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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Türkiye top-
raklarının Suriye tarafından herhangi bir tehdide maruz kalması durumunda Fırat Kalkanı 
benzeri bir harekat daha düzenleyeceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Suriye’de yaşanan katli-
amlar karşısında kararlı bir tavır takınmayan İslam dünyasını da eleştirdi.

Eski Savaş Suçları Başsavcısı Carla Del Ponte, BM’ye bağlı Suriye araştırma komisyonundan istifa 
ettiğini açıkladı. Ponte, “Hayal kırıklığına uğradım, bırakıyorum. İstifamı hazırladım ve önümüz-
deki günlerde sunacağım. Hiçbir şey yapmayan bu komisyonda artık bulunamayacağım” ifadelerini 
kullanırken, BM Güvenlik Konseyi üyelerini “adaleti gerçekleştirmeye isteksiz olmakla” suçladı.

Yüzündeki ve ellerindeki yanıklar sebebiyle İstanbul’da tedavi gören 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız Hibe, Suriye’nin 
İdlib şehrinden gelen annesi ve kardeşleriyle 8 yıllık ayrılığın ardından sevinç gözyaşlarıyla İstanbul’da buluştu.

أّكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان ، اســتعداد قــوات بــاده املســلحة للقيــام بعمليــة مماثلــة لــدرع الفــرات 
داخــل األراضــي الســورية، يف حــال تعرضــت األراضــي الرتكيــة ألي هتديــد مــن اجلانــب الســوري، وانتقــد العــامل 

اإلســامي لتقاعســه يف اختــاذ موقــف حــازم جتــاه اجملــازر الــي حتصــل يف ســوراي.

أعلنــت املدعيــة العامــة الســابقة املتخصصــة يف جرائــم احلــرب (كارال ديــل بونــي) تقــدمي اســتقالتها مــن جلنــة 
اســتقالي  لقــد كتبــت  لقــد استســلمت!  املتحــدة. وقالــت »أان حمبطــة،  التابعــة لألمــم  التحقيــق حــول ســوراي 
وسأرســلها يف األايم املقبلــة«. »مل يعــد إبمــكاين أن أبقــى يف هــذه اللجنــة الــي ال تفعــل شــيئا«، متهمــة أعضــاء 

جملــس األمــن »بعــدم الرغبــة يف حتقيــق العدالــة«.

يف مشــهد مؤثــر طغــت عليــه دمــوع الفــرح، وبعــد فــراق دام حنــو 8 أشــهر، التقــت الطفلــة الســورية “هبــة” )7 أعــوام( الــي 
تعــاجل يف تركيــا مــن حــروق تعانيهــا يف الوجــه واليديــن بوالدهتــا ومــن تبقــى مــن إخوهتــا القادمــن مــن حمافظــة إدلــب الســورية.
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Uluslararası toplumun gözünde iyi bir Suriyeli, ölü, yaralı veya 
vatanından ve toprağından uzaklaştırılmış Suriyelidir. Onurlu bir 
hayat hakkını talep eden bir Suriyeli ise, ölümün kendisine nere-
den geleceğini bilemeyecektir.
Suriyelilerin önündeki seçenekler azalmaktadır. Dünya kendil-
erine savaş açmış ve dünyanın iyileşmesi, refahı, güvenliği ve 
istikrarının Suriye halkını ve devrimini ortadan kaldırmaktan 
geçtiği sonucuna varmıştır. Düşmanlarından önce Suriye’nin 
dostları, bu hususta gayret göstermiş ve Suriye halkına diz çök-
türmeye, aşağılamaya ve katil Esed rejimine itaate zorlamaya 
çalışmıştır. Fakat Suriye halkı hala onların karşısında durmakta 
ve “Diz çökmeyiz! Zillet yerine ölüm” sloganını atmaktadır.
Tüm kapılar Suriyelilerin yüzlerine kapatılmıştır. Tüm yolları 
tıkanmış ve ölümden kaçan bir halk tüm ülke ve mekanlarda, 
halklar ve devletler tarafından istismar edilmiştir. Bu mustazaf 
halk, yaşadığı kötü durumda ve ızdırabında yanında olacak 
hiçbir sadık dost bulamamıştır. Şehirleri yerle bir edilmiş, mal-
ları yağmalanmış ve hicret ve tehcir ve yine esaret ve şehadet 
arasında bırakılmışlardır.
Suriye halkı, onuru ve hürriyeti için diktatör rejime karşı ayak-
lanmıştır. Bunun ardından tüm dünya, bu ayaklanan halkla 
savaşmak için birbiriyle yarışmaya başlamıştır. İnsan haklarını, 
hürriyeti ve demokrasiyi savunduğunu iddia eden büyük dev-
letler dahi, Suriye halkının karşısında yer almış ve en temel 
haklarından onu mahrum bırakmıştır. Adeta yeryüzündeki tüm 
sorun, anlaşmazlık, doğal afet ve iklim değişikliklerinin sorum-
lusu Suriyelilerdir!
Dünyanın en uzak köşesindeki bir insanın hissettiği bunalım, 
sıkıntı, hüzün, yoksunluk ve hastalık dahi Suriyelilerin suçudur!
Suriyeliler Allah’ın geniş olan yeryüzünde güvenli bir yer ara-
maktadırlar. Kefenlerini sırtlarında taşımakta, gezintisi esnasın-
da konuşmamaya ve gülümsememeye çalışmaktadır. Yabancı 
olduğu anlaşılmasın diye içine kapanmakta ve sessizliğe bürün-
mektedir. Asıl büyük felaket ise Suriyeli olduğu ortaya çıktığında 
yaşanmaktadır; insanlar hemen üzerine çullanarak hakaret etme-
kte ve hatta canına kastetmekte tereddüt dahi etmemektedirler.
Bugün bir Suriyeli, masumiyeti ispat edilene kadar bir katil, bir 
suçlu ve bir hırsızdır. “Medeni” dünya Suriyeliyi itham etme-
kten asla imtina etmemektedir. Dünya, Suriyelilerin yanında 
durması ve onlara yardım etmesi gerekirken, onu aşağılamış ve 
öldürücü silahlarını onun yüzüne doğrultmuştur. Çünkü Suriye 
halkı dünyaya, insaniyete, hürriyete ve onura layık bir halk old-
uğunu ispat etmiştir. Tüm kanun ve yasalar, Suriyelilere karşı 
hükümler vermektedir. Onların nazarında Suriyeliler, bulaşıcı 
hastalıklar taşıyan ve bu hastalıkları sığındıkları ülkelerde yayan 
insanlardır. Suriyeliler onlar için, uzak durmak, izole etmek 
ve ardından ateşe vermek istediği bir veba gibidir. Dünyanın 
bilmesi gereken, Suriyelilerin hayat gereksinimleri için devrime 
başlamadığıdır. Zira dünyevi tüm ihtiyaçları, Suriyelilerin eli-
nin altında bulunmaktaydı. Ancak Suriyeliler, hürriyet, onur ve 
adalete sahip değildi. Bunlar için devrime kalkıştı ve bu uğurda 
elindeki her şeyden vazgeçti: Evinden, dükkanından, arabasın-
dan ve yaşadığı müreffeh hayattan.
Son olarak;
Üç milyondan fazla Suriyeli, komşusu Türkiye’ye iltica etti. 
Türk hükümeti ve halkı, Suriyelileri kardeşlik ve muhabbet 
içerisinde karşıladı ve yardım elini onlara uzattı. Hiçbirimizi 
–Suriyeliler– bu soylu insani tavrı inkar etmiyor, aksine bunu 
güzelliğin bir tanımı olarak biliyor ve hayatımız boyunca bunu 
unutmayacağımızı ikrar ediyoruz. Nitekim biz, bize kötülük yap-
anları da iyilik yapanları da asla unutmayacağız.
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الســوري اجليــد -يف نظــر اجملتمــع الــدويل- هــو ذاك املقتــول 
أو املذبــوح أو املكســور أو املبعــد أو املرّحــل عــن تــراب وطنــه؛ 
أمــا الســوري الــذي يطالــب حبقوقــه يف احليــاة الكرميــة فلــن يعلــم 

مــن أيــن أيتيــه املــوت.
اخليــارات تضيــق أمــام الســورين، لقــد حارهبــم العــامل وخلــص 
إىل نتيجــة أن ازدهــار العــامل ورخــاءه وأمانــه واســتقراره تتمثــل 

ابلقضــاء علــى الشــعب الســوري وثورتــه.
علــى  اشــتغلوا  أعدائــه،  قبــل  الســوري،  الشــعب  أصدقــاء 
هــذا، وجاهــدوا يف حماوالهتــم إركاع الشــعب الســوري وإذاللــه 
وإعادتــه إىل بيــت الطاعــة، إىل نظــام اجملــرم األســد، ولكــن 
يقــف ســداً يف وجوههــم، وهــو  يــزال  مــا  الســوري  الشــعب 
املذلــة(.. املــوت وال  للركــوع ...  الــذي متيــز بشــعاراته )ال 

الســبل،  وأُغلقــت  الســورين،  وجــه  يف  األبــواب  ُســّدت 
البلــدان  املــوت يف كل  مــن  اهلــارب  الشــعب  اســتغال  ومت 
الشــعب  جيــد  ومل  والــدول،  الشــعوب  قبــل  مــن  واألمكنــة، 
حمنتهــم  يف  معهــم  يقــف  حقيقيــاً  صديقــاً  املســتضعف 
ومعاانهتــم، وقــد ُدّمــرت مدنــم، وُنبــت ممتلكاهتــم، وهــم بــن 

شــهيد. أو  معتقــل  أو  مرّحــل،  أو  مهّجــر 
اثر الشــعب الســوري ضــد نظــام دكتاتــوري جمــرم مــن أجــل 
الكرامــة واحلريــة؛ فتســابق العــامل إىل حماربــة الشــعب الثائــر، 
حــى الــدول الكــرى الــي تدعــي دفاعهــا عــن حقــوق اإلنســان 
واحلــرايت والدميقراطيــة، وقفــت يف وجــه الشــعب الســوري، 
وحالــت دون حصولــه علــى أبســط حقوقــه اإلنســانية. وكأن 
كل املشــكات واخلافــات والكــوارث الطبيعيــة والتبــدالت 

املناخيــة الــي حتــدث يف العــامل ســببها الســوريون!
مــا أحــّس إنســان يف أبعــد بقعــة انئيــة ابلعــامل ابلضيــق أو امللــل 
أو احلــزن أو الفقــر أو املــرض إال وألصــق الســبب ابلســورين.

الســوري ميضــي يف بــاد هللا الواســعة حبثــاً عــن األمــان، وهــو 
احلديــث  جتوالــه  خــال  خيشــى  علــى كتفــه،  حيمــل كفنــه 
واالبتســام، ينطــوي علــى نفســه وحيتمــي يف صمتــه، كــي ال 

الكــرى حــن  أنــه غريــب، والطامــة  يكتشــف اآلخــرون 
يكتشــفون حقيقتــه أبنــه ســورّي، فقــد ينهالــون عليــه ابلضــرب 

والشــتم، وقــد ال يتورعــون عــن قتلــه.
الســوري -اليــوَم- جمــرم وقاتــل ولــص حــى تثبــت براءتــه، وال 

يــرتدد العــامل »املتحضــر« إبلصــاق التهــم بــه.
حقــده  أشــهر  وينصــره،  معــه  العــامل  يقــف  أن  مــن  وبــداًل 
وأســلحته املدمــرة يف وجهــه، ألنــه أراد أن يثبــت للبشــرية أنــه 

وكرامتــه. وحريتــه  إبنســانيته  جديــر 
كل القوانــن والتشــريعات يف العــامل تفــرد فصــواًل هلــا ضــده، 
وهــو بنظرهــم حيمــل أمراضــه املعديــة ويطــوف هبــا يف بلــدان 
اللجــوء وحــده، كأنــه وابء جيــب االبتعــاد عنــه وعزلــه مثّ حرقــه.
أال فليعلم العامل أّن السوري مل يقم بثورته، بسبب احتياجات 
معيشــية، فــكل األشــياء الدنيونيــة كانــت يف متنــاول يديــه، إمنــا 
كانــت تنقصــه احلريــة والكرامــة والعدالــة، فثــار ألجلهــا، وختلــى 
يف ســبيل ذلــك عــن كل ميلــك: بيوتــه وحماتــه وســياراته وحيــاة 

الرفاهية الي كان يعيشــها.
وأخرياً:

أكثــر مــن ثاثــة مايــن مــن الســورين جلــؤوا إىل جارهتــم تركيــا، 
أخــوة وحمبــة،  بــكل  الرتكــي  والشــعب  احلكومــة  فاســتقبلتهم 
ومــدوا هلــم يــد العــون واملســاعدة. ال أحــد منــا -الســورين- 
ســنحمل  إننــا  بــل  النبيلــة،  اإلنســانية  املواقــف  تلــك  ينكــر 
طــوال  الفضــل  هــذا  وســيازمنا  للجميــل،  عرفــااًن  ذكراهــا 
حياتنــا. وكمــا أننــا لــن ننســى مــن أســاء إلينــا فلــن ننســى مــن 

أحســن إلينــا.

ميراث الحقد

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Aşağılanma Mirası
كلمة العدد
Başyazı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında bulunan askeri birlikleri tahkim etme kapsamında Suriye 
sınırında bulunan Kilis şehrine takviye kuvvet gönderdi.

Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana kapısını çalan Suriyeli mültecileri kabul 
etme konusunda liderliği göğüsledi. Suriye krizi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en 
büyük kriz olarak addediliyor. Tüm dünya, Türk kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve 
halkının, yardıma muhtaç Suriyelilere karşı takındığı bu insani tavrı övgüyle karşıladı.

İstanbul’da bir araya gelen bir milyondan fazla gösterici, Türk ve Filistin bayrakları, ayrıca 
“Özgürlük Kudüs’le Başlar”, “Kudüs Müslümanlarındır”, “Kudüs ve İstanbul El Ele”, “Öz-
gürlük Güneşi Yakında Kudüs Semalarında Doğacak” gibi Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin 
halkını destekleyen sloganların yazılı olduğu pankartlar taşırken, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya 
yaptığı saldırganlıkları kabul etmediğini vurguladı.

أرســـلت القـــوات املســـلحة الرتكيـــة، املزيـــد مـــن التعزيـــزات العســـكرية إىل حـــدود مدينـــة كيليـــس املتامخـــة للحـــدود الســـورية، 
يف إطـــار تقويـــة الوحـــدات العســـكرية املنتشـــرة علـــى احلـــدود الرتكيـــة الســـورية.

ضربــت تركيــا منــذ انــدالع شــرارة األزمــة الســورية، مثــا، للقاصــي والــداين، يف حســن اســتقبال الاجئــن الطارقــن ألبواهبــا 
وإدارة شــؤونم، يف أزمــة وصفــت ابألكــر علــى وجــه املعمــورة، بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة )1945-1939(.
وأشيد العامل بدور املؤسسات الرتكية ومنظماهتا املدنية وشعبها ابلدور اإلنساين يف إغاثة احملتاجن السورين.

محــل أكثــر مــن مليــون متظاهــر يف مدينــة إســطنبول األعــام الرتكيــة والفلســطينية والفتــات كتــب عليهــا شــعارات تضامنيــة مــع 
األقصــى والقــدس والشــعب الفلســطيين، مثــل »احلريــة تبــدأ مــن القــدس« و«القــدس للمســلمن«، و«القــدس وإســطنبول يــدا 

بيــد«، و«مشــس احلريــة ستشــرق قريبــا يف مســاء القــدس«. ، مشــددين علــى رفضهــم االنتهــاكات اإلســرائيلية حبــق األقصــى.
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عائلة سورية بتركيا » 3  شهادات« تفوق رغم محنة اللجوءالتحضير لمؤتمر ثانٍ للمعارضة السورية في الرياض.. توحيد الوفود لبحث االنتقال السياسي أبرز أهدافه
Suriye Muhalefetinin Riyad’daki İkinci Toplantısı İçin Hazırlıklar 

Sürüyor… Siyasi Geçişi İncelemek İçin Heyetler Teşkili En Önemli Hedef
Türkiye’deki Suriyeli Aile Mülteciliğin Ağır Şartlarına Rağmen 3 Diploma Kazandı

Suriye muhalefetinin en büyük çatı kuruluşu olan Yüksek Müzakere Komitesi, Riyad’da ikinci kongresini düzenlemek için hazırlanıyor. Kong-
renin amacının, “Temsiliyet alanını genişletme ve Riyad’ın açıklamasının siyasi geçiş süreci için yapılan müzakerelerde komitenin ana referans 
kaynağı olması konusunda karar verme” olduğu belirtiliyor.

Gurbet yılları, Suriyeli Zemzem ailesini imkansızı başarmaktan alıkoyamadı. Zemzem ailesi, anne, baba ve oğul olmak 
üzere, bir yılda 3 üniversite diploması kazanarak, mülteciliğin ağır şartlarını başarıya dönüştürdü.

حُتَضــر »اهليئــة العليــا للمفاوضــات« الــي تشــكل أكــر مظلــة سياســية للمعارضــة الســورية، لعقــد مؤمتــر اثٍن هلــا يف الــرايض، مــن »أجــل توســيع قاعــدة التمثيــل والقــرار علــى 
قاعــدة بيــان الــرايض كمرجعيــة أساســية للهيئــة يف املفاوضــات مــن أجــل عمليــة االنتقــال السياســي«.

مل متنــع  ســنوات الغربــة عائلــة زمــزم الســورية مــن حتقيــق املســتحيل، فحصــدت 3 شــهادات جامعيــة، للوالديــن واالبــن، يف عــام واحــد، ليكتبــوا 
3 “شــهادات” ابلتفــوق علــى حمنــة اللجــوء. 

مقتل عشرات المدنيين بهجمات استهدفت الرقة

دعم حقوقي واسع للناشطين السوريين المضربين عن الطعام

إدانات عالمية  لألسد إلعدامه المبرمج السوري باسل الصفدي

Rakka’ya Yapılan Saldırılarda Onlarca Kişi Yaşamını Yitirdi

Açlık Grevi Yapan Suriyeli Aktivistlere Büyük Hukuki Destek

Suriyeli Programcı Basil Es-Safedi’yi İdam Eden Esed’e Tüm Dünyadan Kınama

Amerika Birleşik Devletleri’nin liderliğindeki Uluslararası Koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde bulunan 
Rakka şehrine geçtiğimiz iki gün boyunca yapılan saldırılar sonucu, 84 sivil yaşamını yitirirken, 90 sivil yaralandı.

قتــل 84 مدنيــاً وأصيــب تســعون آخــرون خــال اليومــن املاضيــن جــراء هجمــات للتحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة وقــوات ســوراي 
الدميقراطيــة علــى مدينــة الرقــة مشــايل ســوراي.

تواصلــت اإلداانت مــن قبــل العديــد مــن الشــخصيات العامليــة للمجــرم بشــار األســد ، إلعــدام الناشــط واملرمــج واملــدون الســوري ابســل خرطبيــل 
الصفــدي،  بعــد ثــاث ســنوات علــى توقيفــه يف معتقــات نظــام األســد.

Bir grup Suriyeli aktivist, Lübnan’ın Arsal bölgesinde Suriyeli mültecilere karşı yapılan insan hakları ihlallerini, işkenceleri ve haksız yere 
öldürülmelerini dünyaya göstermek için, dünyanın farklı yerlerinde açlık grevine başladı.

Dünya çapında birçok önemli isim, Suriyeli aktivist, programcı ve blogcu Basil Hartebil Es-Safedi’yi üç yıl tutuklu 
bulundurduktan sonra idam eden Beşşar Esed’i kınadı.

بــدأت جمموعــة مــن النشــطاء الســورين إضــراابً عــن الطعــام يف مجيــع أحنــاء العــامل بغيــة الكشــف عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان وأعمــال التعذيــب والقتــل خــارج نطــاق 
القضــاء الــي ُكشــف عنهــا حبــق الاجئــن الســورين يف عرســال اللبنانيــة.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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كانــت املواقــف الرتكيــة مــن قضيــة تســليح األحــزاب اإلرهابيــة التابعــة 
حلــزب العمــال الكردســتاين واضحــة وصرحيــة لــدى اإلدارات األمريكيــة 
منــذ نشــوء األزمــة الســورية وقبلهــا، ولكــن أمريــكا خالفــت املواقــف 
مــن  ألكثــر  الدولتــن  بــن  االســرتاتيجي  التحالــف  رغــم  الرتكيــة، 
ســبعة عقــود علــى أقــل تقديــر، فاألولويــة يف العاقــات بــن الــدول 
مقدمــة علــى التحالــف مــع األحــزاب السياســية مثــل، )حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي الســوري(، وفروعــه املســلحة »وحــدات محايــة الشــعب« 

و«قــوات ســوراي الدميقراطيــة«.
املواقــف األمريكيــة كان هلــا نصيــب مــن التريــر السياســي، مــن خــال 
ادعــاء بعــض األمريكيــن أن أمريــكا ال تريــد أن تــرتك هــذه األحــزاب 
السياســية واملســلحة ـــولو كانــت إرهابيــةـ لصــاحل النفــوذ الروســي يف 
أن  األتــراك  يتفهــم  أن  األمريكيــة  املطالــب  وابلتــايل كانــت  ســوراي؛ 
الكرديــة،  األحــزاب  مــع  تكتيكيــاً  تتحالــف  األمريكيــة  املصلحــة 
اســتعماهلا ضــد  عــدم  الثقيــل، ولكنهــا تضمــن  وتدعمهــا ابلســاح 
تركيــا، بــل أكثــر مــن ذلــك، أن يكــون هــذا الدعــم مرحليــاً، فينتهــي 
بعــد انتهــاء احلاجــة إليــه. وســواء اقتنعــت السياســة الرتكيــة بذلــك أم 
اقتناعهــا، فإنــا مل تســتطع منــع الدعــم  مل تقتنــع، وهــي تعلــن عــدم 
العســكري األمريكــي والتحالــف مــع األحــزاب اإلرهابيــة الــي هتــدد 
األمــن القومــي الرتكــي، ولذلــك فإنــا هتــدد بضرهبــا إذا اعتــدت علــى 
احلــدود الرتكيــة دون انتظــار إذن مــن أحــد، فمخالفــة املواقــف الرتكيــة 

لــه عواقبــه أيضــاً حــى لــو كان مــع أمريــكا أو غريهــا. 
بــل  ذلــك،  عنــد  تقــف  مل  األمريكــي  الرتكــي  اخلــاف  نقطــة  ولكــن 
أظهــرت أمريــكا مواقــف معاديــة للحكومــات الرتكيــة يف عهــد حــزب 
العدالة األخري، منها دعمها لانقاب العســكري يف يوليو 2016، 
فأمريــكا متورطــة هبــذا االنقــاب، ومــن األدلــة األخــرية علــى ذلــك أن 
الرئيــس الروســي فادميــري بوتــن قــال: »إن تنظيــم غولــن ال ميكــن أن 
يقــوم هبــذا االنقــاب، دون أن يكــون لــدى االســتخبارات األمريكيــة 
وخبــري  الســوفييتية،  االســتخبارات  رجــل  وبوتــن  بذلــك«.  علــم 
ابلشــؤون االســتخباراتية مــع الغــرب خصوصــاً، ومســألة تــورط تنظيــم 
يقيــين، أي أن أمريــكا متورطــة أيضــاً، ومــع  أمــر  غولــن ابالنقــاب 
ذلــك فضلــت احلكومــة الرتكيــة عــدم افتعــال أزمــة سياســية معهــا، ألن 
مــن قامــوا بذلــك انلــوا بعــض جزاءهــم خبســارة االنتخــاابت األمريكيــة 
األخــرية، وألســباب أخــرى أيضــاً ختــص املصــاحل الرتكيــة مــع أمريــكا 
الســابقة  األمريكيــة  اإلدارة  ان  علــى  داللــة  ذلــك  ولكــن يف  أيضــاً، 
املعاصــرة،  نضتهــا  مشــروع  وتعطيــل  تركيــا،  إضعــاف  اســتهدفت 
لتنظيــم  الدعــم  وبتقــدمي  أواًل،  اإلرهابيــة  األحــزاب  مــع  ابلتحالــف 
غولــن اإلرهــايب الــذي ال يــزال ينــال احلمايــة مــن اإلدارة األمريكيــة 
اجلديــدة، يف عهــد ترامــب. وكأن إدارة ترامــب ليســت حريصــة علــى 
إصــاح مــا أفســده أوابمــا وابيــدن وكــريي مــع تركيــا، بــل هــي آخــذة 
ابفتعــال أزمــات أكــر، قــد تصــل لفــرض عقــوابت أو ختفيــض التمثيــل 

الدبلوماســي أو غــريه. 
يف هــذه الظــروف كان ال بــد للسياســة الرتكيــة أن تتطلــع إىل توثيــق 
عاقــات دوليــة أخــرى، ألن احلليــف األكــر لرتكيــا، وهــو الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة، يعمــل ضــد سياســاهتا املســتقلة. ومــن األعمــال 
الــي ســعت أمريــكا مــن خاهلــا إلضعــاف تركيــا كان عمليــة توريطهــا 
أســقطوا  الذيــن  األتــراك  فالضبــاط  مــع روســيا،  يف خــاف وصــراع 
تلقــوا أوامرهــم  الروســية ســوخوي يف 24 نوفمــر 2015،  الطائــرة 
مــن أمريــكا عســكرايً، ووزيــر اخلارجيــة األمريكــي الســابق جــون كــريي 
كان يطالــب تركيــا ابلتصــدي للطائــرات الروســية قبــل احلادثــة، ولكنــه 

بوتــن  الروســي  الرئيــس  أن  ولــوال  بعدهــا،  تركيــا  مــن محايــة  تنصــل 
كان مــدركاً لذلــك أواًل، وقلــب الســحر علــى الســاحر اثنيــاً، ولــوال 
حكمــة الرئيــس الرتكــي أردوغــان إبصــاح املوقــف الرتكــي املشــرف 
اثلثــاً، لوقعــت أزمــة دوليــة كــرى بــن تركيــا وروســيا، فكانــت املعاجلــة 
احلكيمــة كفيلــة أبن توســع أفــاق التعــاون الرتكــي الروســي، ملــا فيــه 
مصلحــة الدولتــن أواًل، وحماولــة وقــف التدهــور األمــين يف املنطقــة 
املشــروع  رفــض  علــى  تركيــا وروســيا  فتاقــت مصــاحل  اثنيــاً؛  والعــامل 
العــامل يف صراعــات حمليــة أو إقليميــة أو دوليــة  األمريكــي إبدخــال 
مدمــرة وعبيثــة، وهــذا عــر عنــه الرئيــس الروســي بوتــن مؤخــراً أبن 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  يف  الفوضــى  مســؤولية  تتحمــل  أمريــكا 
إبســقاط نظــام صــدام حســن 2003 وحــى اآلن، فاالســرتاتيجية 
األمريكية تســعى إلضعاف كل دول الشــرق األوســط وتقســيمها، مبا 
فيهــا العربيــة والرتكيــة واإليرانيــة وغريهــا، ابســتثناء الدولــة اإلســرائيلية 
الــي ســوف جتــين مثــار هــذه االســرتاتيجية األمريكيــة، كأداة عســكرية 

بيــد أمريــكا، وابألخــص يف البــاد العربيــة. 
وهكــذا ميكــن فهــم السياســة األمريكيــة الــي تســعى إلضعــاف تركيــا، 
بــل  واهيــة،  معهــا حبجــج  الصــراع  افتعــال  إىل  ذلــك  أدى  لــو  حــى 

قطــع العاقــات السياســية معهــا، أو فــرض عقــوابت اقتصاديــة عليهــا، 
ومــا قضيــة أزمــة االعتــداء علــى حــراس الرئيــس الرتكــي أردوغــان، يف 
منتصــف مايــو املاضــي، إال واحــدة مــن القضــااي الــي تعمــل اإلدارة 
احلقيقــة  بينمــا  الرتكيــة،  احلكومــة  ضــد  اســتثمارها  علــى  األمريكيــة 
األخــرى يف هــذا العــداء األمريكــي ضــد تركيــا هــو التقــارب الرتكــي مــع 
روســيا والصــن، وتوثيــق عاقــات تركيــا مــع الــدول األوراســية والعربيــة 
الشــانغهاي،  ومــع منظمــة  الاتينيــة،  أمريــكا  واإلفريقيــة، ومــع دول 
وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة اآلســيوية الفاعلــة، فالسياســة اخلارجيــة 
الرتكيــة احلــرة تثــري امتعــاض أمريــكا، الــي تريــد تركيــا دولــة اتبعــة هلــا إذا 
أرادت ان ختــرج مــن التبعيــة األوروبيــة، ومل ختــف أمريــكا ذلــك، فقــد 
أعــرب وزيــر خارجيتهــا تيلرســون عــن قلقــه مــن التقــارب بــن تركيــا 
تغــري حقيقــي يف  الروســي  الرتكــي  التقــارب  أن  يــرى  وهــو  وروســيا، 

معــادالت السياســة الدوليــة يف املســتقبل. 
املوقــف األمريكــي مــن التقــارب الروســي الرتكــي أاثر امتعــاض وزيــر 
اخلارجيــة الروســي ســريغي الفــروف الــذي قــال: »ذهلــت حــن قــرأت 
عــن قلــق تيلرســون مــن التقــارب بــن تركيــا وروســيا، مل أفهــم مــا يــود 

تدهــور  مرحلــة  معــا  ختطتــا  جــاراتن،  دولتــان  وتركيــا  فروســيا  قولــه، 
العاقــات بينهمــا بنجــاح، وتعمــان علــى تطويــر التعــاون بينهمــا«. 
وأشــار الفــروف إىل أن التعــاون بــن بــاده وتركيــا قائــم علــى مبــدأ 
املســاواة بــن الــدول، علــى أســاس القانــون واألعــراف الدوليــة، وال 
يوجــد مــا يدعــو للقلــق. وأضــاف أن بــاده مســتعدة لإلجابــة علــى أي 
موضــوع يســبب القلــق للــوالايت املتحــدة«، هــذا التعبــري عــن القلــق 
تعبــري  احلقيقــة  السياســين، ولكنــه يف  بــن  الدبلوماســية  ابللغــة  هــو 
عــن حالــة رفــض كامــل للتقــارب الرتكــي الروســي، فالغــرب األورويب 
واألمريكــي يريــدان أن تبقــى تركيــا حديقــة خلفيــة لاحتــاد األورويب 
الناتــو، ودون حقــوق يف االســتقال السياســي او النهضــة  وحلــف 
االقتصاديــة، حــى لــو ضعــف االحتــاد األورويب وأوشــك علــى الرحيــل، 
أو حــى لــو مــات حلــف الناتــو، كمــا مــات حلــف وارســو مــن قبلــه.  
إن السياســة األمريكيــة حنــو تركيــا ال تطمئــن، واألخطــر مــن ذلــك 
انــا تريــد حتميــل تركيــا مســؤولية أخطــاء االدارات األمريكيــة الســابقة، 
فأمريكا أوصلت العراق إىل احلرب األهلية بن الســنة والشــيعة وليس 
تركيــا، وأمريــكا هــي الــي فتحــت البــاب إليــران الحتــال ســوراي بعــد 
العــراق وليــس تركيــا، وأمريــكا هــي الــي شــجعت روســيا علــى التدخــل 

العســكري يف ســوراي وليــس تركيــا، وأمريــكا هــي الــي عملــت علــى 
حتويــل املقاومــة العراقيــة والســورية إىل تنظيمــات جهاديــة وعســكرية؛ 
ومــن مث إرهابيــة وليــس تركيــا وال الســعودية وال اإلمــارات العربيــة وال 
قطــر، وهــذا أمــر اعــرتف بــه مــن عايشــه وســاهم فيــه عمليــاً، وهــو 
عــن  فقــد كشــف  املالكــي،  نــوري  الســابق  العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
لتأســيس  مهــدوا  الذيــن  األمريكيــن  اجلنــراالت  اجتماعــات  أماكــن 
تنظيــم »الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام« )داعــش(، وهــو مــا 
اعــرتف بــه ترامــب أيضــاً يف محلتــه االنتخابيــة وبعدهــا، وحماولــة ترامــب 
تصفيــة )داعــش( بعــد ذلــك، ال جيــوز أن تتحمــل مســؤوليته إحــدى 
الــدول العربيــة أو تركيــا أو غريمهــا، ألن مــن خطــط ونفــذ هــي األيــدي 
الــدول األزمــات لتحميلهــا أخطــاء  األمريكيــة، فأمريــكا تفتعــل مــع 
جنراالهتــا أو زعمائهــا السياســين الســابقن، بينمــا الواجــب كشــف 
حقائــق األمــور أمــام شــعوب ودول العــامل أمجــع، فافتعــال أزمــة أمريكيــة 
مــع أي دولــة عربيــة او إســامية ينبغــي إفشــاله مــن مجيــع الــدول العربيــة 
الرتتيــب  هــو يف  واالختــاف  مســتهدف  اجلميــع  واإلســامية، ألن 

الــذي ختتــاره أمريــكا فقــط.

هل تفتعل أمريكا أزمة سياسية مع تركيا؟

محمد زاهد غول
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تريــد روســيا فــرض منظورهــا يف ســورية، حيــث مــا زالــت مصممــًة علــى بقــاء بشــار األســد. لكــن هــل 
يشــّكل بقــاء األســد حــًا؟ هــذا مــا ال جييــب الــروس عليــه، وال أظــن أنــم يفكــرون بــه، ألن العنجهيــة 
الــي تتحكــم هبــم متنعهــم مــن طــرح هــذا الســؤال. يظنــون أنــم قــادرون علــى فــرض احلــّل الــذي يريــدون، 

ألنــم »قــوة عظمــى«، ورمبــا »أعظــم مــن عظمــى«، يف عــامٍل اعتقــدت أنــا قــادرة علــى أن حتكمــه.
أواًل، مل يعــد لــدى النظــام جيــش، فقــد تاشــى اجليــش العــريب الســوري يف خضــم الصــراع. لقــد انشــق 
أكثــر مــن مخســن أو ســتن ألفــاً، بعــد أن حســموا أمرهــم أنــم مــع الثــورة. وقــد عــاىن اجليــش مــن فــرار 
أكثــر مــن مائــي ألــف، ألنــم ال يريــدون خــوض احلــرب ضــد شــعبهم، وال يريــدون قتــل الشــعب. وقتــل 
مــا يقــارب املائــة ألــف جنــدي وضابــط، وهــم يقاتلــون الشــعب. هلــذا، مل يبــَق ســوى أقــل مــن مائــة ألــف 
جنــدي وضابــط )ورمبــا العــدد هــو 70 ألفــاً(، وكان بشــار األســد قــد قــال، صيــف ســنة 2015، أن 
حجــم اجليــش هــو 130 ألــف ضابــط وجنــدي. وقــد تكســرت »البنيــة الصلبــة« الــي اعتمــد عليهــا 
النظــام، منــذ بــدء احلــرب علــى الثــورة، أي احلــرس اجلمهــوري والفرقــة الرابعــة، كمــا أن الشــباب ابت 

يهــرب مــن اجلنديــة اإللزاميــة، حــى وإْن اقتضــى ذلــك اهلــروب خــارج ســورية.
اثنيــاً، فرضــت سياســة القتــل والتدمــري هجــرة ربــع الســكان تقريبــاً إىل خــارج ســورية، إضافــة إىل هتجــري 
أكثــر مــن نصــف الســكان خــارج مدنــم وبلداهتــم وقراهــم، وقتــل أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص، 
نتيجــة الوحشــية الــي مورســت. إضافــة إىل مــن قتلــوا يف الســجون، وهــم عشــرات اآلالف كذلــك. 

