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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihlerini yazmaz ve edebiyatlarını kuvvetlendirmezlerse toplum-
ların başkalarının kölesi olacağını söyledi. 25.02.2017 Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen Dördüncü Ulusla-
rarası Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Erdoğan, Türk halkının kitap okuma oranının yükseltilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, özellikle Türkiye’nin 2023’e kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme hedefi 
çerçevesinde bunun özellikle önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı kuvvetlerinin Suriye’nin Halep şehri kırsalındaki 
El-Bab kentini geri almasını memnuniyetle karşılayarak, “Dünya DAEŞ terör örgütüne karşı savaşıyor 
gibi davranıyor, halbuki gerçekte DAEŞ’le sadece Türkiye savaşmaktadır” açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı operasyonunun başlangıcından 
bu yana Türkiye’deki Suriyeli mültecilerden yaklaşık 50 bin kişinin Türk ordusunun yardı-
mıyla evlerine döndüğünü ifade ederken, El-Bab’ın geri alınmasının ardından birçok mülte-
cinin yurtlarına döneceğini dile getirdi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن الشــعوب تبقــى أســرة لآلخريــن، مــا مل تــدون اترخيهــا وتعمــل علــى رفــد آداهبــا. وشــدد يف 
كلمــة لــه خــال افتتــاح املعــرض الــدويل الرابــع للكتــاب يف مدينــة إســطنبول، يــوم الســبت 2017/2/25 ، علــى ضــرورة زايدة معــدالت 

القــراءة بــن مواطــي بــاده، ســيما وأن تركيــا هتــدف ألن تكــون واحــدة مــن أكــر 10 اقتصــادات يف العــامل حبلــول عــام 2023.

رّحــب رئيــس الــوزراء الرتكــي بــن علــي يلــدرمي، بتحريــر قــوات )درع الفــرات( مدينــة )البــاب( بريــف حمافظــة حلــب الســورية، 
وقــال إن )العــامل يتظاهــر أبنــه حيــارب تنظيــم داعــش اإلرهــايب، واحلقيقــة ليــس هنــاك مــن حيــارب التنظيــم ســوى تركيــا(.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاوش أوغلــو أن حنــو 50 ألــف الجــئ ســوري يف تركيــا عــادوا إىل مناطقهــم يف 
مشــايل ســورية منــذ بــدء انطــاق عمليــة )درع القــوات( مبســاعدة اجليــش الرتكــي ، وأضــاف أنــه بعــد اســتعادة البــاب 

ســيعود الكثــر مــن الاجئــن إىل دايرهــم.

أردوغان: الشعوب التي ال تدون تاريخها وترفد آدابها تبقى أسيرة لآلخرين

يلدريم يرحب بتحرير مدينة الباب السورية من تنظيم )داعش( اإلرهابي

تشاوش أوغلو: 50 ألف الجئ سوري عادوا إلى مناطقهم منذ انطالق عملية درع الفرات

Erdoğan: Tarihini Yazmayan ve Edebiyatını Güçlendirmeyen Toplumlar Başkalarının Kölesi Olur

Yıldırım Suriye’nin El-Bab Kentinin DAEŞ Terör Örgütünden Temizlenmesini Memnuniyetle Karşıladı

Çavuşoğlu: Fırat Kalkanı Operasyonunun Başlangıcından Bu Yana 50 Bin Suriyeli Evlerine Döndü

فوز »القبعات البيضاء« السوري
بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير..

07
10
14

23

ترامب مثل بوتين واألسد ال يرى شعبًا في سورية

من 
الصعب 
أن تكون 
عاداًل

سوريا وطن أم كيان .. دولة أم نظام ؟؟

انسداد اآلفاق يدفع السوريين للتوحد أكثر

عبدالوهاب بدرخان 

22

ليس التعايش 
ضرورة اجتماعية
إنما هو موقف 
أخالقي

محمد اولوكوتوك

02

العائدون 
إلى 
حضن 
النظام

كمال اوزتوركصبحي دسوقي

موفق زريق

أحمد مظهر سعدو



الســــنة الثانية ــ العــدد 27 ــ 2017/3/1

Suriyelilerin ızdırabı devam ettikçe, birçok 
“muhalif”in maskesi de düşmeye devam 
ediyor. Devrime kişisel sebeplerle katılmış 
olan bu kişilerin gerçek yüzleri bir bir orta-
ya çıkıyor ve maddi kazançlar ve makamlar 
için savaştıklarını gözler önüne seriyorlar. 
Böylece fırsatçı kişilikleri ortaya çıkıyor 
ve banka hesaplarını daha fazla parayla 
doldurmak için Suriyelilerin ızdıraplarının 
devam etmesini istedikleri aşikar hale geli-
yor.
Devrimi, hatta vatanımızı karalamaya 
çalışıyorlar. Kendilerinin ne kadar temiz 
olduğunu ve önceden ilan ettikleri tutum-
larını terk etmeye mecbur kaldıklarını an-
latmada oldukça maharetliler. Kendilerine 
daha fazla para veren ve daha iyi mevkilere 
getiren birilerini buldular mı, hemen karşı 
safa geçiveriyorlar.
Yakın zamanda altı Suriyeli muhalif Şam’a 
döndü. Kendilerinden sonra geleceklere 
‘örnek’ olan bu kişiler, Suriye rejimiyle 
çözüm kapsamında söz konusu adımı at-
tılar. Rejim onlara, mevkiler, paralar ve 
Şam’daki en lüks otellerde konaklama im-
kanı verdi. Onlar ise onur ve özgürlük için 
yapılan devrimin ilkelerinden ve ailelerin-
den vazgeçtiler. Bahaneleri ise akan kanı 
durdurmak için yollar arıyor olmalarıydı. 
Bu elbette iyi bir şey, ancak Suriyelilerin 
uğruna kıyama kalktıkları haklar ve sabi-
telerden vazgeçmek anlamına gelmemeliydi. 
Suriye halkı devrimi yok etmek isteyenlerle, 
mazlum halkımızın taleplerini, hedeflerini 
ve arzularını gerçekleştirecek bir çözüm 
bulmak isteyenleri ayırt edecek beceriye 
sahiptir.
Bu geri dönen kişiler yaptıklarının bede-
lini ağır bir şekilde ödeyecektir. Ahlaki 
çöküntüleri ise bu sonun başlangıcıdır.
Bu devrim durmayacak, hedeflerimiz 
gerçekleşene kadar dinmeyecek ve boyun 
eğmeyecektir. Bazıları halihazırda devrimi, 
rejimle ortaklık peşinde koşan ve ondan 
mevki-makam kapmaya çalışan bir mu-
halefet kalıbına sokmayı başarmışsa da, bu 
böyledir.
İhanetlerden muzdarip olan şeref sahibi 
her Suriyeli için devrim bir kaderdir. Suri-
ye halkı özgürlük mezbahasında bir başına 
bırakılmıştır. Dostları ve insaniyetini kay-
betmemiş kişiler hariç Suriye, yalnızdır.
Devrim ölmez, ölmeyecektir de; çünkü 
devrim çocuklara ve torunlara miras 
bırakılacak bir fikirdir. Muhalefet ise yok 
olmaktadır; zira hedefleri geçici olup, para 
ve makamla sınırlıdır.
Son olarak, gurbetteki Suriyelilerin 
tümünün hayali olan Suriye’nin kucağına 
dönmek ile katil rejimin kucağına dönerek 
onu allayıp pullamak arasında büyük bir 
fark vardır.
Dileyen rejimin kucağına dönsün, Es-
ad’ın dizinin dibine uzansın. Bunlar ne bir 
değişikliğe yol açacak, ne bir farklılığa se-
bep olacak ne de devrim ateşini söndürebi-
lecektir.
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دانفورد: سأبلغ ترامب بأهمية التعاون مع تركيا في مكافحة اإلرهاب

)درع الفرات( تتمكن من السيطرة على مدينة الباب بشكل كامل

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Başkan Donald Trump’a Ortadoğu’daki terör örgütleriyle, özellikle 
de DAEŞ terör örgütüyle mücadelede müttefikleri Türkiye’yle işbirliğinin ve Washington ve Ankara arasındaki 
stratejik ilişkileri muhafaza etmenin ne kadar önemli olduğunu aktaracağını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu kuvvetleri, Suriye’nin Halep şehrinin doğu-
sundaki El-Bab kentini tamamen ele geçirmeyi başardı.
El-Bab kenti, Fırat Kalkanı operasyonunun başlangıcından 184 gün sonra ele geçirildi. Operasyon boyunca Suri-
ye’nin Türkiye sınırına yakın tarafında, 1900 kilometrekareyi aşkın bir alan kontrol altına alındı.

Dunford: Trump’a Terörle Mücadelede Türkiye’yle İşbirliğinin 
Önemini Bildireceğim

Fırat Kalkanı El-Bab Kentini Tamamen Ele Geçirdi

قــال رئيــس هيئــة األركان األمريكيــة )جوزيــف دانفــور(، إنــه يعتــزم إبــاغ الرئيــس دوانلــد ترامــب أبمهيــة التعــاون مــع احلليفــة تركيــا فيمــا خيــص 
القضــاء علــى التنظيمــات اإلرهابيــة يف منطقــة الشــرق األوســط وخاصــة تنظيــم داعــش اإلرهــايب، ومواصلــة احلفــاظ علــى العاقــات االســرتاتيجية 

القائمــة بــن واشــنطن وأنقــرة. 

متكنت قوات اجليش احلر املدعومة من القوات املسلحة الرتكية من السيطرة على مدينة الباب شرقي حلب السورية بشكل كامل.
وأتيت الســيطرة على املدينة بعد 184 يوماً من انطاق عملية )درع الفرات(، اليت متكنت حىت اآلن من الســيطرة على مســاحة تتجاو 1900 

كيلــو مــرت مربــع، ابلقــرب مــن احلــدود الســورية الرتكيــة.
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كلمــا طالــت مــدة معــاانة الســوريني تســاقطت 
أقنعــة كثــر مــن )املعارضــني( الذيــن انضمــوا إىل 
وجوههــم  فتنكشــف  نفعيــة،  ألســباب  الثــورة 
احلقيقيــة، ويظهــرون علــى حقيقتهــم كأشــخاص 
ماديــة  مكاســب  أجــل  مــن  ويقاتلــون  يبحثــون 
ومناصــب وحســب، وتتضــح مواقفهــم احلقيقيــة 
وانتهازيتهــم، يف عملهــم علــى إطالــة أمــد معــاانة 
الســوريني؛ كــي متتلــئ حســاابهتم البنكيــة ابملزيــد.
الثــورة  وجــه  تشــويه  يف  يســهمون  هــؤالء  إن 
وحــى الوطــن، وقــد أجــادوا دورهــم يف إظهــار 
أنفســهم علــى أهنــم أنقيــاء، وأهنــم ضحــااي جمــرون 
الــي  مواقفهــم  مــن  التنصــل  علــى  ومرغمــون 
أعلنوها، وأرادوا منها ما أرادوا، وعندما وجدوا 
َمــن يدفــع هلــم أكثــر، وحيقــق هلــم الوصــول إىل 
بغيتهــم )املناصــب( انتقلــوا إىل الصــف املعــادي.
إىل  ســوريني  معارضــني  ســتة  عــاد  زمــن،  منــذ 
يف  وذلــك  لغرهــم،  الطريــق  ممهديــن  دمشــق، 
إطــار تســوية مــع النظــام الســوري، وقــدم هلــم 
إقامــات يف  النظــام مناصــب وأمــوااًل ومنحهــم 
أفخــم الفنــادق وســط العاصمــة دمشــق، بعــد 
أن تنصلــوا مــن مبــادئ ثــورة الكرامــة واحلريــة، 
يتلمســون  أهنــم  بذريعــة  أهليهــم  مــن  وتنصلــوا 
ادعــاء  وهــذا  الــدم،  نزيــف  إليقــاف  الســبل 
زائــف، ألنــه يقــود إىل التفريــط حبقــوق وثوابــت 
أجلهــا،  مــن  الســوريون  خــرج  الــي  الثــورة 
والشــعب الســوري ميلــك القــدرة علــى التمييــز 
بــني مــن يريــد اللعــب وحــرق الثــورة ومتزيقهــا، 
أهلنــا  ملطالــب  حــل  إجيــاد  يريــد  مــن  وبــني 

وتطلعاهتــم. أهدافهــم  وحتقيــق  املظلومــني، 
نعــم، لقــد قبــض العائــدون مثــَن ختليهــم عــن القيــم 
واحلقــوق، ولكنهــم ســيدفعون أمثــااًن كبــرة جــدًا، 
صــروح  وتنهــار  الشــعب  إرادة  تنتصــر  عندمــا 

الطغيــان.
هــي ثــورة ولــن تتوقــف، ولــن هتــدأ أو تســتكني 
حــى حتقــق أهدافهــا، ومــع أن البعــض جنــح يف 
حتويلهــا، يف الوقــت الراهــن، إىل معارضــة تبحــث 
عــن الشــراكة مــع النظــام وانتــزاع املناصــب منــه، 
فمــن املؤكــد أن احلــق يف احلريــة والكرامــة لــن 

ميــوت، وســيأيت يــوم يعــود احلــق ألهلــه.
الثــورة هــي قــدر كل ســوري شــريف يعــاين مــن 
الغــدر واخليــاانت، وقــد تُــرك الشــعب الســوري 
علــى مذبــح احلريــة وحــَده، أعــزل إال مــن صدقــه 

وإنســانيته.
الثــورة ال متــوت ولــن متــوت؛ ألهنــا فكــٌر يتجــذر 
وينتشــر ويــورث لألبنــاء واألحفــاد، واملعارضــة 
إىل زوال؛ ألن أهدافهــا آنيــة وتنحصــر يف املــال 

واملنصــب.
أخــرًا، هنــاك فــرق كبــر بــني العــودة إىل حضــن 
ســورية، وهــو حلــم ملعظــم الســوريني املهجريــن، 
وبــني العــودة إىل حضــن النظــام اجملــرم القاتــل، 

والعمــل علــى تلميــع صورتــه.
ليعــد مــن يرغــب إىل حضــن النظــام، ولــرمِت مــن 
يشــاء يف أحضــان األســد، فهــؤالء لــن يشــكلوا 
تغيــرًا، ولــن حيدثــوا فرقًــا، ولــن ينجحــوا يف إمخــاد 

شــعلة الثــورة.

العائدون إلى حضن النظام

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Rejimin Kucağına Dönüş
كلمة العدد
Başyazı
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استشهاد وإصابة عشرات المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة سوسيان بريف حلب

نصر الحريري: القرارات األممية جوهرها االنتقال السياسي الحقيقي في سورية

Halep Kırsalındaki Sousian’da Bomba Yüklü Araçla Yapılan Saldırıda Onlarca Şehit ve Yaralı Sivil Var

Nasr El-Hariri: BM Kararlarının Özünü Suriye’de Gerçek Bir Siyasal Geçiş Teşkil Etmektedir

Halep kırsalında bulunan El-Bab kasabasının kuzeydoğusundaki Sousian’da sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir 
alanda gerçekleşen bomba yüklü araç saldırısında yaklaşık 50 şehit ve yaralı olduğu ifade edildi. Yaşamını yiti-
renlerin çoğunun El-Bab’daki evlerini ziyaret etmek isteyen kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtilirken, Suriyeli 
muhalif gruplar saldırının arkasında DAEŞ’in olduğunu dile getirdi.

Suriye muhalefetinin Cenevre heyeti başkanı Nasr El-Hariri, BM’nin tüm kararlarının özünün siyasal bir geçişi 
öngördüğünü ifade ederken, BM temsilcisinin görüşmelerin bu turunda ana unsur olan Suriye’de gerçek anlamda 
gerçekleşecek bir siyasal geçiş konusuna önem vermesi gerektiğini belirtti.

استشــهد حنــو 50 وجــرح العشــرات يف بلــدة سوســيان الواقعــة مشــال غــرب مدينــة البــاب بريــف حلــب، بعــد تفجــر ســيارة مفخخــة اســتهدفت 
جتمعــاً للمدنيــن والعــدد الكبــر مــن الضحــااي مــن النســاء واألطفــال الذيــن أرادوا زايرة بيوهتــم يف مدينــة البــاب، واهتمــت فصائــل املعارضــة الســورية، 

شــدد رئيــس وفــد الشــعب الســوري إىل جنيــف نصــر احلريــري علــى أن كل القــرارات األمميــة جوهرهــا هــو االنتقــال السياســي، وأن علــى املبعــوث تنظيــم )الدولــة اإلســامية( ابلوقــوف وراء التفجــر.
األممــي )أن يلتــزم ابلبنــد الرئيســي يف هــذه اجلولــة وهــو االنتقــال السياســي احلقيقــي يف ســورية.
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نظام بشار يستخدم جنيف غطاء لجرائمه ضد الشعب السوري

تفجيرات توقع عشرات القتلى في المربع األمني في حمص

روسيا تلوح بالفيتو ضد قرار أممي بشأن كيميائي سوريا

وفدا المعارضة والنظام مستعدان للجلوس وجهًا لوجه في جنيف.. ودي ميستورا يسلمهما مقترحاته

Esad Rejimi Cenevre Görüşmelerini Suriye Halkına Karşı İşlediği Suçları Örtbas Etmek İçin Kullanıyor

Humus’taki Emniyet Biriminde Meydana Gelen Patlamalarda Onlarca Ölü Var

Rusya Suriye’ye Yönelik Kimyasal Silah Kararına Veto Sinyalleri Veriyor

Muhalefet ve Rejim Heyetleri Cenevre’de Yüz Yüze Konuşmaya Hazır… 
De Mistura Taraflara Önerilerini Sunacak

Rejim, Rusya ve İranlı milisler, Dera, Şam, buraların kurtarılmış kırsal bölgeleri ve Humus’taki Hayyü’l Va’r’da 
askeri faaliyetlerini devam ettirirken, rejim ve destekçilerinin gerçekleştirdiği bombardıman ve askeri operasyonlar 
neticesinde Suriye genelinde 43 kişi şehit oldu. Bu saldırıların Cenevre’deki müzakerelerin yeni turu gerçekleşir-
ken meydana gelmesi ise dikkat çekti.

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov Cuma günü, Washington’un Fransa’nın desteğiy-
le uygulamaya koymayı taahhüt ettiği, kimyasal silah kullanımı nedeniyle Suriye rejimine yaptırım uygulamayı 
öngören yasa tasarısına karşı Rusya’nın veto hakkını kullanma yoluna gideceğini belirtti. BM Güvenlik Kon-
seyi’nin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yapan Safronkov, “Partnerlerimize 
tavrımızı son derece net bir biçimde açıkladım. Yasa tasarısı konusunda veto hakkımızı kullanacağız” şeklinde 
konuştu.

BM Suriye Özel Temsilcilik Büro Müdürü Michael Content, halihazırda Cenevre’de devam eden görüşmelere 
katılan Suriye muhalefeti ve Esad rejim heyetlerinin, müzakereler için yüz yüze aynı masaya oturmaya hazır olduk-
larını söylediğini aktarırken, BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın müzakerelerin gelecekteki seyri ile ilgili 
taraflara önerilerini sunduğunu belirtti.

يواصــل النظــام وروســيا وامليليشــيات اإليرانيــة التصعيــد العســكري ضــد درعــا ودمشــق وريفهــا احملــرر، وحــي الوعــر يف محــص، واستشــهد حنــو 43 
شــخصاً يف معظــم املناطــق الســورية نتيجــة القصــف اإلجرامــي والعمليــات العســكرية الــيت يشــنها النظــام وحلفــاؤه ،وذلــك ابلتزامــن مــع عقــد جولــة 

جديــدة مــن املفاوضــات يف جنيــف.

أعلــن فادميــر ســافرونكوف انئــب الســفر الروســي لــدى األمــم املتحــدة اجلمعــة أن بــاده ســتلجأ إىل حــق النقــض )الفيتــو( ضــد مشــروع قــرار أممــي يفــرض 
عقــوابت علــى النظــام الســوري الســتخدامه أســلحة كيميائيــة تعهــدت واشــنطن ابملضــي قدمــا فيــه بتأييــد فرنســي.

وقال سافرونكوف للصحفين إثر اجتماع مغلق جمللس األمن »شرحت موقفنا بوضوح كبر لشركائنا. إذا أدرج )مشروع القرار( فسنستخدم حق الفيتو«. قــال مايــكل كونتــت، مديــر مكتــب املبعــوث األممــي اخلــاص إىل ســوراي، ســتافان دي ميســتورا ، أن وفــدي املعارضــة الســورية ونظــام األســد، 
املشــاركن يف املباحثــات املنعقــدة حاليــاً يف جنيــف، أبــدوا اســتعدادهم للجلــوس وجهــا لوجــه إىل طاولــة واحــدة للمناقشــات،وأن املبعــوث األممــي 

ســلم للمشــاركن مقرتحاتــه حــول الســر الاحــق للمفاوضــات.

Humus’ta Suriye rejimine ait bir emniyet biriminde meydana gelen şiddetli patlamalar sonucu onlarca asker ve 
subay yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında, tutuklulara karşı işlediği suçlarla bilinen “Ölüm Amiri” lakaplı Tuğ-
general Hüseyin Dobul ve Devlet Güvenlik Şube Başkanı Tuğgeneral İbrahim Derviş bulunuyor.

هــزت جمموعــة مــن االنفجــارات العنيفــة املربــع األمــي للنظــام الســوري يف مدينــة محــص ، مــا أدى إىل مقتــل وجــرح العشــرات مــن اجلنــود والضبــاط 
بينهــم رئيــس فــرع األمــن العســكري، العميــد حســن دعبــول، امللقــب بـــ )آمــر املــوت(، نتيجــة اترخيــه احلافــل ابجلرائــم ضــد املعتقلــن ، ورئيــس فــرع 

أمــن الدولــة العميــد إبراهيــم درويــش.
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األســد  بشــار  التاريــخ  جمرمــي  أخطــر  ضــد  تفعيلهــا  يتــم  مــى 
لــه. الداعمــة  والعصــاابت 

منــذ حــوايل العــام مت هتريــب.11000 صــورة لبقــااي أعضــاء بشــرية 
معرفة ابالســم ومكان االحتجاز مت قتلها قتا بطيئا ابجلوع وتفشــي 
حتليلهــا  مت  القيصــر  بواثئــق  الصــور  هــذه  عرفــت  فيهــا.  األمــراض 
مبختــرات حياديــة اتبعــة للكوجنــرس األمريكــي وأخــرى اتبعــة لألمــم 
األمــم  لــدى  اليــوم  وهــي حمفوظــة  ودقتهــا  وتبــن صحتهــا  املتحــدة 

املتحــدة ولــدى دائــرة حفــظ الواثئــق يف الكوجنــرس األمريكــي .
واألمــر الــذي يدعــو للدهشــة, هــو أن إدارة أوابمــا مل تتحــرك الختــاذ 
أي إجــراء لتحويــل هــذه اجلرائــم املوثقــة عــن طريــق األمــم املتحــدة إىل 

حمكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
واليــوم وبعــد تدقيــق ال التبــاس فيــه فقــد نشــرت االمنيســيت تقريرهــا 
املوثــق إبعــدام 13000 معتقــل خــال مخــس ســنوات يف ســجن 

صيــداناي .
اإلجــراءات  ابختــاذ  ويبــدؤوا  دمهــم  علــى  الكبــار  ســيخجل  فهــل 
القانونيــة لســوق اجملــرم بشــار االســد وأزالمــه إىل احملكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة أم أصبــح امحــرار الوجنتــن خجــا شــيئا مــن املاضــي، ففقــد 

الــروس وحــكام أمريــكا هــذه الظاهــرة اإلنســانية ؟
أتسيس احملكمة اجلنائية الدولية: 

للجمعيــة  اجتمــاع  يف  دولــة   120 وافقــت   1998 متــوز   17 يف 
العموميــة لألمــم املتحــدة يف إيطاليــا علــى مــا يعــرف مبيثــاق رومــا، 
واعترتــه قاعــدة إلنشــاء حمكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة، وعارضــت هــذه 

الفكــرة ســبع دول، وامتنعــت 21 عــن التصويــت.
القــرن  يف  والرجــال  والنســاء  األطفــال  مايــن  أن  امليثــاق  واعتــر 
العشــرين -الذي شــهد حربن عامليتن- قد وقعوا »ضحااي لفظائع 
ال ميكــن تصورهــا هــزت ضمــر اإلنســانية بقــوة« وأنــه شــهد »جرائــم 
خطــرة هتــدد الســلم واألمــن العاملــي« وأن مثــل هــذه اجلرائــم ال جيــوز 

أن متــر دون عقــاب.
أتسســت احملكمة اجلنائية الدولية بصفة قانونية يف األول من يوليو/
متــوز 2002 مبوجــب ميثــاق رومــا، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف 11 
أبريل/نيســان مــن الســنة نفســها، بعــد جتــاوز عــدد الــدول املصادقــة 

عليــه ســتن دولــة.
صادقــت حلــد اآلن علــى قانــون احملكمــة 108 دول، وتلتقــي يف 
للــدول األعضــاء، وهــي هيئــة تراقــب عمــل احملكمــة، كمــا  مجعيــة 

وقعــت 41 دولــة أخــرى علــى ميثــاق رومــا لكنهــا مل تصــادق عليــه 
بعــد.

اختصاصــات احملكمــة ختتــص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مبتابعــة 
األفــراد املتهمــني بـــ:

جرائــم اإلابدة اجلماعيــة مهمــا كانــت صفتهــم وتعــي حســب تعريــف 
ميثــاق رومــا، القتــل أو التســبب أبذى شــديد بغــرض إهــاك مجاعــة 

قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة إهــاكا كليــا أو جزئيــا.
اجلرائم ضد اإلنسانية:

نظــام  يف  عليهــا  املنصــوص  احملظــورة  األفعــال  مــن  فعــل  أي  وهــي 
رومــا، إذا ارتكــب بشــكل منظــم وممنهــج ضــد جمموعــة مــن الســكان 
املدنيــن، مثــل القتــل العمــد واإلابدة واالغتصــاب واإلبعــاد والنقــل 

القســري والتفرقــة العنصريــة واالســرتقاق.
جرائم احلرب:

وتعــي كل اخلروقــات املرتكبــة حبــق اتفاقيــة جنيــف لســنة 1949، 
وانتهــاك قوانــن احلــرب يف نــزاع مســلح دويل أو داخلــي.

وميكــن للمحكمــة أن تنظــر بقضــااي أشــخاص متهمــن ابرتــكاب 
هــذه اجلرائــم مباشــرة، أو آخريــن لديهــم مســؤولية غــر مباشــرة فيهــا، 
كاملســؤولية عــن اإلعــداد أو التخطيــط، أو مســؤولية التغطيــة عنهــا، 

أو مســؤولية التشــجيع عليهــا.
تقــع احملكمــة مبدينــة الهــاي هبولنــدا، لكنهــا ميكــن أن تعقــد جلســاهتا 
يف أي مــكان آخــر- هــي حمكمــة مكملــة للقضــاء الوطــي للــدول 
األعضــاء فيهــا، ومتثــل املــآل األخــر عندمــا تكــون هــذه احملاكــم غــر 
تريــد  أو ال  املذكــورة،  املتهمــن ابجلرائــم  مــع  التحقيــق  قــادرة علــى 

ذلــك.
ميكــن للــدول املصادقــة علــى احملكمــة أو جملــس األمــن الــدويل أن 
حتيــل علــى املدعــي العــام قضــااي تتعلــق ابجلرائــم الــيت ختتــص احملكمــة 
ابلنظــر فيهــا، كمــا ميكــن لــه أن يبــادر بفتــح حتقيــق يف أي قضيــة يــرى 

أهنــا تســتحق ذلــك.
يف  معهــا  تتعــاون  أن  الــدول  هــذه  علــى  احملكمــة  قانــون  ويفــرض 
التحقيقــات واملتابعــات الــيت تباشــرها، أبن تســلم املتهمــن إن كانــوا 
مــن مواطنيهــا، أو تعتقلهــم وتســلمهم إن دخلــوا أراضيهــا، وأبن توفــر 
التحقيــق  كل الواثئــق املتوفــرة لديهــا يف أي قضيــة تفتــح احملكمــة 

فيهــا.
وميكــن للمحكمــة أن تتعــاون مــع الــدول غــر املصادقــة علــى ميثاقهــا، 

وذلك عر تفامهات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط احملكمة ابألمم 
وبذلــك  بينهمــا،  التعــاون  وســبل  العاقــات  ينظــم  اتفــاق  املتحــدة 
ختتلــف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة عــن حمكمــة العــدل الدوليــة الــيت 
تعتــر ذراعــا اتبعــة لألمــم املتحــدة هتــدف مــن خاهلــا حلــل النزاعــات 

بــن الــدول
تتكون احملكمة من:

قضــاة  ثاثــة  وتضــم  للمحكمــة،  العــام  ابلتدبــر  تتكلــف  رائســة 
ســنوات. ثــاث  مــن  لواليــة  القضائيــة  هيئتهــا  مــن  ينتخبــون 

القانــون  يف  متخصصــا  قاضيــا   18 مــن  وتتكــون  قضائيــة،  شــعبة 
الــدويل. والقانــون  اجلنائيــة  واملســطرة  اجلنائــي 

مكتــب للمدعــي العــام، وخيتــص ابلتحقيــق يف االهتامــات ابجلرائــم 
الــيت تدخــل يف اختصــاص احملكمــة، ويبحــث عــن الدالئــل والواثئــق 
هــو  احلــايل  العــام  احملكمــة، واملدعــي  علــى  يعرضهــا  ويفحصهــا مث 

األرجنتيــي لويــس مورينــو أوكامبــو.
قســم الســجل، ويتابــع كل األمــور اإلداريــة غــر القضائيــة، وينتخــب 

املســؤول عنــه مــن قبــل قضــاة احملكمــة لواليــة متتــد مخــس ســنوات.
تومــاس  هــو  الدوليــة  اجلنائيــة  للمحكمــة  تقدميــه  مت  شــخص  أول 
الكونغــو  املســلحة يف مجهوريــة  املليشــيات  إحــدى  زعيــم  لوابنغــا، 
الدميقراطيــة، وذلــك بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب، حيــث قيــل إنــه 

احلــرب. واســتخدمهم يف  قاصريــن  أطفــاال  جنــد 
الــرب  جيــش  مليشــيا  قــادة  متابعــة  إىل  أيضــا  احملكمــة  وتســعى 
األوغندي، املتهمن بدورهم بتجنيد أطفال واستغاهلم يف احلروب.

أعزائي القراء ..
األمســاء أعــاه واملقدمــة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة هــم ال يشــكلون 
شــيئا أمــام جرائــم االســد املوثقــة ابلكيمــاوي والرميلــي والــيت وصلــت 
ضحــاايه إىل مليــون إنســان منهــا 24000 إنســان، أمساؤهــم لــدى 
خمابــرات النظــام كوهنــم معتقلــن. وهــؤالء يشــكلون فقــط 12% مــن 
جممــوع املعتقلــن لــدى خمابــرات النظــام الســوري، واخلشــية اآلن علــى 
88% مــن املعتقلــن اآلخريــن وهــذه مســؤولية أخــرى مــن مســؤولية 
األمــم املتحــدة لرتســل بعثــة لتتأكــد مــن وجودهــم إن كانــوا مازالــوا 

احيــاء.
فاجلرائم موثقة.. وكل الدول لديها واثئق ضد األسد .

فهل سينهار جبل اجلليد ؟
أم سيبقى اجملرم طليقا أبمر احلكام الكبار؟

المحكمة الجنائية الدولية ...

