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كرر المجتمع الدولي في 
ُ
الرئيس أردوغان: نتمنى أال ي

ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Toplumun Suriye’de 

Yaptığı Hatayı Libya’da Tekrarlamamasını Temenni Ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’da hemen ateşkes 
sağlanmadığı takdirde kaosun bütün Akdeniz havzasına yayılacağı 
uyarısında bulundu. Erdoğan, “el-Kaide ve DEAŞ gibi paralı askerler ve 
terör örgütlerinin Libya’da ortaya çıkmasını istemiyorsak, çözüm sürecini 
hızlandırmalıyız. Uluslararası toplumun Suriye’de yaptığı hatayı Libya’da 
tekrarlamamasını temenni ediyorum” dedi.

حــذر الرئيــس الرتكــي، رجــب طيــب أردوغــان، أن الفوضــى ســتطال كامــل حــوض البحــر 
األبيــض املتوســط مــامل تتحقــق ســريعاً التهدئــة يف ليبيــا، واتبــع: إذا كنــا ال نريــد ظهــور 
مرتزقــة ومنظمــات إرهابيــة كالقاعــدة وداعــش يف ليبيــا، فيجــب علينــا تســريع عمليــة احلــل، 

ونتمــى أال ُيكــرر اجملتمــع الــدويل يف ليبيــا اخلطــأ الــذي ارتكبــه يف ســوراي.

إدلب األلم الذي ال ينتهي 
İdlib’te Bitmeyen Bir Acı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman ilişkilerinin her alanda 
güçlü olduğunu söylerken, “Türkiye AB ve Almanya’nın desteğiyle, 
Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenlerin rehabilitasyonu için büyük 
çaba gösterdi” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu’nda 
(Davos), “Türkiye ülkemizin Suriye ve Libya’da ateşkesi sağlamak için harcadığı 
çabayı anlayan katılımcılardan büyük ilgi görüyor” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi. 
Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı 
ve törende açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Malatya’ya geçerek 
depremzedeler ile bir araya geldi.

Elazığ’daki depremin ardından 3 bakan deprem bölgesindeydi. İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz bölgesine giderek inceleme yaptı, hastanede yaralıları ziyaret etti. 
Bakanlar, Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama ve kurtarma 
çalışmaları sonunda şimdiye kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 45 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

أكــدت املستشــارة األملانيــة أجنيــال مــركل، علــى متانــة وقــوة العالقــات الرتكيــة األملانيــة علــى كافــة األصعــدة، وقالــت: 
تركيــا قامــت وبدعــم مــن االحتــاد األورويب وأملانيــا، ببــذل جهــود مجــة بتأهيــل املهاجريــن الســورين املقيمــن علــى 

األراضــي الرتكيــة.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكيــة مولــود تشــاووش أوغلــو، يف املنتــدى االقتصــادي العاملــي )منتــدى 
دافــوس(: تركيــا حتظــى ابهتمــام كبــر مــن املشــاركن الذيــن يدركــون اجلهــود الــي بذلتهــا تركيــا 

يف ســبيل وقــف إطــالق النــار يف كل مــن ســوراي وليبيــا.

وصــل الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، الســبت، واليــة أالزيــغ، إلجــراء جولــة تفقديــة يف املناطــق الــي ضرهبــا الزلــزال شــرقي 
البــالد.. وقــد شــارك أردوغــان يف مراســم وصــالة اجلنــازة علــى شــخصن مــن الذيــن توفــوا يف الزلــزال، وقــد ألقــى خطــااب وتصرحيــات 
يف مســجد مــوالان الــذي جــرت فيــه صــالة اجلنــازة. مث توجــه الرئيــس أردوغــان بعــد ذلــك إىل مالطيــا والتقــى بضحــااي الزلــزال هنــاك.

توجــه 3 وزراء إىل منطقــة الزلــزال يف مدينــة أالزيــغ وظلــوا فيهــا يتابعــون التطــورات. إذ ذهــب وزيــر الشــؤون الداخليــة ســليمان صويلــو ، ووزيــر 
البيئــة مــراد كــوروم ، ووزيــر الصحــة فخــر الديــن كوجــا إىل منطقــة الــركام وزاروا اجلرحــى يف املستشــفيات واتبعــوا األوضــاع والتطــورات هنــاك. وقــد 

اتبــع الــوزراء جهــود البحــث واإلنقــاذ املســتمرة يف املبــاين الــي اهنــارت يف حــي سورســو وتلقــوا معلومــات مــن املســؤولن هنــاك.

شــخصاً.  41 إىل  رخيــرت  مقيــاس  علــى  درجــات   6.8 شــدته  بلغــت  الــذي  تركيــا  شــرقي  »أالزيــغ«  واليــة  زلــزال  ضحــااي  عــدد   ارتفــع 
وعمليات البحث جنحت يف إنقاذ 45 شخصا من حتت أنقاض املباين املنهارة جراء الزلزال.

 بتأهيل المهاجرين السوريين
ً
 عظيما

ً
تشاووش أوغلو: تركيا محط اهتمام عالم األعمال والمال في دافوسميركل من إسطنبول: تركيا بذلت جهدا

الوزراء يصلون إلى منطقة الزلزالالرئيس أردوغان في مدينة أالزيغ

 ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب والية أالزيغ إلى 41

Merkel İstanbul’da Konuştu: Türkiye Suriyeli Göçmenlerin Rehabilitasyonu İçin Büyük Çaba GösterdiÇavuşoğlu: Türkiye Davos’ta İş ve Finans Dünyasının 
Odak Noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’daBakanlar deprem bölgesinde

Elazığ depreminde vefat edenlerin sayısı 41’e yükseldi 

Türkiye İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye’nin İdlib kentindeki halka yardım 
amacıyla toplanan insani yardımların tutarının, 150 milyon Türk lirasını aştığını ve 
kampanyanın Türkiye’deki yardım derneklerinin çoğu ve AFAD ile koordineli bir şekilde 
gerçekleştirildiğini dile getirdi.

قــال وزيــر الداخليــة الرتكــي، ســليمان صويلــو، لــو مل تنفــذ تركيــا عمليــة )غصــن الزيتــون( يف عفريــن لكانــت منظمــة )يب كا كا( 
اإلرهابيــة حولــت املدينــة إىل أكــر مركــز للمخــدرات يف العــامل.

وزير الداخلية التركي: لوال )غصن الزيتون( لتحولت عفرين إلى أكبر مركز للمخدرات
Türkiye’den İdlib Halkına 150 Milyon Liradan Fazla Tutarda İnsani Yardım Yapıldı
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Birleşmiş Milletler, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 350 bin Suriyelinin geçtiğimiz 
Aralık ayından bu yana İdlib’den Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ettiğini açıkladı. 
Göçün sebebi Suriye rejiminin Rusya’nın desteğiyle yaptığı yeni saldırılar, bölgedeki 
insani durum ise giderek kötüleşiyor.

Avrupa Birliği, 23 Ocak 2020’de yayınladığı bir açıklamada, Suriye rejimi ve 
müttefiki Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısındaki (İdlib) saldırılarını kınadı. 
Açıklamada İdlib’deki vahşi saldırıların ve sivillere yönelik bombardımanın 
devam etmesinin, kabul edilemez olduğu ve durdurulması gerektiği belirtildi.

Esed ve Rusya kuvvetleri İdlib ve Halep kırsalındaki bombardımanlarını 
yoğunlaştırdı. el-Etarib kasabası çevresindeki göçmen kampına yapılan 
saldırılar sonucunda iki sivil yaşamını yitirdi.Rusya ve rejim güçleri Halep’in güney ve batı kırsalındaki köy ve kasabalara yönelik 

bombardımanını 17 Ocak 2020’den bu yana yoğunlaştırdı. Aynı zamanda rejim ve milis 
güçler Rusya’nın desteğiyle İdlib’in güney ve doğu kırsalında kara saldırısı başlattı.

قالــت األمــم املتحــدة إن حنــو 350 ألــف ســوري، معظمهــم مــن النســاء واألطفــال، نزحــوا مــن إدلــب منــذ أوائــل ديســمر/ 
كانــون األول املاضــي، إىل مناطــق قــرب احلــدود الرتكيــة، بســبب هجمــات النظــام الســوري اجلديــدة املدعومــة مــن روســيا 

و إن الوضع اإلنســاين مســتمر يف التدهور.

أدان االحتــاد األورويب يف بيــان صــدر يــوم 23 كانــون الثــاين ينايــر 2020 اهلجمــات الــي يقــوم 
هبــا النظــام الســوري وحليفتــه روســيا علــى مناطــق مشــال غــرب ســوراي )ادلــب(، وقــال إن جتــدد 

اهلجمــات الوحشــية يف إدلــب ، والقصــف علــى املدنيــن أمــر غــر مقبــول وجيــب أن يتوقــف.

صّعــدت قــوات األســد وروســيا مــن قصفهــا لقــرى وبلــدات يف ريفــي إدلــب وحلــب، مــا أســفر عــن وقــوع 
كثفــت روســيا وقــوات النظــام مــن القصــف علــى البلــدات والقــرى الواقعــة يف ريــف حلــب اجلنــويب والغــريب منــذ ضحــااي مدنيــن، جــراء غــارات اســتهدفت خميمــاً للنازحــن، يف حميــط مدينــة األاترب . 

17 كانــون الثــاين 2020، تزامنــاً مــع هجــوم عســكري بــري لقــوات النظــام وامليليشــيات املواليــة لــه بدعــم مــن 
روســيا، علــى ريفــي إدلــب اجلنــويب والشــرقي.

االتحاد األوروبي يدين الهجمات التي يقوم بها النظام السوري على إدلب.األمم المتحدة: 350 ألف سوري معظمهم من النساء واألطفال نزحوا من إدلب 

قصف مكثف على إدلب.. ومقتل مدنيين في غارة على مخيم للنازحين 

محاوالت تقدم قوات النظام والميليشيات الموالية له في ريف حلب 

، حملة طالب أتراك لدعم إدلب السورية
ً
كن سقفا

BM: Çoğu Kadın ve Çocuk 350 Bin Suriyeli İdlib’den Göç EttiAB Suriye Rejiminin İdlib’deki Saldırılarını Kınadı

İdlib’e Yoğun Bombardıman… Göçmen Kampına Yapılan Saldırıda İki Sivil Öldü

Halep’te Rejim ve Milis Güçler İlerlemeye Çalışıyor

Bir Çatı Ol, Türk Öğrencilerin İdlib’e Destek Kampanyası

İstanbul’daki Medeniyet okulundaki bir grup Türk öğrenci, İdlib kentindeki göçmenlere 
destek amaçlı para topladı ve burada Suriyeli kardeşleri için 71 ev inşa edilmesini sağladı. 
Aynı şekilde öğrenciler, İdlib’deki çocuklar için “Bir Çatı Ol” kampanyası kapsamında, elbise, 
ayakkabı ve kışlık eşya topladı.

Türkiye İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye’nin İdlib kentindeki halka yardım amacıyla 
toplanan insani yardımların tutarının, 150 milyon Türk lirasını aştığını ve kampanyanın Türkiye’deki 
yardım derneklerinin çoğu ve AFAD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

مجــع عــدد مــن التالمــذة األتــراك يف مدرســة )مدنيــت( يف واليــة إســطنبول الرتكيــة، مبلغــاً مــن املــال مت ختصيصــه 
لدعم النازحن يف منطقة إدلب مشايل ســوراي للمســامهة يف تشــييد 71 بيتاً إلخواهنم الســورين، كما قاموا إبرســال 

ألبســة وأحذيــة شــتوية ألطفــال إدلــب ، وذلــك ضمــن محلــة (كــن ســقفاً ).

قــال انئــب وزيــر الداخليــة الرتكــي إمساعيــل جااتكلــي أن قيمــة الترعــات يف احلملــة اإلنســانية الرتكيــة الراميــة إىل مســاعدة أهــايل إدلــب الســورية، 
جتــاوزت 150 مليــون لــرة تركيــة، وأن احلملــة جتــري ابلتنســيق مــع معظــم املنظمــات اإلغاثيــة الرتكيــة ومــع إدارة الكــوارث والطــوارئ الرتكيــة )آفــاد(.

أكثر من 150 مليون ليرة قيمة المساعدات التركية إلغاثة أهالي إدلب

Türkiye’den İdlib Halkına 150 Milyon Liradan Fazla Tutarda İnsani Yardım Yapıldı
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Guinness yetkilileri, rekorlar kitabına Suriye’deki katliamları kaydetse yeridir; zira insanlık 
tarihi Suriyelilerin yaşadığı türden bir katliamı hiçbir şekilde yazmış değildir.
2011 yılında Suriye devriminin özgürlük ve onur çağrısıyla başlamasının ardından tüm 
dünya, devrimin karşısında durdu ve İsrail’in müttefiki ve sınırlarının koruyucusu olan katil 
Esed rejimini koruma isteğine uygun biçimde, tüm imkanlarını devrimin başarıya ulaşmasını 
engellemek için seferber etti. 
Dünya, İsrail’in katil Esed rejiminin görevde kalması arzusuna uygun davranarak, Suriye’nin 
işgal edilmesi ve burada nüfuz paylaşımı yapılmasına katkı sağladı. İsrail bölgede güçlü bir 
devlet olarak kalmak isterken, Esed rejimi, Rusya ve İran’ın Suriye halkını katletmesi ve 
şehirlerini yıkması, ayrıca Suriye’nin gücünü zayıflatmasından da mutluluk duyuyordu. Arap 
yöneticiler ise İsrail ve ABD’nin iradesine boyun eğerek, akan Suriyeli kanının ve Suriye’deki 
yıkımın faturasını finanse etmek için bankalarını açtı ve böylece halklarının öfkesinden 
tahtlarını korumak istediler.
Türkiye 2013’ten bu yana sivilleri Suriye rejimi uçaklarının ateşinden korumak için Suriye’nin 
kuzeyinde güvenli bölge kurulmasını teklif etmektedir. Ancak ABD ve Avrupa bu teklifi 
reddetmiş ve uçaksavarların bölgeye ulaşmasını engelleme planları yapmıştır.
ABD Suriye’deki katliamın sona ermesini istememektedir. Bu nedenle Suriye dosyasını Rusya 
ve İran’a havale etmiş, Cenevre’yi ise Astana’ya taşıyarak Esed rejiminin kurtarılmış bölgeleri 
hakimiyeti altına almasını sağlamıştır. Yine BM’nin diktatör Esed rejiminden kurtulmayı 
güvence altına alacak bir çözümü öngören 2254 numaralı kararının uygulanmasını engelleyen 
de ABD’dir.
Tüm bu gelişmeler geçmişteki müzakereler sırasında varlığını göstermiş ve Sezar Yasası olarak 
adlandırılan tasarının onaylanma sürecinde de varlığını sürdürmüştür.
Tasarıya bu isim, 2014 yılında Esed rejiminden ayrılan ve işkence altında can veren 11 bin 
tutukluya ait 55 bin fotoğrafı sızdıran Suriyeli askeri fotoğrafçıya atfen verilmiştir. Söz konusu 
fotoğrafçı, gerçek kimliğini gizlemek için Sezar ismini kullanmıştır. Fotoğraflar ise ABD 
Senatosu’nda gösterilmiş ve dünya çapında öfke dolu tepkilerin doğmasına yol açmıştır.
ABD Senatosu, Sezar Yasasına 76 lehte ve 6 aleyhte oy verdi. ABD Kongresi’nde ise 377 lehte 
48 aleyhte oy kullanıldı. Karar, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2020 bütçe kanunuyla birlikte, 
geçirilmesinin kolay olması açısından bağlandı. Karar, ABD Başkanı Trump’ın önüne, adet 
olduğu üzere, kabul töreni sırasında getirilecek.
Yasa tasarısı Suriye’deki ordu, hava yolları, petrol, doğalgaz, sigorta, müteahhitlik, inşaat, 
finans ve yatırım sektörlerinde faaliyet gösteren devlet kurumları ve şirketlerle çalışan devlet, 
kurum ve kişilere yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Yasa, ABD’nin Fırat’ın 
Doğusu’ndaki varlığını meşru hale getirerek, petrol kuyularını kontrol altına alma ve rejimin bu 
kuyulara ulaşarak yarar sağlamasını engellemeyi amaçlıyor.
Bu yasanın uygulanmasının Suriye rejiminin üzerindeki yükü arttıracağında şüphe yok. Ancak 
bundan doğacak vahim sonuçlar aslında Suriye halkı taşıyacak. Zira Suriye halkının sefaleti 
daha da artacak ve yaşam şartları daha da kötüleşecek. Nitekim açlık, malzeme azlığı ve liranın 
değer kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların sıkıntısını da halk çekiyor.
En önemli soru, Suriyelilerin dokuz yıldır süren acılarının ardından bu yasanın çıkarılmasının 
ne anlam ifade ettiğidir. Zira 14 milyon Suriyeli ülke içi ve dışına göç etmiş, bir milyondan fazla 
sivil şehit olmuştur.
Suriye halkı geçmişte de bugün de Amerika’ya güvenmemiştir ve güvenmemektedir. Çünkü 
ABD, derdi para ve Suriye’deki petrol ile fosfat kaynaklarını ele geçirmek olan bir mafya 
devletidir.
Trump, Rusya İdlib’i, Hama ve İdlib kırsallarını yerle bir etmeden ve devrimci Suriye halkının 
geriye kalanını katletmeden önce yasaya imza atmayacaktır.
ABD gerçekten Esed’in iktidarına son vermek istese, katil rejimin ömrünü uzatacak bir yasayı 
çıkarmak için tüm bu yıllar boyunca beklemezdi. Zira bu yasa, kimyasal silah kullanımı da 
dahil olmak üzere ne rejimi ne de rejimin işlediği suçları kınamakta, ne de rejimin iktidarının 
sonlandırılması ve yargılanması konusuna değinmektedir.

يف القرن الواحد والعشرين أثبت العامل أبنه حضاري ومتمدن ودميقراطي فقد أاتح للسوريني أن خيتاروا 
موهتم ابلطريقة اليت يرأتوهنا بعد إعالمهم بصدور توافق أممي على قتلهم، هي دميقراطية الغرب اليت 
تسمح إبابدة الشعب السوري عرب قتله وحرقه وتدمري مدنه من أجل بقاء إسرائيل كدولة قوية تسيطر 

على الشرق األوسط ومقدراته.
ابملال  تزويده  عرب  اإلابدة  حبرب  االستمرار  من  ميكنه  مبا  ومتده  القاتل  مع  بوقوفها  تتميز  دميقراطية 

والسالح ليكمل مهمته وينجزها إبتقان.
مل يشهد التاريخ ومل يسجل حوادث مشاهبة ملا مر به الشعب السوري من اجتماع العامل على وأد حلمه 

ابحلرية والكرامة، ومنعه من اخلالص من نظام ديكتاتوري دموي.
منطق احلياة يقول أن العامل سيدين ومينع أي نظام مهما كانت صفته ومكانته من استمراره يف قتل شعبه، 

إال يف احلالة السورية اليت تشكل عالمة فارقة واستثناء يف منطق العصر احلديث.
مل يقف العامل متفرجاً على احملرقة السورية بل شارك هبا من خالل صمته ودعمه للنظام القاتل، وقام 
بتغطية أفعال إابدته للشعب السوري دبلوماسياً، واتفاقه على منع أي إدانة أممية له وعدم صدور أي 

قرار أممي حلماية الشعب السوري من القتل.
وأمريكا هي من اتفقت مع روسيا والصني على استعمال الفيتو املتكرر يف جملس األمن تنفيذاً لإلرادة 
اإلسرائيلية حبماية النظام السوري اجملرم كعربون وفاء له ملا قدمه هلا من خالل حراسته ومحايته حلدودها 

املصطنعة ومنع أي اعتداء عليها.
وأمريكا هي من وقفت ضد إنشاء منطقة آمنة حلماية السوريني، وهي من منعت إيصال أسلحة نوعية 

حلماية املدنيني.
وهي من أوعزت لروسيا ابلدخول والتمدد يف سوراي، وهي من ابركت هلا استعماهلا أكثر من أربعمئة 

نوع جديد من األسلحة جربتها على الشعب السوري ومدنه، كي تثبت فاعليتها وتتمكن من بيعها.
املدنيني  وذبح  السورية  والقرى  املدن  على  ابلسيطرة  الطائفية  وميليشاهتا  إليران  مسحت  من  وهي 

بشعارات طائفية حاقدة.
واملؤمل أن دوال عربية هي من التزمت بدفع فاتورة مثن الدم السوري املراق عرب دفعها تكاليف حرب 

إابدة الشعب السوري.
وألن أمريكا دميقراطية فقد هيأت للشعب السوري سبل اختيار طريقة قتله وذحبه، وهو خمري أبن ميوت 
إما ذحباً ابلسكاكني أو من خالل الرصاص والقذائف املدفعية والصاروخية أو من خالل احلمم اليت 
تطلقها املدفعية عليه، كما أنه خمري ابملوت عرب الصواريخ والقذائف اليت تطلقها الطائرات الروسية أو 
من خالل الرباميل احلارقة املدمرة اليت يتفنن النظام األسدي اجملرم بطرق قذفها، وحىت أنه متاح له أن 
ميوت ابألسلحة الكيماوية، والعامل متماسك يف دفاعه عن النظام األسدي والتلويح مبعاقبة من يشري 
إىل أنه من استعمل الكيماوي، كما أاتحت له املوت جوعاً من خالل حصاره وإفقاره، أو املوت ابلبلم 

خالل رحلة حبثه عن النجاة له ولعائلته.
الدول العربية واإلسالمية كان هلا دورها األكرب يف منح الشعب السوري حرية اختيار طريقة موته من 
خالل صمتها، وإغالقها حدودها بوجه السوريني، حىت أهنا وقفت متفرجة على معاانة سكان املخيمات 

الذين يغرقون مبياه األمطار ويتجمدون من الصقيع والربد وميوتون من اجلوع.
الشعب السوري مستمر بثورته وسينتصر رغم أنف العامل والطغاة، والشعب السوري سيكمل ثورته مبن 
تبقى منه، وسيعيد بناء مدنه املدمرة ولن ينسى من وقف مع القاتل األسد، كما أنه لن ينسى وسيبقى 

وفياً للدول اليت وقفت معه يف حمنته وفتحت له حدودها، واستقبله أهلها استقبال األشقاء.
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يف ظــل اســتمرار العــدوان األســدي الروســي اإليــراين علــى إدلــب وريــف حلــب. 
وضمــن حالــة االســتهداف العــدواين املباشــر للمدنيــن يف إدلــب وريــف حلــب 
الغــريب واجلنــويب، وهــذا التخلــي الــدويل الواضــح املعــامل، واســتمرار الــروس يف غيهــم 
جــاءت  الســياق  هــذا  بــه. يف  يلــوذ  مــن  األســد وكل  بشــار  للمجــرم  ودعمهــم 
جولــة املنــدوب األمركــي )جيمــس جيفــري( ومجلــة لقاءاتــه يف املنطقــة، لتطــرح 
املزيــد مــن التســاؤالت حــول إمكانيــة حتــول السياســة األمركيــة يف امللــف الســوري 
مــن اجلمــود إىل املتحــرك، خاصــة بعــد مقتــل )قاســم ســليماين(، ومــا أتــى بعــده 
ومــا ميكــن أن أييت، لتطــرح الكثــر مــن التســاؤالت الــي ابتــت ضروريــة منهــا: 
مــآالت األوضــاع يف إدلــب يف أجــواء القصــف والتهجــر الــذي ميــارس ضــد أهــايل 
ادلــب ومــا حوهلــا؟ وهــل ميكــن أن يتدخــل األمركيــون فعلًيــا، وميارســوا ضغطًــا مــا 
لوقــف هــذه املقتلــة واحملرقــة حبــق الشــعب الســوري؟ ومــا حظــوظ ذلــك واقعيًــا؟ 
حيــث أكــدت الكاتبــة والباحثــة الســورية ملــى قنــوت بقوهلــا »  لألســف ال أرى 
يف األفــق القريــب حــالً لوقــف جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية يف ســورية 

بشــكل عــام ويف إدلــب وريــف حلــب بشــكل 
صــراع  ســاحة  أصبحــت  فســورية  خــاص، 
واإلقليميــة،  الدوليــة  األطــراف  مــن  للعديــد 
وكل  واليمــن،  والعــراق  ليبيــا  حــال  حاهلــا 
مــد  إىل  يســعى  األطــراف  تلــك  مــن  طــرف 
وحماربــة  فيهــا،  والعســكري  السياســي  نفــوذه 
أرضهــا،  علــى  أخــرى  أطــراف  أو  طــرف 
وتوزيــن أوراقــه التفاوضيــة لتحصيــل مكاســب 

جيوسياســية ســواء يف ســورية و/أو يف حــروب إقليميــة ودوليــة أخــرى، دون أن 
أيبــه أي طــرف حبجــم اجلرائــم الــي يرتكبوهنــا، يف ظــل غيــاب احملاســبة، وعطالــة 
جملــس األمــن ابلفيتــو الروســي والصيــي، وعــدم جديــة الوصــول إىل حــل سياســي 
مث   « ومواطنــة  قانــون  دولــة  بنــاء  الســورين/ات  خاللــه  مــن  يســتطيع  حقيقــي 
التطــورات،  مــن  القــادم  مبجــرايت  التنبــؤ  مبــكان  الصعوبــة  مــن  قنــوت«  قالــت 
غــزت  الــي  الــدول  بــن  واملصــاحل  الصراعــات  وتعقيــد  تشــابك  مــع  وخاصــة 
قــوى حمليــة مأجــورة  مــع  ابلوكالــة  تديــر حــروابً  أو  بنفســها حــرابً  وتقــود  أرضنــا 
بنظــام يصــر علــى  ختــدم مصاحلهــا ال مصــاحل الســورين/ات، كل ذلــك متوجــاً 
التدمــر وارتــكاب املزيــد مــن اجلرائــم واالنتهــاكات ودول تســعى للتقــرب منــه ، 
بعــد أن مت تعوميــه، وحــل سياســي مت اختزالــه وحرفــه بلجنــة دســتورية ولــدت ميتــة«.
كمــا أفــاد الكاتــب واملعــارض الســوري وليــد البــي بقولــه إلشــراق » ميكــن أن 

ميــارس األمــركان بعــض الضغــوط عــر تقــدمي مغــرايت لرتكيــا لوقــف التعــاون مــع 
الــروس وااليرانيــن، وممكــن أن يســهلوا بعــض 
الفاعــل  التدخــل  لكــن  األســلحة،  امــدادات 
لــن حيــدث ابلتأكيــد، بســبب ســيطرة النصــرة 
تلــك  علــى  العقائديــة  االســالمية  والفصائــل 
املتحــدة  الــوالايت  تقــرر  عندمــا  املناطــق، 
خلــق  علــى  ســتعمل  فإهنــا  الفاعــل  التدخــل 
لكــن  حاليًــا،  املوجــودة  تلــك  غــر  قــوى 
ذلــك«. علــى  يــدل  مــا  يوجــد  ال  اآلن  إىل 

النظــام  أن   « إشــراق  لصحيفــة  أكــد  فقــد  ديبــة  فــراس  الصحــايف  الكاتــب  أمــا 
والــروس مصممــون علــى تطبيــق اتفــاق سوتشــي ببنديــه، فتــح الطريقــن الدوليــن 

والقضــاء علــى هيئــة حتريــر الشــام، وليــس بيــد 
تتوقــف  ولــن  االتفــاق،  مــن  التنصــل  تركيــا 
مل  مــا  والنظــام  لروســيا  العســكرية  العمليــات 
يتــم جلمهــا عســكرايً وهــو مــا يتطلــب إعــادة 
وفاعليتــه  ودوره  الوطــي  اجليــش  يف  النظــر 
الظــروف  ضمــن  لكــن  وتســليحه،  وجتهيــزه 
رغــم  النظــام،  لصــاحل  ترجــح  الكفــة  الراهنــة 
الصغــرة:  اإلجنــازات  بعــض  الفصائــل  حتقيــق 

وأضــاف ديبــة« أمــركا متلــك القــدرة علــى الضغــط، ومتلــك كل أشــكال أدوات 
الضغــط، لكــن مــا يبــدو حــى اآلن أن أمــركا غــر مكرتثــة مبلــف إدلــب، وليــس 
الرتكــي  اجلانــب  اســتطاع  إذا  إال  فيــه،  اجلــدي  للتدخــل  تدفعهــا  مصــاحل  لديهــا 
خلــط األوراق مــع األمركيــن حبيــث يرتبــط ملــف إدلــب مبلــف شــرق الفــرات، 
عــدا ذلــك لــن تتدخــل أمــركا جــدايً، وســتكتفي كمــا يف حــاالت ســابقة مماثلــة 

بتصرحيــات إعالميــة لــذر الرمــاد يف العيــون«.
بينمــا قــال رديــف مصطفــى انئــب رئيــس رابطــة 
املستقلن الكورد السورين » يف ظل استمرار 
العــدوان الوحشــي الثالثــي اإليــراين والروســي 
وعصــاابت النظــام وامليليشــيا اإلرهابيــة التابعــة 
هلــا يبــدو املوقــف الــدويل بشــكل عــام والغــريب 
بشــكل خــاص خميبًــا لآلمــال وخمــزاًي ابلنظــر إىل 
اجملازر الوحشــية حبق املدنين يف إدلب وريفها 

وريــف حلــب، وهلــذا الوضــع هنــاك صعــب جــًدا ومعقــد وشــائك ويعــاين مــن خلــل 
كبــر يف تــوازن القــوى، ورغــم هــذا فخيــار النــاس هنــاك هــو املقاومــة كمــا يبــدو، 
وابلتــايل لــن يكــون مــن الســهولة مبــكان حتقيــق األحــالم املريضــة لنظــام العصابــة 
األســدية يف الســيطرة علــى هــذه املناطــق وعلــى الرغــم ممــا أســلفته ســابًقا عــن دور 
اإلدارة األمركية والغرب، إال أن إدارة ترامب تبدو خمتلفة عن إدارة أوابما وابلتايل 
لــن يســمحوا هلــذا العــدوان الثالثــي بتحقيــق أهدافــه  أان أعتقــد أبن األمركيــن 

ومبســاعدة  كبــرة  ضغوطــات  وسيمارســون 
األتــراك علــى الــروس لوقــف هــذه اإلابدة الــي 
تعــد أكــر عائــق أمــام احلــل السياســي«. واتبــع 
مصطفــى يقــول » يعــد هــذا العــدوان مقتــاًل 
خصوًصــا  برمتهــا  املرتقبــة  السياســية  للعمليــة 
وأن القــرار األمركــي إبهنــاء النفــوذ اإليــراين يف 
ســورية ابتــت تتوضــح معاملــه األساســية، كان 
هللا يف عــون شــعبنا يف إدلــب وريــف حلــب« 

ميارســوا  لــن   « ابلقــول  رشــيد  فتحــي  الفلســطيي  الباحــث  واكتفــى 
احلاصلــة.« اجلرميــة  مــن  ذمتهــم  لترئــة  كلمــات  جمــرد  ضغــط.  اي 

منظمــة  عنــف  الســورية جرائــم  الثــورة  انــدالع  منــذ  الســورية  املناطــق  شــهدت 
مــن  املزيــد  فــرض  إىل  ســعوا  الذيــن  وحلفائــه  اجملــرم  الســوري  النظــام  قبــل  مــن 
تكــون  اإلرهــاب،  حماربــة  غطــاء  حتــت  الســورين  ضــد  والعنــف  االضطهــاد 
بالدهــم  مــن  الســورين  مــن  املاليــن  وهتجــر  االســتقرار،  زعزعــة  نتيجتهــا 
التشــريد  أو  القتــل  خــالل  مــن  ســواء  حتفهــم  ليلقــوا  أخــرى،  بلــدان  إىل 
منهــا.  أتــوا  الــي  البــالد  حــدود  خــارج  أخــرى  مــرة  وإلقائهــم  االعتقــال  أو 
إذ مل تقتصــر عمليــة التهجــر القســري املنظــم الــي مارســها النظــام عنــوًة حبــق 
البيــوت  وهــدم  والتهجــر  القتــل  علــى  إدلــب  يف  وخصوصــاً  ســورية  يف  أهلنــا 
ومعتقــالت  أقبيــة  داخــل  االغتصــاب  إىل  ذلــك  تعــدى  بــل  ســاكنيها،  فــوق 
ســبق  عــن  الســوري  النظــام  يتجاهلهــا  أخالقيــة  أزمــة  يف  الســوري  النظــام 
احلقــوق  أبســط  يتجاهــل  وإنســاين  وحقوقــي  دويل  صمــت  ظــل  ويف  إصــرار، 
الــرتدي  مــن  حالــة  يف  األقبيــة  تلــك  مــن  احلرائــر  تلــك  لتخــرج  اإلنســانية 
الســوري ومــن  النظــام  مــن  تلقوهــا  الــي  الالأخالقيــة  املعاملــة  بســبب  النفســي 
يســانده مــن املليشــيات ســواء مــن داخــل ســورية أو ممــن أيتــون مــن اخلــارج.
التوحــش ضــد أهلنــا يف ســورية خصوصــاَ يف إدلــب اخلضــراء مل يكــن عمــاًل ســورايً 
حبتــاً بــل كان يف غالبيتــه ويف ثنــاايه دعــم غــريب وإيــراين توفــره املليشــيات الروســية 
بدعــم جــوي وبشــري حتــت غطــاء حماربــة اإلرهــاب ويف ظــل صمــت أممــي ودويل 
مريب للغاية وحســب التقارير الصادرة عن شــبكة حقوق االنســان الســورية فإن 
هناك جهداً مشــرتكاً وعماًل دؤوابً من كال الطرفن تكون النتيجة حصد آالف 
إلقــاء الراميــل املتفجــرة مــن الطائــرات  الشــهداء مــن األطفــال والنســاء جــراء 
الروســية ابجتــاه املواطنــن العــزّل متبجحــن بوجــود اإلرهــاب )الداعشــي( وغــره.
اهلزيلــة الدويل...وقرارتــه  املوقــف 

