تظــل اتبعــة ال صاحبــة قــرار.
ومــا مــن شــك أيضــاً أن أوراب تتمثــل السياســة االمريكيــة وتنفذهــا مــن 
خــالل إعالهنــا )العــداء ضــد تركيــا(، بــدال مــن الثبــات علــى مواقفهــا 
السياســية املســتقلة والوقــوف ضــد مــن يعمــل علــى تســميم األجــواء 
تركيــا، وتبــدو صــورة أورواب  السياســية واالجتماعيــة واإلنســانية يف 

املصعِّــدة للتوتــر مــع تركيــا أبعــد مــا تكــون عــن الرشــد والعقالنيــة.
وكذلــك حــكام وقــادة الــدول العربيــة واإلســالمية ينفــذون القــرارات 
األمريكيــة بطاعــة عميــاء حــى لــو كانــت تتعــارض مــع مصاحلهــم.

علــى  واملغلوبــة  االرادة  املســلوبة  واإلســالمية  العربيــة  الشــعوب  أمــا 
أمرهــا فهــي تقــف مــع الشــعب الرتكــي وتتمــى لــه املزيــد مــن الرقــي 

والتطــور.
والســوريون مبشــاعرهم وأرواحهــم وأجســادهم يســاندون تركيــا ألن 
اجلــرح واألمل واحــد، وهــم يتمنــون االســتقرار واالزدهــار لرتكيــا ألهنــا 

الوحيــدة ابلعــامل الــي خففــت مــن أملهــم وجراحهــم.

العداء لتركيا 

Supki Dsokiصبحي دسوقي

Türkiye Düşmanlığı
كلمة العدد
Başyazı

20.10.2017 Cuma günü, Gelişen Sekiz Ülke’nin (D-8) dokuzuncu zirvesi “İşbirliğiyle Fırsatları Ço-
ğaltmak” temasıyla İstanbul’da başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin yoğunlaştı-
rılması ve örgütün iyileştirilerek, daha faal ve üretken hale getirilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesinin Amerika ile Türkiye arasında yaşanan 
karşılıklı vizeleri askıya alma kriziyle ilgili Ankara’ya gelen ABD heyetiyle işbirliği yapaca-
ğını ifade ederken, Ankara’nın hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini ve ülke yargı sisteminin 
tamamen bağımsız olduğunu dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, “gerilimin azaltılması bölgeleri” anlaşması uyarınca İdlib kentine 
konuşlanma kapsamında, Türkiye’nin güneyinde bulunan Hatay kentindeki askeri teçhizat ve 
personele ek takviye yapıyor.

انطلقـــت يـــوم اجلمعـــة 2017/10/20القمـــة التاســـعة جملموعـــة الـــدول الثمـــاين اإلســـالمية الناميـــة، يف مدينـــة إســـطنبول 
حتـــت شـــعار )زايدة الفـــرص مـــن خـــالل التعـــاون(.

ودعـــا الرئيـــس الرتكـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، إىل ضـــرورة تكثيـــف التعـــاون وزايدتـــه بـــن الـــدول األعضـــاء يف اجملموعـــة، 
وبـــذل اجلهـــود لالرتقـــاء ابملنظمـــة وجعلهـــا أكثـــر فعاليـــة، وقـــوة وإنتاجيـــة.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود جاويــش أوغلــو ، إّن بــالده ســتتعاون مــع الوفــد األمريكــي القــادم إىل أنقــرة بشــأن 
األزمــة النامجــة عــن التعليــق املتبــادل لتأشــرات الدخــول بــن البلديــن، وأّكــد أّن تركيــا ال تنحــي أمــام الضغــوط ومتتلــك 

جهــازاً قضائيــاً مســتقاًل. 

يواصــل اجليــش الرتكــي أنشــطته العســكرية ووصــول تعزيــزات إضافيــة تضــم جنــود وآليــات ومعــدات عســكرية إىل هطــاي 
احلدوديــة جنــويب البــالد ، يف إطــار انتشــاره مبحافظــة إدلــب الســورية وفًقــا التفــاق )مناطــق خفــض التصعيــد(.

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق
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.)PYD( قسد تهجر 450 ألف مدني من مدينة الرقةتركيا تحذر من اندالع حرب عرقية في محافظة الرقة السورية، في حال تم تسليمها لمنظمة
Türkiye PYD’ye Teslim Edilmesi Durumunda Rakka’da Etnik Savaş Çıkabileceği Konusunda UyardıSDG 450 Bin Sivili Rakka’dan Tehcir Etti

Türkiye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, PYD ve DAEŞ’e işaretle bir terörist örgütün başka bir terörist örgütle mücadele için kullanılması kar-
şısındaki hayretini dile getirerek, Rakka’nın asıl ahalisi olan Araplara teslim edilmesi gerektiğini, zira kentin bir Arap kenti olduğunu vurguladı.

DAEŞ sivilleri kendisine kalkan olarak kullandığı için Rakka’yı terk etmekten alıkoymaktaydı. SDG ise, demografiyi 
değiştirme projesi kapsamında 450 bin sivili şehirden tehcir etti.

أعــرب انئــب رئيــس الــوزراء الرتكــي فكــري إيشــيق عــن اســتغرابه ، مــن اســتخدام تنظيــم إرهــايب حملاربــة تنظيــم إرهــايب آخــر، يف إشــارة إىل تنظيمــي  ) PYD وداعــش(، 
وأكــد علــى ضــرورة تســليم املدينــة إىل ســكاهنا األصليــن وهــم العــرب، ألن الرقــة مدينــة عربيــة.

داعــش كانــت متنــع املدنيــن مــن اخلــروج مــن الرقــة الســتخدامهم كــدروع بشــرية وقســد هتجــر 450 ألــف مــدين منهــا  ومتنــع عودهتــم إليهــا تنفيــذاً 
ملخططهــم ابلتغيــر الدميغــرايف.

بعد تدمير الرقة ...الرايات السوداء تختفي وتستبدل بالرايات الصفراء

الرقص على جثث الشهداء 

احصائية تظهر الخسائر البشرية والمادية خالل معركة السيطرة على مدينة الرقة 

تعفيش مدينة الرقة على أيدي عصابات قسد

Rakka’daki Yıkımın Ardından… Siyah Sancakların Yerini Sarı Sancaklar Aldı

Şehitlerin Bedenleri Üzerinde Dans

İstatistikler Rakka Operasyonu Sırasındaki Can ve Mal Kayıplarını Gözler Önüne Serdi

SDG Çeteleri Rakka’yı Yağmalıyor

Uluslararası Koalisyon’un Rakka’yı yıkması, 2000’den fazla sivili katletmesi, DAEŞ’i himaye ederek şehirden çıkmasını ve yerle bir edeceği 
başka yerlere intikal etmesini sağlamasının ardından, DAEŞ’in siyah sancaklarının yerini Suriye Demokratik Güçleri’nin sarı sancakları aldı.

 بعــد أن جنــح التحالــف الــدويل بتدمــر الرقــة وقتــل أكثــر مــن 2000 مــدين ومحايــة مقاتلــي داعــش خــالل خروجهــم وانتقاهلــم إىل أمكنــة أخــرى 
ليدمروهــا ، راايت )داعــش( الســوداء ختتفــي وتســتبدل بــراايت )قســد الصفــراء(.

محلــة ســرقة للمنــازل تقــوم هبــا عناصــر مــن 
ميلشــيا قســد يف مدينــة الرقــة ، وخرجــت 
جهــد  ذات  مولــدات   7 حتمــل  شــاحنة 
عــايل كانــت تســتعمل لتوزيــع االمبــرات 
الكهرابئيــة، ابإلضافــة إىل عــدد كبــر مــن 
متَّ  ومــا  احلبــوب  الــي حتمــل  الشــاحنات 
االســتيالء عليــه مــن بيــوت املدنيــن ابجتــاه 

كــوابين ومنبــج والقامشــلي.

تعقــد قــوات قســد اإلرهابيــة 
وعمالئهــا حلقــات الرقــص 
ســاحات  يف  والدبكــة 
وشــوارع الرقــة املدمــرة وفــوق 
ال  الذيــن  الشــهداء  جثــث 
زالــوا حتــت أنقــاض بيوهتــم.

İstatistikler, 2017 yılının Haziran ayından Ekim ayına kadar Rakka’ya karşı yapılan harekat sonucu yaşanan can ve mal kayıplarını ortaya koydu.

Suriye Demokratik Güçleri 
milisleri, Rakka’daki evleri 
soydu. Elektrikli amfilerde 
kullanılan 7 yüksek geri-
lim jeneratörünü taşıyan bir 
kamyonetin, yine sivillerin 
evlerinden çalınan bakliyat 
ve diğer eşyaları taşıyan çok 
sayıda kamyonetin Kobani, 
Menbic ve Kamışli tarafına 
ilerlediği gözlendi.

Terörist Suriye 
Demokratik Güçleri 
mensupları, yerle 
bir olmuş Rakka’nın 
sokaklarında ve 
henüz enkaz altında 
yatan cesetlerin 
üzerinde dans etti ve 
halay çekti.

هذه االحصائية تظهر اخلسائر البشرية واملادية خالل معركة السيطرة على مدينة الرقة من حزيران حى تشرين األول 2017
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فعاليات ثقافية وفنية في يوم الغضب في غازي عنتاب
دعــى مركــز الديــوان الثقــايف ابلتعــاون مــع املنصــة الشــبابية الســورية ومجعيــة الــرواد للتعــاون والتنميــة وانشــطون يف مدينــة 

غــازي عنتــاب للمشــاركة يف فعاليــات يــوم الغضــب يــوم األحــد 2017/10/15
بــدأت الفعاليــة ابلوقــوف دقيقــة صمــت وقــراءة الفاحتــة علــى أرواح شــهداء الثــورة الســورية األبــرار ، مث  عــرض فيديــو:  

برومــو يــوم الغضــب و فيلــم وأد احللــم / مــن انتــاج ســوراي املســتقبل و فيديــو االعتقــال / انتــاج النــداء.
وتالهــا فعاليــة غنــاء ثــوري لفرقــة أطفــال منظمــة الــرواد للتعــاون والتنميــة مثَّ فقــرة شــعرية شــارك فيهاالشــعراء: - أمحــد 

خياطــة -  فيصــل حقــي -  حســن النيفــي
ويف اخلتام حتدث األساتذة حول الثورة السورية وحتمية انتصارها:

- أميــن أبــو هاشــم -د. إبراهيــم ســلقيي -  ايمســن بنشــي - آســيا البكــور - مثــى حــاج عمــر - التقــدمي: األســتاذ 
أمحــد مظهــر ســعدو

المؤتمــر الدولــي الثانــي »الالجئــون الســوريون بيــن الواقــع والمأمــول« 
انتهــت مؤخــراً فعاليــات املؤمتــر الــدويل الثــاين »الالجئــون الســوريون بــن الواقــع واملأمــول« الــذي اســتضافته جامعــة 
»أدايمــان« الرتكيــة برعايــة مجعيــة »النهضــة العلميــة«. وقــد شــارك ابملؤمتــر، إضافــة إىل 76 شــخصية أكادمييــة مــن 19 
دولــة عربيــة وإســالمية، وفــد مــن وزارة الرتبيــة الرتكيــة، ووكيــل عــن وزارة األســرة والسياســات اجملتمعيــة الرتكيــة، وكذلــك 

عــن وزارة الرايضــة والشــباب، و«آفــاد« واهلجــرة الرتكيــة، و77 أكادمييــا تركيــا مــن 23 جامعــة يف تركيــا.
وشــارك راديــو فجــر يف املؤمتــر ببحــث عــن دور اإلعــالم املســموع يف بــالد اللجــوء. وجــاءت التوصيــات الــي خــرج هبــا 
املؤمتــر العلمــي الــدويل الثــاين لتغطــي كافــة قضــااي اللجــوء والنــزوح الــي ابتــت مــن أهــم اإلشــكاليات الــي تواجــه العــامل 

اليــوم، ومــا ســببته حــركات اللجــوء مــن تبعــات اقتصاديــة وسياســية وقانونيــة ودميغرافيــة علــى كافــة الصعــد الدوليــة.

04

المرصد الثقافي

الجحيم خارج السجن
صــدر كتــاب اجلحيــم خــارج الســجن ) املعتقلــون 
السياســيون املفــرج عنهــم يف ســوراي ( ابللغــات 
العربيــة والرتكيــة واإلنكليزيــة عــن منظمــة ايمســن 
 – طــالس  ســامر  الباحثــن  إعــداد  مــن  احلريــة 

غريــب مــرزا – ايمسينــا البنشــي
الســورين  املعتقلــن  حيــاة  الكتــاب  يتنــاول 
السياســين املفــرج عنهــم ، وهــو جــزء مــن نشــاط 
احلملــة الدوليــة إلنقــاذ املعتقلــن يف ســوراي الــي 

عــام 2015  منــذ  املنظمــة  أطلقتهــا 

بمناســبة يــوم عيــد الجمهوريــة التركيــة 
ــر  ــة إزمي ــر احتفاليــة تقــام فــي مدين أكب

يــوم األحــد 29 - 10 - 2017
أقيمــت  الرتكيــة  اجلمهوريــة  عيــد  يــوم  مبناســبة 
خنبــة  مبشــاركة  إزمــر،  مدينــة  احتفاليــة يف  أكــر 
واألدابء  والنحاتــن  والرســامن  الفنانــن  مــن 
األدابء  ومللتقــى  خمتلفــة،  دول  مــن  واملوســيقين 

إزمــر،  مكتــب  الســورين-  والكتّــاب 
الرســم،   – الفنيــة  ابألعمــال  مهمــة  مشــاركات 
وابألعمــال املوســيقية عــزف وغنــاء، إســهاماً منــه 
يف حتقيــق اهلــدف األساســي مــن تلــك املشــاركات 
وهــو التقــارب الفكــري الثقــايف الرتكــي الســوري.

فعاليات ثقافية متنوعة

مهرجان:صدر حديثًا:

إشراق
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قضايا سياسية

املتابــع للسياســة األمريكيــة حنــو تركيــا، بعــد االنقــالب الفاشــل يف يوليــو 
2016 يــدرك أن هنــاك أجهــزة معينــة يف أمريــكا تتعمــد توتــر العالقــات 
مع تركيا، ولألسف فإن هذه األجهزة هي الي متسك ابلقرار السياسي 

األمريكــي الــذي خيتــص برتكيــا.
وهــذا يعــي أن فهــم السياســة األمريكيــة حنــو تركيــا حيتــاج ملراجعــة نقــاط 
االختــالف بينهمــا، أو نقــاط عــدم التوافــق بــن السياســتن األمريكيــة 
والرتكية خالل هذه السنوات، ومنها قضااي متعلقة ابلقضية الفلسطينية 
واحلــروب العدوانيــة اإلســرائيلية علــى غــزة، واملواقــف الرتكيــة منهــا 2009 
و2010 وبعدهــا، واملواقــف الرتكيــة مــن احتجاجــات بعــض الشــعوب 
العربيــة فيمــا عــرف بثــورات الربيــع العــريب، ومــا أبدتــه تركيــا مــن دعــم 
للمواقــف الشــعبية يف مصــر وتونــس وســوراي وليبيــا واليمــن وغرهــا، ومنهــا 
االختــالف علــى طريقــة مواجهــة تنظيــم )داعــش( منــذ يونيــو 2014 ، 
بعــد أن شــكلت أمريــكا حتالفــاً دوليــاً مــن أكثــر مــن ســتن دولــة، وكان 
املوقــف الرتكــي عــدم املشــاركة يف العمليــات العســكرية، إال بعــد االتفــاق 
التبعيــة  وعــدم  منهــا،  السياســية  واألهــداف  العســكرية  اخلطــط  علــى 

العميــاء ملشــاريع البنتاغــون فقــط.
وأخــراً وليــس آخــراً جــاء االختــالف الرتكــي األمريكــي علــى 
أمريكيــاً  تورطــاً  دوليــة وتركيــة عديــدة  مــا وصفتــه مصــادر 
)غولــن(  هللا  فتــح  لتنظيــم  الفاشــلة  االنقالبيــة  ابلعمليــة 
2016، وإصــرار أمريــكا علــى عــدم تســليم املتهــم األول 
تقــدمي  رغــم  األمريكيــة،  بنســلفانيا  يف  املقيــم  ابالنقــالب 
تركيــا ألمريــكا عشــرات آالف األدلــة والواثئــق علــى تــورط 
)غولــن( بذلــك االنقــالب، ومــا تبــع ذلــك مــن اختالفــات 
األحــزاب  دعــم  مــن  اخلاطــئ  األمريكــي  املوقــف  علــى 
الكردســتاين  العمــال  حلــزب  التابعــة  الســورية  واملليشــيات 
إلقامــة كيــان انفصــايل مشــال ســوراي، مــع علــم أمريــكا أبن 
الدعــم العســكري اهلائــل للتنظيمــات اإلرهابيــة الكرديــة فيــه 

القومــي الرتكــي. هتديــد مباشــر لألمــن 
كل هــذه القضــااي كانــت قضــااي رئيســية يف اختــالف املواقــف السياســية 
بــن تركيــا وأمريــكا، وذلــك مؤشــر علــى أن أمريــكا اليــوم تتبــع سياســة 
ثــي  رئيســين ومهــا،  لســببن  أو  مــن ســبب،  تركيــا ألكثــر  مــع  خشــنة 
غــر  أمريــكا  تعترهــا  مســتقلة،  سياســات  اختــاذ  عــن  الرتكيــة  السياســة 
متوافقــة مــع مشــاريعها يف املنطقــة، وابألخــص يف ســوراي والعــراق مــع 
اختاذهــا  علــى  تركيــا  حماســبة  واثنيهمــا  االنفصاليــة،  الكرديــة  األحــزاب 
سياســة مســتقلة عــن أمريــكا وحلــف الناتــو بتقارهبــا مــع روســيا وتعاوهنــا 
العســكري معهــا، وابألخــص شــراء تركيــا منظومــة دفــاع جــوي روســي 
متطــورة هــي س400، إضافــة إىل املشــاريع االقتصاديــة العمالقــة الــي 
تتعــاون هبــا تركيــا مــع روســيا والصــن، وعــدد مــن دول منظومــة شــنغهاي 

وجمموعــة دول أوراســيا وغرهــا.
لذلــك فــإن إعــالن الســفارة األمريكيــة يف تركيــا يــوم 8 أكتوبــر اجلــاري 
موظفيهــا،  أحــد  اعتقــال  علــى خلفيــة  التأشــرات  إصــدار  تعليــق  عــن 
هــو نتيجــة هلــذا التوتــر يف العالقــات، الــذي تســعى أمريــكا الســتثماره 
للضغــط علــى احلكومــة الرتكيــة لتغيــر سياســتها يف عــدد مــن امللفــات 
الرتكيــة  احلكومــة  وعــزم  حــزم  أن  علــى  التأكيــد  مــع  بينهمــا،  الشــائكة 
مبواجهــة عناصــر الكيــان املــوازي لفتــح هللا غولــن أمــر ال هتــاون فيــه لــدى 
احلكومــة الرتكيــة وأجهزهتــا األمنيــة، ألن الشــعب الرتكــي ينتظــر تقــدمي 

هــذه العناصــر القاتلــة ألبنائــه للعدالــة، فالســلطات الرتكيــة ألقــت القبــض 
علــى موظــف تركــي امســه )متــن طوبــوز( يعمــل ابلقنصليــة األمريكيــة يف 
إســطنبول بســبب عالقته بتنظيم غولن، وليس لكونه موظفاً يف الســفارة 
أو القنصليــة األمريكيــة، وكونــه موظفــاً عــادايً يف القنصليــة، فــال حصانــة 
قانونيــة لــه يف مــواد القانــون الرتكــي والقانــون الدبلوماســي الــدويل، إضافــة 
إىل أن وزيــر اخلارجيــة الرتكــي جاويــش أوغلــو اوضــح لنظــره األمريكــي 
تيلرســون أن هنــاك أدلــة قويــة وخطــرة ضــد هــذا املوظــف، تثبــت ارتباطــه 

ومشــاركته لتنظيــم فتــح هللا غولــن.
لقــد أشــار وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود جاويــش أوغلــو، قبــل يــوم واحــد 
مــن تعليــق الســفارة االمريكيــة منــح التأشــرات، إىل وجــود أدلــة خطــرة 
ضــد موظــف القنصليــة األمريكيــة العامــة يف إســطنبول، الــذي أوقــف، 
بتهــم )التجســس( و)حماولــة اإلطاحــة ابلنظــام الدســتوري(، وقــد أعلــن 
جاويــش أوغلــو ذلــك يف حــوار لــه مــع قنــاة )فرانــس- 24( الفرنســية، 
وقــال أوغلــو:) يف حــال ثبــوت ارتــكاب )املتهــم( أليــة جرميــة، مــن بــن 
التهــم الــي يــدور حوهلــا التحقيــق، فــإن العمــل هنــا أو هنــاك )يف إشــارة 
إىل القنصليــة( ال يعطــي احلصانــة ألحــد(. وأضــاف: )أنــه ال يتــم توقيــف 

أو ســجن أحــد يف بــالده بــدون وجــود اهتامــات كبــرة أو دالئــل، وأن 
القــرار يف هــذا اخلصــوص ال يعــود إليــه وال لــوزارة اخلارجيــة األمريكيــة، 
بــل للقضــاء الرتكــي املســتقل(، وقال:)هنــاك اهتامــات وأدلــة خطــرة، لقــد 
يتــوىل وظيفــة دبلوماســية، وســألت  بذلــك، كونــه )املتهــم(  إبالغــي  مت 
اهتامــات  هنــاك  فأجابــوا أبن  إســطنبول،  القضــاء يف  مســؤويل  بــدوري 

وأدلــة خطــرة(.
والقــرار الــذي مت مبوجبــه االعتقــال صــادر عــن حمكمــة الصلــح واجلــزاء 
املناوبــة يف إســطنبول، وقــد قضــت حببــس )طوبــوز( علــى ذمــة التحقيــق 
معــه، بتهــم بينهــا )التجســس( و)حماولــة اإلطاحــة ابلنظــام الدســتوري(، 
و)الســعي لإلطاحــة ابحلكومــة الرتكيــة(، وقــد تبــن خــالل التحقيقــات 
للنيابــة العامــة ارتبــاط )طوبــوز( ابملدعــي العــام الســابق الفــار مــن وجهــة 
العدالة )زكراي أوز(؛ ومديري شــرطة ســابقن، يشــتبه يف انتمائهم ملنظمة 
)فتــح هللا غولــن(، وبتورطهــم مبحاولــة االنقــالب الفاشــلة عــام 2016.
هــذه املواقــف القضائيــة توجــب علــى القنصليــة األمريكيــة التعــاون معهــا، 
كمــا توجــب علــى اخلارجيــة األمريكيــة التعــاون فيهــا، ولكــن العنجهيــة 
القضــااي حبكمــة  هــذه  مثــل  يعــاجل  األمريكــي ال  التــورط  أو  األمريكيــة 
ودبلوماســية، فــردود الفعــل األمريكيــة قــد تشــر إىل شــبهة أخــرى وهــي 
تــورط القنصليــة نفســها بتحــركات )طوبــوز(، وإال فلمــاذا هــذه املواجهــة 

مــع الســلطات الرتكيــة أواًل، وملــاذا التصعيــد يف القضيــة اثنيــاً، طاملــا أن 
القضيــة أمنيــة وهلــا أســباهبا احلقيقيــة واألمنيــة يف نظــر الســلطات القضائيــة 

الرتكيــة. 
لــذا كان طبيعيــاً أن تــرد الســلطات الرتكيــة ابملثــل إبعــالن الســفارة الرتكيــة 
بواشنطن، مساء اليوم التايل، تعليق خدمة إصدار التأشرات للمواطنن 
األمريكيــن مــن مقــر الســفارة بواشــنطن وكل املمثليــات الرتكيــة ابلــوالايت 
املتحــدة، فالقــرار الرتكــي جــاء رداً علــى قــرار الســفارة االمريكيــة أبنقــرة 
املوقــف  األتــراك، وهــذا  للمواطنــن  الدخــول  إصــدار أتشــرات  بتعليــق 
السياســي والدبلوماســي الرتكــي حــق للدولــة الرتكيــة أواًل، ويرضــي املواطــن 
الرتكــي، ألنــه ال يقبــل أن تقــوم االدارة األمريكيــة إبجــراء اســتعالئي ضــد 
تركيــا، فــإذا مــا اخطــأت وقامــت بذلــك فــإن املواطــن الرتكــي ينتظــر مــن 

حكومتــه الــرد ابملثــل.
التصعيــد األمريكــي ضــد تركيــا  هــذا  مــع  يتزامــن  األقــدار أن  وشــاءت 
االتفــاق  إبلغــاء  )ترامــب(  بتهديــد  إيــران  ضــد  أمريكــي  آخــر  تصعيــد 
النــووي معهــا الــذي وقعتــه دول مخــس زائــد واحــد مــع إيــران يف منتصــف 
أبريــل 2015، فهــذا كشــف عــن طبيعــة السياســة األمريكيــة العدائيــة 
ضــد العــامل، وليــس ضــد تركيــا وإيــران فقــط، بدليــل أن الشــهادة 
الــي نقدمهــا لتفســر هــذا الســلوك األمريكــي هــي لوزيــر اخلارجيــة 
األملــاين وليــس وزيــر خارجيــة تركيــا وال إيــران، فقــد توقــع وزيــر 
الــوالايت  انســحاب  غابرييــل(،  )ســيغمار  األملــاين،  اخلارجيــة 
املتحــدة مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران، األســبوع املقبــل، جــاء 
بسكســونيا  الدميقراطــي  االشــرتاكي  حلزبــه  فاعليــة  يف  تصرحيــه 
الســفلى، حيــث قــال غابرييــل )مــن احملتمــل أن تعلــن الــوالايت 
األســبوع  إيــران  مــع  النــووي  االتفــاق  مــن  انســحاهبا  املتحــدة 
املقبــل، وهــذا ميثــل يل قلقــاً كبــراً(، واتبــع:) إن احلكومــة األملانيــة 
ســتبذل قصــارى جهدهــا حــى تبقــى الــوالايت املتحــدة ملتزمــة 
ابالتفــاق املعــي مبنــع إيــران مــن امتــالك قنبلــة نوويــة(، وقــد وصــف 
بـ)اخلطــر  ترامــب  دوانلــد  األمريكــي  الرئيــس  سياســة  غابرييــل 
الكبــر(، موضحــاً أن: )ترامــب واحمليطــن بــه يــرون العــامل ســاحة قتــال 
البقــاء فيهــا لألقــوى(، وأضــاف )هــذا يعــي أهنــم اســتبدلوا ســيادة القانــون، 
بقانــون األقــوى، وهــذا ميثــل خطــراً ابلنســبة ألملانيــا، ألنــه يغــر العــامل(.

هــذا الــكالم الــذي ينتقــد السياســة األمريكيــة املعاصــرة )لرتامــب( وإدارتــه 
هــي لوزيــر خارجيــة أملانيــا، الدولــة الصديقــة ألمريــكا، أو اإلبنــة املدللــة 
ألمريــكا كمــا يصفهــا بعــض السياســين الغربيــن، ومــع ذلــك فإنــه ينتقــد 
التعــدي األمريكــي علــى القانــون الــدويل لصــاحل القــوة األمريكيــة، فأمريــكا 
تريــد مــن تركيــا أن تبقــى مكتوفــة األيــدي اجتــاه أيــة مواقــف عدائيــة مــن 
لــو كانــت تنتقــص مــن قيمتهــا وهيبتهــا وأمنهــا،  أمريــكا حنوهــا، حــى 
بينمــا وضــح الرئيــس الرتكــي أردوغــان مــراراً لزعمــاء الغــرب أبن الزمــن 
رجعــة،  بــال  وىّل  قــد  الغربيــة  لألوامــر  تركيــا  فيــه  تنصــاع  الــذي كانــت 
فرتكيــا اليــوم دولــة قويــة ومــن حقهــا أن تدافــع عــن مصاحلهــا، وأن تقــدم 
مصــاحل مواطنيهــا وحتميهــم، وأن تقــدم منهــم للعدالــة املتورطــن أبعمــال 
إجراميــة، فكيــف إذا كان املتهــم متورطــاً أبعمــال خطــرة ضــد أمــن تركيــا 
واســتقرارها، بــل كيــف إذا كان متورطــاً بعمــل انقــاليب، أو شــريكاً لتنظيــم 
ارهــايب اســتهدف الشــعب الرتكــي ابلقتــل وســفك الدمــاء؟ فــال ميكــن 
ألمريــكا حماســبة الــدول الــي متــارس حقهــا ابلدفــاع عــن أمنهــا، وتدافــع 

عــن حقــوق شــعبها.

دوافع أمريكا من توتير العالقات مع تركيا

محمد زاهد جول

 كاتب وحملل تركي - رئيس بيت اإلعالمين العرب يف تركيا
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قضايا سياسية

كل الرتكيــز اإلعالمــي التابــع للنظــم الــي حدثــت ثــورات فيهــا، وخصوصــاً 
الدولــة صنمــاً،  ابتــت  حيــث  الدولــة«،  مــن »ســقوط  يهــّول  مصــر،  يف 
وأصبح املطلوب منع اهنيارها، والتأكيد على أهنا ضمان اســتمرار متاســك 
اجملتمــع، وابلتــايل هــي فــوق الطبقــات، وأهــم مــن معيــش الشــعب، هــذه 
سياســة أخرى للتخويف من الصراع الطبقي، واملرِّر لســحق كل احتمالية 
التخويــف،  مــن مســتوايت  آخــر  هــي مســتوى  ثــورة جديــدة،  النفجــار 
واالســتغالل بعــد »احلــرب علــى اإلرهــاب«، ترّكــز عليــه النظــم وتعممــه 
االعتقــال  وتريــر  الوســطى،  الفئــات  ختويــف  أجــل  مــن  واســع،  بشــكل 

والعنــف الــذي ميكــن أن متارســه ضــد كل حــراك شــعيب. 
اإلرهــاب«، وهدفهــا  علــى  »احلــرب  مثــل  طبقيــة  هــذه سياســة  ابلتــايل، 
ذات اهلــدف الــذي عّمــم اإلعــالم »الرمســي« اخلطــر اإلرهــايب، ورّكــز علــى 
»احلــرب علــى اإلرهــاب«، وال شــك يف أن وضــع ليبيــا واليمــن وســورية 
ماثــل هنــا، وُيســتخدم لتأكيــد الفكــرة املعّممــة، وابلتــايل هــو مرتبــط مبــا 
جــرى تعميمــه بشــأن »مصــر ســورية وليبيــا«، وهــو مــا يعــي أن املطلــوب 
هــو إظهــار »قدســية« الدولــة، وأهنــا فــوق الصراعــات، وأن اخلــوف مــن 
ســقوطها يــرّر كل القمــع والقتــل والوحشــية. هلــذا تصبــح الدولــة موضوعــًة 
يف مواجهــة االحتجاجــات الشــعبية، وكل املطالــب الــي يطرحهــا الشــعب، 
وتصبــح الســلطة بــكل أجهزهتــا أداة تنفيــذ ذلــك، علــى الرغــم مــن أهنــا متثّــل 
الطبقــة الــي هنبــت اجملتمــع وأفقــرت الشــعب، مبعــى أن الطبقــة عــر ذلــك 
متــارس كل العنــف، إلســكات الطبقــات الــي كانــت هــي ســبب إفقارهــا 

وهتميشــها. 
هنــا يظهــر اخلطــاب األيديولوجــي واضحــاً، حيــث ُيســتخدم شــعار )أو 
لتريــر ممارســات وحشــية، هدفهــا احلفــاظ علــى  تســتخدم فكــرة( ســتاراً 
ســيطرة الطبقــة الرأمساليــة، لكــن ظهــر أن دواًل تالشــت، كمــا حــدث يف 
الصومــال، وأخــرى تفّككــت كمــا حيــدث يف ليبيــا، وســورية ُتظهــر توزعــاً 
»ســقوط  أن  يف  شــك  وال  مقســمة،  تبــدو كأهنــا  األرض  علــى  للقــوى 
الدولــة« ممكــن، وهــي تســقط حينمــا يســقط النظــام، أو يضُعــف اىل حــدٍّ 
كبــر، وال يكــون هنــاك ســلطة بديلــة، حيــث تتنــازع اجملتمــع بــى مــا قبــل 
حديثــة، قبليــة ومناطقيــة وطائفيــة ودينيــة، حيــث تنكفــئ هــذه اجملموعــات 
علــى ذاهتــا، ومتيــل إىل االســتقالل، أو احلفــاظ علــى وجودهــا، أو تقويــة 
مواقعهــا مــن أجــل فــرض ســيطرهتا علــى الدولــة ذاهتــا، فالدولــة هــي الالحــم 
بــن كل هــؤالء مــن خــالل مؤسســاهتا، وســيطرهتا، وهــي هبــذا خُتفــي بــى 

مفّككــة بشــكل مــا، أو قابلــة للتفــكك يف حــال غيــاب بديــل الحــم. 
عــن  عاجــزًة  الســلطة، وجتعلهــا  تضعــف  الشــعب  ثــورة  أن  وال شــك يف 
قــوى  ســيطرة  أو  تفــّكك،  إىل  األمــر  يصــل  أن  وهلــذا ميكــن  االســتقرار، 
متعــددة علــى أرض الدولــة، فأزمــة مــن هــذا املســتوى جتعــل النظــام غــر 
قــادر علــى االســتمرار ابلضــرورة، وعــادًة فــإن الثــورات تضعــف الدولــة، 
لتهيــئ لنشــوء نظــاٍم بديــل، وحيــدث التفــكك حينمــا ال يكــون هنــاك بديــل، 
بــدل أن  قــوى اجملتمــع،  تنتهــي، وتتــوزع  الســلطة مــن دون أن  فتضعــف 
تتوحــد لكــي تنهــي الســلطة، وتؤســس أخــرى، هلــذا كانــت أزمــة الثــورات 
العربيــة تكمــن يف أهنــا افتقــدت البديــل الــذي يوظّفهــا مــن أجــل إســقاط 
النظــام، وبنــاء نظــام بديــل، هنــا نقطــة الضعــف الــي جيــري اســتغالهلا مــن 
أجــل التخويــف مــن »ســقوط الدولــة«، لكــن ملــاذا غابــت األحــزاب الــي 
ميكنهــا أتســيس بديــل؟ واألهــم هــو، هــل أنــه كان ميكــن أال حتــدث ثــورة، 

أو ميكــن منــع نشــوب ثــورٍة حتــت حجــة غيــاب البديــل؟. 
الثــورات عفويــة، ومل يكــن أحــد قــادراً علــى أتخرهــا، وهلــذا جيــب أن يكــون 
واضحــاً أن الثــورات حادثــة، وليــس مــن املمكــن منعهــا، أو حــى أتخرهــا، 
وأن »ســقوط الدولــة« ممكــن مــا دام ليــس هنــاك بديــل يســتطيع أن يســهم 
يف انتصــار الشــعب وإســقاط النظــام، وبنــاء نظــام بديــل، وابلتــايل، بــدل 
الدفــاع عــن الدولــة الــي متثــل مافيــا رأمساليــة، وهــو دفــاع ال معــى لــه، ال 
بــّد مــن الســعي إىل بنــاء البديــل الــذي يســتطيع أن حيقــق االســتيالء علــى 

الســلطة وبنــاء نظــام بديــل. 
هذا هو الطريق الوحيد لكيال تتفّكك الدول، فالثورات حاصلة حاصلة.