وهــم يف الغالــب مــن فئــة الشــباب.
يكــون  جيــش  بنــاء  املمكــن  مــن  ليــس  األســد وجمموعتــه،  بشــار  وجــود  ظــل  ابلتــايل، ويف  اثلثــاً، 
»حامــي« النظــام، حيــث لــن يثــق مــن انشــق أو فــّر مــن اجليــش أو مــن اجلنديــة، أو حــى الاجئــن 
الذيــن غــادروا، أبن يف وســعهم العــودة إىل ســورية. وهبــذا، لــن يســتطيع النظــام بنــاء جيــش جديــد، 
وهــو يعتمــد اآلن علــى شــبيحة )هــم عمــاد الفرقــة الرابعــة وغريهــا( أو علــى قــوات حــزب هللا واحلشــد 
الشــعيب العراقــي واحلــرس الثــوري اإليــراين واملرتزقــة األفغــان يف فيلــق )زينبيــون(. وحــى كل هــذه القــوى مل 
تســتطع منــع ســقوط النظــام، مــا حــدا بروســيا إىل أن تتدخــل ملنــع ذلــك. وال شــك يف أن كل املعــارك 

ختــاض بقــوى حــزب هللا وإيــران، وبتغطيــة جويــة روســية.
السؤال اجلوهري هنا: كيف ميكن لروسيا أن تبقي بشار األسد؟

ابلتأكيــد هــي حباجــة إىل قــوات علــى األرض، وليــس إىل الطــريان والقصــف اجلــوي فقــط. هــذا مــا 
تقــوم بــه أذرعــة إيــران اآلن، لكــن ذلــك يعــين أن علــى روســيا أن تقبــل مبصــاحل إيــران يف ســورية، وأن 
ختــّل ابتفاقهــا مــع الدولــة الصهيونيــة الــي تريــد إبعــاد إيــران وإنــاء حــزب هللا. واملصــاحل هنــا جوهريــة، 
حيــث تريــد إيــران مشــاريع و »خــط نفــط وغــاز« عــر ســورية، وهــو مــا يتنــاىف مــع املصلحــة الروســية 
الــي تريــد التحكــم خبطــوط النفــط والغــاز. هلــذا، بــدأت إشــارات روســية حلــزب هللا تطلــب انســحابه 

مــن ســورية، وتســمح بقصــف الطــريان الصهيــوين لــه يف ســورية.
إذن، البديــل هــو قــوات روســية، وهــو مــا بــدأ منــذ الســيطرة علــى قاعــدة محيميــم، واملشــاركة يف معــارك 
عديــدة، ومــن مث إرســال »الشــرطة العســكرية« إىل حلــب، والقلمــون. لكــن ذلــك ســيقود حتمــاً مــع 
زايدة القــوات الروســية إىل تعرضهــا حلــرب عصــاابٍت، هــي ليســت قــادرة عليهــا، وســوف تقودهــا إىل 
أفغانســتان جديــدة. لكــن العنجهيــة ال تســمح هلــا أبن تقبــل »احلــّل األســهل«، حيــث ســتكون دولــة 
حمتلــة، برضــى حــى أطــراف عديــدة يف املعارضــة. احلــّل الــذي يبــدأ ابســتبعاد بشــار األســد وجمموعتــه 
مــن أي حــل سياســي، وتطبيــق »جنيــف1« الــذي هــو حــّل أمثــل هلــا هــي ابلتحديــد. حيــث تعــرتف 

كل األطــراف اإلقليميــة والدوليــة أبنــه يُطبــق حتــت إشــرافها.
، رمبا يفيدان الغباء الروسي. على كلٍّ

اللف والدوران الروسي

سالمة كيلة

تنتــزع روســيا ســاح فصائــل املعارضــة الســورية هبــدوء، 
ووفــق برانمــج توثيقــي، تعيــد مــن خالــه خريطــة تــوزّع 
نفوذهــا داخــل األراضــي الســورية، ويف املناطــق منزوعــة 
الســاح املعاديــة هلــا، وذلــك عــر وســيلتن أساســيتن: 
اتفاقــات اهلــدن احملليــة الــي طّورهتــا علــى شــكل مناطــق 
بوقــف  األمريكيــة  اإلدارة  وقــرارات  التصعيــد،  خفــض 
التســليح الــي أعلنتهــا وكالــة االســتخبارات »ســي آي 

إيــه«. 
وابتفــاق الغوطــة الشــرقية الــذي وقــع يف 22 يوليــو/ متــوز 
اجلــاري تكــون موســكو الــي أعلنــت تفاصيــل االتفــاق، 
أنــت مــا تعتــره أتمــن حــزام جنــاح دمشــق اجلنــويب، 
لتلتفــت إىل منطقــة وســط ســورية، وذلــك قبــل االنتقــال 
إىل مشاهلــا، لتعطــي مزيــدا مــن الوقــت للقــوات املدعومــة 
مــن اإلدارة األمريكيــة، ملتابعــة خــط ســريها ابجتــاه إنــاء 
وجــود »داعــش« مــن الّرقــة، حيــث تشــهد املعركــة حالــة 
رمبــا،  األمريكــي،  القــرار  يســتقر  بينمــا  مجــود واضحــة، 
حــول هويــة مــن ســيحّرر ديــر الــزور مــن »داعــش«! ويف 
الســياق نفســه، متــارس الفصائــل دورهــا يف تنفيــذ الرغبــة 
الروســية تلــك، عــر االخنــراط يف معــارك بينيــة طاحنــة، 
والبشــر،  الســاح  مــن  عتادهــا  فيهــا كامــل  تســتخدم 
حيــث شــهدان أعنــف املعــارك خــال األشــهر الســابقة 
يف الغوطــة بــن الفصائــل، وكان عــدد الضحــااي فيهــا 
مــن مقاتلــي هــذه الفصائــل، احملســوبة علــى املعارضــة، 
مــن  اعتــر  منهــم  طــرف  ضحيــة، كل   400 يتجــاوز 
بــه،  لقــي حتفــه مــن جهتــه شــهداء ألســباب خاصــة 
املفهــوم  هبــذا  يتعلــق  فيمــا  عليــه  املتعــارف  عــن  بعيــداً 

»املقــّدس«. 
أوقعــت  طاحنــة،  معــارك  إدلــب  شــهدت  كذلــك 
عشــرات الضحــااي بــن »هيئــة حتريــر الشــام« )جبهــة 
النصــرة ســابقاً( مــن جهــة، و«أحــرار الشــام« وفصائــل 
مؤيــدة هلــا مــن جهــة أخــرى، لتكــون النتيجــة نايــة عملية 
إسباغ اللون األسود على كامل إدلب، ما يفتح الباب 
علــى مصراعيــه للتدخــل الــدويل، الســيما الرتكــي، مــن 
خــال التحالــف الــذي ســيخوض معركتــه هنــاك حتــت 
بنــد حماربــة اإلرهــاب، وابلتــايل التخلــص مــن كل ســاح 
املعارضة، ســواء الي تقف بوجه »النصرة« أو املســاندة 
هلــا، واالنتقــال إىل املرحلــة الاحقــة مــن صناعــة مناطــق 
النفــوذ الدوليــة، حتــت مســّمى مناطــق منخفضــة التوتــر، 
وعليــه ترســم روســيا مســارات عديــدة تــؤدي إىل حقيقــة 
واحــدة، هــي علــى األغلــب إجبــار املعارضــة، وخصوصــا 
املســلحة، علــى رفــع رايــة االستســام، يف مقابــل جــزء 
مــن ســلطٍة يف تلــك املناطــق، حبمايــة الشــرطة الروســية، 
كمــا احلــال يف جنــوب غــرب ســورية والغوطــة الشــرقية، 
ويف إدلــب، وإن ابلشــراكة مــع الشــرطة الرتكيــة، أو تلــك 
الــي صنعــت يف تركيــا، إذاً، يتمثــل مــا تســعى إليــه روســيا 
ببســط ســيطرهتا علــى كامــل مناطــق ســورية مــع مراعــاة 
ومصــاحل  جهــة  مــن  واإلســرائيلية  األمريكيــة  املصــاحل 
النظــام الــذي يوفــر هلــا شــرعية احتاهلــا القــرار الســوري 

مــن جهــة أخــرى. 

الكتلــة  إىل حتويــل  روســيا  تســعى  نفســه،  الوقــت  ويف 
أدوات  إىل  يواجههــا  عــدوٍّ  مــن  للمعارضــة  البشــرية 
وهــو  الســلطة،  مقابــل  احلمايــة  مببــدأ  تعمــل  شــرطية، 
ســورية  مفاتيــح  النظــام  بــه  ســلم  الــذي  نفســه  املبــدأ 
لــكل مــن إيــران وروســيا، وكل قــوى الظــام الطائفيــة 
الــي تقاتــل ابســم زينــب وفاطمــة واحلســن، علــى ذلــك 
تســتنفد قــوى املعارضــة آخــر مــا تبقــى هلــا مــن ذخــرية 
حيــة، لتخــوض معاركهــا ضــد بعضهــا، ويف مواجهــة مــن 
كانــت تتحالــف معهــم ضــد النظــام، لتعيــد انتشــارها 
مــن جديــد، وتصطــّف مــع النظــام ضــد كل مــن ال يــرى 

الشــمس تشــرق مــا بــن موســكو والقاهــرة. 
وعليــه، فــإن هكــذا مســار سيكشــف إىل العلــن، بــن 
فــرتة وأخــرى رمبــا، مــا تبقــى مــن قصــص انقــاابت يف 
علــى  الــي كانــت  املعارضــة  شــخوص  بــن  العاقــات 
طــريف نقيــض، وأصبحــت اليــوم يف معركــة واحــدة ضــد 
حلفــاء ســابقن، ومنهــم »جبهــة النصــرة« ومــا تســمى 
وخــال  »أســتانة 6«،  بعــد  املنهــج« مجيعــاً.  »أخــوة 
»أســتانة«  فــوق  مــا  التفاقــات  األخــرية  الرتوشــات 
الشــرقية  والغوطــة  الســوري  )اجلنــوب  و«جنيــف« 
والحقــاً املنطقــة الوســطى(، مل يعــد هنــاك تقريبــاً، كمــا 
مــا تســمى  تتوقــع موســكو وكمــا عملــت جبــد عليــه، 
معارضــة مســلحة، وإمنــا شــرطة معارضــة ال ختتلــف كثــرياً 
عــن فــروع األمــن الــي كانــت ســبباً مباشــراً لثــورة 18 

 .2011 آذار  مــارس/ 
يف احملصلة، قد يفضي الواقع الناشئ اليوم إىل مسارات 
خمتلفــة يف الصــراع الســوري، مــن أهــم عاماهتــا ضمــور 
املعارضــة العســكرية، واحنســار النفــوذ اإليــراين، ابإلضافــة 
إىل تعزيــز اجلهــد الــدويل إلجيــاد نــوع مــن تســويٍة، رمبــا 
متهــد لتغيــري سياســي يف ســورية، لكــن ليــس إىل احلــد 
الــذي كان يطمــح إليــه، أو أيملــه، أغلبيــة الســورين، 
احلــد  وليــس إىل  بثورهتــم يف 2011،  انطلقــوا  حينمــا 
الــذي جيعــل النظــام منتصــراً، حــى ولــو بفكــرة ســيطرته 
علــى مناطقــه الــي ســتكون حتــت الوصايــة الروســية يف 

أحســن األحــوال.
 أيضــاً وداع مــا تســمى معارضــة مســلحة ال يعــين أن 
املطلــوب  ابلشــكل  تبــدأ  مل  رمبــا  فهــي  انتهــت،  الثــورة 
تتشــارك  الــي تقودهــا خنبــة وطنيــة،  الشــعوب  لثــورات 

السياســي. التجربــة، وليــس ماهلــا  مــر  فيهــا 

وداعًا للمعارضة المسلحة في سورية

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيين اعامية وكاتبة سورية
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قضايا سياسية

الفوضــى اخلاقــة أكــر خدعــة أمريكيــة َروَّج هلــا مبتدعوهــا بطريقــة فكريــة وممنهجــة، 
ولكنهــم توقفــوا عــن هــذا الرتويــج، منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام؛ ألن تطبيــق هــذا 

املصطلــح مرعــب ألمريــكا وإســرائيل إذا حصــل يف الــدول احمليطــة إبســرائيل.
الــوالايت  تؤيدهــا  فوضــى  أنــا  األمريكيــون  املنظــرون  أوهــم  الــي  اخلاقــة  الفوضــى 
املتحــدة وتســعى هلــا مــن أجــل »الدمقرطــة« أو خلــق التغيــري ابجتــاه الدميقراطيــة يف 
البلــدان القابعــة حتــت نــري االســتبداد، قــد توقــف طرحهــا واســتبعد تــداول مصطلحاهتــا 
حــى عــن النــدوات واملناظــرات اهلامــة واختفــت مــن األضــواء واإلعــام بطريقــة ســحرية 

كمــا ظهــرت بشــكل الفــت.
الفوضــى يف بعــض األحيــان ويف بعــض الــدول ولفــرتات انتقاليــة، قــد تكــون مرغوبــة 
مناســبة للوصــول إىل مصــاحل حمــددة للغــرب ومصــاحل للــوالايت املتحــدة خاصــة، وقــد 
تكــون تلــك الفوضــى مطلوبــة يف الــدول الــي حتكمهــا حكومــات تســعى للتحــرر مــن 
ســيطرة الــوالايت املتحــدة. ومــع ذلــك، يبقــى التدبــري األمثــل ألمريــكا حــى مــع هــذه 
احلكومــات هــو ســيطرة بديــل مناســب عــر انقــاب عســكري حاســم كمــا حصــل 

يف تركيــا وفشــل.
الفوضى بشــكل عام وبكل مســمياهتا غري مضمونة ملصاحل الغرب وإســرائيل، وإاثرة 

الفوضى هي للحاالت املســتعصية الطارئة فحســب.
الفوضــى اخلّاقــة يف الــدول احمليطــة إبســرائيل، تلــك الــدول الــي مُسيــت يف يــوم قــدمي 
منسي زال »دول الطوق«، إشارة إىل تطويق إسرائيل ومواجهتها من كل اجلهات، 

قــد تكــون فوضــى خّناقــة إلســرائيل.
االســتبدادي  احلكــم  فيهــا  يتزعــزع  انتقاليــة  طُرحــت كمرحلــة  الــي  الفوضــى  هــذه 
»املســتقر« ويهتــز لصــاحل بديــل دميقراطــي، تــكاد تكــون اليــوم الكابــوس املرعــب 

وإلســرائيل. وللغــرب  ألمريــكا 
فــإذا حدثــت الفوضــى يف لبنــان، فســتصل إىل احلــدود اللبنانيــة مــع إســرائيل عشــرات 
الفصائــل الفلســطينية واللبنانيــة وآالف املتطوعــن مــن كل مــكان، وســيتهدد العمــق 

اإلســرائيلي ابلقصــف والتســلل واالســتنزاف.
ووجــود النفــوذ الواســع املهيمــن حلــزب هللا يف لبنــان كلــه وداخــل اجليــش اللبنــاين وتفــّرد 
احلــزب يف اجلنــوب اللبنــاين، جيعانــه ضامنــاً الســتقرار احلــدود اجلنوبيــة ومانعــاً لتســلل 
أي شــخص إىل لبنان وابجتاه احلدود اإلســرائيلية، وقد ســبق حلزب هللا فعًا أن منع 

تســلات عديــدة أُعلــن عــن بعضهــا أكثــر مــن مــرة.
حــزب هللا يضمــن درجــة عاليــة مــن منــع الفوضــى الــي ختلــق إن حدثــت مقاومــات 
غــري مســيطر عليهــا ضــد إســرائيل. والفوضــى يف األردن كارثيــة مدمــرة إلســرائيل أكثــر 
مــن فوضــى لبنــان؛ فحــدود إســرائيل مــع األردن أكثــر مــن 335 كــم، والعمــق ال 
جيــاوز يف بعــض النقــاط 45 كــم. الفوضــى علــى هــذه احلــدود -إن حدثــت- هتــدد 
كل إســرائيل مــن الشــمال إىل اجلنــوب، فــأي فوضــى خاقــة أو غــري خاقــة ميكــن 
أن تســمح هبــا أمريــكا يف األردن! ولذلــك كان يف األردن علــى الــدوام حيــز مــن 
احلريــة حمســوب بدقــة متناهيــة وإبشــراف أمريكــي لتفريــغ االحتقــاانت ومنــع هيمنــة 

املعارضــن يف آن واحــد.
ويف مصــر، رضخــت األطــراف الداخليــة واخلارجيــة إلرادة الشــعب املصــري بعــد ثــورة 
25 يناير/ كانون الثاين؛ ألن الثورة كانت يف حســاب تلك األطراف فوضى عارمة 
مدمــرة هلــم وكان الرضــوخ للثــورة مؤقتــاً وإجبــارايً ولكــن عندمــا أوصــل اخليــار االنتخــايب 
حممــد مرســي إىل احلكــم، ومل يفــز أمحــد شــفيق ممثــل العســكر، كان ال بــد مــن اخليــار 

األمريكــي األمثــل، وهــو االنقــاب العســكري إليصــال البديــل إىل الســلطة.
وكان ال بد من شــيء من الفوضى احملســوبة الي هتيئ لانقاب الذي حدث فعًا 
ــرت األنفــاق مــع ضمانــة  وحصلــت إســرائيل علــى اســتقرار حدودهــا مــع مصــر وُدمِّ

قويــة مــن نظــام السيســي يف مصــر.
أمــا الفوضــى يف ســوراي، فهــي األخطــر واألســوأ يف حســاابت األمريكيــن واألوربيــن 

واإلســرائيلين ألســباب جغرافيــة وبشــرية واترخييــة..
واشــتغلت أجهــزة الــدول الكبــرية كلهــا للســيطرة علــى ســوراي يف وقــت مبكــر، ومــن 
أول انقــاب نفــذه حســين الزعيــم لصــاحل وكالــة املخابــرات املركزيــة، وحامــت الشــكوك 
والظنــون والتســاؤالت حــول حافــظ أســد، وكان التســاؤل األبــرز: كيــف اســتقرت 
الســلطة بيــد حافــظ األســد بعــد انقابــه العســكري عــام 1970 ومل تســتقر لغــريه يف 

عشــرة انقــاابت حصلــت مــن قبلــه خــال 24 ســنة؟
يف ســوراي، أتكــدت اإلدارة األمريكيــة مــن أهليــة بشــار األســد كبديــل حيافــظ علــى 
االســتقرار، بعــد وفــاة أبيــه وســتبقى تفاصيــل مــا أخــذت وزيــرة اخلارجيــة أولرايــت مــن 
بشــار كعهــود وضمــاانت يف اخللــوة الشــهرية الطويلــة معــه يف عــزاء أبيــه طــي الكتمــان، 
غــري أن اإلطــار العــام اتضــح ابســتخدام أولرايــت فــور خروجهــا مــن اخللــوة عبــارات 

التثبيــت واالعــرتاف واملــدح.
فقــد أشــادت وزيــرة اخلارجيــة األمريكيــة مادلــن أولرايــت ابالنتقــال الســلس واهلــادئ 
واملنظــم للســلطة يف ســوراي، وأعلنــت عقــب لقائهــا بشــار األســد أنــا ملســت منــه 
بــوادر مشــجعة إزاء الســام يف املنطقــة، ورداً علــى ســؤال عــن مســألة خافــة حافــظ 
أســد، قالــت أولرايــت: إن ســوراي متلــك »نظامــاً يعمــل علــى مــا يبــدو بطريقــة ســلمية 
ومنظمــة، ويبــدو أن بشــار يتمتــع بتصميــم كبــري ومســتعد إلمتــام واجبــه... ويبــدو 
أن أمــر انتقــال الســلطة يســري بشــكل ســلس ونرجــو أن يســتمر يف ذلــك االجتــاه«. 
وعندما ُووجهت أولرايت أكثر من مرة ابلســؤال: »ما ســبب إيفاد الرئيس كلينتون 
مثــل هــذا الوفــد الرفيــع للمشــاركة يف جنــازة حافــظ األســد الــذي مــا زالــت بــاده علــى 
قائمــة وزارة اخلارجيــة األمريكيــة للــدول الراعيــة لإلرهــاب؟!« قالــت: »مــن املناســب 
جــداً أن نشــيد بشــخصية اترخييــة وأن نعــر عــن تعازينــا لشــعب ســوراي. وال شــك يف 

أننــا جيــب أن نعمــل مــع القيــادة الســورية مــن أجــل حتقيــق ســام شــامل«.
وأضافــت: »لقــد لعــب الرئيــس حافــظ األســد دوراً مهمــاً يف الشــرق األوســط ولــن 
يغــري رحيلــه مــن احلاجــة امللحــة ألن تســعى كل األطــراف مــن أجــل ســام شــامل«، 

وأكــدت اســتعداد أمريــكا للعمــل مــع كل األطــراف لبلــوغ تلــك الغايــة«.
وقــال مســؤولون أمريكيــون آخــرون، يرافقــون أولرايــت: إنــم أتثــروا بســرعة وفاعليــة 
عمليــة انتقــال الســلطة اىل بشــار األســد. وقالــوا: إن االنتقــال يتــم بســرعة فائقــة 

وبساســة وبطريقــة منظمــة بعيــدة عــن »الفوضــى«.

لقــد أتكــدت اإلدارة األمريكيــة وقتئــذ مــن أن بشــار خــري بديــل ألبيــه يف حتقيــق نــوع 
االســتقرار الــذي تريــده حــى لــو كان اســتقراراً ابحلديــد والنــار.

ولكــن بعــد ســنة مــن الثــورة الســورية، اهتــزَّ بشــار واهتــزَّ االســتقرار، وأتكــدت إدارة 
أوابما أن بشــار األســد قد بدأ يســقط يف دوامة مهلكة وأنه يتورط بســرعة يف الدم، 
وأنــه قــد خلــق دوافــع الفوضــى وعــدم االســتقرار يف ســوراي، وكان ســفري الــوالايت 
املتحــدة فــورد يوصــل لــإلدارة تقاريــره عــن ازدايد واتســاع اخلــروج عــن ســلطة بشــار 
األســد، فلجــأت اإلدارة ابلتعــاون مــع أجهــزة أوروبيــة، كانــت الفرنســية يف مقدمتهــا، 

إىل تفعيــل آليــة »إجيــاد البديــل«.
املركزيــة  املخابــرات  وتــكاد  وعريقــة  قدميــة  أمريكيــة  سياســة  بديــل،  عــن  البحــث 
األمريكيــة تكــون أكــر مطبــخ عاملــي لصناعــة األفــراد البــدالء لاســتياء علــى احلكــم 

الــدول ذات األمهيــة للــوالايت املتحــدة وحلفائهــا. يف 
إجيــاد البديــل املناســب املائــم ملصــاحل أمريــكا وحلفائهــا يكــون يف حــال مــوت الرئيــس 
الــذي انســب املرحلــة طــوال أايم حياتــه أو يف حــال اســتحالة اســتمرار الرئيــس يف 
احلكــم وتفلــت األمــور عــن ســيطرته وانتشــار الفوضــى... والبديــل اجلديــد جيــب أن 

حيقــق االســتقرار مــع أمــور أخــرى كثــرية.
ومــن ذلــك، أن اجلديــد يفتــح صفحــات جديــدة مــن الديكتاتوريــة والفســاد وســيصر 
النــاس علــى الوجــه اجلديــد ولــن يثــريوا »الفوضــى« ســنن وســيعطونه الفرصــة ويــررون 

لــه ســنن وســنن، وهــذا مــا حصــل يف ســوراي أحــد عشــر عامــاً مث انــار.
االســتخبارية  الــوكاالت  مــع  ابلتعــاون  املتخصصــة  األمريكيــة  الــوكاالت  أن  ويبــدو 
األوربيــة، قــد نـََفــَذت إىل كبــار املســؤولن العســكرين حــول بشــار األســد، وأبرمــت 
معهــم ترتيبــاً النقــاب حاســم وعلــى أعلــى املســتوايت. ويبــدو أن األمــر ُكشــف قبــل 
تنفيــذه مــن املخابــرات الســورية؛ فــكان تفجــري مبــى األمــن القومــي الشــهري الــذي ُدبــر 

لقتــل كل الذيــن وافقــوا واتفقــوا وشــاركوا.
ومــن غــري انقــاب يُدعــم مــن اخلــارج، كانــت البدائــل األخــرى صعبــة وغــري مضمونــة. 
ومل تتجــاوب أعــداد كافيــة مــن أفــراد اجليــش الســوري احلــر حملــاوالت عديــدة لتجنيدهــم 

وتوجيههم من قبل الـ »ســي آي إيه« و«البنتاغون« اســتمرت ســنتن كاملتن.
والحــظ كل املراقبــن أن إدارة أوابمــا، بعــد هــذا التفجــري وضعــف التجنيــد، راحــت 
تتــدرج ابجتــاه اإلبقــاء علــى بشــار األســد »لعــدم وجــود البديــل املناســب«؛ املناســب 
ألمــريكا وإســرائيل طبعــاً، واســتمرت اإلدارة يف هــذه السياســة رغــم ضربــة الكيمــاوي 

األوىل، واســتمر هــذا احلــال حــى ضربــة الكيمــاوي الثانيــة يف »خــان شــيخون«.
وممــا ال شــك فيــه، أن الضربــة األمريكيــة للشــعريات كانــت اســتعراضية إىل حــد كبــري. 
ولكــن مــا صــدر مــن تصرحيــات أمريكيــة وأوروبيــة بعدهــا وصــل إىل ذكــر رحيــل بشــار 
األســد مــن جديــد وتكــررت التصرحيــات يف ذلــك، وكــرروا مــع هــذا الــكام ضــرورة أن 

يتــم ذلــك بطريقــة منظمــة »بــا فوضــى«.
يبــدو أن الفوضــى واســتمرارها يف ســوراي مــن دون نايــة واضحــة هلــا حســب املنظــور 
األمريكــي، تدفــع اليــوم إىل حتميــة الضغــط والعمــل علــى رحيــل آل األســد، ويبــدو 

أن واشــنطن تكــرر البحــث عــن بديــل.
ويبــدو أن الضغــط علــى موســكو لتتخلــى عــن بشــار ولتُنفــذ االنتقــال حتــت إشــرافها 
إىل بديــل يناســب اجلميــع، هــو املســعى الــذي طالــب بــه موســكو علنــاً وزيــر اخلارجيــة 
الريطــاين، وأشــار إىل ذلــك وزيــر اخلارجيــة األمريكــي مــن موســكو، وأكــد ضــرورة 

خــروج آل األســد مــن الســلطة، ولكــن بطريقــة منظمــة »بــا فوضــى«.
الفوضى مل تكن يوماً يف سوراي، ولن تكون خّاقة وال مفيدة ملصاحل أمريكا وأورواب 
وإســرائيل، ورمبــا تكــون الفوضــى هــي الدافــع األكــر للجميــع ليكــرروا البحــث عــن 
بديــل، بديــل يرضــي روســيا وأمريــكا وأورواب وإيــران، وليــس ذلــك ابألمــر اليســري، إذا 
تغافلــوا عمــا يرضــي الثــورة الســورية الــي متضــي يف عامهــا الســابع، دون أن تستشــري 

أحــداً.

آل األسد يغادرون سوريا إلى األبد

د. أسامة الملوحي  

كاتب وابحث سوري
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لقــد كانــت ) الســلفية العامليّــة ( ممثلــًة بـــ ) النُّصــَرة (، النــواة الصلبــة هليئــة حتريــر الشــام، و) الســلفية احملليّــة ( 
ممثلــًة بـــ ) أحــرار الشــام ( كَفَرَســيِّ رهــان، حتــاول كلٌّ منهمــا ضــّم اجملموعــات والكتائــب الصغــرية، املنتشــرة يف 
عمــوم بلــدات وقــرى حمافظــة إدلــب جانبهــا، وجعلهــا الرصيــد االســرتاتيجي، الــذي تدخــره للحظــة احلســم 

املرتقبــة، الــي وقعــت قبــل أوانــا، حبســب رأي كثــري مــن املراقبــن.
وتتكــّون جــّل هــذه اجملموعــات مــن أبنــاء عائلــة واحــدة، أو بيــت واحــد، فتجــد يف القريــة الواحــدة جمموعتــن 

أو ثاثــة، ككيــاانت تنظيميــة، تعتمــد بشــكل واضــح علــى رابطــة الــدم والُقــرىب. 
لقــد أدرك اجلــوالين أن هــذه اجملموعــات مبجملهــا، لــن تكــون رأس حربــة يف أيّــة حــرب مباشــرة؛ الجتثــاث 
األحــرار، وإمنــا يكفيــه يف كل قريــة بضعــة عناصــر، الســتخدامها كعنصــر حتييــد للقريــة أبكملهــا، وتعطيلهــا 
لــه يف عــدة بلــدات يف املواجهــات األخــرية، حيــث اســتطاعت هــذه  لــه، وهــو مــا كان  كقــوة منافســة 
اجملموعــات بتوجيهــات ال ختطئهــا الظنــون، يف حتييــد نســبة كبــرية مــن كــوادر األحــرار، حتــت ذريعــة حقــن 

الدمــاء بــن أبنــاء البلــدة الواحــدة، وهــي خطــة انطلــت علــى األحــرار، وجتّرعــت نتائجهــا هزميــة نكــراء.   
 وهــو مــا مل تدركــه أحــرار الشــام، الــي زادت يف أعــداد هــذه اجملموعــات لتكــون شــوكتها ، غــري مدركــة أنــا 
غــري مفيــدة يف املواجهــات الداخليــة، إذ يكفــي أن ميتلــك خصمــك يف القريــة نفســها جمموعــة واحــدة، 

لتجتمــع جمموعتــه مــع جمموعاتــك وتتفــق علــى حتييــد القريــة مبــن فيهــا.
لقــد كــرَّس اجلــوالين جهــده األكــر لصناعــة قــوة مركزيــة، ال حتمــل والء لبلــدة، أو عائلــة، فجعــل أفــراد هــذه 
القــوة مــن املؤمنــن مبنهجــه اعتقــاًدا، أو مــن حارقــي املراكــب وراءهــم، مــن املهاجريــن كالرتكســتان، أو مــن 
انزحــي اتفاقيــات اهلــدن يف حمافظــات ســورية، وهــذه القــوة املنظمــة هــي الــي حســمت املعركــة يف وقــت 

قصــري.
لقد كان اجلوالين ميتلك يف املواجهة األخرية أعداًدا أقل من أحرار الشام، فلم يتعّدوا ) 3000 ( مقاتل، 
بــل و مواقــع أقــّل حتصينًــا، وأقــّل توزًعــا ، لكــن مــا امتلكــه ومل ميتلكــه غــريه، هــو تلــك القــوة املطيعــة، ســريعة 

التحــّرك، الــي ال خيالــط والَءهــا لــه انتمــاٌء إىل بلــدة، أو عائلــة، أيـّـة خمــاوف أخــرى.
يف حــن عملــت أحــرار الشــام لشــهور ) بســذاجة، أو اخــرتاق بعــض قادهتــا، أو بقائهــم علــى الــوالء أليب 

جابــر الشــيخ، أو الفكــر اجلهــادي العاملــي، 
وإضمارهم العداء للفصائل ذات املشــروع احمللّي ( على تعطيل بعض أســباب قوهتا القليلة، كالغدر جبيش 
اإلســام، وجتمع فاســتقم يف منطقة اببســقا ) قلعة معر ابب اهلوى (، الي كانت صامدة بصمودمها فيها 

ضــد حترشــات النصــرة يف غــري وقــت، لتســقط تقريبًــا دومنــا مقاومــة حقيقيــة يف املواجهــة األخــرية.
وهــي ذات اخلطيئــة الــي كانــت منهــا جتــاه صقــور الشــام يف جبــل الزاويــة، الــي كانــت إحــدى املنطقتــن 
احملســوبتن علــى األحــرار، اللتــن صمــدات يف املواجهــة األخــرية ) جبــل الزاويــة، ومنطقــة الغــاب(، وبصمودمهــا 

حافظــت علــى نقــاط مهمــة احنــازت إليهــا عقــب توقيــع اهلدنــة مــع النصــرة.
هــذه ســنة هللا يف الكــون، ونواميســه الثابتــة، الــي ال حتــايب أحــًدا، بعيــًدا عّمــا يؤمــن بــه املــرء، إنّــه التخطيــط 
اجليــد، وحســن اســتثمار املــوارد، وقــد أفضــى ابملنطقــة إىل ســيطرة اجلــوالين، الــذي عمــل وخطــط ونّفــذ مبهــارة 

واحرتافيــة عاليتــن، وفاجــأ بذلــك قــادة األحــرار، وحشــرهم يف أضيــق الــزوااي.

عن المواجهاتِ األخيرة في إدلب، 
وانتصاِر النصرة على األحرار

د. محمد عادل شوك

حــى قبــل أن ينجلــي غبــار املعــارك الــي اندلعــت يف إدلــب، يف األايم القليلــة املاضيــة، يبــدو أن هــذه اجلولــة مــن 
االقتتــال بــن مــن يُفــرتض أنــم »أبنــاء البيــت الواحــد«، يف الشــمال الســوري، أفضــت إىل حصيلــة نوعيــة، فحركــة 
أحــرار الشــام مل تعــد أحــد أكــر فصيلــن يف إدلــب،. بــل رمبــا تكــون احلركــة مرشــحة لاختفــاء، أو الضمــور التدرجيــي، 
فيمــا أثبتــت »حتريــر الشــام«، بنواهتــا الضيقــة املتمثلــة بـــ »النصــرة«، متانتهــا وثباهتــا علــى األرض، وميكــن أن نقــول، 

جمــازاً، أنــا ابتــت أقــوى الفصائــل يف إدلــب، علــى اإلطــاق.
هــي املــرة األوىل الــي تصبــح فيهــا »حتريــر الشــام«، بنواهتــا ذات األصــول القاعديــة، أقــوى فصيــل يف إدلــب، فقبــل 
أســبوع واحــد فقــط، كانــت هيئــة »حتريــر الشــام«، تتقاســم املركــز األول مــن حيــث القــوة، مــع حركــة »أحــرار الشــام«، 
لكــن األخــرية تلقــت ضــرابت قاصمــة، كان أبرزهــا، القبــول ابلتخلــي عــن معــر ابب اهلــوى، الــذي يشــكل مصــدر 

دخــل ضخــم للحركــة، وورقــة قــوة انعمــة ختــدم حتالفهــا مــع األتــراك.
املعــر ســُيحال وفــق اتفــاق أُعلــن مســاء اجلمعــة، اىل إدارة مدنيــة، لكــن مــن الناحيــة العمليــة، ابتــت هيئــة حتريــر الشــام، 

تســيطر علــى حميــط املعــر، ممــا يضيــف ورقــة قــوة إىل قبضتهــا.
ورغــم تقــدم فصيلــن جديديــن إىل مســرح األحــداث، ومهــا حركــة »نــور الديــن الزنكــي«، و«فيلــق الشــام«، إال أن 
معظــم القــراءات تنحــو إىل التأكيــد أبن حتــول الفصيلــن إىل احليــاد، وســط قبــول مــن جانــب هيئــة »حتريــر الشــام«، 
مرجعــه إىل رغبــة اهليئــة يف اإلبقــاء علــى حالــة مظهريــة مــن التنــوع يف إدلــب، جتنبــاً لاســتهداف مــن جانــب القــوى 
الدوليــة الــي مــا تــزال تنظــر للهيئــة علــى أنــا ذراع حقيقــي لتنظيــم القاعــدة، لكــن مــن انحيــة موازيــن القــوى العمليــة 

علــى األرض، ابتــت هيئــة »حتريــر الشــام«، هــي أقــوى فصيــل، علــى اإلطــاق، يف إدلــب.
مــا الــذي ميكــن أن يرتتــب علــى ذلــك؟، وكيــف ميكــن أن تتعامــل هيئــة »حتريــر الشــام« مــع هامــش الــوزن اجلديــد الــذي 

اكتســبته يف تلك الســاحة من ســوراي؟.
أول الســيناريوهات املتوقعــة، هــو ذاك الــذي حــّذر منهــا قائــد حركــة »أحــرار الشــام«، علــي العمــر، يف تســجيل مصــور 
لــه، قبيــل ســاعات مــن وقــف االقتتــال، إذ حــّذر العمــر مــن حتــول إدلــب إىل »موصــل ورّقــة جديدتــن«، يف إشــارة 
إىل اســتهداف مرتقــب مــن جانــب القــوى الدوليــة واإلقليميــة الرافضــة لســيطرة تنظيــم القاعــدة علــى مســاحة خاصــة 

بــه مــن ســوراي.
وهــو ســيناريو لطاملــا كان متوقعــاً، منــذ ســقوط حلــب يف قبضــة نظــام األســد وحلفائــه، يومهــا اعتــر معظــم املعلقــن، 
أن املصــري نفســه ســيتكرر يف إدلــب، الــي ســتكون نقطــة »احلشــر« للـــ »املتطرفــن«، حســب األجنــدات الغربيــة 
والروســية املتطابقــة، والــي ســتكون مرشــحة لاســتهداف املكثــف، بعــد االنتهــاء مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية،. وهــو 
ســيناريو تلــوح املؤشــرات علــى أنــه ابت مرشــحاً للتحقــق، بعــد أن أصبحــت هيئــة »حتريــر الشــام«، القــوة الفاعلــة 

الكــرى، يف إدلــب.
يف املقابــل، ُتطــرح ســيناريوهات أخــرى، أحدهــا يتحــدث عــن أن إغــراء الرهــان علــى »حتريــر الشــام«، كقــوة ميدانيــة 
فاعلــة، مــن جانــب أطــراف إقليميــة، مــا يــزال قائمــاً، ويعتقــد أصحــاب هــذا الــرأي، أن معــارك إدلــب األخــرية، زادت 

مــن قــوة أوراق »حتريــر الشــام«، وإغــراء اعتمادهــا لــدى تلــك األطــراف.
ابســتثناء الســيناريوهن املفصلــن أعــاه، تنــدر الســيناريوهات أو ختلــو مــن جديــة يف الطــرح،. ويبقــى الســيناريو األول، 
األكثــر ترجيحــاً، ذلــك أن الرهــان لســنوات، علــى جــذب »النصــرة« إىل جــادة »االعتــدال«، لطاملــا ادت اىل اخليبــة. 
فالعقليــة الــي حتكــم قيــادات هــذا الفصيــل، تتضــارب مــع أي إمكانيــة للراغماتيــة علــى صعيــد اســرتاتيجي بعيــد 
املــدى،. وإذا كانــت »النصــرة« قــد أبــدت مامــح براغماتيــة، فانــا كانــت دائمــاً براغماتيــة تكتيكيــة ظرفيــة، ال أكثــر.
فمشــروع قيــادات الُنصــرة، ومؤيديهــا، مشــروع آيديولوجــي أممــي، ركائــزه غيبيــة، ويقــن متبعيــه بــه كبــري، األمــر الــذي 
يظهــر جليــاً يف شراســة مقاتليهــا، لكنــه ينعكــس ســلباً يف قــدرة قياداهتــا علــى املرونــة السياســية،. فـــ »الدميقراطيــة« يف 
ُعرفهــم، »صنــم«، وتطبيــق »شــرع هللا« رأس غاايهتــم، لــذا ميكــن ل«النصــرة« أن تتعامــل ظرفيــاً، مــع قــوى إقليميــة، أو 
حــى دوليــة، علــى صعيــد تكتيكــي، مبــا خيــدم غاايهتــا ومشــروعها، لكــن ال ميكــن هلــا، أن تنســجم مــع مشــروع بعيــد 

املــدى، يتنــاىف مــع مشــروعها، مــن قبيــل حــل سياســي يُفضــي إىل حكــم يعتمــد النمــوذج الغــريب.
ومــع هــذا األفــق الــذي تتطلــع إليــه »النصــرة«، النــواة الضيقــة املمســكة عمليــاً بقــرار هيئــة »حتريــر الشــام«، مــن الصعــب 
أن نتوقــع حتالفــاً تركيــاً معهــا، إال علــى نطــاق تكتيكــي ظــريف، وحــى هــذا النطــاق، ابت مســتبعداً يف اآلونــة األخــرية، 
بعــد أن اخنرطــت تركيــا يف تعــاون ممنهــج مــع روســيا، بغيــة إدارة األزمــة يف ســوراي، ويف وقــٍت، يبحــث فيــه األمريكيــون 
والــروس عــن ســبل مماثلــة هلــذا التعــاون أيضــاً ، عمليــاً ابتــت معظــم القــوى اإلقليميــة والدوليــة تبحــث عــن ســبل لوقــف 
احلــرب يف ســوراي، رمبــا ابســتثناء إيــران، وتلــك األخــرية ســتكون أبــرز املســتفيدين مــن إشــعال أتــون جماهبــة شرســة علــى 
جبهــة إدلــب، كــي يبقــى الصــراع يف ســوراي مســتعراً، مبــا يضمــن بقاءهــا يف امليــدان، فــأي اتفــاق أمريكــي – روســي، 

ينهــي الصــراع يف ســوراي، ميثــل خســارة مرجحــة لإليرانيــن.
ومــاذا ســيحدث إذا حتقــق الســيناريو األول؟ مــن دون شــك، ســيكون ســكان إدلــب أبــرز اخلاســرين،. تليهــم تركيــا، 
الــي ســتجد نفســها يف وضــٍع حــرٍج للغايــة، أمــا أبــرز املســتفيدين، فســتكون إيــران، وبدرجــة أقــل، حليفهــا يف دمشــق، 
لكــن، بطبيعــة احلــال، لــن تندلــع تلــك املواجهــة، إال بضــوء أخضــر أمريكــي – روســي. وهــو أمــر غــري مســتبعد،. ذلــك 
أن اإلجهــاز علــى إدلــب، يعــين طــي ملــف آخــر املتمرديــن علــى القــوى الدوليــة، يف الســاحة الســورية،. وبعــد تلــك 

اخلطــوة، ســيصبح طــي امللــف الســوري بكاملــه، متاحــاً، ورهــن إشــارة األمريكــي والروســي.
هــل تغــرّي »حتريــر الشــام« الســيناريو املرجــح أبداء غــري متوقــع منهــا؟ مــن املســتبعد ذلــك، لكنــه يبقــى أمــًا منتظــراً، لــو 

حتقــق، جلنّــب إدلــب وأهلهــا، حمنــة مؤملــة مرتقبــة.