الســوري  النظــام  ميارســها  الــي  والالإنســانية  الالأخالقيــة  األعمــال  نتيجــة 
الــدويل  األمــن  جملــس  عــن  الصــادرة  القــرارات  فــإن  ســورية  داخــل  وحلفائــه 
كانــت يف غالبيتهــا  جمــرد شــجب وتنديــد دون إصــدار أي قــرار جــدّي يلــزم 

جرائمهــا  بوقــف  الســورية  األراضــي  داخــل  املقاتلــة  األطــراف  مــن  طــرف  أي 
وأعماهلــا الالأخالقيــة والالإنســانية فكانــت النتيجــة تفاقــم األوضــاع االنســانية 
توقــف  جديــّة  حلــول  إجيــاد  عــن  األطــراف  مجيــع  وعجــز  ســورية،  داخــل 

بالدهــم  إىل  الســورين  الالجئــن  وعــودة  الســورية،  داخــل  الدمــاء  شــالل 
بفعــل الوعــود املتكــررة واهلزيلــة  الــي يعانوهنــا يوميــاً  عــن حالــة التشــتت  بعيــداً 
الــدويل بوقــف احلــرب. والــي ال تنــم عــن توفــر نيــة حقيقيــة مــن قبــل النظــام 
واحــدة:  لعملــة  وجهــان  اجلماعيــة  واإلابدة  الروســي  التوحــش 
إن اجلرائــم الــي ارتكبتهــا روســيا يف ســورية ال ختتلــف يف ثناايهــا عــن اجلرائــم 

الــي ارتكبتهــا إســرائيل يف األراضــي الفلســطينية عامــي 1947 و1948 مــن 
الصهيونيــة الســيما )شــترن  العصــاابت  نفذهتــا  الــي  اجلماعيــة  اإلابدة  خــالل 
واالرغــون( حبــق الفلســطينين الســيما جمــازر ديــر ايســن وكفــر قاســم وال ننســى 
جمــزرة جنــن واحلــروب الــي نفذهتــا إســرائيل حبــق الفلســطينين يف القــرن املاضــي 
مــروراً ابلقــرن احلــايل، والــي تطلــق علــى نفســها واحــة الدميقراطيــة يف الشــرق 
وإن  األوســط، وكأن االحتــالالت واحــدة ووجــه االســتعمار ال خيتلــف كثــراً 
أي  علــى  القضــاء  وهــي  أال  واحــدة  فأهدافهــم  واألمكنــة،  األزمنــة  تباعــدت 
عنصــر عــريب ميتلــك الكرامــة والشــجاعة يف الدفــاع عــن وطنــه، وهنــب ثرواتــه 
ســيادة ومرحلــة جديــدة  وفــرض  اإلرهــاب  مــن  شــعار حتريــره  وممتلكاتــه حتــت 
التحــرك  علــى  قــادراً  يكــون  حــى  املنطقــة  يف  وآمالــه  تطلعاتــه  مــع  تتناســب 
عــن أي حــدود أو حواجــز متنعــه أو حتــد مــن حركتــه مســتقباًل. حبريــة بعيــداً 

ولعل تقليم وحتجيم الدور الروسي والصهيوين يف املنطقة لن يتم إال ابلوحدة الوطنية 
واحملافظــة علــى القيــم والثوابــت الــي تدفــع كاًل مــن الشــعوب العربيــة وعلــى رأســهم 
ســورية وفلســطن ابلتفكــر مليــاً بطــرح وســائل وأســاليب عمليــة لطــرد االحتــالل 
مــن أراضيهــم، ألن بقــاء االحتــالل هــو فرصــة ملنحــه شــرعية جديــدة ومتكينــه 
مــن الســلب والنهــب والقتــل والتدمــر واالســتفادة مــن كل الثــروات الــي يهيمــن 
عليهــا حتــت ذرائــع توفــر احلمايــة للدولــة الــي تقــع حتــت حكمــه وضمــن تبعيتــه. 

د. معاذ عليوي

التوحش الروسي ضد إدلب

أكاديمي فلسطيني
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بعــد الفشــل الواضــح ملشــروع حــزب العمــال الكردســتاين، بنســخته الســورية، 
ممثــال حبــزب االحتــاد الدميقراطــي، وكافــة متفرعاتــه وتســمياته، حيــاول مــرة أخــرى 
حلضــوره  أتكيــًدا  القائمــة،  وأطرهــا  الوطنيــة،  املعارضــة  صفــوف  إىل  العــودة 
يف الســاحة السياســية، عــر أكثــر مــن مدخــل، مرتكــزًا علــى حالــة الصــراع 
مــكان  مــن  أكثــر  يف  واملشــتبكة  القائمــة  واملشــاريع،  احملــاور،  بــن  االقليمــي 
وموقــع، وفــق منطــق براغمــايت غــر خــاف علــى أحــد. بعــد التخلــي األمركــي 
عــن دعــم »املشــروع الكــردي«، بشــكل شــبه كامــل، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن 
تقهقــر وانكفــاء إىل املناطــق اخلاصــة بــه، عــاد هــذا احلــزب للعمــل علــى حتقيــق 
متوازيــن.  علــى خطــن  اآلن  يعمــل  فهــو  أخــرى،  علــى جبهــات  اخرتاقــات 
أوهلمــا: فتــح حــوار مــع نظــام دمشــق، برعايــة وإشــراف روســي، بــدأه منــذ فــرتة 
ولكنــه تعثــر، وهنــاك ســعي لتجديــده اآلن، النتــزاع مكاســب سياســية منــه، 
وهــو الــذي مل تنقطــع صالتــه معــه إطالقًــا، بــل ونســق معــه يف كثــر مــن معاركــه 
العســكرية واألمنيــة والسياســية. واثنيهمــا: حماولــة العــودة اىل صفــوف املعارضــة 
الســورية، واهليئــة العليــا للمفاوضــات، وذلــك مــن خــالل منصــة القاهــرة، الــي 
املعلومــات  القــادم، حســب كافــة  فرايــر  شــباط/  هلــا يف  مؤمتــر  لعقــد  حتضــر 
املتداولــة، يشــارك فيــه حــزب االحتــاد الدميقراطــي، بنــاء علــى مشــاركته يف مؤمترهــا 
التحضــري يف كانــون اثين/ ينايــر 2015، ومؤمترهــا التأسيســي يف حزيــران/ 
يونيو من العام نفســه، قبل أن يدير ظهره هلا. ويف كل ذلك يســعى إىل حتقيق 
مقاصــد وغــاايت خاصــة بــه، ختــدم مشــروعه، الــذي هــو أصــاًل مشــروًعا عابــرًا 
للحــدود، وخــارج االمجــاع الوطــي الســوري. اجلديــر ابلذكــر أن )حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي( انتهــج مســارًا خاًصــا بــه يف ســياق الصــراع امليــداين _ العســكري، 
ومبادئهــا  الســورية،  املعارضــة  علــى  لالنقــالب   2015 هنــاايت  منــذ  ســاقه 
األساســية الــي كان يدعيهــا )رفــض العســكرة واالحتــكام للســالح(، الــي كان 

يستســهل بعــض النــاس االنســياق يف تيــار النقــد املســتمر بــال توقــف أبســاليب وغــاايت 
خمتلفــة وإن كانــت )يف الغالــب( تفقــد الســيطرة لَتُصــّب يف نفــس املنحــدر، وغايــة مــا 

نتلمســه يعــر عــن حالــة الفوضــى الغائصــة يف الوحــل بــال بوصلــة.
ــاء الــذي يبــن الصحيــح مــن الســقيم، بشــفافية مهنيــة دون تعّصــب لــرأي أو  النقــد البّن
فئــة، ال جتريــح وال تقريــع ومــا كان هبــدف التصويــب والنصــح ضمــن املنهجيــة العلميــة 

والتخصصيــة.
واالطــالع  والتخصــص  والفهــم  الدرايــة  مــن  النقديــة  األهليــة  لشــروط  والناقــد خيضــع 

واحلكمــة. واإلنصــاف  واألخــالق  والثقافــة 
أمــام هــذه املقدمــة ولــو عرضناهــا علــى واقــع النقــد جنــد أن أدواتــه العلميــة وضوابطــه 
املنهجيــة تفّلتــت بدعــوى احلريّــة والتعبــر عــن الــرأي يف فضــاء مفتــوح لــكل مــن هــّب 
ودّب مــن انحيــة، ومــن انحيــة أخــرى أخالقيــة مرتبطــة ابملرجعيــات الدينيــة والقوميــة 
واحلزبيــة والفكريــة، والنقــد هنــا يتجــاوز القــول إىل القائــل والفعــل إىل الفاعــل والتهليــل أو 

التســفيه تبعــاّ خللفيــة الفاعــل واملســتهدف.
 وتقــدمي الــدالالت والراهــن يف بيــان مناطــق القــوة ومناطــق الضعــف يف اجملتمعــات 
الســليمة والعادلــة ســتقابل ابلقابليــة والرضــى، واإلحننــاء للعلــم والعقــل لتقــدمي األفضــل 
واألكثــر صــوااب، ابعتبــار النقــد دافعــاً حنــو التغيــر والتطويــر والتقــدم االجتماعــي، وحمــركاً 
للوعــي اإلنســاين، وبنــاء معارضــة واعيــة يف مواجهــة االستســالم لإلســتبداد أو اخلضــوع 
للفكــر التســلطي، وهــو مــن أهــم عوامــل جتديــد اخلطــاب واحلركــة اإلبداعيــة والفكريــة 

والثقافيــة.
ليــس احلديــث هنــا عــن النقــد بوصفــه ظاهــرة اترخييــة جمتمعيــة ثقافيــة وتطــور مفهومهــا 
وأبعادهــا، أو ســردية مســارها التارخيــي عنــد علمــاء الفلســفة وعلمــاء االجتمــاع، إمنــا عــن 

جوهر النقد يف احلرية واملساحة الي تعطيها احلرية احلقيقية املنفتحة واملنضبطة يف آن.
احلريــة والنقــد مرتبطــان ارتباطــاً وثيًقــا، فــال ميكــن متكــن النقــد بــدون حريــة حقيقيــة آمنــة 
بــال خــوف أو ضغــط أو قيــود، يف بيئــة فكريــة قــادرة علــى محــل احلريــة، وممارســة فعليــة 
بضوابــط أخالقيــة قَيميّــة متوافقــة مــع نشــاط العقــل اإلنســاين وثقافــة اجملتمــع وقوانينــه الــي 

تضمــن حقــوق اجلميــع دون جتــاوز.

وال ميكــن هتذيــب احلريــة ورفــع قيمتهــا وقيمهــا بــال صعــود جنــم النقــد احلضــاري والبنــاء 
وامللتــزم ابألصــول املنهجيــة، املدروســة واملتخصصــة. 

يف العــودة علــى الطامــات الكــرى يف املفاهيــم اخلاطئــة، واألفــكار املختلطــة يف بيئــة 

جــزًء منهــا، فخــرج مــن )هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغيــر الدميقراطــي( الــذي 
كان مــن مؤسســيها، ومجــد نفســه يف )منصــة القاهــرة( الــي كان أيًضــا مــن 
مؤسســيها، وابتــدع فكــرة اإلدارة الذاتيــة_ مســد، إىل جانــب قســد_ قــوات 
احلمايــة الشــعبية، الــي أقحــم يف هياكلهــا بعــض الفئــات غــر الكرديــة، ليعــود 
بــه  قابــاًل  وأخــرى  للنظــام،  معارًضــا  اترًة  ســوراًي،  طرفــا  نفســه  ويطــرح  اليــوم 
وابحلــوار واجللــوس معــه علــى طاولــة واحــدة. كل ذلــك دون أن يقــوم مبــا تقتضيــه 
نــواايه وتوجهاتــه  إن صدقــت  املعارضــة -  اليــوم، إىل صفــوف  العــودة  هــذه 
- كإجــراء مراجعــة جذريــة، لتجربتــه السياســية والعســكرية خــالل الســنوات 
املاضيــة، وأتكيــد ســوريته، وقطــع صالتــه ابلنظــام، إضافــة ملــا يرتتــب علــى ذلــك 
مــن ملفــات تتعلــق ابنتهاكاتــه العدوانيــة الثابتــة لقواعــد حقــوق اإلنســان عــر 
الســنوات املاضيــة، وصلــت إىل مســتوى جرائــم التطهــر العرقــي واالابدة الــي 
تعاقــب عليهــا القوانــن الدوليــة، حــى يســتطيع إقنــاع عمــوم الســورين خبطابــه 
ونــواايه وتوجهاتــه. ال أحــد ميكنــه إنــكار حقــوق »األكــراد«، كمكــون أصيــل 
من مكوانت الشعب السوري، عمل نظام األسد، األب واالبن، على التنكر 
هلــا وعــدم االعــرتاف هبــا، وهــو مــا تقــره كافــة أطــراف املعارضــة الســورية، منــذ 
مــا قبــل الثــورة، واعتبــار املســألة الكرديــة » قضيــة وطنيــة »جيــب حلهــا »حــاًل 
عــاداًل« يف اإلطــار الوطــي الســوري، كمــا أن املعارضــة اليــوم، وابملنطــق الوطــي 
القــوى علــى األرض بســبب  إليــه موازيــن  واألخالقــي، ال تشــمت مبــا آلــت 
الصــراع االقليمــي، ومــا انل عمــوم الكــرد مــن اعتــداءات وانتهــاكات، ال ختتلــف 
إطــار حالــة االحــرتاب  الســورين مجيًعــا، بعضهــا مقصــود، يف  عمــا أصــاب 
القائمــة الــي تتجــاوز مصــاحل الســورين، ووحــدة نســيجهم االجتماعــي، واألمــن 
والســلم األهليــن. حمــاوالت إعــادة التموضــع يف صفــوف املعارضــة، واحلصــول 
علــى حصــة يف اهليئــة العليــا للمفاوضــات، ومــن مث يف اللجنــة الدســتورية، يف 

الوقــت الــذي يعلــن فيــه رايض درار مســؤول االدارة الذاتيــة_ مســد عــن جولــة 
مفاوضــات جديــدة مــع نظــام دمشــق تعكــس ازدواجيــة انتهازيــة متأصلــة يف 
تكويــن احلــزب وهنجــه علــى حســاب املعايــر الوطنيــة واملبــادئ الثابتــة لقــوى 
الثــورة واملعارضــة، تشــبه ازدواجيتــه الســابقة الــي انكشــفت يف بدايــة الثــورة حــن 
كان يتموضــع يف صفــوف )هيئــة التنســيق الوطنيــة( املعارضــة بينمــا كان يف 
الواقــع يعمــل لتنفيــذ مشــاريعه العنصريــة واالنفصاليــة اخلاصــة الــي مــا زال يســعى 
هلــا حــى اليــوم حتــت عناوينــه القدميــة_ املتجــددة، االدارة الالمركزيــة السياســية، 
وليــس االداريــة، وطرحــه خطــااًب عنصــراًي خيلــق ويؤســس عــداًء عرقًيــا ال أســاس 
وال مــرر لــه. فكيــف يكــون وطنيًــا وســوراًي وهــو يشــعل نــران الكراهيــة والعــداوة 
العنصريــة بــن مكونــن وطنيــن أصيلــن؟! خيطــئ هــؤالء، ومــن يدعــم توجهاهتــم 
خطــًأ جســيًما، إن كانــوا يظنــون أهنــم بذلــك يؤسســون وطنًــا جديــًدا وعقــًدا 
اجتماعيًــا خمتلًفــا، ينهــي حالــة الصــراع الدمــوي الــي تســببوا هبــا وذكــرايت اإلابدة 
األدق واألصــح  إن  مــن مدهنــم وقراهــم.  للعــرب  العرقــي  والتطهــر  والتهجــر 
القــول إهنــم بذلــك يؤسســون احــرتااًب أبــداي ال ميكــن التكهــن بنهايتــه، ال بــد أن 
يغــرق عمــوم الســورين أبهنــار مــن الــدم الــذي لــن ينجــوا منــه. التســلل مــن بوابــة 
الصــراع االقليمــي والــدويل ال يشــكل يف النهايــة حصانــة ومأمنًــا ألي طــرف 

ســوري، وهــذا مــا جيــب فهمــه وإدراكــه والعمــل مبقتضــاه.

احلــرب  اســتمرار  ظــل  يف  وتعــاف  نقاهــة  بيئــة  تكــون  أن  تصلــح  ال  خمرتقــة  مشوشــة 
واحلصــار والتهجــر والغربــة، ويف ظــل احلاجــة والظــروف القاســية الــي تعانيهــا شــعوب 
الثــورات املخذولــة يف مواجهــة االســتبداد وحتطيــم القيــود وإغــالق أبــواب املعتقــل الكبــر 

مــن جهــة. 
ومــن جهــة االستســالم للعجــز والتعامــل مــع حالــة الفوضــى علــى أهنــا حالــة ال منــاص 
يف التعامــل معهــا ابملواجهــة والنقــد ابملفهــوم الــذي نــراه ســائًدا اليــوم بــال ضوابــط علميــة 
أو أخالقيــة بقصــد أو بغــر قصــد. وال حيتــاج األمــر لكثــر متابعــة فمــا جنــده مــن التشــهر 
والتخويــن طــال كل مــن وقــف يف وجــه االســتبداد ووقــف مــع إرادة الشــعوب يف التحــرر 
والتغيــر، وال شــك أن هلــذه األنظمــة أدواهتــا اخلبيثــة وارتباطــات ومصــاحل تســاندها حمليًــا 
ودولًيــا وإمكانيــة اخــرتاق الثــورات والتالعــب هبــا بســهولة وهــذا مــا عــزز هــذه الفوضــى 
وحتميــة التشــكيك واالرتيــاب الــي كانــت العوامــل األهــم يف تفريــق الصفــوف وبــروز 
الثــوري  الفكــر  الدينيــة مقابــل احنســار  القوميــة  واأليديولوجيــات  احلزبيــة  األجنــدات 
والوطــي وتراجعــه إىل الــوراء مث ختلــي النخــب واإلحتمــاء وراء ســورهم األخــر حلفــظ مــا 
بقــى مــن مــاء الوجــه، يف حــن الفوضــى متاحــة بعــد اقتصــار العمــل الثــوري علــى تشــويه 

مــا تبقــى مــن املعطوبــن واملصطفــن علــى قارعــة املــوت قصًفــا أو بــردا ًوجوعــاً .
ومن يعمل ال بد أن خيطئ فال عصمة ملفكر أو كاتب أو سياسي ومن يعمل ابلشأن 
العــام وهــذا مــن البديهيــات الــي يعلمهــا اجلميــع، لكــن لــدى أكثــران أيًضــا مشــكلة تطبيــق 
مــا نعلمــه ومــا نعتــره مــن البديهيــات ويرجــع هــذا لشــيوع حالــة الفوضــى وانتشــار التشــويه 
وأتثــر ذلــك يف إرســاء القناعــات املفتقــدة للدليــل يف غالــب األحيــان وإصــدار األحــكام 

املســبقة بال أتن أو توان.
املفاهيــم اخلاطئــة ال تنتــج حالــة صحيــة بقــدر نتاجهــا الســليب اخلطــر الــذي يكــر ككــرة 
الثلــج بــال توقــف، فاملطــب العميــق الــذي وقعــت فيــه الثــورة الشــعبوية نســتنتج معاينتــه 
مــن خــالل قــراءة اتريــخ هــذه الشــعوب حتــت عبــاءة االســتبداد ألكثــر مــن نصــف قــرن، 
ومــن اخلطــأ التعامــل معهــا علــى أهنــا عاشــت يف بيئــة صحيــة ســليمة، وعلــى العقــالء 
والنخــب الوطنيــة املثقفــة أن تبــي لنفســها دوراً حضــارايً، قــادراً علــى اســتيعاب الزلــزال 
الواقــع، ومواجهــة االرتــدادات مهمــا كانــت عنيفــة، وأن يعرتفــوا بذلــك ويقــدروا األمــر 
تســاهل يف  وال  اجملتمعيــة،  واألمــراض  األخطــار  مواجهــة  رومانســية يف  فــال  مقــداره، 
التعاطــي معهــا مبوضوعيــة علميــة ومنهجيــة يبــدأ ابملكاشــفة والنــدوات وفتــح الطريــق 
للنخــب املدركــة خلطــورة نتائــج املمارســات اخلاطئــة يف التعامــل مــع الفضــاء املفتــوح 

وممارســة احلريــة الواعيــة والنقــد الســوّي املثمــر، وال خيــار آخــر.

عبد الرحيم خليفة

كاتب وباحث سوري

ازدواجية )االتحاد الديمقراطي - الكردي( بين 
المعارضة والنظام 

محمد الحموي كيالني

كاتب وإعالمي سوري
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النهــوض قــرار اجتماعــي ، إذ ال ميكــن لنهــوض حضــاري أن يتحقــق بغــر كســر للقيــود، 
واالنعتــاق مــن أجــل االنطــالق، وأحيــاانً ننعتــق جســدايً لكــن ال ننعتــق فكــرايً آبليــة التفكــر 
الــي تــؤدي إىل طريقــة العمــل، وهــي املســؤولة عــن النتائــج ، وإصــالح النتائــج يكــون 
إبصــالح الفكــر، وهــو املســبب األول للنتائــج، فكــم مــن طليــق اجلســد مكبــل الفكــر، 
وكــم مــن أســر اجلســد حــر يف الفكــر، وعندمــا ال تعطــي الشــجرة مثــاراً جيــدة فاملنطــق أن 
نبحــث أواًل عــن االنطالقــة األوىل، والســبب األول للنتائــج، وهــو اجلــذر والوســط املغــذي 
لــه، فمــا أيخــذه اجلــذر، علــى أساســه تكــون النتيجــة، لــذا ففــي القحــط تنعــدم الثمــار، 
وابألعشــاب الضــارة تتــأذى النتائــج، وهكــذا القانــون الطبيعــي يف هــذه الدنيــا، وهكــذا هــي 

حيــاة الشــعوب واجملتمعــات ونتائجهــا.
 هــذا املوضــوع ال حيتــاج إىل مقدمــات كثــرة ســوى اســتدعاء الواقــع الثقــايف واالجتماعــي 
واالقتصــادي والسياســي، الــذي عشــناه يف القريــب، املاضــي واحلاضــر ليتمكــن مــن تقــدمي 
األدلــة املطلوبــة، ويعــن علــى اســتدعاء الشــواهد واملســببات للنتائــج الصعبــة والكارثيــة 
الــي نعيــش، مــن اجــل أن نلمــح مســببات ينبغــي جتاوزهــا، وتكثــر املســببات لكــن لنقــف 
علــى أبرزهــا فاألفــكار الــي تصنــع بداخلــك ضجيجــاً هــي الــي ميكــن أن تصنــع فارقــاً يف 
تفكــرك. أواًل: تركــة التخلــف واالســتبداد الــي ماتــزال ضاربــة جبذورهــا يف املنطقــة، والــي مل 
تُقتلــع بعــد، بشــكل كامــل عــن اجملتمــع الــذي نعيــش، يف شــى جوانبــه االجتماعيــة والثقافيــة 
واالقتصاديــة، واألخطــر ضمــن هــذا األمــر هــو الغفلــة عــن ذلــك، وعــدم الســعي للخــالص 
واإلمهــال الشــديد ألولويــة التنميــة البشــرية بــكل مناحيهــا وتطويــر القــدرات والطاقــات 

اخلاملــة علــى أســس ســليمة.
اثنيــاً: اخلــوف مــن االجتهــاد بــكل صــوره الدينيــة والسياســية واالقتصاديــة والفكريــة والعجــز 
عــن مواجهــة املعضــالت املتصلــة ابجلوانــب الــي حنياهــا والــي تتطلــب شــجاعة وإقدامــاً، 

فرمبــا حتــرر اجلســد لكــن الفكــر مــازال يف تركــة املاضــي واحلالــة التقليديــة.
اثلثــاً: االجنــرار لتقليــد االجتــاه األســهل دومــاً يف اإلبــداع الثقــايف واإلعالمــي والسياســي، 
واســتجالب املنتجــات اجلاهــزة واملتاحــة ولألســف التالفــة والرخيصــة والــي مل ولــن تنتــج 

نتاجــاً جديــداً.
رابعــاً: الذهــول أمــام تدافــع حركــة التقــدم مــن حولنــا وتدفــق املعلومــات بســيطرة عوامــل 
الثــورة العلميــة والثــورة التكنولوجيــة واملعلوماتيــة وامليــداي بصــورة متواليــة عجيبــة ومدهشــة 
وعــدم امتــالك انصيــة املعرفــة الدقيقــة واملتخصصــة يف التعامــل مــع هــذه الثــورة، والتغيــر 
الــذي طــرأ يف العــامل هبــذا الشــأن، وابلتــايل اســتعصاء الفهــم والعجــز عــن املتابعــة ســوى 

بعــد أايم حتــل علينــا ســنة جديــدة النطــالق الثــورة الســورية، هــذه الثــورة الــي 
مثلت انفجار غضب شــعيب انتج عن التوتر واالحتقان الكبرين من سياســات 
النظــام، والــي بلغــت درجــة الغليــان واالنفجــار التلقائــي. ممــا يســتوجب علينــا 
مــن حتقيــق  ومنعهــا  أصاهبــا  الــذي  التعثــر  يف  دوراً  لعبــت  الــي  العوامــل  تقييــم 
أهدافهــا، والعوامــل احملليــة واإلقليميــة والدوليــة الــي تســببت يف أخذهــا مبســارات 
ال تتفــق مــع طبيعتهــا وأهدافهــا، وأوصلتنــا إىل حالــة االســتعصاء الراهنــة رغــم 

التضحيــات. كل 
حيــث تعيــش ســورية اليــوم أكثــر حــاالت مســارات اترخيهــا تراجيديــة، والقــوى 
الفاعلــة يف مســارها بــكل تناقضاهتــا واختالفاهتــا حــول النهــاايت املمكنــة جعلــت 
مــن ســرورهتا عمليــة أكثــر تعقيــداً حبيــث صــار لزامــاً علــى النخبــة الســورية التفكــر 
يف معركــة املصــر الســوري الدائــرة اآلن. وال شــك يف أن حتويــل الثــورة الســورية 
إىل  داخليــة  إرادة  طريــق  عــن  الداخلــي  للحــل  قابــاًل  داخليــاً  حــداثً  بوصفهــا 
مســألة دوليــة، قــد عقــد املصــر الســوري جــداً، فقــد اهنــارت فكــرة وجــود هويــة 
وطنيــة ســورية ومعهــا مفاهيــم املواطنــة احلديثــة القائمــة علــى املســاواة يف احلقــوق 
والواجبــات لكافــة املواطنــن، وهــذا مل يُبــق للفاعلــن السياســين واملواطنــن علــى 
الســواء جمــااًل إلجنــاز التفامهــات واملصاحلــات، فــكان االنفجــار تعبــراً عــن رفــض 

يف حــاالت التابــع ملــا ميليــه املتبــوع، ويوجهنــا ال شــعورايً لتوجهــات حمــددة يف التفكــر .
املبســطة  بصورتــه  للمســتقبل  الدقيقــة  االستشــرافية  أو  اليقينيــة  رؤيتنــا  انعــدام  خامســاً: 
واملتحــررة مــن العقــد وُرهــاب التغيــر، بــل نبقــى يف احلالــة الرغبويــة والالواقعيــة، والرفــض 

الدائــم لالعــرتاف ابلفشــل مهمــا بلــغ الفشــل فينــا مــداه.
سادســاً: اســتحكام مشــاعر اخلــوف و عقــد النقــص جتــاه هيمنــة احلضــارة الغربيــة وســيطرة 

ذلــك علــى التفكــر وصلــب التاريــخ هــو تغيــر حيصــل يف الواقــع فتحصــل اســتجابة هلــذا 
التغيــر لــدى اإلنســان هتيمــن هــذه االســتجابة لفــرتة ليتخلــص منهــا وهلــذا فهــذه الذهنيــة 
املســيطرة حبكم التاريخ القريب من الســيطرة والنفوذ، وحتّكم عوامل اإلحباط واملســّلمات 

فينــا واجلائــرة مثــل مقولــة  » ليــس يف اإلمــكان أفضــل ممــا كان »
ســابعاً: االســتهانة ابلوقــت وعامــل الزمــن يف كل األمــور والالمبــاالة الدائمــة جتــاه فقــدان 
األشــياء كبــرة أو صغــرة، ال نقــدر قيمتهــا أو حــى ال نشــعر ابخلســارة دون أن حناســب 

املواطنــن احلاســم للعقــد االجتماعــي الــذي كان مفروضــاً قســرايً.
وإذا أضفنــا إىل ذلــك غيــاب التوافــق علــى أهــداف الثــورة كل مــن موقعــه، حيــث 
رفــع احلــراك الســلمي أهــداف الثــورة للوصــول إىل نظــام دميقراطــي علــى قاعــدة 
املواطنــة وعّممــت وصفهــا هلــا بثــورة احلريــة والكرامــة. بينمــا التيــار الســلفي وبعــد 
تشــكيله الفصائــل املســلحة فقــد تبــى جهــارة إقامــة دولــة إســالمية أو خالفــة 
علــى هنــج النبــوة. وهكــذا مت حــرف احلــراك الثــوري للشــعب الســوري عــن مســاره، 
ومت تدرجييــاً خطــف الثــورة الســورية الوطنيــة الدميوقراطيــة، ومتزيــق وحــدة الشــعب 
مذبــح  علــى  الســورية  األرض  وحــدة  ومتزيــق  الطائفيــة،  مذبــح  علــى  الســوري 
العرقيــة، ويف أتــون هــذا الوضــع مت تشــريد الشــعب الســوري يف خمتلــف أصقــاع 

األرض، بعــد أن دمــر وطنــه.
وإذا كانــت الثــورة قــد تُركــت للعفويــة، بعــد عمــل النظــام علــى تصفيــة احلــراك 
الســلمي الــذي ضــم فئــاٍت شــبابيًة وانشــطن لديهــم قــدر مــن الفهــم السياســي، 
فقــد شــّكلت املعارضــة عبئــاً ثقيــاًل علــى الثــورة، وأضــّرت هبــا يف خمتلــف مراحلهــا. 
إضافــة إىل العمــل »اخلارجــي« علــى األســلمة والتســليح الــذي ســهل اللعــب 

ابلفصائــل املســلحة الــي ابتــت حتتــاج املــال والســالح.
واعتبــار  هلــا،  هنايــة  اكتشــاف  نســتطيع  نعــد  مل  دوامــة  الوطــن يف  دخــول  مــع 
الكثريــن ممــن شــاركوا يف الثــورة أهنــا انتهــت، وأن مــا جيــري صــراٌع مســلٌح دمــوي، 
وظهــور اجملموعــات الســلفية أبهنــا هــي املســيطرة علــى املشــهد »املضــاد للنظــام«، 

ونســأل ملــاذا.؟ بينمــا اآلخــر خيطــط وعلــى املســتوى الشــخصي لــكل مــا ميكــن إجنــازه أو 
جيــب أن يفعلــه علــى مــدار األايم واألســابيع والشــهور وامتــداد العــام وال يســتهن بوقــت 
يضيعــه مــن نفســه أو يفــرض إضاعتــه لآلخريــن وحنــن بزمــن التدفــق الكبــر للمعلومــات 
احلــرص  منــا  يطلــب  الكبــرة، وابت  والتداخــالت  والتعقيــدات  األحــداث  والســرعة يف 
األكــر لإلحاطــة ابلوســط احلضــاري املتقــدم والعطــاء يف ظــل هــذا الوســط، فنحــن كمــن 
يســر على رمال متحركة معاكســة، فالوقوف يعي الرتاجع للوراء، والبد من اتقان الســر 

علــى الرمــال املتحركــة الــي تعاكســنا.
اثمنــاً: الدهشــة مــن التجــارب العظيمــة اإلنســانية القائمــة يف البنــاء والنهــوض احلضــاري 
فنســتصغر أنفســنا ونكــرس حالــة التابــع، وأن التابــع يتلقــى وحســب وال يقــدم ويعطــي .

