
04

05
07
08

08
14
16
17
19

في ذكرى الثورة... الشعر يحضر بقوة

 في ملتقى األدباء والكتاب السوريين

الثورة في درعا وسورية تتجدد واألنهار ال تعود للوراء

المرأة السورية من صناع الحياة والثورة 

ويتساءلون متى الثورة؟ 

الخندق األخير للثورة 

ور
ّ
هل يفور التن

المعتقل 

عطلة نهاية األسبوع

الثورة السورية بين الواقع والمأمول!

إقرأ في هذا العدد

22

الدفاع 
والمقاومة

إبراهيم كراغول

21

نخب 
سقوط 
اإلنسانية

إلهام حقي

20

ثماني 
سنوات 
من الدمار 

د. رياض نعسان آغا

03

الثورات 
تنتصر

كمال أوزتركصبحي دسوقي

23

ثوا إبراهيم 
ْ
ال تر

وال تندبوا حظكم 
عليه بل ابكوا على 
أنفسكم ولوموها

24

الغضب 
الصامت عند 
الشعوب 
العربية

ياسين أوكتاي

إشراق

أحمد مظهر سعدو

أحمد العربي

هاني شرف

زكي الدروبي

علي محّمد شريف

محمد سليمان زادة

رامة إسماعيل

أحمد قاسم

2019/4/1YIL 4 - SAYI    77 السنة الرابعة ــ العدد

 على عدم أحقية 
ً
أردوغان يؤكد مجددا

إسرائيل بالجوالن
Erdoğan İsrail’in Golan Üzerinde Hak 

Sahibi Olmadığını Yineledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Donald Trump’a hitap ederek “Sayın 
Trump tarih bilinci çok önemli. Bu tarih 
bilincini yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri 
ile ilgili BM’nin kararları var. Buralarda İsrail’in 
zerre kadar hakkı olmadığının hükmü var” 
ifadelerini kullandı.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، خماطبــاً ترامــب: 
»املعرفــة ابلتاريــخ أمــر هــام للغايــة، عليــك أن حتــّدث معلوماتــك 
تتعلــق ابجلــوالن،  قــرارات  املتحــدة  التارخييــة، أصــدرت األمــم 
ووفقاً هلذه القرارات ليس إلسرائيل ذرة من حق يف اجلوالن«.

Z A F E R E  K A DA R  D E V R I M
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanların 
İslam ümmetinin bekasıyla ilgili konularda tek yürek olarak hareket 
etmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan söz konusu açıklamaları, 
Türkiye’nin talebiyle Yeni Zelanda’da iki mescitte gerçekleştirilen 
katliamın yansımaları hakkında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
olağanüstü dışişleri bakanları toplantısında gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib sınırına komşu Halep’in güney kırsalındaki 
Eys bölgesi tarafında yer alan Raşidin bölgesinde kurulmuş olan 
gözlem noktaları arasındaki altıncı devriyesini gerçekleştirdi. Söz 
konusu silahsız bölgeler üzerinde ise, Türkiye ile Rusya arasında 
anlaşma olmasına rağmen rejimin bombardımanı sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye’de DAEŞ’e karşı kurulan Uluslararası 
Koalisyon’un ülkeye girişinden itibaren 900’ü çocuk 3000’den fazla 
sivili öldürdüğünü açıkladı. Yaşamını yitirenlerin arasında en fazla 
Rakka sakinleri yer alırken, bunu Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusunda 
bulunan Halep ve Deyrizor izledi.

Donald Trump’ın, “Bölgenin 
istikrarı ile İsrail devleti için stratejik 
ve güvenlik açısından kritik öneme 
sahip Golan Tepeleri’nde İsrail 
Egemenliğini ABD’nin 52 yıl sonra 
tamamen tanımasının vakti geldi” 
şeklindeki Twitter paylaşımı, başta 
Türkiye olmak üzere Arap Birliği, 
BM, AB, Rusya ve İran tarafından 
tepkiyle karşılandı.

Türkiye’nin birçok ili, Suriye’nin 
kurtarılmış kuzey bölgeleri ve birçok 
ülkede, Suriye devriminin sekizinci 
yıldönümü münasebetiyle özgür 
Suriyeliler tarafından gösteri ve 
kutlamalar düzenlendi ve böylece 
devrimin devam ettiği ve zafere 
ulaşacağı ilan edilmiş oldu.

دعــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إىل ضــرورة أن يعمــل املســلمون معــاً علــى قلــب رجــل 
واحــد يف القضــااي املتعلقــة مبســتقبل األمــة اإلســامية. جــاء ذلــك يف كلمــة خــال االجتمــاع 
جمــزرة  تداعيــات  لبحــث  إســطنبول  يف  اإلســامي  التعــاون  منظمــة  خارجيــة  لــوزراء  الطــارئ 

املســجَدين يف نيوزيلنــدا، بطلــب مــن تركيــا. 

مت تســيري الدوريــة الرتكيــة السادســة بــن نقطــي املراقبــة يف منطقــة الراشــدين ابجتــاه منطقــة 
العيــس بريــف حلــب اجلنــويب، ومهــا منطقتــان حماذيتــان حلــدود حمافظــة إدلــب ، يف الوقــت 
الــذي يتواصــل فيــه القصـــف املدفعــي والصاروخــي مــن جانــب قــوات النظــام علــى املناطــق 

الواقعــة يف املنطقــة منزوعــة الســاح، واملتفــق عليهــا بــن روســيا وتركيــا.

قالت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان، إن التحالف الدويل ضد داعش يف ســوراي، قتل 
منــذ تدخلــه ابلبــاد، أكثــر مــن 3 آالف مــدين، بينهــم أكثــر مــن 900 طفــل.

والعــدد األكــر مــن الضحــااي ســقطوا يف حمافظــة الرقــة، تلتهــا حمافظــي حلــب وديــر الــزور 
مشــايل ومشــايل شــرقي البــاد.

تويــرت »بعــد 52  لرتامــب علــى  تغريــدة  أاثرت 
عامــاً، حــان الوقــت العــرتاف الــوالايت املتحــدة 
الكامــل بســيادة إســرائيل علــى هضبــة اجلــوالن 
الــي هلــا أمهيــة اســرتاتيجية وأمنيــة حيويــة لدولــة 
إســرائيل واالســتقرار اإلقليمــي!«. ردود أفعــال 
دوليــة رافضــة هلــذا القــرار قادهتــا تركيــا ، وتبعتهــا 
جامعــة الــدول العربيــة واألمــم املتحــدة واالحتــاد 

األوريب وروســيا وإيــران.

والشــمال  الرتكيــة  احملافظــات  مــن  العديــد  شــهدت 
الســوري احملــرر ودول العــامل مظاهــرات واحتفــاالت 
يف الذكــرى الثامنــة النطاقــة الثــورة الســورية للســورين 
األحــرار تؤكــد أن الثــورة الســورية مســتمرة وســتنتصر.

الجيش التركي يبدأ تسيير الدورية السادسة في الريف الغربي لحلب أردوغان للعالم اإلسالمي: فلنعمل على قلب رجٍل واحد

أكثر من 3 آالف مدني قتلهم التحالف الدولي في سوريا
إجماع دولي على رفض تصريحات ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجوالن

مظاهرات حاشدة للسوريين األحرار في كل دول العالم واالحتفال في الذكرى الثامنة النطالقة الثورة السورية .

Erdoğan İslam Dünyasına Seslendi: Tek Yürek Olarak Hareket EdelimTürk Silahlı Kuvvetleri Halep’in Doğu Kırsalındaki Altıncı Devriyeye Başladı

Suriye’de Uluslararası Koalisyon 3 Binden Fazla Sivili Öldürdü
Trump’ın Golan Tepeleri’nin İsrail’e Ait Olduğu Açıklamalarına Tüm Dünyadan Tepki Geldi

Dünyanın Her Yerinde Özgür Suriyeliler Tarafından Suriye Devriminin Sekizinci Yıldönümü Münasebetiyle Geniş Katılımlı Kutlamalar Yapıldı



3

YÖNETİM YERİ
Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep
BASKI yeri

TANITIM AJANS

Tel: 05360636055
İncilipınar Mh. Sabahat Göğüş Cd.
Anadolu İş Mrk. (Hayri Eşkin Ustü)
K:5 N:31 Şehitkamil / GAZİANTEP

www.israkgazetesi.com

israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
Şafak Radyo Televi-

zyon İletişim A.Ş.

Genel Koordinatör
Yayın yönetmeni

Sayfa Editörü
Haber Fotograf

Yerel Süreli
Adına
İmtiyaz Sahibi
İdris TEKİN
Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Subhi DUSUKI
Abdulnasser SUOILMI
Fatih KÖRÜK

الثورات تنتصر

إشراقات

Tarih hiçbir şekilde, hakim rejime karşı devrime kalkan ancak başarısızlığa 
uğrayan bir halkı yazmamıştır. Devrimler, rejimlerin vahşetiyle karşı karşıya 
kalarak bir süre için zayıflasa da, asla mağlup olmaz.
Fransız Devrimi 1789’da başlamış, birçok aşamadan geçerek liderlerinden 
Robespier’in idamıyla sendelese de 1802’da Fransız İmparatoru haline gelen 
Napolyon Bonapart ile tekrar istikametine kavuşmuştur. 1815’de Waterloo 
Savaşı’nda hezimete uğrayınca Fransız Devrimi son bulmuş, Bourbon 
Hanedanı XVIII. Louis idaresinde yönetime gelmiştir. Ancak devrim arkasında, 
egemenliğin kaynağının halk olmasını güvence altına alan bir kültür bırakmıştır.
Rus Devrimi de insanlık tarihinin tanıklık ettiği en büyük olaylar arasında 
sayılmaktadır. 1917’de açlık, işsizlik ve sömürüye karşı devrime kalkan işçiler, 
monarşiyi devirmiş ve işçi sınıfı iktidarı ele geçirmiştir.
Suriye halkı 15 Mart 2011’de katil ve diktatör Esed rejimine karşı devrime 
kalkmıştır. Suriye halkı, İsrail ve tüm dünya rejimin yanında olsa da, bu rejimin 
elbet ortadan kalkacağını kesin olarak bilmektedir. Nitekim rejim, ilk özgürlük 
feryadı yankılandığı ve Dera’da ilk kan akıtıldığında zaten devrilmiştir. Halk 
devrimle korku duvarını yıkmış ve ortaya zulüm, baskı ve aşağılanmayı 
reddeden, gerçeği söylemede daha cesur ve cüretkar bir nesil çıkmıştır. Bu 
nedenle rejim, ne kadar vahşileşirse vahşileşsin halkı yeniden kölelik ve tasallut 
yönetimi altına alamayacaktır.
Yürüyüşü sırasında devrim, her türlü ihanet, komplo ve aleyhinde kurulan 
ittifaka maruz kalmış, rejimin ve diğer ülkelerin ajanları üzerine çökmüş ve 
böylece İsrail’in kendisini yıllarca korumuş olan Esed rejimini koruma hedefini 
gerçekleştirmek istemişlerdir. Bu güçler geçmişte de bugün de devrimin 
başlıca amaçları olan özgürlük, adalet ve onuru elde etmesini engellemeye 
çalışmaktadır.
Fakat Suriye halkı karamsarlık ve şüphenin kendisini ele geçirmesine ve 
devrimin başarıya ulaşmasının önünde engel teşkil etmesine müsaade etmeyerek, 
hayaline sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürmüştür. İsteklerini hayata geçirmek 
için gayret etmekten vazgeçmemiştir; zira amacına ulaşma konusunda sahip 
olduğu kıvılcım her özgür Suriyelinin içinde parıldamaya devam edecektir.
Yaşadığı kayıplara rağmen Suriye halkı, özgürlük yolunda kurbanlar vermiş ve 
kaybettiklerinin kölelik zincirlerini kırarak kazanacaklarının yanında önemli 
olmadığına inanmıştır. Gerçek devrimciler, devrimin başlangıcından itibaren 
evlatlarının özgür ve onurlu olarak yaşayabilmesi için fedakarlık yapmaları ve 
hatta şehit olmaları gerektiğinin bilincinde olmuştur.
Suriye devrimi dokuzuncu yılına girerken Suriyeliler, devrimin yıldönümünü 
kutlamaktadırlar. Çünkü devrimin kendilerinin yeniden doğuşu olduğunu 
bilmektedirler. Devrimin değişim ve İsrail’in maşası olan diktatör Esed 
rejiminin devrilmesi yolundaki hayalinin gerçekleşebilmesi için çalışmakta ve 
seslerini yükseltmektedirler.
Özgürlük yakındır ve özgür Suriye halkı özgürlüğün tadına varacak, sömürgeci, 
zorba ve ajanların yıktığı vatanlarını yeniden imar edeceklerdir. Boyunlarında 
ve ruhlarında, Türk kardeşlerine olan borçlarını, insaniyet ve kardeşlik ile 
kendilerinin yanında durmalarını ve özgürlük ile onurlarını geri kazanmaları 
yolunda verdikleri desteğe minnetlerini taşıyacaklardır.
Devrime ve soylu hedeflerine olan inancımız sonsuz, devrimin zafere 
ulaşacağına olan güvenimiz hayatta olduğumuz sürece tamdır. Asla devrime 
kalktığımız, devrime katıldığımız ve bu yolda kurbanlar verdiğimiz için 
pişmanlık duymayacağız. Çünkü devrim bize göre, hayatımız boyunca 
yaşadığımız en güzel, en temiz ve en soylu hadisedir.

مل يذكر التاريخ مطلقاً أن شعباً قام ابلثورة ضد السلطة احلاكمة، وفشلت وهزمت ثورته، قد 
تواجه الثورات بوحشية األنظمة وقد ترتاجع لفرتة ما، لكنها ال هُتزم.

الزعيم  إعدام  بعد  قليًا  ترحنت  مراحل،  بعدة  ومرت   1789 عام  بدأت  الفرنسية  الثورة 
روبسبيار، وأعيدت إىل مسارها من جديد بعد ظهور انبليون بوانبرت الذي أصبح إمراطوراً 
على فرنسا يف عام 1802، إىل أن هزم يف معركة واترلو عام 1815، وانتهت الثورة الفرنسية 
يف نفس العام، واستعادت سالة بوربون احلكم حتت سيادة لويس الثامن عشر، إال أن الثورة 

خلقت ثقافة سياسية جديدة تؤمن أبّن الشعب هو مصدر السيادة.
وتعتر الثورة الروسية إحدى أعظم األحداث الي عرفها اتريخ البشرية، فالعمال الذين اثروا، 
امللكي  النظام  إسقاط  من  متكنوا  واالستغال،  والبطالة  اجملاعة،  عام 1917، ضد  خال 

واستولت الطبقة العاملة على السلطة.
الشعب السوري اثر على النظام األسدي الديكتاتوري اجملرم يف 15 آذار/مارس 2011، 
وهو موقن أن النظام إىل زوال، ولو وقفت إسرائيل والعامل إىل جانبه، النظام سقط مع أول 
صرخة اندت ابحلرية ومع أول قطرة دم شهيد أريقت يف درعا، لقد كسر الشعب بثورته حاجز 
اخلوف وهدمه، وظهر جيل جديد يرفض الظلم والقهر والذل، أكثر شجاعة وأجرأ يف قول 
احلق، ولن يتمكن النظام مهما ابلغ يف وحشيته من إعادته جمدداً إىل حكم العبودية والتسلط.

 خال مسرية الثورة عانت من كل أشكال اخلياانت واملؤامرات والتحالفات وتكالب عليها 
عماء النظام ودول العامل حتقيقاً إلرادة إسرائيل يف محاية هذا النظام الذي محاها لسنوات، 

وحاولوا وحياولون أن مينعوا وصوهلا إىل هدفها الرئيسي يف حتقيق احلرية والعدالة والكرامة.
لكن الشعب السوري مل يتسرب اليأس والشك إىل داخله يف إمكانية جناح الثورة

وظل متمسكاً ابحللم ومل يتوقف عن العمل من أجل رؤيته يتجسد حقيقة على أرض الواقع، 
وسيظل األمل يف حتقيق اهلدف مشتعًا داخل كل سوري حر.

الشعب السوري رغم حجم اخلسائر الي قدمها قرابانً للحرية، بقي على يقن أن ما خسره ال 
يعادل ما كسبه يف حتطيم العبودية. والثوار احلقيقيون أدركوا منذ بداية الثورة أبهنم مقبلون على 

التضحيات، وحىت الشهادة من أجل أن يعيش أبنائهم يف حرية وكرامة.
السوريون يدخلون عامهم التاسع للثورة، وحيتفلون بذكراها كل عام، ألهنا تعين والدهتم احلقيقية، 
الديكتاتوري  ابلنظام  واالطاحة  ابلتغيري  الثورة  حلم  لتحقيق  وسعيهم  مناشدهتم  وستستمر 

األسدي العميل إلسرائيل.
احلرية قادمة وسينعم هبا الشعب السوري احلر وسيعود إىل وطنه إلعمار ما دمره املستعمرون 
والطغاة والعماء، وسيحملون يف أعناقهم وأرواحهم الدين الذي سطره إخوهتم األتراك من 

وقوفهم اإلنساين واألخوي ومتكينهم من حتقيق حلمهم ابحلرية والكرامة.
إمياننا عميق ابلثورة وأبهدافها النبيلة، ويقيننا ابنتصارها مستمر ما دمنا على قيد احلياة،  ولن 
نندم أبداً على قيامنا ابلثورة وعلى مشاركتنا فيها وعلى التضحيات الي قدمناها، وهي ابلنسبة 

لنا أمجل وأطهر وأنبل حدث حصل يف حيواتنا.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Devrimler Zafere Ulaşacaktır

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

مة العدد
كل

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف

صبحي دسوقي

عبدالناصر سويلمي

رؤساء األقسام:

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي

رئيس التحرير

اإلخراج الفني
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ضمن أجواء من احلماسة والعنفوان والثورة، واحتفاًء 
والكرامة، وحتت شعار  احلرية  لثورة  الثامنة  ابلذكرى 
)الثورة السورية مستمرة وستنتصر( أقام ملتقى األدابء 
والكتًّاب السورين بتاريخ 18 آذار / مارس 2019، 
مبقره يف عينتاب/ تركيا مهرجااًن شعراًي متميزًا، شارك 
فيه لفيف من الشعراء الوطنين املؤمنن بثوابت الثورة 
السورية، وهم: مليس الرحيب - أروى العمر - حممد 
زكراي احلمد - عبد الكرمي العكلة - هديب شحاذة 
- صاح اخلضر - صاح العيسى- وعبد الناصر 
السيدة  الشعراء  بتقدمي  قامت  وقد  علي،  الشيخ 
امللتقى،  يف  التنفيذي  املكتب  عضو  حقي/  إهلام 
الذين  ابحلضور  امللتقى(  )قاعة  القاعة  غصت  وقد 
بفاعليات  ليشاركوا  بعيدة،  مسافات  من  جاؤوا 
الثورة السورية الي تلج عامها التاسع، ومنهم رؤساء 
وأعضاء املكاتب الفرعية الذين حضروا من أورفا - 
إسطنبول،   – - كلس  نيزب   - مرعش   - مرسن 
والذين مجعتهم الثورة، ومواجهة نظام البغي والعسف 

األسدي.
امللتقى كلمة  رئيس  دسوقي  صبحي  السيد  وألقى   
رحب فيها ابملشاركن واحلضور، عر فيها عن أمهية 
شعراء  من  وخاصة  اليوم،  السورية  ابلثورة  االحتفال 
من  ويعملون  رمحها  من  وخارجن  للثورة،  منتمن 

أجلها ومن أجل وطن سوري حر أيب.

وكانت القصائد الوطنية السورية الثورية الي أُلقيت، 
عرت عما جيول يف خميال الشعراء، فكانت ُتامس 
شغاف القلب، وتعر عن املعاانة الكرى الي عاشها 
الثورة، وكذلك خال حكم  السوريون إابن سنوات 
األسد األب وابنه، الي استغرقها نظام الدولة األمنية، 
وإجرام الطغمة احلاكمة، وظام السجون الذي خيم 
على جممل احلالة السورية، فومستها مجيًعا، حالة القمع 
والقهر والظلم، وهو ما أشار إليه معظم الشعراء، عر 
جتارهبم الكفاحية يف السجن وخارجه، وأيًضا فاضت 
األديب  اجلمال  من  املزيد  فأنتجت  الشعرية  قرائحهم 
فجال  السوري،  الواقع  أحبر جوانية  الذي  الشعري، 
على ربوع محص والشام وحلب والرقة وادلب ومحاة 
سورية  أصقاع  وكل  بل  والباب،  عويد  وكفر  واعزاز 

احلبيبة.

للعمل  حيتذى  مثااًل  الثوري كان  الشعري  احلفل 
والنشاط الثوري األديب والوطين السوري، اخلارج من 
رحم الثورة السورية املباركة، ثورة احلرية والكرامة، ثورة 
شعب ضحى مبا يزيد عن مليون شهيد و400 ألف 
معتقل، وأدى به األمر إىل هتجري قسري جمرم مارسه 
نظام فاجر ملا يزيد عن نصف الشعب السوري، بن 
للمهرجان أكدوا  املتابعون  هتجري داخلي وخارجي، 
الثوري  السوري  الوطين  للمعطى  ومامسته  أمهيته، 

ابمتياز .

ي
صد الثقاف

مر
ال

إشراق- خاص

في ذكرى الثورة... الشعر يحضر بقوة في ملتقى األدباء والكتاب السوريين

Coşku, heyecan ve devrimci duyguların 
hakim olduğu, onur ve özgürlük devriminin 
sekizinci yıldönümü münasebetiyle 
Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu, 18 
Mart 2019’da Türkiye’nin Gaziantep ilinde 
bulunan merkezinde “Suriye Devrimi 
Devam Ediyor ve Muzaffer Olacak” 
sloganıyla seçkin bir şiir festivali düzenledi. 
Festivale, Suriye devriminin sabitelerine 
inanan vatanperver çok sayıda şair katıldı. 
Katılımcılar arasında şu isimler yer aldı: 
Lemis er-Rahbi, Erva el-Ömer, Muhammed 
Zekeriya el-Hamd, Abdulkerim el-Akele, 
Hudeyb Şehaze, Salah el-Hızır, Salah el-
İsa ve Abdunnasır el-Şeyh Ali. Şairleri, 
forumun yürütme kurulu üyesi Sayın İlham 
Hakkı takdim etti. Forum salonu, uzak 
mesafelerden dokuzuncu yılına giren Suriye 
devrimi etkinliklerine katılmak için gelen 
katılımcılarla doluydu. Bu katılımcılar 
arasında forumun Urfa, Mersin, Maraş, 
Nizip, Kilis ve İstanbul’daki şube üyeleri 
de bulunmaktaydı. Tüm katılımcıları bir 
araya getiren şey, devrim, zorba rejimle 
mücadele ve Esed’in zulmüydü. Forum 
Başkanı Suphi Dsoki, katılımcılara hitaben 
açılış konuşması yaparken, bugün özellikle 
de devrimin yanında olan, onun rahminden 
neşet etmiş ve devrim için, özgür bir Suriye 
vatanı için çalışan şairlerle Suriye devrimini 
kutlamanın önemi üzerinde durdu. 
Devrimci Suriye’yle ilgili okunan şiirler, 
şairlerin hayal gücünde saklı olanları 
kelimelere dökerken, yüreklerin tellerine 
dokundu ve devrim yılları esnasında 
Suriyelilerin yaşadığı ızdırabın tercümanı 
oldu. Aynı şekilde baba ve oğul Esed 
dönemlerinde, yani güvenlik devleti rejimi, 
yönetici cunta sırasında yaşananları, 
Suriye’nin üzerine kara bulut gibi çöken 
zindanların karanlığını ifade etti. Yaşanan 
baskı, eziyet ve zulümleri dile getirdi. 
Şairlerin birçoğu hapiste ve dışarıda 
mücadele yolundaki deneyimlerini 
aktarırken, şiirsel anlatımları kutlamaları 
sanatsal bir güzellikle doldurdu. Bu sayede 
Suriye’deki durumun acılığından biraz 
olsun uzaklaşarak, Humus, Şam, Halep, 
Rakka, İdlib, Hama, Azez, Kafr Oweid, el-
Bab ve güzel Suriye’mizin her köşesine bir 
yolculuk yaptık.
Devrimci şiir kutlaması, Suriye için yapılan 
devrimci edebi ve vatanperver faaliyetler 
açısından bir örnek mesabesindedir. 
Bu örnek, mübarek Suriye devriminin 
rahminden çıkmıştır; özgürlük ve onur 
devriminin, bir milyondan fazla şehit 
veren ve 400 binden fazla mahpusu olan 
bir devrim. Bu devrime karşı katil rejim, 
Suriye halkının yarısından fazlasını hem 
ülke içinde hem de dışında tehcire tabi 
tutmuştur. Festivale katılanlar, etkinliğin 
önemini ikrar etmiş ve özellikle de 
Suriyelilerin devrimci ve vatansever 
duygularına dokunduğunu belirtmişlerdir.

Devrimin Yıldönümünde... Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumunda Şiir Rüzgarları Esti

İşrak – Özel
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تقارير وتحقيقا ال مل تكن انتفاضة أهايل درعا األخرية احتجاًجا 

على إعادة نصب متثال اجملرم األب فقط، كما مل 
يكن يدور يف خلد كل من آمن ابلثورة السورية، 
ختبوا  أن  املمكن  من  أنه  والكرامة،  احلرية  ثورة 
هذه الثورة السورية املباركة، الي كلفت الشعب 
السوري ما يزيد عن مليون شهيد، وما يتجاوز 
ال 400 ألف معتقل، وجعلت أكثر من نصف 
داخلًيا  قسراًي،  هتجرياً  مهجرًا  السوري  الشعب 

أو خارجًيا.
لقد كانت وقفة )احلوارنة( مؤخرًا التعبري األصح 
عما جيول يف خلد كل السورين، وهي التأكيد 
على أن روح الثورة ابقية، وكل جحافل املغول 
وكل  بل  الروسي،  أو  الفارسي  أو  األسدي 
بقاع  من كل  )املستجلبة(  الطائفية  امليليشيات 
يف  االستمرار  عن  السورين  تثين  لن  العامل، 
يظننن  فا  التاسع،  عامها  تلج  بينما  ثورهتم، 
أو  ترتاجع  أن  ميكن  احلجم  هبذا  ثورة  أن  أحد 
ختبوا، حىت لو ختلى عنها معظم أصدقاء سورية.
درعا  يف  وصابتها  متاسكها  تؤكد  اليوم  وهي 
وادلب وحلب ومحاة وكل سورية احلرة، ولن أتُل 
جهًدا عن القيام إبحياء سلميتها الي انطلقت 
على أساسها ضمن ظروف جديدة ومتجددة، 
األخطاء  من كل  والدروس  العر  أخذ  وبعد 

واهلنات الي وقعت فيها خال حراكها.
الصمادي  ابتسام  السورية  والشاعرة  األديبة 
حتدثت إلشراق بقوهلا » تبدأ الثورة املباركة اليوم 

األوىل  املرحلة  انتهت  أن  بعد  الثانية  مرحلتها 
وهي مرحلة الفوضى واالرجتال. حنن اآلن على 
أبواب املرحلة الثانية بعد أن نفضت عنها غبار 
املرهتنن،  والعماء  الصغار  واملنتفعن  املتسلقن 
يقودها  الي  املضادة  اخلطط  كل  وفضحت 
خارجياً،  الرمسي  العريب  والنظام  داخلياً  النظام 
الي  والصهيونية  الدولية  النظم  مع  ابلتنسيق 
على  األنظمة  هذه  وكرست ابألساس  وضعت 
ال   « قالت  مث  الباد«.  وثروات  العباد  رقاب 
نّدعي أن الثورة ستنتهي كما ابتدأت من درعا 
فهي أكر من أن تكون حممولة على جزء دون 
لذلك  األصقاع،  احلرية يف كل  ثورة  إهنا  آخر، 

ستبدأ  مكان،  يف كل  فينيقيا  طائر  سينتفض 
مرحلة اهليكلة والتنظيم بل جيب أن تنتفض كل 
احملافظات بوعي اثبت وعميق كما بدأت من 
اليوم األول، إهنا طبيعة األهنار الي ال تعود إىل 

الوراء ».

فأكد  احملاميد  عصام  السوري  الباحث  أما 
الثورة«. وستبقى  أنه »لن متوت فكرة  إلشراق 
أساء  سورية.  أرض  من  فوق كل شر  تتفاعل 
للسورين  عاقة  ال  هنًجا  يكرس  من  هلا كل 
ليكونوا  الساح  حلة  من  بشباب  ودفعوا  به، 
خرة  ال  الذي  السياسي،  العمل  مقدمة  يف 
فكانت  واخلرات،  العقول  وأبعدوا  فيه  لديهم 
دروس ونكسات كارثية. لكنها أظهرت مثالب 
أضاف«  »مث  أوهام  عر  به  وقعنا  ما  وخلل 
االسام  رسالة  يقزمون  الدينية  الدولة  دعاة  إن 
العظيمة ويسخروهنا ملآرهبم وإهنم يسبحون ضد 
الكون.  سنن  وخيالفون  االسام  صحيح  تيار 
قيم  العتناق  وصواًل  املعاانة  هذه  وستنجلي 
والعدالة  واملدنية  املواطنة  قيم  والتنوير،  احلداثة 

واملساواة.
ولعل ما جرى مؤخرًا يف درعا نقطة البدء ملسرية 
والي  الرجعية.  أوهام  من  ختلصت  متجدده 

أخطرها الطائفية، واستحضار املاضي.

