
04
05
19
21
22

سبع سنوات والثورة السورية مستمرة

في هذا العدد...

الثورة: طفل يسند التاريخ

مآالت الثورة السورية في ذكرى انطالقتها

العرب من تحت الدلف إلى تحت المزراب!

الغوطة الشرقية سربرينيتسا األسد

إشراق

24

العمل
 وراء 
الجبهة...

محمد علي أمين أوغلو

02

قتل 
الغوطة

صبحي دسوقي

23

مجرد
حق
 التنديد

كمال أوزتورك

جمال الشوفي

أحمد قاسم

فيصل القاسم

ياسين آقطاي

أردوغان: جنودنا شارفوا على دخول مدينة عفرين
Erdoğan: Askerlerimiz Afrin’e Girmek Üzere

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Askerlerimiz şu anda Afrin’e doğru ilerliyor, bölg-
eye girmek üzereler” dedi. Erdoğan, “Bu operasyonu eğlence olsun ya da toprak işgal edelim diye 
yapmıyoruz. Ülkemizi hedef alan teröristleri bertaraf etmek için yapıyoruz. Sonuna kadar peşlerini 
bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: إن جنــودان يتقدمــون اآلن ابجتــاه مدينــة عفريــن وشــارفوا علــى دخوهلــا. وحنــن ال نفعــل ذلــك للمتعــة 
أو الحتــال األراضــي وإمنــا فقــط مــن أجــل القضــاء علــى هــؤالء اإلرهابيــن الذيــن يســتهدفون بــادان، وســنطاردهم حــى النهايــة.
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سبع من السنوات على 
انطالقة الثورة السورية

Yedi yıl önce özgürlük, onur ve katil bir 
diktatörün elinden kurtulmak amacıyla 
Suriye devriminin başlamasından bu yana 
yaşananlar, her şeyin profesyonel yazar ve 
yapımcılar tarafından önceden tasarlanmış 
bir tiyatro olduğunu gözler önüne sermekte-
dir. Suriye halkının katledilmesi ve kentleri-
nin yıkılması ise, bu vahşi tiyatronun yalnız-
ca birer sahnesidir.
Suriye’nin Düşmanları, İsrail’in katil Esed 
rejimini koruma ve varlığını sürdürme 
yönündeki isteğini uygulama konusunda, 
kendilerine haksız yere Suriye’nin Dostları 
diyenlerle ittifak kurmuştur.
Söz konusu devletler, (DAEŞ, Nusra, PYD 
gibi) terörist gruplar kurmuş, böylece katil 
rejimin terörle mücadele bahanesiyle Suriye 
halkını katletmesi ve Suriye şehirlerini yerle 
yeksan etmesi için imkan sağlamışlardır.
İnsanlara dehşet saçan, katliamlar yapan ve 
İslam’ın adını karalayan DAEŞ’i bu dev-
letler kurmuş, sonrasında ise kendi kurduk-
ları örgütle savaşma görevini üstlenmişle-
rdir. Ancak bu esnada DAEŞ ele geçirdiği 
şehirlerden, Uluslararası Koalisyon uçak-
larının koruması altında geri çekilmiş, yeni 
katliam görevlerini yerine getirmek için 
bekleyeceği güvenli bölgelere nakledilm-
iştir.
Irak’ın Musul, Suriye’nin ise Rakka kentin-
de dış müdahale için gerekli ortamı oluştur-
duktan sonra DAEŞ konvoyları, kurucu-
larının koruması altında bulunduğu bölgeyi 
terk etmiştir.
DAEŞ’e karşı ilan edilen savaş, bahsi 
geçen tiyatronun devamından başka bir şey 
değildir. Bu, bedelini Suriye halkının öded-
iği kirli bir oyundur. Doğu Guta’da yaşanan 
yıkım ve izlenen yakıp yıkma taktiği ise, 
DAEŞ gibi kendileri tarafından demografik 
dönüşüm amacıyla kurulmuş olan Nusra’ya 
karşı savaşma bahanesiyle sergilenen yeni 
bir perdedir.
Yapılan bu savaş ne teröre, ne DAEŞ’e 
ne de Nusra’ya karşıdır. Bilakis bu savaş, 
özgürlük için devrime kalkan Suriye halkı-
na karşıdır. Bu halka boyun eğdirmek, 
tekrar itaat altına girmesini sağlayarak katil 
Esed ailesinin ilelebet Suriye’nin yöneti-
minde kalmasını kabul ettirmek amacıyla 
düzenlenmektedir. Guta’da son dönemde 
yaşanan yıkım ve tehcire baktığımızda, 
Suriye devriminin bugün küresel istibdat 
piramidini darmadağın etme konusunda 
daha ısrarcı olduğunu; yine tarih içerisinde 
en parlak ve şerefli devrim haline geldiği-
ni söyleyebiliriz. Belki de Suriye devrimi, 
insanın putçuluğunu ortadan kaldırmaya ve 
ekonomi, medya, petrol ve silah tanrılarının 
önünde eğilmesini engellemeye çalışan bir 
ahlak dini gibi, muzaffer olduğu takdirde 
dünyayı değiştirecek, bu gezegeni daha in-
sancıl ve merhametli hale getirecektir. Zira 
bu devrim, istibdadı kökünden sarsmış, bu 
nedenle tüm dünya devrimin sona erdirilme-
si için seferber olmuştur.
Yedi yıldan bu yana süren devrim, katliam, 
savaş, yıkım, cinayet ve tehcirin ardından, 
özgürlük nidası Suriye’nin tamamında 
yankılanacak ve halkımızın özgürlük ve 
onur uğrunda gösterdiği kararlılık ve fed-
akarlık sayesinde Suriye devrimi muzaffer 
olacaktır.

مــا حيــدث يف ســوراي ومنــذ ســبع ســنن علــى انطاقــة 
الثــورة الســورية الــي طالبــت ابحلريــة والكرامــة واخلــاص 
مــن احلكــم الدكتاتــوري اجملــرم، يشــر بوضــوح إىل أن 
كل مــا حيــدث هــو مســرحية معــدة مســبقاً مــن قبــل 
مؤلفــن وخمرجــن حمرتفــن، وكل مــا حيــدث مــن ذبــح 
للشــعب الســوري وتدمــر مدنــه إال امتــداداً وجتســيداً 

لفصــول هــذه املســرحية الوحشــية.
لقــد اتفــق العــامل ومــا يســمى أبعــداء الشــعب الســوري 
الشــعب  أبصدقــاء  ظلمــاً  أنفســهم  مســوا  مــن  مــع 
الســوري علــى تنفيــذ إرادة إســرائيل ابإلبقــاء علــى هــذا 

النظــام اجملــرم ومحايتــه.
وهــذا مــا يظهــر مــن خــال هــذه الــدول وعملهــا علــى 
مــن (داعــش إىل  صنــع فصائــل وجمموعــات إرهابيــة 
النصــرة إىل ميليشــيات البيــدي) ، لكــي تتيــح هلــا حبريــة 
ذبــح الشــعب الســوري وتدمــر املــدن الســورية حبجــة 

حماربــة اإلرهــاب.
بوحشــية  دورهــا  أدت  الــي  داعــش  صنعــوا  لقــد 
حــن أشــاعت الرعــب وذحبــت مــا ذحبــت وشــوهت 
اإلســام، وحــن انــرت الــدول املشــغلة واملصنعــة هلــا 
إىل حماربتهــا، انســحبت مــن املــدن الــي كانــت تســيطر 
عليهــا، حتــت محايــة طائــرات التحالــف الــدويل الــي 
أمنــت هلــا انســحاابً سلســاً وأوصلتهــا إىل أماكــن آمنــة 
متهيــداً لنقلهــا إىل أماكــن أخــرى ملمارســة عملهــا يف 

التخريــب والقتــل والذبــح.
محايــة  حتــت  أماكنهــا  مــن  انتقلــت  داعــش  قوافــل 
املوصــل  لتدمــر  الذريعــة  أن منحتهــم  بعــد  مشــغليها 

الســورية. والرقــة  العراقيــة 
إال  هــو  مــا  داعــش  علــى  حــرب  عــن  يعلــن  مــا  إذاً 
اســتكمااًل هلــذه املســرحية، هــي لعبــة قــذرة يدفــع مثنهــا 
الشــعب الســوري، ومــا حيــدث يف الغوطــة مــن تدمــر 
وحشــي واتباعهــم لسياســة األرض احملروقــة إال مشــهد 
يف مســرحيتهم للحــرب علــى اإلرهــاب بدعــوى حماربــة 
جبهــة النصــرة املصنعــة كداعــش مــن قبلهــم مــن أجــل 

تنفيــذ خمططهــم ابلتغيــر الدميوغــرايف.
احلــرب ليســت ضــد االرهــاب وضــد داعــش والنصــرة 
اثر  الــذي  الســوري  الشــعب  علــى  حــرب  هــي  بــل 
مــن أجــل حريتــه مــن أجــل تركعيــه وإعادتــه إىل بيــت 
الطاعــة كــي يقبــل ببقــاء اجملــرم األســد وعائلتــه حكامــاً 

لســوراي إىل األبــد.
مــن خــال هــذه املعطيــات والتطــورات األخــرة مــن 
تدمــر للغوطــة وهتجــر أهلهــا، نقــول أن الثــورة الســورية 
االســتبداد  هــرم  تفتيــت  علــى  إصــراراً  أكثــر  اليــوم 
اتريــخ  عــر  وشــرفاً  نصوعــاً  األكثــر  وهــي  الــدويل، 
توثــن  إيقــاف  حيــاول  رمبــا كديــن أخاقــي  البشــرية، 
اإلنســان واســتمرار ركوعــه آلهلــة االقتصــاد واإلعــام 
والنفــط والســاح ، وســتغّر العــامل يف حــال انتصارهــا 
وســتجعله أكثــر إنســانّية ورمحــة، وألهنــا هــزت جــذور 

العــامل إلســقاطها.  اســتنفر كل  االســتبداد، 
واحلــروب،  واجملــازر  الثــورة  مــن  ســنوات  ســبع  بعــد 

والتهجــر والقتــل  والتدمــر 
ســورية،  أصقــاع  يف  جملجــًا  احلريــة  نــداء  ســيبقى 
وســتنتصر الثــورة الســورية بفضــل إصــرار وتضحيــات 

والكرامــة. احلريــة  أجــل  مــن  شــعبنا 

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

الناتو: ندعم حق تركيا في الرد على الصواريخ التي تستهدفها من الجانب السوري

رئيس الهالل األحمر التركي الدكتور )كرم قنق( يقوم بجولة في ريف عفرين

NATO: Türkiye’nin Suriye Tarafından Atılan Füzelere Karşılık Verme Hakkını Destekliyoruz

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık Afrin Kırsalını Ziyaret Etti

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Türkiye’nin Suriye tarafından kendisine atılan fü-
zelere karşılık verme hakkını desteklediğini açıkladı. NATO yetkilisi, örgütün Türkiye’nin to-
praklarını ve sınır güvenliğini savunma hakkını şiddetle desteklediğini ifade ederken, NATO 
ve Ankara’nın Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili olarak sürekli irtibatta bulunduğunun altını çizdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Afrin kırsalını ziyaret ederek yöre halkıyla bir araya 
geldi. Kınık, halka elbise, gıda ve ilaç gibi ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.

أعــرب حلــف مشــال األطلســي )الناتــو( عــن دعمــه حلــق تركيــا يف الــرد علــى الصواريــخ الــي تســتهدف أراضيهــا مــن 
اجلانــب الســوري. وأوضــح املســؤول أّن الناتــو يدعــم وبقــوة حــق تركيــا يف الدفــاع عــن أراضيهــا وأمــن حدودهــا، مشــراً 

إىل أّن الناتــو وأنقــرة علــى تواصــل دائــم خبصــوص عمليــة غصــن الزيتــون.

رئيــس اهلــال األمحــر الرتكــي الدكتــور )كــرم قنــق( يقــوم جبولــة يف ريــف عفريــن ويلتقــي ابألهــايل هنــاك، ويقــدم هلــم احتياجاهتــم 
اإلنســانية مــن لبــاس وطعــام وأدويــة طبيــة.

قافلة )الضمير( للتضامن مع المعتقالت السوريات بمشاركة نساء من )سربرنيتشا(
Srebrenitsa’dan Kadınların Katılımıyla Suriyeli Kadın Tutuklularla Dayanışma 

Amaçlı Vicdan Konvoyu Düzenlendi

Türkiye’de sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen Vicdan Konvoyu, 06.03.2018 tari-
hinde İstanbul’dan Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoya 70’ten fazla ülkeden kadın katıldı. 
Konvoyun hedefinin, Suriye rejimi zindanlarında yasalara aykırı biçimde tutulan kadınlarla 
dayanışma göstermek olduğu belirtildi. Ayrıca konvoyda, aralarında şehit anneleri de bulunan, 
200 Srebrenitsalı kadının da yer aldığı aktarıldı.

انطلقــت يــوم الثــااثء 2018/3/6 مــن إســطنبول ، )قافلــة الضمــر( الــي نظمتهــا جمموعــة مــن مؤسســات اجملتمــع املــدين يف 
تركيــا، ابجتــاه احلــدود الســورية، مبشــاركة نســاء العــامل مــن أكثــر مــن 70 دولــة ، وذلــك للتضامــن مــع النســاء املعتقــات بشــكل 
غــر قانــوين يف ســجون النظــام الســوري، ويشــارك يف القافلــة 200 امــرأة مــن )سربرنيتشــا( البوســنية أيضــاً، بينهــن أمهــات شــهداء.

Suriye Devriminin 
Yedinci Yıldönümü
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اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي
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Suriye Çocukları BM Onayıyla Katlediliyorإبادة أطفال سوريا بموافقة أممية 
Birleşmiş Milletler, “Rusya, İran ve Suriye” katil rejimlerinin Suriye ve 
Guta’nın çocuklarını her türlü konvansiyonel ve kimyasal silahla kat-
letmesine onay verirken, dünya bu katliamı sessizce izliyor.

أعطيــت املوافقــة األمميــة لألنظمــة االســتعمارية القاتلــة ) روســيا – إيــران – النظــام الســوري(، 
إبابدة أطفــال ســوراي وأطفــال غوطــة دمشــق بــكل أنــواع األســلحة التقليديــة والكيميائيــة، والعــامل  

املتحضــر يتابــع هــذه اإلابدة ابلصمــت. 

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال



سنة الثالثة ــ العدد 52 ــ 2018/3/15
ال

4

ابحلريــة  طالبــت  الــي  الســورية  الثــورة  ضــد  وقــف  العــامل كلــه  أن  التاريــخ  ســيكتب 
الــروس واإليرانيــن ، وأن يؤمِّــن اخلائفــن  والكرامــة،  ومل يســتطع أن يكبــح مجــاح 

اإلنســانيةالزائفة. إهنــا   ، املرضــى  ويســعف  األعــراض  وحيفــظ  اجلائعــن  ويطعــم 
وحنن على يقن أن ثورتنا ستنتصر رغم أنف العامل الذي يقف مع السفاح.

ي
صد الثقاف

مر
ال

K
ültür D

urağı

Tarih, tüm dünyanın özgürlük ve onur talebiyle başlayan Suriye devriminin karşısın-
da yer aldığını yazacaktır. Dünya, Rusya ve İran’ın dizginlerini zapt edememiş, 
korkudakileri yatıştıramamış, açları doyuramamış, ırzları koruyamamış, hastalara 
yardım edememiştir. İşte onların insanlığı, sahte bir insanlıktır. Bizler ise dünyanın 
tamamı kan dökücü rejimin yanında yer alsa da, devrimimizin muzaffer olacağına 
kesin bir biçimde inanmaktayız.

سبع سنوات
والثورة السورية مستمرة

İŞRAKإشراق

Suriye Devrimi Yedinci
Yılında Devam Ediyor
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ليتــه كان عامــوداً مــن أعمــدة الســماء، أو جبــًا مــن جبــال األرض، ليــت هللا ومائكتــه نظــروا 
يف عينــه، أو حــاول املطربــون والشــعراء الوقــوف علــى اطالــه، ليتــه كان ســراابً أو كابوســاً 
ينقضــي ابنقضــاء ليلــه؛ لكنــه كان حقيقــة، حقيقــة اتريــخ أمــة وحاضرهــا الباحــث عــن موقــع 
لوجــوده الغــض، حللمــه الصغــر، ألن يكــون طفــًا يلعــب ويلهــو، يــدرس ويشــاغب، يلعــب 
مــع رفاقــه ويضحــك حــى تصــل ضحكاتــه أصقــاع الســماء فيبســم هللا علــى ُحســن صنعتــه.

ملكــر يف التاريــخ، ولعهــر يف سياســات العــامل املتغــول، مل تــزل صــورة الطفــل احللــي الــذي قضــى 
شــبه واقفــاً جبــوار حائــط منزلــه عــام 2016 بغــارة جويــة روســية، مل تــزل تتكــرر لليــوم يف كل 
بقــاع ســوراي، ومل تــزل آلــة احلــرب أتكل حاضرهــم احليــايت ومســتقبلهم الوجــودي، فقــط ألهنــم 

أطفــال ســوريون عشــقوا أرضهــا وظنــوا أهنــا وطنــاً!. 
فبينمــا كان مــوت الطفــل احللــي قبــل عــام كمــا األشــجار وقوفــاً، حيــرس اترخيهــا مــن الســقوط، 
حيــرس رايــة الثــورة مــن التعثــر، ميــوت وال ينكســر، وثقــوب محــزة اخلطيــب تئــن لليــوم يف أذن 
ســامعيه حــن فتحــت جســده الغــض مثاقــب املــوت الكهرابئــي يف املعتقــل يف بــدء الثــورة، 
وثقــوب الــروح يف نفــوس مليــون طفــل ســوري ابتــوا يتامــى حســب منظمــة الصحــة العامليــة، 
ثقــوب تنــز قصــة األمل، قصــة الثــورة، قصــة اإلنســانية املهــدورة، ومل تــزل لليــوم تتكــرر ذات 
املشــاهد يف الغوطــة، عــروس دمشــق وســوارها احلــارس؛ كان مارســيل خليفــة وغــره ال يعرفــون 
عــن أطفــال ســوراي شــيئاً وال عــن قصــة موهتــم املعلــن، وكان بعــض الشــعراء مــن ســالة القيــم 
املهرتئة ينشدون الغزل يف األنثى وعشتار وينصبون شراك اللغة أمام متذوقي الشعر فبدل أن 
ينهضــوا بقيمــة اإلنســان وقيمــة األنثــى وموقــف األطفــال يف حمنــة موهتــم الكبــر، كانــوا والزالــوا 
يســتمتعون مبــا جينــون مــن منابــر تفتحهــا هلــم ســلطات النظــام ليصبحــوا جنــوم مســارحها، يف 
مشــهد أقــل مــا يقــال عنــه أنــه احنطــاط يف القيــم ملــا دون التســطح واهلزالــة، أليســت األنثــى 
أم لطفــل تغتالــه طائــرة؟ أليــس اإلنســان رجــًا يبكــي وليــده املدفــون حتــت األنقــاض؟ أليــس 
اإلنســان طفــا أراد احليــاة فأردتــه القنابــل العنقوديــة هنــا وهنــاك؟؟؛ حنــن بشــر اي ســادة نعشــق 
مثلكــم وحنــس مثلكــم ونتــأمل مثلكــم، أم إهنــا الســادية السياســية والنرجســية الرعويــة الباحثــة عــن 
مملكــة للرعــي يف صنــوف البشــر وكأهنــم رعــاع، هــي الذاتويــة الــي ال تــرى مــن احليــاة ســوى وهــم 

صورهتــا عــن نفســها متجاهلــة كل حميطهــا احلــي والبشــري، وليتهــا كانــت شــعراً.
 مــات الطفــل احللــي قبــل عامــن، وبقــي واقفــاً حيــرس اتريــخ حلــب وآاثرهــا القدميــة، واليــوم 
ميــوت أطفــال الغوطــة وهــم مصــرون علــى أن حيرســوا أبجســادهم الغضــة مــا تبقــى مــن قيمــة 
معرفيــة للثقافــة وحــب احليــاة بكرامــة مل يســتطع الكثــر مــن )النخــب الثقافيــة( حراســتها أو 
الدفــاع عنهــا، وهاهــم مدعــي الثقافــة/ وثقافــة الســلط يتنافســون علــى حجــوزات الفنــادق 
وشاشــات التلفــزة للحديــث عــن اإلرهــاب ومكافحــة اإلرهــاب، وبئــس الثقافــة! وبعضهــم 
حيضــّرون مــرة ملؤمتــر لألقليــات يف مــكان ونــدوة فكريــة يف الدميوقراطيــة والعلمانيــة الشــكلية 
يف آخــر، ومؤمتــراً لألحــزاب الشــيوعية يف موقــع آخــر يناهــض اإلمرايليــة، ولرمبــا يبســملون 
وحيوقلــون ويصلــون لبوتــن رهبــم اجلديــد، رب النازيــة اجلديــدة بعــد أن أفــل عصرهــا حــن ســعت 

لدمــار العــامل فتدمــرت هــي ومل يبــق منهــا ســوى ذكرهــا الســيء. 
هــي الثــورة للعــام الســابع العصيــة الفنــاء، العصيــة عــن االنكســار رغــم هــول مظاملهــا، رغــم 
قصــص موهتــا اجلماعــي والفــردي، لنحســبها قليــًا ســبعة أعــوام تســاوي 84 شــهراً مــن احلصــار 
واجلــوع، وتعــادل 2555 يومــاً مــن الرعــب، مــن ليــال املــوت وخمالــب اهلواجــس: مــى يُــدق 
البــاب فتدخــل البيــت قــوى جــراد األمــن تعتقــل وتغتصــب وتفتــك ابلصغــر قبــل الكبــر؟ 
ومــى متطــرك الطائــرات قنابــًا بــدل املطــر؟، أتــراه الســقف ســينهار مــن جهــة النافــذة أم جهــة 
البــاب؟؟، وســيل أســئلة الرعــب ال ينتهــي، وصــر الســوريون وامياهنــم حبريتهــم وعدالــة ثورهتــم 
ال حــدود لــه، فــاق صــر أيــوب ويوســف، والزال قميــص يوســف ينتظــر مــن ميســك بــه فرميــه 
علــى فاقــدي البصــر والرؤيــة علهــم يقولــون أهنــا ثــورة حيــاة، أرادوا قتلهــا بــكل الوســائل والطــرق، 
وقــد شــارك فيهــا أيضــا كل مــن اعترهــا ممــراً لنزواتــه وذاتويتــه املفرطــة بضخامــة األان اهلزيلــة، 
فــكان هــو أواًل وأطفالــه أواًل قبــل اآلخريــن ودون اآلخريــن؛ مروجــاً لقيــم االنتهازيــة واالنتفاعيــة 
واملراوغــة بــذات الكلمــات الــي ميــوت ألجلهــا الســوريون: احلــب واحلريــة والســام، وشــتان 
بــن كلمــة جوفــاء تلفــظ وبــن كلمــات حتــرس املعــى وتســكنه وتعيــش فيهــا ومنهــا وتنتصــر هلــا 

ومنهــا.
بقي احلاج يردد:

)عجبــُت لكلّــي كيــف حيملــه بعضـــــي ومــن ثقــل بعضــي ليــس حتملــي أرضــــي، لئــن كان يف 
بســط مــن األرض َمْضَجــٌع فبعضــي علــى بســط مــن األرض يف قبضــي(.

 ومل تــزل قصــة الســوري ثقيلــة املســامع علــى صنــاع القــرار العاملــي، وعلــى مــرددي الكلمــات 
اجلوفــاء والعابثــن ابلقيــم املعرفيــة واإلنســانية، ومــع هــذا بقــي احلــاج حاضــراً فينــا يــدور علــى 
عقبيــه فنرتقــي، مــرة للســماء وجناهنــا اخلالــدة، ومــرة ألعلــى قيــم احلضــارة واالنســانية يف القــدرة 
علــى احلــب واحلريــة والســام واملــوت دوهنــا، ال رغبــة ابملــوت بــل حبــاً يف احليــاة الــي ال يرغبهــا 
لنــا أصحــاب الشــهوات والنــزوات مــن الســاطن واحلــكام وشــعراء ومفكــري ومثقفــي باطهــم.

االحتــال يلخــص الوضــع الراهــن يف ســورية، احتــال األرض واحتــال الشــعب، احتــال داخلــي 
واحتــال خارجــي.

داخــل ســورية احتــال روســي واحتــال إيــراين، وهنــاك احتــال أمريكــي ومــن قبــل كل ذلــك كان 
الطغيــان والتســلط األســدي الطائفــي الــذي تعــدى حــد االحتــال واالســتيطان أبضعــاف وأضعــاف.

ويف اخلــارج مت غــزو كل منصــات املعارضــة الســورية الرئيســية وهيمــن عليهــا االحتــال، احتــال مريــر 
بغيــض كريــه.

وكما يف الداخل ...
كل احتــال غاشــم طامــع أوجــد مــن يســتدعيه ليعلــن شــرعية وجــوده مث اســتخدم كل احتــال أدوات 
يشــغلها ويديرهــا ويشــرف عليهــا، فكانــت امليليشــيات الطائفيــة مــن العــراق ولبنــان وافغانســتان أدوات 

إليــران ولروســيا حتركهــا جمموعــات مــن ضبــاط احلــرس الثــوري والضبــاط الــروس.
وكانــت شــراذم بقــااي جنــود النظــام أدوات ومســتهلكات للجميــع حــى لــألدوات األعلــى منهــا منزلــة 

مــن غــر الســورين.
وأمركا تشبثت أبدواهتا احمللية من عناصر )حزاب الي كا كا والي يي دي(.

وبنفــس الطريقــة تعرضــت منصــات املعارضــة الســورية الرئيســية إىل االحتــال وكانــت أدوات االحتــال 
يف ســيطرته الكاملــة علــى هــذه املنصــات هــم أغلــب أعضائهــا أنفســهم.

منصــة االئتــاف العتيــدة الــوالدة احتلتهــا أطــراف عديــدة وغــدا لــكل دولــة ولــكل جهــة قويــة أفــراد 
موالــون وجمنــدون داخــل االئتــاف، حــى حممــود عبــاس أبــو مــازن اســتأجر حصــة داخــل االئتــاف 
خبمســن ألــف دوالر شــهرايً ولكــن أفــراد حصتــه أبعــدوا عــن االئتــاف لصــاحل مــن هــم أقــوى وأذل.

واالئتــاف منصــة والدة خلفــت حكومــة مؤقتــة وخلفــت هيئــات تفــاوض حــى خرجــت مــن حتــت 
عبــاءة االئتــاف منصــات ومنصــات وانطلــق أفرادهــا إىل األســتانة وجنيــف والقاهــرة، وليــس منهــم مــن 

تســتطيع أن جتــزم أبنــه غــر خاضــع الحتــال مــا.
واخلاضعــون حتــت االحتــال تنقلــوا مــن جهــة ألخــرى حســب تــوازن القــوى وحســب العــروض فالذيــن 

يتحكمــون ال يقدمــون عروضــاً مغريــة دائمــاً ويســتبدلون األدوات حســب احلاجــة واالســتهاك.
الشــرعية  ومنصــة اجمللــس االســامي حمتلــة وتشــغلها أدوات اتضــح أن مهمتهــا أن تشــغل املنصــة 
االســامية الثوريــة الرمسيــة لتمنــع أي حشــد قتــايل معبــأ وضخــم يســهم يف مل شــتات الفصائــل بــل 
ابنشــاء جيــش منظــم متجانــس للتحريــر مــن خميمــات اللجــوء لتفعيــل املعادلــة العســكرية، الــي فرضهــا 
أصــاً نظــام بشــار األســد، والبــد مــن التذكــر أن منصــة اجمللــس االســامي الســوري أنشــأت عــام 

2014 يــوم كان القتــال يف كل أحنــاء ســورية وكان النظــام يرتنــح.
ويف كل ما سبق تفاصيل مل تعد خافية على أحد.

أغلــب مــن هــم يف منصــات املعارضــة الرئيســية خاضعــن لاحتــال ويشــتغلون بعلــم أو جبهــل كأدوات 
ضــد الثــورة الســورية ويف ذلــك تفاصيــل مل تعــد خافيــة علــى أي متمعــن ابحــث. 