وال نســتطيع أن نســتفيد مــن هــذه التجــارب العظيمــة بــل حنــاول أن نطلــق عليهــا العديــد 
مــن األوصــاف املعاديــة لنخلــص أنفســنا مــن حالــة العجــز واخلمــول لنرمــي الســابق بتهــم 

شــى، فنكــون كمــن عجــز مــن أن يطــول العنــب فيقــول: أنــه حامــض!
اتســعاً: عقليــة التابــع دومــاً املســيطرة فنحــن نتفاعــل مــع األحــداث أكثــر مــن أن نصنعهــا 
وأحيــاانً ننتظــر احلــدث ومــا ســيحدث مــن نتائــج، ورمبــا بــدأت عقليــة الشــباب اليــوم ابلتغــر 

عــن هــذه احلالــة.
املقبــول  املكــروه وغــر  دائــرة  إذا كانــت يف  للمصلحــة الســيما  غيــاب االدراك  عاشــراً: 
وخــالف اخليــار الســهل الــذي يتوافــق مــع تفكــران ومشــاعران، فالتغيــر والنهــوض ينــزع 
نزعــاً وال يُتحصــل بســهولة ويســر وهلــذا تتمايــز اهلمــم وتظهــر عوامــل النهــوض ويــرز رّواد 

النهضــة.
قــد تطــول األســباب لكــن املالمــح العشــرة يف املســببات هــي األســاس يف النهــوض وكســر 

القيــود واالنعتــاق ألجــل االنطــالق.

ــت 
ّ
كمــا أن القتــل والتدمــر والتهجــر الــذي حــدث أظهــر ضخامــة الكلفــة الــي أمل

بســورية، فقــد صــران علــى مشــارف تطــور جيــران علــى أن نقــول: وداعــاً اي حلمنــا 
اجلميــل، وداعــاً اي ثــورة احلريــة!

وبذلك ال نستطيع أن نرى بداية حقيقية لتكون سورية على الطريق الصحيح، 
إال مبــا كان مطروحــاً قبــل كل هــذا، وهــو طــي صفحــة عصــاابت النظــام والعمــل 
علــى إقامــة نظــام وطــي دميوقراطــي يوفــر العدالــة واحلريــة واملســاواة لــكل الشــعب 
الســوري علــى كامــل األرض الســورية، ويوفــر األرضيــة احلقيقيــة الســتعادة حلمــة 
الشــعب الســوري مــن خــالل عمليــة واضحــة وحقيقيــة للعدالــة االنتقاليــة. وال بــد 
مــن أن نتنــاول بـــ »اجللــد« املعارضــة الــي اعتــرت نفســها ممثلــة للثــورة، مــن دون 
أن خيتارهــا أحــد، حيــث أضحــت عبئــاً علــى الثــورة وأســهمت يف إيصــال الوضــع 
إىل مــا حنــن فيــه، ومل تلتفــت إىل الشــارع الــذي حيتــاج قيــادة فعليــة ومل حتــاول بلــورة 
خطــاٍب يعــّر عــن مطالبــه، ويضمــن توحيــد صفوفــه، بــل كان واضحــاً رهاهنــا 
علــى اخلــارج، ممــا أفضــى إىل أن تتحكــم »الــدول الداعمــة« ابلقــرار، وأن حتــّدد 
أدوار القــوى، وتكتيكاهتــا، وأن تســتخدمها يف سياســاهتا، مبــا خيــدم مصاحلهــا 
هــي. وعليــه فإنــه ميكــن اإلقــرار أبن املعارضــة الســورية أخفقــت، وأضــّرت، وعليهــا 
الرحيــل، وعلــى النخــب العمــل إلعــادة احلالــة الســورية إىل قضيــة وطــن وشــعب، 
وجتــاوز حــال املســألة الســورية بوصفهــا لعبــُة دول وهــو الشــرط الضــروري للعمــل 

علــى إعــادة صياغــة مســتقبل ســورية الوطــي وحتقيــق أهــداف الثــورة.

د. زكريا مالحفجي

معوقات النهوض وكسر القيود

 كاتب وباحث سوري

د. محمد مروان الخطيب

في العام التاسع للثورة السورية

كاتب وباحث سوري
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ممــا ال شــك فيــه أن العــراق بعــد أتسيســه حبــدوده احلاليــة يف عشــرينات 
القــرن املاضــي، كانــت لــه حظــوة كبــرة بــن دول املنطقــة وكان المســه 
علــى  قــومي  بشــكل  علــى أتسيســه  تعاقبــت احلكومــات  واســعاً،  صــداً 
دعامــات متينــة. لقــد أنشــأت تلــك احلكومــات قاعــدة قويــة مســتندة إىل 
بنيــة حتتيــة حديثــة أعــادت لبغــداد مكانتهــا بــن دول املنطقــة، وكانــت 
حــى ســبعينات القــرن املاضــي، مرتًعــا للســياح وقبلــة جلــذب كــرايت 
مــن  اجلــوار  بعــض دول  فيهــا، واختــذت  العامليــة لالســتثمار  الشــركات 

العــراق مركــزًا طبيًــا للتــداوي.
االســتعمار  فــرتة  وإابن  امللكــي  احلكــم  حتــت  بغــداد  ولقــد كانــت     
اإلنكليــزي الــذي دخلهــا عــام 1917، ســباقة يف جلــب التكنولوجيــا، 
فهــي أوىل العواصــم العربيــة الــي بــدأ فيهــا البــث التلفزيــوين احلكومــي 
عــام  الكهــرابء  مبصابيــح  شــوارعها  وأنــر   ،1956 العــام  يف  الرمســي 
1917، كمــا كانــت أول دولــة عربيــة ســعت حملــو األميــة، وكانــت تقــدم 
املكافــآت للملتحقــن ابلرانمــج بتلــك املــدارس. وليــس ذلــك غريبًــا، 

احلديــث عــن الــدور اإليــراين يف ســورية يتســع يومــاً بعــد يــوم، ففــي ظــل 
الــذي ينتهجــه نظــام »الــويل الفقيــه« الفارســي، مينــع  التوغــل والتغــول 
الشــعب  حبــق  اإليرانيــة  اجلرائــم  حجــم  رصــد  علــى  القــدرة  مــن  املتابــع 

الســوري.
اإلســالمية  ابجلمهوريــة  يســمى  مــا  أتســيس  حيــث  البدايــة كانــت، 
اإليرانيــة، وهــي ليســت ابجلمهوريــة بــل نظــام حكــم ثيوقراطــي »بلطجــي« 
وليســت ابإلســالمية بــل مــن خــالل ممارســاهتا يتضــح أن اإلســالم بــريء 
التارخيــي للعــرب وللمســلمن  العــداء  الــي تكــن  منهــا، وهــي الفارســية 

»الســنة« حتديــداً.
هــذه املقدمــة هــي حماولــة لتوصيــف تلــك الدولــة حبــد ذاهتــا، والــي تعتــر 
»ســورية« أول دولة عربية اعرتفت بتأسيســها عام 1979م، حيث كان 
األســد األب حيــاول إقامــة حلــف مشــرتك بينــه وبــن أي دولــة يف العــامل، 

بعــد اهنيــار التحالــف املصــري الســوري.
ابلرغــم مــن أن حــزب البعــث »العــريب« يتعــارض مــع املبــادئ الــي رمسهــا 
حافــظ األســد، إال أنــه حالــف إيــران »الفارســية« والــي تعتــر يف الظاهــر 
»إســالمية سياســية« وهــذا مــا يتعــارض متــام التعــارض مــع مبــادئ احلــزب 
الــذي امتطــاه األســد األب خلدمــة مصاحلــه )بغــض النظــر عــن موقفنــا 

جتاهــه(.
بــدأت إيــران منــذ ذلــك احلــن تســتغل ســورية ملصلحتهــا، كوهنــا ذات 
موقــع اســرتاتيجي يطــل علــى قــارات ثــالث، وتقــع علــى البحــر املتوســط، 

وترتبــط حبــدود أهــم مخــس دول يف الشــرق األوســط.
لكــن التعــارض املذهــيب كان معيقــاً هلــا ابلرغــم مــن حمــاوالت نظــام األســد 
البلــد وهتجرهــم، وكذلــك ابلنســبة  حينهــا حتجيــم وتدمــر دور علمــاء 
إىل املؤسســة الدينيــة الــي لــو مت تفعيــل دورهــا، ألطاحــت حبكمــه منــذ 
البدايــة، لكنــه كان علــى درايــة بذلــك، فكســر احلاجــز األول للحفــاظ 

علــى حكمــه.
بتأســيس  نــزوات »مجيــل األســد«  اســتغالل  مــن خــالل  إيــران  ســعت 
مجعيــة املرتضــى والــي كان هلــا الــدور البــارز يف الســيطرة علــى كثــر مــن 
املفاصــل احلياتيــة يف ســورية، يف مســارات متعــددة، عقديــة، سياســية، 

فكريــة، جتاريــة، واســتيطانية، وغــر ذلــك.
اشــرتت مجعيــة املرتضــى حينهــا العديــد مــن العقــارات الســورية لصــاحل 
اإليرانيــن، كمــا عملــت علــى التغيــر الدميوغــرايف للعديــد مــن املناطــق 
وجــه  علــى  ســورية  مــن  الشــرقية  واملنطقــة  جنــوابً  دمشــق  يف  الســورية، 

اخلصــوص.
هــذا الــدور اســتمر، بشــكل غــر مفضــوح أو علــي، إىل أن انكشــف 
بشــكل واضــح ال يغيــب، أوضــح مــن الشــمس يف النهــار، حيــث جــاءت 
الثــورة الســورية لتكشــف مجيــع املخططــات واملصــاحل الدوليــة، واملؤامــرات 

املتآمــر اآلول،  الداخليــة واخلارجيــة علــى ســورية، أرضــاً وشــعباً، وكان 
نظــام األســد.

اإليرانيــون احملتلــون، عملــوا للســيطرة علــى ســورية، يف مســارات متعــددة، 
ومــن بــن ذلــك، املســار اإلســتيطاين، كحالــة اإلســتيطان الصهيــوين يف 
فلســطن احملتلــة، فالنشــاط العمــراين وإنشــاء جتمعــات ســكانية يهوديــة 
مــن  فلســطينية، ومشــروع االســتيالء علــى األرض  حديثــة علــى أرض 
ســكاهنا األصليــن وبعدهــا مــن ســكاهنا املهجريــن. جــرى قبــل بنــاء الدولــة 

وبعدهــا.

فللعــراق إرث حضــاري ميتــد إىل ســبعة آالف ســنة، وميلــك مــن الثــروات 
مــا كان يفيــض عــن حاجتــه وحاجــة ســاكنيه، فهــو أرض الســواد وبــالد 

الرافديــن مهبــط األنبيــاء.
مملكــة  ابســم  اجلنســية  علــى  الــذي حصــل  العــراق  شــعب  لكــن      
العــراق ألول مــرة عــام 1927 مــع العائلــة املالكــة الــي حصلــت علــى 
احلجــاز،  اهلامشيــة  يف  األســرة  إىل  تنتمــي  أيًضــا كوهنــا  اجلنســية  تلــك 
أرضــه ومل  علــى  اإلنكليــزي  االســتعمار  بوجــود  يقبــل  مل  الشــعب  هــذا 
يــرض أيًضــا حبكــم األســرة اهلامشيــة احلجازيــة وتكــررت االنتفاضــة تلــو 
االنتفاضــة وحماولــة االنقــالب بعــد االنقــالب، إضافــة إىل تدهــور حكــم 
مــع حكومــة االحتــالل  بعــد مرحلــة، ومتاهيهــا  املالكــة مرحلــة  العائلــة 
يف سياســاهتا الداخليــة والعربيــة والدوليــة، فمــن حلــف إىل حلــف ومــن 
الشــقيق أو ذاك، خدمــة ملصــاحل االســتعمار  البلــد  مؤامــرة علــى هــذا 
ســقط احلكــم امللكــي عــام 1958 علــى يــد ضبــاط اجليــش يف مــا مســي 

ثــورة 14 متوز/يوليــو الــي قلبــت العــراق مــن مملكــة إىل مجهوريــة.

لكن مع األسف توالت االنقالابت واجملازر وانتكست مقومات الدولة 
تلــو خطــوة عــر ختبــط حكامهــا وتفردهــم وتســلطهم وســطوة  خطــوة 
واألمــوال،  الدمــاء  أهــدرت  الــي  العبثيــة  وحروهبــم  األمنيــة،  أجهزهنــم 
وأجهضــت حلــم بنــاء دولــة عصريــة غنيــة مبواردهــا وثقافــة شــعبها. ليصــل 
العــراق إىل الصــدام مــع العــامل بعــد حروبــه مــع إيــران ابحتاللــه الكويــت.
والشــعب، حتكمهــا  األرض  وجــود  تعــي  احلــايل  مبفهومهــا  الدولــة  إن 
منظومــة قوانــن ضابطــة وتســتمد شــرعيتها مــن مواطنــن أحــرار خلدمــة 

الصــاحل العــام دون متييــز بــن لــون أو عــرق أو ديــن.
    إالّ أن أنظمتنــا العربيــة مل حتــرتم هــذا املفهــوم ممــا أدى إىل مــا نشــهده 
اآلن مــن نزاعــات واحتــالالت وقتــل وتشــريد، كان ومــازال مســتمرًا بــكل 

أسف.

تلعــب إيــران اليــوم دوراً كبــراً يف اإلســتيالء علــى العقــارات يف ســورية 
لصــاحل ميليشــياهتا، وذلــك ضمــن السياســة الــي تنتهجهــا، يف توســيع 
العقــود  لتتجــاوز  اإليرانيــة،  الثقافيــة  واملراكــز  احلســينيات  بنــاء  حركــة 
العقاريــة العاصمــة دمشــق وريفهــا اجلنــويب، ومتتــد إىل حمافظــات أخــرى، 
منهــا حلــب ودرعــا وديــر الــزور، وذلــك كلــه بتســهيل مــن نظــام األســد 

وإصــدار قوانــن متعلقــة ابخلطــة اإليرانيــة.
ســوق  حركــة  علــى  إيــران  ســيطرت  احلصــر،  ال  املثــال  ســبيل  وعلــى 
العقارات يف دمشــق بشــكل ملحوظ خالل الســنوات األخرة فالســيطرة 
التامــة علــى الســوق العقاريــة ختــدم مصــاحل إيــران املســتقبلية يف ســورية، 
خاصــة يف األحيــاء اجلنوبيــة ودمشــق القدميــة، ومنــذ عــام 2015 اشــرتت 
أكثــر مــن 8 آالف عقــار مــن ســورين مقيمــن يف دمشــق لصــاحل إيرانيــن 

اســتوطنوا املدينــة مؤخــراً.
إضافــة إىل آالف العقــارات األخــرى الــي بيعــت إليرانيــن دون تســجيلها 
يف إدارة الســجالت، كْوهنا تتبع للميليشــيات العســكرية اإليرانية واملراكز 
الدينيــة مباشــرًة، وجيــري ذلــك مــن خــالل الســفارة االيرانيــة واملركــز الثقــايف 
التابــع هلــا، حيــث لعبــا دوراً ابرزاً ابلســيطرة علــى الســوق العقــاري يف 
اإليرانيــة  القــوات  فيهــا  تنتشــر  والــي  حلــب  حمافظــة  يف  أمــا  دمشــق. 
وامليليشــيات األجنبية املوالية هلا، يف معظم أحياء املدينة، منذ مشــاركتها 
عــام 2016،  الشــرقية هنايــة  األحيــاء  مــن  الســكان  يف عمليــة هتجــر 
فقــد لوحظــت عمليــة االســتيطان، يف املناطــق اجلديــدة، مثــل املوكامبــو، 
وحلــب اجلديــدة، والشــهباء، ويف أطــراف حلــب يف الشــيخ جنــار مثــاًل، 
ويف وســط حلــب يف حــي الزبيديــة واإلذاعــة، وكذلــك يف حميــط القلعــة، 

وغرهــا الكثــر.
املناطــق  بعــض  يف  اإليــراين  االســتيطان  عمليــات  لوحظــت  درعــا،  يف 
قريبــة  القنيطــرة  يف  ومناطــق  درعــا  مدينــة  مثــل  واالســرتاتيجية،  احليويــة 
مــن اجلــوالن احملتــل، كمــا رصــد شــراء منــازل املدنيــن يف املنطقــة احمليطــة 
ابملســجد العمــري القــدمي وســط درعــا البلــد وغرهــا لصــاحل اإليرانــن.
وغرهــا  والبوكمــال«  »املياديــن  يف  الشــرقية،  واملنطقــة  الــزور  ديــر  ويف 
احلــرب  بســبب  قســرايً  املهجريــن  منــازل  اإليرانيــة  املليشــيات  تصــادر 
يف  عقاريــة  مكاتــب  تنتشــر  هلــم كمــا  ومســكناً  إيرانيــة  قواعــد  لتكــون 
احملافظــة تقــوم بشــراء أكــر عــدد مــن املنــازل والعقــارات واألراضــي لصــاحل 
رجال أعمال إيرانين. يف النهاية.. إذا كان االســتيطان اإلســرائيلي على 
رقعــة مــن األراضــي الفلســطينية مهمــا اتســعت، فهــو ليــس حبجــم امتــداد 
االســتيطان اإليــراين يف ســورية علــى وجــه اخلصــوص ويف الشــرق األوســط 
علــى وجــه العمــوم، وهــذا خطــر وذاك خطــر، والــذي جيعــل مــن ســورية 
حمافظــة إيرانيــة ابمتيــاز، أبهلهــا، وأرضهــا، وبيوهتــا، وشــعاراهتا، ورايتهــا، 
وحكامهــا، وسياســتها، وهــذا مــا خيشــاه جيلنــا علــى األجيــال القادمــة.
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ســنة 1981 وكنــت حينهــا طالبــاً يف جامعــة دمشــق وعلــى عالقــة جيــدة مــع 
السياســي  ابلعمــل  منخرطــن  غالبّيتهــم  يف  الذيــن كانــوا  الفلســطينين  زمالئــي 
ومنضويــن يف املنظمــات الفلســطينية الرئيســة، وكانــت تــدور بيننــا حــوارات عميقــة 

عــن طبيعــة الصــراع العــريب الصهيــوين.
يف تلــك احلقبــة الزمنيــة العصيبــة مــن اتريــخ ســورية الــذي اتســم ابلصــراع مــا بــن 
النظــام واألخــوان املســلمن، ووقــوف النظــام جبانــب إيــران يف حرهبــا ضــّد العــراق، 
مــن  تصلــي  لبنــان، كانــت  التحريــر يف  ومنظمــة  عرفــات  مــع ايســر  واخلــالف 
الشــباب الفلســطيي جملّــة »شــؤون فلســطينية« الــي يصدرهــا مركــز األحبــاث يف 
منظمــة التحريــر الفلســطينية يف بــروت. وكان املركــز الــذي أتســس عــام 1965 
مــن أبــرز إجنــازات منظمــة التحريــر وأخطرهــا علــى الكيــان الصهيــوين، ملــا كانــت 
حتتويــه مكتبتــه مــن واثئــق غايــة يف األمهيــة والســرية، اســتطاعت منظمــة التحريــر 
مجعهــا مــن خــالل عالقاهتــا الواســعة يف معظــم العواصــم، حــى أصبــح املركــز حيتــل 
مبــى مــن مخســة طوابــق يف بــروت الغربيــة، عندمــا صــدر العــدد األول مــن اجملّلــة 
يف مــارس/آذار 1971  ، وكان يــرأس حتريرهــا آنــذاك د. أنيــس صايــغ لغايــة 
1977 ليخلفــه الشــاعر )حممــود درويــش( ملــدة ســنتن مث تســّلم رائســة التحريــر 
)صــري جريــس(، ونظــراً ألمهيــة املركــز وحمتوايتــه واملواضيــع الــي كانــت تتناوهلــا 
اجمللــة كان يف مقدمــة اهتمامــات املوســاد اإلســرائيلي، حيــث قامــت وحــدة مــن 
اجليــش اإلســرائيلي مبحاصــرة املبــى فــور اجتيــاح بــروت 1982 ومصــادرة مجيــع 

حمتوايتــه ونقلهــا بشــاحنات عســكرية مباشــرة إىل تــل أبيــب.
أعــود إىل جملّــة »شــؤون فلســطينية« ، ومــا كانــت حتتويــه مــن معلومــات قّيمــة 
وعلــى قــدر كبــر مــن األمهيّــة، وخاصــة تلــك الــي تســتند إىل واثئــق ســريّة مســرّبة 
مــن وكالــة االســتخبارات األمركيــة )CIA (، ومازلــت أتذكــر تلــك الوثيقــة الــي 
تتحــّدث عــن العــدو احلقيقــي الــذي يقــف بوجــه املخططــات األمركيــة يف منطقــة 
الشــرق األوســط ويهّدد وجود إســرائيل، أال وهو اإلســالم، وقد وضعت الدراســة 
آليــة زمنيــة حملاربــة اإلســالم والقضــاء عليــه يف املنطقــة، تبــدأ مــن احتــالل عاصمــة 
اخلالفــة العباســية وتدمــر احلضــارة اإلســالمية يف العــراق، ومــن مث االنتقــال إىل 
الثانيــة وهــي احتــالل عاصمــة اخلالفــة األمويــة وتكــرار مــا حــدث يف  املرحلــة 
العــراق والقضــاء علــى كل مــا ميــت لإلســالم بصلــة، لينحســر إىل منطقــة جنــد 
واحلجــاز يف اجلزيــرة العربيــة ويبقــى حماصــراً هنــاك كمــا بــدأ منــذ مخســة عشــر قــرانً، 

 » َمْن ملَْ يـُْنِصْف ُخُصْوَمُه يف االْحِتَجاِج َعَلْيِهْم، ملَْ يـُْقَبْل بـََيانُُه، َوَأْظَلَم بـُْرَهانُُه ». 
إذ كثــراً مــا نســمع أو نقــرأ مــن إعالميــن أو حمللــن انتقــادات الذعــة للتدخــالت 
الرتكيــة هنــا وهنــاك، وهــذا يدعــوان إىل ســر طبيعــة تلــك التدخــالت ونتائجهــا 

ومقارنتهــا ابلتدخــالت الغربيــة قبــل احلكــم عليهــا وتقييمهــا: 
 -  تدخلــت تركيــا يف الصومــال بوقــت جتاهــل فيــه العــامل أمجــع تلــك اجملاعــة 
واملأســاة اإلنســانية الــي كان يعيشــها ذلــك البلــد والــي اســتمرت لســنوات طويلــة 
بســبب احلــروب، و كان الرئيــس الرتكــي )رجــب طيــب أردوغــان( ، أول رئيــس 
ملســاعدات  البــاب  فاحتًــا   ،  2011 آب/أغســطس  يف  الصومــال  يــزور  دولــة 
إنســانية واقتصاديــة وتنمويــة تركيــة غــر حمــدودة، وصلــت ذروهتــا ابلتوقيــع علــى 
اتفاقيــة للتعــاون االقتصــادي والتجــاري بــن البلديــن، وتزامــن هــذا املــد اإلغاثــي 
الرتكــي مــع مســارات تنمويــة أخــرى، ففــي اجملــال التعليمــي فتحــت تركيــا أبــواب 
جامعاهتــا آلالف الطلبــة الصوماليــن مــن خرجيــي مــدارس وجامعــات الصومــال 
عــر برانمــج املنــح احلكوميــة وعــر منــح خاصــة أخــرى، كمــا عملــت تركيــا علــى 
ترميــم مشــفى “ديكفــر” الــذي يُطلــق عليــه حاليًّــا مستشــفى “أردوغــان” يف 
العاصمــة الصوماليــة مقديشــو ، وقــد مت افتتاحــه أثنــاء الــزايرة الثانيــة الــي قــام 
يف  يعمــل  الثــاين 2015.  يناير/كانــون  يف  الصومــال  إىل  الرتكــي  الرئيــس  هبــا 
هــذا املشــفى طاقــم طــيب مكــوَّن مــن تســعن طبيبــاً تركيًّــا، ومئــي طبيــب صومــايل 
ــا متخصًصــا، وإىل جانــب الكــوادر الطبيــة يســتقبل  مــن بينهــم مثانيــة عشــر طبيًب
املشــفى مرضــى مــن الصومــال ومــن الــدول اجملــاورة كذلــك، مثــل كينيــا وجيبــويت 
حيــث مت جتهيــز مجيــع األقســام والوحــدات الطبيــة الــي تســتقبل شــهرايً حنــو 11 
بينهــا حــاالت حرجــة، انهيــك  ألفــاً،  ألــف مريــض، وتســتوعب ســنواًي 132 
عــن املشــاريع االقتصاديــة املشــرتكة الــي أنعشــت الصومــال وخلصتــه مــن تبعــات 

احلــرب الطاحنــة.
-  تدخلــت تركيــا يف ســورية فأفشــلت أكــر مشــروع انفصــايل كان ينــوي ســلخ 
اجلزيــرة الســورية ومشاهلــا ككيــان ميتــد إىل شــواطئ املتوســط وذلــك لتأمــن منفــذ 
حبــري لتســويق مــا يتــم ســرقته مــن النفــط والغــاز الســوري، ولتحويــل ذلــك الكيــان 
إىل خنجــر يّف اخلاصــرة الرتكيــة كلمــا تلقــى أوامــر مــن مشــغليه وداعميــه، وبعــد 

ومــا لفتــي يومهــا ذلــك التعبــر الــذي ورد يف الوثيقــة وهــو » عــودة اإلســالم إىل 
قمقمــه«، لتصبــح مكــة واملدينــة املنــورة هــي كل مــا يتبقــى مــن الديــن اإلســالمي 
بعيــداً عــن شــعوب املنطقــة، لتكــون مركــزاً دينيــاً علــى غــرار حاضــرة الفاتيــكان.

تلــك كانــت خالصــة دراســة مــن أحــد مراكــز الدراســات األمركيــة املقّدمــة لوكالــة 

املخابــرات األمريكيــة )CIA (، الــي علــى الرغــم مــن خطورهتــا وأمهيتهــا إاّل أنـّـه 
مل يكــن هنــاك مــن أحــد يف تلــك األايم يصّدقهــا وأان منهــم، وكنــت أعترهــا نوًعــا 
مــن التخاريــف تدغــدغ عقــول مــن يؤمنــون بنظريـّـة املؤامــرة، ولكــن بعــد غــزو العراق 
مــن قبــل القــوات األمركيــة 2003 وتســليمه إليــران لتدمــره وقتــل الســنة حبّجــة 
اجتثــاث البعــث ومــن مث االنتقــال إىل حــرب امليليشــيات الطائفيــة الشــيعية بذريعــة 

أن ُحــررت تلــك املناطــق ســارعت تركيــا إىل ترميــم وإعــادة بنــاء املرافــق اخلدميــة 
احليويــة األساســية كاألفــران واملشــايف واملراكــز الطبيــة اجملهــزة أبحــدث األدوات 

وإعــادة أتهيــل الطــرق والبــى التحتيــة.
-  تدخلــت يف ليبيــا لتمنــع حماولــة االنقــالب علــى احلكومــة الشــرعية الليبيــة 

الدفــاع عــن املقّدســات الشــيعية والثــأر مــن قتلــة احلســن، لتريــر عمليــات القتــل 
والتهجــر للماليــن مــن العراقيــن مــن أهــل الســنة وتدمــر منازهلــم ومســاجدهم 

وحتويلهــا إىل حســينيات، أمــام أعــن األمــركان وبدعــم مباشــر منهــم.
يعــود املشــهد ذاتــه ليتكــّرر يف ســورية ولكــن أبيــدي بشــار األســد ونظامــه، وبدعــم 
إيــراين وروســي مباشــرين، وماتــزال عمليــة الذبــح والتهجــر جاريــة حــى يومنــا هــذا، 
األمــر الــذي جعــل فكــرة املقــال القدميــة تعــود لتلــّح علــي يف الكتابــة عنهــا وفضــح 
مــا خيطــط لــه األمــركان ألمتنــا، فــكل مشــاهد تدمــر املســاجد واجملــازر والقصــف 
علــى املــدن والبلــدات بشــى أنــواع األســلحة، مــا كانــت حــرابً علــى اإلرهــاب 
بقــدر ماهــي شــهادة »حســن ســلوك« يقدمهــا النظــام لراعيــه الصهيــوين يف البيــت 
األبيــض وتــل أبيــب، وقتــل الغالبيــة »الســنّية« مل يكــن اجتهــاداً مــن النظــام وإمّنــا 

تنفيــذاً ألوامــر مشــّغليه.
ولتكتمــل الصــورة وتتّضــح أكثــر ملــا جــاء يف الوثيقــة املســرّبة، لننظــر مــاذا حيصــل 
يف اململكــة العربيــة الســعودية والقــرارات الــي يدفــع هبــا ويل العهــد األمــر حممــد 
بــن ســلمان، الــي جــاءت متزامنــة مــع احلــرب ضــّد الشــعب الســوري وال ميكــن 
فهمهــا إاّل يف ســياق احلــرب علــى اإلســالم، فالســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة، 
وأتســيس اهليئــة العامــة للرتفيــه مقابــل التضييــق علــى هيئــة األمــر ابملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر وصــواًل إىل إلغائهــا، واعتقــال الدعــاة حبجــة الغلــّو والتطــّرف، وفتــح 
دور الســينما ومراكــز الديســكو »احلــالل«، كّل ذلــك يوحــي أنّنــا نســر حثيثــاً 
ابجتــاه مــا كانــت ترمــي إليــه تلــك الوثيقــة، وابت لزامــاً علينــا أن نعيــد النظــر يف 
كّل مــا جيــري حولنــا وحنــّدد وبشــكل حاســم طبيعــة احلــرب القائمــة ومــن هــم 

أعــداءان احملتملــن.

واملعــرتف هبــا دوليــاً، وملنــع تكــرار مــا حصــل يف ســورية مــن جمــازر بســبب كثــرة 
املرجعيــات والــوالءات وتشــعباهتا، فقــد عمــل )حفــرت( علــى منازعــة احلكومــة 
الليبيــة املعــرتف هبــا دوليًــا علــى الشــرعية والســلطة يف البلــد الغــي ابلنفــط، و شــّن 
منــذ 4 أبريــل/ نيســان مــن العــام املاضــي هجوًمــا متعثــرًا للســيطرة علــى طرابلــس 
»مقــر احلكومــة الشــرعية« ولــوال املوقــف الرتكــي احلــازم لــكان حفــرت )املدعــوم 

أمركيــاً عــن طريــق اإلمــارات( قــد عــاث يف األرض فســاداً وإفســاداً. 
-  تدخلــت يف قطــر لتمنــع اجتياحــاً كان قــد بـُيّــت هلــا بســبب مواقفهــا السياســية 
ورفضهــا لالجنــرار خلــف مــن يتآمــر علــى تركيــا مــن أدوات وظيفيــة حمليــة وإقليميــة. 
ابلتدخــالت  أقارهنــا  ألن  داٍع  مــن  فهــل  الرتكيــة،  التدخــالت  عــن  حملــة  تلــك 
اإليرانيــة أو الروســية أو األمركيــة أو الريطانيــة أو الفرنســية وأدواهتــم مــن فصائــل 
وميليشــيات، تلــك التدخــالت الــي ابتــت معروفــة وواضحــة املعــامل والنتائــج وقــد 
ملســناها يف ســورية حيــث تعمــدت اســتهداف البــى التحتيــة واملرافــق اخلدميــة 
وهجــرت الســكان وأعــادت معظــم املســاحة الســورية إىل عصــر »بوابــر الــكاز« 

و«الســراج الزيــي« وأحرقــت البشــر واحلجــر.؟ 
وأخراً: إن أردت أن ال ختتلط عليك األمور واملفاهيم، فانظر إىل طبيعة ونوعية 
اجلهــات الــي تقــف يف وجــه تركيــا وتعاديهــا وتتآمــر علــى أمنهــا واقتصادهــا، لتــدرك 
طبيعــة هــذه الدولــة وحجــم أتثرهــا وقــوة دورهــا يف إفشــال العديــد مــن خمططاهتــم 

اخلبيثــة الــي مل تعــد ســرية، والــي أُعــدت للمنطقــة منــذ مئــات الســنن. 