فوبيا سقوط 
الدولة

سالمة كيلة

خيفــف مبعــوث األمــم املتحــدة إىل ســورية، ســتيفان دي ميســتورا، 
 27 يف  الــدويل،  األمــن  جملــس  إىل  أخــراً  املقدمــة  إحاطتــه  يف 
ســبتمر/أيلول، مــن فداحــة الواقــع الســوري، خــالل األســبوعن 
األخرين من شهر سبتمر/أيلول الفائت، إذ يقارن على ما يبدو 
عــدد الضحــااي الذيــن يســقطون يف املناطــق الــي فتحــت روســيا 
والنظــام الســوري وإيــران النــار عليهــا أخــراً )ريــف دمشــق وإدلــب 
ومحــاة وحــوران(، بعــدد اثبــت كانــت حتدثــه هجمــات هــذه القــوى 
املتحالفة ضد مناطق حاضنة للشــعب املعارض للنظام الســوري، 
متناســياً أن هــذه املناطــق جيــب أن حتظــى ابألمــان الكامــل املوعــود 
مــن اتفاقــات خفــض التصعيــد، واتفاقــات مؤمتــر أســتانة، خــالل 
جوالتــه الســت املاضيــة، والــي تضمنهــا وترعاهــا وتتوســط خالهلــا 
القــواتن الرئيســتان يف عمليــات القصــف الوحشــي علــى ســورية، 

إيــران وروســيا. 
وعلــى الرغــم مــن أن دي ميســتورا اســتخدم صيغــة الفعــل املبــي 
والبنيــة  املدنيــن  ضــرب  إىل  إشــارته  يف  )يُزعــم(،  للمجهــول 
التحتيــة واملرافــق الصحيــة، يف إحاطتــه يف جملــس األمــن، وقولــه 
إلدلــب  إبريل/نيســان  منــذ  األوىل  هــي  اجلويــة  )الضــرابت  إن 
ومحــاة(، لتجنــب احلديــث عــن الفاعــل يف القصــف اجلــوي، إال 
احلديــث  يف  ابلفاعــل  للتعريــف  القطعيــة  الصيغــة  اســتخدم  أنــه 
قــال:  حيــث  النظــام،  لســيطرة  اخلاضعــة  املــدن  قصــف  عــن 
)فضــاًل عــن قصــف املعارضــة الشــديد لبلــدات مدنيــة خاضعــة 
ميســتورا  يكــن دي  ومل  والالذقيــة(،  محــاة  احلكومــة يف  لســيطرة 
وحيــداً يف حماولــة محايــة الفاعــل يف تدمــر البــى التحتيــة، حيــث 
شــارك مستشــار األمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية يف ســورية، اين 
إيغالنــد، املبعــوث األممــي، أســلوَب التعتيــم اللغــوي علــى الفاعــل 
)إنــه ليــس واضحــاً مــن نفــذ هــذه اهلجمــات علــى إدلــب(، معتــراً 
أهنــا، أي اهلجمــات، )جــزء مــن هنــج متصاعــد ضــد شــراين احليــاة 

اإلنســانية(. 
يبــدو أن دي ميســتورا ميلــك أجهــزة رصــد تتابــع أعمــال املعارضــة 
القتاليــة، فيمــا ال ميكنــه فعــل ذلــك مــع القــوة الروســية الــي ال ختفــي 
املســلحن  )تســتهدف  أبهنــا  ذلــك  مــررة  إدلــب،  تقصــف  أهنــا 
وعتادهم(، وعلى الرغم من أن هذا االستهداف ال يرر قتل حنو 
150 مدنياً، وتدمر املنشــآت احليوية، لكنها ليســت املرة األوىل 
الــي تلجــأ موســكو إىل نقــض اتفاقياهتــا، وقصــف املناطــق املتفــق 
علــى خفــض التصعيــد فيهــا، هبــدف )تنظيــف( هــذه املناطــق مــن 
كل آاثر احلياة الطبيعية فيها، كما حدث يف حلب، واســتالمها 
خاليــًة مــن املعارضــة بــكل أشــكاهلا، سياســية وعســكرية، أو يف 
أحســن األحــوال أن تكــون هــذه املناطــق مكســورة ومهيــأة لقبــول 
مــع  ابلشــراكة  إلنشــائها،  روســيا  تتهيــأ  الــي  اجلديــدة  اإلدارة 

الضامنــن الجتماعــات أســتانة، تركيــا وإيــران. 
جبهــة النصــرة، أو هيئــة حتريــر الشــام حســب تســميتها، شــريك 
فاعــل يف إدارة الصــراع يف املناطــق املختلــف علــى تبعيتهــا للضامــن 
)األســتاين(، حيــث هتيــئ هــذه اجلهــة الظــروف املقنعــة للمجتمــع 
الــدويل بقبــول التدخــل الروســي، واســتفراده يف حربــه علــى املناطــق 
الواقعــة حتــت ســيطرة املعارضــة، بغطــاء أنــه ميــارس حربــه املشــروعة 
ضــد اإلرهــاب )القاعــدة(، لكــن تريــر ضــرب املــدن حتــت هــذه 
الذرائــع، وجتاهــل الوســيط الــدويل للخــروق الــي ترتكبهــا روســيا 
للفصائــل  الســوري  الــدور  عــن  وااللتفــات  إحاطتــه،  يف  ذاهتــا 
غــر  اتفاقــات  مثــة  يفيــد أبن  )النصــرة(،  ملــف  مــع  التعامــل  يف 
معلنــة بــن الضامنــن الثالثــة الجتماعــات أســتانة، ولعــّل هــذه 
االتفاقــات هــي الــي أاتحــت ملوســكو فتــح النــار مــن جديــد يف 
مناطــق خفــض التصعيــد، والذهــاب إىل فــرض حلــول تتناســب 

وأطماعهــا: 

أواًل، ســواًء يف بســط ســيطرة النظــام علــى كامــل املــدن واملناطــق، 
خصوصــاً ذات الطابــع االقتصــادي، ومنهــا مــا يــدور اليــوم مــن 
خــالف حــول معــر نصيــب، يف املنطقــة اجلنوبيــة درعــا، حيــث 
قــدرت وارداتــه يف عــام 2010 مبــا يقــرب مــن مليــاري دوالر، 
وحماولــة اهليمنــة الكاملــة عليــه، حتــت التهديــد الروســي ومســاندته 
فصائــل  علــى  ســاحق  هجــوم  بشــن  تلــّوح  الــي  النظــام  قــوات 
خفــض  مناطــق  ضمــن  واقعــة  أهنــا  مــن  الرغــم  علــى  املعارضــة، 
التصعيــد، وأييت ذلــك ضمــن رؤيــة روســيا الــي تفــاوض املعارضــة 
يف األردن، وتعتــر أن كل مــن وقّــع معهــا اتفــاق خفــض التصعيــد 
ملــزم ابحلــل الــذي تفرضــه، لســورية املنزوعــة املقاومــة واملعارضــة، 
بشــقيها السياســي والعســكري، مــا بعــد مناطــق خفــض التصعيــد، 
ومــن هنــا، أييت الشــك أن مــا تــردد علــى لســان املنــدوب الروســي 
يف )أســتانة 6( أن املرحلــة الالحقــة ســتكون احلــرب علــى مــن هــم 
ضــد احلكومــة الســورية، وعلــى الرغــم مــن نفيــه مــن موســكو، إال 
أن مــا حيــدث يف إدلــب مــن قصــف علــى الفصائــل نفســها الــي 
حضــرت )أســتانة( جيعــل مــن ذلــك النفــي جمــرد حالــة إعالميــة 

ليــس أكثــر.
اثنيــاً، يف إعــالن صريــح أهنــا اليــوم صاحبــة اليــد العليــا يف توزيــع 
الغنائــم علــى اجلهــات املشــاركة يف الصــراع الــدويل علــى ســورية، 
بعــد احنســار الــدور األمركــي يف مهمــة قتــال )داعــش( ومحايــة 
ذراعها العســكرية )قوات ســورية الدميقراطية( يف املنطقة، وهو ما 
يفســر خلــط األوراق مــن جديــد، وإعــادة توزيــع خريطــة احلضــور 
اإليــراين والرتكــي، بعيــداً عــن اإلرادة األمركيــة الــي صرحــت مــرات 
عن ضرورة إخراج املليشــيات اإليرانية من ســورية، وعدم الســماح 
هلــا ابلوصــول إىل املنافــذ احلدوديــة، ســواء مــع العــراق أو األردن، 
يف حــن أن وصــول قــوات النظــام إىل ديــر الــزور يعــي الوجــود 
الــي كان يعتقــد أهنــا خــط أمحــر، ال  اإليــراين يف هــذه املناطــق 
يســمح إليــران ابلوصــول إىل حــدوده، يف وقــٍت تظهــر جليــاً آاثر 
اخلطــوات اإليرانيــة مــا بعــد تلــك اخلطــوط يف الشــمال واجلنــوب. 
يبــدد دي ميســتورا خمــاوف املتشــائمن إبعالنــه عــن موعــد اجلولــة 
اجلديــدة مــن جنيــف املقــرر بعــد حنــو شــهر، وعلــى املعارضــة أن 
تلتــزم )رغبــة النظــام( خــالل هــذا الوقــت، ألنــه يريدهــا أن جتلــس 
مقابلــة لــه وهــي موحــدة، كمــا أوضــح املبعــوث األممــي الــذي أيمــل 
فعليــاً ذلــك، بيــد أن دي ميســتورا الــذي أشــار إىل وجــود آالف 
معرفــة  وعــدم  أقارهبــم،  غيــاب  مــن  تعــاين  الــي  الســورية  األســر 
مصائرهــم، مل يطلــب مــن النظــام املســؤول األول عــن االعتقــاالت 
أن حيضــر إىل جنيــف، وهــو كمــا تريــده املعارضــة متخفــٌف مــن 
ملــف املعتقلــن، وقــد أفــرج عنهــم، وهــو أمــر ال حيتــاج إىل قــراراٍت 
مشــرتكة، بــل إىل إرادة النظــام يف عمليــٍة سياســيٍة تؤســس حلكــم 
ذي مصداقيــة وشــامل للجميــع علــى الصعيديــن، احمللــي واملركــزي، 
وهــذه إشــارة ذكيــة ومبطنــة لــدي ميســتورا عــن أن احلكــم الــذي 

يتحــدث عنــه هــو أقــرب إىل الفيدراليــة منــه إىل املركزيــة. 
رمبــا مل يعــد جيــدي نفعــاً التذكــر أبن الذهــاب إىل جنيــف ابت 
للتوافــق علــى منتجــات )أســتانة( واالتفاقــات فــوق التفاوضيــة الــي 
جــرت يف األردن والقاهــرة وجنيــف، وهــي منتجــات جعلــت كل 
األطــراف الســورية علــى قائمــة اخلاســرين، ووحدهــا موســكو تنظــر 
إبعجــاب إىل جناحاهتــا الــي ســتبارك هلــا األطــراف الســورية عليهــا 
يف جنيــف املقبلــة، مــروراً كمــا تظــن روســيا مبؤمتــر الــرايض 2 الــذي 
ســيغر املرجعيــة السياســية، لتكــون علــى مقــاس صانــع )أســتانة(، 
وهــو مــا تبشــر بــه تصرحيــات قيــادة املعارضــة الــي تراجعــت عــن 
شــرط رحيــل األســد، لتوضــح أهنــا ) تتحــدث فقــط عــن ضمــاانت 
رحيلــه فيمــا بعــد، ألن مــا ختشــاه أن يبقــى إىل مــا بعــد املرحلــة 

االنتقاليــة، وينتقــم مــن الســورين املخالفــن(.

جنيف بطعم أستانة

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيي اعالمية وكاتبة سورية
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قضايا سياسية

مــن دواعــي احلكمــة والعقالنيــة أن تتكلــم األطــراف 
املتنازعــة مــع بعضهــا البعــض، عوضــاً مــن أن تتكلــم 
هــدف كل  يكــون  أن  جيــب  وهــذا  األســلحة، 
اجلهــود املبذولــة مــن أجــل إهنــاء األزمــة الســورية، 
تعقيــدات هــذه األزمــة كثــرة ومركبــة، ألن القــوى 
األطــراف  متعــددة  فيهــا  املشــاركة  واجملموعــات 
واملشــارب ومتباعــدة يف وجهــات نظرهــا يف البحــث 
النــزاع  طــريف  الســورية، وخاصــة  لألزمــة  عــن حــل 
الرئيســين - املعارضــة والنظــام - لديهمــا أهــداف 
للوصــول إىل  متناقضــة كليــاً، وكل منهمــا يســعى 
هدفــه، وأبيــة طريقــة كانــت، النظــام يعمــل علــى 
أن تســلمه املعارضــة ســالحها، وترجــع إىل »بيــت 
أن  إىل  هتــدف  املعارضــة  وابملقابــل  الطاعــة«، 
البــالد،  ويغــادر  احلكــم  مفاتيــح  النظــام  يســلمها 
مصطلحــات  يســتخدمان  النــزاع  طــريف  أن  حــى 
خمتلفــة ابلشــكل واملضمــون: املعارضــة تتحــدث عــن 
مفاوضــات، والنظــام خيتــيبء خلــف مصطلحــات 
أنــه منــذ  خادعــة مثــل حــوار ومباحثــات، حيــث 
بدايــة الثــورة الســورية والنظــام يتحــدث عــن عمليــة 
احلــوار، وأنــه يريــد أن حيــاور املعارضــة يف الداخــل، 
وهــو يعلــم أبن عمليــة احلــوار هــي ليســت أكثــر مــن 
كالم يتــم تبادلــه بــن طرفــن متحاوريــن يتضمــن 
أمــام  طــرف  أقــوال كل  تدعــم  وبراهينــاً  حججــاً 
اآلخــر، وإذا زادت وتــرة هــذا احلــوار فيتحــول إىل 
ســجال عقيــم، النظــام يريــد حــواراً كمــا يتصــوره هو، 
أي أن يكــون هــو جالســاً يف األعلــى واملعارضــة يف 
وتنفذهــا،  وتوجيهاتــه  أوامــره  وتســتقبل  األســفل، 
هــذا التصــرف ليــس غريبــاً علــى هــذا النظــام، ألنــه 
إعتــاد علــى هكــذا حــاالت منــذ عشــرات الســنن، 
حيــث أنــه نســي كيــف ميكــن التعامــل مــع الشــعب 
بطريقــة حمرتمــة، تضمــن كرامــة وقيمــة املواطــن، هــو 
يعاملهــم منــذ صعــوده علــى احلكــم كعبيــد وخــدم، 
الشــعب إىل مســتوى  وال يتصــور أبن يرقــى هــذا 

برجــه العاجــي، وحيــاوره بنديــة ومســاواة.
مــا عشــناه يف مؤمتــرات جنيــف الكثــرة، هــو أفضــل 
مثــال علــى هتــرب وفــد النظــام مــن أن يــويف بشــروط 
األمــن،  جملــس  قــرار  عليهــا  نــص  الــي  التفــاوض 
2254 وظــل يتكلــم عــن »حمــاداثت«، أو حــى 
للمحــاداثت،  التحضــر  أو  احملــاداثت،  قبــل  مــا 
وليــس عــن مفاوضــات، ألن للمحــاداثت مدلــواًل 
خيتلــف كليــاً عــن مدلــول املفاوضــات. احملــاداثت 
آتيــة مــن كلمــة »حديــث«، أي يعــي هــو حديــث 
أطــراف متعــددة مــع بعضهــا البعــض حــول موضــوع 
معــّن، ال يوجــد فيــه أي نــوع مــن املســاومات أو 

التنــازالت أو االلتزامــات، يف النهايــة تكــون النتيجــة 
كمــا يقــول املثــل الشــعيب »حكــي حبكــي«. 

علينــا أن نعلــم، أبن النظــام خيــاف مــن املفاوضــات 
فهــو  فلهــذا  املعــوذات،  مــن  إبليــس  خيــاف  كمــا 
حيــاول وبــكل مــا بوســعه أن يتحاشــى كل شــيء 
تعــي  املفاوضــات  ألن  ابملفاوضــات،  عالقــة  لــه 
ابلنســبة لــه النهايــه احلتميــة، وهــو يف احلقيقــة يعلــم،  
أبنــه إذا قــام أبي تنــازل للمعارضــة مــن أجــل إنقــاذ 
الوطــن مــن الكارثــة الــي ميــر هبــا، فهــذا ســيؤدي 
إىل اهنيــاره كليــاً، ألن نظامــه مبــي علــى ديكتاتوريــة 
مطلقة، وبزوال أية دعامة يف هيكليته ســتؤدي إىل 
اهنيــاره، إضافــة إىل ذلــك فــإن مقومــات وشــروط 
ألن  النــزاع،  طــريف  بــن  متوفــرة  غــر  املفاوضــات 
التــوازن بــن القــوى مفقــود اآلن، وهــو مييــل لصــاحل 
النظــام الــذي لديــه أصدقــاء حقيقيــن، وابملقابــل 
األصدقــاء  مــن  القليــل  إال  للمعارضــة  يوجــد  ال 
متنكريــن  أعــداء  أي  »األعدقــاء«،  مــن  والكثــر 
مبالبــس أصدقــاء، النظــام ال يســتطيع أن يقــدم أي 
الوطــن يف  إنقــاذ  أجــل  مــن  التنــازالت  مــن  شــيئ 
إذا كان  إال  ذلــك،  أراد  ولــو  حــى  الراهنــة  حمنتــة 
للتنــازل عــن كل شــيء، وبشــكل كامــل  مســتعداً 
واإلنســحاب مــن الســاحة السياســية، يف احلقيقــة 
مل يبــق للنظــام أي جمــال للمنــاورة، ألنــه ســّلم كل 
واإليرانيــن  الــروس  ألصدقائــه  القــرار  صالحيــات 
وحــزب هللا وغرهــم، وأفضــل مثــال علــى ذلــك هــي 
الــروس، والــي  أبرمهــا مــع  الــي  اإلتفاقيــة األخــرة 
تعطيهــم صالحيــات مطلقــة بتدمــر ســوراي، وبــدون 
اخلــوف مــن أيــة حماســبة علــى أعماهلــم اإلجراميــة.

مــا يقــوم بــه النظــام يتــم مبباركــة الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة، وبدعــم مطلــق مــن روســيا وإيــران وقــوى 
الــي  إســرائيل  وكذلــك  أخــرى،  ودوليــة  إقليميــة 
تعمــل كل مــا بوســعها علــى منــع رحيــل النظــام أو 
ســقوطه، وهــي يف احلقيقــة مــن أكــر الداعمــن لــه 
يف األروقــة واحملافــل الدوليــة، مــن الواضــح أبنــه لــدى 
النظــام خمططــات بديلــة، ومنهــا علــى ســبيل املثــال، 
شــواطيء  علــى  صغــرة  دويلــة  إىل  إنســحابه  هــو 
الســاحل الســوري ولكــن جناحهــا ليــس مضمــوانً.

ابلنســبة للنظــام ال يوجــد حــل وســط، إمــا اإلهنيــار 
أو حكــم البلــد ابحلديــد والنــار، فلهــذا هــو يســتعن 
مــن  والتهــرب  والتســويف  املماطلــة  بتكتيــك 
الشــرعية الدوليــة بقــدر مــا يســتطيع، وال يســتطيع 
أحــداً أن يرغمــه للذهــاب إىل طاولــة املفاوضــات، 
إال قــوة عســكرية كبــرة، ألن هــذا النظــام ال يفهــم 

قــوة املنطــق، بــل فقــط منطــق القــوة.

نظام األسد يخاف من المفاوضات

جمال قارصلي

وظيفــة الســالح ليســت القتــال ضــّد اســرائيل وال حتريــر مــزارع شــبعا، فضواحــي حلــب ومحــص أوىل 
هبــذا الســالح مــن مــزارع شــبعا، وظيفــة ســالح حــزب هللا ليســت حتريــر فلســطن وال القــدس بطبيعــة 
احلــال، فمقــام الســيد بشــار األســد، يف قصــر املهاجريــن، أوىل مبقاتلــي احلــزب ودمائهــم مــن أَوىل 

القبلتــن واثلــث احلرمــن.
وظيفــة الســالح هــي االســتحواذ علــى الســلطة، والتهويــل علــى كل مــن خياصــم إيديولوجيــا قاســم 
ســليماين أو ســلطته يف لبنــان، وأّمــا وظيفــة التهويــل واالســتعراض اخلطــايب علــى إســرائيل، فهــي يف 
ســبيل املزيــد مــن الســطوة علــى الداخــل اللبنــاين، واحلــرب اي أحبــة مــع اســرائيل، لــن يقــوم هبــا حــزب 
نعمــن واألغنيــاء، والذيــن صــاروا ميســكون بنظــام مصــاحل اقتصــادي 

ُ
هللا، فهــذا احلــزب فيــه مــن امل

خــاص ومــع احلكومــة والبلــدايت يعرفــه اجلميــع وال حيتــاج إىل إثبــات، مــن ميلــك هــذه الســلطة وهــذه 
املصــاحل ال يذهــب إىل قتــال إســرائيل، ألّن احلــرب مــع إســرائيل هــذه املــرة هــي انتحــار وتضحيــة 

ابلنعيــم املــادي والســلطوي، وحــزب هللا ال حيــب أن يكــون مــن املنتحريــن.
رمبــا يســأل البعــض إذاً ملــاذا ذهبــوا إىل القتــال يف ســوراي؟ مــن قاتــل يف ســوراي هــم البســطاء والفقــراء 
املخدوعــون بشــعارات مذهبيــة، واألهــم أّن اجملتمــع الــدويل أعطــى إشــارة قبــول مبشــاركة حــزب هللا 
وإيــران دعمــاً لنظــام األســد، وإســرائيل شــجعت ورحبــت هبــذا الدخــول، لــذا مل يتلــق ال حــزب هللا 
ــا الضــرابت احملــدودة  وال احلــرس الثــوري أّي ضربــة إســرائيلية يف ســوراي بســبب قتالــه الســورين، أّم
فهــي اقتصــرت علــى مــا تعتقــد إســرائيل أنّــه ميــس أمنهــا، ومــا دام أّن الفتنــة املذهبيــة هــي نتيجــة 
لتــورط حــزب هللا يف ســوراي، فــإّن الغطــاء الــدويل واإلســرائيلي مســتمر وحــزب هللا يف أمــان منهمــا.

الســالح أيّهــا اللبنانيــون إذاً هــو لتأديــب اللبنانيــن، ال لشــيء آخــر، لالســتقواء وملزيــد مــن إضعــاف 
الدولــة، هــذه الوظيفــة مطلوبــة إســرائيلياً ومــا دام حــزب هللا مســتمراً بتنفيذهــا فــال خــوف عليــه، بــل 

اخلــوف علــى اللبنانيــن والدولــة الــي صــارت شــبه دولــة يف زمــن االنتصــارات اإلهليــة.

هذه وظيفة
سالح حزب اهلل 

علي األمين

أملانيا - انئب أملاين سابق من أصل سوري كاتب وصحفي لبناين
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قضايا اقتصادية

فيــه أمــور خاطئــة مــردودة عــن الفصائــل املقاتلــة يف  نشــر بعــض املرتبصــن منشــوراً 
ســورية:

- قالــوا »حكومــة علمانيــة حتقــق احلــدَّ األدىن مــن العــدل، وتعطــي النــاس حقوقهــم، 
وحتقــق األمــن، وتقضــي علــى الفســاد، خــر مــن حكومــة تزعــم -زوراً وهبتــااًن- أهنــا 

إســالمية«.
وهــذا كالم مــردود ألن كل احلكومــات العلمانيــة يف البــالد العربيــة واإلســالمية أسســت 
لفســاد عظيــم ابتلــع البــالد والعبــاد عشــرات مــن الســنن، ومل تكــن هنــاك حكومــة 
علمانيــة واحــدة حققــت احلــد األدىن مــن العــدل، بــل كلهــا أسســت أنظمــة طاغوتيــة 
دمــرت البــالد والعبــاد.. فعــن أي حكومــة يضــرب هــؤالء األمثــال، أم أهنــم يقيســون 

علــى احلكومــات العلمانيــة الغربيــة، ويريــدون إحداهــا لتحكمنــا.
- وقالــوا: »مل تســتطع الفصائــل املقاتلــة إســالمية أو غرهــا حتريــَر منطقــة يف الشــام، 

وإدارهتــا بشــكل صحيــح يف كل الشــام«.
وهذا كالم مردود فيه تعميم ظامل، فقد شهدان يف مناطق عديدة إدارات مدنية تنسق 
مــع الفصائــل جنحــت يف حفــظ األمــن واخلدمــات لدرجــة مقبولــة قياســاً ابلقــدرات 
واإلمــكاانت، ورغــم وجــود اجلهــود اخلبيثــة اهلائلــة والفــن املهلكــة متســللة يف األراضــي 
احملــررة، وبــرز ذلــك وتعــزز حــى عــام 2015، وكنــا خنــرج ليــاًل مــن مناطــق إدلــب احملــررة 

إىل مناطــق حلــب احملــررة مــراراً مــن غــر حــوادث خطــرة.
- وقالــوا: »الفصائــل املقاتلــة مشــرذمة خمتلفــة متنازعــة علــى احلطــام غــر قــادرة بوضعهــا 
احلــايل علــى حســم املعركــة، وال علــى جبهــة مــن جبهــات القتــال يف الشــام؛ بــل النظــام 

اخلبيــث هــو الــذي يكســب املعركــة تلــو األخــرى«.
وهــذا كالم خطــر ومــردود، كالم يتجاهــل حجــم املواجهــة وحجــم اجلهــد املعــادي، 
ويتجاهــل األطــراف الــي تقــف مــع النظــام، ويتجاهــل اإلجنــازات العســكرية اهلائلــة 
العظيمــة الــي ســجلتها الفصائــل اجملاهــدة، ابالشــرتاك مــع معظــم فصائــل اجليــش احلــر 
والــي وصلــت للحســم أكثــر مــن مــرة علــى أكثــر مــن جبهــة، ابعــرتاف الــروس أنفســهم 

رغــم االخرتاقــات واخلروقــات والتشــرذمات الــي ال ينكرهــا منصــف أبــداً.
ويكفــي أن أغلــب هــذه الفصائــل قــد حققــت الصمــود العســكري، وعطلــت احلســم 

العســكري الــذي ال يهــدف النظــام ومــن معــه إال إليــه.
ولو حدث احلســم العســكري الذي له يســعون حلصلت الكارثة الكرى الي لن تبقي 
ولــن تــذر، وســتنال مــن الديــن واألرض والعــرض يف ســورية، ولــن ينجــو منهــا أحــد. 
ومــا صمــود الفصائــل يف درعــا عــن املرتبصــن ببعيــد، وجتاهــل هــذا الصمــود وغــره بــال 

ريــب جحــود.
ليــس عندهــا مشــروع  منهــا،  الشــامية، وال ســّيما اإلســالمية  - وقالــوا: »الفصائــل 

للتطبيــق«. قابــل  وواقعــي  ســليم  إســالمي 
يعتــرون  ممــن  فاملرتبصــون  بدائهــا وانســلت،  الــي رمــت غرهــا  الــكالم ككالم  هــذا 
أنفســهم طلبــة علــم ومشــتغلون يف القــرآن والســنة ويكتبــون يف ذلــك بغــزارة هــم مــن 
جيــب عليهــم أن يضعــوا عالمــات املشــروع اإلســالمي وركائــزه وتفاصيلــه، وأن جيــددوا 
الفقــه ملــا يناســب الزمــان واملــكان والظــروف، وأن يضعــوا ذلــك أمــام اجلميــع، فــإن فعلــوا 
ذلــك علــى أصولــه ورُفــض جهدهــم ونتاجهــم فمــن حقهــم حينئــٍذ أن يتهمــوا غرهــم، 

وال نقــول إن غرهــم قــد جنــح يف التطبيــق والتجديــد والتوقيــت.
- وحتــدث املرتبصــون عــن إدلــب، فوصفوهــا ابلغابــة الــي تعمهــا الفوضــى والــي ضــاع 
فيهــا كل شــيء، ويف هــذا الــكالم حتريــض علــى إدلــب يصــب يف التحريضــات املعاديــة 

الــي ُتضخــم وتعبــث وتكيــد وحتضــر لضــرب واجتيــاح إدلــب.
- وعــن فقــدان الفصائــل للحاضنــة الشــعبية، ففــي الــكالم مبالغــة خطــرة ألن األغلبيــة 
الســاحقة مــن املقاتلــن هــم مــن أبنــاء املناطــق احملــررة، وهــم وأهليهــم وســكان بلداهتــم 

حاضنــة لصيقــة ضخمــة.
هــذا بعــض الــكالم امللغــوم املــردود مــن بعــض املرتبصــن، ومــا جيــب أن يقــال يف هــذه 

األايم هــو غــر هــذا الــكالم.
الــكالم الطيــب املطلــوب هــو كل مــا فيــه رصٌّ للصفــوف وســٌد للثغــرات وُنصــٌح مفيــد 
للمقاتلــن، ومــا فيــه رفــع للمعنــوايت وإعــادٌة للــروح الثوريــة العظيمــة وأتجيــج جديــد 

لعنفــوان الثــورة اجمليــد.

ما هو مردود
من أقوال المتربصين

د. أسامة الملوحي  

 يــكاد يتفــُق املراقبــون علــى أنـّـه مــا مــن ثــورة، أو حركــة 
مسلحة اخنرَط فيها غُر أبناء البلد املعّي، إالَّ وأصبح 
مناصروهــم )املهاجــرون( عبئــاً عليهــم يف مرحلــة مــن 
مراحلهــا املفصليــة، وال ســّيما عندمــا تشــرع أطــراف 
األزمــة يف التفكــر بوضــع حــّد هلــا، مــن خــالل االقتنــاع 
ابجللــوس إىل طاولــة املفاوضــات، ســعياً لالخنــراط يف 
عمليــة سياســية، تضــع حــّداً حلالــة االحــرتاب بينهــم.