وليعلــم كل الســورين املنتفضــن أن طريــق اخلــاص مــازال انفــذاً عــر تلــك املنصــات ولكــن اخلاضعــن 
يســدون الطريــق وهــم مأمــورون بذلــك، أمل تتســاءلوا ملــرة واحــدة ملــاذا تتســاقط املناطــق احملــررة؟؟، ومل 

تســقط ومل تلــغ منصــة معارضــة واحــدة؟؟.
إهنا اخلشية الدائمة أن يشغل الشاغر من هو أهل ملا جيب عمله.

مــن أراد طريــق احلــل وســاءه وصــول الــدم للركــب فليســارع إىل حــرب للتحريــر ال يغفــل فيهــا حتريــر 
املنصــات احملتلــة.

كاتب وباحث سوري- رئيس هيئة اإلنقاذ السورية من مدينة حمص كاتب وباحث سوري

د. أسامة الملوحي  جمال الشوفي
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طفل يسند التاريخ
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  لــو اســتعرضنا مــا جــرى يف القــرن املاضــي بتمعــن، ســنجد أنــه بعــد 
احلــرب العامليــة األوىل جــرى حتــول يف صفــوف الــدول املتحاربــة، 
وخرجــت روســيا مــن جبهــة احللفــاء آنــذاك ودشــنت عهــداً شــعاره 
اجملبــول ابألحــام إنقــاذ الشــعوب مــن ويــات احلــروب، وحتقيــق 
العدالــة واملســاواة، والســر حنــو االشــرتاكية، كان ذلــك حلمــاً أجهــز 

عليــه اإلنســان فيمــا بعــد يف منتصــف الطريــق.
  ومــرت األايم والســنون لتجــد نفســها روســيا منخرطــة يف أتــون 
حرب مدمرة من جديد ومتحالفة مع أعداء األمس يف سبيل دحر 
النازيــة، وانلــت روســيا احلصــة األكــر مــن ذلــك الدمــار، وانتهــت 
احلــرب،  تلــك  إرث  فيــه  املنتصــرون  تقاســم  ســام  بتوقيــع  األمــور 
االشــرتاكية،  حنــو  األحــام  مســار  يف  جديــدة  شــعوب  ودخلــت 
وشــعوب أخرى واصلت الســر ابجتاه الرأمسالية، وانكفأت شــعوب 

بشــكل مؤقــت تعــاجل جراحهــا بعــد اهلزميــة. 
  وبعــد زمــن قصــر خيمــت علــى العــامل حــرب ابردة بــن الكبــار 
هزميــة  إىل  قــادت  الصغــار،  أرض  علــى  أحيــاانً  جــداً  وســاخنة 
لاشــرتاكية يف صــراع اقتصــادي ثقيــل، وإىل حركــة تغيــر يف اخلريطــة 
املدرســة  اعتمــدت  نظــم  معهــا  وانتهــت  مســبوقة،  غــر  العامليــة 
ضمنــاً،  هــذا  يومنــا  وحــى  القــرن  ذلــك  منتصــف  مــن  الشــمولية 
العــريب  شــرقنا  غالبهــا يف  نظــم  البــاردة  احلــرب  عهــد  مــن  وبقيــت 
تتهــاوى، ولكــن مل تنقلــب لتفــرز اجلديــد ألســباب معقــدة هلــا جمــال 

لدراســتها. آخــر 
  يف هذه املرحلة تتشــكل على املســتوى العاملي تكتات متصارعة 
مســتوايت  بــن  صــراع  حيــدد جوهرهــا  الرأمساليــة،  جديــدة ضمــن 
متفاوتــة داخلهــا هلــا عاقــة مبســتوى تطورهــا االقتصــادي والسياســي 
والتقــي، وكمــا اعتــدان جيــري فيهــا الصــدام علــى أرض الضعفــاء كمــا 
كانــت عليــه األمــور ســابقاً، والســاحة الســورية النمــوذج األبــرز هــذه 
األايم، ُيســتغل نظام الشــمولية يف الصراع القذر متجاهلن احلقائق 

املوضوعيــة والشــعب يدفــع الثمــن.
  يســتمر الصــراع داخــل الرأمساليــة بســبب التفــاوت بــن بلداهنــا 
االقتصــادي والسياســي والتقــي كمــا ذكــرت، ويلــف الصــراع أرجــاء 
املعمــورة بتأثــر ذلــك التناقــض، وبســبب أتخــر انتصــار العاقــات 
الرأمساليــة فيهــا ابنســجام مــع منحــى تطورهــا الطبيعــي، وصــواًل إىل 
أعلــى مراحلهــا، فهــي تديــر معاركهــا علــى أرض الضعفــاء، وميثــل 
االســتبداد املســتميت مــن أجــل البقــاء عامــل جــذب مهــم، وتدفــع 

الشــعوب ضريبــة الصــراع دمــاراً وهنبــاً وتُزهــق أرواح أبنائهــا.
العــامل  لــدول  التموضــع  يف  والتغــرات  احلــروب  مســار  رافقــت    
تغــرات علــى مســتوى البنيــة الدوليــة القانونيــة واجملتمعيــة، فحلــت 
يــدار  األمــن  جملــس  وأصبــح  األمــم،  عصبــة  حمــل  املتحــدة  األمــم 
بقــرارات اخلمــس الكبــار املنتصريــن يف احلــرب الثانيــة، وال زال احلــال 
علــى هــذا الشــكل، علــى الرغــم مــن انتهــاء احلــرب البــاردة وســقوط 

االشــرتاكية. املنظومــة 
  بعــد الســقوط مل يتغــر شــيء يف البنيــة الفوقيــة ينســجم مــع عــامل 
اليــوم، وآليــات ضبــط النزاعــات واحلــروب، ومحايــة املدنيــن، وأكثــر 
مــن ذلــك فالقــرار الــدويل وجملــس األمــن معطــل كليــاً، إبرادة بعــض 
دول هلــا مواقــف مغايــرة بدافــع مصاحلهــا، مــن الطبيعــي اســتجابة 
للمتغــرات الكبــرة الــي حدثــت أن يتغــر الناظــم القــدمي يف األمــم 
الــي تشــارك يف جملــس  الــدول  القوانــن أو عــدد  املتحــدة، ســواء 

األمــن، مبــا يف ذلــك إلغــاء حــق النقــض. 
  الشــعوب ســواء الواقعــة وغــر الواقعــة مباشــرة حتــت ظلــم صــراع 
الكبــار، وحبكــم تناقضاهتــا الداخليــة، واجتاهــات تلــك التناقضــات، 
ومنهــا الشــعوب التواقــة للتغيــر االقتصــادي والدميقراطــي، والنــزوع 
للحريــة واإلفــات مــن االســتبداد الداخلــي واخلارجــي املســتعصي 
لعقــود، حــن تتحــرك يف امليــدان العملــي مــن أجــل حتقيــق ذلــك 

الكاحبــة،  العوامــل  مــن  )إبقيانــوس(  حماطــة  نفســها  جتــد  التغيــر، 
والداخليــة واخلارجيــة. والسياســية،  الفكريــة  الذاتيــة واملوضوعيــة، 

  يف حتليــل جمــرى األحــداث الــي تلــف زمــن املخــاض العــريب أو 
أنــه ابإلمــكان  التعقيــدات إال  العــريب(، ورغــم  )الربيــع  مــا يســمى 
اســتخاص مــا يفيــد ملصارحــة املهتمــن بتتبــع جمــرى ذلــك املخــاض، 
وتعميــق احلــوار اجلــدي حولــه، بعيــداً عــن العشــوائية والعقــد املتداخلــة 
املزمنــة، الــي جتعــل املهتمــن يعتقــدون إهنــم يقفــون علــى ذرى مــن 
املرتفعــات املتباينــة، وابحلقيقــة بعضهــم يقــرتب مــن ختــوم قــاع مــن 
تــدين الوعــي السياســي واملعــريف، جــذوره تكمــن - علــى الرغــم مــن 
التغــرات العظيمــة – يف جوهــر مــا تفرضــه املنظومــة الســابقة املنقلــب 

عليهــا. 
  قبــل كل شــيء علينــا اإلقــرار منعــاً ألي اشــكاليات الحقــة، أن 
العامــل اخلارجــي مهمــا كــر يبقــى عامــًا مســاعداً ) إال يف ظــروف 
مبحاولــة  يبــدأ  ابحلــوار(،  حتديدهــا  وعلينــا  حامســاً  يصبــح  حمــددة 
ختــدم  مســارات  يف  وإدخاهلــا  األحــداث  وتوجيــه  جيــري  مــا  إدارة 
مصاحلــه، وصــواًل للتدخــل املباشــر وحماولــة التاعــب فيهــا، حمققــاً 
بذلــك شــروط الظــروف احلامســة، مذكــراً مبراحــل الغــزو املباشــر، عــر 
انتصــاره لطــرف مــن أطــراف الصــراع الداخلــي دون اآلخــر، وغالبــاً 
ينتصــر للطــرف الكابــح، وهــذا مــا حيــدث علــى الســاحة الســورية، 
ويعطــي بعــداً جديــداً لنضــال الشــعب وهــو بعــد التحــرر مــن الغــزاة، 

ابإلضافــة للتغيــر الدميقراطــي واالقتصــادي املطلــوب واملنشــود. 
  احلالــة الســورية يفرضهــا واقــع ســلطة هــي واحــدة مــن قلــة متثــل 
االحتــاد  وســقوط  االشــرتاكية  املنظومــة  اهنيــار  بعــد  املتبقيــة  النظــم 
غالبيــة  اســتفادت  حــن  يف  البــاردة،  احلــرب  وانتهــاء  الســوفيي، 
الشــعوب مــن املرحلــة اجلديــدة املتشــكلة أو تشــكلت بعــد ذلــك 
يف عــامل اليــوم، بقــي الشــعب الســوري يــرزخ حتــت وطــأة حالــة مــن 
الشــعب  بقــي  املســتوايت،  وعلــى كل  اجملــاالت  يف كل  اجلمــود 
الســوري مقهــوراً يُقمــع وحُيــرم مــن حــق التعبــر والتظاهــر والتشــكل 

مــدين. ومنظمــات جمتمــع  أحــزاب  يف 
  ومــن هنــا فثــورة الشــعب الســوري هلــا أســباهبا املوضوعيــة والذاتيــة، 
الوطنيــة  ابلواجبــات  عاقــة  وذات  الشــعب،  وجــدان  يف  حمفــورة 
الســطح كل  علــى  طفــت  بــدأت  وعندمــا  التنفيــذ،  املســتحقة 
التشــوهات الــي زرعهــا االســتبداد علــى مــدى عقــود حكمــه، فظهــر 
ميليشــيات  وبــرزت  الواضــح،  املشــروع  وفقــدان  التنظيــم،  ضعــف 
واســتنفرت  االجتاهــات،  يف كل  والرعــب  املــوت  تــزرع  الســلطة 
أجهــزة الســلطة واجليــش العقائــدي، لتثبــت جاهزيتهــا للدفــاع عــن 

الفكــري. التخلــف  وبقــاء  االســتبداد 
2011م،  بنهضتــه  الســوري  الشــارع  عــر  الــذي  الوقــت  يف    
عــن أن ســوراي النصــف األول مــن القــرن املاضــي مــا زالــت حيــة، 
عــرت الســلطة القمعيــة عــن وجــه آخــر متامــاً، ال يشــاهبه شــيئاً يف 
زمــن االحتــال الفرنســي، فــإذا كان مؤشــرات اتريــخ هنضــة القــرن 
املاضــي حمفــورة وراســخة يف وعــي الشــعب وذاكرتــه، ومتثــل مرحلــة 
تشــكيل بنيتــه اإلجيابيــة، ابملقابــل شــكلت العقــود املنصرمــة ابلنســبة 
لاســتبداد )أي النصــف الثــاين ومطلــع هــذا القــرن احلــايل( حمــاوالت 
هــدم تلــك البنيــة وتفتيتهــا خدمــة ألغــراض مــن هــو مســتفيد مــن 

ذلــك االســتبداد األســود. 
  يف العقود الي سبقت الثورة السورية مثلت أرض سورية الكهف 
الكبر، واألحداث الي فرضت على الشــعب ابلقهر والقســر، هي 
مــا عــر عنهــا أفاطــون يف اجلــزء الســابع مــن مؤلفــه )اجلمهوريــة( 
ينفــذ  الكهــف(، إىل هنــاك ال  علــى شــكل حكايــة رمزيــة )أهــل 
ومــن  بعيــد  لزمــن  ويعيشــون  ابلساســل  مقيــدون  وأانس  الضــوء، 
التاعــب يف وعيهــم ابســتخدام  يتــم  طفولتهــم يف هــذا الكهــف، 

النــار والظــل وأبســاليب الشــعوذة وغرهــا.  

  اســتطاع أحدهــم أن يفلــت مــن قيــوده وخيــرج إىل الضــوء، وبعــد 
أتقلمــه وزوال األذى مــن صدمــة أشــعة الشــمس، وبعــد تعرفــه علــى 
عــامل احلقيقــة فكــر العــودة إلنقــاذ زمائــه، ويبــدأ أفاطــون بســرد 
أحــداث احلكايــة، فالعائــد ال يــرى يف الظــام، ومل يعــد يســتطيع 
إدراك مــا يريــده األشــباح واملشــاهد الــي تعــرض علــى شــاكلة مســرح 
العرائــس يرفضهــا، واألســرى يف داخــل الكهــف يصفونــه ابجلنــون 
وابلعمــى ويرفضــوا اخلــروج إىل عــامل احلقيقــة، أراد أفاطــون القــول:
احلقيقــة  نــور  علــى  اخليــايل  الظــال  مســرح  يفضلــون  البشــر  أن   

جهلهــم؟؟.  بســبب  الواضــح 
  مصيبــة الشــعب الســوري أنــه أدرك عــامل احلقيقــة، وقــرر الاعــودة 
فيــه إبضافــة  اجلهــل  تعميــق  يريــد  واالســتبداد  الكهــف،  زمــن  إىل 
أســاليب جديــدة ختــدم رغبتــه. ويتجاهــل مطالــب الشــعب، ويعمــل 
علــى شــق الصفــوف، ويقتــل ويهجــر ويدمــر مــا اســتطاع، واهنــض 
الغضــب الطائفــي والعرقــي واســتخدم احلقــد الدفــن، وعمــل علــى 
جــر البعــض إىل املربــع العســكري األقــوى هــو فيــه، والشــعب يــزداد 
رفضــاً، كل هــذا جيــري يف واقــع ال يعــرف أي تكافــؤ يف الصــراع 
الدائــر، صــدور عاريــة وإصــرار ال مثيــل لــه علــى التغيــر الســلمي 

مقابــل آلــة احلــرب املدمــرة. 
  يف ســياق حــدة الصــراع، وعندمــا أصبحــت الغلبــة خلصــوم النظــام، 
اســتنجد بــكل قــوى الشــر املعاديــة للشــعب تدرجييــاً حســب درجــة 
مســاعد  دوره كعامــل  يبــدأ  اخلارجــي  العامــل  هنــا  عليــه،  اخلطــر 
يتحــول تدرجييــاً إىل مســتوى احلســم املؤقــت، ويتطابــق هــذا مــع رغبــة 
واســعة دوليــة بعــدم الســماح لشــعب يف املنطقــة ابالنتصــار وحتقيــق 
الدميقراطيــة، وهكــذا يــدار الصــراع والشــعب يدفــع الثمــن الباهــض. 
  ال يســتطيع العامــل اخلارجــي أن يصبــح حامســاً يف ظــل تعقيــدات 
املســألة الســورية، ومقاومة الشــعب األســطورية، إال إذا جنح بتجاوز 
املعضــات الكبــرة التاليــة: عليــه أن جيســد احلامــل السياســي البديــل 
لنظــام مهــرتئ، وعليــه حتطيــم االعتمــاد علــى القــرارات الدوليــة وإرادة 
اجملتمــع الــدويل، وعليــه كســر شــوكة الشــعب وتفريــغ االحتقــان يف 
مناطــق التوتــر، فــكان مســار أســتاان علــى الصعيــد العســكري، وحلــم 
أن يكــون مســار )سوتشــي( بديــًا سياســياً، ابإلضافــة أن عليــه 
مواجهــة املنــاورات األمريكيــة والتذبــذب يف سياســاهتا يف القضيــة 

الســورية.
  تواجــه الرغبــة الروســية معضــات مــن نــوع خــاص متعلقــة ابحللفــاء 
مــن  واحلصــة  معدهتــم  شــراهة  أن  وثبــت  إرضائهــم،  مــن  بــد  فــا 
الكعكــة تــزداد مــع النجاحــات الــي حيققهــا التدمــر والتهجــر والقتــل 
املمنهــج، وهــذا مــا يفســر ازدايد منــاورات الــروس وترتفــع القائمــة 
وضريبــة )فاتــورة( الدفــع الــي يقدمهــا الشــعب، ومــا جيــري اآلن هــو 
تنتيــف ســورية وليــس تقســيمها وحســب، وال أحــد حيــرتم مواثيــق أو 

يقــف عنــد عهــود.
  ابملقابــل وبــدل أن تواجــه قــوى الثــورة واملعارضــة مــا جيــري بتوحيــد 
املوقــف، جنــد هــذا الشــرط يرتاجــع، فاملســتوى العســكري تعصــره 
وتتنازعــه الصدامــات الدمويــة، واملســتوى السياســي وعلــى الرغــم مــن 
مســار الــرايض وبعــض النجاحــات احملــرزة، إال أن ذلــك ال يكفــي، 
إىل جانــب االخرتاقــات اجلســيمة احملدثــة يف صفــوف املعارضــة والــي 

يســتغلها النظــام أبشــع اســتغال.
  لكــي تثبــت الثــورة اســتمراريتها وأحقيتهــا يف احليــاة، البــد مــن 
إعــادة تقييــم املرحلــة وذيوهلــا، وكشــف االنتهازيــة والوصوليــة املعششــة 
بــن ظهرانيهــا، وعليهــا تعزيــز العامــل الــذايت يف مواجهــة العوامــل 
املتعــددة اخلارجيــة، ويتــم ذلــك بوضــوح اخلطــاب، وعــدم مهادنــة أو 
مســاومة مــع أعــداء مطالــب الشــعب، وأهــم مــا قدمــه االســتعصاء 
الوســطية  وتعريــة  هــو كشــف  الثــورة،  لصــاحل  احلســم  والتأخــر يف 
واالنتهازيــة، الــي يعــادل خطرهــا خطــر قــوى االســتبداد والغــزاة معــاً.

ذيول مرحلة!... وسبع سنوات على ثورة شعب !

كاتب وباحث سوري

د. اسماعيل أبو عساف  
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الثــورات مــن الظواهــر املهمــة جــداً يف التاريــخ السياســي ويف حيــاة الشــعوب، ومل 
تنفجــر أي ثــورة علــى مــر العصــور إالّ وهلــا دوافعهــا وأســباهبا، ومــن أبــرز أســباهبا:
القمــع واالســتبداد والتســّلط وانتهــاك حقــوق اإلنســان والتضييــق السياســي واألمــي 
وســائل  تنعــدم  وعندمــا  أخــرى،  وأســباب  والفســاد،  املعيشــية  األحــوال  وســوء 
اإلصــاح، وترتاكــم األخطــاء، وتصبــح ككــرة الثلــج، كّلمــا تدحرجــت كــرت حــى 
تصبــح قــوة مهلكــة، البــد يف هــذه احلالــة مــن حــدوث أمــر يغــّر الوقائــع علــى 

خارطــة الواقــع.. البــد مــن الثــورة.
2

 الثــورة كمصطلــح سياســي هــي اخلــروج عــن وضــع راهــن ســيئ وحماولــة تغيــره 
مــن قبــل مجاهــر الشــعب حيركهــا الغضــب، أوعــدم الرضــا، يقودهــا خنــب مثّقفــة، 
أو شــخصيات اترخييــة تســعى جاهــدة لتحقيــق طموحاتــه، ولتغيــر نظــام احلكــم 

العاجــز عــن تلبيــة هــذه الطموحــات.
 وتبــدأ ابلتــدرّج مــن االحتجــاج إىل املســرات إىل املظاهــرات هاتفــة مبطالبهــا آملــة 
ابالســتماع هلــا، وعندمــا تواجــه بعــدم االهتمــام، أو مبنــاورات خادعــة مــن قبــل 
الســلطة المتصــاص نقمــة مجاهــر الشــعب، أو ابســتخدام احلــل األمــي املعتمــد 
علــى البطــش والرتهيــب، وبــدالً مــن صــب املــاء علــى النــار إلطفائهــا، أعطــت 
الشــعب الفرصــة ليصبــح بعــد ذلــك مثــل مرجــل حتتــه النــار تســتعر، وتبــدأ درجــات 
حرارتــه ابلتصاعــد حــى تصــل إىل درجــة الغليــان الــي لــن ينفــع معهــا أي وســيلة 
تريــد ســوى إفــراغ هــذا املرجــل مــن مائــه الــذي أصبــح كاملهــل، واســتبداله آبخــر 

ابرد.
3

وهــذه الثــورات، قــد تكــون ثــورات شــعبية، ويصــل هبــا األمــر إىل العنــف يف حماولــة 
تنتهــي  الشــعب  مــن  بــدأت  الــي  الثــورات  إســقاط حكوماهتــا، وكثــر مــن هــذه 
بديكتاتــورايت عســكرية، وكثــراً منهــا أصبحــت حــروابً ثوريــة يدفــع الثمــن فيهــا 
وانتهــاكاً إلنســانية اإلنســان وكرامتــه، ومنهــا  الكثــر مــن األبــرايء قتــًا وتشــريداً 
اليــزال قائمــاً حــى اللحظــة علــى مــرأى مــن العــامل املتقــدم املنــادي ابحلريــة كــذابً، 
ومــن الثــورات مــا يكــون انقــاابً عســكرايً؛ حيــث يقــوم أحــد العســكرين ابلوثــوب 
إىل الســلطة مــن خــال قلــب نظــام احلكــم بغيــة االســتئثار ابلســلطة واحلصــول علــى 

مكاســب شــخصية مــن خــال كرســي احلكــم.
وقــد تكــون الثــورة حركــة مقاومــة ضــد مســتعمر، مثــل الثــورة اجلزائريــة الــي قامــت 

ســنة1954 م ودامــت ســبع ســنوات، وقّدمــت مليــون ونصــف شــهيد.
4

كل الثــورات هتــدف بشــكل عــام إىل إســقاط النظــام الفاســد، وحتقيــق الدميقراطيــة، 
االقتصاديــة  التغيــرات  مــن  فالثــورات جمموعــة  الشــعب،  ألفــراد  الكرميــة  واحليــاة 

واالجتماعيــة والثقافيــة تــؤّدي إىل تغيــر جــذري شــامل يف اجملتمــع.
5

ومــاذا بعــد ســبع مــن الســنن عجــاف مــرت علــى شــعب طالــب أبدىن احلقــوق 
وأبســطها، أال وهــي نســيم مــن احلريــة والكرامــة جبــل هللا عليهــا كل خلقــه، مــا 

النتيجــة:
- دمار مل يسبق له مثيل، وأقرب األمثلة القريبة املاثلة للعيان؛ دمار مدينة الرقة.

- تقســيم الوطــن، وال أســتغرب إاّل مــن نعيــق مــن يــردد الشــعارات اجلوفــاء عــن 
ســيادة الوطــن! أي وطــن هــذا الــذي ترتفــع يف خمتلــف أرجائــه أعــام دول غازيــة 

شــى.!
أي وطــن هــذا الــذي يقتــل فيــه األخ أخــاه، واجلــار جــاره! أي وطــن هــذا الــذي 
ينــادي فيــه البعــض إبزالــة مناطــق منــه، بــل ابســتباحتها! أي ســيادة لوطــن أصبــح 
حقــل جتــارب األصدقــاء ـ األعــداء ـ، ابهلل، أي وطــن هــذا الــذي ال ميلــك حــق 

تقريــر مصــره!.
بناًء على بعض ما تقّدم، ملاذا ال تقوم ثورة؟. 

فالشــعوب احلــرة هــي وحدهــا مــن تقــّرر مصرهــا، وحتــّرر نفســها، وليــس الطّغــم 
الفاســدة.

وهــي علــى وشــك أن ترتــدي ُحلَّتهــا الثامنــة، تبــدو الثــورُة الســورية آخــذًة ابالنعطــاف حنــو مســارها األول )املســار الثــورّي(، بعــد أن 
َعّوملــة، اللذيــن أترجحــْت فيهمــا علــى مــا يربــو مــن مخــس ســنوات.

ُ
ختطْتــه حنــو مســاَري: اجلهاديـّـة احملليّــة، واجلهاديــة امل

وذلــك يف مؤشــٍر علــى تبــّدي حالــة ُنضــج لــدى الســورين، صاحَبهــا خمــاٌض عســر، اســتنزَف كثــرًا مــن الطاقــات اخلزينــة لديهــم، 
وجعَلهــم مكشــوفن علــى أمنــاط مــن احللــول اجملرتحــة، مل تُكــن يف حســباهنم يف آذار ســنة 2011م.

لقد برَع النظاُم يف إدخال مفردات إضافية إىل املشهد؛ بغية إطالة أمره، 
وحرفه عن مساره األول، الذي أكسَب الثوار يف حينها كثرًا من التعاطف واملشروعية، حمليًّا، وخارجيًّا.

ــي يف ســورية ذو ميــول غــر ســلفية،  فــأوجلَ الثــورَة يف مســارات أخــرى، مل تكــن يف الذهنّيــة الســورية، وذلــك أّن عمــوم اجملتمــع السُّ
ــر أمــر تلــك العناصــر املؤدجلــة؛ لعلمــه مبــآالت األمــور حينهــا علــى الثــورة،  ، فــكان أن اســتعدى ويسَّ فضــًا عــن أن يكــون جهــادايًّ

وإلظهارهــا بوجــه آخــر، جيعــل منــه بديــًا مفضــًا لــدى دوائــر صنــع القــرار يف اخلــارج.
ومل تكــن تلــك املســارات بــذات التطابــق، فــكان فيهــا مــا هــو حملــّي، لدرجــة أّن أطلــق عليــه البعــض مشــروع )الســلفية الوطنيــة(، 
ممثــًا يف حركــة أحــرار الشــام اإلســامية، الــي يذكــر هلــا أهّنــا وفــرت مســارًا ســلفًيا، وجهــادايًّ بديــًا، غــر قاعــدي، وال ُمعــوَّمل، أكثــر 

جتــّذرًا يف اجملتمــع احمللــي، حيــدد أفقــه ابلبعــد احمللــي ومســار الثــورة.
ومــع ذلــك ال ميكــن إغفــال تداعيــات إســتدخال األيديولوجيــا الســلفية اجلهاديــة وتصنيــف املقاتلــن إىل إســامين وجيــش حــر؛ 
األمــر الــذي فــرض نوًعــا مــن املزايــدة والتقســيم املشــتت علــى الثــورة؛ األمــر الــذي ســهل مــن مهمــة قــادة مســار )اجلهاديــة املعّوملــة(، 

الــي وجــدت أرضيــة موضوعيــة لطروحاهتــا، الــي وصــل اخلــاف فيهــا حــى علــى الرايــة.
 فلــم يقــم أيٌّ مــن هذيــن املســارين اجلهاديــن برفــع رايــة الثــورة، ممثلــة بعلــم االســتقال، لرســوخ القناعــة لــدى فئــة واســعة مــن 
عناصرمهــا، أّن رفضهــا يقــع ضمــن دائــرة شــروط متايزهــم كإســامين وجهاديــن، عــن املشــروع الثــورّي لشــرحية مــن الســورين غــر 

املؤدجلــن، الذيــن جتــاوزوا التصنيــف اهلــواييت أو الطائفــي أو الديــي.
غر أنّه ممّا يذكر هلذا املســار اجلهادي احمللي، أنّه كان حاضًنا بديًا لفئة واســعة من الشــباب املتحمســن لأليديولوجيا اجلهادية، 
كيــا ينضمــوا للقاعــدة بفرعيهــا )داعــش، والنصــرة(، وليكوِّنــوا مــع املراجعــات األخــرة تيــارًا جهــادايًّ ثــوراًي جُيــدِّد نفســه ابســتمرار، 

ولديــه املرونــة الكافيــة ليكــون جســر عبــور، مــا بــن الثــورة املســلحة والتيــارات اجلهاديــة.
غــر أنّــه مل يســلم مــن تربُّصــات إخــوة املنهــج، الذيــن شــغلهم جنــاُح مشــروعهم عــن االندمــاج يف مشــروع الثــورة، فكانــت حادثــُة 

االغتيــال الشــهرة لقــادة الصــّف األول فيهــا، يف بلــدة رام محــدان، فيمــا ابت يُعــرف ابلنقطــة صفــر، نقطــَة االفــرتاق بينهمــا.
وتذهــب الظنــون إىل أهّنــا كانــت لقطــع الطريــق علــى قيــادة احلركــة، الذيــن كانــوا منخرطــن يف إجــراء مراجعــة فكريــة شــاملة، والقيــام 
ابســتدارة صادقــة حنــو املســار الثــورّي، حســبما نقــل عنهــم يف جمالــس خاصــة، والســّيما مــا نقــل عــن حســان عبــود )أبــو عبــد هللا 
احلمــوي(، الــذي ظهــر كثــرًا علــى وســائل اإلعــام العربيــة والعامليــة، وكتــب ردوًدا أخــذت صــدى واســًعا يف الفضــاء االفرتاضــي 

عــومَل للحركــة، 
ُ
اجلهــادي، علــى اهتامــات التيــار اجلهــادي امل

ورهاهنم املستمر لكسبها حنو مسارهم.
وقد توىّل هذا التجديد إىل جانبه، ثـُّلة من منتجي اخلطاب الفكري 

والشــرعي للحركة، )أبو أمين احلموي، أبو يزن الشــامي، أبو عبد امللك الشــرعي، أبو ســارية الشــرعي(، وقد وصل األمر ببعضهم 
حــدَّ االعتــذار مــن االنتمــاء يوًمــا مــا إىل الســلفية اجلهاديــة.

