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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bölgemizde terör örgütleri için gelecek yok” diyerek, Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PYD’nin, herhangi bir devlet tarafından muhatap alınma-
sının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin 562. yıldönümü münasebetiyle Türk halkına ve İslam ümmetine 
hitaben bir mesaj yayınladı. İstanbul’un fethinin insanlık tarihinde siyasi, toplumsal ve kültürel açıdan bir dönüm noktası olduğunu belirten 
Erdoğan, İstanbul’un yalnızca askeri güçle değil; Fatih Sultan Mehmet’in buradaki hoşgörü ve adaleti sayesinde fethedildiğinin altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanın Kur’an-ı Kerim’le ilişkisini güçlendirmesinin sürekli-
lik isteyen bir görev olduğunu dile getirerek, Kur’an’ın zayıf ruhlara şifa olmadaki rolüne vurgu yaptı. Erdoğan 
söz konusu açıklamaları, Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim yarışması kazanan-
larının ödül töreninde gerçekleştirdi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: )ال يوجــد مســتقبل للمنظمــات اإلرهابيــة يف منطقتنــا(، مشــراً إىل أن تواصــل أي بلــد مــع 
)حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي( يتنــاىف مــع االتفاقــات الدوليــة.

وّجــه الرئيــس الرتكــي “رجــب طيــب أردوغــان” رســالة للشــعب الرتكــي واألمــة اإلســامية يف الذكــرى الـــ 562 لفتــح إســطنبول، مؤّكــدا فيهــا علــى أن فتــح 
املدينــة كان منعطفــاً يف اتريــخ البشــرية، مــن الناحيــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة، مشــرا إىل أن فتــح اســطنبول مل يكــن ببســالة اجليــش فحســب بــل 

كانــت ابلتســامح والعدالــة الــي أرســامها الســلطان حممــد الفاتــح يف املدينــة.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن تعزيــز العاقــة ابلقــرآن الكــرمي، مــن أهــم املهــام الــي يتوجــب حتقيقهــا دائمــاً، الفتــاً 
إىل الــدور املهــم للقــرآن يف عــاج النفــوس واألرواح املنهكــة. جــاء ذلــك، يف كلمــة للرئيــس الرتكــي خــال حفــل تســليم جوائــز أوائــل 

مســابقة القــرآن الكــرمي، مبركــز املؤمتــرات يف القصــر الرائســي ابلعاصمــة أنقــرة.
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Batı, Amerika, Rusya ve İran, tüm çabalarını Suriye’nin yerle bir 
edilmesi için harcadı. Suriye devriminin başarısızlığa uğratılması 
amacında ittifak edip, devrimcilere dönüşen Suriyelileri eskiden old-
uğu gibi itaat altına girmeye zorladı. Katil ve cani Esed rejiminden 
hoşgörü talep etti. Hepsi, Suriye halkının katledilmesi, evsiz bırakıl-
ması, seçme özgürlüğünden ve özgürce, onurluca devriminin hede-
flerini gerçekleştirmekten men edilmesine katkıda bulundu. Ancak 
bu beyhude çabalar, Suriye halkının iradesine ve asil devriminin 
hedeflerini gerçekleştirme ısrarına takılıp kaldı. Geçmişte ve gelece-
kte bu yönde atılan adımların tamamı kaybetmeye mahkûmdur. Ka-
zanan Suriye devrimi olacaktır. 
Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına karşı 
çıkmış, Suriye halkının yanında yer almış, duruşunun ve devriminin 
hedeflerini desteklemiş, zorla vatanlarından uzaklaştırılan 3 milyon-
dan fazla Suriyeliye kucak açmıştır. Bu tutumundan ötürü Türkiye’yi 
cezalandırmak isteyen sömürgeci devletler, Türkiye’de istikrarı sars-
mak amacıyla gizli ajandalarını uygulamaya koydu; kalkınmasının 
gecikmesi, siyasi ve iktisadi istikrarının önlenmesi amacıyla ayrılıkçı 
Kürt grupları kullanarak, uzun süreli yıpratma savaşlarıyla Tür-
kiye’yi boğmaya çalıştı. Türkiye’nin kalkınan ülke olmaktan çıkıp, 
süper güçler arasındaki yerini almasını engellemeye çalıştılar ve hala 
çalışıyorlar. Türkiye, gücünü ve birliğini kanıtlamıştır. Bütün dünya, 
askeri darbe planlarının başarısızlığa uğratılmasında Türkiye halkı 
ile yöneticilerinin arasındaki uyumu, anayasa değişikliğinde lider-
lerine verdiği desteği, bir süper güç olarak her zaman ve zeminde 
etkin gücünü göstermek, güçlü ekonomisini oluşturmak ve dengeleri 
kurabilmek amacıyla art arda gerçekleştirdiği başarılarının yanında 
yer alışını görmüştür.   
Türkiye’yi, olaylar karşısındaki insani ve ahlaki duruşundan dolayı 
cezalandırmak, Batı’nın emirlerine amade zayıf bir devlet olarak 
kalması için kuşatma altına almak ve sıkboğaz etmek istediler. 
Kapalı kapılar arkasında uygulamaya koydukları planlar, en açık 
ifade ile Suriyelilere, Türklere ve İslam’a duydukları kinden kay-
naklanmaktadır. 
Çirkin emellerini demokrasiye yaktıkları ağıtlarla parlatma, temize 
çıkarma girişimlerine rağmen hedefleri, apaçık yüzyıllardır ver-
dikleri Haçlı Savaşı’nı sürdürmek, Müslümanları, İslami hedef ve 
değerlerinden uzaklaştırmaktır.
Türkiye, PYD’nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından silah-
landırılarak desteklenmesinin kabul edilemez olduğu yönündeki 
sabit tutumunu Washington yönetimine bildirdi. Bu yapı, terör liste-
sinde yer alan PKK’nın bir uzantısı olmasının yanı sıra “Demokratik 
Birlik Partisi” isminin gereğinden de nasibini almamıştır. Amacı bir-
lik ya da birleştirmek değil ayrıştırmak, parçalamaktır. Demokrasi 
için değil istibdat, zorbalık için çalışmaktadır. Irkçılık ve zorbalığın 
sarıp sarmaladığı bu grup, her türlü değerden uzaktır. Onun gibi 
düşünmeyen ya da onunla aynı görüş üzerinde birleşmeyen Arap veya 
Kürt siyasi aktivistleri tutuklayarak, bu konudaki rüştünü de her 
seferinde ispat etmiştir. Bu oluşum, Suriye’nin kuzeyindeki varlığını 
sürdürmek isteyen PKK terör örgütünün, ortalığı karıştırmak, Tür-
kiye’yi ve ulusal güveliğini tehdit etmek için kullandığı bir maskedir. 
Bu konu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Beyaz 
Saray’a gerçekleştirdiği tarihi ziyarette üzerinde durduğu en önemli 
konuydu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği mesajda, 
PYD’ye yapılan bu planlı desteğin DEAŞ ile mücadele stratejilerinde 
ölümcül bir hata olacağını bildirdi.  Suriye halkı, sonuçları daha kan-
lı ve şiddetli olsa da bir işgalcinin diğeriyle değiştirildiği senaryoları 
hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Sarı ve siyah bayrakların altında 
toplanmayı hoş karşılamayacak, Özgür Suriye Ordusu’nun taşıdığı 
devrim bayrağına sahip çıkacaktır. Cömert Türkiye halkına her 
daim kardeş ve arkadaş olarak kalacak Suriye halkı, zalime, zulme 
ve aşırılığa karşı galip gelinecek günü beklemektedir. 
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جهودهــم  وإيــران كل  وروســيا  أمريــكا  ومعــه  الغــرب  كــرَّس 
لتدمــر ســوراي، واتفقــوا علــى إفشــال الثــورة الســورية، وإرغــام 
الطاعــة، وطلــب  بيــت  العــودة إىل  الثائريــن علــى  الســوريني 
لقــد أســهموا  القاتــل اجملــرم،  النظــام األســدي  الســماح مــن 
مجيعهــم يف قتــل وتشــريد الشــعب الســوري، ومنعــه مــن حريــة 
االختيــار وحتقيــق أهــداف ثورتــه ابحلريــة والكرامــة، كل هــذه 
حتقيــق  علــى  وإصرارهــم  الســوريني  إبرادة  تصطــدم  اجلهــود 
والالحقــة  الســابقة  اجلهــود  وكل  النبيلــة،  ثورهتــم  أهــداف 

الســورية. الثــورة  وســتنتصر  ستفشــل 
ووقفــت  ســوراي،  تقســيم  ضــد  وحدهــا  وقفــت  تركيــا  وألن 
ثورتــه،  وأهــداف  مواقفــه  وأيــدت  الســوري،  الشــعب  مــع 
قســرايً  ُهّجــر  ســوري،  ماليــني  ثالثــة  مــن  أكثــر  واحتضنــت 
معاقبتهــا،  االســتعمارية  الــدول  أرادت  وطنــه؛  عــن  بعيــدًا 
ــا، وإغراقهــا  وعملــت ابخلفــاء علــى زعزعــة االســتقرار يف تركي
يف حــرب اســتنزاف طويلــة مــع الفصائــل الكرديــة االنفصاليــة؛ 
هبــدف أتخــر النمــو واالســتقرار االقتصــادي والسياســي فيهــا، 
وحاولــوا -وحياولــون- احلــد مــن هنــوض تركيــا وحتّوهلــا إىل دولــة 

عظمــى.
لقــد أثبتــت تركيــا قوهتــا ووحدهتــا، وأرت العــاَل كلــه تالحــم 
الشــعب مــع قيادتــه يف إفشــال خمطــط االنقــالب العســكري، 
وأتييــده حلكومتــه يف تعديــل الدســتور، ووقوفــه مــع اإلجنــازات 
املتالحقــة كــي حتقــق تركيــا توازهنــا واقتصادهــا القوي وحضورها 

املؤثــر يف كل األمكنــة كدولــًة عظمــى.
وحصارهــا  واألخالقيــة،  اإلنســانية  ملواقفهــا  معاقبتهــا  أرادوا 
والتضييــق عليهــا كــي تبقــى دولــة ضعيفــة اتبعــة للغــرب خاضعــة 
ألوامــره، ومــا مواقفهــم املعلنــة الــي تــدار ابخلفــاء إال تعبــر 
صــارخ عــن حقدهــم علــى الســوريني وعلــى األتــراك وعلــى 

اإلســالم.
إهنــا حــرب صليبيــة واضحــة األهــداف رغــم حمــاوالت تلميعهــا 
مبطالباهتــم  وأخــرى  الدميقراطيــة،  علــى  التباكــي  حبجــة  اترة 

ابالبتعــاد عــن املســميات واألهــداف اإلســالمية.
وتتوجيــاً ملواقفهــا الثابتــة أبلغــت تركيــا واشــنطن برفضهــا للدعــم 
الــذي أزمعــت عليــه يف تزويــد »حــزب االحتــاد الدميقراطــي« 
الســوري ابلســالح؛ إذ إن هــذا احلــزب امتــداد ملنظمــة حــزب 
هلــذا  وليــس  إبرهابيــة،  عامليــاً  املصنفــة  الكردســتاين  العمــال 
احلــزب مــن امســه أّي نصيــب؛ فهــو يعمــل علــى التفــرق ال علــى 
االحتــاد، ويعمــل علــى االســتبداد ال علــى الدميقراطيــة، هــذا 
احلــزب بعيــد كل الُبعــد عــن القيــم الــي يغلّــف هبــا عنصريتــه 
واســتبداده، وقــد ثبــت لــكل ذي بصــر أن عناصــره تعتقــل 
الناشــطني السياســيني -عــرابً وكــردًا- وكل الذيــن ال يوافقونــه 
الــرأي وال يتوافقــون معــه يف الرؤيــة، والتطلعــات املســتقبلية، 
هــذا الفصيــل الـــ )ب ي د( إمنــا هــو قنــاع تســتخدمه منظمــة 
)يب كــي كــي( لتواصــل وجودهــا يف الشــمال الســوري، ولتعمــل 

ــا وأمنهــا القومــي.  علــى إاثرة املشــاكل وهتديــد تركي
وهــذا مــا ركــز عليــه الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، 
يف زايرتــه التارخييــة إىل البيــت األبيــض، وأبلــغ خالهلــا الرئيــس 
األمريكــي ترامــب أبن هــذا الدعــم املزمــع تقدميــه يعــّد مــن 

األخطــاء القاتلــة يف خطــط ترامــب حملاربــة )داعــش(.
الشــعب الســوري لــن يقبــل ابســتبدال حمتــل آبخــر، قــد يكــون 
والســوداء،  الصفــراء  الــراايت  ويكــره  ودمويــة،  عنفــاً  أشــد 
الــذي ينضــوي اجليــش احلــر حتــت رايتــه،  بعلمــه  ويتمســك 
وســيبقى أخــاً وصديقــاً للشــعب الرتكــي الكــرمي، وهــو ينتظــر 

اليــوم الــذي ينتصــر فيــه علــى الطغــاة والبغــاة والغــالة. 

الحرب على تركيا

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Türkiye’ye Karşı Savaş
كلمة العدد
Başyazı

ABD’nin Kürt birliklerini silahlandırmasına rağmen, DEAŞ’in kalesi olan Suriye’nin Rakka kentine 
yönelik kuşatma savaşına katılacak tarafların belirlenmesi için henüz erken olduğunu ifade eden askeri 
uzman ve analistler, Türkiye’nin de bu operasyonlara Rakka’nın kuzeyindeki Tel Abyad bölgesinden 
dâhil olacağı görüşünde birleşiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, bölgede başat rol oynayan Türkiye’nin, Amerika 
Birleşik Devletleri, Almanya ve Avrupa kıtasının tamamının dış siyaset ve emniyet alanında karşılaştık-
ları zorluklarda güçlü bir müttefik haline gediğini belirtti. 

Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın ziyareti kapsamında başkent 
Riyad’da 20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenen üçlü zirvenin, oyunun kurallarının değişmesinde önemli 
rol oynayacağını açıkladı. 

رأى خــراء وحمللــون عســكريون أن الوقــت مــا زال مبكــرًا للبــت يف األطــراف الــي ستشــارك يف معركــة الســيطرة علــى مدينــة الرقــة 
الســورية، معقــل تنظيــم الدولــة )داعــش(، رغــم اإلعــان األمريكــي عــن تســليح الوحــدات الكرديــة، كمــا رّجحــوا دخــول تركيــا 

إىل املعركــة مــن منطقــة تــل أبيــض )مشــال الرقــة(. 

أكــد املتحــدث ابســم وزارة اخلارجيــة األملانيــة مارتــن شــيفر، أن تركيــا تلعــب دوراً رئيســياً جيعــل منهــا حليفــاً قــوايً يف 
مواجهــة التحــدايت األمنيــة والسياســية اخلارجيــة الــي تتعــرض هلــا الــوالايت املتحــدة وأملانيــا والقــارة األوروبيــة أمجــع.

قالــت الســعودية، إن القمــم الثــاث الــي تســتضيفها الــرايض يومــي 20 و21 مايــو/أاير اجلــاري، خــال زايرة الرئيــس 
األمريكــي دوانلــد ترامــب ســتؤدي إىل )تغيــر قواعــد اللعبــة(.
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دي ميستورا يسحب مبادرته بشأن آلية تشاورية للدستور

شبح التهجير القسري يطارد أهالي بلدات جنوب دمشق

De Mistura Suriye Krizi İçin Sunduğu “Anayasa İstişare Mekanizması” Önerisini Geri Çekti 

Zorunlu Göç Güney Şam Beldelerindeki Halkı Yerlerinden Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye krizinin sonlandırılması amacıyla İsviçre’de dü-
zenlenecek Cenevre-6 görüşmelerinde gündeme getirilmesi amacıyla sunduğu, anayasa tartışmaları için istişare mekanizması 
oluşturulması teklifini geri çekti. Girişim, Suriye’deki geçiş sürecinde anayasal ve hukuki boşluk oluşmamasını güvence altına 
almayı öngörüyor. 

Suriye’de “Dört Kent Anlaşması”nın uygulanmaya devam etmesi başkent Şam’ın güneyindeki Yelda, Bila ve Beyt Sah 
beldelerindeki halkı, kendilerini bekleyen meçhul gelecek nedeniyle korkutuyor. Suriyeliler, Suriye’de demografik yapıyı 
değiştirme hedefini güden rejimin çıkarlarına kurban gitmekten endişe duyuyorlar.  

أقــدم )ســتفان دي ميســتورا( يف مفاوضــات »جنيــف 6 علــى ســحب مبادرتــه حــول تشــكيل آليــة تشــاورية لنقــاش الدســتور، وتنــص املبــادرة 
علــى ضمــان غيــاب أي فــراغ دســتوري أو قانــوين يف أي مرحلــة انتقاليــة. 

مــع اســتمرار تنفيــذ اتفــاق املــدن األربــع، يتخــوف ســكان بلــدات يلــدا وببيــا وبيــت ســح جنــوب العاصمــة دمشــق مــن مســتقبل جمهــول 
ينتظرهــم، يف ظــل ربــط حمتمــل ملصرهــم هبــذا االتفــاق ، لتحقيــق أهــداف النظــام ابلتغيــر الدميوغــرايف لســوراي. 

وقفة أمام األمم المتحدة تطالب باإلفراج عن المعتقلين في سجون األسدحرق الجثث إحداها.. من األساليب التي يتبعها النظام للتنكيل بمعتقلي سجن صيدنايا .

الرقة تدمر وتغرق  بتوافق دولي... 

Cesetlerin Yakılması; Saydana Hapishanesi’ndeki Tutuklulara Kötü Muamele Yöntemlerinden BiriBM Binası Önünde Suriyeli Tutukluların Serbest Bırakılması İçin Protesto Gösterisi 

Rakka Uluslararası Konsensüs Eşliğinde Yıkıma Uğratılıp, Sular Altında Bırakılıyor

Beşşar Esed rejiminin kontrolünde bulunan Şam kırsalındaki Saydana hapishanesin hak ihlallerinin bir yenisine daha şahit 
olundu. Amerika Birleşik Devletleri, 17 Mayıs 2017 tarihinde, Suriye’de en vahşi işkence yöntemlerinin uygulandığı hapisha-
nelerden biri olarak bilinen Sayadana’da, ölen mahkûmların cesetlerinin yakıldığını kanıtlayan uydu fotoğraflarını servis etti. 

Uluslararası Koalisyona ait uçakların, El-Fürusiyye Barajı’nı hedef almasının 
ardından Rakka kentinin batısında bulunan mahallelerinin (E-r-Rumaniye – 
Es-Sebahiyye – Ed-Deri’yye – El-Havd – El-Edhar – Camiu’n-Nur) çoğu sular 
altında kaldı. Rakka halkı, insani felaketin eşiğinde bekliyor. 

عــادت االنتهــاكات الــي ترتكــب يف ســجن صيــداناي بريــف دمشــق علــى يــد قــوات نظــام بشــار األســد إىل الواجهــة جمــدداً، وذلــك بعدمــا كشــفت الــوالايت 
املتحدة األمريكية، يوم اإلثنني 15 مايو/ أاير 2017 عن صور التقطتها ابألقمار الصناعية للســجن الذي يعد أكثر ســجون النظام وحشــية يف ســوراي، 

مشــرًة إىل أن جثامــني املعتقلــني هنــاك تتعــرض للحــرق.

غرقــت أغلــب األحيــاء الغربيــة ملدينــة الرقــة )الرومانيــة - الســباهية - الدرعيــة - 
مســاكن احلــوض - مســاكن االدخــار - جامــع النــور( بعــد اســتهداف طــران 

التحالــف لســد الفروســية... الرقــة أمــام كارثــة انســانية.

Suriyeli aktivistler, 17.05.2017 tarihinde, İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler merkezi önünde, “Özgürlük İçin 
Aileler” adı altında gösteri düzenledi. Protesto gösterisine, Suriye Yüksek Müzakere Heyeti üyeleri ve rejim hapishanelerinde 
bulunan tutuklulardan bazılarının eşleri ile anneleri katıldı.

نظــم انشــطون ســوريون وقفــة أمــام مقــر األمــم املتحــدة يف مدينــة جنيــف السويســرية، ظهــر يــوم األربعــاء 2017/5/17 ، وشــارك فيهــا 
أعضــاء مــن اهليئــة العليــا للمفاوضــات ، وعــدد مــن أمهــات وزوجــات املعتقلــني حتــت عنــوان )عائــات مــن أجــل احلريــة(. 

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي

Yazarlar
Mehmet Ali Eminoğlu

Hayrettin Karaman
Kamel Öztürk

Semir Abdulbaki
Ahmet Mazhar Sa’do

Subhi Dusuki

الكتّاب
محمد علي أمين أوغلو
خير الدين كرمان
كمال اوزتورك
سمير عبد الباقي
أحمد مظهر سعدو
صبحي دسوقي

YÖNETİM YERİ
Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep
BASKI yeri

ICEBERG AJANSI

Tel: 03422203939 - 05053717705
İncilipınar Mh. Sabahat Göğüş Cd.
Anadolu İş Mrk. (Hayri Eşkin Ustü)
K:5 N:31 Şehitkamil / GAZİANTEP

www.israkgazetesi.com
israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
 Şafak Radyo Televizyon

İletişim A.Ş.

Genel Koordinatör
Yayın yönetmeni

Sayfa Editörü

Yerel Süreli
Adına
İmtiyaz Sahibi
İdris TEKİN
Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Subhi Dusuki
Abdulnasser Suoilmi



الســــنة الثانية ــ العــدد 32 ــ 2017/5/15

ضمــن الســعي إىل فهــم ثــورات الربيــع العــريب، ســعى الدارســون 
إىل البحــث عــن منــوذج اترخيــي مشــابه، ميكــن أن يوفــر عــرة تُعــني 
يف حتليــل الربيــع العــريب، وفهــم منطقــه الداخلــي ومــآل اتــه. فمــال 
بعــض الباحثــني الغربيــني إىل إدراج ثــورات الربيــع العــريب يف نظريــة 
»املوجــات الدميقراطيــة« الــي صاغهــا العــامل السياســي األمركــي 
)املوجــة  يف كتابــه  هنتنغتــون  ذهــب  فقــد  هنتنغتــون.  صمويــل 
الدميقراطيــة الثالثــة( إىل أن الدميقراطيــة انتشــرت يف العــامل املعاصــر 

يف صيغــة موجــات ثــاث.
 فقــد بــدأت املوجــة األوىل يف مطلــع القــرن التاســع عشــر، وانتهــت 
والنازيــة  الفاشــية  بصعــود  العشــرين  القــرن  مــن  األول  الثلــث  يف 
هنايــة  لغايــة  الدميقراطيــة  توســع  يف  تراجــع  وتاهــا  أورواب.  يف 
احلــرب العامليــة الثانيــة. وبــدأت املوجــة الثانيــة مــن هنايــة احلــرب 
تراجــع  الســتينيات. وتاهــا  الثانيــة واســتمرت إىل هنايــة  العامليــة 
بــدأت املوجــة  قصــر األمــد لغايــة منتصــف الســبعينيات حيــث 
الثالثــة ابالنقــاب العســكري الدميقراطيــة يف الرتغــال، وامتــدت 
علــى مــدى الثمانينيــات والتســعينيات يف أمــركا الاتينيــة وأورواب 

وأفريقيــا. الشــرقية 
 وكان لــكل مــن املوجــات الدميقراطيــة الثــاث أســباهبا وســياقها 
اخلــاص، فأســباب املوجــة األوىل والثالثــة اجتماعيــة واقتصاديــة يف 
الثانيــة  املوجــة  وأســباب  طبقــي...إخل(،  وتفــاوت  )فقــر  عمقهــا 
سياسية-عســكرية أساســاً )حيــث رســم احللفــاء مســاراً دميقراطيــاً 
»املوجــات  نظريــة  أصحــاب  أدرج  وقــد  املهزومــة(.  الــدول  يف 
الدميقراطيــة« الربيــع العــريب ضمــن هــذه املوجــات، فاعتــروه موجــة 
بعــد  بعضهــم  عــاد  العــامل. مث  الدميقراطــي يف  التوســع  مــن  رابعــة 
ســطوة الثــورة املضــادة لســحب هــذا الوصــف عــن ثــورات العــريب.

 يف التشــبيه بــني ثــورات 1848 األوربيــة وثــورات الربيــع العــريب 
كتــب فوكوايمــا: »لعــل أورواب القــرن التاســع عشــر تشــكِّل -يف 
الواقــع- ســابقة أفضــل لفهــم التغيــر السياســي يف العــامل العــريب. 
لكن فرانسيس فوكوايما رفض إدراج الربيع العريب ضمن املوجات 
الدميقراطيــة، بــل وجــد شــبهاً بينــه وبــني بعــض الثــورات املتوازيــة يف 
أورواب منتصــف القــرن التاســع عشــر، وهــي املعروفــة بثــورات عــام 
1848. وقــد ُعرفــْت تلــك الثــورات ابســم »ربيــع األمــم« و«ربيــع 
إيطاليــا وفرنســا وهولنــدا وأملانيــا والدمنــارك  الشــعوب«، ومشلــت 
حتــول  شــكل  مباشــرة يف  مثــاراً  تــؤت  ومل  أخــرى،  أوروبيــة  ودواًل 
سياســي عميــق إال يف دولتــني أو ثــاث، وتعثــرت يف دول أخــرى 

لتنبعــث بعــد حــني.
السياســي واالحنطــاط  )النظــام  فقــد ذهــب فوكوايمــا يف كتابــه   
السياســي( -الــذي صــدرت ترمجتــه العربيــة مؤخــراً عــن )منتــدى 
العاقــات العربيــة والدوليــة( يف الدوحــة- إىل أن فهــم الربيــع العــريب 
يف مغــزاه التارخيــي ومآالتــه يقتضــي قياَســه علــى الثــورات األوروبيــة 
منتصــف القــرن التاســع عشــر، ال علــى املوجــات الدميقراطيــة الــي 

رصدهــا هنتنغتــون.
 ويف التشــبيه بــني ثــورات 1848 األوروبيــة وثــورات الربيــع العــريب 
كتــب فوكوايمــا: »لعــل أورواب القــرن التاســع عشــر تشــكِّل -يف 
الواقع- سابقة أفضل لـ]فهم[ التغير السياسي يف العامل العريب.« 

وبــى هــذا احلكــم علــى خاصــة مفادهــا أنــه »توجــد تشــاهبات 
عــدة بــني العــامل العــريب املعاصــر وأورواب قبــل قــرن مــن الزمــان.« 
وهــي تشــاهبات ترجــع إىل املعطيــات االجتماعيــة والثقافيــة، حيــث 
»يشــهد الشــرق األوســط اليــوم النــوع نفســه مــن التحــول الــذي 
عاشــته أورواب يف هنايــة القــرن التاســع عشــر خــال مرحلــة االنتقــال 
مــن القــرى التقليديــة إىل املــدن احلديثــة، بــكل مــا يســتتبعه ذلــك 

مــن تفــكك واحنرافــات وفوضــى اهلويــة.«
 ويعــي هــذا الشــبه بــني الثــورات األوروبيــة والربيــع العــريب حاجــة 
الشعوب العربية إىل االستعداد لرحلة طويلة إىل احلرية السياسية، 
حتــدث  الــي  مانديــا  نيلســون  مــن »رحلــة«  أطــول  تكــون  رمبــا 
عنهــا يف مذكراتــه: )رحلــي الطويلــة مــن أجــل احلريــة(، ورمبــا تكــون 
أصعــب مــن »هــروب« علــي عــزت بيغوفيتــش الــذي تناولــه يف 
مذكراتــه: )هــرويب إىل احلريــة(. لكنــه يعــي أيضــاً أن هــذه الثــورات 
ســتؤيت مثارهــا يف هنايــة املطــاف، وأهنــا مســار اترخيــي لــن يعــود إىل 

الــوراء.
 ويف هــذا الســياق ينتقــد فوكوايمــا الباحثــني الذيــن حيكمــون علــى 
مثــرات العــريب يف بضــع ســنني، غــر عابئــني بــدرس التاريــخ، فيقــول: 
»إن املراقبــني الذيــن ينتقــدون النتائــج الفوضويــة هلــذه االنتفاضــة، 
وجيادلــون أبهنــا ال ميكــن أن تقــود علــى املــدى البعيــد إىل نتائــج 
ــر مــدى طــول العمليــة  دميقراطيــة إجيابيــة، يفشــلون غالبــاً يف تذكُّ
الدميقرطيــة يف أوراب وفوضويتهــا وعنفهــا.« كمــا ياحــظ فوكوايمــا 
أن »كل تلــك احلجــج املبسَّــطة أبن العــرب حالــة شــاذة، وأهنــم 
ســلبيون ويقبلــون ابلديكتاتوريــة، ســقطت مــع أحــداث املنطقــة 

بدايــة عــام 2011.«
ومــا ذهــب إليــه فوكوايمــا مــن تشــبيه الربيــع العــريب بثــورات أوراب 
القــرن التاســع عشــر املتعثِّــرة -بــدل املوجــات الدميقراطيــة الســهلة- 
مذهــٌب ســديٌد. فمــا تتســم بــه اجملتمعــات العربيــة مــن انشــطارات 
يف اهلويــة، ومــا حتملــه علــى أكتافهــا مــن أعبــاء التاريــخ، جيعــل 
التحــول السياســي الــذي تشــهده اليــوم أْشــبَه ابلثــورات األوربيــة 

القدميــة، منهــا ابملوجــات الدميقراطيــة الســهلة.
 لســنا ننكــر شــَبهاً مــن بعــض الوجــوه بــني ثــورات الربيــع العــريب 
وثــورات أورواب منتصــف القــرن التاســع عشــر -علــى حنــو مــا ذهــب 
إليه فوكوايما- فهي تشــبهها يف تزامن الثورات السياســية يف أكثر 
مــن بلــد، كمــا أهنــا تشــبهها يف مظاهــر االنســداد واالرتبــاك الــي 

ســبقتها وواكبتهــا.
لكــْن كان علــى فوكوايمــا أن ميــدَّ بصــره إىل مــا قبــل ثــورات القــرن 
التاســع عشــر، لــرى الربيــع العــريب يف صــورة أوضــح. ويقتضــي 
ذلــك الرجــوع إىل بــداايت الثــورات السياســية األوربيــة يف القــرن 
الســابع عشــر، مث التعريــج بعــد ذلــك علــى )عصــر الثــورة( األوريب 
الــذي تناولــه أريــك هوبــزابوم يف دراســته املعنونــة هبــذا العنــوان، وهــو 
احلقبــة الفاصلــة مــا بــني العامــني 1789 و1848، مث ثــورات عــام 

  .1848
 فالبــدء مــن القــرن التاســع عشــر حيــرم دارس الربيــع العــريب مــن 
عــرة كــرى الثــورات املعاصــرة، وهــي الثــورات اإلنكليزيــة واألمركيــة 
والفرنســية، علــى الرغــم مــن وجــود أوجــه شــبه بينهــا وبــني ثــورات 

الربيــع العــريب. فثــورات الربيــع العــريب أشــبه مــا تكــون بثــورات القــرن 
الســابع عشــر يف انكلــرتا، والثامــن عشــر يف أمــركا وفرنســا، علــى 

الرغــم مــن أهنــا اندلعــت يف القــرن الواحــد والعشــرين.
 ولســنا ننكــر شــَبها مــن بعــض الوجــوه بــني ثــورات الربيــع العــريب 
وثــورات أورواب منتصــف القــرن التاســع عشــر -علــى حنــو مــا ذهــب 
السياســية يف  الثــورات  تزامــن  تشــبهها يف  فهــي  إليــه فوكوايمــا- 
أكثــر مــن بلــد، كمــا أهنــا تشــبهها يف مظاهــر االنســداد واالرتبــاك 
الــي ســبقتها وواكبتهــا. لكــن ثــورات القــرن التاســع عشــر األوربيــة 
الثــورة  لزلــزال  وارتــداد  امتــداد  مــن  أكثــر  تقديــران-  ليســت -يف 
الفرنســية الــذي هــزَّ أوراب كلهــا عــام 1789، وال عجــب أن وجــد 
أدمونــد بــورك -وهــو لســان الثــورة املضــادة األوربيــة آنــذاك- أن 

الثــورة الفرنســية هــي »أمُّ كل الشــرور.«!!
 فاألفضل يف استخاص عرة الثورات األوربية للثورات العربية أن 
نرجع إىل األصل بدل التشــبث ابلفرع، والرتكيز على اســتخاص 
والفرنســية(  واألمركيــة  )اإلنكليزيــة  األوىل  الغربيــة  الثــورات  عــرة 
علــى  ســيفها  األمــة  أشــهرت  أن  بعــد  اليــوم،  العربيــة  للشــعوب 
حكامهــا، ومل يعــد احلــكام هــم وحدهــم مــن ُيْشــهرون ســيوفهم 
علــى رقــاب األمــة. وبقــدر مــا تســتخلص الشــعوب العربيــة عــرة 
ومثَنهــا  أخصــر،  ثورهتــا  طريــَق  ســتجعل  الكــرى  الثــورات  تلــك 

أرخــص.
يســتخلصون  اليــوم، وهــم  العــرب  الثــوار  مــا حيتاجــه  أهــم  ولعــل 
والفرنســية،  واألمركيــة  اإلنكليزيــة  الثــورات  مــن  التاريــخ  دروس 

أمــران:
 أوهلمــا: إدراك الطبيعــة املركبــة للثــورات، وأهنــا ليســت هــدم البنــاء 
العتيــق فقــط، وإمنــا هــي تشــييد صــرح جديــد علــى أســاس متــني مــن 
العــدل واحلريــة. وهنــا حْيُســن أتمــل النصيحــة الــي ســطَّرها احلكيــم 
اإلفريقــي نيلســون مانديــا يف مذكراتــه )رحلــي الطويلــة مــن أجــل 
احلريــة( إذ كتــب: »الثــورة ليســت جمــرد ضغــط علــى الــزاند، ولكنهــا 

حركــٌة هتــدف إىل إقامــة جمتمــع العــدل واإلنصــاف.«
 واثنيهمــا: التشــبث ابألمــل يف املســتقبل، ورفــض اخلضــوع لقــوى 
التخذيل والتثبيط. فمهما تنجح الثورة املضادة يف أتجيل انتصار 
التاريــخ  عــرة  فــإن  الشــعوب،  علــى  مثنهــا  رفــع  أو يف  الثــورات، 
تــدل علــى أن الثــورات احلقيقيــة النابعــة مــن وجــدان النــاس قــد 
تنحــي وتتعثــر، لكنهــا ال تتاشــى وال تنكســر. فالربيــع العــريب مــن 
نــوع الربيــع املتجــدد الــذي تغــىَّ بــه شــاعر تونس-مهــِد الثــورات 
العربيــة- أبــو القاســم الشــايب، يف قصيــدة »الصبــاح اجلديــد« مــن 

ديوانــه )أغــاين احليــاة(:
خالــٌد ال يـــــزوْل إن ِســـْحر احلياْه  
من ظـالم حيــوْل فعالَم الشَــّــــكـاْه  
ومترُّ الفصـــــــــوْل مث أييت الصبـــاْح  
إن تقضَّى ربيـْع سوف أييت ربيْع  

 -----------
بــني  والعاقــات  السياســي،  والتاريــخ  السياســي،  ابلفقــه  مهتــم 
العــامل اإلســامي والغــرب. يعمــل اآلن ابحثــا وأســتاذا بكليــة قطــر 

الدوحــة للدراســات اإلســامية يف 

الثورات تنحني وال تنكسر

محمد مختار الشنقيطي
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ابحث وشاعر وحملل سياسي من موريتانيا. 
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الافــت، يف الفــرتة األخــرة، أن »خنبــة« مــن قيــادات النظــام الســوري قــد قُتلــت 
بطريقــة أو أبخــرى. يف عــام 2012 جــرت تصفيــة »خليــة األزمــة«، وعلــى الرغــم 
مــن إعــان بعضهــم ابســم الثــورة أنــه قــام ابلعمليــة، فــإن الواقــع قــد أظهــر أن األمــر 
يتعلــق بتصفيــة داخليــة، بنــاًء علــى »تكهنــات«، أو معلومــات، عــن ميــل لديهــا 
إلحــداث انقــاب، هــو نتــاج االختــاف حــول طبيعــة التعامــل مــع الثــورة، ومــا 
جيــب أن تقــوم بــه الســلطة.  خــال الثــورة، قتــل ضبــاط عديــدون، وردت أمساؤهــم 
اغتيــال رفيــق احلريــري، مثــل جامــع جامــع. وأخــراً، جــرت تصفيــة  يف قضيــة 
املســؤول عــن جهــاز األمــن العســكري يف لبنــان وقــت االغتيــال، رســتم غــزايل. 
مث جــرى احلديــث عــن تصفيــة علــي مملــوك، املشــارك ســابقاً يف جرميــة اغتيــال 
احلريــري، واملتهــم اآلن إبمــداد ميشــال مساحــة ابملتفجــرات، الغتيــال سياســيني 
ورجــال ديــن لبنانيــني عديديــن، لكــن مملــوك ظهــر يف صــورة حديثــة مــع األســد 
وموفــد إيــراين. رمبــا ذلــك ال يلغــي التكهــن أبنــه قــد أبعــد، علــى الرغــم مــن أنــه 

يلغــي مقتلــه ســابقاً. 
األخطــر هــو مــا حــدث يف األايم املاضيــة، حيــث جــرى اإلعــان عــن مقتــل 
الرابعــة،  الفرقــة  مســؤول  منهــم  غامضــة.  أحــداث  يف  عديديــن،  ضبــاط كبــار 
ومســؤول مطار بلي، ومســؤول الوحدات اخلاصة، وأيضاً مســؤول الفرقة األوىل. 
مث ثاثــة ضبــاط كبــار قيــل إهنــم قتلــوا يف تدمــر، نتيجــة قصــف ابخلطــأ مــن طــران 
النظــام )أحدهــم ابــن خالــة بشــار األســد كمــا قيــل، واآلخــر مــن آل خملــوف(. 
وقبــل ذلــك، كان قــد أزيــح حافــظ خملــوف ورحــل عــن ســورية، وكذلــك رفيــق 

شــحادة املســؤول الســابق عــن األمــن العســكري. 
كل هــؤالء هــم مــن »الصــف األول« يف بنيــة النظــام األمنيــة والعســكرية، األمــر 
الــذي يشــر إىل تصفيــة مقصــودة، ولســبب معــنّي. فــإذا كان مقتــل جامــع جامــع 
ورســتم غــزايل )وقبلهمــا حممــد ســليمان( هــو بســبب قضيــة اغتيــال احلريــري، فــإن 
مقتــل هــؤالء اآلن يرتبــط ابلــدور الــذي لعبــوه خــال الثــورة، أي الــدور اإلجرامــي 
الــذي قامــوا بــه مــن أجــل ســحق الثــورة. وهــذا يطــرح الســؤال عــن الســبب يف 
ذلــك؟ ومــن يقــوم بــه؟ لكنــه الفــت، ويفــرض التدقيــق مبــا جيــري لفهــم املســار 

املمكــن يف املرحلــة املقبلــة. 
يف مقابــل ذلــك، نلمــس اهنيــار بقــااي اجليــش، وتاشــي قدرتــه، والفوضــى الــي 
ابتــت حتكمــه. فمــا حــدث خــال األشــهر األخــرة يف اجلبهــة اجلنوبيــة منــذ 
الســيطرة علــى الفرقــة 82 يشــر إىل اختــال كبــر ابت حيكــم بنيــة اجليــش. ولقــد 
اهتمــت الســلطة ضباطــاً يف الفرقــة ابخليانــة وتســليم الفرقــة، كمــا جــرت اإلشــارة 
إىل إعــدام ضبــاط إيرانيــني عــدداً مــن ضبــاط الفرقــة. وهــو أمــٌر حــدث مــع فــرق 
تشــّكل »جيــش  أن  بعــد  الشــمال،  توســع يف  لكنــه  اجلبهــة.  تلــك  أخــرى يف 
والضبــاط  اجلنــود  وانســحب  إدلــب،  املعســكرات يف  اهنــارت  الفتــح«، حيــث 

بشــكل ســيئ. واالهنيــار نفســه حــدث يف مواجهــة داعــش يف تدمــر. 
ولقــد أظهــرت املعــارك األخــرة عجــز كل القــوى الــي ترســلها إيــران عــن أن توقــف 
االهنيــار، حيــث ابتــت هــي كذلــك يف وضــع صعــب. ولقــد تكبــدت خســائر 
كبــرة يف اجلبهــات اجلنوبيــة والشــمالية، ويف القلمــون، علــى الرغــم مــن حمــاوالت 

متكــررة لتحقيــق إجنــاز صغــر. 
ابلتــايل، اجليــش يتهــاوى، والقــوى املســاندة لــه تتهــاوى كذلــك. وهــذا يفــرض 
التدقيــق يف عمليــة »تصفيــة الصــف األول« يف اجليــش واألمــن. العمليــة الــي 
توحــي أبن مــا جيــري هــو قتــل كل الذيــن شــاركوا يف اجملــزرة الــي ارتكبتهــا الســلطة 
ضــد الشــعب، ويف مواجهــة الثــورة. مــن يصّفــي؟ رمبــا يتوضــح ذلــك فقــط حــني 
فاألمــر الفــت،  الســلطة،  بنيــة  تغــّر يف  أو حــني حــدوث  الوصــول إىل حــّل، 

خصوصــاً أنــه يزيــد مــن إرابك الســلطة، ومــن إضعافهــا. 
أظن أن السلطة قد أصبحت زائدة، ال بد من التخلص منها.