دوافــع  تنحصــر  عندمــا  ذلــك،  يكــون  وابلطبــع 
املواجهــات يف اإلطــار السياســي، أّمــا يف حــال تلونــه 
أمَدهــا  فــإّن  وطائفيــة؛  وعرقيــة،  أيديولوجيّــة،  أبلــوان 
البلــد،  مقــدرات  وقودهــا  ويكــون  يطــول،  مــا  غالبــاً 

وأرواحــه. وُمهُجــه 
وهــذا النــزاع عــادًة مــا يوصــف أبنّــه مــن أفتــك أنــواع 
الصراعــات الــي تــدور بــن األمــم، والشــعوب؛ ذلــك 
ابلشــحن  متــده  عديــدة،  وجهــاٍت  أطرافــاً  جيــد  أبنّــه 
واأليديولوجــّي،  والشــوفيّي،  والطائفــي،  الديــي، 
اجلانــح حنــو احللــول األحاديّــة القائمــة علــى إحــدى 
النتيجتــن: النصــر، أو املــوت يف ســبيل مــا يؤمــن بــه 

هــؤالء.
ينخــرط  عندمــا  ضــراوًة،  حاالتــه  أشــّد  يف  ويكــون 
فيــه غــر أبنــاء البلــد املعــّي، الذيــن حيرقــون املراكــب 
وراَءهــم، ويعاهــدون مــن خلفهــم علــى أن يكــون دُمهــم 

دون دم مــن خرجــوا لنصرهتــم.
وعــادًة مــا يكونــون ُمرحبــاً هبــم يف مبتــدأ األمــر، حتــت 
إىل مــن يناصــر املضطهــد،  ضغــط احلاجــة، وتطلعــاً 
ولــو كان جمهــول اهلويّــة، أو البلــد، أو الفكــر، أو مــن 

ذوي األغــراض املشــبوهة.
أصلــه  عــن  والتنقــر  الشــّك،  رحلــُة  بعدهــا  لتبــدأ 
ينتمــي  الــي  واجلهــات  وغاايتــه،  ودوافعــه،  وفصلــه، 
الوصــول  ُســُبل  لــه  يّســرت  الــي  واجلماعــات  إليهــا، 

ليهــم. إ
هــؤالء  مــن  نفــٌر  يتبــّوأ  عندمــا  الكــرى،  والطاّمــة 
صــدارة احلديــث، والتفكــر، والتخطيــط، واإلفتــاء يف 
تلــك الفصائــل الــي يكــون وقودهــا مــن أبنــاء البلــد، 
عــن  تتبايــن ُكليّــة  أخــرى،  بدوافــع  فيهــا  املنخرطــن 

وأهدافــه. دوافعــه 
وال  أقصاهــا،  إىل  احللــول  يف  ســيذهبون  وعندهــا 
يعنيهــم حجــم التضحيــات واخلســائر الــي ســتذهب 
علــى  ثقيــاًل  محــاًل  وســيصبحون  لرؤاهــم،  جتســيداً 
الــي احتضنتهــم، ورحبــت  كواهــل األطــراف احملليّــة 
الدفــاع  يف  حربــة  رأس  تكــون  أبن  ورضيــت  هبــم، 
عنهــم جتــاه القــرارات الدوليــة الــي تطالبهــم ابخلــروج 

مــن البلــد، وتبــذل وســعها للحيلولــة دون تصنيفهــم 
يباشــُر  مــا  الدوليــة، وســرعان  اإلرهــاب  قوائــم  علــى 
هــؤالء الفتنــة، ويوقــدون حتتهــا كّلمــا أطّلــت برأســها، 
وحيرضــون علــى اســتئصال خمالفيهــم مــن أبنــاء الثــورة 
األصــالء، ويرموهنــم ابلفتــاوى الــي دوهنــا انُر جهّنــم، 
والويــُل والثبــور، إْن مل ينصاعــوا لرأيهــم، وينزلــوا عنــد 
فتاواهــم يف أمــور هــم أهــُل دنياهــا، وأدرى بشــعاهبا 
ويذهبــون  فيهــا،  املصلحــة  ويقــدرون  ومســالكها، 
فيهــا مذاهــب يــرون فيهــا مصاحلهــم، وال ضــَر لديهــم 
الســُبل  هبــم  تضيــق  عندمــا  أمرهــا،  يرتّخصــوا يف  أن 

واحللــول.
يف  عبــادة  بــن  ســعد  )ص(  هللا  رســول  بعــث  لقــد 
كتيبــة األنصــار، يــوم فتــح مكــة، وأمرهــم أن يكفــوا 
أيديهــم، وأال يقاتلــوا إال مــن قاتلهــم، لكنّــه ســرعان مــا 
عزلَــه عندمــا وصلــه خــُر مقالتــه أليب ســفيان: )اليــوُم 
يــوُم امللحمــة، اليــوَم ُتســَتحلُّ احلُرمــة، اليــوَم أذلَّ هللا 
قريشــاً(، وأعلنهــا صّداحــًة: )اليــوُم يــوُم املرمحــة، اليــوَم 
يُِعزُّ هللاُ قريشــاً، ويُعظِّم الكعبة(، ودفع ابللواء إىل ابنه 

قيــس، عوضــاً عنــه.
والقرابــة  واخلؤولــة،  العمومــة،  أبنــاء  غــر  أّن  وذلــك 
والرحــم، ال يعنيــه أن ُتكســَر اخلواطــر، وتزهــق األرواح، 
وتُنــكأ اجلــراح، وتذهــب الرصاصــة إىل غــر الــرأس، وال 
يعنيــه أن ترّمــل نســاء اآلالف مــن غــر حُمازبيــه، ويُيتــم 
أبنــاُء غــر مجاعتــه، وتنشــأ نزاعــات يطــول أمدهــا يف 
البلــد الواحــد ســنن طويلــة؛ فهــو اليــوَم هنــا، وغــداً يف 
حاميــة حتيــط أبكبــاد  فيهــا انراً  يوقــُد  أرض أخــرى، 

نديــة: اثنيــة، واثلثــة، ورابعــة، و....
احتدمــت  أخــرى  بــالد  يف  املعنيــون  ذكرهــا  لقــد 
فيهــا  وكثــرت  الفــن،  هبــا  وحلّــت  الصراعــات،  هبــا 
اجلماعــات والفصائــل: مــا مــن حــّل يوشــك أن يُعقــد، 
إالّ وأفســده املهاجــرون مــن البلــدان األخــرى؛ ودوَن 
واجلزائــر،  العــراق،  يف  مــا كان  ذلــك  املشــّككن يف 

أفغانســتان. قبلهمــا  ومــن 
وتلــك آفَــٌة مل يســلم منهــا حــى النظــام، فقــد ذكــرت 
اخلفيفــة  ابألســلحة  عنيفــة  اشــتباكات  أّن  تقاريــر 
ليــل  ســاعتن،  مــن  أكثــر  اســتمرت  واملتوســطة، 
اخلميــس:20/ 7، يف بلــدة انمــر شــرقي درعــا، بــن 
ميليشــيا عراقيــة مدعومــة مــن إيــران وقــوات النظــام، 
عقــب حماولــة النظــام إخراجهــا مــن البلــدة الــي تســيطر 
عليهــا منــذ 3 ســنوات، كأحــد بنــود اتفــاق عمــان، 
الــذي ينــص علــى إبعــاد امليليشــيات اإليرانيــة وحــزب 

الشــمالية. األردن  حــدود  عــن  هللا 

آَفُة الفصائل والجماعات مهاجروها

د. محمد عادل شوك

كاتب وابحث سوريأستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي
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فكــرة الدولــة األكثــر انســجاماً والــي عرضهــا رأس النظــام يف خطابــه األخــر، والــذي أكــد فيــه أن 
األمويــن هــم مــن عــرب اجلزيــرة وال عالقــة لــه هبــم ويرفــض اترخيهــم وحضارهتــم العربيــة، ويرفــض يف 
نفــس اخلطــاب احلــل السياســي املقــرتح لســورية أي أنــه مصــر علــى احلــل العســكري الــذي مــازال 
ينفــذه، معتمــداً علــى شــذاذ اآلفــاق مــن أصدقائــه الدوليــن واملليشــيات املتعــددة األشــكال واأللــوان، 
كل مــا طرحــه اليــزال يثــر اجلــدل واملناقشــة يف أوســاط الســورين مــن كل مواقعهــم املعارضــة والصامتــة 

والعديــد مــن مثقفــي النظــام:
أواًل: الدولة األكثر انســجاماً الذي يراها هي ابلواقع مغادرة 11 مليون ســوري مهاجر وشــهيد على 
أرضهــا، وأكثــر مــن 600 ألــف ســوري معتقــل يف ســجوهنا، وعــدد غــر معــروف ويقــدر ب150 ألــف 
ســوري بــدون حماكمــات ويقتــل املعتقلــن بقــرار مــن احملقــق،  وقــدرت ميزانيتهــا ب3 أو 4 مليــارات 
دوالر كانــت امليزانيــة يف الســابق 70 مليــار دوالر تنتشــر يف أراضيهــا اجليــوش األمريكيــة والفرنســية 
والروســية واإليرانيــة وميليشــيات حــزب هللا ومثيالهتــا العراقيــة ومليشــيات القوميــن الســورين القادمــة 
مــن لبنــان والعديــد مــن املليشــيات األخــرى ، وال يوجــد قانــون واحــد انظــم يف كل األراضــي الســورية، 
وهــم ميلــون علــى تنشــئة جيــل مشــوه بثقافــه ال تنســجم مــع اتريــخ وتقاليــد بــالدان ، ومت رفضــه مــن 
قبــل املواليــن للنظــام ويعتمــد يف انتصاراتــه املذهلــة علــى العبــن كــرة القــدم إذا هــل هنــاك انســجام يف 

ســورية ومــاذا يعــي؟؟.
االنســجام الوحيــد الــذي يــراه األســد هــو بقــاؤه علــى رأس النظــام دون وجــود أي منافــس ال رفعــت وال 
غــره، أمــا مــا تبقــى فــال أمهيــة لــه وال يفكــر بــه مطلقــاً، ومــن هــذا املنطلــق فــإن منطــق القتــل والتدمــر 

والتهجــر وزايدة التدخــل اخلارجــي وزايدة عــدد املعتقلــن ســيبقى املنطــق الســائد ليــزداد االنســجام.
اثنيــاً: األمويــون هــم عــرب أتــوا مــن اجلزيــرة العربيــة، مــع التأكيــد علــى أن احلضــارة األمويــة هــي حضــارة 
تكونــت وتطــورت يف دمشــق ابعــرتاف اجلميــع وأن كافــة ســكان دمشــق هــم مــن ســامهوا فيهــا، وإن 
اللغة الســائدة يف ســورية من أكثر من 1300 عام هي اللغة العربية، وإن أهل رأس النظام وأجداده 
ينطقــون ابلعربيــة، وإن حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي هــو أصــاًل حــزب قومــي عــريب ؟ ، إذا كان 
هــذا كلــه واقــع ومعــروف، فمــا هــو اهلــدف الــذي أراد الوصــول إليــه اخلطيــب مــن هــذا التعبــر، كمــا 
هــو واضــح اهلــدف هــو فصــل ســورية عــن حميطهــا العــريب الــذي تكــون كنســيج حضــاري، فمنــذ أكثــر 
مــن 15 قــرن مــن الزمــان ، وإعــادة صياغــة املنطــق علــى أســاس الدولــة الفينيقيــة وهــذا مــا أراد التأســيس 
لــه يف برانجمــه الرتبــوي الــذي أراد فرضــه، ورفضــه اجملتمــع الســوري ، وتريــر التقــارب مــع إيــران الــذي 
وصــف حضارهتــا أبهنــا اســتمرار حلضــارة اترخييــة مــع أن احلضــارة الفارســية ختتلــف عــن الدولــة الدينيــة 
الــي تتبــى واليــة الفقيــه، وكانــت ايــران بكاملهــا تنتمــي للســنة يف انتمائهــا الديــي، إال أن التحالفــات 

اجلديــدة كانــت تتطلــب تزويــر التاريــخ وتشــويه احلضــارة.
 اثلثــاً: اســتمرار االعتمــاد علــى احلــل العســكري، وهكــذا تطــرح اآلن إعــادة صياغتــه مــن قبــل دول 
املمانعة، بعد أن كشــف دورها العاجز بشــكل مطلق على التصدي للعدو اإلســرائيلي، حى مماألهتا 
وتغاضيهــا عــن كل االعتــداءات اإلســرائيلية علــى االراضــي الســورية، إىل دولــة حماربــة اإلرهــاب، وهــذا 
يعــي اســتمرار اجلهــد العســكري الداخلــي، واخــرتاع إرهابــن وحماربتهــم هبــدف اســتمرار ذبــح الشــعب 
الســوري، وهذه مهمة اجليش األســدي وأجهزة أمنه حصراً، مث التناغم مع أورواب وأمريكا ، كي يعاد 
اعتمــاد النظــام كأحــد حمــاريب االرهــاب يف ظــروف ســيادة نظــام دويل يــزداد توحشــاً واجرامــاً، وهكــذا 
ينســجم النظــام القاتــل املتوحــش مــع نظــام عاملــي متوحــش وفاقــد لــكل القيــم، وهــذا هــو مــرر االتفــاق 

الــدويل علــى بقــاء االســد الــذي يشــبههم بــكل املعــاين اإلجراميــة.
رابعــاً: النظــام يعــرف كمــا يعــرف العــامل أمجــع أنــه وجبهــده اخلــاص غــر قــادر علــى مقاومــة شــعب يقاتــل 
مــن أجــل احلريــة والعدالــة واملســاواة، ذلــك فإنــه مل يصمــت فقــط عــن طلبــه املســاعدة مــن اخلــارج، 
بــل ســاهم هــو ابلدخــول بقواتــه إىل ســورية هبــدف إعــادة صياغــة الصــراع ليصبــح صــراع بــن عــرب 
وكــرد وبــن ســنة وشــيعة، ليزيــد مــن تبعثــر ثــورة الشــعب الســوري، وهكــذا فعــل، وهــذا ابلتحديــد 
ســبب ســكوت النظــام عــن للتدخــل الــدويل املتعــدد األشــكال واعتبــاره مســامهاً يف االنســجام الــي 
تشــهده ســورية والــذي حتــدث بــه األســد، مت كل ذلــك بظــروف بعثــرة قــوى الثــورة واتبعيــة غالبيــة قواهــا 
السياســية وفصائلهــا العســكرية للخــارج ممــا ســبب بعزلتهــا اجلماهريــة وعــدم قدرهتــا علــى اختــاذ قــرار 
وطــي مســتقل خيــدم الثــورة واحلريــة وحيــرتم التضحيــات األســطورية الــي قدمهــا الشــعب الســوري، احلــل 
الوحيــد كمــا طالبنــا مــراراً وتكــراراً هــو الدعــوى إىل عقــد مؤمتــر وطــي يوحــد جهــود املعارضــة وخيلصهــا 
مــن االمــالءات والتبعيــة للخــارج ويوحــد جهودهــا السياســية والعســكرية ويربطهــا ابجلهــد الشــعيب، 
ويوجــد جهودهــا خلدمــة وحدهتــا ويقــاوم الوجــود اخلارجــي، كل الوجــود اخلارجــي- ليصبــح قــادراً علــى 
اســقاط النظــام وبنــاء نظــام وطــي دميقراطــي يســاوي بــن الســورين ويفصــل الديــن عــن الدولــة وحيقــق 

العدالــة االجتماعيــة، تنفيــذاً لشــعار الثــورة األهــم )الشــعب الســوري واحــد(.

دولة االنسجام 

منصور األتاسي

وقــف ســوريون أمــس، ابلداخــل ومعظــم عواصــم اللجــوء والنــزوح، وقفــة غضــب ســوري لينــددوا جبرائــم نظــام بشــار األســد 
وشــركائه بقتــل وجتويــع وحصــار الســورين، ويوصلــوا ملــن يهمــه األمــر، أو بصيغــة أدق، مــازال يهمــه األمــر، مــا جيــري مبــدن 
غوطــة دمشــق مــن جتويــع وقصــف ومــا يقرتفــه التحالــف الــدويل ونظــام األســد، مبــدن مشــال شــرق ســوراي )الرقــة وديــر الــزور( 

مــن جرائــم قتــل وهتجــر، لشــعب دفــع مثــن )داعــش( مرتــن.
وتباينــت مشــاهد الوقفــات، جلهــة التنظيــم والعــدد وحــى الشــعارات واهلتافــات الــي رفعــت خالهلــا، والــي مجيعهــا، وعلــى 
األرجــح، تعــر عــن غضــب وأمل، جــراء تعاطــي العــامل أبســره، دومنــا أي مســؤولية، جتــاه إراقــة دم الســورين وهتجرهــم عــن 

مدهنــم وقراهــم، الســتبداهلم بوافديــن جــدد، وفــق عمليــات تغيــر دميوغــرايف مســتمرة وبرعايــة أمميــة، منــذ ثالثــة أعــوام.
قصــارى القــول: سأســوق وقفــة غضــب تركيــا )إســطنبول( مثــاًل، ألين كنــت شــاهد عيــان- كــم هلــذا املصطلــح مــن وجــع 
بنفــس الســورين، ملــا ســببه وابلشــراكة مــع التلفــزات العربيــة والعامليــة، مــن انــزايح الثــورة ومنــذ انطالقتهــا- والــي شــاهبا 
)الوقفــة(- االختــالط واخلــالف، لدرجــة مــا قبــل الضــرب ابأليــدي وعصــوات األعــالم، بقليــل، بعــد دخــول )شــباب( علــى 
اخلــط، آثــروا ومــراراً، علــى حــرف الوقفــة عــن اخلطــة والرانمــج الــي وضعتهــا تنســيقية الثــورة يف اســطنبول، إىل اجتــاه الســباب 

ولعــن األرواح وشــعارات أقــل مــا ميكــن أن يقــال عنهــا، مســيئة للثــورة والســورين آبن.
إذ مل جيــد ختطيــط )التنســيقية( املســبق، كمــا مل تنفــع تدخــالت )كرمالنــا اي شــباب( وتبويــس الشــوارب، مــن التشــويش علــى 
بعــض الكلمــات، وخاصــة كلمــة )أســتاان( وإيثــار )الشــباب( علــى علــّو أصواهتــم خــالل الكلمــات أو اهلتافــات الــي حددهتــا 
)التنســيقية( يف مؤشــر واضــح، علــى اختــالف الــرأي والرؤيــة، وألي مراقــب تركــي أو عــريب، شــارك الوقفــة الــي حظيــت 

بنــوع مــن اإلقبــال، رمبــا أكثــر مــن ســابقاهتا.
ولكــن، ابملقلــب اآلخــر، مثــة نقــاط مضيئــة بوقفــة اســطنبول أمــس، رمبــا منهــا ختصيــص كلمــات )للنســاء واألطفــال( كمــا 
الثــوار الرجــال، بــل وهنــج املنظمــن خطــة التنــوع وإفســاح اجملــال للجميــع، ليقولــوا ويعــروا عــن غضبهــم، مبــا يف ذلــك األطفــال 

الذيــن أعطــوا للوقفــة، عــر لباســهم املوحــد والالفتــات والصــور الــي حيملوهنــا، لــوانً ورســائل مهمــة وإضافيــة.
بيــد أن الوقفــة، كمــا معظــم التظاهــرات يف اســطنبول، حبديقــة اإلطفائيــة يف اســطنبول، البعيــدة عــن القنصليــات والســفارات 
للــدول الداعمــة لألســد، أو املؤثــرة ابلــرأي العــام العاملــي، يُذهــب بكثــر مــن أهــداف وجــدوى الوقفــة، ورمبــا هنــا الســوريون 

مضطــرون ألهنــم خيضعــون للمــكان الــذي حتــدده اجلهــات الرتكيــة املختصــة.
ومل يكمــل املنظمــون )معروفهــم( لاللتفــاف علــى )املــكان( أبن يتمخــض عــن هكــذا وقفــات، نتيجــة مكتوبــة وموثقــة 
ابلصــور والفيديوهــات، ترســل للقنصليــات والســفارات، بــل وتــوزع علــى وســائل اإلعــالم املنتشــرة بكثــرة بوقفــة يــوم أمــس.

خالصــة القــول: يبــدو أن تغيــر اخلطــاب، ورغــم كل الدالئــل مــن عــدم جــدواه وعلــى مــدى ســت ســنوات، مل يلــَق حــى 
اليــوم، مــا يســتحق، إذ )يلعــن روح فــالن، وبــدان ندعــس، وتغليــب الروحانيــات( مازالــت شــعارات تغلــب علــى هتافــات 

الســورين، خــالل مظاهراهتــم ووقفاهتــم االحتجاجيــة.
كمــا ســرق صــرورة أي نشــاط تظاهــري، مــازال ممكنــاً، مــا جيعــل )شــباب( يتمــادون حلــدود )بنخرهبــا هــا( كمــا كان يفعــل 
أصحــاب العضــالت مبالعــب كــرة القــدم، عندمــا كنــا صغــاراً، بواقــع غيــاب املؤسســية والتنظيــم، عــن أعمــال الســورين علــى 

طــرف املعارضــة، وابجملــاالت مجيعهــا.
إذ ميكن هلكذا وقفات، أن تكون مطرقة وســالحاً بيد ســوريي اخلارج، بعد وصول أعدادهم نيف ومخس مالين نســمة، 
ميكــن أن يؤثــروا ابلــرأي العــام بــل ويصوبــوا النظــرة املغلوطــة الــي كرســها األســد وبعــض وســائل اإلعــالم وشــركات الرتويــج 
العامليــة، للحــد الــي ابتــت خاللــه الثــورة )حــرابً أهليــة( والســوريون متطرفــون يقومــون علــى نظــام دميقراطــي علمــاين متحضــر.

لكنــه ولألســف، أكــد معظــم الســورين، عــدم قدرهتــم علــى اســتغالل أي ظــرف ملــا فيــه مصلحــة الشــعب والثــورة، إذ ميكــن 
ألي متفحــص أمــس، أن يــرى بوقفــة اســطنبول، ســوراي مصغّــرة، بــل ويســتنتج أســباب ضيــاع احللــم، نتيجــة غيــاب )الــرأس( 

والتنظيــم وخالفــات الــرأي والرؤيــة واالهتمــام والتعبــر عــن اهلــدف واملصــاحل.

يوم غضب سوري فاشل...

عدنان عبد الرزاق

سياسي وكاتب سوريصحايف وكاتب سوري من أسرة العريب اجلديد
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تحقيق

اســتدعيت إىل فــرع األمــن يف دمشــق بتاريــخ 1.2.2011، اتصــل 
قبلهــا بيــوم املســاعد املســؤول عــن مراقبــي وتفقــدي بعــد خروجــي 
مــن الســجن منتصــف 2010 وأعلمــي ليــاًل عنــد الثانيــة عشــرة بعــد 
أتســفه لالتصــال يف هــذا الوقــت املتأخــر أن »املعلــم« يطلــب رؤيــي 
العاشــرة صبــاح اليــوم التــايل، حاولــت التملــص حبجــة موعــد مهــم مببــى 
احملافظــة ملعاملــة انتظرهتــا طويــاًل، لكنــه حــاول نقــل رســالة يل مفادهــا 
أن مــن  الواجــب حضــورك وال جمــال لألعــذار خصوصــاً  أن »مــن 
يريــدك هــو العميــد رئيــس الفــرع ابلــذات وليــس املعلــم املباشــر رئيــس 

القســم السياســي!!!« فــكان جــوايب ســأحاول وهكــذا كان.
مت  إن  ألســأل  الســابقن  االعتقــال  بزمــالء  بعدهــا  ليــاًل  اتصلــت 
اســتدعاء أحــد منهــم، ففوجئــت بزمالئــي املعتقلــن وقــد مت تبليغهــم 
بنفــس الطريقــة حلضــور قســم منهــم ملبــى إدارة شــعبة املخابــرات الــي 
اعتقلنــا فيهــا ســابقاً لفــرتة طويلــة، وقســم آخــر مت اســتدعاؤه للفــرع 

املختــص أببنــاء مدينــي.
رتبــت أفــكاري وراجعــت مــا يــدور خبلــدي بعــد حتليــل موقــف ســريع 

هبــذا  يريدوننــا  ملــاذا  ذهــي؛  وعصــف 
الشــكل مــن االســتدعاء العاجــل ليــال؟ 
أم  لالعتقــال؟  جديــد  هــو كمــن  هــل 
أنــه نتــاج تتابــع أحــداث الربيــع العــريب 
يتــداول  ومــا  وليبيــا  ومصــر  بتونــس 
علــى  السياســية  والنخبــة  النشــطاء 
الفيــس بــوك؟ أم هــي مواعيــد اإلعــالن 
ودمشــق  حبلــب  الثــورة  انطــالق  عــن 
يف  الصفحــات  بعــض  ضربتهــا  الــي 
اخلــارج واشــتغل النظــام عليهــا مث مــرت 

هــواء؟؟؟!!!. كفقاعــات 
واألفــكار  ليــاًل  النــوم  يل  يــرق  مل 
واخلواطــر تــراودين، وكان ظــي أهنــم لــو 
أمنيــة  دوريــة  حلضــرت  اعتقــايل  أرادوا 
بيوتنــا  مــن  وســحبتنا  »عالســاكت« 
والشــتائم  والوعيــد  ابلتهديــد  كالعــادة 
كوننــا معارضــن للوطــن اجلميــل وقائــده 

ملفــدى. ا
ارتديــت مالبســي  التاســعة صباحــاً  يف 
الشــخصية  واهلويــة  حمفظــي  وتفقــدت 

وبطاقــات  والعناويــن  األوراق  وأفرغــت  املــال،  مــن  بســيط  ومبلــغ 
شــخصية أخــرى وصــور والــديًّ الــي أحتفــظ هبــا وأشــياء ال أتذكرهــا، 
الشــخصية  ســياريت  بــدون  للوصــول  للمقابلــة  رتبــت  أنــي  واألهــم 
ســياريت  فيهــا  اعتقلــوا  الــي  الســابقة  االعتقــال  جتربــة  مســتذكراً 
واحتجزوهــا حــى صدئــت وســرقت ومل يبــق هبــا لــرت بنزيــن واحــد.
ابملــكان  للمقابلــة  ذاهــب  أنــي  صديــق  وأخــرت  زوجــي  ودعــت 
ــاً أن »ال ينشــغل ابهلــم« إذا أتخــرت ابلعــودة أايمــاً ورمبــا  احملــدد طالب
ســنوات، فســأكون كالعــادة يف مشــروع »شــرب فنجــان قهــوة« عنــد 
موظــف  وأعلمــت  دقائــق  إال  العاشــرة  يف  ووصلــت  الفــرع،  رئيــس 
االســتعالمات إبمســي وأن رئيــس الفــرع طلــب حضــوري وحضــرت 
علــي  نــداء  النــداء وكل  تلبيــة  عــريب ســوري وواجــيب  كــوين مواطــن 
كمواطــن يف هــذا القطــر الصامــد، فحضــر عنصــر مــن مكتــب رئيــس 
الفــرع وأوصلــي لغرفــة مغلقــة فيهــا ســتة كراســي وطاولــة خشــب قــدمي 
املقــززة  الســجائر ورائحتهــا  الشــاي والقهــوة وأعقــاب  بقــااي  يعلوهــا 

كــوين ال أدخــن.
بعــد قليــل حضــر املســاعد و ســلم حبــرارة واعتــذر عــن اتصالــه املتأخــر 
القســم  رئيــس  العميــد  أن  وأخــرين  مأمــور«،  »عبــد  ولكنــه  ليــاًل 
السياســي يرغــب برؤيتــك قبــل مقابلــة رئيــس الفــرع، فرافقــت املســاعد 
الــذي أدخلــي مباشــرة ملكتــب العميــد علــى غــر العــادة ابالنتظــار 
الطويــل املمــل يف كل مراجعــٍة شــهريٍة منــذ خروجــي مــن املعتقــل قبــل 

الثــورة أبشــهر.
ابلــكالم املعســول علــى غــر  اســتقبلي رئيــس القســم مرحبــاً ودوداً 
عادتــه الــي كانــت بوجــه العبــوس دومــاً ليعطــي هالــة حــول جديتــه 
وشــخصيته كمســؤول أمامــي، كل هــذا ليهيــئ اجلــو للمقابلــة العتيــدة 
مــع رئيــس الفــرع، وبــدأ حديثــه عــن صمــود ســوراي واملؤامــرات عليهــا 
مــن قبــل األعــداء، وأن حتريــر فلســطن هــو هاجــس القيــادة، وجيــب 
العليــا«  »القيــادة  نســاعد  أن  ومواطنــن  ومثقفــن  علينــا كشــرفاء 

مبواقفنــا اإلجيابيــة كـــ »معارضــن وطنيــن« كمــا صنفــوان!!!.
مل أتكلــم واكتفيــت هبــز رأســي كالعــادة إبشــارة ضمنيــة أبنــي »أســتمع 

لــك«، مث اتصــل مبكتــب رئيــس الفــرع يطلــب اإلذن لــه ويل ابملثــول 
بــن يــدي رئيــس الفــرع املوقــر.

الطابــق  يصــل  خــاص  جانــيب  درج  عــر  األعلــى  للطابــق  صعــدت 
األرضــي بطابــق جنــاح رئيــس الفــرع، ودخــل اجلنــاح قبلــي ودعــاين 

نظيفــة للجلــوس مبكتــب جانــيب صغــر حيتــوي كنبــات 
 وطاولتــن صغرتــن نظيفتــن عليهمــا زجــاج نظيــف، وضــوء مريــح 
وســتائر تغلــق الشــباك اجلانــيب، وانتظــرت دقائــق بعــد دخولــه مكتــب 
للمقابلــة  معــه  الدخــول  مــي  ويطلــب  يعــود  أن  قبــل  الفــرع  رئيــس 
العتيــدة، دخلــت قاعــًة كبــرة فيهــا مــن الفــرش الوثــر والســتائر واملكتبــة 
واإلانرة مــا تظــن نفســك أنــك حبضــرة مســؤول كبــر جــداً، ويف هنايــة 
القاعــة كان هنــاك طاولــة مكتــب خشــبية مــن املوزاييــك جيلــس خلفهــا 

ضابــٌط مربــوع أمســر بتقاســيم وجهــه الــي أراهــا ألول مــرة.
وقــف وســلم علــي ورحــب يب ممــا أاثر فضــويل كوهنــا خــالف ســابقاهتا 
كانــت املقابلــة األوىل يل معــه بــدون »طماشــات عيــون« وضــرب 

وأان جالســاً جانبــاً علــى األرض، مث بــدأ مباشــرة حبديــث املســؤول 
الســوري النمطــي املكــرر حــول ســوراي ومواقفهــا الوطنيــة والعروبيــة الــي 
تدفــع أمثاهنــا، والغــرب الصهيــوين الــذي يريــد أن حيتــل ســوراي ويدمــر 
حضارهتــا، والعــدو املرتبــص ابلداخــل واخلــارج ينتظــر حلظــة مناســبة 

لالنقضــاض علــى ســوراي و »القيــادة العليــا«.
إىل جانــب  الوقــوف  واجــيب  مــن  أنــي كمعــارض سياســي  أضــاف 
القيــادة احلكيمــة بعــد أن درســوا ملفــي وإضبــاريت لديهــم ووجــدوين 
رجــل وطــي »بعــد اعتقاهلــم يل لســنوات«!!!، وزاد أبن مــا جيــري يف 
تونــس ومصــر ال ميكــن أن جيــري يف ســوراي ألن »القيــادة العليــا« 
والقيــادة احلكيمــة  املؤامــرات،  والشــعب يف خنــدق واحــد ملواجهــة 
لديهــا مــن مشــاريع اإلصــالح والتطويــر والتحديــث مــا يكفــي جلعــل 
حــركات  يرصــد  الصهيــوين  العــدو  وأن  العــرب«،  ســوراي »سويســرا 
املعارضــة الســورية وهنــاك معلومــات مؤكــدة رصدهتــا أجهــزة القيــادة 
الشــعب  بــن  أزمــة ومشــاكل  الصهاينــة ســيفتعلون  العليــا تؤكــد أن 
الســوري، وأهنــم أرســلوا عمــالء حيملــون أســلحة قناصــة متطــورة جــداً 
لياًل هناراً لقتلكم كمعارضة إذا نزلتم الشارع 
بيننــا  الفتنــة  »إيقــاع  وابلتــايل  للتظاهــر!!!، 
كأجهــزة أمنيــة وبينكــم كمعارضــة ومواطنــن 
جيب علينا محايتكم«، وأن األجهزة األمنية 
املختصــة تراقــب كل اتصاالتنــا ونشــاطنا يف 
الفيــس بــوك وتويــرت وغرهــا مث أخــرج ورقــة 
مطبوعة فيها » بوســت عالفيس بوك ملقال 
اخلــارج كتبــت  تعيــش يف  ســورية  لصحفيــة 
النظــام،  فيــه  أنتقــد  تعليقــاً  أايٍم  قبــل  فيــه 
عليهــم،  النــاس خوفــاً  يراقــب  وأن »األمــن 
خوفــاً  كمعارضــن  أنتــم  ابملراقبــة  واألوىل 
عليكــم ألنكــم تتهــورون أحيــاانً بشــكل غــر 
مــدروس ووطــي!!!«، وطلــب مــي التواصــل 
حلثهــم  األشــاوس  املعارضــن  زمالئــي  مــع 
التظاهــر ابلشــارع،  قبــول مبــدأ  علــى عــدم 
وعــدم دفــع اجلمهــور الســوري للتهــور ألن 
ملــا ال حيمــد  »األمــور رمبــا ستســر عندهــا 

عقبــاه!!!«.
وأعلمــي  بــه  خــاص  هاتــف  رقــم  أعطــاين 
أهنــم »خبدمتنــا دومــاً ليــاًل هنــاراً خوفــاً علــى 
الشــعب!!!«، والعميد رئيس القســم السياســي جبانيب صامتاً صمت 
القبــور يســتمع ويهــز برأســه إشــارة لدقــة وصحــة وأتييــد مــا يقولــه 
الفــرع آمــراً »أكتــب  العميــد رئيــس  لــه  قــال  الفــرع، وهكــذا  رئيــس 
للقيادة العليا أن املعارض فالن الفالين مواطن شــريف ووطي ويقبل 
األمــور  ملعاجلــة  العليــا  القيــادة  وتوجهــات  خطــوات  ويؤيــد  ابحلــوار 
السياســية واالجتماعية  يف ســوراي وأن الشــعب واملعارضة والقيادة يف 
خنــدق واحــد ضــد مــا حيــاك مــن مؤامــرات علــى ســوراي العروبــة، وأن 
حركات الشــغب يف تونس واالنتفاضة الي يقوم هبا الشــعب املصري 
ضــد كامــب ديفيــد!!! لــن يكــون هلــا أتثــر علــى الشــارع الســوري 

املؤمــن بثقــة بقيادتــه العليــا«.
أمامــي  تكــررت  حملاضــرة  االســتماع  بعــد  وخرجــت  برأســي  هــززت 
مئــات املــرات بصيــغ متهالكــة أحفظهــا غيبــاً، وعــدت ملنــزيل واتبعــت 
التواصــل والكتابــة بعكــس مــا مسعــت، مثلــي مثــل كثــر مــن املواطنــن 

الســورين ،ومل متــض إال أســابيع ... مث كانــت ثــورة.

ثمَّ كانت ثورة

مروان العش

سياسي وكاتب سوري





الســــنة الثانية ــ العــدد 43 ــ 2017/11/1

12

بلبل زاده... منبر الشام

AKADDER, Suriye’nin El Bab kentinde ağır hasarlı Şehit Abdulrauf Alosman İlkokulu’nun tadilat masraflarını karşılayarak eğiti-
me kazandırdı. Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER), “Kalemler İyilik Yazsın” kampanyasıyla Suriye’nin El Bab kentinde 
savaş dolayısıyla ağır hasarlı olan Şehit Abdulrauf Alosman İlkokulu’nun tadilat masraflarını karşılayarak eğitime kazandırdı. Okul, 
22 Ekim Pazar günü düzenlenen açılış törenini ile eğitime başladı. “Kalemler İyilik Yazsın” kampanyası ilgili bilgi veren Anadolu 
Kadın ve Aile Derneği Başkanı Rabia Aldemir yardım kampanyasının serüveni ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Kampanya fikrinin 
geçen yıl Cerablus ziyareti sırasında Suriyeli öğrencilerin kendilerinden okul istemeleriyle başladığını belirtti.

