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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptı-
ğı telefon görüşmesinde, Soçi Zirvesi ve Astana sürecinin başarıya ulaşabilmesi için Suriye reji-
minin İdlib ve Şam’ın Doğu Guta bölgesine yaptığı saldırıları sonlandırması gerektiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya ve İran’ın Esed rejiminin kendi-
lerinin desteği olmadan gerçekleştiremeyeceği saldırılar ve yasa ihlalleri konusunda 
mazereti bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

Suriye silahlı muhalefeti 11 Ocak 2018 Perşembe günü “Reddu’t Tuğyan” harekatı kapsamında karşı saldırı-
da bulunarak, İdlib ve Hama kırsallarındaki kasaba ve köyleri geri aldı. Muhalefet çok sayıda Suriye rejimi 
mensubu ve milis kuvvetini öldürüp esir alırken, yapılan bombardıman sonucu siviller yaşamını yitirdi.

أبلــغ الرئيــس رجــب طيــب إردوغــان نظــره الروســي فالدميــر بوتــن يف اتصــال هاتفــي بضــرورة وقــف هجمــات النظــام 
الســوري على حمافظة إدلب ومنطقة الغوطة الشــرقية قرب دمشــق من أجل جناح قمة سوتشــي وعملية آســتانة.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي تشــاووش أوغلــو: ال أعــذار لروســيا وإيــران يف هجمــات النظــام الســوري واالنتهــاكات 
ال ميكــن أن حتــدث دون دعــم منهمــا.

اســتعادت املعارضــة الســورية املســلحة يف معركــة )رد الطغيــان(  يــوم اخلميــس 11 كانــون الثــاين 2018 هبجــوم مضــاٍد بلــداٍت 
وقــرى بريفــي إدلــب ومحــاة وقتلــت وأســرت العشــرات مــن قــوات النظــام الســوري واملليشــيات الداعمــة هلــا، يف حــن أوقــع القصــف 

املزيــد مــن الضحــااي املدنيــن. 
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Erdoğan Putin’e Esed’in Saldırılarını Durdurma Çağrısı Yaptı
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Muhalefet Karşı Saldırıyla İdlib ve Hama Köylerini Geri Aldı
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Suriye devrimi, kolayca Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girmeyi hak etmiştir. Devrimin başlangıcından bu yana 
1’den 8’e kadar Cenevre görüşmeleri –ki bu sayı 100’e 
kadar ulaşacağa benzemektedir–, yine Cenevre’ye benzer 
şekilde 1’den 8’e kadar gerilimin azaltılması amacıyla 
Astana görüşmeleri yapılmıştır. Suriyelilerin acılarının 
daha da uzun sürmesini isteyenlere bakıldığında, bu sayı 
100’ü de geçecek gibi durmaktadır. Ayrıca Kahire, Riyad 
konferanslarının yanı sıra, Soçi’ye nakledilen ve ismi 
Suriye Diyalog Konferansı olarak değiştirilen Suriye 
Halkları Khmeimim Konferansı ve katil Esed rejiminin 
koruyuculuğunu yapan Rusya’nın 11 veto kararı da list-
ede kendisine yer edinmektedir.
Bu konferanslar, uluslararası mutabakatları, rol değişim-
lerini, nüfuz bölgeleri ve kaynakların taksimini ve 
BM’nin 2254 sayılı kararı hakkında yapılan konuşmaları 
içermekteydi. Buna ek olarak bir sonraki çözüm ile geril-
imin azaltılması ve Esed’in siyasi geçiş süreciyle karşı 
karşıya bırakılacağı konusunda karar alınan Astana’nın 
ardından, Cenevre 9’un emareleri görülmekteydi.
Rejim katliamlarını sürdürürken, hiçbir yaptırım veya 
kınamayla karşılaşmıyor. Çünkü Rusya’nın vetosu, Esed 
rejimini kınama yanılgısına düşenlerin tepesinde dikili 
bekliyor. Amerika ise Suriye halkını katletmeye devam 
edebilmesi için rejime silah ve para yardımını sürdürüyor. 
Tüm dünya önce katliamlar karşısında ağlayarak kınama 
açıklamaları yapıyor, sonrasında ise olağan sessizliğine 
gömülüyor.
Bütün dünyanın bu kasabın görevde kalması, Suriyelil-
erin ise katile itaat etmesi ve kucağına geri dönerek ona 
tolerans göstermesi konusunda fikir birliğine varmasının 
ardından Suriyeliler, büyük bir karamsarlık içinde.
Bir milyon şehit, 12 milyon mültecinin devrimi; mazlum-
ların devrimi; yokluk ve muhtaçlığı tadan göçmenlerin 
devrimi; onurlarını ve özgürlüklerini savunan Özgür Suri-
ye Ordusu kahramanlarının devrimi. Devrim acılar içinde 
haykırıyor; Suriyelilerin yok edilişini vicdanlarında hiçbir 
kıpırtı olmaksızın seyreden dünyaya ise serzenişte bu-
lunuyor.
Tüm bu olumsuzluklara verilecek cevap, işgal ne kadar 
uzun sürerse sürsün, toprağın gerçek sahiplerinin işgalcil-
ere, işbirlikçilerine, savaş çığırtkanlarına ve politikacılara 
galip geleceğine duyulan inançtır. Tarihin öğrettiği bütün 
dersler bu gerçeği pekiştirmektedir. Nitekim tüm işgal-
ciler, halklar tarafından hezimete uğratılmıştır. Ancak 
böylesi bir hezimeti gerçekleştirmek, özgürlüğün bedelini 
ödemeye hazır olmaya ve sahip olunan prensiplere bağlı 
kalmaya bağlıdır.
Suç çetelerinin Suriye’de yapmış olduğu katliam ve 
yıkımlar karşısında binlerce devrim yapılsa yeridir. Bizler 
de devrimimizin muzaffer olacağından şüphe duymamak-
tayız.
Bizler Türk halkı ve hükümetinin, hedeflerini 
gerçekleştirene ve geçmişte ve bugün zorbaların yanında 
yer alan dünyaya karşı muzaffer olana dek devrimimiz 
konusundaki tavrını değiştirmeyeceğinden eminiz.
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موســوعة  ســجالت  إىل  تدخــل  أن  الســورية  للثــورة  حيــق 
ووفــرة  لغــزارة  ويســر،  بســهولة  القياســية  لألرقــام  )غينيــس( 
األرقــام الــي مــرت هبــا ، فمــن )جنيــف 1( وصــوال إىل )جنيــف 
مئــة ، إىل مؤمتــر )األســتانة 1(  الرقــم  لتجــاوز  املرشــحة   )8
خلفــض التوتــر والتصعيــد ووصولــه إىل الرقــم 8 يف حماولــة منــه 
ملقاربتــه لألرقــام الــي ينــوي جنيــف الوصــول إليهــا، وهــو لــن 
يتــواىن عــن جتــاوزه املئــة  لرغبــة الالعبــن يف إطالــة أمــد معــاانة 
ومؤمتــر  والــرايض  القاهــرة  مؤمتــرات  إىل  وصــواًل  الســورين، 
إىل  نقلــه  مت  الــذي  الســورية(  الشــعوب  مؤمتــر   - )محيميــم 
)سوتشــي( الروســية وتغيــر امســه إىل ) مؤمتــر احلــوار الســوري(، 
مــروراً ابلفيتــو الروســي الــذي وصــل إىل الرقــم)11( دفاعــاً عــن 

نظــام القتــل األســدي. 
األدوار  وتبــادل  الدوليــة  التوافقــات  توضــح  املؤمتــرات  هــذه 
حــول  الكالميــة  واملراوحــة  والثــروات  النفــوذ  مناطــق  وتقاســم 
القــرار األممــي )2254(، وعــودة احلديــث حــول احلســم القــادم 
خمرجاتــه  حــددت  الــي  )األســتانة(  بعــد   )9 )جنيــف  وأن 
خبفــض التصعيــد، وأن األســد ســيواجه االنتقــال السياســي.

مــا علــى النظــام اجملــرم إال القتــل، ولــن يرتتــب عليــه أي عقــاب 
مــن  ضــد  ابملرصــاد  يقــف  الروســي  الفيتــو  ألن  تنديــد،  أو 
تســول لــه نفســه إدانــة النظــام األســدي، ومــن ورائــه أمريــكا 
الــي تدعمــه ومتــده ابملــال والســالح ليســتمر بقتــل الشــعب 
الســوري، وعلــى العــامل أن يتباكــى ويعلــن شــجبه واســتنكاره 

لــه، مثَّ عليــه الصمــت بعدهــا. 
التشــاؤم والســوداوية تغلــف الســورين وتســيطر علــى حياهتــم 
بعــد إمجــاع العــامل علــى اإلبقــاء علــى الســفاح والطلــب مــن 
الســورين العــودة إىل بيــت الطاعــة وأحضــان القاتــل وطلــب 

املســاحمة منــه.
ثــورة املليــون شــهيد و12مليــون مهجــر، ثــورة املقهوريــن، ثــورة 
النازحــن والالجئــن الذيــن ذاقــوا مــرارة العــوز واحلاجــة، ثــورة 
أبطــال اجليــش احلــر الذيــن يدافعــون عــن كرامتهــم وحريتهــم، 
الثــورة تصــرخ مــن األمل، وتديــن هــذا العــامل الــذي يتفــرج علــى 

إابدهتــم، دون أن تتحــرك ضمائرهــم.
األرض  أصحــاب  أن  ابإلميــان  يكــون  ذلــك  علــى كل  الــرد 
هــم الذيــن ينتصــرون يف النهايــة علــى الغــزاة وعمالؤهــم وأمــراء 
ودروس  االحتــالل،  زمــن  طــال  مهمــا  والسياســين  احلــرب 
الشــعوب  هزمتهــم  الغــزاة  فــكل  ذلــك،  تؤكــد  التاريــخ كلهــا 
ولكــن إبصرارهــا وحتملهــا لثمــن التحريــر وثباهتــا علــى مبادئهــا. 
ما فعلته عصابة اإلجرام من قتل وتدمر يف سورية، يستدعي 

قيــام ألــف ثــورة وثــورة، وحنــن واثقــون بنصــر ثورتنا.
وواثقــون أن تركيــا حكومــة وشــعباً ســتبقى اثبتــة علــى مواقفهــا 
مــن ثورتنــا حــى حتقيــق أهدافهــا كاملــة وحتقــق انتصارهــا علــى 

العــامل الــذي وقــف ويقــف مــع الطغــاة.

مجرد مؤتمرات

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

İçi Boş Konferanslar
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın desteklediği Fırat Kalkanı Harekatı’nın Suri-
ye’nin kuzeyindeki Afrin ve Menbiç’te devam edeceğini söyledi. Türkiye 2016 yılında, DAEŞ terör örgütü 
ve PKK’nın Suriye uzantısı PYD’yi tasfiye etmek için Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Suriye’yi bir silah deneme sahasına çevir-
diğini ispat etti. Suriye kentlerini hedef alan Rus silahları, iki binden fazla kişinin ölümüne, 
çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı. Öte yandan Rusya, Eylül 2015’ten bu yana Esed 
rejimiyle birlikte Suriye operasyonlarını devam ettiriyor.

Birleşmiş Millletler’e bağlı kuruluşların ortaklaşa hazırladıkları bir araştırma sonucu, Lüb-
nan’da yaşayan Suriyeli mültecilerin yarıdan fazlasının aşırı yoksulluk içerisinde; %75’ten 
fazlasının ise açlık sınırının altında yaşadığı ifade edildi.

أكـــد الرئيـــس الرتكـــي )رجـــب طيـــب أردوغـــان( أن عمليـــات درع الفـــرات الـــي تدعمهـــا أنقـــرة ستســـتمر يف منبـــج وعفريـــن 
مشـــال ســـوراي. وكانـــت تركيـــا أطلقـــت عـــام 2016 عمليـــة درع الفـــرات هبـــدف القضـــاء علـــى اجلماعـــات اإلرهابيـــة 

تنظيم)داعـــش(، واملقاتلـــن األكـــراد يف )ب ي د( االمتـــداد الســـوري لتنظيـــم )يب كا كا( اإلرهـــايب.

أقــّر الرئيــس الروســي فالدميــر بوتــن أبن بــالده حولــت ســوراي إىل حقــل جتــارب ألســلحتها الــي اســتهدفت املــدن الســورية 
وقتلــت مــا ال يقــل عــن ألفــي شــخص، ابإلضافــة إلصابــة آخريــن، إذ تواصــل روســيا عملياهتــا العســكرية يف ســوراي إىل 

جانــب نظــام االســد منــذ هنايــة ســبتمرب/ أيلــول 2015

أكــدت دراســة مشــرتكة أجرهتــا منظمــات أمميــة، أن أكثــر مــن نصــف الالجئــن الســورين يف لبنــان يعيشــون يف فقــر مدقــع، 
وأن أكثــر مــن 75 ابملئــة منهــم يعيشــون حتــت خــط الفقــر.

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق
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حصيلة شهداء سوريا في العام 2017

قتل اإلعالميين 

مقتل 113 شخصًا في إدلب واألمم المتحدة توثق نزوح نحو 100 ألف

براميل متفجرة

194 شهيدًا و759 جريحًا خالل عشرة أيام من القصف على الغوطة

400 ضحية و1400جريح مدني ضمن مناطق خفض التصعيد

مقتل 112 شخصا من الكوادر الطبية و243 حالة اعتداء على 
المراكز الطبية خالل عام 2017

2017 Yılı Suriye Şehitlerinin Bilançosu

Basın Mensuplarının Öldürülmesi

İdlib’de 113 Kişi Yaşamını Yitirdi ve BM 100 Bin Kişinin 
Göç Ettiğini Açıkladı

Varil Bombaları

Guta’ya Yapılan 10 Günlük Bombardımanda 194 Şehit ve 759 Yaralı

Gerilimin Azaltılması Bölgelerinde 400 Sivil Can Kaybı ve 
1400 Yaralanma

2017 Yılında 112 Sağlık Personeli Öldürüldü ve Sağlık 
Merkezlerine 243 Saldırı Vakası Kaydedildiliklerine Katıldı
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2017 yılında 11703 şehit verildi. Bunların 9891’i sivil, 1902’si çocuk, 1511’i kadın iken, 148 kişi işkence altında 
can verdi. Yine 37’si sağlık görevlisi, 34’ü sivil savunma gönüllüsü, 25’i basın ve saha aktivistiydi.

2017 yılında Suriye’de 42 basın mensubu öldürüldü, 47’si yaralandı ve 
93’ü tutuklandı yahut kaçırıldı. Aralık ayında ise iki gazeteci öldürülür-
ken, 4 gazeteci tutuklandı.

Suriye İnsan Hakları Ağı, 100 binden fazla kişinin yaşadığı toprakları terk ettiğini 
ve rejim kuvvetleri ve destekçilerinin İdlib’in güney ve doğu kırsallarında 113 kişiyi 
katlettiğini belgeledi. 15 günlük bir zaman zarfından yaşanan katliamlarda can ve-
renlerin 33’ünün çocuk, 25’inin ise kadın olduğu aktarıldı.

2017 yılında Suriye rejimi, 6243’ten fazla varil bombası saldırısı yaptı. 
Bu bombaların 312’si Aralık ayında atıldı.

Şam ve kırsalında faaliyette bulunan Sağlık Müdürlüğü, Esed rejimi kuvvetleri ve 
Rusya’nın geçtiğimiz on gün içerisinde Doğu Guta’nın ilçe ve kasabalarına yönelik 
gerçekleştirdiği top ve füze bombardımanı sonucunda, aralarında kadın ve çocukların 
da bulunduğu 194 kişinin yaşamını yitirdiğini, 759 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Suriye rejimi ve destekçilerinin Şam’ın Doğu Guta bölgesi ve İdlib’de 
gerilimin azaltılması bölgeleri için imzalamış olduğu ateşkesi ihlal et-
meleri sonucu, yüzlerce Suriyeli sivil yaşamını yitirdi.

Suriye rejiminin 2011 yılından bu yana sürekli olarak sağlık tesisleri ve sivil 
savunma merkezlerine yönelik saldırıları ve yine çatışma taraflarının, özellikle 
de Suriye rejim kuvvetlerinin öldürme ve tutuklama suretiyle sağlık ve sivil sa-
vunma personelini hedef alması, ölü sayısını ve sivil-silahlı yaralıların acılarını 
arttırmaya yönelik kasıtlı bir politika izlendiğini gözler önüne sermektedir.

خـــالل عـــام 2017 مت توثيـــق 11703 شـــهيداً، منهـــم 9891 مدنيـــاً، مـــن بينهـــم 1902 مـــن األطفـــال، 1511 ســـيدة، 148 حتـــت 
التعذيـــب، 37 مـــن الـــكادر الطـــي،34 متطوعـــاً يف الدفـــاع املـــدين، 25 انشـــطاً إعالميـــاً وانشـــطان ميدانيـــان

ــام  ــة عـ ــال أو خطـــف 93 آخريـــن يف ســـوراي حصيلـ ــاً، وإصابـــة 47، واعتقـ مقتـــل 42 إعالميـ
2017 ، ومقتـــل إعالميَـــن اثنَـــن، واعتقـــال 4 آخريـــن، يف كانـــون األول

وثقـــت الشـــبكة الســـورية حلقـــوق اإلنســـان نـــزوح أكثـــر مـــن 100 ألـــف شـــخص ومقتـــل 113 
مدنيـــاً علـــى أيـــدي قـــوات النظـــام وحلفـــاءه يف ريفـــي إدلـــب اجلنـــويب والشـــرقي، خـــالل 15 يـــوم 

فقـــط، ومـــن بـــن القتلـــى 33 طفـــاًل و25 امـــرأة. 

النظـــام الســـوري ألقـــى مـــا اليقـــل عـــن 6243 برميـــاًل متفجـــراً علـــى ســـوراي يف عـــام 2017 
بينهـــم 312 برميـــاًل متفجـــراً يف كانـــون األول

كشـــفت مديرية الصحة احلرة يف دمشـــق وريفها ، أن 194 شـــخصاً استشـــهدوا وجرح 759 
آخريـــن بينهـــم نســـاء وأطفـــال جـــراء القصـــف اجلـــوي املدفعـــي والصاروخـــي لقـــوات نظـــام األســـد 

وروســـيا علـــى مـــدن وبلـــدات الغوطـــة الشـــرقية خـــالل األايم العشـــرة األخـــرة.

تســـببت انتهـــاكات النظـــام الســـوري وداعميـــه التفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار ضمـــن مناطـــق )خفـــض 
التوتـــر( يف غوطـــة دمشـــق الشـــرقية وحمافظـــة إدلـــب، مبقتـــل املئـــات مـــن املدنيـــن الســـورين.

إنَّ قصـــف قـــوات النظـــام الســـوري بشـــكل مســـتمر ومنـــذ عـــام 2011 للمنشـــآت الطبيـــة ومراكـــز 
الدفـــاع املـــدين، واســـتهداف أطـــراف النـــزاع املســـلح وبشـــكل خـــاص قـــوات النظـــام الســـوري 
ـــدة  للكـــوادر الطبيـــة وكـــوادر الدفـــاع املـــدين بعمليـــات القتـــل واالعتقـــال، يـــدلُّ علـــى سياســـة متعمَّ

هتـــدف إىل إيقـــاع املزيـــد مـــن القتلـــى، وزايدة معـــاانة اجلرحـــى مـــن املدنيـــن واملســـلَّحن
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حتــت عنــوان )القــدس يف قلــوب األحــرار( ودعمــاً للقــدس وحلريــة الشــعبن الفلســطيين والســوري ، أقــام جتمــع مصــر 
فّعاليــًة تضامنيــًة مــع صمــود وكفــاح أهلنــا يف القــدس وفلســطن، وذلــك ابلتعــاون مــع التجمــع الدميقراطــي الســوري 
واملنصــة الشــبابية الســورية وهيئــة الالجئــن الفلســطينين يف ســوراي ومجعيــة بلبــل زادة الرتكيــة، وذلــك يــوم الســبت 
املوافــق 30/ 12/ 2017، يف مقــر مجعيــة بلبــل زادة، وقــد حضــر الفّعاليــة حشــد كبــر مــن أحــرار ســوراي وفلســطن 
ومــن األخــوة األتــراك، وتضمنــت كلمــات سياســية وفقــرات أدبيــة وفنيــة عــربت عــن مكانــة القــدس ورمزيتهــا السياســة 
والتارخييــة والدينيــة يف قلــوب الثــوار واألحــرار، وأكــد اخلطبــاء علــى رفــض قــرار ترامــب الــذي يشــكل هتديــداً خطــراً هلويــة 
القــدس، وأبن معركــة الدفــاع عــن القــدس هــي معركــة شــرفاء األمــة وأحرارهــا، وال جيــوز الســماح ملــن يقتلــون شــعبنا يف 
ســوراي أن يتاجــروا ابســم القــدس، فالطريــق إىل فلســطن وحريتهــا كمــا أكــد يف كلمتــه األســتاذ )أميــن أبــو هاشــم( املنســق 
العام لتجمع مصر، مير إبســقاط أنظمة االســتبداد ويف مقدمتها النظام األســدي الذي قتل الفلســطينين والســورين، 
وأكــد أن لقــاءان اليــوم هــو تعبــر عــن موقفنــا املوحــد وإرادتنــا احلــرة كفلســطينين وســورين جتمعنــا وحــدة الــدم واملصــر.
وألقــى األســتاذ )أكــرم عطــوة( كلمــة ابســم هيئــة الالجئــن الفلســطينين يف ســوراي، أكــد خالهلــا علــى وحــدة قضيــة 
احلريــة والتحــرر بــن الشــعبن، وأبن املــكان الطبيعــي لشــعبنا الفلســطيين هــو إىل جانــب ثــورة شــعبنا يف ســورية وكل 

ثــورات احلريــة.
وألقــى الســيد )حســن النيفــي( كلمــة ابســم 
بتــالزم  هبــا  أشــاد  الســورية  الثوريــة  القــوى 
وأكــد  والفلســطيين،  الســوري  املســارين 
أن اهلــدف املشــارك بينهمــا اخلــالص مــن 
االحتاللــن اإلســرائيلي والنظــام الســوري. 
مث رحــب الســيد )تورغــاي ألدميــر( رئيــس 
بلبــل  منظمــة  رئيــس   ، األانضــول  منــرب 
قدســية  عــن  وحتــدث  ابحلضــور،  زادة 
الشــعب  ولــدى  املســلمن  لــدى  القــدس 
علــى  العمــل  أمهيــة  إىل  وأشــار   ، الرتكــي 
مواجهــة اخلطــوة العدوانيــة الــي أقــدم عليهــا 
ترامــب بنقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس، 
ومواجهــة كافــة السياســات الغامشــة للعــدو 
الصهيــوين ، وأكــد الســيد )آلدمــر( علــى 
عــدم مشــروعية قــرار ترامــب وخمالفتــه لــكل 
القوانــن الدوليــة وضــرورة تصعيــد التحــرك 
الظــامل،  القــرار  هــذا  إلســقاط  الشــعي 
ومواجهــة تداعياتــه اخلطــرة علــى القضيــة 
الفلســطينية. وحتــدث عــن مفاصــل اترخييــة 
للقــدس، منهــا عــن ســيدان )عمــر( عندمــا  
ســادت العدالــة بقيادتــه فتحــت لــه القــدس 
أبواهبــا، وكذلــك )صــالح الديــن األيــويب( 
عندمــا نشــر العدالــة ومل يفــرق بــن مســلم 
القــدس  لــه  فتحــت  ويهــودي  ومســيحي 

أبواهبــا، وعندمــا بــدأ النــاس يتصارعــون وخيتلفــون فيمــا بينهــم راحــت القــدس مــن بــن أيديهــم ، عندمــا نتحــد ونعــود 
اىل روح العدالــة واحملبــة ســتعود القــدس لنــا ، الشــعلة الــي أضيئــت مــن أجــل احلريــة ســتبقى متقــدة آلالف الســنن، 
احلريــة حتتــاج إىل تضحيــات ، علينــا كفلســطينين وســورين وأتــراك أن نتحــد مــن جديــد،  احلريــة حتتــاج إىل تضحيــات، 
ســوراي قدمــت مليــون شــهيد مــن أجــل احلريــة، ســوراي مــكان اجتمــاع املســلمن لذلــك دمروهــا، حنــن نقــف مــع الســورين 
والفلســطينين مــن أجــل اســتعادة العدالــة، يف اجتماعنــا معــاً ســتبقى شــعلة احلريــة مضــاءة، ألن  االســتعمار متكــن يف 
غيــاب العدالــة مــن متزيــق البــالد اإلســالمية، الفلســطينيون منــذ أكثــر مــن ســبعن عامــاً يعانــون مــن الظلــم، عندمــا زرت 

خميــم الفلســطينين يف الالذقيــة منــذ زمــن قالــت يل ســيدة فلســطينية أمتــى أن أدفــن يف القــدس. 
ويف عــام 2009 عندمــا ذهبــت إىل غــزة طلــب مــين الفلســطينيون املقيمــون يف تركيــا أن أحضــر هلــم حفنــة مــن الــرتاب، 
اســتغربت مــن هــذا الطلــب ولكنــين أدركــت بعدهــا كــم حيــن اإلنســان إىل تــراب وطنــه، وأنــه أغلــى شــيء علــى قلبــه 

وروحــه.
وقــال: تركيــا هــي وطنكــم الثــاين، وجيــب أن نقــف معــاً ونناضــل مــن أجــل اســتعادة األراضــي احملتلــة، لقــد أضفتــم الكثــر 
لنــا يف تركيــا وحنــن نكمــل بعضنــا، حنــن معكــم مــن أجــل اإلنســانية ومــن أجــل دفاعكــم عــن وطنكــم وإســالمكم، علينــا 
أن نقــف ضــد حمــاوالت االســتعمار ختريــب ثقافتنــا، وعلينــا أن ننظــم أنفســنا كــي ال تضيــع جهــودان وأهــال بكــم بــن 

أهلكــم.

Suriye Masir Topluluğu; Suriye Demokratlar Birliği, Suriye Gençlik Platformu, Suriye’deki Filistinli Mülteciler Heyeti 
ve Bülbülzade Vakfı ile birlikte, 30.12.2017 tarihinde “Hürlerin Kalbinden Kudüs” temasıyla Kudüs ve Filistin halkıyla 
dayanışma amaçlı bir etkinlik düzenledi. Bülbülzade Vakfı merkezinde düzenlenen etkinliğe, Suriye ve Filistin’den ve 
yine Türkiye’den birçok kişi katıldı. Etkinlik sırasında Kudüs’ün devrimci ve hürlerin kalbindeki konumu ve politik, 
tarihi ve dini anlamını ifade eden siyasi ve edebi konuşmalar yapıldı. ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ün kimliği için 
ciddi bir tehdit oluşturan kararını reddettiklerini belirten konuşmacılar, Kudüs’ü savunma mücadelesinin ümmetin 
onurlu ve hür bireylerinin savaşımı olduğunu dile getirdi. Ayrıca konuşmacılar, Suriye halkını katledenlerin Kudüs’ü 
bir pazarlık malzemesi haline getirmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Masir Topluluğu Genel Koordinatörü Ey-
men Ebu Haşim konuşmasında, Filistin’e ve Filistin’in özgürlüğüne giden yolun başta Filistinli ve Suriyelileri katleden 
Esed rejimi olmak üzere istibdat rejimlerinin devrilmesinden geçtiğini ifade etti. Ebu Haşim ayrıca, etkinlik sırasında 
toplanılmasının kan ve kader birliğiyle bir araya gelen Filistinliler ve Suriyelilerin ortak tavır ve özgür iradesini gözler 
önüne serdiğini vurguladı.
Suriye’deki Filistinli Mülteciler Heyeti adına konuşan Ekrem Atve ise, Filistin ve Suriye halkı arasındaki özgürlük 
davasının bir olduğunu ve Filistin halkının doğal konumunun, Suriye halkının devriminin ve diğer tüm özgürlük 
devrimlerinin yanında bulunmak olması gerektiğini dile getirdi.
Suriye Devrimci Güçleri adına yaptığı 
konuşmada Hasan en-Neyfi, Suriye ve 
Filistin halklarının kader birliğinden 
bahsederken, iki halk arasındaki ortak 
hedefin İsrail ve Suriye rejiminin işgal-
lerinden kurtulmak olduğunu belirtti.
Anadolu Platformu ve Bülbülzade Vakfı 
Başkanı Turgay Aldemir ise, Kudüs’ün 
Müslümanlar ve Türk halkı için ne 
denli mukaddes olduğunu ifade etti. Al-
demir, Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni 
Kudüs’e taşıma yönündeki saldırgan 
kararı ve tüm zorba Siyonist politikalar 
karşısında mücadele etmenin önemine 
vurgu yaptı. Trump’ın kararının hiçbir 
meşruiyeti bulunmadığını ve uluslar-
arası yasaların tamamına aykırı old-
uğunu belirten Aldemir, bu haksız karara 
karşı halk hareketinin güçlendirilmesi 
ve kararın Filistin meselesi üzerinde-
ki olumsuz yansımalarıyla başa çıkıl-
masının gerekliliğinin altını çizdi.
Kudüs tarihinin dönüm noktaların-
dan bahseden Aldemir, adil yöne-
timi sayesinde Kudüs’ün Hz. Ömer’e 
kapılarını açtığını, yine Selahattin Eyyü-
bi döneminde de adaletin hakim olması 
ve Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler 
arasında ayrım yapılmaması nedeniyle 
Kudüs’ün kendisine kapılarını açtığını ifade etti. Aldemir sözlerine şöyle devam etti: “Ancak insanlar birbirleriyle 
kavga etmeye ve ayrışmaya başladığında, Kudüs ellerinden kayıp gitti. Buna göre Müslümanlar birlik olduğu ve adalet 
ve muhabbet ruhuna geri döndüğü takdirde, Kudüs de bize geri dönecektir. Özgürlük için yakılan ateş, binlerce yıl daha 
yanmaya devam edecektir. Özgürlük bedel ister; Filistinli, Suriyeli ve Türkler olarak yeniden birleşmeliyiz. Özgürlük 
fedakarlık ister; Suriye özgürlük için bir milyon can feda etmiştir. Suriye Müslümanların toplanma yeri olduğundan 
yerle yeksan edilmiştir. Bizler adaletin yeniden tesisi için Suriyeli ve Filistinlileri destekliyoruz. Bir arada olduğumuz 
sürece özgürlük ateşi yanmaya devam edecektir. Çünkü adaletin yokluğunda, sömürgecilik İslam ülkelerini bölmeyi 
başarmıştır. Filistinliler yetmiş yıldan fazla süredir zulüm altındadır. Lazkiye’deki Filistin mülteci kampını ziyaret 
ettiğim sırada Filistinli bir kadın bana, Kudüs’e defnedilmek istediğini söylemişti.
2009’da Gazze’ye gideceğim sırada, Türkiye’de yaşayan Filistinliler benden kendilerine bir avuç toprak getirmemi 
istemişlerdi. Bu beni çok şaşırtsa da, sonrasında insanın vatan toprağına ne denli özlem duyduğunu ve vatan toprağının 
insanın kalbi ve ruhundaki en değerli şey olduğunu anlamıştım.”
Aldemir sözlerini, “Türkiye sizin ikinci vatanınızdır. Hep birlikte işgal altındaki toprakları geri kazanmak için mü-
cadele etmeliyiz. Türkiye’de bizlere çok şey kattınız; biz birbirimizi tamamlıyoruz. İnsanlık adına, vatanınızı ve dinin-
izi koruma adına biz sizin yanınızdayız. Sömürgecilerin kültürümüzü yok etme girişimlerine karşı birlikte mücadele 
etmeli ve çabalarımızın zayi olmaması için örgütlenmeliyiz. Tekrar aramıza hoş geldiniz” şeklinde sonlandırdı.
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قضايا سياسية

فتحت املعارضة الســورية األبواب على مصراعيها لكل التكهنات املتعلقة 
بقرارهــا حضــور مؤمتــر سوتشــي مــن عدمــه، إذ هــذه املــرة مل ترتاشــق كيــاانت 
املعارضــة االهتامــات فيمــا بينهــا، يف مشــهٍد اعتــاده الشــارع الســوري، قبيــل 
كل حديــث عــن مؤمتــر أو اجتمــاع يلــوح يف األفــق، حــى عندمــا ال يكــون 
النظــام طرفــاً صرحيــاً فيــه، وهــو مــا حصــل، مثــاًل، لــدى تشــكيل منصــة 
بلقــاءات موســكو  موســكو، ويف مؤمتــر القاهــرة 2 لعــام 2015، مــروراً 
مــن العــام نفســه. وكمــا هــو معلــوم، فــإن األوســاط النافــذة يف »االئتــالف 
الوطــين لقــوى الثــورة واملعارضــة« كانــت رفضــت االعــرتاف مبنصــي القاهــرة 
وموســكو جــزءا مــن املعارضــة، كمــا نظــرت بتشــّكٍك إىل ورشــات العمــل 
الــي أقيمــت يف عواصــم أوروبيــة، وكان غرضهــا مناقشــة قضــااي الدســتور 
واالنتخــاابت، بــل إهنــا أاثرت الشــبهات بشــأن املشــاركن هبــذه األنشــطة، 
ظــل  الــذي  »االئتــالف«  حياســبهم  أن  وجيــب  حماســبتهم،  إىل  ودعــت 

ســنواٍت يعتــرب نفســه املمثــل الشــرعي الوحيــد للمعارضــة الســورية. 
اختــارت املعارضــة، يف هــذه املــرة، أن تقــّدم إجــاابت مرنــة بشــأن مؤمتــر 
سوتشــي، ميكــن أن حتمــل معــى القبــول، بقــدر مــا حتملــه مــن إمكانيــة 
الرفــض. هكــذا رأى فريــق مســار أســتانة أن املوقــف ســيأيت بعــد التشــاور 
املؤمتــر  مــا ســيوفره  الثوريــة واملدنيــة، وحبســب  الكيــاانت واملنظمــات  مــع 
مــن خمرجــاٍت تســهم يف دفــع مفاوضــات جنيــف. أمــا وفــد اهليئــة العليــا 
للمفاوضــات، فــإن إجابتــه اقتصــرت علــى ضــرورة العــودة إىل رأي مكوانتــه، 
خمتصــراً الطريــق، بــدل طــرح تســاؤالٍت عــن املؤمتــر، مــن شــأن إجاابهتــا أن 

تســاعده يف تكويــن رأي موحــد لكامــل األعضــاء بنــاء علــى ذلــك
املرجعيــة يف حتديــد  أن  واهليئــة،  أســتانة  وفــدي  إجابــي  يعــين، يف  وهــذا 
املوقــف مــن مؤمتــر سوتشــي تتوقــف علــى مــدى تعــاون اجلهــة الداعيــة إليــه، 
وإمكانيــة تشــاركيتها معهــم، وليــس مــن مبــدأ مــا طرحــه االئتــالف واجليــش 
احلــر يف )2 أكتوبــر/ تشــرين الثــاين 2017( يف بيــان مشــرتك، ومهــا مــن 
مكــوانت الوفــد التفاوضــي، وميثــالن قرابــة نصــف عــدده، أبن الدعــوة إىل 
سوتشــي متثــل التفافــا علــى مفاوضــات جنيــف، وأهنمــا لــن يشــاركا فيــه. 