 ففــي تغريدتــه الــي كتبهــا قبــل أايم مــن مقتلــه يف النقطــة صفــر، يقــول الشــيخ حممــد األمــن )أبــو يــزن الشــامي(: نعــم أان كنــت ســلفيًّا 
، وحبســت علــى هــذه التهمــة يف ســجون النظــام، واليــوم اســتغفر هللا وأتــوب إليــه، وأعتــذر لشــعبنا أننــا أدخلناكــم يف معــارك  جهــادايًّ
)دونكيشــوتية(، كنتــم يف غــى عنهــا، أعتــذر أننــا متايــزان عنكــم يوًمــا؛ ألنــي عندمــا خرجــت مــن الســجن الفكــري الــذي كنــت فيــه 

واختلطــت بكــم وبقلوبكــم، قلــُت صــدق رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، 
وهــو الصــادق املصــدوق، عندمــا قــال )إذا فســد أهــل الشــام فــا خــر فيكــم(، أعتــذُر منكــم أعتــذر، وإن شــاء هللا قابــُل األايم 

خــٌر مــن ماضيهــا لثورتنــا 
وإلسامنا.

لقــد كانــت تســعى األحــرار لتكــون املشــروع األقــرب إىل منــوذج حركــة محــاس الفلســطينية يف ســورية، ابعتبارهــا مشــروًعا جهــاداًي 
ــا ودافًعــا حنــو هــذا املشــروع. سياســًيا متجــّذرًا حمليًّــا، أو ابألحــرى حاضًن

ــد خطــاُب احلركــة وسياســُتها منــذ البدايــة علــى متايــزه عــن القاعــدة، ســواء مبحليــة املشــروع أو برفــض التشــدد الفقهــي أو  لقــد أكَّ
شــعارات طــرح اخلافــة، أو مبرونــة التحالفــات مــع التيــارات اإلســامية األخــرى، وتقــدمي خطــاب سياســي منــذ وقــت مبكــر لعــاج 

إشــكاليات ســورية وطنيــة، مثــل مشــكلة األقليــات 
واملسألة الكردية وشكل نظام احلكم.

لقــد تســارعت هــذه املراجعــات أكثــر يف ســنة 2016، بعدمــا خــرج مــن قيادهتــا أبــو جابــر )هاشــم الشــيخ(، مــع جــّل قيــادات 
التيــار القاعــدي، الذيــن أمســكوا مبفاصــل احلركــة، بعــد مقتــل حســان عبــود ورفاقــه، وبعــد تســّنم علــي العمــر قيادهَتــا، وبعــد الطــاق 
البائــن بينهــا وبــن اجلهاديــة املعوملــة، ليــأيت بعــده علــى قيادهتــا حســن صوفــان، الــذي تــّوج تلــك املراجعــات ابإلعــان عــن والدة 

)جبهــة حتريــر ســورية( مــع الزنكــي، يف مؤشــر علــى تفصــل واضــح، وطــاق ابئــن آخــر مــع املســار اجلهاديــة املعــومل، لتبــدأ الثــورة 
انعطافــة حنــو املســار الثــورّي، حســبما يرّجــح كثــٌر مــن املراقبــن.

فهــل اي تــرى ستشــهد الثــورة يف ســنتها الثامنــة احنســارًا ملحوظًــا ملشــروع اجلهاديــة، لصــاحل املشــروع الوطــي، الــذي يــرى كثــٌر مــن 
املراقبــن أّن تعــايف الثــورة يف ســورية رهــٌن ابالقــرتاب منــه، والعــودة إليــه.  

أكاديمي ومفكر سوريكاتب وصحفي سوري من الرقة

د. محمد عادل شوكعبـد العظيـم إسـماعيـل
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وهي على عتبتها الثامنة:
 إلى مسارها األول؟

ُ
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ُ
هل تعود

لماذا ال تكون
ثورة؟
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لقــد حــاول حــزب العمــال الكردســتاين منــذ البدايــة  والحقــاً عــر ذراعــه 
السياســي يف ســوراي حــزب االحتــاد الدميقراطــي )pyd( وابلتعــاون مــع 
النظــام الســوري بصــرف أنظــار الكــرد الســورين عــن قضيتهــم املشــروعة 
والعادلــة يف ســوراي وتوجيــه األنظــار إىل تركيــا قــواًل وفعــًا ، ورغــم النجــاح 
الــذي حققــه مؤخــراً بعيــد الثــورة إال أننــا حنــن كــرد ســوراي ال زلنــا نؤمــن 
وابمتيــاز وحلهــا  ودميقراطيــة  وطنيــة  قضيــة  هــي  الكرديــة  القضيــة  أبن 
لــن يكــون إال إبطــار ســوراي حــرة موحــدة وابلتعــاون والتوافــق مــع ابقــي 
مكــوانت الشــعب الســوري، ونتذكــر جيــداً أبن النظــام الســوري وليــس 
تركيــا هــو الــذي مل يتعــرف بنــا وحبقوقنــا الطبيعيــة كبشــر وهــو املســؤول 
عــن اإلحصــاء االســتثنائي واحلــزام العــريب وهــو الــذي أصــدر القانــون 
رقــم 49 وهــو الــذي عــرب البشــر واحلجــر بقوانــن وقــرارات إداريــة وهــو 
الــذي مــارس سياســة التمييــز العنصــري حبــق الكــرد يف تــويل الوظائــف 
العامــة واالخنــراط يف ســلك اجليــش واألمــن وهــو الــذي تــرك املناطــق 
الكرديــة مهمشــة وحمرومــة مــن التنميــة وهــو الــذي قمــع انتفاضــة آذار 
2004 وارتكــب اجملــازر وهــو الــذي كان يــزج ابملناضلــن الكــرد يف 
غياهــب الســجون بســبب نضاهلــم الســلمي الدميقراطــي، هــو نعــم النظــام 
الســوري وليــس تركيــا وهــذا غيــض مــن فيــض، النظــام الســوري هــو الــذي 
واجــه ثــورة احلريــة والكرامــة إبجــرام ووحشــية منقطعــة النظــر مبــا يؤكــد 
ممارســة إرهــاب الدولــة املنظمــة، وهــو كان املســتنقع اآلســن الــذي جلــب 
كل البعــوض اإلرهــايب ليفتــك ابلشــعب الســوري الــذي اثر مــن أجــل 
احلريــة والكرامــة والعدالــة للخــروج مــن مملكــة القمــع والصمــت والرعــب 
واملقابــر اجلماعيــة، والنظــام الســوري هــو الــذي قتــل وعــذب حــى القتــل 
ومــارس  املتفجــرة  والراميــل  الكيمــاوي  واســتخدم  واغتصــب  وهجــر 
الدمــار واحلصــار، يف ارتــكاب واضــح وصريــح جلرائــم ينــدى هلــا جبــن 
للقانــون  اإلنســانية بشــكل ممنهــج وعلــى نطــاق واســع تصنــف وفقــاً 
الــدويل كجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية وحــى جرائــم إابدة إشــارة 
إىل ما حيدث ابلغوطة اآلن، عدوان إخويت وعدو كل الشعب السوري 
هــو نظــام األســد وهــو الــذي يتحمــل املســؤولية السياســية والقانونيــة 
واألخاقيــة ملــا آلــت إليــه أحــوال ســوراي، وهــذا العــدو ال يريــد الصداقــة 

ألنــه يف بنيتــه وتكوينــه عــدو لإلنســانية واحلقــوق واحلــرايت. 

مل يــزل االقتصــاد الســوري، يرتبــع ومنــذ ســت ســنوات، علــى منصــة 
أكثــر االقتصــادات خســارة واســتنزافاً وتدمــراً، بعــد أن تفــّرد علــى 
والبطالــة  والفقــر  املوازنــة  وعجــز  التضخــم  بنســبة  الــدويل،  الصعيــد 
والديــون وتراجــع الناتــج احمللــي اإلمجــايل، بــل وال أمــل يعــول رمبــا، 
لطاملــا  لعــام 2018،  العامــة  املوازنــة  اعتمــاد  بواقــع  املقبــل،  ابلعــام 
العجــز فيهــا، أبكثــر مــن 170 مليــار لــرة ســورية، وهــو الفــارق بــن 
االيــرادات الــي ال تزيــد عــن 2478 مليــار لــرة والنفقــات املقــدرة 
أبكثــر مــن 3187 مليــاراً، ضمــن موازنــة علــى الــورق، أقرهــا رئيــس 
النظــام، بشــار األســد أخــراً ، مبــا يعــادل 6.5 مليــار دوالر، يف حــن 

كانــت موازنــة عــام 2010 حنــو 16.4 مليــار دوالر. 
نسب ودالالت 

تتــواىل خســائر االقتصــاد الســوري، جــراء احلــرب الــي أعلنهــا نظــام 
األســد علــى الثــورة منــذ آذار/مــارس 2011، ليرتاجــع الناتــج احمللــي 
عــام  مليــاراً  إىل 27  عــام 2010  مليــار دوالر  مــن 60  االمجــايل 

2016 وتوقعــات بوصولــه حنــو 30 مليــار عــام 2017 
لتزيــد الديــون اخلارجيــة املعلنــة، عــدا ديــون روســيا وإيــران العســكرية، 
عــن 11 مليــار دوالر، بعــد تصفــر الديــون عــام 2010، ولرتتفــع 
خســائر احلــرب عــن 275 مليــار دوالر حبســب احصــاءات ســورية 
حبســب  دوالر،  مليــار   300 عــن  اإلعمــار  إعــادة  وكلفــة  رمسيــة 

منظمــات دوليــة، أي أعلــى مــن خســائر احلــرب العامليــة الثانيــة 
ويقــول تقريــر لألمــم املتحــدة، صــادر يف أيلــول/ ســبتمر 2017، أن 
حنو 85% من السكان يف سورية، فقراء، منهم 6.7 ماين سوري، 
احلــاد وحيتاجــون إىل مســاعدة  الغذائــي  انعــدام األمــن  مــن  يعانــون 
إنســانية طارئــة، بعــد أن ارتفعــت األســعار مبعــدل 1100% وتثبيــت 

األجــور عنــد 30 ألــف لــرة )حنــو 75 دوالراً(. 
وأشــارت دراســة البنــك الــدويل إىل أن 6 مــن بــن كل 10 ســورين 
يعيشــون اآلن يف فقــر مدقــع بســبب احلــرب، ويف الســنوات األربــع 
نتــج عنــه  ممــا  ألــف وظيفــة ســنوايً  األوىل، مت فقــدان حــوايل 538 
وصــول عــدد الســورين الذيــن ال يعملــون، أو غــر املنخرطــن يف أي 
شــكل مــن أشــكال الدراســة أو التدريــب، إىل 6.1 مايــن شــخص. 
املــدى  وعلــى  ليرتتــب   ،%78 الشــباب  بــن  البطالــة  معــدل  وبلــغ 
الطويــل، علــى هــذا اخلمــول يف النشــاط خســارة مجاعيــة لــرأس املــال 

البشــري ممــا يــؤدي إىل نقــص يف املهــارات يف ســورية. 
كمــا أشــارت دراســة البنــك الــدويل، إىل اخنفــاض الصــادرات بنســبة 
92% ووصــول العجــز يف احلســاب اجلــاري لنحــو 28% مــن امجــايل 
الناتــج احمللــي للعــام املاضــي. وليرتاجــع االحتياطــي النقــدي، مــن 21 
مليــار دوالر عــام 2010 إىل حنــو مليــار دوالر عــام 2015 وإىل 
العــام  الديــن  ابملقابــل  ويرتفــع  الفائــت،  العــام  دوالر  مليــون   750
االمجــايل مــن 30% عــام 2010 إىل أكثــر مــن 150% العــام املاضــي 

خسائر قطاعية وتراكمية 
قــدر البنــك الــدويل، اخلســائر الرتاكميــة حــى هنايــة عــام 2016 بنحــو 
احمللــي  الناتــج  أضعــاف  أربعــة  مــن  أكثــر  أي  دوالر،  مليــار   226
الســوري، لرتتفع اخلســائر حبســب تقرير الحتاد العمال بســورية )جهة 

حكوميــة( عــام 2017 لنحــو 275 مليــار دوالر. 
تــرى، إن كانــت خســائر قطــاع الســكك احلديديــة بســورية، والــذي 
يعتــر قطاعــا خامــًا وحمــدود النشــاط، قــد بلغــت آخــر عــام 2017 
وفــق تصريــح املديــر العــام للمؤسســة العامــة للخطــوط احلديديــة يف 
ســورية، جنيــب فــارس ل)ســبونتيك الروســية(   حنــو 500 مليــار لــرة 
ســورية، فمــا هــو حجــم اخلســائر ابلقطاعــات احليويــة والــي تعرضــت 
الســتهداف مباشــر، ســواء من طائرات النظام وحلفائه، أو حى من 

تنظيــم الدولــة )داعــش(. 
تراجــع إنتــاج النفــط الســوري مــن حنــو 385 ألــف برميــل عــام 2011 
هــذا  خســائر  ولتبلــغ  عــام 2017  هنايــة  برميــل  أالف   10 لنحــو 
القطــاع، وفــق بيــاانت وزارة النفــط والثــورة املعدنيــة بدمشــق، حنــو 65 
مليــار دوالر ولتتحــول ســورية مــن مصــدر بنحــو 140 ألــف برميــل 

يوميــاً عــام 2011 إىل مســتورد بكلفــة 7 مليــون دوالر يوميــاً. 
وتبلــغ خســائر قطــاع الكهــرابء، بعــد تضــرر 50% مــن خطــوط التوتــر 

العــايل، أي حنــو 5 أالف مركــزا و80 حمطــة حتويــل، لنحــو 800 
مليــار )الــدوالر 430 لــرة(،  وتشــر بيــاانت وزارة الزراعــة بدمشــق، 
إىل تضرر حنو 25% من البى التحتية الزراعية جراء احلرب، ليرتاجع 
اإلنتــاج بنحــو 50% بعــد احنســار املســاحات املزروعــة أبكثــر مــن 
40% ولتبلــغ اخلســائر هبــذا القطــاع، حنــو 360 مليــار لــرة مــا يعــادل 
9.8% مــن إمجــايل اخلســائر الرتاكميــة للناتــج احمللــي اإلمجــايل، ورمبــا 
األهــم، حتــول ســورية مــن بلــد مصــدر لإلنتــاج الزراعــي إىل مســتورد، 
بعــد أن تراجــع إنتــاج القمــح علــى ســبيل الذكــر، مــن حنــو 3.5 مليــون 
طــن، إىل حنــو 1.7 ملــون طــن   وحلــق قطــاع البــى التحتيــة، بعــد هتــدمي 
2.6 مليون مبى ومســكن حبســب تقارير دولية، خســائر كبرة زادت 
عــن 60 مليــار دوالر، ليهاجــر وينــزح حنــو 11 مليــون ســوري، خــال 
موجــة نــزوح وهتجــر، يصفهــا تقريــر البنــك الــدويل أبهنــا األكــر منــذ 

احلــرب العامليــة الثانيــة. 
وأمــا قطــاع الســياحة املشــلول منــذ ســت ســنوات، عــدا مــن بعــض 
وتوردهــم  األســد،  جلانــب  املقاتلــة  القــوات  مــن  والعابريــن  الوافديــن 
بلغــت خســارته،  فقــد  أهنــم ســياحا،  الســياحة بدمشــق علــى  وزارة 
أكثــر مــن 330 مليــار لــرة، بعــد تدمــر وخــروج 1200 منشــأة عــن 
العمــل وعطالــة حنــو 258 ألــف عامــل كانــوا يعملــون هبــذا القطــاع 

قبــل احلــرب. 
وطاولــت خســائر احلــرب قطــاع الصناعــة بســورية، بعــد تضــرر 1962 
منشــأة للقطــاع اخلــاص، ومنشــآت كثــرة للقطــاع احلكومــي مبناطــق 
علــى  موزعــة  لــرة،  مليــار  لنحــو 1000  اخلســائر  لتصــل  الصــراع، 
القطاعــن بنســب متقاربــة، كمــا حلــق القطــاع املــايل خســائر كبــرة، 
إن نتيجــة التدمــر أو التوقــف عــن االقــراض، لتبلــغ خســائر قطــاع 
بيــاانت  الثالــث مــن عــام 2017، وحبســب  الربــع  املصــارف حــى 

ســورية رمسيــة، حنــو 143 مليــار لــرة ســورية. 
كوارث العنصر البشري 

يشــر تقريــر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، إىل 
400 ألــف قتيــل بســورية وهجــرة ونــزوح نصــف الســكان، فضــًا عــن 
2.8 مليون ســوري يعاين من إعاقات جســدية ومليون ســوري يعيش 
حتــت احلصــار، فضــًا عــن 30 ألفــاً آخريــن، يتعرضــون لصدمــات 
نفســية شــهرايً ، وحبســب تقاريــر دول اللجــوء، والــي تســتقطب منهــا 
تركيــا فقــط، أكثــر مــن 3 مليــون ســوري، يزيــد عــدد املهجريــن عــن 
ســبعة مايــن ابحلــد األدىن، ليرتاجــع عــدد ســكان ســورية، وابحلــد 
األدىن، إىل 17 مليــون نســمة ووفــق االحصــاءات الرمسيــة الســورية، 
لشــؤون  الســورية  اهليئــة  رئيــس  أايم،  قبــل  فجرهــا  املفاجــأة  أن  إال 
األســرة بدمشــق، )حممــد أكــرم القــش(، مــن خــال إعانــه أن عــدد 
ســكان ســورية داخــل البــاد، يبلغــون 21 مليــون نســمة، مــا فتــح 
الذيــن جنســهم نظــام بشــار  التخمــن واالســتنتاج، إىل عــدد  ابب 
األســد، ضمــن محــات التغيــر الدميوغــرايف ومتلــك الغــرابء، مــن إيــران 
ولبنــان والعــراق، عقــارات وأراض يف ســورية ، وال يبتعــد العاطلــون 
عــن العمــل أو املســرحون قســراً، عــن مأســاة البشــر بســورية، وخاصــة 
وتقــول  رمسيــة،  احصــاءات  وفــق  البطالــة %78  نســبة  تعــدي  بعــد 
الناظــم  رقــم 17  القانــون  أن  األســد،  بشــار  العمــل حبكومــة  وزارة 
لعاقــة رب العمــل ابلعامــل، تســبب بتســريح أكثــر مــن مئــة ألــف 
عامــل تعســفياً مــن القطــاع اخلــاص، إضافــة إىل تســريح 185 ألــف 
عامــل مــن القطــاع احلكومــي، وفــق املــادة 137 مــن قانــون العاملــن 
العمــال  لعــام 1985 وتعدياتــه يف عــام 2005 والــي متنــع حــق 
مــن حــق وحريــة التقاضــي واحلصــول علــى أي تعويــض، وهــذا الرقــم 
وفــق آخــر إحصائيــة )عــام 2015 ( مــن أصــل 5.4 مليــون عامــل 
بســورية، كانــوا يعملــون ابلقطــاع احلكومــي ، وبســياق امتهــان العمالــة 
الواحــدة/ يف حمافظــة  /النافــذة  أايم، موظفــو  قبــل  بســورية، طالــب 
دمشــق والذيــن يعملــون مبوجــب عقــود مياومــة منــذ أكثــر مــن ســبع 
ســنوات، ومل يطــرأ علــى رواتبهــم أي تغيــر، طالبــوا بــزايدة أجورهــم الــي 

ال تتجــاوز 16 ألــف لــرة ســورية )أقــل مــن 40
 دوالراً(، يف حــن احلــد األدىن للمعيشــة شــهرايً، وحبســب دراســات 

جلمعيــة محايــة املســتهلك بدمشــق، 175 ألــف لــرة ســورية. 

رابطة أكراد سوريا المستقلين
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صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.

من هو
عدونا

كارثة القرن برعاية بشار األسد ..تعرفوا على
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انطلقــت إرهاصــات الثــورة الســورية حتديــداً يف 2011-2-17م، شــأهنا يف ذلــك 
قضيتهــم  بعدالــة  إميــاان  حينهــا،  أنطلقــت  الــي  األخــرى  العربيــة  الثــورات  بقيــة  شــأن 
وقدرهتــم يف حتقيــق مطالبهــم بطريقــة ســلمية، فكانــت النتيجــة القمــع واالســتبداد مــن 
قبــل نظــام متعطــش للقتــل والدمــار، بــل ضــارابً عــرض احلائــط كل املواثيــق واالتفاقيــات 

الدوليــة يف ســبيل حتقيــق مصاحلــه وأهدافــه.
القتــل  الدفــن يف  فاســتمر حقــده  النظــام،  قبــل  مــن  والوحشــية  الغطرســة  تتوقــف  مل 
والتدمــر والقصــف املمنهــج للبيــوت اآلمنــة، منتهــكاً كل احلرمــات فأغتصــب النســاء، 
وقتــل األطفــال، بــل عمــد إىل إعــدام األســرى الذيــن حبوزتــه، يف ظــل صمــت دويل 

مريــب. 
أمــا الشــرارة الواقعيــة للثــورة كانــت يف الســادس والعشــرين مــن شــباط العــام 2011م، 
عندمــا خــرج ثلــة مــن الطلبــة معريــن عــن رفضهــم لسياســة الظلــم والغطرســة الــذي 
ينتهجهــا نظــام عشــق سياســة القتــل والتدمــر مردديــن هتــاف )الشــعب يريــد إســقاط 
عــن  قســراً  إخفائهــم  بــل  إعتقاهلــم  إىل  فعمــد  هلــم ابملرصــاد،  النظــام  فــكان  النظــام( 

أهاليهــم، ومــا زال مصرهــم جمهــواًل حــى اآلن. 
مل يثــن األهــايل سياســة القتــل واإلعتقــال التعســفي إلبنائهــم الوقــوف وإتبــاع سياســة 
الصمــت، فخرجــت اجلماهــر غاضبــة معــرة عــن صمتهــا، لتعلــن شــرارة انتفاضــة حــرة 
أطلقــت عليهــا شــعار مجعــة الغضــب يف يــوم 2011-3-18م، فــأىب النظــام إال أن 
يــدّق البيــوت اآلمنــة ابلســاح وإطــاق القنابــل احملرمــة دوليــاً، يف ظــل خرســان دويل 

وإقليمــي مثــر للشــك.
فالنظــام إىل اآلن ومــا زال يســتعن مبرتزقتــه وأعوانــه يف قصــف وطنــه واغتيــال أبنائــه 
فــكان آخرهــا قصــف الغوطــة الشــرقية وقتــل املئــات مــن األطفــال، لتضــاف لســجله 
اإلرهــايب امللــئ ابلقتــل والتدمــر، لكــن التســاؤل املثــر للشــكوك، أيــن النظــام الســوري 

الــذي يطلــق علــى نفســه مبــا يســمى حمــور املمانعــة واملقاومــة؟؟.
 حمور املمانعة واملقاومة بداًل من يقصف وطنه ويقتل أبنائه أين موقفه من إسرائيل؟.

 منــذ احتــال اجلــوالن وإىل اآلن مل تطلــق رصاصــة واحــدة علــى الكيــان اإلســرائيلي 
مــن قبــل النظــام؟.

سبع سنن عجاف ماذا بعد؟
هــل سيســتمر النظــام يف سياســة القتــل والتخويــف املمنهــج جتــاه أبنائــه، أم ســتنتهي 
احلــرب آجــا غــر عاجــل لتنهــي معهــا أزمــات لــن تتعــاىف معهــا ســوراي ومعهــا شــعوب 
املنطقــة إال لســنوات طــوال بســبب مــا خلفــه النظــام وزابنيتــه مــن عنفــوان وإجــرام لــن 

ينتهــي مــداه حســب تقديــري علــى املــدى القريــب بــل حيتــاج لوقــت طويــل.
أيــن  اإلنســان؟  أيــن منظمــات حقــوق  اإلمريكــي؟  الدميقراطــي  الرمســي  املوقــف  أيــن 

املريــب؟.  الغــريب  املوقــف  أيــن  القانونيــة؟  العدالــة 
كلهــا جمــرد تســاؤالت تضفــي الشــرعية، بــل تعطــي الضــوء األخضــر للنظــام لاســتمرار 
يف سياســة القتــل والتهجــر، وإحــال عناصــر يعتقــد أهنــا األصلــح واألقــدر لبنــاء ســوراي.
يف النهايــة أمــن ســوراي مــن أمــن األمــة، أطفــال ســوراي أطفــال فلســطن، لــن يتــم يومــاً 
مــا مقايضــة ســوراي كمــا مت مقايضــة فلســطن واملســاومة عليهــا، وانتهــاك حرمتهــا يف 
ليــل حالــك، كانــت النتيجــة إحتــال مظلــم ســوداوي، مــا زلــت املنطقــة بــل األمــة كلهــا 

تعــاين وياتــه ومصائبــه.