حتملـــت مجعيـــة األانضـــول للمـــرأة والعائلـــة تكاليـــف ترميـــم مدرســـة الشـــهيد عبـــد الـــرؤوف العثمـــان املتضـــررة كثـــراً يف مدينـــة البـــاب الســـورية، 
لتســـتأنف املدرســـة تقـــدمي الـــدروس للتالميـــذ. وقـــد نفـــذت اجلمعيـــة هـــذه احلملـــة حتـــت شـــعار »فتكتـــب األقـــالم اخلـــر«، لتســـتأنف 
املدرســـة العمـــل إثـــر مراســـم االفتتـــاح الـــي متـــت يـــوم األحـــد 22 أكتوبـــر 2017. ويف معـــرض تقدميهـــا معلومـــات عـــن احلملـــة لفتـــت 
رئيســـة اجلمعيـــة رابعـــة آلدمـــر إىل بعـــض املعلومـــات املهمـــة، مشـــرة إىل أن فكـــرة إطـــالق هـــذه احلملـــة قـــد تشـــكلت بنـــاء علـــى طلـــب 

عـــدد مـــن األطفـــال الســـورين أثنـــاء زايرهتـــا جرابلـــس خـــالل العـــام املاضـــي.

مراسم افتتاح المدارس الخيرية في سوريا

جمعية األناضول للمرأة والعائلة تزرع األمل في وجوه أطفال سوريا

Suriye’deki İyilik Okulları Törenle Hizmete Açıldı

AKADDER Suriyeli Çocuklara Umut Oldu

İyilikder Suriye’nin kuzeyindeki El Bab, Bza’a ve Qabasin’de bulunan 3 okulun onarımını tamamlayarak törenle 
hizmete açtı. İyilikder Suriye’nin kuzeyindeki El Bab, Bza’a ve Qabasin kentlerinde bulunan ve savaşta ağır hasar 
alarak kullanılamayacak durumda olan 3 okulun onarımını tamamlayarak törenle hizmete açtı. 22 Ekim Pazar günü 
düzenlenen açılış törenlerine Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, İyilikder Başkanı İbrahim Bahar, Ana-
dolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, Anadolu Kadın ve Aile Derneği Başkanı Rabia Aldemir, 
Minberşam Derneği Başkanı Cemal Mustafa, Milli Eğitim Bakanlığından yetkililer ve İyilikder gönüllüleri katıldı.

نظمـــت مجعيـــة إييلكـــدر مراســـم خاصـــة الفتتـــاح ثـــالث مـــدارس فرغـــت مـــن ترميمهـــا يف بلـــديت بزاعـــة وقباســـن القريبتـــن مـــن مدينـــة البـــاب مشـــايل ســـوراي. 
وكانـــت تلـــك املـــدارس قـــد تضـــررت بشـــكل كبـــر مـــن احلـــرب الدائـــرة يف ســـوراي، حـــى أضحـــت غـــر قابلـــة للقيـــام بوظيفتهـــا. املراســـم الـــي متـــت يـــوم 
األحـــد 22 أكتوبـــر شـــارك فيهـــا رئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آلدمـــر، ورئيـــس مجعيـــة إييلكـــدر إبراهيـــم هبـــار، ومنســـق ســـوراي مبنتـــدى األانضـــول 
حممـــود قامچـــاز، ورئيســـة مجعيـــة األانضـــول للمـــرأة والعائلـــة رابعـــة آلدمـــر، ورئيـــس منـــر الشـــام مجـــال مصطفـــى، وعـــدد مـــن مســـؤويل وزارة الرتبيـــة والوطنيـــة 

ومتطوعـــي مجعيـــة إييلكـــدر.
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AÖB Bza’a Kız Lisesi’nin Tadilat Masraflarını Karşıladıاتحاد طلبة األناضول يتكفل بتكاليف ترميم ثانوية البنات في بزاعة

مساعدات للمحتاجين العراقيينمدينة غازي عنتاب تحتضن ورشة عمل حول قطاع المجتمع المدني

AÖB, İyilikder işbirliği ile Suriye’nin Bza’a kentinde ağır hasarlı Bza’a Kız Lisesi’nin tadilat masraflarını karşılayarak eğiti-
me-öğretime kazandırdı. Anadolu Öğrenci Birliği, İyilikder işbirliği ile Suriye’nin Bza’a kentinde savaş dolayısıyla ağır ha-
sarlı olan Bza’a Kız Lisesi’nin tadilat masraflarını karşılayarak eğitime-öğretime kazandırdı. Okul, 22 Ekim Pazar günü dü-
zenlenen açılış törenini ile eğitime başladı. Törende AÖB gönüllüleri tarafından Suriyeli öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin’in katılımıyla Gaziantep’te yapıldı.  Katılım Öncesi AB Mali Yardım Aracı (IPA II) Sivil 
Toplum Sektörü Çalıştayı 24 Ekim Salı günü Gaziantep’te yapıldı. Çalıştaya AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Adil Nas, Bülbülzade 
Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve STK temsilcileri katıldı. Çalıştaya Bülbülzade Vakfı’ndan Vakıf Müdürü Cumali Kaplan, Fecr Radyo Müdür Aladdin Hüsso 
ve İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dussuki katıldı. Sivil toplum sektörü ve programlama süreci, Katılım öncesi AB mali yardımı kapsamında 
STK’lara sağlanacak destekler, grup çalışmaları ve genel değerlendirme ve kapanış sunumlarının yer aldığı çalıştayda bir konuşma yapan AB Bakan Yardımcısı 
Ali Şahin, Gaziantep’in bakanlıklarına sunduğu Projelerden 117 Milyon Euro hibe kazandığını söyledi.

Irak’taki yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine ayakkabı, çocuk giyim 
ve çocuk bezi yardımı ulaştırdı. Yaşanan çatışmalar sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere 
yönelik yardımlarına devam eden Türk Kızılayı, Irak’taki Sevdinan kampında yaşayan ihtiyaç sahiplerine 
500 çift ayakkabı, 500 paket çocuk bezi ve 500 adet çocuk giyim yardımında bulundu. Yerleşim yerlerinde 
de gıda yardımı yapan Türk Kızılayı ekiplerinin, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri ihtiyaç 
kalmayana kadar devam edecek.

Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı Gaziantep’te YapıldıIraklı İhtiyaç Sahiplerine Yardım

تكفـــل احتـــاد طلبـــة األانضـــول ابلتعـــاون مـــع مجعيـــة إييلكـــدر بتكاليـــف ترميـــم اثنويـــة البنـــات الـــي حلقتهـــا أضـــرار جســـيمة 
يف مدينـــة  بزاعـــة، وعـــادت الثانويـــة للقيـــام بوظيفتهـــا الرتبويـــة والتعليميـــة عقـــب مراســـم االفتتـــاح الـــي متـــت يـــوم األحـــد 22 

أكتوبـــر. ووزع متطوعـــون مـــن احتـــاد طلبـــة األانضـــول كميـــة مـــن اهلـــداايت التكرمييـــة علـــى تلميـــذات الثانويـــة.

احتضنـــت مدينـــة غازي عنتـــاب ورشـــة عمـــل حـــول قطـــاع اجملتمـــع املـــدين مبشـــاركة علـــي شـــاهن انئـــب وزيـــر شـــؤون االحتـــاد األورويب. وانعقـــدت يـــوم الثـــالاثء 24 أكتوبـــر يف غازي عنتـــاب ورشـــة عمـــل قطـــاع اجملتمـــع املـــدين كوســـيلة للدعـــم 
املـــايل قبـــل عضويـــة االحتـــاد األورويب. وإىل جانـــب انئـــب وزيـــر شـــؤون االحتـــاد األورويب علـــي شـــاهن، شـــارك يف الورشـــة وايل غازي عنتـــاب عـــادل انس، ورئيـــس وقـــف بلبـــل زاده طورغـــاي آلدمـــر وعـــدد مـــن ممثلـــي منظمـــات اجملتمـــع املـــدين.
وشـــارك يف الورشـــة مجـــايل قبـــالن مديـــر وقـــف بلبـــل زاده، عـــالء الديـــن حّســـو مديـــر إذاعـــة الفجـــر، وصبحـــي دســـوقي رئيـــس حتريـــر صحيفـــة إشـــراق. وتضمنـــت الورشـــة مداخـــالت حـــول العمـــل اجلماعـــي، وقطـــاع اجملتمـــع املـــدين ومرحلـــة 
الرجمـــة، والدعـــم املوجـــه ملنظمـــات اجملتمـــع املـــدين يف إطـــار املســـاعدات املاليـــة قبـــل عضويـــة االحتـــاد األورويب، والتقييـــم العـــام، وكلمـــة االختتـــام. ويف مداخلتـــه ذكـــر انئـــب وزيـــر شـــؤون االحتـــاد األورويب علـــي شـــاهن أن غازي عنتـــاب قـــد انلـــت 

هبـــة بقيمـــة 117 مليـــون يـــورو لتمويـــل عـــدد مـــن املشـــاريع الـــي قدمتهـــا للـــوزارة.

تواصـــل مجعيـــة اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي أعمالـــه اإلغاثيـــة يف العـــراق، ويف هـــذا اإلطـــار مت توزيـــع كميـــات مـــن األحذيـــة ومالبـــس األطفـــال وحفاظـــات األطفـــال 
ــار تلقـــى  ــتباكات املســـلحة. ويف هـــذا اإلطـ ــر االشـ ــم إثـ ــاعدات علـــى املدنيـــن الذيـــن اضطـــروا لـــرتك بيوهتـ ــر توزيـــع املسـ علـــى احملتاجـــن. ويواصـــل اهلـــالل األمحـ
احملتاجـــون املقيمـــون يف خميـــم ســـودينان القريـــب مـــن املوصـــل 500 زوج مـــن األحذيـــة و500 علبـــة حفاظـــات األطفـــال و500 قطعـــة مـــن مالبـــس األطفـــال. 
ووزعـــت فـــرق اهلـــالل األمحـــر كذلـــك مســـاعدات غذائيـــة يف التجمعـــات الســـكنية. اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي مصمـــم علـــى مواصلـــة تقـــدمي مســـاعداته حـــى ال 

يبقـــى أي حمتـــاج يف املنطقـــة.
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منوعات

 يعتقـــد النظـــام الســـوري، وبعـــد كل مـــا جـــرى من ســـيطرة 
علـــى مواقـــع جغرافيـــة جديـــدة وهتجـــر قســـري، مبســـاعدة 
الـــروس واإليرانيـــن وامليليشـــيات الطائفيـــة، أنـــه قـــد انتصر 
علـــى الثـــورة واملعارضـــة والشـــعب برمتـــه. يقـــول الدكتـــور 
عزمـــي بشـــارة علـــى صفحتـــه » مـــن يتمكـــن مـــن أراضـــي 
آخريـــن ابلقـــوة ال يســـمى يف عصـــران منتصـــرًا بـــل حمتـــاًل 
مســـتعمرًا، ومتكـــن نظـــام مـــن شـــعبه ابإلابدة والتهجـــر ال 
يفـــرتض أن يســـمى انتصـــارًا بـــل جرائـــم ضد اإلنســـانية.« 
املوضوعيـــن، يف  الباحثـــن  اتفـــق عليـــه معظـــم  مـــا  وهـــو 
مواجهـــة مـــا حيـــاول أن يروج له النظام الســـوري وملحقاته 
من أنه قد حقق االنتصار املوعود ضد الشـــعب الســـوري 

وقواه.

الروائـــي الســـوري فـــواز حـــداد يقـــول إلشـــراق حـــول ذلـــك 
» تطـــرح املتغـــرات األخـــرة مرحلة جديـــدة، عنواهنا انتزاع 
ســـورية من الســـورين، فاملســـتقبل أصبح يف عهدة الروس، 
بعـــد تلـــزمي احلـــل إىل الرئيـــس بوتـــن، ابتفـــاق أغلب الدول 
الغربيـــة واإلقليميـــة. مـــا خيضع النظام للتعليمات الروســـية. 
أبن  اإلحيـــاء  النظـــام  حيـــاول  املرحلـــة  هـــذه  غمـــوض  إزاء 
ســـيطرته علـــى عمـــوم ســـورية يف تقـــدم. بينمـــا الواقع هناك 
احتالل تتكالب عليه الدول حتت إشـــراف روســـي فعال. 
يرشـــح عـــن هـــذا الوضـــع، عـــدم قـــدرة النظـــام واملعارضـــة 
فـــرتة  خـــالل  ســـتكون  مرحلـــة  مســـار  علـــى حتديـــد  مًعـــا 
قريبـــة موضـــع مســـاومات، ستســـفر إما عن اجملاهبـــة ومزيد 
مـــن التعقيـــد، أو يلتئـــم مشـــل الغـــزاة علـــى حـــل لـــن يرضـــي 
املعارضـــة، وال طموحـــات النظـــام، إذا أريـــد لســـورية حـــل 
يـــدوم، فـــال بديـــل عـــن الســـورين.« وأضـــاف » إن بقـــاء 
يتوحـــد  الدكتاتوريـــة مرهـــون ابســـتمرار االحتـــالل. إن مل 

شـــعبنا املمـــزق، فلـــن نســـتطيع اســـتعادة بلـــدان موحـــًدا«.
العلمـــاء  لرابطـــة  التنفيـــذي  املديـــر  صـــاحل  مســـر  الشـــيخ 
الســـورين قال إلشـــراق« الشـــك أبن أدىن قارئ للسياسة 
الدوليـــة واإلقليميـــة يعلم أبن النظـــام اجملرم خرج من املعركة 
متاًمـــا، وذلـــك منـــذ فـــرتة طويلـــة وليســـت ابلقصـــرة، وكل 
مـــا يـــدور عـــر املاكينـــة اإلعالميـــة اخلاصـــة ابلنظـــام، مـــا 
هـــو إال جعجعـــة وصـــراخ، كصـــراخ الطفـــل الصغـــر الذي 
يريـــد لفـــت انتبـــاه مـــن حولـــه إىل أنه موجود ضمـــن املعركة 
املنظومـــة  احتفـــاظ  أســـباب  أهـــم  ولعـــل  فيهـــا،  والعـــب 
الدوليـــة هبـــذا النظـــام حـــى اآلن، إمنـــا هـــو لضـــرورة تريـــر 
املتحـــدة واجملتمـــع  األمـــم  أمـــام  أفعاهلـــا بطريقـــة مشـــروعة 

الـــدويل، مـــن خـــالل املوافقات اجلاهزة لكل حترك دويل يف 
البـــالد« وقـــد أكـــد صـــاحل  » أبننـــا اآلن نعيـــش يف مرحلـــة 
تقاســـم النفـــوذ الـــدويل يف كل بقعـــة مـــن أرض ســـورية مـــا 
بـــن الـــروس والصهاينـــة واألمريـــكان، وقـــد تشـــهد املرحلـــة 
القادمـــة خلـــق كياانت جديدة يف املنطقة، وســـيكون هلذه 
الكياانت وجود مؤثر وبشـــكل جذري على مر الســـنوات 
القادمـــة، كل هـــذا جيـــري يف املنطقـــة دون موافقـــة النظـــام، 
بـــل دون علمـــه أصـــاًل إال من خالل وســـائل اإلعالم«  مث 
أضـــاف قائـــاًل » إن اخلالفـــات الدوليـــة احلاليـــة بن أمركا 
وكـــوراي وإيـــران ســـيكون هلـــا دور يف الكثـــر مـــن التغـــرات 
القادمـــة«  وعـــن مســـتقبل ســـورية يف املرحلـــة القادمـــة قال 
صـــاحل » البـــد مـــن التأكيـــد علـــى أن ســـنن هللا يف الكـــون 
لـــن تتغـــر وال يســـتطيع أحـــد أن يقـــف يف وجههـــا، ومـــن 
ســـنن هللا أن إرادة الشـــعوب املســـتضعفة تنتصـــر ولـــو بعـــد 
حـــن، لقـــد ذكـــر لنـــا القـــرآن الكـــرمي بطـــش فرعـــون ببـــي 
إســـرائيل، والـــذي وصـــل إىل مرحلـــة قتـــل األطفـــال الرضع 
حرًصا منه على بقاء بي إســـرائيل كعبيد للدولة واحلاكم، 
ولكـــن الثـــورة قامـــت وأزاحت فرعون وجنوده وغرت وجه 
العـــامل القـــدمي، وكذلـــك الثـــورة الفرنســـية الي شـــهدت املد 
واجلـــزر حـــوايل مائـــة عام من الزمن أيًضـــا انتصرت وغرت 
وجـــه أوراب القدميـــة وحنـــن بـــال شـــك ســـننتصر يف الشـــام، 
وســـيكون لنصـــران القـــادم أثـــره يف تغـــر املعـــادالت الدولية 
القائمـــة حاليًـــا ،جيـــب أن يعلـــم كل حر أننا اليوم ال نواجه 
النظـــام وننتصـــر عليـــه وحســـب، بـــل حنـــن نواجـــه اجملتمـــع 
الـــدويل الـــذي زرع هذا النظـــام ومحاه، من احملاكم الدولية، 
ورفـــض جمازاتـــه علـــى جرائمـــه الـــي فاقـــت إجـــرام وحـــوش 
الريـــة، أذكـــر نفســـي وكل ســـوري حـــر أن مـــن يتهيـــب 
صعود اجلبال، ســـيبقى مدى الدهر بن احلفر، حنن اليوم 
مســـؤولون أمـــام هللا عـــن إبـــراز الوجـــه املشـــرق للثـــورة علـــى 
أهنـــا ثـــورة حـــق يف وجـــه الظلم والطغيـــان، هذه الثـــورة ثورة 
عقـــول مفكـــرة وثـــورة أخالق فاضلة وليســـت ثـــورة جياع. 
نعم الثورة ســـتنتصر والنظام سيســـقط. »سنة هللا يف الذين 

خلـــوا مـــن قبـــل ولـــن جتـــد لســـنة هللا تبدياًل«.
احملامـــي والناشـــط مهنـــد احلســـي أكـــد إلشـــراق بقولـــه » 
النظـــام الســـوري كان قـــد اســـتثمر علـــى مـــدى ســـنوات ما 
بعـــد أحـــداث احلـــادي عشـــر من ســـبتمر يف نيويورك لعام 
الغـــرب  االســـتخبارايت وكان  األمـــي  القطـــاع  2001 يف 
وعلـــى رأســـهم أمـــركا ابإلضافـــة لبعـــض دول أوراب مثـــل 
أملانيـــا )مـــع األســـف( هـــم الشـــركاء وإن بدرجـــات يف هذا 

االســـتثمار الطويـــل املـــدى، وكان عراب برامج االســـتثمار 
االســـتخبارايت األمـــي هـــو املوســـاد اإلســـرائيلي، وأان كنت 
شـــاهد علـــى تلـــك املرحلة وعلـــى الرامج األمنية املشـــرتكة 
يف تلـــك احلقبـــة. لذلـــك كان النظـــام يف قـــرارة نفســـه يعلـــم 
أن شـــركائه األمنيـــن لـــن يســـمحوا له ابلســـقوط مهما بلغ 
الثمـــن، وهـــذا ســـر الطمأنينـــة الـــي كان يتمتـــع هبـــا إابن 
اقرتافـــه ألشـــنع جرائـــم االابدة اجلماعيـــة والتطهـــر العرقـــي، 
ألنـــه يعلـــم يف قـــرارة نفســـه أن املواقـــف الغربيـــة منضبطـــة 
ومنزوعـــة الفتيـــل وأن العمليـــة ليســـت أكثـــر مـــن مونتـــاج 
وإخـــراج، يهـــدف إلنقاذ مسعة الدول الغربية وعلى رأســـها 
أمـــركا وإظهارهـــا علـــى أهنـــا وقفـــت يف اجلانـــب الصحيـــح 

مـــن التاريخ.

اليـــوم يعمـــل النظام الســـوري على اســـتعادة زمـــام )املواطن 
املســـتقر( يف الداخـــل وهـــو مصطلـــح للمفكـــر الفرنســـّي 
)اتييـــان دوالبواســـييه( جاء يف كتابـــه )العبودية االختيارية( 
حيـــث يقـــول أنـــه: )عندمـــا يتعـــّرض بلـــد مـــا لقمـــع طويـــل 
األمـــد، تنشـــأ أجيـــال مـــن النّـــاس ال حتتـــاج إىل احلريـــة، 
وتتـــواءم مـــع االســـتبداد، ويظهـــر فيـــه مـــا ميكن أن نســـميه 
املواطـــن املســـتقر(، يف اايمنـــا هـــذه يعيش املواطن املســـتّقر 
يف عـــامل خـــاصٍّ بـــه وتنحصـــر اهتماماتـــه يف ثالثـــة أشـــياء 
يـــن عنـــد )املواطن  يـــن ولقمـــة العيـــش وكـــرة القـــدم. فالدِّ الدِّ
املســـتقر( ال عالقـــة لـــه ابحلـــّق والعدل، وإمّنا هـــو جمرد أداء 
للطّقـــوس واســـتيفاء للّشـــكل ال ينصـــرف غالبًـــا للّســـلوك، 
فاّلذيـــن ميارســـون الكـــذب والّنفـــاق والّرشـــوة بـــال حـــرج، 
يشـــعرون ابلذنـــب فقـــط إذا فاتتهـــم إحـــدى الّصلـــوات! 
وهـــذا املواطـــن ال يدافـــع عـــن دينـــه، إال إذا أتّكـــد أنّـــه لـــن 
يصيبـــه أذى مـــن ذلـــك، فقد يتظاهر مثـــاًل، ضّد الدامنارك 
عندما تنشـــر رســـوًما مســـيئة للّرسول )ص(، لكّنه ال يفتح 
فمـــه بكلمـــة واحـــدة مهمـــا بلـــغ عـــدد املعتقلـــن يف بـــالده 
ظلًمـــا أو عـــدد اّلذيـــن ماتـــوا مـــن الّتعذيـــب! ولقمة العيش 
هـــي الرّكـــن الثـــاين حليـــاة )املواطـــن املســـتقر( فهـــو ال يعبـــأ 
إطالقًـــا حبقوقـــه الّسياســـّية، ويعمـــل فقـــط مـــن أجـــل تربيـــة 
أطفالـــه حـــّى يكـــروا، فيـــزوج البنـــات ويوّظف األبنـــاء، مثّ 
حيـــّج إىل بيـــت هللا احلـــرام اســـتعداًدا حلســـن اخلتـــام، أّما يف 
كـــرة القـــدم، فيجـــد )املواطـــن املســـتّقر( تعويًضـــا لـــه عـــن 
أشـــياء حـــرم منهـــا يف حياتـــه اليوميّـــة كـــرة القـــدم تنســـيه 
مهومـــه وحتّقـــق لـــه العدالـــة اّلي فقدها، فخـــالل 90 دقيقة 
ختضـــع هـــذه اللعبـــة لقواعـــد واضحـــة عادلـــة تطبـــق علـــى 

اجلميـــع) املواطـــن املســـتّقر( هـــو العائـــق احلقيقـــّي أمـــام كّل 
تقـــّدم ممكـــن، ولـــن يتحقـــق الّتغيـــر إال عندمـــا خيـــرج هـــذا 
املواطـــن مـــن عاملـــه الّضيـــق، ويتأّكـــد أّن مثـــن الّســـكوت 
علـــى االســـتبداد أفـــدح بكثـــر مـــن عواقـــب الثّـــورة ضّده« 
أضـــاف احلســـي  » بـــذات الوقت فـــإن الصهيونية العاملية 
عملـــت مـــن خـــالل مؤســــساهتا ومراكـــز أحباثهـــا ولوبياهتـــا 
يف الغـــرب علـــى إقنـــاع صنـــاع القـــرار الغـــريب أبن املشـــكلة 
يف  االعتـــداءات  مقـــرتيف  وأن  الســـنة  العـــرب  يف  تكمـــن 
احلـــادي عشـــر مـــن أيلـــول يف نيويـــورك عـــام 2001 كانـــوا 
مـــن العـــرب الســـنة، وأن االســـالم دين حيـــض على العنف 
وأن االســـرتاتيجية يف التعامـــل معهـــم جيـــب أن تقـــوم علـــى 
وأن  منهـــا  بـــد  ال  الـــي  املواجهـــة،  مبـــدأ حتميـــة  أســـاس 
أفضـــل حـــل هـــو إنقـــاذ ما ميكـــن إنقاذه مـــن خالل حصر 
حـــدود  عـــن  بعيـــدة  حمـــددة  أماكـــن  يف  منهـــم  املتطرفـــن 
الغـــرب وممارســـة سياســـة جز العشـــب حبقهم، ابســـتخدام 
املتناقضـــات املوجـــودة يف املنطقـــة وعلـــى رأســـها األقليـــات 
العرقيـــة والدينيـــة مـــع األســـف الصـــورة هبـــذا الســـواد لكـــن 
على اجلانب املقابل فقد كان للثورة الســـورية أثر كاشـــف 

علـــى مجيـــع املســـتوايت الدوليـــة واحملليـــة والداخليـــة
ولدينا يف ســـورية أكثر من عشـــر مالين ســـوري توزعوا يف 
مجيـــع دول العـــامل، وفيما لو متكنا من اســـتثمارهم يف إطار 
كشـــف وفضـــح حقيقـــة العالقـــة البينيـــة االســـتخباراتية ما 
بـــن الغـــرب واألنظمـــة املارقـــة الســـيما الســـوري. وفيما لو 
متكنـــا مـــن حشـــد جهـــود الصادقـــن مـــن أصحـــاب الرأي 
الســـورين بعيًدا عن دوائر التمويل املشـــبوهة والي جنحت 

اليـــوم يف خلـــق جمموعـــات ارتزاقيـــة كبرة من 
علقـــات اجملتمـــع الـــي تعتـــاش على ايفطة حقوق اإلنســـان 
واجملتمـــع املـــدين، وفيما لـــو جنحنا يف إجياد صلة الوصل ما 
بـــن منابـــر إعالميـــة مســـؤولة وحمرتمة والصادقـــن املرابطن 
مـــن أصحـــاب الـــرأي والضمر الســـورين فـــإن هناك فرصة 
لقلـــب رأس اجملـــن علـــى مـــا حيـــاك لســـورية مـــن آتمـــر دويل 
ال لبـــس فيـــه وابلنتيجة يفكـــر املفكرين وخيطط املخططن 
لســـورية اليتيمـــة لكن القضاء يضحـــك فهناك اآلن حوايل 
عشـــر ماليـــن ســـوري يف بـــالد املهجـــر وخـــالل ســـنوات 
قليلـــة ســـيتحدثون لغـــات خمتلفـــة وســـيكون لديهـــم شـــبكة 
عالقـــات تشـــمل معظـــم دول العـــامل ومـــن الضـــروري مللمة 
أصحـــاب الـــرأي والضمـــر منهـــم يف إطـــار مشـــروع قائـــم 
علـــى ثوابـــت الثـــورة و مســـتمد مـــن أهدافهـــا و مبادئهـــا 
وأتمـــن قنـــوات إعالميـــة هلـــم وفـــاء منـــا لدمـــاء مـــن ضحوا 

واستشهدوا«.

تحقيقاالنتصار الموهوم والمزعوم للنظام السوري

أحمد مظهر سعدو

كاتب وإعالمي سوري
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نسمات من إزمير - خاص بصحيفة إشراق
لقاء مع الكاتب اليمني األستاذ غسان الجيالني 

حاوره: هائل حلمي سرور

كاتب وصحفي سوري

االســـتاذ غســـان اجليـــالين كاتـــب وانشـــط سياســـي جنـــوب ميـــي معروف 
وهـــو أحـــد مؤسســـي الرابطـــة االعالميـــة اجلنوبيـــة )مســـا( والـــي أصبـــح هلا 
موقعـــن وتصـــدر صحيفتـــن يف عاصمـــة اجلنـــوب عـــدن صحيفـــة ابســـم 
)مسا( وأخرى ابســـم )شـــقائق( ختتص أبخبار املرأة يف اجلنوب تلك الي 

تناضـــل إىل جانـــب أخيهـــا الرجـــل اجلنـــويب لنيل االســـتقالل.
ويعـــد مـــن رواد الفكـــر يف جنـــوب اليمن منـــذ فرتة اندالع الثـــورة اجلنوبية 
الســـلمية  القضيـــة اجلنوبيـــة ابلطـــرق  يف 2007/07/07 يســـعى حلـــل 
حبســـب املســـرة الســـلمية الثوريـــة التحرريـــة الـــي انتهجهـــا أبنـــاء اجلنوب.

كان مهـــه ومـــازال هـــو أن يـــرى اجلنـــوب العـــريب - كمـــا حيب هو تســـمية 
جنـــوب اليمـــن- دولـــة عربيـــة حـــرة مســـتقرة آمنـــة حتـــذو حـــذو الـــدول 
املتقدمـــة واملتحضـــرة وبعيـــدة عـــن األنظمـــة الفاســـدة الـــي تعـــود عليهـــا 
االنســـان العريب وبناء الدولة بشـــكل خمتلف وجديد حبيث تكون منوذج 

حيتـــذي بـــه يف ابقـــي الـــدول العربيـــة.
غســـان اجليـــالين الـــذي يبـــادر بتقـــدمي احللـــول عـــر مبادراتـــه الـــي متكـــن 
شـــعب اجلنـــوب مـــن بســـط إرادتـــه وســـلطته علـــى أرضـــه أببســـط الطـــرق 

وأســـهلها وأقلهـــا تكلفـــة.
س: البطاقة التعريفية لألستاذ غسان حممد اجليالين؟

ج: غســـان حممـــد اجليـــالين متـــزوج وأب لولديـــن ردفـــان وراين، حاليـــاً 
طالب دراســـات عليا ماجســـتر يف املرحلة األخرة وهي مناقشـــة الرســـالة 
يف القريـــب العاجـــل إبذن هللا، كنـــت أعمـــل مدرســـاً ملـــادة الرايضيات يف 
مدرســـة الشـــهيد عبد الدائم حمســـن لكمة صالح يف الضالع واآلن أعمل 
بشـــكل تطوعـــي كمعـــاون منســـق يف املركـــز التعليمـــي املؤقـــت يف )بورنوفا 
إزمـــر( والـــذي يعمـــل حتت إشـــراف وزارة الرتبية الوطنيـــة الرتكية، وكذلك 
مديـــراً للعالقـــات العامـــة يف ملتقى األدابء والكتَّاب الســـورين فرع إزمر.