إشراق
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خنــب  لــدى  »اســتفاقة«  فرضــت  الســوري  الوضــع  يف  األخــرة  التطــورات  أن  يبــدو 
وانشــطن. وهلــذا قــّررت أن تقــّدم وجهــة نظرهــا لتصحيــح مســار الثــورة. وال شــك يف أن 
وقــع خســارة حلــب، و«صدمــة« تطــور العاقــة الرتكيــة الروســية، كانتــا »حلظــة الصدمــة« 
الــيت اســتدعت ذلــك، اآلن وبعــد ســت ســنوات مــن الثــورة. ولكــن بعــد أن كان لكثريــن 
مــن هــذه النخــب والناشــطن واملثقفــن دور ليــس قليــًا يف وصــول الوضــع إىل مــا وصــل 
إليــه، أي بعــد أن أســهم كل هــؤالء يف االحنــدار الكبــر الــذي حــدث، بعــد أن عّممــت 

األوهــام حــول قضــااي كثــرة ابتــت جمــال نقدهــم اآلن. 
مــن املفيــد امليــل حنــو إعــادة النظــر يف مســار ســت ســنوات، ومهــم كذلــك أن يشــار إىل 
»خطــااي« عديــدة جــرى ارتكاهبــا، لكــن األهــم هــو نقــد الــذات قبــل نقــد الثــورة، فمــا 
عانتــه الثــورة كان مــن فعــل مباشــر مــن النخــب الــيت عملــت علــى حرفهــا عــن ســياقها 
ووضعهــا يف ســياٍق خمتلــف، مســتفيدًة مــن تكريــس كل اإلعــام والقنــوات الفضائيــة 
لتعميــم أوهامهــا، وإظهــار الثــورة بصــورٍة ليســت فيهــا. ســواء تعلــق األمــر ابألســلمة، 
حيــث كانــت النخــب فاعلــًة يف هــذا الســياق، أو يف اســتدعاء التدخــل اإلمــراييل، أو 
يف ختريــب الفعــل الواقعــي للشــباب الــذي كان يقــود الثــورات، والشــغل علــى شــرائه أو 

هتجــره. 
وال شــك يف أنــه جيــب حتديــد املطالــب الــيت فرضــت انطــاق الثــورة. لكــن، ال يبــدو أن 
النخــب الــيت تنتقــد معنيــًة بذلــك. هلــذا، جندهــا تعيــد تكــرار خطاهبــا الــذي مل يامــس 
مشــكاٍت جمتمعيــًة عميقــة. وهلــذا، مل يؤثّــر يف قطاعــاٍت شــعبيٍة، كان جيــب أن تكــون 
»دبلوماســيًا«،  أكــون  لكــي  أو  هــي،  أوهامهــا  العكــس، طرحــت  علــى  الثــورة.  مــع 
طرحــت مطلبهــا اخلــاص كنخــب مــا تــرى أنــه مشــكلة هــو اســتبدادية النظــام، لكنهــا 
مل تلمــس اهنيــار الوضــع االقتصــادي، وارتفــاع البطالــة بشــكل كبــر، وال اهنيــار الوضــع 
املعيشــي لنســبة كبــرة مــن الشــعب. وهــي العوامــل الــيت أحدثــت االحتقــان الــذي فــرض 
انفجــار الثــورة، وهــي تتلهــى بشــعار »االنتقــال مــن االســتبداد إىل الدميقراطيــة«، وتظــن 
أن الشــعب عاجــز عــن فعــل شــيء. وهــذه املســألة هــي الــيت أطلقــت املراهنــات علــى 
التدخــل العســكري اخلارجــي، وربــط مصــر الثــورة ابلــدول اإلمرايليــة الــيت كانــت ختطــط 
لتدمــر الثــورة، ألهنــا ختــاف الثــورة أكثــر كثــراً ممــا ختــاف االســتبداد، بــل حتبّــذ االســتبداد. 
هــل تســتطيع هــذه النخــب مواجهــة اخلطــاب األصــويل الســلفي الــذي ســاعدت علــى 
انتشــاره، حــن غطــت علــى القــوى الــيت تطرحــه، وأومهــت أهنــا آتيــٌة إلســقاط النظــام، 
وأن أصوليتهــا ووهابيتهــا ليســت ســيئة، و«هــذا هــو وعــي شــعبنا«، ومــا إىل ذلــك مــن 
تريرات؟ هل تســتطيع كشــف أطراف املعارضة اليت عملت، منذ اللحظة األوىل، على 
أســلمة الثــورة عــر فــرض شــعاراٍت وأمســاء مُجــٍع كانــت البدايــة يف مســرٍة أســلمٍة وجــدت 
منابرهــا اإلعاميــة يف القنــوات الفضائيــة؟ أشــر هنــا اىل »اإلخــوان املســلمن« وتواطــؤ 

»إعــان دمشــق«، وخنــٍب كثــرة ابتــت تلهــج ابخلطــاب الطائفــي. 
كانــت الثــورة الســورية كاشــفاً ألمــراض ومصــاحل وأوهــام كثــرة، وأيضــاً القــدرات. وهلــذا، 
ظهــر واضحــاً أن كل مــن تصــّدى لقيــادة ثــورٍة مل يتوقعهــا وال شــارك فيهــا، وال انتبــه إىل 
مشــكاهتا، مل يكــن يف مســتواها، بــل إن كثريــن ممــن »تعربشــوا« عليهــا كان يلحــق 
مصاحلــه يف حلظــٍة أحــّس أن النظــام سيســقط، وعليــه أن يقفــز لكــي حيكــم بديــًا عــن 
ــل أن يكــون بوقــاً هلــا،  ــل التبعيــة للــدول اإلقليميــة أو »الغربيــة«، وقِب النظــام. وهلــذا، قِب
وأن ينّفــذ سياســاهتا الــيت كانــت هتــدف اىل تدمــر الثــورة ابلتحديــد، بغــض النظــر عــن 

كل الروابغنــدا اإلعاميــة، وكل احلديــث عــن »دعــم الشــعب الســوري«. 
هلــذا، مــا دام األمــر قــد فــرض أن جتــري مراجعــة جتربــة ســنوات ســت، ال بــد مــن القــول 
الواضــح إن املعارضــة الــيت تصــّدت لقيــادة الثــورة، وفرحــت حبصوهلــا علــى »اعــرتاف 
دويل«، كانــت عبئــاً علــى الثــورة وأضــّرت كثــراً. وابلتــايل، ليســت جديــرًة أبن تبقــى، أو 
جتــري املراهنــة علــى أن تعيــد النظــر يف سياســاهتا، ابلضبــط ألن املصــاحل اخلاصــة تقبــع 
حتــت هــذه السياســات. وابلتــايل، جيــب أن تُعــّرى، وأن تُلفــظ، هكــذا ابلضبــط، وحــن 

أتيت حلظــة احملاســبة أن حتاســب علــى كل مــا فعلــت. 
بــكل  قوهتــا وعظمتهــا وتضحياهتــا،  بــكل  الثــورة،  مســتوى  هــم يف  مــن  هــؤالء  ليــس 
اجلــروت الــذي واجهــت النظــام بــه. ومــن مث لكــي تنتصــر، ال بــد مــن أن تُنتــج هــي 
قادهتــا الفعليــن، مــن الشــباب الــذي أطلقهــا، والــذي خاضهــا بــكل جــرأة وقــوة، وال 

يــزال.

نقد الثورة السورية

سالمة كيلة *

يــرى مبعــوث األمــم املتحــدة إىل ســورية، ســتيفان دي ميســتورا، حبســب كلمتــه يف جملــس األمــن الــدويل )9/21(، أن 
احلــل للمســألة الســورية يتمثّــل »بتفويــض رأس النظــام بعــض ســلطاته حلكومــة انتقاليــة بشــكٍل يتــم االتفــاق عليــه، يف 
التفــاوض بــن املعارضــة والنظــام، علــى حنــو تكفلــه ضمــاانٌت دوليــٌة وإقليميــة وحمليــة، وأنــه ســيكون هنــاك وقــف إلطــاق 
النــار، ودخــول مســاعدات وإغاثــة إنســانية، ويســود جــو يســمح ابلنشــاط السياســي الســلمي الــذي يفضــي إىل اعتمــاد 
دســتوٍر جديــد، وتنظيــم انتخــاابت حــرّة نزيهــة يف ظــّل وجــود مراقبــة دوليــة«، لكنــه يعتــر ذلــك أشــبه حبلــم، علــى الرغــم 

مــن أنــه يؤكــد أن األمــم املتحــدة قــادرة علــى حتقيــق هــذا احللــم.
ال يطيــح مــا يــراه دي ميســتورا حلمــاً فقــط ابلرؤيــة الــيت صاغتهــا املعارضــة الســورية أخــراً، بــل يطيــح حــىت ابملبــادئ 
األمميــة الــيت مت التعبــر عنهــا يف بيــان جنيــف1 )2012(، وقــرارات جملــس األمــن الــدويل ذات الصلــة، وخصوصــاً القــرار 
2254 )2015(، وال ســيما مــا يتعلــق بتشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة ذات صاحيــات تنفيذيــة كاملــة، بغــض النظــر 
عــن بقــاء األســد أو عدمــه يف املرحلــة االنتقاليــة. جــاء دي ميســتورا، يف كلمتــه املذكــورة، بتوضيحــاٍت جديــدة للمرحلــة 
االنتقاليــة علــى مقــاس النظــام، أو تتناســب مــع أهوائــه، متامــاً، فقــد أغفــل مصطلــح نقــل الســلطات أو أزاحــه، ليضــع 
بــداًل عنــه مصطلــح تفويــض الســلطات، أي أن املرحلــة االنتقاليــة أبكملهــا مل تعــد عنــده تعــي تســليم الســلطات مــن 
النظــام إىل احلكومــة االنتقاليــة الــيت ستنشــأ ابلتوافــق بــن النظــام واملعارضــة. األهــم أن دي ميســتورا ربــط ذلــك كلــه 
ابلتوافــق، أي برضــى الطرفــن، واملعــى األصــح برضــى النظــام، حمــاواًل تصويــر طروحاتــه أبهنــا حلــم يســتحيل حتقيقــه، 
إال إذا تضافــرت اجلهــود الدوليــة لتحقيــق مــا يعتــره حلمــاً، علمــاً أن كل مــا جــاء بــه كان وَرَد فعليــا يف األطروحــات 
الــيت تقــدم هبــا النظــام، ومنهــا مــا طرحــه رئيــس النظــام، بشــار األســد، يف الســادس مــن ينايــر/ كانــون الثــاين 2013. 
وهــذا مــا جيعــل حلمــه فعليــاً مبثابــة كابــوٍس لــكل ضحــااي الصــراع الســورين، منــذ ذلــك الوقــت وحــىت حلظــة وصولنــا إىل 

اإلمســاك حبلــم دي ميســتورا. 
»اجملتمــع الــدويل الــذي يتحــّدث أنــه ال حلــول عســكرية للصــراع مل يســتطع، حــىت اللحظــة، إال اإلمعــان يف عســكرة 

الواقــع الســوري، وحتويــل ســورية إىل ســاحة صــراع دوليــة«
ال جمــال هنــا، مــع كل هــذه الكارثــة الــيت أحدقــت ابلســورين، للمزايــدة، واســتعراض الــذكاء السياســي، والدخــول يف 
مفاوضــاٍت قبــل الوصــول إىل طاولتهــا، وتســويق مشــروعه علــى أنــه مبثابــة »انتــزاع لقمــة مــن فــم األســد«، إذ غّيبــت 
املاحظــات املذكــورة متامــاً رؤيــة املعارضــة للحــل السياســي، علــى الرغــم مــن أهنــا، أي األخــرة، مل تطــرح شــيئا صعبــاً 
أو خارقــاً، حيــث وافقــت علــى بيــان جنيــف1 وقــرارات جملــس األمــن، وتنازلــت مــن هــدف إســقاط النظــام إىل هــدف 
رحيلــه، مــع القبــول مببــدأ تشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل، ابلشــراكة مــع أطــراف مــن النظــام الذيــن مل تتلــّوث أيديهــم 

ابلدمــاء. 
املضحــك املبكــي يف هــذا األمــر أن اجملتمــع الــدويل الــذي يتحــّدث أنــه ال حلــول عســكرية للصــراع مل يســتطع، حــىت 
اللحظــة، إال اإلمعــان يف عســكرة الواقــع الســوري، وحتويــل ســورية إىل ســاحة صــراع دوليــة، وصنــدوق بريــد بينهــم، 
إذ ال يغيــب عنــا أبــداً أن اخلــاف األمركــي الرتكــي، والــذي حيضــر اليــوم بقــوة يف معركــة حلــب الدمويــة. كمــا أنــه ال 
ميكــن جتاهــل أن الصمــت األمركــي علــى خــرق اهلدنــة، مــن الطــرف الــذي أعلنــت معــه اتفاقــاً يف 9 ســبتمر/ أيلــول 
اجلــاري، وهــو روســيا، يف حقيقتــه، شــبه موافقــة علــى تغيــر خريطــة متوضــع القــوى املتصارعــة، ويف آن معــاً رســالة إىل 
شــريك روســيا اجلديــد، وهــو تركيــا، وجماملــة حلليــف حمتمــل يف املنطقــة، هــو إيــران الــيت صــرح رئيــس حكومتهــا علنــاً، 
ومــن نيويــورك، رفضــه احلظــر اجلــوي للطــران الروســي والســوري، رداً علــى جمــرد تصريــح لوزيــر اخلارجيــة األمركــي؛ جــون 

كــري، كأنــه الوصــي علــى ســورية، والناطــق ابســم روســيا.
علــى ذلــك، ال ميكــن حتقيــق احلــل السياســي املنشــود علــى حبــر مــن الــدم، ومل نــر حــىت اليــوم أن اجملتمــع الــدويل ســعى 

إىل فــرض رؤيتــه، ال ابلوســائل الناعمــة، وال بوســائل الضغــط الــيت تكفــل فــرض هــذا احلــل السياســي.
ويذّكــر شــبه حلــم دي ميســتورا الســورين حبلــم حملافــظ محــص الســابق، إايد غــزال، وهــو أحــد أعمــدة النظــام، حيــث 
اســتفاق أهــل محــص علــى مصــادرة أماكهــم وتشــريدهم مــن بيوهتــم، ومنــذ ذلــك الوقــت والســوريون يعيشــون بكوابيــس 
القهــر واالســتبداد الــذي خنشــى أن أتيت خطــة دي ميســتورا الســتدامتها وشــرعنتها دوليــاً. والقصــد مــن ذلــك كلــه أن 
كام األخر ينم عن فضيحة أخاقية وسياســية، هي نفســها اليت كشــفت اجملتمع الدويل، وال ســيما ما يســمى دول 
»أصدقــاء الشــعب الســوري«، ويف مقدمتهــم الــوالايت املتحــدة األمركيــة. كل املطلــوب مــن اجملتمــع الــدويل هــو فــرض 
احلــل السياســي علــى النظــام وفــق بيــان جنيــف1 ووقــف القصــف والتشــريد القســري، وفتــح اجملــال أمــام املســاعدات 

اإلنســانية للمناطــق احملاصــرة وإطــاق ســراح املعتقلــن.
ليــس هــذا حلمــاً اي دي ميســتورا، وال أظــن أن مــا قــّرره اجملتمــع الــدويل حلــم، بــل إهنــا مبثابــة حلــول واقعيــة، كمــا أن 
وثيقــة املعارضــة الســورية، علــى الرغــم ممــا عليهــا مــن ماحظــات، تتجــاوب مــع احلــل الــدويل، وتتماهــى بــه، وهــي أقــل 
مــا ميكــن تقدميــه إلخــراج الســورين مــن هــذه املِحنــة، لكــن هــذا يســتلزم حســماً واســتقامًة ونزاهــًة منــك ومــن اجملتمــع 
الــدويل، إذ إن التهــاون حبــق الســورين هــو مــا جعــل الطــران الروســي يتجــرأ علــى األمــم املتحــدة، ويقصــف قافلــة 

املســاعدات اإلنســانية. 
نعــم، ال حــل عســكري للصــراع اجلــاري، لكــن احلــل السياســي حيتــاج إىل مــن يفرضــه، لكــن ليــس ابألحــام، وإمنــا 

بوســائل الضغــط املناســبة.

حلم دي ميستورا أم كابوسه؟

سميرة المسالمة* 

كاتب وابحث فلسطييكاتبة وصحافية سورية، رئيسة حترير جريدة تشرين سابقاً 
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قضايا سياسية

هنــاك عــدة ظواهــر البــد مــن متابعتهــا ودراســة أتثراهتــا الاحقــة علــى بــادان، أوهلــا وأخطرهــا 
الــذي  الــدويل  للنظــام  القادمــة حيــث ياحــظ غيــاب كبــر  الدوليــة  التطــورات والتفاعــات 
أنتجتــه احلــرب العامليــة الثانيــة، نتيجــة لصراعــات جديــدة بــن أنظمــة رأمساليــة بعــد غيــاب 
واهنيــار االحتــاد الســوفييت، هــذه الصراعــات حتــاول إعــادة ترتيــب الوضــع العاملــي وإعــادة تقســيم 

مناطــق النفــوذ، وهــذا مــا تفعلــه احلكومــة الروســية رغــم ختلفهــا االقتصــادي.
الدميقراطيــة، ورغــم حظــر أي  احلــرايت  علــى حســاب  الفــرد عندهــا  عبــادة   ورغــم صعــود 
معارضــة فعالــة، وكان آخرهــا مقتــل املعــارض الروســي البــارز بوريــس نيمتســوف بتاريــخ 1 آذار 
2012 يف وســط الســاحة احلمــراء وعلــى يــد أنصــار بوتــن رجــل املخابــرات األشــهر يف ظــل 
الدولــة الروســية .. ويقابلهــا حماولــة ترامــب العــودة لســيادة العــامل وهــو احللــم الــذي حيــاول يف 
حتقيقــه عــر الصــراع مــع الصــن الدولــة االقتصاديــة االقــوى، وحتييــد الــروس واســتنزافهم، وهــذا 
الصــراع ســيزيد مــن ضعــف النظــام العاملــي القائــم ومــن هتميــش دول العــامل املخلــف، ومــن 
إعــادة ترتيــب النظــام العاملــي بــن الاعبــن الكبــار، وســوريتنا أتثــرت وســتتأثر الحقــاً ابلنظــام 
العاملــي الــذي يرســم لكافــة دول وشــعوب املنطقــة كجــزء مــن عــامل يعــاد توزيعــه. ويبــدوا أن 
روســيا تتقــدم يف هيمنتهــا املطلقــة علــى بــادان مســتفيدة مــن انســحاب إدارة أوابمــا مــن املنطقــة 
ومــن تــردد وضعــف دول أورواب وتبعيتهــا املطلقــة لــإدارة األمريكيــة. ومــن أجــل إعــادة اقتســام 
البــاد املختلفــة، وإعــادة صياغــة العــامل اجلديــد الــذي تعمــل الــدول الكــرى علــى بنائــه، دفعــت 
الصراعــات املتخلفــة يف بــادان، والــيت ال ميكــن أن تســمح ببنــاء دول طبيعيــة يف منطقتنــا، مثــل 
الصــراع الســي الشــيعي، والصــراع بــن ســكان مشــال اليمــن وجنوبــه، والصــراع الكــردي العــريب، 

والصــراع العــريب األمازيغــي يف املغــرب العــريب، والصــراع القبائلــي يف ليبيــا وغرهــا …. اخل.
وهكــذا حتــرتق منطقتنــا بغالبيتهــا، وتتجهــز للقــادم الصعــب، وتســتنفذ ثرواهتــا، ويدمــر اترخيهــا، 
وهتجــر شــعوهبا، وتصبــح بــادان خصوصــاً ســاحة حلــروب دوليــة قــد تدمرهــا ابلكامــل، ومــع 
األســف مل تظهــر قــوى وطنيــة حتمــي بادهــا ممــا وصلــت إليــه، وخصوصــاً بعــد اهلبــات الشــعبية 
الكبــرة، والــيت مسيــت الربيــع العــريب، فقــد هيمنــت األاننيــة، وشــهوة الســلطة، والصــراع وجتاهــل 
للتصــدي  الــيت كان جيــب أن تتحــد  الوطنيــة  القــوى  أنــه حليــف علــى عقليــة  يفــرتض  مــن 
بــادان، وبســبب أاننيتهــا،  الــدول الدميقراطيــة، حاجــة ومطلــب الشــعب والتطــور يف  لبنــاء 
وعــدم قدرهتــا يف حتليــل املوقــف بشــكل صحيــح، وصلنــا إىل مــا وصلنــا إليــه، وتفــكَك العمــل 
السياســي، وتقــدم التطــرف املذهــي والديــي، وفقــدان حــق تقريــر مصــران، وســلمناه بيــدان للقــوى 
اخلارجيــة اإلقليميــة والدوليــة. والتحضــر ملؤمتــر ” أســتاان ” يؤكــد ضعــف أو تاشــي أي دور 
للســورين، حيــث يعمــل علــى جتاهــل حــىت املؤسســات الصوريــة القائمــة، وســيدعى أشــخاص 
حلضــور املؤمتــر، وليــس ممثلــن عــن هيئــات حــىت لــو كانــت شــكلية، ومــن ســخرايت القــدر أن 
تكــون احلكومــة الروســية الــيت دمــرت حلــب، ومحــت النظــام، هــي نفســها مــن تقــرر أشــخاص 
املعارضــة، وهــؤالء موافقــون ومتحمســون، وهنــاك عنــدان يف ســورية معارضــة محيميــم، ومعارضــة 
موســكو، ممــا يذكــران أيضــا بشــكل عمــل الفرنســين يف بدايــة احتاهلــم لبــادان، فعقليــة الــروس 
إذا عكســناه علــى شــكل تشــكيل  وعقليــة الفرنســين بفــرتة االحتــال واحــدة، وخصوصــاً 
الفيلق الرابع والفيلق اخلامس )اقتحام (، وتشــكيل لواء الشــرق يف عهد االســتعمار الفرنســي، 

بفــارق أن الــروس أقــرب للنازيــن يف اجرامهــم، والفرنســين أكثــر حضــارة.
إن اضطــراب القــوى الوطنيــة وأاننيتهــا الــيت ظهــرت يف بدايــة الثــورة الســورية، والــيت تدفــع مثنهــا 
اليــوم انقســامات ومتــزق وشــرذمة، ال يعــي مطلقــاً أن بــادان وثورتنــا ووحدتنــا ال تتطلــب إعــادة 
بنــاء أحــزاب وتيــارات وجتمعــات، تعيــد بنــاء احلركــة الوطنيــة الــيت حتتاجهــا بــادان وبشــدة، 
عــن وحــدة  االول  الدفــاع  تشــكل خــط  والــيت  بدوهنــا،  األمــور  تســتقيم  أن  والــيت ال ميكــن 
بــادان، وحتقــق العامــل الــذايت الــازم لبنــاء الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة، الــيت يتســاوى فيهــا مجيــع 
الســورين، والــيت تنهــي الصراعــات املتخلفــة الــيت ذكرانهــا، وحــىت نصــل إىل بنــاء هــذه احلركــة، 
والــيت يشــكل حزبنــا أحــد أعمدهتــا الكثــرة، علينــا أن جنيــب علــى االســئلة الــيت تطرحهــا علينــا 
احليــاة، مثــل الفهــم الوطــي للديــن أو لــألداين، واالعــرتاف حبقــوق القوميــات يف إطــار وحــدة 
الوطــن، ودور املــرأة يف احليــاة العامــة املبنيــة علــى أســس سياســية، ورفــض أي شــكل ديــي أو 
قومــي أو مذهــي للتشــكيات الوطنيــة القادمــة، مــع االعــرتاف حبقــوق اجلميــع يف العيــش 
املتســاوي، وحــىت تســتقيم احليــاة ال بــد مــن وقــف القتــل والرصــاص والتدخــل اخلارجــي وإبعــاد 

الغــرابء عــن بــادان.

هل تستطيع الحركة الوطنية 
حمل مهام المستقبل؟

منصور االتاسي * 

يف الوقــت الــذي ابَت ينظــُر فيــه الســوريون إىل اهلدنــة اهلشــة، كنــوع مــن تــرف العيــش، لدرجــة أّن إحداهــّن 
ختــُر ولدهــا أهّنــا تشــعر هــذه األايم، حيــث ال قصــَف أو غــارات جويــة علــى منطقتهــا، كأهّنــا تعيــش يف 
سويســرا؛ نــرى األطــراف الــيت وصلــت إىل جنيــف، للبحــث يف ســبل احلــّل لألزمــة، وهــي تقــف علــى أبــواب 

ســنتها الســابعة، غــر واقفــن علــى أرضيــة مشــرتكة، أتخــذ األمــور حنــو هنــاايت هلــا.
فوفــُد النظــام مــا يــزال ينظــُر إىل تلــك اللقــاءات علــى أهّنــا ال تعــدو )مســاومات(، لــن حتظــى فيهــا أطــراف 
املعارضــة، أبكثــر مــن املشــاركة يف حكومــة يتــّم تشــكيلها، مبرســوم مــن الرئيــس األســد، علــى غــرار مــا جــرت 
العــادة مــع أحــزاب اجلبهــة الوطنيــة والقوميــة التقدميــة، مســتقواًي يف ذلــك ابالنتصــار العســكري الــذي حتّقــق 

لــه يف حلــب، علــى حســاب الفصائــل، بدعــم جــوّي روســّي، وأرضــّي إيــرايّن غــر مســبوق.
وهــذا مــا عــرت عنــه تصرحيــات انئــب وزيــر خارجيتــه )فيصــل مقــداد( عشــية تلــك احملــاداثت: االنتقــال 

السياســي، وتغيــر القيــادة هــو جمــرد حلــم للمعارضــة وال نقبــل بــه إطاًقــا.
وال أدّل علــى هــذا التوّجــه، تــرؤُس بشــار اجلعفــري الوفــد إىل هــذه احملــاداثت؛ إذ يــرى فيــه املراقبــون مؤشــرًا 
علــى عــدم اجلديــة يف التوصــل إىل حلــول مقبولــة مــع املعارضــة، فهــو شــخصية خافيــة، ال يهمهــا أن تصــل 

األمــور إىل هناايهتــا، حبكــم ميولــه إىل الرغبــات اإليرانيــة يف شــكل احلــّل.
من غر أن يلتفت هذا الوفد إىل مجلة التغّرات اليت تشهدها املنطقة، 

والســّيما يف عهــد الرئيــس ترامــب، الــذي يبايــن ابلكلّيــة ســلفه أوابمــا يف التعامــل مــع امللفــات اخلارجيــة، 
ومــن بينهــا ملفــات املنطقــة الشــائكة، ويف مقدمتهــا امللــف الســورّي، واإلعــان عــن تكّفــل عــدة أطــراف 
)اخلليــج يف مقدمتهــا( بتمويــل املناطــق اآلمنــة الــيت أعلــن عنهــا، والتطــورات امليدانيــة األخــرى الــيت أييت 
التدخــل الرتكــي عنــوااًن أبــرز فيهــا، وكانــت آخــر منجزاتــه طــرد تنظيــم داعــش مــن مدينــة البــاب، والتلويــح 
الســعودي إبرســال قــوات خاصــة حملاربتــه وطــرده مــن بقيــة املناطــق، يف ظــّل تفامهــات جديــدة حــول معركــة 
الرقــة أتخــذ بعــن االعتبــار اهلواجــس الرتكيــة، املســتندة إىل تفامهــات الرئيــس أردوغــان بعــد جولتــه اخلليجيــة 

األخــرة.
يف الوقــت الــذي مــا يــزال فيــه وفــد املعارضــة متمســًكا ابلشــروع يف مباحثــات احلــّل السياســّي، مــن خــال 
الولــوج مبرحلــة انتقاليــة يُتفــق علــى أمدهــا، تُفضــي إىل رحيــل األســد ودائرتــه الضيقــة؛ وذلــك اســتناًدا إىل 

مضمــون القــرار 2254، ذي املرجعيــة األمميــة.
مــن غــر أن تضــع يف حســاابهتا الرتاجعــات امليدانيــة الــيت ُمنيــت هبــا بعــد معركــة حلــب، واألحــداث الــيت 
حفلــت هبــا مناطــق الشــمال، بعــد سلســلة االقتتــال الفصائلــّي البيــّي، واالصطفافــات الــيت أعــادت رســم 
اخلارطــة لصــاحل اجلماعــات اجلهاديّــة العامليــة، األمــر الــذي أحــدث تشــظيات جغرافيــة ليســت يف صــاحل 

الفصائــل ذات البعــد احمللــّي.
هــذا فضــًا علــى أهّنــا ـ متعّمــدة أو متغافلــة ـ معرفــة أبعــاد أن يقبــل النظــام ابلتخلــي عــن رأســه هبــذه 
ــة الشــديدة، ال تقبــل أبيّــة حــال أن ميــس التغيــر فيهــا  الســهولة، فاألنظمــة الشــمولية القائمــة علــى اهلرمّي
رأس اهلــرم، إلدراكهــا أهّنــا الحقــٌة بــه يف مرحلــة اتليــة، انهيــك أن النظــام مل يضــع يف حســبانه يوًمــا مــا، 
أن يكــون االنتقــال غــر عمــودّي يف عائلتــه، فضــًا عــن طائفتــه، والســّيما بعدمــا كان مــن أســلمة الثــورة 
يف مرحلــة، مث تطييُفهــا يف مرحلــة اتليــة، مث شــيطنُتها يف املراحــل األخــرة، مــن خــال تظهــر اجلماعــات 

املصّنفــة إرهابيــة عليهــا.
لذلــك كان التدخــل الــدويل لفرملــة اندفاعــة كا الطرفــن، غــر خــاف علــى املراقبــن؛ فجــاءت هتديــدات 
املبعــوث األممــي )دي مســتورا( إىل املعارضــة يف اجتماعــه املغلــق معهــم: ) إْن فشــلت املفاوضــات؛ فــإّن 

األســد ســيفعل إبدلــب مــا فعلــه حبلــب(.
يف الوقت الذي أُعلن فيه عن أن جملس األمن، ســيصوت يف األســبوع املقبل على حزمة من العقوابت، 
الــيت رمبــا تطــال األســد نفســه، وأخــاه ماهــر، وعــدًدا مــن الشــخصيات العســكرية، واملؤسســات املتورطــة يف 

هجمــات الكيميــاوي علــى الغوطــة وغرهــا مــن مناطــق املعارضــة.
هــذا يف الوقــت الــذي مــا يــزال فيهــا احلديــث متصاعــًدا عــن التصفيــات اجلســدية، حبــق الســورين يف 
الســجون واملعتقــات الــيت يشــرف عليهــا النظــام، بنــاء علــى تقريــر أعدتــه منظمــة العفــو الدوليــة مؤخــرًا.
وذلــك يف رســالة لــن يتجاهلهــا النظــام، يف حــال شــعر ابجلديـّـة يف احلديــث عنهــا، فضــًا عــن رســالة أخــرى 
جاءتــه مــن حليفــه الروســّي، مــن أنّــه غــر معــّي ابحلفــاظ علــى رأس النظــام، كعنايتــه ببقــاء مؤسســات 

الدولــة يف ســورية.
وذلــك يف ظــّل التهديــد األوروبيــن، مــن أهّنــم غــر معنيــن برامــج إعــادة اإلعمــار يف ســورية، مــامل يتــّم 
الشــروع ابالنتقــال سياســي فيهــا، مرتافًقــا مــع التجاهــل األمريكــي للمســاعي الروســية إلجيــاد حــل فيهــا 

مبرجعيــات غــر أمميّــة.
إّن التحــدايت لــدى طــريف األزمــة غــر خافيــة، بيــَد ) أّن الثابــت الوحيــد فيهــا هــو أّن كّل شــيء يتغــّر (، 

وفــق مــا تقــول احلكمــة الصينيّــة.