سيناريوهان لمستقبل إدلب

إياد الجعفري

أستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي كاتب وصحفي سوري



الســــنة الثانية ــ العــدد 38 ــ 2017/8/15

08

قضايا اقتصادية

لــن حُتكــم ســوراي إال مبيثــاق وطــين، ولــن خيضــع الســوريون إال لنظــام وطــين، ولــن يرضــى 
الســوريون أبن تُنــزع منهــم واليتهــم وحبهــم لوطنهــم، فســوراي أكثــر مــن حفنــة تــراب 
يعيــش عليهــا الســاكنون، وأكثــر مــن جمموعــة مســاكن وشــوارع يعيشــون فيهــا، فهــي 
موطــن لعيــش وتفاعــل احلضــارات منــذ القــدم، وعيــش أصحــاب األداين والطوائــف 
واملذاهــب واألعــراق املختلفــة بتفاهــم وتناغــم وود، ووفــق آليــة رائعــة، صدمــت –

وتصــدم- كل مــن يعاينهــا.
مل –ولــن- تكــون ســورية حكــراً علــى القاعــدة أو داعــش أو أي فصيــل آخــر، فســورية 

مشــاع، وتعــود ملكيتهــا إىل كل الســورين الوطنيــن الشــرفاء، فحســب.
إن ميثــاق ســورية الــذي نبحــث عنــه هــو القائــم علــى اإلميــان ابهلل مث ابلوطــن، ومــن 
يعتقــد أن ســوراي ميــدان إلقامــة احلــدود، وإقامــة النــاس وفــق ميــزان الــردة والــوالء والــراء، 
فقــد أخطــأ املــكان والزمــان والظــرف واختيــار العلــة، وال يعــرف عــن ميثــاق ســوراي الثــورة 

إال القليــل.
ســوراي الثــورة هــي ضــد الظلــم والدكتاتوريــة لصــاحل احلريــة والكرامــة والعدالــة، وهــذه القيــم 

مجيعها حقوق تضمنها األداين كلها، وبشكل خاص اإلسام.
ال أبس أن تكــون عقيــدة اإلميــان ابهلل هــي احملــرك األقــوى لــدى الثــوار واجملاهديــن، 
الفصيــل أو  مــن هــذا  الســوري حباجــة إىل غــزوة إســامية  الشــعب  ولكــن مل يكــن 
ذاك ليتــم إعادتــه اىل مظلــة اإلســام، ومــن مث إجبــاره علــى تكملــة الثــورة وفــق إرادة 

اآلخريــن.
إن الغــزو اإلســامي وفــق )منظورهــم( جيــب أن ينصــب علــى الصهاينــة الذيــن أيســرون 
القــدس الشــريف، وعلــى أصحــاب التقيــة الفــرس الذيــن ينخــرون يف أمــة اإلســام 
والعرب الفســاد واخلراب والفتنة، وحيتلون الباد، يف حماولة الســرتجاع اهليبة الفارســية 

الضائعــة.
إن ميثــاق الثــورة الــذي بــدأ بكتابتــه الشــباب والشــاابت الســوريون يف آذار 2011 
مل يشــر إال إىل »ســوراي حــرة حــرة«، وإىل أن »الشــعب الســوري واحــد«، وإىل أن 

الشــعب الســوري »لغــري هللا لــن نركــع«.
إن هؤالء الشــبان والشــاابت الذين شــرعوا راية الثورة يف 2011، وما يزالون حيملونا 
إىل اآلن، ال حيتاجــون إىل إعــادة أســلمتهم مــن جديــد. وهــم يريــدون أن يقــف الــكل 
معهــم يف جبهــة وطنيــة ثوريــة، تقــوم علــى اإلميــان ابهلل وحــب الوطــن احلقيقــي، حنــو 

ســورية حــرة دميقراطيــة تؤمــن ابهلل والوطــن.
أو  تقــوم ابلتمويــل،  الــي  اجلهــة  إرضــاء  بغيــة  الفصائــل،  املعــارك أبمســاء  تســمية  إن 

الثــورة. بنيــة  الواليــة، هــو خطــأ منهجــي يف  الدعــم، أو جلهــة 
إن احتــكار النصــر أو الفــوز علــى فصيــل دون آخــر هــو خطــأ منهجــي يضــر ابلثــورة 
كثــرياً. وإن التخطيــط االســرتاتيجي جملــرايت الثــورة علــى أســاس فصائلــي هــو خطــأ 
كبــري أيضــاً. وإن غيــاب الرؤيــة الوطنيــة التكامليــة بــن اجلبهــات العاملــة يف الثــورة 
هــو خطــأ كبــري. وإن انعــزال املســار السياســي عــن العســكري يف مداولــة قضيتنــا مــع 
اآلخريــن هــو خطــأ كبــري، ألن مــن املفــرتض أن تكــون القيــادة السياســية والعســكرية 
ولــدات مــن رحــم واحــدة، ال أن تكــون كل قيــادة تنتمــي إىل أّم ختتلــف عــن األخــرى. 
وإن التوجــه املتفــرق للقيــادات حبكــم االنتمــاء املختلــف للفصائــل املتنافــرة واملتوازيــة 

بطبيعتهــا يف )مصاحلهــا وأهدافهــا( هــو خطــأ كبــري أيضــاً.
إذن؛ يُطلــب مــن مجيــع الفصائــل أن تضــع نفســها حتــت قيــادة وطنيــة ثوريــة خملصــة 
واحــدة، حــى تقــوم مبخاطبــة العــامل علــى أســاس أننــا كتلــة واحــدة تســتوجب االحــرتام 
واالســتماع ملطالبها احملقة. يطلب أن جتري كل األحداث العســكرية وفق اســرتاتيجية 
موحــدة ختــدم الثــورة ككل.. ال أن تكــون علــى شــكل طفــرة عســكرية هنــا أو هنــاك.
علــى االختصاصيــن الكفؤيــن املخلصــن يف جماالهتــم تــويل املواقــع املناســبة يف بنيــان 
أبصحــاب  مشــغولة  اهلامــة  املفاصــل  تكــون  أن  ال  والعســكري،  السياســي  الثــورة 
والتعريــف  للتشــريف  ليســت  فالثــورة  مــا،  موقــف  نتيجــة  التفضيلــي  االســتحقاق 
أبصحاهبــا، بــل هــي حالــة انتقــال مــن مرحلــة الضعــف إىل مرحلــة القــوة، إبنــكار األان 

الســلبيات. مــن  وغريهــا 
صحيفة الوسط

ميثاق الثورة المفقود

سعد الدين البزرة

سُيغري النظام اهلوايت وسيطرد كل املخالفن واملعارضن، 
وســيعمل علــى أن يصبــح التهجــري احلــايل رمسيــاً وقانونيــاً 

ونظاميــاً ونائيــاً، والســؤال كيــف ســتكون ردة فعلنــا؟
للحصــول  »الواســطات«  بتدبــري  النــاس  ســيبدأ  هــل 
علــى اهلــوايت اجلديــدة، فمنهــم مــن ســيدفع ومنهــم مــن 
ســيتزلف ومنهــم مــن سيتوســط، وهبــذه الطريقــة ينخفــض 
مــن  فــكل  النصــف،  إىل  القــرار  علــى  املعرتضــن  عــدد 
ســيحصل علــى اهلويــة اجلديــدة -مهمــا كلفتــه- ســيعّد 
نفســه »انٍجيًا« من املشــكلة وأنا مل تعد تعنيه كونه ابت 

خــارج الدائــرة كمــا يــرى األمــر.
ابلنســبة إىل مــن يتأكــد أنــه لــن حيصــل علــى اهلويــة، هــل 
ســيغادر مــن دون التفكــري حــى ابملقاومــة أو االعــرتاض؟ 
ومــن ال يــزال أيمــل احلصــول علــى اهلويــة، هــل ســيعتر 
نفســه أكــر املصابــن وأعظــم املضحــن مــن أجــل الوطــن 
مــن  يتأكــد  أن  إىل  حيــاول  الثــورة، وســيبقى  أجــل  ومــن 
حصولــه عليهــا؟ وإن مل حيصــل عليهــا هــل ســتكون ردة 

فعلــه كمــا اآلخريــن مــن أمثالــه؟
جــرب النظــام هــذا مــرات ومــرات ومل جيــد إال الصمــت 
املســماة  األوىل  محــاة  أحــداث  منــذ  واخلنــوع  واخلضــوع 
الثانيــة  محــاة  أبحــداث  مــروراً  الدســتور،  أحــداث 
الكــرد  انتفاضــة  الثمانينيــات، إىل  واالنتفاضــة األوىل يف 
عــام 2011،  احلاليــة  الثــورة  إىل  عــام 2004، وصــواًل 
مل تتغــري سياســة النظــام، ومــع األســف مل تتغــري أخــاق 
الكثرييــن ورّدات أفعاهلــم علــى الرغــم مــن كل مــا حصــل، 
فاملهــم عنــد الغالبيــة أن ينجــو جبلــده، أمــا مــا قــد حيصــل 
لآلخريــن وللبلــد فــا يهــم طاملــا أنــه أنقــذ نفســه وأســرته 
ومل يتضــرر هــو شــخصياً، لكــن هبــذه النفســيات وهــذه 
األخــاق لــن ننتصــر، ولــن تتحــول أعمالنــا إىل ثــورة؛ إذ 
للمجتمــع وألخــاق  تغيــري  أنــا  الثــورة  مييــز  مــا  أهــم  إن 

اجملتمــع. هــذا  النــاس يف  اجملتمــع ولعاقــات 
إن مل نــدرك ذلــك، ونتــدارك األمــر فلــن يكــون مصــريان 
مصــري الثــور األبيــض أو األمحــر أو األســود، فنحــن خــارج 
الفهــم  مــن  قــدر بســيط  الــي كانــت علــى  الثــريان  دائــرة 
املعــروف زمــاانً  دائــرة خــارج كل  والوعــي، وســنكون يف 

الــذل، سنســميها  مــن  أذل  لنبقــى يف وضعيــة  ومــكاانً، 
كــذابً وزرواً وهبتــاانً »صمــوداً وبطولــًة وتضحيــًة«، فطاملــا 
أن مهنا الوحيد هو اهلم الفردي فســنكون يف ذيل القائمة 
ويف آخــر النــاس ويف أســفل ســافلن، ومــا مل يصبــح اهلــم 
يتغــري شــيء يف أوضاعنــا،  فلــن  العــام  اهلــم  الفــردي هــو 
تشــعر  قريــة  فــكل  العــن؛  تفقــأ  وغريهــا  الغوطــة  وأمثلــة 
املهجــرة،  األخــرى  القريــة  علــى  تتفــرج  وهــي  جنــت  أنــا 
الباصــات اخلضــراء، ويودعونــم  والواقفــون حييــون ركاب 
ابقــون  وأنــم  علــى خطــأ،  ترحلــوا ألنــم  أنــم  معتقديــن 
ألنــم علــى حــق، لكــن احلقيقــة ســتكون عندهــا أن أولئــك 
قــوم  الاحقــون، ولكنهــم  الســابقون واآلخــرون هــم  هــم 

جيهلــون.
عندمــا يســتطيع بعــض القــادة احلمقــى واملغفلــن -إن مل 
نقــل فيهــم أكثــر مــن هــذا- بغــض النظــر عــن انتمائهــم 
وعــن الفصيــل الــذي يتبعــون لــه فقــد أثبتــت األايم أنــم 
متشــاهبون، عندمــا يســتطيع هــؤالء علــى قلتهــم إفشــال 
أهلهــا،  وهتجــري  أخــرى  ومناطــق  الغوطــة  وتدمــري  الثــورة 
ليتســلم الفرس والنظام دمشــق يعبثون فيها كما يشــاؤون، 
عندهــا جيــب علــى كل عاقــل يتبــع هــؤالء أو يؤيدهــم أن 
يتأكــد مــن ســامة عقلــه وإميانــه وحبــه لوطنــه وفهمــه ملعــى 

الوطــن أصــًا.
انتهينــا  إذا  إال  وننتصــر  الســورية  املأســاة  تنتهــي  لــن 
اختطــاف  علــى  يعمــل  الــذي  املدمــر  الفكــر  هــذا  مــن 
العــامل  ثــريان  هلــا كل  الثــورة وإلباســها رداًء أمحــر جــاذابً 
اذا  إال  وننتصــر  الســورية  املأســاة  تنتهــي  ولــن  اهلائجــة، 
انتهينــا مــن هــذه القيــادات احلمقــاء العســكرية والسياســية 
واالقتصاديــة واإلغاثيــة وســلمنا مســؤوليتها لشــباب الثــورة 
األوائــل الذيــن كانــوا يعرفــون متامــاً مــاذا يفعلــون ومــاذا 
يريــدون، ولــن تنتهــي املأســاة الســورية وننتصــر إال عندمــا 
يصبــح اهلــم اجلماعــي هــو هــم كل فــرد يف األمــة، وعندمــا 
يصبــح وضــوح اخلطــر القــادم أوضــح مــن مشــس النهــار 
لــدى كل فــرد يف األمــة، ليصبــح عندهــا طريــق النجــاة 
هــو طريــق اجملمــوع، وليــس طريــق »نفســي نفســي ولــو 

اآلخــرون«. هلــك 

ال تقتلوا ثورتكم

معتز فيصل

كاتب ومفكر سوريكاتب سوري مقيم يف أملانيا
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كان للتخطيــط والتنميــة الــدور األكــر يف تنميــة الشــعوب وتطورهــا، وكان -ومــا يــزال- الشــعب الســوري 
شــعباً جبــاراً ال ميــل وال يــكل مــن التأقلــم يف أي بيئــة يعيــش فيهــا. نزلــت إىل ســورية مــدة ثاثــة أايم، تنقلــت 
فيهــا مــن أقصــى غرهبــا احملــرر )بدامــا ومــا بعدهــا( إىل أطمــة شــرقاً وعلــى طــول اخلــط احلــدودي، تنقلــت يف 

منطقــة مــا يســمى بـــ »دولــة املخيمــات« حيــث مئــات اآلالف مــن النــاس.
شــعٌب مهجــر ُأجــر علــى العيــش يف هــذه املنطقــة هــرابً مــن القصــف والقتــل. شــعٌب حيــارب مــن أجــل 
البقــاء حيــارب إبمــكاانت احلاضــر مــن أجــل املســتقبل للوفــاء حباجــات اإلنســان وتطلعاتــه، وممــا وجدتــه يف 

هــذه الــزايرة:
1- الطاقة البديلة لتوليد الكهرابء، ســواء عن طريق الشــمس أو الرايح، وذلك لتشــغيل كل ما يف اخليمة 
أو املنــزل املتواضــع مــن كهرابئيــات، وهــذا مل يكــن موجــوداً ســابقاً يف بــادان، وتــكاد ال توجــد خيمــة إال 

وعليهــا طاقــة مشســية.
2- حمطــات تكريــر النفــط احلديثــة، حيــث يتــم حتويــل خــام النفــط إىل مشــتقات نفطيــة مــن بنزيــن ومــازوت 

وغــري ذلــك.
3- حمطــات تعقيــم ميــاه اآلابر، حيــث أقامــت إحــدى اجلمعيــات اخلرييــة معمــًا لتعقيــم امليــاه، ووضعــه يف 

عبــوات صحيــة )5 ليــرت( تُقــدَّم جمــاانً للمهجريــن.
4- كانت األراضي الزراعية مليئة ابملزارعن، حيث موسم حصاد الذهب األصفر 

     واحلصادات تعمل -ليل نار- الستغال عدم وجود الطريان احلريب.
5- من اآلن يتم االستعداد لرتبية املواشي واألبقار من أجل موسم األضاحي.
6- وجود ماعب سداسية لكرة القدم جمهزة أبضواء كاشفة وعشب صناعي.

7- بدايــة إنشــاء اجملمعــات الســكنية فهــي احلــل خليمــة ال تليــق ابإلنســان؛ لانتقــال بــه إىل بيــت إمسنــي 
صغــري مســاحته 45 مــرتاً، يؤويــه مــن حــر الصيــف وبــرد الشــتاء مــع توفــري امليــاه والكهــرابء.

8- الفايــر إمسنــت ألول مــرة يدخــل إىل ســورية، حبســب مــا أعــرف، وذلــك لانتقــال مــن اخليمــة إىل 
البيــت الصغــري.

9- رأيت خمططاً إلنشاء 1600 وحدة سكنية كمشروع غري رحبي. 
املوجــودة يف ســورية )خياطة-تصليــح  املصــاحل  الشــباب بشــى  لتشــغيل  املهنيــة  إنشــاء اجملمعــات   -10

والصناعيــة. التجاريــة  احملــال  مــن  العديــد  حيــث  ســيارات-كهرابء-صحية....( 
11- حركــة بيــع األراضــي كبــرية جــداً إلنشــاء مــدن وقــرى جديــدة مل تكــن موجــودة ســابقاً إليــواء أكــر عــدد 

مــن النــاس بعــد حركــة التهجــري القســري املتفــق عليهــا دوليــاً.
12- وجود شوفاجات تعمل على الفحم واحلطب لتسخن املياه داخل املخيمات.

13- التعليــم مقابــل الغــذاء كان املشــروع األهــم ملنــع مــن هــم يف ســن املدرســة مــن التســرب املدرســي، إذ 
تُقــّدم الســلة الغذائيــة للطالــب يف املدرســة أو املســجد وليــس ألهلــه يف اخليمــة.

14- االســتثمار يف جمــال إنشــاء معامــل لتصنيــع الكنســروة املعلبــة بــدل االســترياد مــن اخلــارج )فــول-
محص-دبــس بندورة-دبــس فليفلــة...( ضمــن أماكــن تقــام مــن أجــل هــذا الغــرض وذلــك لتشــغيل أكــر 

عــدد ممكــن مــن الشــباب.
15- بعــد اتفــاق األســتانة العــودة املعاكســة مــن تركيــا إىل مشــال ســورية قائمــة، فــا بديــل عــن العيــش يف 

الوطــن.
16- االزدحــام الســكاين كبــري داخــل املــدن املعروفــة املشــهورة )معــرة النعمــان- ســراقب- أرحيا-دركــوش-

حــارم( وأن متــر بســيارتك قبيــل اإلفطــار داخــل أي ســوق رئيســي مــن هــذه املــدن فمعنــاه أنــك ســتفطر 
عندهــم.

17- ما زال عدد كبري من طلبة العلم يعيش بعيداً عن التفكري االسرتاتيجي.
إن أهــم األســس الــي يرتكــز عليهــا منهــج تنميــة اجملتمــع يف دولــة املخيمــات هــو توجيــه الشــباب خاصــة، 

وأفــراد اجملتمــع عامــة، ملســاعدة أنفســهم أبنفســهم.
وبعــد ذلــك -وهــذا مهــم أيضــًا- مــا حنتاجــه يف دولــة املخيمــات غــري التنميــة اخلدميــة هــو التنميــة الفكريــة 
واألمــن الفكــري، فالشــباب حباجــة إىل تثقيــف وتوعيــة مبــا يــدور حوهلــم مــن أحــداث وظواهــر وأفــكار 
مســتحدثة، وتوســيع جمــال الرتويــح اإلعامــي امللتــزم، وإاتحــة الفرصــة ألفــراد اجملتمــع الكتشــاف مواهبهــم 

واســتغاهلا للصــاحل العــام، واالهتمــام بتحســن األحــوال الصحيــة العامــة.
أخــرياً، وهــذي نصيحــي للمؤسســات اإلعاميــة العاملــة يف الداخــل الســوري، علينــا االهتمــام ابإلعــام 
التنمــوي الــذي حيتــاج إىل التخطيــط اإلعامــي الفعــال والناجــح، فالعاقــة بــن التخطيــط اإلعامــي وبرامــج 
وخطــط تنميــة اجملتمعــات الســورية املهجــرة الــي ميكــن أن نســتمدها مــن اجملالــس احملليــة واجلمعيــات التنمويــة 

هــي عاقــة عضويــة.
ألن أهــم األســس الــي يرتكــز عليهــا منهــج تنميــة اجملتمــع يف دولــة املخيمــات هــو توجيــه الشــباب خاصــة 
وأفراد اجملتمع عامة ملســاعدة أنفســهم أبنفســهم، واملســامهة يف اجلهود الي تبذهلا اجملالس احمللية واجلمعيات 
التنمويــة لتحســن مســتوى معيشــتهم، وتشــجيعهم للقيــام بــدور فعــال يف تنميــة جمتمعهــم احمللــي، وهــذا كلــه 

لــن ينجــح مــا مل أيخــذ املخطــط اإلعامــي ابحلســبان، ظــروَف اجملتمــع ومساتــه واحتياجاتــه.

دولة المخيمات

عبد اهلل لبابيدي

املتعلقــة  اجلديــدة  األمريكيــة  االســرتاتيجية  تفاصيــل  األمريكــي  بيســت(  )دايلــي  موقــع  كشــف 
ابمللــف الســوري، والــي ســتتضمن التســليم خبطــة املناطــق اآلمنــة الــي اقرتحتهــا روســيا، والتنســيق 
مــع القــوات الروســية علــى األرض الســورية، ابإلضافــة إىل التســليم ببقــاء األســد يف الســلطة إىل 

حــن.
ونقــل مراســل املوقــع سبنســر أكرمــان، املتخصــص بشــؤون األمــن القومــي األمريكــي، عــن مصــادر 
يف البيــت األبيــض والكونغــرس، أن »ترامــب ووزيــر خارجيتــه ريكــس تيلرســون سيناقشــان هــذه 
العشــرين«. وقــد  أملانيــا علــى هامــش قمــة  الروســي، فادميــري بوتــن، يف  الرئيــس  مــع  اخلطــة 

شــهدت القمــة لقــاء للرئيســن األمريكــي والروســي.
بتنظيــم  نائيــة  هزميــة  إحلــاق  يف  بيســت(،  )دايلــي  وفــق  للخطــة،  األساســي  العنــوان  ويتمثــل 
»داعــش«، والتعامــل مــع الفوضــى احملتملــة بعــد هزميــة التنظيــم، حيــث لفــت املوقــع إىل الــدرس 
العراقــي الــذي يســعى األمريكيــون لتجنبــه يف ســورية، ابلتعــاون مــع الــروس، ويفيــد هــذا الــدرس 

بضــرورة وجــود قــوات متســك بزمــام األمــور علــى األرض ومتنــع انبعــاث التنظيــم مــرة أخــرى.
وتشــكل االســرتاتيجية، وفــق املوقــع نفســه، اســتمرارية لـــ »مناطــق الفصــل«، بــن القــوات الروســية 
والقــوات األمريكيــة الــي تقاتــل علــى األراضــي الســورية، واملســتخدمة لتخفيــف التوتــر واالحتــكاك 

واإلبقــاء علــى مســافة أمــان بــن الطرفــن.
وذّكــر املوقــع إبعــان تيلرســون عــن اســتعداد اإلدارة األمريكيــة للمزيــد مــن التنســيق مــع القــوات 
الروســية يف ســورية، وأتكيــده أن مــن شــأن جنــاح التعــاون يف فــرض االســتقرار علــى األرض أن 

ميهــد للمزيــد مــن التعــاون لتســوية مســتقبل ســورية السياســي.
ونقــل املوقــع عــن مســؤول كبــري يف البيــت األبيــض قولــه، إن الــوالايت املتحــدة لــن تســّلم األراضــي 
اخلارجــة عــن ســيطرة التنظيــم إىل نظــام األســد، بــل ســتكون إدارهتــا مهمــة حلفائهــا مثــل ميليشــيا 
»قــوات ســورية الدميقراطيــة« )قســد(، أمــا األراضــي الــي يســيطر عليهــا نظــام األســد، فستنتشــر 
فيهــا الشــرطة العســكرية الروســية علــى غــرار مــا حــدث يف حلــب، وأضــاف املســؤول نفســه أن 

قــوات تركيــة قــد تنتشــر أيضــاً إذا لــزم األمــر.
ومل تعــر إدارة ترامــب عــن أي مواقــف متماســكة جتــاه الشــأن الســوري، وفــق املوقــع. فقــد شــّكك 
ترامــب يف املعارضــة الســورية، بعــد جناحــه يف االنتخــاابت، وقالــت ســفريته يف األمــم املتحــدة، 
نيكــي هايلــي: إن »رحيــل األســد« ليــس أولويــة ابلنســبة لواشــنطن، إال أن اجليــش األمريكــي 
قــام إبســقاط عــدة طائــرات للنظــام الســوري، أخــرياً، يف رســالة إىل موســكو مفادهــا أن واشــنطن 
مســتعدة حلمايــة حلفائهــا. كمــا قــام ترامــب مبعاقبــة األســد علــى اهلجــوم الكيميائــي يف خــان 
شــيخون يف أبريــل/ نيســان املاضــي بتوجيــه ضربــة صاروخيــة لقاعــدة الشــعريات، فيمــا عــادت 
هــايل نفســها إىل القــول: إن »األســد ال ميكــن أن يبقــى يف الســلطة إذا أردان احملافظــة علــى 

ســورية«.
واعتــر )دايلــي بيســت( أن اخلطــة تنطــوي علــى مقامــرة كبــرية وطويلــة األمــد تتمثــل يف إبعــاد 
روســيا عــن إيــران، ففــي حــن تطالــب طهــران بعــودة مجيــع األراضــي الســورية إىل حكــم األســد، 

يقــّر الكرملــن بعــدم واقعيــة هــذه املطالــب.
وكان مستشــار األمــن القومــي الســابق، مايــكل فلــن قــد دعــا، منــذ أشــهر، إىل املزيــد مــن 
التنســيق مــع اجلانــب الروســي حســب املوقــع، يف حــن حيظــر البنتاغــون التعــاون الصريــح مــع 
اجليش الروســي، والذي من شــأنه أن يثري اســتياء شــديداً يف الكونغرس، وال ســيما بن الصقور 
املعاديــن للنظــام الســوري كرئيــس جلنــة القــوات املســلحة، جــون ماكــن، ويذكــر أن مايــكل فلــن 

اضطــر إىل مغــادرة منصبــه بســبب عاقتــه مــع روســيا.
كمــا نقــل املوقــع عــن املتحــدث ابســم جملــس األمــن القومــي قولــه: إن »مجيــع اخليــارات ممكنــة 

حاليــاً، لكننــا ال نرغــب مبحــاداثت مباشــرة مــع الــروس حاليــًا«.
وذكــر املســؤول األمريكــي أن اخلطــة تتضمــن إذعــاانً ضمنيــاً لعمليــة الســام الــي ترعاهــا روســيا 
يف العاصمــة الكازاخيــة آســتانة، حبضــور كل مــن تركيــا وإيــران واســتبعاد الــوالايت املتحــدة، 
وقــد تضمنــت هــذه العمليــة إنشــاء مناطــق »خفــض تصعيــد« لتســهيل عــودة الاجئــن وأتمــن 

املســاعدات وإعــادة اخلدمــات األساســية.
وأضــاف املســؤول أن هــذه العمليــة مل تنجــح، حــى اآلن، وال يــزال خفــض التصعيــد مرهقــاً 
للغاية، مشــرياً إىل الفشــل املتواصل للجهود األمريكية يف ســورية، مبا يف ذلك تلك الي تتماشــى 

مــع املصــاحل الروســية.
اخلاصــة أن اجلميــع رابــح يف هــذه الصفقــة إال الشــعب الســوري الــذي اثر مــن أجــل حريتــه 

وكرامتــه، فجاهبــه العــامل ابلقتــل والذبــح وتدمــري مدنــه.

هذه خطة ترامب للعمل مع 
روسيا في سورية وإبقاء األسد

د. غريب الحسين

أكادميي وكاتب سوري كاتب وابحث سوري  
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قضايا سياسية

دائمــاً تلجــأ لألنظمــة الــي ال تتمتــع أبي شــعبية يف بادهــا أو الــي تســتويل علــى الســلطة ابالنقــاب العســكري 
)الثــورة كمــا مسيــت ثــورة آذار وحركتهــا التصحيحيــة( وكذلــك القــوى الدينيــة الــي تريــد فــرض برانجمهــا الــذي ال 
يتوافــق مــع تطلعــات الشــعب، أو القــوى القوميــة الــي تريــد أن تفــرض برانجمهــا ودولتهــا ابلقــوة.. يلجــأ هــؤالء مجيعــاً 
إىل إرعــاب الشــعب؛ ليتمكنــوا مــن فــرض ســيادهتم وســلطتهم ولتنفيــذ براجمهــم احلقيقيــة غــري املعلنــة. ويتدرجــوا 
يف اســتخدام أســاليب القمــع، مبــا يتناســب مــع قــوة وخطــورة االحتجاجــات الــي قــد تظهــر مســتبيحن حقــوق 

املواطنــة واســتقالية الوطــن.
ففــي التجربــة الســورية، أعلــن االنقابيــون فــرَض حالــة الطــوارئ واألحــكام العرفيــة بتاريــخ 8 آذار 1963 أي مــن 
يــوم اســتيائهم علــى الســلطة.. ومــا تــزال األحــكام العرفيــة ســارية. وبــدأت الســلطة العســكرية ابعتقــال عــدد مــن 
املعارضــن وتســريح غــري التابعــن هلــم مــن اجليــش وقتلــت جمموعــة مــن الناشــطن حتــت التعذيــب، منهــم مــن محــص 
عبــد القــادر االخــوان …وأســباب االعتقــال والقتــل هــي إرهــاب الشــعب ومنعــه مــن ممارســة حريتــه يف التعبــري 
والتنظيــم واإلعــام واإلضــراب كــي يتمكنــوا مــن اســتمرارهم ابحلكــم، بشــعارات أثبتــت احليــاة ومــا تــزال تثبــت 
فشــَلها أو كذهبــا، مث تطــورت احلالــة بعــد اســتام حافــظ األســد الســلطَة؛ فقتلــوا العديــد مــن املواطنــن احملتفلــن 
ابملولــد النبــوي حبمــص.. مث بعــد الثمانينــات واالحتجاجــات املختلفــة األشــكال الــي متــت زاد النظــام مــن إرهابــه.. 
وابملناســبة فــإن أحــداث الثمانينــات املســلحة فجرهــا اإلخــوان املســلمون أمــا النشــاطات املدنيــة فقــد حركتهــا قــوى 
مدنيــة ويســارية خمتلفــة، وكلنــا يذكــر بيــان مث إضــراب النقــاابت املهنيــة، مث حــل هيئاهتــا اإلداريــة، ونذكــر مؤمتــر 
الصحافيــن وكلمــة األســتاذ ميشــيل كيلــو الــي توزعــت آبالف النســخ، ونذكــر محلــة االعتقــاالت الكبــرية الــي 
طالــت العديــد مــن األحــزاب اليســارية، وأمههــا )احلــزب الشــيوعي الســوري- املكتــب السياســي( وحــزب العمــل 
الشــيوعي... اخل، إذ اســتخدم األســد أقســى أنــواع القتــل واإلرهــاب إلعــادة ضبــط اجملتمــع مبــا فيهــا إصــدار قانــون 
حيــق مبوجبــه للجنــدي أو لرجــل األمــن أو الشــرطي، قتــَل أي مواطــن أثنــاء خدمتــه الرمسيــة دون أي مســائلة، وربــط 
التوظيــف الــذي هــو حــق لــكل مواطــن ابلــوالء للنظــام وألجهزتــه األمنيــة وأصبــح الشــأن »كل مواطــن مــدان حتــت 
الطلــب« كمــا عــر عــن ذلــك الدكتــور الطيــب التيزيــين أكثــر مــن مــرة… وهكــذا اســتطاع األســد ورجــال أمنــه مــن 

الســيطرة علــى اجملتمــع لســنوات طــوال أخــرى..
وأتى األســد االبن ليمارس إجرام األســد األب نفســه وزاد عليه، فتحت شــعار )تدمري البيئة الداعمة لإلرهاب( 
هــدم األســد العديــَد مــن املــدن والبلــدات والقــرى وقتــل حــى اآلن مــا يزيــد عــن 600 ألــف ســوري، وهّجــر 
داخليــاً وإىل اخلــارج نصــف ســكان ســوراي. وأيضــاً فقــد مســح لرجــال األمــن أو الشــرطة أو اجلنــود التابعــن للنظــام 
أو عناصــر الدفــاع الوطــين بقتــل مــن يــرون مــن املفيــد قتلــه، دون أي مســائلة، وهــذا فقــد مــارس النظــام وشــجع 
أنصــاره ممارســة مجيــع األعمــال اإلرهابيــة ، ونشــر العصــاابت وشــارك أبعمــال اخلطــف يف مناطقــه ليعيــد الرعــب 
إىل قلــوب الســورين، وعندمــا مل ينجــح، اســتقدم ميليشــيات شــيعية مــن إيــران ولبنــان وغريهــا مــن الــدول، ليحــول 
الصــراع إىل صــراع مذهــيب، وأمــر بقتــل العديــد مــن املدنيــن األبــرايء املنتمــن ملختلــف مكــوانت الشــعب الســوري، 
هبــدف إرعاهبــم وإخافتهــم مــن الثــورة، وعــر اخلــوف ضمنهــم إىل جانبــه أو حّيدهــم أو أضعــف مشــاركتهم يف 

الثــورة إىل احلــد األدىن.
هذا يف مناطق النظام..