هكــذا، مثــة أســئلة مهمــة مطلــوب اإلجابــة عليهــا، تســبق موافقــة املعارضــة 
علــى حضــور مؤمتــر سوتشــي، أو عــدم ذلــك، منهــا: أواًل، مــن هــي اجلهــة 
الــي تقــّرر أمســاء املعارضــن املدعويــن، ومــا هــي نســبتهم إىل كامــل عــدد 
احلضور؟ اثنياً، كيف ســيتم تشــكيل جلنة صياغة الدســتور؟ هل بناء على 
التمثيــل العــددي للحضــور مــن املعارضــة والنظــام؟ وأيــن ميكــن تصنيــف 
األحــزاب املرّخصــة لــدى النظــام، والــي تعمــل بتمويــل منــه وبرعايتــه، حتــت 
مســمى معارضــة الداخــل؟ اثلثــاً، هــل ســيتبّى املؤمتــر القــرارات الدوليــة ذات 
الســوري مرجعيــًة، أم سينشــئ مرجعيتــه اخلاصــة؟ وهــل  الصلــة ابلصــراع 
ســيكون حضــور األمــم املتحــدة هبــدف أخــذ العلــم، أم أهنــا ســتكون ميســرة 
بــن األطــراف، وتعيــد إنشــاء قــرار أممــي جديــد علــى حنــو مــا فعلــت ابلقــرار 

2254؟ 
واضــح أن اإلجــاابت علــى كل هــذه األســئلة شــبه حمســومة لــدى اجلانــب 
الدخــول يف  جتنّــب  تريــد  املعارضــة  لكــن  املؤمتــر،  إىل  الداعــي  الروســي، 
تفاصيــل مــن شــأهنا أن تعّكــر مــا تعتــربه إجنــازاً هلــا يف جولــة جنيــف 8، 
الــي مل حتــدث أصــاًل، حيــث يعتــرب الوفــد املعــارض أنــه حقــق إجنــازاً متثــل 
يف مفاجأتــه العــامل بوحدتــه، وأنــه أجنــز جولــًة أكثــر واقعيــة مــن ســابقاهتا، 
مــع أن اجلميــع يعلــم أن هــذه اجلولــة فاشــلة، مثــل ســابقاهتا، وأنــه مل حتــدث 

فيهــا أيــة مفاوضــات. 
إذاً حنــن إزاء لغــة جتديديــة يف أوســاط كيــاانت املعارضــة الســائدة، تعتمــد 
املرونــة والــرتّوي يف اختــاذ القــرارات، ليــس بســبب ضبابيتهــا، ولكــن ألن 
ارتباطهــا  قــدر  الكيــاانت،  بقــرار  مرتبطــًة  تعــد  مل  اليــوم  القــرارات  هــذه 

ابجلهــات الدوليــة واإلقليميــة الــي ترعــى هــذا املؤمتــر، وتتقاســم ســلفاً مثــار 
نتائجه، جلهة مصاحلها أواًل، ومن مث إســقاط هذه النتائج على تقاطعات 
الكيــاانت الــي جتمعــت ضمــن وفــد اهليئــة، أو يف حميــط عملهــا، كحــال 
وفــد أســتانة، مــع اختــالف اجلهــات الراعيــة هلــم. ومــن هنــا انتقــل اخلــالف 
مــن بــن الكيــاانت بعضهــا مــع بعــض، ليصبــح بــن احلاضنــة الشــعبية، مــن 
جهــة، والكيــاانت السياســية والفصائليــة، مــن جهــة أخــرى. وبنــاء علــى 
ذلــك، انطلقــت محــالت شــعبية ترفــض مؤمتــر سوتشــي، وتضــع املطّبعــن 
مــن  إنتاجــه  لنظــام األســد، واملتعاونــن إلعــادة  املهادنــن  معــه يف خانــة 

جديــد. 
علــى ذلــك، يضعنــا املشــهد الســوري »املعارضــايت« الــذي يــدور حــول 
املوقــف مــن مؤمتــر سوتشــي، املزمــع يف هنايــة الشــهر املقبــل، أمــام واقــع 
املعارضــة الــذي مل يتغــر مــن حيــث املضمــون، خــالل الســنوات الســبع 
املاضيــة، مــع فــارق أن الرتاشــق ابالهتامــات إعالميــاً مل يعــد بــن الكيــاانت 
)ائتالف، منصة موســكو، منصة القاهرة(، بل يف مواجهتها، كما ذكران، 
مــن شــرحية واســعة مــن الســورين يف الشــتات والداخــل، غــر املســيطر عليــه 
مــن النظــام، لنســأل، قبــل اخلــوض يف احلديــث عــن القبــول أو الرفــض، 
قراراهتــا،  املعارضــة يف  عليــه  تســتند  الــذي  اجلامــع  املشــروع  عــن حقيقــة 
فــإذا كانــت املرجعيــة هــي بيــان الــرايض2، فــإن هــذا البيــان ابت موضــع 
خــالف، ليــس بــن النظــام الــذي يطالــب بســحبه، بــل بــن األطــراف الــي 
جيــب أن تدافــع عنــه، والــذي حتــّول إىل جمــرد وجهــة نظــر، بــرأي مشــاركن 
يف الوفــد املوحــد، ويتضــح ذلــك مــن التصرحيــات املتضاربــة حولــه، بواقــع 
اســتمرار أحــد قياديــي منصــة موســكو بتحميــل املعارضــة ســبب تعثــر قيــام 

مفاوضــات مــع النظــام، لتمســكها ببنــد رحيــل األســد. 
الوفــد  مكــوانت  بــن  جديــدة  تفامهــات  عقــد  الوضــع  هــذا  يســتوجب 
املوحــد، علــى أســاس النّديــة ابلطــرح واملرجعيــة الشــعبية، وليــس مرجعيــة 
التبعيــة للــدول، ومبــا يتناســب ومصداقيــة متثيــل املعارضــة، وليــس التالعــب 
هبــذا التمثيــل إلرضــاء أجنــداٍت ال تتقاطــع مــع القــرارات الدوليــة املكتســبة 
للمعارضــة، ومنهــا بيــان جنيــف1، وقــرارا جملــس األمــن 2118 و2254. 
حيــث إن ربــط قــرار املوافقــة علــى حضــور مؤمتــر سوتشــي مــن عدمــه بقــرار 
الكيــاانت املشــكلة للوفــد هــو هتــّرب مــن املســؤولية مــن جهــة، وحماولــة 
لنســف مرجعيــة الوفــد الــي يفــرتض أهنــا املؤمتــر الــذي أنتجــه مــن جهــة اثنيــة، 
وهــو تربيــر حلضــور املؤمتــر، مــن بعــض الوفــد، حتــت عنــوان أن كيانــه اختــار 
ذلك، مايعين أن الوفد املوحد ســيحضر بعضه، وبصفته، من دون حرج، 

للتغطيــة علــى عــدم حضــور 
» اآلخرين، بسبب الضغط الشعي على كياانهتم، وليس ألن »سوتشي« 
ميهــد لتســوية غــر عادلــة مــع نظــام األســد، هــي أقــرب، حســب التصرحيــات 

الروسية، مبصاحلة »تبويس شوارب واي دار ما دخلك شر«. 
خيــارات املعارضــة حمــدودة، يف ظــل ارتبــاط وجودهــا مــع الــدول املســاندة 
للمؤمتــر، وأن الءاهتــم اخلافتــة حــى اليــوم كانــت حتمــل طابــع ترويــج نَعــم 
مقبلــة، حســب مصــاحل الــدول الراعيــة، ومــدى تقّدمهــا يف إجنــاز ملفاهتــا 
املشــرتكة الــي تضمــن لــكل منهــا مصلحتــه يف الصــراع، جلهــة اســتمراره، أو 
احلــد منــه، أو وقفــه عــرب حلــول جانبيــة، )أســتانة وسوتشــي( مــن شــأهنا أن 
جتعــل تقســيم الغنائــم علــى أربعــة، أفضــل مــن جنيــف الــذي يقســمها علــى 
أربعــن وأكثــر. أمــا الــوالايت املتحــدة األمركيــة الــي ابتــت تســيطر علــى 
نصــف املســاحة الســورية، وتلتــزم الصمــت حــن تريــد املزيــد هلــا وملــن معهــا، 
مــع بعــض احملفــزات للمعارضــة الــي تقــول ال لتنعــم بِنعــم الَنعــم، فمــا زالــت 
ال تكشــف عــن أجندهتــا، وال عــن رؤيتهــا ملــآالت الصــراع الســوري، وال 

يبــدو أهنــا مســتعجلة علــى ذلــك.

)الءات( المعارضة السورية لسوتشي بطعم )نعم(

سميرة المسالمة

بعــد جنيــف وأســتانة، وصلنــا إىل سوتشــي، وكأن األمــر يتعلــق بقطــار 
يســر حنــو موســكو، للقــول إن روســيا هــي صاحبــة القــرار يف ســورية، 
بعــد أن اســتطاعت )االنتصــار علــى اإلرهــاب(، مبعــى أن روســيا تريــد 
حتقيــق )االنتصــار السياســي(، بعــد أن حققــت )االنتصــار العســكري(، 
هكــذا اعتقــدت، وتريــد ترمجــة هــذا )االنتصــار العســكري( إىل )انتصــار 

سياســي(.
ماذا يعين ذلك؟.

 مــن اتبــع مفاوضــات جنيــف، واملوقــف مــن مبــادئ )جنيــف 1(، يصــل 
إىل )أســس( حتكــم املنظــور الروســي، أوهلــا أن )جنيــف 1( أتــى يف مرحلــة 
قدميــة، مل تكــن روســيا فيهــا قــد وطّــدت وجودهــا العســكري يف ســورية، 
وابلتــايل ابت مــن املاضــي، هلــذا جــرت املراوغــة عــرب قــرارات أخــرى، آخرهــا 
قــرار جملــس األمــن 2254، حيــث كانــت املرحلــة االنتقاليــة الــي تــرد يف 

بيــان )جنيــف 1( ختتفــي خلــف )الوقائــع( علــى األرض.
 واثنيــاً أن عــدم طــرح مصــر األســد الــذي رافــق املرحلــة األوىل مّت جتــاوزه، 
وأصبــح واضحــاً أن روســيا تنطلــق مــن أن احلــل جيــب أن يتحّقــق يف ظــل 

األســد، وبتوقيعــه. 
ليــس ذلــك كلــه مســتغرابً، فروســيا ال تعتــرب مــا حــدث يف ســورية ثــورة، بــل 
متــّرداً ثــورايً جيــب أن يتدمَّــر، وهــو مــا صــرّح بــه وزيــر الدفــاع الروســي، حــن 
قــال إن بــالده كســرت موجــة الثــورات يف الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، 
وهلــذا راوغــت طــوال ســنوات مــن املفاوضــات، إىل أن وصلــت إىل مــا 
اعتقــدت أنــه انتصــار يســمح بفــرض شــروطها، القائمــة فعليــاً علــى قبــول 

مــن يعــرتف ابهلزميــة، ويقبــل أن يعــود )حتــت بســطار( النظــام. 
هــي هنــا ال تريــد أن يظهــر أن هنــاك ثــورة فرضــت التوّصــل إىل )حــل وســط(، 
بــل تريــد أن تقــول إن الثــورة ُهزمــت، وعلــى مــن يريــد أن يلتحــق ابلنظــام، 

)سوتشــي( هــي املــكان الــذي يُفتــح ملــن يريــد كــي يلتحــق ابلنظــام. 
لكــن روســيا تعمــل علــى أن يكــون مؤمتــر )سوتشــي( جتمعــاً هالميــاً، طائفيــاً 
ودينيــاً وإثنيــاً وقبليــاً، مــع بعــض األلــوان السياســية، وأن ينطلــق مــن مبــدأ 
بقــاء األســد، وأن اهلــدف هــو تعديــل الدســتور، أو صياغــة دســتور جديــد 
مشــابه، أو حــى أســوأ كالــذي قّدمــوه، هلــذا هــي تدعــو مــن يوافــق علــى 
منظورهــا هــذا، وتلــّم )ممثلــن( عــن الطوائــف واألداين والقبائــل واإلثنيــات، 
الذيــن يقبلــون مبــا تريــد. وال أبس مــن حضــور معارضــن وأحــزاب كلهــا )يف 
حضن النظام(، أو )حضن موســكو(، أو حى من قبل ابلشــروط الروســية. 
إنــه كرنفــال احتفــايل، لتكريــس )انتصــار( روســيا الــذي يتحقــق بفــرض 
احلــل الــذي تقــّرره، والــذي يقــوم علــى بقــاء األســد ونظامــه، يف مراهنــٍة 
علــى أن جتــري انتخــاابٌت علــى أمــل أن ينجــح غــره يف ظــل ســيطرته علــى 
األجهــزة األمنيــة، وقدرتــه علــى التزويــر، كمــا فعــل يف كل املــرات الســابقة، 
للجيــش  دائــم  وجــوٍد  ظــل  يف  الوضــع  ويســتقّر  األمــر،  يُطــوى  مث  ومــن 

الروســي، أي يف ظــل االحتــالل الروســي، هكــذا بــكل الوضــوح. 
نشــوة الرئيس الروســي، فالدمير بوتن، تدفعه إىل السُّــْكر، فقد )انتصر(، 
وعليــه أن يفــرض احلــل الــذي أييت بعــد )االنتصــار(، لكــن مــاذا لــو كانــت 
ســورية هــي أفغانســتان جديــدة؟ ال شــك يف أن احلــل الروســي ال يقــود 
ســوى إىل ذلــك، حيــث إنــه ال حيقــق االســتقرار مطلقــاً، وكمــا أشــرت 
مــراراً، حــى وإْن وافقــت كل املعارضــة، حيــث إن إهنــاء الصــراع يفــرتض 
حتقيــق بعــٍض ممــا طالــب بــه الشــعب، وإال ال حــّل وال حيزنــون، حيــث 
الــذي اثر، والــذي ُقصــف وتعــّرض للقتــل  لــن يثــق أحــد مــن الشــعب 
والتهجــر، واحلصــار املميــت واالعتقــال اإلجرامــي، أبن يقبــل مبــا جــرى، 

أو يقبــل تســليم الســالح، أو يطمئــن للعــودة. 
ذلــك كلــه ال يفهمــه الــروس، ألهنــم ال يفهمــون معــى الثــورة، وال يفهمــون 
معــى أن يكــون الشــعار )الشــعب يريــد إســقاط النظــام(، فهــم يرتعبــون مــن 

الثــورة، حــى أهنــم خيجلــون مــن ثــورة أكتوبــر الــي أهلمــت العــامل. 
بشــار  ســورية  اجلديــدة(،  )ســورية  لـــ  الروســية  الصناعــة  هــي  )سوتشــي( 
لروســيا  جديــدة(  )أفغانســان  ســتكون  الثــورة  ســورية  لكــن  األســد. 

اإلمربايليــة.

الوصول إلى 
سوتشي

سالمة كيلة

كاتب وابحث فلسطيين اعالمية وكاتبة سورية
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قضايا سياسية

املعلومــات الــي أتيت مــن موســكو عــن الشــأن الســوري دائمــاً قليلــة والتصرحيــات حــول القضــااي 
الســورية احملوريــة قليلــة واثبتــة وجامــدة، رغــم كثــرة املســؤولن الــروس املعنيــن ابلشــأن الســوري، 
لذلــك جلــأ كثــر مــن احملللــن إىل التوقــع وأتويــل األقــوال والكلمــات بــل احلــروف الصــادرة مــن 

الــروس فأصبحــوا أقــرب إىل املنجمــن منهــم إىل احملللــن املتمعنــن.
وانتشــرت منهــم ومــن غرهــم بقصــد أو بــدون قصــد ســيناريوهات تفصيليــة كاملــة حــول اإلجــراءات 
الروســية القادمة ومنها ســيناريو ختلي الروس عن بشــار األســد، ومنه انبثقت تعديالت وتفاصيل 

وشــطحات وأُقحمت صور ومقاطع قدمية لفاروق الشــرع وغره.
وعندمــا اُســتدعي بشــار األســد يــوم اإلثنــن 20-11-2017 علــى عجــل، واُســتدعي وحــده 
كمــا يف املــرة األوىل إىل الكرملــن ومل يرشــح عــن لقائــه ببوتــن أي شــيء يُذكــر، ســارع احملللــون 

املنجمــون إىل حتليــل اللقطــات القليلــة الــي بثهــا الــروس عــن اللقــاء وقالــوا:
)لقد كان بشار متجهماً قلقاً وغر مراتح أبداً( وسارعوا إىل تفسر ذلك )ابلرحيل(.

قمــة  افتتاحــه  خــالل  بوتــن  أعلــن  عندمــا  األربعــاء 2017-11-22  يــوم  أي  يومــن  وبعــد 
مجعتــه مــع رئيســي تركيــا وإيــران يف منتجــع )سوتشــي( أن حــل النــزاع الســوري يتطلــب تســوايت 
و)تنــازالت( مــن مجيــع األطــراف، مبــا يف ذلــك )احلكومــة الســورية(، طــرَّ هــؤالء األفيــال ورمســوا 

املســتقبل القــادم لســورية بتفاصيــل يعجــز عنهــا الــروس واإليرانيــون واألمريــكان جمتمعــن.
اليــوم األول ورفضــه  النظــام عــن اجتماعــات جنيــف يف  واســتمر هــؤالء يفســرون ختلــف وفــد 
املفاوضــات املباشــرة وتلميحــه يف عــدم العــودة بعــد اجلولــة األوىل.، فســروا كل ذلــك بعلــم النظــام 

ابلرحيــل القريــب لبشــار األســد وأن جنيــف ســتمهد لذلــك.
وفســروا جتــاوز فقــرة املرحلــة االنتقاليــة ومصــر بشــار األســد علــى مائــدة املفاوضــات يف جنيــف 
علــى أهنــا قضيــة ُحســمت والبــد مــن الــكالم عــن الدســتور واالنتخــاابت املبكــرة وأمــور مســتقبلية 

أخــرى.
هذا ما يروجون له وتتلقاه األفواه واأللسن وتنتشر مشاهده كالنار يف اهلشيم،

واحلقيقة غر ذلك متاماً:
- بشــار األســد تســتدعيه موســكو وحــده دائمــاً مــن غــر مســؤولن مرافقــن أو مستشــارين لتخــرب 

اجلميــع بوضــوح صــارخ أن عقدهــا يف ســورية إمنــا هــو مــع وعــن طريــق هــذا الشــخص حتديــداً.
- وتســتدعيه موســكو بــدون محايتــه الشــخصية لتشــر إىل أهنــا هــي مــن حتميــه وتبقيــه وحتافــظ 

عليــه.
- وعندمــا حتــدث بوتــن عــن التســوايت والتنــازالت مــن طــرف بشــار األســد فقــد عــى بذلــك 
فــرتة رائســته احلاليــة حــى عــام 2021 وأن بشــار ســيتفهم  تنــازل بشــار األســد عــن إكمــال 
وســيضحي وســيقدم تنــازالت مؤملــة وســيدعو إىل انتخــاابت مبكــرة عــام 2018، وســيخوضها 
ليربهــن علــى رغبــة الشــعب الســوري يف بقائــه، وسيســمح لــكل املنظمــات الدوليــة الرمسيــة وغــر 

الرمسيــة مبراقبــة االنتخــاابت وإدارهتــا.
وقلناهــا مــراراً وعــن درايــة ودراســة أن أي انتخــاابت مبكــرة أو متأخــرة ســتكون نتيجتهــا أكيــدة 
حامسة لصاحل بشــار األســد ولصاحل من يريدهم بشــار األســد يف جملس الشــعب وبدون أي تزوير 
أو ضغــط، فوجــود أجهــزة الرعــب والقمــع وجنــاة أصحاهبــا مــن احملاســبة كفيــل أبن يدفــع الســورين 

يف الداخــل واخلــارج مســارعن النتخــاب بشــار ومــن معــه.
إهنا رمزية الرعب الرهيب الي تفسر أغلب ما جرى وجيري يف سوراي،

حــى مــن هــو يف آخــر بقــاع العــامل ســيفكر يف قريــب أو صديــق لــه يف ســورية قــد يُعتقــل ويغيــب، 
وهنــاك مــن ســيفكر يف عــودة أو زايرة حنــن عاجلــة، وهنــاك مــن خيشــى علــى جــواز ســفره أو 

تســجيل أطفالــه يف ســجالت الســفارات كســورين.
- ويف جنيف ختلف وفد النظام عن اليوم األول استخفافاً بوفد )املعارضة( وإهانة له.

- اجلعفــري يقــول حنــن وفــد احلكومــة وهــؤالء حاملــون ال ينظــرون إىل الواقــع امليــداين اجلديــد علــى 
األرض الــذي تغــر وتبــدل.

وهو ال يكذب يف ذلك أبداً:
هــو أييت أبوراق عســكرية قويــة ويتحــدث عــن حســم عســكري واملعارضــة تصــر علــى دخــول 
املفاوضــات بــال أي ورقــة قــوة ضاغطــة إال وهــم ضغــط اجملتمــع الــدويل واإلرادة الدوليــة املنصفــة 

الغائبــة.
- وســيمعن اجلعفــري يف توجيــه اإلهــاانت لوفــد املعارضــة وســيتمنع وميانــع ولــن يكــون ســقف 
تنازلــه أكثــر مــن انتخــاابت مبكــرة خيوضهــا بشــار األســد أمــام آخريــن ســيدخلون احللبــة إلعطائــه 

شــرعية دســتورية ومصداقيــة دوليــة.
علــى الســورين الذيــن اثروا وضحــوا أال ينســاقوا وراء ســيناريوهات موهومــة وأن يســبقوا عدوهــم 
خبطــوة يف مكــره هــذا فيتوقعــوا مــن سرشــح نفســه أمــام بشــار مــن احملســوبن علــى الثــورة واملعارضــة.

هل سيقبل معاذ اخلطيب مثاًل أن يفعل ذلك؟.

التنازالت المؤلمة الكبرى
التي سيقدمها بشار قريبًا

د. أسامة الملوحي  

يف واقــع اليــوم، مثــة ثالثــة فرضيــات يف نقــد مســار الثــورة، حيمــل كل فريــق منهــا نقــاط دعائمهــا جلعلهــا نظريــة 
ال تقبــل الشــك أو النقــد، حــى لدرجــة قطيعــة خالفهــا، وليــس فقــط بــل حيّمــل كل طــرف منهــا وزر اآلخــر 
يف مــآالت حدثهــا املريــر: فــاألوىل تلــك الــي تقــول أن حتــول شــعارات الثــورة مــن الشــعارات الوطنيــة إىل 
شــعارات اســالمية كان الســكن الــذي أجهــز علــى الثــورة، وحاملــي هــذه الفرضيــة الكثــر مــن قــوى )اليســار( 
و)القوميــة( املعارضــة الســورية حتــت عنــوان )العلمانيــة( العريــض وضــد )أســلمة الثــورة(، بينمــا كانــت وال زالــت 
أدوات النظــام تعمــل يف الفرضيــة الثانيــة علــى أهنــا مؤامــرة كونيــة علــى ســوراي املقاومــة واملمانعــة، بينمــا تذهــب 
الثالثــة علــى أهنــا حــرب أهليــة بــن مكــوانت الشــعب الســوري ذاتــه يف محــى تنازعهــم علــى كســب الســلطة 

فيهــا وهــذه الزالــت تــرتدد يف أوســاط اجملتمــع الــدويل لليــوم.
وامللفــت للنظــر أن جتتمــع الفرضيــات الثــالث علــى حتميــل االســالم واالســالم السياســي منــه شــر البليــة فيمــا 
آلــت اليــه الثــورة الســورية! وليــس دفاعــاً عــن االســالم أو اصطفافــاً مــع هــذا اخلــط أو ضــده يف املبــدأ، فمــا 
أرادتــه الثــورة الســورية، يف واقــع مســتبد كليــاً سياســياً وأمنيــاً وعســكرايً، هــو التغيــر الوطــين الــذي يفضــي إىل 

دولــة عصريــة تتمتــع بــكل مواصفــات الــدول املتقدمــة مــادايً ومعنــوايً. 
إن نقــد الديــن مبضامينــه األيديولوجيــة والذهنيــة واجــب فكــري دفــع مثنــه الكثــر مــن حامليــه يف اتريــخ هــذه 
األمــة قريبــه وبعيــده وهــذا حــق، لكــن اليــوم وحبكــم الثــورة ومتغــرات الواقــع املرصــود ال ميكــن لنــا جعلــه مشاعــة 
أخطائنــا كبرهــا وصغرهــا، فالقــول احلــق يف أن تغيــر مســار وشــعارات الثــورة، وابلتــايل مضامينهــا وحواملهــا 
االســالمية وشــريعة  الدولــة  الوطــين إىل شــعارات  والتغيــر  الوحــدة  مــن شــعارات  السياســية واالجتماعيــة، 
ودســتور)أهل الســنة( كمــا يرغــب البعــض يف ترديــده، كان لــه مــن املــربرات الكثــرة يف صناعتــه، ســواء عــن 
طريــق نزعــة ممنهجــة يف التكتيــك أو عــن رغبــة سياســية حمــظ يف كســب أصــوات الشــارع الثائــر للوصــول 
للســلطة، ولكــن قلمــا يذهــب الفكــر النظــري والنقــدي إىل رؤيــة واقعيــة مقاربــة للمــربرات الفعليــة يف تــورم 
املظلوميــة االســالمية وجعلهــا ابدئــة عفويــة عنــد أصحاهبــا: فاالعتقــال اجلماعــي والقتــل املباشــر وكل ســبل 
إراقــة الدمــاء وهدرهــا واحلصــار احليــايت والتهجــر املمنهــج، كانــت عوامــل ســيكولوجية عميقــة تضــرب يف عمــق 
الوجــود الديــين وحواملــه الشــعبية؛ وميكــن إلحداهــا فقــط، اذا مــا تعــرض لــه يســاريو هــذا البلــد أو قوميــوه أو 
حــى علمانيــو العــامل وقادتــه السياســين الليرباليــن أن يتحولــوا ال إىل متطرفــن وفقــط، بــل كل أشــكال العنــف 
املتطــرف املضــاد، وحقيقــة األمــر كان العنــف املمنهــج هــو األداة احملرضــة علــى كل نزعــات العنــف املضــاد.

إن مســار التحــول مــن مضامــن وحماميــل املشــروع الوطــين كانــت ســيفاً ذو حديــن، فمــن جانــب اســتطاع 
اجملتمــع األهلــي، مــا قبــل املــدين، االســتقواء إبميانــه الديــين كآخــر خــط دفــاع وجــودي لالســتمرار يف حتمــل كل 
آلــة البطــش والقتــل اليومــي، هــذا مــع عجــز املشــروع الوطــين عــن التحقــق وصمــت القــوى العامليــة عــن اجيــاد 
رادع فعلــي هلــا، خــط الدفــاع هــذا هــو مــا جعــل الثــورة تســتمر ألعــوام فاقــت عــدد أعــوام احلــرب العامليــة الثانيــة، 
بــل كانــت كثافتهــا مضاعفــة عشــرات املــرات حــن تركــزت يف مــدن صغــرة جتتاحهــا كل صنــوف األســلحة 
لدولــة متقدمــة صناعيــاً كروســيا، ويف اجلانــب اآلخــر كان هــذا التحــول هــو مــن اســتجلب املناصريــن غــر 
الســورين مــن جهــة، واخُتــذ حجــة شــرعية الســتجالب نقائضهــم مــن فصائــل الشــيعة، والحقــاً ليتحــول امللــف 
الســوري مللــف حــرب أهليــة انســخاً الثــورة منهــا ومظاملهــا احلقــة، وتصبــح احلــرب علــى اإلرهــاب والتطــرف 

الديــين هــو عنــوان التحالــف الــدويل الوحيــد ومهمــاز ســباق روســيا والنظــام.
خلــل البوصلــة السياســية يف قــراءة التحــوالت يف مســار الثــورة كان ســكن الثــورة الــذي أغمــد يف طياهتــا، 
حيــث حتولــت النزعــات السياســية واحلزبيــة الضيقــة ملقولــة فــوق مقولــة الوطــن، مارســها اإلســالم السياســي كمــا 
مارســتها األيديولوجيــات القوميــة واملاركســية املرتهلــة، فبــات توصيــف املســألة الســورية، عــن درايــة ومكــر مــرة، 
وعــن انفعــال وطيــب نيــة مــرات، مســألة وجــود طــرف وفنــاء اآلخــر، وابلنتيجــة اختــالل العقــل واالســرتاتيجية 

وتشــتت العقــد الوطــين أمــام نزعــة التوصيــف املتعاليــة الــي ال جتــدي نفعــاً يف زمــن القتــل واملــوت املرتاكــم.
قــال الــراوي اي ســادة اي كــرام: كان اي مــكان يف قــدمي الزمــان ويف ســالف العصــر واألوان، كانــت األمــة عقــل 
تعاقــد علــى اجلامــع بــن االختالفــات يف شــؤون البشــر، فكانــت األمــة دولــة، وكان العقــل يقــول ليــس كل مــا 
تــراه العــن كل احلقيقــة وال كل الوجــود، وإال فــإن كل شــخص ال أراه غــر موجــود!، وكان هنــاك مــن يقــول 
نعم هو غر موجود ابلنســبة يل ألنين ال أراه وال أريد رؤيته! وكان على الغنم أال تقر بوجود الذئب املرتبص 
هبــا ألهنــا ال تــراه، إذا فليــأكل الذئــب مــا يشــاء ألنــه غــر موجــود، ويســتمر اجلــدل إىل مــا هنايــة بينمــا يكــون 

الذئــب متخمــاً مراتحــاً لفعلتــه. 
هــا 

ّ
توهــان البوصلــة الســورية وادعــاء امتــالك احلقيقــة املطلقــة، كان املشــتت واملــذرر لــكل اجلهــود الــي حتــاول مل

يف عقــد ســوري واحــد، هــو الوطنيــة الســورية الذبيحــة علــى ســدنة االســتبداد أواًل، وتغــول القــوى العامليــة يف 
أطماعهــا لتقاســم تركــة املنطقــة اقتصــادايً وسياســياً، فــكان اخلــالف األيديولوجــي عامــاًل رئيســاً قابــاًل للتوظيــف 
يف خدمــة هــذه األجنــدات الدوليــة، مســتفيدة مــن حجــم التناقضــات السياســية يف مشــروع األحــزاب املرتهلــة 
الــي بــدأت كل منهــا يبحــث عــن ســند خارجــي لــه، ســواء إدعــى املعارضــة أو شــبهتها، فكانــت موقعــة 
)األســتانة والقاهــرة وموســكو والــرايض( وكيــل التهــم املتبادلــة ســبيل الحنــراف البوصلــة والغــرق يف تفصيــالت 
التفصيــالت، يف ثــورة ال تشــبه أي مــن هــذه األحــزاب وال مشــاريعها ضيقــة األفــق، بينمــا كانــت قــوى التســلط 
تفــرض هيمنتهــا ومســارها الــدويل بــن كل هــذه املتناقضــات، ولســان حــال اإلعــرايب يــردد أخشــى أن الصيــَف 

ضيعــِت اللــن.

عندما نخطئ البوصلة 

د. جمال الشوفي

كاتب ومفكر سوري كاتب وابحث سوري- رئيس هيئة اإلنقاذ السورية من مدينة محص
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قضايا سياسية

اســتطاعت  اآلدميــن،  مــن  أحســب،  مــا  علــى  قليلــة،  قلــة 
فيــه  إذ  لنهايتــه،  املخنوقــة)  الصرخــة  فيلــم (ســورية  مشــاهدة 
كل مــا يتناقــض مــع اإلنســانية ويؤكــد أن مثــة خملوقــات، علــى 
األرجــح، ال تنتمــي للبشــر وســورية، قامــت بتلــك األفعــال، 
بدوافــع حيوانيــة حينــاً، وانتقاميــة تدمريــة، بقيــة األحايــن.

ولكــن، تــرى هــل أخفــت رشــا شــرجبي العــام الفائــت، خــالل 
بعــض  األســد،  بشــار  ومعتقــالت  ســجون  عــن  حديثهــا 
ملــن  مــا حــدث  أنوثتهــا أو شــرفها، أو  الــي متــس  احلقائــق، 
للتعامــل  مســتوايت  مثــة  أم  عنــه،  مسعــت  أو  فرأتــه  حوهلــا، 
والوحشــية بســجون بشــار األســد؟ فالالئــي ميكــن أن خيرجــن 
تســويق  شــأنه  مــن  خــاص  تعامــل  هلــّن  بشــهادهتّن  ويدلــن 
ومنطقــة  التهمــة  حســب  علــى  خيتلــف  األســد،  دميقراطيــة 
املعتقلــة وحــى مجاهلــا، وعــن املخطــط قتلهــّن حتــت التعذيــب، 
أســرارهم/ لتمــوت  كمــا عشــرات اآلالف غرهــم وغرهــن، 

معهــم/ّن. ّن 
اإلجابــة، أتــت ابلصــوت والصــورة ورائحــة احلقــد أيضــاً، عــرب 
فيلــم )ســورية الصرخــة املخنوقــة(، الــذي عرضتــه قنــاة فرنســية 
الثــورة كركــن  ليــربر  ليــس  الفائــت،  األســبوع   )2 )فرانــس 
وســبب مــن دوافــع الســورين، بــل ليكــون وحــده ســبباً لثــورات 
وثــورات، حــى إســقاط هــذا النظــام، حــى لــو مل يبــَق يف ســورية 
ســوى أم واحــدة ثكلــى وبضعــة أيتــام موزعــن علــى خارطــة 

العــذاب الســورية. 
إذ ما شهدت به السيدات الضحااي يتعدى حتطيم الشخص 
الضحيــة، بــل واجملتمــع وحــى الثــورة، ليصــل إىل حقــد وفعــل ال 
إنســاين ينــم عــن أثريــة بداخــل الفاعــل ومــن حرضــه وأرســله، 
فمدة الفيلم مل تكن ســاعة وعشــر دقائق، بل نصف قرن من 
أنــواع االغتصــاب، إن بــدأت مــن حتصيــل لقمــة العيــش أمــام 

األفــران ال تنتهــي ابملعتقــالت الــي تتكشــف تباعــاً.
قصــارى القــول: أغلــب الظــن، لــن جتــدي الدعــوات الكثــرة 
الــي أطلقهــا ســوريون ومثقفــون عامليــون، ســواء الــي قادهــا 
ويدعــو  دعــا  الــي  أو  لونــوار(  )فريدريــك  الفرنســي  املفكــر 
إليهــا حمرتمــون عــرب العــامل، ببســاطة ألن مــن خــرس عّمــا قدمــه 
)الشــاهد امللك( يف ملف تســريب أكثر من 50 ألف صورة 
لـــ11 ألــف جثــة، قتــل أصحاهبــا بشــكل ممنهــج يف ســجون 
بشــار األســد، وتعامــى عــن قتــل الســورين حتــت األنقــاض 
وقصفهــم ابلرباميــل، بــل وقبــل بصفقــة ســالح اجلرميــة ومــرر 
حبيــاة  أودت  الــي   2013 عــام  الكيميائــي ابلغوطــة  جرميــة 
نيــف و1400 ســوري، أكيــد، لــن حتــرك ضمــره - إن وجــد 
- اعرتافــات حرائــر ســورايت، خرجــن علــى )قانــون العيــب( 

وفضحــن أقــذر أفعــال الوحــوش مــن عصابــة األســد.
بيــد أن الالجــدوى، وإن ميكــن اســتنتاجها، جيــب أال تثــين 
الســورين، بــل واألحــرار حــول العــامل، عــن املتابعــة والعمــل، 
مبســتوايت وطرائــق، إن بــدأت مــن إيصــال هــذا الفيلــم لزعيــم 
املافيــا )فالدميــر بوتــن”( الــذي اتجــر ألشــهر، أبكل )أبــو 
تنتهــي  ال   ،2011 عــام  أســدي  جنــدي  لقلــب  صــكار( 
املســتوايت، عنــد كل مــن حيــاول تســويق نظــام األســد وإعــادة 
هاويــة  يف  وقعــوا  الذيــن  )املعارضــون(  فيهــم  مبــن  تســويقه، 
جــدول  مــن  األســد،  إســقاط  شــرط  فأســقطوا  التنــازالت، 

مفاوضاهتــم مــع وفــد النظــام اجملــرم.
ورمبــا مربــط الفــرس واألهــم، بطريقــة االنتقــام مــن هــذا النظــام، 
األرض  إىل  انتمائــه  عــدم  والوقائــع  األحــداث  تؤكــد  الــذي 
الشــرف  درجــات  أدىن  المتلــك  وإال  الســورين،  والشــعب 
والغــرة، عليهــم وعلــى الوطــن، فلــم ميثــل ابجلثــث ويغتصــب 

األمهــات، ويبــع األرض حملتلــن أربعــة، ترفــرف أعالمهــم فــوق 
األرض الســورية اليــوم، ورمبــا تبقــى ترفــرف لعقــود.