س: كونـــك جنـــويب هل أعطيتنا حملة عن مســـرتك النضالية ويف جمال 
الكتابـــة مـــن أجـــل احلرية واالســـتقالل وملـــاذا أبقيـــت وأصريت على 

اســـتقالل اليمن اجلنـــويب دون غره؟.
ج: كنـــت مشـــاركاً يف الثـــورة اجلنوبية مبســـراهتا حيث كنـــت مديراً للدائرة 
املالية جمللس احلراك اجلنويب مبنطقتنا، بدأت يف الكتابة وكانت االنطالقة 
يف عـــامل األنرتنـــت وعـــر مواقـــع جنوبية ابســـم موقع الضالـــع بوابة اجلنوب 
واحلـــراك اجلنـــويب وكنـــا نكتـــب مبعرفات ومهية لســـالمتنا، كذلـــك كنا على 
وشـــك أتســـيس حزب جنويب حتت اســـم حزب االخالص اجلنويب ولكن 
لعـــدم وجـــود املســـتند القانـــوين يف اجلنـــوب مت أتجيل ذلـــك إىل حن توفر 
هـــذا املســـتند القانـــوين، مثَّ بـــدأت ابلكتابـــة ابملواقـــع والصحـــف وكانـــت 

البدايـــة عـــر مبـــادرة قدمتهـــا يف آخـــر عـــام 2013م هتدف إىل الســـيطرة 
اإلدارية التامة وإســـقاط الســـلطة احمللية من يد احملتل اليمي إىل يد إدارة 
وســـلطة حملية جنوبية وبشـــكل ســـلمي حيث تواصلت مســـرتنا النضالية 
حبســـب املتـــاح لنـــا وهـــي مواقـــع االنرتنت وكنـــت ضمن جمموعـــة إعالمية 
مسيناهـــا كتيبـــة انشـــطو احلريـــة اإلعالميـــة كانـــت مهمتنـــا التوعيـــة العامـــة 
ابلقضيـــة اجلنوبيـــة ورصـــد مـــا يكتـــب عـــن اجلنـــوب وقضيته، فـــاذا كان ما 
كتب حقيقة كنا نشـــيد به وننشـــره على نطاق واســـع واذا كان ما كتب 
عـــن اجلنـــوب وقضيتـــه ابطـــل نعمـــل علـــى ردعـــه ونوضـــح بطـــالن هـــذا 
املكتـــوب، وفعـــال اســـتجابت لنـــا العديـــد من القنـــوات واملواقـــع االخبارية 
مث تطـــورت لدينـــا فكـــرة الكتيبـــة االعالميـــة وعملنـــا علـــى أتســـيس رابطـــة 
إعالميـــة تضـــم اإلعالميـــن اجلنوبيـــن لتشـــكيل جبهـــة إعالميـــة جنوبيـــة 
موحـــدة يف مواجهـــة الزيـــف والتضليل والتعتيـــم اإلعالمي وإيصال صوت 
احلقيقـــة إىل كل انســـان، مث أتـــى اجلنـــوب علـــى حدث كبـــر وهو اجتياح 
دعـــم االحتـــالل يف عـــام 2015م عـــر مليشـــيات احلوثـــي والـــي دعمت 
التواجـــد العســـكري اليمـــي يف اجلنـــوب، هنـــا أتـــت عاصفـــة احلـــزم الـــي 
ســـاعدتنا ابلتخلـــص مـــن احملتل القدمي واجلديد معـــاً وطردهم من اجلنوب 
شـــر طرده، مث بعد ذلك أتى تفويض القيادي اجلنويب عيدروس الزبيدي 
بتشـــكيل كيـــان جنـــويب موحد يكون مؤهل لقيـــادة اجلنوب ومتثيله اقليمياً 
ورعايـــة مصـــاحل أبنـــاء اجلنـــوب وفعـــال متَّ ذلـــك بتشـــكيل جملـــس انتقـــايل 
جنـــويب قمـــت شـــخصياً إبرســـال مبـــادرة خاصـــة للمجلـــس خبصـــوص 
هيكلـــة الدولـــة اجلنوبيـــة يف إطار هذا اجمللس حبيث جتعله مســـتعداً لقيادة 
الدولـــة اجلنوبيـــة مبجـــرد انتهـــاء التحالـــف العـــريب مـــن عملـــه وحتقيق هدفه 

اليمن. يف 
س: حبـــذا لـــو شـــرحت لنـــا ماهـــي العوائـــق احلقيقيـــة واحلواجـــز اليت 
وقفـــت يف وجـــه عدم حتقيـــق املصاحلة الوطنية بني اجلنوب والشـــمال 
وكذلـــك توضيـــح اخلالفـــات الـــيت نشـــبت إابن إعـــالن إقامـــة اليمـــن 

املوحـــد فيمـــا مضى؟.
ج: العوائـــق كثـــرة منهـــا الثقافـــة العامـــة والنظامن احلاكمن للشـــعبن يف 
الشـــمال )العربية اليمنية( واجلنوب )اليمن الدميقراطية الشـــعبية(، أي أن 
يف الشـــمال كان خيضـــع لســـيطرة العثمانيـــن بينمـــا اجلنـــوب كان خيضـــع 
لالحتـــالل الريطـــاين وابلتـــايل دولـــة اخلالفـــة العثمانيـــة نقلـــت عـــادات 
وتقاليـــد إىل الشـــعب يف الشـــمال ختتلـــف عن العـــادات والتقاليد والنظام 
الذي نقله االحتالل الريطاين للجنوب، من هنا نشـــأ االختالف ونشـــأ 

شـــعبن خمتلفـــن متاماً وبدولتـــن جارتن. 
ابلنســـبة للشـــمال كانـــت اجلمهوريـــة هنـــاك بال نظـــام تعتمد علـــى القبيلة 
بـــال مؤسســـات وكانـــت مقـــرات اغلـــب  بشـــكل كبـــر وكانـــت الدولـــة 

الـــوزارات واملطـــارات واجلامعـــات ابإلجيـــار.
ومـــن أبـــرز املعوقـــات هـــي أطمـــاع عفـــاش - الرئيـــس اليمي الســـابق علي 
عبـــد هللا صـــاحل- والـــي كان خيفيهـــا عـــن شـــريك الوحـــدة وهـــي متمثلـــة 
ابالنتقـــام ملقتـــل الرئيـــس الســـابق لعفـــاش يف صنعـــاء حيـــث اهتـــم فيهـــا 

الرئيـــس اجلنـــويب الســـابق ســـامل ربيَـــع علـــي الـــذي عـــرف ابســـم ســـاملن.
كانـــت أزمـــة اخلليـــج وغـــزو العـــراق لدولـــة الكويـــت أول الشـــقاق بـــن 
طـــريف الوحـــدة، حيـــث وقـــف الرئيس صـــاحل حينها مؤيداً لصدام حســـن 
بينمـــا وقـــف انئبـــه علـــي ســـامل البيـــض مـــع دولـــة الكويـــت الشـــقيقة نظـــراً 
للظلـــم الواقـــع عليهـــا وكذلـــك دور دولـــة الكويـــت مـــع الشـــعب اجلنـــويب 
والشـــعب اليمـــي ككل، كذلـــك انتخـــاابت عـــام 1993م والـــي شـــاهبا 
الغـــش والتزويـــر لصـــاحل حـــزيب املؤمتـــر واالصـــالح وعـــدم قبـــول احلزبـــن 
التحقيـــق يف هـــذا االمـــر حيـــث بـــدأ احلزبـــن ابغتيـــاالت واســـعة لكـــوادر 

اجلنـــوب عســـكرين ومدنـــن.

س: نرجـــو منـــك رســـم خريطة طريـــق للمغالطات الـــيت فرضت على 
أرض الواقـــع ليحصـــل مـــا حيصـــل لليمـــن مـــن تشـــرذم وفرقـــة  وعدم 

التوصـــل إىل احلـــل األمثـــل للقضيـــة اليمنية؟.
ج: مـــرت املغالطـــات بدايـــة مـــن نوااي رئيـــس العربية اليمنيـــة صاحل اخلبيثة 
حيـــث ذكـــر الشـــيخ عبـــد هللا بـــن حســـن األمحـــر - وهـــو شـــريك لصاحل 
- يف مذكراتـــه أبن صـــاحل أتـــى إىل منزلـــه طالبـــاً أن يقـــف إىل جانبـــه يف 
أن يكـــون رئيـــس للعربيـــة اليمنيـــة حـــى اســـبوعاً فقـــط لكـــي ينتقـــم ملقتـــل 
الرئيـــس الســـابق لـــه أمحـــد الغشـــمي، وكذلـــك نـــوااي احلـــزب االشـــرتاكي 
اليمـــي احلاكـــم للجنـــوب ابلســـيطرة علـــى اليمـــن ككل حبجة أهنـــم األفقه 
ابلنظـــام والقانـــون وكذلـــك ثقتـــه يف كـــوادره الذيـــن حصلـــوا علـــى التعليـــم 
الوافـــر واملتميـــز بكافـــة اجملـــاالت، كذلـــك مـــن أكـــر املغالطـــات الـــي يتـــم 
فرضهـــا هـــي واحديـــة اليمـــن كدولـــة واحلقيقـــة أهنـــا كانـــت عبـــارة عـــن 
دويالت كانت تســـمى مينات ومل تكن دولة إال يف عهد أســـعد الكامل 
قدمياً ومل تكن ما تســـمى حالياً مين هي املقصودة بل كانت تضم أجزاًء 
كبـــرة مـــن الســـعودية وعمـــان وكذلـــك معـــى اليمـــن ليس هـــو اجلمهورية 
اليمنيـــة حاليـــاً بـــل  هـــو كل مـــا هـــو جنـــوب الكعبـــة املشـــرفة مـــن أرض، 
كذلك النظر إىل اخلارطة يســـتثر فيك العديد من التســـاؤالت عن ســـر 
هذه التســـمية ولكن حقيقة التســـمية هي اجلنوب العريب ألن ما يســـمى 

جنـــوب ميـــن حاليـــاً هو جنـــوب اجلزيـــرة العربية.
كذلـــك مـــا يقـــال احلـــراك االيـــراين يعـــد مـــن أكـــر املغالطـــات الـــي حياول 
نظـــام االحتـــالل يف العربيـــة اليمنيـــة أن يصـــف الثورة اجلنوبية هبا مســـتغال 
قضيـــة إيـــران والعـــامل العريب وصنع تصور عريب مغاير لواقع الثورة اجلنوبية. 
كذلـــك وصـــف تواجـــد قـــوات التحالـــف العـــريب يف اجلنـــوب ابالحتـــالل 
مـــن أكـــر املغالطـــات حيـــث خيـــدم هـــذا الوصـــف عصابـــة االنقـــالب يف 
صنعـــاء ويلـــيب احتياجاهتـــا يف التعبئـــة التوعوية الي يقومون هبا يف الشـــارع 

الشـــمايل جلذبـــه يف الوقـــوف إىل جانبهـــم. 
س: كنـــت ومـــا زلـــت تناضـــل مـــن أجـــل اســـتقالل اليمـــن اجلنـــويب 
ابعتقـــادك حـــى لو متـــت املصاحلـــة الوطنية وحصلت اليمـــن اجلنوبية 
على اســـتقالهلا ســـيذهب كل شيء أســـود يف اتريخ اليمن احلديث؟.

ج: املالحـــظ واملتابـــع للملـــف اليمـــي بشـــكل جيـــد جيـــد أبن أســـاس 
املشـــكلة يف اليمـــن وقضيتـــه هـــي قضيـــة اجلنـــوب بعد أن حتولـــت الوحدة 
الـــي اســـتمرت أربـــع ســـنوات فقـــط إىل احتـــالل وهنـــب ، اليـــوم حل هذه 
القضيـــة الواضحـــة املعـــامل مـــن كل اجلوانب احلل األمثل الذي يليب طموح 
هـــذا الشـــعب العـــريب األصيـــل التـــواق إىل احلريـــة هـــو الضامن األساســـي 
حلـــل مجيـــع مشـــاكل اليمـــن وســـتعود اليمـــن بشـــعبن ودولتـــن ســـعيدتن 

خـــر مـــن شـــعب واحـــد متفـــرق تعيس.
س: مـــاذا عـــن مبادرتـــك اجلديـــدة للحـــل وهـــل أخذ هبـــا على حممل 

اجلـــد مـــن قبل املعنيـــني السياســـيني وصانعـــي القرار؟.
ج: مبـــادريت اجلديـــدة هـــي مبـــادرة خاصـــة هليكلـــة اإلدارة احملليـــة للدولـــة 
اجلنوبيـــة حتـــت رعايـــة اجمللـــس االنتقـــايل اجلنـــويب وهي منبثقة مـــن مبادريت 
أرض  علـــى  املفروضـــة  واملعطيـــات  الظـــروف  مفصلـــة حســـب  الســـابق 
الواقـــع، هـــذه املبـــادرة أرســـلتها للقيـــادة يف اجمللـــس االنتقـــايل اجلنـــويب ومل 

أحصـــل علـــى أي تعليـــق مـــن قبلهـــم حـــول املبـــادرة.
س: كلمة اخرة تود قوهلا ؟.

ج: كلمـــي األخـــرة أتوجـــه فيهـــا ابلشـــكر لصديقي العزيز األســـتاذ هائل 
حلمـــي ســـرور الـــذي يعـــد الدينامـــو واحملـــرك للمجتمـــع العـــريب املتواجـــد 
حاليـــاً يف إزمـــر، كمـــا أتوجـــه ابلشـــكر لصحيفـــة إشـــراق ولـــكل العاملن 
عليها وأخص ابلذكر األســـتاذ صبحي دســـوقي رئيس التحرير إلاتحتهم 
لنـــا هـــذه املســـاحة للتحـــدث عن أوضاع بلـــدان وهي دولة عربية منســـية. 
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ثقافة وأدب

ال شيء هنا يشبه هناك..

محمد سليمان زادة

أحضر يل ورقاً وقلماً سأؤلف كتاابً وأحصل على جائزة نوبل، الورق يبكي ويروي األكاذيب، 
العـــامل مجيـــل، يعمـــه الســـالم، أطفـــال يلهـــون، إمـــرأة تلقي أشـــعاراً، والرجال يســـتمعون، ال جوع 
وال بـــرد وال إهـــاانت، الســـجون مغلقـــة والفصـــول تتـــواىل، والربيع ميتد وميتـــد، ال أدري إن كانت 
فكـــرة صائبـــة أن أســـتمر ألحصـــل علـــى اجلائـــزة. عليهـــم أن ينبشـــوا هنـــا هنا أان أشـــر إىل عقلي 

ألنـــه خيـــايل، يبحـــث عـــن مدينـــة األحالم، إني أبتـــدع أان ال أم ال أان؟ .
مل تكن األمور سيئة اىل هذا احلد يف البداية، إن مل تثق مبا تراه عيناك مبن تثق إذاً؟.

 صـــور مـــن الشـــارع وجوه وأجســـاد ختتلـــج، أبراج عاجية وأزهار دمويـــة، هاجس عمالق يهيمن 
علـــى حياتنـــا، وبـــدل املـــاء تنضـــب الدمـــاء، غرفـــة ســـوداء وكل أنـــواع األســـلحة، النفـــق اللعـــن 
مفتـــوح، مثـــة فتحـــة فيهـــا ضـــوء، اقتحمـــوا الظـــالم البـــد مـــن اخلـــالص، ســـتدفع تلـــك الكائنـــات 
الثمـــن، هـــم يف كل مـــكان، يرفعـــون الكـــؤوس للنصر العظيم، أصبحنـــا عروضهم املفضلة، دعوان 

وشـــأننا واتبعـــوا حياتكـــم أنتم تقتلـــون احلياة.
ال تبالغوا ابألمل فاجلروح سترتك ندابً مهما التأمت.

وأمل الناس ال يزال طاملا اجملرم طليق.
يف القبو حاولنا أن جند خمرجاً هناك آالف الكامرات.

حتاصران وتصور معاانتنا ومواتان.
حفران وحفران حاصروان من كل اجلهات، جيش من الكوابيس اليومية.

هناك فجوة والكامرا معطلة، إهنا النهاية هناية اآلالم والظالم.
 أخرجوا إىل اهلواء، ولتتواصلوا مع كل العامل، أســـرعوا ودعوان ننهي األمر، مثة حائط لالرتطام، 
انقطـــع االتصـــال وأطفـــأت األضـــواء، وســـدت الفجـــوات انقلبـــت الشاشـــة واســـتدارت األزرار 
يريـــدون رؤيتنـــا نتعاقـــب ال يكتفـــون مبقتلنـــا، ال نعـــرف إن كانـــت فكـــرة جيـــدة أبن نثـــق أبحـــد 
وندعهـــم يتولـــون زمـــام األمـــور، هـــل جيـــب أن نعيش حياتنا أم حنن متنا؟ هل ســـاءت األمور إىل 
هذا احلد، ننتظر أن نرى إشـــارة أي إشـــارة تثبت أننا الزلنا أحياء، مل نعد مســـاوون ألحد، هل 

نعتـــذر من أنفســـنا أم مـــن اآلخرين؟.
ال داعـــي للســـرية مطلقـــاً لقـــد نُّشـــران علـــى كل القنـــوات وحنـــن عـــراة !!!!، عراة مـــن احلرية وعراة 
مـــن الكرامـــة وأهـــم عـــري هـــو عـــري الوطن حنـــن ال منلك وطنـــاً حيتوينا ويتجاوز أخطـــاءان ويربت 
علـــى أكتافنـــا حبنـــو مهمـــا أخطـــأان. يف الغربـــة علينـــا أن ننام بعـــن واحدة مغلقـــة ونلتزم الصمت 
ومنشـــي علـــى رؤوس أصابعنـــا كـــي ال نوقـــظ مضيفينـــا، وإن حلمنا فيجب أن يكـــون حلماً على 
مقاســـنا فنحـــن أغـــراب، فاحللـــم حتطـــم إىل هوة ليس هلا قرار.  ولكن يبقـــى األمل وهو العصفور 

الـــذي يســـكن يف هذه األرواح.

اســـوأ مـــا يف املانيـــا هـــو أن الكهـــرابء ال تنقطـــع ولذلـــك خســـرت متعـــة أن أمســـك يـــدك حبضـــور والدتـــك وهي 
تبحـــث يف العتـــم عـــن الشـــموع وتلعـــن وزيـــر الكهـــرابء بينمـــا أنـــت تتحولـــن إىل قطعة زبدة يف يدي وأان اشـــكر 
وزيـــر الكهـــرابء ... مـــا املتعـــة أن يكـــون لـــك بيـــت لوحـــدك وتفتحـــن يل البـــاب دون خـــوف مـــن أحـــد ودون 
مراقبـــة أبـــواب اجلـــران قبـــل أن أغـــادر مثَّ يف الشـــرفة العاليـــة لبيتـــك املطـــل على متحف القطارات أنخذ ســـيلفي 

لالنستغرام.
مـــا هـــذا احلـــب الـــذي ال يطـــرق خمابـــئ االدرينالـــن، فمتعـــة احلـــب هـــي أن أتســـلل مـــن النافـــذة كلـــص ملثم إىل 
غرفتـــك، أن اســـرق اللحظـــات الثمينـــة رغـــم كل احلواجـــز جبـــرأة قلـــب الذيـــن يســـرقون اجلواهـــر مـــن البنـــوك، أن 
أمســـع ســـعال أمـــك مـــن الغرفـــة اجملـــاورة، أن يتوقـــف قلـــيب للحظـــات مع كل صـــوت، أن أراقـــب كل بيوت احلي 

قبـــل املغامـــرة وأن أكـــون جاهـــزاً للقفـــز مـــن النافـــذة كعســـكري يف حالة اســـتنفار.
ما هذا احلب اخلايل من احلب..

مـــا املتعـــة يف أن أحفـــظ امســـك كمـــا هـــو يف هاتفـــي وأنـــت أيضـــاً حتفظـــن امســـي يف هاتفـــك مضافاً إليـــه الصفة 
)حبيـــيب( مـــا املتعـــة يف هـــذا، يف أن ال حتفظـــن امســـي حتـــت اســـم فتاة يثق أهلك هبا، مـــا املتعة يف أال هتربن من 

املدرســـة أو اجلامعـــة أو العمل للقائي.
اسوأ ما يف مواعيد احلب هنا هي هذه اجلملة ...

- بعد الدوام نلتقي حبييب.
مـــا املتعـــة يف أال يهـــددين إبـــن عمـــك وإبـــن خالـــك وإبـــن اجلران، مـــا املتعة أن أفوز بك دون أن يضع شـــقيقك 
املســـدس يف رأســـي، مـــا املتعـــة أن يعـــرف اجلميـــع مـــن هـــي حبيبـــي، كان من األمجـــل أن يتوقعـــوا آالف األمساء 

قبـــل أن يعرفوك.
مـــا املتعـــة يف ان ال أخبـــئ رســـائلك حتـــت الكتـــب وداخل اللحاف، ما املتعـــة يف أن أعرف وحدي ملاذا تنظرين 

إيلَّ نظـــرات متقطعـــة وعاديـــة ومدروســـة لكنها عميقة يف حفـــل زفاف وأنت حماطة أبهلك.
مـــا املتعـــة يف أن أمســـك يـــدك أمـــام اجلميـــع وكأنـــك يل، وكأنـــي فـــزت بك دون حـــرب طويلـــة دون دماء ودون 

مغامـــرات لـــن يصدقهـــا أطفايل حـــن يكرون.
ال شـــيء هنـــا يشـــبه هنـــاك، حيـــاة خاليـــة مـــن املتعـــة، حـــى أنـــت، حـــى صوتـــك، حـــى أثوابـــك وأحذيتك الي 

جتـــاوز عددهـــا مئـــة حذاء.
كانـــت أمجـــل لـــو أنـــك حبـــذاء واحـــد حيفـــظ كل مشـــاويران وبثـــوب واحـــد أخبـــئ فيـــه كل عطشـــي، وأن اشـــتاق 

صوتـــك ورائحتـــك فأكتـــب لـــك آالف الرســـائل وحـــن نلتقـــي أضـــع أكـــوام الرســـائل أمامـــك وأقـــول حبرقة:
انظري اي دالية ...كل هذا حدث يف انتظارك.

حلم تحطم

إلهام حقي

كاتب وصحفي سوري كاتبة وصحفية سورية
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ثقافة وأدب

دع الموتى يدفنون موتاهم

د. إبراهيم الجرادي

)ليســـت نبـــوءة وال مـــن حيزنـــون، إنـــه تلمـــس قـــدوم اخلـــراب ابحلـــواس.( 
قصيـــدة مـــن جمموعـــة صـــدرت ابلعنـــوان نفســـه عـــام 2007.

لست حمظوظاً لكي أغفو على عود واني. 
أنة الصوت اليت أدركتها يف الذئب

قادتين 
إىل ما جيعل الذئب صديقي 

وتداركت به
ما جيعل الصوت أنيسي ورفيقي 

وترفقت كثراً 
ابلذي غادرين سهوًا

وأهداين أساي 
لست حمظوظاً لكي أغفو على عود واني.

لست حمظوظاً ألين
كلما أسلمت أسراري ألهلي ساء ظين 

غادروين 
قبل ميعاد األسى واستدركوين

ابلعذاابت 
وصوت هللا فيَّا

كلما ملحين الدمع وفاضت يف عيوين
شهوة التابوت

أهلي استعذبوين 
وأان أمشي إىل نعشي 

وتتبعين خطاي
لست حمظوظاً لكي أغفو على عود واني.

لست حمظوظاً ألن الشعر غادرين 
وخلفين وحيداً 

يف عراء النثر واستدرك ضعفي
قلت: فألوقظه من غفوة)ن( كي يصطفيين

غر أن اليأس عاودين
وبددين يقيين:

كلما أغلقت ابابً 
فتحت يل صحوة املراتب أبواابً وابابً:

كان يفضي ليقني)ن( خاسر)ن(
فيما أساي 

يتمالين كطر الرخ من عليائه 
شزراً 

ويعطيين شقاي. 
لست حمظوظاً لكي أغفو على عود)ن( واني.

لست حمظوظاً ألن الصمت أجهدين 
ويف قليب ضجيج.

كل من حويل يدعوين ألرخي 

خصلة اخلوف على عيين
فال أبصر شيا 

من خراب)ن( عامر)ن( كاملوت:
مملوك)ن( ومالك.

كلما أدركت هذا السر
فصلين على قد)ي( اخلراب

صاحب السطوة: مملوك)ن( و«ابي«.
لست حمظوظاً لكي أغفو على عود واني.

لست حمظوظاً ألن احلظ مل يسع إيلَّ
يف ليايل التيه
أو أسعى إليه

كلما حاول أن يدركين غافلته!
كلما حاولت أن أدركه

غافلين!
يف زمان اليأس واستعصى عليَّ.

عندما زين يف)األهداف( ما أكرهه)و(
عفته كالكلب مأفواًن

وما انل رضاي. 
لست حمظوظاً لكي أغفو على عود واني.

لست حمظوظاً فال خبز)ن( وال ماء لديَّ
يف بالد القحط 

ال قلب)ن( وال عني علي)ه(
بدداً صرين الوقت وقليب مستباح

وأان حقل من الشيح ستسفوه الرايح
وأان أمحل مراثي 
ومراثي دماي. 

لست حمظوظاً لكي أغفو على عود واني.
لست حمظوظاً ألن اجلمرة الكانت تضئ العام فيَّا

مل تعد أتيت إليَّا
مل تعد ظاًل

وال ماء
وال خبزاً وفياً 

مل يعد رأسي يغفو
بني هندين على مجر وماء

شاخت األعضاء 
شاخ القلب
شاخ الرأس

شاخ ال...........................
أرخت ظلها األشياء.
وأان أمسي إىل رمسي
وتسبقين عصاي. 

لست حمظوظاً لكي أغفو على عود واني.

أرق الكتابة 
لون البالد

د. ابتسام الصمادي 

شاعر وصحفي سوري من مدينة الرقة كاتبة وشاعرة سورية

  من قال إاّن نكتب كالم املعاين؟!
إان حُنيـــك قمصـــان ُعـــريٍّ ملعـــى الـــكالم ،فنســـر فيهـــا مالمـــح مـــا حنـــّب أن 
يكـــون، وليـــس مـــا هـــو كائـــن ســـوى تفاعـــل وقـــت بصيغـــة وهـــم يـــزول مـــع 
انـــزالق الســـنني ومل يبـــق ســـوى املعـــى الـــذي خنلـــص إليـــه يلخـــص كل ذرات 

املـــكان منـــذ فجـــر اخلليقـــة حـــى النهـــاايت الـــيت ال نعـــرف أيـــن تســـّل....
ففعـــل الكتابـــة قنـــص لـــكل احلـــدود بثـــوب مكاهنـــا وشـــال زماهنـــا ، وروح 
ســـّكاهنا وســـكى آالمهـــا ، فمنـــذ ارتدتـــه »اخنـــدوان« أبنـــة االمرباطـــور 
ســـرغون كتبـــت أول إبـــداع يف التاريـــخ يرقـــى اىل القـــرن الثالـــث والعشـــرين 
قبـــل امليـــالد .ملـــاذا بقـــي هـــذا اإلبـــداع علـــى مـــّر الســـنني ..؟! ســـؤال يبقـــى 

جيـــّرد كل االشـــياء.
وأنـــت لتكتـــب حيثمـــا تنـــأى بعيـــدًا ،أو قـــل علـــى مســـافة مـــن حـــدث 
االشـــياء حـــى تنفطـــر اىل واحـــد يـــرى مـــن عـــٍل وآخـــر ينعجـــن مـــع ســـرورهتا 
ـــاً أن مـــا تقـــول هـــو عـــني الشـــواهد حـــى إذا مـــا انتهيـــت تـــراك فعلـــت  يقين
مـــا هـــو آخـــر ،خمتلـــف عمـــا عزمـــت ،فيجلـــس الكاتـــب فيـــك علـــى صخـــرة 
انئيـــه يضحـــك ويضحك.وأنـــت تـــروم مطـــال النجـــوم وتقبـــض علـــى أشـــعة 
روحـــك مثـــل الفراشـــة هتـــرب مـــن بـــني أانمـــل طفـــل يـــروم التملـــك وال ينـــال 

ـــة لـــوٍن ،ولـــون احملاولـــة والتمـــيّن . ســـوى انفالت
فحـــني حتشـــد جيـــش املعـــاين لتغـــزو بـــالد الـــروح القصيـــة يرتـــد جنـــدك 
خـــوف الذهـــول وتقحـــم وحـــدك فتقطـــف منهـــا لذيـــذ األوامـــر .وأنـــت 
حمـــارب صعـــب املـــراس تضلـــل هنـــر الـــكالم كثـــرا وغالبـــاً مـــا ترتبـــك وأنـــت 
ُرمـــَت قولـــة شـــيء يصيبـــك دوار الدهشـــة ..وكـــم  تُبحـــر ُلّ الكتابـــه وكلمـــا 
ــيئاً آخـــر  ألفـــَت حدوثـــه وخـــربٓت احنرافـــه فتنســـى مـــا عزمـــَت وتكتـــب شـ
خمتلـــف عـــن شـــجر زيتونـــك ، ، وزيـــٍت يـــراه غـــرك لـــألكل وأنـــت تـــراه 

لقنديـــل الكائنـــات ضيـــاء.....
ـــَدرُه،وال تقطفـــوا  فـــال هتـــزوا الزيزفـــون ألنـــه ســـيهرهر قبـــل أن يعقـــد فهـــذا َق

اللـــوز قبـــل أن يعقـــد وهـــذا ميـــزة املعـــى .
قـــدر الكلمـــة أن تشـــيخ قبـــل األوان وأن هترهـــر قبـــل أن تقـــول مـــا حنلـــم أنـــه 
جيـــب أن يُقـــال وتظـــل القصيـــدة األمجـــل هـــي الـــيت مل ُتقـــل بعـــد  ،فتقـــدح 
ـــأى وتعلـــن  ـــأى وتن مرمـــر الذهـــن شـــراراً ُيضـــيء القلـــوب يف البـــالد الـــيت تن
أهنـــا أرقـــى وأهبـــى مـــن كل آايت الزمـــان وأن محائـــم احلـــب أتـــت لُتزجيهـــا 
بـــكل  ينام،وتُلقـــي  وال  النـــوم  يـــروم  حُمّياهـــا  علـــى  ُصبـــح  ورفـــة  اهلديـــل 
قصائـــدك اجلميلـــة عنـــد حمارتيهـــا وأقصـــد نعليهـــا كـــي تقـــول وال تقـــول إالّ 

مـــا تيّســـر مـــن ضعـــف الـــكالم.
تعالـــوا ُنّجـــد ابمسهـــا مـــا ســـيأيت وليـــس كثـــراً أو غريبـــاً علينـــا .نبـــدأُ ابســـم 
الطلـــول ال كيفمـــا راحـــت وانتهـــت بـــل يف دفـــر األايم درســـاً وعنـــواانً أبول 

صفحـــة :مـــا شـــئنا حنـــن أن يكـــون .
»أكاد أبصر هذا الدرب ...آخرُه

مفازة،تُغرق السيقان والركب
فيها وتعلو، فتستعصي منافذها
صّماء ال صعد فيها وال صبُب

وعندما يبلغ الطوفان آخرُه
فيغرق الكّل..ال رأس وال ذنُب«............
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ثقافة وأدب

-1-
الرغبــة األوىل: أْن أعمــل حمققــاً لئيمــاً يف أحــد فــروع املخابــرات، أمشــي يف دهليــٍز طويــٍل خبطــوات رزينــة واثقــة، يف هنايــة 
الدهليــز ابٌب حديــدٌي أســود، يقــُف عنــده عنصــٌر ضخــُم اجلثــة، خيبــُط قدَمــه يف األرض ويقــدُم يل التحيــة العســكرية، مث 

يفتــح يل البــاب.
عتقــل علــى كرســٍي ويــداه مقيــداتن خلــف ظهــره، يف ســقف الغرفــة ملبــة صفــراء، 

ُ
أدخــُل غرفــة التحقيــق هبــدوء، حيــث جيلــس امل

تتــدىل حتتهــا مروحــة تــدور ببــطء شــديد، حبيــث يتنــاوُب الظــل والنــور بشــكل متقطــع علــى وجــه املعتقــل، ممــا يزيــد يف حالــة 
التوتــر والقلــق.

أخلــُع اجلاكيــت، أحــُل ربطــة عنقــي قليــاًل، أضــع مسدســي علــى الطاولــة، أفــُك األزرار وأرفــع هبــدوء اتم أكمــام القميــص، 
أفتــُح علبــة ســجائر املارلبــورو، أضــُع ســيجارة يف فمــي، أرفــُع غطــاَء القداحــة الذهبيــة ماركــة )إس يت ديبــون( فيصــدر عنهــا 
موســيقا )بوراليــس( لبيتهوفــن، أشــعُل الســيجارة، أعــّب نفســاً عميقــاً، أقــرتُب مــن املعتقــل وأنفــُث الدخــان يف وجهــه، يرمقــي 
املعتقــل بنظــرة حــادة مــن عينيــه، مث يبصــُق يف وجهــي، أبتســُم ابتســامة ســاخرة صفــراء لئيمــة كاظمــاً غيظــي، وهبــدوء اتم 
ورزانــة مطلقــة، أتنــاوُل مــن جيــب بنطــايل منديــاًل نظيفــاً وأمســح البصــاق عــن وجهــي، أجتــُه حنــو الطاولــة وأمســك ابملســدس، 

أصــّوُب حنــو املعتقــل، أهنــي التحقيــق بطلقــة واحــدة يف رأســه، أراقــُب الــدم النــازف مــن مججمتــه وأبتســم.

-2-
الرغبــة الثانيــة: أن أكــون زعيــم عصابــة مافيــا لتجــارة األســلحة واهلروئــن واألعضــاء البشــرية، أقــوم ابختطــاف زوجــة أمــٍر 
خليجــي أثنــاء شــهر العســل يف إيطاليــا، مث أطلــُب فديــة ماليــة مقدارهــا 23 مليــون يــورو لإلفــراج عنهــا، أهــّدُده بذحبهــا إن 
أخــر البوليــس، أحــّدُد لــه مــكان اللقــاء يف نقطــة معينــة علــى طريــق فرعــي مــن األوتوســرتاد الواصــل بــن رومــا وانبــويل، بعــد 
كازيــة ألدومــورو بعشــرة كيلومــرتات، يف متــام الســاعة الواحــدة ظهــراً، وحــن حيضــر األمــُر يف الزمــان واملــكان احملدديــن، يرتجــل 
مــن ســيارته حامــاًل بيــده حقيبــة سامســوانيت حتتــوي املبلــغ املطلــوب، يقــرتُب مــي، يضــُع احلقيبــة علــى مقدمــة ســياريت، 
يفتُحهــا هبــدوء ، أحــُد أفــراد عصابــي، يتفحــُص النقــود ويتأكــد مــن ســالمتها، يومــئ يل برأســه أن كل شــيء علــى مــا يــرام، 
أصــدُر أوامــري أبن يغلــق احلقيبــة ويضعهــا داخــل الســيارة وخُيــرج الزوجــة، هتــرع الزوجــة حنــو أمرهــا وتعانقــه حبــرارة، يصطحــب 
األمــر زوجتــه إىل ســيارته املتوقفــة علــى بعــد أمتــار قليلــة، وعندمــا تنطلــق الســيارة وتبتعــد مســافة كيلــو مــرت واحــد، أخــرُِج مــن 

جيــيب جهــاز التحكــم، وأضغــط علــى الــزر األمحــر فتنفجــر ســيارة األمــر، أراقــب الســيارة حتــرتق وأبتســم.

-3-
الرغبــة الثالثــة: أن أعمــل كمرتجــم خــاص لرئيــس االحتــاد الســوفييي، ســوف يتــُم اإلعــالُن عــن لقــاء القمــة بــن الزعيــم 
الســوفييي والزعيــم األمريكــي، ســوف يتصــل يب ســراً مســؤوٌل كبــر مــن مجهوريــة الصــن الشــعبية، ويقــدم يل رشــوة ماليــة 

ضخمــة، وقصــراً يف إمــارة موانكــو.
وأثنــاء حضــوري االجتمــاع املغلــق بــن الزعيمــن، بصفــي املرتجــم املوثــوق بــه، ســوف أقــوُم بتحريــف الرتمجــة، ممــا يتســبب يف 
فشــل القمــة، ويــؤدي إىل حــرب نوويــة مدمــرة بــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد الســوفييي، يــروح ضحيتهــا املاليــن 

مــن الطرفــن، وســوف أاتبــع مشــاهد الدمــار علــى شاشــة التلفزيــون وأبتســم.

-4-
الرغبــة الرابعــة: أن أكــون قائــد ثــورة شــعبية ضــد نظــام ديكتاتــوري يف دولــة مــن دول العــامل الثالــث، أقــوم بتجنيــد عشــرات 
األلــوف مــن الشــباب للقضــاء علــى نظــام الطاغيــة، وســوف أصبــُح رمــزاً للنضــال الثــوري وحــركات التحــرر العامليــة، ســتفوُق 

شــهريت جيفــارا ونلســون مانديــال وغانــدي، وســوف متتلــئ الشــوارع والســاحات العامــة بصــوري. 
وعندمــا تنجــُح الثــورة وحتقــق أهدافهــا، ســوف أدعــو كبــار القــادة، شــركائي يف النضــال، إىل حفــل عشــاء احتفــااًل ابلنصــر 
العظيــم، وســوف يقــوم مســاعدي األول بتنفيــذ املؤامــرة الــي دبّرهُتــا معــه، أبن يعدمهــم رميــاً ابلرصــاص بــدٍم ابرد، وحــن تتــم 
تصفيتهــم مجيعــاً، وتتكــوم اجلثــث النازفــة حتــت أقدامنــا، ســوف نشــرُب أان ومســاعدي األول كأســن مــن الشــمبانيا خنــب 

انتصــاران، مث أعانُقــه حبــرارة ابلغــة، وأغــرز يف ظهــره خنجــراً مســموماً، ســأحدق فيــه وهــو يتهــاوى أرضــاً وأبتســم.