نظام يتصّفى

سالمة كيلة

الســورية  الســاحة  علــى  اجلديــدة  املتغــرات  ترســم 
ســيناريوهات عديــدة، مــع أهنــا ليســت جديــدة، بــل كانــت 
يف حالــة ضمــور، فقــط، ابنتظــار مــن يوقظهــا ال أكثــر، 
الســورية  األطــراف  تتحــّرك  مل  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
صاحبــة القضيــة لفعــل شــيء ميّكنهــا مــن اســتثمار تلــك 
املتغــرات، أو يدفــع ابجتــاه ســيناريو أكثــر ماءمــًة إلرادة 
فتلــك  أطــراف،  عــن  احلديــث  عنــد  الســورية.   التغيــر 
حقيقــة قائمــة، إذ مل يعــد الصــراع حمصــوراً بــني املعارضــة 
»كيــاانً سياســيًا« والنظــام ســلطة قــوة حاكمــة لســورية، 
إذ أضحــت املعارضــة معارضــات، وأضحــى النظــام مبعثــراً 
بــني قــويت احتــال لقــراره وســيادته )إيــران وروســيا(، يف 
املداخــات  رهينــة  برمتــه  الســوري  الوضــع  ابت  حــني 
أن  بواقــع  ســلمنا  فــإذا  واإلقليميــة.  الدوليــة  اخلارجيــة 
النظــام ال ميكنــه إال االمتثــال لرغبــة مــن حيميــه أبســاطيله 
العســكرية، بــراً وجــواً، فليــس مــن مصلحــة الثــورة أن تســّلم 
واإلقليميــة،  الدوليــة  للمعــادالت  معارضــة ختضــع  بواقــع 
ولسياســات تنــازع احلصــص علــى ســورية، أو أن تتحلّــل 
مــن مســؤوليتها يف الســعي إىل إجيــاد مقاربــة ســورية جتمــع 
بــني »املعارضــات«، وحتقــق مصلحــة املكــوانت الســورية، 
والدينيــة،  والقوميــة  السياســية  مشــارهبا  اختــاف  علــى 
فتلــك مســؤولية ال تســقط عــن عاتــق مــن يّدعــي قيــادة 
عــن  األحاديــث  تواتــر  مــع  حــى  املعارضــة،  أو  الثــورة، 
تبعيــات وارهتــاانت طاولــت الكثــر أو القليــل مــن كيــاانت 

التفــاوض.  املعارضــة املوجــودة يف صــدارة التمثيــل أو 
يف هــذا اجملــال، رمبــا جيــدر بنــا أن نتصــارح أبســئلة عديــدة، 
مشــروعها كــي  ومــا  متثــل؟  ومــن  املعارضــة؟  هــي  فمــن 
يلتــّف حولــه  الــذي يفــرتض أن  الوطــي  البديــل  تشــّكل 
الســوريون، مراهنــني علــى مســتقبٍل أفضــل لبنــاء دولتهــم 
الــي دمرهتــا حــرب النظــام علــى املطالبــني ابحلريــة والكرامــة 

وحقــوق املواطنــة؟ 
اليــوم  املعارضــة  فعلــت  مــاذا  حتديــداً،  أكثــر  وأبســئلة 
وأوهلــا،  أمامهــا،  تقــف  ابتــت  الــي  االســتحقاقات  إزاء 
التدخــل  وخصوصــا  الدوليــة،  املتغــرات  اســتحقاق 
وهــو  الســوري،  الصــراع  خــط  علــى  مباشــرة  األمركــي 
دخــول حيمــل، يف طياتــه، تغيــر معــادالت صراعيــة كثــرة، 
واملــّس أبدوار أطــراف عديــدة، منهــا روســيا وإيــران وتركيــا، 
وصــواًل إىل مكانــة األكــراد، ســواء يف مــا يرغبونــه أو يف 
مــا يعطيــه الواقــع، هــذا مــع تبعــات ذلــك كلــه يف مــا يتعلــق 
وجبهــة  »داعــش«  بـــ  املتمثــل  اإلرهــاب،  علــى  ابحلــرب 

وأخواهتمــا. النصــرة 
ترتبــط اثين هــذه االســتحقاقات مبــا ينبغــي علــى املعارضــة 
أن تفعلــه، لتوســيع قاعــدة متثيلهــا وتفعيــل دورهــا وتطويــر 
الســورية  الثــورة  مقاصــد  مــع  خطاابهتــا  وماءمــة  أدائهــا 
املتعلقــة ابحلريــة والكرامــة واملواطنــة والدميقراطيــة. أقصــد 
كياانهتــا املمثلــة يف مفاوضــات جنيــف مجيعهــا، وكيــف 

ميكــن التعاطــي مــع خطاابهتــا غــر املتقاطعــة وغــر املتفــق 
عليهــا، وخصوصــا مــا يتعلــق فعليــاً ابلقضــااي الكــرى الــي 
يتــم التفــاوض عليهــا عــر مــا مسيــت »الســال األربــع« 
الــي طرحهــا الوســيط الــدويل ســتيفان دي ميســتورا، يف 
تكــون حمــور  أن  هلــا  يــراد  والــي  مفاوضــات جنيــف 5، 
النقــاش، أو فاحتــة الســلة اخلامســة واألهــم، إعــادة إعمــار 

ســورية؟ 
ويشــتمل ذلــك علــى ضــرورة إجيــاد مقاربــة وطنيــة ســورية 
الفرديــة  الكــرد  حقــوق  علــى  تركــز  الكرديــة،  للمســألة 
واجلمعيــة، وهــو مــا هتربــت منــه معظــم كيــاانت املعارضــة، 
حبجــة  أو  التقســيم،  مــن  خماوفهــا  عناويــن  حتــت  ســواء 
إىل  إضافــة  تكفــي،  دميقراطيــة  مواطنــني  دولــة  إقامــة  أن 
حماولــة بعضهــم أتجيــل اخلــوض يف هــذا املوضــوع، خشــية 
الدخــول يف معــارك تفاوضيــة جانبيــة، مــع إقــدام آخريــن 
علــى صــوغ مقــارابت ســطحية، كان هدفهــا القفــز إىل 
حســاابت  دون  مــن  توافقــي،  مشــهد  إلجيــاد  األمــام، 
دقيقــة ملــا ميكــن أن ينتجــه مثــل هــذا اهلــروب مــن مســائل 

جوهريــة، تقــع مســؤولية حلهــا علــى هــذه الكيــاانت.
أطــراف  فــإن  ابملفاوضــات،  املتعلّــق  االســتحقاق  أمــا 
املعارضة، فضًا عن أهنا مل ترّتب بيتها بعد، فهي تضعنا 
إزاء معارضــاٍت، أو مكــّوانت، إذ ال توجــد رؤيــة جامعــة 
املكانــة  تراجــع  بعــد  خصوصــا  األطــراف،  هــذه  توحــد 
لقــوى  الوطــي  »االئتــاف  لـــ  أواًل،  املفرتضــة،  التمثيليــة 
مفاوضــات  وحيــداً  خــاض  الــذي  واملعارضــة«،  الثــورة 
جنيــف 2، والحقــاً لـــ »اهليئــة العليــا للمفاوضــات«، الــي 
اتبعــت التفــاوض ممثلــة للمعارضــة خــال جنيــف 3 و4 
لتلتحــق منصتــا القاهــرة وموســكو ابلتفــاوض إىل جانبهــا، 
وليــس معهــا يف جولــة جنيــف 5. حنــن إذا نفتقــد هليئــة 
تفاوضيــة متثيليــة جامعــة، وفوقهــا نفتقــد إلجــاابت حــول 
القضــااي التفاوضيــة املطروحــة، األمــر الــذي ابت مــن امللــّح 
جتــاوزه، أو إجيــاد الصيــغ الــي تتجــاوز هــذه اجلهــات الــي مل 

تثبــت يف صدقيتهــا كممثــل للمعارضــة أو للثــورة؟
النظــام مــا زال  التمثيــل الســوري كطــرف معــارض أمــام 
ضعيفــاً، إذ ال يتجــاوز دور الســوريني حــى اللحظــة دور 
»الكومبــارس«، إال أن ذلــك ال يعفــي اجلهــات املســؤولة 
يف املعارضة من العمل الدؤوب لإلجابة على التساؤالت 
االســتحقاقات  ملواجهــة  نفســها  لتأهيــل  أو  املطروحــة، 
اجلامــع،  الســوري  الوطــي  املشــروع  إلنتــاج  املســتجّدة، 
إىل دولــة مواطنــني  انتقــااًل سياســياً  فعليــاً  والــذي حيقــق 

أحــرار متســاوين.
ومــا صمــت املعارضــة اليــوم، أو عجزهــا، أمــام ضجيــج 
النظــام اخلــاوي، والــذي مــا يــزال ينتهــج احلــل العســكري 
الســوريني  مطالــب  إلهنــاء  وســيلًة  الدميغــرايف  والتهجــر 
األحــوال،  أحســن  يف  أو  ابلفشــل،  إقــرار  إال  ابحلريــة، 

ابلعجــز أمــام شــعٍب يدفــع دمــه مثنــاً حلريــة طلبهــا.

صمت المعارضة السورية وضجيج النظام

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيي كاتبة وصحافية سورية، رئيسة حترير جريدة تشرين سابقًا
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قضايا سياسية

مل تَكــْد متضــي أربــع و عشــرون ســاعة علــى التصرحيــات الروســية، يــوم االربعــاء: 26/ 4، أبن األراضــي الســورية، قــد 
متـّـت تغطيتهــا مبنظومــات دفــاع جــوي مــن نــوع ) S- 300(  و ) S-400 (، إضافــة إىل منظومــة الدفــاع الصاروخيــة 
مــن نــوع ) ALMAS-ANTEYS-400 TRIUMF(، الــي كانــت قــد نصبتهــا يف الاذقيــة يف نوفمــر: 

2015، و منظومــة )S- 300(  الــي نصبتهــا يف أكتوبــر: 2016 يف طرطــوس.
حــى جــاءت الضــرابت اإلســرائيلية فجــر اخلميــس: 27/ 4، مســتهدفة اللــواء )29(، يف اجلهــة اجلنوبيــة ـ الغربيــة، 
حيــث تقــع خمــازن األســلحة الــي تقــوم إيــران بشــحنها إىل حــزب هللا، عــن طريــق مطــار دمشــق الــدويّل، بواســطة 
طائراهتــا التجاريــة، )هنــاك تقاريــر تشــر إىل إصابــة بعــض هــذه الطائــرات(؛ لرتســم أكثــر مــن عامــة اســتفهام، حــول 

جــدوى احلمايــة اجلويــة يف ســورية.
ففــي الســابع مــن نيســان اجلــاري قامــت أمريــكا بتنفيــذ )59( ضربــة صاروخيــة علــى مطــار الشــعرات، انطاقًــا مــن 
البحــر املتوســط، مــرورًا فــوق قاعــدة محيميــم، الــي وضعــت روســيا يدهــا عليهــا منــذ ســنتني، مبعــى أّن منظومــة الدفــاع 
اجلــوي الروســي مــن نــوع )ALMAS-ANTEYS-400 TRIUMF(، أشــّد مــا تكــون جاهزيــة فوقهــا؛ غــر 

أّن األمــر مضــى و كأْن ال وجــود هلــا.
و هو األمر الذي حاولت روســيا التقليل منه، من خال تقرير غر بعيد عنها، نشــرته )اتكتيكال رســبورت ( يف: 
14/ 4، أبّن منظومــة )KARASUKHA-4 اإللكرتونيــة األرضيــة، الــي تعتمــد علــى التوجيــه و إعــادة التوجيــه، 
بنظــام )G P S( وعــر االتصــال ابألقمــار الصناعيــة، الــي نصبتهــا روســيا قبــل ســنة و نصــف يف ســورية؛ للتصــدي 
للهجمــات اجلويــة، و ضــرابت الصواريــخ املتطــورة املعتمــدة علــى التوجيــه، قــد جنحــت يف حــرف )36( صاروًخــا مــن 

الـــ )59(، الــي أطلقتهــا أمريــكا علــى الشــعرات.
و هــو األمــر الــذي نفتــه القيــادة العســكرية األمريكيــة، مــن خــال تشــكيكها بكفــاءة تلــك املنظومــات،  الــي أعلنــت 

روســيا نصبهــا يف ســورية؛ حيــث مل تُقــم أبيــة ردة فعــل جتــاه تلــك الضــرابت الصاروخيــة.
و ذلــك أنـّـه يف ذات الوقــت للضربــة األمريكيــة، حتدثــت وكالــة )آكــي( اإليطاليــة، عــن تنفيــذ ســاح اجلــو اإلســرائيلي 
غارات على مناطق يف درعا، و القلمون الشــرقي، يف: 6/ 4، اســتهدفت فيها مواقع أمنية و عســكرية حلزب هللا، 
و أخــرى للنظــام، مــن غــر أن تواجــه ابعــرتاض، أو ُتســتهدف مبضــادات أرضيــة. و الافــت للنظــر يف أمــر ضــرابت 
اإلســرائيلية األخــرة، الــي يُرجَّــح أهنــا كانــت عــن بعــد، بواســطة طائــرات الشــبح املخيفــة F35، الــي كانــت إســرائيل 

قــد اســتلمتها مــن أمريــكا يف: 16/ 12 /2016.
 فهل كانت روسيا على علم ابألمر، و لكن منظوماهتا اجلوية الدفاعية، قد وقفت عاجزة أمامها؟

 مــا يعــي أّن الدعايــة الضخمــة الــي مــا فتئــت روســيا تروجهــا ألســلحتها، ال تعــدو كوهنــا بروابغنــدا للتســويق ملنتجاهتــا 
مــن األســلحة، لــدى جمموعــة الــدول الــي تســتوردها ألغــراض احلمايــة الذاتيــة، فأيــن هــي فاعليــة الســاح الروســي، 
الــذي يقــول بوتــني أن الصــادرات منــه قــد زادت، بعدمــا أثبــت فاعليــة يف املعــارك الدائــرة يف ســورية. و حســُب املتابــع 
يف ذلــك، غــرُق الفرقاطــة الروســية )ليمــان( يف البحــر األســود، علــى بعــد 25 ميــًا مــن مضيــق البوســفور، مبجــّرد 

اصطدامهــا بباخــرة لشــحن احليــواانت.
أم أهنــا علــى اطــاع مبــا جــرى، و قــد أرادت أن توصــل مــن خاهلــا رســائل إىل األســد و إيــران و حــزب هللا، أبهنــا 
ابتــت تنظــر يف العــروض الــي تقــّدم إليهــا، ســواء منهــا الغربيــة: الــي محلهــا الوزيــر تيلرســون، أو العربيــة: الــي محلهــا 
أكثــر مــن ضيــف خليجــي، كان آخرهــم الوزيــر عــادل اجلبــر، قبــل يــوم واحــد مــن هــذه الضــرابت. و الســّيما أهّنــا 
قــد حصلــت يف أثنــاء وجــود وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي ) افيغــادور ليرمــان ( يف موســكو، الــذي أبــدت دولتــه انزعاًجــا 
كبــرًا مــن روســيا، إثــر تفاجئهــا ابحتفــاظ األســد كميــات مــن األســلحة الكيماويــة، الــي كانــت روســيا الضامــن يف 

انتزاعهــا منــه، مبوجــب القــرار) 2118 (.
إّن هذا األمر يبقى معّلًقا مبا ستقّدمه روسيا من التوضيحات إىل حلفائها يف امللف السوري.

الضرباتُ اإلسرائيلية على مطار دمشق 
برسم التوضيحات الروسية 

د. محمد عادل شوك

 كاتب وابحث سوري

وقــع كثــر –ومــا زالــوا- حتــت أتثــر حالــة تلبّــس اهلزميــة الــي حصلــت يف حلــب ومــا بعــد حلــب، حــني 
روَّجــت دعايــة موجهــة ضخمــة حلالــة تلبــس مؤثــرة خطــرة ابجتــاه اهلزميــة واالنكســار املعنــوي, وهــؤالء 
يتســاءلون اليــوم، وهــم قلقــون، عــن اجتــاه العمليــات يف دمشــق، ويقولــون خنشــى أن يصيــب دمشــق 
مــا أصــاب حلــب وأن يتكــرر مشــهد حلــب يف دمشــق، وأغلبهــم هبــذا الــكام مسّــاع حملللــني عباقــرة 
يربطــون بــني مــا حــدث يف حلــب ومــا حيــدث اليــوم يف دمشــق, ولكــن يف التفاصيــل مل يســتطع هــؤالء 

العباقــرة أن يطابقــوا أمــراً رئيســاً واحــداً بــني املواجهتــني يف حلــب ودمشــق.
الواقــع والتاريــخ معــاً يقــوالن: إن العمليــات داخــل دمشــق ومــن أي نــوع كانــت هــي شــديدة التأثــر 

ــه ووكــره الوحيــد. علــى النظــام ومســتنزفة لــه وتبــث الفوضــى وعــدم االســتقرار يف عشِّ
يف هنايــة عــام 1980 انتشــر داخــل دمشــق مخســون مــن الطليعــة املقاتلــة املواجهــون عســكرايً للنظــام 
وقتهــا, وكان ُجلُّهــم مــن حمافظــات أخــرى غــر دمشــق, واختــذوا مــن عــدة شــقق هنــا وهنــاك يف دمشــق 
قواعَد هلم, وقاموا بعمليات قليلة بســيطة, ومبجرد انتشــارهم اســتنفرت كل القوى األمنية والعســكرية 
داخــل وخــارج العاصمــة؛ فانتشــرت ميليشــيات أجهــزة املخابــرات كلهــا، وانتشــرت ســرااي الدفــاع 
وســرااي الصــراع وامتــأت الشــوارع حبواجــز املظليــني واملظليــات مــن الكتائــب املســلحة، وعاشــت 
بُلِّــغ يف منطقــة عــن وجــود قاعــدة  اســتمر عــدة شــهور, وكان النظــام إذا  وتوتــراً  دمشــق اســتنفاراً 
للمقاتلــني فيهــا مخســة أفــراد يطــوق املنطقــة أبســرها مبئــات اجلنــود والعناصــر، ويســتخدم عشــرات 
العــرابت املصفحــة، وتنشــب معركــة اســتمرت يف بعــض املــرات يومــني كاملــني علــى الرغــم مــن احلصــار 

املطبــق علــى املقاتلــني.
ويف املعــارك األخــرة بــني جوبــر والقابــون وابجتــاه العباســيني ظهــر الفــرق جليــاً جازمــاً بــني املبــادأة 

العســكرية ابجتــاه قلــب دمشــق وبــني أي مبــادأة يف منطقــة أخــرى. 
واليــوم إذا تســلل مئــات املقاتلــني داخــل أحيــاء دمشــق وانغمســوا فيهــا بشــكل شــعاعي ومبجموعــات 
فيمــا  أماكنهــم  علــى  مــع ذخائرهــم, ويعتمــدون  مقاتلــني  منهــا عشــرة  عــدد كل  صغــرة ال جيــاوز 
ســوى الذخــرة ويتنقلــون وينصبــون الكمائــن ضــد قــوات النظــام وامليليشــيات، داخــل عمــق دمشــق 
ويتصيــدون كبــار الضبــاط واملؤثريــن، ويتواصلــون فيمــا بينهــم للتنســيق ولتطويــر العمليــات يف أي 
مســتجدات حتصــل, فســتتغر املعادلــة العســكرية فــوق مــا يتصــور اجلميــع، وســيتخبط النظــام أمــام 

خطــوط اجلبهــات يف األطــراف واخرتاقــات اجملموعــات يف كل مــكان داخــل قلــب العاصمــة. 
وقــد يظــن كثــرون أننــا نتكلــم اليــوم هنــا عــن حســم عســكري كامــل لصــاحل الثــورة هبــذه الطريقــة أو 
غرهــا, ولكننــا يف احلقيقــة نتكلــم عــن تعديــل يف امليــزان العســكري املختــل، مث اســتخدام هــذا التعديــل 

ورقــة أساســية يف املفاوضــات السياســية.
املفاوضــات السياســية هــي األصــل واألســاس إلهنــاء املواجهــة يف ســورية والورقــة العســكرية هــي أهــم 

ورقــة يف املفاوضــات الناجحــة.
الذين يواجهون الثورة الســورية، منذ البداية حى اليوم، يريدون احلســم العســكري وال شــيء يف ابهلم 

وختطيطهم إال احلسم العسكري.
وينبغــي أن تكــون املفاوضــات السياســية معهــم حقيقيــة وغــر عابثــة وغــر ُمضيِّعــة للوقــت لتنجــح, ولــن 

جيعلها حقيقيًة وانجحة إال الورقة العســكرية القوية.
واملفاوضــات جيــب أن تكــون مــع الطــرف الصحيــح, أي ليــس مــع طــرف النظــام فالتفــاوض مــع الوفــد 

االســتخبارايت لبشــار األســد حلل الصراع يف ســورية يشــبه إدخال اجلمل يف َســمِّ اخلياط.
التفــاوض جيــب أن يكــون مــع الــروس, وموضــوع التفــاوض هــو التخلــي عــن بشــار األســد. الثــورة ال 

حتتــاج إال إىل ختلــي الــروس عــن بشــار األســد.
ولــن يســتجيب الــروس هلــذا األمــر إال عندمــا يســتمر الصمــود الســوري الثــوري ولعــل هــذا الصمــود 

يُثمــر، هنايــة هــذا العــام، إذا بلغــت قــوة الورقــة العســكرية الضاغطــة القــدر املطلــوب.
وكامنــا هــذا اليــوم خبصــوص الضغــط العســكري الناجــح واملطلــوب أقــرب للقبــول بعــد األعمــال 

الناجحــة واملباغتــة للثــوار يف ريــف محــاة ويف دمشــق.
وليــس هنــاك مــكان كقلــب دمشــق يف أثــر العمــل العســكري الضاغــط الــذي يفضــي بســرعة إىل 

مفاوضــات سياســية انجحــة.
يف دمشــق رأس النظــام ولقــد ظننــا وامهــني أن للنظــام رأســني واحــد يف دمشــق واآلخــر يف الســاحل، 

إنــه رأس واحــد خمتبــئ يف دمشــق وكل مــا للنظــام يف ســوى دمشــق أطــراف.

عمليات دمشق بأي اتجاه؟

*د. أسامة الملوحي

 كاتب وابحث وصحفي سوري
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قضايا سياسية

خرجــت جريــدة النــور، بعددهــا 756 – 8 شــباط/ 2017 بعنــوان 
مضخــم وجوهــر متــورم، يصلــح لدخــول مســابقة – موســوعة - نــكات 
الشــيوعي املوحــد حــول  الطريــق, والنكتــة هــي »رؤيــة احلــزب  قارعــة 
مســتقبل البــاد بعــد األزمــة«, وقبــل الدخــول يف مناقشــة مــا تضمنــه 
العنــوان، نســأل هــل أنتــم مضطــرون لبيــع مواقــف حزبكــم عنــد كل مــزاد 
ومنعطــف؟ أليــس الصمــت أفضــل؟ وهــو أضعــف اإلميــان, فــا اجلماهــر 

تنتظــر مســاع مــا تقولــون وال أنتــم أهــٌل لقــول املفيــد هبــذا اخلصــوص. 
  ليــس مــن املســتغرب مــا تضمنتــه تلــك الرؤيــة يف ثناايهــا, إذ يُعــّد 
مــن حزمــة األحــزاب املروضــة واملتعايشــة مــع  احلــزب املذكــور واحــداً 
االســتبداد, وقــد جتاوزهــا الزمــن، ومواقفهــا مــن ثــورة الشــعب الســوري 
العظيمــة تثبــت ذلــك, وإليكــم الســبب, لقــد وردت يف مقدمــة الطبعــة 
هامــة,  فكــرة  إجنلــز  بتوقيــع  الشــيوعي  للبيــان  عــام 1883م  األملانيــة 
أكدهــا مــرة أخــرى يف مقدمتــه للطبعــة ابللغــة اإلنكليزيــة عــام 1888م, 
انســباً جوهــر الفكــرة ملاركــس إذ تقــول: »إن األســلوب االقتصــادي 
الســائد يف اإلنتــاج والتبــادل يشــكل يف كل حقبــة اترخييــة معينــة, مــع 
التنظيــم االجتماعــي املنبثــق ابلضــرورة عنــه, األســاس الــذي يقــوم عليــه 
اتريــخ هــذه احلقبــة السياســي والفكــري«. وعليــه فمــن الطبيعــي تطابــق 
يــراه النظــام واملوقــف الســلطوي, وكل أحــزاب احلزمــة  الرؤيــة مــع مــا 

املذكــورة مــن احلــرب القــذرة الدائــرة ضــد الشــعب منــذ ســنوات.
الكونيــة  »احلــرب  للمصطلحــات  قاموســه  يف  يســجل  النظــام    
والصهيونيــة العامليــة« ورؤيــة احلــزب الشــيوعي املوحــد تســجل »غــزوة 
بربريــة إمرايليــة«, وعنــد حــزب آخــر مــن احلزمــة نفســها »حــرب مهجيــة 
تقودهــا اإلمرايليــة العامليــة« وجيتمــع صــدى هــذه اهلرطقــة علــى نغــم قربــة 
مشــروخة، ليعــزف ســيمفونية أنــني الكارثــة الــي يدفــع الشــعب الســوري 
مثنــاً هلــا » قتــًا وهتجــراً ودمــاراً وتغييبــا وتعذيبــاً يف ســجون االســتبداد, 
وتاعبــاً دميغرافيــاً منظمــاً ومقصــوداً خلدمــة الرغبــة الطائفيــة واملذهبيــة«.
ابلرؤيــة:  ونقــرأ  احلــرب  هــذه  هــدف  علــى  املــروض  الــكل  وجُيِمــع    
»اهلــدف حتطيــم الدولــة الوطنيــة الســورية وجتريدهــا مــن اترخيهــا وإرثهــا 
احلضــاري الثقــايف, وتعطيــل دورهــا الوطــي القومــي والعاملــي«. نعتقــد أنــه 
ال يليــق حبــزب يدعــي متثيــل الطبقــة العاملــة واملســتضعفني, ويسرتشــد 
ابملاركســية وجييــز املنابــر ضمــن تنظيماتــه, أن ينظــر ملــا جيــري يف ســورية 
– أســباابً أم أهدافــاً – هبــذه الطريقــة الــي ال تســتند للتحليــل حــى 

الســطحي أو أي قانــون ماركســي. 
كمــا أنــه ال يليــق حبــزب -هبــذا الــوزن اخلفيــف )الريشــة(- أن يكــون 
ثقيــل الظــل علــى الشــعب الســوري عــر امتهــان الكــذب واخلــداع يف 
رؤيتــه الــي تقــول: »مل تــرض األكثريــة الســاحقة مــن املواطنــني الســوريني 
ابملصــر املخــزي الــذي يــراد لبلدهــم« واجلميــع يعــرف أن مظاهــرة يف 
مدينــة محــاه وحدهــا, وعلــى الرغــم مــن اخلــوف والرعــب الــذي حــل 
بركــب وأعصــاب معــدي الرؤيــة, والقهــر التارخيــي, والتدمــر اهلائــل يف 
مطلــع الثمانينــات لتلــك املدينــة, نــزل إىل الشــارع فيهــا مخســمئة ألــف 
مواطــن، يهتفــون مبــوت االســتبداد والظلــم, ولوحــدة الشــعب الســوري 
أن  وأعلنــوا  اجلــذري,  ابلتغيــر  وطالبــوا  االجتماعــي,  نســيجه  وحلمــة 
احلالــة السياســية يف البلــد قــد تغــرت متامــاً, والتطــور التارخيــي حكــم 
ابلرفــض علــى معظــم األحــزاب التقليديــة واملروضــة واملرخصــة ...إخل.
  وال يســعنا إال أن نضيــف أنــه لــو مل تــرض األكثريــة الســاحقة مــن 
املواطنــني عمــا حــدث, ملــا كانــت هنــاك حاجــة للنظــام مــن أجــل البقــاء 
اســتدعاء كل هــذه القــوى اخلارجيــة, وامليليشــيات متعــددة اجلنســيات, 
هــذا  ضــد  والتدمــر  القتــل  متــارس  الــي  وكبرهــا  صغرهــا  والــدول 
الشــعب؟. وال كانــت هنــاك حاجــة لتضمــني رؤيتكــم مجلــة االعــرتاف 
ابجلميــل ملــن ســاعد علــى »مــا حتققــه ســورية ابلتعــاون الصــادق مــع 
روســيا وإيــران والصــني وغرهــم مــن جناحــات« وإمعــاانً ابلتضليــل ال 

والكيمــاوي  اجملــازر  أمــا  السياســية,  النجاحــات  عــن  إال  تتحدثــون 
والتهجــر وآالف املرتزقــة املوغلــة أيديهــم بــدم الســوريني اللذيــن َقِدمــوا 
إىل بلــدان للســياحة, والتمتــع بشمســنا احلارقــة, والســباحة يف مياهنــا 
الدافئــة وبنــاء الوحــدة وحريــة الوطــن, أليســت الفاجعــة نفســها مــع 

رؤى كهــذي؟      
  الرؤية ُتظِهر وجهاً جديداً للفساد السياسي, فساد الوصفات أبنواعها 
املختلفة املقدمة وحتليل املســألة الســورية ومســتقبل الباد,وتـََفُحم الرؤية 
يف التحليــل ومــن مُث االســتنتاج واإلســناد واألهــداف, ماركــس وإجنلــز: 
اســتخدما يف التحليــل »فيضــًا« مــن اإلنتــاج, و »كثــراً« مــن املدنيــة, 
»وكثــراً« مــن وســائل العيــش, و« كثــراً« مــن الصناعــة والتجــارة, وأنتــم 
و  الكــذب,  مــن  »كثــراً«  و  األخطــاء,  مــن  »فيضــًا«  تســتخدمون 

»مزيــداً« مــن الفســاد, » وغرقــاً » يف اجلهــل الفكــري والسياســي.
  الســلطة الســورية -يف عاجهــا للحالــة الســورية- جلــأت إىل التصفيــة 
والقســر ملقــدار مــن القــوى املشــاركة يف الثــورة, وهتجــر القســم األكــر 
مــن املواطنــني, وتدمــر البنيــة التحتيــة, وكلــه علــى حســاب املدنيــني, أمــا 
اإلرهــاب احلقيقــي الرمســي واملصنــع بوصفــة األجهــزة األمنيــة, فلــه مهــام 

أخــرى عصيــة علــى فهــم معــدي الرؤيــة.
العــريب  اجليــش  بطولــة  وكانــت  املقاومــة  وكانــت  الصمــود  »فــكان    
الســوري, الــي صانــت كرامــة الشــعب الســوري, بــل وكرامــة األمــة العربيــة 
)الــي ترفــل أبرديــة اهلزائــم(«, هــذا مــا تفتقــت عنــه عبقريــة الرؤيــة, ويف 
الوقــت نفســه فســرت عقمهــا, وجهــل معديهــا يف قــراءة األحــداث, إذ 
عــّدوا أن بــذوَر أســس احلــل السياســي زرعــت يف أســتاان, والواقــع ينبئــوان 
أن يف أســتاان رُفــض حــى احلديــث عــن السياســة, والسياســة مكاهنــا 
جنيــف والنظــام موافــق علــى جنيــف وأنتــم كمــا ظهــر ملكيــني أكثــر مــن 