جنيف 4 ـ مفاوضاتٌ
 َأمْ مساومات ؟

د. محمد عادل شوك*

سياسي ومعارض سوريكاتٌب صحفّي سوري، وأستاٌذ جامعّي
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قضايا سياسية

يتــم حاليــاً اغتيــال حلــب، إبابدة بطيئــة، برعايــة علــى 
أعلــى مســتوى: فادميــر بوتــن وابراك أوابمــا ودوانلــد 
نتانياهــو... وابلبــّث  ترامــب وعلــي خامنئــي وبنيامــن 
ابلعجــز  يقــّرون  والعــامل  واألوروبيّــون  العــرب  املباشــر. 
يف  واإليرانيــون  األســد  بشــار  ونظــام  روســيا  واهلــوان، 
طريقهــم اىل إجنــاز انتصــار. عندمــا ابشــر الــروس محلــة 
التدمــر املنهجــي قبــل شــهَرين، مل يتوّقعــوا ردود الفعــل 
أواًل  أدانــت »جرميــة حــرب« موصوفــة، فحاولــوا  الــيت 
التنّكــر بـــ »شــرعية« حماربــة اإلرهــاب، مث أوحــوا بتقاســم 
املســؤولية مــع األمركيــن أو إلقــاء اللــوم عليهــم ألهنــم 
»مل ينجحــوا يف فصــل املعتدلــن عــن املتشــّددين« يف 
صفــوف مقاتلــي املعارضــة. عندئــذ فّضلــوا تغيــر كامــل 
ألن  بــل  إنســاين،  أو  أخاقــي  لســبب  ال  تكتيكهــم، 
ينجــح.  املعارضــة مل  الــرّي القتحــام دفاعــات  اهلجــوم 
وخــال اهلدنــة الــيت أعلنوهــا، ومّددوهــا مــراراً، مل يكونــوا 
يتوّقعــون مــن احملاَصريــن داخــل حلــب ســوى االستســام 
واملغــادرة الفوريــة. ال الــروس وال حلفاؤهــم يقبلــون أبن 
املدينــة، وال هــم فتحــوا ممــرات  مــديّن واحــد يف  يبقــى 
آمنــة مبعايــر األمــم املتحــدة إلقنــاع املدنيــن ابخلــروج، 
وال مسحــوا إبدخــال مســاعدات إنســانية. إهنــم يبحثــون 

عــن جمــزرة كــرى، عــن إابدة فعليــة.
انُتخــب  مهــّم.  تغيــر  طــرأ  الروســية،  اهلــدانت  خــال 
ابتهجــت موســكو  املتحــدة.  للــوالايت  رئيســاً  ترامــب 
ودمشــق، ومل تبتئــس طهــران، فمــا يناســب حليَفيهــا يف 
ســورية يناســبها أيضاً، مث إهنا منهمكة بتجذير وجودها 
يف ســوراي عــر شــراء العقــارات واســتكمال حصــارات 
مشــاكلها  أمــا  بدمشــق،  احمليطــة  املناطــق  يف  التجويــع 
فهــي  وغــره  النــووي  االتفــاق  شــأن  يف  واشــنطن  مــع 
قــال خــال محلتــه،  ترامــب  إدارهتــا. كان  قــادرة علــى 
أنــه ال يعــرف بوتــن الــذي كان الوحيــد يف قــول »أشــياء 
جيــدة« عنــه ويف دعمــه ابخرتاقــات إلكرتونيــة، لذلــك 
فهــو مســتعد للعمــل مــع الرئيــس الروســي لبنــاء تعــاون 
بــن الدولتــن. لكــن مــا ظهــر بعدئــذ لفــت اىل أن بــن 
الرجلــن قنــوات اتصــال وليــس جمــرد كلمــات طيبــة، وإذ 

مشــل االبتهــاج بفــوز ترامــب إســرائيل أيضــاً، فــا بــد أن 
تقــارب بوتــن ونتانياهــو فعــل فعلــه يف كواليــس الرئيــس 
املنتخــب وبعــض عائلتــه فضــًا عــن »اللــويب اليهــودي«. 
العناصــر،  هــذه  بــن  منطقيــان  وتواصــل  اتصــال  مثــة 
لروســيا –  املبكــرة  الرتامبيــة  املهادنــة  هــذه  أنتجــا  وقــد 
بوتــن، علــى رغــم أهنــا ال تتماشــى كّليــاً مــع التوّجهــات 

للحــزب اجلمهــوري. األساســية 
الثــاين )نوفمــر(، هتاتــف  الرابــع عشــر مــن تشــرين  يف 
املعــروف  الثــاين  االتصــال  هــذا  وترامــب. كان  بوتــن 
بينهمــا. أفــاد الكرملــن رمسيــاً أبهنمــا حتــاداث عــن »ضــرورة 
توحيــد اجلهــود يف حماربــة اإلرهــاب«، وحبثــا يف »ســبل 
تســوية األزمــة الســورية«. أمــا الرتمجــة الفوريــة هلــذه اللغــة 
اخلشــبية فتقــول إن بوتــن أبلــغ اآلخــر أبن معركــة حلــب 
سُتســتأنف. مل يســتأذنه، طبعــاً، لكنــه شــرح التكتيــك 
اجلديــد: روســيا ختوضهــا جــّواً كالعــادة، لكنهــا تتــوارى 
إعاميــاً وراء نظــام األســد، طاملــا أن األخــر غــارٌق يف 
مسعتــه الدمويــة. يف اليــوم التــايل، أي 11/15 بــدأت 
قــال  اليــوم  ذلــك  ويف  حلــب،  علــى  اجلديــدة  احلملــة 
»إذا كان  الرتغــايل:  التلفزيــون  مــع  لقائــه  يف  األســد 
ترامــب يريــد حماربــة اإلرهابيــن فســنكون حلفــاء طبيعيــن 
لــه مــع الــروس واإليرانيــن«. هــذا يعكــس تناغمــاً مــع 
األســد  إن  فيهــا  قــال  لرتامــب،  عديــدة  تصرحيــات 
ليــس مشــكلته وإمنــا تنظيــم »داعــش«، وأنــه لــن يدعــم 
تســليح املعارضــة، وهــو كان وصــف حلــب يف إحــدى 
املناظــرات مــع منافســته هيــاري كلينتــون، أبهنــا »كارثــة 

إنســانية لكــن املدينــة يف األســاس ســقطت«.
بوتــن و»حليفــه  أن  بــه  ُوِعــد  ومــا  ترامــب  يتوّقعــه  مــا 
ســينهون  اإليرانيــن،  اىل  إضافــة  األســد  الطبيعــي« 
عمليــة حلــب قبــل مباشــرته عملــه يف البيــت األبيــض 
أنــه  وفعليــاً،  رمــزايً  يعــي  هــذا   .2017/01/20 يف 
املدينــة،  علــى  لإجهــاز  األخضــر  الضــوء  أعطــى 
أبشــع مرحلــة  لبوتــن يف  مــع أوابمــا شــريكن  وأصبــح 
هنــاك  يعــد  الطويــل. ومل  هبــا حلــب يف اترخيهــا  مــّرت 
معــى لــكل االنتقــادات واإلداانت الــيت توّجههــا اإلدارة 

احلاليــة للقصــف احلاصــل. فــا األمــم املتحــدة وال قنــاة 
االتصــال األمركيــة - الروســية الــيت يقــال أهنــا ال تــزال 
فاعلــة، وال اتصــاالت كــري - الفــروف، وال أي جهــة 
حــت اىل حبــث يف هدنــة »حقيقيــة« 

ّ
علــى اإلطــاق، مل

األايم  خــال  احلصيلــة  أمــا  النــار.  وقــٍف إلطــاق  أو 
قضــى  الضحــااي  مــن  مئــات  بضــع  فتجــاوزت  األوىل، 
العديــد منهــم يف القصــف املرّكــز علــى املستشــفيات الــيت 
مل يعــد أي منهــا يف اخلدمــة، لــذا فــإن أكثــر مــن ألــف 
يهتــم هبــم، وبعــض كثــر منهــم  مــن  جريــح ال جيــدون 
الفوســفورية  دوليــاً كالقنابــل  حمظــورة  أبســلحة  أصيــب 
الراميــل  يف  املعبّــأة  الكلــور  قذائــف  أو  العنقوديــة  أو 
املتفّجــرة، وقــد ال خيتلــف مصرهــم عــن مئــات دّمــرت 
األبنيــة فوقهــم فُقتــل َمــن قُتــل وظــل اآلخــرون عالقــن 
حتــت األنقــاض فيمــا فقــد الدفــاع املــدين )ذوو اخلــوذ 
البيضــاء( القــدرة علــى اإلنقــاذ بعــد اســتهداف مراكــزه 
وأفــراده. وبعدمــا وّزعــت آخــر املــؤن الغذائيــة انعدمــت 
»حليفــه  دعــم  األســد  ينتظــر  واآلن  العيــش،  ســبل 

التجويــع. حصــار  اآلخــر:  الطبيعــي« 
»احلليــف  لـــ  دائمــاً  متاحــاً  ملــاذا كان  واضحــاً  ابت 
الطبيعــي« لرتامــب )و«احلليــف املوضوعــي« ألوابمــا( 
يكــن  ومل  شــعبه،  علــى  املتفّجــرة  الراميــل  يلقــي  أن 
ممكنــاً أبــداً إلقــاء أي مســاعدة إنســانية اىل احملاصريــن 
يف حلــب وغرهــا. إنــه أكــر حتالــف جهنمــي اجتمــع 
فيــه األعــداء واملتضــاّدون ليمنعــوا شــعب ســورية مــن نيــل 
حريتــه وحقوقــه، وجعلــوا مثــن بقائــه علــى أرضــه أن يرضــى 
الــدويل  الرتخيــص  الــذي كان  اجملــرم  املســتبد  ابحلاكــم 
غــر  شــعبه  أن  ضمانــه  علــى  يقــوم  لبقائــه  واإلقليمــي 
موجــود. لذلــك فهــو ال يريــد حلــب، وحلفــاؤه مجيعــاً ال 

يريدوهنــا، ســوى أكــواٍم مــن الــركام.
تفامهــاً  بينهمــا  أن  لــو  وبوتــن كمــا  ترامــب  يتصــّرف 
ســابقاً ويتعّجــان تفعيلــه، بــل إن بوتــن مل يعــد راغبــاً 
يف العمــل مــع اإلدارة احلاليــة، ألن هنــاك اســتحقاقات، 
االنتظــار  تســتطيع  ال  حلــب  جمــزرة  ألن  حتديــداً  أو 
لشــهرين إضافيــن. وعلــى حنــٍو جمــاين ومتهافــت، يبــدو 

ترامــب مســّلماً ســورية اىل روســيا، حــىت قبــل أن يتســّلم 
مهماتــه. فعــل مــا تفــادى ســلفه أن يفعلــه علــى رغــم أنــه 
ارتكــب أفــدح األخطــاء يف ســورية. ال أحــد يف املنطقــة 
العربيــة ســيحّن اىل أايم أوابمــا أو سياســاته، لكــن مــا 
ســُيفتقد علــى األرجــح هــو ذلــك احلــد األدىن - ولــو 
الومهــي - مــن القيــم واألهــداف. هــذا علــى األقــل مــا 
يبــدو أن أنغيــا مــركل قصدتــه عندمــا انتهــزت وقوفهــا 
اىل جانــب أوابمــا لتقــول خماطبــًة ترامــب: »األســد ال 
ميكــن أن يكــون حليفــاً لنــا«، ولتشــرح أيضــاً أن األســد 
الذيــن  مســؤول عــن اإلرهــاب وعــن معــاانة الاجئــن 
اجتاحــوا أملانيــا، فـــ »معظمهــم هــرب مــن األســد وليــس 
مــن تنظيــم داعــش«. ال شــك أن األوروبيــن يفّضلــون 
علــى  أوابمــا  سياســات  بــادة  مــن  املريــرة  شــكواهم 
إزاء اســتخفاف  الشــكوك العميقــة الــيت تنتاهبــم حاليــاً 

ونياتــه »االنقابيــة«. ترامــب 
الســؤال مــاذا بعــد حلــب، كالســؤال مــاذا بعــد املوصــل 
عــن حلــول  حبثــاً  يُطرحــان  بعــد »داعــش«، ال  ومــاذا 
ســلمية اســتقرارية أتخــذ يف االعتبــار جمتمعــات البلَديــن 
ومكّوانهتمــا، بــل لانكبــاب علــى رســم حــدود وخرائــط 
اخلارجيــة  للوصــاايت  وابلتــايل  والتوتّــرات،  للصراعــات 
مســاعدة  يف  تلكــؤه  يــرّر  أوابمــا  كان  املســتدامة. 
املعارضــة السياســية والعســكرية أبنــه ال يعرفهــا وابخلشــية 
مــن مجاعــات اإلرهــاب، لكــن تــرّدده جــاء بـــ »داعــش«، 
وللســر  ملشــاركته  روســيا  جــاءت  ضربــه  أراد  وعندمــا 
حتــارب  مل  لكنهــا  حنــو حــل سياســي  الســورية  ابألزمــة 
اإلرهــاب بــل أّججــت انر الصراعــات املذهبيــة، وختــوض 
احلســم العســكري ملصلحــة األســد. لــذا مل يعــد مســتغرابً 
أن يبــدأ ترامــب »مــن اآلِخــر«، فهــو أعفــى نفســه مــن 
حماربــة األســد )مل يتوقعهــا أحــد منــه( خشــية أن تــؤّدي 
إىل »مواجهــة مــع روســيا«، لكنــه مصّمــم علــى حماربــة 
ال  ألوابمــا،  خافــاً  ترامــب،  أن  الفــارق  »داعــش«. 
يــرى مشــكلًة وال عــاراً أخاقيــاً يف إبقــاء األســد وحــىت 
التحالــف معــه، بــل إنــه مثــل بوتــن واألســد وخامنئــي ال 

يعــرتف أبن هنــاك شــعباً يف ســورية.

ترامب مثل بوتين واألسد ال يرى شعبًا في سورية

عبدالوهاب بدرخان *

كاتب صحفي وحملل سياسي يعيش يف لندن - صحيفة احلياة
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قضايا اقتصادية

حقيقــًة، كثــر الــكام والتكهنــات والتحليــات حــول املؤمتــر الــذي عقــد يف األســتانة عاصمــة مجهوريــة 
كازاخســتان  يف 23 كانــون الثــاين/ ينايــر احلــايل بــن نظــام األســد مــن جهــة والفصائــل املســلحة املعارضــة 
مــن جهــة أخــرى، مــن أجــل الوصــول إىل حــل مــرٍض لألزمــة الســورية والــيت دخلــت عامهــا الســادس دون 
أي تقــدم يذكــر ألي طــرف علــى حســاب الطــرف األخــر ودون أي بصيــص أمــل للتوصــل إىل حــل يرضــي 
مجيــع أطــراف النــزاع, وأخــراً جــاء الــروس مبقــرتح يلــّم مشــل األطــراف املتنازعــة بغيــة حتقيــق حــل مبدئــي 
تتوافــق عليــه مجيــع األطــراف، ولكــن وابلنظــر إىل الدعــوات املوجهــة لألشــخاص الذيــن سيشــاركون ابملؤمتــر 
جيــد املراقــب الكثــر مــن إشــارات االســتفهام والتعجــب حــول كــون هــؤالء األشــخاص؟ ومــدى فاعليتهــم 
علــى األرض؟ ومــن مث مــدى قدرهتــم علــى احلــوار ومــا مــدى خلفيتهــم الثقافيــة؟ وهــل هــم ابلفعــل قــادرون 
علــى امتــاك آليــات فــن التفــاوض؟ كل هــذا األســئلة جتعــل مــن املراقــب يف حــرة وريــب ممــا جيــري. ولكــن 
ملَ الغرابــة واحلــال كذلــك؟ فروســيا تتعامــل مــع الواقــع مــن خــال حلقــات مصاحلهــا ومصــاحل حليفهــا وريــث 
ابئــع اجلــوالن وال تتعامــل مــع املعارضــة بطريقــة النــد للنــد، وإمنــا بطريقــة الوصايــة والســيادة بعدمــا اســتطاعت 

حتقيــق أهدافهــا يف حلــب وإخــراج املعارضــة املســلحة منهــا.
وممــا يدلــل علــى خبــث الــروس يف هــذا املؤمتــر هــو حتييــد االئتــاف الســوري املعــارض وجلنــة املفاوضــات 
الثــورة يف خاصرهتــا ودق أول مســمار  الــروس طعــن  اســتطاع  الكــورد ابملقابــل، وهبــذا  اســتبعاد  حبجــة 
يف نعــش املفاوضــات وهبــذا االســتبعاد لائتــاف واللجنــة العليــا للمفاوضــات تفقــد املعارضــة الســورية 
مفاوضــن مــن الطــراز الرفيــع بعدمــا حصلــوا علــى خــرة ودرايــة يف أعــوام الثــورة الســت املنصرمــة، كمــا أن 
عــدم اســتدعاء الشــخصيات الوطنيــة املســتقلة وأصحــاب الفكــر الواعــي واألقــام الرصينــة يــدل علــى أن 
روســيا تريــد مفاوضــن ال حيســنون فــك احلــرف حــىت حيســنون فــن التفــاوض، ولكــن الــروس يعرفــون ومــن 
ورائهــم حلفاؤهــم يف دمشــق أن جمــرد اســتدعاء هــذه القامــات الوطنيــة الــيت ال جتيــد فــن التفــاوض بشــكل 
ممتــاز إال أهنــا تســتطيع قــراءة مــا وراء الســطور الروســية وتعلــم خلفيــة كل كلمــة ومدلــول أي مجلــة وال ميكــن 
الضحــك عليهــا أو التاعــب هبــا أو اســتجرارها ألي منزلقــات ميكــن مــن خاهلــا تضييــع الدمــاء الســورية 

وتضحياهتــم.
لذلــك ضغــط الــروس وحبنكــة سياســية وبدغدغــة للعواطــف الشــعبية علــى اســتدعاء قــادة الفصائــل - 
الفاعلــة علــى األرض - ومــن يعــرف حقيقــة تلــك الفصائــل جيــد أن كلمــة فاعلــة علــى األرض جمــرد كلمــة 
راننــة ليــس هلــا قيمــة حقيقيــة،  فكلمــة فاعلــة تســتوجب بســط النفــوذ والســيطرة علــى رقعــة جغرافيــة يكــون 
قرارهــا السياســي انبًعــا مــن قناعــات ذاتيــة ومعــرة عــن آمــال وطموحــات احلاضنــة الشــعبية وقرارهــا ليــس 

مرهتــن ابلداعــم أو الوصــي، وابلنظــر إىل واقــع املناطــق احملــررة ال جنــد مــا يدلــل علــى هــذه الفاعليــة.
أمل يكــن احلــري هبــذه الفصائــل - الفاعلــة علــى األرض - أن تكــون موحــدة يف الداخــل وعلــى قلــب 
رجــل واحــد وأن جتتمــع مســبًقا وختــرج بقــرار موحــد وورقــة عمــل منظمــة تعــرض علــى اســتفتاء شــعي وإن 
مل يتثــن هلــا ذلــك تعــرض علــى مثقفــي املناطــق احملــررة وأكادميييهــا للخــروج بنظــرة تتماهــى مــع تطلعــات 
هــذا الشــعب، وطبًعــا هــذا مل حيــدث وذهبــت تلــك الفصائــل إىل أنقــرة للمشــاورات منفــردة وبــرؤى خمتلفــة 

وخبافــات عميقــة ولكــن غــر ظاهــرة للعيــان.
هــذا واحلــال كذلــك فكيــف هلــؤالء القــادة أن ميثلــوا الشــعب الســوري ويعــروا عــن نبــض الشــارع والســؤال 
األهــم مــا هــي خلفيتهــم السياســية والثقافيــة وحــىت العســكرية ومــا أدراهــم بفــن املفاوضــات؟ هــل حيســنون 
صــف عشــر كلمــات ابلعربيــة عــداك عــن اللغــات األخــرى؟ أليــس مــن العــار أن ميثــل الشــعب احلــر أبــو 
فــان وأبــو علتــان  والكثــر مــن هــؤالء القــادة جــاؤوا مــن خلفيــات أميــة أو شــبه أميــة وإن كنــا ال ننكــر أن 
هلــم قصــب الســبق يف االنضمــام للثــورة يف أايمهــا األوىل، ولكــن هــذا ال يغــر مــن األمــر شــيًئا فالسياســة 
ليســت كتــاب فقــه أو حديــث، والتفــاوض ليــس جلــوس طرفــن متقابلــن وينتهــي األمــر بتبويــس طــرف 
شــوارب الطــرف اآلخــر وكأهنــا جلســة عــرب، ال أيهــا الســادة املفاوضــات علــم مبــي علــى أصــول وقواعــد 
دقيقــة، ومــن ال حيســن هــذا الفــن ال جيــب عليــه أن يشــارك، ومبــا أن الغــرور وجنــون العظمــة تغلغــل إىل 
الكثــر مــن النفــوس املريضــة فظــن الكثــر منهــم أن جمــرد وصــول بطاقــة الدعــوة للحضــور فــإن العــامل مهتــم 

هبــم وبفصائلهــم ولكــن احلــال ليــس كذلــك كمــا نعلــم.
ومــا اســتدعاء هــذه الفصائــل وتوجيــه الدعــوات للــكل إال نقطــة ســلبية ال بــل يف غايــة الســلبية، ويف 
هــذه النقطــة ابلــذات عرفــت روســيا مــن أيــن أتكل الكتــف، وهنــا ميكــن هلــا بســهولة تعزيــز الفرقــة بينهــا 
واالســتفراد هبــا كاســتفراد الذئــب ابلغنــم القاصيــة ولكــن كل العتــب علــى تركيــا الطــرف الضامــن هلــذه 
الفصائــل، فكمــا دفعتهــا للمشــاركة يف مؤمتــر األســتانة كان احلــري هبــا أن تضغــط عليهــا للخــروج مبجلــس 

عســكري موحــد ومنظــم ومبســاعدة طــرف مــدين سياســي  تســتطيع الصمــود بوجــه الــدب الروســي.
وجــل مــا خيشــاه الشــارع الســوري أن يتحــول هــذا املؤمتــر إىل سلســلة مــن املســرحيات اهلزليــة كســابقاهتا مــن 
املؤمتــرات الســابقة كجنيــف عندمــا حتــول إىل جنيــف 1 مث جنيــف 2 مث ومث واخلــوف أن يتحــول األســتانة 

إىل واحــد مث اثنــن مث ثاثــة وهلــم جــرًا.

مؤتمر اآلستانة والمراهقة 
السياسية

محمد عمر زيدان * 

هتتــك  علــى  بوضــوح شــديد،  تتمظهــر،  والــيت  الســورية  الوطنيــة”  احلقيقيــة يف “احلركــة  الكارثــة 
سياســي وأخاقــي وســلوكي، ســواء علــى مســتوى اجلماعــات أو علــى مســتوى األفــراد، ال تتعلــق 
فقــط بتلــك الصفــات احملــددة للشــخوص والتمظهــرات املختلفــة، بــل تتعلــق بشــكل أساســي مبــراث 
اســتبدادي طويــل، وأبهنــا مظهــر جلــّي مــن مظاهــر امتــداد ذلــك االســتبداد الــذي ال ختتلــف عنــه 

تلــك التعبــرات والســلوكيات وال حــىت األداء السياســي أبي شــيء علــى اإلطــاق.
إهنمــا كتلــة واحــدة وبنيــة واحــدة وشــيء واحــد متامــا، مــن حيــث العقليــة واملفاهيــم واألداء السياســي، 

وعن جديد االهنيار األخاقي والســلوكي
فاملســألة الوطنيــة ليســت ذات بُعــد أخاقــي شــخصي وذايت بــل هــي قضيــة عامــة تتعلــق مبصــر 
وطــن. ومــن غــر اجملــدي أن نســمع مــن شــخوص العمــل السياســي العــامـ  هيئــة التفــاوض واملنصــات 
والشــخصيات املختلفــة ـ ظهــورات متكــررة تــكاد تكــون يوميــة لتريــر الفشــل الــذي متــارس علــى 
طريقــة عقلياهتــم املمزوجــة ابآلنيــة واألاننيــة، واملصاحبــة بضعــف الــرؤى وغيــاب أي حماولــة جــادة 
إلجيــاد مشــروع وطــي، تلتــف عليــه عمــوم احلركــة الوطنيــة، فتلــك املــررات الــيت يطلقهــا البعــض، 
والــيت ال ختلــو مــن املناشــدة حــول البحــث أو إجيــاد فرصــة جديــدة هلــم، وكأهنــم يبحثــون عــن دوٍر 
ومكانــة هــم أساســاً مل يكونــوا كفــؤاً هلــا، مطلقــن مــع ذلــك عيــارات أثقــل منهــم أحيــاانً حــول 
إمكانيــة ممارســتهم للمشــاغبة يف حــال مل تتــح هلــم الفرصــة لذلــك، ”اي لعيبــة اي خريبــة”، متناســن 
أن جودوهــم أساســاً مل يكــن مبــي علــى آليــة متثيــل حقيقيــة، وأهنــم خســروا حــىت ذاك الرصيــد الــذي 

أمنتــه هلــم املنابــر واألكتــاف.
انتهــت،  قــد  أدوارهــم  املتحــف، وأن  أنفســهم أن مكاهنــم يف  اليــوم وحــىت هــؤالء  يــدرك مجيعنــا 
فــوات زمــن عقلياهتــم وأيديولوجياهتــم، دون أي  أيضــاً حبكــم  فقــط، وإمنــا  الوظيفــة  ليــس حبكــم 
ميــل لتعمــد اإلهانــة، حبكــم تقدمهــم يف الســن وجتاوزهــم فــرتة الســماح والصاحيــة. وأحــد أكــر 
املنزلقــات هنــا تكمــن يف مترتســهم، بــل يف ســطوهتم واســتبدادهم واســتغاهلم الريــق و”مظلوميــة 
الســجن واالعتقــال”، والــيت أدت إىل احتكارهــم العمــل السياســي، واســتئثارهم ابملنابــر والتعبــرات 
والتمثيــات السياســية واملدنيــة املختلفــة، وابلتــايل كل مصــادر متويلهــا ومواردهــا، وجتاهلهــم الصريــح 
بــل خوفهــم مــن الشــباب وحركتــه الناهضــة، ومحاســه املتقــد، وفيمــا نــدر قلمــا جتــد شــااب أو شــابن 
حتــت ســن األربعــن أو الثاثــن يشــغلون مكاهنــم، حيــُث تتمــدد أرجــل وأذرع هــذه اإلخطبوطــات 

والديناصــورات.
اليــوم أن يعــود هــؤالء وبعــض رموزهــم ابلقــول حيــال مــا حيصــل ومــا آلــت أليــه  واألكثــر ســوءاً 
األوضــاع والتطــورات وموازيــن واســتبداهلم بقــوى األمــر الواقــع أن يقولــوا إنــه مل يبــق غــر املبــادرة _ 
أي هبــم أنفســهم_ لبنــاء أوضــاع ذاتيــة تعطينــا حصتنــا املســتحقة مــن وطننــا علــى اعتبــار أهنــم يُعــرون 

عــن تضحيــات الشــعب وأهنــم ميثلــون تلــك التضحيــات !!!!! …
يــكاد مــا يقولونــه يعــي أنــه ال حــل وال تســوية حييــد شــخوصهم وهيئاهتــم ومنصاهتــم، وال جيعلهــا 
شــريكاً أساســياً يف املســاومة وتقاســم احلصــص، كل خوفهــم أال يكــون هلــم ـ السياســين الفاشــلن 
النظــام  مــن  يتغــر إن رحــل األســد وأصبــح هــؤالء جــزءاً  الــذي  قــادم، مــا  ـ أيُّ دور  املتهتكــن 
القــادم ؟؟؟!!!  إن هــؤالء الذيــن شــغلوا علــى مــدى ســت ســنوات مناصــب يف أجنحــة فنــادق 
اخلمــس جنــوم، مــن إســطنبول إىل أورواب، وكانــت تلــك الفصائــل الــيت يتهجمــون عليهــا اليــوم رصيــد 
خطاابهتــم، مــع أن أكثرهــم حضــوراً مل يكــن لــه أي نفــوذ جــدي علــى أقــل فصيــل أو مقاتــل ضمــن 

ذلــك الفصيــل علــى امتــداد مســاحة ســوراي، فلمــاذا التخــوف منهــم وعلــى مســتقبلهم ؟!.
إن ما حصلوا عليه خال الســنوات املاضية من إمكاانت ذاتية مادية وغر مادية، وحىت سياســية 
تــكاد تكــون مبواصفــات تلــك الفنــادق الــيت شــغلوا غرفهــا، ومــع ذلــك، فــإن أفضــل مــا فعلــوه هــو 
عمــٌل أهــدر املؤسســات وفرصــة بنائهــا وتعزيــز دورهــا وأدائهــا ومتثيلهــا. أفضــل أداء سياســي هلــم 
اتصف بصفة ” تلبيط البغال ابلسياسة ” من حتت الطاوالت ويف الغرف اخللفية، ومل يستطيعوا 

إجنــاز لقــاء تشــاوري وطــي جامــع وليــس مؤمتــر.
أتســيس  نقطــة  ومــن  الــذايت،  املســتوى  علــى  الوطــي  الفعــل  يتــدرج  األوان ألن  آن  ابعتقــادي، 
أساســية، تبتــدئ بوقفــة نقديــة ومراجعــة حثيثــة وجديــة للتجربــة أبكملهــا، وال تنتهــي عنــد تقــدمي 
االســتقاالت الفرديــة واجلماعيــة هلــؤالء حتديــداً، ليــس فقــط مــن املنابــر واملنتــدايت والتمثيــات 
واملنصــات، بــل ومــن كل ظهوراهتــم، فليذهبــوا مــع خراهتــم إىل أقــرب مصــح، ليكملــوا بقيــة أعمارهــم 
مــع قليــٍل مــن الكرامــة، ولتفتــح األبــواب علــى مصاريعهــا، أمــام حمــاوالت الشــباب بــدأً مــن ســن 
اخلامســة والعشــرون عامــاً حــىت اخلمســون عامــاً، وليشــكلوا تعبراهتــم املختلفــة، وليمارســوا دورهــم 

احلقيقــي الــذي مل يعــد ممكنــاً أتجيلــه.
إن ســوراي اســتنزفت كل الفــرص، وأصبحــت ممراتنــا أكثــر ضيقــاً، وحرجــاً وانزالقــاً ومل يعــد لنــا الوقــت 

لغــر ذلــك.

