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لمنظمــة  اســتثنائي  الجتمــاع  يدعــو  أردوغــان: 
التعــاون اإلســالمي يوم الجمعة بخصوص فلســطين
Erdoğan Filistin Meselesini Görüşmek 
İçin İslam İşbirliği Teşkilatı’nı Cuma 
Günü Olağanüstü Toplanmaya Çağırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de yaşanan son 
olaylarla ilgili görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’nı 18.05.2018 Cuma günü 
olağanüstü toplanmaya çağırdığını açıkladı.
BM Güvenlik Konseyi’ni Filistin meselesiyle ilgili olarak acil biçimde bir araya gelmeye 
çağıran Erdoğan, Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 
yaşamını yitirenler için üç günlük yas ilan ettiğini dile getirdi.

تركيــا  دعــوة  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  أعلــن 
يــوم  اإلســامي  التعــاون  ملنظمــة  اســتثنائي  اجتمــاع  لعقــد 
يف  األخــرة  األحــداث  خبصــوص  اجلمعــة2018/5/18، 

. فلســطني
ودعــا جملــس األمــن الــدويل إىل عقــد اجتمــاع طــارئ بشــأن 
هــذه املســألة، وأعلــن أن بــاده أعلنــت احلــداد ثاثــة أايم، علــى 
أرواح الضحــااي الذيــن ســقطوا يف قطــاع غــزة بنــران القــوات 

اإلســرائيلية.

] فلسطين ال تزال تنزف[
Filistin Yine Kan Ağlıyor
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اللجوء السياسي

Gazeteciler, yazarlar ve edebiyatçılar hayatlarını 
tehdit altında hissettiklerinde güvenlik amacıyla 
çoğunlukla medeni ve istikrarlı ülkelere siyasi iltica 
talebinde bulunmaktadır.
2012’nin sonlarında, katil Esed rejiminin zulmün-
den kaçarak Mısır’a iltica ettim. Mısır halkı beni iy-
ilik, insanlık ve cömertlikle karşılayarak, onurlu bir 
hayat için ihtiyaç duyduğum her şeyi bana sundu.
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevden 
uzaklaştırıldıktan sonra ise, Mısır’ı terk etmem 
yönünde baskı ve taleplerle karşı karşıya kaldım. 
Bunun üzerine bazı Avrupa büyükelçilikleriyle 
iletişime geçtim. Bu elçiliklerden biri bana siyasal 
iltica hakkı vermeyi kabul etti ve bunun için bana 
bir randevu verdi. Randevuya birkaç gün kala bu 
mesele üzerinde düşünürken, yapılan teklifi red-
dettim ve 2013’ün sonunda Türkiye’ye geldim. Bu 
esnada Suriye devriminin yakın zamanda muzaffer 
olacağını ve bu nedenle Suriye’ye dönebilmek için 
sınıra yakın bir yerde olmam gerektiğini düşünüyor-
dum. Ayrıca Türkiye’nin, toprakları içerisinde Suri-
ye devrimine katkıda bulunma amaçlı faaliyet gös-
termede bana kolaylık sağlayacağına inanıyordum.
15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki darbe girişimi 
başarısız olunca, tanıdıklarım istikrarsız olması 
nedeniyle Türkiye’yi terk etmem gerektiği yönünde 
bana tavsiyeler vermeye başladı. Onlara göre Türki-
ye, kendi gücünü elde etmeye çalıştığı ve siyaset ile 
ekonomi arenalarında varlık göstermeye gayret et-
tiği için çok daha fazla sorunla karşılaşacaktı. Yine 
dünya da, Suriye devriminin başarıya ulaşmasını 
istememekteydi.
Birkaç ülkeye iltica talebinde bulundum. Fransa 
bana siyasi iltica hakkı tanıdı ve 2017 Ekim ayının 
sonlarına doğru bir randevu tarihi verdi.
Uzun süren günler boyunca endişeye gark oldum ve 
uyuyamamaya başladım. Ardından Türkiye’ye olan 
aşkımı tazelemek için sokaklara çıkmaya başladım. 
Böylece randevuya gitmeme yönünde geri dönül-
mez kararımı aldım.
Türkiye artık benim ikinci vatanım oldu. Bura-
da geçirdiğim beş yıl zarfında Türk siyasetçiler, 
mütefekkirler, edebiyatçılar ve güzel insanlarla 
tanıştım. Bana gösterdikleri insani tavra nankörlük 
ederek, kişisel konforum için nasıl olurdu da onları 
bırakıp, terk edebilirdim?
Burada kendilerinden güç aldığım ve aramızda 
muhabbet ilişkisi gelişen aileler oldu. Türkiye’de 
kaldığım sürece yalnızca takdir ve saygı gördüm.
Türk mütefekkir Turgay Aldemir’den uzaklaşmam, 
onun İşrak Gazetesi konusunda bana duyduğu 
güvene ve sağladığı desteğe ihanet etmem nasıl 
mümkün olabilir? Ya bedenimin ve ruhumun 
bir parçası haline gelen İşrak’tan nasıl olur da 
ayrılırım?
Suriyeli-Türk kültürel yakınlaşması için çalışan 
Suriyeli edebiyatçı ve yazarların bir forum oluştur-
ma konusunda yıllarca gösterdiği çaba ve gayret-
leri, hem de Türkiye’nin birçok ilinde ve Suriye 
içerisinde bulunan büroları sayesinde bir başarı ve 
varlık göstermişken, nasıl hiçe sayarım?
Nasıl olur da sabahı, içimi Gaziantep sabahları gibi 
ısıtmayacağını adım gibi bildiğim başka bir şehirde 
karşılarım?
Türkiye, sevgisi ve aşkı damarlarıma nüfuz etmiş 
olan ikinci vatanımdır. Bu sevgi, vatanım Suriye’ye 
ve biricik memleketim Rakka’ya olan sevgimle iç 
içe geçmiş durumdadır.
Hayatın zorlukları ne denli artarsa artsın, iki 
vatanım Suriye ve Türkiye’den asla vazgeçmeye-
ceğim.

حــني  واألدابء  والكتَّــاب  الصحفيــون  يلجــأ  مــا  غالبــاً 
اللجــوء  طلــب  إىل  حياهتــم  يهــدد  خبطــر  يشــعرون 
عــن  حبثــاً  واملســتقرة  املتحضــرة  الــدول  إىل  السياســي 

األمــان.
مــن  هــرابً  عــام 2012 جلــأت إىل مصــر  هنــاايت  يف 
الشــعب  اســتقبلين  اجملــرم،  األســدي  النظــام  بطــش 
املصــري بــكل طيبــة وإنســانية وكــرم، وقــدَّم يل مــا يلزمــين 

الكــرمي. للعيــش 
وبعــد أن أبعــد الرئيــس املصــري حممــد مرســي عــن احلكــم 
بــدأت أتتيــين املضايقــات والطلــب مــين مغــادرة مصــر، 
تواصلــت مــع عــدد مــن الســفارات األوربيــة، فوافقــت 
إحداهــا علــى منحــي اللجــوء السياســي وحــددت يل 
العــرض،  يف  أفكــر  وأان  أايم  بقيــت  لذلــك،  موعــداً 
وأخــراً رفضتــه وجئــت إىل تركيــا يف هنايــة عــام 2013 
إلميــاين أبن الثــورة الســورية ســتنتصر خــال زمــن قصــر، 
وأنــين جيــب أن أكــون قريبــاً مــن احلــدود لســهولة العــودة 
الثــورة  خلدمــة  العمــل  يل  ستســهل  تركيــا  وأن  إليهــا، 

الســورية علــى أراضيهــا.
وبعــد فشــل االنقــاب العســكري يف تركيــا يف 15 متــوز 
معــارف يل  مــن  نصائــح  أتتيــين  بــدأت  عــام 2016 
بضــرورة مغــادرة تركيــا لعــدم اســتقرارها، وأهنــا ســتواجه 
أخطــاراً مضاعفــة ألهنــا تســعى المتــاك قوهتــا، وإثبــات 
حضورهــا السياســي واالقتصــادي، وألن الثــورة الســورية 

ال يــراد هلــا االنتصــار مــن قبــل العــامل.
املوافقــة  وجاءتــين  دول  لعــدة  للجــوء  طلبــاً  قدمــت   
ابللجوء السياســي إىل فرنســا وحدد يل موعداً يف هناية 

شــهر تشــرين األول مــن عــام 2017
ألايم طويلــة أصبــت ابلقلــق ومــا عــدت أســتطيع النــوم 
عشــقي  تفاصيــل  ألعيــد  الشــوارع  إىل  أخــرج  ورحــت 
لرتكيــا، مث اختــذت قــراري الــذي ال رجعــة عنــه ابالعتــذار 

عــن الذهــاب إىل املوعــد.
فيهــا  إقامــي  وخــال  الثــاين  وطــين  أصبحــت  تركيــا 
ومفكريــن  سياســيني  علــى  تعرفــت  ســنني  خلمــس 
وأدابء أتــراك وأانس طيبــني، فكيــف يل أن أنكــر هلــم 
مواقفهــم اإلنســانية وأخذهلــم وأتركهــم مــن أجــل راحــي 

. لشــخصية ا
احلــب،  وأابدهلــا  عليهــا  أعتمــد  عوائــل  يل  أصبحــت 
وخــال إقامــي فيهــا مل أقابــل إال ابلتقديــر واالحــرتام.
)تورغــاي  الرتكــي  املفكــر  عــن  أبتعــد  أن  يل  كيــف 
ودعمــه يل يف صحيفــة  ثقتــه  أخــون  وكيــف  ألدمــر( 
إشــراق، وكيــف يل أن أبتعــد عــن إشــراق الــي أصبحــت 

مــن جســدي وروحــي. جــزءاً 
 كيــف يل أن أنســف جهــد وتعــب ســنني يف تشــكيل 
مــن  الــذي يعمــل  الســوريني  ملتقــى األدابء والكتَّــاب 
أجــل التقــارب الثقــايف الفكــري الســوري الرتكــي، وبعــد 
يف  املنتشــرة  مكاتبــه  عــر  وحضــوراً  جناحــاً  حقــق  أن 

الســوري.  الداخــل  الرتكيــة ويف  احملافظــات 
كيــف يل أن اســتقبل الصبــاح يف مدينــة أخــرى، وأان 
علــى يقــني أبنــه لــن يكــون دافئــاً كصباحــات عنتــاب.

حبهــا  يتغلغــل  الــذي  الثــاين  وطــين  أصبحــت  تركيــا 
وعشــقها يف دمــاي، هــو حــب ميتــزج حبــي لوطــين ســوراي 

وملدينــي احلبيبــة الرقــة.
مهمــا زادت احليــاة مــن ضغطهــا، لــن أختلــى عــن وطــين 

احلبيبــني ســوراي وتركيــا.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Siyasi İltica

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

الفلسطينيين هم بمثابة رمز للمظلومين والمضطهدين في العالم

وزارة الخارجية التركية تدين الهجمات التي وقعت بحق الفلسطينيين

Filistinliler Dünya Mazlum ve Mağdurlarının Sembolü Mesabesindedir

Türk Dışişleri Bakanlığı Filistinlilere Karşı 
Yapılan Saldırıları Kınadı

Filistin ve Kudüs meselesi, yalnızca bir millet, bölge ya da şehir meselesi değildir. Çünkü Filis-
tinliler tüm dünya mazlum ve mağdurlarının, Kudüs ise insanlığın ortak değerler etrafında bir 
araya gelmesinin sembolüdür.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı yazılı açıklama ile 14.05.2018 Pazartesi günü Filis-
tinlere yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İsrail 
güvenlik güçlerinin, barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı lan-
etliyoruz.”

إن مســألة فلســطني والقــدس ليســت قضيــة أمــة أو منطقــة أو مدينــة معينــة فحســب. حيــث أن الفلســطينيني هــم مبثابــة 
رمــز للمظلومــني واملضطهديــن يف العــامل، والقــدس رمــز اللتفــاف اإلنســانية حــول قيــم مشــرتكة.

أدانــت وزارة اخلارجيــة بشــدة اهلجمــات الــي وقعــت علــى الفلســطينني يــوم االثنــني 2018/5/14 يف بيــان مكتــوب، 
قالت فيه: )إننا نلعن اجملازر الي ارتكبتها قوات األمن اإلســرائيلية حبق الفلســطينيني املشــاركني يف التظاهرات الســلمية(.

السفير اإلسرائيلي يغادر األراضي التركية

İsrail Büyükelçisi Türkiye’den Ayrıldı

İsrail Büyükelçisi Eitan Na’eh, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine Türkiye’den 
ayrılarak ülkesine geri döndü. Na’eh, İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı’ndan Türk Hava 
Yolları’na ait uçakla yola çıktı.

غــادر الســفر اإلســرائيلي)ايتان انئيــه( األراضــي الرتكيــة متوجهــاً إىل بــاده، تنفيــذاً لطلــب اخلارجيــة الرتكيــة منــه مغــادرة 
البــاد ، وانطلــق انئيــه مــن مطــار أاتتــورك إبســطنبول علــى مــن طائــرة ركاب عامــة اتبعــة للخطــوط اجلويــة الرتكيــة. 
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اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي
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Gazze 14.05.2018’de 
2014 yılından bu yana 
meydana gelen en 
büyük katliama tanıklık 
etti. İsrail ordusu 52 
Filistinliyi öldürürken, 
700 binden fazla kişiyi 
yaraladı. Söz konusu 
saldırı, altı haftadan 
bu yana devam eden 
gösteri dalgasının 
zirve noktasına ulaştığı 
anda, ABD’nin Kudüs 
Büyükelçiliği’ni açma-
ya hazırlandığı sırada 
gerçekleşti.

Pazartesi günü Tür-
kiye’nin birçok ilinde, 
Amerika Birleşik 
Devletleri’nin İsrail 
Büyükelçiliği’ni Tel 
Aviv’den Kudüs’e 
taşımasını protesto et-
mek amacıyla geniş 
çaplı gösteriler düzen-
lendi. Sivil toplum ku-
ruluşları ise Türk halkı-
na, Siyonist İsrail’in 
Gazze Şeridi’ndeki 
göstericilere yönelik 
gerçekleştirdiği katliamı 
kınamak amacıyla mey-
danlara inme çağrısı 
yaptı.

االثنــني  يــوم  غــزة  شــهدت 
اجملــازر  أكثــر   2018/5/14
دمويــة منــذ عــام 2014، إذ قتــل 
اجليش اإلســرائيلي 52 فلســطينياً 
و700  ألــف  مــن  أكثــر  وجــرح 
الذيــن  املتظاهريــن  مــن  آخريــن، 
جتّمعــوا يف ذروة موجــة تظاهــرات 
يف  أســابيع،  ســتة  منــذ  بــدأت 
الــوالايت  فيــه  تســتعد  وقــت 
يف  ســفارهتا  الفتتــاح  املتحــدة 

لقــدس. ا

الــوالايت  مــن  العديــد  شــهدت 
الرتكيــة، اليــوم االثنــني، مظاهــرات 
نقــل  علــى  احتجاًجــا  عارمــة 
األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت 
سفارهتا يف إسرائيل من تل أبيب 
ودعــت  القــدس..  مدينــة  إىل 
مؤسســات اجملتمــع املــدين، مجيــع 
أبنــاء الشــعب الرتكــي للنــزول إىل 
الــي  ابجملــزرة  للتنديــد  املياديــن، 
ضــد  الصهيــوين  العــدو  هبــا  قــام 

غــزة. قطــاع  يف  املتظاهريــن 

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال

غزة

تركيا



سنة الثالثة ــ العدد 56 ــ 2018/5/15
ال

4

بدعــوة مــن ملتقــى األدابء والكتّــاب الســوريني 
فيهــا  شــارك  الــي  احلواريــة  النــدوة  أقيمــت 
األســاتذة: أميــن أبــو هاشــم - حســن النيفــي 
- أمحــد طــه حــول سياســة التهجــر القســري 

أمنوذجــاً(. )دومــا 
يف البدايــة رحــب الشــاعر )علــي حممــد شــريف( 
خمتصــراً  عرضــاً  وقــدَّم  وابملشــاركني  ابحلضــور 
التبــاع النظــام األســدي اجملــرم لسياســة التهجــر 
القســري املمنهــج الــي بــدأت منــذ عــام2012 
اجمللــس  رئيــس  طــه(  )أمحــد  الســيد  مثَّ حتــدث 
احمللــي للغوطــة الشــرقية عــن جنــاح النظــام اجملــرم 
)حرســتا  أقســام  ثاثــة  إىل  الغوطــة  بتقســيم 
عليــه  ليســهل  -دومــا(  األوســط  القطــاع   -

متزيقهــا. بعــد  عليهــا  الســيطرة 
أربــع  الغوطــة  قصــف  علــى  النظــام  أقــدم 
غــاز  اســتخدم  دومــا  مــرات ابلكيمــاوي، ويف 
الســارين وهــذا مــا أثَّــر يف موقــف العــامل الرافــض 
الســتخدام غــاز الســارين الســام ضــد املدنيــني.
الغوطــة إىل  مــن  ألــف هجــروا  مئــة  مــن  أكثــر 
إدلب وإىل الشــمال الســوري يف مناطق ســيطرة 

درع الفــرات.
أقــدم  إليهــا  النظــام  دخــول  وبعــد  حرســتا  يف 
اجلنــود علــى كتابــة شــعارهم اجلديــد  )أرواحكــم 
الشــباب  واعتقلــوا  لنــا(،  وأموالكــم  لكــم 
العســكرية اإللزاميــة يف  وأخذوهــم إىل اخلدمــة 

النظــام. جيــش 
منهجيــة النظــام املتبعــة هــي التهجــر الســكاين 
والــذي بــدأ مــن عــام 2012 حــني هجــروا أهــل 
ابب عمــر والقصــر يف محــص واهلــدف إبعــاد 

املعارضــني لنظامــه إىل مناطــق بعيــدة.
النيفــي(  )حســن  والسياســي  األديــب  وأكــد 
أن الوضــع الســوري مــا عــاد حيتمــل املزيــد مــن 
التفســر وهــو أكثــر وضوحــاً، وأن مواجهــة هــذه 
الفجائــع والكــوارث ال يكــون ابللطــم والنــدب 
منهــا،  العــر واالســتفادة  بــل ألخــذ  والبــكاء، 
بــداايت  منــذ  ممنهجــة  التهجــر  سياســة  وأن 
سياســياً  النظــام  أعلنهــا  وقــد  الســورية،  الثــورة 
مــن خــال مواقفــه وأفعالــه مــن حيــث الســماح 
للميليشــيات الطائفيــة ابالســتياء علــى املــدن 

والبلــدات الســورية بعــد هتجــر أهلهــا.
وقــد اعتمــد مــن أجــل إجنــاح ذلــك ابحلصــار 
والقصف اهلمجي ووضع األهايل أمام خيارين 
إمــا املــوت أو الرحيــل، وقــد قــال رئيــس النظــام 
اجملــرم األســد أن القــرارات األمميــة ال تعنينــا، بــل 
حنــن مــع اهلــدن واملصاحلــات واملعاهــدات الــي 

وهــو  متجانســاً،  اجتماعيــاً  نســيجاً  لنــا  تنتــج 
يشــر إىل جنــاح مؤمتــرات )األســتانة( يف حتقيــق 
ذلــك لــه، وأن روســيا هــي مــن أوجــدت سياســة 
التهجــر حتــت ذريعــة حماربــة اإلرهــاب، للقضــاء 
علــى كل أشــكال املقاومــة ضــد نظــام األســد 

اجملــرم.
يف  رمســت  الــي  السياســية  اخلطــوات  وأن 
النظــام  خلطــوات  موازيــة  جــاءت  )األســتانة( 
األمنيــة والــي مكنتــه مــن بســط ســيطرته علــى 

كل األماكــن الــي كانــت حتــت ســيطرة اجليــش 
احلــر.

وأن الفصائــل املســلحة الــي شــاركت مبؤمتــرات 
)االســتانة( هــم مشــاركون ومســامهون بعمليــة 
التهجــر ألهنــم وافقــوا علــى مــا يســمى مبناطــق 

جتاهلهــا  بينمــا  هبــا  والتزمــوا  التصعيــد  خفــض 
الــروس وااليرانيــون والنظــام، وكل املناطــق الــي 
التزمــت مبناطــق خفــض التصعيــد هجــر أهلهــا 
عــن  مســؤولون  وهــؤالء  بيوهتــم،  عــن  وابعــدوا 

خمرجــات )األســتانة(، مــع املعارضــة السياســية 
الــي شــاركت فيهــا ومل تســتنكر إبعــاد األهــايل 

عــن بيوهتــم وهتجرهــم.
وأن الفصائــل املســلحة الســورية غــر متجانســة 
وكل منهــا حيمــل أجندتــه اخلاصــة ويرضــخ لرغبــة 
مموليــه وال يهتــم بشــؤون املواطــن الســوري وال 

تعنيــه الثــورة وأهدافهــا وال حيــارب النظــام.
وروســيا  بقوتــه  العــامل  واجــه  الســوري  الشــعب 

الشــيعية. وامليليشــيات  وإيــران 
الــي  الكيــاانت  هبــذه  النظــر  إعــادة  وعلينــا 
هبــم  غــدرت  لكنهــا  الســوريني  متثيــل  ادعــت 

عليهــم. وآتمــرت 
وحتــدث املفكــر والكاتــب الفلســطيين الســوري 
)أميــن أبــو هاشــم( حــول التهجــر القســري مــن 
منطلــق قانــوين حقوقــي وأنــه يرتقــي إىل جرائــم 
حــرب ألنــه يامــس اهلويــة الوطنيــة، وأشــار إىل 
أن الفلســطينيني عانــوا مــن التهجــر القســري 
الفلســطينيني  اقتــاع  إىل  هدفــت  الــي  وآاثره 
مــن وطنهــم واســتبداهلم مبرتزقــة جــاءوا مــن كل 

أصقــاع العــامل.
وتكمــن خطــورة التهجــر مضاعفــة ألهنــا تــؤدي 
إىل تغير دميوغرايف واســتبدال الشــعب الســوري 
اهلويــة  مبيليشــيات شــيعية وجتنيســهم ومنحهــم 
الســورية، والشــعب الســوري مغلــوب علــى أمــره 
بعــد أن يعــاين مــن احلصــار والتجويــع وحتويــل 

حياهتــم إىل جحيــم، فيستســلمون.
اإلخــاء والتهجــر غــر قانــوين وينــدرج حتــت 
بنــود االتفاقــات الدوليــة الــي توصفــه كجرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية وحتــت مســمى 

اجلماعيــة. اإلابدة 
وأن الفصائــل اإلرهابيــة اتبعــت سياســة التهجــر 
والتغيــر الدميوغــرايف مــن  )داعــش إىل النصــرة 
إىل حــزب البيــدي(، وهــذا يتطلــب مــن العدالــة 

تقدميهــم إىل احملاكمــة.
مهزلــة  هــو  األمــن  جملــس  يف  حيــدث  مــا  وأن 
ألن القانــون مينــع أي دولــة تكــون كطــرف يف 
الصراع من اســتخدام الفيتو ألهنا تعطل الســلم 
العاملــي، ومــا حيــدث للشــعب الســوري ينــدرج 
الشــعب  وأن  الغــاب،  شــريعة  مســمى  حتــت 
وابألمــم  األمــن  مبجلــس  ثقتــه  فقــد  الســوري 

الدوليــة. وابلعدالــة  املتحــدة 
وختــم حديثــه أبن املشــروع الوطــين هــو البوصلــة 
الــي متَّ إضعافهــا وحرفهــا عــن مســارها ، وأننــا 
حنتــاج إىل تغيــر أخاقــي قبــل حبثنــا عــن التغيــر 

السياســي.

التهجير القسري في سوريا

إشراق

ي
صد الثقاف

مر
ال

K
ültür D

urağı



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.5
6 

- 
15

/5
/2

01
8

5

سية
سيا

ضايا 
ق

بعدمــا وصــل العنــف واإلرهــاب إىل كل هــذه احلــدود الــي وصــل 
إليهــا يف الغــرب والشــرق، ويف كل مــكان مــن الكــرة األرضيــة، 
وابت خيبــط عشــوائياً كمــا حــدث يف أحــد شــوارع لنــدن، فإنــه 
هنــاك غرفــة  تكــون  أفعــال، وأن  إىل  األقــوال  ُترتجــم  أن  بــد  ال 
وأيضــاً  الكــرى كلهــا،  الــدول  فيهــا  تشــرتك  دوليــة،  عمليــات 
الــدول اإلســامية والعربيــة أبســرها، تديــر هــذا الصــراع الــذي غــدا 
مستشــرايً، وتاحــق القتلــة واجملرمــني، ســواًء كانــوا أفــراداً )الــذائب 
و(القاعــدة)  )داعــش(  مثــل  معروفــة  تنظيمــات  أو  املنفــردة(، 

وجتلياهتمــا، أو غــر معروفــة.
اجلرائــم  لــكل  عنــواانً  أصبــح  الــذي  )داعــش(  أعلــن  أايم  قبــل 
يســارع  ابت  والــذي  مــكان،  يف كل  ترتكــب  الــي  اإلرهابيــة 
إىل تبــين أي عمليــة إجراميــة يســمع عنهــا أو يراهــا يف وســائل 
اإلعــام، ليثبــت أنــه ال يــزال موجــوداً بعــد حماصرتــه يف املوصــل 
والرقــة، وبعــد الضــرابت األخــرة الــي تلقاهــا، ســواًء يف العــراق أو 
يف ســورية، أو يف ليبيــا والعديــد مــن الــدول الغربيــة الــي اكتــوت 
بنــران هــذا التنظيــم الــذي يكتنــف مرجعيتــه الغمــوض، والــذي 
يــدور حــول ظهــوره، والذيــن يقفــون خلــف هــذا الظهــور ألــف 

وســؤال!. ســؤال 
إنــه ال بــد مــن العــودة إىل البــداايت، فهــذا التنظيــم كانــت بدايتــه 
إبخــراج النظــام الســوري لإلرهابيــني مــن ســجونه، واســتخدامهم 
ضــد العــراق يف تفجــرات وزاريت اخلارجيــة والصحــة املعروفــة، مث 
اســتخدامه مــن قبــل هــذا النظــام والــروس واإليرانيــني يف معادلــة: 
إمــا )داعــش(، وإمــا بشــار األســد، وهنــا فــإن مــا حيــر ابلفعــل هــو 
أن العديــد مــن الــدول الغربيــة الرئيســية الــي ذاقــت طعــم اإلرهــاب 
بــكل مرارتــه ودمويتــه قــد دفعهــا الرعــب واخلــوف إىل تبــين هــذه 

املعادلــة الســقيمة الواضحــة األهــداف واملعروفــة النــوااي!.
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  تســليم  تلفلف)جرميــة  أال)  واملفــرتض 
الســابق نــوري املالكــي مدينــة املوصــل، ذات املوقــع االســرتاتيجي، 
إىل )داعــش( الــذي (احتلهــا) بنحــو أربعمئــة مــن إرهابييــه فقــط، 
بينمــا كان يرابــط يف هــذه املدينــة أكثــر مــن ســتني ألفــاً مــن ضبــاط 
وجنــود اجليــش العراقــي الذيــن صــدرت إليهــم األوامــر ابالنســحاب 
بــدون إطــاق ولــو طلقــة واحــدة، أال يســتدعي هــذا  الكيفــي 
حتقيقــاً دوليــاً ووضــع املســؤول عــن هــذه املؤامــرة الواضحــة كل 

الوضــوح يف قفــص االهتــام خــارج األراضــي العراقيــة؟.
هناك مثل يقول:( إنه من اخلطل واخلبل البحث عن أثر الذئب 
بينمــا يقــف الذئــب أمامــك مكشــراً عــن أنيابــه )، ويقينــاً لــو أن 
ملفــات )داعــش( تُفتــح بطريقــة صحيحــة حبيــث جيــري حتقيــق 
دويل يف خفــااي تســليم املالكــي للموصــل إىل هــذا التنظيــم، ويف 
دوافــع إصــرار الــروس واإليرانيــني، حــى اآلن، علــى معادلــة: (إمــا 
داعــش وإمــا بشــار األســد)، ملــا كانــت هنــاك ضــرورة لــكل هــذا 
التحشــيد الــذي التحــق بــه حــى األمركيــون يف عهــد ترامــب، وملــا 
كانــت هنــاك ضــرورة لاســتنجاد أبكــراد (ســورية الدميقراطيــة)!.
وهكــذا فــإن األمــور ابتــت واضحــة، وإن الوقفــة اجلــادة جتــاه كل 
هذا الذي جيري يف العديد من الدول الغربية و(عندان)، يف هذه 
املنطقــة امللتهبــة، ويف كل مــكان، تســتدعي معرفــة اســتقصائية 
صحيحــة للذيــن يرتكبــون كل هــذه اجلرائــم الــي أصبحــت ترتكــب 

يف العــامل كلــه، والذيــن ميولوهنــم، نعــم الذيــن ميولوهنــم!.

كّلمــا خرجــت منطقــٌة مــن قبضــة الفصائــل، يعيــش األدالبــة 
أايًما عصيبة، يف انتظار أن يطال حمافظتهم ما طاهلا أخواهتا 
يف احملافظات األخرى، وهي معزوفٌة ابت اجليش اإللكرتوين 
للنظــام، يتقنهــا ويعــرف أوزاهنــا اإليقاعيــة بشــكل جيــد، وقــد 
كان أكثرهــا علــوًّا حينمــا ســقطت حلــب يف منتصــف شــهر: 
يف  أعصاهبــم  علــى  األدالبــة  عــاش  حينمــا   ،2016 /12
انتظــار الشــّر املســتطر، الــذي ســيحرق األخضــر واليابــس يف 
حمافظتهــم اخلضــراء، غــر أّن شــيًئا مــن ذلــك مل حيصــل، واجتــه 

النظــام وحلفــاؤه إىل مناطــق رخــوة أخــرى.
لقــد ابت واضًحــا لــدى املراقبــني أّن ســعي النظــام الســتعادة 
إدلــب، أمــٌر ال يتعــّدى الناحيــة الرغائبيــة، الــي حيــول دوهنــا 

حســاابت معّقــدة: حمليًّــا، وإقليميًّــا، ودوليًّــا.
فالنظــام نفُســه ليــس جــادًّا يف مســعاه، فهــو يعــرف أّن هــذا 
اجملاميــع الــي رحَّلهــا إىل إدلــب مــن عمــوم القطــر، أزاحــت 
ــا، وحــى اقتصــاداًي،  ــا ثقيــًا: عســكراًي، وأمنًي عــن كاهلــه عبًئ
وأّن كلَّ مــا يــرّوج لــه جيُشــه اإللكــرتوين، ال يعــدو أن يكــون 
بطاقات ترضية أمام مؤيديه، انهيك عن أنّه يدرك أيًضا أّن 
فاتــورة العمــل العســكري فيهــا، أكــر مــن أن يســتوعبها، فهــو 
ســيزج بقواتــه يف منطقــة ابتــت مفتوحــة داخليًــا بعــد عمليــة 
غصــن الزيتــون، وخارجيًــا حنــو تركيــا الــي يربطهــا عاقــات 
حتالــف مــع عــدد مــن فصائلهــا، وهــو الــذي أرهقتــه مناطــق 
ال تتعــّدى ربــع مســاحتها، ومغلقــة مــن جهاهتــا األربــع، ومل 
ختضــع إلرادتــه إالّ بعــد مــؤازرة كبــرة مــن حلفائــه، انهيــك عــن 
أنّــه ابت يــدرك أّن هوامــش التحــرك أمامــه قــد ضاقــت بعــد 
الضربــة الثاثيــة، وبعــد االخنــراط ألمريكــي بواجهــة فرنســية يف 
ملــف التســوية السياســية، وفــق مظلــة جنيــف، وليــس حتــت 

أيّــة مظلــة أخــرى.    
والــدول اإلقليميــة هــي األخــرى غــر مســتعدة ألن تتحّمــل 
أشــربة  ذات  جماميــع  جتعــل  عســكرية،  عمليــة  تبعــات 
أيديولوجيــة متنوعــة، وذات قــدرات عســكرية عاليــة ختــرتق 

متوتــر. وضــع  يف  األمنيــة  منظوماهتــا  وجتعــل  حدودهــا، 
 فكثــٌر مــن أتبــاع الفصائــل قــد رضــي أن تكــون الوجهــة (
إدلــب )، ضمــن عمليــات التهجــر القســرّي، غــر أنـّـه متحّفــز 
للخــروج عــن الســيطرة، يف حــال ضاقــت بــه أرض ســورية 

الرحبــة، إىل بلــدان اجلــوار الضيقــة.
وتركيــا علــى وجــه اخلصــوص، الــي قّدمــت كثــرًا مــن التنازالت 
إىل روسيا، وأطرت الفصائل أطرًا للقبول مبخرجات أستاان، 
وصلــت إىل حالــة اإلشــباع يف اســتقبال الســوريني، وليســت 

يف وارد أن جتعــل النظــام ميضــي يف هــذا املســعى.
عنــق  وأّن  العاصفــة،  عــني  يف  ابتــت  إدلــب  أّن  صحيــٌح 
الثاثــة  انهــزوا  الذيــن  قاطنيهــا،  علــى  ضــاق  قــد  الزجاجــة 
مايني، وعلى مســلحيها الذين يربو عددهم على اخلمســني 
ألــف، وأّن أزمــة انعــدام الثقــة بــني فصائلهــا قــد اســتحكمت؛ 
غــر أّن اجــرتاح احللــول العســكرية مــن أيـّـة جهــة كانــت، أمــٌر 

دونــه حماذيــر، ومدارســة كثــرة.
وليــس أمــام الذيــن يرغبــون يف التعاطــي معــه، ســوى املضــي يف 
خطــوات ذات تبعــات أقــّل تكلفــة، وذلــك مــا بــدأت بعــض 

ماحمــه تظهــر عيــااًن.
 فالنظــام وقــد حافــظ علــى منظومتــه األمنيــة، قــد عــّزز مــن 
حتركاهتــا يف عمــوم مناحيهــا، عقــب محــات التهجــر القســرية 
مــن أحيــاء حلــب، وشــرق ســكة القطــار، وصــواًل إىل الغوطــة 
مــن  أفواجهــا كثــرًا  بــني  ضــخ  حيــث  الشــرقي،  والقلمــون 
خــاايه النائمــة، الــي حترّكــت بشــكل مثــر لانتبــاه عقــب كل 
محلــة منهــا، وكان آخرهــا حالــة الفلتــان األمــين واالغتيــاالت، 
الــي وصلــت إىل ســيارة الشــيخ احمليســين، وعــدد مــن قــادة 

وكــوادر الفصائــل، يف اليومــني الفائتــني.
وإّن تركيــا الــي ابتــت ملّزمــة مبوجــب التفامهــات ) األمريكيــة ـ 
الروســية (، أن تضبــط اإليقــاع فيهــا، وتعيــد األمــور فيهــا إىل 
نصاهبــا قبــل ســيطرة اهليئــة، ابت الوقــت يدامههــا، ومل يبــق 
أمامهــا ســوى أن تتحــرك فيهــا ُقدًمــا؛ وعليــه فقــد رشــحت 
أخبــاٌر أهّنــا قامــت جبلــب عناصــر انفــذة يف اهليئــة إىل أنقــرة، 
مــن أجــل وضعهــم يف خارطــة حتركهــا املنتظــر، وأهّنــا ســتضع 
أن حتــّل  أبرزهــا  مــن  لعــّل  ليســت كثــرة،  أمامهــم خيــارات 
اهليئــة نفســها، ويغــادر قادهتــا املشــهد ) إن مل يكــن حــى 
ســورية (، و تنخــرط عناصرهــا غــر املؤدجلــة يف فيلــق الشــام، 
الــذي ســيعهد إليــه اجلانــب األمــين يف معــر ابب اهلــوى، وأن 
تعــود مكاتــب احلكومــة املؤقتــة إىل ســابق عهدهــا، ويعهــد 
إليهــا اجلانــب التنظيمــي واملــايل للمعــر، وأن تنخــرط الفصائــل 

األخــرى يف مشــروع اجليــش الوطــين وقيــادة األركان.
ــر اإلعــان املفاجــئ لوقــف دائــم لاقتتــال بــني  وهــذا مــا يفسِّ
اهليئــة واجلبهــة، لدرجــة أّن األطــراف املوقعــة عليــه، مل جتــد 
متســًعا مــن الوقــت لتطبعــه يف أوراق رمسيــة، أو تعلنــه علــى 
معّرفاهتــا الرمسيــة، قبــل اإلعــان عنــه علــى صفحــات التواصــل 
االجتماعيــة، وهنــاك مــن قــرأ يف التواقيــع الــي مهرتــه كثــرًا مــن 

الرعشــة يف االرجتــاف.

