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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Âl-i Suud ve Katar 
Emiri Şeyh Temim bin Hamad Âl-i Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler sırasında Erdoğan, ül-
kesinin taraflar arasındaki “köprüleri yeniden inşa etmek ve anlaşmazlıkları gidermek için elinden gelen her şeyi 
yapmaya hazır olduğunu” belirtti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Suriye’nin Rakka kentinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik 
askeri operasyonun, 2 Haziran gecesi başladığını açıkladı. Operasyon başlamadan önce Amerika Birleşik Devletle-
ri’nden gerekli bilgilerin alındığını belirten Yıldırım, Rakka kentinden Türkiye’ye yönelik gerçekleşecek herhangi 
bir tehdidin karşılığının derhal verileceğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik herhangi bir tehdidin 
baş göstermesi durumunda, bu tehdide karşılık vermek için ülkesinin “Fırat Kalkanı” operasyonunda olduğu gibi 
tek başına tasarrufta bulunacağını ifade etti.

أجــرى الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان مباحثــات هاتفيــة مــع كل مــن العاهــل الســعودي امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ، 
وأمــر قطــر الشــيخ متيــم بــن محــد آل اثين.

وأعرب الرئيس الرتكي خالهلما عن تعاون بالده” بكافة السبل الكفيلة واجلهود املبذولة للعمل على رأب الصدع وجتاوز اخلالفات.” 

قــال رئيــس الــوزراء الرتكــي بــن علــي يلــدرمي، أّن العمليــة العســكرية ضــّد عناصــر تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف حمافظــة الرقــة الســورية، بــدأت 
ليلــة 2 حزيــران/ يونيــو اجلــاري، وأن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة زّودت أنقــرة ابملعلومــات الالزمــة قبــل بــدء احلملــة.. وتوعــد ابلــرد الفــوري 

علــى أي تطــور يهــدد أمــن تركيــا يكــون مصــدره حمافظــة الرقــة الســورية. 

أكــد الرئيــس الرتكــي، رجــب طيــب أردوغــان، أن بــالده يف حــال تعرضهــا ألي هتديــد مــن مشــايل ســوراي، ســتتصرف وتتحــرك بنفســها للــرد 
علــى هــذا التهديــد، علــى غــرار مــا فعلتــه يف عمليــة »درع الفــرات«.
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Terör ve DEAŞ’la mücadele kapsamında, Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Genelkur-
may Başkanı, Rakka harekatına hazırlık bağlamında 
Türkiye’yi ziyaret ederek, Rakka’nın kurtarılmasında 
Türkiye’nin odak noktada olduğunu belirtti. Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’yi ziyaretinden 
önce ise Pentagon, PKK’nın askeri kanadı olan PYD’ye ni-
telikli ve ağır silahlar tedariki yapacağını açıkladı. Türkiye 
Cumhurbaşkanı’nın ABD’li mevkidaşıyla görüşmesinin ar-
dından ise, Türkiye Rakka’nın terör çetesi tarafından kur-
tarılmasını kabul etmediğini ifade etti.
Önümüzdeki süreçte Suriye’de bulunan Rakka’da 
gerçekleşecek harekatla ilgili konuşmalar ve Erdoğan’ı 
Kürtlerin bu harekattaki rolünün önemiyle ilgili ikna etme 
girişimi, Türk tarafının reddiyle sonuçlandı. Şu an ise PYD 
güçleri Rakka’yı ablukaya almış durumda ve kenti füze ve 
top yağmuruna tutuyor.
Rakka’da DEAŞ örgütüne karşı saldırı harekatlarının ilan 
edilişinden bu yana, yurtlarından edilen siviller devam 
eden savaşın felaketinden muzdarip bulunuyor. Bir yan-
dan koalisyon güçlerinin uçakları kenti bombalıyor, civar 
araziler mayınlarla döşenmiş durumda, kurulan askeri 
karargahlardaki alıkonmalar, askeri harekatta uluslararası 
koalisyonun müttefiki olan PYD’nin karargahlarındaki tu-
tuklamalara dönüşmüş durumda.
Akıllara gelen soru ise şu: Neden Türkiye operasyondan 
dışlandı ve ayrılıkçı milis kuvvetlere yer verildi?
Cevabı açık: ABD’nin Türkiye’nin bölgesel olarak 
güçlenmesini istememesi ve bu nedenle her türlü yöntemi 
kullanarak Türkiye’yle savaşması. Türkiye ve Özgür 
Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı operasyonunda daha az zay-
iatla DEAŞ’ın hakimiyetindeki geniş bir alanı kurtarmayı 
başarmıştı. Kürt milis kuvvetleri ise arazileri ateşe verme, 
sivil halkı evlerinden çıkarma ve altyapıyı yıkma politikası 
izleyerek, nüfus yapısını değiştirmeyi ve yöre sakinleri-
nin evlerine dönmelerini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu 
nedenle Rakka halkı, iftar vaktinde koalisyon güçlerinin 
uçakları tarafından yapılan barbarca bombardıman ve 
sahur vaktinde başlayan PYD bombardımanı nedeniyle 
son derece sıkıntılı bir durumda bulunmaktadır. Türkiye, 
halkın katledilmesini önlemekte ve bölgeyi kurtarma oper-
asyonunda, kurtarmayı hedeflediği bölgelerde yıkıma yol 
açmayacak taktikleri kullanmaktadır. Milisler ise, ABD’nin 
altyapıyı yıkma arzularına uygun hareket etmekte ve insan-
ların hayatlarına karşı kayıtsız davranarak, ileride yeniden 
yapılanma sürecinde elde edeceği kazançları gözlemektedir. 
ABD, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya ve hem ülke içinde 
hem de sınır bölgelerinde yapay sorunlarla meşgul olmasını 
sağlamaya çalışmaktadır. Amacı ise, Türkiye’nin beşeri, 
demografik ve ekonomik kalkınma yolunda ilerlemesini ve 
halkına istikrar ve ekonomik yeterlilik sunmasını engelle-
mektir. Amerika, Türkiye’yi sıkıştırmak için büyük çaba 
sarf etse de, Türk halkı devletinin yanında durmakta ve onu 
destekleyerek, başarılarını sahiplenmektedir.
Eskilerin dediği gibi; hakikat elbet galip gelir. Elbette batıl 
mağlup olacak, Türkiye galip gelecek, güçlü olmaya devam 
edecek, her alanda daha da çok başarılar gösterecek ve 
yakında büyük devletlerin düzeyine çıkacaktır. Suriye halkı 
ise, Türk halkı ve devletinin kendisine verdiği desteği hiçbir 
zaman unutmayacak ve Türkiye’ye karşı her daim minnet-
tar olacaktır. Sonuçta kazanan Suriye ve Türk halklarının 
iradesi olacaktır.
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يف إطــار مــا ُيســّمى مبحاربــة اإلرهــاب و)داعــش(، قــام 
وزيــر اخلارجيــة األمريكــي ووزيــر الدفــاع ورئيــس األركان 
بــزايرة تركيــا للتحضــر ملعركــة الرقــة، وبّينــوا أن اعتمادهــم 
علــى حتريــر الرقــة ينصــّب علــى تركيــا، وقبيــل زايرة الرئيــس 
الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان إىل أمريــكا، أعلــن البنتاغــون 
عــن القيــام بتزويــد ميليشــيا مــا يســمى بـــ »قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة« )يب يــي دي( الــذراع العســكري لـــ )يب كــي 
الرئيــس  لقــاء  وبعــد  والثقيلــة.  النوعيــة  ابألســلحة  كــي( 
الرتكــي بنظــره األمريكــي، أعلــن الرئيــس الرتكــي رفَضــه ألن 

ــر الرقــة. ــة بتحري ــة اإلرهابي تقــوم العصاب
احلديــث حــول معركــة الرقــة املرتقبــة يف ســوراي، وحماولــة 
إقنــاع أردوغــان أبمهيــة دور األكــراد فيهــا، مل يلــق قبــواًل 
مــن اجلانــب الرتكــي، وهــا هــي قــوات )يب يــي دي( تطبــق 
الصاروخيــة  ابلقذائــف  ومتطرهــا  الرقــة،  علــى  حصارهــا 

واملدفعيــة.
تنظيــم  علــى  الرقــة  حمافظــة  يف  املعــارك  إعــان  ومنــذ 
)داعــش( والنازحــون املدنيــون يف حمافظــة الرقــة يعانــون مــن 
ويــات املعــارك الدائــرة يف احملافظــة مــا بــن املــوت من جراء 
القصــف مــن قبــل طائــرات التحالــف واأللغــام املزروعــة يف 
مبعســكرات  أشــبه  معســكرات  يف  واالحتجــاز  األراضــي 
االعتقــال، مــن قبــل »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« شــريك 

التحالــف الــدويل يف العمليــة العســكرية.
اســتبعاد  ملــاذا متَّ  نفســه إبحلــاح،  يفــرض  الــذي  الســؤال 

االنفصاليــة؟! امليليشــيات  علــى  واالعتمــاد  تركيــا 
ابزدايد  أمريــكا  رغبــة  عــدم  إىل  يشــر  البديهــي  اجلــواب 
املمكنــة،  الوســائل  بــكل  وحماربتهــا  إقليميــاً،  تركيــا  قــوة 
لقــد جنحــت تركيــا واجليــش احلــر يف حتريــر مســاحات كبــرة 
مــن ســيطرة )داعــش( أبقــل اخلســائر مبعركــة درع الفــرات، 
األرض  سياســة  إىل  الكرديــة  امليليشــيات  تلجــأ  بينمــا 
احملروقــة وهتجــر املدنيــن مــن بيوهتــم وتدمــر البــى التحتيــة، 
متهيــداً للتغيــر الدميوغــرايف ومنــع الســكان مــن العــودة إىل 
بيوهتــم، لذلــك يعــاين أهــل الرقــة مــن القصــف اهلمجــي 
عليهــم مــن قبــل طائــرات التحالــف عنــد اإلفطــار، وعنــد 
الســحور يبــدأ القصــف العشــوائي والتدمــري عليهــم مــن 

ِقبــل ميليشــيات )يب يــي دي(.
تركيــا حتمــي الشــعب مــن القتــل وتلجــأ إىل التكتيــكات 
احلربيــة الــي تضمــن التحريــر دون إحلــاق الدمــار ابألماكــن 
رغبــة  امليليشــيات  تلــي  بينمــا  حتريرهــا،  تســتهدف  الــي 
أمريــكا بتدمــر البــى التحتيــة، دون اكــرتاث حبيــاة النــاس، 
ترقباً للمكاســب الي ســتجنيها الحقاً من إعادة اإلعمار.
أمريــكا تســعى لزعزعــة اســتقرار تركيــا وإهلائهــا مبشــكات 
مفتعلــة داخليــاً وعلــى حدودهــا، كــي ال تســتمر يف مســرة 
حتقــق  الــي  واالقتصاديــة  والســكانية  البشــرية  التنميــة 

لشــعبها االســتقرار واالكتفــاء املــادي.
تركيــا،  علــى  التضييــق  أجــل  مــن  الكثــر  تبــذل  أمريــكا 
والشــعب الرتكــي يقــف مــع حكومتــه ويدعمهــا، ويبــارك 

إجنازاهتــا.
الباطــل،  ســُيهزم  نعــم  جولــة،  للباطــل  إن  قالــوا  قدميــاً 
وســتنتصر تركيــا وتظــل قويــة وســتحقق املزيــد مــن النجــاح 
مصــاف  إىل  قريبــاً  وســتصل  اجملــاالت،  يف كل  والتفــوق 
الــدول العظمــى يف العــامل، ولــن ينســى الشــعب الســوري 
االمتنــان  وحكومــًة، وســيحمل  شــعباً  معــه  تركيــا  وقــوَف 
ــا، وســتنتصر إرادة الشــعبن الســوري والرتكــي. لــدور تركي

لماذا أبعدت تركيا عن معركة الرقة

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Türkiye Neden Rakka Harekatının Dışında Tutuldu?
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’la Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize çözüm bulmak ama-
cıyla Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad 
bin İsa Âl-i Halife, Ürdün Kralı Abdullah Es-Sani, Lübnan Başbakanı Saad El-Hariri ve Malezya Başbakanı Necip 
Tun Abdurrezzak ile telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez’de yaşanan olaylarla ilgili üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: 
“Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşananlar beni üzdü. Bu durum, bölge ülkeleri arasındaki dayanışma ve birliği 
tehdit etmektedir.” Körfez ülkelerinin istikrarının, Türkiye’nin istikrarı demek olduğunu belirten Çavuşoğlu, Körfez 
ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden normale dönmesi için ülkesinin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Katar’la askeri alanda işbirliğine dair yasa tasarısını onayladı. Tasarı, Türki-
ye’nin Katar’daki askeri üssünde bulunan askeri kuvvetlerin sayısını arttırmayı öngörüyor.

اتصــل الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان مــع كل مــن الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون، واإلندونيســي جاكــو ويــدودو، وامللــك البحريــي 
محــد بــن عيســى آل خليفــة، وامللــك األردين عبــد هللا الثــاين، ورئيســي الــوزراء اللبنــاين ســعد احلريــري واملاليــزي جنيــب تــون عبــد الــرازق، مــن 

أجــل إجيــاد حــل لألزمــة اخلليجيــة مــع قطــر.

عــر وزيــر اخلارجيــة الرتكــي “جاويــش أوغلــو” عــن حزنــه جــراء تطــور األحــداث يف اخلليــج حيــث قــال: “قــد أحزننــا مــا حــدث بــن قطــر 
ودول اخلليــج وهــذا يهــدد التفاهــم والوحــدة بــن دول املنطقــة”. وأكــد أن اســتقرار منطقــة اخلليــج هــو اســتقرار لرتكيــا، كمــا أن حكومتــه 

مســتعده لتقــدمي املســاعدة لتطبيــع العالقــات مــن جديــد بــن دول اخلليــج.

صــادق الرملــان الرتكــي علــى مشــروع قانــون تعــاون مشــرتك يف اجملــال العســكري مــع قطــر، يقضــي بتوســيع نطــاق متركــز القــوات العســكرية 
الرتكيــة يف القاعــدة اخلاصــة هبــا يف دولــة قطــر.
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سفير أمريكي: أردوغان محق وتسليح حزب االتحاد الديمقراطي قرار غبي

»ب ي د« يرفع علمًا أمريكيًا ثانيًا فوق مبنى الجمارك في تل أبيض

ABD Büyükelçisi: Erdoğan Haklı, PYD’nin Silahlandırılması Aptalca Bir Karar

PYD Tel Abyad’daki Gümrük Binasına İkinci Amerikan Bayrağını Çekti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın PYD’nin silahlandı-
rılmasına karşı çıkma konusunda haklı olduğunu söyledi (PYD, terörist PKK örgütünün bir uzantısıdır). Ford, ABD Başkanı Donald Trump’ın 
PYD mensuplarını silahlandırma kararının ise aptalca bir karar olduğunu ifade etti.

PYD örgütü, Suriye’nin kuzeyindeki Rakka kentinde yer alan ve örgütün kontrolünde bulunan Tel Abyad sınır kapısındaki gümrük binasına 
Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bayrağı çekti. Böylece binadaki ABD bayraklarının sayısı ikiye ulaşmış oldu.

قــال الســفر األمريكــي الســابق لــدى العاصمــة الســورية روبــرت فــورد، إّن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان حمــق يف رفضــه مســألة تســليح عناصــر حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي )االمتــداد الســوري ملنظمــة حــزب العمــال الكردســتاين »يب كــي كــي« اإلرهابيــة ، ووصــف فــورد قــرار الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب اخلــاص بتســليح عناصــر 

حــزب االحتــاد الدميقراطــي، أبنــه قــرار غــي(.

رفــع تنظيــم »ب ي د« علمــاً اثنيــاً للــوالايت املتحــدة األمريكيــة، فــوق مبــى اجلمــارك عنــد معــر تــل أبيــض احلــدودي اخلاضــع لســيطرة التنظيــم مبحافظــة الرقــة مشــال 
ســوراي، ليصــل عــدد األعــالم األمريكيــة املرفوعــة فــوق املبــى إىل اثنــن.

التحالف الدولي يقصف المدنيين في الرقة بالفوسفور األبيض

المعارك تفاقم معاناة نازحي الرقة السورية

مئات الشخصيات اإلسالمية يجتمعون على مائدة إفطار في إسطنبول

Uluslararası Koalisyon Rakka’daki Sivil Halkı Beyaz Fosforla Vurdu

Çatışmalar Rakkalı Göçmenlerin Sorunlarını Arttırıyor

Yüzlerce Müslüman Şahsiyet İstanbul’daki İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

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

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İstanbul’un Başakşehir semtinde 450 kişilik toplu iftar programı düzenledi. Programa, Türk ve Arap ilim 
adamlarının yanı sıra çeşitli İslami kuruluşlar da katıldı.

تتعــرض أحيــاء مدينــة الرقــة لقصــف عنيــف بقنابــل الفوســفور األبيــض وهــو ســالح حــارق يذيــب جســم االنســان والعظــام والرئتــن والقلــب وهــي أســلحة حمظوراســتخدامها 
دوليــاً ضــد املدنيــن حتــت أي ظــرف كان، فيمــا اليــزال عشــرات االالف مــن املدنيــن حماصريــن يف الرقــة.

نظمــت اجلمعيــة العامليــة لعلمــاء املســلمن، إفطــاراً مجاعيــاً مبنطقــة “ابشــاك شــهر”، مبدينــة إســطنبول، ضــّم أكثــر مــن 450 شــخصية إســالمية،  مــن العلمــاء األتــراك 
والعــرب، والعديــد مــن اهليئــات اإلســالمية املختلفــة.

Suriye Demokratik Güçleri şehrin eteklerine kadar gelmiş durumdayken, Rakka ve kırsalından göç eden binlerce kişinin durumu daha da 
kötüye gidiyor. Göçmenlerin çoğu açık alanda yaşıyor ve içme suyu ve sağlık hizmetleri eksikliğinin yanı sıra, giderek yayılan cilt hastalık-
larıyla mücadele ediyor.

تفاقمــت معــاانة آالف النازحــن مــن الرقــة وريفهــا ،  يف وقــت ابتــت فيــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى مشــارف املدينــة ، وأغلــب النازحــن يعيشــون يف العــراء، يف ظــل 
نقــص حــاد ابمليــاه الصاحلــة للشــرب، وغيــاب اخلدمــات الطبيــة وانتشــار األمــراض اجللديــة. 

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي

Yazarlar
Mehmet Ali Eminoğlu

İbrahim Karagül
Kamel Öztürk

Semir Abdulbaki
Ahmet Mazhar Sa’do

Subhi Dusuki

الكتّاب
محمد علي أمين أوغلو
إبراهيم قراغول
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 33 ــ 2017/6/1

كيف قاد حزب العدالة والتنمية تركيا إىل التقدم
أتليف. حممد زاهد غول

الكتــاب إطاللــة علــى التجربــة الرتكيــة منــذ أتســيس الدولــة؛ بشــكل عــام 
طبعــاً، وتركــز علــى مرحلــة حكــم العدالــة والتنميــة مــن عــام 2002 إىل عــام 

م.  .2012
1.يتحــدث الكتــاب ابملختصــر؛ لكــن بوضــوح ودقــة، عــن والدة الدولــة 
الرتكيــة، علــى يــد املؤســس مصطفــى كمــال امللقــب أاتتــورك، وأنــه انطلــق 
يف الدولــة الرتكيــة احلديثــة، مــن القطيعــة الكاملــة مــع ماضيهــا وتراثهــا ودينهــا 
اإلســالم، و جعــل قدوتــه ومثلــه األعلــى أورواب، وربــط تقــدم تركيــا أبن تقلــد 
الغــرب يف كل شــيء، وكان مشــروعه ينطلــق مــن مبــادئ ســتة اعتمدهــا: 
حــول إلغــاء الســلطنة واخلالفــة وبنــاء اجلمهوريــة، واعتمــاد الوطنيــة الرتكيــة، 
واالعتمــاد علــى التكنولوجيــا والعلــم. واعتمــاد الدميقراطيــة والعلمانيــة واحلريــة 
ومراقبة الدولة وسلوكها االقتصاد. ورغم هذه املبادئ؛ فقد حكم مصطفى 
كمــال حكمــاً شــبه فــردي؛ فهــو القائــد وحزبــه حــزب الشــعب اجلمهــوري؛ 
احلــزب الوحيــد املرخــص حــى وفــاة أاتتــورك يف ثالثينيــات القــرن املاضــي، 
الــذي اقــرتب أكثــر مــن الغــرب  وانتقــل احلكــم إىل رفيقــه عصمــت أنينــو 
وتقــدم خطــوة ابجتــاه الدميقراطيــة، ومســح بتشــكيل األحــزاب وجــاء احلــزب 

الدميقراطــي واســتطاع الوصــول للحكــم؛ يف اربعينيــات القــرن املاضــي…
2. يعــود الكاتــب إىل الســنوات األخــرة مــن عمــر اخلالفــة العثمانيــة املديــد، 
ويؤكد أن بعض السالطن ابدروا ابإلصالحات الدستورية، وبدأت بتدوين 
الثــاين، وكيــف عطلهــا الســلطان  دســتور، يف عهــد الســلطان عبــد اجمليــد 
عبــد احلميــد مث أعــاد العمــل هبــا جمــدداً، وأكــد أن موضــوع اإلصالحــات 
الدســتورية واعتمــاد دســتور جديــد للســلطنة كان مــن األولــوايت، وكان مــن 
املوضوعــات املختلــف عليهــا، ســواء ابلصــراع مــع الغــرب األورويب، أو بتأثــر 

كثــر مــن العثمانيــن هبــا والدعــوة هلــا…
تركيــا  ظهــر  أدارت  الــي  طريقــة مصطفــى كمــال،  أن  الكاتــب  يؤكــد   .3
ملاضيهــا وتراثهــا وعزلــت تركيــا عــن دينهــا بطريقــه عدائيــة، مل تســتطع أن 
تســتمر؛ فســرعان مــا عــاد التيــار اإلســالمي عــر النظــام الدميقراطــي مــن عهــد 
عصمت أنينو وما بعده، وكان ذلك بن مد وجذر وكانت الدولة العميقه؛ 
املكونــة مــن كبــار ضبــاط اجليــش واألمــن وكبــار الرأمساليــن وكبــار مســؤويل 
الدولــة، تعتمــد علــى توجهــات علمانيــة، وتســتند علــى توجهــات مصطفــى 
اقتصاديــة  أزمــات  الــي دخلــت يف  تركيــا،  علــى  لتحكــم ســيطرهتا  كمــال 
وسياســية عديــدة، وكان التيــار اإلســالمي يشــكل خشــبة اخلــالص، بــدءاً 
مــن حكومــة عــدانن مندريــس الــذي ســاهم يف حــل كثــر مــن املشــاكل، 
ولكنــه أعــدم بعــد انقــالب الســتينات الــذي قامــت بــه الدولــة العميقــة علــى 

يــد اجليــش الرتكــي.
4. مل يتوقــف التيــار اإلســالمي عــن حماولــة القيــام بــدورة يف إعــادة تركيــا 
الــذايت، بــن حقهــا يف التقــدم وحقهــا يف الدميقراطيــة؛  لطريــق االنســجام 
وحقهــا أن تتصــاحل مــع دينهــا اإلســالم واترخيهــا العثمــاين، وكانــت هــذه 
أجنــدة التيــار اإلســالمي بقيــادة جنــم الديــن أربــكان؛ الــذي شــكل العديــد 
مــن األحــزاب الدميقراطيــة املتشــبعة ابلقيــم اإلســالمية، فبعضهــا حــل وبعضهــا 
وصــل لســدة احلكــم بقيادتــه، عــر وزارة وحــدة وطنيــة؛ كان هلــا الــدور يف 
معاجلــة املشــاكل امللحــة القتصــاد متدهــور وأزمــات حتتــاج حلــل، لكــن الدولــة 
العميقــة كانــت ابملرصــاد مــرة أخــرى وقامــت ابنقالهبــا يف بدايــة مثانينيــات 

القــرن املاضــي.
لرتكيــا،  املســتفحلة  املشــاكل  حيــل  أن  اجلديــد  االنقــالب  يســتطع  مل   .5
وســرعان مــا عــاد التيــار اإلســالمي ليشــكل البديــل الوطــي الرتكــي ملعاجلــة 

كل مشــاكلها، وكان تشــكيل حــزب العدالــة والتنميــة علــى يــد رجــب طيــب 
أردوغــان ورفاقــه؛ وهــو اآليت مــن مدرســة جنــم الديــن أربــكان، وكان أردوغــان 
قــد اشــتهر بنجاحــه يف قيــادة بلديــة إســطنبول يف تســعينيات القــرن املاضــي، 
العدالــة والتنميــة يف 2001، ودخولــه  أعلــن والدة حــزب  لذلــك عندمــا 
االنتخــاابت يف 2002، ســرعان مــا فــاز هبــا فــوزاً ســاحقاً، أعطاهــم احلــق 
بتشــكيل الــوزارة، واســتمروا يف جناحهــم االنتخــايب حــى اآلن أربــع فــرتات 
انتخابيــة، وهــم يقــودون تركيــا مخســة عشــر عامــاً انجحــة، اتبــع الكتــاب منهــا 

عشــرة أعــوام ابألرقــام واملعلومــات.
6. تبــن املعلومــات الــي أوردهــا الكتــاب، أن حــزب العدالــة والتنميــة كان 
مــا جيــب أن يفعلــه علــى كل  الرتكيــة؛ وحــدد هلــا  الشــؤون  قــد درس كل 
املســتوايت ويف جوانبهــا العمليــة. فعــدا عــن برانجمــه السياســي الــذي كان 
شــامال لــكل مــا جيــب فعلــه، كان لــه خططــه الكاملــة لــكل مناحــي احليــاة، 
حبيــث اعطــى للجانــب املعاشــي أمهيــة كاملــة، ففــي عهــده ارتفــع املســتوى 
االقتصــادي للمواطــن الرتكــي عــدة أضعــاف، وكذلــك املســتوى التعليمــي 
والصناعــي  والزراعــي  العامــة  واخلدمــات  االجتماعــي  والضمــان  والطــي 
وإعــادة االعــرتاف ابلتاريــخ العثمــاين، وإعــادة املصاحلــة بــن الديــن اإلســالمي 
والدولــة، ووقــوف الدولــة علــى مســافة واحــدة مــن كل العقائــد، فعلمانيتهــا 

أصبحــت احــرتام حريــة معتقــدات النــاس وعــدم مســها.
7. يقــدم الكتــاب جــردة كاملــة حــول كل مناحــي احليــاة الــي تعامــل معهــا 
نظــرايً  الكتــاب  غطاهــا  ســنوات،  عشــر  خــالل  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
وعمليــاً ابألرقــام، فعلــى املســتوى التعليمــي تضاعــف االهتمــام ببنــاء املــدارس 
لألميــة،  حمــو  وقامــوا حبملــة  اإللزامــي،  التعليــم  ســن  رفــع  واجلامعــات، ومت 
وأدخلــوا اإلنرتنــت واحلاســوب إىل املــدارس واملعاهــد واجلامعــات بكثافــة، 
وصاغــوا املناهــج التعليميــة حمققــن املصاحلــة بــن الــذات التارخييــة العثمانيــة 
يف  الرتكــي  التعليــم  وأصبــح  والدميقراطيــة،  والعلمانيــة  اإلســالمي  والديــن 

مصــاف عامليــة متطــورة.
8. ويف اجملــال االقتصــادي مت وضــع خطــط وبرامــج لنهضــة اقتصاديــة آتــت 
أكلهــا، حبيــث حتولــت تركيــا إىل أعلــى مســتوايت النمــو العاملــي وتبــوأت 
الدرجــة السادســة عشــر عامليــاً، وارتفــع معــدل الدخــل أضعافــاً مضاعفــة، 
وهنــاك خطــط لتطويرهــا مســتقبال، ورفعــت معاشــات موظفــي الدولــة عــدة 
بكرامتــه  احلكومــي  املوظــف  عيــش  تلبيــة  علــى  قــادرة  لتصبــح  أضعــاف، 
وحتقيــق أســباب الرفــاه، وكذلــك رفعــت معاشــات املتقاعديــن، ومت إحصــاء 
املعوزيــن ووضــع معــاش مســاعده حكوميــة هلــم، وكذلــك قامــت الدولــة حبملــة 
إســكان وبنــاء بيــوت شــعبية للفقــراء، يتــم إيفــاء أمثاهنــا عــر عقديــن ومببالــغ 
زهيــدة، وحصــل تطويــر هائــل يف اجملــال العمــراين والصناعــي وشــبكة الطــرق 
اقتصــادي؛  جمــال  يوجــد  أنــه ال  جنــزم  نــكاد  والســفن،  والقطــارات  واملــرتو 
إال ومت العنايــة بــه ودعمــه لتحقــق تركيــا هنضتهــا العمالقــة، وكذلــك اجملــال 

الزراعــي واالعتنــاء بــه ودعــم املزارعــن ومــريب املواشــي...  إخل.
9. ويف العالقــات اخلارجيــة عــادت تركيــا لدورهــا التارخيــي لتكــون جــزءاً مــن 
املنطقــة وتقــوم بدورهــا اإلجيــايب فيهــا، وأعلنــت مقولــة: ســالم داخلــي وســالم 
خارجــي، صحيــح أهنــا اســتمرت كجــزء مــن حلــف الناتــو؛ لكنهــا رفضــت 
أي تــورط لألتــراك ضــد شــعوب املنطقــة؛ كمــا حصــل يف احلــرب األمريكيــة 
العــراق، ورفضهــا للعــدوان  العــراق؛ ورفضهــا مســاعدهتا يف احتــالل  علــى 
اإلســرائيلي علــى لبنــان؛ وعلــى قطــاع غــزة، أعــادت تركيــا االهتمــام ابلــدول 
احليــوي  وجماهلــا  امتدادهــا  هبــم  ووجــدت  واإلفريقيــة،  واإلســالمية  العربيــة 
التحاقهــا ابالحتــاد  لتحقــق شــروط  تعمــل  تركيــا  واســتمرت  واالســتثماري، 
جبهتهــا  إىل  وااللتفــات  عمومــاً،  الغــرب  مــع  عالقتهــا  وتدعيــم  األورويب، 
الشــمالية حيــث روســيا والــدول اإلســالمية حديثــة االســتقالل عــن االحتــاد 

إخل.. الســوفييي… 

10. إن أهــم مــا قدمتــه جتربــة حكــم حــزب العدالــة والتنميــة يف تركيــا، هــي 
إعــادة تعريــف اإلســالم كفكــر وممارســة منتصــرة حلقــوق االنســان وللحريــة 
تعريــف  وإعــادة  والدميقراطيــة،  االجتماعيــة  وللعدالــة  اإلنســانية  والكرامــة 
العلمانيــة بكوهنــا حريــة املعتقــد شــخصياً، وحياديــة الدولــة جتــاه كل العقائــد 
اجملتمعيــة واحرتامهــا، ومســاواة النــاس كلهــم علــى قاعــدة املواطنــة للدولــة، 
اإلســالمي  الفكــر  علــى  وأتثرهــا  مذهــي،  أو  ديــي  أو  عرقــي  متييــز  دون 
العــام والعــريب خصوصــاً. هــذا النمــوذج الــذي أعطــى شــرعية لتيــار اإلســالم 
الدميقراطــي. ورفــع الغطــاء عــن أي فكــر إســالمي تكفــري أو إقصائــي، 

وإدانــة لــه كممارســة أيضــًا…
تدويــن  خــالل  مــن  هــو  الرتكيــة  التجربــة  ان كمــال  الكاتــب  يؤكــد   .11
دســتور جديــد هلــا. يتجــاوز دســتور االنقــالب الســابق يف 1981. يضمــن 
تفاهــم األتــراك علــى مصاحلهــم املشــرتكة وكيفيــة حتقيقهــا واعتبــاره مدونتهــم 
الــي يعــودون إليهــا يف كل وقــت، فالســلطات التنفيذيــة ممثلــة ابحلكومــة، 
والتشــريعية ممثلــة ابلرملــان، والقضائيــة ابســتقالليتها، كلهــا تكتمــل وجــوداً 
وعمــاًل؛  مــن خــالل دســتور متوافــق عليــه يرتضــي بــه أغلــب األتــراك، وهــذا 
مــا عمــل عليــه حــزب العدالــة والتنميــة وحكمــه احلــايل، وقريبــاً االســتفتاء 

الشــعي حــول إقــرار الدســتور املقــرتح مــن األغلبيــة الرملانيــة.
12. الكتــاب دون يف 2012 حيــث بــداايت الربيــع العــريب، والرتكيــز علــى 
دعــم تركيــا وحكومــة العدالــة والتنميــة للربيــع العــريب يف تونــس ومصــر. وإن 
هــذا الربيــع ســيثمر منــاذج حكــم علــى طريقــة تركيــا وحكــم حــزب العدالــة 
والتنميــة، لكــن واقــع احلــال كان انقــالاب علــى الثــورات العربيــة؛ حيــث مت 
احتــواء ثــورة تونــس؛ وأجهضــت ثــورة مصــر وعــاد حكــم العســكر املســتبد 
أســوأ ممــا كان؛ وحولــت ثــوريت ليبيــا واليمــن حلــرب أهليــة، ومســح للنظــام 
الســوري املســتبد القاتــل أن يقتــل الشــعب ويشــرده ويدمــر ســوراي. وتركيــا 
يف كل ذلــك حتــاول قــدر إمكاانهتــا أن تنصــر قضــااي الثــورات العربيــة، لكــن 
نتائــج ذلــك حمــدودة، خاصــة بعــد التدخــل الروســي والصمــت األمريكــي، 

وحتــول الشــعب الســوري لضحيــة حتــت القتــل اإلجرامــي اليومــي.
أخــراً. إن كتــاب التجربــة النهضويــة الرتكيــة مهــم جــداً، ســواء بوصفــه وثيقــة 
معلومــات ابألرقــام عــن هــذه النهضــة وعظمتهــا ورايدهتــا، ومهــم ابلنســبة لنــا 
-العــرب واملســلمن- حيــث قدمــت النمــوذج لنــا: أننــا عندمــا نتخــذ املنهــج 
للشــعب وحقــه ابحلريــة  الــدؤوب؛ وننتصــر  العلمــي؛ والتخطيــط؛ والعمــل 
للنــاس وحقوقهــم؛ وللدميقراطيــة  قــراءة اإلســالم؛ منتصــراً  والعدالــة؛ ونعيــد 
وســيلة للعيــش وإلدارة شــؤون البــالد والنــاس؛ والعتبــار كل مواطــن جــزء 
مــن ورشــة إعــادة بنــاء اجملتمــع؛ وصناعــة احليــاة األفضــل؛ والرفــاه اإلنســاين؛ 
والكمــال الروحــي؛ والتطــور االقتصــادي؛ وبنــاء جمتمــع إنســاين منوذجــي. 

هكــذا هــي تركيــا اآلن يف ظــل حــزب العدالــة والتنميــة، علــى الرغــم مــن أهنــا 
مل تســلم مــن الصراعــات املتواجــدة يف داخلهــا وعلــى حدودهــا، فهــذا حــزب 
)ب ك ك( يعيــد نشــاطه اإلرهــايب فيهــا، وكذلــك امتــداده يف ســوراي )ب 
ي د( اإلرهــايب؛ ودعــم أمريــكا وروســيا لــه؛ والصمــت عــن إجــرام النظــام 
الســوري، وجلــوء مــا يزيــد عــن ثالثــة ماليــن ســوري إىل تركيــا؛ ومــا ميثلــه ذلــك 
مــن عــبء اقتصــادي واجتماعــي عليهــا، وعمــل الغــرب ضــد التوجــه احلــايل 
حلكومــة العدالــة والتنميــة والرئيــس أردوغــان، وصمتهــم ودعمهــم الضمــي 
لالنقــالب الفاشــل، وصمتهــم ورعايتهــم جلماعــة فتــح هللا غــوالن اإلرهابيــة 

ختريبــاً لرتكيــا.
لكــن تركيــا دولــة وحكمــاً وشــعباً تقــف يف وجــه هــذه اهلجمــة، وســتنتصر 

ألهنــا تعــر عــن مصلحــة الشــعب وروحــه وضمــره ومســتقبل أبنائــه.

حممــد زاهــد غــول أكادميــي تركــي يتقــن العربيــة درس بــن ســوراي ولبنــان، وانل املاجســتر مــن بــروت، 
قريــب مــن حــزب العدالــة والتنميــة، ويعمــل مرتمجــا فــورايً للعربيــة مــع بعــض املســؤولن األتــراك..