ياسر الحسيني

محمد علي صابوني

عودة اإلسالم 
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كاتب وإعالمي سوري

كاتب سوري
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İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem 
dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için 1 kamyon insani yardım malzemesi gönderdi.
27 Ocak Pazartesi günü İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliğinden bölgeye gönderilen 
araçta bin 250 adet yetişkin ve çocuk terlik, 12 bin 500 adet de çocuk bezi bulunuyor. 
Yardımların önümüzdeki günlerde bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması bekleniyor.

أرســل مكتــب مجعيــة اخلــر “إييلــك” يف غــازي عنتــاب شــاحنة مســاعدات إنســانية إىل احملتاجــن  الذيــن تضــرروا بســبب 
الزلــزال الــذي وقــع يف  واليــي أالزيــغ ومالطيــا. وقــد احتــوت الشــاحنة الــي مت إرســاهلا إىل منطقــة الزلــزال مــن قبــل مجعيــة اخلــر 
“إييليــك” يف غــازي عنتــاب يــوم االثنــن املوافــق 27 ينايــر ، علــى 1500 حــذاء  للبالغــن واألطفــال علــى حــد ســواء، و 

12500 حفاضــة لألطفــال. ومــن املتوقــع أن يتــم توزيــع املســاعدات علــى احملتاجــن يف املنطقــة يف األايم القادمــة.

مساعدات من جمعية إييلك دار في غازي عنتاب لمنطقة الزلزال
Gaziantep İyilikder’den Deprem Bölgesine Yardım

Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan 
binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan 
çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi.

التقــى الطالــب اجلامعــي الســوري حممــود، الــذي هــرع إىل أحــد املبــاين املنهــارة يف حــي سورســو بعــد زلــزال أالزيــغ مباشــرة،  
ابلســيدة دوردانــة أيديــن وزوجهــا زولكــوف أيديــن اللذيــن أنقذمهــا مــن حتــت الــركام بعــد أن حفــر الــركام بيديــه وأخرجهمــا.

لقاء محمود السوري بالسيدة التي أنقذها من تحت الركام
Suriyeli Mahmud elleri ile kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzede ile buluştu

Suriye Afrin’de yaşayan kadınlar, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen de-
prem bölgesine yardım gönderdi.

أرســلت نســاء ســورايت مــن مدينــة عفريــن مشــايل ســوراي، مســاعدات إىل ضحــااي الزلــزال الــذي ضــرب واليــة أالزيــغ 
شــرقي تركيــا.

مساعدات من نساء عفرين السورية لضحايا زلزال أالزيغ التركية
Afrinli kadınlardan Elazığ’daki deprem bölgesine yardım

Elazığ’da, elleriyle kazıdığı enkazdan iki yaralı çıkaran Suriyeli üniversite 
öğrencisi Mahmud el Osman, Kızılay gönüllüsü oldu.

أصبــح الطالــب اجلامعــي الســوري حممــود العثمــان متطوعــا يف اهلــالل األمحــر الرتكــي، وهــو الشــاب الــذي أصيــب جبــروح 
بســبب حفــره يف الــركام بيديــه يف منطقــة أالزيــغ، حيــث متكــن مــن إنقــاذ وإخــراج اثنــن مــن اجلرحــى مــن حتــت الــركام.

ا في الهالل األحمر التركي
ً

محمود السوري أصبح متطوع
Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu
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Türk kızılay Kayseri Toplum Merkezi Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle, Göç idaresi ve ERSEM 
iş birliğinde gerçekleşen ve farklı milletlerden göçmen gençlerin dans, müzik, şiir ve hoyrat dinletisi 
sundukları etkinliklere katıldı.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi gönüllüleri ve Genç Kızılay
gönüllülerinin de katılımıyla,Bilim ve Sanat Günü etkinliği kapsamında çocuklar ile 10 ayrı atölyede zeka geliştirme 
ve teknoloji oyunları oynandı.Hem yeni şeyleri eğlenerek öğrendi hem de bir arada yaşama kültürüne katkı sağlandı.

Sanat ile üreten eller, Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinde! Yararlanıcıları, Geçim Kaynağını 
Geliştirme Programı kapsamında açılan resim atölyesinde çalışmalara devam ediyor. Ortaya çıkan 
manzaralar sizce de görülmeye değer değil mi?

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi,Sağlık ve Psikososyal Destek Programı kapsamında köy okullarına 
giderek,ebeveyn eğitimleri vermeye devam ediyor.Aynı zamanda, gençlik çalışanları da çocuklar ile 
aktiviteler yapıyor ve katılımcılara hijyen kolileri dağıtıyor.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezimiz,gönüllü atölyeleri kapsamında Genç Kızılayve Türk Kızılay 
Toplum Merkezleri gönüllüleri için Psikolojik İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirdi. Gönüllülerin afet ve kriz 
durumlarına karşı kapasitelerinin güçlendirilmesi için verilen sertifikalı eğitimler devam edecek.

شارك مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف والية قيصري يف الفعالية الي نظمتها إدارة اهلجرة ومؤسسةERSEM ، مبناسبة 
اليوم العاملي للمهاجرين الدولين، وهي الفعالية الي قدم فيها مهاجرون شباب من جنسيات خمتلفة فنون الرقص واملوسيقى 

والشعر.

لألطفال يف 10 ورش عمل  نشاطات  تنظيم  الشبايب مت  األمحر  اهلالل  بورصه ومتطوعي  الرتكي يف  األمحر  اهلالل  متطوعي  مبشاركة 
منفصلة. هذه األلعاب أتيت يف إطار برانمج فعاليات يوم العلم والفن هي ألعاب لتطوير الذكاء واملعرفة التكنولوجية. وقد حققت فعالية 
األلعاب هذه أمران األول تعليم األطفال من خالل اللهو واللعب والثاين املشاركة يف ثقافة االجتماع واللقاء ابآلخرين يف مكان واحد.

األيدي املنتجة ابلفن موجودة يف مركز جمتمع اهلالل األمحر الرتكي يف كيليس.
يواصل املستفيدون من مركز اهلالل األمحر أعماهلم يف ورشة الرسم الي افتتحت يف إطار برانمج تنمية وتطوير سبل املعيشة ومصادر 

الدخل. من وجهة نظركم أال تعتقدون أن املناظر الي مت إنتاجها يف ورشات الرسم تستحق املشاهدة؟

يواصل مركز اهلالل األمحر الرتكي يف كيليس توفر تعليم وتدريب لألبوين من خالل الذهاب إىل مدارس القرى ، 
وذلك يف إطار برانمج الدعم الصحي والنفسي االجتماعي. ويف الوقت نفسه، يقوم اهلالل األمحر الرتكي الشبايب 

أبنشطة مع األطفال ويوزعون صناديق النظافة الشخصية الصحية على املشاركن.

نظم مركز اهلالل األمحر الرتكي يف غازي عنتاب دورة تدريب على اإلسعافات األولية النفسية استهدفت متطوعي 
املراكز اجملتمعية التابعة للهالل األمحر الرتكي ومتطوعي اهلالل األمحر الشبايب. وستستمر الدورات التدريبية املعتمدة 

بشهادات رمسية يف جمال تعزيز قدرة املتطوعن على مواجهة الكوارث واألزمات.

Geçim Kaynağını Geliştirme Programı kapsamında Türk kızılay Kilis Toplum Merkezinde 
düzenlenen çalıştaya kurum müdürleri, işverenler ve STK temsilcileri geniş katılım sağladı. 
Çalıştayda, geçici koruma altındaki faydalanıcılara ilişkin yürütülen faaliyetler kapsamlı 
şekilde ele alındı.

يف إطار برانمج حتسن سبل العيش، لوحظ مشاركة واسعة يف الورشة الي نظمت يف مركز اهلالل األمحر اجملتمعي الرتكي فرع 
كيليس،حيث حضر الورشة مدراء العمل وأصحاب العمل وممثلي املنظمات غر احلكومية.كما مت أيضا مناقشة األنشطة 
الي يتم تنفيذها خبصوص املشاركن املستفيدين الذين يصنفون حتت احلماية املؤقتة على نطاق واسع خالل ورشة العمل. 

Çocuklarımız okusun diye sahadayız! 
EU Delegation Türkiye tarafından fonlanan  Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Okullaştırma 
Çalışmaları kapsamında Ankara ilinde bulunan okullardaki ihtiyaç sahibi çocuklara, kırtasiye mal-
zemesi ulaştırdı.

Toplum Merkezleri Günü kapsamında, Türk Kızılay
yöneticileri ve çalışanları Türk KızılayAnkara Toplum Merkezi ziyaret etti. Güne özel hazır-
ladıkları şarkıları söyleyen çocuklar hem eğlendi hem de ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

كي يقرأ أطفالنا حنن يف الساحات!
قام مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة بتوزيع مساعدات مشلت مواد قرطاسية على االطفال ذوي احلاجة الذين يدرسون يف املدارس 
املوجودة يف مدينة انقرة وذلك يف إطار األعمال اخلاصة ابملدارس الي ينفذها اهلالل األمحر بتمويل من مكتب ممثلية االحتاد األورويب يف تركيا.

يف إطار يوم املراكز اجملتمعية ، نظم مدراء وموظفو اهلالل األمحر الرتكي زايرةإىل مركز اهلالل األمحر الرتكي يف أنقرة. أما األطفال 
الذين غنوا األغاين الي أعدوها خصيصا هلذا اليوم فقد استمتعوا بلحظات ممتعة يف تلك الفعالية كما أمتعوا الزوار القادمن 

للمشاركة يف الفعالية.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Mozaik Kadın ve Aile Derneği tarafından hayat geçirilen “Sözlü Tarih Projesi”nin 

tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 

projenin tanıtım toplantısı BEKAM Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda proje 

ile ilgili bilgi veren proje koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu, proje ile 25 tane 

önde gelen Suriyeli şahsiyetin hayatının doğumundan bugüne kadar olan süre-

deki yaşanmışlıkları kayıt altına alarak insanlığa kazandıracaklarını söyledi.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, İyilik Derneği Başkanı Ahmet Turan Koçer, Malatya 
Meşale Derneği Başkanı Tamer Çalhan ve beraberindeki heyetle Elazığ ve Malatya’da bir dizi 
ziyaretlerde bulundu. 
27 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyaret kapsamında heyet önce Kızılay Genel Koordi-
nasyon Merkezi ve AFAD’ı ziyaret ederek işbirliği alanları hakkında istişarelerde bulunuldu. Daha 
sonra deprem bölgesi ve depremzedeler ziyaret edilerek son durumu hakkında bilgiler alındı.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen 
Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Toplantılarının ilki Bülbülzade Vak-
fı Davut Özgül Konferans Salonunda yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Süre-
cinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi” kapsamında yapılan 
ilk toplantıda bir araya gelen temsilciler gölgede yaşayan Suriyelilerin 
sahada yaşadıkları aksaklıkları ve bunların giderilmesi için çözüm yolları 
konusunda görüşlerini dile getirdiler.

ُعقد االجتماع التعريفي لـ “مشروع التاريخ الشفهي”، الذي تنظمه مجعية املرأة واألسرة موزاييك دار.
وقــد عقــد اجتمــاع التعريفــي ابملشــروع  يف قاعــة اجتماعــات مركــز بيــكام ، علمــا أبن املشــروع مدعــوم مــن اإلدارة 
العامــة للمجتمــع املــدين يف وزارة الداخليــة  الرتكيــة. منســق املشــروع حممــد فاتــح أمــن أوغلــو قــدم معلومــات وشــرح عــن 
املشــروع خــالل االجتمــاع ، وقــال إنــه مــع هــذا املشــروع ســوف يتــم تســجيل جتــارب 25 شــخصية ســورية رائــدة ورصــد 

كل مــا تعرضــوا لــه وعاشــوه منــذ والدهتــم إىل يومنــا هــذا، وســيتم تقــدمي جتارهبــم لإلنســانية.

قام رئيس منصة األانضول تورغاي ألدمر ورئيس مجعية اخلر أمحد توران كوشار ورئيس مجعية مشاعل يف مالطيا اتمر الشلهان 
والوفد املرافق له بزايرات عدة يف مدن أالزيغ ومالطيا. كجزء من الزايرة الي جرت يوم االثنن 27 كانون الثاين ، زار الوفد ابألول 

مركز التنسيق العام للهالل األمحر و إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية »آفاد« AFAD ومت التشاور حول جماالت التعاون. يف وقت 
الحق ، متت زايرة منطقة الزلزال والناجن من الزلزال ومت احلصول على معلومات حول أحدث أوضاعهم.

ُعقد أول اجتماع ملنصة التنسيق والتواصل املدين الذي نظمه مركز بيكام  BEKAM )مركز العلم والتعليم 
والثقافة( وذلك  يف قاعة مؤمترات »داوود أوزغول« التابع لوقف بلبل زادة.

وخالل االجتماع الذي شارك فيه  عدد من املسؤولن وممثلي منظمات عدة مت مناقشة املصاعب الي يعيشها 
العقبات  وإزالة  مشكالهتم  حل  شأهنا  من  الي  اخلاصة  احللول  اقرتاح  ومت  الظل  يف  يعيشون  الذين  السوريون 

واملصاعب. 
 جاء هذا االجتماع األول من نوعه يف إطار »مشروع منصة التواصل املدين والتنسيق يف عملية اندماج وتكيف 

املهاجرين السورين يف اجملتمع« وهو املشروع الذي تدعمه وزارة الداخلية الرتكية.

زيارة ألديمير لمدينتي أالزيغ و مالطيا جلسة للتعريف بـ »مشروع التاريخ الشفوي«

عقد اجتماع منصة التنسيق والتواصل المدني

Sözlü Tarih Projesi’nin Tanıtımı YapıldıAldemir, Elazığ ve Malatya’yı Ziyaret Etti

Sivil İletişim ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü Kamu-STK İşbirliğini Güçlendirme Projesi kapsamın-
da 22 Ocak Çarşamba günü ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen dernek, vakıf, üniversite ve kamu 
kurumu temsilcileri Bülbülzade vakfı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sabah kahvaltısı 
ile başlayan program da vakfın çalışmaları vakıf başkanı Turgay Aldemir ve birim sorumlularının 
katıldığı toplantı ile misafirlere anlatıldı.

قام ممثلو اجلمعيات واملنظمات واجلامعات واملؤسسات العامة من خمتلف أحناء تركيا بزايرة وقف بلبل زادة يف 
يوم األربعاء املوافق 22 كانون الثاين كجزء من مشروع تعزيز التعاون بن املنظمات غر احلكومية الذي تديره 
وزارة األسرة والسياسات االجتماعية. الرانمج الذي بدأ مع وجبة اإلفطار ، مت شرح أنشطة الوقف للضيوف يف 

االجتماع الذي حضره رئيس الوقف تورغاي ألدمير ومسؤولو الوحدات يف الوقف. 

زيارة ممثلو الجمعيات والمنظمات والجامعات والمؤسسات العامة لبلبل زادة 

Türk Kızılay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH, Deniz Feneri, Hayrat Yardım Derneği,  
Sadakataşı Derneği, Beşir Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı’nda düzenlenen İdlib Yardım Kampanyası’nın basın to-
plantısında bir araya geldi. Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillere yöne-
lik acil yardım çağrısı yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan 
Yardımcısı İsmail Çataklı da eşlik etti.
 İdlib’deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum 
kuruluşları ihtiyaç sahipleri için “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” sloganıyla ortak 
yardım kampanyası başlattı.

اجتمــع كل مــن اهلــالل األمحــر الرتكــي، ومؤسســة إدارة الكــوارث والطــوارئ الرتكيــة “آفــاد” ، ووقــف الداينــة الرتكــي، 
هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت ، ومجعيــة فينــار، ومجعيــة العــون اخلريــة، ومجعيــة صدقــة اتش ، 
ومجعيــة البشــر ومؤسســة العزيــز حممــود هــوداي وذلــك يف اجتمــاع صحفــي خــاص حبملــة مســاعدة إدلــب الــذي عقــد 

يف رائســة إدارة الظــروف الطارئــة والكــوارث.
وقــد شــارك يف االجتمــاع الــذي وجهــت فيــه دعــوة عامــة جلمــع املســاعدات للســورين الذيــن اضطــروا للنــزوح واهلجــرة 

إىل احلــدود الرتكيــة كل مــن وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو وانئبــه إمساعيــل تشــااتكلي.
منظمــات اجملتمــع املــدين الرتكيــة الرائــدة يف جمــال اإلغاثــة والعــون يف تركيــا الــي مل تلتــزم الصمــت حيــال املأســاة اإلنســانية 
يف إدلــب، أطلقــت محلــة مســاعدات مشــرتكة مــن أجــل مســاعدة ذوي احلاجــة وذلــك حتــت شــعار: “حنــن جمتمعــون 

وموحــدون، وحنــن جبانــب إدلــب”.

حملة مساعدات مشتركة للمحتاجين في إدلب
İdlib’deki İhtiyaç Sahipleri İçin Ortak Yardım Kampanyası

STK ve Kamu Temsilcileri Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti

Suriye’deki yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları-
na devam eden Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı’yla normal hayatına dönen Tel 
Abyad’da sevgi mağazası açtı. Açılışı yapılan mağazayla yaklaşık elli bin Suriyeli 
yetim ve ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacı karşılanacak.

يواصل اهلالل األمحر الرتكي أنشــطته املتمثلة مبســاعدة احملتاجن يف ســوراي، إذ افتتح اهلالل األمحر الرتكي “متجر احملبة” 
يف تــل أبيــض الســورية وهــي املنطقــة الــي بــدأت تعــود إىل حياهتــا الطبيعيــة بعــد عمليــة نبــع الســالم. ومــع افتتــاح املتجــر 

ســيتم توزيــع وتلبيــة احتياجــات مــا يقــرب مــن مخســن ألــف يتيــم ســوري مــن املالبــس وال ســيما يتامــى األســر احملتاجــة.

افتتاح »متجر المحبة« التابع للهالل األحمر التركي في تل أبيض
Tel Abyad’a Türk Kızılay Sevgi Mağazası
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علي محّمد شريف

 عزلتْك
ُ

ة هناَك حيث تكمن
ّ
الجن

رئيس القسم الثقافي

وجمّسات  حواّس  للعقل  أن  وأّدعي  ذاته،  العقل  سوى  للعقل  ضابط  وال  للمخّيلة  حدود  ال 
تستطيع الوصول إىل أّي مكاٍن وأّي شيء، أن تالمسه وتغوص يف أعماقه، دون االلتفات إىل 
ما كان تتخّيله أو تفكر به يكفي أن تتوجه إليه وتستغرق  املسافات أو الزمن أو املاهّية. أايً 
فيه ليكون حاضراً فيك، ومستسلماً ملخّيلتك ولتصّوراتك املطلقة، تشكله كما تشاء، ختاطبه، 

حتاوره، تقّوله ما تريد، ترحب به مقيماً دائماً أو زائراً عابرًا، وقد تطرده.  
ميكنك،يف ليلة شتوية ممطرة، أن تتمتع بشمس نيسان وأن متّد يديك لتغرف من زرقة السماء، 
وميكن لك، وأنت يف زنزانتك املنفردة يف معتقلك الصحراوّي،أن تدوس على صدر جاّلدك، 
وأن تقطف الزهور وتراقص حبيبتك فوق املروج اخلضراء.تلك حّرية العقل واملخّيلة، جّنتك اليت 

تتيحها لك عزلتك، ال يقف دوهنا عائق أو أحد.
التأّمل يف جّنة العزلة ليس هروابً من احلقيقة وال عطالة ومضيعة للوقت، إنّه إجازة مؤقتة من 
النمطّية واالنضباط اجملتمعّي إىل مزيٍج من عوامل السكينة واهلدوء، والصخب والفوضى،وقٌت 
للتفكري وفضاء ملمارسة احلرية يف جماالهتا األرحب، إنّه التحّرر من االنقياد لرغبة مقّيدة بلحظة 
ال ميكن استعادهتا، رغبة مّت جتميدها يف ثالجة املاضي، وحلظة مل يعد مبقدوران التالعب بتفاصيلها 

والتحّكم بعناصرها.
التأّمل لن تكون وحدك، ستكون مع روحك القلقة وذاتك املتلهفة وقد اشتاقت  يف حلظات 
إليك، ستكون مع كامل عقلك وقلبك وخميلتك، وسيكون بينكم عناق وعتب وحوار وسفر ال 

حيّدها مكان وال زمن.
ليس أسوأ وأكثر وحشّية من إنساٍن بعقٍل مبتوٍر وقلٍب متصّلب وبال خمّيلة، إّن أعظم الشرور 
مصدرها شخٌص احتّلت دماغه صورة اثبتةلرغبة جمّمدة، وشّلت قدرته على ابتكار صور ال هنائية 
ملمكنات السعادة اإلنسانية، سيصبح أسريًا أعمىلفكرة انقصة تدفعه لتثبيت كّل شيء وأّي شيء 

حوله، بل وتدمريه.
تنازل الفرد عن حريته يفقده شرطه اإلنسايّن

ال أحد مبقدوره أن مينع عنك التفكري وال تبّن املبادئ والقيم، ولكن يستطيع أحقر طاغية أن 
مينعك ابلقوة أو »بقانون« من اجلهر برأيك وممارسة أبسط قناعاتك، بل وُيكرهك ببطشه على 
تقدمي تنازالت مؤملة، رمبا تلجأ حينها إىل االحتيال والتقّنع، ويف أحسن األحوال، التكّيف مع 
الواقع.الذكاء ابللجوء إىل خلق التوازن بني القيم وبني الشرط الواقعي ال يدخل يف ابب ممارسة 

احلرية. 
وليس ألحد أن ينتزع إرادة اإلنسان أو أن يستأصل حريته فاحلرية مناطها العقل، ومن يتخلى 
عن عقله وابلتايل عن قدرته على التفكري واالختيار حيط من قدر انتمائه إىل اجلنس البشرّي، 
فما ميّيز األنسان امتالكه إرادة الفعل أو االمتناع وتقرير ما ميليه عليه تفكريه وقناعاته ووجدانه 

احملمول على املبادئ والقيم.
حني ينحصر التفكري لصاحل الذات املفردة حيدث التطرف ويسود اخلراب، علّي أيضاً أن أفكر 
ألجل اآلخر، ذاك اإلنسان اجملهول يل هو أخي، وألجل الطبيعة اليت ال تستطيع التعبري جيداً 
عن مشاعرها إزاء عبثنا الالمسؤول وأفعالنا الظاملة املتهورة. وإزاء ممارساتنا املدّمرة املنفلتة من 
عقاهلا. احلرية يف طورها التطبيقي ليست يف إقصاء اآلخر أو إلغائه، والطبيعة مل توجد لالستعمال 

مّرة واحدة.
احلرية قيمة كربى ال معىن من دوهنا لقيمة أخرى أو لفكر أو لسلوك مهما كان عظيماً أو خرّيًا، 
أنوثة  التصورات. واحلّرية  وبناء  التفكري والتخييل  أواًل جتد جماهلا يف  فرديّة  وهي ممارسة ذهنّية 
متفّتحة تنشد اجلمال والكمال، لوحة بال إطار جلغرافيا بيضاء، يلّوهنا اإلنسان العاشق أبلوانه 

احلارّة املتوهجة لتتجّسد حديقة من الفرح الطفويل والبهجة الغامرة. 
آلة  من  ليكون جزءاً  املمّيزة،  هّويته  ويفقد  فرديّته  العقل عن  يتنازل  البشرية  اجلموع  يف زمحة 
كربى، أصبعاً رمّبا أو عتلةتؤّدي وظيفتها املوكولة هلا يف سياق االندفاع اجلمعّي لتحقيق الغاايت 
واألهداف احملّددة. تغدو حرية اجملتمع ضابطاً ومنظماً لسلوك األفراد وممارساهتم،وتتحّول احلّرية 

الفردية إىل تفصيل يصغر أو يكرب تبعاً لطبيعة الفعلوحبسب املهّمة أو املوقع.
مع ذلك علينا أن نتذكر جّيداً أّن اإلجنازات العظيمة واملشاريع الكربى نبتت بذرهتا األوىل يف 

عقل شخص كان يعيش أتّمالته منفرداً يف جّنة عزلته، وبصحبة روحه وقلبه وخمّيلته.  

Ali Muhammed Şerif

Yalnızlığın Cennettedir

Kültür Bölüm Başkanı

Muhayyilenin sınırı yoktur ve aklın da kendisinden başka hududu yoktur. İddia ediyorum 
ki aklın istediği mekan ve şeye ulaşabilecek duyu ve nitelikleri vardır. Akla dokunur ve daha 
derinlerine dalarsınız, bunu yaparken de mesafelere, zamana ve mahiyete bakmazsınız. Hayat 
ettiğiniz ya da düşündüğünüz her ne olursa olsun, akla yönelmeniz ve içine dalmanız, sizinle 
olması için yeter. Böylece hayal gücünüze ve mutlak tasavvurlarınıza teslim olur, onu dilediğiniz 
şekilde şekillendirir, ona hitap eder, diyalog kurar, istediğinizi ona söyletirsiniz. O da sizi kalıcı 
bir yerleşik olarak kabul eder ya da geçici bir ziyaretçi olarak kovar.
Yağmurlu bir kış gecesinde, Nisan güneşinin tadını çıkarıp, elinizi gökyüzünün mavisine uza-
tabilirsiniz. Kendi çöl hapishanenizdeki yalnız zindanınızda, celladınızın göğsünü çiğneyerek, 
çiçekleri koparıp, sevdiğinizle yeşil çimenler üzerinde dans edebilirsiniz. Bu aklın ve hayal 
gücünün özgürlüğüdür. Yalnızlığının size bahşettiği cennetinizdir. Önünde hiçbir engel ya da 
kimse duramaz.
Yalnızlık cennetini düşünmek gerçekten bir kaçış, atalet ya da vakit kaybı değildir. Monotonluk-
tan, toplumsal disiplinden, huzur ve sükunet dünyalarına, gürültü ve kaosa doğru yapılan geçici 
bir tatildir. Düşünmek için bir zaman ve engin sahalarında özgürlük egzersizi yapma fırsatıdır. 
Bağlayıcı bir isteğin zincirlerinden, geri dönüşü mümkün olmayan bir an için kurtulmaktır. 
Geçmişin depolarında dondurulmuş bir arzudur. Artık ayrıntılarıyla oynamaya ya da unsur-
larına tahakküm etmeye güç yetiremediğimiz bir andır.
Derin düşünce anlarında yalnız olmayacaksın. Kaygılı ruhunun ve seni özlemiş olan hevesli 
benliğinin yanında, aklının, kalbinin ve hayal gücünün tamamı seninle olacak. Birbirlerine 
sarılacak, sohbet edecek ve yola çıkacaklar, zaman ve mekan sınır olmadan.
Kısır bir aklı, sert ve hayal gücü olmayan bir kalbi olandan daha vahşi ve kötü bir insan olamaz. 
En büyük kötülüklerin kaynağı, zihnini donmuş bir isteğe dair sabit bir resim işgal eden kişidir. 
Bu kişinin insanın mutluluğunun imkanlarına dair sonu olmayan resimler bulma becerisi yok-
tur. Bu kişi eksik bir düşüncenin kör esiri olacak ve bu da onu çevresindeki her şeyi sabitlemeye 
hatta yok etmeye itecektir.
İnsanın özgürlüğünden vazgeçmesi, insan olmaktan vazgeçmesidir
Kimse düşünmenizi, ilke ve değerleri benimsemenizi engelleyemez. Ancak en aşağılık zorbalar, 
güç ile ya da “yasalar” ile düşüncelerinizi dile getirmenizi ya da en basit kanaatlerinizi haya-
ta geçirmenizi önleyebilir. Sizi acı verici tavizlerde bulunmaya zorlayabilir. Belki de hileye ve 
ikna olmuş gibi davranmaya başvurabilirsiniz. En iyi durumda ise gerçeğe uyum sağlarsınız. 
Değerler ve gerçeğin şartları arasında denge kurmaya sığınma, özgürlüğü uygulamak sayılmaz.
Kimse insanın iradesini elinden alamaz ya da özgürlüğünü yok edemez; özgürlüğün odağında 
akıl vardır. Aklından vazgeçen, buna bağlı olarak düşünme ve seçme becerisinden de vazgeçece-
ktir. Böylece insan türüne aidiyeti zayıflar. İnsanı insan yapan, eylemde bulunma ya da bu-
lunmama iradesi, düşüncesinin sonucuna karar vermesi, kanaati, ilke ve değerlerine bağlı vic-
danıdır.
Düşünmek yalnızca kişinin lehine olduğunda, radikallik başlar ve yıkım hakim olur. Başka-
ları için de düşünmem gerek. Tanımadığım o kişi benim kardeşimdir. Aynı zamanda sorum-
suz boşluklarımız ve pervasız eylemlerimiz karşısında duygularımızı iyi bir şekilde ifade 
edemediğimiz doğa için de düşünmeliyim. Yıkıcı, kontrolsüz uygulamalarımız karşısında da. 
Özgürlüğün uygulamasında, başkalarını dışlama ya da devreden çıkarma yoktur. Zira doğa, 
tek bir kullanım için vücuda getirilmemiştir.
Özgürlük, o olmadan ne kadar büyük ve iyi olsa da hiçbir değer, düşünce ve davranışın anlamı 
olmayan büyük bir değerdir. Özgürlük bireysel ve zihinsel bir uygulamadır ve alanını düşünce, 
hayal gücü ve tasavvur inşa etmede bulur. Özgürlük, güzellik ve kemal arayan, dışa açık bir 
kadındır. Beyaz bir coğrafyaya ait, çerçevesiz bir tablodur. Onu aşık insan, sıcak ve parlak 
renkleriyle boyayarak, çocuksu bir mutluluk ve son derece yoğun bir sevinci vücuda getirir.
İnsan kalabalıklarının gürültüsünde akıl, bireyselliğinden vazgeçer ve onu o yapan kimliğini 
kaybeder. Böylece büyük bir makinenin parçası haline gelir. Belirli amaç ve hedefleri yerine 
getirmek için toplu bir savunma bağlamında kendisine verilen görevi yerine getiren bir par-
mak ya da kol olur belki. Toplumun özgürlüğü, bireyin uygulama ve davranışlarının yasası ve 
düzenleyicisi haline gelir. Bireysel özgürlük ise küçük görülen bir detay ya da eylemin doğasına, 
verilen göreve ya da durulan konuma göre büyütülür.
Bununla beraber büyük başarılarına ve dev projelerin ilk tohumlarının, düşüncelerini bireysel 
olarak yaşayan bir kişinin aklından, yalnızlık cennetinde filizlendiğini çok iyi hatırlamamız ge-
rekir. O cennette o, ruhu, kalbi ve hayal gücüyle birliktedir.
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حنن لّقاطات الغسيل

قْد ال منأل العني

لكّننا، يف وسواس العمران 

ال سكن إذا مل ميّر من هنا 

من حتت آابطنا

حنن لسنا على احلبال سلحَة عصفور 

أو ريشةً تتّعلق حىت ميّر املهّب

حنن اجلريان اخلرس

حنن املدمنات، مشّاً، على دواء الغسيل

حنن من جييد مبهارة تراسل احلواس السّت

نعرف هذي الثياب ملَن؟

ِمن حمرمة اجلّدة حىت جورَب الرضيع

نشرب مما يرشح من قطرات التعب 

ونعقد على خصوران هذا النابَض املعدين

ونرقص على صدى 

لن تنتبه إليه 

غرُي تلك اليت ما يزال رننُي أنوثتها يف األصابع 

الناشرة

حنن لسنا الفاضحاِت 

حنن نعلن النظافة على املأل 

وال مير على أكتافنا، اسألوا احلاوايت، الدنُس

حنن لقاطات الغسيل 

مل يفطْن لنا أحٌد

أخذوا املفاتيَح، ألبوماِت الصور 

أمساَءهم من لوحة الباب، عدَد الدرجات 

مرااي اجليب، قّصاصاِت األظافر 

واخليوَط اليت ماتزال عالقة ابإلبر

وتركوان

كلُّ واحدة ُتطبق فكَّيها على صدأ 

وتشكو، كما العجائز، أن ال أحد رفع رأسه 

قليال 

وشاهد حسرًة يف العينني أو ظهراً مطواّيً على 

رائحة األحباب

ال تقولوا لنا: مشغولون ابحلرب 

وامليت َأوىل من احلّي

واجلماد إمنا له هللا 

حنن لقاطات الغسيل 

مل ينتشلنا أحٌد من ركام

والبعض كان يطّوح بنا بعيداً يف احلريق

كأننا حجُر العثرة يف طريق النبش

وال يدري أننا حنن 

َمن يعرف  

من نُتف القماش، أصحاَب هذه اجلثث

ونعرف بيَتها، وعمَرها، وابنة ََمْن هي؟

حنن لقاطات الغسيل 

من خشب أو بالستيك معاجل 

أو عقدة ال ترى بني غصَنني يف شجر الشوك

لنا 

على الشرفات 

على احليطان 

على حافة شَباك 

على زند عاشقة تغسل يف النهر 

على مسامري عربة غائصة يف الوحل 

وكذلك على األهداب 

لنا ظلٌّ رطب 

ولنا

يف أعناق الّناصعني يتامى

شاعر سوري

سالم حلوم

اطات الغسيل
ّ

لق

حسان عزت

ٌسورة الحّب
انة

ّ
 هل تقرأ جب

شاعر سوري

اقرأ .. رأ ..كيَف ..رأيَت

رآين ..رأيُته ..ما قرأُت له 

واستغلَق النّص على الَفّص 

كيَف يشرُح جهٌل واعمى لعيننِي ال تبصراِن 

كيف تبصُر عينان من خرز وزجاج عقيم

وكيَف وكيَف 

لعقٍل حتّجَر أعمى مَن القلِب

أن يشرح غاشية وشاّلعة يف البشر 

لرمِل البالدِة 

اليَس دُم الصخر أوعى  

جيوُد بنبٍع وماٍء

وحنَي السماء بقرآهِنا الّسعُد للشاربني 

ينابيُع ماء 

والكنُز بألالءِة النور عنَد الصباح 

وعند املساء

أّم  الروح ابملشتهى واي  اي هنُر اي سحُر اي عذبَة 

يف وعِدها ..وربٌّ مبا ثّر من روِحه وأفاء بقرآنِه

قرأان لندرَك هذا الوجوَد وأسرارَه ..ونفهَم معناًه 

ومن قال ندرُك إاّل قليال 

من العلِم والّروح 

ومن قاَل يدروَن لو قرأوُه َجهارا عليٌم

وحرٌف  اهلرَف..  ويزدرُد  حرفا  يّردُد   كالببغاِء 

يكّرُر صواتً  .. أراَد بِه صاحٌب الغّي مرأَتُه وَهواُه

ولو كالدهان يُعيد مبا كّرروا من عماِء الّرهاِن 

مىت ينهُض النائموَن من موهِتم

 يقوموَن من كهِفهم ..