أسامة  السوري  واملعارض  الكاتب  جهته  من 
املساملة أكد لصحيفة إشراق أن » أهايل درعا 

خرجوا يف تظاهرة سلمية أكدت أن أبناء هذه 
وشعارات  أهداف  على  حمافظن  مازالوا  املدينة 
انطلقت  الي  والكرامة  احلرية  ثورة  وحقوق 
أن  معلنة  البلد  درعا  18_3_2011يف  يف 
الذي  اخلوف،  حاجز  أسقطوا  قد  السوريون 
كبل الباد لزمن طويل. لقد جهد العامل بشرقه 
إدعى  أو  للسورين  العداء  نصب  ومن  وغربه 
مسار  حلرف  جاهدين  مجيعاً  عملوا  صداقتهم، 
هذه الثورة عن أهدافها ومسارها ولكٍل كان له 
غاية ومصاحل، ولكٍل أسلوب وطريق فمنهم من 
أنشأ  من  ومنهم  لإلفساد،  السياسي  املال  دفع 
العابرة  الطائفية  والتنظيمات  التكفريية  التيارات 
العسكرية،  آبلته  ساهم  من  ومنهم  للحدود 
فكانت غاية اجلميع إهناء هذه الثورة ومشروعها 
يف بناء دولة مدنية دميقراطية على قاعدة املواطنة 
أنه »  نوه إىل  للجميع.« مث  املتساوية  واحلقوق 
وروسيا  النظام  سيطرة  ورغم  سنوات  مثان  وبعد 
وإيران واآللة األمنية على مدينة درعا والتخاذل 

العريب والعاملي أكد أبناء هذه املدينة األسطورة، 
للثورة،  األوىل  ابألهداف  مؤمنن  مازالوا  أهنم 
وأن تضحيات أبناءها لن يتم بيعها أو نسياهنا، 
ولن يتم التنازل عن مشروع التغيري كغاية حتمية 
للوصول لألهداف. وعلى الضفة األخرى أثبت 
بقااي النظام املتآكل أنه ال ميلك ما يقدمه للناس 
وللوطن غري صنم عفا عليه الزمن، فا مازوت 
وال غاز وال خبز وال حرية. ولكن لألسف مازال 
هناك من يكذب على نفسه واآلخرين ويراهن 
على هذا النظام، سواء من حيسب نفسه على 
املعارضة أو الثوار، وكذلك اجملتمع الدويل الذي 
مازال ميدد للنظام الزمن على األرض لقتل املزيد 
التغيري  قطار  أن  مؤمناً  مازلت  السورين.  من 
سيصل إىل سورية رغم كل العقبات ورغم طول 
الرحلة، فما زال الرجال على األرض وما زالت 
الثورة  تبقى  ولسوف  املخرز«.  تقاوم  العن 
وضد كل  السوري،  الشعب  بقي  ما  السورية 

أنواع الطغيان.

أحمد مظهر سعدو

الثورة في درعا وسورية تتجدد واألنهار ال تعود للوراء

رئيس القسم السياسي
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يقــف الســوريون علــى عتبــات العــام التاســع، مــن ثــورة تفجــرت ومحلــت تقارير وتحقيقا

ولكنهــم  واحلريــة،  العدالــة  دولــة  بتحقيــق  ومهومهــم  أحامهــم  كل 
لألســف يقفــون اليــوم بســاحات حتاصرهــم بفقرهــم وعذاهبــم وتشــردهم 
واحصــاء ضحاايهــم، مرعــب املشــهد الســوري، واألشــد إياًمــا أنــه ال 
حيمــل حتــوال يف األفــق، فالواقــع الســوري اليــوم ببســاطة تتقامســه إرادات 
اقليميــة ودوليــة تتفــق وتتناقــض لتأمــن مصاحلهــا والســوريون شــهداء 

زور ودافعــي دمــاء.
ملــاذا وصــل الوضــع الســوري هلــذا التيــه والتغريــب والوجــع، مــا هــي 
العوامل الي أدت ألن تسرق ثورهتم وهتدر دمائهم وتستباح أوطاهنم.
هــذا الســؤال الــذي مل حيــًظ لغايــة اآلن ابإلجابــة عليــه، وهنــا ال تعــين 
وقــد  الســوريون  قدمــه  اجلهــد  فهــذا  وواثئــق،  ودراســة  فهــم  اإلجابــة 
يشــكل ســبًبا آخر يف رســم املســألة الســورية، ألن الواقع  مل ينتج ذات 
هويــة مجعيــة جتــاوب وتتفــق وتنســجم علــى تشــريح هــذا الواقــع  املليــئ  
ابلــذوات املفتتــة واملــذررة واملنهوبــة، وببســاطة الواقــع يضــع كل وجممــل 
الصفحات واألوراق  الي هدر هبا زمًنا ووقًتا، ســيدخل عامه التاســع  
علــى رفــوف املكاتــب أو أدراجهــا ألنــه يفتقــد للعامــل األســاس، وهــو 
الــذات اجلمعيــة الناجتــة عــن هويــة مجعيــة تتحصــن بوعــي ومنــاخ ضابــط 
وخمــر فاحــص  وقــادر علــى التقييــم واإلنتــاج ، هــل ميكــن اختصــار هــذا 
التيــه والعبــث الســوري بتلــك النتائــج الــي كتبــت، ابلطبــع ال فــا بــد 
مــن وضــع املشــهد الواقــع للدخــول بــكل تلــك املصطلحــات والتعابــري 
وحتليــل كنههــا وجوهرهــا لنحــاول، وهــي حماولــة تتوخــى التفاعــل وفتــح 
هــذا امللــف للوصــول للمعرفــة والعلــم والتعلــم ألن الواقــع مل يعــد يهتــم 
ابلصفحــات والواثئــق املتناثــرة هنــا وهنــاك، يقــال دائًمــا إنــه مبنطقتنــا 
وعاملنــا عنــد التحليــل ال بــد مــن االنطــاق مــن األبعــاد الــي حتيــط 

ابلواقــع وتؤثــر فيــه:
 -عاملية مبعىن العامل وماذا تغري به وتطور.

 - إقليميــة وهــي أيًضــا احمليــط الــذي ال خيلــو مــن أتثــر عاملــي ولكنــه 

مدينــة عريقــة ال ينقصهــا شــيء، ســوى احلريــة، فيهــا الشــجر واجلبــل 
والنهــر واآلاثر والعمــار والســياحة تشــتهر مبوقعهــا وآاثرهــا وينابيعهــا 

العذبــة ورماهنــا وزيتوهنــا وطيبــة أهلهــا.
مــن أوىل املناطــق الثائــرة يف ســورية أبــت الظلــم واالســتبداد وخرجــت 
عــن صمتهــا منــذ انــدالع الثــورة الســورية واندت هللا أكــر عاشــت 

ســورية حــرة أبيــة.
بــدأت الثــورة ســلمية وعمــت املظاهــرات شــوارعها وســاحاهتا وعنــد 
هجــوم )اجليــش الســوري( علــى جســر الشــغور يف 2012 اســتقبلت 
دركــوش وحدهــا أكثــر مــن 40 ألــف انزح مــن مدينــة جســر الشــغور، 
والــي خلــت مــن ســكاهنا هنائيــاً حينــذاك بســبب اخلــوف مــن ارتــكاب 

جمــازر مــن قبــل )اجليــش الســوري(.
احتضنــت الثــورة بعدهــا وكانــت حضنًــا جلميــع الســورين الذيــن يريــدون 

ينعكــس علــى جــواره ويتفاعــل معــه.
-  وحملــي مبعــىن وضعــك منطقتــك ذاتــك وتفاعلهــا مــع هــذه التغــريات 

والتطــورات الــي حتــدث ابلعــامل.
إن ســوراي ، دولــة اتبعــة ومهمشــة  القــول  نســتطيع  التحديــد   هبــذا 
وختضع لسطة وليس لدولة ، سلطة هي نتيجة انقاابت وتداخات 
الوطــن  معــامل ومســاحات   عائليــة جــريت كل  ســلطة  لتنتــج  عامليــة 
لنفوذهــا ومصاحلهــا ابلســرقة والفســاد والقمــع واالضطهــاد، وجنــدت 
نفســها لتلعــب دورًا ابملنطقــة لتطويعهــا واخضاعهــا للرانمــج العاملــي  
أجــزاًء  الــي احتلــت   اســرائيل  مــع  الســام(  الــذي  )مســي  آنــذاك  
كبــرية  تقــدر بضعــف مســاحة فلســطن احلاليــة ، وهنــا ســاهم نظــام 
األســد  بــكل خمططــات التطبيــع لضــرب البــؤر املتفجــرة ابملنطقــة  مــن 
املقاومــة الفلســطينية  للحركــة  اللبنانيــة ليعمــل هبــذا الرانمــج  علــى 
خنــق  كل عوامــل التنفــس  الــي كانــت يف لبنــان مــن الفكــر للرتمجــة 
لــألدب  لبعــض احلريــة  وإهنــاء دوره املهــم آنــذاك  كســوق مصرفيــة 
عامليــة وهنــا كانــت  أهــم عوامــل أتبيــد  اهلزميــة  الــي  واجهــت املنطقــة 
املهزومــة مبشــروع اســرائيل  1948   للحــرب الشــكلية عــام 1967 
،  للحــرب الومهيــة لرانمــج االستســام  1973  لســحق املقاومــة 
وهتجــري  وخميماهتــا  بــريوت  لتدمــري   ،1982 واللبنانيــة  الفلســطينية 
الفلســطيين   1985  وتطويــب لبنــان كهديــة مــن الــوالايت املتحــدة 

واســرائيل  لنظــام األســد  واحتــال العــراق  2003 .
هــذا التاريــخ مــن اهلزميــة مل يكــن يعــين فقــط هزميــة النظــام ومســامهته 
بتطويــع املنطقــة فقــط مــع جممــل األنظمــة العربيــة، كان يعــين هزميــة 
العقــل والــروح حيــث كانــت جممــل الثقافــة الســائدة مهزومــة ومعممــة 
تواجــه  مل  ابلعقــل  وعششــت  اســتوردت  الــي  األفــكار  جممــل  مبعــىن 
عصــف التطــور والتغيــري، بــل مل يعــط أو حيقــق ألي مــن القــوى الــي 
القمــع  ســنوات  رغــم  وجتارهبــا  نقــد خطاهبــا  علــى  معارضــة  صنفــت 
واالعتقــال الــذي مل يــرتك فــرًدا دون ماحقــة ليفــر ويهــرب أو يدخــل 

النــزوح لرتكيــا ابعتبارهــا منفــذ حــدودي بــري وهنــري مــع تركيــا والــي 
ســاعدت أشــخاص كبار ابلثورة من أجل إيصاهلم لرتكيا وعددً ا كبريًا 

مــن الضبــاط املنشــقن مثــل رايض األســعد وعبــد اجلبــار العكيــدي.
بــدأت الثــورة املســلحة يف دركــوش بتاريــخ مبكــر يف الثــورة فقــد حتــررت 
منــذ الشــهر العاشــر يف العــام 2012 وتعتــر مــن أوىل املــدن احملــررة يف 

ســورية والــي خــرج منهــا النظــام ومل يعــد إليهــا.
مت تشــكيل العديــد مــن الفصائــل يف دركــوش ومت تشــكيل جملــس حملــي 
يعتــر مــن أوىل اجملالــس علــى مســتوى ســورية احملــررة وعــن طريقــه مت 

أتمــن املــواد اإلغاثيــة والطبيــة لشــمال ســورية ابلكامــل.
مت إنشــاء نقــاط طبيــة لكــن أبرزهــا مشــفى الرمحــة يف دركــوش والــذي 
يعتــر مــن أفضــل املشــايف علــى مســتوى املناطــق احملــررة فهــو خيــدم مشــال 

ســورية ابلكامــل.

املعتقــات.
ســورية اســتقبلت القــرن العشــرين واملعارضــة ابلســجون، وأفــرج عنهــا 
فالتطويــع حيصــل  القمــع والفســاد عقــود،  القــرن، أي حكــم  ببدايــة 
ابلرتهيــب والرتغيــب، أي إلغــاء عقلــك وانســانيتك وتعمــد ابلفســاد 
ومــورس قمــع عــار حيــث مــررت جمــازر ومذابــح ســقط هبــا آالف البشــر 

حبمــاة وإدلــب وحلــب وتدمــر جــاوز األربعــون ألــف شــهيد.
وفــرخ ضمــن العســف الســام السياســي الــذي كان األرض اخلصبــة 
تقودهــا  جديــدة  وعوملــة  جديــد  عــامل  أنــه  نفســه  عــر  الــذي  للعــامل 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، بعيــد ســقوط االحتــاد الســوفيي مؤسســة 
الدولــة القمعيــة والدولــة العميقــة القائمــة علــى أجهــزة األمــن لقمــع 

احلكــم. وتوريــث  االنســان 
هبــذا املعــىن كان الواقــع الســوري وواقــع املنطقــة مهزوًمــا، وهــي هزميــة 
مهــزوم  عقــل  أي  مهــزوم،  الســائد  جممــل  مبعــىن  وشــاملة  معممــة 
ابألمــراض والتشــويهات وكلنــا يعــرف تشــظي املعارضــة وتقامسهــا عائليًــا 

ومناطقيًــا. وقبليًــا 
اهلزميــة هنــا كانــت أببشــع صورهــا وهــو التخلــي عــن قيــم نضاليــة حباجــة 
لألعــداء  واللجــوء  األمــور  تســليم  وليــس  وامــدادات،  قــوى  ملوازيــن 
ابلعقــل املهــزوم، فاحلريــة والدميقراطيــة والدولــة احلديثــة كرانمــج حديــث 

وجديــد ال ميكــن حتقيقهــا بنفــس العقــل واألدوات املهزومــة.
هبــذا املعــىن يكــون الواقــع احمللــي الــذايت مهزوًمــا وتســيطر عليــه اهلزميــة 

ســلوًكا وفكــرًا.
احلديثــة  الدولــة  ومنتجــات  احليــاة  منــاح  بــكل  علينــا  يتفــوق  اآلخــر 
تقنًيــا ومعارفًــا ومؤسســات، بــل ويقــوم علــى أســس اجتماعيــة ونفســية 
ابعتبــار علــم االجتمــاع وعلــم النفــس هــو أحــد أعمــدة الدولــة احلديثــة 
البحــث  لفقــدان مؤسســات  عنــدان  يســتخدم  وهــو علــم حديــث مل 
والدراســة.  هــذا اجملتمــع الــذي يــرى جممــل العــامل أســواق وأيــد عاملــة 
ويعطينــا أمهيــة خاصــة للموقــع ومــا خيتــزن ابملنطقــة مــن ثــروات ليــس 

أوهلــا النفــط والغــاز والطاقــة.
ويبقــى الســؤال: كــم سيســتمر هــذا التيــه، كــم ســيعاين الســورين؟ هــذا 
رهــن ابلنهــوض والتــزام الثــورة كمبــدأ تضحيــة وفــداء لقضــااي عادلــة 
ومهمــة لإلنســان وهــذا مفقــود ولكنــه ســينهض إذا أتمــن شــرطه وهــو 
دخــول معركــة الواقــع بتواضــع ودون ادعــاء وارجتــال بعقــل مجعــي وهويــة 
مجعيــة وهــذا مســار شــاق وطويــل ولكنــه يبــدأ خبطــوة مــن ذات فاعلــة، 
وطبًعا فالنظام مل يعد ابحلســاابت املســتقبلية إال واجهة إلعادة ترتيب 
ســوراي إذا أتمنــت مصــاحل فــرق الصــراع العامليــة واالقليميــة، احلديــث 

طويــل وواســع عــن التيــه الســوري، إال أن الطريــق مــا زال طويــًا. 

أو  الرتكيــة،  احلــدود  مــن  القريــب  االســرتاتيجي  موقعهــا  مينعهــا  ومل 
وقوعهــا بــن اجلبــال مــن تعرضهــا جملــازر وقصــف عنيــف، فقــد تعرضــت 
لعدة جمازر كان أبرزها يف 2015 والي خلفت أكثر من 80 شــهيد 
وعشــرات اجلرحــى وأيضــاً تعرضــت النفجــارات كبــرية نتيجــة النزاعــات 
بــن تنظيــم الدولــة والثــوار، وكان أبرزهــا انفجــار ســيارة مفخخــة يف 

ســاحة دركــوش وراح ضحيتهــا عشــرات الشــهداء.
أمــا اآلن فتوجــد يف دركــوش عشــرات املنظمــات والدوائــر الــي تتــوىل 
تســيري شــؤون النــاس وأبرزهــا اجمللــس احمللــي واجمللــس األهلــي واحملكمــة 
والدفــاع املــدين وهــي حتتــاج جلهــود كبــرية بســبب ازدايد عــدد ســكاهنا 
فقــد جتــاوز حاليًــا أكثــر مــن 50 ألــف نســمة وحتتضــن انزحــن مــن 
خمتلــف مناطــق ســورية مــا أدى الزدهــار حركــة البنــاء والعمــران بشــكل 

ملفــت.

زكريا السقال 

في العام التاسع من الثورة

كاتب سوري

مصطفى طه باشا

دركوش والثورة

صحفي وكاتب سوري
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ت 
تقارير وتحقيقا

الســوري يف كل  االجتماعــي  الواقــع  معادلــة  داخــل  الســورية  املــرأة 
وقــت، حاضــرة وفاعلــة وتقــوم بدورهــا كامــا، يف األســرة الســورية الــي 
هــي اللبنــة االجتماعيــة األوىل، كانــت املــرأة حاضــرة، األب للعمــل 
خــارج املنــزل، واألم داخلــه وخارجــه يف كثــري مــن األحيــان، واملــرأة 
الريفيّــة تعمــل يــًدا بيــد مــع الرجــل يف كل مواســم الزراعــة عــر الســنة.
لتعيــل  العمــل  املاضيــة، ودخلــت جمــاالت  العقــود  عــر  تعلمــت  مث 
نفســها وتســاعد يف إعالــة عائلتهــا، خاصــة يف جمــال التعليــم، التعليــم 
طــال أغلــب الفتيــات الســورايت يف العقــود املاضيــة، وقائــل مــن مل 
يدخلــّن املــدارس، والقائــل مــن وقــرن أو بقــن يف بيوهتــن دون عمــل.

االجتماعيــة  املنظومــة  خــارج  وقــت  أي  الســورية يف  املــرأة  تكــن  مل 
هلــا ضمــااًن  شــّكل  وهــذا  القرابــة،  العائلــة وسلســلة  علــى  املعتمــدة 
اجتماعيًــا يف أغلــب األحيــان، وشــكل عنــد البعــض منهــّن عائًقــا 
اجتماعيًــا حــّد مــن طمــوح بعــض النســاء، لكــن كل ذلــك شــكل 
الــي  الســورية،  االجتماعيــة  األخاقيــة  للمنظومــة  اجتماعيــة  محايــة 

وملتزمــة. حمافظــة  بقيــت 
ومــن املؤكــد أن هنــاك اســتثناءات، وســلوكيات ال أخاقيــة واحنرافــات 
عنــد البعــض، لكنــه يبقــى يف مســتوى الظواهــر الصغــرية قياًســا يف 

اجملتمــع كلــه.
بعد الثورة السورية، وككل البىن اجملتمعية األخرى، أصابتها متغريات 
جذريــة، فأصبحــت أم انشــط ومعتقــل وشــهيد، بــل انشــطة ومعتقلــة 
وشــهيدة أيضــاً، كســرت حاجــز اخلــوف ككل الســورين، وشــاركت 
يف كل نشــاطات الثورة، كاســرة حاجز الرتاتبية االجتماعية، وقاعدة 

املمنــوع واملســموح.
مــع تــوايل الســنن علــى الشــعب الســوري، وزايدة املظلوميــة والفعــل 
اإلجرامي للنظام، أصبحت أغلب األسر السورية حتت خط الفقر، 
والكثــري منهــم هــرب مــن بلــده وخســر مســكنه ومصــدر رزقــه، وبعــض 

ياحــظ ارتفــاع أصــوات االحتجــاج الشــعيب، وانتشــارها الكبــري، يف 
الداخل، يف مناطق سيطرة نظام الشبيحة بسبب ضنك العيش، مع 
تنصيــب متاثيــل املقبــور واجلاســوس األول حافــظ، لتصبــح االنتقــادات 
أكثــر حــّدًة، فتطــال احلكومــة املمســحة ووزراءهــا. وهــي إضافــة إىل 
عملهــا  آليــات  أو  أعضائهــا  حيــث كفــاءات  مــن  الكثــرية،  عيوهبــا 
البريوقراطيــة الفاســدة، فهــي ال متلــك أدوات وال مــوارد، والقــرار ليــس 
بيدهــا، بــل تنتظــر توجيهــات القصــر. واعتــادت الســلطة الفاشــية يف 
ســورية أن جتعــل حكومتهــا ممســحًة، يفــرغ فيهــا املواطنــون غضبهــم، 
وحائــط صــدٍّ، كــي ال يقرتبــوا مــن صاحــب القــرار، مــع أن النــداءات 
والرســائل وجهــت للرئيــس/ الدميــة مســتغيثًة، فهــي نــوع مــن اإلشــارة 
املــازوت  لتأمــن  النــداءات  تلــك  مطالــب  تلبيــة  عــن  مســؤوليته  إىل 
وزايدة  األســعار  وضبــط  والــدواء  اخلبــز  ورغيــف  والكهــرابء  والغــاز 
الرواتــب، وغريهــا مــن مســتلزمات احليــاة، وهــي طلبــاٌت يعجــز عنهــا 
يــزداد عجــزه  أن  واملتوقــع  املأجــور،  الذيلــي  ونظامــه  هــو وحكومتــه 
مســتقبًا. ومهمــا تبــدى علــى النــاس داخــل مناطــق ســيطرة النظــام 
جتملهــم ابلصــر كل هــذه الســنوات، أبمــل الفــرج القــادم. ولكنهــم 
أدركــوا أن ظــروف وتداعيــات الثــورة وويــات حــرب الطغمــة علــى 
الشــعب، كانــت بقــرًة حلــوب أيضــاً علــى حنــو مــا، وخصوصــاً للنخــب 
املمســكة مبقاليــد األمــور، بعــد هنــب ســال املســاعدات وعائــدات 
تبديــل الــدوالر، وارتفــاع وتغــرّي أســعار صرفــه، بينمــا اتســعت أعبــاء 
النظــام مــع توســع رقعــة ســيطرته مــن خــال اتفاقيــات اخليانــة والعمالــة 
للمصاحلــات الكاذبــة، وقــد أدت جممــل الظــروف إىل تدمــري قــوى 
حنــو  األمــوال  توجيــه  ســواء  القطاعــات،  جبميــع  واالقتصــاد  اإلنتــاج 
البنيــة  وتدمــري  االســتثمار،  مــن  بــداًل  واجلرميــة  القتــل  مهجيــة  متويــل 
التحتيــة، وتدمــري املبــاين، وتدمــري املعــدات واملصانــع، وختريــب الزراعــة، 
واألهــم أن املواجهــة الغامشــة ابحلــرب علــى شــعبنا أّدت إىل اختفــاء 
القتــل  آلــة  التهمــت  الذيــن  الشــباب  مــن  وخصوصــاً  العمــل،  قــوة 
املهجريــن، ومئــات  منهــم، ومئــات آالف  مئــات اآلالف  األســدية 
آالف ختّفــوا هــرابً مــن اخلدمــة جبيــش االرهــاب والقتــل األســدي، مــع 
مئــات اآلالف الذيــن مــا زالــوا جمنديــن إلزاميــن يف جيــش وأجهــزة 
أمــن الطغمــة ودفاعهــا غــري الوطــين وميليشــياهتا اخلاصــة، يضــاف إىل 
قــوة  يبــق  ذلــك الســلوك املنحــرف لفصائــل املعارضــة، كل ذلــك مل 

والبعــض خســر  أو شــهيداً،  معتقــًا  املعيــل  األســر خســرت األب 
ابنــاً أو ابنــة أو أكثــر مــن شــهيٍد أو معتقــٍل، وبعــض األســر خســرت 
األم أو األب أو اجلــد أو اجلــدة أو الطفــل أو الطفلــة جــرّاء القصــف 
العشــوائي للنظــام، يف أي مــكان تواجــد فيــه الشــعب الســوري الثائــر، 
يف املــدن والقــرى واملخيمــات، كل ذلــك أنتــج عوائــل منكوبــة. كانــت 
املــرأة أّمــا أو أّختــا حتمــل العــبء األكــر، ففــي املخيمــات أغلــب 

العائــات بــا رجــال ابســتثناء الكهــول، ويف بــاد الغربــة كذلــك.
لقــد أفــرزت ظــروف مقتــل الرجــال والشــباب علــى يــد النظــام عوائــل 

عمــل لإلنتــاج، وهــذا كلــه قّلــص مــوارد اخلزينــة، ويقلــص إجيــاد فــرص 
عمــل جديــدة، تؤمــن دخــواًل للخزينــة املفلســة أصــًا. هتــدد كل هــذه 
الظــروف بــزايدة احليــاة صعوبــًة داخــل ســورية، وجيعلهــا أكثــر قســوًة ممــا 
ســبق خاصــة توقــف مــا يســمى مســاعدات األمــم املتحــدة، والــي كان 
معظمها يصل إىل مناطق نظام الشــبيحة، إضافة إىل اســتمرار ارتفاع 
والدعــارة  املخــدرات  وانتشــار  والعنــف  واجلرميــة  الفســاد  مســتوايت 
وســهولة انتهــاك كرامــة املواطــن، مــا أدى الحنــدار نوعيــة احليــاة بشــكل 
بــدون حــل  األســدية يف ســورية  للكارثــة  عــاج  هنــاك  فهــل  عــام. 
سياســي؟، مــع حمــاوالت إعــاانت إعــام الشــبيحة املــوايل واحلكومــي 
التغطيــة علــى اخلــراب التارخيــي الــذي ســببه االســتبداد املديــد هلــذه 
الطغمــة، عــن إعــادة إعمــار واســتثمارات تنقيــب وإعــادة لاجئــن 
اهلاربــن مــن جرائمــه وفســاده، فــا أمــل بشــيء دون حــل سياســي أو 
ترتيبــات سياســية تــؤدي لتفكيــك منظومــة الفســاد والقتــل األســدية 
وحماســبتها. لقــد كان مــن املمكــن لثورتنــا الســورية أن تشــكل فاحتــة 

معيلهــا املــرأة األم، وأصبحــت ملزمــة أن تعمــل يف البيــت وخارجــه، 
وتصبــح املعتمــد للحيــاة يف أغلــب العائــات، خاصــة ممــن تشــرّدن 

وجلــأن خــارج ســورية وداخلهــا.
بعــض  ابلضــرورة  معهــا  أنتجــت  اجلديــدة  الظاملــة  الظــروف  وهــذه 
الضيــاع االجتماعــي، وهــذا مــا اســتثمره بعــض جتــار البشــر الذيــن 
اســتغلوا واقــع الســورين، إذ البعــض صــار يبيــع األطفــال والفتيــات 
قليــل  ذلــك  أّن  صحيــح  الدوليــة،  املافيــات  إىل  الصغــار  وخاصــة 
الشــعب  حبــق  النظــام  فعــل  نتــاج  ونعتــره  موجــود،  لكنــه  االنتشــار 

الســوري.
ورغــم كل ذلــك؛ فقــد خلقــت الظــروف اجلديــدة قــدرة كبــرية علــى 
وخاصــة  الســوري،  الشــعب  أغلــب  عنــد  احليــاة  حتــدايت  مواجهــة 

النســاء، فنجــح الطفــل الســوري ليكــون متفوقًــا يف بــاد الغربــة.
لقد مر الســوريون، واملرأة الســورية خاصة، يف ظروف قاســية وظاملة، 
قــّل مثيلهــا يف اتريــخ البشــرية، لكــن الشــعب الســوري متلــك قــدرة 
اجتماعيــة علــى املواجهــة والتحــدي والنجــاح، كل ذلــك صنعتــه امــرأة 
ســورية نعتــز هبــا، إهنــا األم واألخــت والزوجــة واالبنــة، إهّنــن صنّــاع 

حيــاة جديــدة رائعــة وانجحــة.