أمــا يف املناطــق املعارضــة، فقــد تســلطت عليهــا قــوى اإلرهــاب وطــردت اجليــش احلــر، وبــدأت متــارس الــدور نفســه 
الــذي ينفــذه النظــام مــن قتــل أو اعتقــال أو التشــجيع علــى هتجــري كل معــارض لسياســة الفصيــل املســيطر علــى 
منطقــة مــا هــذا مــا فعلــه جيــش اإلســام ومــا فعلتــه النصــرة و)داعــش(.. وغريهــا مــن املنظمــات اإلرهابيــة الــي 
تتســرت ابملقــّدس لتمــارس أبشــع أنــواع القتــل هبــدف إرهــاب الســورين القاطنــن يف منطقــة ســيطرهتا فاســتباحت 
األعــراض وأحرقــت النــاس وهــم أحيــاء، وقرهتــم وهــم أحيــاء أيضــاً وقتلــت علــى أســاس اهلويــة املذهبيــة وفتحــت 
وبنــت أجهــزة ومراكــز أمنيــة متــارس إرهــاب النظــام نفســه، فغالبيــة املهجريــن مــن الرقــة، وديــر الــزور وإدلــب هاجــروا 
بســبب إرهــاب التيــارات اإلســامية املهيمنــة. وأخــرياً اعتقلــت أجهــزة النصــرة املناضــل املعــروف عبــد الباســط 

الســاروت.
وما جيري يف مناطق سيطرة النظام والقوى اإلرهابية املتسرتة بزي ديين أو طائفي -من كل األداين والطوائف- 
ميــارس يف مناطــق ســرية pyd، حيــث يعتقــل أو يقتــل كل معــارض هلــذا التنظيــم اإلرهــايب، ومينــع رفــع علــٍم ســوى 
علمهــم يف مناطــق ســيطرهتم رغــم وجــود إمجــاع علــى العلــم الكــردي، وتنشــر املنظمــات الكرديــة األخــرى يوميــاً 
أمســاء املعتقلــن يف ســجون pyd واالخرتاقــات املســتمرة حلقــوق اإلنســان، هبــدف إرهــاب الســكان ومنعهــم مــن 
االحتجــاج ورفــض الســيطرة عليهــم، فاحلــزب املذكــور خيتطــف الصبــااي والشــباب مــن الشــوارع، ليجندهــم يف قواتــه 

املســلحة ويعيدهــم قتلــى إىل ذويهــم.
وهكــذا التقــى اإلرهــاب مــع االســتبداد يف مهمــة قتــل الســورين مــن أجــل إخضاعهــم، ورغــم كل ذلــك ال تــزال 
ثورتنــا مســتمرة وال زال الســوريون يقاومــوا االســتبداد واإلرهــاب، للوصــول هلدفهــم )احلريــة( فهــم مــن أعظــم 

عشــاقها.

االستبداد واإلرهاب.. والخوف

منصور األتاسي

مــا مت نشــره علــى وســائل التواصــل االجتماعــي حتــت مــا يســمى بـــ »التســريبات« حــول الدســتور الــذي 
تنــوي روســيا أن تفرضــه علــى الشــعب الســوري، يؤكــد أبن روســيا تــرى نفســها وصيــة علــى الشــعب 
الســوري، وتنظــر إىل وجودهــا يف ســوراي وكأنــا دولــة مســتعِمرة، فلهــذا تريــد أن تضــع دســتوراً جديــداً 
لســوراي حســب تصورهــا ومزاجهــا وبــدون أن أتخــذ رأي الشــعب بذلــك. حنــن نعلــم مــا هــي أمهيــة 
الدســتور، ومــا هــو أتثــريه علــى تطــور البــاد، ويف كل اجملــاالت ولعقــود طويلــة، ألنــه يشــكل حجــر 
الشــعوب  البــاد ومواكبــة  اجتــاه تطــور  الــي حتــدد  البوصلــة  البــاد، وهــو  بنــاء مســتقبل  األســاس يف 

األخــرى. 
ال أريــد أن أدخــل يف تفاصيــل دســتور الوصايــة الروســية علــى الشــعب الســوري والــذي يتضمــن مــا هــو 
جيــد ومــا هــو مرفــوض بتــاات، وكذلــك ليــس بتفاصيــل الدســتور الســوري احلــايل. مــا يهمــين هنــا هــو املبــدأ 

الــذي يتعامــل بــه أصحــاب القــرار يف روســيا مــع مصــري الشــعب الســوري.
يف الــدول املتطــورة الــي تســودها أنظمــة دميقراطيــة، يُنظــر إىل الدســتور وكأنــه كتــاب »مقــدس«، ألنــه 
يُعتــر املرجعيــة لــكل قوانــن البــاد، والــي ال ميكنهــا أن ختالــف جوهــره، مهمــا كانــت مهمــة وضروريــة.

القــرار يف روســيا يقومــون مبثــل هكــذا مبــادرة، ابلرغــم مــن معرفتهــم  النظــر أن أصحــاب  مــا يلفــت 
بتعقيــدات اجملتمــع الســوري وبرتكيبتــه الدينيــة والقوميــة والطائفيــة، وهــم ال خيفــى عليهــم شــيء يف ســوراي 
وهــم علــى اطــاع كامــل علــى حمنتــة الــي ميــر هبــا اآلن والــي تتطلــب الكثــري مــن املراعــاة والدقــة يف التعامــل 

معهــا، وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بشــي مصــريي وهــام، مثــل كتابــة دســتور جديــد للبــاد. 
لــو مل يكــن للدســتور أمهيــة ابلغــة، ملــا عملــت اللجنــة الدســتورية يف تونــس بعــد الثــورة، وبشــكل متواصــل 
وملــدة عامــن ونصــف، لكــي تقــدم للشــعب التونســي دســتوراً توافقيــاً مت االســتفتاء عليــه. هــذا ولــو قــاران 
اجملتمــع التونســي مــع اجملتمــع الســوري لوجــدان أبن الفــارق كبــري بينهمــا، مــن حيــث عــدد الســكان وعــدد 
الــدايانت والقوميــات والقبائــل والطوائــف، أي أن اجملتمــع الســوري متنــوع أكثــر وحيتــاج إىل عنايــة ودقــة 

أكثــر يف التعامــل مــع مكوانتــه.
األوضــاع الــي متــر هبــا ســوراي اآلن جتعــل مــن الضــروري مشــاركة كل مكــوانت اجملتمــع الســوري يف 
صياغــة الدســتور اجلديــد للبــاد، لكــي يشــعر كل مكــون فيــه، مهمــا كان صغــرياً، أبن هــذا الدســتور هــو 
دســتوره، وهــو مــن قــام بصياغتــه، وهــو الــذي ســيدافع عنــه وسيســهر علــى محايتــه وعلــى عــدم املســاس 

بصاحياتــه.
إن الطريقة الي يريد بواســطتها أصحاب القرار يف روســيا فرض دســتور جديد على الشــعب الســوري، 
مرفوضــة مــن ِقبَــل الشــعب الســوري رفضــاً اتمــاً وكذلــك الدســتور الــذي اقرتحــوه مرفــوض، ولــو كان هــذا 

الدســتور جيــداً وعصــرايً كذلــك.
مــا آملــه أبن ال تقتــدي إيــران مبــا قامــت بــه روســيا مــن عمــل غــري مســؤول، وأن تتحفنــا يف القريــب 

العاجــل بدســتور ســوري بطعــم الوصايــة اإليرانيــة.
الشــعب الســوري لــن يقبــل إال بدســتور يصوغــه أبنــاؤه، ويكــون لــدى كل واحــد منهــم الشــعور أبن هــذا 
الدســتور هــو دســتوره، وهــو ميثلــه، ويكــون خاليــاً مــن املطبــات والثغــرات الــي رمبــا ســتؤدي يف البــاد إىل 

مــآس كبــرية مثــل الــي نعــاين منهــا اآلن، والــي ســيدفع مثنهــا األجيــال القادمــة.
الدســتور الســوري احلــايل َجــّب )ألغــى( مــا قبلــه، وأعطــى الرئيــَس احلــايل إمكانيــة الرتشــيح لدورتــن 
متتاليتــن إضافيتــن، ومل أيخــذ ابحلســبان الفــرتة الســابقة الــي حكــم فيهــا البــاد والــي دامــت اثنــا عشــر 
عامــا. فمــا هــي إًذا الضمــاانت الــي يعطيهــا دســتور الوصايــة الروســية للشــعب الســوري أبن رئيــس البــاد 
ال يســتطيع أن يظــل رئيســاً طــوال عمــره أو إىل األبــد، وخاصــة إذا جلــأ الرئيــس القــادم إىل »الطريقــة 
البوتينيــة« يف رائســة البــاد، وذلــك بعــد رائســته لواليتيــن متتاليتــن يقــوم »بتوكيــل« رئيــس وزرائــه بواليــة 
واحــدة مثلمــا عمــل بوتــن مــع ميدفيديــف، ويظــل هــو حيكــم مــن وراء الكواليــس، وبعدهــا يرشــح للــدورة 

التاليــة ويســتطيع أن حيكــم دورتــن أخريــن، وهكــذا دواليــك تــدوم اللعبــة إىل األبــد.
الســوريون دفعــوا مثنــاً ابهظــاً مــن أجــل احلريــة والكرامــة والدميقراطيــة، وهلــذا هــم ســيكتبون دســتورهم 
اجلديــد بيدهــم، وســيتم مــن أجــل ذلــك اختيــار جمموعــة مــن خرائهــم القانونيــن ومفكريهــم يف جلنــة 
دســتورية مؤلفــة مــن كل مكــوانت وأطيــاف اجملتمــع الســوري. هــذه اللجنــة ســتضع نصــب أعينهــا مصــري 
ومســتقبل الشــعب الســوري، وســتكون علــى مســتوى عــال مــن الوطنيــة واإلنســانية وبعيــدة عــن كل 
التخندقــات واألاننيــات واملكاســب الشــخصية. الشــعب الســوري أدرى مبصلحتــه ومــا يهــم مســتقبل 
أجيالــه القادمــة، وهــو يشــكر املســؤولن الــروس علــى حرصهــم عليــه. وإن أراد أصحــاب القــرار يف روســيا 
مســاعدة الشــعب الســوري يف حمنتــه الراهنــة، فمــا عليهــم إال أن يســألوا أصغــر طفــل ســوري عــن ذلــك، 
وســيخرهم أبن عليهــم أن يكفــوا عــن نشــر مقرتحاهتــم غــري املســؤولة، وأن يســحبوا آخــر جنــدي هلــم عــن 

األراضــي الســورية ومعــه يغــادر كل املرتزقــة والدخــاء املوجوديــن علــى أرض ســوراي الوطــن.

دستور روسي لسوريا...
متى سيتبعه اإليراني؟

جمال قارصلي 

سياسي وكاتب سوريانئب أملاين سابق من أصل سوري
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تخريج الدفعة األولى من دورة منتجات آدوبي
Adobe Ürünleri Kursunda İlk Sertifikalar Verildi

Bülbülzade Vakfı tarafından düzenlenen yaz okulları yapılan bitir-
me programının ardından sona erdi. Çocuklarımızın yaz aylarını daha 
verimli geçirmeleri amacıyla Bülbülzade Vakfı tarafından “Eğlenerek 
Öğreniyoruz” temasıyla yapılan yaz okulu düzenlenen bitirme progra-
mının ardından sona erdi. 3 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Sevinç 
Bahattin Teymur İmamhatip Ortaokulunda yapılan yaz okuluna 9 ila 16 
yaş arasındaki çocuklar kabul edildi. Hafta içinde tam gün olarak yapı-
lan yaz okulunda; sabahtan öğleye kadar Kur’an-ı Kerim, Temel Dini 
Bilgiler, Hz. Peygamber’in Hayatı (siyer), Peygamberler Tarihi, Adabı 
Muaşeret ve Müzik dersleri verildi. Öğleden sonraki bölümde ise sos-
yal ve kültürel etkinlikler yapıldı. Yüzme, futbol, voleybol ve basket-
bol maçları, hayvanat bahçesi gezisi,  şehir gezisi, izci kampı ve müze 
ziyaretleri, çocuk sanat merkezi atölye çalışmaları, çocuk kütüphanesi 
ziyareti, sinema izleme etkinlikleri ve keçe çalışmaları yapıldı. Alanın-
da uzman eğitimcilerle yapılan yaz okulunda 5 hafta boyunca dolu dolu 
bir program uygulandı. Yaz okulu bitirme programı 3 Ağustos Perşem-
be günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapıldı. 
Programa, Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Komisyonu Başkanı 
Adem Er, komisyon üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda öğrenciler tarafından 
yapılan gösteriler salondakiler tarafından beğenilerek izlendi. Gösteri-
lerin ardından bilgi yarışması ve Kur’an-ı Kerim ezberinde dereceye 
giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Ardından öğrencilere katılım 
sertifikaları dağıtıldı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi.

Ortadoğu Medya İletişim Merkezi ve BEKAM tarafından düzenlenen ve Adobe 
ürünlerini kapsayan video düzenleme ve grafik-tasarım kursunda ilk sertifikalar 
verildi. Ortadoğu Medya İletişim Merkezi ve BEKAM tarafından düzenlenen ve 
başta Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects 
olmak üzere tüm Adobe ürünlerini kapsayan video düzenleme ve grafik tasarım 
kursunda ilk sertifikalar düzenlenen törenle öğrencilere verildi. 5 Ağustos Cu-
martesi günü Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) çok amaçlı 
salonda düzenlenen törende öğrencilere sertifikalarının yanında çeşitli hediyeler 
de verildi. Şubat ayında başlayan ve Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 
günleri yapılan kurslara çok sayıda öğrenci katılıyor.
Kurslarla ilgili bilgi veren eğitimci Abdulnasır Ahmed, ücretsiz olarak verdikleri 
kurs ile gençlerin meslek öğrenmelerine katkıda bulunmaktan memnuniyet duy-
duklarını belirtti. Ahmed, kursların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

بعـــد تنظيـــم برانجمهـــا اخلتامـــي حتـــت شـــعار »نتعلـــم وحنـــن نلعـــب« أنـــت املـــدارس الصيفيـــة 
الـــي نظمهـــا وقـــف بلبـــل زاده نشـــاطاهتا اهلادفـــة إىل أن يقضـــي أطفالنـــا شـــهور الصيـــف 
ــاء  ــة واخلطبـ ــور لألميـ ــن تيمـ ــاء الديـ ــوينچ هبـ ــة سـ ــدة. واحتضنـــت إعداديـ ــر فائـ بشـــكل أكثـ
بـــن 3 متـــوز و4 أغســـطس تلـــك الـــدروس الـــي اســـتفادت منهـــا ثلـــة مـــن األطفـــال تـــرتاوح 
أعمارهـــم بـــن 9 و16. وفتحـــت املدرســـة الصيفيـــة أبواهبـــا كل يـــوم داخـــل األســـبوع 
مـــن الصبـــاح حـــى الظهـــر، وتضمنـــت دروســـاً يف القـــرآن الكـــرمي واملعلومـــات الدينيـــة 
األساســـية والســـرية النبويـــة واتريـــخ األنبيـــاء وآداب املعاشـــرة ودروس املوســـيقى. ويف حصـــة 
مـــا بعـــد الظهـــر مت تقـــدمي نشـــاطات ثقافيـــة واجتماعيـــة، تتضمـــن الســـباحة ومبـــارايت 
ــة  ــال وحديقـ ــات األطفـ ــلة، وزايرة املتاحـــف ومكتبـ ــرة السـ ــرة وكـ ــرة الطائـ ــدم والكـ ــرة القـ كـ
احليـــواانت وجـــوالت يف املدينـــة وخميمـــات الكشـــافة وتنظيـــم أعمـــال ورشـــة مركـــز فنـــون 
الطفـــل ومشـــاهدة األفـــام الســـينمائية وصناعـــة اللبـــاد. واســـتمرت الـــدورة مخســـة أســـابيع 

ــاً ثـــرايً جـــداً. قـــدم فيهـــا مربّـــون متخصصـــون يف جماالهتـــم برانجمـ

مت توزيـــع الشـــهادات علـــى الدفعـــة األوىل مـــن الناجحـــن يف دورة التصميـــم نظمهـــا 
مركـــز بيـــكام ابالشـــرتاك مـــع مركـــز الشـــرق األوســـط لإلعـــام والتواصـــل يف منتجـــات 
شـــركة آدويب الـــي تتضمـــن برامـــج تصميـــم الصـــورة وتركيـــب الفيديـــو. ومت تنظيـــم مراســـم 
لتوزيـــع الشـــهادات علـــى الناجحـــن يف دورة التصميـــم الـــي تشـــمل كافـــة برامـــج آدويب 
ــن  ــرتاتور وفوتوشـــوب وإينديزايـ ــن برامـــج إيليسـ ــو والـــي تتضمـ ــورة والفيديـ ــة ابلصـ اخلاصـ
وآفـــرت افكـــت. وإىل جانـــب الشـــهادات اســـتلم الناجحـــون كذلـــك بعـــض اهلـــدااي يف 
ــا يـــوم الســـبت 5 أغســـطس القاعـــة متعـــددة األهـــداف التابعـــة  املراســـم الـــي احتضنتهـ
ملركـــز بيـــكام للرتبيـــة والثقافـــة والبحـــوث. وقـــد شـــارك يف الـــدروس الـــي بـــدأت يف شـــهر 
شـــباط فرايـــر املاضـــي كثـــري مـــن الطلبـــة الذيـــن واظبـــوا علـــى احلضـــور أايم األربعـــاء 

واخلميـــس واجلمعـــة والســـبت.

يتعلمون وهم يلعبون
Onlar Eğlenerek Öğrendiler
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 عقد اجتماع استشاري حول عيد األضحى لعام 2017

فرق اإلغاثة العاجلة تواصل عملها في سوريا

2017 Kurban Organizasyonu İstişare Toplantısı Yapıldı

Suriye Acil Yardım Ekipleri iş başında

تسليم بطاقات الهالل األحمر التركي لـ850 ألف الجئ

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye’nin Azez ve İdlip bölgesinde oluşturduğu Acil Yar-
dım Ekipleri, yaşanan çatışmalardan etkilenen Suriye halkına yardım etmeye devam 
ediyor. Yaklaşık 7 yıldır devam eden savaşta Suriye’nin birçok bölgesinde yaşam zor-
laştı. Ülke genelindeki bombardımanlarda da özellikle sivil halk hedef alınarak bölgede 
adeta soykırım yaşanıyor. 2013 yılında kurulan İHH Suriye Acil Yardım Ekipleri ise 
yaşanan göçler, hava-kara saldırıları, enkazlar, trafik kazaları, yangın ve doğal afetlere 
yapılan müdahale çalışmalarının başını çekiyor.  

Türkiye’de bulunan ve büyük bölümü kamplar dışında yaşayan göçmenlerin kendi istediğini alabilmeleri için 
Kızılay Kart aracılığıyla hayata geçirilen “Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Programı” ile aylık nakit 
yardımı alan sığınmacıların sayısı 850.000’e ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor.  Avrupa Birliği tarafından 
finansmanı sağlanan Sosyal Uyum Yardım Programı’ndan (SUY) yararlanmaya hak kazanan ve kendilerine Kı-
zılay Kart verilen, çoğunluğu Suriyeli olan ülkemizdeki sığınmacıların sayısı 850 bine ulaştı. Türkiye’de yaşayan 
ihtiyaç sahibi sığınmacılar gıda, kira, ilaç ve giysi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için Kızılay Kart ile des-
tekleniyor. Kızılay Kart’la, ATM’lerden para çekilebiliyorken, bir banka kartı olarak alışveriş için mağazalarda 
da kullanılabiliyor. Programdan faydalanan sığınmacılara ailede kayıtlı fert başına aylık 120 TL yardım yapılıyor. 
İhtiyaç içindeki sığınmacı aileler, Kızılay Kart SUY’un sağladığı yaşamsal yardıma güveniyor.

Kızılay Kart 850.000’den Fazla Sığınmacıya Ulaştı

احتضنـــت مدينـــة غـــازي عنتـــاب اجتماعـــا تعريفيـــاً حبملـــة عيـــد األضحـــى. وانعقـــد االجتمـــاع مـــن طـــرف فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر يف غـــازي 
عنتـــاب يـــوم الســـبت 5 أغســـطس يف قاعـــة داود اوزگـــول للمؤمتـــرات التابعـــة لوقـــف بلبـــل زاده. وشـــارك يف االجتمـــاع االستشـــاري كل 
مـــن طورغـــاي آلدمـــري رئيـــس وقـــف بلبـــل زاده، وانئـــب رئيـــس الوقـــف يونـــس آتيـــا محاللـــر، وممثـــل مجعيـــة إييلكـــدر يف غـــازي عنتـــاب 
طالـــب چليـــك، منســـق منتـــدى األانضـــول جلهـــة ســـوراي وعضـــو جملـــس إدارة مجعيـــة إييلكـــدر حممـــود قامچـــزر، وأعضـــاء اللجنـــة املمثلـــة 
للجمعيـــة، وعـــدد مـــن املدعويـــن. وأكـــد الســـيد چليـــك أنـــم انطلقـــوا مـــن أجـــل عمـــل اخلـــري، قائـــًا: »انطلقنـــا مـــن أجـــل اخلـــري، وحنـــن 
نواصـــل كافحنـــا مـــن أجـــل اخلـــري. وحنـــن نبـــذل اجلهـــد كـــي نكـــون بلســـماً لفائـــدة كل يتيـــم وكل مـــن ضـــاق بـــه احلـــال وكل مـــن يبحـــث 
عـــن مســـاعدة. ونعمـــل مـــن أجـــل إرواء كل مـــن يعـــاين العطـــش مـــن إخوتنـــا يف إفريقيـــا. ونعمـــل مـــن أجـــل إطعـــام كل مـــن آملـــه اجلـــوع. 

وإننـــا نعتـــر ذلـــك العمـــل هـــو وظيفتنـــا«.

نشـــرت هيئـــة IHH لإلغاثـــة اإلنســـانية يف منطقـــة إعـــزاز وإدلـــب الســـوريتن فرقـــاً لإلغاثـــة العاجلـــة. وتعمـــل تلـــك الفـــرق 
علـــى إغاثـــة املتضرريـــن مـــن االشـــتباكات الدائـــرة يف ســـوراي. وقـــد ازدادت احليـــاة صعوبـــة يف كثـــري مـــن املناطـــق الســـورية بســـبب 
احلـــرب الدائـــرة هنـــاك منـــذ حنـــو ســـبع ســـنوات. أمـــا فـــرق اإلغاثـــة الـــي نشـــرهتا هيئـــة IHH يف ســـوراي عـــام 2013، فهـــي 
تتقـــدم أعمـــال اإلغاثـــة اإلنســـانية يف ســـوراي أثنـــاء حركـــة النـــزوح واهلجـــرة الـــي تشـــهدها املنطقـــة بســـبب اهلجمـــات الريـــة واجلويـــة 
واألنقـــاض وحـــوادث املـــرور واحلرائـــق والكـــوارث الطبيعيـــة. ويف إطـــار األعمـــال الـــي تنجزهـــا هيئـــة IHH لإلغاثـــة اإلنســـانية 
يف ســـوراي، فقـــد مت ختصيـــص فريـــق يتألـــف مـــن 31 شـــخصاً يف البوابتـــن احلدوديتـــن ابب الســـام وابب اهلـــوى، بعـــد أن 
تلقـــوا مـــن مدربـــن متخصصـــن دورات يف اجملـــاالت الكيميائيـــة والبيولوجيـــة واإلشـــعاعية والنوويـــة واإلنقـــاذ واإلســـعاف األوليـــة، 
وهـــم مســـتعدون للتدخـــل ومواجهـــة املشـــاكل الـــي ميكـــن أن يتعـــرض هلـــا النـــاس أثنـــاء احلـــروب. ومت ختصيـــص ســـياريت إســـعاف 
وعربـــي إطفـــاء وصهرجيـــي ميـــاه مـــن أجـــل التدخـــل أثنـــاء احلـــاالت الطارئـــة يف املناطـــق الـــي تفتـــح فيهـــا مراكـــز اإلســـعافات 

األوليـــة أبواهبـــا بشـــكل دائـــم.

ــد أطلـــق اهلـــال  ــارج املخيمـــات. ومـــن أجـــل أتمـــن احتياجـــات هـــؤالء الاجئـــن فقـ ــا يعيشـــون خـ ــر الاجئـــن يف تركيـ أكثـ
األمحـــر الرتكـــي »برانمـــج االندمـــاج االجتماعـــي لدعـــم األجانـــب«. وقـــد بلـــغ عـــدد الذيـــن حيصلـــون علـــى مســـاعدات نقديـــة 
عـــن طريـــق بطاقـــة اهلـــال األمحـــر الرتكـــي ضمـــن هـــذا الرانمـــج إىل 850 ألـــف شـــخص. والعـــدد يف ازدايد مســـتمر كل يـــوم. 
ويتـــم متويـــل برانمـــج االندمـــاج االجتماعـــي هـــذا مـــن طـــرف االحتـــاد األورويب. ويســـتلم كل مســـتفيد منـــه بطاقـــة اهلـــال األمحـــر 
الرتكـــي للتســـوق. وأغلـــب املســـتفيدين مـــن هـــذه البطاقـــة هـــم الاجئـــون الســـوريون. وتســـتخدم هـــذه البطاقـــة مـــن طـــرف 
احملتاجـــن لشـــراء املـــواد الغذائيـــة واألدويـــة واملابـــس وأتمـــن االحتياجـــات األساســـية. ويســـتطيع حامـــل بطاقـــة اهلـــال األمحـــر 
الرتكـــي ســـحب مبالـــغ ماليـــة مـــن أجهـــزة الصـــرف اآليل، كمـــا ميكنهـــم اســـتخدامها يف التســـوق مـــن احملـــات التجاريـــة. ويبلـــغ 
رصيـــد كل بطاقـــة 120 لـــرية تركيـــة لـــكل فـــرد مـــن أفـــراد العائلـــة شـــهرايً. وأكـــدت عائـــات الاجئـــن احملتاجـــة ثقتهـــا يف مـــا 

تقدمـــه بطاقـــة اهلـــال األمحـــر الرتكـــي مســـاعدة علـــى العيـــش.

İyilikder Gaziantep Şubesi, 2017 Yılı Kurban Organizasyonu İstişare Toplantısı 5 Ağustos Cumartesi günü Bül-
bülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapıldı. İstişare toplantısına Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay 
Aldemir, Başkan Yardımcısı Yunus Atilla Hamallar, İyilikder Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik, Anadolu Plat-
formu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, komisyon üyeleri ve davetliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan programın açılış konuşmasını İyilikder Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik yaptı. Çelik, iyilik için yola 
çıktıklarını belirterek; “İyilik için yola çıktık. İyilik için mücadele ediyoruz. Darda kalan, yetim olan, sahibimiz 
yok mu diyen insanların yaralarına merhem olmak için uğraş veriyoruz. Afrika’daki kardeşlerimiz susuz mu kal-
mış onların susuzluğunu gidermek için çalışıyoruz. Birileri aç mı kalmış onlara yardım etmek için çalışıyoruz. Biz 
bu işi kendimize vazife olarak görüyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde bu mücadeleyi 
devam ettirmeye çalışan topluluğuz. Nasıl daha iyi bir çalışma yapa biliriz? Nasıl daha iyi mücadele verebiliriz? 
Bir yetime daha fazla nasıl sahip çıkabiliriz? Afrika’da aç kalan insanlara nasıl daha çok ulaşabiliriz? Bu soruları 
birlikte cevaplayarak önümüzdeki kurban bayramında daha iyi organizasyon yapmak istiyoruz” dedi.
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لعبة الجوع

إلهام حقي

حوار مع احملامي حممد النعسان 
رئيس املكتب السياسي للتجمع الوطين الشعيب إلنقاذ سوراي

يف ســـياق احلديـــث عـــن املعتقلـــن، وبعـــد أن ســـامهت املعارضـــة، وقبلها 
دون  أو  بقصـــد  ســـواء  املعتقلـــن،  قضيـــة  هتميـــش  الـــدويل يف  اجملتمـــع 
قصـــد، وألن قضيـــة املعتقلـــن الســـورين قضيـــة غايـــة يف األمهيـــة، وقـــد 
جتـــاوز عددهـــم 200 ألـــف معتقـــل، وهـــم يقبعـــون يف ســـجون الطاغية، 
ويعانـــون املـــوت اليومـــي تعذيبـــاً أو مرضـــاً، كان ال بـــد مـــن أن نعيد طرح 
هـــذه القضيـــة األهـــم يف اتريـــخ الثـــورة الســـورية، حيـــث التقينـــا احملامـــي 
حممـــد النعســـان، رئيـــس املكتـــب السياســـي يف التجمـــع الوطـــين الشـــعيب 
إلنقـــاذ ســـوراي، وهـــو جتمع مدين يقاوم االســـتبداد يف الداخل الســـوري، 
وخاصـــة يف الغوطـــة الشـــرقية احملاصـــرة، وكان لنـــا معه هـــذا اللقاء اخلاص 
لــــ )إشـــراق(؛ فتحـــدث عـــن املفاعيـــل القانونيـــة لقضيـــة املعتقلـــن قائًا: 
»املفاعيـــل القانونيـــة لكونـــم مفقوديـــن كتعيـــن وكاء أو نـــواب عنهم أو 
إعطـــاء احلكـــم لوفاهتـــم وغـــريه، وهي مســـألة إنســـانية اجتماعيـــة غاية يف 
األمهيـــة، تعتـــر قضيـــة املعتقلـــن الســـورين وغري الســـورين لدى ســـجون 
النظـــام أهـــم اإلفـــرازات الـــي نتجت عن قيـــام الثورة الســـورية، وما رافقها 
مـــن انتهـــاكات حلقـــوق اإلنســـان. ال تقـــل أمهيـــة عـــن القتـــل اليومـــي أو 
احلصـــار اجلائـــر والتجويـــع وتدمـــري املـــدن والتهجري القســـري، وغريها من 
الوســـائل الشـــيطانية لرتكيـــع الشـــعب. ولـــو قمنـــا بدراســـة واقعيـــة لقضيـــة 
املعتقلـــن يف ســـوراي لوجـــدان أنـــا تقســـم إىل قســـمن: قضيـــة املفقوديـــن 
متـــت  يُعـــرف مصريهـــم ابلضبـــط، وعلـــى األغلـــب  اعُتقلـــوا وال  الذيـــن 
أو مت خطفهـــم واعتقاهلـــم واقتيادهـــم  النظـــام  تصفيتهـــم علـــى حواجـــز 
إىل جهـــات جمهولـــة، وهـــؤالء هـــم الغالبيـــة العظمـــى من عـــدد املعتقلن، 
والقسم الثاين وهم املعتقلون يف سجون النظام، سواء السرية أو الرمسية، 
والفئـــة األخـــرية يتـــم فيهـــا توجيه هتم خمتلفة هلم كتمويـــل اإلرهاب أو كتم 
اجلنـــاايت الواقعـــة عـــن أمـــن الدولـــة وغريها مـــن االدعـــاءات اجلاهزة. إن 
النظـــام بوضعـــه احلايل ال يســـمح بفتح جدي مللـــف املعتقلن بغية إنائه 
وحـــل قضيتـــه اإلنســـانية، ألنـــه -كمـــا قلنـــا ســـابقًا- معظمهـــم قـــد مت 
تصفيتـــه وإعدامـــه دون حماكمـــة، وابلتـــايل إن أي مناقشـــة جدية للملف 
ســـوف حتملـــه مســـؤولية كل املعتقلـــن، مهمـــا كان مصريهـــم ســـواء كانوا 
موجوديـــن لديـــه أو مت تصفيتهـــم، ســـواء علـــى يـــده، كجيـــش نظامـــي أو 
خمابـــرات، أو بواســـطة ميليشـــيات قدمـــت بنـــاء علـــى طلبـــه وال يســـتطيع 
التهـــرب مـــن ذلـــك، وهـــو غـــري راغـــب وغـــري قـــادر علـــى ذلـــك اآلن، 
وحـــى يف املســـتقبل كمـــا أن اإلبقـــاء علـــى وســـيلة االعتقـــال -كوســـيلة 
من وســـائل مقاومة املطالب الشـــعبية ابلتغيري- يشـــكل ضغطاً وســـاحاً 
بيـــده لقمـــع الثـــورة، لـــن يتخلـــى عنـــه النظـــام بســـهولة، وال يقـــل هـــذا 

الســـاح أمهيـــة عـــن الراميـــل املتفجـــرة أو القصف العشـــوائي أو احلصار 
والتجويـــع أو التهجـــري القســـري أو الكيماوي، وقـــد أثبت جناعته خال 
سين الثورة. لكن رغم كل ذلك جيب أن ال نقف مكتويف األيدي، وال 
بـــد مـــن التحـــرك الواعـــي املســـتمر إلحياء هـــذا امللف االنســـاين ابلدرجة 
األوىل كأحـــد أهـــم مطالـــب الثـــورة )بـــدان املعتقلـــن ، بـــدان املعتقلـــن( 
كان مـــن أوائـــل الشـــعارات الـــي اندت هبا الثورة؛ ومـــن هنا جيب إياءه 
األمهيـــة وعـــدم تركه منســـياً علـــى الرف، وإجياد الوســـائل العملية للضغط 
لتحريـــر املعتقلـــن وبيـــان مصريهم، ويتوجب تشـــكيل هيئة ســـوراي مركزية 
للمفقوديـــن واملعتقلـــن تتفـــرع عنهـــا هيئـــات فرعيـــة يف احملافظـــات تتلقـــى 
أمســـاء املعتقلـــن واملفقوديـــن مـــن ذويهـــم، وتطالـــب بكشـــف مصريهـــم 
وإطـــاق ســـراحهم أبي وســـيلة مـــن هـــذه الوســـائل أيضاً، مثـــًا يتوجب 
علـــى قـــوى الثـــورة احليـــة ابالشـــرتاك مـــع اهليئـــة إقامـــة أســـابيع التضامـــن 
مـــع املعتقـــل الســـوري واألســـري الســـوري واملفقـــود الســـوري، جتـــري فيهـــا 
االعتصامـــات أمام ســـفارات النظام وممثليـــات األمم املتحدة واملنظمات 
األمميـــة املتخصصـــة هبـــذا املوضـــوع يف العـــامل، وخاصـــة يف أورواب، لشـــرح 
قضيتهـــم ومحـــل صـــور بعضهـــم مع شـــرح قانـــوين لقضيتهم وضـــرورة بيان 
مصريهم والســـماح للمنظمات الدولية ذات الطابع اإلنســـاين كالصليب 
األمحـــر بزايرهتـــم، واألهـــم مـــن ذلـــك معاملتهـــم كأســـرى حـــرب، وليـــس 
معتقلـــن، وعـــدم إحالتهـــم إىل احملاكمـــات الشـــكلية وتطبيـــق اتفاقيـــات 
جنيـــف األربـــع مـــع الروتوكولـــن امللحقن هبـــا. األول والثاين«. وأضاف 
النعســـان »جيب اعتبار االســـتمرار يف احتجازهم أو عدم الكشـــف عن 
مصريهـــم جرميـــة حـــرب واملطالبـــة بتشـــكيل حمكمـــة دوليـــة خاصـــة جبرائم 
احلرب يف سوراي، تنظر يف ملف املفقودين والتغييب القسري واالختفاء 
والتعذيـــب اجلســـدي. إن ذلـــك يقـــع إمجـــااًل علـــى قـــوى الثـــورة الفاعلـــة 
والناشـــطن وخاصة الناشـــطن احلقوقين، وجيب أن يكون ذلك مدعماً 
مباشـــرة ممن يتصدرون املشـــهد السياســـي الســـوري املعارض كاالئتاف 
واهليئـــة العليـــا للمفاوضـــات واحلكومـــة املؤقتـــة. إن النظـــام وفق املعطيات 
احلاليـــة لـــن يتعاطـــى إبجيابيـــة وحســـن نيـــة مـــع هـــذا امللـــف كمـــا غريه من 
امللفـــات وســـيناور ويتملـــص، ولـــن يتـــم إقفـــال هـــذا امللـــف -برأيـــي- إال 
مـــع إزاحـــة كابـــوس اجلرميـــة واالســـتبداد الـــذي فـــرض علـــى شـــعبنا طـــوال 
أكثر من مخســـن ســـنة، وال بد من التذكر أن ملف االعتقال السياســـي 
حلقبـــة الثمانينـــات مل يغلـــق بعـــُد، حـــى اترخيـــه، واألرقام تشـــري إىل وجود 
أكثـــر مـــن 18000 معتقـــل ال يُعـــرف مصريهـــم وال ُيســـمح للمحاكـــم 
احلديثـــة بتطبيـــق املفاعيـــل القانونيـــة لكونـــم مفقوديـــن كتعيـــن وكاء أو 
نـــواب عنهـــم أو إعطـــاء احلكـــم لوفاهتـــم وغـــريه، وهـــي مســـألة إنســـانية 

اجتماعيـــة يف غايـــة األمهية«.