يقرؤون زماانً هلم ابلبصرية والوْقد ال ابلشجون 

وال مبا سّطر امليتون 

لكّل زمان مقاٌل ومعىن وال برجُع اليوُم لألمِس

والغٌد ألاّيمنا كما الشمس والقمِر النرجسّي 

أينهُض ميٌت وجّبانة من مواٍت

نصَف قرٍن وعقداً قرْأُت هلم وفّندُت مل يفهموين 

فهْل بعَد دهِر السننِي على 

موهتم يعرفوين

هل ينهض القرُب من نفِسه

وهْل ينهُض امليتوَن املوات 

بعَد قرأهنم يف الوجود جديدا وال يف  وما قرؤوا 

احلياة

وهل قرؤوا ما وراَء السطور وآسىن أباّيمهم  

إذا ملِن احلكُم والقول فيهم

كسائمة العشِب

 إاّل لراعي الغنم 

وحارِس كلِب األمري وذئِب العجم

قرأُت مسعُت رأيُت ومل يفهموين

وهل لغيت من دم الديناصور أو من شتاِت الغجر 

إو من عدٍم عدمي

ومن اّي أجبَد حريف 

ونزُف كياين ومأثرُة األّم راّي وإعجازها 

ألٌف ابٌء واتٌء 

أخي  أخيت  العني  وإنسانة  جّدي  مثَّة  أب  أّمي 

وكياين 

اجبُد هّوُز ُحّطي وكّلمُت يف احلّب روحي فحّطت 

وطهرا  وردا  تتفّتُح  وما  احلروِف  يف  قوِمها  على 

وفردا ومجعا وحشدا 

وكيَف أقوُل 

ملّا أيقَن احلرُف للحرِف

والوجُد للّصرف 

 أال ليت قومي من الصنِي 

أو من شعوِب املاليو 

أو اهلنِد كي يقرؤوين

وأّي احلروِف اليت يفهمون هبا ...

يصرُي  اي حّب حني  والكفِر  اجلهِل  على  أعّن   

عماًء وبلوى

وغّطى على الضوء بعتِم الكفاِف 

وكاَن الرسول األمنُي أماان وأّما

وروحا من احلب للخائفني 

ولو وضعوا الشمس يف الكف ايعّم

لو وضعوا القمر التّم وامللَك اعطوا .. أو امرأة 

احلسن ال مثلها يف اجلمال فما أبعدوين 

أحيُد  ..الت  الوقد  أّول  من  اخللِق  يف  األمانة 

ألشقى 

وكّرمن الرّب حني أراَد رسوال أكون

ألُف  ..هللِا ب 

والُم اخلليقِة والسرُّ حمياَي 

وهاُء املنّيِة والّرعشِة املشتهاُة يف عتمِة الغيِب 

وإرعاشة الّروح يف رحٍم

الولوع  وبعد  اهلجوِع  قبَل  واليّم  الكنايِة  وميُم 

األكيد وبعَد املماِت

وال خْلَق إاّل هبمٍز واٍو وايٍء حنون

ونقطُة نوٍن بنزِع الوريِد 

فهْل قرؤوا النون يف كوهنا واملنوِن 

وماقرؤوا إال قليال 

وماعرفوا مَن العلم إاّل قليال 

وما أدركوا من وجوِد الوجوِد إاّل قلياًل حنيال 

فكيَف مليزاهنم يستقيَم إال مَييُل 

وما يف اجملّرات يف الكوِن والّسموات ويف خلقهم 

من حييط بعلٍم سوى هللا ما أدركوه فهل يدركوين 

وكلٌّ إىل أّوالٍت 

السماِء  الربوِج  ببنياَن حىّت  وما أعجزوا واقاموا 

وحىّت النجوم 

يعوُد إىل أّوٍل من تراب ويرجُع ذرّا

 فالبحُر يفرُغ واألرض تندكُّ تذرى

 وما عّمروا من بالٍد تصرُي يبااب 

اقرؤوا األرض وذاَت العماَد وجّناهِتا كيَف غارْت 

ومادْت

سالم سالم سالم على االرض وإنساهنا 

ودينا من احلب اخللق فيها اعمروها مع احلب 

مثّ اعبدوين 

 فهل تعرفوين ..
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ــدّك  ــا بصواريــخ ت ــدة تقــرع أبوابن لفظــت الســاعة دقائقهــا االخــرية هلــذا اليــوم وتلــك الســنة، هــا هــي ســنة جدي
حاراتنــا، غــارات أفلتــت مــن أيــد خبيثــة عــاث التوحــش فيهــا ســبيال، بشــكل موجــع ال يطــاق أهنــوا ســنة للقتــل 
وبــدأوا ســنة للقتــل جديــدة.. حــزن مدينــيت اي ســادة هــادئ ال يصــدر ضجيجــا، رغــم وخــزات مؤملــة تصيــب 

صدرهــا.
تصرخ إدلب:

»قلــي يتيــم ... أمــي الشــرقية ختلــت عــن، أب أســري، يتالعبــون بدمائــي وهــم اخــويت، كأنــن دميــة ورمبــا حقــل 
جتــارب أللعاهبــم التوحشــية، وااا حســراته علــى اإلنســانية، غــدت بــني ايــٍد مــن هلــب ســجينة عنــد مــن فــاق يف 

جحــوده أاب هلــب، سالســل الظلــم ختنــق صــدري وأان، مــا زلــت، فتيــة!
خبار آالمي يتصاعد فيالمس طائرة حربية تنفث املوت ال ملّونة ورقية!

جسدي..، جسدي ابت هزيال من هنش صاروخ وهاوٍن وارجتاجية.
أنين!!؟ أمل تسمعوا أنين اي أمة يقال إهنا عربية؟!

أم إنكم ترونه ولكن ختليتم عن اهلويّة وعن اإلنسانية؟
بصريتكم هل أعميتموها؟ أم إهنا منذ البدء معمّية؟

ســواد يف ســواد يف ســواد مــن حــويل وفــؤادي مدينــة مّزقــت، رأســي ميــدان الصــراع، الزمهريــر أصــاب أطــرايف 
والنــريان التهمــت صــدري، خــرااب عاثــوا يّف، ســفكا وقتــال ودكاً وفتــكا.. كمــا لــو أنــن مل أكــن يومــاً، وكأنــن قــد 

أمســيت نســياً منســية. 
سكارى هم، بل أفاٍع تنشب أنياهبا يف روحي، ويرونن فريسة شهية ..

لكنــن ال أمــوت! أان الفتيّــة، مجيلــة فاتنــة صامــدة وجبــربويت قويــة، أوالدي يف قلــي وقــرب يهمســون: اصــربي أمــاه 
هــو النصــر يف عينيــك، اصــربي اي إدلبيــة. كــم يــداوون جراحــي حبــّب، ويف ضــوء عيوهنــم أملــح اإلميــان والرضــى 

واحلميّــة.. لــن أمــوت أيهــا اجلبنــاء، وســأبقى حيّــة أبــد الدهــر.. لــن متــوت حــّرة عربيــة إدلبيــة.

عال المصري

كاتبة سورية     

بوح مدينة منسية

محمد سليمان زادة

النجاة بأعجوبة

كاتب وشاعر سوري

سميح شقير

أطفال الوطن والساللم

موسيقي وشاعر سوري

خّبأته  أخرى حيالفك حظٌّ  مرة  موٍت حمكم،  من  تنجو أبعجوبة  أنت  ها 
ساخنة  بشرارة  أنك شعرت  لدرجة  قريباً  املوت  لك، كان  أمك  دعوات 

ملست جلدة رأسك بينما كانت الرصاصة متضي إىل أحدهم.
ها أنت تنجو من امرأة كرمية، مل جتهز عليك بل تركتك متضي خبساراتك 
أنه ال مكان سيأويك وأنت على هذه احلال، وأنه ال حياة  تعرف  وهي 
ستقبل بك، امرأة كرمية أعطتك كل شاماهتا يف سهرة حب مث غرزهتم واحدًة 

واحدة مبشرط انعم يف روحك.
كان من املمكن أن أموت كما مات صديقي قبل عشرين عاماً إثر حادث 
سري ومل تتوقف احلياة بعد موته بل استمرت، وال أحد من سكان ذلك احلي 
يعرف اآلن أنه على هذا الرصيف، وقبل عشرين عاماً، مات شاب وسيم 

حيب احلياة، مات بسبب هتور سيارة مسرعة.
لكنن مل أمت رغم أنن ومنذ سنوات أعيش مع املوتى، ومنذ هذا التحول 
النوم،  وقليل  القلق  الكالم، كثري  وقليل  السؤال  صرُت كثري  حيايت  يف 
صرت أشبه جبهاز احلاسوب حيتاج دائماً إلعادة تشغيل ألنه مصاب بعطب 

يف مدينيت يولد األطفال متشاهبني مث سرعان ما ينقسمون بعد الوالدة لفريقني خمتلفني، فبعضهم ينمو 
على جسدهم ُسّلم ابلطول والبعض اآلخر سلَّم ابلعرض. ال أعرف خارج مدينيت كيف هو احلال، ألنن 
مل ُأسافر، وترِجع بعض أسباب ذلك إىل كوين من فئة الّسلم ابلعرض، كنت اصطدم ابجلدران حيثما 

ذهبت، حىت بدت املدينة يل ضيقة وخانقة.
أذكر يف طفوليت كيف َمسََّدت جديت على رأسي ومتتمت ابلدعوات، واحلزن يف عينيها، إذ كانت تتوقع 

أال تكون حيايت سهلة.
ومع أن احلكومة لديها برانمج متعدد املستوايت لتجليس فئة السالمل ابلعرض

إال اهنم مل ينجحوا يف كثري من احلاالت، وابلرغم من أين كنت لطيفاً جتاه فئة السّلم ابلطول إال أين 
شعرت منهم دائماً ابلتمييز والتوجس، لذلك كان معظم أصدقائي من فئيت وكنا نلعب أبن نـُرَكِّْب سالملنا 
بعضها فوق بعض فينقل لنا الذي يف األعلى ماذا يرى ويكون بوضعية الطريان تقريباً، فينكشف لنا ما 

ال يراه الكثريون.
يف إحدى املرات، وكان دوري أبن أكون يف األعلى، وقع نظري على ابنة اجلريان اجلميلة على السطح 
املقابل ، كانت تنحن مث تنشر الغسيل، وأعجبن كثرياً ُسلَّمها، فتحادثنا ابنسجام مث ابَتَسَمْت وهي 
تودعن، بل وأهدتن ملقط غسيل للذكرى، ولكن أابها وصل يف تلك اللحظة، كان واضحاً أنه موظف 
حكومي رفيع املستوى، عرفت ذلك من نياشينه ومن ُسلَُّمُه الطويل جدًا، هنرين وهو يفتح فمه صارخاً 
فميزُت الُلهاة يف عمق حلقِه هتتز غضباً ، وكان أن تدحَرْجُت فوق أصدقائي حىت اصطدمت ابألرض 
إسعاف  إرسال سيارة  اعتذروا عن  أن  بعد  بشاحنة سوزوكي  املستشفى  اىل  ونُقلت  يدي،  فتهشََّمت 

بدعوى أن ذلك من غري املناسب كوين من فئة الُسلُّم ابلعرض.
حني استيقظت من البنج كان يتجمع حويل أطباء بسالمل ابلطول يتفحصونن، وعناصر شرطة وخمربون 
ذوي سالمل طويلة عليها انتينات، مجيعهم يريدون اصطحاب للتحقيق يف السر الذي أخبئه يف يدي، 
إذ يبدو أنن حىت حتت التخدير بقيُت ُمغِلقاً قبضة يدي بقوة ومَل يتمكنوا من فتحها، وها أان يف عتمة 

السجن هنا ألين مل أَُبح هلم أبداً أبن ما يف يدي ليس سوى ملقط الغسيل.

غريب جعله خيلط اخليال ابلواقع.
أحياانً أستيقظ وكأن الذين ماتوا مل ميوتوا، والذين رحلوا مل يرحلوا، وابتسم 
يف الفراش للحظات، لكن سرعان ما تعمل كل الربامج يف الدماغ فأدرك 
أنن مل أكن على ما يرام قبل قليل، ويقال إنك إذا فكرت كثرياً بشيء 
ما فسرتاه يف احللم، هذا غري صحيح فأان أفكر بك كل ليلة ومل حيدث 

أن رأيتك يف احللم.
إذا  بدأت أشعر من اآلن أبنن حمظوظ فكان من احملتمل أن أبقى انئماً 
فراشي، وكان  العينني يف  احللم، كنت سأظل مغمض  ورأيتك يف  حدث 
اجلريان سيقولون عن أنن ميت وهم يراقبونن من خلف النافذة، لكن 

أحدهم سيقول أبنن انئم وأتنفس.
النوم طريقة سعيدة للنسيان فأنت بعيد عن كل وسائل التواصل وال تعطي 
أي اعتبار ألي شخص، والوقت ميضي دون قيمة فال تعرف الليل من 
الوقت أتخر وعليك أن متضي  يوماً يف حلمك أبن  النهار، هل فكرت 

إىل البيت.

مل تعد هذه األشياء مهمة فاملهم أن جتد حال حلياتك ألنك جنوت، فلو أنك مل 
تنجو ما كنت ستفكر هبذا، ولكنت اآلن سعيداً هناك وال أحد يعرف عنك أي 

شيء سوى ذلك الباب الصغري الذي أودعوك فيه وغادرت.
إذا جنوت وأردت ان تبقى انجياً فلتكن نظرتك لكل شيء مجيل أبنه ليس لك، 
وتعامل  لرياه غريك،  يوم  ذات  بل سيمضي حتماً  عينيك،  أمام  يدوم  لن  وأنه 
مع كل الناس على أساس واحد أبهنم ماضون حسب جدول زمن ال تستطيع 

االطالع عليه.
وتعامل مع احلب على أساس أنه رحلة قصرية ملنتزه مجيل يطل على البحر ويف 
حديقته ينزل القمر كل مساء، استمتع بكل حلظة وال تفكر ابلغد واخلوف من 
فقداهنا، ال تفكر بتلك األشياء، ال تعكر صفو السعادة، عش وكأن كنزاَ فتح 
السعادة ألنك ستعود من  بعثر الذهب يف كل اجتاه حىت هتلكك  أبوابه لك، 

املنتزه قريباً إىل حياتك الشاقة.
عش احلب هبذه الفكرة أبنه شرارة نتجت عن اصطدام كوكبني مضى كل منهما 
أثر ذلك االصطدام بقي يف روحك إىل األبد، وأنك احرتقت  يف اجتاه، لكن 
يومها وأنت تضحك، احرتقت من قلبك وأنت يف ذروة سعادتك، واحرتقت 
أصابعك وأنت تتحسس شامات جسدها، وتوزع مهام األصابع هلا، ها أنت 

تنجو من امرأة كرمية أعطتك قلبها يف حلظة االصطدام ومضت.
ها انت اآلن وحدك تعود لظلك الذي اشتقت له لتضيف عليه ظالل السكاكني.

كنت مجياًل أيها احلب كفلم رائع عشنا فيه خارج الزمن، وأجنبنا أطفااًل وكربوا، 
وحلمنا ابملستحيل، وواجهنا املصاعب مث غادران هبدوء الذين يغادرون صاالت 

السينما، كل هذا حدث يف ساعتني وحنن نتابع فلم حياتنا أان وأنت.
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أان الجئ
ال شيء مثلي

فالظالم له نفق
وكذلك الصبح املؤجل

ال مثيل لظلمه
إال سراب التائهني عن األفق

حىت انتهاء الطني مل يذكر
خيام البؤس جمهوُل الشفق

وأان كمثلي ليس يشبهن
سواي إذا اختلفنا أو علينا نتفق

أأتمل
التاريخ يكتبن وينسى أنن

مــن  هامشــني  وأنســى  أكتبــن  قــد كنــت 
لفلــق ا

أان لست مثلي
عندما صرخت أبذين القابالت

ومل أفق
أان صورة أخرى لفنان جتاهلن

وريشته استعارهتا لرتمسن بعين شاعر
أو حتت إزميل حتاول أن يعيد يل النزق

وعلى الرصاص ينام أطفايل
وهم يتجادلون مبفردات احلرب

ينتصرون يف أحالمهم
يتقابلون أمام مرآة

تالحظ أهنم بعد الدفاع
سيهجمون على منازلِة الطبق

من مث ينتهز الصغري
ســقوط طائــرة ليخــرج اتركاً خلــف اخلطــى 

درابً جيــوس بــه القلــق
شاشــات  عــرب  انتصــار  حمــض  وكأنــه 

ط لســقو ا
الوطــن  الناطــق  اعتمــاد  أســباب  يبــث 
شــخصاً غــري مرغــوب بــه يف حــارة منهــا 

نطلــق ا
مادام رب الكون أعطاك اجلناح
أبي عذر تقطع الطرقات حبوا؟
الطائرات هناك يف وضح الفنون

ترى بعين أقرب األحوال حتمل للمدينة
كل أصناف األرق

أان لســت ذاك الــال يــرى الطــني العجــوز 
ــق ــا انزل بن

عينا معاوية يشق عليهما رصد املسافة
وانقطــاع  للسياســة  القناعــة  تقريــب  بــني 

البــث
عن ماضي دمشق

حجــزوا لــه بيتــاً مــن الشــعر القــدمي وقابلتــه 
علــى نقــاط الصمــت اتئهــة احلــدق

كان الظــالم إىل الفنــادق ســالكاً كعالمــة 
اســتفهام يف وســط العبــارة 

قبل توفري الكالم
طرحــت علــى املــرآة أســئلة تنــايف احلاجــب 

املعقــود عاطلــة الغــرام
التلفــاز  علــى  مقابلــة  ظهــرت  وفجــأة 

النظــام أذانب 
أان مثــل ابقــي الشــعب يفهــم مــن عالمــات 

التعجب
ما يقال

مبخبــز  الكهــرابء  لربــط  تكفــي  شــعرة  ال 
رصدتــه

أفواه اجلياع وال رغيف حيرتق
ميسون تكتب آخر األبيات

يقرأها معاوية ويقسم ابلطالق
جواله املسروق أمسى يف يدي صنم

ضرير قد رأى التوريث يف قصص الرفاق
ميسون تفتح دفرت األشعار

تقرأ صفحة فيها رايح البحر زرق
بنــَت  مشُعــُه  يؤنــس  الشــام  لليــل  عجبــاً 

لكهــوف ا
وال يثري ببيتها ُمْلكاً ُسِرْق؟

وغــادرت  الوريــث  أم  تزينــت  بعباءتــني 
ن ميســو

خمدعها وكان الليل ينذر ابملؤق
بــني  مبــادالت  تتــم  أدري  ال  حيــث  مــن 

أســرى
أن  وتعلــم  أانملهــا  توثقهــا  قائمــة  ضمــن 
شــعرة زوجهــا معروضــة للقطــع يف ســوق 
اللصــوص مبــا تيســر فــوق أرصفــة العــرق

بيعْت دمشق
وكل شبيح مضى بسبيله

فالبندقية الغتصاب الشام
مينحها الوريث لكل حزب مرتزق

من نشرة األخبار
أقتطع املسافة بني جتهيز اجلنائز

واخلروج إىل أثري الطائرات
حــزين  عــن  يكــون  الدخــان  تربيــر  لعــل 

افــرتق قــد  األخــري 
أان من هناك أتيت

أم اتبعت ختمني اجلهاْت
وهناك تنكرين البالد

هنا كذلك
كلمــا أيقنــت أين ذاهــب خبطــى تليــق هبــا 

احلفــاة
وأعدُتن من ضفة اهلذاين طوفاان

يعاتبه الفراْت
يف مرســم األطفــال طبشــور خياطــرون بــه 
ليكتــب عــن فــىت موســى وكيــف احلــوت 

عــاد إىل احليــاْة

عن فتية يف كهفهم انموا
وما علموا

أبن الكلب ماْت
الســفينة  رمســوا  قــد  الطوفــان  آخــر  عــن 

الرُّمــاْة جبــل  علــى  طافيــة  وهــي 
كتبوا قيود البحث عن سفن اليتامى
وهي صاحلة لقانون اغتصاب البحر

يف عهد الطغاْة
وجــدوا علــى جدراهنــم صنمــاً يعــود لفــرتة 

فيهــا
قوانني الدمار مليئة ابملوت

هل قتلت محاْة؟!!
صلب املسيح وما صلب
ما كاد نوح أن يناجي ربه

حىت رأى التنور يرزح حتت طوفان الغرق
أطفايل املليون ليسوا ضمن قائمة النجاْة

لكن أبناء اللقيط
هنــاك يف القصــر املســيج ابلرذيلــِة يلعبــون 

علــى أراجيــح الســقوط
)اي أنِت( انمي

قد جنا مبماته طفل رأى أعجوبة حبياته
من قال إن الطفل ابملوتى التحق؟

اخلبــز  تعجــن  )أمينــة(  أمــي  يــدا  كانــت 
ســي لسيا ا

لتطعمنا رغيف الكهف يف جنح الغسق
انمت وجانبها ينام على قلْق

ويداه حتلم أن يالمسها الشبق
كاان أاب هلــب وزوجتــه الــيت احرتفــت بفــأس 

احلقــد تلغيــم الطــرق
يف جيدها حبل

ومع يدها اجملوسي اتفق
هو ذا أبو هلب أمام حطامنا

انر وخلف احلقد أكوام املزق
اتبوت موسى يف مواجهة النوى
جيري وال أخت تقيه من الغرق

)القــات(  متضــغ  العواصــم  رابعــة  صنعــاء 
املســيس مــع هبــوب املدمنــني علــى الرمــق
وجعجعــات  والطحــني  السياســة  حــول 
بلقيــس  تكلمــت  الطعــام  علــى  القائمــني 
لــذا  ميســون  الشــعر  زمــام  واســتلمت 
مل  يتغامــزون كأهنــم  ودايهنــا  يف  الشــعراء 
يســمعوا بغــداد كيــف تقشــرت كالربتقــال
البــاب المــرأة  بــريوت تنظــر مــن شــقوق 

الوزيــر بعشــقها البــن  تديــن 
وخلفها انتصب العزيز

وإىل لقاء الحق
القصــص  يف  العــرب  يكــون  أمتنــا  أبنــاء 

لقصــرية ا
حبكة ليست على دين سبق.

محمد إبراهيم الحريري

شاعر سوري شاعرة سورية

أنا الجئ بين يدّي دمشق

ما بني َوْقِتِك واْشِتَهاِء َدِمي اْحِتَفاٌل
َهيِِّئي َقَمَراً لِنـَْبَدَأ اَي نديَُّة  

نـَْرَتِدي ُجوَع الَقَصاِئِد، َنْسَتِحمُّ ِبِدفِء ِذْكرى 
َعرََّشْت، 

َذاَت اهنَِْماٍر بـنَْيَ قـَْلبـَيـَْنا، وأْهَدتـَْنا 
اْكِتَماَل ُرؤى اِلِغَياْب

أَبَداً حُتَاِصُرين ُدُروُبِك اَي ِدَمْشُق
َتشدُّين، َومَتُدُّ َرْغبـَتـََها ألْدُخَل

يف َسناِء َمِدحِيَها أنـَْثى ِمَن اْلِبلَّْوِر تـَْقَرأُ،
ما تـََناثـََر فوَق بـَْهَجِتَها 

ِمَن الصَُّوِر اليت تزهو مبا َقْد َلذَّ ِمْن فـََرٍح َوطَاْب 
أَبَداً حُتاِصُرين ُدُروُبِك 

تشتهي أملي، فأركُض يف تـََلوُّهنا
وأقَرأُ ُسورََة الشَّْوِق الذي مازَاَل جَيِْلُدين ِبِدْفِء 

تـََلهٍُّف طَاٍغ
وُيْسِلُمِن لَِناِفَذِة اخلََراْب!

أبداً حُتَاِصُرين ُدُروُبِك اي ِدَمْشُق
أاَن اليت َقْد ِجْئُت ِمْن آِه الصََّحاَرى 

ِمْن َدِم احْلَْوِر املُّغرَِّب 
و)احلََكااَي( املُثـَْقالِت ِبُكلِّ أوَجاِع التُـَّراْب!

أْهَديِْتِن َوْجَهاً َتَشرََّب ابلنََّدى 
اً ُمَذاْب! َوَسَقْيِتِن َصدَّ

ِحنَي اْحَتويُتِك – اي ِدَمْشُق – تفجََّرْت 
ما بَينـََنا النجوى

تـََعانـَْقَنا َكَما يـَتـََعاَنُق األحباُب
ُمتَِّحَدْيِن ابلرََّقَصاِت، فَاْنَطَفأْت َعلى إيَقاِع 

رَْقَصِتَنا 
قـََناِديُل العتاْب!

*     *     *
بـََرَدى َيُذوُب َصَبابًَة َوتـََلهَُّفاً ومَيُدُّ َسْوَسَنُه إيلَّ 

َيُضمُِّن َعِطشاً 
َويـَْهِمُس يف انكساٍر َذاِبٍح َعْذٍب:

ُأِحبُِّك 
لَْيَس يل إاّلِك ُرْؤاَي أرتِدي َدَمَها، 

وَأهُفْو حَنَْو حَمُْبوِب الُفَراْت
ُهَو ِصنـُْو أْوَجاِعي َوَصاِحُب ُغْرَبيِت

َوَدِمي الذي جَيِْري اْخِضَرارًَا
يف َمَساَماِت النَـَّباْت 

ُهَو ُروُح ما تـََرَك التفتُح ِلْلَقصاِئِد ِمْن َمَدًى 
نِي َوَما ِبِه  يـَْرنُو ِلَمْجِد الَيامسَِ

ِمْن ِذْكَراَيْت!
للشَّاِم َأْهرَُع يف انِكَساري

ُمْطَلٌق يـَْرنُو إىل أََلِق املََواسِم
واشتهاَءاِت احلََياْة 

للشَّاِم ُأْسرُِج َخْيَل أوَجاِعي 
وأقرأُ – آَن أْبَدأُ – سورة األفراح:

آٍه.. َكْيَف أدُخُل اَي ِدَمْشُق

وََكْيَف أْبَدأُ هَلَْفيِت 
بَْه َحيـَْرى أاَن َوُمَعذَّ

ُمدِّي إيلَّ َسالِلَماً َكْي أرَتِقي حَنَْو اْشِتعاِلِك
َعْذبًَة َومَجيَلًة

إْذ ذاَك قد يـَْزُهو البـَنـَْفَسُج طَاِفَحاً 
بلذيِذ َما خُتِْفي األَماين 

املُْعِشَبْه!
*     *     *
ُخْذين إلَيـَْها أيُـَّها اللََّهُف املَُلوَُّن

َعلَِّن يف حلََْظٍة فـَتَّانٍَة أْدنُو 
وأْلِثُم بـَْعَض َما خَيَْتاُل يف ُمْرَجاِن َعيـْنـَيـَْها

ِمَن احِلَقِب الَبِهيَِّة والصَُّوْر 
ُخذين ألقرَأ ما تيسََّر ِمْن ِكَتاِب السَّابقنْي 

قَالوا: ِدَمْشُق َقِصيَدٌة َما فاَض منَها َغيـُْر ِدفٍء
أو مشى يف رَاِئِع الَكِلَماِت ِفيَها َغيـُْر فريوِز اهلَوى

ولذيِذ ما تـُْهِدي َنَساِئُم )قَاَسُيوَن( ِمن العذوبِة
والتألُِّق والُبُطوَلِة واملََحبَِّة واحلَننْي!

قالوا: ِدَمْشُق 
فُقْلُت: َذا َقَمِري .. اتركوُه

َلَمْسُتُه، َوَحَضنـُْتُه، وأتبَّطَْتُه الرُّوُح
واحْنََدرا َمَعاً حَنَْو اْشِتَعاِل الَيامَسنْي !!

*     *     *
اَي َشاُم َهْل اَبَن الَبِعيُد 
َوَهْل تـَنـَفََّسِت احلََداِئُق

َهْل َرَمى التَّاريُخ شيئاً ِمْنُه
يف َجَسِد املَُعذَِّب » قَاَسُيوْن »؟

أوَّاُه .. ال أْدِري  
ُبِن اْشِتَياِقي اي ِدَمْشُق يـَُعذِّ

َتشدُّين اللَهَفاُت حَنَْو َشقيِّ َوْقِتِك
أرَتِدي َلذَّاِت َخْويف، مثَّ ُأحبُِْر يف الَقِصيِد إلَْيِك 

اَي ُأمَّ القصيَدْه
قـَْلِي َشِهيٌد يف َيَدْيِك فـََعلِِّقيِه مَتِيَمًة يف ابِب جْمدِك

وامنِحيِه بـََراَءًة لَِيطرَي حَنَْوِك
َحاِماًل أنوارَُه ونـََهارَُه

وَقَصاِئَد الَفَرِح اليت َستـَُقوُدُه
حَنَْو الَفَضاءاِت اجلديدْه

*     *     *
َلِك اي ِدَمْشُق َمَوامِسِي َوَلِك اْشِتَعايلَ وانِْبَهاِري

ُمدِّي َيَدْيِك إيَلَّ َكْي أْرَقى 
وأْلثَم يف عالِئِك قـَْوَس َغاِري 

ُمدِّي اْخِضالَلِك .. َقْد َحَضْرُت
حتَِفُّ ِب ِذْكَرى َوَيْذحَبُِن انتظَاْر

اي َشاُم َهْل بـَُعَد املََزاْر ؟ 
اَي َشاُم َما بـَُعَد املََزاْر !!