ملــك, حبكــم املنــاخ الــذي تعيشــونه بعيــداً عــن الشــعب. 
  املدقــق مبــا ُكتِــب يف الرؤيــة جيــد بســهولة أن لديكــم مطلبــاً تلخصــه 
اجلملــة التاليــة: »هنــوض ســورية اقتصــاداً وجمتمعــاً وسياســًة وثقافــًة وحريــًة 
ودميقراطيــًة, إمنــا حيتــاج إىل تغــرات عميقــة يف بنيــة النظــام السياســي, 
تؤمــن اتبــاع النهــج الدميقراطــي والتعدديــة القائمــة علــى مبــدأ املواطنــة 
يضمــن  مبــا  الســوريني,  املواطنــني  جلميــع  الفــرص  وتكافــؤ  واملســاواة 
الوصــول إىل الدولــة الوطنيــة الدميقراطيــة العلمانيــة والتقدميــة«, وقــد 
ســبق للرؤيــة أن حــددت األهــداف الــي أرادهــا األعــداء ويف مقدمتهــا 
»حتطيــم الدولــة الوطنيــة الســورية« الســؤال؟ كيــف يتفــق وجــود دولــة 
وطنيــة يــراد حتطيمهــا وأنتــم تضعــون الشــروط ابملئــات للوصــول إليهــا؟. 
ومــن مَث أال تكفــي الشــروط تلــك عندمــا يرفــض النظــام وعلــى مــدى 
عقــود حكمــه حــى االقــرتاب منهــا, أال تكفــي حلــدوث شــيء مــا؟ أال 

يســتدعي ذلــك حــدوث ثــورة؟
  إن ثــورة الشــعب الســوري التلقائيــة العفويــة قامــت بســبب فقــدان مــا 
ورد ومــا يلحــق, ومل أتخــذ اإلذن منكــم أو مــن أحــد غركــم وال مــن 
اإلقليــم وال مــن اإلمرايليــة, وقامــت مــن أجــل احلريــة والكرامــة واملســاواة 
والعدالــة, واالنتقــال الســلمي للمنــاخ الدميقراطــي, والدســتور العصــري, 
والتعدديــة السياســية وتــداول الســلطة, وبقيــت ســلمية, بقيــت كذلــك 
ســبعة أشــهر )رأس الدولــة قــال ذلــك( حــى اكتمــل خمطــط تشــويهها, 
الــرأس يف خليــة  يُقتــل ابلتقســيط ووفــق طلــب  الشــعب  وبقــي معهــا 

األزمــة.
 إن علــى أصحــاب الذاكــرة القصــرة املعاديــة للشــعب أن يتفكــروا، 
أبن هنــاك فرقــاً كبــراً بــني مشــروع الثــورة الثابــت وتـَُقــَدم التضحيــات 
املشــروع  قتــل  حتــاول  الــي  التشــويهات  وبــني  حتقيقــه,  أجــل  مــن 
لصــاحل املنظومــة الفكريــة االســتبدادية, وأنتــم مبــا تكتبــون ال تتمتعــون 
أبي هامــش للتفكــر احلــر, وعليــه ال ميكــن حملكــوم )مكبــل( تقــدمي 
أفــكار ذات قيمــة, فالقيمــة يصنعهــا اإلنســان احلــر, وليــس املــروض 

لتذكركــم ابملوظــف  املعرفــة واإلنســانية واحلريــة معــاً. ال حاجــة  فاقــد 
)الرجــل املعلــب( عنــد أنطــون تشــيخوف، إنــه الــذي فقــد عــادة التفكــر 
والشــعور بصــورة مســتقلة وخيــاف إىل درجــة الرعــب مــن كل جديــد, إن 
خيــار العنــف والقــوة ال خيتــاره الشــعب املنتفــض بــل حتــدده األســاليب 
الــي يبديهــا الطغــاة يف مواجهــة مطالــب الشــعب, فــا مكانــة لســيف 
صنع من معجونة أطفال يف معادلة االســتبداد, كما ال مكانة ألفكار 

أو شــعارات مضحكــة ومثــرة لامشئــزاز!.     
  عنــد التمحيــص ابألفــكار املقدمــة يف اجملــاالت العامــة والسياســية 
النغمــة  تتعــدى  ال  جندهــا  واالجتماعــي,  االقتصــادي  واإلصــاح 
املمجوجــة الثقيلــة علــى آذان شــعبنا والــي اعتــدمت تقدميهــا اســتجداًء 
مــن النظــام علــى مــدى عمــر جبهتكــم املوقــرة, وهــي ال تســتحق حــى 
التعليق, إذ أتيت وكأنه مل حيدث يف ســورية شــيء, يف حني أن األفكار 
املطلــوب طرحهــا اليــوم جيــب أن تقــوم علــى أرضيــة اإلحاطــة مبجمــوع 
حصرهــا  ال  وأعمــق,  أدق  نظريــة  بصــورة  وفهمهــا  التارخييــة  احلركــة 
مبجموعــة إصاحــات ال تنفــذ, وال ميكــن لنظــام اســتبدادي التعامــل 

معهــا ومــع غرهــا جبديــة كعادتــه.
التاريــخ  حركــة  إعــادة  تريــد  الــي  حزبكــم-  -ومنهــا  األحــزاب  إن    
بــل  الــوراء, هــي ليســت حمافظــة وحســب  واألحــداث يف ســورية إىل 
هــي رجعيــة, ارتبــط وجودهــا بتبعيــة مغفلــة حلمــاة ذلــك الوجــود, ولكــي 
لواقــع  خاطئــة  فكريــة  ترمجــة  منهــا  مطلــوب  وجودهــا,  علــى  حتافــظ 
متاطــم, وتقــدمي رؤى ال تقــرتب مــن الشــروط الــي جتعلهــا ذات معــى, 
بــل جتعلهــا ذات خطــر مضاعــف، خدمــة لاســتبداد, وتســطيح الوعــي 

املعــريف املطلــوب لاســتبداد ذاتــه هلــذه املرحلــة وكل مرحلــة.
  اي ســادة اي كــرام، ســلطة الدولــة كأداة قســر حتميهــا قــواتن: األوىل 
ســلطة القانــون, والثانيــة القــوة الــي تتمتــع هبــا أجهزهتــا )األجهــزة األمنيــة 
فعــل  املاضيــة  العقــود  مــدار  وعلــى  واجليــش(,  والشــرطة  واملخريــن 
قانــون الطــوارئ فعلــه, ومل تُقِصــر األجهــزة بتقــدمي العــون, وبعــد فقــدان 
النظــام صوابــه خوفــاً علــى بقائــه اســتخدم القــوة وكل مــا ميلــك مبواجهــة 
الشــعب, اســتخدم القانــون الــذي وضعــه, واإلعــام الــذي هــو صاحبــه, 
واملــال املنهــوب مــن جهــد الشــعب, واجلبهــة وأحزاهبــا, واألجهــزة األمنيــة 
واجليــش والشــرطة, ومــا احتوتــه ســجونه, ومــن آزره يف احلــس الطائفــي 
مــع ميليشــياته, ومــن يســتخدمه ورقــة يف صــراع املصــاحل مــع الكبــار, 
وغامــر ببيــع الســيادة الوطنيــة, وكان مــا كان ضــد الشــعب الــذي قــدم 
اترخييــاً الكثــر وراء ســراب وعــود النظــام ووعودكــم, والشــعب منتصــر.

بــدل الدســتور    اي ســادة اي كــرام، االســتبداد هــو االســتبداد, لقــد 
وألغــى املــادة الثامنــة, وشــكل حكومــة مرتــني خــال األعــوام األخــرة, 
ورؤيتكــم تكيــل الثنــاء يف كل مــكان مطالبــة، حســب الدســتور، ومــا 
برغبتــه تشــكيل حكومــة  العــامل  الدســتور؟, والنظــام فضــح  مــا  أدراك 
حكومــة  جبهتكــم,  جهــود  معتمــداً  يشــكل  مل  ملــاذا  وطنيــة,  وحــدة 
موســعة معكــم وبغركــم أو يعطــى حلــزب مــن األحــزاب احلليفــة وزارة 
ســيادية؟ علــى الرغــم مــن حاجتــه اليــوم لكــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى, 
أمــا مللتــم الشــنطة واحلقيبــة وبدوهنــا؟ ســيقول لكــم إن جنــح مــع حلفائــه 
بدحــر الثــورة مــا يلــي: أان اغتصبــت البلــد عــام الســبعني بينمــا اليــوم فقــد 
اشــرتيتها )بدمــاء الذيــن دافعــوا عنهــا(. وإن حــدث العكــس وســقط 
االســتبداد عندهــا ســتعودون للحكمــة القائلــة » إين ُأكلــت حــني ُأكل 

الثــور األبيــض«.
  اي ســادة اي كــرام، أيهــا »املاركســيون«! فقــط )الســال( وحــده, بغــروره 
وخيالــه قــادر علــى االعتقــاد أنــه مــن املمكــن, بواســطة ِمنــح الدولــة 
)االســتبدادية(, بنــاء جمتمــع جديــد ابلســهولة نفســها الــي تكتــب هبــا 
بتصــرف–  والرتمجــة  ماركــس  -حســب  والــرؤى,  اإلنشــائية  املشــاريع 

)نقــد برانمــج غــوات(.   

بيع بالمزاد العلني..

د. إسماعيل أبو عساف

 كاتب وابحث سوري
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قضايا اقتصادية

قــال أفاطــون: مــن يقتــل النــاس ظلمــاً وعــدواانً، ويــذق بلســان وفــم 
دنســني دمــاء أهلــه وشــردهم ويقتلهــم، فمــن احملتــم أن ينتهــي بــه األمــر 
إىل أن يصبــح طاغيــة ويتحــول إىل ذئــب. )د. إمــام. الطاغيــة. صـــ 

.)89
ويقــول أرســطو: يتمثــل الطغيــان، مبعنــاه الدقيــق يف الطغيــان الشــرقي، 
حيث جند لدى الشــعوب اآلســيوية، على خاف الشــعوب األوربية، 
طبيعــة العبيــد، وهــي هلــذا تتحمــل حكــم الطغــاة بغــر شــكوى أو تذمــر 

)د. إمــام. الطاغيــة. صـــ 127(.
ويقول كانط: تشــجع واســتخدم عقلك، هذا هو شــعار التنوير، ألن 
أهــم شــيء هــو االســتخدام العلــي للعقــل يف مجيــع األمــور. )د. إمــام، 

الطاغية. صـ 286(.
عاشــت الشــعوب األوربيــة مئــات الســنني رعبــاً ومذلــة حتــت حكــم 
امللــوك واألمــراء والطغــاة الذيــن ســاقوا شــعوهبم كالقطعــان إىل حــروب 
بينهــم، ومــن أجــل عروشــهم. مايــني مــن البشــر ُذحبــت مــن أجــل جمــد 

الطغــاة، ومــن أجــل كنيســة الــرب وابمســه.
أوراب،  أانر  الــذي  النــور  بــزغ عصــر  هنــاك حــى  النــاس  هكــذا ظــّل 
عصــٌر قــال فيــه راهــب أبرشــية يف مشبانيــا يف فرنســا )جــان مســلييه(: 
إن اإلميــان ابلعقــل آذن بتحــرر الفكــر مــن األســاطر والكتــب املقدســة 
والتعاليــم الدينيــة، وبــرز العقــل متألقــاً يف عظمــة وحــٍي جديــد، وطالــب 

ابلســيادة والســيطرة يف كل جمــال.
مــن  أورواب  فتحــررت  واألســاطر،  اخلرافــة  مــن  األوريب  العقــل  حتــرر 
وأفــكار  جهــود  أن  ذلــك  املخزيــة،  املؤملــة  وتبعاتــه  الوســيط  العصــر 
الــي  العامــة  الصحــوة  تلــك  أمثــرت  العقــل  بقــدرة  وإمياهنــم  املفكريــن 

احلديــث.  العصــر  إىل  النــاس  نقلــت 
التغيــر والتطــور حتمــي، طاملــا أن  نعتقــد -وإننــا علــى يقــني- أبن 
األرض تــدور والزمــن يتقــدم، ولكــن التطــور ال يصبــح حتميــاً ابلَقــَدِر، 
إنــه حيتــاج إىل تضافــر جهــود الذيــن  وال ميكــن أن حيــدث صدفــًة، 
يؤمنــون حبتميتــه ويعملــون -ليــل هنــار- إلانرة عقــول النــاس املظلمــة.
ومــن قبــل أن يولــد كانــط وهوبــز ومســلييه مبئــات الســنني، أحــل ابــن 
رشــد العقــل يف عرشــه فــوق الوحــي واخلرافــة، ولكــن أحــداً مل يلتفــت 
إىل قولــه؛ ألن النــاس كانــت -ومــا تــزال- تعيــش مستســلمًة للقضــاء 
والقــدر، وفتــاوى أئمتهــم الذيــن كانــوا -ومــا زالــوا- يشــرعنون طغيــان 

الطغــاة وذبــح الرعيــة.
وبعــد، فقــد أوافــق أرســطو، وأخالفــه، أوافقــه أبن هــذه الشــعوب يف 
الشــرق األدىن اعتــادت الركــوع؛ فالديــن الــذي جيعــل الركــوع فرضــاً 
يوميــاً منــذ أكثــر مــن ألــف وأربعمئــة عــام، ســيجعل الركــوع للطغــاة 
هينــاً، وســيقبل هــذا اإلنســان الظلــم والــذل ألن الديــن أمــره بطاعــة 

أويل األمــر وجعــل اخلــروج عليهــم معصيــة.
وخنالــف أرســطو يف أن هــذه الشــعوب ســرتفض وتقــاوم العبوديــة الــي 
عايشــتها مئــات الســنني، ألن الشــمس مــا زالــت تشــرق، فــاألرض 
تتحرك والزمن يفرض التغّر والتطور، وال شك يف أن جهود املتنورين 
واألحــرار ســتثمر اليقظــة العامــة والنهضــة، وإننــا نــرى بشــائر ذلــك 
مــن خــال رفــض العقــول اجلديــدة، العقــول الشــابّة مــن حولنــا لــكل 

أشــكال الظلــم والطغيــان.
إننــا مؤمنــون بفاعليــة التعليــم يف إصــاح عقــول النــاس، وإن املدرســة 
الفيلســوف  قــال  فقــد  التنويــر واليقظــة،  الوســيلة األهــم يف  ســتكون 
الفرنســي )دي المبــر(: »إن فــن تعليــم اإلنســان وتنويــره أنبــل مهمــٍة 

وهبــٍة يف متنــاول البشــر«. ح 38 صـــ3 )دي المبــر(.
نعــم التعليــم يصنــع مــا ال يســتطيع اإلرهــاب واخلــوف ومجيــع أســلحة 

العــامل صنعــه، فقــد خرّبــت مدارُســنا عقــول أجيــال كثــرة، وأنتجــت 
معلمــني غــر حمرتفــني وغــر مؤمنــني بقداســة مهمتهــم، ويعملــون يف 

خدمــة الطغــاة.
انظــر يف كتبنــا املدرســية هنــا وهنــاك يف كل بــاد العــرب، ولــن تــرى إال 

ترهــاٍت وحشــواً ال ينضــج عقــواًل متنــورة.
اجلامعــات،  وحــى  والطــاب،  التاميــذ  امتحــاانت  أوراق  يف  انظــر 
وسرتى دكتاتورية التلقني، سرتى قراراً صارماً يقضي إبلغاء الشخصية 
نعــم،  يلغــي حــق اإلنســان ابســتقال فكــره وشــخصيته.  املســتقلة، 
فالتلقني خيلق أمناطاً من البشر متماثلًة ال رأي هلا وال قرار، هلذا كان 
الركــوع والســجود فرضــاً منــذ البدايــة. وهلــذا فــإن أردان احلريــة والتقــدم 
وآمنا حبتميتهما، فســتكون البداية من إصاح التعليم وجعله علمانياً 
موضوعيــاً، عــن طريــق إعــادة النظــر يف املناهــج والكتــب املدرســية، 
وإعــادة أتهيــل املعلمــني واألســاتذة حــى اجلامعــات، مث إعــادة اهليبــة 
العلميــة للمعلــم والتعليــم، عــن طريــق اجلديــة واملثــل األعلــى وشــيء مــن 

القســوة األبويــة واحلــزم.
وعلى سبيل املثال، ففي حضارة الصني القدمية، يُذكر أن اإلمراطور 
الصيي كان لديه موظفون جيولون والايت اإلمراطورية يستمعون إىل 
أغــاين النــاس يف البــاد كل عــام، مث يرفعــون ذلــك لإلمراطــور، وهــو 
بــدوره يعــرف حالتهــم مــن أغنياهتــم. نعــم فاملوســيقى واألغــاين والفنــون 
معايــر صادقــة تنبــئ عــن املســتوى العقلــي والفكــري للنــاس، وهــي جــزء 
خطــر مــن مهمــات الرتبيــة والتعليــم خللــق الــذوق الســليم للمجتمــع. 
لــن نشــر إىل مســتوى تلــك الفنــون يف بــادان، فقــط علينــا االنتبــاه 
إىل كل وســائل اإلعــام العربيــة شــرقاً وغــرابً، وهــي ابملئــات، نشــاهد 
أفامــاً ومسلســاٍت وبرامــج ال ينتجــه عنهــا ســوى إنســان جاهــل، 
ولندقــق  األغنيــة  إىل  ولنســتمع  وختديــره،  فكــره  إبلغــاء  أتمــره  ألهنــا 
يف الكلمــات، ولــن نشــر إىل أغنيــة بعينهــا، ولكــن اجلميــع يعــرف، 
فمنهــا البــذيء الــذي يثــر الرغبــة اجلنســية، ومنهــا التافــه الــذي يثــر 
الرغبــة يف الرقــص، واألشــد خطــورة تلــك الــي تتغــى ببطــوالت وأجمــاد 
أمتنــا وقادتنــا، وتِعــدان ابالنتصــار علــى األعــداء وحتقيــق كل آمالنــا يف 

الوحــدة واحلريــة.
افتحــوا جهــاز التلفــاز، مــّروا علــى احملطــات الدينيــة الــي تبــث علــى 
كل األقمــار الصناعيــة، العربيــة واألجنبيــة، شــاهدوا الرامــج يف كل 
الدجالــني  مئــات  احملطــات،  مئــات  واللغــات،  واملذاهــب  األداين 

مــن مؤامــرة، غربيــة  مــن خطــة،  إهنــا جــزء  مــن كل ديــن ومذهــب. 
وشــرقية، عربيــة وأعجميــة، مؤامــرة تقصــد -يف مــا تقصــده- تزييــف 
عــدم  مــن  خطــورة  أكثــر  الوعــي  تزييــف  ألن  للبشــر،  العــام  الوعــي 
الوعــي، مؤامــرة ينفذهــا دجالــون مزيفــون مأجــورون يتقنــون أدوارهــم 
متــام اإلتقــان، مؤامــرة يدفــع مــن أجلهــا أعــداء اإلنســان أينمــا كانــوا 
مليــارات الــدوالرات، هتــدف إىل إنتــاج بشــر جمرمــني جيمــع كل مذهــب 
منهــم هدفــاً واحــداً ومتبــاداًل، هــو إلغــاء اآلخــر، وهلــذا جيــب علينــا 
أن نصلــح وســائل إعامنــا كمــا نفعــل يف مدارســنا، وتكــفُّ وســائُل 
إعامنــا وأفامنــا عــن الكــذب، وتبــدأ خطــة إعــادة الصــدق واألخــاق 

املســتقيمة إىل تلــك الوســائل اخلطــرة.
فلنقاطــع مبدئيــاً وســائل اإلعــام وندعــو النــاس إىل ذلــك، ولنشــجع 
القــراءة يف الكتــب، إهنــا متــأ املكتبــات وال أحــد ينتبــه هلــا، ولنشــجع 
صحبــة الكتــاب كمــا فعــل الــّرواد األوائــل الذيــن حاولــوا إيقــاظ النــاس، 
بنــا  يتمثــل  أبنــاؤان وأحفــادان، ولنقــرأ حــى  يعرفهــم  الذيــن ال  هــؤالء 
أوالدان، ولنتحدث إىل كل الناس مبا ينفعهم، العلم والعقل والفضيلة.

أمــر اخلبــز والتدفئــة  النــاس منهمكــون يف تدبــر  صحيــح أن معظــم 
والوقــود، فهــذا فعــٌل متعمــد مــن الطغــاة حــى نبقــى يف دائــرة اهلمــوم 

الــي رمسوهــا لنــا.
لنعمــل معــاً علــى تكويــن رأي عــام مقــاوم، خيرجنــا مــن هــذه الدائــرة، 
ولــن تعــدم هــذه العقــول املتنــورة طرقــاً للخــاص، وإذا أردان اخلــاص 
مــن هــؤالء القتلــة يف كل مــكان، علينــا حماولــة إضــاءة الطريــق للنــاس.

حاولــت فيمــا ســبق مــن ســطور أن أكــون متفائــًا، وأرجــو أن يكــون 
تفــاؤيل يف حملــه، ولكــي أحببــت أن أعــرض لكــم جانبــاً مــن رســالة 

فريدريــك الثــاين إىل فولتــر عــام 1766م، حيــث يقــول:
»إن مبشــريك )دعــاة التنويــر( ســيفتحون أعــني قلــة مــن الشــباب، 
ولكــن مــا أكثــر احلمقــى الذيــن ال يعقلــون يف هــذا العــامل. صدقــي 
لــو أن الفاســفة أقامــوا حكومــًة فلــن ميضــي نصــف قــرٍن حــى خيلــق 
الشــعب خرافــاٍت جديــدًة.  قــد يتغــر موضــوع العبــادة كمــا تتغــر 
األزايء يف فرنســا، ولكــن مــا أمهيــة أن يســجد النــاس أمــام قطعــة مــن 
الفطــر، وأمــام العجــل أبيــس، أو أمــام اتبــوت العهــد، أو أمــام متثــال 
مــن التماثيــل؟ ال يهــم االختيــار، فاخلرافــة واحــدة، والعقــل ال يكتســب 

شــيئًا« ح 41 صـــ151.
أرجو أن يكون فريدريك العظيم خمطئاً، رغم أين أشك يف ذلك.

التعليم والتحرر من العبودية

فايز بدر

كاتب وابحث سوري
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يقــف اجملتمــع العــريب للمــرأة ابملرصــاد، مــن املهــد إىل اللحــد، ميــاِرس عليهــا أشــكااًل متعــددًة مــن العنــف، الثقــايف، القانــوين، 
السياســي، اجلســدي، النفســي، وأنــواع أخــرى متعــددة مــن العنــف.

العنــف الثقــايف: عنــف غــر مرئــي، غــر حمســوس، حــى ابلنســبة لضحــاايه. يتمثــل يف أن تشــرتك الضحيــة وجادهــا يف 
التصــورات نفســها عــن العــامل، حيــث تُفــرض عليهمــا مســلمات وثوابــت جتعلهمــا يــراين الظواهــر التارخييــة للهيمنــة والتســلط 
الذكوريــني نظامــاً عابــراً للزمــان واملــكان. العنــف الثقــايف املمــارس علــى املــرأة يســتند اىل مــوروث شــعيب مــن املقــوالت واألمثــال 
واألعــراف الــي تعــزز الذكوريــة، مثــل )هــّم البنــات للممــات، أم البنــت مســنودة علــى خيــط وأم الصــيب مســنودة علــى حيــط، 
شــعر طويــل وعقــل قصــر، لــو طلعــت للمريــخ آخرهتــا للطبيــخ، صــوت حيــة وال صــوت بنيّــة، إن ســلمت مــن العــار بتجبلــك 
العــدو للــدار...( هنــاك الكثــر مــن األقــوال واألحاديــث الدينيــة الــي ال يُعــرف مــدى صحتهــا أو قــد تكــون قــد اقُتطعــت مــن 
ســياقها الظــريف مثــل )انقصــات عقــل وديــن، لــو كنــت آمــراً أحــداً أبن يســجد ألحــد ألمــرت النســاء أن يســجدن ألزواجهــن، 
تصدقــن فــإن أكثركــن حطــب جهنــم، لــن يفلــح قــوم ولّــوا أمرهــم امــرأة، يقطــع الصــاة الكلــب واملــرأة واحلمــار( ورد يف رســالة 
بولــس إىل أهــل كورنثيــوس«... ولكــن لســت آذانً اِلمــرٍأة أن تُعلَّــَم وال تَتســلَّط علــى الرجــْل بــل تكــون يف ســكوت، ألن آدم 

ُجبــل أواًل مث حــّواء، وآدم لــو يغــَو لكــن املــرأة أُغِويَــت«.
ورد يف العهــد القــدمي: »وإذا حاضــت املــرأة فســبعة أايم تكــون يف طمثهــا، وكل مــن يلمســها يكــون جنســاً إىل املســاء، كل مــا 
تنــام عليــه يف أثنــاء حيضهــا أو جتلــس عليــه يكــون جنســاً، وكل مــن يلمــس فراشــها يغســل ثيابــه ويســتحم مبــاء ويكــون جنســاً 
إىل املساء....« اخلزان اجملتمعي من الشتائم واملسبات معظمه موجه ضد النساء، فرتى الذكور يف الشوارع ويف كل مكان 
يتقاذفــون الشــتائم املقذعــة البذيئــة حبــق األمهــات واألخــوات؛ وإذا خطــر للرجــل أن ميــدح امــرأة يقــول عنهــا إبعجــاب ‘‘اخــت 
الرجال’’ يف الشــعور اجلمعي الذكوري تُعّد املرأة الي تســر يف الشــارع ُمســتباحة، ال جيدون حرجاً من ماحقتها وإمساعها 
كامــاً فاحشــاً، والوقــوف بســياراهتم يف دعــوة صرحيــة للركــوب، وكأهّنــا عاهــرة، وال يتــورع بعــض الرجــال عــن اســتخدام أيديهــم 
يف التحــرش يف األماكــن املزدمحــة أو املظلمــة. إن أحبّــت الفتــاة فيجــب أن حيــاط ذلــك ابلكتمــان والســرية، ألن احلــب، يف 
العــرف االجتماعــي، فعــٌل مشــني، وإذا ظهــر إىل العلــن فهــو فضيحــة تســتوجب العقــاب، بينمــا الشــاب ميــارس اجلنــس خــارج 
نطــاق الــزواج، ويعــّدون ذلــك مــن مــزااي الرجولــة، وخيوضــون يف احلديــث عــن ذلــك يف ســاحة الســوق أو علــى قارعــة الطريــق.

العنــف القانــوين: أكــر عنــف معنــوي يُطبــق علــى املــرأة هــو قانــون األحــوال الشــخصية، إذ؛  ال بــد للمــرأة مــن ويّل لعقــد 
زواجهــا، والقاضــي ويّل مــن ال ويّل هلــا، وال تُعطــى حــق الواليــة علــى أوالدهــا، ولــو كانــت تربيهــم مبفردهــا  وإن كانــت تلــك 

املــرأة قاضيــة. إابحــة الطــاق مــن دون شــروط للرجــل، وتقييــده علــى املــرأة.
ال تنــال املــرأة شــيئا مــن الثــروة الــي بنتهــا مــع زوجهــا يف ســنوات الــزواج، ولــو كانــت عاملــة وأســهمت يف تكويــن هــذه الثــروة. 
املــرأة حمرومــة مــن حضانــة أوالدهــا بعــد عمــر ثاثــة عشــر عامــاً للصــيب ومخســة عشــر عامــاً للبنــت، ولــو أهنــا مل تتــزوج اثنيــة، 

وإن تزوجــت اثنيــة حتــرم مــن احلضانــة متامــاً، علمــا أن ســّن احلضانــة كان أقــل بســنتني يف العــام 2013.
مُتنع املرأة من إعطاء املواطنة السورية لزوجها غر السوري وألطفاهلا منه، وهو حق يتمتع به الرجال.

حيق للرجل أن مينع املرأَة من السفر، وال حيق هلا منعه.
القانــون وجرائــم الشــرف: املــادة 548 مــن قانــون العقــوابت الســوري _املوضــوع يف العــام 1949_ تســمح ابحلِــّل مــن 
خّفــف، مــن ثاثــة أشــهر إىل ســتة أشــهر ويف حــد أقصــى ثــاث ســنوات، للرجــل الــذي فاجــأ 

ُ
العقــاب الكامــل والعــذر امل

زوجتــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو أختــه يف جــرم الــزان املشــهود، أو يف صــاٍت جنســية فحشــاء مــع شــخص آخــر، فأقــدم 
علــى قتلهمــا أو إيذائهمــا، أو علــى قتــل أو إيــذاء أحِدمهــا. ولكــن مــاذا عــن املــرأة الــي تفاجــئ زوجهــا يف جــرم الــزان؟ املــرأة 

الــي تقتــل زوجهــا أو تؤذيــه أو تقتــل أحــد فروعهــا فإهنــا ال تســتفيد مــن هــذه املــادة.
علــى الرغــم مــن تشــّدد الديــن اإلســامي يف تقييــد احلريـّـة اجلنســية، فقــد اشــرتط إثبــات الــزان بوجــود أربعــة شــهود، يشــهدون 
العمليــة اجلنســية بكاملهــا، وهــذا قريــب مــن احملــال. كمــا أن الديــن اإلســامي، ينــص علــى معاقبــة الرجــل واملــرأة، والرجــل قبــل 

املــرأة: الــزاين والزانيــة فاجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة جلــدة.
جرائــم االغتصــاب: جيــري التعتيــم علــى هــذه اجلرائــم مــن قبــل األهــايل درءاً للفضيحــة، وإن وصلــت إىل احملاكــم تســقط 
العقوبــة بــزواج املغتصــب مــن املغتصبــة، دون االلتفــات إىل شــكل العاقــة الزوجيــة الــي ميكــن أن تقــوم بــني اجملــرم وضحيتــه.

املرأة والعنف السياســي: يقصد به العنف الذي متارســه الدولة عر منظومة من القوانني والتشــريعات السياســية واملمارســات 
التمييزيــة ضــد النســاء. تعرضــت املــرأة ألبشــع أنــواع العنــف مــن قبــل النظــام، مــن اعتقــال وتعذيــب واستشــهاد حتــت التعذيــب، 
عانــت مــن اهلــروب مــن مناطــق القتــال ومــن ويــات النــزوح واللجــوء، وقســوة العيــش يف املخيمــات، تعرضــت للقصــف والقتــل 
واإلعاقــات، واخلطــف واالغتصــاب، إذ حــّول النظــام جســَد املــرأة إىل ترســانة للتعذيــب واإلذالل واالنتقــام، واندراً مــا تُوثـّـق 
حــاالت االغتصــاب، فهــذا أمــر حســاس جــداً ابلنســبة للمــرأة واجملتمــع كلــه، حــى إنــه يف حــاالت كثــرة يُغســل العــار بقتــل 
الضحيــة. شــاركت املــرأة الســورية يف الثــورة منــذ بدايتهــا، خرجــت يف املظاهــرات الســلمية، قامــت ابالعتصامــات، نظمــت 
احلمــات اإلغاثيــة والتوعويــة، وزعــت املنشــورات، كثّفــت األنشــطة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، عملــت يف اإلعــام 
حيــث قامــت إبيصــال التقاريــر ومقاطــع الفيديــو عــن انتهــاكات النظــام إىل العــامل اخلارجــي. ومنــذ بدايــة التحــرك العســكري 
راحــت النســاء ختلــي اجلرحــى وتضمــد جراحهــم، وتصنــع اخلبــز والطعــام وتوصلــه إىل حمــاور القتــال. ونظــراً إىل اخنــراط الرجــال 
يف صفــوف اجليــش احلــر والفصائــل املختلفــة وتفرغهــم للقتــال، ونظــراً إىل استشــهاد اآلالف منهــم وإصابــة اآلالف وتعرضهــم 
لإلعاقــات، كان لزامــاً علــى املــرأة القيــام بــكل أعمــال الرجــال، إضافــًة إىل التطــوع يف املنظمــات اإلغاثيــة واملشــايف امليدانيــة.

هلــذا كلــه، فــإن الثــورة ال تكــون ثــورًة فعــًا إن اقتصــرت علــى إســقاط النظــام، لــن تكــون ثــورة إن مل تســن قوانــنَي تقدميــًة 
عادلــة، تعطــي املــرأة حقوقهــا كاملــة، االقتصاديــة، االجتماعيــة، القانونيــة، املدنيــة، التعليميــة، والسياســية، مــن دون أي متييــز 

مــن الرجــل.