أرادوا اخلــروج وأعــدوا لــه الُعــدة هــرابً مــن جحيــم النــران حــى إذا مــا عــروا احلــدود وظنّــوا أهنــم قــد جنــوا مــن 
املــوت، التهمهــم صقيــع الــرد ومل يكــن معهــم مــا يدفــؤون بــه أجســادهم العاريــة غــر زاد أرواحهــم، لكــن مــاذا 
يفعــل زاد األرواح يف مواجهــة قســوة الطبيعــة وغضبهــا اهلائــج غــر االستســام وانتظــار املــوت، وهــذا مــا حــدث 
، فقــد ماتــوا علــى احلــدود بعدمــا جتمــدت أطرافهــم ونزفــت قلوهبــم قهــراً وعجــزوا عــن املواجهــة بعدمــا ختلّــى 
عنهــم القريــب قبــل البعيــد ، فصعــدت الــروح إىل خالقهــا عّلهــا جتــد هنــاك احليــاة اآلمنــة الــي اســتكثرها عليهــم 
هــذا العــامل الــذى انتحــر ضمــره اإلنســاين وضيــق عليهــم اخلنــاق وتركهــم وحدهــم يف مواجهــة املــوت، فــإذا مــا 
جــاء الصبــاح تناقلــت وســائل اإلعــام اخلــر ملــدة دقائــق وتفاعــل النــاس كعادهتــم بعاطفتهــم والبــكاء عليهــم، 
وخرج هذا يشــجب واآلخر يســتنكر وتســيل أشــرطة األخبار بعناوين ومانشــتات اخلر ، وما هي إال حلظات 
حــى ينســى اجلميــع مــا حــدث وتظــل املأســاة كمــا هــي، تتكــرر كل يــوم بنفــس الســيناريوهات واملشــاهد مــع 

أبطــال جــدد، وال شــيء بعــد ذلــك، فمــا أغــرب هــذا العــامل الــذى بتنــا نعيــش فيــه!.
 تلــك كانــت قصــة مــن قصــص املــوت الــي جســد أدوارهــا إحــدى العائــات الســورية الــي أرادت اهلــروب عــر 
حــدود لبنــان حبثــاً عــن مــاذ آمــن مــن قصــف الطــران الروســي واألســدي لكــن الظــروف مل تســاندهم حــى 

قضــوا حنبهــم مجيعــاً. 
ال شــك أن الثورات الي مّرت هبا املنطقة العربية تســببت يف كوارث إنســانية كرى تشــيب هلا الرؤوس وتدمع 
هلــا العيــون، ومــا مــن شــعب إال وقــد انل مــن تلــك الكــوارث مــا مــزق مشلــه ودّمــر حياتــه، لكــن النســبة األكــر 
مــن هــذا التدمــر والضيــاع كانــت مــن نصيــب الشــعب الســوري الشــقيق، الــذي مــا لبــث حــى أصبــح شــريداً 

طريــداً، لفظــه العــامل أمجــع ومل يقــدم لــه ســوى اخليبــة واملتاجــرة بقضيتــه. 
وقــد أاتحــت يل الظــروف الفرصــة ألرى بنفســي املعــاانة الــي يعيشــها هــذا الشــعب املكلــوم، فقــد طلــب منــا 
مركــز البحــث االجتماعــي الرتكــي )ipsos ( إجــراء بعــض البحــوث االجتماعيــة عــن حيــاة العائــات الســورية 
ورصــد أوضاعهــم املعيشــية بــكل دقــة، وعمــل إســتمارة لــكل عائلــة حتمــل كافــة املعلومــات اخلاصــة هبــم ،ومــع 
ســعاديت هلــذا العمــل الــذى سيســاهم يف حــل كثــر مــن مشــاكل هــذه العائــات، ألن اجلهــات املســئولة ســوف 
أتخــذ نتائــج هــذا البحــث بعــن االعتبــار علــى حــد قــول املركــز، إال أىن تفاجــأت بقصــص مؤملــة هتــز الوجــدان 

وينــدى هلــا جبــن اإلنســانية خجــًا وحيــاًء. 
رأيــت مــاال نــراه يف وســائل اإلعــام الــذى جيتــزئ احلقيقــة وال يعرضهــا بصــورة كاملــة، فهنــاك عائــات تصــارع 
مــن أجــل البقــاء علــى قيــد احليــاة الســيما أصحــاب األعمــار املتقدمــة واملرضــى الذيــن مل جيــدوا مــا يناســب 
أعمارهــم وقدراهتــم لاندمــاج يف الســوق الرتكــي فتلجأهــم احلاجــة إىل الســؤال، ومنهــم مــن يتجــّول بقليــل مــن 
املنتجــات الورقيــة واإلكسســوارات الــي ال يكفــى دخلهــا مــا يُغطــى مصاريــف احليــاة مــن طعــام وشــراب وإجيــار، 
وهنــاك األطفــال الذيــن يتعرضــون الســتغال غــر إنســاين واغتيــال لطفولتهــم برتكهــم يف الشــوارع فرائــس ملافيــا 
التســول واإلجــرام ، فعلــى قــدر مــا قــدم بعــض الســورين منوذجــاً رائعــاً يف االعتمــاد علــى الــذات وخلــق مشــاريع 
انجحــة ســامهت يف انتعــاش الســوق الرتكــي وإضفــاء حــراك اقتصــادي نّشــط احلركــة التجاريــة، إال أن هنــاك 
فئــات أخــرى ليســت ابلقليلــة كادحــة مريضــة ال جتــد قــوت يومهــا، ميــر عليهــا الشــهر ببــطء وخــوف شــديدين 

خشــية آال يســتطيعوا الوفــاء مبــا عليهــم مــن التزامــات. 
فقــد اســتقبلت تركيــا أكثــر مــن ثاثــة مايــن الجــئ وهــذا واجــب عليهــا وجهــد مشــكور هلــا، إال أن ذلــك ال 
يعفيهــا مــن مســئولية محايتهــم مــن االســتغال مــن قبــل أصحــاب املصانــع الذيــن يــرون فيهــم عمالــة إقتصاديــة 
موفــرة فيهضمــون حقوقهــم دون أدىن مســئولية أو حماســبة، فابــد مــن وجــود قانــون حيميهــم مــن االســتغال 

وحتســن أوضاعهــم مــن تعليــم وصحــة ودعــم اجتماعــي يليــق هبــم. 
بــدأت أجتــّول بــن العائــات منصتــاً إليهــم كــي أســر أغــوار معيشــتهم بــكل دقــة، كانــوا يبُثــون مهومهــم وينعــون 
وطنهــم الــذى راح خملفــاً ورائــه بقــااي ذكــرايت متناثــرة، يعيشــون علــى مــا تبقــى منهــا عّلهــا ختفــف عنهــم مــا هــم 
فيــه، لكــن يظــل احلنــن والعــودة إليــه راســخاً يف رؤوســهم وميلــك انصيــة أحامهــم رافعــن شــعار )لــكل شــيء إذ 
ضيعتــه عــوض ، ومــا لضيــاع مــن عــوض (، ومــع عامــات احلــزن الــي رأيتهــا تكســو مامــح وجوههــم لضيــق 
احلــال وصعوبــة احليــاة برتكيــا إال أهنــم ال يتفوهــون بكلمــة فيهــا ســخط، بــل يدعــون هللا بــكل حــب ورضــا أن 

يفــرج مههــم ويردهــم إىل وطنهــم آمنــن مطمئنــن. 
 فمــن يتحّمــل مســؤولية هــذا الشــعب اجلريــح الــذي ال ذنــب لــه غــر أنــه أراد احليــاة والتخلــص مــن براثــن 
نظــام طائفــي فاشــي، فاجلــرح الــذي متَّ فتحــه ابجلســد الســوري ســيظل ينــزف طاملــا هنــاك مــن ال يريــد أن 
يعاجلــه ويضمــد جراحــه، فاألمــه كاجلســد إذا اشــتكى منــه عضــواً تتداعــى لــه ســائر األعضــاء ابلســهر واحلمــى، 

وكالبنيــان الواحــد يشــّد بعضــه بعضــاً. 
قد أصبحت القضية الســورية رقماً صعباً يف احلســاابت السياســية الدولية وحتّولت إىل مأســاة تقض املضاجع 
وتــؤرق أصحــاب الضمائــر احليــة الذيــن يعلــون مــن القيــم اإلنســانية علــى املصــاحل الرخيصــة، ومــا تعــرض لــه هــذا 
الشــعب املظلــوم كان كافيــاً علــى تعريــة األمــة كلهــا مــن شــعارهتا املزيفــة الــي تتدثــر هبــا وترفعهــا يف كل حمفــل 
دويل، فعــار علــى األمــة العربيــة أن تــرتك جــزءاً منهــا ميــوت دون أن تتحــرك وتقــدم لــه يــد العــون، فاجلميــع آتمــر 
على الشــعب الســوري، بســبب اخلر الذى حفلت به أراضي الشــام من ثروات نفطية واتريخ وحضارة ممتدة 

آلالف الســنن وموقــع اســرتاتيجي حيــوي، فمــى نتحــرك ؟، فــا خيــذل ســادة يف حمنــة إال عبيــداً يف نعمــة.

الجئين دونما وطن

كاتب وصحفي مصريكاتب وباحث فلسطيني

علي الصاويد. معاذ عليوي

سلمية الثورة السورية
وعنف النظام
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مــن أصعــب األمــور علــى الكاتــب التحــدث يف قضيــة مل تنتــه بعــد 
بــل مــا زالــت يف ذروة أحداثهــا وفواجعهــا، ومل تتكشــف بعــد كامــل 
خيوطهــا الســرية وخفــااي أحداثهــا وخلفيــات شــخصياهتا واحملــركات 

األوليــة للقــوى علــى األرض.
مل نكــن حباجــة لســبع ســنوات حــى نكتشــف مــدى األزمــة واملــأزق 
الــذي وقعــت بــه مــا مسيناهــا )ثــورة( الشــعب الســوري، ومل نكــن 
ونســتعمل  حيــدث،  مــا  نعــرف  حــى  الوقــت  هــذا  لــكل  حباجــة 
املصطلحــات املناســبة دون مبالغــة وال هتويــل فهــل مــا جــرى هــو 

ثــورة أم مــاذا؟. 
امجــااًل إن مــا حــدث ابختصــار ميكــن أن نســميه مبدئيــاً حركــة 
احتجاجــات شــعبية ضــد نظــام قمعــي مســتبد طالبــت بتغيــر هــذا 
واملســاواة  العدالــة  حيقــق  مــدين  دميقراطــي  نظــام  وإقامــة  النظــام، 
وحقــوق اإلنســان، وتبــادل ســلمي للســلطة بــن القــوى السياســية، 
وقــد تطــورت احلركــة إىل انتفاضــة شــعبية ســلمية مث متَّ حرفهــا عــن 
مســارها، وتصعيدهــا إىل حركــة مســلحة بدعــم وإمــداد مباشــر مــن 
إىل  النهايــة  يف  أدت  خارجيــة  وقــوى  داخليــة  اســتخباراتية  قــوى 

وطــن  وتدمــر  إنســانية  وإابدة  وطنيــة كارثيــة  فواجــع 
وتشــريد شــعب. 

قــاد  مــن  املعــارف واملســلمات أن  أبســط  مــن  أصبــح 
االنتفاضــة واملظاهــرات يف مجيــع املناطــق املنتفضــة هــم 
الفئــة غــر املؤهلــة اجتماعيــاً وفكــرايً وثقافيــاً، وال متلــك 
احلــد األدىن مــن الوعــي السياســي والثــوري، وبعضهــا 

كان مــن تصنيــع املخابــرات الســورية اإليرانيــة.
الســوري كان  الشــعب  انتفاضــة  بدايــة  منــذ  هكــذا 
احلمــل مــن اخلاصــرة، فــكان البــد أن تكــون الــوالدة مــن 
اخلاصــرة، فقــد متَّ بــكل الطــرق واألســاليب حتييــد الفئــة 
املثقفــة عــن قيــادة احلركــة الشــعبية، ومنعهــا مــن التأثــر 
والفعــل علــى األرض، ويبــدو أن القــادة احملليــن بعضهــم 
وداعميهــم،  مشــبوهة  خارجيــة  لقــوى  مرهتنــن  كانــوا 
الســوري  النظــام  قــوى  إىل  ابإلضافــة  القــادة  وبعــض 

بقيــادة رأســه الكبــر أيضــاً كانــوا مرهتنــن لقــوى خارجيــة اســتعمارية 
لتنفيــذ خمطــط إجرامــي كبــر، لتدمــر الوطــن الســوري وختريــب بنيتــه 
التحتيــة وقــواه العســكرية، وقتــل شــبابه وتشــريد شــعبه وحتويلــه إىل 

بــاد اللجــوء يف دول العــامل.           
رمبــا كانــت التجربــة التونســية ملهمــة حلــركات الربيــع العــريب يف مصــر 
مث اليمــن وســورية، وهــذا مكمــن اخلطــأ األول الــذي ارتكبتــه القــوى 

الفاعلة على الســاحة الســورية، فليســت كل الســاحات متشــاهبة.
لكــن يف التاريــخ البشــري جنــد كل التجــارب الثوريــة كان التنظــر 
فيهــا يســبق الفعــل الثــوري، ويقــوده حنــو النصــر وإجنــاز األهــداف 
الكاملــة للثــورة، وكل ثــورة ســبقت التنظــر وختلــت عــن قيــادة الثقافــة 
والفكــر الثــوري لانتفاضــة واســتغنت عنهمــا فشــلت وتاشــت، 
ومل حتقــق نتيجــة ســوى القتــل وســفك الدمــاء والدمــار والفوضــى.
وقلنــا منــذ البدايــة لشــباب االنتفاضــة ال متلــوا مــن التنظــر الثقــايف 
وال تتخلــوا عــن الفكــر واملفكريــن األحــرار، فلــن جتتمــع كلمتكــم إال 
علــى فكــر ثــوري ولــن تتوحــد صفوفكــم إال حــول نظريــة ثوريــة، ولــن 

حتققــوا النصــر إال بقيــادة الفكــر الثــوري لانتفاضــة الثوريــة.
لكــن مل يســتجب أحــد وبــدأ مسلســل األخطــاء اجلســيمة والفوضــى 
وثقافــة  فكــر  فغيــاب  الداخليــة،  والصراعــات  والتنافــس  املســلحة 
شــباب  أذهــان  مــن  العصــاابت  وحــرب  الشــعبية  التحريــر  حــرب 
مــع  تراكمــت  يرتكبــون أخطــاء تكتيكيــة  الســورية جعلهــم  الثــورة 
الزمــن، فتحولــت إىل أخطــاء اســرتاتيجية جســيمة توزعــت علــى 

مســتوين: 

األول: فشــل املعارضة اخلارجية بشــخصياهتا وجمالســها وهيئاهتا يف 
متثيــل الثــورة أمــام اجملتمــع الــدويل والعــريب لكســب التأييــد الفعلــي 
وحتــول  الداخــل  يف  للثــوار  احلقيقــي  الدعــم  وحتقيــق  والعملــي، 
وارتقاءهــا،  وتطورهــا  الثــورة  علــى  عــبء  إىل  اخلارجيــة  املعارضــة 

وطــرح برانمــج سياســي حقيقــي شــامل للثــورة. 
الثــاين: أزمــة داخليــة تتعلــق ابنقســام اجملموعــات والكتائــب املســلحة 
وتعددهــا  والداعمــة،  السياســية  واالنتمــاءات  الــوالءات  حســب 
لدرجــة غــر معقولــة مــن أقصــى اليمــن الديــي املتطــرف إىل أقصــى 

اليســار. 
فالكتائــب كانــت ثوريــة ابلشــكل لكنهــا مارســت عملهــا املســلح 
بعقليــة العصــاابت املســلحة هدفهــا احلصــول، واحلفــاظ علــى أكــر 
تســيطر  الــي  املنطقــة  يف  والنفــوذ  والغنائــم  املكتســبات  مــن  قــدر 
ســورية يف  أحنــاء  الثــوار يف مجيــع  معــارك  فشــلت  لذلــك  عليهــا، 
حتقيــق خــرق واضــح أو انتصــار اســرتاتيجي علــى قــوى النظــام. 
معظــم  لــدى  الســائدة  هــي  اإلســامية كانــت  الثقافــة  أن  ومبــا 
الشباب لذلك اندوا بعد شهور من الثورة )اي هللا(، وبدأوا خبوض 

معاركهــم الفوريــة يف مواجهــة آلــة القمــع والقتــل دون أن ينتبهــوا أو 
يتوقفــوا عنــد أوامــر هللا تعــاىل وتوجيهاتــه يف هــذا اجملــال، فــاهلل ينصــر 
مــن ينصــره ومــن جياهــد خالصــاً يف ســبيله، مث االعتصــام حببــل هللا 
التفــرق واالجتمــاع بصــف واحــد، مث االســتعداد واألخــذ  وعــدم 
ابألســباب )وأعــدوا هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة(، هــذه متطلبــات 
نصــر هللا وشــروطه ابلفعــل وليــس ابلقــول والــي مل يتحقــق منهــا شــيئاً 

علــى أرض الواقــع...
ابملقابــل مل يلتزمــوا أبســلوب حــرب العصــاابت الشــعبية مــع اجليــوش 
العــامل وخــرة أقطاهبــا  مــن جتــارب ثوريــة يف  التقليديــة مســتفيدين 
الــي  وغرهــا(  وكــواب  فيتنــام  وجيــاب  الصــن  وماوتســي  )جيفــارا 
قامــت علــى تشــكيل جبهــة حتريــر موحــدة وبرانمــج ثــوري جامــع، 
فحققــت انتصــارات هائلــة علــى أقــوى وأعــى األنظمــة املدججــة 

ابلســاح. 
واألخطــاء الــي ارتكبهــا الثــوار كانــت نتيجــة تســرعهم ابالعتمــاد 
علــى مؤشــرات وظواهــر فعليــة تقــول إن قــوات النظــام قــد اهنــارت 
وأوشــكت على الســقوط، ومل ينتبهوا إىل قضية التحالف اإلقليمي 
اإليــراين اللبنــاين الشــيعي القــادر علــى إمــداد قــوات النظــام ابلرجــال 
والعتــاد واملــال إلعــادة ترتيــب وتنظيــم صفوفــه وقــواه مــن جديــد، 
وبــدء اهلجــوم املعاكــس وهــذا مــا حصــل، ابملقابــل حــدث ختــاذل 

وآتمــر مــن اجملتمــع الــدويل والقــوى املؤيــدة للثــورة يف دعمهــا.    
فمنــذ بدايــة الثــورة قــام النظــام وقــواه وأجهــزة اســتخباراته مبشــاركة 
بــدأ جبهــود  والروســية  اإليرانيــة  االســتخبارات  خــرات  مــن  فعالــة 

خطــرة وابلتدريــج وبشــكل تصاعــدي للقضــاء علــى قــوى الثــورة 
الصواريــخ  مث  الرصــاص  ابســتعمال  بــدءاً  الشــعبية،  وحاضنتهــا 
والطــران والراميــل املتفجــرة والقتــل واالعتقــال والتصفيــات، وكان 
الثائــرة،  املناطــق  علــى  الكامــل  اإلطبــاق  فتــكاً  وأشــدها  أخطرهــا 

وفــرض احلصــار التــام عليهــا وجتويعهــا حــى املــوت.
وابملقابل القوى والفصائل املســلحة طورت أســاليبها فبدأت مبهمة 
محايــة املدنيــن واحلاضنــة الشــعبية، ووصلــت إىل مرحلــة االحتمــاء 
ابملدنيــن واحلاضنــة الشــعبية ممــا مكــن قــوى النظــام وآلتــه احلربيــة 
والتدمريــة، وسياســة التجويــع مــن عــزل وخنــق الفصائــل وحاضنتهــا 

الشــعبية معــاً، وجعلهمــا يقفــان علــى حافــة اهلاويــة. 
اجلمعــي  الثــوري  وعيهــا  يتكــون  مل  إذا  ثــورة  تنتصــر  أن  ميكــن  ال 
واإلعاميــة  واالنســانية  االجتماعيــة  القضــااي  ليشــمل  املشــرتك 
والفكريــة والعقائديــة، وتكامــل هــذه املســارات مجيعــاً علــى نســق 
واحــد، فحمــل البندقيــة وحــده ال يكفــي لتحقيــق النصــر والنظــام 
الطاغــي يعــي هــذه املســألة لذلــك قــام بتصنيــع احلواجــز بــن قــوى 
الثــورة، وبــث الفرقــة بينهــا وبــن مجاهرهــا وعزهلــا عــن حاضنتهــا 

واألســاليب. األشــكال  بــكل  الشــعبية 
كانــت ظاهــرة الشــرذمة مــن أهــم األمــراض املســتعصية 
الــي أصيبــت هبــا قــوى الشــعب الســوري، وهــي حالــة 
مــن التحجــر والتمــرتس واالنكفــاء حنــو اخللــف حنــو أســوأ 
وأصغــر مظاهــر التقوقــع حنــو الــذات، األســرة، العشــرة، 
احلــارة، املدينــة، القريــة، اجملموعــة، الكتيبــة، اجلبهــة.. إخل( 
والتعلــق هبــا، واالرتبــاط معهــا حبيــث يصبــح مــن الصعــب 
جتــاوز حدودهــا واالنتقــال إىل التفكــر اجلمعــي الفكــري 

اإلنســاين الثــوري.
السياســي  املســتوين  مشلــت  املفجعــة  الشــرذمة  هــذه 
رؤيــة  الســوري  الشــعب  قــوى  متلــك  فــا  والعســكري 
سياســية ثوريــة موحــدة واضحــة ومشــرتكة تنعكــس إجيابيــاً 
ومجــع  التوحــد  إىل  وتدفعــه  العســكري،  الوضــع  علــى 
القوى حتت قيادة عســكرية مركزية مشــرتكة، ولكن ثبت 

املــرض كان مســتعصياً وال شــفاء منــه.  أن 
إهنــا األخطــاء ذاهتــا واألزمــة املتكــررة والواقــع البائــس الــذي تعيشــه 
واملــدن  املناطــق  مجيــع  يف  ثوريــة  أهنــا  تدعــي  مســلحة  فصائــل 
واالنســحاابت  والرتاجعــات  االنتكاســات  فأصبحــت  والبلــدات، 

الســائدة. االســرتاتيجية  هــي 
يف هــذه الفــرتة العصيبــة الــي تتعــرض هلــا الغوطــة الشــرقية مــن قصــف 
وقتــل وإابدة وتدمــر مل يعــد يوجــد كام يــوازي حجــم املأســاة الــي 
يعيشــها الشــعب الســوري مــن أخطــاء ثــواره وانقســاماهتم ومعاركهــم 
اجلانبيــة، فكلمــا كــرت املأســاة وزاد اخلطــب إىل احلــد األقصــى 

كلمــا عجــزت الكلمــات عــن التعبــر.
مبرتزقتــه  ومتماســك  بطائفتــه  متماســك  النظــام  قــوى  بينمــا 
وميليشــياته الطائفيــة، والدعــم الكامــل والشــامل مــن إيــران وروســيا 
بكافــة األســلحة التدمريــة، وخيطــط وينفــذ وينــاور وحيقــق مكاســب 
مهمــة علــى األرض، ابملقابــل فصائــل الثــورة متفرقــة خمتلفــة منقســمة 
ومتنافسة ومتناحرة كل يغي على لياه، ويفكر قادهتم ابملكاسب 

الشــخصية الــي ميكــن أن حيققوهــا مــن ثــروة وجــاه وســلطان. 
فــإذا كانــت الثــورة متمثلــة يف جمموعــات مســلحة وقيــادات خائنــة 
ومتخاذلــة وعقليــات متخلفــة فســتنتهي مــع هنايــة هــذه اجملموعــات 

وتاشــي أماراهتــا ومناطــق نفوذهــا وعودهتــا إىل حضــن النظــام.
لكــن الثــورة فكــر وموقــف وانتمــاء وهــي ابقيــة ومســتمرة لــدى قطــاع 
كبــر مــن الشــعب الســوري ومثقفيــه األحــرار حــى حتقــق أهدافهــا 

كاملــة مهمــا طــال الوقــت ومهمــا كانــت التضحيــات.

كاتب وباحث سوري

مصطفى الصوفي

أزمة ثورة في غياب الرؤية الثورية
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نظمــت ممثليــة منتــدى األانضــول يف واليــة غازي عنتــاب برانمــج اخلدمــات الداخليــة يف اجملــال الرتبــوي يومــي 3 و4 مــارس 2018 
يف مدينــة مارديــن. واحتضــن فنــدق اردواب للتســلية يف مارديــن فعاليــات الرانمــج الــذي شــارك فيــه رئيــس منظمــة منتــدى األانضــول 
غــازي قلــچ اپرالر، ورئيــس فــرع املنتــدى يف غازي عنتــاب يونــس آتيــا محاللــر، وممثلــون عــن املنتظمــات األعضــاء يف املنتــدى مــن 
والايت دايربكــر ومارديــن وشــانلي اورفا وابطمــان وآدي ايمــان وكليــس وقهرمان مرعــش وغازي عنتــاب والبســتان وكاهتــا ونيزيــب. 

واختتــم الرانمــج مــع انتهــاء النــدوة الــي انعقــدت يــوم األحــد الرابــع مــن مــارس.

م
شا

بلبل زادة... منبر ال
اتحاد طلبة األناضول ينظم مخيم إسطنبول في منتجع قوزولقإدارة فرع IHH في غازي عنتاب تزور وقف بلبل زاده

İHH Gaziantep Yönetimi Bülbülzade Vakfı’nı Ziyaret EttiAÖB İstanbul Bölge Kampı Kuzuluk’ta Yapıldı

İHH Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Erbatan ve yönetim kurulu üyeleri Bülbülzade Vak-
fı’nı ziyaret etti.
Ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen Ertaban ile yetim ve Suriye çalışmaları 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle yetimlerle ilgili ortak çalışmalar yapma konusunda görüş 
birliğine varıldı.Ertaban ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Bülbülzade Vakfı’nı gezdiler.

Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölge Kampı yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla Sakarya Kuzuluk’ta 
yapıldı. “Bugünü Konuşmak” temalı Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölge Kampı 03-04 Mart 2018 tari-
hlerinde farklı üniversiteden yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla Sakarya Kuzuluk’ta gerçekleştirildi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın selamlama konuşmaları Kamer Çamurluoğlu ve Ahmet 
Çamurluoğlu tarafından yapıldı. Programın açılış konuşmasını Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölge 
Başkanı Yusuf Batar yaptı. İlk oturumda Abdullah Yıldız, Ramazan Kayan ve Muhammed Emin Yıldırım’ın 
katılımıyla “Nasıl bir gençlik?” sorusu üzerinden bir hasbihal gerçekleştirildi.
Kampın ikinci oturumu Yrd. Doç. Dr Mehmet Ulukütük’ün “İnsanın Misyonu ve Ötekileşmesi” konulu 
sunumuyla devam etti.

اســتقبل وقــف بلبــل زاده رئيــس اهليئــة اإلداريــة لفــرع هيئــة IHH لإلغاثــة يف واليــة غازي عنتــاب انغــن اربطــان وأعضــاء اهليئــة. والتقــى 
رئيــس الوقــف طورغــاي آلدمــر مــع الوفــد القــادم مــن هيئــة اإلغاثــة وتبادلــوا األفــكار حــول األعمــال ينفذوهنــا مــن أجــل ســوراي وأيتامهــا. 
ومت االتفــاق علــى إجــراء أعمــال مشــرتكة خلدمــة األيتــام علــى وجــه اخلصــوص. ويف هنايــة اللقــاء جتــول الســيد أربطــان والوفــد املرافــق لــه 

يف أرجــاء وقــف بلبــل زاده.

نظــم احتــاد طلبــة األانضــول خميــم منطقــة إســطنبول الــذي شــارك فيــه 400 طالــب يف منتجــع قوزولــق بواليــة ســاقاراي. وقــد انتظــم 
املخيــم يف 03 و04 مــارس 2018 حتــت شــعار »احلديــث عــن اليــوم« وشــاك فيــه مئــات الطلبــة مــن خمتلــف اجلامعــات. ومت 
االفتتــاح بتــاوة مــن القــرآن الكــرمي مث كلمــات الرتحيــب الــي ألقاهــا كل مــن قمــر چامولــو اوغلــو وأمحــد چامولــو اوغلــو. أمــا كلمــة 
االفتتــاح فقــد ألقاهــا يوســف ابطــار رئيــس منطقــة إســطنبول يف احتــاد طلبــة األانضــول. ويف اجللســة األوىل قــدم كل مــن عبــد 
هللا يلــدز ورمضــان قــااين وحممــد أمــن يلــدرم مداخلــة مشــرتكة يف شــكل رد علــى ســؤال »كيــف هــي الشــبيبة؟«. مث تواصلــت 

اجللســة الثانيــة مــن املخيــم مبداخلــة قدمهــا األســتاذ املســاعد الدكتــور حممــد اولوكوتــوك بعنــوان »رســالة اإلنســان وإقصاؤهــا«.

اتحاد طلبة األناضول يحلل كتاب »العقل السليم«

مدينة ماردين تحتضن برنامج الخدمات الداخلية في المجال التربوي

AÖB Aklı Selim’i Tahlil Etti

Hizmetiçi Eğitim Programı Mardin’de Yapıldı

Şam Anadolu Öğrenci Birliğinin düzenlediği kitap tahlili programında Turgay Aldemir’in Muhasebe 
ve İnşa Sürecinde Aklı Selim kitabının tahlili yapıldı.
Gaziantep’te öğretim gören Suriyeli ve Türkiyeli öğrenciler tarafından oluşturulan Şam Anadolu 
Öğrenci Birliğinin düzenlediği kitap tahlili programında Turgay Aldemir’in Tire Kitap’tan çıkan Mu-
hasebe ve İnşa Sürecinde Aklı Selim kitabının tahlili yapıldı. 6 Mart Salı günü Pusula Kitabevi’nde 
gerçekleştirilen kitap tahlili programına kitabın yazarı Turgay Aldemir konuşmacı olarak katıldı.
Aldemir, konuşmasında Anadolu irfanından, muhasebe ve inşadan, Halep’in geçmiş kültüründen 
bahsetti. Sunumun ardından program öğrencilerle soru cevap şeklinde devam etti.
Program, Turgay Aldemir’in kitabını imzalamasının ardından sona erdi.

Anadolu Platformu Gaziantep Temsilciliği tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitim programı 3-4 Mart 
tarihlerinde Mardin’de yapıldı.
Anadolu Platformu Gaziantep Temsilciliği tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitim programı 3-4 Mart 
tarihlerinde Mardin Erdoba Elegance Otelinde yapıldı. Programa, Anadolu Platformu Teşkilat Başkanı 
Gazi Kılıçparlar, Gaziantep Bölge Başkanı Yunus Atilla Hamallar, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bat-
man, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, Kâhta ve Nizip’ten üye kuruluş temsilcileri 
katıldı.Program 4 Mart Pazar günü yapılan forumun ardından sona erdi.