قراءة في كتاب: التجربة النهضوية التركية
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مل تكــن املليــارات الثــالث مائــة ونصــف املليــار، أو األربــع مائــة ونصــف املليــار، هــي 
أكثــر مــا هــو ملفــت يف زايرة الرئيــس األمركــي، دوانلــد ترامــب، إىل الســعودية، 
فقــد أخــذت الــوالايت املتحــدة أضعافهــا يف العقــود املاضيــة، ويكفــي أن نتذّكــر 
أن دول اخلليــج خســرت يف األزمــة املاليــة األمركيــة ســنة 2008 مبلغــاً وصــل إىل 
ثالثــة تريليــوانت دوالر، وأن أمــوال النفــط )مصــدر الدخــل الوحيــد هلــذه الــدول( 
متــّر يف أمــركا ابلضبــط، ألن النفــط ُيســعَّر ابلــدوالر فقــط »خــاوة«، وجيــري التحّكــم 
يف توزيعهــا »اســتثمارات« وشــراء ســالح وســلع، حيــث حتصــل أمــركا علــى أكثــر 
مــن ثلثــي مداخــل النفــط. وتســعر النفــط ابلــدوالر جــزء مــن عناصــر دعــم »قــوة 
الــدوالر«، مثــل الديــون الــي ُتدفــع للــدول ابلــدوالر. مبعــى أن أمــركا هتيمــن علــى 

مداخيــل هــذه الــدول أصــاًل.
ورمبــا كانــت أمهيــة الصفقــة يف إعــادة الســعودية ارتباطهــا أبمــركا، بعــد أن حاولــت، 
يف الســنوات األخــرة، بعــد اســتالم الرئيــس الســابق، ابراك أوابمــا، وتقريــر سياســة 
انســحابية، أن »تنــوّع« يف شــراء الســالح والســلع، وصــل إىل االتفــاق مــع روســيا، 
بعــد اتفاقــات مــع فرنســا وإنكلــرتا. حيــث أصبحــت حتتــاج إىل الســالح، بعــد أن 
تورطــت يف اليمــن الورطــة الــي كانــت مــن حــظ شــركات الســالح. وال شــك يف 
أن هــدف فــرض شــراء الســالح علــى دول اخلليــج تشــغيل صناعــات األســلحة يف 
أمــركا وأورواب، الصناعــات الــي ال تســتطيع هــذه الــدول إمهاهلــا، ألهنــا حباجــة إىل 

تطويــر ســالحها وجيوشــها هــي.
ضبــط  الســعودية  علــى  فرضــت  أهنــا  يف  ترامــب  زايرة  موقــع  رمبــا كان  وابلتــايل، 
مشــرتايهتا مــن الســالح، وحتديدهــا يف أمــركا أواًل، حيــث حتتــاج صناعــات الســالح 
التنافــس  االســتمرار، يف وضــع ابت  علــى  قــادرًة  تبقــى  األمركيــة »دعمــًا« كــي 
كبــراً يف ميــدان األســلحة، بعــد أن دخلــت روســيا منافســاً قــوايً، وفــرض اختــالف 
دول  مــن  الشــراء  إىل  والســعودية خصوصــاً،  اخلليــج،  دول  متيــل  أن  السياســات 
غــر أمــركا. ويبــدو أيضــاً أن ترامــب يريــد أن يــوّرط الســعودية أكثــر يف االســتثمار 
يف أمــركا، وهــو الــذي وعــد إبقامــة مشــاريع كثــرة لتنشــيط االقتصــاد األمركــي، 
مــع دول خليجيــٍة  االتفاقــات  هــذه  مثــل  يوقــع  العمالــة. ورمبــا  اســتقرار  وضمــان 
أخــرى، مثــل اإلمــارات وقطــر والكويــت، فهــو يريــد إعــادة مركــزة فوائــض تلــك الــدول 
يف أمــركا، بعــد أن بــدأت تســتثمر يف أورواب وروســيا ودول أخــرى، مبتعــدًة عــن 
الســوق األمركــي، بعــد األزمــة الــي أصابــت االقتصــاد األمركــي، واخلالفــات الــي 
ظهــرت يف عهــد ابراك أوابمــا، وأاثرت اخلــوف لديهــا مــن انعــكاس هــذا اخلــالف 
علــى االســتثمارات يف أمــركا، حيــث صــدرت هتديــداٌت أمركيــة مبصادرهتــا، قابلتهــا 

»هتديــدات« ســعودية بســحبها.
قــاد  الــدول هبــا، بعــد أن  إذن، مثلــت خطــوة ترامــب -رمبــا- إعــادة ربــط هلــذه 
تراجــع أمــركا إىل ميلهــا إىل تشــكيل »حتالفــاٍت« جديــدة، وابألســاس االنتقــال إىل 
مصــادر جديــدة لشــراء الســالح ولالســتثمار. هــذا يعــي أن ترامــب يريــد القــول إن 
مرحلــة »ضعــف أمــركا« انتهــت، وأن مصــاحل أمــركا جيــب أن تعــود كمــا كانــت. 
وابلتــايل »مــا ألمــركا ألمــركا«. يف هــذا الســياق، جــرى اســتغالل اخلــوف اخلليجــي 
مــن إيــران مــن أجــل ذلــك كلــه، علــى الرغــم مــن أن سياســة ترامــب تقــوم علــى 
»قصقصــة« متــّدد إيــران وحماصرهتــا، ابلتــايل، وبعكــس سياســة أوابمــا، هنــاك توافــق 
كبــر علــى املوقــف مــن إيــران، وعلــى اخلطــوات الــي جيــب القيــام هبــا جتاههــا، يف 
اليمن والعراق وســورية ولبنان. هلذا، نلمس أن ترامب حيصد مســتفيداً من اخلوف 
مــن إيــران، ومــن التوافــق علــى املوقــف منهــا. ليتأّســس حتالــف موجــه ضــد إيــران، 
ميكــن أن تظهــر مفاعيلــه يف الفــرتة املقبلــة، حيــث ال بــد مــن حســم معركــة اليمــن 
وإهنــاء دور إيــران فيهــا، وهــذا يعــي إهنــاء الظاهــرة احلوثيــة. وال بــد مــن تركيــز الوجــود 
األمركــي يف العــراق، وقصقصــة »احلشــد الشــعي«. ويف ســورية، ال بــد مــن الضغــط 
على روســيا، املعرتف مبصاحلها هناك، من أجل إهناء وجود حزب هللا واملليشــيات 

الــي ترســلها إيــران.
نظــرايً، رمبــا هــذا مــا تقــرَّر يف قمــم الــرايض. لكــن، كيــف ستســر األمــور؟ هــذا يعتمــد 

على السياسة األمركية الي ظهرت زايدة تدخلها يف سورية. 

ترامب في الرياض

سالمة كيلة

ابملفاوضــات  اخلاصــة  وجنيــف  أســتاان  وفــود  تتابــع 
مــع  املتزايــدة طــرداً  لقاءاهتــا  السورية-الســورية، سلســلَة 
حبــل  األمــل  تضــاؤل  رغــم  الســورية،  املأســاة  اســتمرار 
بــوادر إلهنــاء الصــراع  سياســي قريــب، ويف غيــاب أي 
صراعــاً  مــن كونــه  الصــراع  انتقــال  بعــد  ســورية،  علــى 
سياســياً بن املعارضة والنظام، إىل صراع مســلح إحدى 
أدواتــه األطــراف الســورية، فيمــا تديــره وتتحكــم بنتائجــه 
قــوى دوليــة وإقليميــة، إبشــراف مباشــر وحضــور واســع 
أن  املفــرتض  مــن  الســورية. كان  األرض  علــى  لقواهتــا 
يــؤدي مســاري املباحثــات يف كل مــن جنيــف وأســتاان 
إىل نتيجــة واحــدة، وهــي تضافــر اجلهــود لوقــف االقتتــال 
وختفيف التصعيد العســكري حســب أســتاان، ليتم الدفع 
قدمــاً لبحــث االنتقــال السياســي يف مفاوضــات جنيــف، 
إال أن مــا حــدث كان خالفــاً لذلــك، إذ أريــد ملســار 
وتصديــره  السياســي،  املســار  علــى  االلتفــاف  أســتاان 
كأولويــة ميكــن االكتفــاء هبــا والتمحــور حوهلــا، ونقــل 
التفــاوض مــن األطــراف الســورية إىل الــدول املتصارعــة 
أســتاان  يف  مــا ظهــر جليــاً  مباشــرة، وهــو  النفــوذ  علــى 
مــن  التوتــر  منخفضــة  املناطــق  اتفــاق  توقيــع  إذ مت   ،5
قبــل كل مــن إيــران وروســيا وتركيــا، دون أي إشــارة إىل 
االتفــاق.  هــذا  توقيــع  الســورية، كشــركاء يف  األطــراف 
فــوق ذلــك فقــد جتاهلــت األطــراف املوقعــة اعرتاضــات 
وفــد أســتاان واهليئــة العليــا للتفــاوض علــى اعتبــار إيــران 
شــريكاً يف ضمــان اتفــاق املناطــق اآلمنــة الــي حــذرت 
ســوراي،  لتقســيم  مشــروع  إىل  املناطــق  هــذه  حتــول  مــن 
مرتكــزه تعميــق نفــوذ الــدول الضامنــة لــه، حيــث يزيــد 
مــن  مزيــد  علــى  اهليمنــة  علــى  النظــام  قــدرة  مــن  ذلــك 
املســاحات الــي تقــع ضمــن »حمميــات« كل مــن روســيا 
وإيــران، وهــو األمــر الــذي حصــل فعليــاً، مبواصلــة النظــام 
سياســة التهجــر الدميغــرايف والتوســع املســلح رغــم هتليلــه 
التفــاق خفــض التوتــر. علــى اجلانــب اآلخــر مل تســتطع 
بوقــف  هلــا  الصديقــة  الــدول  تلــزم  أن  املعارضــة  قــوى 
مســار أســتاان،  أو حــى انتهــاج سياســة الضغــط ملنــع 
زايدة خســائرها، وذهبــت إىل جنيــف 6 وهــي حتمــل 
وزر خســائر ثالثــة أحيــاء مــن دمشــق، كانــت تشــكل 
حجــر عثــرة أمــام إحــكام النظــام ســيطرته علــى العاصمــة 
وحميطهــا القريــب منهــا، ووســط اهتامــات متبادلــة عــن 
دور الفصائــل املشــاركة أبســتاان هبــذه االتفاقيــة، وتنصــل 
اهليئــة العليــا للتفــاوض مــن املشــاركة ابملوافقــة عليهــا. وقــد 
ظهــر اخلــالف الكبــر للعيــان بــن ممثلــي الفصائــل وممثلــي 
وفــد اهليئــة مــن السياســين، يف خطــوة تؤكــد عــدم قــدرة 
هــذه اهليئــة علــى لعــب الــدور املنــوط هبــا يف إدارة العمليــة 
التفاوضيــة، وإلــزام الوفــد مبرجعيتهــا، لتطفــو أســئلة كثــرة 
علــى الســطح منهــا: مــن هــي مرجعيــة وفــد أســتاان الــذي 
وكيــف  جنيــف،  وفــد  مــع  أعضائــه  بعــض  يف  يتقاطــع 
ميكــن فهــم العالقــة الــي تربــط بــن مكــوانت الوفديــن 
»أســتاان« و«جنيــف«؟ كيــف تشــكل وفــد أســتاان يف 
غيــاب اهليئــة العليــا للتفــاوض صاحبــة املهمــة الوحيــدة 
ببيــان إنشــائها وهــي مهمــة التفــاوض؟ ماهــي التفامهــات 

الــي تتيــح لوفــد أســتاان حريــة اختــاذ القــرارات املصريــة يف 
حيــاة الثــورة، بينمــا تتعثــر بذلــك الشــخصيات السياســية 
املمثلــة يف وفــد جنيــف؟ هــل ميكــن اعتبــار أن روســيا 
مفهــوم  حبــرف  جنحــوا  النظــام،  اخللــف  ومــن  وإيــران، 
والنظــام  الســورين  معظــم  بــن  سياســي،  مــن  الصــراع 
احلاكــم الــذي تغــول علــى حقــوق املواطنــة وحــول البلــد 
إىل جمــرد مزرعــة، إىل مفهــوم الصــراع املســلح بــن قــوى 
مــن  نفوذهــا،  حتــت  تــرزح  مناطــق  إدارة  علــى  تتنافــس 
جهــة، وبــن كل هــؤالء املتصارعــن جبانــب واحــد مــع 
مــا مســي قــوى اإلرهــاب يف املنطقــة؟ بدايــة ال بــّد مــن 
التوضيــح أبن اهليئــة العليــا للتفــاوض كانــت انتــج مؤمتــر 
لــه  ودعيــت  ديســمر2015  يف  عقــد  الــذي  الــرايض 
كيــاانت وشــخصيات معارضــة سياســية، وكذلــك ممثلــو 
الفصائــل املســلحة الفاعلــة يف املعــارك مــع النظــام، علــى 
نظــر  وجهــة  الســورية، حســب  الثــورة  قيــادة  متثــل  أهنــا 
منظمــي املؤمتــر، املنعقــد بدعــم دويل مــن الــدول املشــاركة 
يف مؤمتــر فيينــا 1، يف حــن متــت الدعــوة ملؤمتــر أســتاان 
مــن قبــل روســيا وتركيــا وإيــران، يف غيــاب واضــح للــدور 
األمركــي واألورويب، ومت اختيــار وفــد املعارضــة ألســتاان 
مــن قبــل الدولــة الضامنــة تركيــا، دون العــودة للكيــاانت 
السياســية كاالئتــالف، الــذي يتخــذ مــن إســطنبول مقــراً 
الفصائــل  مــع  الشــريكة  للتفــاوض  العليــا  اهليئــة  لــه، أو 
املســلحة يف عمليــة جنيــف. ويف الوقــت الــذي تتعامــل 
فيــه اهليئــة العليــا علــى أهنــا مرجعيــة أي تفــاوض جيمــع 
املعارضة مع النظام، يتجاهل وفد أستاان هذه املرجعية، 
متابعــاً عقــد جوالتــه حتــت اســم مباحثــات تقنيــة تتعلــق 
ابحلــرب علــى اإلرهــاب، ووقــف إطــالق النــار وآليــات 
مراقبتــه، ليكــون أخــراً شــاهداً غــر مســؤول علــى اتفــاق 
التســمية  التوتــر »اآلمنــة«، حســب  املناطــق منخفضــة 
الروســية، وهــو االتفــاق الــذي ميكنــه ان أيخــذ ســوراي 
حنــو التقســيم أو تقاســم نفوذهــا بــن الــدول الضامنــة لــه. 
ورغــم عــدم التشــكيك بنــوااي أعضــاء وفــد أســتاان لوقــف 
املقتلــة الســورية إال أن هــذا ال يقلــل مــن مســؤوليتهم يف 
إرابك مســار جنيــف السياســي، علــى عكــس مــا حيــاول 
املبعــوث األممــي تصويــره أبنــه كان دافعــاً لعقــد جنيــف 
6، ممــا يعــي أن الســورين -كمعارضــن- أمــام وفديــن 
ملســارين خمتلفــن، أرادت روســيا أن يعطــل أحدمهــا علــى 
اآلخــر، ومبرجعيــات خمتلفــة، مــن شــأهنا أن تلــي املصلحــة 
تكتمــل  حــى  املطلــوب  الوقــت  اســتهالك  يف  الدوليــة 
اخلطــط الدوليــة واإلقليميــة يف العمليــة التحاصصيــة. مــا 
نتائــج  مــع وفديــن ومفاوضــات ال  الوضــع،  كان هلــذا 
فــراغ كبــر  مــن  تعــاين  الســورية  الثــورة  أن  لــوال  منهــا، 
للســورين،  القيــادة، وغيــاب كيــان سياســي مجعــي  يف 
ولــوال ارهتــان اجلماعــات املســلحة للخــارج، ولــوال هــذا 
التواطــؤ الــدويل علــى إدامــة الصــراع الســوري، مــن خــالل 
الالفاعليــة يف إجيــاد حــل لــه ابلوســائل السياســية وفــق 
حــن  وإىل  أخــرى.  وســيلة  أبي  أو   1 جنيــف  بيــان 
حصــول ذلــك ســنبقى أمــام مســارات جنيــف ومســارات 

أســتاان.. ورمبــا مســارات أخــرى. 

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

الخيط الوهمي بين أستانا وجنيف

سميرة المسالمة
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قضايا سياسية

مل يكــن يف ُحســبان بوتــن أن تتغــر البوصلــة األمريكيــة يف املنطقــة هبــذه الســرعة، يف عهــد ترامــب، وهــو 
الــذي راهنــت روســيا علــى وصولــه إىل البيــض األبيــض.

لقــد أقــدم علــى مجلــة مــن اخلطــوات، أمالــت الكفــة لصــاحل األمريــكان، علــى حســاب الــروس أواًل، مث 
النظــام اثنيًــا، وإيــران اثلثًــا.

وذلــك بــدًءا مــن ردود األفعــال السياســية علــى الضربــة الكيماويــة يف خــان شــيخون يف: 4/ 4، مثّ مــا 
تالها من التصعيد العســكري، الســريع وغر املتوقع، املتمثل بضرب مطار الشــعرات بـ ) 59 ( صاروخ 

كــروز ، يف: 7/ 4.
مثّ مــا كان مــن ضــرب قــوات حلفــاء النظــام يف منطقــة التنــف يف: 19/ 5، يف: 26/ 5، محايــًة لفصائــل 

اجليــش احلــر املوجــودة يف املعــر، الــي حتظــى بدعــم مشــرتك ) أورويب وأمريكــي (.
وما كان أيًضا من تزويد قوات سورية الدميقراطية مبائة سيارة حمملة ابلعتاد العسكري، يف: 24/ 5.

هذا فضاًل على مصادقة جملس الشيوخ على قانون حماسبة سورية 
)قانون سيزر( يف: 26/ 5، بعد مصادقة جملس النواب عليه يف: 18/ 5، الذي جاء متزامًنا مع متديد 
العقوابت املفروضة على إيران؛ متهيًدا ملصادقة الرئيس عليه، لتطلق يُده يف تضييق اخلناق على األسد.

ويف هــذا مؤشــر علــى مــدى هشاشــة الروايــة الروســية، يف أهنــم ابتــوا الالعــب الوحيــد يف الســاحة الســورية، 
فهــي الــي تقــرر يف مؤمتــر أســتانة إقامــة مناطــق )خفــض تصعيــد(؛ لتكــون بعدهــا األجــواء فيهــا مقفلــة بوجــه 
املقاتــالت األمركيــة، وهــو األمــر الــذي مل يُعــره أحــد أمهيــة، حيــث اخرتقتهــا القــوات األمريكيــة عندمــا 

قامــت بضــرب منطقــة التنــف.
ويعــزو عــدٌد مــن املراقبــن هــذه االندفاعــة األمريكيــة، إىل تــويل جاميــس ماتيــس، قيــادة القــوة العســكرية 
األمركيــة، وهــو الــذي كان قــد قــام يف أثنــاء عملــه قائــًدا للمنطقــة الوســطى للجيــش األمركــي، يف تعزيــز 

التحالــف مــع امليليشــيات الكرديــة: عراقيــة، ســورية، تركيــة؛ حــى وإن كانــت علــى قوائــم التصنيــف.
ففــي الوقــت الــذي أخــذت فيــه بعــض املتاعــب تواجــه إدارة ترامــب، جنــده قــد أطلــق يــد اجلنــراالت، الــي 
كان قّيدهــا ســلفه أوابمــا؛ األمــر الــذي أدى إىل انقــالب الصــورة يف واشــنطن: مــن رئيــس يثرثــر وال يفعــل، 

إىل رئيــس دفعتــه أُّميتُــه السياســية إىل الصمــت، وتســليم شــؤون املنطقــة إىل وزيــر ذكــي 
وحــازم، أقــدم علــى عــدد مــن اخلطــوات الــي مــن شــأهنا زايدة وتــرة احلضــور األمريكــي يف املنطقــة، كتلــك 

الــي أشــران إليهــا مــن قبــل، أو مثــل:
ـ إعــالن وزارة الدفــاع األمركيــة يف: 2/ 4، أهنــا ســتتوقف عــن الكشــف عــن عــدد قواهتــا الريــة يف العــراق 

وســورية؛ األمــر الــذي يعــي زايدة عديدهــا متهيــًدا ألمــور ستشــهدها املنطقــة.
ـ فــرض منطقــة حظــر جــوي وبــري غــر معلنــة، متتــد مــن قاعــدة التنــف علــى احلــدود الســورية الشــرقية مــع 
األردن والعــراق، إىل عــن العــرب )كــوابين( علــى احلــدود الســورية الشــمالية مــع تركيــا، وذلــك جلعــل هــذه 

املنطقــة 
)األمركيــة ـ الكرديــة: اآلمنــة(، ســاحة لتقســيم قوتــن كريــن، تتصارعــان علــى رقعــة متتــد مــن شــرق دجلــة 

إىل غــرب الفــرات، األوىل: شــيعية يف العــراق، والثانيــة: ســنية يف ســورية.
فدمشــق  بغــداد،  إىل  مــن طهــران  املمتــد  الشــيعي(،  )اهلــالل  أمريــكا  تكســر  الشــيعية،  القــوة  فبتقســيم 
وبــروت، وبتقســيم القــوة الســنية، متهــد أمــركا حللفائهــا األكــراد، االنقضــاَض علــى إحــدى التنظيمــات 
اخلطــرة احملســوبة علــى أهــل الســنة ) داعــش (، يف مناطــق الشــمال الشــرقي لســورية )الرقــة وديــر الــزور (، 
هــذا يف الوقــت الــذي تســمح فيــه حللفائهــا الشــيعة ابإلجهــاز عليــه يف املوصــل ومناطــق غــرب الفــرات 

العراقيــة.
لقــد شــعرت إيــران بنــوااي واشــنطن، وحاولــت أن متتحــن جديتهــا يف ذلــك؛ فأرســلت ميليشــياهتا مــن 
مل  وملــا  بتحذيرهــا،  األمركيــة  املقاتــالت  فقامــت  التنــف،  منطقــة  مــزدوج إىل  العــراق وســورية يف حتــرك 
تذعــن وتنســحب، دمرهتــا عــن بكــرة أبيهــا يف املــرة األوىل، مث يف الثانيــة، ومــن جانبــه أرســل األســد طائــرة 
اســتطالع فــوق األجــواء الكرديــة، فقامــت املقاتــالت األمركيــة بطردهــا، لتقــوم بعدهــا املقاتــالت الروســية 

مبرافقتهــا حــى خروجهــا إىل املناطــق املســموحة لــه. 
إنّــه كمــا انقلبــت الصــورة يف واشــنطن، انقلبــت كذلــك يف روســيا؛ فروســيا يف زمــن أوابمــا كانــت متســك 
ابألرض الســورية، يف حــن أهنــا يف زمــن ترامــب تراجعــت لصــاحل أمريــكا، الــي عــززت حضورهــا وأمســكت 
ابألرض الســورية، أو علــى األقــل يف املناطــق الــي تعترهــا أمريــكا ذات أمهيــة اســرتاتيجية هلــا، أو حللفائهــا.

صحيــٌح أّن واشــنطن قــد انتزعــت املبــادرَة مــن موســكو، ولكــّن هــذا ال يعــي أّن األمــور ســتصّب )علــى 
املــدى القصــر( يف مصلحــة الفصائــل املســلحة ذات التوجــه اإلســالمي، أو املدعومــة مــن تركيــا، بقــدر 
مــا ســتصب يف مصلحــة تلــك ذات اهليمنــة الكرديــة علــى الرغــم مــن يســاريّتها؛ حيــث رأت فيهــا أمريــكا 
حليًفــا بديــاًل عــن فصائــل اجليــش احلــر، الــي ُأجهــض مشــروُعها مــع األمريــكان، علــى يــد فصائــل اجلهاديــة 

العامليــة، وبتواطــؤ مــن أخواهتــا احملليــة.

أمريكا إْذ تنتزعُ المبادرَة
من يد روسيا في سورية

د. محمد عادل شوك

 كاتب وابحث سوري

»جــوِّع شــعبك يتبعــك«؛ هــو هنــج الطغــاة وســبيلهم يف إخضــاع الشــعوب، بــل إن الطغــاة العــرب ليطّبقــون هــذا النهــج 
ويف ابهلــم القــول علــى حرفيَّتــه: »جــوع كلبــك يتبعــك«، ألهنــم يســتخفون بشــعوهبم بــل حيتقروهنــا إىل درجــة خطــرة.

يف عهــد حافــظ أســد، تعلّــم الشــعب الســوري كيــف يقــف طويــاًل يف طوابــر اخلبــز، ويف طوابــر اجلمعيــات االســتهالكية 
ليحصــل علــى الــرز والســكر والزيــت، ومجعيــات أخــرى للغــاز وبعــض املشــتقات النفطيــة، وكانــت األســرة تقضــي مــا 

جمموعــه عمــر فــرد منهــا يف االنتظــار الطويــل لتنــال حصــة احلــد األدىن مــن مــواد اإلعاشــة األساســية.
وال ينســى أحــد مــن جيلنــا رحــالت الفجــر اليوميــة إىل املخابــز القريبــة والبعيــدة لتأمــن اخلبــز اليومــي لألســرة، وبــه فقــط 
كانــت األســرة تشــعر ابألمــان. لقــد اســتمر فقــدان األمــن الغذائــي عنــد أغلبيــة الشــعب الســوري، طــوال عهــد حافــظ 
أســد. ويف عهــد بشــار )الوريــث( تراكمــت اجلهــود الفرديــة الســورية اخلاصــة الــي فاقــت كل مثيالهتــا يف اجلــوار كّمــاً 
ونوعــاً، فــزاد حــد الدخــل الفــردي اخلــاص فــوق حاجــز األاتوات والشــراكات اإللزاميــة والرشــا، ومــع وجــود معيــل إضــايف 

لــكل عائلــة يف اخلــارج، يعمــل ويرســل ألهلــه ابســتمرار، أصبــح هنــاك فائــض نســي أبعــَد النــاس عــن اجلــوع.
وبعــد انــدالع الثــورة، ظــّن النظــام أن التجويــع املمنهــج املســتمر املرتاكــم قــد شــّكل ســبباً النتفــاض النــاس وتظاهرهــم، 
فــراح علــى الفــور يــوزع أكيــاس اخلبــز اجملانيــة، وفوجــئ بــرد املتظاهريــن »الشــعب الســوري مــو جوعــان«، فســمت الثــورة 

وارتفعــت عــن مســتوى ثــورات اجليــاع.
لقــد أبطــن بشــار هــذا الــرّد يف داخلــه، وراح مــع أجهزتــه األمنيــة، وآلتــه العســكرية، ومؤسســاته احلزبيــة واحلكوميــة، يصنــع 
احلصــار والتجويــع أبشــد درجاتــه ومشــاهده، ليكــون التجويــع عامــاًل اســرتاتيجياً حامســاً يف دخــول النظــام واجتياحــه 

لعشــرات البلــدات واملناطــق، يف أحنــاء كثــرة مــن ســوراي، وليســاعد يف خلــق الــردع املســتقبلي املطلــوب أيضــاً.
إنــه هنــج مريــع مهلــك ولــن يســتطيع هنــج مضــاد أن يبطلــه غــر هنــج اإلســالم العميــق الــذي يتغلغــل يف القلــوب فيملكهــا، 

مث أيمرهــا لتحقــق شــفاءها ووقايتهــا مث مصلحتهــا العليــا.
لقــد ســّلط اإلســالم ركــَن الصيــام علــى هــذا النهــج اخلبيــث الــذي ميتــد تطبيقــه مــن جتويــع مســتبد لشــعبه، ليتبعــه وينشــغل 
بتوفــر اللقمــة عــن أي اعــرتاض أو رفــض، إىل جتويــع وحصــار مــن بــالد كــرى، جتــاه بــالد ضعيفــة وشــعوب مســتضعفة 
رفضــت إذعــاانً أو والًء. كل أركان اإلســالم وفروعــه مرتبطــة ومتصلــة ابلعمــود األساســي العظيــم لإلســالم، أال وهــو 
التوحيــد. وارتبــاط الصيــام ابلتوحيــد ال يتجلّــى مباشــرة إال إذا أتملنــا يف اآليــة الكرميــة: ﴿أفرأيــت مــن اختــذ إهلــه هــواه﴾، 
لقــد وصفــت اآليــة أهــواء اإلنســان إهلــاً لــه إذا أذعــن هلــا، واســتجاب هلــا بــال حــدود وضوابــط، فســيطرت عليــه وخضــع 
هلــا؛ إنــه الربــط بــن اخلضــوع والتأليــه؛ إلــه املــرء مــن خيضــع لــه أو مــا خيضــع لــه، حــى لــو كان جــزءاً منــه ومــن شــهواته 
وأهوائــه. وليــس هنــاك يف أهــواء اإلنســان وشــهواته أعــى مــن شــهويت الطعــام واجلنــس إذا انفلتتــا، وليــس هنــاك أقســى مــن 
احلرمــان إذا طاهلمــا، والصيــام يواجــه ُســعار الفــرْج واملعــدة ابلتدريــب والرتويــض، فيــدّرب رمضــان املســلم ابلصيــام والقيــام، 

ويقويــه ليســيطر علــى هذيــن العضويــن مــن أعضائــه.
- شهر كل سنة... رمضان أييت فيدّرب وجُيّهز ويقّوي، حى إذا أتت ضرورات ومهلكات معدٍَّة من عدو أو حاقد؛ 
كان املســلم مســتعداً هلــا وعصيّــاً عليهــا، فــإذا أراد عــدوٌّ حاقــد أن يُركِّــع مســلماً ابلتجويــع فحاصــره ليذعــن ملــا يريــد، فلــن 

يكــون هنــاك مقــاوٌم يفوقــه يف الصــر والتحمــل واملطاولــة، فقــد تــدرب شــهراً كل ســنة ملثــل هــذه املواقــف واألحــداث.
وقــد حتــّدث املتحدثــون عــر الســنن والقــرون عــن فوائــد الصيــام وآاثره حــى أترعــوا الكتــب واجملالــس، ولكنهــم مل يذكــروا 
هــذا األمــر بوضــوح وقــوة ومل يربطــوه. فلــم يلتفــت كثــرون إليــه عندمــا طُبــق احلصــار والتجويــع ســافراً يف غــزة والعــراق 

وســوراي، وال حــن طُبــق التجويــع حتــت الرمــاد يف أغلــب الــدول العربيــة واإلســالمية.
ورمبــا ضــاع التدريــب الرمضــاين الــذي كان بغــر ربــط وتوجيــه؛ توجيــه ضــد خضــوع الفــرد أو شــططه، وتوجيــه ضــد 

خضــوع شــعوب وأمــم، وهــو يف النهايــة خضــوع لغــر هللا جــل شــأنه.
لقــد جعلــوان نقــّدس لقمــة العيــش فســمينا اخلبــز عيشــاً، ورحنــا حنملــه بســرعة، ونقبلــه كلمــا ســقط علــى األرض، مث نرفعــه 
عاليــاً، ولعنّــا مــن يــدوس عليــه رغــم أن اخلبــز كغــذاء وصحــة مل ينفــع إال يف زايدة البدانــة والرتّهــل فينــا، ورحنــا نلــف فــوق 
اخلبــز خبــزاً، ومل نفطــن إىل معــى اآلايت الكرميــة الصارخــة: ﴿والــذي أخــرج املرعــى فجعلــه غثــاًء أحــوى﴾. لقــد أهــان هللا 
املرعــى كلــه ممــا أيكل اإلنســان واحليــوان، لقــد أهانــه هللا ووصفــه هللا ابملكنــوس األصفــر األســود الــذي ال قيمــة لــه عنــد 
هللا. ومل نفطــن أيضــاً إىل معــى كالم حفظنــاه منــذ الصغــر: »لــو كانــت الدنيــا- مــع كل مرعاهــا- تســاوي عنــد هللا جنــاح 
بعوضــة ملــا ســقى كافــراً شــربة مــاء«. وراح بعضنــا يــرر كل بوائقــه بســبب لقمــة العيــال؛ فهــو خانــع مطأطــئ ســاكت 

ألجــل العيشــة واملعيشــة وأتمــن قــوت العيــال، وراج بــن النــاس: )بــدان نعيــش. العيــال جمبنــة مبخلــة. كنــا عايشــن(.
﴿اي أيهــا الذيــن آمنــوا ُكتــب عليكــم الصيــام كمــا ُكتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون﴾؛ لعلكــم تتجهــزون 
وتدربــون أنفســكم وأهليكــم فتتقــوا االهنيــار واخلضــوع والذلــة إذا ُضــرب عليكــم احلصــار والتجويــع، ولعلكــم تنســفون هنــج 

الطغــاة يف سياســتهم بتجويعكــم لرتكيعكــم، فتتقــوا اســتبدادهم واســتمرارهم جيــاًل بعــد جيــل.
الصيام ينسف هنجاً خطراً للطغاة، ورمضان ينسف الطغاة أبكثر من سبيل. أهاًل رمضان وسهاًل.

الصيام ينسف نهج الطغاة: »جوِّع 
شعبك يتبعك«

*د. أسامة الملوحي

 كاتب وابحث وصحفي سوري
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كتبــت منــذ ســنتن تقريبــاً، علــى صفحــة )فيســبوك( اخلاصــة يب، مــا معنــاه: شــكراً أصدقائــي الســورين، فقــد تعلمــت 
منكــم ومــن ثورتكــم الكثــر؛ اســتدعاين يومئــذ مديــري يف عملــي الســابق ليســألي مــاذا تعلمــت. أجبتــه ابختصــار، وأان 
يف حضــرة هيبــة الرئيــس علــى املــرؤوس )وقــد تعّلمــت الحقــاً كيــف أكســرها(: إهنــم شــجعان.. وميوتــون مــن أجــل مــا 

يعتقــدون.
اليــوم بعــد مــا يزيــد عــن ســت ســنوات علــى انطــالق الثــورة الســورية الــي أنضجــت لــدي مفهومــات سياســية واجتماعيــة 
منشــور  إبكمــال  الســورين  وألصدقائــي  جــرأة  أكثــر  إبجابــة  الســابق،  ملديــري  مدينــة  أين  أشــعر  جديــدة،  وأخالقيــة 

)فيســبوك( الــذي بدأتــه قبــل ســنتن.
تعلمت من هذه الثورة:

- أن 42 كلــم مــن ريــف درعــا إىل درعــا املدينــة كفيلــة بكســر قدســية مــن طغــى 42 ســنة، وقدســية أي ظــامل بعــده، 
فالثــورات كمــا الســلطات، ال بــد أن تتــداول.

- اجلغرافيــا: نعــم اجلغرافيــا. تلــك الــي اختصروهــا يف مدارســنا مبوانــئ وجبــال ومضائــق وأهنــر. أمــا الثــورة فقــد انطلقــت 
مــن أســفل اهلــرم صعــوداً إىل قمتــه، ومشــت بنــا مــن الزقــاق واحلــارة والقريــة الصغــرة وصــواًل إىل املطــارات وقصــور الرائســة. 
هــل مسعــت قبــل ذلــك جبرجنــاز ومــارع وحرســتا وتــل أبيــض وحــي صــالح الديــن يف حلــب وحــي اإلنشــاءات يف محــص؟
- الفــرق بــن اإلعــالم و “مماســح جــوخ احلــكام”: وأن عدســة مواطــن صحفــي أصــدق إنبــاًء مــن “مياديــن تلفزيونيــة” 
و”دنيــا رقميــة” و”جــزر مــن املوظفــن واملكاتــب”. فهــذه العدســة ال جتتــزئ تصاريــح وال تفــرك فيديوهــات وال تســّوق 

لزعيــم. هــذه العدســة متــوت وتعتقــل، ولكــن ال تكــذب.
- األنرتوبولوجيــا: هــل كنــا نعــرف قبــل هــذه الثــورة عــن العشــائر يف اجلزيــرة الســورية وامتداداهتــم وفروعهــم ومآثرهــم يف 
مواجهــة الظالميــن مــن ذوي اللحــى أو البــزات العســكرية؟ عــن ســعاد الــي واجهــت )داعــش( بكرتونــة أمــام مقاّرهــم، 
)داعــش( ذاهتــا الــي خنشــاها مجيعــاً حــد الرعــب. عــن ذايب املاشــي، الرملــاين األقــدم، والــذي مــا زال يصــر أن األب 
القائــد أرســى أســس الدميقراطيــة يف ســوراي كمــا ورد يف فيلــم “عمــر أمــراالي” األخــر.. ابملناســبة هــل كنــا كلنــا نعــرف 

عمــر أمــراالي قبــل 2011؟!
- الفــرق بــن القضيــة والشــعار: هــل تذكــرون كــم مــرة، خــالل أربعــة عقــود، وعــدوا القــدس أهنــم قادمــون. هــل أحصيتــم 
كــم مــرة وردت فلســطن يف خطاابهتــم خــالل الســنوات األربعــة األخــرة؟ رمبــا علــى عددهــا أمطــروا الرمــوك قذائــف. هــل 
عــددمت كــم رصاصــة أطلقــوا يف صــدور فلســطينيي ســوراي؟ وكــم مــن طفــل فلســطيي قتلــوه جوعــاً حبصارهــم الرمــوك؟ وكــم 

مــن حســان حســان عذبــوا حــى املــوت، وكــم رامــي ســليمان اعتقلــوا؟
- كيف نعيد تقومي اترخينا؟

إن التغيــر ليــس نزهــة قصــرة، إنــه ال بــد خــالل صناعتــه أن تطفــوا علــى ســطحه منــاذج شــوهتها فكــرايً ونفســياً سياســة 
القيــادة احلكيمــة، كرفاهيــة قصــف محــاة ابألســلحة الثقيلــة، وســلمّية يــد خشــنة تصفــع شــابة علــى حاجــز يف محــص، 

وإنســانية عصــاً هتــرس قدمــي كهــل يف دمشــق.
- اإلميان ابألحالم: كيف أهنا معدية كوابء، وأننا لنحققها ال بد أواًل من أن نصنعها.