سؤال ضروري: من 
إدلب إلى أين ؟ هو )داعش(؟

أكاديمي ومفكر سوريكاتب أردني ووزير اإلعالم والثقافة سابقًا

د. محمد عادل شوكصالح القالب 
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ياحــظ بعــض املتابعــني لوســائل التواصــل االجتماعــي وال ســيما علــى موقــع )فيســبوك(، أن 
ســوريني يضعــون الفتــات تشــيد ابلوجــود األجنــي وال ســيما العســكري يف ســوراي، األمــر الــذي 
جعــل بعضهــم يذهــب إىل قــول، إن الســوريني ابتــوا يرحبــون ابحتــال بادهــم مــن قبــل دول 
وميليشــيات مســلحة. وللحــق، فــإن مثــة مــا هــو واقــع يف هــذه املاحظــة، فبعــد توســع عمليــات 
القمــع الدمــوي الــي ابشــرها نظــام األســد قتــًا وجرحــاً واعتقــااًل للســوريني، وحصــاراً وتدمــراً 
تطالــب  عــام 2011،  أواخــر  ارتفعــت أصــوات ســورية يف  الثائــرة،  للمــدن والقــرى واألحيــاء 
ابلتدخــل الــدويل مــن أجــل جلــم السياســة الدمويــة للنظــام ووضــع حــد هلــا، فيمــا اجتــه النظــام 
لقمــع حركــة  اللبنانيــة والعراقيــة واألفغانيــة واإليرانيــة  لاســتعانة حبلفائــه اإليرانيــني وميليشــياهتم 
االحتجــاج الشــعي بعــد أن عجــز وحيــداً عــن فعــل ذلــك، وســط تزايــد عــدد ومســاحة املناطــق 
اخلارجــة عــن ســيطرته، وهبــذا فتــح البــاب واســعاً أمــام التدخــل العســكري األجنــي يف البــاد.

وبطبيعة احلال، فقد طورت القوى األجنبية تدخاهتا العسكرية يف العامني األخرين وخصوصاً 
احلليفــة لنظــام األســد، فبعــد أن دفعــت إيــران مبيليشــياهتا للقتــال إىل جانــب النظــام يف العامــني 
األولــني 2011 - 2012 زاد عــدد مستشــاريها األمنيــني والعســكريني والتقنيــني، مث دفعــت 
بقواهتــا مــن احلــرس الثــوري للقتــال ضــد مجاعــات املعارضــة املســلحة، وبنــت قواعــد هلــا يف عــدد 
مــن املناطــق الســورية وال ســيما يف ريفــي دمشــق ومحــص، ومضــت روســيا يف خطــوات مماثلــة، 
فعــززت وجودهــا العســكري واألمــين والتقــين، قبــل أن ترســل قواهتــا البحريــة واجلويــة أواخــر عــام 
2015 للمشــاركة األوســع واألهــم يف احلــرب، وقامــت بتثبيــت وجودهــا يف قواعــد بريــة وحبريــة 
وجويــة يف مناطــق ســوراي الغربيــة ومطاراهتــا. وممــا ال شــك فيــه، أن تطــورات الوجــود العســكري 
حللفــاء النظــام، وأتثراتــه علــى الصــراع يف ســوراي وحوهلــا، دفــع دواًل أخــرى للبحــث عــن موطــئ 
قــدم علــى األرض الســورية، ولئــن كان البعــض منهــم لــه وجــود غــر مباشــر عــر عاقاتــه وصاتــه 
أبطــراف مســلحة مثــل الــوالايت املتحــدة، الــي هلــا عاقــات قويــة مــع حــزب االحتــاد الدميقراطــي 
الكــردي )Pyd( وميليشــياته مــن وحــدات احلمايــة الكرديــة، وتركيــا الــي هلــا عاقــات مــع أغلــب 
مجاعــات املعارضــة املســلحة، فــإن تلــك الــدول اندفعــت ابجتــاه إرســال قواهتــا مباشــرة إىل الداخــل 
الســوري، فأرســلت واشــنطن إضافــة إىل اخلــراء واملستشــارين جنــوداً وأســلحة، وأقامــت قواعــد 
جويــة وبريــة يف مشــال شــرقي ســوراي، فيمــا دفعــت تركيــا بقواهتــا ابملشــاركة مــع مجاعــات املعارضــة 
املســلحة يف موجتــني، كانــت أوالمهــا عمليــة درع الفــرات الــي دخلــت حميــط جرابلــس أواســط 
2016، مث عمليــة غصــن الزيتــون، الــي توجهــت إىل عفريــن يف 2018 لطــرد وحــدات احلمايــة 
الكرديــة مــن هنــاك التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي)Pyd(. . وابســتثناء الوجــود 
األجني الســابق والكبر نســبياً الذي ابت يســيطر على غالبية األراضي مباشــرة، أو عر حلفائه 
احملليــني مــن قــوات األســد وقــوات احلمايــة الكرديــة وتشــكيات املعارضــة املســلحة، فــإن هنــاك 
وجــوداً عســكرايً مباشــراً لــدول أخــرى هلــا عاقــات ونفــوذ علــى بعــض التشــكيات املســلحة. إن 
االنعــكاس املباشــر للتدخــات األجنبيــة وال ســيما العســكرية علــى واقــع الصــراع الســوري، جعــل 
مــن ســوريني ينظــرون بشــكل متفــاوت هلــذا الوجــود. فبــدا مــن االعتيــادي أن ينظــر مؤيــدو النظــام 
إىل الــروس واإليرانيــني وميليشــياهتم ابعتبارهــم محــاة هلــم ولنظامهــم، وأن ينظــروا لألتــراك ابعتبارهــم 
قــوة احتــال، وهــو موقــف خيالــف كليــاً نظــرة فئــات مــن معارضــي النظــام الذيــن يــرون يف األتــراك 
حلفــاء هلــم يف مواجهــة نظــام األســد وحلفائــه مــن روس وإيرانيــني وميليشــيات ابعتبارهــم حمتلــني، 

خاصــة يف ضــوء مــا متَّ مــن اتفاقــات جــرى توقيعهــا بــني النظــام والطرفــني الروســي واإليــراين.
 )Pyd( وخبــاف مــا ســبق، فــإن املوقــف مــن الوجــود األمركــي بــدا أكثــر تعقيــداً، ووحدهــم أكــراد
السياســي  دعمهــم  قــوة  ابعتبــاره  األمركــي  العســكري  للوجــود  متحمســني  وحلفاؤهــم، كانــوا 
والعســكري يف مواجهــة اآلخريــن، وكانــوا األكثــر شراســة يف مواجهــة الوجــود العســكري الرتكــي 
الــذي يســتهدفهم، ويعترهــم )مجاعــة إرهابيــة( متثــل امتــداداً حلــزب العمــال الكــردي يف تركيــا 
)Pkk(، فيمــا حييــط الضبــاب مبوقفهــم مــن الوجوديــن اإليــراين والروســي، بينمــا يعــارض أغلــب 
الســوريني مــن النظــام واملعارضــة الوجــود األمركــي مــن منطلقــات ليســت واحــدة، أبرزهــا موقفهــم 
مــن ميليشــيات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي )Pyd(.. وســط تلــك اللوحــة املعقــدة مــن 
املواقــف حيــال الوجــود العســكري األجنــي، ال ميكــن القــول، إن الســوريني أو جــزءاً كبــراً منهــم 
يرحــب ابالحتــال األجنــي لبلدهــم، كمــا يلــوح للبعــض أو يتوهــم، بــل األمــر ال يتعــدى صلــة 
موقفهم بواقع الصراع السياســي واملســلح الذي صاروا إليه والذي هتددهم تداعياته بشــراً وكياانً، 
تضــاف إىل التدخــات الدوليــة واإلقليميــة العنيفــة، الــي اختــذت مــن بلدهــم وأرضهــم ميــداانً 
لتصفيــة حســاابهتا، وخدمــة اســرتاتيجياهتا يف املنطقــة. وممــا ال شــك فيــه، أن تلــك احليثيــات، 
جتعــل مــن أي مواقــف ســورية تتناغــم مــع إحــدى قــوى الوجــود واالحتــال العســكري ألرض 
ســورية، مواقــف غــر حقيقيــة، وغالبــاً هــي مواقــف )مؤقتــة(« مرهونــة بوقــف احلــرب وعــودة الســام 
إىل ســوراي، الــي كثــراً مــا حفــل اترخيهــا مبــا فيــه احلديــث ابحتــاالت أجنبيــة احنســرت، وشــهدت 
بــكل مكــوانت مجاعتهــم  الســوريني  انتهــت، وكلتامهــا دفعــت  انقســامات وصراعــات داخليــة 
الوطنيــة إىل أتســيس كياهنــم الواحــد يف منتصــف ثاثينــات القــرن املاضــي، الــي بلــورت صــورة 
ســوراي، الــي كانــت عليهــا يف عــام 2011، والــي وإن قــال البعــض إهنــا لــن تعــود، فــإن صــورة 
ســوراي املقبلــة، لــن تكــون بعيــدة كثــراً، عمــا كانــت عليــه كدولــة مســتقلة، فيهــا أغلــب مكوانهتــا 

القوميــة والدينيــة والطائفيــة.

  الفكــر واألدب والثقافــة الــي أبدعهــا العــامل تغــص حــى احلافــة ابألفــكار والنظــرايت، منهــا املعلــوم ومنهــا اجملهــول، 
وفيهــا املتــداول ومنهــا مــا طــواه النســيان، ويف كل هــذا جنــد مــا خيــدم األيديولوجيــات املتنوعــة، كمــا خــدم وخيــدم 
األداين واألســاطر وغرهــا حاليــاً ومــن قبــل، كمــا جنــد يف بعضهــا قــرارات اإلدانــة والرفــض ضــد الســلطات الــي ُتســخر 
خيــال الشــعوب الــذي وىل زمانــه، مــن ختيــات وخزعبــات وخرافــات ومذاهــب لتصنــع منهــا أيديولوجيــات عنفيــه 
مشوليــة، ويف بعضهــا كذلــك جنــد التمــرد علــى خيانــة العقــل اعتمــاداً علــى القــوة، وهــذا مــا يــزداد تكــراراً وحــدواثً هــذه 

األايم، مذكــراً مبرحلــة ســبقت احلــرب الكونيــة الثانيــة ومــا أسســت لــه يف الثاثينــات. 
ويف ســياق رغبــي الــي دفعتــين لكتابــة هــذه الســطور ميكنــين املــرور علــى العديــد مــن طــرق صناعــة العنــف يف الفكــر 
والتجربــة، ولكــن أجــد مــن امللــح إلقــاء بعــض الضــوء علــى مســألة يتناوهلــا خصــوم ماركــس، ابنفعــاالت تســتند مــا 
كرســته التجربــة املنســوبة أسســها إىل ذلــك الرجــل العظيــم الــذي ميثــل فكــر العــامل حــى اترخيــه علــى األقــل، مؤكــداً أنــه 
مل يكــن ملاركــس أي دور ســوى أنــه املفكــر األكــر واألثقــل بــني  صنــاع فكــر العــامل يف مرحلــة اترخييــة خلــت مــن غــره 

األفــكار املركــزة والرؤيــة الثاقبــة والــي جتلــت يف البيــان الشــيوعي ورأس املــال وغرهــا مــن املؤلفــات النــادرة .
لينــني الــذي اعتُــِر يف مرحلتــه العــارف األكثــر جديــة يف الفهــم واالطــاع والقــرىب مــن ماركــس كان فعــًا كذلــك، وأراد 
لــوي عنــق التاريــخ ابلســعي احلثيــث لقيــام ثــورة ومــن مَث بنــاء االشــرتاكية  يف بلــد واحــد متخلــف بــكل املقاييــس كروســيا 
)قياســاً للبلدان الرأمسالية املتطورة آنذاك(، وِفعُل ذلك لدى لينني مشــروط بعمل حزب ميثل ضمر وشــرف العصر، 
وهــذا مل يتحقــق ألســباب عديــدة موضوعيــة وذاتيــة وحمليــة وعامليــة، حلــم لينــني بقــي يف أذهــان مايــني البشــر وفقــراء 
اجملتمــع الروســي والعــامل وحــركات التحــرر الوطــين، يف إرث مــدون بعشــرات اجمللــدات املوســوعية ال ينكــره أصدقــاء 
وخصــوم لينــني علــى حــد ســواء. ورثــة لينــني الذيــن حــذر قبــل موتــه مــن إمكانيــة اســتامهم مقاليــد الدولــة واجملتمــع 
بعــده، مثلــوا الكارثــة احلقيقيــة الــي حلــت ابلفكــر والتجربــة، وميكننــا إدراج القــول نفســه علــى الرســل موســى واملســيح 
وحممــد، وال ننســى ماركــس نفســه ... وغرهــم الذيــن شــوه الكثــر مــن أتباعهــم تعاليمهــم، مــن املوحديــن واجملدديــن، 
وســتالني، وحماكــم التفتيــش، واخلمــر احلمــر، والفاشــية والنازيــة، ونظــم االســتبداد يف الشــرق األوســط، الذيــن نســجوا 
كل مــا يلــزم خلدمــة ســلطاهتم منســوبة )ملعلميهــم(. واعتقــد أن ســتالني ومــن جــاء بعــده كانــوا األبــرز يف فرضهــم جتربــة 
خاســرة علــى العــامل قــد زالــت معاملهــا اآلن عــن ســطح األرض ومل تــُزول ضروراهتــا، واعتقــد أن ســتالني هــو األكثــر بــني 
مــن وقعــوا يف كارثــة قطــع الصلــة مباركــس )لينــني أصــدر عفــواً عــن مــن وجهــت الرصــاص املســموم إىل صــدره(، ماركــس 
الــذي حتــول وحبــق بعــد مجــع إبداعاتــه متجاوزيــن فوضاهــا، إىل معبــود مطلــق للغالبيــة العظمــي مــن البشــرية، كان فكــره 
أرجوحــة اســتخدمها قــادة احلركــة الشــيوعية للمتعــة ردهــة طويلــة مــن الزمــن ومــا زالــوا يكابــرون اعتمــاد اخلطــأ ذاتــه يف 
فهــم ماركــس ابلوعــي وابلاوعــي املعكــوس واملشــوه، ويرتاكضــون أمــام العــامل إبظهــار أنفســهم محــاًة للماركســية. مــا 
الــذي ســاعد يف إرث ماركــس علــى حتريفــه؟؟، يف مقدمــة ذلــك أييت أن ماركــس قــدم رؤيــة كليــة للتاريــخ متيــز جبــاء 
بــني حاضــر كارثــي ومســتقبل واعــد، وفيهــا مــا يكفــي مــن التعقيــد وبعــض الثغــرات تســمح بعــدة تفســرات، ابإلضافــة 
ملمارســات ملتبســة تتيــح أو تســمح ابالســتئثار واالســتحواذ السياســي، إذا تَوفَــر بعــض اجملتهديــن الختــزال العمــل إىل 
مبــادئ بســيطة وأحينــاً أكاذيــب، وبوجــود قائــد فــرد حيمــل مواصفــات شــخصية ختولــه محــل رســالة، ومنظمــة حزبيــة 
تديــن ابلــوالء لذلــك الفــرد، ووضــع مناســب يوصلــه للســلطة.  التجربــة الســتالينية العنيفــة واملريــرة والتذبــذب والركــود 
الــذي طــال أمــده بعدهــا، جعــل مــن الصعــب مواصلــة جولــة التنافــس مــع الرأمساليــة اقتصــادايً، وعنفهــا املميــز وســباق 
التســلح املفــروض علــى البشــرية مجعــاء، فالتجربــة الــي متيــزت بدكتاتوريــة فاقعــة وتصفيــات غــر مســبوقة وإقصــاء، 
وحتييــد اإلنســان وحرمانــه مــن أبســط نــوازع احلريــة، واالنطــاق مــن التخطيــط خــارج الواقــع واملوضوعيــة، وعبــادة 
الفــرد، واإلحصائيــات الكاذبــة، والتخلــف التقــين، واحلــرب البــاردة، كلهــا وعلــى الرغــم مــن املواقــف الشــجاعة يف وجــه 

الفاشــية والنازيــة، مل توفــر للتجربــة عناصــر احليــاة املطلوبــة. 
علينــا التفكــر مليــاً مبــا قالــه ماركــس لتتضــح الرؤيــة أكثــر، ماركــس يقــول: الرأمساليــة شــرط مســبق البــد منــه للشــيوعية، 
ال غــى عنــه بتــااتً، فمــن دونــه تصبــح النــدرة عامــة، ومــع احلاجــة ســيعود الصــراع مــن أجــل الضــرورايت مــن جديــد 
وسنســقط حتمــاً يف الوحــل القــدمي، ال نســتطيع حتقيــق حلــم الطبقــة العاملــة إال عندمــا  تكــون مســرة التاريــخ 
هيــأت العوامــل املاديــة الــي ســتخلق ضــرورة وضــع حــد للطرائــق البورجوازيــة  يف اإلنتــاج، وابلتــايل للهيمنــة السياســية 
للرجوازيــة، إن كل املقدمــات القانونيــة العامــة واملاديــة ووســائل اإلنتــاج والتطــور العلمــي والتقــين توفرهــا الرأمساليــة، 
فمــن الضــروري إذن التعجيــل يف تعميــم الرأمساليــة، وتشــجيع العوملــة، والتبــادل احلــر أيهــا الســادة إين أصــوت إىل 
جانــب التبــادل احلــر(. وال أشــجع قيــام الثــورة يف بلــد واحــد وال ابلقــوة املســلحة، فيمــا بعــد حتــدث عــن الثــورة العامليــة 
الثــوري ووظائفــه، إذ قــال: ستســمح الدميقراطيــة الرملانيــة بنشــوء وعــي الطبقــة العاملــة  وشــروطها، وعــن احلــزب 
السياســي الضــروري لقيــام الثــورة ولانتقــال إىل الشــيوعية،  كل ثــورة عنيفــة كعهــد الرعــب ال ختــدم إال الرجوازيــة، ال 
ميكــن للشــيوعية أن تكــون إال علــى نطــاق عاملــي، فــا تســتطيع ثــورة أن تنجــح بصفــة مســتدامة يف بلــد واحــد آلن 
الطبقــة العاملــة ال تســتطيع أن توجــد هكــذا إال ضمــن التاريــخ العاملــي، هــذا هــو فكــر العــامل حــى اترخيــه آنــذاك علــى 
األقــل؟!.   ومبراجعــة بســيطة للنتائــج الــي أودت ابلتجربــة نكتشــف بســهولة اإلجابــة الصحيحــة الــي حــرت مايــني 
البشــر عنــد الســقوط؟؟، واليــوم وبنظــرة هادئــة ملــا جيــري علــى مســتوى الصــراع الــدويل علــى أراضــي الضعفــاء جنــد: 
صــراع املصــاحل بعــد ســقوط التجربــة، حيتــدم بــني اقتصــاد الرأمساليــات املتطــورة مــن جهــة واقتصــاد بلــدان املافيــا واقتصــاد 
العــامل األدىن تطــوراً مــن جهــة أخــرى اللذيــن يقفــا عائقــني بوجــه انتصــار العاقــات الرأمساليــة الكــوين وقوانينهــا الطبيعيــة، 
ســراً وراء أعلــى درجاهتــا البنيويــة مرحلــة اإلمرايليــة املتوحشــة، الشــعوب تدفــع ضريبــة غــر قانونيــة هلــذا الصــراع مــن 
مســتقبل وحيــاة واســتقرار أبنائهــا. واحــدة مــن أبــرز الســاحات هلــذا الصــراع الدامــي هــي الســاحة الســورية، وجنــد نظــام 
االســتبداد، ومحاتــه دولــة الطائفيــة القــذرة وميليشــياهتا واملالــة اإليرانيــني، واملافيــا الروســية، وضابــط اإليقــاع الصهيــوين 
مــن جهــة والرأمساليــة األكثــر تطــوراً مــن جهــة أخــرى، وتــدور هــذه احلــرب حبجــة حماربــة اإلرهــاب، والــكل يقتــل الشــعب 
الثائــر حبثــاً عــن حريتــه وخاصــه مــن الدكتاتوريــة واالنتقــال إىل الدميقراطيــة ودولــة املواطنــة والعدالــة واملســاواة، وال 

اســتبعد املواجهــة عندمــا يســود الاوعــي املتجاهــل ملركزيــة الصــراع النــووي، ومبرافقــة عمــى األلــوان األخــرى. 
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ســقطة، وكذلــك اثنــا 
ُ
مل يــزل دخــان الطائــرة اإلســرائيلية امل

عشر موقعاً سورايً وإيرانياً ينطلق يف هواء املنطقة طارحاً 
تســاؤالت وخمــاوف عديــدة، وعاجــًا أم آجــًا، ســتتم 
حماصرتــه يف مواقعــه املختلفــة، بعــد أن يكــون كل طــرف 
املواجهــات  فظاهــرة  مــراده،  وحقــق  رســالته  أرســل  قــد 
الدوليــة علــى األرض، ومثلهــا الســماء، أصبحــت تشــكل 
وصــوب يف  حــدب  مــن كل  القــوى  فيــه  تتزاحــم  حيــزاً 
ســورية، مــا يذكــر خبطــاب رئيــس النظــام الســوري بشــار 
األســد، حــني بــدء الثــورة، إن زعزعــة أركان نظامــه ســوف 
جيعــل املنطقــة أبســرها يعمهــا اخلــراب، وســتصبح خــارج 
حســاابت االســتقرار ســنوات عديــدة، وليــس معلومــاً مــا 
إذا كان حديثــه مــن واقــع معرفتــه ابألمهيــة االســرتاتيجية 
لســورية، أم لثقتــه أبنــه ونظامــه قــادران علــى التخطيــط 
ملثل هذا املآل؟، أايً تكن اإلجابة، الســؤال اآلخر الذي 
يُلــح علــى كل مــن يتنــاول الشــأن الســوري، وهــو مــاذا لــو 
الفرصــة  اســتجاب ملطالــب شــعبه، وأاتح  النظــام  كان 
للســوريني كــي ميارســوا حقهــم يف أن يكونــوا أحــراراً، هــل 
ذل؟، وبعيداً عن التمنيات 

ُ
وصل األمر إىل هذا احلال امل

الــي تكتســي طابــع التخيــل، وتلبــس ثــوب احلــزن، فاحلــال 
الــذي تصــل إليــه ســاحة الصــراع الســوري أهنــا أصبحــت 
مثــل برميــل ابرود يف أي حلظــة يقــدر علــى تفجــر املنطقــة 
برمتهــا، ليــس ألن األطــراف تريــد ذلــك، بــل رمبــا ألهنــا 
ال تريــد، فالنظــام رهــن بقــاءه ألطــراف خارجيــة يديــن 
هلــا ابســتمرار وجــوده، األمــر الــذي جعلــه ال ميلــك مــن 
قــراره شــيئاً، ســوى أنــه الوســيلة الوحيــدة لبقــاء داعميــه 
موجوديــن، متســلحني كل أبهدافــه االســرتاتيجية، ورمبــا 
نســف  إىل  ســيدفعهم  الــذي  فمــا  الداخليــة،  أبهدافــه 
املصــاحل ابلذهــاب إىل خلبطــٍة غــر حمســومة  تلــك  كل 
العواقــب، فمثــًا الطــرف األقــوى روســيا، أاتح هلــا األســد 
األمــة  مصــاحل  عــن  مدافعــاً  قــوايً  دوليــاً  طرفــاً  الظهــور 
العظيمــة، روســيا أايً تكــن تلــك املصــاحل، وكذلــك أاتح 
لرئيســها أن يبــدو داخليــاً كأنــه واحــد مــن القياصــرة الــذي 

ســوف يعيــد جمــد األمــة التليــدة. 
أمــا إيــران فقــد أعطاهــا األســد الفرصــة التارخييــة، كــي 
تبــدو كحصــان طــروادة الــذي محّلتــُه إيــران، ليــس فقــط 
اجلنــود، بــل أحقــاد التاريــخ والرغبــة يف العــودة منتصــرة، 
بعــد أن راودتــه أحــام اإلمراطوريــة، ومــا املانــع مــا دامــت 
الســاحة موجــودة، واألعــداء املفرتضــون هــم أنفســهم مــن 
بــل ورمبــا  اخلشــي،  احلصــان  بذلــك  يتمســكون  ســوف 
يدفعونــه عنــوة، ومــرة أخــرى مــا الــذي ســيدفع إيــران إىل 

التنــازل عــن كل ذلــك ملصلحــة الاحمســوم. 
أعطــاه  فقــد  قــوة،  األكثــر  األداة  أمــا حــزب هللا، وهــو 
األســد الفرصــة، كــي يعــود مــن جديــد بعــد أن أســقطت 
هامــش  علــى  وجعلتــه  الفعلــي،  دوره  الســابقة  املعادلــة 
الصــراع أداة يف يــد إيــران فقــط، أمــا اآلن، فمــا الدافــع 
كــي يغامــر بذلــك كلــه، وهــو الســيف ونصلــه، وعــوداً 
علــى الســؤال: هــل خطــط األســد لذلــك كلــه أم جــاء 
أضعــف  أنــه  مــن  الرغــم  فعلــى  املصادفــة؟،  مبحــض 
األطــراف واملرهتــن هلــا بــدون تــردد، إال أنــه علــى الســاحة 
الســورية أقواهــا، ألنــه ميثــل الرابــط الوحيــد بينهــا، والــذي 
لــواله لفقــدت أي ترابــط قــد جيمعهــا، وأدخلــت يف دائــرة 
الصــراع بــدل التحالــف، لــذا فاألســد ابلنســبة هلــم هــو 

الوســيلة الــي رمبــا تتحــول إىل غايــة. 
أمــا الطــرف اآلخــر يف املعادلــة الســورية فهــي املعارضــة، 

بــل املعارضــات الســورية، وهــي حكايــة أخــرى ال تقــل 
هــي وداعموهــا، بؤســاً عــن النظــام، فمنــذ بــدأت حّولــت 
الصــراع يف ســورية مــن اشــتباك بــني نظــام حكــٍم وشــعبه 
حــول شــكل احلكــم مــن دكتاتــوري إىل دميقراطــي مينــح 
الشــعب حقــه يف الشــراكة احلقيقيــة يف اختــاذ القــرار إىل 
حالة من احلرب بني نظام ومعارضة مســلحة، ما أعطى 
املعارضــات  تلــك  للمحاججــة يف والء  الفرصــة  النظــام 
املســلحة للقيــم الــي اندت هبــا. طبعــاً ليــس املقــام هنــا هــو 
عــن )داعــش( أو أمثاهلــا مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، بــل 
هــي املعارضــات املعــرتف هبــا، فهــذه كانــت حباجــة كــي 
تنخــرط يف الصــراع مــع النظــام لداعمــني ابملــال والســاح، 
وكانــوا كثريــن إىل الدرجــة الــي أدت إىل أن تضيــق هبــم 
عســكرايً  الباقــون  أمــا  للمعارضــة،  التحرريــة  األجنــدة 
اآلن، فلنأخــذ القــوة األعظــم، الــوالايت املتحــدة، والــي 
ليســت  األوســط  الشــرق  منطقــة  أن  يــوم  ذات  قــررت 
حبجــم مصاحلهــا االســرتاتيجية، فقــّررت أن مــن العبــث 
فجــأة  ولكــن  فيهــا،  والرجــال  والســاح  املــال  إنفــاق 
مــن كل  عليهــا  والتمــيّن  بــل  والرجــال،  املــال  هلــا  توفــر 
طــرف أن تكــون موجــودة يف مــكاٍن مل يكــن هلــا وجــود 
ســابقاً فيــه، وهــا هــي اآلن تســيطر علــى ثلــث ســورية، 
فكــر يف  لــو  فيمــا  هلــا،  هتــدد حليفــاً  بفصائــل  ومتســك 
جتــاوز عتبــة االســرتاتيجية األمركيــة ذات يــوم، أعــين هنــا 
)قــوات ســورية الدميقراطيــة(، فــأي محــٍق إذاً ســوف يدفــع 
الــوالايت املتحــدة إىل املغامــرة بذلــك كلــه لصــاحل رهــاانت 
غــر واضحــة، أو ليــس حــرايً ابلــوالايت املتحــدة أن جتعــل 
األســد أيقونتهــا الغاليــة يف ســورية، وحتمــي بقــاءه حتــت 

أي ظــرف؟ .
يف  الســوري  الشــعب  حــق  جعلــت  فقــد  تركيــا  أمــا 
اخلــاص مــن نظامــه وســيلتها لكــي تكــون الطــرف األهــم 
أحــام  أمل يدغــدغ حــال ســورية  املعارضــة، ولكــن  مــن 
اإلمراطوريــة لديهــا بعــد أن توفــرت األرض البــوار ألجــل 
ذلــك، فمــا املانــع، أو ليــس األســد هــو مــن حقــق ذلــك؟. 
أمــا أكــراد ســورية فقــد كان ُجــل أمنياهتــم احلصــول علــى 
االعــرتاف أبهنــم ســوريون، فهــا هــم اآلن علــى أعتــاب 
ويكونــون  دولــة،  يشــبه  مــا  إىل  يتطــور  قــد  ذايت  حكــم 
بذلــك واحــدة مــن األدوات األمركيــة، فلمــاذا إذاً ســوف 
يســعون إىل زوال األســد، وهــو الــذي بدفاعــه املســتميت 

عــن حكمــه أوصلهــم إىل هــذا املــآل. 
أمــا إســرائيل الــي تظهــر طرفــاً حمايــداً، فلــم يكــن أحــد 
ســوى األســد قــادراً علــى إيصــال ســورية إىل هــذا احلــد 
الــذي يتيــح هلــا دّك أي موقــع تشــاء يف ســورية، بــدون 
حســيب أو رقيــب، حبيــث أصبــح إســقاط طائــرة، ورمبــا 
ابملصادفــة، انتصــاراً حُيتـََفــى بــه، وُيســجل نصــراً مــؤزراً، فما 
الــذي يدفــع إســرائيل حملاولــة تغيــر هــذا احلــال، طاملــا أنــه 
يف صلــب مصاحلهــا، أليــس الغبــاء وحــده؟ ومــع ذلــك، 
رمبــا يدفــع احلــرص الشــديد مجيــع األطــراف علــى عــدم 
وقــوع مــا قــد ينســف كل تلــك املصــاحل، ويضرهبــا بعضهــا 
ببعــض، مــن حيــث ال تريــد وال تتمــّى. ولكــن، إىل ذلــك 
احلــني، ســورية مســتباحة، وال ســبيل يبــدو أمامهــا ســوى 
الســوري  الشــعب  دمــاء  أمــا  ونظامــه،  وعائلتــه  األســد 
ووياتــه وهجراتــه املــرّة يف العــامل، فإهنــا ليســت يف وارد 
األســد  أمــا  الســورية،  األرض  علــى  الاعبــني  اهتمــام 
ومعادالتــه، فــإين أوّد طــرح ســؤاٍل: هــل كان األســد أواًل 

الشــيطان؟. أم 

يف هنايــة صيــف 2012 عــران مــن خــال األنفــاق مــن مصــر إىل غــزة، 
وكنــا أول اثنــان مــن الثــورة الســورية يدخــان غــزة يف اترخيهــا واســتطعنا أن 

نقابــل كل الشــخصيات الفلســطينية مــن حركــي اجلهــاد ومحــاس.
وقلنــا هلــم جئناكــم نيابــة عــن الثــورة الســورية ونيابــة عــن أبطاهلــا، مــاذا أنتــم 

فاعلــون يف ســورية؟ ..ملــاذا تقفــون مــع الطاغــوت األســدي؟. 
هــل قصَّــرت معلوماتكــم واقتصــرت فلــم تعلمــوا عــدد وحجــم اجلرائــم الــي 
يرتكبهــا النظــام ومعــه مليشــيات حــزب إيــران وامليليشــيات األخــرى املواليــة 

إليــران؟ الــي كانــت قــد بــدأت تتقاطــر إىل ســورية حينئــذ.
وتقاتلــون  اســامية وبشــعارات جهاديــة  بلغــة  تتكلمــون  أنتــم  هلــم  قلنــا 
اســرائيل بفكــر منبعــه االســام والقيــم، فأيــن قيــم االســام وأيــن الوقــوف 
مع املســتضعفني الذين ُيســحقون وحنن اليوم كذلك، وأنتم املســتضعفون 
الذيــن يواجهــون قــوى االســتكبار الــي اجتمعــت نفســها علينــا بــا رمحــة 

أو رادع؟.
قلنــا هلــم أنتــم تشــوهون القضيــة الفلســطينية كقضيــة اســامية فتتعاونــون 

مــع إيــران الــي متــزق النســيج االســامي حبقــد طائفــي شــرس مقيــت.
إيــران الــي حتالفــت مــع أمــركا يف أفغانســتان والعــراق، إيــران الــي أخــذت 

مــن اســرائيل الســاح عندمــا اضطــرت لتقاتــل العراقيــني يف الثمانينــات.
قلنا هلم الشعب السوري املنتفض يقع يف حرة اليوم من موقفكم واألمر 
إذا اســتمر فســتكون هنــاك ردة فعــل عظمــى عنــد الشــعب الســوري ولــن 
يســتطيع أحــد كبــح ردة الفعــل الــي ســَتنُفر وتُنفِّــر مــن القضيــة الفلســطينية 
كقضيــة عربيــة إســامية، وقــد عــاش الشــعب الســوري خلمســني عامــاً، 
وحرماته تُنتهك ابســم املقاومة والصمود وابســم العمل لقضية فلســطني، 
ورفــع النظــام األســدي للنــاس اســم فلســطني علــى أبشــع فــرع للتعذيــب 

يف ســورية بــل يف العــامل .
ومل تكــن حجــة املســؤولني يف محــاس واجلهــاد إال أهنــم مضطــرون، ومل 
يكــن تريرهــم إال اهنــم مل جيــدوا مــن يعينهــم مــن الــدول العربيــة وأن ظرفهــم 
عصيــب، فذكرانهــم ابهلل وأنــه هــو املعــني واجملــر فأذعنــوا وقتهــا هلل وكان 
فيــه ملظلوميــة الشــعب  احنــازوا  منهــم بعــد شــهور قليلــة موقفــاً واضحــاً 

الســوري وحقــه يف التحــرر واحلريــة.
ولكنهــم بعــد أن انقلــب العســكر يف مصــر علــى الرئيــس حممــد مرســي 
وقــد كان هلــم وســيلة عــون كــرى، وبعــد أن طالــت الثــورة الســورية عــادوا 
فانقلبــوا، عــادت محــاس واجلهــاد إىل ركــب إيــران، عــادات صاغرتــني، عــادات 
حتــت الضــرورة والظــروف الصعبــة، وعــادت املــررات نفســها وأشــد، وعــاد 
النــاس يتســاءلون أكثــر وأكثــر أيــن القيــم وأيــن املبــادئ االســامية؟، ومــا 
الفــرق بــني أن ترضــخ محــاس واجلهــاد إىل إيــران وبــني أن ترضــخ إلســرائيل 
نفســها؟، ومن أشــد وطأة على املســلمني اليوم، أهي اســرائيل أم إيران؟.