يف إطــار برانمــج حتليــل الكتــب نظــم احتــاد طلبــة األانضــول والشــام ورشــة عمــل لتحليــل كتــاب »العقــل الســليم يف مرحلــة احملاســبة 
والبنــاء« لصاحبــه طورغــاي آلدمــر والــذي نشــرته دار تــره للنشــر.

احتاد طلبة األانضول والشام مت أتسيسه ليجمع بن الطلبة السورين واألتراك الذين يدرسون يف والية غازي عنتاب
وقد مت عقد الورشة التحليلية يوم 06 مارس 2018 يف مكتبة البوصلة حبضور مؤلف الكتاب طورغاي آلدمر كمتحدث.

وحتــدث آلدمــر يف كلمتــه تلــك عــن العرفــان يف منطقــة األانضــول وعــن احملاســبة والبنــاء وعــن عراقــة الثقافــة يف حلــب. وبعــد انتهــاء 
الكلمــة تواصلــت الورشــة يف شــكل ردود علــى أســئلة الطلبــة احلاضريــن. مث انتهــى الرانمــج بتوقيــع طورغــاي آلدمــر علــى كتابــه 

الــذي وزع نســخاً منــه علــى احلاضريــن.
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أمينة أردوغان تشرف على تدشين مدرسة وحديقة أطفال يحمالن اسمهاجمعلية إييلكدر توزع المساعدات على الطلبة األجانب
İyilikder’den Yabancı Öğrencilere YardımEmine Erdoğan, İsmini Taşıyan Anaokulu ve Çocuk Parkının Açılışına Katıldı.

İyilikder Gaziantep Şubesi, Gaziantep’te okuyan 100 ihtiyaç sahibi yabancı öğrenciye kıyafet yardımın-
da bulundu. İyilikder Gaziantep Şubesi, Anadolu Öğrenci Birliği işbirliği ile Gaziantep’te üniversitede 
okuyan 100 ihtiyaç sahibi yabancı öğrenciye kıyafet yardımında bulundu. 3 Mart Cumartesi günü İyilik-
der Yardım Koordinasyon Merkezi’nde yapılan yardımda özellikle Afrika’dan Uzakdoğu’ya kadar çeşitli 
ülkelerden ilimize gelerek tahsillerine devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı. Öğrenciler 
İyilikder yardım mağazasından kendi beğendikleri mont, ayakkabı, pantolon, kazak ve gömlekleri ken-
di zevklerine göre seçerek kullanmaya başladılar. Yardımların ardından İyilikder gönüllüleriyle birlikte 
hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ismi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir’de restore edilen, FOREM Derneği’ne ait bir anaokulu ile 
parka verildi. Emine Erdoğan, Cezayir, Bentalha’da TİKA tarafından gerçekleştirilen projelerin açılışını 
yapmak üzere FOREM Derneği bünyesindeki, 200 çocuğun eğitim gördüğü merkezi ziyaret etti. Em-
ine Erdoğan, adını taşıyan okul ve parkın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye-Cezayir arasındaki 
dostluğun bir nişanesi olan restorasyonun, çocukların geleceğine adanmış bir armağan olduğunu, Tür-
kiye-Cezayir arasındaki tarihi ve kültürel dostluğun derinleşmesine vesile olacağını ifade etti. Emine 
Erdoğan “Türkiye’nin yurt dışındaki dostluk eli TİKA, Osmanlı dönemi eserleri restore ederek bu derin 
bağları güçlendirmektedir. Aynı şekilde kadınlar ve çocuklar için faaliyet gösteren tüm kuruluşlara şefkat 
eli uzatmaktadır.” dedi.
FOREM Derneği Başkanı İbrahim Hayati de yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

ابلتعــاون مــع احتــاد طلبــة األانضــول وزع فــرع مجعيــة إييلكــدر يف واليــة غازي عنتــاب كميــة مــن املابــس علــى 100 طالــب أجنــي 
حمتــاج يدرســون يدرســون يف جامعــة غازي عنتــاب. ومت توزيــع املســاعدات يــوم الســبت 3 مــارس 2018 يف مقــر مركــز تنســيق 
املســاعدات التابــع للجمعيــة علــى عــدد مــن الطلبــة الذيــن جــاؤوا مــن خمتلــف دول إفريقيــا والشــرق األوســط إىل غازي عنتــاب 
للدراســة يف جامعتهــا. واقتــى الطلبــة املســتفيدون مــن هــذه املســاعدات مــا أعجبهــم يف خمــزن اجلمعيــة مــن معاطــف وأحذيــة 

وســراويل وأقمصــة وغرهــا. وبعدمــا اختــار الطلبــة مابســهم التقطــوا صــوراً مجاعيــة مــع املتطوعــن يف اجلمعيــة.

مت إطــاق اســم زوجــة رئيــس اجلمهوريــة الرتكيــة أمينــة أردوغــان علــى مدرســة وحديقــة أطفــال اتبعتــن جلمعيــة فــورم يف اجلزائــر بعــد 
أن مت ترميمهمــا مــن طــرف الوكالــة الرتكيــة للتعــاون والتنســيق )تيــكا(. وأدت الســيدة األوىل أمينــة أردوغــان زايرة ملركــز مجعيــة 
فــورم واملدرســة واحلديقــة الكائنــة يف منطقــة بــن طلحــة ابجلزائــر العاصمــة والــي يــدرس فيهــا 200 تلميــذ. ويف أثنــاء الكلمــة الــي 
ألقتهــا أثنــاء تدشــينها للمدرســة واحلديقــة أكــدت الســيدة أردوغــان علــى أن هــذا مشــروع الرتميــم هــذا يعتــر وســام شــرف وعربــون 
صداقــة بــن تركيــا واجلزائــر، وأنــه أفضــل هديــة ميكــن أن تقدمهــا تركيــا ألطفــال اجلزائــر، وأنــه ســيعزز العاقــات التارخييــة والثقافيــة 
بــن البلديــن. وقالــت أمينــة أردوغــان: »إن وكالــة تيــكا متثــل يــد الصداقــة الــي متدهــا تركيــا للخــارج، وهــي تعمــل علــى ترميــم اآلاثر 
العثمانيــة مــن أجــل تعزيــز عاقــات تركيــا مــع الــدول الصديقــة. وعلــى غــرار ذلــك فــإن كافــة اهليئــات الناشــطة يف جمــال املــرأة والطفــل 

متــد يــد الشــفقة والرمحــة إىل شــعوب العــامل«.
ويف كلمتــه الــي ألقاهــا ابملناســبة أثــى رئيــس مجعيــة فــورم الســيد إبراهيــم حيــايت علــى الســيدة أمينــة أردوغــان وشــكرها جزيــل 

الشــكر.

رئيس الهالل األحمر التركي يقول إنهم يقتلون الحقوق الدولية في الغوطة الشرقية
Kınık, “Doğu Guta’da Uluslararası Hukuk da Katlediliyor”

Açlık bir savaş yöntemi olarak kullanılıyor Uluslararası toplumun ortak iradesini yansıtan Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2139, 2165, 2191, 2258, 2332 ve 2393 sayılı bağlayıcı kararlarına 
rağmen, yaşamak için temel ihtiyaç malzemelerine gereksinim duyan insanların bu malzemelerden 
mahrum edilmesi Birleşmiş Milletler Kişisel Haklar Sözleşmesi’nde korunan “yaşam hakkının” da 
açıkça ihlalidir. Bugün Doğu Guta’da tıbbi hizmete ve tahliyeye ihtiyaç duyan binlerce sivil ölüme 
terk ediliyor. Doğu Guta’dan yükselen yardım çığlıklarının en masumlarından olan Nur ve Alâ isi-
mli kız kardeşlerin günlerdir işittiğimiz çağrılarına karşılık veremez durumda olmak, uluslararası 
toplum için tarihi bir utancın sadece bir örneğidir. 

أكــد رئيــس مجعيــة اهلــال األمحــر الرتكــي كــرم قينــق علــى أن سياســة التجويــع تســتخدم يف الغوطــة الشــرقية كســاح وهــي جرميــة 
حــرب. وشــدد كذلــك علــى أن حرمــان أهــايل الغوطــة الشــرقية مــن احلصــول علــى املــواد األساســية الكفيلــة ببقائهــم علــى قيــد 
احليــاة، يعتــر اهنــاكاً صارخــاً للبيــان األممــي حلقــوق اإلنســان الــذي ينــص علــى »حــق احليــاة«، وذلــك رغــم القــرارات ذات الصبغــة 
اإللزاميــة رقــم 2139 و2165 و2191 و2258 و2332 و2393 الــي أصدرهــا جملــس األمــن الــدويل الــذي يعكــس اإلرادة 
املشــرتكة للمجتمــع الــدويل. ولفــت رئيــس اهلــال األمحــر الرتكــي إىل أن اآلالف مــن املدنيــن يف الغوطــة الشــرقية يواجهــون اليــوم 
املــوت بســبب منــع املســتلزمات الطبيــة عنهــم ومنعهــم مــن اخلــروج مــن الغوطــة. وأضــاف أن التاريــخ سيســجل مــا حيــدث هنــاك 
كوصمــة عــار علــى جبــن اجملتمــع الــدويل الــذي يرضــى بعجــزه ويصــم آذانــه عــن نــداء االســتغاثة الــذي صدعــت بــه األختــان نــور 

وآالء اللتــن متثــان منوذجــاً بســيطاً عــن الضحــااي األبــرايء يف الغوطــة الشــرقية.
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يف حــوار مــع )علــي رشــيد احلســن( رئيــس جتمــع احملامــن الســورين 
توثيــق  أجــل  مــن  التجمــع  بــه  قــام  الــذي  عــن  حتــدث  األحــرار، 
دعــاوى  مــن  هــل  ســألناه  األســد، كمــا  بشــار  اجملــرم  انتهــاكات 
تعملــون عليهــا يف هــذا الســياق؟، وكذلــك عــن أوجــه النشــاطات 
الــي يقومــون هبــا يف تركيــا؟ ، والكثــر مــن القضــااي الــي هتــم الســورين 
مبختلــف  التوثيــق  إن  )إلشــراق(  أكــد  حيــث  اللجــوء  بــاد  يف 
وســائطه اســتطاع أن خياطــب الــرأي العــام العــريب والعاملــي وكــون 
فكــرة واضحــة ابلنســبة للعــامل عمــا حيصــل ســواء كان ضحــااي القمــع 
القصــف،  الدمــار،  اجملــازر،  بعــد  ومــا  اجملــازر،  النظــام،  مــن  اآليت 
األماكــن املقصوفــة، كل ذلــك اســتطاع أن يعطينــا فكــرة واضحــة 
عمــا حيصــل وبطبيعــة احلــال كثــرون منــا خيتزنــون األمل ملــا حيصــل يف 
ســورية ولألســف نشــهد كل يــوم مأســاة كهــذه،  وأضــاف  )حنــن 
كتجمــع حنــاول توثيــق احملرقــة الســورية(، الــي مل تســتطع أن حتــرك 
بيــاانت جامــدة  يــزال يصــدر  الــذي ال  الــدويل  الســاكن  لألســف 

وابردة. 
هنــاك منظمــات تعــد أرقــام النازحــن واملشــردين والاجئــن ولألســف 
حــى املوضــوع اإلنســاين ال يســتطيعون أن يفعلــوا فيــه شــيئاً، هــذه 
فعــاً ثــورة صنعهــا التوثيــق ابلنســبة إىل الــرأي العــام يف اخلــارج أمــا 
ابلنســبة إىل الســورين فإهنــم يدفعــون فيهــا حلمهــم ودمهــم وأطفاهلــم 
هاًمــا يف  دورًا  تلعــب  الواثئــق  وهــذه  أيضــاً.  وذكرايهتــم  وأحبائهــم 
أي حتقيــق فقــد اعتمــدت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مؤخــراً إمكانيــة 
أن تســتخدم فيديوهــات وواثئــق متَّ التحقــق منهــا فهــي أصبحــت 
كأرشــيف معتمــد، مثَّ حتــدث عــن الــدور املنــوط هبــم قائــًا: حنــن 
منــارس التدقيــق علــى مجيــع الواثئــق مــن صــور وفيديوهــات وأوراق 
وتصلنــا مباشــرة مــن شــبكة مــن الناشــطن الذيــن نعمــل معهــم يف 

امليــدان.
حنــن ال نعتمــد فقــط علــى معلومــات تصلنــا مــن اآلخريــن حنــن نعتمــد 
أواًل على مصادران ونعتمد أيضاً على شــهادات وعلى صور تصلنا 
مــن شــبكة أشــخاص موثوقــن نعمــل معهــم منــذ ســنوات، مث قــال: 
إن جملــس األمــن الــدويل مل حُيــل ملــف ســورية إىل احملكمــة اجلنائيــة 
بســبب الفيتــو الروســي، وأكــد حمامــون أوروبيــون أن مــن واجــب 
االدعــاء العــام يف دوهلــم ماحقــة مرتكــي هــذه اجلرائــم يف دوهلــم. 

وأكــد هــذا قســم الدراســات القانونيــة علــى أن اجلرائــم الــي تُرتكــب 
ألن  الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة  اختصــاص  مــن  ليســت  ســورية  يف 
احلكومــة الســورية مل توقــع علــى ميثــاق أتســيس احملكمــة ولذلــك 
أعربــوا عــن ثقتهــم أن األمــر ســيتم ضمــن كل دولــة علــى حــدة، 
هــذا  نتابــع  حنــن  لذلــك  الُصعــد،  علــى كل  إجيابيــة  آاثرًا  وســيرتك 
امللــف مــع مكاتبنــا ومــع املنظمــات احلقوقيــة املعنيــة داخــل ســورية 
وخارجهــا، وســألناه ) إىل أي حــد ميكــن أن يكــون لتجمــع احملامــن 
الــدور احلقيقــي نصــرة للشــعب الســوري املكلــوم؟، وهــل مــن رؤاي 
يف مســالة العدالــة االنتقاليــة تروهنــا ميكنهــا أن تكــون منهــاج طريــق 

تســرون عليهــا ومعكــم كل الســورين؟(.
 أجــاب بقولــه: ) يف األحــوال مجيعهــا، تســتهدف العدالــة االنتقاليــة 
تطبيــق اإلجــراءات الكفيلــة مبحاســبة مرتكــي اجلرائــم اخلطــرة )جرائــم 
احلــرب وجرائــم اإلابدة واجلرائــم ضــد اإلنســانية(، وجتذيــر اإلميــان 
الدولــة  بــن  العاقــة  لتنظيــم  ومبادئهــا  اإلنســان  حقــوق  بفكــرة 
أجهــزة  وإصــاح  الضــرر،  وجــر  الضحــااي  وإنصــاف  ومواطنيهــا، 
وال  وقدمنــا  األمــن،  وأجهــزة  والشــرطة  والقضــاء  الدولــة كاجليــش 
زلنــا نقــدم األحبــاث الوفــرة واهلادفــة يف هــذا املوضــوع ويقــوم جتمــع 
الشــخصية  األحــوال  بتوثيــق  تركيــا  األحــرار يف  الســورين  احملامــن 
للســورين، من زواج، خمالعة، تســجيل والدة، تســجيل الوفاة، بيان 
قيــد فــردي وعائلــي،  تقــدمي االستشــارات القانونيــة اجملانيــة لإلخــوة 

الســورين الاجئــن يف تركيــا واألخــوة العــرب علــى مــدار الســاعة، 
النــدوات واحملاضــرات حــول نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان  إعطــاء 
والعدالــة االنتقاليــة والتعريــف ابلقانــون الرتكــي والقــرارات الصــادرة 
عــن احلكومــة الرتكيــة عــن طريــق شــرحها وتبســيطها للســورين لعــدم 

خمالفتهــا. 
وطباعــة الكتــب وتوزيعهــا جمــااًن علــى الســورين للتعريــف ابحلقــوق 
يف  األتــراك  األخــوة  ومســاعدة  الرتكيــة  القوانــن  وفــق  والواجبــات 
نشــر احملظــورات يف تركيــا، وعــن امتدادهــم خــارج االراضــي الرتكيــة 
قــال: )يوجــد لــدى جتمــع احملامــن الســورين ال أحــرار11 مكتــب 
ارتبــاط، تســع منهــا يف الداخــل الســوري و2 يف دول اللجــوء مصــر 
ودول االحتــاد األورويب، حيــث أن مكتبنــا يف االحتــاد االوريب يغطــي 

نشــاطه ال 28 دولــة، وأهــم نشــاطاته: 
ومكتبهــا  التجمــع  إدارة  مــع  ابلتنســيق  املكتــب  يعمــل  حيــث 
التنفيــذي مــن أجــل: الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مبفهومهــا الكــوين 
والشــمويل، والنهــوض هبــا ومحايتهــا واملســامهة يف التوعيــة هبــا، كمــا 
والعهــود  األمميــة  املواثيــق  خــال  مــن  عامليــاً  عليهــا  متعــارف  هــو 

هبــا. امللحقــة  والروتوكــوالت  الدوليــة 

ودعــم ومــؤازرة ضحــااي حقــوق اإلنســان والرصــد والتنديــد جبميــع 
اخلروقــات الــي تطــال حقــوق اإلنســان خاصــة الشــعب الســوري، 
والعمــل علــى التصديــق علــى كافــة املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان 
املواثيــق  مقتضيــات  مــع  املرتقــب  الســوري  التشــريع  وماءمــة 
واالتفاقيــات ذات الصلــة، وتنظيــم أنشــطة ثقافيــة وحتسيســية مــن 
لقــاءات وحماضــرات ونــدوات علميــة وأايم دراســية،  خــال عقــد 
جمــال  يف  قانونيــة  استشــارات  وتقــدمي  ودراســات  أحبــاث  وإجنــاز 
حقــوق اإلنســان، وربــط العاقــات والتنســيق وتبــادل اخلــرات مــع 
ســائر املنظمــات الوطنيــة والدوليــة الــي هلــا نفــس األهــداف، التدخــل 
لــدى اجلهــات املســؤولة واملعنيــة للعمــل علــى محايــة وضمــان احــرتام 
حقــوق اإلنســان وملــؤازرة وإنصــاف الضحــااي. وتلقــي الشــكاايت 
حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان والتدخــل بشــأهنا لــدى الســلطات 
املعنيــة ملعاقبــة مرتكبيهــا، اعتمــاد القواعــد الــي تعتمــد عليهــا احملاكــم 
األوروبية حملاكمة الفظائع املرتكبة يف ســورية للتحقيق يف أي جرائم 
ارتكبــت، ومتابعــة امللفــات الــي مت فتحهــا يف أورواب وتذليــل القيــود 
املتعلقــة  األوروبيــة  احملاكــم  علــى  املعروضــة  القضــااي  الــي واجهتهــا 
بــه لضمــان عدالــة  القيــام  مُيكــن  املرتكبــة يف ســورية ومــا  ابجلرائــم 
اللجــوء،  طالــي  بــن  املختبئــن  احلــرب  جمرمــي  وماحقــة  أوســع 
وتفعيــل الــدور الــذي مُيكــن أن تلعبــه جمموعــات الشــتات الســوري 
تلعبــه خمتلــف  الــذي  الــدور  تعيــش اآلن يف أورواب، وكذلــك  الــي 
الكيــاانت الــي توثــق اجلرائــم اخلطــرة يف ســوراي حملاكمــة بشــار األســد 
ونظامــه ومــن ســار علــى درهبــم مبوجــب قوانــن الواليــة القضائيــة 
العامليــة وعمــا جيــب فعلــه لتحقيــق العدالــة يف الفظاعــات املرتكبــة، 
وســألناه عمــا جيــب أن يفعلــه التجمــع مــن أجــل وقــف العــدوان 
املتواصــل علــى ادلــب والغوطــة الشــرقية؟، حيــث  قــال: ) يف حــن 
عــدم متكننــا مــن التصــدي العســكري ابلقــوة وابلســاح هلــذه اهلجمــة 
الشرســة بكافــة األســلحة فــا يســعنا إال حشــد كل اجلهــود لتعريــة 
الســام  ملســرة  الداعمــة  والــدول  املتحــدة  األمــم  وتذكــر  النظــام 
مبناطــق خفــض التصعيــد وحماولــة تســجيل كافــة اخلروقــات وتوثيقهــا 
وتقدميهــا اىل اجلهــات املختصــة وطالبنــا ونطالــب دائمــا بضــرورة 
اختــاذ كافــة اخلطــوات املمكنــة علــى املســتوى الــدويل، وعلــى صعيــد 
احلصــار  لرفــع  التحكيــم،  وجلــان  الدوليــة  واحملاكــم  األمــن،  جملــس 
عــن املواطنــن وإنصــاف الضحــااي كمــا ندعــو إىل تســريع إجــراءات 
ونوصــي  احلــرب  جمرمــي  وحماكمــة  الضحــااي  إلنصــاف  التقاضــي 
مكتــويف  نقــف  أال  وجيــب  املســاعدات  دخــول  تســهيل  بضــرورة 
الغوطــة  أهلنــا يف  معــاانة  نســاعد يف ختفيــف  أن  االيــدي وميكــن 
وادلــب وذلــك مــن خــال الدعــوة اىل تنظيــم وقفــات احتجاجيــة يف 
كل مــكان يف الداخــل الســوري احملــرر وذلــك يف يــوم ووقــت حمــدد، 
وكذلــك الدعــوة اىل تنظيــم وقفــات احتجاجيــة علــى هيمنــة واجــرام 
النظــام ومناصريــه أمــام الســفارات واهليئــات األمميــة مــن قبــل املغرتبــن 
الســورين وأصدقاء الشــعب الســوري املؤيد للثورة الســورية وأهدافها 
وذلــك ابلتزامــن مــع وقفــات الداخــل وتوجيــه نــداءات للمنظمــات 
اإلنســانية للضغــط علــى األمــم املتحــدة إليصــال املســاعدات إىل 
أهلنــا يف املناطــق احملاصــرة وخاصــة الغوطــة الشــرقية وإدلــب وارســال 
مناشــدات للمبعــوث األممــي إىل ســوراي مــن أجــل اختــاذ إجــراءات 
حلمايــة املدنيــن العــزل يف الغوطــة وادلــب وإضافــة إىل ذلــك جيــب 
أن نقــوم حنــن احملامــن واحلقوقيــن الســورين األحــرار بوقفــة تضامنيــة 
نطالــب هبــا اجملتمــع الــدويل ابلتدخــل لوقــف املهزلــة الــي ميارســها 
النظــام ضــد املدنيــن العــزل يف الغوطــة الشــرقية وادلــب(، وأضــاف 
)ثورتنــا إبذن هللا مســتمرة حــى النصــر ولــن تنحــرف عــن املســار 
واملبــادئ الــي خرجــت مــن أجلهــا ابلرغــم مــن الثمــن الباهــظ الــذي 

متَّ دفعــه مــن دمــاء الســورين(.

علي رشيد الحسن: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المهزلة ضد المدنيين
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نسمات من الريحانية

الثورة في سبع سنوات عجاف

إعالمي وصحفي سوري

صهيب االبراهيم

ق
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مل يعــد خافيــاً مــا حيــدث يف ســوراي بعــد ســبع ســنوات مــن ثــورة شــعبّية 
تدخلــت فيهــا قــوى كثــرة إمــا لدعمهــا أو إطفائهــا ولــكل غايــة خيفيهــا 
يف ســره، فقــد تكالبــت تلــك القــوى الدوليّــة واإلقليميّــة علــى حــد 
ســواء فــوق املســاحة الســوريّة؛ وتشــابكت مصاحلهــا لدرجــة التعقيــد 

الــذي ال يبشــر ابنفراجــة فيمــا لــو أخــذت األمــور ذات الطريــق.
ومل يقــف األمــر عنــد هــذا احلــد فاالنقســام طــال الشــعب الســوري 
واختلــط بــن مؤيــد ومعــارض رغــم إمياننــا بوقــوف شــعي إىل جانــب 
الثــورة وأتييــد غالبيــة الســورين حليــاة حــرة كرميــة بعيــداً عــن القمــع 
واالســتبداد الذي مل ميارس على شــعب مثلما مورس على الســورين.

ويف ظــل األولــوايت واألهــداف املتضاربــة بــن القــوى اإلقليميــة وشــبه 
غيــاب الضمــاانت وااللتزامــات احلقيقيــة بوقــف إطــاق النــار والــدور 

الــذي تلعبــه بقــااي النظــام يف إفشــال أي عمــل مهمــا كان:
الســورية ؟، وهــل حنــن مقبلــون علــى  الثــورة  مــآالت  مــا هــي   
اســتكمال فصــل جديــد مــن احلــرب املفتوحــة علــى الســوريني يف 

الســنة الثامنــة؟، وهــل انتصــر النظــام ؟.