- إن للحياة رائحة... كعرق أرملة شــهيد تكدح يف بالد اللجوء لرتيب أطفاهلما... كقطنة مشــبعة ابلكولونيا تتنشــقها 
شــابة أغمي عليها يف مظاهرة، تطالب إبســقاط النظام... كبصل يقي الكلور يف ريف دمشــق.

- احلريّة: خلعت عي ثوب احلزب وقلت أان مستقّلة
خلعــت ثــوب الطائفــة وقلــت أرفــض أن يصنفــي أحــد خلعــت ثــوب املنطقــة، وقلــت أان ابنــة بعلبــك اهلرمــل، وأان مــع 

ثــورات الشــعوب مــن ســوراي إىل البحريــن.
خلعــت ثــوب الوظيفــة، مل أانقشــهم، مل أعــرتض، مل أطالــب.. لكــم الوظيفــة، ويل حريــي أن أكتــب مــا أريــد، وأقــول مــا 
أريــد وأشــارك ابالعتصــام الــذي أريــد.. حريــي أن أكــون أان كمــا أريــد خلعــت عــي ثــوابً ضيقــاً هلويــي اللبنانيــة وألبســتها 

ثــوابً حبجــم اإلنســان إىل أي وطــن انتمــى... هويــة حبجــم هــذه األرض، حريّــة حبجــم هــذه األرض.
- املواجهــة: أان ابنــة بعلبــك اهلرمــل، حيــث الكلمــة حتتســب علينــا وليــس لنــا، حيــث ال يســمع صراخنــا وال خوفنــا وال 
فقــران، حيــث اســتبدلوا اجلامعــات ابملقــاّر احلزبيــة، والــورود علــى الطرقــات بصــور القــادة والشــهداء وراايت املــوت الصفــراء.
أان ابنــة بعلبــك اهلرمــل صــرت ال أخافهــم، ووضعــت يف معصمــي “ســوار علــم الثــورة” وصــرت أبرزهــا يف وجوههــم كأين 

أقــول “أعلــن انشــقاقي عــن ظالمكــم وظلمكــم، وأنضــم للحيــاة، وهــذه هويــي”. 
حــى أيب عــاد إىل ســاحة املواجهــة وكســر اخلــوف، بعــد أن انقطــع عنهــا منــذ هنايــة احلــرب اللبنانيــة، وحــاول أن يبحــث 

عنهــا بعــد 2005 ومل جيدهــا، وشــبهت لــه يف 2008 مث مــا لبثــت أن اختفــت.
للمســؤولن األمنيــن والعناصــر املنظمــة منهــم، لنواهبــم وقادهتــم، مــا زال أيب يف بعلبــك اهلرمــل يقــول إن يف ســوراي ثــورة 
وســتنتصر، وإن فيهــا قاتــاًل امســه النظــام، وإن اإلرهــاب الــذي صــدرانه مــن لبنــان إىل ســوراي هــو مــن اســتدرج اإلرهــاب 

املضــاد مــن ســوراي إىل لبنــان.
ما زال أيب يف منزلنا هناك يسقي احلديقة، وأان انسحبت إىل بالد أخرى. 

مــا زالــت شــبابيك بيتنــا مفتوحــة علــى احملبــة واأللفــة مــع كل ســوري قــدم إىل بلدتنــا، وعلــى ورود أيب وعينيــه احلزينتــن 
وكفيــه الطيبــن... وأان هنــا بعيــدة. أيتيــي صوتــه الدافــئ عــر اهلاتــف كجرعــة أمــل ليخــرين أن القــادم أمجــل، وأن الثــورة 

منتصــرة ال حمالــة، وأن احملبــة تصلــح لبنــاء كل مــا هــدم.

هي ثورتي أيضًا

 سارة الشيخ علي 

كثــراً مــا فكــرت لــو أنَّ كاتبــاً فرنســياً ألــف مســرحية أو روايــة، تــؤرخ 
اللوفــر  ومتحــف  إيفــل  بــرج  وجتاهــل  »ابريــس«،  األنــوار  لعاصمــة 
خلــرج  الباســتيل؛  وســجن  الفرنســية  والثــورة  الســن  وهنــر  والنوتــردام 
الفرنســيون إىل ســاحة الكونكــورد مطالبــن بســجنه، ولتجمهــروا أمــام 
قصــر اإلليزيــه احتجاجــاً علــى تشــويه عاصمتهــم، وأمتــادى يف اخليــال 
يــؤرخ للنــدن يف مصنَّــف فــيٍّ ســينمائي، وال  إنكليــزايً  ألتصــور أديبــاً 
متــر عدســته علــى ســاعة بيــج بــن أو قصــر بيكنجهــام وقلعــة ويندســور 
والرملــان الريطــاين، أو يتجاهــل هنــر التاميــز واهلايــد ابرك وجســور لنــدن 
اللندنيــة صغارهــا  العائــالت  والبيكاديلــي..، عندهــا ســتخرج  الرائعــة 
وكبارهــا إىل )10 داوننــغ ســرتيت(، وترشــقه ابلبيــض الفاســد لتشــويه 
اتريــخ مدينتهــم، كل هــذه التخيــالت حتضــرين ســنوايً، وأان أاتبــع ذلــك 
املنتــج الفــي الــذي أصبــح لعنــة علــى دمشــق عاصمــة التاريــخ الــي مل 
يغــب امسهــا عــن رقــم حثيــة أو آشــورية أو كلدانيــة أو آراميــة وحــى يف 
اآلاثر الفرعونيــة، وقــد حتولــت دمشــق إىل »ضيعــة« متخلفــة، ســجنت 
ببــاب خشــي عتيــق، وأطلــق عليهــا لصــوص التاريــخ مســمى »ابب 
احلــارة« وجعلــوا ســادهتا ســائس خيــل وحــالق، ولــكل منهمــا بطانــة 
مــن )اللمــم( و)احلــوش(، وخلقــوا جمتمعــاً تســوده عــادات مــا عرفهــا 
أهــل دمشــق، بــل هــي مــن بنــات عقــول متخلفــة، مل تعــرف دمشــق، ومل 
تكلــف نفســها عنــاء البحــث يف اتريــخ هــذه املدينــة القــدمي واحلديــث، 
بــل رمســت هلــا صــورة لقريــة هبــط أهلهــا مــن جباهلــم، متخلفــون يف 

كل شــيء!
وألول مــرة أعــرف أال فضــل ألهــل دمشــق ســوى »اليــرق واحملشــي«، 
وال علــم هلــم ســوى معــارف أهــل القــرى النائيــة القصيــة عــن كل حضــارة 

وتطور!
بــي هــالل« يف أجزائــه  الــذي حتــول إىل »ســرة  العمــل  مــن خــالل 
الثمانيــة، يضــع لنفســه إطــاراً اترخييــاً خــالل فــرتة االنتــداب الفرنســي، 
وســأختار الفــرتة 1930 – 1940 للحديــث الــذي يدمــي القلــب 
حــول دمشــق، فمــاذا يقــول التاريــخ: يف العــام 1930م دمشــق تنتخــب 
ابنها حممد علي العابد )1867- 1939م( رئيســاً للجمهورية كأول 
بــركات مرشــح  حــراً، وتســقط صبحــي  انتخــاابً  رئيــس هبــذا املســمى 
الفرنســين، وذلــك 11 حزيــران/ يونيــو 1930م، وهــو مواطــن ســوري 
مــن أرســتقراطية دمشــق، حيمــل شــهاديت دكتــوراه: األوىل يف اهلندســة 
والرتكيــة  العربيــة  اللغــات  ويتقــن  الــدويل،  القانــون  يف  والثانيــة  املدنيــة 
والفارســية والفرنســية واإلنكليزيــة، وختــرج يف الســوربون. هــذا هــو أول 
رئيــس للجمهوريــة، اختــاره الســوريون يف انتخــاب حــر، وقــد اســتقال 
1936م لكــر ســنه؛ وليفســح اجملــال لتــداول الســلطة للكتلــة الوطنيــة 

وهاشــم األاتســي.
األمويــة-  احلضــارة  األدبيــة: عرفــت دمشــق -عاصمــة  الصالــوانت 
ظاهــرة الصالــوانت األدبيــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن القــرن العشــرين، فقــد 
مــراش  مــرايان  الســيداتن  األدبيــة 1922م، وقامــت  الرابطــة  أسســت 
ومــاري عجمــي إبحيــاء تقليــد اجملالــس األدبيــة، فقــد ضــم جملســهما 
البــالد  وضيــوف  واحملافظــات  دمشــق  مــن  والفكــر  األدب  وجــوه 
املرموقــن، وكذلــك فعلــت الســيدة زهــراء العابــد حــرم الرئيــس حممــد 
العــام  بدايــة  منزهلــا  يف  أدبيــاً  صالــوانً  أسســت  عندمــا  العابــد  علــي 
1930، وال أظنهــا شــاركت يف منيمــة وتفاهــات حــرمي )ابب احلــارة(، 
كمــا شــهدت دمشــق خــالل هــذه الفــرتة التارخييــة حركــة غــر مســبوقة 
يف نشــاطات اجملتمــع املــدين، وســأكتفي ابجلمعيــات النســائية ألمهيتهــا 
احلضــاري  الوعــي  ملســتوى  مؤشــر حقيقــي  فهــي  التارخيــي؛  وســياقها 
املــرأة  يقظــة  احلليــب،  نقطــة  ألبنــاء وبنــات دمشــق، ومنهــا: )مجعيــة 
العــرب  نســاء  األدب،  دوحــة  املعلمــات،  دور  خرجيــات  الشــامية، 
القوميــات، الرابطــة الثقافيــة النســائية، النــادي األديب النســائي،…( 

وأييت تكويــن األحــزاب السياســية مظهــراً آخــر علــى املســتوى احلضــاري 
والتطــور الفكــري، ويف هــذه الفــرتة شــهدت دمشــق ظهــور األحــزاب 

الوطــي،…. الشــيوعية )ســوراي ولبنــان(، حــزب الشــعب، احلــزب 
اجلامعــة الســورية: مــن احملــزن أن تظهــر دمشــق وأبناؤهــا حتــت رمحــة 
احلــالق الــذي يعــاجل املرضــى يف عمــل فــي يفــرتض أن يكــون ســورايً، 

فمــا هــي احلقيقــة؟
مث   ،1903 الرتكيــة  ابللغــة  الطــب(  )مدرســة  الطــب  معهــد  انطلــق 
ضــم  بعــد  الســورية(  )اجلامعــة  وأعلنــت  احلقــوق،  مدرســة  أسســت 
معهــد الطــب ومدرســة احلقــوق معــاً، حتــت مســمى اجلامعــة الســورية 
يف 1919 وبــدأت الدفعــات يف الدراســة، وتقــول املصــادر أن أول 
قبــل  دفعــات  وقبلهــا  الرمسيــن خترجــت 1930،  األطبــاء  مــن  دفعــة 
املســمى الرمســي وكانــت أول طبيبــة ســورية لوريــس ماهــر، أي يف العــام 
1936 لدينــا ســبع دفعــات مــن األطبــاء، وأعتقــد أن هــؤالء مل يهاجــروا 
ابلبحــر هــرابً مــن الراميــل، بــل ورد ذكرهــم يف دليــل اهلاتــف مــع عناويــن 
عياداهتــم واختصاصاهتــم، وقــد جتــاوز عــدد العيــادات الطبيــة )400( 
عيــادة يف دمشــق عامــة واختصاصيــة، إضافــة للخرجيــن مــن أبنــاء البــالد 
مــن جامعــات أجنبيــة، وهــم كثــر، وهواتفهــم كانــت رابعيــة األرقــام، كمــا 
وردت يف الدليل، ومثلهم من الصيادلة واحملامن، نعم دمشق يف تلك 
)الرتومــواي(،  الكهرابئــي  وامليــرتو  اآليل،  نصــف  اهلاتــف  فيهــا  الفــرتة 
مثــل  املؤمتــرات،  فيهــا  تعقــد  الــي  الفاخــرة  الغنــاء والفنــادق  واحلدائــق 
فنــدق »فيكتــوراي« الــذي عقــد فيــه مؤمتــر املــرأة الشــرقية 1930 ولعــدة 
أايم برائســة نــور محــادة بعدمــا نُقــل مــن اجلامعــة الســورية إىل الفنــدق، 
وقامــت جريــدة الشــعب ابلتغطيــة اإلعالميــة بعددهــا )869(، وأفــردت 

املســاحة الكافيــة لتوصياتــه ومناقشــاته.
الصحافة الدمشــقية: شــهدت دمشــق حركة صحفية نشــطة يف الفرتة 
1930-1940، وســأكتفي ابلصحافــة الســاخرة، إضافــة للصحافــة 
عديــدة  صحــف  صــدرت  فقــد  الشــعب،….(،  )جريــدة  اجلــادة 
 1911 جحــا   ،1909 ابخلــرج  )حــط  ومنهــا:  الســاخر  أبســلوهبا 
خــر الديــن الزركلــي، الطبــل 1927 خليــل زقــوت، اخلــازوق 1928، 
الكرابج 192 7، املزاج 1930،…..( وكلها كانت تعر عن مهوم 
النــاس أبســلوب هــزيل مــع رســوم الكاريكاتــر، وكثــراً مــا كانــت تثــر 

حنــق املســتعمر، فيالحــق أصحاهبــا!
الدســتور الســوري: يف العــام 1928 أعــدت اجلمعيــة التأسيســية أول 
دســتور ســوري حيــث أُعلــن 1930، ولســت معنيــاً اآلن ابلنقاشــات 
الــي أاثرهتــا بعــض مــواده، بــل أريــد القــول إن الشــعب الــذي يصنــع 
دســتوره هــو شــعب راق يســتحق أفضــل مــن )ابب احلــارة( إذا علمنــا 

أن املــرأة السويســرية مل تنــل حــق التصويــت إال يف الســتينيات!
ويف العام 1920 انل مصنع »الغراوي« للمربيات يف دمشق امليدالية 
الذهبيــة يف معــارض ابريــس والقاهــرة ورومــا.. ومنتجــات ســوراي القطنيــة 

تبــاع للنخبــة يف ابريــس، تــرى هــل أدركنــا مــا فعلــه الرعــاع مبدينتنــا!
َمــن تشــوه دمشــق، لتتحــول إىل مســخ مشــوه، وحفنــة  تــرى لصــاحل 
مــن األفاكــن؛ دمشــق بــال شــعراء وال أدابء وال قضــاة وال فنانــن وال 
مهندســن وال بورجوازيــة، يظنــون أهنــم دمشــقيون إذا ابلغــوا يف هلجــة 
ليســت هلــم، هــم الطارئــون عليهــا، تــرى هــل ينــري بعــض أبنائهــا للدفــاع 
عــن اتريــخ بالدهــم ضــد الســفهاء مــن كتبــة وخمرجــن ومنتجــن؛ ليقيمــوا 
عليهــم الدعــاوى القانونيــة يف كل مــكان تســوده القوانــن، دعــوى لبيــان 
الضــرر الالحــق بنــا مجيعــاً، أمــا املمثلــون الصغــار فهــم مســاكن يبحثــون 
عــن لقمــة خبزهــم، لســت أبــرر هلــم، ولكنــي ال أكــرتث هلــم، فتجــار 
التاريــخ هــم مــن جيــب أن تطاهلــم العقوبــة ولــو بعــد حــن! إهنــا ليلــة 
إعــدام دمشــق!! إىل مــى يرتبــط شــهر الصــوم والركــة حبفــالت اإلعــدام 

هــذه؟!

ليلة إعدام دمشق!

د. موسى رحوم عباس

مدربة ادارة منظمات ورايدة اجتماعية -  من لبنان كاتب وشاعر سوري



الســــنة الثانية ــ العــدد 33 ــ 2017/6/1

08

قضايا اقتصادية

أعلــن دميســتورا يــوم 16 مــن هــذا الشــهر موعــداً جلولــة جديــدة مــن 
مفاوضــات جنيــف، ومــع هــذا االســتحقاق القريــب جــداً، ابتــت 
الصعــوابت واملهــام املرتتبــة علــى عاتــق هيئــة املفاوضــات أكثــر جديــة 
وأكثــر مفصليــة خصوصــاً مــع التغــر يف املوقــف األمريكــي وتشــدد 
املــزاج الــدويل، لكــن مــا زالــت هنالــك ثغــرات، ميكــن أن ينفــذ منهــا 
النظــام وحلفــاؤه القتلــة، ليشــتت أعمــال املفاوضــات ويفرغهــا مــن 

مضموهنــا، أو ليســتغل نقــاط ضعــف الوفــد ويضربــه فيهــا.
مــن أهــم نقــاط الضعــف تفتــت املعارضــة، فعلــى الرغــم مــن أن قــرار 
جملــس األمــن كان واضحــاً بضــرورة إشــراك منصــي القاهــرة وموســكو 
ضمــن الوفــد املعــارض، إال أن عقليــة اهليمنــة واالحتــكار مــا زالــت 
ســائدة، رغــم مــرور ســت ســنوات مــن عمــر الثــورة ورغــم الدمــاء 
الغزيــرة الــي ســالت يف ســورية إال أن هــذه العقليــة مــا زالــت متــارس 
هوايتهــا يف املــزاودة ويف التخويــن رغبــة منهــا يف البقــاء واهليمنــة علــى 

قــرار الثــورة.
ما جرى خالل املفاوضات املاضية هو أن الســيد دميســتورا حاول، 
متعاطفــاً مــع الثــورة ومــع وفــد املعارضــة –عــر الفهــم العميــق لبنيــة 
املعارضــة وطريقــة تفكرهــا– أن يتيــح أكــر وقــت هليئــة املفاوضــات 
كــي تتخــذ قرارهــا؛ فاعتــر وفــد اهليئــة هــو الوفــد املفــاوض الرئيــس، 
مــع اســتمراره ابملطالبــة بوفــد موحــد للمعارضــة بنــاء علــى قــرار جملــس 
األمــن، وبنــاء علــى هــذا التقــى الســيد دميســتورا مــع منصــي القاهــرة 
قاعــة  وليــس يف  إقامتــه،  مقــر  تشــاورية يف  لقــاءات  يف  وموســكو 
االجتماعــات الرمسيــة، وكانــت لقــاءات متباعــدة وكانــت مــدة اللقــاء 
قصــرة، بينمــا اعتــر -كمــا أســلفنا- وفــد هيئــة املفاوضــات الوفــد 
املفــاوض الرئيــس، وكانــت اللقــاءات معهــم لقــاءات رمسيــة يف غــرف 

االجتماعــات الرمسيــة، وكانــت لقــاءات تفاوضيــة مطولــة ويوميــة.
يف جولــة املفاوضــات املاضيــة أعطــت هيئــة املفاوضــات مقعديــن 
ضمــن وفدهــا التفاوضــي، ملنصــي القاهــرة وموســكو مقعديــن لــكل 
منهمــا، لكــن املنصتــن رفضتــا هــذه احلصــة وطالبتــا حبصــة أكــر، 
إذا كان اخلــالف حــول احلجــم التمثيلــي ضمــن الوفــد، ومل يكــن 
حــول رؤيــة املنصتــن السياســية فلمــاذا عرضــت هيئــة املفاوضــات 
ضمــن  منهمــا،  لــكل  مقعديــن  وموســكو  القاهــرة  منصــي  علــى 
الوفــد التفاوضــي، إن كانــت خائنــة وعميلــة كمــا يتحــدث بعــض 

املعارضــن.
تضحياتــه  وتطــول  الســوري  الشــعب  دمــاء  تضيــع  أن  يعقــل  هــل 
ونســمح ابخــرتاق املعارضــة مــن أجــل حصــة متثيليــة، مــن أجــل عــدد 

مقاعــد كل منصــة ضمــن الوفــد املفــاوض؟
إن كان اجلــواب هــو اخلــوف مــن وصوهلــم حلجــم قــد يؤثــر علــى 
التصويــت، ويقبلــون ببشــار يف املرحلــة االنتقاليــة، ففــي هــذا وجهــة 
نظــر، لكــن هــل مت التفاهــم مــع عضــوي كل منصــة حــن دخــال 
لوفــد املفاوضــات علــى وثيقــة سياســية مــا؟ كيــف متــت املوافقــة علــى 
إدخــال عضويــن مــن كل منصــة دون التأكــد مــن الرانمــج السياســي 
الــذي يتبنــوه؟ هــل ميكــن تشــكيل وفــد ليفــاوض النظــام دون أن 

يكــون هــذا الوفــد حمكومــاً بوثيقــة سياســية تكــون مرجعيــة لــه؟
اتبــاع  عــن  التوقــف  وجيــب  خطــرة،  أصبحــت  املرحلــة  أن  أعتقــد 
اجلماهــر،  واســتثارة  الشــعارات  علــى  تعتمــد  دمياغوجيــة،  سياســة 
والبحــث يف حلــول جديــة يف كيفيــة حتقيــق وحــدة املعارضــة، وهــذا 
يتطلــب شــفافية يف الطــرح، وبرانجمــاً سياســياً معلنــاً، جيــب أن يوقــع 
اجلميــع عليــه، والرانمــج املقبــول الــذي يلــي مطالــب الثــورة حــى اآلن 
هــو وثيقــة الــرايض الــي أتسســت عليهــا اهليئــة العليــا للمفاوضــات.

عن وحدة
المعارضة والمنصات

 زكي الدروبي

ننحــي إجــالاًل واحرتامــاً أمــام أرواح الشــهداء واملصابــن الذيــن 
وغرهــا  شــيخون  خــان  يف  النظــام،  هجمــات  اســتهدفتهم 
ابألمــس، واستشــهد وجــرح عــدد كبــر منهــم, ال نقــول جديــًدا 
إذا قلنــا إن النظــام قاتــٌل وجمــرٌم ومل يــرتك أّي نــوع مــن أنــواع القتــل 
إال ومارســه مــن القتــل جتويعــاً والقتــل تعذيبــاً وحصــاراً وقصفــاً 
ابلنار بكل أنواع األســلحة مســتهدفاً األطفال والنســاء والشــيوخ 
قبــل الرجــال، وقــد قصــف حــى أتباعــه، واعتمــد سياســة القتــل 
مــن أجــل إركاع الشــعب الســوري وإعادتــه إىل حظــرة اخلنــوع 
ليبقــى مســيطراً عليــه قــادراً علــى تنفيــذ سياســاته الــي تعتمــد علــى 
واخلضــوع  الســورين  املواطنــن  بــن  والتمييــز  والنهــب  التوريــث 

للخــارج وهــذه أمــور يعرفهــا اجلميــع.
إن اهلجــوم الكيمــاوي علــى خــان شــيخون ليــس اهلجــوم األول 
الــذي يســتهدف األســد فيــه الســورين ابألســلحة احملرمــة دوليــاً؛ 
فقد اســتخدم املواد الكيماوية واألســلحة احملرمة دولياً يف قصف 
الغوطــة، يف آب 2013، وكان يهــدف مــن ذلــك إىل ســحق 
وإهنــاء الثــورة وصمــود الشــعب الســوري, وكاد اجملــرم أن يســقط 
لــوال دعــم الــروس لــه، ولــوال تراخــي النظــام األمريكــي الــذي منــع 
حماكمتــه مقابــل تســليمه 1300 طــن مــن املــواد الســامة، علــى 
الرغــم مــن أن النظــام مل يكــن يعــرتف بوجــود أســلحة كيماويــة 
لديــه, مث اســتمرت اجملــازر  الــي مل تســتطع إهنــاء الثــورة؛ وكاد 
أن يســقط لــوال التدخــل العســكري املباشــر للــروس واإليرانيــن 
وحــزب هللا حماولــن إنقــاذه ومرتكبــن أقــذر أنــواع اجلرائــم مــن 
قصــف وتدمــر وهتجــر مئــات األلــوف مــن الســورين وتفريــغ عــدد 

كبــر مــن املــدن والبلــدان واألحيــاء.
واآلن علينــا أن جنيــب ملــاذا اســُتخدم الســالح الكيمــاوي اآلن؟ 

ومــا هــي العوامــل الــي أدت إىل اســتخدامه؟
وقبــل أن جنيــب علــى هــذا الســؤال، ال بــد أن نؤكــد أن النظــام 
مل يكــن ليقــوم هبــذا الفعــل اجملــرم مــن دون موافقــة أســياده الــروس 
واإليرانيــن، فهــم علــى علــم مبــا جيــري، وأي كالم آخــر ال يقنــع 
أحــداً. وهــذا مــا ظهــر جليــاً مــن ردات الفعــل العامليــة، ســواء مــن 
الــدول األوروبيــة ومــن الــوالايت املتحــدة أو مــن غالبيــة الــدول 
العربيــة ودول العــامل، ومل ينفــع ادعــاء النظــام والــروس أبنــه مل يتــم 
اســتخدام الكيمــاوي؛ فقــد أكــد دميســتورا وكذلــك األمريكيــون 
واألوروبيــون أن قصــف الكيمــاوي أتــى مــن اجلــو، حيــث ال ميلــك 
أحــد طائــرات ســوى النظــام والــروس. وحــاول الــروس أن ينفــوا 
التهمــة عــن النظــام مث عندمــا أتكــد للجميــع أن القصــف كان 
مــن اجلــو عــادوا وقالــوا إن النظــام قــد قصــف مســتودع للكيمــاوي 

يف حماولــة ابئســة إلنقــاذ اجملرمــن وأنفســهم مــن العقــاب.
إن اهلــدف الرئيســي الســتخدام الكيمــاوي يعــود إىل عنصريــن 
أساســين: العنصر األول هو اســتالم ترامب حديثاً إدارة أمريكا 
والعنصــر الثــاين هــو تصريــح اإلدارة األمريكيــة أن مصــر األســد 
يقــرره الســوريون أو ختليهــم عــن إعالهنــم الســابق برحيــل األســد، 
فقــد تصــور الــروس واإليرانيــون والنظــام أن هــذا اإلعــالن كاف 
وابلنســبة  الســوري.  الشــعب  علــى  العســكري  الضغــط  لــزايدة 
إىل الــروس كانــوا يريــدون أن يعرفــوا ردة فعــل األمريــكان؛ فــإن 
كانــت ردة الفعــل مقبولــة واســتطاعوا امتصــاص النقمــة فهــذا 
يعــي ابلنســبة إليهــم اســتباحة الســورين وإهنــاء الثــورة والســيطرة 
يعــي  فهــذا  العمــل  هــذا  األمريــكان  رفــض  الوضــع, وإن  علــى 
ابلنســبة هلــم حماولــة الســيطرة علــى الوضــع وإجيــاد تفامهــات مثــل 

التفامهــات الــي متــت مــع أوابمــا أي تســليم مــواد كيمائيــة مقابــل 
بقــاء األســد وجتــاوز نتائــج اجلرميــة.

قــد ســبقت املوقــف األمريكــي  الفعــل الدوليــة  ونعتقــد أن ردة 
وســبقت قــدرة الــروس علــى احتــواء املوقــف ووضعتهــم يف موضــع 
الدفــاع عــن النفــس وحماولــة اســتيعاب الفــورة، وهــذا مــا نــراه مــن 
تصرحيات مسؤوليهم وتعليقات مندوبيهم يف احملطات املختلفة.
اهلــدف الثــاين الــذي نــراه مــن هــذه الضربــة هــو حماولــة اســتباق 
الضغــط األمريكــي القاضــي بشــل النفــوذ العســكري والسياســي 
اإليراين يف املنطقة واهليمنة على ســورية قبل انســحاب اإليرانين 
الــذي ســيؤدي إىل خلــل كبــر يف  وأتباعهــم هــذا االنســحاب 
موازيــن القــوى عنــد النظــام، لذلــك فقــد ســبق ورافــق القصــف 
نفذهــا  الــي  واجملــازر  اإلجراميــة  األعمــال  مــن  اجلــوي جمموعــة 
النظــام يف دومــا و يف ريــف درعــا ويف شــهبا ويف ريــف محــص 
و يف إدلــب. كان يهــدف مــن ذلــك حتقيــق أكــر مــا ميكنــه مــن 
النجاحــات علــى األرض ليخفــف مــن اخللــل احلاصــل يف حــال 

انســحاب اإليرانيــن وأتباعهــم.
أمــا اهلــدف الثالــث فهــو حماولــة الــروس إعــادة صياغــة الوضــع يف 
بعــد تدخــل العســكرين األمريــكان أبعــداد  ســورية وخصوصــاً 
حــدوث  مــن  ينــذر  ممــا  قوهتــم  تفــوق  وبقــوة  أعدادهــم  تفــوق 
اختــالالت تفــرض علــى الــروس تنــازالت ال تســمح هلــم بدعــم 

النظــام ابلشــكل القائــم حاليــاً.
أمــا اهلــدف الرابــع فهــو احتــواء االحتجاجــات الــي بــدأت تــزداد، 
قــدرة  عــدم  مــن  أصحاهبــا  أتكــد  أن  بعــد  النظــام،  أوســاط  يف 
النظــام علــى حتقيــق نتائــج تضمــن هلــم عــودة اهليمنــة علــى الشــعب 
الســوري، وانعكــس هــذا القلــق يف وســائل تواصلهــم االجتماعــي، 
وإعالهنــم أن عــدد القتلــى جتــاوز 250 ألــف قتيــل مــن أوســاطهم، 
غــر  أمــٌر  وهــذا  قتيــل،  جتــاوز 9000  حــزب هللا  قتلــى  وعــدد 
حمتمــل ابلنســبة إليهــم. إن هــذه األرقــام أفزعتهــم وبــدأت تظهــر 
ردات أفعــال عنــد مثقفيهــم واملتضرريــن منهــم مــن حــرب األســد 
القــذرة، وبــدأت األصــوات تعلــو وتطالــب بوقــف هــذه احلــرب 
اجملنونــة وحتقيــق مطالــب ثــورة الشــعب الســوري يف إســقاط النظــام 

وبنــاء الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة القــادرة علــى محايــة اجلميــع.
النظــام  جرميــة  علــى  الســوري  الشــعب  فعــل  ردة  جــاءت  لقــد 
ســريعة وغاضبــة، وأتمنــت حالــة مــن الوحــدة الوطنيــة، فرضــت 
النظــام يف  األمــن ووضعــت  جملــس  اجتمــاع  حنــو  األمــور  دفــع 
موقــف الدفــاع عــن النفــس، وقــد هتــدد بعزلــه؛ أي أن اهلجــوم 
الــذي  العمــل اإلجرامــي  الســوريون ضــد  قــاده  الــذي  الســلمي 
نفــذه النظــام لعــب دوراً مهمــاً يف أتمــن أكــر تضامــن مــن قبــل 
حــزب  حزبنــا  يطالــب  لذلــك  الثــورة  مــع  العاملــي  العــام  الــرأي 
بــن كافــة  التضامــن  مــن  املزيــد  الســوري  الدميقراطــي  اليســار 
داخــل  والعســكرية  السياســية  الســورية  الثــورة  وتعبــرات  قــوى 
نتائــج  الســلمي لتحيــق  التحالفــات وخارجهــا وتطويــر اهلجــوم 
حنــرتم فيهــا دمــاء شــهدائنا ومصابينــا، وهــذا يتطلــب رفــض أي 
تصريــح أو تعبــر عــن االنســحاب مــن املباحثــات اهلادفــة إىل 
حتقيــق حــل سياســي وجتميــع القــوى ابلداخــل لتحقيــق جناحــات 
عســكرية تزيــد مــن إرابك النظــام وتوقــف مجيــع الســورين عــن أي 
تعبئــة طائفيــة أو حديــث مذهــي أو قومــي وتقــدمي العامــل الوطــي 
علــى االنتمــاءات األخــرى مــع احرتامنــا لــكل مكــوانت وتعابــر 

الســوري. الشــعب 

أهداف ونتائج جريمة الكيماوي

منصور األتاسي
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يف  األحبــاث  ومديــر  املشــارك  -األســتاذ  ابلونــش  فابريــس  الصحــايف  كتــب 
جامعــة ليــون، والزميــل الزائــر يف معهــد واشــنطن- مقــااًل يتحــدث فيــه عــن 
هجــوم وشــيك لقــوات النظــام الســوري اجملــرم علــى مدينــة إدلــب، نكثــف أهــم 

مــا جــاء فيــه:
اهلجــوم  عــن  مســؤواًل  يكــن  مل  الســوري  اجليــش  أبن  االدعــاء  خــالل  مــن 
الكيمــاوي الــذي وقــع يف 4 نيســان/ إبريــل واســتهدف بلــدة خــان شــيخون، 
هــذه  عســكرايً الســتخدام  ميلــك ســبباً  نظــام األســد ال  اعتــرت روســيا أن 
األســلحة، ولكــن العكــس صحيــح، فقــد واجــه النظــام هزميــة نكــراء علــى تلــك 
اجلبهة، ورأى أنه ليس لديه أي ســبيل آخر لتجنب نكســة كرى ويف الواقع، 
شــكل هجوم خان شــيخون -على األرجح- اخلطوة األوىل من هجوم واســع 
النطــاق علــى حمافظــة إدلــب، ونظــراً لتزايــد التطــرف لــدى اجلماعــات املتمــردة، 
يف إدلــب، وافتقــار النظــام املســتمر للقــوى البشــرية، قــد تشــهد احلملــة املقبلــة 
تناميــاً يف األســاليب الوحشــية والعشــوائية الــي تنتهــك القانــون الــدويل، مــع مــا 

قــد يرتتــب علــى ذلــك مــن عواقــب مدمــرة علــى الســكان املدنيــن احملليــن.
ويف الوقــت الراهــن، تضــم حمافظــة إدلــب أكثــر مــن 50 ألــف مقاتــل، معظمهــم 
مــن اجلهاديــن واإلســالمين املتشــددين، أمــا املعتدلــون الباقــون الذيــن يبلــغ 
الرتكيــة  احلــدود  طــول  علــى  مبعظمهــم  متركــزوا  فقــد  آالف،  بضعــة  عددهــم 
لتجنــب القضــاء عليهــم مــن قبــل »هيئــة حتريــر الشــام« التابعــة لتنظيــم القاعــدة، 
واملعروفــة ســابقاً بـــ »جبهــة فتــح الشــام«. ومنــذ عــام 2014، عمــد الفصيــل 
الفصائــل  القضــاء علــى كل  بشــكل منهجــي إىل  القاعــدة  لتنظيــم  الســوري 
الــي ترفــض مبايعتــه. وحصلــت عمليــة تطهــر مماثلــة يف أعقــاب مؤمتــر أســتاان 
للســالم الــذي ُعقــد يف كانــون الثــاين/ ينايــر 2017، حيــث اهتمــت اجلماعــة 
فصائــل أخــرى ابلتعــاون مــع روســيا. ومل يكــن ذلــك االهتــام بــال أســاس مــن 
الصحــة، ألن موســكو ســعت إىل تقســيم الفصائــل، قبــل اهلجــوم الوشــيك 

علــى إدلــب.
لقــد ســرّع ســقوط شــرق حلــب إعــادة تنظيــم املتمرديــن يف إدلــب؛ ففــي 28 
فتــح الشــام« 16 مجاعــة أخــرى  ينايــر، اســتوعبت »جبهــة  الثــاين/  كانــون 
وهــي  »اعتــدااًل«  األكثــر  اجلماعــة  أمــا  الشــام«.  حتريــر  »هيئــة  لتأســيس 
»أحــرار الشــام«، فقــد اختــارت عــدم االنضمــام إىل هــذا االئتــالف اجلديــد، 
البــارز  املقاتــل  فيهــم  مبــن  فرديــة،  بصفــة  ذلــك  فعلــوا  أفرادهــا  معظــم  أن  إال 
لـــ »هيئــة حتريــر  قائــداً  ليصبــح  الشــام«  تــرك »أحــرار  الــذي  الشــيخ،  هاشــم 
الشــام« )ويــرأس رئيــس »جبهــة فتــح الشــام« الســابق أبــو حممــد اجلــوالين الفــرع 
العســكري للجماعــة اجلديــدة(. ومل تكــن هــذه االنشــقاقات مفاجئــة نظــراً ألن 
التصدعــات بــدأت تظهــر يف صفــوف »أحــرار الشــام« يف العــام املاضــي قبــل 
انعقاد مؤمتر أســتاان للســالم، إذ إن قيادة اجلماعة فضلت املشــاركة يف املؤمتر، 

لكــن القســم األكــر مــن قاعدهتــا القتاليــة كان معــادايً للوســاطة الروســية.
وبعــد فــرتة وجيــزة مــن ذلــك االندمــاج، بــدأت »هيئــة حتريــر الشــام« إبزالــة 
خصومهــا مثــل »لــواء األقصــى«، )»جنــد األقصــى« ســابقاً( وهــو شــريكها 
الســابق ضــد قيــادة »أحــرار الشــام« وغرهــا مــن العناصــر »املعتدلــة«. وأدى 
ذلــك إىل اندمــاج خمتلــف خصــوم »هيئــة حتريــر الشــام« مــع »أحــرار الشــام«، 
ممــا جعــل حلفــاء ســابقن حتــت مظلــة تنظيــم »جيــش الفتــح« ينقلبــون علــى 
بعضهــم البعــض. ومنــذ ذلــك احلــن، وقعــت اشــتباكات متكــررة بــن مقاتلــي 

»هيئــة حتريــر الشــام« 
و»أحــرار الشــام« لعــدة أســباب، مبــا فيهــا الســيطرة علــى معــر »ابب اهلــوى« 
احلدودي الذي متر عن طريقه معظم املســاعدات اإلنســانية اخلارجية إلدلب. 
الســابق، كانــت اجلماعتــان تســيطران علــى أقســام متفرقــة مــن أراضــي  ويف 
اخلصــم، إال أهنمــا تشــهدان حاليــاً نوعــاً مــن التجانــس، حيــث أصبحــت »هيئــة 
حترير الشــام« تســيطر على حنو 80 يف املائة من احملافظة بينما تقتصر ســيطرة 

»أحــرار الشــام« إىل حــد كبــر علــى املناطــق القريبــة مــن احلــدود وحلــب.