الزهايمر السياسي بين النظام
والمعارضة وظائف وأدوار منتهية الصالحية

أحمد منصور*

كاتب وصحفي سوري ينشر يف موقع ترك برسكاتب وصحفي سوري مقيم يف فرنسا
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الثورة السورية عسكرايً حتت الضوء
أواًل: إن املتتبــع ملســار الثــورة الســورية، علــى املســتوى العســكري، يــدرك 
أجنــدات  ألغلبهــا  عــدة،  أطــراف  رعايــة  حتــت  ُوضعــت  أهنــا  عاجــا 
خمتلفــة إن مل تكــن متناقضــة. وهــذا انعكــس علــى الثــوار بتعــدد فصائلهــم 
واختافاهتم وتعثرهم. وحتوهلم مع الزمن إىل حالة ردود األفعال أبعماهلم. 
ســواء ردا علــى النظــام، أو بتوجيهــات مــن الداعمــن، واكتشــفوا مبكــرا 
أهنــم حمكومــون مبعادلــة ال هزميــة للنظــام وال انتصــار للثــورة. وأن دوامــة 
علــى  واإلقليمــي  الــدويل  التوافــق  يتــم  حــىت  مســتمرة  العســكري  الصــراع 

الســورية… القضيــة 
اثنيــاً: ويــدرك املتتبــع مبكــرا أن أطرافــا إقليميــة ودوليــة داعمــة للثــورة أو 
النظــام قــد أعطــت فســحة ومــررا ودعمــا مــاداي لتواجــد القاعــدة يف ســوراي 
أكــد  فالنظــام  ذلــك،  اســتثمرت  األطــراف  وأن كل  العــراق،  مــن  ممتــدة 
نظريتــه عــن اإلرهابيــن واملؤامــرة علــى ســوراي، والثــوار وجــدوا هبــم ظهــرا. 
األوىل  بنســخته  ســواء  الثــورة.  ظهــر  خلنجــر يف  حتــول  أنــه  سيكتشــفون 
داعــش أو نســخته الثانيــة النصــرة )فتــح الشــام(. واســتخدم ذلــك دوليــا 
حبيث حتولت القضية الســورية من ثورة ضد االســتبداد. إىل حرب أهلية. 
وحــرب علــى اإلرهــاب. ممــا أطــال عمــر النظــام بدايــة، مث التفكــر إبعــادة 

إنتاجــه علــى أنــه أهــون الشــرور…
اثلثــاً: أمــا أســلمة الثــورة الســورية املســلحة فهــي حديــث آخــر… بدايــة 
الشــهادة.  وفكــرة  املــوت  مبواجهــة  عاقــة  هلــا  شــعبية  األســلمة  كانــت 
احلريــة  عــن  والدفــاع  الظلــم  مواجهــة  يف  ابحليــاة  للتضحيــة  واالســتعداد 
والكرامــة اإلنســانية والعدالــة. لكــن ســرعان مــا حتولــت األســلمة إىل بنيــة 
عقائديــة عنــد أغلــب الفصائــل. فبعــض الشــباب امللتحــق ابلثــورة. كان ممــن 
اكتــوى مــن ســجون النظــام عندمــا حــاول أن يشــارك يف حماربــة األمريــكان 
والــكل  وعــاد.  هنــاك  إىل  ذهــب  ممــن  والبعــض  العــراق.  احتــال  إابن 
امتــأل عقائــداي أبفــكار اإلســام اجلهــادي. علــى اختــاف درجــة تشــدده 
واجتهاداتــه… وهــذا هــو حــال أغلــب مــن تصــدر مشــهد الثــورة املســلحة. 
والباقــي مــن الشــباب املقاتــل كانــوا مــن شــباب الثــورة الســلمية الذيــن حتولــوا 
إىل العمل املســلح. عندما مل يكن أمامهم بدائل… وســرعان ما ســيظهر 
هــذا ابلــراايت اإلســامية للفصائــل وابجتهاداهتــا الفكريــة. ووجــود شــرعين 
يفتــون هلــا مبــا جيــب أن تفعــل… وال يغفــل عــن دور الداعمــن كــدول 
اختبــأت وراء أشــخاص وكأهنــم يتصرفــون إبمكاانهتــم الذاتيــة. حبيــث حتــول 
اإلســاميون إىل الفصائــل األقــوى يف الثــورة الســورية. ال نســتثي أحــدا. 
أحــرار الشــام وجيــش اإلســام .. إخل… وهــذا مــا أضعــف فصائــل اجليــش 
احلــر املدعــوم رمسيــا مــن املــوم واملــوك. غــرف عمليــات علــى رأســها أمريــكا 
والــدول اإلقليميــة الداعمــة للثــورة. وظهــر التناقــض بــن األجنــدات. ممــا 
أدى لتصفيــة فصائــل حســبت علــى اجليــش احلــر. كجبهــة ثــوار ســوراي 
وحزم والفرقة 13. اخل. رغم دعمهم من غرف العمليات املوك واملوم… 
وابلنهايــة أصبــح حضــور القــوى اإلســامية أقــوى عــددا وعــدة علــى األرض 
وأصبــح اجليــش احلــر حاضــرا ولكــن بشــكل رمــزي… كل ذلــك وداعــش 

والنصــرة خــارج هــذه املعادلــة…
رابعــاً: منــذ ســنوات أخــذت داعــش هنجهــا اخلــاص وعملــت ألجندهتــا. 
وأعلنــت دولتهــا اإلســامية. وامتــدت بشــكل كبــر داخــل العــراق وســوراي، 
وأصبحــت طرفــا يعمــل حلســابه. ويضــرب النظــام قليــا واجليــش احلــر كثــرا. 
وظهــر أن وراء داعــش أجنــدات دوليــة واســتخبارات عــدة. اســتخدمتها 
العــامل يتكتــل ضدهــا ويصنــع حتالفــا حملاربتهــا.  كواقــع وذريعــة. جعلــت 
األولويــة  النظــام يف  مــع  الصــراع  انتقــل  ثورتنــا أبن  علــى  انعكــس  وهــذا 
لدرجة اثنية او اثلثة. وأصبحت حماربة داعش على أوىل األولوايت. وإن 
الصــراع مــع النظــام لــن حيســم عســكراي، وال بــد مــن حــل سياســي. وبــدأ 
مبســار جنيــف ومــا بعــده مــن قــرارات دوليــة بقيــت كلهــا تشــغل الوقــت دون 

تقــدم حقيقــي علــى األرض….
خامســاً: أمــا فــرع القاعــدة يف ســوراي النصــرة. فقــد اختلفــت مــع داعــش 
وقــررت أهنــا ســتبقى متحالفــة مــع الثــوار الســورين ضــد النظــام كأولويــة 
الــيت  االنتصــارات  وبعــض  األرض  أحــداث  وتســارعت  هلــا…  مطلقــه 
العقائــدي  أجندهتــا  تقــارب  مــع  وريفهــا.  إدلــب  يف  خاصــة  حصلــت 
اإلســامية مــع الفصائــل اإلســامية الثوريــة. جعلهــا ختفــي أجندهتــا الفكريــة 
احلــروف  النقــاط علــى  والسياســية. ومل يكــن هنــاك وقــت كاف لوضــع 
معهــا.. فهــي قبــل وبعــد ظهــور اجلــوالين. أوضحــت أهنــا جــزء مــن أجنــدة 
دوليــة لتنظيــم القاعــدة. ولــو ربطــت نفســها تكتيكيــا ابلعمــل يف ســوراي 
فقــط. وضــد النظــام. وأهنــا تعمــل إلقامــة حكــم إســامي يف بــاد الشــام. 
وحــىت عندمــا غــرت امسهــا وأعلنــت انفكاكهــا التنظيمــي عــن القاعــدة. 
وعــدم انفكاكهــا الفكــري العقائــدي. أكــدت أهنــا تعمــل إلقامــة حكــم 
أبن  وأهنــا كلمــا حوصــرت  ســوراي.  واملقصــود  الشــام  بــاد  يف  إســامي 
أجندهتــا مل تتغــر كقاعــدة. وعليهــا أن تعلــن التحاقهــا ابلثــورة الســورية. 
وأن اهلــدف النهائــي للثــورة هــو إســقاط االســتبداد وبنــاء الدولــة الوطنيــة 
الدميقراطيــة خبيــارات الشــعب. ســرعان مــا هتــرب لألمــام عــر حتالفــات 
عســكرية ومعــارك أغلبهــا فشــل يف املرحلــة األخــرة. بعــد الدخــول الروســي 
العســكري املباشــر… وبقيــت النصــرة أو فتــح الشــام ســؤاال حباجــة جلــواب 

يف ســوراي إىل اآلن..
سادســاً: كانــت ســاحة املواجهــة بــن الثــوار بتنوعهــم الــذي ذكــر ســابقا. 
النظــام بقــوات  الثــورة. رغــم اســتعانة  النظــام متيــل بكفتهــا لصــاحل  وبــن 
إيرانيــة وحــزب هللا وميليشــيات طائفيــة عراقيــة وأفغانيــة. إىل أن دخلــت 
روســيا علــى اخلــط. قبــل أكثــر مــن ســنة. عــر الدعــم اجلــوي العســكري. 
حبيــث حولــت املناطــق احملــررة ومــن فيهــا هدفــا للقتــل والتدمــر والتشــريد.. 
وامتــد ذلــك علــى كامــل اخلارطــة الســورية. وواكــب ذلــك صمــت أمريكــي. 
وعجــز مــن الــدول اإلقليميــة الداعمــة للثــورة عــن مواكبــة الدعــم الروســي 
للنظــام. وبــدأ النظــام والقــوى الداعمــة لــه يعيــد اهليمنــة علــى كثــر مــن 
داراي،  دمشــق.  ريــف  يف  الثائــرة  املواقــع  أغلــب  أمههــا  وكان  املواقــع… 
املعضميــة، خــان الشــيح، دمــر اهلامــة،.. وآخرهــا وادي بــردى… وكان 
ســقوط حلــب انتقــاال ملرحلــة نوعيــة مــن انتصــار النظــام وحلفائــه وخاصــة 
روســيا علــى األرض. وابلتــايل التحكــم ابملســار السياســي للثــورة الســورية.

ســابعاً: كان للغيــاب األمريكــي وللحضــور الروســي الطاغــي وللتوافقــات 
الرتكيــة الروســية، آاثر علــى املســار العســكري والسياســي للثــورة الســورية. 
فمــن جانبهــا العســكري. رعــت روســيا وتركيــا خــروج الثــوار والنــاس مــن 
حلــب. ورعتــا مــع إيــران لقــاء موســكو مث مؤمتــر األســتانه لتفعيــل وقــف 
إطــاق النــار. واالنتقــال إىل حــل سياســي وفــق مســار جنيــف وقــرارات 

جملــس األمــن ذات الصلــة…
اثمناً كان ملؤمتر األستانه نتائج عسكرية على الثوار. قبل حضوره وبعده. 
فقد اســتنكف بعض الثوار عن حضوره وعلى رأســهم أحرار الشــام كرى 
الفصائــل الثوريــة والزنكــي وغرمهــا. وكانــت نتائــج املؤمتــر موقــع خــاف 
بــن فصائــل الثــورة الســورية حيــث مت التأكيــد علــى ضــرورة االســتمرار يف 
احلــل السياســي عــر جنيــف. واســتمرار اعتبــار داعــش والنصــرة إرهابيــن 
ومطلــوب حماربتهــم… وهنــا اإلحــراج ابلنســبة للثــوار فقــد أصبــح مطلــواب 
منهــم أن يكــون هنــاك موقــف مــن النصــرة امللتحمــة ابمليــدان مــع أغلــب 

الفصائــل الثوريــة الســورية… إهنــا مشــكلة تتطلــب حــا مباشــرا..؟!!.
اتسعاً من جهتها النصرة أو فتح الشام كانت قد استبقت األحداث من 
قبــل ســقوط حلــب وبعدهــا. فقــد رفعــت لــواء ضــرورة توحيــد فصائــل الثــورة 
مجيعا. على أجندة إســقاط النظام. وأهنا أولوية األولوايت وابشــرت محلة 
إعاميــة لتخويــن مــن ال يســتجيب. وجنــدت شــرعين لذلــك. )والشــرعي 
هــو مــن يقــدم الفتــوى الدينيــة امللزمــة ألي ســلوك سياســي أو عســكري 

علــى أنــه اإلســام. وملــزم تنفيــذه وعــدم التنفيــذ يعــي التخويــن وقــد يعلــن 
احلــرب عليــه. وهــذا ماحصــل يف كل معــارك اســتئصال كثــر مــن فصائــل 
مــن  املوقــف  النصــرة يف  مــا ركــزت عليــه  احلــر.. اخل(… وهــذا  اجليــش 
لقــاءات أنقــرة للثــوار مــع األتــراك. ومــن مث الذهــاب لألســتانه. وأهنــا خيانــة 
للشــعب وتفريــط ابلثــورة … واســتبقت أي حماولــة مــن الفصائــل الثوريــة 
األخــرى أن تــدرس املوقــف وتتخــذ املطلــوب… ووجــد الــكل نفســه أمــام 

معركــة وجــود أو اســتئصال…
عاشراً على االرض ابدرت النصرة مع بعض الفصائل الثورية األخرى ممن 
ال ميلكــون رؤاي سياســية واضحــة. وممــن ينخدعــون بقــوة النصــرة وامتدادهــا 
علــى األرض وأهنــا الطــرف الرابــح عســكراي. وابلتــايل صنعــوا معهــا حتالفــا 
ذريعــة  وتتخــذه  النصــرة.  بــه  وحتتمــي  ختتبــئ  الشــام.  حتريــر  حركــة  مسّــوه 
ملواجهــة فصائــل اجليــش احلــر الــيت شــاركت ابألســتانه. وتلغــي وجودهــا 
احلقيقــي علــى األرض. لكــن هــذه الفصائــل ســرعان مــا وجــدت يف حركــة 
أحــرار الشــام ملجــأ هلــا… واعتــرت األحــرار أن تــرك النصــرة تتغــول يعــي 
أهنــا ســتمتلك الســاحة بعــد حــن. وأهنــا بذلــك ســتقدم الذريعــة الدوليــة 
واإلقليميــة. أبن النصــرة اإلرهابيــة ابلعــرف الــدويل أصبحــت هــي املســيطرة 
علــى األرض. وهنــا ســُيلغي وجــود اجليــش احلــر موضوعيــا. وســنبدأ برحلــة 
املــوت والقتــل والتشــريد يف إدلــب حتــت دعــوى حماربــة إرهــاب النصــرة 
كقاعــدة… لذلــك ابدرت األحــرار ابســتيعاب الفصائــل احملاربــة مــن قبــل 
النصــرة وحلفائهــا… وبنــاء علــى نصائــح داعميهــا أيضــا… وســرعان مــا 
أدرك األطــراف أن هكــذا مواجهــة ســتعي فنــاء الــكل… فرتيثــوا حبثــا عــن 

حــل…. وهــل هنــاك مــن حــل..؟!!.
حــادي عشــر: علــى األرض ابدر كثــر مــن املشــايخ والشــرعين إىل الدعــوة 
لــرأب الصــدع وتوحيــد الكلمــة والصــف وخلــق قــوة واحــدة ملواجهــة مــا 
خيطــط لســوراي وثورهتــا… طبعــا بوجــود النصــرة يف صلبهــا. وهــذه دعــوة 
ســواء حبســن نيــة أو بــذكاء النصــرة. جتــر الثــورة الســورية املســلحة أو مــا 
بقــي منهــا. لتكــون يف كفــة اإلرهــاب دوليــا وإقليميــا. وتقــدم املــرر الواقعــي 
لضــرب الثــورة الســورية عســكراي. وإغــاق ملفهــا والبحــث عــن شــريك 
مــا آخــر للنظــام..؟!!. وهنــاك دعــوة أخــرى أن يتشــكل حلــف عســكري 
بقيــادة األحــرار ومــا تبقــى مــن اجليــش احلــر، تشــكل معــادال موضوعيــا 
تــرز معاملــه اآلن علــى األرض… ولكــن  للنصــرة وحلفائهــا. وهــذا مــا 
علــى هــذا االصطفــاف أن حيــدد توجهــه االســرتاتيجي وملــرة واحــدة ودون 
فالشــأن  الشــرعين وهيمنتهــم.  مــن حكايــة  يتحــرر  أن  عليــه  رجعــة… 
الســوري سياســة حتكمــه املصــاحل وقــدرة العقــول املسيســة علميــا علــى فهــم 
األوضــاع الدوليــة واإلقليميــة والداخليــة الســورية وعــر التفاهــم مــع حلفــاء 
الثــورة. وحتديــد املطلــوب واملمكــن والعمــل وفقــه… فــا جمــال للصمــت او 
املهادنــة مــع النصــرة. فإمــا أن تنحــل. أو تغــادر ســوراي. أو تضــع نفســها 
حتــت احلــرب الدوليــة واإلقليميــة. ومــن جهــة الثــورة لــن تبــادر حلرهبــا فهنــاك 
حتالــف دويل عمــل هلــذا الشــأن. أمــا رد العــدوان فهــذا حــق الثــوار… علــى 
الثــوار أال يتورطــوا أبــدا يف أن يتحالفــوا أو يصنعــوا توافقــات مــع النصــرة 
جتــر علــى الثــورة والشــعب الســوري الويــات… مث علــى الفصائــل الثوريــة 
املســلحة أن تعلــن انتماءهــا املطلــق ألجنــدة الثــورة الســورية… إســقاط 
حــراب…  أو  ســلما  الدميقراطيــة  الوطنيــة  الدولــة  وبنــاء  وحلفائــه  النظــام 
واخلــروج مطلقــا مــن حكايــة احلكــم اإلســامي أو حتكيــم الشــرع.. إخل . 

ممــا جيعلنــا نعــود ملربعنــا األول ونســأل ملــاذا ثــران.؟.
أخــراً: بعــد األســتانه مطلــوب منــا عســكراي أن نوحــد بقــااي اجليــش احلــر 
نســتأصلها.  أو  النصــرة  نعــزل  وأن  االســتبدادي،  النظــام  إســقاط  علــى 
والعمــل لألجنــدة الوطنيــة الدميقراطيــة، يــدا بيــد مــع ممثلــي الثــورة الســورية 
السياســين. والتخطيــط لتحقيــق حلــم شــعبنا ببنــاء دولــة احلريــة والكرامــة 

والعدالــة والدميقراطيــة واحليــاة األفضــل، يف جنيــف ومــا بعــد جنيــف.

ما بعد مؤتمر األستانة

أحمد العربي * 

كاتب وابحث  وصحفي سوري
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إن اتريــخ طويــل مــن االســتبداد االمراطــوري الديــي الطائفــي القائــم 
علــى االضطهــاد واالقصــاء والتكفــر والزندقــة للطوائــف االخــرى والــيت 
مت نفيهــا بعيــدا يف هوامــش وقــاع وجبــال قفــراء موحشــة .. قــد حفــر 
اخــدودا نفســيا واجتماعيــا مــن احلقــد والرتبــص املتبــادل حتــت قشــرة 
مــن التجــاور اجلغــرايف واجملتمعــي الــيت تفرضــه متطلبــات احليــاة اليوميــة 
واملعيشية تتحكم به سلطة قويه حتول دون االنزالق اىل مواجهات اال 

يف بعــض حلظــات الضعــف الــيت كانــت تنتــاب هــذه الســلطة.
هــذا التاريــخ الطويــل مــن التجــاور حتــت ســلطة امراطوريــة مــن هــذا النوع 
مل يكــن ليدفــع حنــو جدليــة مــن التفاعــل والدمــج بــل علــى العكــس كان 
يرســخ مــع امتــداد الزمــان هــذه االخاديــد والشــروخ ويؤســس للمزيــد مــن 

االنقســام واالحقــاد وميعــن يف أتجيــج التناقضــات
لقــد اســتمر االمــر علــى هــذا احلــال مــن االمســاك ابلتناقضــات حــىت 
بيكــو   ســايكس  منظومــة  اىل  واالنتقــال  العثمانيــة  الدولــة  ســقوط 
االســتعمارية وســلطاهتا االحتاليــة وانشــاء مــا مســي ابلكيــان الســوري 
املصطنــع وفقــا لتــوازن القــوى وتوزيــع مغــامن احلــرب بــن فرنســا وبريطانيــا 
بعــد االســتقال حافــظ الكيــان علــى توازنــه مؤقتــا بفعــل آليــات الرملــان 
الــيت ورثناهــا مــن فرنســا ولكــن مــع شــدة التدخــل اخلارجــي لــدى كل 
طــرف مــن اطــراف اجملتمــع كاد التــوازن ينهــار فتــم االلتجــاء اىل مصــر 
الصاعدة لتكون احلكم والقوة القابضة  ومتت الوحدة يف هذا الســياق 

حلفــظ الكيــان مــن االهنيــار ومينحــه متاســكا بعــد ارجتــاج
مل يكــن ذلــك مناســبا للقــوى الكــرى فبــدأت عمليــة الضغــط واســتغال 
التناقضــات لكيــان الوحــدة حلســاب بعــض االطــراف ومت االنفصــال 

وعــاد االمــر اىل مــا كان.
ومل يطــل الوضــع حــىت حســم اجليــش االمــر ابالنقــاب والــذي كان 
االســتعمار ووفقــا  اايم  مــن  الطائفيــة  االقليــات  مــن  اغلبــه  جيشــا يف 

لسياســاهتا.
ســقط النظــام الرملــاين هنائيــا لصــاحل احلكــم العســكري الــذي يســتند اىل 
حلــف مــن شــخصيات اقاويــة املنشــأ متثــل ابللجنــة العســكرية الســرية 
الــيت خططــت لانقــاب ضمــن حتــول دويل نوعــي ابنتقــال الســيطرة 
مــن اورواب اىل االمريــكان الذيــن اتبعــوا اســرتاتيجية االنقــاابت لتأمــن 
الســرعة يف التحــول والســيطرة حلســاهبم الن النخــب القدميــة والتقليديــة 

كانــت اوثــق ارتباطــا أبورواب بــكل اجملــاالت.
التاريــخ  مــرة يف  حتــول اترخيــي حيــث ألول  يعتــر  جــرى  الــذي  هــذا 
مــن  ملئــات  احلاكمــة  الســنيه  االغلبيــة  مــن  الســلطة  تنتقــل  االســامي 

عثمــان  بــي  اىل  اميــة  بــي  مــن  العائــات  امســاء  تغــرت  وان  الســنن 
الكتلــة   .. ودمشــق  حلــب  يف  الســنية  االغلبيــة  احــراب  اىل  وصــوال 
وخنبهــا  والصناعيــة  والتجاريــة  املدينيــة  الطبقــة  عــر  الشــعب  وحــزب 

الوطــي. النضــال  يف  املعروفــة  ورموزهــا  الثقافيــة 
ان انقــاب 63 هــو املدخــل املباشــر وحتــت الرعايــة االمريكيــة ملأســاتنا 
اليوم الن حكم االقليات ال ميكن ان يستمر اال ابلقوة والنار للتحكم 
ابألغلبيــة الســنية اال ان البدايــة كانــت حتالفــا بــرزت فيــه التناقضــات 

فتمــت التصفيــات بــن القســم العســكري للبعــث والقســم املــدين.
ســليم حاطــوم مث  الــدرزي  ا  فتــم  نفســه  العســكري  القســم  داخــل  مث 
الســي عبــد الكــرمي اجلنــدي مث االمساعيلــي امحــد االمــر مث جنــاح علــوي 
لصــاحل اخــر واســتتب االمــر لألســد الــذي اندفــع مبوروثــه الطائفــي وقلقــه 
الوجــودي علــى حكمــه وعلــى الطائفــة ومــن مث العائلــة لرتســيخ دولــة 
عسكرية امنية طائفية ابمتياز اي تستند اىل العصبية الطائفية والعائلية 

واهنــاء البعــث عمليــا وابقــاءه ديكــورا امــام الشــعب والعــامل احلديــث.
فرصــه اترخييــة مل يكــن حيلــم هبــا االســد وال طائفتــه للتنفيــس عــن كل 
احلقــد املرتاكــم عــر اتريــخ طويــل مــن النفــي والتحقــر مــن امراطــورايت 
الســنه احلاكمــة وســدنتها مــن رجــال الديــن الذيــن ال يــرون هــذه الطائفــة 

ســوى طائفــة خارجــه عــن امللــة والديــن .. 
التغــول يف القــوة واملــال والســطو علــى كل شــيء يف اجملتمــع كان طريقــه 
للتعويــض عــن كل مــا فــات ولضمــان الســلطة هلــم اىل االبــد كمــا كان 

يــردد ويقــال .
فعاليتــه  املديــد كانــت  الطائفــي  الديــي  االســتبداد  ان  جنــد  هنــا  مــن 
انقســامية وليســت إدماجيــه تفاعليــة يف اجملتمــع العــريب عمومــا والســوري 
خصوصا حبكم التنوع الطائفي الشــديد, اي ان الســلطة كانت ســلطة 
ضبــط وقهــر وعــزل ممــا يعــي اننــا يف حقيقــة االمــر عنــد ســقوط الدولــة 
العثمانيــة مل نــك نشــكل جمتمــع مندمــج ولــو يف احلــد االدىن بــل عبــارة 
عــن طوائــف متجــاورة جغرافيــا ومتجافيــة نفســيا وجمتمعيــا أو متحاقــدة 
اىل  قبيلــة  او  لتحولــت كل طائفــة  االســتعمار  يدخــل  ولــو مل  اترخييــا 
كيــان سياســي مســتقل ومتحــارب مــع الكيــاانت االخــرى كمــا حصــل 
يف مدينــة النجــف بعــد خــروج العثمانيــن اربــع قبائــل كونــت اربــع دول 
وايضــا يف البصــرة وبغــداد واملوصــل اال ان جمــيء االنكليــز وحدهــم يف 
كيــان العــراق وايضــا الكيــان الســوري كان بتصميــم فرنســي بريطــاين ولــو 
حدث فراغ ســلطوي سياســي النقســمت ســوراي عدة كياانت سياســية 
علــى اســس طائفيــة وقبليــة وجهويــة والــدول الســتة الــيت انشــاهتا فرنســا 

مثــال علــى ذلــك.
االســتبداد الطويــل عطــل اجلــدل االجتماعــي واالنصهــار االجتماعــي 
. فمــع ســقوط الدولــة العثمانيــة  مل يكــن هنــاك يف حينهــا شــيء امســه 
وطــن اال مبعــى االرتبــاط ابألرض احملليــة او املدينــة أو البيئــة اخلاصــة. 
الكيــان السياســي  اذا مل يكــن تعبــرا عــن اســاس جمتمعــي مندمــج يبقــى 

هشــا وقابــا للتصــدع يف اي حلظــه كمــا لبنــان مثــا.
ال يوجــد للكيــان الســوري اســاس جمتمعــي اي ال يوجــد جمتمــع ســوري 
حيظــى ابحلــد االدىن مــن مقومــات الوحــدة الداخليــة اجملتمعيــة بــل هــو 
عدة جمتمعات مســتقلة ومنعزلة عن بعضها جغرافيا واجتماعيا ونفســيا 

فضــا عــن االحقــاد التارخييــة املرتاكمــة عــر مئــات الســنن
ال نســتطيع ان نقــول ان تلــك الكيــاانت مــع بعضهــا تشــكل عناصــر 

جمتمــع ســوري مندمــج ومنســجم جمتمعيــا.
يعــي هــذا ان الكيــان الســوري ال ميلــك االســس املوضوعيــة اجملتمعيــة 

الازمــة لدولــة مســتقرة وقابلــة للتطــور يف وضعــه الراهــن.
ابختصــار ال يوجــد جمتمــع ســوري وال وطــن ســوري ابملعــى احلديــث 

للوطــن بــل كيــان سياســي مهــزوز وهــش.
جمتمعــي  واندمــاج  اترخيــي  عمــق  جتســد  فهــي  مثــا  مصــر  خبــاف 

طويــل. زمــن  منــذ  دولــة  ومؤسســات 
امــا الشــام او ســورية مل تعــرف الدولــة املركزيــة اال يف احلقبــة االمويــة ملــدة 

ســبعن عــام وكانــت مركــز امراطــوري وفقــط .
الطوائــف واالعــراق والقبائــل لدينــا كل منهــا جمتمــع مســتقل  اي ان 
فرضــت عليهــا اجلغرافيــا والســلطة االمراطوريــة ان تتعايــش مــع بعضهــا 

يف منــاخ نفســي حمتقــن وعدائــي عميــق اجلــذور.
ادرك االســد ذلــك مدفوعــا بقلقــه القــدمي الوجــودي فقــرر ان يتحكــم 
عــر طائفتــه وحلفائــه مــن أصحــاب املصــاحل واملــال بباقــي الطوائــف 

ابحلديــد والنــار واعلنهــا ســوراي االســد اىل االبــد.
ان ذلــك يعــي آليــا ظلــم وقهــر لألغلبيــة امتــد عــدة عقــود انتهــى اىل 
االنفجــار والثــورة حاملهــا الرئيــس االغلبيــة الســنية كمــا نــرى بــل فقــراء 

الســنه ألن أغنيائهــا مت شــرائهم مــن زمــان .
اعتقــد هنــا ان الثــورة ومفاعيلهــا وقدرهتــا ألول مــرة علــى أتســيس دولــة 
مدنيــة دميقراطيــة ..دولــة املواطنــة هــو الــذي ســيفتح الطريــق امــام اطــاق 
جــدل اجتماعــي اندماجــي خيلــق ثقافــة الوطــن واملواطنــة ويــردم اهلــوات 
النفســية والتارخييــة الــيت حفرهــا اترخينــا  الســلطاين القــدمي ,,, عندهــا 

نســتطيع أن نقــول قــد بــدأان ننســج الوطــن !!.

سوريا وطن أم كيان .. دولة أم نظام ؟؟

موفق زريق
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Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen “Küresel Barış 
Vizyonu Çalıştayı” Gaziantep’te başladı.
4-5 Mart tarihlerinde Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan çalıştaya; 
Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Suriye Geçici Hükümeti Eski Başbakanı Ahmet 
Tuma, Eski Bakan ve Aktivist Esat Mustafa, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Gür, BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, Türkiye, Suriye ve Avrupa’dan gelen siyaset-
çi, gazeteci, yazar, kanat önderleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri katıldılar.
Çalıştayın gündem maddeleri ise şöyle
Suriye-Türkiye ortak tarihi ve ortak geleceği
Eğitim
Kültür
Ekonomi
Stratejik Çalışmalar
Sosyal Bütünleşme ve Uyum

أطلـــق مركـــز البحـــوث العلميـــة والتعليميـــة والثقافيـــة »ورشـــة عمـــل الســـام العاملـــي« يف مدينـــة غـــازي عنتـــاب بـــن 4 
بلبـــل زاده كل مـــن: رئيـــس منتـــدى  الـــيت احتضنتهـــا قاعـــة داود اوزگـــول يف وقـــف  و5 مـــارس. وشـــارك يف الورشـــة 
األانضـــول طورغـــاي آلدمـــر، رئيـــس احلكومـــة الســـورية املؤقتـــة الســـابق أمحـــد طعمـــة، والوزيـــر الســـابق يف ذات احلكومـــة 
والناشـــط احلـــايل أســـعد مصطفـــى، ورئيـــس جامعـــة غـــازي عنتـــاب د. علـــي  گـــور، ورئيـــس مركـــز البحـــوث العلميـــة 
والتعليميـــة والثقافيـــة حممـــد علـــي أمـــن أوغلـــو، إضافـــة إىل عـــدد مـــن السياســـين والصحفيـــن والكتـــاب والزعمـــاء الدينيـــن 

واألكادمييـــن وممثلـــي منظمـــات اجملتمـــع املـــدين مـــن تركيـــا وســـوراي وأورواب.
وتضمن جدول أعمال ورشة العمل املواضيع التالية:

التاريخ واملستقبل املشرتكان بن تركيا وسوراي
التعليم
الثقافة

االقتصاد
النشاطات االسرتاتيجية

االنسجام واالندماج االجتماعي
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بلبل زاده... منبر الشام

غازي عنتاب تشهد مناقشات حول النظام الرئاسي IHH ترسل 25 شاحنة مساعدات إلى الباب

إفريقيا تحتضر

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Gaziantep’te Tartışıldı  İHH’dan El Bab’a 25 Araçlık Yardım

AFRİKA ÖLÜYOR

تحول مقر إحدى الجمعيات لمدرسة لفائدة أبناء السوريين

Anadolu Platformu ve Sivil Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı 
Sistemini Konuşuyoruz” başlıklı halk buluşması Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Konferans Salo-
nunda yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör 
örgütlerinden kurtarılan El Bab’a 25 araçtan oluşan temel yaşam 
malzemeleri gönderdi

Başta Somali olmak üzere Güney Sudan ve Nijerya’da zaten var olan 
kuraklık en üst safhada.Susuzluk ve kuraklığa bağlı açlık ve salgın has-
talıklar nedeniyle çocuk ölümleri başta olmak üzere ölümler ve bulaşıcı 
hastalıklar başlamış durumda.Komşu ülkelerden temin edilebilen gıda 
ve benzeri ürünler ise kuraklık nedeniyle gelir elde edemeyen halkın 
alım gücünün üzerinde.
Havale/EFT yoluyla bağış için İyilikder Banka Hesap Numaraları;
Alıcı: İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Kuveyttürk Bankası Iban No:  TR12 0020 5000 0061 8751 7000 03
Vakıfbank Iban No:   TR12 0001 5001 5800 7301 2169 83
Ziraat Bankası Iban No:  TR60 0001 0009 6075 8926 5250 01
Posta Çeki Hesap No:  11653774 (Fatih/İstanbul şubesi hesabına)
*Havale/EFT sırasında açıklama kısmına SOMALİ-AFRİKA yazmanız yeterlidi

Ülfet Eğitim ve Dayanışma Derneği, Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladığı protokol kapsamında, ülkelerindeki iç 
savaştan kaçarak Adana’ya gelen yaklaşık 200 Suriyeli öğrenciye okula dönüştürdükleri dernek binasında yüksek 
standartlarda eğitim veriyor. Dernek yönetimi, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’ndeki binalarını, Suriyelilerin 
eğitim almaları ve savaş bittikten sonra ülkelerine dönerek orada hizmet verebilmeleri için okula dönüştürdü.

Dernek Binası Suriyeliler Için Okula Dönüştürüldü

نظـــم منتـــدى األانضـــول وابالشـــرتاك مـــع منتـــدى التعـــاون االجتماعـــي ملتقـــى شـــعبيا حتـــت عنـــوان »حنـــن نتناقـــش حـــول الدســـتور اجلديـــد والنظـــام 
الرائســـي«. الفعاليـــة احتضنتهـــا قاعـــدة اوانط قوتلـــر للمؤمتـــرات يف مقـــر بلديـــة غـــازي عنتـــاب الكـــرى.

ــاة  ــتلزمات احليـ ــانية الرتكيـــة 25 شـــاحنة حمملـــة مبسـ أرســـلت هيئـــة IHH لإغاثـــة اإلنسـ
األساســـية إىل مدينـــة البـــاب بعـــد تطهرهـــا مـــن التنظيمـــات اإلرهابيـــة يف إطـــار عمليـــة درع 

الفـــرات.