عماد غليون

يــرى الكاتــب )عمــاد غليــون( أنــه )مل يكــن أحــد يتوقــع كل هــذه 
التحــوالت الدراماتيكيــة يف مســار الثــورة الــي أوصلتهــا ملفــرق طــرق ال 
يــؤدي لتحقيــق أهــداف الثــورة وشــعاراهتا األوىل بعــد إضاعــة 3 فــرص 

ممكنــة إلســقاط النظــام(.
وعــاد بنــا غليــون إىل بــداايت حــراك الثــورة وفشــل النظــام يف الســيطرة 
علــى املظاهــرات الســلمية قــال: )يســود االعتقــاد أنــه لــو التحقــت 
دمشــق وحلــب ابحلــراك بشــكل مبكــر وشــاركت اجلماهــر واحتلــت 
الســاحات العامــة يف الشــهر األول فرمبــا كان فرصــة ذهبيــة إلســقاط 

النظــام ســلمياً(.
ويؤكــد غليــون علــى ضيــاع فرصــة ذهبيــة أوىل إلســقاط النظــام وأن: 
)موقــف دمشــق وحلــب كان مبثابــة بيضــة القبــان الــذي مــال لصــاحل 
الثــورة يف  مــع  لــو جــاء  الثــورة  لتغيــر مســار  النظــام وكان ســيؤدي 
شــهرها األول وقبــل تدخــل اجليــش فرمبــا يف أســوأ تقديــر كان التغيــر 

ســيحصل حــى لــو عــر مراكــز القــوى يف النظــام نفســه( .
وأشــار الكاتــب غليــون إىل ضيــاع فرصــة اثنيــة وقــال: )بعــد حتــول 
الثــورة عســكرايً خســران فرصــة اثنيــة بســبب تبعيــة اجليــش احلــر ملموليــه 
املعــارك  ســر  وحيــددون  ابلثــوار  يتحكمــون  الذيــن كانــوا  وداعميــه 
واجتاهاهتــا والــي اعتمــدت اســرتاتيجية الســيطرة علــى مــا مســي املناطــق 
احملــررة يف األطــراف وابتعــدت عــن العاصمــة واملراكــز احلساســة الــي 
تصيــب النظــام مبقتــل وتعجــل بســقوطه وبــدأت تلــك الفرصــة ترتاجــع 
لدعــم  مــن كل حــدب  امليليشــيات  تدفقــت  صيــف 2012 حــن 

جيــش النظــام املتهالــك(. 
وأمــا ضيــاع الفرصــة الثالثــة حبســب غليــون كان )مــع  تشــكيل هيئــات 
سياســية  لتمثيــل الثــورة يف اخلــارج  هبــدف التواصــل مــع املنظمــات 

والــدول الداعمــة والصديقــة  وتقــدمي أهــداف ومطالــب الثــورة وأدى 
معارضــة  سياســية    الثــورة ابجتــاه  أساســي يف مســار  لتحــول  ذلــك 
بــدأت تتبــى اســرتاتيجيات وأســاليب عمــل خمتلفــة متامــاً  عــن العمــل 
تشــكيل  مــع  النظــام  مــع  السياســي  احلــل  تطــرح  وابتــت  الثــوري 
االئتــاف الوطــي والدخــول يف عمليــة تفاوضيــة خاســرة  بعــد فقــدان  
املعارضــة كل أوراقهــا وأتثرهــا  بضيــاع  اســتقاليتها وحريــة قرارهــا 
مــع    ذلــك  تشــكيلها وترافــق  الــي ســامهت يف  الــدول  لصــاحل  متامــاً 
فشــلها  يف إدارة عمليــة تفاوضيــة تــؤدي النتقــال سياســي حقيقــي 
علــى أضعــف تقديــر كمــا أدى ضعــف أدائهــا وتراجعهــا  املســتمر عــن 
مواقفهــا  املبدئيــة  واخلافــات يف صفوفهــا وإعــادة تشــكيل اهليئــات 

التفاوضيــة مــراراً  يف تعــومي النظــام(.
وبــن غليــون أن )هــدف النظــام   املعلــن منــذ البدايــة هــو االســتمرار 
وعــدم الســقوط واللجــوء لــكل الوســائل حيــث اســتقدم امليليشــيات 
واملرتزقــة وعقــد االتفاقيــات العســكرية وجلــب قــوى احتــال ومنحهــا 
القواعــد العســكرية والثــروات الوطنيــة فتعــرض الســوريون ألبشــع أنــواع 

القتــل والتهجــر وابتــت ســورية مدمــرة مســتباحة(.
ولفــت غليــون إىل أنــه )بعــد ســنوات عجــاف مــن عمــر الثــورة ال 
يــزال النظــام   قائمــاً لكنــه ال يســتطيع ادعــاء االنتصــار رغــم التعــومي 
الــدويل الــذي هــو جمــرد حالــة مؤقتــة ســتنتهي بعــد ترتيــب األطــراف 
اإلقليميــة والدوليــة املتشــابكة علــى األرض الســورية تفامهاهتــا علــى 

الســورين(.  حســاب 
وختــم غليــون ابلتأكيــد علــى حتميــة اســتمرارية الثــورة ونقــاء جوهرهــا 
فقــال: )رغــم أن الثــورة فقــدت الكثــر مــن كوادرهــا ومــرت مبنعطفــات 
حــادة كمــا وقعــت أبخطــاء فادحــة وخضعــت لتحــوالت أبعدهتــا عــن 
مســارها لكــن قيمهــا وأهدافهــا يف احلريــة والكرامــة بقيــت اثبتــة وأصيلــة 
وقابلــة للحيــاة مــن جديــد هبمــة الكثــر مــن الســورين الذيــن ال يزالــون 
مؤمنــن أبهنــا خشــبة اخلــاص لبادهــم فالقيــم اإلنســانية النبيلــة هــي 

الــي تنتصــر يف النهايــة(.
الثورة يف سبع سنوات عجاف

فهد موسى املوسى

األســرى  لفــك  الســورية  اهليئــة  رئيــس  املوســى(  موســى  )فهــد  أمــا 
واملعتقلــن فيشــر إىل أن )التاريــخ مل يشــهد ثــورة بتضحيــات وجــروت 
) وصمــود  ســفاح،  إرهــايب  لنظــام  حتــدايً  أثبتــوا  الذيــن  الســورين 

)الثــورة  أن  مضيفــاً  وإابدة(،  حــرب  وجرائــم  ســوري  هبلوكوســت) 
شــرعيته(. وفقــد   2012 حكمــاً  ســقط  والنظــام  انتصــرت 

وقانونيــاً  وسياســياً  أخاقيــاً  وســقوطه  النظــام  تداعــي  أثــر  وعلــى 
وعســكرايً تدخلــت القــوى اخلارجيــة لتضعــه واجهــة صوريــة وحتتــل 
لتصفيــة حســاابت  الصــراع الحتــال وصــراع دويل  ســورية فتحــول 

املوســى.  وفــق  ســورية  يف  وعســكرية  سياســية  ومشــاريع 
التدمــر  هدفهمــا  وإســرائيل كان  )أمريــكا  أن:  املوســى  وأوضــح 

وضــرب النســيج االجتماعــي بقيــادة عميلهــم بشــار( منوهــاً إىل، )إن 
إيــران والعــراق والنظــام عملــت  مــع  املخابــرات األمريكيــة ابلتعــاون 
بدايــة 2013 علــى أتســيس تنظيــم الدولــة لشــيطنة الثــورة ولتتملــص 

مــن التزاماهتــا االخاقيــة جتــاه الســورين(.
وأشــار املوســى إىل أن روســيا تبحــث عــن موضــع قــدم كقطــب اثن 
يف الصراعــات وإلجيــاد مقايضــات وكذلــك إيــران تبحــث عــن هــال 

شــيعي. 
وخلــص املوســى إىل )أن أمريــكا خمــرج للســيناريو وحتــاول إيقــاع الــدول 
الصــراع  )هــذا  أن  مؤكــداً  الســوري(،  ابملســتنقع  ســورية  الاعبــة يف 
التنافســي ســيؤدي إىل كمــون ابلقــوى العســكرية ملــدة 3-5 ســنوات 
ستســمح للثــورة إبعــادة تنظيــم نفســها ضمــن احلــل السياســي املعــد 
ســلفاً وفــق رؤيــة أمريكيــة وإبشــراف تركــي وبعدهــا ســتعيد أمريــكا 
صياغــة التحالفــات لتتقاطــع املصــاحل األمريكيــة والرتكيــة والعربيــة يف 
حتالــف جديــد بعــد ضلــوع إيــران بتحالفــات مــع تنظيــم القاعــدة(.

والشــعب  واملعتقلــن،  األســرى  لفــك  الســورية  اهليئــة  رئيــس  ودعــا 
احلاضنــة  إىل  والعــودة  والثبــات  الصــر  إىل  الثــورة  وأبنــاء  الســوري 
األخطــاء  مــن  واالســتفادة  الســابقة  املرحلــة  تقييــم  وإعــادة  الشــعبية 
والعمــل علــى تنظيــم الثــورة بــدون أي تدخــات وفــق عمــل منظــم ال 

األحــداث(. يصنــع  بــل  األفعــال  بــردات  يتعامــل 
سبع مشعات أمل احرتقن لكن بددن بعض الظالم

جمد أمن

الســوري يف  الشــباب  منتــدى  مديــر  أمــن(  )جمــد  يتوقــع  يكــن  ومل 
الرحيانيــة أن )يصــل هلــذه اللحظــات الــي ســيكتب فيهــا للذكــرى الـــ 
7 علــى انطــاق الثــورة دون معرفــة اتريــخ انتصارهــا احلتمــي الــذي 
كان مشــهداً ال يفــارق أعينهــم منــذ اهلتــاف األول والصرخــة األم( .

ورأى أمــن أن )الســنة الســابعة مل ختتلــف كثــراً عــن ســنوات ســبقتها 
مــن حيــث تصرفــات وأفعــال النظــام الــذي مــا زال يفتــك يف شــعب 
هتمتــه أنــه طالــب بكرامتــه(، الفتــاً إىل أن )متزعمــي عصابــة النظــام 
حــى  اجلرائــم  مــن  مزيــد  ارتــكاب  جتــاه  األخضــر  الضــوء  ميلكــون 
اســتعادة كل مــا حتــرر ابلقــوة بدعــم امليليشــيات جديــدة ودعــم دويل 

ظاهــر وخمفــي(.
رؤوس   - القتلــة  لــدى  املراوغــة  )أســلوب  قائــًا:  أمــن  وأضــاف 
النظــام- معــروف مــن أجــل االلتفــاف علــى أي حــل يوقــف املذحبــة 
الثــورة  هبــا  متــر  ظــروف صعبــة  ظــل  احلســم يف  علــى  بقدرهتــم  ظنــاً 

املســلحة(. وفصائلهــا 
الثــورة  جــذوة  تــزال  ال  املشــهد  قتامــة  )رغــم  أنــه  إىل  أمــن  وأشــار 
وأهدافهــا األوىل موجــودة يف نفــوس الســورين فيمــا تبقــى حمــرراً مــن 
ســوراي فقــد اختــذ الثــوار قرارهــم احلاســم يف االســتمرار حــى آخــر نفــس 
الــي تكســر  مــا يشــكل منهــم صخــرة الصمــود  وحتــت أي ضغــط 

عليهــا مشــاريع مشــغلي األســد وعصابتــه( .
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متــر الذكــرى الســابعة للثــورة الســورية واحلــرب مازالــت تعصــف بســوراي الــي كانــت واحــدة، غــر أن النظــرة الســوداوية مــن قبــل الكثــر إىل مــا آلــت 
إليــه هــذه الثــورة قــد يكــون فيهــا مــن القصــر إذ أنــه يلــزم النظــر إىل خلفيتهــا التارخييــة بعمــق حــى نتمكــن مــن النظــر إىل مثــار الثــورة غــر الناضجــة 
والــي حتتــاج وقتــاً حــى تصبــح جاهــزة للقطــاف، فالثــورة الســورية مل تكــن أبــداَ وليــدة حلظــة آنيــة أو حماولــة لتقليــد أو أتثــر ابحمليــط، والبــد مــن 

الرجــوع للتاريــخ احلديــث الــذي ألقــى بظالــه علــى حاضــر الثــورة الــي كان البــد هلــا مــن أن تنفجــر.
حــن يشــعر املــرء بكرامتــه يصعــب عليــه القبــول حبيــاة كالــي أرادهــا بشــار األســد للســورين مهمــا كان مســتوى تعليمــه أو وعيــه السياســي فالثــورة 

ليســت مثــرة الشــعور ابجلــوع بــل الثــورة مثــرة الشــعور ابلكرامــة.
بــدأت الثــورة الســورية يف آذار عــام 2011 مســتجيبة لــكل املؤمتــرات الــي أحاطــت ابلســورين ابتــداء مــن الثــورة الرقميــة والتكنولوجيــة وثــورة 
االتصــاالت علــى مســتوى العــامل، ابإلضافــة للشــعور العــام لــدى الســورين إبمكانيــة التغــر نتيجــة ظهــور جيــل ســوري جديــد كــون لنفســه قناعــة 
أن مــا حصــل هنــاك البــد أن حيصــل هنــا، وأن احلكمــة يف قيــادة الشــعب ال تقتصــر علــى التفــرد ابلســلطة هــذا إن كان هنــاك حكيــم يقــود البــاد 
ابالجتــاه الصحيــح ابألســاس، هنــا بــدأ اجملتمــع الســوري يشــهد ألول مــرة منــذ أكثــر مــن ثاثــن عامــاَ ظهــور حــراك سياســي ينــادي مــن قلــب 
دمشــق بضــرورة اإلنتقــال التدرجيــي مــن النظــام اإلســتبدادي إىل النظــام الدميقراطــي  التعــددي عرفــت تلــك احلــركات ابســم جلــان إحيــاء اجملتمــع 
املــدين مث إعــان دمشــق والــذي ضــم أغلــب مــن تبقــى مــن القــوى السياســية الــي طاملــا قمعــت ومهشــت علــى مــدى عقــود، حقيقــة كانــت ســوراي 
يف تلــك الفــرتة حتكــم مــن قبــل دولــة اســتخبارايتة قمعيــة ممــا أدى إىل خلــق بــؤر مــن الفســاد والــذي بنتيجتــه ضربــت كل مفاصــل الدولــة ومناحــي 

احليــاة االجتماعيــة.
الثورة السلمية كخيار اسرتاتيجي:

يف ظــل إصــرار الشــعب الســوري علــى ســلمية ثورتــه كخيــار اســرتاتيجي بينمــا اعتمــد النظــام علــى اســرتاتيجية اثبتــة شــعار األســد أو حنــرق البلــد 
وأهنــا مؤامــرة كونيــة وأن الشــعب الســوري الــذي قــام ابلثــورة هــو إرهــايب، وبــى نظريــة وامهــة أن مــن الواجــب قتــل كل مــن يقــف يف وجهــه ألنــه 
رمــز املقاومــة واملمانعــة. ابملقابــل فــإن الثــورة ســرعان مــا تنازلــت عــن اســرتاتيجتها مــن الســلمية إىل الكفــاح املســلح نتيجــة تعاطــي النظــام بطريقــة 

غــر مســبوقة يف قتــل املتظاهريــن.
عندما تصبح الثورة حرابً:

ســنوات ســت انقضــت علــى الســورين، حتولــت فيهــا الثــورة إىل حــرب مفتوحــة، وذلــك بعــد اإلمعــان ابلقتــل للمتظاهريــن، واضطــرار أولئــك إىل 
محــل الســاح، لتتشــكل فصائــل وكتائــب مســلحة مــن املنشــقن مــن اجليــش الســوري الذيــن رفضــوا اإلنصيــاع ألوامــر قادهتــم بقتــل املتظاهريــن 

وليطلقــوا علــى أنفســهم اجليــش الســوري احلــر بقــي احلــال ســنوات مــن القصــف املمنهــج والقتــل والتعذيــب دمــرت مــدانً أبكملهــا.
 اليوم تنقضي السنوات الست، وتدخل الثورة السورية يف عامها السابع والسوريون مفّرقون يف أصقاع األرض، غرق منهم يف البحر من غرق 

واعتقل منهم من اعتقل، واستشهد من استشهد ومألوا األرض مبأساهتم الي مل يشهد القرن مثلها. 
الثــورة الســورية مل تنتــه رغــم أهنــا متــر أبصعــب مراحلهــا والشــعب الســوري مــا زال يتطلــع حنــو مســتقبل أفضــل يضمــن لــه احلريــة والكرامــة والعدالــة، 
ولكــن املرحلــة تقتضــي اجــراء مراجعــة نقديــة صارمــة بغيــة الوقــوف علــى أســباب اخللــل وحتديدهــا بشــجاعة وحكمــة والعمــل علــى تافيهــا ومعاجلــة 
تبعاهتــا، وجتــدر اإلشــارة يف هــذا اجملــال إىل حــوارات كثــرة قــد متــت ضمــن أطــر املعارضــة وخارجهــا شــارك فيهــا سياســيون ومثقفــون وفعاليــات 
جمتمعيــة مــن خمتلــف املكــوانت الســورية، ومــا زالــت هنــاك لقــاءات منتظــرة كل ذلــك يعــزز التفاهــم وميّكــن مــن التوافــق علــى قواســم مشــرتكة تؤســس 
لوطنيــة ســورية تســتمد مشــروعيتها مــن احرتامهــا لــكل املكــّوانت وتعتمــد الشــكل اإلداري املناســب الــذي ميّكــن مجيــع الســورين مــن املشــاركة 

يف بنــاء مســتقبلهم. 
ماذا بعد:

مثــة أســئلة عــدة تطــرح نفســها هنــا هــل كانــت الفصائــل العســكرية الــي طاملــا حتدثــت عــن اقــرتاب إســقاط النظــام وعــن ســاعة )صفــر( يف دمشــق 
ويف حلــب وعــن )ملحمــة( هنــا وهنــاك، تــدرك مــا تقولــه حقــاً؟، أمل تكــن هــذه الفصائــل تعــي حــدود قدراهتــا التســليحية ومــدى قدرهتــا علــى 
االحتفــاظ مبــا ابت يعــرف  )مناطــق حمــررة( ســيما بعــد دخــول روســيا كطــرف مباشــر يف احلــرب؟، مث إذا كانــت تــدرك هــذا وذاك فلمــاذا وقعــت 
يف هــذا الفــّخ؟، أمل يكــن األجــدى هلــا انتهــاج اســرتاتيجية عســكرية تتناســب مــع قواهــا وجتنّــب أهــل حلــب هــذه املعــاانة الــي مل ختــدم إال النظــام 
أيضــاً؟، ملــاذا ذهبــت الفصائــل العســكرية إىل املفاوضــات مــع الطــرف الروســي ومل تفعــل بنفســها مــا ينبغــي عليهــا فعلــه قبــل الوصــول إىل هــذه 
احلــال الكارثيــة؟، وأيــن هــو )االئتــاف الوطــي( الكيــان السياســي للمعارضــة مــن هــذه املفاوضــات؟، مث هــل كانــت الفصائــل العســكرية لتســكت 

عــن قيــام أي طــرف معــارض مبفاوضــات مــع روســيا وهــي تقتــل وتدمــر الســورين؟.
ليــس الغــرض مــن هــذه التســاؤالت تســجيل مواقــف أو التقليــل مــن شــأن تلــك الفصائــل وتضحيــات منتســبيها لكــن الغــرض منــه التوضيــح أن 
هــذه املــآالت كانــت نتيجــة لعــدم إدراك الواقــع واملبالغــة ابلقــدرات وجتاهــل العــامل وتغليــب العواطــف وغيــاب اســرتاتيجية عســكرية مائمــة وممكنــة 
وعــدم ربــط الصــراع العســكري ابلصــراع السياســي، والتوضيــح أيضــاً أن العامــل اخلارجــي ابت هــو املتحّكــم ابلصــراع الســوري أكثــر مــن النظــام 

وأكثــر مــن املعارضــة وفصائلهــا املســلحة.
أيضــاً ليــس الغــرض مــن التســاؤالت اإلحيــاء بطلــب ثــورة جاهــزة وفقــاً ملواصفــات منطيــة علــى املســطرة فهــذا كام غــر واقعــي إذ أتيت الثــورات 
علــى شــكل انفجــارات مفاجئــة وعفويــة، وينبغــي هنــا طــرح األســئلة مــن دون حــرج فكيــف أتىّن     للثــورة الســورية تغليــب العمــل املســلح مــن 
دون اســتعدادات ذاتيــة ومــن دون إمــكاانت ومــن دون تطــور يف فعاليــات الثــورة الــي مل تســتطع حــى اآلن تنظيــم عصيــان مــدين مث كيــف أمكــن 

االســتمرار علــى ذات الطريــق علــى رغــم خســارة منطقــة تلــو األخــرى وعلــى رغــم تشــّرد مايــن الســورين؟
يف احملصلة النهائية:

الثــورة الســورية النبيلــة واملســتحيلة واليتيمــة والشــجاعة هــي األكثــر شــرعية وصعوبــة وتعقيــداً بــن جممــل ثــورات الربيــع العــريب مبــا هلــا ومــا عليهــا مــع 
ذلــك يفــرتض إدراك أن الثــورات قــد تنتصــر وقــد ال تنتصــر وقــد تنحــرف أو قــد حتقــق أهدافهــا جزئيــاً كمــا قــد تدخــل يف مســاومات لكنهــا مــع 
كل ذلــك تكــون فتحــت الطريــق للتغيــر، فاملاضــي ال ميكــن أن يعــود وأمثــان الثــورات ابهظــة جــداً جــداً لكــن التاريــخ يعمــل علــى هــذا النحــو 

وليــس علــى حنــو مــا نشــتهي. 
إن التحــوالت والتطــورات الــي حصلــت يف مســار الثــورة الســورية علــى مــدار ســبع ســنوات كان ضــرورايً لفهــم مــآالت األمــور اليــوم وخاصــة علــى 

الســاحة السياســية الســورية.    

كثــٌر مّنــا تنتابــُه أحيــاانً مشــاعُر اليــأِس عندمــا يــرى الواقــَع املريــَر الــذي 
آلــت إليــِه األمــوُر علــى الســاحِة الســوريِة، ويُبــدي احلســرَة علــى أايِم 

الثــورِة األوىل. 
اخنراِطهــم يف  علــى  فندمــوا  عليهــم،  اليــأُس  تغلّــَب  منــا  أاَُنٌس  وهنــاَك 
صفــوِف الثــورة، ومل يكتفــوا بذلــك، بــل أصَبُحــوا يطعنــوَن ابلثــواِر ويثنــون 

علــى أفعــاِل نظــاِم األســِد وحلفائِــِه اجملرمــن.
وقســٌم منهــم، عــاَد إىل ُحضــِن الوطــن، ســاعياً خلــَف مصاحلــِه الدنيويــة، 

كمــا هــو حــاُل مجيــِع اخلونــِة واملنافقــَن علــى مــِر األزمــان. 
أّمــا الثائــُر احلقيقــي، فهــو الــذي يــزداُد يقينــاً ابلنصــِر يومــاً بعــد يــوم، 
نعــم إنــه يــدرُك أنّــه ال فنــاَء لثائــٍر، وأّن احلــَق يعلــو مهمــا عربــَد الباطــُل 

وطغــى.
الثائــُر احلقيقــي جيــُب أن يكــوَن مفعمــاً ابألمــِل مهمــا قســِت الظــروف، 
مؤمنــاً أبَن الفجــَر ســيولُد مــن رحــِم الظــام، فابُــَد لليــِل أن ينجلــي، 

وال بُــَد للقيــِد أن ينكســر. 
مــا أحــوَج ثورتنــا اليــوَم بعــَد ســبِع ســنواٍت إىل هــذه النظــرة، حنتــاُج إىل 

مــن يــزرُع األمــَل يف النفــوِس، إىل مــن يرفــُع املعنــوايت. 
وهللِا إّن النصــَر آٍت ال حمالــة، لكــن لنجــدَد ثِقتنــا ابهلل، لنتغلــَب علــى 

اليــأِس القابــِع يف داخلنــا. 
أعــداُء الثــورِة هــم مــن يزرعــوَن اليــأَس يف قلوبنــا، ألهنــم يدركــوَن متامــاً أّن 

هــذا هــو الســاُح األقــوى يف القضــاِء علــى ثورتنــا. 
ولكــن هيهــاَت هيهــاَت أن حيققــوا مــا حيلمــون بــِه، مــادام فينــا اثئريــن 
حقيقــن، تســلحوا ابألمــِل، فلــم يتســرَب الضعــُف إىل قلوهبــم، آمنــوا 
وحيققــوا  مرادهــم  ينالــوا  حــى  يرتاجعــوا  ولــن  ومل  وقضيتهــم،  بثورهتــم 

غايتهــم.
لنــزرَع األمــل، ومننــَع ضعــاَف النفــوِس ومرضــى العقــوِل مــن تشــويِه ثورتنــا 

وإضعافنــا، فالثــورُة ابقيٌة ومســتمرة. 

كاتب وصحفي سوري

خليفة خليفةهائل حلمي سرور  

سية
سيا

ضايا 
ق

كاتب وصحفي سوري

نسمات من إزمير

الثورة السورية في عامها السابع ما لها وما عليها
وستبقى 
ثورة
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الــي  املباركــة  الســورية  الثــورة  انطاقــة  ذكــرى  يف 
 15 درعــا يف  مدينــة  مــن  األوىل  شــرارهتا  انطلقــت 
القمــع  بعــد طــول مهــود ، بســبب  / آذار 2011 
الشــديد  مــن الطاغيــة ، الــذي ال يعــرف لإلنســانية 
أي أثر عند األابلســة املردة ممن ينتســبون لإلنســانية، 
وقــد قــام النظــام بكــم األفــواه ، والقتــل والتنكيــل ، 
والقيــام ابلتضليــل، لــذا كان حتــت الرمــاد وميــض انر 
مــن  الضــرام  فــكان  هلــا ضــرام،   يكــون  أن  يوشــك 
شــدة مــا القــى الشــعب األيب مــن الظلــم والبطــش 
مهدهــا،  الثــورة يف  يئــد  أن  بشــار  اجملــرم  فحــاول   ،
ولكــن الشــعب املغــوار تــواق لنيــل حريتــه وكرامتــه ، 
كاملــوج اهلــادر والســيل اجلــارف ، ونفــض عــن كاهلــه 
الثــورة إىل كافــة  غبــار التعــب والنصــب ، فامتــدت 
األراضــي الســورية  مــن أدانهــا إىل أقصاهــا كانتشــار 
العــامل  أرهبــت  عارمــة  ثــورة  إهنــا   ، اهلشــيم  النــار يف 
أبســره ، فــأرت األعــداء العجــب ، وأصابــت الصدمــة 
الكيــان  وكان  واالســتكبار،  الشــر  قــوى  والذهــول 
األمنــاء  احلــرّاس  بفضــل  ابألمــن  منعمــاً  الصهيــوين 
مــن احلــكام العــرب العمــاء ، فقــد أجــادوا يف قمــع 
الشــعوب احليــة األبيــة وحراســة أســيادهم بــكل صــدق 
وأمانــة، حــى أاتهــم مــا كانــوا حيــذرون / فأاتهــم هللا 
مــن حيــث مل حيتســبوا / فانتقــل اخلــوف والرعــب مــن 
الغــرب  شــعبنا إىل األعــداء، فجمعــوا مجوعهــم مــن 
والشــرق  والشــمال واجلنــوب ، فمنهــم مــن وقــف مــع 
اجملــرم صراحــاً ومنهــم مــن ادعــى أنــه صديــق الشــعب 
الســوري ، فــكان هدفهــم تدمــر الثــورة مــن الداخــل 
وزرع الفــن ، كمــا أنشــأت اســتخباراهتم القاعــدة 

داعــش والنصــرة، والقــوات الكرديــة االنفصاليــة، ويف 
احلقيقــة بقــوا يدعمــون اجملــرم القاتــل بــكل قــوة للقضــاء 
علــى الثــورة وإابدة شــعبنا األيب والتهجــر والتدمــر، 
جتــذراً،  وازدادت  الثــورة  قويــت  املؤامــرات  ومــع كل 
الشــيعية  وامليليشــيات  اإليرانيــة  القــوات  فأدخلــوا 
التابعــة هلــا فلمــا فشــلت تلــك القــوات يف تنفيــذ دورهــا 

الــي أسســوها، وبــرروا دخوهلــم مبحاربــة اإلرهــاب.
أهــداف ثورتنــا: لــكل عمــل وحتــرك هــدف، وأهــداف 

ثورتنــا املباركــة واضحــة جليــة 
وســامية مقدســة، ومباركــة نبيلــة، فاحلريــة مطلــب كل 

إنســان يبتغــي العيــش أبمــان 
وســام، والعمــل حبريــة ، والعبــادة والــرأي، وممارســة 
السياســة , والكرامــة تعــي العيــش الكــرمي , والعمــل 
واملســاواة  والعدالــة   ، احلقــوق  ، وتســاوي  الشــريف 
وأتمــن  ســبل العيــش ، فكــم كنــا نقضــي ســاعات 
املؤسســات  وأمــام  األفــران  أبــواب  علــى  يوميــاً 
االســتهاكية للحصــول علــى الســكر والــرز والزيــت 
و و و ، واهلــدف مــن هــذه املخططــات، حــى ال 
يفكــر اإلنســان إال بقــوت يومــه مــن خبــز وســكر ورز 
وزيــت ومــا إىل هنالــك ، ويعتــر زابنيــة اجملــرم القاتــل 
أن حياتنــا منّــة ونعمــة منــه  ، وهــذا مــا قالــه رئيــس فــرع 
املخابــرات العســكرية : / أنتــم ال تســتحقون احليــاة ، 
ولكــن الرئيــس عفــا عنكــم / أرأيتــم كيــف يفكــرون ؟.

كيف حيلو للحر األيب أن أيكل خبزه مغمساً ابلدم 
والــذل واإلهانــة؟، وجيــب أالّ ننســى أن اجملــرم القاتــل 

واألشــاء  الدمــاء،  رؤيــة  يف  إال  الســعادة  يــرى  ال 
واخلــراب، العيــش الكــرمي ال يقــّدر بثمــن، يف وطــي 

املظــامل ال تعــد وال حتصــى يف دولــة الفجــور،
يعيشــون يف  أهنــم  النــاس  الشــرور، وتوهــم   ومبعــث 

والضمــر. والوجــدان  اإلنســانية  وقتلــوا  النــور، 
التدخــات اخلارجيــة: تعــي التحالــف العاملــي ضــد 
مل  الشــيطان  وجنــود  الطغيــان،  علــى  الثائــر  شــعبنا 
الثــورة  انتصــار  يعــي  فهــذا  الثــورة،  يســتطيعوا إمخــاد 
علــى قــوى الشــر،  وإن تقلصــت مســاحة األراضــي 
احملــررة  فالنصــر حليفنــا إن شــاء هللا رغــم آتمــر العــامل، 
العــريب  املــارد  ليبقــوا  واخليانــة،  الغــدر  قــوى  وتعــاون 
املقاومــة  علــى   يقــوى  ال  خمــدراً  انئمــاً  اإلســامي 
واحلركــة،  ومــن أســباب الضغــط العاملــي علــى ثورتنــا 
، كــون ســوراي علــى حــدود الدولــة اليهوديــة وامتيازهــا 
مبوقــع اســرتاتيجي بــن الشــرق والغــرب،  والشــمال 
وأمــا  القــدم،  منــذ  العــامل  أنظــار  وحمــط   ، واجلنــوب 
لنــا  جملــس األمــن فمهمتــه إجــراء الروفــات لُيخــرج 
مســرحية متثيليــة غــادرة ، إلقنــاع الــرأي العــام العاملــي 
ويــرَي اجلــاين بريئــاً مظلومــاً ، واملظلــوم جمرمــاً جانيــاً، 
وإين أهيــب ابلثــوار األبطــال الذيــن مل يهادنــوا الباطــل 
، والثــورة املباركــة تســتمد قوهتــا مــن هللا تعــاىل / أذن 
للذيــن يقاتلــون أبهنــم ظلمــوا وإن هللا علــى نصرهــم 
لقديــر / ألهنــا صاحبــة احلــق املبــن ، ومــن الشــعب 
الــذي ميــد الثــورة ابلرجــال ، والدعــم املــادي، ولكــن 

التآمــر مــن احلــكام العــرب أشــد 
وأســوأ، وقــد آتمــروا علــى هــذه األمــة، وعقــدوا صفقــة 
وســاعدوا  أبكملهــا،  العربيــة  البــاد  لتدمــر  القــرن 
إىل  أورواب  مــن  املعركــة  أرض  لنقــل  الكــرى  القــوى 
بــادان، ومــا علينــا إال الثبــات علــى احلــق والتضحيــة 
وحنــرر  احلقــوق،  نســرتد  حــى  ونفيــس  غــال  بــكل 
البــاد مــن شــرور الطغــاة واجملرمــن وأســيادهم ومــازال 

اخلــوف ينتــاب أعــداء أمتنــا،
 والنصر آت إبذن هللا.