نفـــاايت مطمـــورة حتـــت الـــرتاب، قائمة ابلقتل حتولـــت إىل حصاد، فئران 
حتـــت االختبـــار، هبـــوط يف هـــوة ليـــس هلا قـــرار، جلد وإعـــدام وعقوابت 
متاحقـــة، حـــزام انســـف حياصـــران، ظـــام حيتوينـــا ليـــل نـــار، أطفـــال مل 
تعـــرف للطفولـــة معـــى، صبـــااي مل ميـــررن بطـــور املراهقـــة، ويقابـــل هذا كله 
جتريـــدان مـــن إنســـانيتنا، يغمـــض العـــامل عينـــه حلظة يشـــاء، يـــرى قطة متوء 
اتئهـــة وال يـــرى عـــري الرجـــال قبل النســـاء، زانزين متخمة ليـــس فيها إال 
أنفـــاس متاحقـــة تشـــتهي املـــوت كل اثنيـــة، وصبيـــة تتضـــرع أن يبقوهـــا 

عـــذراء حـــى وإن قتلـــت، وعـــامل جائـــع منذ ســـنوات. 
هـــذه ليســـت مجـــًا مفيـــدًة، بـــل واقع على كل الشاشـــات، الـــكل يراقب 
وحيـــرك اللعبـــة أبحـــدث األجهـــزة، لقـــد ملوا مـــن التمثيل يريـــدون حقائق 
دمويـــة، وطفـــل يشـــهق أنفاســـه األخـــرية حتـــت االختبـــار، وكهـــل يـــواري 
وجهه خجاً من وقاحة العامل، وشـــاب يكر كل يوم عشـــرات الســـنن، 
اإلجراميـــة  الكتـــب  آالف  قـــراءة  عـــن  أغنـــاان  ســـنوات،  يف  رأينـــاه  مـــا 
واملسلســـات الدمويـــة، كلما خطـــوان خطوة غصنا ابلوحل حى األفواه، 
وال يـــد حتـــاول شـــدان لألعلـــى.. الكل يســـحبنا إىل القـــاع، ال يدعوان أن 
منســـك أبيـــدي بعضنـــا خوفـــاً مـــن العـــدوى، مـــرض استشـــرى اكتشـــفوه 
أخرياً إنه )الســـرطان(، وعاج هذا املرض يشـــعرك ابســـتياء جديد ومن 
نـــوع آخـــر، تؤثـــر أن تبقـــى دون عـــاج، إلبطـــاء هـــذا املرض مـــن الفتك 
بنـــا دواء فعـــال )اجلـــوع(، ومجع الترعات فهو مرض فتاك، وعرضنا على 
الشاشـــات وتصويـــران أبحـــدث اآلالت، وعندمـــا يشـــتد املـــرض تكـــون 
هنـــاك طلقـــة رمحـــة.. بل وابل من الطلقات، ورمبا ختتزل برميل حنون أو 
صـــاروخ عابـــر للقارات، مهما حاولت التشـــبث هناك قوة هائلة تديرك، 
نظـــرات رعـــب حقيقـــة بعيـــون األطفـــال تتحـــدى أعظـــم رســـام، وهنـــاك 
داعمـــون ابرعـــون يرســـلون إليـــك أقـــوى األســـلحة وأفخـــر البارفـــاانت، 
ويلتقطـــون لـــك صـــور تذكارية للموت أمام الكامـــريات، وخيرجون بلوحة 

جداريـــة مسوها البؤســـاء.
زججنـــا يف قطـــار أبـــدي يقـــوده عـــامل جمنـــون فيـــه كل مرضـــى الســـرطان 
للرتفيـــه عنـــا، وإن قصـــف القطـــار ذهبنـــا مجيعاً إىل جنة اخللود وســـنكون 
شـــهداء، ســـنذهب دومنـــا نـــدم، لـــن نشـــتاق إىل عـــامَل خمـــادع جمـــرم أفاق، 
عـــامل ذي فـــم متحـــرك فقـــط يتحـــدث ويتحـــدث لتبقـــى اإلذاعـــات علـــى 
قـــدم وســـاق، ولتجمـــع كل قنـــاة كّمـــاً هائـــًا مـــن املأســـاة والتنافـــس على 
بـــث القتـــل والدمـــار ومنظـــر األشـــاء الـــذي يســـر العـــامل وال يكتفـــون. 
ســـئمنا ومل نعـــد حنتمـــل كـــره العـــامل لنـــا، دمروا ما شـــئتم، احرقـــوان وحولوان 
إىل رمـــاد وســـينبثق شـــعب مغايـــر مـــن هـــذا الرمـــاد يكشـــف عوراتكـــم 
ويراكـــم علـــى حقيقتكـــم، لـــن تغيـــب عن أذهاننـــا ضحكاُتكم الســـاخرة، 
وأنتم تراقبوننا بكل شـــغف، أســـدل الســـتار على ألعاب جوع ســـعيدة.

»قضية المعتقلين ال تقل أهمية
عن القتل اليومي للسوريين«

أحمد مظهر سعدو

كاتبة وصحفية سورية كاتب وإعامي سوري
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ثقافة وأدب

مئذنُة العروس

 أحمد شكري عثمان

... إليها وحدها
... إىل الروح الغائبة 

... إىل أمي

مل أكْن بعُد أجيُد احلُلم كالعصفوِر َفجراً 
حينما يبتلُّ ريشي من رذاٍذ ما 

وأعوادي أراها رطبة كاهلمِّ 
ال تكفي لعٍش كي يقيين الربَد
أو حيمي من األمطاِر ريشْي 

شارداً كنُت 
ومل أعبأ مبا خيفي الرَّذاُذ الغضُّ من معىن 

ومل أفهم ملاذا قد تراءى فجأًة 
من حسريت اأُلوىَل سؤاٌل ساذٌج:

أمِّي ملاذا مل تعيشْي؟
ذاَت ُحلم 

دونْت أمِّي وَصاايها 
وخصَّتيْن أبْن أبقى ندايً 

مثَل زهر البيلساِن الغْض 
ثَّ قالْت: ال ختْف اي بين إذا ما متُّ يوماً 

وابتسْم فاألرْض 
وحَدها املثَوى 

إذا شاخْت عروُق القلِب اي ابين 
أو توارى النبْض 

ُكْن رقيقاً 
ال تســـْل اي ابـــين ملـــاذا اجلُّرُح قـــْد أضحى 

عميقاً 
ذاَت ُحلٍم 

حني أمضي 
سوَف تلقى 

أنَّ ُجرَح القلِب َمهما صاَر أنقى 
سوَف يغدو جدواًل للعطِر 

أو يغدو وروداً 
أو سيغدو بُرعماً يرنو لنوِر الشَّمِس 

ُمنساقاً إليها 
َصاعداً من َكومِة األنقاْض

هكذا أوصْت قُبيَل املوت أمَّي 
وارتدْت من َحسريت شالنِي من زهٍر 

وزُفَّت للمدى األعمى 
بُفستاِن البياْض 

ال تُقْل ريشي ختلَّى عن َجناحي
إنَّ دفء الّرِيِش ال يُغين عن التَّحليِق 

مهما خاَنَك الَّليُل 
وَمهما ارتبَت يف شأِن الرِّايِح 

ُ ال تُقل ُأدميت 
أو )لْن أستطيَع العيْش( 
وامسْح مفرداَت احلزِن 

إنَّ احلُزَن َمهما غاَر يف األعماِق 
ال جيتزُّ ُكلَّ الرَّيْش 

ِطْر َكعصفوٍر 
ـــمِح رُغـــم امللِح يف  فأشـــجاُر النَّخيـــِل السَّ

الصَّحراِء
ال ترتدُّ َعْطشى 

والنُّجوُم الشُّقُر، إن شعَّت بنوٍر 
فألنَّ النَّار من أطرافها َتزداُد بْطشاً 

لْن تراين
 بَعَد هذا اليوِم اي بين 

لن ترايْن 
ال تقْل لو ساعًة ُأخرى 

وال حتَّ ثواين 
رمّبا قد آَن للعصفُور اي بين 

أن يطرَي اآلَن مزهوَّاً 
وال ينأى إىل برِّ األمان

إنَّ روحي من على الشُّباِك 
َترنو مرًة ُأخرى رُجوعْك 

ملْ يفرِّْق بيننا موٌت َصغريي 
ُمطلقاً 

فامسْح دموعْك 
مل يفرِّق بيننا موٌت صغريي 

مطلقاً 
فامسْح دموعْك..

حديث العوالي

إسماعيل الحمد

كاتب وشاعر سوري كاتب وشاعر سوري

حـــنَي َتْحـــو طَْيـــَف اْلغُيوِم الّســـماُء    

ُميـــٍب     دوَن  النِّســـــــــاُء  وتصيـــُح 

وَتســـــاَوْت ِمـــْن أْجـــِل َمْـــٍد تَداَعـــى    

َزعيـــٍم قْلـــَب كلِّ  اخلَـــْوُف  وَســـــَى 

رَبيـــــــــٍع      َزْهـــَو  اجَلحيـــــُم  ويـَُقــــــّد 

رِجـــــااًل      َتذُكريـــَن  الِعـــــْشق  وعلـــى 

واملَعـــايل      ُســــــــــــــيوُفهم  أِلَفْتهـــم 

فيهـــم      الّرجولـــُة  عاَشـــــــــــِت  فْتيـــٌة 

ذويـــــــه مـــن  أّنـــم  املـــوُت  يْعـــرُف 

فَـــإّن       َســــــــــِئْمَت  إْن  املَـــوُت  أيّهـــا 

وفينـــا       كاحْليـــــــــــــــاِة  ألْفنـــاَك  قـــد 

َحيـــاٌة        ِللشـــّـــــــريِف  املَـــوُت  إّنـــا 

َنشــــــــــــــيٍد        ألـــَف  ِلْلُخلـــوِد  كَتبـــوا 

تْفـــري        كاملَناشـــــــرِي  واخلَفافيـــُش 

كـــْم خَتّفـــْت والنّـــوُر حُيِْصـــي ُخطاها    

وذهـــاًب        جيئـــًة  الَعيــْـــــــــَش  أتُكُل 

َدواًء صـــاَر  الَفنـــــــــــاَء  كأّن  أْو 

جْريــــــاً        يْلهـــُث  اخلـــراِب  وظـــاُل 

َســـُيْديل الّدمـــاَر  عْنهـــم  فاْســـــــأيل 

فـــإّن        ُهبّـــوا  املُســــــــــــِلمون  أيّهـــا 

عَلْينـــا         ِســـــــــــــاٌح  أْمواَلُكـــْم  إّن 

أيْـــَن ســـْعٌد للّســـْيِف.. أيْـــَن صاٌح        

واملُثـَـــىّن         خـــــــالٍد  َعـــْن  َبثـْتُـــْم  إْن 

ظُبـــــــــاٌت         َتقـــوُل  مـــا  الَقـــوُل  إّنـــا 

فَكبـّـــْر         الَعــــــــوايل  قـــــــاَلِت  فـــإذا 

مـــاُء الدِّ الّنزيـــِف  علـــى  وتُـــرّب 

واألبْنـــاُء اآلبُء  َتـــــــاَوى  أْن 

والّضـــّراُء الّســـّراُء  النـُّفـــوِس  يف 

األْعـــداُء وانـَْتشـــى  الّرْعـــُب  َهـــّدُه 

والشـــتاء َخريُفـــه  فيـــِه  ذاب 

الّشـــْهباُء ِلمْجِدهـــا  أْنَبْتهـــْم 

النِّســـاُء  ِلعْرِســـهّن  وانـْتـََقْتهـــْم 

الِكـــرْبايُء ملَْجِدهـــا  وَدعْتهـــم 

اهلَْيجـــاُء ســـاِحها  ِمـــْن  نســـلتـُْهم 

ألواُء بِنـــا  ومـــا  َســـــــــِئْمنا  مـــا 

األْحيـــاُء أْجِلـــَك  ِمـــْن  يـََتبـــاَرى 

الّشـــَهداُء بْيِننـــا  ِمـــْن  فيهـــا  فـــاَز 

والبقـــاُء بعَضهـــا  اجملـــُد  حلّـــَن 

اإلْعيـــاُء حَيُّفهـــا  َحيـــاٍة  يف 

َخفـــاُء عْنهـــا  مانَـــّد  ِبُعيـــوٍن 

افـــراُء فيهـــا  احليـــاَة  وكأًن 

داُء املُِلّمـــاِت  يف  الَعْيـــُش  ِمثَلمـــا 

املـــاُء فيـــِه  َمـــّر  مـــا  ســـراٍب  يف 

واألْشـــاُء األْنقـــاُض  اجلـــواِب  يف 

بُـــرآُء خْذالِنكـــم  تـــوايل  ِمـــْن 

األعـــداُء يُديُرهـــا  بُنـــوٍك  يف 

األْســـاُء َتاَشـــِت  قطْـــٌز..  أيـــَن 

الّزَعمـــاُء فأنـْتُـــُم  َجـــْدوى  دوَن 

ســـواُء املُريـــُع  والـــّردى  حّدهـــا 

ُهـــراُء َتقْلـــُه  مَلْ  مـــا  قـَـــْوٍل  أّي 
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قصتان:

موسى الرمو

َوَهُج الُعْمر َيضــيْع
وأن.. أْحلُم يف أسفاِر )الدَّير(

تُرحَُّل يف أمحاِل الَعيَّاريْن
لِة( ألُف ُغراٍب وعلى )الدَّ

ينِعُق َخْلَف ذائٍب
جاَءْت من أشتاِت األرِض

ِن.. وخبِز احلّصاديْن لتعَبَث بلُربَّ
وصَدى أشجاِر )الّطْرفِة(
بني الّشطِّ وحاِف الّسدَِّة

آن يعجُّ َمساًء بلّزواِر
وِبلغـاويْن

تبُّ النَّســـمُة من أغماِر )الَغَرِب( 
السَّاجي

عنَد َمراِح )الَكْسِر(
جيَِنُّ هباًء يف األسحاِر

يَلمُّ الصبِّيَة َخْلَف ِتاِل الرَّْمِل
وسْرُب املوِج يُداعُب وْجَه املاِء

( هَباًء يُلّمُع طْوَق )الّزلِّ
خيتزُل املـّواَل ويهتُف بآلتنْي

وهناِلَك كانت كلُّ صنوِف الّطرِي
تلُّ َصاًة

َتسُرُق فجَر الفّاحنْي
ُل رَْكَب ِنساٍء والسّفاُن يرحِّ
ضلَّْت عنِد ِحفاِف النـّْهِر

ُع َعْرَف ُحداٍء ترجِّ
يقرُع َوْعَد الَعيِش هباًء
خيتزُل األشواَق ِرطاًب

تـُْرِمُل َصْوَب َحوجِيِة )كاطْع(
وال ِمْن َوْعٍد للهاويْن

***
وأن أحســـو بعـــَض َهديـــِل الطـــري 

ًء َغنا
أرشُف ضوَء البْدِر
ُم بعَض جراِحي ُأَرمِّ

حنَي يشّوُل كلُّ يقنْي

ذبح اليمام
أان الريء،

أتكلم إليكم من داخل كيسي األسود ومن داخل بدلي الرتقالية،
أان أكثر املذبوحن حظاً، فكل الذين ُذحبوا يف أقبية السجون مل حيظوا مبا حظيت أان به،

أان اآلن أمـــر بشـــوارع مدينـــي وأستنشـــق هواءهـــا، وأان مصلـــوب علـــى عمـــود مـــن ذهب يف 
صنـــدوق الســـيارة اخللفـــي، كأنـــين على ظهـــر براق.

أقـــرأ لوحـــات الدكاكـــن وأرقـــام الســـيارات مـــن خـــال مســـامات كيســـي األســـود وأشـــاهد 
املاريـــن يف الشـــوارع، فكثـــري منهـــم أعرفـــه.

وأشاهد األبنية فهي مديني، وأان ولدت هنا وأعرف كل ركن فيها مثل معرفي جلسدي.
أعـــرف نكهـــة الـــرتاب مـــع املطر، وطعمة اخلبز مع دخان انر احلطب وصوت النهر ورائحته 
مـــع الزيزفـــون، وهـــذه اللمـــة يف الســـاحة مثـــل عـــرس، وهتافاتكـــم مـــع ســـيايف عنـــد وصـــويل بـ 
»هللا اكـــر« مل حيـــظ هبـــا أي مذبـــوح قبلـــي، أان ال ألـــوم أي أحـــد منكـــم ألنكـــم ال تعرفـــون 
أنـــين اآلن يف الكيـــس، ويف تلـــك البدلـــة الرتقاليـــة، وال ألوم حى ســـيايف ألنه أيضاً ال يعرفين 

وألنـــه مقنـــع وخائف منكم.
هم يريدون أن يرهبوكم بذحبي وحيتلوكم بدمي وخييفوكم بقطع رأسي،

لوكنـــت مكانكـــم ملـــا كنـــت هنـــا أو رمبـــا تســـاءلت مـــن هـــذا الـــذي يف الكيـــس األســـود، أو 
لرجـــوت الســـياف، أو بعـــت كليـــي وفديـــت ذلـــك املظلـــوم أي مظلـــوم، أو ثـــرت ومتـــردت 

وصرخـــت أو رمجـــت الســـياف ابحلجـــر، أو رمبـــا قطعـــت كفـــي الـــي رمجـــت هبـــا املظلـــوم.
أنتم تررون للســـياف خطأه، وتعطونه اإلذن بذحبي، اســـتحلفكم ابهلل ماذا تركوا إلعدائهم 

»إن كانوا صادقن«.
أكاد أشك »من دخل داره فهو آمن«،

مل أشـــعر ابألمل منذ أن المس الســـيف عنقي، لكنين أتملت ألجلكم، ألنكم ســـتعرفون يوماً 
مـــا أّن أخـــي هو من كان ســـيايف، وكنتم له تكّرون.

سبابة جاري
جـــاري أّمـــن علـــى داره وســـّلم داري، جـــاري يذهـــب اىل املســـجد، ويـــرتك ســـبابته يف البيت 
فلها اســـتخدامات أخرى. هي أداة إشـــارة، ولســـان ســـبابته مل يدخل إىل فمها، نفذت كل 
اهتاماته، أخر عين أين مندس، أخرهم أين كافر، وأخر أين أصنع أصناماً وأحتسي اخلمر 
وأعيـــش اآلن يف بـــاد الكفـــر يف الوقـــت احلـــايل. جـــاري اآلن ســـعٌيد ألنـــين ذكرته بنفســـي، 
فلم يبق يف احلي ما تشـــري ســـبابته عليه، فكل جرياين هاجروا بســـبب ســـبابة جاري، جاري 
يبحـــث عـــن هتمـــة جديـــدة يل تناســـب الوضـــع احلـــايل، جـــاري ســـيخرهم أن داري كانـــت 
لداعـــش وينســـى أنـــه مـــن دل علـــى داري، كانـــت ســـبابة جـــاري متســـك ابلقلـــم مـــع اإلهبام 

والوســـطى، كان جلـــاري خـــط مجيـــل منـــذ بداية قصـــي مع جاري.

حشرجُة اأَلْقالِم

فاضل سفان

فنان وكاتب سوري – مقيم هبولندا كاتب وشاعر سوري من مدينة دير الزور 

***
املـــوِج  أحلـــاِن  علـــى  رتَّلـــُت  كـــم 

ِرغـــايب
وأن أزحُم َوْجَه الظُّْلمِة

أرجُم ِسْرَب الّطرِي اهلاِجِع
ِمْلَء الّدوِح على الّشطَّنْيِ
حنَي يناُم الوْرُد ويشتِعُل

النَّْسريْن
وأن بْعُد ...
َصيبُّ احلارِة

أمجُع )َصحيب(
كي نتاَح مرابَع )ديِر الّزوِر(

َتنُّ َعطاًء
ترسُم َدْربً لآلتــنْي

***
مل أحلْم يوماً.. َرْغَم َشقائي

أنَّ األرَض تعجُّ ِحراًب
تبكي قْهَر اجلزَّاريْن

مل أعرْف ذلك منُذ سننْي
***

هذا وْجُه )الرَّقِة( يـَْنـِزُف بلضُّّاِل
ويبكي َسَْت املاضي

حنَي تلوُح بروٌق للماضنْي
وعلى أسفاِر الزَّفِة يف )َجَرمان(

صرُت )نزيًا(
ألعُق زيَت بادي َوْقدًا

أهلُث خلَف رغيِف )اخلبِز احلايف(
أزحُم مثَل الّسيِل ُحشوَد الناِس

وال َمْن يعرُف ُعْمَق جراحي
واألغاْل

ُكْنُت بَقْلِب )الّدْير( أمريًا
كيَف توارْت أرُض الّشاْم

طالْت َحْشرجُة األقاِم
على الباكنَي

فكيَف تناُم مَع الّضاويْن..؟
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الحمامة البيضاء

محمد سليمان زادة

كان علّي أن أذبح قطة يف ليلة زفايف كي ختاف مين شريكة احلياة.
ابن عمي ســـن الســـكن، وقال يل ال تضعف أمام املواء.. وإال فســـتدفع كل حياتك الثمن.. أما ابن 

عمـــي اآلخـــر فأخذين جانباً وهو يهمس يف أذين..
- ال تفعلهـــا ابلســـكن.. األفضـــل أن تفعـــل ذلـــك بيديـــك، وافصـــل رأســـها عـــن جســـدها.. هكـــذا 

ســـتخاف منـــك أكثـــر.. امســـع مـــين أال تـــرى زوجـــي كيـــف ختافـــين.
بعد أايم قليلة حفل زفايف، وأان مشغول بقصة القطة.. ابن خايل يضحك قائًا..

- ذبح القطة صار فعًا تقليدايً.. قدم شيئاً جديداً.. احرق القطة أمامها. 
ولكن أان ال أستطيع فعل ذلك فيضحك ابن خايل..

- ستندم ألنك مل تفعل ذلك فأنت أمام فرصة واحدة لن تتكرر مرة أخرى.
قصـــدت صديقـــاً يل حيـــب الطيـــور ويعمل يف تربيتها وخدمتها طوال الوقت.. ســـألته عن طريقة ختتصر 

علّي ذبح القطة، فأان ال أســـتطيع، فقال يل اذبح محامة.. وانتف ريشـــها حول العروس..
مث انتقى يل محامة بيضاء، وهو يقول..

- األبيض يعطي الدم حقه.. إنه أمجل خلفية للدماء على اإلطاق.. فرتكته ومضيت.
ابخليبـــات كنـــت أصـــارع الوقـــت الـــذي بـــدأ ينفـــذ يف اقـــرتاب موعـــد العـــرس.. وهنـــاك ذئـــب وفراشـــة 

يتصارعـــان يف أعماقـــي.. جيـــب أن أذبـــح قطـــة.. لكنـــين ال أســـتطيع.
صديقة العروس قالت هلا بعد لقاء قصري معي..

- أنت حمظوظة فعريسك مسكن جداً... )القط بياكل عشاه(.
ســـارعت إىل عيـــادة عمـــي الطبيـــب.. وجلســـت يف غرفـــة االنتظـــار، كان هنـــاك رجـــل يرفـــع عن زوجته 

أعبـــاء املـــرض.. قـــال هلـــا، ابللغـــة الكرديـــة، دون أن يدري أنـــين أفهمها..
- بريب بعطيكي الكليتن، اي أم نسرين... الكليتن وببيع دمي منشانك هلق.

قلت يف نفسي كم قطة ذحبت هذه السيدة يف ليلة زفافها.
أم دنيا ردت عليه..

- شـــلون رح تبيـــع دمـــك وأان عـــم أمشـــي فيـــه.. عطيـــين كليـــة وحـــدة، ومنكفـــي العمـــر هيـــك واحـــد 
بواحد.

قلت لعمي ال أستطيع أن أذبح قطة؛ فقال يل ضاحكاً.. 
- أنت جيب عليك أن تذبح بقرة.. 

ستبقى حممد 
لو ذحبت كل مجال األرض فلن يتغري شيء.

غـــادرت العيـــادة خبيبـــة جديـــدة.. فماذا أفعـــل اآلن أمام اخليارات الصعبة... طـــوال الطريق إىل البيت، 
وكلمـــا رأيـــت محامـــة بيضـــاء تذكـــرت الـــدم، وكلمـــا عـــرت قطة مـــا أمامي تذكرت الســـكن الذي ســـّنه 

ابـــن عمـــي، ويف البيت ســـألُت أمي 
- ماذا ذبح أيب يوم زفافكم، اي أمي..

- سبعة خراف للضيوف.
مث وضحت هلا أكثر.. هل ذبح شيئاً يف ليلة الزفاف.
- ال اي بين والدك مل يذبح شيئاً.. كان خياف الدم.

إذا اان ابـــن عائلـــة ختـــاف الـــدم، وامحـــل تلـــك اجلينـــات يف جســـدي، ولـــن ينفـــع أي انقـــاب أقـــوم بـــه؛ 
فاألمـــر يتعلـــق ابجلينـــات.. وإنـــين لـــو أذبـــح قطـــط األرض كلهـــا لـــن يتغري شـــيء يف شـــخصيي.

مل اختيـــل يومـــاً أبنـــين ســـأرى اإلنســـان يُذبـــح يف زفـــاف املـــدن للوحـــوش.. وليبقى الشـــعب طيلـــة حياته 
خيـــاف هـــذا الـــزوج الاشـــرعي.. مل أتصـــور أن الـــدم ســـرياق هبـــذه الســـخرية، ومل أتصـــور أن كل ليلـــة 

ستشـــهد زفافـــاً إىل اجلنـــة.
كنـــت أقـــرأ ســـرية صـــاح الدين األيويب، واســـتوقفتين مجلة عظيمة، حن قال جلنـــوده.. )احذروا الدم، 

فإن الدم ال ينســـى( 
ورحت أفكر بقوة املعى... ال يُنسى.. ال يُنسى هذا الدم.

دم الذين سقطوا ألجل احلرية.
لـــن أذبـــح شـــيئاً، اي أمـــي، ســـأطلق احلمامـــة البيضاء يف ليلة زفايف.. وســـأأتملها وهـــي حتلق فوق رؤوس 

اجلموع.
يرتقـــي  نصوصـــه  يف  زادة  ســـليمان  حممـــد  املبـــدع   ...........................................
اإلبداع...وفيهـــا أتيت اخلامتـــة الصادمـــة دومـــاً لتضيـــف إليهـــا ألقـــاً وصدمة ال تنســـى... ســـيبقى احلمام 

يرفـــرف أبجنحتـــه فـــوق حريتنـــا الـــي ال نســـاوم أبـــداً عليهـــا.

ذلك الرجل.. ذلك الدم

عبد الرحمن سيدو
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اي أهل اخلري.. أان إنسان صريح..
أضــع  الزرقــاء..  للســماء  الســماء، وأصيــح اي  إىل  أنظــر 
اي  وأهــزج  أبضراســي،  وأطحنهــا  فمــي  يف  احلنطــة  حبــة 
أو  هــذا  مــرة أخطــأت يف  مــن  الطيــب..؟! ومــا  للخبــز 
البارحــة،  يــرام حــى  مــا  علــى  ابلغــت، وكان كل شــيء 
فمــع الغــروب، أحسســت بضغــط ثقيــل فــوق صــدري، 
مث أخــذت أتنفــس بصعوبــة وضيــق، لــذا محلــت جســمي، 
ارتديــت  مــاء،  حبفنــة  وجهــي  رشــقت  منامــي،  خلعــت 
أســوح يف  العــام  الشــارع  الــدرج، محلــين  ثيــايب، هبطــت 
شــوارع املدينــة، لعلــي أســتعيد تنفســي، وأقبــض كمشــة 
الصخــب  احنــدرت خلــف  قــد  الشــمس  راحــة، وكانــت 
والغبــار والعمــارات الشــاهقة، لكــن الســماء ابنــت محــراء 
قانيــة وكأنــا مرشوشــة بعصــري الرمــان.. فصرخــت مــلء 

قلــيب.. أهــل  حنجــريت.. اي 
- إنا متطر دماً..

وعندمــا رمقــين القريبــون مــين، ســحبت لســاين إىل حلقــي 
وهــم حيدقــون يب مســتنكرين ومذهولــن، اقــرتب أحدهــم 
مــين، كان أبيــض البشــرة، متطــاول الوجــه، ترقــص حتــت 
عينيــه شــفتان غليظتــان وأنــف معقــوف، قبــض علــى كتفــي 

وهــزين بعنــف قائــًا: 
أليــس  ونقيــة..  زرقــاء  الســماء  تقــول..  ملــا  انتبــه   -

 ! ؟ . لــك. كذ
اســتغربت، فككــت يــده عــن كتفــي وأان أروزه انقــًا عيــين 
بينــه وبــن الســماء الــي ازدادت محرهتــا؟! تركتــه وأان يف 

حــرية مــن أمــري، رحــت أتســاءل: 
العــن  نضــارة  أيخــذ  العمــر  أهــو  أعمــى..؟  أان  هــل   -
الزرقــاء..  الســماء  أرى  أخــذت  حــى  الرؤيــة،  ويوهــن 

ويهطــل..؟! الــدم  منهــا  يقطــر  محــراء.. 
اآلخــر،  الشــارع  صــوب  خطــوايت  أنقــل  وبينمــا كنــت 
والعتمــة ترشــق خاصــرة املدينــة بلونــا احملــري، فركــت عيــين 
ودخلــت إىل دكان »أبــو خالــد الناطــور« ابئــع احللــوايت، 
جــن«،  »حــاوة  طبــق  تناولــت  أنتظــر،  مل  يب،  رحــب 
اخــرتت كرســياً يف زاويــة منفــردة، أرحــت الطبــق علــى وجــه 
الطاولــة، جلســت، بــدأت أدفــع ابلشــوكة يف قلــب قطعــة 
احلاوة، ألقطعها، مشلت الفســحة الطويلة بناظري، كان 
كل شــيء يقطــر ويريــل دمــاً قانيــاً، الكراســي، الطــاوالت، 
اجلــدران، ملبــات النيــون، الزبــن، صحــن احلــاوة أمامــي، 
كــدت آكل.. كــدُت، وكانــوا أيكلــون ويبلعــون احللــوى 
هبنــاء وراحــة ابل، تــرددت قليــًا مث بــدأت آكل مثلهــم، 
اضطــراب  جــويف  يف  ونشــب  تشــنجت  معــديت   لكــن 

وغثيــان، فرحــت أتقــيء مهمهمــاً: 
- أنتم أتكلون دماً..؟! 

املعقــوف،  األنــف  ذا  الرجــل  لكــن  يب،  أحــد  يبــال  مل 
حــاذاين ومــن جديــد، قبــض علــى ســاعدي وضغــط أكثــر 

مــن املــرة املاضيــة وقــال: 
- أنت با أدب.. ومتوحش.. حاذْر..

طاولتــه  جتــاه  وســار  يل  ظهــره  أدار  عليــه  أرد  أن  وقبــل 
مقهقهــاً؛ فــازددت حــرية واضطــراابً، نضــت، محلــت ثقــل 

الدنيــا.. جســمي، وخرجــت إىل 
محــراء،  الشــارع  مبحــاذاة  تصطــف  الــي  األبنيــة  كانــت 
والنــاس ينقلــون خطواهتــم ابســرتخاء ويضحكــون، حيملــون 
ثيــاابً وأمتعــة جديــدة ويســمرون، لكــن العشــاق.. العشــاق 

فقــط كانــوا حمرجــن ومرتبكــن يف حــرية مثلــي مــن أمرهــم، 
حيدقــون إىل الدنيــا والنــاس، وحركــة الشــوارع، ويهمســون 

لبعضهــم أبمــر مــا، مث تعتكــر عيونــم..
الــذي  البقــال  دكان  وصلــت  حــى  األمــر كذلــك  ظــل 
كان مشــغواًل بــوزن وتوزيــع البضائــع واحلاجــات، وقبــض 
ال  خفيــف،  عشــاء  خضــار،  ســلطة  اشــتهيت  النقــود، 
يســتغرق حتضــريه زمنــا طويــًا، فتحــت طريقــاً يل، تناولــت 
أقــراص البنــدورة، اخليــار، الفليفلــة اخلضــراء، املقدونــس، 

وحبــة ليمــون كبــرية..
انتبهــت.. كان كل شــيء قانيــاً، وجــوه النــاس، املعلبــات، 
اخلضــروات، لــوازم التنظيــف، علــب الدخــان، رميــت مــا 
أمحــل وزعقــت: اي عــروق عيــوين.. أنتــم تعيشــون يف الــدم 
وابلــدم، انتبهــوا أكل الــدم حــرام، وعــاوة علــى ذلــك فهــو 

مقــزز للنفــس. 
مل يكن أحد منهم منتبهاً إيل أو سامعاً زعيقي؟!

قلت: أصلي العشاء.
ألصلــي  اجلامــع،  إىل  نعــم  املدينــة،  جامــع  إىل  اجتهــت 
العمــر،  بصديــق  فالتقيــت  قليــًا،  وأراتح  هللا  وأدعــوا 

وصــرخ:   مــن كفــي  يــده  انتشــل  صافحتــه، 
- أنت تنزف، من جرحك..؟! 

سألته: 
- هل هناك دم..؟! 

تركــين  حلقــه،  مؤخــرة  ابنــت  حــى  وضحــك..  ضحــك 
ومضــى..؟ !

وكان اهلــواء لزجــاً، يلتصــق ابجلســم، شــيء عجيــب أن 
بــك بدبــق..؟!  أكملــت ســريي،  اهلــواء ويعلــق  يلفــك 
وصلــت ابحــة اجلامــع، فاجــأين أحــد اجلنــراالت اليهــود 
وهــو يعتمــر قبعــة صغــرية علــى مؤخــرة رأســه، نعــم يف ابحــة 
اجلامــع وهــو يبتســم بــرود، وقــد ارتــدى ثــوابً أبيــض زاهيــاً، 
يطقطــق حببــات ســبحة طويلــة بيضــاء، ضحكــت قلــت: 

- ماذا جيري..؟! 
لكــن الســبحة البيضــاء، راحــت تتحــول أمــام انظــري إىل 
محامــة بيضــاء، أنيســة، حتــك أســفل عنقهــا حبنــان وحتــد، 
يف  مشــرعة  بندقيــة  إىل  احلمامــة  اســتحالت  للحظــات 

وجهــي، حترثــه ومتزقــه، فاحتججــت: 
- ماذا تفعل هنا اي جنرال..؟! 

حينها حدق إيل وننه بضحكة وقال: 
- جئت أذكركم أين هنا.. 

وأحــى رأســه إىل األرض، ضحــك ضحكــة كبــرية حولتــه 
إىل أفعــى، تلفــت مينــة ويســرى مث غــاب يف أحــد الشــقوق 
القريبــة، ركضــت خلفــه، جريــت، حاولــت اإلمســاك بــه، 
قطعــت شــوارع كثــرية، ومــدن كثــرية، كــدت أدهــس مــن 

قبــل الســيارات املســرعة وأان أزعــق الــدم - الرجــل..
وكان املــارة يتوقفــون للحظــات، مث يتابعــون ســريهم هبــدوء. 
ووقــت وصلــت إىل بيــي كانــت الدنيــا، املدينــة، الشــوارع، 
الرجــال، يغيبــون يف عتمــة محــراء غامقــة، ألقيــت بنفســي 
علــى أرض البيــت، رحــت أســبح يف بركــة الــدم فأعــدت 

الصــراخ والزعيــق..
- اي اتج رأسي الدم يف داخل البيت..