سميرة بدران
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شــاءت األقــدار أن جتعلنــا نــرى عــدداً كبــراً مــن البلــدان، وال نعــرف إن 
كان ذلــك شــيئاً مجيــال؟، مجيــل كلمــة حتمــل يف طياهتــا الكثــر، كيــف لنــا 
أن حنكــم علــى اجلمــال إن مل نــرى القبــح، وكيــف نكــون علــى صــواب، 
وهــل حيــق لنــا إعطــاء هــذه الصفــة لشــخص مــا أو بلــد مــا؟، لنطلــق هــذه 
الصفــة اجلماليــة علــى أي كان، علينــا أن نكــون ذواقــن وغــر منحازيــن 
إىل  حيتــاج  اجلمــال  وإدراك  نفوســنا،  يف  غايــة  وال  يالحقنــا  هتديــد  وال 
ملــكات وقــدرات معينــة، وعقــل متفتــح وأخــالق إجيابيــة ترقــى أبحاسيســنا 
وهتــذب أنفســنا، طبعــاً ال نســتطيع أن نكــون خــراء يف تقييــم اجلمــال، 
ولكــن القبــح ال يــدارى، حنــن نكــش الــذابب إن هبــط علــى الوعــاء أمامنــا 
حبركــة ال إراديــة، وننفــر مــن رائحــة العــرق الكريهــة دون تفكــر نســد أنوفنــا 
ونبتعــد، ويشــدان وجــه طفــل دون أن نعــرف مــن يكــون، ويســتوقفنا منظــر 
األضــواء اجلميلــة ونستســيغ املوســيقى مــن بعيــد ويشــدان الصــوت اجلميــل 
األمطــار  الثلــوج  املعتــدل  واجلــو  األخضــر  اللــون  لغتنــا،  بغــر  وإن كان 
البحــار الســماء الطعــام  القمــر الشــمس ثغــر ابســم كلهــا مجــال، أننــا نــرى 

اجلمــال نستشــعره نتذوقــه يف الطبيعــة دون تفكــر. 
بــل  املــرآة لســاعات، ولبــس أمجــل األزايء،   أمــام  تقــف  ال يكفــي أن 
مــن  نفســك  تنظــف  أن  تنســى  وال  أســنانك،  ونظــف  أواًل،  اســتحم 
الداخــل!!!، واالحســاس ابلغــر هــو نــوع مــن أنــواع اجلمــال، عــش علــى 
طبيعتــك كــن عفــوايً وال تبقــى ضمــن قالــب حمــدد، ودرب نفســك علــى 
عــدم الغضــب، ابالبتســامة حنــارب اليــأس ونقــاوم االكتئــاب، شــارك مــن 
حولــك أفراحهــم وأحزاهنــم وتواصــل مــع مــن حولــك، غــر روتــن حياتــك 
إن اســتطعت ســافر وتعلــم حــب احليــاة، وصلنــا اآلن إىل حــب احليــاة 

وســر الســعادة.

للمرة األوىل خيوني احلرف وأعجز عن ترمجة أملي، للمرة األوىل أعرتف 
أبني غدرت أبحدهم ...!!، نعم غدرت أبحدهم، غدرت ببيي حن 

تركته يواجه مصره وحيداً، دون أن امد له يد املساعدة، دون أن 
أساعده على اهلرب من بطش اإلجرام كما فعلت بنفسي وعائلي.
أعرتف أبني بكيت وطوياًل جداً، بعد أن استوعبت عيناي اللقطة 

األوىل له متداعياً على األرض، انزفاً حى املوت، ومل تفلح املنومات يف 
انتزاعي من هذا الكابوس ألكثر من ساعة ونصف الساعة فقط، قد 

يلومي البعض مرراً أنت وعائلتك خبر، أمحدي هللا.
أوالدي أيضاً يلوموني، نعم أان أفعل وأمحد هللا أننا خبر، لكنه هو، مل 

يكن خبر.
آملي جداً درجة تساقط هذا األمل على شكل دموع ملتهبة لسعت 

وجهي وقليب وذكراييت، وثالثن عاماً من احللم واألمل والعمل واحلزن 
والفرح، دفنت حتت األنقاض، بيي تلك اجلدران الي تطل على 

شوارع ثالث والرابعة أرض خالء، ما جعلي أطمئن روحي دوماً أهنم 
لن يتمركزوا فيه، هم حيتاجون لألبنية املتالصقة ليتنقلوا بينها بسهولة، 

هنا هم مكشوفون للطران لن يطول هبم البقاء، هو األمل، كنت أمي 
نفسي به.

ومل أدرك أهنم قرروا هنايته، ال تتعجبوا أني أحتدث عنه ككائن حي، 
يشعر وحيس، بنظري هو هكذا، لطاملا محل ذهي عنه هذه الصورة، 

بن جدرانه ويدي ألفة شديدة وعالقة تشبه عالقة األم اببنها، وعالقة 

األب إببنته، حتتفظ روحي أبصغر تفاصيله وجزئياته، اليوم وأان أراه 
متهاوية جدرانه حتت أتثر بطش ضرابت الظلم، يراودين الشعور أبنه أتمل 

وحيداً، معزواًل عن غره، أكاد أشعر ابلذكرايت وهي تستنجد يب، أان 
املهزومة، املوشحة ابألمل، الالهثة خلف املدن البعيدة، املسافرة على منت 

خيبايت، احلاملة بصباحات دافئة مرت يف ظله، كنت عاجزة عن جندته.
اليوم صباحاً قلت ألصغر أوالدي، رفيق رحلة املنفى والذي المي 

يوماً أني كنت يف بداية كل صباح أهدم عش اليمامة من على الشرفة 
والذي وعدته أني إن عدت يوماً سأبي هلا عشاً جديداً بيدّي، أخرته 
اليوم أن اليمامة أسعد حظاً مي، ألهنا مل متلك ذكرايت هلا على تلك 

الشرفة، وأن أكر كوابيسها كان الصياد، وأن بالد هللا الواسعة مبسوطة 
األرجاء أمامها كي تبي عشاً جديداً هلا، فال أشقاء يرفضوهنا بينهم، وال 

أصدقاء يستقبلوهنا بشروطهم.
اليوم أحبث عمن يضعي على أعتاب ركامه، أرغب أن أمجع ضحكات 
أوالدي من هناك وهم يتجادلون ضاحكن يتقامسون الشقق واألدوار، 

وصوت صغري قبل أن يبلغ سن الدراسة وهو يصف يل القطط املولودة 
حديثاً يف حديقة روضة األطفال يف قبوه، قطة سوداء وبيضاء وأخرى 

بيضاء وسوداء، وصوت ضحكي يعلو لوصفه الطفويل، أرغب أن أؤدي 
آخر صلوايت، وأمسح آخر دمعة وأدفن آخر ضحكة يل معه هناك.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

وجهان للجمال

جنان الحسن

شاعرة وكاتبة سورية

الحنين

 فجــأة وجــدان أنفســنا يف بلــد اجلــن واملالئكــة كمــا يقــال عنهــا، خيرتقهــا 
هنــر الســن مــن البدايــة للنهايــة، ومــن معاملهــا متحــف اللوفــر وقــوس النصــر 

وبــرج إيفــل نســبة ملــن بنــاه غوســتاف إيفــل، أطلــق عليهــا اســم مدينــة 
النــور لكثــرة األضــواء هبــا، تعالــوا معنــا إىل تلــك املدينــة، تبلــغ مســاحتها 
مئــة كيلــو مــرت مربــع، امسهــا مرتبــط ابلرومنســية، تشــدك مبانيهــا العريقــة 
املتميــزة، ومــا مييزهــا أكثــر أن هنرهــا يقــع يف منتصفهــا ويقســمها إىل جزئــن 

ابلتســاوي وكالمهــا ال يقــل أمهيــة عــن اآلخــر، مدينــة تنبــض ابحليــاة 
وتعــى بــكل جوانــب احليــاة، يزورهــا ســنوايً ســبعون مليــون ســائح، 
وأهــم معلــم هبــا هــو بــرج إيفــل، ســاحموين إن نقلنــا لكــم وجــه آخــر 
هلــا رأينــاه، نعــم الــرج معلــم كبــر ومجيــل، ولكــن هنــاك أماكــن ليــس 
هلــا عالقــة بــكل هــذا اجلمــال، ال نريــد أن نذكــر تفاصيــل مــا رأينــاه 
رمبــا حنــن يف وضــع نفســي ال يســمح لنــا ابستشــعار اجلمــال، وأكثــر 
مــا أســعدان يف تلــك املدينــة اجلميلــة وجــود األحبــة حولنــا، وابتســامة 
طفلــة تغلغلــت يف شــراييي، ووقــع مجلــة مــن صغــر خيصنــا أبنــه حيبنــا 
منــذ البارحــة، وحضــن دافــئ مــن صغرتنــا احملببــة واســتقبال مــن قريبتنــا 
الرائعــة وأوالدهــا هــو قمــة  اجلمــال، شــعران بســالم داخلــي وطمأنينــة 
قصــوى بعثــت يف صــدوران ســروراً ال يضاهــى، ليــس هنــاك مجــال 
يفــرض، اجلمــال هــو قيمــة مرتبطــة ابلعاطفــة والشــعور  يــدرس أو 
أن  عليــك  اجلمــال  مــن  مزيــداً  أردت  إذا  األشــياء،  حنــو  اإلجيــايب 
تقضــي أوقاتــك مــع أشــخاص حتبهــم حيملــون أفــكاراً صحيــة ونقيــة، 
فمعايــر اجلمــال ليســت مقياســاً اثبتــاً، وال أخفيكــم ســراً ليــس هنــاك 

مجــااًل كجمــال الوطــن.
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يبــدأ املوســم الدراســي الثــاين ويعــود احملظوظــون مــن أطفــال ســورية إىل مدارســهم، 
القصــف  وطــأة  حتــت  يــرزح  زال  مــا  آخــر  وقســٌم  اللجــوء  بلــدان  يف  بعضهــم 
انفصــام  حالــة  يف  فهــي  الســوري  النظــام  مناطــق  أمــا  الشــمال،  يف  واملــوت 
الطلبــة  تلقــن  املناطــق علــى  تلــك  التعليــم يف  الواقــع والتاريــخ ويرتّكــز  كامــل عــن 
ُيســمح  إيــران،  مــع  اتفــاق  توقيــع  إىل  وحيــدث، ابإلضافــة  حــدث  ملــا  تكذيبــات 
مبوجبــه للجانــب اإليــراين احملتــل أن يهيمــن علــى كل مفاصــل التعليــم يف ســورية، 
وتعديــل املناهــج أيًضــا، وســط تراجــع ملمــوس يف تعليــم املــواد الدراســية األساســية.

ابلنســبة  اجلديــد  الدراســي  للفصــل  التحضــرات  زمحــة  وســط  االنتبــاه  يثــر  مــا 
ألــف   700 الـــ  يقــرب  مــا  )فيهــا  اخلصــوص  وجــه  علــى  الســورين  للطــالب 
قليلــة  أايم  بعــد  إليهــا  للعــودة  ومحاســهم  ابملدرســة  الطــالب  فرحــة  هــو  طالــب( 
التعليميــة  أننــا كجيــل أســبق واكــب كل املراحــل  مــن انقطاعهــم عنهــا، يف حــن 
يف ســورية لدينــا مــن الذكــرايت املقيتــة عــن املدرســة مــا جيعلنــا مذهولــن ببهجــة 
يشــتاقوهنا  األطفــال  جتعــل  الــي  االختــالف  أوجــه  هــي  ومــا  ابملدرســة  الطــالب 
املدرســة. يف  إضافيًــا  يوًمــا  ليتــالىف  ابملــرض  يتحايــل  معظمنــا  حــن كان  يف 
عــالوة علــى أن املدرســة ترتبــط يف ذاكرتنــا ابلضــرب والرتهيــب وحتطيــم الكرامــة، 
كان لدينــا كــره أيًضــا للعلــم ال نــدرك قيمتــه وغــر قادريــن علــى التفريــق بــن منهجيــة 

مــن يستســيغونه ويدمنــون  يعرفــه إال األحــرار، فهــم وحدهــم  للحريــة طعــم ال 
مذاقــه، ومــن حيصــل علــى احلريــة مــن الصعــب عليــه افتقادهــا. وهــي نقيــض 
العبوديــة واالســتبداد وفطــرة البشــر الــي جبلــوا عليهــا، وقــد عــر عــن ذلــك الرســول 
صلــى هللا عليــه وســلم بقولــه: »خيلــق اإلنســان علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه أو 
ينصرانه أو ميجســانه«. أي أن أهله ميارســون القســر عليه يف اعتناق أي شــيء، 
ومــن هنــا اســتنبط عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه قاعدتــه الشــهرة عــن احلريــة 

حــن قــال: »مــى اســتعبدمت النــاس وقــد ولدهتــم أمهاهتــم أحــرارًا. »
كانــت احلريــة ديــدن البشــر علــى األرض مــذ خلقــوا، وقــد تراجعــت وتقدمــت 
وأترجــح مفهومهــا مــرات ومــرات بســبب طبيعــة البشــر القائمــة علــى األاننيــة 
ألخيــه  اإلنســان  متلــك  إىل  األحيــان  بعــض  يف  يصــل  الــذي  التملــك  وحــب 
اإلنســان بدواعــي احملبــة أحيــااًن، كمــا يف حالــة األهــل مــع أبنائهــم لتتطــور إىل 
الــذي  املســتبد  للرقيــق أو احلاكــم  املالــك  العنــف واالســتبداد، كمــا يف منــوذج 
يعامــل املواطنــن أبســلوب الراعــي والرعيــة، ولذلــك ُدفعــت الكثــر مــن الدمــاء 

علــى مــر التاريــخ للتخلــص مــن العبوديــة والتحــرر. يقــول أمحــد شــوقي:
وللحرية احلمراء ابب               بكل يد مضرجة يدق

وكل الشــعوب اثرت مــن أجــل احلريــة كحــرب العبيــد األوىل ضــد الرومــان يف 
صقليــة عــام )135-132 ق.م( الــي قادهــا أيونــوس )يونــس الســوري( والثانيــة 
كذلــك عــام )104 ق. م( والثالثــة أو مــا تســمى حبــرب املصارعــن أو حــرب 
ســباراتكوس عــام )73- 71 ق.م( ومل تتوقــف احلــروب والثــورات مــن أجــل 
احلريــة يف أي يــوم مــن األايم ويف كل أرجــاء العــامل حــى جــاءت )حــرب حتريــر 
العبيــد أو التوحيــد أو احلــرب األهليــة( كمــا تســمى يف أمركيــا وهــي الــي قادهــا 
الرئيــس األمركــي أبراهــام لنكولــن )1865-1861م( مــن أجــل حتريــر العبيــد 

وإهنــاء العبوديــة عــام 1861م
فــكان يشــجع العبيــد قبلهــا بقولــه: »اهنضــوا أيهــا العبيــد فإنكــم ال تروهنــم كبــاراً 

إال ألنكــم ســاجدون«
ويوجــه خطابــه إىل الطغــاة واملالكــن هلــم أبهنــم هــم مــن ال يســتحقون احلريــة 
وليــس العبيــد قائــاًل: » أولئــك الذيــن ينكــرون احلريــة لآلخريــن، هــم أنفســهم ال 
يســتحقوهنا« وقــد دفــع لينكولــن دمــه مــن أجــل احلريــة عندمــا مت اغتيالــه عــام 
1865م وأصبــح بعدهــا أيقونــة للحريــة، لتتــوج اجلهــود البشــرية بصــدور اإلعــالن 
العاملــي حلقــوق اإلنســان عــام 1948 حيــث نــص علــى )املــادة 1. يولــد مجيــع 
النــاس أحــراراً ومتســاوين يف الكرامــة واحلقــوق. وهــم قــد وهبــوا العقــل والوجــدان 

التعليــم الــي اتبعهــا النظــام وبــن العلــم حبــّد ذاتــه. يف تركيــا يبــدأ حتفيــز األطفــال 
علــى القــراءة واملطالعــة واقتنــاء الكتــب يف مرحلــة مــا قبــل التعليــم االبتدائــي فيكــون 
النزهــة،  تضاهــي  متعــًة  هلــم  ابلنســبة  القصــرة  والقصــص  الكتــب  شــراء  لنشــاط 
وهــو مــا يعــزز لــدى الطــالب التمييــز بــن العلــم واملعرفــة كمصــدر رئيــس لتطورهــم 
وإمنائهــم وبــن آليــات دخيلــة تتحكــم بســر التعليــم بفعــل السياســات الســلطوية.
احرتام الطالب، شخصياهتم وظروفهم، وتقدير االختالفات فيما بينهم، وتشجيعهم 
علــى احلــوار والتفكــر والتحليــل، هــي الطريقــة املثاليــة لبنــاء عقوهلــم، وهــو مــا يتطلــب 
معلمــن مؤهلــن إلدارة هــذه العمليــة، ليــس فقــط خرجيــي أفــرع تعليميــة أو تربويــة 
مضطهدي املنشأ، وغر ذلك فإن أّي تعليم جاف نظري وتلقيي سيفضي ابلضرورة 
إىل إجيــاد شــباب غــر قــادر علــى اإلنتــاج، ضعيــف يســهل ترويضــه والســيطرة عليــه.
الكثــر مــن مواطــن اخللــل يف ســورية ابلنســبة للتعليــم متكاملــة تبــدأ ابملناهــج وال 
تنتهــي بنفســية املدرســن الذيــن كانــوا يتفننــون بتعذيــب الطــالب وضرهبــم ابلعصــا 
األحيــان  مــن  ويف كثــر  )االبتدائيــة(،  مبكــرة  مراحــل  يف  آذاهنــم  وشــّد  وشــتمهم 
كانــت العقــوابت تصــل حــّد اإلضــرار اجلســدي ابلطــالب، يف حــن كان يُطلــب 
مــن األهــل التكاتــف مــع األســاتذة فهــذه املمارســات كمــا رّوج هلــا النظــام هتــدف 
أّي  تركيــا  نشــهد يف  مــن االحنــالل يف حــن مل  اجليــل وتربيتــه ووقايتــه  إىل ضبــط 
حالــة تعــّرض فيهــا الطــالب ســواء كانــوا ســورين أو أتــراك للضــرب. أمــا املراحــل 

وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم بعضــاً بــروح اإلخــاء(. إال أنــه ورغــم ذلــك فقــد بقيــت 
احلــرايت غائبــة والتســلط موجــود ومل ينتــه، وبقــي البشــر حياربــون مــن أجــل احلريــة 
ضــد املســتبدين الذيــن هــم أعــداء احلريــة كمــا يقــول الكواكــيب: »املســتبد عــدو 
احلــق، عــدو احلريــة وقاتلهمــا » وأنــه البــد مــن تفكيــك منظومــة االســتبداد أاًي 
كانــت بتوعيــة املواطنــن حبقوقهــم وحثهــم علــى ممارســتها وأمههــا احلريــة ويقــول 

الكواكــيب عــن كيفيــة اخلــالص مــن االســتبداد حــااًث الشــعوب علــى احلريــة :« إن 
األمــــة الــي ال تشــــعر ابحلـــرية ال تســتحقها، وأن التغيــر يتــم ابلتدريــج واللــن، 
وأنــه ليــس املهــم اســتبدال احلاكــم، وإمنــا تقويــض االســتبداد، تقويــض الطغيــان، 
كل الطغيــان، وليــس زحزحــة اتج الطاغيــة إىل طاغيــة آخــر« ولعلنــا جنــد أن 
علــى  واحلقــد  األاننيــة  علــى  يرتبــون  الذيــن  البشــر  مــن  ينطلــق  االســتبداد  كل 
جمتمعاهتــم لســبب أو آخــر وهــؤالء هــم بشــر غــر أســوايء كمــا يقــول مانديــال 
:«إن اإلنســان الــذي حيــرم إنســااًن آخــر مــن حريتــه هــو ســجن الكراهيــة والتحيــز 

اإلعداديــة والثانويــة فكانــت الصفــوف أشــبه مبعســكرات هدفهــا قمــع روح الشــباب 
ثقيــل  الســن إىل كابــوس  هلــذا  املدرســة ابلنســبة  تتحــول  املتجــّدد ومــن مثّ  وفكــره 
عــن  بعيــًدا  احلريــة  واستنشــاق  املــدراس  مــن  للهــروب  الشــباب  طاقــات  تتوجــه 
الشــروحات  مــن  لكثــر  داعــي  فــال  عــايل  تعليــم  مراحــل  مــن  تبقــى  مــا  قضباهنــا. 
ويكفــي أن يرســب الطــالب يف املــادة الواحــدة أكثــر مــن عشــر مــرات ألن األســتاذ 
واســتبدال  صًمــا،  وينبغــي حفظهــا  املقــّدس  ابلنــص  أشــبه  مادتــه  أن  مــرارًا  يكــرر 
املدرســية. التعاســة  رحلــة  وإكمــال  ابلرســوب  مرادفــة كفيــل  أبخــرى  أي كلمــة 
ولعــل النظــام التعليمــي يف ســورية يشــبه األنظمــة التعليميــة يف معظــم البلــدان العربيــة، 
يعتمد على تلقن األطفال الشعارات واألكاذيب وحتويلهم إىل ببغاوات يرّددون ال 
يفهمــون، ويقصيهــم جــراً عــن الفكــر التحليلــي والنقــدي، ويفصلهــم عــن الواقــع، فما 
حيــدث داخــل الغــرف الصفيــة ال يشــبه اجملتمــع وال املنــزل وال حــى احلديقــة والشــارع.
األنظمــة القمعيــة تتفنــن بتكويــن النــشء غــر القــادر علــى جماهبتهــا وهــو هدفهــا 
املركــزي، أمــا مــا يرتتــب علــى ذلــك مــن تدهــور اجتماعــي ومعــريف، ومــن مثّ عــدم قــدرة 
األجيــال علــى مواكبــة التطــور والدخــول يف عمليــات تنمويــة واقتصاديــة حقيقيــة فهــو 
ال يهّمهمــا طاملــا أهنــا ال تســتمد قوهتــا مــن تطــور املــوارد البشــرية والطاقــات. ويبــدو 
أن فرحــة الطــالب الســورين ابلعــودة إىل املدرســة يف تركيــا تؤكــد أننــا علــى الطريــق 
القــومي، وتشــر إىل  أن كل مــا دفعــه الســوريون مــن أمثــان كان واجبًــا ال بــّد منــه.

و ضيــق األفــق«.
هــذه األمــراض الــي تصيــب البشــرية كلهــا نتيجــة لغيــاب احلريــة الــي يســتحقها 
اجلميــع وتســلط بعضهــم هــو نتيجــة وجــود خلــل لــدى بعــض الذيــن يقدســون مــن 
يســتعبدهم ويعــر )فهمــي هويــدي( عــن ذلــك بقولــه: » يف غيبــة احلريــة تســود 
القيــم الوثنيــة ومتتــد القداســة واحلصانــة لســادتنا وكرائنــا ومــا وجــدان عليــه آابءان«. 
لذلــك وللتخلــص مــن التبعيــة والعبوديــة جيــب نشــر املعرفــة والفكــر وتعزيــز حريتــه 
الــي ضمنتهــا كل الشــرائع واألداين ومنهــا اإلســالم فهــو يطالــب حبريــة الفكــر 
ويلــوم اجلهــل كمــا يوضــح حممــد الغــزايل بقولــه: » إن اإلســالم ال يلــوم علــى 
حريــة الفكــر، بــل يلــوم علــى الغفلــة والذهــول«. يف إطــار كل مــا ســبق جنــد أن 
اإلنســان كان دائًمــا بطبيعتــه تــواق للحريــة رغــم كل مــا يعانيــه مــن أجلهــا ويدفــع 
مثنهــا مهمــا كان، يقــول الكواكــيب يف تعريفــه هلــا: »إن احلريــة هــي شــجرة اخللــد، 

وســقياها قطــرات مــن الــدم املســفوك«.
ضمــن هــذا الســياق تنــدرج ثــورات الربيــع العــريب والشــعوب الــي ســبقتنا والــي 
أبــرز هــذه  الظلــم واالســتبداد ولعــل  مــن  التخلــص  ســتلحق كذلــك حبثًــا عــن 
الثــورات وأغالهــا مثنًــا هــي الثــورة الســورية الــي ســتدخل عامهــا العاشــر وقــد قــدم 

الســوريون كل مــا يســتطيعون علــى مذبــح احلريــة.
إن شــعًبا قــدم كل هــذه التضحيــات قتــاًل وســجًنا وتشــرداً ودمــاراً لــن يرتاجــع إال 
بعــد احلصــول عليهــا، فــكل مــن يــذوق طعــم احلريــة ال ميكنــه أن يعــود إىل العبوديــة 
وســرى الطغــاة واملســتبدون أهنــم ســرحلون ألن مــن يدفــع مثــن احلريــة دمــاًء لــن 
يتخلــى عنهــا، هــذا مــا أثبتــه التاريــخ وهلــم يف مــن حصلــوا عليهــا قبلهــم مــن 
الشــعوب قــدوة، تلــك الشــعوب الــي قادهتــا احلريــة إىل التقــدم علــى ســلم املعرفــة 

والعلــم فأصبحــوا أحــراراً مبدعــن ألن العبيــد مقيــدون وال يبدعــون.

آالء عوض

العودة إلى المدرسة
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كاتبة وصحافية سورية

كاتبة وصحفية سورية



20

Almanya:
2015-2016 yıllarında çok sayıda göçmenin Almanya’ya ulaşmasıyla, 
bazıları yeni gelenleri “yeni vasıflı işçiler” olarak övmüştü. Bu terim, 
bugüne kadar devam eden tartışmada önemli bir rol oynadı. Ancak 
sağcılar ve radikaller, bu terimi ironik bir şekilde kullanarak, sığınma 
talebinde bulunanların tam olarak haklarında düşünülen “yeni vasıflı 
işçiler” olmadığını söylediler.
Alman WELT gazetesinin siyaset yazarlarından Tomas Wietzshom, 
Almanya’daki üniversite eğitimiyle ilgili son rapora ilişkin yazısına 
işte bu girişi yapmıştı.
Yapılan son istatistikler, Suriyelilerin üç yıl içerisinde yalnızca vasıflı işçiler değil, aksine “Alman Akademik 
Değişim Servisi ve Almanya Yükseköğretim Merkezi” tarafından hazırlanan rapora göre, üniversite öğrenimine 
katılanların başında geldiklerini ortaya koydu. Savaş olan ülkelerden gelenlerden üniversiteye katılanlar arasın-
da Suriyelilerin oranı %13, ki bu da Suriyelilerin kendi içlerindeki katılımlarının %323 arttığını gösteriyor. Yine 
Suriyeliler belirli alanlarda açık bir şekilde öne geçmiş durumda: Suriyelilerin %58’i mühendislik bölümlerinde 
kayıtlı. Aynı şekilde Almanya’da denklik yapılan yabancı diplomaların oranı 2018’de, bir önceki yıla göre %20 
artmış durumda. Diploma denkliği yaptıran Suriyeli sayısı yaklaşık 5 bin. 2019’da ise binlerce Suriyeli Alman 
üniversitelerine kayıt yaptırdı ve en çok tercih ettikleri bölüm mühendislik.
Almanya, yabancı öğrencilerin eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönmek için geldiği ülkelerin arasında dördüncü 
sırada. Ancak Suriyeli gençlerde durum farklı; onlar trajikomik bir tablo içerisindeler. Zira Suriye, bu gençlerin 
çok büyük olan potansiyelini kaybedecek. Fakat diğer yandan, bu rakamlar Suriyelilerin bazılarının göstermeye 
çalıştığı gibi Almanya’ya yük olmadığını gözler önüne seriyor. Almanlar da başta demografi olmak üzere birçok 
zorluk nedeniyle çok sayıda kişinin endişe ettiği geleceğe dair Suriyelilere yönelik memnuniyet duyacaklardır. 
Evet, Suriyelilerin Almanya’da gelecekte gerçekleşecek uyanışta büyük bir rolü olacaktır. Önümüzdeki günler 
de bunu ispat edecektir. Zira Suriyeliler, eğitim alanında 2018’de dördüncü sıradayken, 2019’da birinci sıraya 
yükselmiştir.
Hollanda:
Yaklaşık 2500 Suriyeli öğrenci, geçtiğimiz üç yıl içerisinde Hollanda üniversitelerine kayıt yaptı. Hollanda’daki 
Suriyeli sayısı yaklaşık 100 bin, bu sayının yarısı on sekiz yaşın altında. Uygulamalı enstitülere kayıt yaptıran 
öğrenci sayısı ise üniversiteye gidenlerin sayısının neredeyse iki katı. İlkokuldaki öğrenci sayısı 19 bin, ortaokul 
ve lisedeki öğrenci sayısı ise yaklaşık 15 bin. Kurulan şirket sayısı, ticaret odaları kayıtlarına göre iki binden 
fazla. Bunlar arasında fabrika, restoran, hizmet ofisleri, süpermarket, danışmanlık ofisleri ve ithalat-ihracat 
şirketleri bulunuyor. Akademik çalışma alanında ise araştırmacı, öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi 
olmak üzere yaklaşık 40 kişi var. Diş hekimleri de muayenehane açmaya başlamış durumda. 70 doktordan 10’u 
faaliyete başlamış durumda. Doktorlar en önemli hastanelerde iş imkanı elde etti. Bununla beraber aynı sayıda 
doktor ve gazeteci de diplomalarına denklik yaptırma aşamasında.
Gençlerin iş bulmasında en önemli unsurun Hollanda’nın dilini konuşmaları geliyor. Ardından diploma denkliği 
ve irade sahibi olunması. Hollanda Devleti, Suriyeli mültecilerin bu aşamada sahip oldukları en büyük yatırım 
olduğunu ve bu yatırımın ülkeleri açısından başarılı ve karlı bir yatırım teşkil ettiğini açıkladı.
İsveç:
2019’da 2100 Suriyeli öğrenci İsveç okullarına kaydoldu. Şu an Suriyeliler İsveç üniversitelerindeki yabancı 
öğrenciler arasında ikinci sıradalar. Ancak Suriyelilerin gelecek yılda birinci sıraya yükselecekleri öngörülüyor. 
İsveç üniversitelerinden bir yetkili durumu “Suriyeliler üstün başarı gösteriyor ve eğitime istekliler” şeklinde 
dile getiriyor.
Suriye’nin ve Suriye halkının gerçeği bu. Suriyeliler, Esed çetesi her şeyi yarım yüzyıl boyunca kendisi ve soyuna 
atfetmeye çalışmış olsa da, dünyaya Suriyelilerin kültür ve beşeri bilimlerin evlatları olduklarını gösteriler. Suri-
ye’nin katil Esed çetesinden kurtulduktan sonra, gelecekte Suriye’yi bekleyen gerçek hazinesi budur.
Suriyeliler iki yıllık zaman zarfında İsveç’teki fakülte ve üniversitelerde çalışma konusunda neredeyse birinci 
sırada. Aynı zamanda eğitim alma konusunda da büyük bir isteğe sahipler.
“İsveç Radyosu” gazetesi, bir yayınında İsveç’teki üniversite ve fakülte konseyleri rakamlarının, Suriyeli 
öğrenci sayısının sürekli olarak arttığına işaret ettiğini ifade etti. Bu rakamlar son yıllarda iki katına çıktı. 
Gazete, “yakın gelecekte yabancı öğrenci sıralamasında birinciliğe ulaşmaları bekleniyor” diyor.
Haberde üniversitelerdeki Suriyeli sayısının arttığı belirtilirken, “2019’da 2100’den fazla öğrenci kabul edildi. 
Bu 2017 yılındaki rakamın iki katı. Bu sayıya İsveç lise diplomasına sahip olan Suriyeler dahil değil” ifadel-
eri kullanıldı. Yine “Bu artışla birlikte Suriyeli öğrenciler yabancı öğrenci toplulukları arasında ikinci sıraya 
yükseldi” denilirken, Yükseköğretim Kurulu Üniversite Bölüm Başkanı Andreas Sandberg, 2020’de Suriyeli 
öğrenci sayısının artabileceğini vurgulayarak, “Kati surette sürekli bir artış olacağına inanıyorum” dedi.
Suriyeli öğrenci sayısının Finlandiyalı öğrenci sayısını geçebileceğini söyleyen Sandberg, bu artışın sebebini 
2015’te çok sayıda Suriyeli mültecinin İsveç’e gelmiş olmasına bağladı. Ona göre diğer bir yorum da, 2016’da 
oturum izni alanların birçoğunun aynı zamanda yükseköğretime başlamış olması.
Sandberg son olarak şunu ekledi: 2016’da oturum izni alanların %30’u, ortaöğretim diploması aldılar. 2011’de 
oturum izni alanlarda bu oran %17’ydi. Bu da birçok öğrencinin öğrenimlerini sürdürmeyi istediğini göster-
mektedir.
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أملانيا:
عندمــا وصلــت أعــداد كبــرية مــن املهاجريــن إىل أملانيــا يف عامــي 2015 
و2016، أشــاد البعــض ابلوافديــن اجلــدد بوصفهــم »العمــال املهــرة اجلــدد«، 
ولعــب املصطلــح دورًا مهًمــا يف النقــاش الــذي دار حــىت يومنــا هــذا، ولكــن مت 
اختطافــه مــن قبــل اليمينيــني واملتطرفــني، ألهنــم يســتخدموهنا بســخرية ويعنــون 
أن طالــي اللجــوء ليســوا ابلضبــط مــا رأوه فيهــم، أي »العمــال املهــرة اجلــدد«.
 WELT هبــذه املقدمــة اســتهل تومــاس فيتزثــوم احملــرر السياســي لصحيفــة
ــم اجلامعــي يف  ــر األخــري للتعلي ــه عــن التقري ــه الــذي يتحــدث في ــة مقال األملاني

أملانيــة.
اإلحصائيــات األخــرية كشــفت أن الســوريني ويف غضــون ثــالث ســنوات ليســوا فقــط عمــال مهــرة وإمنــا وفًقــا لتقريــر )خدمــة التبــادل 
األكادميــي األملانيــة واملركــز األملــاين للتعليــم العــايل( كانــوا قــادة املتقدمــني للدراســات اجلامعيــة، وبنســبة 13 يف املئــة مــن مجيــع 
املتقدمــني األجانــب الذيــن أيتــون مــن بلــد احلــرب، هــذا يعــن زايدة بنســبة 323 يف املئــة بــني الســوريني، لــدى الســوريني أيًضــا 
تفضيــل واضــح ملواضيــع معينــة: 58 ابملائــة منهــم مســجلون يف اهلندســة، وقــد ارتفــع عــدد الشــهادات األجنبيــة الــيت مت معادلتهــا 
يف أملانيــا العــام املاضــي 2018 بنســبة 20٪ عــن العــام 201٧، واحتــل الســوريون املقدمــة يف الشــهادات الــيت متــت معادلتهــا 
ــًا، ويف 2109 آالف الســوريون دخلــوا اجلامعــات األملانيــة واالختصــاص املفضــل لديهــم اهلندســة. بعــدد 5 آالف شــهادة تقريب

وقــد اصبحــت أملانيــا رابــع دولــة يف العــامل يقصدهــا الطــالب األجانــب الذيــن ســيعودون لدوهلــم بعــد اهنــاء دراســتهم، ولكــن احلــال 
ليــس كذلــك مــع الشــباب الســوريني وهــو أمــر مفــرح مبكــي آبن معــًا، ألن ســوراي ستخســر إمكانياهتــم اهلائلــة ولكــن مــن جهــة أخــرى 
تعــن هــذه األرقــام أن الســوريني ليســوا عبئــاً علــى أملانيــا كمــا حيــاول البعــض تصويرهــم، وســيكون األملــان ممتنــني هلــم يف املســتقبل 
الــذي خيشــى عليــه الكثــريون منهــم نتيجــة للكثــري مــن التحــدايت ومنهــا الدميغرافيــة، نعــم ســيكون للســوريني شــأن عظيــم يف النهضــة 
األملانيــة القادمــة واألايم ســتثبت ذلــك، ويف نتائــج 2018 كان الســوريون يف املرتبــة الرابعــة، ويف هنايــة 2019 أصبحــوا يف املرتبــة 

األوىل .
هولندا:

حــوايل 2500 طالــب ســوري دخلــوا إىل اجلامعــات اهلولنديــة خــالل الســنوات الثــالث األخــرية، مــن عــدد أبنــاء اجلاليــة الــذي 
يقــارب املئــة ألــف، حنــو نصــف اجلاليــة حتــت الثامنــة عشــرة، أمــا الطــالب الذيــن ســجلوا يف املعاهــد التطبيقيــة فيــكاد يصــل إىل 
ضعــف هــذا العــدد، وعــدد طــالب املرحلــة االبتدائيــة حنــو 19 ألفــاً، وحنــو 15 ألفــاً يف املرحلــة املتوســطة والثانويــة، وعــدد الشــركات 
جتــاوز األلفــني وفقــاً لســجالت غــرف التجــارة، مــا بــني مصنــع ومطعــم ومكاتــب خدميــة وســوبر ماركــت واستشــارية وعمــل واســترياد 
وتصديــر، وقــد دخــل جمــال العمــل األكادميــي حنــو أربعــني شــخصاً مــا بــني ابحــث وأســتاذ جامعــي وطالــب ماجســتري، وأطبــاء األســنان 
بــدأوا بفتــح عياداهتــم، وأكثــر مــن 10 بــدأوا العمــل مــن بــني ٧0 طبيبــًا، وحصــل عــدد مــن األطبــاء علــى فــرص عمــل يف أهــم 

املشــايف، وعــدد آخــر يف طــور تعديــل شــهاداهتم، وكذلــك عــدد مــن الصحفيــني.
يذكــر أن أهــم عامــل ابلنســبة لفــرص الشــباب هــو إتقــان اللغــة اهلولنديــة، أوال مث األخــذ أبســباب التعديــل ووجــود اإلرادة، واحلكومــة 
اهلولنديــة أعلنــت أن الالجــئ الســوري أفضــل اســتثمار حصلنــا عليــه خــالل هــذه املرحلــة، انــه االســتثمار الناجــح واملكســب لبلــدان.