وقـــد وصـــل اجلفـــاف يف الصومـــال أقصـــى درجاتـــه فيمـــا تعـــاين منـــه نيجـــراي وجنـــوب الســـودان 
منـــذ زمـــن طويـــل. وقـــد بـــدأت تـــزداد األمـــراض املعديـــة وحـــاالت املـــوت وخصوصـــاً مـــوت 
األطفـــال بســـبب اجملاعـــة واألمـــراض الســـارية املرتبطـــة ابلقحـــط واجلفـــاف. وأمـــا مـــا ميكـــن 
توفـــره مـــن دول اجلـــوار مـــن األغذيـــة ومـــا شـــاهبها مـــن املنتجـــات، فقـــد جتـــاوزت تكاليفهـــا 

طاقـــة النـــاس الذيـــن عجـــزوا عـــن كســـب أرزاقهـــم بســـبب اجلفـــاف.
ميكن تقدمي الترعات عر أرقام احلساابت املصرفية التالية:

اسم صاحب احلساب:
 İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Kuveytturk Bankasi Iban No: TR12 0020 5000 0061 8751 7000 03
Vakifbank Iban No:  TR12 0001 5001 5800 7301 2169 83
Ziraat Bankasi Iban No: TR60 0001 0009 6075 8926 5250 01
Mail Check No: 11653774 )Fatih/Istanbul Branch(

ال تنسوا كتابة Somali-Africa يف خانة املاحظات أسفل احلوالة املصرفية

تقـــدم مجعيـــة األلفـــة للتعـــاون والتعليـــم خدمـــة التعليـــم مبســـتوى راٍق يف مبـــى اجلمعيـــة الـــذي مت حتويلـــه إىل مدرســـة لنحـــو 200 تلميـــذ ســـوري جـــاؤوا إىل 
مدينـــة آضنـــة فـــراراً مـــن احلـــرب األهليـــة الدائـــرة يف بلدهـــم، وذلـــك يف إطـــار بروتوكـــول مت توقيعـــه بـــن اجلمعيـــة ووزارة الرتبيـــة الرتكيـــة. وقـــد حولـــت إدارة 
اجلمعيـــة مقراهتـــا املوجـــودة يف حـــي قارەصـــو ببلـــدة ســـيهان إىل صفـــوف دراســـية مـــن أجـــل تدريـــس التاميـــذ الســـورين، حـــىت يتمكنـــوا مـــن العمـــل عنـــد 

عودهتـــم إىل بلدهـــم عقـــب انتهـــاء احلـــرب.
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منوعات

يبــدو أنــه ابت مــن انفلــة القــول احلديــث اليــوم عــن توحيــد قــوى 
الثــورة الســورية بتاوينهــا املتعــددة وأطيافهــا املتباعــدة،  لكننــا اليــوم 
جنــد أنفســنا وبعــد كل مــا تــواىل علــى ســورية واملنطقــة،  طــوال ســت 
ســنوات خلــت، مــن أحــداث ومــا وقــع وانطلــق مــن ثــورات بــدءاً 
مــن ثــورة تونــس مــرورًا مبصــر وثورهتــا الــيت ُأجهضــت، وحــال اليمــن 
املســتوىل علــى ثورتــه مــن قبــل احلوثيــن، وكذلــك أوضــاع ليبيــا الغارقــة 
يف دمائهــا،  وصــواًل إىل الثــورة الســورية الــيت انطلقــت يف /18/ آذار 
/2011/ كثــورة وطنيــة دميقراطيــة شــعبية ســلمية مــن أجــل الكرامــة 
وحتقيــق احلريــة املفقــودة،  ومــن مث مــا جــرى بعــد ذلــك،  مــن جلــم 
الثــورة الســلمية، وجرهــا رغمــا عنهــا  إىل العمــل املســلح الــذي أدى، 
ضمــن موازيــن قــوى خمتلــة، إىل هــذا الدمــار »الراميلــي« وهــذا القتــل 
وتلــك  وغرهــا،  بــردى  وادي  مث  حلــب  ســقوط  مث  ومــن  ابجملــان، 
الدمــاء الطاهــرة الــيت مــا زالــت تســفك يف كل أحنــاء ســورية اجلرحيــة. 
االرهــاب  وصعــود  الثــورة،  مســارات  علــى  تغــرات  مــن  طــرأ  ومــا 
»الداعشــي« املنفلــت مــن كل عقــال، ومــا أدى ويــؤدي مــع عســف 
وقمــع النظــام الدمــوي، إىل مــآالت ال حُتمــد عقباهــا، يف ظــل غيــاب 
احلــل الســلمي، وضــرورة انتشــال الواقــع الســوري مــن هــذه العدوانيــة 

الــيت حتــرق األخضــر اليابــس.
أواًل،  الوطنيــة  وحدتــه  إىل  يطمــح  وطنــاً  نبقــى  ذلــك  مــع  لكننــا 
خروًجــا مــن ظلمــات القــرون الوســطى، والفكــر مــا قبــل الوطــي، 
ومــن كابــوس احلكــم القمعــي االســتبدادي الطويــل، والتأخــر املقيــم، 
وصعــود األفــكار الطائفيــة والعشــائرية، وتعوميهــا عــن ســابق تصــور 
وتصميــم. ونبقــى شــعبا مــن خــال أمــة نتطلــع إىل هنــوض مــدين 
دميقراطــي، ووحــدة فصائليــة وسياســية وجغرافيــة، قــد ال تكــون علــى 
نفــس صياغــات املاضــي، وال جيــب أن تكــون، الــيت عاهــا الصــدأ، 
تبتعــد  أخــرى،  آخــر، ورؤى  وانبلــج صبــح  الظــروف  تغــرت  فقــد 
ومبفهــوم  الدميقراطــي،  ابلفكــر  وتتمســك  القوميــة،  الشــوفينية  عــن 
الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة الــيت اندى هبــا قبــًا مفكــرو ســورية، يف 
العمــل الوطــي والســوري. كل ذلــك مؤسًســا علــى تصــور فكــري 

سياســي واقتصــادي حنــو االســتقال واخلــروج مــن التخلــف والتابعيــة 
إىل التقــدم، ولنعيــد ســورية احلضاريــة إىل مســرح التاريــخ اإلنســاين، 
الــذي وقــع علــى شــعوبنا، لتصنــع احلريــة واخلــر  رغــم كل احليــف 
والتقــدم لنفســها وللعــامل االقليمــي مــن حوهلــا، يف مواجهــة املشــروع 
اإليــراين الصفــوي الــذي حيــاول الولــوج اىل الوطــن الســوري، وأوطــان 
املنطقــة رغًمــا عــن شــعوهبا، والــذي أتــت بــه دولــة املــايل، ولتفتــح 
أبــواب املنطقــة علــى مصراعيهــا هلــذا املشــروع، ولاســتيطان والتهجــر 

القســري واالمتــداد فيهــا.
اليومــي يف دومــا،  القصــف اجلــوي علــى شــعبنا، والقتــل  يف زخــم 
ويف درعــا، بــل يف كل أحنــاء ســورية، وحيــث حيــاول البعــض قلــب 
حقائــق التاريــخ واجلغرافيــا، حماولــن يلَّ زنــد احلقيقــة، وكل معايــر 
احلــق واحلقــوق، ليصنعــوا مــا عجــز االســتعمار عــن صنعــه، مــن أجــل 
تقســيم املقســم، وتفتيــت املفتــت، واغتصــاب إرادة البشــر، وهــدم 
احلجــر، وســرقة التاريــخ، وتكريــس الواقــع التناحــري، وحتويــل اجليــش 
إىل آلــة للقمــع والقتــل، وهــو مــا ال يفــرتض مــن جيــش الوطــن الــذي 
بنــاه الشــعب، وأقامــه بعــرق جبينــه، ودمــه، وروحــه، مــن أجــل حتريــر 

اجلــوالن وفلســطن.
هــذه أايم نعيشــها وأمامنــا كشــعب ســوري بــكل أطيافــه حالــة مــن 
النزيف مل يســبق وأن مرت على مســارات الوطنية الســورية من قبل، 
وهــذا التحــدي الكبــر الــذي ال يوقفنــا عنــد حــدود نكبــة تدمــر 
محــص أو حلــب أو دومــا أو وادي بــردى، بــل جيعلنــا خنــاف أكثــر 
علــى مســتقبل هــذا الوطــن برمتــه، ونتحمــل املســؤولية، وصــواًل إىل 
اخلــروج مــن هــذا املــأزق الكبــر الــذي وصلنــا اليــه، يف ظــل فــوات كبــر 

هلــذه األمــة وهــذا الشــعب.
ومــن احلــق يف هــذا الواقــع الــذي نعيــش أن نذكــر ونتذكــر مــا كان 
وغرهــم  الســورين  بــن  املاضــي  يف  وثقــايف  حضــاري  تــداول  مــن 
مــن الشــعوب لصــاحل التقــدم البشــري، ومــا كان للحضــارة العربيــة 
اإلســامية يف أايمهــا مــن دور يف إقامــة التواصــل احلضــاري والثقــايف 
لبــي اإلنســان، وذلــك التواصــل العقــاين الــذي انتقــل مــن العــرب 

يف إســبانيا إىل أورواب، حافــز تقــدم وهنــوض وخــروج مــن الظلمــات 
اىل النــور.

النهــوض، وهــو مرتبــط ابلضــرورة مــع  لنعــول أكثــر علــى حــاالت 
تواطــؤ  فيــه  يقــوم  الــذي  الوقــت  يف  دميقراطــي،  وطــي  هنــوض  أي 
عاملــي آخــر، لســحب القضيــة الســورية مــن التــداول العــريب والــدويل، 
وتســليمها ملــن ال يهتــم فيهــا وال يعطيهــا األولويــة واألحقيــة، وكل 
ذلــك جيــري حتــت دعــاوى انقــاذ جنيــف واحــد واثنــان، والدعــوة اىل 
إهنــاء الثــورة والتســليم ابألمــر الواقــع ومقاومــة العنــف و«اإلرهــاب« 

وتقــدمي مســألة »مكافحــة اإلرهــاب« علــى أي شــيء آخــر. 
إن شــعوبنا ليــس مــن حقهــا الوطــي واملشــروع فقــط، بــل ومــن واجبهــا 
أيضاً أن تقاوم وأن تتقدم بكل وســائل املقاومة الســلمية املتاحة لرد 
هــذا التحــدي والعــدوان الصــارخ عليهــا، علــى مســتقبلها، وواقعهــا 
وعلــى حياهتــا ومعاشــها، علــى كرامتهــا وإنســانيتها، ونســتذكر هنــا 
القــول املعــروف »حنــن نريــد الســام ولكــن الســام بعيــد، وحنــن ال 
نريــد احلــرب ولكــن احلــرب مــن حولنــا، وســوف خنــوض املخاطــر 
مهمــا كانــت دفاًعــا عــن احلــق والعــدل« وال ســبيل إىل حتقيقــه إال 
بوقــف نزيــف الــدم وعــودة املتدخلــن اخلارجيــن إىل بادهــم، وإزاحــة 
نظــم االســتبداد، وإقامــة دولــة احلــق والقانــون والعــدل، دولــة مدنيــة 
دميقراطيــة خاليــة مــن تدخــات الدولــة األمنيــة، ومــن ســطوهتا علــى 

كل مقاديــر احليــاة وكل تفاصيلهــا.
ذلــك هــو الطريــق الــذي هنــض عليــه شــعبنا ســابًقا، والــذي أرســى 
قواعــده إلحقــاق احلــق وإزالــة كل أنــواع القهــر وإقامــة دولــة احلريــة 
واحلــق، وهــو طريــق وطــي ســوري ابمتيــاز، ليــس أمركًيــا، وال روســًيا 
ــا.. بعيــًدا عــن التفريــط ابحلقــوق األساســية لشــعبنا، طريــق  وال إيرانًي
نلمــس نتائجــه قريبًــا وليــس بعيــًدا، وهــذا مــن حــق شــعبنا الــذي يعــاين 
مــن ضيــم وهتميــش، عــر عقــود أربعــة مضــت، وهــو شــأن ســوري 
للثــورة،  األول  اليــوم  منــذ  الثائــر  ســورية  بــه شــعب  ينــادي  وطــي، 
لــه ســورية الدميقراطيــة.. ومــع ذلــك  وتنــادي ابســرتاتيجية جديــدة 
فمــا زلنــا يف الوقــت ذاتــه نريــد مــن العــامل والــرأي العــام العاملــي، أن 
يفهمنــا ويســمع صوتنــا ويــدرك عدالــة قضيتنــا 
وأهدافنــا، لشــعب جتــاوز عــدد مهجريــه داخــًا 
وخارًجــا كل حــد، وهــو مــا شــكل أكــر نســبة 

هتجــر حصلــت يف العصــر احلديــث.
مواجهــة كل  ويف  تغــر  مــا  وبعــد كل  واليــوم 
الســورية  الســلمية  الثــورة  تبقــى  جــرى،  مــا 
عــن  ال  األخــر،  دفاعنــا  خــطَّ  الدميقراطيــة 
ســورية فحســب، بــل عــن فلســطن وعــن كافــة 
املنطقــة  وجــود  عــن  بــل  املقهــورة،  الشــعوب 
ومســتقبلها، وخنشــى أن يكــون ســقوط ســورية 
- ال قــدر هللا ـ هــو ســقوط لألمــة كل األمــة، 
ويف مســتوى هــذه اخلطــورة والتحــدي الكبــر 
فإننــا نواجــه مســؤولية إعــادة أتســيس خياراتنــا 
الدميقراطيــة، ووحدتنــا الوطنيــة أواًل، يف وعينــا 
أبعادهــا كقضيــة  وبــكل  الدميقراطــي،  الوطــي 
ملزمــة، وقضيــة مصــر هلــذا الشــعب املكافــح 
والصابــر، وهــي شــأن وطــي ســوري، وليســت 
مصاحلهــم  عــر  الدوليــن  الاعبــن  شــأن 
ســياقات  يف  واملندرجــة  البائســة،  الراغماتيــة 
يف  طموحاتــه  وال  شــعبنا،  ســياقات  ليســت 

والكرامــة.           والعــدل  والوحــدة  احلريــة 

انسداد اآلفاق يدفع السوريين للتوحد أكثر

أحمد مظهر سعدو*

كاتب وصحفي سوري
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ثقافة وأدب

غالباً ما كانت احلروب تقام ألجلهن ومن أجلهن قدمياً.
قــرأان عــن اإلليــاذة واألوديســة عنــد اليــوانن، وحــرب البســوس عنــد العــرب وكلتــا احلربــن 

قامتــا بســبب النســاء ودامتــا ســنوات.
وقصــة الفتــاة الــيت اقتيــدت للبيــع بعــد أســرها مــن قبــل جنــود الــروم وصاحــت وامعتصمــاه، 

اســتنجدت ابخلليفة املعتصم فلّب النداء جبيشــه اجلرار.. 
لــو اســتمعنا اآلن إىل صــوت اهلــواء لصمــت آذاننــا مــن ألــوف مؤلفــة مــن وامعتصمــاه 

وامعتصمــا وامعتصــم وامــع وا و.. و... و...
وال معتصــم واحــد بــكل العــامل اســتطاع أن ينجــد نســائنا مــن هــذه احلــرب الضــروس 

وأصبــح هــذا االســم رمــزاً للمســتحيات.
ويف ســياق احلديــث ال ننســى احملاربــة الــيت محلــت الســاح وخاضــت املعــارك واحلــروب 

خولــة بنــت األزور والــيت كانــت مثــااًل حلــب الوطــن والدفــاع عــن الشــرف واحلريــة.
لذلــك سنســلط عليهــا الضــوء ودورهــا يف حروبنــا هــذه ،هــل النســاء أكثــر ضعفــاً مــن 

الرجــال أمــام األخطــار؟. 
تعتر النساء، يف حاالت النـزاع، فئـة تتسم بضعف خاص أمام األخطار. 

إال أن النســاء يرهــن يف كثــر مــن األحيــان علــى قــدرة مذهلــة وبراعــة ملحوظــة ملواجهــة 
الصعاب. 

ومييــل الــرأي العــام إىل تصنيــف النســاء يف حــاالت النــزاع املســلح علــى أهنــن بصــورة 
خاصــة )ضحــااي -  ضعيفــات(  أمــام اخلطــر فهــل هلــذا التصنيــف مــا يــرره؟ اجلــواب: 

ال...
 فالنســاء لســن مســتضعفات لكوهنــن نســاء.... بــل إهنــن يرهــن علــى قــوة ملحوظــة، 
أجــل  مــن  وانشــطات  هبــا كمقاتــات  يضطلعــن  الــيت  األدوار  ذلــك يف  يتبــن  كمــا 
الســام، وأيضــاً مــن خــال املهــام واملســؤوليات امللقــاة علــى كاهلهــن حلمايــة عائاهتــن 

ومؤازرهتــا زمــن احلــرب.
 وُتظهــر النســاء اللــوايت يتأثــرن ابلنزاعــات يف مجيــع أحنــاء العــامل أهنــن مبقدورهــن ليــس 
التحلــي بشــجاعة وقــوة كبرتــن فحســب، وإمنــا أيضــاً اســتخدام براعتهــن وقدرهتــن علــى 

مواجهــة الصعــاب إىل أقصــى احلــدود.
 وتثُبــت النســاء ذلــك يف أتديــة مهامهــن اليوميــة بصفتهــن رابت عائــات، ومصــدر 
دخــل األســرة، ومســؤوالت عــن تقــدمي الرعايــة داخــل األســرة، فضــًا عــن مشــاركتهن 

مشــاركة نشــطة يف حيــاة النســاء يف العديــد مــن احلــاالت.
ابلرغــم مــن عقليــة تفضيــل الذكــر علــى األنثــى الســائدة يف اجملتمعــات األبويــة، كمــا 
يتعرضــن لضــروب مــن التمييــز يف املنــازل وأماكــن العمــل ويف جمتمعاهتــن احملليــة عمومــاً، 

ويتعرضــن هلجمــات أو هتديــدات مــن جمتمعاهتــن إذا مل ميتثلــن هلــذا الــدور.
أم جهاد

هــذه املــرأة اخلمســينية النازحــة مــع زوجهــا وأوالدهــا الســتة قــررت التمــرد علــى واقعهــا، 
أو رمبــا أن تكــون نفســها، لتؤكــد أن النســاء يلعــن دوراً مفصليــاً خــال احلــرب،  نســاء 
انتصارهــا(   ( لنــا قصــة  املتواضــع عميقــة، روت  منزهلــا  احلــرب ، يف  غّرهتــّن ظــروف 
خــال النــزوح، ترتشــف أم جهــاد القهــوة وتتابــع ابنفعــال:  )صــرت أعمــل خــارج املنــزل 
وداخلــه، وهــو عاطــل ال حــول لــه وال قــوة نزعــت عنهــا صفــة )ســت البيــت( وحتولــت إىل 
)معيلــة األســرة(، مل تنتــه القصــة هنــا، تركتــه واهتمــت أبســرهتا ، عــاد أبــو جهــاد لرجوهــا 
تصحيــح الوضــع، ضغطــوا عليهــا، فامتثلــت، لكــن بشــروطها، ســعت إىل تســفره إىل 

أملانيــا وجنحــت يف ذلــك علــى أن يرســل يف طلبهــم الحقــاً: 
)أان مــن قمــت بتســفره(، تقوهلــا أم جهــاد بثقــة )األان( الــيت ابتــت حاضــرة بقــوة يف 

كامهــا. 

المرأة والحرب

إلهام حقي* 

-1-
املرااي مرًّة أخرى..

وقــف أمامهــا طويــًا، أتّمــل مامــح وجهــه كثــراً، عينــان حممــراتن وجفــوٌن متورمــٌة، وحليــٌة طويلــٌة وكثيفــٌة، لكــّن الّندبــة 
فــوق اجلبــن كانــت مهّمشــة يف املشــهد، صمــت قليــًا مثّ أردف قائــًا:

)املــرااي تــزرع احلــرة يف النفــوس وتضلّــل اخليــال كثــراً، وختذلنــا عندمــا تعجــن عاماهتــا فــوق وجوهنــا، لننســى الوجــع 
وآاثره وكل هواجــس الطــن يف هــذه الّدنيــا القــذرة..(.

بــدا وكأنـّـه حيــاول أن ميســك ببقــااي حلظــاٍت اندلقــت مــن الّذاكــرة. ظــّل حيــّدق يف املــرآة وكأمّنــا حيــّدق يف وجــه أنثــى 
ــٍة يضــرب املــرآة بكلتــا يديــه. ينفــرط عنقــود املشــاعر ويســيل الــّدم خبطّــن متوازيــن  أكملــت فتنــة الــرتاب، مثّ وخبّف

علــى اجلــدار.
-2-

)كان غياابً طويًا. ظننتك أكثر صراً على احلقيقة..(.
مل تزل هذه اجلملة يف دائرة التذّكر رغم االزدحام والفوضى الذي يغزو دقائقه وأنفاسه..

نعــم هــذا مــا قــرأه علــى الطّاولــة الّزجاجيــة يف املنــزل بعــد غياهبــا األخــر. كانــت اجلملــة مكتوبــًة بقلــم شــفاه أمحــر 
قــاين الّلــون، قــال هلــا ذات لقــاء: إنّــه يليــق بســمارك.

كّلمــا تذّكــر هــذه اجلملــة يصبــح العــامل هزيــًا يف عينيــه، فاجلــراح أفــواٌه تســّر لنــا عــن األمســاك الــيت أخفيناهــا يف ملــح 
دموعنــا، وعــن اخلــراب الــذي نكتمــه عــن النــاس يف صــدوران.

مل يستطع أن يراود الّسكينة، فقرر أن يغادر املنزل قليًا.
-3-

-) الّســكاكن فقهــاء احليــاة..(، قاهلــا صاحــب املتجــر للفتــاة الــيت أيقظــت كّل املوتــى يف روحــه عندمــا دخلــت 
إىل متجــره..

- انظــري إىل هــذه اجملموعــة الرّائقــة واجلميلــة مــن الّســكاكن، أتّملــي الّنقــوش الّرومانيــة الّــيت تزيـّـن مقابضهــا، حتمــاً 
ســوف تزيــد الطّاولــة مجــااًل ونكهــًة. إهّنــا خيــار األمــراء واألمــرات.

- الفتاة مبتسمًة: أان أحبث عن شيٍء خمتلف متاماً.
يقطع حديثهما ضحكات عدد من الفتيان، الرّبيع على وجوههم بكّل تفاصيله. يناديهم صاحب املتجر:

-أيّهــا الّصغــار.. الّســكاكن شــياطٌن ال حتــبُّ املــاء.. مازلتــم صغــاراً علــى لغــة الــّدم وطيــش الــرّتاب. لقــد قصــدمت 
املــكان اخلطــأ.

- األطفال هامسوا لبعضهم البعض: إهّنا عامات اخلرف.
-أردف أحدهم: ال تقلق اي عم، وشكراً على الّنصيحة.

 مل ينتبــه صاحــب املتجــر إىل الّشــاب الوســيم صاحــب العضــات والبنيــة القويـّـة، فلقــد كان منشــغًا برتتيــب احليــاة 
يف جوارحــه، فالفتــاة مــا زالــت يف املتجــر. يهــدم الّشــاب كل مــا رتبــه عندمــا صــرخ قائــًا:

من صاحب هذا املتجر؟
صاحــب املتجــر وبصــوت عــاٍل أيضــاً: كالعــادة.. اخلناجــر بطاقاتكــم الّشــخصّية وشــجاعتكم الزّائفــة. تعــال.. 

تعــال.. لــدّي الكثــر مــن الّنمــاذج واألصنــاف هنــا..
ومــا إن أهنــى كامــه حــىت دخــل خالــد القلــق متعثــراً حبزنــه وبلحيتــه الّطويلــة والكثيفــة، ومــا إن رآه صاحــب املتجــر 

حــىّت تســّلل الفــزع إىل قلبــه فصــرخ قائــًا:
الّسكاكن مفخخاٍت وقنابل بشريٍّة ..

ينســكب الرعــب يف القلــوب ويبــدأ بعجــن ماحمــه علــى وجوههــم فــرداً فــرداً. حيــاول خالــد هتدئــة اجلميــع، لكــن دون 
جــدوى، وعندمــا أيقــن عجــزه صــرخ فيهــم قائــًا:

أان غريٌب عن مدينتكم وأريد أن أشلح هذا احلزن عن وجهي. كنت سأسألكم عن صالون للحاقِة فقط.
يغادرهم بكامل حزنه وقلقه. شيئاً فشيئاً يعود اهلدوء وتطمئّن الّنفوس وينام اخلوف يف قلوب اجلميع..

الفتاة وهي حتمل ساطوراً: بكم هذا الّساطور؟ أراه جيداً لتكسر عظم العجل يف ملحميت.
الفتيان: اي عم.. غداً عيد األّم وأعجبتنا هذه املزهرية، و نرجو أن تساعدان يف مثنه قليًا.

الشاب الوسيم: أخراً وجدت ما يليق بغرفة الطّعام..!! بكم هذه السكاكن املزينة ابلزخارف الرومانية؟
صاحب املتجر مازال صامتاً. فجأًة يصرخ:
الّسكاكن تظّن مثلنا فا تصّدقوا أحاديثها.

حديُث السكاكيِن

حيدر هوري * 
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اللوحــة كالروايــة فيهــا دميقراطيــة وحريــة لكامــل كتلهــا وعناصرهــا، والرســام يتعامــل مــع أفــكاره وآرائــه ورؤيتــه مــن خــال بنــاء 
الكتلــة والفــراغ واللــون داخــل اللوحــة إن كانــت صغــرة أو كبــرة حبريــة اتمــة، فالفكــرة حتتــاج ضربــة ريشــة ومتــازج ألــوان أو حتتــاج 
ضــرابت كثــرة وإعطــاء اللــون تدرجــات كثــرة أو قليلــة لتعــر عــن احلالــة او اللحظــة أو الشــعور واإلحســاس حبالــة ووضــع مــا.

وحنــن أمــام لوحــات فيهــا الكثــر الكثــر مــن املعــاين للفنــان فــاروق حممــد الــذي عــاش حيــاة فنيــة قبــل احلــرب وأثناءهــا حلــن 
وصولــه اىل النمســا، وعــاش جتــارب مهمــة يف اجملــال الفــن التشــكيلي، فبعــد إهنــاء دراســته يف كليــة الفنــون اجلميلــة يف دمشــق 
اتبــع فنــه وعملــه وأصبــح مدرســا يف كليــة الفنــون اجلميلــة يف حلــب لغايــة 2011 وبعدهــا بــدأ مراحــل النــزوح حيــث كانــت 
حمطتــه يف منطقــه عفريــن ومــن مث إىل تركيــا، حــاول املتابعــة هنــاك لكــن كمــا قــال عــن إســتانبول )إهنــا مقــرة الفنانــن التشــكيلن 
الســورين( ومــن مَث عــاد مــرة أخــرى إىل عفريــن وأقــام معرضــا” وورشــة عمــل كبــرة يف صالــة كاويــج. ويف بدايــة 2014 عــاد 
اىل إســتابنول حملاولــة املتابعــة يف جمــال الفــن فلــم تكــن األمــور كمــا هــي مطلوبــة، فبــدأ نزوحــه هــذه املــرة جتــاه النمســا وأكمــل 

مشــواره الفــي الــذي مل يتوقــف عنــه رغــم كل الظــروف والتنقــات.
أربــع أو مخــس ســنوات مــن حيــاة األكشــن كمــا يقــال أضفــت وســامهت يف فنــه وأغنــت جتربتــه الفنيــة الــيت أصبحــت خمــزوان 
كافيــا ليتابــع مســرة اإلبــداع متابعــا مــا بعــد احلداثــة يف عــامل الفــي التشــكيلي مــن خــال اطاعــه علــى مــدارس شــرقية وغربيــة 

قدميــة وحديثــة مــن الواقعــي والتجريــدي.
فهــو كمــا مت توصيفــه بتأثــره ابلتجريــد البقعــي ملدرســة ابريــس، وجنــد ذلــك عندمــا نتجــول يف لوحاتــه نشــاهد الطبيعــة واألرايف 
بكافــة فصولــه وحاالتــه أبلــوان ابردة أو دافئــة يعــر عــن البيــوت والنوافــذ واالخضــرار واحلقــول واألشــجار املرتاميــة كلهــا ذات 
مدلــول ومعــى تكــون واضحــة أو متداخلــة كمــا قلنــا ســابقا ابحلداثــة الــيت أتخــذان اىل مــا بعــد احلداثــة مــن البحــث يف احليــاة 
والطبيعــة واإلنســان منســجمن أو متنافريــن لكــن ابنســيابية جتعلــك تغــوص يف تســاؤالت روحيــة فلســفية أحيــاان ويف واقعيــة 
األمــور مبنظــور متطــور حديــث، فالعناصــر والكتــل داخــل اللوحــة تتآلــف وتتمــازج جتعــل املتلقــي واملشــاهد حيــس مبــا يعتلــي 

الفنــان نفســه مــن تعابــر عــن حــاالت كثــرة عنــد إنتاجــه هلــذه اللوحــة أو تلــك.
مهمــا حتدثنــا عــن الفنــان فــاروق حممــد وعــن فنــه فلــن نوفيــه حقــه ابلوصــف لكونــه مل يتوقــف عــن نتاجــه وفنــه، حيــاول قطــع 
املســافات واألماكــن والصــور واحلــاالت بتحويلهــا إىل لوحــة فنيــة تبقــى وتكــون ذو متايــز يف ظــل اخلــراب والتشــوه الــذي وصلنــا 
إليــه حيــث حنتــاج وقــت إلعــادة بنــاء أنفســنا وذواتنــا وذاكرتنــا، يظهــر ويتبحــر فيهــا كلــون ورؤيــة حملــاكاة البشــرية كحــاالت 
إنســانية فنيــة يتخللــه ثــورات داخليــة للنفــس والــذات منســجما أو متنافــرا حياكــي الواقــع اإلنســان يف ظــل الدمــار وابلتــايل 

نكــون أمــام لوحــة أكثــر مــن رائعــة متكاملــة.
ســت ســنوات مــرت علــى بلــدان تداخلــت فيهــا احلــرب وكلمــة احلريــة مــع تظاهــرات ســلمية مــع الدعــوة للســام مــع الدمــار 
واخلــراب مــع الطبيعــة إىل التشــرد والنــزوح واهلــروب حنــو اجملهــول. وأكثــر مــن جييــد التعبــر عّمــا ميــر ابإلنســان مــن جتــارب احليــاة 
واملعيشــة واخلــراب هــم الفنانــون، فالفنــان قــادر علــى التعبــر عــن فكــرة واحــدة أو عــن حيــاة أبكملهــا مــن خــال نتاجــه الفــي.

العناصــر الفنيــة تؤثــر ابملتلقــي والقــارئ للوحــة احلداثويــة والــذي خنــرج منــه ابنطبــاع مجيــل هــو أنــه ال زال الســوريون ينتجــون 
ويظهــرون اجلمــال مــن داخــل ظروفهــم القبيحــة.

التشكيل السوري يغزو الصاالت األوربية

عدنان هورو *

 حتكــي رواايت الســورايت املعتقــات يف ســجون النظــام معــاانة ال تنتهــي مــع إطــاق 
سراحهن، فاملعتقلة املفرج عنها يصبح جّل أمانيها أن ينسى اجملتمع وضعها السابق، 
ولكــن الطــاق واإلقصــاء مــن دائرهتــا املقربــة يصبــح أقســى مــن عذاهبــا وأنينهــا ومــا 
تعرضــت لــه داخــل زانزيــن موصــدة جبافــة ســجان ألــف إذالل مــن خــرج طالبــاً احلريــة. 
 وتداعيــات االعتقــال علــى املــرأة الســورية اجتماعيــاً وأســرايً كثــرة، ممــا يتســبب هلــا يف 
وحــدة قســرية فــور دخوهلــا منزهلــا، إذ ختشــى احلديــث عمــا جــرى معهــا ومــاذا تتوقــع يف 
األايم القادمــة، وســط غيــاب املنظمــات الــيت مــن املفــرتض أن تقــدم هلــا دعمــاً نفســياً 

حتتاجــه بشــدة.
 ويلجــأ بعــض أهــايل املعتقــات إىل إبعادهــن عــن احمليــط القريــب إىل خــارج البــاد 
بســبب ضغوطــات أمنيــة وأخــرى مــن حميــط األســرة، ممــا يعــرض الفتــاة لنــوع جديــد مــن 

انتهــاك حقوقهــا.