مث ســرت قشــعريرة يف بــدين، ارجتفــت، تعرقــت، تقيــأت، 
الشــق  يف  اختفــى  قــد  الثعبــان  ذنــب  وكان  صحــوت، 

متامــًا..
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ثقافة وأدب

مركز آفاق مشرقية
ألول مــرة يف حيــايت أعــرف أن للملــح ســراً عميقــاً ودوراً كبــرياً يف 
جســد اإلنســان، وال ســّيما جســد املعتقــل وصابــة مقاومتــه، قــرأت 
قصصــاً قدميــة عــن جتــارة امللــح وأمهيــة امللــح قبــل قــرون واملبــادالت 
التجاريــة للملــح بــن حواضــر املــدن علــى املتوســط وبلــدان الصحــراء 
وســط أفريقيــا ومشاهلــا، لكــن للملــح يف ســجون النظــام الســوري دوره 
يف روايــة حقــد النظــام وأســاليب تعذيبــه، فبعــد مــرور أربعــن يومــاً 
علــى اعتقــايل بطعــام قليــل، وبــا ملــح، يف زنزانــي االنفراديــة الــي 
مــن املفــرتض مــن امسهــا أن ينفــرد هبــا شــخٌص واحــد كعقوبــة كــي ال 
خيالــط أحــداً وال خيالطــه أحــٌد لضــرورات التحقيــق األمــين الــذي جتريــه 

اجلهــة الــي تعتقلــه.
لكــن يف ســوراي كل شــيء خمتلــف واســتثنائي، ففــي الزنزانــة االنفراديــة 
يف ســوراي توضــع أعــداٌد كبــرية تصــل إىل ســتة عشــر معتقــًا، يف قبــو 
هتويــة،  وبــدون  األحيــان  أغلــب  بــدون ضــوء  األرض  حتــت  ســفلي 
عــراٌة بســروال داخلــي فقــط مــن شــدة ارتفــاع احلــرارة والرطوبــة يف هــذا 
املــكان »القــر« الــي ال تزيــد أبعــاده عــن 200×100 ســم، لذلــك 
وحــن كان ينقــل بعــض املعتقلــن مــن هــذه الزنزانــة يكــون األمــر مبثابــة 

عيــٍد لآلخريــن النفــراج فســحة املــكان قليــًا.
 هــل ميكــن تصــور ســتة عشــرة إنســاانً، مــن طفــل قاصــر ال يزيــد عمــره 
عــن اثــين عشــرة ســنة إىل شــيخ طاعــن يف الســن جتــاوز الســبعن مــن 
والقمــل  مرضــى ومصابــن ابجلــرب  رجــاٍل  مــن  بينهمــا  ومــا  عمــره، 
تزيــد  الــي ال  الضيقــة  املســاحة  هــذه  والقــوابء، حمشــورين مجيعــاً يف 
عــن  انهيــك  ســردين،  علبــة  مســك يف  وكأنــم  مربعــن،  مرتيــن  عــن 
روائــح بقــااي الــدم نتيجــة التعذيــب وروائــح اجلــروح املتقيحــة وأنــن مــن 
عــاد مــن التحقيــق مضرجــاً ابلدمــاء واجلــروح وآاثر الصعــق الكهرابئــي 

العميــق علــى أعضائــه التناســلية وشــفتيه وأذنيــه ولســانه.
 إنــا حيــاة أقــرب للجحيــم إلرغامــك علــى االعــرتاف بتهــم وأقــوال ال 
تعــرف عنهــا شــيئاً، أو مل تســمع هبــا أحيــاانً لغرابتهــا، كاملعتقــل الــذي 
اهتــم بســرقة داببــة جليــش النظــام الســوري، أصيبــت جانــب بيتــه فاهتــم 

بســرقتها ووضعهــا جانــب بيتــه متهيــداً لبيعهــا للعــدو الصهيــوين!!!
وقوفــاً  ثاثــٌة  منــاوابت،  إىل  املعتقلــون  يــوزع  االنفراديــة  الزنزانــة  يف 
علــى احلائــط األميــن للزنزانــة ملــدة أربــع ســاعات، وثاثــة وقوفــاً أيضــاً 
علــى احلائــط األيســر للزنزانــة، واثنــان يف صــدر الزنزانــة نصــف ركبــه 
مســتنداً، واثنــان علــى البــاب احلديــد األســود وقوفــاً وبينهمــا فتحــة 
»الشــراقة« )انفــذة صغــرية يف ابب الزنزانــة( مســتعدين ألي نــداء أو 
مســاع أي حركــٍة خارجــاً، ابنتظــار التوبيــخ والشــتائم والضــرب واإلهانــة، 

أمــا الســتة اآلخــرون فاثنــان جيثيــان علــى الركــب كفــرتة اســرتاحة بعــد 
الوقــوف الطويــل، وأربعــة »تســييف« )مأخــوذة مــن كلمــة ســيف( 
علــى األرض أي علــى جنوهبــم للحصــول علــى أربــع ســاعات نــوم 

وكأنــم أُعطــوا حظــاً وفــرياً وملــكاً كبــرياً.
هكــذا كان احلــال علــى مــدار أربــع وعشــرين ســاعة، ابســتثناء فــرتات 
اســتام وتوزيــع الطعــام واخلــروج للمراحيــض القــذرة واملعطلــة أصــًا مــن 
التصريــف الصحــي وكل الفضــات، خماضــٌة ميــر هبــا املعتقــل ثــاث 
مــراٍت يوميــاً، خماضــٌة مــن الضــرب والشــتم والرفــس واللكــم و«األخضــر 
اإلبراهيمــي« نســبًة لعصــا الســجان اخلضــراء الشــهرية يف املعتقــات 
الســورية غــري القابلــة للكســر والــي ال تتوقــف عــن اإليــذاء، خماضــٌة 
للمعتقــل يف طريــق الذهــاب واإلايب مــن املراحيــض مــع العــد »واحــد، 
اثنــان،  ثاثــة« حيــث ينتهــي الوقــت املخصــص لــه، فمــن اســتطاع 
التبــول واقفــاً أو منحنيــاً فهــو أبلــف خــري، ومــن مل يســتطع ســيعود 
للزنزانــة ومثانتــه مليئــة ابلبــول تلــح عليــه ابلتبــول دون اســتجابة، وقــد 
تتوفــر لــه إمكانيــة التبــول ضمــن الزنزانــة بعبــوة باســتيكية احتياطيــة 
للخــروج  التــايل  الــدور  خــال  ســاعات  مثــاين  تفريغهــا كل  جيــري 

للمراحيــض القــذرة.
صــادف أن طفــًا ديــرايً »مــن مدينــة ديــر الــزور« بعمــر 13 ســنة، 
كان معتقــًا بيننــا، مل يســتطع التبــول، إذ مل يســعفه الوقــت أي الثــواين 
املســموحة للدخــول اجلماعــي للمرحــاض، حيــث يســتخدم كل ثاثــة 
»حفــرًة صحيــًة« واحــدة، األول يســتخدمها للتــرز والثــاين يبــول فيهــا 
واقفــاً، أمــا الثالــث فيبــول فيهــا جانبيــاً، وهكــذا وبســبب خــوف هــذا 
الطفــل الديــري مــن صــوت الســجان وزعيقــه مل يســتطع التبــول وأمضــى 
بعدهــا ســتة ســاعات حيبــس بولــه، وهــو واقــف بيننــا ويتــأمل ومــا ابليــد 
حيلــة، حــى اقرتحــت أن يتبــول يف كيــس انيلــون فــارغ كــون عبــوة 
البــول مليئــة حيــث ال تتســع إال للــرت ونصــف فقــط مــن البــول، ونســي 
الطامــة  فكانــت  معــه وتفريغهــا  املكلــف إبفراغهــا محلهــا  الشــخص 
للجميــع، وهكــذا ربطــت كيــس انيلــون شــفاف مــن أســفله كــي ال 
وأان  ورائــي  فانتحــى  بولــه،  حبــس  الــذي  للطفــل  وأعطيتــه  يتســرب 
واقــف علــى احلائــط األيســر أثنــاء نوبــة وقــويف أربــع ســاعات وتبــول 
طويــًا طويــًا، تناولــت الكيــس منــه والبــول يتســرب منــه قطــرات رغــم 
ربطــه جيــدا، وكان علينــا االنتظــار ســاعتن لتفريغــه، وميكــن تصــور 

حراجــة هــذا املوقــف.
طيلــة  واحــد  خبــز  رغيــف  معتقــل  لــكل  يقــدم  الطعــام  أييت  حــن 
اليــوم، يوزعــه علــى ثــاث وجبــات، وملعقــة لــن رائــب أو ونصــف 
بيضــة أحيــاانً كفطــور، وكأس رز مطبــوخ مبــاء أمحــر كوجبــة غــذاء، 

و قطعــة بطاطــا أو بنــدورة للعشــاء، كل هــذا بــدون ملــح ومل نكــن 
نعــرف الســبب أول األمــر حــى نــزل بزنزانتنــا معتقــل، يعمــل صــف 
قبلهــا  خيــدم  الســوري، كان  النظــام  جيــش  يف  »مســاعد«  ضابــط 
بعــد يومــن  الســجانون أصدقــاؤه، حيــث  يف »املخابــرات« ويعرفــه 
مــن ســجنه طلــب مــن صديقــه الســجان إحضــار ملــٍح، وكان كمــن 
مــرراً  لــه  مــن غرابــة طلبــه واعتــذر  الســجان  يطلــب ذهبــاً، فصعــق 
أعــاد  بعــد بضعــة أايٍم  املراقبــة، لكنــه  مــن كامــريات  ذلــك ابخلــوف 
املخابــرات  بفــرع  لــه  قــدمٍي  فئــة« صديــٍق  مــن »رئيــس  للملــح  طلبــه 
هــذا، فأحضــر لــه ورقــًة مطويــة وملفوفــة حتتــوي علــى حــوايل 50 غ 
مــن امللــح، أحضرهــا لــه وكأنــه قــدم لــه خدمــة جليلــة، ونبهــه عنــد أي 
تفتيــش أو طــارئ أبن يبتلــع امللــح وخيفيــه، وهكــذا صــار صاحبنــا يضــع 
أثــراً مــن امللــح مــع نصــف البيضــة، ومثلهــا مــع البطاطــا املســلوقة مســاًء 
بينمــا نظــرات املعتقلــن ترقبــه بغــرية، وهــو يضــع غــرام امللــح هــذا مــع 
طعامــه، بينمــا هــم يتذكــرون أهاليهــم وأطفاهلــم وطعــم امللــح، يرفــرف يف 

عقلهــم الباطــن وجســمهم احملــروم حــى مــن ذرة منــه.
مــرة أكرمــين هــذا املســاعد املعتقــل، لكــر ســين وهيئــي، بغرامــن مــن 
امللــح؛ فكانــت هديــة قيمــة عظيمــة بعــد مخســن يومــاً مــن االنقطــاع 
عــن تنــاول امللــح بشــكل مســتمر فــكان أن وضعتهــم علــى طــرف 
تلــك  ويف  ألــذ،  أو  عســل  وكأنــه  امللــح،  أتــذوق  ورحــت  لســاين 
اللحظــات تذكــرت نعــم هللا علينــا، وحنــن ال نقيــم هلــا قيمــة وندرهــا 
حــى جــاء ذلــك اليــوم يف الزنزانــة فعرفنــا قيمتهــا وأمهيتهــا، وكيــف يتــم 

املعتقلــن. اســتخدامها كســاح ضــد 
واملقاومــة  الصمــود  علــى  يســاعدان  مــا  مبنــع كل  الســجانون  تفنــن 
وأســباب القــوة البدنيــة، ومنهــا »امللــح« وهــو مــا كان خافيــاً علينــا يف 
حياتنــا املعتــادة، ليتبــن يل أن امللــح مــن مقومــات الصمــود يف املعتقــل 
واســتمرار التشــبث ابلقــوة البدنيــة والعضليــة، لذلــك كانــت تعليمــات 
االعتقــال يف الزنــزاانت وفــرتات التحقيــق تنــص علــى منــع امللــح عــن 
املعتقلــن كــي تضعــف أجســامهم وهتــزل، وهتــرتئ عضاهتــم فتضعــف 
التعذيــب  حتــت  املعتقــل  ابنيــار  مبتغــاه  احملقــق  ليحقــق  مقاومتهــم، 
والضغــط النفســي والعقلــي وتتداعــى مقاومتــه مــن الوهــن والتعــب، 
فيتلقــاه احملقــق املتغطــرس بقوتــه أمــام انيــار الســجن نفســياً وعضليــاً 
فــا يقــاوم رغبــات وطلبــات الســجان ابالعــرتاف، أبي شــكل وعلــى 
أي هتمــة ملفقــة قــد ال ختطــر علــى خاطــر أو ابل إبليــس والشــياطن، 
تنتهــي  صوريــة  وحماكــم  ملفقــة   « »ضبــوط  مــن  بعدهــا  ملــا  متهيــداً 
ابإلعــدام أو الســجن املؤبــد، وكل هــذا نتيجــة أســباٍب منهــا »ســر 

امللــح« ... ومــا خفــي أعظــم.

الملح والسجان

مروان العش
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أحمد قاسم

Îran ew çetintirîn girêke di rêka çareseriya kirîzan de.

Ahmad Qasim

Cerkî (Hizbulahê Îranê) bi seroketiya (Ayetulah Elxumeynî) desthilatdariya Îranê bi dest xwe ve 
anîye, û herêm ketiye çendîn kirîzan ji ber destdirêjiya Îranê di her çûndin û hatinekê de, hewl 
didê ku hêmenî û ewlehiya herêmê têk bidê, da ku rewşe jê re vebê ku bibê meteryalekî giring di 
her kirîzê de li herêmê ( ya ku di xweristiya ya xwe de dagirtîye ji kirîzan di saziya sazûmanan 
de li diwayî şerê cîhanî ya yekem de û cîbicîkirina peymana Saykis Pîko berî sed salî) loma 
jî, ew kirîz destêwerdana Îranê qolayî dikê nemaze di kêferata Ereb û Îsrayîlî de, ya ku Îran ji 
Heyştê ya sedsala borî de waberhînan dikê di riya bi rêxistkirina (Huzbulahê Lubnanê re)li sala 
1982an û hevrêzkirina bi rijêma Sûrî re bo bi dûrxistina hemî hêzên Lubnanê ji berxwedana 
beramberî Îsrayîlê û Huzbulah bidin xuyakirin ku partîya bi tenahîye di berxwedanê de û her 
vekşandineke Îsrayîl ji Lubnanê bibê serketinek ji berxwedana Hizbulahê re da ku hêzên Hizbu-
lah ferz bibê li ser xelkê Lubnanê ku ew “parêzdare ji Lubnanê re û perçakî bingehîne ji berx-
wedana beramberî Îsrayîlê”. Her weha rola ku lîstî di riya alîkariya bi Tevgera Hemasê û Cîhada 
Îslamê re li rûbirûya Tevgera Fetih re ewa ku di kêferatê de bû bi rijêma Sûrî re.. tevlî şerê heyşt 
salan bi Îraqê re û şêîyên Behrên û Siûdî û Yemenê xistine tevgerê ku tevlehevî çêbikê û sazki-
rina rêxistinên mezhebî yên tûndrew wek ecîndeyên Îranî di tevgerêkevin li gor bercewendiyên 
Îranê li nav wan dewletan û gefdarin mezhebî bin.. her weha lîste dirêje bi van şêweyan.
Encûmena Hevkarî ya dewletên kendava Erebî hewl dan ku nakokiyên xwe bi Îranê re çareser 
bikin di riya diyalogê re li dûrî tundrewî li rûbirûyê siyasetên Îranê li beramberî herêmê nemaze 
piştî kongira Medrîdê li 30 çiryayê pêşîn li sala 1991an di navbera Îsrayîl û Ereban de. Lê Îranê 
ji xwe re siyaseta nerm ya Erebî wekî derfetekê dît li hêlekê, û li hêleke din kar liser nakokiyên 
di nav Ereban de kir û xwe da xuyakirin ku navçîcîkî başe bo çareserkirina nakokiyên wan wekî 
endamekî serekeye ji komelgeha dewletên kendavê re piştî bi dûrxistina Îraqê û dorpêçkirina 
wê di encama êrişa li dijî Kiwêtê. Di rastîyê de, encama êrişa Îraqê li ser Kiwêtê wekî vekiri-
na dergehekî xêrê bû ji destêwerdana Îranê re û tevgihîştina bi şîiyan re bi hesanî bîtir ta sala 
2003an û roxandina rijêma Sedam Hisên,  Îranê torbeyek ji pêwendîyên hevgirtî û bi girêk bi 
rêxistinên Îslama tûndrew re ji Evganistanê heta bi rojavaya Erebî bi dest xwe ve anî bû, tevlî 
avakirina (Hewzeyên şêî) li gelek dewletên Ereban bo rêvekirina destêwerdan û destdana li 
ser herêmê ji Îraqê de piştî vekşandina Hêza Emerîka û bi dawî ne anîna destdana ser Sûrî û 
Lubnanê, waberhênan avakirin ( hevbendiya berxwedan û qedexekarî di navbera Hizbulahê 
Lubnanê û Sûrî û Îranê û Tevgera Hemasê û Cîhadê Îslamî de )bo destêwerdana rasteqîne di 
kêferata Ereb û Îsrayîl de û kolana Erebî bi diruşmên xwe xapandin da wekî ku ew serkêşîya 
wê hevbendîyê dikê û rêxistinên Erebê yên din wekî jidesthilanînê ketine li beramberî îradeya 
Emerîkî û Îsrayîl, û her weha bûye perçeyek ji kirîzan nayê bi cûda kirin, ewên ku dizeyin bi 
destpêkirina (Bihara Erebî re) ji Tonisê û ta bi Sûrî jî dawî pê nayê.
Wekî ku Îran xwe nîşan didê ku (parêzdarê hevbendîya berxwedanêye) li hêlekê, û li hêlekê jî 
parêzdarê cîgehên şêî yên pîrozdarin û Hewzeyên li cîhana Îslamî li beramberî tûndrewa olî, 
loma mafê didê xwe ku xwedîdare li ser cîhana Îslama şêî li rûbirûya cîhana Sinî, ji bilî lîstika 
wê roleke ne erênî û waberhên anîna kirîz û nakokî û dozên netewî ku (çendîn gelekin) di vê 
herêmê de û li seranserî cîhana Îslamî, loma jî, ez bawer dikim ku kirîza li Sûrî “ ya ku Îran roleke 
sereke di rêvabirina wê de dilîze “ mehale ku ev kirîz çareser bibê bi hebûna Îranê û milîsên wê 
yên pir çêşît, ewa ku li rûbirûyê îrada xelkê Sûrî û şoreşa rûmet û azadî yê derdikevê, her wekî 
ku Îran daxwaza (Ayetulah Elxumeynî) cîbicî dikê di destdanîna ser herêmê de û girêdana wê bi 
Hewzeyên şêî de û êxistina bin desthilatdariya Wilayet Elfeqîh.. Bawer nakim Îran ji timên xwe 
vegerê û îro roj desthilatdariya wê li ser Îraq û Sûrî û ewê bi girêbestekê Lubnan zeft kirî di riya 
Hizbulah re, tevlî xwe dibîne ku xudîyê giringtirîn tengave wekî (tengava Hurmuz) û hewl didê 
ku dest deyne ser Dergeha Mendebê jî di rîya alîkarîya bi Hosîyan re li Yemenê, di bikaranîna 
wan tengavan wekî Îpekî di herêmê û li cîhanê da ku xwe ferz bikê wekî dewleteke mezin xwedî 
bercewendî û ew li ser riya çêkirina çekê otomî ye, her weha mafê didê xwe ku desthilatdariya 
xwe dirêj û fireh bikê di herêmê de di demekê de ku ji mafê Emerîka ye girêbestên peymanên 
ewlehî yê girêde bi çendan dewletan re bo cîbicî anîna bercewendî yên xwe û parastina ewlewî 
ya xwe ya netewî. Lomajî Îran ew girêka çetintire li ser riya çareserkirina kirîzan di herêmê de.
Boya, em bawer nakin ku Îran wê ji tiştên bi dest xwe ve anîne di herêmê de vegerê bi rûbirûha-
tina wê bi hewlên nerm re?

منــذ أن اســتلم »حــزب هللا« اإليــراين، بقيــادة )آيــة هللا اخلميــين( ســدَة احلكــم يف إيــران، واملنطقــة دخلــت 
يف أزمــات متعــددة مــن جــراء تدخــات إيرانيــة يف كل شــاردة وواردة، تســعى مــن ورائهــا إىل زعزعــة األمــن 
واالســتقرار؛ لتتســى هلــا الظــروف مــن أجــل أن تكــون عنصــراً مهمــاً يف أي أزمــة مــن األزمــات يف املنطقــة 
)وهــي كثــرية بطبيعتهــا مــع أتســيس الــدول وتشــكيل األنظمــة بعــد احلــرب العامليــة األوىل وتنفيــذاً التفاقيــة 
ســايكس-بيكو قبــل مئــة عــام( وابلتــايل؛ تســهل تلــك األزمــات الطريــق لتدخــات إيرانيــة وخاصــة يف الصــراع 
العريب-اإلســرائيلي الــذي تســتثمره إيــران، منــذ مثانينيــات القــرن املاضــي، عــن طريــق تشــكيل »حــزب هللا« 
اللبنــاين عــام 1982 والتنســيق مــع النظــام الســوري، إلبعــاد كل القــوى اللبنانيــة عــن املقاومــة يف مواجهــة 
إســرائيل، وجعــل »حــزب هللا« وحــده حــزاًب مقاوًمــا، وتســجيل أي انســحاب إســرائيلي مــن لبنــان علــى أنــه 
انتصــار لـــ »حــزب هللا«؛ بغيــة فــرض قــوات »حــزب هللا« علــى اللبنانيــن علــى أنــا »محــاة لبنــان، وجــزء 
أساســي مــن املقاومــة يف مواجهــة األطمــاع اإلســرائيلية«. وكذلــك الــدور الــذي لعبتــه يف دعمهــا حلركــة 
)محــاس( و)اجلهــاد(، يف مواجهــة حركــة )فتــح( الــي كانــت يف صــراع دائــم مــع النظــام يف ســوراي.. إضافــة إىل 
حــرب الثمــاين ســنوات مــع العــراق وحتريــك الشــيعة يف البحريــن والســعودية واليمــن خللــق البلبلــة، وتشــكيل 
منظمــات مذهبيــة متطرفــة؛ لتكــون أجنــدة إيرانيــة تتحــرك، حســب مــا تقتضــي املصلحــة اإليرانيــة يف تلــك 

الــدول، وهتديدهــا العتبــارات مذهبيــة.. والقائمــة تطــول يف هــذا اجملــال.
حــاول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة حلحلــَة املشــكات مــع إيــران، عــن طريــق احلــوار وعــدم اللجــوء 
إىل التطــرف يف مواجهــة السياســات اإليرانيــة جتــاه املنطقــة، وخاصــة بعــد مؤمتــر مدريــد يف 30 تشــرين 
األول عــام 1991 بــن إســرائيل والعــرب، إال أن إيــران اســتغلت السياســة املرنــة لــدول اخلليــج جتاههــا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى عملــت علــى اســتثمار اخلافــات العربيــة العربيــة والتظاهــر ابلوســيط اجليــد حللحلــة 
خافاهتــم علــى أنــا جــزء وعضــو رئيــس مــن جمموعــة دول اخلليــج، بعــد إبعــاد العــراق وحماصرهتــا نتيجــة غزوهــا 
الكويــت. حقيقــة، كانــت نتائــج غــزو النظــام العراقــي للكويــت فاحتــة خــري التدخــل اإليــراين والتواصــل مــع 
الشــيعة أبرحييــة أكثــر حــى عــام 2003 وســقوط نظــام صــدام حســن، كانــت قــد امتلكــت إيــران بشــبكة 
عاقــات حمكمــة ومعقــدة مــع التنظيمــات اإلســامية املتطرفــة مــن أفغانســتان إىل املغــرب العــريب، إضافــة 
إىل أتســيس حــوزات شــيعية يف العديــد مــن البلــدان العربيــة متهيــداً للســيطرة علــى املنطقــة، بــدءاً مــن العــراق 
بعــد االنســحاب األمريكــي منهــا، وليــس انتهــاًء بســوراي ولبنــان، مســتثمرة تشــكيل )حمــور املمانعــة واملقاومــة 
بــن حــزب هللا اللبنــاين وســوراي وإيــران وحركــة محــاس واجلهــاد اإلســامي( يف التدخــل املباشــر للصــراع العــريب 
اإلســرائيلي وخــدع الشــارع العــريب بتلــك الشــعارات علــى أنــا هــي مــن تقــود ذلــك احملــور، واعتبــار األنظمــة 
مــن جمموعــة  عزلــه  ال ميكــن  جــزءاً  أصبحــت  وإســرائيل. وابلتــايل؛  األمريكيــة  لــإلرادة  العربيــة مستســلمة 

األزمــات الــي تتكاثــر يف املنطقــة مــع بدايــة )الربيــع العــريب( بــدءاً مــن تونــس، ولــن ينتهــي يف ســوراي.
لطاملــا أن إيــران تعتــر نفســها علــى أنــا حاميــة )حملــور املقاومــة( مــن جهــة، ومــن جهــة علــى أنــا حاميــة 
لألمكنــة املقدســة الشــيعية وحوزاهتــا املنتشــرة يف العــامل اإلســامي، يف مواجهــة التطــرف الديــين مــن جهــة 
أخــرى، فإنــا تعطــي احلــق لنفســها أن تكــون وصيــة علــى العــامل اإلســامي الشــيعي يف مواجهــة العــامل الســين 
عــدا عــن لعــب الــدور الســليب يف إاثرة واســتثمار األزمــات واملشــكات والقضــااي العرقيــة -ومــا أكثرهــا- 
يف هــذه املنطقــة وعلــى امتــداد العــامل اإلســامي. لذلــك أعتقــد أن األزمــة يف ســوراي -وإيــران تلعــب دوراً 
رئيســاً يف إدارهتــا- ال ميكــن أن حُتَــل مــع الوجــود اإليــراين وميليشــياهتا املختلفــة الــي هــي مــن تواجــه إرادة 
الشــعب الســوري وثورتــه يف احلريــة والكرامــة، حيــث إن إيــران مســتمرة يف تنفيــذ وصيــة »آيــة هللا اخلميــين« 
يف الســيطرة علــى املنطقــة وإحلاقهــا حبــوزات شــيعية، وابلتــايل إخضاعهــا ألوامــر واليــة الفقيــه.. فــا أعتقــد 
أن إيــران ســترتاجع عــن أطماعهــا، وهــي اليــوم تســيطر علــى العــراق وعلــى ســوراي وهــي متمســكة أيضــاً 
بلبنــان مــن خــال »حــزب هللا«، إضافــة إىل امتاكهــا أهــم املعابــر الدوليــة اليــوم )مضيــق هرمــز( وهــي حتــاول 
الســيطرة علــى ابب املنــدب أيضــاً مــن خــال دعمهــا للحوثيــن يف اليمــن؛ الســتعمال تلــك املعابــر أدوات 
ابتــزاز للمنطقــة والعــامل لفــرض نفســها علــى أنــا الدولــة الكــرى، وهــي يف طريقهــا إىل صنــع القنبلــة النوويــة، 
فتعطــي لنفســها احلــق يف متديــد نفوذهــا حنــو احمليــط اإلقليمــي، لطاملــا أن مــن حــق أمريــكا عقــد اتفاقــات أمنيــة 
مــع العديــد مــن الــدول لتحقيــق مصاحلهــا واحلفــاظ علــى أمنهــا القومــي. وابلتــايل فــإن إيــران هــي العقــدة 

األصعــب، علــى طريــق حلحلــة األزمــات يف املنطقــة.
فهــل نصــدق أن إيــران ســترتاجع عّمــا حققــت مــن مكاســب يف املنطقــة، مــن خــال مواجهتهــا أبســاليب 

مرنــة؟

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي
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سمير عبد الباقي

Yönetmen Mustafa El-Akkad

Semir Abdulbaki

Suriyeli yönetmen, yapımcı ve oyuncu. Dünyadaki diğer yönetmenlerden farklı bir bakış 
açısı ve vizyona sahiptir. Eserlerinde yenilikçi bir üslubu benimsemiş olup, zulüm ve güç 
üstünlüğüne dayalı mantığa karşı çıkmıştır. Filmlerinde işgal altındaki halkların zaferini 
yansıtmış ve Arap ve Müslümanlara karşı zihinlerdeki yanlış algıyı düzeltmeye çalışmıştır.
Mustafa Akkad, 1935 yılının Temmuz ayının başında, Halep’te fakir bir ailede dünyaya 
gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini burada almış, 18 yaşına geldiğinde sinema yönetmenliğinde 
okumayı hayal etmeye başlamıştır. 1954 yılında ise Suriye’den ayrılarak Amerika Birleşik 
Devletleri’ne gitmiş ve Kaliforniya Üniversitesi’nde eğitim alarak 1958 yılında buradan 
mezun olmuştur. Ardından piyasada sıkıntı çektiği bir döneme girmiş, yedi stüdyo ve 
televizyon kanalı ve medya ajanslarının tamamı kendisine iş vermeyi reddetmiştir.
1962 yılında Akkad, Hollywood’un kapılarından girmeyi başarmış ve 1976 yılında bir 
yönetmen, yapımcı ve oyuncu olarak uluslararası arenaya çıkmıştır. Akkad’ın bu çıkışı, 
küresel planda başarı sağlayan ilk Arap filmini teşkil eden ve Arapça ve İngilizce olarak iki 
versiyonda hazırlanan “Çağrı” filmi sayesinde gerçekleşmiştir. 1981 yılında ise, “Çöl Aslanı: 
Ömer Muhtar” filmini İngilizce olarak çekmiş, filmde Libya halkının Libyalı mücahit Ömer 
Muhtar liderliğinde İtalyan işgaline karşı yazdığı kahramanlık destanını işlemiştir. Filmde 
Ömer Muhtar rolünü, uluslararası üne sahip oyuncu Anthony Quinn canlandırmıştır. 1978 
yılından 2002’ye kadar ise, Cadılar Bayramı film serisinin tamamına katılan tek uluslararası 
yönetmen olmuştur.
Akkad’ın Amerikan zihin yapısını anlamasında 23 yıl boyunca burada kalması ve bu karmaşık 
toplumun şifresini çözmesinin etkili olduğu ifade edilmektedir. Böylece o, medya yoluyla 
bu topluma hitap etmeyi başarmıştır. Kendisi medya üzerine eğilmiş ve bunu Batı’ya karşı 
verilecek medeniyet savaşında bir savaş olarak görmüştür.
Hollywood’da kendisinden başka Arap yönetmenler de bulunmasına rağmen, Akkad’ın ismi 
diğer Arap ve Batılı yönetmenler arasında öne çıktı. Bunun nedeni ise Akkad’ın, kültürel 
mirasını ve milliyet anlayışını muhafaza etmiş olmasıydı.
Uzun sinema hayatı boyunca Akkad, sinema dünyasında kendisine has bir bakış açısı 
geliştirmeye gayret gösterdi. Akkad sinemayı yalnızca estetik bir perspektiften değil, birçok 
açıdan kültürel ve devrimci bir bakış açısından ele aldı. Ömer Muhtar filmi, bu açıdan önemli 
bir örnek teşkil etmektedir.
Bu özel ve bilinçli bakış açısı vasıtasıyla Akkad, Ömer Muhtar’ın kişiliğinden çok şey öğrendi 
ve hayatını öğrendikleri hususunda hizmet etmeye vakfetti. Aynı zamanda Arap dünyasındaki 
durumu da görüyor ve burada uyanışa katkıda bulunmak için tüm zorlukları göze alıyordu.
Akkad, Çağrı ve Ömer Muhtar filmlerine benzer yeni bir film çekmek için uzun yıllar bekledi 
ve sonunda kendisini adayacağı yeni filmi olarak “Selahattin Eyyübi”yi seçti. Ancak gerekli 
desteği bulamadığından, filmin senaryosunu ve çekim vizyonunu saklı tutmak zorunda kaldı.
Akkad ayrıca, Endülüs’te yönetici olan “Endülüslü Sabiha” hakkında bir film çekmek 
istiyordu. Yine 1213 yılında Endülüs’teki halifeye gelerek, İngiltere’nin Müslüman halifenin 
himayesine girmesini isteyen bir heyet gönderen bir İngiliz kralı hakkında da bir film çekmeyi 
planlıyordu.
Mustafa Akkad, gelecekte bir veya birçok sinema filmi çekme planının yanı sıra, bir sinema 
şehri ve sinema kompleksi kurmak ve burada dünya sineması düzeyinde filmler çekmek 
istiyordu. Bu yapımları Çağrı filminin düzeyinde, Arap ruhuyla hazırlayacaktı. Yine bu 
şehri planlarken, sabit bir şehir şeklinde değil; seyyar stüdyolar şeklinde tasarlamış, böylece 
Amerika’nın bu alandaki tecrübesini buraya aktarmak istemişti.
11 Kasım 2005’te, Mustafa Akkad ve kızı Rim, Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Grand 
Hyatt otelinde meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirdi. Akkad’ın ölümü, sinema 
sanatı için büyük bir kayıptı. Hayalleri sınır tanımıyor ve hatıralarının kuytu köşelerinden 
doğmuyordu. Akkad’ın hayalleri, Arap dünyasındaki gerçeklikten meydan geliyor ve 
onu, Batı’da Arapların ve Müslümanların sahip olduğu imajın üzerindeki tozları silkeleme 
konusunda mücadele etmeye itiyordu.
Akkad’ın sonuyla ilgili söylenebilecek şeyleri, Suriye ve Ürdün’deki cenaze töreni 
yansıtıyordu. Yakınlarının gözyaşları ve sevenlerinin hıçkırıkları, patlamalardaki şarapnel 
parçalarının dağıttığı sinema imajını renkleriyle boyadı. Geriye ise efsanelerin, neden trajik 
sahnelerle uğurlandığı ve önemli şahsiyetlerin niçin ölünce hatırlandığı soruları kaldı…
Akkad’ın Suriye’den ABD’ye, Hollywood’dan Ürdün’e ve oradan da istiratgahına yolculuğu, 
bir haberde anlatılabilecek kadar kısa değildir. Fakat üzerimizdeki hakkı, dünyaya onun 
hikayesini, arzularını, gurbetini, şöhretini ve ölümünü anlatmaktır.
Mustafa Akkad Arap tarihini ve kahramanlarını severdi. Batı’da yaşamasına rağmen duygu 
dünyası hep Arap’tı. Selahattin Eyyübi’nin şahsında hayat bulan Haçlı Savaşları’nı panaromik 
bir surette aktarmayı çok istiyordu. Yine, El-Kaide’nin lideri Usame bin Ladin hakkında bir 
film yapmak, böylece hakkında birbiriyle çelişen imajları ortaya koymak arzusundaydı.
İronik olarak, Akkad’ı öldürenlerin El-Kaide mensubu oldukları düşünülüyor. Kader, onun 
Grand Hyatt hoteldeki bir düğün için Beyrut’tan gelen kızıyla Ürdün’de bulunmasını istemişti. 
Ancak bir patlayıcının fitiliyle gelen ölüm, dünyaya Hamza bin Abdulmuttalib’in yiğitliğini, 
İmam Ali bin Ebu Talib’in efsanevi kılıcını ve Çöl Aslanı Ömer Muhtar’ın kararlılığını tüm 
dünyaya gösteren bir dâhiyi aramızdan almıştı.

خمــرج ومنتــج وممثــل ســينمائي ســوري، ميتلــك رؤيــة ختتلــف عــن غــريه مــن املخرجــن العامليــن، حيــث اتّبــع أســلوابً 
مســتحداثً يف اإلخــراج، متثــل يف وقوفــه ضــد املنطــق القائــم ابلعــامل مــن ظلــم وتســلط القــوة، لتعكــس أفامــه انتصــاَره 

للشــعوب احملتلــة وألصحــاب الصــورة الذهنيــة املشــوهة عــرابً ومســلمن.
ُولــد مصطفــى العقــاد، يف األول مــن يوليــو عــام 1935م، ألســرة فقــرية مبدينــة حلــب وســط ســوراي، حيــث تلقــى 
تعليمــه االبتدائــي والثانــوي، وعندمــا بلــغ عمــره الثامنــة عشــر حلــم بدراســة اإلخــراج الســينمائي، وابلفعــل غــادر 
ســوراي عــام 1954م متوجهــاً إىل الــوالايت املتحــدة ليــدرس اإلخــراج يف جامعــة UCLA بواليــة كاليفورنيــا الــي 
ختــرج فيهــا عــام 1958م؛ ليبــدأ مرحلــة املعــاانة يف ســوق العمــل حيــث رفضــت ســبعة اســتوديوهات ومجيــع حمطــات 

التليفزيــون ووكاالت اإلعــان توظيفــه.
ويف عــام 1962م، اســتطاع العقــاد أن يقتحــم أبــواب هوليــود، ويعمــل خمرجــاً ومنتجــاً وممثــًا حــى وصــل إىل العامليــة 
عــام 1976م، عندمــا أخــرج فيلــم )الرســالة( كأول فيلــم عــريب عاملــي عــن رســالة اإلســام، وصــدر بنســختن عربيــة 
وإجنليزيــة، ويف عــام 1981م، أخــرج فيلــم )أســد الصحــراء عمــر املختــار( ابإلجنليزيــة، وتنــاول فيــه بطولــة الشــعب 
الليــيب ضــد االحتــال االيطــايل بقيــادة اجملاهــد الليــيب عمــر املختــار، الــذي أّدى دورَه املمثــل العاملــي انطــوين كويــن، 
ومنــذ عــام 1978م وحــى عــام 2002م، أصبــح العقــاد املنتــج املنفــذ العاملــي الوحيــد الــذي شــارك يف مجيــع سلســلة 

أفــام هالويــن.
وحيســب للعقــاد فهمــه للعقــل األمريكــي؛ فعــر ســنواته الـــ 23 الــي قضاهــا هنــاك متكــن مــن فــك شــفرة هــذا اجملتمــع 
املعقــد، وبذلــك أحســن خماطبتــه عــر اإلعــام الــذي كان دائــم الرتكيــز عليــه؛ فقــد رآه الســاح الــذي جيــب أن خيــوض 

بــه معركتــه احلضاريــة مــع الغــرب.
ورغــم وجــود عــدد مــن املخرجــن العــرب يف هوليــوود؛ فــإن امســه ملــع دون غــريه عربيــاً وغربيــاً، والســر يف هــذا العقــل 

املبــدع يعــود إىل حمافظتــه علــى تراثــه وقوميتــه.
وعــر مشــواره الســينمائي الطويــل عمــل العقــاد علــى تكــون رؤيتــه لعــامل ســينمائي مســتقل لذاتــه، فهــو مل يعتــر الســينما 
مفهومــاً مجاليــاً وحســب، بــل كان هلــا مفهــوم ثــوري طليعــي أببعــاد ودالالت كبــرية، ويعــد فيلــم )املختــار( منوذجــاً 

رائعــاً هلــذا البعــد.
وانطاقــاً مــن هــذا املفهــوم اخلــاص واملتميــز والواعــي تعلــم هــو مــن ذات »عمــر املختــار«، وأوقــف حياتــه علــى خدمــة 
مــا تعلمــه، فقــد كان مبصــراً للواقــع العــريب، قــارائً هلــذا الواقــع الــذي تبــى أن يقــوم مبــا يســاعد علــى النهــوض بــه متكبــداً 

الكثــري مــن الصعــاب.
وظــل العقــاد منتظــراً لســنوات طويلــة إنتــاج عمــل ســينمائي مماثــل لفيلمــي )الرســالة، وعمــر املختــار(، وكان )صــاح 
الديــن األيــويب( هــو العمــل الــذي اختــاره، ونــذر نفســه يف ســبيل إعــداده، ورحــل حمتفظــاً بســيناريو ورؤيــة إخراجيــة 

للفيلــم دون أن يــرى النــور لعــدم توافــر الدعــم املطلــوب.
كمــا كان يطمــح أيضــاً يف أن ينتــج فيلمــاً عــن )صبيحــة األندلســية( وهــي املــرأة الــي حكمــت األندلــس، وفيلمــاً آخــر 
يــروي قصــة ملــك مــن ملــوك إجنلــرتا كان قــد أرســل يف عــام 1213م وفــًدا إىل اخلليفــة يف األندلــس يطلــب منــه أن 

تكــون إجنلــرتا حتــت محايــة اخلليفــة املســلم.
وكان “العقــاد” حيمــل رؤيــة مســتقبلية أوســع مــن فكــرة إنتــاج عمــل أو جمموعــة أعمــال؛ فمــن ضمــن أحامــه كانــت 
مدينــة ســينمائية أو جممــع ســينمائي لإلنتــاج مبســتوى اإلنتــاج العاملــي، بــروح عربيــة مبســتوايت الرســالة الــي حتملهــا 
أمتــه، وكان تصــوره عــن هــذه املدينــة أنــا مدينــة ال تبــى، بــل اســتوديوهات قابلــة للتنقــل، فقــد كان عازمــاً علــى نقــل 

التجربــة األمريكيــة يف هــذا اجملــال.
ويف 11 نوفمــر مــن عــام 2005م، قُتــل العقــاد وابنتــه رمي، يف تفجــري وقــع يف فنــدق جرانــد حيــاة يف العاصمــة 

األردنيــة عمــان، وكانــت وفاتــه خســارة كبــرية للفــن الســينمائي العاملــي.
مل تعــرف أحــاُم مصطفــى العقــاد حــدوداً، ومل تولــد كبــرية لتضمحــل وتنــزوي يف ركــن مــا مــن الذاكــرة. أحــام 
العقــاد كان يولدهــا الواقــع العــريب الــذي كان يدفعــه إىل مواصلــة كفاحــه يف الغــرب إلزالــة الغبــار عــن صــورة العــرب 

واملســلمن.
احلديــث عــن مصــرع العقــاد عكســته مراســم تشــييع اإلبــداع يف ســوراي واألردن، فدمــوع ذويــه وبــكاء حمبيــه لونــت 
صورتــه الســينمائية الــي بعثرهتــا شــظااي االنفجــارات؛ وخلفــت تســاؤالت حانقــة جوهرهــا ملــاذا يــودع العباقــرة مبشــاهد 

مأســوية؟ وملــاذا ال نتذكــر عظمــاءان إال وهــم أمــوات؟
 مســرية العقــاد مــن ســوراي إىل الــوالايت املتحــدة ومــن هوليــود إىل األردن؛ ومنهــا إىل مثــواه يف حلــب أكــر وأطــول 
مــن أن حيتضنهــا تقريــر إخبــاري، لكــن مــن حقــه علينــا أن نســرد للعــامل حكايتــه مــع الطمــوح والغربــة والشــهرة واملــوت.
كان العقــاد معجبــاً ابلتاريــخ العــريب وأبطالــه، ورغــم حياتــه يف الغــرب فــإن هــواه ظــل عربيــاً، وطاملــا متــى أن جيســد 
بصــورة البانورامــا الكبــرية ملحمــة احلــروب الصليبيــة جمســدة يف شــخص القائــد صــاح الديــن األيــويب. كمــا حلــم 
بصناعــة فيلــم عــن زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن، يكشــف مــن خالــه التعريفــات املتضاربــة الــي رافقتــه.