الواقــع، ودفعهــا  إىل  اللقيطــة إلعادهتــا  الســلطة  لتغيــري يف عاقــات 
الــذي  االســتثناء  حكــم  علــى  املســاومة  مــن  أدىن  حبــد  القبــول  إىل 
تريــد ختليــده، ومعــه إلغــاء أي مفهــوم للحقــوق والواجبــات والقانــون 
والعدالــة واملواطنــة بــل وللسياســة، واالعــرتاف بوجــود شــعب ميلــك 
الــوالءات  تتجــاوز هبــم  أفــراده رابطــة سياســية  بــن  األرض، وجتمــع 
وأقواميــة،  وعشــائرية  طوائفيــة  مــن  الطبيعيــة،  والعصبيــات  األهليــة 
لتؤّســس اللتزامــات متبادلــة حيكمهــا الــوالء املشــرتك للقانــون، وابلتــايل 
الكــف عــن التعامــل معهــم كمــا لــو كانــوا قطيًعــا مــن املاشــية، لكنهــا 
فعلــت العكــس، بتبــين سياســاٍت أكثــر تطّرفًــا يف العنــف واإلقصــاء 
واالســتثناء واالرهــاب، فأطبقــت علــى الشــعب قبضــة آلتهــا اجلهنميــة 
األمنية، لتعيده إىل أوضاع أســوأ بكثري من الســابقة، بعد أن قّوضت 
أركان الدولــة ومؤسســاهتا، ووضعــت اجملتمعــات يف دوامــة الفوضــى 
العارمــة، لكــن، بتقويــض هــذه الطغمــة للدولــة واجملتمــع حولــت األزمــة 
من أزمة سياسية وطنية إىل أزمة إقليمية ودولية، ورفعتها إىل مستوًى 
جيعلهــا خــارج ســيطرهتا، وابلتــايل إعــادة بنــاء آلــة احلــرب الداخليــة الــي 
تعتقــد أهنــا الوحيــدة الــي تضمــن وجودهــا وســيطرهتا، مــع إدراكنــا أن 
القتــل أصبــح العملــة السياســية الوحيــدة املتداولــة يف حقــل السياســة، 
يف ســوراي ومشــرق العــامل العــريب ومغربــه، ومــا يبــدو احتــكارًا للعنــف 
مــن طــرف واحــد يف البدايــة لــن يلبــث حــىت يصبــح الرأمســال األكثــر 
شــيوعاً وجمانيــة بــن أيــدي اجلميــع يف مرحلــة اثنيــة، فهــل ســيكون 
لــدى جمتمعنــا القــدرة مــن جديــد علــى حتطيــم هــذه اآللــة اجلهنميــة 
للدولــة العصابــة، أم ســوف تســتمر الشــروط اإلقليميــة والدوليــة الــي 

ســامهت يف نشــوئها واســتمرارها حتــول دون ذلــك، وكيــف؟ 

أحمد العربي

كاتب وصحفي سوري

المرأة السورية من صناع الحياة والثورة 

عبد الباسط حمودة

كاتب وباحث سوري

عن الذكرى السنوية لثورة الحرية والكرامة في سورية
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ت 
تقارير وتحقيقا

زكي الدروبي

الخندق األخير للثورة 

صحفي وكاتب سوري

يتوهــم البعــض أن الســري يف طريــق احلــل الروســي يشــكل بدايــة احلــل 
السياســي املنشــود، ال بــل يتصــورون أهنــا الواقعيــة املنشــودة املنقــذة 
للثــورة بــداًل مــن الشــعاراتية وسياســة الرفــض الــي كانــت متــارس قبــل 

هــذا.
لســت معجبــاً بسياســة الرفــض الــي كان ميارســها اجمللــس الوطــين 
الــذي رفــض مقــررات جنيــف واحــد، حــن كانــت كفــة امليــزان متيــل 
لصاحلنــا، وابلتأكيــد كنــت خمتلًفــا مــع سياســة الرفــض الــي اتبعهــا 
اجمللــس الوطــين آنــذاك ضــد مبــادرة اجلامعــة العربيــة وخافــه، لكــين 
الــي تفضــل مصــاحل  لســت راٍض عــن الواقعيــة السياســية  حكمــاً 

الغــري علــى مصلحــي الوطنيــة.
عــدم امتــاك الثــورة لقــوة عســكرية منظمــة حتميهــا، وضعــف أداء 
املعارضــة الســورية وتفرقهــا وابتعادهــا عــن الشــارع وعــدم تنظيمهــا 
لــه، وافتقارهــا لــإلرادة يف اســتخدام أوراق القــوة املوجــودة، ســيؤدي 
حتــت  ليعــودوا  واالستســام  رويــداً،  رويــداً  اليــأس  إىل  ابلنــاس 

)البســطار( العســكري لنظــام أمــين فاشــي جمــرم.
والثــورة،  املعارضــة  قــوى  مــن  الكثــري  لــدى  األان  تضخمــت  لقــد 
وابلتــايل مل تتــم الوحــدة بينهــا لتتشــارك مــع بعضهــا البعــض يف قيــادة 
العمــل الثــوري، وحــاول البعــض احتــكار الشــرعية الثوريــة، ورمــى 
غــريه ابلاشــرعية وابلعمالــة للنظــام، واســتمر التفتــت ســيد املوقــف 
الزائــدة” –  اعتــر “الدميقراطيــة  البعــض  اليــوم، لدرجــة أن  حــىت 
حســب وصفــه – خطــأ والبــد مــن “كبــري يعــود إليــه النــاس”، 
أي أن األان املتضخمــة لديــه تريــد إعــادة إنتــاج االســتبداد بوجــوه 
خمتلفــة، فيكــون هــو الزعيــم بــداًل مــن بشــار األســد ، هلــذا الســبب 
النــداءات  وذهبــت كل  املعارضــة،  توحيــد  حمــاوالت  فشــلت كل 
واملناشــدات الــي صــدرت مــن الشــعب والثــوار للمعارضــة وقــوى 
ورفــض  التعنــت  ومــع  الــرايح،  أدراج  الوحــدة  أجــل  مــن  الثــورة 
الوحــدة وصعــود األان، طرحــت حماولــة توحيــد عمــل القــوى الوطنيــة 

الدميقراطيــة، وابألخــص األحــزاب السياســية الوطنيــة الدميقراطيــة، 
ويوجــد الكثــري منهــا يف الســاحة السياســية الســورية،  واعتــران أن 
وحــدة العمــل ميكــن أن تبــين ثقــة بــن أفرقــاء املعارضــة، وتؤســس 
لوحدهتــا فيمــا بعــد، إال أن األاننيــة وحــب الزعامــة والرغبــة ابلعمــل 
الفوقــي وانتهازيــة البعــض داخــل القــوى املهيمنــة علــى متثيــل الثــورة، 
مل يســمح ابلعمــل اجلماعــي املؤسســايت املنظــم حــىت اآلن، وعــدان 
للمربــع األول، التفــكك والتناحــر واســتغال احلــراك الشــعيب مــرة تلــو 
املــرة، لتحقيــق مصــاحل حزبيــة وتســديد الضــرابت للمختلفــن معهــم 
يف الثــورة، بــداًل مــن الرتكيــز علــى نظــام األســد، ممــا أعــاد الوهــن مــرة 
أخــرى للنشــاط الثــوري، وخفتــت املظاهــرات بعــد أن يئــس النــاس 

مــن تبــدل هــذه املعارضــة.
تراجــع املعارضــة اليــوم نتيجــة طبيعيــة لــكل مــا ســبق مــن أخطــاء 
املاثلــة  االســتحقاقات  لكــن  واألاننيــة”،  واخلــاف  “االنقســام 
أمامنــا لــن تفــرق بــن معــارض وآخــر، بــل ســتطيح ابجلميــع دومنــا 
نظــام  إنتــاج  إلعــادة  روســيا  قبــل  مــن  احملمــوم  فالســعي  اســتثناء، 
هلــذا  التفــاوض  هيئــة  ورضــوخ  ودســتور،  انتخــاابت  عــر  األســد 
األمــر، وتريــره أبنــه مدخــل للحــل السياســي، أمــر خطــري جــداً علــى 
ثورتنــا ومســتقبلنا، وحنــن نــرى أن بيــان جنيــف واحــد وقــرارات جملــس 
األمــن هــي املدخــل للحــل السياســي، مــن خــال بنــاء إجــراءات 
مث  ومــن   ، القصــف  ووقــف  املعتقلــن  ســراح  إطــاق  عــر  الثقــة 
تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة كاملــة الصاحيــات… اخل، وال نــرى 
احلــل السياســي عــر دســتور مل حُيــرتم طــوال عهــد حكــم األســدية يف 
بــادان، والــذي أنتــج هــذا النظــام األمــين املافيــوي القاتــل، وال ميكــن 
أن يكــون عــر انتخــاابت ســتعيد تدويــر نظــام األســد حكمــاً، فهــو 
املالــك للمــال واإلعــام واملخابــرات والــدول الصرحيــة الدعــم لــه، 
يف مقابــل معارضــة وقــوى ثوريــة مشــتتة خمتلفــة فيمــا بينهــا منقســمة 
علــى بعضهــا البعــض، تســعى لتســديد األهــداف يف مرماهــا نكايــة 

ببعضهــا البعــض، متناســية مرمــى النظــام العــدو.
األممــي  احلــل  عــن  ابلتخلــي  األصدقــاء  ملطالــب  الرضــوخ  ولعــل 
وانتخــاابت(  )دســتور  الروســي  احلــل  واعتبــار  والصريــح،  الواضــح 
مدخــًا للحــل السياســي، هــو تنفيــذ ملهــام وطنيــة ختــص األصدقــاء 
وال ختــص ثورتنــا، فحــن خــرج الشــعب الســوري يف ثورتــه مل يستشــر 
أحــًدا يف العــامل، ال أمريــكا وال روســيا وال أي دولــة يف العــامل، بــل 
آمــن حبقــه يف التغيــري واالنتقــال مــن نظــام مســتبد قاتــل إىل نظــام 
دميقراطــي تعــددي مبــين علــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان، وهــو حــن 
قــدم الشــهداء واملعتقلــن واملهجريــن الذيــن يســكنون يف ظــروف غــري 
آدميــة، كان يناضــل يف ســبيل حتقيــق أهدافــه الــي طالبهــا )احلريــة( 
ومل يكــن يطالــب بتحقيــق أهــداف أصدقائــه. مــا زال أمامنــا خندقًــا 
قــد يكــون األخــري، فبعــد تراجعنــا عــن كل اخلنــادق األخــرى ورمــي 
التهــم علــى اخلــارج أبنــه ســبب البــاء، وجــب التخنــدق يف موقــف 
وطــين، قــد يكــون األخــري يف سلســلة تراجعاتنــا، نعــم للحــل األممــي 

ال للحــل الروســي.
القــوى  واملطلــوب اآلن إعــان موقــف صريــح وواضــح مــن كافــة 
الوطنيــة، يتمســك ابحلــل األممــي، ويعتــر أنــه احلــل املســتدام الــذي 
الروســية  احملــاوالت  ويرفــض  الســوري،  الشــعب  طموحــات  يلــيب 
إلعــادة إنتــاج نظــام األســد عــر دســتور وانتخــاابت، وإن فشــلنا 
يف إجيــاد موقــف وطــين موحــد فــا يلومــن أحــد العامــل اخلارجــي 
مدعيــاً أن دول اخلــارج مل تســاعدان، فقــد شــهدان يف جلســة جملــس 
لتنفيــذ  عــن خطتــه  األممــي  املنــدوب  أعلــن  األخــرية كيــف  األمــن 
قــرارات األمــم املتحــدة مبتــدائً خبطــوات “بنــاء الثقــة بــن النظــام 
املعتقلــن  قضيــة  يف  ملموســة  خطــوات  “اختــاذ  عــر  واملعارضــة” 
واملختطفــن واملفقوديــن” ، وكذلــك فعــل املنــدوب األمريكــي الــذي 
أعلــن أيضــاً متســكه بقــرارات األمــم املتحــدة وشــدد علــى ضــرورة 
تنفيذهــا، ونفــس األمــر ينســحب علــى املنــدوب الفرنســي الــذي 
تطلــع ” النتقــال سياســي يف ســوراي ” وشــدد املنــدوب الكويــي 
أيضــاً علــى تنفيــذ قــرارات األمــم املتحــدة كمــا وردت، بــدءاً مــن 
إجــراءات “وجــوب بنــاء الثقــة بــن الســورين إلجنــاح مســاعي احلــل، 
وبنــاء الثقــة يبــدأ ابإلفــراج عــن املعتقلــن واألســرى” معلنــاً رفضــه ” 
للحــل العســكري” يف ســوراي مطالبــاً جملــس األمــن “جتديــد التأكيــد 

علــى القــرار 2254 يف ســوراي”.
والتخلي عن احلل األممي ألي ســبب من األســباب ليس يف صاحل 
الثــورة ابلتأكيــد، والتخلــي عــن إصــدار موقــف وطــين موحــد ال عــذر 

له ســوى التخاذل، أي أن العلة داخلية وليســت خارجية.

هاني شرف

ويتساءلون متى الثورة؟ 

طيار من ثوار 25يناير

تباعــاً،  األقنعــة  ســقطت  موجــودة،  أســباهبا  هبــا،  تبشــر  مقدماهتــا 
يكســوه  مشــتعل  الغضــب كلهيــب  وأتكــد  الوجــوه  قبــح  فانكشــف 

الثــورة؟ مــىت  فمــىت؟  الرمــاد، 
النــاس يتداولــون فكرهتــا بصمــت العيــون، لعلهــا قيــود اخلــوف املكنــون، 
املخلصــون الســباقون يتحدثــون عنهــا بصــوت خفيــض، ويتســاءلون يف 

مهــس رتيــب، مــىت أتيت؟ مــىت الثــورة؟ 
قلــت: الثــورة ليــس هلــا ميعــاد أو جــدول أعمــال، الثــورة قــد تشــعلها 
فكــرة مــن ذلــك الرجــل البســيط الــذي ال ميلــك العلــم، ولكنــه ميلــك 

وعــي املعــاانة، وتراكــم صــر الســنن علــى وجهــه املعقــود.
هــي فكــرة يســردها )الرجــل البســيط( بينمــا جيلــس يــروض الوقــت مــع 
شــاب حــامل ال ميلــك قــوت يومــه، ولكنــه ميلــك قلبــاً نقيــاً يناجــي بــه 
ربــه حــن حتاصــره األزمــات الطاحنــة، فيرتمجهــا إىل كلمــات خملصــة مــن 

هاتفــه احملمــول ذي الشاشــة املكســورة، فيتناقلهــا املايــن.

قلــت: مجــوع الثــورة أتيت مــن ذلــك اجملهــول األصيــل الــذي مــا زال 
البعض منه ينبض إخاصاً يف جنبات هذا الوطن، حشــودها ليســت 
وجوهــاً منظــورة أو أمســاء مرموقــة إهنــم ملــح األرض اخلفــي، وهــي أتيت 
كالطوفــان يف الوقــت املوعــود مــن تلــك األماكــن اخللفيــة املنســية، الــي 

ال تصــل إليهــا أضــواء الشــهرة املصنوعــة وال املســاحيق امللونــة.
قلــت: الثــورة أراهــا ابلبصــرية، نعــم رذاذ عطرهــا يــكاد يامــس األنــوف 
وطيفهــا يداعبنــا، وهــو يعلــم حنيننــا هلــا وشــوقنا لصــوت ضجيــج األمــل 

الــذي ميــأل األمســاع ويســكن يف الصــدور.
برغــم كل هــذا ال ميلــك أحــد اإلجابــة عــن حتديــد الوقــت املوعــود، 
الثــورة كاملوجــات  الغضــب مجــوع  جــاءت يف مجعــة  فلنتذكــر كيــف 
اهلــادرة مــن اجملهــول، فهــي أتتينــا منــه وتعــود إليــه، ســأترقب يف صمــت 
الواثــق وصــر املوقــن بنصــر هللا، تلــك الثــورة الــي أتتينــا دائمــاً مــن ذلــك 

اجملهــول.
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تقارير وتحقيقا

ليــس يف هــذا العنــوان مــا يدعــو للغرابــة، أو الظــن مببالغــة لفظيــة، وتضخــم 
مرضــي ذايت، إنــه حقيقــة واقعــة للمتتبــع لشــؤون اجلاليــة، بعثراهتــا واجنازاهتــا، 
املعروفــة  يــوم 04-29- 2011،  احلكايــة  تبــدأ  وجناحاهتــا.  إبخفاقاهتــا 
جبمعــة الغضــب، حبســب مفكــرة الثــورة، وأايمهــا وأســابيعها، وهــذا التاريــخ 
هــو موعــد أول مظاهــرة خــرج هبــا الســوريون، يف رومانيــا، وبشــكل مبكــر 
عن غريهم من الدول األوربية، أو دول املهاجر الســورية، وحىت قبل خروج 
بعض احملافظات واملناطق يف داخل ســورية نفســها، حمطمن بذلك جدران 
اخلــوف مــن نظامهــم، ومــن بعضهــم البعــض، وحــىت مــن ذواهتــم.! كان ذلــك 
اليوم أول األايم املفصلية يف حياهتم ويف اتريخ وجودهم على أرض مجهورية 
الثــورة،  ابالنتفاضــة/  والتحاقهــم  أنفســهم،  عــن  تعبريهــم  جلهــة  رومانيــا، 
حيــث جــاؤوا أبكثــر ممــا هــو متوقــع منهــم مــن قبــل املنظمــن، أو القائمــن 
علــى املظاهــرة االوىل، والــي كانــت غريهتــم علــى وطنهــم وشــعبهم دفعتهــم 
كمجموعــات صغــرية، ال تعــرف بعضهــا جيــًدا، تفكــر بــرد فعــل مناســب 
علــى أخبــار أطفــال وطنهــم الذيــن يقتلــون وهــم بعمــر الــورود، حبســب أغنيــة 
ذلــك  الرومانيــة، يف  مقــر احلكومــة  أمــام  تــردد صداهــا  الــي  مسيــح شــقري 
اليــوم املشــهود. تتالــت املظاهــرات والوقفــات االحتجاجيــة، فكانــت وقفــة 
»مجعــة احلرائــر« يــوم 13- 05- 2011، ومــن مث مجعــة »محــاة الــداير« 
بــن  فقــط(  )أســبوعن  بســيط  بفاصــل زمــين  يــوم 27- 05- 2011، 
املظاهــرة واألخــرى، لتتــواىل بعــد ذلــك دون توقــف نشــاطاهتم واحتجاجاهتــم 
وأفعاهلــم الداعمــة للثــورة اجمليــدة. بــرزت احلاجــة مبكــرًا لتنظيــم هــذه اجلهــود 
فــكان التداعــي لتشــكيل مؤسســة تقــود احلــراك وتؤطــره، وبنتيجــة نقاشــات 
ضيقــة، ومعمقــة، بــن عــدد مــن املخلصــن، مت االتفــاق علــى تشــكيل جاليــة 
ســورية احلــرة، واالعــان عنهــا قانونًيــا، حســب األصــول املتبعــة يف رومانيــا، 
يف يــوم 29- 07- 2011 مــن خــال مؤمتــر أتسيســي، حضــره مــا يزيــد 
أربــع  للجاليــة يف  فــروع  إثرهــا  علــى  ولتتشــكل  مواطنًــا ســوراًي  عــن 150 
حمافظــات، غــري العاصمــة بوخارســت، كان ذلــك يوًمــا آخــر مفصلــي يف 
مســرية الســورين يف رومانيــا ابعتبارهــا أول جاليــة مســتقلة، وحــرة، ولــدت 
مــن رحــم الثــورة، كــرت ومنــت وأمثــرت، لتصــل إىل اليــوم الــذي حنــن فيــه، 
بعــد أن أجنــزت مثانيــة مؤمتــرات دوريــة تنــاوب علــى إدارهتــا مكاتــب تنفيذيــة 

أبــرايء  ونســاًء  أطفــااًل  رأينــا  النــاس،  احلــرب كســائر  يف  اخنرطنــا 
بعــد  الضمــري  تبكيــت  جتــاوزان  حــن  شــاركنا  ميوتــون،  ذنــٍب  بــا 
عــن  أن ســكتنا  بعــد  املــوت،  علــى مشــاهد  االعتيــاد  تداولنــا  أن 
االحتيــال األخاقــي الــذي يــرّر للقاتــل حســب صنفــِه، وتدثّــران 
بعبــاءِة الصمــِت املريــب حــن هتجــم املذابــح علــى قريــٍة انئيــٍة جمهولــة 

لتصنيــف! ا
الشــقاء ال حــدود لــُه، والتــاؤم مــع طقــوس املذابــح العبثيّــة هــو وحــل 
الفظاعــة البشــريّة، إن غريــزة القتــل الــي جتتاحنــا بــرود كانــت تقبــُع 
خلــف الوجــوه األكثــر دعــة وإلفــة، كانــت بيننــا تشــاركنا تفاصيــل 
لردعهــم  للقتلــة  بــِه  ننــادي  الــذي  العقــاب  وإن  اليوميــة،  احليــاة 
والقصــاص منهــم يرفــع راايتــِه الكاذبــة اآلن، ويهتــف بــه الكثــري مــن 
املوتوريــن والذيــن امتطــوا الفرصــة للتنفيــس عــن منــازع القتــل املضــاّد 

لــدى وحــوش أخــرى ملجومــة حــىت حــن.

يضبــط  ســنوي،  انتخــايب  اســتحقاق  مــع كل  دماءهــا  جــددت  منتخبــة، 
عملهــا، وينظمــه، ويراجــع سياســاهتا، وفــق الئحــة داخليــة طــورت وعدلــت 
حبســب احلاجــة أكثــر مــن مــرة، يف يوميــات اجلاليــة املفصليــة يــوم آخــر ملــيء 
ابملعــاين واحلــرارة رغــم بــرودة طقســه القــارص، كان ذلــك اليــوم مــن شــباط/ 
فرايــر 2012، حــن اســتطاعت خنبــة منهــم الدخــول ملــا يعــرف، هبتــااًن 
وزورًا، ابســم مقــر رابطــة الســورين املغرتبــن، وحتريــره، ليكــون مقــرًا جلاليتنــا 
الكرميــة ملــدة أربــع ســنوات، وليكــون املبــىن الوحيــد يف العــامل خــارج ســورية 
يتــم حتريــره واســرتداده لصــاحل أصحــاب احلــق فيــه، وماكــه الشــرعين، وهــم 
عمــوم الســورين وليــس أتبــاع النظــام وخمريــه ومــن هــم مرضــي عنهــم. يف 
مســرية اجلاليــة أايم مضيئــة لــن نتمكــن مــن عرضهــا كلهــا، وســأكتفي بعــرض 

بعــض منهــا: 
- ســامهت يف أتســيس احتاد الســورين يف املهجر، يف العاصمة النمســاوية/ 
فيينــا وهــو جتمــع بــدأ بتمثيــل وحضــور عــن 24 دولــة أوربيــة، للعمــل يف 
اجملالــن االعامــي واالغاثــي، وقــد اســتضافت اجلاليــة مؤمتــرًا كبــريًا لــه يف 
يونيــو/ حزيــران 2012، حضــره العديــد مــن شــخصيات املعارضــة الســورية 

وممثلــي الثــورة املظفــرة علــى مــدى ثاثــة أايم. 
- شــاركت اجلاليــة يف قافلــة احلريــة 1 و2، ويف اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 

الشــعب الســوري، ويف احلملــة الدوليــة: املعتقلــون أواًل.
-   يف آذار / مارس 2012 وبذكرى الثورة، انطلقت مسرية راجلة جتاوز 
عــدد املشــاركن فيهــا ال 1000 متظاهــر، وســارت ملســافة تزيــد عــن 3 ك. 

أودوا  الذيــن  البوليســّية،  وطائفتــه  القــّواد  اجلــزار  وحنــاور  ونصــاحل 
ابلوطــن وســحقوا أهلــه وقتلــوا أي فرصــة حيــاة حــرة وكرميــة للجميــع.

أغلــب  عــادت  فقــد  لســوريّة وأتملــوا،  انظــروا  ســوريّة  قيامــة  هــذه 
مســاحاهتا الثائــرة لســلطة العصابــة األســدية بفضــل وقــوف العــامل 
معــه، وتقامسهــم مناطــق النفــوذ بــن االحتــاالت الــي جلبهــا ابــن 
الــرّث  واليســار واليمــن  حافــظ وحلــف الطوائــف املوتــورة اترخييــاً 

معــه. 
ســانده كل طــريان القــوى الكــرى وأجهــزة اســتخباراهتم وميليشــيات 
السياســي  ابملــال  النفــط  ومشــيخات  والنصــرة   Pydوال داعــش 

ســتفرصن اجلــدد مــن لصــوص ومرتزقــة.
ُ
اخلبيــث، وامل

ومــا القصــف اهلمجــي القائــم حاليــاً بــكل أنــواع االســلحة احملّرمــة 
دوليًــا والتدمــري املمنهــج ســوى عمليــة اســتكمال إلابدة الســورين 
وإخائهــا مــن أهلهــا، هــل فهمنــا أم ننتظــر أاّل يبقــى منّــا خُمبـّــْر!؟

دخلنــا بــن القتــل واملنــاداة ابلقصــاص يف متاهــة اخلــراب اإلنســاين 
لنــا مســاحة خضــراء حنــاول إعــادة ترميــم أرواحنــا  يــرتك  الــذي مل 
وحيواتنــا مــن مظاهــر اإلفنــاء الــذي مل تكتمــل ماحمــه القصــوى بعــد.
التريــر يدخلنــا يف القمقــم ليقفــل علينــا مــن جديــد أبقســى ممــا كّنــا 

هنــرب منــه وحنــاول اإلفــات مــن براثنــه.
التكــرار  يقينــا شــّر  الــذي يعاقــب دون أن  العــدل والقصــاص  إّن 
هــو رايٌء ُمفتعــل واختــاٌق لانتقــام، ولطرائــق قتــل جديــدة أبمســاء 
وأشــكال خمتلفــة أكثــر ِخّســة ونذالــة، ألننــا نكــون قــد اســتنفذان 
فــرص املواجهــة والقــدرة علــى الصــراخ والرفــض، هــذا العــامل القمــيء 
يدفعنــا لــذّل الرضــوخ والزحــف ألجــل التنّفــس والبقــاء كعبيــٍد أذاّلء 

فقــط.
هــذا مــا جيــب أن يفهمــه أبنــاء وســاالت الوطنيــة احملّســنة والذيــن 
ونســامح،  نرضــخ،  أن  جيــب  أبننــا  املســمومة  رســائلهم  يدســون 

م ومُحــل فيهــا أطــول علــم للثــورة )طولــه 50 مــرتا(.
نظــام  ســفارة  أمــام  إحداهــا  والافتــة كانــت  املميــزة  املظاهــرات  مــن    -
االجــرام مبناســبة إعــادة تنصيــب بشــار األســد لــدورة أخــرى كقاتــل لشــعبه 
عــن  اخلارجــة  الــدول  مــع  ابلتحالــف  املارقــة  االجــرام  لعصــاابت  وزعيًمــا 

الــدويل.  القانــون 
- ســريت اجلاليــة علــى مــدار ســنوات قوافــل املعونــة واإلغاثــة للمخيمــات يف 
تركيــا، ولبنــان، ولداخــل األراضــي الســورية، ووصلــت للمناطــق احملاصــرة يف 
دومــا ومضــااي وتلبيســة وريــف حلــب، وغريهــا مــن املناطــق، عــر تقــدمي مبالــغ 

ماليــة ضخمــة، وبعــض تلــك املســاعدات كان إيصالــه حمفوفًــا ابملخاطــر. 
- قدمــت الدعــم املــادي لبعــض اجلمعيــات العاملــة يف جمــال رعايــة األيتــام 

واألرامــل واســتحقت الشــكر والثنــاء، وانلــت بطاقــات وأومســة العرفــان.
مــع  مشــاركن  أو  منفرديــن،  وأعضائهــا  أطبائهــا  مــن  البعــض  ذهــب   -
آخريــن، يف محــات العــاج والدعــم لاجئــن يف هنغــاراي، أو علــى احلــدود 

اليواننيــة/ املقدونيــة )ضمــن محلــة أورينــت(. 
- تواصلــت مــع العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين يف رومانيــا، ونظمــت 
إعانيــة يف  حبمــات  وقامــت  الســوري،  الوضــع  حــول  نقاشــية  حلقــات 
الشــوارع والطــرق العامــة، وتواصلــت مــع اخلارجيــة الرومانيــة وقدمــت رســائل 
احتجــاج متكــررة لألمــم املتحــدة، واالحتــاد االوريب، وروســيا عــر ســفارهتا.

تشــرح  مصــورة  بروشــورات  وطبعــت  وخيــام،  صــور  معــارض  أقامــت    -
معــاانة الســورين وظهــر العديــد مــن أعضائهــا يف وســائل االعــام الرومانيــة 

متحدثــن ابســم الثــورة وموضحــن أهدافهــا. 
- أقامت العديد من الندوات السياســية والفكرية يف عدد من املناســبات، 

واســتضافت يف بعضها شــخصيات من خارج رومانيا.
-  للجاليــة صفحــة فيســبوك رمسيــة تنقــل نشــاطاهتا، ويف خطتهــا هلــذا العــام 

إنشــاء موقــع علــى الشــبكة العنقوديــة، ومشــاريع أخــرى كثــرية طموحــة.
يســتطيع  مــا  قــدم كل  وثــورة  شــعب  فيــض خيتصــر حكايــة  مــن  غيــض   
لنيــل حريتــه وكرامتــه، وأثبــت قدرتــه عــل التنظيــم والعمــل واملأسســة والتطــور 
اإلجيــايب، جاليــة ســورية احلــرة شــجرة طيبــة، وأصيلــة، اثبتــة، جذورهــا يف 

الســماء. األرض وفروعهــا يف 

محمد صالح عويد

شاعر سوري

القادم ب 2019 أسوأ

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري

             جالية سورية الحرة في رومانيا: 
إحدى حكايات شعب وثورة 
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Toplum Merkezleri olarak anma etkinlikler-
ine katıldık.  Ankara’da Cebeci Askerî Şehitliğinde gerçekleştirilen, il protokolünün katılım göster-
diği anma töreninde yerimizi aldık.

Gaziantep’te , Gaziantep Üniversitesi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri’ne Kızılay 
Toplum Merkezi personelleri ve gönüllüleri olarak katılım gösterdik.

Hatay’da çocuklarla müze gezisi düzenledik, Çanakkale Zaferimiz hakkında bilgiler edindik.

