
عــام حافــل مــرت بــه إشــراق منــذ بدايــة تكــون الفكــرة والعمــل علــى 
ــام  ــباط ع ــي ش ــا ف ــي تركي ــاه ف ــد بدأن ــاً لجه ــت تتويج ــا، وكان تحقيقه
2010 لتعزيــز فكــرة التقــارب الثقافــي الفكــري الســوري التركــي ومــن 
ــاب  ــاء والكتّ ــن األدب ــر م ــدد كبي ــا ع ــارك فيه ــرة ش ــة كبي خــال فعالي
ــام  ــة ألي ــا التركي ــي أورف ــدت ف ــراك امت ــوريين واألت ــن الس والصحفيي
بعنــوان  )األدب التركــي بعيــون عربيــة( وقــد اســتمر هــذا اللقــاء بدعوة 
عــدد مــن الكتّــاب األتــراك إلــى مدينــة الرقــة الســورية للمشــاركة 

ــة(. ــون تركي ــي بعي ــوان )األدب العرب ــة بعن ــات ثقافي بفعالي
ومنــذ االعــداد إلطــاق )إشــراق(، تواصلنــا مــع غالبيــة األدبــاء 
ــا  ــة، وأخذن ــدول العربي ــا وال ــا وأورب ــي تركي ــن ف الســوريين المتواجدي
ــر  ــدد كبي ــام ع ــا أم ــراق صفحاته ــت إش ــم، وفتح ــم وآرائه بمقترحاته
مــن الكتّــاب واألدبــاء والصحفييــن األتــراك وقمنــا بترجمــة إبداعاتهــم 
ومســاهماتهم إلــى اللغــة العربيــة، كمــا نشــرت ألكثــر مــن مئــة كاتــب 
ــت  ــان، وقام ــرب ولبن ــر والمغ ــر والجزائ ــن مص ــي م ــوري وعرب س
ــف الشــعب  ــة لتعري ــة التركي ــى اللغ ــواد إل ــة قســم مــن هــذه الم بترجم

ــوري.  ــعب الس ــاة الش ــرب ومعان ــاألدب الع ــي ب الترك
ــا  ــع منه ــراء، يطب ــل الق ــن قب ــاً م ــت حضــوراً وصــدى إيجابي ــد الق وق
)5000( خمســة آالف نســخة، وتــوزع مجانــاً فــي غــازي عنتــاب 
ــر  ــدد آخ ــرة، وع ــطنبول وأنق ــة واس ــين وأضن ــس ومرس ــا وكل وأورف
مــن الواليــات التركيــة، ونطمــح فــي بدايــة انطاقهــا فــي العــام القــادم 
لمضاعفــة عــدد النســخ وتمكيــن وصولهــا للداخــل الســوري ولــكل 

ــة.  ــات التركي الوالي
وهنــاك عمــل جــاد مــن قســم االخــراج إلصدارهــا بقالــب فنــي جديــد، 
ــاحات  ــم مس ــرأة وإعطائه ــباب وللم ــاء الش ــال لألدب ــاح المج ــع إفس م

ــر. ــر ودوراً أكب أكث
نعمــل علــى تطويرهــا بأســماء أدبيــة جديــدة، وإضافــة أبــواب متنوعــة، 

لترضــي الجميــع. 
الطمــوح يكبــر وثقتنــا بكــم فــي ازديــاد، أنتــم مــن حملتــم إشــراق علــى 
ــم وأشــرقت  ــت بك ــم، فازدان ــم وابداعك ــا بنتاجك ــم بمده ــم وقمت كواهلك

بعطائكــم.
انطلقــت إشــراق مــن أجلكــم وكبــرت وتألقــت بنتاجكــم، وجهدكــم 
ــوف  ــى اســتمرارها، والوق ــم عل ــم وحرصك ــم وإبداعك ــم وتعبك وتفانيك
ــا،  ــن قرأه ــكل م ــا ول ــب فيه ــن كت ــكل م ــا ل ــرة نعلنه ــة كبي ــا، محب معه

ــا. ــات لتطويره ــا المقترح ــدم لن ــن ق ــكل م ول
هي إشراقكم، وسيستمر ألقها مادامت شموعكم تمدها بالنور.

ــي األســتاذ )تورغــاي  ــر االســامي الترك ــر للمفك وكل الشــكر والتقدي
ــر األناضــول  ــة منب ــل زادة ومنظم ــس إدارة )بلب ــس مجل ــر( رئي ألدمي
فــي تركيــا( علــى دعمــه ووقوفــه مــع )إشــراق(  وللشــيخ )محمــود قــاج 
ــى  ــال مصطف ــتاذ جم ــل زادة( ولألس ــة بلب ــس جمعي ــب رئي ــازار نائ م
رئيــس مجلــس إدارة منبــر الشــام، وللصحفــي محمــد فاتــح أميــن أوغلــو  
ــدع  ــي المب ــي الشــرق األوســط ، وللصحف ــام ف ــي الع المنســق االعام
محمــد علــي أميــن أوغلــو، وكل التقديــر لألدبــاء األتــراك الذيــن قدمــوا 

إلشــراق الكثيــر مــن خــال إبداعاتهــم المنشــورة علــى صفحاتهــا.
والشكر والتقدير للمدقق اللغوي )حمدي مصطفى(.

والمخرج الفني )عبد الناصر سويلمي(.

صبحي دسوقي

العدد السنوي
من صحيفة إشراق

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

تصدر عن منظمة منبر الشام

أردوغان: تركيا تخلت عن وضعية الدفاع وبدأت بالهجوم 

أردوغان يفوز بشخصية العام 2016 في استفتاء لقناة الجزيرة 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin durumundan çıkarak terör örgütlerine inlerinde saldırmaya 
başladığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin terör, ekonomi ve ihanet çeteleriyle yıpratılmasına müsaade etmeyeceklerini 
belirtirken, nerede olursa olsun tehdidin kaynağına yöneleceklerinin ve yılanın başını orada ezeceklerinin altını çizdi.

 Katar kaynaklı yayın yapan El-Cezire kanalı, gerçekleştirdiği ankette Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılı için 
Yılın Şahsiyeti seçildiğini ilan etti. Anketin son iki aşamasında katılımcı sayısı 130 binden fazla olurken, anketin 
sonucu Sebbaku’l Ahbar adlı programda açıklandı.

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، إّن بــاده تخلــت عــن وضعيــة الدفــاع، وبــدأت بمهاجمــة تلــك المنظمــات فــي أوكارهــا ، وأكــد 
أردوغــان أّن تركيــا لــن تســمح ألي كان أن يأتــي وينهكهــا مــن خــال اإلرهــاب، واالقتصــاد وعصابــات الخيانــة، مشــيراً أنّهــا )عازمــة علــى 

التوجــه إلــى مصــدر التهديــد أينمــا كان وســحق رأس األفعــى هنــاك(. 

Erdoğan: Türkiye Savunmadan Saldırıya Geçmiştir

Erdoğan El-Cezire’nin 2016 Yılı Anketinde Yılın Şahsiyeti Seçildi

أعلنــت فضائيــة )الجزيــرة( القطريــة فــوز الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بشــخصية العــام 2016 فــي اســتفتاء أجرتــه، وشــارك 
فيــه أكثــر مــن 130 ألــف فــي مرحلتيــه األخيرتيــن، وتــم إعــان نتيجــة االســتفتاء عبــر برنامــج )ســباق األخبــار(. 
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Bir fikir olarak ortaya çıkışı ve uygulamaya konu-
luşu için adım atılmasından bu yana, İşrak açısın-
dan bereketli bir yıl geride kaldı. İşrak, Türki-
ye’de Suriye-Türkiye kültürel ve fikri yakınlaşma 
düşüncesini kuvvetlendirmek için Şubat 2010’da 
başladığımız, Urfa’da düzenlenen “Arapların 
Gözüyle Türk Edebiyatı” organizasyonunu takip 
eden sürecin zirve noktasıdır. Birkaç gün süren 
bu büyük etkinliğe Türk ve Suriyeli çok sayıda 
edebiyatçı, yazar ve gazeteci katılmış, söz konu-
su buluşma Türk yazarların Suriye’nin Rakka 
kentinde düzenlenen “Türklerin Gözüyle Arap 
Edebiyatı” adlı kültürel etkinliğe davet edilmel-
eriyle devam etmiştir.
İşrak’ın yayına hazırlanma sürecinde, Türkiye’de, 
Avrupa’da ve Arap ülkelerinde bulunan çoğu Su-
riyeli edebiyatçıyla iletişime geçerek görüş ve 
önerilerini aldık. İşrak, çok sayıda Türk yazar, 
edebiyatçı ve gazeteciye sayfalarını açtı ve bu 
kişilerin bulgularını ve katkılarını Arapça’ya çe-
virdik. Yine yüzden fazla Suriyeli, Mısırlı, Cezay-
irli, Faslı ve Lübnanlı yazarın yazılarını yayım-
ladık. Türk halkının Arap edebiyatını tanıması ve 
Suriye halkının çektiği acıları bilmesi için bunlar-
dan bir kısmını Türkçe’ye tercüme ettik. Gazete 
okuyuculardan olumlu tepkiler aldı. Gazete 5000 
adet basıldı ve Gaziantep, Urfa, Kilis, Mersin, 
Adana, İstanbul, Ankara ve başka illerde ücret-
siz dağıtıldı. Önümüzdeki yıl ise, baskı sayısını 
iki katına çıkararak, Türkiye’nin tüm illerine 
ulaştırmayı ve Suriye’de de dağıtılmasını sağla-
mayı hedefliyoruz. Aynı şekilde yayın bölümü, 
gazetenin yeni bir formatta tasarlanarak genç 
edebiyatçılara ve kadınlara daha geniş alan ve 
daha büyük bir rol verilmesi üzerinde ciddi olarak 
çalışıyor.
İşrak’ı edebiyat dünyasından yeni isimlerle ve 
çeşitli konularla geliştirmek şimdiki gayretimiz. 
Bu konudaki istediğimiz ve size olan güvenimiz 
gün geçtikçe artıyor. İşrak’ı omuzlarında taşıyan 
ve yaratıcılığıyla ona katkıda bulunan sizlersiniz. 
O, sizinle güzelleşip cömertliğinizle doğdu.
İşrak sizin için ortaya çıktı, sizin üretken-
liğiniz, çabalarınız, adanmışlığınız, emeğiniz, 
yaratıcılığınız ve sürekliliği konusundaki hırsınız 
sayesinde ayakta kaldı. İşrak’ta yazan, onu okuy-
an ve gelişmesi için öneriler sunan herkese en 
derin muhabbetlerimizi sunuyoruz.
O sizin ışığınızdır. Kandilleriniz ona uzandığı 
sürece, parlamayı sürdürecektir.
Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Eğitim ve Davet 
Gönüllüleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı 
Türkiyeli İslam düşünürü Sayın Turgay Al-
demir’e, İşrak’a verdiği destekten ötürü teşek-
kürü bir borç biliriz. Yine Bülbülzade Vakfı 
Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Kaçmazer’e, 
Şam Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Cemal Mustafa’ya, Ortadoğu Genel Basın Koor-
dinatörü gazeteci Mehmet Fatih Eminoğlu’na, 
haber içeriği hazırlayan Mehmet Ali Eminoğ-
lu’na, yine İşrak’ta yayımlanan yazıları nedeniyle 
Türk edebiyatçılara da teşekkürlerimizi sunarız.
Buna ek olarak, redaktör Hamdi Mustafa’ya ve 
sanat yönetmeni Abdunnasır Süveylemi’ye de 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Subhi Dusuki

İşrak Gazetesinin 
Yıllık Özel Sayısı

Başyazı

أخبار
سياسية

يلدريم: التقلبات االقتصادية الحالية مؤقتة ومحدودة اآلثار 

النظام الرئاسي.. نفس جديد لتحقيق رؤية 2023 

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda ekonomiyle ilgili alınan kararların ve gelecekte atılması muhtemel adımların gözden geçirildiğini dile 
getirdi... Yıldırım, sağlam temellere dayanan bir ekonomiye sahip Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümesini sür-
düreceğini ve mevcut ekonomik göstergelerin birçok ülkedekinden çok daha iyi olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sunmuş olduğu ve parlamento sis-
teminden başkanlık sistemine geçmeyi öngören Anayasa Değişikliği Teklifi’ni oylamaya devam ediyor.
Başkanlık sistemi Türkiye’nin ve Türklerin yararına olacak, onların çıkarlarının muhafazasını sağlayacak ve Türki-
ye’nin kötülüğünü isteyen bütün planları suya düşürecektir. Bu sistem, 2023 - 2053 ve 2071 yıllarından oluşan üç 
aşamaya sahip Yeni Türkiye projesini gerçekleştirme yolunda güçlü bir adım anlamını taşımaktadır.

Yıldırım: Mevcut Ekonomik Değişimler Geçicidir ve Etkileri Sınırlı Kalacaktır

Başkanlık Sistemi: 2023 Vizyonunun Gerçekleşmesi İçin Yeni Bir Soluk

قــال رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلدريــم، إن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، تــرأس اجتماًعــا تمــت فيــه مراجعــة القــرارات المتعلقة 
باالقتصــاد، والخطــوات الممكــن اتخاذهــا خــال المرحلــة المقبلــة... وشــدد يلدريــم، علــى أن )تركيــا التــي تمتلــك اقتصــادًا يقــوم علــى أســس متينــة، 

ســتواصل النمــو بشــكل مســتقر، وأن المؤشــرات االقتصاديــة الحاليــة أفضــل مــن مثياتهــا فــي كثيــر مــن البلــدان(. 

يواصــل البرلمــان التركــي، عمليــة التصويــت علــى مــواد )مقتــرح التعديــل الدســتوري(، الــذي تقــدم بــه حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، لتغييــر 
نظــام الحكــم فــي البــاد مــن برلمانــي إلــى رئاســي  والنظــام الرئاســي فــي صالــح تركيــا واألتــراك، يخــدم مصالحهــم ويحفظهــا، ويحميهــا ويفشــل 
ــا  ــدة( برؤيته ــا الجدي ــق مشــروع )تركي ــق لتحقي ــة الطري ــل مواصل ــن أج ــة م ــة قوي ــا ، ويعطــي دفع ــع تركي ــعى لتطوي ــي تس كل المخططــات الت

ــاث:  – 2023 – 2053 – 2071  ــل الث ــتراتيجية ذات المراح االس
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الجيش التركي يحيَّد مئات اإلرهابيين من )داعش( وال )ب ي د( 

خالل 5 سنوات.. والدة أكثر من 177 ألف طفل سوري في تركيا 

علوش: هذه أهدافنا من المشاركة في مفاوضات أستانا 
وروسيا غّيرت خطابها 

تركيا ُترسل 64 شاحنة مساعدات إنسانية إلى نازحي حلب 

Türk Ordusu yaptığı haftalık açıklamada, Silahlı Kuvvetler’in Fırat Kalkanı operasyo-
nun başladığı tarih olan 24 Ağustos 2016’dan bu yana DAEŞ mensubu 1667 teröristi 
öldürdüğünü, 266 teröristi yaraladığını ve 7 teröristi ele geçirdiğini ifade etti.

29 Nisan 2011 tarihinden Eylül 2016’nın sonuna kadar, Türkiye’deki hastane ve 
sağlık merkezlerinde Suriyeli mültecilere ait 20 milyon hastalık vakası kaydedildi.
Toplam gerçekleştirilen doğum sayısı ise 177.568’e ulaştı.

Suriye muhalefetinin Astana müzakere heyeti başkanı Muhammed Alluş, muhale-
fetin müzakerelere katılma sebebinin öncelikli olarak ateşkesi kesinleştirmek, rejim 
hapishanelerindeki kadın ve erkek tutukluların serbest kalmasını sağlamak ve am-
bargo uygulanan bölgelerdeki kuşatmayı kırmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye’den dernek ve vakıflar, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentine tahliye edi-
len Haleplilere 64 tır insani yardım gönderdi.

Türk Ordusu DAEŞ ve PYD Mensubu Yüzlerce 
Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

5 Yılda Türkiye’de 177 Bin Suriyeli Bebek 
Dünyaya Geldi

Alluş: Bunlar Astana Müzakerelerine Katılma 
Hedefimizdir Fakat Rusya Söylemini Değiştirmiştir

Türkiye Haleplilere 64 Yardım Tırı Gönderdi

ــة درع  ــة عملي ــذ بداي ــت من ــلحة، تمكن ــوات المس ــبوعي ، أن الق ــه األس ــي بيان ــي ف ــش الترك ــال الجي ق
الفــرات فــي 24 أغســطس/ آب 2016، مــن قتــل ألــف و667 إرهابيًــا مــن مســلحي تنظيــم )داعــش(، 

ــن.   ــى 7 آخري ــاء القبــض عل ــة 266 عنصــراً والق وإصاب

إلــى نهايــة ســبتمبر/أيلول 2016، اســتقبلت  أبريل/نيســان 2011  الممتــدة مــن 29  الفتــرة  خــال 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة التركيــة أكثــر مــن 20 مليــون حالــة مرضيــة مــن الاجئيــن الســوريين. 

وبلغت عدد حاالت الوالدة ، 177 ألفًا و568 حالة. 

قــال محمــد علــوش رئيــس وفــد المعارضــة الســورية إلــى مفاوضــات أســتانا، إن هــدف المعارضــة مــن 
ــن  ــى، واإلفــراج عــن المعتقلي ــار بالدرجــة األول ــى المفاوضــات هــو تثبيــت وقــف إطــاق الن الذهــاب إل

والمعتقــات فــي ســجون النظــام، وفــك الحصــار عــن المناطــق المحاصــرة. 

أرســلت مؤسســات ومنظمــات تركيــة ، 64 شــاحنة محملــة بالمســاعدات اإلنســانية، إلــى ســكان أهالــي 
حلــب الســورية الذيــن تــم إجاؤهــم إلــى محافظــة إدلــب )شــمال ســوريا(. 



الســــنة األولـــى ــ العــدد 24 ــ 2017/1/15

كل األرتال تتسابق إلى الرقة

 د. أسامة الملوحي

مدينــة الرقــة الســورية مدينــة ســادت ثــم بــادت، الرقـّـة الســورية دّرة 
الفــرات وأحــد منــازل الدنيــا األربعــة عنــد هــارون الرشــيد ، الرقــة 
التــي ســادت فــي التاريــخ، وأُهملــت فــي عهــد آل األســد، وتبــاد اليــوم 

لتكــون مدينــة ســادت ثــم بــادت.
ــه ينبغــي  ــان( أن ــو دري ــاع الفرنســي )جــان إيــف ل ــر الدف ــن وزي أعل
علــى التحالــف الدولــي أن يبــدأ الهجــوم علــى الرقــة، بالتزامــن مــع 
العمليــة العســكرية الدائــرة للســيطرة علــى مدينــة الموصــل، شــمالي 

ــة. ــم الدول العــراق، وانتزاعهــا مــن تنظي
لقــد صــرح الوزيــر الفرنســي أنــه يرى هــذا التزامــن أمــراً ضرورياً، 
وبذلــك أفصــح عــن اإلطــار العــام كامــاً للخطــة العســكرية األمريكية 

الغربيــة الحاليــة ضــد تنظيــم الدولة.
العســكريون األمريكيــون يعتمــدون دائمــاً، فــي خططهــم وأُطــر 
والمعلومــات  المخزونــة  الغزيــرة  المعلومــات  علــى  عملياتهــم، 
ــة، ويعتمــدون أكثــر علــى رصــد وقــراءة وتحليــل ردة فعــل  المحدّث
ــرون عدوهــم  ــل يختب ــدء المعــارك، ب ــى لب ــام األول ــي األي الخصــم ف
ــة  ــة حربي ــة دعاي ــع حمل ــدودة م ــذرة مح ــات ح ــات واقتراب بمناوش
ضخمــة، ثــم يراقبــون اإلجــراءات المضــادة والتحضيــرات الكامنــة 
ــى يضعــوا  ــن حت ــال والمقاتلي ــى حركــة القت للخصــم، ويركــزون عل
المســارات الرئيســية لخطــة الخصــم وحركــة إمداداتــه اإلســتراتيجية.
وفــي معركــة الموصــل، كان محــور الخطــة األمريكيــة الرئيســي هــو 
ــي إســتراتيجي أن  ــدأ حرب ــه المهــرب، وهــو أصــاً مب رســم وتوجي
تعطــي خصمــك مهربــاً ومخرجــاً مــن المنطقــة التــي تريــد االســتياء 
ــة  ــم الدول ــي تنظي ــس مقاتل ــرار كان كن ــن الواضــح أن الق ــا وم عليه
ودفعهــم باتجــاه األراضــي الســورية، وتُركــت فعــاً ألجــل ذلــك 
ــة  ــات بري ــر هجم ــن غي ــل م ــة للموص ــة الغربي ــن الجه ــرات م مم

رئيســية.
ــدو أن  ــات، ويب ــر التوقع ــى غي ــت عل ــم كان ــل التنظي ــن ردة فع ولك
الرصــد األميركــي قــد ســّجل حركــة إســتراتيجية معاكســة كبيــرة مــن 
مقاتلــي التنظيــم مــن ســوريا باتجــاه الموصــل وقــد صرح عســكريون 

ومراقبــون بذلــك فعــاً.   
ولــم يكــن أمــام األمريكييــن الذيــن يقــودون المعركــة فــي الموصــل إال 
أن يحركــوا فــي الجهــة األخــرى لداعــش، فأعلنــوا بدء معركــة الرقة، 
عبــر مؤتمــر صحفــي عاجــل مفاجــئ لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ) 
قســد( وأثــاروا باإلعــان دعايــة هائلــة علــى عجــل، واختــاروا اســماً 
ــال  ــيكون خ ــات س ــدء العملي ــى أن ب ــزوا عل ــات، ورك ــاً للعملي قوي
ســاعات، وأعلــن األمريكيــون مــع الفرنســيين واأللمــان عــن انتشــار 

فــوري لخبرائهــم ومشــرفيهم العســكريين فــي المنطقــة.
وأعلنــت ) قســد( فعــاً بعــد ســاعات أنهــا قــد حققــت 

تقدمــاً فعليــاً، وأعلنــت االســتياء علــى قريــة لقطة 
مــن محــور بلــدة ســلوك وقريــة البــو عــاج مــن 
ــن ليــس  ــن عيســى، وكا القريتي ــدة عي محــور بل
ــة  ــم الدول ــي تنظي ــن مقاتل ــر م ــداد تذك ــا أع فيهم

ومــع ذلــك روجــوا لعبــارة )بعــد قتــال عنيــف(.
قياســي  بوقــت  نُفــذت  الزوبعــة  هــذه  كل 
اإلعــام  فعــاً  وجذبــت  ســريعة  وبإجــراءات 
عــن  يــدور  الحديــث  وراح  واإلعامييــن 
المشــاركين وعــن تنحيــة تركيــا عــن هــذا العمــل 
وعــن أمــور تفصيليــة أخــرى وعــن ردود أفعــال 

المختلفــة. والجهــات  الــدول 
وال يُســتبعد أبــداً أن تتحــرك قــوات ) قســد( لقضــم 
ــمال  ــمال وش ــة ش ــبه فارغ ــوفة ش ــق مكش مناط
ــة،  ــن عنهــا بصخــب وجلب ــة وأن تعل شــرق الرق
ــتياء  ــا االس ــت فيه ــي أعلن ــة الت ــس الضج وبنف
علــى قريــة ) لقطــة( التــي ال يســكنها حاليــاً أكثــر 

ــاً…  ــمة تقريب ــن 200نس م
والجلبــة مقصــودة، وســتُتبع 
عاجــاً بمــا يدعمهــا مــن 
إجــراءات جويــة مــع قضــم 
و إنــزاالت محســوبة فــي 
هنــا  الفارغــة  المناطــق 

وهنــاك حــول محيــط الرقــة، 
ــة إلــى ســوريا، وللتعجيــل فــي  ــم الدول كل ذلــك لجــذب مقاتلــي تنظي
ــى الجــزء  ــم تصــل إل ــة الموصــل ل ــم، فمعرك ــغ الموصــل منه تفري
ــا مــن  ــا فيه ــة وم ــاء الموصــل المكتظــة القديم األصعــب داخــل أحي
ســراديب ومفاجــآت، وإلــى اآلن لــم تُســجل نســبة النــزوح المتوقعــة 
والمنشــودة بيــن المدنييــن فــي الموصــل، ناهيــك عــن المقاتليــن، 
وبدأنــا نســمع مــن العســكريين األمريكييــن أن المعركــة ســتطول 

ــول. وتط
ــي  ــة ف ــة وعاجل ــة تحــاول أن تكــون محترف ــة حربي ــام دعاي نحــن أم
مفعولهــا، ولكــن أمــور عــدّة كشــفت التهويــل فيهــا والتســريع المفتعــل 
لمــا أُعلــن فيهــا، فرئيــس األركان األميركــي ســارع إلــى أنقــرة، 
وأعلــن أنــه ســيكون لتركيــا دور فــي انتــزاع الرقــة مــن تنظيــم 
الدولــة علــى المــدى البعيــد، ففضحــت عبــارة المــدى البعيــد الدعايــة 
المتســارعة المقصــودة الموجهــة، وأعلــن وزيــر الخارجيــة التركــي 
علــى أثــره أن البــدء الفعلــي لعمليــات الرقــة لــن يكــون قبــل مضــي 

أســابيع قادمــة.
ــة  ــذ مهم ــن تنفي ــة م ــة الكردي ــوات ســورية الديمقراطي ــن ق وأن تتمك
ــي  ــتخباري الغرب ــي واالس ــوي والفن ــم الج ــع الدع ــا م ــة وحده الرق

ــق: ــدة عوائ ــذا يصطــدم بشــدة بع فه
– عــدد هــذه القــوات ال يكفــي قطعــاً لتنفيــذ المهــام العســكرية البريــة 
الازمــة التــي توجــب االنتشــار فــي محيــط الرقــة، علــى مســاحات 
والجنــوب،  الشــرق  جهــة  مــن  الدائــم  اإلمــداد  وقطــع  واســعة، 
وعمليــات االقتحــام مــن عــدة محــاور، والتمشــيط الواســع، ثــم مســك 
األرض، لذلــك أعلــن التحالــف الغربــي بعــد اإلعــان عــن بــدء 
عمليــات الرقــة عــن عمليــات تجنيــد وتدريــب للمزيــد مــن المقاتليــن، 
ولــك أن تتأمــل ســرعة عمليــات مــا زالــت قيادتهــا فــي طــور تجنيــد 

ــن. ــب المقاتلي وتدري
ــن  ــتبتعد ع ــعة، وس ــاحات واس ــى مس ــر عل ــد( ستنتش ــوات ) قس – ق
ــط  ــي وس ــتكون ف ــعبية، وس ــا الش ــن حاضنته ــة وع ــا الخلفي قواعده

ــر. ــى حــد كبي ــا إل ــاد له ــب مع غري
– قد يستغل مقاتلو الجيش الحر انشغال الميليشيات الكردية في 

الرقــة، وتكثيــف أعدادهــا فــي مســاحات محافظــة الرقــة المتراميــة، 
لتنفيــذ عمليــات عســكرية خاطفــة الســتعادة مدينــة منبــج ومدينــة تــل 
رفعــت ومــا حولهــا مــن هــذه الميليشــيات، بمســاعدة تركيــة أو حتــى 

بدونهــا.
ــة،  ــي الرق ــر ف ــى الرمــق األخي ــال حت ــة القت ــم الدول ــرر تنظي – إذا ق
ومــا حولهــا فســتنتظر قــوات ) قســد( معــارك شرســة وخســائر 
كبيــرة، قــد تصــل إلــى إبــادة مجموعــات بأكملهــا خاصــة فــي المثلــث 
ــبق  ــها، وإذا س ــة نفس ــل المدين ــي داخ ــة وف ــمال المدين ــي ش الزراع
ــيكون  ــة فس ــي الرق ــمة ف ــارك الحاس ــت المع ــل توقي ــقوط الموص س
ــن  ــحبين م ــة المنس ــم الدول ــي تنظي ــن مقاتل ــدة م ــداد متزاي ــاك أع هن
الموصــل إلــى الرقــة وإرادة أكبــر للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن 

ــة. ــم الدول ــق لتنظي مناط
أمــا أن يســتطيع التحالــف الغربــي النجــاح فــي تجنيــد وتدريــب 
مجموعــات جديــدة مــن العــرب وأبنــاء العشــائر فــي المناطــق 
الســورية الشــرقية ليزجهــم فــي المعركــة بعيــداً عــن فصائــل الجيــش 
الحــر التــي خيبــت آمــال أميــركا وطموحاتهــا مــراراً فهــذا أمــر وارد 
فــي ظــل كام عــن ترتيبــات ومســاعٍ وتجنيــد يقــوم بــه أحمــد الجربــا 

ــره بهــذا االتجــاه. وغي
أمــا النظــام والميليشــيات وروســيا فمســتبعدٌ أن ال يكــون لهــم دور فــي 
طبخــة الرقــة، فــإذا نســقوا مــع قــوات ) قســد( واتفقــوا، فســيتبادلون 
األدوار معهــم وســيترك النظــام لقــوات )قســد( مؤقتــاً شــرق وشــمال 
شــرق الفــرات، وســيتقدم مــع الميليشــيات الطائفيــة بــراً تحــت الغطاء 
الروســي مــن خناصــر أو مــن ســفيرة إلــى مســكنة فالطبقــة، أو مــن 
الجنــوب عبــر الســخنة وســيصل إلــى الضفــة الجنوبيــة الغربيــة 

للفــرات، ويحتــل الطبقــة ومطارهــا علــى بعــد 40 كــم مــن الرقــة.
ومــع وجــود أنبــاء عــن تحشــيد جديــد يقــوم بــه النظــام والميليشــيات 
فــي مطــار كويريــس جنــوب البــاب فاالحتمــال وارد أن يســعى 
النظــام إلــى اغتنــام الفرصــة والتقــدم باتجــاه مدينــة البــاب فــي أقــرب 
وقــت ممكــن، ليقطــع الطريــق علــى الجيــش الحــر واألتــراك فــي أي 
مشــاركة لهــم فــي عمليــات ومصيــر الرقــة، يقطــع الطريــق السياســي 
والطريــق البــري المناســب جنــوب الفــرات مــن 

البــاب باتجــاه مســكنة فالطبقــة.
ــاً  ــة ريف ــة مســاحة الرق ــم الدول وإذا خســر تنظي
ومدينــة وهــي مســاحة تقــارب ضعــف مســاحة 
ــد  ــى بع ــزور عل ــر ال ــى دي ــان، فســينكفئ إل لبن
ــن يســتبعد أحــد  ــة ول ــة الرق 130كــم مــن مدين
وقتهــا أن يســتميت ويقتحــم مطارهــا وأحياءهــا 
التــي مــا زالــت تحــت ســيطرة النظــام وأن 

ــاك. ــرة هن ــه األخي يخــوض معركت
ويبقــى الســؤال عــن عمليــات الرقــة، مــا مــدى 
التنســيق الــذي يجــري ويتواصــل اآلن بيــن كل 

األطــراف المتحكمــة ؟.
وهــل يمكــن أن يكــون بينهــم أي خــاف بــدون 

أي تصــادم أو أخطــاء؟.
ــة  ــوا الرق ــى أن يحيل ــاً عل ــوا جميع ــم اتفق أم أنه
ــن  ــة م ــورية التاريخي ــدن الس ــن الم ــا م كغيره

ــادت وُمســحت. ــدن ب ــى م ــدن ســادت إل م
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الجنون أم الدهاء األمريكي؟

ــات المتحــدة ؟!، أم أن  ــر الوالي ــي تدمي ــا بخطــوات غورباتشــوف ف ــس أوبام ــذي  الرئي هــل يحت
الواليــات المتحــدة قــد شــاخت سياســياً، وأصبحــت دوائــُر صنــع القــرار المختلفــة تعطــل بعضهــا 

بعضــا، وتقــوم بغيــر الــدور المفتــرض لهــا ممــا سيتســبب بانهيارهــا؟
أو أن عقولنــا تقصــر عــن فهــم السياســة األمريكيــة العميقــة، وأن كل مــا نــراه مــن أحــداث 
ــتبقى  ــاً، وس ــاً وعســكرياً وحضاري ــات المتحــدة مالي ــي مصلحــة الوالي ــة، ف ــي النهاي ســيصب، ف

ــن؟! ــي كل الميادي ــم ف ــدة العال ــة، قائ ــذه السياس ــدة، به ــات المتح الوالي
السياسة األمريكية السابقة:

كنــا نــرى فــي السياســات األمريكيــة دهــاًء كبيــراً، رغــم أنهــا تصــب فــي غيــر مصالحنــا، كتأييــد 
ــاورة يلطــف  ــاً وعســكرياً، ولكــن مــع هامــش من ــكا إلســرائيل فــي كل شــيء سياســياً ومالي أمري
ذلــك التحيــز الظالــم، فهــي ترعــى اتفاقيــات الســام فــي كامــب ديفيــد، ومدريــد، ووادي عربــة، 
وتســّوق أن ذلــك الســام ســيجلب التطــور والتقــدم لشــعوب المنطقــة ودولهــا, فهــي تؤمــن مصالــح 
الديكتاتوريــات العربيــة، والحــد األدنــى مــن مصالــح الشــعوب العربيــة، وفــي الوقــت نفســه تكفــل 

أمــن واســتقرار إســرائيل.
مــن ناحيــة إيــران كانــت السياســة األمريكيــة قابلــةً للفهــم،  فالواليــات كانــت تقــوم بــدور مــزدوج، 
فهــي تعلــن محاربــة محــور الشــر اإليرانــي وأذرعــه كحــزب هللا، ولكنهــا ال تقطــع الخيــط 
اإليرانــي، فتقــوم بتزويــد إيــران بالســاح )إيــران غييــت(، ومــن طــرف آخــر تكفــل حمايــة دول 
ــن  ــن لنفســها أم ــي تضم ــه، وبالتال ــي وســيطرتها علي ــج العرب ــي الخلي ــا ف ــر وجوده ــج، عب الخلي

ــن. ــا والصي ــوي عنــق أورب ــة وتل ــى المنطق النفــط، وتضمــن اســتمرار تدفــق الســاح عل
أمــا سياســتها فــي بقيــة الــدول كتركيــا والباكســتان ودول المغــرب العربــي وغيرهــا فهــي تتحالــف 
ــي، وتســاندها ضــد الحــركات  ــا القوم ــة أمنه ــدول بحماي ــذه ال ــات إســامية، تدعــم ه ــع حكوم م
االنفصاليــة، وفــي الوقــت نفســه تدعــم القوميــات المختلفــة، كاألكــراد واألرمــن، كورقة لاســتخدام 

حيــن الحاجــة.
 ومــن ناحيــة السياســة العالميــة للواليــات المتحــدة، فبعــد خروجهــا منتصــرة،  كقائــدة للحلفــاء فــي 
الحــرب العالميــة الثانيــة، لــم تجهــز علــى خصومهــا دول المحــور فقامــت بدعــم اقتصــادي، عبــر 
مشــروع مارشــال وغيــره، لتنتشــلهم مــن عقــد الثــأر أو الســقوط بوحــول الشــيوعية، فدخلــت بقــوة 
علــى المســرح العالمــي، عبــر الحــرب البــاردة والــدوالر القــوي سياســياً، رغــم افتقــاره للرصيــد 
الذهبــي، وبتدخــل عســكري محــدود أحيانــا لتنشــيط معامــل أســلحتها وضمــان اســتمرار هيمنتهــا 