هنايــة القــول: عــرف نظــام األســد، ومنــذ مطلــع الثــورة الســورية، 
أن ينقــل الثــوار، أو معظمهــم علــى األقــل، إىل املواقــع الــي 
معتقلــي  أخــرج  أن  فبعــد  وعربهــا،  وفقهــا  تســويقهم  يريــد 
صيــداناي الذيــن احتفــظ هبــم وأهّلهــم وفتــح هلــم اجملــال للتطــرف 
وإعــادة تنظيــم )أســلمة الثــورة(، اتبــع سياســة التســليح وتــرك 
الــي  الوصفــة  نقــاط  ليســتكمل مجيــع  الضواحــي واألرايف، 

قدمهــا حلفــاؤه يف طهــران وموســكو.
مــن مثَّ بــدأ متعمــداً، بنشــر كل مــا يثــر احلنــق واالنتقاميــة، مــن 
)بشــار ربــك( وقتــل جنــوده واملليشــيات املســتوردة املوقوفــن 

واملعتقلــن، أببشــع الطرائــق.
مــا نقــل، عــرب املنهجيــة والتتــايل، االنتقاميــة إىل الثــورة، فرأينــا 
صــكار(  )أبــو  أفعــال،  جــاءت كــردود  الــي  األفعــال  بعــض 
أحدهــا، لتشــّوه وجــه الثــورة ومنطلقهــا وأهدافهــا، بفعــل اآللــة 
اإلعالميــة األســدية واملســاندة، واألهــم، اإلرادة الدوليــة الــي 
تــرى وأتخــذ مــا يقولــه ويبثــه األســد، وتتعامــى عــن أضعــاف 
األضعــاف، الــي تقــع علــى الســورين، إن مبجتمــع الثــورة أو 
التجويــع واإلذالل،  أنــواع  ذاقــوا مجيــع  الذيــن  املدنيــن  حــى 
قبــل قتلهــم مجاعيــاً، ابلغــارات والرباميــل املتفجــرة واألســلحة 

الكيميائيــة.
لــذا، أييت الســؤال اليــوم، بعــد مشــاهدة ومســاع املغتصبــات، 
عــن كيفيــة الــرد، آخذيــن ابالعتبــار أن األســد قتــل )غيــاث 
امليــاه والــورود  تقــدمي  املخطــط، عــرب  قفــز علــى  مطــر( ألنــه 
لــه  يــراد  حيــث  إىل  ابالجنــرار  اآلمــال  فخيّــب  للجنــود، 
وســواه، وقتــل )مشــعل التمــو( ألنــه عــّرى ابلكلمــة والفكــرة 
أفعــال النظــام، منــذ الــوارث فالوريــث، واعتقــل )عبــد العزيــز 
اخلــّر(، وتــرك كل مــن خيــدم خططــه، مــن )الثورجيــة( وعلــى 
كلتــا الضفتــن، السياســية والعســكرية، وحينمــا يضطــر لقتــل 
الفكــرة والصحــوة، ال يــرتدد عــرب )أبــو فــرات( و)حجــي مــارع( 

البلعــوس(. و)الشــيخ 
ســورية،  ملســتقبل  املمنهــج  التهــدمي  بعــد  خاصــة  يعــين،  مــا 
وإبعــاده  الناشــئ  اجليــل  بتجهيــل  وأوجعــه،  أمهــه  الــذي أييت 
عــن مقاعــد التعليــم، ليضــرب األســد ســرب عصافــر بذلــك، 
إن بــدأت مــن تكريــس التخلــف وحتريــك التطــرف مــى شــاء 
واقتضــى املوقــف، ال تنتهــي عنــد خلــق تفــاوت شاســع، بــن 
جيــل حواضــن الثــورة واألجيــال الــي آثــرت البقــاء يف مناطــق 

حواضنــه ومؤيديــه.
بيدهــم  واألخــذ  األطفــال  وحتريــض  الوعــي  خلــق  يف  احلــل 
ليعــودوا إىل صفــوف املــدراس، فمــن يعــرف هــذا النظــام احلاقــد 
يعلــم يقينــاً أنــه ال خيطــط لقتــل ثــورة وتطلــع للحريــة فحســب، 
والتهجــر  القتــل  يف  ولعــل  مجيعهــم،  الســورين  لقتــل  بــل 
واســتهداف املــدراس أمثلــة ال تتطلــب عنــاء اإلثبــات والدليــل، 
االنتقــام  علــى  الســورين حرصــاً  أكثــر  جــداً،  مبعــى خمتصــر 
هــو مــن يســاهم يف نقــل طفــل مــن الشــارع وورشــات العمــل، 
حيمل جبيبه سكيناً وبفكره أثرية، إىل مدرسة، ليستعيض عن 

الســكن ابللغــة ويســتبدل الثأريــة إبعمــار ســورية.
وهــذه لعمــري الطريقــة املثلــى لقتــل أحــالم األســد وإفشــال 
متويــت األمــة الســورية، ورمبــا مــا عــداه، حــاالت انتقاميــة وردود 

أفعــال آنيــة.
علــى الرغــم مــن أن مــا مسعنــاه وشــاهدانه مــن املغتصبــات، 
يدفع كل دم اجلســم للرأس ويبعث على الذل ويوجب الثأر، 

والرتّحــم علــى: )ال ابرك هللا ببيــت ليــس فيــه جاهــٌل(.

هكذا ننتقم للمغتصبات السوريات

عدنان عبد الرزاق

صحايف وكاتب سوري من أسرة العريب اجلديد

يــرى املراقبــون أّن املعارضــة الســورية يف ذهاهبــا إىل )جنيــف 8( مبخرجــات )الــرايض 2( قــد 
تقدَّمــت علــى النظــام بعــدة نقــاط، وكســَبْت اجلولــة يف هــذه املــرة، فنزعــت مــن يــده الوتــر الــذي 

طاملــا أجــاد العــزف عليــه، فهــي 
وإن أصغــْت إىل نصائــح حلفائهــا، بضــّم منصــي القاهــرة وموســكو، وأعــادت النظــر يف تشــكيلة 

اهليئــة العليــا للمفاوضــات، إالّ أهنــا مل تتجــاوز اخلطــوط احلُُمــر.
صحيــٌح أهنــا حزمــت حقائبهــا حنــو )جنيــف 8(، مــن غــر شــروط مســبقة، اســتجابة للنصائــح 
الــي أســديت إليهــا، إالّ أهّنــا قــد رمــْت يف شــباك النظــام بكــرة )القــرارات الدوليــة، وخمرجــات 
مؤمتــر جنيــف1 (؛ ابعتبــار أهّنــا أمــور متفــق عليهــا حــى مــع شــريكه الروســي، وابلتــايل ال ينبغــي 
النظــر إليهــا كشــروط مســبقة؛ وبذلــك تكــون قــد قــررت هــذه املــرة أن ختوضهــا معركــة سياســية 

ابمتيــاز، والســّيما أّن النظــام وحلفــاؤه متقّدمــون عليهــا ميدانًيــا.
لطاملــا تــذرّع النظــام يف اهلــروب مــن الولــوج إىل العمليــة السياســية، والبــدء بتنفيــذ مــا اتفقــت 
عليــه قــرارات ومرجعيــات األمــم املتحــّدة )2118، و2254( ذات الصلــة، وبيــان )جنيــف1( 
يف: 30/ 6/ 2012؛ أبّن املعارضــة غــر موّحــدة، وأهّنــا ليســت معــرّبة عــن تطلعــات مجيــع 

األطيــاف الســورية.
فهو قد أجاد لعبة الوقت، وكســب من خالهلا املزيد من اجلوالت امليدانية، وهو يف طريقه إىل 
ذات اللعبــة جمــًددا، وهــو مــا ليــس يف صــاحل املعارضــة، الــي ابتــت حواضُنهــا يف وضــع ضاغــط، 

مــن أجــل وضــع حــدٍّ هلــذه املطحنــة الــي اســتنزفتها حــى النخــاع.
وعلــى وجــه التحديــد بعدمــا ُحِســَمْت معركــُة احلــرب علــى داعــش، وانكشــَفْت فيهــا اخلارطــُة 
الســورية علــى مزيــد مــن مناطــق النفــوذ: إقليميًــا ودوليًــا، ألزمنــة مديــدة، فالقــواتن الكــرباين 
تعلنــان أّن بقاءمهــا يف ســورية ســيطول: فروســيا قــد أبرمــت اتفاقيــات مــع النظــام لنصــف قــرن، 
وأمريــكا إىل حــن االطمئنــان علــى مصــر ســورية؛ األمــر الــذي يعــين أهنــا كروســيا ابقيــة إىل 
منتصف القرن احلادي والعشــرين، إن مل يكن أكثر، على غرار بقائها يف شــبه اجلزيرة الكورية.
لقــد ابن إحــراُج املعارضــة وفــَد النظــام عندمــا أصــّرت علــى أن تكــون هــذه اجلولــة مباشــرة، فــال 
لضــرورة بعــد اليــوم لنظــام الغرفتــن، واجلــوالت املكوكيــة الــي اراتح هلــا وفــُده، وأعجبــت كثــرًا 
الوســيط األممــي وفريقــه التفاوضــّي، فوفــُد )الــرايض 2(، جاهــز ملواجهــة اجلعفــرّي، والولــوُج يف 
ــا، بعــد ســبع جــوالت بروتوكوليــة، ُعــّدت لصــاحل  تفاصيــل املرحلــة االنتقاليــة ابت مطلبًــا ملحًّ

النظــام ابمتيــاز.
فمــا بعــد طــيِّ صفحــة داعــش، وســراين وقــف ـ ولــو هــّش ـ إلطــالق النــار، كأحــد خمرجــات 
)أســتاان(، جبوالهتــا الســبع، وكجــزء مــن خطــة مؤسســة رانــد حلــّل الصــراع يف ســورية؛ إالّ احلديــُث 

املباشــُر، واجلــادُّ يف مرحلــة االنتقــال السياســّي.
وأشــّد ذلك على النظام إيالًما أن تقول املعارضة، ال بْل تتمّســك ابلذهاب انتخاابت رائســية 
وبرملانيــة، لعمــوم الســورين، وإبشــراف أممــي، وهــو األمــُر الــذي ال يرغــب فيــه، وال يطمئــّن إىل 

نتائجــه، الــي غالبًــا مــا ســتكون يف غــر صاحلــه.
وبذلــك تكــون املعارضــة قــد أخــذت جتيــد العــزف علــى ذات األواتر، الــي طاملــا عــزف عليهــا 
هــو علــى مــدى ســبع ســنوات مــن عمــر األزمــة الســورية، فحديــُث انقســام املعارضــة قــد طـُـِوي، 
واجللــوُس معهــا مواجهــة قــد أحــرَج اجلعفــري، وحديــُث االنتخــاابت مل يُعــد فزاعــة بوجههــا؛ فمــا 

كان مــن وفــد النظــام إالّ أن يغــادر )جنيــف 8(، الــي وصلهــا بعــد يومــن مــن التأخــر.
غــر أّن االلتــزام الروســي أمــام أطــراف هــذا امللــف قــد أحــرج بوتــن، فمــا كان منــه إالّ أن رضــخ 

ملطلــب جلبــه اثنيــة إىل جنيــف، الــي ســيصلها يــوم األحــد: 22/ 12.
وتذهــب اآلراء إىل أنّــه لــن يــرتك لــه اخليــار، ملزيــد مــن العبــث ابلوقــت، بعدمــا قــّرر أن يبقــى يف 
الكرملــن لفــرتة قادمــة، وبعدمــا كســبت بعــُض دول املنطقــة الّرِهــاَن يف أن تتخلّــى إســرائيل عــن 
فيتــو رحيلــه، بعدمــا انلــت ُمرادهــا يف توقيــع ترامــب علــى اعتمــاد القــدس عاصمــة هلــا، وإيعــازه 

خلارجيتــه بنقــل ســفارة بــالده إليهــا يف قــادم األايم.
فأخــذت ُتســارع للتخلّــص مــن )350( هدفًــا عســكرية، يف التســعن يوًمــا القادمــة، فطالــت 
ضرابهُتــا حــى جبــل عــزان يف جنــوب حلــب، والســفرة يف شــرقها، بعدمــا كانــت مــن قبــل 
حمصــورًة يف املناطــق اجملــاورة هلــا، وأحيــااًن الداخليــة؛ لتجعــل مــن ســورية جــارة مــن غــر أظافــر، 

يف قابــل املرحلــة االنتقاليــة. 

ماذا لو لمْ تذهبْ المعارضُة 
السورية إلى جنيف 8

د. محمد عادل شوك

أكادميي ومفكر سوري
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قضايا اقتصادية

مل  يكــن أحــدا يتوقــع أن مــن ســيجلد األمــة بســوط اخليانــة والتآمــر وهــي يف أوج مراحــل ضعفهــا هــم 
أبنائهــا الذيــن ســاقتهم األقــدار أن يتولــوا شــؤهنا، ليــس ألهنــم األفضــل واألقــدر علــى قيادهتــا، ولكنهــم 
األكثــر قــدرة علــى تنفيــذ أجنــدات االســتعمار اخلارجــي نيابــة عنــه، بعــد أن وجــد فيهــم الــوالء واملــواالة 
مقابــل دعــم دويل دائــم يعــزز بقاءهــم يف الســلطة أطــول فــرتة ممكنــة، مل يعــد خيــف علــى أحــد أن أزمــات 
األمــة احلاليــة ليســت سياســية أو اقتصاديــة أو دينيــة ولكنهــا أزمــة زعامــة، احنــدرت إىل مســتوى مشــن 
مــن العمالــة وإمهــال قضاايهــا، فبعــد أن خــرج )ترامــب( يف خطــاب لــه يقــر فيــه أبن القــدس هــي عاصمــة 
إســرائيل مل نســمع صــوت ألى حاكــم عــريب، يشــجب أو يســتنكر القــرار، فمنهــم مــن هــو مشــغول 
بشــراء لوحــة للمســيح تقــدر بنصــف مليــار دوالر إلنعــاش اخلزانــة األمريكيــة ، واآلخــر يعقــد مؤمتــراً يدعــو 
فيــه طاغيــة مثلــه ، وهنــاك مــن أرســل وفــداً إىل إســرائيل حتــت شــعار التســامح والســالم، وهنــاك مــن هــو 
مشــغول إبشــعال حــرب اليمــن هبــدف تفتيتهــا والســيطرة علــى موانئهــا، يف صــورة آتمريــة واضحــة أهنــم 

شــركاء يف هــذا القــرار، لذلــك مل أتعجــب هلــذا الســكوت فمــن ابع يف الســر لــن يســتنكر يف العلــن.
يف مقالــة لــه علــى موقــع )ميــدل إيســت آي( كتــب الصحفــي الربيطــاين )ديفيــد هرســت( قائــاًل :) إن 
ترامــب مل يكــن ليقــدم علــى مثــل هــذا اإلعــالن لــوال ضمانــه لدعــم حــكام املنطقــة والذيــن شــكلوا حمــوراً 
للطغــاة يف عصــر الرئيــس األمريكــي وبقيــت طموحاهتــم اجليوسياســية حبجــم حمافــظ نقودهــم ويعتقــدون 
أبهنــم ميتلكــون النفــوذ وقــادرون علــى فــرض إرادهتــم ليــس علــى حطــام فلســطن بــل علــى املنطقــة أبســرها، 
مث عــاد فوصــف حــكام اخلليــج ابلصبيــة املرتفــن الذيــن ديدهنــم العبــث فــوق تــالل الصحــراء والتقــاط 

صــور ســيلفي(.
قــرار )ترامــب( جــاء بتوافــق مــع زعمــاء العــرب الذيــن طمأنــوه بتهدئــة املوقــف وعــدم اختــاذ ردود فعــل 
صعبــة تضــر ابملصــاحل األمريكيــة عــن طريــق أدواهتــم اإلعالميــة والنخــب الثقافيــة املعــى هلــم الكتابــة يف 
هــذا األمــر مــن خــالل افتعــال قصــص تصــرف النظــر وتــربد مشــاعر الشــعوب لتتقبــل احلــدث !!، ألن 
الشــعوب هــي العقبــة الوحيــدة أمــام تطبيــق هــذا القــرار، وهــذا مــا أكــده نتنياهــو يف تغريــدة لــه علــى 
توتــر يقــول فيهــا:) إن أكــرب عقبــة أمــام توســيع دائــرة الســالم ليــس زعمــاء الــدول الــي حتيــط بنــا بــل 
هــو الــرأي العــام يف الشــارع العــريب الــذي تعــرض علــى مــدار ســنوات طويلــة لدعايــة عرضــت إســرائيل 

بشــكل خاطــئ ومنحــاز(.
ســقط النقــاب عــن الوجــوه الغــادرة ...وحقيقــة الشــيطان ابتــت ســافرة لقــد اتســع اخلــرق علــى الراقــع 
ومل يعــد هنــاك متســع ملزيــد مــن التربيــر والصــرب علــى سياســة هــؤالء احلــكام الذيــن آثــروا اخليانــة علــى 
حســاب مقدســات األمــة الــي ليســت ملــكاً هلــم، فهــم مــا عــادوا أهــال حلمايتهــا بعدمــا افتضحــت 
خطتهــم بتصفيــة القــدس واهنــاء الوجــود الفلســطيين وإقامــة علــى أنقاضــه دولــة يهوديــة مبباركــة خليجيــة 
امريكيــة فيمــا يعــرف بصفقــة القــرن ، مل يعــد هنــاك حــاًل لــكل مشــاكل األمــة إال بتبديــل زعامتهــا وإهنــاء 
حقبــة اســتعمارية داخليــة بــددت ثــروات األمــة وهــددت وجودهــا ،  العــرب مثــل الســرطان إن مل يتــم 
معاجلتــه استشــرى وتوغــل يف جســد األمــة أكثــر وأكثــر ممــا يزيدهــا وهنــاً علــى وهــن ، فــإن مل تفعــل 
الشــعوب شــيئاً، ســوف ميــر القــرار كمــا مــر وعــد بلفــور قدميــاً ، فأحفــاد مــن ابركــوا وعــد بلفــور قدميــاً 
هــم اليــوم مــن يباركــون بيعهــا هنائيــاً ، لقــد جــاءت هــذه الصفعــة )الرتامبيــة( لتســقط األقنعــة الــي تــوارى 
احلكام العرب وراءها  لســنوات يرددون شــعارات القومية والوحدة العربية حى اتضح أهنم عرب اهلوية 
لكنهــم صهاينــة امليــل واهلــوى . إن القــدس هــي عاصمــة فلســطن شــئتم أم أبيتــم والكيــان الصهيــوين 
عــدو مغتصــب هنايتــه اىل زوال وال نعــرتف بوجــود دولــة تســمى اســرائيل مــن األســاس، فكلمــة هللا هــي 
العليــا، فمكــر هللا حاضــر دومــاً وأكــرب مــن أن حتيــط بــه عقوهلــم، فــرايح التآمــر ال أتيت دائمــاً كمــا يشــتهى 
املتآمــرون، فمهمــا اختــذمت مــن تدابــر األمــن واحلمايــة ســيأتيكم اخلســف مــن حيــث مل تكونــوا حتتســبون 

)فاملتغطــي أبمريــكا عــراين( اي عــرااي الرجولــة والوطنيــة.

زعماء برتبة عمالء

على الصاوي

اإلعــالم واالتصــال والتواصــل عوامــل هامــة مــن العوامــل الــي تقــوم عليهــا حيــاة النــاس قدميـًـا وحديثًــا، 
وكل فــرد منــا ميــارس اإلعــالم والتواصــل بطريقــة أو أبخــرى، عــرب وســائل أصبحــت تســتهلك أوقاتنــا 

مــن الصبــاح حــى املســاء، ولقــد أصبحــت ضــرورة ال يســتغين عنهــا جمتمــع مــن اجملتمعــات البشــرية.
 هــذه الضــرورة يف غايــة األمهيــة ابلنســبة لدعاتنــا، فالداعيــة إذا أراد النجــاح يف إيصــال دعوتــه للنــاس 
فهــو حيتــاج إىل أن يعــدد قنــوات اتصالــه معهــم، ولقــد تعــددت قنــوات التواصــل يف عصــران مــا بــن 
برامــج دعويــة امتــألت هبــا القنــوات الفضائيــة واإلذاعــات، كمــا مشلــت الكتــاب، واجمللــة، واجلريــدة، 
التقليديــة  القنــوات  إىل  االجتماعــي، ابإلضافــة  التواصــل  ومواقــع  اإللكرتونيــة،  واملواقــع  واملــدوانت، 

كاخلطابــة، واحملاضــرة، والــدرس، والنــدوة، واملؤمتــر.
املقــدرة علــى املشــاركة،  الدعــاة ابجلماهــر عــرب وســائل اإلعــالم إىل   وترجــع أمهيــة عمليــة اتصــال 
والتفاعــل مــع اآلخريــن، وتبــادل اآلراء، واألفــكار، واملعلومــات والظهــور اإلعالمــي القــوي واملقنــع، 
يف حــن أن عــدم املقــدرة علــى االتصــال مــع الغــر والتفاعــل معــه مــع األخطــاء الشــائعة يعــد نقًصــا 

اجتماعيًــا خطــرًا يف عصــر التواصــل واإلعــالم.
 لذلــك جنــد كثــرًا مــن الدعــاة يتحرجــون مــن الظهــور علــى الفضائيــات لعــدم امتالكهــم املقــدرة علــى 
األداء اإلعالمــي الــذي يليــق هبــم، وهــذا حيتــاج إىل صقــل وتدريــب ومتريــن طويــل علــى لغــة إعالميــة 

بســيطة تتوافــق مــع لغــة اجلســد وتطــورات العصــر.
 وهنــا نالحــظ اســتفادة دعــاة اخلليــج واملصريــن مــن اإلعــالم يف خماطبــة اجلماهــر وحماولــة التأثــر عليهــم 
وإقناعهــم واســتمالتهم، بينمــا غــاب علمــاء ســورية عــن اإلعــالم والظهــور اإلعالمــي ألســباب عديــدة 

أمههــا عــدم تبــين الكثــر منهــم مــن قبــل الفضائيــات مــع نــدرة هــذه الفضائيــات يف بلــدان.
 إن دراســة الدعــاة ألســاليب الدعــوة اإلعالميــة عــرب تعلــم لغــة اجلســد وفــن اإلقنــاع والظهــور اإلعالمــي 
املتميــز وقــراءة ســيكولوجيا اجلماهــر الــي غابــت عــن مقــررات كليــات الشــريعة والدراســات اإلســالمية 
لتبليغهــم رســالة اإلســالم ابلطــرق  الرئيــس للوصــول إىل املدعويــن  املفتــاح  يف جامعاتنــا، هــو مبثابــة 

واألســاليب احلديثــة.
وكان مــن املفــرتض أن ينتبــه العاملــون يف حقــل الدعــوة إىل هللا تعــاىل إىل االســتثمار الدعــوي عــرب 
الفضائيــات ووســائل التواصــل، فهــذا االســتثمار أصــدق وأســرع يف التعبــر عمــا جيــول يف نفــس املدعــو 

مــن خواطــر وأفــكار يريــد إيصاهلــا إىل املدعويــن.
مــع  التفاعــل  علــى  والعمــل  التقليديــة واجلمــود،  األمنــاط  عــن  اخلــروج  الفضائيــات  الدعــاة يف  علــى 

نفعــًا يعــد جيــد  املباشــر مل  اجلمهــور بطــرق متعــددة فاخلطــاب اجلامــد 
وتعــد الربامــج احلواريــة الشــبابية الــي تركــز علــى الوعــي الديــين والسياســي مــن أهــم الربامــج الــي ينبغــي 
للدعــاة االهتمــام هبــا وذلــك ألن احلــوار أصبــح اباًب أساســًيا يف كثــر مــن وســائل اإلعــالم علــى اختــالف 
توجهاهتــا وسياســاهتا، ذلــك أن احلــوار اهلــادف ينتــج فكــرًا إبداعيًــا حيتاجــه الشــباب يف جمتمعنــا، وينقــب 
عــن مكامــن النفــس والعقــل ابلســؤال واملراجعــة، ويســتخرج مــن النفــس أشــياَء مل تكــن لتخــرج تلقائًيــا 

دون حتريــك ابلســؤال أو احملــاورة.
 وال نُِغفــل كذلــك دور املــرأة املســلمة الداعيــة الــي ختــدم دينهــا مــن خــالل وســائل اإلعــالم، فعليهــا أن 
هتتــم ابلعمــل يف اجملــال اإلعالمــي الدعــوي، والتخصــص بــه، هبــدف خدمــة الديــن، ودفــع الشــبهات 
عــن املــرأة املســلمة يف شــى جمــاالت اإلعــالم، فهــو ابب مــن أبــواب الدعــوة إىل هللا، واألمــر ابملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر، ولألســف أصبحــت هــذه اجملــاالت يف عصــران احلــايل يف أيــدي أعــداء اإلســالم مــن 
محلــة األفــكار اهلادمــة للمجتمــع املســلم، الذيــن اختــذوا مــن املــرأة ســلعة تبــاع وتشــرتى بصــورة منافيــة 
لألخــالق والديــن، فــال بــد مــن وجــود نســاء، إعالميــات، متخصصــات، ملتزمــات بتعاليــم اإلســالم، 

يدافعــن عنــه وينشــرن الدعــوة اإلســالمية بصــدق وإخــالص .
 لذلــك أوصــي اإلخــوة القائمــن علــى املؤسســات الدعويــة واجلامعــات اإلســالمية والفضائيــات اهلادفــة 

ابآليت:
1- تدريس مواد اإلعالم اإلسالمي وفن اإلقناع وسيكولوجيا اجلماهر يف اجلامعات واملعاهد. 

2- علــى الدعــاة يف الفضائيــات اخلــروج عــن األمنــاط التقليديــة واجلمــود، والعمــل علــى التفاعــل مــع 
اجلمهــور بطــرق متعــددة فاخلطــاب اجلامــد املباشــر مل جيــد نفعــاً وال قبــواًل عنــد شــرائح كبــرة مــن شــبابنا.
3- أتهيــل فريــق متكامــل مــن اإلعالميــن والشــرعين، مــع حســن انتقائهــم واختيارهــم بنــاء علــى معرفــة 
كافيــة ابملوازيــن الشــرعية، وتفريغهــم للقيــام بواجــب الدعــوة إىل هللا مــن خــالل الوســائل اإلعالميــة 

املعاصــرة، والعمــل علــى االرتقــاء هبــم علمًيــا، ودعــواًي، وإعالمًيــا.

4- العمل على إعداد برامج تلفزيونية مجاهرية تفاعلية حوارية.
5- تشــجيع املــرأة علــى االخنــراط يف جمــال العمــل اإلعالمــي، والتخصــص فيــه ملمارســة عملهــا يف 

الدعــوة إىل هللا، دون اخلــروج عــن أحــكام الشــريعة.

حاجة الدعاة إلى اإلعالم

د. عبد اهلل لبابيدي

كاتب وصحفي ... من مصرأكادميي وإعالمي سوري
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قضايا سياسية

بــال آدىن شــك اللغــة مــن إحــدى العوامــل األكثــر أمهيــة يف حياتنــا والســبب أهنــا تســتعمل يف كل مــكان 
ســواء كان يف اجملتمعات أو اماكن العمل، يعين إبعتباران كبشــر توجد لدينا حاجة لتعلم اللغة، اإلنســان 

بــال لغــة كيــف ســتكون حياتــه؟.
مــن الطبيعــي صعــب جــداً، الســبب أن اللغــة أســاس احليــاة، وكمــا قــال أجــدادان اإلنســان بلغتــن ليــس 
كإنســان بلغــة واحــدة، خصوصــاً الشــباب إثنــاء الدراســة اجلامعيــة الذيــن يتعلمــون بعــض اللغــات األخــرى 
تكــون لديهــم فروقــات خمتلفــة حبيــث تفتــح هلــم نوافــذ احليــاة وتكســبهم جتــارب خمتلفــة، أّمــا يف أايمنــا هــذه 
بعــض الطــالب اجلامعيــن الذيــن يتخرجــون مــن اجلامعــة بــدون أن تكــون لديهــم أمهيــة يف اللغــة، ممـّـا يكــون 
لــه أتثــر ســلي خاصــة عندمــا يوشــك الطالــب علــى الدخــول إىل حيــاة العمــل، وهلــذا الســبب يف أايمنــا 
هــذه اللغــة هــي األكثــر أمهيــة ســواء يف املــدارس أو اجلامعــات أو املؤسســات أو الشــركات نظــراً ملعرفتنــا 

حلاجــة اللغــة... توجــد عوامــل خمتلفــة يف تعلــم اللغــة: 
القابلية:

- ماذا تعين؟، ابختصار اإلاردة، الطموح، والثقة ابهلل، والقابلية للتنفيذ، وإذا مل توجد القابلية للشخص 
يف تعلــم اللغــة ســتكون صعبــة ابلنســبة لــه، والســبب أن القابليــة أســاس النجــاح، مثــال بعــض الطــالب 

الذيــن يذهبــون إىل الــدول مــن أجــل تعلــم اللغــة تكــون لديهــم قابليــة أقــل يف تعلــم اللغــة.
الطموح يف تعلم اللغة:

- الطموح النجاح األويل يف حياة اإلنسان، إذا أردان النجاح جيب أن يكون هناك إميان مطلق وضرورة 
حقيقية لتحقيقه، إذا كان هناك طموح أثناء اللغة مطلقاً ســيكون النجاح.

ال ختف من األخطاء:
- أثنــاء تعلــم الطالــب اللغــة مطلقــاً ســيفعل اخلطــأ، عــدم اخلــوف مــن اخلطــأ ابلوقــت املناســب ســوف 
يقلــل مــن األخطــاء، عــالوة علــى ذلــك تقاســم األخطــاء بــدون خــوف مــع املعلمــن والطــالب يف اجلــوار 

سيكســب هلــم النجــاح واألمــن.
ممارسة االستماع والتحدث:

- هــذا املوضــوع مهــم جــداً، أّي شــخص يريــُد تعلــّم اللغــة ســوف جيــد أنــه مــن الضــروري التحــدث بشــكل 
قطعــي عندمــا يشــاهد االفــالم واملسلســالت، لكــن إذا فعلنــا ممارســة اللغــة يف هــذا اجلانــب كثــراً ســوف 

تتطــور اللغــة.
ونتيجة لذلك توجد بعض النصائح لتعلم اللغة:

الثقة ابهلل: - مصدر النجاح، وطريق الوصول لألهداف.
الصــرب واإلاردة والقــدرة علــى اختــاذ القــرار: - إذا وجــدت مجيعهــا ســيكون الطــالب األجانــب يف املســتقبل 

أفضل.
احلفظ والتطبيق:

- بقــدر تعلمنــا املزيــد مــن الكلمــات بقــدر وجــود الثقــة لدينــا، توجــد العديــد مــن اخليــارات ملمارســة اللغــة 
يف حياتنــا.

للفعاليــات االجتماعيــة، وكذلــك قضــاء  العائليــة، واإلنضمــام  الــزايرات  مــع أصدقائنــا،  املمارســات   -
الوقــت داخــل اجملتمــع ســوف يســاعدان علــى ممارســة اللغــة، االنضمــام للربامــج.

- ابستطاعتنا أتمن لغتنا من خالل املشاركة يف املسابقات، أو املشاركة يف مسابقات البحث العلمي، 
أو املؤمترات واالحتفاالت الدولية.

يف النهاية اللغة هي روح احلياة، اللغة هي روح األمة، ينبغي دائماً احلفاظ عليها وحتسينها. 

أهمية اللغة في حياة االنسان

د. معاذ عليوي

كاتب وابحث فلسطيين - دكتوراه من جامعة جنم الدين أربكان.

لــو اســتعرضنا اتريــخ األمــة العربيــة منــذ احلكــم األمــوي مث احلكــم العباســي نــرى كيــف كانــت األمــة 
العربيــة مــن أقــوى الــدول، ولــو وضــع خلفــاء بــين العبــاس أيديهــم بيــد عبــد الرمحــن الداخــل ألصبــح 

البحــر األبيــض املتوســط حبــرة عربيــة.
مث بدأ الوهن والضعف والتفرق والفوضى تسود احناء الوطن العريب.

دويــالت صغــرة  إىل  األندلــس  وانقســمت  العــرب  تفــرق  بعدمــا  )اإلفرنــج( مل صفوفهــم  واســتطاع 
اســتطاع )الفرجنــة( أن يقضــوا علــى الدولــة العربيــة يف األندلــس بعــد أن امتــدت طيلــة مثانيــة قــرون 
ونيــف، وذهبــت ريــح العــرب يف األندلــس مث ســقطت بغــداد بيــد املغــول علــى أيــدي جنكيــز خــان 
وهوالكــو، بعدمــا كانــت دولــة العباســين يف زمــن اخللفــاء األقــوايء مــن أقــوى الــدول ونذكــر قــول 

هــارون الرشــيد عندمــا رأى غيمــة قــال )أذهــي فأينمــا أمطــريت ســيأتيين خراجــك(. 
واقتطعت إيران األهواز وعربستان واحملمرة وهي بالد عربية اترخياً ولغة وشعباً وديناً(.