طالبة حرية
ليلــى كــرمي، إحــدى هــؤالء )املبعــدات( الــيت اعتقلهــا النظــام علــى خلفيــة مشــاركتها يف 
املظاهــرات، تقــول: )ُأجــرت علــى الســفر وحــدي خــارج ســوراي بســبب خــوف أهلــي 
مــن اعتقــايل جمــدداً، ومــن نظــرة أقــاريب، فلجــأت إىل تركيــا ألجــد نفســي وحيــدة دون 
معــن أو مصــدر رزق، ممــا زاد حنقــي وغضــي مــن أقــاريب الذيــن نبــذوين وكأين جمرمــة 

ال طالبــة حــق وحريــة(.
 حــال نــور الــيت مل تغــادر ســوراي ليســت أفضــل مــن ليلــى، فهــي - كمــا تقــول- شــعرت 
ابلعزلــة التامــة بعــد خروجــي مــن ســجن )سعســع( يف دمشــق ومل أعــد أحتمــل نظــرات 
اســتثقال وجــودي يف بيــت أهلــي، حــىت خرجــت ألعيــش يف بيــت عمــيت يف لبنــان 

حاملــة معــي إمث اعتقــايل بتهمــة التخابــر مــع الثــوار، علــى حــد وصفهــم.
 ويف إحدى خيام اللجوء يف لبنان، جلست كرمية بتثاقل يف خيمتها مسبلة دموعها، 

تــروي مــا مــرت بــه خــال اعتقاهلا.
تقــول كرميــة: )شــيئان حاضــران يف ذهــي وزائــران يل يف حلمــي  بعــد جتربــة اعتقــايل: 
كرســي التعذيــب األملــاين وهتديــد رئيــس الفــرع وعناصــره ابغتصــايب، جنــوت أبعجوبــة 
مــن هتديــده بعــد اإلفــراج عــي.. أســتيقظ كل يــوم علــى صــوت صراخــي وأان فزعــة وال 
يسكتي إال حضن جاريت ابخليمة اليت هترع إيل لتخفف وجعاً ال أراه يزول يف مكاين 

هــذا، بعيــدة عــن وطــي وأهلــي وصديقــايت وجامعــيت(.
 وكان تقريــر صــادر عــن الشــبكة األورومتوســطية حلقــوق اإلنســان أشــار إىل أن املعــاانة 
تســتمر مــع املعتقلــة الســورية بعــد خروجهــا مــن الســجن، وتتمثــل ابلطــاق والفصــل عــن 
العمــل وفصلهــا مــن املؤسســات التعليميــة املنتســبة إليهــا إن كانــت تــدرس، ابإلضافــة 

للنظــرة الدونيــة مــن اجملتمــع.

خط فاصل
احلقوقيــة ســيما نصــار، وهــي كاتبــة تــرى أن النظــام ابعتقالــه الفتــاة يكــون قــد وضــع 

خطــاً فاصــًا بــن ماضيهــا ومســتقبلها اآليت يف حــال إطــاق ســراحها.
 وتضيــف أهنــا تعاملــت مــع معتقــات كثــر تعرضــن للفصــل مــن الوظيفــة احلكوميــة 
حبجــة غياهبــن غــر املــرر، أمــا املؤسســات اخلاصــة فتفصلهــن فــوراً خوفــاً مــن هتمــة 

مســاندة اإلرهــاب عــر توظيــف )إرهابيــة ســابقة( حبســب نظرهــم.
 وتواصــل أن هــذه التجــاوزات يف حقــوق املــرأة يغذيهــا جمتمــع ال يفــرق بــن ســجينة 
بتهمــة سياســية وأخــرى جنائيــة، وبنــاء عليــه وثــق التقريــر أكثــر مــن ثاثــن حالــة طــاق 

يف ســجن عــدرا جملــرد علــم أهــل الــزوج خبــر االعتقــال.
 وتبــدي احلقوقيــة أســفها علــى طريقــة تعامــل اجملتمــع مــع املعتقلــة، مضيفــة أن مــا 
تعانيــه داخــل الســجون مــن تعذيــب نفســي وجســدي جيعــل منهــا شــخصية ال تســتطيع 
التكيــف أصــاً مــع حميطهــا اخلارجــي، خاصــة إذا اســتخدمت ورقــة ضغــط مــن قبــل 
داخــل  األمــن  عناصــر  فيغتصبهــا  املســلحة  للمعارضــة  املنتمــن  أقارهبــا  علــى  النظــام 
الســجن مــراراً، ولــدى خروجهــا تكــون حباجــة للملمــة ذاهتــا مبعونــة املقربــن، ولكــن 
هــذا مــا تفتقــده يف جمتمعهــا، فتنبــذ بعيــداً لدرجــة أن البعــض يــرى يف موهتــا راحــة هلــا.

تداعيات االعتقال

فاطمة الكدرو *

صحفي وموسيقي سوري كاتبة وصحفية سورية
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ثقافة وأدب

_ عم تضحك !!!!! لك انت عم تضحك.
_ ايــه عــم اضحــك ليــش مبالــك الضحــك شــو 

هــو ؟ 
_ الضحك يعي أنت فرحان ..

_ ال ســيدي مــو هيــك .. الضحــك يعــي أنــك 
صــرت مبرحلــة متقدمــة مــن احلــزن .. وفهمــت 
فيلســوف  صــرت  يعــي  حواليــك...  شــي  كل 
الوجــع .. وفوقهــا تركــت بــادك لتجــي تتوجــع 

بعيــد 
_ طيب ليش جيت هلون 
_ ليش بقي حدا هنيك 

_ ايــه بقــي ... مجاعــة منحبــك ومجاعــة محــاة 
اللــي  ومجاعــة  هلزلــك  هــزيل  ومجاعــة   .. الــداير 
كانــت اختــو ترجــع الســاعة 3 ابلليــل .. ومجاعــة 
ويف   .. البــوط  ومجاعــة  رســوله  وقــال  هللا  قــال 
كمــان مجاعــة املغلوبــن علــى أمرهــم هــدول اللــي 

مــا قــدروا حــىت يهربــوا
_ واللي هون ألي مجاعة اتبعن ..

_ اي سيدي اللي هون عدة مجاعات .. 
عنــدك مجاعــة كنــا عايشــن، ومجاعــة بــس ختلــص 
منرجــع، ومجاعــة دخلــك اي طــر الــوروار، ومجاعــة 

هرجبــي، ومجاعــة هللا ال يوفقــه .
_ يعي انت مو من مجاعة اللي كنا مبسوطن 

_ أان .. أعــوذ ابهلل .. بعــد الشــر .. اان كنــت 
مــن مجاعــة اللــي عــم ايكلــو هــوا ابملعلقــة وبعديــن 

اخــدوا املعلقــة وعطــوان برميــل 
_ بس اان بعرف ما كان بقيان هوا ...

_ كنــا خمبــن شــوي بــس ملــا أجــوا مجاعــة األمــر 
ابملعــروف قــام صادروهــن 

_ ليش وصلوا لعندكم كمان 
_ ههههههههــه ... ليــش مــن مــا وصــل لعنــا 
... أول الشــي اســتلموان مجاعــة بــدان حنميكــم 
التــاين كان  والنــص  احلــارة  نــص  أخــدوا  قــام 

عقلمــة  أبــو  جلماعــة 
وهــدول حطــوا حواجــز والتانــن حطــوا حواجــز 
اي  التنــن  ع  قنــاص  حاطــن  البــوط  ومجاعــة 
حنميكــم  بــدان  مجاعــة  يزعلــوا  ملــا  ســيدي كان 
يقومــوا يســكروا احلــارة نقــوم حنــن نضطــر نلــف 
ع حاجــز أبــو عقلمــة وهنيــك الدفــع ابلــدوالر 
لندخــل بيتنــا وكل ليلــة يشــتغل ضــرب الرصــاص 
للصبــح وبــن يــوم وليلــة مــا شــفنا مجاعــة بــدان 
حنميكــم ســلموا احلــارة جلماعــة أبــو تركــي، ويف 

مليــون  ابعوهــا خبمســن  قالــت  انس 
_ أوف ليش كانوا يبيعو احلارات 

_ ايــه لكــن ضمــن قانــون االســتثمار هللا وكيلــك 
معــن  انس  فيهــا  احلــارة  اذا  لســا  دبــل  يرحبــوا 
مصــاري حيطوهــا يف املــزاد العلــي .. صــار أســهل 
شــي انو حيطوا الزملة يف ابكاج الســيارة وايخدوه 
يقــول ســعره وكنــك زملــة  واملســا يتصــل احليــاين 

ال تدفــع 

_ واللي ما معه 
_ ببيــع كل شــي .. اي ســيدي يف واحــد كانــوا 
دفعــوا  أهلــوا  وملــا  فديتــه  مليــون  مخســة  طالبــن 
قــام   .. ألــف  ميتــن  انقصــن  املصــاري كانــوا 

اصبعتــن  انقــص  ألهلــه  رجعــوه 
_ لعمااااااا

_ لك ايه .. صب صب لقلك 
يف واحــد خطفــوه 3 مــرات ألنــو اجلماعــة دفيعــة 

بــس اتلــت مــرة دحبــوه 
_ أوف دحبوه 

_ لك شبك هاى أسهل شي دحبوه 
_ ايه وبعدين 

تركــي شــي  أبــو  اســتلمتنا مجاعــة  _ اي ســيدي 
مــع  يعلقــوا  يــوم  وكانــوا كل كــم  شــهور  مخــس 
ابلنــص  انكلهــا  حنــن  نقــوم  بنــدر  أبــو  مجاعــة 
عليهــن  يــردوا  وهــدول  علينــا  يضربــوا  هــدول 

 .. علينــا  فيضربــوا 
_ ليش عليكم مو عليهم 

_ لك شبك مو حنن الشعب .. لكن . 
_ ايه وبعدين 

_ اي سيدي قام تصاحلوا مجاعة أبو تركي و أبو 
بندر ف .. شو عملوا 

_ شوفو
_ سلموا احلارة جلماعة أبو هلب 

_ لعما أبو هلب كمان صار عندكم 
_ لــك انــت ويــن عايــش نــص الصحابــة صــاروا 

عنــا ..
_ ايه 

_ قــام اي ســيدي هــدول مجاعــة أبــو هلــب مباهلــم 
انــو القيامــة صــارت فقامــوا حطــو الصــراط وصــار 
يفرزوا العامل .. انس يبعتوهن جلهنم وانس للجنة

 وللملكية اخلاصة 
_ طيب ومجاعة البوط

اي  قــام   ... النــا  فاضيــن  مــو  بشــارع  وراان   _
ســيدي اجــت األخبــار انــو مجاعــة أبــو ســفيان 
تصاحلــت مــع مجاعــة أبــو علــي بوتــن قــام شــو 

عملــوا 
_ شو

_ سلموا احلارة جلماعة منحبك 
_ ايه 

عبــدو  حــىت  لــك  االعدامــات  واشــتغلت   _
عدمــوه  اجملنــون 

_ لعما قصتك حزينة
_ لك هاي مو القصة 

_ لكن شو هاي 
هاي املقدمة بس 

شــوقتي  النــو  املســا  ايهــا  بتكملــي  معناهــا   _
. هلــون  جابــك  شــو  اعــرف 

عصــر  قنينــة  معــك كــم  جيــب  املســا  ايــه   _
. هلــون  إجــى  بلــد كامــل  قصــة  حبكيــك 

عم نضحك

محمد سليمان زادة * 

كان النــاس يلقــون نظــرة الــوداع علــى وجــه أيب عبــد هللا، قبــل أن توضــع آخــر باطــة يف قــره وتنهــال أكــوام 
مــن الــرتاب عليــه، لكنهــا أيضــاً كانــت نظــرة وداع البنــه الــذي كان يبكيــه قهــراً قبــل أن تعتقلــه داعــش مــن بــن 
األحيــاء، لتضعــه بــن األمــوات بعــد أن شــق صوتــه عنــان الســماء بــكام زلــزل عروشــهم وحــّرك غريــزة القتــل يف 

نفوســهم.
محــل عبــد هللا أابه بســيارة اســتأجرها، وأخــذ طريــق الشــمال بغيــة العبــور إىل تركيــا حبثــاً عــن العــاج، بعــد أن 

ضاقــت بــه الســبل يف مدينــة الرقــة ومشــافيها الــيت تفتقــر ألبســط األدويــة واألجهــزة الطبيــة منــذ ســنوات.
طيلــة الطريــق الوعــر يراقــب عبــد هللا وجــَه أبيــه املتعــب، يقبــل يديــه وميســح جبينــه راجيــاً ربّــه الشــفاء والوصــول 
ابلســامة، قبــل أن تقــف الســيارة ميينــاً علــى حاجــز )الشــركراك( أو كمــا يســميه أبنــاء الرقــة حاجــز )الضمــر( نظــراً 

لســوء مسعتــه وقــذارة عناصــره الســابقن واحلاليــن. 
بلغة عربية مكسرة: وين الطريق؟ وهللا على تركيا، شايبنا – ختياران – خمطر وماخذينه إسعاف على تركيا. 

من وين أنتم؟ من الرقة....
 أي ممنوع الدخول على روجا آفا، اي دواعش !! بس الرجال خبطر وإحنا مدنين مو دواعش. 

ارجع على الرقة. اي أخوي مشان هللا. ـ على الرقة والحرف يا وإال أفضي هاملخزن براسك، دواعش كاب.
 اجتهــت الســيارة جنــوابً وال صــوت يعلــو أنــن أيب عبــد هللا، عبــد هللا والســائق. الدمــع ينهمــر مــن عيــون االثنــن 

دون أيــة كلمــة، يقطــع صمتهــم صــوت قــدح والعــة ودخــان ميضــي مــع الريــح مــن نوافــذ الســيارة.
إىل أين الطريق؟ يسأل السائق، دون إجابة من عبد هللا، ال يدري هو اآلخر إىل أين!.

 اهنــارت كل قــواه وأصبــح أضعــف مــن أن أيخــذ قــراراً يؤجــل بــه مــوت والــده لســاعات قليلــة، رغــم أنــه كان حيمــل 
كل صفــات القيــادة وحســم االمــور بســرعة، هكــذا يعهــده النــاس والســائق الــذي يعــرف ذلــك جيــداً.

دون تفكــر أو خارطــة طريــق، اجتهــت الســيارة غــرابً بعــد أن جتــاوزت دوار املقــص لتســلك طريــق حلــب مبحــاذاة 
هنــر الفــرات مــن ضفــة )الشــامية( كمــا يســميها أهــل الرقــة، عــدة حواجــز تفتيــش علــى املمنوعــات، مــن قبــل 
عناصــر داعــش املنتشــرين علــى الطريــق املــؤدي إىل ريــف حلــب الشــمايل مل تعــق عبــدهللا عــن وجهتــه إىل أراضــي 

الكفــر، األمــر الــذي طمــأن قلَبــه قليــًا.
كان الطريــق املــؤدي إىل ريــف حلــب الــذي يســيطر عليــه اجليــش احلــر يزدحــم ابحلواجــز والتفتيــش علــى عكــس 
طرقــات الشــمال املؤديــة إىل مناطــق ســيطرة امليليشــيات الكرديــة، الذيــن ختلــوا عــن احلواجــز وإجــراءات التفتيــش 
ابســتثناء احلواجــز القريبــة مــن تــل الســمن واهليشــة، ال يوجــد ســبب مقنــع لذلــك ال يوجــد مــرر للتشــديدات 
األمنيــة علــى الطرقــات املؤديــة إىل اجليــش احلــر واليكــون مثلهــا أو أكثــر للــيت تذهــب إىل مناطــق عــدو يفــرتض 

أنــه أســوأ مــن يهــدد )دولــة اخلافــة( ووجودهــا.
هــذا آخــر حاجــز، إن شــاء هللا نعديــه ونصــر أبراضــي احلــر، هبــذه الكلمــات يطمئــن الســائق عبــد هللا قبــل أن 

يقــف ميينــاً للتفتيــش جمــدداً.
الســام عليكــم ...عليكــم الســام، ويــن راحيــن أخــي؟ علــى تركيــا، عنــدان الشــايب خمطــر وآخذينــه إســعاف ....
عندكــم ورقــة عبــور؟ ال وهللا، ايشــيخ، جبنــاه إســعاف اينلحــق اي مــا نلحــق ....أيــوا... أي وليــش مــا أســعفته 
علــى مشــايف املوصــل، واّل.. حتبــون تنفيــع الكفــار اي كفــار، وهللا لــو األمــر بيــدي إال أذحبكــم كلكــم ايقريضــة 
العــرب. ايهلل ارجــع وعــاجل والــدك مبشــايف الدولــة اإلســامية فيهــا كل شــيء. ...ايشــيخ هللا وكيلــك مــايف مركــز 

قلبيــة والوالــد معــاه جلطــة.... ارجــع يــا والتناقــش إال أحنــرك جــدام أبــوك.
خليــط مــن املشــاعر بــن الغضــب واجلــروت الــذي يدفعــه للعــودة وقتــل كل مــن علــى احلاجــز، والضعــف الــذي 
شــل أركانــه خشــية علــى مــا تبقــى مــن أنفــاس يف صــدر والــده وبــن احلــزن واألســى علــى حالــه، كلهــا ظهــرت علــى 

وجهــه، ويف عينيــه وفمــه، ويف جبينــه وعقــدة حاجبيــه، ويــده املرجتفــة، اهنــار دفعــة واحــدة.
هــذا الطريــق الــذي كان يســتغرق ســاعتن يف مــا مضــى، أصبــح 6 ســاعات نتيجــة الطــرق املقطوعــة واملمنوعــة 

ابإلضافــة للســر البطــيء خشــية نكســة تصيــب أبــو عبــد هللا الــذي فــارق احليــاة .
يف شوارع الرقة اخلاوية يف ساعات املغيب األوىل، ال يدري الشاب الثاثيي ما حل بوالده إال على ابب منزل 
أهلــه الــذي ضــج أركان احلــي بنــواح عائلتــه الــيت بكــت أعوامــه الســتن ليمــوت هكــذا، بــن احلواجــز والطرقــات 
دون رأفــة أو رمحــة مــن أحــد. مــات هكــذا دون ســبب، بضعــف عبــد هللا وســوء تدبــره كمــا صــاح ونــدب، كمــا 
بــدأ يلــوم نفســه. بكــى احلــي أاب عبــد هللا مــرة، وبكــى عبــد هللا أابه ألــف مــرة، بــكاه قهــراً وضعفــاً بــكاه علــى 

الطريــق وحواجــز التفتيــش، بــكاه يف كل مــرت دارت عليــه عجــات الســيارة.
مــا إن طلــع فجــر جديــد، حــىت كان )صيــوان( العــزاء يفــرتش الشــارع، والقــر حمفــور والنــاس يف جتمهــر لتشــييع 
أبــو عبــد هللا، والحقــاً ابنــه الــذي صــاح قهــراً، نطــق كل مــا يف صــدره عــن كل أيب عبــد هللا وكل عبــد هللا يف هــذه 
املدينــة إىل أن ســحبه عناصــر داعــش املشــيعين يف جنــازة أبيــه الذيــن جــاؤوا لكســب األجــر والقيــام ابلواجــب 

للرجــل الــذي ال يعرفونــه وال يعرفــون مــن قتلــه!..
هويــة بنطــال وقميــص وحمفظــة علــى ابب املنــزل هــذا ماتبقــى مــن عبــد هللا يف ســجون داعــش بعــد أن أحضرهــا 

أحــد عناصــر التنظيــم الــذي مل يكلــف نفســه إببــاغ ذويــه أنــه مــات، هــل مــات قهــراً أم إعدامــاً أم مــاذا.!.
مــات منــذ دخــل هــؤالء إىل املدينــة، ومل تكــن حياتــه إال جســداً بــا روح متضــي بــه األايم، وهــم كذلــك كل أهــل 
املدينــة، ميوتــون قهــراً وحــزانً، يبكــون املدينــة وأهلهــا الصامديــن علــى جراحهــم، علــى املهجريــن واملنفيــن، علــى 

األمــوات حتــت الــرتاب وفوقــه.

حين يموت الرجال قهرًا

سمر السيد *

كاتب وصحفي سوري كاتبة وصحفية سورية
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أول  هنــا كانــت  والتعــداد،  العــد  ســوى  تعــرف  ال  املــوت  مطرقــة  هنــا، 
لغــة مكتوبــة وجــدت يف اتريــخ البشــرية، وإحــدى أعظــم احلضــارات يف 
اتريــخ البشــر. وليــس كذلــك فحســب، هنــا احلــزب األوحــد، والســبعة أو 
العشــرون “الدبيكــة” يف اجلبهــة الوطنيــة. هنــا هللا حــن خلــق الكــون يف 
ســبع واســتوى علــى العــرش بعدهــا، خــّص الســورين بســبع عجــاف كمــا 

خــص يوســف عليــه الســام، فهــل أّجــل مساهنــم لســبع مقبــات؟
هنــا كانــت األرض تعــج مبايــن القصــص مــن األمــل واحلــب واحليــاة، 
متتلــئ مبئــات املنابــر للمظاهــرات واالعتصامــات يف أايم مُجِعهــا وآالف 
حلــن  الســوريون،  عليــه  تناغــم  حلــن  واحــد،  حلــن  علــى  ترقــص  اآلالف 
فــداه، و”كان هللا يعــزف اإليقــاع”  اجتـُــّزت حنجــرة القاشــوش وغــره 
اللحــن حيــاة: واحــد،  يــرتمن دائــرًا علــى عقبيــه فرتقــي، وكان  واحلــاج 
واحــد الشــعب الســوري واحــد. هــل كان حلًمــا؟ ال كان واقًعــا تغمــد يف 
مســرة مــن األمــل والتحــدي يف صــرورة التشــكل والثــورة، كانــت ومل تــزل 
روح الســورين هتيــم يف فضــاء الكــون تبحــث عــن وطــن واحــد، عــن دولــة 
واحدة، با صفاهتا الرقمية، ســواء االثي عشــرية أو مّاهتا الســبعينية، أو 

أقلياهتــا اخلمســن، املدنيــة منهــا واالثنيــة.. وكان اللحــن وطنًــا.
الرقم يف التقارير

ــا بــكل حمتــواه، ســوى رائحــة اللحــم  اليــوم يطالعــك الرقــم فاغــرًا فــاه، جاًف
اآلدمــي، صــراخ األطفــال وحنيــب األمهــات وفــوق كل هــذا قهــر الرجــال 
للمعارضــة  املكوكيــة  اللقــاءات  وآالف  وفيــاض،  حبيــس  بــن  ودمــع 
الســورية لتوحيــد جهدهــا! والثنائــي الوقــح، الفــروف وكــري، يف املعادلــة 
الســورية العامليــة مل ينامــا يف منزليهمــا إال اندرًا. فاألمــم املتحــدة غــدت 
مســرًحا وجنيــف ملتًقــى، وبينهمــا تــدور عواصــم العــامل الســبعة، القاهــرة، 
موســكو، الـــ أســتاان، محيميــم، طهــران، أنقــرة، والــرايض ورمبــا غرهــا مئــات 
الســوري،  احلــل  اإلعاقــة يف  املعــى:  الرقــم يف مخاســية  لدوائــر  احملطــات 
التواطــؤ يف  املــدين،  الدعــم  الرتاخــي يف  العســكري،  احلســم  التفاهــم يف 
التغيــر الدميوغــرايف، واخلــذالن فــوق ذلــك رمــح ينحــر قلــب الســوري يف 

مــكان. كل 
عــن ســورية يتحــدث العــامل أبســره، وكل تقاريــر العــامل تبــادرك ابألرقــام، 
واألرقــام تفقــأ عــن البشــر قبــل عقوهلــم، ســوى عقــل ال حيمــل مــن الرمحــة 
قســطًا أو معــى، وتطالعــك تقاريــر األمــم املتحــدة ومنظماهتــا تعــد وحتصــي 
بعــدد مــا قلــق ابن كيمــون فيــه، علــى الســورين، املســتقيل هنايــة العــام 

الســابق:
- مخســمئة ألــف مواطــن ســوري، ومــا يزيــد، قتلــوا يف ســورية، وكأهنــم 

زلــزال! بفعــل  تبخــروا 
- 5 مايــن، ومــا يزيــد، هاجــروا إىل دول الشــتات واللجــوء، ومــا يربــو 
علــى ســبعة مايــن نزحــوا يف داخلهــا مــن مدهنــم، حبثًــا عــن الســعادة! 
مــن أصــل 24.5 مليــون ســوري قبــل عــام 2011، منهــم ثاثــة مايــن 

خارجهــا ابألصــل.
- 17000 طفــل ســوري قتلــوا بــدم ابرد وأكثــر، ومــا يزيــد علــى املئــات 

منهــم قضــوا حتــت احلصــار جوًعــا، فكانــوا يف صيــام طويــل!
- 1.5 مليــون وأكثــر مــن أطفــال ســورية عرضــة لاســتغال، ومــا يزيــد 
علــى 2.4 مليــون طفــل خــارج املــدارس و5 آالف مدرســة مدمــرة، وذلــك 

حبســب “اليونيســيف”، فالعلــم كان رفاهيــة!
مــا ورد  العــامل، حبســب  الصحافيــن يف  - ســورية األخطــر علــى حيــاة 
يوليــو 2016،  متــوز/  اتريــخ 12/  حــدود”  بــا  تقريــر “مراســلون  يف 
وحتتــل املرتبــة الدنيــا عربيًــا و177/ 180 عامليًــا يف اخلطــورة علــى حيــاة 

الصحافيــن.
 2015 عامــي  يف  اســتهدافه  جــرى  طبيًــا  مرفًقــا  وأكثــر   1400  -
و2016، منهــا 63 مقــرًا طبيًــا تدعمــه منظمــة “أطبــاء بــا حــدود”، 
احلالــة  يف  واهنيــار  عــام 2015،  اســتهدافه  جــرى  مباشــرة،  هلــا  ويتبــع 
الصحيــة؛ نتيجــة اســتهداف البــى التحيــة واملستشــفيات وخروجهــا عــن 

العمــل!
-162 طفــًا ســوراًي ماتــوا غرقًــا يف البحــر عــام 2015، وكان إيــان 

الشــاهد األوحــد وعمــران يفتــح عينيــه مذهــواًل!
ســجون  املعتقــات يف  وطــأة  حتــت  يرزحــون  ســوراًي  طفــًا   2716 -
النظــام األســدي، و217 يف ســجون تنظيــم داعــش الظامــي، وأيًضــا 

84 طفــًا آخــر يف ســجون املعارضــة املســلحة الســورية!
تقاريــر  حبســب  ملســاعدة،  حباجــة  ســوري  مواطــن  مليــون   12.2  -
“اليونســيف” و”املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن”.
- أكثر من أربعة ماين سوري حمرومن من املياه يف دمشق، منذ 22/ 
كانــون األول/ ديســمر 2016، حــىت أمــس، حبســب “اليونيســيف” 

أيًضــا، ونبــع بــردى يتلقــى عشــرات الراميــل علــى الرغــم مــن اهلدنــة!
- 6 مــرات مــن “حــق” النقــض )الفيتــو( الروســي الكريــه، بينهــا 4 
مزدوجــة بــن الصــن وروســيا شــراكة، عطلــت أي حــل أممــي للمســألة 
الســورية، بينمــا روســيا ذاهتــا مل تســتخدم أكثــر مــن عشــر مــرات  هــذا 
“احلــق” البغيــض منــذ عــام 1991، يف موازنــة مــع مــا يربــو علــى 80 

بــن عامــي 1956 و1987. مــرة 

- 2336 قــرار جملــس األمــن الروســي املنبــع، وقبلــه 2245، 2268 
مــن قراراتــه غــر امللزمــة، وسلســلة أخــرى مــن متواليــة األرقــام احلســابية يف 
قــرارات جملــس األمــن مل تفصــل املســألة الســورية بعــد، ملــاذا؟ ألن الرقــم 7 
بّيتة تبدو -إىل اليوم- عدم حل 

ُ
مل يذيل يف أوهلا أو آخرها، وألن النية امل

املســألة الســورية ســوى بقســمتها على اثنن أو ثاثة أو أربع، وهللا أعلم!
“املصاحلــات”  عمليــة  يف  دخلــت  ســورية  وبلــدة  مدينــة   1077  -
الروســية،  القاعــدة  مركــز  مركــز محيميــم،  ســورية، حبســب  الداخليــة يف 
الــيت تقصــف ابقــي املــدن والقــرى والســورية، ويقــول املركــز أيًضــا: “إن 
الشــباب ابســوا شــوارب بعــض ملــا يقــرب عــن عشــرة بوســات لــكل فــرد 

مــن فــرط الشــوق”!
- إعــادة اإلعمــار يف ســورية )حبســب الــداير، ونقــًا عــن منــاف طــاس( 
حتتــاج إىل مــا يزيــد علــى 200 مليــار دوالر، ميتلــك الســوريون نصفهــا، 
وال أعلــم كــم تســاوي مــن ميزانيــة ســورية الســنوية، رمبــا 30 أو 50 مــرة 

مــن عــام 2016، رمبــا!
- 1100 منظمــة عمــل مــدين يف ســورية، وأكثــر، حبســب مواطنــون 

ألجــل ســورية، ســورية دولــة عصريــة “علمانيــة” إذن!
- “5 ســاعات عتمــة وواحــدة ضــو” معــدل الكهــرابء يف حينــا، ومل 
يســمح قــط ابحلصــول علــى آخــر التقاريــر، وال علــى أرقامهــا املدويــة، وال 
علــى عــدد الطلعــات اجلويــة الروســية فــوق ســورية، رمبــا 10 آالف، رمبــا 

أكثــر، لكــن الرقــم األوضــح هــو بوتــن رقــم 1 يف ســورية اليــوم!
الرقم املعجزة

ســورية احلــدث األبــرز عامليًــا، الرقــم املريــر يف املعادلــة العامليــة، فهــي مأســاة 
القــرن الواحــد والعشــرين، ونكبــة مدهنــا كبرهــا وصغرهــا مل تشــهد مثيلــه 
ويــات احلــرب العامليــة الثانيــة، إنــه اهلــول يف ســورية، ومنظمــات األمــم 
املتحــدة توثــق وتنــدد، واقتــاع املــدن واحلــرب علــى الشــعب مــا زال قائًمــا، 
علــى الرغــم مــن “اهلدنــة” وقــرار جملــس األمــن األخــر 2336 يف 31 
ســورية،  يف  القتاليــة  األعمــال  لوقــف  ديســمر 2016  األول/  كانــون 
وإطــاق العمليــة السياســية فيهــا، للمــرة الرابعــة يف جنيــف أربعــة، فهــل 
مــن خامــس آت! ففــي ســورية الرقــم اســتحال إىل مجلــة مــن اإلحصــاءات 
والاحتديــد يف كل شــيء،  الاتعيــن   علــى  مفتوحــة  اجلافــة، وحصيلــة 
ســوى واقــع األرض وحســه، وحــده الرقــم املمتلــئ حيــاة، وإن كان مــواًت 

أو حســرة أو غصــة!
هــذا ومل ندخــل بعــد يف املصطلحــات احملليــة! احلواجــز واملوانــع وتعدادهــا، 
فمســافة ال تزيــد عــن مئــة كيلــو مــرت تعــد هبــا إحــدى عشــر حاجــزًا، وكل 
رقًمــا  أو  الســري،  رقمــه  أو  رقــم هويــة صاحبــه،  رقــم حيمــل  لــه  حاجــز 
مــا، ولــرت املــازوت بـــ 20 ضعًفــا عــن عــام 2011، ومثلــه املتــة والقهــوة 
والســكر، ال عجــب فكلهــا رفاهيــات! وراتــب املوظــف تضاعــف مرتــن 
ليتقلــص ابحملصلــة ســت مــرات، بعــد أن جــاوز التضخــم 12 مــرة حبســب 
ســعر الصــرف الفعلــي ال املعلــن، وســعر املواطــن بلــغ القمــة بعــد أن ابت 