علــى العالــم عســكرياً وسياســياً، مــع رفعهــا لشــعارات الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
السياسة األمريكية الحالية:

بالنسبة للربيع العربي: 
كانــت السياســات األمريكيــة مضطربــة منــذ البدايــة، رغــم بعــض التصريحــات الورديــة 
األمريكيــة، ووضــح أن النهــج السياســي األمريكــي يعمــل علــى قتــل آمــال الشــعوب التــي عبــر 
عنهــا الربيــع العربــي ليــس لصالــح األنظمــة الديكتاتوريــة فقــط، وإنمــا لتطبيــق نظريــة الفوضــى 
ــا،  ــة برمته ــر المنطق ــي تفجي ــا، وبالتال ــس وغيره ــزا راي ــا كوندولي ــت عنه ــي تحدث ــة الت الخاق
وبالتالــي إنهــاء األمــن اإلقليمــي للشــعوب واألنظمــة الحاكمــة أيضــا ويــدل علــى ذلــك سياســة عــدم 
المبــاالة أو التنصــل مــن المســؤولية غالبــاً )دعهــم يتقاتلــون( ودعــم القائميــن علــى تخريــب بــذور 
الحريــة والديمقراطيــة الناشــئة فــي مصــر وســورية وليبيــا وغيرهــا، بــدل أن تقــوم بالمبتغــى منهــا 

كدولــة عظمــى بالوقــوف مــع شــعوب المنطقــة المتطلعــة لمســتقبل أفضــل.
إطاق يد إيران:

ــابقا  ــداء الظاهــري س ــج رغــم الع ــي الخلي ــن وف ــراق وســورية واليم ــي الع ــا ف ــة عليه  والمراهن
والــذي تحــول إلــى زواج متعــة، بعــد االتفــاق النــووي األخيــر وعــدم مراعــاة جماعــة الّســنة الذيــن 
يشــكلون 90% مــن مســلمي العالــم، ولــو بإدانــة الميلشــيات اإليرانيــة العابــرة للحــدود أو للتدخــل 
اإليرانــي الفــج فــي دول المنطقــة، وبالتالــي اســتفزاز الســنة ودولهــم، بنحــو غيــر مســبوق ممــا دفع 
لبدايــة التمــرد علــى الســلوك األمريكــي عبــر عاصفــة الحــزم والحلــف الدولــي اإلســامي رداً على 

سياســة الواليــات المتحــدة التــي لــم تعــد تراعــي مصالــح حلفائهــا ولــو بالحــد األدنــى.
تهديد األمن القومي التركي:

 بدعــم القــوى المتطرفــة الكرديــة والحــركات االنفصاليــة، ممــا يســير إلــى إرادة تمزيــق تركيــا 
وجعــل األتــراك يتلمســون رؤوســهم وصحيــح أنهــم لــآن مازالــوا يلعبــون سياســة متأنيــة، 
ــون  ــر مضم ــذا غي ــن ه ــي، لك ــرار األمريك ــاءة والق ــن العب ــروج ع ــدم الخ ــى ع ــون عل ويحافظ
فــي األيــام القادمــة، وخاصــة وقــد أُطِلــق الــدّب الروســي أيضــاً ليهــدد أمنهــم وبقاءهــم ورعاياهــم 

ــن ســورية أيضــاً. ــم م ــان، ويهجره التركم
سياسة دعم داعش:

ــات المتحــدة ومعهــا 50  ــم تســتطع الوالي ــارة، ل ــة جب  الســلوك األمريكــي يظهــر أن داعــش دول
دولــة مــن احتوائهــا ال إنهائهــا، وبقيــت طرقاتهــا الواصلــة بيــن الموصــل والرقــة تعــج بالقوافــل 
ــاء الخمســين بــل  ــة للحلف ــة والقــدرات الجوي العســكرية وشــاحنات النفــط رغــم األقمــار الصناعي
ــا  ــوفة، وفوقه ــراء المكش ــي الصح ــال ف ــات األمي ــدد مئ ــي تتم ــل األمريك ــد التدخ ــت بع وأصبح
يخــرج مســؤولون أمريكيــون ليصرحــوا، دون حيــاء، بحكــم الواقــع وأن عمرهــا االفتراضــي هــو 

مــن 15-20 ســنة .
ــارع، أو  ــي، أو م ــورية كالراع ــرى الس ــن الق ــدة م ــا الواح ــتعصي عليه ــي تس ــذه الت ــش ه داع
ــة، واســتلمت كامــل  ــن لعــدة أشــهر، قهــرت بأســبوع واحــد خمــس فــرق عســكرية عراقي أختري
عتادهــا األمريكــي،  ناهيــك عــن تصريــح الرئيــس األمريكــي علــى هامــش قمــة العشــرين الــذي 
رفــض فيــه إخــراج داعــش مــن الرقــة لكــي ال تنتشــر عبــر العالــم، وكأن سياســته الســابقة منعــت 
وصولهــا المزعــوم إلــى فرنســا وتركيــا وليبيــا ومصــر واليمــن. فهــل هــذه سياســة عميقــة للواليات 

المتحــدة، لتحقــق أهدافــا اســتراتيجية، رغــم عــدم رضانــا؟!
كيــف يمكــن للّســذج أن يصدّقــوا أن أمريــكا عاجــزة عــن إنهــاء داعــش أو علــى األقــل احتوائهــا، 

كمــا فعلــت بالقاعــدة فــي أفغانســتان والصومــال؟!.
سد الفراغ:

ضعــف السياســية الخارجيــة للواليــات المتحــدة أظهــرت لبوتــن المافيــوي القنــاص غيــاب 
الشــرطي الحــارس فــي المشــهد العالمــي، ممــا مكنــه وبقفزتيــن متتاليتيــن فــي أوكرانيــا، ثــم فــي 
ســورية، مــن أن يعــوض الفــراغ العالمــي، ويعيــد روســيا لواجهــة العالــم كقــوة عظمــى أساســية 
ــدول  ــوف يشــبه دور ال ــر مأل ــى دور غي ــدور األمريكــي إل ــن تراجــع ال ــن القفزتي ــج عــن هاتي نت
ــار  ــك ص ــن ذل ــى م ــل وأده ــتنكار، ب ــجب واالس ــة الش ــرائيل  صاحب ــد إس ــابق ض ــة الس العربي
الوزيــر كيــري يحمــل حقيبــة  الفــروف وشــروط بوتــن بحماقــة سياســية ال تــدل إال علــى تــردي 
السياســة األمريكيــة الخارجيــة التــي نتــج عنهــا بحــث حلفــاء األمــس عــن أحــاف أو قــوى أخــرى 

ــوا أمنهــم الخــاص. ليضمن
ــا  ــيا، وربم ــاك روس ــتدراج وإنه ــكا الس ــه أمري ــوم ب ــألدوار، تق ــم ل ــذا تقاس ــض إن ه ــول البع يق
ــام  ــي أي ــيا ليســت ه ــس وروس ــكا األم ــوم ليســت أمري ــكا الي ــن أمري ــا، ولك ــول ربم ــا. فنق إنهائه
ــدّ غبــاء سياســياً، ألنــه ضــد سياســات  عــراق صــدام حســين، إضافــة إلــى أن هــذا لــو صــح فيُع
أمريــكا ذاتهــا، وليــس ضــد دولــة كالكويــت، وســقوط قــوة وهيمنــة أمريــكا سيشــجع قــوى أخــرى 
علــى توجيــه ضربــات عبــر العالــم مــن الصيــن أو كوريــا الشــمالية أو غيرهــا، ويفتــح جبهــات 

ــات. ــات المتحــدة ســدها مهمــا أوتيــت مــن إمكاني ــد ال تســتطيع الوالي متعــددة ق
قادة الواليات المتحدة  الجدد: 

فــي العــادة يســتطيع القــادة وحكوماتهــم ضبــط الــدول أمــا عنــد ثــوران مشــاعر العنصريــة والعــداء 
ــي  ــة ف ــد النزعــات العنصري ــع تصاع ــا حصــل م ــداً، كم ــر تعقي ــح أكث ــر يصب والحــروب، فاألم

ألمانيــا وإيطاليــا إبــان الحربيــن العالميتيــن.
ــر وتبشــر  ــر مبشــرة بالخي ــاً غي ــة أصوات ــات القادم ــرز لانتخاب ــة تف ــدو أن السياســة األمريكي يب

ــم. ــات المتحــدة والعال ــة أســوأ للوالي بحقب
 فهــذا ترامــب يخاطــب المشــاعر العنصريــة ويثيــر الكراهيــة، وهــذا الطبيــب الملــون ال مانــع لديــه 
مــن قتــل النســاء واألطفــال كخســائر جانبيــة ألن هــذا طبيعــي كمــا قــال، وهــذا الكونغــرس يصــدر 

قــرارا بمنــع 20 ألــف الجــئ مــن دخــول قــارة المهاجريــن المفترضــة 
وبالتالــي نجــد أن الواليــات المتحــدة  تســير بخــط آخــر غيــر خــط السياســة العالميــة التــي انتهجتهــا 
ســابقاً، عبــر العقــود الماضيــة مــن احتــرام حقــوق اإلنســان وحمــل لــواء الحريــة والديمقراطيــة 

عبــر العالــم، ولــو نظريــاً، ممــا يجعــل التســاؤل محقــاً.
فهــل ُجنّــت السياســات األمريكيــة أو أنهــا أعــراض الشــيخوخة وعامــات النهايــة فــي الســنوات 

المقبلــة ألقــوى دولــة عرفتهــا البشــرية لــآن ؟!
أهنــاك إمكانيــة لإلصــاح أم أن ُســنة التاريــخ ســتمضي علــى الواليــات المتحــدة كمــا مــرت علــى 

غيرهــا مــن الــدول ؟!
األيــام القادمــة هــي وحدهــا الكفيلــة باإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت، فكمــا شــاهدنا بأعيننــا، منــذ 
ــا دائمــاً بــكل مــا هــو غيــر  ــة، التاريــخ يفاجئن ــة الثــورة الســورية وأخواتهــا الثــورات العربي بداي

متوقــع.

محمد  تلجو
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ترامب والحزب
الجمهوري

االستراتيجيات العشر
للتحكم في الشعوب

د. غريب الحسين

يبــدو أنــه مــن بيــن المهــام األساســية للفيلســوف األمريكــي نعــوم تشومســكي أن يكشــف آليــات التاعــب بالشــعوب 
ومقدراتهــا، ويوضــح فــي هــذا المقــال 10 اســتراتيجيات تســتخدمها األنظمــة للتحكــم فــي الشــعوب.

تناقلــت عــدّة مواقــع عالميـّـة قائمــة أعدّهــا المفّكــر األميركــي نعــوم تشومســكي، واختــزل فيها الّطــرق التي تســتعملها 
وســائل اإلعــام العالميـّـة للســيطرة علــى الّشــعوب، عبــر وســائل اإلعام، فــي 10 اســتراتيجيّات أساســيّة.

أوالً- إستراتيجيّة اإللهاء:
ــّرأي العــام عــن  ــم بالمجتمعــات، وهــي تتمثــل فــي تحويــل انتبــاه ال هــذه اإلســتراتيجيّة عنصــر أساســي فــي التحّك
المشــاكل الهاّمــة والتغييــرات التــي تقّررهــا النّخــب السياســية واالقتصاديّــة، ويتــّم ذلــك عبــر وابــل متواصــل مــن 
ــارف  ــام بالمع ــن االهتم ــة م ــع العام ــا، لمن ــة أيض ــاء ضروريّ ــتراتيجيّة اإلله ــة. إس ــات التافه ــاءات والمعلوم اإلله
ــظ  ــم الحواســيب. »حاف ــا األعصــاب وعل ــم النفــس، بيولوجي ــوم، االقتصــاد، عل ــل العل ــن مث ــي ميادي ــة ف الضروريّ
ــة  ــات موجه ــذه االهتمام ــل ه ــة، واجع ــة الحقيقي ــاكل االجتماعي ــن المش ــدا ع ــة، بعي ــات العام ــتّت اهتمام ــى تش عل
نحــو مواضيــع ليســت ذات أهميــة حقيقيـّـة. اجعــل الشــعب منشــغا، منشــغا، منشــغا، دون أن يكــون لــه أي وقــت 

ــة الحيوانــات«. )مقتطــف مــن كتــاب أســلحة صامتــة لحــروب هادئــة) للتفكيــر، وحتــى يعــود للضيعــة مــع بقيّ
ــي  ــة تســّمى أيضــا ”المشــكل – ردّة الفعــل – الحــل“. ف ــول: هــذه الطريق ــم الحل ــم تقدي ــكار المشــاكل.. ث ــاً- ابت ثاني
ــة مــن قبــل الشــعب، وحتــى يطالــب هــذا األخيــر  األول نبتكــر مشــكا أو ”موقفــا“ متوقــــعا لنثيــر ردّة فعــل معيّن
باإلجــراءات التــي نريــده أن يقبــل بهــا. مثــا: تــرك العنــف الحضــري يتنامــى، أو تنظيــم تفجيــرات داميــة، حتــى 
يطالــب الشــعب بقوانيــن أمنيــة علــى حســاب حّريتــه، أو: ابتــكار أزمــة ماليــة حتــى يتــّم تقبـّـل التراجــع علــى مســتوى 

الحقــوق االجتماعيــة وتــردّي الخدمــات العموميــة كشــّر ال بــدّ منــه.
ــل  ــة، مث ــة تدريجيّ ــه بصف ــّم تطبيق ــي أن يت ــول، يكف ــر مقب ــول إجــراء غي ــم قب ــي يت ــدّرج: لك ــاً- اســتراتيجيّة الت ثالث
أطيــاف اللــون الواحــد )مــن الفاتــح إلــى الغامــق(، علــى فتــرة تــدوم 10 ســنوات. وقــد تــم اعتمــاد هــذه الطريقــة 
ــة الجديــدة بيــن الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن الســابق: بطالــة شــاملة،  لفــرض الظــروف السوســيو- اقتصاديّ
هشاشــة، مرونــة، تعاقــد خارجــي ورواتــب ال تضمــن العيــش الكريــم، وهــي تغييــرات كانــت ســتؤدّي إلــى ثــورة 

لــو تــّم تطبيقهــا دفعــة واحــدة.
ل: رابعاً- استراتيجيّة المؤجَّ

ــا  ــّم تقديمه ــى يت ــول وحتّ ــة القب ــرارات المكروه ــاب الق ــل إكس ــن أج ــا م ــاء إليه ــم االلتج ــرى يت ــة أخ ــي طريق وه
كــدواء ”مؤلــم ولكنّــه ضــروري“، ويكــون ذلــك بكســب موافقــة الشــعب فــي الحاضــر علــى تطبيــق شــيء مــا فــي 
المســتقبل. قبــول تضحيــة مســتقبلية يكــون دائمــا أســهل مــن قبــول تضحيــة حينيـّـة. أّوال ألن المجهــود لــن يتــم بذلــه 
فــي الحيــن، وثانيــا ألن الشــعب لــه دائمــا ميــل ألن يأمــل بســذاجة أن ”كل شــيء ســيكون أفضــل فــي الغــد“، وأنّــه 
ســيكون بإمكانــه تفــادي التّضحيــة المطلوبــة فــي المســتقبل. وأخيــرا، يتــرك كّل هــذا الوقــت للشــعب حتــى يتعــّود 

علــى فكــرة التغييــر ويقبلهــا باستســام عندمــا يحيــن أوانهــا.
خامســاً- مخاطبــة الشــعب كمجموعــة أطفــال صغــار: تســتعمل غالبيــة اإلعانــات الموّجهــة لعاّمــة الشــعب خطابــا 
وحججــا وشــخصيات ونبــرة ذات طابــع طفولــي، وكثيــرا مــا تقتــرب مــن مســتوى التخلـّـف الذهنــي، وكأن المشــاهد 
طفــل صغيــر أو معــّوق ذهنيـّـا. كلّمــا حاولنــا مغالطــة المشــاهد، زاد اعتمادنــا علــى تلــك النبــرة. لمــاذا؟ »إذا خاطبنــا 
شــخصا كمــا لــو كان طفــا فــي ســن الثانيــة عشــر، فســتكون لــدى هــذا الشــخص إجابــة أو ردّة فعــل مجــّردة مــن 
الحــّس النقــدي بنفــس الدرجــة التــي ســتكون عليهــا ردّة فعــل أو إجابــة الطفــل ذي االثنــي عشــر عامــا«. )مقتطــف 

مــن كتــاب أســلحة صامتــة لحــروب هادئــة)
سادســاً- اســتثارة العاطفــة بــدل الفكــر: اســتثارة العاطفــة هــي تقنيــة كاســيكية تُســتعمل لتعطيــل التّحليــل المنطقــي، 
ــّم  ــى يت ــة يســمح بالمــرور لاّوعــي حتّ ــردات العاطفيّ ــا أّن اســتعمال المف ــدي لألشــخاص. كم ــي الحــّس النق وبالتال

زرعــه بأفــكار، رغبــات، مخــاوف، نزعــات، أو ســلوكيّات.
ســابعاً- إبقــاء الّشــعب فــي حالــة جهــل وحماقــة: العمــل بطريقــة يكــون خالهــا الشــعب غيــر قــادر علــى اســتيعاب 
التكنولوجيــات والّطــرق المســتعملة للتحّكــم بــه واســتعباده. »يجــب أن تكــون نوعيـّـة التّعليــم المقــدّم للطبقــات الّســفلى 
هــي النوعيـّـة األفقــر، بطريقــة تبقــى إثرهــا الهــّوة المعرفيـّـة التــي تعــزل الّطبقــات الّســفلى عــن العليــا غيــر مفهومــة 

مــن قبــل الّطبقــات الّســفلى« )مقتطــف مــن كتــاب أســلحة صامتــة لحــروب هادئــة)
ــا،  ــه مــن الّرائــع أن يكــون غبيّ ثامنــاً- تشــجيع الّشــعب علــى استحســان الــّرداءة: تشــجيع الّشــعب علــى أن يجــد أنّ

ــا، وجاهــا. همجيّ
ــد عــن تعاســته، وأن ســبب  ــه المســؤول الوحي تاســعاً- تعويــض التمــّرد باإلحســاس بالذنــب: جعــل الفــرد يظــّن أنّ
مســؤوليّته تلــك هــو نقــص فــي ذكائــه وقدراتــه أو مجهوداتــه. وهكــذا، عــوض أن يثــور علــى النّظــام االقتصــادي، 
يقــوم بامتهــان نفســه ويحــس بالذنــب، وهــو مــا يولـّـد دولــة اكتئابيـّـة يكــون أحــد آثارهــا االنغــاق وتعطيــل التحــّرك. 

ودون تحــّرك ال وجــود للثــورة!
عاشــراً وأخيــراً- معرفــة األفــراد أكثــر مّمــا يعرفــون أنفســهم: خــال الخمســين ســنة الماضيــة، حفــرت التطــّورات 
ــب الحاكمــة.  ــي تحتكرهــا وتســتعملها النّخ ــك الت ــة وتل ــن المعــارف العاّم ــع بي ــزال تتّس ــة هــّوة ال ت ــة المذهل العلميّ
فبفضــل علــوم األحيــاء، بيولوجيــا األعصــاب وعلــم النّفــس التّطبيقــي، توّصــل ”النّظــام“ إلــى معرفــة متقدّمــة للكائــن 
البشــري، علــى الّصعيديــن الفيزيائــي والنّفســي. أصبــح هــذا ”النّظــام“ قــادرا علــى معرفــة الفــرد المتوّســط أكثــر 
مّمــا يعــرف نفســه، وهــذا يعنــي أّن النظــام – فــي أغلــب الحــاالت – يملــك ســلطة علــى األفــراد أكثــر مــن تلــك التــي 

يملكونهــا علــى أنفســهم.
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تصريحــات مثيــرة للمفكــر والفيلســوف األمريكــي )تشومســكي( عــن ترامــب والحــزب الجمهوري، 
وفيهــا يقــول إن الحــزب الجمهــوري يعــد اآلن مــن أخطــر المنظمــات فــي تاريــخ العالــم. 

وقــد نشــرت صحيفــة )إندبندنــت( تقريــراً، تحدثــت فيــه عــن مقابلــة أجراهــا موقــع )تــروث أوت( 
مــع نعــوم تشومســكي، الــذي عبــر فيهــا عــن رأيــه فــي نتائــج االنتخابــات األمريكيــة، التــي أســفرت 

عــن فــوز المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب.
ويشــير التقريــر إلــى أن )تشومســكي( حــذر قائــا إن )الحــزب الجمهــوري يعــد اآلن مــن أخطــر 
المنظمــات فــي تاريــخ العالــم(؛ بســبب موقــف الرئيــس المنتخــب ترامــب مــن معاهــدة البيئــة، التــي 
اتفقــت عليهــا الــدول فــي باريــس العــام الماضــي، وأعلــن ترامــب أثنــاء حملتــه االنتخابيــة عــن نيتــه 

إلغاءهــا.
وتــورد الصحيفــة نقــا عــن المفكــر والعالــم اللغــوي المعــروف تشومســكي، قولــه إن البشــر بعــد 
االنتخابــات األمريكيــة يخططــون، علــى مــا يبــدو، لإلجابــة علــى )الســؤال األهــم فــي التاريــخ، مــن 

خــال تســريع الســباق نحــو الكارثــة(.
ــق  ــود فري ــي ليق ــر المناخ ــدة التغي ــن لمعاه ــد الرافضي ــن أح ــب عيّ ــى أن ترام ــر إل ــت التقري ويلف
ــن  ــن الباحثي ــدداً م ــى أن ع ــيراً إل ــاخ، مش ــة المن ــة حماي ــن وكال ــؤول ع ــة، المس ــة االنتقالي المرحل
العلمييــن، خاصــة فــي مجــال البيئــة، عبــروا عــن فزعهــم وقلقهــم مــن انتخــاب ترامــب، باعتبــاره 

ــة. ــى الكــرة األرضي ــة عل ــة مطلق ــد يكــون كارث ق
وتذكــر الصحيفــة أن تشومســكي أشــار فــي مقابلتــه إلــى مــا قالتــه منظمــة األرصــاد الجويــة العالمية، 
إن الخمســة أعــوام الماضيــة شــهدت ارتفاعــاً حــاداً فــي درجــات الحــرارة، وإن مســتويات البحــار 
ــى أن انتخــاب  ــة إل ــة، الفت ــر فــي التغيــرات المناخي ــد، بشــكل أث ــان الجلي ــد ارتفعــت؛ بســبب ذوب ق
ترامــب فــي 9 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أعطــى الجمهورييــن ســيطرة كاملــة علــى كل مــن مجلــس 
النــواب والشــيوخ، بشــكل يجعلهــم قادريــن علــى تمريــر أي قانــون، ويجعلهــم )أخطــر منظمــة فــي 

العالــم(، علــى حــد تعبيــر تشومســكي.
ــرة  ــة ومثي ــدو غريب ــد تب ــرة ق ــارة األخي ــا إن )العب ــه قائ ــكي، تعليق ــن تشومس ــر ع ــل التقري وينق
ــد كــرس الحــزب نفســه  ــى عكســها، فق ــق تشــير إل لاســتفزاز، لكــن هــل هــي صحيحــة؟ والحقائ
لســباق ســريع مــن أجــل تدميــر الحيــاة اإلنســانية المنظمــة، وال توجــد ســابقة تاريخية لهــذا الموقف(.
وأضــاف المفكــر األمريكــي أنــه )مــن الصعــب العثــور علــى كام للتعبيــر عــن الســؤال االهــم فــي 

تاريــخ اإلنســان والجــواب عليــه، مــن خــال تســريع الســباق نحــو الكارثــة(.
وتنــوه الصحيفــة إلــى قــول تشومســكي إن كل المرشــحين الجمهورييــن فــي االنتخابــات التمهيديــة 
ــال  ــذي ق ــوش، ال ــب ب ــي جي ــدل المنطق ــد حــدث، باســتثناء المرشــح المعت ــا يحــدث ق أنكــروا أن م
ــا ننتــج الغــاز الطبيعــي مــن الصخــر  إنــه )غيــر متأكــد، ولســنا بحاجــة ألن نعمــل أي شــيء؛ ألنن

ــي(. الزيت
ويفيــد التقريــر بــأن تشومســكي أشــار إلــى المرشــح الجمهــوري فــي االنتخابــات التمهيديــة جــون 
كاســيتش، الــذي اعتــرف بــأن االحتبــاس الحــراري موجــود، إال أنــه قــال: )ســنقوم بحــرق الفحــم 
الحجــري فــي أوهايــو، ولــن نعتــذر عــن هــذا(، ويقــول تشومســكي إن )المرشــح الفائــز هــو اآلن 
ــم  ــك الفح ــي ذل ــا ف ــوري، بم ــود األحف ــتخدام الوق ــي اس ــادة ف ــى زي ــو إل ــب، ويدع ــس المنتخ الرئي
ــة  ــي تبحــث عــن طاق ــدول الت ــح واألنظمــة، ورفــض الدعــم مــن ال ــك اللوائ ــى تفكي الحجــري، وإل

ــة بأســرع مــا يمكــن(. مســتدامة، ويســارع نحــو الحاف
ويضيــف البروفيســور فــي مقابلتــه أن )األســواق الماليــة العالميــة ردت بســرعة، وارتفعــت أســهم 
ــب  ــدم بطل ــذي تق ــودي(، ال ــم )بيب ــي العال ــر ف ــا المنجــم الحجــري األكب ــا فيه ــة، بم شــركات الطاق

ــة. لإلعــان عــن اإلفــاس بنســبة 50% بعــد انتصــار ترامــب، بحســب الصحيف
وترجــح الصحيفــة أن يخســر مئــات الماييــن مــن النــاس، الذيــن يعيشــون فــي بنغاديــش، بيوتهــم؛ 
ــوا،  ــن اقترح ــن العلميي ــكي إن الباحثي ــول تشومس ــى ق ــيرة إل ــر، مش ــتوى البح ــاع مس ــبب ارتف بس
وبرؤيــة واضحــة، وجــوب حصــول الاجئيــن علــى حــق التنقــل إلــى الــدول المســؤولة عــن 
انبعــاث الغــازات مــن البيــوت الباســتيكية، التــي كانــت مســؤولة عــن مشــكاتهم؛ بســبب التغيــرات 

ــة. المناخي
ــة  ــة الخارجي ــد للسياس ــات، والناق ــال اللغوي ــي مج ــروف ف ــث المع ــإن الباح ــر، ف ــب التقري وبحس
ــي  ــط، ولكــن ف ــش فق ــي بنغادي ــس ف ــة ســتزيد، لي ــات الكارثي ــا إن )التداعي ــة، حــذر قائ األمريكي
مناطــق جنــوب آســيا كلهــا، حيــث درجــات الحــرارة ال تحتمــل للفقــراء، وتــذوب قمــم الجليــد فــي 
ــا إلــى أن هنــاك 300 مليــون شــخص فــي الهنــد ال  ــاه، الفت ــد المي ــا، مهــددة مصــادر تزوي الهماي

ــي يحتاجونهــا مــن مــاء الشــرب. ــات الت ــى الكمي ــون عل يحصل
ــاب النقــاش  ــى غي ــق البروفيســور تشومســكي عل ــى تعلي ــم )إندبندنــت( تقريرهــا باإلشــارة إل وتخت
المتعلــق بقضايــا البيئــة فــي االنتخابــات األمريكيــة، قائــا إنــه )مــن الصعــب العثــور علــى كلمــات 
تعبــر عــن الحقيقــة المدهشــة بأنــه فــي التغطيــة الباهــرة لانتخابــات لــم تتــم اإلشــارة إلــى أي مــن 

هــذا(، وأضــاف: )أنــا علــى األقــل ال أجــد كلمــات مناســبة لوصــف الوضــع(.
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) قراءٌة في المشهد السورّي 
في ضوء أحداث حلب، وصواًل 

إلى لقاء موسكو (

سميرة المسالمة

أربعةُ مواقف يمكن أن تسترعي انتباه المراقبين في المشهد السوري هذه األيام، هي:
1ـ التراجع العسكري للفصائل في حلب، بشكل دراماتيكي.

ــح  ــواء جبهــة فت ــد األقصــى، المنضــوي تحــت ل ــم جن ــر تنظي ــري، أمي ــي البهــاء األصف 2ـ ظهــور أب
الشــام فــي مدينــة ســرمين، محاًطــا بأنصــاره، و خلفــه عــدد مــن الباصــات الخضــراء المشــتعلة، مدّعيـًـا 

إحراقهــا إلعــادة الكرامــة ألهــل حلــب.
3ـ اغتيــال الســفير الروســي أندريــه كارلــوف، علــى يــد الشــرطي مولــود مــرت ألطــن طــاش، و مــن 
ثـَـمَّ مســارعة أحــد الفصائــل الســورية مســؤوليته عــن ذلــك، متوعــدًا بغــداد و أنقــرة و دمشــق و موســكو 

بالثــأر ألهالــي حلــب. 
4ـ لقــاء موســكو الثاثــي، الــذي ضــّم وزراء خارجيــة و دفــاع كّل مــن: روســيا، و إيــران، و تركيــا؛ 
ــب، كحــدث  ــة حل ــا مــن أحــداث مدين ــف الســورّي، انطاقً ــق للمل ــي وضــع خارطــة طري للتباحــث ف

مفصلــّي فيــه.
و إزاء ذلك يمكن لهؤالء المراقبين أن يقرؤوا عدةّ أمور، من أهمها:

ــردَبة التــي يعيشــها قــادة الفصائــل، فــي الوقــت الــذي تحّركــت فيــه الحواضــن الشــعبية،  1ـ حالــة السَّ
مستشــعرة الخطــر الداهــم علــى الثــورة، بعــد التراجــع العســكرّي فــي مدينــة حلــب، واالكتفــاء عوًضــا 
عــن ذلــك، بتســريبات عــن قــرب التوصــل إلــى اتفــاق يضــّم أربعـًـا مــن كبريــات الفصائــل فــي الشــمال 
ــا لهــا؛ لمــا فيــه مــن إســامها قيادتهــا  المحــّرر.. و هــو األمــر الــذي لــو تحقّــق لــكان انتحــاًرا اختياريًّ
العســكرية لتنظيــم القاعــدة، ممثــاً بجبهــة النصــرة )فتــح الشــام حاليًــا(، وغيــر بعيــد أن تكــون بعــض 

الــدول الحليفــة لهــا قــد حالــت دون ذلــك، إشــفاقًا منهــا علــى الســوريين مــن مخاطــر هــذه الخطــوة. 
هــذا وقــت أصبحــت األنظــار متجهــة إلــى أحــرار الشــام، لمــا تمــّر فيــه مــن حالــة تشــّظٍ غيــر خافيــة، 
يقودهــا هاشــم الشــيخ )أبــو جابــر( األميــر الســابق، بوجــه أميرهــا الجديــد المهنــدس علــي العمــر )أبــو 
عمــار(، و لدورهــا المعلــن فــي الوقــوف وراء أهــّم الُهــدن التــي أُعلنــت إلــى حــدّ هــذه اللحظــة، ســواء 

مــع اإليرانييــن فــي )حمــص، و الزبدانــي ـ الفوعــة(، أو مــع الــروس فــي )حلــب( مؤخــًرا.
و تلــّح األســئلة حــول ضبابيــة الــدور الــذي تقــوم بــه الحركــة فــي هــذا الملــف، و عــن مــدى اســتطاعتها 

تحّمــل تبعــات هــذه التفاهمــات، والســيّما أنّهــا قــد جــاءت عقــب حالــة تراجــع ميدانيــة غيــر مســبوقة.
ــك تذهــب  ــة، و لذل ــى الطاول ــي وضــع شــروطه عل ــاوض ف ــك ال تســعف المف ــل ذل ــي مث  و الحــال ف
الظنــون بعيــدًا فــي التكهــّن بمــا طوتــه األوراُق فــي هــذه المحطــات التفاوضيــة، و هنــاك إشــفاق عليهــا 
مــن تداعياتهــا؛ فــكان حريًّــا بهــا أن تلقــي هــذا األمــر فــي حجــر مرجعيــات سياســية جامعــة تشــاطرها 

الهــّم و المســؤولية، عوًضــا عــن انفرادهــا بهــا.
ــة، و مــن حــّق  فذاكــرةُ التاريــخ ذاخــرةٌ بمــا أمــاه المنتصــرون علــى المهزوميــن مــن الشــروط الُمِذلَّ

الســوريين أن يعرفــوا مــا دار فــي الغــرف المغلقــة بيــن هــذه األطــراف المتفاوضــة.
ــي  ــارة الت ــد الخس ــل، بع ــاه الفصائ ــن( تج ــروس، و اإليرانيي ــة )ال ــه جعب ــا تحمل ــا بم 2ـ إدراك تركي
ُمنيــت بهــا فــي حلــب، األمــر الــذي جعلهــا تُســارع و تُلــّح فــي جمعهــم مــع الــروس فــي اســطنبول، أو 
فــي الســعي لحضــور القمــة الثاثيــة فــي موســكو، علــى الرغــم مــن التوقيــت الحــرج لحادثــة اغتيــال 
الســفير الروســي، و ذلــك فــي مســعى منهــا إلنقاذهــم مــن براثــن اإليرانييــن، الذيــن كانــوا يصــّرون 
ــك  ــن تل ــا م ــل بعده ــردًا؛ لتجع ــردًا ف ــم ف ــاك به ــاء، و اإلمس ــي بعــض األحي ــم ف ــاق عليه ــى اإلطب عل
ــا  ــي غــض الطــرف عّم ــكان ف ــا األمري ــم خطــورة نواي ــي تعل ــورية..  و ه ــا( س ــاء )سربينيتش األحي
يجــري فــي ســورية؛ ســعيًا منهــا إلنهــاك األطــراف جميعهــا، و ال مانــع لديهــا ابتــداًء أن تَحِطــَم روســيا 

تلــك الفصائــَل بعصاهــا الغليظــة، و مــن ثَــمَّ يأتــي عليهــا مــا أتــى علــى اإليرانييــن.
3ـ حجــم الجهــد األمنــي الــذي كان مــن النظــام تجــاه الفصائــل، و حواضنهــا الشــعبية، و مــا قامــت بــه 
روســيا مــن خــال إدخــال عــدد مــن المناطــق و الفصائــل فــي عمليــة المصالحــات، و هــذا مــا أنتــج 

حالــة مــن االنهيــار غيــر المتوقعــة فــي جبهــة حلــب.
ــن  ــى اآلخري ل عل ــّهِ ــة، تُس ــة غرائزي ــع األمــور بطريق ــورة م ــى الث 4ـ تعامــل بعــض المحســوبين عل
توظيفهــا لصالــح مشــروعهم، و فــي أحيــاٍن أخــرى اختراقهــم و توجيههــم الوجهــة التــي تضــّر 
بقضيتهــم، و تفقدهــم المصداقيــة.. و هــو مــا كان فــي حادثــة إحــراق عــدد مــن الباصــات الخضــراء 
المتجهــة إلــى الفوعــة بموجــب اتفــاق إجــاء المحاصريــن فــي حلــب الشــرقية، و تبنـّـي اغتيــال الســفير 
الروســي )كارلــوف(.. و غيــر بعيــد أن تكــون ذات العقليــة أو حتــى الجهــة، التــي أعلنــت مســؤوليتها 
عــن االغتيــال، أن تكــون وراء حادثــة الباصــات؛ بغيــة خلــط األوراق، و إحــراج الفصائــل مــع حليفتهــم 

ــا. )تركيــا( فــي الحادثتيــن معً
و هــو األمــر الــذي أجهضــه التصريحــات التــي جــاءت مــن موســكو، و كانــت متطابقــة تماًمــا مــع مــا 

صــدر عــن المســؤولين األتــراك فــي كلتــا الحالتيــن.