مث جــاء االنتــداب الفرنســي واإلنكليــزي، فاقتســموا بــالد الشــام ومنحــوا مبوجــب وعــد بلفــور فلســطن 
العربيــة وطنــاً قوميــاً لليهــود وال تغيــب عنــا أحــالم اســرائيل الدولــة الكــربى )حــدودك اي اســرائيل مــن 

الفــرات اىل النيــل(.
ونذكر قصيدة حممود غنيم الشاعر املصري الي يقول فيها: 

جمداً تليداً أبيدينا أضعناه )إين تذكرت والذكرى مؤرقة  
فأصبحت تتوارى يف ثناايه اي للعروبة كان الكون مسرحها  

وابت حيكمنا شعب حكمناه(. كم صرفتنا يد كنا نصرفها  
وال يغيب عنا قول الشاعر الكبر عمر أبو ريشة: 

منرب للسيف او للقلم(. )أميت هل لك بني األمم  
ونغيــب يف متاهــات التاريــخ عندمــا نــرى هــذه األمــة كيــف أذلــت وذهــب رحيهــا وأصبحــت لقمــة 

ســائغة لشــذاذ اآلفــاق وأعــداء االســالم.
وال يغيــب عــن أذهاننــا أن القائــد الكبــر )عبــد الرمحــن الغافقــي( وصــل إىل )بواتيــه( يف قلــب فرنســا، 
واليــوم أصبحــت األمــة العربيــة عبــارة عــن كيــاانت مصطنعــة ودول متفرقــة الحــول هلــا وال قــوة بعــد جمــد 

طــاول الفرقديــن وعــز مــلء اخلافقــن.
لــو تصفحنــا هــذا التاريــخ اتريــخ أمتنــا لبكينــا دمــاً، ولتقطعــت قلوبنــا علــى مــا أصــاب هــذه األمــة مــن 

ضعــف ووهــن وذل، شــيع ضلــت مآالهتــم يف األرض مــن دنيــا وديــن.
لــو متســكت هــذه األمــة بكتاهبــا القــرآن الكــرمي وبتعاليــم نبينــا حممــد صلــى هللا عليــه وســلم وتوحــدت 
دولــة واحــدة وســداً منيعــاً مــن بغــداد شــرقاً حــى شــاطئ حبــر الظلمــات غــرابً، ومــن طــوروس مشــاال 
حــى صعيــد مصــر جنــوابً، ألصبحــت قــوة عظمــى يف وجــه أعدائهــا ال تســتطيع الــدول الكــربى وال 

غرهــا أن تنــال منهــا.
عندئذ تستطيع أن تسرتجع ما ضاع منها وتنشر نوراً وسالماً على وجه األرض.

ونــرى القــادة العــرب يف ثيــاب القــادة العظــام الذيــن فتحــوا الدنيــا أمثــال طــارق وعقبــة واملثــى وابــن 
الوليــد. كانــت خــر أمــة اخرجــت للنــاس.

مجدًا تليدًا بأيدينا أضعناه

عاصم فرجاني

كاتب وصحفي سوري
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يف األايم األخــرة مــن عــام 2017 قامــت الرائســة الرتكيــة مبجموعــة 
زايرات دوليــة كبــرة ومهمــة مــن الناحيــة االســرتاتيجية، فرئيــس اجلمهوريــة 
الرتكيــة أردوغــان قــام بــزايرة لثــالث دول إفريقيــة هــي، الســودان وتشــاد 

وتونــس.
بينمــا قــام رئيــس احلكومــة الرتكيــة )بــن علــي يلــدرم( بــزايرة رمسيــة مهمــة 
واســرتاتيجية للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــذا التزامــن بــن الزايرتــن 
الــي  الرتكيــة  السياســة  لفهــم  مهــم  مدخــل  هــو  وللســعودية  اإلفريقيــة 
تقــوم علــى التــوازن يف عالقاهتــا الدوليــة، الــي وصفهــا رئيــس احلكومــة 
الرتكيــة )يلــدرم( يف أايمــه األوىل قبــل عامــن، عنــد اســتالم مهامــه رئيســاً 
للحكومــة الرتكيــة األخــرة يف النظــام السياســي الربملــاين، أبهنــا تقــوم علــى 

زايدة عــدد الــدول الصديقــة.
أمــا زايرة الرئيــس أردوغــان إىل الســودان فقــد كانــت مــن أكثــر الــزايرات 
الــي تناولتهــا الصحافــة وأقــالم اإلعالميــن واحملللــن السياســين، وهــي 
العربيــة  الرتكيــة  العالقــات  بنــاء  تواصــل  ألهنــا  جــداً  مهمــة  شــك  بــال 
اإلفريقيــة علــى أســس متينــة، فــزايرات أردوغــان للــدول العربيــة واإلفريقيــة 
تعــد ابلعشــرات منــذ اســتالم حــزب العدالــة والتنميــة للســلطة يف تركيــا 

عــام 2002، وقــد وصــل عددهــا للــدول 
األخــرة  الــزايرة  مــع  وحدهــا  اإلفريقيــة 
رقــم كبــر  وهــذا  زايرة،   28 للســودان، 
املســؤولن  كبــار  زايرات  إىل  ابلنظــر 
والرؤســاء بــن الــدول، وهــي أيضــاً الــزايرة 
اســتقالل  منــذ  تركــي  لرئيــس  األوىل 
الســودان عــام 1956، وقــد كانــت زايرة 
 ،2004 عــام  إلفريقيــا  األوىل  أردوغــان 
وهــو يف منصــب رئيــس الــوزراء، وكانــت 
مبــارك  حســين  الرئيــس  عهــد  يف  ملصــر 
القــارة  دول  مــن  آخــر  عــدداً  زار  كمــا 
ليختتــم  التاريــخ،  ذلــك  منــذ  اإلفريقيــة 
احلاليــة  جبولتــه  اإلفريقيــة  للقــارة  زايراتــه 
للســودان وتشــاد وتونــس، وهكــذا مل ميــر 
عــام إال وقــام فيهــا بــزايرة إفريقيــا، ولــذا ال 

غرابــة أن يقــوم بــزايرة الســودان، وليــس ابلضــرورة أن حتمــل هــذه الــزايرة 
تفســرات خاطئــة ومشــبوهة، فالرؤيــة الرتكيــة لعالقاهتــا املميــزة مــع القــارة 
اإلفريقيــة اثبتــة ومســتقرة، بــكل مــا فيهــا مــن دوافــع أخويــة وعالقــات 
اترخييــة وآفــاق تعــاون مشــرتك مــع كافــة الــدول اإلفريقيــة بــدون اســتثناء، 
وابألخــص الــدول الــي ترحــب ابلتعــاون االســرتاتيجي مــع تركيــا، فرتكيــا 
تســعى لتوثيــق العالقــات مــع الــدول اإلفريقيــة علــى الصعيــد السياســي 
التبــادل  نســبة  ورفــع  وغرهــا،  والتصنيعــي  والســياحي  واالقتصــادي 
التجــاري مــع كل الــدول اإلفريقيــة هــدف متواصــل، وقــد ارتفعــت نســبة 
حجــم الصــادرات الرتكيــة بــن عامــي 2012 و2016 حنــو 65 مليــار 
التجــارة معهــا إىل 93.5 مليــار دوالر، وهــذه  دوالر، وارتفــع حجــم 
النســبة تقــدر بنحــو 200%، وهــذا كلــه نتيجــة رؤيــة اســرتاتيجية لرتكيــا 
مــن عشــر ســنوات  أكثــر  منــذ  أطلــق عليهــا  إفريقيــا  مــع  يف عالقاهتــا 

اإلفريقيــة(. القــارة  علــى  االنفتــاح  )سياســة 
وال شــك أن الرغبــات أو األحــالم العربيــة الســابقة الســتثمار أراضــي 
الســودان يف ســد حاجــة الــدول العربيــة إىل الغــذاء كانــت كبــرة وكثــرة، 

ولكنهــا رغــم تبنيهــا مــن مؤمتــرات عربيــة كثــرة طــوال العقــود املاضيــة مل 
تــؤت أكلهــا، فاألراضــي الزراعيــة يف الســودان قــادرة علــى أن تشــكل 
العــريب وجرانــه، ولكــن مشــاريع  الوطــن  لــكل  متكاملــة  ســلة غذائيــة 
االســتثمار الزراعيــة الســابقة واجهــت صعــوابت وإخفاقــات ألســباب 
داخليــة وخارجيــة، فشــركات الغــذاء الدوليــة ال تســمح إبجيــاد منافســن 
فــإن  أنفســهم، ولذلــك  العربيــة، يعتمــدون علــى  الســاحة  جــدد علــى 
الرتكــي، خطــوة جريئــة وضروريــة  الزراعــي  لالســتثمار  الســودان  دعــوة 
حملاولــة جتــاوز هــذه الصعــوابت واإلعاقــات الداخليــة واخلارجيــة، ومتثــل 
حتــدايً للشــركات والدولــة الرتكيــة أيضــاً، ولكــن الشــركات الرتكيــة هلــا خــربة 
طويلــة وكبــرة يف اجملــاالت الزراعيــة أواًل، وهلــا خــربة كبــرة يف التنافــس 
فــإن  ولذلــك  الزراعيــة وصادراهتــا،  االســتثمارات  علــى صعيــد  الــدويل 
عــرض الســودان علــى القطــاع اخلــاص الرتكــي مليــون فــدان لزراعــة قطــن 
وحبــوب زيتيــة خطــوة إجيابيــة، وال بــد أن تكــون خطــوة أوليــة، والتكامــل 
التــام بــن الســودان وتركيــا حباجــة إىل مزيــد مــن التعــاون، وقــد مت توقيــع 
22 اتفاقية تعاون بينهما، وخالل هذه الزايرة أعلن الرئيسان السوداين 
والرتكــي يف اخلرطــوم، إهنمــا يســعيان لرفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن 

البلديــن مــن 500 مليــون إىل 10 مليــارات دوالر.
مــا مييــز هــذه الــزايرة مرافقــة الرئيــس الرتكــي حنــو مئتــن مــن رجــال األعمال 
األتــراك مــن كافــة التخصصــات، ولكنهــا مل تكــن زايرة مصلحــة فقــط، 
اإلفريقيــة،  الــدول  مــع  األخويــة  للعالقــات  وتوثيــق  جتديــد  زايرة  وإمنــا 
وابألخــص الــي كان هلــا اتريــخ عريــق أايم الدولــة العثمانيــة، وفيهــا الكثــر 
مــن اآلاثر التارخييــة املشــرتكة، وبعــض مدهنــا لعبــت دوراً اترخييــاً يف حركــة 
النقــل البحــري مثــل شــبه جزيــرة ســواكن الســودانية، و)ســواكن( مدينــة 
تقــع مشــال شــرق الســودان، علــى ســاحل البحــر األمحــر، وتبعــد عــن 
العاصمــة اخلرطــوم حــوايل 642 كيلومــرتاً، وتضــم منطقــة أثريــة اترخييــة، 
حيــث أن الدولــة العثمانيــة كانــت تتخــذ مــن جزيــرة )ســواكن( مركــزًا 
للبحريــة، هبــدف توفــر أمــن البحــر األمحــر واحلجــاز والســودان، ضــد 
األخطــار اخلارجيــة، وقــام االســتعمار الربيطــاين بتدمرهــا يف احلــروب 
قابلــه  هــو مطلــب شــعي ورمســي ســوداين،  اليــوم  فإعمارهــا  الســابقة، 
وإفريقيــاً  عربيــاً  ترحيبــاً  أن جيــد  بــد  تركــي رمســي وشــعي، وال  ترحيــب 

وإســالمياً أيضــاً.

لقــد وجــدت هــذه الــزايرة الرتكيــة إلفريقيــا ترحيبــاً شــعبياً كبــراً، واســتقبلها 
اإلعالميــون األفارقــة ابلتفــاؤل، واعتربهــا البعــض بــداايت جــادة للنهضــة 
اإلفريقيــة ابلنظــر إىل التجربــة النهضويــة الرتكيــة الناجحــة يف العقديــن 
املاضيــن، فاملشــاريع الرتكيــة مــع الــدول االفريقيــة أكثــر اســتقاللية مــن 
الزراعــي  القطــاع  الســابقة، ســواء يف  املشــاريع االقتصاديــة  مــن  غرهــا 
هــذا  غــره، ويف  أو  العســكري  أو  املــدين  التصنيعــي  أو  السياســي  أو 
الصــدد ميكــن القــول أبن الشــريك الرتكــي مــع الــدول االفريقيــة منفــردة ال 
ينافــس املشــاريع األخــرى اإلفريقيــة الداخليــة، وال املشــاريع العربيــة معهــا 
أيضــاً، وإمنــا مــن املؤكــد أنــه ينافــس املشــاريع اإلســرائيلية والغربيــة ابلدرجــة 
األوىل، ولذلــك ليــس مــن مصلحــة تركيــا أن تفــرض مشــاريعها علــى 
الــدول والشــعوب اإلفريقيــة عــن طريــق الضغــوط، أو توقيــع االتفاقيــات 
مــع الشــركات اخلاصــة الشــخصية والضيقــة، بــل مــع الشــركات الرمسيــة 
واألهليــة، الــي هلــا جناحــات حمليــة حقيقيــة وليســت ومهيــة، فالشــراكة 
ظــل  الرمسيــة، ويف  ومؤسســاهتا  دوهلــا  عــرب  الشــعوب  مــع  هــي  الرتكيــة 
هــذا التعــاون كان ضــرورايً أن يتــم االتفــاق علــى أتســيس جملــس تعــاون 
للنجــاح  منوذجــاً  يكــون  أن  ينبغــي  والســودان،  تركيــا  بــن  اســرتاتيجي 
الرتكــي العــريب واإلفريقــي، إلرضاء تطلعات 
الشــعوب العربيــة واإلفريقيــة واإلســالمية يف 

املســتقبل.
كمــا أنــه ليــس مــن مصلحــة تركيــا أن توقــع 
أو  العربيــة  الــدول  إحــدى  مــع  اتفاقيــات 
أخــرى، وال صناعــة  دولــة  اإلفريقيــة ضــد 
أحــالف سياســية أو عســكرية ضــد دول 
عربيــة أو إفريقيــة أو إســالمية، فالسياســة 
الرتكيــة تســعى لتوثيــق التعــاون بينهــا وبــن 
واالســالمية  واالفريقيــة  العربيــة  الــدول 
ذلــك زايرة رئيــس  والصديقــة، ومــا يؤكــد 
الســعودية  إىل  )يلــدرم(  الرتكــي  الــوزراء 
الــي أســفرت عــن توافــق تطلعــات ورؤى 
العربيــة  القضــااي  مجيــع  حنــو  الدولتــن 
تركيــا  يربــط  والدوليــة، كمــا  واالســالمية 
ابململكــة العربيــة الســعودية جملــس تعــاون اســرتاتيجي منــذ عامــن، أواًل 
علــى صعيــد الســعودية، واثنيــاً علــى صعيــد جملــس التعــاون االســرتاتيجي 

اخلليجــي.  التعــاون  جملــس  دول  مــع  الرتكــي 
اإلفريقيــة  الــدول  مــع  التجاريــة  االتفاقيــات  لعشــرات  تركيــا  توقيــع  إن 
يف هــذه الــزايرة ومــا قبلهــا وبعدهــا، إمنــا يهــدف لتثبيــت الرؤيــة الرتكيــة 
لعالقاهتــا مــع إفريقيــا القائمــة علــى أن نظــرة تركيــا لألفارقــة وعالقاهتــا 
مــع الــدول اإلفريقيــة )ليســت قائمــة علــى الربــح مــن جانــب واحــد(، 
كمــا قــال الرئيــس )أردوغــان(، وإمنــا علــى رغبــة تركيــة تتمثــل يف اإلنتــاج 
والتقــدم واالزدهــار مــع القــارة الســمراء، فرتكيــا كدولــة تعــي اإلمــكاانت 
الــي متتلكهــا إفريقيــا، وتقيــم عالقــات قويــة مــع تلــك القــارة يف كافــة 
احملافــل، وتشــكيل )جملــس التعــاون االســرتاتيجي رفيــع املســتوى( بــن 
تركيــا والســودان، منــوذج مهــم جــداً إلجنــاح هــذه احملاولــة، فاهلــدف توثيــق 
العالقــات بــن تركيــا وإفريقيــا، وجعــل الــدول اإلفريقيــة أقــرب إىل الــدول 
االســالمية، بــدل ان تكــون رهينــة أطمــاع إســرائيلية أو غرهــا، فنحــن 

أقــرب هلــا وهــي أقــرب لنــا مــن اآلخريــن.

الرؤية التركية االستراتيجية إلفريقيا والسودان نموذجًا

محمد زاهد جول

 كاتب وحملل تركي - رئيس بيت اإلعالمين العرب يف تركيا
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بلبل زاده... منبر الشام

أكاديميون سوريون ومصريون يزورون غازي عنتاب
Suriyeli ve Mısırlı Akademisyenlerden Gaziantep Ziyareti

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Komisyonu öğrencileri tarafından hazırlanan “Kudüs Gecesi” coşkulu bir 
kalabalığın katılımıyla yapıldı. 12 Ocak Cuma günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan programa AÖB 
Ortaöğretim Birimi Başkanı Adem Er, komisyon üyeleri, eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı. “Kudüs’ten vazgeçtiğimiz gün 
kendimizden vazgeçtiğimiz gündür” AÖB öğrencilerinden Mustafa Güçyetmez’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
program daha sonra AÖB Gaziantep Şube sorumlularından Elif Aksu’nun selamlama konuşmasıyla devam etti. Aksu, konuşmasında 
Kudüs’ün ilk kıblemiz ve peygamberler diyarı kutsal bir şehir olduğunu belirterek; “Kudüs insanlığın ortak değeridir. Kudüs bizim 
ortak değerimizdir. Kudüs’ün anahtarını Hz. Ömer teslim aldı. Gün geldi düşman eline geçti. Ümmet içinden Selahaddin Eyyubi çıktı 
düşman elinden kurtardı Kudüs’ü. Şimdi yine düşman elinde. Allah’ın bizlerin elinden gerçekleştirmek istediği muradıdır Kudüs. 
İşte bu muradı sizler Kudüs’ü bırakmayarak gerçekleştireceksiniz. Ben karşımda Selahaddinler görüyorum. Kudüs’ten vazgeçtiği-
miz gün kendimizden vazgeçtiğimiz gündür” dedi.

نظمـــت جلنـــة التعليـــم املتوســـط بفـــرع احتـــاد طلبـــة األانضـــول يف غازي عنتـــاب احتفاليـــة »ليلـــة القـــدس« مســـاء اجلمعـــة 12 ينايـــر 2018 
يف قاعـــة داود اوزگـــول للمؤمتـــرات التابعـــة لوقـــف بلبـــل زادة. وحضـــر االحتفاليـــة رئيـــس قســـم التعليـــم املتوســـط ابحتـــاد طلبـــة األانضـــول آدم 
ار، وأعضـــاء اللجنـــة وعـــدد مـــن الطلبـــة واملدرســـن وعائالهتـــم. »عندمـــا نتخلـــى عـــن القـــدس ســـنتخلى عـــن ذاتنـــا« وبـــدأ الربانمـــج بتـــالوة 
مصطفـــى گـــوچ  ميـــز أحـــد طلبـــة االحتـــاد ملـــا تيســـر مـــن القـــرآن الكـــرمي، مث تواصـــل الربانمـــج مـــع كلمـــة االفتتـــاح الـــي ألقتهـــا أليـــف آقصـــو 
إحـــدى مســـؤوالت فـــرع االحتـــاد يف غازي عنتـــاب. وأثنـــاء كلمتهـــا أكـــدت املتحدثـــة علـــى قدســـية مدينـــة القـــدس الشـــريف علـــى أســـاس 
أهنـــا مهبـــط األنبيـــاء قبلتنـــا األوىل. مث قالـــت إن »القـــدس قيمـــة مشـــرتكة لـــدى اإلنســـانية مجعـــاء. القـــدس هـــي القيمـــة املشـــرتكة بيننـــا. 
مفاتيـــح القـــدس اســـتلمها ســـيدان عمـــر بـــن اخلطـــاب. ولكـــن العـــدو اغتصبهـــا يف يـــوم غفلـــة. فظهـــر مـــن بـــن أبنـــاء هـــذه األمـــة صـــالح 
الديـــن األيـــويب فاســـرتدها مـــن األعـــداء. وهـــي اليـــوم يف أيـــدي األعـــداء مـــرة أخـــرى. والقـــدس هـــي مـــراد هللا الـــذي يريـــد حتقيقـــه علـــى أيدينـــا 
حنـــن. وأنتـــم مـــن ســـيحقق تلـــك اإلرادة اإلهليـــة فـــال تتخلـــوا عـــن القـــدس. إنـــين أرى اآلن أمامـــي صـــالح الديـــن. ألننـــا عندمـــا ختلينـــا عـــن 

القـــدس نكـــون ختلينـــا عـــن ذاتنـــا«.

اتحاد طلبة طلبة األناضول ينظم ليلة القدس
AÖB Öğrencilerinden Coşkulu Kudüs Gecesi

Prof. Dr. Veysel El Hafiye, Prof. Dr. Mahmut Mısri, Prof. Dr. Hamza Bekri ve Prof. Dr. İbrahim Salkini ve berabe-
rindekilerden oluşan heyet 2 Ocak Salı günü vakfımızı ziyaret etti. Kahire Üniversitesinden Prof. Dr. Veysel El Ha-
fiye, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Mısri ve Prof. Dr. Hamza Bekri, Gaziantep Üniver-
sitesinden Prof. Dr. İbrahim Salkini ve beraberindekilerden oluşan akademisyen heyeti 2 Ocak Salı günü vakfımızı 
ziyaret etti. Ziyarette vakfımızın başkanı Turgay Aldemir ile görüşen heyetle; Ortadoğu’da son yaşanan gelişmeler, 
vakfımızın Suriye çalışmaları ve çeşitli alanlarda yürüttüğümüz eğitim alanındaki projelerimiz ele alındı.
Heyet daha sonra Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) Kütüphanesini gezerek Bülbülzade Abdul-
lah Edip Efendi’nin el yazması eserlerini inceledi.

اســـتقبل وقفنـــا يـــوم الثـــالاثء 02 ينايـــر 2018 كال الربوفيســـور فيصـــل احلفيـــان مـــن جامعـــة القاهـــرة، والربوفيســـور حممـــود املصـــري والدكتـــور محـــزة 
بكـــري مـــن جامعـــة الســـلطان حممـــد الفاتـــح، والربوفيســـور إبراهيـــم ســـلقيين مـــن جامعـــة غازي عنتـــاب والوفـــد املرافـــق هلـــم.

والتقـــى الوفـــد يف تلـــك الـــزايرة مـــع رئيـــس الوقـــف طورغـــاي آلدمـــر، وتباحـــث اجملتمعـــون آخـــر التطـــورات يف الشـــرق األوســـط، وأعمـــال الوقـــف 
اخلاصـــة بســـوراي، وعـــدداً مـــن املشـــاريع الـــي ينجزهـــا الوقـــف يف اجملـــال الرتبيـــة والتعليـــم. وجتـــول الوفـــد يف أرجـــاء مركـــز بيـــكام للبحـــوث العلميـــة 

والرتبويـــة والثقافيـــة، واطلعـــوا علـــى عـــدد مـــن املؤلفـــات كتبهـــا العالمـــة بلبـــل زاده عبـــد هللا أديـــب أفنـــدي حبـــط يـــده.
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لجنة سوريا بمنتدى األناضول تجتمع في غازي عنتاب
Anadolu Platformu Suriye Komisyonu Gaziantep’te Toplandı

Anadolu Platformu Suriye Komisyonu Suriyeli misafirlere yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere Gaziantep’te toplandı.
Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu Suriye Komisyonu, Suriyeli misafirlere yönelik çalışmaları değerlendirmek 
üzere Gaziantep’te toplandı. 14 Ocak Pazar günü Bülbülzade Vakfı’nda yapılan toplantıya komisyon başkanı Mahmut Kaçma-
zer ve Suriyeli misafirlerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerden üye kuruluş temsilcilerinin katıldı.
Ayda bir yapılan toplantıda Suriye çalışmaları ile ilgili bir bilgilendirme yapılırken, il ve ilçelerin faaliyetleri, çalışmaların 
koordinasyon ve planlanması, devam eden çalışmalar masaya yatırıldı.

ــم  ــوة مـــن أجـــل تقييـ ــة والدعـ ــة ملنتـــدى األانضـــول للرتبيـ ــوراي التابعـ ــة سـ ــاً للجنـ ــاً مهمـ ــة غازي عنتـــاب اجتماعـ احتضنـــت مدينـ
األعمـــال اجلاريـــة لفائـــدة الضيـــوف الســـورين يف تركيـــا. وانعقـــد االجتمـــاع يـــوم األحـــد 14 ينايـــر 2018 يف مقـــر وقـــف بلبـــل 
زادة، مبشـــاركة رئيـــس جلنـــة ســـوراي حممـــود قامچـــزر وعـــدد مـــن ممثلـــي املؤسســـات العاملـــة يف الشـــأن الســـوري يف الـــوالايت الرتكيـــة 
الـــي يســـكنها عـــدد كبـــر مـــن الضيـــوف الســـورين. وينعقـــد هـــذا االجتمـــاع مـــرة كل شـــهر، مـــن أجـــل تقييـــم األعمـــال اجلاريـــة 

لفائـــدة الســـورين يف تركيـــا، ومناقشـــة مســـألة التنســـيق والتخطيـــط علـــى مســـتوى الـــوالايت والبلـــدات الرتكيـــة.

Gazeteci Yazar Kemal Öztürk, Fecr Radyo’da Analiz Programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.
Gazeteci Yazar Kemal Öztürk, FM 103.2 frekansından yayın yapan Fecr Radyo’da Analiz Programına konuk olarak gündemi de-
ğerlendirdi. 12 Ocak Cuma günü yapılan programda Aladdin Hüsso’nun sorularını yanıtlayan Öztürk, Ortadoğu’da meydana gelen 
olaylar, İran’daki protesto gösterileri, Suriye’deki son durum ve Suriye’nin geleceği konusunda görüşlerini paylaştı. Kemal Öztürk, 
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu

شـــارك الكاتـــب والصحفـــي كمـــال اوزتـــورك يف برانمـــج حتليـــل علـــى موجـــات إذاعـــة الفجـــر الـــي تبـــث علـــى تـــردد 103.2 أف أم. ويف 
ــئلة  ــم اوزتـــورك آخـــر املســـتجدات يف املنطقـــة يف معـــرض رده علـــى أسـ ــا مباشـــرة يـــوم اجلمعـــة 12 ينايـــر 2018 قيّـ مشـــاركته الـــي مت بثهـ
املذيـــع عـــالء الديـــن حّســـو. وعلـــق اوزتـــورك علـــى األحـــداث اجلاريـــة حاليـــاً يف منطقـــة الشـــرق األوســـط، وعلـــى االحتجاجـــات الـــي شـــهدهتا 
إيـــران، وعلـــى مســـتقبل ســـوراي وآخـــر األوضـــاع هنـــاك. وصـــرح الضيـــف تصرحيـــات مهمـــة تتعلـــق ابحملاولـــة االنقالبيـــة الفاشـــلة الـــي نفذهـــا 

تنظيـــم فتـــح هللا گولـــن يف 15 متـــوز 2016م.

كمال اوزتورك يقيم المستجدات على أثير راديو الفجر
Kemal Öztürk Fecr Radyo’da Gündemi Değerlendirdi

زيارة من مركز تطوير المرأة واألسرة لجمعية موزاييك

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Başkan Yardımcısı Ferah Aksoy ve İletişim Uzmanı Fatma Görmez Mozaikder’i 
ziyaret etti. Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Başkan Yardımcısı Ferah Aksoy ve İletişim Uzmanı Fatma Görmez 11 
Ocak Perşembe günü Mozaik Kadın ve Aile Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Mozaikder Başkanı Rabia Aldemir’le görüşen 
heyetle projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

KAGEM’den Mozaikder’e Ziyaret
أدت انئب رئيس مجعية تطوير املرأة واألسرة فرح آكصوي زايرة إىل مجعية موزاييك رفقة خبرة التواصل فاطمة گورمز.

الـــزايرة الـــي متـــت يـــوم اخلميـــس 11 ينايـــر 2018 التقـــى فيهـــا الوفـــد الزائـــر برئيســـة مجعيـــة موزاييـــك رابعـــة آلدمـــر وتبـــادل معهـــا األفـــكار حـــول 
املشـــاريع واألعمـــال اجلاريـــة.

الهالل األحمر التركي ينشئ مخيمًا جديدًا في سوريا

İdlib-Hama sınır bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 65 bin kişinin İdlib’in güvenli bölgele-
rine doğru olan kaçışı sürerken Türk Kızılayı yeni çadırkent hazırlığına başladı. Sarmanda’nın kuzeyinde Kelbit mevkiinde bulunan 
ve daha önce AFAD tarafından zemin çalışmaları yapılan arazide kurulumuna başlanan çadırlar binlerce insana ev sahipliği yapacak.
Yaşanan göç sonrası bölgedeki kampların kapasitesinin üzerine çıkmasıyla harekete geçen Türk Kızılayı, ilk etapta 500 çadırdan 
oluşan kampın kurulumunu planladı. Bölgeye çadırlarını ve uzman ekiplerini sevk eden Kızılay, AFAD koordinesinde, kamp alanının 
düzenlemesini yaptıktan sonra çadırların kurulumuna başladı. Şu ana kadar 100 çadırın kurulumu gerçekleştirildi.

Kızılay Suriye’de Yeni Kamp Kuruyor

فـــر حنـــو 65 ألـــف شـــخص مـــن منازهلـــم بســـبب االشـــتباكات العنيفـــة اجلاريـــة يف املنطقـــة الفاصلـــة بـــن إدلـــب ومحـــاه، ليلجـــؤوا إىل املناطـــق اآلمنـــة يف إدلـــب، 
حيـــث اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي يســـتعد لبنـــاء خميـــم جديـــد هنـــاك ليأويهـــم. ومت البـــدء يف نصـــب اخليـــام يف موقـــع مبنطقـــة كلبيـــت الواقعـــة مشـــايل ســـرمندة، 
بعـــد أن هيأهتـــا إدارة آفـــاد ملكافحـــة الكـــوارث والطـــوارئ. وسيســـكن ذلـــك املخيـــم اجلديـــد آالف الالجئـــن اجلـــدد. بعـــد موجـــة اهلجـــرة األخـــرة مل تعـــد 
املخيمـــات احلاليـــة قـــادرة علـــى اســـتيعاب الالجئـــن. ولذلـــك فقـــد هـــب اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي لبنـــاء عـــدد مـــن املخيمـــات اجلديـــدة. فخطـــط يف املرحلـــة 
األوىل لنصـــب خميـــم يضـــم 500 خيمـــة. ونقـــل إىل املوقـــع املذكـــور فـــرق العمـــل وكميـــات مـــن اخليـــام مـــن أجـــل تنفيـــذ اخلطـــة. ويف األثنـــاء مت التنســـيق 

مـــع إدارة آفـــاد ملكافحـــة الكـــوارث والطـــوارئ الـــذي قـــام بتهيئـــة أرض املوقـــع، مث بـــدأ العمـــل علـــى نصـــب اخليـــام. ومت إىل اآلن نصـــب 100 خيمـــة.
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منوعات

أم الشهيد نحن والدك

إلهام حقي

الرقـــة مدينـــة منســـية ، مـــن يـــوم يومهـــا ، ابلرغـــم مـــن قســـوة الطبيعـــة حاصروهـــا وخنقوهـــا 
وطوقـــوا هنرهـــا اجلميـــل، حنـــن مـــن مدينـــة انئيـــة ال حيـــق لنـــا أن نتســـاءل أو نطالـــب 
أببســـط حقوقنـــا، أهلهـــا مســـاملون ، ابإلضافـــة إىل كرمهـــم الـــذي ال يضاهـــى، مل تقـــام 
هبـــا أي منشـــأة ومل تـــردم فيهـــا أيـــة حفـــرة مهمـــا كـــربت ، ومل تنظـــف الشـــوارع مطلقـــاً، 
فجـــأة اســـتيقظنا علـــى أصـــوات آليـــات تنظـــف الشـــوارع الرئيســـية، تفاءلنـــا وقلنـــا بـــدأت 
اإلصالحـــات، وتفاجـــأان أكثـــر أن ذلـــك كان مـــن أجـــل صـــالة ابـــن املقبـــور هبـــا، 
ضمـــن تشـــديد أمـــين فظيـــع فلقـــد وجـــدان ســـيارتنا منقولـــة إىل رابـــع شـــارع واألســـطحة 
مزروعـــة ابملخابـــرات،  فدنســـها، وخـــرج مـــن اجلامـــع مـــن البـــاب اخللفـــي اخلـــاص 
ابحلمامـــات، بعـــد ذلـــك مباشـــرة بـــدأ احلـــراك هـــبَّ أهلهـــا بعـــد رؤيـــة الظلـــم الـــذي أمل 
بباقـــي احملافظـــات، الـــكل فيهـــا يعـــرف الـــكل ال تســـتطيع أن ختتبـــئ وراء إصبعـــك، 
وال ضبابيـــة ابألمـــر جمـــرد أن يذكـــر أي  أســـم )أمحـــد الســـخين(، )شـــي-ح( علـــي 
الشـــعيي )شـــب... أبـــو فالشـــة ( فـــؤاد حقـــي مـــع الثـــورة، عبـــدهللا اخلليـــل مـــع الثـــورة 

.........إخل.
يتـــزاورون  علـــى رصيـــف  بعضهـــم كل  مقابـــل  الرقـــة  أهـــل  يقـــف  املظاهـــرات  بـــدأت 
ويرتقبـــون الصيحـــة األوىل يهتفـــون، وال يلتفتـــون ليتفرقـــوا بعدهـــا ضمـــن احلـــارات الكثـــرة 
ليشـــتتوا األمـــن، ينتشـــون ويشـــعرون بســـعادة المثيـــل هلـــا، ألول مـــرة اســـتطاعوا أن 
يســـقطوا الرئيـــس والنظـــام الفاشـــي ويتنغمون)ســـاقط ســـاقط اي بشـــار(، مكتبنـــا أصبـــح 
مـــالذاً آمنـــاً للطلبـــة واألقـــرابء، معظمهـــم أييت وقـــد امحـــرت عينـــاه ويـــكاد يفقـــد أنفاســـه 
مـــن الغـــازات، ولكننـــا كنـــا نتحصـــن ابلبصـــل واملشـــروابت الغازيـــة ملســـاعدهتم، بـــدأت 
االعتقـــاالت وتدفـــق اجلنـــود األشـــاوس املســـلحن وبـــدأ التشـــديد وزادت املظاهـــرات 
وكان التحـــدي كبـــراً، ســـرعان مـــا دفعنـــا مثـــن مطالبتنـــا ابحلريـــة وســـقط أول شـــهيد )علـــي 
البابنســـي( الـــذي كان يهتـــف فقـــط، )حر..حر..حريـــة إحنـــا بـــدان حريـــة غصـــن عنـــك 
اي بشـــار رح حنصـــل عـــا حلريـــة(، يومهـــا مل ينـــم أحـــد يف املدينـــة ضمـــن بـــث مباشـــر حـــى 
الصبـــاح، وهـــم يهتفـــون أمـــام منـــزل أبويـــه بصـــوت واحـــد )أم الشـــهيد... حنـــن والدك( 
ــات الـــي  ــذه التقنيـ ــن أيـــن كل هـ ــة مـ ــه يريـــدون معرفـ ــن برمتـ ــتنفار األمـ ــا أدى إىل اسـ ممـ
صـــورت وبثـــت مباشـــرة علـــى الفيـــس حـــى الصبـــاح، رغـــم التشـــدد األمـــين الـــذي ال 
يســـمح بعبـــور ذاببـــة، خرجـــت لـــه جنـــازة ال ميكـــن ألحـــد تصديـــق هـــذا الكـــم اهلائـــل، 
الرقـــة كلهـــا خرجـــت حـــى الشـــبيحة رافقـــوان ابنتظـــار أوامـــر إطـــالق النـــار، رأيـــت ذلـــك 
أبم عيـــين وكنـــت مـــن ضمـــن املشـــيعن مـــع ابنـــي  وزوجـــي وكل عائلـــي، ألول مـــرة 
شـــعران أن تقاربنـــا تضاعـــف، عـــاد النـــاس بعـــد اجلنـــازة وهـــم يهللـــون ويزغـــردون، ويهتفـــون 
مـــلء حناجرهـــم )وبـــدان نشـــيلك اي بشـــار وهبمتنـــا القويـــة وســـوراي بـــده حريـــة(، أفقنـــا 
مـــن نشـــوتنا علـــى أزيـــز الرصـــاص مـــن كل حـــدب وصـــوب، فقـــد جـــاءت األوامـــر 
ابحلصـــاد، حصـــدوا أمجـــل شـــباننا وســـالت دمائهـــم الطاهـــرة يف ســـاحة الســـاعة وكان 
الشـــهيد الثـــاين محـــودة ابـــن قحطـــان احلـــاج عبـــو وتتـــاىل الشـــهداء واســـتمرت املظاهـــرات 
واالعتقـــاالت، مـــن خـــالل الفتحـــات كنـــا نـــرى مـــن يقـــع يف أيديهـــم، ومـــاذا يفعلـــون بـــه 
وكأهنـــم أمســـكوا أبكـــرب جمـــرم ابلعـــامل يدعســـونه أبحذيتهـــم القـــذرة  جيرونـــه دون رمحـــة، 
وال أحـــد جيـــرؤ علـــى ختليصـــه مـــن براثنهـــم النتنـــة وهـــذا مـــا جيعلنـــا نثـــور أكثـــر وأكثـــر، بـــن 
عشـــية وضحاهـــا انقلبـــت املوازيـــن ســـلموها وانســـحبوا وتركـــوا أهـــل الرقـــة يتشـــفون مبـــن 
متَّ االســـتغناء عنهـــم وقـــد مت ســـحل رجـــاالت األمـــن الذيـــن حـــرق كرهتـــم عنـــد النظـــام.
فرحـــة عارمـــة عاشـــها أهـــل الرقـــة وأســـقطوا متثـــال هبـــل وأفرغـــوا فيـــه كل  كبتهـــم ومعاانهتـــم 
وأطلقـــوا العنـــان هلتافاهتـــم لتمـــأل الســـماء، اســـتفاق النظـــام عندمـــا أطلـــق عليهـــا اســـم 
عاصمـــة التحريـــر، كانـــت أمجـــل أايم مـــر هبـــا أهـــل الرقـــة اآلن شـــعروا مبلكيتهـــم للرقـــة، 
دأبـــوا علـــى تنظيفهـــا وخـــرج أهلهـــا كلهـــم للصيانـــة والتزيـــن، ومارســـوا للمـــرة األوىل 
ــة  ــا ســـلمت أبيـــدي خفيـ ــة مادامـــت( ســـرعان مـ ــا )اي فرحـ ــم، مـــن أقـــوال أهلهـ حريتهـ
لليـــد الثانيـــة األشـــد ســـواداً الـــي صنعـــت أبيديهـــم فقـــط لنرتحـــم عليهـــم ولكـــن هيهـــات، 
أايً مـــا يرتدونـــه ال يتغـــر ســـوى اللـــون، زادوا اجملـــازر واخلنـــاق والقمـــع والذبـــح حتـــت 
رايـــة اإلســـالم وهـــو بـــريء منهـــم، أســـدل الســـتار علـــى الســـواد لتحـــل األلـــوان وتســـتمر 
املســـرحية بطريقـــة مغايـــرة ليكملـــوا علـــى مـــن تبقـــى مـــن أهلهـــا ابأللغـــام الـــي تتوالـــد 
كل يـــوم، إىل أيـــن...؟ ال أحـــد يعلـــم!! نعلـــم شـــيئاً واحـــداً أن ســـوراي ألهلهـــا والرقـــة 
لســـكاهنا، أمـــا فراتنـــا فحـــدِّث وال تســـأل مشـــتاق ألهلـــه وأهازجيهـــم وحنـــن نتـــوق لرشـــفة 

منـــه لنعـــود ســـنوات للـــوراء نرتـــوي منـــه وال نشـــبع:  عائـــدووووووون.