المرأة السورية والعنف

سوزان مصطفى

لــو عــدان إىل الســينما اهلوليوديــة الــي أُنتجــت، بعــد احلــرب العامليــة 
الثانيــة وحــى ســقوط االحتــاد الســوفيايت، الحظنــا ببســاطة شــيئني: 
أوهلمــا شــيطنة النازيــة وحتميلهــا كل عيــوب البشــرية، وكأن مــا كان 
لــوان  املختلــف  اآلخــر  ضــد  وتعصــب،  عدوانيــة  مــن  النازيــة  عنــد 
علــى  املنفتــح  »اإلنســاين«،  الغــرب  يف  موجــوداً  يكــن  مل  وقوميــة، 
اإلنســانية، واجملســد الفعلــي حلقــوق اإلنســان. اثنيهمــا شــيطنة وأبلســة 
وســحقه  لــأداين،  وعدائــه  الشــيوعي  والفكــر  الســوفيايت  االحتــاد 
للدميقراطيــني الــروس وغرهــم يف بلــدان املعســكر االشــرتاكي، وتصويــر 
الفكــر الشــيوعي علــى أنــه الــداء اخلطــر الــذي يهــدد البشــرية، وجيــب 

مقاومتــه والقضــاء عليــه أبي طريقــة، خدمــًة لإلنســانية.
بعــد أن حتقــق مــا أراده الغــرب وســعى إليــه مــن الســقوط املريــع لاحتــاد 
الســوفيايت، كان ال بــد هلــذا الغــرب ووســائل إعامــه املختلفــة، مــن 
خلق عدو جديد، والعمل عليه، فكان هذا العدو هو »اإلســام«. 
وبــدأ التنظــر لــه عــر »صــراع احلضــارات« و«11 أيلــول« وأفغانســتان 

وحــرب »القاعــدة«.
تراجعــت  الغربيــني،  انتبــاه  وشــد  العــدو  هــذا  تضخيــم  زمحــة  ويف 
الدولــة  تقدمهــا  الــي  والتعليميــة  والصحيــة  االجتماعيــة  اخلدمــات 
»اإلرهــاب«،  حماربــة  حبجــة  احلريــة  هوامــش  وتقلصــت  للنــاس، 
وازداد التوحــش الرأمســايل، وعمليــات النهــب منفلتــة العقــال مــن أي 
مراقبــة أو حــدود، وحتولــت الشــركات العابــرة للقــارات إىل أخطبــوط 
ميتــص دمــاء البشــر يف كل مــكان مــن الكــرة األرضيــة، انشــرة الفقــر 
الــي كانــت  املوبقــات  وكل  والقتــل  والتعصــب  واجلهــل  واألمــراض 

والشــيوعية. ابلنازيــة  تلصقهــا  اهلوليوديــة  الســينما 
هــذه الوحشــية الــي ميــزت العوملــة تركــت آاثرهــا يف اجملتمعــات الغربيــة، 
وخاصــة يف أثنــاء األزمــات االقتصاديــة. وكمــا كان البحــث عــن عــدو 
خارجــي ضــرورًة الســتمرار النهــب، كان ال بــد مــن خلــق أعــداء جــدد 
داخــل كل جمتمــع مــن جمتمعــات الــدول الغربيــة، لتحميلهــم ســبب 
األزمــة أو األزمــات متعــددة الوجــوه الــي فرضهــا تراجــع حضــور الدولــة 
أثنــاء وقبــل  للشــعب، وخاصــة يف  تقدمهــا  الــي كانــت  واخلدمــات 
وبعــد االنتخــاابت يف هــذه البلــدان، حيــث يتــم إرجــاع ســبب إخفــاق 
سياســات هــذا احلــزب أو ذاك، وزايدة املشــاكل وخاصــة البطالــة، 
اهلــوايت  إىل  أو  األحيــان،  أغلــب  يف  املهاجريــن  عــدد  تزايــد  إىل 
بعينهــا أو  الــي متيــز مجاعــة بشــرية  املختلفــة أو إىل طبيعــة األداين 
إىل اللــون، وهــؤالء مجيعــا هــم جــزء مــن الشــرائح االجتماعيــة الفقــرة 
واملهمشــة يف اجملتمعــات الغربيــة، فيُنظــر إليهــم ويُتعامــل معهــم مــن 
التخلــص  داء جيــب  أهنــم  علــى  الســكان  مــن  الكــرى  الكتلــة  قبــل 
منــه؛ فهــم ســبب كل األمــراض الــي يعــاين منهــا »جمتمعنــا«، بــل هــم 
ســبب تراجــع املســتوى التعليمــي يف »مؤسســاتنا«، وتراجــع املســتوى 
الصحــي يف »مشــافينا«، ووجودهــم أدى إىل تراجــع منســوب احلريــة 
يف »جمتمعاتنــا«، ابملختصــر تتــم شــيطنة هــذا املختلــف القــادم إلينــا 
مــن خــارج حــدودان، كــي يتــم حــرف نظــر النــاس عــن معرفــة األســباب 
احلقيقــة ألزماهتــم، ومســؤولية احلكومــات احملليــة والشــركات الكــرى 
عنها، ومن نتائج هذا التهميش للناس، وال ســّيما يف قطاع الشــباب 

الفقــر انتشــار فكــر العبثيــة والرغبــة ابملــوت أو االنتحــار.
الباحثــني، لتقصــي أســباب ظاهــرة  قــام هبــا فريــق مــن  ويف دراســة، 
االنتحــار بــني الشــباب، أكــد أن الذيــن »تــرتاوح أعمارهــم بــني 18 
و34 مــن الذكــور واإلانث، وأصحــاب احلــظ القليــل مــن التعليــم، 
وغــر املتزوجــني ومــن يعانــون اضطــراابت نفســية، هــم أكثــر عرضــة 
مثلــت  الــي  االختافــات  بعــض  وجــدت  بينمــا  االنتحــار،  خلطــر 
مفاجــأة، ففــي الــدول ذات الدخــول املرتفعــة مثــل الــوالايت املتحــدة 
كانــت اضطــراابت املــزاج كاالكتئــاب هــي أقــوى عوامــل اخلطــر، بينمــا 
مثلــت اضطــراابت  واملتوســطة  املنخفضــة  الدخــول  الــدول ذات  يف 
التحكــم يف األعصــاب واإلدمــان واضطــراابت القلــق اخلطــر األعظــم، 

األفــكار  معــدالت  فــإن  متشــاهبة،  اخلطــر  عوامــل  حــني كانــت  يف 
والســلوكيات االنتحاريــة تباينــت تباينــاً واســعاً يف الــدول الــي مشلتهــا 

الدراســة«.
يف هذا املناخ، الغريب ابمتياز، يتم التأسيس للعنف احلقيقي املضمر، 
ومــن جتلياتــه قتــل اآلخــر أو قتــل النفــس، ويكــون مــن ضحــاايه الفقــراء 
وأصحــاب  وامللونــون،  املهمشــون،  املهاجــرون  وخصوصــاً  عمومــاً، 
الســوابق اجلنائيــة، واملدفوعــون دفعــاً إىل »غيتــوات«، حيــث يكــون 
احلــدود  مــن خــارج  القادمــة  الدينيــة  األفــكار  لنشــاط  املثــايل  املنــاخ 
واملنفصلة عن حميطها الطبيعي الي تدعو للتطرف، فتنشــأ املنظمات 
»اإلرهابيــة«، الــي ال أحــد يعــرف حقيقــة تشــكلها، وال هويــة َمــن 
يديرهــا ويرســم خططهــا، ولكنهــا تعلــن نفســها بشــكل عنفــي حــاد 
عنــد احلاجــة، مســتخدمة الديــن غطــاًء هبــدف شــيطنة هــذا الديــن 
وأصحابــه وخاصــة املســلم الــذي يعــاين مــن أزماتــه الشــخصية أحيــاانً، 
ومــن عاقــة اجملتمــع بــه وعاقتــه ابجملتمــع، فيــأيت مــن يعــزف علــى وتــر 
هــذه األزمــات؛ ليصبــح هــذا املهمــش جاهــزاً، مــن دون أن يعــرف، 
والعــراق  ســورية  لالتحــاق ابجلهاديــني يف  أو  والتفجــر،  لانفجــار 
وليبيــا والصومــال وغرهــا مــن البلــدان إلعــاء كلمــة هللا واإلســام، 
وإن استشــهد فســيكون مصــره اجلنــة، حيــث جيــد مــا كان ينقصــه يف 
هــذه احليــاة الفانيــة، يســاعد يف ذلــك ثقافــة منتشــرة جــداً يف األوســاط 
الغربيــة علــى خمتلــف طبقاهتــا أال وهــي ثقافــة »املغامــرة« الــي تشــجع 
الشــاب أو الشــابة علــى القيــام مبغامــرات، نســبة اخلطــورة فيهــا عاليــة 

جــداً، وتصــل إىل حــد املــوت..
هــذا الــكام ليــس تريــراً للعنــف أو اإلرهــاب أبي حــال، ولكنــه حماولــة 
للقــول إن مــن مصلحــة اإلعــام عامــة البحــَث عــن مــادة مثــرة، جتــد 
صداهــا بــني املتلقــني، ومنهــا ظاهــرة اجملاهديــن اإلســاميني، وخاصــة 
بعــد العمليــة اإلرهابيــة الــي اســتهدفت األســبوعية الفرنســية الســاخرة 
»شــاريل إيبــدو« ، الــي قيــل إهنــا ســخرت مــن الرســول حممــد. فقــد مت 
عرهــا، »شــيطنة اإلســام«، إبحــكام الربــط بــني اإلســام واملســلمني 
الغــرب فحســب، وأتيت  وليــس  العــامل،  بلــدان  واإلرهــاب يف مجيــع 
عمليــات القتــل والذبــح والصلــب وآخرهــا احلــرق  وهــي مــا مارســها 
وميارســها »داعــش« وجبهــة النصــرة وبعــض التنظيمــات اإلســامية 
اجلهادية األخرى لتكتمل صورة شــيطنة »اإلســام« يف ذهن املتلقي 
الغــريب، الــذي كان مــن الطبيعــي واملفــروض أن يكــون نصــرا لثــورات 
الربيــع العــريب حبكــم تكونــه الثقــايف املدافــع عــن احلــرايت السياســية 
والدميقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة، ليجــد نفســه ضدهــا، ومــع احلــكام 

القتلــة واملســتبدين لشــعوب هــذه البلــدان الثائــرة.
يعــرف  الغــريب،  اإلعــام  هبــا  قــام  الــي  للتغطيــة  املتابــع  فــإن  أخــرا، 
كيــف كان بعــض مــن ذهــب منهــم إىل ســورية لتغطيــة أحــداث أعظــم 
ثــورة يف العصــر احلديــث، يبحــث عــن الثائــر امللتحــي »املســلم«، يف 
ظــروف احلــرب الــي ال جيــد فيهــا املقاتــل أحيــاانً املــاء كــي يشــرب، 
ويف جمتمــع إســامي يستحســن اللحيــة للرجــل، كــي يقدمــه للمواطــن 
الغــريب املتعاطــف مــع الثــورة الســورية، علــى أنــه احلاكــم الســوري القــادم 
»اإلرهــايب« بعــد بشــار األســد »العلمــاين واألنيــق«، متجاهــًا كل 

عناصــر الثــورة األخــرى.
نعــم أيهــا الســادة، كان اإلعــام الغــريب والعــريب وبعــض مــا يســمى 
ســورية  يف  اإلســام«  »شــيطنة  ببســاطة  يريــد  »الثــورة«  إبعــام 
وإجهــاض الثــورة، كــي نبقــى حتــت حكــم البــوط العســكري، ومــن 
فــرات« و«حجــي  ابتــداء مــن »أبــو  خيالــف ذلــك عليــه أن ميــوت 
الــذي كان  اليــاابين  ابلصحفــي  وانتهــاء  ابولــو«،  و«األب  مــارع« 
يقــول لشــعبه، مــن خــال تغطيتــه ألخبــار الثــورة: إن مــا حيــدث يف 
ســورية هــو ثــورة عظيمــة، فــا تصدقــوا مــا يقولونــه لكــم إن كان عكــس 

مــا أقولــه.
رحم هللا شهداء الثورة السورية

شيطنة اإلسالم

ميخائيل سعد

أخصائية بعلم النبات كاتب وصحفي سوري
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قضايا سياسية

لقــد تركــت 6 أعــوام مــن الصــراع يف ســورية اقتصــاد البــاد يف حالــٍة 
يرثى هلا. ومنذ عام 2010، تقّلص الناتج احمللي اإلمجايل يف الباد 
إىل النصــف. وقــد دّمــرت احلــرب ســّكان ســورية، حيــث قتلــت أكثــر 
مــن 440 ألفــاً وهّجــرت أكثــر مــن 6 مايــني إىل خــارج البــاد، وهــي 
خســارة مــن شــأهنا أن تشــّل البــاد مــدة طويلــة بعــد توّقــف القتــال. 
وتقــول التقديــرات أّن 60 يف املئــة مــن ســّكان ســورية، أو مــا تبقــى 
منهــا، عاطلــون عــن العمــل، ومــن الصعــب قــول كــم مــن الســوريني 

يعملــون يف مهــٍن ضعيفــة.
وعلــى الرغــم مــن أّن احلكومــة قــد دخلــت العــام اجلديــد مبيــزة نســبية 
علــى املعارضــة، إذ اســتعادت مدينــة حلــب، لكــّن تراجعهــا املــايل 
الوقــت  البــاد. وعندمــا حيــني  يقــّوض بســط ســيطرهتا علــى كامــل 
قــادرة  لــن تكــون احلكومــة يف دمشــق  التقــاط القطــع،  لبــدء  أخــراً 
علــى الشــروع يف مهمتهــا الشــاقة املتمثّلــة يف إعــادة اإلعمــار وحدهــا. 
بــدأت العديــد مــن الــدول ابلفعــل مــّد يــد العــون للمســاعدة يف إعــادة 

بنــاء الدولــة املمّزقــة، بعضهــا أكثــر اســرتاتيجية مــن اآلخريــن.
بداية مشؤومة:

البــاد يف احلــرب األهليــة عــام 2011، كانــت  عندمــا زلّــت قــدم 
اجلفــاف  ظــروف  وأضــّرت  اقتصاديــة.  مشــاكل  مــن  تعــاين  ابلفعــل 
القطــاع الزراعــي يف البــاد، األمــر الــذي أّدى إىل انتقــال الســورّيني 
الذيــن يســكنون الريــف أبعــداٍد كبــرة إىل املناطــق احلضريــة. وعــاوة 
علــى ذلــك، كان االقتصــاد الســوري قــد اســتفاق تــّواً مــن فــرتة التحــّرر 
االقتصــادي الــي بدأهــا الرئيــس »بشــار األســد« حــني تــوىّل منصبــه 
عــام 2000. وعلــى الرغــم مــن أّن اإلصاحــات املصرفيــة قــد حّفــزت 
النمــو االقتصــادي، فقــد ارتــّد هــذا التقــّدم يف خــال عــاٍم واحــٍد مــن 
انــدالع احلــرب، بفعــل العقــوابت الــي وّقعتهــا احلكومــات األجنبيــة 
علــى البنــك املركــزي الســوري والقطــاع املصــريف يف البــاد. وانكمــش 
الناتــج االقتصــادي أبكثــر مــن 40 يف املئــة حبلــول عــام 2013. ومــع 
تراجــع تدّفقاهتــا النقديــة، اضطــرت دمشــق إىل خفــض دعــم املــواد 
الغذائيــة والوقــود والكهــرابء وامليــاه تدرجييــاً. وحبلــول عــام 2015، 
كانــت احتياطيــات ســورية قــد اخنفضــت، كمــا ورد، إىل 1 مليــار 
دوالر فقــط، وهــو مــا يكفــي لشــهر واحــد فحســب مــن الــواردات 

تقريبــاً.
إذ  الســوري؛  لاقتصــاد  ابلنســبة  ســوءاً  أكثــر  املاضــي  العــام  وكان 
ارتفعــت تكاليــف الغــاز الطبيعــي وامليــاه يف 2016، وال ســيما يف 
مثــل  التكاليــف األخــرى  أّن مؤّشــرات  مــن  الرغــم  العاصمــة، علــى 
اإلجيــار أو الضرائــب بقيــت أقــّل قليــًا أو اثبتــة. ويف الوقــت نفســه، 
ارتفعــت تكلفــة الغــذاء بنســبة 99 يف املئــة مقارنــًة ابلعــام الســابق. 
وعلــى رأس ذلــك، دّمــر القصــف والغــارات اجلويــة البنيــَة التحتيــة يف 
أحنــاء البــاد، األمــر الــذي تســّبب يف نقــص املــاء والكهــرابء. وهــذا ال 
يبّشــر ابخلــر لأســد. فقــد يبــدأ التدهــور االقتصــادي احلــاد يف البــاد 
إىل تقويــض الثقــة يف احلكومــة، حــّى بــني أكثــر داعمــي »األســد« 

والًء.
األساســية  اخلدمــات  توفــر  علــى  قدرهتــا  احلكومــة  فقــدت  ومنــذ 
لشــعبها، أخــذ الســوريون توفــر ضــرورايت احليــاة علــى عاتقهــم. ويف 
األراضــي الــي يســيطر عليهــا املتمــّردون مثــل إدلــب، عملــت الفصائــل 
احملّليــني؛  للســّكان  والكهــرابء  وامليــاه  الغــذاء  توفــر  علــى  املتنافســة 
نتيجــًة لذلــك ضعفــت ســلطة دمشــق يف أحنــاء البــاد، حــى األراضــي 

الــي ال تــزال حتــت ســيطرهتا فنيــاً.
انتصارات جوفاء:

أعظــم  حتقيقهــا  الســورية  احلكومــة  اّدعــت  عــام 2016،  هنايــة  يف 
انتصاراهتــا يف احلــرب األهليــة عندمــا انتزعــت مدينــة حلــب مــن ســيطرة 

الثــّوار. لكّنــه كان انتصــاراً أجوفــاً، مثــل غالبيــة االنتصــارات العديــدة 
لدمشــق يف اســتعادة األراضــي. وقــد دّمــرت احلــرب أجــزاًء عديــدة 
مــن مدينــة حلــب، الــي كانــت يومــاً مــا أكثــر مــدن البــاد ســّكاانً، 

والعاصمــة االقتصاديــة للبــاد كذلــك.
بــني 100 إىل 200 مليــون  املدينــة  الــذي حــّل يف  الدّمــار  يقــّدر 
دوالر، وال تــزال األحيــاء احمليطــة هبــا منطقــة حــرٍب نشــطة مــع عــّدة 
جبهــات. وحــّى اآلن، تعمــل احلكومــة الســورية علــى إصــاح البنيــة 
التحتيــة للميــاه والكهــرابء، والــي توّرطــت قّواهتــا يف تدمرهــا، العمليــة 
الــي قــد تســتغرق شــهوراً إن مل يكــن ســنوات إلمتامهــا. ويف الوقــت 

نفســه، ســتظل الصناعــة يف حلــب يف حالــة مجــود.
عــاوة علــى ذلــك، مل تقــّدم انتصــارات احلكومــة علــى الثــّوار شــيئاً 
)الدولــة  تــزال  وال  البــاد.  يف  الغذائــي  النقــص  لتخفيــف  يذكــر 
اإلســامية( حاضــرًة يف شــرق ســورية، املنطقــة الــي كانــت ســّلة خبــز 
الباد سابقاً. إضافًة إىل ذلك، مل تعد احلكومة قادرة على االعتماد 
علــى اإلنتــاج الزراعــي الوفــر يف الركــن الشــمايل الغــريب للبــاد؛ ألّن 
األكــراد الســورّيني يســيطرون علــى املنطقــة، وأيملــون يف إقامــة منطقــة 
تتمتّــع حبكــم شــبه ذايت. وعلــى الرغــم مــن أّن املنطقــة ال تــزال حتــت 
هنــاك  النفــوذ  تفقــد  دمشــق  فــإن  امسيــاً،  املركزيــة  احلكومــة  ســيطرة 

بشــكٍل متزايــد.
والبــاد علــى شــفا أزمــة قمــٍح أيضــاً. وقــد ال تكــون احلكومــة قــادرة 
إاّل علــى الوفــاء بشــراء ثلــث كميــة القمــح الــي خّططــت لشــرائها يف 
كانــون الثــاين/ ينايــر ويف الواقــع، منعــت أزمــة الســيولة دمشــَق مــن 
الــي حتتاجهــا  القمــح  مــن صفقــة شــحنة  اللمســات األخــرة  إهنــاء 
بشــّدة مبليــون طــّن مــن روســيا خبصــم 20 يف املئــة. مل يكــن عــرض 
روســيا كرميــاً جــداً، نظــراً إىل أّن روســيا مــا زالــت حتــاول التخلّــص مــن 
فائــض حمصــول القمــح الــذي حّقــق رقمــاً قياســياً العــام املاضــي. لكــن 
العــرض ال يــزال إشــارة علــى مصلحــة روســيا يف مســاعدة احلكومــة 
لأمــوال  تفتقــر  دمشــق  لكــن  قدميهــا،  علــى  الوقــوف  يف  الســورية 

لاســتفادة مــن ذلــك.
إيران: حليف للثراء أو للفقر:

لكــّن روســيا ليســت القــّوة األجنبيــة الوحيــدة الــي تســعى ملــّد يــد العــون 
فلــدى دمشــق حليــٌف  الفقــر،  أو  الثــراء  لســوراي. وســواء يف حالــة 
خملــص يف إيــران. وقــد وّقعــت الدولتــان مؤّخــراً عــدداً مــن صفقــات 
متّــت  والزراعــة،  الطبيعــي  والغــاز  والنفــط  واالّتصــاالت  الفوســفات 
مجيعهــا للبــدء بتحريــك االقتصــاد الراكــد ولتأمــني عمــوالت حمتملــة 
بـــ 6  قــّدر  ائتمــاانً  أيضــاً  مــّددت طهــران  اإليرانيــة. وقــد  للشــركات 
مليارات إىل 10 مليارات دوالر، خال مسار الصراع، األمر الذي 
يتيــح لدمشــق االســتمرار يف دفــع الرواتــب احلكوميــة، ومتويــل حرهبــا، 

واحلفــاظ علــى تشــغيل اخلدمــات األساســية.
تــرى  فإيــران  اســتثماراً ال إحســاانً.  املاليــة اإليرانيــة  املســاعدة  وتُعــّد 
األمــوال الــي تضّخهــا يف ســورية وثيقــَة أتمــني لنفوذهــا املتواصــل مــع 
العاقــات  هــذه  وســتضمن  املســؤول.  عــن  النظــر  بغــض  دمشــق، 
االقتصاديــة إليــران نفــوذاً أكــر علــى ســورية، ورمبــا أكثــر مــن نفوذهــا 
يف العــراق. وعلــى عكــس دمشــق الــي عزلتهــا العديــد مــن البلــدان 
علــى مــدار احلــرب األهليــة، دخلــت بغــداد مرحلــة إعــادة اإلعمــار 
العــراق مــع عــدد مــن شــركاء التحالــف، مبــا يف  بعــد عمليــة حتريــر 
ذلــك الــوالايت املّتحــدة واململكــة املّتحــدة واالحّتــاد األورويب. وتفتقــر 
منطقــة  الــدول يف  أقــوى  مــن  حــّى  الدعــم  إىل  حكومــة »األســد« 
الشــرق األوســط، مــا يــرتك هلــا القليــل مــن الشــركاء األجانــب الذيــن 

قــد يرغبــون يف إعــادة البنــاء، مــا يعطــي إيــران نفــوذاً كبــراً.
وابلطبــع تعمــل إيــران يف االســتفادة أيضــاً اقتصــادايً مــن صفقاهتــا. 
وتنــوي طهــران أن تعــرض خدماهتــا عــن طريــق الشــركات اململوكــة 
للدولــة مــن أجــل إعــادة إعمــار ســوراي. وعندمــا حيــني الوقــت، ســتكون 
إيران هي الشريك املفّضل لسورية جلهود إعادة اإلعمار، على الرغم 
مــن العاقــات االقتصاديــة األعمــق الــي كانــت مــع دول مثــل تركيــا 
وقطــر والســعودية قبــل انــدالع النــزاع. وستســاعد شــركات املقــاوالت 
اإليرانيــة بادهــا للبقــاء علــى رأس منتجــي احلديــد واثين أكــر منتــج 
إعــادة  متويــل  ســيكون  ذلــك،  ومــع  األوســط.  الشــرق  للصلــب يف 
إعمــار ســورية خمادعــاً؛ ألّن ســورية لــن يكــون لديهــا االحتياطيــات 

النقديــة للدفــع مقابــل ذلــك.
االصطفاف وراء إيران:

إبغــراق مئــات املايــني مــن الــدوالرات يف ســورية منــذ بــدء احلــرب 
الــي تضعهــا للبــاد بوصفهــا حليفــاً  إيــران القيمــة  األهليــة، أثبتــت 
اســرتاتيجياً وممــراً لوكيلهــا العســكري األهــم، حــزب هللا. ويشــر تركيــز 
طهــران أيضــاً علــى اتفاقــات االســتثمار إىل أهّنــا تعتقــد أّن احلــرب 
ســتنتهي قريبــاً. وحــّى ذلــك الوقــت، ستســتثمر إيــران يف ســورية بقــدر 
احلاجــة لتحقيــق االســتقرار يف البــاد ومحايــة مصاحلهــا. ومــع التحّســن 
البطــيء يف اقتصادهــا بفضــل الثبــات النســيب ألســعار النفــط وختفيــف 

العقــوابت االقتصاديــة، قــد تضاعــف مــن دعمهــا.
ويف الوقت نفســه، تتجّهز دول أخرى لاســتفادة من إعادة اإلعمار 
يف سورية يف هناية املطاف. وقد وّقعت مصر اتّفاقاً لزايدة استثماراهتا 
هنــاك، وأتمــل لبنــان أن تكــون مركــزاً لعبــور األمــوال واخلامــات الازمــة 
إلعــادة اإلعمــار يف الطريــق إىل ســورية. لكــّن إيــران قــد أّكــدت علــى 
أهّنــا ســتكون علــى رأس قائمــة الشــركاء حــني تبــدأ احلكومــة الســورية 

جتميــع البــاد معــاً.
 املصدر: سرتاتفور - ترمجة وحترير شادي خليفة - اخلليج اجلديد.

االستثمار في مستقبل سورية..

د. غريب الحسين

كاتب وابحث سوري
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بلبل زاده... منبر الشام

االجتماع الخامس لمجلس منتدى األناضول ينعقد في إسطنبول

آلدمير: نحن اإلرادة المؤسسة لهذه المنطقة!

- الكويت تحتضن أعمال »مؤتمر العالقات التركية العربية«

Anadolu Platformu 5. Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı

Aldemir: Biz, Bu Coğrafyanın Kurucu İradesiyiz!

‘Türk-Arap İlişkileri Konferansı’ Kuveyt’te Yapıldı

Anadolu Platformu’nun üç yılda bir gerçekleşen Olağan Genel Kurulunun 5.si 300’e yakın delege-
nin katılımıyla 2O Mayıs Cumartesi günü Esenler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir 
bir konuşma yaptı. Konuşmada dünyanın içinde bulunduğu durum, bölgemizde yaşanan hadiseler, 
İslam dünyası, Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu süreç değerlendirildi. Tüm bu yaşanan geliş-
meler çerçevesinde Anadolu Platformu’nun durumu, duruşu ve konulara yaklaşımı ortaya konuldu.
Anadolu Platformu’nun temel bazı konulara yaklaşımını ortaya koyan Aldemir; “Yönetim felsefe-
mizin bu dönemde öne çıkan temel prensiplerinin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: Katılımcı meşve-
ret, kurumsal önderlik, aile merkezli çalışma, hesap verilebilirlik, şeffaflık, gönüllülüktür…

5. Genel Kurul’da konuşan Anadolu Platformu Başkanı 
Turgay Aldemir; “Biz bu coğrafyanın asli unsuru ve ku-
rucu iradesiyiz. Bu vizyon ve sorumlulukla davranmalıyız. 
Bu coğrafyanın kangrenleşen sorunlarını, bizler gündeme 
getirmeliyiz” dedi.
Aldemir Konuşmasını aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirdi;
“Ne Yaptıysak Birlikte Yaptık!”
“Gayemiz; Nefer, Nöker, Asker Yetiştirmek Değildir!”
“Evlerinizi Karargâhlar Edinin’ Emrini Şiar Edindik!”
“İslami Hareket Büyük Ummana Akan Bir Nehir Gibidir”
“İstişare Bizim Hareketimizin Ruhudur!”
“Biz; İddiaları, Tezleri Olan Kadim Bir Yoluz!”
“Fevri ve Ferdi Davranışlar Ahengi Bozar!”
Detaylar İçin www.israkgazetesi.com

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve 
yazar Hüseyin Özhazar’ın katıldığı “Türk-Arap 
İlişkileri Konferansı” Kuveyt’te yapıldı.
Türkiye ile Arap ülkeleri arasında her alanda 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 17-18 Ma-
yıs tarihlerinde Kuveyt’te “Türk-Arap İlişkileri 
Konferansı” düzenlendi.
Konferansın açılışına ev sahibi olarak Kuveyt 
Devlet Bakanı el-Mubarek es-Sabah, konfe-
ransın genel koordinatörü milletvekili Nayef 
el-Murdas, Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi 
Salih Murat Tamer, Anadolu Platformu Başkanı 
Turgay Aldemir, yazar Hüseyin Özhazar ve bir-
çok isim katıldı.

احتضـــن املركـــز الثقـــايف حبـــي اســـنلر يف إســـطنبول يـــوم الســـبت الــــ20 مـــن مايـــو اجلـــاري أعمـــال االجتمـــاع االعتيـــادي جمللـــس منتـــدى 
األانضـــول يف دورتـــه اخلامســـة. االجتمـــاع الـــذي ينعقـــد مـــرة كل ثـــاث ســـنوات شـــارك فيـــه 300 عضـــو.

افتتـــح الرانمـــج بتـــاوة مـــا تيســـر مـــن القـــرآن الكـــرمي. مث أخـــذ الكلمـــة رئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آملديـــر، الـــذي تنـــاول يف 
كلمتـــه احلالـــة الـــي يشـــهدها العـــامل حاليـــاً، وتطـــورات األحـــداث يف منطقـــة الشـــرق األوســـط، واملرحلـــة الـــي متـــر هبـــا تركيـــا والعـــامل 
اإلســـامي. وحتـــدث الســـيد آلدمـــر كذلـــك عـــن وضعيـــة منتـــدى األانضـــول خـــال كل تلـــك التطـــورات وموقفـــه ومقاربتـــه لتلـــك 
املســـائل. ويف معـــرض حديثـــه عـــن مواقـــف منتـــدى األانضـــول مـــن بعـــض املســـائل األساســـية قـــال آلدمـــر: »ميكننـــا تصنيـــف قســـم 
مـــن املبـــادئ األساســـية لفلســـفتنا يف اإلدارة خـــال هـــذه املرحلـــة كالتـــايل: الشـــورى التشـــاركية، والـــرايدة املؤسســـاتية، والعمـــل القائـــم 

علـــى العائلـــة، واخلضـــوع للمحاســـبة، والشـــفافية والعمـــل التطوعـــي...

خـــال كلمـــة ألقاهـــا رئيـــس منتـــدى األانضـــول يف االجتمـــاع 
»حنـــن  آلدمـــر:  طورغـــاي  قـــال  املنتـــدى  جمللـــس  اخلامـــس 
ــة .  ــر األصلـــي واإلرادة املؤسســـة يف هـــذه املنطقـ ــم العنصـ هـ
وعلينـــا أن نتصـــرف وفـــق هـــذه الرؤيـــة واملســـؤولية. وعلينـــا أن 
نتحـــدث عـــن املشـــاكل القاتلـــة الـــي تعـــاين منهـــا املنطقـــة«. 

وواصـــل آلدمـــر كلمتـــه حســـب العناويـــن التاليـــة:
لقد أجنزان كل شيء معًا

غايتنا ليست إعداد اجلنود واملقاتلني واملساعدين
شعاران أمر هللا تعاىل »َوقـَْرَن يف بـُُيوِتُكّن«

احلركة اإلسامية هنر جيري حنو احمليط
الشورى هي روح حركتنا

حنن طريق قدمي ذو أطروحات وتطلعات
السلوك الفردي والفوري يفسد االنسجام

www.israkgazetesi.com لاطاع على التفاصيل

شـــارك رئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آلدمـــر والكاتـــب حســـني 
اوزخـــازر يف أعمـــال »مؤمتـــر العاقـــات الرتكيـــة العربيـــة«.

»مؤمتـــر  أعمـــال  مايـــو  مـــن  و18   17 يف  الكويـــت  يف  وانتظمـــت 
العاقـــات الرتكيـــة العربيـــة« الـــذي يهـــدف إىل تطويـــر العاقـــات بـــني 

تركيـــا والـــدول العربيـــة يف كافـــة اجملـــاالت.
الشـــيخ  الكويـــي  الدولـــة  وزيـــر  مـــن  املؤمتـــر كل  افتتـــاح  يف  وشـــارك 
املـــرداس،  انيـــف  النائـــب  للمؤمتـــر  العـــام  واملنســـق  الصبـــاح،  املبـــارك 
وســـفر تركيـــا يف الكويـــت الســـيد صـــاحل مـــراد طامـــر، ورئيـــس منتـــدى 
األانضـــول طورغـــاي آلدمـــر، والكاتـــب حســـني اوزخـــازر وعـــدد مـــن 

األخـــرى. املهمـــة  الشـــخصيات 
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بث الحلقة 24 من وثائقي المهاجرينمدينة موش تحتضن »ندوة دولية حول تركيا ومحاولة االنقالب في 15 تموز«

جمعية إييلكدر ترسل مساعدات إلى الباب

Muş’ta “Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Türkiye” Sempozyumu yapıldıMuhacirler Belgeseli’nin 24. Bölümü Yayınlandı

İyilikder’den El-Bab’a Yardım

İyilikder, Suriye’nin El-Bab kentindeki ihtiyaç sahiplerine kıyafet, batta-
niye ve gıda dağıtımını sürdürüyor.
İyilikder, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO tarafından te-
rör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin El-Bab kentindeki ihtiyaç sahip-
lerine yardımlarını sürdürüyor. İyilikder tarafından Mayıs ayı içerisinde 
yapılan yardımlarda 365 aileye; 12 ton un, makarna, konserve, reçel, hel-
va, 600 adet battaniye, 200 adet yeni doğan kıyafeti, 80 adet yatak, 3.000 
adet elbise ve çocuk bezi dağıtıldı.
İyilikder tarafından yapılan açıklamada bölgedeki insani yardım faaliyet-
lerinin devam edeceği vurgulandı.

تواصـــل مجعيـــة إييلكـــدر توزيـــع كميـــة مـــن املابـــس واألغطيـــة واملـــواد الغذائيـــة علـــى احملتاجـــني يف 
مدينـــة البـــاب الســـورية.

تواصـــل مجعيـــة إييلكـــدر تقـــدمي مســـاعداهتا إىل احملتاجـــني يف مدينـــة البـــاب الســـورية الـــي انتهـــت 
القـــوات املســـلحة الرتكيـــة ابلتعـــاون مـــع اجليـــش الســـوري احلـــر مـــن تطهرهـــا مـــن التنظيمـــات 
اإلرهابيـــة يف إطـــار عمليـــة درع الفـــرات. يف إطـــار حزمـــة املســـاعدات الـــي قدمتهـــا مجعيـــة إييلكـــدر 
خـــال شـــهر مايـــو أاير اســـتلمت 365 عائلـــًة 12 طنـــاً مـــن الدقيـــق واملعكرونـــة واملعلبـــات واملـــرىب 
واحللـــوى الطحينيـــة، و600 بطانيـــة و200 طقـــم مابـــس للمواليـــد اجلـــدد، و80 ســـريراً، وثاثـــة 

آالف قطعـــة مـــن املابـــس وكميـــة مـــن حفاظـــات األطفـــال.
وأعلنت مجعية إييلكدر عن أهنا ستواصل تقدمي مساعداهتا يف املنقطة.

إفطار جماعي لضيوف من 15 بلدًا بمناسبة اليوم العالمي لليتيم في الـ15 من رمضان

Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) 15 Temmuz darbe girişiminin akademik olarak değerlendirilmesi için düzenlediği “Uluslara-
rası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu” protokol konuşmalarıyla başladı.
MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü 
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ar-
dından açılış konuşmasını sempozyumun düzenleme komisyonu başkanı Doç. Dr. Murat Kayacan yaptı. Programı, darbe girişiminin 
kendisi, öncesi ve sonrasını akademik bir incelemeye tabi tutmak amacıyla yaptıkları bilgisini veren Kayacan, 15 Temmuz’un Türki-
ye siyasetinde dönüm noktası olduğunu belirtti. Kaynak: ‘15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu’ Başladı

Yapımcılığını Ortadoğu Medya İletişim Merkezi’nin yaptığı “Muhacirler Bel-
geseli”nin 24. Bölümü TRT Avaz’da yayınlandı. 24. Bölümde Muhacir Mary 
Sülahyan’ın Müslüman olması ve Türkiye’deki hayatı ele alındı. Suriye’deki 
soykırımdan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlerin hikâyelerinin ek-
rana yansıtıldığı “Muhacirler Belgeseli” TRT Avaz’da yayınlanmaya devam 
ediyor. Her hafta Çarşamba günü 15.20’de yayınlanan belgeselin tekrarı akşam 
saat 21.50’de yayınlanıyor. Muhacir Mary Sülahyan’ın hayatının anlatıldığı bö-
lümde Süleyhan, Müslüman olmasını, savaş öncesi Suriye’deki hayatını ve sa-
vaşın başlamasının ardından ailesiyle Türkiye’ye gelişini anlattı. Belgeselin ge-
lecek bölümünde muhacirlerin hayat hikâyeleri ekrana gelmeye devam edecek.

İyilik, bu dünyada benim de söyleyecek bir sözüm var demek, elimizin ulaş-
tığı en ücra topraklara ve oralarda yaşayanlara selâm götürmektir.Yetimlere,-
mağdurlara, kimsesizlere İyiliği ve esenliği yaymak için yolda olan İyilikder 
ve Anadolu Öğrenci birliği işbirliğiyle 15 Ramazan Dünya yetimler gününde 
15 farklı ülkede yetim kardeşlerimizle “ Kardeşlik Sofrasında “ buluşuyoruz. 
Anadolu Öğrenci Birliği ve İyilikder gönüllüleri bu ramazanda da iyilik ve 
selamı yeryüzüne yayıyor. Ramazan yardım ve faaliyetlerimiz kapsamında 15 
ülkede başta yetimler olmak üzere on binlerce kişilik iftar sofralarıyla bereketi 
yayıyor,binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizle aynı sofrada buluşuyo-
ruz. Bosna Hersek, Arnavutluk, Halepçe, İdlib, Somali, Kosova, Kırgizistan, 
Burkina Faso, Yemen, Bangladeş, Makedonya, Nijer, Kudüs , Gazze, Kıbrıs, 
Erbil’de kurulacak olan yetim iftar sofralarına siz de katkı sağlamak ve yetim 
dualarına ortak olmak isterseniz online bağış ekranımızdan Kardeşlik Sofrası 
seçeneğine yada havale/eft hesap numaralarımıza açıklama kısmına ülke adı 
belirterek istediğiniz tutarda katkı sağlayabilirsiniz. Bir iftar bedeli 20 TL (is-
tenen adette bağış yapılabilir) Ayrıca SOFRA yazıp 4025’e sms göndererek 
projeye 5 TL katkı sağlayabilirsiniz. Havale/Eft için Banka hesap bilgisi;
Alıcı : İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KUVEYTTÜRK BANKASI IBAN NO : TR71 0020 5000 0061 8751 7000 08
*Açıklama kısmına ülke belirterek istediğiniz tutarda katkı sağlayabilirsiniz.