ــب )الشــرقية(،  ــة حصــد مــا تبقــى فــي حل ــة العســكرية لجيــش النظــام األســدي فــي ســورية محاول ــع اآلل تتاب
مــن أرواح وأبنيــة، بإصرارهــا علــى انتهــاج سياســة »األرض المحروقــة«، وفقــاً لشــعارها »األســد أو نحــرق 
ــة،  ــة والصاروخي ــامل البراميلي ــر الش ــلحة التدمي ــٍة بأس ــرٍب مفتوح ــر ح ــد«، عب ــد أو ال أح ــد«، أو »األس البل
وبمشــاركٍة روســيٍة إيرانيــة، وبمظلــة صمــٍت ال تبددهــا بعــض تصريحــات أميركيــة أو أوروبيــة، تنــدّد أو تهــدّد 
ــٍة فــي الشــمال تــارة، وفــي الوســط تــارة أخــرى، أو فــي الجنــوب  بعواقــب هــذا القصــف الهمجــي علــى مدين

تــارة ثالثــة. 
وإذ يراهــن المنــدّدون إعاميــاً علــى تفهّمنــا عجزهــم عــن أكثــر مــن ذلــك أمــام خطــٍة روســية هدفهــا محــاكاة 
تجربــة غروزنــي، وتعويــم نظــام األســد، فنحــن، فــي اآلن نفســه، نســأل أنفســنا للمــرة المليــون ربمــا: أمــا تعلمنــا 

الــدرس بعــد؟
ــن  ــى م ــا تبق ــاك م ــداٍت مبرمجــة، الســتنزاف وإنه ــا لمســاراٍت وتصعي تســير الخطــة إذن بإحــكام شــديد، وفق
حاضنــٍة شــعبيٍة للثــورة، عبــر تصعيــد العنــف فــي مــكان، وإلــزام مناطــق متفرقــة لإلذعــان لمــا باتــت تعــرف 
بأنهــا »هــدن محليــة«، يســتعيد عبرهــا النظــام ســيطرته إداريــاً، ويعيــد مــن خالهــا هيكلــة المناطــق ديمغرافيــاً، 
ــوش  ــام جي ــامية أم ــه االستس ــي، بصيغت ــل السياس ــر للح ــاً آخ ــي، نموذج ــرج، أو الامبال ــم المتف ــاً للعال مقدّم
ــي  ــر.. ف ــى البش ــة إل ــجر إضاف ــوان والش ــى الحي ــت حت ــعٍ طال ــة تجوي ــور، وسياس ــاح متط ــى س ــٍة عل متكئ
ــن يســمح  ــب، »ل ــي حل ــدم الســوري يســتمر، والدمــار يحصــل بأقســى صــوره ف ــف ال ــا نزي الغضــون، وبينم
المجتمــع الدولــي، علــى عاتــه، باســتمرار ســورية األســد، علــى النحــو الــذي كانــت عليــه« يتحــرك المبعــوث 
األممــي، ســتيفان دي مســتورا، باتجــاه دمشــق، وتســتضيف منّســقة العاقــات الخارجيــة األوروبيــة، فريدريــكا 
ــأنها، حســب  ــن ش ــيٍة، م ــادرةٍ سياس ــث عــن مب ــي بروكســل، للحدي ــود المعارضــة الســورية ف ــي، وف موغرين
قــراءة النظــام، أن تعيــد األمــل لــه باســتعادة ســورية »األســد«، حيــث تتجــاوز المبــادرة الحديــث عــن مصيــره، 
إلــى الحديــث عــن صاحياتــه، وفــق طــرح النظــام الرئاســي البرلمانــي بديــاً للنظــام الحالــي، وحيــث يصبــح 

الحديــث عــن رحيــل األســد مغيبــاً، أو مكتومــاً.
ــي  ــة ف ــوط النهاي ــة الدبلوماســية بنســج خي ــوم اآلل ــب، تق ــى حل ــا يتصاعــد القصــف الوحشــي عل ــذا، وبينم هك
ــل تقاســم  ــةً عــن تفاصي ــد الحــرب مباشــرةً، باحث ــا بع ــى م ــل إل ــا، وتنتق ــه لديه ــكل تفاصيل ســيناريو واضــح ب
الســلطات، وتوزيــع أدوار مــا بعــد الهــدوء الــذي جــاءت بــه عاصفــة الحــرب الهوجــاء علــى الشــعب الســوري، 
إضافــة إلــى الحديــث عــن اإلعمــار.. علــى ذلــك، يبــدو أن موغرينــي ودي مســتورا، ومــن خلفهمــا المجتمــع 
ــة الحربيــة الروســية،  الدولــي، يعرفــون مواقيــت الحــرب، وإلــى أيــن ســيذهب النظــام، أو يصــل، ومعــه اآلل
مــن خالهــا، حيــث العــدوان علــى حلــب، علــى الرغــم مــن بشــاعته ونوعيــة أهدافــه ذات الطبيعــة الخدميــة، 
كالمشــافي والمــدارس، ظــل يترافــق مــع صمــٍت دولــّيِ مريــب، هــو أشــبه بموافقــة عليــه، أكثــر ممــا هــو عجــز 
هــذه الــدول عــن أداء دورهــا فــي الحفــاظ علــى األمــن والســلم العالمييــن، أو فــي ادّعائهــا المعــروف بمســاندة 

الثــورة الســورية، أو طلــب الســوريين علــى الحريــة والتخلــص مــن االســتبداد.
ســتتتابع المعركــة علــى حلــب، علــى األرجــح، علــى الرغــم مــن احتجاجــات اإلدارة األميركيــة والــدول 
األوروبيــة، وهــي عمومــاً احتجاجــات خجولــة، وال تهــدف إال إلــى ســتر عــورة هــذه الــدول، ومــداراة موقفهــا 
الاأخاقــي وغيــر المفهــوم.. تتعلــق المســألة، اآلن، بمــدى صمــود المقاتليــن فــي حلــب، ومــدى مضــي روســيا 
ــاً،  ــة الضغــوط الدوليــة فــي هــذا االتجــاه. هــذا أوالً. ثاني فــي خطتهــا دعــم النظــام إلســقاط حلــب، ومــدى جدّي
تتعلــق »تقــف المعارضــة أمــام لحظــٍة تاريخيــة، فإمــا تعيــد ترتيــب أحوالهــا وبناهــا أو أن الزمــن تجاوزهــا« 
المســألة بمــدى صابــة المعارضــة الســورية، السياســية والعســكرية، وخصوصــاً قدرتهمــا علــى مواجهــة هــذه 
ــي تجســيد  ــا ف ــوم، وإنم ــات والمناشــدات، وهــي حــال المعارضــة الي ــي البيان ــط ف ــس فق ــة الشرســة، لي الهجم
ذلــك علــى األرض، فــي وحــدة الموقــف السياســي، ووحــدة الجهــد العســكري، وفــي تقديــم خطابــاٍت سياســيٍة 
ــع  ــة، وتض ــة والمواطن ــة والكرام ــي الحري ــروعة، ف ــم المش ــوريين حقوقه ــب الس ــى طل ــز عل ــٍة، ترّك واضح
حــداً لاضطرابــات والتباينــات والتشــوهات التــي أحاقــت بالثــورة الســورية، نتيجــة هيمنــة بعــض الجماعــات 
ذات األيديولوجيــة واألجنــدة الطائفيــة والدينيــة المتعصبــة التــي ترفــض اآلخــر، وال تقبــل التعدّديــة والتنــوع، 

ــا لهواهــا ومقاييســها. وتحــاول صــوغ مســتقبل ســورية وفق
ــورة  ــد انتهــى، إذ ستســتمر الث ــن يكــون األمــر ق ــذا الشــكل أو ذاك، ل ــب، به ــراً، بوضــع حــد لمعركــة حل أخي
ــك  ــراً. كذل ــر كثي ــع تغيّ ــران، أي أن الواق الســورية، وســيبقى النظــام موجــوداً، بســبب دعمــه مــن روســيا وإي
ــه، أي  ــت علي ــذي كان ــى النحــو ال ــه، باســتمرار ســورية األســد، عل ــى عات ــي، عل ــع الدول ــن يســمح المجتم ل
ــه موغرينــي والمبعــوث األممــي، وكــذا تلميحــات المســؤولين  ــا ســنكون إزاء تســويٍة مــا، وهــذا مــا تحاول أنن
األميركييــن واألوروبييــن. يتعلــق الســؤال، إذن، بالمعارضــة ومــدى أهليتهــا، أو مــدى إعدادهــا ذاتهــا لمواجهــة 
هــذا االســتحقاق، وهــل هــي حقــاً فــي أوضاعهــا الراهنــة علــى قــدر هــذه المهمــة؟ طبعــاً، أشــك فــي ذلــك. لــذا، 
تقــف المعارضــة أمــام لحظــٍة تاريخيــة، فإمــا أن تعيــد ترتيــب أحوالهــا وبناهــا، وتعيــد صــوغ خطاباتهــا بطريقــٍة 

تتقاطــع مــع القيــم الدوليــة واإلنســانية، أو أن الزمــن ســيتجاوزها، وستنشــأ حقائــق جديــدة.

هل هي محاوالت
لتعويم األسد؟

د. محمد عادل شوك
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ــاب،  ــتدعاء اإلره ــة واس ــرب أهلي ــق ح ــل لخل ــعوبها، والعم ــارع ش ــة تص ــرك األنظم ــتراتيجية ت إس
ــرك الصــراع  ــة مــن ت ــت البداي ــه، وكان ــه وتلغــي تبعيات ــم لتنقــض علي ــي، ث ــع العرب لتوقــف مــد الربي
ــام  ــم النظ ــت لدع ــكل األطــراف عمل ــي ســوريا، ف ــذروة ف ــت ال ــداه.. وكان ــذ م ــا يأخ ــي ليبي ــلح ف المس
الســوري ومنــع ســقوطه، أمريــكا والغــرب تخــاف علــى )إســرائيل( وعلــى األنظمــة الخليجيــة التــي 
ــى أهــم مصــادر  ــع عل تحــوي أســباب ســقوطها، وربيعهــا حاضــر كجمــر تحــت الرمــاد، وهــي تترب
النفــط فــي العالــم، لذلــك تــرك النظــام الســوري يقاتــل ويحمــي نفســه، وســكت عــن الحضــور الروســي 
ــوار بحيــث  ــر النوعــي للث ــم الدعــم غي ــج تســاعد فــي تقدي واإليرانــي وحــزب هللا. وتركــت دول الخلي

يســتمر الصــراع وال يحســم.
سادســا. وجــدت إيــران مجالهــا الحيــوي يتوســع وفرصتهــا تــزداد لتكــون الاعــب االقــوى فــي إقليمنــا 
العربــي، فطريقــة إدارة الصــراع بوجهــه الطائفــي والدمــوي اســتدعى القاعــدة التــي أصبحــت داعــش. 
ــورات  ــع الث ــي لخــوض الصــراع م ــة للنظــام الســوري والعراق ــي حاجــة موضوعي واســتدعت بالتال
ــد نفســها مــن  ــكا تحيي ــوة المتصاعــدة لداعــش، وبعــد أن قــررت أمري ــك الق التــي قامــت ضدهــم وكذل
العمــل العســكري البــري المباشــر، هــي أو حليفتهــا )إســرائيل( كان البــد مــن مســاعدة خارجيــة مؤقتــة 
ومضبوطــة بالنســبة للغــرب، وفرصــة للحضــور بالقــوة ولتثبيــت المصلحــة بالنســبة إليــران فــي لبنــان 
والعــراق وســوريا واليمــن.. وصــارت مقولــة االحتــال اإليرانــي تتــداول ويقولهــا بعــض السياســيين 

فــي موقــع المســؤولية هنــا أو هنــاك وحتــى فــي االئتــاف الوطنــي الســوري..
ســابعا. لألســف الشــديد لــم يلتقــط أغلــب الناشــطين العــرب والســوريين والعراقييــن الفــرَق بيــن 
إيــران كدولــة تتحــرك لمصالحهــا وبيــن المذهــب الدينــي الشــيعي وهــو ممتــد فــي كثيــر مــن البلــدان، 
بحيــث دمــج بيــن االثنيــن وأصبــح الصــراع مــع إيــران يظهــر صــراع مــع الشــيعة أو العلوييــن فــي 
ســوريا، هــذا مــع االعتــراف أن أغلــب الطائفــة العلويــة تورطــت بالــدم الســوري دفاعــا عــن النظــام 
ــي  ــيعي العراق ــباب الش ــن الش ــر م ــورط كثي ــث ت ــراق حي ــي الع ــك ف ــل، وكذل ــتبد القات ــوري المس الس
ــن  ــذا الشــكل تحــول الصــراع م ــران، وبه ــا إي ــن وراءه ــة وم ــة الحاكم ــة الطبق ــة لمصلح ــي معرك ف
ــيا  ــوري وروس ــام الس ــون والنظ ــا اإليراني ــة يرعاه ــة طائفي ــرب أهلي ــى ح ــي إل ــرر وطن ــورات تح ث
والغــرب وأمريــكا وبعــض األنظمــة العربيــة، وكذلــك الحــال فــي اليمــن حيــث تحولــت ثورتهــا لصــراع 
بيــن القاعــدة والحوثييــن الزيدييــن وبقيــة أطــراف الشــعب، صــراع صفــري الــكل بــه خاســر. ترعاهــا 
إيــران وأمريــكا واألنظمــة العربيــة الخليجيــة. وهــذه الحــروب، بــكل األحــوال، تقتــات بدمنــا وبتعايشــنا 
التاريخــي وتجعلنــا فــي مواجهــة بعضنــا بصــراع أبــدي نتيجتــه فنــاء كل األطــراف ولــن يكــون هنــاك 

مــن منتصــر..
ــتنزف،  ــع لتس ــذه المواق ــى ه ــحب إل ــي تس ــع، ه ــي كل المواق ــدد ف ــتطيع أن تتم ــن تس ــران ل ــا. إي ثامن
ولتكــون طرفــا فــي صــراع هــي الخاســرة فيــه، وقــد تتــورط بعــض الــدول فــي الصــراع كــدول الخليــج 
أو تركيــا. وبــكل األحــوال ســتخرج مــن هنــا مهزومــة صاغــرة، وبتنــازالت عــن مشــروعها النــووي 
أيضــا. وســتكون مكشــوفة أمــام ثوراتنــا العربيــة، ذلــك عندمــا ينتهــي دورهــا المرضــي عنــه غربيــا، 
ففــي ســوريا لــن يستســلم الشــعب أمــام إعــادة إنتــاج النظــام ولــو بالدعــم اإليرانــي وحــزب هللا والمرتزقة 
العراقييــن وغيرهــم.. وهــم يحصــدون نتــاج عملهــم مزيــدا مــن الضحايــا، وكذلــك فــي العــراق.. ليــس 
صعبــا إخــراج إيــران مــن بادنــا فهــذا حتمــي كســقوط االســتبداد أيضــا. مــا نخــاف منــه هــو تصــدع 
البنيــة الوطنيــة المتعايشــة لتنوعنــا االثنــي والدينــي والطائفــي. وأن ندخــل فــي حــرب أهليــة مفتوحــة 

إلــى أجــل غيــر معلــوم..
تاســعا. إيــران تحــاول صناعــة إمبراطوريــة وهــي أعجــز مــن ذلــك.. فهــي داخليــا متهالكــة اقتصاديــا 
ــي  ــر مشــروع طائف ــداد عب ــاول االمت ــي تح ــب. وه ــا قري ــتبداد، وربيعه ــي رافضــا لاس ــعبها يغل وش
ــة،  ــة الديمقراطي ــدول الوطني ــة ال ــي مرحل ــة لنجاحــه، فنحــن ف ــة اإلســامية الشــيعية( ال إمكاني )الدول
ــا،  ــع امتداده ــوة لتصن ــك الق ــا ال تمل ــا أنه ــا بالســماء. كم ــو ادعــت صلته ــتبدة، ول ــدول المس ــس ال ولي
خاصــة بوجــود المصالــح الغربيــة فــي المنطقــة. و)إســرائيل( التــي تــرى أن قــوة وامتــداد إيــران تهديــد 
ألمنهــا المباشــر، وتعمــل إلســقاط القــوة اإليرانيــة بأيــة طريقــة، وضــرب مشــروعها النــووي ولــو بعــد 
حيــن. ولــن يحميهــا وقــوف روســيا بجانبهــا. ألن روســيا محميــة ذريــا، لكنهــا قابلــة للســقوط والتراجــع 
والتنــازل للغــرب، بســبب أزماتهــا االقتصاديــة، وســتتخلى عــن إيــران والنظــام الســوري عندمــا يدفــع 
لهــا الثمــن المناســب... إذن إيــران ثــور فــي الملعــب يقــوم بــدورة لينتهــي أخيــرا تحــت نبــال الاعبيــن..
أخيــرا. إيــران علــى األرض طــرف يقــدم دعمــا وجوديــا للنظاميــن المســتبدين فــي ســوريا والعــراق 
تمامــا كروســيا. وهــي وحــزب هللا والمرتزقــة العراقيــون وغيرهــم أعــداء، يقاتلــون الشــعب الســوري، 
ونحــن نعمــل لتحريــر ســوريا مــن االســتبداد الدمــوي القاتــل ومــن االحتــاالت الموجــودة تحــت مظلــة 
النظــام وبرعايتــه، وكذلــك ضــد داعــش التــي أوغلــت بالــدم الســوري وعملــت ضــد مصلحــة الشــعب 

وكأنهــا إحــدى أدوات النظــام الســوري.. 
نحــن مازلنــا نعمــل فــي ثورتنــا للحريــة والكرامــة والعدالــة والدولــة الديمقراطيــة.. ولــن نتــورط طائفيــا 

أو اثنيــا أو دينيــا... أبــدا...
عاش الشعب السوري العظيم... والمجد لشهداء كرامتنا وعزتنا وفخرنا..

إيران وطموحها 
اإلقليمي...وخطط 

القوى الدولية..

بدايــة هــذا الحديــث ليــس تأريخــا وليــس ترفــا، بــل هــو حديــث فــي صلــب الحالــة العربيــة، بحراكهــا 
المتســارع اليومــي ومتداخلــة مــع الشــأن الســوري، لدرجــة وصمهــا باالحتــال لســوريا، تحــت مظلــة 

النظــام االســتبدادي القاتــل..
أوال: لــن نغــوص كثيــرا فــي تاريــخ إيــران، فهــي ومنــذ بدايــة القــرن الماضــي، واكتشــاف النفــط فيهــا 
كان لهــا ارتبــاط مــع األوربييــن وأمريــكا وأخذتهــم مثــا ونموذجــا، وكانــت حليفــا ألمريــكا وبريطانيــا 
والســوفييت، ضــد دول المحــور متمثلــة بألمانيــا وحلفائهــا، وبعــد الحــرب دخلــت إيــران فــي الرعايــة 
األمريكيــة بالمباشــر، وكانــت شــرطتها فــي المنطقــة، وتمثــل مصالحهــا وتعمــل وفــق أجندتهــا، كانــت 
القــوة األقــوى فــي المنطقــة، واعترفــت وتحالفــت مــع )إســرائيل( منــذ التأســيس، حاولت القــوى الوطنية 
اإليرانيــة أن تصنــع ثورتهــا فــي الخمســينات علــى يــد مصــدق، ولكــن أمريــكا أســقطتها وأعــادت الشــاه 
ــا ســواء  ــاع مصالحه ــا، يتناغــم مــع إيق ــا إســتراتيجيا معه ــت تحالف ــوي للحكــم، وثبت محمــد رضــا بهل
بالخليــج والنفــط، أو بالموقــف المعــادي للمــد القومــي العربــي وخاصــة عبــد الناصــر أو بالتحالــف مــع 
)إســرائيل( أو مواجهــة االتحــاد الســوفييتي أيــام الحــرب البــاردة ولــم تكــن إيــران رضــا بهلــوي تخفــي 
ــرى  ــب الكب ــاث طن ــة الث ــت الجــزر العربي ــا الفارســية، واحتل ــه بحيرته ــج، واعتبرت ــا بالخلي طموحه
والصغــرى وأبــو موســى، عــدا عــن ثبيــت احتالهــا إلقليــم عربســتان واضطهادهــا للعــرب هنــاك ...

ــي )1979(  ــة الخمين ــر حرك ــي عب ــر نوع ــل تغي ــل حص ــذا، ب ــران هك ــي إي ــال ف ــدم الح ــم ي ــا: ل ثاني
المســتفيدة مــن مظلوميــة الشــعب اإليرانــي، والمرتكــزة علــى الخلفيــة الدينيــة الشــيعية كرافعــة معنويــة 
وفكريــة وسياســية لهــا، والتــي اعتمــدت مقــوالت العــداء المطلــق )إلســرائيل( وللغــرب وأمريــكا التــي 
ــورة  ــر الث ــرة تصدي ــدت فك ــط، واعتم ــول الخ ــى ط ــك عل ــتثمرت ذل ــر، واس ــيطان األكب ــمتها الش أس
برافعتهــا اإلســامية )لكــن الشــيعية وبيــن الشــيعة(. وبــدأت تتحــرك فــي كل مناطــق التواجــد اإلســامي 
ــة  ــا زيدي ــة أغلبه ــيعة اليمني ــم أن الش ــن رغ ــي اليم ــى ف ــج وحت ــان والخلي ــراق ولبن ــي الع ــيعي، ف الش
تختلــف عقائديــا وفقهيــا عــن الشــيعة االثنــي عشــرية اإليرانيــة، واســتفادت مــن مشــكلة الشــعب العربــي 
فــي كل البلــدان مــع أنظمتهــا االســتبدادية، واســتطاعت أن تكــون لهــا امتــدادا )كبــر أو صغــر( وحســب 
ــزاب  ــم األح ــي دع ــي ف ــا دور أساس ــراق كان له ــي الع ــه، فف ــد ظروف ــكل بل ــية، ل ــرات السياس المتغي
الشــيعية المعاديــة لصــدام حســين وحكمــه .كحــزب الدعــوة وغيــره. وبقيــت تحتضنهــم هــي والنظــام 
الســوري. حتــى عــادوا علــى الدبابــة األمريكيــة لحكــم العــراق، وأخــذوه باالتجــاه الطائفــي التخريبــي 
المتناغــم مــع القاعــدة كطرفــي صــراع طائفــي عقائــدي إقصائــي مطلــق، وكذلــك حصــل فــي لبنــان 
وبتناغــم وتوافــق مــع النظــام الســوري الــذي دخــل إلنهــاء الثــورة الفلســطينية فــي لبنــان. اعتمــد النظــام 
الســوري علــى الطائفــة الشــيعية واحتضــن موســى الصــدر الــذي شــكل حركــة أمــل ومــن ثــم تشــكيل 
ــد  ــة بع ــى اآلن، وخاص ــان إل ــي لبن ــي ف ــوري واإليران ــام الس ــذي كان أداة النظ ــي ال ــزب هللا اللبنان ح
ــة بالقتــل أو  ــة اللبناني ــم إنهــاء القــوى الوطني ــى احتــال، وت ــان إل أن تحــول الوجــود الســوري فــي لبن
التهجيــر أو التدجيــن أو اللجــوء للتقيــة.. وكان حــزب هللا أداة الدولتيــن فــي صراعهمــا وتوافقاتهمــا مــع 

الغــرب وأمريــكا مــن خــال الصــراع مــع )إســرائيل( وعلــى األرض اللبنانيــة..
ثالثــا: أعلنــت إيــران الخمينــي عداءهــا االســتراتيجي ألمريــكا و)إســرائيل( والغــرب وراءهــم، وصنعت 
تحالفــا مصلحيــا مــع الســوفييت ومــن بعدهــم روســيا، مــن بــاب العــداء المشــترك ألمريــكا والغــرب. لــم 
يســكت الغــرب عــن تحــول إيــران. فرعــى الحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي امتصــت إيــران والعــراق 
والعــرب اقتصاديــا وعســكريا لحوالــي العشــر ســنوات.. وكان نتيجتهــا مزيــد مــن االســتقطاب الطائفــي 
والصراعــي بيــن الــدول اإلقليميــة. وجــاء احتــال الكويــت مــن صــدام، ووقــوف إيــران علــى الحيــاد 
ــم تكــن إيــران غائبــة عندمــا  ــا لهــذا الصــراع الــذي ينهــك الطرفيــن وكلهــم عــرب، ول وتأييــده ضمني
ــن اســتفاد  ــا، أول م ــة له ــت األحــزاب الشــيعية التابع ــي وكان ــال األمريك ــراق تحــت االحت ســقط الع
واســتثمر الحالــة العراقيــة الجديــدة، ولــم يكــن خطــأ أمريــكا باحتــال العــراق فقــط، بــل بتحويلــه إلــى 
حصــص طائفيــة واثنيــة، عبــر دســتور )بريمــر(. حيــث ثبــت انفصــال األكــراد فــي الشــمال، وهيمنــة 

الشــيعة فــي العــراق كلــه. كمقدمــة لصــراع طائفــي علــى الحقــوق الوطنيــة، أصبــح أمــرا واقعــا..
ــك  ــة، وكذل ــي كل مناطــق الشــيعة العربي ــا ف ــداد الناعــم لعقائديته ــى االمت ــران عل ــدت إي ــا: اعتم رابع
االمتــداد المســلح أيضــا فــي العــراق ولبنــان وبعــض دول الخليــج واليمــن، وجهــزت نفســها الحتمــاالت 
مســتقبلية قادمــة، وفتحــت قنــاة تفاعــل مصلحــي إســتراتيجي مــع روســيا، معتمــدة عليهــا ســواء بإمــداد 
ــا  ــي قوته ــت ف ــو البطــيء والثاب ــى النم ــران عل ــدت إي ــة نســبيا، واعتم ــا الحديث الســاح أو التكنولوجي
وامتدادهــا، وكان آخرهــا محاوالتهــا الحثيثــة للحصــول علــى التكنولوجيــا النوويــة كمقدمــة لحصولهــا 
علــى الســاح الــذري لتحصــل علــى الــرادع النــووي لكل األطــراف أعــداء وحلفــاء. وكانت )إســرائيل( 
وأمريــكا والغــرب تراقــب ذلــك وتعمــل لمنعــه، والصــراع يأخــذ مظاهــر عــدة خاصــة فــي لبنــان عبــر 

حــزب هللا وحليفــه النظــام الســوري...
خامســا: تغيــر هــذا اإليقــاع عندمــا جــاء الربيــع العربــي وخلــط األوراق كلهــا.. فقــد اكتشــف النظــام 
ــا؛  ــة وثوراته ــة شــعوب المنطق ــتراتيجية أصبحــت رهين ــم اإلس ــرقه أن مصالحه ــه وش ــي بغرب العالم
فبعــد قــرن مــن االســتقرار هــا هــو الربيــع العربــي يعصــف بــكل شــيء. فـ)إســرائيل( والغــرب وأمريكا 
ــدع  ــن واألنظمــة المســتبدة التابعــة تــرى مشــهد التهــاوي المتسلســل، ممــا جعلهــا تبت وروســيا والصي

أحمد العربي

08

قضايا
اقتصادية



İŞRAK GAZETESI 24.SAYI - 15/1/2017

أعلــن التجمــع الســوري الفلســطيني الحــر )مصيــر( مؤخــًرا عــن 
ــو  ــا ه ــرح م ــائل يط ــوري، ورب متس ــي الس ــاذ الوطن ــادرة لإلنق مب
جديــر ومــن حقــه إثارتــه هــذه األيــام، أي فيمــا يتعلــق بإطــاق 
المبــادرة اإلنقاذيــن الوطنيــة الســورية لمــاذا اليــوم؟ ولمــاذا اآلن؟

ــدى التجمــع بــات يتمحــور حــول فكــرة  يبــدو أن الجــواب الواضــح ل
أنــه لــم يعــد مقبــواًل وال معقــواًل وبعــد كل الــذي جــرى ومــا اعتــرى 
الواقــع العربــي والســوري منــه علــى وجــه التخصيــص مــن تحــوالت 
ــك األدوات  ــى تل ــون إل ــول أو الرك ــان، القب ــة والبني ــي البني ــة ف عميق
التقليديــة ذاتهــا فــي التحليــل والفهــم السياســي، وبالتالــي معالجــة 
مخرجــات الواقــع، خاصــة وأن االســتعصاء الــذي وصلــت إليــه 
الحالــة الســورية بــات واضحــاً وفاقعــاً فــي وضوحــه، والمفتــوح علــى 
ــر  ــادة. واألكث ــامات الح ــات والحــروب واالنقس ــن الصراع ــر م الكثي
خطــورة تلــك الضبابيــة وذلــك الغمــوض فــي عمليــة استشــراف 
المســتقبل ألوطاننــا، وكذلــك مصيــر مجتمعاتنــا وعقلهــا الجمعــي 
الوطنــي والسياســي، فــي ضــوء تداخــل األزمــات كمــا مــا لــم يحصــل 
مــن قبــل، والــذي كشــف عــن تصدعــات شــاملة لــم تعــد تبتعــد 
ــي  ــة. وبالتال ــل توحيدي ــا قي ــة وم ــا دون وطني ــات م ــاظ هوي ــن إيق ع
ــترك  ــي المش ــي والوطن ــش المجتمع ــر العي ــتمر لمظاه ــد المس التهدي
ــم إجهــاض كل مشــاريع  ــاء الوطــن الواحــد(، ومــن ث ــى أبن ــن )حت بي
التغييــر التــي نهضــت فــي الســنوات المنصرمــة واألخيــرة، وتجويفهــا 
ــاد  ــم الفس ــاف حج ــة، وانكش ــة والديمقراطي ــا التحرري ــن مضامينه م
ــل نظــم االســتبداد المشــرقي  ــن قب ــارس م ــة المم ــب والتابعي والتخري
عبــر وســائلها المتوحشــة فــي مجملهــا. مــن خــال دفاعهــا عــن 
وجودهــا ومصالحهــا البراغماتيــة وتأديــة تلــك األدوار الوظيفيــة فــي 

ــا.  ــة برمته ــتباحة المنطق ــريع اس تش
وتلــك التغيــرات الحاصلــة عالميــاً بعــد مجــيء )دونالــد ترامــب( 
والعــدوان الروســي المتواصــل علــى األرض الســورية وتدميــر البنيــة 
ــعال  ــع إلش ــع التجم ــك دف ــر. كل ذل ــان الســوري الثائ ــة واإلنس التحتي
ــدى  ــى ص ــا تلق ــي، علّه ــاذ الوطن ــادرة لإلنق ــرح المب ــر ط ــمعة عب ش
وتصــل مــع مجمــل المعنييــن بالواقــع الســوري، وثــورة الشــعب 
ــذا الدمــار  ــي وضــع حــد له ــر األمــان واإلســراع ف ــى ب الســوري، إل

ــورية.  ــعب س ــورية ولش ــتمر لس المس
المقاربــة  اســتحضار  مــن  البــد  كان  المعطــى  هــذا  ضــوء  فــي 
ــة الفلســطينية  ــذي واكــب الحال الفلســطينية حــول ســؤال مــا العمــل ال
عقــوداً متواصلــة. دون اإلمســاك باإلجابــة المطلوبــة منــه أو عنــه 
ــا  ــا أخذن ــة، إذا م ــن خاص ــا التجربتي ــة كلت ــاف خصوصي ــم اخت رغ
بالحســبان أن الثــورة الفلســطينية المعاصــرة ولــدت فــي الحقبــة التــي 
قيــل عنهــا أنهــا حقبــة )الحــرب البــاردة( واالســتقطاب الدولــي الحــاد 
بيــن معســكرين. فيمــا أظهــرت تطــورات الثــورة الســورية حجــم 
ــروس المســتمرة  ــي الراهــن، ومحــاوالت ال ــي النظــام الدول ــل ف الخل
إعــادة الحــرب البــاردة إلــى ســابق عهدهــا، لكــن المســألة باتــت 
مفتوحــة اليــوم علــى مجــادالت حــادة حــول تراجــع منظومــة الحقــوق 
الدوليــة، علــى واقــع توغــل قوانيــن شــريعة الغــاب فــي عاقــات الدول 
ــادل  ــر خطــورة وفداحــة هــو تشــريع تب ــة ... واألكث وسياســاتها البيني
األرض والســكان واإلبــادة الجماعيــة، تحــت دعــوى وذريعــة مكافحــة 
ــدًا، ال  ــر تعقي ــه أكث ــأزم المشــهد وجعل ــك ضاعــف ت اإلرهــاب. كل ذل
ســيما مــع شــيوع فهــم اختزالــي وســطحي لمفهــوم السياســة ووظيفتهــا 
ــا  ــدد الرؤي ــد، يح ــي موح ــام ساس ــى نظ ــا إل ــتغلين فيه ــار المش وافتق
االســتراتيجية والتكتيكيــة، وهــذا بالضــرورة مــن ســمات اســتنقاع 

ــع الســوري.  ــي الواق ــل السياســي ف العم

المبــادرة تؤكــد علــى أن الواقــع الســوري بحاجــة إلــى بحــث فــي آليــات 
ــى  ــع الســوري وتفضــي إل ــة تســهم فــي معالجــة مشــكات الواق عملي

حلهــا. 
ــة سياســية  ــر بيئ ــة المشــاركة السياســية وتوفي ــإن تعميــق ثقاف ــك ف كذل
ــية  ــة السياس ــط الوظيف ــي بالضب ــوري.. ه ــع الس ــي المجتم ــطة ف ناش

ــة.  ــة إنقاذي ــاء اســتراتيجية وطني ــا بن ــن دونه ــي ال يمك الت
الفكــرة المركزيــة للمبــادرة  تتطلــع المبــادرة إلــى فتــح حــوار عام يضم 
ــة،  ــية والمدني ــات السياس ــة والجماع ــر الثوري ــوى واألط ــف الق مختل
ــتوعب  ــه تس ــية إنقاذي ــة وسياس ــة وطني ــر رؤي ــات تطوي ــول متطلب ح
المتغيــرات، وخاصــة التحــوالت فــي معســكر حلفــاء الثــورة، وقــراءة 
حــدود التفاهمــات اإلقليميــة والدوليــة. ودعــت المبــادرة الجميــع إلــى 
ــوى  ــات ق ــاح مؤسس ــى إص ــية، عل ــة وسياس ــة وطني ــل كأولوي العم

ــورة والمعارضــة.  الث
تــرى المبــادرة أن توفيــر منــاخ مائــم لعقــد المؤتمــر الوطنــي، وتوفير 
مقومــات إنجاحــه وضمــان تنفيــذ مخرجاتــه يؤســس علــى قيــام كافــة 
ــة  ــام النظري ــة بالمه ــية والمدني ــر السياس ــوى واألط ــات والق المؤسس

والعمليــة التاليــة:
1-  إعــادة تعريــف وظيفــة السياســة، فــي واقعنــا الســوري، بــكل 
أبعادهــا العربيــة واإلقليميــة والدوليــة، كمهمــة أوليــة لفهــم أدوار 

ومســؤوليات الجماعــات السياســية فــي هــذه المرحلــة. 
2- إعــادة قــراءة تأثيــر كا العامليــن الموضوعــي والذاتــي، فــي 
مجمــل اتجاهــات المشــهد الســوري وتحوالتــه وخياراتــه، وإيــاء 

االهتمــام بالعامــل الذاتــي بوصفــه العامــل الحاســم. 
3-  تحديــد أدوار القــوى والتيــارات المدنيــة والسياســية، علــى ضــوء 
التصــدي للمهــام األساســية التــي ال غنــى عنهــا إلنجــاز عمليــة التغييــر 
ــع  ــود المجتم ــات صم ــر مقوم ــألة توفي ــا مس ــي مقدمته ــي، وف الوطن

الســوري.
ــث  ــر البح ــية، عب ــاركية السياس ــة التش ــز ثقاف ــى تعزي ــل عل 4-  العم
فــي تأميــن شــروط إطــاق أشــكال الحــراك الثــوري بأقصــى حيويــة 

ــم.  ــاخ المائ ــر المن ــة، وتوفي ممكن
5-  العمــل علــى دعــم المؤسســات التــي تُعنــى بالحمــات والمبــادرات 
المدنيــة، المتعلقــة باالنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الســوريين )اعتقال، 
النازحيــن،  بحــق  انتهــاكات  التعذيــب،  ضحايــا  قســري،  اختفــاء 

ــر، اســتخدام األســلحة المحظــورة(.  ــع، التهجي الحصــار، التجوي
6-  إعــادة تفعيــل العاقــات الكفاحيــة وتطويرهــا فيمــا بيــن قــوى 
الثــورة الســورية، والقــوى التحرريــة العربيــة التــي ثــارت علــى 

أنظمتهــا المســتبدة. 
ــا بيــن  7 - االشــتغال علــى تأصيــل وعــي سياســي جمعــي يربــط جديً
الكفــاح مــن أجــل الحريــة علــى جبهــة التخلــص مــن االســتعباد، وعلــى 
ــن  ــة. آخذي ــال كاف ــة والســيطرة واالحت ــة أشــكال التبعي ــة مقاوم جبه

باالعتبــار أن المعركــة واحــدة. 
ــات  ــوى والمؤسس ــارات والق ــن التي ــة تمك ــات تنظيمي ــر آلي 8-  توفي
ــتمرار التواصــل.  ــوار واس ــي والح ــن التاق ــطة م ــات الناش والجماع
ومــن ثــم فالمبــادرة تشــير بوضــوح إلــى أهميــة عقــد مؤتمــر وطنــي 
جامــع، وتمهيــداً لهــذا المؤتمــر الــذي قــد يصعــب عقــده هــذه األيــام، 
تــرى المبــادرة وحاملوهــا أنــه البــد مــن البــدء بعقــد مؤتمــرات فرعيــة 
أصغــر تهيئــة للمؤتمــر الجامــع واألكبــر، باتجــاه حالــة ســورية 
أفضــل، تتمكــن مــن الخــروج بقــوة مــن المســتنقع الــذي بــات الواقــع 
ــة  ــات اآلني ــك وفــق المعطي ــه، فهــل يمكــن ذل الســوري يعيــش جوانيت

للمســألة الســورية؟. 