ألجندهتــا  دعمــاً  املتمرديــن  توحيــد  إىل  الشــام«  حتريــر  »هيئــة  ســعت  وقــد 
املناهضــة بشــدة لألســد ولتعزيــز أهدافهــا اجلهاديــة األوســع. وبنــاًء علــى ذلــك، 
للنظــام وعزمهــا  اإلرهابيــة إلظهــار عدائهــا  اهلجمــات  اجلماعــة  اســتخدمت 
علــى إزاحــة بشــار األســد عــن الســلطة. ففــي 25 شــباط/ فرايــر، قَتــل مخســة 
انتحاريــن 40 شــخصاً يف محــص، مبــن فيهــم مديــر االســتخبارات العســكرية 
دمشــق،  يف  شــخصاً   74 انتحــاراين  قَتــل  مــارس،  آذار/   11 ويف  احمللــي. 

معظمهــم مــن الشــيعة العراقيــن.
كمــا شــنت »هيئــة حتريــر الشــام« محــالت عســكرية علــى عــدة جبهــات. ففــي 
شــباط/ فرايــر، هامجــت اجلماعــة مدينــة درعــا ابلشــراكة مــع عــدة مجاعــات 
»معتدلــة« اتبعــة لـــ »اجلبهــة اجلنوبيــة«. ويف آذار/ مــارس، أطلقــت محلــة يف 
ضاحيي جوبر والقابون شــرقي دمشــق، مما أدى إىل اندالع أشــد املعارك الي 
شــهدهتا املنطقــة منــذ صيــف عــام 2013. ويف مشــال شــرق حمافظــة الالذقيــة، 

بــدأت اجلماعــة تتقــدم ابجتــاه قاعــدة »محيميــم« اجلويــة الروســية.
ومــع ذلــك، حتملــت محــاة العــبء األكــر مــن اهلجــوم الــذي شــنته »هيئــة حتريــر 
الشــام« هــذا العــام، حيــث تســعى اجلماعــة إىل االســتيالء علــى مدينــة ســنية 
وعاصمــة حمافظــة كبــرة ســادها اهلــدوء خــالل القســم األكــر مــن فــرتة احلــرب. 
مــن خــان شــيخون، تقدمــت »هيئــة حتريــر الشــام« لتصبــح علــى  وانطالقــاً 
بعــد بضعــة كيلومــرتات فقــط مــن محــاة. كمــا تعرضــت مدينــة حمــردة املســيحية، 
لتهديــدات خطــرة. فقــد كان الوضــع مــرتدايً جــداً لدرجــة أن النظــام اضطــر 
إىل حتويــل وجهــة قواتــه مــن معركــة حلــب ضــد تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« حنــو 
اجلنــوب بغيــة ردع »هيئــة حتريــر الشــام« يف محــاة. ومنــذ ذلــك احلــن اســتعاد 
النظــام الســوري بعــض األراضــي الــي كان قــد فقدهــا، غــر أن وضــع محــاة مــا 

زال هشــاً للغايــة.
ويف هــذا الســياق العســكري، قــرر األســد اســتخدام غــاز الســارين لقصــف 
مدينــة خــان شــيخون يف 4 نيســان/ إبريــل. وكان يســعى علــى األرجــح إىل 
حتطيــم املقاومــة احملليــة ومنــع املزيــد مــن اهلجمــات مــن قبــل املتمرديــن انطالقــاً 
مــن تلــك املنطقــة. غــر أن فهــم دوافعــه العســكرية ال يــرر أبي شــكل كان، 

اســتخدامه املتعمــد لألســلحة االســرتاتيجية ضــد املدنيــن.
ويبــدو أن القــادة العســكرين الســورين يســتعدون حاليــاً هلجــوم يف إدلــب مبزيــد 
مــن اإلحلــاح. وقــد ال توافــق روســيا علــى شــن مثــل هــذه احلملــة يف الوقــت 
مكتــوف  البقــاء  علــى  قــادراً  يعــد  مل  أبنــه  شــعر  رمبــا  األســد  ولكــن  الراهــن، 
حتريــر  »هيئــة  نفــوذ  فيــه  تعاظــم  الــذي  الوقــت  اجلبهــة يف  تلــك  األيــدي يف 
الشــام«. ابإلضافــة إىل ذلــك، يبــدو أن جهــود موســكو إلحــداث انقســامات 
يف صفــوف املتمرديــن قــد ابءت ابلفشــل، إذ إن جنــاح العمليــات العســكرية 
الــي قامــت هبــا مؤخــراً »هيئــة حتريــر الشــام« والغضــب الــذي أاثره اهلجــوم 
الكيمــاوي علــى خــان شــيخون قــد يعيــدان »أحــرار الشــام« إىل الواجهــة. 
وحــى لــو بقيــت اجلماعــة مبعــدة، فهــي ال متلــك ســوى فــرص ضئيلــة إلبقــاء 

»هيئــة حتريــر الشــام« حتــت الســيطرة.
ولتعويــض النقــص يف القــوى البشــرية، مــن املفــرتض أن يواصــل اجليــش الســوري 
وحلفــاؤه هنجهــم القائــم علــى اســتخدام القصــف املكثــف العشــوائي إلجبــار 
يتــم عــزل املقاتلــن املتمرديــن، ميكــن عندئــذ  الفــرار. ومــا إن  املدنيــن علــى 
بــدء اهلجــوم الــري. وتُعــد خــان شــيخون هدفــاً اســرتاتيجياً رئيســياً يف اهلجــوم 
املضــاد يف محــاة، حيــث إن إعــادة الســيطرة عليهــا ستســمح للنظــام ابلقضــاء 
علــى التهديــد الــذي ميثلــه املتمــردون يف محــاة واملنطقــة املركزيــة بكاملهــا، مبــا 
فيهــا محــص. ووفقــاً للموقــع اإللكــرتوين »املصــدر« املــوايل للنظــام، مت نشــر 
قــوات مــن »فيلــق احلــرس الثــوري اإلســالمي« اإليــراين و«حــزب هللا« علــى 
طــول جبهــة محــاة يف وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، يف حــن أُرســلت القــوات 

الروســية للدفــاع عــن حمــردة.
ويف غضــون ذلــك، يواصــل النظــام هجومــه لطــرد مــا تبقــى مــن املتمرديــن الــذي 

يقاتلــون يف ضواحــي مدينــة حلــب. ولتحقيــق هــذه الغايــة، قــد يســعى اجليــش 
للحصــول علــى مســاعدة مــن القــوات الكرديــة يف منطقــة عفريــن. ويبــدو أن 
هاتن اجلهتن الفاعلتن قد نســقتا جهودمها العســكرية يف املاضي، وال ســيما 
خــالل اســتعادة شــرق حلــب يف متــوز/ يوليــو. ويف اآلونــة األخــرة، نشــرت 
روســيا قــوات يف منبــج ومشــال عفريــن الشــهر املاضــي، حلمايــة األكــراد مــن 
تدخــل تركــي حمتمــل، لكــي يكونــوا علــى اســتعداد لــرد اجلميــل هلــم مــن خــالل 

دعمهــم عمليــات اجليــش الســوري يف حمافظــي حلــب وإدلــب.
بيــد أن ُخطــط األســد فيمــا يتعلــق إبدلــب قــد تكــون مقيــدة بعامــل واحــد، أال 
وهــو املصــر غــر املؤكــد لبلــديت الفوعــة وكفــراي الشــيعيتن احملاصرتــن مــن قبــل 
املتمرديــن منــذ آذار/ مــارس 2015. وقــد توســطت إيــران وقطــر لعقــد اتفــاق 
بلدتــن  إهنــاء »حــزب هللا« حصــاره علــى  البلدتــن مقابــل  يقضــي إبخــالء 
اتبعتــن للمتمرديــن علــى مقربــة مــن دمشــق ومضــااي والزبــداين. وكان مــن املقــرر 
تنفيــذ تلــك العمليــة أساســاً يف 5 نيســان/ إبريــل، مث مت أتجيلهــا حــى 12 
نيســان/ إبريــل؛ وإذا مل تكتمــل عمليــة اإلخــالء ألي ســبب مــن األســباب، 
فليــس هنــاك شــك يف أن هجومــاً كبــراً يف إدلــب مــن شــأنه أن حيفــز »هيئــة 
حتريــر الشــام« إىل ارتــكاب جمــازر حبــق شــيعة بلــديت الفوعــة وكفــراي أو أخذهــم 

كرهائــن.
وكمــا هــو واضــح، لطاملــا انتهــك اجليــش الســوري »اتفاقيــات جنيــف« مــن 
خــالل قصــف املناطــق عشــوائياً لــزرع اخلــوف وفصــل املدنيــن عــن املقاتلــن، 
املستشــفيات واألســواق واألهــداف املماثلــة. ومــن املرجــح  مســتهدفاً عمــداً 
أن يــؤدي اتبــاع هــذا النهــج يف حمافظــة إدلــب الــي تضــم 1.2 مليــون نســمة، 
إىل نــزوح مجاعــي كبــر آخــر إىل تركيــا، وهــو أمــر غــر مقبــول ابلنســبة ألنقــرة.

هــذه  مثــل  لتجنــب  خيــارات  عــدة  أردوغــان  طيــب  رجــب  الرئيــس  وميلــك 
النتيجــة، علــى الرغــم مــن أن مجيعهــا تواجــه عقبــات. وال يــزال أيمــل يف إنشــاء 
منطقة آمنة يف مشال ســوراي إليواء أي دفعات جديدة لالجئن، إال أن ذلك 
أمــر مســتحيل يف غيــاب قــرار مــن قبــل جملــس األمــن الــدويل وعــزم عســكري 

غــريب حــازم.
ولــدى تركيــا أيضــاً قــوات كافيــة إلنشــاء منطقــة آمنــة خاصــة هبــا مشــال حمافظــة 
إدلــب، رمبــا تشــمل القــرى مشــال شــرق جســر الشــغور وســكان املخيمــات 
النازحــن حــول »ابب اهلــوى« ، وقــد توفــر مثــل هــذه املقاربــة أكــر قــدر مــن 
احلمايــة للمدنيــن الفاريــن، إال أن أردوغــان ال يعتــزم التدخــل عســكرايً يف 
تلــك املنطقــة. وتتمثــل أولويتــه يف ســوراي يف منــع إنشــاء منطقــة حدوديــة كرديــة 
تتمتــع ابســتقالل اتم، وابلتــايل قاعــدة جديــدة لـــ »حــزب العمــال الكردســتاين« 
-التنظيــم الــذي يشــن حــرابً ضــد احلكومــة الرتكيــة منــذ عقــود- لذلــك، قــد 
احملليــة  احلــر  اجليــش  فصائــل  مــع  تفامهــات  إىل  ابلتوصــل  أردوغــان  يكتفــي 
إلنشــاء منطقــة آمنــة مشــال إدلــب حبكــم األمــر الواقــع، علــى غــرار تلــك القائمــة 

حاليــاً بــن إعــزاز وجرابلــس.
أمــا ابلنســبة إىل الــوالايت املتحــدة، فتواجــه واشــنطن حاليــاً قــراراً بشــأن مــا إذا 
كان رحيــل األســد يشــكل مــرة أخــرى أولويــة ابلنســبة إليهــا بعــد هجــوم خــان 
شــيخون، ويف هــذه احلالــة، مــدى توافــق هــذا اهلــدف مــع تركيــز إدارة ترامــب 
علــى اســتعادة الرقــة وتدمــر تنظيــم »الدولــة اإلســالمية«. وال توجــد إجــاابت 
املتمــردون بشــكل متزايــد لســيطرة عناصــر  ســهلة يف إدلــب، حيــث خيضــع 
تنظيــم القاعــدة ويبــدو أن النظــام عــازم علــى اســتخدام كافــة الوســائل املتاحــة 
لــه إلخراجهــم، مهمــا كان الثمــن ابلنســبة للمدنيــن. وحــى اآلن، اقتصــرت 
اإلجــراءات األمريكيــة املباشــرة يف احملافظــة علــى جمموعــة مــن الضــرابت اجلويــة، 
ونظــراً لصعوبــة إجيــاد شــركاء علــى األرض يشــاركون األهــداف األمريكيــة، قــد 
يكــون ذلــك كل مــا ترغــب واشــنطن يف القيــام بــه فــور قيــام نظــام األســد بشــن 
هجومــه علــى إدلــب بشــكل جــدي، علــى الرغــم مــن أن مجيــع الرهــاانت قــد 

تســقط إذا مــا اســتخدم األســد األســلحة الكيماويــة مــرة أخــرى.

هجوم األسد الكيماوي يشير إلى هجوم وشيك في إدلب

د. غريب الحسين

كاتب وابحث سوري
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قضايا سياسية

وكبــر  حــاد  »تغيــر  للثــورة  التــايل  التعريــف  ســنقرتح 
ضغــط  عــن  انتــج  تغيــر  جملتمــع  السياســي  النظــام  يف 
اجتماعــي وشــعي واســع« وهبــذا املعيــار ســوف نصــف 
احلدث السوري يف آذار 2011 ابلثورة. وهذا التعريف 
ال يعطــي قيمــة أخالقيــة مســبقة للثــورة، فهنــاك ثــورات 
حتررية وهناك ثورات انجحة مثلما هناك ثورات فاشــلة. 
واملقاربــة الســابقة تســعى لنــزع القداســة أو النجاســة عــن 
الثــورة، وتلزمنــا بتقــدمي قــراءة موضوعيــة سياســية للثــورة/ 
احلرب الســورية. الثورة الســورية هي صيغة حُمّددة للثورة، 
أكان جوهــراً  وســواء  للثــورة،  اثبــت  يوجــد جوهــر  وال 
شــريفاً أو جوهــراً وضيعــاً، وســواء كان جوهــراً وطنيّــاً أو 
خائنــاً، فاجلوهــر مقولــة منافيــة للرهــان، وال يوجــد جوهــر 
الدينيــة  العقائــد  لكــون  الســورية  للثــورة  ديــي  عقائــدي 
عقائديــة،  وصيــغ  أشــكاٌل  بدورهــا  هــي  الدينيــة  وغــر 
مشــروطة أببعــاد الكينونــة االجتماعيــة الثائــرة وإمكاانهتــا. 
الثــورة الســورية ختضــع لفعــل الزمــن وأتثــره يف كّل حلظــة، 
مــا نــراه ســكوانً إمنــا هــو شــكل حركــي ولكــن وفــق صيغــة 
معّينــة، ميكــن التمييــز مــا بــن مرحلتــن للثــورة الســورية.                                                                                               
أّوال: مرحلــة وطنيــة شــعبية بطابــع ســلمي مــدين.. ومــن 
نســبياً  احملافظــة  مــع  التســليح  إىل  تدرجييــاً  حتّولــْت  مثّ 
علــى صفــة الوطنيــة، واســتمرت تقريبــاً خــالل 2011 
-2012، ومــن تعبراهتــا، مظاهــرات ســلمية وشــعارات 

وطنيــة جامعــة 
)الشــعب الســوري واحــد - اللــي بيقتــل شــعبو خايــن 
- هللا ســوراي حريــة، وبــس( التنســيقيات، جلــان التنســيق 
احملليــة، واالنشــقاقات املتتاليــة عــن آلــة القمــع األســدية.
اثنيــا: مرحلــة ســلفية ذات خطــاب عقائــدي عنصــري، 
الســورية، ولقيــم احلداثــة  اعتبــار للوطنيــة  يقيــم كثــر  ال 
ومــن  املتســاوية،  واملواطنــة  الدميقراطيــة  يف  اإلنســانية 
تعبراهتــا الــي مــا تــزال مســتمرة، هيمنــة فصائــل الســلفية 
داعــش إىل جبهــة  مــن  املختلفــة  بتشــكيالهتا  اجلهاديــة 
وجيــش  الشــام  أحــرار  إىل  األقصــى  جنــد  إىل  النصــرة 
هــذه  بــن  جوهريــة  فروقــات  وال  وغرهــا،  اإلســالم 
الفصائــل، رغــم صراعاهتــا الداخليــة فيمــا بينهــا، فكلهــا 
تســعى إىل دولــة دينيــة تــكاد تكــون طالبــان أفغانســتان 

النمــوذج هلــا. هــي 
كثــراً مــا يتحّفــظ مثقفــون أو سياســيون موالــون للنظــام 
الســوري، علــى توصيــف الثــورة الســورية حبــّد ذاتــه، وكثــراً 
ســوراي  علــى  الكونيــة  احلــرب  أو  ابملؤامــرة  يصفوهنــا  مــا 
أو يصفوهنــا ابإلرهــاب والتخّلــف، ودوافــع هــذا خمتلفــة، 
شــخصية  انتهازيــة  مصــاحل  أو  املعلومــات  نقــص  منهــا 
أو ظاهــرة اإلســالم فوبيــا مــع دوافــع طائفيــة ومــع قشــرة 
حداثويّــة علمانويــة خادعــة. هــؤالء يف معظمهــم  -منــذ 
اللحظــة األوىل النــدالع الثــورة الســورية- كانــوا يســّوقون 
مباشــر  بشــكل  الســوري،  النظــام  وافــرتاءات  أكاذيــب 
أو مــوارب، يتناســى هــؤالء أن الســلطة الســورية ومنــذ 
البدايــة ســعت، بشــكل خمطــط و مــدروس جيــداً، يف 
حتويــل الثــورة الســورية الشــعبية الوطنيــة إىل جمّــرد حــرب 
العنــف  اســتخدام  منهــا:  آليــات  عــر  اإلرهــاب  علــى 

جيعلهــم  مبــا  واملتظاهريــن  الناشــطن  ضــد  املتوحــش 
مييلــون إىل العنــف وردود الفعــل الثأريــة - تعّمــد إذالل 
)الســّنية(  الدينيــة  عقيدهتــم  يف  ومتظاهريــن  انشــطن 
يكــون  حيــث  والقتــل  التعذيــب  فيديوهــات  وتســريب 
ســراح  إطــالق   - )ســّي(  والضحيــة  )علــوي(  اجملــرم 
الكثــر مــن معتقلــي الســلفية اجلهاديــة مــن ســجون النظــام 
فــرار  إىل  إضافــة  رائســي،  عفــو  مبوجــب  الثــورة،  بدايــة 
اآلالف مــن ســجن أبــو غريــب يف العــراق - اســتجالب 
ميليشــيات طائفيــة شــيعية للقتــال إىل جانــب النظــام، 
كحــزب هللا وعشــرات امليليشــيات العراقيــة واألفغانيــة، 
اإلقليميــة  التدخــالت   – ايرانيــة  قــوات  إىل  إضافــة 
الســلبية مــن تركيــا وقطــر يف دعــم االجتاهــات اإلخوانيــة، 
الشــيخ  وظاهــرة  الســلفية  لالجتاهــات  الســعودية  ودعــم 
وحتويــل  الثــورة،  إفشــال  هبــدف  ذلــك  العرعــور. كل 
شــيعي  ســّي  وصــراع  إقليمــي  صــراع  بــؤرة  إىل  ســوراي 
طويلــة.                                                                                      لفــرتات  األســدية  الســلطة  يســتنزف  مزمــن.. 
وبناء على ذلك فقبَل أن تصف الثورة السورية ابإلرهاب 
مــن كّل أشــكال اإلرهــاب مبــا  عليــَك أن تكــون بريئــاً 
عندئــذ ميكنــك  األســدية،  الدولــة  إرهــاب  أّواًل  يشــمل 
وغرهــا.  الســورية  الثــورة  يف  اإلرهابيــة  التعبــرات  نقــد 
وقبــل أن تصــف الثــورة الســورية ابلطائفيــة أو الســلفية 
الســّنية عليــك أن تكــون بريئــاً مــن كل أشــكال الطائفيــة 
والســلفية.. مبــا يشــمل الطائفيــة الشــيعية أو العلويــة أو 
املســيحية أو حــى الســلفيات املاركســية والقوميــة العربيــة 
والقوميــة الســورية مثــال! عندئــذ ميكنــك نقــد التعبــرات 
الطائفيــة والســلفية يف الثــورة الســورية وغرهــا. مــا قصدتــه 
هــو ضــرورة االحتــكام إىل وحــدة معايــر أولــوايت احليــاة 
والعــدل واحلريــة وهــي أولــوايت تتجــاوز الفئــوايت القوميــة 

أشــكاهلا.  مبختلــف  والدينيــة 
ابملقابــل مــا الــذي يفّســر حتــول الثــورة الســورية وغرهــا 
مــن ثــورات الربيــع العــريب ابجتــاه األســلمة. وابتعادهــا عــن 

خطــاب الدولــة احلديثــة دولــة املواطنــة املتســاوية!؟
املضــادة  الثــورة  قــوى  إىل  ذلــك  عــزو  ميكــن  ابلتأكيــد 
وميكــن  ومكاســبها،  هيمنتهــا  احنســار  مــن  املتضــررة 
عــزو ذلــك إىل تدخــالت إقليميــة ودوليــة ســلبية، لقــد 
خــرج الشــباب الســوري للثــورة مــن موقــع غــر ُمســيس، 
عفــوي شــعي غــر ُمنظّــم، فلــم يكــن وجــود لفضــاء عــام 
وطــي مشــرتك بفعــل تصحــر احليــاة السياســية مــن قبــل 
فعــل  رّدات  التظاهــرات  االســتبدادية، كانــت  األنظمــة 
يف  العدالــة،  وغيــاب  القمــع  سياســات  علــى  طبيعيــة 
احلقيقــة إّن ضعــف التســيس  حيتمــل الســلبية؛ فالثــورة 
-أي ثــورة- هــي يف النهايــة اشــتغال وحتتــاج إىل وعــي 
تســلل خطــاب  ابلــذات  النافــذة  هــذه  ومــن  سياســي، 
الدولــة الدينيــة واإلســالم السياســي، كخطــاب عاطفــي 
شــعبوي شــعارايت وعنصــري أيضــاً، وقــد أدركــت الســلطة 
الشــق  إقصــاء  إىل  وســعت  جيــداً  األمــر  هــذا  الســورية 
املــدين الدميقراطــي مــن احلــراك ابكــراً، لفســح اجملــال أمــام 
األســلمة والتحــّول إىل ثــورة طائفيــة وصــواًل إىل مقولــة 

احلــرب ضــد اإلرهــاب!.

الثورة السورية
بين التقديس والشيطنة

حمزة رستناوي

يف ظــروف املرحلــة احلاليــة الــي متــر هبــا ســورية ينبغــي علــى إعالمنــا يف خطابــه أن يكــون مؤثــراً 
وقــادراً علــى نشــر الرتابــط والتماســك االجتماعــي بــن مجيــع أفــراد اجملتمــع، فليــس أمــام املتلقــي 
نوافــذ إعالميــة كثــرة هتتــم ابلشــأن الســوري ليســتفيد منهــا وجتذبــه وســط هــذا التفــكك االجتماعــي، 

فالفرصــة مناســبة قويــة لتعزيــز التماســك االجتماعــي.
فلإلعــالم وســائل أتثــر واضحــة علــى تشــكيل الوعــي االجتماعــي، الــذي يــؤدي إىل التماســك 
فكريــة  اجتاهــات  ِمــن  يتبنــاه  مــا  خــالل  للمجتمــع  اإلعالمــي  النظــام  يعمــل  حيــث  االجتماعــي 
وأيديولوجيــة علــى صياغــة وعــي األفــراد ومتاســكهم، ويعتمــد ذلــك علــى وســائل اإلعــالم نفســها، 
لذلــك كان لإلعــالم دور يف التنشــئة االجتماعيــة أي تعليــم أفــراد اجملتمــع اجلــدد املهــارات والقيــم 

واملعتقــدات الــي يقدرهــا اجملتمــع حــى يعــود اجملتمــع متماســكاً فيمــا بينــه.
فالعالقــة بــن وســائل اإلعــالم واجملتمــع عالقــة فاعلــة ومتداخلــة علــى اعتبــار أن وســائل اإلعــالم يف 
أي جمتمــع هــي الوســائل الناقلــة ألمنــاط التفكــر واملعرفــة والقيــم واألفهــام، وابلتــايل فهــي تســاهم يف 

خلــق جانــب كبــر مــن الثقافــة االجتماعيــة. 
وإّن ترتيــب األولــوايت ملــا ســيعرض علــى وســائل اإلعــالم مــن الوظائــف واملهــام األساســية هلــذه 
الوســائل، إذ إنـّـه مبقــدور هــذه الوســائل ومــن خــالل براجمهــا املتنوعــة، أْن تضــع اجليــد والنافــع واملفيــد 
هلــذا اجملتمــع، والــذي تســتطيع مــن خاللــه أْن حُتــدث متاســكاً اجتماعيــاً واضحــاً لــدى أفــراده، وهــي 

بذلــك متهــد الطريــق لتحقيــق التماســك االجتماعــي.
واخلطــاب اإلعالمــي حباجــة إىل تســويق األفــكار االجتماعيــة اإلجيابيــة الــي ختــدم اجملتمــع وتعــر 
عــن  مشــكالته الــي يعــاين منهــا، مــع حماولــة  تقــدمي احللــول املناســبة  الــي ختــدم مصلحــة الفــرد 
واجملتمــع معــاً، ويف احلقيقــة فــإن اخلصائــص املميــزة للفكــرة تتشــابه إىل حــد مــا مــع اخلصائــص املميــزة  
للخدمــة، فالفكــرة  االجتماعيــة غالبــاً  مــا تكــون عبــارة عــن  نشــاط عقلــي غــر ملمــوس ال ميكــن 
ختزينــه بشــكل مــادي، وإن  كانــت  قــادرة علــى البقــاء يف ذهــن الفــرد لوقــت أطــول، كذلــك الفكــرة 
االجتماعيــة ترتبــط مباشــرة مبقدمهــا عــر وســائل اإلعــالم، ومــدى قبوهلــا ورفضهــا  يرتبــط إىل حــد 

كبــر مبــدى اإلميــان والثقــة  ابملصــدر اإلعالمــي الــذي يطــرح الفكــرة.
ــدى األفــراد، وعــدم القــدرة علــى إقامــة  ــالعجز لـ ــعور بـ ــق والشـ ــوتر والقلـ ــن التـ ــاالت مـ ــل حـ ــي ظـ وفـ
ــة مغايــرة  ــاير أخالقيـ ــيم ومعـ ــور قـ ــة يف ظــل مــا حيصــل يف بــالدان، وظهـ عالقــات إنســانية واجتماعيـ
للثقافــة الســائدة ظهــر وبقــوة التفــكك االجتماعــي احلاصــل يف بلــدان، فاألســرة أصبحــت مشــتتة 
متفرقــة جغرافيــاً وفكــرايً، لــذا كان علــى اإلعــالم يف خطابــه أن يقــوم بــدوره يف التماســك والرتابــط 

االجتماعــي عــن طريــق اآليت:
1- تفعيل دور األسرة يف اجملتمع.

2- نبذ العنف والطائفية واإلقصاء والتعصب. 
3- نبذ املناطقية. 

4- الشخصيات األكادميية والثقافية والسياسية هلا عالقة مباشرة يف التماسك االجتماعي.
5- املسامهة يف التأثر اإلجيايب يف اجتاهات الناس واستجاابهتم السلوكية وتغيرها.

6- تقدمي صورة واقعية عن األوضاع االجتماعية للبالد دون هتويل أو تلميع. 
وأخــراً ينبغــي علــى إعالمنــا أن يكــون يف خــط الدفــاع األول أمــام مجيــع احملــاوالت للنيــل مــن وحــدة 
ومتاســك اجملتمع، وأْن حيســن اخلطاب اإلعالمي فتقدم برامج على أســس علمية دقيقة تُقنع الناس 

وتكفــل االســتجابة هلــا.

دور الخطاب اإلعالمي
في التماسك االجتماعي

د. عبداهلل لبابيدي

كاتب وابحث سوري كاتب وشاعر سوري
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بلبل زاده... منبر الشام

بدأنا حملتنا االعتيادية للمساعداتنا الرمضانية

العائالت الفلسطينية تلتقي على مائدة اإلفطار

مائدة إفطار مع المحتاجين في إدلب

Geleneksel Ramazan Yardımlarımız Başladı

Filistinli Aileler İftarda Buluştu

İdlib’deki İhtiyaç Sahipleriyle İftar

İyilikder Gaziantep Şubesinin her yıl Ramazan ayında dü-
zenlediği Geleneksel Ramazan Yardımlarında bu sene de 
binlerce aileye kıyafet yardımı yapılıyor.
1994 yılından beri düzenlenen Ramazan Yardımları “Bir 
Çocukta Siz Giydirin” kampanyası olarak yoluna devam 
ediyor. İyilikder Gaziantep Şubesinin bu yıl 5 Haziran Pa-
zartesi günü başlattığı ve 20 Haziran Salı günü sona erecek 
olan Ramazan yardımlarında binlerce aileye giyim yardımı 
yapılıyor. Gaziantep İyilikder Yardım Koordinasyon Mer-
kezi Yardım Mağazasında yapılan yardımlarda mağazaya 
gelen ihtiyaç sahipleri kendi beğendikleri kıyafetleri seçe-
rek alıyorlar. Gaziantep’in 83 mahallesinden gelen ihtiyaç 
sahiplerinden dul ve yetimlere olanlara öncelik verilirken, 
ailelerin tüm fertlerine; tişört, pantolon veya etek, iç ça-
maşırı, çorap, şapka ve ayakkabı veriliyor. Hepsi yeni olan 
kıyafetleri ihtiyaç sahipleri mağaza ortamında alışveriş ya-
parcasına beğenerek alıyorlar.
İyilikder Gaziantep Şubesinin kıyafet ve gıda yardımları 
Kurban Bayramı arifesinde de devam edecek.

Gaziantep ve çevre illerde yaşayan Filistinli aileler The 
İslamic Relief Association (İslami Yardımlaşma Der-
neği) ve Bülbülzade Vakfı işbirliği ile düzenlenen iftar 
programında bir araya geldi.
Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi avlusunda 
düzenlenen programa Gaziantep ve çevre illerde yaşa-
yan 100 civarında Filistinli aile katıldı. Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başlayan programda Bülbülzade Vakfı baş-
kanı Turgay Aldemir kısa bir konuşma yaptı. Filistin-
lilerin Anadolu’da kendilerini evlerinde gibi rahat his-
sedebileceklerini vurgulayan Aldemir, “Burası sizlerin 
evidir. Anadolu’da kendinizi yabancı hissetmezsiniz. 
Anadolu, tüm yolda kalmışlara, yersiz-yurtsuzlara ev 
sahipliği yapacak engin bir irfana sahiptir” dedi.

وزع فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر يف مدينـــة غـــازي عنتـــاب كميـــات مـــن املالبـــس 
علـــى آالف العائـــالت يف إطـــار محلـــة املســـاعدات الرمضانيـــة الـــي ينظمهـــا 

بشـــكل اعتيـــادي يف شـــهر رمضـــان مـــن كل عـــام.
محلـــة املســـاعدات الرمضانيـــة املتواصلـــة منـــذ عـــام 1994 تنتظـــم هـــذا 
العـــام حتـــت شـــعار »ســـامهوا يف كســـوة ألـــف طفـــل«. وبـــدأت احلملـــة يف 
يـــوم اإلثنـــن 5 يونيـــو حزيـــران لتنتهـــي يـــوم الثـــالاثء 20 مـــن نفـــس الشـــهر 
بتوزيـــع كميـــات مـــن املالبـــس علـــى آالف العائـــالت احملتاجـــة خـــالل شـــهر 
رمضـــان الكـــرمي. وقـــد خصـــص مركـــز تنســـيق املســـاعدات التابـــع جلمعيـــة 
إييلكـــدر ســـوقاً خريـــة للمســـاعدات، يراتدهـــا احملتاجـــون ليحصلـــوا علـــى 
املالبـــس الـــي تعجبهـــم دون مقابـــل. وتُعطـــى األولويـــة هنـــاك للمحتاجـــن 
غـــازي  مدينـــة  أحيـــاء  مـــن  حيـــاً  مـــن 83  القادمـــن  واأليتـــام  واألرامـــل 
عنتـــاب. وحتصـــل تلـــك العئـــالت مـــن هنـــاك علـــى الكنـــزات والبناطيـــل 
أو التنـــورات واملالبـــس الداخليـــة واجلـــوارب واألحذيـــة وغرهـــا. ويقتـــي 
احملتاجـــون جمـــاانً تلـــك املالبـــس اجلديـــدة ويغـــادرون والفرحـــة تغمرهـــم كمـــا 
لـــو أهنـــم كانـــوا يتســـوقون يف احملـــالت التجاريـــة العاديـــة. وســـيواصل فـــرع 
مجعيـــة إييلكـــدر يف مدينـــة غـــازي عنتـــاب محلـــة توزيـــع املالبـــس واملـــواد 

الغذائيـــة علـــى احملتاجـــن حـــى ليلـــة عيـــد الفطـــر.

اإلغاثـــة  هيئـــة  نظمـــت  زاده  بلبـــل  وقـــف  مـــع  ابلتعـــاون 
اإلســـالمية مأدبـــة إفطـــار مجعـــت العائـــالت الفلســـطينية الـــي 

تعيـــش يف واليـــة غـــازي عنتـــاب والـــوالايت اجملـــاورة هلـــا.
التابـــع لوقـــف  واحتضنـــت ابحـــة مركـــز الرتبيـــة واخلدمـــات 
بلبـــل زاده، الرانمـــج الـــذي مت فيـــه إكـــرام حنـــو 100 عائلـــة 
فلســـطينية مبأدبـــة اإلفطـــار. وبـــدأ الرانمـــج بتـــالوة عطـــرة مـــن 
القـــرآن الكـــرمي، مث ألقـــى رئيـــس وقـــف بلبـــل زاده طورغـــاي 
آلدمـــر كلمـــة موجـــزة علـــى احلاضريـــن، أكـــد فيهـــا علـــى 
أن الفلســـطينين الذيـــن يعيشـــون يف األانضـــول، يشـــعرون 
ــم  ــاًل بكـ ــاًل »أهـ ــم قائـ ــم. وخاطبهـ ــم يف بيوهتـ ــهم وكأهنـ أبنفسـ
يف بيتكـــم. فأنتـــم ال تشـــعرون ابلغربـــة يف األانضـــول. فمنطقـــة 
األانضـــول قـــادرة علـــى اســـتضافة كل املشـــردين واملهجريـــن 

يف العـــامل«.