15 Ramazan Dünya Yetimler gününde, 15 ülkede kardeşlik sofraları kuruyoruz

نظمـــت جامعـــة آلـــپ آرســـان يف واليـــة مـــوش نـــدوة دوليـــة مـــن أجـــل تقييـــم حماولـــة انقـــاب الــــ15 مـــن متـــوز بشـــكل أكادميـــي. وبـــدأت النـــدوة بكلمـــات االفتتـــاح. وشـــارك يف النـــدوة الـــي 
احتضنهـــا مركـــز املؤمتـــرات الثقـــايف جبماعـــة آلـــپ آرســـان، كل مـــن وايل مـــوش ســـردار ايووز، ورئيـــس بلديـــة مـــوش فيـــاض آســـيا، ورئيـــس جامعـــة آلـــپ آرســـان الروفيســـور الدكتـــور فتحـــي أمحـــد 
بـــوالط، وممثلـــون عـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين، وعـــدد مـــن األكادمييـــني والطلبـــة. وعقـــب تـــاوة مـــا تيســـر مـــن القـــرآن الكـــرمي، افتتـــح اجللســـة رئيـــس جلنـــة تنظيـــم النـــدوة األســـتاذ املســـاعد مـــراد 
قاايجـــان. وأشـــار قاايجـــان إىل أن هـــذا الرانمـــج يهـــدف إىل إلقـــاء الضـــوء أكادمييـــاً علـــى مـــا قبـــل احملاولـــة االنقابيـــة وبعدهـــا، مؤكـــداً أن الــــ15 مـــن متـــوز أصبـــح نقطـــة حتـــول مهمـــة يف السياســـة 

الرتكيـــة. املصـــدر: بـــدء »نـــدوة دوليـــة حـــول تركيـــا وحماولـــة االنقـــاب يف 15 متـــوز«

ــز  ــه مركـ ــم الواثئقـــي »املهاجريـــن« الـــذي أنتجـ ــة 24 مـــن الفيلـ ــاة TRT Avaz احلقلـ بثـــت قنـ
الشـــرق األوســـط للتواصـــل اإلعامـــي. وتناولـــت احللقـــة حيـــاة املهاجـــرة مـــاري صاحيـــان يف تركيـــا 
بعـــد أن اعتنقـــت اإلســـام. وتواصـــل قنـــاة  TRT Avaz بـــث حلقـــات هـــذا الواثئقـــي ينقـــل 
إىل الشاشـــة قصـــص املهاجريـــن الســـوريني الذيـــن فـــروا مـــن املذحبـــة يف ســـوراي ليلجـــؤوا إىل تركيـــا. ويتـــم 
بـــث الواثئقـــي كل يـــوم أربعـــاء يف الســـاعة 15:20 ويعـــاد بـــث كل حلقـــة يف الســـاعة 21:50 يف 
نفـــس القنـــاة. وتتحـــدث احللقـــة 24 عـــن حيـــاة املهاجـــرة مـــاري صاحيـــان، كيـــف اعتنقـــت اإلســـام 
وحياهتـــا يف ســـوراي قبـــل احلـــرب، وقصـــة هروهبـــا مـــع عائلتهـــا إىل تركيـــا مـــع بدايـــة احلـــرب األهليـــة يف 

ســـوراي. وســـتتواصل قصـــص مهاجريـــن آخريـــن يف احللقـــات القادمـــة مـــن هـــذا الواثئقـــي.

عمـــل اخلـــر يعـــي أنـــه لديـــك كلمـــة تقوهلـــا يف هـــذا العـــامل، ويف عمـــل اخلـــر كلمـــة ســـام ترســـلها إىل مـــن يعيـــش هنـــاك يف أبعـــد مـــكان ميكـــن أن متتـــد أليـــه يـــداك. ومـــن أجـــل نشـــر اخلـــر 
والســـامة علـــى اليتامـــى واملظلومـــني واملشـــردين تنظـــم مجعيـــة إييلكـــدر وابلتعـــاون مـــع احتـــاد طلبـــة األانضـــول إفطـــاراً مجاعيـــاً يف 15 رمضـــان، نلتقـــي فيـــه علـــى »ســـفرة األخـــوة« مـــع 
إخوتنـــا األيتـــام القادمـــني مـــن 14 بلـــداً مبناســـبة يـــوم اليتيـــم العاملـــي. وهـــا هـــم متطوعـــو احتـــاد طلبـــة األانضـــول ومجعيـــة إييلكـــدر ينشـــرون اخلـــر والســـام مـــرة أخـــرى علـــى وجـــه األرض 
يف هـــذا الشـــهر الفضيـــل. ويف إطـــار مســـاعداتنا ونشـــاطاتنا الرمضانيـــة، نلتقـــى علـــى نفـــس الســـفرة مـــع إخوتنـــا يف بـــاد تبعـــد عنـــا آالف الكيلومـــرتات، وذلـــك مـــن أجـــل نشـــر الركـــة 
علـــى عشـــرات اآلالف مـــن النـــاس وعلـــى األيتـــام بشـــكل خـــاص يف 15 بلـــداً. فـــإذا أردمت كســـب دعـــاء األيتـــام واملســـامهة يف نصـــب موائـــد اإلفطـــار يف كل مـــن البوســـنة واهلرســـك، 
وألبانيـــا، وحلبجـــة، وإدلـــب، والصومـــال، وكوســـوفا، وقرغيزســـتان، وبوركينافاســـو، واليمـــن، بنغـــادش، مقدونيـــا، والنيجـــر، والقـــدس، وغـــزة، وقـــرص، وأربيـــل ميكنكـــم املســـامهة ابلتـــرع 
مـــن خـــال الضغـــط علـــى زر »ســـفرة األخـــوة« يف صفحتنـــا يف االنرتنـــت، أو إبرســـال حوالـــة مصرفيـــة أو بريديـــة علـــى احلســـاابت املذكـــورة أدانه، مـــع حتديـــد املبلـــغ الـــذي ســـتترعون 
بـــه وكتابـــة اســـم البلـــد الـــذي تريـــدون التـــرع لـــه يف خانـــة املاحظـــات. وتبلـــغ قيمـــة وجبـــة اإلفطـــار الواحـــدة 20 لـــرة تركيـــة )وميكنكـــم حتديـــد عـــدد الوجبـــات( كمـــا ميكنكـــم التـــرع مـــن 
خـــال اهلاتـــف اجلـــوال إبرســـال كلمـــة Sofra يف رســـالة النصيـــة قصـــرة إىل الرقـــم 4025 وتبلـــغ قيمـــة الرســـالة الواحـــدة 5 لـــرات تركيـــة. املعلومـــات الازمـــة إلرســـال احلـــواالت الريديـــة 

iyilik yardimlasma ve dayanisma dernegi :واملصرفيـــة املرســـل إليـــه
TR710020500000618751700008 :رقم احلساب الدويل يف البنك الكويي الرتكي

ميكنكم املسامهة ابملبلغ الذي تريدون مع ذكر اسم البلد الذي ترغبون يف الترع له.
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منوعات

انتهــت جولــة جنيــف 5 وكأهنــا جولــة حتصيــل حاصــل، ضمــن ســياقات جنيــف املتاحقــة، ومل تثمــر عــن شــيء، حــى 
اآلن، وال يبــدو أهنــا ضمــن هــذه اآلليــة وعلــى أســاس هــذه احملــددات، قــادرة علــى أن تُــؤيت ُأكلهــا، يف وضــع دويل 
منــدرج ابهلــم األهــم -حبســب مــا ينظــر- وهــو حماربــة اإلرهــاب الداعشــي، أو مــا يلــوذ بــه وينــدرج يف أتونــه. أتيت 
جولــة جنيــف ضمــن الســياق القمعــي الراميلــي للنظــام الســوري، ومعــه َمــن معــه مــن دول إقليميــة وعامليــة، ليــس أقلهــا 
روســيا وإيــران ومــن جــاء معهــا، مــن ميليشــيات طائفيــة اســتقدمتها إيــران، ضمــن مشــروعها الفارســي والطائفــي، مــن 
كل أصقــاع الدنيــا، لكــن مؤمتــر جنيــف، هــذه املــرة، يُعقــد ضمــن مفاعيــل دوليــة وحمليــة مؤثــرة ال شــك يف ذلــك، وال 
ســّيما يف الواقــع امليــداين الــذي جيــري يف معركــة جوبــر)اي عبــاد هللا اثبتــوا( أو معــارك محــاة املهمــة )وقــل اعملــوا(، فــإن 
كل ذلــك يتوقــع أن يــرتك األثــر علــى طاولــة املفاوضــات بــني املعارضــة الســورية، والنظــام الســوري، وهــو مــا انــرى 
بعــض الناشــطني علــى أتكيــده بــني موافــق ومعــارض، حيــث يؤكــد الدكتــور عمــاد الديــن اخلطيــب، بقولــه » مؤمتــر 
جنيــف5 يــدور حــول نفســه يف حلقــة مفرغــة، رغــم الرغبــة الروســية الرتكيــة يف حتقيــق شــيء مــا، لضمــان مصاحلهمــا 
االســرتاتيجية وإثبــات دورمهــا يف أي تســوية قادمــة، كل ذلــك بســبب غيــاب اإلدارة األمركيــة اجلديــدة وعــدم وضــوح 
رؤيــة ترامــب جتــاه الصــراع يف ســورية ســوى إضعــاف الــدور اإليــراين، وحماولــة االعتمــاد علــى الــدور الكــردي مــن 
خــال )قســد( حبســب رؤيــة االدارة الســابقة؛ لذلــك ال أعتقــد أن تشــهد اجتماعــات جنيــف5 انفراًجــا كامــًا، 
لتبايــن وجهــات النظــر بــني طــريف املفاوضــات الرئيســني، ولكــن أعتقــد أن هــذه اجلولــة ســتكون البدايــة احلقيقيــة 
جلــوالت قادمــة.« ومــع ذلــك يبقــى الســؤال هــل ســيأيت مؤمتــر جنيــف مبــا هــو إجيــايب، بعــد التقــدم الــذي أحــرزه 
وحيــرزه ثــوار الداخــل يف محــاة وجوبــر؟ أجــاب قائــًا علــى خــاف اآلراء املطروحــة يف هــذا الســياق »ال أعتقــد أن مــا 
جيــري علــى األرض مــن عمليــات قتاليــة تصــب يف مصلحــة الثــورة الســورية والشــعب الســوري؛ فقــد علمتنــا الســنوات 
الســابقة أن كل منطقــة تُنتــزع مــن ســيطرة النظــام تذهــب إىل تدمــر بنياهنــا وهتجــر أهلهــا لعــدم قــدرة الفصائــل علــى 
الدفــاع عــن تلــك املناطــق، بغيــاب الســاح النوعــي املضــاد للطائــرات، وهــا هــو النظــام يســتعيد يف دمشــق النقــاَط 
الــي خســرها بعــد تدمرهــا وهتجــر أهلهــا ابســتخدامه منهــج األرض احملروقــة، وســيكون املــآل نفســه للمناطــق الــي 
انتزعتهــا الفصائــل، يف ريــف محــاة الشــرقي. لذلــك ال أرى أثــرًا إجيابًيــا هلــذه املعــارك علــى اجتماعــات جنيــف5، إال 
دعــوة للتأكيــد علــى ضــرورة إجيــاد حــل سياســي كــي يتــم حماربــة اإلرهــاب وتنظيماتــه. وعــن إمكانيــة حتقيــق االنتقــال 
السياســي مســتقبًا قــال: »االنتقــال السياســي قــادم قــادم ال حمالــة، ولكنــه يصطــدم اآلن مبصــاحل الــدول اإلقليميــة 
يف ســورية أكثــر مــن الدوليــة. وكــي يتحقــق هــذا االنتقــال فهــو حباجــة إىل تنــازالت مــن مجيــع األطــراف، فــا ميكــن 
للنظــام أن يبقــى كمــا كان، وال ميكــن لفصائــل الثــورة واملعارضــة حتقيــق مــا طالبــت بــه منــذ بدايــة الثــورة الســورية«. 
احملامــي والناشــط طــارق حــوكان حتــدث عــن جنيــف قائــًا »مل حيمــل جنيــف احلــايل للســوريني أكثــر ممــا محلــه هلــم 
ســلفه؛ وذلــك لعــدم تغــر املعطيــات الــي انتهــى جنيــف4 عندهــا، فاألطــراف الدوليــة واإلقليميــة مــا زالــت مشــغولة 
بتحســني مناطــق نفوذهــا، والنظــام مــا زال يــرى فيهــا فرصــة لكســب الوقــت، مــن أجــل احلســم العســكري، وأمــركا 
ليســت بصدد أي حل يف اللحظة الراهنة. وليس لديها أي رؤية لذلك. حى االنتهاء من احلرب ضد »داعش«. 
كل هــذا انعكــس يف حتــرك دي مســتورا الــذي دخــل املفاوضــات مــن دون توقعــات. ولذلــك ال أعتقــد أن هــذه 
اجلولــة ســتأيت أبي نتيجــة إجيابيــة، حــى حتــت وقــع املعــارك يف دمشــق ومحــاة. صحيــح أن هــذه املعــارك أوضحــت 
للنظــام ومؤيديــه أنــه ليــس هنــاك حــل عســكري، ولكنهــا أيًضــا أعــادت بعــض الــروح والثقــة يف معســكر الثــورة. ومــع 
األســف، فاملعارضــة السياســية مل تســتطع أن توظــف هــذه التغــرات العســكرية سياســًيا. ولذلــك لــن يكــون هنــاك 
انتقــال سياســي، وأرى أنــه ممكــن ولكــن ظروفــه وشــروطه السياســية مــا زالــت غــر متحققــة. والعامــل األســاس يف 

ذلــك، هــو غيــاب الرؤيــة األمركيــة لانتقــال السياســي. وحــى يتحقــق ذلــك سيســتمر نزيــف الــدم الســوري«.
وإذا كانــت جنيــف انتهــت، مــن دون أي معطــى إجيــايب للشــعب الســوري، فــإن ثــورة الشــعب مســتمرة، ولــن يضيــع 

احلــق مــا دام وراءه هــذا الشــعب األيب واملطالــب والثائــر.

جنيف ما له وما عليه.. إلى أين المسير؟

أحمد مظهر سعدو

 ما الذي يؤثر على مساراتنا وقراراتنا يف احلياة؟ القلب أم العقل؟.
 لــو أننــا أخضعنــا كل مواقفنــا يف احليــاة إىل منطــق العقــل واألعــراف االجتماعيــة، ألــن يكــون 
ذلــك كبتــاً لعواطفنــا، وجتنيــاً علــى إحساســنا، وتعــدايً علــى مشــاعران الفطريــة؟ وإذا مــا أقصينــا 
العقــل عــن حمــور تفكــران، أال يعــّد هــذا انتقاصــاً إلنســانيتنا الــي متيــزان عــن ســائر كائنــات 

األرض؟ 
هل جربت مرة أن تسأل نفسك: أتفكر بعقلك أو بقلبك؟.

 قــد يبــدو هــذا ســؤااًل ســاذجاً؛ فالتفكــر يعــي أنــك تســتخدم عقلــك، لكــن أال يعتقــد  بعــض 
األشــخاص أن ذواهتــم احلقيقيــة تكمــن يف قلوهبــم، ال يف عقوهلــم.

 مؤكد أنك مسعَت املثل القائل )الذي يف قلبه على لسانه( هذا املثل من ابتكار األشخاص 
الذين يفكرون بقلوهبم، هؤالء األفراد شديدو احلساسية، ومييلون عادًة إىل إظهار مشاعرهم 
بســهولة، بل إهنم قد يبكون فجأة أثناء النقاش!. َخُلَص الباحثون إىل أن األشــخاص الذين 
يفكرون بقلوهبم مييلون إىل الوفاق مقارنة بنظرائهم الذين يفكرون بعقوهلم، والســبب يف هذا 
التضــاد بــني املــرأة والرجــل هــو أن القلــب والعقــل مهــا ضــدان متكامــان، وكمــال اإلنســانية يف 
أن نعــرف كيــف نــوازن بينهمــا، فــا نلغــي دور أحدمهــا علــى حســاب دور اآلخــر،  فيزيــد دور 

القلب وينقص دور العقل، وال يزيد دور العقل على حســاب القلب.
أننــا ال جيــب أن  يعــي  العاطفــة. لكــن هــذا ال  العقــل علــى  أفّضــل تغليــب   ابلنســبة يل، 
نســتعمل العاطفــة. وقــد نتســاءل أيّهمــا أكثــر اســتخداماً للعقــل )الرجــل أم املــرأة(؟ كثــراً مــا 
يقــع اخللــط يف هــذا األمــر، فالبعــض يــرى أن الرجــل هــو مــن يســتخدم العقــل، واملــرأة هــي 
الــي متيــل عاطفيــاً إىل التعبــر عــن حاجتهــا حســب وضعــه أو حســب ظرفــه، ولكــن أود أن 
أنفــي مــا يقولــه البعــض يف حــق املــرأة إهنــا )ال عقــل هلــا(، ولأســف يستشــهد بعــض النــاس 
حبديــث الرســول: )النســاء انقصــات عقــل وديــن( دون أن يكمــل احلديــث إىل آخــره، ليتبــني 
لــه املقصــود بنقصــان العقــل والديــن، فــاهلل حــى املــرأة تركيبــة فيزيولوجيــة جعلهــا ذات طبيعــة 
عاطفيــة يف تربيــة األبنــاء واحليــاة البيتيــة، ولكنهــا أيضــاً ذات عقــل وحكمــة ومنطــق تســتخدمه 
يف األمــور األخــرى.  مــع مــن حتــب اســتخدم القلــب فهــو دليلــك الصحيــح، هــل القلــب 
يفكــر؟ هــل قراراتنــا يف احليــاة تنبعــث مــن القلــب أم مــن العقــل أواًل، أم أهنــا عاقــة متشــابكة؟.

يف احلقيقة، قراراتنا يف احلياة هي أحكام تطلقها عقولنا وقلوبنا معاً.
ويــرى بعــض العلمــاء أن هنــاك عاقــة قويــة بــني القلــب والعقــل، وقــد أكدهــا مؤلــف كتــاب 
قــام أبحبــاث كثــرة علــى حــاالت، ألانس متــت زراعــة قلــب هلــم  الــذي  القلــب«  »شــيفرة 
وتغــرت ســلوكياهتم إىل ســلوكيات أصحــاب القلــوب املتوفــاة، وعــّد هــذا دليــًا قــوايً علــى أن 
القلــب واملــخ كامهــا يؤثــران يف اآلخــر.  وقــد قــال أجــدادان قدميــاً يف أمثاهلــم الشــعبية )القلــب 
ومــا يريــد( قبــل أن يطلــق العلمــاء نتائــج حبوثهــم.  ســيظل اجلســد البشــري معجــزة هللا يف 
األرض، فلنــوازن بــني قلوبنــا وعقولنــا، ولنجعلهمــا معــاً البوصلــَة الــي توجهنــا، حــني نقــف 
أمــام اختياراتنــا يف احليــاة، وأال نســعى إىل رمــي آدميتنــا مــن علــو شــاهق دون رمحــة، أو نكــون 
مثــل متاثيــل الشــمع املعروضــة الــي ال روح فيهــا، فجميــل أحيــاانً أن نتعامــل بفطرتنــا دون أن 
نوصــل شــراييننا أبجهــزة »الرميــوت كونــرتول« الــي اجتاحــت دروبنــا، مرحبــاً بقلــيب وعقلــي معــاً.

المرأة بين القلب والعقل

إلهام حقي

كاتب وصحفي سوري كاتبة وصحفية سورية
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ثقافة وأدب

اإلعالم السوري بين النظام والمعارضة

بسام سفر

وال  العــادي،  اإلنســان  علــى  اإلعــام  وســائل  أتثــر  جليــاً  يظهــر 
ســّيما يف جمــال تلقــي اخلــر، ومــن املعــروف هيمنــة عمالقــة وســائل 
السياســي لتحقيــق غاايهتــم بتحقيــق مزيــد  اإلعــام علــى اخلطــاب 
مــن التوســع والرســوخ، ووصــد البــاب يف وجــه املنافســة. كمــا يقــول 
املثــل الشــعيب: »مــن يدفــع للزّمــار يســمع اللحــن الــذي يريــد«، أن 
وينشــرون  األحلــان،  يفرضــون  الذيــن  هــم  اإلعــام  وســائل  مالكــي 
»أحلاهنــم« يف الصحــف واجملــات ومــن خــال  دور  نشــر الكتــب 
الــي ميتلكوهنــا، بــل يبثــون »أحلاهنــم« علــى حمطــات الراديــو وحمطــات 
التلفزيــون وشــبكات الكابــل، كذلــك يعملــون أقراصــاً مدجمــة أحلاهنــم 
ويصنعــون ألعــاب الفيديــو لـــ »أحلاهنــم« وحيــث إننــا نســتمع فقــط 
لـ«أحلاهنــم«، معظــم األوقــات، فــإن أحلاهنــم تلتصــق يف عقولنــا، وجنــد 

أنفســنا ندنــدن هبــا.
االتصــال  وفنــون  اإلذاعــة  مــادة  أســتاذ  آســابرغر  أرثــر  ويوضــح 
اإللكرتوين يف جامعة ســان فرانسيســكو ســتيت إن »األحلان« شــيء 

وهــي  األغــاين،  مــن  بكثــر  أوســع 
ابلتحديــد وجهــات النظــر السياســية 
واملواقــف،  واأليديولوجيــة، 
السياســية. واألفــكار  واملفاهيــم، 

الوســائل  هــذه  ممولــو  ويقــدم 
اإلعاميــة العماقــة عملهــم كجــزء 
معتقــدات  أيديولوجيــا كنظــام  مــن 
جملموعــة  ميكــن  منطقيــاً  متماســك 
مــع  تتعامــل  أن  اإلعــام  وســائل 
حيــدد  بوابــة  النظــام كحــراس  هــذا 
تغطيتهــا  يريــدون  الــي  القصــص 
وتلــك الــي ســوف يســتعبدوهنا أو 
ال  اهتمامــاً  يعطوهنــا  ســوف  الــي 

يذكــر.
اإلعــام  دور  علــى  الرتكيــز  وجــرى 

بلــدان  ومنهــا  عديــدة،  بلــدان  فيهــا  تقــع  الــي  العامــة  األزمــات  يف 
»ســورية«، حيــث لعــب إعــام النظــام دوراً كبــراً يف حشــد الــرأي 
ومــع  أزمــة،  أهنــا  علــى  الســورية  للثــورة  النظــام  لرؤيــة  الشــعيب  العــام 
العــام  الصــادر يف  جنيــف  بيــان  منظــور  وفــق  حــل سياســي  بــوادر 
ســبتمر  أيلــول/   27 يف   ،2118 األمــن  جملــس  وقــرار   ،2012
 2254 وقــرار   ،2336  ،2168 القراريــن،  إىل  إضافــة   ،2013
جمللــس األمــن بتاريــخ 18 كانــون األول/ ديســمر 2015، وتشــكيل 
اهليئة العليا للمفاوضات، ومشــاركتها يف اجللســة الثانية ملؤمتر جنيف 
للحــل السياســي، والتحضــر النطــاق جنيــف 3 يف مســار العميلــة 
الســوري  اإلعــام  وزارة  أقدمــت  الســوري،  النظــام  مــع  التفاوضيــة 
مبســاندة احلكومــة علــى إيقــاف قناتــني ســوريتني تلفزيونيتــني، وحمطــة 
إذاعيــة، وتطــرح قائمــة الكــوادر الفائضــة عــن اســتيعاب اهليئــة العامــة 
لإلذاعــة والتلفزيــون يف قائمــة تصــل إىل أكثــر مــن 5000موظــف.
هــذا اإلجــراء اســتدعى تشــكيل وفــد مــن الصحفيــني واإلعاميــني 
الــوزراء  جملــس  رئيــس  ليقابــل  والتلفزيــون  لإلذاعــة  العامــة  اهليئــة  يف 
عمــاد مخيــس بوجــود وزيــر اإلعــام حممــد رامــز ترمجــان، واملديــر العــام 
قبــل  مــا  القوائــم إىل  إبعــادة  قــراراً  اختــذ  للهيئــة عمــاد ســارة حيــث 
القوائــم، وجــاءت خبــط عشــواء  وضعهــا نتيجــة عــدم مهنيــة هــذه 
عمليــات  متعــددة، وقصديــة يف  املهــي يف جوانــب  التدقيــق  بعــدم 
تصفيــة احلســاابت داخــل اهليئــة مــن زوااي مهنيــة وأمنيــة؛ إذ ظهــر 
متقدمــة(،  مواقــع  اهليئــة يف  ويعملــون يف  فيها)إعاميــون انجحــون 

التصنيــع  مــكان  الفائضــة إىل  القوائــم  أعيــدت  اللقــاء  هــذا  ونتيجــة 
والكتابــة إلعــادة كتابتهــا مبســؤولية ومهنيــة أكــر، ألن قراراهــا يصبــح 
ساري املفعول بعد املصادقة عليه، إذ إن هناك 5000 موظف من 

اهليئــة ســيخرجون إىل أماكــن أخــرى يف وظائــف الدولــة.
وهــذا القــرار إبعــادة ضبــط قوائــم الفائضــني مــن قبــل رئيــس الــوزراء، 
اهليئــة  الفاعلــني والداعمــني يف  الكــرة مــن جديــد يف ملعــب  يرمــي 
العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون يف اإلعــام الســوري، لكــي تقــوم هــذه 
اجلهــات بتصفيــة احلســاابت واحملســوبيات مــن أجــل بقــاء كل طويــل 
عمــر يف اهليئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون بــوزارة اإلعــام الســورية، 

علــى أمــل أال تشــملهم قوائــم الفائضــني يف هــذه املرحلــة.
وجديــد هــذا الصــراع املســتمر يف اهليئــة والــوزارة حنــو إعــادة اهليكليــة، 
املتقاعديــن  عشــرات  عــن  ابالســتغناء  قــراراً  ترمجــان  الوزيــر  إصــدار 
العاملــني يف اهليئــة، إذ إن القــرار مشــل مذيعــني وخمرجــني وصحافيــني 
بلــغ عددهــم 49 متقاعــداً، منهــم املذيــع املعــروف حممــود اجلمعــات 

الــذي شــغل منصــب مديــر اإلذاعــة لســنوات عــدة، كمــا مشــل القــرار 
عنقــا،  حممــد  العدالــة«  »حكــم  املعــروف  الدرامــي  الرانمــج  خمــرج 
واملعلــق الرايضــي وجيــه شــويكي، وأيضــاً املذيعــة هنــاد تــاوي، ومديــر 

اإلنتــاج مجيــل العبــد، واملذيعــة رجــاء الزيــن.
إعالم املعارضة:

امام هذا التشــظي والعشــوائية يف عمل مؤسســات النظام اإلعامية، 
مل يكــن إعــام املعارضــة الســورية يف وضعيــة أفضــل حســب مــا جــاء 
يف تقريــر املشــهد اإلعامــي الســوري عــام 2011، إىل بدايــة عــام 
2016، والذي ساهم يف إعداده الشهيد اإلعامي السوري انجي 
اجلــرف الــذي اغتالــه« داعــش« يف مدينــة  غــازي عينتــاب الرتكيــة، 
التحالــف  حنطــه«  »جملــة  املــدين  اجملتمــع  منظمــات  مــن  وبرعايــة 
احلــرة  الصحافــة  مــدين، منظمــة  الســوري »متــاس«، منظمــة  املــدين 
غــر احملــدودة، واالحتــاد األورويب حيــث مشــل التقريــر 343 وســيلة 
إعاميــة، شــكلت اجملــات 43 يف املئــة، مــن الوســائل الــي ُمســحت 
149 جملــة أســبوعية )نصــف شــهرية، شــهرية، غــر دوريــة(، فيمــا 
شــكلت الصحــف 21 يف املئــة مــن هــذه الوســائل 71 صحيفــة منهــا 
صحيفتــان يوميتــان، والباقــي تــوزع بــني )أســبوعي، نصــف شــهري، 

شــهري(.
وحجــزت املواقــع واجملــات واملــدوانت اإللكرتونيــة 18 يف املئــة مــن 
هــذه الوســائل 62 وســيلة، فيمــا شــكلت اإلذاعــات 10 يف املئــة 
مــن هــذه الوســائل 34 إذاعــة، وحــازت وكاالت األنبــاء بنســبة 47 

يف املئــة تقريبــاً مــن الوســائل 15 وكالــة أنبــاء، وأخــراً أتــت احملطــات 
الوســائل  جممــوع  مــن  املئــة  يف   4 حنــو  أيضــاً  لتشــكل  التلفزيونيــة 

املمســوحة 12 حمطــة تلفزيونيــة.
ويرصــد التقريــر ظاهــرة توقــف الوســائل اإلعاميــة إذ إن  52 يف املئــة 
مــن هــذه الوســائل الــي مشلهــا املســح توقفــت، منهــا 72 يف املئــة 
ذات توجــه ديــي، وابملقابــل توقفــت 35 يف املئــة مــن الوســائل ذات 
التوجــه املــدين، وكذلــك توقفــت 7 يف املئــة مــن الوســائل اإلعاميــة 
املواليــة للنظــام، فيمــا توقفــت 58 يف املئــة، مــن الوســائل اإلعاميــة 

لــدى املعارضــة.
ويلحــظ التقريــر أن الوســائل اإلعاميــة املواليــة للقــوى املســيطرة يف 
مناطقهــا مثــل: )النظــام، الدولــة اإلســامية وجبهــة النصــرة( أكثــر 
قابليــة لاســتمرار مــن الوســائل غــر التابعــة ألحــد أو الصــادرة يف 
مناطــق متنــازع عليهــا، وأن 91 يف املئــة عنــد النظــام، و37 يف املئــة 

عنــد داعــش والنصــرة.
الوســائل  أن  التقريــر  ويضيــف 
اإلعاميــة الصــادرة يف بريطانيــا، 
األمريكيــة،  املتحــدة  الــوالايت 
مصــر، الســعودية توقفــت متامــاً، 
بينمــا نصــف الوســائل الصــادرة 
املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  يف 
وفرنســا،  وأملانيــا،  واألردن، 
توقــف، فيمــا اســتمرت الوســائل 
كردســتان  إقليــم  يف  الصــادرة 
العــراق3، ويف لبنــان4، ويف قطــر 

واحــدة.
أمــا يف تركيــا فيبــدو الوضــع أكثــر 
توقفــت 26 يف  فقــد  اســتقراراً، 
يف  أمــا  الوســائل،  مــن  املئــة، 
فقــد كانــت  الســوري  الداخــل 

املئــة. يف   59 التوقــف  نســبة 
حالة اإلعالم السوري:

يتضــح مــن خــال مــا تقــدم أن فوضــى اإلعــام احلكومــي الســوري 
يف وزارة اإلعــام، واهليئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون يف هنايــة العــام 
2016، وبدايــة العــام اجلــاري، وصلــت إىل مســتوايت غــر مســبوقة 
مــن اترخيــه احلديــث، عندمــا جيــر رئيــس الــوزراء الســوري عمــاد مخيــس 
للقــاء وفديــن إعاميــني خــال أقــل مــن ســتة أشــهر، أمــام التهديــد 
ابالعتصــام يف مبــى اهليئــة العامــة، ويطلــب مــن واضعــي قوائــم الكــوادر 
الفائضــة وضــع قــوام جديــدة بعيــدة عــن تلــك القوائــم الســابقة؛ ألهنــا 
جتانــب احلقيقــة اإلعاميــة الســورية، هــذا يوضــح مــدى عمــق األزمــة 
والضعــف الــي وصــل إليهــا النظــام ابلتعامــل مــع القضــااي املطلبيــة 
وعــدم قدرتــه علــى االســتمرار يف البــذخ املــايل حتــت عنــوان »حماربــة 

اإلرهــاب«.
ويف املقابــل جنــد هــذه الفوضــى املنظمــة لــدى اإلعــام البديــل الــذي 
عملــت عليــه قــوى اإلعــام الناشــئة  يف الســنوات اخلمــس األخــرة، 
واملعوقــات الــي عرقلــت عملــه، وأدت بكثــٍر مــن الوســائل اإلعاميــة 
إىل التوقــف، ومــن أهــم هــذه العقبــات عاقــة هــذا اإلعــام  ابملاحنــني 
واملنظمات الدولية، واخلطاب العام السياســي، وجتاوز االســتقطاب، 
وقمــع احلــرايت والتطــرف وعــدم املهنيــة، والعمــل يف هــذا اإلعــام 
وفــق معايــر االلتــزام ابملهنيــة الصحفيــة، مــع مراعــاة ميثــاق الشــرف 

الصحفــي الــذي أعلــن عنــه يف 20 نيســان/ أبريــل 2015.

كاتب وصحفي سوري 
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أحبُث عنِك يف شتاِت األرض.. وال أغادُر محص.
أحسُّ أنِك مسافرة

يف داخلي شيء غَر ُمستِقر
صرُت مثل يتيم

مثل طفل ضائع وغريب
وحيد ومنبوذ.

صاَر ألدمي جسدي حراشف
صرُت دميَم اخللقة

أضعُت ابتسامي
ول أعرْف كيَف أسرتِجُعها.

وها أان ذا اتئه يف كلِّ الدروب
رمل يف حلقي
ملح يف عيين

أصبَح العالُ رمادايً بال ألوان
حىت أزرار الكيبورد ضاعت

حني أردُت أن أكتَب لِك بضَع كلمات.
اللقمُة َصارت َحنظل
والريُح حسوم بّتارة.

حتوَّلت مِحص إىل صحراء
البيوت فيها كثبان من رمل

وذات  اليمــني  ذات  فيــه  أتقلَّــُب  وبيــي كهــف 
ل لشــما ا

وروحي ُمستلبة وخاوية
كأيّنِ يف صقيع منذ ألف عام وازدادت تسعًا

ال كلَب عندي ابِسط ذراعيه يف الوصيد
وال بعثُت نفسي أنظُر أّي الطعام أزكى.

كأيّن أحتاُج ملن يبين عليَّ معبدًا
حَيجُّ الناُس إليه

يدوروَن حوَل عظام هتفو للنشور 
أبشواط سبع أو سبعني

يقولون وجيأرون:
هنا يرقد من مات عشقا.

كنِت هناك يف نيويورك أو بغداد
دمشق أو برشلونة
القاهرة أو ابريس
حيث العال يزهو

وكنُت هناك أيضًا
وقطَـّـاع  واملُدمنــني  املَُشــرَّدين  مــع  ضائــع  لكــين 

لطــرق ا
كنِت هناك يف مدن ِمن الَزَوْرد عجائيب

وأان أيضاً كنُت هناك
ضائع ال أهتدي إليِك

أسكُن على أطراف املدن
يف األحزمة التنكية

مع اجلائعني واحلاملني
أجرِجُر أرجلي مثاًل

تعبًا
ليَس ِمن هاد يل وال دليل.

ال تكتمُل املدن إال بك
وليس لشموسها هباء ودفء إال لك

ليَس لألرِض نبُضها إال بقدميك
ال ترقُص جباهلا وال تربد إال إبيقاع خلخالك.