في عينتاب
 ورشة لحقوق االنسان المخطوفة سوريًا

أحمد مظهر سعدو

كاتبة وصحفية سورية كاتب وصحفي سوري

أقامـــت منظمـــة )حمامـــون وأطبـــاء( مـــن أجـــل حقـــوق اإلنســـان يف 
اإلنســـان،  حقـــوق  حـــول  تدريبيـــة  ورشـــة  مؤخـــرًا  تركيـــا  عينتـــاب/ 
شـــاركت فيهـــا الكثـــر مـــن الفعاليـــات املعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان، وقـــد 
متحـــورت الورشـــة حـــول ثالثـــة أنســـاق: حقـــوق االنســـان، العنـــف 
متميـــزًا،  اهتماًمـــا  القـــت  حيـــث  االنتقاليـــة،  والعدالـــة  اجلنســـي، 
املعطـــى  مـــن قضـــااي تالمـــس وبشـــكل مباشـــر،  إليـــه  ملـــا تطرقـــت 
املوضوعـــي حلالـــة حقـــوق االنســـان، املنتهكـــة يف ظـــل النظـــام الســـوري 
الفاجـــر، وملـــا تقـــوم بـــه عـــرب الكثـــر مـــن حـــاالت التوثيـــق لذلـــك، وهـــي 
مســـألة ابتـــت جـــد هامـــة، وتضـــع اجملـــرم يف مكانـــه الصحيـــح هتيئـــة 

حملاكمتـــه يف املســـتقبل يف احملاكـــم الدوليـــة.
وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن منظمـــة )حمامـــون وأطبـــاء( مـــن أجـــل حقـــوق 
االنســـان )LDHR( تعتـــرب مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين غـــر 
الوقـــت  وتكـــرس  أزماهتـــم  خـــالل  املدنيـــن  تدعـــم  الـــي  احلكوميـــة 
حقـــوق  انتهـــاكات  لوقـــف  ســـعًيا  املســـاعدة،  لتقـــدمي  والطاقـــة 
اخلدمـــات  علـــى  للحصـــول  حيتاجـــون  مـــن  ومســـاعدة  االنســـان، 

اجملتمـــع. فاعلـــن يف  أعضـــاء  ليكونـــوا  املطلوبـــة، 
ولقـــد نشـــأت مـــن احملامـــن واألطبـــاء الذيـــن كرســـوا جهودهـــم لتوثيـــق 
للمعايـــر  وفًقـــا  املعتقلـــن،  ســـورية ضـــد  الـــي حتـــدث يف  الفظائـــع 
الدوليـــة، وهـــم يقدمـــون توصيـــات إبشـــراف خـــرباء دوليـــن للتنســـيق 
مًعـــا مـــن أجـــل الوصـــول إىل العدالـــة، وإثـــراء روح اجملتمـــع ابلقيـــم 
ــق بتســـجيل التاريـــخ املرضـــي  ــوم الطبيـــب املوثِّـ ــانية، حيـــث يقـ اإلنسـ
للناجـــي ويصغـــي لقصتـــه، ومـــا تعـــرض لـــه خـــالل االعتقـــال ومـــن 
مث جيـــري فحًصـــا جســـداًي وتقييًمـــا نفســـًيا، وينتهـــي بوضـــع اخلطـــة 
العالجيـــة الالزمـــة، كل ذلـــك مـــن خـــالل احلصـــول علـــى املوافقـــة 
ــه الطبيـــة،  ــتنتاج وفـــق خربتـ ــتنرة مـــن الناجـــي، وصـــواًل إىل االسـ املسـ
ممـــا حُيتـــم عليـــه أن يتمتـــع مبعرفـــة قانونيـــة كافيـــة، وأن يفكـــر بعقليـــة 
قانـــوين،  معلومـــات كدليـــل  مـــن  لديـــه  مـــا  لصياغـــة كل  القاضـــي 
والربامـــج علـــى هـــذا األســـاس هنـــا تنطلـــق مـــن التأكيـــد وااللتـــزام 

بعـــدة أمـــور منهـــا:
ــان لـــدى الناجـــن مـــن   - برانمـــج توثيـــق انتهـــاكات حقـــوق االنسـ
التعذيـــب، أي التوثيـــق الطـــي القانـــوين حلـــاالت الناجـــن ومســـاعدهتم 
للحصـــول علـــى اخلدمـــات اإلنســـانية، وختصيـــص فـــرق للتوثيـــق لـــدى 
األطفـــال، وتوثيـــق معاانهتـــم وفـــق املعايـــر واألعـــراف الدوليـــة، وبنـــاء 

شـــبكات اإلحالـــة مـــع املراكـــز واملنظمـــات اخلدميـــة. 
- برانمـــج نشـــر الوعـــي، عـــرب التشـــبيك مـــع األطـــراف الناشـــطة يف 
هـــذا اجملـــال، وتنســـيق وتوحيـــد اجلهـــود، وحتقيـــق مبـــدأ التكامـــل، 
والرتكيـــز علـــى مجيـــع احملـــاور الرئيســـية والفرعيـــة للعدالـــة االنتقاليـــة.

 - برانمـــج العدالـــة االنتقاليـــة: مـــن خـــالل تدريـــب فـــرق جديـــدة 
علـــى التوثيـــق االحـــرتايف، ورفـــع الوعـــي حـــول قضـــااي العنـــف اجلنســـي، 

وإقامـــة ورشـــات حـــول مبـــادئ حقـــوق االنســـان.

يف ســـياق االحتفـــاء الســـنوي ابليـــوم العاملـــي حلقـــوق االنســـان يف 
10 كانـــون أول / ديســـمرب مـــن كل عـــام، كان البـــد مـــن التأكيـــد 
علـــى مضامـــن اإلعـــالن العاملـــي حلقـــوق االنســـان، حيـــث يولـــد 
للتصـــرف،  قابلـــة  النـــاس متمتعـــن حبقـــوق متســـاوية، غـــر  مجيـــع 
وحـــرايت أساســـية، انطالقـًــا مـــن التـــزام األمـــم املتحـــدة بدعـــم وتعزيـــز 
ومحايـــة حقـــوق االنســـان لـــكل فـــرد، وينبـــع هـــذا االلتـــزام مـــن ميثـــاق 
األمـــم املتحـــدة الـــذي يؤكـــد مـــن جديـــد علـــى إميـــان الشـــعوب حبقـــوق 
االنســـان األساســـية وبكرامـــة االنســـان وقيمتـــه، ويف اإلعـــالن العاملـــي 
ـــرت األمـــم املتحـــدة بعبـــارات واضحـــة بســـيطة  حلقـــوق االنســـان، ذكَّ

ابحلقـــوق الـــي جيـــب أن ينعـــم هبـــا كل فـــرد ابلتســـاوي مـــع غـــره. 
ــان يف اإلعـــالن العاملـــي علـــى  ــادئ حقـــوق االنسـ ــا أكـــدت مبـ كمـ
أن لـــكل إنســـان حـــق التمتـــع بكافـــة احلقـــوق واحلـــرايت الـــواردة يف 
اإلعـــالن، دون أي متييـــز، كالتمييـــز بســـبب العنصـــر أو اللـــون أو 
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياســـي أو أي رأي آخر، أو 
األصـــل الوطـــين أو االجتماعـــي أو الثـــروة أو امليـــالد، أو أي وضـــع 
آخـــر، دون أيـــة تفرقـــة بـــن الرجـــال والنســـاء، حيـــث لـــكل فـــرد احلـــق 
يف احليـــاة واحلريـــة وســـالمة شـــخصه، وال جيـــوز اســـرتقاق أو اســـتعباد 
أي شـــخص، وحيظـــر االســـرتقاق وجتـــارة الرقيـــق بكافـــة أوضاعهـــا، وال 
يعـــرض أي انســـان للتعذيـــب وال للعقـــوابت أو املعامـــالت القاســـية 
أو الوحشـــية واملؤذيـــة للكرامـــة، ولـــكل شـــخص أينمـــا وجـــد احلـــق يف 
أن يُعـــرتف بشـــخصيته القانونيـــة، وكل النـــاس سواســـية أمـــام القانـــون 
وهلـــم احلـــق يف التمتـــع حبمايـــة متكافئـــة منـــه، دون أيـــة تفرقـــة، كمـــا 
أن هلـــم مجيًعـــا احلـــق يف محايـــة متســـاوية ضـــد أي متييـــز خُيـــل هبـــذا 
اإلعـــالن وضـــد أي حتريـــض علـــى متييـــز كهـــذا. ولـــكل شـــخص احلـــق 
يف أن يلجـــأ إىل احملاكـــم الوطنيـــة إلنصافـــه، عـــن أعمـــال فيهـــا اعتـــداء 
علـــى احلقـــوق األساســـية الـــي مينحهـــا لـــه القانـــون، كمـــا أنـــه ال جيـــوز 

القبـــض علـــى أي انســـان أو حجـــزه أو نفيـــه تعســـًفا. 
ولـــكل فـــرد احلـــق أن يلجـــأ إىل بـــالد أخـــرى، أو حيـــاول االلتجـــاء 
إليهـــا هـــراًب مـــن االضطهـــاد. ولـــكل فـــرد حـــق التمتـــع جبنســـية مـــا، 
وال جيـــوز حرمـــان شـــخص مـــن جنســـيته تعســـًفا أو إنـــكار حقـــه يف 
تغيرهـــا.  ابإلضافـــة إىل وجـــود 29 مـــادة ســـطرها اإلعـــالن العاملـــي 
حلقـــوق االنســـان، ومازالـــت مبثابـــة احلـــق املرفـــوع يف وجـــه االســـتبداد 

واملســـتبدين والطغـــاة يف كل أحنـــاء العـــامل.
ويبقـــى الســـؤال اىل أي حـــد جيـــري تطبيـــق مبـــادئ اإلعـــالن العاملـــي 
هـــذه علـــى مســـتوى ســـورية والعـــامل، واىل أي حـــد تنتهـــك حقـــوق 
االنســـان مـــن قبـــل العصابـــة احلاكمـــة يف دمشـــق، الـــي يطـــال عنفهـــا 
ســـرقة  إىل  وصـــواًل  الســـوري،  الوطـــن  وانتهاكاهتـــا كل  وإرهاهبـــا 
وخطـــف الســـورين عموًمـــا، وممارســـة أبشـــع أنـــواع االنتهـــاك حبـــق 
هـــؤالء البشـــر، وســـط صمـــت مطبـــق وغـــر مفهـــوم وغـــر مـــربر مـــن 

العـــامل أمجـــع.
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كاتب وصحفي سوري

كتبـــت هـــذه املقالـــة علـــى مضـــض ومـــا كنـــت أرغـــب بنشـــرها يف الوقـــت 
ــا آلـــت إليـــه عجائـــب  احلـــايل لســـبب واحـــد هـــو أنـــين مازلـــُت أاتبـــع مـ
وغرائـــب الســـوري خـــارج الوطـــن املنســـي، والســـؤال األهـــم الـــذي يطـــرح 
نفســـه هـــل مازالـــت آاثر أقدامـــه خـــارج حـــدود الوطـــن علـــى حاهلـــا كمـــا 
كانـــت قبـــل عبـــوره األســـالك الشـــائكة أم أهنـــا تغـــرت بتغـــر املنـــاخ 
البيئـــي اإلجتماعـــي؟، وهـــل مالـــت كفـــة العقـــل إىل الرجـــوح واألخـــذ 

ابألســـباب أم أن آفـــة الغبـــاء كانـــت هـــي املســـيطرة؟.
مـــن أيـــن ســـأبدأ ال أعـــرف لكنـــين ســـأبدأ، مـــن أيـــن ســـأكتب ال أعـــرف 
لكنـــين ســـأكتب، مـــن أيـــن ســـأعرب ال أعـــرف لكنـــين ســـأعرب، أمحـــل 
يف جعبـــي رســـائل فـــأان ســـاعي الربيـــد الـــذي ظـــل ينتظـــر قافلـــة اللجـــوء 
ــا رايـــي اجلديـــدة  ــا عـــرب دراجتـــه اهلوائيـــة أرفـــع علـــى مقدمتهـ ليلتحـــق هبـ
والفتـــة ًكتـــب عليهـــا أان الســـوري ال فخـــر، أان الســـوري أصنـــع العجائـــب 
إن لـــزم األمـــر، وعلـــى املقعـــد اخللفـــي وضعـــت كل محولـــي مصحـــف 
صغـــر وهويـــي وثقافـــي وأوراقـــي وأقالمـــي وكتـــب علمائـــي وإرثـــي التارخيـــي 
وأجبديـــي وكنـــز واحـــد احتفظـــت بـــه مـــن كنـــوز حضـــاريت حجـــرات 

مـــن اجلامـــع األمـــوي وتدمـــر وقلعـــة حلـــب 
وأوغاريـــت، وكيـــس مـــن الـــرتاب رممتـــه لكـــي 

يبقـــى خمتـــزانَ برائحـــة الوطـــن. 
األمل  رغـــم  الغربـــة  مـــدن  أجـــوب  شـــرعُت 
وطـــين  يف  جيـــري  مـــا  رغـــم  اجلـــراح  رغـــم 
الســـليب وُيســـتباح ظنـــاَ مـــين أن يراعـــي هـــو 
الســـالح ولكـــن صيحـــة العندليـــب كانـــت 
أقـــوى عندمـــا زرعـــوا فـــوق صدورهـــم قرنفلـــة 
ملوثـــة ابلدمـــاء، وعبـــق املـــوت قـــد فـــاح. 
ليكـــن مـــا كان فهـــذا قـــدران وعلينـــا تقبـــل 
األقـــدار، ولكـــن يلـــي صـــار كان علـــى غـــر 
حســـبان هنـــاك وطـــن حيـــرتق وشـــعب يُقتـّــل 
وهنـــا الجئـــن وانزحـــن يف بـــالد اللجـــوء 

يفعلـــون العجائـــب وأكثـــر.
يف طريقـــي عرجـــت إىل منـــزل يعـــج أبســـرة 
ســـورية أم وأطفاهلـــا الرضـــع، حاهلـــم  يوحـــي 
شـــدة  ولكـــن  يبكـــون  اجلـــوع  مـــن  أهنـــم 
وأنســـاهم  واقعهـــم  علـــى  ســـيطر  التعفـــف 
أن  األم  علـــى  ويتوجـــب  الجئـــون  أهنـــم 
عائلـــة  أن جبوارهـــا  إال  أتخـــذ ابألســـباب 

ســـورية تطهـــو اللحـــم وتشـــويه علـــى مـــرأى منهـــم ضاربـــة بذلـــك عـــرض 
احلائـــط مخـــس عشـــرة  كيلـــو مـــن اللحـــم حصلـــت عليـــه مـــن )زنكيـــل( 
تركـــي كانـــت هـــي علـــى صلـــة بـــه منـــذ ســـنوات الضيـــاع فاحتفظـــت 
ابملعونـــة لنفســـها معللـــة ذلـــك أن هـــذا مـــن حقـــي، دنـــوت مـــن األم 
وأطفاهلـــا الرضـــع ومهســـت يف أذهنـــا أان ســـاعي الربيـــد لـــك عنـــدي رســـالة 
ــا زالـــت متعـــن النظـــر يف  ــا وانصرفـــت وهـــي مـ ــلمتها اايهـ مـــن وطـــن، سـ
الرســـالة هـــل مـــن منجـــد،  مث عرجـــت إىل الضفـــة املقابلـــة فوجـــدت 
شـــاابَ فلســـطينياَ يـــروح ذهـــاابَ واايابَ متســـائال يف نفســـه  مـــاذا حصـــل ومل 
حصـــل ومـــا كان ليحصـــل عجيـــب وهللا عجيـــب ســـألته: مـــا العجـــب 
يف ذلـــك قـــال: منـــذ ســـنوات أتيـــت إىل تركيـــا مـــن أجـــل الدراســـة تعرفـــت 
علـــى شـــخصية تركيـــة تعمـــل يف جمـــال اخلـــر واملســـاعدة  أخـــذ يـــرتدد 
كل يـــوم إىل منـــزيل ليعـــرف حـــايل وأحـــوايل فنضجـــت صداقتنـــا وأمثـــرت 
الثـــالث  قرابـــة  احلـــال  هـــذه  علـــى  وأصبحنـــا  واإلخـــاء  والـــود  ابحلـــب 
ــه مل يعـــد أييت إيل ومل يعـــد  ــأ أنـ ــأة وعلـــى حـــن غـــرة أفاجـ ــنوات وفجـ سـ
يتصـــل يب هنائيـــاً، اقرتبـــُت منـــه ومهســـت يف أذنـــه أان ســـاعي الربيـــد لـــك 
عنـــدي رســـالة مـــن وطـــن وهـــذه رســـالتك وقلـــت: بـــس عـــرف الســـبب 

َبطُـــل العجـــب، وفيمـــا علمـــت مـــن أحدهـــم أن شـــخصاَ ســـورايَ قـــد 
أخـــذه منـــه عنـــوة بدافـــع االســـتفادة املاديـــة علـــى مـــدار ســـنوات مدعيـــاَ 
علـــى ذاك الفلســـطيين أنـــه علـــى غـــر خلـــق، والقاعـــدة املقلوبـــة تقـــول 
الـــربيء متهـــم حـــى تثبـــت إدانـــة اآلخـــر، عـــدُت أدراجـــي ألســـلك طريقـــاَ 
جديـــداَ وألنتقـــل إىل ضفـــة جديـــدة، وجـــدت هنـــاك عائلـــة ســـورية الـــزوج 
والزوجـــة يف قمـــة الضحـــك والســـعادة، الـــزوج للزوجـــة: برافـــو عليـــِك وهللا 
طلعـــِت ذكيـــة مـــن ويـــن إجتـــك هـــل الفكـــرة، الزوجـــة: ولـــو بعجبـــك.. 
كتـــر ســـهلة موتـــك علـــى الـــورق ألقبـــض مثـــن روحـــك بكـــرت أمحـــر 
وأنـــت اشـــتغل شـــو بـــدك وأان راح العـــب ابلكـــروت لعـــب اجلـــين األزرق، 
دنـــوُت منهـــا بعجـــب وســـلمتها رســـالة وطـــن حبـــذر فقالـــت يل مســـرورة: 
بشـــرين هـــل هـــذا كـــرت أزرق، ومـــن ضفـــة إىل ضفـــة كنـــُت أســـر حائـــراَ 
بـــن أن أقبـــل أو أرفـــض، مـــا بـــن الرفـــض والقبـــول كانـــت تكمـــن حلقـــة 
مفرغـــة مل أدركهـــا ولكـــن فيمـــا بعـــد أيقنـــُت ال مفـــر مـــن حـــل املســـألة 

بـــكال احلالتـــن.
ــه كلمـــات  ــاك منـــزل ُكتـــب علـــى أطرافـ اتبعـــت مســـري ألنتقـــل إىل هنـ

مبعثـــرة كأهنـــا ُكتبـــت علـــى عجـــل )هنـــا يقطـــن القاتـــل هنـــا يقطـــن التاجـــر 
وأرواح أبنائنـــا مازالـــت يف البحـــار ومل تغـــادر قبضـــت الثمـــن ولكـــن أعلـــم 
أهنـــم تومهـــوا العـــامل أنـــك كاتـــب أو حســـبت نفســـك بدهائـــك هـــذا 
أنـــك قـــادر خســـئت(،  فجـــأة خيـــرج مـــن البيـــت شـــخص ويهـــرع ابجتـــاه 
احلائـــط ليطليـــه بدهـــان أســـود، دخـــل إىل منزلـــه مث خـــرج حيمـــل أوراقـــاً 
وأقالمـــاً  والفتـــة صغـــرة علـــى طـــرف قميصـــه دوِّن عليهـــا أان كاتـــب 
ســـوري مث يلتفـــت إيل ليقـــول: هـــم يقصـــدون مـــن كان يقطـــن يف الـــدار 
قبلـــي، نظـــرُت يف وجهـــه نظـــرة مواطـــن ملواطـــن وســـلمته رســـالة وطـــن  
وأدرت لـــه ظهـــري ووضعـــت عنـــد مفـــرتق الطريـــق عالمـــة هنـــا يقطـــن، مث 
رمســـت إشـــارة خطـــر املـــوت مججمـــة وعظمتـــن، مث اجتهـــت إىل الضفـــة 
ــائل،  ــائل، ثـــالث رسـ ــا بقـــي مـــن رسـ ــة، فتحـــت جعبـــي ألرى مـ املقابلـ
ولكـــن دامهتـــين الدهشـــة عندمـــا وجـــدت علـــى الرســـالة اخلامســـة دمغـــة 
محـــراء ورمـــوز غـــر حمكيـــة وأان كذلـــك وإذ ابمـــرأة تقبـــل حنـــوي لتحدثـــين 
وكأهنـــا تعرفـــين: هـــذه الرســـالة يل رســـالة وطـــن أليـــس كذلـــك ؟، قلـــُت 
هلـــا بعجـــب: أجـــل قالـــت : ال تعجـــب فـــأان منـــذ زمـــن أنتظـــر قدومهـــا 
وأعلـــم أنـــك آت مـــن هنـــاك، أمســـكت بيـــدي وقالـــت: تعـــال معـــي، 

وأخذتـــين قـــرب تلـــة خضـــراء صغـــرة قالـــت: انظـــر إىل األســـفل، فنظـــرت 
وإذ بنســـوة  أســـفل الســـفح حياولـــن  الصعـــود ولكـــن هنـــاك مـــن اخللـــف 
مـــن مينعهـــن، نظـــرُت إليهـــا بدهشـــة وقلـــت: مـــا هـــذا ؟ قالـــت اببتســـامة: 
هـــذا حلمـــي الـــذي  كنـــُت ومـــا زلـــُت أحلـــم بـــه يف غربـــي هـــذا مشـــروعي 
وهـــؤالء هـــن ســـورايت، لـــكل واحـــدة منهـــن حكايـــة مـــع احلـــرب واجلـــالد 
قلـــت: ومـــن هـــن هـــؤالء، قالـــت: مـــن ســـرقوا أفـــكاري وأحالمـــي وحســـبوا 
أن مشروعي قد وىل األدابر ونسوا أن من زرع اخلر واألمل يف نفوس 
النســـاء الســـورايت واحـــد وليـــس اثنـــن، قالـــت: هـــل لـــك مبســـاعديت 
قلـــت هلـــا: أجـــل فأتـــت حببـــل كبـــر كانـــت قـــد خبأتـــه بـــن األعشـــاب 
واحلشـــائش، مســـكنا معـــاً احلبـــل ورمينـــاه فاستمســـكوا ابلعـــروة الوثقـــى، 
مث ركبـــت دراجـــي فجـــاءت إيلَّ مســـرعة فقالـــت: اي ســـاعي الربيـــد هـــل 
تســـدي يل خدمـــة أخـــرى قلـــت: بـــكل أتكيـــد، قالـــت والدمـــوع قـــد 
احتبســـت يف داخـــل ســـجن عينيهـــا: أريـــد أن متنحـــين بعضـــاً مـــن تـــراب 
الوطـــن ألحتفـــظ بـــه وبرائحتـــه مـــدى احليـــاة، لبيـــت هلـــا طلبهـــا ورحلـــت 

وأان مـــا زلـــُت أمعـــن النظـــر بقضيـــي قضيـــة وطـــن.
أكملـــت مســـري ويف طريقـــي شـــاهدُت 
عـــازف عـــود يريـــد أن يصعـــد ســـلماً خشـــبياً 
ولكـــن ال يعـــرف كيـــف يصعـــده وابلقـــرب 
منـــه ســـلم كهرابئـــي جمهـــز بـــكل التقنيـــات، 
الغريـــب يف األمـــر هـــو مـــرتدد هـــل يصعـــد 
يـــده  لـــه  ميـــد  وشـــخص  هنـــاك  أم  هنـــا 
ليســـاعده يف الصعـــود للســـلم الكهرابئـــي 
اترة ميســـك بيـــده واترة أخـــرى يبعـــد عنهـــا 
يف بدايـــة األمـــر اســـتغربت هلـــذا املشـــهد 
إال أن أحدهـــم أخـــربين أن العـــازف يريـــد 
دون  لوحـــده  الشـــهرة  لســـلم  يصعـــد  أن 
ســـاعده  الـــذي  ابلشـــخص  يعـــرتف  أن 
ابلدخـــول إىل عـــامل الشـــهرة  اقرتبـــُت مـــن 
عـــوده  فـــوق  رســـالته  ووضعـــت  العـــازف 
وقلـــت: هـــذه لـــك مـــن وطـــن بـــال حلـــن، 
حقيبـــي  داخـــل  نظـــرت  مهمـــي  اتبعـــُت 
واحـــدة  رســـالة  مـــن  إال  خاويـــة  فألفيتهـــا 
قلـــُت يف نفســـي عجبـــاً مـــن صاحبهـــا وإذ 
شـــكل  علـــى  يضحكـــن  فتيـــات  بثـــالث 
ســـخرية حتـــدث احداهـــن األخـــرى: شـــفتو 
اي بنـــات كيـــف طلعنـــا أذكيـــاء وأخـــراً خلصنـــا منهـــا، الثانيـــة: التقريـــر 
كان مرتـــب مظبـــوط مـــا خيـــرش امليـــه. الثالثـــة: )تنظـــر بدهـــاء وحقـــد(: 
إلعمـــا شـــو كانـــت كابـــوس علـــى صـــدران هلـــق صـــران نعـــرف كيـــف 

نشـــتغل مـــع بعـــض متـــام.
 يقهقهـــن، اقرتبـــُت منهـــم متســـائاَل عمـــا جيـــري فأجابتـــين احداهـــن 
بضحكـــة كبـــرة: كنـــا أربعـــة عـــا لنبعـــة إجـــا التقريـــر صـــران ثالثـــة مـــن 
ســـبعة، قلـــت: مـــا فهمـــت؟، أجابتـــين الثانيـــة: إيـــه بكـــرى بتفهـــم ، 
الثالثـــة: يعـــين اي خـــرب اليـــوم بفلـــوس بكـــرى ببـــالش، تريثـــت قليـــاًل، 
علمـــت الحقـــاً مـــن املصـــدر أن األربعـــة ســـورايت يعملـــن يف منظمـــة 
إنســـانية أجنبيـــة إلغاثـــة الالجئـــن ثالثـــة منهـــن أرادوا التخلـــص مـــن 
الرابعـــة ألهنـــا عضـــو مؤســـس وفعـــال ومتفوقـــة، فأعـــدوا هلـــا تقريـــراً مـــزوراً 
وكاذابً أدى إىل فقداهنـــا لوظيفتهـــا،  الرســـالة األخـــرة بقيـــت معـــي ومـــا 
زلـــُت حـــى اللحظـــة أحبـــث عـــن تلـــك الفتـــاة ألهنـــا هـــي املعنيـــة ابســـتالمها 

حيـــث ُكتـــب خلـــف الرســـالة تســـلم لعنايـــة نســـاء ســـورية األحـــرار.
املرســـل: كلمـــا ازداد اإلنســـان غبـــاوة، ازداد يقينـــاً أبنـــه أفضـــل مـــن 

غـــره يف كل شـــيء، )علـــي الـــوردي(.
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ثقافة وأدب

أحسن اهلل عزاَءنا

محمد صالح عويد

كاتب وشاعر سوري من مدينة الرقة

كنت قويًا

محمد سليمان زادة

أان حممد زادة فال تضحكوا.
كنت قوايً يف السابق، كنت ذئباً مبخالب صقر وقلي كان خردة حديد.

ذات مـــرة كســـرت حزمـــة حطـــب بيـــد واحـــدة، حزمة حطب تعادل عشـــرة 
أذرع مثـــل ذراعيـــِك وكنـــت أؤجـــل موضوعك بصـــرب األنبياء.

مل أخـــف مـــن أي شـــيء يف كل حيـــايت، ثالثـــة أشـــياء فقـــط كنـــت أخـــاف 
منهـــا، هللا وأمـــي والســـفر لكنـــين فيمـــا بعـــد خفـــت منـــِك أيضاً.

مل أكـــن ضعيفـــاً هكـــذا وأان أضـــع اخلطـــط للتخلص منـــِك، ذات مرة قتلُت 
مسكـــة بـــدم ابرد، مسكـــة صغرة حبجم أصبع انتزعتها من مســـمكة زجاجية 
ورميتهـــا علـــى األرض وأان أقـــول هلـــا إىل اجلحيم أيتها الســـمكة، كنت أراِك 

مثـــل مسكـــة ذات يـــوم، مسكة يف حبر.
ذات مـــرة وأان منهمـــك يف التخطيـــط للخالص منك خنقت حنلة مبفردي، 
ترتطـــم ابلزجـــاج إىل أن  حجزهتـــا داخـــل كأس زجاجـــي وأتملتهـــا وهـــي 
استســـلمت وانقلبـــت علـــى ظهرها ميتة، كنت أأتملهـــا كزعيم مافيا وأتوعد 

صورتـــك أبنـــين ســـأفعلها ولكـــن أؤجل لغاية يف نفســـي.
لســـُت ضعيفـــاً قتلـــُت مسكـــة وخنقـــُت حنلـــة وركلـــت كلـــب جـــاريت الصغـــر 
الـــذي كنـــت أحقـــد عليـــه ألنه ينـــام يف ســـريرها وتقّبله كلمـــا رأتين، وذحبت 
دجاجـــة ابلســـكن ورحـــت أأتمـــل دمهـــا وأان أختيلك يف حلظـــة الدم، كنت 
أختيـــل أمحـــر شـــفاهك علـــى قميصي األبيـــض وأمحر خـــدودك ودمي الذي 

صـــار مباحاً يف ســـرتك.
مل أكـــن ضعيفـــاً هكـــذا ســـوى أمام أمـــي، ومرة شـــتمت صديقي ألنه صرخ 
بوجـــه أمـــه، ومل أكـــن متســـاحماً هلـــذا احلـــد لدرجـــة أن أشـــرب الشـــاي مـــع 
قاتلـــي وأكشـــف لـــه كل مـــرة نقـــاط ضعفـــي، كنـــت قاســـياً كل حيـــايت ومل 
أنـــدم ســـوى مرتـــن يف كل عمـــري، املـــرة األوىل كانـــت عندمـــا ســـرقت مائة 
لـــرة مـــن جيـــب أيب ألشـــرتي هبـــا عطـــراً لفتـــاة شركســـية، لكنـــين ندمـــت يف 
الطريـــق فعـــدت وخفـــت وأان أعيد النقود جليب أيب، خفت أكثر من حلظة 
انتزاعهـــا مـــن جيبـــه وكأهنـــا حاليل. هكذا بررت لنفســـي يومهـــا بقويل، طز 

يف كل نقـــود العـــامل مـــا دمـــت ال أســـتطيع شـــراء زجاجـــة عطر.
واملـــرة الثانيـــة الـــي ندمـــت عليهـــا كانـــت حـــن تركتـــك علـــى قيـــد احليـــاة 

اجلـــذور وعنادهـــا. بقـــوة  تتمدديـــن يف روحـــي 
وكنـــت أخطـــط للتخلـــص منـــك أبســـهل الطريـــق كمـــن يرمـــي منديـــال مـــن 
انفـــذة قطـــار، كنـــت أحلـــم أبن أكـــون قناصـــاً وأراِك بـــكل ســـحرك يف دائرة 

ســـالحي وأصابعـــي العشـــرة علـــى الزاند.
لكنـــين كنـــت أؤجـــل بصـــرب األنبيـــاء على املصيبة وكنت أخطـــط لقتلك كل 

حلظة وعشـــت إبخالص البـــدوي للثأر.
لكنـــِك يف غفلـــة مـــين ســـيجِت قالعـــاً يف رأســـي حـــى صار اخلـــالص منك 
يتطلـــب اخلـــالص مـــن رأســـي، ورأيتـــك بعـــد كل ختطيط لقتلـــك تكربين يّف 
أكـــرب حـــى صـــار عنقـــك كعنـــق زرافـــة لـــن تطالـــه ســـكيين وصـــرُت أان قزم، 
كنـــت أخســـر كل يـــوم ســـنتيمرتاً مـــن طـــويل أمامك حى أنـــك يف آخر مرة 

مل تنتبهـــي يل وأان أعـــرب جبـــوارِك.
ســـأقتلُك اي داليـــة لكنـــين أؤجـــل حبـــب األنبيـــاء لرســـالتهم، أؤجـــل قتلـــِك 
كلما أرى ابتســـامتك الرابنية فيصيبين شـــلل يف الذراعن ودوار يف الرأس، 
ســـأقتلك اي داليـــة إبخـــالص البـــدوي لثـــأر أبيـــه، ســـأقتلِك ألنـــِك آخـــر مـــا 

أملـــك علـــى هـــذه األرض. 