وماهــي الضــرورات الــي تدفــع محــاس واجلهــاد لرتســل وفــوداً للتعزيــة بوالــد 
قاســم ســليماين املشــرف العــام علــى قتــل أهــل الســنة يف ســورية والعــراق؟.

أمل يكــن إبمكاهنــم أن يفوتــوا ذلــك وعمــر والــد ســليماين انهــز اخلامســة 
والتســعني ومل يكــن أمامــه إال القــر؟.

هــل مــن الضــرورة أن يرســلوا وفــوداً رفيعــة برائســة انئــب رئيــس املكتــب 
الســبت  يــوم  طهــران  إىل  العــاروري(  )صــاحل  محــاس  حلركــة  السياســي 
2017-11-4 للمشــاركة يف أتبــني والــد اجملــرم )قاســم ســليماين(؟.

وهــل الضــرورة عندهــم يف أقصــى حــد كــي ال يكتفــوا وال يكفــوا فيجــري 
رئيــس املكتــب السياســي للحركــة )إمساعيــل هنيــة( اتصــااًل هاتفيــاً مــع 

ســليماين معــزايً برحيــل والــده بعــد برقيــة تعزيــة رمسيــة؟.
لــن نســتطيع أن جنيــب أحــداً علــى هــذه األســئلة ولــن جنــد قــواًل يــرر 
أفعــال قيــاديت محــاس واجلهــاد، ولــن ننصــح أحــداً ان ال يوجــه للجبــار 
دعــاءه أن ينتقــم مــن الذيــن قتلــوا ومــن الذيــن ســكتوا عــن القتلــة وانفقــوا 

هلــم حتــت ضغــط مــال أو ضــرورة.
فالضــرورة عنــدان فقــط وصلــت ألقصــى أقصاهــا بعــد أن قتــل اجملرمــون 

أكثــر مــن مليــون ســوري حــر كــرمي.
محــاس واجلهــاد كانــوا إخواننــا فبغــوا علينــا وليــس مــن األمانــة والوفــاء أن 

نقــول غفــر هللا هلــم.

الجهاد وحماس زرناهم في غزة سورية المستباحة.. إلى أين؟
وبرروا إيرانيتهم أنهم مضطرون

كاتب وباحث سوري- رئيس هيئة اإلنقاذ السوريةكاتب ومحلل سياسي أردني

د. أسامة الملوحيد. منذر الحوارات
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سيا
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انتهــت قمــة تركيــا مؤخــراً واملخصصــة لبحــث الشــأن الســوري 
والــذي شــارك فيهــا مــا ميكــن تســميتهم بــدول احملــور أي تركيــا 
وروســيا وإيــران، ورغــم أن جــدول األعمــال هــو حبــث مســتقبل 

ســورية كدولــة.
مل يدعــى أي مــن الســوريني ملناقشــة مســتقبل بادهــم وهــذا 
حتديــد  يف  ومعارضــة  نظــام  الســوريني  دور  حقيقــة  يعكــس 

بادهــم. مســتقبل 
وبــدأ يظهــر لــكل املتابعــني أن هنــاك خافــات أحيــاانً ثاثيــة أو 
ثنائيــة حــول شــكل احلكــم يف ســورية واإلدارة الذاتيــة وغرهــا، 
وجيــب  وأعلنــت  حبثــت  خطــرة  نقــاط  هنــاك  ذلــك  ورغــم 

مناقشــتها واختــاذ موقــف واضــح منهــا.
املرجعيــة  هــي  سوتشــي  مرجعيــة  أن  اجملتمعــون  اعتــر    -1
جتاهلــوا  أو  جتــاوزوا  أي  السياســي،  احلــل  إلجنــاز  الوحيــدة 
قــرارات جنيــف 1 وجملــس األمــن وخصوصــاً القــرار 2254،  
لألمــم املتحــدة وهــي أن تشــرف علــى  وأعطــوا دوراً شــكلياً 
الثاثــة  اللجنــة لدســتورية بعــد أن يشــكلها األطــراف  عمــل 
مــن  ستتشــكل  الدســتورية  اللجنــة  فــإن  متوقــع  هــو  وكمــا   ،
النظــام  ويعــين  مؤمتــر سوتشــي  شــاركت يف  الــي  اجملموعــات 
وأنصــاف املعارضــة ، ومبجــرد مشــاركة هــؤالء فإننــا ســنتوقع 
اعــان دســتور صــادم لــكل الســوريني الراغبــني ابالنتقــال إىل 
احلريــة ، وبــداًل مــن أن تتصــدى اهليئــة العليــا للتفــاوض هلــذا 
االجتــاه و تدافــع عــن مرجعيتهــا الــي أكدهــا قــرار جملــس األمــن 
للتفــاوض وترفــض أي تشــكيل  الوحيــدة  ابعتبارهــا املرجعيــة 
للجنــة  منهــا  اللجنــة  مــن  قســم  ســينضم  متزقــت،  فقــد  آخــر 
والقاهــرة،  موســكو  منصــي  ممثلــي  هبــم  ونعــين  الدســتورية 

اللعبــة. خــارج  التنســيق  وهيئــة  االئتــاف  وســيبقى 
وهكــذا تدفــع املعارضــة الــي فرضــت نفســها كممثلــة للثــورة 
العمــاء  هــؤالء  ضــم  علــى  وموافقتهــا  ختاذهلــا  مثــن  الســورية 

املزدوجــني.
علــى  أيــراين  تركــي وأتييــد  بصمــت  أيضــاً  االتفــاق  2 - مت 
املســلحة  املعارضــة  بــؤر  إبهنــاء  القاضــي  الروســي  االقــرتاح 
اخلارجــة عــن ســيطرة روســيا وأمريــكا وتركيــا، وهــذا يعــين حرفيــاً 
تصفيــة الوجــود املســلح يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاه 
الشــمايل وقســم مــن ريــف حلــب، ويعــين عمليــاً قتــل وهتجــر 
مئــات ألــوف الســكان خــارج منازهلــم مســتفيدين )أي روســيا 
وإيــران( مــن العجــز الــدويل عــن القيــام أبي عمــل، ومــن عــدم 
موافقــة األطــراف املختلفــة علــى تزويــد املقاومــة غــر املتطرفــة 
أبســلحة قــادرة علــى محايــة املواطنــني ونعــين تزويدهــم بقذائــف 
مضــادة للطائــرات، وعــدم قــدرة الفصائــل املختلفــة علــى إعــادة 
املهامجــني،  اندفاعــات  علــى  يؤثــر  بشــكل  عملهــا  صياغــة 
واحــد  قيــادي  مركــز  وجــود  عــدم  بســبب  جهودهــم  وبعثــرة 
علــى املســتوى الوطــين يوظــف كل اجلهــود للحــد مــن إجــرام 
جتربــة  ســيكرروا  واإليرانيــني  الــروس  فــإن  وهكــذا  املهامجــني، 

الغوطــة الشــرقية وســينفردوا بــكل منطقــة علــى حــدة، وبــكل 
فصيــل علــى حــدة يف كل منطقــة أيضــاً، أي أن اإلجــرام لــن 
يتوقــف قبــل القضــاء علــى كل بــؤر املقاومــة حســب منطــوق 

االتفــاق.
وهــذا هــو مفهــوم دول احملــور عــن احلــل السياســي أي إخضــاع 
وإعــادة  للنظــام  السياســي  الوجــود  تكريــس  هبــدف  اجلميــع 
اهليئــة  وختــوض  املعارضــني،  أنصــاف  مــع  ابلتعــاون  انتاجــه 
العليــا للتفــاوض معركــة لتأمــني متثيــل هلــا يف اللجنــة الدســتورية، 
وأعتقــد أن الســعوديني ســيتدخلون ملشــاركة بعــض أفرادهــا يف 
اللجنــة الدســتورية، أي للمســامهة يف تكريــس احلــل الروســي 

اإليــراين خصوصــاً.
أمــام هــذا الواقــع هــل توجــد حلــول أو أي قــدرة علــى املنــاورة 

ومــا هــي؟.
حنــن ال يوجــد لدينــا شــيء امســه منطــق االستســام وبنفــس 
الوقــت ال يوجــد لدينــا شــيء امســه العجــز عــن أتمــني حلــول 
قــادرة علــى إعــادة املبــادرة بيــد الســوريني و لــو بــدت هــذه 

احللــول صعبــة يف بدايتهــا ونقــرتح يف هــذا اجملــال:
1- إعــادة صياغــة اللجنــة العليــا للتفــاوض بعــد طــرد منصــي 
قــرار  موســكو والقاهــرة ألهنمــا شــاركتا مبؤمتــر سوتشــي دون 
قــوى مؤثــرة يف الوســط  للتفــاوض وإضافــة  العليــا  مــن اهليئــة 
الشــعي والسياســي، وإذا تعــذر ذلــك الدعــوة لعقــد اجتمــاع 
األمــم  ودعــوة  الســوريني  مــن  ألــوف  بضعــة  يضــم  واســع 
املتحــدة والــدول الكــرى حلضــور اللقــاء إلعــادة انتــاج هيئــة 
عليــا للتفــاوض متثــل الســوريني فعــا واالتفــاق علــى املبــادئ 
األساســية للعمــل السياســي، والســوريون قــادرون علــى ذلــك.

2 - العمل الستصدار بيان أو تصريح من دميستورا واألمني 
العــام لألمــم املتحــدة يؤكــد فيهــا علــى مرجعيــة جنيــف وقــرارات 
جملــس األمــن ذات الصلــة كأســاس وحيــد للحــل السياســي، 
ويرفــض كل حماولــه أخــرى لالتفــاف علــى هــذه القــرارات أو 

جتاهلهــا، ويعترهــا دعــم للتطــرف وإعــادة إنتــاج اإلرهــاب. 
3 - تشــكيل وفــد مــن الفعاليــات الســورية للقــاء مــع الســيد 
جنيــف  مببــادئ  يلتــزم  إعــان  إلصــدار  والعمــل  أردوغــان 
بتقــى  مــا  علــى  عــدوان  أي  ورفــض  األمــن  جملــس  وقــرارات 
اآلن  املســتهدفة  املناطــق  وخصوصــاً  الســورية  األراضــي  مــن 

التصعيــد. خفــض  بقــرارات  واملشــمولة 
والــي  متطرفــة  الغــر  العســكرية  الفصائــل  دعــوة كافــة   -4
الثــورة الســورية الجتمــاع ســريع، وتشــكيل قيــادة  ترفــع علــم 
عســكرية موحــدة تعمــل يف كافــة األراضــي الســورية وتســتخدم 
كافــة أســاليب الكفــاح الثــوري ابلتعــاون وبقيــادة هيئــة سياســية 

موثوقــة.
وبــدون االتفــاق علــى أتمــني ردود أفعــال مؤثــرة فــإن األمــور 
والشــعب  تطرفــاً  ســتزداد  املعاديــة  والقــوى  تعقيــداً  ســتزداد 
ســيزداد أيســاً واخلــروج مــن هــذا الواقــع هــو مســؤوليتنا مجيعــاً.

)إســكت.. ويــن مفكــر حالــك( هكــذا وابحلــرف، ردَّ رئيــس جملــس 
شــعب )بشــار األســد، محودة الصباغ(، على الرملاين )حممد قبنض(، 
حينمــا أراد األخــر وحتــت قبــة اجمللــس، توضيــح وجهــة نظــره وملــاذا 
ســاوم مهجــري الغوطــة، ابملــاء مقابــل الــوالء، ورمبــا لــو أاتح )اجمللــس 
اجملــال لقبنــض(، ألفشــى بــكل أســرار ذهابــه حلــدود الغوطــة وأنــه لــوال 
ملــا اســتطاع  ليعــر بســياراته املغلقــة احململــة ابملــاء،  موافقــات األمــن 
ختطــي احلواجــز األمنيــة ومــا قــام بــدور وظيفــي، رمســه لــه النظــام بدقــة.

املوضوعــة  التعليمــات  وفــق  أســدي،  )مســؤول(  يتصــرف  مل  رمبــا، 
مــن نظــام بشــار األســد، بعفويــة، كمــا فعــل عضــو جملــس الشــعب، 
)حممــد قبنــض(، فالرجــل- إن جــاز الوصــف- طبَّــق دومنــا زايدة أو 
نقصــان، مــا أملتــه عليــه أفــرع خمابــرات بشــار األســد، بــل وظــن بتنفيــذه 
التعليمــات، أنــه يســدي خدمــة لســيده الــذي انتصــر علــى احلــرب 
الكونيــة وأذل الســوريني الذيــن فاضــوا عــن القتــل والتهجــر، ورمبــا تلقــى 
وعــوداً بتبــوء حقيبــة وزاريــة، فهكــذا كفــاءات، هــي األمثــل واألكثــر 

تعبــراً عــن فكــر وذهنيــة بشــار األســد.
الرملــاين  صنيعــة  الســورية  املعارضــة  فضحــت  مــذ  القــول:  قصــارى 
)قبنــض(، الــي ملــن ال يعــرف- قايــض خاهلــا وأمــام كامــرات النظــام 
مخــس  منــذ  احملاصــرة  الشــرقية،  دمشــق  غوطــة  مهجــري  الســوري، 
ســنوات ونيــف، عبــوة امليــاه برتديــد عبــارات متّجــد ســيده بشــار األســد 

) قولــوا مــن رئيســكم، قولــوا تســقط أمــركا(.
منذ ذاك، بدأ أركان نظام األسد، يشعرون- ليس ابخلجل طبعاً ألن 
أســدهم جيــوّع ويعّطــش الســوريني- بفضــح اخلطــط والتعليمــات الــي 
تعطــى هلــم، والــي يرروهــا، بســلوك فــردي، كمــا جــرت العــادة، منــذ 
عــام 2011، وقــت رأينــا ركل جيــش األســد ملتظاهــري البيضــة بريــف 
مدينــة ابنيــاس علــى الســاحل الســوري، بــل والرقــص علــى جثثهــم، 
وتتالــت املشــاهد لنــرى جنــدايً أســدايً يضــرب متظاهــراً ويســأله )مــن 

ربكــم... بدكــن حريــة(.
وبــدأت محــات التملــص مــن صنيعــة )قبنــض( علــى أهنــا خطيئــة ال 
تتناســب وأفعــال نظــام األســد الوديعــة، الــي مل يُقتــل خاهلــا ســوى 
ســكان  نصــف  وينــزح  ويهّجــر  آخــر  مليــون  ويعــّوق  ســوري  مليــون 
ســورية، لتصــل -محــات التملــص- قبــل يومــني، لتحــت قبــة الرملــان، 

واملطالبــة مبعاقبــة الرملــاين )الضــال(.
واصفــاً  قبنــض،  مبعاقبــة  الطويــل  عــارف  النائــب(  )الفنــان  وطالــب 
فعلــه )ابألمــر الشــائن واملعيــب حبــق النــواب مجيعــاً(، وتتالــت محــات 
العضــو  إلســكات  والشــفاف،  الشــفيف  الشــعب  مبجلــس  اإلدانــة 

)قبنــض( مــن رئيــس اجمللــس شــخصياً.
هنايــة القــول: لــو تغاطينــا عــن مجيــع مشــاهد حماولــة إذالل الســوريني 
منــذ  املمتــد  الوراثــي  الديكتاتــوري  احلكــم  وإهنــاء  ابحلريــة  املطالبــني 
نصــف قــرن، مــن ضــرب وقتــل وهتجــر، بــل واســتمرار سياســة التجويــع 
حــى الرتكيــع، الــي اعتمدهــا األســد وجتلــت دومنــا لبــس خــال حصــار 
مضــااي وداراي والغوطــة لســنني متواصلــة، حــى صــارت صــور اهليــاكل 
العظميــة وأكل األعشــاب، صــوراً ومــواد دمســة، تناقلتهــا وكاالت أنبــاء 
األشــقاء واألصدقــاء، لنســأل برملــان األســد ونظامــه ســؤااًل واحــداً، 
مــا هــو مســار )الباصــات اخلضــراء( الــي تقــوم أببشــع عمليــة هتجــر 
العــامل  ومباركــة  مــرأى  علــى  وقراهــم،  بيوهتــم  مــن  الســكان  واقتــاع 

أبســره؟.
مبعــى بســيط ملــن ال يعــرف اجلغرافيــا الســورية، ملــاذا يتــم إلــزام الباصــات 
الــي تقــل مهجريــن غوطــة دمشــق قســراً، أن متــر جبميــع املناطــق الــي 
يســيطر عليهــا األســد، مبــا فيهــا مــدن الســاحل، والــي ال تقــع علــى 

الطريــق بــني دمشــق ابجلنــوب وإدلــب ابلشــمال؟.
أنصــاران  ونــدع  املهجريــن  نــذل  أن  نريــد  ســوى،  إجابــة  مــن  فهــل 

واألطفــال. والشــيوخ  النســاء  علــى  انتصــاران  يشــاهدون 
وهــل هــذه الصنيعــة، تقــل عّمــا فعلــه )قنبــض( أو ختــرج عــن الذهنيــة 

والسياســة األســدية املرســومة؟.!

هل نستطيع أن نتأقلم مع المستجدات
أصدق »شبيح« في 
عصابة األسد 

سياسي وكاتب سوري

عدنان عبد الرزاقمنصور األتاسي
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صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.
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قبــل عــام 2011 واجلــّدة العجــوز صاحبــة احلكايــة الشــعبية كانــت 
ماتــزال ترتبــع علــى عــرش القــص والســرد احلكائــي لألطفــال يف 
أمســيات الشــتاء البــاردة، وتســرد حكاايهتــا املمتعــة واملثــرة علــى 
أمساعنــا يف مشــهد وأجــواء ســاحرة، تتكــرر كل ليلــة طــوال فصــل 
ليــايل  عــبء  وختفــف  النفــوس  ومتتــع  العتمــة  فتضــيء  الشــتاء، 
الشــتاء الطويلــة البــاردة، وعندمــا أييت الصيــف بليلــه املقمــر القصــر 
ومشــاغله الكثــرة، تتوقــف اجلــّدة عــن القــص والســرد احلكائــي، 

لتســتجمع قواهــا وتســتعيد ذاكرهتــا للشــتاء القــادم. 
تظهــر  ومل  بعــد،  التلفــاز  أجهــزة  ظهــرت  قــد  تكــن  مل  وقــت  يف 
املطبوعــات وتنتشــر بــني النــاس، ويف مســاء مــن أماســي الشــتاء 
البــاردة، ويف الغرفــة الداخليــة يبــدأ األوالد ابلتجمــع ويتحلقــون 
حــول الكانــون املصنــوع مــن الطــني أو مدفــأة احلطــب القدميــة، 
يرتقبون بشــوق وهلفة شــديدة أن ينتهي اجلميع من صاة العشــاء 

وحيــني موعــد القــص. 
تنهــي اجلــّدة عملهــا لترتبـّـع جبــال وســط اجملموعــة، كأهنــا ســلطانة 
زماهنــا، لتبــدأ بســرد حكاايهتــا اجلميلــة، ومــع صــوت الرعــد الــذي 

يثــر اهللــع يف النفــوس، وملــع الــرق 
بوميضــه  الظلمــة  خيــرتق  الــذي 
اجلــدة  صــوت  كان  املرعــب، 
ميتــزج مــع صــوت طرقــات حبــات 
بينمــا  النافــذة  زجــاج  علــى  املطــر 
كان هلــب ســراج الــكاز يرتاقــص، 
وأشــباح  خيــاالت  معــه  فترتاقــص 
بينمــا  القامتــة،  اجلــدران  علــى 
مبدفــأة  فأكثــر  أكثــر  نلتصــق  كنــا 

أكثــر.  هبــا  لنســتدفئ  احلطــب 
يقطعــه  ال  مطبــق  صمــت  يســود 
ورقــط  الرعــد،  قصــف  ســوى 
بينمــا كانــت  املشــتعل،  اخلشــب 
أنظــار األوالد معّلقــة بشــفّي اجلــدة 
االنتظــار  طــال  وقــد  الرقيقتــني، 
اجلــدة  فــم  مــن  الكلمــات  وخــروج 
اجلــدة وغــرت  املتعــب، ومتلملــت 

قالــت:  مث  قليــًا  جلســتها 
ـ سأحكي لكم اليوم عن )عشتك 

احلمصي(؟.  
وافــق األوالد بــا تــردد ســواء كانــت 

احلكايــة قدميــة أو جديــدة أو معــادة أو عــن عشــتك احلمصــي أو 
الســوري املهــم أن حتكــي اجلــّدة، فغــرت األفــواه وتعلقــت األعــني 

بشــفاه اجلــدة وســاد صمــت عميــق، وبــدأت اجلــدة احلكايــة:
ـ كان اي مــا كان يف قــدمي الزمــان حنكــي وإالّ ننــام ونصلّــي علــى 

النــي العــدانن ... 
كان هنــاك رجــل امســه عشــتك احلمصــي عنــده بنــت صبيــة مدلّلــة 
ماتــت أمهــا وهــي صغــرة، فزّوجهــا لرجــل طيــب يف ضيعــة بعيــدة 
تقــع علــى ســفح جبــل قّمتــه عاليــة، يفصــل بينــه وبينهــا غابــة كبــرة 

حيتــاج الوصــول إليهــا مســرة نصــف يــوم.
بعــد فــرتة مــن الزمــن، تذّكــر هــذا العشــتك ابنتــه واشــتاق إليهــا، 
فعــزم علــى زايرهتــا وفّكــر أبخــذ هديــة هلــا معــه، فدخــل إىل بيــت 
املونــة، وأزال األغــراض عــن الصنــدوق اخلشــي العتيــق الــذي مل 
يلمســه منــذ أن ماتــت زوجتــه، وعندمــا فتحــه فاحــت منــه رائحــة 

العفونــة. 
فّتــش بــني أغــراض زوجتــه املرحومــة فوجــد قطعــة قمــاش، وحــذاًء 
مســتعمًا حبالــة جيــدة، وضعهمــا يف كيــس وانم مــراتح البــال، 
حديقــة  يف  األشــجار  بــني  جتلــس  وهــي  املنــام  يف  ابنتــه  فــرأى 

الداببــر، ســّلم عليهــا وســأهلا عــن حاهلــا، وأخرهــا أبنــه ســيزورها، 
وســيأخذ هلــا قطعــة قمــاش وحــذاء مــن صنــدوق أمهــا القــدمي، مل 
يبــدو عليهــا الســرور هلــذا اخلــر إمنــا قطبــت جبينهــا، وأرادت أن 
تقــول لــه شــيئاً لكــن الديــك عاجلــه ابلصيــاح، فنهــض مــن فراشــه 
مقبــوض النفــس، وبعــد أن صلــى الصبــح أســرع يف املســر، وهــو 

حيــدث نفســه ســبب تغــّر ابنتــه عندمــا مسعــت أنــه ســيزورها.
محــل أغراضــه وســار يف الظــام علــى درب الغابــة الطويــل، وعنــد 
جــدار  قــرب  فجلــس  متهّدمــة  خربــة  وصــل  النهــار،  منتصــف 
مهــدوم يتنــاول طعامــه فــرأى )حــردوانً( يقفــز حافيــاً علــى األحجار 
واألشــواك وهــو يهــّز رأســه، فوجعــه قلبــه علــى حالــه فقــال: ال بــد 
أن احلــردون يتــأمّل وهــو حــاٍف، فســأله هــل تريــد احلــذاء ؟، فهــّز 
احلــردون رأســه، فرمــى لــه احلــذاء وهــو حيــدث نفســه: ابنــي عندهــا 

حــذاء غــره، وهــي أكيــد حتــب أن تســاعدك أيضــاً..؟؟. 
مث مضــى يف طريقــه، وبعــد ســاعات مــن الســر، وعلــى أطــراف 
الغابــة رأى شــجرة تــوت عاريــة األوراق، والريــح تلعــب أبغصاهنــا، 
فحــزن عليهــا وقــال: ال بــد أن ابنــي عندهــا ثــوب غــره، والشــجرة 

متــوت مــن الــرد بــدون غطــاء، فلّفهــا بقطعــة القمــاش ومضــى حــى 
وصــل إىل بيــت ابنتــه بعــد املغيــب فرّحبــت بــه وقبلتــه، وســألته عــن 
أحوالــه وأخبــاره، فحدثهــا بقصتــه مــن أوهلــا إىل آخرهــا، وقصــة 
احلــذاء واحلــردون وقطعــة القمــاش، والشــجرة حــى وصــل إليهــا. 

حزنــت االبنــة ونظــرت إليــه مث قطبــت حاجبيهــا كمــا حصــل متامــاً 
يف املنــام، ومهســت لنفســها: 

- يعوض هللا مالنا يف الطيب نصيب. 
ــا أصبــح وحيــداً نظــر 

ّ
وفرشــت لوالدهــا يف بيــت املونــة لينــام فيــه، ومل

حولــه فوجــد الغرفــة مليانــة أكياســاً ومواعينــاً فيهــا برغــل وعــدس 
وزبيــب، ورز وكشــك، ودبــس ومســن وعســل ...اخل.

 فقــال يف نفســه: ابنــي مســكينة تتعــب كثــراً عنــد الطبــخ، فأتــى 
وخلــط  فيــه،  واألواين  األكيــاس  حمتــوايت  وأفــرغ  برميــل كبــر 

البــال.  ببعــض، مث انم مــراتح  بعضهــا 
يف الصبــاح دخلــت الفتــاة فــرأت مــا حــّل ابملونــة فطــار صواهبــا، 

وكظمــت غيظهــا حــى ال تزعجــه.
ــا 
ّ
وعنــد املســاء وضعــت والدهــا يف بيــت الدجــاج لينــام فيــه، ومل

تقــرق وتتفلّــى  الدجاجــات  الليــل، وانم اجلميــع صــارت  ســكن 

مــن كثــرة  ابنــي،  مســكينة  نفســه:  يف  فقــال  جلدهــا،  وحتــك 
هبــم،  والعنايــة  الدجاجــات  لتنظــف  وقــت  لديهــا  ليــس  أشــغاهلا 
فقــام مــن فــوره وجــاء برميــل مــاء، وضعــه علــى املوقــد حــى غلــى، 
وأخــذ ميســك الدجاجــة يطمســها حلظــات مث خيرجهــا، فيعصرهــا 
ويضعهــا علــى الــرف حــى انتهــى منهــا، فشــعر ابالرتيــاح وقــال: 
اآلن أصبحــت الدجاجــات نظيفــة، فهــدأت وانمــت نومــاً عميقــاً.  
يف الصباح دخلت ابنته لتجمع البيض، فوجدت أمامها مفاجأة 
كبــرة، فالدجاجــات ميتــة مجيعهــا، فناحــت عليهــا وبكــت كثــراً، 

وقالــت لوالدها:
أغراضــك  امجــع  هيــا  ؟  وزوجــي  أان  غــر  أمامــك  عــاد  مــا    -

شــوفتك.  عــن  هللا  وأغنــاين  بيتــك  إىل  ألعيــدك 
عــادت معــه يف طريــق الغابــة إىل أن وصلــت شــجرة التــوت، فــرأت 
لّفــة القمــاش ترفــرف مــع الريــح، فضحكــت وهــّزت رأســها عجبــاً، 
ومجعتهــا وقالــت: أكلــت هــّم الشــجرة أكثــر مــين؟، خليهــا متــوت 
مــن الــرد، مث اتبعــا طريقهمــا إىل أن وصــا إىل اخلربــة، فوجــدت 
يلعــب حولــه،  احلــذاء يف مكانــه حيــث تركــه والدهــا واحلــردون 
إىل  حباجــة  أنــت  للحــردون:  فقالــت 
فأخذتــه  فهــّز رأســه موافقــاً،  احلــذاء ؟ 
عمــرك  حفيــان  عمــرك  طــول  وقالــت: 
مــا تلبــس، وتركــت أابهــا يتابــع طريقــه، 
وعــادت إىل بيتهــا وزوجهــا وعاشــا يف 

ثبــات ونبــات .. وتــويت .. 
مل نكــن نعــرف مــن هــو وكيــف يكــون 
بدايــة  يف  احلمصــي(؟.  )عشــتك 
رعشــة  أوصالنــا  يف  ســرت  احلكايــة 
خــوف ممــا سنســمع، وحنــن نتصــور هــذا 
عماقــاً  رجــًا  احلمصــي(  )العشــتك 
ومــارداً جبــاراً أو غــواًل متوحشــاً، لكــن 
األحــداث كشــفت لنــا حقائــق مدهشــة 
هزيــل  فظهــر كرجــل  )العشــتك(  عــن 
منــه خيالــه. ضعيــف ســاذج يضحــك 
صــوت  اســتمر  احلكايــة  هنايــة  حــى 
اجلميــع  لتفاجــئ  قــوايً  العجــوز  اجلــدة 

 : بقوهلــا
- وتويت تويت من عي لعبكم مفلويت. 

فيخيّــم الذهــول واجلمــود علــى اجلميــع!! 
)العشــتك(  هبــذا  صعقتنــا  فاجلــدة 
العجيــب، ومل يــرض عنــه أحــد وال عــن تصرفاتــه، ومل يقتنــع هبــذه 
النهايــة، وبقيــت األنظــار معلقــة بفــم اجلــدة لعلهــا تغــر رأيهــا أو 
تبــدل هنايــة احلكايــة، لكــن اجلــدة أيضــاً ســكتت وصمتــت معهــا 
الطبيعــة وخفتــت طرقــات حبــات املطــر ومهــد صــوت الرعــد وخبــا 

الــرق. 
وعنــد آخــر كلمــة تفوهــت هبــا اجلــدة كانــت قــد أغمضــت عينيهــا، 
وغطّــت فيمــا يشــبه الغيبوبــة لدقائــق مث اســتفاقت مذعــورة، وقــد 
تغــرت تعابــر وجههــا وظهــر علــى حمياهــا اخلــوف وجتمــدت دمعــة 

يف عينيهــا، وبــدأت تتفــوه بكلمــات ســريعة متلعثمــة. 
اي أبنائي أرى أجواء ملبدة يف الســماء تنذر أبحداث   -
البلــد  وســتدمر  اجملهــول،  إىل  ســتأخذكم  وفــن كبــرة  خطــرة، 
وســتحرق األخضــر واليابــس، وســيغرق اجلميــع يف أهنــر الدمــاء، 
فمــن ينجــو مــن بائهــا ويبقــى منكــم حيــاً، فليحمــد هللا ويصــر 

احلــق .    ويثبــت علــى 
صمتــت اجلــدة ومل تتفــوه بعدهــا بكلمــة واحــدة إىل أن ســلمت 
روحهــا لبارئهــا، وحنــن اليــوم نتذكــر كلماهتــا األخــرة أبمل وحــزن 

شــديدين.