ــذي  ــن وال ــدر الدي ــق شــفيع ب ــن الصدي ــة م ــي دعــوة جميل ــا الذاهــب ألُلب وان
ــا المؤلفــة مــن حوالــي االربعيــن مــن الموســيقيات  ســيقود اوركســترا اورنين

ــباب ــوريين الش ــيقيين الس والموس
ــه  ــاض ط ــه ري ــي بنفس ــق يعرفن ــوري اني ــاب س ــة ش ــي المحط ــتقبلني ف يس
ــاك مــع أعضــاء  ــي هن ــى الغــداء أللتق ــي ال ــل  ويصطحبن احــد منظمــي الحف
الفرقــة الموســيقية ويكــون العنــاق معهــم واحاديــث مــع موســيقيين منهــم ســبق 
ــي  ــكات الت ــكات والن ــوريا ، الضح ــي س ــيقية ف ــي الموس ــي فرقت ــوا ف ان كان
ــاك  ــة  وهن ــة عالي ــروح المعنوي ــكان وال ــي الم ــا الســوريون حاضــرة ف يتقنه
التقــي بصبيــة عذبــة فائقــة االناقــة هــي لمــا األوغلــي مــع ابتســامة ال تفارقهــا 
وتعرفنــي بنفســها انهــا تتقاســم مــع ريــاض طــه تنظيــم الحفــل واســتغرب مــن 
امكانيــة شــاب وصبيــة لوحدهمــا ان ينظمــا حفــاً فــي واحــد مــن اكبر مســارح 
لوكســمبورغ وتنتابنــي الخشــية مــن ان ال يســتطيعا القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 
نجــاح الحفــل مــن الناحيــة التنظيميــة  وهنــاك وفــي المطعــم التقــي بصديقــي 
الرائــع فــارس الحلــو مــع زوجتــه الفنانــة ســاف واللــذان لبيــا الدعــوة ايضــاً 
لحضــور هــذا الحفــل بعــد الغــداء نذهــب مــع الفرقــة الــى المســرح الجميــل 
ــدر  ــفيع ب ــق ش ــاك بالصدي ــي هن ــد ونلتق ــف مقع ــن ال ــر م ــع ألكث ــذي يتس وال
ــي  ــرال » وه ــة جن ــرف ب » البروف ــا يُع ــول بم ــي الدخ ــك ف ــن المنهم الدي
البروفــة المتكاملــة قبــل العــرض » يتخللهــا بعــض الماحظــات البســيطة كنــا 
فــي الصالــة نتابــع بفــرح تفاصيــل البروفــة ونبــدي بعــض الماحظــات حــول 
ــا  ــجع الصباي ــا نش ــتراحة كن ــي االس ــة وف ــآالت المختلف ــتوى الصــوت ل مس
ــاً مــع هــذه االســتعدادات   ــى ان النجــاح يبــدو مضمون والشــباب ونطمئنهــم ال
وفــي االســتراحة نعانــق مغنيتنــا المدهشــة رشــا رزق التــي انضمــت للفرقــة 
ــب  ــرك أطي ــه ان يت ــل من ــا يؤَم ــذا الحــراك الموســيقي الســوري بم لتدعــم ه
ً األثــر فــي نفــوس اللوكســمبورغيين وأبنــاء الجاليــة الســورية والعربيــة عموما
وافهــم الحقــاً انهــم نزلــوا بســكن متواضــع ، فاإلمكانيــات المتاحــة ال تســمح 
ــن ظــروف بســيطة  ــون م ــم قادم ــوا ســعداء فه ــم كان ــك ولكنه ــن ذل ــر م بأكث
ليتركــوا أثــراً ليــس ببســيط علــى اإلطــاق، دقائــق قليلــة تفصــل انتهــاء 
ــب  ــق الكات ــا بالصدي ــرح اثنائه ــي بف ــة ، نلتق ــدء الحفل ــد ب ــة عــن موع البروف

ــا ايضــاً . ــن فرنس ــان م ــه القادم ــا زوجت ــامات وديم ــو الش ــاد اب ــل اي والممث
اســتراحة وبعدهــا يبــدأ تدفــق المدعويــن وتمتلــئ الردهــات وخليــط مــن 
ــدأ  ــمة يب ــوه المبتس ــو للوج ــوى ه ــور االق ــن الحض ــكان لك ــأل الم ــات تم اللغ
م معــروف فــي اللوكســمبورغ  الحفــل بتقديــم جميــل مــن )لمــا أوغلــي( مــع مقــدِّ
وتتالــى النغمــات المنتقــاة مــن التــراث والفولكلــور فــي اداء متقــن مترافقــاً مــع 
صــور لمناطــق مختلفــة مــن ســوريا وتتألــق الفرقــة والمغنــون وشــفيع بــدر 
ــر  ــره كان يعبِّ ــن آخ ــئ ع ــرح الممتل ــترا  والمس ــود األوركس ــو يق ــن وه الدي
بالتصفيــق الحــار مبتهجــاً بــأداء الفرقــة وروح الشــرق بنكهتــه الســورية التــي 
ــوع  ــز التماعــات دم ــن أن تمي ــة كان يمك ــة الصال ــي عتم ــكان  وف ــت الم لون
الحنيــن فــي عيــون الســوريين الذيــن حضــروا الحفــل وينتهــي الحفــل ويبــدأ 
التصفيــق الــذي ال يريــد ان ينتهــي، ويعيــد الموســيقيين الــى الخشــبة، ليغنــوا 
اغنيــة اخيــرة تحيــةً للجمهــور، وفــي الســهرة بعــد الحفــل نهنــئ الموســيقيين 
والمغنيــن ونهنــى لمــا وريــاض وقــد نجحــا بجهــد تنظيمــي راقــي وواضــح، 
ــئ  ــل  ونهن ــذا الحف ــاح ه ــرة إلنج ــوده الكبي ــى جه ــفيع عل ــا ش ــئ صديقن ونهن
ــل  ــذا العم ــل ه ــن مث ــم م ــة .. ك ــكال مختلف ــرة بأش ــرر ذات الفك ــنا ونك انفس
ــواع  ــرق وأن ــكال الف ــي أش ــوع ف ــم وبتن ــتى العواص ــي ش ــا وف ــن يلزمن المتق
الموســيقا او اي محتــوى ثقافــي آخــر.. كــم يلزمنــا لنغيــر النظــرة التــي تعامــل 
الســوري كاجــئ هــارب مــن المــوت لتصبــح نظــرةً لمبــدع وإلنســان ذو إرث 
حضــاري وأحاســيس مرهفــة  وخلــف نافــذة قطــار العــودة الــى باريــس، كنــت 
شــارداً طــول الطريــق  اتذكــر انفعــاالت الوجــوه وأتذكــر الحــب والموســيقا 
كيــف يمكــن لهمــا أن يكونــا ابلــغ رد علــى وحشــية الطغــاة ودعــاة الحــروب، 

ــاة. وأجمــل دعــوة لنحتفــي بالحي
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الســــنة األولـــى ــ العــدد 24 ــ 2017/1/15

الســتخدام وســيلتي نقــل للوصــول إلــى مــكان العمــل أو الجامعــة  حيــث ارتفعــت أجــور التنقــل، 
ضمــن دمشــق، بوســائل النقــل الجماعــي مــن 30 ل.س إلــى 40 ل.س وســطياً، وبالتالــي تنفــق 
األســرة شــهرياً 12000 ليــرة علــى التنقــل بالحــد األدنــى وباســتخدام وســائل النقــل الجماعــي 
ــاة   ــة  وحم ــب والاذقي ــى حل ــحب عل ــغ ينس ــذا المبل ــق، و ه ــة دمش ــن مدين ــاً ضم ــاً وإياب ذهاب

وحمــص.
ويقــع عــبء االضطــرار إلــى التنقــل بيــن المحافظــات علــى األســرة إلرهاقهــا بمبلــغ إضافــي 
يقــدر 5000 ذهابــاً وإيابــاً عــدا عــن بقيــة النفقــات التــي تترافــق مــع الســفر ليــزداد هــذا المبلــغ 

بحســب الحاجــة.
وتقــدر نفقــات األســرة الشــهرية علــى النظافــة وأدواتهــا مــواد غســيل للغســاالت وســائل الجلــي 
وليــف وســيف وكلــور ومســاحات أرض ومعجــون أســنان  ومناديــل، بحــدود 10000 ليــرة كمــا 
تنفــق األســرة علــى شــراء مســتلزماتها مــن أدوات المطبــخ واســتكمال النواقــص والتلــف مثــل 
الصحــون والكاســات والفناجيــن وغيرهــا إلــى مبلــغ 5000 ليــرة يقــدر إنفــاق األســرة الســورية 
ــاب،  ــادات االلته ــة ومض ــراء األدوي ــافي وش ــاء والمش ــارات األطب ــة وزي ــور الصح ــى أم عل
وأدويــة األنفلونــزا والكريــب، ومســتحضرات مختلفــة أخــرى إلــى مبلــغ شــهري يقــدر 15000 
ــرة احتياطــي دخــول مشــافي بشــكل اضطــراري ألحــد  ــغ 5000 لي ــرة، ويضــاف إليهــا مبل لي

أفــراد العائلــة ليصبــح المبلــغ الســنوي للطــب والصحــة ســنوياً 240 ألــف ليــرة.
مــن منــا يســتطيع االســتغناء عــن الخلــوي أو الهاتــف األرضــي إذا افترضنــا أن العائلــة لديهــا 
3 اشــخاص فقــط لديهــم أجهــزة خليويــة بفاتــورة شــهرية ال تزيــد عــن 2500 ليــرة لــكل منهــا 
ليصبــح اإلجمالــي 7500 ليــرة وفاتــورة الهاتــف األرضــي تأتــي وســطياً للشــهر الواحــد 1200 
ــرة  ــغ 3000 لي ــت للضــرورات بمبل ــا اســتخدام األنترن ــر، ويضــاف إليه ــل تقدي ــى أق ــرة عل لي
شــهرياً ليكــون إجمالــي إنفــاق األســرة علــى االتصــاالت واألنترنــت مبلــغ 11700 ليرة شــهرياً.
يقــدر عــدد الطــاب الوســطي فــي األســرة الســورية فرديــن مــن مرحلــة االبتدائــي إلــى المرحلــة 
الجامعيــة،  حيــث تتــوزع النفقــات بينهمــا علــى شــراء المســتلزمات مــن اللبــاس المدرســي إلــى 
ــى دورات  ــة وإل ــى أقســاط المدرســة أو الجامع ــاً إل ــب المدرســية، وأحيان ــى الكت القرطاســية إل
ــا  ــي أبنائه ــة تلق ــي كيفي ــك األســر ف ــذي ســتختاره تل ــث ال يمكــن التكهــن بالنمــط ال ــة حي تعليمي
للتعليــم، وســنكتفي فقــط بالتكاليــف األساســية بشــكل تقديــري لــكل منهمــا 55000  ليــرة ســنوياً  

أي 110000 ÷12  شــهر =  9200 ليــرة شــهرياً.

متوسط إنفاق األسرة 
السورية شهريًا

مــع ارتفــاع أســعار المــواد األساســية، واختــال تــوازن ســعر صــرف الليــرة الســورية، 
ــن $300    ــردود محــدودي الدخــل م ــة، وتراجــع  م ــام العمــات األجنبي ــا أم ــاض قيمته وانخف
للرواتــب الســابقة 15000  ليــرة  إلــى  80 $  للرواتــب فــي ظــل انحســار النشــاط االقتصــادي 
الســوري، وتراجــع مســتويات المعيشــة وبعــد الزيــادة الوهميــة التــي تصــل إلــى 40000 ليــرة 
ســورية، بــات المواطــن الســوري الــذي يعيــش فــي مناطــق ســيطرة النظــام، وإن كان يعيــش 
حالــة أمــان أفضــل مــن قرينــه، فــي باقــي مناطــق ســوريا التــي تتــوزع بيــن مناطــق األكــراد  
ــر  ــى م ــدأ عل ــم ته ــاخنة ل ــات حــرب س ــي جبه ــي ه ــر وداعــش والنصــرة  والت ــش الح والجي
الســنوات الخمــس الماضيــة، بــات ضحيــة لحــرب وســلطة ومجموعــة اقتصاديــة انســجت كل 
ــن كان  ــاة معي ــي عــن مســتوى حي ــى التخل ــره عل ــادة وتجب ــه المعت ــده حيات ــر، لتفق ــوط التآم خي

ــم يشــفع لهــم. ــل الحــرب، رغــم أن تأييدهــم للنظــام ل يعيشــها ســابقاً قب
لقــد شــهد الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي ارتفاعــاً باألســعار وتقلبــات كبيــرة فــي ســعر صــرف 
الــدوالر مقابــل الليــرة الســورية والــذي يتجــاوز اليــوم 487 ليــرة باإلضافــة إلــى رفــع أســعار 

المحروقــات بنســبة 37.5% باإلضافــة إلــى رفــع أســعار االتصــاالت بنســبة 48% تقريبــاً .
ــرد الواحــد  ــأن الف ــن ب ــا بعــض االقتصاديي ــام به ــي ق ــت دراســات حــول االســتهاك المحل أثبت
يحتــاج إلــى 591 ليــرة يوميــاً مــن الغــذاء شــاملة الزيــوت والمشــروبات الضروريــة )الشــاي 
والقهــوة(  أي 17720 ليــرة شــهرياً  ليؤمــن احتياجــه الغذائــي الضــروري واألســرة  المؤلفــة 
مــن خمســة أشــخاص هــي 88600 ألــف ليــرة لمكونــات الغــذاء الضــروري، حيــث تقــدر نســبة 
ارتفــاع أســعار الغــذاء عــن بدايــة العــام الــى 77% كمــا قــدرت تكاليــف الغــذاء لنهايــة 2015 بـــ 

50000 ليــرة شــهرياً.
أمــا بالنســبة للســكن فتشــمل اإليجــار والصيانــة وفواتيــر الكهربــاء والميــاه والغــاز، كــون أســعار 
ــن  ــع األول م ــة الرب ــي نهاي ــة بأســعارها ف ــرة مقارن ــرات كبي ــا تغي ــم يطــرأ عليه اإليجــارات ل
العــام الحالــي والتــي قــدرت وســطياً بحوالــي 57 ألــف ل.س بيــن ضواحــي وعشــوائيات دمشــق 
ووســط المدينــة  وكذلــك فــي مدينــة حلــب المســيطر عليهــا النظــام،  يقــدر أجــار بيــت مؤلــف 
مــن ثــاث غــرف فــي مناطــق البــأس فيهــا كاألعظميــة والحمدانيــة واألكرميــة بمبلــغ 50 ألــف 

ليــرة، وال تقــل األســعار فــي الاذقيــة وطرطــوس وحمــاة عــن تلــك األســعار.
وتنفــق األســرة علــى أمــور التدفئــة مبلــغ وســطياً 75000 ليــرة ســنوياً يضــاف إليهــا االســتهاك 
المتزايــد مــن الغــاز المنزلــي الســتخدامات تســخين ميــاه االســتحمام  والتــي وصــل ثمــن 
أســطوانة الغــاز 2500 أثنــاء توفرهــا وصــوالً إلــى 10000 ليــرة أيــام انقطــاع طــرق وصولهــا 

إلــى المــدن.
أمــا اســتهاك الكهربــاء والميــاه فتقــدر التكاليــف الشــهرية للميــاه والكهربــاء بمقــدار 500 ليــرة 
للكهربــاء، باســتهاك أدنــى 400 كيلــو واط ، والميــاه 350 ليــرة  هــذا فــي مناطــق تتوفــر فيهــا 
الكهربــاء بشــكل مســتمر مثــل جنــوب ســوريا والســاحل الســوري، أمــا فــي الشــمال والشــرق 
ــى 3  ــبوعياً إل ــي تصــل أس ــرات الت ــتهاك األمبي ــا اس ــزور فيضــاف إليه ــر ال ــب ودي ــل حل مث
أمبيــر بشــكل وســطي بســعر 1000 ليــرة لألمبيــر الواحــد أي بكلفــة 12000 ليــرة إضافــات 
ــات كل حســب  ــة الخزان ــاه وتعبئ ــج المي ــة مــع شــراء صهاري ــة متفاوت ــاه، فالكلف ــاء والمي كهرب
االحتياجــات، لذلــك يضــاف مبلــغ 7000 ليــرة للميــاه عــن مبالــغ الفواتيــر، ليصبــح االســتهاك 

الوســطي لخدمــات الكهربــاء والميــاه شــهرياً لألســرة الســورية بحــدود 20000 ألــف ليــرة.
ــف  ــغ 100 أل ــى الكســوة ذات المســتوى المتوســط مبل ــق األســرة الســورية ســنوياً عل ــا تنف كم
ليــرة، يتــوزع علــى اللبــاس الصيفــي والشــتوي، وبشــكل مقنــن بكلفــة اســتهاك وســطي للفــرد 
10000 للبــاس الصيفــي ومثلهــا للبــاس الشــتوي. يضــاف عليهــا مبلــغ 25 ألــف ليــرة لألحذيــة، 

بمتوســط حذائيــن للفــرد ســنوياً بســعر 2500 لــكل حــذاء .
ــع األول مــن عــام  ــة الرب ــف األلبســة بمســتويات قياســية 45,5% عــن نهاي ــد ارتفعــت تكالي فق

ــغ %62 . ــام يبل ــة الع ــاع عــن بداي ــث بلغــت  مــع ارتف 2016 حي
و تنفــق األســرة شــهرياً تكاليــف تنقــات بالمواصــات العامــة بمــا يقــارب 12000 ليــرة 
بســبب ارتفــاع أســعار المحروقــات ولجــوء أصحــاب آليــات النقــل العــام إلــى زيــادة األســعار، 
وغيــاب دور مؤسســة المواصــات  شــماالً فــي تشــغيل باصاتهــا بســبب خــروج عــدد كبيــر منهــا 
عــن الخدمــة، وتشــغيل العــدد األكبــر فــي عمليــات نقــل الجنــود واالســتعماالت العســكرية، إال 
أنهــا مــا زالــت تحافــظ علــى بعــض خطوطهــا فــي العاصمــة دمشــق ومــدن الســاحل والوســط  

وبشــكل مقنــن.
كمــا ســيضطر العامــل أو طالــب الجامعــة الــذي يســكن فــي ضواحــي أو ضمــن مدينــة دمشــق 

عبد الرحمن أنيس

10

قضايا
سياسية

النطاق

السكن

الصحة والدواء

التعليم

الغذاء األساسي

الكهرباء والمياه

المواصات

االتصاالت واالنترنت

التدفئة

اللباس واالكساء

مواد التنظيف

المجموع

المستفيدين

5

5

2

5

5

3

3

5

5

5

اإلنفاق الشهري

50,000

20,000

9,200

88,600

20,000

17,000

8,300

6,250

25,000

10,000

254,350

اإلنفاق الشهري

600,000

240,000

110,400

1,063.200

240,000

204,000

99,600

75,000

300,000

120,000

3,052,200
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إيليكدار تقدم المزيد من المساعدات في مدينة جرابلس

دمج األطفال السوريين في نظام التربية الوطنيةبدء دورات اللغة التركية للمعلمين السوريين

İyilikder, Cerablus bölgesinde 
yardımları daha operasyonel ve 
koordineli yürütmek amacıyla 
Cerablus İyilik Merkezinin açılı-
şını gerçekleştirdi.
Merkezin açılışında bir konuşma 
yapan İyilikder Suriye Yardım 
Koordinatörü Mahmut Kaçma-
zer; “İyilikder olarak Suriyeli 
kardeşlerimizin acılarını yüreği-
mizde hissederek burada acılarını 
paylaşmak için bu iyilik merkezi-
ni kurduk. Sizin acınız bizim de 
acımızdır, sizin mutluluğunuz bi-
zim mutluluğumuzdur.” dedi.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi )BEKAM, Gaziantep’te Suriyeli öğrenci-
lere eğitim veren okullarda görevli öğretmenlere yönelik olarak Türkçe Dil Kurusu 
düzenliyor. “Eğitimin Mimarlarıyla Geleceğe” projesi kapsamında her hafta Cumar-
tesi günü BEKAM ve İyilikder Yardım Koordinasyon Merkezinde yapılan kurslara 
yaklaşık 50 Suriyeli öğretmen katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde başlattığı ve Gazian-
tep Üniversitesi ile Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi’nin )BEKAM( bir-
likte gerçekleştirdiği ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun 
Desteklenmesi Projesi’ kapsamında, Suriyeli çocukların seçmeli olarak okuyacağı 
derslerin müfredatının belirlenmesi amacıyla düzenlenen ’Arapça Öğretim Program 
ve Materyal Geliştirme Çalıştayı’nda, Gaziantep Üniversitesi ve çeşitli üniversiteler-
den Türk ve Suriyeli 50 akademisyen ile çok sayıda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi 
görev aldı

Cerablus İyilik Merkezi Açıldı

Suriyeli Öğretmenler için Türkçe Dil Kursları BaşladıSuriyeli Çocuklar Milli Eğitim Sistemine Dahil Oluyor

ــس  ــة جرابل ــدار بمدين ــز إيليك ــاح مرك افتت
الســورية  لتقديــم المزيــد مــن المســاعدات 

ــن. ــانية للســوريين المحتاجي اإلنس
وقــد أعــرب الســيد محمــود قــاج مــزار 
منســق اإلغاثــة   فــي منظمــة إيليكــدار عــن 
األلــم فــي قلــوب إخوانهــم األتــراك وقــد تــم 
ــم  ــن األل ــف م ــز للتخفي ــذا المرك ــاء ه إنش
ــره، وأضــاف ألمكــم  والمشــاركة فــي تغيي

ــا  وســعادتكم هــي ســعادتنا أيضــاً. ألمن

يقــدم مركــز بيــكام للبحــوث والثقافــة بالتعــاون مــع منظمــة إيليكــدار دورات فــي اللغــة التركيــة، ألكثــر 
ــم  ــل معل ــاب لتأهي ــي مــدارس غــازي عنت ــن ف ــن والمعلمــات الســوريات العاملي مــن 50 مــن المعلمي
المســتقبل، وذلــك يــوم الســبت مــن كل أســبوع، وتعــد هــذه الــدورات جــزء مــن مشــروع )مركــز بيــكام 

ومنظمــة إيليكــدار(.

ــا  ــي بدأته ــة الت ــة الوطني ــم والتربي ــع وزارة التعلي ــذ مشــروع م ــة )BEKAM( ينف ــز بحــوث الثقاف مرك
الــوزارة فــي إطــار مشــروع »تعزيــز ودمــج األطفــال الســوريين فــي النظــام التعليــم التركيــة« وبالتعــاون 
مــع  االتحــاد األوروبــي وجامعــة غــازي عنتــاب للعلــوم والتربيــة والتعليــم، واتخــذت ورشــة عمــل المــواد 
التنميــة، التــي عقــدت لتحديــد منهــج الــدورة والتدريــس فــي البرنامــج، »العربيــة االختياريــة التدريــس فــي 
جامعــة غــازي عنتــاب ومختلــف الجامعــات فــي تركيــا وســوريا بحضــور  أكثــر مــن  50 مــن العلمــاء  

والمدرســين وممثليــن عــن الطلبــة الســوريين والمهتميــن بهــذا الشــأن ووفــود رســمية.



İŞRAK GAZETESI 24.SAYI - 15/1/2017

13

بلبل زاده
منبر الشام

زيارة أسر األيتام في منازلهم بشكل منتظمعقد االجتماع التشاوري السوري في إيليكدار غازي عنتاب

 İyilikder, Suriyeli muhacirlerin yoğun olarak yaşadığı iller olan; Mersin, Adana, Os-
maniye, Hatay,  Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’ten İyilikder 
temsilcilerinin katılımıyla 15 Ocak Pazar günü istişare toplantısı düzenledi. Bilim 
Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi )BEKAM( toplantı salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, İyilikder Başkanı İbrahim 
Bahar, Akadder Başkanı Rabia Aldemir’in yanı sıra bölge temsilcileri ile il ve ilçe-
lerden gelen temsilciler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, 
Suriyeli muhacirlere dönük olarak sadece yardımlarla yetinmemek gerektiğini, çalış-
maların eğitim, kültür ve sivil toplum alanında da sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İyilikder Gaziantep Şubesi üyeleri, haftasonu  yetim aileleri evlerinde ziyaret ederek 
maddi - manevi destekte bulundu.
İyilikder Gaziantep Şubesi üyeleri, Bülbülzade Vakfı Yardım Komisyonu üyeleri, 
Yetim Komisyonu üyeleri ve gönüllülerden oluşan 3 ayrı ekip, ilimiz Şehitkâmil ve 
Şahinbey ilçelerinde oturan  Suriyeli yetim aileleri evlerinde ziyaret ederek maddi - 
manevi destekte bulundu.

İyilikder, Suriye İstişare Toplantısı Gaziantep’te YapıldıYetim Aileler Evlerinde Ziyaret Edildi

عقــد يــوم األحــد 15 كانــون الثانــي فــي منظمــة إيليكــدار ومركــز األبحــاث )BEKAM( بمدينــة غــازي 
عنتــاب اإلجتمــاع التشــاوري الســوري بحضــور ممثليــن عــن الســوريين المتواجديــن فــي كل مــن  مرســين 

وأضنــة وعثمانيــة وهاتــاي وشــانلي اورفاوماطيــة وقهرمــان وكيليــس وغــازي عنتــاب.
وقــد تحــدث رئيــس منصــة األناضــول تورغــاي ألديميــر بضــرورة عــدم اختــزال معانــاة الســوريين 

بالمســاعدات فقــط بــل شــدد علــى دور التعليــم والعمــل وتثقيــف المجتمــع المدنــي بشــكل  مباشــر.

ــام وقدمــت لهــم  ــارة بعــض منــازل األطفــال األيت ــام أعضــاء مــن فريــق إيليكــدار فــي غــازي عنتــاب بزي ق
ــة  ــل زادة الخيري ــة بلب ــة لجمعي ــاعدة التابع ــة المس ــاركة لجن ــق  بمش ــام الفري ــوي، وق ــادي والمعن ــم الم الدع
ومؤسســة يتيــم التابعــة للجمعيــة ، وقــد تــم عمــل ثــاث فــرق لتوزيــع المهــام الموكلــة إليهــم علــى أكبــر عــدد 

مــن أســر األيتــام الســوريين فــي كل مــن منطقــة شــهيد كامــل ومنطقــة شــهيد بــاي.
قدمت الفرق المساعدات لهذه األسر وتم زيارة بعض األيتام في المشافي التركية.