بقيت فوق أدمي هذي األرض
أمللم األشالء

وأتعثر حبفر القذائف
وأهرول ملتوايً ليتوه القناص. 

مل أغادر هذي األرض اليت أحب
مل أركب قوارب املوت

وال استجديت سفارة لتمنحين اللجوء.
مل أغادر هذا الرتاب

والعادايت ضبحًا
املغريات لياًل وصبحًا

هدم قدحها بييت 
فأثرن نقعاً من غبار وابرود وأحقاد

عويل وبكاء
جوع وبرد.

مل أغادر هذا الطني الالزب
َمن وقد أكلت منه خضراء الدِّ

وخبِّيزة برية أسكتت جوع األوالد بلقيمات
ورفعنا األكف هلل شاكرين. 

مل أغادر هذا الصلصال
يف محأة نريان األوغاد واألوابش

وبني فكي جتار السياسة 
وصبيان اإلغاثة

وإختيال أبطال من ورق
وفاحتني فوق هذا األزرق
والقارعني على الطناجر.

مل أغادر تربة محص احلانية
بل تلحَّفت السماء

وتوسدت ابزلتها
عقيقنا األسود.

كل القبح الذي عشته ورأيته 
قبح العقائد، وهيجان الرعاع

وحذلقة املاديني التارخييني
تقارير األخبار وقراءة الفنجان 

للمعلقني السياسيني
واخلرباء االسرتاتيجيني

بقااي خمصصايت من السلة الغذائية
الفول املنهك ابلتسوس

والشاي الذي اشتعل شيبًا
وكسرات اخلبز املكللة ابلعفن

كل هذا وغريه الكثري مما حيكى وال حيكى
مل يثنيين عن اإلميان

أن هذا الرتاب
هذا الكون

ال حيتاج إال للحب
فبه نصبح بشراً سوايً.

كاتب وسياسي ومعتقل سابق

عبد الكريم عمرينعبد الله جاويش

فنان وشاعر سوري

لم أغادرالثورة المباركة لن تموت

ب
ثقافة وأد
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ب
ثقافة وأد

أعيد نشر هذه القصيدة املهداة إىل الشعب السوري اجلريح البطل، كرد على أحد املتملقن الذي مازال يعبد األصنام.

الَقَسَمــــا تبـَْتِغــــي  أحقًّــــاً  تُقـــــوُل  َمـــاَذا 

َوقـََفــْت قــْد  اليَـــْوَم  فَاحليَــــاُة  أِخـــي  اَي  اَل 

َوَجــــٍل َواَل  فْخـــــٍر  بــاَل  يُرِيـــُد  شــْعٌب 

خُمْرَتِقًـــا الظُّْلــــِم  ِضــدَّ  ـــــَر  تَفجَّ شــْعٌب 

قَـائِـَدنَـــا ــــاُر(  أبَــًدا)َبشَّ يُكـــْن  ملْ  اَل 

أْمِنيَّـــًة الطُّْغيَــــاُن  َحــــرََّر  متَـــى  متَـــى 

َمْوِهبَــــٍة أيُّ  أْم  تُـــــَرى  ُحْلــــــٍم  أيُّ 

قَاِفَيتِـــي أْوقَــــــْدُت  إَذا  تُلْمنِــــي  اَل  اَل 

َهَربَــْت ُكلََّمــا  ِجَراِحــي  إالَّ  اْختـَــْرُت  َمــا 

ُمْضَطَهــًدا َكاَن  َمْهَمــا  ــْعِب  الشَّ َمــَع  أَن 

ُمنـَْتِقًمـــا ــــاُر  َبشَّ اَي  ِشــْئَت  كَمــا  رَفْــِرْف 

أْرُسَُهـــا األْطَفــــاِل  يَـــِد  يف  لُْعبَــــًة  اَي 

َوقَاِفَيتِـــي َوإميَانِـــي  َوقْلبِـــي  ِظلِّـــي 

ـــُدُه أَضمِّ ُجـــْرٌح  َوِل  الُقُصــــوُر  لــَك 

أْجَُعُهـــْم األْطَفـــاِل  َمــَع  َقِليـــاًل  َدْعــيِن 

قـُنـْبـُلَــٍة أْحَضـــاِن  يف  املَــْوَت  أْجَــَل  َمــا 

طََلَعــْت َوَمــا  أْزَهــــاٌر  ُهنَــــاِلَك  ذابَــْت 

َهارِبَـــًة األْحــــاَلُم  تـَرُْكــُض  مــَى  إَل 

ثَِقـــٍة علَــى  إّنِ  ِســـَوى  أقُـــــوَل  لــْن  اَل 

َهرَِمـــا؟ قــْد  عْينْيـــَك  يف  اجلُـــْرُح  أنَـّـُه  أْم 

ظََلَمــا؟ َمــْن  املَْظلُــوُم  َهــِل  َقِليــاًل  أْنِصــْف 

َعَزَمـــا إْن  الَويْـــاَلِت  ِمــَن  َيْســرَتِيَح  أْن 

اأْلُمَمَـــا أْعـــَدَم  قــْد  الّـــِذي  الظَـّـــاَلِم  ُكلَّ 

ُقُدَمـــا أْصـَواتـُنَـــا  َعبَـــَرْت  َواَل  يـَْوًمـــا 

َوانـْتـََقَمـــا؟ اجلُــواَلَن  َســَرَق  َمــْن  َيْكِفيــَك 

َوالِقَيَمــــا؟ األطَفــــــاَل  لِتـَْبتِلــــَع  غنَّــْت 

َوالُعَلَمـــا األْبطَـــاُل  يْنِصُفَهــا  مَحْــَراَء 

ِقَمَمـــا فـَْوقنَـــا  َوذابَــْت  الُقبُـــــوُر  َهـــِذي 

َجَثَمـــا؟ وَمــا  ُحـــرًّا  يـَــَزْل  ملْ  غيـْــُرُه  َمــْن 

ُمنـَْهزَِمـــا األْشـــَواِك  علَــى  أرَاَك  يـَْوًمــا 

َزَعَمـــا َمــْن  َوْجــِه  يف  انـَْفَجــَرْت  لِكنَـَّهــا 

َوِدَمـــا مَشَْعـــٌة  وَصــرْبِي  ِلْلَعـــاِشقنَي 

َوَسَــــا ِقبـْلَـــــًة  أرَاُهــــــْم  الّـــِذيَن  َمــَع 

الصََّنَمــا شــيَُّدوا  قــْد  ِلَمــْن  َرُســواًل  وُكــْن 

ُمبـَْتِســَما الطُّْغيَــاِن  قَفــِص  يف  كْنــَت  إْن 

َرمِحَـــا َوَمــا  نـْيَــا  الدُّ َذبَــَح  َمــْن  قْلــِب  يف 

َخَدَمــا؟ َواَل  قْبــــًرا  جِتــــــْد  ملْ  َكأنَـَّهـــــا 

َعَلَمـــا َداِئًمـــا  َستبـَْقـــى  ُعـــــوَب  الشُّ أنَّ 

أريد أن أكون قاتلة!!!!، هل إبمكانكم مساعديت؟.
 هل هناك فرع للتدريس نتخرج منه كقتلة؟؟!!.

 ويليه اختصاص القتل بفن ال يضاهى هل تودون مساعديت؟.
 إن تعلمنا القتل وفنونه هل سنبقى على قيد احلياة ؟؟.

 وهل سيبقى أحد على قيده ؟؟.
 صــور ســريعة متــر وختطــف األبصــار، والقاتــل يقــف بــكل كــرايء 
يظــن نفســه احلقيقــة، مييــل بفمــه إىل جنــب ويــردد كفــاان هــراء 
عاطفــي، يرفــع مديتــه لألعلــى خنــب املســتقبل، ويكمــل مشــراً 

إليهــا كل شــيء هنــا ..هنــا.
 يرســم ابتســامة صفــراء مــردداً وداعــاً ســأفتقدكم، عندهــا تتجمــد 
وتطفــأ  ينكمــش  الــكل  الوقــت،  بنفــس  العيــون  وتدمــع  الدمــاء 
العيــون، طفلــة صغــرة مرعوبــة تركــض بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة 
هــرابً مــن قتلــة أبيهــا وأمهــا، حتشــر جســمها النحيــل يف كــوة تتســع 
لقطــة، وتنجــو !!!، ختتبــئ مئــات الســنن، تعــود متخمــة بفنــون 
وأمهــا  أبوهــا  أخوهتــا  شــيء،  منهــا كل  ســرقوا  والقتــال،  القتــل 
صديقاهتــا جدهتــا احلنونــة حــى ألعاهبــا وكتبهــا وقصتهــا احملببــة، 
أخــذوا كل شــيء كل شــيء إال الذاكــرة اللعينــة، تــردد ابســتمرار 
أريــد أن أكــون قاتلــة !!!!!!!، تقوهلــا ويتزامــن مــع قوهلــا ازدايد 
الفــؤاد؟؟؟؟،  بفطــر  مسعتــم  هــل  قلبهــا،  يف  الكراهيــة  منســوب 
ال  ولكنهــم  أنســى  أن  جاهــدة  أحــاول  قــرابانً،  نفســي  ســأقدم 
يســمحون لنــا ابلنســيان، يــزدادون فظاظــة وإجرامــاً ونــزداد بغضــاً، 
أان لســت أان!، قســموا قلوبنــا وأان ولــدت يــوم تقســيمهم لبــادان، 
وبقيــت يف تلــك الصدمــة اتئهــة ، مل أفعــل اخلطــأ مــن قبــل وفجــأة 
حتولــت ، أضعفــوا احلــب يف قلوبنــا إىل أن تاشــى ، وتوقفــت 
قوافــل أحامنــا ، أمــي خديــي إليــك وضمــي عظامــي املثلجــة، 
أعيــدي إليهــا دفء احليــاة ، أيب ضــع يــدك علــى رأســي وســاحمي 
اتئهــة،  وأان  ينتظــر  العــامل كلــه  يديــك،  أقبــل  أرجــوك  ســاحمي 
وخــذوا  امللونــة  عيــوين  إيلَّ  ردوا   ،  ! نســيته  فقــد  إبمســي  اندوين 
عــي ســوادها، وأعيــدوا إيلَّ مسعــي املرهــف واتركــوين مــع موســيقاي 
الناعمــة ، وابعــدوا عــن رأســي صــوت القذائــف وأنــن األطفــال 
، وامســحوا نزيــف املعتقلــن املختلطــة بدمــاء الشــهداء ، أعينــوين 
علــى الوقــوف فقدمــاي ال تســتطيعان محلــي مــع كل أحــزاين ، 
اقتلــوا هــذا الوحــش يف داخلــي ، صــوت أمــي يناديــي ، عــودي 
اي صغــريت أنــت غرهــم ، كبســة زر واحــدة وأصبــح قاتلــة حمرتفــة 
ولرمبــا أانل شــهادة الدكتــوراه ابلقتــل ، ال أســتطيع ال أســتطيع ! 
، فالقاتــل شــخص ليــس منــا هــو كائــن غــر بشــري ، لقــد شــرب 
مــن طفولتــه الدمــاء بــدل احلليــب ، لــن نصبــح قتلــة كمــا حاولــوا 
تغيــران ولكننــا لــن ننســى ســناحقهم ونقاضيهــم ابلعــدل، حنــن 

لســنا قتلــة ولكننــا أيضــاً لســنا جبنــاء.
القوانــن  بــه اإلعــدام ضمــن  يــداه ابلدمــاء ســينفذ   مــن لوثــت 

اىل وحــوش ضاريــة. نتحــول  ولــن  بشــر  حنــن  املشــرعة، 
أرفض أن أكون قاتلة.

كاتب وشاعر من الجزائر

إلهام حقي محمد الصالح بن يغلة

كاتبة وصحفية سورية

أنا مع الشعب
أميرة 
محاربة
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

حقيقــة، عندمــا نفكــر يف تشــخيص الثــورة الســورية منــذ انطاقتهــا وإىل اليــوم الــذي تكمــل ســبع 
ســنوات مــن عمرهــا نضيــع بــن تعقيــدات هــذه الثــورة(، الــي أعتقــد أهنــا فريــدة بــن كل الثــورات الــي 

أشــعلتها الشــعوب يف وجــه الطغــاة مــن احلــكام املســتبدين لبلداهنــا (.
صحيــح أن انطاقــة الثــورة كانــت حتمــل بــن أجنحتهــا أهــداف جــداً إنســانية وســلمية، بعيــدة كل 
البعــد عــن التســلح والعنــف والبعــد الطائفــي والقومــي، إالّ أن التدخــات اخلارجيــة بصــورة أو أبخــرى 
إىل جانــب النظــام لدحــر الثــورة أبقســى مــا ميكــن مــن العنــف املمنهــج، فتحــت اجملــال أمــام قِــوى 
وجمموعــات إرهابيــة للتدخــل حتــت ذريعــة الدفــاع عــن الثــورة بطــرق عنفيــة (، تبينــت فيمــا بعــد علــى 
أهنــا رديفــة لتلــك التدخــات إىل جانــب النظــام لتحويــل الثــورة مــن ثــورة ) احلريــة والكرامــة ( إىل 
الصــراع علــى الســلطة وإشــعال حــرب طائفيــة لتغيــر صــورة املشــهد يف ســوراي أمــام اجملتمــع الــدويل، 

وكأن الصــراع بــن النظــام واإلرهــاب؟؟.
كانــت الثــورة يف حالــة ســلمية طــوال ســتة أشــهرها األوىل، وكانــت متثــل إرادة الشــعب الســوري بــكل 
مكوانتــه العرقيــة والدينيــة واملذهبيــة مــع اســتعمال النظــام للقــوة املفرطــة ضــد املتظاهريــن واملنتفضــن 
مــن الشــعب الســوري، حيــث وصــل عــدد الشــهداء مــن املدنيــن العــزل يف تلــك الفــرتة إىل مــا يقــارب 
ثاثــة آالف شــهيد، وضعفهــم مــن اجلرحــى مــن دون أن يطلــق الثــوار طلقــة واحــدة يف وجــه شــبيحة 
وقــوى النظــام املختلفــة، وهــم ابألســاس مل ميتلكــوا الســاح لطاملــا أن الثــورة انطلقــت بشــكل ســلمي 

مــع نبــذ العنــف والتســلُّح.
لقــد أعلــن رأس النظــام برانجمــه بعــد انطاقــة الثــورة خبمســة عشــر يومــاً ) أي يف 30\3\2011 
( خــال كلمــة متلفــزة مؤكــداً علــى أن التظاهــرات يف ظاهرهــا تعلــن عــن حقــوق مشــروعة للشــعب 
الســوري، وأنــه يناقــش تلــك احلقــوق مــع اجلهــات املختصــة، لكــن األمــر اآلخــر الــذي هتــدف إليــه 
التظاهــرات هــو النيــل مــن املوقــف الوطــي املقــاوم الــذي تتبنــاه احلكومــة الســورية ـ حســب وصــف 
تلــك املؤامــرة املخفيــة وراء  أنــه ســيواجه  ـ وابلتــايل، فهــو أعلــن بصــورة رمسيــة علــى  بشــار األســد 
املظاهــرات، والــي جتعــل مــن القصــور يف اخلدمــات مــن جهــة احلكومــة شــعارات خللــق الفوضــى يف 
الباد وفتح اجملال أمام اآلالف من اإلرهابين إلشعال انر الفتنة الطائفية يف الباد، وسوف يواجه 
تلــك املؤامــرة الــي تقــف ورائهــا )إســرائيل وأمريــكا ( بــكل مــا أوتيــه مــن قــوة وبعنــف ال يلــن ـ حســب 
خطابــه ـ.  يف حقيقــة األمــر كان قــرار النظــام يف دمشــق واضحــاً علــى أنــه ســوف لــن خيضــع إىل إرادة 
اجلماهــر ومطالبــه احملقــة، وســوف يســتعمل كل طاقاتــه لقمــع الثــورة حــى وإن كلــف البــاد والعبــاد 

وجــوده معــراً مبــا معنــاه )إمــا أان أو ليــس مــن بعــدي أحــد(.
فتــح النظــام حــدوده لــكل التنظيمــات اإلرهابيــة لضــرب ســلمية الثــورة وإشــعال انر الفتنــة الطائفيــة 
هبــدف إثبــات للمجتمــع الــدويل علــى أن مــا جيــري يف ســوراي ليســت ثــورة بــل إمنــا صــراع طائفــي مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى، هنــاك قــوى إرهابيــة إســاموية متطرفــة تســعى إىل قلــب احلكــم يف ســوراي 
واســتام الســلطة، وهكــذا مبســاعدة إيــران وروســيا وأطــراف أخــرى مــن التنظيمــات والقــوى اإلرهابيــة 
مت تغيــر وجهــة الثــورة أمــام العــامل، ومــن جهــة اســتطاع أن يلعــب دوراً قــذراً بــن الفصائــل والكتائــب 
املســلحة لضرهبــم ببعضهــم البعــض، وكذلــك تشــكيل معارضــة سياســية رديفــة للمعارضــة الســورية لنــزع 
ثقــة اجلماهــر ابملعارضــة، وابلتــايل مت تدمــر ســوراي أببشــع صــورة ، وقتــل مئــات اآلالف أمــام أعــن 
اجملتمــع الــدويل العاجــز عــن اختــاذ قــرار يوقــف احلــرب، وحــى يف اجملــال اإلنســاين إنقــاذ احملاصريــن مــن 

املدنيــن العــزل!؟.
ســوراي اليــوم، وبعــد ســبع ســنوات مــن القتــل والتدمــر، وقــد أصبحــت جثــة هامــدة متزقهــا الــدول 
النافــذة )الــي تديــر األزمــة(، بعــد القضــاء علــى الثــورة، خرجــت مــن أيــدي أصحاهبــا احلقيقيــن، 

وأضحــت لتكــون ســلعة هــي وأهلهــا بــن أمــراء احلــرب وجتارهــا.
مــن جنيــف إىل آســتاان إىل  الدوليــة  املظلــة  الــدول حتــت  تلــك  الــي أدارهتــا  بعــد كل املســرحيات 
)سوتشــي(، والبلــد حمتــل مــن قبــل العديــد مــن الــدول انهيــك عــن احتــال الســلطة هلــذا البلــد منــذ 
عقــود، وحنــن نعقــد آمالنــا علــى مــا بقــي مــن روح الثــورة يف قلــب الشــعب الســوري، هــذا الشــعب 
الــذي رفــض االستســام واليــزال يقــاوم كل التدخــات الدوليــة الســافرة ليــأيت ذلــك اليــوم الــذي 
يعلــن فيــه عــن احلقيقــة الــي حاولــوا إخفاؤهــا أو طمســها حتــت األنقــاض، احلقيقــة الــي ال ميكــن أن 
يرجــع الشــعب الســوري إىل الــوراء وهــو واضــٌع مســتقبل ســوراي املشــرق نصــب أعينــه.. ســوراي احلريــة 

والكرامــة.

Di rastîyê de, gava em dixwazin şoreşê binasin ji roja destpêkê de û heta îro ku 
heft salên xwe temam dike, em di nava girekorên wê de wunda dibin `` bawer 
dikim ku şoreşek wek vê şoreşê dubare nebûye, ewên ku miletan vêxistine li 
rûyî desthilatdarên dictator li welatên xwe ``.
Raste di destpêka şoreşê de di nava baskên wê de armancên mirovî û aştîyane 
bi xwe re hilgirtibû, li dûrî çekdarî û tundrewî ya olî û necadperestî, lê destêw-
erdanên deregî bi wêneyekî yan ê din li kêlek rijêmê bo êxistina şoreşê bi 
şêwakî hişktirîn şêwe ji tundrewekî bi program rê da hêz û komelên terrorist 
ku di nava şoreşê kevin di bin navê bergirî ji şoreşê re bi rêyin tund `` ku bi şûn 
ve xûya bû ew hêz bi wateya destêwerdanê li kêlek rêjîmê da ku rûyê şoreşê 
bighêrin ji şoreşa (azadî û rûmetê) bikne kêferata li ser desthilatdarîyê û şerekî 
Taifî pêxin bo guhertina wêneyê li Sûrî li pêş civaka navdewletî, û xûyakin ku 
wekî kêferatekê di navbera rijêm û terorê daye``.
Li dirêjîya şeş mehan şoreşê di rewşeke aştîyane de berdewam dikir, û nûnertîya 
îrada gelê Sûrî dikir bi hemi pêkhateyên xwe yên netewî û olî û mezhebî ve tevî 
bi karanîna rêjîmê hêzin xwe yên wêranker bi kar dianî li beramberî xwepêşder 
û raperîderên ji gelê Sûrî, ku jimara şehîdin şoreşê gihîştibû nêzikî sê hezar 
şehîd û du caran li wan birîndar bê ku yek qurşîn ji yacî şoreşvanan de derkevê 
li beramberî Şebîhe û hêzên rêjîmê yên cûr bi cûr, û ew di binyadê de bê çekin 
ji ber ku şoreş di destpêka xwe de li dijî çekdarî û tundrewî bû.
Serekê rêjîmê pirograma xwe aşkere kiribû piştî destpêka şoreşê bi 15 rojan 
( yanî di roja 30/3/2011)de di nava gotineke raghandina tv de, tekez li ser 
xwepêşderan kir ku di rû de xwedî mafekî rewane, û ew bi yacî berpirs re 
di dan û standinê deye, lê doza pêşanderan ne ewe belku dixwazin helwêsta 
rijêmê ya niştîmanî û berxwedanê têk bidin- li gora ku Beşar El-Esed dihêre- 
lomajî, ewî bi fermî raghand ku wê ew bi tundî li beramberî vê pîlana veşirtî 
li pişt xwepêşanderan rawestê, ewê ku kêmasîya xizmetgozarîya hikometê ji 
xwe re diki bihane ji bo berdan-berdanê di nava welêt de peyda bikin û rê 
vekin ji hezaran terrorist re da ku agirê hêvotinin taifî li welat pêxînin.. wê ew 
pîlana ku ``Îsrayîl û Emerîka`` li pişte ji yalî me de rûbirûyekî bi hêz û hişk 
bibîne – disa li gor gotina Beşar-.
Di rastîya dozê de, biryara rijêmê aşkerebû ku ew bersiva erênî ji daxwaza 
xwepêşderan re nade, û wê hemu hêzên xwe bi kar bîne li dijî şoreşê eger 
welat û xelk jî bi tev têk biçin li gor wateya biryarê (yan ez yan kes li dû min 
namîne).
Rijêmê  sînorê welat ji tevaya rêxistinin terrorist re vekir da ku aştîyanîya 
şoreşê têk bide û agirê tevlokîya taifî vêxîne da ku ji civaka navdewletî re 
biçespîne ku kirîza li Sûrî ne şoreşe belkî kêferateke taifî ye li yacîkî, û li 
yacîyê din, li wir hin hêzên terorista îslamî yên tundrew dixwazin hikometê li 
sûrî bi dest xwe ve wînin… bi vî şêweyî û bi alîkarîya Îran û Rûsya û hêlin din 
ji rêxistin û hêzin terorê kanibûn rûyê şoreşê bighêrin li pêş diyayê, û li hêlekê 
jî, kanibû rolekî bi kirêt bilîsta di navbera hêz û bereyên çekdar de bo encam-
dana şerekî navxwe, û her wehajî bi rêxistinkirina rikberîyeke siyasî li kêlek 
rikberîya Sûrî da ku bawerîya gelê Sûrî ji rikberîyê bikşîne.. bi şûn ve Sûrî 
wêran kir bi pîstirîn şêwe û bi sedhezaran kuştî li pêş çavên civaka navdewletî 
ya neçar maye ku nikane biryara rawestandina şer bigre, û her wehajî di ware 
mirovî de jî bo dorpêçkerin sivîl ji mirinê felat bike!?
Sûrya îro, piştî heft salin ji kuştin û wêrankirinê, ku bûye laşekî bê can dewl-
etin desthilatdar di nav hev de perçe perçe dikin piştî ku şoreş têk dan û ew ji 
dest xwedîyên xweyên rasteqîne derket û bûye keresteyek bi xwedîyên xwe ve 
di nav destên fermandarin şer û bazirganên we ve.
Piştî tevayî şanoyên ku wan dewletan rêveberî lê dikirin di bin sîya navdewletî 
de ji Cinêvê ta bi Astana û Sotçî, û welat di bin sîyê dagirkerîya çendîn dewlet 
deye ji bilî dagirkerîya rijêmê ji dehan sal de, û em hêvîyên xwe bi canê mayî 
ya şoreşê di dilê gelê Sûrî de girê didin.. ev gelê ku xwe radestî rijêmê nekir û 
hîn di berxwedanêda ye li beramberî tevayî destêwerdanên navdewletî yên bi 
qirêj da ku rojek wê bê têda rastîya doze bête raghandin ewa ku hewl dan di 
bin kavilin bajarên hilweşandî de veşêrin, rastîya ku qet nabe gelê Sûrî bi paş 
de vekşe û ewî pêşeroja Sûrî ya rojhilat daye ber çavên xwe.. Sûrya yê azadî 
û rûmetê.

مآالت الثورة السورية 
في ذكرى انطالقتها

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Şoreşa Sûrî û Hêvîyên wê 
di Bîranîna Pêketinê de.

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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انتــاب بشــار األســد شــعور ابلقلــق، فابنــه الصغــر يشــعر أبمل يف بطنــه، رمّبــا بعــد تناولــه عــدداً كبــراً مــن 
قطــع احللــوى يف عيــد ميــاده، فتقيّــأ الصغــر، لكــّن الطبيــب طمــأن الوالديــن قائــًا:

 )إّن وضعه ليس خطراً، فاألمر جمّرد هنم وتعب لكثرة فرحه ابألمس(.
يف هــذا الوقــت، كان الوالــد يصــدر أوامــره للجيــش إبطــاق غــاز الســارين علــى املدنيــن النيــام يف قريــة 
خــان شــيخون، وكان عليــه اإلســراع ألن العســكرين يف عجلــة مــن أمرهــم، كمــا أّن األب ال يريــد 
التأّخــر علــى عيــد ميــاد صغــره، أّمــا احلصيلــة فكانــت 86 قتيــًا، مــن بينهــم 30 طفــًا و160 

متســّمماً، لــن يعــودوا مضطرّيــن بعــد اآلن لاحتفــال أبعيــاد ميادهــم.
يف انتظــار أن تقــوم اجلهــات الدوليــة بعملهــا، وقــد يتطلّــب ذلــك ســنوات، أقــرتح أن يقــوم أطفــال 
ســوراي مبحاكمــة بشــار، فيخضــع قائــد ال يتمتّــع أبي شــرعية، حملاكمــة قضــاة حيملــون يف أيديهــم ملّفــاً 
يضــّم صــور أطفــال آخريــن ماتــوا وهــم نيــام، بعــد أن تعّذبــوا عــذاابً مجّــاً نتيجــة تنّشــقهم غــاز الســارين 
الــذي يســّبب االختنــاق، ويف هــذا اإلطــار، ال ضــرورة ملتابعــة دراســات يف جمــال احلقــوق أو العلــوم 
السياســية، بــل تكفــي قــراءة التقاريــر، واالطــاع علــى الصــور ولقطــات الفيديــو، ومعــاودة االطــاع 
عليهــا، ومســاع شــهادات الناجــن، مــن مواطنــن أو أطبــاء )جنــوا أثنــاء وجودهــم يف املستشــفى الــذي 
تعــّرض للقصــف(، ألخــذ فكــرة عّمــا يســتطيع أن يفعــل هــذا الشــخص الــذي ولــد حتمــاً لتدمــر 

مصــر شــعبه، وجــاء إىل الدنيــا ليقتــل، وحُيــدث اجملــازر، ويــرّر نفســه عــر 
اختــاق األكاذيــب.