الجدة السورية وحكاية عـشتك الحمصي

باحث وكاتب سوري

مصطفى الصوفي
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تتزامــن كتابــة هــذا املقــال مــع تســارع رحــى طواحــني املصــاحل 
َهبــاابً  لتجعلــه  الســورية،  الثــورة  ُجلمــود  طحــن  يف  الدوليــة 
منثــوراً يف أرجــاء القــارات الســبع، الــي وطأهتــا أقــدام الســوريني 
املهجريــن قســراً، اتركــني وراءهــم شــهداءهم ودمــار بيوهتــم وهنــب 
ممتلكاهتــم، وتتزامــن أيضــاً مــع وصــول بعــض املنغمســني )أفقيــاً 
أو عمــودايً( بشــؤون الثــورة إىل اســتنتاجات يشــوهبا بعــض مــن 
اإلحبــاط الــذي نفثتــه كالُســمِّ تصرحيــات )الــروس ودي ميســتورا( 
ومــا شــاكله مــن تصرحيــات لقــادة الــدول املتصارعــني علــى حلبــة 
املســرح )الســوري( وفــق ُســنَِّة البقــاء لألقــوى، حــى أصبــح َعصيَّــا 
َأْن يتمرتســوا يف خنــدق واحــد، ورســم  علــى شــرفاء املعارضــة 
أبعــاد موحــدة، ويف جلَُـّـة هــذه  خارطــة طريــق للخــاص ذات 
الصراعــات املشــروعة - ومنهــا غــر املــرر أحيــاانً - ، جنــد اليــوم 
تراُكــَم مئــات املبــادرات واملشــاريع املتباينــة يف طروحاهتــا، رغــم 
أنَّ جوهرهــا ينــدرج حتــت عنــوان واحــد هــو )اســتعادة الشــعب 
الســوري حلريتــه وســيادته كــي يُعيــد بنــاء الدولــة الوطنيــة اجلامعــة، 

املصانــة بدســتور حيقــق العــدل واملســاواة واالزدهــار(.
وملــا كان اإلنســان بوعيــه املتميــز ابالصطفائيــة، مقيــداً )جزئيــاً( 
خبراته املوروثة من جتارب أسافه من البشر، أصبح َيصيغ دواًل 
 Peace - مستنســخة مــن جينــات ) معاهــدة ُصلــح وســتفاليا
of Westphalia (   الــي أنتجــت أول الــدول )املعاصــرة( 
وفــق مفهــوم الســيادة الــذي بــين عليــه مفهــوم الدولــة األوروبيــة 
الغربيــون يتمســكون يف  املفكــرون والساســة  احلديثــة، وأصبــح 
هــذه املفاهيــم ويقيســون عليهــا أيــة مشــاريع أو خريطــة طريــق 
سياســي  حــٍل  إجيــاد  يف  املنغمســني  الفرقــاء  مــن  أي  يتبناهــا 
لألزمــة الســورية، وهــذه هــي نقطــة التصــادم الــي تتشــظى عندهــا 
املبــادرات واملشــاريع الوطنيــة، ألنَّ الطفــرة اجلينيــة التارخييــة الــي 
أنشــأت تلــك الــدول الغربيــة املعاصــرة ال تتشــابه البتــة مــع احلالــة 
الســورية الراهنــة، ألنَّ الصــراع يف ســاحتنا يف جوهــره غــر حمكــوم 
ابلعصبيــات الدينيــة واخلافــات الطائفيــة كالــي كانــت تســود 
)الوطنيــة  الطروحــات  فــإن  لذلــك،  وســتفاليا(،  )صلــح  قبيــل 
املؤمنــني  الغربيــني  مــن  ودعمــاً  تلقــى استحســاانً  لــن  الســورية( 
أَبنَّ التســوية يف )ســورية الــي مل تشــهد حــروابً دينيــة وطائفيــة 
مــن خــال  إىل خارطــة طريــق جديــدة،  الســابق(، حتتــاج  يف 
مؤمتــر موســع تشــارك فيــه كل القــوى، علــى غــرار مــا حــدث 
أســنابروك  األملــاين،  )وســتفاليا  إبقليــم  الواقعتــني  املدينتــني  يف 
)Osnabrück( ومونســرت )Münster(، وذلــك لفــرض 
الــوائم الداخلــي، وضمــان التعايــش  ســيادة مشــروطة لضمــان 
الديــين وحــى الِعرقــي، ابعتبــاره األســاس السياســي ألي تســوية، 
)ويفســر مــا أرمــي إليــه اإلرهاصــات الفاشــلة الــي تتوجــت هبــا 

كل املؤمتــرات الدوليــة واألمميــة - جنيــف- وســواها(.
وكلما اخنرط )التجمع الوطين الدميقراطي السوري( يف حوارات 
مباشــرة مــع الساســة الغربيــني، حنــاول أن نُبــني هلــم جوهــر األزمــة 
الســورية وأســباب انطــاق ثــورة الشــعب الســوري الــي اندت 
منــذ اليــوم األول أبهنــا تنشــد إجــراء إصــاح إدارة البــاد بــدون 
فســاد أو قمــع للحــرايت وإنفــاق املــوارد الوطنيــة علــى مشــاريع 
جتلــب االزدهــار والكــف عــن ســرقتها مــن قبــل النظــام الســائد، 
وكان الثــوار ينــادون ابلســلمية ومحايــة وحــدة اجملتمــع الســوري 
وجغرافيتــه املوحــدة. ونبــني لألوربيــني وســواهم ّأنَّ تطبيــق أســس 
ومفاهيــم تلــك املعاهــدة املذكــورة الــي مجعــت بــني إقــرار مفهــوم 
دوهلــم  صاغــت  الــي  أورواب،  يف  العلمانيــة  واملنظومــة  الســيادة 
يصنعــوا  مل  ألهنــم   الســورية،  احلالــة  مــع  أحكامهــا  تتشــابه  ال 
الســام واألمــن بفضــل تســاحمهم الديــين بــل كان قــد ُحســم بقــوة 

للمذاهــب  الواســعة  اهلجــرات  وَأنَّ   احلــرب،  خــال  الســاح 
الدينيــة املختلفــة مــن املناطــق الــي كانــت فيهــا أغلبيــة مذهبيــة 
متصارعــة، أدت إىل فــرز دول تتميــز ابلتجانــس الديــين املهــادن 
ابلعلمانيــة  تتســم  الــي  الوطنيــة  والدســاتر  القوانــني  لســيطرة 

)كمصطلــح ُولــَد إابن تلــك الفــرتة(.
تلــك  وتبنيهــم  الفكــري  إمياهنــم  أنَّ  دائمــاً  حــواران  يف  ونؤكــد 
األســس، ال جيــدي نفعــاً يف تطبيقــه علــى )املــرض الســوري( 
ألنَّ تشــخيصهم كان بعيــداً عــن مامســة املــرض، وإنَّ تذرعهــم 
بوجــود إســاٍم متشــدد )اإلرهــاب( مــا هــو إال َعــَرٌض )فروســي( 
مرضيــًة  حالــًة  وليســت  األوراق  خللــط  النظــام  اســتخدمه 
ُمســتدامة، واليــوم وبعــد أن توســعت هــذه اإلرهاصــات حــى 
العــودة إىل واقعنــا الراهــن  بــدَّ  تؤطرهــا، ال  مل يعــد هلــا حــدوداً 
العــريب  لتحديــد ســبل اخلــاص والوصــول ابلثــورات يف عاملنــا 
املنشــودة يف احلريّــة والتحــّول  وابقــي دول اإلقليــم إىل غاايهتــا 
الدميوقراطــي وبنــاء دولــة القانــون الوطنيّــة االجتماعيــة التعّدديــة 
الدميوقراطيّــون،  يتوّحــد  مــن أن  فإنّــه البــّد  العلمانيّــة اجلامعــة، 
 - ومنهجــاً  وممارســًة  وســلوكاً  فكــراً  حــقٍّ  عــن  معــاً  امللتزمــون 
اختــاف  علــى  وليراليّــني،  وإســامّيني  وقومــنّي  يســاريني  مــن 
مشــارهبم وأدايهنــم ومذاهبهــم وأعراقهــم وإثنّياهتــم - وأن يســعوا 
جاهديــن لتشــكيل جبهــة عريضــة موّحــدة يف الداخــل واخلــارج، 
األنظمــة  مــن:  واملؤّلفــة  الباغيــة  املضــاّدة  الثــورة  قــوى  ملواجهــة 
ــة الدكتاتوريّــة مجيعــاً، مــن مجهــورايت وملكيــات وإمــارات  العربّي
وامليلشــيات الــي توظفهــا للقضــاء علــى شــعلة الثــورة الشــعبّية يف 
عمــوم العــامل العــريب ووأدهــا يف مهدهــا، واألنظمــة الدكتاتوريــة 
يف  واالســتيطاين  ايــران  يف  الثيوقراطــي  )الشــمويّل  اإلقليــم  يف 
إســرائيل وميليشــياهتا(، والــدول الكــرى النافــذة عامليــاً )الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد الروســي وعمائهــم( جمتمعــني مــع 
املنطقــة  شــعوب  انتفاضــات  وأد  علــى  اختافاهتــم وخافاهتــم 
وتطلعاهتــا مــن أجــل التغيــر اجلــذري مــرة واحــدة واىل األبــد، 
ومــع األخــذ ابالعتبــار فشــل املعارضــة السياســّية يف اخلــارج يف 
جتســيد أهداف وتطلعات اجلماهر الشــعبية احلقيقية وحتّسســها 
لنبضهــا الثــورّي لبعــد املســافة بينهمــا ابلفكــر واملمارســة والرؤيــة، 
وعــدم جتانســها ابإلضافــة إىل إرهتــان معظــم مكوانهتــا لآلخريــن 
يف  املســلحة  املعارضــة  أتدجل  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن 
الداخــل وارهتاهنــا ملمّوليهــا وحــرف الثــورة عــن مســارها األصلــي 
يف حماربــة الطغيــان واالســتبداد بــكل أشــكاله وجتلياتــه التدمريّــة 
ليأخــذ صــورة حــروب مذهبيّــة علــى الســطح تعــود إىل قــرون 
مظلمــة غابــرة، فلــم يبــقَّ أخــراً أمــام الدميوقراطيــني )احلقيقيــني(، 
االجتماعيــني  والناشــطني  املتنوريــن،  املفكريــن  مــن  هــم  الذيــن 
الثوريــني، وطائــع اجملتمــع املــدين التقّدمــي الوليــد، ســوى التوّحــد 

والعمــل علــى تنشــيط )حركــة تنويــر( حقيقيــة مــن اجلــذور.
حيتمــل  ال  والضــروري  واملصــرّي  احليــوّي  املوضــوع  هــذا  إنَّ   
ونقــاش  وعقانيــة  موضوعيــة  بدايــة  إىل  حيتــاج  بــل  التأخــر، 

مســتفيض. هــادف 
واللقــاء - مفتــوح ومرحــب بــه - مــع كافــة الوطنيــني الشــرفاء 
مــن كل األطيــاف واملشــارب الذيــن ال بــدَّ أن جيتمعــوا لينتجــوا 
مــكان  مــن  يبــدأ  تنويــري(  وتنظيمــي  فكــري  )مشــروع  هكــذا 
آمــن يف إحــدى عواصــم االحتــاد األورويب ابعتبارهــا أكثــر بقــاع 
األرض أمــاانً وإخاصــاً حلقــوق اإلنســان والكرامــة اإلنســانّية.

الَنفــَرَة املَوَحــدة بعــد أكثــر مــن مليــون شــهيد  أال جيــب علينــا 
اخلــارج،  وإىل  الداخــل  يف  قســراً  املايــني  وتشــريد  ومصــاب، 

الوطــين. وعلــى ضمركــم  علــى هللا  ونتــوكل  فلنبــدأ 

االنتخــاابت الرتكيــة املبكــرة تــدل بشــكل واضــح أن حــزب العدالــة 
رمبــا  الكــرى  املواجهــة  أوان  أن  يدركــون  ابتــوا  وحلفائــه  والتنميــة 
الــي يهــدف فيهــا  أصبــح أقــرب مــن أي وقــت مضــى املواجهــة 
خصــوم تركيــا ليــس إىل إعادهتــا إىل مربــع الطاعــة والتبعيــة فقــط 
وضــرب  الداخلــي  واالنقســام  التصــدع  خلطــر  تعريضهــا  رمبــا  بــل 

مقتــل. اقتصادهــا يف 
أمــا عــن عاقــة االنتخــاابت املبكــرة مبــا ذكــرانه آنفــا فمــن املعــروف 
الدســتورية  التعديــات  مــن  األساســي  اجلــزء  أن  املتابعــني  لــدى 
األخــرة والــي أقــرت النظــام الرائســي بــدل الرملــاين ووســعت مــن 
صاحيــة رئيــس اجلمهوريــة مل ولــن تدخــل حيــز التنفيــذ اال بعــد 

مــرور انتخــاابت رائســية وبرملانيــة اتليــة عليهــا، 
وابلتــايل فــأن االنتخــاابت املبكــرة املزمعــة ســتؤمن وضــع التعديــات 
الدســتورية موضــع التنفيــذ، األمــر الــذي يكــرس صابــة ومركزيــة يف 

إدارة الشــأن السياســي والعســكري واألمــين.
احلكومــة الرتكيــة القادمــة هــي بــكل بســاطة حكومــة دفــاع ومواجهــة 
وقــد ال خنطــئ إذا قلنــا أهنــا حكومــة حــرب، هلــذه االســباب جلــأ 

الرئيــس )أردوغــان( إىل االنتخــاابت املبكــرة.
إبجــراء  التبكــر  فــإن  أتــراك،  سياســيني  ابحثــني  حســب  لكــن 

التاليــة. لألســباب  املبكــرة  االنتخــاابت 
ـ الســتباق أي تدهــور اقتصــادي كبــر٬ يف ظــل احنــدار اللــرة الرتكيــة 
األمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى فرصــة فــوز )أردوغــان( لــو مل جيــر تبكــر 

االنتخاابت.
- إن التبكــر يف االنتخــاابت جــاء قبــل أن ينســى الشــعب إنتصــار 
الرئيــس  شــرارهتا  أطلــق  الــي  الزيتــون  غصــن  عمليــة  يف  اجليــش 

)اردوغــان(٬ إذ يشــكل هــذا االنتصــار رافعــة انتخابيــة كبــرة.
إىل  املبكــرة  االنتخــاابت  خبطــوة  )أردوغــان(  الرئيــس  يســعى   -
)مباغتــة األحــزاب األخــرى(، فالوقــت املتبقــي إلجــراء االنتخــاابت 
أقــل مــن ســتني يومــاً، وهــذا غــر كاٍف ألي حــزب لتجهيــز مرشــح 

يســتطيع منافســة الرئيــس احلــايل.
- ال يوجــد حاليــا أي منافــس قــوي )ألردوغــان( يف االنتخــاابت 

الرائســية وابلتــايل تبكــره لانتخــاابت يضمــن فــوزه بســهولة.
- تتــداول وســائل إعــام حمليــة معلومــات اســتخباراتية وصلــت إىل 
الرئيــس )أردوغــان( تشــر إىل حتضــر محلــة منظمــة داخليــة وخارجيــة 
هتــدف إىل زعزعــة شــعبيته أمــام شــعبه والعــامل٬ لكــن الرجــل نفــذ 
ضربــة اســتباقية وقطــع الطريــق علــى خصومــه وأعدائــه علــى تنفيــذ 

خمططهــم.
مواطنينــا  يلــدرمي(:  علــى  )بــن  الرتكــي  الــوزراء  رئيــس  قــال  بــدوره 
أيملــون أبن جيــري التغيــر يف البــاد أبســرع وقــت ممكــن٬ وأن إختــاذ 
بلــدان٬ وأعــرب  الــي يواجههــا  للتطــورات  قــرار كهــذا كان نتيجــة 
الرئيــس )يلــدرم( عــن أملــه يف أن تكــون االنتخــاابت املكــرة مــن 

مصلحــة البــاد واألمــة.
طيبــة  خــران  وقــد  الرتكيــة،  األرض  علــى  نعيــش  إننــا كســوريني، 
الشــعب الرتكــي ووقوفــه اإلنســاين مــع حمنتنــا، نتمــى للشــعب الرتكــي 
االســتقرار والرخــاء، ولــن ننســى وقوفــه ودعمــه لثورتنــا، وأن يتجــاوز 
كل املؤامــرات الــي حتــاك لــه مــن أجــل وقــف مســرته احلضاريــة، 
ونتمــى لــه أن يصبــح كمــا حيلــم وحنلــم دولــة عظمــى تفــرض مــا تريــد 

علــى العــامل املتآمــر عليهــا.

 للسوريين
َّ
ال َمفر
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بلبل زادة... منبر ال
غازي عنتاب تحتضن الدورة الـ11 من ندوة المدرسين

Öğretmen Sempozyumu Gaziantep’te Yapıldı

Anadolu Platformu tarafından bu sene 11.si düzenlenen Öğretmen Sempozyumu “Eğitim Felsefemiz” 
üst başlığıyla Gaziantep’te yapıldı. 
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün katkılarıyla Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde yapılan sempozyuma ülkemizin 60 ilin-
den 500 öğretmen katıldı. İki gün süren sempozyumda birçok eğitimci, yazar ve akademisyen tebliğ 
sundu. 
Sempozyumun açılışı 5 Nisan Cumartesi günü Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 
yapıldı. Açılışa; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Nezir Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Anadolu Platformu 
İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve davetliler katıldı. 
Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan sempozyumun açılış konuşmasını Anadolu Platformu Öğretmen 
Birimi Başkanı Saim Dursun gerçekleştirdi. Ardından Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay 
Aldemir kürsüye gelerek; “Dünyaya yeni bir eğitim paradigmasının çıkması için vakit gelmiş de geçiyor 
da. Biz değil Müslümanların, Gayri Müslimlerin bile umuduyuz. Akılla, irfanla, fenle yeniden inşa edilme 
vakti gelmiştir. Camililerimizi, okullarımızı ve şehirlerimizi yeniden inşa etmek için yan yanayız” dedi. 
Sempozyumda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Nezir Gül ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de birer selam-
lama konuşması yaptılar. 
Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Ali 
Düzgün tarafından “Eğitim Felsefemiz, Yönlendirici Temel Değerler” başlıklı sunum yapıldı. Sunumun 
ardından ilk panel “Eğitim Felsefemiz” başlığı ile yapıldı. Panelin moderatörlüğünü Kilis 7 Aralık Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun yaptı. Panelistlerse; “Eğitimce Tarihsel Mirasımız/
Endülüs-Nizamiye- Danişment” başlığı ile Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ayhan 
Doğan, “Öğretmen Yetiştirme Felsefemiz” başlığı ile Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Burhan Akpunar, “Eğitim Kurumlarında Sivil Örgütlenmenin Eğitime Katkısı” Batman Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu tarafından yapıldı. 
Sempozyumda ikinci panel “Öğretmenlik Davası ve Geleceğin İnşası” üst başlığı ile yapıldı. Panelin 
moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Gezer yaparken panelistler 
ise; “Sosyal Sorumluluk” başlıklı sunumuyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü 
Nezir Gül, “Model Olarak Öğretmen” başlıklı sunumuyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevli-
si Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatar ve “Eğitimde Bilgelik” başlıklı sunumuyla İnönü Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Önal idi.Sempozyumun akşam bölümünde Bülbülzade Vakfı’na geçilerek 
akşam yemeği yendi ve hasbihaller yapılarak ilk gün tamamlandı.
Sempozyumunun ikinci günüde ilk oturum olan “Hayatın İçinde Hayat Boyu Öğretmen” paneliyle de-
vam edildi. Panelin moderatörlüğünü araştırmacı yazar Hüseyin Özhazar yaptı. Panelistler ise; “Sivil 
Toplumda Öğretmen” sunumuyla Eğitim Yöneticisi İbrahim Özmantar, “Bağımlılıkta Öğrencinin Karşı 
Karşıya Kaldığı Risklere Karşı Öğretmen” sunumuyla İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Sağlam ve “Sosyal Sorunlara Öğretmen Duyarlılığı” sunumuyla AKADDER Başkanı Rabia 
Aldemir idi. Panelin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafın-
dan “Geleceğin Dünyası Nasıl Olacak: Sosyal ve Teknolojik Eğilimler” başlığı ile yapılan seminer verildi. 
Anadolu Platformu tarafından bu sene 11.’si düzenlenen Öğretmen Sempozyumu yapılan oturumların 
ardından okunan sonuç bildirisiyle sona erdi.

نظــم منتــدى األانضــول هــذا العــامل الــدورة احلاديــة عشــر مــن نــدوة املدرســني حنــن عنــوان »فلســفتنا الرتبويــة« يف مدينــة غازي عنتــاب 
جنــوب شــرق تركيا.

النــدوة الــي احتضنهــا مبــى وقــف بلبــل زاده شــارك فيــه كل مــن وايل واليــة غازي عنتــاب ورئيــس البلديــة الكــرى ورئيــس جامعــة 
غازي عنتــاب ومديــر مديريــة الرتبيــة ابلواليــة، إضافــة إىل 500 مــدرس مــن 60 واليــة مــن الــوالايت الرتكيــة. واســتمرت النــدوة 

يومــني كاملــني ألقــى فيهــا كثــر مــن املدرســني والكتــاب واألكادمييــني مداخــات مهمــة.
ومت افتتــاح النــدوة يــوم الســبت 5 نيســان 2018 يف مركــز أاتتــورك الثقــايف التابــع جلامعــة غازي عنتــاب. وشــارك يف االفتتــاح 
رئيــس جامعــة  غازي عنتــاب الروفيســور الدكتــور علــي گــور، واملديــر العــام للتعليــم املســتمر التابــع لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة نذيــر 
گــول، ومديــر مديريــة الرتبيــة يف واليــة غازي عنتــاب جنگيــز متــه، ورئيــس اهليئــة التنفيذيــة مبنتــدى األانضــول طورغــاي آلدمــر، 

وعــدد مــن الدعويــن. 
وانطلــق االفتتــاح بتــاوة مــن القــرآن الكــرمي، مث ألقــى كلمــة االفتتــاح األوىل رئيــس وحــدة املدرســني يف منتــدى األانضــول الســيد 
صائــم دورســون. وبعــده تقــدم رئيــس اهليئــة التنفيــذي ملنتــدى األانضــول الســيد طورغــاي آلدمــر إىل املنصــة ليقــول: »لقــد حــان 
الوقــت كــي حيصــل العــامل علــى منــوذج تربــوي جديــد ورمبــا قــد فــات األوان. وحنــن أمــل املســلمني وحــى غــر املســلمني كذلــك. وقــد 

حــان الوقــت إلعــادة البنــاء عــن طريــق العقــل والعرفــان والفنــون. وعلينــا أن نعيــد بنــاء جوامعنــا ومدارســنا ومدننــا«.
وبعــد كلمــات االفتتــاح الــي ألقاهــا كل مــن مديــر مديريــة الرتبيــة بواليــة غازي عنتــاب الســيد جنگيــز متــه، ومديــر برانمــج التعليــم 
املســتمر التابــع لــوزارة الرتبيــة الســيد نذيــر گــول، ورئيــس جامعــة غازي عنتــاب الروفيســور الدكتــور علــي گــور، قــدم عضــو هيئــة 
التدريــس بكليــة اإلهليــات جبامعــة أنقــرة الروفيســور الدكتــور شــعبان علــي دوزگــون مداخلــة بعنــوان »فلســفتنا الرتبويــة والقيــم 
األساســية الــي توجههــا«. وبعــد انعقــدت اجللســة األوىل حتــت عنــوان »فلســفتنا الرتبويــة«، وقــد أدارهــا الروفيســور الدكتــور 
مصطفــى دوغــان قره جوشــقون رئيــس جامعــة 7 ديســمر يف واليــة كليــس جنــوب شــرق تركيــا. ويف هــذه اجللســة قــدم كل مــن 
األســتاذ املســاعد الدكتــور آيهــان دوغــان عضــو هيئــة التدريــس جبامعــة غازي عنتــاب مداخلــة بعنــوان »تراثنــا الرتبــوي يف التاريــخ: 
األندلــس واملــدارس النظاميــة والدانشــمنديون«، كمــا قــدم الروفيســور الدكتــور برهــان آقپــوانر عضــو هيئــة التدريــس جبامعــة حــران 
مداخلة بعنوان »فلســفتنا يف إعداد املدرســني«، أما األســتاذ املســاعدة الدكتور داود أوقجو عضو هيئة التدريس جبامعة ابطمان 

فقــد قــدم مداخلــة بعنــوان »مســامهة التنظــم املــدين داخــل املؤسســات الرتبويــة يف العمليــة الرتبويــة«.
وانعقــدت اجللســة الثانيــة مــن هــذه النــدوة حتــت عنــوان »قضيــة التدريــس وبنــاء املســتقبل«. وأدار اجللســة الروفيســور الدكتــور 
إبراهيــم گــزر عضــو هيئــة التدريــس جبامعــة إينونــو. واســتمع احلاضــرون ملداخــات كل مــن الســيد نذيــر گــول مديــر قســم التعليــم 
املســتمر التابــع لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة يف مداخلــة بعنــوان »املســؤولية االجتماعيــة«. كمــا قــدم األســتاذ املســاعد الدكتــور مصطفــى 
اتاتر عضــو هيئــة التدريــس جبامعــة يوزوجنى يــل يف واليــة وان شــرقي تركيــا، مداخلــًة بعنــوان »التعليــم منوذجــًا«. أمــا مداخلــة 
»احلكمــة يف الرتبيــة« فقــد قدمهــا عضــو هيئــة التدريــس يف جامعــة إينونــو الروفيســور الدكتــور حممــد اوانل. وانقضــى اليــوم األول 

مــن النــدوة ابالنتقــال إىل مقــر وقــف بلبــل زاده يف املســاء لتنــاول طعــام العشــاء ومواصلــة املســامرة هنــاك. 
ويف اليــوم الثــاين انطلقــت النــدوة جبلســة حتــت عنــوان »املــدرس مــدى احليــاة يف خضــم احليــاة«. وأدار اجللســة الباحــث والكاتــب 
حســني اوزهــزار. واســتمع احلاضــرون إىل مداخلــة بعنــوان »املــدرس يف اجملتمــع املــدين« قدمهــا مديــر الرتبيــة إبراهيــم اوزمانطــار. 
وتلتهــا مداخلــة بعنــوان »املــدرس يف مواجهــة خماطــر اإلدمــان الــي هتــدد التلميــذ« وقدمهــا عضــو هيئــة التدريــس جبامعــة إينونــو 
املــدرس إزاء املشــاكل  األســتاذ املســاعد الدكتــور حممــد صاغــام. وبعــده اســتمع احلاضــرون إىل مداخلــة بعنــوان »مســؤولية 
االجتماعيــة« وقدمتهــا رئيــس مجعيــة األانضــول للمــرأة والعائلــة الســيدة رابعــة آلدمــر. وبعــد انقضــاء النــدوة قــدم عضــو هيئــة 
التدريــس يف جامعــة يلــدز التقنيــة الروفيســور الدكتــور هنــاد اردوغمــش حماضــرة بعنــوان »كيــف ســيكون العــامل يف املســتقبل؛ 

التوجهــات االجتماعيــة والتقنيــة«.
وبعــد انتهــاء جلســات متــت تــاوة البيــان اخلتامــي للــدورة الـــ11 مــن نــدوة املدرســني الــي نظمهــا منتــدى األانضــول خــال العــام 

اجلــاري.
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جمعية إييلكدر تواصل تقديم المساعدات للسوريين
İyilikder’in Suriye Yardımları Devam Ediyor

İyilikder Suriye yardımları kapsamında Doğu Guta’dan İdlib’e göç eden ihtiyaç sahibi ailelere gıda 
yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.
Doğu Guta’daki bombandırman sebebiyle kaçarak İdlib’e göç eden yüzlerce aile yardıma muhtaç. 
Bölgede devam eden kaos neticesinde binlerce insan temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda. 
Ulaştırılan yardımlar ile ayakta durmaya çalışan bir çok insan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. 
Çoğunluğu yetim çocuklardan oluşan kamplar halen dışarıdan göç alıyor.

يف إطــار املســاعدات املقدمــة إىل الســوريني تواصــل مجعيــة إييلكــدر تقــدمي املــواد الغذائيــة للعائــات النازحــة مــن الغوطــة الشــرقية 
إىل إدلــب. واجلديــر ابإلشــارة أن مئــات العائــات قــد نزحــت مــن الغوطــة الشــرقية إىل إدلــب بســبب القصــف املكثــف، وهــي 
حتتــاج إىل كافــة أنــواع الدعــم واملســاعدة. حــى أننــا أصبحنــا عاجزيــن عــن تلبيــة االحتياجــات األساســية آلالف الاجئــني الذيــن 
فــروا مــن حالــة الفوضــى يف الداخــل الســوري. وحيــاول الكثــر مــن النــاس يف تلــك اخليــام التشــبث ابحليــاة عــن طريــق املســاعدات 

الــي تصــل إىل إدلــب. ومازالــت تلــك املخيمــات تســتقبل الاجئــني وغالبيتهــم مــن األطفــال األيتــام.

تباحث »مفهومنا للتطوع واإلغاثة«
“Gönüllülük ve Yardım Anlayışımız” Müzakere Edildi

Bülbülzade Vakfı’nın aylık olarak düzenlediği, ülke ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkların 
müzakere edildiği İstişare Sohbetleri’nin üçüncüsü yapıldı.
07 Mayıs Pazartesi günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan oturumun mod-
eratörlüğünü İbrahim Özmantar, sunumu ise Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir yaptı. Oturu-
ma Bülbülzade Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren 22 komisyonda aktif çalışmalara katılan çok sayıda 
komisyon üyesi katıldı.

انعقــدت اجللســة الثالثــة مــن االجتمــاع التشــاوري الــذي ينظمــه وقــف بلبــل زاده كل شــهر ملناقشــة أهــم امللفــات الــي تفرضهــا 
املســتجدات العامليــة. اجللســة احتضنتهــا يــوم اإلثنــني 07 مايــو 2018 قاعــة داود اوزگــول للمحاضــرات التابعــة لوقــف بلبــل زاده، 
وأدارهــا حوارهــا إبراهيــم اوزمانتــار، أمــا العــرض فقدمــه رئيــس وقــف بلبــل زاده طورغــاي آلدمــر. وشــارك يف اجللســة كثــر أعضــاء 

اللجــان الـــ22 الناشــطة حتــت مظلــة الوقــف. 

اتحاد طلبة األناضول يشارك في مهرجان ملتقى الطلبة الدولي 
AÖB Uluslararası Öğrenci Buluşması Festivali’ne Katıldı

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi, Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen 11. Uluslararası 
Öğrenci Buluşması Festivali’nde stant açarak çalışmalarını tanıttı.
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu UDEF’in organizasyonuyla Gaziantep Üniversitesi 
Kampüsünde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Festivali 2-3 Mayıs tarihlerinde Ga-
ziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde yapıldı.
Festivalde Suriyeli Öğrenci Topluluğu (إتحــاد طلبــة شــام األناضــول) ile beraber stant açan Anadolu Öğrenci 
Topluluğu öğrencilere faaliyetlerini tanıtarak Suriye kültürünü yansıtan ikramlarda bulundu.

فتــح فــرع احتــاد طلبــة األانضــول يف واليــة غازي عنتــاب جناحــاً خاصــاً بــه أجــل التعريــف بنشــاطاته يف الــدورة الـــ11 مــن مهرجــان 
ملتقــى الطلبــة الــدويل الــذي حتتضنــه جامعــة غازي عنتــاب. املهرجــان نظمــه االحتــاد الــدويل للجمعيــات الطابيــة UDEF يومــي 
2 و3 مايــو 2018 يف املدينــة اجلامعيــة جبامعــة غازي عنتــاب. اجلنــاح افتتحتــه جمموعــة طلبــة األانضــول ابلتشــارك مــع احتــاد طلبــة 

شــام األانضــول مــن أجــل تعريــف الطلبــة بنشــاطاهتم، كمــا مت إكــرام الزائريــن أبلــوان مــن املأكــوالت الســورية.

اإلعالن عن نتائج مسابقة الفطرة لألفالم القصيرة
Fıtrat Kısa Film Yarışması Sonuçları Açıklandı

Fıtrat Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Fıtrat Derneği) tarafından düzenlenen “2. Fıtrat Kısa Film 
Yarışması”nın sonuçları belli oldu. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.
Törende konuşan Fıtrat Derneği Başkanı Sıddık Karaduman, toplamda 16 Lisede 19 filmin katılımıyla 
gerçekleştirilen 2. Fıtrat Kısa Film Yarışması’nın birçok güzelliklere sahne olduğunu ifade etti.

ظهــرت نتائــج »مســابقة الفطــرة لألفــام القصــرة يف دورهتــا الثانيــة« والــي نظمتهــا مجعيــة الفطــرة للرتبيــة والثقافــة والتعــاون. ومت 
تقــدمي اجلوائــز علــى الفائزيــن يف مركــز الشــيخ أمحــد يســوي التابــع لبلديــة إســطنبول الكــرى. وأثنــاء املراســم ألقــى رئيــس مجعيــة 
الفطــرة صديــق قره دومــان كلمــة أكــد فيهــا علــى أن املســابقة قــد شــهدت عروضــاً رائعــة جــداً إذ شــارك املتنافســون مبــا جمموعــه 

19 فيلمــاً مــن 16 عشــرة مدرســة اثنويــة.
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حيــار القلــم، وتعجــز حــروف اللغــة العربيــة، يف حمضــر 
احلديــث عــن األســتاذ خالــد نعمــان / أبــو انصــر، ابــن 
طرطــوس القامــة الوطنيــة الــي ال تــرح املخيــال، والــذي 
غــادران أواســط عــام 2012 بينمــا كانــت ثــورة احلريــة 
بداايهتــا.  منــذ  إليهــا  واحنــاز  هلــا،  هلــل  الــي  والكرامــة 
خالــد نعمــان مــن النــاس القائــل الذيــن ال ميكــن للمــرء 
أن ينســاهم أبــداً، وهــو ذلــك الرجــل الوطــين والعــرويب 
الــذي  واملضحــي،  املعطــاء  الكــرمي  الــودود  الصــادق، 
يتــأمل ألمل أي انســان، انهيــك عــن االنســان الســوري، 
وهــو املؤمــن علــى طــول املــدى ابلوطنيــة الســورية احلــرة، 
وابلعروبــة الــي متتــد مــن احمليــط األطلســي إىل اخلليــج 

العــريب وليــس الفارســي. 
واميــاانً  فكــرًا  فينــا  تــرك   نعمــان،  خالــد  رحــل  عندمــا 
ابلعروبــة واالســام، ال ميكــن أن ينضــب، كمــا أبقــى 
فينــا مشــوخ تلــك املرحلــة، مــن املــد الوطــين والعــريب، يــوم 
كان شــعار )ارفــع رأســك اي أخــي فقــد مضــى عهــد 

الــذل واالســتعباد( هــو الســائد.
رحــل أبــو انصــر ومــازال صوتــه مــلء الســمع والبصــر، 
وعقلــه املتميــز املنفتــح يعبــق بــه املــكان والزمــان، كانــت 
آخــر كلماتــه يل والــي مــا زالــت يف خميــايل ولــن أنســاها 
)أننــا حمكومــون ابلتعايــش والوحــدة الوطنيــة يف ســورية(، 
وهــو الــذي كان وعلــى طــول الزمــان منــادايً ابلوحــدة 
واالحتــاد، منبهــاً مــن خماطــر التفتــت والتشــرذم والقوقعــة، 
معلناً أن مصر العراق وسوراي واحد، ومصر فلسطني 
وســوراي واحــد، ومصــر األمــة كل األمــة واحــد، وكانــت 

قبلتــه دائمــاً مصــر احلــرة، مصــر األمــل ابملســتقبل. 
العــراق،  أجــل  مــن  دمشــق  يف  اعتصامــه  ننســى  لــن 
وفلســطني، ولــن ننســى كيــف كان إصــراره علــى البقــاء 
عناصــر  أزال  أن  بعــد  والرصيــف،  األرض  ليحتضــن 
األمــن األســدي خيمــة اعتصامــه قســراً، ونذكــر كيــف 
اســتلقى علــى األرض البــاردة يف الشــتاء القــارس، ورغــم 
وفلســطني  العــراق  أن  علــى  مصــراً  بقــي  شــيء،  كل 

تتطلــب منــا الوقفــة املناســبة مهمــا كلــف ذلــك .
لقــد كان كرميــا ومضيافــا يف كل الظــروف، وكان دائمــاً 
وأبــداً، فرحــاً ابألصدقــاء، مهلــًا لوجــود األحبــاب مــن 
مجيــع املشــارب ، ومنســجماً مــع النــاس، ومــع نفســه 
ومبادئــه، وهــو حيــاور اآلخريــن، هبــدوء، دون أن يبتعــد 

عنــه كثــرًا هــذا النــزق العــرويب الصــادق، لكنــه احملــب ، 
وعنفــوان الوطنيــة الســورية، الــي تنطلــق مــن مصلحــة 

الوطــن واألمــة، قبــل أيــة مصــاحل أخــرى . 
الثــورة الســورية تعيــش يف أصعــب  بينمــا  اليــوم  نذكــره 
الــي كان  الرائعــة،  بكلماتــه  نذكــره  قســوة،  مراحلهــا 
يســتفتح هبــا الــكام، عندمــا يقــول )اي حبيــب القلــب( 
كم كانت هذه األحرف انبعة من القلب، حيث يبدأ 
هبــا مكاملاتــه اهلاتفيــة املوجهــة إىل مســمعي، وكــم كانــت 
مدخــل صــدق وحمبــة، تلجــم الفصيــح عــن الــكام ، 
فيــا أيهــا احلبيــب، اي حبيــب القلــب، اي أاب انصــر ، 
رحلــت ســريعاً، وحالــت الظــروف العصيبــة والصعبــة، 
الــي متــر هبــا ســوراي، مــن لقائــك قبــل رحيلــك لتوديعــك 
الواحــد ،  الــكل يف  اللقــاء، هنــاك حيــث  أمــل  علــى 
رحلــت وتركــت يف القلــب غصــة ، كمــا تركــت يف العــني 
،منــذ  دمعــاً  تفيــض  املقــل  ولذكــراك، ستســتمر  دمعــة 
ســنوات وســنوات، وعندمــا وصفتــك ) ابألخ الــذي مل 
تلــده أمــي ( تســاءل البعــض حينهــا ، عــن مكنــوانت 
ذلــك، وأجبتهــم حينهــا أبن يف طرطــوس احلبيبــة، أخ 
مل تلــده أمــي، امســه )خالــد نعمــان( أبــو انصــر،  وهــو 
األخ احلقيقــي فعــًا ال قــواًل، وممارســة ال تنظــراً، فمــا 
يفعلــه جتــاه النــاس وخاصــة األصدقــاء ومنهــم أان،  مــن 
معهــم  والوقــوف   ، النــاس  وحــب  واإليثــار،  الصــدق 
وقــت الشــدة، كل ذلــك وأكثــر منــه بكثــر، يدفــع املــرء 
ألن يصفــه بذلــك ، ومــن كان يعرفــه، يعــرف مــدى 
مصداقيــة هــذا الوصــف ، ومــن مل يعــرف ) أبــو انصــر ( 
فقــد خســر كثــراً ، وغابــت عنــه شــخصية ســورية، لــن 

يعوضهــا الزمــان القــادم، وال احلاضــر .
ولعــل األمل الــذي أصابنــا برحيلــك اي أاب انصــر، كان 
أجــل(،  إنســان  )لــكل  إمياننــا أبن  مــع  وأقــوى،  أشــد 
إال أن رحيلــك يف هــذا الظــرف العصيــب، الــذي متــر 
فيــه ســورية، كان وقعــه أكــر، وأكثــر إيامــاً، فنحــن 
أشــد مــا نكــون حاجــة، إىل العقــاء الصادقــني أمثالــك، 
عــن  والقمعيــني،  اجملرمــني  اجملانــني  إيقــاف  لنســتطيع 
أفعاهلــم، فالــدم الســوري حــرام، كمــا كنــت تقــول، والــدم 
ومســتقبل  انصــر،  أاب  اي  يــراق كثــراً،  اآلن،  الســوري 
أوطــاانً،  يبــين  لــن  الدمــاء  وســفك  والعســف،  القتــل 
والوطــن املســجى واملكلــوم، ال بــد مــن أن يســتنهض 
العقــاء، ليقفــوا ويقولــون مبــلء الفــم، أن أوقفــوا القتــل 
بنيتــه  وضــرب  الوطــن،  هتــدمي  أوقفــوا  القتلــة،  أيهــا 
التحتيــة، أوقفــوا حــاالت مصــادرة االنســان واألوطــان، 

والكرامــات. احلــرايت،  ومصــادرة 
 ســتبقى نذكــرك اي أاب انصــر فقــد كنــت فينــا، ومل تــزل، 
ذلــك الرجــل الرجــل، الــذي ليــس ككل الرجــال، وذلــك 
اإلنســان اإلنســان، الــذي ليــس ككل البشــر، وســتبقى 
كلماتــك، وطلتــك البهيــة، وابتســامتك الصادقــة، يف 
أبمــٍر كان  أن حيكــم هللا  إىل  وأمــام انظــران،  ذاكرتنــا، 

مفعــواًل. 