Ruhlarıyla işitiyor, Kalpleriyle konuşuyorlar. Farklı uyruklardan bir araya getirdiğimiz işitme engelli 
çocuklar onlar. Dinleyen, paylaşan, üreten. Ortak bir geleceğin umududur çocuklar.

حنن كمراكز جمتمعية، شاركنا يف فعاليات يوم ذكرى انتصار تشاانك كلة ويوم أتبن الشهداء الذي نظم بتاريخ 18 
آذار 2019. حيث شاركنا يف مراسم التذكار والتأبن الي شارك فيها بروتوكول املدينة، والي مت تنظيمها يف مقرة 

الشهداء العسكرية يف منطقة »جه به جي« يف أنقرة.

حنن كعاملن ومتطوعن يف املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي شاركنا يف حفات التذكار والتأبن لشهداء 
تشناك كلة الي نظمتها جامعة غازي عنتاب بتاريخ 18 آذار يف والية غازي عنتاب.

نظمنا يف والية هاطاي رحلة إىل املتاحف بصحبة األطفال. وقد قدمنا معلومات حول انتصاران يف معركة تشاانك كلة.

يسمعون أبرواحهم، وينكلمون بقلوهبم. إهنم األطفال الذين يعانون من إعاقة يف السمع الذين مجعناهم من دول خمتلفة 
يف فعالية واحدة. إهنم امل املستقبل مشرتك األطفال، أطفال يسمعون، يشاركون وينتجون.

Genç Kızılay Kayseri ve ERÜ Topluluğu olarak 12-13 Mart tarihlerinde Kızılay Toplum Merkezi’nin 
ERSEM öğrencileriyle birlikte Erciyes Dağı’na düzenlediği geziye bizlerde katıldık.

شاركنا مع طاب جامعة أرجييس وشباب اهلال األمحر يف والية قيسري برحلة جبل أرجييس الي نظمها مركز اهلال 
األمحر اجملتمعي بتاريخ 12 و 13 آذار 2019، بصحبة طال مركز التعليم املستمر يف جامعة أرجييس.

Geçim kaynağı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
Gaziantep Toplum Merkezimiz ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında mesleki kurslarla 
ilgili protokol imzalandı.

تستمر مشاريعنا الرامية لتطوير مصادر الدخل واإلنفاق. حيث مت توقيع بروتوكول تعاون خبصوص املساقات املهنية والتدريبية 
بن مركزان اجملتمعي يف غازي عنتاب  واحتاد غرف احلرفين والفنانن. وهو املشروع املمول من قبل االحتاد األورويب.

İş birliği bünyesinde protokol imzalanan 
kurslarımız;
- Ahşap işletmeciliği
- Doğalgaz tamirciliği
- Otomotiv elektrikçiliği
- Çelik kaynakçılığı 
Kızılay Toplum Merkezi demek, bir dokunuş, 
bir hayat demek.

املساقات الي مت توقيع بروتوكوهلا يف إطار التعاون:
- إدارة األخشاب  والنجارة

- إصاح أانبيب الغاز الطبيعي
- مساق كهرابء السيارات

- حلام الصلب
مركز اهلال األمحر اجملتمعي يعين أن كل ملسة ملسة هي 

عبارة عن حياة.

11.03.2019 Tarihinde Gaziantep Toplum Merkezi olarak Haftalık Konulu Türkçe Konuşma 
Kulübümüzün ilkini gerçekleştirdik. 22 Türkçe kursu kursiyeri ve 22 GAÜN Genç Kızılay Topluluğu 
gönüllüleri ile birlikte gittiğimiz Mutlu Kafe’de kursiyerlerimiz ve gönüllülerimiz bire bir eşleşmiş 
ve eşlerini tanımaya yönelik sorular sorup, günün sonunda eşlerini Türkçe olarak gruba tanıtmıştır.  

حنن يف مركز غازي عنتاب اجملتمعي قمنا بتاريخ 11.03.2019 بتنظيم أول اندي حمادثة أسبوعي ابللغة الرتكية.  وشارك يف الفعالية 
األوىل الي نظمناها يف مقهى موتلو Mutlu  22 متدراًب يف الدورات الرتكية و 22 متطوًعا من جمموعة اهلال األمحر فرع الشباب 
املعروفة ابسم غاون GAÜN. وشكل املتدربون واملتطوعون فرقا ثنائية، حيث تقابل كل شخص مع نظريه وبدأ بتوجيه األسئلة له 

من أجل التعرف عليه، ويف  هناية اليوم قام املشاركون بتعريف احلضور على الشخص الذي قابله وسأله عن شخصه ابللغة الرتكية.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Platformu, Yeni Zelanda’da bugün camilere yönelik yapılan terör saldırıları ve 49 
Müslümanın katledilmesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi, Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında 
bugün cuma namazı sırasında Nur Camii’ne ve Linwood’daki camiye yönelik gerçekleştirilen 
hunharca katliamı protesto etti.

Katar Hayır Kurumu Başkanı Muhammed Vahid ve beraberindeki heyet Bülbülzade vakfını zi-
yaret etti. Bülbülzade Vakfı Müdürü Cumali Kaplan tarafından karşılanan heyete vakfın yetim 
çalışmaları,  eğitim çalışmaları, yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi. Suriye’deki İyilik Okul-
ları, basılı ve süreli yayınlar ve özellikle vakfın  eğitim projeleri ile verdiği bilgiler Katar Hayır 
Kurumu Başkanı Muhammed Vahid tarafından büyük bir ilgi ile dinlendi. Ziyaret sonunda 
öğrencilere çeşitli hediyeler veren heyetle vakıf önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

أصــدر منــر األانضــول بيــااًن صحفيًــا خبصــوص اهلجمــات اإلرهابيــة علــى املســاجد يف نيوزيلنــدا واملذحبــة الــي قتــل 
فيهــا 49 مســلًما.

نظم احتاد طاب األانضول فرع غازي عنتاب فعالية احتجاج على املذحبة الوحشية الي نفذت يف مسجدين 
يف مدينة كرايستشريش النيوزيلندية خال صاة اجلمعة، ومها مسجد النور ومسجد  لينوود.

 ..Bülbülzade  قام رئيس مجعية قطر اخلريية حممد وحيد والوفد املرافق له بزايرة ملؤسسة بلبل زادة
املؤسسة  معلومات عن مشاريع  له  وقدم  ابلوفد  زادة جومايل كابان  بلبل  مدير مؤسسة  وبدوره رحب 
املتعلقة ابأليتام واألنشطته التعليمية وأنشطة املساعدات الي تنظمها. وقد حازت املعلوزمات املقدمة للوفد 
على اهتمام كبري من قبل رئيس مؤسسة قطر اخلريية  حممد وحيد، وخصوصا مشاريع مدارس اخلري )مدارس 
إييلك( يف سوراي، واملنشورات املطبوعة والدورايت، وبشكل خاص املشاريع التعليمية الي تنظمها املؤسسة 

داخل سوراي. يف هناية الزايرة، التقطت صورة تذكارية أمام الوقف مع الوفد الذي قدم اهلدااي للطاب.

ندين الهجوم على المساجد وأبناء اإلسالم ونلعنه

مؤسسة قطر الخيرية تنظم زيارة لمؤسسة وقف بلبل زادة اتحاد طالب األناضول يدين الهجوم الفاشي في نيوزيلندا
 Bülbülzade

Camilere ve İslam’ın Şiarlarına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz!

AÖB Yeni Zellanda’daki Faşist Saldırıyı Lanetledi Katar Hayır Kurumu’ndan Bülbülzade Vakfına  Ziyaret
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Suriye’nin Afrin bölgesindeki 
terör unsurlarına karşı başlatılan 
ve tarihe Zeytin Dalı olarak geçen 
harekâttan adını alan Gümrük 
Kapısının açılışı gerçekleştirildi. 
Gümrük kapısından ilk geçişi Türk 
Kızılay’ın, Afrin bölgesine insani 
yardım malzemesi taşıyan, araçları 
ve ekipleri yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Suriyeli tutsak kadın ve çocukların özgürlüğü için on bini 
aşkın “vicdanlı yürek” Sultanahmet Meydanı’nda bir araya geldi ve dünyaya seslendi: Tutsak 
kadınları derhal serbest bırakın!

مت فتح بوابة مجارك غصن الزيتون احلدودية 
عملية  من  امسها  أخذت  والي  سوراي  مع 
شنت  الي  العسكرية  الزيتون  غصن 
عفرين  منطقة  يف  اإلرهابية  العناصر  ضد 
األمحر  اهلال  طواقم  وكانت  السورية. 
ابملساعدات  احململة  وشاحناهتم  الرتكي 
من  عفرين  إىل  الداخلن  أول  اإلنسانية 

املعر »معر مجارك غصن الزيتون«.

مبناسبة يوم املرأة العاملي الذي مر يف 8 مارس 2019، جتمع أكثر من عشرة آالف شخص من ذوي »الضمائر والقلوب 
احلية« يف ساحة السلطان أمحد إبسطنبول  من أجل حرية النساء واألطفال املسجونن يف سوراي.

وقد وجه احملتشدون نداء للعامل أن »أطلقوا سراح األسريات على الفور«

طواقم الهالل األحمر التركي تجري أول عبور من بوابة جمارك منقطة غصن الزيتون

الحرية للنساء األسيرات!

Zeytin Dalı Gümrük Kapısından İlk Geçişi Kızılay Ekipleri Yaptı

Tutsak Kadınlara Özgürlük!

Futbolcu Jacques Faty, Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde zorla yerinden 
edilen sivillerin yaşadığı kampları ziyaret ederek İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım 
dağıttı.

قــام العــب كــرة القــدم جــاك فــايت بــزايرة إىل املخيمــات الــي يعيــش فيهــا املدنيــون الســوريون الذيــن هجــروا ابلقــوة مــن بلداهتــم 
ومدهنــم. وشــارك فــايت الــذي وصــل إىل خميمــات بلــدة أعــزاز التابعــة حملافظــة حلــب يف مشــال ســوراي بتوزيــع املســاعدات علــى 

.IHH احملتاجــن مبســاعدة مؤسســة اإلغاثــة اإلنســانية الدوليــة

العب كرة القدم جاك فاتي في سوريا
Futbolcu Jacques Faty Suriye’de
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النفوس  غّل  وتطفئ  املاء  متتح  األم  وكانت  احلطب،  ويلقمها  النار  يشعل  الرجل  ما كان  غالباً 
واحليطان، وترّد األرض املصقولة ابإلمسنت.

التّنور والبئر جاران لصيقان. هكذا كاان يف دارة جّدي يف حّي الكاسة يف حلب، وأيضاً يف العديد 
من الدور القدمية اجملاورة الي زرهتا. ال تكاد تنتهي أعمال اخلَبز حىت يعقبها متح املاء ودلقه على 

األرض واحليطان وعلى األجساد املشبعة ابللهيب والعناء. 
كنت طفًا حن رافقت عّمي يف زايرة أقرابء لنا يف القرية، ال ميكن ختّيل السعادة الي عشتها 
خال أسبوع كامل استغرقتها تلك الرحلة، كانت الدهشة حداثً يتكّرر يف كّل يوم وساعة، بل 
ويف كّل حلظة. تفاصيل مبهرة وخمتلفة لعامل جديد شائق أكتشف تفاصيله يف كّل ركن وزاوية، 
يف مامح الناس ولكناهتم ومابسهم، يف البيوت و«البازار« والطرقات واحلواكري، ويف السهوب 
واألودية واجلبال احمليطة ببلدة »دارة عزّة« املرتبعة على سفح جبل »الشيخ بركات« قريباً من دير 
أمتطي  ابن اخلال صاح أن  فيها بفضل  أتيح يل  الي  املرّة األوىل  وقلعة مسعان األثرية، وكانت 
حصاانً، كان حداثً عظيماً البن املدينة األهيف أن يعتلي صهوة حصان مجوح يرفض االنقياد 
إالّ لفىًت ممتلئ قوّي ومتمّرٍس كصاح يعيش حياة الريف والرّية بكّل قسوهتا ومتاعبها ومفاتنها 

ورحابتها. 
مل يطل مشواران ذلك اليوم كثرياً فاملسافة من بيت اخلال إىل حاكورته مل تزد عن عشر دقائق قطعتها 

العائلة مشياً، وكنت الراكب الوحيد أمتايل على ظهر احلصان كما لو أنين يف مرجوحة.
الي أصابتها فيما بعد، مل تكن أكثر من  التحّوالت والتغيريات  احلاكورة، وقد خرهتا وشهدت 
مزرعة فسيحة فيها أشجار الزيتون والتن وعرائش العنب وبعض املساحات الصغرية املخصصة 
ابن اخلال االعتناء يب وتسليي  الصيف حينها، وكانت مهّمة  أواخر  املواسم، كّنا يف  خلضروات 
فيما انصرفت النسوة إىل تصريف األمور وتوازع املهام بن القطاف واحلّش والعزق والسقاية، ومجع 

األغصان اليابسة. لكّن املهّمة األكر كانت صنع اخلبز، فما بقي منه ال يكفي لطعام اليوم.
مل يتغرّي مشهد اخلَبز املليء ابلثرثرة والضحك والغناء عّما ألفته يف داران يف املدينة، فمن عجن 
الطحن وانتظار اختماره إىل سجر التنور ابحلطب وإيقاد النار فيه، إىل دعك العجن وتقطيعه 
خبطها  مثّ  اخللف  يف  مقبضها  من  وإمساكها  »الكارة«  على  ووضعها  وترقيقها  متماثلة  كراٍت 
بقوة يف جوف التنور الاهب ليلتصق العجن امللبس هبا على جداره املنحين حىت يشوى وينضج 
ويتحّول لرغيف شهّي ليصار إىل نزعه ووضعه فوق أقرانه على طبق القّش املزركش أبلوان الفرح. 

سينتهي هذا الطقس السحرّي قبيل الغروب حبفل جملجل من جلب املاء وسكبه على أرض الدار 
وحيطانه تنظيفاً وتريداً ولن خيلو املشهد من تراشق الصبااي ابملاء والضحكات املنهمرة كشاالت 
من العذوبة والصفاء ختّفف احلّر، وتزيل ما يعلق على السواعد والوجوه احملمرّة من نزق وتعب.    

السكنية  واجملمعات  استبدلت ابألبنية  أن  بعد  املدينة  منازل  اآلابر يف  التّنور وردمت  اندثر  لقد 
والتجارية بفعل االزدايد الطبيعي يف عدد البشر ويف حاجاهتم املتنامية، ونتيجة التطّور الذي طرأ 
تفقد كثرياً  بدأت  الي  واألرايف  القرى  أغلب  احلال يف  وأدواته، وكذلك  اإلنتاج  أساليب  على 
من هّويتها وخصائصها املمّيزة، بل إهنا حتّولت إىل ما يشبه املدن الصغرية يف عمراهنا وشوارعها 

وساحاهتا وأمناط حياة أبنائها السلوكّية واملعاشّية املختلفة. 
نعم، غارت املاء النقّية إىل حيث ال ندري، واختفى التّنور من بيوتنا ومن حواكريان، ليصبح مشهداً 
تراثياً، أو لنقل متحفّياً مثل كثرٍي من قاعنا وأوابدان وقيمنا ومبادئنا التارخيّية العريقة، غادر التّنور 
تفاصيل حياتنا اليومّية الي كانت أكثر إنسانية وبساطة لكّنه مل يذهب بعيداً، فقد حتّول إىل مرجل 
ميور غًا وحقداً وضغينة، انتقلت انره من جتويف طييّن لتستقّر يف قلوٍب غلف وصدوٍر ضّيقة 

صدئة. فهل نستعيد إنساننا املضاع أم أّن الطوفان آٍت وقد آن األوان كي يفور التّنور. 

عبد الرحمن عمار

الهروب إلى فضاء الطفولة

علي محّمد شريف

ور
ّ
هل يفور التن

رئيس القسم الثقافي

حدثتين البيادُر، قالت:
هنا، فوق اتريِخ هذا الثرى

كنَت طفاًل شقّيًا
تناوُش ُمرَّ اجلهاِت.

وكانت على وجنتيَك النضارُة
منقادًة لألسى والعناْء.

تذكُر اآلن.!؟..
كنُت لك املرتَع اخلصَب.

اي ولداً هائمًا
بني صرٍب مجيٍل

وتلوحيٍة من نفور وأيٍس
وإغماضِة عنٍي..

وكنُت أراَك.
كما الشجُن املسرتيُح

على ضفة الروِح
ختّضلُّ ابلدمِع والكربايْء

تسفُك الريُح فيَك من الوجِد
إشراقًة ال تغيُب 

وتسلب منك مفاتيح تلك األماين
فتنهُض أنَت، كما املسرتيُب،

هلوفًا
وحتَتجُّ يف غضٍب اي بينَّ

وتضرُب ابلراحتني الفراَغ
ويلتهُب الصمُت عند شفاهَك

طرياً من احلزِن.
الأبَس لو تشحُن النفُس أهواءها.

اي بينَّ.
وُتْطِلُقها صرخًة يف العراء.

َتْذُكُر اآلن.!؟..
كلُّ اجلهاِت احتواها اصفراُر اخلريِف

وال من معنٍي،  
فتغدو إىل وجِه أمَك

حيث األماُن رَِخيٌّ
كأْن جّنُة هللِا

منها جييُء نسيٌم
يقّبُل خّديك َهْوانً،

فتلَك التجاعيُد مطويٌّة ابحلناِن،
وتلك العيوُن،

هتلُّ على شفتيَك ارتعاشاِت قلٍب
فرتاتُح بعضاُ من الوقت

قبل ارحتاِلَك فوق جناِح الُنعاِس

إىل عامٍل من هباْء
)شاهٌق سلُم احللِم

هل ترتقيِه
َعَلَماً يف شعاِب املدى اي َقَمْر

كلُّ شيٍء له انجياٌت تليِه
مثلما النهُر من شادايِت املطْر

صفوُة النوِر يف ليلِه حتتويِه
جنمٌة،

دفؤها يف سريِر القدْر(.
*****      

ابعَد الدهُر ما بني أقداِمنا
خطوًة... أو مئاٍت،

فهل من سبيٍل إىل زنبقاِت الربيِع
وحنن نكّوُر أجساَدان
يف صقيِع الشتاء.!؟.

رمبا،
لو نرتُِّب أحالَمنا من جديٍد

ه نعيُد احلننَي إىل عشِّ
قبساً من ضياء

ونعيُد إىل عندليب احلواكرِي
أحلانَه وانطالقاتِه

وإىل شجِر احلوِر أوراَقه واحلفيَف
ونبين هنالك مملكًة، 

أجبدايهُتا من أزاهرَي وارفٍة
وندى وطيوٍر ملّونٍة

كنجوِم السماء.
انظِر اآلن حولك.

-املصرُي، قريٌب، ذاَك املصبُّ
وأقرُب مين إليَك

ومن حالكاِت املساء.
انظِر اآلن..

هذي التجاعيُد يف الوجِه
أمست نذيرًا.

وهذا هو املوُت.
يف كّل حنٍي يداين اخلالاي

وخيطُف أحبابَنا واحدًا
واحدًا
واحدًا

مث يرتُكنا فوق موٍج من احلزن
نبحُر يف جُلْتـَْيه....
ونبحر حىت العياء.
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الصالوانت األدبية شكل من أشكال اجملتمع املدين يف العصر احلديث، وفرصة للتاقي وأتسيس ثقافة بديلة حياول 
املثقف من خاهلا مناقشة التطورات الي ميّر هبا اجملتمع، وأن يساهم يف خلق وعي مناسب للمرحلة الي متّر هبا باده، 

إذ يزدهر النشاط الثقايف واجملتمعي بشكل كبري بعد الثورات والتحّوالت اجملتمعية الكرى.
ومن الافت أن املرأة هلا الدور األبرز يف هذا اجملال. ويعزو بعض الدارسن سبب ذلك »إىل أن املرأة يف كثري من 
املراحل التارخيية حرمت من املشاركة الفعلية يف احلراك الثقايف العام، فآثرت أن تستدعي رجال الفكر واألدب والفن 

إىل صالوهنا كي تديل بدلوها يف هذا الشأن أو تلك القضية«. 
لعلنا سنأخذ جانب السيدات السورايت ودورهن يف إقامة هذه املنتدايت واختاذهن من صالون سكينة بنت احلسن 

يف احلجاز قدوة هلن حيتذى به، ومن بعدها يف القرن احلادي عشر امليادي، ظهر صالون: 
والدة بنت املستكفي: يف قرطبة، الذي كان جيمع الشعراء واألدابء. وكانت ذات مجال ومعرفة بفنون األدب فأهلمت 

الوزير الشاعر ابن زيدون وكتب قصائد هي من عيون األدب العريب.
وبعد واّلدة، توقفت هذه الظاهرة لتعود يف العصر احلديث بظهور أول صالون سوري نسائي برعاية امرأة تنتمي إىل 

أسرة اشتهرت ابألدب والعلم هي: 
مارايان مراش )1849-1919( أول أديبة سورية برزت يف جماالت األدب والشعر والصحافة يف عصران احلديث، 
الغزي ورزق هللا حسون وجرائيل  العربية والفرنسية. ومن أهم رواد هذا الصالون األديب: كامل  الثقافتن  جتمع بن 

الدالل، وغريهم من األدابء. 
وبعد احنال عقد الرابطة األدبية الي أتسست يف دمشق عام 1922 جبهود ماري عجمي، استأنف أعضاء الرابطة 

لقاءاهتم يف: 
* صالون ماري عجمي: يف حي ابب توما، يلتقي األدابء والشعراء، أمثال خليل مردم بيك وأمحد شاكر الكرمي 
وأخوه أبو سلمى، وفخري البارودي، وحبيب كحالة وشفيق جري، وغريهم، حيث كان احلوار يدور حول مشاكل 

األدب والنقد، وتزامن هذا الصالون مع:
* صالون زهراء العابد: زوجة حممد علي العابد أول رئيس للجمهورية يف سورية، يف منزهلا، يلتقي فيه ماري عجمي 

وثراي احلافظ وعفيف صعب والدكتورة طلعت الرفاعي، وأدابء وشعراء آخرون، وترافق مع:
* منتدى سكينة: وهو االسم الذي أطلقته ثراي احلافظ زوجة منري الريس على صالوهنا الذي أسسته يف منزهلا حبي 
املزرعة يف دمشق، واسم املنتدى اشتق لتخليد ذكرى سكينة بنت احلسن صاحبة أول صالون نسائي عريب، وقد قام 
املنتدى منذ أتسيسه وحىت توقفه يف عام 1963، بنشاط فكري وأديب كبري، حيث اراتد املنتدى العديد من األديبات 
السورايت والعربيات، وقد احتفل هذا الصالون بنازك املائكة، كما أقيم فيه مهرجان لتكرمي الشاعرة الفلسطينية فدوى 
طوقان، ابإلضافة إىل العديد من االحتفاالت القومية أيضاً، ومن رواد هذا املنتدى نذكر األديبة ألفت اإلدليب وهبة 

البهنسي. 
* صالون حنان جنمة: أسسته السيدة حنان جنمة يف عام 1980، يف منزهلا، ويستقبل الصالون، خنبة من أهل الفن 
واألدب والفكر يف متام الساعة السادسة مساًء من مساء اخلميس األول من كل شهر، حيث يكلف أديب أو مفكر 

أو سياسي إبعداد حبث يلقيه يف الصالون مث يفتح ابب النقاش للحضور، 
وقد استضاف هذا الصالون الشاعر عمر أبو ريشة وزكي قنصل ونبيه سامة وبطرس ديب وانصيف نصار ود. فهمية 
شرف الدين ود. نوال السعداوي وغالب هلسا ود.طيب تيزيين. و د.عبد السام العجيلي وفراس سواح وماحة اخلاين 

وكوليت خوري وانداي خوست وهنلة السوسو.
* صالون كوليت خوري: كانت كوليت خوري ترفض تسميته صالون، لعدم انتظام اجللسات، كانت تتفق على موعد 
مع لفيف من األدابء والكتاب رجااًل ونساًء للقاء يف منزهلا الكائن يف منطقة القصاع، يتم يف اللقاء طرح ومناقشة 

موضوعات أدبية واجتماعية وفنية وفكرية، ويتنوع رواد املنتدى بن أدابء وكتاب وسياسين ورجال أعمال.
* صالون ابتسام صمادي: افتتحت صالوهنا األديب يف 10 أاير 1997، ويعقد الصالون جلساته يوم الثااثء األول 
من كل شهر يف منزهلا، ونظراً لضيق املكان قامت بنقل اللقاء إىل مطعم الصنوبر يف منطقة املزة بدمشق قبل أن تنقله 
إىل قاعة كبرية يف برج الصاحلية، وقد عقدت يف هذا الصالون العديد من الندوات األدبية واألمسيات الشعرية، وكان 
على هامش كل ندوة يقام معرض فين لعدد من الفنانن، وعزف على آلة موسيقية ويف الغالب خيتتم اللقاء بقطعة 

شعرية لصاحبة الصالون. 
* صالون جورجيت عطية: أقامت د جورجيت صالوهنا األديب يف منزهلا حبي القصور يف دمشق وذلك بعد عودهتا من 
ابريس حيث انلت شهادة الدكتوراه يف التاريخ. كانت جلسات الصالون تعقد يوم االثنن من كل شهر حيث يتم فيه 
مناقشة كتاب صادر عن دور نشر خمتلفة، إضافة إىل ندوات فكرية وسياسية، من أبرز رواده د. طيب تيزيين ود. أمحد 

احلسن وزير اإلعام السابق واألستاذ يوسف فيصل ودايان جبور وميشيل كيلو وغريهم.
وختاماً وعلى الرغم من ويات احلرب كلها، كان اللجوء القسري فرصًة إلقامة عاقاٍت جديدة مّكنت السورين يف 
اخلارج من التعّرف إىل أوضاع الشعوب األخرى، سواء يف دول اجلوار أو البلدان األجنبية ذات الثقافات املختلفة 
إىل حّد كبري.  ويف تركيا اختذ »ملتقى األدابء والكتاب السورين« خطوات حضارية رديفة للمجتمع املدين يف إقامة 
صالوانت أدبية نشطت يف كل من مرسن وعينتاب وأورفا، ورمبا هذه الصالوانت تتشابه يف األداء واألسلوب، ورمبا 
ختتلف قليا يف املضمون، لكنها يف معظمها رسالة من السورين مفادها أن احلياة أقوى من املوت وأن السياسي 
لن يظل عامل إلغاء للثقايف، مهما كان هذا الثقايف ابئساً وضعيفاً ومهّمشاً كما هو هذه األايم يف الداخل السوري.

يف وقت الفراغ

ويف الفضاء األزرق

تكتب عن اخليمة والطني

وعن أطفاٍل ال يلعبون

عن أوالد يقاتلون الطبيعة 

كي يبقوا أحياء

شكراً لك 

فقد اراتح ضمريك 

وستنام الليلة بعمق 

فيما اخليمة تقتلعها الرايح

ستكتب عن السجناء

وعن الظَّلمة والظُلم

وعن صرخات املعذَّبني

عن القروح والقيح 

ورائحة االجساد املتكوِّمة 

يف الزانزين

شكراً لك

فيلـــم  اآلن  تتابـــع  أن  ميكنـــك 

الســـهرة

وتفكر يف عطلة هناية االسبوع

فيما يرمون جثة جديدة 

يف حفرة خلف السجن

ستكتب عن اهنيار الِقَيم

عن خذالن االصدقاء 

وعن رأس املال املتوحش

وعن نيزك ال بد أن أييت

شكراً لك

انت اآلن أفرغت غضبك

إبمكانـــك ان حتضـــن زوجتـــك 

وتنـــام

فيما ستصحو على عامل 

أشّد وأكثر بؤسًا

أفهم أنك تريد أن حتيا 

وأن هناك مما ليس منه بُّد

وأنـــك تريـــد ابلفعـــل أن يكـــون 

ــامل أمجـــل العـ

ــني  ــك بـ ــأل نفسـ ــو تسـ ــن لـ ولكـ

حـــني وحـــني

حىت لو يف أوقات الفراغ

مـــاذا )أفعـــل( مـــن أجـــل أن يـَقِّـــل 

االمل

العـــامل  يكـــون  أن  أجـــل  ومـــن 

مجـــل  أ

أكثـــر  يكـــون  أن  أجـــل  ومـــن 

عـــداًل؟

ماذا )أفعل( ؟؟ .. 