يقولــون: ال ميــوُت وال حييــا العاشــق عشــقاً إال حــني 
يفــى يف املعشــوق 

ال ميــوُت العاشــق عشــقاً إال حــنَي يندغــُم اخليــط 
األســود ابخليــط األبيــض 
وينوي صياَمُه عن الِنساء
فال وْجَه إال وجُه احلبيبة

ويبدأ قيامُه, فيلهُج ابمسها
ويتقّرُب إليها زلفى

ويتلو آايت بّينات من مَجَِاهلا
آايت من احلب حُمكمات ال تتشابه

يقُف عند السَّْبع املثاين طوياًل
وخيَِرُّ صريعاً يف لوعة التأويل

وَحسُبُه أن الزيغ يف قلبه
لكن مثة فتنة

فتنة احُلب ليَس إال. ليس إال.
وما أأبسين أيّنِ ما زلُت

أحبُث عنِك يف شتاِت األرض
أرض ضاقت عليَّ مبا رَُحَبت

وال أغادُر محص.
محص.. للحب وقت للموت وقت.
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كانــت جتلــس علــى ميــني الســائق، حــني مــرت الســيارة مــن أمــام أعمــال 
فنيــة كنــُت قــد وضعتهــا علــى رصيــف شــارع حيــوي يف مدينــي الرقــة، كان 
الســائق يتقصــد أن حيجــب الرؤيــة عــن اجلالــس إىل ميينــه، كــي ال يشــاهد 

مــا هــو علــى اليســار.
لكنــه تفاجــأ حــني طلبــت منــه التوقــف. توقفــت الســيارة علــى اليمــني، 
وســألت الراكبــة الســائَق: مــا هــذه األشــياء املوجــودة علــى الرصيــف؟ 
إهنــا كتــل  مهــم،  شــيء  ال  ســيديت،  ابلــك  تشــغلي  ال  ســاخرًا  فأجاهبــا 
ســاخرًا، مث  بيئــة( وضحــك  )توالــف  فنــان ويســميها  إمسنتيــة، وضعهــا 

أكمــل ســره بســيارة الدولــة.
أصــرت عليــه وقالــت لــه أرجــوك توقــف.. فتوقــف؛ فقالــت إن هــذا فــّن 

وإنــين متفاجئــة بوجــوده هنــا.. إهنــا أعمــال مجيلــة جــدًا.
بتلــك األعمــال،  ُأعجبــت  أهنــا  مبــا رأت ،وعلــم  وعندمــا عــرف رأيهــا 
غــّر كالمــه، وقــال إن الفنــان يدعــى فــالن. واتبعــا طريقهمــا يف جولــة 

تلــك املنحــواتت. النظــر يف  بعــد أن أطالــت  استكشــافية للمدينــة 
كان هــذا بعــد ثالثــة ســنوات مــن زايرٍة، أكرمــين هبــا الفنــان أميــن الناصــر، 
وقتئــٍذ قــال يل: اآلن عــدت مــن موقــع األعمــال.. ل أرتــح أبــداً حــىت 
ذهبــت ألراهــا بعــد أن أخــرين صديقــي عــن وجودهــا يف ذاك الشــارع 
معتقــدًا أنــين مــن وضعهــا. ذهبــت، وأان أقــول يف نفســي إن هــذه ألفــكاُر 

موســى، وَمــن غــره، إنــه دائمــاً يفاجئنــا أبشــياء غريبــة كهــذه.
بيننــا وكان  لطيــف  حــوار  ودار  التجربــة،  تلــك  حــول  حينئــذ  تناقشــنا 

اثلثنــا. الشــاي 
كانــت الســيدة مــى واصــف هــي رئيســة جلنــة التحكيــم يف املهرجــان 
وكنــت  الرقــة،  يف  الثقافــة  مديريــة  الوقــت، يف  ذلــك  املقــام  املســرحي 

املســرحيات. إحــدى  لديكــور  ومنفــذاً  مصممــاً  فيــه  مشــاركاً 
قــال هلــا الســائق مشــراً بيــده معرفــاً يب: الفنــان الــذي أخرتــك عنــه ليلــة 

البارحــة 
)تبــع احلفــاظ علــى البيئــة( تقدمــُت قليــاًل، وتبادلــت التحيــة مــع الســيدة 
الضيفــة. وابدر خيــرين مبــا دار مــن حديــٍث بينهمــا ليلــة البارحــة، مــرراً 

خجلــه أمامهــا ملــا بــدر منــه. 
كان هــذا النقــاش ال يعنيهــا وكانــت تريــده أن ينتهــي لتبــدأ هــي وتســألين 
عــن فكــرة األعمــال وعــن الدافــع مــن تنفيــذي هلــذه األعمــال وهبــذه 

املــواد.
شــرحت هلــا كيــف أن موظفــني مــن بلديــة الرقــة يقومــون بــردم النهــر مــن 
األنقــاض ومــن النفــاايت ويشــكلون مســاحات جديــدة ويبيعوهنــا ملــن هــم 
مثلهــم لصــوص ومتنفذيــن وحراميــة مــن موظفــني ابلدولــة، وأن كل أهــايل 

مدينــي يعرفــون هــذا .. لكــن مــا مــن أحــٍد جيــرؤ علــى الــكالم.
وأمــا فكــريت هــذه فكانــت للحــد مــن تلــك الظاهــرة. كنــت أحدثهــا وأان 

أرى احلــزن يف عينيهــا، وهــي هتــز رأســها صامتــة متأملــة ملــا أقــول.
تنهــدت ووضعــت يدهــا علــى كتفــي مربتــًة كمــن يهدهــد طفــاًل يف املهــد 
ليغفــو، وقالــت: ال حتــزن وال تيئــس واســتمر برســالتك وال تدعهــم يــؤذون 

النهــر.
إن مــن يبيــع اليــوم قطعــة مــن النهــر غــداً ســيبيع النهــر والســد، ومــن يبيــع 

النهــر والســد فســيبيع الوطــن كامــاًل.

النهر يذبح مرتين

موسى الرمو 

ال أغادرُ حمص

عبد الكريم عمرين

كاتب وفنان سوري شاعر وممثل مسرحي
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من كتابات الفنان شارلي شابلن

فاطمة الكدرو

كلُّ املرااي تُعّري الوجه إن نُِظرْت

عّرت دمشُق خفااي اجلنِّ واإلنس

كانت رؤاكم على األقصى مصّوبًة!

عاشت عواصمكم، اي أمة الدلس

جّزوا الفصول بنا، إذ كان أرعبهم

أن الربيع سينمو يف رىب القدس

فأفلتوا طاقة األغراب وارهتنوا

أيٍد مُتسمر أو تستبدل الكرسي

إذ كل من حاول اإلفالت من جهٍة

شّدوه ابللجم والتهديد والكبس

فكلكم قاَب أو »على شفا ُجُرٍف«

إما التداعي وإّما رّصة البأس

*** 

يف الشام بٌث ويف صنعا ترددُه

بغداد تشبك مع بروت ابلبؤس

ما ذاع هدهدان عن الغى نبًأ

إال وكانوا هدااي العيد والعرس

أو قل… شواهقنا للعشق آيلة

زالوا مشاعرها ابحملو والطمس

صّبوا دم الطفل مكسوراً أبدمعنا

َمْن هيأ الُسكر لألوغاد والُنْجس؟!

إين سأخرج من ِشْعري ،أشقُّ دمي

أجرُّ غربتنا يف السوق والنْخِس

أبيع يف الكون – اي أهلي – عروبتكم

من يشرتي اآلن ؟! فليأخذ بال فلس

هذا الشعر الرائع لشاريل شابلن عن حب الذات والذي على األغلب ل تسمعوا به يوماً ...
شــاريل شــابلن هــو املمثــل الكوميــدي الــذي لعــب أدواره يف األفــالم الصامتــة مــا بــني عامــي 

. الرمزيــة  وقبعتــه  بشــاربه  هــذا  يومنــا  إىل  معروفــاً  ومــازال   ،١٩٢٠-١٩٥٠
ويف احلــني الــذي مــا زال كثــرون يعّدونــه جنــم الســينما الصامتــة، فــإن القلــة منهــم تعــرف إىل  مقــدار 

ذكائــه وفطنته.
وإن مشــهد الديكتاتــور، حيــث يتحــدث شــاريل عــن الرابــط بيننــا -كائنــات إنســانية- عــن حقوقنــا 

الفطريــة علــى هــذا الكوكــب، وكــم هتنــا يف الطريــق بســبب الطمــع، يـُْثبِــْت لنــا ذلــك.
علــى الرغــم مــن أنــه تــويف منــذ مخســني عامــًا، فــإن إرثــه خالــٌد ومــا زال يلهمنــا يف كل يــوم، بســبب 

نفــاذ بصرتــه وحكمتــه وروحــه الســاخرة.
إن الشعر بعنوان »يف اليوم الذي أحببت فيه نفسي حقًا«

يُبني لنا فيه فهمه املُتفرد واملُتبصر، يف حب الذات.
يف اليــوم الــذي أحببــت فيــه نفســي حقــًا، اســتطعت أن أتبــني أن اضطــرايب ومعــاانيت النفســيتني ل 

يكــوان ســوى مؤشــر يل أبنــين كنــت أمضــي يف اجتــاه معاكــس ملــا أؤمــن بــه.
اليوم أعرف أن هذا هو ما يسمى »األصالة«.

يف اليــوم الــذي أحببــت فيــه نفســي حقــًا، بــدأت أدرك معــى االســتغالل، حــني ُأَطــوُِّع الظــروف، 
أو أي إنســان يف ســبيل الوصــول لغايــي، كــي أحصــل علــى مــا أريــد وأان أعــي متامــاً أن الشــخص 

ونفســي غــر جاهزيــن لذلــك، أضــف إليــه أن الوقــت ليــس مناســباً.
اليوم عرفت معى »االحرتام«.

اليــوم الــذي أحببــت فيــه نفســي حقــًا، ختليــت عــن إراديت حبيــاة أخــرى، وبــدأت أعــي أن كل مــا 
حيصــل يل يســاهم يف نضجــي الشــخصي.
اليوم عرفت أن هذا يسمى »النضوج«.

اليــوم الــذي أحببــت فيــه نفســي حقــاً، أدركــت أنــين يف مجيــع األحــوال، ُكْنــُت يف املــكان املناســب 
ويف اللحظــة املناســبة .

وحينها فقط استطعت االسرتخاء .
اليوم أعرف أن هذا ما يسمى »احرتام الذات«

اليــوم الــذي أحببــت فيــه نفســي حقــًا، توقفــت عــن الشــعور ابخلــوف مــن ســاعات الفــراغ، وتوقفــت 
عــن حتديــد خمططــات كبــرة، ختليــت عــن مشــاريع املســتقبل الكبــرة .
اليوم أان أصنع اخلر وما أحب، عندما أرغب مبا يتناغم مع نفسي.

اليوم أعرف أن هذا هو ما يسمى »البساطة«.
اليــوم الــذي أحببــت فيــه نفســي حقــًا، بــدأت ابلتحــرر مــن كل مــا هــو غــر انفــع يل، مــن أشــخاص 

ومــن ظــروف ومــن كل مــا يعمــل علــى إمخــاد طاقــي. 
يف البداية، كان املنطق لدي يطلق عليه ما يسمى بـ »األاننية«.

اليوم، أعرف أنه ما يسمى بـ »عزة النفس أو الكرايء أو الكرامة«.
اليــوم الــذي أحببــت فيــه نفســي حقــاً، توقفــت عــن البحــث أبنــين دومــاً علــى صــواب وتبــني يل عــدد 

املــرات الــي كنــت فيهــا خمطئــاً.
اليوم اكتشفت »التواضع«.

اليــوم الــذي أحببــت فيــه نفســي حقــًا، توقفــت عــن أن أعيــش املاضــي جمــدداً وال أن أشــغل نفســي 
ابالهتمــام ابملســتقبل .

اليوم أعيش حاضري، حيث متضي كل حيايت .
اليوم أعيش يوماً واحدًا ابلكامل، وهذا ما يسمى بـ »االكتفاء أو التكامل«.

اليوم الذي أحببت فيه نفسي حقًا، عرفت أن عقلي من املمكن أن يضللين وخييب آمايل. 
ولكــن لــو ســخرته خلدمــة قلــيب فإنــه ســُيصِبح حليفــاً نفيســًا، كل هــذا هــو: »حكمــة احليــاة« علينــا 

أال خنشــى مواجهــة أنفســنا، فمــن الفوضــى تولــد النجــوم.
اليوم أعرف أن هذا ما ُيسمى بـ »احلياة«.

وابلعــودة ملــا كتــب، نفهــم أن كل ســطر مــن هــذا الشــعر فيــه عــرة لنــا، ومــا جيــب أن ندركــه عندمــا 
يعرتينــا الشــعور بعــدم الرضــى عــن أنفســنا، وأبننــا يف غربــة ألننــا لســنا يف املــكان الــذي نرغــب أن 

نكــون فيــه.
هــل لديكــم مشــاكل مــع الكــرايء؟ أان أعتقــد أن تعلــم تـََقبـَُلُكــْم أِلَنـُْفِســُكم علــى مــا أنتــم عليــه، مــع 

تعرفكــم ابلوقــت نفســه علــى مــا تــودون حتســينه، ذلــك هــو الرتحــال األزيل .

هديتي للقمة العربية

ابتسام الصمادي

كاتبة وصحفية سورية كاتبة وشاعرة سورية
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حدث قبل مخسة أايم ..
هامجين بضراوة منذ اللحظات األوىل

ل يدع يل فرصَة استيعاب ما حيدث.. انتابتين قشعريرة ابردة ورجفان يف أطرايف، 
مث عاود هجومه يف اليوم الثاين.. كنت أشعر بُكرات النار املستعرة تتدحرج يف مفاصلي 

يف اليوم الثالث
حاول اإلطاحة يب أبسرع من قبل.

شعرت برأسي كوعاء احتبس الضغط داخله بال أي فرصة للتنفس
كان الصداع رهيبًا

قلت له: لنفعلها إذًا
أجاب اببتسامته الصفراء: سنرى!

أحضرت كثرًا من الدواء، مع صندوق من الرتقال والليمون وبعض األعشاب الرية ..
شعرت بتحسن طفيف، لكنين كابرت، ول أظهر له ضعفي!

يف اليوم الرابع :
عند صاله الفجر حتديدًا، أرسل شرطني إليقاف اهلجوم:

* أن أرفع راية استسالمي على أقرب مرتفع يف املكان!! 
* يسبقها إعالن استتابي عن ممارسه أي عمل مقاوم أو ممانع له، يف األايم القادمة 

فكــرت حلظــاٍت أن أتنــازل لــه، لكــن حــداثً حصــل، قبــل ســاعات، فــّوت عليــه الفرصــة 
متامــاً :

كنت أقلب صفحات التواصل يف آخر الليل.. هرابً من األل وامللل. 
فهالــين مــا قــرأت فيهــا. كانــت محــالت التخويــن ألبنــاء الرقــة األوفيــاء يف أعلــى مســتوايهتا.. 

وشــعار التشــكيك أبي فكــرة إجيابيــة مرفــوع عاليــاً 
أرعبــين هــذا الســيناريو البشــع، وخاصــة يف هــذه اللحظــات العصيبــة، وتســاءلت: ملــاذا 

اآلن؟
مهست لنفسي: إذا وقعت استتابي، سيتهمين رجل رشيد ابخليانة العظمى!!

تراجعــت عــن الفكــرة، وقــررت أن أرفــع مــن حالــة التحــدي بيننــا: دلفــت حتــت مــاء الــدوش 
الســاخن جــداً لوقــت طويــل

شــعرت ابلراحــة واالســرتخاء، وكأن درجــة حــرارة املــاء أوقفــت زحفــه حنــو خــالاي جســدي. 
حلقــت ذقــين، وارتديــت ثيــايب وخرجــت إىل العمــل، وكأن كل مــا حصــل ل يعــد يعنيــين ..

يف آخر النهار، اعتر سلوكي استفزازاً وقحاً، وقرر إهناء هذه احلرب بسرعة وجدية .
وجســدي  أحشــائي  مزقــت  الــي  اآلالم  عــن  وال  اليــوم  هــذا  تفاصيــل  عــن  أحتــدث  لــن 
ومفاصلــي، وال عــن الطفــح الــذي ينــز دمــاً حــول فمــي، ســأحدثكم فقــط عــن طريقــة نومــي 

الوحيــدة الــي أســتطيع خالهلــا النــوم وقتــاً قصــراً . 
أانم علــى جانــيب األميــن، مث أرفــع ركبــّي إىل صــدري، مث تتكــور ذراعــاي حــول جســدي، 

وكأنــين جنــني يســبح يف مــاء األل.
أستدير مواجهاً وساديت، وظهري يواجه السقف، يف حماولة ايئسة للغفو ..

يف النهايــة، رفعــت الرايــة البيضــاء علــى تلــة قريبــة، ســبقها توقيــع اســتتابي، أوقفــت الــدواء 
والعصائــر متامــًا، وعملــت بنصيحــة أحــد األصدقــاء القدامــى :

إذا تناولت عالجاً فعااًل إليقاف الكريب، فسينتهي خالل أسبوع !!
وإن امتنعت عن تناول أي دواء، فسيغادرك خالل سبعة أايم !!

مالحظة غر هامة :
هو اآلن يلفظ أنفاسه األخرة 

أمهس يف أذنه :
يف احلرب الدامية… ال منتصر، اي صديقي !!

  هذيان

م.هديب شحاذة

ستون خارطة رمست
 وكلها متقاطَعْة
مع قلب أمي

 حني أقرأ طالَعْه
فنجان حظي يف خطوط النبِّ

 يبدو مثلما غجرية
 جاءت حلظي خلسة

لتبايَعْه
منذ ارتكبت النظرة األوىل

 بدا يل
أهنا مخٌر

حتلُّ لعاشق
متشي على استحياء نظرته

 لنصف الكأس
فاجتمعا مَعْه

ودمشق سادسة الكؤوس
 شربتها سهوا

وليس الصحو يقتل اتبعه
ملَّا تفتَّحت املشاعُر

 قابلتين يف ثياب احللم
جتري ابجتاه الباب
 كنُت وراءه طفال

أهزُّ مضاجَعْه
هذا أيب

 من أي انفذة أتى
 من أي ابب

كان يبصر شارَعه؟
هذا أوان الشك، هذي الطائراُت

حتوُم، تقتُل من يبيع مدافَعْه.

ماذا رأى
 هل اي ترى

 فتحت له امرأة العزيز
مواجَعه؟

إين رأيت الرتقال
 مقطَّعا واحللم

جيمع للنساء أصابَعه
 أضغاث متكٍأ

تناسى خلفه
يعقوُب يوسَف

كي يرد بضائَعه
 وقميصه وجدته أنثى
يف مزاد البيع منشورا

فجاءت تشرتيه
بصرخة متواضَعْة

نسي اجملوسيُّ الغباَء
 فجاء يدفع للهروب

مصارَعْه
لكنَّ َشبِّيَح اجلنوب
 أتى دمشق مقاوما

 وشعاره
الشعب نقتل كي حنرر طالَعه

وإذا البيوت هتدمت أو هدمت
 هذي عالمات

ليخرج من مرااي النفس
سرداٌب يهز توابَعه

من حفرة تركت جماال للخرافة
 أن تطل برأسها الصَّفويِّ
من ابب السيوف القاطَعْة

ِه  من يقبِل الشيطاَن زوجا المِّ

يوماً يضاجْع ابلعراِء مراضَعْه
 ويقود إبليَس الذي محلت

 به أخت له حنو اجلموع الراكعة
 كل الشوارع يف النفوس جتَّهمت

 والقلب ل يطفئ لدي شوارَعه
سيكون ميالد القصيدة

 اي حبيبة، يف السماء الرابعة
ويغاُث عام بعد أن جرف الردى
ستا عجافا، حني ندرُك سابعه.

هذا أواُن الشكِّ

محمد إبراهيم الحريري

مهندس وشاعر سوري كاتب وشاعر سوري
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حــني فقــدت حمفظــي حزنــت علــى ثــاث صــور صغــرة رافقتــي ســنني طويلــة وهــي 
صورة أمي وصورة أليب وصورة متآكلة األطراف يل وأان يف اخلامسة من عمري ...

طــوال أايم ثــاث وأان أصعــد البــاص ربــع ســاعة قاصــداً املــكان الــذي فقــدت فيــه 
حمفظــي لكــن دون جــدوى فانتابــي شــعور ابلذنــب جتــاه أيب فلــم أســتطع احلفــاظ 
علــى صورتــه الوحيــدة عنــدي .. كانــت أمــي تقــول .. ال حتمــل الصــور يف حمفظتــك 

فــإذا ضاعــت ســرى الغــرابء صــوران وســرموهنا يف القمامــة .
كنــت أحــب صــوريت الــي أظهــر فيهــا مبابــس نظيفــة وتســرحية شــعر مــن اليمــني إىل 
اليســار وكانــت تظهــر يــد أمــي مــن زاويــة الصــورة وهــي متســك بيــدي لكــن املصــور مل 

ينتبــه هلــا مث يظهــر خلفــي ظــل أيب علــى اجلــدار .
كنــت بريئــاً جــداً يف ذلــك الظهــور فلــم تكــن حينهــا أي إمــرأة يف حيــايت ومل أكــن 

أعــرف أن كل امــرأة ســأتعرف عليهــا ســتضع بصمــة حــزن يف ماحمــي . 
عجبــت ألمــر امــرأة طلبــت مــي أن أخــرج مــن حياهتــا ومل تفتــح يل البــاب فعلقــت 
بئــر  يف  أســقط  أراين  للخــروج  ابابً  أفتــح  وكلمــا كنــت  املتاهــة  دهاليــز  يف  عامــني 

عميــق.....
وحني استســلمت لفكرة احملاولة رأيت نفســي خارج أســوارها .. فجأة رأيت نفســي 

بعيــداً عنهــا لدرجــة أنــي لــو فتحــت كل أبــواب العــامل لــن أراهــا خلــف أي ابب ..
كنــت أتعلــم الســباحة يف هنــر الرايــن ألنــي غرقــت مرتــني يف هنــر دجلــة وأنقــذين رجــل 
حيــاول االنتحــار كل يــوم ويفشــل لكنــه ينجــح يف انقــاذي .. فاقرتحــت عليــه أن 

ينتحــر يف هنــر آخــر علــي أتعلــم الســباحة هنــا ...
يف اثلــث حماولــة يل انقذتــي امــرأة وكل هــذا حــدث صدفــة ألنــي كنــت أتــدرب علــى 
القفــز مــن فــوق شــجرة عاليــة بعلــو وحــديت ... فرأيــت تلــك املــرأة أمامــي تعــر وكأهنــا 
جــزء مــن النهــر أو فرعــه الــذي حتــول إىل قامــة مربكــة لدرجــة الذهــول .. وقالــت 
يل ال ترمــي بنفســك يف مائــي فــأان تيــارات ترتطــم ببعضهــا البعــض .. أان أعاصــر 
تتســابق يف اهلــاك . . أان امــرأة شــبه ميتــة بلغــت األربعــني وال أعــرف احلــب .. 
ودعــت العشــرين وأان أخــاف الرجــال ويف الثاثــني ارمتيــت كقطعــة زبــدة يف ثاجــة 
رجــل شــرقي كان يقشــط روحــي كل يــوم ابلســكني ويتناولــي وهــو يف املــرتو علــى 
طريــق العمــل .. ميــرر لســانه علــى شــفتيه ليلملــم زبــديت العالقــة علــى شــاربيه وهــو 

يتأمــل نســاء الغــرب ويبتســم .
قلــت لــه طلقــي وكنــت أنتظــر أن تفــوح رائحــة زبــديت الشــهية علــى لســانه فركــض 

لعناقــي .. لكنــه ضحــك وقــال يل أنــت طالــق .
يف حمفظــة طفلــي عثــرت علــى ثــاث صــور .. صــورة ألمهــا وصــورة يل وصــورة هلــا 
لكــن ظلــي ال يظهــر خلفهــا كمــا أنــه ال تظهــر يــد أمهــا خلفهــا .. كــم أنــت حقــر 

أيهــا املصــور األملــاين .. أيــن ظلــي علــى اجلــدار خلــف طفلــي؟ .
دون ســبب مقنــع خســرت نصــف حيــايت ودون أي مــرر حتولــت حيــايت إىل مقهــى 
يضــج ابألغــاين العراقيــة احلزينــة ..وقــررت أبن ال أقــع يف احلــب مهمــا كانــت الفتنــة 
قاتلــة ومهمــا كانــت الزبــدة شــهية لكنــي وقبــل أن أخــرج مــن املقهــى وقعــت يف حــب 
امــرأة هاربــة مــن احلــب .. ودون قصــد امســكت يدهــا ودون أي مــرر قلــت هلــا 

احبــك .
امــرأة حتمــل زجاجــة مــاء يف حمفظتهــا علــى الــدوام تذكــرين بطفلــي الــي ال تفــارق 
حقيبتهــا زجاجــة املــاء .. ولكــن ملــاذا املــاء أيتهــا اخلارجــة للتــو مــن هنــر أبــدي .. ملــاذا 

املــاء أيهــا املطــر الذهــيب ملــاذا املــاء وأنــت املــاء .
مل أعثر على حمفظي .. اللصوص وحوش 

الرجل الذي انقذين مرتني الزال حياول االنتحار منذ عشرين عام .
املرأة الي وقعت فيها ال تقفل األبواب لكنك لن خترج أبداً .

وطفلي تقول يل .. .
_ اباب كل ما بشتقلك وما بشوفك بشرب مي .

حمفظة طفلي

حين فقدت محفظتي

محمد سليمان زادة

وكتـــاُب ريشـــٌة  مشوِخـــك  مـــن  يل 
ليلـــٍة يف  للهـــوى  مهـــٍس  وحديـــُث 
حبيســـٌة  والّدمـــوُع  عيونُـــِك  الحـــْت 
ايليـــَت حلـــَوِك يف ُحلـــوِق َمـــِن اْشـــتَهوا 
التْنحـــين الـــي  اجملـــِد  ايهامـــَة 
مرجوحـــٌة اهلـــوى  يف  وقلبُـــِك  قلـــيب 
َجوارِحـــي  ايَصـــالَة  ُدومـــا  ايبنـــَت 
شـــاميٌة نســـمٌة  رحابِـــِك  يف  أان 

يف ُحْســـِن وْجهـــك يْنتهـــي ِســـْحُر الـــَورى 
اهلـــوى  جالبـــِة  ُعـــرِس  يف  ايموعـــدي 
للّســـنا تـَْهمـــُس  حـــنَي  عـــنٍي  وُجفـــون   
ملواجعـــي بْلســـًما  عرفتُـــِك  َمـــْن  أان 
وْجنـــي يف  قبلـــًة  عرفتُـــِك  ملّـــا 
مذبوحـــٌة أزاهـــري  وْجنتيـــِك  يف 
الـــّردى يطارُدهـــا  أســـئلٌة  وبفيـــِك 

الـــي  ودمعتهـــا  داراي  ايبنـــَت 
وظـــالُل صفصـــاِف الفـــراِت إذا َســـرى 
ومُشـــوُخ إدلـــَب أْن جلَـــْت ُســـُبَل الُعـــال 
ِمـــْن قْمـــِح َحـــْوران اخلطيـــِب توّهجـــْت 
َجْنيهـــا ِمـــْن  الـــي  اخلَـــِر  ايغوطـــَة 
هاَمهـــا َلّفـــْت  الّشـــهباِء  ايهيبـــَة 
عنَدمـــا الكرامـــِة  أحســـاِب  ايبنـــَت 
وْحشـــًة ُعيونِـــِك  ِمـــْن  تُلملـــُم  عيـــين 
ُحْســـِنه مـــن  الـــذي  احلـــّب  اينـــورَس 
جُلّـــٍة  يف  شـــراَعه  اجلنـــوُن  نشـــَر 
وإمّنـــا الطّغـــاُة  منـــِك  يّتعـــْظ  ل 
هليبهـــم لْفـــَح  الكـــوِن  أبذِن  نـََفخـــوا 
حراهَبـــم جّرعـــوِك  قومـــي  كاَن  إْن 
متثـّلَـــْت القلـــوِب  يف  احلقيقـــُة  أنـــِت 

أســـباُب ماهلـــا  عشـــٍق  وِصـــالُت 
ِعتـــاُب ِللغـــراِم  مْنهـــا  ينســـاُب 
ابُب للمدامـــِع  وصـــرُِك  فيهـــا 
صـــاُب رضابِـــِك  مـــن  احلـــالوِة  طعـــَم 
ِحـــراُب احلـــاداثِت  بصـــْدِر  وهلـــا 
انُب املخاطـــِر  ويف   ، لليامســـنِي 
واحملـــراُب والبـــاُب  ودعاؤهـــا 
رِحـــاُب لـــإابِء  حـــدودِك  وعلـــى 
اإلعجـــاُب ينْتمـــي  مَجالِـــِك  وإىل 
أحبـــاُب صاغَـــه  حـــبٍّ  ولقـــاء 
الغيّـــاُب زاَرهـــا  أْن  ورفيَفهـــا 
األْوصـــاُب أْعطاِفـــه  علـــى  ذبلَـــْت 
الكـــّذاُب يتـــأّوُه  صدِقهـــا  ِمـــْن 
خضـــاُب األُكـــفِّ  يف  الكرامـــِة  ودُم 
جـــواُب احلصـــاِر  حتـــَت  وصموُدهـــا   
األهـــداُب تـََتشـــابُك  أجِلهـــا  ِمـــن 
املُنســـاُب إابُؤه  شـــاطئيِْه  يف 
والغـــاُب هِبـــا  حلـــٌب  فتقاطَـــرْت 
الّلْبـــالُب وانْتخـــى  الكرامـــُة  فيـــه 
الوّهـــاُب الـــّراِزُق  الشـــآَم  أْغـــى 
والبـــاُب جلباهِبـــا  يف  إعـــزاُز 
األْحســـاُب تتجّمـــُع  ِعّزِهـــا  يف 
األخنـــاُب مُتْـــأل  لَذحْبـــِك  منهـــا 
وُعبـــاُب طغـــْت  أنـــواٌء  أْرَدتْـــه 
أْلبـــاُب اهلـــوى  خْلـــَف  هبـــا  الذْت 
وذابـــوا ذّوبـــوِك  ِكـــِرِك  انِر  يف 
أعتـــاُب الُعـــال  ســـْقَف  علـــت  ملـــا 
األْغـــراُب يفعـــُل  فيمـــا  الغـــْرَو 
وَســـراُب خرافـــٍة  حمـــُض  وســـواِك 

أنت الحقيقة

إسماعيل الحمد

كاتب وصحفي سوري كاتب وشاعر سوري
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األديب ممدوح عدوان
)2004 - 1941(

سمير عبد الباقي

Edebiyatçı Memduh Advan
(1941 - 2004)

Semir Abdulbaki

Yazar, şair ve tiyatro oyuncusu Memduh Advan, Suriye’nin Hama kentine bağlı Masyaf bölgesindeki 
Kayrun köyünde dünyaya geldi. 1966 yılında Şam Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun olan Advan, 1964 yılında Es-Sevra (Devrim) gazetesinde başladığı gazetecilik mesleğinde, 
ömrünün sonuna kadar birçok Suriye gazetesinde ve Arap dergilerinde yazılarını yayımladı. 
1964 yılında Lübnan Edebiyat Dergisi ve diğer Arapça dergilerde şiirlerini yayınlamaya başlayan 
Advan, sanat hayatı boyunca 26 yazılı tiyatro eseri, 17 divan, Kahire’de yayımlanan iki seçkiler 
kitabı, edebiyat, fikir ve tiyatro alanında İngilizce’den 30 tercüme kitabı ile edebiyat, sanat ve hayata 
dair duygu ve düşüncelerini ifade ettiği nesir türünde 6 kitap kaleme aldı. 
Advan ayrıca 1992 yılından itibaren Şam Yüksek Sanatlar Enstitüsü’nde tiyatro oyun yazarlığı 
dersleri verdi. 
Sözlerinden:
- Baba! Biz, bir şeyleri yitirmedikçe alışamıyoruz. Olup bitenlerin farkına varana kadar neleri 
kaybettiğimizi sen düşün!
- İşler kötüleştiğinde iktidarlar geri adım atar. Devlet adamının önünde iki seçenek vardır; ya halkının 
iradesine teslim olacak ya da vatandaşlarının hepsinin öldürme teşebbüsünde bulunacaktır. 
- Baskıcı toplumlardaki şiddet, baskıyı kuran veya baskı gören taraflarda potansiyel diktatörlerin 
doğmasına neden olur. Bu toplumlardaki bireyler, gördükleri zulüm ve haksızlıklardan şikâyetçi 
olsalar da fırsatını bulduklarında şikâyet ettikleri bu baskıyla hükmetmeye hazırdırlar. Ve belki de 
imkânını bulduğunda nüfuzu altındakilere, kendisine yapılandan daha fazlasını reva görecektir. 
- İnsanoğlu günlük hayatındaki küçük ve basit şeylerden mahrum bırakılacak derecede ezildiğinde, 
insan ruhunun kendini ait hissedemediği alanlara hapsedildiğinde ve her şeyden hatta isminden bile 
soyutlandığında artık rakamlardan ibarettir. Kaybettiği en küçük şeyi bile geri kazandığı anda, kaderin 
yüzüne güldüğünü ve umut ışığının yandığını hisseder. 
- İç savaşlara yol açmada kullanılan en önemli taktik ve yöntemlerden birisi, çatışmaya sürüklenecek 
her grubu, diğer taraf veya tarafların vatan, din ve toplum için tehlike arz ettiğine ikna etmektir.
- Korku nedeniyle ayan beyan hakkın olandan vazgeçtiğinde, bir başkasının bu konuda sana saygı 
duymasını bekleyemezsin. Bir dahaki aşamada, en tabii haklarına saldırı şeklinde gerçekleşecektir. 
Eserlerinden
Tiyatro Oyunları:  İsyan - Savaşmayan Adamın Yargılanması - Kılıcı Nasıl Bıraktım? - Kulların 
Gecesi - Hamlet Geç Uyandığında - Canavarlar Şarkı Söylemez - Dünya Hali - Hizmetçi Kadın 
- Filistinli Olsaydım - Kralın Ziyareti - Çöpçü - Kıyamet - İnsan Eti Yiyenler - Miras - Kralların 
Hikayeleri  - Gulyabani 
Şiirleri: 1981 yılında El-Avde yayın evinden çıkan iki dergideki İlk Sekiz Mecmua - Yeşil Gölge - 
Yorgun Elleri Sallamak - Kan Pencereleri Dövüyor - İmkansız Zamanlar Yaklaşırken - Seni Nefrete 
Alıştırıyorlar - Annem Katilini Arıyor - Detaylar Kaçınılmaz - Tüm Zamanların Korkusu İçin - Ve 
Bu Benim - Bana Sükunet Veren Gece - İlelebet Sürgüne  - Roma’ya Geçit Yok - Pelikan Şarkısı - İlk 
Anın Esintisi - Delilik Etrafında Deveran  - Ölüm Kitabı
Romanları: El-Ebter - Düşmanlarım
Kitapları: Deliliğe Savunu - Zir Salim - Biz Donkişotlarız - Bilginin Yahudileştirilmesi - İnsanın 
Hayvanlaştırılması  - Son Çılgınlık - Şiirin Dünyası
Tercüme: Sahnede Bir Şair  - Ronald Peacock - Doğuya Yolculuk - Hermann Hesse - Demian - Harta 
Barajı - Çağlar Boyu İşkence  - Grecio’ya Mektup - Nikos Kazancakis - Mucizeler Çadırı - Jorge 
Amado - Denizcinin Dönüşü - Tiyatro Yönetmenliğine Dair - Harold Clurman - İtalyan Komedisi  
- Pierre-Louis de Schutter - Tiyatro Araştırmaları - Yakıcı Sabır - Antonio Skarmeta - Mahabharata 
- Peter Brock - Selahaddin Eyyübi ve Dönemi - Şeyh ve Madalya - Ferdinand Oyono - Şeytanların 
Tarihi - William Woods - Şam’da Dans - Nancy Lindisfarne - Oyunculuk Tarihi - Toby Cole - Helen 
Creech - Yüzyılın Sonlarında Şiir - Octavio Paz - Odysseia - Derek Walcott (1992 Nobel Ödülü) - 
Şiirsel Tiyatro - Tevrati Uydurma İsrail Tarihi ve Yok Edilen Filistin Tarihi - Keith Whitlam - George 
Orwell - Bernard Crick - İlyada Destanı - Homeros - Kırık Camlar - Arthur Miller
Advan ayrıca 20’den fazla televizyon dizisinin senaryosunu yazdı. Öne çıkan örneklerinden ikisi Zir 
Salim ve El-Mütenebbi’dir. 
Ödülleri: Arar Şiir Ödülü (1997) - Abdulaziz Suud el- Babtayn Şiirsel Yaratıcılık Ödülü (1998). - 
10. Kahire Deneysel Tiyatro Festivali’nde, Arap Tiyatrosuna Katkılarından Ötürü söz konusu ödül 
verildi.
- 2002 yılında Kahire Kitap Fuarı’nda, “Ertelenmiş Çocukluklar” şiir seçkileri eseri münasebetiyle 
ödüllendirildi. 
- Milli tiyatro öncülerinden olması dolayısıyla Şam’da 2003’te ödüle layık görüldü. 
- Mart 2003’te başlayan kanser hastalığı nedeniyle 19.12.2004’te hayata veda etti.

كاتب وشــاعر ومســرحي ســوري، ولد يف قرية » قرون« قرب مصياف يف حمافظة محاة، وخترج يف جامعة دمشــق - قســم 
اللغــة اإلجنليزيــة 1966، وعمــل صحفيّــاً )يف جريــدة الثــورة ( منــذ 1964، وكتــب ونشــر إبداعاتــه يف كثــر مــن الصحــف 
الســورية واجملــات العربيــة حــى وفاتــه. وقــد بــدأ نشــر الشــعر منــذ عــام 1964 يف جملــة اآلداب اللبنانيــة واجملــات العربيــة 
األخــرى. وتــرك ورائــه 26 مســرحية مطبوعــة، ُقّدمــت علــى املســارح يف ســورية ويف دول عربيــة متعــددة، وكذلــك نشــر 
17 جمموعــة شــعرية يف دور نشــر ســورية وعربيــة، وجمموعــي »خمتــارات« ُنشــرات يف القاهــرة، ونشــر 30 كتــاابً مرتمجــاً عــن 

اإلنكليزيــة يف األدب والفكــر واملســرح، وأصــدر ســتة كتــب نثريــة، حــول هواجســه يف األدب والفــن واحليــاة عامــة.
كما دّرس مادة الكتابة املسرحية، يف املعهد العايل للفنون املسرحية، يف دمشق منذ عام 1992.