كنــت جالســاً أحتســي كــوابً مــن الشــاي يف املقهــى الشــعي، وجدتــه ممســكاً برأســه 
مــن  بزجــاح وورود  املنمــق  معــه صندوقــه  يكــن  مل  األســفل،  حنــو  يديــه انظــراً  بــني 
ليمســح  املكتــب  املبتســم، كان أييت إىل  النحيــف  أعرفــه بوجهــه األمســر  خارجــه، 
حذائــي رضــاءاً أو قضــاءاً، يهتــم يب بشــكل خــاص وخدمــة مميــزة، وضعــت يــدي علــى 

رأســه لرفعهــا ببــطء والدمــوع تنهمــر كالســيل العــرم، ســألته:
- ما سبب وجودك هبذه احلالة.

نظــر إيلَّ بكــرايء مــن ال يســألون النــاس إحلافــاً، هَّــز رأســه مينــة ومشــااًل، تفهــم منهــا أنــه 
ال يريــد البــوح، أمســكت بكرســي آخــر وتنحينــا جانبــاً عــن ضوضــاء املقاهــي الشــعبية 
وضجيجهــا، طلبــت لــه كــوابً مــن الشــاي ويل آخــر، أحلحــت عليــه أبن يقــول يل 
مــا حــدث ومــا ســبب حزنــه الشــديد الــذي مل أتعــود عليــه. وبعــد أن مســح دموعــه 
بكــم قميصــه، ارتشــف رشــفة مــن كــوب الشــاي، ونظــر إىل علبــة ســجائري، أزحتهــا 
اجتاهــه، ســحب واحــدة وأشــعلها، وأان ابنتظــار إجابتــه، مثَّ قــال بصــوت متحشــرج:

- أنــت تعلــم نظافــة صندوقــي.. وال أحــد يعمــل مبجــال عملــي معــه صنــدوق مثلــي.. 
أعتــين بــه وأنظفــه كل يــوم قبــل أن أتــوكل علــى هللا.. فهــو مصــدر رزقنــا أان وأمــي 
وابنــي الصغــرة.. أمجــع يوميــاً مــن ثاثــني إىل أربعــني جنيهــاً.. وقبــل أن أصــل إىل 
أســريت اذهــب إىل املســجد ألنظفــه وأرتبــه.. مث ينتهــي يب احلــال إىل بيــي.. أعطــي 
ألمــي عشــرة جنيهــات.. ولزوجــي عشــرة أخــرى حتســباً للقيمــة اإلجياريــة للغرفــة الــي 
نقطــن هبــا.. فصاحــب املنــزل ال يــرتك فرصــة لنــا للتأخــر عــن دفــع األجــرة ولســانه 
ســليط.. أمــا العشــرة الثالثــة فنــأكل هبــا وجبتــني فقــط يف اليــوم.. وابقــي املبلــغ أضعــه 
مصاريــف شــخصية يل.. ســواء لعلبــة دخــان أو كــوابً مــن الشــاي.. يف صبــاح هــذا 
اليــوم حتركــت كالعــادة ابحثــاَ يف األرض عــن أحذيــة متســخة ألمســحها.. وبعــد آذان 
الظهــر دخلــت املســجد ألصلــي.. وضعــت الصنــدوق بطــرف خفــي مــن اجلامــع.. 
كانــوا يرتبصــون يب.. رأيــت أحدهــم ابلقــرب مــن املســجد.. اســتغربت مــن وجــوده.. 
لكــن جــاء يف ذهــين أنــه رمبــا يكــون قــد اهتــدى.. لكــين توجســت خيفــة.. ومــا إن 
انتهــت الصــاة مل أجــد صندوقــي.. حاولــت البحــث عنــه.. فشــلت.. فــا أدري 

كيــف ســأذهب اليــوم إىل بيــي.. وكيــف ســأقابل زوجــي وأفــرح ابنــي.
سألته:

- وكم قيمة هذا الصندوق لو أردت أن تصنع مثله أو أفضل منه؟؟ ردَّ:
- مبلــغ كبــر يتجــاوز املئــة جنيــه ابإلضافــة إىل خامــات التلميــع الــي رمبــا تصــل إىل 

ســتون جنيهــاً !!
وقبــل أن أنطــق ببنــت شــفة.. أردف أنــه ال يريــد أن يقــرتض وال أن حيســن إليــه 

أحــد.. قلــت لــه:
أنــت  املبلــغ ودخــل يومــك وتقــوم  لبشــر علــى بشــر فضــل.. ســأعطيك  ليــس   -
ابلتقســيط يل بواقــع مخســة جنيهــات يف اليــوم.. فلتضاعــف عملــك حــى تســتطيع 

الوفــاء ابلديــن.. وذلــك مــن اتريــخ أســبوع مــن اآلن.
التــزم ابملوعــد.. وكان أيتيــين كل يــوم.. يســدد القســط يف موعــده.. وميســح حذائــي 
وحــذاء مــن يتصــادف وجــوده معــي جمــاانً.. بعــد أن يقســم أبغلــظ األميــان أال أيخــذ 

مقابــل ذلــك.

خالد نعمان قامة وطنية ال تنسى

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو
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ولدي حبيبي فادي الجميل:

فنان مسرحي وشاعر

عبد الكريم عمرين

وأنــت تتجــاوز اليــوم الثاثــني يف أتــون جــرب جمنونــة، دعــين قبــل أن أضمــك وأقبلــك، 
فــأان رجــل غــادر  لــك أين تعبــت،  أقــول  لــك: كل عــام وأنــت خبــر، دعــين  وأقــول 
اخلامســة والســتني وصــرت كحصــان عجــوز ال تليــق بــه ســوى الســكني، رجــل منخــور 
ابلبارود وحصارك، وأسعى ما استطعت إىل إطعامك وأتمني دواءك وإسعادك، ال اي 
فــادي، ليــس منَّــة مــا أقولــه لــك، وال ألذكِّــُرَك، أين خادمــك، أو.. أو أن قيــدك أدمــاين، 
لكــن.. أرجــوك افهمــين اي ولــدي، فالســنني الــي عشــُتها واحلــرب اجملنونــة وإعاقتــك، 
جعلــت مــين رجــًا هشــاً بقلــب امــرأة، ومــا أصعــب أن يعيــش الرجــل بقلــب امــرأة يف 
زمــن القتــل والقســوة وأعــراس الــدم، ويف زمــن أيكل فيــه اإلنســان أخــاه اإلنســان حتــت 

ــُد األمــم والقوميــات واألوطــان والطوائــف واألداين. ايفطــات وشــرائع مُتجِّ
ولــدي حبيــي.. مــن ضعــف أكتــب لــك، ومــن ســأم وملــل وضجــر أســأل الــربَّ عــن 
حكمتــه فيمــا فعــل يب وابلبــاد والعبــاد، وأجــأر بســؤاله: مــا فائــدة أن يصبــح املطــر دمــاً 
والريــح نشــيجاً؟!.، أعلــم أين أكتــب لــَك علــى حائــط أزرق، أكتــب أملــي احلقيقــي 
وأضعــه علــى رف يف عــامل افرتاضــي، ســيقرأ مــا أكتبــه البعــض ويســخر أو أيســف،  
اإلنســان  عــون  هــو  العــون  أن  موقــن  وأان  عونــك،  يف  يل: كان هللا  آخــر  ويدمــدم 

لإلنســان، يف زمــن مــا عــاد فيــه اإلنســان إنســاانً.
كأين أهــذي هــذاين أهــل اجلحيــم، هــذاين العيــش الســقيم والقتــل اللئيــم، هــذاين لقمــة 
الزقــوم، هــذاين املــوت ابلراميــل والقنــص احلاقــد واألحزمــة الناســفة، هــذاين بســبب 
بيوتنــا الــي أصبحــت رمــاداً والتهجــر دون جمــر، وبفعــل جتــار احلــروب واملصاحلــات 
الوطنيــة وأهــل الرتبيــع والتدويــر وأمريــكا وروســيا وإيــران ودول النفــط الزفــت، هــذاين 
رجــل وضعــوا يف عنقــه أنشــوطة اإلعــدام شــنقاً فــا هــم ركلــوا الكرســي حتــت قدميــه 

والهــم تركــوه يقعــي أو يســعى فــوق خشــاش األرض.
فــادي حبيــي.. أكتــب مــن عجــز، فقــد أصبحــُت عاجــزاً أمــام عجــزَك واحتياجاتــك.. 
اعذرين اي فادي. لكن امسع تذكرت، أمل تقل يل منذ أايم: )أنت أحلى أب حبيايت(، 
ضحكــت حينهــا لطريقــة تعبــرك، ســألتك يف ســري: ليــش كــم أب يف حبياتــك اي ولــد؟ 
مث بكيــت امتنــاانً، وفرحــت أن لــك حيــاة أصنعهــا لــك.. أان الــذي صــرت دون حيــاة.

فادي حبيي
مل ألعــن الســاعة الــي ولــدَت فيهــا، ومل أكــره عيشــي بســببك، بــل العكــس اي ولــدي.. 
أنــت نعمــة أنعــم هللا هبــا علــي. وأنــت تعــرف ذلــك جيــداً، أال أغــين لــك يف احلمــام 
أحلــى األغنيــات وأرشــك ابملــاء مداعبــاً، وأفــرك جســدك بكيــس احلمــام، متامــاً كمــا 
كانــت أمــي تفعــل يب رمحهــا هللا؟، وأقبــل أصابعــك حــني أقــص أظافــرك؟ أال أقــوم 
برعايتــك حــني يدامهــك الكتمــان امللعــون، وأفعــل حبــب مــا يــراه اآلخــرون مقرفــاً؟، أال 
أضمــك بشــغف حــني أتتيــك نــوابت االختــاج وأســتل إبــرة الفاليــوم كاجملنــون ألدفعهــا 
داخلــك؟، أال حتــس بقطــرات دمعــي حــاراً وماحلــاً علــى وجهــك حــى هتــدأ؟، وألعــب 
معــك لعبــة املصارعــة اخلاصــة بنــا، فأغلبــك اترة وتغلبــين اترات وأرفــع يــدك كبطــل يهــزم 

خصمــه؟، فتضحــك ويهطــل رضابــك مــدراراً؟
اعذرين اي فادي..

يف عيــد ميــادك اليــوم، ال أســتطيع أن أشــرتي لــك اجلاتــو الــذي حتــب، للســنة الســابعة 
ال حيضــر اجلاتــو ابلشــوكوال وال اجليليــه والفواكــه، ال أســتطيع أن أفعــل لــك شــيئاً اي 

فــادي، أان املعــاق ال أنــت.. أان املعــاق. 
لكــن إمســع ســنحتفل ونغــين معــاً وأعــدك أال أبكــي وأان أغــين لــك، وعليــك أن تعــدين 
بضحكــة هتــز األرض الســافلة وتُنقصهــا مــن أطرافهــا، وجتعــل الطــر صافّــات.. اضحــك 
اي ولــدي، لعــل ضحكتــك تكــون بديــًا عــن بــوق إســرافيل وحتيــي عظامــي وهــي رميــم..
اآلن ســأحضر لــك الشــاي، شــاي حملّــى كمــا حتبــه وقبــل ذلــك تعــال أريــد أن أضمــك 

وأقبلــك وأجهــش بعبــارة: كل عــام وأنــت خبــر.

نظم معرض أزمر للكتاب يف دورته ال 23 يف منطقة 
كــوانك الواقعــة يف مدينــة أزمــر حتــت إشــراف شــركة 
)تــوايب( للمعــارض، اســتضاف املعــرض العديــد مــن 
الزائريــن يف دوراتــه الســابقة حيــث وصــل عــدد زائريــه 
يف دورتــه الســابقة إىل مــا يقــارب 395 ألــف زائــر، 
وهبــدف رفــع هــذا العــدد قامــت شــركة املعــارض هــذا 
العــام ابســتضافة 400 مشــرتك لتحقيــق رغبــة الزائريــن 
وكســب ثقتهــم، نظــم املعــرض علــى مســاحة 6.265 
مــرت مربــع علــى مــدار مثانيــة أايم ابتــداء مــن 14 - 22 

نيســان / ابريــل اجلــاري.
منتجات املعرض      

-  جمموعــة واســعة مــن الكتــب والصحــف واجملــات 
اليوميــة واألســبوعية والشــهرية.

املشاركون يف املعرض:
النشــر، انشــري كتــب األطفــال، املؤسســات  - دور 
والنشــر  الطبــع  مؤسســات   - املــدين  االجتماعيــة 
والتوزيع، اجلامعات واملعاهد - االحتادات واجلمعيات 
 - األحبــاث  ومراكــز  الثقافيــة  املراكــز  واألوقــاف، 
حقــوق  ووكاالت  واجلرائــد  اجملــات  نشــر  جمموعــات 

النشــر ودار  للمؤلــف  النشــر 
األنشطة والفعاليات: 

- حماضــرات ونــدوات مــن املثقفــني األتــراك - معــرض 
للفنــون- أنشــطة لألطفال-جائــزة الرتمجــة.

اخلدمات اليت قدًّمها املعرض لدور النشر:
- تســهيل إدخــال الكتــب مــن خمتلــف املوانــئ الرتكيــة- 
املســاعدة يف توفــر أفضــل اخليــارات املتعلقــة حبجــوزات 
ترمجــة  عــروض  توفــر   - املرافقــة  واخلدمــات  الســكن 
للكليــات  خاصــة  دعــوات  مبيعــًا-  الكتــب  ألكثــر 
واملؤسســات واملعاهــد - يُتيــح املعــرض أجــواء مثاليــة 
آخــر  ومناقشــة  اآلراء  لتبــادل  النشــر  ودور  للُكتَّــاب 

التعــاون احملتملــة. فــرص  التطــورات ودراســة 
اخلدمات اليت يُغطيها املعرض:

- أتمــني التغطيــة اإلعاميــة الشــاملة لفعاليــات املعــرض 
املــدارس  اإلعــام ودعــوة طــاب  يف خمتلــف وســائل 
والكليــات واجلامعــات ومنتســي القطاعــات احلكوميــة 

واخلاصــة لــزايرة املعــرض.
- توفر دليل الكتب على االنرتنت.

- إصدار وتوزيع نشرات جمانية عن فعاليات املعرض.
- توفر أكياس للتعبئة.

- ختصيــص مكتــب لاســتعامات واإلذاعــة الداخليــة 
خلدمــة الــزوار.

اجلامعــات  مكتبــات  يف  التزويــد  مســؤويل  دعــوة   -
وترتيــب  املعــرض  لــزايرة  واخلاصــة  العامــة  واجلهــات 

الناشــرين. مــع  اجتماعاهتــم 
شخصيات املعرض:

احلكوميــة  الرتكيــة  الشــخصيات  املعــرض كبــار  ضــم 
واألكادمييــة واملثقفــة والــي يهمهــا التواصــل الرتكــي مــع 
العــامل، وكمــا اســتضاف فيمــا خيــّص منصــة األنشــطة 
الفّعــال  هلــا حضورهــا  مؤثــرة  شــخصيات  والفعاليــات 

ومجاهــرايً. وإعاميــاً  أكادمييــاً 
إسرتاتيجية موقع املعرض:

- وفرة املواصات.
- توفر مرتو مباشر يربط أحياء أزمر.
- حماط مبجموعة كبرة من الفنادق.

- مكان سياحي معروف.
اجناز وتواجد عريب فريد:

جهــود كبــرة بُذلــت عــر فعاليــات ومشــاركات هامــة كان 
هلــا األثــر علــى املســتوى احمللــي ومســتوى التمثيــل مــع 
اجلانــب الرتكــي علــى مــدار أكثــر مــن ثــاث ســنوات، 
الرتكــي  الثقــايف  التقــارب  والدة  خاهلــا  مــن  متخــض 
الســوري ممثــًا ابمللتقــى العــام لــألدابء والكتّــاب الســوريني 
عــن طريــق مكاتبــه املتواجــدة ضمــن الــوالايت الرتكيــة، 
كان تواجــد امللتقــى العــام ممثــًا مبكتــب أزمــر خــال 
معــرض الكتــاب فعــااَل حيــث حصــل علــى مــكان لنشــر 
الكتــاب العــريب وألول مــرة يف اتريــخ معــرض الكتــاب، 
ومــع تزامــن حضــوران كان اســتصدار الديــوان الشــعري 
لألديــب  والرتكيــة  العربيــة  اللغتــني  إىل  املرتجــم  اجلديــد 
هائــل حلمــي ســرور قــد فــرض حالــة مــن الســعادة لــدى 
القــارئ الرتكــي ابإلضافــة إىل الشــعراء واألدابء األتــراك 
ابإلضافــة إىل املنشــورات األدبيــة اهلامــة لألســتاذ صبحــي 
اجملــات  إىل  ابإلضافــة  العــام  امللتقــى  رئيــس  دســوقي 
العربيــة والرتكيــة و أمههــا وعلــى رأســها صحيفــة إشــراق 
الصحيفــة الوحيــدة الناطقــة ابللغتــني العربيــة والرتكيــة كمــا 
كان شــعار امللتقــى العــام حاضــراَ بقــوة ويف الصــدارة. 

نسمات من إزمير خاص لصحيفة إشراق

معرض الفوار للكتاب في مدينة أزمير

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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ثقافة وأد

هذِه رُقعة شطرنٍج أزلية 
وأنَت وحدَك مبواجهِة اجلميع 

مبواجهِة نفسَك!
حترَّك حبذٍر 

سرتى أمامَك خيول وِقالع وفيلة ترتادُف ، تتهاوى 
مبستنقِع املخاتلة 

وأنَت وحدَك فيلق فقري من جنوٍد
وامللوُك تتهاوى 

حتَت سنابِك اجلسارِة 
بيِدَك ختُم اإلمارة 

وبنَي كتفيَك ختم السماِء 
مهرتَك للفعِل والقيادة 

أنَت وحدَك 
 *

هو الِصراُط 
أيُخذَك للُمىن 

ويف اخللِف يتهاطلوَن يف اهلاويِة 
لن تِضلَّ، ُمتدثراً ابلفضيلِة 

وحّس الصواِب 
تِصُل يف األواِن 

وُهم يتأخروَن عمدًا!!! ال حيضرون 
حىت حني متوَت ال يسرتحيون 

*
ها هم أصحاُب طروادة 

ترى شرورهم، هسيَس نرياهنم يف هشيمَك 
وحتفُظ قصصهم 

وتعرف روايتهم عن العاشِق واملعشوِق 
فعاِشقُهم: قواد

ومعشوقتهم: عاِهرة
يسرتزقوَن من نزيِز أنينها، قابعنَي أبداً حتَت السرير

غوثُهم صلٌف بغيض 
وإنسانيتهم عطورًا، يرشوهنا على اجلُثماِن 

قبَل طقوَس الدفِن 
وعيوهنم 

نبتاُت ُخبٍث من عصوِر 
السبااي والعبيِد

*
ماذا حل هبذا الشاعر يُرِتُل جنواُه للنهِر، للحقوِل 

واللحُن الشجُي من انٍي حزين؟
أين أهازيِج الدبكِة حول البيادِر 

والفجُر موّشى بعبِق القهوِة 
على انفذِة احلبيبِة، ابنتظاِر األسرِي 

إهّنم يكذبون!
أهذِه حكمة فائضة 

أم حمُض جنون!؟

ً
وحيدا

كاتب وشاعر سوري

محمد صالح عويد

- ال تكتب عن السياسة اي حممد 
- عن )شو( أكتب اي حبيبي 

- إكتــب عــن النــاس، عــين، عــن املســافات والطرقــات، عــن 
البــاد اللــي مــا عــادت تشــبه البــاد. 

-  نعسان أان )ومو حابب أكتب عن شي.. بدي انم(.
وتنتهي احملادثة هبزميي.

دائمــاً أهــرب مــن احلقيقــة وأســرتيح يف اخليــال، دائمــاً أراهــن علــى 
مــاك خفــي ميتلــك قــوة خرافيــة يطــر مثــل ســوبرمان لكنــين مل 

أره يومــاً.
لــن أكتــب عــن السياســة اي حبيبــي، ســأكتب عــن بقــااي البــاد، 
ســأكتب عــن علــب الســردين والطيــور والــوداين، ســأكتب عــن 
الفصــول، عــن أربعــة شــتاءات يف العــام، ســأكتب عــن األلــوان 

كلهــا، ولــن أذكــر األمحــر ســأكتب عــن أمــي.
نعمــت الــي ال تعــرف عــام ميادهــا وال ميــاد أيب، ومل حتتفــل 
يومــاً هبكــذا مناســبة، نعمــت الــي مل تكــن تعــرف عــن العدســات 
أي شــيء لكــن عيناهــا كانتــا تتبــدالن كل حــني، واتفقنــا أان 
الزيتــوين اخلفيــف  ألــوان، األخضــر  أنــه لعينيهــا مخســة  وأخــويت 
والزيــي املائــل لألصفــر والعســلي والبــين املتعــدد، وكان هنــاك لــون 
آخــر نــراه فقــط عنــد الــوداع وهــو األزرق الداكــن املائــل للمطــر. 
نعمــت حفظــت القــرآن وال نعــرف املصــدر وكانــت ال ختــاف 
مــن شــيء ســوى مــن طــرق البــاب بعــد منتصــف الليــل، وتقــول 
بعــد منتصــف  البيــوت  يقتحمــون  الذيــن  فقــط خميفــون  هــؤالء 
الليــل وأيخــذون الرجــال بثيــاب النــوم وخيتفــون، إهنــم خميفــون 

لدرجــة أنــك ختــاف أن تذهــب وتســأل عــن مــكان ابنــك.
نعمــت مل تذهــب يومــاً للمدرســة، وظلــت تتحســر كلمــا رأت 
كتــاابً، قالــت يل يف اثلــث عــام مــن الثــورة أبهنــا ســعيدة ألن أيب 
مــات منــذ زمــن، وأقســمت يل أبهنــم كانــوا ســيقتلونه يف صالــون 
البيــت لــو كان حيــاً، ألنــه مل يكــن ســيقبل أن يدخــل اجليــش بيتنــا 
بعــد منتصــف الليــل ويصرخــون بوجــه أمــي وهــم يعبثــون ابألاثث 

املنــزيل غــر آهبــني لقيمــة هــذا اخلشــب يف ذكــرايت أمــي. 
ســأكتب عــن أمــي وهــي جتمعنــا كل عشــاء يف خياهلــا داخــل 
بيــت صغــر بينمــا حنــن تتقاذفنــا املســافات، وعلــى البيــت الــذي 
عــن  وســأكتب  األرض..  حبجــم  يكــون كبــراً  أن  ســيجمعنا 

احلريــة.
كنــت أرى يف احللــم أبننــا يف دمشــق أان وأنــت وأبنــك تتصرفــني 
كمــا لــو أنــك إبنــة الشــام، وتســحبينين مــن يــدي كدليــل ســياحي 
عــر أزقتهــا والشــوارع ومل خيطــر ببــايل أبنــك لســت ســورية وأنــه مل 

يســبق لك أبن زرت ســورية.
هــي هكــذا األحــام ال نفهمــا أحيــاانً فنلجــأ للتفســر، مــاذا يعــين 
أن تــرى أانســاً ال تعرفهــم يف منامــك لكنهــم خيربــون حلمــك، 
ومــاذا يعــين أن تــرى أشــجار زيتــون حتــرتق، ومــاذا يعــين أن تــرى 
النــاس  تــرى  أن  يعــين  ومــاذا  يضيعــون،  وأبهنــم  تضيــع  أبنــك 

ســكارى؟؟ .
فمــاذا  الصعــب،  تفســرها  حــول  فانقســمنا  احللــم حريــة  كان 
تعــين حريــة هــذه الكلمــة الغامضــة املســتوردة مــن بــاد الغــرب، 
كيــف ســنتفق علــى تفســرها ومــن ســيفي لنــا بشــرعيتها، احلريــة 
أن ختتــار لنفســك طغــاة جــدد ليخلصــوك مــن الطغــاة القدامــى، 
وهــي أن تــرر اإلجــرام ابإلجــرام والســرقة ابلســرقة والــذل ابلــذل، 
وأال تــرى أخطــاءك، بــل فقــط تــرى أخطــاء اآلخريــن، احلريــة هــي 
التحــول مــن حالــة التعايــش والتآخــي إىل حالــة العنصريــة املزمنــة، 

هــي احلريــة هكــذا أن تبــين ســجوانً وتدافــع عــن بقائهــا.
منــذ أســبوع كنــت مــع طفلــي يف الســوق ودعتــين لفنجــان قهــوة 
وتقــوم  اجلامعــة  تــدرس  طفلــي  الشــرق،  عــن  قليــًا  حتدثنــا  مث 
بتدريــس الاجئــني دروس تقويــة يف اللغــة األملانيــة لطــاب مرحلــة 
الثانــوي وهــذا العمــل متارســه منــذ عامــني، وحــني ســألتها عــن 

آخــر األخبــار وإن كانــت هنــاك مشــاكل.
قالــت يل إن أكــر مشــاكل هــذا احليــل هــي مشــكلة االعتــزاز 
ابلقوميــة والنظــر لآلخريــن نظــرة دونيــة، إهنــم مصابــون مبــرض 

ســيء اي أيب وحيتــاج عاجــه آالف اجللســات.
ولكــن كيــف اكتشــفت طفلــي هــذه امليــزة يف هــذا اجليــل القــادم 

مــن بــاد احلــرب االعتــزاز ابلقوميــة.
هذا الوابء الذي جيعلك تشــعر أبنك اســتثناء على هذه األرض 
وأبنــك أعــرق شــعوهبا وأقدمهــم، وصــار عليــك أن تظهــر هويتــك 
سيســألونك كل  يعرفونــك  الذيــن  وحــى  ســاعة  نصــف  كل 

نصــف ســاعة مــن أنــت. 
اان إبــن هــذا الوطــن.. ولــدت يف العــام الــذي انقــض فيــه حافــظ 
األســد علــى الســلطة، وقاومــت املــوت أربعــة عقــود عــر فتحــة 
صغــرة كانــت متــد قــري ابهلــواء وحــني قصفــت املقابــر خرجنــا 

هبــذه احلــال، ال نعــرف مــن حنــن.
أان إبــن هــذا الضيــاع إبــن عفريــن احملتلــة وحلــب احملتلــة ومحــص 

احملتلــة وإبــن الوطــن احملتــل.
أان إبــن حقبــة مريضــة ففــي البيــت نشــتم الرئيــس ويف الشــارع 
أعماقنــا  يف  بينمــا  إبمســه  نقســم  املــدارس  ويف  لصــوره،  نبتســم 

.. قهــراً  نبصــق 
أان إبــن تلــك املدجنــة.. جنــوت بريــش قليــل وقلــت أان حمظــوظ 

ألنــين حــي.
أان إبــن هــذا الشــتات والتشــتت، فجــأة ســقطت مــن ســورية إىل 
أملانيــا، ســقطت مــن هــذا االرتفــاع وكســرت عظامــي وعانيــت 
النهــوض جبســد غريــب ..يف شــوارع غريبــة ولغــة  أحــاول  وأان 

غريبــة فقلــت ألمــي علــى اهلاتــف ..
- كل الذين حويل غرابء اي أمي. 

أمي قالت:
- وحدك الغريب.

ســكنت يف أول بيــت ســت ســنوات وحــني انتقلــت منــه لبيــت 
آخــر مل أر دمــوع اجلــران، مل يســاعدان أحــد مــن أوالدهــم وحــى 

اهنــم طلبــوا منــا اهلــدوء.
ســت ســنوات واملــرأة الــي تســكن يف طابقنــا ال نعــرف امسهــا وال 
تعــرف أمســاءان.. وحــني عــدت بعــد أســابيع إللقــاء نظــرة علــى 

الريــد، التقيــت تلــك اجلــارة 
واستغربت من أنين ال أملك مفاتيح العمارة ...

اي أمــي.. تلــك اجلــارة الــي ســكنا ســت ســنوات يف طابــق معهــا 
مل تنتبــه أبننــا تركنــا املنــزل قبــل أســابيع.

اللغــة  وأتعلــم  اخلرائــط  علــى  الســر  أتعلــم  وأان  األايم  ومــرت 
اجلديــدة، ونســيت أشــياء كثــرة يف املقابــل، ولكــن مل انــس كام 

الغريــب(. )وحــدك  أمــي: 
ومــرت ســنني وطــارت بــاد ووحــدك الغريــب.. أيهــا العالــق يف 
متعــة الذكــرايت واهلــارب مــن كل مــا حــدث.. وحــدك الغريــب 
أيهــا الــذي ال أحــد ينتبــه حلزنــه وال أحــد يــرى دموعــه.. وحــى 
جارتــه الــي تســكن معــه يف طابــق واحــد مل تنتبــه لرحيلــه الــذي 

مضــى عليــه أســابيع.