السويد:
يف عــام 2019 انضــم 2100 طالــب ســوري إىل جامعــات الســويد، الســوريون اآلن يف املرتبــة الثانيــة بعــدد الطــالب غــري 
الســويديني يف اجلامعــات الســويدية، لكــن مــن املتوقــع أن حيتــل الســوريون املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد الطــالب الدارســني يف 
اجلامعــات العــام القــادم، »الســوريون متفوقــون ولديهــم الرغبــة يف التعليــم«، هكــذا فســر أحــد املســؤولني يف اجلامعــات الســويدية 

األمــر.
هــذه حقيقــة ســورية وشــعبها، الــيت ظهــرت جليــة للعــامل أمجــع أبن الســوري ابــن احلضــارة والعلــوم اإلنســانية رغــم اختــزال العصابــة 
األســدية لــكل شــيء ابمسهــا وذريتهــا ملــدة نصــف قــرن مــن زمننــا، كنــز ســوراي احلقيقــي الــذي تدخــره ســوراي للمســتقبل بعــد حتــرر 

ســوراي مــن العصابــة األســدية اجملرمــة. 
يقــرتب الطــالب الســوريون يف الســويد، مــن احتــالل املراتــب األوىل بشــغل مقاعــد الكليــات واجلامعــات الســويدية، ابلعامــني 

األخرييــن، وســط إقبــال كبــري منهــم علــى الدراســة.
وبينــت صفحــة »راديــو الســويد »، يف منشــور هلــا أن أرقــام جملــس اجلامعــات والكليــات الســويدية تشــري إىل ارتفــاع مســتمر لعــدد 
الطــالب الســوريني، وأن هــذه األرقــام وصلــت إىل الضعــف يف الســنوات األخــرية، كمــا أوضحــت أنــه »مــن املنتظــر أن يصلــوا إىل 

صــدارة ترتيــب الطــالب األجانــب يف املســتقبل القريــب«.
التقريــر يفيــد بتضاعــف أعــداد الســوريني ابجلامعــات موضحــاً أنــه »يف عــام 2019، مت قبــول أكثــر مــن 2100 طالــب وهــو ضعــف 
مــا كان يف عــام 201٧ - مــع العلــم أن هــذا العــدد ال يتضمــن الســوريني احلاصلــني علــى شــهادات اثنويــة ســويدية«، وبــني املوقــع 
أن »هــذه الــزايدة أدت إىل أن الطلبــة الســوريني ابتــوا اآلن، اثين أكــرب جمموعــة مــن الطــالب األجانــب، وقــال رئيــس قســم اجلامعــة 
يف جملــس التعليــم العــايل، أنــدرايس ســاندبرغ، إنــه حبلــول عــام 2020، قــد يكــون هنــاك املزيــد، مضيفــًا: »أعتقــد أننــا سنشــهد 

ابلتأكيــد طفــرة مســتمرة ».
وأشــار ســاندبرغ إىل أن الطــالب الســوريني قــد يتخطــون عــدد الطلبــة الفنلنديــني، وعــزى ســبب هــذه الــزايدة إىل صــول العديــد مــن 
الالجئــني الســوريني الذيــن قدمــوا إىل الســويد يف عــام 2015، أمــا التفســري اآلخــر برأيــه هــو أن الكثــري ممــن حصلــوا علــى تصريــح 

إقامــة يف عــام 2016 حصلــوا علــى تعليــم عــاٍل ابلفعــل عندمــا أتــوا إىل الســويد.
وأردف أن 30٪ مــن الذيــن حصلــوا علــى تصريــح إقامــة يف عــام 2016 حصلــوا علــى شــهادات التعليــم الثانــوي، بينمــا كانــت 
النســبة 1٧٪ مقارنــة ابجملموعــة الــيت حصلــت علــى تصريــح إقامــة يف عــام 2011، وهــو مــا يدلــل علــى أن هنــاك العديــد مــن الطلبــة 

لديهــم الرغبــة يف متابعــة تعليمهــم.
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لعــل أخطــر مــا يف االعتيــاد هــو التســليم أبن هــذه الوضعيــة غــر قابلــة للتغيــر، وال أمــل مــن حماولــة التفكــر يف تغيرهــا؛ وانصيــاع الســورين لالحتــالل، كلٌّ 
يف موقعــه الــذي يفــرض عليــه قــوة خارجيــة مــا، أمــٌر قــد يثــر االســتغراب، ومــا يُفهــم معطوفــاً علــى عقــود مــن االنصيــاع لالســتبداد األســدي، مث الفشــل يف 
إســقاطه.. لعــل املقاربــة الــي نفتقــد االتفــاق عليهــا هــي أن االســتبداد، كســلطة إكــراه إلرادات الشــعب، هــو مبثابــة احتــالل داخلــي ال يســتجلب نظــره 

اخلارجــي بفعــل ضعفــه فحســب، وإمنــا يســتدعيه أيضــاً بفعــل القرابــة اللصيقــة بينهمــا.
لقــد نــزل خــر هــــالك وتفتيــت ’’قاســم ســليماين‘‘ مــع شــريكه ابإلجــرام ’’أبــو مهــدي‘‘ بدايــة هــذا العــام كوقــع الصاعقــة، علــى حمــور اجلرميــة واملمانعــة 
األســد إيراين وذيــــوله ، ذلك ألمهية وحجم الدور السياســي والعســكري اإلجرامي الذي كان يتواله ضد شعوبنـــــا الثائـــــرة وأمتنـــا العربية مجعاء فقد كانت 
املفاجئــة هلــم صاخبــة بشــكل هســتري وبتفــاوت كلّــي وكامــل جبميــع اجلهــات الــي كان يوجههــا هــذا اجملــرم؛ ومــع إقــرار ’’قانــون قيصــر‘‘، فــال يّواَجــه النظــام 
األســدي بضغــٍط حقيقــي يُذَكــر إلهنــاء الفظائــع الــي يعاقبــه عليهــا الكونغــرس، فهــو مــازال ينـــــال غطــاًء جــوايً مــن القــوات الروســية الــي مــا قصفــت إال 
أهدافـــاً مدنيــة وعــن عمــد ومازالــت، ومــن قــوات مــا يســمى »احلــرس الثــوري اإليــراين« وميليشــياته الشــيعية وغــر الشــيعية األجنبيــة الــي تســتمر يف تطهــر 
مــا تبقــى مــن املعارضــة احملليــة علــى األرض الســورية؛ هــذا ومل تعــد الــوالايت املتحــدة تشــكل هتديــداً لتنظيــم األســد اإلجرامــي بســبب الطبيعــة احملــدودة 

ملشــاركة واشــنطن احلاليــة يف ســورية وترجيــح أن تتحــول ’’املنطقــة اآلمنــة‘‘ إىل منطقــة خطــرة.
إن ’’قانــون قيصــر‘‘ لــن يضــع حــداً للكارثــة الســورية مــا دامــت واشــنطن ال تنتهــج أي سياســة جــادة وحقيقيــة لصــاحل الســورين، فألجــل إرغــام نظــام القتــل 
األســدي علــى وقــف هجماتــه الفتاكــة علــى الشــعب الســوري، ال يســتطيع البيــت األبيــض أن يتنــازل عــن نفــوذه السياســي والعســكري لصــاحل خصــوم 
الــوالايت املتحــدة يف ســوراي، علمــاً أن بشــار أســد ونظامــه هــو الســبب وراء تنامــي املتطرفــن مــن »امليلشــيات الطائفيــة« كلهــا شــيعية وغــر شــيعية مــع 

تنظيمــي »داعــش« و»القاعــدة«، وطاملــا أنـّـه يف الســلطة فــإن رغبــة واشــنطن يف إهنــاء احلــروب الــي ال هنايــة هلــا لــن تنتهــي أبــداً يف ســوراي.
عنــد انطــالق الثــورة الســورية، كانــت حجــة العديــد مــن األفــراد واألحــزاب واملنظمــات والــدول يف عــدم دعــم الثــورة أو التشــكيك هبــا أو حــى يف الوقــوف 
ضدهــا، هــي انعــدام وجــود البديــل الواضــح لــرأس الدولــة ونظامــه، وعلــى الرغــم مــن الصّحــة الشــكلية لذلــك االدعــاء، إال أن املطالبــة ببديــل سياســي 
مؤسســايت يف ظــل انعــدام احليــاة السياســية والعمــل السياســي يف ســورية، كانــت مطالبــة كاملــة ابملســتحيل، فكيــف لبلــٍد ال يوجــد فيهــا منافســة دميقراطيــة 
علــى الســلطة وال أحــزاب معارضــة علنيــة وال برملــان فاعــل وال قضــاء مســتقل وال انتخــاابت نزيهــة أن يتشــكل فيهــا بديــل سياســي! وكيــف ألي بديــل 
سياســي أن يتشــكل يف ظــِل حكــٍم أعلــن دائمــاً وبشــكل صريــح »أان أو الفوضــى« مث أعلــن ونّفــــذ علــى حنــو أكثــر صراحــة برانمــج »األســد أو حنــرق 

البلــد«؟؟
ــر واإلابدة، مث االحتــــالل متعــدد  ــد، مث التهجيــ ــرب والتشريـ ــل، مث احلـ ــاعد العنــف والقتـ ــاعدت وتعقـــدت مــع تصـ ــه هنــاك، بــل تصـ مشــكلة البديــل مل تنتــ

الوجـــوه، هــذا مــن جهــة النظــام اجملــــرم؛ 
أمــا مــن جهــة الثــورة، فــإن إمكانيــة البديــل السياســي الــي وعــدت هبــا، ومحلتهــا يف أحشــائها الثــورة الســلمّية، بــدأت ابلتالشــي مــع التســلح املنقــوص 
ابلفيتــو األمركــي ضــد تســليح املعارضــة مبضــاد الطــران، مث ابتــت مســتحيلة القبــول حمليــاً ودوليــاً بعــد األســلمة مث التطــرف وظهــور اخللفــاء وأمــراء احلــرب 
اإلســالمين االســتخباراتين، فمــع كل يــوم ميضــي كانــت الثــورة تفقــد ُنبهــا قتــاًل أو ســجناً أو تشــريداً، تفقــد متاســكها وتتحــول إىل فوضــى بــال أفــق، ومــع 
كل ســنة متضــي كانــت ســورية تتحــول إىل بلــد مــن حطــام وخــراب ودمــاء، وصــواًل إىل اجملــزرة املعلنــة واملســتمرة يف إدلــب اليــوم؛ كل ذلــك يضــع أمــام شــعبنا 

الســوري بــكل طالئعــه »السياســية والثقافيــة والعســكرية« مســؤولية البحــث اجلــاد عــن البديــل لقيــادة حقيقيــة للطــــور واملســار الثــوري التحــرري املــأزوم.
إن مشــكلة البديــل، مل تعــد اليــوم مشــكلة ســوريّة فحســب، بــل أصبحــت مشــكلة عامليــة، يقــود إليهــا ويعــّر عنهــا صعــود الشــعبوية الــذي نــراه يتمــدد مــن 
مشــارق األرض إىل مغارهبــا، فصعــود الشــعبوية يعــي ببســاطة صعــود التســّلطية يف كل مــكان، ويعــي أيضــاً صعــود الُرعــاع إىل احلكــم يف الــدول الدميقراطيــة 

وغــر الدميقراطيــة أيضــاً.
إنــه اضطــراب النظــام الــدويل احلــايل املرتافــق مــع أزمــات اهلويــة والســيادة الوطنيــة واملهاجريــن واإلرهــاب، املتداخــل مــع احلــروب التجاريــة واألزمــات 
االقتصاديــة والثــورات السياســية وانعــدام االســتقرار واألمــان. كل ذلــك ميثــل شــروطاً مثاليــة لصعــود الشــعبوية، وصعــود التســّلطّية املصاحبــة هلــا، لكــن 
اجلانــب املظلــم يف الشــعبوية هــو أهنــا تقــود السياســة حنــو انعــدام البديــل، حَتّـــرم البـدائــــل العقالنيــة مــن أدواهتــا ومــن قوهتــا، ويصبــح اخلطــاب السياســي 
العقــالين نــوع مــن الضعــف بــل حــى الســخافة، فمــا حتاكيــه الشــعبوية لــدى النــاس هــو الغرائــز واملخــاوف والرغبــات، تلــك الــي تزدهــر يف األزمــات واملراحــل 
االنتقاليــة كالــي يعيشــها العــامل اليــوم، ومــا تعــد بــه الشــعبوية ال عالقــة لــه ابلرامــج العقالنيــة بــل بوهــم القــوة والســيطرة واجملــد الــي حيتــاج النــاس لســماعها. 

ولنــا يف اخلطــاب الســائد يف بريطانيــا وأمــركا خــُر مثــال.
الطريــق الطبيعــي الناتــج عــن إعــــدام البدائــل يف ســورية، هــو أن تصبــح ســورية واّلدة للحــروب، فاحلــرب الســورية؛ الــي ســتصبح خــالل ســنة مــن اآلن بطــول 
احلربــن العامليتــن األوىل والثانيــة معــاً، لــن تنتهــي قبــل خلــق البديــل القــادر علــى محــل رايــة الثــورة بــكل نزاهــة وشــرف وإخــالص، لكــن البديــل ذاتــه ال يبــدو 

ممكنــاً دون تضافــر جهــودان »ومــن مجيــع مكوانتنــا« حنــن الســورين ابجرتاحــه مهمــا بــدا مســتحياًل.

Alışmanın belki de en tehlikeli tarafı, mevcut durumun değiştirilemez olduğu düşüncesine teslim olmaktır. Buna göre 
durumu değiştirmeyi düşünmeye çalışmada umut yoktur. Suriyelilerin dış bir güç tarafından yapılan işgale boyun eğmesi 
de, şaşkınlık uyandıracak bir durum olabilir. Bu ise Esed diktatörlüğüne yıllarca boyun eğmelerinden ve sonra bu rejimi 
devirmede başarısız olmalarından kaynaklanmaktadır… Üzerinde hemfikir olmak istediğimiz yaklaşım ise, diktatörlüğün 
ve halkın iradesini zorla ele geçiren bir otoritenin, yalnızca zaafı nedeniyle değil, aynı zamanda aralarındaki yakın ilişki 
nedeniyle bir dış gücü ülkesine getirmesi nedeniyle, aslında bir iç işgal mesabesindedir.
Sene başında Kasım Süleymani’nin suç ortağı Ebu Mehdi’yle birlikte öldürülerek paramparça edilmesi haberinin du-
yulması, bir yıldırım etkisi yaptı. Kendileri Esed, İran ve benzerlerinin suç ekseninin bir parçasıydı. Bu, devrime kalkan 
halkımıza ve Arap milletinin tamamına karşı benimsediği siyasi, askeri ve katilce rolün büyüklüğünün teşkil ettiği önem-
le ilgiliydi. Bu beklenmedik gelişme, onlara tam bir histeri gibi indi, aynı zamanda bu katilin yönettiği tüm kesimlere de. 
Sezar Yasası’nın onaylanmasıyla birlikte, Esed rejimi ABD Senatosunun önlemeye çalıştığı facialar konusunda kayda 
değer gerçek bir zaaf yaşamadı. Zira rejim hala sivillerden başkasını bombalamayan ve bunu kasten yapan Rus kuvvetler-
inin olayları havadan örtbas etmesi desteğine sahip. Aynı şekilde İran Devrim Muhafızları adlı yapıya bağlı kuvvetlerin, 
Şii milislerin ve Şii olmayan yabancıların desteğine sahip. Bu gruplar Suriye topraklarında geriye kalan yerel muhalefeti 
temizlemede ona destek oldular. Bunun yanı sıra ABD artık Esed suç örgütü için bir tehdit değil. Çünkü Washington 
Suriye’de hala sınırlı bir şekilde bulunuyor ve güvenli bölgeyi tehlike bölgesine dönüştürmeyi tercih ediyor.
Sezar Yasası, Washington Suriyeliler lehine herhangi bir ciddi ve gerçek politika izlemediği sürece, Suriye’de felaketi 
sonlandırmayacak. Katil Esed rejimini Suriye halkına yaptığı öldürücü saldırılardan alıkoymak için Beyaz Saray, Suri-
ye’de ABD’nin hasımları lehine siyasi ve askeri nüfuzundan vazgeçemez. Zira Beşşar Esed ve rejimi, tamamı Şii olan 
ve de Şii olmayan mezhepçi milisler ile DEAŞ ve el-Kaide gibi radikallerin büyümesinin arkasında olan aktördür. Rejim 
iktidarda olduğu sürece, Washington’un sonu gelmez savaşları sonlandırma isteği de Suriye’de sona ermeyecektir.
Suriye devrimi başladığında, birçok kişi, parti, örgüt ve devletin devrimi desteklememe ve devrimden şüphe duyma 
hatta devrime karşı çıkma sebebi, devlet yönetimi ve rejimine bir alternatif olmamasıydı. Bu iddia şekilsel olarak doğru 
olsa da, Suriye’de siyasi bir yaşam ve siyasi faaliyetin bulunmaması ışığında siyasi ve kurumsal bir alternatifin olması 
talebi, tam anlamıyla imkansızı istemekti. Demokratik rekabetin, açık muhalif partilerin, etkin bir meclisin, bağımsız bir 
yargının ve adil seçimlerin olmadığı bir ülkede nasıl siyasi bir alternatif olabilir! Her zaman “ben ya da kaos” sloganını 
açıkça söyleyen ve daha sonra daha da açık bir şekilde “Esed ya da ülkeyi yakarız” programını ilan ederek uygulamaya 
koyan bir yönetim varken, herhangi bir siyasi alternatif nasıl oluşturulabilir??
Alternatif meselesi burada da bitmiyor, aksine şiddet ve cinayetlerin artmasıyla artarak daha da karmaşık hale geliyor. 
Sonrasında gelen savaş, tehcir, soykırım, çok yönlü işgal de cabası. Bu meselenin katil rejim boyutu; diğer boyut ise 
devrim. Devrim açısından vaat edilen ve barışçıl devrimin bünyesinde taşınan siyasi alternatif imkanı, yetersiz silahlan-
ma ve ABD’nin muhalefete uçaksavar sağlanmasını veto etmesiyle kaybolmaya başladı. Daha sonra ise İslamcılaşma, 
radikalizm, halifelerin ve savaş emirlerinin, istihbaratçı İslamcıların ortaya çıkması ile ise yerel ve uluslararası düzeyde 
imkansız hale geldi. Gün geçtikçe devrim, cinayetler, tutuklamalar ya da tehcir nedeniyle seçkin isimlerini kaybetti. 
Böylece birbirine bağlılığı yok oldu ve güzergahı bilinmeyen bir kaosa dönüştü. Her yıl geçtikçe Suriye bir enkaz, harabe 
ve kan ülkesine dönüşmekteydi. Son olarak ise İdlib’de şu an yaşanan aleni ve devamlı katliam başladı. Tüm bunlar 
“siyasi, kültürel ve askeri” katmanlarıyla Suriye halkının önüne, krizdeki özgürlük devriminin gidişatını yönetmek için 
gerçek bir alternatif lider kadrosu arama sorumluluğunu koymaktaydı.
Alternatif sorunu, artık bugün yalnızca Suriye’nin sorunu değildir; bu sorun uluslararası bir sorun haline gelmiştir. 
Dünyanın her tarafında yayılan popülizmin artışı da bunu göstermektedir. Popülizmin artışı, her yerde otoriterizmin de 
artışı, aynı zamanda ayaktakımının demokratik olan ve olmayan ülkelerde yönetime gelmesi demektir.
Kimlik, milli egemenlik, göçmenler ve terör krizlerini yaşayan uluslararası sistem bozulmaktadır. Aynı zamanda ticari 
savaşlar, ekonomik krizler, siyasi devrimler, istikrarsızlık ve güvensizlik hakimdir. Tüm bunlar popülizmin, arkasından 
da otoriterizmin yükselişi için benzersiz şartlardır. Ancak popülizmin karanlık yanı, siyaseti alternatifsizliğe götürmesi 
ve rasyonel alternatiflerin vasıta ve gücünden mahrum edilmesidir. Böylece rasyonel siyasi söylem bir nevi zaaf hatta 
zırva konuma gelmektedir. Popülizm insanların içgüdü, korku ve arzularına hitap etmektedir. Bunlar ise dünyanın bugün 
yaşadığına benzer krizler ve geçiş dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Popülizmin rasyonel programlarla ilgili yoktur; daha 
çok güç, hakimiyet ve insanların duymaya muhtaç olduğu zaferle ilişkilidir. İngiltere ve Amerika’daki hakim söylem 
buna en güzel örnektir.
Suriye’de alternatifleri yok etmenin en doğal sonucu, Suriye’nin bir savaş merkezi haline gelmesidir. Savaş, Suriye’dir 
ve Suriye’deki savaş bu senenin sonunca I. ve II. Dünya Savaşları’nın toplam uzunluğuna ulaşacaktır. Bu savaş, tüm ada-
leti, onuru ve samimiyetiyle devrimin sancağını taşıyabilecek bir alternatif oluşturulana kadar da bitmeyecektir. Ancak 
biz ortaklaşa bir şekilde ne kadar imkansız durursa dursun “toplumun tüm kesimleriyle” çaba göstermedikçe, böyle bir 
alternatifin ortaya çıkması da mümkün görünmemektedir. 
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إن تركيــا مــن خــالل مــا قامــت بــه يف ليبيــا حــىت اآلن، مــن تفعيــل دورهــا الرئيســي يف إمكانيــة فتــح طريــق 
للســالم، فإهنــا يف الوقــت ذاتــه أظهــرت نفــاق العــامل وخطاابتــه حــول الســالم. مــن املعلــوم أن اجلميــع يتحــدث 

عــن الســالم، فليــس هنــاك تكلفــة مــا جملــرد الــكالم وبيعــه، وال أحــد بطبيعــة احلــال يعبــأ ملــا يقولــه.
أولئــك الذيــن يتحدثــون عــن الســالم كل يــوم، مل يفعلــوا أي شــيء أمــام قــوة غامشــة معتديــة يف ليبيــا، قامــت 
ابرتــكاب اجملــازر وســحق املدنيــني والقضــاء علــى حكومــة شــرعية شــيًئا فشــيًئا. يف تلــك األثنــاء ال متلــك تلــك 
احلكومــة الشــرعية ســوى طلــب النجــدة وحماولــة إمســاع صوهتــا للعــامل. ولــو أن تركيــا مل تقــم بتلبيــة النــداء علــى 
الفــور وتــدرك مــا جيــري، لــكان نظــام االنقــالب الدمــوي اليــوم حقيقــة حيكــم اآلن بيــد مــن حديــد تقطــر دًمــا، 
ليؤســس مفهومــه اخلــاص للســالم، وســط دمــاء عشــرات اآلالف، وعلــى حســاب حرمــان النــاس مــن أدىن 

حقوقهــم األساســية.
إن تركيــا حينمــا تلعــب دور مفتــاح الســالم يف ليبيــا، فإهنــا يف الوقــت ذاتــه جتســد موقًفــا حيمــي مــا تبقــى مــن 
إنســانية وتنقــذ مــا تبقــى مــن ضمــري، أمــام الظلــم الــذي يفســد الســالم كل حــني، واجلرائــم واملمارســات غــري 
اإلنســانية واجملــازر. تركيــا مبوقفهــا هــذا مبثابــة مطــر يصــب فــوق وجــدان متصحــر وإنســانية جافــة. فضــاًل عــن 

أهنــا حتتــل املرتبــة األوىل منــذ وقــت طويــل، علــى صعيــد تقــدمي املســاعدات اإلنســانية.
كمــا أظهــرت تركيــا ذلــك يف ليبيــا، فإهنــا تظهــره كذلــك يف الصومــال، أفغانســتان، العــراق وســوراي. هنــاك فــرق 
ــال هــذه األزمــة، وبــني الــدور الرتكــي. دور  ــم مــا بــني موقــف مجيــع اجلهــات الفاعلــة ابملنطقــة حي واضــح قائ
تركيــا حــل املشــاكل ال خلقهــا، الســالم ال احلــرب، ختفيــف األزمــة ال تعميقهــا، وهــذا مــا مييزهــا يف كل مــكان 

تكــون موجــودة فيــه.
بينمــا كان العــامل مشــغواًل يف ليبيــا خــالل األايم األخــرية، فلقــد شــهدان كيــف تصــرف كل أحــد حســب 
تنــزل  الــذائب وجــدت اجلــو مناســًبا والفرصــة ســاحنة كــي  شــخصيته احلقيقيــة يف إدلــب. رأينــا كيــف أن 
للســاحة، رأينــا نظــام األســد وروســيا مــن جديــد يعــودان الرتــكاب اجلرائــم واجملــازر حبــق املدنيــني الربيئــني. لقــد 
أصبــح األمــر جمــرد عــادة لدرجــة أن ال أحــد يتوقــع مــن روســيا أو ســوراي أي احــرتام جتــاه حقــوق اإلنســان.

ســوراي مهمــا فعلــت يتــم اعتبــاره حمليًّــا، وأمــا روســيا فــال أحــد ينتظــر منهــا موقًفــا إنســانيًّا، فهــي مســتعدة 
النتهــاك حقــوق املدنيــني وأرواحهــم وأمواهلــم واســتقرارهم، مــن أجــل القضــاء علــى إرهــاّب مــا حبــد زعمهــا.
إن اإلرهابيــني الذيــن تتحــدث عنهــم قبــل ان تضرهبــم، فإهنــا تكــون قــد ضربــت املدنيــني العــزل والنــاس األبــرايء 

الذيــن ال يوجــد مــن يدافــع عنهــم.
لذلــك الســبب نــرى عشــرات اآلالف مــن املدنيــني العــزل قــد فــروا صــوب احلــدود الرتكيــة، مــن جحيــم آالت 
احلــرب الــيت تضــرب بتعســف دون مســؤولية، وعلينــا أن نقــول لروســيا والنظــام الســوري أوقفــوا ذلــك، كمــا 

نتســاءل ملــاذا ال يقــوم االحتــاد األوروب ابســتقبال هــؤالء الالجئــني.
إن روسيا وإيران والنظام السوري هي أنظمة دموية تعترب السبب الرئيس للهجرة.

ابلطبــع، كل أحــد يتصــرف حســب مشــيئته ومزاجــه اخلــاص وشــخصيته، وحنــن ابلتــايل قــد تعــودان علــى ذلــك 
يف احلقيقــة، ولذلــك ال ننتظــر احرتاًمــا حلقــوق النــاس مــن قبــل روســيا وإيــران والنظــام الســوري. هــؤالء مل يتبــق 

يف بنيــة شــخصياهتم ســوى اجملــازر، وانتهــاك حقــوق النــاس.
الوضــع مــع هــؤالء يبــدو لألســف متاًمــا كمــا هــو مــع كليجــدار أغلــو، مــن حيــث انتظــاران أن يفهــم مــا جيــري 

لتشــتعل بقيــة ضمــري يقّيــم مــن خالهلــا مــا حيــدث.
لقــد قــال أبن مجيــع الذيــن يفــرون مــن إدلــب حنــو تركيــا هــم إرهابيــون دمويــون. يف تلــك األثنــاء الــيت قــال فيهــا 
ذلــك، كانــت صرخــات أب فقــد 3 مــن أطفالــه تــدوي يف األفــق، دون أن جتــد ســبيل الوصــول لتطــرق مســاع 
كليجــدار أوغلــو. هــل طرقــت مســع كليجــدار أوغلــو، أســئلة وصرخــات ذلــك األب املفجــوع علــى أوالده 

بقلــب حمــرتق؟:
هل ذلك الطفل الذي قد ارتدى حذاء والده امليت وجيري ابكيا فوق الطني هو اإلرهاب؟

هل تلك املرأة اليت أنقذت قطتها لتعانقها ابكية هي إرهابية؟
هل تلك الفتاة اليت مل تسّرح شعرها منذ مقتل أمها، كي حتافظ على التسرحية اليت فعلتها أمها؛ إرهابية؟

هل ذلك الشاب الذي مات حتت شجرة وهو يردد »أان زيتون هذه الشجرة«، إرهاب؟
نعــم صحيــح أن اجلميــع يتصــرف حســب مزاجــه، لكننــا لــن نتعــود علــى هــذا املــزاج، ولــن ننخــدع بــه وال نــراه 

شــيًئا طبيعيًّــا.
إننــا نشــعر ابلفضــول حيــال تلــك العقليــة املرضيــة الــيت أصيــب هبــا كليجــدار أوغلــو، والــيت تصّنــف الشــباب 
القتلــى، واألمهــات الثكلــى الباكيــات دون وطــن، والفتيــات اللــوايت فقــدن أمهاهتــن وآابئهــن وحــىت أخواهتــن، 
واألطفــال اليتامــى؛ علــى أهنــم إرهابيــني، مــن أي نــوع تلــك العقليــة املريضــة؟ أي نــوع مــن األيديولوجيــة هــذا، 

أّي عــني تلــك وأي كراهيــة وأّي عــداوة؟
عــرب هــذه األيديولوجيــة، فكــم ذرة مــن اإلنســانية وكــم غــرام مــن الرمحــة والشــفقة ســيتبقى ألوالد أو أحفــاد 

هــؤالء؟
عرب تلك السياسة البائسة اجملانبة للرمحة فما الذي ميكن أن يقدموه ألوالدهم أو لرتكيا أو للعامل؟

أولئــك الذيــن يــرون يف األطفــال أهنــم إرهابيــون، مــا الــذي ميكــن أن ننتظــره منهــم كــي يتحدثــوا عــن ظلــم األســد 
أو السيســي أو روســيا او إيران.