من أقواله:
- حنن ال نتعود، اي أيب، إال إذا مات شيء فينا، وتصور حجم ما مات فينا حى تعودان على كل ما حولنا.

- حــني تتفاقــم األمــور، فــإن الســلطات ترتاجــع، يصبــح رجــل الســلطة أمــام خياريــن، إمــا االستســام لــإلرادة الشــعبية وإمــا 
حماولــة قتــل الشــعب كلــه.

- جمتمعــات القمــع، القامعــة واملقموعــة، تولّــد يف نفــس كل فــرد مــن أفرادهــا دكتاتــوراً، ومــن مثّ فــإن كل فــرد فيهــا ومهمــا 
شــكا مــن االضطهــاد يكــون مهيئــاً ســلفاً ألن ميــارس هــذا القمــع ذاتــه الــذي يشــكو منــه، ورمبــا مــا هــو أقســى وأكثــر عنفــاً 

علــى كل مــن يقــع حتــت ســطوته.
- عندمــا ُيســحق االنســان إىل درجــة حرمانــه مــن أشــيائه الصغــرة والعاديــة يف حياتــه اليوميــة، عندمــا يوضــع يف أمكنــة ال 
تنتمــي إليهــا روح االنســان، وجُيــّرد مــن كل شــيء حــى مــن امســه، ويتحــول اىل رقــم، فيمــا بعــد يشــعر، حلظــة اســتعادته أبســط 

األشــياء، أن األقــدار عــادت لتبتســم لــه وتــدب يف خــاايه دمــاء احليــاة.
- إن مــن أبــرز أســاليب اإلعــداد للحــرب األهليــة إقنــاع كل طــرف أن الطــرف اآلخــر، أو األطــراف األخــرى، خطــر علــى 

الوطــن أو الديــن أو اجملتمــع.
-  حــني تســكت عــن حقــك الواضــح، بســبب اخلــوف غالبــاً، فإنــك لــن تتوقــع مــن اآلخــر أن حيــرتم لــك هــذا احلــق، 

ســيتصرف يف املــرة القادمــة، وكأن التطــاول علــى حقوقــك مــن املســّلمات. 
من أعماله االبداعية:

املســرح: )املخــاض- حماكمــة الرجــل الــذي مل حيــارب - كيــف تركــت الســيف - ليــل العبيــد - مَهلــت يســتيقظ متأخــرًا- 
الوحــوش ال تغــي - حــال الدنيــا – اخلدامــة - لــو كنــت فلســطينياً - زايرة امللكــة – الــزابل – القيامــة - أكلــة حلــوم 

البشــر - املــراث - حــكاايت امللــوك - الغــول.
الشــعر: ) اجملموعــات الثمانيــة األوىل صــدرت عــام 1981 يف جملديــن، عــن دار العــودة- الظــل األخضــر- تلوحيــه األيــدي 
املتعبــة - الدمــاء تــدق النوافــذ - أقبــل الزمــن املســتحيل - أيلفونــك فانفــر- أمــي تطــارد قاتلهــا – ال بــد مــن التفاصيــل - 
للخــوف كل الزمــان - وهــذا أان أيضــاً - والليــل الــذي يســكني - أبــداً إىل املنــايف- ال دروب إىل رومــا - أغنيــة البجــع 

- للريــح ذاكــرة أوىل - طــران حنــو اجلنــون - وعليــك تتكــئ احليــاة - كتابــة املــوت.
رواايت: ) األبرت – أعدائي(. 

كتــب: ) دفاعــاً عــن اجلنــون - الزيــر ســامل - حنــن دون كيشــوت - هتويــد املعرفــة - حيونــة اإلنســان - جنــون آخــر - 
هواجــس الشــعر(.

الرتمجــة: ) الشــاعر يف املســرح - روانلــد بيكــوك - الرحلــة إىل الشــرق - هرمــن هســة - دميــان- ســد هــارات - التعذيــب 
عــر العصــور- تقريــر إىل غريكــو- نيكــوالس كازانتزاكيــس - خيمــة املعجــزات )زوراب الرازيلــي( - جــورج أمــادو - عــودة 
البحــار- جــورج أمــادو - حــول اإلخــراج املســرحي - هارولــد كلرمــان - الكوميــداي اإليطاليــة - بيــر لــوي دو شــاتر- 
حبــث مســرحي - الصــر املتحــرق )ســاعي الريــد( - أنطونيــو ســكارمينا – املهاهبــاراات - بيــرت بــروك - صــاح الديــن 
وعصــره - ب.هـ.نيــوابي - الشــيخ والوســام - فردينانــد أويونــو - اتريــخ الشــيطان - ويليــام وودز- الرقــص يف دمشــق 
\قصــص\- اننســي لينديســفرن - اتريــخ التمثيــل \تــويب كــول\ - هيلــني كريــش شــينوي. الشــعر يف هنــاايت القــرن 
)الصــوت اآلخــر(- أوكتافيــو ابز- األوديســة )عــودة أوليــس( - ديريــك والكــوت )نوبــل 1992( - مســرحية شــعرية ـ 
تلفيــق اتريــخ إســرائيل التوراتيــة وطمــس التاريــخ الفلســطيي - كيــث وايتــام- جــورج أورويــل )ســرة حيــاة(- أتليــف بــرانرد 

كريــك – اإلليــاذة – هومــروس - جــورج أورويــل - ســرة حيــاة - زجــاج مكســور– آرثــر ميلــر(. 
كما أنتجت له جمموعة مسلسات تلفزيونية )أكثر من عشرين مسلسًا( كان آخرها: »الزير سامل« و«املتنيب«.

اجلوائز: 
انل جائزة عرار الشعرية عام 1997.

انل جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري- 1998
مت تكرميه يف مهرجان القاهرة الدويل للمسرح التجرييب، يف دورته العاشرة بوصفه واحداً ممن أغنوا احلركة املسرحية العربية.

مت تكرميه يف معرض الكتاب يف القاهرة عام 2002 من أجل خمتارات شعرية بعنوان »طفوالت مؤجلة«.
مت تكرميه يف 2003/3/7 يف دمشق بوصفه رائداً من رواد املسرح القومي.

تويف يف 2004/12/19 بعد معاانة من مرض السرطان بدأ يف آذار 2003.

Suriyeli Şahsiyetler

شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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Türkçe تركي

حوارية الخصب والكلمة

جمال الشوفي 

Mümbitlik ve Oluşun Diyaloğu

Cemal Eş-Şufi

Iraklılar ile Suriyelilerin yaşadığı trajik hikâyelerin benzer olmasında şaşılacak bir durum yok. Ölüm kapılarını, 
iktidar çatışmasının şehvetini tadan gaflet içerisindeki Iraklı ve Suriyeliler için ardına kadar açtığında, ölüm 
sendromundaki Memun kardeşi Emin’i öldürme kararını almıştı: Kabil ve Habil misali bugün kardeşler bir-
birini öldürüyor. Tatarlar ve Moğollar, siyah mürekkebi kaleme doldurur gibi vadileri kızıl kanla boyadıkları 
zaman İştar’da aşk uykusu sona ermiş, Maria ve Aram’da sözün mizanı sarsılmış, değerler, bu sahnelerle yitip 
gitmişti. Ve derinlerde bir yerde, toprağın dili ve uygarlık tohumu, hendeğin dili ve kız çocuklarını öldürme 
âdeti, tersyüz olma ve yıkım arasındaki diyalog sürüyordü. Bağdat’ın kapılarında, Kerbela ve Aşura’da 
kabilelerin kanı birbirine mubah kılınıp, iki nehir arasındaki Sıffin’de ilan edilen ölüm günahı işlendiğin-
den bu yana, harlı bir ateş, asırlardır yorumlanan müteşabih bir olay ve asrın suçunun acı meyveleri, hala 
daha Suriyeli ve Iraklı çocukların payına düşmekte. Mitolojinin tarihinde daha modern teknoloji ve pozitif 
bilimler ortada yok iken akıl, tabiatın gücü ile karşı karşıya kaldı. İştar, tüm benliği ile aşkın sümbüllerine 
bağlanmış, hayatın bağrını nefesinin buğday rengi yüceliğiyle süslüyordu. Varoluş, doğurganlık ve bitmeyen 
analık hikâyesinde, çevresindeki ferah havayı iki yana açılmış kollarıyla kucaklıyordu. Aşkın girdaplarında 
sevgi dizelerini resmediyor, halkalar içerisinde topukları üzerinde dans ediyor, sevginin kendinden geçiren 
neşesiyle cezbeye gelip, ayın hilal şeklinde çekilen doğum sancılarının sesi göğe yükseliyordu. Ve böylece 
mitoloji doğuyordu. İnsani his en yüce suretinde beliriyor, insan sanki yaratıcının ilahi kimliğine bürünüyordu. 
Meydan okuduğu tabiat ve onun vahşiliklerine sevgi ve sözün gücüyle galebe çalıyor, onlardan uzaklaşıyordu. 
İşte o an, ebeveynlerin prangaları ve kutsal tutsaklıktan kurtuluyor, güzelliğin ve aşkın surlarının yanı başında 
asrın fetihlerini bekliyordu. İki nehrin arasına buğday eken sabahyıldızı İştar, sümbülleri sere serpe geliştirip, 
boylarını büyütüyordu. Sonra mümbitlik, sevgi, uygarlık ve değerle bana boyun eğiyordu.
İştar yaşadığı dönemde yalnız değildi; İnanna, Astaroth, Venüs, Afrodit, Maria ve Aram ile Fenike ile pay-
laşıyordu zamanı. Taşın üzerine nakşetmeyi, yazmayı öğrendi, anlamı ve kelimenin aslını yazdı, cümleleri 
bağdaştırmayı ve şehir planlamasını belledi. Ve müzik vardı ve şehir..  Unuttuğumuz ama aslında ona doğru 
yol aldığımız çorak tarihimizin ortasına doğmuş şehir. İştar ve Maria birer hayalin örnekleri değil, bilakis aklın 
gücünün varoluşun anlamıyla olan sentezidir. Fikrin varoluşu ise hayatı, dili ve geçimi belirlemiştir, sevgiyi, 
aşkı, güzelliği ve dili tarihin akışında tertip eder.  Tarih tuzak kurmak istediğinde, Medusa, bütün kalpleri kin 
dolu bakışlarla taşa çevirmem için gözlerimi açtı, şiirini okudu ve erkenden gafleti üzerimizden giderdi. Bil-
ginin efendisi Ahura Mazda Suriyeli heykel ve güzelliğin hikâyesi için, Babili aşk ve sadeliğin koynunda bir 
denizden diğerine ulaşan mümbitliğin hikâyesine beyitler diziyor. İki nehrin arasına başlarını dayayan kıyılar, 
uygarlığa ve değere şahit olan dağ, Maria ve şehrinin yıkımında, İştar’ın bebeğinin ölümü ve tutsaklığında suç 
ortakları olarak karışımızda duruyor. Bugünün uygarlığı, vahşi alt üst oluşların içerisinde kutsal cinayetleri 
yinelemek için bekliyor. Değerin kökünü kazımak, tutsaklıkla muamele etmek, köle ticaretini canlandırmak 
için.. Ve uygar dünya, tarihin saçmalığı ve kurbanlıklar gibi boğazlanışımız karşısında yalancı bir şahit. Daha 
da kötüsü ateşi körükleyen bir barbardır. Bugün, bizi yıllardır kuşatan saldırıları, toplu katliamları, zorun-
lu göçü ve şehirlerin her gün yerle bir edilişinin çözümünü sadece siyasi mahfillerde arayan tarih yanılgı 
içerisinde. Yöneticiler kendini beğenmiş, kutsal addedilen kanın akıtılması mubah kılındı, suçun dili nesilden 
nesile tevarüs etti, aklın yolundan uzaklaşıldı. Milli servetin yurt dışına kaçırılması aklandığında fesat, kanun-
lara temel teşkil eden mali düzen halini aldı. İnsani onuru, kalp temizliğini ve dürüstlüğü kuşanmak suç oldu. 
Tüm renkler ve çeşitlilik hayatın içerisinde tekdüzeleşti ve cihat hazırda bekleyen öldürme aracına dönüştü. 
Komplo teorileri, siyasi tutuklular, fikir adamları ve ailelerine yönelik baskı ve işkencenin türlü çeşidi, yö-
netme fantezisi ve hükmetme isteği adına her gün işlenen suçlar halini aldı. Sanki tarih, karanlık geçitlerdeki 
gizli barbarlığına geri dönüyor.  Sümerlilerden bu yana yerleşik topraklar olan Uruk (Irak) ve güneş anlamına 
gelen Surya (Suriye).. Her iki ülkenin de yaşadığı trajedi benzer, tıpkı tarihte geçirdiği güçlü uygarlık dönem-
lerinin aynı oluşu gibi. İçimize işleyen ve kulaklarımızda çınlayan o soruları tekrar tekrar soruyoruz; Neden 
seçme hakkımız varken elde edemedik? Mitolojiler/efsaneler üretme kudretimizi kayıp mı ettik? Sevginin 
varlığı hiç kimseyi ayırt etmeden her bir kişinin kısmeti olsa ve sevgisizlik de kimseye uğramasa ne olurdu? 
İştar ve Maria’da olduğu gibi, yakıtı imanla dolu kalpler ve hayat neşesi olan kandilin rehberliği altında yol 
alınsaydı Rabbin rahmeti tecelli etmez miydi?  Mutsuzluğa dair her şey kalplerin karanlığında kalmıştır. Geri-
ye kalan şüphe ve hükmetme arzusu, her aklı, her dili, sevgi ve özgürlüğü bünyesinde barındıran her hayatı 
tahrip etmiştir. Ve bizi heyecanlandırıp harekete geçiren sual; Neden bahtımız buğdayın taze açan çiçekleriyle 
bezenmesin ve gönlümüz İştar gibi maşukuyla raks etmesin? Neden küllerimizden yeniden doğmayalım?
Şimdi vakit, başka hiçbir seçeneği ve ihtimali düşünmeksizin, sevginin mevsimlerini zamana hasretmenin, 
hayat şarkısını başlatmanın, bir kızıl derili gibi, efsanenin son danslarında oynadığı aşkla oynamanın ve fena 
olmanın vaktidir. Iraklı ve Suriyeli çocuklara, öldürücü yönetme şehvetine bağımlı siyasetçilerin yer almadığı, 
diğerleri gibi olmayan doğru karar sahiplerinin yönettiği bir dünya yaratmanın zamanı. Kirli politikaları ve 
sevginin dışlanmasını reddettiğimizde, özgürlük insanoğlunda aşka dönüştüğünde yeniden efsaneler yazabili-
riz. İşte o zaman sonsuzluğun kucağında Temmuz ve İştar yeniden hayat bulabilir.  

ال عجــب، أن تتشــابه قصــة العراقيــني والســوريني يف مأســاة وجودهــم اللحظــة، فمنــذ كانــت ُحجــر املــوت 
تفتــح بوابتهــا علــى اتســاعها جلماجــم الســوريني والعراقيــني يف غفلــة منهــم يف شــهوة صــراع احلكــم، حــني قــرر 
املأمــون قتــل أخيــه األمــني يف متازمــة املــوت: قابيــل وهابيــل وقتــل اإلخــوة بعضهــم اليــوم! حيــث كان التتــار 
واملغــول ميلــؤون الواديــني دمــاً أمحــر كمــا املــداد األســود، فتقــض مضاجــع احلــب يف عشــتار، ويهتــز ميــزان 
الكلمــة يف مــاري وآرام، فتتهــاوى معهــا القيمــة. ويف األعمــاق، بينمــا كانــت لغــة الطــني والــزرع حضــارة، 
كانــت لغــة احلفــر والــوأد اجلاهلــي انتكاســة وهــدم، مــذ اســتباحت دمــاء القبائــل بعضهــا يف كربــاء وعاشــوراء 
علــى بوابــة بغــداد، وذنــوب املــوت املعلــن يف صفــني بــني النهريــن، كانــت اهلاويــة وكانــت »شــبهة النــص« يف 

التفســر مــرة والتأويــل مــرات، جرميــة عصــر، الزالــت أطفــال ســوراي والعــراق حيصــدون مثارهــا لليــوم.
يف األســطورة، واألســطورة عقــل واجــه هــول الطبيعــة بقلبــه، دون تقــاانت حديثــة أو علــم وضعــي، كانــت 
عشــتار تلــف خصرهــا بســنابل العشــق، تزيــن صــدر احليــاة مبوجــة قمحيــة عاليــة التنفــس، حتتضــن حميــط اهلــواء 
الفســيح حوهلــا بذراعــني مفتوحــني علــى قصــة الوجــود واخلصــب وأمومــة ال تنتهــي، ترســم خيــوط احلــب يف 
دوامــات العشــق، تــدور علــى عقبيهــا يف حلقــات، ترقــص فتعلــو نشــوة احلــب ويرتقــي صــوت اخلصيــب يف 
صيغة هال، فتتوالد األســطورة، ويرتقي احلس اإلنســاين يف أعلى صوره، وكأن اإلنســان على صورة »إله« 
خالــق حتــدى الطبيعــة ووحشــيتها البدائيــة، فتغلــب عليهــا وفارقهــا ابحلــب والكلمــة. عنــد حلظــة االنفــكاك 
تلــك مــن قيــود األســر والســيب احلــرام، حيــث يقــف عصــر الفتوحــات والغــزو عنــد أســوار العشــق واجلمــال، 
كانــت عشــتار، جنمــة الصبــح تــزرع مــا بــني النهريــن قمحــاً؛ فتنمــو ســنابًا تشــمخ، مث تنحــي خصبــاً وحبــاً 

وحضــارة وقيمــة. 
مل تكــن عشــتار وحيــدة زمنهــا، فــإانان، عشــتاروت، فينــوس، أفروديــت، وكانــت مــاري وآرام وفينيقيــا، وقــد 
عرفــت النقــش علــى حجــر، عنونــت املعــى وصياغــة الكلمــة وترابــط اجلملــة وتنظيــم املدينــة، وكانــت هنــاك 
املوســيقا كمــا اجلمعيــات »كاروم«، فاملدنيــة واملدينــة ولــدات يف جــوف اترخينــا الــذي ننســى والــذي نســعى 
إليــه اليــوم! عشــتار ومــاري ليســتا ضــرابً مــن خيــال، بــل قــدرة العقــل عــل ختليــق معــى الوجــود، وجــود الفكــرة 
وقــد تعينــت حيــاة ولغــة ومعــاش، يرتــل احلــب والعشــق واجلمــال واللغــة يف صــورة اتريــخ. وحــني يريــد التاريــخ 
مكــراً، »تفتــح عيــي »ميــدوزا لتحجــر كل قلــب ابلضغينــة« وحيلــو للســياب النقــد شــعراً فيقضــى يف غفلــة منــا 
مبكــراً. وترتصــد مثنويــة العــدم اجلاهليــة »أهرميــان واهرومــازدا« قصــة اجلمــال والنحــت الســوري، قصــة العشــق 
البابلــي واخلصــب املمتــد مــن البحــر إىل البحــر يف ســعة الســهل وقــد توســد ضفــاف مــا بــني هنريــن وكان اجلبــل 
شــاهد حضــارة وقيمــة، متواطئــة علــى هــدم مــاري ومدنيتهــا وســيب ووأد عشــتار، لتقــف حضــارة اليــوم يف 
انتكاســتها الوحشــية جتــدد القتــل احلــرام، وجتتــث القيمــة متــارس الســيب وجتــارة العبيــد ويقــف العــامل املتحضــر 

شــاهد زور علــى مهزلــة التاريــخ ومذحبتنــا، ال بــل يؤجــج فينــا مهجيتنــا أيضــاً!
خيطــأ التاريــخ اليــوم حــني يبحــث يف مفاصــل السياســة فحســب، عــن حــل ملوضوعــة التفجــر والقتــل اجلماعــي 
الــي جتتاحنــا منــذ ســنون، ملســألة التهجــر واقتــاع املــدن اليومــي. صلــف الســلط واحلــكام واســتباحة الــدم 
احلــرام، وتــوارث لغــة اجلرميــة، انــزايح خــط العقــل عــن ميزانــه حــني يــرر هــرب املــال الوطــي، الثــروات الوطنيــة، 
خــارج حــدود البــاد، فيصبــح الفســاد واهلــدر شــريعة ماليــة جتيزهــا القوانــني، وتصبــح الكرامــة اإلنســانية كمــا 
نظافــة القلــب واليــد جرميــة، وتدنــو مــن مصــاف احليــاة كل ألــوان الــراايت واجلهــاد فيصبــح القتــل حاضــر 
يومــي، والتآمــر منهــج، واملعتقــل السياســي، وأســر أصحــاب الــرأي وطــرق التعذيــب جرميــة مل ختطــر علــى 
ابل الغــراب وأدهــا، ومغامــرة الســلطة وشــهوة احلكــم جرميــة كل يــوم، وكأن التاريــخ يعــود هلمجيتــه القابعــة 

يف ثنــاايه املظلمــة.
يف العراق، وأوروك منذ السومرية هي املستوطن، ويف سوراي، 

وSurya هــي الشــمس، تتشــابه مأســاة اليــوم كمــا تشــاهبت يف التاريــخ ابلقــدرة علــى احلضــارة، ويعــود 
الســؤال يلــج فينــا وعلــى مســمعنا ملــاذا مل منتلــك بعــد حــق اخليــار؟ وهــل فقــدان القــدرة علــى إنتــاج األســطورة؟ 
مــاذا لــو كانــت احملبــة العــدد القابــل للقســمة علــى كل األعــداد دون اســتثناء، والكراهيــة عــدد أويل ال يقبــل 
القســمة إال علــى نفســه وعلــى الواحــد فقــط؟ ومــا رمحــة ربــك إال قيــد اتقــاد قنديــل، زيتــه قلــوب مفعمــة 
ابإلميــان واحلــب احليــاة كمــا كانــت عشــتار ومــاري؟ والــكل يف شــقاء مــا بقــي ظــام القلــوب! وبقــت شــبهة 
النصية وشــهوة احلكم تدمر كل عقل، كل لغة، كل حياة فيها نبض للحرية واحلب، ويضج علينا الســؤال، 

ملــاذا ال تزينــني خصــرك بســنابل القمــح وترقصــني كعشــتار؟! فنولــد مــن جديــد.
هــذا الزمــن زمــن الــا خيــار فإمــا أن تدشــي مواســم احلــب وأحلــان احليــاة أو نرقــص -كاهلنــدي األمحــر- آخــر 
رقصــات األســطورة ونفــى، ومــا أطفــال ســوراي والعــراق، ال سياســيوها املرهتنــني لشــهوة احلكــم القاتلــة، ســوى  
أصحــاب القــرار الفصــل يف خيــار واحــد ال ســواه، حــني ننفــي سياســة البغــي وتكفــر احلــب، حــني تصبــح 

احلريــة عشــقاً، نكــون األســطورة مــرة أخــرى، يولــد متــوز وعشــتار يف عنــاق ســرمدي خالــد....

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري
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Türkçe تركي

عقد برعاية رئيس الوزراء ومشاركة خنبة من االقتصاديني والعاملني يف اجملال األهلي من العرب واألتراك
مؤمتــر العالقــات العربيــة ـ الرتكيــة اختتــم أعمالــه: إنشــاء مركــز التواصــل احلضــاري ومقــره الكويــت وتنظيــم 

املؤمتــر العــام املقبــل يف تركيــا
أعلــن رئيــس اللجنــة املنظمــة ملؤمتــر العاقــات العربيــة ـ الرتكيــة د.عبــدهللا عــكاش عــن والدة مركــز التواصــل احلضــاري 
العــريب الرتكــي كمشــروع جديــد ســيعمل علــى تفعيــل التواصــل الفكــري واألديب واالســرتاتيجي بــني اجلمهوريــة 
الرتكيــة وبــني الــدول العربيــة حكومــات وشــعواب، كمــا ســيعمل علــى تعميــق الروابــط احلضاريــة بــني اجلانبــني العــريب 

والرتكــي والــذي ســيكون مقــره الكويــت يف حــني ســيتم اإلعــان الحقــا عــن تفاصيــل هــذا املشــروع الضخــم.
جــاء ذلــك يف البيــان اخلتامــي للمؤمتــر والــذي انطلــق صبــاح أمــس األول حتــت رعايــة مســو رئيــس الــوزراء الشــيخ 
جابــر املبــارك وحبضــور الســفر الرتكــي ابلكويــت مــراد اتمــر ومراقــب جملــس األمــة واملنســق العــام للمؤمتــر النائــب 
انيــف املــرداس ومشــاركة خنبــة مــن السياســيني واملفكريــن واالقتصاديــني والعاملــني يف اجملــال األهلــي مــن اجلانبــني 

العــريب والرتكــي، إضافــة إىل كــرى املؤسســات اجملتمعيــة اإلســامية والعربيــة والرتكيــة مــن الطرفــني.
وتوجــه عــكاش ابمســه وابســم مجيــع املشــاركني يف املؤمتــر ابلشــكر للكويــت علــى حســن االســتقبال والضيافــة 
وتســهيل انعقــاد مؤمتــر العاقــات العربيــة الرتكيــة، كمــا توجــه ابلشــكر لرئيــس جملــس الــوزراء مســو الشــيخ جابــر 
املبــارك، علــى رعايتــه الكرميــة ملؤمتــر العاقــات العربيــة ـ الرتكيــة، إضافــة إىل شــكره للنائــب انيــف املــرداس ومجيــع 
اجلهــات املنظمــة علــى اجملهــودات املباركــة املبذولــة لتنظيــم املؤمتــر، وكذلــك املؤسســات واالحتــادات واجلهــات 

املشــاركة مــن خمتلــف أقطــار العــامل العــريب واجلمهوريــة الرتكيــة.
وقــال عــكاش: »إنــه إميــاان منــا بضــرورة تفعيــل التواصــل العــريب ـ الرتكــي وبنــاء عاقــات ذات بعــد اســرتاتيجي حتقــق 
األهــداف الــي اجتمــع مــن أجلهــا املؤمتــر والــذي يرمــي لتفعيــل التواصــل احلضــاري العــريبـ  الرتكــي ســعيا ملزيــد تعميــق 

العاقــات العربيــة ـ الرتكيــة علــى أرض الواقــع، فقــد تركــزت حمــاور املؤمتــر علــى كل ممــا يلــي:
ـ العرب واألتراك أمام التحوالت احلضارية

ـ ملسار التارخيي من إرث املاضي إىل آفاق املستقبل
ـ التواصل احلضاري وأثره يف تنمية العالقات

ـ مستقبل العال اإلسالمي أمام التحدايت املشرتكة
ـ دور مؤسسات اجملتمع املدين يف بناء العالقة )سورية منوذجا(

ـ وسيلة التواصل اإلسالمي )اللغة العربية(
ـ التطرف الفكري )الغلو يف التكفر(

ـ تنمية االستثمار املشرتك )االتفاقية االقتصادية بني جملس التعاون وتركيا(
ولفــت إىل أنــه بعــد مــا مت عرضــه ســواء يف احملاضــرات أو الورشــات مــن أفــكار متميــزة وحلــول فّعالــة ملزيــد مــن 
إنعــاش العاقــات العربيــة ـ الرتكيــة، فــإن ذلــك يســتدعي منّــا وضــع لبنــات أساســية يف بنــاء صــرح حضــاري فكــري 
مــن خــال جســر يربــط العــرب كافــة واألتــراك، ومبــا حيقــق األهــداف املرجــوة اللتئــام األمــة كافــة وللطرفــني خاصــة.

ونقل عكاش إمجاع املؤمترين على ضرورة صياغة مسالك لتنفيذ طموحات ما رمى إليه املؤمتر، كما دعوا إىل:
ـ دعــوة اجلهــات الرمسيــة للبلديــن وللبــالد العربيــة عمومــا، ملزيــد تفعيــل التواصــل واالتصــال لدعــم   ١

العــرب واألتــراك. بــني  املختلفــة  الروابــط  لتعميــق  اهلادفــة  املبــادرات 
٢ ـ تشــكيل جلنــة مشــرتكة مــن اجلانبــني العــريب والرتكــي ملتابعــة تنفيــذ خمرجــات املؤمتــر، كمــا ندعــو اجلهــات 

الرمسيــة للمشــاركة يف هــذه اللجنــة لتســهيل املهــام وتذليــل العقبــات.
3 ـ اإلعــالن عــن مركــز التواصــل احلضــاري العــريب ـ الرتكــي املشــروع اجلديــد الــذي ســيعمل علــى تفعيــل 
التواصــل الفكــري واألديب واالســرتاتيجي، كمــا ســيعمل علــى تعميــق الروابــط احلضاريــة بــني اجلانبــني العــريب 
والرتكــي والــذي ســيكون مقــره الكويــت يف حــني ســيتم اإلعــالن الحقــا عــن تفاصيــل هــذا املشــروع الضخــم.
4 ـ الدعــوة ملؤسســة ُمؤمتــر العالقــات العربيــة ـ الرتكيــة حبيــث يكــون مؤمتــرا ينتظــم بشــكل دوري ويكــون مقــر 
انعقــاده ابلتنــاوب بــني الــدول العربيــة كل ســنة، ونقــرتح أن ينتظــم يف الســنة القادمــة يف تركيــا برعايــة رمسيــة، 
للبنــاء علــى مــا مت يف هــذا املؤمتــر ومواصلــة اجملهــودات الراميــة لتفعيــل العالقــات بــني اجلانبــني وتنميتهــا علــى 
خمتلــف األصعــدة، كمــا أيمــل املؤمتــرون وكذلــك الشــعوب العربيــة إىل مزيــد االنفتــاح بــني اجلانبــني العــريب 

والرتكــي لتحقيــق املصــاحل وتنميــة املشــرتك احلضــاري.
ويف هنايــة املؤمتــر أكــد عــكاش علــى أمهيــة تفعيــل العاقــات العربيــةـ  الرتكيــة أكثــر والدعــوة إلشــراك أكــر عــدد ممكــن 
مــن املؤسســات العاملــة يف جمــال العاقــات العربيــة ـ الرتكيــة يف خمتلــف اجملــاالت ملزيــد تعميــق التواصــل احلضــاري 

بــني الطرفــني مبــا حيقــق األهــداف املرجــوة.

مؤتمر العالقات العربية ـ التركية

محمد راتب

Türk-Arap İlişkileri Konferansı

Muhammed Râtib

Türk-Arap İlişkileri Konferansı Faaliyetlerini Tamamladı: Kuveyt Merkezli Kültürel 
İletişim Merkezi Kurulması ve Gelecek Yıl Konferansın Türkiye’de Düzenlenmesi Karar-
laştırıldı
Arap-Türk İlişkileri Konferansı Tertip Heyeti Başkanı Abdullah Ukkaş, Arap-Türk Kültürel 
İletişim Merkezi’nin kurulacağını ilan etti. Kültürel iletişim merkezi projesinin Türkiye Cumhuri-
yeti ve Arap ülkeleri arasında hükümetler ve halklar düzeyindeki fikri, edebi ve stratejik ilişkile-
ri etkin hale getirmeyi, yine Arap ve Türk toplumları arasındaki kültürel bağları derinleştirmeyi 
amaçladığı belirtildi. Projenin merkezinin Kuveyt’te bulunacağı ifade edilirken, konuyla ilgili 
detayların ise ilerleyen süreçte aktarılacağı vurgulandı.
Kuveyt Başbakanı Câbir El-Mübarek’in katılımıyla 17 Mayıs’ta başlayan konferansa, Türkiye’nin 
Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer ve Ümmet Meclisi Murakıbı ve Konferansın Genel Koordi-
natörü Milletvekili Nayif El-Mirdâs ve yine Arap ülkeleri ve Türkiye’den siyasetçiler, düşünürler, 
iktisatçılar ve özel sektörden işadamları ve büyük sivil toplum kuruluşları iştirak etti.
Kendisi ve katılımcılar adına misafirperverliği ve konferansın düzenlenmesi hususunda sağladığı 
kolaylıklar için Kuveyt yönetimine teşekkür eden Ukkaş, Kuveyt Başbakanı Câbir El-Mübarek’e 
de Arap-Türk İlişkileri Konferansı’na katılımı için teşekkürlerini sundu. Aynı şekilde Kuveyt Mil-
letvekili Nayif El-Mirdâs’a ve konferansın düzenlenmesinde katkısı olan herkese gösterdikleri 
çabalar için teşekkür eden Ukkaş, Arap dünyasından ve Türkiye Cumhuriyeti’nden konferansa 
katılan kurum, kuruluş ve sendikalara katılımları için teşekkür etti.
Ukkaş sözlerine şöyle devam etti: “Arap-Türk iletişiminin etkin hale getirilmesinin ve stratejik 
boyutlardaki ilişkilerin kurulmasının zaruri olduğuna inanıyoruz. Bu sayede, konferansın Arap-
Türk kültürel iletişiminin güçlendirilmesi ve pratikte Arap-Türk ilişkilerinin daha da derinleştir-
ilmesi hedeflerinin gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Konferans aşağıdaki noktalar üzerinde 
durmaktadır:
- Kültürel dönüşümler karşısından Araplar ve Türkler
- Geçmişin mirasından geleceğin ufuklarına doğru tarihsel istikamet
- Kültürel iletişim ve ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolü
- Ortak sorunlar karşısında İslam aleminin geleceği
- Sivil toplum kuruluşlarının ilişkilerin kurulmasındaki rolü (Suriye Örneği)
- İslami iletişim araçları (Arapça)
- Fikri radikallik (Düşüncede aşırılık)
- Ortak yatırımların geliştirilmesi (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Türkiye arasın-
daki Ekonomik Anlaşma)”
Ukkaş ayrıca, konuşmalar ve çalışma atölyeleri esnasında sunulan görüşlerin ve etkin çözümlerin, 
Arap-Türk ilişkilerinin dirilmesine katkı sağlayacağını umduğunu, bunun için ise tüm Araplar ile 
Türkler arasında bir köprü vazifesi görecek kültürel ve fikri yapının inşası için temel taşların ko-
yulması gerektiğini, bu sayede özelde bu iki tarafın ve genelde tüm ümmetin içerisinde bulunduğu 
durumun iyileştirilebileceğini belirtti.
Konferans katılımcılarının, konferansın hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak etkinliklerin or-
ganize edilmesinin gerekliliği konusunda fikir birliğine vardığını belirten Ukkaş, şu noktaların da 
öneri olarak sunulduğuna dikkat çekti:
1- Türkiye ve Kuveyt’teki ve tüm Arap ülkelerindeki resmi mercilere, Araplar ve Türkler arasın-
daki ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen girişimleri desteklemek için aralarındaki iletişimi etkin 
hale getirme çağrısı yapılması.
2- Arap ve Türk tarafları arasında, konferans çıktılarının uygulanmasını denetleyecek bir komi-
syonun oluşturulması, yine resmi mercilerin bu komisyona iştirak ederek etkinliğini kolay hale 
getirmesi ve olası engellerin etkisini azaltması.
3- Fikri, edebi ve stratejik iletişimi etkin hale getirecek ve Araplar ve Türkler arasındaki kültürel 
bağları kuvvetlendirecek bir Arap-Türk Kültürel İletişim Merkezi’nin kurulması. Bu projenin 
merkezinin Kuveyt’te yer alması kararlaştırılmış olup, projeyle ilgili detaylar ilerleyen süreçte 
sunulacaktır.
4- Arap-Türk İlişkileri konferans tertip heyetine, bu konferansın periyodik hale getirilmesi ve 
her yıl dönüşümlü olarak farklı bir Arap ülkesinde düzenlenmesi, gelecek yıl için ise resmi göze-
tim altında Türkiye’de gerçekleştirilmesi yönünde çağrı yapılması. Bu sayede konferansta alınan 
kararların uygulamaya geçirilmesinin ve taraflar arasındaki ilişkilerin etkin hale getirilmesi 
yönünde gösterilen çabaların devam ettirilmesi, yine bu ilişkilerin farklı düzeylerde geliştirilme-
si. Aynı şekilde katılımcılar ve Arap halkları, Arap ve Türk halklarının, ortak kültürel hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesi için daha dışa açık bir tutum takınmalarını umduklarını belirtti.
Konferansın bitiminde Arap-Türk ilişkilerinin daha etkin hale getirilmesinin öneminden bahseden 
Ukkaş, Arap-Türk ilişkileri alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, kültürel iletişim hususundaki 
hedeflerin gerçekleşebilmesi için konferansa mümkün olan en çok sayıda katılımın gerçekleştir-
ilmesi yönünde çağrı yaptı.
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Türkçe تركي