ال تكتب عن السياسة يا محمد

كاتب وشاعر سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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ثقافة وأد

للثقافــة  جامــع  تعريــف  عــن  البحــث  ســيكون  املثقــف:  تعريــف 
واملثقــف، ويف إمهــال دوره ووظيفتــه، أشــبه ابســتعادة مريــرة للمقــال 
وخوضــا يف املخــاض، مــا جيعــل هــذا اجلهــد يفتقــر إىل األمهيــة لعــدم 
وتروجيــاً  إنتاجــاً  الثقافــة  أن  مــن حيــث  الســاعة،  لقضيــة  راهنيتــه 
وتنفيــذاً، هــي إعــادة لتثويــر األيديولوجيــات والقيــم االجتماعيــة، 
علــى  وتركيــزه  هلــا  )غرامشــي(  مفهــوم  حســب  األقــل،  علــى 
عضويتهــا وعضويــة املثقــف، الــذي ال ينفــك عــن اجملتمــع صائغــاً 
إجــاابٍت انجعــة  وتقــدمي  واقعــه  فهــم  وتطلعاتــه يف  لــرؤاه  ومبلــوراً 
عــن التســاؤالت العميقــة الوجوديــة وغرهــا مــن الثقافيــة البحتــة، 
املرتبطــة ببنيــة اإلنســان وطريقــة تفكــره ومواجهتــه للقضــااي الــي 
املثــال، )جــاك لوكــوف( يوســع  تشــغله، وإذا كان، علــى ســبيل 
مــن دائــرة املثقفــني لتشــمل بدورهــا املهنيــني، املنفذيــن للمفهــوم 
يف خــاف مــع )الغرامشــية(، الــي تضيــق الدائــرة لتبــدو كمــا لــو 
أهنــا ختتــص هبــؤالء الــذي ميتلكــون قــدرة فائقــة علــى إبــداع وابتــداع 
املقولــة، أو الفكــرة وإخراجهــا مــن مواهتــا إىل حياهتــا، لتســند حــااًل 
معينة، أو تسهم يف إضاءة زاوية معتمٍة خدمة للذات، أو جملموع 
الذيــن ينتمــي إليهــم املثقــف، ومــن خاهلــم قــام ببيئنــة جهــده، إذ 

ســيكولوجيا تذهــب الدراســات: أن لــكل مجاعــٍة مثقفيهــا.!
جلد الذات )معرفياً(:

وألن اجلــدل يــكاد ال ينتهــي حــول الثقافــة تعريفــاً أو وظيفــة، إال 
أو  الــذات  املثقــف جيمــع عليهــا، وهــي جلــد  أحــد خصــال  أن 
جلــد البيئــة الــي يتحــرك فيهــا وجيتهــد ألجلهــا، وهــذه البيئــة ليســت 
اآلخريــن ابلضــرورة، بــل أن ذوات اجملمــوع الذيــن ميثلهــم املثقــف، 
بوصفــه قائــداً معرفيــاً هــي ذاتــه، أو هكــذا يظــن بفعــل اهلالــة الــي 
حييــط نفســه هبــا، وحييطــه هبــا مجعــه املرتبــط بــه، نظــراً للخاصيــة 
الــي تتمثــل يف شــغله، وال خيلــو األمــر هنــا مــن انتهازيــة وكســٍب مــن 
خــال الصــورة املكــرة لــه، غــر أننــا مهمــا وجــدان ال نزاهــة هنــا ال 
ميكننــا عــزل )جلــد الــذات( عــن الســياق املعــريف واالمتثــال للــرايدة 
وروح القائــد، الــذي يــرى يف حالــه وحــال انســه/ جمتمعــه مــا ال 
يرونه هم يف أنفســهم، فهم حســبه إن مل يكونوا غوغاء وهامشــيني 
ومتلقــني للمعلومــة فهــم ابلضــرورة أدىن مــن إاثرة أســئلة عميقــٍة قــد 
تفضــي إىل نتائــج ستســهم يف حــل معضلــة مــا، وعليــه ســنميز بــني 
وســطني أحدمهــا فــرداين/ ذاتــوي، يعتــد بنفســه، وهــو األقــدر علــى 
طــرح األســئلة واجــرتاح البديــل، ووســط شــبه متعطــل أو حســب 
متلــق، تبهــره الفعاليــة، ويكتفــي ابإلهبــار الــذي ختلفــه، فيطمئــن 

بــدون حماججــة فعليــة. 
مــا حيســب هلــذا املثقــف بــكل التعــايل املميــز لــه، أنــه مشــبع معرفيــاً 
يتجــاوز املهنيــة إىل اإلبــداع، ولذلــك هــو جالــد لذاتــه ومجاعتــه 
أكثــر ممــا هــو جالــد لآلخريــن ومشــاريعهم، ومقارانتــه دائمــاً تتــم 
وفــق املفاضلــة مــع األفضــل واألكثــر تطــوراً واســتجابة للنظــرايت يف 
حقــول املعرفــة عمومــاً، أمــا مــا يعيبــه فهــو إغــاق البــاب أمــام احلــوار 
بــني أعلــى وأدىن، بــني الواضــح واهلامــش، بــني املركــز واألطــراف، 
مــا يــرتك الكثــر مــن فتوحــات هــذا املثقــف وهــذه الثقافــة حمصــورة 
يف وســط ضيــق، وهــذا مــا يكــرس مفهــوم النخبــة وابتعادهــا عــن 
مهــوم اجلماهــر، الذيــن هــم ابلضــرورة الوســط الــذي أخــذت منــه 
املــادة وتوجهــت إليــه هنايــة، وال ميكــن نعــت النمــوذج هنــا ابالحنيــاز 
القطيعــي، وابلتــايل لــن يكــون بوقــاً سياســياً حــني جيــد الوقــت وقــت 
ذلــك، وال يتداخــل مــع الديــين وال يتشــاكل معــه إال نــدايً، وإذا 
كان السياســي يف جمتمــٍع ســوراي اآلن ويف خضــم احلــرب اآلن، 
بــني التصنيفــات، حبيــث ذهــب السياســي إىل  هتكــْت األســوار 
يقــدم  املثقــف  فــإن  مــا،  لتســويق مشــروٍع  متعــٍة  الديــين يف زواج 
أطروحتــه الــي لــن تســمع، إذا أخــذان أبن مجاعتــه الــي جيلدهــا كلمــا 
جلــد ذاتــه ذاهبــة إىل القطيــع الــذي هــو أساســاً مــن سياســيني، 
يدعــون التديــن أو العكــس مــن ذلــك، لتبقــى الثقافــة امللومــة لعــدم 

تقدميهــا بديلهــا املوضوعــي، خبفــوت صوهتــا لصــاحل نصــوص جمتــزأة 
مــن القــرآن أو احلديــث، أو حماصــرة ببنــادق مأجــورة، تنتقــل مــن 

كتــٍف إىل أخــرى، حســب اجلهــة الداعمــة املمولــة.
جلد اآلخرين )السلوقية(:

وإن ميــزت يف مقالــي هــذه بــني جالــد للــذات وآخــر لآلخريــن، 
فقــد أردت مــن ذلــك التدليــل، علــى أمهيــة املعرفــة وأصالــة الــرأي، 
وإن مل يــرض اآلخريــن، ولــو كانــوا اخلاصــة الداعمــة جملمــوع جهــد 
املثقــف واملبهــورة بــه، هــذا النمــوذج خيطــئ، غــر أنــه ليــس خطــاء، 
املوقــف  يســم  علــى كل حياتــه،  ينســحب  الــذي  العــام  فموقفــه 
متايــز  مــا جيعلــه يف  وأخاقــاً،  واالســرتاتيجية موضوعــاً  ابملشــروع 
مطلــق مــع املثقــف )الســلوقي( والســلوقي هــو كلــب صيــد، ال قيمــة 
لــه خــارج أوقــات الصيــد، ومســتغى عنــه جلبنــه ودانءتــه يف خــاٍف 
مــع الــكاب احلارســة، ويــكاد هــذا الصنــف أن يكــون متحكمــاً 
أيديولوجياهتــم  معهــم ابختــاف  يعمــل  الذيــن  مومهــاً  مادتــه،  يف 
عليــه  فيعتمــد  وبينهــم،  بينــه  وقيعــة  وال  خــاف  ال  أن  ورؤاهــم، 
ويهــد إىل صيدتــه مــن اآلخريــن املخالفــني ملشــغليه، وهــذا خــاف 
آخــر بينــه وبــني جالــد الــذات فــإْن كان هــذا يرضــي ذاتــه املتفقــة 
أساســاً مــع اجلــذر املعــريف واملشــاكلة والتســاؤالت فــإن كلــب الصيــد 
جمــازاً، جيلــد اآلخريــن ويرضــي آخريــن )أوليــاء نعمتــه(، ويتماشــى 
مــع القطيــع ألنــه الوســط اهلــش األســهل، واملصــدق ملــا أيتيــه، ممــا 
تتوفــر يف شــخصه علــى  مــن مهــام ال  املثقــف )الســلوقي(  حيــل 

األقــل ســلوكياً وأخاقيــاً.
منذجة اإلجراء للداللة على العنونة:

لعــل الشــخصيات وأحــزاابً بعينهــا قدمــت منوذجهــا )املعارضــايت( 
البلــدان  ثــورات  بيــوت اآلخريــن، وكانــت  النــار يف  حــني كانــت 
للفكــر  بــل ومــادة خصبــة  الشــعارات،  مــن  حيــاً  األخــرى جــزءاً 
والتنظــر واملقــارابت الــي وإن خجــًا كانــت تــدل علــى وضاعــة 
واســتبدادية النظــم احلاكمــة يف بلــد الفاعــل ثقافيــاً، أو اجتماعيــاً، 
يف  املتمثلــة  اليســارية  ومنهــا  أحــزاب  يف  انتظمــوا  الذيــن  ســواًء 
التوجــه، كاألحــزاب  والقوميــة  املنهــج  اليســارية  أو  الشــيوعيني، 
ويف  املســلمني،  املتأســلمة، كاإلخــوان  الراديكاليــة  أو  الكرديــة 
مــا بعــد )القاعــدة( وتفرخياهتــا، انطاقــاً مــن العقيــدة والنصــوص 
املســاندة واللعبــة املخابراتيــة للــدول املهيمنــة، أو الــدول العميقــة، 
أطلــق ســراحها  إذ  الســوري علــى وترهــا،  النظــام  لعــب  وكذلــك 
وأرســل رســائله إىل إســرائيل وأورواب أبن البديــل عنــه )القاعــدة( 
والســام  الــدول  لتلــك  القومــي  األمــن  الــذي ســيهدد  والتطــرف 
العاملــي برمتــه، ومل يتوقــف االســتثمار بــني القــوى احملســوبة علــى 
املعارضــة واألخــرى احملســوبة علــى النظــام ومســانديه، بــل ســرى 
املثــال  ســبيل  علــى  وفنيــني،  إبداعيــني  ومنتجــني  مثقفــني  علــى 
األكثــر فجاجــة أدونيــس، الــذي مل يكتــف بنقــد ظاهــرة خــروج 
املظاهــرة مــن املســجد إىل نقــد الثــورة، مســتنداً إىل نتائــج ومغيبــاً 
األســباب متامــاً، يف متــاٍه اتٍم مــع خطــاٍب أحــادي ينســجم مــع 
التحالفــات العديــدة الــي صــارت تــرى موضــوع ســوراي برمتــه حــرابً 
ضــد اإلرهــاب وتصفيــة للجماعــات املتشــددة، تبعــه يف ذلــك نزيــه 
أبــو عفــش، أحــد أهــم الشــعراء املتحدثــني ابســم الثــورة واملخلــص، 
علــى  للثــورات  املتعطشــني  أدهــش  الــذي  املمثــل  حــني كان  يف 
للممثــل  خملصــاً  بفنــه  حلــام  دريــد  والســينما،  والتلفزيــون  املســرح 
الــذي يف داخلــه حياتيــاً، إذ تغــى ابلســلطات القامعــة، متناســياً 
تلــك الثقــة الــي منحهــا لــه مــن آمنــوا بــه ومبــن ســنده مــن األاثيف 

املــاحل.  املاغــوط وخلــدون 
ال يتوقف ســيل االحندار الذريع على حســاب األخاق عند هذا 
الســد ليتعــداه إىل تقديــس البســطار العســكري، ملــا يرتتــب علــى 
هــذا التقديــس مــن إشــاحة كاملــة للوجــه عــن اإلنســانية وتوقهــا 

وطموحهــا يف املدنيــة ومآالهتــا يف صنــع احليــاة واملســتقبل.

ً
 ومجهالً دينيا

ً
 سياسيا

ً
المثقف )السلوقي(: بوقا

شاعر وناقد سوري

محمد المطرود

عندمــا ياحقنــا القــدر؟، نريــد حــًا، نريــد تدخــًا مــن كوكــب 
تفــوق  للمراقبــة  لديــه كامــرات  منهــم،  أكثــر  قــوة  ميلــك  آخــر، 
كامراهتــم املغروســة حــى يف قلوبنــا!!، ودابابت طيــارة وصواريــخ 
عابــرة وبنــادق متفجــرة وقناصــون أبربعــة عيــون ومدرعــات قاهــرة 
وبراميــل حارقــة، ابإلضافــة إىل رجــال آليــون مرجمــون علــى الــرد 
علــى  ليبقينــا  وعنجهيتهــم،  وحقدهــم  وخداعهــم  علــى كذهبــم 

املســار.
قبــل أن يتلفــوا ذاكرتنــا ويتــم حتولينــا إىل أشــياء تشــبه كل شــيء 
ســينتهي  هــل  أبيديهــم  األمــور  زمــام  تركــت  لــو  البشــر!!!،  إال 

العــامل؟؟؟. 
فــراغ مرعــب واحنــراف خطــر إىل هاويــة النهايــة لــكل املخلوقــات 
!، ســيعاد تكوين األرض من جديد، لبشــر حقيقيون هلم قلوب 
انبضــة يتأملــون وعيوهنــم تدمــع، مل يبــق يف الدنيــا بشــر إال جــزء 
قليــل، هــم أم حنــن ؟؟؟؟، ليعيــدوا ضبطهــم أو ضبطنــا ليصبــح 

املســار صحيــح.
 أو أعيــدوا ضبــط اجلميــع مــن الصفــر، منــر مــن أمــام كل األبــواب 
وال نعــرف مــن خلفهــا وحــوش أم بشــر؟، أم يعتمــرون قبعــات 
فارغــة إال مــن الشــر، ننحــت أبظافــران نســتمر وينتابنــا الوهــن، 
علنــا نــرى بصيــص أمــل ألي عامــة تدلنــا علــى وجــود البشــر، 
مــا يفرقنــا أكثــر بكثــر ممــا جيمعنــا، لنرســم لوحــة مجيلــة مــن آالف 
واملطــر،  الســماء  وحــى  واملــاء  واألرض  اجلــدران  نقبــل  القبــل، 
لنصنــع عــامل مغايــر فيــه شــرايني وأوردة بداخلهــا دمــاء ال حجــر!

األرض  بــني  معلقــون  وحنــن  متجمــد  وعــامل  الصقيــع  حياصــران 
الــرد  النــزول،  نســتطيع  الطــران وال  علــى  نقــوى  والســماء، ال 
يــزداد ويهطــل الثلــج يف كل الفصــول، حتاصــران الــذائب والويــل 

ملــن ســقط!
لــو كان لــألرض ســائق اىل أيــن كان ســيقودان؟، هــل ســيخرجنا 
مــن تلــك اهلــوة أم يرمينــا بــا خجــل؟؟؟، حــى أحامنــا ابتــت يف 
غيبوبــة خمتلفــة عمــا ســبق، مل نعــد حنلــم ابلربيــع أو بــزوغ الشــمس 
أو ســطوع القمــر، انطاقنــا ووصولنــا يســران جنبــاً إىل جنــب، 
أيــن النهايــة وأيــن البدايــة ؟، هــل هنــاك عــامل مثــايل فيــه أطفــال 
وجــدات وأمهــات وآابء وأزهــار وقطــط، العــامل املثــايل أال نبقــى 
شــكيناهم  جتــارب كالفئــران  علينــا  جيــرون  أحــد،  ســيطرة  حتــت 

لواحــد أحــد.
حقدهــم  بفــوارغ  ترابنــا  اســتبدلوا  للســاح،  البقــاء  أخــراً  قالــوا 
عــر  وتبخــران  األدوار  وزعــوا  أنفاســهم،  بســموم  مســاءان  ومــألوا 

بشــر؟.  فيــه  آخــر  هنــاك كوكــب  فهــل  اجلــدران، 
سنحجز دوران ويكون لنا فيه أرض فا شيء يضاهي الوطن.

عندما يالحقنا 
القدر

كاتبة وصحفية سورية

إلهام حقي
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ثقافة وأد

ألّنك مغروس مثل سنداينة فيها..؟!

يف كل كتاب للرّقة مغروس أنت 

يف كل حرف للثقافة متجّذر أنت

فكيف تعلن احلداد عليك 

وأنت يف حاراهتا أنت 

ويف جسورها وفراهتا أنت 

ويف سورها العتيق وابهبا البغدادّي أنت..

مــن  بشــيء  عينيــك  لتكّحــل  املســائّي  مشــوارك  موعــد  هــا 

فــرات فــال تتأخــر اي )أبــو زيــد(.

هــا شــارع القوتلــي يف انتظــار ســالم الصبــاح واملســاء املعتــاد 

منــك عليــه، 

وهــا فنجــان قهــوة الصبــاح يف مكتبــة )أبــو زهــرة( وفنجــان 

املســاء ابنتظــارك. عبــد الغفــور الشــعيب ...اي أمــني ثقافتنــا 

رحلت ......

فكيف استطعت البقاء 

وكيف استطعت التشّبث فيها وفينا؟!

كيف استطعت؟!

وكيف حتاول مبنديلك جتفيف دموع حزننا عليك؟!

اآلن أدركنا ملاذا.. ملاذا ترفض الرّقة إعالن احلداد عليك.!
 --------

الشــعيب يف  الغفــور  عبــد  األســتاذ  تعــاىل  رمحتــه  إىل  انتقــل 
22/4/2018 األحــد  يــوم  أورفــا  مدينــة 

األســتاذ )عبــد الغفــور الشــعيب( - مديــر املركــز الثقــايف - 
ــافة فأصبــح املركــز الثقــايف ابلرقــة مــن أهــم املنابــر  ــدم الثقــ خـ
الثقافيــة يف القطــر يف عهــده، عميــق التفكــري صاحــب رؤيــة 
اثقبــة ، حمــب للنــاس وللثقافــة ، خملــص يف عملــه إىل حــد 
التفــاين ، رجــل إداري خــدم الثقافــة يف الرقــة خدمــات جليلــة 
حني أصبح مدير مركزها الثقايف يف أواخر السبعينات وأوائل 
ابســتمرار  وزودهــا  مكتبتهــا  علــى  حافــظ  فقــد  الثمانينــات 
ابلكتــب اجلديــدة ووضــع مكتبــة املركــز حتــت تصــرف طــالب 

اجلامعــة والدراســات العليــا مــن أبنــاء احملافظــة.

عبد الغفور الشعيب يغادر إلى سمائه العاشرة
 ورد الضحى، صدر النهار عند عتبة الباب...! 

ً
 زارعا

ة ترفض إعالن 
ّ

ق
ّ
الر

الِحداد عليك

شاعر سوري - مقيم بالسويدطبيب وكاتب سوري من مدينة الرقة

عصام حقيد. يوسف بوزو

أهلــذا كان الرحيــل ابكــراً اي أاب زيــد، والقلــب نبضــة، ونبضــة، 
يقفــل ليلــه الطويــل علــى احلــكااي الــي نســجنا؟.

أهلــذا ينكمــش الطمــي عــن روح الضفــاف احلاملــة معلنــاً حزنــه 
والســواد، والشــهقة فاحتــة الدهشــة، والــكأس للحــب، والشــمس 

تلوحيــة أّول النهــار؟.
أكلمــا اندتــَك يــداي مــن بعيــد البعيــد، تكّســر الصمــت، واحلــزن 
ابت عنــد عتبــة البــاب، وفتّــح الرحيــان يف الــراري أخضــر الــروح، 
وتركتــين آلخــر الليــل أمللــم دمعــي الــذي فــاض مــن كأس احملبــة، 

اتركاً تعاويــذ النهــار املتعــب؟
اي صديقــي، قــد ترّجلــَت ابكــراً دون أن توّدعــين، ومل تامــس 
يــداي يديــَك، النهــار أطهــر للحــب، والشــمس التَــوْت علــى 
كــّف الزيزفــون تنــادي، وقلــي جناحــا فّضــة صّفقــا يف األعــايل، 
وأان اقرتفــُت مــن أاثم احلــب مــا يكفــي لقتلــي دون وداع، أو 

تلوحيــة يف الزحــام.
أتذكــر، كيــف كنّــا ننســج ثــوب املســاء احلــامل، والليــل ثــوب مجيــل 
ميتــد آلخــر الســوق، أّول دخلــٍة علــى اليمــني، بعــد ابب التــكااي، 
مئذنــة عتيقــة  قبلــة هللا، جمــاوراً  عنــد حائــط الفخــار، مواجهــاً 
ابحلــب، ومــا غنّــت طيــور الكينــا الشــاخمة يف البيــت اجلميــل، 
واليامسينــة جتيــد إصغائهــا كعاشــقة يف أّول الصيــف، والزجــاج 
الــذي انكســر آخــر البــوح، والليــل ليــان، وتعاليــم الشــيخ اجلليــل 

يف السياســة، واحلنكــة، والعشــق، واحلــب..!.
ــا تــزل تفيــض 

ّ
أهلــذا كان ليلــَك أطــول مــن كّل الليــايل، وكأســَك مل

ابحلــكااي، والــرد صنــو اللحــاف الزمهريــر، وأنــَت تصــرخ:
اي قاتلي.. أين اختبأَت؟.
مْت كما تشاء اي أاب زيد

مْت كما أنت، كآخر ملوك الصعاليك
مْت كما حيلو لك املوت اي صديقي

فأنــت قــّررت أن تغــادر هــذا العــامل املســخ، وتــرتك لنــا مــن صمــت 
الــكام النــدّي مــا يشــبه احلــب، واحللــم..

مــْت، وال تلتفــْت، فالــراري أقفلــت روحهــا علــى ثغــاء الذبــح، 
حــني تنظــر النعــاج إىل موهتــا اآليت، وهللا بعيــد عنهــا، ومنهــا، 

وماقــي اليــد غــر الســكني.
حــني كنــَت تصعــد الســماء العاشــرة، هــل رأيــت أجنحــة املائكــة 
الغفــور؟، وهــل كانــت تشــبه أجنحــة  تصّفــق ابحلــب اي عبــد 
رأيــت  هــل  احملــب؟،  بنــزق  البحــر  زرقــة  تقبّــل  وهــي  النــوارس 
يوســف الصّديــق، ومــاذا أخــرَك عنهــا، وكيــف كنــت تصغــي 

لتــاوة إدريــس، وفاحتــات األنبيــاء، ورنــني )تراجيهــا(؟.
أيها الذاهب يف املوت، حّد املوت وأبعد!

كيــف سرتســل بريــد احلــب والــروح بعــد اآلن، واملــوت مــوٌت 
ومــوٌت، وأنــت يف الــّا مــكان، والــّا زمــان تعيــد اعتبــارك يف 
الصحــو، واحللــم، والــكأس تتامــع مــن شــّدة احلــب، والزجــاج 

أىب أاّل جيــرح اليديــن اي عبــد الغفــور؟
كيــف تركــَت قلبــَك يقفــل قبلتــه األخــرة بوردتــني اثنتــني عنــد 

حافــة شــفتيها؟.
وكيــف تركــَت النهــار ســارحاً يف خيالــك الــرّكاض يف الــراري، 
العصــر  تفاصيــل  يف  ذاب  والصمــت  وجــرح،  بــوح،  والليــل 
أدركك  حــني  الــوردي،  قميصهــا  مــن  فــاح  والعطــر  اجلميــل، 

املنفــى...؟ يف  وأنــت  الغيــاب 
كيــف غافلــَت نومــك يف الليــل، وتركــت حمجريــك ســريراً للدمــع 
الــذي فــاض حــني التقينــا، وحــني افرتقنــا علــى احلــب، والصحــو 

بتلــى ابلعشــق، وصمــت الــكام؟
ُ
يعــاود الصحــو أيهــا امل

أكنــَت ترثــي روحــَك يف مســاء بعيــدة قريبــة، كأهّنــا احلبــس الــذي 

قضيــَت، وماكنــَت تشــتهي منهــا، وماكنــت هتّجــئ مــا يشــبه 
الشــعر، وتــرتك للنــوم حصــة احللــم، وترمــي لنــا بنجمــٍة تامعــت 

مــن زرقــة أبعــد؟
أهكــذا يكــون الــوداع عصّيــاً علــى الدمــع، والدفــق، دمــع العــني 

وأبلــى...؟.
ميلــي اي دوايل الــروح ميلــي ، فــأان احننيــت ، وكســرت ظلّــي ، 
ومّزقــت قميصــي،  وتركــت العصــر اجلميــل يف خيــوط ثــويب يتــدىّل 

مــن حبــل الغســيل.
أكلمــا فــاح عطرهــا يف جيــويب، ركضــت إليهــا، وإىل هللا، فاحتــاً 
وقلــي  ظلّــي،  يــدي المســت  الطويــل كفايــة، ال  النهــار  هــذا 
جمــروح اخلاطــر، والنــدوب بلــوى الصــدر، والقبلــة عنــد الغبشــة 
أشــهى، واملــوت أوىل ابملــوت، فكيــف تصــر الســماء العاشــرة 

درابً، وراحــة كــٍف، وابل...؟
كيــف تصــر ركنــاً هبيّــاً يليــق ابملــوت، وبــك، وكيــف يكــون املــوت 
حارســاً هلــذا الليــل الشــقّي الــذي انتهــى أول أمــٍس، واألمــس 
هنــاٌر، وهنــار، وقلــي يــودّع عصافــر روحــه عنــد عتبــة البــاب، اي 

شــتلة الرحيــان هــل قّبلــِت يديهــا؟
بــَك، ومبــا  اي أيهــا العابــر صــراط موتــَك اجلميــل، كــن رؤوفــاً 
حتــب، وتشــتهي، وامــِش طريقــَك، وال تلتفــْت، فاخليــل تصهــل، 
والعناقيــد تنتظــر مــن يعصــر حباهتــا، والســكر ذاب يف البلــح 
اتركاً ســعف النخيــل للصحــارى، والصعاليــك، واهلائمــني علــى 

وجوههــم، واجملذوبــني إليــه. إهلنــا !.
سأمهس لك اي صديقي:

للصــاة كــي  قلبــَك  فافتــح  أتعبتــَك ابحلــب،  قــد  البــاد  هــذه 
وابتســم كمــا  اخلضــراء،  روحــك  نوافــذ  مــن  الفاحتــات  تفــوح 
عهــدانك أيهــا اللّمــاح اي صاحــب القلــب الطيــب، واكســر قــوايف 
الشــعر مــا اتهــت بــه القصائــد، كــي يصعــد الــكام هبيّــاً كمــا 
أنــت أول العشــق آخــر اهليــام، واّتكــئ علــى دفــرت الغيــم، يعطيــك 
ابب الرجــاء دعــاء )العواجيــز( يف كّل إشــراقة مشــٍس، وعلــى كّل 

ابب وعتبــة.
وحني يسألَك هللاُ عنها، أجبُه:

هي يف قلي وأنَت أعرُف ميّن، ومنها، وعنها.
وابسط يديك، تراها، ويراك، ويراها، ويراان، وقْل هلم:
)ما يف جيويب غر هللا، واحلب، وهذه القبلة اليتيمة!(.

عبد الغفور الشعيب:
ألــّوح لــك بقلــي، وروحــي تســابق ظلّــي الــذي انكســر عنــد عتبــة 
البــاب ظهــرة البارحــة، هيهــات.. هيهــات.. فقــد مــال ظّلهــا 

علــى قلــي، وبــتُّ مثلــَك أســر الــراري الــي وّحدتــين.
الســام لروحــك اخلضــراء يف املنفــى.. الســام ليــٍد صافحــت 

موهتــا حبــب!.
الســام لســاٍم راقــٍد يف الشــمال، لكنــه بــكّل أتكيــد يطــلُّ علينــا 

مــن مسائــه العاشــرة، والعامــرة ابلعشــق، واملواويــل احلزينــة!.
)اي خشيف اي فرداوي َعجْب وليفْك وينو؟
خشف الغزال مضّحي بني احلجاج وعينو(

كأيّن أراَك، وأمسعَك:
َغيـّْبين اي موت، فأان نثرُت أقماري يف الثرى

ما عدُت أقوى على احلب...!.

------
مشــال  مــن  نعشــّك  مشــى  لــو  وددُت   - الوّضاحــة  الرقــة   -
احلــزن حنــوي، حلملتــه علــى كتفــّي املتعبــني ابحلــب، ولّوحــت لــه 

املنــايف اي أاب زيــد - 2018 بروحــي، وقلــي، لكنهــا 
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

اســتوىل حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي علــى ســوراي )وطنــاً  منــذ مخســة ومخســون عامــاً 
وشــعباً وكيــان دولــة(، ظــن الشــعب الســوري برمتــه أن عهــداً جديــداً بــدأ بــه الوطــن ليكــون 
حضنــاً دافئــاً ملواطنيــه بعــد عقــٍد ونيــف مــن الــا اســتقرار واالنقــاابت املتكــررة وفشــل الوحــدة 
مــع مصــر، عهــداً مــن التنويــر وإحســاس املواطــن أبنــه ميلــك وطنــاً ســيفتخر بــه أينمــا كانــت 
وجهتــه، وحكومــة حتــرتم املواطــن وحتــرر الوطــن وشــعبه مــن الــوالءات اخلارجيــة الــي تســعى إىل 

بقــاء ســوراي يف حالــة متوتــرة تدفــع مثــن الصراعــات اإلقليميــة.
ومنــذ مخســة ومخســون عامــاً وحــزب البعــث يـَُلقِّننــا دروســاً يف الوطنيــة والدميقراطيــة واحلريــة، 
لكنــه يف حقيقــة األمــر عــزَّل الوطــن عــن املواطــن والنظــام عــن معــاين الدميقراطيــة واإلنســان عــن 
حريتــه، ففــي كل مرحلــة وعقــد مــن الزمــن حكمــة، أبــدع لنــا جبملــة مــن الشــعارات والثوابــت 
الوطنيــة الــي يفتقرهــا العــامل اخلارجــي حســب وصفــه،) فــاإلرادة الوطنيــة والتضحيــة مــن أجــل 
قضــااي األمــة العربيــة، وااللتــزام ابلقضيــة الفلســطينية!، واملقاومــة أمــام املؤامــرات اإلمرايليــة 
والصهيونيــة!!، واعتبــار ســوراي علــى أهنــا دولــة املواجهــة لاحتــال الصهيــوين مبفردهــا بعــد 
خــروج مصــر الســادات وأردن امللــك حســني وختــاذل الــدول اخلليجيــة، كل ذلــك أعطــى 
املكانــة اخلاصــة لســوراي وقيادهتــا لتكــون القائــد هلــذه األمــة وقضاايهــا القوميــة والوطنيــة؟؟؟(.

قضيــة احلريــة والدميقراطيــة واالشــرتاكية وحتريــر اإلنســان الســوري كانــت عناويــن رئيســية لــكل 
العــريب االشــرتاكي، بينمــا احلقيقــة  البعــث  أطروحــات وخطــاابت وحمــاور حــوارات حلــزب 
لــدى احلــزب  الــدوام، واملــرر كان جاهــز  علــى األرض كانــت تثبــت عكــس ذلــك علــى 
علــى أن البلــد يف حالــة حــرب مــع إســرائيل، ولذلــك فــإن تنفيــذ تلــك الشــعارات والنظــرايت 
مــن الصعوبــة مبــكان أن تــرى طريقهــا إىل التنفيــذ لطاملــا أن إســرائيل واملؤامــرات اإلمرايليــة 
والصهيونيــة تقــف عائقــة أمــا تطــور ســوراي يف جماالهتــا املختلفــة، وابلتــايل كان اجملهــود احلــريب 
وقانــون الطــوارئ مــن أولــوايت احلــزب يف التطبيــق خدمــة للحريــة والدميقراطيــة حســب وصــف 

احلــزب الذرائعيــة.
الــدورات االنتخابيــة النتخــاابت جمالــس الشــعب واحملافظــات واألرايف كانــت منتظمــة ويف 
مواعيدهــا الدســتورية وحــى الرائســية منهــا، لكنهــا علــى الشــاكلة الــي حددهــا البعــث )طريقــة 
إجرائهــا وشــكل قوائــم املرشــحني مــع فــرض الئحــة ال ميكــن خرقهــا أو شــطبها، كوهنــا متثــل 

ضمــر ووجــدان األمــة وقضيتهــا املصريــة(.
املــدارس واملناهــج التعليميــة خاضعــة لثقافــة فرضهــا البعــث منــذ اســتيائه علــى احلكــم مــع 
تشــكيل منظمــات طابيــة )طائــع البعــث وشــبيبة الثــورة للبعــث عوضــاً عــن العشــرات مــن 
املنظمــات الشــعبية ابســم البعــث( لتكــون خاضعــة للــدورات التدريبيــة )الفكريــة اإليديولوجيــة 
والعقائديــة مــن خــال طرحــه لإليديولوجيــا البعثيــة ـ منهجنــا يف الفكــر القومــي االشــرتاكي ـ 

والنظــرة القوميــة للواقــع العــريب ومســتقبله حســب مفهــوم البعــث(.
ال خيفــى علينــا أبــداً أن البعــث كان ومــن خــال طرحــه لألفــكار القوميــة والتقدميــة ميــارس 
سياســة بنــاء جمتمــع مــؤدجل علــى مبــدأ )القطيــع( مغســول الدمــاغ، ممســوح الذاكــرة، مغلــوق 
دائــرة الفكــر والتفكــر خــارج أو خمالــف مــا يطرحــه البعــث مــن فكــر وسياســة وعقيــدة، 
وابلتــايل لقَّــن ثقافــة للشــعب الســوري حبيــث أصبــح الســوري مشــوهاً يســبح يف حبــر مــن الوهــم 
ومســاحة مــن التصحــر السياســي والثقــايف، وكل مــن يتحــرك خــارج تلــك املســاحة يتعــرض 
للمســائلة واالعتقــال يف ظــروف وحــاالت أوصلتهــا أجهــزة البعــث املخابراتيــة إىل حقيقــة 
ابتــت يفكــر فيهــا اإلنســان الســوري علــى أن )اجلــدران هلــا آذان( وابلتــايل، حــى الــكام 
املخالــف ممنــوع علــى اإلنســان الســوري النطــق بــه يف نفســه ولنفســه، وابلتــايل، متَّ تدجــني 
املواطــن الســوري علــى ثقافــة مشــوهة ال متــس ابلوطنيــة بشــيء أنتجهــا البعــث علــى مــر تلــك 
العقــود الــي عناوينهــا )اإلبــداع يف الفســاد والنفــاق املتعــدد األشــكال، وفنــون التســرت وراء 

الشــعارات(.
هكــذا متَّ بنــاء اجملتمــع الســوري طــوال تلــك الفــرتة مــن الزمــن، حبيــث أن املخالــف للنظــام 
استنســخ منــه كونــه حيمــل هجــني فكــره وأخاقــه وبنيويتــه الســيكولوجية، وال ميكــن جتاوزهــا 
إال مــن خــال اســتئصاهلا مــن جذورهــا، وهــذا مــا جيعلــه أن يكــون يف حالــة مــن اجلهــل املعــريف 
كونــه ال حيمــل يف تراكماتــه الثقافيــة غــر مــا حتمــل مــن ملقنــات البعــث لــه، ففــي هــذه احلالــة 
تلزمنــا عمليــة بنــاء اإلنســان الســوري مــن جديــد، مــن خــال جتريــده مــن ثقافــة البعــث الــي 
حيملــه فكــره وتزويــده مبــا حيتاجــه مــن فكــر وثقافــة متكنــه مــن متابعــة العصــر الــذي بــدا ماحمــه 

) حريــة اإلنســان مــن حريــة الوطــن (.
فهــل ابإلمــكان أن نتخلــص مــن ثقافــة البعــث لننقــذ مــا تبقــى مــن الشــعب الســوري وننتمــي 

إىل وطــن خــاٍل مــن البعثيــني؟.