ماذا )أفعل(؟؟؟

ماذا )أفعل( ؟؟؟؟

سميح شقير

موسيقي وشاعر سوري

هناك

أيمن ناصر

الصالونات األدبية السورية
»الحياة أقوى من الموت«

فنان وروائي سوري
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مل يكــن مبقــدور أحــد أن يعــرف عنــه أي شــيء فالســجون يف بلــدي 
االمسنــت  يف  ثقــوابً  يرســم  وهــو  عامــاً  عشــر  ثاثــة  مغلــق،  ظــرف 
ويهــرب منهــا كل ليلــة، وكان يعــرف أبن الذيــن يف اخلــارج قالــوا عنــه 

أبنــه ميــت منــذ اليــوم األول مــن اعتقالــه.
هنــاك امــرأة واحــدة فقــط قالــت أبنــه حــي، كانــت أمــه الــي ظلــت 

تنتظــره بكثافــة ثاثــة عشــر عامــاً مــن اجلــوع.
يقــول: ابختصــار.. احملنــة هــي أن ختــرج للحيــاة بعــد ثاثــة عشــر 
عامــاً مــن املــوت وتقتلــك كلمــة، كان وجعهــا يفــوق وجــع كل تلــك 
الســنوات أبلــف مــرة، مل هتــزه كل تلــك الســنن حبجــم تلــك اجلملــة. 
قــال يل: مل أشــعر ابلوقــت كيــف مــر ففــي الســجن هنــاك عــذاب 
أيكل أايمــك فــا تشــعر ابلزمــن، لدرجــة أنــك حــن ختــرج تعتقــد أن 
احليــاة مازالــت علــى حاهلــا يــوم تركتهــا، وأن ثيابــك الزالــت معلقــة يف 
اخلزانــة، وزوجتــك قلقــة ألنــك أتخــرت كثــرياً، حتــاول أن تتذكــر أيــن 
توقفــت حياتــك قبــل االعتقــال لتكملهــا مــن تلــك اللحظــة، ماهــي 
املواعيــد الــي مل تعتــذر عنهــا يومهــا، ومــا هــي األشــياء الــي كنــت 

ستشــرتيها مــن الســوق آخــر مــرة. 
أفرجــوا عنــه أعطــوه حمفظتــه وبداخلهــا دفــرت هواتــف صغــري  حــن 
فــراح يقلــب صفحاتــه، وبصعوبــة كان يقــرأ األمســاء الغريبــة واألرقــام 
فاكتشــف حينهــا أبنــه ال يــرى عــن قــرب وعليــه الذهــاب إىل طبيــب 

عيــون، مث اكتشــف أبنــه ال يعــرف أي شــخص مــن بــن كل هــذه 
األمســاء لكنــه كان متأكــداً أن الدفــرت لــه ألنــه تعــرف علــى رقــم بيتــه 
الــذي كان حيفظــه ومل ينســه كل تلــك املــدة، كان االســم املكتــوب 

إىل جانــب الرقــم / البيــت حبيبــي /.
آخــر/  كان حيــب زوجتــه بشــدة ويف صفحــة أخــرى يتذكــر رقمــاً 
العمــل،  يف  وصديقاهتــا  عملهــا  مــكان  فيتذكــر  حبيبــي/،  الشــغل 
األمســاء  ابقــي  يتذكــر  ال  لكنــه  يعرفهــا،  الــي كان  ومشــاكلهن 

مصابــة. ذاكرتــه  أن  فيكتشــف 
برائحــة الغيــاب والشــوق القــدمي الــذي تكــدس يف القلــب كل تلــك 
الســنن يقــف يف ابب بيتــه لكــن مفتاحــه ال يفتــح، مث يتذكــر أن 
الــي  ابنتــه  لــه  لتفتــح  البــاب  فيطــرق  الشــكل  هبــذا  يكــن  البــاب مل 
صــارت صبيــة، والــي تركهــا يف الثانيــة مــن عمرهــا لتكــر بدونــه وكأنــه 

انتهــى.
يقــول يل أبنــه أراد أن تقفــز إليــه، وأن يعانقهــا بطــول تلــك الســنوات، 

لكنهــا مل تفعــل ألهنــا ال تعرفــه.
حــن ســألته عــن تلــك اجلملــة الــي قتلتــه قــايل يل أبهنــا كانــت )مــا يف 

حــدا ابلبيــت عمــو، اباب ومامــا لســاتن يف الشــغل(. 
قــال: شــعرت بوجــع الكماشــة وكأهنــا متــزق قطعــة كبــرية مــن قلــيب، 
تلــك الكماشــة الــي اقتلعــوا هبــا أظافــري يف الســجن، فقصــد بيــت 

أمــه ومل جيــد البيــت حيــث رأى عمــارة مــن أربعــة طوابــق تقــف مــكان 
البيــت العــريب الواســع، مث قصــد بيــت أختــه الــي بكــت لســاعات 

وهــي تشــم رائحتــه.
ال تعاتب أحداً اي صديقي.. ال تعاتب أي شيء.

ال تعاتب طفلتك الي مل تتعرف عليك فقالت لك عمو.
ال تعاتب أمك الي ماتت وقميصك حتت وسادهتا.

ال تعاتــب زوجتــك الــي انتظرتــك عامــن مث تزوجــت فاحليــاة قاســية 
بــدون رجــل.

ال تعاتــب أحــداً فالســجون مقابــر، ولذلــك كل مــن كان يدخلهــا كنــا 
نعلــق صورتــه ابللون األســود.

ال تعاتب أحداً.. عاتب فقط حظك السيئ.

محمد سليمان زادة

المعتقل 

شاعر وكاتب سوري 

إسماعيل الحمد

أنت الحقيقة

شاعر وكاتب سوري

وكتــاُب ريشــٌة  مشوِخــك  مــن  يل 
ليلــٍة يف  للهــوى  مهــٍس  وحديــُث 
حبيســٌة والّدمــوُع  عيونُــِك  الحــْت 

اي ليــَت حلــَوِك يف ُحلــوِق َمــِن اْشــتَهوا 
تْنحــين ال  الــي  اجملــِد  هامــَة  اي 
أســوارِها يف  البــاُب  تداَعــى  قَــد  َكــم 

مرجوحــٌة  اهلــوى  يف  وقلبُــِك  قلــي 
َجوارِحــي  َصــالَة  اي  »ُدومــا«  َوجــَه  اي 
شــاميٌة َنســمٌة  رِحابِــِك  يف  أان 

يف ُحْســِن وْجهــك يْنتهــي ِســْحُر الــَوَرى 
اهلــوى  جالبــِة  ُعــرِس  يف  موعــدي  اي 
للّســنا  تـَْهمــُس  حــنَي  عــنٍي  وُجفــون 
ِلَمواجعــي بْلســًما  َعرفتُــِك  ُمــْذ  أان 
وْجنــي يف  قُبلــًة  طَبعتُــِك  ملّــا 
َمذبوحــٌة أزاهــري  وْجنتيــِك  يف 

الــّردى يطارُدهــا  أســئلٌة  وبفيــِك 
الــي وَدمعَتهــا  َداَراّي  أخــَت  اي 
وظــالُل َصفَصــاِف الُفــراِت إذا َســرى 
ومُشــوُخ إدلــَب أْن جلَــْت ُســُبَل الُعــال                 
توّهجــْت اخلطيــِب  َحــْوران  قمــَح  اي 
َجْنيهــا ِمــْن  الــي  اخلَــرِي  غوطــَة  اي 
هاَمهــا َلّفــْت  الّشــهباِء  َهيبَــَة  اي 
عنَدمــا الكرامــِة  أحســاِب  بنــَت  اي 
وْحشــًة ُعيونِــِك  ِمــْن  تُلملــُم  عيــين 
ُحْســِنه  مــن  الــذي  احلْــّب  نَــوَرَس  اي 
جُلّــٍة يف  شــراَعه  اجلنــوُن  نشــَر 
وإّنــا الطّغــاُة  منــِك  يّتعــْظ  مل 
بُغاثِهــْم ُصــْوَر  الكــوِن  أبذِن  نـََفخــوا 
ِحراهَبــم جّرُعــوِك  أهلُــِك  كاَن  إْن 
متثـّلَــْت القلــوِب  يف  احلقيقــُة  أنــِت 

أســباُب ماهلــا  عشــٍق  وِصــالُت 
ِعتــاُب ِللغــراِم  مْنهــا  ينســاُب 
ابُب للمدامــِع  وصــربُِك  فيهــا 
صــاُب رضابِــِك  مــن  احلــالوِة  طعــَم 
ِحــراُب احلــاداثِت  بصــْدِر  وهلــا 
البـَــّواُب جثــا  ومــا  الُعصــوِر  َعــرَب 
انُب املخاطــِر  ويف  لليامســنِي، 
واحملــراُب والبــاُب  وُدعاُؤهــا 
رِحــاُب لــإابِء  ُحــدوِدِك  وعلــى 
اإلعجــاُب ينْتمــي  مَجالِــِك  وإىل 
األحبــاُب شــاَقُه  حــبٍّ  ولقــاء 
الغيّــاُب زاَرهــا  أْن  ورفيَفهــا 
األْوصــاُب أْعطاِفــه  علــى  ذبلَــْت 
الَكــّذاُب يتــأّوُه  صدِقهــا  ِمــْن 
خضــاُب األُكــفِّ  يف  الكرامــِة  ودُم 

جــواُب احلصــاِر  حتــَت  وصموُدهــا 
األهــداُب تـََتشــابُك  أجِلهــا  ِمــن 
املُنســاُب إابُؤُه  شــاطئِيه  يف 
والغــاُب هِبــا  حلــٌب  فتقاطَــرْت 
الّلْبــالُب وانْتَخــى  الكرامــُة  فيــه 
الوّهــاُب الــّرازُق  الشــآَم  أْغــى 
والبــاُب ِجلباهِبــا  يف  إعــزاُز 
األْحســاُب تتجّمــُع  ِعّزِهــا  يف 
األخنــاُب مُتْــأل  لَذْبــِك  منهــا 
وُعبــاُب َطغــْت  أنــواٌء  أْرَدتْــه 
أْلبــاُب اهلــوى  خْلــَف  هبــا  الذْت 
وذابــوا ذّوبــوِك  ِكــرِيِك  انِر  يف 
أعتــاُب الُعــال  َســقِف  علــى  فَعلَــت 
األْغــراُب يَفعــُل  فيمــا  غــْرَو  ال 
وَســراُب ُخَرافَــٍة  َمــُض  وِســواِك 
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مــراراً  يغلــق ابب اخليمــة إبحــكام، حــاول  حــاول »ملينــا« أن 
القلــب  بــرد  ســرتدع  املتجمــدة  الرقعــة  هــذه  وكأن  وتكــرارًا، 
واجلســد، جلــس جبــوار مدفــأة احلطــب الــي أحرقنــا ألجلهــا حــىت 
أجســادان وكانــت جتهــد بصندوقهــا املتفحــم لتدفــع عــن نفســها 

الــربد فقــط.
كان وجهه يبتسم على غري العادة إذ هذه الليلة األوىل لطفلينا 
علــى الســرير النظيــف الــذي تربعــت بــه إحــدى املنظمــات اليــوم، 
ومل تــدِر تلــك املنظمــات اللطيفــة أن الــربد حفــر أخاديــداً مــن 
املــوت علــى وســائدهم وشــاخت الطفولــة يف عــروق أيديهــم قبــل 

أن تالمــس الســرير. 
أغمضــت عيــين علــى عجــل خوفــاً مــن أن يبــدأ ابلنــواح اليومــي 
أرتــدي  النــوم، وحلمــت أين هنــاك علــى ســفح اجلبــل  مدعيــة 
املالبــس الفارهــة والنظــارات امللونــة وتلــك األحذيــة املخصصــة 
للثلــج وأتــزجل هنــاك بــكل رشــاقة، ألتقــط الصــور وقليــال مــن 
التواصــل  مواقــع  وعلــى  األصدقــاء  إىل  أرســلها  »الســيلفي«، 
االجتماعــي اكتــب حتتهــا: عطلــة هنايــة األســبوع مــع التــزجل، مث 
وأان يف قمــة الســعادة أييت منحــدر خطــري أهــوي مــن ارتفــاع عــايل، 
خيفــق قلــي أرجتــف مــن اخلــوف، اســتيقظ، أهلــث ألرى الســرير 
اجلديــد وبقــااي مــن الــربد تنهــش صبــاي، ومدفــأة احلطــب تغفــو 

علــى نفســها مــن التعــب، ووجــه زوجــي البائــس العاجــز. 
أغمــض عيــين مــرة أخــرى وبســرعة أتســلق املنحــدر ألعــود ليــوم 

التــزجل اجلميــل يف عطلــة هنايــة األســبوع.

لِــي
وإن كنَت متلُك اهلَجَر، فهذي الّرواية يل.

الورُق األبيُض يل.
والقلُم يل.

والكلمات املطيعات يل.
واســتطراداهتا  مُجــٍل  وبــداايت  ونقــاٍط  فواصــل  مــن  عرفتَــه  مــا  وكّل 

يل... هناايهتــا  وحتميّــات  وقفاهتــا 
أرســلتها  أان  خلفهــا؛  خمتبــئ  أنــَك  اعتقــدتَّ  الــي  الّســيارة  وتلــك 
إىل  القصــص ويقومــون برتحيلــَك  َخَفــُر  لــرياَك  الــورد يل،  لتجلــب 

يل. ومعلومــٍة  لــَك  جمهولــٍة  جهــاٍت 
أمََل أقل لك أنُك متلك الواقع فقط وأان كّل اخليال يل؟!

زهرة الظّل
لزهرة الظلِّ ماذا أقوُل؟

تلــك الــي عاشــت أِبَنصــاِف شــؤون احليــاة؛ هلــا مــن الّشــمس نصــَف 
شــعاٍع ومــن الغمــام نصــف قطــرِة مــاء، تلمــُس الريــح وجنَتيهــا نصــف 

ملسٍة.
لزهرة الظلِّ ماذا نقوُل؟

تلــك الوفيَّــُة ألرٍض، نصيُبهــا منهــا نصــف حــبٍّ ومــن العيــون نصــف 
نظــرٍة ومــن العواطــِف احلميمــِة أنصافهــا.

لزهرة الظلِّ الصَّامتة، ال أملُك ما أقوُل، واجلُّ مؤامراٌت دونكيشوتيَّة 
اخليــاالت ُأحيــُك لــَك مؤامــراِت حاملــا أختلــي ســراً ابلقلــم واألوراق، 
مث خنــرُج معــاً إىل شــرفة األفــكار حنتفــل ونشــرب الشــوكوال الســاخنة، 

والشــرر يتطايــر مــن حــر الكلمــات.
وعلــى وقــع ضحكاتنــا نرتاهــن علــى اجلمــل رهــاانٍت دونكيشــوتية 

اخليــاالت!
ســتفعل  حتمــاً  الدمعــات،  منــك  الكلمــات  تلــك  هتــدر  مل  فــإن 

التاليــات!  األحــرف 
وهكذا تشعلنا وتطفئنا نشوة االنتصارات. 

وننتهــي ونتــودُع، وأغلــق علــى نفســي األبــواب ألســرتيح إىل كرســّيي 
اهلــزاز، وأقــرأ علــى مهــٍل كل أســطر اهلــذاين. 

ومــا أكاد أنتهــي حــىت تســبح يف عيــين الكلمــات، مــا ابهلــّن غائــرات 
احلــرف ومائــات وضبابيــات؟!

ومــن أيــن أاتهــّن الطوفــان ال أدري وأغــَرَق ابحلــر األوراق؟!َمــُل يف 
الوعــود  أنصــاُف حــروٍف وكّل  والكلمــات  مُجَــٍل  أشــباه  حضرهتــا، 

أنصــاف أمــل. 

مؤامراٌت دونكيشوتيَّة اخلياالت
ُأحيــُك لــَك مؤامــراِت حاملــا أختلــي ســراً ابلقلــم واألوراق، مث خنــرُج 
معــاً إىل شــرفة األفــكار حنتفــل ونشــرب الشــوكوال الســاخنة، والشــرر 

يتطايــر مــن حــر الكلمــات.
وعلــى وقــع ضحكاتنــا نرتاهــن علــى اجلمــل رهــاانٍت دونكيشــوتية 

اخليــاالت!
ســتفعل  حتمــاً  الدمعــات،  منــك  الكلمــات  تلــك  هتــدر  مل  فــإن 

التاليــات!  األحــرف 
وهكذا تشعلنا وتطفئنا نشوة االنتصارات. 

وننتهــي ونتــودُع، وأغلــق علــى نفســي األبــواب ألســرتيح إىل كرســّيي 
اهلــزاز، وأقــرأ علــى مهــٍل كل أســطر اهلــذاين. 

ومــا أكاد أنتهــي حــىت تســبح يف عيــين الكلمــات، مــا ابهلــّن غائــراِت 
احلــرف ومائــاٍت وضبابيــات؟!

ومن أين أاتهّن الطوفان ال أدري وأغَرَق ابحلر األوراق؟! 

رامة إسماعيل

كاتبة وصحفية سورية

عطلة نهاية األسبوع

هانية خانكان

كاتبة وصحفية سورية

ً
ا

ّ
قصص قصيرة جد
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ً
من سيجعله مبتسما

س. نزاهت
S.Nezahat

EWË KÊ BIKE RÛKEN
شعر

ب و
أد

Hey ho,hey ho
Li qesra bê text
Ji biryara bê wezn
Li derê Edar’ê 
Wek qîrîna dûrîn
Ewê kê bike rûken
Hey ho ji bendên bîyanî
Wek hespê çav sor
Lê bi çermê hovî
Dinitrandin axína kevneşopê
Belê ewê kê bike RÛKEN
Li kolanê nenas
Lê bi zimanê  jêkirî
Hey ho ji hestên PENABER
Lê bi xewna parîn
Ewê kê bike RÛKEN
Dikim bang li kalikê Sersalê
Lê ew jî bike dîyarê
Bi kulîlkên HÊVRON
Lê ji hêvíyên biratî
Hey ho ewê kê bike RÛKEN

Têla Yekem

 Yasîn Hisên

Ji hinavê pîtan hate der

Dê çawa awaza windabûnê bijene? 

Tolazê bê tawan, kurê limêjên dûr...

Gelekî nerm bû, di nava bêdawiyê de 

dilîst, koça gambelekan di her werzekî 

de dişopand... Û difiriya!

Têla Duyem...

Birayekî li ber pencerê bû, bi girî li wan 

kavilan digeriya

Ji hatina xwe poşman bûbû.

Kanî derbas dikirin û li welatê xwe di-

geriya.

Têla Sêyem

Tolazekî bi serê xwe bû

Li nav asoyên qereçiyan bêcir bû.

Deman ji devê xwe diavêje

Awazan dinehwirîne û direve ....

Tevaya Têlan...

Li pişt her awazeke giran, keçek biçûk 

heye....!

Awaz...

Serseriyek e, ji nişakve tê

Tevaya qonaxên lidayikbûnê dibrre...

Û dikeve...

Kefenê neşiştî

Merwan Osman

Mirin li ba min nemane ku ji min re bibine 

qerqer

Baran li zeviyên dil nema dibare ku hêvî şîn 

werin

Dil nema dikare ji bilî bêhna şewatan hêlm 

bike

Sirûd dibin toz

Bejn dibin kêl

Rojaneyên xwînê gewdeyên rojê dagîr dikin

Destên avê ne dirêj in da ku karibin min ji 

min bişon!

اي ويلتاه، ويلتاه 
يف قصر با عرش 
من قرار با وزن 
على بوابة مريبة 
بصرخته البعيدة 

اي ويلتاه، من قيود غريبة 
كاحلصان حممّر العينن 

جبلده الوحشي 
يتنكر آلهات األوائل 

لكن من سيجعله يبتسم 
يف شارع جمهول 

بلسانه املبتور 
اي ويلتاه، من مشاعر اللجوء 

أبحام األمس 
من سيجعله يبتسم!

ليحضر أجداد السنن 
مع أزهار القمر 

آبمال األخوة 
من سيجعل مبتسماً. 

زجــل 

ياسين حسين

الوتر األول ...

ولد بعملية قيصرية، من رحم احلروف ...

أبي لغة سينغم الضياع ...

ذلك الزير الريء ابن الصلوات البعيدة ...

كان لطيفاً يلعب يف ربوع األبدية،

ومل يكن مقلداً .... 

لكنه يتابع هجرة القرات يف املواسم ...

ويطري ...!

الوتر الثاين ...

بزجــل  ...يتابــع  النافــذة  مــن  مطــًا  أخــاً  كان 

.... القفــار  تلــك  ارجتــايل 

كان آسفاً على الرحم الذي ولد منه .... 

فكان جيتاز الينابيع يبحث عن وطن ...

الوتر الثالث ...

 كان عصياً ...

وخالقــاً للرتهــات، يعبــث خببــث يف فلــك الغجــر... 

يلفــظ الدهــور ويثــور ويثــور كمــا يريــد..

خيلط املقامات ابإلمياءات ...

ويهرب ...!

كل األواتر: ...

وراء كل زجل عظيم ..... 

طفلة صغرية ......! 

النغم: ...

ذلك املتهور.... الذي ال تفوته فرصة ... 

الذي كلمح العامة أييت ويذهب .... 

جيتاز كل مراحل الوالدة ..... 

ويسقط ...! 

الكفن غير المغسول

مروان عثمان 

مل تعد لدي ميتات لتصري يل كفنا

مل يعــد املطــر يهطــل يف حقــول القلــب كــي تنبــت 

اآلمــال جمــددا

مل يعد مبقدور القلب أن يشم غري احلرائق

االانشيد تصري غبارا

القامات تصري شواهد القبور

حتتل يوميات املوت جسد الشمس 

اايدي املاء ليســت طويلة كي تســتطيع أن تغســلين 

مين!
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Bê guman ew nifşê civakî ya qirîniya xwe bilind kir li rûyê nûnerin rijêmê li (Der,a)yê 
ji ber encamdana girtîyin zarokan yê li ser dîwaran nivîsandibûn (gel roxandina rijêmê 
dixwazê) – di bin bandora şoreşa Tonis û Lêbya û Misrê de – ku hatibûn êşkecîkirin bi 
şêwakî hovane, besbû ku bibe destpêka şoreşa gelêrî ku ji xwe ber bi rêkeve di demekê 
de girê piranîya xelkê Sûrî gihîştibû asta herî bilind, û rijêmê ti guhdan pê nekiri bû ku 
ji xelkê re sebreke sînardar heye li beramberî setemkarî û çewsandinda ji destê rijêmê û 
ti derfet û hewş ji xelkê re nehîştibû ji dehan sal de tê de êşa xwe bîne ziman.
Ew di roja 18/3/2011 de bû, piştî xwedîyên xwedevanan li zarokin xwe û çarenûsin 
wan ji hêlin asayişê pirsîn û bersiv wergirtin “ku ne di bîr û balanda bû ew bersiva ji 
dûrî sênç û torevanî yê’’bû, di rastî de ez fedîkarim wînme ser ziman di vê gotarê de 
hîngî bi riswayîye ne tenê ji xwedî zarokan re, lê dighê rûmeta tevayî gelê Sûrî, li wê 
şopê, û piştî hate raghandin xelk bi tevayî bi ra-jikestinê hestiyar bû, û her weha dîtin 
ku dezgeyin asayişin rijêmê bûne talûkedar li ser rûmeta vî gelî yê paqij û haştîxwaz. 
Lomajî kiryara xelkê li (Der,a) bi hêrs bû li gor riswayîya gihîştibû wan ji hêla dezgehê 
asayîşê de û rengê xwepêşandana stand bi sond ew venagerin ta azadî û rûmet li xelkê 
Sûrî tête vegerandin, lomajî diruşim xuyabû bê ti wergerê (azadî û rûmet serekeye- 
nema gel tê riswakirin- yeke, yeke, yeke, gelê Sûrî yeke) ev biwêj besbûn ku bibne 
navnîşana şoreşeke gelêrî li ferahîya Sûrî. Lomajî, bi zûtirîneke bilind xelkê (Der,a)
yê bersiv ji piranîya gelê Sûrî wergirt, û kolanin bajar û gundewar û bajarokan hatne 
dagirtin ji pêşanderan û ban kirina bi qirîn ku kezeba esman diçirandin (Ey Der,a em 
bi terane bi mirin..) ji başûrê welat ta bakur û ji rojava ta bi rojhilat ve, û ji tevayî 
pêkhateyên gelê Sûrî (Ereb û kurd, misilman û mesîhî, û ji tevayî mezheb û tayîfan. Bi 
dirişma (Haştîyane haştîyane ta mirinê) lê dezgeyên rijêmê yên asayişê ji hewşin pêşî 
de li şûnî bersivdana bi erêkirina daxwazin xelkê yên rewa re bin berî dane bijarteya 
tundî û kuştina xwepêşderên dest vala. Tevî wî hawî xelkê dev ji haştîkarî berneda di 
tevgera xwe yî gelêrî de ya hevgirtî.
Şaşomaşî bû serokê rijêmê di dsetpêka birêketinê de, derkete ser ekrana televizyonê di 
roja 30/3/2011 da gotina xwe pêşkêşî gel kir û siyaseta xwe li beramberî pêşanderan 
aşkere kir ya ku rengê raperînê standibû di rastîya xwe de, li şûn ku tiştekî pêşkêş bike 
pê xelkê bi-aramîne û tiştekî ji hêvî û sozê bide gel li gor pirogrameke gorankarî bixe 
rêrayê rijêmê û yên xelk riswa kirî tewanbar bike.. bi gef û heyfan hate pêşber, û çal-
akvanin li nav gelêrin raperîndar de bi terorê tometbar kir, “di gotinê xwe de tekez kir 
ku bi deh hezaran terrorist derbasî nava Sûrî bûne bi piştgêrîya Ewropa û Îsrayîl û hin 
dewletin cîwar bo heyfê ji helwêsta Sûrî ya netewî û niştîmanî hilînin, û ji mafê rijêmê 
ye bergirî li xelkê xwe beke.. li gor Beşar El-Esed ku serokê rijêmê ye”. Di rastî de ji 
hingê de min ew dît wek serokê çetakî ne serokê welatekî!
Gotinin wî aşkerebûn nîşan dida ku wê heyfê ji gel hilînê, û ber wê dida ku wê raperîna 
aştîyane ya ku bû bi (şoreş) piştî bi hezaran qurbanî hatne dayîn, wê ber bide bi şerekî 
tayifî, û rewşeke berdan-berdanê da ku tol têkeve intîqamê.
Tevayî girtîyin tawanbar berdan ji girtîgehin xwe, û sînor vekir li pêş hezaran xwefiroş 
û terrorist, û her weha rêxistinin (Zerqawî) ji Îraqê, tevlî Heşdin Şêî yên bi piştgêrîya 
Îranê… û berdan-berdanê xwe bi ser welat ve girt, û hevkuştin di nava wan komelan de 
rû da li ser dizî û xokî û xenîmeta li şûnmayî li hêlekê, û li hêleke din ew komel dibûne 
yek li rarûyî raperînê, û pişt re li rarûyî leşkerê azad ya ku hatibû bi rêxistin kirin di 
binyada xwe de ji bo bergirî li xwepêşderin haştîyane bike..
Rewş amade bû ku (Enîya Nesre) bête raghandin û xwe bi Qaîde hilpesêre, û her weha 
(Dewleta Îslamî li Îraq û Şam) ya ku pareke mezin ji Sûrî dagir kir, li kêlek Yekênîyin 
Parastina Gel baskê çekdar ya Partîya Yeketîya Demuqrat-layingirê Partîya Karkerê 
Kurdistan PKK- ku bi alîkarîya rijêmê herêmin Kurdî radestî wê bû bi erkekî sereke bo 
kurdan ji Şoreşê bi dûr bixîne… ev hemî nîşanbûn ku rijêm û layingirin wê ji dewlet û 
rêxistinin terrorist dê şer bikin bi hovane li dijî gelê Sûrî û şoreşa wî heta dawî, û wê kar 
bikin ku çi hewl ji bo çaresrkirina sîyasî û bebe sedema guhertina rijêmê werê pêş wê 
beravêtî bikin…, lê, tevî van qurbanî û azarîyin ku gihîştine gelê Sûrî hîjî hêvî geşin, û 
îrada serketinê venemirtîye.. ji ber ku gelê Sûrî bi başî tê gihiştîye ku ewî qonaxeke çe-
tin derbas kirîye nabe bi paş ve jê  vegere, û ew nêzikî cîbicîkirina armancin xwe bûye 
di demekê de ewî şaşî û sedemin berû guhartina şoreşa xwe naskirîye û ew amadeya li 
berhemanîneke nuh û birêketina duwemîn destpê bike berû bi serketinê de.