كنــت قــد كتبــت قبــل أايم وابلتحديــد يف )2017/04/16( عــن هويــة املســؤولني األمريكيــني الذيــن كانــوا جيلســون إىل ميــني ترامــب 
ويســاره أثنــاء لقــاء وفــدي البلديــن. وظهــر أهنــم عســكريون أو مدنيــون ذوو ذهنيــة عســكرية. ولذلــك فــا ميكــن أن تذكــر عبــارة الســام 

علــى هــذه الطاولــة.
حــى وإن قالــوا لنــا يف ذلــك اللقــاء »إننــا لــن نعطــي الســام لتنظيــم االحتــاد الدميقراطــي، وإننــا لــن حنــول املنطقــة إىل حبــرة مــن الدمــاء، وإن 
مجاعــة فتــح هللا گولــن اإلرهابيــة تنظيــم قاتــل يــداه ملوثــة ابلدمــاء وسنســلمه لكــم. وهــا حنــن نبــدأ معكــم مرحلــة جديــدة«. وكان علينــا أن 

نتســاءل »هــل حــدث األمــر الواقــع ومل ناحــظ ذلــك اي تــرى«. وهــذا يعــي أن الوضــع صعــب إىل هــذه الدرجــة.
كيــف علينــا أن نقــرأ حــركات ترامــب: حنــن نعمــل علــى اســتخراج كثــر مــن املعــاين مــن خــال تعابــر وجــه ترامــب الباســم واحلائــر نوعــاً 

مــا. وقــد قــال األمريكيــون: »الرئيــس الــذي أحببنــا شــخصه بــدأ االســتعراض مــن جديــد«. للرئيــس تعابــر وجــه معقــدة جــداً.
وكمــا تعرفــون فــإن ترامــب عندمــا يصافــح أحــداً يســحب يــده فجــأة ويلتفــت إىل الــوراء يف حركــة شــبيهة برايضــة اآليكيــدو. واحلمــد هلل 
علــى أنــه مل يفعــل تلــك احلركــة مــع الرئيــس الرتكــي جــب طيــب اردوغــان. واكتفــى برفــع كتفيــه والعيــاذ ابهلل. وأان أعــرف أنــه رجــل حســاس. 
وحنمــد هللا علــى أنــه مل حيــدث معنــا مــع حــدث مــع مريــكل. فقــد تظاهــر معهــا أبنــه أصــم، فبقيــت يدهــا معلقــة يف اهلــواء، ليصطبــغ وجههــا 

ابلصفــار. وبعــد أســبوعني قــال »مل أمسعهــا« وعلــى شــفتيه ابتســامة صفــراء. وكان يكــذب طبعــاً.
قبــل لقائنــا معــه بيــوم، أســقط ترامــب شــجرة صنوبــر ضخمــة ليكشــف عــن أســرار الدولــة الروســية. غــر أن البنتاغــون والبيــت األبيــض قــد 
صرحــا أبنــه »ال أســاس لتلــك االدعــاءات فالرجــل يهــذي«. وابملقابــل نشــر ترامــب تغريــدة قــال فيهــا »كفاكــم هــذايانً، وهــا قــد كشــفت 

عــن تلــك املعلومــات فمــاذا حــدث«. وبذلــك يكــون قــد قلــب شــجرة الصنوبــر الضخمــة علــى رأســه هــو.
لقــد قامــت القيامــة طبعــاً. ولذلــك فقــد ظهــرت علــى وجهــه عامــات »طفــل مشــاغب كســر الزجــاج« أثنــاء لقائــه مــع اردوغــان. وقيــل 
حينهــا إن حســابه علــى تويــرت قــد تعــرض لعمليــة قرصنــة. وقــد حــددوا مــدة لقائــه بعشــرين دقيقــة خوفــاً مــن أن يعمــد إىل إفشــاء أســرار 
الدولــة ألردوغــان. وكان يازمــه أحــد املوظفــني ليبــادر إىل إغــاق فمــه يف كل حلظــة. وأان ال أعلــم ابلضبــط، فرمبــا يكــون األمــر عبــارًة 

عــن خــر كاذب.
هل يفتح ترامب حساابً على فيسبوك؟

هــل انتبهتــم إىل أهنــم مل يســتقبلوا أســئلة عقــب النــدوة الصحفيــة. فقــد كان عشــرات الصحفيــني يصيحــون حينهــا قائلــني »روســيا روســيا«. 
ومــا كان مــن ترامــب إال أن ضــم شــفتيه وكأنــه أكل ليمونــة، واكتفــى ابلقــول: »نعــم لقــد كان لقــاًء جيــداً«. وســارع احلــرس الرائســي 
إىل إخــراج الصحفيــني مــن القاعــة فــورا. مــن الواضــح أن كل مــن كان حــول ترامــب كان يف وضعيــة أتهــب خوفــاً مــن وقــوع شــجرة 
الصنوبــر. ولذلــك فقــد وجــه موظفــو اخلدمــات الســرية حتذيــراً لزوكربــرغ كــي ال يفتــح حســاابً لرتامــب علــى فســيبوك، قائلــني لــه »حــذاِر وإال 
ســنقتلك«. كان أعضــاء جملــس الشــيوخ اجلمهوريــني يقومــون وجيلســون بشــكل متواتــر. مــاذا تراهــم يقولــون، فرتامــب هــو مرشــح حزهبــم. 
وقــد قــال زعيــم كتلــة احلــزب مرشــح الرائســة الســابق ماكــني: »إن حــركات ترامــب مزعجــة بشــكل كبــر، وقــد فــاق إزعاجهــا فضيحــة 
ووترغيــت«. مث مــاذا؟ هــا هــي األفــكار الســوداء تلفهــم بعدهــا. ذلــك ألن ترامــب يســتند إىل البنتاغــون أي إىل اجليــش. العســكريون ال 
يدعونــه يتكلــم. وكأهنــم رجعــوا ألايم 12 أيلــول ســبتمر الــذي تعرفونــه. تتطايــر اآلن يف اجلــو ســيناريوهات الطائــرة. مثــة مــادة ختــّول هلــم غــزل 
ترامــب، ولكــن اجلميــع حيافــظ علــى وظيفــة هــذا الرجــل. وال توجــد معايــر تضبــط، فهــل ســيعني مــوؤاب صاحــب القنبــل يف الكونغــرس؟ 

ومــى ســيتضح ذلــك؟ لكــن ليــس هلــم أي أمــل ســوى أن يغيثهــم الــرب بســكتة قلبيــة تذهــب بــه.
حــرب الفــرق تفــوق حــرب النجــوم: اإلعــام ال يســمع الــكام. فصحيفــة واشــنطن بوســت قــد نشــرت الفضيحــة الروســية يف عنواهنــا 
الرئيســي. وفريــق ترامــب يصفهــا أبهنــا »صحيفــة جمرمــة تقرأهــا خنبــة قــذرة«. كذلــك األمــر ابلنســبة لصحيفــة نيويــورك اتميــز وســي ان ان 
وفينانشــل اتميــز ويب يب ســي... وهكــذا دواليــك. ال ميــر يــوم ال تتســرب فيــه للصحــف ملفــات ومعلومــات وأســرار. واملســربون هــم فريــق 
ترامــب يف البيــت األبيــض. وقــد صــرح الفريــق غــر املنتخــب ولكنــه معتمــد مــن طــرف ترامــب املنتخــب أبن »البروقراطيــني املنتخبــني، 
يغتالــون مسعــة الرئيــس املنتخــب«. لقــد التقيــت بواحــد أو اثنــني مــن مراســلي البيــت األبيــض أولئــك. ووجــدت أن عقوهلــم مشوشــة إىل 
حــد أهنــم يكلفــون أحــد مســاعديهم مبرافقــة كل مــن أرادوا فهــم مــا يقولــه. ولذلــك فــإن الســيد سبايســر املتحــدث ابســم ترامــب قــد متكــن 
مــن اســتيعاب مفهــوم »احلقيقــة البديلــة« ابالســتعانة أبحــد أســاتذة جامعــة هارفــارد. وقــد تبــني أن الرجــل أراد أن يعــر بذلــك املفهــوم عــن 
معــى »الكــذب واملراوغــة«. وأدعــو هللا أالّ يوقــع أحــدان يف مثــل ذلــك املوقــف. أان جــاّد يف ذلــك. وإن أردمت االطــاع عــن كثــب فاذهبــوا 
أمريــكا وانظــروا. فــكل واحــد هنــاك يشــن عمليــات ضــد اآلخــر، ويعمــل علــى زحلقــة قدميــه، ويســّرب املعلومــات عنــه، ويبــث الفــن 
حولــه، ويعلــن خيانتــه. لكــن ملــاذا؟ فقــط مــن أجــل أايم معــدودات يف هــذه احليــاة الدنيــا، ومــن أجــل مناصــب متهالكــة. فهــل يســتحق 
ذلــك كل ذلــك؟ يبــدو أن األمــر يســتحق ذلــك. فاجلماعــة ميتلكــون الســاح النــووي، ويســتطيعون إحــراق العــامل بضغطــة زر حفظنــا هللا.
اي للعجــب، إننــا ال نســتطيع حــى أن نقــول »عليهــم اللعنــة«. ونكتفــي ابهلمــس قائلــني »أصلــح هللا حاهلــم«، وذلــك خوفــاً مــن أن أييت 

أحــد اجملانــني هنــاك ويضغــط علــى الــزر لتثــور حــرب عامليــة اثلثــة.
ثقــوا أننــا يف وضــع جيــد:  علينــا أن هنتــم أبنفســنا. فنحــن يف وضــع جيــد. علــى األقــل فــإن وضعنــا ليــس ســيئاً. وكونــوا واثقــني أننــا أفضــل 
منهــم حــااًل. تصــوروا لــو أن عاقاتنــا معهــم قــد انقطعــت بشــكل اتم ال قــدر هللا، أو أننــا قــد امتثلنــا لدعــوة املعارضــة ورفضنــا تلــك الــزايرة 

مطالبــني إايهــم ابلتخلــي عــن تنظيــم وحــدات محايــة الشــعب، ختيلــوا مــاذا كان ســيحدث لــو قلنــا هلــم شــيئاً مثــل ذلــك؟
أان أتوقــع أهنــم كانــوا ســيحركون انقــات طائراهتــم احلربيــة ويطلقــون صواريــخ توماهــاوك علــى مدينــة مرســني مثــا. تذّكــروا أن ترامــب أعطــى 
أمــراً ألكــر انقــات طائــرات أمريكيــة ابلتوجــه إىل كــوراي الشــمالية، غــر أن الناقــات توجهــت إىل اوســرتاليا علــى ســبيل اخلطــأ. وكادت 
األمــر يــؤدي إىل انقــراض حيــواانت الكنغــر هنــاك. وابملناســبة اجلماعــة حالتهــم ســيئة يف هــذه األثنــاء. وأان جــاّد يف مــا أقــول. واألفضــل لنــا 
أالّ حنتــّك هبــم. علينــا أن هنتــم أبنفســنا. وأان أرى أن وضعنــا جيــد. وعلــى األقــل ليــس ســيئاً. فهــم ســيواصلون تســليح االحتــاد الدميقراطــي، 

ولــن يســلموا لنــا زعيــم تنظيــم گولــن اإلرهــايب القاتــل. األمــر غــر مهــم. وعلينــا أالّ خنضــع لليــأس. فحالنــا أفضــل مــن حاهلــم.
وهلذا السبب أردت أن نقرأ زايرة أمريكا من هذه الزاوية. فهل أخطأت التقدير؟

اقرؤوا زيارة أمريكا بهذا الشكل أيضًا
قرار سالم ال يصدر عن مجلس وزاري حربي

كمال اوزتورك

ABD ziyaretini bir de böyle okuyun
Savaş kabinesinden, barış kararı çıkmaz.

Kamel Öztürk

Heyetler arası görüşmede, Trump’ın sağında ve solunda oturan isimlerin kimler olduğunu yazmıştım 
önceki gün (16.04.2017). Bu isimler ya asker ya da asker kafalı siviller. Bu masada barış kelimesi 
geçmez.
O görüşmeden, ‘PYD’ye silah vermeyeceğiz, bölgeyi daha fazla kan gölüne çevirmeyeceğiz, FETÖ 
lideri de zaten eli kanlı katil, size veriyoruz. Hayırlı olsun yeni dönem’ deselerdi, ‘acaba emri hak 
vaki oldu bize, farkında mı değiliz’ diye sormamız lazım gelirdi. Durum bu kadar zordu yani.
TRUMP’IN HAREKETLERİNİ NASIL OKUMALIYIZ
Trump’ın sempatik, güler yüzlü ve biraz da şaşkaloz yüz ifadelerinden bizler bir sürü anlam çıkar-
maya çalışıyoruz. Amerikalılar da, ‘tipini sevdiğim Başkan, yine başladı şov yapmaya’ demişlerdir. 
O kadar karmaşık yüz mimikleri var yani the President’in.
Biliyorsunuz, Trump tokalaştığı insanların elini aniden çekip, ters döndürüp, bir Aikido hareketi 
yapar. Allah’tan Cumhurbaşkanımıza o hareketi yapmadı. Omuzu çıkardı maazallah. Hassas, bili-
yorum. Çok şükür, Merkel’in başına gelen bizim başımıza gelmedi. Trump sağır numarası yapıp, 
kadının elini havada, askında bırakmış, yüzünü de muşmulaya döndürmüştü. İki hafta sonra, ‘duy-
madım’ dedi dudağını elma dilimi şeklinde bükerek. Yalan tabi.
Trump, bizimle görüşmeden bir gün önce, koca bir çam devirmiş, Ruslara devletin gizli sırlarını 
vermişti. Pentagon ve Beyaz Saray, ‘yok öyle bir şey, saçmalamayın’ diye açıklama yaptı. Trump da 
Twitter hesabından ‘saçmalamayın, ben o bilgileri verdim, ne olmuş yani?’ dedi, koca çam ağacını 
kendi tepesine devirdi.
Kıyamet koptu tabi. Erdoğan’la görüşürken, yüzündeki ‘cam kırmış haylaz çocuk’ ifadesi o yüzden 
vardı. Söylenen, Twitter hesabını elinden almışlar. Erdoğan’a da devlet sırrı vermeye kalkar diye, 
görüşmeyi 20 dakikayla sınırlamışlar. Her an ağzını kapatacak bir görevli de yanında hazır beklemiş. 
Fake news de olabilir, bilemiyorum.
TRUMP FACEBOOK HESABI AÇAR MI?
Basın toplantısında dikkat ettiniz mi, soru almadılar. Onlarca gazeteci, ‘Rusya, Rusya’ diye bağırın-
ca, Trump, limon yemiş gibi dudaklarını buruşturup, ‘evet, çok iyi bir görüşmeydi’ dedi. Korumalar 
apar topar gazetecileri dışarı çıkardı. Yani çam devirmesin diye, Trump’ın etrafında herkes alarm 
durumda anlayacağınız. Facebook hesabı açmasın diye, Zuckerberg’i uyarmış Gizli Servis: ‘Canını 
okuruz, sakın ha’!
Cumhuriyetçi senatörler hop oturup hop kalkıyor senatoda. Ne desinler, Trump onların partisinin 
adayı. Partinin grup lider, eski başkan adayı MacCain, “Trump’ın hareketleri derinden rahatsız edici. 
Watergate skandalını geçti” dedi. Sonra? Sonrasını kara kara düşünüyor adamlar. Çünkü Trump Pen-
tagonu, yani orduyu arkasına almış. Laf söyletmiyor askerler. Bildiğin 12 Eylül günlerine dönmüş 
adamlar. Şimdi uçuk senaryolar havada uçuşuyor. Trump’ı görevden alacak bir madde var ama onu 
işletmeye korkuyor herkes. Adamın ayarı yok, bombaların anası MOAB’ı kongreye atar mı? Belli 
mi olur. Tek umutları, Yüce Tanrı’nın bir sekte-i kalp ile yardımlarına koşması.
EKİPLER SAVAŞI, STAR WARS’I GEÇTİ
Ancak medya laf dinlemiyor. Zaten Rusya skandalını da Washington Post patlattı manşetten. ‘Pis 
elitlerin, tetikçi gazetesi’ diyor Trump’ın ekibi onlara. Bir o, bir de New York Times… he bir de 
CNN, Financal Times, BBC… neyse işte. Gün geçmiyor ki, bir dosya, bir bilgi, bir sır sızamasın 
basına. Sızdıran da Trump’ın Beyaz Saray’daki ekibi. ‘Seçilmemiş bürokratlar, seçilmiş Başkana 
itibar suikastı yapıyor’ diye açıklama yaptı, seçilmiş Trump’ın seçilmemiş ama akredite ekibi. Ben 
o Beyaz Saray muhabirlerinden bir, ikisiyle görüşmüştüm. Adamların aklı öyle karışık ki, kimin ne 
dediğini anlamak için yanlarında bir yardımcı dolaştırıyorlar. Trump’ın sözcüsü Spicer’ın ‘alternatif 
gerçeklik’ kavramını da Harvard’dan hocaların yardımıyla çözüp anlamışlar. Meğer adam, ‘yalan, 
dolan’ demek istemiş. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ciddiyim. Hele bir gidin Amerika’ya 
da görün. Herkes herkese operasyon çekiyor, ayak kaydırıyor, bilgi sızdırıyor, fitne çıkartıyor hain 
ilan ediyor. Ne için? Üç günlük dünyada, kırık dökük makamlar için. Değer mi?... Galiba değer. 
Adamların nükleer silahları var, bir tuşla dünyayı yakarlar hafazanallah.
Ne tuhaf ya, ‘beter olsunlar’ bile diyemiyoruz. Delinin biri tuşa basar da üçüncü dünya savaşı çıkartır 
diye, korkudan ‘Allah ıslah etsin’ diyoruz sessizce.
DURUMUMUZ İYİDİR İNANIN
Biz kendimize bakalım. Durumumuz iyidir. En azından kötü değildir. İnanın onlardan iyi durum-
dayız. Allah korusun, ilişkilerin tamamen kopması halinde halimizi bir düşünün? Ya da ana muhale-
fet partisini dinleyip, ‘gelmiyoruz, alın YPG’yi, zıkkım olsun’ gibi bir şey deseydik? Ne olurdu?
Uçak gemileri yanlışlıkla bize doğru gelip, Tomahavk füzesini atar mıydı Mersine? Bence atardı. 
Hatırlayın, Trump en büyük uçak gemilerine, ‘K. Kore’ye gidin’ emri vermişti de gemiler yan-
lışlıkla Avusturalya’ya gitmişti. Kanguruları telef edeceklerdi az kalsın. Adamalar iyi değil bu sıra. 
Ciddiyim. En iyisi hiç bulaşmamak. Biz kendimize bakalım. Bence durumumuz iyidir. En azından 
kötü değil. YPG’ye silah vermeye devam edecekler, FETÖ’nün katil liderini de vermeyecekler... 
Boş verin. Enseyi karatmayalım. Durumumuz onlardan iyi. Bir de böyle okuyun dedim Amerika 
ziyaretini. Kötü mü ettim?
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ماذا تريد أن تصبح عندما تكر؟

منــه جمتمــع وبيــت، ولطاملــا اختلفــت  ســؤاٌل ال خيلــو 
األجوبــة الــي تتبعــه خارجــًة مــن أفــواه األطفــال الصغــرة 
ومــن عقوهلــم جاحمــة اخليــال، فهــذا طبيــب، وهــذا معلــم، 
تلــك اإلجابــة  وذاك مهنــدس، وآخــر اتجــر، وحدهــا 
الــي صنعتهــا روٌح اثئــرة صغــرة قالــت أريــد أن أكــوَن 
ــاً شــهيدًا، وحــده إبراهيــم عمــر قاهلــا، وحــده مــن  فدائي
بقــَي صغــراً كــي ال يفقــَد الفدائــيَّ الــذي متــى… وقــد 

كان.
شــعلة ثوريــة أخــرى مــن شــجرة ثــورة حلــب، مــن مدينــة 
كفــر محــرة حيــث ُولــَد فيهــا، درس املرحلتــني االبتدائيــة 
وجَهــه  تفــارق  ال  مرحــاً  مدينتــه، كان  يف  واإلعداديــة 
االبتســامة حيــب رفاقَــه، متميــزاً يف دراســته، كرميــاً طيــب 

األخــالق لطيفــاً .
ل يســتطع إبراهيــم، بســبب ظروفــه، أن يكمــل دراســته 
الثانويــة، وذهــب لتأديــة اخلدمــة العســكرية اإللزاميــة، 
املواقــف  مــن  ابلكثــر  اتســمت  الــي  اخلدمــة  هــذه 
مــع  يتشــاجر  مــا كان  فكثــراً  والصادقــة،  الشــجاعة 
للعناصــر، وكان  املســتمرة  إهانتهــم  بســبب  الضبــاط، 
يف  عمــل  لــه.  عقوبــًة  الســجن  إىل  األمــر  بــه  يــؤدي 
مهــن خمتلفــة، قبــَل أن يصبــح مراســاًل لشــبكة اجلزيــرة 
اإلعالميــة، كانــت أهدافــه كلهــا تــدور يف فلــك الثــورة 
وخدمتهــا، كان يهــبُّ بــكل قوتــه كــي يصحــح أخطــاء 
الثــورة الــي يــرى فيهــا اخلــالص مــن الظلــم والفســاد، 
كمــا كان صادقــاً ال يعــرف جماملــًة يف احلــق والعمــل.
جنمهــا  هــو  معتمــاً  ليــاًل  الثوريــة كانــت  إبراهيــم  حيــاة 
املضــيء، بدأهــا يف املشــاركة مــع جمموعــات مــن شــباب 
مدينتــه مرابطــاً علــى عــدة جبهــات، كمــا يعــد إبراهيــم 
هــو أول مــن أسَّــس الدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر محــرة. 
رئيــس  بعدهــا  وشــغَل  إســعاف،  لســيارة  ســائقاً  عمــل 

مدينتــه. يف  احمللــي  للمجلــس  اإلعالمــي  املكتــب 
ل يكــن إبراهيــم متقنــاً للعمــل اإلعالمــي، ولكنــه أدرَك 
أمهيــة الصــورة، فاجتهــَد لتطويــر قدراتــه مــع مســاعدة 
ــرز الوجــوه  بعــض األصدقــاء ليصبــح بعــد فــرتة أحــد أب
اإلعالميــة يف املنطقــة، وهــب إبراهيــم حياتــه فيمــا بعــد 
لنقــل الصــورة احلقيقيــة ملعركــة احلــق مــع وجــوه الباطــل 
يف بــالده، حامــاًل مهنتــه اإلعالميــة يف يــد وإنســانيته يف 

يــٍد أخــرى.
كان ينقــل مشــاهد مصــورة وتقاريــر تلفزيونيــة لقصــف 
الطــران يف الريــف الشــمايل والغــريب واجلنــويب حللــب 
عــن  التقاريــر  مــن  الكثــر  نقــل  حلــب، كمــا  ومدينــة 

امليدانيــة. املشــايف 
يســتقصي  صحفيــاً  بــل  رجــل كامــرا،  جمــرد  يكــن  ل 
ويســتمع للنــاس، نقــل معــاانة النازحــني مــن مدينــة إعــزاز 
اىل مدينــة دارة عــزة، ومــن الغوطــة الشــرقية إىل الريــف 
خــان  احلــر يف  اجليــش  معــارك  بتغطيــة  قــام  الشــمايل؛ 
طومــان ومطــار منــغ وخميــم حنــدرات ومــارع وابشــكوي 

وقريــة البــل وغرهــا.

Türkçe تركي

Türkiye’de gündemler okadar hızlı değişiyor ki çoğu zaman takip 
etmekte zorlanıyor ve birçok konuyu gözden kaçırarak üzerine yo-
rum bile yapamıyoruz. Aslında bu durum sadece Türkiye için geçerli 
değil zira dünyada gündemler çok hızlı değişiyor. İnsanlar ne kadar 
fazla “şey”e vakıf olurlarsa o kadar fazla malumat ediniyor ve ed-
indiği bu malumat ile de veri oluşturuyorlar. Oluşturulan bu veriler 
(ki doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum) bilumum iletişim kanal-
ları yoluyla yaygınlaştırılarak insanlığın izlenimlerine sunuluyor.
Çoğumuz üretilen bu verilere doğruluğunu ve/veya yanlışlığını 
araştırmadan zaman harcayarak “sahip” oluyoruz. Konuşmalarımız-
da, sohbetlerimizde, yazılarımızda, bu verileri kullanıyor ve yeni 
yeni algıların oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bir problem ne kadar 
fazla konuşulursa o kadar çözümden uzaklaşıyor, bir konu ne kadar 
fazla gündeme gelirse o kadar fazla müphemleşiyor. Algılar ve olgu-
lar, kurgular ve gerçeklikler birbirine karıştırılarak içinden çıkılmaz 
bir hal alıyor. Halbuki bizim geleneğimizde sorunlar konuşularak 
çözülür, her hangi bir konu konuşularak açıklanır ve anlaşılır hale 
getirilirdi. Bu gün neden bu sorunu yaşıyoruz diye başımızı ellerim-
izin arasına alıp esaslı bir sorguya çekmeliyiz kendimizi.
Yaşadığımız mahallede, şehirde, ülkede veya dünyanın herhangi bir 
yerinde olup biten birçok şeye şahit oluyoruz ve hemen hemen hep-
sine de aynı seviyede bir duyarlılıkla (!) tepki veriyoruz. Bilmemizin 
gerekmediği çok fazla şeyi birkaç akşam haberinde, sosyal medya 
haberlerinde, gazete ve dergilerde öğreniyor ve asıl bilmemiz ge-
reken şeylere karşı gittikçe duyarsızlaşıyoruz. Bize haber diye an-
latılan, veri diye ulaştırılan, malumat diye sunulan “şey”lerin ne ka-
dar işimize yarayıp yaramadığına bakmadan bir bombardıman gibi 
üzerimize gelen verilerin içerisinde kendi gündemimizi kaybediyor 
ve küresel sistemin istediği ebleh insanlar profiline her geçen gün 
biraz daha yaklaşıyoruz.
Geçen hafta şehrimize gelenAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
AGİT (OSCE PA)heyet ile bir görüşme yaptık. İtalya, Fransa ve 
Almanya’dan temsilciler vardı. Ellerinde bir gündem ile gelmiş ol-
gudan çok bir algının peşinde bizimle sözde bir mülakat yaptılar. 
Bu heyette bulunanlar Suriye savaşı çıkalı ilk kez gelmişler ve sa-
hayı geziyorlardı. Yapmaya çalıştıkları şey burada yaşanan olaylarla 
ilgili veri toparlayıp bu verilerden hareketle AGİT üyesi ülkelere 
bir rapor hazırlayarak gündem oluşturmaktı. Ancak ilk sordukları 
soru; “İki çok farklı ülkenin insanları nasıl birbiri ile uyum sağladı 
bu krizi nasıl yönetiyorsunuz? Oldu. Soruyu sorarken geldikleri 
toprakların tarihini, demografik yapısını, sosyolojik gerçekliğini, 
dini inançlarını geleneğini, kültürünü yok sayarak, bilmezden gel-
erek soruyordu. Bizim de kendileri gibi mekanik bir cevap vererek 
Avrupa’dan yardım isteyeceğimizi düşünüyorlardı sanki. Ama Tür-
kiye’den hiçbir kimse bekledikleri gibi bir cevap vermedi. Onlara 
sözümüz şu oldu;  bu topraklara kuru veri toplamaya gelmeyin, gi-
din ve kendi ülkelerinizi bu savaşın bitmesi için mücadele etmeye 
davet edin. Suriye’de ölenler rakamlar değil çocuklardır, kadınlardır, 
erkeklerdir hasılı insandır. Bunu kuru bir veri olarak anlatmayın, siz-
in ülkenizde öldüğünde yas ilan ettiğiniz kişiler nasıl insansa, aynen 
bizim topraklarımızda da ölenler öyle insanlar. Gidin ülkenizi Suriye 
için duyarlı olmaya çağırın. Onlara son sözümüz; bu topraklarda, 
tarihi bir olan milletin mensupları, insanlık nöbeti tutuyor gidin ve 
insanlığınızı kaybetmemek için bir duyarlılık oluşturun…  Oldu.
Sevgili dostlar bu heyetin de raporu yayınlandı ve dünya veri 
çöplüğünde bir argüman olarak yerini aldı. Biz yaşadıklarımızın 
sonunda bir veriye dönüşmesi için değil, mücadelemizin hürriyet 
getirmesi için çaba gösteriyoruz. Bu şuurla kendi gündemimizi asla 
ıskalamadan, hedefimizi şaşırmadan menzilimize yürümek ve mü-
cadelemizi sürdürmek zorundayız.

تتغــر األحــداث يف تركيــا بســرعة كبــرة جــداً، حــى أننــا نســتصعب يف أغلــب األحيــان 
متابعتهــا، ونضيّــع بعــض املســائل فــا نســتطيع التعليــق عليهــا، يف احلقيقــة فــإن هــذا 
الوضــع ليــس حكــراً علــى تركيــا وحدهــا، فاألحــداث العامليــة كذلــك متغــرة بشــكل 
مــن )األمــور(، كلمــا اســتطاعوا تشــكيل معطيــات  النــاس كثــراً  ســريع، وكلمــا اتبــع 
يف أذهاهنــم، بنــاًء علــى كميــة املعلومــات اهلائلــة الــي يســتقبلوهنا، وســواًء كانــت تلــك 
املعطيــات صحيحــة أم خاطئــة، فإنــه يتــمُّ طرحهــا علــى مواقــف البشــرية مجعــاء، بنشــرها 
عمومــاً عــن طريــق قنــوات التواصــل، وكثــر منــا مــن يصــرف الوقــت كــي )يتبــّى( مــا 
يتــم إنتاجــه مــن تلــك املعطيــات مــن دون البحــث يف مــدى صحتهــا و/أو خطئهــا، 
فنســتخدم تلــك املعطيــات يف كامنــا ودروســنا وكتاابتنــا، لنســاهم يف تشــكيل مواقــف 
جديــدة، وكلمــا زاد احلديــث عــن مشــكل مــا كلمــا ابتعــد عــن احلــل، وكلمــا تكــرر 
تناولنــا ملوضــوع مــا كلمــا ازداد غموضــاً. وندخــل حينهــا يف مــأزق اخللــط بــني اإلدراك 
والوقائــع والرتكيــب واحلقائــق، لكــن مــن تقاليــدان أن نتحــدث يف املشــاكل مــن أجــل 
حلهــا، وكانــت كل املســائل تتضــح بعــد شــرحها واحلديــث عنهــا، أمــا اليــوم فعلينــا أن 
منســك رؤوســنا بــني أيدينــا ونطــرح علــى أنفســنا ســؤاال أساســياً مفــاده ملــاذا نعيــش هــذه 

املشــاكل.
حنــن نتابــع كثــراً ممــا حيــدث يف أي مــكان يف احلــي أو املدينــة أو البلــد أو يف العــامل الــذي 
نعيــش فيــه، ونتفاعــل مــع مجيــع تلــك األحــداث بنفــس الدرجــة تقريبــاً، ومــن خــال 
نشــرات األخبــار املســائية ومواقــع التواصــل االجتماعــي ومــن الصحــف واجملــات كذلــك 
نعلــم الكثــر مــن األمــور الــي ليــس مــن الضــروري أن نعلمهــا، وبذلــك يتناقــص اهتمامنــا 
شــيئاً فشــياً ابألمــور األساســية الــي مــن واجبنــا أن نعلمهــا، فنقــرتب يومــاً بعــد يــوم مــن 
حالــة اإلنســان األبلــه الــي يفرضهــا علينــا النظــام العاملــي، بعــد أن نفقــد اهتماماتنــا 
اخلاصــة يف خضــم ذلــك القصــف املعلومــايت املوجــه إلينــا، مــن دون أن نعلــم مــدى فائــدة 
تلــك )األمــور( الــي يقدموهنــا لنــا علــى أســاس أهنــا أخبــار أو معطيــات أو معلومــات.

الــذي زار  اجتمعنــا مــع وفــد منظمــة )OSCE PA( لأمــن والتعــاون األوروبيــة 
مدينتنــا خــال األســبوع املاضــي، وكان ضمــن أعضــاء الوفــد ممثلــون إليطاليــا وفرنســا 
وأملانيــا، وقــد اصطحبــوا معهــم جــدول أعمــال عقــدوا علــى أساســه معنــا مــا اعتــروه 
لقــاًء مــن أجــل التعــرف علــى اإلدراك بــداًل عــن التعــرف علــى الوقائــع، وللمــرة األوىل 
بعــد نشــوب احلــرب الســورية جــاء أعضــاء ذلــك الوفــد وقــام جبولــة ميدانيــة يف املنطقــة، 
األمــر الــذي كانــوا حياولــون فعلــه هــو مجــع معطيــات تتعلــق ابألحــداث الــي جتــري هنــا، 
وانطاقــاً مــن تلــك املعطيــات يعــدون تقريــراً يقدمونــه كجــدول أعمــال للــدول األعضــاء 
يف منظمــة األمــن والتعــاون األوروبيــة، وقــد طرحــوا علينــا عــدة أســئلة كان أوهلــا )كيــف 

يتــم االندمــاج بــني شــعيب بلديــن خمتلفــني متامــا؟ وكيــف تديــرون هــذه األزمــة؟(.
 لقــد طرحــوا هــذا الســؤال وهــم جيهلــون أو يتجاهلــون اتريــخ هــذه املنطقــة ونســيجها 
وكأهنــم كانــوا  وثقافتهــم،  عاداهتــم  أهلهــا  وعقائــد  االجتماعيــة  وحقائقهــا  الســكاين 
ينتظــرون منــا رداً آليــاً مثــل ســؤاهلم يتلخــص يف طلــب العــون مــن أورواب، ولكــن أحــداً 
مــن تركيــا مل يعطهــم الــرد الــذي كانــوا ينتظرونــه، واكتفينــا أبن نقــول هلــم؛ ال أتتــوا إىل 
هنــا جلمــع معطيــات جافــة، بــل عــودوا إىل بلدانكــم وطالبــوا إبهنــاء هــذه احلــرب، فالذيــن 
ميوتــون يف ســوراي ليســوا جمــرد أرقــام، إمنــا هــم أطفــال ونســاء ورجــال، إهنــم بشــر، ال 
تتحدثــوا عــن الضحــااي كمعطيــات جافــة، فعندمــا يُقتــل إنســان يف بلدانكــم تعلنــون 
احلــداد عليــه، وكذلــك فــإن الــذي يُقتلــون يف بــادان هــم أيضــاً بشــر، ولذلــك ندعوكــم 
إىل أن تعــودوا إىل بادكــم وتدعــوا إىل موقــف إنســاين مســؤول مــن القضيــة الســورية، 
وقلنــا هلــم يف النهايــة؛ إن النــاس يف هــذه املنطقــة ينتســبون إىل أمــة ذات اتريــخ مشــرتك، 
وهــم يتناوبــون علــى محايــة اإلنســانية، وكــي ال تفقــدوا إنســانيتكم عليكــم أن تذهبــوا إىل 

بادكــم وتســامهوا يف تشــكيل موقــف إنســاين مســؤول.
أيهــا األصدقــاء األعــزاء، لقــد نشــر ذلــك الوفــد تقريــره، ليتخــذ لــه مــكاانً كدليــل يف 
فنبــذل جهــودان كــي تســفر معركتنــا عــن جلــب  أمــا حنــن  الدوليــة،  املعطيــات  مزبلــة 
احلريــة، وليــس مــن أجــل جمــرد مجــع املعطيــات يف هنايــة املطــاف، ولذلــك فنحــن جمــرون 
علــى مواصلــة معركتنــا والســر حنــو مقصــدان، مــن دون أن حنيــد عــن برانجمنــا أو خنطــئ 

هدفنــا أبــداً.

Mehmet Ali EMİNOĞLUمحمد علي أمين أوغلو الشهيد إبراهيم محمد عمر

…Veri Çöplüğü Dünyaمزبلة المعطيات الدوليةلكي ال ننسى شهداءنا 