Ji pêncî û pênc salan de partiya Beis ya Erebî a sosyalist dest daye ser desthi-
latdariya Sûrî ( wek welat û gel û binyada dewletê ). Di texmîna gelê Sûrî de bi 
tevayî ku welat kete destpêgeke nuh de da ku bibe himbêzeke germ ji welati-
yên xwe re piştî qonax û nîveke ji bê hêmenî û teqlebûnin dûbare û beravêtina 
yeketî ya bi Misrê re… qonaxeke tîşkdar û pêhestbûna welatiyan ku bûne xwedî 
welatekî wê pê payedar bibin bi tevayî rûbarin xwe ve, û hikometeke rêzê li 
welatîyan bigre û welat û gel ve ji hilpesartina ji derva ve ya ku dihêle Sûrî di 
rewşeke ne hêmenî de bimîne û nirxê kêferata navçeyî bide rizgar bike…
Û ji pêncî û pênc salan de Partî ya Beisê Erebî a Sosyalist korsên niştîmanî û de-
muqrasî û azadîyê di mêjîyê me de diçîne, lê di rastîyê de ewî welat ji welatîyan 
qut kir û sistêma desthilat ji wateyên demuqrasî bi dûr xist û mirov ji azadîyê bê 
par kir. Di her qonax û mofirkeke demê de pendek bû, komelek dirişm û kutûkên 
niştîmanî ya li dunya yê  der ve li gor Beis nate dîtin ji me re diafrandin. `` Îrada 
niştîmanî û xwequrbanî dan ji bo dozên netewa Erebî, û xwebexiş kirin ji bo 
doza Filestîn!, û berxwedan li rabirûyê pîlanên Impiryalî û Sihyonîzmê!!, û her 
weha jî, destnîşankirina ku Sûrî bi tenha dewleta rabirûyê Îsrailê ye piştî derçûna 
Misra Sadat û Urdina Paşa Husên û istîxarîya welatin kendavê… ev bi tevayî 
cîyekî taybet dabû Sûrî û desthilatdarîya wê da ku serkirdeyê netewa Erebî be û 
her weha yê dozên wê ya netewî û niştîmanî be li gor raghandina Beis???.
Doza azadî û demuqrasî û Sosyalistî û rizgarî ya mirovê Sûrî wekî nasname 
dihate nîşan dan di her gotin û belgeyeyekê de û di diyalogên Partî ya Beis ya 
Erebî a Sosyelist de, lê di rastî ya ser zemînê de bi vacayê van nişan danan bi 
tevayî bû, û bihaneya vê yekê jî li ba Partî ku welat di rewşke şerda ye bi Îsrayil 
re, lomajî cîbicî kirina van durişm û nêrînana rê li pêşîyê girtîye ji ber ku Îsrayil 
û pîlanin empiryalîst û sihayonîzmê berdewamin li dijî Sûrî û dibine asteng li 
pêşîya Karin geşepêdanin Li Sûrî di her warî cûr bi cûr de, lomajî, hewlin şer 
û yasa ya awarte ji yekemîn guhpêdanin Partîne di xizmeta azadî û dêmuqrasî 
de - li gor nîşnpêdana Partî û bihaneyên wê .
Hilbijartinin Encûmena gel û parêzgeh û gundewaran di demên xwe de pêk diha-
tin û tevlî ya serokayetî jî, lê ew li gor şêweya ku Beis bi rê ve dibir ( rêvebirina 
wê û şêweya lîsteyên kandîdan wusabû ku lîsteyek ferz dibû nedbû ku bête pê 
lîstin yan avêtin, ji ber ew lîst nûnertî ya ujdana netewê û doza wê ya çarenûs 
dike... Dîsa li gor nêrîna Beis).
Dibîstan û rêbaza pê fêrbûnkirinê li gor çanda Beis bi rê ve diçû ji roja desthilat-
darîya wê ve û bi rêxistinkirina xwendekar û civatê re ( Pêşengin Beis, û ciwanin 
şoreşgêrin Beis û bi dehan rêxistinin gelêrî bi navê Beis ) ku dihatin tîmarkirin 
bi korsin rahênerî ( ramanî û idyolocî û bawermendî di riya idyolocî ya Beis re 
– rêbaza me di ramana netewî û sosyelistî de – û nêrîna netewî li rewşa Erebî de 
û pêşerojê li gor têgihştina Beis ).
Tew ji me nayê veşartin ku Beis di riya ramanin netewî û pêşkewtîxwazîyê re 
siyaseta avakirina civakeke idyolocîdar li ser bingeha (kerî) bi rê ve dibir, mêjî 
şiştî, bê bîranîn, bi hişekî dorpêçkirî û girtî li dûrî ramanin rikberîya Beis û ra-
man û bawerî û siyaseta wê. Lomajî, çandek xistibû serê gelê Sûrî da ku mirovê 
Sûrî seqet ava bibê di mêjîyê xwe de û melevanî di deryayê pêpirkan de û di 
firehîya qeracekî sîyasî û çandî de bike, û her yekek tevgerekê li dervayî wê 
firehbûnê bike wê biçe ber lêpirsîn û dest biserdanê di rewşek û şêweyekê de ku 
Amîreyên Beis ya asayîşî welat gîhandî rastîyekê ku mirovê Sûrî idîna bawer 
dike ku ( Dîwar bi guhin ) lomajî, gotina ne li gor Beis çênabe yek bi xwe û xwe 
re bipeyivê, wusa jî, mirovê Sûrî hate pînkirin li ser çandeke seqet ti pêwendî 
xwe bi niştîmanî ve tinene ya ku Beis bi encam da li dirêjîya qonaxên borî ku 
nasnameya wê bû ( hûnerîya gendelî û nerastî ya cûr bi cûr, û hûnerî di şêweya 
xwe veşartina di pişt diruşman de… ).
Bi vî şêweyî civaka Sûrî hate avakirin di dirêjîya demê de, ku rikberîya rijêmêjî 
kopîyek be ji wê, bi xwe re hevîrê raman û sênç û binyada wê ya sîkolocî hilgirtî 
ye, mehale jê vebê eger ne ji kokê de be, eve ku ewjî di rewşeke nezanîya zan-
yarî de ye ji ber ewî bi xwe re bêndereke çandî ranekirî ye ji bilî ya ku Beis ew 
pê fêr kirî û jê re bûye çand û sênç. Di vê rewşê de bo me karpêdana avakirina 
mirovê Sûrî ji nuh de pêwîste, bi rêka felatkirina wî ji çanda Beis ya di mêjî de û 
pêdana raman û çandeke pêwistîdar ku pê karibe nûjenî bişopîne ewa ku rûdana 
xwe bûye ( azadîya mirov ji azadîya welat ).
Eceb em dikanin ji çanda Beis tazî bibin da ku em karibin yên mayînî  ji xelkên 
Sûrî rizgar bikin û xwe hilpesêrin bi welatekî vala ji Beisîyan?     

ليتنا نتخلص من ثقافة البعث

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Xwezî em ji çanda Beis felat bibana

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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خــرج الســوريون يف مظاهــرات تطالــب ابحلريــة والكرامــة، فــإذا هبــم بعــد ســنوات احملنــة الســورية الكــرى 
يواجهــون ضيــاع الوطــن كلــه، وتشــردهم يف أصقــاع األرض، وحتــول ســوراي إىل ســاحات صــراع دوليــة، 
وخســر النظــام أوالً ســيادته الشــرعية حــني أدخــل الــدب إىل كرمــه، وابتــت روســيا وإيــران تتحكمــان يف 
مفاصــل الســيادة الســورية، وحــني وقعــت الشــاة الذبيحــة أشــهرت الســكاكني حوهلــا، وكثــر الطامعــون 
بلحمهــا! وعــمَّ الدمــار، وصــارت الدمــاء شــاالً يتدفــق مــن شــرايني األطفــال والنســاء، وفقــدت ســوراي 
مئــات اآلالف مــن شــباهبا يف ســاحات حــروب جمنونــة، أجرهــم عليهــا غيــاب احلكمــة والتمســك األمحــق 

ابلســلطة املطلقــة واالســتبداد املقيــت.
وكذلــك فعــل نــرون عندمــا أحــرق رومــا وجلــس يف برجــه يغــين أشــعار )هومــروس( مســتمتعاً مبنظــر بــاده 
وهــي حتــرتق، ولكنــه يف النهايــة قتــل نفســه!، ويبــدو االحتــال اإليــراين هــو أخطــر مــا تعرضــت لــه ســوراي 
مــن احتــاالت راهنــة، ذاك أن احللــم الفارســي ابلتوســع وجــد الفرصــة املناســبة ألن يتحقــق بعــد أن انل 
فرصــة كــرى يف احتــال العــراق، ويف الســيطرة علــى لبنــان، وهــو يتابــع فرصــة رابعــة يف اليمــن، جــادت 
عليــه هبــا ثــورات )الربيــع العــريب( الــي أصبحــت شــتاًء مدهلمــاً تقتلــع العواصــُف فيــه بيــوَت النــاس وتلقيهــم 

أشــاء يف العــراء.
وأمــا روســيا، فهــي ال متلــك مشــروعاً أبعــد مــن مصــاحل اقتصاديــة واســتعادة حلضــور يف الســاحة الدوليــة 
بعــد أن ضعفــت مكانتهــا إثــر اهنيــار االحتــاد الســوفييي، وقــد جــاء دخوهلــا يف ســوراي إيــذاانً بعــودة احلــرب 
البــاردة الــي تقــع اليــوم علــى صفيــح ســاخن يوشــك أن جيعلهــا حــرابً عامليــة، إذا بقــي احلمقــى يتحكمــون 

يف مصــر الشــعوب.
وشــعر األمــركان خبطــر تنامــي النفــوذ الروســي واإليــراين، وقــد وعــد )ترامــب( شــعبه يف محلتــه االنتخابيــة 
ابســتعادة مكانــة الــوالايت املتحــدة الــي هبطــت إىل القــاع يف واليــة )أوابمــا( الــذي قــدم وعــوداً ورديــة 
للعرب، وألقى خطابني مهمني يف القاهرة ويف إسطنبول، ولكنه بذل كل جهده لتقوية إيران ومتكنيها يف 
مشــروعها النــووي عــر االتفــاق النــووي الــذي وصفــه )أوابمــا( أبنــه اتفــاق اترخيــي وقــال عنــه الرئيــس اإليــراين 
)إنــه اعــرتاف صريــح حبــق إيــران يف ختصيــب اليورانيــوم(!، وأطلــق األمــركان تصرحيــات متصاعــدة ضــد 
إيــران، بينمــا هــي تتابــع مشــروعها العــدواين غــر عابئــة بتهديــدات )الشــيطان األكــر( كمــا مســاه اخلميــين.

لقــد حــرص العــرب منــذ أن قامــت الثــورة اإليرانيــة علــى إقامــة عاقــات حســن جــوار مــع إيــران، وقدمــوا 
التاريــخ واجلغرافيــا، ولكــن املشــروع  قــدر  العاقــات معهــا، مدركــني أن اجلــوار  خطــوات عمليــة لتمتــني 
الفارســي اســتمر يف التوســع، ويف تصدير الثورة اإليرانية وفرض عقائد مذهبية، ما جعل الود العريب حيرتق 

يف هليــب النزعــات االســتبدادية الفارســية.
وقــد زاد التدخــل اإليــراين يف العــراق ولبنــان وســوراي واليمــن واالعتــداء املتكــرر علــى الســعودية مــن خطــر 
االنفجــار، ولــو كانــت إيــران تضمــر خــراً جلراهنــا العــرب أو تقبــل حســن اجلــوار ألعــادت اجلــزر اإلماراتيــة 
الثــاث الــي احتلهــا نظــام الشــاه إىل أصحاهبــا لتبــين معهــم عهــداً جديــداً مــن الســام والطمأنينــة لشــعوب 

املنطقــة كلهــا.
واليــوم اتســع اخلــرق علــى الراقــع، مــع الفشــل املتاحــق للمفاوضــات الــي ترعاهــا األمــم املتحــدة يف كل 
مــن ســوراي واليمــن وليبيــا، وهــذه املفاوضــات هــي البوابــة الوحيــدة الــي ميكــن هلــا أن توقــف شــاالت الــدم 

العــريب النــازف.
ويف ســوراي وصلــت املفاوضــات يف جولتهــا الثامنــة إىل طريــق مســدود، وال أتوقــع أن حيــدث أي اخــرتاق 
مــا دامــت روســيا متمســكة بنظــام األســد وتريــد إعــادة إنتاجــه، وقــد أطلــق األمــركان واألوروبيــون خطتهــم 
األخــرة يف ابريــس قبــل أايم، ونرجــو أن أتخــذ مســاراً جــاداً ومنصفــاً قبــل أن ينعقــد مؤمتــر )سوتشــي(، فبقــاء 

النظــام حاكمــاً ابلقــوة والعنــف أمــر حمــال، بعــد أن دمَّــر ســوراي وجعلهــا أرضــاً يبــاابً.
واملفجــع أن تدويــل القضيــة الســورية جــاء برغبــة النظــام حــني جلــأ إىل )حــزب هللا( وإىل إيــران مث إىل روســيا، 
واســتقدم امليليشــيات الطائفيــة مــن أصقــاع األرض، وشــجع علــى ظهــور التنظيمــات املتطرفــة ليعّمــي علــى 
ثــورة الشــعب ويظهــر الصــراع علــى أنــه جمــرد متــرد إرهــايب!، وهــذا جعــل غالــب العــرب غائبــني عــن القيــام 

بــدور فاعــل يف احلــل السياســي، مــع أهنــم يتحملــون الكثــر مــن تداعيــات االهنيــار يف ســوراي.
وعلــى رغــم كل القســوة الــي يعــاين منهــا الســوريون، فإهنــم يتمســكون ببيــان جنيــف 1، وابلقــرار الــدويل 
2254 وأبســس مفاوضــات جنيــف الــي تقضــي إبنشــاء هيئــة حكــم انتقــايل تشــارُكي مــع مــن مل تتلطــخ 
أيديهــم بدمــاء الشــعب مــن أنصــار النظــام نفســه، وكذلــك مــن التكنوقــراط، وهــذا وحــده يكفــي دليــًا علــى 
فهــم املعارضــة ملتقضيــات الواقــع، وتعبــراً عــن حرصهــا علــى مؤسســات الدولــة، وعلــى ســامة واســتقال 

الوطــن. 

سوريا من الثورة إلى االحتالل

د. رياض نعسان أغا 

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

Suriyeliler özgürlük ve onurlarını kazanmak için gösteriler yaptı. Üzerinden çile dolu 
zorlu yılların geçmesinin ardından ise ülkelerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. 
Yeryüzünün her köşesine dağıldılar, Suriye uluslararası bir çatışma sahası haline geldi, 
rejim ayının bağına girmesine izin vererek yasal egemenliğini kaybetti. Rusya ve İran 
artık Suriye’nin egemenlik noktalarını elinde bulunduruyor. Bu kurbanlık koyun yere 
devrildiğinde ise, üzerine bıçaklarıyla yürüyen ve eti için ağzının suları akanlar çoktu! 
Böylece yıkım her yanı sardı; çocukların ve kadınların damarlarından oluk oluk kan aktı. 
Hikmetsizlik ve mutlak otorite ile istibdada ahmakça yapışıp kalınması sonucu meydana 
gelen çılgınca savaşlar neticesinde, yüz binlerce Suriyeli genç yaşamını yitirdi.
Roma’yı yakan ve kulesinde Hemeros’un şiirlerini terennüm ederek alevler içerisinde-
ki ülkesinin halini izleyen Neron da böyle yapmış, fakat en nihayetinde kendisini 
öldürmüştü! İran’ın işgal hareketi ise, Suriye’nin hali hazırda maruz kaldığı işgaller 
arasında en tehlikeli olanıdır. Zira yayılmacı Fars rüyası, Irak’ı işgal etme ve Lübnan’ı 
egemenliği altına alma fırsatını ele geçirmesinin ardından, kendisine uygun yeni bir fır-
sat daha yakalamıştır. Artık kasırgaları insanların evlerini söküp atan ve onları çırılçıplak 
ortada bırakan karanlık bir kışa dönüşmüş “Arap Baharı” devrimleri sayesinde İran, 
Yemen’de dördüncü fırsatı da yakalamaya çalışmaktadır.
Rusya’nın ise, ekonomik çıkarlar elde etmek ve Sovyetler Birliği dağıldıktan bu yana 
zayıflamış olan konumunu güçlendirerek uluslararası arenaya geri dönmekten başka 
bir projesi yoktur. Suriye’ye girmesi, bugün kaynayan bir demir üzerinde devam eden 
soğuk savaşı, ahmaklar halkların kaderi üzerinde tahakküm kurduğu sürece, neredeyse 
bir dünya savaşına dönüştürmenin işaretiydi.
Amerikalılar Rusya ve İran’ın nüfuzunun genişlemesinin oluşturduğu tehlikeyi fark 
ettiler. Bunun üzerine Trump, seçim kampanyası sırasında ABD’nin Araplara pem-
be vaatlerde bulunan Obama döneminde zayıflayan konumunu geri kazandırma sözü 
verdi. Obama, Kahire ve İstanbul’da iki önemli konuşma yapmış, öte yandan İran’ı 
güçlendirmek ve nükleer projesini gerçekleştirmesine imkan sağlamak için elinden ge-
leni ortaya koymuştu.  Obama’ya göre nükleer anlaşması tarihi bir anlaşma iken, İran 
Cumhurbaşkanı anlaşmanın “İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının açık bir şekil-
de tanınması” anlamına geldiğini söylemişti! Amerikalılar İran karşıtı açıklamalarını 
yoğunlaştırırken, İran ise Humeyni’nin ifadesiyle “Büyük Şeytan”ın tehditlerini umur-
samayarak saldırgan projesini sürdürmüştü.
İran İnkılabı gerçekleştiğinden bu yana Araplar, İran’la iyi komşuluk ilişkileri kurmaya 
gayret göstermiş, Tahran’la ilişkilerini kuvvetlendirmek için pratik adımlar atmışlardır. 
Bunu yaparken ise komşuluğun, tarih ve coğrafyanın dayattığı bir kader olduğunun 
farkında olmuşlardır. Ancak Fars projesi yayılmayı sürdürmüş, İran İnkılabı’nı ihraç 
etme ve mezhebi inançlarını yayma çabası gütmüştür. Bunun sonucunda ise Arapların 
muhabbet duyguları, Fars istibdat eğilimlerinin dalgaları arasında küle dönmüştür.
İran’ın Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen’e müdahalesi ve Suudi Arabistan’a yönelik 
saldırgan tutumları, olayları patlama noktasına getirmiştir. İran, Arap komşularına hayır-
da bulunmak ya da iyi komşuluk ilişkileri kurmak isteseydi, şah rejiminin işgal ettiği 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait üç adayı sahiplerine iade eder ve böylece bölge halk-
larının tamamıyla yeni bir barış ve huzur dönemini başlatmış olurdu.
Şimdi ise, Birleşmiş Milletler’in Suriye, Libya ve Yemen’le ilgili gözetimini yaptığı 
müzakerelerin art arda başarısız olmasıyla, mevcut gedik daha da büyümüştür. Söz 
konusu müzakereler, Arap halklarının nehirler gibi akan kanının durdurulmasının tek 
yoludur. Suriye müzakereleri ise sekizinci turunda çıkmaz sokağa girmiştir. Rusya, Esed 
rejimine bağlı olduğu ve rejimi yeniden güçlendirmek istediği sürece de bir çıkış yolu 
bulunacağını sanmıyorum. Öte yandan Amerikalılar ve Avrupalılar birkaç gün önce Par-
is’te en yeni planlarını açıklamıştır. Soçi konferansı düzenlenmeden önce bu planın ciddi 
ve adilane bir istikamet kazanmasını umuyorum. Rejimin kuvvet ve şiddet vasıtasıyla 
yönetimde kalması, Suriye’yi yerle bir ve tarumar etmiş olduğu göz önüne alındığında, 
imkansız hale gelmiştir.
Üzücü olan, Suriye meselesinin uluslararası toplumun meselesi haline gelmesinin, Esed 
rejiminin Hizbullah, İran ve sonrasında Rusya’dan yardım istemesiyle gerçekleşmiş 
olmasıdır. Nitekim dünyanın her yanından mezhepçi milisler Suriye’ye getirilmiş ve 
çatışmanın yalnızca terörist bir isyan hareketi olduğu izlenimini oluşturmak için halk 
devriminin üzerini örtmek amacıyla, radikal örgütlerin ortaya çıkışı teşvik edilmiştir! 
Bu ise Arapların çoğunun siyasi çözümde etkin bir rol oynamaması ancak Suriye’deki 
yıkımın birçok yansımasının getirilerine katlanması sonucunu doğurmuştur.
Yaşadıkları tüm acımasızlıklara rağmen Suriyeliler, 1. Cenevre Deklarasyonu, 2254 
numaralı BM kararı ve ellerini Suriyelilerin kanlarına bulaştırmamış kişilerle ve yine 
teknokratlarla ortaklaşa kurulacak bir geçiş yönetim heyeti teşkilini öngören Cenevre 
müzakere esaslarına bağlıdır. Tek başına bu, muhalefetin realitenin gerektirdiklerini 
anladığının ve devlet kurumları ile vatanın esenlik ve bağımsızlığına önem verdiğinin 
göstergesidir.

Dr. Riyad Nasan AĞA

Devrimden İşgale Suriye

Suriyeli Yazar – Eski Bakanكاتب سوري ووزير سابق
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ســورية تفقــد أصــل روحهــا، تفقــد مــرر وجودهــا، ســورية ضياعنــا يف صحــارى القيــظ دون أن تــروي 
عطشــنا كل أهنــار الكــون، حنــن اآلن مقابــر متحركــة، نتجــول حمملــني بصــور اجملــازر يف املــدن والقــرى، 
نركــب القطــارات أو البواخــر أو الدراجــات اهلوائيــة، نــوزع االبتســامات علَّنــا حنظــى أبنفســنا الــي 

تبــددت كأقــدام يف الســراب، فــا حنــن حقيقــة وال حنــن وهــم.
البشــرية تعشــق مقتلهــا لذلــك تزينــه ابلرفــض املعبــأ ابلقوانــني العادلــة، وتصيــغ الشــرائع الــي حتــاول 
شــجب اجلرميــة بعــد ان تكتمــل قســوهتا، ال أن توقفهــا قبــل أن حتــدث، مل أتخــذ البشــرية جتربتهــا بعــد 
مــن دروس االنقــراض، لعلهــا تشــعر ابلطمأنينــة املطلقــة أبن هــذه الكــرة ال تضرهــا احلــروب مهمــا 

عظمــت. 
الغوطــة ليســت روايــة ختيليــة عــن انفجــار عظيــم، وليســت بعــض مــن الكــوم البشــرية املعــدة للقتــل 
والنســيان، إهنــا الذاكــرة االساســية للــزورق الــذي عــر هنــر بــردى حممــًا بــكل أنــواع الغــال، وقــد بنــت 

حكاايهتــا علــى لســان ظاهلــا وعصافرهــا ومشمشــها، فكانــت دمشــق.
الثــأر مــن الغوطــة قــدمي قــدم عنادهــا، مــّر عليهــا مــا يشــيب شــعر الــرأس، لكــن كل مــن دخلهــا قســراً، 
خــرج مربوطــاً علــى بعــره ووجهــه عكــس وجــه بعــره، دخلهــا غــزاة كثــر مــا قبــل املغــول ومــا بعــد 
)االفرنســاوي( كمــا حنــب كســوريني تســميتهم، وعندمــا اســتقّلت ســوراي واغتصبهــا اجلنــرال مل تصّدقــه 
الغوطــة يومــاً، وقــد كان يســمع ســخرية ابعتهــا )خلــص مومســك اي مشــمش(، وهــو يهــز الــرأس هــذا 

اجلنــرال اللئيــم متوعــداً.
الغوطــة اآلن دورهــا بعدمــا تفّتحــت األعــني علــى موضــوع يف غايــة األمهيــة، شــّرد، واقتــل، وهّجــر، 

فتســتويل علــى أمجــل املناطــق وأغاهــا ببــاش، إذا هــي 
جتــارة ال رأس مــال فيهــا هنائيــاً، بــل ملكيــة جمانيــة بربــح 
صايف، حيث ال يوجد ُمطاِلب وليست قابلة لاسرتداد، 
اهنــا شــرعة )تســتمرئها( البشــرية بلصوصهــا وطغاهتــا، إذ 
دائمــاً مــا كان يتغــر العــامل ويعــاد تشــكيله ويســطى عليــه 

مــن جديــد، ضمــن ميــزان هــذا اإلســتمراء.
مل حيلــم كل غــزاة العــامل أن تكــون ليلــة القــدر هبــذه الســرعة 
والســهولة، ابلطبــع هــم يعرفــون أن مفتــاح هــذه الليلــة بيــد 
قاتــل حمــرتف ممســوس بــا ذاكــرة، معبــأ بثيــاب الوضاعــة 
هــم  الــدم  جتــار  ان  وبــا شــك  لكــن ابلطبــع  والباهــة، 
األخــر علــى مــّر العصــور يف اصطيــاد الســمكة الذهبيــة 

ولــو كان أبقــذر الطــرق ، الديناميــت أو الكيميــاوي أو الــذرة، فــكان اســتخدام اجملــازر أقــرب الطــرق 
لإلثــراء بــا خــوف، إذ ال رأس مــال وال مــكان هنــا للمقولــة االقتصاديــة الــي تقــول أن رأس املــال 
جبــان ويهــرب مــن البيئــة القلقــة، لذلــك يف ســوراي ارتــكاب اجملــازر هــو األبســط دون أن يهتــز جفــن 
هلــول هــذه املفرمــة الرهيبــة، فهــو اقتصــاد معتمــد علــى الرعــب، وتقّبلــه، واشــاعته، وهــو مــا أغــرى كل 
مــن لــه جينــات اجلرميــة النائمــة ألن تســتيقظ ،هــؤالء املاهــرون كذلــك ابســتخدام وتــاوة شــرائع األداين 

واإلنســان يف اجملالــس واحملافــل الدوليــة.
لذلــك مــا إن وجهــت دعــوة رائحــة الــدم مــن مــا يســمى الديكتاتــور يف بــاد القمــع، إىل الدميقراطيــني 
الناعمــني أن تفضلــوا مــن بــاد امراطــورايت العــدل فاملــكان مشــرع للجميــع، حــى بــدأت عمليــة 
القضــم هبندســة ال مثيــل هلــا دون أن تصطــدم مــع بعضهــا إال عندمــا يتــم التجــاوز بفعــل التضخــم 

النرجســي ونشــوة التفــّرد.
تتشــابك الرغائــب، فتتفــق هنــا وختتلــف هنــاك، وال ينمــو التلويــح ابلشــرائع االنســانية واســتخدامها 
والعمــل عليهــا إال عندمــا تتخلخــل املصــاحل، وختبــو القيــم النبيلــة تلــك عندمــا تعــود لتتــوازن هــذه 

املصــاحل مــن جديــد.
ومــا بــني التخلخــل والتــوازن دورة قتــل وربــح جديــد، هــذا مــا حيــدث اآلن يف )هولكوســت( غوطتنــا 
البلــد الشــرعيني اإلستســام  الشــرقية ، حيــث ال يريــد مديــرو هــذا )اهلولكوســت( مــن أصحــاب 
والعــودة لبيــت الطاعــة كمــا تــدرج العــادة يف صــراع الشــهوة علــى الســلطة والســيطرة علــى العبيــد، بــل 
اســتمرار احملرقــة والقتــل ألن الغوطــة اآلن منطقــة تــوازع األرابح علــى عــدة العبــني، لــن يتخلــوا عــن 
حصصهــم فيهــا مهمــا كانــت النتائــج حــى لــو متَّ تصفيــة كل األجنــة يف األرحــام، هــي داراي الثانيــة 

والزبــداين وحلــب.. اليــوم الغوطــة وغــداً مــرتوك للمهــرة يف رســم اخلرائــط لقضــم مناطــق أخــرى.

تجارة رأسمالها القتل
)الغوطة الشرقية(

مصطفى الشيحاوي

Türkçe ي و
عرب

Suriye ruhunun özünü, varoluş gerekçesini kaybediyor. Suriye, ıssız çöllerde 
dünyanın tüm nehirleri bile susuzluğunu gideremeden kaybolan yitiğimizdir. Artık 
bizler canlı birer cenaze gibiyiz; şehir ve köylerimizde yaşanan katliamların fotoğra-
flarını taşıyarak dolaşıyor, trenlere, gemilere, bisikletlere binerek adeta bir serabın 
içerisindeki ayak izleri gibi parçalanmış halimizle eğleniyoruz; ne gerçeğiz ne de 
hayal.
İnsanlık kendi ölümüne aşık olduğundan bu ölümü, adil yasalarla dolu reddedişler-
le süslemektedir. Böylece suçu, gerçekleşmeden önce durdurmak yerine, şiddeti 
sona erdikten sonra ortadan kaldırmaya çalışan yasalar vaz etmiştir. İnsanlık henüz 
tükenme sonucu yaşananlardan dersini almamıştır. Belki de insanlar, ne kadar büyük 
olursa olsun yaşanan savaşların dünyaya zarar vermeyeceği konusunda mutlak bir 
güven hissetmektedir. Guta, büyük bir patlamaya dair anlatılan hayali bir hikaye 
ya da öldürmeye ve unutmaya hazırlanan bir insan yığını değildir. Guta, tüm tahıl 
türlerini taşıyarak Barada Nehri’ni geçen bir kayığın anısıdır. Hikayeleri gölgelerin, 
kuşların ve kayısıların dilinde hayat bulmuştur; orası Şam’dır.
Guta’nın intikamı eski ve inatçıdır, yaşadıkları baştaki saçları ağartır. Guta’ya zorla 
giren, devesinin üstünde tersi istikamette buradan çıkmıştır. Moğollar’dan önce ve 
Fransızlardan sonra oraya birçok işgalci girmiş, Suriye bağımsız olduktan sonra gen-
eralin ülkeyi ele geçirmesinin ardından ise, Gutalılar bir gün olsun ona inanmamıştır. 
Halk onunla, başlarını tehditkar bir edayla sallarken “Senin mevsimin geçti kayısı” 
diyerek alay edegelmiştir.
Gözler bu meselenin üzerine odaklandığından beri Guta, artık büyük öneme sahip 
olmuş durumda. Tehcir, cinayet ve zorunlu göçe maruz kalan, en güzel ve en değerli 
bölgeleri bedavaya ele geçirilen şehir, asla ticarette sermaye olarak kullanılmamış, 
yüzde yüz kar elde edilerek mülkiyetine el konul-
muştur. Kimse geri verilmesini talep etmemekte, 
buna güç de yetirememektedir. İnsanlık Guta’yı 
soyanları ve burada zorbalık yapanları artık hoş 
karşılamaktadır. Zira dünya sürekli değişmekte 
ve bu hoşnutluğun göstergesi olarak zorbaların 
yerine yenisi gelerek, yeni yağma ve talanlar 
yapmaktadır.
Tüm işgalciler kader gecesinin bu kadar hızlı ve 
kolay geçmesini düşlememiştir. Elbette onlar, bu 
gecenin anahtarlarının alçak ve aptal, profesy-
onel sadist bir katilin elinde olduğunu bilme-
ktedirler. Ancak kan tacirleri, çağlar boyunca 
altın balığı dinamit, kimyasal madde veya mısır 
taneleri olsun, en kirli yollarla avlamanın nasıl 
yapılacağını herkesten iyi bilmektedir. Nitekim katliamlardan yararlanmak zengin 
olmanın en iyi yoludur; sermaye de gerektirmez. Burada “sermayenin korkak olduğu, 
endişe veren yerden kaçtığı” ticari deyişini söylemeye de gerek yok. Bu nedenle Su-
riye’de katliam yapmak, korkunç bir kıyıcı makinanın başı titremeksizin kullanılacak 
en basit yöntemdir. Korkuya; korkunun benimsenmesi ve yayılmasına dayanan bir 
ekonomidir bu. İnsanların içinde uyumakta olan suç hücrelerini ayartıp canlandırır. 
Onlar ayrıca, meclis ve uluslararası platformlarda dini ve insani kural ve kanunları 
kullanmada da son derece beceriklidirler.
Böylece baskıcı bir devletin diktatörü tarafından kan kokusuyla, naif demokratlara 
adalet imparatorluklarından ülkesine buyurmaları için yapılan davet sonucu burası, 
artık herkese açık haldedir. Hatta kemirme operasyonu, benzersiz bir mühendislikle, 
narsistik bir büyüme ve bireyselleşme sonucu oluşan haddi aşmalar hariç çatışmaya 
mahal vermeksizin, başlamış bulunmaktadır.
Arzular birbiriyle çatışmakta, yer yer uzlaşırken yer yer uzaklaşmaktadır. İnsani yas-
aların ise, çıkarlar tehlikeye girmediği sürece ne esamisi okunuyor ne de kullanılmak 
için gün yüzüne çıkartılıyor. Çıkarlar yeniden dengelenmeye çalışıldığında ise bu 
yüce değerler ortadan kayboluyor.
Çıkarların kaybı ve denge süreçleri arasında, bir de cinayetlerle elde edilen yeni bir 
kar dönemi bulunmaktadır. Şu an Doğu Guta’mızda meydana gelen “soykırım” da 
işte bu cinstendir. Bu “soykırımı” gerçekleştiren memleketin meşru evlatları, tüm 
iktidar ve hakim olma mücadelelerinde olduğu gibi teslim olmayı ve tekrar itaat al-
tına girmeyi istememektedir. Bilakis soykırımın, cinayetin devam etmesini arzula-
maktadırlar. Çünkü Guta artık birçok kişi için bölünecek bir pasta durumundadır. 
Hiç kimse, bedeli ne olursa olsun, rahimlerdeki doğmamış bebekleri yok etmeleri 
gerekse dahi, kendi hissesinden vazgeçmemekte kararlıdır. Guta ikinci Darayya’dır, 
Zubdani’dir, Halep’tir. Şimdi Guta, yarın başka bölgelere yapılacak saldırıların hari-
tasının çizilmesi için bir fidye olarak bırakılmıştır.