تقديم وجبات إفطار في سوريا لـ50 ألف شخص كل يوم

Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine iftarlık kumanya dağıtan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, buradaki 
kampta yaşayan Suriyelilerle de iftarını açtı.  Kızılay ekipleriyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’n-
dan Suriye’nin İdlib kırsalına geçen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, Halep’teki tahliyeler sonrası oluşturulan bin 600 
kişinin kaldığı Düzce kampını ziyaret etti. Ailelerle sohbet edip ihtiyaçları konusunda bilgi alan Kınık, çadırları dolaşarak 
Suriyelilere, içerisinde Halep pilavı, tavuk, cacık ve hurmanın olduğu kumanyayı dağıttı. İftarını da çadır içerisine kuru-
lan sofrada açan Kınık, Teravih namazını da Suriyelilerle birlikte kıldı.

2011 yılından bu yana yüz binlerce sivilin katledildiği Suriye’de savaşa rağmen insanlar hayatlarına 
devam ediyorlar. Birçok ihtiyaç malzemesine ulaşmakta güçlük çeken Suriyeli mazlumlara İHH İnsani 
Yardım Vakfı, ilk günden bu yana gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi destekler veriyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Suriye çalışmalarına hız veren İHH, Suriye’nin İdlib, Azez ve Ce-
rablus gibi bölgelerinde her gün savaş mağduru 50 bini aşkın Suriyeli için iftar veriyor.

Suriye’de her gün 50 bin kişiye iftar
بعـــد توزيعـــه كميـــة مـــن الســـالل الغذائيـــة اخلاصـــة ابإلفطـــار علـــى احملتاجـــن يف مدينـــة إدلـــب الســـورية، تنـــاول رئيـــس مجعيـــة اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي 
الدكتـــور كـــرم قينـــق وجبـــة اإلفطـــار مـــع الســـورين الذيـــن يعيشـــون يف املخيمـــات هنـــاك. وقـــد عـــر رئيـــس مجعيـــة اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي إىل ريـــف إدلـــب 
مـــع فريـــق اهلـــالل األمحـــر عـــر بوابـــة جلوه گـــوزی احلدوديـــة الواقعـــة علـــى ختـــوم بلـــدة الرحيانيـــة التابعـــة لواليـــة هاطـــاي الرتكيـــة. وزار الوفـــد الرتكـــي خميـــم 
دوزجـــه الـــذي يـــؤوي ألفـــاً و600 الجـــئ جيـــئ هبـــم إىل هنـــاك إثـــر إخـــالء بعـــض املناطـــق يف حلـــب. وجتـــاذب الســـيد قينـــق أطـــراف احلديـــث مـــع 
العائـــالت هنـــاك، وأخـــذ منهـــم فكـــرة عّمـــا حيتاجـــون إليـــه وجتـــول بـــن اخليـــام، ووزع عليهـــم وجبـــات إفطـــار حتتـــوي علـــى التمـــر واألزر احللـــي وحلـــم 

الدجـــاج واللـــن ابخليـــار. وتنـــاول إفطـــاره مائـــدة إفطـــار مت نصبهـــا يف إحـــدى اخليـــام مث أدى صـــالة الرتاويـــح مـــع الســـورين هنـــاك.

 رغــم احلــرب يواصــل النــاس حياهتــم يف ســوراي الــي قتــل فيهــا مئــات اآلالف مــن املدنيــن منــذ عــام 2011. ومنــذ اليــوم األول مــن األزمــة
 لإلغاثــة اإلنســانية يف تقــدمي الدعــم للمظلومــون الســوريون الذيــن يعانــون صعــوابت كــرى يف الوصــول إىل İHH الســورية، بــدأ وقــف

.الكثــر مــن املســتلزمات األساســية، وذلــك بتوفــر الغــذاء واملــأوى واخلدمــات الصحيــة والتعليميــة
مـــع حلـــول شـــهر رمضـــان الكـــرمي ســـرّع الوقـــف يف أعمالـــه مـــن أجـــل الســـورين، إذ يقـــدم كل يـــوم وجبـــات اإلفطـــار ألكثـــر مـــن 50 ألـــف 

ســـوري مـــن املتضرريـــن مـــن احلـــرب داخـــل خمتلـــف املناطـــق الســـورية مثـــل إدلـــب وإعـــزاز وجرابلـــس.
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بلبل زاده... منبر الشام

مساعدات مدرسية مشروطة ألطفال الالجئينموائد اإلفطار التقليدية تجمع الناس من كل الفئات
Her Kesimden İnsan Geleneksel Ramazan İftarlarında BuluşuyorSığınmacı Çocuklara Şartlı Eğitim Yardımı

Gaziantep’te her meslekten her kesimden insana iftar sofralarında buluşarak Ramazanın bereketini hep birlikte yaşıyorlar. 
Ramazanın girmesi ile birlikte sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlara bağlı komisyonlar iftarlar dü-
zenleyerek Ramazanın uhrevi havasını birlikte tenefüs edip hasbihal ediyorlar. Gaziantep’te Bülbülzade vakfı, Anadolu Büro 
ve Teknik Elemanlar Derneği, İYİLİKDER, ANESİAD bu kuruluşlara bağlı komisyonlar ramazanın belirli günlerinde iftar 
organizasyonları yaparak, Ramazanın güzelliğini hep birlikte yaşıyorlar.

Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağla-
yacak Şartlı Eğitim Yardımı programının tanıtım toplantısı Ankara’da ger-
çekleştirildi.
Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü’nün 
(ECHO) 34 milyon Avro tutarında finansal katkı sağladığı Şartlı Eğitim 
Yardımı programı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kızılay, Milli Eği-
tim Bakanlığı, AFAD ve UNICEF işbirliğinde hayata geçirildi. Başvuruları 
uygun görülen yabancı ailelerin yardımları Kızılay Kart aracılığıyla ulaş-
tırılacak. Ankara’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, Genel Müdür Dr. Mehmet Güllüoğlu, İnsani Yardım ve Kriz 
Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides, UNICEF Böl-
ge Direktörü Afshan Khan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 
AFAD Başkanı M. Halis Bilden ve çok sayıda davetli katıldı.

يلتقـــى النـــاس يف غـــازي عنتـــاب مـــن كل االختصاصـــات وكل الفئـــات علـــى موائـــد اإلفطـــار ليعيشـــوا حلظـــات مـــن الـــركات الرمضانيـــة. مـــع دخـــول شـــهر 
رمضـــان الكـــرمي تتنافـــس منظمـــات اجملتمـــع املـــدين، واملنظمـــات املهنيـــة واللجـــان التابعـــة لتلـــك املنظمـــات يف تنظيـــم موائـــد اإلفطـــار لينعـــم النـــاس ابجلـــو 
األخـــروي الـــذي مييـــز شـــهر رمضـــان، فيســـرتحيون ويتجاذبـــون أطـــراف احلديـــث. ويف هـــذا اإلطـــار ينظـــم وقـــف بلبـــل زاده، ومجعيـــة األانضـــول للموظفـــن 
والتقنيـــن، ومجعيـــة إييلكـــدر، ومجعيـــة آنســـياد، واللجـــان التابعـــة هلـــذه املنظمـــات يف غـــازي عنتـــاب، مـــآدب اإلفطـــار يف أايم معينـــة ليعيـــش املشـــاركون 

معـــاً أجـــواء شـــهر رمضـــان الكـــرمي.

احتضنـــت العاصمـــة أنقـــرة اجتماعـــاً إلعـــداد الرانمـــج التعريفـــي حلملـــة املســـاعدات املدرســـية 
املشـــروطة الـــي تســـتهدف أبنـــاء الالجئـــن الســـورين وغرهـــم مـــن الالجئـــن حـــى يتمكنـــوا مـــن 

مواصلـــة دراســـتهم.
وابلتعـــاون مـــع وزارة العائلـــة والسياســـات االجتماعيـــة، ومجعيـــة اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي، ووزارة الرتبيـــة 
الوطنيـــة، وإدارة الكـــوارث واحلـــاالت العاجلـــة، ومنظمـــة يونيســـيف، مت إحيـــاء برانمـــج املســـاعدات 
املدرســـية املشـــروطة الـــذي خصصتـــه املديريـــة العامـــة لإلغاثـــة اإلنســـانية واحلمايـــة االجتماعيـــة 
التابعـــة لالحتـــاد األورويب ورصـــدت لـــه مســـامهة ماليـــة بقيمـــة 34 مليـــون يـــورو. وبعـــد التثبـــت مـــن 
ملفـــات الطلبـــات ســـتتمكن العائـــالت مـــن احلصـــول علـــى املســـاعدات املرصـــودة هلـــا ابســـتخدام 

بطاقـــات اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي. خـــالل االجتمـــاع التعريفـــي املنعقـــد يف أنقـــرة
وزيـــرة العائلـــة والسياســـات االجتماعيـــة فاطمـــة بتـــول صـــااين قـــااي، ورئيـــس مجعيـــة اهلـــالل األمحـــر 
ــة  ــو، واملســـؤول عـــن اإلغاثـ ــام الدكتـــور حممـــد گوللـــی اوغلـ ــر العـ ــرم قينـــق، املديـ ــور كـ الرتكـــي الدكتـ
املنطقـــة  ومديـــر  ســـتيليانيدس،  خريســـتوس  األوروبيـــة  املفوضيـــة  يف  األزمـــات  وإدارة  اإلنســـانية 
يف منظمـــة يونيســـف آفشـــان خـــان، وانئـــب وزيـــر الرتبيـــة والوطنيـــة اورخـــان اردم، ورئيـــس إدارة 

الكـــوارث واحلـــاالت العاجلـــة حممـــد خالـــص بيلـــدن، وعـــدد كبـــر مـــن املدعويـــن.
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منوعات

متــر ذكــرى رحيــل املفكــر الكبــر الدكتــور مجــال األاتســي، بينمــا يعيــش 
فالوطــن  أحــد،  علــى  خافيــاً  ليــس  حــال  الصغــر يف  الســوري  الوطــن 
الغــارق يف دمائــه، واملســتغرق لــكل ماهيــات اهلــدر اإلنســاين، والوجــود 
مــن أقصــاه إىل أقصــاه.  الســوري،  الشــعب  البشــري ملعظــم مكــوانت 
هــذا احلــال الــذي يلفنــا مجيعــاً هبــاالت األمل واألمــل، ويقــض مضاجعنــا، 
املســتباحة  وأرضــه  املكلومــن،  وانســه  املفجعــة  أبخبــاره  وهناراتنــا، 

للســقوط. اآليــل  واقتصــاده  واملنهوبــة، 
بينمــا يقــف حــال األمــة فاغــراً فــاه، مســتكفياً بنفســه، مؤثــراً االنتظــار، 
ومطلقــاً العنــان للعيــون املشــدوهة، واأليــدي امللجومــة عــن الفعــل، حيــث 
العظيــم  الســوري وشــعبه  الوطــن  مــن ذلــك، ألن  منــه أكثــر  املطلــوب 

يســتحق أكثــر مــن ذلــك بكثــر. 
لقــد انــرى الراحــل الدكتــور مجــال األاتســي يف معظــم مفاصــل حياتــه، 
ومنعرجــات نضالــه ليثبــت مواقــف يف حــال الوطــن وحــال النــاس، لينــر 
طريق األمة، وشــعوب األمة، آبرائه، ومواقفه الوطنية الي كانت البلســم 
يف كل حــاالت القهــر املعــاش، يف وطننــا الســوري، أايم األســد األب. 
وهــو الــذي حــدد املواقــف، وصــاغ املنطلقــات النظريــة، جملمــل حمــددات 

الواقــع الســوري، الــي نذكــر منهــا: 
الدميقراطية والتغير الدميقراطي: 

يف حديثــه عــن الســقوط يف زمــن الــردة، وضمــن مــالذات الوطنيــة يف 
»لتكــون  أنــه  علــى  مجــال  الدكتــور  أكــد  الســقوط،  مــن  الزمــن  ذات 
هنــاك شــعوب تتحــرك، ولتكــون هنــاك جمتمعــات وطنيــة وإرادة شــعوب 
الدميقراطــي يف  التغيــر  يتقــدم  أن  مــن  بــد  فــال  نفســها،  تفــرض  حــرة 
جمتمعاتنــا، وأن ترفــع القيــود الــي تقيــد حريــة الشــعوب، وتفتتهــا داخــل 
أوطاهنا، فالقصور الدميقراطي يف تركيب أنظمتنا السياســية، ويف تكوين 
جمتمعاتنــا املدنيــة، ويف بنــاء قــواان السياســية، ووحدهتــا الوطنيــة، توظــف 
اهليمنــة عليهــا، حــن  املعاديــة لألمــة، ومشــاريع  القــوى  كلهــا لصــاحل 

تعطــل حركتهــا وقواهــا أو تبددهــا يف صراعــات ال تنتهــي«.
املواطــن،  الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وكرامــة  يقــول: »رايــة  مث اتبــع 
وحريــة الكلمــة والتجمــع الوطــي، ال بــد أن تبقــى دائمــاً مرفوعــة أمامنــا، 
وحنن نتقدم على أي طريق يف العمل الوطي، وال أرى من طريق نتقدم 
عليــه ويكــون يف مســتوى التحــدايت الــي تواجههــا أوطاننــا والتصــدي 

لألخطــار الزاحفــة، ومشــاريع اهليمنــة املعاديــة إال طريــق التوحــد«. 
ولكــن الدكتــور األاتســي كان دائمــاً، علــى طــول املــدى، ممــن يــرى يف 
قــال:  الــذي  وهــو  شــعوبنا،  ملشــاكل  وحــالً  ومــالذاً  مــآاًل  الدميقراطيــة 
»رأينــا، وال بــد أن نــرى اليــوم أكثــر، كيــف أن الدميقراطيــة، حــن يتمتــع 
فيهــا املواطــن حبقوقــه وكرامتــه وحرايتــه، تطلــق مبادراتــه، وترقــى بوعيــه، 

وممارســته ملســؤولياته والتزامــه مبصلحــة األمــة وأهدافهــا(. 
هكــذا كانــت انبثاقــات وقناعــات الدكتــور مجــال، وعلــى هــذا اهلــدي 
نكــوص، وهــو ال  أو  تراجــع  مــن دون  ســار يف كل مســارات حياتــه 
يــرى طريقــاً لوحــدة الوطــن وقوتــه اال ابلدميقراطيــة »فالعــودة إىل تلــك 
الطريق ال تكون إال بعودة حركة الشــعوب ومبادراهتا احلرة، وما الســبيل 
إليهــا إال الدميقراطيــة، ومعركــة الدميقراطيــة تبقــى أشــرف معاركنــا الوطنيــة 
اليــوم، وبكســبها ينفتــح الطريــق أمــام حركــة الشــعوب، أمــام إمســاكها 

مبصائرهــا، وينفتــح الطريــق إىل الوحــدة وإىل املســتقبل«.
إرادة الشعوب وحركة الشعوب:

يــرى الدكتــور مجــال األاتســي أن إرادة الشــعوب وحركــة الشــعوب رائــز 
مقاصدهــا،  إىل  النــاس  ووصــول  النهــوض،  حركــة  ملؤهــالت  أســاس 
تبقــى  تعثــرت األايم  مــا  يقــول: »ســورية أاي  الــذي  وطموحاهتــا. وهــو 

قلبــاً انبضــاً ومركــزاً حمتمــاًل لتجديــد جتمــع وهنــوض، وهلــذا كان االلتفــاف 
عليهــا، ومــن حوهلــا قبــل يف لبنــان، وااللتفــاف اليــوم ومــن مث الدخــول 
يف مســار التســوية، وبــن الوعــد والوعيــد تراهــن علــى وضعهــا يف مســار 
الصــراع وهــي يف عمليــة  مــن ميــدان  كامــب ديفيــد وإخراجهــا أيضــاً 
التفريــغ هــذه ال تقــف عنــد حــد، إهنــا مــا زالــت تشــغل وتشــاغل مصــر 
بــكل الفــن الــي حتبكهــا مــع شــريكها الصهيــوين، وكل املشــاريع الــي 

تســوقها«. 
ويضيــف الدكتــور: »هــذا جانــب مــن حــال الوطــن ومــا يبيــت هلــا، لقطــع 
طريــق وحدهتــا ومســتقبلها، وإذا مــا ركــزان علــى هــذا اجلانــب القــامت فليــس 
لنقــع يف اليــأس، وإمنــا لكــي ال تبقــى هنــاك تريــرات وخمادعــات للنفــس، 
فاألمــة الــي هنضــت يف املاضــي وعلمــت العــامل قيــم احلــق والعــدل الــي 
أمســكت بطريــق التحريــر والنهــوض يف اخلمســينيات والســتينيات مــن 
هــذا القــرن، مــا زالــت حتمــل كل مؤهــالت النهــوض مــن جديــد، ومــا قــام 

النهــوض إال إبرادة الشــعوب احلــرة وحركــة الشــعوب«. 
4-الوالايت املتحدة االمريكية ونفي وجودان: 

يف موقفه من األمريكان والسياسات األمريكية يف منطقتنا كان الدكتور 
مجــال واضحــاً، وشــفافاً، كمــا كان مســتوعباً هلــذه السياســات وكاشــفاً 

يبــدوا وكأهنــم غــر  هلــا مهمــا حــاول األمريــكان ويف كل الظــروف أن 
ذلــك، ألن سياســاهتم الســابقة والالحقــة تنبــع مــن مصاحلهــم ومصــاحل 
إســرائيل ابلضــرورة، وهــذا مــا يلحظــه شــعبنا الســوري هــذه األايم، عــر 
مواقف ال يهمها سوى إسرائيل، وآخر مهها الدم السوري، أو الشعب 
الســوري أو الشــعب الفلســطيي أو أي شــعب يف املنطقــة، وقــد أكــد 
الدكتــور مجــال ذلــك بقولــه: »ال بــد أن يكــون واضحــاً، أمامنــا مجيعــاً، 
أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف النهــج اإلمــراييل العاملــي حلكامهــا، 
ويف مشــروعاهتا شــرق األوســطية الســابقة والالحقــة، ويف كل سياســاهتا 
وتعامالهتــا مــع بــالدان وأنظمتنــا، تنطلــق أواًل وقبــل كل شــيء مــن نفــي 
وجــودان كأمــة ووطــن واحــد، ومــن تســفيه قاطــع لقضيــة الوطنيــة الســورية، 
ومــن معــاداة أي حتــرك يقــوم حنــو أي وحــدة، وهــي ال تتعامــل معنــا 
اال كأجــزاء منقســمة وأنظمــة متناحــرة، بــل وتريــدان ملزيــد مــن التناحــر 
وهلــذا  اليــوم  تعمــل  وهكــذا  املاضــي،  يف  عملــت  هكــذا  واالنقســام. 
قاتلتنــا مــع إســرائيل يف حــرب حزيــران، وهلــذا حبكــت عمليــة »عاصفــة 
الصحــراء« وأرادت أن جتعــل مــن حرهبــا اخلليجيــة ضــد العــراق مقــرة 
للتحــرر. وهكــذا فالتناقــض يبقــى كامــاًل بــن املخططــات واملشــروعات 
األمريكيــة وبــن أي مشــروع للنهــوض علــى طــرق بنــاء قوهتــا ووحدهتــا، 

وهــذا ال بــّد أن نضعــه دائمــاً يف احلســبان، حــن نتعامــل مــع السياســات 
واملشــروعات األمريكيــة«.

5- إجيابية العودة للدين:
مــا هــو آخــذ  بقــدر  بقــدر مــا كان الدكتــور مجــال األاتســي تقدميــاً، 
بنظــرة اثقبــة، وصائبــة، لــدور الديــن يف اجملتمــع وحملــددات القيــم اإلنســانية 
والروحيــة، ودور الديــن اإلجيــايب عــر العــودة إليــه مبنطــق محايتــه واالحتمــاء 
بــه أيضــاً، حيــث يقــول: »حنــن حباجــة إىل أن حنــدد املعايــر الــي نتطلــع 
مــن خالهلــا إبجيابيــة إىل هــذه الظواهــر الــي أتخــذ مســميات قوميــة ودينيــة 
ودميقراطيــة، فاإلجيــايب هــو الــذي يتفــق مــع التقــدم ويعطــي دفعــاً للتقــدم، 
والتقــدم هــو تقــدم املنظــور اإلنســاين لإلنســان وحريــة اإلنســان، والقيــم 
الــي تبــي الروابــط اإلنســانية علــى أســاس مــن اخلــر والعــدل و اإلخــاء 

اإلنســاين((.
ويضيــف يف هــذا املضمــار قائــاًل: )) وعلــى هــذا فإجيابيــة العــودة إىل 
الدين وإىل مصادره اإلهلية الســامية وإىل ينابيعه الروحية واألخالقية، ال 
يعــي رجعــة إىل قوالــب جامــدة ســالفة، وإمنــا إعــادة الــروح إىل جمتمعــات 
أفقدها اجلشع املادي، والترجز الرأمسايل والتعميم االستهالكي، روحها 
وأفقدهتــا  وقيمهــا،  مبعايرهــا  واحنطــت  الوثقــى  االجتماعيــة  وروابطهــا 
للرتاحــم وللتغيــر  وازعهــا الوجــداين واإلنســاين لتعطيهــا حافــزاً جديــداً 
والتقــدم والتوحــد, ومقابــل ذلــك هنــاك وجــه آخــر، هنــاك العصبيــات  
الديــن، وهنــاك  والتعصــب واالنقســامات والصراعــات الطائفيــة ابســم 
اجلمــود ورفــض التقــدم وحريــة الــرأي والــرأي اآلخــر، فاقتتــال العصبيــات 
هويتهــا  إىل  ابألمــة  والعــودة  والتمــزق،  واإلرهــاب  الطائفيــة  واحلــروب 
بروحهــا الدميقراطيــة كرابطــة اترخييــة وثقافيــة وكإرادة يف العيــش املشــرتك 
كمواطنن يف وطن حر ومســتقل، وكعملية توحيد دميقراطي جملموعات 
وشــعوب وإمنــا يعطــي إجيابيتــه مــن حيــث إنــه ال يعــي أبي حــال العــودة 
إىل خصوصيــة إثنيــة أو مذهبيــة أو أيديولوجيــة وال إىل عصبيــة أو نزعــة 
للتمايــز والتمييــز بــن البشــر، وهــو الــرد كذلــك علــى تلــك االحنرافــات 
نزعــات  يف  عنهــا،  التجــاوز  أو  الوطنيــة  جتــاوز  أرادت  الــي  اإلنســانية 
كوزموبوليتيــة رأمساليــة وليراليــة إىل أمميــة شــيوعية, فوقعــت يف الشــيوعية 
بعــد  جتــد  مل  وقوميــات  أقوامــاً  وتفجــرت  عــادت  أن  إىل  واالســتبداد، 
نــراه  ال  إذاً  اإلجيــايب  فالوجــه  الدميقراطــي  تشــكلها  إعــادة  إىل  الطريــق 
إال يف تلــك الــي تؤســس لعالقــات وروابــط دميقراطيــة ومتكافئــة بــن 

الشــعوب«. 
لقــد كان الدكتــور مجــال ســباقاً ومســتقبلياً يف تصــوره لإلســالم، مــن كونــه 
حافــزاً للثــورة والتغيــر عندمــا قــال: »إذا كان لإلســالم أن يعطــي مــن 
جديــد حافــز ثــورة وحافــز تغيــر وجتديــد وأن يعطيهــا رســالة إنســانية، فــال 
بــد مــن أتليــف بــن حركــة التغيــر الدميقراطــي يف جمتمعاتنــا وبــن حركــة 
واإلســالم يف حركــة  العروبــة  بــن  والتأليــف  لألمــة  والتوحيــد  الوحــدة، 
هنوضنــا، وهــذه هــي املنطلقــات الــي ميكــن أن تتطلــع مــن خالهلــا احلركــة 

الشــعبية، وهــي تبشــر بتجديــد هنوضنــا وثورتنــا الدميقراطيــة«. 
لنعــود  للخــروج  وتبقــى )مســؤوليتنا هــي أن نســتدل ونــدل إىل طريــق 
ومنســك مــن جديــد مبســار هنوضنــا، بعــد أن ســدت يف وجهنــا الســبل؛ 
فليــس مبقــدوران أن نتكلــم عــن آمــال النهــوض، يف الوقــت الــذي ينصــرف 
الســقوط  هــذا  إليقــاف  قــواان  وجتميــع  أفــكاران  شــحذ  إىل  مهّنــا  فيــه 

املتواصــل(. 
والدميقراطيــة،  احلريــة،  يف  أهدافــه،  وانتصــار  شــعبنا  وحــدة  وابجتــاه 
قبــل  مــن  الــرؤوس،  فــوق  الواقــع  واالضطهــاد  العبوديــة  مــن  واالنعتــاق 

مســتبدة.  فاشيســتية  ســلطة 

في ذكرى رحيل الدكتور جمال األتاسي
قراءة في حال الوطن السوري

أحمد مظهر سعدو

كاتب وصحفي سوري
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ثقافة وأدب

ملف التعليم الخاص باألطفال 
الالجئين السوريين في مدينة إزمير

هائل حلمي سرور

كيــف بــدأ ملــف التعليــم اخلــاص ابألطفــال الالجئــن الســورين يف مدينــة 
إزمــر؟ 

ومــا الصعــوابت واإلجهاضــات الــي اعرتضــت طريــق حتقيــق هــذا اهلــدف، 
يف ظــل وطــن ينتهــك وحــرب مــا زالــت قائمــة، ونــزوح مســتمر، وأطفــال 
حيرمــون مــن أبســط حقوقهــم يف احلصــول علــى فرصــة التعلــم واســتئناف 
ومقاعدهــم  مدارســهم  تــرك  علــى  فُأجــروا  توقــف؛  أن  بعــد  تعليمهــم 

الدراســية؟  ومناهجهــم 
اإلحصائيــة يف مدينــة إزمــر تقــول إن هنــاك أكثــر مــن عشــرين ألــف طفــل 
منقطعــن عــن الدراســة، جلهــم يف ســوق العمالــة يعيلــون أســرهم للحصــول 
علــى لقمــة العيــش، حــى جــاء الوقــت الــذي ســنحت فيــه الفرصــة لطــرح 
طاولــة  علــى  األتــراك  املســؤولن  قبــل  مــن  الســاخنة  امللفــات  تلــك  مثــل 
البحــث، والعمــل علــى وضــع خريطــة طريــق إلعــادة الطفــل الســوري إىل 

مكانــه الطبيعــي يف احلصــول علــى حــق التعلــم.
)إمــام- -رئيــس مجعيــة خرجيــي  أوغلــو  الديــن كانســيز  برهــان  األســتاذ 

خطيــب(، يف مدينــة إزمــر- كان لــه فضــل كبــر يف فتــح املــدارس الســورية، 
إذ إنــه كــّرس جــّل وقتــه وإمكاانتــه خلدمــة الطلبــة الســورين مــن أجــل إمتــام 
تعليمهــم، قناعــة منــه أن الطفــل الســوري جيــب أن يكــون مبدعــاً وصاحلــاً 
مــن  هلــذا كان  واالحنــراف؛  الضيــاع  يلفــه  الرتكــي ال جاهــالً  اجملتمــع  يف 
الواجــب أن نلقــي الضــوء علــى أهــم اخلطــوات الــي نفــذت يف هــذا اجلانــب 
الــي ســتمنحها احلكومــة الســتكمال  املهــم، ومــا هــي اخلطــوات املقبلــة 

ملــف التعليــم؟
- اســتاذ برهــان يف البدايــة أود أن أعــّرف القــارئ العــريب والرتكــي مــن 
هــو برهــان الديــن كانســيز أوغلــو املؤهــل العلمــي - املناصــب الــي 

حصــل عليهــا. 
-  برهــان الديــن كانســيز أوغلــو األصــول مــن مدينــة طرابــزون، ولكــن 
 1985 - الثانويــة 1984  دراســي  وأهنيــت  إزمــر،  مدينــة  يف  ولــدُت 
وبعدهــا درســت يف جامعــة إجيــه كليــة الفيــزايء، أان حاليــاً متقاعــد وأعمــل 
رئيســاً جلمعيــة خرجيــي )إمام-خطيــب( ويف الوقــت نفســه أعمــل منســقاً 

يف املراكــز املؤقتــة الســورية.
- هــل اختيــارك ملنصــب رئيــس مجعيــة خرجيــي )إمام-خطيــب( يف 

مدينــة إزمــر مبحــض إرادتــك أم أنــه منحــة حكوميــة.
شــخصية  ذات  مجعيــة  هــي  ابحلكومــة.  عالقــة  هلــا  ليســت  اجلمعيــة   -
اعتباريــة وعملــت فيهــا مبحــض إراديت ابلتعــاون مــع األصدقــاء، وانُتخبــُت 

رئيســاً للجمعيــة عــن طريــق اللجنــة التنظيميــة.
 - علــى مــدار ســنوات مــن العمــل املضــي واجلهــد املبــذول يف االرتقــاء 
ابملســتوى املطلــوب ملــدارس )إمام-خطيــب( هــل حققــت مــا كنــَت 
تصبــو إليــه مــن خطــوات قــد رمستهــا للوصــول إىل النجــاح، وهــل أنــَت 

راِض عــن ذلــك؟
- تقريبــاَ منــذ 2005 أهتــم هبــذه اجلمعيــة ويف عــام 2009 - 2010 
أعمــل رئيســاً للجمعيــة، حنــن نتقــدم للهــدف املثــايل جلمعتنــا لكــن اســتطعنا 
أن حنقــق 1 يف املئــة مــن اهلــدف طريقنــا طويلــة. حنــن يف بدايــة الطريــق 

ابلعمــل إن شــاء هللا ســنصل ميكــن خــالل مئــة عــام أن نصــل إىل هنــا.
 - أســتاذ برهــان أنــَت مــن الشــخصيات املهمــة الــي كان هلــا الفضــل 
يف فتــح املــدارس العربيــة للســورين يف مدينــة إزمــر. نــذرت كل وقتــك 
وإمكاانتــك طــوال ثــاث ســنوات مــن أجــل إقنــاع اجلهــات املختصــة 
يف مدينــة إزمــر علــى الرغــم مــن امتناعهــا املتكــرر عــن املوافقــة علــى 

فتحهــا.
أرجــو منــك توضيــح العاقــة بــن الرفــض مث القبــول، وكيــف ظفــرت 
ابملوافقــة علمــاَ أنــه كان لديــك رحــات مكوكيــة مــن وإىل العاصمــة 

أنقــرة لوضــع املســؤولن آبخــر املســتجدات؟
- قبــل ثــالث ســنوات أجرينــا مقابــالت مــع معلمــن ســورين كانــوا يديــرون 
حلقــات تدريــس ألطفــال ســورين يف إزمــر رغبــة منهــم يف أال ينقطعــوا 
عــن التعليــم ضمــن أماكــن ال تتوافــر فيهــا أدىن الشــروط الصحيــة كانــت 
غــر صاحلــة إطالقــاَ )بقالــة قدميــة، حتــت الــدرج..( مل نســتطيع حتمــل تلــك 
املشــاهد وهــؤالء األطفــال جيــب أن أيخــذوا حقهــم يف التعليــم مثلهــم مثــل 
األتــراك ابحلقــوق نفســها للطلبــة األتــراك، بعــض األطفــال الســورين كانــوا 

يُقبلــون يف املــدارس الرتكيــة ولكــن ال يعرفــوا اللغــة الرتكيــة فلــم ينجحــوا.
حنــن طالبنــا بتدريــس املنهــاج الســوري وابللغــة العربيــة؛ وذلــك كــي يعــود 
الطالــب الســوري إىل وطنــه وقــد اســتفاد مــن التعليــم الــذي درســه ألن 
الــذي تعلمــه هنــاك يف ســوراي لــن ينفعــه هنــا يف نفــس الوقــت لــن يســتفيد 
مــن التعليــم الرتكــي لذلــك ســوف خنســر جيــاَل ســيحرمون مــن التعلــم عشــرة 

أعــوام علــى األقــل.
عندمــا ذهبنــا إىل اجلهــات املختصــة قالــوا لنــا إن املهمــة مســتحيلة، ســلكنا 
طريقنــا إىل الــوايل ومــن مث إىل مديــر الرتبيــة والتعليــم يف إزمــر حــى إن أول 
اجتمــاع كان هنــا يف مركــز اجلمعيــة وكنتــم معنــا علــى أهبــة االســتعداد، كان 
هنــاك أكثــر مــن مخــس عشــرة شــخصية كل واحــد منهــم شــرح مــا هــي 

املشــاكل الــي اعرتضــت مســرته لتحقيــق اهلــدف. وأان قلــت هلــم إن األمــر 
ســينجح. قالــوا إننــا نعــاين يف هــذا املوضــوع، ومل يصدقــوين. قلــت هلــم إبذن 
هللا ســننجح. يف أنقــرة حتدثنــا مــع مستشــار رئيــس جملــس الــوزراء الســيد 
أشــق، وضحنــا  التقينــا ابلســيد علــي والســيد ســليمان  مرتضــى، وأيضــاَ 
مشــكلتنا وهــم بدورهــم أرســلوا تلــك املعوقــات إىل رئيــس جملــس الــوزراء 
وقالوا لنا إن املدارس ســوف تفتح وإن الدولة تشــجع على ذلك مث ذهبنا 
إىل وايل إزمــر، فقــال لنــا مــن جديــد إن األمــر مســتحيل مث -كمــا تذكــر- 
عندمــا اجتمعنــا يف مكتــب رئيــس جملــس الــوزراء ومــن هنــاك خطينــا أوىل 
اخلطــوات. بعدهــا أقمنــا برتوكــواًل مــع مديــر الرتبيــة يف إزمــر كانــت هنــاك 
مدرســتان واحــدة متوســطة واألخــرى اثنويــة، وهــي عبــارة عــن مشــروع 
الشــباب الذيــن يعملــون يف تركيــا مــن دون املقــدرة يف التعلــم، مت إعطاؤهــم 
منحــة ماليــة تشــجيعاَ للعــودة إىل الدراســة. جــزء مــن هــذا املشــروع قــد 

حققنــاه حاليــاً عنــدان ســتة مراكــز للتعليــم املؤقــت.
يف البدايــة كان هنــاك ألــف وســبعمائة طالــب. حاليــاً لدينــا ألفــان وثالمثائــة 
وثالثــة  وثالثــون طالبــاً. حنــن يف بدايــة الطريــق بــدأان بعمــل جــدي وعلينــا 

العمــل جبــد.
ــة  ــا فتحــت للســورين مــدارس عربي - التاريــخ سيســجل يومــاً أن تركي
يف حــن أن الــدول العربيــة امتنعــت عــن اســتقباهلم. صــدور القــرار 

بفتــح املــدارس العربيــة وحتديــد أماكنهــا وطاهبــا وأســاتذهتا ومــرور أكثــر 
مــن عامــن علــى بــدء العمليــة التعليميــة إىل هنــا هــل حققــت اخلطــة 
املرســومة مجيــع أهدافهــا أم أن هنــاك خطــوات أخــرى. وهــل أنــَت 
راِض عّمــا وصلــت إليــه اخلطــة التعليميــة مــن نضــج أم أنــك تنتظــر إىل 

مــا هــو أفضــل؟
- كمــا قلــت مــن قبــل، حنــن يف بدايــة الطريــق وهدفنــا األطفــال الســوريون، 
وأن يعــود ابلنفــع علــى بلدهــم عنــد حتســن الوضــع يف ســورية كل واحــد 
منهــم ســرجع ومــن املمكــن أن يكــون لــه شــأن يف بلــده ويســتطيع أن يغــر 
ذاك الوضــع إىل أفضــل. لدينــا مشــاريع وأوهلــا تعليــم األطفــال الســورين 
اثنيــاً تشــجيع الطلبــة املتفوقــن واملؤهلــن علميــاً عــن طريــق الدولــة ســوف 
يدرســون الثانويــة وخيتــارون بعدهــا جامعــات جيــدة، ويتــم ختريــج طــالب 
أكفــاء يف جماالهتــم، مثــل احلقــوق؛ حــى ينفعــوا بالدهــم عنــد العــودة إليهــا. 
وأهــايل  املســروقة  األراضــي  وينظــر يف  ســوراي  إىل  ســيعود  احلقــوق  رجــل 
الشهداء، سوف يدافع عنهم يف احملاكم حنن ال ننظر إىل السورين بتفرقة 
ألهنــم كانــوا حتــت حكــم الدولــة العثمانيــة. هدفنــا هــو إنشــاء طلبــة متفوقــن 
علميــاً وأكادمييــاً وأن نســاعدهم يف اختيــار مــدارس وجامعــات تناســبهم.

- هنــاك قــرارات جديــدة صــدرت خبصــوص املــدارس املهنيــة ابلنســبة 
للطلبــة الســورين ومت الرتكيــز عليهــا. هــل لنــا مبعرفــة املزيــد عــن مضمون 

تلــك القــرارات وهــل جــاءت يف حملهــا؟
- نعــم كان جيــب فعلهــا يف احلقيقــة، إن معظــم املــدارس املؤقتــة هــي مــن 
هــذا القبيــل إذا قــرر الطالــب التعــن يف تركيــا فيجــب أن يكــون لــه مهنــة.