-5-
الرغبــة اخلامســة: أن أعمــل مصمــم معــارك وتفجــرات وخــدع ســينمائية، وأثنــاء تصويــر املشــهد األخــر مــن فيلــم ســينمائي 
تنتجــه هوليــوود، املشــهد الــذي جيتمــع فيــه احملقــق وزعيــم املافيــا واملرتجــم وقائــد الثــورة يف أحــد الكازينوهــات يلعبــون القمــار 
ويشــربون الويســكي، ســأقوم بوضــع متفجــرات حقيقيــة بــدل اخللبيــة، حبيــث ينفجــُر اللوكيشــن أبكملــه وتتطايــر أشــالء جثــث 

املمثلــن والكومبــارس وفنيــو التصويــر واإلضــاءة والديكــور واملخــرج، ســأراقب املشــهد وأبتســم.

أشهر سالحك

فيصل حقي

كاتب وشاعر سوري من الرقة مقيم ابجلزائر

يرحتـــل  هللا  إن  ســـالحك  أشـــهر 
قد غادر الرب ترب األرض يف هلع 
جائعـــة  العهـــر  أم كالب  شـــبيحة 
أقســـمت ابهلل حـــى اجملرمـــون ابـــوا
مهمتـــه  عـــن  ختلـــى  الرجيـــم  حـــى 
غـــادران  هللا  إن  الطفـــل  محـــزة  اي 
أشـــهر ســـالحك ال هتتـــف بتنحيـــة 
هـــذي دروبـــك اي بيضا وقـــد نبتت 
هذا دم سائل ... حقد على جسد 
أشـــهر ســـالحك ال تصـــرخ لقافيـــة 
ال يشـــتكي احلـــر إن قدت مفاصله 
صـــرح الصمود نوى يف كل ملحمة 
انمـــت علـــى أمـــل التحريـــر مفعمـــة 
بفضل جيش وشعب ... حلمة وأدت 
أطفـــال  فـــوق  إال  النـــار  تطلـــق  ال 
حرية ... مطلب الساعني صيحتها 
حى الشـــظااي تشـــظت كلها غضباً 
لنســـمعها  أمســـاء  وأشـــباح  دس 
جلدتنـــا  ابنـــاء  عـــرب  بنـــو  أنتـــم 
يهـــوي علينـــا كـــربكان وقـــد قذفـــت 
ال تطلقوا النار فاألحياء قد جبلت 
حتبكـــم ؟ كل بيـــت رحـــم مأواكـــم 
ال تطلقوا النار هذا شعبكم... خائن 
هاتفـــة  ألـــف  ســـتنمو  قتـــل  يف كل 
منتفضـــا  فيـــه  ســـينمو  جـــرح  وكل 
حرية ... وحدة... كذب على أفك 
ماذا حصدان ســـوى األقوال نكتبها 
بـــل انقـــة للبســـوس أشـــعلت حـــراب 
وحنـــن شـــعب تقاعســـنا بـــال خجـــل 
ظالمتـــه  يشـــكو  جالســـا  جنـــة  يف 
عـــدا طبيـــب العيـــون عينه ســـلمت 
أشهر سالحك فاجلوالن قد نقلت 
مدرســـة  أطفـــال  بنراهنـــا  تصلـــي 
مســـا  اإللـــه  كمـــا  بشـــارهم  أبن 
حـــى تنامـــى ببحـــر الفكـــر معتقـــدا 
جمـــزأة  تعطـــى  ال  الفـــرد  حريـــة 
وحنن شـــعب ســـيأىب الضيم ساحتنا 
أشـــهر ســـالحك ابت اجملـــد منهزما 
منتحـــال  احلـــق  وراء  تغـــاىب  حـــى 
أن احلقيقـــة مثـــل الشـــمس ســـاطعة 
يف ســـاحة اجملـــد إذ طلقاهتـــم قتلـــت 
حـــى نـــرى طبلنـــا  يف الشـــام ممتطياً 
مجعـــت  ومجعـــة  تـــرى  ســـوف  اتهلل 
متاســـكنا  بنـــا  الدنيـــا  ضاقـــت  إن 
أشهر سالحك وانزل فوق ساحتها 
بل لبدة مثل شـــوك األرض نشلعها 
هـــل حتتمـــي مثـــل جـــرذ مســـه خلع 
ســـلم ســـالحك بل كن كلبة نبحت 
يف قاســـيون محـــاة احلـــق قـــد هتفـــوا 
بثانيـــة  ختشـــى  ال  ســـالحك  ســـلم 
وليكتـــب الدهـــر فيهـــا ســـطر عزتنا 

مـــا بـــني درعـــا ومحـــص تقلـــع املقل 
تبـــت يداهـــم وتب الفعل مـــا فعلوا
حلـــم لطفـــل علـــى األنيـــاب ينتقـــل
كســـر الرقـــاب لطفل ظله العســـل 
مستهجن البر؟ واحلكام ما خجلوا
ننفعـــل  اآلاثم  مـــع  بقينـــا  وقـــد 
إن الصـــدور علـــى األقـــدام ترتـــكل
فوق الرؤوس نعال الكلب تغتســـل
كيف الدماء على األجساد تشتعل 
تبتـــذل احلـــق  بغـــر  القـــوايف  إن 
كـــف املنـــون علـــى الباغـــني تنتقـــل
تبتهـــل ابآلذان  هللا  صاهنـــا  قـــد 
وتتصـــل  تلقاهـــا  جـــوالن  بضـــم 
أيهـــا الرجـــل  القهـــر فانظـــر  داببـــة 
يف ســـاحة اجملـــد حتما يـــورق البطل 
دوت ... وأز رصـــاص كلـــه هطـــل
تســـتهجن القتل ؟ إن القتل مفتعل
حتتفـــل ابلعهـــر  زانيـــة  ككل 
إمـــا اختلفنـــا يـــكاد الغيـــم واجلبـــل 
اخلبـــل  مســـه  ممـــن  الســـم  نرانـــه 
ابحلـــب فاحت ارجيا عشـــقها األمل 
هـــل ينجب الرحم إمـــا خانه احلمل
من يطلق النار ... واألكفان ترجتل
كالنحل فوق ورود الشـــام يعتســـل 
ينتقـــل البحـــر  بقـــاع  كإخطبـــوط 
ســـتون عامـــا وينـــأى العمـــر يكتهل
مجـــل  وال  فيهـــا  عنـــدان  انقـــة  ال 
والزيـــر مـــا غاب عـــن اثراتـــه األمل
يعتـــزل  هللا  حـــد  الطفـــل  ومحـــزة 
والنـــار أتىب ســـوى ضـــم ملـــن قتلـــوا
الثقـــل أهداهبـــا  يف  تعلـــق  لكـــي 
لســـهل حوران .... دابابته تصل ؟
آتمـــروا عندمـــا خطـــوا وقـــد جهلـــوا
فـــوق اخلطيئـــة إذ قـــد صانـــه اجللل
حريـــة النـــاس تعطـــى مثلمـــا العطل
 كمـــا ختـــط علـــى أهداهبـــا الكحـــل 
متتثـــل التاريـــخ  علـــى  كميســـلون 
مـــن وجه ســـفاحنا ضاقت به احليل 
يهتبـــل والكـــذاب  هبتـــان  قامـــوس 
يكتمـــل  احلـــق  إن  احلـــق  يقهـــر  ال 
اي ليتهـــا صـــوب مـــن عـــاداك تنفتل
البلـــل زاهنـــا  ســـواد  مـــن  ســـيارة 
ذلـــل وال  مـــوت  حريـــيت  عنـــوان 
زحـــل هاماتنـــا  علـــى  هتـــاوى  ولـــو 
إن الكرامـــة ال هتـــدى كمـــا اإلبـــل
من انب ســـبع وال ســـيف وال عذل 
األجـــل  طالـــه  جلـــرذ  املفـــر  أيـــن 
فاســـتذحبت أهلهـــا يف غفلـــة قتلـــوا 
اجلبـــل  يشـــعل  صـــوت  أكـــرب  هللا 
علـــى العهود كراســـي احلكـــم تنتقل
اجملـــد والقبـــل وأنـــت  الشـــآم  جمـــد 

لدي خمس رغبات أحاول تحقيقها كي أبتسم

أحمد قشقارة

موسيقي وكاتب سوري
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جوهرة الفرات تئن من ألم الجراح

أحمد قاسم

Cewardaşê Feratê ji êşa birînê dinalê

Ahmad Qasim

Bajarê ( Reşîd ) û cewardaşê feratê bû kavlekî li ser pesarên bîranînan, wekî ku em li filmekî 
avseneya di heyama nebûnan de, yan beradaya Mexol û Teteran amadene.
Ti rojan me bîr nedbir ku ciwanî li beramberî hovaniya mirovên bi vê beradan û kînê li dijî 
mirovetîya ku ji jiyanê hezkirî û hest dike wê di jiyaneke berdewam di hêlona xweyî ciwan de 
bijî, ku wê bide girî.
Eva xewna kurê Ferat û Cewhera wê bû, ku wê jiyana wî heta heta berdewmkê bi egera ferata 
cincîl û pîroz re, ya ku pîroziya xwe diparêzê, bi egera ku Xelîfeyê Îslamê ew ji xwe re hilbijart 
wek qubleya işqê û sevên vine û meydana helbest û çîroka ``Elfo leyletîn we leyle``.
Belê ew xewna aşiq û helbestvan û desthilatdar û sultanan bû.. deyştek bû wekî ku ji ezmana de 
wek dîyarî yan ayeteke ji ayetên yezdan dabû mirovetîyê di nevenda Sûrî ya me ya xweşewîst de, 
ewa ku li pîstrîn êrişin hovane hat heyf vedan li giyana samî ya ku xelkê wê bi xwe ve girtî ye, 
û qdereke belkî îmtîhane ji milet re wekî îmtîhana yezdan ji `` Eyûbê pêxember re `` ka çendîn 
bi arame li ber hezkirina wî ji yezdan re. Eceb emê di îmtîhana hezkirina me ji sûrî û cewardaşê 
furatê re û ragira li êşa ji kuştin koçberkirin û wêranîyê re bi serkrvin ya na?
Wêneyên bajarê (Reşîd) wekî ku berî sed salî de wêran bûye.. kevir û textên wê digrîn bi ser 
hev de wekî argunê, çemelên daran bi ser axê de xarin bang didin û wekî ku qadê radmûsin berî 
candanê.. û feratê wê stirana xemgînîyê distrê li ser termê avêtî ser kenarên kolanan bê xwedî û 
evîndarî û aşiq maye, hinek ji wan berî wî bûne parê şûrê xedrê, û hinek binkavilbûne bi topba-
rana ji ezmanan de wekî tolvedanê ji ciwaniya derguşa li ber birîyan de.
Bi navê yezdan û xwedê mezine derîyê dujehê li bawermendan vebû, û alên reş li çelengî û 
wêneyên eşqê ji bajarê (Reqa) yê birîndar  gerîyan.. ``Daiş`` ti zanî çîye, hovitîya cerdên Teter 
û Mexol derbaskirin. Qet bi ti hawayî nayê bi lêvkirin bi gotinan, tenê mirov kanê wek çîrokên 
evsane li heyamên evsaneyan bîne ser ziman.
``Diwar Elneîm``, xemlek bû di navika bajêr de, hevdîtina aşiqan û şevbêrkedaran bû di sevên 
ciwanî de, ji nişkav de bû meydana ocaxa şewtandina mirovan û ser birînê bi pîstirin wêne qet 
mirovên bi ûjdan nikanê bîne ber çavan. Sere mirovan tête jêkirin û bi ser daran ve têt daliqandin 
wekî wekî tablo û nemaya jarî û êş û janên bê dawî heta candanê.. û di hewşeke din de, Diwar 
Elneîm, wekî qederê ew hilbijartî ku bibe nameyeke din, bête guhertin bi qonaxan re bê hemdî 
hezkirin û aşiqên wê ku wa lê bê, bibê meydana dansê li ser giyanan bi nave rizgarkirinê..
Dibe ku me xedir bi paqijîya cewardaşê kir û bi liska ``Şeytanan`` me pê lîst. Meydanên wê me 
bi pûtên desthilatdarên ne layîq xemilandin, û şalên bûka feratê bi ser wan de berdan wek lêhen-
gan, û me stiranên aşiqan guhertin û kirne pesidarên Sultanê dorgirtî bi ``Şebîheyan`` û çekdarin 
bi her alavên qegr û jandarî û dûrxistina mirovan ji ûjdan ku nefretê li her çelengîyekê bike û 
dakevê fêrgeha bênamûsî û derewçîyan. Dibê me lê xedir kiribê ey hezkirin bê dengîya Furatê 
û stiranên aşiqan li ser delavên wê bi dansa Sefsafê ya awazên Bilûr û nalîna Ribabê ya cincîl û 
wêle wêla dengên Feratî himbêzkirî.
Me derew li xwe dikirin berêzan dema ku em ji pîroznameya Furatê derketin û me bi rûpeleke 
sextet re guhert di girfeta Sultan de. Me bawer kir ku ciwantrînek heye ji ya Cewardaşê me, û 
rûmetek ji yak u em pê payedar dibin rûmettire li gor gotinê Sultan, û azadîyekê baştir heye ji 
yak em pê xewnedarin li ba Sultan.
Me bawer kir ji Sultan û pîroznama ku wî pêş me kiribû wekî rêgeha me bighînê buhiştê.. berx-
wedan li şûnî rûmetê, û bergirî li şûnî azadî, û hezkirina ji Sultan re û eşqa bi pesna wî li şûn 
hezkirin û eşqa Cewardaşê wekî pîroznameyekê diyarî me kiribû Sultan.. bo bêrûmetkirina me û 
rûmetê bidne Sultan.. û em bi jarbin di qehra jiyanê de bo rihetîya Sultan.. we bi nefreta dîrokê 
bihîstîye li yên ne li yaqî xweşîyê bin?
Eve nefreta dîrokêye gava em ketne rîya Sultan û bi xweşî ya xwedê daye me ji rûmet û azadî 
yê bê bawermend bûn lê dirêjiya çen bavekî, û gava em ji bin desthilatdarîya Sultan li yan ketin, 
tevayî ev hovên ji mirovan bi ser me de anî da heyfê vedê bi şêwakî hovane û bi program. Mirov 
kuştin  û kevir li ser kevir nehîştin şîn û zuhayî şewitandin da em di qanaxa evsaneyan de bijîn. 
Heta ewên ku li dijî Sûltabûn jî, harbûna kuçkên har bi wan ket ji gilêzê Sûltan û xelk dane ber 
kuştinê.
Bibûre Cewardaşa min, pareke minjî di bêbawerîya bi te heye gava min felsefa serwer û Sultan 
bawer kir, ez li ser kavlên te nagrîm, lê belê girîya min bi nezanîya min tê ji pîroznameyên te û 
nameya mirovetî çûna serwer û Sultan.re. piştî lêbûrînê li te vedgerim.. zanim bi bêdengîya xwe 
re ez bûme tewanbarê te, û ez zanim ezê barkim tu wê bimînî ji nevîyan re heta heta qubleya 
aşiqan piştî çûndina Serwer û Sultan.

مدينــة )الرشــــيد( وجوهــرة الفــرات ابتــت أنقاضــاً علــى األطــالل مــن الذكــرايت، وكأننــا حنضــر فلمــاً مــن األســاطر لعهــد 
اخلرافــات، أو مهجيــة املغــول والتتــار.

مــا كنــا يومــاً نتصــور أو نتخيــل أبن يبكــي اجلمــال مــن وحشــية البشــر هبــذا القــدر مــن اهلمجيــة واحلقــد جتــاه اإلنســان 
الــذي أحــّب احليــاة ويستشــعر مــع عشــه اجلميــل وكأنــه ســيعيش أبــداً.

هكــذا كان حيلــم ابــن الفــرات وأهــل جوهرتــه، أبن حياتــه مســتمرة علــى مــدى الدهــر لطاملــا الفــرات » العــذب املقــدس 
» حيفــظ قدســية جوهرتــه، ولطاملــا خليفــة اإلســالم قــد إختارهــا لتكــون قبلــة العشــق وليــال األنــس وواحــة للشــعر 

وحكايــة أللــف ليلــة وليلــة.
ــة مــن الســماء كهدايــة أو آيــة مــن  نعــم إهنــا كانــت حلــم العاشــقن والشــعراء واحلــكام والســالطن، واحــة وكأهنــا منزّل
آايت هللا هدايــة للبشــرية يف وســط ســوريتنا احلبيبــة، والــي تعرضــت إىل أبشــع هجمــة شرســة إنتقامــاً للــروح الســامية 
الــي حتلــى هبــا شــعبها، وقــدر قــد يكــون إمتحــاانً لشــعب كمــا امتحــن هللا )أيــوب النــيب( علــى صــره ومــدى حبــه لربــه، 
فهــل ســننجح يف إمتحــان حبنــا لســوراي وجلوهــرة الفــرات علــى حتملنــا حلجــم املآســي مــن القتــل والتهجــر والتدمــر؟.
صــورة مدينــة )الرشــيد( وكأهنــا مدمــرة مــن مائــة عــام، تتباكــى أحجارهــا وأخشــاهبا رمــاداً علــى رمــاد، تناجــي أغصــان 
أشــجارها املــدالة علــى الــرتاب وكأهنــا تقبــل األرض عنــد اإلســتحضار، وفراهتــا يغــي أغنيــة احلــزن علــى الضريــح امللقــاة 
علــى الرصيــف الفاقــد ألهلــه وحمبيــه وعشــاقه، فمنهــم مــن ســبقه بســيوف الغادريــن، ومنهــم مــن دفنــوا حتــت األنقــاض 

مــع قصــف اهلــادف مــن الســماء لإلنتقــام مــن مجــال احلــول الــذي كان يف حلظــة املخــاض.
ابســم هللا، وهللا أكــر كانــت فاحتــة لبــاب جهنــم علــى املؤمنــن، وأعــالم الســود تلــف علــى كل مجــال وصــور العشــاق 
من مدينة )الرقــــــة( اجلرحية.. » داعش » وما أدراك، جتاوزت يف الوحشــية غزاة ترت واملغول، ال ميكن وصف أعماهلا 

مــن خــالل الكلمــات ســوى أن نصيغهــا بصياغــة قصــص أســطورية يف زمــن األســاطر.
دوار النعيــم، الــذي يتوســط حلــة املدينــة كان ملتقــى العشــاق والســاهرين يف ليــال املــالح، فأضحــت فجــأة ليكــون 
ســاحة حمرقــة ومقصلــة لقطــع الــرؤوس أببشــع صــوٍر ال ميكــن تصورهــا والوجــدان حاضــر يف ضمــر اإلنســان، قطــع 
رؤوس األبــرايء وتعليقهــا علــى العواميــد كشــاهدات ورســالة عــذاب ووجــع وأمل ال ميكــن التعــاىف إال مــع املــوت، ويف 
حلظــة أخــرى، دوار النعيــم وكأنــه القــدر خيتــاره أن يكــون رســالة أخــرى، ومتحــواًل ملراحــل مل خيتارهــا حمبيــه وعشــاقه أن 

يكــون، ليصبــح ســاحة الرقــص علــى األرواح ابســم التحريــر.
قــد نكــون غــدران بعذريــة اجلوهــرة وداعبناهــا بلعبــة » الشــياطن »، زيننــا ســاحاهتا هبيــاكل حــكام ال يســتحقون 
التقديــر، ولبســناهم شــال عــرس الفــرات » كالفاتــح » وحولنــا أغنيــات العشــاق إىل مــدح الســلطان املدجــج » 
ابملتشــبحن » واملســلح بــكل وســائل القهــر والعــذاابت وحرمــان اإلنســان مــن الضمــر ليكــره اجلمــال وينضــم إىل 
مدرســة العهــر والنفــاق، قــد نكــون غــدران هبــا أيهــا احملبــن لصمــت الفــرات وأغنيــات العاشــقن علــى ضفافــه والتناغــم 

مــع رقصــات الصفصــاف امللتحمــة مــع أنغــام » النــاي وأنــن الراببــة » العذبــة »وويــالت أصــوات فراتيــة ».
كنــا نكــذب علــى أنفســنا أيهــا الســادة عندمــا خرجنــا عــن طقــوس الفــرات وحولناهــا إىل ورقــة مــزورة يف عهــدة 
الســلطان، صدقنــا أن هنــاك مجــااًل يفــوق مجــال جوهرتنــا، صدقنــا أن هنــاك كرامــة تفــوق مــا نعتــز هبــا مــن كرامــات علــى 

قــول الســلطان، صدقنــا أن هنــاك حريــة تفــوق مــا حنلــم هبــا مــن حــرايت ســيحقق لنــا الســلطان.
صدقنــا مــا رســم لنــا الســلطان مــن طقــوس علــى أهنــا الســبيل إىل اجلنــة، املقاومــة بــداًل مــن الكرامــة، واملمانعــة بــداًل مــن 
احلريــة، وحــب الســلطان والعشــق ملدحــه بــداًل مــن حــب اجلوهــرة والعشــق هبــا، كانــت تلــك الطقــوس الــي رتــب لنــا 
الســلطان، لتكــون املذلــة لنــا لنكــرم الســلطان، ونتعــذب يف داخــل قهــران يف احليــاة ليتنعــم الســلطان، هــل مسعتــم بنقمــة 

التاريــخ علــى مــن ال يســتحقون منــه النعمــة؟
إهنــا نقمــة التاريــخ عندمــا ســلكنا طريــق الســلطان وكفــران بنعمــة هللا مــن الكرامــة واحلريــة طــوال عقــود وألجيــال متعــددة، 
وعندمــا خرجنــا عــن طاعــة الســلطان، تــرك علينــا كل هــذه الوحــوش مــن البشــر لينتقــم بوحشــية ومهجيــة ممنهجــة، فقتــل 
البشــر ودمــر احلجــر وأحــرق األخضــر واليابــس لنعيــش عصــر األســاطر، حــى كانــوا مــن يعارضــون الســلطان اســتكلبوا 

مــن لعــاب الســلطان علــى قتــل اإلنســان.
عــذراً اي جوهــريت، فــأان يل حصــة مــن الكفــر بــك عندمــا صدقــت فلســفة القائــد والســلطان، لــن أبكــي علــى أنقاضــك، 
بــل أبكــي علــى جهلــي مبقدســاتك وطقوســك رســالة لإلنســان، عــوديت إليــك بعــد التوبــة واإلســتغفار، أعلــم أبنــي يف 
صمــي شــاركت كل الغادريــن بــك، وأعلــم أبنــي ســأرحل وســتبقن لألجيــال أمــد الدهــر قبلــة للعاشــقن بعــد رحيــل 

القائــد والســلطان.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي
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الطبيب السوري سامي القباني
1937- 22 كانون الثاني/ يناير 2017

سمير عبد الباقي

Suriyeli Doktor Sami El-Kabbani
1937 – 22 Ocak 2017

Semir Abdulbaki

Suriyeli doktor Sami El-Kabbani, 1937 yılında Şam’da tıpta uzun bir geçmişi olan köklü bir ailede 
dünyaya geldi. Babası Doktor Sabri El-Kabbani, sağlık konusunda insanları bilinçlendirmeyi hedef 
alan Tabîbuke (Senin Doktorun) dergisinin sahibi ve kurucusudur.
Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim gördü ve 1969 yılında Suriye’ye döndü. Şam Üniversitesi’nde 
açık kalp cerrahlığı alanında ders vermeye başladı. Bu cerrahi alanda ders veren ilk Suriyeliydi. 
Eğitimini, genel ve göğüs cerrahisi alanında yine aynı üniversitede tamamladı.
1970 yılında Suriye’deki El-Müvasat Hastanesi’nde ilk kalp cerrahisi merkezini kurdu. 1976 yılında 
burada çalışmaya başladı. Beyrut’taki Amerikan Üniversitesi’nde eğitim görmek üzere hemşireler 
göndermek suretiyle, hastanenin tıbbi imkanlarını geliştirdi.
- Suriye’de açık kalp ameliyatı yapan ilk doktor kabul edilmektedir.
- 2004 yılına kadar merkezin idaresini yürüttü. Burada yaptığı yıllık ameliyat sayısı 1500’den fazlaydı.
- Kalp cerrahisi, genel cerrahi ve göğüs cerrahisi alanlarında danışman ve uzman olarak görev yaptı.
- Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Eğitim Komisyonu, Amerikalı Cerrahlar Fakültesi, Amerikalı 
Kalp Mütehassısları Fakültesi üyeliği yaptı.
- Suriye Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Birliği’nin onursal başkanı olarak atandı.
- Kalp, göğüs ve damar cerrahisi alanlarında Amerikan Board sertifikası aldı.
Kendisinin adıyla anılan en büyük tıbbi başarısı, kalp tümörlerinde tümörün parçalanmadan yok 
edilmesine ve hastanın zarar görmemesine olanak sağlayan özel metodudur. Bu tekniği, 1971 yılında 
ABD’de bulunduğu sırada geliştirmiştir.
Aynı şekilde koroner cerrahide birçok ameliyat gerçekleştirmiş ve kalp cerrahisi alanında öne çıkmasını 
sağlayan başka başarılara imza atmıştır. Genç yaşlarından itibaren babası gibi sağlık konusunda 
bilinçlenmeye ve doğru sağlık bilgilerini edinmeye önem vermiştir. Tıbbi medyanın yayılmasını ve 
birçok medya organında devamlı olarak bulunmasını savunmuştur. Uzun yıllar boyunca babasının 
kurduğu Senin Doktorun dergisinin yayınını kontrol etmiştir. Arapça ve diğer dillerde yayın yapan 
birçok sürekli yayında yazılar yazmıştır. “Senin Sağlığın” adlı web sitenin kuruluşunda yer almış, 
El-Arabî El-Cedid’in gazete ve web sitesindeki sağlık sayfasının yönetimini üstlenmiştir. Kabbani, 
kalp cerrahisi alanında çalışmış olduğu hastaneyi ziyaret etmek için Suriye’ye dönmüş ve bu ziyareti 
esnasında, 22 Ocak 2017 tarihinde vefat etmiştir. Suriye’de açık kalp ameliyatının öncüsü, Şam’da 
yaşamını yitirmiştir. Buraya duyduğu hasret ve muhabbet her zaman onu Şam’a çekmiş, kaderinin 
burada; Şam semasının altında gözlerini yummak olmasını arzulamıştır. 80 yaşındayken, bu şehre 
yaptığı kısa ziyaretin ardından ayrılmaya hazırlanırken, canını teslim etmiştir.
Senin Doktorun Dergisi Tecrübesi Bir söz vardır: “Evlat babanın mutluluğudur.” Senin Doktorun 
dergisinde, baba Sabri El-Kabbani kurucu olsa da, oğlu onun yolunda yürümüştür. Elbette kanları ve 
soyları aynı olsa da, üslupları farklıdır. Okuyuculardan bazıları, babanın dönemini tercih etmekte ve 
onların nazarında babanın ruhu oğlununkinden daha rahat bulunmaktaydı. O, cesaretiyle meşhurdu 
ve pürüzsüz bir kalemi vardı. Adeta kalemini kağıda değdirmesiyle, otomatik olarak yazmaya 
başlıyordu. Oğlu ise, gereğinden fazla ciddi bir tutuma sahipti. Konularını, uzun bir inceleme ve 
analiz sürecinin ardından seçiyordu. Derginin takip süreci, çalışma saatlerine alışkın hale gelmesini 
sağlayarak, hayatını oldukça etkiledi. Çoğu zaman gece saatleri çalışırdı. Tıbbi medyanın varlığının 
zaruri olduğuna inandığından, gazetecilik hayatını azimle sürdürdü. Ona göre tıp medyası, yalnızca 
gazete ve dergiler yoluyla değil, televizyon ve internet vasıtasıyla da yaygın hale gelmeliydi.
Eserleri: Doktor Kabbani, çeşitli konularda 16 sağlık kitabı yazdı:
Sen ve Romantizm, Bel Ağrılarından Kurtulun, Fikir Vahasından Düşünceler, Baş Ağrısından 
Kurtulun, Hassasiyet, Çocuğunuzu Emzirin, Kalp Sağlığınızı Koruyun, Tansiyon Yükselmesi, 
Cildiniz Bedeninizin Kalkanıdır vd.
Kalp Transplantasyonu Hakkında: Şair Nizar Kabbani şöyle demiştir: “Kalp transplantasyonu, bazı 
aşıkları iyileştirir. Ama yaralara aşık olan benim kalbimi değil.” Bende üstat Nizar’daki gibi şairlik 
olsa, uygun bir dille cevap verirdim. Ancak ilmi olarak baktığımızda, ne yazık ki kalp yalnızca bir 
kastır ve tek görevi vücudun geri kalanına kan pompalamaktır.
Ancak duygusal faktörler kalbe etki eder ve sempatik sinirlerin hareketi, kalp konvülsiyonları ya 
da kalp ritim bozuklukları nedeniyle kalp tesir altında kalır. Tüm bunlar büyük ölçüde psikolojik 
faktörler tarafından motive edilen durumlardır. Ancak bu, kalbin bir his ve sevgi merkezine sahip 
olduğu anlamına gelmez.
İlmi olarak, tüm bunların his merkezlerinin tamamını içerisinde barındıran beyinle ilişkili olduğu 
artık kabul edilmiştir. Kalp ise, ilmi ve anatomik olarak, insanda hayat var olduğu sürece atan güçlü 
bir kastır. Elbette kalpten, soyut olarak bahsedilmektedir.
Bazı Sözleri:
- İnsan daima daha iyisini arzulamalı ve kendisini, toplumunu geliştirmeye çabalamalıdır. Gelişmeye 
yönelik bir arzusu ve umudur olmayan kişi, insanlığının çoğunu kaybeder.
- Bana başka hiçbir duygunun yerini dolduramayacağı memnuniyet duygusu yeterlidir. Çünkü ben, 
vatanıma bir şey sunmayı başardım. Allah bana, ülkeme hizmet etme imkanını verdi. Suriye’de 
önceden mevcut olmayan bir ihtisası burada kurmayı başardım. Hayatımda her şeyi ben seçmiş 
olmasam da, vatanıma ve oradaki işime dönme kararımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Bu 
kararımdan dolayı mutlu ve memnunum. Tüm Suriyeli gençlere, vatanlarına, kültürlerine ve 
milletlerine güvenmelerini söylerim. Ne kadar sorunla, olumsuzlukla ve hatayla karşı karşıya 
gelirlerse gelsinler, imanlı olmalılar ve bu zorluk ve engellerin ortadan kalkacağına ve milletimizin 
durumunun daha iyi olacağına inanmalılar.

ُولــد الطبيــب الســوري ســامي القبــاين، يف دمشــق عــام 1937، لعائلــة دمشــقية عريقــة، هلــا ابٌع طويــل يف الطــب، فوالــده 
الطبيــب صــري القبــاين، صاحــب ومؤســس جملــة )طبيبــك( الــي تُعــى بنشــر الفكــر والتوعيــة الصحيــة.

 درس يف الــوالايت املتحــدة األمركيــة، وعــاد إىل ســورية عــام 1969، ليباشــر بتدريــس جراحــة القلــب املفتــوح يف جامعــة 
دمشــق، وكان أول طبيب ســوري يُدّرس هذه اجلراحة، واســتكمل دراســاته يف اجلراحة العامة والصدرية، من اجلامعة نفســها.

شــرع بتأســيس املركــز األول املتخصــص جبراحــة القلــب، يف ســورية عــام 1970، يف مستشــفى املواســاة، وابشــر فيــه رمسيًــا 
عــام 1976، ومتّكــن مــن رفــع اإلمــكاانت الطبيــة للمستشــفى، عــن طريــق إيفــاده ملمرضــات، يدرســن يف اجلامعــة األمركيــة 

يف بــروت.
- يُعّد أول طبيب أجرى عملية قلب مفتوح يف سورية.

- استمر يف إدارة املركز حى عام 2004، لتتجاوز عدد العمليات السنوية فيه الـ 1500 عملية.
- عِمل استشاراًي واختصاصًيا جبراحة القلب واجلراحة العامة وجراحة الصدر.

- شــغل عضوية هيئة التدريس يف كلية الطب جبامعة دمشــق، وعضوية كلية اجلراحن األمركين، وعضوية كلية اختصاصي 
القلب األمركين.

-  كما ُنّصب الرئيس الفخري للرابطة السورية ألمراض وجراحة القلب.
- حائز على شهادة )البورد األمركي( يف جراحة القلب والصدر واألوعية الدموية.

مــن أبــرز اإلجنــازات الطبيــة الــي اقرتنــت ابمســه طريقــٌة خاصــة يف اســتئصال أورام القلــب املخاطيــة الــي تســمح ابســتئصال الــورم 
مــن دون تفتيتــه، ومــن دون حــدوث أي انتكاســة للمريــض، وهــي تقنيــة طورهــا، خــالل وجــوده يف الــوالايت املتحــدة عــام 
1971 كمــا أجــرى عمليــات خاصــة ابجلراحــة اإلكليليــة ، إضافــة إىل إجنــازات أخــرى ميّــزت حضــوره يف عــامل اجلراحــة القلبيــة.