كاتب وصحفي سوري

كلُّ طنِي األرِض قرُب
ُنسّجى أحياًء 

فيما يزدهُر احلزُن املُستبدُّ
ويتكاثُر ركام اهلزائِم

نستقي غمائَم العزاِء، والسلوى 
من املوتى.

.....
أفّتُش عين، ال أجْدين

ليس لدي على وجودي، من دليل
وأحلم أين شجرة فيوء

مؤّلفٌة قلوبنا على أوزاِن البالغِة 
مثّ تكسران رايُح األان، فتنثران 

فيتهاوى، هبياجنا األمحق 
اخلليُل

خالصنا خيتلُس اخلطا، كلصٍّ 
ليس من خشية الِعدا 
بل من شركائنا ابلدار 

نتدفُق أبثالِم النجاِح كعسٍل كسوٍل 
والذابُب يعرتينا َكصّيٍب 

يراودان، ليلحَس 
وينقصنا بعد بروِق ورعوِد الَكَذبَِة 

اهلطوُل
.....

كيف أستجلي هطوَل األهازيِج 
ووشُم البكاِء فينا: سرطاٌن محيد
انحاًل كغزاٍل يتقافُز عرَب خالايان 

حّد ترتيل أانشيد املنااي 
ُمسّمٌر كحجٍر 

أحنو ِلظّلي، أرّدُد سجَع الفشل 
فيما الصدى خيرتقين وأان كاهلباء 

وأرتدُّ من خوِف حلول املساء 
حني أمسيُت وحيداً يف مهرجاِن املآمِت 
واملوتى يرفعون يب، للريِح، مع الرمال 

آايت العزاء
.....

ُتدنيين ضّفة ارحتايل 
من أذايل وحِل البقاء الرثِّ

وترمتي أمسال السماء 
ُتدثّرين ابإلمهاِل البارِد

أجاري قوافل اخليباِت، كهشيِم صربان
أسَتدين املسافات لعلها متنحين

عصا تشقُّ حبور الوهِم 
نُغِرُق أنفسنا هبا عنوًة

لينجو حّفارو القبوِر ويطمروان مع أحذيتنا 
مع شظااي شتائمنا، بكل ثرواتنا من الصلِف واجلهِل 

وخذالِن أنفسنا 
خشية أن يقتتَل عليها الناجوَن 

إنقاذاً خلمرِة احلياة
.....

مىت جيب أن نكتب 
مىت جيب أن نبكي على أنفسنا، ونعرتُف:

أبنَّ قضاايان جمّرد أصناٍم من متٍر
وحنُن أبناُء الشرِق الثريِّ 

دائماً جياع
.....

يغشاين اليباُب كلما اشتقُت إيلَّ
ُسِرَق العمُر أماَم عيوننا 

وُسِرَق اليقنُي من يداّي
وأايمنا عشباً ايبساً ختمشها عشقاً 

أعواُد الثقاب
ال عذَر لنا إّن مل تُعد املسافات اهلاربة

ال عذَر لنا حني تبتسُم السماء أبسٍف 
وال تكرتَث لنا

ال عذر، وخصوصاً أننا تركنا ورائنا قبوران مفتوحًة 
فارغًة تنتظُر إاّيبنا

حنمُل كنَف األمِس مّزقناُه خبناجر غبائنا 
والتبّجُح: نفُث شيطاٍن من سقر، يُغازُل هشيمنا

فنغتصُب أنفسنا ابحلريِق 
مُث نُلجلُج بفضيحتنا، ونشتكي

.....
أيَن ِمّنا الراحلوَن 

هل نستحّقهم؟
مل يعد من بقاايان سوى احلطُب 

وهل يستقيُم شتَل ُشجراِت الغِد
من أعواِد حطب!؟

.....
ال َتذريين وحيداً 

كثرٌة كالغثاِء سطوري
ملونُة املشارِب كانت جذوري

غزيرٌة ابحلِب كانت حيايت وامتالئي 
لكنين االن أسكُن يف ظلِّ أحجاِر أعدائي
: ُمهدٌد يرتعُش من خطوٍة عمياء كضبٍّ

أمحُل أواتَر زمان الوصِل األندلسي 
أحتفُظ هبا لعّلها تصدُح ابلصدفِة!

أشدُّها، حبماقايت حبل مشنقٍة
وأنتظُر من يرفس الكرسي

.....
أحسَن هللاُ عزائنا 

التاريُخ كالبشِر، يهرُم، ويشيُب 
فقد ختّلى عّنا، حنَي ختلينا عن أنفسنا أواَن اللقاء

قتلناُه، وهو قريب
كان يُدنينا، ونبتعُد، مث دنوان

مل يصاِفحنا 
عّز رواٍء ضاَع يف أوِج الظمِأ 

واجلبنُي الناصُع يف النهوِض األّوِل 
سّخمُه انفخوا الكِر 

ليتدفأوا على وهِج طاهراِت اجلباه
وتباشر اخللوِد سجدت وهي بيضاء
وتفلنا ُينًة وُيسرًة، بتحّياِت السجود

رحلوا 
وسقطنا: حنُن املوتى 

والشهداء ارتقوا، وهم األحياء.
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ثقافة وأدب

صديقي الكوردي

محمد الناصر

كان صديقي الكوردي 
حيدثين عن أحالم ورقية

حيدثين عن جبل مشدود 
األواتر.. 

لبزٍق مشدود األواتد .. لصدر فراشة
كان حيدثين عن ظلم السلطان 

فيخفض صوته .. مثلي خيشى الدولة
مثلي يكتب شعراً مسروقاً ..للجارة يف الصف..

كان حيدثين .. 
عن أنساب الكورد .. املوصولة ابلشمس 

وأبين إبن الصحراء .. 
ال أفقه يف الفن وال النار .. 

وأبين سرقت تصاميم راببتنا .. 
من بزٍق قذفته الشمس

فضل السر إىل اجلبل ..
وهبط برمل الصحراء.. 

وظل حيدثين .. حيدثين ..
فكربت على كره احلاكم والسلطة..
وحلمت كصديقي أبحالم ورقية .. 

وأخفض صويت .. خوف صديقي الكوردي
فقد أصبح منذ اليوم هو السلطان..

تغريدة أموية....
إلى قمر دمشقي!!!!!!!

 فهد الحسن 

كاتب وشاعر سوري من الرقة فنان تشكيلي وكاتب من الرقة

يف دمشق. ..
يكون ظل السيف وارفًا

كي تطل على الذرا 
يف الربوة البعيدة والقريبة 

فرتى نبوءة العرافني 
على أرض معلقة بني السماء وجنمة 

قمر هتدج ظله فاهتز املدى 
حىت الصقت جبهة املاء القصائد 

ما تتبعنا أثر القوافل 
وال كنا عرافني 

كي نباري )القرمطي( يف غيه 
ومل نؤجج أثراً قديًا 

يف الساحات العتيقة 
كانت دمشق هوى بني ذؤابتني 

من مجر وماء 
وكان احلداد فوضى تلك النبوءات 

اللقيطة 
ودمشق قصيدة من مواسم ومعلقات 

زهر الغوطتني وبساتني عنب 
ولوز وايمسني 

صبية من ماء مساوي 
عرب هبا األثر إىل ضفاف بردى 

فابتلت ضفائرها ابملاء املقدس 
وصارت معان من استماالت شهد

هندت أنيها 
كأمرة مسرقندية أنكرهتا القوافل 

وتواطأ الركب حىت اعتلى القرمطي صبوهتا 
أيها القرمطي 

قم وتوسد نوافل الكلم 
وأدلف زمان الصمت اجلنائزي 

للمدائن واألمكنة 
وحرر اخلارجني على نتوء السيف 

والطاعة العمياء 
كي يلوحوا للقوافل اآلتية 

من كل فج عميق 
حىت ال تشتم رائحة الشواء اآلدمي

... وأحزان الثكاىل 
وكن خيمة يف قلب الفناء والعدم 

واند على صباح ليدلنا على ابيضاض 
أجنحة املدى 

ليتآخى الدم مع السيف 
حىت يلوح يف مساء دمشق 

وميض الربق 
وأشرعة الندى.
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ثقافة وأدب

ال غيدٌ وال غزُل

فاضل سّفان

كاتب وشاعر من دير الزور

َسِئْمَت َعْيَشَك .. ال ِغْيٌد وال َغَزُل

َتُرُّ يـَْوَمك ِمْثَل الطَّْيِف ُمْنَحِسَرًا

َأَماَم َعيـْنـَْيَك َأْحالٌم َقْد اْنَطَفّأْت

أان الَغرِْيُب وَأْسَفاِرْي ُمبـَْعثـََرٌة

فال )احلَواِجُز( َأْرَخْت ِمْن َأِعنَِّتَها

ِمْي َوَأْرُقُمَها َكَذاَك أْرُصُد َأايَّ

.....

َك ما يـَْعَيا اليـََراُع ِبِه يف ِظلِّ مهَِّ

َيُشدُّ ُدنـَْياَك َماٍض َضلَّ رامِجُُه

َعاَد )املَُغوُل( ِلمْغَنااَن وَما َهَجَعْت

َرَمى بَِنا يف الَعَرا ُمْستـَْبِضٌع َعِفٌن

ال َشيَء َأْسَوأُ ِمْن )نـَْغٍل( يـَُقارُِعَنا

ِإَذا َسأَْلَت اخلُطَا َعْن ِسرِّ َنْكَسِتها

.....

َهَذا )الُفَراُت( يـَُبثُّ الّرِْيَح َدْمَعَتُه

ِد ُمْرتـََهٌن والسَّْيُف يف قـَْبَضِة اجَلالَّ

َرَماَك ِفْعُلَك َكْم َصفَّْقَت ُمَْتِقَنًا

ثـُْوَك خبُْبٍث َعْن َمَباِذهلِِْم ُهْم َحدَّ

َفَكْيَف َتْسَلُم يـَْوَماً ِمْن َعَقاِرهِبِْم

على َمَساِلِكَنا َما ِشْئَت ِمْن َصَنٍم

.....

َتَظلُّ تـَْرُقُب ِمْثَل الُبْكِم َما مَحََلْت

و)ضاِرُب الطَّْبِل( يـَْهِذي يف )َمَابِِئِه(

فاَت الّرَِهاُن وَما كاَن اجلََّباُن ِقَنً

َكَذاَك ُتْدِرُك ِسرَّ الَعْيِش َلْو َكَشَفْت

َمَراِبِعي انـُْتِهَكْت )والُعْجُم( َتْسرُِقها

وَكْم مَحَْلُت َعلى اأَلْكَتاِف ِمْن َخَطٍل

وَكْم َتَرَّْعُت َذنـَْباً َما هَلَْجُت ِبِه

َفَكْيَف َأْكُتُب َعْن ِغْيٍد تـَُراِوُدين

وال ُسَرًى يف َمطَاِف الدَّْرِب َيْكَتِمُل

وال ِشَراٌع ِسَوى ما َخلََّف الثََّمُل

وَما َعَرْفَت َمىَت يـَْراَتُدَك اأَلَمُل

َفَكْيَف َأمْجَُعها و)الرَّْبُع( َقْد رََحَلوا؟

وال )الُغَزاُة( َعن التَّْدِمِر َقْد َعَدُلوا

اي ربُّ َأْرِفْق بَِنا َقْد َضاَقِت السُُّبُل

.....

فاْقِبْض ُعَرا الَفْجِر ِإمَّا َعزَِّت املُُثُل

ورَاَح َيْسَبُح يف الذِّْكَرى ويـَْرتَُِل

ِفْينا الَعواِصُف حىتَّ َلفََّنا الَوَشُل

تـَُغوُص َعيـَْناُه يف َوْحٍل َوَتْكَتِحُل

على املََعّرِة ِإْسَفافَاً َوحَيَْتِفُل

فـََقْد حُتَدُِّث َعْن َحالَْيَك )اي رَُجُل(

.....

وُيْسِمُع الشَّطَّ َأْحَزااَنً وخَيَْتِزُل

وأْنَت َتْصُرُخ .. ال َحْوٌل وال ِحَيُل

وقـُْلَت ُزْوراً إىل املَْهُزوِم: اي َبَطُل!

وأَْنَت َتَْهُل َما قَاُلوا وَما فـََعُلوا

وأْنَت ملْ تـَْبَدأ املَْسَعى وَقْد َوَصُلوا؟

وَقْد َرَمى َساَحَنا ِمْن قـَْبِلَها )ُهَبُل(

.....

لَك الرَِّكاُب وَما َقْد خُيْرِبُ )الرُُّسُل(

َكْي يُْدِرَك اأَلْمَن ِمْثَل اللِّصِّ يـَنـَْتِقُل

ِمْن بـنَْيِ َجنـْبـَْيِه َقْد ُيْسَتْحَلُب الَعَسُل

لَك املََقاِديـُْر َما يـَْرَضى ِبِه السََّفُل

واألهُل َما بَرَِحْت َتَْتاُحُهْم ِعَلُل

وَكْم َبَكْيُت َعلى َما َخلََّف اخَلَطُل

)ال اَنَقٌة يلَ يف َهذا وال مَجَُل(

وكيَف أْنُشُد ما حَيُْلو ِبِه الَغَزُل

ليس عذرًا يا ذا الفرات..!

بسام البليبل 

كاَن عمراً من الزماِن رحيبا 

ذكرايٌت مضمخاٌت بعطٍر 

وأمان لعمرها حاملات 

وفرات عذُب املذاق زالل

وتراب قد ضم كل حبيب 

كل ركن يف الرقتني أثر 

ألف عام أو قد تزيد عليها 

كل أحجارها أوابد كانت 

سورها شاهد يقول أبان 

أين قصر السالم، قصر هشام

أين ابب السبال كان منيفًا

.....

ألف حاشا اي ابب بغداد إاّن 

سامنا اخلسف مستبد جهول

حاكم أطلق العنان حلقد

فتح الباب لألعادي فجاؤوا

واصطلينا من التحالف انراً 

ما عسى خيرب اجلناة أبان 

سبة الدهر ما جنيتم وإاّن 

.....

ليس عذراً اي ذا الفرات ولكن

ما عسى يفعل الراع وجيدي

ليت أاّن قبل الرحيل لثمنا

وإىل اجلامع العتيق رجعنا

ومحلنا من الفرات عقيقًا

ومشمنا زهر الربوع خضياًل

.....

كيف للرقة القصية أمست 

إن من يسكن الفؤاد سيبقى

هل تراين يوماً أعود إليها 

ليت أين يوماً أكحل عيين

قد تركناُه خلفنا ومضينا 

يفضُح العطر عابقاً ما طوينا

كم سبقنا لنيلها وسعينا 

كم شربنا من مائِه وسقينا

لو ملكنا فداءهُ  الفتدينا 

ويح من أرخص الذي أغلينا 

لو علمتم عمر البيوت لدينا 

قبل أن يزحف املغول إلينا 

قد مجعنا ما دمروا فبنينا

أين أين اهلين يسعى اهلوينا 

ومداًل ابب اجلنان علينا 

.....

ما قليناك .. ضعفنا قد قلينا 

فانتفضنا يف وجهه وأبينا 

طائفي من مثله ما رأينا 

فاكتوينا بداعش وابتلينا

بني انرين ال خيار لدينا 

قد فعلنا وأننا قد أتينا 

ليت عمري حبقكم ما جنينا 

.....

بعض شكوى وكم إليك اشتكينا

وسالح للموت يف جانبينا

طيُف مْن يف قصِر البنات ثوين

وقضينا من حقِه ما قضينا 

من حصاه، ملوانً وانتقينا 

وانثنينا.. وما أراان اكتفينا 

.....

قاب قوسني حيثما أمسينا 

يف رؤى العني دون كيف وأينا

أم تراه بيناً سيعقب بينا 

قبل أن أمضي وأغمض عينا

حمامي وشاعر من الرقة - رئيس جملس اإلدارة  لدى  جملة احلرمل
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Beşê kurdî

السباق بين سوتشي وجنيف

أحمد قاسم

Cirîda di navbera Sotçî û Cinêvê de.

Ji rija ku encûmena esayîşa navdewletî destdirêjî kir ser kirîza Sûrî û banga danustandinê da di 
navbera rijêma li Şamê û rikberî, Rûsya dest bi çalakî kir ku li hemberê karekî bike û kaxeza 
Cinêv1 ji naveroka wê vala bike, ewa ku nav lê bû kaxeta bingehîn ji danustandinê re, ji rawe-
standina şer û çareserkirineke siyasî pê re dest pê bike.
Bi biryara rêjîmê ku jê daneket ji pêşniyara xwe ya hilbijartî (Şerê li dijî terorê) di pêşîya her 
hewlekî din, ew berî hebûna (Enîya Nisra û Daiş)bû. Her weha Rûsya jî desteya xweyî diblo-
masî û leşkerî amade kiribû ku li rarûyî şoereşê derkevê li ser herdû astan bi hev re. wek mafê 
(Vîto) çekekî amadeya her pirojeyekî li dijî rêjîmê di nava encûmena asayîşa navdewletî de 
hilweşîne, li gel alîkarîya leşkerî û locistîk ji rêjîmê re bi armanaca parastina wê bi çi bihayî 
dibê bila bibe.
Yanî, amadekarî di navbera rijêma Şamê û Mosko de hatibû kirin li gel bangewazîya ji Îranê û 
Hizbulah ku bi her kanibûn û kiryaran li pişt rijêmê rawestê li rûbirûyê serhildana gelêrî der-
kevê û binpê bike, ew serhildana ku bajar û bajarok jê hatne dagirtin. Ev yek hate cîbicî kirin di 
dirêjîya heft salên borî de, ku bi sedhezaran kuştî û ducar li wan birîndar li gel wêrankirina baja-
ra û koçkirina bi milyonan mirov bo dervayî welat, da Hûtên deryan ji yê hatine xeniqandin têr 
bûn… ev tê wateyekê ku rijêm û alîgirên wê biryara çareserkirina leşkerî hilbijartibûn ji pêşîya 
kirîzê de û ew ji biryara xwe venagerin, ew çalakiyên ji bo çareserkirina kirîzê bi şêwakî aştî û 
siyasî ji alî rijêmê û layengerê wê de ew wundakirina demê ye û ne tiştekî din, ma dam Emerîka 
û dostên gelê Sûrî hêvîya xwe bi hewlên Dêmistora ve girêdan, lomajî rijêmê û layengerên wê 
berê xwe dane siyaseta fermana sererd!!?
Rêjîmê û yên li pişt wê Rûsya û Îranê biryara xwe ferz kirin li ser civaka navdewletî ku şerê li 
dijî terorê bibe gavê herî pêşîn di lihevkirinê de piştî ku seranserî Sûrî ji terorîstan hate dagirtin 
û ew hatne bi karanîn li serhildana gelêrî ji alî rêjîmê û layîngerên wê ve ku şoreşgêr neçar 
kirin bo hilgirtina çekan ji bona bergirîyê li dijî girûoên terrorist, lomajî şerek bi rêket wekî 
şerekî navxwe û mezhebî maf didane rijêmê ku bi leşkerî wî şerî rawestîne, ew bi xwe armanc 
jê binpêkirina serhildanê bû. Lomajî, civaka navdewletî biryara şer li dijî terorê hilbijart û 
hevpeymana navdewletî saz kir li dijî terorê piştî (Daiş) dest da ser Mosilê bi şêwakî metirsîdar 
û piranîya qada Îraq û Sûrî jî, û raghandina dewleta xîlafetê ji hêla (Ebû Bekir El Bexdadî)ve 
li mosilê sala 2014an.
Bi şerê li dijî terorê re li Sûrî û Îraqê, hewlên navdewletî berdewambûn di hêla doblomasî de 
bo çareserkirina kirîza Sûrî bi şêwakî siyasî piştî nehîştina terorê. Cinêv wek rawêstgeheke 
serekebû ji hevdîtin û diyalogê re di orta şandeya rikberî û rêjîmê de. Lê Rûsya rolekî cûda lîst 
da ku li Cinêvê dobil bike bi destpêşxerîya civînên leşkerî li Asîtana bi armanca rawestandina 
şer di rû de!!?, ewjî bi alîkarîya Tirkiya û Îranê bi serxist di armanca xwe de, di rastîyê de, 
armanca Rûsya ewbû ku di guftogoya li Cinêvê veçînê ji bin sîbata navdewletî û bi rengekî 
navxweyî kirîzê çareser bikê bo parastin rijêmê li ser hesabî giyanî sedhezaran kuştîyên Sûrî 
piştî bercewendîya xwe ya istîratîcî cîbicî kir û gihîşte ava germ li ser deryayê sepi û avakirina 
mezintirî barîgeha leşkerî li Tertûsa sûrî û firkexana Himêmîm li gor îmzekirina pemaneke bi 
çendîn arman û daxwaz bi rêjîmê re.
Bi sernexistina guftogoyan re li Cinêvê li dirêjîya heft cirîdan ji hevdîtina di navbera rikberî 
û rêjîmê de bi rêyên çivçivîna bê dawî.. û biserketina daxwzaz Rûsya re hevdîtina ferehî ya 
Riyada2 bi rêket bi serpereştîya Siûdî bo rikberêyên beş û beş û sekoyên Qahîre û Mosko bi ya 
Riyadê re bikne yek û desteyekî nuh ji bo danustandina Cinêva8 hilbijêrin. Û cirîda bi Cinêvê 
re,  Mosko dîsa destpêşxerîyeke nuh raghand bi navê (kongira gelên Sûrî ji bo lihevhatinê li 
Sotşî). Yanî guftogoyeke feretir lê bê sîbata encûmena navdewletî. Helbet, Emerîka û Ewropa û 
her wehajî hevbendîya niştîmanjî ew bang red kirin û tekez li ser çareserî di bin sîbata Encûme-
na navdewletî kirin. Dîsa hewla Rûsya ji kongira Sotşî bo çareserîyê ji bin bandora navdewletî 
derînê, helbete, dîsa Turkîya û Îranê li ser erênî kirin bi lihevkirineke dûrî binçavan. Lê, raste 
wê Sotşî xeleka dawîbe ji dublomasîya Rûsî jib o bi serxistina siyaseta xwe ku bibe pêngava 
istîratîcî û ber bi desthilatdariya xwe fereh bike û xewna xwe li rojhilata Erebî cîbicî bike?

منــذ تدخــل جملــس األمــن والدعــوة إىل احلــوار بــن النظــام يف دمشــق الســورية واملعارضــة هلــذا النظــام، حتركــت 
روســيا خللــق املــوازي والعمــل علــى إفــراغ عمــل اجملتمــع الــدويل مــن أهدافــه الــي أوضحهــا يف ورقــة جنيــف1 

لتكــون األســاس للمفاوضــات مــن أجــل وقــف احلــرب والبــدء ابلعمليــة السياســية إلنقــاذ ســوراي.
مــع متســك وفــد النظــام خبيــار احلــرب ضــد اإلرهــاب أواًل وإرجــاء ابقــي امللفــات إىل مــا بعــد القضــاء علــى 
اإلرهــاب وتنظيماتــه املختلفــة، كان ذلــك قبــل ظهــور )جبهــة النصــرة وداعــش(، بينمــا كانــت روســيا قــد 
جهــزت طاقمهــا الدبلوماســي والعســكري ملواجهــة الثــورة علــى مســتوين متالزمــن، حيــث )حــق النقــض 
الفيتــو( الســالح املهيــأ لتدمــر أي مشــروع يُطْــرَُح يف جملــس األمــن ضــد النظــام وتقــدمي الدعــم العســكري 

واللوجســي حلاكــم دمشــق مــن أجــل احلفــاظ عليــه أبي مثــن.
الســلطة يف دمشــق وموســكو، إىل جانــب  بــن  قــدم وســاق  متــت علــى  قــد  إذاً، كانــت االســتعدادات  
اســتدعاء كل اإلمكانيــات املتاحــة مــن إيــران وحــزب هللا ملواجهــة االنتفاضــة الشــعبية العارمــة الــي غطــت 
بــكل الوســائل املمكنــة مبــا فيهــا اإلابدة اجلماعيــة، وهــذا مــا حصــل يف الســنن الســبعة  املــدن واألرايف 
املاضيــة، حيــث القتــل مبئــات اآلالف وأضعافهــا مــن اجلرحــى إىل جانــب تدمــر املــدن وهتجــر املاليــن إىل 
خــارج البــالد، حيــث شــبعت بطــون احليتــان يف احمليطــات والبحــار مــن الغارقــن، وإن دلَّ هــذا علــى شــيء 
فإنــه يــدل علــى أن النظــام ومعاونيــه قــد اختــاروا احلــل العســكري لألزمــة وأي طــرح آخــر يتعامــل معــه ملضيعــة 
الوقــت والســر حنــو إجيــاد أمــر واقــع يفــرض علــى املعارضــة االستســالم لطاملــا أن أمريــكا ومــن معهــا مــن الــدول 
الــي أبــدت موقفهــا يف البدايــة علــى أهنــا أصدقــاء الشــعب الســوري تراجعــت عــن موقفهــا ووقفــت خلــف 

)دميســتورا( إلجنــاح مهامــه..!!؟
اســتطاع النظــام ومــن ورائــه روســيا وإيــران أن يفــرض خيــاره علــى أن يكــون مــن أولــوايت اجملتمــع الــدويل احلــرب 
علــى اإلرهــاب بعــد أن غطــى املســاحة الســورية ابإلرهابيــن وتوظيفهــم ضــد االنتفاضــة الســلمية وإجبــار 
الثــوار علــى محــل الســالح وضــرب اإلرهابيــن ابملعارضــة وإشــعال حــرب وكأهنــا طائفيــة وأهليــة حتــق للنظــام 
مواجهتهــا للحفــاظ علــى أمــن )مواطنيــه(  كمــا كان يدعــي يف كل مناســبة وابلتــايل، كان البــد مــن أن خيتــار 
اجملتمــع الــدويل ذلــك اخليــار وتشــكيل حلــف دويل حملاربــة اإلرهــاب بعــد ســيطرة )داعــش( املذهلــة واملخيفــة 
علــى املوصــل وغالبيــة األراضــي العراقيــة والســورية وإعــالن ) أبــو بكــر البغــدادي ( دولــة اخلالفــة يف املوصــل 
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ابلتــوازي مــع احلــرب ضــد اإلرهــاب يف كل مــن العــراق وســوراي تواصلــت التحــركات الدوليــة يف اجلانــب 
الدبلوماســي واإلعــداد املســتمر للبحــث علــى حلــول سياســية لألزمــة يف ســوراي وذلــك بعــد القضــاء علــى 
الثــورة، كانــت جنيــف تلــك احملطــة الرئيســة لعقــد لقــاءات متكــررة فيهــا بــن وفــدي النظــام واملعارضــة. إال أن 
روســيا لعبــت دوراً مميــزاً )للدوبلــة( علــى جنيــف مــن خــالل طرحهــا للقــاءات عســكرية بــن املعارضــة والنظــام 
يف أســتاان هتتــم بعمليــات وقــف األعمــال القتاليــة أو خفضهــا يف الظاهــر!!؟، ويف ذلــك كانــت تركيــا وإيــران 
هلمــا دوراً مســانداً إلجنــاح مــا كانــت روســيا هتــدف إليهــا، ففــي حقيقــة األمــر، كان هــدف روســيا مــن العمليــة 
برمتهــا خطــف املفاوضــات مــن حتــت املظلــة الدوليــة وحماصرهتــا لفــرض رؤيتهــا للحــل مــن أجــل اإلبقــاء علــى 
النظام على حســاب أرواح مئات اآلالف من الســورين بعد أن أمنت على مصاحلها االســرتاتيجية الوصول 
إىل امليــاه الدافئــة يف البحــر املتوســط علــى الســاحل الســوري وبنــاء أكــرب قاعــدة عســكرية فيــه يف طرطــوس 

وكذلــك مطــار محيميــم االســرتاتيجية بعقــد متعــددة األهــداف والغــاايت.
مــع إفشــال املفاوضــات يف جنيــف طــوال ســبعة جــوالت مــن اللقــاءات الغــر مباشــرة بــن املعارضــة والنظــام 
بطــرق ملتويــة ال تنتهــي، وحتقيقــاً لرغبــة روســيا مت عقــد لقــاء موســع للمعارضــات الســورية يف رايض مؤخــراً 
مســي مبؤمتــر رايض2 إبشــراف ســعودي لتوحيــد املنصــات وتشــكيل هيئــة جديــدة للمفاوضــات لتكــون هــي 
املمثلــة يف لقــاء جنيــف8 يف مواجهــة وفــد النظــام، وســباقاً مــع عقــد جنيــف طرحــت موســكو نوعــاً آخــر مــن 
احلــوار علــى أن يكــون يف )سوتشــي( حتــت تســمية مؤمتــر الشــعوب الســورية للمصاحلــة الوطنيــة برضــاء إيــراين 
وتركــي، عمليــة أخــرى إلفشــال جنيــف وخطــف احلــوار واملفاوضــات مــن حتــت املظلــة الدوليــة تواجــه يف ذلــك 
الرفــض األمريكــي واألورويب وكذلــك إئتــالف قــوى املعارضــة، فهــل ســتكون )سوتشــي( هــي احللقــة األخــرة 
للدبلوماســية الروســية مــن أجــل إجنــاح سياســتها يف ســوراي لتكــون انطالقــة اســرتاتيجية حنــو بســط نفوذهــا 

وحتقيــق أحالمهــا يف املشــرق العــريب؟.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي

Ahmed Qasim    
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أبو خليل القباني ـ
عالمة المسرح العربي الفارقة

سمير عبد الباقي

Ebu Halil el-Kabbani
Arap Tiyatrosunun Alamet-i Farikası

Semir Abdulbaki

Ebu Halil el-Kabbani, Suriye’nin ünlü isimlerinden, Arap tiyatrosu ve müzikal tiyatronun öncülerindendir. 
Tam adı Ahmet Ebu Halil bin Muhammed Ağa bin Hüseyin Ağa Akbıyık olup, 1833 yılında Şam’da doğmuş, 
1903 yılında yaşamını yitirmiştir.
Kabbani, erken bir dönemde tiyatro alanının temel prensiplerini vaz etmiş ve üst düzey kalitede bir tiyatro 
yapısı inşa etmiştir. Ayrıca genelde Arap tiyatrosu, özelde ise Suriye tiyatrosunda öne çıkan bir isim olacak 
şekilde, sanatının izlerini bırakmıştır.
Arap müzikal tiyatrosunun köşe taşlarını koyan Kabbani, sanatsal becerisi ve yetkinliği sayesinde Arap 
müziğini tiyatro sahnesine taşımış ve ilk kez olarak Arap dünyasında bu müzikler tiyatro gösterimlerinde 
yer almıştır.
Kabbani, eski bir Türk sülalesi olan Akbıyık soyadını taşıyan Şamlı bir ailede dünyaya gelmiştir. Genç 
yaşlarında Şam kahvelerinde sergilenen hikaye, semah ve Karagöz ile Hacivat gibi gösterilerden etkilenmiştir.
Otuzlu yaşlarında sanatsal tecrübe ve metotları olgunlaşmış, ilk özel oyununu 1871 yılında “Hoca, Güneş, 
Lamba ve Hayat Azığı” adıyla Şam’da sergilemiştir. Ardından toplum çapında büyük bir beğeni ve ilgiyle 
karşılanmıştır.
1879 yılında özel tiyatro ekibini kurmuş ve yaklaşık 40 müzikal tiyatro oyunu sergilemiştir. Bu oyunların 
konularını, Arap ve İslam kültürü, halk hikayeleri ve Lübnan tiyatrosundan almıştır. Ancak bu dönemde 
sanata karşı aşırıcı ve mutaassıp bir yaklaşım hakim olduğundan, tiyatro oyunlarına ara vermiş, Mithat Paşa 
Şam valisi olduğunda ise tekrar oyun sergilemeye başlamıştır. Bu dönemde tiyatro faaliyetlerini devam 
ettirmesi daha kolay olmuş ve insanlar da çalışmalarını dört gözle beklemeye başlamıştır.
Aklında tiyatro alanında yeni teknik ve fikirler olduğu halde Suriyeli oyuncular topluluğuyla Mısır’a seyahat 
etmiştir. Bu dönem Arap tiyatrosunun yükselişe geçtiği bir dönemdir. Kabbani birçok ülkeyi gezmiş, Batı 
edebiyatından dünya çapında tanınmış hikayeler iktibas etmiştir. Ayrıca İstanbul ve ABD gibi birçok şehir 
ve ülkede tiyatro oyunları sergilemiştir.
Arap tiyatrosunu güçlendirme yolundaki 
ilerleyişine devam etmek için Şam’a 
dönerek, birçok yeni oyun sergilemiştir. 
Kabbani’nin yanında eğitim gören tiyatro 
ekibi arasından, Arap tiyatrosunun en 
önemli isimleri çıkmıştır.
Kabbani’nin çalışmaları birçok nedenden 
ötürü dağınık ve aralıklıydı. Kendisi 
bir şair, edebiyatçı ve müzisyendi. Bir 
oyunculuk akademisi kurdu ve metni, 
nazmı ve bestesi kendisine ait olan 
milli tiyatro hikayeleri kaleme almaya 
başladı. Küçüklüğünden itibaren şiirler 
yazar ve şarkılar bestelerdi. Aynı şekilde 
dini derslere ve tasavvuf halkalarına 
katılırdı. Hatta kendisine “hoca” 
unvanı verilmişti. Bunlardan da öte, 
semah öğrenmiş ve müzik ile şarkıcılık 
sanatlarında ün kazanmıştı. Bu sanatların 
hocaları ise yalnızca ondan bahsetmekle 
yetinmemiş, becerilerini övmüşlerdir. 
Kabbani’nin güçlü bir gırtlağı olmasa da, 
bir müzisyen ve bestekar olarak yeteneği, şarkıcı oyunculara müzik eğitimi vermesine olanak tanımıştır.
Ebu Halil el-Kabbani, gölge tiyatrosundan ve Şam’da oyun sergileyen tiyatro gruplarından etkilenmiştir. 
Ayrıca Türk kökenleri nedeniyle Türk draması ve Türk tiyatrosu hakkında da bilgi sahibiydi.
Kabbani, Suriye tiyatrosunun ana teması olan düşüncelerden ilham almış olup, çalışmaları birer tiyatral 
kültür unsuru, hayata yönelik üstü kapalı toplumsal ve siyasi birer bir eleştiri teşkil etmekteydi.
Kabbani, yabancı kaynaklara dayanarak inşa ettiği tiyatrolarında ülke dışı kesimlerle koordinasyon kurmuştur. 
Oyunlarını bölümlere ayırmış, tiyatronun hikayesi her bölümde daha da gelişmiştir. Kaynaklarından 
naklettiği hikayelerde ise hiçbir ekleme veya çıkarma yapmamış, asli kaynağındaki haline dokunmamış 
ancak oyunlarında esas alacağı kaynakları seçerken ahlaki ve sosyal mesajları olanları tercih etmiştir.
Kabbani’nin tiyatro sahasındaki asıl yeniliği, Arap müzikal tiyatrosu (operet) alanında olmuştur. Kabbani ilk 
kez geleneksel Arap müzik ve edebiyatını oyunculukla birleştirmiş; buna solo ve koro şarkılarla hikaye ve 
ahlaki mesajları eklemiştir.  Geleneksel semahı, Binbir Gece Masalları’nı ve Arap şiirini tiyatro sahnesine 
taşıyarak hayat veren ilk kişi odur.
Kabbani İskenderiye’de 35 oyun sergilemiş, bu oyunların arasında şunlar yer almıştır:
Enes el-Celis, Güzel Koku, Sevenlerin İffeti veya Doğuş, Antere el-Absi, Nakir el-Cemil, Emir Mahmut, 
Şeyh Veddah. Bu oyunların tamamını kendisi yazmıştır.
Bazı oyunlarında Kabbani, “Eczane” bölümü ve diğer başka bölümlerde olduğu gibi pandomim sanatına 
başvurarak güldürücü bir metot da takip ediyordu. Bununla ilgili ilginç bir örnek olarak şunu aktarabiliriz: 
İskenderiye’deki ed-Danub kahvesinde Antere el-Absi oyununu sergilerken kapanışta Abduh el-Hamuli 
şarkı söylemiş, bunun üzerine Mısır Hidivi kendisini Kahire’ye çağırtarak kendisine ikramda bulunmuştur.
1903 yılında geride seçkin bir sanatsal miras, oyunlar ve müzikaller bırakmıştır. Bu müzikal tiyatro 
oyunlarından bazıları Nakir el-Cemil, Harun Reşid, Ayide ve Şah Mahmut ve Enes el-Celis’tir.