- هــل جــد جديــد خبصــوص قــرار الدمــج، ومــى ســيتم اإلعــان عنــه، 
ومــاذا عــن املدرســن الســورين والعــرب. وهــل عمليــة الدمــج ســوف 

تثمــر وتــؤيت أكلهــا؟
مــن  املتوســطة  الصفــوف  أن  نريــد وأنمــل  لكــن حنــن  - ســوف حيصــل 
اخلامــس حــى الثامــن ســوف تنضــم إىل مــدارس )إمام-خطيــب( طبعــاً 
للذيــن يريــدون أمــا الذيــن يريــدون املــدارس العاديــة فبإمكاهنــم الذهــاب 

إليهــا.  
اإلمــام خطيــب يف هــذه املــدارس ســوف يدرســون لغتهــم العربيــة وأيضــاً 
مــادة الرايضيــات. حاليــاً هــم يدرســون اللغــة الرتكيــة يف املــدارس الرتكيــة 
الســورين،  املعلمــن  ومبســاعدة  الرتكيــة  يتعلمــون  ســوف  ســنة  وخــالل 
أي صفــة  لديهــم  وليســت  تطوعيــة  بصفــة  يعملــون  الســوريون  املعلمــون 
قانونيــة حيصلــون علــى أجورهــم حتــت اســم مســاعدة مــن اليونســف وهــو 

ضمــن مشــروع مــرم مــع االحتــاد األورويب بقيمــة ثالثــة مليــار يــورو.
- صــدر ترخيــص مللتقــى األدابء والكّتــاب الســورين يف مدينــة إزمــر 
الرئيــس يف غــازي  الرتكيــة، واملركــز  الــوالايت  فــروع  مــن  فــرع  وهــو 
عنتــاب. امللتقــى يضــم أعضــاء جلهــم مــن مدرســن لــدى املــدارس 
الســورية، وهــدف امللتقــى العــام تعزيــز اهلويــة الثقافيــة الســورية واحلفــاظ 

عليهــا، مــا هــو تقييمــك هلــذا احلــدث؟
- أجــل جيــد. ال أعلــم عنــه الكثــر مــن التفاصيــل هــو ملتقــى أديب كمــا 

أعلــم وهــذا رصيــد.
- صحيفــة إشــراق الــي تصــدر ابللغتــن العربيــة والرتكيــة، برأيكــم هــل 
حققــت أهدافهــا يف تعزيــز التقــارب الفكــري الثقــايف الســوري الرتكــي؟

هــذا  ولذلــك  والرتكــي  العــريب  املواطــن  املعلومــة أيخذهــا  - ابلطبــع ألن 
الطرفــن. لــكال  مكســب 

خاص جمللة إشراق
حوار: هائل حلمي سرور - مدير مكتب إزمر مللتقى األدابء والكّتاب السورين
ترمجة: الدكتور يوسف خالد حاج يوسف
ساعد يف الرتمجة: األستاذ هادي هائل سرور.

كاتب وصحفي سوري 
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سالســل  امتــدت  القاســي...  الصخــري  الشــاطئ  قــرب 
الســماء  صنوبريــة كثيفــة،  أشــجار  غطتهــا  شــاهقة  جبليــة 
كانــت مكفهــرة، حزينــة، ملبــدة ابلغيــوم الســوداء الداكنــة 
الي تبعث على الكآبة وتثر االنقباض واخلوف يف أعماق 
النفــس، والبحــر كان ســاكناً كاملــوت، والعتمــة خميمــة كاهلــم 

الثقيــل ال ينفــك أبــداً.
وصخــرة كبــرة مرتفعــة كالشــرفة تطــل علــى أفــق البحــر البعيــد 
... ال صــوت. ال حركــة. ال أضــواء. ســكون مطبــق .. 

خشــوع كالصــالة تقشــعر لــه األبــدان. 
وأمــواج البحــر قــد جتمــدت يف منتصــف الطريــق، وســحب 
مرتاكمة تربعت على حافة الكون، وصنعت لوحة مرســومة 
أبيــدي فنــان قاســي األانمــل، فقيّــد الغيــوم يف عنــان الســماء 
أو  ابرقــة ضــوء  الــي حتجــب كل  القامتــة  اهلائلــة  كاجلبــال 

بصيــص شــعاع جنمــي بعيــد. 
كل شــيء يثــر يف األعمــاق لــذة قشــعريرة املــوت، ويقمــع 

أي إحســاس ابالنفــراج واحليــاة. ...
يف جــوف هــذه األجــواء املغرقــة يف الركــود واجلمــود، تنبعــث 
ضــرابت قلــب رتيبــة كفقاعــات خافتــة ال تســمع حسيســها، 
لكنهــا تعطــي ابرقــة خفيفــة لوجــود حيــاة ضئيلــة علــى شــكل 

أنفــاس منتظمــة كالشــخر القــادم مــن األعمــاق البعيــدة. 
متقطّعــاً  مهســاً  نســمع  املطبــق،  الصمــت  مــن  ومــع كثــر 
متحشــرجاً تتغــّر نرتــه بــن حالــة اليــأس واألمــل، واالنتصــار 

واهلزميــة مث يعقبــه صمــت مطبــق عميــق.
ابلنهــار،  الليــل  فيهــا  اختلــط  الالزمنيــة  األجــواء  هــذه  يف 
ابلدقيقــة،  والســاعة  ابلشــهر،  والســنة  ابلشــتاء،  والصيــف 

يتالشــى. أن  حــى كاد  الوقــت  فتوقــف 
البحــر ومــن علــّو شــاهٍق ال  املشــرفة علــى  الصخــرة  فــوق 
حــدود لــه نــكاد أن نلمــح بصعوبــة فائقــة شــبح جســدين 
ابلــكاد  الصخــرة  مــن  قمتهــا، وكأهنمــا جــزء  علــى  قابعــن 
تــدّب يف أوصاهلــا حركــة ســاكنة وحيــاة متوقفــة فقــط مــن 

حيــرك  ال  تنفــٍس  وهلــاث  البطــيء  قلبيهمــا  نبــض  خــالل 
ابنتظــام  املطبــق  الصمــت  عــر طبقــات  فينســاب  رئتيهمــا 

رتيــب. 
ســحب األول رجليــه وثنامهــا وضمهمــا وشــبك يديــه علــى 
ركبتيــه، وأكــب رأســه فوقهمــا، وكأنــه يف حالــة نــوم خفيــف. 
أمــا اآلخــر فقــد شــبك يديــه حــول رجليــه، ومتطّــى قليــاًل حنــو 
اخللــف، ورفــع رأســه ببــطء شــديد قليــاًل حنــو أفــق الســماء، 
وراح جييــل نظــره بيــأس يف الســماء املتلبــدة الثائــرة بصمــت، 
مث مســح بنظــره البحــر اهلائــج بطغيــان، واجلبــال الــي تناطــح 
أعمــاق الفضــاء مث حســر نظــره، وأعــاد الكــرّة مــن جديــد، 
ولكنــه رّكــز نظــره حنــو جهــة الشــرق قليــاًل، ويف عينيــه ســؤال 

صامــت يرتّــد إىل أعماقــه حبســرة وانكســار. 
وتزيــدان عجــزاً  اللوحــة غموضــاَ  كل هــذه املعطيــات تزيــد 
عــن فهــم معانيهــا، فمعرفــة الصمــت يزيــدان حــرة وضياعــاً؛ 
مــن  الكلمــات  وتنطلــق  الصمــت،  يتحطّــم  أن  بــد  فــال 
عقاهلــا وحتلــق األفــكار، وتتصــارع املعــاين لتنكشــف احلقائــق 
اإلبداعــات  وتنفجــر  املخبــوءة  العــوامل  وتطفــو  اجملهولــة، 

املكبوتــة.  واملشــاعر  الكامنــة 
مضــت فــرتة طويلــة غــر معروفــة مــن الزمــن أحقــاب ... 
دهور ... مل يلفظا حرفاً. مل أيتيا أدىن حركة. تعب السؤال 
مــن تســكعه علــى األرصفــة، ومــن جتــوال النظــر احلائــر يف 

مناحــي الطبيعــة املتفجــرة جبمــود.
توقــف األول مث طأطــأ رأســه وأســنده إىل ركبتيــه يف كآبــة 
وحــزن حمتضــر، ومضــى زمــن أطــول قبــل أن يرفــع رأســه ببــطء 
شــديد ليتابــع مراقبتــه وحبثــه يف أفــق الســماء عــن اجملهــول ...
رفــع اآلخــر رأســه ببــطء شــديد، وعيونــه ذابلــة ونفــس ميتــة 
مستسلمة. اضطربت مالمح وجهه من انطباعات مرتاكمة 
يف أعماقــه. نظــر بزاويــة عينيــه حنــو صاحبــه القابــع قربــه، 
مهــس لــه حبشــرجة خافتــة مميتــة ابلــكاد كانــت مســموعة، أمل 

تشــرق الشــمس بعــد؟.  

تتقلــص معــديت ويزحــف األمل إىل األعلــى ببــطء مميــت، وتنقبــض رقبــي وأفقــد 
الســيطرة علــى فكــي الســفلي، قهــٌر يعقــد لســاين ويــزداد أملــي إىل حــد االختنــاق، 
أحــاول التنفــس فيضيــق صــدري أكثــر وأكثــر، أرســم ابتســامة واهيــة علــى وجهــي 
وأحــر مــن حــويل مبــا أشــعر، أســر يف شــوارع مظلمــة يف وضــح النهــار، أنظــر إىل 

كل شــيء وال أرى أي شــيء، أمتعــن جيــداً، وأاتبــع ال بــد مــن هنايــة.
ماذا لو عاد الزمن للوراء؟ كيف بدأت احلياة ابلتقطع والتناثر؟ أين أان؟

أريد أن يوقظي أحد قائاًل: انتهت هذه اللعبة.
يف هــذا املــكان أان موجــودة وغــر موجــودة يف آن! كل شــيء هــو شــيء آخــر، 
هــل هنــاك حيــاة بعــد هــذا املــوت؟ وهــل كانــت لنــا حيــاة قبــل هــذا املــوت؟ وهــل 

سيســتمر املــوت؟!
مــا أصعــب أن تكــون غــر قــادر علــى االختيــار، ال أســتطيع أن أطلــق العنــان 
لصــويت وال أن أعــرتض علــى ظلمــي، أكبــح مجــاح غضــي، وأعــود اثنيــة لرســم 
االبتســامة البلهــاء ذاهتــا، أواصــل طريقــي، وكل مــن حــويل يشــعر بقــويت إال أان! 
فقدهتــا منــذ أن غــادرت إىل غــر رجعــة، نقلــة مرعبــة إىل عــامل الشــتات: هــل 

جربــت نســاء العــامل الصمــت املــؤمل؟
يف رأس كل امــرأة ســورية قصــة ويف قلبهــا ألــف غصــة، مل جيمــع العــامل علــى 

العــامل أبســره؟ علــى  تشــكل خطــراً  أتراهــا  وإبعادهــا،  كســرها وتطويقهــا 
 هل املرأة السورية امرأة خارقة؟ هل خيافها الكون أمجع؟ 

لــو وجل العــامل إىل قلبهــا لوجــد هنــاك شــيئاً خمتلفــاً، حتــول هــذا القلــب إىل كــرة 
مغلقــة مغلفــة بذهــب خالــص يف داخلــه عنفــوان وإابء وختفــي يف جوانبــه طيبــة 
وعــزة ســيعجز العلمــاء عــن وصفــه بدقــة، كيــف هلــذه الصالبــة أن حتتــوي هــذا 

احلنــان؟ 
لــو مســع الكــون أنــن هــذا القلــب لتقهقــر، وعــاد إىل االنكمــاش، وتشــكل مــن 
جديــد علــى شــكل يشــبه قلبهــا، وبصالبتــه ودقاتــه ســيكون علــى متنــه تــراب 
مغايــر ومــاء ممــزوج بدموعهــا وهــواءه مــن زفــر رئتيهــا ومشســه تشــرق مــن نظراهتــا 

الثاقبــة، وتغــرب مــن جفوهنــا املنكســرة.
شــتات الغربــة يقلقنــا أنمــل مبــكان جيمعنــا وينســينا قهــران املســتمر واملتزايــد.. نريــد 
أن نعــود ألنوثتنــا، أن منشــي يف الليــل ونــراه هنــاراً، نريــد ألرواحنــا أن تنطلــق حنــو 
مســتقبل يليق بنا. حنن الســورايت نســتحق احلياة، وال نريد أن يكون يوم مماتنا 

أمجــل األايم، فاحليــاة أمجــل.

انكماش الكون

إلهام حقي

في انتظار الشروق
قصة ليست قصيرة في الزمن الصعب

مصطفى الصوفي

كاتبة وصحفية سورية كاتب وصحفي سوري
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لم اشتر شيئًا في حلب

محمد سليمان زادة

قصة قصرة 
 كنــت كلمــا غافلــت أمــي، جلســت يف زاويــة مــن بيتنــا القــدمي، وبــدأت أبكل الــرتاب، كانــت 
هــذه عــادة ســائدة عنــد كل األطفــال، كان لرتابنــا طعــم خمتلــف، حــى إن أمــي كانــت يف فــرتة 

وحامهــا أثنــاء محلهــا يب أتكل قليــا مــن »البيلــون«  مثــل أغلــب نســاء مدينــي.
كان الرتاب معقماً لكل اجلروح الي تصيبنا أثناء اللعب، ويوقف نزيفها.

هــذا الــكام ذكرتــه للطبيــب، عندمــا ظهــرت نتائــج التحليــل وهــي »تــراب يف الــدم« وقــد بــدأ 
ابالخنفــاض، ونقصانــه قــد يــؤدي ابملريــض اىل املــوت املفاجــئ.

اقــرتح الطبيــب وضعــي يف احلجــر الصحــي مــع الكثــر مــن حــاالت مشــاهبة حلالــي. قــال 
الطبيــب: خــال أســبوع تصلنــا أول دفعــة مــن الــرتاب، وســوف خيصصــون لنــا جرعــات حلقننــا 
بــه لرتتفــع نســبة الــرتاب يف الــدم، وأكمــل قائــًا: قــد مت تكليــف شــركات خمتصــة هبــذا اجملــال 

تعاملــت مــع متعهديــن مــن داخــل الوطــن يصــّدرون لنــا الــرتاب ألغــراض إنســانية.
بقيــت يف احلجــر مــع مايــن املصابــن مثلــي لســنوات، كان مــكان احلجــر مجيــًا ورائعــاً، 
كلــه حدائــق فيهــا زهــور وأشــجار مثمــرة هــي أيضــاً مثلــي تعيــش مــن ذلــك الــرتاب املســتورد، 

ومنحــواتت وآاثر مــن بلــدي.
بعــد ســنن، أعلنــوا انتهــاء احلجــر، ومت ارتفــاع نســبة الــرتاب بدمنــا حنــن احملجــور علينــا، يف 
الصبــاح توافــد اآلالف إىل مكاتــب الطــران، وإىل البواخــر واحلافــات والقطــارات، وكل 
وســائل النقــل املتاحــة. كان النــاس يصافحــون بعضهــم حــى مــن دون معرفــة ســابقة، ويوزعــون 
لبعضهــم ابتســامات، كانــت الطوابــر ابملايــن كلهــم يريــد الدخــول، ومل ينتظــروا البــواابت كــي 

تفتــح، بــل قطعنــا األســاك الشــائكة، وكســران البــواابت وعــدوان مســرعن. 
أحــاط النــاس حبــدود الوطــن مثــل طــوق أملــاس يطــّوق جيــداً مجيــًا، وقــف النــاس عنــد آخــر 
موطــئ قــدم ابلــدول اجملــاورة لبلــدان مــن االجتاهــات األربعــة، مل جنــد تــراابً، كانــت املــاء تغمــر كل 
أرض الوطــن، بعــد أن ابعــوا الــرتاب وحفــروا للعمــق الــذي طالــت بــه آلياهتــم حــى نبعــت املــاء 

وغمــرت كامــل مســاحة الوطــن. ركضنــا يف كل االجتاهــات فلــم جنــد إال املــاء.
كانــت كل وســائل النقــل املؤديــة اىل الداخــل هــي عبــارة عــن ســفن بدائيــة بســيطة، مل أعــرف 
ابلضبط مكان بيي وال مديني وال حى االجتاهات، مل يبَق إال الشــمس دليًا ولو اســتطاعوا 

بيعهــا لباعوهــا؛ فــكّل املعــامل ُهدمــت وحفــروا مــا حتتهــا وبيعــت.
استأنســت أبانس كانــوا عائمــن، منهــم مــن كان يبيــع صفيحــاً مســتورداً أو أخشــاب لبنــاء 
ســفينة أو أرضيــة لبنــاء كــوخ، مقابــل مــاء صــاحل للشــرب أو حبــات مــن تــراب. كنــت أمحــل 
حفنــة تــراب وفرهتــا مــن جرعــايت، عرضــوا علــّي مقايضتهــا بصفيــح أو خشــب ألبــي كوخــاً أو 

ســفينة أعيــش 
فيهــا؛ قــررت أن أزرع حبفنــة الــرتاب ايمسينــة، وأبقــى عائمــاً يف املــاء حتــت الشــمس، رمبــا 

أتقلمــت ونبتــت يل زعانــف، فحبــة مــن تــراب الوطــن ابتــت تســاوي احليــاة.
شــرح املفــردات: البيلــون، هــو تــراب انعــم متماســك يســتخرج مــن جبــل بريــف حلــب يســتخدم لعــالج البشــرة مــن بعــض 

األمــراض اجللديــة ويعطيهــا نضــارة ويســتخدم لغســيل الشــعر وجيعلــه انعمــاً.

 كنت سأشرتي بيتاً يف حلب 
مل تكفي النقود

حلب غالية اي أمي 
وبيوهتا ال ُتشرتى

كنت سأستأجر غرفة يف حلب 
أتزوج فيها وُأجنب أطفااًل

ال يعرفون التعب 
لكن حلب أزحم مدينة يف العامل 

وكل غرفها شبه مؤجرة
احلب أستأجر غرفة فيها 

واحلزن أستأجر غرفة أخرى 
واملوت أستأجر ابقي الغرف 
كنت سأشرتي ابابً يف حلب 

ابب تفتحه فرتى البحر 
ومراكب السورين  

تغلقه فتسمع صرير ابب القلعة
وصهيل خيول األيوبين

ابٌب يف الليل يصر معرب
حيمل اجلميع مفتاحه
يهرب األطفال منه 

إىل خيمهم البعيدة خلف احلدود 
ويتسلل الثوار منه 

ليقومون ابلتحديث األخر حلالة املوت  
ابب كبر  كالثقب الذي يف قلي 

وصغر  كباب النصر 
يف الصف اخلامس اكتشفت أني 

أستطيع أن أرسم 
فرمست بيتاً على الورق 

رمسته قرب النهر يف حلب 
لونت عشب حديقته 

ورمست أحذية الضيوف يف العتبة 
رمست ضحكاهتم تتصاعد من املدخنة
ورمست امرأة حنيفة وانعمة تشبه أمي 
ورمست رجًا طويًا ضخماً  يشبه أيب 

رمست مشساً تبتسم 
ورمست زهرة عباد الشمس

والعصافر 
تنقــر  وهــي  والدجاجــات  واخلــراف 

حلبــوب   ا
ورمست الراعي واملزمار 
رمست كل احلياة هناك 

ونسيت أن أرسم نفسي أان 
وحن سافرت 

اكتشفت أبني ال أستطيع السفر 
فقلت يف نفسي 

أان مل أسافر اي حلب 
أان هنا ...

والذي سافر مي كان قصاصة ورق 
أان هنا اي حلب 

كل ليلة أعود إىل بيي 
 وأنسى املفتاح 

كل ليلة أتفقد بيوت اجلران 
الستائر مغلقة يف غرفة أمحد 

أمحد نومه ثقيل 
منذ مخسة أعوام مل يستيقظ 

الضوء خافت يف غرفة عثمان 
عثمان يدرس طوال الليل 

لينجح يف امتحان اللغة 
وزجاج النافذة حمطم يف غرفة سركيس 

األطفال يلعبون الكرة هنا 
حيطمون الزجاج وخيتبؤون يف املقربة 

أان هنا اي حلب 
كل ليلة أعود وأنسى جواز سفري 

احلاجز ال يصدق أني ابنك 
فأعدد له أمساء أحياءك 

وأبوابك التسعة 
أسواقك التسعة والثاثن 

ساحاتك ودور السينما واملسارح 
املقاهي وروادها وأمساء العاملن 
املقاصف ومقاعد احلديقة العامة 

وأوصاف اجلالسن عليها 
لكنهم ال يصدقوني اي حلب  

كل ليلــة يعدمــي احلاجــز خلــف الســاتر 
الــرتايب

كل ليلة أانم يف كولون وأستيقظ 
يف السراين القدمية 

كل ليلة أضيع يف شوارعك 
فيذاع امسي يف املساجد 

كل ليلة حيدث كل هذا اي حلب 
كنت سأشرتي أي شيء يف حلب 

لكن حلب غالية اي أمي 
فاشرتيت تذكرة سفر 

وبباقي النقود اشرتيت مفكرة
كل صباح من بعيد 

أكتب فيها 
صباح اخلر اي حلب.

تراب في الدم 

موسى الرمو 

كاتب وشاعر سوري كاتب وفنان سوري 
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ِدمـــاان مـــن  تشـــبُع  األفـــواُه  مـــى 

الفضـــاِء عصـــِر  يف  اآلَن  أحنـــُن 

واســـتكانوا وخابـــوا  خســـروا  لقـــد 

الغبـــاَر نفضـــوا  قـــد  ســـوريوَن  و 

يُلبّـــوا إخوهتـــم  أّن  وظنـــوا 

كانـــوا القلـــِب،  دمـــوَع  اي  ولكـــن، 

ســـعيًا األرَض  جيـــوُب  وقاتُِلنـــا 

املُثـــّى ابلســـيِف  احلـــّق  ِلطمـــِس 

بعـــٍن تُبصـــرُه  الكـــوِن  وأهـــُل 

الشـــآِم يف  أّمـــا  العـــِن،  رمـــوَش 

ميـــوُت طفـــٌل  حُلَيظـــٍة  فـــُكّل 

َتســـتِعرُّ أمٍّ  كّل  صرخـــُة  و 

ُيســـتباُح شـــعٌب  حمـــَض  أبِتنـــا 

ليـــاٍل يف  ســـكارى  ومعظمكـــم 

جهـــرًا إيـــراُن  حلَنكـــم  وتعـــزُف 

بـــدأان كمـــا  بـــدأاْن  مـــا  ســـُننهي 

لِنصـــٍر أحـــٌد  لنـــا  مـــا  وأانَّ 

فاشـــهد اللهـــم  بّلغـــُت،  أال 

دهـــاان مـــا  ُيســـمُع  قـــوُم  اي  مـــى 

الرهـــااَن؟ خســـروا  قـــد  األعـــراُب  أِم 

هـــواان رضـــوا  الغريـــِب  وابلنفـــِط 

الزمـــااَن وامتطـــوا  األجمـــاِد  عـــن 

كااَن والتاريـــُخ  النصـــِر،   نـــداَء 

هـــااَن والديـــُن  للهـــوى،  عبيـــداً 

أاتان إذا  الزمـــاِن  كدّجـــاِل 

وافِتتـــاان ُجـــوراً  األرِض  ِلمـــلء 

داىن- والدمـــُع  ُحزهنـــا  مُتثّـــُل 

ِدمـــاان جبـــًا،  شـــارفْت  ِدمـــاان 

بنـــاان ننعـــي  هنيهـــٍة  كّل  و 

كفـــاان« أغيثـــوان..  أغيثـــوان..   «

ُمهـــاان صنمـــاً  بتّـــُم  وأنتـــْم 

آان الـــروِس  نســـاُء  تُغطّيكـــم 

حنـــاان ُتدغِدغكـــم  وأمريـــكا 

يُـــداىن أبـــداً  ولـــن  مل  بصـــرٍب 

البيـــااَن خلـــَق  الـــذي  هللا  ســـوى 

مبتغـــاان إهلـــي  وبّلغنـــا 

متى األفواهُ تشبعُ من دِمانا

داني قباني

مؤمتـــرات واجتماعـــات، أســـتاان وجنيـــف، أمـــم مّتحـــدة، وجملـــس أمـــن، وتصرحيـــات، ودي ميســـتورا 
ونفـــاق و)مباگطـــات(... تتلّقفهـــا نفوُس الســـورين العطشـــى إىل بصيِص أمٍل بعد الّســـنوات الّســـت 

العجـــاف، متلّهفـــن للّســـنة الّســـابعة عّلهـــا حتمـــل بـــن طّياهتا بشـــرى اخلاص.
إّن احلـــّل الســـوري مل ينضـــج بعـــد، واألســـباب متعـــددة آخرهـــا عمليـــات اإلنـــزال اجلـــوي للمحتـــل 
األمريكـــي اجلديـــد قـــرب )الطبقـــة(  ابلتعـــاون مع قوات ســـوراي القرابطيّـــة )قســـد( والتحضر لتدمر 

الرقـــة ابســـم مكافحـــة داعش.
ابملختصر.. يكفي أْن نعرف أن نظام العصابة )بّشـــار وشـــّبيحته( هو املولود الاشـــرعي بن التوافق 
الروســـي واإليـــراين واملباركـــة األمريكيـــة والتخطيـــط اإلســـرائيلي، لنـــدرك أنّـــه ال فـــرق علـــى اإلطاق 
بـــن الروســـي احملتـــل الـــذي يقصـــف مـــن اجلـــو، واألمريكي الـــذي خيطط لبنـــاء القواعد علـــى األرض 

واإليـــراين الـــذي حياصـــر القـــرى والبلدات، واإلســـرائيلي الذي ينّســـق حـــركات اجلميع.
الثـــورة الســـورية هـــي انتفاضة شـــعب يتعرض لذبٍح متســـارٍع منذ ســـّتة أعوام، والّصـــراع ضد )الّنافق( 
بشـــار األســـد وعصابتـــه التعفيشـــّية وكل مـــن لـــّف معـــه هـــو صـــراع وجـــود ال هـــدن فيـــه وال أمـــل يف 

مصاحلـــات، ال اليـــوم وال غدًا.
هو صراع بن شـــعٍب يتعّرض لاقتاع، ونظاٍم ســـًلم كّل شـــيء للمحتّلن الروســـي واإليراين، مبباركة 
النظـــام العاملـــي الـــذي أابح هلـــم قتـــل الســـورين عن ســـابق إصرار وترصـــد وتصميم، فـــكل ما يقرتحه 
)هـــؤالء( -احملســـوبن عالـــة علـــى اإلنســـانية- ســـواء يف جنيـــف أو يف أي مـــكان آخـــر هـــو يف صاحل 

االســـتمرار يف قتل الســـورين.
إْن كان هـــذا النظـــام )نظـــام العصابـــة وزابنيتـــه( هبذه الوحشـــية فاملطلوب رفع درجـــة العنف ضّده إىل 
أقصـــى الدرجـــات، وهـــو مـــا بدأه الثوار يف دمشـــق ومحـــاة فقاموا بتنظيم أنفســـهم لعقـــاب اجملرم ومن 

وااله، بعـــد هتجـــر واجتثـــاث أهل البلد عن أرضهـــم وبلدهم .
فاملطلـــوب اليـــوم، مـــن كلِّ ســـوري حـــّر، أن يســـعى إىل احلصـــول علـــى أي ســـاح  )أســـلحة فرديّـــة 
خفيفـــة( للدفـــاع عن نفســـه وأهله ضد زابنية األســـد وجمرميـــه الروس واإليرانيـــن ومقاتلي حزب هللا، 
يف قلـــب عاصمـــة األمويـــن ويف كل شـــرب مـــن ســـوراي، وهـــذه هـــي الطريقة األنفع حلـــرق األرض حتت 

أقدامهـــم مـــرة واحـــدة وإىل األبـــد، من دون أســـلحة نوعيـــة ودون ُهدن.

سكاكين ... وياسمين

م. المثنى سّفان

كاتب وشاعر سوري كاتب وشاعر سوري



GAZETESI 33 .SAYI - 1/6/2017

19

ثقافة وأدب

إيران هي األخطر على سوريا

أحمد قاسم

Îran ê herî talûkeye li ser Sûrî

Ahmad Qasim

Gava em bîranînên xwe vegerinîne çend salên berî destpêka şoreşa Sûrî, û dêmugrafî ya sûrî 
bidne ber çavan ya piştî ketina diktatorîyeta li Îraqê, eme tevgereke ne normal bibînin li ser 
asta geştîyarî di navbera Îran û Sûrî de li gel sedan hezaran ji Îraqiyan derbasbûne Sûrî û bi 
hêmenî cî digirtin, her weha rêjîma li şamê her qolayîyek pêşkêşî wan dikir û rêya pirojeyên 
waberhênan ji bo wan vedkir li ser her asteyekî û kirîna zevî û avahîyan di bin armanca 
waberhînanê de. Ev yek, li gel hatinin Îraniyan bi eynî armancê, ta ku jimarek ji navçeyên 
şam û gundewarên wê bûne herêmin( şêÎ ), her wehajî li Hums û Helebê jî.
Lê tiştê herî balkêş û ne normal, ku Sûrî û Îranê piştî ketina diktatoriyetê li Îraqê û bê dudilî 
û bi hev re kar kirin ku li aram û hêmeniya Îraqê bidin bi şandina hezaran şerkar di bin navê 
berxwedan li dijî Emerîka li Îraqê, û didane raghandinê bê dudilî, (aramî li Îraqê yanî dawîya 
rêjîmêye li şamê) tê wateya hilweşandina pirojeya olî ya Îranê li herêmê, loma liva Îranê li 
ser du alîyan dest pê kir:
Yekemîn, kar ji bo lêdana her pirojeyeke Îraqê ya ji bo avakirina dewleteke demuqrat û 
federal bi lihevkirina hemî pêkhateyên xelkê Îraqê bê, her weha bi piştgirtina rêxistinên (me-
zhebî) li gel nelihevîya ku dibê sedema nakokiyan gur bikê, û perçebûnê di nav (tayîfan de) 
kûr bikê, lê kêlek pişgêriya terorê bi vekirina rê û rêgehan ji rêxistina (Elqaîde re) ku derbasî 
Îraqê bibin di Îranê re ( wekî Zarqawî û Ebû Qeiqaê Sûrî), û kar ji bo desthilatdariyê bibe ser 
navenda biryarê li Bexdadê di riya hevgirtina şêî yan li rarûyê aliyên Sinî yên nelihev û perçe, 
li yarî ya di ndvbera herdu beşên kurdî wek kexezeke êdeg di demên çetin de.
Duwemîn, bi karê xweyî di hindirê Îraqê re fişar da ser pir kirina zanyarin şêî li Sûrî bo xe-
lkên Sûrî bikne şîa li beramberî diyariyên ji peran wekî ku li Libnanê kirin di dema Hizbulah 
bi rêxistin kir li sala 1982 li Bielbak û Hirmil, her weha ji bo pêkanîna hêzeke bergirîkar li 
beramberî çi liveke ji nişkav de ji alîyê rikberîyê rêjîmê de li şamê, li hewlên rêjîmê bo bi 
rêgeznamekirina şîeyên ku têne Sûrî bi armanca terazîkirina hêzên gelêrî di navbera şîe û 
Sine de, li gel avakirina navendin asayîşê veşirtî û avakirina (Huseynîyatan) li bajarên Sûrî 
bê rawestan.Armanc ji van kiryaran tevahî ku desthilatdariyê li ser Îraqê û Sûrî bi temamî 
bikê, û her weha bi armanca serastkirina pirojeya xwe ya istîratîcî bi navê (Hîlal Elşêî) ewa 
ku Xumeynî wesetî pê dayî bi serketina şoreşa Îranê ya Tayîfî.
Gava ku mirov dîdera Sûrî û Îraqê ya berî şoreşê didê ber çavan, xwendina polîtîkî ya Îranê 
qolayî û aşkere dibê û daxwaza bê jê veger bi ti şêweyî ji şêweyan di demekê de ku gelek gav 
avêtine di vê şopê de bo cîbicîkirina daxwazê, jê veger yanî hilweşandin nêzikî Tehranê dibe 
( ewjî qedexeye ). Ji ber ku Sûrî di nêrîna ciyo-stîratêcî ya wê de wek enîya rûbirûyê rikberî 
pirojeya wê ya Tayîfî ye, her weha jî ji pêşîya destpêka şoreşa Sûrî de bi her pêkanîbûna xwe 
hewl da ji bo brgiriya rêjîma Beşar bikê li gel berdewamiya şandina şêeyan ji Îran û Îraqê bi 
şêwakî pirtir li gel şîeyên Evxanî yan daniştvanên Îranê, û bi rahênan û çek kirin da li kêlek 
rêjîmê dakevin şer, bi raghandina ku şer li kêlek rêjîma şame ( şerekî pîrozê wekî ku xwedê 
ferman daye).. wekî ku serokê kenişta ersozoksî li Mosko raghandibû ku şerê leşkerên Rûsya 
li kêlek rêjîma şamê (şerekî pîroze). Yanî tê wateya ku tevayî pêkanibûna xweyî berdest yên 
locistîk û meteryal û deronî bi kar tînin li rûbirûyê şoreşa Sûrî, li gel vekirina riyan ji tevayî 
rêxistinên terorîst re bo ketina Sûrya de li kêlek hîştina avakirina rêxistinan bi armanca dizî 
û kuştin û tawan û revandina xelkê û kuştinê di demê pêwîst de, ew jî ji bo bibê sîwanek ji 
tawanên rêjîmê û alîgirên wê re di bi navê (şerê dijî terorê) ev jî heta îro Îran pê bi serketî.
Ji hêla hevbendiya navdewletî de û avakirina hevbendan, bi nêrîna Îranê Emerîka dijminekî 
nabê dost ji ber dijberê pirojeya wêye li herêmê, her weha Tirkiya jî ya ku li dijî hîva şêî ye 
di nav Sinan de, ji bilî kêferata Tirkî û Îranê ya dîrokî ji serdema sefewî û Osmanîyan de ya 
ku di ti rewş ji rewşan de li hev nakin bi hebûna newekhevî ya bercewendiyên wan li herêmê, 
lê di alîyê sîyaseta biragmatîk de Îran dikanê yarîyê bi Tirkî re bikê bi hebûna Rûsya wekî 
ku me li Astana dît, nemaze di bin sîya hewaya ne xwezayî de di navbera Tirkî û Emerîka, 
lê ev rewş di bawerîyê min de ( xweşewistîyeke demkî ye di nav wan de) ji ber Rûsya ew jî 
ne duruste bi Tirkîya re bi hewlê xweyî ku dixwazê Tirkî yê birxwe ve rakşîne û ji Emerî-
ka bi dûrxîne, bi serxistina van hewlan Emerîka Zabûn dibê di Sûrî de da ku siyaseta xwe 
derbas bikê li dervayî bandora encûmena asayîşa navdewletî û bi dawî anîna kirîza Sûrî bi 
hevbeşbûna Îranê da cîbicîkirina bercewendiyên herdu aliyan yên ku di naverokê de li dijî 
dilxwazên Tirkiya ne.. lê bawer dikim ku Rûsya jî berdewam nakê bi Îranê re heta dawî ji ber 
nêrînên herduyanjî nagunciyên hev di pêşeroja Sûrî de.. û bi dijberiya naveroka bercewendi-
yan re kirîza Sûrî berdewam dikê, û rola Îranê ew talûketire li demên berçav de û her wehajî 
li demên pêşeroja Sûrî de.

عندمــا نعــود بذاكرتنــا إىل الــوراء قليــاًل قبــل انطــالق الثــورة الســورية بســنوات، ونعيــد املشــهد الســوري الدميوغــرايف، 
بعــد إســقاط الدكتاتوريــة يف العــراق، ســنرى أن حتــركاً غــر طبيعــي علــى مســتوى الســياحة بــن إيــران وســورية مــع 
توافــد مئــات اآلالف مــن العراقيــن إىل ســورية واالســتقرار فيهــا، إضافــة إىل تقــدمي النظــام يف دمشــق تســهيالت 
األراضــي  املســتوايت وشــراء  علــى مجيــع  اســتثمارية  إبقامــة مشــروعات  هلــم  والســماح  لتوطينهــم  غــر طبيعيــة 
والعقــارات هبــدف االســتثمار، هــذا إىل جانــب توافــد اإليرانيــن أيضــاً علــى املســتوى نفســه وللغايــة واهلــدف 
نفســيهما، إىل أن ابتــت العديــد مــن املناطــق يف دمشــق وضواحيهــا مناطــق شــيعية، وكذلــك يف محــص وحلــب.