اهتــم منــذ مرحلــة مبكــرة ابلتوعيــة الطبيــة ونشــر الثقافــة الصحيــة الســليمة، أســوة بوالــده، وكان حريصــاً علــى نشــر اإلعــالم الطــيب 
وتثبيــت وجــوده مبختلــف وســائله، وأشــرف علــى حتريــر جملتــه )طبيبــك( لســنوات طويلــة والــي أسســها والــده الدكتــور صــري 
القبــاين عــام   1956، وكتــب يف دورايت طبيــة عربيــة وأجنبيــة، فضــاًل عــن إشــرافه علــى أتســيس موقــع )صحتــك(، وإدارتــه 

للصفحــة الطبيــة يف جريــدة وموقــع )العــريب اجلديــد(.
عــاد القبــاين إىل ســورية، يف زايرة تكرمييــة لــه مــن مستشــفى جراحــة القلــب، حيــث تــويف يف أثنــاء الــزايرة 22 كانــون الثــاين/ 
ينايــر 2017 تــويف رائــد طــب جراحــة القلــب املفتــوح يف ســورية يف مدينتــه دمشــق، الــي طاملــا الشــوق كان يشــّده إليهــا، وحبّــه 
الكبــر وإخالصــه هلــا ســعياً إىل أن يكــون قــدره أيضــاً أن يُغمــض عينيــه وهــو حتــت مســاء شــامه، عــن عمــر انهــز الثمانــن عامــاً، 

خــالل اســتعداده ظهــر اليــوم الــذي ســبق وفاتــه ملغــادرة املدينــة، بعــد زايرة قصــرة إليهــا.
جتربتــه مــع جملــة طبيبــك: هنــاك مقولــة »الولــد ســّر أبيــه«، ويف جملــة »طبيبــك« األب د. صــري القبــاين هــو املؤســس للمجلــة، 
يف حــن االبــن هــو مــن اســتمر يف املســرة، طبعــاً خيتلــف األســلوب، ولــو كان الــدم ومصــدر املــوراثت واحــداً حــى إّن املتابعــن 
مــن القــرّاء كان منهــم مــن يفّضــل طابــع اجمللــة يف عهــد األب، رمبــا وبنظرهــم ألن روحــه كانــت مرحــة أكثــر مــن االبــن، كمــا أنــه 
متيّــز جبرأتــه ومعــروف عنــه أبنــه ميتلــك قلمــاً سلســاً، ويــكاد يكتــب تلقائيــاً مبجــرد أن يُوضــع القلــم علــى الورقــة، يف حــن االبــن 
د. ســامي القبــاين كان جيــد نفســه جــدايً أكثــر مــن اللــزوم وينتقــي املواضيــع بدقــة بعــد دراســة وحتليــل طويلــن، ومتابعــة العمــل 
يف اجمللــة أثــرت يف حياتــه ألنــه جعلتــه معتــاداً االلتــزام بســاعات مــن العمــل، كان أغلبهــا خــالل ســاعات الليــل، وجــاءت مثابرتــه 
علــى العمــل الصحفــي يف حياتــه ألنــه ميتلــك قناعــة اتمــة بضــرورة اإلعــالم الطــيب، الــذي بنظــره البــد أن ينتشــر ليــس فقــط عــر 

الشــكل املطبــوع كاجلرائــد واجملــالت، بــل أيضــاً مــن خــالل التلفزيــون واإلنرتنــت.
يف املؤلفــات: أصــدر دكتــور قبــاين 16 كتــاابً طبيــاً متنوعــة املواضيــع والعناويــن منهــا: أنــت والروماتيــزم- ختلــص مــن آالم 
الظهــر- خواطــر مــن واحــة الفكــر- ختلــص مــن الصــداع- احلساســية- أرضعــي طفلــك- حافــظ علــى صحــة قلبــك- ارتفــاع 

ضغــط الــدم- جلــدك حصــن جســمك…… إخل.
عــن زراعــة القلــب قــال: قــول الشــاعر نــزار قبــاين: زراعــة القلــب تشــفي بعــض مــن عشــقوا، ومــا لقلــيب إذا أحببــت جــراح، أمتــى 
لــو كان لــدي شــاعرية األســتاذ »نــزار« حــى أســتطيع اإلجابــة ابلطريقــة املناســبة، لكــن مــن الناحيــة العلميــة أقــول لألســف إن 

القلــب عضلــة ال أكثــر وال أقــل تقــوم بوظيفــة معينــة هــي ضــخ الــدم إىل ســائر أحنــاء اجلســم.
إال أن العوامــل العاطفيــة هلــا أتثــر وال بــد علــى القلــب وتتظاهــر مــن خــالل تســرع القلــب الناجــم عــن أتثــر األعصــاب الوديــة، 
أو اختالجــات القلــب، أو اضطــراب نظــم القلــب، وهــذه كلهــا أمــور حترضهــا العوامــل النفســية إىل حــد كبــر لكــن هــذا ال 

يعــي أن القلــب حيــوي مركــزاً للعاطفــة واحلــب.
علميــاً أصبــح مــن املتعــارف عليــه أن كل هــذه األشــياء تعــود للدمــاغ الــذي يضــم مراكــز العواطــف كلهــا، أمــا القلــب فهــو علميــاً 

وتشــرحيياً عضلــة قويــة تنبــض مــادام يف اإلنســان حيــاة وأمــا معنــوايً فقــد قصــد بــه.
من أقواله:

- اإلنســان جيــب أن يتطلــع دومــاً حنــو األفضــل وأن يســعى حنــو تطويــر نفســه وجمتمعــه، وأي إنســان دون طمــوح أو أمــل يف 
التقــدم خيســر الكثــر مــن انســانيته.

- يكفيــي الشــعور ابلرضــى الــذي ال يوازيــه أي شــعور آخــر ، ألنــي متكنــت مــن تقــدمي شــيٍء مــا لوطــي، فــاهلل أعطــاين فرصــة 
كبــرة خلدمــة بلــدي ومتكنــت مــن أتســيس وإطــالق اختصــاص متقــدم مل يكــن موجــوداً يف ســورية مــن قبــل، رمبــا مل أخــرت كل 
شــيء يف حيــايت إال أنــي مل أنــدم يومــاً علــى قــرار رجوعــي إىل وطــي وعملــي فيــه وأان ســعيد وراٍض عــن قــراري هــذا، وأحــب أن 
أقــول لــكل شــاٍب ســوري أنــه جيــب ان يكــون لديــه الثقــٌة بوطنــه وثقافتــه وأمتــه ومهمــا صــادف مــن مشــاكل وعــالت وأخطــاء 

عليــه أن يتحلــى ابإلميــان وأبن هــذه الصعــوابت والعقبــات ميكــن أن تــزول وأن حــال األمــة ميكــن أن يتغــر حنــو األفضــل.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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Türkçe تركي

األمم المتحدة منظمة )آسام( تدعو إلى ورشة )اإلعالم 
والتوعية للصحافة( حول الالجئين أقيمت في مدينة أنطاليا

إشراق

BM Uygulama Ortağı SGDD-ASAM Antalya’da Basın Mensupları İçin 
Göç ve Mülteci Konularında Bilgi ve Farkındalık Semineri Düzenledi

İşrak

Birleşmiş Milletler uygulama ortağı olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) tarafından, 
28-29 Ekim tarihlerinde Antalya’da “Basın Mensupları İçin Göç ve Mülteci Konularında Bilgi ve Farkındalık” semineri-
nin ikincisi düzenlendi. Seminere, Türkiye basınından 150 gazeteci katıldı. Söz konusu seminer, farkındalığın mültecilerin 
acılarını yansıtmadaki önemi ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının mültecilere yardım etmedeki rolü konularını in-
celedi. Ayrıca seminerde, mültecilerin hak ve ödevlerini bilmesinin ve bu sayede yaşadıkları sıkıntıların azaltılarak topluma 
adaptasyonlarının daha kolay hale gelmesinin önemine vurgu yapıldı.
İki gün boyunca devam eden oturumlarda, Türkiye Devleti ve halkının mültecilere yapmış olduğu yardımlar ve mültecileri 
göçe mecbur bırakan tehlikelerin izlerini silmede oynadığı rol ele alındı. Gazetecilerin haberleri aktarırken profesyonelce 
hareket etmeleri ve doğruluktan ayrılmamaları gerektiği vurgulanırken, mülteciler ve Türk halkı arasındaki hayati ilişkiler 
gözlemlenirken abartıdan kaçınılması, zira bunun taraflar arasındaki gerginlik ve kin duygularını kışkırtacağının altı çizildi. 
Aynı şekilde haberlere, mültecilerin korkularını Türk halkının ise kin ve nefretini arttıracak kurgusal ve abartılı olayların 
eklenmemesi gerektiği üzerinde duruldu.
Oturumlarda ayrıca, Türkiye’nin geçmişten bu yana mültecilere yapmış olduğu yardımlar ve mültecilere kucak açması ele 
alındı. Nitekim Türk halkı, Irak, Afganistan, İran, Çeçenistan, Somali ve Suriyeli mültecilere yardımda bulunmuş, kendile-
rini gurbette hissetmemeleri için ekmeklerini paylaşmış ve bu sayede ızdıraplarını ve memleketlerinden uzaklaşmış olmanın 
verdiği acıları hafifletmiştir.
SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak ise, Afganistan, Somali ve Iraklı mültecilerin Türkiye’de uluslararası 
koruma altında bulunduklarını, Suriyeli mültecilerin ise Türkiye Devleti’nin himayesinde misafir ve muhacir olarak Tür-
kiye’de yaşadıklarını söyledi. Kavlak, gazetecilerin mültecilerin yaşamlarını gözlemleme ve aktarmada önemli ve temel 
bir rollerinin olduğunu, bu nedenle mülteciler ve Türkler arasındaki bir arada yaşamaya vurgu yapmaları gerektiğini dile 
getirdi. Gazetecilerin akl-ı selim ve tarafsızlıkla olaylara yaklaşması ve yazılarında 
aşırılığa çağırmaması gerektiğini vurgulayan Kavlak, bu seminer gibi faaliyetlerin 
gazetecilerin gerçeği aktarma ve haber yazarken abartılardan kaçınmadaki rolünü 
irdelemesi bakımından son derece önemli olduğunu ifade etti. Kavlak yine, mülte-
ciler ve Türkler arasında sorunların meydana geldiğini, gazetecilerin ise bu durum-
larda bağ kurucu bir pozisyonda olması ve taraflar arasında iletişimi kolaylaştırıcı 
bir fonksiyon üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler’in son dönemde Türkiye’deki çeşitli dernekleri vasıtasıyla 
farkındalık konusuna önem vermeye başladığını ve mülteciler ile Türk halkının 
barış içerisinde bir arada yaşamasının gerekliliği konusuna eğildiğini dile getiren 
Kavlak, BM’nin Almanya’daki Türk mültecilerin durumlarıyla da yakından ilg-
ilendiğini sözlerine ekledi. Kavlak son olarak, Türkiye Göç İdaresi’ne ve olaylara 
karşı profesyonel ve doğruluktan ayrılmayan bir tutum takınan gazetecilere teşek-
kür etti.
Seminerde konuşan Ankara Göç İdaresi Sorumlusu Mahmut Bayram ise, Alman-
ya’daki Türk mültecilerle ilgilenen ve onlara yardım eden Türk derneklerine vurgu 
yaptı. Suriyeli mültecilerin Türkiye’nin her şehrinde kendilerine özel topluluklar 
oluşturduklarını ve güven içerisinde yaşadıklarını belirten Bayram, kendilerinin 
mültecilerin korunması ve gerekli yardımlardan yararlanması için çalıştıklarını 
dile getirdi. Bayram ayrıca, Antakya’da 170’den fazla gazeteciyle bir buluşma 
tertip ettiklerini, bu vasıtayla gazetecilerin Suriyeli mültecilerle bir araya gelerek 
yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etti. Gaziantep ve 
Urfa’ya gelen 67 yabancı gazetecinin ise, Suriyeli mültecilerle buluştuğunun ve 
mültecilerin sorunlarını yakından görme imkanı elde ettiğinin altını çizdi.
Bayram’ın konuşmasının ardından, SGDD’nin faaliyetleriyle ilgili bir film göster-
imi yapıldı. SGDD-ASAM Program Birimi Sorumlusu Safa Karataş da, bir önceki 
seminerin kendileri için önemli olduğunu ve bu seminerin de derneklerinin hedef 
ve misyonlarını gerçekleştirmesini umduklarını dile getirdi. SGDD’nin 1995 
yılında Ankara’da kurulduğunu, Türkiye’nin 55 ilinde şubesinin bulunduğunu ve 
mültecilere sağlık hizmetleri ve psikolojik destek gibi yardımlarda bulunduklarını 
vurgulayan Karataş, Gaziantep’te bulunan UNICEF’e bağlı Al Farah derneğinin 
çocuklara çeşitli yardımlar sunduğunu ifade etti.
Karataş bunun yanı sıra, 65.000’den fazla aileye yıllık maddi yardım ve giyecek yardımı yaptıklarını, ayrıca giyim ve 
yiyecek malzemeleri için 150 bin TL yardımda bulunduklarını açıkladı. Kadınların pozisyonunu kuvvetlendirmek ve kadın-
larla ilgili mesleklerde eğitim almalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Karataş, şu ana kadar mültecilerle ilgili bir takım 
filmler hazırladıklarını, bundan sonra da bu alanda film ve belgeseller hazırlamaya devam edeceklerini belirtti. Ankara Göç 
İdaresi Müdürlüğü Yetkilisi Salih Aygün Ozan ise, müdürlüğün İçişleri Bakanlığı’na bağlı olduğunu ve Suriyelilerden so-
rumlu kurum bulunduğunu dile getirdi. Müdürlüğün görevinin Suriyelilerin kayıt, belgeleme ve koruma işleriyle ilgilenmek 
ve mültecilere yönelik eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olduğunu belirten Ozan, Türkiye’nin Suriyelilerin himayesini 
güvence altına aldığını ve tek bir Suriyelinin dahi Suriye’ye iadesini istemediğini vurguladı. Ozan, Türkiye’nin bu hususta 
tercih hakkını Suriyelilere bıraktığının ve Suriyelilere Türkler gibi davrandığının, Türk halkının ise mültecilere yardımcı ve 
destek olduğunun altını çizdi.
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ise yaptığı konuşmada, İşrak gazetesinin Suriye ve Türk halkı arasındaki 
kültürel ve fikri yakınlaşmanın sağlanması konusundaki çalışmalarını anlattı. Bu bağlamda, Bülbülzade Vakfı ve 
Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Türk mütefekkir Turgay Aldemir’in öncülüğünde hazırlanan İşrak 
gazetesinin, Türkiye’de Arapça ve Türkçe olarak yayın yapan ilk gazete olduğunu vurguladı.

بدعــوة مــن األمــم املتحــدة منظمــة )آســام   SGDD – ASAM ( أقيمــت الورشــة الثانيــة )اإلعــالم والتوعيــة للصحافــة( 
يف أنطاليــا تشــرين األول- اكتوبــر 28-29 بشــأن اهلجــرة والالجئــن حضرهــا مئــة ومخســن صحفيــاً مــن ممثلــي الصحافــة 
احملليــة يف تركيــا، وهــي املرحلــة الثانيــة مــن ورشــات العمــل احلواريــة الــي تركــز علــى التوعيــة وأمهيتهــا يف إظهــار معــاانة الالجئــن 
ودور منظمــات اجملتمــع املــدين الرتكيــة يف مســاعدهتم، وتعريفهــم حبقوقهــم وواجباهتــم الــي توضــح األطــر الالزمــة الــي عليهــم 

التقيــد هبــا لتخفيــف معــاانة الالجئــن، وتســهيل اندماجهــم.
وركــزت املداخــالت الــي اســتمرت علــى مــدى يومــن إىل مــا تقدمــه احلكومــة الرتكيــة والشــعب الرتكــي ملســاعدة الالجئــن 
والتخفيــف مــن آاثر احلــروب والتهديــدات الــي تعرضــوا هلــا ودفعتهــم إىل اهلجــرة ، وضــرورة أن يتقيــد الصحفــي ابملهنيــة 
والصــدق يف نقــل األخبــار ، وأمهيــة عــدم املبالغــة يف رصــد العالقــات احلياتيــة بــن الالجئــن والشــعب الرتكــي ألهنــا ستســهم يف 
زايدة االحتقــان والكراهيــة وهــذا مــن األمــور الــي علــى الصحفــي االبتعــاد عنهــا، وضــرورة نقــل األخبــار كمــا هــي دون إضافــة 

أحــداث ومهيــة ومبالغــات تزيــد الرعــب لــدى الالجئــن ، واالحتقــان واحلقــد والكراهيــة لــدى الشــعب الرتكــي.
العراقيــن  الالجئــن  علــى  األتــراك  ســهل  فقــد  القــدم،  منــذ  لالجئــن  واحتضاهنــا  تركيــا  مســامهات  اللقــاءات  وأوضحــت 
واألفغانيــن واإليرانيــن والشيشــانين والصوماليــن والســورين وجودهــم يف تركيــا، وقــد تقامســوا معهــم حــى رغيــف اخلبــز كــي 

ال يشــعروهم ابلغربــة، وخففــوا عنهــم معاانهتــم وقســوة احليــاة وأمل مفارقتهــم ألوطاهنــم. 
األفغــان  الالجئــن  وأن  الالجئــن  واقــع  عــن  آســام  تركيــا جلمعيــة  العــام يف  املنســق   ) إبراهيــم كافلــك   ( الســيد  وحتــدث 
والصوماليــن والعراقيــن هــم حتــت احلمايــة الدوليــة يف تركيــا ، بينمــا الالجئــن الســورين فهــم حتــت احلمايــة الرتكيــة كوهنــا 
اعترهتــم ضيوفــاً ومهاجريــن أخــوة ، وأن للصحفيــن دوراً هامــاً وأساســياً يف متابعــة ورصــد حيــاة الالجئــن ونقــل أخبارهــم ، 

والتأكيــد مــن خــالل كتاابهتــم علــى العيــش املشــرتك واألخــوة بــن الالجئــن واألتــراك، 
وأن على الصحفي أن يفكر بعقل سليم ، وينظر حبيادية ، وأال ينجر إىل التشدد يف 
كتاابتــه، وأن هــذه الورشــات واللقــاءات ابلغــة األمهيــة ألهنــا تركــز علــى دور الصحفيــن 
يف تقصــي احلقيقــة وعــدم املبالغــة إثنــاء كتابــة اخلــر، وأن هنــاك مشــاكل حتــدث بــن 
الالجئــن واألتــراك وعلــى الصحفــي أن يكــون صلــة وصــل ، ويعمــل علــى تســهيل 

التعامــل بينهمــا.
وأن األمــم املتحــدة بــدأت أخــراً ابالهتمــام أبمهيــة التوعيــة عــر منظماهتــا املختلفــة 
املنتشــرة يف تركيــا، والتأكيــد علــى أمهيــة العيــش بســالم بــن الالجئــن والشــعب الرتكــي، 
وأشــار إىل أن األمــم املتحــدة هتتــم مبتابعــة أخبــار املهاجريــن األتــراك وشــؤوهنم يف أملانيــا، 
وشــكر إدارة اهلجــرة برتكيــا والصحفيــن الذيــن يتعاملــون حبرفيــة وصــدق مــع األحــداث.
وحتــدث الســيد )حممــود بــرم( مســؤول إدارة اهلجــرة أبنقــرة عــن اجلمعيــات اخلاصــة 
الرتكيــة الــي تعتــي بشــؤون الالجئــن األتــراك أبملانيــا وتتابــع ظروفهــم ومتــد يــد املســاعدة 
اخلاصــة  التجمعــات  يشــبه  مــا  أوجــدوا  قــد  الســورين  الالجئــن  وأن   ، هلــم  والعــون 
هبــم يف كل املــدن الرتكيــة وهــم يعيشــون أبمــان وســالم ، وحنــن نعمــل علــى محايتهــم 
يف  تركــي  صحفــي   170 مــن  أكثــر  لقــاء  تنظيــم  علــى  عملنــا  وأننــا  ومســاعدهتم، 
أنطاكيــة وســهلنا هلــم اللقــاء مــع الالجئــن الســورين وتعرفــوا علــى قضاايهــم ومعاانهتــم 
، واصطحبنــا 67 صحفــي أجنــيب إىل غــازي عنتــاب وأورفــا والتقــوا مــع الالجئــن 

الســورين واطلعــوا علــى مشــاكلهم.
مثَّ متَّ عــرض فيلــم عــن أعمــال مجعيــة آســام ، وحتــدث رئيــس مجعيــة التضامــن مــع طالــيب 
اللجــوء واملهاجريــن آســام )صفــا كرااتش(عــن الورشــة الســابقة أبهنــا كانــت هامــة وأننــا 
نتطلــع ألن تكــون هــذه الورشــة مهمــة وحتقــق الغــاايت واألهــداف الــي نســعى إليهــا 
، واملنظمــة أتسســت عــام 1995 يف أنقــرة ولديهــا فــروع ب55 حمافظــة تركيــة وهــي 

تقــدم اخلدمــات ابلشــكل األمثــل لالجئــن 
)خدمــات صحيــة – دعــم نفســي( ولدينــا مجعيــة الفــرح يف غــازي عنتــاب التابعــة 

لألطفــال. املســاعدات  خمتلــف  تقــدم  والــي  لليونســيف 
وقدمنــا مســاعدات ماليــة وكســوة ســنوية ألكثــر مــن 65000 عائلــة، و150ألــف مســاعدة ماليــة لشــراء املالبــس واملــواد 
الغذائية، ونعمل على تعزيز دور املرأة ونســاعدهن يف التدريب على املهن النســوية، وقد قدمنا أكثر من فيلم عن الالجئن 

ونســعى إىل االســتمرار يف صنــع األفــالم الواثئقيــة والتســجيلية.
وحتــدث املســؤول عــن دائــرة اهلجــرة أبنقــرة )صــايل آي كــون أوزان( عــن أن الدائــرة تتبــع لــوزارة الداخليــة الرتكيــة، وأهنــا مــن تتــوىل 
أمــور الالجئــن الســورين ووظيفتهــا تســجيل وتوثيــق ومحايــة الســورين وتقــدمي وتســهيل اخلدمــات التعليميــة والصحيــة املقدمــة 
هلــم، وأن تركيــا أمنــت احلمايــة للســورين وأهنــا مل تعمــل علــى إعــادة أي ســوري إىل ســوراي، وهــي تــرتك لــه حريــة االختيــار 

والســوري يعامــل كالرتكــي، وأن الشــعب الرتكــي يســاعد ويســاند ويدعــم الالجئــن.
ويف مداخلــة لرئيــس حترير)إشــراق( قــدَّم فيهــا إضــاءة ســريعة للجهــد الــذي تبذلــه صحيفــة )إشــراق( يف ســبيل حتقيــق 
التقــارب الثقــايف الفكــري بــني الشــعبني الســوري والركــي، إســهاماً منهــا يف حتقيــق االندمــاج وأهنــا الصحيفــة األوىل 
 Turgay الــيت تصــدر يف تركيــا ابللغتــني العربيــة والركيــة برعايــة ودعــم املفكــر الركــي األســتاذ ) تورغــاي ألدمــر

Aldemir ( رئيــس جملــس إدارة ) بلبــل زادة ومنظمــة منــرب األانضــول يف تركيــا (.
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جيــب علــى تركيــا اإلســراع، مهمــا كان مــا ســتفعله، عليهــا أن تكــون جريئــة وحازمــة، ألّن أّي أتجيــل أو تــرّدد أو 
قلــق ســيجعلها غــر قــادرة علــى اختــاذ أّي خطــوة، فنحــن أمــام خطــر داهــم، وعلينــا أن نســتعّد لــه جيّــًدا.

حياصروننــا مــن مشــال ســوراي والعــراق، فهــذه حقيقــة ال نقــاش فيهــا، وهلــذا علينــا أن نتدخــل أبّي شــكل وال نســمح 
ألحــد بتأخــر خطواتنــا أو نســمح أبن تضلــل عقولنــا بســبب املنــاورات الدبلوماســية والعمليــات الظالميــة يف 
الداخــل، ألننــا لــو مل نقــدم علــى اخلطــوات العاجلــة اليــوم فهنــاك احتمــال كبــر أن جيعلوننــا غــر قادريــن علــى 

احلركــة.

يستعدون لشّل حركتنا قبل أن نتحّرك
أخشــى أن هتامجنــا موجــة صادمــة تشــل حركــة تركيــا قبــل أن نتمكــن مــن اختــاذ قــرار بشــأن مــاذا ســنفعل أو مــى 
نتحــّرك، أشــعر أبّن هنــاك اســتعدادات هلــذا، بــل إين أرى اســتعدادات أبم عيــي، ومــن ينظــر ابنتبــاه ســرى ذلــك 
أيًضــا، لقــد حــدث هــذا دائًمــا، فكلمــا اختــذت تركيــا قــرارات خاصــة مبســتقبلها واســتعدت الختــاذ خطــوات يف 
هــذا الطريــق حــدث أمــر اســتثنائي قبــل أن تتحــرك تركيــا، فهــم يتحركــون قبلنــا وجيعلوننــا غــر قادريــن علــى احلركــة 

لفــرتة طويلــة،
لقــد فتــح اهلجــوم الــدويل يــوم 15 يوليــو أعيننــا ورأينــا املصــدر احلقيقــي للتهديــدات، وإن املوجــة القادمــة مــن مشــال 
العــراق وســوراي اليــوم هــي مواصلــة ملــا حــدث يــوم 15 يوليــو، لقــد رأينــا أن التهديــد آت مــن املصــدر نفســه، 

الشــخصيات تغــرت، لكــن أهدافهــم مل تتغــر.

سيستهدفون املوقف الوطين، وهذا هو االمتحان احلقيقي!
مل يتوقفــوا أو يرتاجعــوا، وكان هدفهــم دوًمــا هــو استســالم تركيــا وجرهــا إىل ذلــك احملــور مــن جديــد وأســرها 
وإخضاعهــا، وهلــذا فــإن اخلطــوات الــي جيــب اإلقــدام عليهــا واضحــة، فــأي دولــة عليهــا أن تقضــي علــى مصــدر 

التهديــد الــذي يهددهــا قبــل أن يصــل إىل أراضيهــا.
وهلــذا فــإن القضــاء علــى هــذا التهديــد واحلصــار يعتــر موقفــاً ومســؤولية قوميــة وكفــاح مــن أجــل الوجــود، ولقــد 
وضعــت تركيــا هــذا املوقــف القومــي نصــب عينيهــا، ألن هــذه اللعبــة ستســتهدف هــذا املوقــف واحلركــة واملســاعي 
القوميــة، كمــا ستســتهدف رجــال هــذا املوقــف واملدافعــن عنــه، وهــذا مــا سنشــهده الحًقــا، فهــم يســتعدون لفعــل 

هــذا، وهــذا هــو االمتحــان احلقيقــي الــذي أحتــدث عنــه.
ال ميكــن أن نقبــل أي مقــرتح أو منــوذج أو حــى شــراكة ميكــن أن تفشــل هــذا الكفــاح مهمــا كلــف األمــر، ألن 
كل هــذه األشــياء هتــدف ملماطلــة تركيــا وإفشــال مســاعيها وشــل حركتهــا وكســب املزيــد مــن الوقــت حــى ينضــج 

خمطــط ذلــك احلــزام.

نظام العصاابت العاملي: التضليل ابلتنظيمات اإلرهابية
إن هــذا احلصــار ليــس حصــارًا إرهابيًّــا، بــل تصفيــة حســاابت دوليــة لقــوى كــرى، مصيــدة وضعهــا حلفــاء تركيــا 
للنيــل منــا، خطــة لتدمــران، ورمبــا نشــهد تغيــر العناصــر احملليــة للمخطــط اجلــاري مــع البــارزاين يف مشــال العــراق 

وتنظيمــي يب كا كا / يب يــي دي يف مشــال ســوراي، بــل إهنــا ســتتغر،
ورمبــا تتغــر العالقــات الــي تؤسســها دول املنطقــة مــع تركيــا يف إطــار هــذا التهديــد، بــل إهنــا ســتتغر، لكــن تصفيــة 
احلســاابت لــن تتغــر أبــًدا، وهلــذا جيــب أال ننخــدع أبّي منــاورة تكتيكيــة أو أي تغــر يف وضعيــة التنظيمــات 

اإلرهابيــة ودول املنطقــة.
أرى بصفــي أحــد الذيــن حاولــوا لفــت انتبــاه اجلميــع إىل اخلطــر علــى مــدار ســنتن دون كلــل أو ملــل، أرى 
أن النظــام العاملــي اهنــار متاًمــا، حــى أن بقــاايه أصبحــت غــر قــادرة علــى العمــل، وبــدأ عهــد )الصعــب يفشــل 
األالعيــب(. وهلــذا فنحــن مكتــوب علينــا الفنــاء إذا نظــران إىل أنفســنا واملنطقــة والعــامل مــن خــالل عالقــات 

التحالــف املضللــة والتقييــدات الدوليــة الباقيــة مــن حقبــة )نظــام العصــاابت العاملــي(.

بداية عهد الكفاح الشخصي: جمال سيطرتك هو الذي حيدد كيانك!
 )جمــال ســيطرتك هــو الــذي حيــدد كيانــك( هــذا هــو مــا نتعلمــه مــن فــراغ القــوى والتحــرّكات علــى املســتوى الــدويل، 
فقواعــد اللعبــة تغــرت متاًمــا، هلــذا علينــا أال ننخــدع أو نســمح بتقييــد مــا وراء األطلســي لقدراتنــا، فلقــد بــدأ 
عصــر تصفيــة احلســاابت بــن القــوى الكــرى، وهــي فــرتة عصيبــة، فنــرى مســؤول أمريكــي حيشــد مجيــع التنظيمــات 

اإلرهابيــة يف ســوراي والعــراق ليهددننــا ويديــر حــرابً معلنــة ضــّد تركيــا.
رمبــا تتحــّرك إســرائيل لتشــجع البــارزاين علــى تنفيــذ خريطتهــا يف مشــال ســوراي والعــراق، ورمبــا نشــهد تنفيــذ خريطــة 
احتــالل جديــدة مــن البحــر املتوســط غــراًب إىل حــدود إيــران شــرقًا، فهــذه النمــاذج هــي أذايل )نظــام العصــاابت 
العاملــي(، مل يعــد هنــاك صديــق أو عــدو يف عــامل تتحالــف فيــه دولــة مــع تنظيمــات إرهابيــة لضــرب حلفائهــا، فليــس 

هنــاك ســوى كفــاح ذايت لتلــك الدولــة.

الوقوع حتت ضغط اهلوية العرقية واملذهبية
لقــد روجــوا الســيناريو الــذي جيــري تطبيقــه يف مشــال العــراق حــى لنــا علــى أنــه مســألة كرديــة – تركيــة- ســنية 
– شــيعية، ويف الوقــت الــذي أقدمــت فيــه اجلبهــة الدوليــة علــى فعــل هــذا، مل يبخــل أتباعهــا داخــل تركيــا ببــذل 
اجلهود خلداعنا، وال يزالون يبذلون، حى أهنم انجحون يف فعل هذا حتت عباءة الطبقة احملافظة / اإلســالمية، 
بيــد أننــا أمــام صــراع كبــر ال عالقــة لــه ابهلويــة العرقيــة واملذهبيــة، لكنهــم يروجــون لنــا هــذا األمــر، بدعــم مــن أذانهبــم 

يف الداخــل، علــى أنــه حــرب هّويــة، ذلــك أهنــم تعلمــوا جيــًدا كيــف أّن إبمكاهنــم تضليلنــا وإعمــاء أبصــاران.
ــا، ألّن الــدول الثــالث اختــذت وضعيــة  لقــد أفشــل التقــارب بــن تركيــا وإيــران والعــراق هــذه اللعبــة الكبــرة مؤقًت
الدفــاع عــن وجودهــا، فمــن حياولــون الرتويــج هلــذا املوقــف عــن طريــق تقييــده ابلبــارزاين ومــا حيــدث يف مشــال 
العــراق يســعون إلخفــاء شــيء مــا، وميكننــا أن نــرى إصرارهــم علــى هــذا اخلطــاب كجــزء مــن احلســاابت الدوليــة 

الــي نتحــدث عنهــا.

القضية ليست مسألة ابرزاين، بل احتالل أمريكي - إسرائيلي
ألّن الــدول الثــالث حتركــت ال ضــد البــارزاين، بــل ملواجهــة املخططــات األمريكيــة – اإلســرائيلية لرســم خرائــط 
جديــدة للمنطقــة تتضمــن حاميــات عســكرية اتبعــة هلــا، حتركــت ملواجهــة التهديــدات الــي هتــدف للنيــل منهــا.

إن هــذا الكفــاح سيســتمر، وســتتواصل احلــرب بــن مقاومــة قــوى املنطقــة واهلجمــات الدوليــة، وكذلــك اهلجمــات 
اهلادفــة للنيــل مــن تركيــا كلمــا حتركــت حلمايــة مصاحلهــا القوميــة.

إّن هــذا ليــس املوضــوع الــذي أحــاول لفــت انتباهكــم إليــه يف هــذا املقــال، بــل أدعــو إىل لتحــرك الفــوري بغــض 
النظــر عمــا ســنفعله يف مشــال ســوراي والعــراق، ذلــك أّن لــدي خمــاوف كبــرة بشــأن أّن هنــاك البعــض ســيتحركون 

قبــل أن تتحــرك تركيــا إلفشــال كل مســاعيها.