ممــا ال شــك فيــه أن تلــك الفئــة االجتماعيــة الــي بــدأت إبعــاء صرختهــا يف وجــه النظــام الســوري يف )درعــا( 
علــى خلفيــة اعتقــال األطفــال الذيــن كتبــوا علــى اجلــدران )الشــعب يريــد إســقاط النظــام( ـ متأثريــن ابلثــورة 
التونســية والليبيــة واملصريــة ـ ومــن مث تعذيبهــم بشــكل وحشــي وقــد كانــت كافيــة لبدايــة ثــورة انطلقــت بعفويــة 
مجاهرييــة، بعــد أن وصــل الكبــت إىل حــدود الــذروة لــدى غالبيــة الشــعب الســوري، والنظــام مل حيســب يومــاً 
حســبانه علــى أن للشــعب حــدود يف الصــر علــى ظلمــه واضطهــاده، ومل يــرتك فرصــة ولــو للحظــة ليعــر عــن 

معاانتــه الــي طالــت عقــوداً.
كان ذلــك يف يــوم 2011/3/18 بعــد مراجعــة ذوي الطلبــة للجهــات األمنيــة للســؤال عــن مصــري أطفاهلــم 
وتلقيهــم اجلــواب » غــري املتوقــع بعيــداً عــن األخاقيــات واآلداب » حيــث أخجــل أن أدونــه يف مقالــي هــذه 
ملــا فيــه مــن إهانــة ليســت جتــاه ذوي األطفــال فحســب، بــل تتجــاوز لتمــس كرامــة الشــعب الســوري برمتــه، 
وعلــى أثــره، وبعــد أن مت إعانــه شــعر النــاس ابلغــن الــذي وصلــوا إليــه، وكذلــك أجهــزة خمابــرات النظــام 
الــي ابتــت تشــكل اجلــزء األخطــر علــى كرامــة هــذا الشــعب املســامل والنبيــل. فكانــت ردة فعــل اجلماهــري 
يف )درعــا( علــى مســتوى اإلهانــة الــي تلقتهــا مــن جهــاز أمــن النظــام علــى شــكل مظاهــرة شــعبية عارمــة 
أقســمت علــى أهنــا لــن تتوقــف إال بعــد أن تعيــد للشــعب كرامتــه وحريتــه، لذلــك كان الشــعار واضحــاً مــن 
دون أتويــل )احلريــة والكرامــة أواًل( ـ )الشــعب الســوري مــا بينــذل( ـ )واحــد واحــد واحــد الشــعب الســوري 
واحــد( كانــت تلــك الكلمــات كافيــة لتصبــح عنــواانً لثــورة مجاهرييــة عارمــة علــى مســاحة ســوراي. وبســرعة 
املــدن  الشــوارع يف  وامتــألت  الســوري،  الشــعب  غالبيــة  مــن  جتــاوابً  )درعــا(  اجلماهــري يف  فائقــة القــت 
واألرايف مــن املتظاهريــن ينــادون بصرخــات كانــت تشــق كبــد الســماء )اي درعــا احنــا معــك حــىت املــوت( 
مــن جنــوب البــاد إىل مشالــه ومــن غربــه إىل شــرقه، ومــن مجيــع مكــوانت الشــعب الســوري )عــرابً وأكــراداً، 
مســلمن ومســيحين، ومــن كل املذاهــب والطوائــف. تتخلــل املظاهــرات شــعارات )ســلمية ســلمية حــىت 
املــوت( إال أن أجهــزة النظــام األمنيــة يف اللحظــات األوىل، وبــداًل مــن أن تتجــاوب مــع طلبــات اجلماهــري 
املشــروعة، اجتهــت حنــو خيــار العنــف وقتــل املتظاهريــن العــزل. ومــع ذلــك متســكت اجلماهــري بســلمية 

حراكهــا الشــعيب.
يــوم 2011/3/30  التلفــاز يف  االنطاقــة، حيــث خــرج علــى شاشــة  بدايــة  منــذ  النظــام  ارتبــك رأس 
ليخاطــب الشــعب ويوضــح مبــادئ سياســته جتــاه تلــك املظاهــرات الــي أخــذت شــكل انتفاضــة يف حقيقــة 
األمــر، وبــداًل مــن أن يقــدم مــا يهــدئ النــاس ويبــث شــيئاً مــن األمــل ويعــد الشــعب برانمــج يغــري مبوجبــه 
ســلوك نظامــه وحياســب مــن أهــان النــاس. خاطبهــم بلغــة التهديــد والوعيــد، واهتــم النشــطاء بــن اجلماهــري 
املنتفضــة ابإلرهابيــن، مؤكــداً يف كامــه علــى أن »عشــرات اآلالف مــن اإلرهابيــن قــد دخلــوا إىل ســوراي 
بدعــم مــن الــدول األوروبيــة وإســرائيل وبعــض دول اجلــوار للنيــل مــن موقــف ســوراي القومــي والوطــين، ومــن 
حــق النظــام الدفــاع عــن شــعبه.« حســب ادعــاء بشــار األســد الــذي ميثــل رأس النظــام. حقيقــة ومنــذ تلــك 

اللحظــة فقــد رأينــا فيــه رئيســاً للعصابــة وليــس رئيســاً للبــاد!
كانــت كلماتــه تعــر بوضــوح علــى أنــه ســينتقم مــن الشــعب، وكان أيضــاً يوحــي أبنــه ســيقلب االنتفاضــة 
الســلمية الــي حتولــت إىل )ثــورة( بعــد ســقوط اآلالف مــن الشــهداء، وكذلــك إىل حالــة مــن الفوضــى 

ليتســىن لــه االنتقــام.
مث أطلــق ســراح اجملرمــن مــن ســجونه، وفتــح احلــدود أمــام اآلالف مــن املرتزقــة واإلرهابيــن، وكذلــك كتائــب 
)الزرقــاوي( مــن العــراق، إضافــة إىل احلشــود الشــيعية الــي تدعمهــا إيــران، وســادت الفوضــى، وعمــت 
أشــكال االقتتــال بــن تلــك اجملموعــات علــى الســرقات واإلاتوات والغنائــم مــن جهــة، وتوحــدت تلــك 
اجملموعــات ملواجهــة االنتفاضــة، وفيمــا بعــد ملواجهــة اجليــش احلــر الــذي تشــكل ابألســاس للدفــاع عــن 

املتظاهريــن الســلمين. 
كمــا هتيــأت الظــروف لتتشــكل جبهــة النصــرة، وتعلــن والءهــا للقاعــدة، وكذلــك )الدولــة اإلســامية يف 
العــراق والشــام( لتحتــل القســم األكــر مــن ســوراي، إىل جانــب وحــدات احلمايــة الشــعبية اجلنــاح املســلح 
حلــزب اإلحتــاد الدميقراطــي ـ املــوايل حلــزب العمــال الكردســتاين والــي ســيطرت علــى املناطــق الكرديــة ابلتوافــق 
مــع النظــام، ومهمتهــا األساســية إبعــاد الكــرد عــن الثــورة. كل ذلــك كان يوحــي أبن النظــام ومــن وقــف 
معــه مــن الــدول واملنظمــات اإلرهابيــة ســوف يقاتلــون بشراســة ووحشــية ضــد الشــعب الســوري وثورتــه 
حــىت النهايــة، وســيعملون علــى إفشــال أي مســعى للحــل الســلمي يــؤدي إىل تغيــري النظــام. لكــن ومــع 
كل التضحيــات واملآســي الــي ُأحلقــت ابلشــعب الســوري اليــزال األمــل منتعشــاً وإرادة انتصــار الثــورة مل 
ختمــد. ألن الشــعب الســوري أدرك جيــداً أنــه قطــع مســافة شــاقة ال ميكــن الرتاجــع عنهــا، وأنــه اقــرتب إىل 
حتقيــق األهــداف، وأدرك األخطــاء واألســباب الــي أدت إىل االحنــراف عــن ثورتــه وهــو مســتعد إلنتاجهــا 

واالنطاقــة هبــا حنــو النصــر األكيــد اثنيــة.

رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

الثورة السورية بين الواقع والمأمول!

أحمد قاسم
Subhi DUSUKİ

Şoreşa Sûrî di navbera heyitî û hêvîpêdanê de!
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Suriye’deki trajedimizin herhangi bir siyasi çözüme ulaşmaksızın dokuzuncu yılına 
gireceğini tahmin etmiyordum. Fakat Ağustos 2011’de Şam’dan ayrıldığımda, uçağa 
bindiğimde evimin anahtarı cebimdeydi. O an Filistinlilerin altmış küsur yıldır yan-
larında taşıdıkları ya da evlerinin duvarlarına astıkları anahtarları hatırlayarak, aynı 
trajedinin Suriyeli göçmen ve sığınmacıların da başına gelmesinden korktum. An-
cak korkularımın çok da muhtemel olmadığını düşündüm. Zira Suriye’deki mesele-
nin çözümü kolaydı ve Suriye Devlet Başkanı halkın taleplerinin belirli bir kısmını 
karşılayarak halkın üzerindeki güvenlik kıskacını biraz genişletebilir ve laubali bir 
kurum haline gelmiş olan ulusal cephe kotalarının dışında olarak yeni milletvekili 
seçimleri düzenleyebilirdi. Fakat ben rejimin, halka karşı herhangi bir taviz vermek-
ten korkacağını çünkü vereceği tavizin yeni tavizleri getireceğini ve böylece halkın 
taleplerinin çıtasının yükselerek, çelikten bir güvenlik ağı üzerine kurulu olan re-
jimin yapısını tehdit edeceğini düşüneceğini tahmin ediyordum. Burada paradoks, 
rejimin bugüne kadar siyasi çözüm adına herhangi bir girişim ya da bakış açısı ortaya 
koymamış, bunun yerine Suriye’de olanları yorumlamak amacıyla kendine has bir 
ideoloji üretmiş olmasıdır. Nitekim devrimin başlangıcından itibaren silahlı çeteler-
in varlığına karşı bir komplo düzenlediği, bunun nedeninin ise kendisinin Filistin’i 
kurtarmak isteyen direnişçi ve caydırıcı bir rejim olması olduğunu söyleyegelmiştir.
Ardından rejim, gösterilerle mücadele etmek ve şehirleri kuşatmak amacıyla orduyu 
sokaklara çağırmış ve barışçıl gösterilerin silahlı çatışmaya dönüşmesini kışkırtmıştır. 
Zira birçok ordu mensubu hemşerileri ve halklarına silah doğrultmak istemediği için, 
ordudan büyük kopmalar yaşanmıştır. Bunun sonucunda ise “Özgür Suriye Ordu-
su” doğmuştur. Rejim, yaşananların terörist bir isyan hareketi olduğuna dair delil 
teşkil etmesi için radikal kuvvetleri meydanlara salmış ve radikal tutukluları serbest 
bırakmıştır. Bu kimseler de hemen radikal dini örgütler kurarak “Özgür Suriye Ordu-
su”nu ortadan kaldırmış ve demokrasi ile sivil devleti reddettiklerini açıklamışlardır. 
Uluslararası güçler de bu örgütleri, kıtalar ötesinden gelen DAEŞ gibi örgütlerle 
desteklemişlerdir. Ki bu örgütler de halkın taleplerinin önünde perde olarak, dünyanın 
bakışlarını hedefi diktatörlüğü sonlandırarak yerine terör için bir tehdit oluşturacak 
ehil bir hükümet getirmek olan halk devriminin yürüyüşünden uzaklaştırmıştır. 
Böylece dünyanın karşısında iki seçenek olarak, laik bir rejim ile terörist nitelikte bir 
İslam halifeliği kalmıştır.
Uluslararası toplum liderleri, aydınlar ve düşünürler gerçeği bilmiyor değillerdi. Söz 
konusu radikal örgütlerin İran ve takipçilerinin üretimi olduğunu bilmekteydiler. Tüm 
dünya DAEŞ’in Musul’a girişi tiyatrosunu izledi. Tuhaf olan ise ABD Başkanı Don-
ald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Obama ve Clinton’ın DAEŞ’in kurulmasın-
dan sorumlu olduğunu söylemesiydi. Zaten herkes el-Kaide’nin nasıl kurulduğunu ve 
İran’ın ne İran’a ne de İsrail’e karşı herhangi bir terör eylemi gerçekleştirmiş olan bu 
radikal örgütleri desteklediğini bilmekteydi. Öyle ki bu örgütlerin tüm eylemleri Arap 
ve İslam ülkelerine karşıydı ve diğer yandan İslam’ın imajını zedeleyerek onu şiddet 
yanlısı ve terörist bir din olarak göstermek amacını gütmekteydi.
İçler acısı olan ise Suriye rejiminin, siyasi çözüm önerileri sunan Arap kardeşlerini 
dinlemek yerine İran ve Hizbullah’a kulak vermeyi seçmesiydi. Arap devletleri her 
türlü desteği vermeye hazır olduğunu beyan ederken rejim, Suriye halkını katletme ve 
tehcir etme konusunda kendisine yardımcı olması için alelacele Hizbullah’ı Suriye’ye 
getirdi. Sonrasında ise çatışmayı bir mezhep savaşına dönüştüren ve radikallere mis-
liyle aşırılık yanlısı karşılık verme meşruiyeti sağlayan İran ve milislerinden yardım 
istedi. Ayrıca rejim, İran ve milisler yüz binlerce kurban verilmesine rağmen halk 
devrimini bastırmada başarısız olunca, Rusya’dan yardım istedi. Rusya, Humus kır-
salı, Guta ve Havran’da olduğu gibi muhalif grupların elinde bulunan bazı önemli 
bölgeleri zoraki anlaşmalar sayesinde rejime geri kazandırarak, askeri açıdan zafer 
kazanmış olsa da, Suriye’nin üçte birlik kısmı halen rejimin hakimiyetinin dışındadır 
ancak halkın elinde de değildir.
Ufukta yakın zamanda siyasi bir çözüm görünmemektedir. 2254 numaralı BM kararı 
görmezden gelinmiş, bir geçiş hükümeti kurulmasını öngören Cenevre Deklara-
syonu’nun özü ihmal edilmiştir. Yine uluslararası güçler, çatışmayı sonlandırmak 
yerine yalnızca yönetmektedir. Böylece ne rejim ne de halk olarak Suriyelilerin, kad-
erlerini belirlemede herhangi bir rolleri kalmamıştır.
Birkaç gün önce İdlib’in yıkımının son sahnesi oynanmaya başlamıştır. Uluslararası 
toplum uyanmaz ve hızlı bir çözüm bulmazsa, İdlib’deki dört milyon Suriye vatandaşı 
Suriye’nin kuzey illerini yıkmak için bahane olabilmeleri amacıyla destek gören bir 
avuç radikal adına soykırıma tabi tutulacaktır. Soçi Anlaşması’nı takip eden birkaç ay 
içerisinde bunlara yapılan yardımlar kesilmiş olsa, varlıkları ortadan kalkardı. Ancak 
çatışmanın yöneticileri, dokuzuncu yılına girerken Suriye’nin yarasının sürekli kana-
maya devam etmesini istemektedir.

ي
ك

ي تر
عرب

مل أكــن أتوقــع أن ندخــل الســنة التاســعة يف مأســاتنا الســورية دون الوصــول إىل حــل سياســي، لكنــين 
يــوم الرحيــل مــن دمشــق يف مطلــع أغســطس2011 حتسســت مفتــاح منــزيل يف جيــيب حــن دخلــت 
الطائــرة، وتذكــرت املفاتيــح الفلســطينية الــي بقــي الفلســطينيون حيملوهنــا أو يعلقوهنــا علــى اجلــدران 
ســتن عامــاً ونيفــاً، وخشــيت أن تتكــرر املأســاة مــع الســورين املهاجريــن والنازحــن، لكنــين اســتبعدت 
خمــاويف، فالقضيــة يف ســوراي ســهلة احلــل، وبوســع الرئيــس أن يقــدم حــداً مقبــواًل مــن مطالــب الشــعب، 
وأن خيفــف مــن شــدة القبضــة األمنيــة علــى رقــاب النــاس، وأن يدعــو إىل انتخــاابت برملانيــة جديــدة، 
خارجــة عــن حماصصــات اجلبهــة الوطنيــة الــي أصبحــت مؤسســة هاميــة، ولكنــين كنــت أتوقــع أن خيشــى 
النظــام تقــدمي أي تنــازل للشــعب يقــود إىل مزيــد مــن التنــازالت مــع ارتفــاع ســقف املطالــب الشــعبية مبــا 
يهــدد بنيــة النظــام الــذي يعتمــد علــى الســياج األمــين احلديــدي، واملفارقــة أن النظــام مل يقــدم إىل اليــوم 
أي مبــادرة أو رؤيــة حلــل سياســي، فقــد صنــع إيديولوجيــة خاصــة بــه لتفســري مــا حيــدث يف ســوراي، منــذ 
أن أعلــن يف بدايــة الثــورة، أن العصــاابت املســلحة تنفــذ مؤامــرة كونيــة ضــده ألنــه نظــام مقــاوم وممانــع، 

ويريــد أن حيــرر فلســطن.
لقــد جــاء قــرار إنــزال اجليــش ملكافحــة التظاهــرات وحصــار املــدن حمرضــاً علــى االنتقــال مــن التظاهــر 
تصويــب  اجلنــود  ومــن  اجليــش  مــن ضبــاط  عــدد كبــري  رفــض  املســلح، حيــث  الصــراع  إىل  الســلمي 
أســلحتهم علــى أهلهــم وشــعبهم فبــدأت االنشــقاقات الكبــرية وهــي الــي قــادت إىل أتســيس »اجليــش 
احلــر«، وكان البــد للنظــام مــن إغــراق الســاحة ابملتطرفــن كــي يقــدم الدليــل علــى أن مــا حيــدث هــو حركــة 
متــرد إرهابيــة، فتــم إطــاق ســراح املعتقلــن املتطرفــن، الذيــن ســارعوا لتشــكيل تنظيمــات دينيــة متطرفــة 
ومتكنــوا مــن القضــاء علــى »اجليــش احلــر«، وأعلنــوا رفضهــم للدميوقراطيــة وللدولــة املدنيــة، ورفدهتــم القــوى 
الدوليــة بتنظيمــات عابــرة للقــارات مثــل »داعــش« وشــقيقاهتا، وهــي الــي قامــت بتعميــة ضخمــة علــى 
مطالــب الشــعب، وحولــت أنظــار العــامل عــن مســار ثــورة شــعبية هدفهــا إهنــاء الديكتاتوريــة إىل مشــهد 
حكومــة رشــيدة فاضلــة يهددهــا اإلرهــاب، وابت علــى العــامل أن خيتــار بــن نظــام حكــم َعلمــاين وبــن 

خافــة إســامية ذات طابــع إرهــايب.
هــذه  أن  يعرفــون  فهــم  ومفكريــه،  مثقفيــه  وعــن  الــدويل،  اجملتمــع  قــادة  عــن  غائبــة  احلقيقــة  تكــن  مل 
التنظيمــات املتطرفــة هــي مــن صناعــة إيــران وأتباعهــا، وقــد اتبــع العــامل كلــه مســرحية دخــول »داعــش« 
إىل املوصــل، والطريــف أن الرئيــس ترامــب أعلــن يف محلتــه االنتخابيــة مســؤولية أوابمــا وهيــاري عــن 
أتســيس »داعــش«، والعــامل كلــه يعــرف كيــف أتســس تنظيــم »القاعــدة« أصــًا، وكيــف قامــت إيــران 
برعايــة هــذه التنظيمــات املتطرفــة الــي مل تقــم أبي عمــل إرهــايب ضــد إيــران أو إســرائيل، وإمنــا كانــت كل 
عملياهتــا ضــد البلــدان العربيــة واإلســامية، وكذلــك نشــطت يف أورواب لتشــويه صــورة اإلســام وتقدميــه 

ديــن عنــف وإرهــاب.
لقــد كان املفجــع أن النظــام الســوري اختــار نصائــح إيــران و»حــزب هللا«، بــدل أن خيتــار نصائــح 
أشــقائه العــرب الذيــن اقرتحــوا عليــه احللــول السياســية. وأعلنــوا اســتعدادهم لــكل أشــكال الدعــم، لكنــه 
ســرعان مــا اســتقدم »حــزب هللا« كــي يســاعده علــى قتــل الشــعب الســوري وهتجــريه، مث اســتعان إبيــران 
وميليشــياهتا الــي حولــت الصــراع إىل حــرب طائفيــة، ومنحــت املتطرفــن شــرعية تطــرف مضــاد، وحــن 
أخفــق النظــام وإيــران وميليشــياهتا يف إمخــاد ثــورة الشــعب رغــم ســقوط مئــات اآلالف مــن الضحــااي، 
اســتعان النظــام بروســيا، ومــع أن روســيا انتصــرت عســكرايً ومتكنــت مــن أن تعيــد للنظــام مواقــع مهمــة 
كانــت تســيطر عليهــا الفصائــل املعارضــة عــر املصاحلــات القســرية كمــا حــدث يف ريــف محــص والغوطــة 
وحــوران، إال أن ثلــث مســاحة ســوراي مــا تــزال إىل اليــوم خــارج ســيطرة النظــام، ولكنهــا ليســت بيــد 

الشــعب أيضــاً.
وال يبــدو يف األفــق أن هنــاك حــًا سياســياً قريبــاً، فقــد مت إمهــال القــرار 2254 ومت جتــاوز جوهــر بيــان 
جنيــف القاضــي بتشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة، وابتــت القــوى الدوليــة تديــر الصــراع بــدل أن تســعى إىل 

إهنائــه، ومل يعــد للســورين أي دور أو حضــور نظامــاً ومعارضــة، يف تقريــر مســتقبلهم.
ولقــد بــدأ قبــل أايم الفصــل األخــري بتدمــري إدلــب، وإن مل ينهــض اجملتمــع الــدويل إلجيــاد حــل ســريع فــإن 
أربعــة مايــن مواطــن ســوري يف حمافظــة إدلــب مهــددون ابإلابدة مــن أجــل حفنــة متطرفــن مــا يزالــون 
جيــدون دعمــاً كــي يكونــوا ذريعــة لتدمــري مــدن الشــمال الســوري كلهــا، ولــو انقطــع عنهــم الدعــم خــال 
الشــهور الي تلت اتفاق سوتشــي النتهى حضورهم، ولكن إدارة الصراع تريد أن يبقى اجلرح الســوري 

انزفــاً، وهــو اليــوم يدخــل عامــه التاســع.

ثماني سنوات من الدمار 

د. رياض نعسان آغا
Dr. Riyad Nesan Ağa
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مل يبَق لنا ســوى العطش فلنشــرب إذاً خنب ســقوط اإلنســانية، عندما يفقد اإلنســان كل شــيء يتحول 
إىل وحــش، اخلــوف يكبلنــا ويعيقنــا عــن املضــّي قدمــاً، ال مــكان للتقــدم مــع اخلــوف، أصبحــت حياتنــا 
صحــراء ودموعــاً، ينقصنــا أن نكــون جمتمعــن، ال نعــرف ســوى الصــراخ بوجــه بعــض، وإبقــاء أفــكاران يف 
صنــدوق مغلــق، كرهناهــم وهــا حنــن نصبــح مثلهــم!، حياولــون قتــل كل شــيء فينــا ويســألوننا بــكل بــرود 
كيــف تشــعرون؟، لقــد ســلبوا منــا القــدرة علــى الشــعور، مزقــوا أوصالنــا يف كل أصقــاع العــامل ويف بلــدان 
وحــىت يف بيوتنــا، يريــدون إضعافنــا وحنــن نســاعدهم ابالبتعــاد عــن أنفســنا، حبزننــا وســلبيتنا، جادوهــم يف 
كل مــكان، يســوطون أجســادان وأدمغتنــا، وحنــن النــزال ســجناء يف هــذا العــامل الشاســع، فقــدان بوصلــة 
التواصــل مــع بعضنــا والشــاطر منــا يطعــن ابآلخــر دون تــردد، ثقــوا أن ال أحــد يشــرتي حزننــا، وهنــاك 
قطعــة منــا جيــب أال متــوت، إنســانيتا، التســامح ضــروري يف هــذه األوقــات العصيبــة، علــى أن يكــون 
تســاحماً يقظــاً وليــس أعمــى، لنضــع إصبعنــا علــى اجلــرح دون أن نضغــط بقــوة، لنجعــل الصــدق والوضــوح 
طريقنــا بــا تــردد، كل الكــون حبداثتــه مرتبــط بنــا!، عندمــا منــوت ميــوت كل شــيء معنــا إال أفــكاران الــي 
تشــّق طريقهــا إىل النــور، كيــف هلــم أن يدفنوهــا معنــا، بــل كيــف هلــم أن يقتلــوا الضــوء، كفــوا عــن العويــل 
وركــزوا علــى األفــكار، ورثــوا ألوالدكــم القيــم النبيلــة والتعاضــد، حــىت شــهداءان عندمــا يغــادرون إىل رهبــم 
يرتكــون شــيئاً مــا بيننــا، لعّلهــا أســئلتهم لنــا وذكراهــم الــي تبقــى حيــة، ولعّلــه احللــم الــذي نســجناه معــاً، 
لــن تســقط صــورة احللــم حبيــاة نســتحقها وتليــق إبنســانينا، ســنعيد ترميمهــا، ســنرتدي ألواهنــا الزاهيــة، 
لقــد وهبــوا أرواحهــم يف ســبيلنا وأوالدان لنحصــل علــى حريتنــا وال نبقــى حتــت نعــال الطغــاة، مــن حنــن 
يف هــذه العــوامل الشاســعة؟، إن أردان التغلــب علــى عــدوان لنرتفــع عــن االستســام، ونســتمد قوتنــا مــن 
بعضنــا، كلمــة طيبــة ترفــع معنوايتنــا وتقوينــا، هــذه الكلمــة ال حتتــاج إىل جــواز ســفر، وال إىل عنــاء فقــط 
طــرد الســواد مــن رؤوســنا والبــوح املباشــر وكلمــة حــق، لنعمــل علــى دائــرة مرتاصــة متامحــة والنظــر بعيــون 
بعضنــا وال نفلــت أيدينــا، ســنحصل علــى ســحر يف تقاربنــا ميــّدان بقــوة حنــن أحــوج إىل امتاكهــا، ولنعــش 
حياتنــا ألقصــى درجــة مــن احملبــة والتســامح، لنقــف معــاً حتــت الشــمس ولنمــأل رئتينــا أبكــر كميــة مــن 
اهلــواء النظيــف، ولنبتعــد عــن الذكــرايت الــي تثقــل كاهلنــا، لنركــز علــى عــدوان احلقيقــي الــذي يعمــل مــا 
اســتطاع علــى تفرقتنــا، لنــدع صمتنــا يتكلــم ويبعــدان عــن أرق الليــل، ولنمطــر أرواحنــا ابلســعادة والــوائم، 
آالمنــا واحــدة ووطننــا واحــد وعــدوان معــروف، هنــا أشــخاص حنبهــم الزالــوا علــى قيــد احليــاة، مــن تامحنــا 

نصنــع قــوة تدمــر مــن خاننــا وكان أداة يف هاكنــا وفرقنــا. 
لننقــذ مــا ميكننــا إنقــاذه، ولكــي حنيــي وطننــا مــن جديــد لنبتعــد مــا اســتطعنا عــن العدائيــة، وخنــرتق كل 
اجملــاالت ونبــين مــن أجســادان جســراً روحيــاً يعــر عليــه أوالدان بســام، مــن بــن الدمــار يســطع احلــب، 
لنطفــئ نــريان حقــدان اجتــاه بعضنــا، ولنســدد هــذا احلقــد نــرياانً ملتهبــة ابجتــاه مــن قتــل شــباننا وأطفالنــا، 
واغتصــب نســائنا وشــرد أمهاتنــا، هــؤالء هــم أعــداؤان. الوقــت ميــر بســرعة لكــن األوان مل يفــت فلنبتعــد 
عــن برجمتهــم اللئيمــة، حنتــاج يف هــذا العــامل الواســع إىل ترتيــب الفوضــى الــي أملــت بنــا، لــن نســاعد بعضنــا 

علــى املــوت:
إن مل ترتكوان لن نرتككم.