لكــن امللفــت األكثــر اســتغراابً هــو أن النظــام يف ســورية وإيــران، وبعــد ســقوط الدكتاتوريــة يف العــراق عمــال جنبــاً 
إىل جنــب »إبصــرار« علــى العمــل لضــرب االســتقرار يف العــراق مــن خــالل إرســال اآلالف مــن املقاتلــن ابســم 
اجلهــاد ضــد الوجــود األمريكــي، معلنــن ومــن دون أي تــردد »أن اســتقرار العــراق يعــي هنايــة النظــام يف دمشــق« 
وأن أي اهنيــار للنظــام يف دمشــق، يعــي اهنيــاراً للمشــروع اإليــراين الطائفــي يف املنطقــة، وابلتــايل، كان التحــرك 

اإليــراين علــى خطــن:
أواًل، العمــل مــن أجــل ضــرب أي مشــروع عراقــي يهــدف إىل بنــاء دولــة دميقراطيــة فدراليــة تتوافــق عليهــا مكــوانت 
الشــعب العراقــي، وذلــك مــن خــالل متويــل التنظيمــات املذهبيــة وإاثرة النعــرات الــي تعيــق التوافــق وتزيــد الشــرخ 
بــن الطوائــف، إىل جانــب دعــم اإلرهــاب مــن خــالل فتــح اجملــال للمقاتلــن مــن تنظيــم القاعــدة التنقــل بــن العــراق 
وأفغانســتان عــر األراضــي اإليرانيــة )كالزرقــاوي وأبــو القعقــاع الســوري(، والعمــل علــى الســيطرة الشــبه الكاملــة 
علــى مركــز القــرار يف بغــداد مســتغالً التكتــل الشــيعي املتماســك يف مواجهــة التكتــالت مــن الســنة املنقســمة 
واملتشــتتة، مــع العمــل علــى التالعــب بــن القطبــن الُكرديــن كورقــة احتياطيــة ُتســتعَمل عنــد احلــاالت القصــوى.
اثنيــاً، ابلتــوازي مــع العمــل يف الداخــل العراقــي أقــدم النظــام اإليــراين علــى تكثيــف تواجــد املبشــرين مــن الشــيعة يف 
ســورية لتشــييع الســورين مقابــل هبــة مــن املــال كمــا اســتخدم ذلــك يف لبنــان عنــد أتســيس حــزب هللا عــام 1982 
يف منطقــة بعلبــك وهرمــل، وذلــك كقــوة احرتازيــة أمــام أي حتــرك مفاجــئ للمعارضــة الســورية ضــد النظــام يف 
دمشــق، إىل جانب جتنيس الشــيعة املتوافدين إىل ســورية بشــكل منظم للوصول إىل التوازن يف القوى اجلماهرية 
بــن الشــيعة والســنة، مــع إقامــة مراكــز أمنيــة متخفيــة وبنــاء ُحســينيات يف املــدن الســورية مــن دون توقــف؛ يهــدف 
مــن وراء ذلــك كلــه إىل الســيطرة الكاملــة علــى ســورية والعــراق معــاً، وذلــك هبــدف إقامــة مشــروعه االســرتاتيجي 

)اهلــالل الشــيعي( الــذي أوصــى بــه آيــة هللا اخلميــي عنــد انتصــار »ثورتــه الطائفيــة«.
عندمــا نعيــد املشــهد الــذي ســبق الثــورة الســورية يف كل مــن ســورية والعــراق، أعتقــد سيســهل علينــا كثــراً قــراءة 
السياســة اإليرانيــة بوضــوح ومآالهتــا الــي ال ميكــن الرتاجــع عنهــا أبي شــكل مــن األشــكال طاملــا أهنــا قطعــت 
أشــواطاً لتحقيقهــا، والرجــوع عنهــا يعــي أن االهنيــار ســيقرتب مــن طهــران )وهــذا غــر مســموح بــه(؛ حيــث إن 
ســورية يف منظورهــا اجليواســرتاتيجي تشــكل اجلبهــة األماميــة ملواجهــة معارضــي مشــروعها الطائفــي، وابلتــايل، 
ومنــذ بدايــة الثــورة الســورية حتركــت بــكل إمكاانهتــا للدفــاع عــن النظــام مــع االســتمرارية لتوافــد الشــيعة مــن إيــران 
والعــراق بشــكل أكثــف إضافــة إىل شــيعة أفغــان مقيمــن يف إيــران، مت تســليحهم وتدريبهــم للقتــال إىل جانــب 
النظــام، حيــث أعلنــت أن القتــال إىل جانــب النظــام يف دمشــق »مبثابــة جهــاد مقــدس أمــر بــه هللا ...«. كمــا 
صــرح رئيــس الكنيســة األرثوذوكســية يف موســكو علــى أن قتــال اجليــش الروســي إىل جانــب النظــام يف دمشــق 
هــو »معركــة مقدســة«. يعــي ذلــك أن مجيــع اإلمــكاانت املاديــة واللوجســتية والروحيــة مت اســتخدامها يف مواجهــة 
الثــورة الســورية، مــع الســماح لــكل التنظيمــات اإلرهابيــة ابلدخــول إىل ســورية إىل جانــب الســماح للســورين 
الراغبــن يف تشــكيل تنظيمــات هبــدف اإلجــرام والنهــب واخلطــف والســلب والقتــال عنــد الطلــب، وذلــك هبــدف 
تشــكيل غطــاء إلجرامهــم علــى أن كل مــن حيــارب إىل جانــب النظــام يهــدف إىل حماربــة اإلرهــاب، وهــذا مــا 

حققتــه إيــران حــى اليــوم.
يف اجلانــب االصطفافــات الدوليــة وتشــكيل احملــاور، تــرى إيــران أن أمريــكا هــي العــدو الــذي ال ميكــن القبــول هبــا 
كصديــق كوهنــا تقــف ابلضــد مــن مشــروعها يف املنطقــة، وكذلــك تركيــا الــي ترفــض إقامــة اهلــالل الشــيعي علــى 
حســاب الســنة، عــدا عــن أن الصــراع الرتكــي اإليــراين الــذي ميتــد مــن عصــر الصفويــن والعثمانيــن الــذي ال ميكــن 
أبي حــال مــن األحــوال أن تتوافقــان مــع وجــود اخلــالف علــى جوهــر املصــاحل يف املنطقــة، لكنهــا مــن منطلــق 
براغمــايت تســتطيع أن تلعــب مــع تركيــا بوجــود روســي كمــا رأينــا يف لقــاءات أســتاان، وخاصــة يف ظــل األجــواء غــر 
الطبيعيــة بــن تركيــا وأمريــكا، إال أن ذلــك -كمــا أعتقــد- ال يتجــاوز )الغــزل الظــريف بــن األطــراف( كــون روســيا 
هــي األخــرى ليســت صادقــة مــع تركيــا يف مســاعيها الــي حتــاول جــذب تركيــا وإبعادهــا عــن أمريــكا، بتحقيــق 
ذلــك ســتضعف املوقــف األمريكــي يف ســورية وســتمرر سياســاهتا خــارج إطــار جملــس األمــن وإهنــاء األزمــة الســورية 
مشــاركة مــع إيــران حتقيقــاً ملصاحلهمــا الــي تتعــارض جوهــرايً مــع تطلعــات تركيــا.. وأعتقــد أيضــاً أن روســيا ال ميكــن 
أن تتمــم املســرة مــع إيــران إىل النهايــة للتناقضــات الواضحــة بــن الدولتــن يف رؤايمهــا إىل مســتقبل ســورية.. ومــع 
التناقضــات يف جوهــر املصــاحل تســتمر األزمــة يف ســورية، والــدور اإليــراين هــو األخطــر علــى املــدى املنظــور والبعيــد 

علــى ســورية ومســتقبلها.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي
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الفنان مكسيم خليل

سمير عبد الباقي

Oyuncu Maksim Halil

Semir Abdulbaki

Suriyeli oyuncu Maksim Halil, 7 Kasım 1978’de Şam’da doğdu. Sanat hayatına Suriye’de rol 
aldığı bazı dizilerle 1998 yılında başladı. Bu dizilerden bazıları şunlardır: “Esad El-Verrak”, 
“Yağmurun İlahisi”, “Meslub”, “Doğu Tahtı”, “Selahattin’i Ararken”, “Spot Lambası”, 
“Aynalar”, “Günler Boyunca”, “Gülün İntikamı” ve “Filistin’i Yabancılaştırmak”. Bundan 
sonra 2004 yılında “Gelecek Zamanın Anıları” adlı dizide rol aldı. Oynadığı en önemli rol ise 
“Yakut” adlı dizideydi. Son olarak ise “Aşkın Yaşam Öyküsü” adlı Ramazan dizisinde rol aldı.
Oyunculuğun yanı sıra Maksim Halil, Türk dizilerinin seslendirmesinde de rol aldı. Nitekim 
“Gümüş” dizisindeki Mühenned karakterini seslendirmiştir.
10 yıl süreyle bale eğitimi almış olup, Şam’da 1988 yılında açtığı bale okulu ile bir ilke imza 
atmıştır. “El-Bahr Eyyub” ve “Atlılar ve Cesurlar” adlı dizilerde ise yardımcı yönetmenlik 
yapmıştır.
Çok sayıda dizide rol alarak, büyük başarılara ve popülariteye sahip olmuştur. Bu dizilerden 
bazıları şunlardır: Kurtuba Baharı, Aynalar, Guram Halkı, Korku Zamanı, Utanç Zamanı, 
Çamurun Laneti, Ruhun Lezzeti, Yarın Buluşacağız. Rami Hena ile ortak yapımları olan 
“Yakut” dizisi sayesinde Arap dünyasında geniş popülarite elde etmiş, ardından 2012’de 
Mısır’da çekilen “Şüphe” adlı dizide oynamıştır. Halil’in almış olduğu ödüller şunlardır: 
- Adonijah Ödüllerinde “Utanç Zamanı” dizisiyle en iyi yardımcı oyuncu ödülü.
- 2012 yılı Murex D’or Ödüllerinde, “Yokluktan Doğuş” adlı dizideki rolüyle en iyi Arap 
oyuncu ödülü.
- 2013 yılı Murex D’or Ödüllerinde, “Yakut” adlı dizideki rolüyle en iyi Arap oyuncu ödülü.
Bir dizi eşsiz eserden ve ortaya koyduğu harikulade karakterlerden sonra Suriyeli yıldız 
Maksim Halil, yalnızca oyunculuğuyla değil televizyonlarda yayınlanan yapımlarıyla da 
ışıkları üzerine çekti. Arap dünyasının en popüler yıldızlarından olan Halil, “Doğu Tahtı”ndaki 
Doktor Tarık karakteriyle öne çıkmış, “Yakut” dizisindeki Ömer karakteriyle kalplerde yer 
etmişti. “Ruhun Lezzeti”ndeki cesur ve samimi rolüyle her genç kızın hayalini süslemişti. Yine 
“Yarın Buluşacağız”, “Aşkın Yaşam Öyküsü”, “Leyla”, “Yokluktan Doğuş” ve diğer birçok 
dizideki rolünün yanı sıra, “Çamurun Laneti” dizisinde canlandırdığı karakter Suriye’de drama 
türündeki yapımlardaki en güçlü karakter olarak kalmaya devam edecektir. Zira bu diziyi 
seyredenlerin, Halil’in bu karaktere yüklediği kişilik ve duyguyu unutması mümkün değildir.
Yakın zamanda katıldığı “Yaya Meclisi” adlı programda, Kahire’deki stüdyoda Arap 
dünyasından yıldızlar ağırlandı. Program sunuluş tarzı açısından türünün ilk örneğiydi ve Halil 
de bu nedenle programa katılmıştı.
Halil’in Suriye devrimiyle ilgili yazdıklarından bir örnek şu şekildedir:
Sadece Suriye’de… İnsanlık bölünür…
Sadece Suriye’de bire iki tartmayı reddederiz… Bire altı tartarız 
çünkü…
Sadece Suriye’de kardeşlerimizin kanı üstünde sömürgeciliğe 
dans ederiz…
Bizimle bu kanlı dansa katılmayanı ise hain ilan ederiz…
Sadece Suriye’de başkalarının zaferi bize nispet edilir…
Ve kendimize karşı kendimiz zafer kazanırız…
Sadece Suriye’de kavramlar birbirine karışır…
Vatan ise bir fotoğrafla özdeşleşir… Artık vatan, biz fotoğraf için 
gülümserken yanar…
Sadece Suriye’de milli egemenlik bölünür…
Ve sömürü… direniş… muhalefet… ve hatta hürriyet…
Sadece Suriye’de kendimizi bir istişhad eyleminde havaya 
uçururuz…
Terörist saldırılar ise içimizde bombalar patlatır…
Sadece Suriye’de kentler kendi ahalisinden “kurtarılır”…
Ve orada bir gün dahi yaşamamış olanlara verilir… Alan da 
razıdır veren de…
Sadece Suriye’de gözlerimizi oyar, hakikati görmeyi istemeyiz…
Ve sadece Suriye’de gökleri ayıran korku duvarları yükselir…
Halkımız “vatan” yolunda şehit olarak ölür…
Demokrasi sandalyesine oturmaya tenezzül etmez…

ُولد املمثل السوري مكسيم خليل يف مدينة دمشق، سوراي يف 7 نوفمر 1978. 
بدأ حياته الفنية يف عام 1998 من خالل بعض املسلسالت السورية منها: »أسعد الوراق« 

و »أنشــودة املطــر« و »املســلوب« و »ختــت شــرقي« و »البحــث عــن صــالح الديــن« و »بقعــة ضــوء« و 
»مــرااي« و »علــى طــول األايم« و »انتقــام الــوردة« و »التغريبــة الفلســطينية«. وعمــل الحقــاً يف مسلســل 
»ذكــرايت الزمــن القــادم« يف 2004، أمــا أهــم دور لــه فــكان يف مسلســل »رويب« ، وكانــت آخــر أعمالــه 

املسلســل الرمضــاين »ســرة حــب«.
ابإلضافــة إىل التمثيــل، َعِمــَل مكســيم خليــل أيًضــا يف دبلجــة املسلســالت الرتكيــة، حيــث قــام أبداء شــخصية 

مهنــد مــن خــالل مسلســل »نــور«.
درس الباليــه ملــدة 10 ســنوات وكان الشــاب  الوحيــد يف الدفعــة األوىل لتأســيس معهــد الباليــه يف دمشــق عــام 

1988. عمــل مســاعد خمــرج، يف مسلســل  البحــر أيــوب ومسلســل الفــوارس والبواســل.
حقــق انتشــاراً وجناحــاً واســعاً، مــن خــالل مشــاركته  يف عــدد كبــر مــن املسلســالت، مــن أبرزهــا: ربيــع قرطبــة، 
مــرااي، أهــل الغــرام، زمــن اخلــوف، زمــن العــار، لعنــة الطــن، حــالوة  الــروح، غــدا نلتقــي. وحقــق انتشــاراً علــى 
مســتوى الوطــن العــريب، مــن خــالل املسلســل املشــرتك )رويب( للمخــرج رامــي  حنــا، مث كانــت بدايتــه يف مصــر 

مــن خــالل مسلســل )الشــك( عــام 2012. 
 جوائز: 

  - جائزة أدونيا كأفضل ممثل دور اثين عن مسلسل )زمن العار(. 
  - جائــزة املوريكــس دور لعــام 2012 كأفضــل ممثــل عــريب عــن مسلســل )الــوالدة مــن اخلاصــرة(.   - جائــزة 

املوريكــس دور لعــام 2013 كأفضــل ممثــل عــريب عــن مسلســل )رويب(. 
بعد جمموعة األعمال املميزة والشــخصيات الرائعة الي قدمها النجم املتألق مكســيم خليل ســرق األضواء ليس 
كممثــل فحســب فقدمــت لــه الســلطة الرابعــة ممثلــة أبكثــر مــن حمطــة عــدة عــروض ليظهــر علــى الشاشــة مقدمــاً 
تلفزيونيــاً ولكــن مل يكــن يــرى فيهــا مــا هــو ملفــت أو ســيقدم لــه جديــد يف مســرته الــي انتقــى أدواره مــن خالهلــا 
بعنايــة فائقــة، أوصلتــه إىل أن يكــون أحــد أكثــر النجــوم مجاهريــة يف الوطــن العــريب؛ فهــو الــذي متيــز بشــخصية 
الدكتــور طــارق يف »ختــت شــرقي« وأســر القلــوب بشــخصيته »عمــر« الــي قدمهــا يف مسلســل »رويب« وكان 
الرجــل الشــجاع املخلــص الــذي تتمنــاه أي فتــاة يف »حــالوة الــروح«، وكــم أبــدع وأتلــق يف »غــدا نلتقــي«، 
»ســرة حــب«، »ليلــى«، »والدة مــن اخلاصــرة« وغرهــا ليبقــى مسلســل »لعنــة الطــن« وشــخصيته الــي قدمهــا 
فيــه أحــد أقــوى الشــخصيات الــي قدمــت يف الدرامــا الســورية، حيــث حبــس األنفــاس ولبــس الشــخصية بطريقــة 

ال ميكــن أن ينســاها مــن شــاهد العمــل.
إىل أن اســتطاع أخــراً برانمــج »قعــدة رجالــة« اســتقطاب مكســيم ليدخــل الوســط اإلعالمــي فصــور الرانمــج 
الذي عرضت أوىل حلقاته، وذلك أبحد اســتوديوهات القاهرة واســتقبلوا من خالله جنمات من الوطن العريب 
فــكان الرانمــج األول مــن نوعــه الــذي يقــدم هبــذه الطريقــة املختلفــة، وهــو مــا جعــل خليــل يشــارك هبــذه التجربــة.

من كتاابته عن الثورة السورية:
فقط يف سوراي ..تتجزأ اإلنسانية..

فقط يف سوراي نرفض الكيل مبكيالن.. لنكيل بستة..
فقط يف سوراي نرقص لالستعمار على دماء إخوتنا..

وخنّون من مل يشاركنا تلك الرقصة الدموية..
فقط يف سوراي تنسب لنا انتصارات اآلخر ..

وننتصر بنفسنا على نفسنا..
فقط يف سوراي ختلط املفاهيم ..

ويدمج الوطن ابلصورة .. ليحرتق الوطن مبتسمن للصورة..
فقط يف سوراي تُفّصل السيادة الوطنية..

ويفصل االستعمار ..واملقاومة ..واملعارضة.. وحى احلرية..
فقط يف سوراي نفجر نفسنا بعملية استشهادية..

ويُفّجر فينا بعملية إرهابية..
فقط يف سوراي »حتّرُر« املدن من أهلها..

وتعود إىل من مل يسكنها يوماً.. راضية مرضية ..
فقط يف سوراي نفقأ أعيننا وال نقبل رؤية احلقيقة..

وفقط يف سوراي ترفع جدران اخلوف لتقسم السماء ..
وميوت شعبها شهيداً يف سبيل »وطٍن«..

أىب أن جيلس على كرسي الدميقراطية..

Suriyeli Şahsiyetler

شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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نظام األسد تجاوز النازية

جمال قارصلي 

Esed Rejimi Nazileri Geçti

Cemal Karsli

Nazilerden bahsettiğimizde aklımıza hemen Almanya’yı 1933-1945 yılları arasında yöneten Hitler’in Nazi ve faşist 
yönetimi ve yine Yahudilere, Romenlere, siyasi muhaliflere, sendikacılara, düşünürlere ve din adamlarına yönelik 
yaptığı vahşice uygulamalar gelmektedir. Ancak Esed rejiminin uzun yıllardır yapmakta oldukları, Hitler’in Nazi re-
jiminin yaptıklarını yöntem ve vahşilik açısından geride bırakmıştır. Almanya’da Hitler dönemi on iki yıl sürmüştü. 
Fakat Esed rejimi yetmişli yıllardan bu yana Suriyelilerin boynuna çökmüş durumda. Bu süreden beri Suriyelilere 
yönelik en sert ve en aşağı işkence, cinayet ve istismar yöntemlerini uygulamaktadır.
Esed rejimi, özellikle de tutuklulara karşı kullandığı işkence yöntemleri ve tutuklulardan uydurma itiraflar alarak 
bu itiraflarla onları, idam ya da işkence altında ölüm gibi en sert şekilde cezalandırması sebebiyle dünya çapında 
tanınmıştır. Onun bu kötü şöhreti nedeniyle, elini uluslararası hukuka göre yasak olan sorgu yöntemleriyle kirletmek 
istemeyen bazı “demokratik” devletler, ki bunların başında Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir, istedikleri iti-
raflarda bulunmayan tutuklularını Esed rejimine göndermektedir. Esed rejimi ise bu tutukluları uluslararası hukuka 
göre yasak olan yöntemleri kullanarak “sıkmakta” ve istenilen itirafları ağızlarından söküp almaktadır. Böylece 
“demokratik” rejimler, Esed rejimi sayesinde ellerini temizlemekte, aynı zamanda da Esed rejimi terörle mücadele 
ediyor gibi gözükmektedir. İşin aslı ise, Esed rejimi terörün sponsorluğunu yapmakta ve terörün arkasına gizlenerek 
DEAŞ ve benzerleri gibi terörist örgütlerle koordineli hareket etme-
ktedir. Her Suriyelinin evinden bu cellat tirana bir şekilde kurban 
verildikten sonra, Suriye devrimi başlamıştır. Hatta Aleviler dahi 
rejimin faşist uygulamalarından nasiplerini almıştır. Bunun en iyi 
örneği, Tümgeneral Gazi Kenan, Tümgeneral Muhammed Selman 
ve diğer nüfuz sahibi Alevi kişilerin tasfiyesi operasyonudur.
Esed rejimi emniyet güçleri, Dera’da okullarının duvarına “Dok-
tor Sıra Sende” yazan çocukların tırnaklarını sökmüştür. Birçok 
kişiyi işkence altında öldürmüş yahut ölene dek aç bırakmıştır. Ni-
tekim “Kayser”in sızdırdığı fotoğraflarda binlerce kurbanın halini 
görmüştük. Bunların yanında elektrik şok cihazıyla işkence edil-
erek öldürülen, kaynar suya atılan, bir tekerleğin içinde ya da “uçan 
halı”ya bağlanarak dövülen yahut asitle vücudu eritilerek can veren 
birçok insanın olduğunu biliyoruz.
Esed rejiminin Nazilerle benzerliği, özellikle ABD Dışişleri 
Bakanı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Stuart 
Jones’un Esed rejiminin Saydnaya hapishanesi yakınında krema-
toryum kullandığını ve bu sayede tutuklulardan kurtularak işlediği 
vahşice suçları gündelik olarak gerçekleştirdiği toplu katliamları 
örtbas etmeye çalıştığını açıklaması üzerine, tüm dünya açısından 
net hale gelmiştir. Yine Stuart, söz konusu hapishanenin bir insan 
mezbahasına dönüştüğünü ve burada binlerce tutuklunun ortadan 
kaldırıldığını belirtmiştir.
Artık Esed rejiminin tarihte bir eşi ve benzeri bulunmamaktadır. 
Bu rejim, yeryüzündeki tüm faşist ve günahkar rejimleri geride 
bırakmıştır. Şahsen ben, Esed rejiminin dünyadaki en küstah ve 
faşist Nazi rejimi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na gireceğine 
eminim. Çünkü rejimin hapishaneleri binlerce erkek, kadın ve çocuklar dolu durumdadır. Bu insanlar hızlı bir ölümü 
arzulamaktadır; her gün defalarca ölmeyi ya da kendilerini istedikleri zaman öldürme yetkisi verilmiş gardiyanların 
merhametini bekler şekilde sürekli bir korku içerisinde yaşamayı istememektedirler. Bu kişilerin hayatları, kendil-
erine artık büyük bir yük gibi gelmektedir. Zira onurları ve insanlıkları, en yakınlarına dahi açıklayamayacakları 
şekilde rejim tarafından çiğnenmiştir. Özellikle de bu hususta erkeklerden çok daha büyük sıkıntılar çeken kadınlar 
için durum böyledir. Çünkü gardiyanlar kadınlara çok uzun süreler boyunca ve defalarca tecavüz etmişlerdir. Bu 
kadınlardan bazıları toplu şekilde tecavüze uğramış, bazılarına ise babalarının, erkek kardeşlerinin, eşlerinin ya da 
diğer akrabalarının gözü önünde tecavüz edilmiştir. İşte bu vahşi ve faşist yöntemler sayesinde Esed ailesi, Suriye 
halkını aşağılayıcı ve insanlık dışı bir biçimde yarım asırdır hakimiyeti altında tutmaktadır. Suriye halkı herhangi 
bir ıslahat, özgürlük ya da onurlu yaşam istediğinde ise, faşist tiran yönetimi daha fazla cinayet, yıkım ve katliam 
gerçekleştirmiştir. Aynı Tedmür hapishanesinde, Halep’te, Hama’da ve başka birçok yerde son altı yılda meydana 
gelen katliamlar gibi. Bunların üzerine tehcir, yıkımlar ve Guta ve Han Şeyhun’daki kimyasal silahlarla yapılan 
katliamlar da eklenmelidir.
Nazi tarzında işlediği suçlarla Almanya’yı geride bırakan faşist Esed rejiminin yüzü, Saydanya askeri hapishane-
sindeki krematoryumun üzerindeki örtü kaldırıldıktan sonra, tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Belki de rejimin sakla-
makta oldukları, açığa çıkarılanlardan çok daha kötüdür.

عندمــا نتحــدث عــن النازيــة خيطــر ببالنــا مباشــرة نظــام هتلــر النــازي الفاشــي الــذي حكــم أملانيــا مــن عــام 1933 إىل 
1945 ومــا قــام بــه مــن أعمــال وحشــية ضــد اليهــود والغجــر ومعارضــن سياســين ونقابيــن ورجــال فكــر وديــن، ولكــن 
مــا يقــوم بــه نظــام األســد، ومنــذ ســنن طويلــة، قــد جتــاوز كل مــا قــام بــه النظــام اهلتلــري النــازي يف األســلوب والوحشــية. 
العهــد اهلتلــري يف أملانيــا دام اثنــا عشــر عامــاً، ولكــن نظــام األســد مــا زال منــذ ســبعينيات القــرن املاضــي جامثــاً علــى 

رقــاب الســورين، ميــارس عليهــم أقســى وأحقــر أنــواع التعذيــب والقتــل والتنكيــل.
إن نظــام األســد أصبــح معروفــاً عامليــاً، وخاصــة بطــرق تعذيبــه للمعتقلــن وإمكانيــة انتزاعــه منهــم االعرتافــات امللفقــة 
الي يعاقبهم بســببها أبقســى العقوابت، مثل اإلعدام أو املوت حتت التعذيب؛ بســبب هذه الشــهرة املقيتة أصبحت 
بعــض الــدول »الدميقراطيــة« الــي ال تريــد أن تلــوث يدهــا بطــرق اســتجواب حمرمــة دوليــاً كهــذي، وعلــى رأســها 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ترســل إليــه معتقليهــا الذيــن ال يعرتفــون مبــا تريــده منهــم، لكــي »يعصــر« منهــم نظــام 
األســد االعرتافــات املطلوبــة بوســائله اإلجراميــة احملرمــة واحملظــورة دوليــاً، وهبــذا تغســل األنظمــة »الدميقراطيــة« يدهــا 
بنظــام األســد، ويف الوقــت نفســه، يظهــر النظــام األســدي وكأنــه مــن حيــارب اإلرهــاب. ولكــن يف احلقيقــة نظــام األســد 

هــو مــن يرعــى اإلرهــاب وخيتبــئ خلفــه وينســق مــع منظمــات إرهابيــة مثــل )داعــش( وأخواهتــا.
انطلقــت الثــورة الســورية بعــد أن قــدم كل بيــت ضحيــًة هلــذا الطاغيــة 
مــن  تســلم  مل  العلويــة  الطائفــة  وحــى  أو أبخــرى،  بطريقــة  اجلــالد 
أعمالــه الفاشــية، وخــر مثــال علــى ذلــك هــي عمليــة تصفيــة اللــواء 
غــازي كنعــان، واللــواء حممــد ســلمان، وغرهــم مــن الشــخصيات 

العلويــة النافــذة.
إن أجهــزة أمــن النظــام األســدي قلعــت أظافــر أطفــال درعــا ألهنــم 
وقتلــت  دكتــور«  الــدور اي  مدرســتهم »جــاك  علــى حائــط  كتبــوا 
حتــت التعذيــب كثريــن أو جوعتهــم حــى املــوت، وهــذا مــا رأينــاه 
مــن خــالل صــور آالف الضحــااي الــي ســرهبا »القيصــر«. وهنالــك 
مــن ميــوت بواســطة التعذيــب ابلصاعــق الكهرابئــي أو ابملــاء الســاخن 
أو حتــت الضــرب وهــو يف »الــدوالب« أو بربطــه علــى مــا يســمونه 
بـــ »بســاط الريــح« أو أن يتــم إذابــة جســده بواســطة مــادة األســيد 

احلارقــة أو طــرق إجراميــة أخــرى. 
انزيــة نظــام األســد أصبحــت واضحــة للعــامل أمجــع، وخاصــة بعدمــا 
اخلارجيــة  وزيــر  مســاعد  أبعمــال  -القائــم  ســتيوارت جونــز  صــرح 
لشــؤون الشــرق األدىن- أبن نظــام األســد يســتخدم حمرقــة للجثــث، 
قــرب ســجن صيــداناي، للتخلــص مــن املعتقلــن وإخفــاء األعمــال 
الوحشــية والقتــل اجلماعــي اليومــي الــي حتصــل يف ســجن صيــداناي 
العســكري، وأن هــذا الســجن قــد حتــول إىل مســلخ بشــري كبــر، 

حيــث مت تصفيــة اآلالف مــن املعتقلــن هنــاك.
نظــام األســد أصبــح ال مثيــل لــه يف التاريــخ، وتفــوق علــى كل أنظمــة 
اإلجــرام والفاشــية يف العــامل، وأان متأكــد أبن هــذا النظــام ســيدخل 
العــامل، ألن  فاشــي يف  نظــام انزي  أعــى  موســوعة »غينيــس«  يف 

معتقالتــه مليئــة مبئــات اآلالف مــن الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن يتمنــون املــوت الســريع، ألهنــم ال يريــدون أن 
ميوتــوا كل يــوم مــرات ومــرات، أو أن يعيشــوا حبالــة رعــب دائمــة حتــت رمحــة ســجانيهم الذيــن لديهــم صالحيــات قتلهــم 
مــى مــا شــاؤوا، حيــث أصبحــت حيــاة هــؤالء املعتقلــن عبئــاً كبــراً عليهــم، ألن كرامتهــم وإنســانيتهم انتهكهــا النظــام 
بشــكل ال يســتطيعون بــه أن يفصحــوا عمــا حصــل هلــم أمــام حــى أقــرب املقربــن منهــم، وخاصــة النســاء املعتقــالت 
اللــوايت يعانــن مــن ذلــك أكثــر مــن الرجــال، ألن الســجانن ومــن حوهلــم قامــوا ابغتصاهبــن مــرات كثــرة ويف فــرتات 
زمنيــة طويلــة، ومنهــن مــن مت اغتصاهبــا بشــكل مجاعــي ويف بعــض األحيــان أمــام أعــن والدهــا أو أخيهــا أو زوجهــا أو 

غرهــم مــن األقــارب.  
هبــذه الطريقــة الوحشــية الفاشــية اســتطاعت عائلــة األســد أن حتكــم الشــعب الســوري بشــكل مــذل ومهــن حنــو نصــف 
قــرن مــن الزمــن، ويف كل مــرة عندمــا يطالــب الشــعب بشــيء مــن اإلصالحــات أو احلريــة والكرامــة، كان يــرد عليهــم 
الطاغيــة الفاشــي ابملزيــد مــن القتــل والتدمــر واجملــازر مثــل مــا حصــل يف ســجن تدمــر وحلــب ومحــاة ومئــات اجملــازر 
الــي حصلــت يف الســنن الســتة األخــرة، ومــا ختللهــا مــن هتجــر وتدمــر وجمــازر كيمياويــة يف الغوطــة وخــان شــيخون. 
إن الوجــه النــازي الفاشــي لنظــام األســد الــذي جتــاوز إبجرامــه النازيــة األملانيــة، أصبــح أكثــر وضوحــاً للعــامل بعدمــا مت 
مؤخــراً رفــع الســتار عــن حمرقــة ســجن صيــداناي العســكري، ورمبــا مــا خُيفيــه النظــام علينــا هــو أعظــم وأشــنع مــن ذلــك 

بكثــر.

Suriye Asıllı Eski Almanya Milletvekiliانئب أملاين سابق من أصل سوري
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تعــاد احلســاابت يف الشــرق األوســط بــن عشــية وضحاهــا، واجلبهــات تتغــر كل يــوم. والصداقــات والعــداوات  
تتغــر دائمــاً، وال حــدود للخيانــة والتواطــؤ، وال يــدوم ســوى أمــر واحــد، وهــو العبوديــة والوصايــة، ويتــم توجيــه 
الــدول وتصنيفهــا إىل جبهــات عــن طريــق األوامــر والتعليمــات، ويكــون جراننــا أو مواطنــوان أحيــاانً يف اجلبهــة 

املقابلــة.
وميكنهــم إقناعكــم كــذابً أبن »تقاتلــوا ابســم اإلســالم« حملاربــة اإلســالم واملســلمن، فتحصلــون علــى الســلطة 
السياســة، ويف املقابــل تدفعــون النفــط والغــاز وثــروات بالدكــم، ويتــم توزيــع األاتوات كل عــام علــى مــن يقــول 
لنــا »بفضلنــا حنــن مازلتــم واقفــن علــى أقدامكــم«، وبذلــك يدوســون علــى شــرف املنطقــة ومصادرهــا وكرامتهــا.

األمر الوحيد الذي ال يتغر هو االحتالل واخلسة!
بريطانيــا وأمريــكا مهــا مــن يديــر شــؤون هــذه املنطقــة، فهمــا مــن يصــدر القــرارات ولديهمــا الصالحيــات ومــن هنــاك 
أتيت التعليمــات، وغالبيــة املســؤولن لدينــا »مت تعيينهــم« مــن قبلهمــا ، أمــا الــدول الــي تبــدو يف الظاهــر مســتقلة 
فهــي حتــت االحتــالل، واملنطقــة الــي تســميها الشــرق األوســط كذلــك حمتلــة، وتســاق الــدول إىل الصراعــات 

بينهــا، ويتــم تقســيمها وتنشــطر اجملتمعــات وُتســتخدم كل اهلــوايت مــن أجــل الصراعــات.
ويبقــى أمــر واحــد وجبهــة واحــدة مــن دون تغيــر، وهــي تفتيــت كافــة الــدول كالعــراق وســوراي وليبيــا واليمــن، 
وتقســيمها وتقطيــع أوصاهلــا إىل شــظااي صغــرة، وهــذه هــي املســرحية الــي يتــم تنفيذهــا منــذ انتهــاء احلــرب البــاردة، 
لقــد مت ســحب االســتقرار مــن تلــك الــدول خطــوة خطــوة وبشــكل منظــم، فبعــض منهــا مت احتاللــه، وبعــض منهــا 
شــبت فيهــا حــروب أهليــة، أمــا البعــض اآلخــر فقــد اســتحالت فيــه احليــاة جــراء التنظيمــات اإلرهابيــة الــي متثــل 

قــوات الطالئــع ابلنســبة جليــوش االحتــالل.
- األزمة القطرية مقدمة حلرب بن إيران والسعودية

كافــة الــدول تنتظــر دورهــا، فثمــة تركيــا وإيــران والســعودية وابكســتان وإندونيســيا ومشــال إفريقيــا، ومثــة خطــة جاهــزة 
لــكل بلــد خمطوطــة يف دفاتــر أولئــك الذيــن يســعون لتنفيــذ اســتيالء دويل علــى منطقتنــا، وال فــرق بــن أصدقــاء 
أمريــكا أو أعدائهــا، فلــكل بلــد مثــة جــدول زمــي، فحلفــاء الــوالايت املتحــدة خيســرون وكذلــك أعداؤهــا ومل 
يبــق أي فــرق بــن هــذا وذاك، فبالنســبة إليهــم كل بلــد سينقســم يومــاً مــا وســيتفتت ويتشــّظى مثــل ســوراي وليبيــا 

والعــراق، لتتحــول املنطقــة إىل دويــالت ومــدن. 
لقــد مت أتجيــج أزمــة قطــر قبــل انتهــاء القضيــة الســورية، وكان أول إجــراءات الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب 
إيقــاد احلــرب بــن إيــران والســعودية، وصــدرت تعليمــات حــول ذلــك أثنــاء أول زايرة أداهــا ترامــب، ومت تشــكيل 
جبهــة مــن أجــل ذلــك، حــى مت إعــالن إيــران »خائنــة للعــرب«، ومتــت حماصرهتــا مــن الــر والبحــر واجلــو،  كمــا 

أعــّدوا األجــواء الحتالهلــا.
- هجوم طهران عملية استخباراتية..