بلدية مالطية.. وبالتعاون مع منظمة إيليكدار تقدم 
المساعدات من أجل حلب

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca koordi-
ne edilen kampanya sonucu gelen şal, bere, eldiven, çorap, yorgan ve yatak yardımla-
rı Halep’li kardeşlerimizin kaldığı kamplara gönderilmek üzere İyilikder yetkililerine 
teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden İyilikder 
Işbirliği Ile Halep’e Yardım

قامــت بلديــة مدينــة ماطيــة وضمــن حملــة الشــؤون اإلجتماعيــة بتقديــم مســاعدات إنســانية لمســاعدة الاجئين 
ــازات والمابــس  فــي المخيمــات وتنوعــت المســاعدات لتشــمل  بطانيــات ومابــس شــتوية كالقبعــات والقف

الصوفيــة وقــد ســلمت لمنظمــة إيليكــدار ليتــم إيصالهــا إلــى الاجئيــن فــي المخيمــات بحلــب.
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د.جمال الشوفي

ــم نذهــب  ــا أســأل أمــي كل يــوم: لمــاذا ل ــة مــا، وأن مــذ شــاهدت إيــان يغفــو علــى شــاطئ مدين
معهــم يــا أمــي؟ كنــا لعبنــا معــاً علــى الشــاطئ ومــن ثــم غفونــا ســوية، تنهمــر الدمعــة مــن عينيهــا، 

تضمنــي، وتقــول: بعيــد الشــر عنــك... 
ــاذا  ــم لم ــت! ال أعل ــي بك ــت وال ه ــا تكلم ــا أن ــي، ف ــن أم ــِدهت عي ــئلة وُش ــوم، جنحــت األس الي
تنتشــر صورتــي فــي مجــات العالــم وجرائدهــا ونشــراتها اإلخباريــة! هــل بــت قائــد أمــٍة أم بطــل 
حــرٍب؟ ال أدرك المعنــى أبــداً، لكــن إيــان قــد يــرى صورتــي فيعــود لنلعــب ســوية. ســأقول لــه: 
ال تخــف مــن هــذا اللــون األحمــر اللــزج الــذي يســيل علــى وجهــي، فأنــا أغســل وجهــي جيــداً، 
ــار أعمــى  ــم أكــن أظــن يومــاً أنهــا ســتكون يومــاً هــدف طي أنظــف أســناني حتــى تلمــع، لكــن ل
وقذائفــه، يــا إيــان، ســرحت شــعري ورتبتــه، لحظــة هممــت للخــروج لضــوء الشــمس ورشــاقةُ 
الصبــحٍ تغــري قدمــي، ناويــاً الخــروج للعــب فــي الحديقــة، أطبقــت العتمــة علــي مــن كل جهــة، 

ومــأل أنفــي زكام غبــار كثيــف وســيل مــن ركام جبــل!
مــن أنتــم؟ أنــا ال أعرفكــم، أمــا أنــا، فأنــا عمــران، وعمــري خمســة أعــوام، والزلــت حيــاً، بعــد أن 
غادرنــي إيــان قبــل عــاٍم مضــى، لكننــي توقفــت عــن ترديــد كلماتكــم، وتحشــرجت الحــروف فــي 
حنجرتــي، واليــوم هجــرت لغتكــم أبــداً، »فلكــم لغتكــم ولــي لغتــي«. قلقكــم واســتنكاركم مجــرد 
حــروف أســتهجنها، فأبــدا لــم تســتطع إيقــاف الصواريــخ مــن االنهمــار علــى حيّنــا، وال البراميــل 
مــن اجتيــاح حديقتنــا! حديقــة الحــي التــي كلمــا تعاونــت ورفاقــي علــى تنظيفهــا، انهالــت عليهــا 
ــوت  ــى ص ــا عل ــوات ضحكاتن ــو أص ــا وتعل ــب فيه ــاود اللع ــرة، نع ــد الك ــل. ونعي ــل وبرامي قناب
الضجيــج وهديــر الطائــرات، فلمــاذا ال تســمعونها؟ ال تظنــوا أنــا نجــري خوفــاً مــن الطائــرات، 
فقــد اعتدنــا منهــا أن تمــأل ســماءنا بــدل الطيــور والعصافيــر فقــط، نحــن نجــري كل منــا اتجــاه 

أمــه يخبرهــا أنــه حــٌي و لــم تطلــه قذيفــة أو برميــل، ولــم يغفــو بعــد كمــا 
ــن  ــد م ــذرف المزي ــب أن ت ــي، ال أح ــا أم ــي ي ــك أال تبك ــان! وعدت إي
الدمــوع، فابتســامتك فيــض حنــان، وبريــق عينيــك يغرينــى كــي أكبــر 
وأغــدو أجمــل، فأصبــح قــادراً علــى التغلــب علــى جوعنــا وبأســنا 
اليومــي المطبــق علينــا مــذ ولــدت، يــا أمــي هكــذا أردت أن أحميــك مــن 

وجعــك ومــن خوفــك المســتدام لكــن....
ــف  ــي الصح ــا ف ــون عنه ــي تتكلم ــب الت ــب، حل ــن حل ــران اب ــا عم أن
العمليــات، حلــب  الــدول وغــرف  ونشــرات األخبــار واجتماعــات 
التــي لــم تبــق يــد آثمــة فــي الكــون ومــن كل أصنــاف شــذاذ اآلفــاق إال 
ــاذا  ــب: لم ــا ســألت أمــي، وهــي ال تجي ــا!! وطالم ــا لتقتلن ــدت إليه وامت
ال يحبوننــا، يــا أمــي؟ مــا الجريمــة التــي ارتكبتهــا ليأمــروا بقتلــي؟ أنــا 
أحــب العصافيــر وكل أنــواع الطيــور، أنــا أحــب األزهــار والفراشــات 
وأهتــم بهــا واعتنــي بــكاب الحــارة وقططهــا، أرتــب ســريري كل 
صبــاح، وأغســل يــدي قبــل كل طعــام وأنظــف أســناني قبــل النــوم، أنــا 
ــا فــي المدرســة أن  ــم يعلمون ــم أكــذب يومــاً... أل ــا أمــي ول ــم أســرق ي ل
األطفــال كنــز الحيــاة وزينتهــا؟ وأننــا حاضــر ســوريا ومســتقبلها فلمــاذا 

ــن؟!! ــموننا إرهابيي يس
قبــل أعــوام نجــوت وأصحابــي مــن الســم األصفــر الــذي انهمــر علينــا، 
هــل تذكريــن؟ هــل تتذكــرون؟ يومهــا ظننــت أن المطــر بــات أصفــراً 
بلــون أوراق القمــح فــي موســم الحصــاد، فالقمــح فــي هــذا الموعــد مــن 

العــام يكــون قــد تــم جنيــه، وبــات مخزنــاً فــي المنــازل لشــتاء قــارص، 
يبعــث البهجــة فــي نفــس أبــي وأمــي، ولربمــا ابتســامتهما الصفراويــة كانــت تعكــس لــون القمــح 
أيضــاً!! أنــا ال أعلــم لمــاذا يقولــون عــن ابتســامة عــدم الرضــا هــذه بالصفراويــة؟ أالنهــا تشــبه 
الســم األصفــر؟ ولمــاذا يبتســم أبــي بذلــك اللــون رغــم تاميــن الموســم؟ أتــراه يقــول فــي نفســه: 
أمنـّـا الخبــز لكــن كيــف ســنؤمن المــاء وكيــف ســنتقي مطــر المدافــع ووابــل الطائــرات؟ و الزلــت 

أتســاءل، هــل األصفــر هــو نهايــة حيــاة كانــت خضــراء مزدانــة بالفــرح؟
أتعلمــون أن صمتكــم قتلنــي مــرات ومــرات، فرغــم أنــي شــعرت باالختنــاق لكــن أقوالكــم المزينــة 
بمشــاعر هاميــة خنقتنــي أكثــر، أنــا ال أكــذب ولــم أكــذب يومــاً، وأنتــم كل يــوم تكذبــون علــى 

أطفالكــم وعالمكــم حيــن تصفوننــا نحــن األطفــال، باإلرهابييــن وتبيحــون قتلنــا اليومــي!!
ســأصمت عــن قــوٍل، فصمتــي ليــس عجــزاً، وال فــراغ نظرتــي، لــن أجيــب عــن أســئلتكم، ولــن 
ــه  ــترون علي ــل تتس ــي، ب ــر من ــه أكث ــم يعرفون ــم وقضاؤك ــي، فمحاكمك ــو قاتل ــن ه ــم م ــول لك أق

عنــوةً ولغايــة فــي نفــس يعقــوب، وأنــا مازلــت بريئــاً مــن ذنــب كبــراءة الذئــب مــن دم يوســف. 
ســأترك قلقكــم يأخذكــم إلــى مــا النهايــة، وســأترك لكــم فتــح معاهــد جديــدة فــي التحليــل النفســي 
وعلــوم السياســة والقانــون الدولــي لتجيبــوا عــن أســئلة العلــم الحديــث: لمــاذا عمــران ال يتكلــم؟ 
لــَم هــو مصــدوم؟ مــا المعنــى النفســي لنظراتــه الشــاردة تلــك؟ هــل يفهــم مــا يجــري حولــه؟ هــل 
خرقــت الطائــرة التــي قصفــت بيتــه الهدنــة؟ وهــل انتهكــت قواعــد االشــتباك المعلنــة بيــن أمريكيــا 
ــي؟  ــون الدول ــتخدامه القان ــرق باس ــرات وخ ــقاط الطائ ــاحاً إلس ــل س ــل كان يحم ــيا؟ ه وروس

ســأترك لكــم أســئلتكم بــا إجابــة فهــي أســئلة صعبــة علــي، لكنــي سأســألكم علكــم تجيبونــي:
- هل تذكرون حمزة؟ من ثقب جسده بمثقب الكهرباء، وأعادوه ألهله جثة هامدة؟

ــرادى  ــوا ف ــاذا قتل ــي؟ لم ــال مثل ــلمى وآالف األطف ــاث وس ــد وغي ــر وأحم ــرون هاج ــل تتذك - ه
ــات؟ وجماع

- أيــن إيــان، ولمــاذا غفــا طويــاً علــى شــاطئ مــا؟ هــل تعلمــون انـّـا كنــا نلعــب ســوية كل صباح، 
ــا، فمــات  ــه هــرب مــن المــوت هن ــاً، ســأصارحكم بأن ــي مع ــاً و أن نبن ــر مع ــم أن نكب ــا نحل وكن

هنــاك، وأنــا بقيــت والزلــت أنتظــر موتــاً مــا، فهــل مــن ســبيل لديكــم خــاف ذلــك يــا ســادة؟
ــا مــن أســعى النقــراض الطائــر أبــو منجــل فــي باديــة الشــام؟ وهــل حياتــه أهــم منــي  - هــل أن
ــاذ  ــي إلنق ــا العالم ــي برنامجه ــدة ف ــم المتح ــه األم ــع ل ــي لتدف ــن رفاق وم

ــوم؟ ــا كل ي ــى انقراضن ــق عل ــة وتواف ــور المنقرض الطي
ــن  ــال روســيا بوتي ــر أطف ــم يخب ــي؟ أل ــى قتل ــم عل ــاذا يجتمــع العال - لم
وجنراالتــه، يومــاً، أن أطفــال ســتالينغراد كانــوا مثلــي ذات يــوم، ذات 

حصــار ومــوت؟
- مــاذا تراهــا ســتفعل مراكــز بحثكــم العلميــة والسياســية واالقتصاديــة 
وعلــوم التقنيــة الحديثــة فــي تفســير مســار الــدم الحــار علــى وجنتــي؟ 

ولمــاذا بقيــت حيــاً ولــم أمــت؟ بينمــا مــات أخــي ولــم أســتطع بــكاءه؟
ــن ســبعين  ــي اب ــال و أن ــم األطف ــط ه ــم فق ــدون أن أطفالك ــاذا تعتق - لم

ــاً؟! ــاً مث عام
أنــا ابــن المائــة عــاٍم وعــام يــا ســادة، أنــا مــن تيبســت روحــه وجفلــت 
الكلمــات منــه، أنــا وجــع الصمــت المــر وأنيــن المــوت فــي الشــرايين، 
ــب  ــام الرع ــاهدة أف ــي مش ــم ف ــل وحبك ــم الطوي ــة إجرامك ــا ضحي أن
ــن  ــة اللع ــم ثقاف ــم أتعل ــم فل ــتطيع لعنك ــا ال اس ــاء، أن ــق الدم ــل ولع القات
والكراهيــة، وال يمكننــي أن أتمنــى المــوت لقاتلــي فأنــا ابــن الحضــارة 
التــي تريــدون إزالتهــا مــن الوجــود، أنــا طفولــة ســوريا التــي تتمنــون 
صمتهــا عــن جريمــة العصــر. ربمــا إنســانيتكم المفرطــة تمنعكــم مــن 
متابعــة مشــاهد بؤســنا اليومــي وموتنــا اليومــي وجريمــة أســيادكم 
اليوميــة فينــا! ســأتابع صمتــي فــان عذبكــم وأقلــق نومكــم وحــارت بــه 
منظماتكــم ومجتمعاتكــم الحقوقيــة واإلنســانية فلــم يكــن أبــداً ذنبــي، فأنــا 
لــم أنــو يومــاً أذيــة حتــى نملــة. هــو ذنــب اللغــة وعجزهــا، ذنــب الصمــم 
ــث  ــدت حي ــورياً، ول ــدت س ــي ول ــد أن ــي الوحي ــا كان ذنب ــم أيضــا! و لربم ــز نطقك ــم وعج األبك
تصنــع آلــة القتــل والتدميــر مواكــب المهجريــن إلــى كل شــتات األرض وطريــق الراحليــن فــي 

ــا يعزفــون لعنــة الصمــت المــر. ــة، والباقــون من ــة جنائزيــة طويل رحل
صمتــي ليــس موقــف وفقــط، ولــن أخطــب »خطبــة الهنــدي األحمــر األخيــرة« ولــن أســأل عــن 
ــي  ــر، ف ــي اللوف ــة، ف ــم التاريخي ــي متاحفك ــا ف ــة لتحتفظــوا به ــة أثري ــي تحف ــا، صمت ــي فين المتبق
الســاحات الحمــراء، بجــوار تمثــال الحريــة، فــي متاحــف نصركــم فــي حروبكــم الوطنيــة! حتــى 
إذا مــر الزائــرون يومــاً ولفــت انتباههــم تمثالــي، وقــرؤوا مــا كتــب علــى لوحتــي بلــون برونــزي 

مخضــب:
ــي فــي  ــم مثل ــوا، كمــا غرقت ــة«.... غرق ــال ســورية، وثمــن صرخــات الحري ــر أطف »هــذا مصي

ــدي.... صمــٍت أب

عمران أنا... فلتغرقوا في 
صمتي األبدي
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ثقافة
أدب

إلهام حقي

وجــود المــرأة  فــي المجتمــع مكــون رئيــس ال يســاوي النصــف 
فقــط، بــل يتعــدى ذلــك بكثيــر، فهــي أكثــر وأكثــر مــن نصــف 

لمجتمع. ا
هــل جربتــم أن تســألوا عــن حقــوق المــرأة، كمــا تســألون عــن 

واجباتهــا؟.
ســيكون الجــواب الفــوري مــن واجبهــا إرضــاء الــزوج وتربيــة 
األوالد، أي امــرأة طبيعيــة ال يزعجهــا هــذا الجــواب، وَكونــي 
امــرأة، أســتطيع أن أجيــب إن إرضــاء الــزوج وتربيــة األطفــال 
همــا مــن الواجبــات، ولكــن المــرأة تفعــل أكثــر مــن الواجــب، 
ــي  ــن يمل ــر م ــا دون أن تنتظ ــة أوالده ــي تربي ــى ف ــا تتفان إنه
ــوا  ــا، اطلب ــن روحه ــة م ــم قطع ــا، فه ــه ألطفاله ــا ماتفعل عليه
ــن أن  ــي روح، وأظ ــم، ه ــا تجاهه ــن تفانيه ــف م ــا التخفي منه
مــا يجــري فــي عروقهــا دمــاء )مثلكــم( وال تنســوا أنهــا تتعــب 

وتمــل وتغضــب وترغــب وتحــب وتكــره . 
ــة،  ــم والدراس ــي التعلي ــّق ف ــرأة الح ــى أن للم ــع عل ــا يجم كلن
والترشــح، وعــدم  باالنتخــاب  السياســية  الحيــاة  وممارســة 
التمييــز بينهــا وبيــن الرجــل والمســاواة بينهمــا، ومحاربــة 
التحــرش  مــن  وحمايتهــا  المــرأة  ضــد  العنــف  مظاهــر 
واالعتــداءات، الحــق فــي اختيــار الــزوج، وفــي الطــاق، 

األخــرى. المدنيــة  والحقــوق 
ــة  ــع والعائل ــاه المجتم ــي تج ــا، أال وه ــروغ منه ــا مف وواجباته
ــذي  ــي ال ــا الرئيس ــن واجبه ــم لك ــم ورعايته ــوم بخدمته أن تق
ــها وأن  ــب نفس ــو أن تح ــها ه ــاه نفس ــر أوال تج ــب أن يذك يج
ــى كيانهــا وشــخصيتها وســمعتها مــن أجــل نفســها  تحافــظ عل
وثقتهــا بتلــك الــروح، ال إرضــاء ألحــد وال خوفــا مــن أحــد، بــل 
لتبقــى هــي ذاتهــا وتتباهــى بخلقهــا وأدبهــا وعلمهــا، ليفخــر بهــا 
أوالدهــا وذويهــا وأصدقاؤهــا، وبذلــك يكــون الرجــل هــو نتــاج 
ــاج  ــك النت ــي، فانحطــاط ذل ــري والفكــري والثقاف المــرأة التكاث

يعنــي انحطــاط المجتمــع .
حد فهي مهمة غعع

تاريخيــاً كان وضــع المــرأة أفضــل، حيــث كانــت مرحلــة 
متطلبــات  جميــع  فــي  للرجــل  المــرأة  ومشــاركة  المشــاع 
ــاة، حيــث عملــت مــع الرجــل فــي الصيــد، وهــي وســيلة  الحي
ــى  ــزوع اإلنســان إل ــع ن ــرة، وم ــك الفت ــي تل ــدة ف ــاة الوحي الحي
ــتيطان،  ــك واالس ــة والممال ــوء الزراع ــتقرار، ونش ــاة االس حي
ــاة مختلفــة عــن الرجــل، فالمــرأة ال  فرضــت علــى المــرأة حي
تســتطيع الدفــاع عــن القبيلــة، وال تســتطيع ممارســة األعمــال 
الشــاقة فــي الزراعــة، بــل اقتصــر دورهــا علــى تربيــة االطفال 
فــي المنــزل مــع مســاعدة جزئيــة للرجــل، فــي بعــض األعمــال 
وخصوصــاً الزراعــة، كان ذلــك محــدداً قصريــاً لــدور المــرأة، 
لذلــك اضطهــدت المــرأة، وأصبحــت فــي بعــض األحيــان عبئــاً 

ــى الرجــل، خصوصــاً فــي مراحــل الغــزو . ثقيــاً عل
الرجــل هــو المســيطر الوحيــد فــي المجتمــع، ودور المــرأة ال 
يتعــدى تربيــة األطفــال،  وفــي الجزيــرة العربيــة، كانــت األنثى 
ــة بعــد والدتهــا، للتخلــص مــن تبعياتهــا المســتقبلية،  تدفــن حي
ــدم كل  ــرأة تُق ــت الم ــة، كان ــة القديم ــارة المصري ــي الحض وف
عــام هديــة للنيــل، حيــث كان الفرعــون يختــار أجمــل النســاء، 

ويلقــي بهــا فــي النيــل حيــة .
ــا  ــع م ــية م ــرأة متماش ــة الم ــت دوني ــان، وكّرس ــاءت األدي ج
هــو موجــود مــن ثقافــة مجتمعيــة، ولــو نشــأت األديــان اليــوم 

ــابق.  ــرأة عــن الس ــة الم ــت مكان الختلف
ــى المــرأة ال تخــرج عــن كونهــا جــزءا مــن  نظــرة الرجــل إل
ممتلكاتــه الخاصــة، ومــا تــزال هــذه النظــرة قائمــة، فــي بعــض 

المجتمعــات، حتــى عصرنــا هــذا.
الــذي يحمــي المــرأة اآلن هــو القوانيــن الحديثــة التــي أعطــت 
المــرأة بعضــاً مــن حقوقهــا التــي ســلبت منهــا، ولــو أننــا 

ــي. ــا كان يكف ــام لم ــة آالف ع ــرأة خمس ــا للم اعتذرن
إن الرجــل هــو أخطــر مهــدد لكيــان المــرأة وإنســانيتها، وهــو 
الــذي يســتغلها إلــى يومنــا هــذا أبشــع اســتغال، مســتفيدا مــن 

طيبــة األنثــى ونعومــة عواطفهــا .
إن تقــدم المجتمــع مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتقــدم المــرأة، ونيلهــا 
شــك  وال  بقرارهــا،  واســتقالها  وحريتهــا  حقوقهــا  جميــع 
ــرأة  ــاء الم ــرأة، إن إعط ــدم الم ــرة تق ــو ثم ــل ه ــدم الرج أن تق
ــة أخــرى فــي المجتمــع،  ــوة إبداعي ــق ق حريتهــا وقرارهــا يخل
إلن حريــة المــرأة مــن أهــم دعائــم المجتمــع الحــر، لكــن يبقــى 
ذلــك كامــاً نظريــاً فــي مجتمعاتنــا العربيــة واإلســامية، فــا 
ــة  ــي الهــواء مراحــل تاريخي ــز ف ــذه المجتمعــات القف يمكــن له
ــي  ــا ف ــوع مرتبط ــون الموض ــب أن يك ــل يج ــدة، ب ــة واح دفع
تنميــة مجتمعيــة، المــرأة محورهــا، وال بــد فــي الوقــت نفســه 
ــاً، ضمــن  ــح المــرأة تدريجي ــة لصال مــن ســن تشــريعات حديث
تلــك الخطــة التنمويــة المجتمعيــة، وتــرك المــوروث وتقليــص 
نفــوذه تدريجيــاً للوصــول إلــى حالــة المجتمعــات الحــرة، 
بحيــث يتســنى للمــرأة الخــروج مــن عقــدة النقــص، تلــك العقــدة 

ــي أقتنعــت بهــا حتــى أصبحــت جــزءاً مــن هويتهــا. الت
بحاجــة  واالســامية  العربيــة  المجتمعــات  فــي  المــرأة  إن 
ــى  ــؤدي إل ــا ، وت ــا حقوقه ــن له ــة تضم ــريعات حديث ــى تش إل
تقليــص نفــوذ الرجــل فــي حياتهــا واختياراتهــا، وال يمكــن أن 
ننتظــر مــن المــرأة القيــام بدورهــا وحيــدة، فهــي بحاجــة إلــى 
حمايــة الدولــة، ضمــن قوانيــن حديثــة، إضافــة إلــى إشــراكها 
ــد  ــاج، لضمــان تأكي ــة اإلنت ــي عجل ــة وف ــاة االقتصادي ــي الحي ف

ــخصيتها . ــا وش هويته
إن التقوقــع فــي داخــل المــوروث وفــي داخــل جابيــب رجــال 
الديــن، واآلبــاء واألمهــات لهــو وصفــة إلعــادة إنتــاج التخلــف 

واالضطهــاد.
المــرأة أن تكــون ممرضــة  معظــم الرجــال يريــدون مــن 
ألطفالهــا، ومهندســة لبيتهــا، وطباخــة ماهــرة، وعالمــة نفــس، 
ــة يتباهــون  ــار، وجميل ــي النه ــة ف ــل، وخادم ــي اللي ــة ف وجاري
بهــا، وصامتــة دومــاً وأن تتكلــم بثقــة عندمــا يريــدون، إن غــدر 
الزمــان بهــم تهــرع للعمــل والوقــوف إلــى جانبهــم، ومــع كل 
ــى  ــه إال إل ــت ال تخــرج من ــي البي ــة ف ــى قابع ــا أن تبق هذاعليه

ــا .  قبره
دعوهــا تتنشــق الهــواء النقــي، وعــززوا لديهــا ثقتهــا بنفســها، 
ــوا معهــا ال  ــكل زمــان، قف ــا ل ــى نفســها وتهيئته واالعتمــاد عل
عليهــا، دافعــوا عنهــا وال تتركــوا مجــاالً ألحــد بــأن يســتضعفها 
ويخلخــل كيانهــا، ودعوهــا بدورهــا للوقــوف كتفــاً بكتــف معكــم 
ال عليكــم، ســترونها ســتركم وغطاكــم وســركم ونقاءكــم، فهــي 
تحبكــم فــي كل األحــوال، تحــب أباهــا فهــو قدوتهــا، ورجلهــا 
ــم  ــا فه ــد أطفاله ــا، وتعب ــم عزوته ــا فه ــدس إخوته األول، وتق
حياتهــا، وللــزوج حصــة كبيــرة فهــو تــوءم روحهــا وســر 

أنوثتهــا.

وجوب االعتذار للمرأة

يعاقــب الســوري اليــوم فــي كل بقــاع الدنيــا علــى أفعــال قادتــه، وذلــك  الجالــس 
ــوا أن  ــا، وتأمل ــه يوم ــوا ل ــن صفق ــاء الذي ــفكون دم ــه  يس ــيّه  وزبانيت ــى كرس عل
يمنحهــم ضــوء القمــر،  وقــد حبســهم عنهــا والــده بجبروتــه باســم الممانعــة 

والصمــود والتقــدم .
ــار  ــط ن ــه أن يســتدرك خطــأ درعــا، ويحي ــه كان ل ــول أن نذكــر، أن ــل الق مــن ناف
الفتنــة التــي أكلــت ابنــاء الشــعب الســوري بعدمــا تدخــل الظالمــون بمــد نــار الفتنــة 
بالوقــود، عبــر رجــال متطرفيــن ورجــال متغطريســين شــاء هللا عزوجــل أن 

ــة. ــاد العســكرية والسياســية والفكري ــدرات الب يتملكــوا مق
ضاعــت أصــوات المعتدلــة، وذابــت األقــام الواعيــة  بنيــران الفتنــة التــي بدأهــا 
النظــام، حيــن اختــار شــعار )األســد أو ال أحــد(. )األســد أو نحــرق البلــد( ، فُحــرق 

البلــد واختيــر أن ال يبقــى أحــد .  
اســتفتح بــزخ الرصــاص علــى صــدور العــراة، وتكســير عظــام الذيــن قالــوا لــه 
ــا  ــرى ذنبه ــاء ق ــح أبن ــى ذب ــل إل ــة، وانتق ــى للحري ــع حناجــر مــن غن ــا(، وقل )بدن
أنهــا تنتمــي لديــن غيــر دينــه،  شــعر بتمردهــا عليــه، وقالــت لــه كفانــا مــا القينــا. 
وخلــص إلــى البراميــل تطمــر وتدفــن مــن تبقــى فــي أرض الوطــن، تحــت ذريعــة 

القضــاء علــى األعــداء ورجــال المؤامــرة الكونيــة .
ومــن قــدّر لــه أن ينجــو وينفــد بجلــده وقــع ببراثــن تنظيــم اســتغل تقاتــل المعارضــة 
علــى الغنائــم والنفــوذ لبســط ســلطانه. فجعلــه يترحــم علــى قســوة وظلــم النظــام، 
ــل المعارضــة  ــلبته  الفصائ ــد س ــن أقســى. وق ــا بثم ــا لحظي ــم أمن ــه التنظي ــدّم ل وق

غيــر المتفقــة .
ــه مــن  ــع ثمــن أمان ــدأ يدف ــده، ب ــزوح عــن بل ــة الن ــة أو رهب ــار برغب ــذي اخت و ال
مالــه وكرامتــه فــي بلــدان عربيــة، يفتــرض أن تكــون لــه حصنــا مؤقتــا، يســتجمع 
فيهــا رشــده وكيانــه الــذي فقــده. فعوقــب مرتيــن مــرة لنزوحــه ومــرة ثمــن مــوت 

المشــاركين مــن تلــك البلــدة فــي دمــار وطنــه . 
ــة  ــا بحّري ــده، حالم ــا أمكــن عــن بل ــاد م ــار ركــوب البحــر لابتع ــذي اخت ــا ال وأم
رويــت لــه كحكايــا ألــف ليلــة ليلــة ، فــأودع مالــه فــي جيــب السماســرة والقراصنــة 

الذيــن اســتودعوا جســده قــاع البحــر وجعلــوا منــه طعامــا للســمك .
ــوت  ــن م ــي م ــو يعان ــن، فه ــى أرض الوط ــاة عل ــد الحي ــى قي ــى عل ــن تبق ــا م أم
مضاعــف. فهــو اليــوم تحــت ســيطرة أغــراب ال يهمــه مــن البلــد اال جمــال 
ــن يرفــع رأســه يجــد الســيف والســوط والســجن  حريمهــم  وبريــق ذهبهــم . وحي

والرصــاص .
اليــوم، ُكلُّ ُطــرِق المــوت تُجــرب فــي الســوري . الســوري الــذي طالــب  بالحريــة، 

فُحــرم منهــا وُســمح لــه فقــط اختيــار طريقــة المــوت . 
فلــك الخيــار أيّهــا الســوري، المــوت رميــاً، قصفــاً، ذبحــاً، طعنــاً، خنقــاً، حرقــاً، 

غرقــاً، أو قهــراً. فليــس لــك اليــوم إال المــوت.
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محمود الوهب

بدايــة ال بــد مــن توجيــه تحيــة مــودة وتقديــر 
ــك،  ــد، كذل ــة إشــراق، وال ب ــى مجل للمشــرفين عل
ــة  ــة موضوعي ــول كلم ــن ق ــبة م ــذه المناس ــي ه ف
بحــق هــذه المجلــة، كلمــة صادقــة غيــر محابيــة..  
كلمــة تســاهم فــي اســتمرار إشــراقها، وإنــارة 
ــرض  ــة الغ ــك بتأدي ــا، وذل ــا وكتابه دروب قرائه
ــا مــا يمكــن قولــه بهــذه  الــذي جــاءت مــن أجلــه! أمَّ

ــو: ــبة، فه المناس
خطــوات  تخطــو  أن  اســتطاعت  إشــراق  إنَّ   
وســط  فــي  لنفســها طريقــاً  تشــق  وأن  مهمــة، 
يعــجُّ بصحافــة متنوعــة يشــرف عليهــا جيــل مــن 
الشــباب الطامــح، وهــذا مــا جعــل مهمــة إشــراق 
صعبــة ومعقــدة وتحتــاج إلــى جهــود اســتثنائية 
ــه، فهــي أمــام  ــم تتفــوق علي لتواكــب الركــب إن ل
منافســة اســتثنائية، علــى أكثــر مــن صعيــد، أقلهــا: 
بورقهــا  بهرجــة  أكثــر  المنافســة  الصحافــة  أنَّ 
وطريقــة تقديمهــا للقــراء وقــد تكــون أكثــر دعمــاً، 
ــق  فــكل مشــروع ثقافــي يحتــاج ألجنحــة كــي يحلِّ
ــورق  ــة لل ــت المزاحم ــرة الن ــم بظاه ــا.. ناهيك به
ــة  ــة إضاف ــة مدهش ــة حديث ــدة وبرمج ــرعة وج س
ــة  ــرد راح ــح الف ــلية تمن ــن تس ــه م ــا تقدم ــى م إل

ــة. ومتع
ــة إشــراق اســتطاعت أن  ــا أرى أنَّ مجل  ومــن هن
ــاً لــدى غالبيــة المثقفيــن،  ن لهــا اســماً معروف تكــّوِ
عينتــاب،  غــازي  مدينــة  فــي  وخصوصــاً 
ــراء  ــاً وق ــتقطب كتاب ــك، أن تس ــتطاعت، كذل واس
نســاء  وكهــوالً،  شــباباً  مختلفــة  أجيــال  مــن 
ألــواَن  صفحاتهــا  علــى  تضــمَّ  وأْن  ورجــاالً، 
المقــاالت السياســية منهــا والثقافيــة، وأن ترحــب، 
ــن  ــن شــعراء وقاصي ــر مــن المبدعي ــك، بالكثي كذل
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــي صالحه ــه ف ــذا كل ــاداً.. وه ونق
بهــا »إشــراق«، دون غيرهــا،  تختــص  ميــزة 
هــذه الميــزة أنَّ بعــض مقاالتهــا تترجــم إلــى اللغــة 
ــن الشــعبين  ــاً بي ــا جســراً ثقافي ــا يجعله ــة م التركي
يمنــح  تقــدَّم،  مــا  وكل  والتركــي..!  الســوري 
المجلــة معيــار وجودهــا، ويفتــح أمامهــا أفــق 

المســتمرين..! واالرتقــاء  التطــور 
لكننــا، ومــا دمنــا نقــف فــي محطــة يتبعهــا محطَّات 
علــى طريــق طويــل، دائــم، وقــد يطــول، ويــدوم، 
ال بــد لنــا مــن شــحن عدتنــا، واألدوات المســتخدمة 
فــي هــذا المســار، بمــا هــو جديــد، متنــوع، وصوالً 
للمجلــة،  المرســومة  الطموحــات  تحقيــق  إلــى 
ولرؤيتهــا البعيــدة، لمــا يمكننــا مــن اكتشــاف معالــم 
ــاح  ــذا النج ــاوز ه ــد، ولتج ــداه األبع ــق، وم الطري
ــي  ــك للمض ــبياً..! وكذل ــدَّهُ نس ــن أن نِع ــذي يمك ال
والهــدف  الغايــة  باتجــاه  وقــوة،  بثقــة  قدمــاً، 

ــتمرار.  ــن باس المتجددي
الصداقــة  موقــع  ومــن  المجــال،  هــذا  وفــي 
والمــودة، والواجــب، وألننــي واحــد ممــن ســاهموا 
فــي أعدادهــا األولــى أجدنــي مدفوعــاً لتقديــم رأي 

مــا، يخــصُّ هــذه المجلــة، رأي أضمنــه عــدداً مــن 
االقتراحــات.

ــة إشــراق لنفســها ولغايتهــا  وأولهــا: إيضــاح رؤي
والســعي نحــو تحقيقهمــا عبــر برنامــج  محــدد ال 
يتعــارض بالطبــع مــع حريــة كّلٍ مــن الصحافــة، 
ــد أنَّ  ــواء! وأعتق ــد س ــى ح ــب عل ــف الكات والمثق
ــة محــددة،  ــر آلي ــق عب هــذا األمــر يمكــن أن يتحق
ــي  ــاالت الت ــر المق ــي نش ــوائية ف ــن العش ــد ع تبتع
تجعــل المجلــة خلطــة عجيبــة، غيــر متجانســة! فا 
ــذا  ــي ه ــواها، وف ــن س ــا ع ــا يميزه ــة م ــد للمجل ب
ــال، ال  ــى ســبيل المث ــن اإلشــارة، عل المجــال يمك

ــى: الحصــر، إل
أوالً - إعــداد ملفــات مدروســة بعنايــة حــول العديد 
ــة  ــات المجل ــن غاي ــي ضم ــي تأت ــا الت ــن القضاي م
وأهدافهــا، فإمــا أْن تكــون الملفــات ثقافيــة عامــة أو 
إبداعيــة أو اجتماعيــة لهــا عاقــة مباشــرة بقضايــا 
ــي  ــا ف ــا بينهم ــي وم ــن الســوري والترك المجتمعي
ــون  ــن أن تك ــابكات، ويمك ــن تش ــة م ــذه المرحل ه
الملفــات حقوقيــة تضــع أمــام القــارئ الكثيــر ممــا 
ــون  ــن أن تك ــك يمك ــأن، كذل ــذا الش ــي ه ــه ف يجهل
رؤيــة  مــن  القــارئ  تمكــن  سياســية  الملفــات 

ــه. ــا يجــري حول ــة لم موضوعي
ثانيــاً - إضافــة إلــى ذلــك يمكــن اتبــاع وســيلة 
ــة  ــة، وملح ــاالت هام ــاول ح ــي تتن ــات الت التحقيق
فــي المياديــن التــي ذكرتهــا، إذ تشــرك التحقيقــات 
عــدداً أوســع، وأشــمل مــن قطاعــات المجتمــع 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــوري عل الس
ثالثــاً - كذلــك، ومــا دامــت المجلــة تصــدر باللغــة 
إلــى  األغلــب  األعــم  فــي  وتتوجــه  العربيــة، 
الســوريين، فــا بــد مــن بــاب يلقــي الضــوء علــى 
المختلفــة،  قضايــاه  وعلــى  التركــي،  المجتمــع 
وبخاصــة تلــك التــي يمكــن أن تكــون ذات أهميــة 
للســوريين، وثمــة الكثيــر مــن المســائل والقضايــا 
التــي تتداخــل وتتشــابك بيــن المجتمعيــن، وكثيــراً 
مــا يجــري تــداول مثــل تلــك القضايــا بيــن النــاس 
علــى شــكل إشــاعات أو أقاويــل مختلفــة ربمــا بنــى 
عليهــا الجاهــل أمــوراً ضــارة. ونحــن فــي عصــر 
يمكــن  إذ  جــداً  الســريع  االجتماعــي  التواصــل 
لإلشــاعة أن تســري فــي لحظــة بيــن آالف النــاس.

هــذا بعــض مــا لــديَّ مــن أفــكار أوليــة، أتيــت بهــا 
تلبيــة إلعــان المجلــة عــن صــدور عددهــا الرابــع 
بإتمــام  المجلــة  يعنــي احتفــاء  والعشــرين، مــا 
عامهــا األول، ودخولهــا عامــاً جديــداً مــن عمرهــا 
ــكار  ــن األف ــري م ــك أنَّ لغي ــع..! وال ش المتواض
ويمكــن  أهميــة،  أكثــر  هــو  مــا  والطموحــات 
ــة  ــاب المجل ــض كت ــع بع ــر يجم ــاع أو أكث الجتم
بهيئــة تحريرهــا، يتــداول فيــه، بــروح المحبــة 
ــاً  ــذه الشــؤون تحقيق ــل ه ــة، مث ــاون والغيري والتع

ــلفت. ــا أس ــا كم ــة وهدفه ــة المجل لغاي
مع خالص المودة واالحترام.. 

»إشراق« في عددها
الرابع والعشرين

إشراق
مناِزلنا تائهًة ...

محمد صالح عويد  

مراِكبــاً بيــن أمــواج الــُركاْم، لــم يعرفنــي البــاُب والنافــذةُ المهّشــمة ، فيمــا فــّرت نوافــذ الفجــِر 
القريــب وتأخــرت تباشــير نــّوار، ورفعــوا رايــات اإللحــاد بأســماء هللا الُحســنى علــى متكــيء 

الســماء.
ضاع الحلم الوليد وتسّرب على وسائد الغفوةِ األولى، فيما كان يتهيأُ لإلبحار العتيد 

رأيت ُشذّاذ اآلفاق يُبحرون با مراكب، يمشون فوق زيِت الغاياِت، ال يغرقون
رأيــُت رجــاالً يعتصمــون بصــاري الكلمــِة، والــرؤى الحالمــاُت بوطــٍن جديــد، وأشــرعةً مــن 

مجــٍد تليــد.
نحُن أبناء الحسرةِ األولى حين غادر اآلدمي األول فردوس السماء 

بكى ....
فجرى في االرض فراتّي النحيب: 

من سوريّة شراييٌن ، وفي العراِق ينتفُض لنا وريد 
حكاياتنــا الُمفِزعــة تســتيقُظ مــع تباشــير الكفــر، والجــزاُر علــى أبــواب ســور الرقـّـة وفــي ســيرتِه 

الذاتيـّـة إســتكماٌل همجــٌي عتيق.
نُلملــُم أشــاَء الصغــار، وأشــاء روايــة الفاجعــِة اليتيمــة، وأشــاء التاريــخ، وهــؤالء جمعونــا 

فــي الســاحة الغامقــة مــن الــدم الُمتخثـّـر لنــرى بــأّمِ أعيننــا:
أشــاء هللا الــذي فخخــوه بالرايــات الكاذبــة ونفّــذوا بحقــه القصــاص ليصــادروا ســلطاتِه و.....