Mustafa EŞ-ŞEYHAVI

Sermayesi Cinayet
Olan Bir Ticaret (Doğu Guta)

Suriyeli Yazar-Şair/İsveç’te Bir Tiyatroda Oyunculuk Yapmaktadırسوري- يعمل في أحد مسارح السويد ممثاًل كاتب وشاعر
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أطلــق التحالــف األمريكــي الريطــاين الفرنســي علــى ســوراي مائــة ومخســة صواريــخ مســاء اجلمعــة، ممــا 
تســبب يف أزمــة عــادت علــى كافــة األطــراف بـ)النصــر(، واحتفــل الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب( 

بذلــك )النصــر( أبن نشــر )تغريــدة( قــال فيهــا )متــت املهمــة بنجــاح(.
أمــا األســد املســتهدف يف ذلــك اهلجــوم، فقــد دفــع أبنصــاره يف دمشــق إىل النــزول إىل الشــوارع يف 
تظاهــرات احتفاليــة، وقــد أخفــى كل مــن روســيا وإيــران رضامهــا عــن كــون العمليــة )كانــت حمــدودة 

ومتــت بعلــم مســبق منهمــا(، يف حــني أعلنــت تركيــا عــن )دعمهــا( لتلــك العمليــة.
ومــن الافــت لانتبــاه أن )الرســالة( الــي محلتهــا تلــك الصواريــخ كانــت متنوعــة بقــدر تنــوع احملتفلــني 

بذلــك النصــر.
األمــني العــام حللــف مشــال األطلســي )ينــس ســتولتنرج( صــرح أبن )الرســالة الــي تلقاهــا نظــام األســد 
وداعمــوه الــروس واإليرانيــون واضحــة(، لكــن اإلعــام األمريكــي والريطــاين بــث حتليــات تقــول إن 

تلــك اهلجمــات لــن توقــف نظــام األســد بــل ســتزيده قــوة.
وجيــري احلديــث عــن أن إدارة ترامــب تعــد العــدة لعقــوابت جديــدة علــى روســيا ألهنــا تعترهــا هــي 
كذلــك مســؤولة عــن اســتخدام )الســاح الكيميائــي(، يف حــني تــدور نقاشــات حــول اســتحالة 

حصــر نفــوذ روســيا وإيــران يف املنطقــة مــن دون تطويــر اســرتاتيجية شــاملة تتعلــق بســوراي.
وأان أرى أن التصريــح األكثــر غرابــة قــد صــدر عــن الرئيــس الفرنســي )ماكــرون( الــذي يريــد )القفــز 
علــى املراحــل( وجتــاوز القمــم الثاثيــة الــي مجعــت )أردوغــان بروحــاين وبوتــني(، فقــد إدعى )ماكرون( 
أنــه مت )إتــاف( القــدرات الكيميائيــة لــدى األســد، مشــراً إىل أنــه هــو مــن عمــل علــى )إقنــاع( 

ترامــب ابلبقــاء يف ســوراي.
واألغــرب مــن ذلــك أن )ماكــرون( قــد إدعــى أن تلــك اهلجمــات )قــد جنحــت يف التفرقــة بــني األتــراك 

والروس(.
مــن املعــروف أن عواصــم الغــرب منزعجــة مــن التعــاون املتزايــد بــني تركيــا وروســيا، واإلعــام الغــريب 
يســتعرض كل يــوم كامــاً يــدور حــول أن أنقــرة بــدأت يف )تغيــر حمورهــا(، وأان أرى أن )ماكــرون( 
مل يفلــح يف القيــام بتقييــم صحيــح ملوقــف أنقــرة الداعــم للتحالــف الغــريب فيمــا يتعلــق بـ)الســاح 
الكيميائــي(، فرتكيــا هــي الــي طالبــت دائمــاً مبعاقبــة األســد الــذي يتجــاوز )اخلطــوط احلمــراء( منــذ 
ســنوات، وتركيا هي الدولة األكثر انتقاداً لعدم امتاك الغرب سياســة شــاملة يف ســوراي، ولصمتهم 
علــى اجملــازر الــي يرتكبهــا األســد هنــاك، ومســؤولو الدولــة الرتكيــة مازالــوا إىل اليــوم حيــذرون واشــنطن 

وابريــس مــن خماطــر تســليح وحــدات محايــة الشــعب بذريعــة حماربــة داعــش.
إن العامــل األساســي الــذي يفــرض التعــاون بــني موســكو وطهــران وأنقــرة رغــم تعــارض مصاحلهــم 
يف ســوراي، هــو عــدم وجــود سياســة لــدى الغــرب يف ســوراي واحتــواء الغــرب علــى نشــاطات معاديــة 

لرتكيــا، علــى غــرار اســتقبال ماكــرون قيــادات مــن وحــدات محايــة الشــعب يف قصــره.
تركيا مل تتواَن أبداً يف التعاون مع الفاعلني يف الساحة السورية الذين تربطها معهم قواسم مشرتكة، 

مثلما اقرتحت على الوالايت املتحدة )التنفيذ املشــرتك( لعملية الرقة قبل بدء تلك العملية.
مســؤولة  تتبــع سياســة  فتئــت  مــا  الــي  وهــي  الضربــة  تلــك  تركيــا  تدعــم  أن  املفاجــئ  مــن  وليــس 

موســكو. لــدى  ذاتــه  املوقــف  ونــرى  األســد،  يرتكبهــا  الــي  املظــامل  علــى  ابعرتاضهــا 
ويف اتصاالتــه اهلاتفيــة مــع بوتــني مل يــرتدد أردوغــان يف التنبيــه إىل تلــك اجملــازر الــي يرتكبهــا األســد 
حبــق املدنيــني، وهلــذا الســبب فإنــه مــن اخليــال احملــض أن يتضــرر التعــاون الرتكــي الروســي يف ســوراي 

مبجــرد تدخــل )جتميلــي وحمــدود(.
إن العاقــة بــني أنقــرة وموســكو متينــة جــداً إىل حــد أهنــا ال تتضــرر مبثــل تلــك احلــركات البهلوانيــة، 
خصوصــاً بعــد جتاوزهــا أزمــي )إســقاط الطائــرة( و)اغتيــال الســفر الروســي(، فالعاقــة املقصــودة هنــا 
قائمــة علــى املصــاحل امللموســة وليــس علــى االســتقطاب األيديولوجــي، ورغــم االختافــات القائمــة 

فــإن احلفــاظ علــى مثــل هــذه العاقــة العقانيــة يعــود ابلنفــع علــى كا الطرفــني.
ولــن يســتطيع الغــرب أن يضمــن الفرقــة بــني تركيــا وروســيا مــا مل يتــّن سياســة شــاملة هتــدف إىل 
إســقاط األســد أو إىل التخلــي متامــاً عــن وحــدات محايــة الشــعب، ولذلــك فعلــى )ماكــرون( أن يــرتك 

حلمــه بتحقيــق )نصــر( صغــر ويســر، وينتبــه جيــداً ألمــر أهــم.
إن الدعم الذي يقدمه ماكرون لوحدات محاية الشــعب يؤثر ســلبياً يف العاقات الرتكية الفرنســية، 
بــل يف العاقــات الرتكيــة األوروبيــة، وعلــى ماكــرون أال يفقــد ثقــة أنقــرة وأن يتجــاوز تلــك النشــاطات 
الدبلوماســية االســتعراضية الــي بــدأ ميارســها يف الفــرتة األخــرة، ففــي الشــأن الســوري لــن تتمكــن 

ابريــس مــن اجللــوس إىل طاولــة املفاوضــات قبالــة أنقــرة.

مائة وخمسة صاروخ
 وانتصار ماكرون )الصغير(

Cuma akşamı ABDBritanya- Fransa ittifakının Suriye’ye attığı yüz beş füze gerilimin 
taraflarının hepsine “zafer” kazandırdı. Başkan Trump “büyük” zaferini “görev 
tamamlandı” mesajıyla kutladı.
Saldırının hedefi Esed ise, Şam’da destekçilerini sokaklara dökerek sevinç gösterisi 
yaptırdı.
Rusya ve İran operasyonun “haberli ve sınırlı” olmasından memnuniyetlerini gizlerken 
Türkiye “desteğini” açıkladı.
Zafer kutlaması yapanlar kadar füzelerin “mesajının” çeşitliliği de dikkat çekiciydi.
NATO Genel Sekreteri J. Stoltenberg operasyonun “Esad rejimi ve destekçileriRusya 
ve İran’a verilen açık mesaj” olduğunu açıklarken ABD ve Britanya medyasında bu 
tür saldırılarla Esed’in durmayacağı, hatta güçlendiği yorumları yer aldı.
Bir yandan Trump yönetiminin “kimyasal silah” kullanımında Rusya’yı da sorumlu 
bulduğu için yeni yaptırım hazırlığında olduğu konuşuluyor. Diğer yandan kapsamlı 
bir Suriye stratejisi geliştirilmeden Rusya ve İran’ın sınırlandırılamayacağı tartışılıyor.
Bence en ilginç değerlendirme, Erdoğan- Putin- Ruhani üçlü zirvelerine “kaynak 
yapmak” isteyen Fransız cumhurbaşkanı Macron’dan geldi.
Esed’in kimyasal kapasitesinin “imha edildiğini” iddia eden Macron, Trump’ı da 
Suriye’de kalmaya kendisinin “ikna ettiğini” söyledi.
Dahası, Macron bu saldırı ile “Türkleri ve Rusları ayırmayı başardıklarını” öne sürdü.
Türkiye’nin Rusya ile artan işbirliğinden Batı başkentlerinin rahatsız olduğu biliniyor. 
Ankara için “eksen değişimi” muhabbetleri her gün Batı medyasında arz-ı endam 
ediyor. Macron’un Ankara’nın “kimyasal silah” konusunda Batı ittifakına destek 
vermesini sağlıklı değerlendiremediğini düşünüyorum.
Yıllardır “kırmızı çizgileri” aşan Esed’in cezalandırılmasını isteyen hep Türkiye oldu.
Batı’nın kapsamlı bir Suriye politikası olmamasını ve Esed’in katliamlarına 
sessiz kalınmasını en çok Türkiye eleştirdi. Deaş ile mücadele adına YPG’nin 
silahlandırılmasının zararlarını hâlâ Washington ve Paris’e anlatanlar, Türk devlet 
adamları.
Yine Suriye’de karşıt menfaatlere sahip Moskova, Tahran ve Ankara’yı işbirliğine 
zorlayan temel faktör de Batı’nın politikasızlığı ve Türkiye aleyhine faaliyetleri oldu.
Macron’un en son YPG’lileri sarayında ağırlaması gibi...
Kaldı ki, Türkiye Suriye’de ortak paydası olan aktörlerle işbirliği yapmaktan hiç geri 
durmadı. Rakka operasyonu öncesi ABD’ye “birlikte yapalım” önerisi getirmesi gibi...
Esed’in zulmüne karşı çıkma konusunda en tutarlı politika izleyen Türkiye’nin bu 
saldırıyı desteklemesi hiç şaşırtıcı değil. Bu durum Moskova’nın yaklaşımı açısından 
da böyle.
Erdoğan, Putin’le yaptığı telefon konuşmalarında sivillere yapılan katliamlar konusuna 
dikkat çekmekten hiç vazgeçmedi. Bu sebeple Suriye’deki Türk- Rus işbirliğinin 
“sınırlı ve kozmetik” bir müdahale ile bozulacağını sanmak ham hayal.
“Uçak düşürülmesi” ve “büyükelçi suikastı” krizlerinden çıkabilen Ankara- Moskova 
ilişkisi bu tür atraksiyonlarla zarar görmeyecek kadar dirençli. Zira söz konusu ilişki 
ideolojik kamplaşmaya değil, somut çıkarlara dayanıyor. Böylesi rasyonel bir ilişkiyi, 
farklılıklara rağmen, korumak her iki tarafın da çıkarına.
Batı, Esed’i devirmeyi hedefleyen ya da YPG’yi tümüyle terk eden kapsamlı bir 
politikaya geçmedikçe Türkiye- Rusya ayrışmasını temin edemez. Bu yüzden Macron, 
küçük ve kolay bir “zafer” hayalini kenara koyarak, bir konuda dikkatli olmalı.
YPG’ye verdiği destek Türk- Fransız, hatta Türk- Avrupa ilişkilerini olumsuz etkiliyor. 
Macron’un son dönemdeki diplomatik aktivitesinin şovdan öteye geçmesi için 
Ankara’nın güvenini kaybetmemesi gerekiyor. Paris, Suriye’de Ankara’yı karşısına 
alarak masaya oturamaz.

Yüz beş füze ve
 Macron’un küçük ‘’zaferi’’

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Burhanettı̇ DURANبرهان الدين دوران
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قاطع الطرق ال حيكم العامل، لكن ما رأيناه أنه سيطر على العامل حقا.
إن احتــال إســرائيل، قاطــع طريــق العــامل، للقــدس هــو صــورة الحتــال تــل أبيــب للعــامل أبســره وســيطرته عليــه. 

ذلــك أن القــدس هــو مــرآة العــامل، فمــا حيــدث بتلــك املدينــة املقدســة يعكــس مــا حيــدث ابلعــامل.
إن النظــام املســيطر علــى العــامل هــو نســخة وانعــكاس للنظــام الســائد يف القــدس. وهلــذا الســبب فمــن أراد 
أتســيس نظــام عاملــي فــإن مهمتــه تبــدأ مــن القــدس، والعكــس صحيــح. ومــن أراد إنقــاذ القــدس فعليــه أوال 
البــدء ابلعــامل. هنــاك مــن يعتــر أن العــامل عبــارة عــن القــوى اخلمــس الكــرى ويظــن أن هــذه الفرضيــة مقبولــة 
قبــواًل مســبًقا، وهلــذا فهــو يقبــل هبــذا ويرضــى بــه، واليــوم نــرى هــؤالء ال يتفوهــون، بــل هــم عاجــزون عــن أن 
يتفوهــوا بشــيء أمــام مــا حيــدث يف القــدس. ذلــك أّن القــدس هــي مــرآة حاهلــم هــم أيًضــا. إّن حريــة مــن هــم 
واقعــون حتــت االحتــال ومفتاحهــا يف القــدس. فطــوال التاريــخ كانــت القــدس مــرآة ملــا حيــدث حــول العــامل، 

كمــا كان العــامل مــرآة ملــا حيــدث يف القــدس..
إّن وقــوع القــدس حتــت وطــأة حكــم قطــاع الطــرق حيــدث برضــا ورغبــة وتدخــل مــن الــوالايت املتحــدة نفســها. 
إّن العــامل أبســره يعــارض هــذا االحتــال ويشــعر ابالنزعــاج بســبب ســيطرة قطــاع الطــرق هــؤالء، حــى وإن 
كان عاجــز عــن االعــرتاض علنًــا حلصولــه علــى رشــوة مــن النظــام العــامل أو لقربــه أو لشــعوره ابخلــوف. لكــن 
أحــًدا غــر قــادر علــى رفــع صوتــه أو االعــرتاض. فهــذا العــامل هــو عــامل املخــاوف والرشــاوي والصعــاب، ومــا 

حيــدث يف القــدس هــو مــرآة مطابقــة متاًمــا هلــذا العــامل.
لكــن ابلرغــم مــن ذلــك فهنــاك أيًضــا مــن يقاومــون يف القــدس، مثــة مــن ال يستســلمون حــى وإن كان العــامل 
أمجــع قــد بيــع أو استســلم مجيــع اخللــق بســبب خماوفهــم أو اشــرتكوا يف هــذا الظلــم هبــذه الطريقــة أو تلــك. 
ابلضبــط كمــا أنــه مل ينتــه مــن يتصــدون لنظــام قطــاع الطــرق املنتشــر يف ربــوع العــامل. ال ميكــن للظلــم أن يبقــى 
أبــد الدهــر. فمهمــا ارتقــت أقــوى جيــوش ظلــم قطــاع الطــرق، فــإن القــوة املنقــذة ترتقــي هــي األخــرى. وال 

ريــب أن مــع كل عســر يســرًا وضــد كل ظلــم مقاومــة.
هنــاك مــن يصمــدون صمــود الشــجعان يف القــدس، هنــاك مــن يقاومــون دون أن يفقــدوا ذرة مــن قدرهتــم 
علــى املقاومــة بعدمــا بــرتت أقدامهــم يف اهلجــوم الوحشــي الــذي تعرضــوا لــه خــال املقاومــة الســابقة، فهــم 
يقاومــون هــذه املــرة جالســني علــى ركبهــم. فغــزة ورام هللا تنتفــض بشــباهبا وعجزهتــا ورجاهلــا ونســائها لتعلــن 
للعــامل أمجــع يف مشــوخ فريــد أن ســيطرة قطــاع الطــرق علــى العــامل لــن تســتمر أبــد الدهــر، يقولــون »لــن يكــون 

قطــاع الطــرق حكامــا للعــامل أبــدا!«.
إن هــذا الصــوت يتحــول إىل كابــوس ابلنســبة إلســرائيل الــي تعتــر جنــاح لقطــاع الطــرق هــؤالء يف فلســطني، 
فهــي ختشــى حــى ظلــه. فهــذا الشــعور يتحــول إىل خــوف مفــزع وجنــوين ال تســتطيع الســيطرة عليــه داخــل 
قلبهــا ابلرغــم مــن كل أســلحتها القويــة. فأســلحة الــدول اإلســامية املزعومــة اجملــاورة هلــا، واملشــرتاة مبئــات 
املليــارات مــن الــدوالرات، ال ختيفهــا، لكنهــا ختشــى ذلــك احلجــر الــذي يرميــه الشــاب القعيــد املبتــور القدمــني 
وهــو جالــس علــى كرســيه املتحــرك. ألهنــا تعلــم جيــدا أن مــن يقهــره ســيتحول يف هنايــة املطــاف إىل حجــارة، 

كمــا تعلــم علــم اليقــني أهنــا حتــل حمــل جالــوت وتشــبهه وتلعــب دوره.
يقــف الطفــل الفلســطيين يف مواجهــة جالــوت يف هيبــة داود ليعلــن هنايــة جالــوت يف هيبــة عزرائيــل. فمــن 
ســيقهر إســرائيل ليســت الــدول اإلســامية املزعومــة حبياهتــا املقرفــة وأســلحتها اجملمعــة مــن خــال مشــرتايت 
أعطــت قبلــة احليــاة للــوالايت املتحــدة، بــل تلــك احلجــارة الــي حيملهــا األطفــال الفلســطينيون يف غــزة ورام 

هللا.
ال شك أن إضاعة الوقت هي من نصيب كل من ينتظر رد فعل ومقاومة ابرزة من دول أورواب يف مواجهة 
هــذا الظلــم. فتلــك الــدول – يف الواقــع – هــي املســؤول األول عــن احتــال إســرائيل ومتردهــا وظلمهــا. فمــن 
غــر املنطقــي أن ينتظــر أحــد مــن تلــك الــدول أن تقــول شــيئا إزاء الدمــاء الــي تــراق علــى تــراب فلســطني، رمبــا 
ألهنــا تريــد التخلــص مــن املشــكلة اليهوديــة الــي تؤرقهــا أو ألهنــا وقعــت رهينــة للشــبكة الصهيونيــة العامليــة، أو 

رمبــا ألهنــا فقــط، ومبنتهــى البســاطة، تشــعر ابخلــوف.
وعلــى أقصــى تقديــر يكــون رد فعلهــا مثلمــا فعلــت بريطانيــا الــي يزوروهــا الرئيــس أردوغــان هــذه األايم. 
فرئيســة الــوزراء الريطانيــة تريــزا مــاي أدلــت بتصريــح »صــوري« منــدد ابإلرهــاب واجملــازر الــي ترتكبهــا إســرائيل 
هــذه األايم يف ســبيل جعــل القــدس عاصمــة هلــا؛ إذ قالــت »بريطانيــا ال توافــق علــى جعــل القــدس عاصمــة 
إلســرائيل وتتابــع التطــورات بقلــق«. فمحاولــة الدولــة الــي أسســت إســرائيل أن تتحايــل علــى مــا حيــدث اليــوم 
هلــو مثــال صــارخ علــى نفــاق مل نــر لــه مثيــل. فلــو كانــت لنــدن خملصــة يف هــذا األمــر، فهنــاك الكثــر مــن 
األشــياء الــي كانــت لتفعلهــا. بيــد أهنــا هــي أكــر شــريك يف كل اجلرائــم واجملــازر الــي ترتكبهــا إســرائيل اليــوم.

غزة ال تدمي، بل تترع بدمائها لألمة الي ال دم هلا
إن الشــباب والنســاء واألطفــال مــن ســكان غــزة ليســوا أبــدا هــو أكثــر املســاكني املتضرريــن مــن إرهــاب الدولــة 
اإلســرائيلية، بــل املســاكني هــي الــدول اإلســامية املزعومــة الــي ال جتــرأ علــى النظــر أمامهــا، فتلتفــت مينــة 

ويســرة حــى ال تتحمــل أيــة مســؤولية عمــا حيــدث.
إن الدمــاء تســيل علــى تــراب غــزة، لكــن تلــك الــدول اإلســامية هــي الــي تنــزف جروحهــا. تلــك الــدول الــي 
تدعــو يف كل صــاة مــن الصبــاح إىل املســاء خببــث وزيــف »اللهــم انصــر إخواننــا يف فلســطني!« وهــي تدعــم 
يف كل سياســاهتا وجتارهتــا ومواقفهــا إســرائيل الــي تقتــل إخواهنــم يف فلســطني. وكمــا قــال الشــاعر »جثــث 

علــى قيــد احليــاة، فمــن ذا الــذي ســيحيها؟«.
وكانــت ســيدة مــن غــزة قــد قارنــت أبفضــل طريقــة بــني هــؤالء وأوضــاع ســكان القطــاع، وبكامهــا أختــم: 
»مــن يعتقــد أن غــزة تنــزف عليــه أن ينظــر إىل نفســه... فغــزة تعرضــت لفقــدان دم كبــر، وهــي تتــرع بدمائهــا 

إىل األمــة«.

األشقياء ال يحكمون العالم

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, ama gel görelim ki, olmuş.
Kudüs’ün dünyanın eşkıyası İsrail tarafından işgal edilmesi aslında bütün dünyanın 
işgal edilmiş olduğunun, eşkıyanın bütün dünyaya hükümdar olmuşluğunun resmidir. 
Çünkü Kudüs bütün dünyanın aynasıdır. Kudüs’te ne oluyorsa dünyada da o oluyordur.
Kudüs’te nasıl bir düzen hakimse bütün dünyada onun bir yansıması, bir uzantısı 
vardır. O yüzden kim dünyada nasıl bir düzen tesis etmek istiyorsa işe Kudüs’ten başlar 
veya tersi. Kim Kudüs’ü kurtarmak istiyorsa dünyaya el atmak zorundadır. Dünyayı 
beşten ibaret sayanlar, bu sayıltıyı bir önkabul olarak alanlar, öylece bunu kabul edip 
buna razı olanların bugün Kudüs’te olup bitenlere ses etmediklerini, edemediklerini 
görüyoruz. Çünkü Kudüs onların da durumlarının aynasıdır. İşgal altında olan onların 
özgürlüğüdür ve onun da anahtarı Kudüs’tedir. Tarih boyunca Kudüs nasıl olmuşsa 
dünya da o ahval üzere olmuştur. Dünya hangi ahval üzere olmuşsa, Kudüs de o ahval 
üzere..
Kudüs’ün eşkıya hükümdarlığı altına girişi bizzat ABD’nin rızası, isteği ve 
müdahalesiyle gerçekleşiyor. İster dünya düzeninin rüşvetini aldığı için, ister onun 
yanaşması olduğu için isterse ondan korktuğu için ses çıkaramadığı halde bütün dünya 
bu işgale karşı, bu eşkıya hükümdarlığından mustarip. Ama hiç kimse ses çıkaramıyor, 
itiraz edemiyor. Bu dünya korkuların, rüşvetin ve zorun dünyası. Kudüs’teki ahval tam 
tamına bu dünyanın bir aynası.
Ama buna rağmen Kudüs’te direnenler de var. Dünyanın tamamı satın alınmış olsa 
da, dünyanın bütün insanları korkularından teslim olmuşsa da, veya zulme şu veya 
bu şekilde ortak olmuşlarsa da, teslim olmayanlar var. Tıpkı dünyanın her yanındaki 
eşkıya düzenine direnenler bitmediği gibi. Kudüs bu konuda da aynasını tutuyor 
dünyaya. Zulüm hiçbir zaman payidar kalmaz. En kesif orduları yükselmişken eşkıya 
zulmünün, yanında kurtarıcı güç de yükselir. Her zorlukla beraber bir kolaylık, her 
zulmün karşısında mutlaka bir direniş de vardır.
İşte Kudüs’te, dimdik ayakta duranlar var. Ayakları bir önceki direnişten dolayı maruz 
kaldığı vahşice saldırıda kesilmiş olduğu halde, dizlerinin üzerinde mukavemet 
gücünden zerre kadar kaybetmeden direnenler var. Gazze, Ramallah, genciyle 
yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle dimdik ayakta ve bu haliyle insanlığa eşkıyanın dünya 
hükümdarlığının ebet-müddet olamayacağını haykırıyor. “Eşkıya dünyaya hükümdar 
olmaz, olamaz!” diyor.
Bu ses eşkıyanın Filistin’deki kolu İsrail için bir kabusa dönüşüyor. Gölgesinden 
korkuyor. O çok güçlü silahlarıyla kalbinde zapt edilemeyen manyakça, paranoyakça 
bir korkuya dönüşüyor. Çevresindeki sözümona İslam ülkelerinin yüz milyarlarca dolar 
yığılmış silahları korkutmuyor, ama dizlerinden ayakları kopmuş gencin tekerlekli 
sandalyesinden attığı taş onu korkutuyor. Çünkü onun hakkından gelecek olanın 
nihayetinde bir taş olacağını çok iyi biliyor. Calut’un yerini tuttuğunu, ona benzediğini, 
onu oynadığını en iyi o biliyor. Calut’un karşısında Filistinli çocuk bir Davut 
heybetinde, kendi sonunu Azrail heybetinde gösteriyor. İsrail’in hakkından gelecek 
olan, nihayetinde hayat süren leş gibi hayatlarıyla, ABD’ye hayat veren satınalmalarla 
biriktirilmiş silahlarıyla sözümona İslam devletleri olmayacak, o Gazzeli, Ramallahlı, 
Filisinli çocukların elindeki taşlar olacak.
Avrupa ülkelerinden bu zulüm karşısında dişe dokunur bir tepki, bir direniş beklemek 
beyhude. Onlar zaten İsrail’in bugünkü işgalinin, şımarıklığının, zulmünün birinci 
dereceden sorumluları. Belki Yahudi sorununu başlarından savmak için, belki dünya 
Siyonist güç ağına iradelerini rehin vermiş oldukları için, belki de sadece ve basitçe 
korktukları için Filistin’de dökülen kana ses çıkarmalarını beklemek boşuna.
En fazla Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünlerde ziyaret etmekte olduğu İngiltere 
gibi davranırlar. Theresa May, bugünlerde Kudüs’e başkent kılma uğruna İsrail’in 
sergilediği teröre, katliama, “dostlar alışverişte görsün” kabilinden “İngiltere’nin 
Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması kararına zaten katılmadığını ve gelişmeleri kaygıyla 
izlediği” şeklinde beyanlar verir. İsrail’i kurmuş olan devletin bugün bu sözlerle olup 
bitenleri geçiştirmesi başlı başına ibretlik bir samimiyetsizlik örneği. Samimi olsa 
elbette yapabileceği çok şey olurdu. Oysa bugün İsrail’in yaptığı bütün katliamlarda, 
işlediği bütün cürümlerde en büyük suç ortaklığı İngiltere’nin.
GAZZE KANAMIYOR, ÜMMETE KANINI BAĞIŞLIYOR
İsrail’in bu devlet terörü karşısında en zavallı durumda olan asla Gazzeli çocuklar, 
gençler, kadınlar değil. Kendilerine bir sorumluluk düşmesin diye bu aralar sağa sola, 
aşağıya yukarıya bakan ama bir türlü önüne bakmaya cesaret edemeyen sözümona 
İslam devletleri.
Kan Gazze’de akıyor ama asıl yarası kanayan bu ülkelerin kendileri. Sabahtan akşama 
kadar namazlarında, dualarında sahtekarca “Allah’ım Filistinli kardeşlerimize yardım 
et!” dediği halde bütün siyasetlerinde, ticaretlerinde, duruşlarında Filistinlileri katleden 
İsrail’e hayat veren ülkeler. Yani tam da şairin dediği gibi, hayat süren leşler, onları kim 
diriltecek?
Onlarla Gazzelilerin durumları arasındaki en iyi karşılaştırmayı Gazzeli bir teyze 
yapmış, onunla bitirelim: “Gazze kanıyor diye düşünenler kendi hallerine baksınlar… 
Gazze ağır kan kaybına maruz kalmış ümmete kanını bağışlıyor.”

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz
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ليــس مــن الصــواب تقييــم املشــاكل الــي تشــهدها منطقتنــا وعلــى رأســها ســوراي بشــكل منفــرد، ولذلــك فعلينــا 
تنزيــل التطــورات يف املنطقــة يف إطارهــا الــدويل، واضعــني بعــني االعتبــار موقعهــا ضمــن الصــراع الــدويل مــن 

أجــل اهليمنــة.
مــازال العصــر احلــايل حيافــظ علــى صفــة الغمــوض واإلهبــام، فالــوالايت املتحــدة األمريكيــة تعيــش أزمــة حــادة 
علــى مســتوى اهليمنــة، ويف الوقــت ذاتــه مازالــت مؤثــرة إىل اآلن يف السياســة الدوليــة كقــوة خارقــة، ورغــم أن 
الصــني بــدأت تتحــول إىل قــوة اقتصاديــة مســيطرة علــى الصعيــد الــدويل، إال أهنــا مل تســتطع إىل اآلن حتويــل 
تلــك القــوة إىل اجملــال السياســي، وإضافــة إىل ذلــك فــإن الصــني قــد اســتطاعت بنســبة كبــرة التفــوق علــى 
القــوة السياســية األمريكيــة يف احمليــط اهلــادئ، أمــا روســيا فحــى وإن حتولــت إىل قــوة عســكرية تكتســب صفــة 
الدولــة شــيئاً فشــيئاً، إال أهنــا تواجــه مشــاكل كبــرة علــى الصعيــد االقتصــادي، ورغــم ذلــك فــإن روســيا مازالــت 
تتبــع سياســة توســعية يف املنطقــة، وهــي حتــاول أن تفتــك مــن العــامل الغــريب مســاحات يف الشــرق األوســط 
وأورواب الشــرقية، ويف الوقــت ذاتــه بــدأت بريطانيــا وفرنســا تتســابقان مــن أجــل العــودة إىل الشــرق األوســط، 
أمــا أملانيــا فهــي مشــغولة بكيفيــة احلفــاظ علــى موقعهــا القيــادي يف االحتــاد األورويب، وابحلفــاظ علــى التــوازن 
يف أورواب الــي تتعــرض إىل ضغــوط مــن روســيا، ويف هــذه األجــواء تصبــح األزمــة الســورية حاملــًة ألبعــاد 
تتجــاوز كوهنــا أزمــة إقليميــة، وبذلــك تتحــول ســوراي إىل ســاحة للصــراع علــى الســلطة بــني تلــك األطــراف 
بشــكل غــر مســبوق، ولكــن ملــاذا اكتســبت تركيــا أمهيــة يف هــذا اإلطــار؟، ألن تركيــا قــد حتولــت إىل واحــدة 
مــن القــوى املؤثــرة يف الســاحة الســورية، وهــي موجــودة هنــاك يف امليــدان جبنودهــا، وكذلــك ابســتخباراهتا، هــذا 
إضافــة إىل أن تركيــا حتتــل موقــع الدولــة الضامنــة ملباحثــات األزمــة الســورية، مثَّ إن اجملموعــات الــي تؤثــر فيهــا 
تركيــا يــزداد أتثرهــا يف مســتقبل ســوراي يومــاً بعــد آخــر،  أضــف إىل ذلــك أن تركيــا اليــوم ليســت جــزءاً مــن أي 
كتلــة، إذ أهنــا ابتــت قــوة إقليميــة قــادرة علــى العمــل ابمسهــا وحلســاهبا اخلــاص، وال شــك أهنــا أصبحــت قــوة 
إقليميــة تســعى إىل أن تكــون قــوة عامليــة، حمافظــة تركيــا علــى وجودهــا يف الســاحة الســورية، إثبــات وجودهــا 
بشــكل فعــال يف الصــراع هنــاك، لــن يســاهم فقــط يف تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة اإلرهــاب، بــل إنــه 

ســيعزز يف الوقــت ذاتــه مــن صفتهــا كقــوة إقليميــة، وسيســهل عليهــا كذلــك التحــول إىل قــوة عامليــة.
ليــس صحيحــاً البتــة أن تركيــا قــد أنفــدت كل طاقتهــا يف السياســة اخلارجيــة مــن أجــل ســوراي، وحنــن مــن 
واجبنــا املتابعــة عــن كثــب للتطــورات اجلاريــة يف منطقــة البحــر األســود وشــرق املتوســط، والتدخــل يف تلــك 

التطــورات يف ضــوء مصــاحل تركيــا.
فمــاذا يقــول اي تــرى أولئــك الذيــن يدعــون أهنــم مثقفــون يقــرؤون ويكتبــون، ولكنهــم يســتصغرون قــوة تركيــا 

وحيتقــرون جمتمعهــم ويقولــون:
 )لن تقوم لنا قائمة(؟

تركيا ستحل األزمة السورية
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فخر الدين آلطون

Suriye başta olmak üzere bölgemizde yaşanan sorunları tek başına değerlendirmek doğru 
değil. Bölgemizdeki gelişmeleri küresel bağlamı içine oturtmak, küresel hegemonya 
mücadelesi içindeki yerini göz önünde bulundurmak durumundayız.
İçinde bulunduğumuz çağ belirsizlikler çağı olma özelliğini koruyor. ABD ciddi bir 
hegemonya krizi yaşıyor. Buna mukabil halen bir süpergüç olarak dünya siyasetine etki 
ediyor. Çin, küresel alanda egemen bir ekonomik güce dönüşmesine rağmen bu gücü siyasi 
alana tahvil edebilmiş değil. Bununla birlikte Çin, Pasifik havzasında ABD’nin siyasi 
gücünü önemli oranda kırmış durumda. Rusya giderek devleşen bir askeri güç halini alsa da 
ekonomik açıdan ciddi açmazlarla karşı karşıya. Buna rağmen Rusya yayılmacı bir siyaset 
izlemeye devam ediyor. Ortadoğu’da ve Doğu Avrupa’da Batı dünyasından alan kapmaya 
çalışıyor. İngiltere ve Fransa Ortadoğu’ya dönme yarışı içinde. Almanya ise Rusya’nın 
Avrupa üzerindeki baskısını nasıl dengeleyebileceği ve Avrupa Birliği’nin liderliğini 
nasıl sürdürebileceğinin derdinde. Suriye krizi bu ortamda bölgesel bir kriz olmanın çok 
ötesinde anlamlar taşıyor. Suriye hiç olmadığı kadar bu aktörlerin iktidar kavgalarının bir 
zeminine dönüşüyor. Mesele, Türkiye bu ortamda neden önemli? Türkiye her şeyden önce 
Suriye sahasının etkin güçlerinden birine dönüşmüş durumda. Hem sahada askerleriyle var. 
Hem istihbaratıyla var. Hem de Türkiye Suriye’nin garantör gücü konumunda. Türkiye’nin 
etki ettiği gruplar Suriye’nin geleceği için giderek önemli hale geliyor. Dahası Türkiye şu 
anda hiçbir bloğun parçası değil. Kendi ad ve hesabına hareket edebilen bir bölgesel güç. 
Ve elbette küresel güç olma arayışındaki bir bölgesel güç. Suriye sahasında var olmak, 
buradaki mücadelede etkin bir varlık göstermek Türkiye’nin sadece terörle mücadelesine 
katkı sunmayacak, aynı zamanda bölgesel güç olma özelliğini pekiştirecek, küresel bir 
güce dönüşmesini kolaylaştıracak.
Elbette Türkiye’nin dış politikadaki bütün enerjisini Suriye’ye vermesi de doğru değil. 
Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri de yakından takip etmek, bu 
gelişmelere Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda müdahale etmek de boynumuzun borcu.
Türkiye’nin gücünü küçümseyen, “bizden bir hal olmaz” deyip gezinen, kendi toplumunu 
küçümseyen okumuş yazmışlar tayfası bu olan bitene ne diyor acaba?

Fahrettı̇ ALTUN

Suriye Krizini Türkiye Çözecek
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