Elimizde geriye yalnızca susuzluğumuz kaldı; o halde insanlığın düşüşünün seçilmiş ol-
masıyla kanalım. İnsan her şeyini kaybettiğinde bir canavara dönüşür. Korku bizi esir 
alır ve ilerlememizi engeller. Korku oldukça ilerlemeye alan kalmaz. Hayatımız bir çöl 
ve gözyaşına dönüşmüştür. Eksiğimiz, bir arada olabilmektir. Birbirimizin yüzüne karşı 
bağırmaktan ve düşüncelerimizi kapalı sandıklarda saklamaktan başka bir şey bilmiyoruz. 
Böylece bizler de o düşünceler gibi kapalı hale geliyoruz! İçimizdeki her şeyi öldürmeye 
çalışıyorlar ve bize soğukkanlılıkla ‘Nasıl hissediyorsunuz?’ diye soruyorlar. Hissetme 
becerimizi bizden çaldılar. Bizleri parçalayarak dünyanın her yanına dağıttılar. Mem-
leketlerimizde ve hatta evlerimizde bizi darmadağın ettiler. Onlar bizi zayıflatmak isterken, 
kendimizden, hüznümüzden, olumsuzluklarımızdan uzaklaşma konusunda biz de onlara 
yardımcı oluyoruz. Cellatları her yerdeler; bedenlerimizi ve zihinlerimi kırbaçlıyorlar. Bi-
zler ise hala bu büyük dünyanın içerisinde hapisiz. Birbirimizle iletişim pusulamızı kaybet-
tik. Kurnazımız, tereddüt etmeden bir diğerimizi bıçaklıyor.
İnanın bana kimse bizim hüznümüzü inandırıcı bulmuyor. İçimizde ölmemesi gereken bir 
parça var, insaniyet adına. Bu zor zamanlarda müsamahakar olmak bir zaruret. Ancak bu, 
kör bir tolerans değil, bilinçli bir müsamaha olmalı. Böylece parmağımızı yaraya koyarak, 
gereğinden fazla bastırmamalıyız. Doğruluk ve açıklık yolumuz olmalı. Tüm yenilikleriyle 
dünya, bizimle bağ kuruyor! Bizler öldüğümüzde, ışığa doğru yol bulan düşüncelerimiz 
hariç her şey bizimle birlikte ölüyor. Peki, bu ışığı bizimle birlikte nasıl gömecekler, dahası 
ışığı nasıl öldürecekler? Ağlamaya son vererek, düşünceler üzerinde düşünün. Evlatlarınıza 
yüce değerleri ve karşılıklı sinerji kurabilmeyi miras bırakın. Şehitlerimiz bile Rablerine 
giderken geride bir şeyler bırakırlar. Bunlar belki de arkalarında kalan sorular ve diriliğini 
sürdüren anılarıdır. Belki de birlikte ilmek ilmek dokuduğumuz hayallerdir. Hak ettiğimiz 
hayata ve insaniyete dair hayalimiz gözümüzün önünden kaybolmayacak ve bizim eller-
imizde yeniden inşa edilecektir. Parlak renkleri bizim üzerimizde kendisini gösterecektir. 
Onlar bizim ve evlatlarımızın yolunda, özgür kalalım, zorbaların postalları altında ezilmey-
elim diye canlarını verdiler. Bu engin dünyada bizler kimiz? Düşmanımıza galebe çalmak 
istiyorsak, teslim olmaktan vazgeçelim. Birbirimizden güç alalım. Güzel bir söz manevi-
yatımızı ve gücümüzü arttıracaktır. Bu söz için bir pasaport gerekmez. Tek yapmamız 
gereken, zihinlerimizdeki perdeleri kaldırmak ve hakkı söylemektir. Böylece uyumlu bir 
daire içerisinde hareket ederek, birbirimizin gözünden bakabiliriz. Ellerimizi uzattığımız-
da, bizi kuvvetli bir şekilde en çok ihtiyaç duyduğumuz şekilde ileri itecek, yakınlaşmanın 
sihrini yakalayabiliriz. Hayatımızı muhabbet ve müsamahanın en zirvesinde yaşayalım. 
Birlikte güneşin altında duralım ve ciğerlerimiz temiz havayla dolup taşsın. Omuzlarımı-
za ağırlık yapan hatıralardan uzaklaşalım ve var gücüyle bizi ayrıştırmaya çalışan gerçek 
düşmanımıza odaklanalım. Sessizliğimiz dile gelsin ve bizi gecenin zifiri karanlığından 
kurtarsın. Ruhlarımız mutluluk ve uyumla yağmur olsun yağsın. Acılarımız bir, vatanımız 
bir, düşmanımız bellidir. Sevdiğimiz kişiler hala hayattadır. Birlikteliğimizden doğan güçle 
bize ihanet edenleri, helakımıza ve parçalanmamıza maşa olanları yerle yeksan edebiliriz.
Elimizden geleni kurtaralım, vatanımızı yeniden ihya edelim, mümkün olan ölçüde 
düşmanlıktan uzak duralım, her şeyi aşarak bedenlerimizden manevi bir köprü kuralım 
ki evlatlarımız güven içerisinde yollarına devam edebilsin. Yıkımın içerisinden sevgi filiz 
veriyor. Birbirimize duyduğumuz öfkenin ateşini söndürelim ve bu öfkeyi gençlerimizi ve 
çocuklarımızı katledenlere, kadınlarımızın ırzına geçenlere, annelerimizi tehcir edenlere 
yöneltelim. Bizim düşmanlarımız onlardır. Zaman hızla ilerlese de, aşağılık oyunlarından 
kurtulmak için vakit geç değildir. Bu koca dünyada bizler, bize acı veren kaosu düzene 
sokmaya muhtacız ve birbirimize ölüme gitmede yardımcı olmayacağız:
Bizi bırakmazsanız, biz de sizi asla bırakmayız.
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* Çanakkale savunması, 104 yıl, 15 Temmuz savunması, 3 yıl.. * İslâmcı olun, muhafazakâr olun, laik olun, 
liberal olun.. * Yutkunma dönemi bitti.. Yüzyıllık sabır bitti, bilin..
anakkale savunması ve zaferi, 104 yıl geçti.
Kûtu’l-Amare savunması ve zaferi, 104 yıl geçti.
Gazze savaşları ve savunması, 105 yıl geçti.
15 Temmuz savunması ve zaferi, 3 yıl geçti.
Afrin savunması ve zaferi, 1 yıl geçti…
Devam edin… Kudüs’ün düşmesinden Medine müdafaasına, Sarıkamış’tan İstiklâl mücadelesine ve Kıbrıs 
harekâtına, aklınıza ne gelirse, son yüz yılı aşkın süre içinde coğrafyada yaşanan ne varsa, bize aittir, bizim 
mücadelemizdir.
Tarih, coğrafya ve siyasi genetik, yüzyıllardır bizim üzerimizden yürümüştür. Kaçsak da, ürksek de, mücadele 
etsek de, zafer de kazansak, yenilgiye uğrasak da, meydan okusak da bu böyledir, bu kader hiç değişmemiştir. 
Bugünlerde olanlara bakınca, bu kaderin yine değişmeyeceği, tarih ve coğrafya inşasının, siyasi genetiğin bu 
kader üzerinden devam edeceği ortadadır.
YÜZ YIL ÖNCE ÇÖKTÜK, COĞRAFYA BİÇİMLENDİ. YÜZ YIL SONRA YÜKSELİRKEN YİNE 
AYNI ŞEYLER OLUYOR.
Batı’nın yüzyıllara dayanan siyasi tarihi bizim tarihimizdir. Selçuklu’dan beri coğrafya inşasına yönelik bütün 
girişimler, harita çalışmaları bizim üzerimizdendir. Yüz yıl önce çöken bir imparatorluğun mirası üzerinden 
coğrafya, tarih belirlenmiştir. Yüz yıl sonra yeniden yükselen bir güç üzerinden aynı hesaplaşma yeniden 
başlatılmaktadır.
Çöküşümüz de, yükselişimiz de tarih yapıcıdır, coğrafya biçimlendiricidir.
İSLÂMCI OLUN, MUHAFAZAKÂR OLUN, LAİK OLUN, LİBERAL OLUN..
Ne olursanız olun, hangi siyasi düşünceye inanırsanız inanın, hangi kimliğe sahip olursanız olun, geniş tarih 
aralığında durduğunuz yer esastır. İslâmcı olun, muhafazakâr olun, laik olun, liberal olun… Şu parti, bu cemaat 
hiç farketmeyecek… Bu siyasi genetiğin ne kadar merkezindesiniz, ne kadar uzağında ya da karşısında, sizi 
belirleyen, tanımlayan şey bu olacaktır. Dünya tarihi, siyasi tarih, coğrafya nasıl biçimleniyorsa, hangi hes-
aplaşmalar üzerinden yürüyorsa ve siz neredeyseniz kimliğiniz odur. Vatana, millete, coğrafyaya, tarihe karşı 
sorumluluğunuz, vebaliniz budur.
YÜZ YIL ÖNCE KİM NEREDEYSE BUGÜN YİNE ORADA. NESİLLER, KUŞAKLAR AYNI..
Yüz yıl önce nerede duruyorsak bugün orada duruyoruz. Yüz yıl önce karşımızda kimler toplanıyorsa bugün 
yine onlar toplanıyor. Yüz yıl önce o çokuluslu istilâ ile kimler ortaklık kuruyorsa bugün yine aynı çevreler 
ortaklık kuruyor. Yüz yıl önce kimler bedel ödemişse bugün yine onlar bedel ödüyor. Tarih yapıcı irade ile, 
tarihin tersine düşen geleneğin takipçileri hep aynıdır, nesiller, kuşaklar aynıdır. Viyana’da ya da Londra’da 
saldırıya uğrayanla Yeni Zelanda’da saldırıya uğrayan, Ebu Gureyb’de aşağılanan aynı intikamın kurbanıdır. 15 
Temmuz’da içeriden vurmaya çalışanlarla Suriye’nin kuzeyinden kuşatma plânı papan aynı cephedir.
ÇANAKKALE’NİN, VİYANA’NIN İNTİKAMI.. İSTANBUL İÇİN BİR ENDÜLÜS SENARYOSU..
Türkiye’nin yükselişini durdurmak için acımasız yöntemler kullananlar ile bu ülkeyi içeriden durdurma-
ya çalışanlar aynıdır. Yüz yıl sonra bugünleri göreceğimizi biliyorduk. Bunu bekliyorduk. Yüzyıllık sabrın 
sonuna geleceğimizi, yeniden kendimize, coğrafyamıza, tarihe döneceğimizi biliyorduk. Viyana’nın intikamını 
almak isteyeceklerini, Çanakkale’nin rövanşını almak isteyeceklerini, İstanbul için bir Endülüs senaryosu 
yazdıklarını, bizleri yeniden tarih dışına itmek isteyeceklerini, Anadolu’yu yeniden yirminci yüzyıla mahkûm 
etmek isteyeceklerini biliyorduk.
ARTIK SUSAMAZDIK, YUTKUNAMAZDIK ARTIK…
Batı’dan vuracaklardı, güneyden vuracaklardı, içeriden vuracaklardı, terörle/ekonomiyle vuracaklardı, tarih ve 
coğrafya nasipsizleri üzerinden vuracaklardı, biliyorduk. İşte bu yüzden geçmişi bugüne çağırdık. İddialarımızı, 
tezlerimizi kalkan yaptık. İşte bu yüzden o siyasi genetiği yeniden harekete geçirdik. Artık savunamazdık, 
susamazdık, yutkunamazdık. Varolmak istiyorsak, bir gelecek kurmak istiyorsak, Anadolu üzerinden yeni 
bir yükseliş tarihi yazmak istiyorsak güçlü olmalıydık, dirençli olmalıydık, kararlı olmalıydık. Başka hiçbir 
seçeneğimiz yoktu, olmayacaktı da. Bu topraklarda yüzlerce yıldır yaptığımızın aynısını yapmaktan başka bir 
yolumuz olmayacaktı.
ÇANAKKALE ÇANAKKALE DEĞİLDİ. AFRİN SURİYE DEĞİL, BİLİYORUZ…
Bu yüzden 28 Şubat’la 15 Temmuz’u, Çanakkale ile Afrin’i bir görüyoruz. Çanakkale’nin Çanakkale, Afrin’in 
Suriye meselesi olmadığını biliyoruz. Bu yüzden geçmiş ile geleceği bir görüyoruz. Bu yüzden dün bedel 
ödeyenlerle bugünün bedel ödeyenleri aynı kimlik, dün ihanet edenlerle bugün ihanet edenleri aynı kimlik 
görüyoruz. Bu yüzden önümüzü görüyoruz, hesaplaşmanın devam edeceğini biliyoruz, buna göre hazırlık 
yapıyoruz. Türkiye’nin sadece Türkiye olmadığını, bir coğrafya, tarih, medeniyet mücadelesi olduğunu biliyor, 
ona göre kendimizi kuruyoruz.
“ACIMASIZ DİRENİŞ” BÜTÜN COĞRAFYADA. DURDUĞUNUZ YERE BAKIN.
Bu yüzden “Acımasız Direniş” hatlarının sadece Anadolu olmadığını, son bin yıllık tarihte nerede mücadele 
verilmişse yine aynı yerlerde olacağını biliyoruz. Birinci Dünya Savaşında düşen bayrağın yine buradan yükse-
leceğini, bugün içeride ve etrafımızda bunun mücadelesinin verildiğini, bir tarih dönüşünün başladığını, belki 
yüz yıl daha bunun durdurulamayacağını biliyoruz.
Herkes sağına soluna baksın, herkes durduğu safa baksın, herkes tarihin hangi sayfasında yer alacağını iyi 
düşünsün. Bu mücadele yüzyılların mücadelesidir. Yüzyıllarca daha devam edecektir.
BUNU ASLA YAPMAYACAĞIZ!
Türkiye’nin mücadelesi Anadolu sınırlarının çok ötelerine taşmıştır, küresel güç kaymalarına yol açmaktadır 
ve açacaktır. Öyleyse hepimiz aklımızı başımıza alalım. Biz işitemesek de bu tarih yükünden kaçamayacağız, 
bilelim. Ve biz; hiçbir zaman yalvararak, ağlayarak tarih yapmadık, af dileyerek ayakta kalmadık. Şimdi yük-
seliş deminde bunu hiç yapmayacağız. Asla yapmayacağız.. “Türkiye ekseni” dışında hiçbir yerde olmaya-
cağız..
EVET, MESAJINIZI ALDIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her şeyi özetleyen cümleleriyle bitireyim bugünü:
“Mesajınızı aldık. Hislerinizi de, niyetlerinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir 
teröristin 50 Müslümanı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da aldığımız nefesi de 
bize çok gördüğünüzü anladık. ‘Anadolu’dan Avrupa’ya geçemeyeceksiniz’ tehdidini manifestosunda ifade 
edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık…”
Daha ne denirdi…

الدفاع واملقاومة يف جناق قلعة قبل 104 أعوامK املقاومة يف انقاب 15 متوز قبل 3 سنوات.
 كونوا إسامين، حمافظن، علمانين، ليرالين، إعلموا أّن عهد الرتّدد وقرن الصر قد انتهيا.

مــرت 104 أعــوام علــى املقاومــة والنصــر يف جنــاق قلعــة، مــرت 104 أعــوام علــى املقاومــة والنصــر يف كــوت العمــارة، مــرت 105 
أعــوام علــى حــروب ومقاومــة غــزة، مــرت 3 أعــوام علــى املقاومــة والنصــر يف 15 يوليــو مــر عــام واحــد علــى املقاومــة والنصــر يف عفريــن. 
اســتمروا، إن كل مــا شــهدته املنطقــة خــال القــرن ونيــف املاضيــن، منــذ ســقوط القــدس إىل الدفــاع عــن املدينــة ومــن )صاريقاميــش( 

إىل كفــاح االســتقال وعمليــة قــرص، هــم كفاحنــا اخلــاص بنــا.
لقــد تطــور التاريــخ واجلغرافيــا واجلينــات السياســية مــن خالنــا علــى مــدار القــرون، فهــذا هــو قــدران الــذي مل يتغــري أبــداً حــىت وإن فــرران 
أو خفنــا أو كافحنــا أو انتصــران أو هزمنــا أو حتدينــا. وعندمــا ننظــر ملــا حيــدث هــذه األايم نــرى بوضــوح أن هــذا القــدر لــن يتغــري أبــداً، 

وأن رســم مامــح التاريــخ واجلغرافيــا واجلينــات السياســية سيســتمر مــن خــال هــذا القــدر.
اهنــران قبــل مائــة عــام ورمســت مامــح املنطقــة، األمــر ذاتــه يتكــرر بينمــا نصعــد بعــد قــرن مــن الزمــان، إن اترخينــا هــو التاريــخ السياســي 
الغــريب الــذي يرجــع ملئــات الســنن، كمــا أن كل احملــاوالت الراميــة لرســم مامــح املنطقــة وتغيــري خريطتهــا منــذ أايم الســاجقة تتــم مــن 
خالنــا، لقــد وضعــوا مامــح التاريــخ واجلغرافيــا عــر إرث إمراطوريــة اهنــارت قبــل مائــة عــام، واليــوم فــإن تصفيــة احلســاابت ذاهتــا تبــدأ 
جمــدداً مــن خــال قــوة تصعــد مــن جديــد بعــد مــرور قــرن مــن الزمــان، وإن اهنيــاران وصعــودان يصنعــان التاريــخ ويرمســان مامــح املنطقــة.

كونــوا إســامين، حمافظــن، علمانيــن، ليراليــن، بغــض النظــر عــن توجهكــم وأفكاركــم السياســية الــي تتبنوهنــا واهلويــة الــي تنتســبون 
إليهــا، فــإن األســاس هــو املــكان الــذي تقفــون فيــه علــى طــول التاريــخ الطويــل، كونــوا إســامين، حمافظــن، علمانيــن، ليراليــن، فلــن 
يفــرق احلــزب أو اجلماعــة الــي تنتســبون إليهــا. إن مــا ســيحدد هويتكــم هــو موقعكــم مــن هــذه اجلينــات السياســية، ســواء أكنتــم يف 
مركزها أو بعيدين عنها أو حىت ضدها، إن هويتكم تتحدد من خال موقعكم وســري عملية تصفية احلســاابت ورســم مامح اتريخ 

العــامل والتاريــخ السياســي واملنطقــة، فهــذه هــي مســؤوليتكم جتــاه الوطــن والشــعب واملنطقــة والتاريــخ.
كل طرف يتمركز يف موقعه كما كان قبل قرن، األجيال هي نفسها مل تتبدل

إن موقفنــا مل يتغــري اليــوم عمــا كان عليــه قبــل مائــة عــام، األمــر ذاتــه ينطبــق علــى مــن كانــوا واقفــن ضــدان حينهــا؛ إذ إن مــن كانــوا 
مشــرتكن مــع جبهــة االســتياء الــدويل تلــك قبــل قــرن يشــكلون شــراكة اليــوم كذلــك معهــا. كمــا أن مــن دفعــوا الثمــن قبــل مائــة عــام 
يدفعــون اليــوم كذلــك الثمــن، إن اإلرادة الــي صنعــت التاريــخ وكذلــك أتبــاع الفكــر الــذي يســري عكــس اجتــاه التاريــخ هــو أنفســهم مل 

يتغــريوا، فاألجيــال هــي عينهــا مل تتبــدل.
إن مــن تعرضــوا هلجــوم يف فيينــا أو لنــدن أو نيوزلنــدا ال خيتلفــون عمــن أهــن يف ســجون أبــو غريــب، فهــم ضحــااي االنتقــام ذاتــه، 
كمــا أن مــن حاولــوا ضربنــا مــن الداخــل ليلــة 15 يوليــو ينتســبون إىل اجلبهــة نفســها الــي خططــت حلصــار أراضينــا مــن مشــال ســوراي.

انتقام جناق قلعة وفيينا.. سيناريو األندلس إلسقاط إسطنبول..
إن أولئــك الذيــن اســتخدموا طــرق عديــدة وخسيســة إليقــاف صعــود تركيــا ال خيتلفــون عــن أولئــك الذيــن حاولــوا إيقافهــا مــن الداخــل، 
كنــا نعلــم أننــا ســنعيش هــذه األايم بعــد مائــة عــام، كنــا ننتظــر هــذه األحــداث، كنــا نعلــم أن صــر املائــة عــام ســينفد وأننــا ســنعود 
جمــدداً إىل أنفســنا واترخينــا ومنطقتنــا. كنــا نعلــم أهنــم يريــدون االنتقــام لفيينــا ومــا حــدث يف جنــاق قلعــة، وأهنــم يكتبــون ســيناريو مــن 
أجــل إســطنبول مشــابه ملــا فعلــوه يف األندلــس، وأهنــم يرغبــون يف طــردان خــارج قطــار التاريــخ، وأهنــم يريــدون فــرض أحــداث القــرن 

العشــرين جمــدداً علــى األانضــول.
ما كان لنا أن نسكت بعد اليوم...

كنــا نعلــم أهنــم ســيضربوننا مــن الغــرب ومــن اجلنــوب ومــن الداخــل، كانــوا ســيضربوننا ابإلرهــاب واالقتصــاد، كانــوا ســيضربوننا مــن 
خــال مــن ال اتريــخ هلــم وال جغرافيــا، وهلــذا الســبب حتديــداً اســتدعينا ماضينــا واختــذان مــن طموحاتنــا وأفــكاران درعــاً حيمينــا، وأعــدان 

إنعــاش تلــك اجلينــات السياســية، فمــا كان لنــا أن نســكت وندافــع وحنــن ســكواتً.
كان ينبغــي لنــا أن نكــون أقــوايء وصارمــن ونقــاوم إذا أردان أن حنيــا ونبــين مســتقبا ونكتــب اتريــخ صعــود جديــد مــن خــال 
األانضــول، مل يكــن لدينــا أي خيــار آخــر، ومــا كان ســيكون هنــاك أي خيــار آخــر، مــا كان ســيكون أمامنــا أي خيــار آخــر ســوى أن 

نعيــد فعــل مــا فعلنــاه ملئــات الســنن علــى هــذه األرض.
نعلم أن جناق قلعة مل تكن جناق قلعة وأن عفرين ليست هي سوراي...

وهلــذا نــرى 15 يوليــو مــع 28 فرايــر وعفريــن مــع جنــاق قلعــة، ونعلــم أن جنــاق قلعــة مل تكــن جنــاق قلعــة، وأن عفريــن ليســت هــي 
القضيــة الســورية، وهلــذا نــرى أن املاضــي هــو املســتقبل، وأن مــن دفعــوا الثمــن ابألمــس هــم أنفســهم الذيــن يدفعــون الثمــن اليــوم، ومــن 
خانــوا ابألمــس هــم أنفســهم الذيــن خيونــون اليــوم، وهلــذا الســبب نــرى مســتقبلنا ونعلــم أن تصفيــة احلســاابت مســتمر، فنعــد العــدة 
اســتعداداً ملواجهتهــا. إننــا نعلــم أن تركيــا ال متثــل نفســها فقــط، بــل إهنــا متثــل كذلــك كفــاح التاريــخ واجلغرافيــا واحلضــارة، فنجهــز أنفســنا 
وفقــا لذلــك. »املقاومــة الشرســة« يف املنطقــة أبســرها. انظــروا إىل موقعكــم وهلــذا نعلــم أن خطــوط »املقاومــة الشرســة« ليســت يف 

األانضــول وحســب، بــل إن الكفــاح ســيكون يف كل مــكان كان فيــه علــى طــول اترخينــا املمتــد أللــف عــام.
نعلــم أن الرايــة الــي ســقطت يف احلــرب العامليــة األوىل ســرتفع مــن هنــا جمــدداً، وأن تركيــا واملنطقــة احمليطــة هبــا ختــوض كفاحــاً علــى 
هــذا النحــو، كمــا نعلــم أن حتــوال اترخييــاً قــد بــدأ، وأن أحــداً ال يســتطيع إيقافــه ملائــة عــام أخــرى. أدعــو اجلميــع لتفقــد موقعــه واجلبهــة 
الــي يقــف هبــا ويف أي صفحــة مــن صفحــات التاريــخ ســيكتب امســه، إن هــذا الكفــاح هــو كفــاح القــرون، وسيســتمر ملئــات الســنن 

مســتقبا.
لن نفعل هذا أبدًا!

لقــد نقــل كفــاح تركيــا إىل مــا هــو أبعــد بكثــري مــن حــدود األانضــول، بــل إنــه يــؤدي وســيؤدي إىل تقلبــات كبــرية علــى مســتوى القــوى 
العامليــة، فــإذا كان األمــر كذلــك، علينــا مجيعــاً أن نســتعيد وعينــا، ولنعلــم أننــا لــن نســتطيع التنصــل مــن هــذه املســؤولية التارخييــة حــىت 
وإن أردان ذلــك. إننــا مل نصنــع التاريــخ أبــداً ابلتوســل والبــكاء، ومل نصمــد مطلقــاً بطلــب العفــو مــن اآلخريــن، ولــن نفعــل ذلــك اليــوم 

خــال حقبــة الصعــود، لــن نفعلــه أبــداً، لــن نقــف يف أي صــف ســوى صــف »حمــور تركيــا«..
نعم، تسلمنا الرسالة

امسحــوا يل أن أهنــي مقــايل اليــوم هبــذه الكلمــات الــي قاهلــا الرئيــس أردوغــان وخلــص هبــا كل شــيء: »لقــد تســلما رســالتكم وأدركنــا 
مشــاعركم ونواايكــم، فهمنــا أن كراهيتكــم وأحقادكــم ال تــزال حيــة، فهمنــا مــاذا يعــين أن يقتــل شــخص إرهــايب 50 مســلماً، أدركنــا 
أنكــم تســتكثرون علينــا األرض الــي حنيــا عليهــا والنفــس الــذي نتنفســه، كمــا أدركنــا مــن هــو ذلــك اإلرهــايب الــذي أعــرب عــن أفــكاره 

بعبــارة هتديديــة قــال فيهــا »لــن تســتطيعوا العبــور مــن األانضــول إىل أورواب...«فمــا كان ميكــن أن يقــال خبــاف ذلــك...

الدفاع والمقاومة

إبراهيم كراغول
İbrahim KARAGÜL

Savunma ve direniş

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



23

T
ü

rkçe ي
ك

تر

Yeni Zelanda’daki vahşi katliamda öldürülen 50 masum Müslümandan en küçüğü.
Gece yarısı, İbrahim’in fotoğrafını paylaşan meslektaşım Bilal Kenasari ile birlikte 
karşılıklı gözyaşı döküyoruz birbirimize hissettirmeden. Bilal Amerika’da, ben Tür-
kiye’de. İkimizin de küçük çocukları var. Sanırım acımızı arttıran şey, çocuklarımızla 
İbrahim arasında bir bağ kurmamız.
İBRAHİM ÜZERİNE BİR AĞIT YAZMAYACAĞIM
İbrahim üzerine bir ağıt yazabilirim. Sizleri de ağlatabilirim. Bu katliamı işleyen caniyi 
daha cani, onu besleyen fikirleri daha lânet, Batı’yı daha vahşi gösterebilirim.
Hristiyan terörünü, Haçlı zihniyetini, tek dişi kalmış canavarı yerden yere vurup, öfke 
ve nefretinizi arttırabilirim. Hepimizin İbrahim gibi ölmeye hazır olduğumuzu, bizi 
asla yenemeyeceklerini söyleyebilir, Haçlılara meydan okuyabilirim. Öfke, gurur, 
heyecan, nefret, kin dolu sloganlar yazabilir, rahatlayabilirim. Öyle yapmayacağım.
İbrahim’e ağıt yakmayacağım. Sizin de yüzlerce örneğini gördüğünüz yazılardan, slo-
ganlardan, sözlerden, retorikten bir tanesini daha görmenizi sağlamayacağım.
KURULAMAYAN İSLAMFOBİA İLE MÜCADELE MERKEZİ
Sessizce İbrahim’e gözyaşı dökmeden bir gün önce, Bilal Kenasari ile Amerika ve 
Avrupa’da İslamofobi ile mücadele merkezlerinin olmamasını, doğru düzgün raporla-
ma, bilimsel çalışma yapılmamasını konuşmuştuk. Bundan 4 yıl önce, o zaman Diya-
net İşleri Başkanı olan Mehmet Görmez, Ankara’ya davet etmişti beni. İslamofobi ile 
mücadele etmek için bir çalışma yapmak istediklerini söylemiş, iletişim konularından 
ne yapabiliriz diye sormuştu.
Prof. Nihat Erdoğmuş’la birlikte uzun süre üzerinde çalıştık. Dünyada İslamofobi ile 
mücadele edecek bir merkezin kurulması üzerine projeler hazırladık. Görmez Ho-
ca’ya teslim ettik. Gönüllü olarak bu projede çalışmayı da taahhüt ettik. Ancak proje 
hayata geçirilmedi. Yeni Zelanda katliamı olduğunda Görmez Hoca’ya mesaj attım, 
‘bu merkezleri o zaman kuracaktık’ dedim. Hoca da “yapamadıklarımızın hesabını 
Allah soracak” diye cevap yazdı. Şimdi eminim Görmez Hoca da bizim gibi gözyaşı 
döküyordur. Lakin gözyaşlarımız, İbrahim gibi çocukların ölmemesi için bir şey yap-
abilecekken, yapmadığımız için Allah’a hesap vermemizi engellemeyecek. Konforlu 
acı tüketmek kolay, özeleştiri zordur Ağıt yakmak daha kolay. Kendimizi sorgulamak 
daha zor ve daha cesaret isteyen bir haldir. Sabahtan akşama kadar Batı’ya küfredip, 
slogan atıp, kuru kuruya meydan okuyup, akşam da İbrahim’in melek yüzüne bakarak 
ağlayabiliriz. Buna, hiçbir şeyi değiştirmeyen ‘konforlu acı tüketmek’ denir.
Tıpkı yüzlerce örneğini gördüğümüz, yıllarca örneğini yaşadığımız diğer masum 
çocukların ölümü gibi. Suriye’de, Yemen’de, Kudüs’te, Gazze’de, Kahire’de, Akden-
iz’de kaç çocuk öldü, kaç çocuğun masum bedeni üzerinden ağıtlar yakıldı ve durum 
hiç değişmedi, hatırlayın. O yüzden ağıt yakmayın boşuna.
NEDEN DÜNYADA SES GETİREN BİR ÇALIŞMA YAPAMIYORUZ?
Çocukların öldüğü bir dünyada siz ne yapıyorsunuz? Asıl bu soruyu sorun kendinize. 
Kaç yıldır Batı’da yükselen ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını 
konuşuyoruz ama bununla mücadele edecek ciddi bir kurum, bilimsel bir çalışma, 
dünyada ses getirecek bir organizasyon kurmadık. Kaç yıldır nefret tohumları ekiliyor 
ve bunun bir gün ölüm biçeceğini konuşuyoruz ama bununla mücadele edecek, önleye-
cek ciddi bir yapı inşa etmedik. Terörden, şiddetten, cehaletten, vahşetten bahsediy-
oruz hepimiz ama bunun için kimse kalıcı, uzun soluklu bir adım atmıyor.
Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da ırkçılığa, Müslüman ve yabancı düşmanlığına, insan 
hakları ihlallerine karşı mücadele edecek, dünyada ses getirecek, kuvvetli bir enstitü, 
düşünce kuruluşu, vakıf, sivil örgüt neden kurulmuyor? Çünkü herkes günü kurtarmak-
tan, geçiştirmekten ve konforlu acı üzerinden bir şey devşirmekten yana. Siyasetçimiz 
de öyle, sivil toplumumuz da öyle, akademimiz de öyle, düşünürlerimiz de öyle.
İBRAHİME AĞLAMAYIN, KENDİNİZE YANIN
Avusturalyalı ırkçı senatörün kafasına yumurta vuran “eggboy” ile övünüyoruz bir 
de utanmadan. Daha da utanılacak olan, üç kişi bir araya gelip, ayrılıkları unutup, iç 
çekişmeleri bitirip adam gibi, Müslümanların perişan haline karşı bir çare üretemiy-
oruz. İslam ülkelerinin dağınıklığını, ihanetini, birbirini boğazlamasını anlatıp suçu 
onlara atıyoruz üstelik. Peki biz ne yapıyoruz? İslam dünyası perişan da biz çok mu 
iyi durumdayız?
Politize olmuş, iddiasını yitirmiş sivil örgütlerden tutun, suya sabuna dokumayan en-
telektüellere, birbirinin kuyusunu kazan cemaatlerden tutun para kazanmaktan başka 
hayali kalmamış iş adamlarına, oradan seçimden başka bir şey düşünmeyen siyasilere 
kadar… hepimizin hesabı ağır olacak.
Boşuna İbrahim’e ağıt yakmayın. O şimdi cennette. Asıl kendi halinize yanın.