هللووووووويــا.
ــي  ــاٌل ف ــب إيغ ــاش، وللنوائ ــات األوب ــها بشــخبطات وهلوس ــة بهوامش ــر غارق ــا دفات صــار لن

ــار . ــاٌل، دون إدب ــا إقب ــا له إقتاعن
نحُن بقايا: الشيرووكي، والشيواوا، والماهاغوني والتوتسي والروهينغا 

عيوننا ذاويةً يخبو نورها ، محاجر باهتةً ، ذابلة ال تكفي إلنارةِ دروب مقابِرنا 
نغبُِط الراحلوَن والبقايا منثورين كالنجِم في أصقاعٍ غريبٍة تبتِلعنا المحطاُت النائيةُ 

قنا مخالُب األسفاِر.... تُمّزِ
فيمــا بعضنــا يمتلــك أظافــر ناشــبةً فــي عنــِق المنافــي ، يخمــُش صــدر القهــر ويتحــدى عثــرات 
ــار ســقف الكــون  ــاول فوضــى الوجــود ليحــّول اصابعــه لشــموعٍ تتحــدى انهي الطريــق ، ويتن
ــرق  ــردم واألشــواك وأســياخ التجاهــل تخت ــن ال ــاض، بي ــى رؤوســنا ، تحــت األنق ــك عل الحال

لحــم الصبــِر:
بصيُص ضوٍء يُشرق.

ــا فيمــا تبقــى الكلمــة لترتكــَب فعــل الرســِم األّول علــى جــدران  تلــك أطــاُل حضورنــا، رحلن
ــا القديــم البائــِر.  كهــوف النكــران والتهــّرب مــن ورقن

نحــن هنــا باقــون قبــل الجــدران، قبــل الخيــام، ال نتــوّرط بنعــي الحيــاة، رغــم أن الكلمــة صــارت 
ُمنســحقة وراء نــزف الذهــب الشــحيح والاهثــون ال يتورعــون عــن تســّوِل ناصية. 

ــل ونمضــي  ــدّ مــن قُب ــذي قُ ــا ال ــا ، وقميصن فيمــا نُمســك تابيــب الفقــر ونهــّزهُ، ونمنحــهُ لقمتن
ــا... ــن مخــارز الجحــود تســمل عيونن ــر هيّابي غي
مشاريع الغد اآلتي والحلم تكفي لرسم افق مشرق 

تحيـّـة إلشــراق ، لجنــود مجهوليــن يحتملــون مشــنقة الحاجــة وال يشــهقون كــي ال يختنــق الوطــن 
ومســتقبل اإلنســان والحياة.
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جنازة الحرف األخير

فاروق شريف

-1-
بجنازةِ الحرِف األخير من القصيدةِ

أكتُب التأبيَن للمتجّمعيِن... بمأتِم الحرِف الفقيْد...
ها نحُن نُهزُم من جديـْد...

ها نحُن نقتلُع الحناجَر من جديْد...
ها نحُن نقطُع آخَر األوتار من عوٍد سماوّيٍ... 

لينقطَع النشيْد...
ها نحن نسجُن ظلَّ من ماتوا... بأصفاِد الحديْد...

ها نحُن نبعدُ هدأةَ األفياِء عن قبِر الشهيْد...
ها نحُن نرمي ُخصلةً كانْت تغّطي جرَح 

الجئٍة... بأسواِق العبيْد...
ها نحُن نجعُل خاتَم السلطاَن رمزاً... من 

جديد...
ها نحن نُهزُم من جديد... ونخيط ُ أثواَب 

الجريمِة من جديٍد من جديْد...
-2-

بجنازةِ الحرِف األخير... يخرُّ طيٌر كاَن يحمُل 
حلمهُ... لكنّهُ... عشَق القناعْه يا طائراً قد كاَن 
يحمُل حلمهُ... سمعاً وطاعْه سنعودُ نبحُث عن 

رواياٍت تزاوُج بين قانوِن الحياةِ وبين قانوِن 
المجاعه...

ها نحُن نعرُض للقوافِل قفَل أبواِب المنازِل 
كالبضاعة...

ونعدُّ خوذاِت الجنـــــوْد...
ونزيُل آثاَر النبّيِ ليكمَل الشرُق الَضياْع...

ها نحُن نُهَزُم من جديــــْد...
ها نحُن نقتسُم السفينة َ بالسيوِف ليبلَع البحُر 

الشراْع...
يستشهدُ الحرُف األخير... فيخسُر الشرُق 

الشعاْع...
زمراً نُقادُ إلى المقاصِل مذعنـيـــَن...

الكلُّ يدفُع رشوةً حتى يؤجَل دورهُ... ويفوَز 
بالدنيا لساعْه...

فرداً ففرداً... مثل حباٍت بعقٍد... قد تقّطَع 
خيطهُ... نهوي إلى قعِر الوضاعه...

يا أيها الحرُف الشهيْد...
ها نحُن نهزُم من جديد...

ها نحُن نُهزُم... حيَن نكتُم صوَت برميٍل 
تفّجَر...

حيَن نلطُم وجهَ من يحيا لــيثأر...
حيَن نغفُل عن شقّيٍ صاَر يقطُع ثدَي أّمٍ بعد ما 

شبع الرضاعْه...
مْن شلِو طفٍل في ركاِم البيِت يكتسُب المناعْه...

فليكمُل العرُب الضياْع...
من وعِد بلفوٍر وهم ال يتقنون سوى التخاذِل من 

صناعْه...
ضّجْت سجّاُت السياسِة بالعهود...

وبصمةُ العربّي تنقُش ذلّها في كّل ميثاٍق 
جديـــْد...

تركوا فلسطيَن اليتيمِة لليهوِد وصفّقوا...

باعوا العراَق فصفقوا...

تركوا دمشَق وصفّقوا...
يا ربُّ هل عادْت ثموْد...

تركوا شقيَّ القوِم يعقُر شامةَ هللاِ الجميلةَ...
ربّنا دمدْم عليهم ثّم خذهْم إنّهم ألفوا التخاذَل 

والركوْد...
أَوبعدَ سوريّا نعوْد...

أَوبعد سوريّا يضخُّ القلُب في جسِد العروبِة...
أو تقلُّ األرُض راياِت الساْم...؟

أوبعدَ سوريّا تزوُر األفَق أسراُب الحماْم...؟
أو يقدُر العربّي بعدِك أْن يسيَر إلى المخابِز دوَن 

أْن يضَع اللثاْم...
كْم أشتهي أْن أشرَب الليَل الطويَل بكأِس ثغرِك 

حيَن يغرقُني الظاْم...
كْم أشتهي تقبيَل وجهِك قبَل أْن أغدو ُحطاْم...

كم أشتهي تفريَغ حزني في عيونِك... مثَل طفٍل 
أيقَظ الدنيا وناْم...

من ذا يخفُّف سرعةَ الحّبِ األخيِر على مطبّاِت 
الغراْم...

من ذا يشّردني على أوتاِر شعرِك...
من يخثّـّرني على آثاِر جرحِك...

من يحيُل دقائَق النوِم األخيِر على ذراعِك... 
ألَف عــاْم

بجنازةِ الحرِف األخيِر تـُـريُح سوريّــا أنيَن 
المفرداِت على حجارتها... وينتحُر الكــــاْم
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بجنازةِ الحرِف األخيِر من القصيدةِ... يبحُث 

العربي عن نجٍم يرافقهُ المسيـــرْه...
يمشي وتتبعهُ الوحوُش وتبلُع الظلماُت نجمتهُ 

األخيرْه...
والريُح تسرُق ما تبقّى من ندًى في وجهِه... 

فتجفُّ وردتهُ الصغيرْه...

نفٌق أمامَك أيها العربّي...
ليـــٌل قاتٌم ككتاِب حزنَك...

عوسٌج أكَل الدروَب...
أظافٌر تقتاُت لحمَك...

رحلة ٌ تمتدُّ في خلِل الدخاِن
فجّمعِ الذاَت اتّحادا...

واحمْل طحيَن عظامنا وبقيّة َ األشاء ِ زادا...
وافتْح مساماِت الحنيِن لتدخَل األرواُح في 

وجدانها العربّي
إنَّ الروَح تنكسُر انفرادا...

أو كلما هبّْت رياٌح صرَت ملحاً أو رمادا...
أو كلما جاَء اللصوُص إلى الكروم ِ جعلَت 

جسمَك تحت أرجلهْم جســورا...
جاؤوَك من كتِب التراِث...

من األساطيِر القديمِة
من مزاميِر الحداثِة

من ترانيِم النعاِس وما يسيُل من اللهاِث
ومن خايا في دمانا... قْد أحيلْت الختبائهُم جحورا.

-4-
خمٌس من السنواِت تعصُر قبلها مأساةَ قرٍن 

كامٍل ويتابُع العرُب المسيَرا...
فترى العراَق كأنّهُ ألَف الفراْق

مابيَن دجلةَ والفراِت يضيُع مفتاُح الحياة
وكأنهُ لم تنطلْق منهُ الحياة

وكأنَّ بابل لم تكْن باَب الدخوِل إلى الحياةْ...
وكأنما السياُب لْم يكتْب على سعِف النخيِل 

حكايةَ الحّب الفقيــْد...
سيّاُب يا سيّاُب لو تأتي بحفّاِر القبوِر لكي يرى 

الجثثا
ويظلُّ يدفُن بالسواقي والرماِل فكلّها قد أصبحْت 

َجــدَثـا
عذراُء والطاعوُن باشَر خدرها َطمثــَا
مّرْت قروٌن والغباُر على عيوِن النهِر

حتى لم يَر الفُْرَسا...
مّرْت سفائنُهم على دّم الحسيِن

وحّولوا آهاتِه َمرسى
دخلوا بقبّتِه الشريفِة

حّولوا صلواتِه تـِرسا
مّرْت قروٌن

يشحذوَن النخَل سيفاً يحتوي حدّيِن
حدٌّ داعّشٌي

ثم حدٌّ طائفٌي
ثّم ينذبُح العراْق

أيهوُن في عيِن الحسيِن بأْن يرى ذبَح العراْق
يا ابَن الرسوِل شعاعَك القدسي شاَع بشيعِة 

الكلماِت
بالشعِر الشفيِف إذا تشّظى في ثراْك…

يا أزهَر الزهراِء زهُر قصائدي يزهو بحبِّك 
حيَن زرتَك

زاهداً فيما سواْك …
هذا عراُق القلب هذا أبهُر القلِب الشريـــْد...

غنّي بصوِت النهِر واحكي قصةَ الحرِف 
الشهيـــْد...

أوبعدَ سوريّا نعوْد ؟
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القلُب سوريّا
وسوريّا بصيُص النوِر في نّواسِة العربّي

يتركها با زيٍت فتنفجُر انطفاَء ا...
القلُب سوريّا

وسوريـّا قطاُر الوقِت في التكويِن
مقياُس التوتِّر في اشتياِق األرِض للصلواِت

عذراٌء تقّطـُر ماَء ضحكتها حياَء ا...
القلُب سوريــّا

وسوريــّا ساٌل من حريٍر في شبابيِك السماِء
توّزُع األزهاَر للشهداِء

تمسُح عن جبينهُم الدماَء ا...
القلُب سوريــّا

وسوريّـا صاةُ الباء خلَف الحاء

أنزَل وسطها الطغياُن راَء ا...
ما أضعَف الكلماِت والشعَر المرّكَب حيَن تنفجُر 

المجّرةُ في دمي
حباً لفجرِك واشتياقا...
يا طفلةَ العرِب القتيلة َ
قّربي منفاي من كفّيِك

إّن األرَض تبعدني طاقا...
-6-

التوُت شاميُّ المشاعِر
والمعابُر نحَو معراجِ الضياء

يسدّها القناُص
يقتُل ما تسّرب من بخوٍر جاَء يبكيِك احتراقا...

التوُت شاميُّ التمازجِ بيَن َرْوحِ هللاِ والدمعِ 
المساِل على جبيِن الفجِر

تذرفهُ عيون األمهاِت الباكياِت على شهيٍد في 
ثياِب النصِر يحتضُن الرفاقَـا

التوُت شاميُّ وقلبي يشبهُ األحداَق
إْن مّص الحنيَن تملَّك الدنيا وضاقــا...

أنا والسماُء مبارزاِن على دمشَق تخاصما
فتريدُها هَي وحدها

وأريدُها بجميعِ من فيها
هي فوقها ستٌّ شدادٌ يأتمرَن بأمرها

وأنا وحيدُ
وأنا وحيدٌ أستعيُن بسبعِ قُــْباٍت طباقــا...

يا شامةَ هللاِ الجميلةَ
من يراِك وال يجيئِك عاشقاً قد طلَّق الدنيا 

فِراقـــا؟
أ لطفلٍة بدأْت تُغّسُل شعرها مما عاهُ من الغباِر

تهيُج عاصفة ٌ وناْر...
تأتي إليها الطائراُت

وتفتُح األرُض المصانَع للقنابِل والرصاِص
وينظُم األشراُر قافيةَ الدماْر...

سحٌب من الساريِن تمطُر في دمشَق
وينثُر األشراُر كيماويّهْم

حتى ترى لوَن الجلود كأنها وردُ الدهاِن
وسورةُ الرحمِن والتكويِر كافيتاِن للمسكوِن في 

أثِر الدماْر...
يا ربُّ صرنا مشهدَ العرِض األخيِر

لمْن أرادَ إلى دالئلِه حضــورا...
درعا : فا نام الشقيُّ على جنايتِه قريــرا...

درعا تسيُر على أصابعها لكي ال توقَظ األشجاَر
فالطيراُن يقصُف همسةَ األوراِق لألغصاِن

يقصُف بُّحةَ األوالِد للجيراِن
يقصُف طرقة المسماِر بالجدراِن

يقصُف كلَّ سنبلٍة تخبُّئ داخَل األرِض الجذورا...
هللاُ يا درعا...

من يمسك الرجعى ؟
من يمسُك الرجعى طيورا ؟

من يمسُك الرجعى لحمَص وينثُر الرؤيا 
بذورا...
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اشــراق تتميــز بعناوينهــا المتعــددة والتــي 
أن  للكاتــب  فيهــا  التعبيــر  حريــة  أعطــت 
يفصــح عــن رأيــه مــن خــالل نصوصــه األدبيــة أو 
الفكريــة أو الثقافيــة الشــاملة أو الشــعرية أو 
الفنيــة.. دامــت اشــراق ودام كل مــن يســاهم 

ــزة. ــراقاتها الممي ــي اش ف
 فوزية المرعي

اشــراق تحــاول إعــادة ترتيــب النجــوم الســورية 
مربــع  ألــف كــم  لمســاحة 185  المهاجــرة 
بألــوان قــوس قــزح البراقــة دون طائفيــة وال 
مذهبيــة بلغــة الحــب والســالم واألمــن الدائــم 
ــل  ــن أج ــاورة م ــدول المج ــورية ولل ــعب س لش

ــترك. ــش مش عي
 فيصل حقي

تواصــل  جســر  تمــد  أن  إشــراق  اســتطاعت 
والكّتــاب  األدبــاء  بيــن  وتعــاون  حقيقــي 
الســوريين واألدبــاء والكّتــاب األتــراك وخلقت 

نقطــة تقــارب فكــري بيــن ثقافتيــن. 
هائل حلمي سرور

مالحظات حول مجلة اشراق:
1- مجلة ثقافية اجتماعية وليست صحيفة أخبار سياسية.

2- استطاعت جذب نخبة هامة من المثقفين السوريين.
3- اســتطاعت القــاء الضــوء علــى مجــاالت هامــة )ثقافيــة، 
سياســية، اجتماعيــة، اســالمية، عربيــة، تركيــة، قانونيــة، فنيــة( 
ــة الحــراك  ــة ودقــة فــي تغطي ويمكنهــا أن تتوســع بمهني

فــي هــذه المجــاالت .
4- كمــا امتــازت بــإدارة وإشــراف ورصانــة، والتــزام واضــح 
ــار المواضيــع واحتــرام المشــاركين،  باســتقالليتها فــي اختي

واعتنائهــا بالتنضيــد الورقــي والتنقيــح اللغــوي.
أتمنــى أن تتمكــن مــن متابعــة دورهــا وتطويــره والوصــول 
وال  واألتــراك،  الســوريين  متابعيهــا  مــن  عــدد  أكبــر  إلــى 
ليكــون  طباعتهــا  تكاليــف  تخفيــض  مــن  يمنــع  شــيء 
باســتخدام الــورق العــادي، فالنــاس حريصــة علــى مــا تقدمــه 

مــن فكــر أواًل ، ومــن الشــمولية وســرعة اإلصــدار ثانيــًا.
ــة  ــك وبخاص ــع ذل ــن يتاب ــروعها ولم ــل مش ــن حم ــكرا لم ش
ــام  ــر الش ــة منب ــه، ولمنظم ــن حول ــوقي وم ــي دس األخ صبح

ــرة تحــت شــعار  ــة ومثاب ــل بجدي ــي تعم الت
)من أجل حضارة تحتضن اإلنسانية(.

المحامي نجيب ددم

برحــت  مــا  التــي  الصحيفــة  هــي  إشــراق 
منغمســة فــي الهــم الســوري عبــر مهنيــة 

 . المســتوى  عاليــة  وطنيــة 
أحمد مظهر سعدو

مجلــة تعبــر عــن الــرأي والفكــر الحــر لــكل 
لبنــاء ســورية ديمقراطيــة. ســوري يســعى 

سلمان ابراهيم الخليل

ــة  ــة وناصع ــمس مضيئ ــن ش ــي م ــراق يأت اإلش
بالكلمــة  إشــراقنا  هــو  ..اإلشــراق  البيــاض 
ــة الصادقــة والشــمس،  الحــرة والرســالة الثوري
رغــم  مشــرقة  إشــراق  تكــون  أن  أتمنــى 
الظــروف الصعبــة وكل عــام والصحيفــة تنيــر 

ورســائلها. وكتابهــا  بكلماتهــا 
غازي السطام الحريث الملحم

ــالد  ــي ب ــاد ف ــة الض ــا لغ ــرقت فيه ــراق أش إش
العجم....إشــراق فكــر يجمــع بيــن ثقافتيــن.

عبداهلل لبابيدي

الدســوقي  صبحــي  هــو  اشــراق  يميــز  مــا 
مــع  تعاملــه  وطريقــة  واحترامــه  )بجهــده 
كتــاب الجريــدة بحــرص و تقديــر( فهــو ينظــر 
للكاتــب نظــرة تمنحــه شــيئًا مــن القيمــة قبل 
الشــكل  االســتكتابات وبهــذا  أجــور  قيمــة 
يصبــح للكلمــة قيمــة، علــى األقــل مــن حيــث 

اســتجرارها.
راهيم حساوي

كثــر  ســاحة  فــي  مضيئــة  نقطــة  اشــراق 
فيــه الظــالم ،حالــة تنويريــة نحــو اإلنســانية 
ــارة  ــن بحض ــر مؤم ــع ح ــاء مجتم ــدف لبن كه
الشــعوب وتجتــاز الحــدود المصطنعــة إشــراق 
اإلنســانية  لوجــدان  نــور  علــى  نــور  إشــراقة 

األخــالق ومــكارم 
عبدالباري عثمان

اشــراق حصيلــة جهــد مشــترك بيــن مثقفــي 
المنطقــة وكتابهــا ، هــي إعادة للــدور الثقافي 
اعتبــار  ورد  الجغرافيــة،  المنطقــة  لشــعوب 
للثقافــة، والتــي هــي أرقــى ســاللم التوافــق، 
المجتمعــات،  بيــن  والتكامــل  واالنســجام، 
نطمــح إلشــراق أن تكــون منبــرًا لــكل مثقفــي 

المنطقــة ، مــن كــرد وعــرب وتــرك. 
عالء الدين حسو

النابــض للســوريين  القلــب  ســتبقى اشــراق 
األطيــاف  كل  ومــن  األرض  زوايــا  كل  فــي 
وهــي صرخــة األلــم الــذي يوجعنــا ويبحــث 
تســتمر  ذلــك  ورغــم  تأتــي  ال  نهايــة  عــن 
اشــراق بالشــروق بجهــود أبنائهــا المخلصيــن 

الملتزميــن. وكتابهــا 
مصطفى الصوفي

عندمــا تشــرق الكلمــة محملــة بوجــدان كاتبها 
تشــرق روح أمــة.. إشــراق منبــر لإلبــداع الســوري 
ــي واإلداري  نرجــو اســتمراره بجهــد كادره الفن

والمعنويــات المرتفعــة البــن الرقــة البــار.
د.  جمال الشوفي

ــر  بعــض مــن أث
ــاة.. الحي

حيدر محمد 
هوري

مجلة بمثابة 
صوت 

للسوريين.
محمد سليمان

كل التقدير لكم 
ولصحيفة اشراق.

ضاهر عيطة

طويــل،  زمــن  منــذ  أعرفــك  أننــي  أشــهد 
وأشــهد أنــك انجــزت فــي مهجــرك لوحــدك، 

مــا عجــزت عنــه جماعــة أدبيــة كاملــة. 
ميخائيل سعد

تحّيــة إلشــراق، لجنــود مجهوليــن يحتملــون 
مشــنقة الحاجــة وال يشــهقون كــي ال يختنــق 

ــاة. ــان والحي ــتقبل اإلنس ــن ومس الوط
محمد صالح عوّيد 

مجلــة  عنــوان  لإلنســانية  الخالــص  العمــل 
أضــاءت  بإشــراقها  وثقافــة،  ، فكــر  إشــراق 
علينــا بأفضــل مــا ُيقــرأ أتمنــى لكــم دوام 

والنجــاح. التألــق 
فدوى العجيلي

ــيء  ــاطع المض ــور الس ــن الن ــي م ــراق يأت اإلش
النــور هــو كادر  الظلمــة هــذا  فــي وســط 
بلغــة  تكتــب  التــي  الرائــع  إشــراق  مجلــة 

. إشــراقكم  دام  و  دمتــم  والســالم  الحــب 
 د. عمر نتوف

لــم  الذيــن  العنيــدون  أيهــا  بالتوفيــق 
تهزمهــم  ولــم  الغربــة،  رمــاح  تكســرهم 

اليــأس. ســيوف 
 م.هديب شحاذة

أشــرقت إشــراق بعــد طــول معانــاة وطــول 
للكتابــة  المخلصــون  فيهــا  عمــل  انتظــار 
كانت ناطقة باســم كل الســوريين ووجعهم 
ــت كلمتهــا  فــي كل مــكان ، أشــرقت وقال
المجــالت  مــن  كبيــر  خضــم  وســط  فــي 
والجرائــد واســتطاعت أن توحــد بعــض الــرؤى 
ــن  ــت باللغتي ــراك فكتب ــوريين واألت ــن الس بي
العربيــة والتركيــة لتكــون أنمــوذج محبــة 

وتآلــف وتكاتــف بينهمــا.
مصطفى البطران

بأظفــارك..  الصخــر  تنحــت  العنيــد..  أيهــا 
ُتــآكل الصلــد .. تفّتتــه تبحــث عــن إشــراقة فــي 
ــا.. وتمســك بخيــوط  صمــم الصــدود وعقمه

اإلشــراق.. تغــزل منهــا رداء األمــل. 
محمود عادل بادنجكي 

تركيــا  فــي  ألدبائنــا  تــؤرخ  متميــزة  مجلــة 
وســوريا كونهــا باللغتيــن، خرجــت مــن قلــب 
العتمــة لتســلط الضــوء علــى أدبــاء ســوريا 
فــي المهجــر اســتطاعت أن تســتمر بالرغــم 
مــن كل المشــاق وبفضــل مســاعدة األدبــاء 
وأال  اســتمرارها  نتمنــى  المســتمر  بالنشــر 

يذهــب جهدكــم ســدى.
إلهام حقي

أعــوام مــن التقــدم واالبــداع والنجــاح والتألــق 
والعطــاء واصــل والحــق مواصــل.. إشــراق اّلتــي 
، مبدعيــن منهــم  احتــوت كّتابــًا متميزيــن 

ــد.. ــل عتي ــد وتأصي ــن بإنجــاز فري وهاوي
إبراهيم المسلط

وســنبقى  حديثــًا…  بالمولــود  وصفتهــا 
اســتطعنا…  مــا  المولــود  بهــذا  نعتنــي 

الحــب. كل  إشــراق  عائلــة  ولــكل 
عبد الناصر سويلمي

ما كتبه األدباء
والكّتاب عن اشراق

إشراقة فكر.
خالد دعبول
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Hayatın eserlerin-
den biri…
Haydar
Muhammed Huri

Suriyelilerin sesi 
mesabesinde bir 
dergi.
Muhammed Süleyman

Edebiyatçı ve Yazarlar İşrak 
Hakkında Ne Diyor?

19

ثقافة
أدب

Seni uzun bir zamandan beri tanıdığıma yemin 
ederim. Yine yemin ederim ki sen, koca bir 
edebiyat topluluğunun yapamadığını sürgünde 
yapmayı başardın.
Mihail Sad

İşrak’ın çok çeşitli konu başlıkları 
sayesinde, yazarlar düşüncelerini 
özgürce ifade edip, edebi, fikri, kültürel, 
şiirsel ve sanatsal metinler ortaya koy-
abiliyor. İşrak ve onun parıldamasına 
katkı sağlayan herkes çok yaşasın.
Fevziye El-Mer’i

İşrak, Suriye’nin gurbette 185 bin kilometreka-
relik alandaki yıldızlarını, tekrar gökkuşağının 
berrak renkleriyle canlandırmak istiyor. Bunu 
ise, hizipçilik ve mezhepçilik olmadan; bir-
likte yaşama ilkesine bağlı olarak Suriyeliler 
ve komşu devletler için sevgi, barış ve güvenlik 
düsturuyla yapmayı amaçlıyor.
Faysal Hakkı

Bir söz, yazarının vicdanını taşıyarak 
parıldıyorsa, bir milletin ruhunu aydınlatır… 
İşrak, Suriye’deki yaratıcılık için bir platform-
dur. Teknik ve idari kadrosu ve yüksek manevi-
yatıyla çabalarının devamını diliyoruz.
Dr. Cemal Eş-Şufi

İşrak, bölgedeki aydın ve yazarların ortak 
çabasının bir ürünüdür. Coğrafi olarak bölge 
halklarının kültürel rolünün yeniden kazanıl-
ması ve toplumlar arasındaki en iyi uyum, uzlaşı 
ve tekamül merdiveni olan kültürün itibarının 
iade edilmesidir o. İşrak’ın, Kürt, Türk, Arap; 
bölgenin tüm aydınları için bir platform ol-
masını temenni ediyoruz.
Alaattin Haso

İşrak, Suriyeli ve Türk edebiyatçı ve 
yazarlar arasında gerçek bir iletişim 
köprüsü ve işbirliği kurmayı başarmıştır, iki 
kültür arasında fikri bir yakınlaşma noktası 
ortaya koymuştur.
Hâil Hilmi Sürur

İşrak, üst düzey bir vatan bilinci sayesinde 
hala Suriye’nin acısını içerisinde yaşat-
maktadır.
Ahmet Mazhar Sa’du

İşrak, karanlığın bolca olduğu bir mekanda-
ki ışık kaynağıdır. Suni sınırları aşan, halk 
uygarlığındaki mümin, özgür bir toplum 
inşa etmeyi hedefleyen insani bir aydınlık 
halidir. İşrak, insanlık vicdanı ve ahlaki 
yüceliğin apaydınlık olan nuru üzerindeki 
bir parıltıdır.
Abdulbari Osman

Başarılar siz ey inatçılar;
Siz ki gurbetin mızrağıyla yıkılmadınız ve kar-
amsarlığın kılıçlarıyla devrilmediniz.
M. Hudeyb Şehaze

Bir fikir ışığı.
Halit Dabol

Sizi ve İşrak 
gazetesini tak-
dir ediyorum.
Dâhir Îta

Suriyelilerin acıları ve sorunlarıyla ilgilenen yayıncılık 
damarlarının sayısının ve çeşidinin artması güzel bir 
durum. Ancak daha güzel olanı, bu damarların yolda 
zorluklar arttığında devam etme ve ilerleme iradesine 
sahip olmasıdır. Şartlar zorladığında yeniden par-
ladığını gördüğümüz İşrak da işte böyledir. Bu ise, 
yalnızca arkasındaki itici güç sayesinde gerçekleşebilir.
Mustafa Eş-Şufi

İşrak’ı özel yapan şey, hırsı ve takdir bec-
erisiyle derginin yazarlarıyla kurduğu 
ilişkisindeki gayreti ve saygısı sebebiyle, 
Suphi Dsoki’dir. O, bir yazara; yazıya 
verilecek ücretten önce, yazarın ken-
disine verdiği değerle bakar. Bu sayede 
söylenen söz değer kazanır.
Râhîm Hassâvî

Demokratik Suriye’yi inşa etmeye çalışan 
tüm Suriyelilerin özgür düşüncesini ifade 
eden bir dergi.
Selman İbrahim El-Halil

Onu yeni doğan bir bebek olarak nitele-
miştim… Bu bebeğe elimizden gelen özeni 
göstereceğiz… İşrak ailesindeki herkese 
kalpten muhabbetlerimle.
Abdunnasır Süveylemi

Nice ilerleme, yaratıcılık, başarı, aydın-
lık, verim dolu yıllara… İşrak, benzersiz 
bir başarıya ve saygınlığa istekli birçok 
seçkin yazara sahip.
İbrahim El-Musallat

İki dilde yayın yapıyor olması nedeniyle Tür-
kiye ve Suriye’deki edebiyatçılar bakımından 
tarihi öneme sahip bir dergidir. Karanlığın 
kalbinden çıkarak gurbetteki Suriyeli edebi-
yatçılara ışık olmuştur. Edebiyatçıların devamlı 
yardımları sayesinde, tüm zorluklara rağmen 
yoluna devam edebilmiştir. Yolunuzda devamlı 
olmanızı ve çabalarınızın beyhude olmamasını 
temenni ediyoruz.
İlham Hakkı

Sen ey inatçı… Tırnaklarında kayaları ka-
zdın… Ağaçları harap, paramparça ettin hi-
cranın sağırlığında bir ışık parıltısı ararken… 
İşte elinde ışıktan bir iplik tutuyorsun… Onunla 
umut elbisesini örebilirsin.
Mahmut Adil Badenciki

Uzun bir ıztırap ve uzun bir beklemeden son-
ra, samimiyetle yazın için çalışanlar sayesinde 
İşrak, ışık saçmaya ve Suriyelilerin adına, 
onların acıları hakkında sözcülük yapmaya 
başladı. Çok sayıda dergi ve gazetenin olduğu 
bir ortamda sözlerini söyledi ve Suriyeliler ve 
Türkler nezdinde kendine yer bulmayı başardı. 
Bir muhabbet, yakınlık ve dayanışma örneği 
olarak hem Arapça hem de Türkçe dillerinde 
yayın yaptı.
Mustafa El-Batrân

İşrak, parlak ve bembeyaz bir güneşten 
geliyor… İşrak, özgür sözleri ve sadık 
devrimci mesajıyla bizim ışığımızdır. 
İşrak’ın, tüm zor şartlara rağmen ışık saç-
maya devam etmesini temenni ediyorum. 
Aydınlık sözleri, yazarları ve mesajlarıyla 
gazetenizle nice yıllara.
Gazi Es-Settâm El-Harîs El-Mülhem

İşrak’la birlikte Dad Dili (Arapça) 
Acem diyarında parlamıştır… İşrak, 
iki kültürü bir araya getiren bir 
düşüncedir.
Abdullah Lebâbîdî

İşrak, karanlığın ortasındaki parlak ışık 
gibi. Bu ışık, İşrak gazetesinin sevgi ve 
barış diliyle yazılarını yazan harikulade 
kadrosudur. Var olun, ışığınız daim olsun.
D. Omer Netûf

İnsanlık için samimi olarak çalışma, düşünce 
ve kültür İşrak dergisinin adıdır. Onun 
ışığıyla okunacak daha iyi şeyin ne olduğunu 
gördük. Işığınız ve başarılarınız daim olsun.
Fedvâ El-Uceylî

İşrak’a selam olsun, darağacına katlanan 
fakat vatan, insanın ve yaşamın geleceği 
boğulmasın diye nefeslerini tutan meçhul 
savaşçılara.
Muhammed Salih Uveyyid
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 دبلوماســي وشــاعر ســوري معاصــر، ولــد فــي 21 مــارس 1923 مــن أســرة دمشــقية عربيــة، 
ويعــدّ جــده أبــو خليــل القبانــي مــن رواد المســرح، وهــو الــذي أدخــل فــّن المســرح إلــى األدب 
العربــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، ووالدتــه فايــزة آقبيــق مــن أصــٍل تُركــي، 
درس نــزار الحقــوق فــي الجامعــة الســورية، وفــور تخرجــه منهــا عــام 1945 عمــل فــي الســلك 
الدبلوماســي، متنقــًا بيــن عواصــم مختلفــة، حتــى قــدّم اســتقالته عــام 1966؛ أصــدر أول 
دواوينــه عــام 1944 بعنــوان )قالــت لــي الســمراء( وتابــع عمليــة التأليــف والنشــر التــي بلغــت 
ــا، وقــد أســس دار نشــر ألعمالــه فــي بيــروت باســم )منشــورات  خــال نصــف قــرن 35 ديوانً
نــزار قبانــي( وكان لدمشــق وبيــروت حيِّــٌز خــاصٌّ فــي أشــعاره، أحدثــت حــرب 1967 والتــي 
ســّماها العــرب )النكســة( مفترقـًـا حاســًما فــي تجربتــه الشــعرية واألدبيــة، إذ أخرجتــه مــن نمطــه 
ــه  ــارت قصيدت ــد أث ــة، وق ــرك السياس ــه معت ــرأة( لتدخل ــب والم ــاعر الح ــه )ش ــدي بوصف التقلي
ــع أشــعاره  ــى حــد من ــت إل ــة فــي الوطــن العربــي، وصل ــر النكســة( عاصف ــى دفت )هوامــش عل

فــي وســائل اإلعــام.
علــى الصعيــد الشــخصي، عــرف قبّانــي مآســي عديــدة فــي حياتــه، منهــا مقتــل زوجتــه بلقيــس، 
خــال تفجيــٍر انتحــاري اســتهدف الســفارة العراقيــة فــي بيــروت، حيــث كانــت تعمــل، وصــوالً 
ــاش  ــي(، ع ــق قبان ــي توفي ــر الخراف ــه )األمي ــي قصيدت ــاه ف ــذي رث ــق ال ــه توفي ــاة ابن ــى وف إل
الســنوات األخيــرة مــن حياتــه مقيًمــا فــي لنــدن حيــث مــال أكثــر نحــو الشــعر السياســي، ومــن 
أشــهر قصائــده األخيــرة )متــى يعلنــون وفــاة العــرب(                               أقــام نــزار فــي 
لبنــان بعــد أن أعلــن تفرغــه للشــعر فــي عــام 1966، وبــدأ بشــكل بــارز بكتابــة الشــعر العمــودي، 
ثــم انتقــل بعدهــا إلــى شــعر التفعيلــة، حيــث ســاهم فــي تطويــر الشــعر العربــي الحديــث إلــى حــد 
كبيــر، تناولــت كثيــر مــن قصائــده قضيــة حريــة المــرأة، إذ تناولــت دواوينــه األربعــة األولــى 
قصائــد رومانســية، ومــن ثــّم تحــّول نحــو الشــعر السياســي، بعــد نكســة حــرب 1967، وأصــدر 
عــدة قصائــد الذعــة ضــد الحكومــات واألنظمــة العربيــة عموًمــا وضــد حكــم البعــث فــي ســوريا 

ومنهــا )هوامــش علــى دفاتــر النكســة(، و)عنتــرة( و)الســيرة الذاتيــة لســياف عربــي(.
بعــد مقتــل زوجتــه بلقيــس، غــادر نــزار لبنــان، وكان يتنقــل بيــن باريــس وجنيــف حتــى اســتقر 
فــي النهايــة فــي لنــدن، حيــث قضــى خمســة عشــر عاًمــا األخيــرة مــن حياتــه، واســتمّر بنشــر 
دواوينــه وقصائــده المثيــرة للجــدل، خــال فتــرة التســعينيات، ومنها)متــى يعلنــون وفــاة العــرب؟( 

و)المهرولــون(.
فــي عــام 1997 كان قبانــي يعانــي مــن تــرد فــي وضعــه الصحــي، وبعــد عــدة أشــهر توفــي فــي 
30 أبريــل 1998 عــن عمــر ناهــز 75 عاًمــا فــي لنــدن، بســبب أزمــة قلبيــة، ودفــن فــي مســقط 

رأســه، دمشــق.
 فــي وصيتــه التــي كتبهــا عندمــا كان فــي المشــفى، فــي لنــدن، أوصــى أن يتــم دفنــه فــي دمشــق 

التــي وصفهــا فــي وصيتــه:
)الرحم الذي علمني الشعر، الذي علمني اإلبداع والذي علمني أبجدية الياسمين(

تــم دفــن قبانــي فــي دمشــق بعــد أربعــة أيــام، حيــث دفــن فــي بــاب الصغيــر فــي جنــازة حاشــدة 
شــارك فيهــا مختلــف أطيــاف المجتمــع الســوري إلــى جانــب فنانيــن ومثقفيــن ســوريين وعــرب.
وقــد قــررت محافظــة دمشــق تســمية الشــارع الــذي ولــد فيــه نــزار باســمه، وقــد قــال نــزار إثــر 

قــرار المحافظــة:
   نــزار قبانــي هــذا الشــارع الــذي أهدتــه دمشــق إلــّي، هــو هديــة العمــر وهــو أجمــل بيــت أمتلكــه 
علــى تــراب الجنـّـة. تذكــروا أننــي كنــت يوًمــا ولــدًا مــن أوالد هــذا الشــارع، لعبــت فــوق حجارتــه 

وقطفت أزهاره، وبللت أصابعي بماء نوافيره. 
ــا مــع احتفاليــة دمشــق  فــي عــام 2008 وبمناســبة الذكــرى الخامســة والثمانيــن لمولــده، وتزامنً
ــن  ــاعر وشــخصيات م ــو الش ــي للشــعر(، طــاف محبّ ــوم العالم ــة والي ــة العربي ــة الثقاف )عاصم
المجتمــع المدنــي، وألقــوا فــي الشــوارع والســاحات قصائــد لــه )عــن عشــق دمشــق(، كمــا قامــت 
ــل  ــي  قندي ــزار قبان ــوان )ن ــه بعن ــؤرخ عن ــذكاري ي ــاب ت ــع كت ــة بطب ــة لاحتفالي ــة العام األمان

أخضــر علــى بــاب دمشــق( ، كمــا قامــت شــركة الشــرق بإنتــاج مسلســل تلفزيونــي عنــه.