ســعر الطلقــات مــزاًدا علنيًــا يف الســوق الســوداء!
ال عجــب! فالرقــم ســحر، الرقــم كــون، الرقــم لغــة، فللعــود مخســة أواتر، 
وللحنجــرة ثاثــة حبــال صوتيــة، ولإنســان رجــان وعينــان ويــدان، لكــن 
لــه قلــب واحــد وعقــل واحــد ولســاانن، لســان يظهــره، واآلخــر يكتمــه 
خوًفــا، ورمبــا الثالــث يفتحــه علــى ســيل مــن الشــتائم حــن ينفــرد بنفســه، 
ويصبــح واحــًدا. ومل يــزل الرقــم ســبعة هــو املعجــزة، العــام 2017، وحنــن 
يف ســبعة مــن أول شــهر فيــه 7/ 1، وندخــل علــى مهــل يف العــام الســابع 
مــن الثــورة أو املســألة الســورية؛ فقــد ابتــت كونيــة، والزال اجلميــع ينتظــر 
الفصــل الســابع إلهنــاء قصــة األرقــام الســورية الــا منتهيــة، علــه يفتــح البــاب 
علــى أحــد رقمــن: مخــس وســداس وســباع مــن الدويــات القزمــة يف بلــد 
كان واحــًدا، أو صفــر قتــل واعتقــال وهتجــر وجــوع حصــار، وابلضــرورة 
ســبع مســان مقبــات، يتلــوه الرقــم واحــد، والوطــن واحــد وواحــد فقــط، 

والرقــم معجــزة ومعجــزات…
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سورية ليست رقمًا واحدًا فقط

د. جمال الشوفي* 

صحفي وشاعر سوري
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الغــرابل كمــا هــو معــروف أداة للفصــل والعــزل، تســمح بفصــل أجــزاء مــن املــادة،  إمــا ألهنــا غريبــة عنهــا، أو ألهنــا ذات حجــم 
أكــر أو أصغــر مــن املطلــوب. وشــكله التقليــدي إطــار خشــي وشــبكة مــن األســاك املعدنيــة املتقاطعــة، ويف الســابق كانــت 

ُتصنــع الشــبكة مــن جلــود احليــواانت وجلــد احلمــار علــى األغلــب.
 وحكايــة غــرابل حجــا معروفــة، حــن دخــل بيتــه، وكان يبحــث عــن شــيء فقــده، فســقط الغــرابل فــوق رأســه، فأمســك ابلغــرابل 
غاضبــاً ولــوح بــه ورمــاه فارتــد الغــرابل عليــه، وأصــاب ركبتــه، فقذفــه بغضــب أشــد، ولكــن الغــرابل ارتــد إليــه مــرة أخــرى وشــج 

رأســه. حينهــا شــهر جحــا ســكينه وصــرخ أبعلــى صوتــه: »فلتخــرج كل الغرابيــل أمامــي«.
ال يــكاد ميــر يــوم، إال ونــرى فيــه قســماً مــن الساســة الســورين، ينــادون يف النــدوات واللقــاءات وورش العمــل أّن الفلــرتة ضروريــة 
يف هــذه الفــرتة، لنبــذ  األفــكار والشــخصيات املعيقــة الــيت جيــب التخلــص منهــا، لبنــاء ســفينة مــن مــواد نطيفــة ونقيــة، تســتطيع 

أن تشــق حبــر الظلمــات الــذي حنــن فيــه، والوصــول بنــا إىل بــر األمــان.
يــكاد اجلميــع يســتخدم الغــرابل ذاتــه، وإن اختلفــت الشــبكة املصنوعــة منهــا، أو تفاوتــت نســب ثقــوب الشــبكة. فبعضهــم 
متســاهل ميــرر حجــارة كبــرة حبجــم اجلبــل، وبعضهــا دقيــق يــكاد ال ميــرر حــىت الدقيــق املطحــون. ولكنــه يف النهايــة يســتخدم 

الطريقــة واألســلوب واملنهــج واألداة ذاهتــا.
نشــكو من تشــرذم وتقاتل الفصائل، ونشــكو من اختافات الرؤى السياســية، ومن تباعد األحزاب عن بعضها البعض، ومن 
أن الــكّل يغربــل الــكل، وليــس األمــر مقتصــراً علــى التيــارات واجلماعــات السياســية أو العســكرية، بــل ينطبــق علــى اجلماعــات 
والتيــارات الفكريــة، خاصــة األيديولوجيــة منهــا، ففــي عنتــاب مثــًا جتــد أكثــر مــن مؤسســة ترفــع الشــعار ذاتــه وتقصــد اهلــدف 
ذاتــه، ولكنهــا عاجــزة أو غــر راغبــة عــن إقامــة نــدوات أو حماضــرات أو حــىت فعاليــات حتــت مظلــة واضحــة، جتــد كل مؤسســة 

أسســت بيتــاً لنفســها، تقيــم فيــه ندواهتــا، وتدعــوا إليهــا مــن يناســب غرابهلــا الــذي صنعتــه.
واحلجــة الكــرى لــكل هــذه التيــارات هــي أهّنــا تســتخدم الغــرابَل لغربلــة )الضــار( واحملافظــة علــى ســامة )اجليــد(، ولكنهــم 
يتناســون أهّنــم عاجــزون عــن غربلــة تلــك الفئــات أو الشــخصيات املتلونــة الــيت ُصنعــت مــن أجلهــا الغرابيــل، حيــث إهنــا تُغــّر 

حجمهــا وميوهلــا مثلمــا تُغــّر احلــرابء لــون جلدهــا تبعــاً للظــروف احمليطــة.
لــو كان جحــا معنــا اليــوم، رمبــا طــّور هلــذه اجلماعــات والتيــارات واألحــزاب غرابيلهــا، وصنــع هلــا خيــوط الغرابيــل مــن جلــد احلــرابء، 

لتتغــر دقتــه ونفوذيتــه حســب طبيعــة الغربلــة املــرادة، عندهــا لــن ينفــذ أحــد إال مــن كان ســائًا، ورمبــا لــن يقــدر علــى النفــوذ.

خربشات
غربال حرباوي

 عالء الدين حسو*

الشكر لكل من هرب وسيهرب
هــي  علــى حياهتــا، وهــا  اجلــرذان حفاظــاً  املهــددة ابلغــرق هتجرهــا  الســفن  إن  يقــال 
اجلــرذان الســورية تتوهــم أن ســفينة الثــورة موشــكة علــى الغــرق، وتتنافــس علــى اهلــرب 

منهــا والعــودة إىل جحورهــا. 
ومــن املؤكــد أن ســفينة الثــورة تــزداد قــوة ومنعــة كلمــا تزايــد فــرار اجلــرذان منهــا، ولكــن 
ذلــك الفــرار هــو يف الوقــت نفســه أمــر عــادي ال يثــر أيــة دهشــة أو اســتنكار أو تنديــد، 
فــكل مــا حــدث ومــا ســيحدث ليــس أكثــر مــن أن احلــذاء العتيــق قــد عــاد إىل قدمــي 

مالكــه.
خسران ورحبنا

يف عام 2016، خسرت الكثر من األصدقاء األعزاء الذين جنح املوت يف اختطافهم 
حــىت أوشــكت علــى الشــكوى مــن الوحــدة والعزلــة، ولكــن الفيســبوك ســارع إىل جنــديت 
بغــر أن يــدري، ومنحــي أصدقــاء جــدداً رائعــن، أاتبــع يوميــاً علــى صفحاهتــم دفاعهــم 
املخلــص عــن كل مــا هــو إنســاين ونبيــل ومجيــل يف احليــاة، فــإىل هــؤالء األصدقــاء الذيــن 
ابدروا إىل هتنئــيت ابلســنة اجلديــدة وعيــد ميــادي، أتوجــه بشــكري وامتنــاين معــراً عــن 

اعتــزازي وفخــري مبــا حظيــت بــه مــن عواطــف صادقــة.
2017

كل ما هو ســيء، وكل ما هو قبيح وســوقي وجاهل، وكل ما هو نذل ومســتبد وظامل 
ووحشــي ومعــاد لإنســان، يهيمــن اآلن علــى هــذه الكــرة األرضيــة املســكينة، وليــس 
ألبنــاء آدم وحــواء إال االستســام واخلضــوع أو مواصلــة الســر حتــت راايت الغضــب 
والعصيــان، ومــن يستســلم وخيضــع خيتــار اهلــوان واملــوت البطــيء، ومــن يعصــى هــو 

املؤهــل للظفــر حبيــاة تليــق ابملخلــوق البشــري.
بـيتنا الصغر ذو احلديقة اجلميلة

كنــا نتظاهــر أمــام أوالد احلــرام أننــا حنــب حاكــم بلــدان ونضحــي أبرواحنــا يف ســبيله، 
ولكننــا كنــا حنــب الطيــور احلــب الصــادق، وحنــاول دائمــاً إغراءهــا ابجملــيء إىل حديقــة 
بيتنا املكتظة ابألشــجار اخلضر، ونقدم إليها الطعام، ونراقبها مبتعة ونشــوة وهي أتكل 

وتتواثــب علــى األرض برشــاقة.
وزار أحــد الغــرابن حديقتنــا، فرحبنــا بــه كمــا نرحــب بــكل أصحــاب األجنحــة، وكأن 
الغــراب أعجــب حبديقتنــا ومــا حتتويــه مــن طعــام وأمــان، فبــدأ يــرتدد إليهــا كل يــوم حــىت 
اختارهــا مــكاانً إلقامتــه، فلــم نعــرتض ألننــا كنــا حنــب كل أنــواع الطيــور، مــن يغــرد ومــن 

ينعــب ومــن ينعــق.
وقــد أغــرت إقامــة الغــراب حبديقتنــا الغــرابن األخــرى ابجملــيء إليهــا واإلقامــة هبــا، فلــم 
نعرتض، وهتامســنا أن الغراب يشــعر أيضاً ابلوحدة والوحشــة وحيتاج إىل مؤنس ومسر، 
ومل نغضــب عندمــا طــردت الغــرابن كل الطيــور األخــرى وحرمتهــا زايرة حديقتنــا، ومل 

يبــدر منــا مــا يزعجهــا.
وتكاثــرت الغــرابن يف حديقتنــا، وامتــألت أايمنــا ابلنعيــب، فلــم نعــرتض، ولكننــا تســاءلنا 
بفضــول عــن مصــران: هــل ســنهجر بيتنــا أم أننــا ســنطرد منــه؟ هــل سنســتمر يف التشــبث 
بصــران أم أننــا ســنبغض حديقتنــا ونبــرت كل مــا فيهــا مــن شــجر ونرغــم الغــرابن علــى 

الرحيــل؟
فاقــرتح طفــل طائــش مــن أطفالنــا أن نشــرتي بندقيــة تتكفــل ابلقضــاء علــى الغــرابن، 
فســارعنا إىل التنديــد ابقرتاحــه الــذي ســيلطخنا ابلدمــاء ويشــوه مسعتنــا كدعــاة إىل الرفــق 

ابحليــوان واإلنســان، وبقيــت الغــرابن حتتــل حديقتنــا وبيتنــا.
املتهاوشون

حدثنــا رجــل جمهــول االســم والعمــر قــال: مشــيُت يف جنــازة آخــر األنبيــاء مطأطــئ الــرأس 
حمــاواًل إخفــاء دموعــي عــن بقيــة املشــيعن، وشــاركت يف مواراتــه الــرتاب، وأان أنتحــب 
بغــر خجــل، وقلــت للمتنازعــن الراغبــن يف وراثتــه: لــو كنتــم خملصــن ملــا تزعمــون أنكــم 

مؤمنــون بــه لبــادرمت إىل قطــع ألســنتكم العطشــى إىل الــدم.
علــى  الــذي جيــرين  التأديــب  علــى أتديــي  واتفقــوا  مــن كامــي،  املتنازعــون  فغضــب 
هازئــن  الضاريــة  نزاعاهتــم  يف  مســتمرين  اليــوم  حــىت  وظلــوا  حيــايت،  طــوال  الصمــت 

اآلتيــة. والســنوات  احلاضــرة  والســنوات  املاضيــة  ابلســنوات 
وســكت الرجــل، وحــدق إلينــا منتظــراً مــا ســنقوله، فلــم نســتغرب مــا رواه لنــا، ولكنــا 
اســتغربنا أن يســتطيع مبتــور اللســان أن يتكلــم، وبــرران قدرتــه علــى التكلــم أبن مــا يفعلــه 

املتنازعــون جيعــل مــن اخلرســان أفصــح املتكلمــن.

قصص قصيرة

زكريا تامر * 

كاتب وصحفي سوري أديب وصحفي سوري
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Türkçe تركي

الفنان خالد تاجا
)6 نوفمبر 1939 - 4 أبريل 2012

سمير عبد الباقي

Sanatçı Halit Tace
(6 Kasım 1939 - 4 Nisan 2012)

Semir Abdulbaki

Suriyeli Gazeteci-Yazar

Suriyeli tiyatrocu Halit Tace, 1939 yılında Rukneddîn Ed-Dımeşkî mahallesinde doğmuştur. 21 
Ağustos 1968’de Sanatçılar Sendikası’na katılmıştır. Tiyatro hayatı, Şam Sinema Enstitüsü’nün 
1966’da hazırladığı Kamyon Şoförü filmiyle başlamıştır. Birçok film çekmiştir. Dizi ve televi-
zyon işlerinde de katkısı büyüktür. Arap Antony Quin olarak tanınmıştır.
Suriye devrimini ilk günlerinden beri desteklemiştir. Suriye siyasetine, istibdadına ve baskıcılığı-
na görüş olarak karşı çıkmakta tereddüt etmemiştir. Suriyelilerin hepsi için özgürlüğü istemek-
teydi. Silahsız sivillere ve göstericilere karşı iktidarın siyasetini ve vahşi uygulamalarını reddet-
tiğini ifade ederek, Suriyeli sanatçı ve entelektüel gruplarla birlikte birçok eyleme katılmıştır. 
Suriyeli gençlerin istekleri karşısında emniyet kuvvetleri düzeyinde muamelede bulunulmasına 
son verilmesini istemiştir. Bu nedenle emniyet birimleri tarafından tutuklanmıştır. Ağır hastalığı-
na rağmen kendisine ağır hakaret ve işkenceyle muamele edilmiştir. Onunla beraber tutuklu bulu-
nanların aktardıklarına göre, işkencelerden sonra sağlık durumunun bozulması ve şiddetli oksijen 
yetmezliği sebebiyle Şam’daki hastanelerden birine taşınmıştır. Yönetim, 4 Nisan 2012’de kans-
er hastalığı sebebiyle 73 yaşına yaklaşırken vefat ettiğini açıklamıştır. Bunun aksine aktivistler, 
aralarında Halit Tace’nin de bulunduğu sanatçılara 4 gün boyunca işkence yapan bir subayın 
videosunu yayınlamıştır. Ardından Tace komaya girmiş ve vefat etmiştir. Tace’nin yakınları ise 
yönetimin açıklamasını kabul etmemiştir.
Sinema filmlerinin arasında Londra’daki Günler, Çita, Utanç gibi filmleri sayabiliriz. En önem-
li sanat eserlerinden olan dizileri: Yabancılaşan Filistin, Toprak Kardeşliği, Şam Günleri, Zir 
Salim, Dört Mevsim, Sahne Işığı, Genel Müdürün Günlüğü, Eyüp Denizi, Dut’un Son Günleri, 
Gece Avı, Dünya, Düş Değil, Örümcek Ağı, Yedi Kapı, Küçük Milyoner, Kanatsız Kadın, Ce-
sur Adamın Sonu, Toprak Kardeşliği, Hurma Kına, Gazap Yılları, Şam-ı Şerif, Doğru, Garip ve 
Nehir, Kurtlar Ormanında Ceylânlar, Şehrin Dibi, Şehrin Gizemleri, Mahkum, Bellekte Bir Suç, 
Ömer Hayyam, Simbad, Dört Mevsim, Kaymerî Evlâdları, Ziyr Salim, Aştar, Kurtuba Baharı, 
Muluku’t Tavaif, Selahaddin Eyyubi, Kureyş Şahini, Günler Boyunca, Büyük Hayaller, Şam 
Üzümü, Çocukluk Günleri, Bayrak Ehli, Susma Duvarı, Utanç Zamanı, Kış Çiçekleri, Lider.
Tiyatro Çalışmaları: Marty Uydu, Kiralık Ev, Gaspçı Haydut, Aşağıdaki İnsanlar, Numan Aşur, 
Son Gecede, Son Atış.

ُولــد املمثــل الســوري )خالــد اتجــا( عــام 1939 حبــّي ركــن الديــن الدمشــقي، انضــم لنقابــة الفنانــن يف 21 
أغســطس 1968،  بــدأ حياتــه كممثــل يف فيلــم ســائق الشــاحنة الــذي أنتجتــه املؤسســة العامــة للســينما بدمشــق 
عــام 1966 وقــدم العديــد مــن األفــام، ولــه رصيــد كبــر مــن املسلســات واألعمــال التلفزيونيــة، وكان يلقــب 

أبنطــوين كويــن العــرب.
ناهــض لسياســة النظــام الســوري وقمعــه 

ُ
أيّــد الثــورة الســورية منــذ أايمهــا األوىل، ومل يــرتدد يف التعبــر عــن رأيــه امل

واســتبداده، وكان يتــوق إىل احلريــة لــكل الســورين، وشــارك يف عــدد مــن املظاهــرات مــع جمموعــة مــن الفنانــن 
واملثقفــن الســورين، ُمعبــّـرًا عــن رفضــه لسياســة النظــام وتعاملــه الوحشــي جتــاه املدنيــن واملتظاهريــن الُعــّزل، وطالــب 
بوقــف التعاطــي األمــي مــع مطالــب الشــباب الســوري، فجــرى اعتقالــه مــن أحــد األفــرع األمنيــة، وتعــرض لإهانــة 
الشــديدة وللتعذيــب، علــى الرغــم مــن مرضــه الشــديد، وفــق مــا نقلــه بعــض املعتقلــن معــه، ليُنقــل علــى إثرهــا إىل 
أحــد مستشــفيات دمشــق بســبب تدهــور حالتــه الصحيــة وتعّرضــه لنقــٍص حــاد يف األوكســجن، وليعلــن النظــام 
وفاتــه يف 4 أبريــل 2012 مبــرض الســرطان عــن عمــر انهــز 73 عاًمــا، بينمــا بــث بعــض الناشــطون فيديــو لتحقيــق 
مــع أحــد الضبّــاط أكــد بــه أنــه مت تعذيــب بعــض الفنانــن مــن بينهــم خالــد اتجــا ملــدة 4 أايم، أصيــب بعدهــا بغيبوبــة 

يف ســجن النظــام الســوري وفــارق احليــاة وقــد نفــى أقــرابؤه هــذا اخلــر.
من األفام السينمائية، نذكر فلم أايم يف لندن وفلم الفهد وفيلم العار.

ومــن أهــم أعمالــه الفنيــة مسلســات: التغريبــة الفلســطينية، وأخــوة الــرتاب، وأايم شــامية، والزيــر ســامل، والفصــول 
األربعــة، وبقعــة ضــوء، ويوميــات مديــر عــام،  البحــر أيــوب ، آخــر أايم التــوت، صيــد ليلــي - دنيــا - ليــس ســراابً 
- شــبكة العنكبــوت - األبــواب الســبعة - املليونــر الصغــر - نســاء بــا أجنحــة - هنايــة رجــل شــجاع - إخــوة 
الــرتاب - متــر حنــة - أايم الغضــب- شــام شــريف- الدغــري - الغريــب والنهــر - غــزالن يف غابــة الــذائب - قــاع 
املدينــة - أســرار املدينــة – احملكــوم - جرميــة يف الذاكــرة - عمــر اخليــام - الســندابد اجلــوي - الفصــول األربعــة - 
أوالد القيمريــة - الزيــر ســامل - عشــتار - ربيــع قرطبــة -ملــوك الطوائــف - صــاح الديــن األيــويب - صقــر قريــش 
- علــى طــول األايم - أحــام كبــرة - احلصــرم الشــامي - أايم الولدنــة -أهــل الرايــة - حاجــز الصمــت - زمــن 

العــار- أزهــار الشــتاء – الزعيــم.
أعمالــه املســرحية: مــريت قمــر صناعــي - بيــت لإجيــار - حرامــي غصــب عنــه - النــاس اللــي حتــت - النعمــان 

عاشــور - يف آخــر الليــل- الطلقــة االخــرة. 
وغرها من األعمال املسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

Suriyeli Şahsiyetler

شخصيات سورية

كاتب وصحفي سوري
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إحياء انطالقة صحيفة إشراق

إشراق

İşrak Gazetesi’nin 1.Yıl Lansmanı Yapıldı

İşrak 

Türkçe ve Arapça yayın yapan İşrak Gazetesi ilk yılını doldurdu. Gazetenin 1. yıl ne-
deniyle düzenlenen lansman toplantısı, Divan Otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Gür, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, İşrak Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Suphi Dusouki, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü 
Mehmet Fatih Eminoğlu, yazarlar, çalışanlar ve davetliler katıldı.

مـــر عـــام علـــى أتســـيس صحيفـــة إشـــراق الـــيت تنشـــر أعدادهـــا كل أســـبوعن ابللغتـــن والرتكيـــة والعربيـــة. هبـــذه املناســـبة 
مت عقـــد اجتمـــاع االنطاقـــة اجلديـــدة يف فنـــدق ديـــوان. وشـــاركت يف االجتمـــاع رئيســـة بلديـــة غـــازي عنتـــاب الكـــرى 
فاطمـــة شـــاهن، رئيـــس جامعـــة غـــازي عنتـــاب د. علـــي  گـــور، ورئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آلدمـــر، رئيـــس 
حتريـــر صحيفـــة إشـــراق صبحـــي الدســـوقي، املنســـق العـــام ملركـــز الشـــرق األوســـط لاتصـــال واإلعـــام حممـــد فاتـــح أمـــن 

اوغلـــو، إضافـــة إىل عـــدد مـــن الكتـــاب واملوظفـــن واملدعويـــن.
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يُعتــر مفهــوم التعايــش مــع كافــة الفــوارق أو رغمــاً عنهــا، إمكانيــًة للتنــوع الثقــايف واالجتماعــي، وضــرورة وواجبــاً 
سياســياً ذا فوائــد اقتصاديــة ألولئــك النــاس والواقعــن حتــت ســيطرة نظــام العوملــة الــدويل ويعيشــون حيــاًة حديثــة 
متعــددة الثقافــات. وُتطلــق عبــارة )التعايــش( علــى الوجــود البيولوجــي للعناصــر املتقاربــة علــى املســتوى الفيزايئــي، 
يف حــن أن عبــارة )احليــاة( ُتطلــق علــى تعايــش العناصــر الفاعلــة أخاقيــاً والــيت حتمــل اهلمــوم املشــرتكة للعــامل ذاتــه، 
وهبــذا املعــى فــإن التعايــش يعــي التصــورات املثاليــة للحيــاة لــدى أولئــك الذيــن حيملــون مهومــاً أخاقيــة، والتعايــش 
هو ظهور الرؤية الفكرية اجملردة للعامل وجتسُّــدها بشــكل فعلي يف مواجهة من ال ينتمي لتلك الرؤية داخل احلياة. 
وهــو يعــي أن يكــون املــرء ذا مســتوى وموقــف ومبــدأ، ذلــك ألن موقفكــم األخاقــي والوجــودي املتعلــق بنظرتكــم 
اخلاصــة للعــامل كلمــا كان قــوايً، كلمــا كانــت ثقتكــم أبنفســكم أكــر إزاء نظــرة مــن هــم ليســوا منكــم مــن العــامل، وإذا 
كان لديكــم مــأزق وتضــارب يتعلــق بذواتكــم، فإنكــم لــن تنظــروا بريبــة وعــدم ثقــة فقــط إىل مــن هــو ليــس منكــم، 
بــل إنكــم ســرتاتبون حــىت ممــن ينتمــون إليكــم ورمبــا تعتروهنــم هتديــداً ومصــدر خطــر عليكــم، ولذلــك فــإن امتــاك 

تصــور مجاعــي للحيــاة مســألة مســتوى أخاقــي وموقــف.
إن صراعــات املصــاحل السياســية الدوليــة، واخلرائــط الــيت يتــم رمسهــا اليــوم يف العــامل علــى الطاولــة، تســبب بشــكل 
كبــر يف دفــع النــاس إىل اهلجــرة مــن دايرهــم وأوطاهنــم إىل أماكــن أخــرى، ورغــم أن النــاس يف العصــور الوســطى 
كانــوا يســيحون يف األرض بــكل حريــة، إال أنــه ومــن املفارقــات الغريبــة قــد ظهــر يف العــامل احلديــث انس ُحكــم 
عليهــم ابللجــوء إىل مواطــن أخــرى بشــكل قســري، وقــد ظهــر صنــف مــن النــاس ُأجــروا علــى اهلجــرة والتشــرد وتــرك 
املناطــق الــيت ُولــدوا ومنــو وترعرعــوا فيهــا ، أبعــداد ال ميكــن االســتهانة هبــا علــى املســتوى العاملــي، حيــاة هــؤالء النــاس 

أكثــر أمهيــة مــن أن يتــم تنزيلهــا يف مســتوى دعــم التــوازن الســكاين، والعــبء االقتصــادي، واحلقــوق الدميقراطيــة.
 وتتــم مناقشــة مســألة التعايــش اليــوم علــى أهنــا العيــش مــع أولئــك الذيــن أجــروا علــى تــرك بيوهتــم وأوطاهنــم بشــكل 
خــاص، ولكــن ال يتــم االنتبــاه إىل العــامل الداخلــي اخلــاص هلــؤالء النــاس أثنــاء تلــك النقاشــات الــيت تتنــاول الكثــر 

مــن البيــاانت العدديــة والتصرحيــات التقنيــة والتــوازانت السياســية. 
والتعايــش ليــس حبــس النــاس يف املخيمــات بعــد أن أجــروا علــى اللجــوء إىل بادكــم، وليــس إجبارهــم علــى العيــش 
يف أحيــاء مغلقــة علــى أطــراف املــدن، لكــن التعايــش احلقيقــي هــو أن تشــاركهم خبــزك ولباســك وأحوالــك وأحواهلــم، 
ميكــن للتــوازانت السياســية واحلقوقيــة أن تربــط حيــاة هــؤالء الاجئــن بقيــود القوانــن، وميكــن أن  حتبــس أجســادهم 
يف أماكــن معينــة، ولكــن اختــاذ أهــايل البلــد مثــل تلــك املواقــف يكشــف عــن املســتوى األخاقــي الراقــي أو اهلابــط 
لذلــك البلــد. جتــري مناقشــة مســألة التعايــش يف عــامل اليــوم علــى مســتوى الشــرق والغــرب، فشــعوب الشــرق جيــرون 
علــى اهلجــرة مــن أوطاهنــم الــيت حتولــت إىل جحيــم حنــو الغــرب الــذي ال يرغبــون فيــه مــن حيــث األســاس، لكــن 
الغــرب اعتــر ومــا زال يعتــر الاجئــن عبئــاً اقتصــادايً وخلــًا دميوغرافيــاً، حــىت وإن أشــارت نظرايهتــم إىل أن العيــش 
مــع )اآلخــر( يعــود بفوائــد اقتصاديــة، وهــو واجــب وضــرورة سياســية، ويســاهم يف التنــوع االجتماعــي والثقــايف، إال 
أنــه علــى املســتوى العملــي ال توجــد أي إمكانيــة ألن يعيــش يف بادهــم أي مهاجــر )ال حيمــل الفائــدة االقتصاديــة 
الكافيــة(، ذلــك ألن حديــث الشــعب ورجــل الدولــة هنــاك عــن املهاجريــن مل يتجــاوز موضــوع العــدد والتكلفــة إىل 
مســألة اإلنســان واحليــاة.  لكــن قضيــة مشــاركة احليــاة مــع انس أجــروا علــى تلــك بيوهتــم وأوطاهنــم ال ميكــن أن ينــزل 
إىل مســتوى التــوازانت السياســية واإلمكانيــات االقتصاديــة، ذلــك ألهنــا مســألة إنســانية قضيــة موقــف ومســتوى 
أخاقــي. لكننــا ســنرى معــاً تلــك الوجــوه الــيت ســيعلوها الســواد واألخــرى الــيت ســتبقى انصعــة البيــاض، عندمــا نضــع 
أمامنــا كافــة احلقائــق الــيت متيــز بــن مــن يتحــدث عــن أعــداد املهاجريــن القادمــن، ومــن يتصــرف وقــف املســؤولية، 

متامــاً كمــا يتــم التمييــز بــن األســود واألبيــض.

ليس التعايش ضرورة اجتماعية
إنما هو موقف أخالقي

محمد اولوكوتوك

Birlikte Yaşamak Siyasal Gereklilik 
Değil Ahlaki Bir Duruştur!