لقد كان موجاد إبراهيم يف الثالثة من عمره، لقد كان أصغر املســلمن اخلمســن الذين قتلوا يف املذحبة الوحشــية 
يف نيويلنــدا. أان وزميلــي بــال كينــا ســاري الــذي نشــر صــورة إبراهيــم منتصــف الليــل نــذرف الدمــوع علــى هــذا 
املشــهد دون أن يشــعر بعضنــا اآلخــر، أان يف تركيــا وهــو يف أمريــكا، لــدى كلينــا أطفــال صغــار، لذلــك أظــن أن 

الشــيء الــذي زاد حزننــا هــو حماولتنــا إجيــاد رابــط بــن أطفالنــا وبــن إبراهيــم.
لن أكتب هنا يف راثء إبراهيم

ميكنــين أن أرثــي إبراهيــم، وميكنــين أن أبكيكــم، ميكنــين أن أظهــر اجلــاين الــذي ارتكــب هــذه املذحبــة علــى أنــه جــاين 
أكثــر، وأن أظهــر األفــكار الــي تغذيــه علــى أهنــا أكثــر لعنــة، وأن أظهــر الغــرب علــى أنــه أكثــر وحشــية، ميكنــين 
التحــدث عــن اإلرهــاب املســيحي، والعقليــة الصليبيــة، وميكنــين، ميكنــين أن أضــرب الوحــش وأن أزيــد مــن غضبنــا 
ومــن مشــاعر الكراهيــة عنــدان. ميكنــين القــول إننــا مجيعــاً مســتعدون للمــوت مثــل إبراهيــم وإهنــم لــن يســتطيعوا 
أن يهزموننــا أبــداً، وأســتطيع أن أحتــدى الصليبيــن. ميكنــين أن أكتــب شــعارات مليئــة ابحلقــد والكــره والبغــض 
والغــرور واالنفعــال وأن أراتح، لكنــين لــن أفعــل كذلــك. لــن أكتــب يف راثء إبراهيــم اآلن، وال أريكــم مثــااًل آخــر 
علــى اخلطــاابت البليغــة الــي رأيتــم املئــات منهــا يف الكتــاابت والشــعارات واألقــوال الــي اطلعتــم عليهــا ومسعتموهــا.

مركز مكافحة اإلسالاموفوبيا الذي مل ننجح بعد يف إنشائه 
قبــل يــوم واحــد مــن ذرف الدمــوع علــى إبراهيــم بصمــت، حتدثنــا مــع )بــال كنــا صــاري( عــن عــدم وجــود مراكــز 
ملكافحــة ظاهــرة اإلســاموفوبيا ســواء يف أمريــكا أو أورواب، وحتدثــت معــه أيضــاً عــن غيــاب التقاريــر الصحيحــة 
أو الدراســات واألحبــاث واملشــاريع املناســبة يف هــذا اإلطــار. قبــل أربــع ســنوات، دعــاين رئيــس الشــؤون الدينيــة 
وقتهــا )حممــد غورمــز( إىل أنقــرة، وقــال إهنــم يســعون إىل إجــراء دراســة أو إعــداد مشــروع حملاربــة ظاهــرة اخلــوف 
مــن اإلســام أو اإلســاموفوبيا، وســألين عمــا ميكــن أن نفعلــه بشــأن هــذا املشــروع مــن زاويــة إعاميــة. لقــد 
عملنــا أان والرفســور )نيهــات أردومــوش( فــرتة طويلــة علــى هكــذا فكــرة، إذ أعــددان مشــاريع مــن أجــل أتســيس 
مركــز ملكافحــة اإلســاموفوبيا علــى مســتوى العــامل، وســلمناها للدكتــور )غورمــز(، وتعهــدان لــه أيًضــا أبن نعمــل 
يف هــذا املشــروع تطوعــاً، لكــن مل يتــم تنفيــذ املشــروع. عندمــا وقعــت مذحبــة نيوزيانــدا، كتبــُت رســالة للدكتــور 
)غورميــز( قلــت فيهــا: »كان علينــا أتســيس هــذه املراكــز يف تلــك األايم الــي عملنــا فيهــا« فــرد علــيًّ قائــا: »إن 
هللا سيحاســبنا على عجزان وتقصريان عن أتسيســه«. أان متأكد من أن قلب الدكتور )غورمز( اآلن يتفطر مثلنا 
ويــذرف الدمــوع. لكــن دموعنــا هــذه لــن حتمينــا مــن احلســاب أمــام هللا تعــاىل ألننــا مل نفعــل مــا كان إبمكانــه أن 
حيــول دون مقتــل الطفــل إبراهيــم وأمثالــه، يف حــن كان إبمكاننــا فعــل ذلــك. اســتهاك األمل والــراثء والبــكاء أمــور 
ســهل لكن النقد الذايت أمر صعب، راثء الضحااي أســهل، لكن األصعب هو مســاءلة أنفســنا وحماســبتها، فهذا 
أمــر حيتــاج شــجاعة أكــر. ميكننــا أن نشــتم الغــرب مــن الفجــر حــىت املســاء، وميكننــا إطــاق شــعارات وهتافــات 
خمتلفــة ضدهــم وحتديهــم بشــكل جــاف )ابلــكام(، ويف املســاء ميكننــا البــكاء علــى إبراهيــم وحنــن ننظــر إىل وجهــه 
املائكــي، وهــذا مــا يســمى الســهل لــألمل، وهــو الــذي ال يغــري شــيئا يف الواقــع. متامــاً مثــل مــوت مئــات األطفــال 
األبــرايء اآلخريــن الذيــن نراهــم منــذ مئــات الســنن، تذكــر عــدد األطفــال الذيــن ماتــوا يف ســوراي واليمــن والقــدس 
وغــزة والقاهــرة والبحــر األبيــض املتوســط، وعــدد األطفــال الذيــن مت راثء أجســادهم الغضــة الريئــة، هــل تغــري 

شــيء؟ كا الوضــع مل يتغــري ابلــراثء والبــكاء. هلــذا الســبب ال تســتمروا يف الــراثء ونــدب احلــظ.
ملاذا ال نستطيع أن نعمل مشروعاً يكون له صوت يف العامل؟

مــاذا الــذي تفعلونــه أنتــم يف عــامل ميــوت فيــه األطفــال؟ هــذا هــو الســؤال الــذي جيــب أن نســأله ألنفســنا، ننتقــد 
ونتحــدث منــذ ســنوات عــن العنصريــة والعرقيــة املتصاعــدة يف الغــرب وعــن كراهيــة األجانــب والعــداء للمســلمن 
يف الغــرب، لكننــا مل نؤســس أي مؤسســة حقيقيــة قــادرة علــى مكافحــة ذلــك، وال حــىت دراســة علميــة حقيقيــة، 

وال أسســنا منظمــة مكلفــة هبــذه املهمــة تســمع صوتنــا للعــامل.
منــذ كــم ســنة يتــم زرعهــا ببــذور الكراهيــة، وكنــا دائمــا نقــول إن هــذا ســيؤدي إىل القتــل واملــوت يف يــوم مــن األايم، 
لكننــا مل نبــين أي بنيــة حقيقيــة حملاربــة ذلــك ومكافحتــه وإحباطــه، حنــن مجيعــاً نتحــدث عــن اإلرهــاب والعنــف 

واجلهــل والوحشــية، ولكــن ال أحــد يتخــذ أي خطــوة طويلــة األمــد إلجيــاد حــل.
ملاذا ال يتم إنشــاء معهد دراســات قوي ومؤثر، أو مركز فكري أو مؤسســة جمتمع مدين يف أورواب وأمريكا وآســيا 
تكــون قــادرة علــى التصــدي للعنصريــة املتزايــدة ومعــاداة اإلســام وكــره األجانــب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، 

مؤسســة تكــون ذات صــوت مســموع وتوصــل صوتنــا للعــامل؟ 
ألن اجلميــع يفضلــون ابخلــاص مــن اليــوم وخيططــون لــه فقــط، ألهنــم يفضلــون الــراثء الســهل واســتهاك األمل دون 

تعــب أو بــذل جهــد، هكــذا هــم ساســتنا، وكذلــك مؤسســات جمتمعنــا املــدين، وكذلــك أكادمييــوان ومفكــروان.
ال تبكوا على إبراهيم بل ابكوا أنفسكم ولوموها

علــى  الــذي حــرض  العنصــري  األســرتايل  الســناتور  علــى رأس  بيضــة  الــذي كســر  البيــض  بفــىت  نتباهــى  حنــن 
املســلمن، ودون أن خنجــل نتفاخــر بعمــل ذلــك الفــىت، لكــن األمــر املخجــل أكثــر أنــه ال خيــرج مــن بيننــا ثاثــة 
أشــخاص، ينســون اخلافات واالنقســامات بينهم، ويقضوا على الفتنة الداخلية مثل الرجال، وحياولوا أن خيلقوا 

حــا انفعــاً للحالــة البائســة الــي يعانيهــا املســلمون يف كل مــكان ويعيشــوهنا.
حنن دائماً خنر الدول اإلسامية عن خيانتهم وعدم وجود التنظيم عندهم وأهنم خينقون بعضهم البعض.

لكن ما الذي نفعله حنن اآلن إذا؟ هل العامل اإلسامي يعيش يف حال ابئس بينما حنن يف حالة جيدة جًدا؟
ســيكون حســابنا عســرياً جــداً، مجيعنــا بــا اســتثناء، بــدءاً مــن السياســين الذيــن ال يفكــرون إال ابالنتخــاابت، 
ومــروراً مبنظمــات اجملتمــع املــدين الــي فقــدت مصداقيتهــا، واملثقفــن املزيفــن، وليــس انتهــاء برجــال األعمــال الذيــن 

ال حيلمــون أبــًدا إال جبــين املــال، مجيعنــا ســندفع الثمــن.
ال تندبوا حظكم وال تبكوا على إبراهيم. انه يف اجلنة اآلن. بل ابكوا على أنفسكم وحاسبوها.

ثوا إبراهيم وال تندبوا حظكم عليه بل ابكوا على أنفسكم ولوموها
ْ
ال تر

كمال أوزترك
KEMAL ÖZTÜRK

İbrahim’e ağıt yakmayın, kendinize yanın Mucad İbrahim 3 yaşındaydı

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



“كان املستشــرقون منــذ زمــن طويــل يظنــون أّن الشــعوب العربيــة الــي تعيــش خانعــة حتــت حكــم األنظمــة االســتبدادية هــي شــعوب خمــدرة، 
وأهنــا ال تعــرف احلريــة أو نســيتها ألهنــا ال تعيشــها، وهلــذا فإهنــا تعتــر األنظمــة االســتبدادية جــزءاً مــن كيــان هــذه الشــعوب، لكــن احلقيقــة 
إن صمــت هــذه الشــعوب مل يكــن انبعــاً مــن أهنــا تنازلــت عــن احلريــة أو أهنــا ال تعرفهــا أبــداً، بــل كان انبعــاً مــن غضبهــا الــذي يتزايــد مبــرور 
الوقــت، فــكان الربيــع العــريب هــو امسًــا النفجــار هــذا الغضــب. جيــب أال يفســر الصمــت النســيب املوجــود لــدى الشــعوب العربيــة، الــي تعرضــت 
موجــات ربيعهــا لصدمــة يف معظــم الــدول العربيــة ابســتثناء تونــس، مــن جديــد لصــاحل أعــداء الدميقراطيــة، فــا أحــد يســتطيع التخمــن كيــف 
ومــىت ســينفجر هــذا الصمــت الغاضــب، وعندمــا ينفجــر فلــن تســتطيع أي قــوة الوقــوف أمامــه”. هــذه العبــارات قاهلــا زعيــم حركــة النهضــة 
التونســية راشــد الغنوشــي خــال نــدوة عقدهــا الوقــف الرتكــي للدراســات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة )SETA( يف إســطنبول 
األســبوع املنصــرم، حــول “جتربــة النهضــة التونســية والربيــع العــريب” وأرى أن هــذه الكلمــات تشــكل أوضــح تعبــري عــن التطــور الطويــل احلــايل 
للربيــع العــريب. لقــد كانــت مســألة صمــت الشــعوب اإلســامية منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة، ال ســيما الشــعوب العربيــة منهــا، مســألة يفســرها 
املستشــرقون الغربيــون عــادة لصــاحل الغــرب، هــذا أمــر جــدي، فالغربيــون هــم فقــط الذيــن كانــوا يعرفــون احلريــة وقيمتهــا، وهلــذا الســبب كانــوا 
هــم فقــط الذيــن حيملــون يف جيناهتــم فكــرة التمــرد علــى احلــكام املســتبدين والقيــام ابلثــورات، وأمــا الشــرقيون فمــا كانــوا يعرفــون قيمــة احلريــة، 
وهلــذا مــا كان أن يكــون يف اترخيهــم حــدث اجتماعــي )سيســيولوجي( يســمى الثــورة، فتلــك الشــعوب كانــت مقتنعــة أبن مــا حيــدث هلــا جــزء 
مــن القــدر املقــدر هلــا، وذلــك ألن هــذه الشــعوب تعيــش حتــت أتثــري عقليــة دينيــة ال تؤمــن إال ابلقــدر، وكان أبــرز دليــل علــى ذلــك أهنــا كانــت 
تعيــش منــذ عهــد طويــل حتــت األنظمــة املســتبدة، ومــا كانــت حتــرك ســاكناً أبــداً علــى مــدار اترخيهــا. لكــن مثــة شــيء أمهلــه هــذا الــرأي، أال 
وهــو حــركات الكفــاح األســطورية مــن أجــل احلريــة والتحريــر الــي خاضتهــا معظــم هــذه الشــعوب العربيــة يف مواجهــة املســتعمرين قبــل حنــو 
60-50 عاماً، أي مباشرة عقب احلرب العاملية الثانية الي خاضتها أورواب. إن ذلك التاريخ ليس اترخيًا طويًا، كما أّن التاريخ املعاصر 
للدميقراطيــة الــي تتباهــى هبــا أورواب وتفخــر ليــس أقــدم مــن ذلــك كثــرياً ، فهــذا مثــال يشــري إىل أي مــدى يتعجــل األوروبيــون يف االفتخــار 
أبنفســهم، ويف الواقــع فإهنــم ينســون وجيعلــون النــاس تنســى أن اتريــخ اســتعمار الشــعوب العربيــة ملــيء ابلكثــري مــن ماحــم املقاومــة األســطورية 
قبــل احلــرب العامليــة األوىل أو بعدهــا مباشــرة. وأعتقــد أنــه ال داعــي لســرد أمثلــة أخــرى إىل جانــب زعمــاء مثــل األمــري عبــد القــادر وعبــد 
احلميــد بــن ابديــس مــن اجلزائــر وعمــر املختــار مــن ليبيــا وغريهــا مــن البلــدان األخــرى كتونــس واليمــن. األمــر اآلخــر، هــو الظلــم يف اخلطــاب 
اإلستشــراقي الــذي يقــوم مبقارنــة شــجاعة بــن الشــرق والغــرب، فهــم الذيــن اغتصبــوا حريــة هــذه الشــعوب الــي يعتقــدون أهنــا نســيت احلريــة 
ألهنــا مســلوبة منهــا، فالغربيــون هــم الذيــن حكمــوا وحتكمــوا ابلشــعوب العربيــة أوال مــن خــال األنظمــة االســتعمارية املناهضــة لإلنســانية، مث 
مــن خــال األنظمــة االســتبدادية الــي شــكلت عــن طريــق إيهــام تلــك الشــعوب أبهنــا جــزء مــن احلريــة. حكــم الشــعوب العربيــة بواســطة الطغــاة 
القتلــة الذيــن يدعموهنــم، مث الرتويــج لفكــرة أهنــم يتميــزون مبيــزة عــن تلــك الشــعوب مــن خــال فكــرة أهنــا نســيت احلريــة، وابلطبــع فــإّن األمــر 
ال يقتصــر علــى الرتويــج لفكــرة تفوقهــم علــى مســتوى اخلطــاب فحســب، بــل إّن ذلــك يعتــر طريًقــا خمتصــرًا يــدل علــى أّن هــذه الشــعوب ال 
تســتحق أن حتكــم نفســها أو أهنــا فاشــلة أصــًا يف اإلدارة، وهلــذا فإنــه جيــب أن ختضــع إلدارهتــم. إن النــزول إىل الشــوارع للتظاهــر مــن أجــل 
احلريــة يف مواجهــة هــذه األنظمــة املســتبدة الــي صمــدت بدعــم الغــرب نفســه وحماولــة الثــورة، هــو  كمــا قــال ميشــال فوكــو “شــيء ال يشــبه 
القيام مبظاهرات غري مفيدة ال تؤدي إىل مقتل شــخص واحد مثل جيل 68”. وكان فوكو قد قال ابحلرف الواحد إزاء عقيدة أيدولوجية 
68 الــي تســاءلت عــن مكانــه منتقــدة إايه عندمــا مل يظهــر إابن مظاهــرات احلريــة الــي خــرج فيهــا اجلميــع عــام 1968: “صحيــح مل أكــن يف 
ابريــس الــي ال يتطلــب فيهــا دفــع أي مثــن للتظاهــر مــن أجــل احلريــة املزعومــة. بــل كنــت حينهــا يف تونــس أشــارك يف املظاهــرات الــي خرجــت 
مــن أجــل احلريــة والشــرف لكــن الدولــة قمعتهــا ابحلديــد والنــار، وهــو مــا اضطــر عشــرات األشــخاص لدفــع حياهتــم مثنــاً هلــذا املطلــب”. كان 
فوكــو يعتــر مظاهــرات 68 جمــرد لعبــة إذا مــا قورنــت بتجــارب الكفــاح احلقيقيــة الــي خاضتهــا الشــعوب العربيــة، ومل يكــن خيجــل مــن البــوح 
هبــذا. الشــعوب العربيــة صامتــة، هــذا صحيــح، لكــن هــذا ال يعــين أهنــا نســيت هــذه احلريــة أو تنازلــت عنهــا، بــل صامتــة ألهنــا غاضبــة، ولقــد 
رأينــا خــال موجــات الربيــع العــريب مــاذا ميكــن أن يــؤدي إليــه هــذا الغضــب عندمــا ينفجــر، واليــوم فــإن كل الشــعوب العربيــة جتمــع هــذا 
الغضــب بداخلهــا. وابلرغــم مــن ذلــك كنــت قــد أهنيــت مقــايل الســابق بســؤال كان ينتظــر اإلجابــة قلــت فيــه “كيــف لنــا أن نصــف املواقــف 
والرســائل الداعمــة للربيــع العــريب الــي أطلقهــا االحتــاد األورويب والــوالايت املتحــدة يف البدايــة؟” ويف الواقــع كان جوابــه بســيطاً، كان اإلعــام 
األورويب واألمريكــي قــد فســر حتــرك الشــعوب العربيــة املطالبــة ابحلريــة يف ابدئ األمــر مــن خــال هــذه النظــرايت االستشــراقية: لقــد أصبــح 
العــرب متمدنن/متغربــن ألهنــم صــاروا يطالبــون ابحلريــة، ليــس هنــاك أن جانــب عــريب أو إســامي يف ظاهــر الربيــع العــريب، فبمــا أن العــرب 
صــاروا يطالبــون بـ”احلريــة واخلبــز والشــرف” فإهنــم يقطعــون عاقتهــم ابلثقافــة العربيــة الــي ال يتضمــن قاموســها مقابــا للحريــة، ويف الواقــع 
فــإن الشــباب الذيــن قــادوا الثــورات العربيــة كانــوا يتحركــون مســتخدمن وســائل التواصــل الغربيــة احلديثــة مثــل فيــس بــوك وتويــرت، وهلــذا فــإن 
هــذه الثــورات ليســت عربيــة أو إســامية. وكانــوا بذلــك يشــعرون ابلراحــة، بــل مبتعــة متابعــة هيمنــة الثقافــة الغربيــة وهــي تنتشــر يف كل مــكان.
ويف احلقيقــة كان اإلعــام الغــريب يصــور الربيــع العــريب يف ابدئ األمــر علــى أن الشــباب الــذي قــادوا هــذه احلــركات يعيشــون ابلضبــط مثــل 
الشــباب الغــريب، ويشــدد علــى أهنــم يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي الغربيــة، فاعتقــد الغــرب، أو أراد االعتقــاد، لفــرتة طويلــة أن 
“شــبابنا” )أي الشــباب املتغربــون أو الغربيــون( هــم الذيــن يقومــون ابلثــورة، لكنــه مــا إن رأى مبــرور الوقــت أن مــن يقــوم ابلثــورات هــي 
الشــعوب العربيــة واإلســامية املظلومــة، ســرعان مــا اهتــز عاملــه االستشــراقي ليــؤدي هــذا إىل انقطــاع عاقتــه احلســية والعاطفيــة هبــذا األمــر. 
إن مــا حــدث بعــد ذلــك أصبــح مبثابــة مشــكلة داخليــة ختــص العــامل الشــرقي مــن جديــد، فــا يهــم مــن ميــوت أو يعــذب أو ينفــى، وعلــى كٍل 

فــإن مــن ســيبقى هــم أتباعهــم مــن القتلــة والظاملــن.

Oryantalistler uzun zamandır diktatörlükler altında uysalca yaşamakta olan Arap halklarının uyuşturulmuş olduğunu, 
özgürlüğü hiç yaşamadıkları için tanımadıklarını veya unuttuklarını, böylece diktatörlükleri kendi varoluşlarının bir 
parçası olarak gördüklerini düşünüyordu. Oysa bu halkların suskunlukları özgürlükten vazgeçmiş oldukları veya 
özgürlüğü hiç tanımamalarından değil, giderek daha da büyüyen öfkelerinden kaynaklanıyordu. Arap Baharı bu 
öfkenin patlamasının adıdır. Bugün Tunus dışında diğer yerlerde Baharları bir sekteye uğramış olan Arap halkların-
daki göreli suskunluğu da yine demokrasi düşmanlarının hayrına yormamak lazım. Bu öfkeli suskunluğun ne zaman 
nasıl patlayacağını kimse bilemez ve patladığında da önünde hiçbir güç duramaz” Geçtiğimiz hafta İstanbul’daki 
SETA Vakfında “Arap Baharı ve Tunus-Nahda Tecrübesi” üzerine bir konferans veren Nahda Hareketi lideri Raşid el 
Gannuşi’nin bu sözleri kanaatimce Arap Baharı’nın halihazır serencamı konusundaki en açıklayıcı ifadeleri oluşturuy-
or. Gerçekten de II. Dünya Savaşı’ndan sonra genelde Müslüman, özelde Arap halklarının suskunluğu hususu Batılı 
oryantalistlerin Batı lehine yorumladıkları bir konu olmuştur. Özgürlüğü ve değerini sadece Batılılar bilirdi, o yüzden 
despot diktatörlere karşı ayaklanmak ve devrimler yapmak onların karakterinde vardı. Doğulular ise özgürlüğün değer-
ini bilmezlerdi, o yüzden tarihlerinde devrim diye bir sosyolojik hadise olamazdı. Onlar zaten kaderci bir dini zihni-
yetin etkisi altında oldukları için başlarına geleni kaderden bilip razı olurlardı. Bunun en güçlü kanıtı da başlarındaki 
diktatörlerle uzun süredir yaşıyor olmalarıydı. Arap tarihinde yaprak kımıldamıyor işte. Bu okumanın ihmal ettiği 
bir şey, bu Arap halklarının önemli bir kısmının daha elli-altmış yıl kadar önce yani Avrupa’nın yaşamakta olduğu 
II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra sömürgeci işgalcilere karşı verdikleri destansı kurtuluş ve özgürlük mücadelel-
eriydi. Tarih çok da uzun bir tarih değil. Avrupa’nın övündüğü demokrasisinin güncel tarihi de bundan çok eski değil 
zaten. Avrupalıların kendileriyle övünmek için ne kadar aceleci olduklarının bir örneği bu. Aslında bundan önce I. 
Dünya Savaşı’ndan önce veya hemen sonra Arap halklarının sömürgeleştirilmesi sürecinin nasıl bir destansı direniş 
örnekleriyle dolu olduğunu da unutuyorlar ve unutturuyorlar. Cezayir’den Amir Abdülkadir, Abdülhamit Bin Badis, 
Libya’dan Ömer Muhtar, Tunus, Yemen ve sair ülkelerden bir sürü başka örneği saymak gereksiz sanırım. İkincisi, 
oryantalist söylemin Batı’yla Doğu’yu şecaat arz ederek karşılaştırırken sergilediği hırsızlık, cabası. Öyle ya, neticede 
gasp edilmiş bulduğu için özgürlüğü unutmuş olduğu düşünülen bu halkların özgürlüğünü gasp eden bizzat kendileri. 
Arap halklarını önce insanlık dışı sömürgecilik idareleriyle yöneten, sömürge-sonrasında da bu halklara bir özgürlük 
yanılsaması vererek kurulan diktatörlükler eliyle yöneten yine Batılılar. Arap halklarını kendi destekledikleri eli kanlı, 
cani diktatörler eliyle yönetip, arkasından da utanmadan bu halkların özgürlüğü unutmuş oldukları söylemi üzerinden 
kendine bir üstünlük payesi üretmek… Mevzu tabii sadece söylem düzeyinde bir üstünlük payesi çıkarmak değil, bu 
üstünlüğün işlenmesi yoluyla bu halkların zaten kendilerini yönetmeyi hak etmedikleri veya zaten yönetmeyi bec-
eremeyeceklerine, dolayısıyla kendileri tarafından yönetilmeleri gerektiğine dair kestirme bir yol… Bizzat Batılıların 
desteğiyle ayakta duran bu diktatörlüklerde özgürlüğü için eylemler yapıp sokaklara çıkmak, devrime yeltenmek Mi-
chel Foucault’un deyişiyle “68 kuşağı gibi tek bir kişinin ölümüne yol açmayan tuzu kuru eylemler yapmaya benze-
mez.” Foucault 1968’de herkes özgürlük için eylemlerdeyken, ortalıkta gözükmediği eleştirisiyle, nerelerde olduğunu 
soran 68 ideolojisinin ortodoksisine karşı aynen bunları söylemişti: “doğru” demişti.“sözümona özgürlük için eylem 
yapmanın hiçbir bedel ödemeyi gerektirmediği Paris’te değildim. Sadece biraz daha özgürlük ve onur için en basit 
bir gösterinin devletin yaylım ateşiyle bastırıldığı ve onlarca kişinin bu talebinin bedelini hayatıyla ödemek zorunda 
kaldığı Tunus’taydım o esnada, ve bu eylemlere katılıyordum.” 68 eylemleri, gerçekten Arap halklarının özgürlük 
mücadeleleriyle karşılaştırıldığında oyun gibi geliyordu Foucault’ya ve bunu söylemekten de geri durmuyordu. Arap 
halkları suskunlar, doğru, ama bu özgürlüğü unutmuş oldukları veya özgürlükten vazgeçmiş oldukları anlamına gelmi-
yor. Suskunlukları öfkelerinden. Bu öfke patladığında nelere yol açabildiğini Arap Baharı sürecinde gördük. Bugün 
bütün Arap halkları, için için bu öfkeyi biriktirmeye devam ediyor. Bununla birlikte öneki yazımızı “AB ve ABD’nin 
başlarda Arap Baharı’nı destekleyen tavrı ve mesajlarına ne demeli?” diye, sonradan cevabını aramak üzere bitirmiştik 
ya. Cevabı aslında çok basitti. Arap halklarının özgürlük talebiyle hareketlenişlerini AB ve ABD medyası ilk etapta 
tam da bu oryantalist önyargılarla yorumladı: Araplar nihayet modernleşti/Batılılaştı çünkü artık özgürlük talep ediy-
orlar. Arap Baharı’nın görünürde Arap veya Müslüman bir tarafı yoktu. “Özgürlük, ekmek ve onur” talep ettiklerine 
göre artık lügatinde özgürlük olmayan Arap kültürüyle bağlarını da koparıyorlardı. Zaten devrimlere öncülük eden 
gençler facebook ve twitter gibi batılı iletişim teknolojisinin son sembol enstrümanlarını kullanarak hareket ediy-
orlardı. O yüzden devrimin altında ne Arap ne de Müslüman imzası vardı. Müsterih olabilirler hatta Batılı kültürün 
hegemonyasının yayılmasını izliyor olmanın tadına varabilirlerdi. Geçekten de Arap Baharı’nın Batılı medyaya ilk 
yansımaları tamamen gençlerin birer Batılı genç gibi yaşadıklarına, Batılı sosyal medya ağlarını kullanışlarına vurgu-
larla doluydu. Devrimleri uzun süre “bizim çocuklar”ın yapıyor olduğuna inandılar veya inanmak istediler.Zamanla 
devrimin aslında mazlum Arap ve Müslüman halklarca yapıldığını gördükçe bütün oryantalist dünyaları sarsıldı ve bu 
sarsılmanın neticesi onunla duygusal bağlarının kopuşu oldu. O saatten sonra yaşananlar artık yine doğu dünyasının 
kendi iç sorunu haline geldi. Ölen ölsündü, işkence gören görsündü, sürgün olsundu. Kalan sağlar, işkenceciler ve 
katiller, nasılsa onlarındı.
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