الشاعر نزار قباني
) 1923 - 1998 م(

Şair Nizar Kabbani

)1923 - 1998( Suriyeli çağdaş diplomat ve şair. 21 Mart 1923 tarihinde Şamlı Arap bir 
ailede dünyaya gelmiştir. Dedesi Ebu Halil El-Kabbani, on dokuzuncu yüzyılda Arap 
edebiyatına tiyatro sanatını getiren öncülerden kabul edilmektedir. Annesi Fayize Akbıyık 
ise aslen Türk’tür. Nizar Kabbani Suriye Üniversitesi’nde hukuk okumuş, mezuniyetinin 
hemen ardından 1945 yılında diplomasi alanına giriş yapmış ve 1966 yılında istifasını 
sunana dek dünyanın farklı başkentleri arasında gidip gelmiştir. İlk şiirlerini “Esmerim 
Bana Anlattı” başlığıyla 1944 yılında yayımlamış ve yarım asır boyunca yaklaşık 35 di-
vandan oluşan bir şiir ve esere sahip olmuştur. Beyrut’ta çalışmalarını yayımlamak için 
“Nizar Kabbani Yayınları” adlı bir yayınevi kurmuştur. Şam ve Beyrut’un onun duygu 
aleminde özel bir yeri olmuştur. 1967 yılındaki, Arapların ‘Gerileme’ )En-Nekse( olar-
ak adlandırdıkları savaş, şiir ve edebiyat tecrübesi açısından önemli bir kırılma noktası 
oldu. Bu olay onu, nam saldığı “Aşk ve Kadın Şairi” tarzından çıkararak, siyaset alanına 
çekti. “Gerileme Kitabına Dipnotlar” adlı şiiri, Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı, 
nihayetinde şiirlerinin medya organlarında yasaklanmasına yol açtı.
Kişisel hayatı bakımından ise Kabbani, birçok trajedi yaşadı. Eşi Belkıs’ın, çalışmak-
ta olduğu Irak’ın Beyrut elçiliğine yapılan intihar saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi 
bunlardan birisidir. “Efsanevi Prens Tevfik Kabbani” şiirinde andığı oğlu Tevfik’in 
vefatı ise diğer bir trajediydi. Hayatının son yıllarını geçirdiği Londra’da, siyasi şiire 
daha da ağırlık verdi. Son meşhur şiirlerinden biri “Arapların Ölümünü Ne Zaman 
Duyuracaklar?”dır. 1966’da kendini tamamen şiire verdiğini açıklamasının ardından 
Lübnan’a yerleşti. Bu süreçte bariz bir biçimde amudi şiir yazmaya başladı. Ardından 
ise ölçülü şiire geçiş yaptı. Bu bağlamda modern Arap şiirinin gelişimine ciddi oranda 
katkı sağlamıştır. Şiirlerinin birçoğunda kadının özgürlüğü teması işlenmiştir. İlk dört 
divanı romantik şiirlerden oluşmuş olup, sonrasında 1967 yılı savaşıyla beraber siyasi 
şiirlere yönelmiş ve “Gerileme Kitabına Dipnotlar”, “Antere” ve “Bir Arap Celladın 
Günlüğü” gibi şiirlerinde Arap yönetimleri ve örgütlerini ve yine Suriye’deki Baas 
rejimini hicvetmiştir.
Eşi Belkıs’ın ölümünden sonra Kabbani, bir süre Paris ve Cenevre arasında gidip 
gelmiş, son olarak ise ömrünün geri kalan on beş yılını geçireceği Londra’ya yer-
leşmiştir. Bu süreçten sonra da, “Arapların Ölümünü Ne Zaman Duyuracaklar?” ve 
“Koşar Adım Gidenler” gibi tartışmaya sebep olan divanlarını ve şiirlerini neşretmeye 
devam etmiştir.
1997 yılında Kabbani’nin sağlık durumu kötüleşmişti, nitekim takip eden birkaç ay 
içerisinde 30 Nisan 1998’de 75 yaşında Londra’da kalp krizi geçirerek yaşamını yitir-
di. Kabbani, memleketi olan Şam’da defnedildi.
Londra’da hastanedeyken yazdığı vasiyetinde Şam’a gömülmek istediğini söylemiş ve 
burayı şu sözlerle tasvir etmişti:
“Bana şiiri öğreten, yaratıcılığı öğreten, yasemin alfabesini öğreten rahim.”
Kabbani, vefatından dört gün sonra Şam’da Babu’s Sagir’de defnedildi. Cenazesine 
Suriye’nin farklı kesimlerinden ve Arap dünyasından birçok sanatçı ve aydın katıldı.
Şam Belediyesi, Nizar Kabbani’nin doğduğu sokağa onun adını vermeyi kararlaştırdı. 
Kabbani bu karar üzerine şunları söyledi:
“Bu sokağı bana Şam hediye etti. Bir ömürlük hediyedir o; cennet toprağında sahip 
olduğum en güzel evdir. Benim bir zamanlar bu sokaktaki çocuklardan biri olduğumu 
hatırlayın; taşlarının üzerinde oyun oynadığımı, çiçeklerini kopardığımı ve çeşmeler-
inden akan sularla parmaklarımı ıslattığımı.”
Doğumunun seksen beşinci yılı münasebetiyle 2008’de, aynı zamanda Şam Festiva-
li’yle eş zamanlı olarak )Arap Kültür Başkenti ve Uluslararası Şiir Günü(, sevenleri 
sokağa akın etti ve sivil toplumdan şahsiyetlerle birlikte cadde ve meydanlarda onun 
Şam’a duyduğu aşka dair yazdığı şiirlerini okudular. Bunun yanı sıra festival organ-
izatörleri, Kabbani’nin hayatını anlatan “Nizar Kabbani: Şam’ın Kapısında Yeşil Bir 
Kandil” adlı bir hatıra kitabı bastı. Ayrıca Eş-Şark şirketi, Kabbani hakkında bir tel-
evizyon dizisi hazırladı.

Semir Abdulbaki

شخصيات سورية

سمير عبد الباقي

Suriyeli Şahsiyetler
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الكاميــراُت ال تشــبع، يُمكنهــا أن تبتلــَع المدرعــات واالنفجــارات والبيــوَت المتهدمــْة، صــوَر 
ــك ســتعلّب  ــة قوســها، وكذل ــي نهاي ــا ف ــاٍت ســتقتُل أحــداً م ــَع بطلق ــن، وهــم يحشــون المداف المقاتلي

ــاك.!. ــا أو هن ــٍة، هن ــٍة أو مدين ــوق قري ــرات ف ــا الطائ ــٌخ، أطلقته ــه صواري ــاً، أحدثت ــاً هائ دخان
كلُّ شــيٍء هنــا، كل حيــاة، كل اهتــزاٍز ألوراِق األشــجاِر، كل غيمــٍة تعبــُر، كل طريــٍق ترابــيٍ أو 
إســفلتيٍ يمكــُن حشــو كَل مــا ســبق فــي المشــاهِد التــي تســتطيُع أن تعبــَر علــى الشــريط، كمــا يمكــُن 
ــاٍت  ــرون، بالتــوازي مــع أن تســجيُل األصــواِت التــي يصدُرهــا المحاربــون، وهــم يهتفــون أو يكبّ

تخــرُج مــن أولئــَك الذيــَن أصابتهــُم الطلقــات، أو أطاحــت بمرابضهــم القذائــُف..
الكاميــراُت تلعــُب مــع البشــِر فــي ألعابهــم، وكُل لعبــٍة عنيفــٍة تحتمــُل نهايــةً عنيفــةً أيضــاً، فتصبــُح 

العدســاُت مثــَل فوهــاِت الجحيــْم، تلتهــُم بناِرهــا أرواَح القتلــى، والقَتَلــِة علــى حــدٍّ ســواء. 
إنهــا كاميــراُت الحــرِب التــي نُــِذَر لهــا كُل الفضــاِء المرئــيِ، فباتــْت تعيــُش دوَرهــا، وتســخى مــن 

أجِلــِه، فتدخــُل كَل تفصيــٍل فــي مشــهِد المــوِت، دوَن أْن تســتريْح..!
ينظــُر القنــاُص في عدســِة التكبيــِر، يحاوُل التســديدَ 
علــى رأِس ضحيتــِه، وحيــَن يجانبُــهُ الحــُظ، أو 
تفلــُت منــهُ الدقــةُ، يرمــي علــى الجســِد المتحــرِك 
البعيــِد، بينمــا تكــوُن الكاميــرا تصــوُر مــا يجــري، 
بــل  القنــاِص،  الكاميــرا ال ترمــُش كمــا عيــن 
ــى  ــاٍل حجــريٍ مفتوحــةً عل ــْي تمث ــَل عين تبقــى مث
ــاُت  مــا يجــري أماَمهــا، دوَن أن تُخالجهــا ارتجاف
الوقــِت أو اهتــزازاُت العواطــِف، إنهــا تــرى فقــط، 
تســجُل مــا يحــدُث، وحيــَن يســقُط البشــرُي الــذي 
ــوُم  ــٍة يق ــٍة قريب ــي جه ــٌر ف ــةَ آخ ــا، ثم ــُك به يمس
ــلِة  ــي سلس ــُر ف ــذي يعب ــَر ال ــذا المصي ــجيِل ه بتس

المــوْت.
الكاميــراُت لــو ارتفعــْت قليــاً فــي الســماِء، يمكنُها 
خارطــةَ  مســتطيلها  إطــاري  بيــن  تحتــوي  أن 
المــكاَن كلــِه، هــذا مــا يحصــل مــع الدرونــز 
)طائــرات مســيرة تحمــل كاميــرا(، حيــُث يصبــُح 
ــٍة،  ــٍة ملون ــاٍت نُقطي ــَل كائن البشــُر فــي األســفِل مث
تتحــرُك بيــَن اتجاهيــِن، اتجــاه المهاجميــَن، واتجاه 
ــل  ــرى مث ــرات أُخ ــُث كامي ــم ال تلب ــَن، ث المدافعي
ــدُم  ــاً؛ يتق ــهدَ معكوس ــوِن المش ــدَم للعي ــذِه، أن تُق ه
هــؤالِء فــي هــذه العدســِة، ويتقــدُم أولئــَك فــي تلــَك 
ــاِن  ــِه، تتقاســُم الكاميرت ــِت ذات العدســِة، وفــي الوق

ــارات! ــاَء الخس إخف
الكاميــراُت صــارْت شــخصياٍت نزقــةً مترفعــةً متكبــرة، جثــُث ضحايــا هــذِه الحــرب ال تصلــُح ألن 
تــروي التفاصيــَل، بــات عليهــا أن تمــرَّ بهــا مــروراً ســريعاً، األجســادُ التــي خردقَهــا الرصــاُص، 

مرميــةً بيــن الــركاِم، أو علــى األرِض الزراعيــِة قــرَب حدبــاِت التخــوم! 
ــى كِل  ــُر عل ــا تم ــِر الوجــوِه، ولكنه ــى تصوي ــوى عل ــرا أن تق ــي تمســُك بالكامي ــِد الت ــى الي كان عل

ــى بعــدَ ُكّل هــذا الخــراب؟  ــُم بمامــحِ القتل شــيِء ســريعاً، فمــن يهت
أيُّ مجنــوٍن هــذا الــذي يفحــُص الشــريَط بدقــٍة وآنــاةٍ ليَحُصــَل علــى وجــِه القتيــِل، أو مــا تبقــى منــه 

حيــن تكــون إصابتــه فــي الــرأِس تمامــاً؟ 
ــادةَ  ــاوُل إع ــق يح ــيكوُن مريضــاً أو أحم ــذا س ــُل ه ــِق، كلُّ شــخٍص يفع ــاِت التوثي ــارَج مجموع خ
ــْد تحــوَل البشــُر، بفضــِل  ــِة؛ لق ــِة العدســاِت المحدب ــِب المشــهديِة بتواضــعِ البشــِر، ال بصاف تركي
الكاميــراِت أو لنقــل بفضــِل آثاِمهــا، إلــى حشــراٍت صغيــرةٍ تدهــُس بعضهــا، دوَن توقــٍف، ودون أن 

يلتفتــوا إلــى حقيقــِة أنهــم يصنعــوَن مصيرهــم متحديــَن فــي المذبحــْة.

Bizi Yutan Kameralarالكاميرات تلتهم..

Kameralar doymaz. Zırhlı araçları, patlamaları, yıkılmış evleri, hedef yerinin ucundaki birini 
öldürecek bombaları topa dolduran savaşçıların resimlerini ve yine bir yerlerdeki bir köyün 
yahut şehrin üzerine savaş uçaklarının bıraktığı füzelerin çıkardığı devasa dumanları içine 
alabilir!
Her şey burada, her hayat, yaprakların tüm titreyişleri, geçip giden her bulut, toprak ya da 
asfalt her yol! Bütün bunları bir şeritteki manzarada toplayabiliriz. Savaşçıların bağırma ya 
da tekbir seslerini, bombaların yaraladığı veya füzelerin mevzilerini yerle bir ettiği askerlerin 
inlemelerini de kaydedebiliriz…
Kameralar, kendi oyunlarında insanlara eşlik eder. Şiddetle oynanan her oyunun muhtemel 
sonu da şiddetlidir. Mercekler ise, hem maktullerin hem de katillerin ruhlarını aleviyle yutan 
bir cehennem çukuru gibidir.
Görsel alanın tamamı savaş kameralarına ayrılmıştır. Onlar rolleri gereği, tüm imkanlardan 
faydalanır ve dur durak bilmeksizin ölüm sahnesinin bütün detaylarını gözler önüne serer!
Keskin nişancı, tüfeğinin dürbününden 
bakıyor; kurbanının başına nişan almaya 
çalışıyor. Şansı yaver gittiğinde ya da dikkati 
dağılır gibi olduğunda, uzakta hareket eden 
bedene ateş ediyor. Bu esnada ise kamera tüm 
olanları kaydediyor. Keskin nişancının gözü 
gibi, o da hiç kırpılmıyor. Aksine, önünde 
gerçekleşen her şeye karşı fal taşı gibi açık 
olan bir taştan heykelin gözleri gibi duruy-
or. Zamanın dalgalanmaları ve duyguların 
titreşimleri onun zihnini meşgul etmiyor. Sa-
dece görüyor, olanları kaydediyor. Kendisini 
tutan kişi de yere devrildiğinde, ölümün bir 
halkası olan bu sahneyi yakın bir mesafeden 
kaydetmeye devam ediyor.
Biraz havaya yükseltilmeleri sonucunda kam-
eralar, bir mekanın tamamının haritasını dik-
dörtgen bir çerçevede çıkartabilir. Dronelarda 
tam olarak bu gerçekleşmektedir. Aşağıda 
kalan insanlar renkli küçük noktacıklara 
dönüşmekte, saldıranların ve savunan-
ların tarafları arasında, iki istikamette gidip 
gelmektedir. Ardından yine böyle başka kam-
eralar, sahneyi tam aksi şekilde gözlere sunar; 
bu mercektekiler o tarafa, o mercektekiler ise 
bu tarafa ilerlemektedir. Aynı anda iki kamera 
da, kayıpları gizleme işine girişirler!
Kameralar pervasız, küstah ve kibirli birer kişiye dönüşmüştür. Bu savaşın kurbanlarının 
bedenleri hakkındaki detayları anlatmaya ihtiyaç yoktur onlara göre. Onların üzerinden hı-
zlıca geçer. Molozların arasından yahut sınır boylarına yakın bir tarladan atılmış kurşunlarla 
vurulmuş bu bedenlerin üzerinden!
Kamerayı tutan elin, çehreler üzerinde daha çok durması gerekirdi. Ancak o, her şeyi hızlıca 
geçip gitmekte. Tüm bu yıkımdan sonra kim öldürülenlerin yüz ifadelerini umursar ki?
Kim film şeridini, öldürülen kişinin yüzünü yahut tam olarak başından yaralandığı için on-
dan geriye kalanları bulmak için dikkat ve sabırla inceleyecek kadar deli olabilir ki?
Belgelendirme ekipleri hariç, böylesi bir şey yapan kimse söz konusu sahneleri kamera 
merceklerinin kibri yerine, insanoğlunun tevazuuyla değiştirmeye çalışan bir hasta yahut 
bir ahmaktır. Kameralar sayesinde veya kameraların suçu olarak insanoğlu, birbirini ezip 
duran küçük böceklere dönüşmüştür. Kendi sonlarını, aynı katliamda paydaş olarak birlikte 
hazırladıkları gerçeğinin farkında olmayarak…

Ahmet Mansur أحمد منصور
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Turgay Aldemir تروغاي ألديمير

مــن المحــزن أن يتواصــل العنــف والوحشــية واالشــتباكات فــي كثيــر مــن بــاد اإلســام، فــي هــذه األيــام التــي نــودع عــام 2016 
ــة لإلرهــاب والعنــف األعمــى.  ــك أرواحهــم تذهــب ضحي ــة المســلمين وحضارتهــم واألهــم مــن ذل وندخــل عــام 2017. فثقاف

وبذلــك فــإن هــذه األجــواء المليئــة بالفوضــى تلقــي بظالهــا علــى صــورة اإلســام والمســلمين، وتشــوه تلــك الصــورة.
شــهدنا خــال عــام 2016 واحــدة مــن أكثــر الهجمــات خيانــة فــي تركيــا. ففــي ليلــة الـــ15 مــن تمــوز لــم تتــورع عصابــة الشــر المعروفــة باســم 
جماعــة فتــح هللا گولــن المندســة عناصرهــا داخــل القــوات المســلحة التركيــة، لــم تتــوّرع عــن توجيــه أســلحة الشــعب نحــو الشــعب، فســفكت 

دمــاء المئــات وجرحــت اآلالف.
ــن وراء  ــد أرادوا م ــط. وق ــم وراء المحي ــد ت ــا ق ــط له ــا، إال أن التخطي ــي تركي ــا ف ــم تنفيذه ــد ت ــك ق ــادرة تل ــاب الغ ــة االنق ــم أن محاول ورغ
تلــك المحاولــة إرســال النــاس الذيــن انتخبهــم الشــعب وراء القضبــان، والــزج بتركيــا فــي أتــون الحــرب األهليــة، لتكــون جاهــزة للخضــوع 
لاســتعمار. لكــن تلــك الهجمــة الغــادرة قــد بــاءت بالفشــل بفضــل الوعــي الشــعبي وتضحياتهــم والقيــادة الشــجاعة لــدى المســؤولين األتــراك. 
وبعــد تلــك الملحمــة المباركــة التــي خاضهــا أهالــي األناضــول، لــن يبقــى أي شــيء مثلمــا كان فــي الســابق. ولــن يســتطيع أحــد أن يتاعــب 

ببــاد المســلمين كمــا يريــد.
وكمــا يبــزغ الفجــر بعــد الليــل وظلمتــه، فــإن ظــام ليلــة الـــ15 مــن تمــوز قــد أعقبــه النــور، فتحــول ذلــك الهجــوم البغيــض إلــى بشــائر تنبــئ 

بانبعــاث تركيــا الجديــدة، لتولــد مــن رمادهــا مثلمــا يولــد طائــر العنقــاء.
- باإلرهــاب يحاولــون تنفيــذ مــا عجــزوا عنــه فــي االنقــاب إن إمبرياليــي الغــرب أســياد المشــاركين فــي المحاولــة االنقابيــة، يعملــون مــا 
فــي وســعهم مــن أجــل عرقلــة تركيــا عــن تحقيــق انبعاثهــا الجديــد. وهــم يحالــون اآلن عــن طريــق العمليــات اإلرهابيــة تنفيــذ مــا عجــزوا علــى 

تحقيقــه عــن طريــق ذلــك االنقــاب.
لكــن كافــة بــؤر الشــر التــي وّحــدت قواهــا، مــع قــوى الغــرب اإلمبرياليــة، يخافــون مــن تركيــا ومــن االنبعــاث الجديــد للشــعب التركــي، أكثــر 
مــن خشــيتهم مــن أي أمــر آخــر. وأكبــر مؤشــر علــى ذلــك تلــك المكائــد التــي يحيكونهــا لتركيــا وتلــك القنابــل التــي يفجرونهــا وحالــة الصــراع 

والفوضــى التــي يحاولــون اختاقهــا فــي البــاد.
لقــد تعرضنــا فــي تركيــا خــال العــام الــذي ودّعنــاه إلــى كثيــر مــن العمليــات اإلرهابيــة ودفعنــا عشــرات الضحايــا. وقــد عشــنا نتيجــة ذلــك 
فــي الســاعة األولــى مــن الليلــة األولــى لعــام 2017. فذلــك الهجــوم الوحشــي الــذي قتــل 39 شــخصاً قــد أكــد لنــا مــرة أخــرى أن اإلرهــاب 
ليــس لــه ديــن وال عقيــدة وال قوميــة. وإننــا كأتبــاع ديــن يقــول لنــا »َمــْن قَتـَـَل نَْفًســا بِغَْيــِر نَْفــٍس أَْو فََســاٍد فـِـي اأْلَْرِض فََكأَنََّمــا قَتـَـَل النَّــاَس َجِميعـًـا« 
وكأهــل ثقافــة تقــول لنــا »دع اإلنســان يعــش كــي تعيــش الدولــة«، إنمــا نســتنكر ونلعــن كل مــن يقتــل النــاس األبريــاء مهمــا كانــت عقيدتهــم 

وطريقــة عيشــهم وتفكيرهــم وهويتهــم العرقيــة.
إن الشــبكات اإلرهابيــة التــي تبــدو فــي الظاهــر إســاميةً، ولكنهــا تعمــل تحــت رعايــة الــدول اإلمبرياليــة وبدعــم لوجســتي منهــا بعيــداً عــن 
العقــل والحكمــة والرويــة، تُلحــق الضــرر اليــوم باإلســام، بشــكل تجــاوز كل األضــرار التــي لحقــت باإلســام طيلــة تاريخــه المتواصــل علــى 
ــراد مــن ورائهــا أن يدفــع اإلســام والمســلمين والفئــة  مــدى 1438 عامــاً. ولألســف فــإن تلــك العمليــة اإلرهابيــة التــي شــهدناها مؤخــراً، يُ
المتدينــة ثمنهــا. واألمــر ال يتعلــق فقــط باالنتهازييــن الذيــن يســعون لزيــادة أرصدتهــم مــن خــال األعمــال اإلرهابيــة، بــل فــإن هنــاك كثيــراً 

مــن المعطيــات التــي تدفــع للتفكيــر فــي أن ألولئــك الذيــن خططــوا للعمليــة اإلرهابيــة مثــل ذلــك الهــدف.
- مــن الضــروري عــدم الخلــط بيــن الجهــاد والجريمــة ال يمكــن القــول إن الديــن بذاتــه هــو مصــدر تلــك اآلالم التــي نعيشــها، وحالــة التفرقــة 
والصراعــات التــي حولــت بــاد اإلســام إلــى حمــام مــن الــدم. وإن لــم يكــن الجهــل قائمــا وراء الخلــط بيــن الجهــاد والجريمــة، فــإن ســوء النيــة 

هــو مــن يقــف وراء ذلــك الخلــط. إذ أن أحــكام اإلســام فــي الجهــاد وغيــره مــن المســائل واضحــة وصريحــة.
ــة الفوضــى التــي  ومــن جهــة أخــرى فــإن اإلمبريالييــن يعملــون علــى تأجيــج ظاهــرة معــاداة اإلســام، ثــم يتخــذون تلــك الصراعــات وحال
نعيشــها فــي العالــم اإلســامي، ذريعــة حتــى يشــنوا حملــة شــعواء ضــد المســلمين. فيعمــل اإلمبرياليــون علــى تأجيــج نــار الفتنــة والتفرقــة، 
مظهريــن اإلســام الحنيــف وكأنــه ديــن الخــوف واإلرهــاب... علينــا أن نتحــرك جميعــاً بعقــل مشــترك وبصيــرة وحكمــة لمواجهــة تلــك المكائــد 
التــي ينصبــون لتركيــا والتهديــدات والمخاطــر التــي يلّوحــون بهــا إليهــا. إن أهــم مشــكلة لــدى المســلمين اليــوم، هــي إحــال الســلم والســام 
ــك عــن طريــق  ــن المســلمين، وذل ــاع بي ــة لإليق ــى المؤامــرات الهادف ــاه إل ــفك، واالنتب ــد فــي بــاد اإلســام، وحقــن الدمــاء التــي تُس مــن جدي
محاربــة كافــة أذرع الفتنــة التــي تتغــذّى مــن داخــل البــاد وخارجهــا... إن الهــدف األساســي لــدى قــوى الشــر هــو اختــاق حــرب مذهبيــة فــي 
العالــم اإلســامي. لذلــك فــإن المســلمين يحتاجــون اليــوم إلــى التوحيــد والوحــدة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وإذا واصلنــا الســير فــي طريــق 
االنقســامات والصراعــات الداخليــة، فإنــه ينطبــق علينــا قــول هللا تعالــى: »َواَل تَنَاَزُعــوا فَتَْفَشــلُوا َوتَْذَهــب ِريحُكــْم«. ولهــذا الســبب فإنــه مــن 

الضــروري بــذل أقصــى الجهــد فــي طريــق تحقيــق الوحــدة المســتندة إلــى عقيــدة التوحيــد.
- ســنبقى مــا دمنــا نقــاوم قــوى الشــر معــا لقــد اســتطعنا حتــى اليــوم تعبيــد طرقــات ومــد جســور وبنــاء مطــارات رائعــة وصناعــة دبابــات 
وأســلحة محليــة. ولكننــا لــم تعــزز أبعــاداً أخــرى بداخلنــا إلــى جانــب كل تلــك المنجــزات الماديــة. ولذلــك فإننــا نحتــاج إلــى ذهنيــة وأفــكار 
محليــة وخبــراء محلليــن... علينــا أن نشــّكل جبهــات فــي وجــه أعــداء اإلســام علــى الجانبيــن الفكــري والفعلــي. وعلينــا أن نحافــظ علــى عقلنــا 
ووعينــا يقظْيــِن إزاء تهديــدات أعدائنــا. وكمــا دفــع أجدادنــا فــي الماضــي ثمنــا باهظــا فــي ســبيل هــذه األرض، فعلينــا اليــوم كذلــك أن ندفــع 
ثمــن اتخــاذ بادنــا وطنــاً. ألن الحريــة التــي يُدفــع ثمنهــا مجــرد حريــة مصطنعــة. أمــا الحريــة فــا يمكــن المحافظــة عليهــا وإحياؤهــا إال عــن 

طريــق العمــل الــدؤوب المتواصــل.
إن أهــم عامــل يمكننــا مــن خالــه إعــادة هــذه األمــة إلــى مســرح التاريــخ وبشــكل قــوي، هــو إنشــاء نظــام جديــد يقــوم علــى أســاس العدالــة 
واللياقــة والحقــوق. وعلينــا أالّ ننســى أننــا موجــودون فــي هــذا العالــم مــن أجــل تحقيــق الحريــة والعدالــة. وذلــك علينــا مراعــاة معادلــة الحريــة 
واألمــن فــي كافــة المجــاالت. وعلينــا أالّ نــرى االختافــات التــي بيننــا مصــدر خطــر، بــل مــن الممكــن أن نحّولهــا إلــى فرصــة إلنشــاء دولــة 
العدالــة التــي عهدناهــا قديمــاً فــي اإلســام. وســنحافظ علــى وجودنــا، إذا قاومنــا معــاً كافــة قــوى الشــر. وإن لــم نفعــل ذلــك فســيُلقى بنــا خــارج 
التاريــخ... علينــا أن نكافــح معــاً مــن أجــل مســتقبل أمــة اإلســام، متوكليــن علــى ربنــا معتصميــن بالتوحيــد وهــو حبــل هللا المتيــن. وعلينــا أن 
نلقــي وراء ظهورنــا االختافــات القائمــة بيننــا، حتــى نتفــادى تلــك الهجمــات المجتمعــة التــي تشــنها ضدنــا بــؤر الشــر كافــة... وبهــذه المناســبة 
أتمنــى مــن هللا تعالــى أن يجعــل عــام 2017 مناســبة ســام وســامة وســعادة لتركيــا والعالــم اإلســامي واإلنســانية جمعــاء. وأدعــو هللا تعالــى 
أن يكــون عامــاً يتــم فيــه القضــاء علــى دابــر اإلرهــاب، وتنتهــي فيــه الحــروب األهليــة، ويعــود خالــه الاجئــون إلــى مواطنهــم، وتنتهــي فيــه 

انتهــاكات حقــوق النــاس، وتختفــي أثنــاءه الدكتاتوريــات، وتتمكــن فيــه الشــعوب مــن محاســبة أنظمتهــا لتكــون أكثــر شــفافية.