قبــل أن يتبــن أحــد مــاذا حيــدث يف املنقطــة ابلضبــط، نفــذ داعــش هجومــاً يف إيــران، مت اختيــار هــدف لــه بعــد 
رمــزي لــدى الشــعب اإليــراين، وهــو مبــى الرملــان وضريــح اخلميــي، إن داعــش الــذي يعــادي إيــران وإســرائيل مل 
يهامجهمــا أبــداً، وهــو يرتكــب يف العــادة مذابــح ضــد أهــل الســنة، وهــا هــو قــد نفــذ قبــل أايم هجومــاً إرهابيــاً 
مفاجئــاً يف طهــران، إن مــا شــهدته إيــران عبــارة عــن هجــوم اســتخبارايت أبمت معــى الكلمــة، فبعــد األزمــة القطريــة 
بــدأ بعضهــم العمــل ضــد إيــران، فأطلقــوا عــدداً مــن العمليــات الســرية، مــن أجــل إاثرة إيــران ضــد العــامل العــريب، 
وقــد ظهــر جليــاً مــن خــالل عمليــة طهــران مــن يديــر شــؤون داعــش، ومــا هــي العمليــات الــي تنفذهــا اســتخبارات 

بعــض الــدول عــر التنظيمــات اإلهابيــة.
- سيطلقون عشرات التنظيمات اجلديدة من أجل احلرب الكربى

حنــن لســنا بعيديــن عــن ذلــك، ونعــرف كيــف توجــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ضرابهتــا إىل تركيــا ابســتخدام 
تنظيــم فتــح هللا گولــن وحــزب العمــال الكردســتاين اإلرهابيــن، ونعــرف كذلــك األخطــاء الــي يرتكبهــا حــزب 
االحتــاد الدميقراطــي يف ســوراي، ولذلــك إن أولئــك الذيــن يســعون إىل تقســيم ســوراي مســتخدمن داعــش والعمــال 

الكردســتاين، ســيطلقون عشــرات التنظيمــات مــن أجــل إشــعال حــرب بــن العــرب وإيــران.
- أزمة قطر وهجوم طهران نتاج ذات املصدر

الشــيعي،  إيــران  الســي وعــامل  العــريب  العــامل  بــن  الفتنــة  بــث  العمليــة، واهلــدف منهــا هــو  لنفــس  إهنــا مراحــل 
واســتفزازمها وهتيئــة الوضــع لتنفيــذ خمتلــف العمليــات فيهمــا. وســيؤول الوضــع إىل حالــة لــن يبــق هلمــا فيهــا أي 
خيــار غــر االستســالم للمعايــر الــي حيددوهنــا هــم ســواء كانــت صحيحــة أم خاطئــة، ذلــك ألن هــذا هــو ديدهنــم 
دائمــاً، فقــد بقينــا دائمــاً مضطريــن علــى االحنيــاز إىل طــرف مــا، وعلــى حتديــد موقعنــا حســب الصــواب واخلطــأ 

الــذي يرونــه هــم.

أزمة قطر وهجوم طهران واالستعداد
لحرب مكة!

إبراهيم قراغول

- كل ذلك يف احلقيقة من أجل احلرب املذهبية الكربى
لقــد بــدأت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة املرحلــة األوىل يف عمليتهــا ضــد إيــران، وأطلقــت رصاصتهــا األوىل، 
وبقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية اســتطاعت إقنــاع مصــر لتشــكيل جبهــة ســنية مــن أجــل حماربــة إيــران، لكــن قطــر 
مل تقتنــع بتلــك احلــرب، ولذلــك مت إقصاؤهــا مــن تلــك اجلبهــة، لكــن مهامجــة هــذه الــدول ملشــروع التوســع الشــيعي 
اإليــراين، ومشــاغباهتم واســتفزازاهتم إليــران املتواصلــة حــى اليــوم، تســببت يف ردود أفعــال كــرى يف كافــة املنطقــة، 

غــر أن ردود األفعــال تلــك قــد ترتــّد إىل الســعودية يف أي حلظــة.
حمــاوالت التضييــق ال أتيت هــذه املــرة مــن إيــران بــل مــن جبهــة الســعودية. فالســعوديون يتحفــزون حملاربــة إيــران، 
وحنــن ال نعــرف مــا الــذي تعهــدت هلــم بــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ولكــن حــرابً مــن هــذا القبيــل ســتكون حــرابً 
إقليميــة أبمت معــى الكلمــة، وبذلــك ستنشــب احلــرب املذهبيــة األبديــة الــي حيلــم هبــا الغــرب منــذ ســنوات، ولــن يبــق 
حينهــا أي بلــد مبعــزل عــن تلــك احلــرب، ورمبــا ســتعجز املنطقــة كلهــا عــن النهــوض علــى مــدى مخســن عــام أخــرى.

- ستقع عملية إرهابية تدّوخ اجلميع
ســتبدأ تلك احلر ب عندما تســيطر جبهة الرايض على قطر، فتلك الثروة الضخمة من الغاز ال ميكن أن يتنازل 
عليهــا أحــد ألحــد، وبعدهــا ســيبدأ احلديــث عــن احتــالل دول خليجيــة أخــرى، وعندهــا ال مفــر مــن احتــالل 
إيــران والعــراق للكويــت، وحينهــا ســيكون مــن واجــب تركيــا ممارســة ضغــوط كبــرة علــى إيــران والســعودية، وإغــالق 

األبــواب املؤديــة إىل حــرب القيامــة اإلقليميــة.
وعلــى إيــران بشــكل خــاص أن تعــدل مواقفهــا الــي تبعــث لــدى تركيــا خمــاوف أمنيــة يف ســوراي، وعلــى طهــران 

كذلــك فتــح اجملــال للمســاعي الرتكيــة مــن أجــل الســالم.
وســتبدأ هجمــات إرهابيــة يف القريــب تصيــب كاًل مــن إيــران والســعودية وعــدد مــن دول املنطقــة حبالــة مــن اجلنــون، 
كمــا ميكــن أن تعصــف ابملنطقــة موجــة مــن اإلرهــاب القائــم علــى العــداوات اإلقليميــة، وذلــك مــن أجــل هتيئــة 

الــرأي العــام للحــرب، ولذلــك فعلــى اجلميــع أن يلتــزم احلــذر الشــديد.
- فخ منصوب للسعودية

أان شــخصياً أتصــور أن هــذا الوضــع اجلديــد جمــرد فــخ بــدأت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة تنصبــه إليــران كــي توقفهــا 
عــن طريــق الســعودية، وأعتقــد أن الفــخ األكــر ينصبونــه حلكومــة الــرايض، واهلــدف األساســي هنــا هــو تقســيم 
الســعودية إىل عــدد مــن الدويــالت، ومــن البديهــي أن يتــم بعــد ذلــك نصــب الفخــاخ لرتكيــا وإيــران، ومهمــا كان 
اســم تلــك احلــرب، ســواًء كانــت حــرابً أهليــة عربيــة أو إســالمية أو إيرانيــة وســعودية، فــإن الغــرب يعــد العــدة حلــرب 

إقليميــة، ســتتمدد إىل أن تصــل يف النهايــة إىل حــروب مكــة املكرمــة، وهــذه هــي احلســاابت الكــرى.
- جيري اإلعداد حلرب مكة

لقــد تناقشــنا كثــراً يف هــذا اخلطــر، حــذران منــه كثــراً، وهــا هــي نــذر تلــك احلســاابت الكــرى تتجلــى يف عبــارات 
العــامل  قلــب  يف  احلــرب  و«ستســتقر  بينهــم«،  مــا  يف  ســيتقاتلون  »املســلمون  اإلســالمية«،  األهليــة  »احلــرب 
اإلســالمي«، و«ســتختلط األوراق يف اخلليــج خــالل عامــن«، ولكــن أزمــة قطــر قــد ظهــرت قبــل مضــي العامــن، 

وبــدأ ترامــب يــزج بكافــة املنطقــة يف أتــون اخلطــر.
كنــت قــد قلــت مــن قبــل إن »أمــواج النحــس تلــك ســتتجه حنــو خليــج البصــرة، بعــد أن  تنتهــي األزمــة الســورية، 
وســتضطر دول اخلليــج ملواجهــة خماطــر كبــرة قادمــة مــن إيــران، أمــا اســتقرار احلــرب يف اخلليــج فيحتــاج إىل حــرب 
بــن إيــران والســعودية«، لكــن كل شــيء قــد بــدأ قبــل انتهــاء احلــرب الســورية، وســتكون حماســبة إيــران بشــكل 
هنائــي مــع إدارة الــرايض، ورمبــا أتوقــع أن تصــل الــدابابت اإليرانيــة إىل أبــواب الكعبــة، وتلــك هــي املصيبــة الكــرى 

الــي يســموهنا احلــرب األهليــة اإلســالمية.
- قبل أن تصل الدابابت إىل الكعبة

وال أخفيكــم خمــاويف مــن أهنــم يعــدون العــدة منــذ بضــع ســنوات للصــراع الكبــر مــن أجــل تنفيــذ تلــك احلســاابت 
الكــرى، ذلــك ألننــا نــرى أن املصيبــة تتقــدم حنــوان خطــوة خطــوة، وأان أتصــور أنــه إن مل يتــم التدخــل بشــكل 
املقدســات،  وســتداس كل  ســوراي جديــدة،  إىل  اخلليــج  ودول  الســعودية  العربيــة  اململكــة  فســتتحول  عاجــل، 
وســتصاب تركيــا جبــروح خطــرة جــراء تلــك املصيبــة الكــرى، لــذا فثمــة كثــر مــن األمــور علينــا فعلهــا قبــل أن تصــل 

الــدابابت إىل أبــواب الكعبــة، ويكفينــا أن نعــي فداحــة األمــر منــذ اآلن.
ميكن أن تكون تلك الدابابت اتبعة إليران أو أمريكا، وميكن للصواريخ الي ســتقصف الكعبة أن تطلقها إيران 
أو احلوثيــون أو أمريــكا، وكونــوا واثقــن مــن أن الذيــن أشــعلوا فتيــل تلــك احلــرب عــن طريــق األزمــة القطريــة، والذيــن 

أعــدوا العــدة حلــرب طاحنــة يف املنطقــة عــن طريــق احلــرب بــن إيــران والســعودية، قــد أعــدوا العــدة لذلــك جيــداً.
وأان أخشى من أهنم سيوكلون مهمة القضاء على هذه املنطقة إىل أبناء املنطقة ذاهتا.
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ABD, İran’a karşı operasyonun ilk çıkışını yaptı, ilk kurşunu attı.  S. Arabistan 
öncülüğünde, Mısır’ı da içine alan bir Sünni Arap Cephesi’ni İran’la savaşa ikna 
etti. Katar, bu savaşa ikna edilememiş olacak ki, cepheden atıldı. Bugüne kadar 
İran’ın Şii yayılmasına yönelik saldırıları, şımarıklıkları, tahrikleri bütün coğrafyada 
büyük tepki toplamıştı. Şimdi aynı tepkiler S. Arabistan’a da yönelebilir.
Bu sefer tazyik İran’dan değil, S. Arabistan cephesinden geliyor. İran’la savaşmak 
için can atıyorlar. ABD onlara ne vadetti bilmiyoruz ama böyle bir savaş tam an-
lamıyla bölgesel bir savaş olacaktır. Batı’nın yıllardır hayalini kurduğu sonsuz me-
zhep savaşları olacaktır. Hiçbir devlet bu çatışmanın dışında kalamayacak, belki 
coğrafya elli yıl ayağa kalkamayacaktır.
Herkesi çıldırtacak terör saldırıları olur
Riyad cephesi Katar’ı istila ettiği an bu savaş başlar. O devasa doğalgaz zenginliğini 
kimse kimseye bırakmaz. Ardından başka körfez ülkelerinin işgalleri gündeme gelir. 
İran ve Irak’ın Kuveyt’i işgali işte o zaman kaçınılmaz olacaktır. Türkiye’nin İran 
ve S. Arabistan üzerinden ciddi bir baskı oluşturması, bu bölgesel kıyamet savaşına 
giden kapıların kapatılması gerekiyor.
Özellikle İran’ın, Türkiye’nin Suriye’deki güvenlik kaygılarına karşı duruşundan 
vazgeçmesi ve Türkiye’nin barış arayışlarına alan açması gerekiyor.
Yakında İran’ı, S. Arabistan’ı ve bölge ülkelerini çıldırtacak terör saldırıları başlar. 
Kamuoyunu savaşa hazırlamak için bölgesel düşmanlıklar üzerinden bir terör 
fırtınası başlatılabilir. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.
S. Arabistan’a tuzak kuruldu
Şahsen S. Arabistan’ın İran’ı durdurmak için ABD ile başlattığı bu yeni durumun bir 
tuzak olduğunu, tuzağın en büyüğünün Riyad yönetimine kurulduğunu düşünüyo-
rum. Burada asıl amaç S. Arabistan’ı parçalamak, birkaç devlete bölmektir. Tabi 
daha sonra İran ve Türkiye için de aynı hesaplar devreye alınacaktır. Arap iç savaşı, 
İslam iç savaşı, İran-Suud savaşı, ne derseniz deyin, Batı, bölgesel savaşın ön 
hazırlıklarını tezgâhlıyor! Bu işin sonu Mekke Savaşları’na kadar uzanabilir. Büyük 
hesap da budur.
Mekke Savaşı hazırlıkları var
Bu tehlikeyi çok tartıştık, çok uyarıda bulunduk. “Müslümanlar kendi içinde savaşa-
cak” sözü, “Savaş İslam’ın kalbine yerleşecek” sözü, “İslam iç savaşı” işte bu büyük 
hesaplaşmanın ayak sesleriydi. “İki yıl içinde Körfez karışacak” demişim, iki yıl 
geçmedi, katar krizi patlak verdi, Trump bütün bölgeyi tehlikeye doğru sürüklemeye 
başladı.
“Suriye savaşı bittiği anda, o uğursuz dalgalar Basra Körfezi’ne yönelecek, Körfez 
ülkeleri çok ciddi bir İran tehdidiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Savaşın Körfez’e 
yerleşmesi ise İran-S. Arabistan savaşı olacaktır” demişim. Suriye savaşı bitmeden 
başladı her şey. Tahran’ın nihai hesaplaşmasının Riyad yönetimiyle olacağına, belki 
İran tanklarının Kabe kapılarına dayanacağınainanıyorum. İşte size İslam iç savaşı 
dedikleri büyük felaket!
Tanklar Kabe’ye dayanmadan..
Son birkaç yıldır hep bu büyük hesap için alt hazırlıklar yapıldığına, büyük 
kapışmanın alt yapısının hazırlandığına dair endişelerimi paylaştım. Adım adım bir 
felaketin geldiğini görüyoruz çünkü. Acil bir müdahale yapılamazsa, S. Arabistan ve 
Körfez ülkelerinin de Suriyeleşeceğini, bütün kutsalların ayaklar altına alınacağını, 
Türkiye’nin de bu büyük felaketten ağır yaralar alacağını düşünüyorum. Tanklar 
Kabe’ye dayanmadan yapacağımız çok şey var. Yeter ki, işin vahametini kavray-
alım…
O tanklar ya İran tankları ya da Amerikan tankları olacak. Kabe’yi vuran füzeler 
ya İran füzeleri, Husi füzeleri ya da Amerikan füzeleri olacak. İran-Suud savaşı ile 
bölgesel kıyamet savaşını hazırlayanlar, bu işin fitilini Katar krizi ile ateşleyenler, 
bütün bunların hazırlığını da yaptı emin olun.
Korkarım coğrafyanın imhasını coğrafyanın insanlarına yaptıracaklar…

Katar krizi, Tahran saldırısı, Mekke 
Savaşları’na hazırlık!

İbrahim Karagül

Ortadoğu’da hesaplar bir gecede sıfırlanır, cepheler her gün değişir. Dostluklar da 
düşmanlıklar da baki değildir. İhanetlerin sınırı yoktur. Kalleşliğin de. Devam eden 
tek şey vesayettir, köleliktir. Talimatla, buyrukla, emirle ülkeler hizaya sokulur, 
cepheye sürülür. Bu cephe bazen yan komşunuz olur bazen kendi vatandaşınız.
İslam’la, Müslümanlarla savaşmayı bile size “Müslümanlık adına savaş” olarak 
yutturabilirler. Siyasi iktidar alınır karşılığında petrol verilir, doğalgaz verilir, 
ülkelerin zenginlikleri peşkeş çekilir. “Bizim sayemizde ayaktasınız” diyenlere her 
yıl haraçlar dağıtılır. Coğrafyanın namusu, kaynakları, onuru ayaklar altına alınır.
Değişmeyen tek şey işgaldir, alçaklıktır!
Bu coğrafyayı Amerika, İngiltere yönetir. Kararı onlar verir, yetki onlardadır, 
talimat oralardan gelir. Yöneticilerin çoğu “atanmış”tır. Bağımsız gibi görülen 
ülkeler aslında işgal altındadır. Ortadoğu dediğimiz bölge işgal altındadır. Ülkeler 
çatıştırılır, parçalanır, toplumlar ayrıştırılır, bütün kimlikler çatışma için kullanılır.
Değişmeyen tek şey, tek cephe vardır: Bütün ülkelerin, Irak gibi, Suriye gibi, Libya 
gibi, Yemen gibi dağıtılması, çözülmesi, birkaç parçaya bölünmesi. Soğuk Savaş 
bittiği günden bu yana oynanan tiyatro budur. Adım adım, sistematik biçimde 
ülkeler istikrarsızlaştırılmış, bazıları işgal edilmiş, bazıları iç savaşa sürüklenmiş, 
bazıları ise işgal ordularının öncü gücü olan terör örgütleri tarafından yaşanmaz 
hale getirilmiştir.
Katar krizi, İran-Suudi savaşının ayak sesleridir
Sırada bütün ülkeler vardır. Türkiye var, İran var, S. Arabistan var, Pakistan var, 
Endonezya var, Kuzey Afrika var. Onların, coğrafyamıza yönelik küresel istilayı 
planlayanların defterlerinde her ülke için bir plan var. Kim ABD dostu ya da kim 
düşmanı, anlamı yok, hepsi için bir ajanda var. ABD’nin müttefiki de kaybediyor, 
düşmanı da, artık hiçbir şey fark etmeyecek.
Onlara göre her ülke bir gün Suriye, Libya, Irak gibi çözülecek, dağıtılacak, 
parçalanacak, coğrafya şehir devletlerine dönüştürülecek.
Suriye meselesi bitmeden Katar krizi başlatıldı. ABD Başkanı Trump’ın ilk icraatı 
İran-Suudi Arabistan savaşı olacak. Trump’ın ilk ziyaretinde talimatlar verilmiş, 
cephe şekillenmişolacak ki, bir anda “Arap haini” ilan edildi. Karadan, denizden, 
havadan abluka altına alındı. Neredeyse işgal edilecek hava oluşturuldu.
Tahran saldırısı tam bir istihbarat operasyonu..
Daha ne olduğunu anlamadan DEAŞ Tahran’a saldırdı. İran halkı için iki sembol 
hedef seçilmişti; İran meclisi ve Humeyni’nin türbesi. İran karşıtı olup hiç İran’a 
ve İsrail’e saldırmayan, genelde Sünni katliamları yapan DEAŞ birden Tahran’da 
terör estiriyordu.
Tam bir istihbarat saldırısıdır Tahran’da olan. Birileri Katar krizinden sonra İran 
ayağı için harekete geçmiş, örtülü operasyonlar yamaya başlamış, İran’ı Arap 
dünyasına karşı kışkırtmak için tahriklere başlamıştı. DEAŞ’ı kimin yönettiği, 
terör örgütleri üzerinden hangi ülkelerin istihbarat operasyonları yürüttüğü Tahran 
saldırısıyla daha net ortaya çıkmıştır.
Büyük savaş için onlarca yeni örgüt sahaya sürülecek
Biz buna yabancı değiliz. ABD’nin FETÖ üzerinden, PKK üzerinden Türkiye’yi 
nasıl vurduğunu biliyoruz. PYD üzerinden Suriye’de ne haltlar karıştırdığını biliy-
oruz. DEAŞ ve PKK üzerinden Suriye’yi parçalayanlar Arap-İran savaşı için, bek-
leyin, on tane daha örgütü sahaya sürecekler.
Katar krizi ile Tahran’daki saldırılar aynı elin ürünüdür.
Aynı operasyonun parçalarıdır. Hem Sünni Arap dünyası hem Şii İran dünyası tahr-
ik edilecek, provoke edilecek ve her türlü operasyona hazır hale gelecek, amaçla-
nan budur. Öyle bir ortama gelecek ki, onların tercih ettiği, belirlediği doğru-yanlış 
kriterlerine teslim olma dışında kimsenin bir seçeneği kalmayacak. Bunu hep bu 
şekilde yaptılar çünkü. Onların doğru-yanlışlarına göre pozisyon belirlemek, taraf 
tutmak zorunda kaldık hep.
Aslında bunlar büyük mezhep savaşı için!



ُولِــَد يف مدينــة محــص، يف 27 ِتْشــرين الثَـّـاين 1987 
واستشــهد يف 9 كانــون الثَـّـاين 2014

ــد شــام،  ــد إبراهيــم أو أبــو حُممَّ ُعــِرَف الشــهيد ابســم حممَّ
يهــوى  ولكنَّــه كان  الثــورة،  قبــَل  حــدَّاداً  يعمــل  كان 

التَّْصويــر.
هــو مــن عائلــٍة كبــرة تضــمُّ ثاثــة عشــر مــن اإِلْخــَوة 
وابتســامِته  وهتذيبِــه  هبدوئِــه  ُعــرَف  وقــد  واأَلَخــوات، 

اِئمــة. الدَّ
هــو بطــٌل مــن حــّي الســبيل، ومــن أوائِــل ثوارهــا، كاَن 
مــن خــرة املراِســلن يف َشــبكة شــام، وهــو آخــر إعاَّمــي 
خــرج مــن اباب عمــرو،  وال ميكنـــك أن تقلِّــَب صفحـــات 
ذلــك،  ومــع  فيهــا،  امسَــه  وجتــد  إالَّ  محــص  يف  الثَــّـْورة 
ــد إبراهيــم بطــًا جَمهــواًل، مل َيكــن لديــه حــبُّ  كان حممَّ

الظُّهــور؛ فقــد كان ُمَتواِضعــاً بســيطاً.
مِحْــص،  يف  بــدأت  الــي  املظاهــراِت  أوائِــل  يف  شــارك 
وأسَّــس مــع جمموعــٍة مــن رفاِقــه خليــًة يف ســبيل تعزيــز 
هــذه املظاهــرات أو الَبــْدء هبــا. كمــا كان مــن املشــاركن 
ــاعة الشَّــهر الــذي َقَضــى عــدٌد كبــٌر  يف اعتصــاِم السَّ
مــن النــاس فيــه، بعــَد أن فضَّــه عناصــر األمــُن ابلقــوَّة. 
ــام، فــأىب وأصــرَّ علــى  وقــد ُعــِرض عليــه اخلــروج مــن الشَّ

البقــاء.
أيبــه  ال  ُشــجاعاً،  ِمْقدامــاً  بطــًا  الغــي  َعْبــد  كان 
عــاب، وال خيــاف املــوت؛ وتركَّــز مَهُّــه علــى أن ينصَر  ابلصِّ
دينَــه والثــورة؛ فلــم يـَتَــواَن يومــاً عــن مَحْــل كامراتِــه وتوثيــق 
مــا حَيْــدث مــن َقْصــف ودمــار وشــهداء ومظاهــرات ففــي 
27 رمضــان 2011، اسُتْشــِهَد والــُده حتــت التَـّْعذيــب 
بعــَد اعتقــال مــدَّة ســاعتن فقــط علــى أحــد احلواجــز. 
ويومئــٍذ كان أبــو حممــد هــو مــن صــوََّر جثمــاَن والــده، 
ُيْكمــل  وراح  وجَعــه،  ومحــَل  التعذيــب،  عمليَّــَة  ووثَـّـَق 

البــثَّ املباشــر مبوعــِده احملــدَّد. 
ُــَرى البــثُّ املباَشــر مــن مِحْــص القدميــة، كان ال  ِعْندمــا يـ
ــد خلــَف الكامــرا ينقــل ويوثِّــق.  بــدَّ أن يكــوَن أبــو حممَّ
ولكنَّــه مل يكتــِف ابلتوثيــق والتصويــر، بــل َأرفــَق عملَــه 
ابحلراَســِة مــع بقيَّــة زَُمائِــه، وقــد ُأصيــَب أكثــر مــن مــرَّة.

بعــَد مضــيِّ فــرتٍة طويلــة علــى احِلصــار، ومــا رافــَق ذلــك 
مــن جــوٍع مفــرط وتـََعــٍب منِهــك وأمل أليــم، قـَــرَّر َعْبــد 
ــه، القيــاَم بعمليَّــٍة، هدفهــا  الغــي، مــع جَمْموعــٍة مــن رِفاِق
إنقــاذ عائــات محــص احملاَصــرة، وقــد ُأطلــَق علــى هــذه 
العمليــِة »َمعركــة العــّز«، حاِمــًا كامــرا وقـَْلبــاً خيفــق حبــبِّ 
ــة النَّجــاُح  ــب هلــذه العملي محــص وأهلهــا؛ ولكــنَّ مل ُيْكَت
أمــاَم كثافــِة نــران جيــش األســد الــذي َتعــزَّز بشــبِّيحته 
وُجنُــوده وامليليشــيات املناِصــَرة؛ فرتجَّــل الشَّــهيُد مــع ثـُلٍَّة 
مــن أبطــال محــص الذيــن حاولــوا كســَر احلصــار، رغــم 
ــه الطاهــرة  ــارت روُح كلِّ املصاعــب والتحــدِّايت، واخت
روَّى  وقــد  املشــرَقة،  الواِســعة  مِحْــص  مســاَء  تعانــَق  أن 

ــا. ــة تراهَب ــه الطيِّب بدمائ
يف  شــاخمة  ليظــل كســنداينة  الوطــن  مــن  اخلــروج  أىب 

ربوعــه.

Türkçe تركي

Ramazan ayı İslam alemi için huzur ve sükunet ayıdır. 
Müslümanlar bu ayda kendilerini hesaba çeker ve geride ka-
lan bir yıllarını muhasebe ederler. Bir yıl boyunca rutinleşmiş 
bütün davranışlar bir anda rutinin dışına çıkar. Tabiri caizse 
Rabbimiz sanki hayatımızın rutinini bozuyor ramazan ayı ile. 
Rutinleşmiş yeme içme alışkanlıklarımız, rutinleşen harcama 
ve alışveriş alışkanlıklarımız, rutinleşen zamanı kullanma ve 
günü planlama alışkanlıklarımız, rutinleşen sosyal ilişkilerimiz 
ve bireysel ihtiyaçlarımız ramazanın gelmesiyle birlikte aniden 
rutin dışına çıkar ve geçen bir yıl boyunca yerleştirdiğiniz 
bütün taşlar yerinden oynar. Uyku düzenimiz, yemek saatimiz, 
sosyal ilişkilerimiz birden değişi verir. Rabbimiz Alışkanlıklar-
la yaşanılan bir hayatla karşısına çıkmamızı istemiyor adeta. 
Yapılan her fiil ve davranışın alışkanlıklarla değil bilinçle şuur-
la her yıl yeniden gözden geçirerek yenileyerek kontrol ederek 
hayatımızdaki yerini korumamızı veya hayatımızdan çıkar-
mamızı istiyor. Aslında bütün ibadetlerimizin böyle bir işlevi 
vardır. İnsanı rutin dünya meşguliyetlerinden çıkarıp özüne ve 
benliğine doğru bir yönelişe sevk eder. Bu öze dönüş ve kend-
ini gözden geçirme günde beş defa olabildiği gibi yılda bir ay, 
yılda bir birkaç gün veya ömürde bir kere de olabiliyor. Han-
gi sıklıkla olursa olsun Rabbimiz bizim rutine bindirilmiş akıl 
ve irade denkleminden çıkarılarak alışkanlıkların içerisinde 
kaybolmuş bir hayat ile karşısına çıkmamızı istemiyor. Öyle 
ki; alışkanlığa dönüşen şey bizzat ibadetin kedisi dahi olsa bu 
alışkanlığı yeniden gözden geçirerek hayatımızdaki yerini sor-
gulamamızı murat ediyor Rabbimiz.
Ramazan bütün bir hayatımızı gözden geçirerek yeniden varlık 
alemindeki yerimizi anlamlandırmamız için bir fırsattır. An-
cak bu tefekkür ayı son yıllarda bilinçli ve/veya bilinçsiz bir 
şekilde renkli(!) ramazan şenliklerinin düzenlendiği, akşam-
ları eğlence programlarının yapıldığı, sıralı iftar davetleri ve 
gösterişli fakir aile ziyaretlerinin yapıldığı, dini! yarışmaların 
düzenlendiği, renklendirilmiş TV programları ve din konu-
lu diziler vs. ile devasa bir rutine dönüştürülmeye çalışılıyor. 
Sükunet ve tefekkürün hakim olması gereken bu ay, telaş kar-
gaşa gürültü ve yorgunluğa dönüşüyor anlamsız bir şekilde.
Sevgili dostlar sahurda ve iftarda ne idüğü belirsiz hocalara 
sorulan saçma sapan sözde dini soruları izleyerek tefekkür 
edemeyiz, ramazana özel düzenlenmiş yarışma programlarını 
izleyerek, dini filimler ve bu program aralarına yerleştirilm-
iş dini içerikli reklamları izleyerek rutinleşmiş hayatlarımızı 
gözden geçiremeyiz, iftardan iftara, koşup etkinlikten etkinliğe 
giderek yorduğumuz zihinlerimizle geçmişimizi muhasebe 
edep geleceğimizi planlayamayız.
Dinginleşelim, sakinleşelim, içimizden gelen sesi dinleye-
lim, şehrin gürültüsünde ve kargaşasında boğulup kaybolan 
mazlumların sesine kulak verelim, gecenin sesini dinleyerek 
aydınlık için tefekkür edelim, tabiatın sesini dinleyelim içinde 
yaşadığımız zamanı ve mekanı dinleyelim, Rabbimize kulak 
verelim ve yeniden dinleyelim ki düşünelim zaman bize ne 
söylüyor mekan bize ne anlatıyor. Rutinleşen yaşantılarımızdan 
çıkarak yeni bir yılı yeniden planlayalım Ramazan’ı olması ge-
rektiği gibi ihya etmeye çalışalım…

شهر رمضان ابلنسبة للعامل اإلسالمي هو شهر السعادة والسكون، املسلمون 
خــالل هــذا الشــهر حياســبون أنفســهم ويعيــدون النظــر يف مــا اســتهلكوه مــن 
أعــوام،  ففــي حلظــة واحــدة ختــرج كافــة التصرفــات الــي أضحــت روتينيــة ورتيبــة 
خــالل عــام كامــل مــن ذلــك الروتــن، وكأن هللا تعــاىل يكســر راتبــة حياتنــا - إن 
جــاز التعبــر- عــن طريــق شــهر رمضــان الكــرمي، فعاداتنــا الروتينيــة يف األكل 
الشــرب واإلنفــاق والتســوق ويف اســتخدام الوقــت والتخطيــط لألعمــال اليوميــة 
بشــكل  خيــرج  ذلــك  الشــخصية كل  واحتياجاتنــا  االجتماعيــة  عالقاتنــا  ويف 
مفاجــئ مــن الروتــن مــع قــدوم شــهر الصيــام، وبذلــك تتخلخــل كل األحجــار 
ــا قــد ثبتناهــا طيلــة أايم العــام الســابق، وبشــكل مفاجــئ يتغــر نظامنــا  الــي كن
يف النــوم واألكل وتوزيــع الوقــت وحــى عالقاتنــا االجتماعيــة، وكأن هللا تعــاىل 
ال يريــدان أن نقــف أمامــه يــوم احلســاب ويف صحائفنــا حيــاة رتيبــة، وبذلــك 
نعيــد النظــر يف كل فعــل أو ســلوك أنيت بــه عــن طريــق وعينــا وشــعوران وليــس 
عــن طريــق مــا تعــودان عليــه، فنســتطيع جتديــد تلــك األفعــال والســلوك والتحكــم 
فيهــا، ألن هللا تعــاىل يريــد منــا احملافظــة علــى مكانتهــا يف حياتنــا أو إخراجهــا 
مــن حياتنــا متامــاً، ويف احلقيقــة فــإن تلــك هــي وظيفــة عباداتنــا كلهــا، وهــي 
ختــرج اإلنســان مــن املشــاغل الروتينيــة للحيــاة، لتوجهــه حنــو جوهــره وتقــوده إىل 
وعــي ذاتــه،  وكمــا أن العــودة إىل الــذات هــذه وإعــادة النظــر يف النفــس تلــك، 
عمليــة تتــم مخــس مــرات يف اليــوم، فإهنــا تتــم كذلــك خــالل شــهر يف العــام، أو 
بضعــة أايم يف العــام، أو مــرة يف العمــر، إن هللا ال يريــدان أن نقــف أمامــه ويف 
صحائفنــا حيــاة ضاعــت يف خضــم العــادات، وذلــك أبن خيرجنــا ســبحانه تعــاىل 
مــن معادلــة العقــل واإلرادة القائمــن علــى الراتبــة مهمــا كانــت وترهتــا، وهللا 
تعــاىل يريــد منــا اختبــار مكانــة كل أمــر يتحــول إىل عــادة يف حياتنــا، حــى وإن 
كان مــن العبــادات، وذلــك عــن طريــق إعــادة النظــر يف كل مــا تعــودان عليــه 

يف حياتنــا اليوميــة.
رمضــان هــو مناســبة إلعــادة النظــر يف حياتنــا كلهــا مــن أجــل إكســاب معــى 
ملكانتنــا يف عــامل املوجــودات مــن جديــد، غــر أنــه جيــري العمــل يف الســنوات 
األخــرة علــى حتويــل شــهر التفكــر هــذا إىل حالــة مــن الروتــن الكــرى، بوعــي 
أو بغــر وعــي، وذلــك عــن طريــق تنظيــم التظاهــرات الرمضانيــة متعــددة األلــوان، 
وبرامــج ســهرات اللهــو الليليــة، ومــآدب اإلفطــار املتتاليــة، والــزايرات املبهرجــة 
للعائــالت الفقــرة، وتنظيــم املســابقات الدينيــة، والرامــج التلفزيونيــة اخلالبــة، 
واملسلســالت ذات احملتــوى الديــي، لكــن هــذا الشــهر الــذي مــن املفــروض أن 
يغلــب عليــه الســكون والتفكــر، يتحــول بشــكل اعتباطــي إىل حالــة مــن التعــب 

مليئــة مبشــاهد اهليــاج واالرتبــاك.
أيهــا األصدقــاء األعــزاء، إننــا ال نســتطيع أن نفكــر وحنــن نشــاهد تلــك األســئلة 
الدينية الغريبة الي يوجهوهنا إىل بعض الشيوخ املغمورين اجملهولن يف السحور 
واإلفطــار، وال نســتطيع أن نعيــد النظــر يف حياتنــا الرتيبــة وحنــن نشــاهد برامــج 
تلــك  نشــاهد  بشــكل خــاص، وحنــن  لرمضــان  إعدادهــا  الــي مت  املســابقات 
اإلعــالانت التجاريــة ذات احملتــوى الديــي الــي يبثوهنــا بــن الرامــج واألفــالم. 
وال نســتطيع أن حناســب ماضينــا وخنطــط ملســتقبلنا أبذهاننــا تلــك الــي نرهقهــا 

ابجلــري مــن إفطــار إىل إفطــار ومــن نشــاط رمضــاين إىل نشــاط.
فلنهــدأ ونســرتح كــي نســتمع إىل ذلــك الصــوت القــادم مــن داخلنــا، ولنصغــي 
إىل صــوت املســتضعفن الــذي خيتنــق ويضيــع يف خضــم املدينــة وازدحامهــا، 
صــوت  إىل  ولنســتمع  الغســق،  مههمــات  إىل  ابالســتماع  النــور  يف  ولنفكــر 
الطبيعــة، وأصــوات املــكان والزمــان اللذيــن نعيــش بداخلهمــا. ولننصــت إىل ربنــا 
ســبحانه وتعــاىل، ولنمعــن الســمع جمــدداً كــي نفكــر فيمــا يقولــه لنــا الزمــان ومــا 
حيكيــه املــكان لنــا، ولنخطــط مــن جديــد لعــام جديــد، ابخلــروج مــن منــط احليــاة 

الرتيــب، ولنحــاول إحيــاء شــهر رمضــان ابلشــكل الــذي يليــق بــه...

Mehmet Ali EMİNOĞLUمحمد علي أمين أوغلو الشهيد عبدالغني النجار

لكي ال ننسى شهداءنا 
شهر رمضان وحياتنا التي 
أضحت رتيبة...

Rutinleşen Hayatlarımız 
ve Ramazan Ayı…