Mehmet Ulukütük

Birlikte ya da tüm farklılıklara rağmen beraber yaşamak kavramı, küreselleşen dünya düzenin hege-
monyası altında kozmopolit bir yaşam süren modern insanlar için ekonomik faydalara haiz, siyasal 
zorunluluk ve gereklilik, kültürel ve toplumsal çeşitlenmenin imkânı olarak tasavvur edilmektedir. 
Fiziksel yakınlığın biyolojik varlığına beraber yaşamak denirken, aynı dünyanın ortak kaygıları-
na sahip ahlaki öznelerin beraber varlıklarına “hayat” denilir. Bu anlamda beraber yaşamak ahlaki 
kaygılara sahip olanların ideal hayat tasavvurlarını ifade eder. Beraber yaşamak soyut ve düşünsel 
dünyagörüşünün hayat içinde kendinden olmayanlara karşı fiili olarak tezahür ve tecessüm etmesi 
demektir. Bir seviye, bir duruş ve iddia sahibi olmak demektir. Zira kendi dünyagörüşünüzle ilgi-
li varoluşsal ve ahlaki tahkiminiz ne kadar sağlam ise, sizden olmayanların dünyagörüşlerine karşı 
o kadar özgüven içerisinde olursunuz. Kendinizle ilgili açmazlarınız ve çelişkileriniz varsa sadece 
sizden olmayanlara karşı kuşkulu ve güvensiz olmaz, sizden olanlara bile bir risk hatta tehdit olarak 
bakarsınız. Bunun için beraber bir hayat tasavvuruna sahip olmak bir seviye ve duruş meselesidir.
Bugünün dünyasında, masa başında çizilen haritalar, uluslararası siyasal çıkar kavgaları geniş ölçekte 
insanların yerlerinden-yurtlarından başka diyarlara göç etmelerine neden olmaktadır. Modern dünya 
paradoksal olarak ortaçağların başka diyarlara seyahat eden özgür insanlarına karşın başka diyarlara 
göç etmek zorunda kalan mülteci/mahkûm insanlar yaratmıştır. Dünya ölçeğinde hiç de azımsanamay-
acak miktarda doğduğu büyüdüğü yerlerden ayrılmakta zorunda kalan yersiz-yurtsuz insanlar ortaya 
çıkmıştır. Bu insanların hayatları demografik dengesizlik, ekonomik yük, demokratik hak meselelerine 
sığdırılamayacak kadar önemli ve hayati bir meseledir. Birlikte yaşamak meselesi bugün özellikle 
yerinden yurdundan göç etmek zorunda kalmış insanlarla beraber yaşamak olarak tartışılmaktadır. An-
cak bu tartışmalarda sayısal veriler, teknik açıklamalar, siyasi dengeler arasında bu insanların kendi iç 
dünyaları gözden kaçırılmaktadır. Beraber bir hayata sahip olmak sizin yurdunuza göç etmek zorunda 
kalmış insanları konteyner kentlere hapsetmek değil, onları şehrin varoluşlarında gettolaşmak zorunda 
bırakmak değildir. Yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek, haliyle hâllenmek demektir. Siyasal 
ve hukuki dengeler onların hayatlarını yasalara hapsedebilir, bedenlerini belli mekânlara sıkıştırabilir, 
ama o yurdun insanlarının böylesi tutumlara sahip olması o yurdun ahlaki seviyelerini/seviyesizlikleri 
dışa vurur.
Beraber yaşamak meselesi bugünün dünyasında Doğu ve Batı üzerinden tartışılmaktadır. Zira Doğu 
halkları birer cehenneme çevrilmiş yurtlarından aslında hiç de gönüllü olmadıkları Batı’ya doğru göç 
etmek zorunda kalmaktadır. Ancak Batı’nın gözünde dün olduğu gibi bugün de göçmenler demografik 
dengesizlik ve ekonomik yük olarak görülmektedir. Teorilerinde “öteki”yle yaşamak ekonomik fayda-
lara haiz, siyasal zorunluluk ve gereklilik, kültürel ve toplumsal çeşitlenmenin imkânı olarak dile gelse 
de pratikte “yeteri kadar ekonomik fayda taşımayan” hiçbir göçmenin kendi diyarlarında yaşamalarına 
imkân yoktur. Çünkü söz konusu göçmenler olduğunda halkından yöneticilerine konuşulan şey sayı 
ve paradır, insan ve hayat değil. Hâlbuki yerinden-yurdundan göç etmek zorunda kalmış insanlarla 
beraber bir hayata sahip olmak ne ekonomik imkân meselesi ne de siyasal denge sorunudur. İnsani ve 
ahlaki bir seviye ve duruş meselesidir. Gelecek sayılarla konuşanlarla sorumluluk içinde davrananları 
siyah ve beyaz gibi birbirinden ayıracak hakikatleri önümüze koyduğunda, kararacak yüzlerle aydınla-
nacak yüzleri hep beraber görmemiz mümkün hale gelecektir.
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العدالــة هــي أصعــب امتحــان ميــر بــه اإلنســان، فــإن تكــون عــاداًل هــو أصعــب قيمــة إنســانية ولكــن أمساهــا، 
وقــد بنيــت حضارتنــا علــى مبــدأ العدالــة، ولذلــك فقــد قــال هللا تعــاىل يف حمكــم تنزيلــه:

)اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء ِلَِّ َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقـَْرِبني(.
وأان أعتقــد أن تلــك هــي أمســى مرتبــة ميكــن أن يبلغهــا ابــن آدم، فتطبيــق العدالــة ولــو علــى النفــس هــي أصعــب 

امتحان ميكن أن خيوضه املســلم واإلنســان عموماً، ولكنها أمسى ســلوك بشــري.
- ُمفسدات ميزان العدالة

أهــم شــيء ميكــن أن يفســد ميــزان العدالــة هــو املصلحــة الشــخصية، فمصلحــة اإلنســان دائمــا هــي الغالبــة، 
ولذلــك فــإن الذيــن ميســكون امليــزان بشــكل صحيــح، هــم أولئــك الذيــن يفكــرون دائمــاً يف العدالــة وليــس 
مصاحلهــم الشــخصية، وهــم بذلــك يكســبون مرتبــة االحــرتام األكــر لــدى اإلنســانية، وليــس نعمــة احليــاة 

الدنيــا.
أن تكون عاداًل فذلك موقف فردي، لكن عدالة الدولة تتجلى يف مســؤوليها اإلدارين والسياســين، عدالة 
الدولــة تتحقــق عــن طريــق القضــاة والنــواب العامــن املنتدبــن يف احملاكــم ليصــدروا األحــكام ابســم الشــعب، 
وإذا مت اســتخدام قــاٍض لديــه حســاابت شــخصية يف أي منظومــة كانــت، فــإن ميــزان العدالــة ســيختل يف 

تلــك املنظومــة.
وإذا مل يكــن املســؤولون يف دولــٍة مــا عادلــن علــى املســتوى الشــخصي، فلــن جنــد نظامــاً عــاداًل يف أي بلــد 

يكــون فيــه مثــل ذلــك املســؤول علــى رأس النظــام، وهلــذا الســبب تكــون العدالــة قضيــة إنســانية.
وإذا مل يكــن صاحــب القلــم عــاداًل، فــإن قلمــه لــن يكتــب شــيئاً ســوايً، وإن نشــر كتاابتــه يف أكثــر الصحــف 
حريــة يف العــامل، ولذلــك فــإن هللا تعــاىل قــد كلــف األفــراد ابلعدالــة، فــإذا كان األفــراد عادلــن فلــن حييــد النظــام 

عــن العــدل أبــداً، وإن حــدث ذلــك فمــن املمكــن إصاحــه.
لكــن إذا فقــد األفــراد العدالــة، فإننــا لــن نســتطيع تطبيــق العــدل حــىت وإن أسســنا أكثــر أقــوى األنظمــة يف 

العــامل.
ولذلك فإن قضيتنا ليست قضية نظام، بل هي قضية إنسانية.

- العادلون حى مع األعداء
لقــد أنشــأان حضــارة يف املاضــي بناهــا أولئــك العادلــون حــىت مــع أعدائهــم، إهنــا حضــارة بناهــا رجــال دولــة ال 

يســتضيئون بشــمعة الدولــة عنــد قضــاء شــؤوهنم الشــخصية.
وقــد نشــأت دول عديــدة ضمــن تلــك احلضــارة، وقــد كانــت الــدول الــيت أنشــأانها، أقــوى الــدول يف العــامل 
ألهنــا مل حتــد عــن مبــدأ العدالــة، وقــد كان يف هــذه البــاد نظــام حيفــظ حــق احليــاة للطيــور والــكاب الســائبة.

ومــن احليــف أن نــرى ذلــك مث نتنكــر لذلــك الــرتاث ونشــوهه، إذ أن قضيتنــا قضيــة إنســانية، ومشــكلتنا 
األساســية أن تكــون عــاداًل وأن حتقــق العدالــة مهمــا كان األمــر.

واألصعــب مــن ذلــك هــو أن تكــون عــاداًل يف زمــن يشــهد تسييســاً لــكل شــيء، وتُقــرأ فيــه كل األمــور علــى 
أســاس سياســي.

ال ميكــن انتظــار العادلــة مــن احلــزب احلاكــم أو احلكومــة أو الدولــة فقــط، فاخلاســر األول هــو البلــد إذا مل 
تكــن عــاداًل حــىت وإن دعمــَت احلكومــة أو عارضتهــا، وإن أعلنــت معارضتــك وانتقــدت احلكومــة واعرتضــت 

عليهــا، فعليــك أيضــاً أن تكــون عــاداًل، إذ أن املعارضــة تعتــر نصــف إدارة البلــد.
إذا واجهــت احلكومــة معارضــة غــر عادلــة، فلــن يســتطيع أحــد زحزحتهــا مــن الســلطة إن التزمــت احلكومــة 
مبــدأ العــدل، ولــن ينتصــر العــدو مــن الدولــة الــيت حتافــظ علــى صفــة العــدل حــىت يف احلــرب، وليــس لنــا احلــق 

يف أن حنيــد عــن العــدل بذريعــة أن العــدو غــر عــادل، وكمــا قــال علــي عــزت بيغوفيتــش:
- )إهنم أعدؤان وليسوا أساتذتنا(.

فاخلطــر األكــر كامــن يف التشــابه مــع منافســينا خصومنــا الذيــن نكافحهــم، فالعدالــة يقتلهــا اجلهــل القائــم علــى 
مقولــة )هــم يفعلــون ذلــك وحنــن نفعــل كذلــك(.

وعنــاداً للخصــوم جيــب علينــا أن نكــون عادلــن، حــىت وإن كانــت العدالــة تؤملنــا، حــىت وإن احرتقــت قلوبنــا 
مــن أجلهــا، حــىت وإن كانــت العدالــة ضــدان.

- العدالة هي القوة الكرى ورأس املال
إذا كان مثــة مــن يؤمــن إبنســان غــر عــادل، ففــي ذلــك خطــر كبــر، حــىت وإن كان ذلــك اإلنســان انجحــاً 
وقــوايً وذكيــاً وحكيمــاً جــداً، فاجملتمــع ال ميكنــه قبــول اإلنســان غــر العــادل، وإذا كان اإلنســان عــاداًل فذلــك 
هــو مكمــن قوتــه ورأس مالــه األكــر، ولــو كان ذلــك اإلنســان فقــراً ضعيفــاً وليــس ذا منصــب رفيــع، واجملتمــع 

ال يــرتك أبــداً أي إنســان عــادل لوحــده.
مــا جيعــل املقالــة جيــدة ليــس مجــال القلــم، وإمنــا انســكاب شــعور العدالــة علــى الكلمــات، وجيــب مســاءلة 
مــدى العدالــة واإلقنــاع يف املقــاالت الــيت تكتــب مــن أجــل جمــرد النقــد أو الثنــاء، مــا يضمــن عدالــة اإلدارة ليــس 
جــودة املنظومــة إمنــا مــا حيملــه املســؤولون يف قلوهبــم مــن شــعور ابلعدالــة، واألمــر الــذي يدفــع القاضــي إلصــدار 
حكــم عــادل، ليــس قــوة القوانــن إمنــا هــو ميــزان ضمــره العــادل، األمــر الــذي يرفــع قــدر اإلنســان والدولــة 
والشــعب، هــو مــدى حتقيــق العدالــة. ولذلــك فمــن الصعــب أن تكــون عــاداًل، لكــن ذلــك هــو أمســى فضيلــة.

من الصعب أن تكون عاداًل

كمال اوزتورك

Adı̇l Olmak Zordur

Kamel Öztürk

Adalet, insanın en zor imtihanıdır.
Adil olmak, insani değerlerin en meşakkatlisi ama en yücesidir.
Bizim medeniyetimiz adaletin üzerine kuruludur.
O yüzden Kur›ân-ı Kerim der ki, “Kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile 
olsa, Allah için şahitler olarak adaletten yana tavır koyun” (Nisa 135).
Sanırım insanoğlunun varabileceği en erdemli mertebe bu olsa gerek. Bir Müslümanın, bir 
insanın en zor imtihanı ama en yüce davranışı, aleyhine de olsa adil olabilmesidir.
ADALET TERAZİSİNİ NE BOZAR?
Adalet terazisini bozan en önemli şey, kişisel çıkardır. İnsanın çıkarı hep ağır basar. Ter-
azinin dengesini düz tutanlar, kişisel çıkarını değil de, adaleti düşünenler olmuştur. Onlar 
dünya nimetini değil, insanlığın en saygın mertebesini kazanırlar.
Adil olmak, bireysel bir tutumdur. Devletin adil olması, bürokrasideki ve yönetimdeki 
yöneticileri aracılığı ile tecelli eder.
Millet adına karar versin diye mahkemelere atadığı hakimler, savcılar toplumda adaleti 
sağlar. Kişisel hesabı olan bir hakimi, hangi sistemde çalıştırırsanız çalıştırın, orada adaletin 
terazisi bozuk olacaktır.
Bir devlette yöneticiler kişisel olarak adil değilse, onu hangi sistemde devletin başına 
geçirirseniz geçirin, orada adaletli bir yönetim olmaz.
Bu nedenledir ki, adalet insani meselesidir.
Bir kalem sahibi yazar adil değilse, isterseniz onu dünyanın en özgür gazetesinde yazdırın, 
o kalem düzgün yazmayacaktır.
Adil olmayı, bu yüzden bireylere görev olarak vermiş Allah. Bireyler adil olursa, sistem asla 
adaletsiz olamaz, illaki düzeltilir.
Ancak bireyler adil değilse, dünyanın en düzgün sistemini kursanız da, orada adaleti 
sağlayamazsınız.
Meselemiz sistem meselesi değildir bu yüzden, insan meselesidir.
DÜŞMANINA KARŞI BİLE ADİL OLANLAR
Düşmanına karşı bile adil olan insanların kurduğu bir medeniyet inşa ettik tarihte. Devletin 
mumunu, kişisel işleri için kullanmayan devlet adamlarının kurduğu bir medeniyettir bu.
Bu medeniyetler içinde nice devletler kuruldu. Kurduğumuz devletler adaletten sapmadığı 
sürece, dünyanın en güçlü devletleri oldu. Kuşların, sokak köpeklerinin, yaşam hakkını ko-
ruyan bir düzen vardı bu topraklarda.
Bunu görüp o mirası reddetmek de, o mirası lekelemek de adaletsizliktir.
Meselemiz insan meselesidir. Adil olmak ve ne olursa olsun adaleti kurmak bizim asıl so-
runumuzdur.
Her şeyin politize olduğu, her şeyin siyaset üzerinden okunduğu bir dönemde adil olmak 
en zorudur.
Adil olmak sadece iktidardan, hükümetten, devletten beklenemez.
İktidarı desteklesen de, karşı da olsan, adil bir insan değilsen, asıl kaybeden ülke demektir.
Muhalefet ediyorsan, eleştiriyorsan, karşı çıkıyorsan yine de adil olmak zorundasın. Mu-
halefet etmek, ülkeyi yönetmenin yarısıdır.
Bir iktidar, adil olmayan bir muhalefetle karşılaşsa, yine de adil olsa, o iktidarı kimse yerin-
den edemez.
Savaşında bile adaleti gözeten bir devleti, düşman asla yenemez.
Düşman adil değil diye, adaletsizliğe sapamayız. Aliya›nın dediği gibi, “onlar bizim 
düşmanımız, öğretmenimiz değil.”
Mücadele ettiğiniz hasmınıza, rakibinize benzemek en büyük tehlikedir. ‹Onlar da yapıyor, 
biz de yaparız› demek, cehaletin adaleti öldürmesidir.
Acı da verse, canımız da yansa, aleyhimize de olsa, hasmının inadına adil olmak gerek.
ADALET, EN BÜYÜK SERMAYE VE GÜÇTÜR
Bir insanın adil olmadığına inanlar varsa, orada büyük bit tehlike vardır. Velev ki o insan 
çok başarılı olsun, çok güçlü olsun, çok zeki olsun, çok bilge olsun. Adil olmayan insanı 
toplum asla kabullenmez.
Bir insan adaletliyse, bu onun en büyük sermayesi ve gücüdür. Velev ki fakir olsun, güçsüz 
olsun, makam, mevki sahibi olmasın. Adil olan bir insanı toplum asla yalnız bırakmaz.
Doğru yazıyı yazdıran, kalemin güzelliği değildir, adalet duygusunun kelimelere dökülme-
sidir. Sadece eleştirmek ve övmek için yazanların adaleti de inandırıcılığı da sorgulanır.
Adaletli yönetimi sağlayan, sisteminin mükemmelliği değil, yöneticilerin kalbinde taşıdığı 
adalet duygusudur.
Bir hakimin adaletle karar vermesini sağlayan şey, kanunların gücü değil, adil vicdanının 
terazisidir.
Bir insanı, bir devleti, bir milleti yücelten şey, adil olmasıdır.
Adil olmak zordur ama en büyük erdemdir.



2012/06/10 - 1986/04/07
   الشــهيد ملهــم فائــز طريفــي مــن حمافظــة  الاذقيــة  
مدينــة  جبلــة، حائــز علــى شــهادة جامعيــة يف ٕادارة 
األعمــال مــن األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 

والنقــل البحــري يف الاذقيــة.
ليكــوَن  الضَّحــك  تعلَّــم  يضحــُك كمــْن  ُمْلَهــم كاَن 
رفيقــه لألبــد، ِحينمــا عــرف ملهــم لــوَن الــّدم العالــق 
للحريَـّـة،  بداِخلــه شــغٌف  ُولِــَد  اخلــوْف،  علــى جــداِر 

لألبَــد . يــده  علــى  يرقــُص  الشَّــغف  وأصبــَح 
ِحينمــا مل يراِفقــه األمْل، محَــل صوتَــه معــُه وصــرَخ ليحــاول 
أْن ينتــزَع الّصمــت مــن أفــواِه اخلائفــَن، فاعُتقــل ملهــم 
بتاريــخ  الّاذقيــة  يف  العســكريِّ  املخابــراِت  فــرع  يف 
املخابــراِت  فــرِع  إىل  حتويلــه  متَّ  مُثّ   2011-5-14
العامــِة يف دمشــَق، حيــث أَقِدمــوا علــى تعذيبــه بشــىّت 
يصــارُع  وحيــداً  الزّنزانــة  وبِقــي يف  والوســائل،  الطّــرق 
بتاريــخ  ســراحه  أُطلِــق  مثّ  والّتعــب،  والعطــَش  اجلــوَع 
األردِن،  إىل  للهــرِب  اضطَـّـر  مث   ،  2011-6-4
وبعدها إىل الّسعودية، لكنه مل يبَق وقتاً طويًا هناك، 
وارأتى  األمل،  مــع  حاجــز  أّي  طيبتــه  افتقــدت  فقــد 
أن يكــون اخليــار إطاقــي ووجــودي حمضــاً يف الثّــورة 

املقاومــة. الســورية 
فــرتك الكثــر مــن الكَســل املتــاح لــه يف الّســعودية وأراَد 
ــورة الســورية وراء حاجــِز  أالّ يعيــَش حيــاَة املقاومــة والّث

الفيــس بــوك أو مــا شــابه.
وكانت فكرته األساسّية أّن احلريّة اّليت يريُد أن حيَصل 
عليهــا كانــت حتتــاُج الكثــَر مــن الّدمــاء، وكان متفائــًا 
)أســبوعن  يقــول  حيــث كان  ابلّنصــر  بدرجــٍة كبــرٍة 
وبكــون خالــص( وهــو يقصــد الّنظــام املســتبد، وكان 
يقــول أنــه يطمــح للشــهادة يف ســبيل هللا لنيــل اجلنــة 

فاحليــاة بنظــره فانيــة ال جتــدي نفعــاً.
الّثكلــى  واألمهــاِت  األطفــال  ألجــل  حيــارب  كان 
الذيــن فقــدوا أبناءهــم يف احلــرب، كان ال يتوقّــف عــن 
ومــن  اجلــارح،  تــراه كالّصقــر  معركــٍة  يف كّل  القتــال، 
الــيت شــارك هبــا )معركــة ريــف إدلــب  معاركــه املهمــة 
لريــف الاذقيــة يف ســلمى ليحقــق  انتقــل  ومحــاه( مثّ 
حلمــه الكبــر يف حتريرهــا، لكــّن حلمــه مل يــُدم طويــًا 
وأردتــه  املروحــي  الطــران  مــن  رصاصــة  أصابتــه  فقــد 
اســتطاع  حيــث   ،2012-6-10 بتاريــخ  شــهيداً 
ملهــم أن حيّقــق آخــر أحامــه وهــي الّشــهادة يف ســبيل 

هللا والوطــن واألبــرايء .
تتســاقط  احليــاة كمــا  يف  أحامــه  تســاقطت  لقــد 

االشــرتاكية. األنظمــة 
، لكنّــه تــرك خلفــه مئــة ملهــم  ملهــم رحــَل ِلمــا حيــبُّ

مثلــه مازالــوا  حياربــون لنيــل احلريــة والكرامــة.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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Türkçe تركي

Bölgemiz yeniden inşa sürecinde güzel şeyler yapılmaya devam ediyor. BEKAM 
Araştırma merkezi olarak 4-5 Mart cumartesi Pazar günü çok verimli bir çalıştay 
gerçekleştirdik. Suriyeli ve Türkiyeli entelektüel, akademisyen ve münevverlerin 
katılımı ile yaptığımız çalıştayda Suriye ve Türkiyenin bölgedeki ilişkilerinden 
başlayarak küresel barış vizyonunun yeniden düşünülmesi ve tartışılması halkları 
dost ve kardeş olan iki ülkenin ortak tarihten hareketle ortak bir gelecek kurgu-
lamanın imkanı ve muhtemel sonuçları üzerinde iki gün boyunca çok verimli to-
plantılar gerçekleştirdik sonuç metnini sizlerle tam olarak paylaşmak istiyorum:
Küresel Barış Vizyonu Çalıştayı Sonuç Bildirisi 4-5 Mart 2017
- 4 -5 Mart 2017 tarihlerinde, Anadolu Platformu ve Gaziantep Bilim Eğitim 
ve Kültür Araştırmaları Merkezinin organizasyonunda; Bülbülzade Vakfının ev 
sahipliğinde, Küresel Barış Vizyonu çalıştayı düzenlenmiştir.
- Çalıştayımız Suriye, Türkiye Kuveyt, Almanya, Ürdün, İngiltere ve Katar’dan 
gelen Sivil Toplum temsilcileri, kanaat önderleri, mütefekkir ve akademisyenle-
rden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleşmiştir.
- Bölgemizde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için öncelikle Suriye ve Türkiye 
ilişkilerinden başlayarak, tüm İslam coğrafyasının bütünlüğünü ve huzurunu üm-
met bilinci ve duyarlı bir vicdan ile inşa etmeyi hedeflenmekteyiz.
- Çalıştayımızda Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yaşadığı bireysel ve toplumsal 
sorunların anlaşılmasına ve çözümüne yönelikgörüş ve önerilerde bulunulmuş-
tur.
- Türkiye ve Suriye arasında toplumsal, tarihsel ve kültürel kaynaşmanın ve 
bütünleşmenin inşa edilmesi için kültür, sanat, edebiyat, sinema, medya ve 
iletişim kanallarının geliştirilmesi gerekmektedir.
- Suriye ve Türkiye’nin ortak geleceğini şekillendirecek en önemli faktörlerortak 
tasavvur, ortak vicdan ve ortak bilinçtir.
- Suriye’nin ve Türkiye’nin geleceklerinin barış ve huzura dayalı inşasının uzun 
süreçli ve kapsamlı çalışmalar gerektirdiği yönünde hemfikiriz. Bu çalışmaların 
ilk adımı olarak bir veri paylaşımı merkezi oluşturulması, bilgilerin bir çatı altın-
da toplanması ve bilgi kirliliğinin engellenmesi gerekmektedir.
- Geçici önlemler ve eylemler yürütülürken fikri açıklık, entelektüel genişlik için 
geleceğimiz sağlam bir zeminde, ortak değerlerimiz üzerine kardeşlik bilinci ile 
inşa edilmesi gerekmektedir. İçine çekildiğimiz cendereden kurtularak, özgür ve 
medeniyenidünyayı planlamak için daha fazla çabaya, irfana, akla ihtiyaç vardır.
- Gerçekleştirdiğimiz ilk çalıştayımızda, sorunların ortak tarih ve gelecek tasav-
vuru, eğitim, kültür, ekonomi, stratejik çalışmalar ve sosyal bütünleşme ve uyum 
olmak üzere  bir çerçeve çıkartılmış ve söz konusu bu çerçevenin ana konularına 
göre ilerde oluşturulacak özel oturumlarla ayrıntılı bir biçimde ele alınmasına 
karar verilmiştir.
- Çalıştayımızda katılımcılar arasında ortak bir bilinç ve ortak dil oluşturulmuş 
ve söz konusu ortaklığın somut plan ve eylemlerle hayata geçirilmesine dair 
kararlılık belirtilmiştir.
- Bu kapsamda olmak üzere, yapacağımız eylemlerle ilgili mutlaka bir iş 
bölümüne gidilmesi ve iş bölümleri arasında bir uzmanlaşmanın gerçekleştir-
ilmesi hedeflenmektedir.
- Sorunların çözümünde, yetişmiş insan ihtiyacımız, hayati bir mesele olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, gençlerimizin, genel anlamda Ortadoğu 
özel olarak da Suriye Türkiye ilişkilerinin geleceğine dair uzmanlaşması yönünde 
destek ve teşviklerin yapılması büyük gereklilik haline gelmiştir.
- Suriye ve Türkiye İlişkilerinin yazılı ve akademik bir platformda anlam ve 
değer bulabilmesi için, uzun soluklu ve kapsamlı çok dilli dergilerin çıkarılması 
ve meselenin aktörleri arasında dağıtıma geçirilmesi gerekmektedir.
- Genel anlamda Ortadoğu, özel anlamda ise Suriyeli bilim, fikir ve sanat in-
sanlarının özel dernekler ve sendikalar çatısı altında toplanılması ve iletişime 
geçilmesi gerekmektedir.
- kültürel ve düşünsel dünyamızı inşa eden kitaplarımızın karşılıklı olarak ter-
cüme edilmesi, düşünsel bütünlüğün ve ortak dilin geliştirilmesinde büyük bir 
role sahiptir.
- Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında yer alan bölgelerde, ekono-
mik kalkınmaya yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra toplumsal kültürel ve 
düşünsel kalıcı hamleler yapılması ve yeni Suriye’nin inşasına entelektüel kat-
kılarda bulunulması gerekmektedir.
- Tecrübe paylaşımı, Literatür ve kavramsal çerçevenin oluşturulması ve an-
latılması, kişisel gelişimin anlatıldığı bir program çerçevesinde kendiiradelerini 
kullanmak için eğitim çalışmaları yürütülmesi gerekiyor. Bunlara sivil toplum 
eğitimleri diyebilir, gençlerimizi bu yönde sivil toplum ve siyaset akademileriyle 
gelecek inşası için yetiştirebiliriz.

تتواصــل األعمــال اإلجيابيــة يف مرحلــة إعــادة بنــاء منطقتنــا، وقــد نظــم مركــز )بيــكام( للبحــوث ورشــة عمــل  
ثريــة جــداً يومــي الســبت واألحــد 4 و 5 مــارس. وشــارك يف ورشــة العمــل جمموعــة مــن املثقفــن واألكادمييــن 
واملتنوريــن الســورين واألتــراك، وقــد عقــدان يف ورشــة العمــل اجتماعــات ثريــة جــداً تباحثنــا فيهــا طيلــة يومــن 
كاملــن مســألة إعــادة التفكــر يف رؤيــة الســام العاملــي ومناقشــتها مــن جديــد بــدءاً ابلعاقــات الســورية 
والرتكيــة يف املنطقــة، كمــا تطرقنــا كذلــك إىل إمكانيــة بنــاء مســتقبل مشــرتك بــن البلديــن والنتائــج املنتظــرة 
مــن ذلــك انطاقــاً مــن التاريــخ املشــرتك بــن الشــعبن الشــقيقن والصديقــن،  وأريــد أن أعلــن لكــم عــن 

البيــان اخلتامــي للورشــة:
البيان اخلتامي لورشة عمل رؤية السام العاملي 4- 5 مارس 2017

- مت تنظيــم ورشــة عمــل رؤيــة الســام العاملــي بتاريــخ 4 و 5 مــارس 2017 مــن قبــل منتــدى األانضــول 
ومركــز البحــوث للعلــوم والرتبيــة والثقافــة يف غــازي عنتــاب، واحتضنتهــا وقــف بلبــل زاده.

- وانعقــدت ورشــة العمــل مبشــاركة 70 مشــاركاً مــن أصحــاب الفكــر والعلــم واألكادمييــن وممثلــي عــدد مــن 
منظمــات اجملتمــع املــدين مــن ســوراي وتركيــا والكويــت وأملانيــا واألردن وبريطانيــا وقطــر.

- حنــن هنــدف إىل بنــاء الوحــدة وإرســاء الســعادة للعــامل اإلســامي قاطبــة، وذلــك عــن طريــق نشــر وعــي 
األمــة والضمــر احلــي، مــن أجــل إرســاء الســعادة واألمــن يف املنطقــة بــدءاً بتعزيــز العاقــات بــن ســوراي وتركيــا.
- مت يف ورشــة العمــل طــرح اآلراء واالقرتاحــات املتعلقــة بفهــم املشــاكل الشــخصية واالجتماعيــة الــيت يعيشــها 

الســوريون يف تركيــا وإجيــاد حلــول هلــا.
- مــن الضــروري تطويــر قنــوات االتصــال علــى مســتوى الثقافــة والفنــون واآلداب والســينما واإلعــام، مــن 

أجــل خلــق تقــارب وتكامــل بــن تركيــا وســوراي علــى األصعــدة االجتماعيــة والتارخييــة والثقافيــة.
- إن أهــم العوامــل الــيت مــن شــأهنا تشــكيل مســتقبل مشــرتك بــن ســوراي وتركيــا هــو الوعــي املشــرتك والضمــر 

املشــرتك والتصور املشــرتك.
- اتفقنــا علــى ضــرورة تنفيــذ أعمــال شــاملة وطويلــة األمــد مــن أجــل إحــال الســلم والســعادة لضمــان 
مســتقبل ســوراي وتركيــا كليهمــا، وقــد ابت مــن الضــروري إنشــاء مركــز لتبــادل البيــاانت كخطــوة أوىل لتلــك 
األعمــال، ليكــون لذلــك املركــز منصــة واحــدة يتــم فيهــا جتميــع املعلومــات، هبــدف منــع اخلطــأ املعلومــايت 

والشــائعات.
- إثنــاء تنفيــذ اإلجــراءات واألعمــال املؤقتــة جيــب بنــاء مســتقبلنا علــى أرضيــة ســليمة، عــن طريــق الوعــي 

ابألخــوة وحســب قيمنــا املشــرتكة، وذلــك مــن أجــل حتقيــق الوضــوح الفكــري والتوســع الثقــايف.
- إن احلاجــة ماّســة للكثــر مــن اجلهــود والعقــل والعمــل مــن أجــل التخلــص مــن املــأزق الــذي حنــن بداخلــه، 

والتخطيــط لبنــاء عــامل جديــد ومــدين وحــر.
- مت يف ورشــة العمــل األوىل الــيت نظمناهــا حتديــد اإلطــار العــام وتبويبــه إىل التصــور املســتقبلي والتارخيــي 
املشــرتك للمشــاكل، والنشــاطات التعليميــة والثقافيــة واالقتصاديــة، والتكامــل والتــواؤم االجتماعــي، مث تقــرر 

تباحــث اخلطــوط العريضــة لإطــار العــام بشــكل مفصــل يف جلســات خاصــة يتــم عقدهــا الحقــاً.
- مت تشــكيل وعــي مشــرتك ولغــة مشــرتكة بــن املشــاركن يف ورشــة العمــل، ومت التأكيــد علــى ضــرورة احلفــاظ 

علــى هــذه الشــراكة عــن طريــق خطــط ونشــاطات ملموســة.
- يف هــذا اإلطــار ســيتم تقســيم الوظائــف املتعلقــة ابلنشــاطات الــيت ســنجريها هبــدف التخصــص يف جمــاالت 

العمــل الــيت ســيتم تقامسهــا.
- لقد تبن أن احلاجة ماسة وبشكل ملّح إىل حضور موسع ملن لديهم اخلرة يف حل املشاكل.

 ويف هــذا اإلطــار فقــد أصبــح مــن الضــروري جــداً دعــم شــبابنا وتشــجيعهم علــى التخصــص يف الشــرق 
األوســط عمومــاً ويف مســتقبل العاقــات الســورية الرتكيــة بشــكل خــاص.

- مــن الضــروري نشــر جمــات متعــددة اللغــات شــاملة وطويلــة النفــس مــن أجــل إكســاب العاقــات الســورية 
الرتكيــة قيمــة ومعــى أكثــر عــن طريــق تدوينهــا يف إطــار أكادميــي، مث توزيــع تلــك اجملــات بــن العناصــر 

الفاعلــة يف القضيــة.
- مــن الضــروري كذلــك التواصــل مــع أهــل العلــم والفكــر والفــن مــن الشــرق األوســط عمومــاً ، ومــن ســوراي 

بشــكل خــاص مــن أجــل مجعهــم حتــت ســقف مجعيــات ونقــاابت خاصــة.
- تلعــب ترمجــة كتبنــا الــيت تؤســس لعــامل الثقافــة والفكــر اخلــاص بنــا بشــكل متبــادل دوراً مهمــا يف خلــق 

التكامــل الفكــري وتطويــر اللغــة املشــرتكة بيننــا.
- إىل جانب األعمال الرامية إىل حتقيق التنمية االقتصادية يف املناطق اليت مت تطهرها يف إطار عملية درع 

الفــرات الــيت تنفذهــا تركيــا، فمــن الضــروري أيضــاً إطــاق محــات دائمــة علــى املســتوى االجتماعــي والثقايف
والفكري، وذلك من أجل املسامهة يف البناء الثقايف لسوراي اجلديدة.

- مــن الضــروري أيضــاً إجــراء نشــاطات تعليميــة مــن أجــل تبــادل التجــارب، وتشــكيل إطــار أديب ومفهومــي 
مع شرحه والتعريف به، واستخدام اإلرادة الذاتية يف إطار برانمج خاص بشرح تطوير الشخصية،  وميكن 
أن نطلــق علــى ذلــك اســم النشــاطات الرتبويــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين، ويف هــذا االجتــاه نســتطيع تدريــب 

شــبابنا علــى بنــاء املســتقبل عــن طريــق اجملتمــع املــدين واألكادمييــات السياســية.
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