املنطقة تناوئ الوالايت املتحدة، مل أر شيئاً كهذا من قبل
إن مــا أحتــدث عنــه ليــس منحصــرًا علــى تركيــا، اتبعــوا التصرحيــات املعاديــة ألمريــكا يف ابكســتان، ذلــك أّن 
واشــنطن بــدأت حــى حماوالهتــا إلاثرة حالــة الفوضــى يف البــالد، انظــروا مثــاًل لرفــض الــوالايت املتحــدة دخــول 
رئيــس هيئــة األركان اإلندونيســي إىل أراضيهــا، واتبعــوا ابنتبــاه محــالت التأميــم الــي قلبــت مجيــع حســاابت القــوى 
الــي تفكــر هبــا تركيــا، شــاهدوا املواقــف املعاديــة ألمريــكا مــن تركيــا وحــى حــدود الصــن، بــل حــى جنــوب شــرق 

آســيا.
مل أشــهد وضعيــة كهــذه مــن ذي قبــل، ألننــا مل نالحــظ موقفــاً مشــرتًكا كهــذا يف الفــرتة الــي تلــت احلــرب البــاردة 
وال حــى الربــع قــرن الــذي تالهــا، فرمبــا تفتــح هــذه الوضعيــة الطريــق أمــام حــركات صادمــة ومدهشــة علــى املســتوى 
الــدويل، رمبــا نشــهد هبــوب عاصفــة شــديدة، أو أّن هنــاك أشــياء منتظــرة حتــدد مواقــف تلــك الــدول علــى التــوايل.

جيب على األوساط احملافظة / اإلسالمية االنتباه
أي أّن اخلطــر ال يهــدد تركيــا فقــط، بــل إننــا أمــام حتــركات مدهشــة يف مركــز العــامل، ونتائــج هــذه التحــركات 
ســتكون علــى املســتوى الــدويل، ألننــا سنشــهد حتــرك مجيــع نقــاط التقاطــع واخلطــوط احلدوديــة وخطــوط الصــدع 
بــن الشــرق والغــرب، ومــن الرتاجيــدي أن تقــف األوســاط اإلســالمية / احملافظــة يف وقــت كهــذا، بغــض النظــر 
عــن الســبب أو مــا إذا كانــت قاصــدة أو غــر قاصــدة، يف صــف مــن حياولــون تطبيــق تلــك الســيناريوهات 

الدوليــة.

لقد أدهشتهم تركيا مبا مل يتوقعوه
مل يتوقعــوا أن تكــون تركيــا هبــذا احلــزم يف مواجهــة التطــورات مشــايل ســوراي والعــراق، وقالــوا، كمــا جــرت العــادة 
)ســنوجههم مــن خــالل شــركائنا يف الداخــل لنشــل حركتهــم(، لكــن هــؤالء الشــركاء مل ينفعوهــم هــذه املــرة، وال 
حــى التهديــدات اخلارجيــة، لقــد أقدمــت تركيــا علــى فعــل مــا يتحتــم عليهــا فعلــه، كمــا أنــه ســتفعل مســتقباًل 
األشــياء األساســية، ننتظر من تركيا محالت تفشــل األالعيب مشايل ســوراي والعراق، ننتظر أتســيس )درع تركيا( 

مــن البحــر املتوســط غــراًب إىل حــدود إيــران شــرقًا.

سيفعلون شيًئا صادًما ال حمالة
ننتظــر تدّخــاًل مــن عفريــن وحــى حــدود العــراق، إذ ال ميكــن التخلــي عــن ذلــك احلــزام أبّي حــال إىل التنظيمــات 

اإلرهابيــة أو الــدول األجنبيــة، فالتخلــي عنــه يعتــر انتحــارًا ابلنســبة لنــا.
وهلــذا فــإّن ذلــك القلــق وتلــك املخــاوف تظهــر هاهنــا، القضيــة هــي أّن البعــض ســيقوم حبــركات صادمــة قبــل أن 

تســتطيع تركيــا التحــّرك مــن أجــل شــّل حركتهــا، فهــم يتســعدون لذلــك!
وهذا ما يوجب على تركيا التحرك سريًعا ألّن أّي أتخر سيكون مميًتا.

على تركيا اإلسراع ألّن األحداث
 ستتطور إلى ما ال يحمد عقباه

إبراهيم قراغول

كاتب وصحفي
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Türkçe تركي

Türkiye elini çabuk tutmalı: Çünkü yakında 
kızılca kıyamet kopacak…

İbrahim Karagül

Gazeteci - Yazar

Türkiye ne yapacaksa elini çabuk tutmak zorunda. Kararlı ve cesur olmak zorunda. Küçük bir er-
teleme, tereddüt, endişe onu bir daha adım atamayacak hale getirebilir. Önümüzde böyle bir tehlike 
söz konusudur. Belki de böyle bir hazırlık söz konusudur..
Suriye ve Irak’ın kuzeyinden kuşatılıyoruz. Bu artık tartışılamaz bir gerçekliktir. Bir an önce, ne 
tür müdahale yapılacaksa yapılmalı, asla gecikmeye izin verilmemeli, diplomatik manevraların ve 
içerideki karanlık operasyonların zihin bulandırmasına izin verilmemelidir. Çünkü bugün, acilen 
gerekli adımları atamazsak bizi adım atamayacak hale getirme ihtimalleri son derece ciddidir.

Biz harekete geçmeden felç etmeye hazırlanıyorlar
Korkum; biz daha ne yapacağımıza karar veremeden ya da harekete geçemeden Türkiye’yi sarsa-
cak felç edecek bir şok dalgasıdır. Böyle bir hazırlığı hissediyorum. Sadece hissetmiyor, böyle bir 
hazırlığı görüyorum. Dikkatle bakan herkes görecektir.
Bu hep öyle olmuştur. Türkiye ne zaman kendi geleceğine yönelik sağlam kararlar alsa, ne zaman 
bu yönde adımlar atmaya hazırlansa, daha harekete geçemeden olağanüstü bir durum gerçekleşir. 
Başkaları daha önce hareket eder ve Türkiye uzunca bir süre kilitlenir, hareket edemez hale getirilir.
15 Temmuz çokuluslu saldırısı gözlerimizi açtı. Tehditlerin gerçek kaynağını gördük. Suriye ve 
Irak’ın kuzeyinden gelen dalga 15 Temmuz’un devamıdır. Bu da gözlerimizi açtı. Tehdidin yine o 
kaynaktan geldiğini gördük. Figüranlar ve yöntemler değişti ama hedefleri hiç değişmedi.

Mili duruş hedef alınacak, Kızılca Kıyamet işte budur!
Hiç durmadılar, hiç vazgeçmediler. O hedef Türkiye’yi teslim alma, yeniden eksene çekme, rehin 
alma, diz çöktürme ve küçültme hesabıdır. Öyleyse atılacak adımlar bellidir. Öyleyse bir ülkenin, 
devletin tehdit kendisine ulaşamadan kaynağına yönelmesi zorunludur.
İşte bu tehdidi, kuşatmayı yarmak, etkisizleştirmek milli bir duruştur, yükümlülüktür, bir varoluş 
mücadelesidir. Türkiye bu milli duruşa yönelmiştir. İşte yeni oyun, bu duruşu, hareketi, çabayı hedef 
alacaktır. Bir kez daha bu duruşun öncülerini ve savunucularını hedef alacaktır. Bir sonraki adımda, 
önümüze çıkacak olan budur. Yeni hazırlıklar bu yöndedir, “kızılca kıyamet” dediğim şey budur.
Bedeli ne olursa olsun, bu mücadeleyi boşa çıkaracak, etkisizleştirecek hiçbir öneri, model, ortaklık 
kabul edilemez. Çünkü hepsi Türkiye’yi oyamama, etkisizleştirme,  hareketsiz bırakma, o kuşaktaki 
planın olgunlaşması için zaman kazanma amaçlıdır.

Haydut Dünya Düzeni: Terör örgütleri ile kör ediyorlar..
Bu kuşatma, çevreleme bir terör kuşatması değil, çokuluslu bir hesaptır. Büyük güçler hesap-
laşmasıdır. Türkiye’nin müttefiklerinin ülkemize kurduğu tuzaktır. Bir imha planıdır. Irak’ın 
kuzeyinde Barzani ile, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD ile yürütülen plandaki yerel aktörler değişe-
bilir, değişecektir de.
Bölge ülkelerinin tehdit ekseninde Türkiye ile kurduğu ilişkiler değişebilir, değişecektir de. Ama 
hesap hiçbir şekilde değişmeyecektir. Bu yüzden hiçbir taktik manevra, örgütlerin ve bölge ülkeler-
inin pozisyonundaki değişiklik bizi ikna edememelidir.
İki yıldır, ısrarla, bıkıp usanmadan buna dikkat çekmeye çalışan bir kişi olarak, şunu görüyorum: 
Uluslararası sistem tamamen çökmüş, son kalıntıları da devreden çıkmıştır. “Zor oyunu bozar” 
dönemi başlamıştır. Bu “Haydut Dünya Düzeni” döneminde uluslararası sınırlamalarla, yanıltıcı 
müttefiklik ilişkileriyle kendimize, bölgeye ve dünyaya bakarsak mahvoluruz.

Öz mücadele dönemi: Artık elini nereye uzatırsan o kadar varsın
  “Elini nereye uzatabiliyorsan o kadar varsın..” Küresel ölçekte güç boşluğu, güç hareketliliği 
bize bunu öğretiyor. Oyunun kuralları tamamen değişti. Artık Atlantik merkezin bizi sınırlamasına 
aldanmayalım, izin vermeyelim. Çok daha sert bir güçler hesaplaşması dönemine girdik. Bir ABD 
temsilcisi, Irak ve Suriye’de bütün terör örgütlerini etrafına toplayıp bizi tehdit edebiliyor, Türki-
ye’ye karşı açık savaş yürütebiliyor.
İsrail, Barzani’yi harekete geçirip Irak ve Suriye’nin kuzeyinde kendi haritasını uygulamaya gi-
rişebiliyor. Akdeniz’den İran’a kadar yeni bir garnizon, işgal haritası uygulanabiliyor. Bu örnekler 
işte “Haydut Dünya Düzeni”nin uzantılarıdır. Bir devletin, terör örgütleriyle ittifak kurup kendi 
müttefiklerini vurduğu bir dünyada dost da düşman da yoktur. Sadece o ülkenin, devletin kendi öz 
mücadelesi vardır.

Etnik ve mezhep kimliği parantezine sıkışmak..
Irak’ın Kuzeyinde uygulanan senaryoyu bile bize Türk-Kürt, Şii-Sünni parantezine alarak 
pazarladılar. Çokuluslu cephe böyle yaparken Türkiye içinde bazıları da bu yönde müthiş bir gayret 
gösterdi.
Hala da gösteriyorlar. Hem de muhafazakar/İslamcı kimlik altında yapabiliyorlar bunu. Oysa etnik 
ve mezhep kimliğinin tamamen dışında bir büyük mücadele var ve bunu bize, içeridekilerin de 
yardımıyla, kimlik savaşları olarak pazarlıyorlar. Bizleri nasıl kör edebileceklerini çok iyi öğrendil-
er çünkü.
Türkiye-İran ve Irak’ın yakınlaşması bir büyük oyunu bozdu ama şimdilik. Üç ülke de kendi 
varoluşu için pozisyon aldı. Bu duruşu Irak’ın kuzeyi ile, Barzani ile sınırlayıp pazarlayanlar bir 
şeyleri gizlemeye çalışıyor demektir. Bu söylemde ısrarlarını bir çokuluslu hesabın parçası olarak 
görmek mümkündür.

Mesele Barzani değil, ABD/İsrail işgalidir..
Çünkü üç ülke de, Barzani’ye karşı değil, ABD ve İsrail’in yeni harita, garnizon kuşağı planlarına, 
kendilerine yönelen tehditlerine karşı harekete geçmiştir.
Bu mücadele devam edecektir. Bölgedeki güçlerin direnci ile çokuluslu saldırılar arasındaki savaş 
devam edecektir. Türkiye milli eksende hareket ettikçe saldırılar da devam edecektir.
Bu yazıda dikkat çekmeye çalıştığım konu bu değil. Irak ve Suriye’nin kuzeyi ile ilgili yapacak-
larımız her neyse bir an önce harekete geçin çağrısıdır. Çünkü Türkiye harekete geçmeden birile-
rinin harekete geçeceği ve bu işi boşa çıkarmaya çalışacağı konusunda çok ciddi endişelerim var.

Coğrafya ABD’ye karşı tavır  alıyor, böylesini hiç görmedim
Sözünü ettiğim durum Türkiye ile sınırlı değildir. Pakistan’daki ABD karşıtı açıklamaları dikkat-
le izleyin. Çünkü ABD bu ülkeyi karıştırmak için harekete geçti bile. Endonezya Genelkurmay 
Başkanı’nı ABD’ye sokmadılar ona bakın, Türkiye’nin bütün güç hesaplarını altüst eden millileşme 
hamlelerine bakın. Türkiye’den Çin sınırına hatta Güneydoğu Asya’ya kadar ülkelerin ardı ardına 
ABD karşıtı pozisyon alışlarına bakanı… 
Ben böyle bir duruma hiç tanık olmadım. Soğuk Savaş döneminde de, ondan sonraki yirmi beş yıl 
boyunca böyle bir ortak tavır gelişmemişti. Bu, küresel ölçekte şaşırtıcı, şok edici hareketlenmelere 
yol açabilir. Büyük bir fırtına koparabilir. Ya da bir şeyler var ki, bekleniyor ki, ülkelerin ardı ardına 
pozisyonlarını netleştiriyor.

Muhafazakar/İslamcı çevreler dikkat etmeli
Yani tehlike sadece Türkiye’yi hedef almıyor. Dünyanın merkezinde müthiş hareketlilikler var ve 
bunun sonuçları küresel ölçekte olacaktır. Doğu-Batı arasındaki bütün kesişme noktaları, sınır hat-
ları, fay hatları hareketlenecektir. Böyle bir dönemde, her ne olursa olsun, muhafazakar/İslamcı 
kimlikli insanların, bilerek ya da bilmeden, o çokuluslu senaryolar içinde yer alması bir trajedidir.

Türkiye onları şaşırttı, bunu beklemiyorlardı
Türkiye’nin Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler karşısında bu kadar kararlı olacağını 
düşünemediler. Her zaman olduğu gibi, “içerideki ortaklarımızla yönlendiririz, hareketsiz bırakırız” 
dediler. Ama o ortaklar bu sefer işe yaramadı. Dışarıdan tehditler de..
Türkiye, yapması gereken neyse ona yöneldi. Asıl yapacaklarını bundan sonra yapacak. Türki-
ye’den Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki oyunları sıfırlayacak hamleler bekliyoruz. Akdeniz’den İran 
sınırına kadar bir “Türkiye Kalkanı” bekliyoruz.

İşte tam da burada ‘şok edici bir şey’ yapacaklar
İdlib dışında Afrin’den Irak’ın kuzeyine kadar müdahaleler bekliyoruz. Bu kuşak hiçbir şekilde 
örgütlere ya da yabancı ülkelere bırakılamaz. Bırakılması bizim için intihardır.

İşte o endişe tam burada ortaya çıkıyor.
Mesele şudur: Türkiye müdahale edemeden birileri şok edici bir hareket yapacak. Bunu yapacaklar 
ve ülkeyi hareket edemez hale getirecekler! Hazırlıkları bu.
Bu yüzden Türkiye elini çabuk tutmalı. Gecikmek ölümcül olacaktır.



معّمــرة يف  أكــر  نــزار(،  )أّم  مغربــل  فهميــة  احلاجــة 
أحيــاء محــص احملاصــرة، الــي اغتيلــت علــى يــد قنّــاص 
أســدي، بينمــا كانــت تبحــث عــن طعــام حلفيدهتــا 

اليتيمــة.
عكازهــا  علــى  تتكــئ  والتســعون  اخلمــس  بســنواهتا 
ومتضــي ســاعية إلجيــاد لقمــة تســد رمقهــا ورمــق ابنــة 
ابنهــا الشــهيد، عانــت مــرارة احلصــار يف أحيــاء محــص 
القدميــة، بــكل مــا طوتــه لياليــه مــن حرمــان وجــوع.

خبطــوط وجههــا املســّن كانــت حتكــي قصصــاً وحــكااي 
الــزوااي،  أليفــة  لــدروب  الــود،  دافئــة  صغــرة  ملدينــة 
ولشــعب أصيــل طيــب كمــا ترابــه، ابحننــاءة ظهرهــا 
كانــت حتمــل مهــوم شــبان ايفعــي األحــالم كزهــور 

نيســان، وآالم طفولــة معذبــة مبتــورة احلقــوق.
احملاصــرة،  محــص  أحيــاء  يف  معمــرة  أكــر  نــزار،  أّم 
الســنن، كانــت  حلكــة  أهنكتهــا  الــي  اببتســامتها 
ترســم الطريــق ألمــل ابلنجــاة علــى رغــم كل الصعــاب، 
بكلماهتــا الطيبــة كانــت تبــث يف النفــوس روح الصــر 
والصمــود، مــا فتئــت ترفــع صوهتــا علّــه خيــرتق جــدران 
قلــب،  لديــه  بقــي  مــن  قلــب  إىل  ويصــل  احلصــار 
مطالبــًة بفــك احلصــار، كانــت تناجــي مــن بقــي لديــه 

ضمــر:
 )اي خيــي افتحــو لنــا هــا الطريــق، اي مامــا عمــري 
مــا  وهللا  لقمــة،  مشــان  اتكركــب  وتســعون،  مخــس 
لقمــة  جيبلــي  حــدا  عنــدي  أكل، وال  لقمــة  عنــدي 
أكل، افتحــو لنــا الطريــق هلــا االطفــال الصغــار، بــدون 
دكاتــرة بــدون لبــس، حــرام بــدون حليــب، ابــن أربعــة 
شــهور وقــع احليــط فــوق أّمــو، ومــا عــاد فيــا حليــب، 
مــن ويــن بــدان جنيــب حليــب؟! وهللا ومــا عــم نالقــي، 
هــاد طفــل اي أمــي، هبــون عليكــم يروحــوا هاالطفــال 
هيــك؟ وأخواتــو هيــك زغريــن ابلزلــط حفــااي عــرااي”.

بفــك  طالبــت  ابلــدواء،  طالبــت  ابلغــذاء،  طالبــت 
احلصــار عــن محــص، لكــن صوهتــا اته يف ســراديب 

صّمــاء ال قلــب هلــا.
بتاريــخ  غــادرة  قنــاص  برصــاص  الشــهادة  انلــت 
للدمــاء  شــرهة  عميــاء  رصاصــة   ،2013-9-5
الزكيــة، لتنــال روحهــا احلريــة وحتلــق بعيــداً عــن أســوار 
حصــار طالــت لياليــه، كانــت تبحــث عــن لقمــة تســّد 
هبــا رمــق حفيدهتــا، فأرداهــا القّنــاص، برابطــة جأشــه 

املعهــودة.
محــص  يف  معمــرة  أكــر  حصــار  انتهــى  هكــذا 

برصاصــة. احملاصــرة… 

Türkçe تركي

İslâm dünyasında yaşayan düşünür ve siyasetçilerin bir kısmı ile merhum Erbakan’ın 
sıkça dile getirdikleri bir hedef vardı: İslam NATO’su, İslam Ortak Pazarı, İslam Di-
narı (altın parası). Avrupa ülkeleri bu hedefleri kendi aralarında gerçekleştirdiler, baş-
ka dinden ve medeniyetten olanları da aralarına almamak için direniyorlar. Papalar 
ikide birde Avrupa Birliği’nin bir “Hristiyan Birliği” olduğunu açıkladılar. İslâm 
ülkeleri kendi aralarında bu hedefleri niçin gerçekleştirmesinler!?  İslâm dünyası için 
hayati önemi olan  bu hedeflerin önünde iki engel var: 
Dış engel: İslam dünyasının nimetlerini sahiplerine bırakmak istemeyen iri devletler 
her türlü Makyavelist yöntemleri kullanarak engel olmaya çalışıyorlar. İslâm ülkel-
erinde zorunlu olan bu ıslahatı yapma niyet ve kabiliyetinde olan kişileri ve kurumları 
ya ortadan kaldırıyor veya ellerini kollarını bağlıyorlar. Avrupa, Rusya, ABD ve Çin, 
İslâm ülkelerinde sahih İslâm’ı temsil edenlerin iktidara gelmesini asla istemiyorlar; 
bunun yerine Marksist Kürtleri (PKK/PYD), Nusayrî Esed’i, laik demokratları tercih 
ediyorlar. Suriye’de işlenen insanlık suçuna göz yummaları hatta onu desteklemeler-
inin de asıl sebebi Batı’nın bu tercihidir. 
İç engel: İslam ülkeleri, tamamı için hayırlı olan dayanışma ve bir şekilde birleşmeyi, 
bunun için ve buna göre detay olan ihtilafları, parçalara ait çıkarları bir yana bırak-
mayı öncelemek yerine pire için yorgan yakarcasına büyük davayı, küçük hesaplara 
feda ediyorlar.  Suudîler Vehhabiliği, İran Şiiliği yayma ve hakim kılma davaların-
dan ve İhvan’a karşı tutumlarından vazgeçmelidirler. İhvan’ı terörist, kökten dinci, 
siyasal İslâmcı... olarak damgayanlar yabancılardır; aynı hurafeyi tekrarlayan bazı 
İslâm ülkesi siyasetçileri ve din adamları da birliğimizin düşmanlarına destek ver-
miş oluyorlar. Diğer bazı ülkeler de küçük hesapları bir kenara bırakmalıdırlar.  Ma-
hallemize bir tehdit ve tehlike söz konusu olduğunda komşular arasındaki ihtilaflar 
mutlaka bir yana bırakılmalı ve her bir haneye zarar verecek olan tehlikeye karşı 
birleşilmelidir. 
Bu hayırlı işe başlarken bazı ülkeler ipe un serer, bozucu davranışlarda bulunurlarsa 
onlarla köprüleri yıkmadan, katılma kapısını daima açık tutarak diğer ülkeler yolları-
na devam etmelidirler. Unutmayalım ki, başarının ve gücün büyük cazibesi vardır, 
eğer başarılırsa geride kalanlar da bu cazibeye kapılacaklardır. 
Görünürde ve slogan olarak insan hakları, demokrasi, adalet adına hareket eden, 
gerçekte ise zulmü, sömürüyü, ulusal -veya belli uluslar birliğine ait- çıkarı hede-
fleyen güç temerküzleri karşısında Müslümanların tek sığınakları, kendilerine 
(Müslüman gruplar birliğine) ait güç birliği olabilecektir. Bosna, Çeçenistan, Keşmir, 
Kıbrıs, Filistin gibi onlarca tecrübe “Ümidin kes zaferden gayrından (başkasından) 
imdat lazımsa” mısra’ını teyit etmiştir. Müslümanlar için tek çıkar yol ve kurtu-
luş ümidi, içte ve dışta birlik iken neden yıllardan, hatta asırlardan beri bu amaca 
ulaşılamadı? Bu sorunun şüphe yok ki, uzun makalelere veya kitaplara sığacak cevabı 
vardır, ancak burada biz iki sebep üzerinde durmak istiyoruz: 
1. Parçalanmış ümmetin ulus devletler şeklinde oluşmuş bulunan parçalarında 
sürdürülen çarpık ve çok defa parçalayan güçlerin yönlendirmesinde yürütülen 
eğitim, Müslümanların kafalarını karıştırmış, Müslümanlar arası birlik şuurunu ve 
iradesini ortadan kaldırmıştır. 
2. Dünya güç dengelerini kontrol eden ve çıkarlarına uygun dengeleri korumak 
kendileri için ölüm-kalım meselesi olan dış güçler, bu dengeleri altüst edecek, çıkar 
çatışmasına yol açacak ve pastaya yeni ortaklar getirecek yeni güç temerküzlerine 
izin vermemektedirler. Bunun için propaganda, eğitim, ekonomi ve siyaset başta 
olmak üzere her vasıtayı kullanmaktadırlar.  İslâm ülkelerinin büyük bir kısmında 
yöneticiler, ümmeti temsil etme vasfından ve ehliyetinden uzak, yabancıların men-
faatlerine hâdim kimselerden oluştuğuna (böyleleri işbaşına getirildiğine ve orada 
tutulduğuna) göre İslâm birliği başka bahara mı kalmaktadır? Hayır! Her İslâm ül-
kesinde mevcut çok sayıda Müslümanın, birlik amacıyla oluşturacakları sivil örgütler 
ve bu sivil örgütler arasında kurulacak bağ, sürdürülecek işbirliği, kısa zamanda 
oyunları bozabilecek ve uzakları yakınlaştırabilecektir.  Gannuşi’nin ümit ve çağrısı 
gibi Kazakistan’ın başkenti Astana’da İİT 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nde konuşan 
Nazarbayev’in şu sözleri de ümit vericidir:  “İslâm dünyasında birlik yok, bu yüzden 
bir takım kayıplar yaşıyoruz. Harici güçler, bizim aramızdaki birlik noksanlığından 
faydalanıyor. Bunu da ortadan kaldırmamız gerek… İİT kapsamında modern kalkın-
ma meselelerini ele almak için özel bir konsey ve bilim ve inovasyon için de fon 
kurulması gereklidir… İİT’nin önde gelen 15 üyesi G20’ye benzer bir platform ku-
rabilir.” Bir yerden başlayalım, tepeden bir avuç kar yuvarlansın, giderek çığ oluşur, 
çığ ise bir şekilde “Birleşmiş İslam Ülkeleri”dir.

كان مثــة هــدف أكــده مــراراً املرحــوم أربــكان مــع قســم مــن املفكريــن والسياســين الذيــن يعيشــون يف العــامل 
اإلســالمي؛ وهــو الناتــو اإلســالمي، الســوق اإلســالمية املشــرتكة، والدينــار اإلســالمي )العملــة الذهبيــة(، 
وقــد حققــت الــدول األوروبيــة تلــك األهــداف فيمــا بينهــا، وهــم يعانــدون كــي ال ينضــم إليهــم مــن ينتمــي إىل 
أداين وأمــم خمتلفــة، ويصــرح البابــوات يف كل مناســبة أبن االحتــاد األورويب )احتــاد مســيحي(، لكــن ملــاذا ال 
حتقــق الــدول اإلســالمية بينهــا مثــل ذلــك االحتــاد!؟. مثــة عائقــان رئيســيان يقفــان أمــام حتقيــق العــامل اإلســالمي 

تلــك األهــداف ذات األمهيــة الكــرى:
- العائــق اخلارجــي: فالــدول الضخمــة ال تريــد تــرك خــرات ونعــم العــامل اإلســالمي ألصحابــه، وهــي تعمــل 
علــى عرقلــة األمــر مســتخدمًة كافــة األســاليب املكيافيليــة، فإمــا أن تقضــي علــى األشــخاص واملؤسســات 
الــي متتلــك النيــة والقــدرة علــى تنفيــذ مثــل تلــك اإلصالحــات الضروريــة يف الــدول اإلســالمية، وإمــا أن 
تكبــل أيديهــم وترتكهــم عاجزيــن، فــأورواب وروســيا والــوالايت املتحــدة والصــن، كلهــم ال يريــدون للذيــن 
ميثلــون اإلســالم الصحيــح الوصــول إىل الســلطة يف الــدول اإلســالمية، وبــداًل عــن هــؤالء تراهــم يفضلــون 
العلمانيــن الدميقراطيــن واألســد النصــري واملاركســين األكــراد )حــزب العمــال الكردســتاين وحــزب االحتــاد 
الدميقراطــي(، وذلــك هــو الســبب األصلــي يف أهنــم يغضــون الطــرف عــن اجلرائــم املرتكبــة يف حــق اإلنســانية 

يف ســوراي، بــل ويدعموهنــا.
- العائــق اخلارجــي: بــداًل عــن التعــاون واالحتــاد ومــا ينتــج عنهمــا مــن منافــع للجميــع، وعوضــاً عــن اجتنــاب 
اخلالفــات واملصــاحل الضيقــة، تــرى الــدول اإلســالمية تضحــي ابلقضــااي الكــرى مــن أجــل حســاابت بســيطة، 
مثاهلــا يف ذلــك مثــال مــن حيــرق حلافــه ليقتــل الراغيــث، لذلــك جيــب علــى الســعودين التخلــي عــن نشــر 
الفكــر الوهــايب، وعلــى إيــران التخلــي عــن نشــر التشــيع، واجتنــاب معاداهتــم لإلخــوان املســلمن، ذلــك ألن 
األجانــب هــم مــن يعمــل علــى صبــغ اإلخــوان بصفــة اإلرهــاب والتشــدد الديــي واإلســالم السياســي، لكــن 
بعــض الشــخصيات السياســية والدينيــة يف الــدول اإلســالمية يكــررون نفــس تلــك اخلرافــات، وهــم بذلــك 
يدعمــون مــن يعــادي وحدتنــا، وعلــى بعــض الــدول األخــرى أيضــاً أن تــدع جانبــاً حســاابهتا الضيقــة، وعلــى 
اجلــران أن يرتكــوا خالفاهتــم، عندمــا يتعلــق األمــر خبطــر يهــدد كامــل احلــي، وأن يتحــدوا مــن أجــل صــد أي 

خطــر يتهــدد أي بيــت مــن بيــوت احلــي.
وعلــى الــدول الــي تبــدأ بعمــل اخلــر هــذا، أن تواصــل طريقهــا مــع دول أخــرى، حــى وإن قابلتهــا دول أخــرى 
بســلوك ســيئ أو مارســت معها سياســة ذر الرماد يف العيون، وعليها أن ترتك ابب املشــاركة مفتوحاً بشــكل 
دائــم، مــن دون أن هتــدم جســور التواصــل بينهــا، وعلينــا أالّ ننســى أن يف القــوة والنجــاح جاذبيــة شــديدة، 
فــإذا حتقــق النجــاح، فــإن جاذبيتــه ســتلتقط مــن بقــي يف الصفــوف اخللفيــة. إن احتــاد القــوة اخلــاص ابملســلمن 
)احتــاد اجملموعــات اإلســالمية( هــو امللجــأ الوحيــد للمســلمن يف مواجهــة مراكــز القــوة الــي تتحــرك يف الظاهــر 
ابســم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة والعدالــة، وتتخــذ تلــك املبــادئ شــعاراً هلــا، ولكنهــا يف احلقيقــة متــارس 
الظلــم واالســتعمار، وختــدم مصــاحل بلــد أو جتمــع دويل معــن. وقــد أكــدت عشــرات التجــارب يف البوســنا 
والشيشــان وكشــمر وقــرص وفلســطن، قــول الشــاعر الرتكــي انمــق كمــال: )إذا كنــت حتتــاج إىل العــون مــن 
غــرك، فاقطــع األمــر يف النصــر(، إن أمــل املســلمن واملخــرج الوحيــد املــؤدي هبــم حنــو اخلــالص هــو احتادهــم 
ظاهــراً وابطنــاً، لكــن ملــاذا مل يبلغــوا هــذا اهلــدف منــذ ســنوات بــل منــذ قــرون؟ وال شــك يف أن هلــذا الســؤال 
جــواب ميكــن تدوينــه يف مقــاالت طويلــة بــل يف كتــب وجملــدات، ولكننــا نريــد هنــا أن نركــز يف ســبين اثنــن.

1- لقــد اختلطــت علــى املســلمن أفكارهــم بســبب التعليــم املتناقــض الــذي يتــم تقدميــه يف أجــزاء الــدول 
الوطنيــة بتوجيــه مــن قــوى تعمــل علــى إعــادة تقســيم األمــة اإلســالمية، وقــد قضــى ذلــك التعليــم علــى اإلرادة 

والشــعور ابلوحــدة بــن املســلمن.
2- تتحكــم القــوى اخلارجيــة يف التــوازانت العامليــة، وتعتــر محايــة التــوازانت اخلادمــة ملصاحلهــا قضيــة حيــاة 
أو مــوت ابلنســبة إليهــا، وال تســمح بصعــود مراكــز قــوى جديــدة تتنهــي تلــك التــوازانت وتتســبب يف صــراع 
علــى املصــاحل وأتيت إىل الكعكــة بشــركاء جــدد، ولذلــك فهــم يســتخدمون كافــة الوســائل املمكنــة وعلــى 

رأســها الدعايــة والتعليــم واالقتصــاد والسياســة.
فهــل ســيتأجل احتــاد اإلســالم إىل ربيــع آخــر، مــادام املســؤولون يف قســم كبــر مــن الــدول اإلســالمية بعيديــن 
عــن صفــة متثيــل األمــة واألهليــة الــي ختــول هلــم ذلــك، ويعتــرون جمــرد خادمــن ملصــاحل األجانــب يف تلــك 
البــالد )مبــا أهنــم ُكلفــوا بتلــك املهمــة علــى هــذا األســاس(، ال! ألن املنظمــات األهليــة الــي سينشــئها كثــر مــن 
املســلمن املوجودين يف بالد اإلســالم هبدف توحيد العامل اإلســالمي، والتعاون املســتدام وشــبكة العالقات 
الــي ستنشــأ بــن تلــك املنظمــات، ميكنهــا أن حتبــط املكائــد احلاليــة، وتقــرب احللــم البعيــد يف وقــت قصــر. 
ومثــل نــداء األمــل الــذي أطلقــه الغنوشــي، كانــت كلمــة نظرابييــف الــي ألقاهــا يف القمــة األوىل للعلــوم 

والتكنولوجيــا املنعقــدة يف آســتاان عاصمــة كازاخســتان ابعثــة علــى األمــل حــن قــال:
)الوحــدة غائبــة يف العــامل اإلســالمي، ولذلــك فإننــا نعيــش بعــض اخلســائر، وإن القــوى اخلارجيــة تســتفيد مــن 
غيــاب الوحــدة بيننــا، ولذلــك فعلينــا أن نتجــاوز هــذا الوضــع، ومــن الضــروري إنشــاء صنــدوق لتمويــل جملــس 
خــاص ابلعلــوم واالبتــكار وبقضــااي التنميــة احلديثــة يف إطــار قمــة العلــوم والتكنولوجيــا، كمــا ميكــن لألعضــاء 

الـــ15 يف القمــة إنشــاء منتــدى شــبيه مبجموعــة العشــرين(.
علينــا أن ننطلــق مــن مــكان مــا، وحنتــاج فقــط إىل حفنــة مــن الثلــج تتدحــرج مــن القمــة، حــى تتحــول إىل كــرة 

ثلــج ضخمــة، تــؤول بعــد ذلــك بشــكل مــن األشــكال إىل )الــوالايت اإلســالمية املتحــدة(.
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