Türkiye Libya’da şu ana kadar tıkanmış bir barış ihtimalinin önünü açarak anahtar rolünü oynarken dünyanın 
barış söylemlernin ikiyüzlülüğünü de sergilemiş oldu. Malum herkes barış diyor. Dilinden barış kelimeleri 
dökmenin bir maliyeti yok, kimsenin laf muhasebesi tuttuğu yok nasılsa.
Ancak gece gündüz barış diyenlerin, Libya’da silahlı mütecaviz bir gücün adım adım, katliamlar yaparak, 
sivilleri sindirerek meşru yönetimi yavaş yavaş yok etmesi karşısında hiçbir şey yapmıyorlardı. Bu esnada 
saldırıya maruz kalan taraf bütün dünyaya sesini imdat çığlıklarıyla duyurmaya çalışıyordu. Türkiye bu imdat 
çağrısını duyup yetişmese gerçekten ortada Trablus yönetimi de kalmamış olacak ve böylece fiilen de bir 
darbeci-eşkiyanın ezici hakimiyetiyle temin edilmiş bir barış ortamı oluşmuş olacaktı; arkasında onbinlerce 
insanın kanı ve yaşayan insanların en temel insan haklarından yoksunluklarıyla temin edilmiş bir barış.
Türkiye barışın anahtarı rolünü oynarken aynı zamanda her tür barış ortamını ifsat eden zulüm, insanlık dışı 
uygulamalar ve katliamlar karşısında insanlığın kuruyan vicdanına su serpen tavrı da ortaya koymuş oluyor. 
İnsanlığın çoraklaşan, çölleşen, kuruyan vicdanına yağmur oluyor Türkiye bu tavrıyla. İnsani yardım alanında 
uzun bir süredir dünyanın ilk sırasında yer alıyor.
Bunu Libya’da da gösterdiği gibi, Somali’de de, Afganistan’da da, Irak’ta da, Suriye’de de gösteriyor. Bütün 
bu sorun bölgelerinde başka aktörlerin rolüyle Türkiye’nin rolü arasında son derece bariz bir fark var. Türkiye 
sorun oluşturmaya değil, sorun çözmeye, savaşmaya değil barıştırmaya, sorunu derinleştirmeye değil hafi-
fleştirmeye gidiyor her yere ve bulunduğu her yerde bu özelliğiyle karakteristik bir veçheyle temayüz ediyor.
Son günlerde herkes Libya’ya dikkat kesilmişken yanıbaşımızda İdlib’te de herkesin karakterine uygun 
davranışına şahit oluyoruz. Kurtlar bulanık havayı fırsat bilip sahaya inerken, Rusya ve Suriye rejimi, güçleri-
ni yine masum, sivil, savunmasız insanlar üzerinde göstererek insanlık suçlarına suç katmaya devam ediyorlar. 
Artık o kadar alışıldı ki, kimse Rusya’dan veya Suriye’den insan haklarına bir nebze saygı beklemiyor.
Suriye’dir ne yapsa yeridir diye bakılıyor. Rusya’dır, insanlıktan nasılsa nasibi yok, bir terörist öldürmek için 
bin sivilin canına, malına, huzuruna kast edebilir.
Bu arada aslında hedef aldığı teröristi de vuramadan kaçırmış olabilir ve olan sadece sivil, çoluk çocuk, ma-
sum, savunmasız insanlara olur.
Bunun için sorumsuzca ve keyfi biçimde devreye soktuğu savaş makinalarından kaçan onbinlerce insan Tür-
kiye’nin sınırına dayanmışken biz de dönüp Rusya’ya veya Suriye rejimine dur diyeceğimize bu mültecileri 
AB’nin neden almadığını söylüyoruz. Oysa göçe sebep olan Rusya, İran ve Suriye’nin kanlı zalim miadını 
doldurmuş rejimidir.
Tabi herkes kendi meşietine, mizacına, karakterine göre davranır ve biz de buna o kadar alışıyoruz ki, Rusya, 
Suriye ve İran’dan insan haklarına saygı beklemiyoruz. Onların karakterinde artık katliam var, zulüm var, 
insan haklarına saygısızlığın had safhası var.
Tıpkı artık maalesef Kılıçdaroğlu’ndan da olup bitenleri bir nebze anlayıp, anladıktan sonra varsa bir nebze 
vicdanını devreye sokup olayı değerlendirmesini beklemediğimiz gibi. İdlib’den kaçarak Türkiye’ye gelenler-
in tamamının “eli kanlı terörist” olduğunu söyleyiverdi. Bunu söylediği saatlerde bir gün içinde üç evladını 
kaybetmiş bir babanın feryatları ayyuka çıkıyordu da Kılıçdaroğlu’nun kulaklarını bulamıyordu bir türlü. 
Esra Elönü’nün hissettiği ve yürek dağlayan mazlum çığlıklarını ifade eden soruları, bulabildi mi mi acaba 
Kılıçdaroğlu’nun kulaklarını?:
“Ölmüş babasının ayakkabısını giyip çamurlar içinde ağlayan İdlip’li çocuk mu terörist?
Kurtardığı kedisine sarılıp vatansızlığına ağlayan nur yüzlü teyze mi terörist?
Annesi öldüğü günden beri onun ördüğü saçları bozulmasın diye saçlarına dokundurtmayan kız çocuğu mu 
terörist?
“Ben altında öldüğüm ağacın zeytiniyim’ diyerek tane tane ölen Erva mı terörist?”
Evet herkes kendi mizacına göre davranır da, biz herşeye rağmen bu mizaca alışamıyoruz, kanıksayamıyoruz, 
normal göremiyoruz.
Kılıçdaroğlu’na Ervaları, çamura bulanmış ayaklarıyla ağlayarak hayata tutunmaya çalışan çocukları, kedisine 
sarılıp vatansızlığına ağlayan nur yüzlü teyzeleri, annesini, kardeşlerini, babasını kaybetmiş, şu yaşta dünyanın 
yükünü sırtlamış çocukları “eli kanlı terörist” gösteren hastalığın ne olduğunu merak ediyoruz. Nasıl bir ideo-
lojidir, nasıl bir kalın göz perdesidir, nasıl bir kin ve adavettir?
Bu ideolojik şartlanmışlığın ardından kendi çocuklarına, torunlarına ayıracak kaç zerre insanlık, kaç gram 
merhamet, kaç gram şefkat kalıyor?
Hele merhametten yana bu kadar sefil bir siyaset Türkiye’ye, dünyaya, kendi çocuklarına ne vaat edebilir?
Fırsatını bulduğunda çocuklarda eli kanlı terörist gören bir Esad’a, bir Sisi’ye, bir Rus ve İran mezaliminin 
hizasına yazılmaktan başka ne?..

Yasin Aktay

İdlib’in mazlum bebeklerini “eli kanlı terörist” gösteren hastalık
العقلية المريضة التي ترى في أطفال إدلب إرهابيين
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يف قمــة برلــن املرتقبــة بفضــول كبــر، اختــذت خطــوة مهمــة مــن أجــل »الســالم الدائــم« يف ليبيــا. املستشــارة األملانيــة 
وصفــت االتفــاق والتســوية املكونــة مــن 55 نقطــة الــي خرجــت مــن القمــة أبهنــا »اتفــاق بــي علــى خطــة شــاملة » 
مــن األشــياء الــي تبعــث علــى األمــل هــو قــرار اســتمراراحلظر علــى األســلحة ابلنســبة للقــوات املشــاركة يف ليبيــا، وإرســال 
ذلــك النــص الــذي وّقعــت عليــه القــوى املتدخلــة يف ليبيــا إىل جملــس األمــن الــدويل. ومــن املتوقــع أن يصــوت األعضــاء 

الدائمــن املوجوديــن ابلفعــل علــى الطاولــة علــى النــص ابملوافقــة.
ومن األشــياء الســارة أيضا قبول حفرت إرســال ممثليه إىل اللجنة العســكرية 5 + 5 الي ســتجتمع مرة أخرى يف جنيف. 
كمــا أنــه مــن دواعــي ســروران كذلــك أتســيس جلنــة سياســية تتكــون مــن 4 جلــان فنيــة وتقنيــة. ومــع ذلــك - وكمــا يشــر 
الرئيــس أردوغــان - فــإن فشــل حفــرت يف التوقيــع علــى وقــف إلطــالق النــار »ذو مغــزى«. إن احتمــال رفــض حفــرت 
والقــوى الداعمــة لــه )مثــل االمــارات، مصــر وفرنســا(االلتزام بوقــف إطــالق النــار احتمــال ليــس ابلضعيــف، وذلــك 
ألســباب تتعلــق بشــخص حفــرت وألســباب تتعلــق بتحريــض وتشــجيع القــوى الداعمــة لــه. ففــي ظــرف هــم قريبــون جــدا 

فيــه مــن النصــر قــد ال يقبلــون أبن تظهــر حكومــة طرابلــس الشــرعية علــى أهنــا الطــرف الشــرعي علــى مســتوى العــامل.
الطريقــة الــي ســتتصرف هبــا األطــراف املشــرتكة يف برلــن يف حالــة اســتمرار حفــرت يف هجماتــه واعتداءاتــه، ســتكون مهمــة 

جــًدا، مــن املهــم معرفــة الطريقــة الــي ســتتصرف هبــا تلــك األطــراف.
ال ينبغــي أن ننســى أن حفــرت هــو الــذي قــاد ليبيــا إىل احلــرب األهليــة يف عــام 2014. إذا مت غــض الطــرف عــن هــذا 
العــدوان وهــذه اهلجمــات، أي إذا أنــه مل يتــم تطبيــق أي عقــوابت علــى املعتــدي، فقــد تظــل خمرجــات مؤمتــر برلــن علــى 
الــورق فقــط. ال يكفــي القــول »ال يوجــد حــل عســكري«. جيــب أن تكــون هنــاك قــوة رادعــة وإرادة لفــرض هــذا علــى 

حفــرت. وخــالف ذلــك فقــد تتحــول ليبيــا إىل ســوراي اثنيــة، حيــث تتســارع فيهــا احلــرب ابلوكالــة.
اجللوس على طاولة احلوار جمددا

ســتكون عمليــة »الســالم الدائــم« طويلــة وصعبــة. هــا هــو اجلــدول قــد مت إنشــاءه للتــو وعقــدت جلســة الطاولــة، ســيخرج 
مــن يســعون لقلبهــا أو إفشــاهلا. كمــا ســيكون هنــاك مــن يريــدون قلــب مائــدة برلــن وحتويلهــا إىل عمليــة جنيــف الــي 
أنشــئت مــن أجــل الســالم يف ســوراي. أكثــر مــا يبشــر ابخلــر ويدعــو لألمــل اآلن هــو توقعنــا أن تتعلــم األطــراف الــي جتلــس 

علــى طاولــة برلــن مــن احلــرب الســورية، وأتخــذ العــرة منهــا.
تــدرك أملانيــا وإيطاليــا مــدى الضــرر الــذي ســتلحقه احلــرب األهليــة يف ليبيــا مبصاحلهــا اخلاصــة. إذ قــد يهــدد اإلرهــاب 
وتدفــق الالجئــن اســتقرار أورواب. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن املبــادرة الــي اختــذت يف ليبيــا وروســيا وتركيــا يف األســابيع 

األخــرة إذا مل يتــم موازنتهــا فإنــه مــن املمكــن أن تبقــى خــارج اللعبــة متامــا.
وهبــذه النيــة فقــد اقرتحــوا وجــود قــوة مــن االحتــاد األورويب ميكنهــا لعــب دورا يف تثبيــت وقــف إلطــالق النــار. كان مــن 

املفضــل أن تكــون العمليــة حتــت ســيطرة ومراقبــة األمــم املتحــدة.
 ابلطبــع فقــد كان أكثــر فاعــالن مؤثــران يف عقــد مؤمتــر برلــن مهــا تركيــا وروســيا. إذ ميكننــا القــول إن هاتــن الدولتــن 
اللتــن تعلمتــا كل الــدروس مــن ســوراي وخلقتــا نوًعــا جديــًدا مــن التعــاون بينهمــا، قــد أحبطتــا دور فرنســا ودفعتــا أبملانيــا 

إىل الواجهــة.
أمــا إيطاليــا فإهنــا حتــاول جــر الــوالايت املتحــدة إىل املعادلــة مــن خــالل التخويــف مــن روســيا وخلــق »فزاعــة قلــق« مــن 
دور موســكو.ومع ذلــك فمــن الواضــح أن موقــف فرنســا الداعــم حلفــرت يبقــي االحتــاد األورويب مبعثــرًا ومشــتتا. ال ينبغــي 
أن نتوقــع أن تستســلم بســهولة كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية، اللتــان تقفــان وراء العديــد 

مــن النزاعــات والصراعــات يف الشــرق األوســط.
جناح تركيا ومستقبل طاولة احلوار

إن حتــركات أنقــرة هــي الســبب الرئيســي وراء انعقــاد اجتمــاع برلــن واملشــاركة الســريعة والتمثيــل عــايل املســتوى فيــه. فقــد 
خلقــت االتفاقيتــان اللتــان مت توقيعهمــا مــع حكومــة الســراج يف 27 نوفمــر املاضــي مرحلــة وعمليــة جديــدة.

إن دعــوة أردوغــان وبوتــن لوقــف إطــالق النــار يف الثامــن مــن ينايــر، الــي تالهــا اجتمــاع موســكو إىل جعــل مؤمتــر برلــن 
أكثــر فعاليــة. وهــذه التحــركات عــززت أيًضــا مكانــة أنقــرة يف شــرق البحــر املتوســط.

وكمــا أن اليــوانن مل تتمكــن مــن اجللــوس علــى طاولــة برلــن فــإن مــركل رفضــت اقــرتاح االعــرتاف ابالتفاقيــة الــي وقعتهــا 
تركيــا مــع ليبيــا. قالــت إيطاليــا أيًضــا أن مشــروع  »إيســت ميــد« كان مكلًفــا للغايــة.

لذلــك، تقــول الصحافــة اإلســرائيلية إن تركيــا هــي أكــر الراحبــن يف ليبيــا. إضافــة لذلــك فــإن ضمــان وقــف إطــالق النــار 
الــذي اعتمــد يف برلــن ســيبقى مرتبطــا ابلتعــاون والتفاهــم بــن تركيــا وروســيا.

ويف حال بقيت أملانيا غر فعالة وغر ذات دور مؤثر فإنه قد ينشأ ما يشبه عملية أستاان خاصة بليبيا.

Merakla beklenen Berlin Zirvesi’nde Libya’da “kalıcı barış” için bir adım atıldı. 
Zirveden çıkan 55 Maddelik uzlaşmayı Alman Şansölyesi “kapsamlı bir plan üze-
rinde yapılan anlaşma” olarak niteledi.
Libya’ya müdahil güçlerin silah ambargosuna devam kararı ve imzaladıkları met-
ni BMGK’ye göndermesi umut verici. Zaten masada olan daimi üyelerin metni 
onaylaması bekleniyor.
Yine Cenevre’de toplanacak 5+5 askeri komisyona Hafter’in de temsilcilerini gön-
dermeyi kabul etmesi memnuniyet verici. 4 teknik komiteden oluşan siyasi komi-
syonun kurulması da sevindirici. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği 
gibi Hafter’in ateşkese imza koymaması “manidar.” Hafter’in hem kişiliği hem de 
arkasındaki güçlerin (BAE, Mısır ve Fransa gibi) teşviki sebebiyle ateşkese uyma-
ma ihtimali hiç de zayıf değil.
Galibiyete bu kadar yakınken Trablus’un meşru hükümet olarak dünya kamuoyun-
da öne çıkmasını hazmedemeyebilir.
Hafter’in saldırganlığa devam etmesi durumunda ise Berlin’de bir araya gelen 
tarafların nasıl davranacağı çok önemli.
Unutulmamalı ki, 2014’te Libya’yı iç savaşa götüren darbeci Hafter’di. Bu saldır-
ganlığa göz yumulursa, yani yaptırım uygulanmazsa, Berlin Konferansı kağıt üze-
rinde kalabilir. “Askeri çözüm yok” demek yeterli değil. Hafter’e bunu dayatacak 
bir iradenin oluşması lazım. Aksi takdirde Libya, vekil savaşının hızlandığı, ikinci 
bir Suriye’ye dönebilir.
Masa Yeni Kuruldu
“Kalıcı barış” süreci uzun ve zorlu olacak. Masa yeni kuruldu, devirmek ya da 
etkisiz hale getirmek isteyenler çıkacak.
Berlin masasını Suriye’de barış için kurulan Cenevre sürecine çevirmek isteyenler 
olacak. Şimdilik en ümit verici şey, Berlin masasında oturan tarafların Suriye iç 
savaşından “ders aldığı” beklentimiz.
Almanya ve İtalya, Libya’daki iç savaşın kendi menfaatlerine ne kadar zarar vere-
ceğinin farkındalar. Terör ve mülteci akını Avrupa’nın istikrarını tehdit edebilir. 
Dahası, Rusya ve Türkiye’nin son haftalarda Libya’da aldığı inisiyatifi dengele-
mezlerse tümüyle oyun dış kalabilirler.
Hatta bu niyetle ateşkesi sağlamak için rol üstelenebilecek bir AB gücü bile öner-
diler. Sürecin BM kontrolünde olması tercih edildi. Berlin Konferansı’nın topla-
nabilmesinde en etkili aktörler elbette Türkiye ve Rusya idi. Suriye’den en fazla 
ders alan ve aralarında yeni bir tür işbirliği oluşturan bu iki ülkenin Fransa’yı boşa 
düşürdüğünü, Almanya’yı da öne çıkmaya zorladığını söyleyebiliriz.
İtalya da Rusya “endişesi” oluşturarak ABD’yi denkleme çekmeye çabalıyor.
Ancak Fransa’nın Hafterci tutumunun AB’yi dağınık halde tuttuğu aşikar. Or-
tadoğu’daki birçok çatışmanın arkasındaki BAE ve Suudi Arabistan’ın kolayca 
pes etmesi beklenmemeli.
Türkiye’nin Başarısı ve Masanın Geleceği
Berlin masasının bu kadar hızlı ve üst düzey temsilci ile toplanmasının arkasında 
Ankara’nın hamleleri yatıyor. 27 Kasım’da Serrac hükümeti ile imzalanan iki mu-
tabakat yeni bir süreç oluşturdu.
8 Ocak’ta Erdoğan ile Putin’in ateşkes çağrısı ve ardından Moskova toplantısı Ber-
lin masasını daha etkin hale getirdi.
Bu hamleler yanı zamanda Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki konumunu güçlendirdi.
Yunanistan masaya oturamadığı gibi Merkel, Türkiye’nin Libya ile imzalanan mu-
tabakatların tanınmaması önerisini geri çevirdi. Yine İtalya, East-Med projesinin 
fazla maliyetli olduğunu söyleyiverdi.
Bu yüzden, İsrail basını Libya’da en çok kazananın Türkiye olduğunu söylüyor.
Berlin’de kabul edilen ateşkesin sağlanması da yine büyük bir kısmıyla Türki-
ye ve Rusya’nın işbirliğine bağlı kalacak.
Almanya’nın etkisiz kalması durumunda Libya için bir tür Astana süreci 
ortaya çıkabilir.

BURHANETTİN DURAN

Berlin’den çıkan sonuç
النتائج الصادرة عن مؤتمر برلين

برهان الدين دوران

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar



عــام 2011 متــت اإلطاحــة بنظــام القــذايف الــذي حكــم ملــدة 42 عاًمــا يف ليبيــا، وذلــك بقــرار تدخــل مــن جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ووانتهــى النظــام 
مبقتــل القــذايف بصــورة بشــعة. لقــد مــرت 9 ســنوات منــذ ذلــك احلــني. وكمــا هــو حــال الــدول األخــرى الــيت طاهلــا الربيــع العــرب، فــإن ليبيــا مل تســتطع حتقيــق 
االســتقرار. عــالوة علــى ذلــك، فــإن البلــدان الــيت مت فيهــا اإلطاحــة ابلديكتاتوريــني إمــا ســادت فيهــا احلــرب األهليــة أو جــاء ديكتاتــور جديــد إىل الســلطة 
مــع االنقــالب، كمــا يف حالــة مصــر. تونــس فقــط هــي الــيت متكنــت مــن التشــبث بطريقــة جيــدة ســيئة، وذلــك نتيجــة للحكمــة الكبــرية والفراســة الــيت متتــع 

هبــا الغنوشــي والــيت كان هلــا دور كبــري يف صمــود جتربتــه.
***

بعــد القــذايف أجريــت االنتخــاابت مبرافقــة ومراقبــة جملــس ليبيــا االنتقــايل الــذي أنشــئ بعــد القــذايف، مث أتســس نظــام مــا عــرف ابملؤمتــر الوطــن العــام. ومــع 
ــدأت االشــتباكات مــرة أخــرى، وســيطرت قــوات امليليشــيات علــى مصراطــة  ــزة ب ــا. فبعــد فــرتة وجي ذلــك، فــإن هــذا التطــور مل جيلــب االســتقرار إىل ليبي

وبنغــازي، اللتــني تعتــربان أهــم املــدن بعــد العاصمــة.
عشــية تلــك األايم، يف فصــل ربيــع عــام 2013، ذهبنــا كمجموعــة مــن الصحفيــني واألكادمييــني معــا إىل مدينــة طرابلــس وشــاركنا يف نــدوة نقــاش محلــت 
عنــوان: “ اجلغرافيــا السياســية اجلديــدة يف مشــال أفريقيــا: تركيــا وليبيــا”. أول مــا لفــت انتباهــي هــو أن املدينــة كانــت مغطــاة ابلكامــل ابألعــالم. لقــد كان 
هنــاك أعــالم أبعــداك كبــرية مــا ال ميكــن رؤيتــه يف أي مــكان  آخــر. لقــد كان األشــخاص الذيــن قابلناهــم يقولــون :” ليبيــا ســتكون دولــة حقيقيــة ألول مــرة” 
، أعتقــد أن ســبب االنتشــار الكبــري لألعــالم وقتهــا كان اجلهــد املبــذول لبنــاء أمــة مــن اجملتمعــات الــيت هيمــن عليهــا النظــام القبائلــي، و اجلهــود املبذولــة 

لبنــاء “دولــة” مــن ليبيــا.
***

لســوء احلــظ مل يكــن مــن املمكــن حتقيــق أي مــن اهلدفــني، ومل يكــن مــن املمكــن توفــري األمــن حــىت يف العاصمــة، ختيلــواأن رئيــس الــوزراء يف ذلــك الوقــت، 
زيــدان ، متكنــت جمموعــة اتبعــة لتنظيــم القاعــدة مؤلفــة مــن 100 شــخص مــن اختطافــه مــن الفنــدق الــذي كان يقيــم فيــه، مــع العلــم أن تلــك األايم كانــت 
األايم اجليــدة يف ليبيــا. لكــن بعــد عــام 2014 ، أصبــح الصــراع واالشــتباكات أمــرا دائًمــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود حكومــة معــرتف هبــا مــن قبــل األمــم 
املتحــدة وعلــى الرغــم مــن ســراين حظــر األســلحة الــذي فرضتــه األمــم املتحــدة علــى ليبيــا، فقــد مت دعــم حفــرت وتعزيــز قوتــه عســكراي مــن الداعمــني لــه مثــل 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية ومصــر وفرنســا.
ولــو مل توقــع تركيــا اتفاقيتــني مــع ليبيــا حلــد اللحظــة رمبــا لكانــت العاصمــة طرابلــس األن قــد ســقطت ومتــت الســيطرة عليهــا، علمــا أبن االتفاقيتــني واحــدة 
منهمــا لرتســيم احلــدود البحريــة واألخــرى تتعلــق ابلتعــاون األمــن والعســكري. هــذا التحــرك الــذي يبــدو كمــا لــو كان ندمــا يف اتريــخ تركيــا كان سيســجل يف 

التاريــخ علــى أنــه حالــة مــن العجــز والتقصــري يف املســتقبل.
***

إن احلاجــة امللحــة هلــذا املوضــوع مــن الزاويــة الليبيــة تطلبــت وجــود االتفاقيــة بــني تركيــا واحلكومــة الشــرعية، ويف الوقــت تطلبــت محايــة املصــاحل االقتصاديــة 
والسياســية لرتكيــا يف منطقــة شــرق البحــر املتوســط، لذلــك فقــد كانــت ضروريــة للغايــة ومهمــة. لكــن وكمــا تعلمــون، فــإن حــزب املعارضــة الرئيســي يف تركيــا 
تنــاول هــذه العمليــة علــى أهنــا تتوافــق متامــا مــع منظــور التحالفــات الــيت أقصــت تركيــا مــن شــرق املتوســط، فقــد كان حــزب املعارضــة خيــدم أجنــدات ومصــاحل 

تلــك القــوى بقولــه: “مــاذا تفعــل تركيــا يف ليبيــا”؟
وقــد رفــض مســؤولو ذات احلــزب مســاعي تركيــا وجهودهــا للتنقيــب عــن النفــط والطاقــة اهليدروكربونيــة يف شــرق املتوســط وعارضــو ذلــك، إذ قــال انئــب 
احلــزب عــن واليــة مرســني “ملــاذا حنــاول ونبــذل اجلهــد، فلــم نتمكــن حــىت مــن العثــور علــى دلــو واحــد مــن النفــط”، وبذلــك فقــد حــاز علــى رضــا وتقديــر 

اليواننيــني.
ال ميكن لإلنسان أن يصمت دون أن يطرح السؤال التايل: ما دام هؤالء موجودون فما حاجتنا ألعداء آخرين؟

***
وبعــد هــذه االتفاقيــات فقــد أطلقــت تركيــا عمليــة إلقنــاع األطــراف يف ليبيــا مــن أجــل التوصــل حلــل وســط، وذلــك مــن خــالل إشــراك روســيا ابلعمليــة. وحينمــا 

كان االتفــاق الكامــل قــاب قوســني مــن التحقــق تراجــع حفــرت عــن التوقيــع بتشــجيع مــن التحالــف املعــادي لرتكيــا والــذي تتزعمــه اإلمــارات العربيــة املتحدة.
لكن ومع ذلك فإن هذه العملية كانت كافية لتحطيم آمال اجلهات الساعية إلقصاء تركيا من شرق املتوسط وختييب أملها. 

لقد أثبتت تركيا أهنا تناضل وتكافح من أجل إحالل السالم يف املنطقة من خالل لعب دور فاعل يف التوفيق والتسوية بني أطراف الصراع.
برزت إىل السطح حكومة التوافق الوطن مرة أخرى كعنصر فاعل وشرعي. كما ومتكنت تركيا أيضا من ثن روسيا عن دعم حفرت والوقوف وراءه.

إن ليبيا قضية سنحاسب عليها من قبل األجيال القادمة.

Libya’da 42 yıl hüküm süren Kaddafi yönetimi, 2011’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’nin müdahale kararı ve Kaddafi’nin feci şekilde öldürülmesi sonucu devrildi. Üzerinden 9 
sene geçmiş. Arap Baharı sürecinin etkilediği diğer ülkeler gibi Libya da bir türlü istikrara ka-
vuşamadı. Dahası diktatörlerin devrildiği ülkelerde ya iç savaş hakim oldu ya da Mısır örneğinde-
ki gibi darbe ile yeni bir diktatör başa geldi. Bir tek Tunus iyi kötü bir yol tutturabildi. Onda da 
Gannuşi’nin ferasetinin büyük rolü var.

***
Kaddafi sonrasında kurulan Libya Geçiş Konseyi’nin refakatinde seçimler yapılmış ve Milli 
Genel Kongre adında bir yönetim tesis edilmişti. Ancak bu gelişme Libya için bir normalleşme 
getirmedi. Kısa zaman sonra çatışmalar yeniden başladı, başkentten sonraki en önemli şehirler 
olan Mistara ve Bingazi’de kontrol milis güçlerin eline geçti.
O günlerin arifesinde, 2013’ün bahar aylarında, bir grup gazeteci ve akademisyenle birlikte 
“Kuzey Afrika’nın Yeni Jeopolitiği: Türkiye ve Libya” konulu bir panel için Trablus’a gitmiş-
tik. İlk dikkatimi çeken neredeyse şehrin baştan başa bayrakla donatılmış olduğuydu. Hiçbir 
yerde hiçbir zaman göremeyeceğiniz kadar çok bayrak vardı. Görüştüğümüz kişiler “Libya ilk 
kez gerçek anlamda bir devlet olacak” diyordu. Bayrak enflasyonunun sebebi, o güne kadar ka-
bile asabiyesinin hakim olduğu insan topluluklardan millet, Libya’dan da bir ‘devlet’ inşa etme 
çabasıydı sanırım.

***
Ne yazık ki ikisi de mümkün olmadı. Başkentte dahi güvenliği sağlamak mümkün olmamıştı. 
Düşünün, dönemin Başbakanı Zeydan’ı El Kaide’ye mensup 100 kişilik bir grup kaldığı otelden 
kaçırabilmişti.
Üstelik Libya’nın iyi günleriydi o günler. 2014’ten sonra çatışma sürekli hale geldi. Birleşmiş Mil-
letler nezdinde tanınan bir hükümeti olmasına ve BM’nin silah ambargosu uygulaması rağmen 
Hafter yanlıları, BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa’nın askeri desteği ile mütemadiyen 
güçlendi.
Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı ve Güven-
lik ve Askeri İşbirliği Muhtırası olmasa belki de şimdiye Trablus’u bile ele geçirmiş olacaklardı. 
Türkiye’nin tarihindeki pek çok pişmanlık gibi bu da, ileride hesaba çekileceğimiz bir acziyet 
olarak tarihe geçecekti.

***
Konunun Libya açısından gösterdiği aciliyet bir yana meşru Libya hükümeti ile Türkiye arasın-
daki söz konusu anlaşma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ekonomik ve siyasi menfaatlerini ko-
rumak adına da elzemdi yani. Fakat malumunuz, ana muhalefet partimiz bu süreci, bizi Doğu 
Akdeniz’den dışlayan ittifakın çıkarlarına hizmet edercesine, “Türkiye’nin ne işi var Libya’da” 
vizyonuyla ele aldı.
Yine Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon ve petrol aramasına da karşı çıkmıştı malum 
partinin yetkilileri. “Niye uğraşıyoruz, bir kova bile petrol bulamadık” diyerek Yunanlıların tak-
dirini kazanmıştı, CHP Mersin Milletvekili.
İnsan sormadan edemiyor; bunlar varken başka düşmana ne hacet, diye.

***
Bu anlaşmaları takiben Türkiye, Rusya’yı da dahil ederek Libya’da tarafları uzlaşmaya ikna 
etmek için bir süreç başlattı. Tam anlaşma sağlandı derken Hafter, Türkiye karşıtı ittifakın koç 
başı olan BAE’nin fısıldamasıyla anlaşmadan caydı.
Fakat bu süreç, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan aktörleri hayal kırıklığına uğratmaya yetti.
Türkiye, tarafları uzlaştırmak adına aktif rol oynayarak bölge barışı için çabaladığını gösterdi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti makul ve meşru bir aktör olarak bir kez daha öne çıktı.
Ayrıca Türkiye Rusya’yı Hafter’in arkasından çekmeyi başardı.
Libya, gelecek nesillere hesabını vereceğimiz bir konudur. 
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ما الحاجة لعدو آخر ما دام هؤالء موجودون

حليمة كوكتشة
Halime KÖKÇE

Bunlar varken başka düşmana ne hacet!

صحفية وكاتبة
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