“2016 yılını geride bırakıp 2017 yılına girdiğimiz şu günlerde ne yazık ki İslam coğrafyasının birçok yerinde 
çatışmalar, şiddet ve vahşet devam ediyor. Müslümanların kültürleri, medeniyetleri ve daha da önemlisi 
canları, teröre ve kör şiddete kurban ediliyor. Bu kaos ortamı, İslam ve Müslüman algısına gölge düşürmekte, 
onu karalamaktadır.
2016 yılında Türkiye’nin karşılaştığı en hain saldırılardan birine şahit olduk. 15 Temmuz gecesi, TSK içinde yuvalanan 
FETÖ isimli şer odağı, milletin silahını millete karşı doğrulttu, yüzlerce insanımızın kanına girdi, binlercesini ise yaraladı.
Bu hain darbe girişimi Türkiye’de uygulandıysa da bunun planlaması okyanus ötesinde yapıldı. Bu girişimle istediler ki 
milletin seçtiği insanlar demir parmaklıklar ardına konulsun, Türkiye iç savaşa sürüklensin ve işgale hazır hâle gelsin.
Ama milletimizin sağduyusu ve fedakârlığıyla, yöneticilerimizin cesur liderliğiyle bu hain saldırıyı püskürtmeyi başardık. 
Anadolu insanının bu kutlu direnişinden sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık istedikleri gibi İslam coğ-
rafyasını karıştıramayacaklar.
Her karanlık gecenin ardından aydınlığın gelmesi gibi 15 Temmuz karanlık gecesi de aydınlığa açıldı; melun bir saldırı, 
Yeni Türkiye’nin diriliş muştusuna dönüştü. Yeni Türkiye, âdeta Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğdu.
DARBEYLE YAPAMADIKLARINI TERÖRLE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR
Darbe girişiminde bulunanların ağababaları, Batılı emperyalistler, Yeni Türkiye’nin dirilişini önlemek için ellerinden ge-
leni yapıyorlar. Darbeyle yapamadıklarını şimdi terör eylemleriyle yapmaya çalışıyorlar.
Güçlerini birleştiren tüm şer odakları ve Batılı emperyalist güçler, Türkiye’den ve Türkiye halkının yeniden dirilişinden 
hiçbir şeyden korkmadıkları kadar korkmaktadır. Türkiye üzerine oynanan oyunlar, patlatılan bombalar, çıkartılmak iste-
nen kaos ve kargaşa ortamı bunun en büyük göstergesidir.
Ülke olarak geride bıraktığımız yılda, pek çok terör olayına maruz kaldık ve onlarca kurban verdik. Sonuncusunu ise 
2017 yılına girdiğimiz gecenin ilk saatlerinde yaşadık. 39 insanımızı yitirdiğimiz bu vahşi saldırı, terörün dini, imanı ve 
milliyetinin olmadığını bir kere daha gösterdi. “Bir insanı haksız yere öldüren, bütün insanları öldürmüş gibidir” diyen bir 
dinin mensupları ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen bir kültürün mirasçıları olarak; inancı, yaşam tarzı, etnik kimliği, 
düşüncesi ne olursa olsun masum insanların öldürülmesini kınıyor ve lanetliyoruz.
Bugün akıl, izan ve hikmetten uzak, emperyalist ülkelerin sponsorluğunu ve lojistiğini yapan sözde Müslüman)!( görü-
nümlü terör şebekelerinin İslam’a verdiği zarar, 1438 yıllık İslam tarihi boyunca verilen tüm zararların kat be kat ötesine 
geçmiş durumdadır. Yaşanan son terör eylemi de maalesef İslam’a, Müslümanlara, dindar insanlara fatura edilmek isten-
mektedir. Sadece terör eyleminden nemalanmak isteyen fırsatçılar değil, bilakis terör eylemini planlayanların böyle bir 
hedefi olduğunu düşündüren pek çok veri bulunmaktadır.
CİHAT İLE CİNAYETİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK LAZIM
Yaşanan acıların, tefrikaların, düşmanlıkların, İslam topraklarını kan gölüne çeviren çatışmaların, bizatihi dinin kendisin-
den kaynaklandığı söylenemez. Cihat ile cinayeti birbirine karıştırmak, cahillik değilse de kötü niyettir. İslam’ın gerek 
cihat gerekse diğer konulardaki hükmü açık ve nettir. Diğer taraftan, İslam düşmanlığını tırmandırmak isteyen emperya-
listler, İslam dünyasındaki çatışmaları ve yaşanan kargaşa ortamını gerekçe gösterip Müslümanlar aleyhine acımasızca 
propaganda yapmaktadır. Emperyalistler, aziz İslam’ı, korku ve terör destekçisi bir dinmiş gibi göstererek fitne ve tefrika 
ateşini körüklemektedir. Ülkemizde oynanan oyunlara, tehditlere ve tehlikelere karşı hepimizin ortak akılla, basiretle ve 
hikmetle hareket etmesi gerekmektedir. Bugün, Müslümanların en önemli meselesi, akan kanı durdurmak, Müslümanları 
birbirine düşüren komplolara karşı uyanık olmak, içimizden ve dışımızdan beslenen her türlü dâhili ve harici fitne uzan-
tılarıyla mücadele ederek tekrar İslam coğrafyasında selamı ve barışı hâkim kılmaktır. Şer güçlerinin temel amacı, İslam 
coğrafyasında bir mezhep savaşı çıkartmaktır. Bugün Müslümanların her zamankinden daha çok tevhit ve vahdete ihtiyacı 
var. İç ayrışma ve çatışmaları sürdürürsek Rabbimizin buyurduğu gibi; “gücümüz kırılır ve düşmanlarımız karşısında 
zayıf düşeriz.” Bu sebeple tevhit inancına dayalı vahdeti gerçekleştirme yolunda gayret sarf etmemiz bir zorunluluktur.
ŞER GÜÇLERE KARŞI BİRLİKTE DİRENİRSEK VAR OLURUZ
Bugüne kadar muhteşem karayolları, köprüler, havaalanları, yerli tanklar ve yerli silahlar ürettik. Ancak tüm bu somut ge-
lişmelerin yanında, diğer yanlarımızı güçlendiremedik. O nedenle yerli bir zihniyet, yerli bir fikriyat ve yetişmiş insanlara 
ihtiyacımız var. İslam düşmanlarına karşı hem fikri hem de fiilî cepheler oluşturmalıyız. Düşmanlarımızın tehditlerine 
karşı kendi aklımızı ve bilincimizi diri tutmalıyız. Bu toprakları yurt edinmenin geçmişte olduğu gibi bugün de bir bedeli 
var. Bedeli ödenmemiş özgürlük, suni bir özgürlüktür. Özgürlük ise ancak kesintisiz çabayla korunur ve yaşatılır.
Bu milleti tarih sahnesinde yeniden güçlü bir şekilde var kılacak en önemli olgu; adalet, liyakat ve hukuk merkezli yeni 
bir düzen kurmamızdır. Unutmayalım, bizler özgürlük ve adalet için varız. Her alanda özgürlük ve güvenlik dengesini gö-
zetmeliyiz. Farklılıklarımızı tehdit olarak değil, İslam’ın kadim adalet devletini kurmada fırsata dönüştürmeliyiz. Tüm şer 
güçlere karşı birlikte direnirsek var oluruz, aksi takdirde tarihin dışına itiliriz. Tüm şer odaklarının topyekûn saldırılarını 
bertaraf edebilmemiz için Rabbimize yaslanarak, Allah’ın ipi olan tevhide tutunup aramızdaki ihtilafları geride bırakıp 
İslam ümmetinin geleceği için birlikte mücadele etmeliyiz. Bu meyanda 2017 yılının Türkiye, İslam dünyası ve bütün 
insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Terörün kökünün kazındığı, iç savaşların son bulduğu, mültecilerin 
evlerine dönebildiği, hak ve hukuk ihlallerinin son bulduğu, diktatörlüklerin ortadan kalktığı, yönetimlerin halka hesap 
verebildiği ve şeffaf hâle geldiği bir yıl olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.”

طائر العنقاء...
والوالدة من جديد

Zümrüdüankanın
Yeniden Doğuşu
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Türkçe

Kemal Öztürk كمال أوزتورك

ــان  ــف حــاالت العصي ــم تتوق ــي. ل ــد العثمان ــي العه ــاًء بالمشــاكل ف ــر امت ــك الســنوات األكث ــت تل كان
ــاز. ــان والقوق ــي الشــرق األوســط والبلق ــة واآلالم ف والفوضــى والخيان

اعتلــى الســلطان محمــود الثانــي العــرش فــي تلــك الفتــرة. وكان أكثــر ســاطين آل عثمــان إصاحــات وتجديــداً، 
وأكثرهــم مواجهــة للمشــاكل. كان يفعــل كل شــيء مــن أجــل المحافظــة علــى وحــدة اإلمبراطوريــة التــي بــدأت 

تتفتــت.
ولكــن الحــروب وهجمــات الغــرب لــم تتوقــف طيلــة فتــرة حكمــه التــي اســتمرت 31 عامــاً، وتواصلــت القاقــل 

فــي اإلمبراطوريــة. وتجــاوزت همومــه لجــج البحــار، حتــى قضــى نحبــه فــي النهايــة بمــرض الســل.
- إيتوني بعبارة فيها شفاء لكل داء

ــوم  ــذه المشــاكل والهم ــاء ه ــا أثن ــا أقرأه ــارة عندم ــي بعب ــة »إيتون ــام العصيب ــك األي ــي تل ــول ف كان الســلطان يق
واآلالم، تُذهــب عــن الحــزن واألســى وتخمــد مــا بــي مــن وجــع. إيتونــي بعبــارة أقرأهــا عندمــا تغمرنــي الســعادة، 
ــام الســلطنة والعــرش  ــي البشــري رغــم مق ــا، كــي ال أنســى أصل ــي نعــم الدني ــي الكســل، وال تغرن كــي ال ينتابن
الــذي أعتليــه. إيتونــي بعبــارة أحفرهــا علــى خاتــم لتتــرك فــي قلبــي نفــس التأثيــر كلمــا رأيتهــا، وإن كنــت حينهــا 

فرحــاً أو حزينــا«.
اســتنفر النــاس جميعــاً وشــدوا الرحــال. أمــا الصائغيــون فقالــوا »العثــور علــى هــذه العبــارة يتجــاوز مهاراتنــا، 

إن ذلــك مــن شــأن الحكمــاء والعلمــاء«.
أمــا الحكمــاء فقالــوا »نحــن ال نســتطيع العثــور علــى عبــارة قصيــرة يمكــن نقشــها خاتــم، لتُذهــب عــن صاحبهــا 

الحــزن وتحفظــه مــن غفلــة الفــرح. إن هــذا مــن شــأن الشــعراء واألدبــاء«.
بحــث الشــعراء واألدبــاء والعلمــاء والمشــايخ وكافــة أهــل العلــم والفــن والكتــب والقلــم، وحاولــوا صياغــة العبــارة 

المطلوبــة، وعــرض كل منهــم علــى الســلطان مــا كتبــه. لكــن أيــاً منهــا لــم تنــل إعجــاب الســلطان محمــود.
عجز الجميع كل من حاول، ولم يستطيعوا صياغة عبارة معبّرة عن المطلوب يمكن نقشها على خاتم.

- حكمة في ُخرج درويش
ــار  ــى إســطنبول، بعــد أن طــاف البــاد طــوال وعرضــاً يقتفــي آث ــام، جــاء أحــد الدراويــش إل فــي يــوم مــن األي
الصالحيــن وأهــل الحكمــة والعرفــان. ولــم يكــن لــه زاد علــى ُخرجــه. ولكــن ُخــرج فــؤاده كان مليئــاً بــدرر مــن 
الحكــم التــي التقطهــا مــن الحجــاز وبــاد الــروم وبــاد الشــام، ومــن مختلــف ديــار الســلطنة العثمانيــة متراميــة 

األطــراف.
دخــل المدينــة فقالــوا لــه: »حللــت أهــا ونزلــت ســهاً أيهــا الدرويــش. لــدى الســلطان محمــود طلــب لــم يســتطع 

تلبيتــه الكثيــر مــن العلمــاء والشــعراء واألدبــاء، ولــم يجــدوا لــه حــاً. أفــي ُخرجــك مــا يشــفي غليلــه؟«.
ــرة.  ــاً كبي ــع حكم ــاس، وجم ــن الن ــر م ــرة، ورأى الكثي ــاداً كثي ــة، وطــاف ب ــنين طويل ــش عــاش س ــذا الدروي ه
أغمــض عينيــه وفتــح عيــن الفــؤاد، ليســتجمع كافــة مــا فــي ُخرجــه مــن ِحكــم فــي عبــارة واحــدة، ثــم قــال: »هــذا 

أيضــاً ســينتهي يــا هللا«.
-  هذا أيضاً سينتهي يا هللا

انبهــر الســامعون بهــذه العبــارة، وهرعــوا بهــا إلــى شــيخ الخطاطيــن قاضــي العســكر مصطفــى عــزت افنــدي. 
وقالــوا لــه »اكتــب أيهــا الخطــاط، هــذه العبــارة حتــى يثــوب إلــى رشــده مــن يراهــا مــن الســاطين والــوزراء، 
وأصحــاب الهمــوم والفقــراء، اليائســين واألثريــاء، والمغتريــن بســطوتهم مــن األقويــاء. وال تنــس أن تنقشــها علــى 

خاتــم ســلطان البــاد.
أخــذ العالــم والشــاعر والعــارف قاضــي العســكر مصطفــى عــزت افنــدي قلمــه وغمســه فــي الــدواة وبــدأ يخــّط 

العبــارة علــى الــورق المقّهــر. كتــب العبــارة بخــط الثلــث الجلــي، وكذلــك باللغــة الفارســية.
ثــم حفــر الصاغــةُ تلــك العبــارة علــى خاتــم. وعندمــا أخــذ الســلطان الخاتــم وقــرأ العبــارة »هــذا أيضــاً ســينتهي 
يــا هللا«، لــم يخلــع الخاتــم مــن إصبعــه منــذ ذلــك اليــوم. كان يقرأهــا كلمــا حــل بــه هــم أو بــّرح بــه ألــم أو تفاقمــت 

عليــه الشــدائد. وكذلــك عندمــا يُحــرز َظفــراً أو يــزداد فرحــاً أو تأخــذه العــزة بالعــرش، كان يقــرأ تلــك العبــارة.
وكان دائما يردد عبارة »هذا أيضاً سينتهي يا هللا« فيثوب إلى رشده...

أصبحت تلك العبارة مدار حب الشعراء واألدباء والحكماء والسالكين والعارفين.
وقــد كتبهــا الخطــاط علــى أفضــل صــورة. وزينهــا المذّهبــون بأجمــل زينــة. وعلقهــا النــاس علــى جــدران بيوتهــم، 
ونُقشــت علــى أقــراط النســاء، وأثــرت فــي قلــوب الجميــع. ومــازال النــاس إلــى اليــوم يعلقــون فــي بيوتهــم تلــك 

اللوحــة التــي رســمها الخطــاط عــزت افنــدي.
- اليائسون والمتكاسلون

تلــك القلــوب التــي تعانــي اليــوم مــن ضيــق شــديد، ويقتلهــا اليــأس وتنظــر إلــى مســتقبل بادهــا وشــعوبها بتشــاؤم، 
عليهــا أن تعلــم جيــداً أن ذلــك ســينتهي ال محالــة.

وعلى الذين هم في سكرة من الثروة والسمعة والشهرة، أن يعلموا جيداً أن ذلك أيضا سينتهي.
والذين غرتهم المنصاب والسلطة والقوة، عليهم كذلك أن يعلموا أن ذلك أيضاً سينتهي ال محالة.

وعلى الذين اكتوت قلوبهم بنار الفراق والشوق والحنين، أن يعلموا أن ذلك أيضاً سينتهي.
والذين يعانون من األمراض والهموم واآلالم والعجز، عليهم أن يعلموا أن ذلك أيضاً سينتهي ال محالة.

وعلى الذين تخنقهم الفاقة والحاجة والتشرد والجوع، أن يعلموا أن ذلك أيضاً سينتهي.
والذيــن فقــدوا بيوتهــم وَمواطنهــم وأوالدهــم وآباءهــم وأحبتهــم، والذيــن يتقلّبــون فــي مضاجعهــم مــن شــدة التوّجــع 

علــى مــا فقــدوا، عليهــم كذلــك أن يعلمــوا أن ذلــك أيضــاً ســينتهي ال محالــة.
ولن يدوم كذلك ما يعمُّ العالم اليوَم من ظلم وحيف ووحشية. ولتعلموا أن ذلك أيضا سينتهي.

هذا أيضاً سينتهي يا هللا...

”Bu da geçer“هذا أيضًا سينتهي يا اهلل

Devri Osmanlı’nın en sıkıntılı yıllarıydı. Ortadoğu’da, Balkanlarda, Kafkaslarda 
isyan, kaos, ayrılma, ihanet ve acı bitmiyordu.
Tahta 2. Mahmut geçer. Osmanlı padişahları içinde en reformcu, en yenilikçi, ama en çok 
sıkıntıyla uğraşan sultanıydı. Dağılan imparatorluğu bir arada tutmak için her şeyi yapı-
yordu.
Ancak 31 yıllık iktidarı boyunca, ne batının saldırısı durdu, ne savaşlar, ne imparatorlukta 
karışıklıklar bitti. Derdi deryaları aştı, sonunda veremden hayatını kaybetti.
Her derde deva bir söz bulun
O bunalım günlerinde der ki, ‘bana öyle bir söz bulun ki, bu dertlerin, bu acıların, bu san-
cıların arasında onu okuduğumda umutsuzluğum gitsin, tasam bitsin, acım dinsin. Sonra 
mutlu olduğumda yine onu okuyayım, rehavete kapılmayayım, dünya nimetlerine tamah 
etmeyeyim, saltanat makamının, tahtımın gücüyle aslımı, insanlığımı unutmayayım. İşte 
bu sözü, bir yüzüğe yazdırayım, her gördüğümde, neşemde ve hüznümde bana aynı etkiyi 
yapsın.’
Herkes yola revan olur, ahali seferber olur. Yüzük ustaları der ki, ‘bu sözü bulmak bizim 
haddimize değildir, bu bilgelerin, alimlerin işidir’.
Bilgeler der ki, ‘biz tek sözle hem umutsuzluğu, hem mutluluğun rehavetini giderecek, hem 
de yüzüğe yazılacak kadar kısa bir sözü bulamayız. Bu şairlerin, ediplerin işidir.’
Şairler, edipler, güftekarlar, alimler, şeyhler ne kadar ilimle, sanatla, kitapla, kalemle işi 
olanlar uğraşmışlar, yazmışlar, çizmişler, padişahın huzuruna çıkarmışlar. Lakin hiçbirini 
beğenmemiş Sultan Mahmut.
Nice ademoğlu uğraştıysa olmamış, bilememiş, bir yüzüğe söz yazamamış.
Bir dervişin heybesindeki hikmet
Bir gün İstanbul’a bir derviş gelmiş. Diyar diyar gezer, gönül erlerinin, irfan sahiplerinin, 
hikmet ehlinin izlerini sürermiş. Sırtındaki heybesinde bir azığı yokmuş ama gönül heybesi, 
yedi iklim Osmanlı’nın, Diyar-ı Rum’un ve dahi, Hicaz’ın, Bilad-ı Şam’ın topraklarından 
topladığı irfan ile doluymuş.
Demişler ki, ‘ey derviş, hoş geldin. Sultan Mahmud’un bir isteği vardır. Nice alimler, bilge-
ler, şairler, edipler bulamadı bir çare. Senin heybende bir çare var mıdır buna?’
Derviş, onca yıllar, onca diyarda, onca insanda gördüğü, yaşadığı ve hikmetine nail olduğu 
gönül gözünü açmış, diğerini kapatmış. Ve heybesinden birikmiş tüm hikmet, bir sözle 
dışarı çıkmış: “Bu da geçer ya HÛ”
BU DA GEÇER YA HÛ
Duyanlar büyülenmiş. Bu sözü alıp, Şeyhul Hattatin Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin 
yanına koşmuşlar. Demişler ki, ‘öyle bir yazı yaz ki ey hattat, sulatanlar, vezirler, derdi 
olanlar, yokluk çekenler, umutsuzluğun pençesine düşenler ve dahi varlık içinde yüzüneler 
ve illa ki gücün, kuvvetin rehavetine kapılanlar gördüğünde kendine gelsin. Yedi iklim 
padişahının yüzüğüne yazılsın, hiç unutulmasın.
Alim, bestekar, şair ve gönül ehli Kazasker Mustafa İzzet Efendi, kamışını mürekkebe dal-
dırıp, aharlı kağıda döküvermiş sözü. Celi sülüs istif tarzında, bir de farsça yazmış.
İstifi, ustalar yüzüğe işlemiş. Sultan Mahmut yüzüğü almış ve sözü okumuş: “Bu da geçer 
ya HÛ”. O günden sonra, o yüzüğü hiç parmağından çıkarmamış. Derdi olduğunda, acıları 
arttığında, sıkıntıları çoğaldığında bunu okumuş. Zaferler kazandığında, neşesi arttığında, 
tahtının keyfine vardığında bunu okumuş.
Ve her daim, “bu da geçer ya HÛ” diyerek kendine gelmiş.
O söz, şairlerin, ediplerin, bilgelerin, dervişlerin ve gönül ehlinin en sevdiği söz olmuş. 
Hattatlar bu sözü en güzel şekillerde yazmış. Müzehhibler en güzel süslerini bunun etrafına 
işlemiş. He duvara asılmış, her kulağa küpe olmuş, her gönle tesir etmiş. Bugün hala Ka-
zasker İzzet Efendinin o istifi duvarlarda asılıdır.
UMUTSUZLUĞA DÜŞENLER, REHAVETE KAPILANLAR
Bugün nice gönlü daralmış, umutsuzluğa kapılmış, ülkenin ve milletin geleceğinden ka-
ramsarlığa düşmüşler, bilsin ki bu da geçer.
Zenginliğin, şanın, şöhretin zevkiyle, neşesiyle sarhoşluk yaşayanlar, bilsin ki bu da geçer.
Makamın, yetkinin, kudretin gücüyle kendinden geçenler, gururlananalar, bilsin ki bu da 
geçer.
Aşkın, ayrılığın, hasretin, özlemin derdiyle kavrulanlar, bilsin ki bu da geçer.
Hastalığın, derdin, acının çaresizliğine düşenler, bilsin ki bu da geçer.
Fakirliğin, yokluğun, açlığın kimsesizliğin kıskacında boğulanlar, bilsin ki bu da geçer.
Evini, yurdunu, çocuğunu, babasını, sevdiğini kaybeden, bunların acıyla uykusuz gecelerde 
acı çekenler, bilsin ki bu da geçer.
Bu dünyada, bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu haksızlık, bu zulüm, bu düzen baki kalmaz, 
bilin ki bu da geçer. Bu da geçer ya HÛ...



Birinci Yıl Biterken… عندما ينتهي العام األول...

Zaman nasılda geçiyor diye başlamak adettendir yıl 
dönümü konuşmalarında yazılarında ve mesajlarında… 
ama sevgili dostlar bu yıl öyle “nasıl da geldi geçti hiç 
fark edemedik” diyebileceğimiz bir yıl değildi. Zira yı-
lın nasıl geçtiğini fark edememek bir yönüyle ciddi bir zafiyet, 
dalgınlık ve duyarsızlık olmaz mı! Tarihin dönüm noktası olan 
bir dönemi yaşarken her anın kıymetli olduğu, her olayın dikkat 
ve rikkatle izlenmesi gerektiği, her günün bir ömür her ömrün 
bir gelecek olduğu aşikar değil midir.
2016 tarihte önemli bir yıl olarak yazılacak elbette lakin tarihi 
biz yazarsak. İstesek te istemesek te, kabul edelim ya da kabul 
etmeyelim bu gün olduğu gibi gelecekte de galiplerin yazdığı 
tarih yaygın olarak okunacak. Eğer galip gelen biz olursak ve 
kalemimizin mürekkebi hak ile adalet olursa geleceği şimdiden 
yazmış oluruz. Galibiyet dediğimde öyle meşhur tanımıyla raki-
bini alt eden düşmanını yok eden, hasmını linç eden değil sade-
ce… galibiyet beşeri varlık düzeyinden çıkıp insan olabilmektir 
en temelinde. Galip olmak bir insan olarak aklı ile nefsi arasın-
daki dengeyi kurabilmek ve insan olmanın en önemli göstergesi 
olan akıl nimetini hakka ve adalete, ahlaka hizmet ettirebilmek-
tir. Galip olmak zalimin karşısında dik durabilmek gerektiğinde 
canı pahasına dahi olsa hakkı söyleyebilmektir. Galip olmak 
Nemrudun karşısında İbrahim olmaktır, Firavunun karşısında 
Musa, Ebu Cehilin Karşısında Muhammet olabilmektir. Hz. 
Hüseyin gibi hak ile yürüyüp onurlu bir şekilde şehadet şerbeti-
ni içmektir. Galip olmak hakkın yanında saf tutmaktır adaletten 
ve ahlaktan ödün vermeden doğru yolda kalabilmektir. Yoldan 
çıkmamak, yorgun düşmemek, yola engel olmamaktır.
Yaşadığımız 2016 yılı boyunca elimizden gelgi kadar hakkı ve 
adaleti incitmeden yaşadığımız dönemin sıkıntı ve sorunlarına 
hep beraber çözüm aradık.
Bazılarımız cephelerde savaştılar ve savaşmaya devam ediyor-
lar. Şehit düştüle yahut gazi oldular ve hala tuttukları cephelerde 
mücadeleye devam ediyorlar.
Kimimiz yerinden yurdundan edilmiş kardeşlerimize derman 
olmaya sofralarında sıcak bir çorba üzerlerinde battaniye ayak-
larında ayakkabı ve yüzlerinde tebessüm olmaya çalıştı yıl bo-
yunca.
Kimimiz kalem oldu ve sayfalarda tüketti yüreğini. Harf oldu 
bir beyaz sayfaya, sonra bir ses oldu Şarktan ve günü aydınlatan 
İşrak oldu kimimiz. Bir cümle kurdu hak için adalet için ahlak 
ve özgürlük için. Makale, deneme ve yaşanmış bir hikaye oldu 
kimimiz.
Kimimiz göz oldu gördü olup biteni. Görmekle de kalmayıp 
göstermek için dünyaya bir film şeridi oldu saklı kalmış hika-
yeleri, duyulmamış kahramanlıkları, sabredilmiş çileleri, galip 
gelmiş anaları ve oğullarını anlatı bize.
Kimimiz söz olup konuştu. Yaşadığımız her ne varsa anlatı in-
sanlığın yüzüne yüzüne. Dinleyen olsa da olmasa da anlattı hak-
kı, çünkü doğru söz elbet mecrasını bulacak ve bir gönülde taht 
kucaktı. Zira haksızlık karşısında susmak insan olmamaktı…
2016 kolay bir yıl değildi elbet ama hala ölmediysek, nefes alıp 
veriyorsak güçlüyüz demektir. İnanarak yapmakta olduğumuz 
her işi aşk ve şevk ile devam ettirmemiz gerekiyor.

أصبــح مــن العــادة أن نبــدأ بســؤال »كيــف يمــر الزمــن« عندمــا 
ــائل.  ــاالت أو رس ــا مق ــب عنه ــرى الســنوية أو نكت نتحــدث عــن الذك
ولكــن أيهــا األصدقــاء األعــزاء هــذا العــام لــم يكــن مــن األعــوام التــي 

نقــول عنهــا »إننــا لــم ناحــظ أبــداً كيــف جــاء وانقضــى بهــذه الســرعة«. لكــن 
أال يعتبــر عــدم ماحظــة كيفيــة دخــول العــام، ضعفــاً فادحــاً وحالــةً مــن الشــرود 
والامســؤولية. وبمــا أننــا نشــهد مرحلــة تمثــل نقطــة تحــول تاريخيــة، أوليــس 
ــن  ــوم م ــة، وكل ي ــا ذات قيم ــن لحظاته ــة م ــي أّن كل لحظ ــح الجل ــن الواض م
ــروري  ــن الض ــك فم ــتقبل، ولذل ــا مس ــن أعماره ــر م ــر، وكل عم ــا عم أيامه

ــة. ــة ورق ــكل دق ــة ب ــك المرحل متابعــة كل حــدث مــن أحــداث تل
سيُســجل عــام 2016 فــي التاريــخ علــى أنــه عــام مهــم بــا شــك، ولكــن إذا كتبنــا 
نحــن التاريــخ. لكــن ذلــك التاريــخ الــذي يكتبــه المنتصــرون، هــو الــذي ســيُقرأ 
فــي المســتقبل، وبشــكل كبيــر، تمامــا كمــا يحــدث اليــوم، أردنــا ذلــك أم أبينــا، 
قبلنــا ذلــك أم رفضنــا. وســنكتب نحــن المســتقبل إذا كنــا نحــن المنتصريــن، وإذا 
كان الحــق والعدالــة همــا الحبــر الــذي نغمــس فــي أقامنــا. وعندمــا نتحــدث عــن 
االنتصــار فهــو ليــس فقــط ذلــك المعنــى المشــهور  الــذي يصــرع فيــه المــرء 
منافســه أو يقضــي علــى عــدوه أو ينــّكل بخصمــه، إنمــا االنتصــار فــي األســاس 
يتمثــل فــي الخــروج مــن مســتوى الوجــود البشــري ليكــون اإلنســان قــادراً علــى 
ــن  ــوازن بي ــق ت ــى خل ــان عل ــدرة اإلنس ــو ق ــار ه ــاناً. إن االنتص ــون إنس أن يك
العقــل والنفــس، وتكريــس نعمــة العقــل تجعــل مــن اإلنســان إنســاناً، مــن أجــل 
ــة  ــول كلم ــى ق ــدرة عل ــو الق ــة واألخــاق. واالنتصــار ه ــة الحــق والعدال خدم
الحــق فــي وجــه الظالــم إذا دعــا األمــر، حتــى وإن كلــف ذلــك حيــاة اإلنســان. 
واالنتصــار هــو الوقــوف فــي موقــف إبراهيــم فــي مواجهــة النمــرود، والوقــوف 
فــي موقــف موســى فــي مواجهــة فرعــون، والوقــوف فــي موقــف محمــد فــي 
مواجهــة أبــي جهــل. هــو أن تمشــي بالحــق وتشــرب مــاء الشــهادة بكرامــة مثلمــا 
فعــل الحســين رضــي هللا عنــه. االنتصــار هــو أن تقــف إلــى جانــب الحــق، دون 
أن تتنــازل عــن العدالــة واألخــاق، لتبقــى علــى الطريــق القويــم، دون أن تحيــد 

أو تنهــار أو تقــف حجــر عثــرة فــي ذلــك الطريــق.
ــول للمشــاكل  ــدر مــا نســتطيع، عــن حل ــة عــام 2016 وبق ــا معــاً طيل ــد بحثن لق

ــة. ــدأي الحــق والعدال ــي نعيشــها، مــن دون اإلخــال بمب والمصاعــب الت
قاتــل بعضنــا فــي الجبهــات، وبعضهــم مــازال يقاتــل. استشــهد البعــض وأصيــب 

آخــرون، لكــن الباقيــن مازالــوا يواصلــون المعركــة فــي تلــك الجبهــات.
بعضنــا عمــل عامــاً كامــا فــي مواســاة إخــوةٍ لنــا أُكِرهــو علــى الخــروج 
ــاً علــى موائدهــم، وغطوهــم  مــن ديارهــم وَمواِطنهــم، فقدمــوا لهــم حســاًء دافئ
ببطانيــات تدفِّئُهــم وألبســوهم أحذيــةً تقيهــم الحــرَّ والقــّر، ومازالــوا إلــى يقدمــون 

ــامة. ــون واالبتس ــم الع له
تحــول بعضنــا إلــى أقــام اســتنفدت أفئدتهــا علــى مختلــف الصفحــات. أصبحــوا 
ــي مــن الشــرق.  ــى صــوت يأت ــوا إل ــم تحول ــى صحائــف بيضــاء، ث ــاً عل حروف
وأصبــح بعضنــا إشــراقاً ينيــر أيامنــا. صاغــوا جملــة مــن أجــل الحــق والعدالــة 
والحريــة واألخــاق. وتحــول بعضنــا إلــى مقالــة أو خاطــرة أو حكايــة واقعيــة.

ــل  ــل، ب ــي بالنظــر ب ــداث، وال تكتف ــع األح ــا تتاب ــا عين ــح البعــض من ــد أصب لق
تحولــت إلــى شــريط وثائقــي يُعــرض علــى العالــم، ليســر تلــك الحكايــات الخفيــة 
ــات التــي طواهــا الصبــر واألمهــات الصامــدات. والبطــوالت المنســية والعذاب

ــم لتحكــي كل مــا  ــى كلمــات تنطــق، وتصيــح فــي وجــه العال ــا إل تحــول بعضن
ــم تجــد. ألن كلمــة الحــق  ــول الحــق، وإن وجــدت مــن يســمعها أم ل عشــناه. تق
ســتلقى مجراهــا ال محالــة، لتســتقر فــي القلــب. ذلــك ألن الســاكت عــن الظلــم ال 

يمكــن أن يكــون إنســاناً...
لــم يكــن عــام 2016 عامــاً ســهاً أبــداً. ولكننــا خرجنــا منــه أقويــاء ألننــا مازلنــا 
لــم نمــت بعــد، ومــازال نواصــل التنفــس. ويجــب عليهــا أن نواصــل فعــل كل مــا 

نؤمــن بــه ونفعلــه، بــكل شــوق عشــق.

Mehmet Ali EMİNOĞLU محمد علي أمين أوغلو

تركي
Türkçe

الشــهيد الحكــم بــن حاتــم دراق الســباعي، شــاب فــي الـــ 27 مــن 
ــه, تطــوع  ــد لوالدي ــو وحي ــال وه ــج إدارة أعم ــو خري ــره، وه عم
فــي الهــال األحمــر، وأجــرى دورات لإلســعاف األولــي والتأهيــل 

النفســي.
ــه  ــاء قيام ــل األمــن والشــبيحة أثن ــات غــادرة مــن قب ــب بطلق أصي
ــم  ــع طاق ــه م ــي طريق ــث كان ف ــر، حي ــال األحم ــي اله ــه، ف بعمل
ــاح الحــي،  ــاء اجتي ــاب الدريــب، أثن ــى حــي ب ســيارة اإلســعاف إل
ــم ســيارة  ــع طاق ــب جمي ــل مــن الرصــاص وأصي وتعرضــوا لواب
اإلســعاف أصيــب بـــ 7\9\2011 بقــي بالمشــفى 8 أيــام، استشــهد 

فــي 2011/9/15 .
اإلغاثــي  بالعمــل  ُعرفــوا  ممــن  الثــورة  شــباب  مــن  حكــم 
واإلســعافي، مرتديــا ســترته الحمــراء، متجــوال بيــن أحيــاء حمــص 
األشــد تعرضــاً للقصــف والمواجهــات، متنقــا بيــن المشــافي غيــر 
آبــه بخطــورة مــا قــد يتعــرض لــه. لــم تقتصــر أعمــال حكــم علــى 
ــاعدات  ــل المس ــل كان يوص ــر، ب ــال األحم ــم اله ــعاف باس اإلس
والغــذاء والــدواء لألحيــاء المحاصــرة كحــي بــاب الســباع وأحيــاء 

ــة. حمــص القديم
ــخ 2011-8-31  ــوك، بتاري ــس ب ــى الفي ــه عل ــى صفحت ــب عل كت
عــذرا، يــا وطنــي الجريــح اضطــررت أن أشــتري كفنــي فــي هــذا 
ــا مــا دمــت أنــت  العيــد بــدال مــن الثيــاب الجديــدة، ألننــي لــن أحي

ــح.. الجري
وفــي تاريــخ 7-9-2011 خرجــت ســيارة الهــال األحمــر، فــرع 
حمــص لتقــوم بإســعاف أحــد المصابيــن، وبداخلهــا أربعــة مســعفين 
والســائق وقبــل وصولهــا إلــى مــكان المصــاب وقفــت علــى حاجــز 
ــن  ــائق ع ــبيحة الس ــد الش ــأل أح ــا، وس ــام الباش ــن حم ــرب م بالق
غايتــه فأجــاب الســائق بــأن هنــاك مصابــا، ويجــب علينــا إســعافه، 
فيبتســم الشــبيح ويــأذن لــه بإســعاف الجريــح خافــا لعــادة الشــبيحة 
ــاب  ــل المص ــعفون بتحمي ــوم المس ــرور، يق ــيارة بالم ــمح للس ويس
يتوقــف الزمــن للحظــات وتكــون النتيجــة كاآلتــي: يطلــق الشــبيحة 
النــار علــى ســيارة الهــال بمــن فيهــا تختــرق قرابــة أربعيــن 
ــى  رصاصــة الســيارة، وتســتقر ســبعة منهــا فــي جســد حكــم، يبق
حكــم يعانــي مــع آثــار الرصاصــات الســبعة فــي جســده التــي 
أفقدتــه إحــدى عينيــه، وطحالــه وقســماً مــن الرئــة، يستشــهد حكــم 

ــام مــن الصــراع مــع رصــاص جيشــه الوطنــي! بعــد ثمانيــة أي
من آخر ما كتبه الشهيد حكم على صفحته:

لو أنك احتجت أن أتبرع لك بالدم 
هل ستسألني عن طائفتي ؟؟؟ 

لو أن القدر جمعنا بخندق واحد في الحرب 
هل سيكون رصاصنا الموجه للعدو مختلف العقيدة والطائفة؟ 

لو احتجت من يسعفك ليا وما في الجوار غيري 
هل أمتنع إن كنت من غير طائفتي؟! 

حين كنا نلعب سوية في حي واحد 
لم يكن أللعابنا طائفتين 

ما الذي تغير يا أخي 
والحي هو نفسه واأللعاب هي نفسها 

ألم نتقاسم كثيرا رغيف خبزنا وحزننا وهمنا؟ 
كانت زاوية الحي تكفينا لنصنع منها عالما من الفرح 
ماذا حدث اآلن وسوريا كبيرة جدا لتكون حيا واحدا 

وتستوعب أحام قوس القزح؟

لكي ال ننسى شهداءنا 

الشهيد  حكم دراق السباعي  
2011/9/15
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