 املفارقــة أن العقــاد قتــل بســاح يعتقــد أنــه لتنظيــم القاعــدة، وشــاء القــدر أن يكــون موجــوداً يف األردن للقــاء ابنتــه 
رمي الــي جــاءت مــن بــريوت، حلضــور حفــل زفــاف يف فنــدق غرانــد حيــاة، غــري أن املــوت القــادم عــر فتيــل املتفجــرات 
غيــب مبدعــاً أظهــر للعــامل أبس محــزة بــن عبــد املطلــب، وأســطورة ســيف اإلمــام علــي بــن أيب طالــب، وصابــة أســد 

الصحــراء عمــر املختــار.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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لماذا ال يوجد سوريون في مباحثات تقرير 
مستقبل سوريا!

د. وليد البني

Suriyeliler Neden Suriye’nin Geleceğini Belirle-
yen Görüşmelerde Yer Almıyor?

Dr. Velid El-Benî

Suriye’nin geleceğini ele alan ve Esed’in Suriyelere kendi mafya rejimi ve ülkelerinin yerle bir edilmesi 
seçeneğini sunduğundan bu yana devam eden trajedilerine nasıl yaklaşılacağını değerlendiren toplantı ve 
görüşmeler son zamanlarda yoğunlaştı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Suudi Arabistan’ı ziyaret etti ve 35’ten fazla Arap ve Müslüman liderle 
bölgenin geleceğini ve terörle mücadele meselesini inceledi. Suriye’deki durumu Suudi Arabistan yönetimi-
yle görüştü. Ardından yedi büyük sanayi devleti liderleri ve yine Fransız Cumhurbaşkanı’yla Suriye’nin ge-
leceğini ve Suriye’de yaşananlara karşı nasıl bir tutum takınılması gerektiğini ele aldı. Fakat bu görüşmelerde 
Suriye’den hiçbir temsilci yer almadı. Ürdün’de, Rusya ve Amerika arasında bir Ürdünlünün de katılımıyla 
Suriye’nin güneyinde yer alacak ve El-Tenef’ten Kunaytra’ya, yine tekfirci gruplardan ve mezhepçi İranlı 
milislerden arındırılmış işgal altındaki Golan sınırı boyunca uzanacak güvenli bölge hakkında görüşmeler 
gerçekleştirildi. Aynı şekilde bu görüşmede, bölgeyi korumaları ve Rusya, Amerika ve Ürdün ile koordineli 
olarak idare etme görevini üstlenmeleri için Suriyelilerin eğitilmesi üzerinde duruldu. Bu talep, sınırlarını 
güvene almak isteyen İsrail ve Ürdün tarafından gerçekleştirilirken, elbette Suriyelilerin konuya dair görüşleri 
katiyen alınmadı.
Radikal olan ve olmayan İslamcı grupları Esed, İran ve onun mezhepçi milislerine karşı destekleyen en büyük 
güç olması gereken Katar’ın Emiri, İran Cumhurbaşkanı’nı aradı. Hamaney’in kendisine olan güveni ve beş 
yıl daha bölgede politika uygulayıcısı olacağı için tebriklerini sunarken, ülkesi ve İran’daki velayet-i fakih 
rejimi arasında çok iyi ilişkiler olmasını umduğunu belirtti. Ancak bu rejimin Suriye’de oynadığı olumsuz rol 
ve Katar’ın Suriyeli müttefikleri hakkında tek söz etmedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye meselesini görüşmek için Moskova’yı ziyaret 
etti. Görüşmelerde Trump’ın Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin sonuçlarının görüşüleceği şüphesiz, elbette 
iki tarafın da Suriyeli müttefiklerinin katılımı olmadan.
Çoğunluğu İran’dan emirlerini alan mezhepçi milislerden müteşekkil Iraklı Haşd-i Şabi kuvvetleri, Suriye 
sınırlarına yaklaşıyor. Bu kuvvetlere bağlı bazı milislerin liderleri daha önce de bahsi geçen Şii Hilali yerine 
İran’ın mezhepçi dolunayının kurulacağı tehdidinde bulundu. Yine burada savaşmak için Suriye topraklarına 
gireceklerini bildirdi. Zorba Şam yönetiminin çığırtkanlarından ise ses çıkmıyor.
Türkiye, yeni Özgür Suriye Ordusu’nu topraklarında eğiterek onlarca yıldır savaşmakta olduğu PKK’nın Su-
riye koluna karşı mücadele etmesini ve böylece güney sınırına egemen olmasını ve güvenliğini tehdit etmesini 
engellemek istiyor. Kendisine bağlı olan siyasi ve askeri muhalif gruplardan tebrik alırken, diğer grupların 
sessizliğiyle karşılaşıyor.
Tüm bu gelişmeler geçtiğimiz birkaç gün içerisinde meydana geldi. Bu, dünyanın ve bölgenin Suriye’yle ve 
Suriye halkının yaşadığı trajediyle ilgili düzenlemeler yapmak istediğini gösteriyor. Bu “düzenlemeler” ise, 
Suriyelilerin istemiş veya istemekte olduğu şeyler değil. Bilakis, Suriye’de sahada etkin olan kuvvetler arasın-
da geliştirilen orta yollu çözümler. Bu kuvvetler ne zorba rejimin destekçilerini, ne de muhalifleri içine alıyor; 
bu kişiler, iki tarafın da görüşlerini önemsemeyen takipçilerden oluşuyor. Bu iki taraf artık o denli önemsizleşti 
ki, ne müttefikleri ne de hasımları söz konusu görüşmelerdeki varlıklarını gerekli görmüyor ve ülkelerinin ve 
halklarının kaderini belirlemede bakış açılarını duymaya ihtimam göstermiyor.
Bu görüşmelerde hiçbir şekilde bir Suriyelinin bulunmamasını sonucu olarak, elbette Suriye’nin maslahatı-
na olacak şey en son konuşulacak konu haline gelecektir. Nitekim devletler hayır kuruluşları ya da insan 
hakları dernekleri değildir. Devletler, birinci, ikinci ve onuncu derecede dahi halklarının çıkarlarını ve yöne-
timin istikrarının devamını sağlayacak şeylere yatırım yapmaya çalışır. Bu Suriye’nin parçalanması, halkının 
tamamının tehcir edilmesi, buradaki çatışmanın ilelebet devam etmesi ve Suriye’nin halkıyla istediği şekilde 
oynaması için İran ve Rusya’ya teslim edilmesini gerektirse de…
Hiçbir devlet, Suriye’deki katil, kasap ve savaş suçları işlemiş zorbanın iktidarda kalsın diye kendisini feda 
etmeyecektir. Yine İran’ın zorba yöneticileri ve mollaları beklenen mehdi ve velayet-i fakih yalanına devam et-
sin diye de böyle bir fedakarlıkta bulunmayacaktır. Bununla beraber hiçbir devlet, zayıf, halk nezdinde gücünü 
ve desteğini kaybetmiş bir muhalefetin iktidara gelmesi için çıkarlarını ve istikrarını bir kenara bırakmayacak, 
zorba rejimi devirerek Suriye’yi aşırıcı örgütlerin üreme alanı veya kendi aralarında savaşacakları bir yer ve 
teröristlerin barınağı haline getirmek için riske girmeyecektir.
Suriye vatanının sona erdiğini, Suriyelilerin hep birlikte bağımsız, özgür ve birleşmiş; dünya medeniyetleri 
arasına tekrar girme potansiyeline sahip bir devlette yaşayamayacağını düşünen Suriyeli ekonomi, siyaset ve 
kültür alanındaki seçkin gruplar, her türlü ihtilaflarını unutmalı ve Suriyeliler dışındaki hiçbir mercinin tesiri 
ve finansmanı olmadan Suriyelileri bir araya getirmeye çalışmalıdır. Böylece Suriyelilerin sesini ve Suriye’de 
siyasal çözüm bulmayı amaçlayan her türlü toplantıya katılma taleplerini dünyaya duyurabileceklerdir.
Böyle olmalıdır ki en nihayetinde bu gidişat, ülkelerinin istikrarı, birliği ve birleşmiş, bağımsız ve dünya 
medeniyet gemisine dahil olacak güce sahip bir devlet olarak dünya sahnesine geri dönmeyi engelleyecek 
hale gelmesin.

شــعبها  مأســاة  مــع  التعاطــي  وكيفيــة  ســوراي  مســتقبل  تبحــث  الــي  واملباحثــات  االجتماعــات  تتكثــف 
أو إحــراق وطنهــم. املافيــوي  بــن نظامــه  الســورين  قــرر األســد ختيــري  منــذ أن  املســتمرة، 

الرئيــس األمريكــي حيــط يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويبحــث مصــري املنطقــة واحلــرب علــى اإلرهــاب 
مــع أكثــر مــن مخســة وثاثــن زعيمــاً عربيــاً ومســلماً، ويبحــث الوضــع الســوري مــع القيــادة الســعودية، مث 
يتباحــث مــع قــادة الــدول الصناعيــة الســبع ومــع الرئيــس الفرنســي، حــول مصــري ســوراي وكيفيــة التعاطــي مــع 

مــا جيــري علــى أرضهــا، بغيــاب كامــل ألي متثيــل ســوري.
اجتمــاع يف األردن بــن الــروس واألمريكيــن حبضــور أردين، لبحــث إنشــاء منطقــة آمنــة يف جنــوب ســوراي 
متتــد مــن التنــف إىل القنيطــرة وعلــى طــول احلــدود مــع اجلــوالن الســوري احملتــل خاليــة مــن الفصائــل التكفرييــة 
واملليشــيات الطائفيــة اإليرانيــة، وتدريــب ســورين كــي يتولــوا حراســة تلــك املنطقــة وإدارهتــا بتنســيق روســي 
أمريكــي أردين، وهــو مطلــب إســرائيلي أردين مشــرتك، لتأمــن حدودمهــا، وطبعــاً بغيــاب كامــل لوجهــة 

النظــر الســورية ابملوضــوع.
أمــري قطــر الــي مــن املفــرتض أنــا الداعــم األكــر للفصائــل اإلســامية املتشــددة وغــري املتشــددة الــي تقاتــل 
األســد وإيــران وميليشــياهتا الطائفيــة، يتصــل ابلرئيــس اإليــراين مهنئــاً إايه بثقــة اخلامنئــي بــه، لتنفيــذ سياســته 
جتــاه منطقتنــا خلمســة ســنوات أخــرى أمــًا يف عاقــات ممتــازة بــن بــاده ونظــام الــويل الفقيــه اإليــراين دون 

أي إشــارة إىل الــدور الســليب هلــذا النظــام يف ســوراي، وال تعليــق مــن حلفــاء قطــر الســورين.
ويل ويل العهــد الســعودي األمــري حممــد بــن ســلمان يــزور موســكو لبحــث امللــف الســوري، ومــن املؤكــد أن 

املباحثــات ســتتناول نتائــج زايرة ترامــب إىل اململكــة أيضــا بغيــاب الســورين مــن حلفــاء الطرفــن.
قــوات احلشــد الشــعيب العراقيــة املؤلفــة أبغلبيتهــا الســاحقة مــن ميليشــيات طائفيــة مذهبيــة تتلقــى تعليماهتــا 
مــن إيــران، تقــرتب مــن احلــدود الســورية وقــادة بعــض امليليشــيات التابعــة هلــذه القــوات يهــددون إبقامــة 
البــدر اإليــراين الطائفــي بــدل اهلــال الشــيعي الــذي جــرى احلديــث عنــه ســابقاً، وبدخــول األراضــي الســورية 

للقتــال فيهــا، مــع صمــت مطبــق مــن قبــل دعــاة الســيادة املطبلــن لطاغيــة دمشــق.
تركيــا تعلــن أنــا بــدأت بتدريــب جيــش حــر ســوري جديــد اتبــع هلــا علــى أراضيهــا، لتطلقــه بوجــه الفــرع 
الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين الرتكــي الــذي يقاتلهــا منــذ عقــود، وملنعــه مــن الســيطرة علــى حدودهــا 
التابعــة هلــا وصمــت بقيــة  اجلنوبيــة وهتديــد أمنهــا، مــع مباركــة فصائــل املعارضــة السياســية والعســكرية 

الفصائــل.
كل هــذه التحــركات حصلــت يف األايم املاضيــة، وهــي تــدل علــى أن العــامل واإلقليــم حيــاول التوصــل 
إىل ترتيبــات مــا خبصــوص ســوراي ومأســاة شــعبها، هــذه “الرتتيبــات” ليــس ابلضــرورة مــا أراده أو يريــده 
الســوريون، بــل هــي نــوع مــن احللــول الوســط بــن القــوى الفاعلــة علــى الســاحة الســورية، تلــك القــوى الــي 
ال تضــم ســورين ال مــن مؤيــدي الطاغيــة وال مــن معارضيــه، واللذيــن حتــوال إىل جمــرد أتبــاع ال أيبــه أحــد 
لرأيهمــا، فقــد تضــاءل الطرفــان حبيــث مل يعــد ال حلفاؤمهــا وال خصــوم حلفائهمــا يــراي أي ضــرورة لوجودمهــا، 

يف تلــك اللقــاءات وال لســماع وجهــة نظرمهــا يف تقريــر مصــري مــا يفــرتض أنــه وطنهمــا وشــعبهما.
ويف ظــل غيــاب ســوري كامــل عــن هــذه النقاشــات، ومــا قــد ينجــم عنهــا؛ فــإن املصلحــة الســورية هــي آخــر 
مــا ســيتم حبثــه، فالــدول ليســت مجعيــات خرييــة وال منظمــات حقوقيــة، الــدول تبحــث عــن مصــاحل شــعوهبا 
او اســتقرار أنظمــة حكمهــا يف الدرجــة األوىل والثانيــة والعاشــرة، ولــو اقتضــى ذلــك تفتيــت ســوراي وتشــريد 
كل شــعبها، أو اســتمرار الصــراع فيهــا اىل مــا النايــة، أو تســليمها إليــران أو روســيا لتنــكا بشــعبها كمــا 

حيلــو هلمــا.
لــن تضحــي دولــة يف العــامل بعاقاهتــا مــع بقيــة الــدول كــي يبقــى طاغيــة جــزَّار منبــوذ ســوراّيً ومــدان دوليــاً 
جبرائــم حــرب يف الســلطة، أو لتســاعد طغــاة إيــران وماليهــا علــى االســتمرار يف أكذوبــة املهــدي املنتظــر 
والــويل الفقيــه، ولــن تضحــي دولــة أخــرى مبصاحلهــا أو اســتقرار أنظمــة حكمهــا كــي تصــل معارضــة ضعيفــة 
فاقدة القوة والتأييد الشــعيب إىل الســلطة، أو لكي ُتســقط الطاغية وترتك ســوراي مرتعاً للتنظيمات املتطرفة 

أو ســاحة لتقاتلهــا ولتحويلهــا إىل مــأوى إلرهابيــي العــامل.
على النخب االقتصادية والسياســية والثقافية الســورية الي تؤمن بنهائية الوطن الســوري وأحقية الســورين 
مجيعــاً يف العيــش معــاً يف دولــة مســتقلة حــرة وموحــدة، قــادرة علــى العــودة لتكــون جــزءاً مــن احلضــارة 
العامليــة؛ نســيان خافاهتــا مــن أي النــوع، والتداعــي الجتمــاع ســوري خالــص بعيــداً عــن التأثــري والتمويــل 
غــري الســوري، كــي يســتطيعوا إمســاع صــوت الســورين للعــامل واملطالبــة ابملشــاركة يف أي اجتمــاع يســعى 

إلجيــاد حــل سياســي يف ســوراي.
حــى ال يكــون هــذا احلــل علــى حســاب اســتقرار وطنهــم ووحدتــه واســتقراره وإمكانيــة عودتــه إىل الســاحة 

الدوليــة كدولــة موحــدة مســتقرة ومســتقلة قــادرة علــى االلتحــاق بركــب احلضــارة العامليــة.

Suriyeli Siyasetçi-Yazarسياسي وكاتب سوري
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Türkçe تركي

 ال شــك أن القنــاة اإلرهابيــة الــي تتشــكل يف مشــال ســوراي هــي مشــروع يهــدف إىل القضــاء علــى  تركيــا، ويف حلظــة االنتهــاء مــن 
تشــكيل تلــك القنــاة ، ســوف تنطلــق منهــا الصراعــات واالشــتباكات علــى طــول مئــات الكيلومــرتات، ويف حلظــة االنتهــاء مــن 
تشــكيل هــذه القنــاة املمتــدة مــن حــدود إيــران إىل البحــر األبيــض املتوســط ســيتم تفعيــل اخلريطــة اجلديــدة الــي تســتهدف دولــة تركيــا. 
مت التخطيــط إىل هــذه اخلريطــة أمــام أعيننــا يف وســط حججهــم ومرراهتــم كمــا توجهــت اجملموعــات اإلرهابيــة إىل مراكزهــم احملــددة 
يف اخلريطــة، لقــد مت إعمــاء أعيننــا حبجــة املقاومــة اإلرهابيــة وتســرّبت عناصــر تنظيــم الـــ يب كا كا إىل تلــك املناطــق ، حيــث مت تنفيــذ 

خمطــط القنــاة اهلادفــة إىل حماصــرة تركيــا خطــوة وراء خطــوة أمــام أعيننــا.
عملية درع الفرات وما بعدها: لقد قاموا إبهلاء تركيا

ال شــك أن كافــة املخططــات املمتــدة مــن مشــال العــراق إىل ســواحل البحــر األبيــض املتوســط هــي خمططــات هادفــة إىل متهيــل تركيــا 
والتآمــر عليهــا وخداعهــا. وكانــت املؤامــرة الــي مت التخطيــط إليهــا يف عــن العــرب )كــوابين( مؤامــرة كبــرية جــًدا حــى وقــع الــرأي 
العــام الرتكــي ضحيــة هلــذه املؤامــرة، حيــث مت اســتعمال الصحفيــن والكتــاب املقربــن إىل حــزب العدالــة والتنميــة هبــدف خــداع 
شــعبنا. أمــا يف منبــج فقــد قامــت أمريــكا بتقــدمي تعهــدات إىل تركيــا وعقــدت معهــا االتفاقيــات، لكــن أمريــكا مل تلتــزم أبي مــن هــذه 
االتفاقيــات والتعهــدات حــى وضعــت تركيــا مبوقــف الســاذجة واملغفلــة ، وقامــت بتســليم منبــج إىل تنظيــم الـــ يب كا كا أمــام أعينهــا، 
هكــذا توســعت اخلريطــة خطــوة خطــوة ابجتــاه الغــرب والبحــر األبيــض املتوســط، ومل أتطــرق إىل املناطــق األخــرى بعــد حيــث أنــم 
قامــوا بتســليمها إىل تنظيــم الـــ يب كا كا دون أي إخبــار مســبق. تركيــا تدخلــت عــر عمليــة درع الفــرات فقــط، مــع العلــم أنــا كانــت 
عمليــة سياســية جغرافيــة هامــة جــًدا بعــد محلــة قــرص، قمنــا مــن خــال هــذه احلركــة مبحاربــة داعــش يف الظاهــر وأمريــكا وتنظيــم الـــ 
يب كا كا والـــ يب يــي دي يف الباطــن. لكننــا مل نتمكــن مــن االســتمرار وتوقفنــا لســبب غــري معلــوم بــل أوقفــوان ومنعــوان ووصلنــا إىل 

درجــة  ال ميكننــا فيهــا أن نتحــرك.
أمريكا سوف تضرب إدلب وتسلمها إىل تنظيم الـ يب كا كا وهكذا سيتم االنتهاء من خمطط اخلريطة.

اآلن هــؤالء يف آخــر مرحلــة مــن املشــروع، أمريــكا تســتهدف »املنطقــة احملظــورة« الــي مت تشــكيلها يف إدلــب مــن خــال االتفــاق 
الــذي عقــد بــن تركيــا وروســيا وإيــران، وهــي تســتعد للتدخــل ابملنطقــة احملظــورة، لكــن ملــاذا؟.

يتــم تنفيــذ املؤامــرة ذاهتــا الــي مت تنفيذهــا يف الرقــة واملناطــق األخــرى، حجتهــم ومررهــم كان يصــب يف  حماربــة تنظيــم داعــش هكــذا 
خدعــوا العــامل وهكــذا اســتمرت العمليــات االحتاليــة بــكل خباثــة، واآلن يــررون مواقفهــم أبن تنظيــم القاعــدة وجبهــة النصــرة يف 
إدلــب وهــو مــرر طبيعــي جــًدا ألن تنظيــم داعــش ليــس هنــاك. ســيضربون إدلــب حبجــة تواجــد تنظيــم القاعــدة هنــاك وســينقلون 
مراكــز تنظيــم الـــ يب كا كا إىل إدلــب وهكــذا ســتنتهي آخــر مرحلــة مــن اخلريطــة، وســوف تشــكل القنــاة املمتــدة مــن حــدود إيــران 

إىل البحــر األبيــض املتوســط عــن طريــق تنظيــم الـــ يب كا كا.
بعدها سوف يتم إخراجنا من »جرابلس والباب«

وســيلزمون تركيــا علــى االنســحاب مــن »البــاب وجرابلــس«، وســيجروننا ابخلــروج مــن املنطقــة احلاميــة الــي قمنــا بتشــكيلها مــن 
خــال عمليــة درع الفــرات. وإن مل نقــم إبفشــال املخطــط اخلبيــث الــذي يســتهدف إدلــب ســوف يتــم إلزامنــا إىل االنســحاب مــن 
كافــة املناطــق الــي دخلنــا إليهــا عــن طريــق عمليــة درع الفــرات، وســنصل إىل مرحلــة ال ميكننــا مقاومــة ذلــك الواقــع. حيــث أن القنــاة 
الــي ســتمتد إىل ســواحل البحــر األبيــض املتوســط عــن طريــق تنظيــم الـــ يب كا كا  لــن تكــون قنــاة إرهابيــة فحســب ، ولــن جتــزئ 
ســوراي فقــط، بــل ســتقوم بقطــع كافــة الروابــط بــن تركيــا واجلنــوب والســيطرة عليهــا، انهيــك عــن جتزئــة املنطقــة أبكملهــا وتشــتيتها، 

نفــس املؤامــرة ســتنفذ علــى عــدد مــن دول منطقتنــا، لتشــكل خريطــة جديــدة هادفــة إىل جتزئــة املنطقــة.
إنه عماء مدهش

أهــم نقطــة مــن بــن هــذه احلقائــق هــي تركيــا، حنــن أمــام أخطــر مشــروع  مدمــر بعــد احنــال الدولــة العثمانيــة وأتســيس اجلمهوريــة 
الرتكيــة حيــث يهــدف هــذا املشــروع إىل جتزئــة وتشــتيت وحصــار اجلمهوريــة الرتكيــة . وكل مــن مل يفهــم ويــرى هــذه املؤامــرة لــن يفهــم 
املقاومــة املبذولــة يف ســبيل املنطقــة ولــن يفهــم اخلرائــط املخططــة جتــاه املنطقــة، ويعــين أنــه ليــس لديــه أي رؤاي مســتقبلية، وهــذا هــو 
العمــاء، إنــه عمــاء جتــاه الكــوارث الــي ســنواجهها خــال الســنتن القادمتــن. وهنــاك أمــر آخــر يقلقــين، إن ســبب عــدم إمكانيــة 
حتركنــا يف املنطقــة طيلــة حــرب ســوراي هــو تركــز جيــش منظمــة غولــن اإلرهابيــة طــول احلــدود، هــؤالء تضامنــوا مــع أمريــكا هبــدف 

منعنــا حــى أنــم أوقعــوا تركيــا يف موقــف عاجــز، ولقــد رأينــا هــذه احلقيقــة بعــد عمليــة 15 يوليو/متــوز.
من الذي حّل مكان منظمة غولن اإلرهابية؟ ومن الذين يقومون إبهلاء تركيا اليوم؟

لــدي قناعــة قويــة علــى أن تركيــا تواجــه نفــس األحــداث املهمــة، ولــدي قناعــة أن هنــاك حميــط يعمــل ابلســر مــن أجــل أمريــكا وتنظيــم 
الـــ يب كا كا والـــ يب يــي يقــوم بتمهيــل تركيــا هبــدف إكســاب وقــت وفــرص ألمريــكا ، ومــن الواضــح أن أكثــر سياســة مؤثــرة تنفذهــا 
أمريــكا هــو إمهــال تركيــا. تــرى ماهــي اجلهــات الــي مت تعيينهــا بــداًل مــن منظمــة غولــن اإلرهابيــة؟ وهــل يوجــد حولنــا عناصــرًا ســرية  

تعمــل لصــاحل تنظيــم الـــ يب  يــي دي؟. وال تنســوا هــذه احلقيقــة وهــي أن لــكل مشــروع يف املنطقــة جــزء يســتهدف تركيــا!.
حياصروننــا خطــوة وراء خطــوة مل حنــن قلقــون؟. ألن املســألة ليســت فقــط  بعمليــات إرهابيــة، وليســت فقــط مــن الــذي »سيســيطر 
علــى ســوراي«، املســألة هــي أعمــق بكثــري ممــا نظــن، حيــث أنــا تســتهدف تركيــا أيًضــا. حنــن حناصــر خطــوة وراء خطــوة، وبعــد أن 
يتــم االنتهــاء مــن تلــك القنــاة لــن يبقــى لدولــة تركيــا أي روابــط مــع العــامل العــريب واإلســامي، حيــث أنــم ســيقومون بســد حــدودان 

اجلنوبيــة ، وسيشــكلون قنــاة تبلــغ مئــات الكيلومــرتات لتتحــول جبهــة جتــاه تركيــا.
دولــة وحيــدة وحماصــرة! اهلــدف هــو عــزل تركيــا مــن املنطقــة أبكملهــا وقطــع روابطهــا مــع العــامل العــريب وإغراقهــا بصراعــات غــري 
مــن منتهيــة مــع األكــراد لتنفيــذ تلــك اخلرائــط، حيــث أن تركيــا ســتصبح معزولــة متاًمــا بعــد خافاهتــا مــع إيــران واحملتمــل وقوعهــا 

خــال اخلطــوة القادمــة.

يشترط التدخل حااًل وإال
سوف نندم كثيرًا!

إبراهيم قراغول

Acil müdahale şart: Yoksa o gün
dizlerimizi döveceğiz!

İbrahim Karagül

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan terör koridoru, Türkiye’yi imha planıdır. Tamamlanır tamamlanmaz, Türkiye cephe-
si açılacak, yüzlerce kilometrelik çatışma alanı harekete geçirilecektir. İran sınırından Akdeniz’e uzanan kuşak tamam-
landığında, Türkiye için hazırlanan yeni harita devreye sokulacaktır. Bugüne kadar gözümüzün önünde bir harita çalışması 
yapıldı. Bahaneler üretildi, o bahaneler kamuflaj olarak kullanıldı, terör örgütleri haritada belirlenen yerlere taşındı. 
DEAŞ’la mücadele diyerek gözlerimiz kör edildi, PKK o bölgelere taşındı. Bir terör koridoru, bir Türkiye’yi çevreleme 
hattı adım adım uygulandı.
Fırat Kalkanı ve sonrası: Türkiye’yi hep oyaladılar
Kuzey Irak sınırından Akdeniz kıyısına kadar olan her yerde uygulanan senaryoların tamamı Türkiye’yi oyalama, kandır-
ma, oyuna getirme üzerine kurgulandı. Ayn el Arab’da (Kobani) öyle bir oyun kurdular ki, Türkiye kamuoyunu bile bu 
oyuna kurban ettiler. AK Parti’ye yakın gazeteci ve yazarları bile bu senaryo, oyun için harekete geçirdiler, kullandılar, 
milletimizi kandırdılar. Münbiç’te ABD bizzat Türkiye’ye taahhütlerde bulundu, sözler verdi, müttefikler arası anlaşma-
lar yapıldı. ABD hiçbirine uymadı, Türkiye’yi aptal konumuna düşürdü, Münbiç’i PKK’ya teslim etti. Harita adım adın 
Batı’ya, Akdeniz’e uzanıyordu. Diğer bölgeleri saymıyorum bile, onları konuşmadılar bile, doğrudan PKK’ya teslim ettiler.
Türkiye sadece Fırat Kalkanı ile bölgeye müdahale etti. O müdahale, Kıbrıs harekatından sonraki en kritik jeopolitik müda-
haleydi. O savaşta görünüşte DEAŞ’la, arka planda ise PKK (PYD) ve ABD ile savaştık.
Nedense orada durduk, durdurulduk. Hareket edemez hale getirildik.
ABD İdlib’i vuracak, PKK’ya verecek, harita tamamlanacak
Şimdi oyunun son sahnesi oynanıyor. Türkiye, Rusya ve İran’ın anlaşmasıyla İdlib’de oluşturulan “çatışmasızlık bölgesi” 
ABD’nin açık hedefi haline geldi. Oraya müdahale etmeye hazırlanıyorlar. Neden?
Rakka’da ve diğer bölgelerde oynanan oyunun aynısı oynanıyor. Oralarda DEAŞ vardı, mazeret oydu, dünya böyle 
kandırılıyor, işgal bu görüntü altında sinsice ilerliyordu. Şimdi İdlib’de El Kaide var, Nusra var gerekçesini öne çıkardılar. 
Çünkü orada DEAŞ yok, bu gerekçe işe yaramıyor. El Kaide gerekçesiyle İdlib’i vuracaklar, PKK’yı oraya taşıyacaklar 
ve haritanın son aşaması tamamlanacak. İran sınırından Akdeniz’e kadar PKK üzerinden bir koridor uygulanmış, tamam-
lanmış olacak. Sonra; “Cerablus’tan, El Bab’dan çık” diyecekler Hemen ardından da yeni bir senaryo ile Türkiye’ye “El 
Bab’dan, Cerablus’tan çık” diyecekler. Fırat Kalkanı ile oluşturduğumuz korunaklı alandan çıkarılacağız. Eğer İdlib’de 
sergilenen alçakça senaryoyu boşa çıkaramazsak Fırat Kalkanı ile girdiğimiz bütün bölgeden çıkacağız. Buna direnme 
şansımız olmayacak. PKK’yı Akdeniz kıyılarına kadar taşıyanlar, sadece terör koridoruoluşturmuş olmayacak, sadece Su-
riye’yi parçalamış olmayacaklar, hem Türkiye’nin güneyle bütün bağlarını rehin almış, kontrol altına almış olacak hem de 
coğrafyayı paramparça etmiş olacak. Aynı senaryo. Bölgemizde daha birçok bölge için emsal teşkil edecek, uygulanacak, 
yeni harita ve parçalama modeline dönüşecek.
Bu dehşet verici bir körlük olur..
Ama işin Türkiye boyutu hepsinden vahimdir. Osmanlı’nın parçalanıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonraki en 
tehlikeli yıkım, parçalanma, kuşatma harekatıyla karşı karşıyayız. Bunu anlamayan coğrafyayı da, bölge genelindeki güç 
mücadelesini de, hemen bütün ülkeler için oluşturulan yeni harita taslaklarını da anlamıyor, görmüyor demektir. Bugüne 
ve geleceğe dair hiçbir öngörüsü yok demektir. Bu dehşet verici bir körlük olur. Bu, iki yıl sonraki felaketi görememek 
olur. Ancak benim farklı bir endişem var. Suriye savaşı boyunca o bölgede hareket edemememizin nedeni, sınır boyunca 
konumlanan FETÖ’cü askerler, komutanlardı. Onlar ABD ile birlikte hareket ederek Türkiye’yi çaresiz bıraktı, hareket 
edemez hale getirdi. Bu gerçeği 15 Temmuz sonrası anladık.
FETÖ’nün yerine kimler ikame edildi, Türkiye’yi kim oyalıyor?
Tuhaf biçimde bugün de benzer bir oyalama olduğuna dair güçlü bir kanaatim var. ABD ile çalışan, PKK/PYD ile gizli, 
dolaylı ortaklığı olan çevrelerin Türkiye’yi oyaladığına, ABD ve PKK’ya zaman kazandırdığına dair güçlü şüphelerim var. 
Çünkü ABD’nin bu konudaki en etkili politikasının Türkiye’yi oyalamaya dönük olduğu ortada. Acaba FETÖ’cü çevrel-
erin yerine kimler ikame edildi? Bu yönde bir lobi, kripto PYD çevreleri var mı, kimler bunlar? Bölgedeki her projenin 
Türkiye içinde bir ayağı mutlaka vardır, sakın bu unutulmasın! Adım adım çevreleniyoruz Neden bu kadar endişeliyiz?
Çünkü mesele bir terör meselesi değil. Mesele sadece “Suriye’de kim daha etkin olacak” meselesi de değil. Çok daha der-
in, Türkiye’yi de içine alan bir vahamet söz konusu. Adım adım çevreleniyoruz. O koridor tamamlandığında Türkiye’nin 
Arap/İslam dünyasıyla hiçbir bağı, bağlantı noktası kalmayacak. Güney sınırlarımız tamamen kapatılacak, ileride“Türkiye 
cephesi” açmak için yüzlerce kilometrelik cephe hattı kurulmuş olacak. Yalnız ülke, rehin ülke! Araplarla bağı kalmayan, 
koridor veya söz konusu harita yüzünden Kürtlerle sonsuz savaşlara sürüklenecek olan Türkiye, bir sonraki adımda İran’la 
da anlaşmazlıklara sürüklendiğinde bütün bölgeden yalıtılmış olacak. İşte o zaman ABD’nin, Avrupa’nın elinde rehin bir 
ülkeden başka geriye hiçbir şey kalmaz. Türkiye’nin parçalanması senaryosu bu şekilde başlatılmış olacak. Tamamen 
yalnızlaştırıldıktan sonra. En azından düşünce bu, hesap bu. Sevr’in yıldönümünde bir kez daha düşünelim Tarih; küçük ih-
maller, basiretsizlikler, tembellikler yüzünden milletlerin yüzyılları kaybetmesinin örnekleriyle doludur. Oysa bizim siyasi 
tarih okumamız böyle değildir. Hangi adımın nereye ulaşacağını, hangi müdahalenin Türkiye’nin geleceğini nasıl etkileye-
ceğini, bölgenin güç haritasını nasıl şekillendireceğini bilen bir milletiz. Bugün de bunu görüyoruz, kavrıyoruz, anlıyoruz. 
Sadece, ama sadece içeriden ve dışarıdan engellemelere, oyalamalara, bizi hareketsizbırakmak için önümüze konan tuzak 
gerekçe ve önerilere karşı dikkatli olmamız, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bunlara bakarak anlamamız gerekiyor.
Bunu yapamazsak, ihmal edersek, tedirginliğe kapılırsak, ülkemizin de, milletimizin de geleceğinin rehin alınmasına bir 
imza da biz atmış olacağız. Bu hafta Sevr’in, o parçalanma, imha haritasının, anlaşmasının yıldönümüydü. Hiç değilse 
bunun hatırına güneyimizde olanları Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında  yaşadıklarımızla birlikte okuma fırsatı bulalım. 
Yarın o savaş Anadolu’nun içlerine taşınacak, inanın!
ABD’nin İdlib senaryosu gerçekleştiğinde yapacak çok şey kalmayacak. Harita da, koridor da tamamlanmış, olacak. İşte 
o andan itibaren haritanın Türkiye ayağı için harekete geçilecek. Bugün  “aman savaş olmasın” gerekçemiz yarın o savaşı 
Anadolu içlerine taşımanınzeminini oluşturacak. Bugün sınır ötesinde yapmadıklarımızı yarın ülkemizin içlerinde yapmak 
zorunda kalacağız. İdlib senaryosu tamamlandığında hem içerideki siyasi dalgalanmalar, hem güneyimizdeki hareketlil-
iklerin tamamı Türkiye’nin yeni haritasını gerçeğe dönüştürme amacına yönelik dizayn edilecektir. Büyük hedef Türkiye 
çünkü.. Selçuklu’dan bu yana devam eden yüzlerce yıllık siyasi tarihimizi, yüz yıldır yakın coğrafyada yaşadıklarımızı, son 
otuz yıldır Irak ve Suriye’de yaşananları birlikte düşünen herkes, asıl cephenin Türkiye olduğunu, yeni harita çalışmalarına 
müdahalenin tarihsel bir sorumluluk olduğunu, bu ülkenin ve milletin geleceğiyle birebir bağlantılı olduğunu görecektir. 
Eğer bugün bir şeyler yapmazsak, yarın dizlerimizi döveceğiz.
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Türkçe تركي