أبــو خليــل القبــاين مــن أعــالم ســوراي رائــد املســرح العــريب ورائــد املســرح الغنائــي، هــو أمحــد أبــو خليــل بــن حممــد آغــا 
بــن حســن آغــا آقبيــق، ولــد يف دمشــق ســورية عــام 1833 م، وتــويف ســنة 1903م. 

وضــع مبــادئ وأصــول العمــل املســرحي يف حقبــة زمنيــة مبكــرة، ومتّكــن مــن بنــاء اهلــرم املســرحي حبرفيــة عاليــة، وتــرك 
بصمتــه اإلبداعيــة، ليكــون نقطــة ابرزة يف اتريــخ املســرح العــريب عموًمــا والســوري خصوًصــا. ووضــع الركائــز األوىل 
للمســرح الغنائــي العــريب، واســتطاع برباعتــه وإتقانــه للصنعــة الفنيــة نقــل األغنيــة العربيــة إىل خشــبة املســرح التمثيلــي، 
فأصبحــت وألّول مــرّة عربيًــا جــزءاً مــن العــرض املســرحي. ُولــد ألســرة دمشــقية متأّصلــة يرتبــط نســبها أبســرة )آقبيــق( 
الرتكيــة العريقــة، وأتثـّـر يف بداايتــه ابلعــروض الــي كانــت تُقــّدم يف مقاهــي دمشــق )احلكــوايت، رقــص الســماح وكركــوز 
وعيــواظ. نضجــت جتربتــه وأدواتــه الفنيــة يف عقــده الثالــث، فاســتطاع أن يقــّدم أول عــرض مســرحي خــاص بــه يف 
دمشــق عــام 1871 بعنــوان )الشــيخ وضــاح ومصبــاح وقــوت األرواح(، والقــت استحســااًن وإقبــااًل مجاهــراًي كبــرًا.

أفــكاره  املســرحية اخلاصــة، وقــّدم حــوايل 40 عرًضــا مســرحًيا وغنائيًــا، مســتمًدا  فرقتــه  أّســس  العــام 1879  يف 
ومواضيعــه مــن الــرتاث العــريب والتاريــخ اإلســالمي، والقصــص الشــعبية، ومــن املســرح اللبنــاين والعــريب، لكــن تلــك 
الفرتة اّتســمت ابلتشــدد والتعّصب حيال الفن، ما أدى إىل توّقفه عن عروضه املســرحية، حى عودة مدحت ابشــا 
إىل واليــة دمشــق، حيــث ســّهل لــه متابعــة العمــل املســرحي، وكان النــاس يرتقبــون أعمالــه ويصطفــون أراتاًل حلضورهــا. 
ســافر مــع جمموعــة ممثلــن ســورين إىل مصــر، حامــاًل معــه أفــكارًا تنويريــة وقوالبًــا فنيــة مســرحية جديــدة، وكانــت فــرتة 
ازدهــار للمســرح العــريب، وتنّقــل بــن الكثــر مــن البلــدان، واقتبــس مــن األدب الغــريب قصًصــا عامليــة، وقــدم عروًضــا 

مســرحية كثــرة يف مــدن وبلــدان شــى منهــا اســطنبول والــوالايت املتحــدة األمركيــة.
عــاد إىل دمشــق متابًعــا مســرته يف ترســيخ أســس املســرح العــريب وتوطيــد دعامتــه، وقــدم العديــد مــن املســرحيات 

اجلديــدة، وختــرّج وتتلمــذ علــى يــده، وفرقتــه املســرحية، أهــم أعــالم املســرح العــريب.
متباعــدة  متناثــرة  فرديــة  مبادراتــه  كانــت 
وأديبــاً  شــاعراً  وكان  متعــددة،  لظــروف 
وموســيقياً، فأنشــأ داراً للتمثيــل وبــدأ يضــع 
رواايت متثيليــة وطنيــة مــن أتليفــه ونظمــه 
وتلحينه، كان منذ صغره يكتب األزجال 
ويقــوم بتلحــن املوشــحات واألغــاين كمــا 
وحلقــات  الديــن  دروس  يتابــع  كان 
الصوفيــة حــى انل لقــب )الشــيخ( وتعلــم 
وقــد  الســماح  رقــص  كلــه  هــذا  فــوق 
املوســيقى  فــن  يف  الشــهرة  مــن  اكتســب 
الفنــون  هــذه  أســاتذة  جعــل  مــا  والغنــاء 
ال يكفــون عــن ذكــره ويشــيدون مبقدرتــه 
وبراعتــه، ومل يكــن القبــاين ذا حنجــرة قويــة 
وملحــن كانــت  موهبتــه كعــازف  لكــن 
ابســتقبال  لــه  مسحــت  لدرجــة  كبــرة 

الغنــاء. لتعليمهــم  املطربــن  املمثلــن 
خيــال  بتجربــة  القبــاين  خليــل  أاب  أتثــر 

الظــل، وابلفــرق املســرحية الــي قدمــت عروضهــا يف دمشــق، وكان علــى اطــالع ابلدرامــا الرتكيــة وابلعــروض املســرحية 
الرتكيــة بســبب أصلــه الرتكــي. اســتلهم الــرتاث الــذي كان هاجــس املســرح الســوري، وتعتــرب أعمالــه تــرااثً مســرحياً 
ونقــداً اجتماعيــاً وسياســياً مبطــن للحيــاة. وقــد أخــذ القبــاين التنســيق اخلارجــي ملســرحياته مــن أصــول البنــاء املســرحي 
األجنــي، فهــو يقســم مســرحياته إىل فصــول، تتطــور قصــة املســرحية مــن فصــل إىل آخــر، إال أن حكاايتــه نقلهــا مــن 
مصادرها دون أن يغر يف تفاصيلها ودون أن يضيف إليها فكرة جديدة أو هدفاً مغايراً ملا كانت عليه يف املصادر 

ــاً اجتماعيــاً. األصليــة لكنــه كان ينتقــي مــن املســرحيات مــا حيمــل يف طياهتــا هدفــاً أخالقي
إن عبقريــة أيب خليــل القبــاين احلقيقيــة كانــت يف ابتــكاره املســرحية الغنائيــة )االوبريــت( العربيــة، ولقــد مجــع ألول مــرة 
بــن الغنــاء املــوروث واألدب العــريب والتمثيــل يف وحــدة متكاملــة يلتقــي فيهــا الرقــص مــع النشــيد الفــردي واجلماعــي 
مــع الــرتاث القصصــي واملغــزى اخللقــي، إنــه أول مــن صعــد برقــص الســماح التقليــدي وأبلــف ليلــة وليلــة وابلشــعر 

العــريب إىل املســرح، ليعطيــه احليــاة.
لقــد مثــل القبــاين يف اإلســكندرية 35 حفــاًل قــدم فيهــا مســرحيات: )أنــس اجلليــس – نفــح الــزي – عفــة احملبــن أو 

والدة – عنــرتة العبســي – انكــر اجلميــل – األمــر حممــود – الشــيخ وضــاح(، ومجيعهــا مــن أتليفــه.
كان القبــاين يتابــع يف بعــض املســرحيات فصــواًل مضحكــًة كفصــل الصيدليــة وفصــول أخــرى مــن التمثيــل اإلميائــي، 
ومــن طرائــف مــا فعــل يف االســكندرية يف قهــوة الدانــوب أنــه قــدم مســرحية )عنــرتة العبســي( ليغــين عبــده احلمــويل يف 
ختامهــا، مث دعــاه اخلديــوي إىل القاهــرة وأكــرم وفادتــه. تــويف عــام 1903 اترًكا إراًث فنًيــا متميــزًا، وعروًضــا مســرحية 
وغنائيــة ومتثيليــات عديــدة منهــا )انكــر اجلميــل، هــارون الرشــيد، عايــدة والشــاه حممــود( و)أنــس اجلليــس( عــن املســرح 

الغنائــي وغرهــا الكثــر.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية
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حدث في الرقة

د. ممتاز الشيخ

Rakka’da Yaşananlar

Dr. Mümtaz eş-Şeyh

Suriye’nin Rakka kentinde gözden kaçması mümkün olmayan devasa bir yıkım yaşanırken, Suriye Demokra-
tik Güçleri (SDG) çatısı altında savaşan Kürt silahlı örgütleri Abdullah Öcalan fotoğraflarının önünde el 
ele tutuşarak, Kürt halayı çekmekteydi. Bu fotoğraf, bundan önce de benzer bir olayla, Rakka’nın DAEŞ 
mensuplarından geri alınması esnasında boy göstermişti. Yine bundan yaklaşık dört yıl önce bazıları Rak-
ka’nın, Nusra Cephesi ve diğer güçler tarafından idare edilen kuvvetler tarafından Suriye rejiminin elinden 
geri alınmasını kutlamıştı. Kimilerine göre bu, Suriye halkının devrimini destekleyen bir gelişmeydi. Ancak 
ardından Harun Reşid’in başkenti tamamen DAEŞ’in kontrolüne geçti ve örgütün hilafet başkenti ilan edildi.
Rakka’nın DAEŞ unsurlarının elinden alınması hem dünya hem de mahzun Rakka halkı için neşe verici bir 
durum olabilirdi; tabi DAEŞ sonrası doğu bölgelerini bekleyen geleceğe dair duyulan endişeler var olmas-
aydı. Zira Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, SDG’ye Rakka’yı DAEŞ’ten alma görevini vermiş, bu da 
kentteki Arapların rolünün görmezden gelinmesi ve toprak yönüyle kardeş oldukları kişilerin kendilerine 
karşı zorbalık yapması hususunda çekinceye sahip olmasına yol açmıştı.
Nitekim gün geçtikçe SDG’nin Arapların rolü ve isteklerini görmezden gelmesi yönünde duyulan endişel-
erin doğruluğu ispat olunmaktadır. Zira Rakka’da DAEŞ’e karşı zafer kazanıldığının ilan edildiği ilk saatle-
rden itibaren kentin bazı Arap ileri gelenleri, Öcalan’ın fotoğraflarını ve bu fotoğrafın verdiği birçok açıdan 
iç açıcı olmayan mesajları görmeleri üzerine, hevesleri kursaklarında kalarak kutlamalara ara vermek zorun-
da kaldı. Suriye’nin kuzeydoğu bölgesinde bulunan Hasiçi, Rakka ve Deyrizor şehirleri sakinleri, ABD’nin 
Rakka’nın DAEŞ’ten kurtulduktan sonraki yönetim şekli hakkındaki belirsizliği noktasında uyarıda bu-
lunuyor. Yine Kürtlerin, halkının büyük katliam, tehcir ve zulüm bedelleri ödediği Rakka’daki arazi ve mal-
lara el koyma eğiliminin giderek arttığı konusundaki endişelerini dile getiriyorlar. Şimdi ise uzun yıllardır bir 
arada güven ve barış içerisinde yaşadıkları komşuları Kürtlerle yeni bir çatışma aşamasına girmek zorunda 
kalıyorlar. Halbuki Araplar, Kürtlerin en temel haklarından dahi mahrum bırakan Suriye rejimine karşı duy-
dukları hiddeti hafifletmede en büyük rolü oynamışlardı. Bugün Kürtler ise, rejimin zamanında kendisine 
yapmış olduğunun aynısını Araplara yapmaktadır. Kendilerini bu hususta cesaretlendiren ise, ABD tarafın-
dan gördükleri koruma sonucu elde ettikleri büyük güçtür.
SDG yönetimi, başlangıçtan itibaren Rakka’nın kurtarılmasında Arap güçlerinin hiçbir rolü olmaması 
konusuna özen gösterdi. Zira SDG, modern silahlara, askeri tecrübeye ve istihbarata sahip Uluslararası 
Koalisyon’un gerçekten de DAEŞ’i ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu anlamıştı. Sonun başlangıcının 
işaretleri ise DAEŞ’in Musul’da arka arkaya aldığı yenilgiler ile aşikar hale gelmiş, Rakka’da da durumun 
aynı olacağı ayan beyan ortaya çıkmıştı.
Kürtler Amerika’nın, Esed rejiminin müttefiki Rusya Deyrizor gibi DAEŞ’in 2014’ten bu yana çoğuna hakim 
olduğu bir bölgeden zaferini ilan etmeden önce kendisinin hilafetin başkentinden bu ilanı yapma konusunda 
acele ediyor oluşunu kullanarak, hızlı hareket etmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Moskova ve 
Washington arasında kuzeydoğu bölgesinde nüfuzunu yayma konusunda yaşanan bu aşırı rekabet, şartlar ol-
gunlaşmamış ve henüz gerekli hazırlıklar yapılmamışken birden Deyrizor’u DAEŞ’in elinden alma harekat-
ının başlamasını da açıklıyor.
Bu aceleciliği başlatan, Hizbullah’ın DAEŞ’le yaptığı ve DAEŞ’in Kalamun’dan Suriye’nin doğusuna 
çekilmesine olanak tanıyan anlaşmaydı. Bu meyanda Hizbullah Genel Sekreteri, anlaşmanın şartlarının 
tamamlanması için Şam’a gizli ve acil bir ziyarette bulunmuştu. Zira anlaşma ile Suriye rejimi, Deyrizor’u 
ele geçirmek için DAEŞ’ten yeşil ışığı ve gerekli kolaylıkları almış olmaktaydı. Washington ise, Rusya ve 
Suriye’nin Deyrizor’daki sürpriz hareketliliği karşısında şaşkına döndü. Bunun sonucu olarak o da, Rakka 
henüz ele geçmemişken, bölgeye müdahil olmada aceleci davrandı. Nitekim Washington, bu görevi yerine 
getirmesi için SDG’nin hazır olmasına güveniyor fakat böylesi bir hareketin Kürtlerin bulunmadığı bu böl-
gelerde yaşayan Araplar nezdinde gelecekte doğuracağı sonuçları hesaba katmıyordu.
Kürtler bugün geleceğe dair çok hesap yapmıyor ve halihazırda yüzyıldan fazla süredir gerçekleşmesini 
bekledikleri hayal için ellerine geçen uygun fırsatın peşinden gidiyorlar. Ancak bu esnada, kendilerine bu 
imkanı sağlayanın Suriye halkının geri kalanından kendilerini soyutlayarak hayata geçirmeye çalıştıkları 
arzularının peşinde koşarken hedeflerini hiçe saydıkları Suriye devrimi olduğunu görmezden geliyorlar. Aynı 
şekilde coğrafya ve demografi verilerini de göz ardı ediyorlar. Zira Kürtlerin nüfusa oranının %0,017,678’i 
geçmediği bir bölge olan Rakka ve yine %26,38’nin altında olduğu Hasiçi’nde (Asurlular ve Süryaniler de 
bu rakama dahildir) ve hiçbir Kürdün bulunmadığı Deyrizor’da varlık gösteremeyecekleri gerçeğini un-
utuyorlar. Nitekim birçok analist, söz konusu üç şehrin Arap kimliğine zarar verilmesi sonucu Araplar ve 
Kürtler arasında uzun vadeli savaşlar çıkabileceği ve aynı şekilde Suriye’nin doğusunda Arapların rolünün 
görmezden gelinmesinin oluşturacağı riskler konusunda uyarıda bulunmuştu.
Suriye’deki Kürtler, Arap bölgesi ve diğer bölgelerin tamamındaki durumu iyi bir biçimde okumalıdır. Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin ısrarla uyguladığı son referandumun sonuçlarının ortaya koyduğu ilk izlen-
im, Irak Kürdistanı’nın tam bağımsızlığı projesinin başarısızlığa uğradığını göstermektedir. Suriye’deki Kürt 
kardeşlerimiz, Arap bölgelerini anlık ya da geçici karakterdeki verilere göre değerlendirmemeli ve birçok 
rejim ve halkı çok defa yüzüstü bırakmış olan Amerikan yardımlarına bel bağlamamalıdırlar. Bununla bera-
ber Suriye’deki ve bölgedeki siyasi durum, son derece hızlı bir tempoda değişmekte ve bu nedenle sürekli 
birbirinden farklı stratejiler izleyenler açısından yakın geleceğe dair öngörülerde bulunmak zorlaşmaktadır.
Suriyeli Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın dışından ithal edilen ırkçı ve hizipçi dar görüşlü projelerin arkasın-
dan sürüklenmek, Kürtleri içinde bulundukları Arap bölgelerinde katı bir etnik düşmanlıklar çemberinin 
ortasında bırakacak ve bir delikten birden fazla kez sokulmalarına yol açacaktır. Marks’ın “Tarih iki kez 
tekerrür eder; ilkinde komedi, ikincisinde ise trajedi olarak” sözü Kürtler için gerçek olacaktır. Korkarım 
tarih, ikiden fazla tekerrür edecek ve bu tekerrürlerin hepsi de trajik olarak gerçekleşecektir.

Ru’ye Suriye Gazetesi, Sayı: 49, Kasım 2017.

وســط دمــار هائــل ال ختطئــه العــن ملدينــة الرقــة الســورية أمســك مســلحو التنظيمــات الكرديــة املقاتلــة املنضويــة حتــت 
قســد )قــوات ســوراي الدميوقراطيــة(  أايدي بعضهــم البعــض وهــم يرقصــون علــى أنغــام الدبكــة الكرديــة، خلفهــم صــورة 
كبــرة لعبــدهللا أوجــالن اســتحوذت الصــورة علــى املشــهد أكثــر مــن مناســبة احلــدث نفســه -االحتفــاء بتحريــر الرقــة 
مــن عناصــر تنظيــم الدولــة -، وقبــل هــذا التاريــخ أبربــع ســنوات تقريبــاً احتفــل البعــض بتحريــر الرقــة مــن قبضــة النظــام 
الســوري علــى أيــدي قــوى خمتلطــة  قادهتــا كتائــب مــن جبهــة النصــرة وقــوى أخــرى، اّدعــى بعضهــا أنــه يؤيــد ثــورة 
الشــعب الســوري، مث أفضــى التحريــر إىل ســيطرة التنظيــم الكاملــة علــى عاصمــة الرشــيد وأعلنتهــا عاصمــة اخلالفــة.

كان ميكــن حلــدث حتريــر الرقــة مــن عناصــر التنظيــم أن يكــون أكثــر هبجــة للعــامل كلــه ولســكان املدينــة املكلومــة خاصــة، 
لــوال هواجــس اخلــوف مــن املســتقبل القريــب الــذي ينتظــر املنطقــة الشــرقية بعــد مرحلــة التنظيــم!، إذ خّصــت اإلدارة 
األمركيــة فصائــل قســد مبهمــة حتريــر الرقــة دون غرهــا، األمــر الــذي أاثر خمــاوف ســكاهنا العــرب مــن جتاهــل دورهــم 

واســتقواء إخــوة الــرتاب عليهــم.
 ويوماً بعد آخر تثبت صحة املخاوف يف جتاهل قوات قسد حلقوق العرب ودورهم وآماهلم، ومنذ الساعات األوىل 
إلعــالن النصــر علــى تنظيــم الدولــة يف الرقــة اضطــر بعــض وجهــاء الرقــة مــن العــرب إىل مقاطعــة االحتفــال ابلنصــر حــن 
عــادوا إىل أعقاهبــم مبجــرد اقرتاهبــم مــن دوار النعيــم حيــث وقائــع االحتفــال ورؤيتهــم صــور أوجــالن تتصــدر املشــهد 
والرســائل غــر املطمئنــة الــي تبعــث هبــا تلــك الصــورة يف أكثــر مــن اجتــاه. وقــد تنبّــه ســكان حمافظــات املنطقــة الشــمالية 
الشــرقية مــن ســورية )احلســكة والرقــة وديــر الــزور( إىل ضبابيــة املواقــف األمركيــة حــول شــكل إدارة الرقــة بعــد خالصهــا 
مــن التنظيــم، كمــا مل خيفــوا خماوفهــم مــن النزعــة املتزايــدة لــدى األكــراد يف االســتيالء علــى أراضيهــم وممتلكاهتــم بعــد أن 
دفــع أهلهــا أمثــاانً ابهظــة مــن قتــل وتشــريد وظلــم، عليهــم اآلن أن يدخلــوا مرحلــة جديــدة مــن الصــراع مــع جراهنــم مــن 
الكــرد الذيــن تعايشــوا معهــم طيلــة عقــود يف أمــان وســالم وكان العــرب أكثــر مــن خفــف عليهــم ثقــل مشــاعر اضطهــاد 
النظــام الســوري هلــم وجتاهلــه ألبســط حقوقهــم، وهاهــم )األكــراد( اليــوم ميارســون الــدور نفســه علــى العــرب يشــجعهم 

علــى ذلــك اســتقوائهم بفائــض القــوة الناجــم مــن محايــة  الــوالايت املتحــدة هلــم.
توجســت قيــادة قســد منــذ البدايــة مــن أي دور لقــوات عربيــة معهــا يف حتريــر الرقــة، خاصــة وأهنــا أيقنــت أن التحالــف 
الــدويل املدجــج أبحــدث األســلحة واخلــربات العســكرية واملعلومــات األمنيــة قــد عقــد العــزم فعــال علــى إهنــاء حالــة 
تنظيــم الدولــة، وان عالمــات بدايــة النهايــة ابتــت واضحــة للعيــان بعــد خســائر التنظيــم املتواليــة يف املوصــل، واألمــر 
ســيتكرر يف الرقــة كمــا غرهــا. يســتعجل األكــراد الزمــن كثــراً ليحققــوا أكثــر مــا ميكنهــم مســتغلن االســتعجال األمركــي 
إلعــالن النصــر علــى التنظيــم مــن عاصمــة اخلالفــة نفســها قبــل أن تعلنــه موســكو حليفــة النظــام الســوري مــن مــكان 
آخــر يف ســورية مثــل ديــر الــزور الــي يرتبــع التنظيــم علــى معظــم مســاحتها منــذ 2014، ولعــل هــذا التنافــس احملمــوم بــن 
موســكو وواشــنطن لبســط نفــوذ كل منهــا يف املنطقــة الشــمالية والشــرقية هــو الــذي يفّســر اســتعجال معركــة حتريــر ديــر 
الــزور مــن تنظيــم الدولــة قبــل نضــج شــروطها املوضوعيــة وقبــل أي حتضــرات مســبقة. هــذا االســتعجال حركــت مياهــه 
الراكــدة صفقــة حــزب هللا مــع تنظيــم الدولــة والــي مســح مبوجبهــا الســماح النســحاب عناصــر التنظيــم مــن القلمــون 
ابجتــاه شــرق ســورية، ممــا اســتدعى قيــام األمــن العــام حلــزب هللا بــزايرة ســرية وعاجلــة إىل دمشــق الســتكمال شــروط 
حتقيــق الصفقــة الــي مبوجــب بنودهــا أخــذ النظــام الســوري الضــوء األخضــر والتســهيالت الالزمــة مــن التنظيــم نفســه 
لتحريــر ديــر الــزور، تفاجــأت واشــنطن ابلتحــرك الروســي- الســوري املباغــت يف ديــر الــزور، ممــا اســتدعى اســتعجاهلا 
هــي األخــرى يف الذهــاب إىل هنــاك حــى قبــل اســتكمال حتريــر الرقــة وقــد اعتمــدت واشــنطن علــى جهوزيــة قــوات 
قســد لتنفيــذ املهمــة دون التفكــر ابلنتائــج املســتقبلية ملثــل هــذا التحــرك وممــا قــد يثــره مــن حساســيات عنــد العــرب 
مــن ســكان تلــك املناطــق اخلاليــة أصــال مــن األكــراد. ال يكــرتث األكــراد كثــراً اليــوم حلســاابت املســتقبل وجيــدون أن 
الفرصــة مواتيــة لتحقيــق أحالمــاً طاملــا كانــت تراودهــم منــذ أكثــر مــن قــرن، متجاهلــن أن ذلــك مل يكــن ممكنــاً قبــل 
انــدالع الثــورة الســورية الــي تعمــدوا هــم جتــاوز أهدافهــا يف حتقيــق طموحــات خاصــة مبعــزل عــن بقيــة الشــعب الســوري 
، ومتجاهلن أيضاً حلســاابت اجلغرافيا والدميوغرافيا، إذ يتعذر عليهم التمدد يف مناطق مل تشــكل نســبة األكراد فيها 
أكثر من 0,017,678% يف الرقة وأقل من 26.38% من حمافظة احلســكة )يشــرتك معهم هبذه النســبة اآلشــوريون 
والســراين( أمــا ابلنســبة لديــر الــزور فهــي خاليــة متامــاً مــن العنصــر الكــردي، وقــد نبّــه كثــر مــن احملللــن مــن خطــورة املــس 
ابهلويــة العربيــة للمحافظــات الثــالث ممــا قــد يشــعل حــروابً طويلــة األمــد بــن العــرب والكــرد، ومــن خطــورة جتــاوز الــدور 
العــريب يف املنطقــة الشــرقية مــن ســورية. مــن الضــرورة مبــكان ابلنســبة للكــرد يف ســورية قــراءة متأنيــة للمشــهد العــام يف 
املنطقــة العربيــة ويف اإلقليــم أيضــاً، فالصــورة األوىل لنتائــج االســتفتاء األخــر الــذي أصــر عليــه ساســة إقليــم كردســتان 
العــراق تشــر إىل انتكاســة مشــروع االســتقالل التــام لكردســتان العــراق، وعلــى إخوتنــا الكــرد يف ســورية أال يســتعدوا 
احمليــط العــريب بنــاء علــى معطيــات ذات طابــع آين أو مرحلــي، والرهــان علــى الدعــم األمركــي الدائــم خــذل أنظمــة 
وشــعوابً أكثــر مــن مــرة ويف أكثــر مــن مــكان، كمــا أن تبــدالت الواقــع السياســي يف ســورية واملنطقــة جيــري بوتــرة ســريعة 

جــداً حبيــث يصعــب علــى املتبحريــن يف االســرتاتيجيات التنبــؤ مبــآالت األمــر يف املســتقبل القريــب.
أمــا االجنــرار وراء مشــاريع عرقيــة وحزبيــة ضيقــة مســتوردة مــن خــارج جغرافيــة الكــرد الســورين فقــد يضعهــم يف دائــرة 
حمكمــة مــن العــداوات العرقيــة يف حميطهــم العــريب وقــد يعرضــوا أنفســهم أن يلدغــوا مــن ذات اجلحــر أكثــر مــن مــرة، 
وتتحقــق مقولــة ماركــس فيهــم مــن أن التاريــخ يكــرر نفســه مرتــن، مــرة علــى شــكل ملهــاة وأخــرى علــى شــكل مأســاة، 

وأخشــى أن يكــرر التاريــخ نفســه أكثــر مــن مرتــن وكلهــا علــى شــكل مأســاة فقــط.
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Türkçe تركي

قمــت ابلرتكيــز يف قســم مــن كتــاابيت الســابقة حــول حقــوق اإلنســان ألصــوغ ثــالث مقــاالت أشــارك هبــا يف مــا 
يصــدر مــن تصرحيــات وكتــاابت مبناســبة اليــوم العاملــي حلقــوق اإلنســان.

أدى نبينا احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص فريضة احلج بعد عشــر ســنوات من هجرته إىل املدينة املنورة، وتشــر الرواايت إىل أن عدد 
احلجيج يف ذلك العام تراوح بن 100 و140 مســلماً.

وقــد خاطــب الرســول األكــرم النــاس يف مراحــل متعــددة أثنــاء موســم احلــج ذلــك، وقــد تالهــا عــدداً مــن اخلطــب 
يف مزدلفــة وعرفــات ومــى علــى وجــه اخلصــوص، وكــرر يف تلــك اخلطــب أمــوراً رآهــا مهمــة، ومــا )خطبــة الــوداع( 

املعروفــة بــن النــاس حاليــاً إال جممــوع تلــك اخلطــب.
وعندمــا قــال يف خطبتــه تلــك: )أمــا بعــد أيهــا النــاس امسعــوا مــين أبــن لكــم فــإين ال أدري لعلــي ال ألقاكــم بعــد عامــي 
هــذا يف موقفــي هــذا(، أيقــن كثــر مــن الصحابــة أن موعــد لقائــه بربــه قــد اقــرتب، وفهمــوا مــن ذلــك أن خطابــه ذلــك 

كان )كلمة وداع( ألقاها عليهم آنذاك.
وكمــا هــو معلــوم فــإن الوحــي اســتمر حنــو ثالثــة وعشــرين عامــاً، ويف تلــك املرحلــة مــن الزمــن نزلــت معلومــات 
وأحــكام ال تلــي فقــط احتياجــات جمتمــع ذلــك العصــر، بــل تلــي احتياجــات املزيــد مــن النــاس الذيــن ســيأتون إىل 
هــذا العــامل ويذهبــون حــى هنايتــه، وقــد مجــع القــرآن الكــرمي كل تلــك املعلومــات واألحــكام، ومتمتهــا الســنة النبويــة 

ابلشــروح الالزمــة، أمــا خطبــة الــوداع
فقد كانت بياانً يعزز اهتمام الناس ابخلطوط الرئيسية للثورة اإلسالمية.

يــرون وثيقــة  املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، ال  التصرحيــات واملعاهــدات والبيــاانت  الذيــن يتحدثــون عــن اتريــخ  إن 
املدينــة وتلــك اخلطبــة الرائعــة، ورمبــا يتعامــون عنهــا بشــكل مقصــود، ويتناولــون كتــاب )مانيــا كارات( منطلقــاً حلقــوق 

اإلنســان.
)مانيــا كارات( عبــارة التينيــة تعــين )ميثــاق احلــرايت العظيــم(، الــذي وقــع عليــه البــااب )إنوســنت( الثالــث عــام 1215م 

مــع ملــك بريطانيــا )جــون وابروانتــه(.
وورد يف مقدمــة )مانيــاكارات( اجلملــة التاليــة )إننــا حنفــظ بقــاء الكنيســة اإلنگليزيــة حــرة مــن دون أي حتديــد حلقوقهــا 
وحرايهتــا(، وهــذا يعــين أن ذلــك امليثــاق ال حيفــظ حريــة الضمــر والعبــادة لــكل األداين، بــل هــو ميثــاق مت وضعــه 
لضمــان احلقــوق واحلــرايت للكنســية اإلنگليزيــة، أمــا املــواد األخــرى فتحــدد شــيئاً مــن حقــوق امللــك وصالحياتــه 

لفائــدة النبــالء بشــكل خــاص.
يف احلقيقــة فإننــا إذا عنــدان 600 عــام مــن ذلــك التاريــخ، جنــد أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــد هاجــر مــن مكــة إىل املدينــة، 
ويف العــام املــوايل للهجــرة تشــكلت كمــا هــو معلــوم دولــة املدينــة املنــورة، ومت إعــالن وثيقــة املدينــة وتطبيقهــا كأول 
دســتور مكتــوب يف العــامل، وينــص ذلــك الدســتور علــى أن اجملتمــع الــذي أنشــأه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيــه مشــركون 
ومســلمون ويهــود، مث منحــت االتفاقيــات الالحقــة ذات احلقــوق للنصــارى كذلــك، ولذلــك فــإن دســتور دولــة 
املدينــة قــد مجــع النــاس يف جمتمــع واحــد وأمــة واحــدة مــع اختــالف دايانهتــم وعقائدهــم، ليقــدم أول منــوذج عملــي 

يف العــامل ملؤسســات إداريــة تســتند إىل االتفاقيــات واحلقــوق واملســؤوليات.
وبعــد عشــر ســنوات مــن إصــدار ذلــك الدســتور، يعلــن ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبــة الــوداع عــن العناصــر األساســية حلقــوق 

اإلنســان.
وبعد )مانيا كارات( صدرت واثئق أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان ومن أمهها:

- الئحة فرجينيا للحقوق )1776(
- وثيقة إعالن استقالل أمركا )1776(

- إعالن حقوق اإلنسان واملواطن )91-1789(
- اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(

وإذا كان كتــاب )مانيــا كارات( أقــدم تلــك الواثئــق، فــإن خطبــة الــوداع هــي )بيــان حلقــوق اإلنســان( صــادر قبــل 
ذلــك الكتــاب بـــ583 عامــاً.

إن البيــاانت الصــادرة واملوقعــة مــن طــرف امللــوك واجملالــس واألمــم والشــعوب تتضمــن بعــض احلقــوق واحلــرايت 
املتفاوتــة نقصــاً وزايدًة، ولكــن العقــوابت الــي تتضمنهــا ضعيفــة ألن البشــر هــم مــن فكــر فيهــا وصاغهــا، يف حــن 
أن حتديــد احلقــوق وتطبيقهــا مرتبــط ابألقــوايء، ولذلــك فإننــا نــرى يف العــامل الــذي نعيــش فيــه اليــوم أن املســتضعفن 
خاضعــون ملظــامل وانتهــاكات كــربى مــن طــرف الــدول القويــة الــي تــرى نفســها متحضــرة مثــل أورواب وأمريــكا 

وإســرائيل والصــن وروســيا.
وحنــن نــرى يف اجملتمعــات األخــرى األثــرايء واألقــوايء واملدعومــن حيصلــون علــى مــا يريــدون حبــق وبغــر وجــه حــق، 

أمــا املســتضعفون فيعانــون مــن أولئــك األقــوايء.

خطبة الوداع وحقوق اإلنسان

خير الدين كرامان

Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

Hayrettin-Karaman

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي

İnsan Hakları Günü münasebetiyle yapılan konuşmalara ve yazılara, daha önce bu konuda 

yazdıklarımın bir kısmını güncelleyerek üç yazı ile katılacağım.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.) Hicret’ten sonraki onuncu yılda Hac ibadetini ifa ettiler. Rivayetler 

bu Hacda 100-140 bin civarında insanın bulunduğunu ifade ediyor. 

Peygamberimiz bu Hac ibadetinin çeşitli merhalelerinde halka hitap ettiler; özellikle Müzdelife, 

Arafat ve Mina’da hutbeler irad buyurdular, bu hutbelerinde önemli buldukları hususları tekrar-

ladılar. Bugün ellerde dolaşan “Veda Hutbesi” bu hitapların toplamıdır. 

Bir hitabında “İyi dinleyin, belki bu yıldan sonra bu mekânda sizinle bir daha buluşamayacağım” 

dediği için birçok sahâbî O’nun artık Rabbine kavuşma zamanının geldiğini ve bu hitabın “bir 

veda konuşması” olduğunu anlamışlardı. 

Bilindiği gibi vahiy yaklaşık yirmi üç yıl sürdü; bu arada bir yandan ilk muhatap topluluğun 

ihtiyacına cevap verenler yanında daha çoğu dünyanın sonuna kadar gelip geçecek insanların 

ihtiyaçlarını karşılayan bilgiler ve hükümler gelmiştir. Bunların tamamı Kur’ân-ı Kerim’de to-

planmış, Hz. Peygamber’in Sünneti de gerekli açıklamalarla rehberliği tamamlamıştır. Veda Hut-

besi ise İslâm inkılabının ana çizgilerini insanların dikkatine pekiştirerek sunan bir beyanname 

olmuştur. 

İnsan hakları ile ilgili açıklamalar, antlaşmalar ve beyannamelerin tarihçesinden söz edenler belki 

de kasıtlı olarak Medine Vesikasını ve bu muhteşem hutbeyi görmüyorlar ve başlangıç olarak 

Magna Carta’yı alıyorlar. 

“Büyük Özgürlükler Sözleşmesi” manasına gelen Magna Carta 1215 yılında Papa III. İnnocent, 

Kral John ve onun baronları arasında imzalanmıştır.

Magna Carta’nın başında “İngiliz kilisesinin özgür olacağı, haklarının kısıtlanmayacağı ve 

özgürlüklerinin kısıtlanmayacağını temin ederiz” cümlesi bulunmaktadır. Demek ki bütün dinler 

için bir din ve vicdan hürriyetinden bahsedilmek yerine İngiliz Kilisesi’ne yönelik özgürlük ve 

haklar bahse konudur. Onun dışındaki maddelerde de Kral’a, daha ziyade asiller lehine, bazı hak 

ve tasarruflara kısıtlamalar getirmektedir.

Halbuki bundan aşağı yukarı bir 600 yıl kadar geriye gidildiğinde, Resulüllah Efendimiz (s.a.) 

Mekke’den Medine’ye hicret ediyorlar. Bu hicreti takip eden yıl, bilindiği gibi, Medine şehir dev-

leti oluşuyor ve burada “Medine Vesikası” diye anılan, bir mânâda ilk yazılı Anayasa ilan edili-

yor ve uygulanıyor. İşte bu Anayasa’da Peygamber Efendimiz’in oluşturduğu topluluk içinde, 

müşrikler vardır, Müslümanlar vardır ve Yahudiler vardır. Bilahare yapılan anlaşmalarda, aynı 

haklar Hıristiyanlara da bahşedilmiştir. O halde, aslında dünyada ilk defa Medine Site Devleti 

Anayasası’yla, dinleri, inançları ne olursa olsun, insanların bir arada bir topluluk, bir ümmet 

oluşturmaları, sözleşmelere, hak ve hükümlülüklere dayalı bir yönetim kurmaları uygulaması 

ortaya konmuştur. 

Bu anayasadan on yıl sonra da Vedâ Hutbesinde insan haklarının temel unsurlarını ilan ediyorlar.

Magna Carta’dan sonraki önemli insan hakları belgeleri şunlardır: 

-Virjinya Haklar Beyannamesi (1776) 

-Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776) 

-İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 1789-91 

-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948). 

Bunların en eski olanı Magna Carta olduğuna göre Veda Hutbesi bu sözleşmeden 583 yıl önce 

ilan edilmiş bir “insan hakları beyannamesi”dir. 

Kralların, meclislerin, milletler topluluğunun imza ve ilan ettikleri bildirgelerde eksikli fazlalı 

bir kısım haklar ve özgürlükler yer alıyor; ancak bunları yine insanlar düşünüp ortaya koydukları 

için müeyyidesi zayıf oluyor, hakların tayini ve tatbiki güçlülere bağlı bulunuyor. Bugün üze-

rinde yaşadığımız şu dünyada zayıflara en büyük kötülüğü, haksızlığı -üstelik uygar oldukları 

iddia edilen- güçlü ülkeler (ABD, Avrupa, İsrail, Çin, Rusya...) yapıyor. 

Diğer ulusların içinde de zenginler, güçlüler, arkası olanlar haklı-haksız istediklerini alıyorlar, 

zayıflar ise bunlara katlanıyorlar. 
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Türkçe تركي

نــزل مئــات اآلالف مــن احملتجــن إىل الشــوارع يف كثــر مــن املــدن اإليرانيــة بعــد صــالة اجلمعــة لدعــم النظــام اإليــراين، 
ورفعــوا شــعارات منــددة أبمريــكا وإســرائيل، إن حالــة االســتنفار تلــك قــد كشــفت عــن عــدم فاعليــة اســرتاتيجية 

)تغيــر النظــام( عــن طريــق االحتجــاج يف الشــوارع.
ولكــن حــى وإن مت إمخــاد التحــركات الشــعبية تلــك، فــإن خطــوط االنكســارات يف إيــران قــد دخلــت يف مرحلــة 

نشــاط جديــدة، أثنــاء التفاعــالت السياســة الداخليــة واخلارجيــة.
املشــاكل الداخليــة معلومــة: عــدم القــدرة علــى حتقيــق التعــايف املنتظــر عقــب االتفــاق النــووي، تدخــل احلــرس 
الثــوري يف احليــاة االقتصاديــة والسياســة اخلارجيــة ومــا يشــوب ذلــك مــن فســاد مثــار اجلــدل حولــه، زايدة فقــر 
الطبقــة الدنيــا، انعــدام اإلصالحــات متامــاً، التنافــس الشــديد بــن النخبــة احلاكمــة، ملــل الطبقــة الوســطى مــن 
اخلطــاب األيديولوجــي للنظــام، الرغبــة يف اللرباليــة علــى مســتوى احليــاة اليوميــة، التكاليــف الباهظــة لسياســة التوســع 

اإلقليميــة، وقلــق األطيــاف العرقيــة مــن ذلــك.
واألهــم مــن ذلــك هــو أن لطهــران خصــوم يف اخلــارج مصممــون علــى إيقــاد فتيــل تلــك العوامــل الداخليــة، كأمريــكا 

وإســرائيل والســعودية واإلمــارات وغرهــم.
***

تلــك الــدول ال تعلــن بشــكل مباشــر عــن نيتهــا )تغيــر النظــام( يف إيــران، لكنهــم يكتفــون ابحلديــث عــن حتديــد 
لظاهــرة )التوســع يف املنطقــة(، حــى أن إدارة )ترامــب( ال تعلــن عــن ذلــك، وهــي الــي متتلــك قــراراً مشــرتكاً يتعلــق 
ابســتهداف إيــران. ويســتخدم الباحــث الرتكــي )قلــچ بوغــرا قــاانت( عبــارة األدوات الــي تعمــل علــى تغيــر النظــام 
يف إيــران، مــن دون أن يذكــر فريــق احملافظــن اجلــدد يف اإلدارة األمريكيــة أبمسائهــم، لكــن االســرتاتيجين الواقعيــن 
جيــدون عبــارة )التطويــق( غــر كافيــة للتعبــر عــن الوضــع، وفيمــا يتعلــق بطريقــة التنفيــذ، فمــازال األمــر مل يتحــول إىل 
سياســة بعــد. مــن الصعوبــة مبــكان تســويق فكــرة تغيــر النظــام للــرأي العــام األمريكــي، عــن طريــق مقــوالٍت مثــل 
)الرتويــج للدميقراطيــة( أو )إعــادة بنــاء اجملتمــع(، واحلــال أن منــوذج الفشــل يف العــراق وأفغانســتان مــازال قائمــاً أمــام 

أعــن النــاس.
أمــا ختصيــص امليزانيــة والوجــود العســكري الالزمــن لذلــك، فهــو أمــر مل يعــد مطروحــاً حاليــاً، وليــس مــن الســهل 
دخــول واشــنطن يف حتالــف مــع الغــرب، واحلــال أن االحتــاد األورويب ميتثــل لالتفــاق النــووي، ويعــرتض علــى بــث 

الفوضــى يف إيــران، ومــا دون ذلــك تبقــى جمــرد قــدرات حمــدودة لعناصــر فاعلــة ذات أطمــاع يف املنطقــة.
***

يــرى خصــوم إيــران أهنــا بلــد »مصــدر لإلرهــاب )وأهنــا يف نفــس الوقــت قــوة خطــرة تســعى لزعزعــة االســتقرار يف 
املنطقــة(، يف تصريــح أدىل بــه لصــوت أمريــكا وصــف انئــب الرئيــس األمريكــي )مايــك بنــس( إيــران أبهنــا )علــى 
رأس قائمــة الــدول املمولــة لإلرهــاب يف العــامل(، وبعكــس التــزام أوابمــا عــام 2009 بذلــك )الصمــت الــذي يصــم 
اآلذان(، فــإن ترامــب قــد أكــد دعمــه للتحــركات الشــعبية اجلاريــة اليــوم يف إيــران، متامــاً مثلمــا كان )روانلــد ريغــن( 

يشــجع شــعوب االحتــاد الســوفيايت علــى العصيــان.
وقد أكد )ترامب( رغبته يف نيل الشعب اإليراين )مستقباًل مليئاً ابحلرية والدميقراطية(.

وإذا تركنــا مقولــة )التحريــر( تلــك جانبــاً، فــإن احلصــار االقتصــادي أييت علــى رأس قائمــة األدوات الــي حركتهــا 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ضــد إيــران.

وجيري احلديث كذلك عن خطة لتصفية زعماء امليلشيات الشيعية أو وكالء إيران يف املنطقة.
وقــد انعكســت علــى اإلعــالم أنبــاء التخطيــط لقتــل قاســم ســليماين يف إطــار الشــراكة األمريكيــة اإلســرائيلية، وحنــن 
نفــرتض أن مديــر وكالــة االســتخبارات األمريكيــة املعــادي إليــران يعــد العــدة لكثــر مــن العمليــات الســرية يف هــذا 

اإلطــار.
هــذا إضافــة إىل ذلــك فمــن املنتظــر كذلــك شــن محلــة أيديولوجيــة ترمــي إىل زايدة الضغــط علــى احلــرس الثــوري، 

وإظهــار أن النظــام ابت عبئــاً ثقيــاًل علــى الشــعب اإليــراين.
***

يف هــذه النقطــة ابلــذات يكتســب املوقــف الرتكــي أمهيتــه، فهــل ســتتجه إدارة ترامــب إىل تركيــا ملســاعدهتا يف حماصــرة 
إيــران، واحلــال أن واشــنطن عاجــزة عــن حتســن عالقاهتــا الــي مازالــت متوتــرة مــع أنقــرة؟ يبــدو أن هــذا األمــر مــازال 
غــر واضــح إىل اآلن، فأنقــرة يهمهــا األمــن واالســتقرار يف املنطقــة، وهــي مــا تفتــأ تؤكــد يف خمتلــف احملافــل يف هــذه 

األايم علــى أهنــا ترفــض )التدخــل اخلارجــي وعــدم االســتقرار(.
مــا يقلــق أنقــرة هــو ذلــك اخلــط غــر املســتقر املمتــد مــن ابكســتان وأفغانســتان حــى إيــران وتركيــا، وكذلــك تصرحيــات 

التهديــد والوعيــد الصــادرة عن واشــنطن.
هــذا إضافــة إىل أنــه ال تظهــر أي نيــة لــدى واشــنطن لتحســن عالقاهتــا مــع تركيــا، تلــك العالقــات الــي توتــرت 
بســبب الدعــم األمريكــي لوحــدات محايــة الشــعب وتنظيــم فتــح هللا گولــن اإلرهــايب، أضــف إىل ذلــك فــإن طهــران 
الــي يضيــق عليهــا اجملــال شــيئاً فشــيئاً، لديهــا مقرتحــات تعــاون ميكــن أن تقدمهــا ألنقــرة، علــى رأســها احملاربــة 

املشــرتكة حلــزب العمــال الكردســتاين ووحــدات محايــة الشــعب.

مستقبل إيران وخيار تركيا؟

برهان الدين دوران

İran’ın Geleceği ve Türkiye’nin Tercihi?

Burhanettin Duran

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي

Cuma namazı sonrası İran’ın birçok kentinde sokaklara çıkan yüzbinler rejime olan destekler-
ini gösterdi. ABD ve İsrail aleyhtarı sloganlar eşliğinde. Bu seferberlik hali, sokak protestoları 
ile “rejim değişikliği yapma” stratejisinin İran’da çalışmayacağının bir tezahürü.
Ancak ayaklanmalar bastırılsa bile, İran’ın toplumsal fay hatları iç-dış politika etkileşiminde 
yeni bir hareketliliğe girdi.
İç sorunlar belli: Nükleer anlaşma sonrası beklenen toparlanmanın gerçekleşmemesi, Devrim 
Muhafızları’nın ekonomi ve dış politikadaki tartışmalı ağırlığı- yozlaşması, alt sınıfların fa-
kirleşmesi, reformun bir türlü gelmeyişi, hâkim elitin iç rekabeti, orta sınıfların rejimin ideolo-
jik söylemlerinden bıkkınlığı, gündelik hayatta liberalleşme arzusu, yayılmacı bölgesel siyase-
tin maliyetleri ve etnik grupların rahatsızlıkları.
Daha önemlisi, Tahran’ın bu iç faktörlerini tetiklemeye kararlı dış hasımları bulunuyor.
ABD, İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve diğerleri...
***
Bu ülkeler doğrudan İran’da “rejim değişikliği” hedeflerini ilan etmiyorlar;
“bölgesel yayılmacılığını” sınırlandırmaktan bahsediyorlar. İran’ı hedefe oturtma konusunda 
ortak bir karara sahip olan Trump yönetimi bile bunu telaffuz etmiyor. Kılıç Buğra Kanat’ın 
işaret ettiği gibi, yönetim içindeki Neo-con ekip adını koymadan rejim değişikliğine gidecek 
enstrümanları kullanmaktan yana iken, realist stratejistler “çevrelemeyi” yeterli buluyorlar. 
Nasıl yapılacağı ise henüz bir politikaya dönüşmüş değil.
Irak ve Afganistan örneklerinin başarısızlığı ortadayken “demokrasi promosyonu” ya da 
“yeniden ulus inşası” gibi söylemlerle rejim değişikliğini ABD kamuoyuna pazarlamak old-
ukça güç.
Zaten bunun için gerekli askeri varlığı ve bütçeyi ayırmak da söz konusu değil. AB’nin nükleer 
anlaşmaya sadık kaldığı ve İran’ı istikrarsızlaştırmaya karşı çıktığı bir ortamda Washington’ın 
Batılı bir koalisyon kurması da kolay görünmüyor. Geriye hırslı bölgesel aktörlerin sınırlı kap-
asiteleri kalıyor.
***
Hasımları, İran’ı hem “terör ihraç eden” hem de “bölgesini istikrarsızlaştıran tehlikeli birgüç” 
olarak görüyor. ABD Başkan Yardımcısı M. Pence Amerika’nın Sesi’ne verdiği mülakatta 
İran’ı “dünyadaki terörü finanse eden devletlerin en önde geleni” olarak niteledi. Obama’nın 
2009’daki “kulakları sağır eden sessizliğinin” aksine Başkan Trump’ın, tıpkı Ronald Reagan’ın 
Sovyetler Birliği halklarını cesaretlendirmesi gibi, bugün İran sokaklarına destek verdiğini 
söyledi.
İran halkının “demokratik ve özgür geleceğe” kavuşmasını arzu ettiklerini belirtti.
Bu “özgürleştirme” söylemini bir kenara bırakırsak ABD’nin harekete geçireceği enstrüman-
ların başında ekonomik ambargolar geliyor.
İran’ın bölgesel vekillerinin ya da Şiici milislerinin liderlerini tasfiye etmek konuşulanlar 
arasında.
Kasım Süleymani’nin ABD-İsrail ortaklığında öldürülmesinin planlandığı medyaya yansıdı. 
CIA’nın İran karşıtı direktörünün çok sayıda gizli operasyonu hazırladığını varsaymalıyız.
Ayrıca, Devrim Muhafızları’nın üzerindeki baskıyı artırarak İran halkına rejimin taşınamaz 
yük olduğunu gösterecek bir ideolojik kampanya da beklenebilir.
***
Bu noktada Türkiye’nin tavrı önem kazanıyor. Trump yönetimi, toparlayamadığı ikili ilişkile-
rde mevcut gerginlikler sürerken, İran’ı çevreleme konusunda Ankara’ya yönelir mi? Şimdilik 
belirsiz. Ankara, bölgede istikrarı ve güvenliği önemsiyor. Nitekim son günlerdeki protestolar 
hakkında çeşitli düzeylerde “dış müdahale ve istikrarsızlığın” istenmediği vurgulandı.
Pakistan-Afganistan’dan İran ve Türkiye’ye gelen hattaki istikrarsızlıklar ve Washington’un 
tehditkâr açıklamaları Ankara’yı endişelendiriyor.
Kaldı ki, YPG ve FETÖ sorunlarına kilitlenen ilişkileri açma niyeti Washington’da görün-
müyor.
Dahası, gittikçe alanı daralan Tahran’ın PKK-YPG ile ortak mücadele başta olma üzere Anka-
ra’ya sunabileceği işbirliği önerileri bulunuyor.



2012/ 03/ 23 ........................1986
ولــد الشــهيد هشــام أمحــد دوامــة يف حــي بــين الســباعي 
إدارة  يف كليــة  درس   ،1986/4/1 بتاريــخ  محــص،  يف 
األعمــال يف جامعــة حلــب، وقــدم اختبــار الســنة الرابعــة 
واستشــهد قبــل أن تصــدر نتيجــة االمتحــان أبنــه انجــح.
الــي  التظاهــرات  يف  األوائــل  املشــاركن  مــن  أمحــد  كان 
خرجــت يف مدينــة محــص، وبــرز خــالل هــذه املظاهــرات 
ــه أثــر ابلــغ  كناشــط يعــد هلــا ويشــارك فيهــا، حبيــث كان ل
يف احمليطــن بــه نظــراً للمحبــة الــي كان يتمتــع هبــا مــن قبــل 

اجلميــع.
ومــع تواصــل املظاهــرات مبدينــة محــص وأحيائهــا، انتقــل 
الــي  بكامرتــه  املظاهــرات  لتغطيــة  اإلعالمــي  العمــل  إىل 
كانــت ترافقــه، حيــث تفــرغ لتغطيــة أحــداث الثــورة، فــكان 
مصــدراً للكثــر مــن الصــور والفيديوهــات لصفحــات الثــورة 
الســورية، وال ســيما صفحــة أخبــار الثــورة حبمــص حلظــة 

بلحظــة.
يســتطيع  مــا  تقــدمي  حيــاول  جمهــواًل  جنــدايً  هشــام  كان 
يتعــرض هلــا  الــي كان  الصعبــة  برغــم املخاطــر والظــروف 
أثنــاء تغطيتــه للمظاهــرات واألحــداث، إميــاانً منــه ابلثــورة 

واســتمراريتها.
الســباع حبمــص  املظاهــرات يف ابب  يصــور  وبينمــا كان 
ليــزود هبــا صفحــات الثــورة والقنــوات الفضائيــة؛ طلــب منــه 
أحــد األبطــال تصويــره مــع لوحــة كان حيملهــا وقــد ُكتــب 
عليهــا »الثــورة مســتمرة رغــم اجلــراح«، فــكان ذلــك، أخــربه 
هشــام أبنــه ســيقوم بتمويــه الوجــه حفاظــاً عليــه، فرفــض 

الرجــل وطلــب منــه عرضهــا كمــا هــي.
وبينمــا كان هشــام يغطــي إحــدى املظاهــرات الســلمية يف 
حي ابب السباع يف محص، تعرضت املظاهرة إىل إطالق 
انر مــن قبــل قــوات النظــام، الــي كانــت تقمــع املظاهــرات 
الســلمية إبطــالق الرصــاص احلــي علــى املتظاهريــن، حيــث 
أصيــب بثــالث طلقــات )طلقتــن متفجرتــن يف يــده ورجلــه 

والطلقــة الثالثــة كانــت مــن قنــاص فــوق القلــب بقليــل(.
ويف بنفــس اليــوم مت اعتقالــه مــن قبــل قــوات النظــام الــي 
قامــت بتعذيبــه حــى املــوت رغــم اإلصابــة، وبــدون رمحــة 
بعــد عــدة أايم  أو مراعــاة جلراحــه. ســلم جثمانــه لذويــه 
وشــيع جثمانــه الطاهــر بتاريــخ 2012/03/31، حيــث 
ووري الثــرى يف مقــربة الشــهداء بتــل النصــر حبمــص لرتقــي 

شــهيدا بطــال مــن أبطــال الثــورة.
كتب أحد أصدقائه يرثيه:

لطاملا حدثين عن متنيه للشهادة وكان يتساءل: 
)هل أان غر صادق يف طلي هلا؟!(.

هــا أنــت اليــوم شــهيداً عريســاً مل متــت إال واقفــاً اي بطــل، 
رمحــك هللا وتقبلــك.. 

Türkçe تركي

Zamanın çok hızlı ve dolu dolu geçtiği bir çağda yaşıyoruz. Gerek bizim 
kontrolümüzde gerekse de kontrolümüz dışında zamanımız bir şekilde 
doluyor. Bu durumda elbette zamanını kendi kontrolünde organize ede-
bilenler kazançlı çıkarken, her şeyi akışına bırakanlar karşısına çıkan so-
nuca katlanmak zorunda kalıyor.
2017 yılı son zamanların en sıra dışı olaylarının yaşandığı bir yıl olarak 
tarihe geçecek gibi görünüyor. Amerika’da yönetime protest oylarla 
Trump geldi ve bir türlü sindirilemedi. Trump’un yönetimindeki ABD’de 
çok başlılık belirdi. Pentegon bir telden, FBI başka bir telden, CIA başka 
bir telden vururken Trump başka bir yerden dünyaya görüntü verdi ve çok 
parçalı bir ABD izledik 2017 yılı boyunca. İngiltere Brexit için düğmeye 
bastı ve AB’de önemli bir gelecek tartışması başlattı, Almanya’da seçimler 
yapıldı ve uzun süre koalisyon hükümeti kurulamadı, Fransa’da başkanlık 
seçimleri yapıldı ve Avrupa’da ırkçılığın yeniden tırmanışına şahitlik ettik. 
İspanya’ya bağlı Katalonya bağımsızlık oylaması yaptı, bağımsızlık ilan 
etti fakat katalon liğder sürgün durumuna düşerek başka bir ülkeye sığınıp 
orada yargılanmayı kabul etti. Çin’de kominist parti kongresi yapıldı ve 
yüz yılın en güçlü günlerini yaşadığını dünyaya gösterdi, İran’da başkan-
lık seçimleri yapıldı, kendi iç ilişkilerinde önemli krizler yaşayan İran 
aynı zamanda bir çok bölge ülkesinin de iç işlerine müdahale etmekten 
geri durmadı. Batılı ülkelerin kışkırtmasıyla Kuzey Irakta gayri meşru 
bir bağımsızlık oylaması yapıldı fakat bölgede bekledikleri siyasi etkiyi 
oluşturamadılar.  Türkiye’de Nisan ayında referandum yapıldı ve halk 
tarafından yeni hükümet sistemi başkanlık olarak belirlendi.  Bir çırpıda 
sayabildiklerimizden çok daha fazla önemli gelişmenin yaşandığı 2017 
yılını ciddiyetle değerlendirmek gerekiyor. Zira bu dönemlerde alınan 
kararlar sonraki yıllarda etkisini göstermeye devam edecek kararlardır.
Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin yanında Suriye konusun-
da da bir takım dengelerin değiştiğini yada yeni bir denge politikasının 
oluşturulmaya çalışıldığını söylemek mümkün. Türkiye Rusya ve İran 
koordinasyonunda oluşturulmaya çalışılan çatışmasızlık hali ağır aksak 
olsa da devam ediyor. Bölgede alınan kararların bir halka dışında kalan 
ABD bölgedeki etkisini yitirmemek adına DAEŞ, PYD ve PKK gibi 
terör unsurları üzerinden bölgede varlığını hissettirmeye çalışıyor. Terör 
örgütlerine yaptığı devasa silah ve mühimmat yardımının bölgedeki 
oluşturulmaya çalışılan sulh ortamını baltaladığını bildiği halde hayalini 
kurduğu “alternatif enerji koridoru” fikrinden henüz vazgeçmiş sayılmaz. 
Fakat oynadığı bu terör oyununun eninde sonunda kendisinin elini yaka-
cak bir oyun olduğunu da biliyordur umarım.
Astana’da, Soçi’de yapılan barış görüşmeleri sırasında Türkiye, Rusya 
ve İran arasında yürütülen gerilimli diplomatik süreç 2018 yılı boyunca 
da devam edeceğe benziyor. Ancak bu yıl için dikkat edilmesi gereken 
en önemli konulardan birisi barış görüşmelerinin yapıldığı  masada bulu-
nacakların listesidir. Bu liste gerçek, ılımlı ve Suriye halkını temsil eden 
muhalif güçlerden oluşmalıdır. Siyasi entrikalar ile halkı temsil etmey-
en, menfaat odaklı marjinal grupların masaya alınma girişimleri Türkiye 
tarafından bir şekilde engelleniyor. Ancak masada verilen bu mücadele 
aynı zamanda Suriye içerisinde de verilmeli ve Suriye halkını temsil et-
meyen sözde muhalif gruplar Suriye halkı tarafından yalnızlaştırılmalıdır.  
Geride bıraktığımız yıllarda ve önümüzde bulunan yeni yılda yaptığımız 
ve yapacağımız işlerin bir bütünlük ve birbirini tamamlayan işler olmasına 
dikkat ederek yeni yıl planlarımızı yapmalı yolda kalmaya gayret göster-
meliyiz, vesselam…

حنــن نعيــش يف عصــر ســريع مزدحــم ابألحــداث، ووقتنــا ميتلــئ ال حمالــة، ســواًء حتــت 
سيطرتنا أو بشكل خارج عنها، وال شك أن الفائزين هم أولئك الذين يستطيعون تنظيم 
أوقاهتــم حتــت ســيطرهتم، يف حــن أن الذيــن يرتكــون كل شــيء علــى عواهنــه هــم جمــربون 

علــى حتمــل النتائــج الــي تواجههــم.
يبــدو أن عــام 2017 سيســجله التاريــخ علــى أنــه شــهد أكثــر األحــداث غرابــة يف احلقبــة 
القبــول  يتــم  األخــرة، فقــد وصــل )ترامــب( إىل رائســة أمريــكا أبصــوات احملتجــن، ومل 
بــه أبي شــكل مــن األشــكال، فتحــت رائســة )ترامــب( ظهــرت بوضــوح مشــكلة تعــدد 
الــرؤوس يف الــوالايت املتحــدة، حيــث يعــزف البنتاغــون علــى وتــر غــر الوتــر الــذي يعــزف 
عليــه مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل الــذي خيتلــف بــدوره عــن الوتــر الــذي تعــزف عليــه وكالة 
املخابــرات املركزيــة، يف حــن يظهــر علينــا )ترامــب( مبشــهد مــن بقعــة أخــرى مــن العــامل، 
ويف تلــك األجــواء شــهدان طيلــة عــام 2017 الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وهــي منقســمة 
علــى حاهلــا بشــكل كبــر، أمــا بريطانيــا فقــد ضغطــت علــى زر) بركســيت( للخــروج مــن 
نقاشــات هامــة حــول مســتقبل االحتــاد األورويب، وشــهدت  لتنطلــق  االحتــاد األورويب، 
أملانيــا انتخــاابت عجــزوا فيهــا مــدة طويلــة عــن تشــكيل حكومــة ائتالفيــة، وأجــرت فرنســا 
انتخــاابت رائســية، وشــهدان صعــود موجــة جديــدة مــن العنصريــة يف القــارة األوروبيــة، 
وجرى يف إقليم )كااتلونيا( اإلســباين اســتفتاء شــعي على االنفصال، وأعلنوا االســتقالل، 
ولكــن زعيــم )كااتلونيــا( هــرب إىل املنفــى وقبــل ابحملاكمــة يف بلــد اللجــوء، وعقــد احلــزب 
الشــيوعي الصيــين مؤمتــره، ليؤكــد للعــامل أنــه يعيــش أزهــى أايمــه خــالل هــذا القــرن، وجــرت 
يف إيــران انتخــاابت رائســية، وشــهد البلــد أخطــر أزماتــه علــى مســتوى العالقــات الداخليــة، 
ويف الوقــت ذاتــه مل تتــورع إيــران عــن التدخــل يف الشــؤون الداخليــة لعــدد مــن دول املنطقــة، 
وحتــت أتثــر اإلغــراءات الغربيــة شــهد مشــال العــراق اســتفتاء علــى االنفصــال غــر مشــروع، 
ولكنهم عجزوا عن تشــكيل أتثر سياســي ما كانوا ينتظرون حدوثه يف املنطقة، ويف تركيا 
مت تنظيــم اســتفتاء شــعي، حــدد فيــه الشــعب نظــام حكــم جديــد للبلــد، وإضافــة إىل مــا 
عرضنــاه آنفــاً مــن األحــداث فقــد شــهد عــام 2017 كثــراً مــن األحــداث املهمــة األخــرى 
الــي جيــب تقييمهــا بشــكل جــدي، ذلــك ألن القــرارات الــي يتــم اختاذهــا يف هــذه املرحلــة 

ستســتمر أتثراهتــا خــالل األعــوام القادمــة.
إضافــة إىل التطــورات الــي تشــهدها املنطقــة والعــامل، مــن املمكــن القــول إن بعــض التــوازانت 
املتعلقة ابلشــأن الســوري قد تغرت، أو يتم تشــكيل توازانت جديدة يف هذا اخلصوص.

إن حالــة خفــض التوتــر الــي عملــت تركيــا لفرضهــا ابلتنســيق مــع روســيا وإيــران، مازالــت 
قائمــة رغــم بعــض النواقــص، وبعــد أن بقيــت الــوالايت املتحــدة خــارج حلقــة القــرارات 
الــي يتــم اختاذهــا يف املنطقــة، نراهــا حتــاول اإلشــعار بوجودهــا هنــاك عــرب عناصــر إرهابيــة 
لتنظيمــات مثــل )داعــش( ووحــدات محايــة الشــعب وحــزب العمــال الكردســتاين، وذلــك 
كــي ال تفقــد واشــنطن أتثرهــا يف املنطقــة. ورغــم علــم الــوالايت املتحــدة أبن إمداداهتــا 
الضخمــة ابلســالح والذخــرة للتنظيمــات اإلرهابيــة، مــن شــأهنا تدمــر أجــواء الســلم الــي 
تســعى تركيــا لبثهــا يف ســوراي، إال أنــه ميكــن القــول إن واشــنطن مازالــت مل تعــدل عــن 
حلمهــا القــدمي إبنشــاء )معــرب بديــل للطاقــة( يف املنطقــة، لكنــين آمــل أبن أمريــكا تعــرف أن 

لعبــة اإلرهــاب الــي متارســها هنــا ســرتتد عليهــا فتحرقهــا عاجــاًل أم آجــاًل.
يبــدو أن املباحثــات الدبلوماســية املليئــة ابلتوتــر ســتتواصل بــن تركيــا وروســيا وإيــران طيلــة 
عــام 2018 مــن خــالل مباحثــات الســالم يف )آســتاان وسوتشــي( لكــن مــن بــن املســائل 
املهمــة الــي جيــب االنتبــاه إليهــا خــالل العــام اجلــاري، قائمــة األطــراف الــي ســتجلس 
إىل طاولــة احلــوار يف مباحثــات الســالم، ومــن الضــروري أن تتشــكل تلــك القائمــة مــن 
القــوى املعارضــة احلقيقيــة املعتدلــة الــي متثــل الشــعب الســوري، لذلــك فــإن تركيــا تعمــل 
علــى عرقلــة حمــاوالت بعضهــم أن يقحــم يف املفاوضــات تلــك اجملموعــات اهلامشــية الــي ال 
متثــل الشــعب الســوري والالهثــة وراء مصاحلهــا اخلاصــة عــن طريــق الدســائس السياســية، 
لكــن تلــك املعركــة الــي ختوضهــا تركيــا علــى طاولــة املفاوضــات جيــب أن خيوضهــا النــاس 
يف الداخــل الســوري، وعلــى الشــعب الســوري حتييــد جمموعــات املعارضــة املزعومــة الــي ال 
متثلــه، وعلينــا أن ننتبــه إىل مــا أجنــزانه يف الســنوات املاضيــة وســننجزه يف العــام اجلديــد حــى 
يكــون كالًّ تتمــم مراحلــه بعَضهــا البعــض، وعلينــا أن جنهــز خططنــا للعــام اجلديــد، وأن 

جنتهــد أجــل مواصلــة الطريــق، والســالم.

Mehmet Ali Eminoğluمحمد علي أمين أوغلو الشهيد هشام أحمد دوامة
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