» الوقــت يضيــق وعلينــا أن نفعــل شــيًئا حــااًل« إنــه نــداء رئيــس حتريــر جريدتنــا إبراهيــم  قــرا غــول الــذي وّجهــه إىل العــامل 
اإلســامي حمــّذرًا مــن اخلطــر املقــرتب خطــوة وراء خطــوة. مــع العلــم أن اخلطــر مل يقــرتب فحســب بــل يطــرق أبوابنــا اآلن، 
والتصرفــات الوقحــة الــي تصــدر مــن إســرائيل خــال الفــرتة اجلاريــة جتــاه العــامل اإلســامي هــي دليــل القــرتاب اخلطــر منــا 
ووقوفــه علــى أعتــاب أبوابنــا، والتشــتت الــذي أصــاب العــامل اإلســامي وعــدم اختــاذه ألي قــرار أو مبــادرة جتــاه مصلحــة العــامل 

اإلســامي يفتــح اجملــال والفــرص لاعتــداءات علــى األماكــن املقدســة وجيعلهــا مــن دون محايــة.
ولقــد أشــران ســابًقا أن االتفاقــات الــي عقدهتــا دول اخلليــج إضافــة إىل مصــر حبــق قطــر هــي ليســت اتفاقــات فحســب، وإن 
مل يتــم اختــاذ التدابــري الازمــة ســوف تكــون تلــك االتفاقــات ســبًبا لتطــورات أعظــم قــد تفتــح أبــواب األخطــار املقرتبــة، واليــوم 
نواجــه قــدرًا كافيًــا مــن القضــااي يف العــراق وســوراي واليمــن ومصــر وليبيــا، وطاملــا مل نبــذل أقصــى جهــدان حلــل هــذه القضــااي فإنــا 
ســوف تتطــور حــى تنتشــر يف كافــة أرجــاء العــامل اإلســامي،  والــدول اإلســامية علــى جهــل أبنــا تدمــر مواطئهــا بنفســها يف 

وقــت تظــن فيــه أنــا تســتهدف مواطــئ  العــدو.
ويف وقــت جيــب فيــه أن ندقــق ونراقــب كل نشــاط أو حركــة هادفــة إىل حتريــض الــدول اإلســامية فيمــا بينهــا، يؤســفنا واقــع 
الــدول اإلســامية الــي نراهــا أبنــا مســتعدة ألي عمليــة حتريضيــة، لكــن علــى كل دولــة إســامية أن تعــرف جيــًدا أنــه مــن 

املســتحيل أن تنتصــر يف املنافســة الــي تــدور بــن الــدول اإلســامية واملســببة للصراعــات واالشــتباكات فيمــا بينهــم.
ومما ال شــك فيه أن الغرب وإســرائيل ال يهدفون إىل تشــكيل عامل يرضي اجلميع مبين على احلقوق اإلنســانية كما يزعمون، 
فالشــيء الوحيــد الــذي يفكــرون فيــه هــو مصاحلهــم وهيمنتهــم، وكل مــن يريــد أن يــرى كيفيــة احتقــار رئيــس الــوالايت املتحــدة 
ترامــب للــدول اخلليجيــة واســتهزائه حبقهــم يف »الســيادة«  عليــه فقــط حتميــل مقاطــع الفيديــو مــن عــامل اإلنرتنــت، شــاهدوه 
كيــف يطالــب حبقــه مــن نفــط دول اخلليــج والعــراق وأن ذلــك حقــه اجملــاين، ومقاطــع الفيديــو هــذه كافيــة لتكتشــفوا أبنفســكم 

مــدى بعــده عــن القيــم اإلنســانية و«احلضاريــة املعاصــرة«.
ووجهــة النظــر هــذه ال تشــكل خطــرًا علــى العــامل اإلســامي فقــط، بــل تعتــر خطــرًا علــى العــامل كلــه، هــذه هــي الفكــرة الرئيســية 
الــي تديــر الشــرق األوســط منــذ ســنن والــي حتــدد اجتــاه سياســات الشــرق األوســط منــذ البدايــة، لذلــك هــذه النظــرة هــي الــي 
تعتــر خطــرًا علــى اجلميــع وابألخــص هــي خطــر علــى كل مــن يتعــاون مــع وجهــة النظــر هــذه، فمــا ابلكــم أن التضامــن وصــل 
إىل درجــة تشــكيل جبهــة ضــد دولــة إســامية أخــرى وذلــك عــن طريــق مســاعدة ودعــم احلليــف لتنفيــذ االجــراءات التحريضيــة 

. لألســف هــذا الواقــع يلخــص كافــة املآســي الــي تــدور يف منطقتنــا خــال الوقــت احلاضــر.
لذلــك علــى العــامل اإلســامي واملســلمن مــن ســوراي إىل العــراق ومــن اليمــن إىل ليبيــا ومــن ميامنــار إىل مصــر أن يتضامــن 
مــن أجــل اختــاذ قــرارات ومواقــف مشــرتكة، حيــث أننــا ال ميكننــا أن نتخطــى أزماتنــا إال بذلــك. ورغــم وجــود مليــار ونصــف 
مــن املســلمن يف العــامل جنــد أن املدينــة املقدســة للمســلمن حمتلــة، ومــن املؤســف أن احملــور األساســي للقــوة اإلســرائيلية الــي 
تعتدي يومًيا على مقدســات املســلمن ليس يف قوهتا العســكرية أو البشــرية بل احملور األساســي لقوهتا هو ســذاجة املســلمن 
واخلافــات الــي بينهــم. وخــال الصراعــات الناريــة الــي تــدور بــن املســلمن  جنــد أن هنــاك دواًل يف املقدمــة، وهــذه الــدول 
الــي متتلــك ثــروة حبجــم يفــوق حجــم عــدد ســكانا وتبلــغ أضعــاف ثــروات إســرائيل جندهــا صامتــة أمــام اعتــداءات إســرائيل، 
ويف حــن كان جيــب فيــه أن يكــون دور ثــروات هــذه الــدول الــي يعيشــون مــن خاهلــا معيشــة خابــة إثبــااًت لقوهتــا، لكــن 
مــن املؤســف أنــا ليســت ســوى إثبــااًت لعارهــم وخزيهــم أمــام العــامل أبكملــه، وســلطناهتم اجلليلــة الــي بنيــت علــى حســاب 

االعتــداءات الصهيونيــة جتــاه القــدس احملتلــة ال تفيــد بشــيء إال برتاكــم عيوهبــم وتضخــم درجــة عارهــم.
القــدس هــي شــرف األمــة أبكملهــا، واملســؤول عــن شــرف هــذه األمــة هــم أســياد حقــوق املســلمن، ألن الشــعوب املســلمة 

هــم ضحــااي االعتــداءات علــى حقوقهــم، وأيملــون أن يعــاين رؤســائهم مثلهــم مــن هــذه االعتــداءات.
والشــك أن التاريــخ يكــرر نفســه، وهــذه املنطقــة دائًمــا تواجــه نفــس األحــداث ونفــس اخليــاانت ونفــس التحــدايت، وعليكــم 
مراجعــة اتريــخ اخلافــات الــي جــرت بــن اإلمــارات اإلســامية يف عهــد إمــام الديــن وابنــه نــور الديــن زنكــي وصــاح الديــن 
األيــويب حينمــا كانــت القــدس حمتلــة، حيــث كانــت قضيــة القــدس يف ذلــك الوقــت أيًضــا متثــل شــرف املســلمن، وجنــد أن 
املنافســة الــي دارت يف ذلــك العصــر يف ســبيل اكتســاب مسعــة وشــرف إنقــاذ القــدس هبــدف رفــع درجــة القــوة واهليمنــة، دفعــت 
األمــراء يف النهايــة إىل عــدم الــرتدد مــن التحالــف مــع الصليبيــن يف ســبيل كســب مسعــة إنقــاذ القــدس، ولقــد اختــذوا وقتهــا 
مواقًفــا خائنــة وخمزيــة وذلــك هبــدف منــع املنافســن الســتحقاق شــرف إنقــاذ القــدس، ولقــد ختــم صــاح الديــن األيــويب هــذه 

املنافســة حبصولــه علــى شــرف حتريــر القــدس علــى يــده بعــد مقولتــه املشــهورة الــي وجههــا إىل األمــراء: 
»القدس هي شــرفكم و يف حن أن شــرفنا قدســنا  حتت احتال الصليبين فماهي القضية الي تطمعون هبا؟ وأين الشــرف 

الــذي تدافعــون عنــه« ؟ 
ولقــد مت أتســيس منظمــة املؤمتــر اإلســامي يف عــام 1969 بعــد حادثــة حــرق املســجد األقصــى، وأثبتــت هــذه احلادثــة يف 
ذلــك الوقــت أن الضمائــر اإلســامية مازالــت صاحيــة. واليــوم أيًضــا إبمكاننــا أن نوحــد العــامل اإلســامي جتــاه االعتــداءات 
اإلســرائيلية، وذلــك مبجــرد أن تكــف الــدول اإلســامية عــن مصاحلهــا الشــخصية وترّجــح مصلحــة العــامل اإلســامي علــى 
مصاحلهــا الشــخصية. وال شــك أن املســجد األقصــى هــو بيــت هللا وال حيتــاج حلمايتنــا، لكــن مــا نــراه اليــوم يف املســجد 
األقصــى هــو مبثابــة حتذيــر ونــداء للعــامل اإلســامي، وحنــن حباجــة إىل موقــف حيمــي املســجد األقصــى، وقلوبنــا الــي حتتــاج أن 
تنبــض ابســم املســجد األقصــى. اليــوم املســجد األقصــى ينادينــا، ويدعــوان إىل االرتقــاء والتحــرر مــن طمعنــا الــذي دفعنــا إىل 

حماربــة بعضنــا البعــض، فهــل مــن جميــب؟.

األقصى ينادينا

ياسين اكتاي

Mescid-i Aksa bize sesleniyor

Yasin Aktay

 “Zaman daralıyor ve acil bir şeyler yapmak gerekiyor.” Genel yayın yönetmenimiz İbrahim Karagül’ün 
dünkü yazısında duyurduğu, İslam Dünyasının tamamını bekleyen tehlike adım adım yaklaşıyor.
Yaklaşmak ne kelime, tehlike geldi çattı. İsrail’in Müslüman dünyada bir hayatiyet işareti olup olmadığını 
yoklamak üzere son günlerde cüret ettiği küstahlıklar da bu tehlikenin sinyallerini veriyor. İslam dünyasının 
kendi içindeki dağınıklığı, hiçbir hayırlı konuda hiçbir etkili ittifak ve işbirliğine yönelmiyor oluşu, Müslüman 
toprakları da İslam’ın mukaddesatını son derece korunaksız, saldırılara ve işgale açık kılıyor.
Daha önce Körfez ülkeleri artı Mısır’ın Katar’a karşı oluşturdukları ittifak ve hamlenin zannedildiğinden 
daha büyük gelişmelerin habercisi olduğunu ve önlem alınmazsa bu tehlikenin öncelikle bu ittifakın kapısını 
çalacağını söylemiştik. Bugün Irak, Suriye, Yemen Mısır ve Libya’da yeterince büyük sorunlarımız var.. Bu 
sorunlarımıza yeterince eğilmediğimiz sürece her bir ülkedeki gelişmeler eninde sonunda gelip bütün İslam 
Dünyasını vuruyor. Buralarda İslam ülkeleri birbirlerine karşı mevziler kazanmaya, başkalarının mevzilerine 
tahrip etmeye çalışırken topyekün tahrip ettiklerinin kendi güvenlikleri, kendi varlıkları olduğundan haberleri 
bile yok.
İslam ülkelerini birbirlerine karşı kışkırtan her türlü girişime, söyleme ve faaliyete  kuşkuyla bakmak gere-
kirken ne yazık ki İslam ülkeleri her türlü kışkırtmaya çok teşne. Müslüman ülkeler arasındaki rekabetten, 
çatışma ve gerilimden tarafların hiç birinin karlı çıkmayacağını görmeleri gerekiyor.
Batılılar ve İsrail’in her kesin mutlu yaşayacağı, insan onuru ve haklarına dayalı bir dünya aradıkları falan 
yok. Tek düşündükleri kendi çıkarları ve egemenlikleri. ABD Başkanı Trump’ın bütün Körfez ülkelerini nasıl 
aşağıladığını, onların “egemenlik hakkı” ile nasıl dalga geçtiğini, isteyen internet üzerinden indirip izleyebil-
ir. Körfez ülkelerinin, Irak’ın petrolüne, hem de bedavadan talip olduğunu ve buna zaten haklarının olduğunu 
söylerken izleyin. O söylemde, o tavırda insani ve sözümona “çağdaş” değerlerden nasıl fersah fersah uzak-
laştığını gizlemeye gerek bile görmüyor. Bu bakış açısı sadece İslam dünyasına değil bütün dünyaya büyük 
bir tehdittir ve aslında baştan itibaren Ortadoğu politikalarına yön veren temel zihniyet ve duygu bundan 
başkası değildir. Bu bakış açısı herkesten önce kendisiyle işbirliği yapanlara büyük tehdit. Hele bu işbirliği 
içinde, bu müttefikin yardımı veya teşviki ile başka bir İslam ülkesine cephe açmak… Bugün coğrafyamızda 
yaşananın özeti ne yazık ki bundan ibaret. Suriye’den Irak’a, Yemen’den Libya’ya, Myanmar’dan Mısır’a 
İslam dünyasının her bir yanı bütün Müslümanların ortak bir anlayış ve işbirliği içinde olmasını zorunlu 
kılıyor. Sorunlarımızın üstünden başka türlü gelme ihtimali yok.
Bir buçuk milyarlık İslam Dünyasının varlığına rağmen bugün Müslümanların en mukaddes şehri Kudüs’ü 
işgal altında tutup, her gün Müslümanların mukaddesatına tecavüz eden İsrail’in en büyük gücü, elbette 
kendi askeri veya insani gücüne değil, Müslümanların bu kayıtsızlıkları, ilgisizlikleri ve birbirleriyle olan 
rekabetlerine dayanıyor… İslam ülkeleri arasında baş döndürücü silahlanma yarışında öne çıkanlar var. 
Nüfusları kadar servetleri de İsrail’in servetini bilmem kaça katlayan bu ülkeler ne yazık ki, İsrail’in bu 
tecavüzlerine ses çıkarmıyor. Servetleriyle ortaya koydukları görkemli lüks yaşamları onların gücünü değil 
sadece ayıplarını açığa vuruyor. Kudüs işgal altındayken, her gün Siyonistlerin küstahça tecavüzlerine maruz 
kalırken üzerine kuruldukları görkemli, şatafatlı saltanatlar ve lüks hayatları sadece ayıplarını ve günahlarını 
büyütüyor. Kudüs bütün ümmetin namusudur ve bu namusun sorumlusu herkesten önce Müslüman halkların 
yöneticileridir. Çünkü Müslüman halklar bu çiğnenen namusun ıstırabını yaşıyorlar ve yöneticilerinin de 
aynı ıstırabı duymalarını bekliyorlar. Doğrusu tarih gerçekten de tekerrürden ibaretmiş. Bu coğrafya hep 
aynı olaylara, aynı ihanetlere ve aynı mücadelelere sahne oluyor. Arzu edenler İmaduddin  ve oğlu Mahmut 
Nurettin Zengi’nin akabinde Selahaddin Eyyubi’nin döneminde Kudüs işgal altındayken ve bu sorun aslında 
bütün Müslüman halklar için bir şeref meselesi iken Müslüman beylikler arasında yaşanan rekabetin tarihine 
bakabilir. Rekabetin konusu bazen Kudüs’ü kurtarma şerefine kimin sahip olacağı ve bu sayede gücüne güç 
katacağı meselesi olarak bile çıkar. Ama emirler nihai planda Kudüs’ü kurtarmanın sağlayacağı prestiji ve ik-
tidarı rakiplerine kaptırmamak için öne çıkanlara karşı Haçlılarla ittifak kurmaktan ve bu konuda öne çıkan-
ları Kudüs’ü kurtarma misyonundan engellemek için ihanet etmekten bile geri durmamıştır. Tabi bu süreçte 
kiminin de hiç Kudüs diye bir derdi olmamıştır. Selahaddin’in o zaman bütün beyliklere resti, “Kudüsünüz, 
namusunuz, Haçlı işgali altındayken, hangi şerefinizin, hangi iktidarınızın davasını güdersiniz?” şeklide 
olmuş ve fetih ona müyesser olmuştu. İslam Konferansı Örgütü’nün kurulmasına yol açan hadise 1969 yılın-
da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması olmuştu. Bu kundaklama o günlerde İslam Dünyasında yine iyi kötü 
bir hayatiyetin varlığını kanıtlamıştı. Bugün İsrail’in bu saldırganlığını ve tehditlerini İslam dünyasının topar-
lanması için bir vesile kılmak da elimizde.Yeter ki, İslam ülkeleri kendi ulusal veya bireysel hesaplarını bir 
kenara bırakıp Müslüman dünyanın topyekün kader birliğini görsün. Aslına bakarsanız, Mescid-i Aksa’nın 
sahibi yüce Allah, onun bizim korumamıza da ihtiyacı yok. Ama onun içinde bulunduğu durum İslam dünyası 
için bir uyarı, bir davet. Mescid-i Aksa için tavır koymaya ihtiyacı olan biziz. Kalb Mescid-e Aksa için at-
tığında insan kalbi olur. Mescid-i Aksa bugünkü haliyle bize çağrıda bulunuyor. Bizi insanlığımızdan çıkaran, 
bizi birbirimize düşman kılan ihtiraslarımızdan sıyrılıp yükselmeye davet ediyor. Ne mutlu icabet edene.

Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi Yardımcısı انئب رئيس حزب العدالة والتنمية الرتكي
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كان مديــرًا لصفحــة )كلنــا شــهداء عربــني( وعضــو تنســيقية 
عربــني، وظــّل يكتــب عــن الشــهداء حــت صــار واحــداً منهــم.

قويــدر  الشــيخ  خــري  حممــد  االعامــي  الناشــط  استشــهد 
امللقــب بـــ »حيــدر«، يــوم اخلميــس 6 كانــون األول/ ديســمرب 
2012، أثنــاء تغطيتــه اقتحــام اجليــش الســوري احلــر ملقــر 
دمشــق،  ريــف  يف  حرســتا  يف  العســكرية  املركبــات  إدارة 
ــا  واخلاضــع لســيطرة اجليــش النظامــي. وذكــرت صفحــة )كلن
الشــهيد حممــد خــري الشــيخ قويــدر( علــى موقــع »فيســبوك« 

النظامــي. أن قويــدر قضــى برصــاص اجليــش 
كان مــن أوائــل إعاميــي عربــني يف حمافظــة ريــف دمشــق ، 
وســاهم بــكل مهنيــة يف توثيــق أســاء شــهدائها ومعتقليهــا، ويف 

إيصــال صــوت ثورتــا إىل اإلعــام.
استشــهد أثنــاء اقتحــام إدارة املركبــات ماهــداً مدافعــاً عــن 

أهلــه وأرضــه.
املائكــي،  الوجــه  هــذا  إىل  ننظــُر  عندمــا  الكثــري  يُقــال  ال 
فعلــى الرغــم مــن ســنوات عمــره العشــرين فــإن مامــح وجهــه 
الطفوليــة ال تــزال واضحــًة، وابتســامته الرقيقــة ُتصافــح برباءتــا 
ــُه الغارقــة يف احلنــو تغــزو حميــاه، إال أننــا  وجــه الســماء، ونظرت
نقــول رَُجــل، ونِْعــَم الرِجــال، رَُجــٌل بِــكل مــا حتــوي الكلمــة مــن 
معــىن، فقــد كان مثــال الشــجاعة واجلــرأة وعنــده مــن القــوة مــا 
يكفــي ألن يتخــَذ القــرار الصائــب واحلاســم يف حياتــه، القــرار 
األخطــر الــذي ُيكــن أن يتخــذُه شــاٌب مــا زال يرســم خمطــط 

ــه ســواٌء يف الدراســة أو يف العمــل أو حــت يف العائلــة. حيات
فشــهيدن هــو طالــب يف اجلامعــة، قســم هندســة احلاســوب يف 
الســنة الثالثــة، شــاٌب نجــح طمــوح، ولكــنَّ طموحــه مل ينعــُه 
عــن التضحيــة بلغــايل يف ســبيل اهلــدف الــذي يســعى إليــه، 
واألمنيــة الــي يريــد حتقيقهــا لــذا تــرك دراســته، والتحــق بركــب 
الثــورة، فــكان مــن أوائــل النشــطاء يف مدينــة عربــني الذيــن 
بذلــوا جهدهــم لينقلــوا للعــامل حقيقــة الثــورة الســلمية الــي ال 
ختفــى علــى أحــد. بــدأ بخلــروج متظاهــراً يهتــُف للحريــة، ثَّ بــدأ 
يصــور التظاهــرات ويوثــق أســاء الشــهداء واملعتقلــني بلصــور 
احلــر  اجليــش  إىل  انضــم  بــل  بذلــك  يكتــف  ومل  والفيديــو. 
ليصبــح أحــد املدافعــني عــن شــرف النســاء وطهــارة األطفــال، 

كان حيمــل الســاح بيــد والكامــريا بليــد األخــرى.
عــن  يتــوان حلظــًة  ومل  يفعــل،  مــا  بنبــِل  الشــكوك  تســاوره  مل 
خدمــة مــن حيتــاج ومل يوقفــه اخلــوف أو يردعــه بطــش الظــامل 

يــراه صحيحــاً. عــن االســتمرار فيمــا 
مــا أبصــره زمــاؤه مــرًة إال مبتســماً يلــؤه التفــاؤل بلنصــر، 
ســاحه األول هــو إيانــه بهلل تعــاىل. كان يقــول: »أن بــدي 
شــوف والد بلــدي عايشــني بكرامــة، وبــدي دافــع عــن ســوراي 
آلخــر نفــس فيــين«. استشــهد وأصابعــه تضــم الكامــريا وقلبــه 
معلَّــٌق بلشــهادة، وظلــت تلــك الكلمــات الــي كان ينشــدها 
يــردد رجــع صداهــا بــني األحيــاء وحــت يف القبــور »عربيــين 

سعــين كفــوف وراح نيــب احلريــة«.
بملظــامل  امللــيء  العــامل  هــذا  عــن  طائعــاً  خمتــاراً  حممــد  رحــلَ 
واآلاثم، هــذا العــامل األجــوف الفــارغ مــن املشــاعر اإلنســانية 

األخاقيــة.  والقيــم 

Türkçe تركي

Yaz tatilinin tam ortasındayız fakat aynı zamanda hummalı bir eğitim öğre-
time hazırlık dönemi yaşanıyor. Suriyeli öğrenciler için açılan yabancı öğren-
ci sınavları yapıldı sonuçlar açıklandı ve bir takım öğrenciler farklı illerde ve 
Gaziantep’te üniversitelere yerleşirken bir kısım öğrencilerimizde beklemede 
kaldılar. Yaşanan bu hummalı eğitim öğretim hazırlığı sürresinde dikkatimi 
çeken birkaç tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum.
Birincisi; Suriyeli öğrencilerimiz farklı üniversiteler ve Gaziantep üniversi-
tesi tarafından yapılan yabancı öğrenci sınavlarına başvuru şartlarının gerek-
tirdiği hazırlıkları yapmada geç kalıyor veya bilgi eksikliğinden kaynaklanan 
mağduriyetler yaşıyorlar. Bu hususta öğrencilerimiz ilanları yakından takip 
etmesi ve başvuru için gereken bütün hazırlıkları önceden yapmaları gere-
kiyor. Belge akreditasyon işlemleri sınav başvuru işlemleri vb. Bu işlemler 
öğrencilik hayatınız için takip edilmesi önem arz eden konulardır. Örneğin 
Türk öğrenciler bu işlemler sırasında en ufak bir geç kalma ve eksik işlem 
yapmaları durumunda bir yıl beklemek ve bir sonraki yıl yeniden sınava 
girmek zorunda kalıyorlar. Hatta daha da ilerisi bütün işlemleri tam olduğu 
halde ilgili sınava bir dakika geç kaldıklarında alınamıyorlar. Bunları ne için 
anlatıyorum; Birlikte yaşamak ve yaşadığımız ülkeye, şehre uyum sağlamak 
istiyorsak kendi üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmem-
iz lazım. Tabi ki bizden kaynaklanmayan ve işlerimizi zorlaştıran bir takım 
bürokratik işlemler olabilir ama biz eksikliklerimizi tamamladığımızda on-
ların düzelebilmesi için de imkan oluşturmuş oluruz.
İkincisi; birinci konu tamamen teknik ve önlem alındığında kolayca dü-
zeltilebilecek bir sorun. Fakat şimdi bahsedeceğim konu çok daha hayati 
ve düzeltilmesi oldukça zaman alacak bir konu. Suriyeli öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun birinci tercihi Tıp Fakültesi, ikinci tercihi Diş Hekimliği ve 
üçüncü tercihleri İnşaat mühendisliği. Bu tablo karşısında biraz düşündüğüm-
de ve birkaç öğrenciyle yaptığım görüşmede anladığım şey; öğrencilerimizin 
yönünü batıya döndüğü gerçeği oldu. Bu duruma üzülmekle birlikte tedbir 
alınması için bir takım çalışmaların yapılması fikri de oluştu elbette. Anacak 
burada kısaca belirtmek istediğim şey şu; bu bölümlerden mezun olarak 
batıda bir iş bulabilme veya yeni bir hayat kurabilme şansı kulağa hoş geli-
yor. Fakat bu durum Suriyeli gençleri gittikçe vatanlarının geleceğine dönük 
dönük plan yapmaktan ve yeni bir Suriye inşa etme fikrinden uzaklaştıracaktır. 
Dünyanın her yerinde geçer akçe olan Tıp doktorluğu ve inşaat mühendisliği 
gibi meslekler birey olarak tek bir Suriyeli gence önemli faydalar sağlar ama 
yeniden şekillenecek Suriye’ye önemli katkılar sağlayabileceğinden emin 
değilim. Yeniden bir ülke kurmak, var olanı yeniden yapılandırmak, vatan 
bildiğin, yurt edindiğin toprakları köklü bir devlet geleneğine dönüştürmek 
Tıp ile veya Mühendislikle olacak işler olmadığı kanaatindeyim. Elbette 
bunlarda lazım fakat asıl olanı göz ardı edip bu alanlara yöneldiğimiz zaman 
istikamet bulmakta zorlanacağımız kesindir. Pekiyi asıl olan nedir; asıl olan 
milletimizin tarihi ve geçmişi ile olan temel bağları öğrenerek bu köklü tarih 
ve köklü geleneğimiz üzerinden yeni bir gelecek planlayabilmek için sosyal 
bilimler alanında ciddi çalışmalar yapmak ve bu alanda kendimizi yetiştire-
bilmektir. Tarih bilmek, coğrafya bilmek, sosyoloji bilmek, Felsefe bilmek 
yeni bir gelecek planlayabilmek için temel yapı taşlarıdır ve bir milleti millet 
yapan ruh buralardan çıkar. Siyaset, Hukuk, Eğitim bilimleri sanat ve este-
tik çevre ve insana dönük bilim dalları inşa edeceğimiz gelecek için temel 
referanslar verir bize. Bu alanlarda zayıf olduğumuz zaman oluşturacağımız 
teknoloji, teknik alt yapı kuracağımız şehirler ve yapacağımız devasa binalar 
bizim değil başkaları tarafından üretilmiş felsefelere ve düşüncelere hizmet 
eden araçlara dönüşecektir. Sevgili dostlar eğer üfleyecek bir ruhunuz yok-
sa çamurdan bir heykel yapmanın kimseye fayda getirmeyeceğini aklınızdan 
çıkarmayın ve bir gelecek planı yapıyorsanız bunu mensubu olduğunuz mil-
letten koparak yapmaya çalışmayın…

حنــن يف منتصــف عطلــة الصيــف ابلضبــط، ولكننــا نعيــش يف نفــس الوقــت مرحلــة مــن 
اإلعــداد لعــام دراســي ســاخن، وقــد انتهــت امتحــاانت اللغــات األجنبيــة الــي افتتحــت 
مــن أجــل الطلبــة الســورين، ومت إعــان نتائجهــا، وســجل العديــد مــن الطلبــة يف جامعــات 
واليــة غــازي عنتــاب ويف خمتلــف الــوالايت الرتكيــة، فيمــا بقــي بعــض طلبتنــا يف قائمــة 
االنتظــار، وأثنــاء مرحلــة اإلعــداد للعــام الدراســي اجلديــد، لفــت انتباهــي عــدد مــن األمــور 

أريــد أن أشــاركها معكــم.
لتقــدمي طلبــات  الشــروط املطلوبــة  إعــداد  الســورين يف  األمــر األول هــو أتخــر طلبتنــا 
التســجيل يف امتحــاانت الطلبــة األجانــب الــي تنظمهــا جامعــة غــازي عنتــاب وغريهــا مــن 
اجلامعــات الرتكيــة، أو أن بعضهــم ضــاع حقــه بســبب نقــص املعلومــات لديــه، ويف هــذا 
اخلصــوص علــى طلبتنــا أن يتابعــوا اإلعــاانت عــن كثــب وأن يقومــوا بكافــة االســتعدادات 
للتســجيل يف االمتحــاانت يف وقــت مبكــر. إذ أن متابعــة تلــك اإلجــراءات مثــل اعتمــاد 
الواثئــق وتقــدمي طلبــات التســجيل يف االمتحــاانت، كلهــا مســائل ذات أمهيــة كــرى مــن 
أجــل حيــاة جامعيــة انجحــة. فمثــًا إذا قــام الطلبــة األتــراك أثنــاء تلــك اإلجــراءات أبدىن 
أتخــري أو نقــص يف الواثئــق، فيكونــون جمريــن علــى االنتظــار عامــاً كامــًا، ويضطــرون يف 
العــام املــوايل علــى دخــول االمتحــاانت مــن جديــد، وأكثــر مــن ذلــك فــإن أحدهــم مينــع 
مــن دخــول قاعــة االمتحــان إذا أتخــر ولــو دقيقــة واحــدة رغــم إمتامــه كافــة اإلجــراءات، 
ملاذا أشــرح هذه املســائل؟ ألننا إذا أردان ضمان االندماج مع الناس الذين نعيش بينهم، 
ومــع البلــد واملدينــة الــي نعيــش فيهمــا، فعلينــا حتمــل املســؤوليات الــي تقــع علــى عواتقنــا 
مــن دون أي نقــص أو تقصــري، ومــن املمكــن أن تظهــر بعــض اإلجــراءات اإلداريــة الــي 
تزيــد مــن صعوبــة األمــور علينــا، ولكنهــا ليســت صــادرة عنــا، وهــذا أمــر طبيعــي، غــري أننــا 

إذا أكملنــا نواقصنــا نكــون قــد وضعنــا إمكانيــة إلصــاح تلــك احلالــة أيضــاً.
األمــر الثــاين خمتلــف عــن املوضــوع األول الــذي هــو تقــين متامــاً وميكــن حــل مشــكلته إذا 
مت اختــاذ اإلجــراءات الازمــة، لكــن املســألة الثانيــة الــي ســأطرحها اآلن قضيــة جــد مهمــة 
حيتــاج حلهــا إىل وقــت طويــل جــداً، نــرى أن اخليــار األول للغالبيــة العظمــى مــن الطلبــة 
الســورين هــو كليــة الطــب، واخليــار الثــاين هــو طــب األســنان، أمــا الثالــث فهــو هندســة 
البنــاء، وعندمــا أفكــر قليــًا يف هــذا املشــهد، وبعــد لقائــي مــع عــدد مــن الطلبــة، وصلــت 
يبعــث علــى  أمــر  الغــرب، وهــذا  بــدأوا يوجهــون وجهتهــم حنــو  إىل حقيقــة أن طلبتنــا 
احلــزن، وقــد تشــكلت لــدي فكــرة مفادهــا ضــرورة القيــام ببعــض األعمــال مــن أجــل اختــاذ 
التدابــري إزاء هــذه احلالــة. لكــن الشــيء الــذي أريــد التأكيــد عليــه هنــا هــو أن الشــباب 
حيلــم ابلعثــور علــى عمــل أو فرصــة بنــاء حيــاة جديــدة يف دول الغــرب بعــد التخــرج يف 
تلــك االختصاصــات، لكــن هــذا الوضــع يســاهم يف إبعــاد الشــباب الســوري شــيئاً فشــيئاً 
عــن التخطيــط ملســتقبل وطنهــم وعــن بنــاء ســوراي اجلديــدة، إن الطــب وهندســة البنــاء 
مثلهمــا مــن التخصصــات هــي العملــة الرائجــة يف كافــة أحنــاء العــامل، وميكنهــا أن تــدّر علــى 
أصحاهبــا مــن الشــباب الســورين فوائــد مهمــة علــى الصعيــد الشــخصي، ولكنــين لســت 
واثقاً من أنا ستقدم شيئاً مهماً إلعادة بناء سوراي اجلديدة، وأان واثق من أن بناء البلد 
مــن جديــد، وإعــادة هتيئــة مــا هــو موجــود، وإعــادة تقاليــد الدولــة العريقــة لتلــك األرض الي 
يعترونــا وطنــاً هلــم، ال ميكــن أن يتــم عــن طريــق الطــب أو اهلندســة، هــذه التخصصــات 
ضروريــة بــا شــك، ولكــن مــن املؤكــد أننــا ســنضيع االجتــاه عندمــا نتغاضــى عــن األمــور 
األساســية ونتوجــه إىل تلــك اجملــاالت دون غريهــا، لكــن مــا هــو األمــر األساســي؟ إن 
األمــر األساســي هنــا هــو إجنــاز أعمــال جــادة يف جمــال العلــوم االجتماعيــة وبنــاء الــذات 
يف ذلــك اجملــال ابلــذات، عــن طريــق الكشــف عــن العاقــات األساســية بــن الشــعب 
واترخيــه وماضيــه، مــن أجــل التخطيــط ملســتقبل جديــد بنــاًء علــى ذلــك التاريــخ واملاضــي 
العريقــن، إذ أن معرفــة التاريــخ واجلغرافيــا وعلــم االجتمــاع والفلســفة هــي حجــر األســاس 
مــن أجــل التخطيــط ملســتقبل جديــد، ومــن هنــاك تنبعــث الــروح الــي تصنــع هويــة الشــعب، 
وإن االختصاصــات الــي تكشــف لنــا عــن اإلشــارات األساســية املؤديــة للمســتقبل الــذي 
نســعى لبنائــه، هــي علــوم السياســة واحلقــوق والرتبيــة الفنــون واجلماليــات والبيئــة وخمتلــف 

فــروع العلــوم اإلنســانية.
 عندمــا يعرتينــا الضعــف يف تلــك اجملــاالت، فــإن البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة والتقنيــة 
واملــدن الــي سننشــئها واملبــاين العماقــة الــي ســنبنيها، ســتتحول إىل وســائل ختــدم أفــكاراً 

وفلســفات ال ننتجهــا حنــن بــل اآلخــرون.
أيهــا األصدقــاء األعــزاء، ال تنســوا أننــا إن مل تكــن لدينــا روح ننفثهــا يف متثــال نصنعــه مــن 
الطــن، فــإن ذلــك التمثــال لــن يعــود علينــا ابلنفــع أبــداً، وإذا كنتــم ختططــون للمســتقبل، 

فــا حتاولــوا التخطيــط بعيــداً عــن قيــم الشــعب الــذي تنتمــون إليــه.
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