فلنتذّكــر أن البدايــة كانــت خــال مــا ُعــرف ابســم )الربيــع العــريب(، يف 
آذار )مــارس( 2011، كان تاميــذ كتبــو علــى أحــد اجلــدران، )إجــاك 
الــدور اي دكتــور(، فتــّم توقيفهــم وتعذيبهــم، وتــواروا عــن األنظــار، ويف 
اليــوم التــايل، خــرج آالف املواطنــن املســاملن للتظاهــر هبــدوء ضــّد هــذه 
الديكتاتوريــة، وبــدالً مــن تفريــق احلشــود خبراطيــم امليــاه، اســتدعى بّشــار 
اجليــش وأعطــاه أمــراً إبطــاق النــار علــى املتظاهريــن، ومنــذ ذلــك احلــن، 

مل يتوقّــف عــن القتــل، وســأمسع هنــا أّن آخريــن قُتلــوا أيضــاً.
 نعم فقد عمد إىل حترير جهادين كانوا قابعن يف السجون، ومبساعدة 
أصدقائــه الكبــار، أمثــال رئيَســي روســيا وإيــران، طــرح علــى العــامل املعادلــة 

التالية: إّما أان أو الفوضى اإلســامّية، إّما أان أو بربريّة )داعش(.
انل هــذا الســيناريو املتكامــل اهتمامــاً كبــراً، ومّت بيعــه لوســائل اإلعــام 
ينفــّك  اتصــاالت أمركيــة، ومنــذ ذلــك احلــن، ال  الدوليــة عــر وكالــة 
األســد يرتكــب اجملــازر حتــت غطــاء احلصانــة الكاملــة، ومــا عــاد يعــاين 
مــن قلّــة النــوم، حــّى أنـّـه عــاد حيلــم، واألمــر ســّيان ابلنســبة إىل اجلهاديــن، 

لكــّن احلــال إنّــه قائــد حيظــى ابعــرتاف الــدول األخــرى.
ويف النتائــج: 350 ألــف قتيــل، و5 مايــن انزح والجــئ ســوري، مــن بينهــم متســّولون عنــد إشــارات 
ــه للســماح لــه مبواصلــة احلكــم، وهــو حيظــى بدعــم عشــرته، وهــم  املــرور يف املــدن الكــرى، وهــذا كّل
أقّليــة متثّــل أقــّل مــن 10 يف املئــة مــن الســّكان، ويشــّكلون نواتــه الصلبــة الــي ســتكافح حــّى النهايــة 

لنصرتــه، ونصــرة العشــرة.
وكان للطــران الروســي مشــارَكة واســعة يف عمليــات القصــف الــي طاولــت املدنيــن يف حلــب وأماكــن 
أخــرى، كمــا أّن جنــوداً مرتزقــة إيرانيــن مــا انفّكــوا حياربــون إىل جانــب جيــش بّشــار، وللمــرّة الثانيــة، 
نراه يلجأ إىل األســلحة الكيماويّة، أّما املســؤول غر املباشــر عن هذه املأســاة، فهو... ابراك أوابما! 

، نعــم، فقــد ســبق ألوابمــا أن هــّدد بّشــار قائــًا: 
إن ختطّيت اخلط األمحر ابستعمال األسلحة الكيماوية ضّد شعبك، فستعاَقب!.

قــام أوابمــا حبســاابته، فلــم حيــّرك ســاكناً وابلتــايل، شــعر بّشــار أبنـّـه حصــل علــى إذن مطلــق أبخــذ كل 
املبــادرات، وســاعده يف ذلــك ختــاذل رئيــس ضعيــف وانقســام يف صلــب أورواب.

وهكــذا، ال ضــرورة إلدخــال حمكمــة األطفــال يف هــذه احلســاابت، وســيقتصر دورهــا علــى حماَكمــة 
فــرد ينبغــي شــّل قدراتــه كــي يكــّف عــن إحلــاق األذيّــة بشــعبه. وال بــد مــن عزلــه وتركــه ميــوت ببــطء، 
مواجهــاً أشــباح مئــات آالف األشــخاص الذيــن ماتــوا بســببه، أّمــا أبنــاؤه الثاثــة وزوجتــه، فسُيشــرح 
هلــم أن هــذا الرجــل خاهنــم، عندمــا أعطــى أمــراً بقتــل كل الذيــن جتــرّأوا علــى االحتجــاج واالعــرتاض 

علــى حكمــه الديكتاتــوري وغــر املشــروع.
ليســت حمكمــة مــن أطفــال العــامل فكــرة يف مهــّب الريــح، بــل هــي ممكنــة وابلتــايل، فلتســَع الــدول 
الدميوقراطيّــة التائقــة للعدالــة إلنشــائها، ولــو كانــت رمزيـّـة، ال ينبغــي أبــداً حتقــر قــّوة الرمــوز أو التقليــل 

مــن شــأهنا.

األطفال القتلى يحاكمون بشار

كاتب وروائي من الجزائر

ون
ّ
الطاهر بن جل

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 
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Karnı ağrıyan oğlu nedeniyle Beşşar el-Esed’i bir endişe sarmış durumda. Belki de doğum 
gününde çok fazla pasta yetiğinden midesi ağrıyan çocuk biraz istifra edince, doktor anne 
ve babayı sakinleştirmek için şunları söyledi:
“Riskli bir durumu yok. Dün çok mutlu olduğu için yorgun ve halsiz düşmüş.”
Aynı esnada, çocuğun babası Han Şeyhun’daki sivillerin uykularında sarin gazıyla vurul-
ması için ordusuna emir vermekteydi. Acele etmeliydi; zira askerlerin bekleyecek zamanı 
yoktu. Kendisi de oğlunun doğum günü partisine geç kalmak istemiyordu. Saldırı sonrasın-
da 30’u çocuk 86 kişi ölmüş, 160 kişi de zehirlenmişti. Artık doğum günlerini kutlamaları 
gerekmeyecekti onların.
Uluslararası yetkililerin görevlerini yerine getirmesini bekliyorken – ki bu yıllarca sürebil-
ir – Beşşar’ı Suriyeli çocukların yargılamasını öneriyorum. Böylece ellerinde, boğulmaya 
yol açan sarin gazını solumaları sonucu işkence çekerek uykularında can veren çocukların 
resimlerinin olduğu bir dosya bulunan hakimler, hiçbir meşruiyete sahip olmayan bir lideri 
yargılayabilecektir. Bu bağlamda, insan hakları ve siyaset bilimleri alanındaki araştırmaları 
takip etmeye ihtiyaç yoktur; tek yapılması gereken haberleri okumak ve resimler ile video-
ları izlemek, incelemek, hayatta kalan sivil halkın ya da (bombalanan bir hastanede olduk-
ları sırada hayatta kalmayı başaran) doktorların tanıklıklarını dinlemektir. Böylece halkının 
geleceğini yerle bir etmek için doğmuş, dünyaya öldürmek, kat-
liam yapmak ve yalanlar üreterek kendini aklamak için gelmiş 
bu adamın neler yapabildiği hakkında bir fikir edinilebilir.
Her şeyin Mart 2011’de Arap Baharı olarak adlandırılan süreçle 
başladığını hatırlayalım. Öğrencilerden biri bir duvara “Sıran 
Geldi Doktor” yazmış, ardından bu öğrenciler tutuklanarak 
işkenceye uğramış, sonra da gözden kaybolmuşlardı. Ertesi gün 
binlerce barışçıl vatandaş, bu diktatörlüğü protesto etmek için 
meydanlara çıkmış, Beşşar ise kalabalığı tazyikli suyla dağıt-
mak yerine ordusunu çağırmış ve göstericilere ateş açma emri 
vermişti. İşte o zamandan bu zamana, cinayetler hiç bitmemiş, 
birçokları öldürülmüştür.
Evet, hapishanelerde bekleyen cihatçıları serbest bıraktı ve 
büyük dostlarının da yardımıyla – Rusya ve İran devlet başkan-
ları gibi – tüm dünyaya şu denklemi önerdi: Ya ben ya da İslami 
kaos; ya ben ya da barbarlar (DAEŞ).
Bu tam planlanmış senaryo, büyük bir ilgi celbetti ve Amerikan 
iletişim ajansları vasıtasıyla uluslararası medyaya pazarlandı. 
Esed tam bir dokunulmazlık içerisinde katliamlar işlemeye de-
vam ediyor. Artık uykusuzluk da çekiyor değil; hatta rüya bile 
görüyor. Cihatçılar da onun yaptıklarını yapıyor fakat Esed, 
uluslararası arenada tanınan bir lider olma ayrıcalığına sahip.
Sonuç: 350 bin ölü, 5 milyon Suriyeli mülteci ve göçmen. Aralarından bir kısmı büyük 
şehirlerde trafik ışıkları yanında dileniyor. Tüm bunlar Esed yönetimde kalsın diye. Sülale-
si de onun yanında; Suriye halkının %10’undan fazlasını oluşturmayan bir azınlıklar ve 
Esed muzaffer olana, yani sülaleleri zafer kazanana dek onun yanında yer alacak çekirdek 
kadroyu teşkil ediyorlar.
Halep ve diğer bölgelerdeki hava bombardımanlarına, Rus uçakları da katılıyor. İranlı paralı 
askerler ise, halen Beşar’ın ordusuyla yan yana çarpışıyor. Ve ikinci defa olarak, Esed’in 
kimyasal silah kullandığını görüyoruz. Bunun dolaylı sorumlusu ise, Barack Obama’dan 
başkası değil! Evet, Obama Beşşar’ı şöyle tehdit etmişti:
“Halkına karşı kimyasal silah kullanarak kırmızı çizgiyi aşarsan, cezasını çekersin!”
Obama kendi cephesinden hesaplarını yapmış ve hiçbir harekette bulunmamıştı. Bunun 
ardından Beşşar, her türlü girişimde bulunma konusunda mutlak bir izne sahip olduğunu 
düşünmüştü. Zayıf bir devlet başkanının ve Avrupa’daki bölünmelerin de ona bu hususta 
yardımı dokunmuştu.
Çocukların yöneteceği mahkemenin ise bu meselelerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu 
mahkeme yalnızca, halkına eziyet etmesini önlemek için tek bir adamı etkisiz hale ge-
tirme rolünü oynayacaktır. Görevinden uzaklaştırılmalı ve yavaşça ölmesi için tek başına 
bırakılmalıdır. Bu sayede ölümüne sebep olduğu yüzbinlerce insanın hayaletiyle yüz yüze 
gelebilir. Üç çocuğu ve eşine ise, bu adamın kendisini protesto eden ve gayrimeşru diktatör 
rejimine karşı çıkanları öldürme emri vermesiyle, kendilerine ihanet ettiği izah edilecektir.
Dünya çocuklarından kurulacak bir mahkeme fikri, yabana atılacak bir fikir değildir. Adalet 
peşinde olan demokratik devletler, sembolik de olsa böyle bir mahkemeyi kurabilir. Ni-
tekim semboller hiçbir zaman küçük görülmemeli, hafife alınmamalıdır.

Et-Tahir BIN CELLUN

Beşşar’ı Katledilen Çocuklar Yargılasın

Cezayirli Yazar-Romancı
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من بركات الربيع العريب أنه أثبت لنا مبا ال يدع أي جمال للشك أبن مصر احلكام العرب واألنظمة 
العربيــة ليــس أبيــدي شــعوهبا أبــداً، بــل أبيــدي كفائهــا يف اخلــارج، لقــد كنــا نعلــم أن معظــم األنظمــة 
احلاكمــة واحلــكام العــرب مرتبطــون ابلقــوى العظمــى، وأن تلــك القــوى كان هلــا رأي بوصــول هــذا 
احلاكــم أو ذاك إىل الســلطة يف بــاده، لكننــا مل نكــن نــدرك أن الــرأي األول واألخــر يف تعيــن احلــكام 
يف بــادان هــو أبيــدي القــوى اخلارجيــة، وليــس أبيــدي الشــعوب وال القــوى الداخليــة، لقــد اكتشــفنا 
متأخرين أن الشــعوب مثل األطرش يف الزّفة كما يقول املثل الشــعي، وأن ال حول وال قّوة هلا، وهي 

مغلوبــة علــى أمرهــا، وال تســتطيع أن ختتــار حــى خمتــار القريــة، فمــا ابلــك زعيــم الدولــة.
ال حتلمــوا بتغيــر أنظمتكــم، ال حتلمــوا بتغيــر حكامكــم، ال حتلمــوا بتغيــر سياســات بلدانكــم، ال 
حتلمــوا بتغيــر ثقافاتكــم، وال حــى حتديــث أو تعديــل مناهجكــم الدراســية وال الدينيــة، أنتــم جمــرد عبيــد 
أيهــا العــرب، حنــن خنتــار لكــم كل شــيء، وإن حاولتــم التمــرد علــى إرادتنــا فســنجعلكم تلعنــون الســاعة 

الــي فكــرمت فيهــا ابلتمــرد علينــا أو بتحســن شــروط عبوديتكــم.
 تلــك هــي الرســالة الدوليــة للشــعوب العربيــة، وقــد وصلــت تلــك الرســالة القــذرة واضحــة اآلن بعــد 
أن انقشــع غبــار الثــورات العربيــة وذاب الثلــج وابن املــرج. حــى لــو ضحيتــم ابملايــن مــن شــعوبكم، 
وحــى لــو تشــردمت ابملايــن بــن الجــئ وانزح، وحــى لــو خســرمت مايــن البيــوت يف أوطانكــم، فــا 

حتلمــوا ابلتغيــر إال بشــروطنا.
انظــروا مــاذا قــدَّم الســوريون يف ســبيل التغيــر مــن شــهداء وضحــااي والجئــن وانزحــن ومعاقــن ومــدن 
مدمــرة، مــاذا حققــوا؟ ال شــيء أبــداً ســوى اخليبــة واحلســرة، أنتــم أيهــا العــرب لســتم جبنــاء كمــا يعّركــم 
البعــض، بــل أنتــم رمــز للتضحيــة والشــهادة يف ســبيل حتقيــق احلريــة والكرامــة، لكــن مــع ذلــك لــن 
نســمح لكــم جبــي مثــار تضحياتكــم، هكــذا يقــول لنــا ضبــاع العــامل، وفــروا شــهداءكم وتضحياتكــم، 

فلــن حتققــوا مرادكــم.
هــل حققــت الشــعوب العربيــة أايً مــن طموحاهتــا يف بــاد الربيــع العــريب؟ ابلطبــع ال، وقــد تراوحــت 
خســاراهتا بــن العــودة إىل املربــع األول كمــا يف تونــس ومصــر، أو العــودة إىل العصــر احلجــري كمــا يف 

ســوراي واليمــن وليبيــا.
يف تونــس عــاد النظــام القــدمي لكــن بشــرعية جديــدة مل تكــن متوفــرة لنظــام بــن علــي، وكأنــك اي بــو 
زيــد مــا غزيــت، لقــد عــاد النظــام القــدمي بــكل أركانــه السياســية واألمنيــة واإلعاميــة واالقتصاديــة، ال 
بــل عــاد بشــكل أكثــر شراســة وفجاجــة بدعــوى أنــه جــاء هــذه املــرة عــر صناديــق اقــرتاع حقيقيــة، 
ويف مصــر ابت الكثــرون يرتمحــون علــى نظــام مبــارك اقتصــادايً وأمنيــاً وإعاميــاً وسياســياً، ال بــل إن 
البعــض ابت يعتــره عصــراً ذهبيــاً، وحــدث وال حــرج عــن ســوراي الــي مل يكتــف ضبــاع العــامل بتحويلهــا 
إىل قــاع صفصــف وجتريدهــا مــن أبســط بنيتهــا التحتيــة، بــل أصــروا علــى بقــاء النظــام الــذي اثر 
الســوريون لتغيــره، وقــد الحظنــا يف اآلونــة األخــرة أن الشــرق والغــرب ابات يؤكــدان علــى ضــرورة بقــاء 
النظــام والرئيــس علــى رأس الســلطة وكأهنــم يرشــون امللــح علــى جــروح مايــن الســورين، ومبجــرد أن 
نســمع القــوى الدوليــة واإلقليميــة والعربيــة تقــول إن الرئيــس الســوري ابق، فهــذه وصمــة عــار يف جبــن 
الســورين مجيعــاً مؤيديــن ومعارضــن، ألهنــا تقــول للســورين بصريــح الــكام: حنــن مــن نقــرر بقــاء 
رئيســكم أو رحيلــه، كمــا أهنــا رســالة واضحــة للنظــام وللشــعب الســوري أبنكــم مجيعــاً جمــرد أدوات يف 

أيدينــا، حنــن مــن نعــن هــذا الرئيــس أو ذاك، وحنــن مــن يتحكــم ببقائــه أو ســقوطه.
ويف ليبيــا أيضــاً مل يكتفــوا بتحويــل ليبيــا إىل ســاحة حــرب وتصفيــة حســاابت داخليــة ودوليــة، بــل 
راحــوا يعيــدون كل أشــكال النظــام القــدمي، هــل اثر الليبيــون الســتبدال العقيــد القــذايف ابللــواء حفــرت؟ 

الحظــوا اآلن أن اجلنــرال الليــي اجلديــد حيظــى بدعــم عــريب ودويل ال ختطئــه عــن.
ويف اليمــن ابت اليمنيــون يتحســرون علــى أايم الشــقاء والطغيــان اخلــوايل بعــد أن حتــول بلدهــم إىل 
ســاحة حــرب دوليــة وإقليميــة وعربيــة، ال بــل إن ضبــاع العــامل يدعمــون النظــام الــذي اثر عليــه الشــعب 
اليمــي بطــرق خمتلفــة، فلــو كان العــامل يريــد مســاعدة اليمنيــن ملــا مســح ببقــاء الرئيــس اليمــي وأركان 

نظامــه األمنيــن والعســكرين واالقتصاديــن داخــل اليمــن بعــد الثــورة.
هذه القصة القصرة تلخص لنا الوضع العريب احلزين:

 )ذات يــوم اســتأجر فــاح بســيط شــقة ذات غرفــة واحــدة مــن إقطاعــي، وعــاش يف تلــك الغرفــة 
الصغــرة مــع زوجتــه وأوالده الســبعة، وكانــوا يعانــون معــاانة شــديدة مــن صغــر الغرفــة، وبعــد مــدة جــاءه 
اإلقطاعي وقال له اي فاح: عندي عنزاتن وديك وقرد ال أجد هلم مكاانً، وأريد منك أن تســكنهم 
معــك يف الغرفــة، فاضطــر الفــاح إىل قبــول الطلــب مرغمــاً، فــزادت معــاانة العائلــة أضعافــاً مضاعفــة 
مــن العنزتــن والديــك والقــرد املزعــج الذيــن حولــوا الغرفــة إىل كارثــة. وبعــد مــدة عــاد اإلقطاعــي وأخــذ 
العنزتــن والقــرد والديــك، مث اتصــل ابلفــاح بعــد أايم ليســأله عــن حالــه: فقــال الفــاح: حالنــا عــال 
العــال، ممتــاز، فنحــن يف نعمــة، والبيــت كبــر ومريــح وال ينقصنــا مــن هــذه الدنيــا شــيء.(، هــذا مــا 
فعلــوه مــع الســورين واملصريــن والليبيــن والتونســين واليمنيــن والعراقيــن بعــد أن اثروا، لقــد ســلطوا 

عليهــم كل صنــوف العــذاب والشــقاء والقهــر والفقــر كــي حينــوا إىل أايم الطغيــان اخلــوايل.

العرب من تحت الدلف
إلى تحت المزراب!

إعالمي وكاتب سوري مقدم برنامج االتجاه المعاكس على قناة الجزيرة

فيصل القاسم
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Arap Baharı’nın bereketi olarak, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Arap yönetici ve re-
jimlerinin akıbetinin Arap halklarının değil, dış destekçilerinin elinde olduğunu kesin bir 
biçimde görmüş olduk. Arap dünyasındaki çoğu lider ve rejimin büyük güçlerle bağının 
olduğunu ve bu güçlerin yöneticilerin iktidara gelmesinde söz sahibi bulunduğunu zaten 
biliyorduk. Fakat ülkelerimizdeki yöneticilerin göreve gelmesindeki ilk ve son söz sahibinin, 
halk veya iç dinamikler değil, dış güçler olduğunun farkında değildik. Halk ağzıyla söylend-
iği üzere halklarımızın, tüm yaşananlara Fransız kaldığını ve devlet başkanını seçmek şöyle 
dursun, bir köyün muhtarını dahi seçmekten aciz olduğunu çok geç anladık.
Rejimlerini değiştirmeyi hayal etmeyin, yöneticilerinizi değiştirmeyi hayal etmeyin, ülkeniz-
in politikalarını değiştirmeyi hayal etmeyin, kültürünüzü değiştirmeyi hayal etmeyin, hatta 
eğitim müfredatlarınızı dahi değiştirmeyi ve yenilemeyi aklınızdan geçirmeyin. Ey Araplar, 
siz yalnızca birer kölesiniz. Biz sizin yerinize her şeyi seçeriz. Bizim irademize karşı çıkma-
ya kalkıştığınız takdirde ise sizi, ayaklanmayı ve kölelik halinizi düzeltmeyi düşündüğünüz 
saniyeye lanet okur hale getiririz.
Tüm dünyanın Arap halklarına gönderdiği mesaj işte budur. Bu kirli mesaj, Arap devrim-
lerinin tozu dumanı dindiği, karlar eriyerek çayırlar gün yüzüne çıktığında net bir biçimde 
kendisini göstermiştir. Halkınız milyonlarca kurban verse, milyonlarca göçmen ve mülte-
ciniz olsa, hatta ve hatta vatanlarınızda milyonlarca eviniz yıkılsa bile, bizim şartlarımız 
haricinde bir değişimi hayal etmeyin.
Suriyelilerin değişim yolunda verdiği şehitlere, kurbanlara, mültecilere, göçmenlere, 
yaralılara, yerle bir olmuş şehirlere bir bakın; ellerine ne geçti? Yalnızca hayal kırıklığı ve 
hüsran. Siz ey Araplar, kimilerinin sizi yerdiği gibi korkaklar topluluğu değilsiniz. Aksine 
sizler, özgürlük ve onur yolunda fedakarlık ve şehadetin timsalisiniz. Fakat yine de bizler, 
verdiğiniz kurbanların meyvesini toplamanıza müsaade etmeyeceğiz. Yeryüzünün sırtlanları 
bize işte böyle söylemektedir: Şehit ve kurban verseniz de, istediğiniz gerçekleşmeyecek-
tir…
Arap halkları, Arap Baharı’nın gerçekleştiği ülkelerde isteklerinin bir tanesini dahi elde ede-
bildi mi? Elbette hayır. Halklar ya Tunus ve Mısır’da olduğu gibi başladığı noktaya geri 
geldi, ya da Suriye, Yemen ve Libya’da görüldüğü üzere taş devrine döndü.
Tunus’ta eski rejim, Bin Ali döneminde sahip olmadığı yeni bir meşruiyetle geri döndü. 
Sanki hiçbir şey olmamışçasına, eski rejim tüm siyaset, emniyet, medya ve ekonomi teşkilat-
larıyla geri dönmüş durumda. Hatta bu defa, gerçek bir seçim ile başa gelmesini gerekçe 
göstererek, öncekinden daha katı ve zorba bir hale büründü. Mısır’da ise çoğu kişi, siya-
set, güvenlik, medya ve ekonomi bakımından Mübarek rejimi dönemine rahmet okur halde. 
Bazıları daha da ileri giderek Mübarek dönemini bir “altın çağ” olarak niteliyor. Suriye’ye 
bakıldığında ise, yeryüzünün sırtlanları burayı yalnızca kurak bir araziye çevirmek ve en 
basit altyapıdan dahi mahrum etmekle yetinmemiş, Suriye halkının kendisini değiştirmek 
adına devrime kalktığı rejimin varlığını sürdürmesinde ısrar etmiştir. Son dönemde hem Batı 
hem de Doğu’nun, milyonlarca Suriyelinin yarasına tuz basarcasına rejimin ve rejimin lid-
erinin görevinde kalması gerektiğini söylediklerine tanıklık ediyoruz. Uluslararası, bölge-
sel ve Arap aktörlerin Suriye Devlet Başkanı’nın kalıcı olduğunu söylediklerini duydukça, 
rejim destekçisi ve muhalifiyle tüm Suriyelilerin alnına çalınan kara lekeyi net bir biçimde 
görüyoruz. Sanki tüm dünya Suriyeliler açıkça şunu söylüyor: “Devlet başkanınızın kalması 
ya da gitmesine karar verecek olan biziz. Rejim ve Suriye halkı elimizde yalnızca birer 
vasıtadır. İstediğimiz devlet başkanını göreve getirir, görevde tutar ya da deviririz.”
Söz konusu mihraklar, Libya’yı da bir savaş alanı ile iç ve dış hesapların görülme sahasına 
çevirmekle yetinmemiş, eski rejimi tamamıyla geri getirmişlerdir. Libyalılar, Kaddafi’nin 
yerine Hafter gelsin diye mi devrim yaptı? Dikkat ediniz; Libyalı yeni general, Arap alemi ve 
dünyanın geri kalanından gözden kaçması mümkün olmayan bir destek görmektedir.
Uluslararası ve bölgesel güçler ile Arap ülkelerinin savaş alanına dönen ülkelerinde yaşanan 
sefalet ve zorbalık, Yemenlileri şaşkına çevirmiş durumdadır. Yeryüzünün sırtlanları Ye-
men halkının isyan ettiği rejimi, farklı yöntemlerle desteklemektedir. Eğer dünya Yemen-
lilere yardım etmek isteseydi, Yemen Devlet Başkanı’nın, güvenlik, askeriye ve ekonomi 
teşkilatının devrimden sonra görevinde kalmasına müsaade etmezdi.
Şu kısa hikaye, Arapların içerisinde bulunduğu hazin durumu özetlemektedir:
Günlerden bir gün, sıradan bir çiftçi, bir derebeyinden tek bir oda kiralamış ve bu odada 
eşi ve yedi çocuğuyla yaşamaya başlamış. Odanın küçüklüğü yüzünden aile oldukça faz-
la sıkıntı çekmekteymiş. Bir müddet sonra derebeyi çiftçiye gelerek şöyle demiş: “Benim 
koyacak yer bulamadığım iki keçi, bir horoz ve bir maymunum var. Onları odana koymak 
istiyorum.” Çiftçi eli mahkum bu isteği kabul etmiş. Böylece odayı panayır yerine çeviren iki 
keçi, horoz ve maymun yüzünden ailenin çektiği sıkıntı katbekat artmış. Bir süre sonra der-
ebeyi gelerek iki keçi, horoz ve maymunu almış ve birkaç gün sonra çiftçiye hal hatırını sor-
duğunda çiftçi, “Halimiz aliyyülaladır. Nimetler içerisindeyiz. Evimiz geniş, rahat; dünyada 
istediğimiz her şey elimizin altında” diye cevap vermiş.
İşte Suriyelilere, Mısırlılara, Libyalılara, Tunuslulara, Yemenlilere ve Iraklılara devrime 
kalkışmalarının ardından yapılan budur. Sırtlanlar bu halklara her türlü işkenceyi, sefaleti, 
zulmü ve yoksulluğu reva görmüş, böylece onları eski diktatörlük günlerini özler hale ge-
tirmiştir.

Faysal KASIM

Araplar Yağmurdan
Kaçarken Doluya Tutuldu!

Suriyeli Gazeteci-Yazar (el-Cezire’de el-İtticah el-Muâkis Programının Sunucusu)
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BM Güvenlik Konseyi nihayet Doğu Guta’da yaşanmakta olan insanlık dışı duruma göz attı ve 
şaşırtıcı bir biçimde 30 günlük bir ateşkesin 72 saat içinde devreye sokulması kararı aldı. Şaşırtıcı 
tarafı, Rusya’nın bu sefer Suriye rejimini kollayıp, katliamlarına göz yumacak şekilde bu karar 
tasarısını veto etmemesi. Ne yazık ki, Suriye’de Esed, irtikap ettiği bütün insanlık suçlarında ve 
katliamlarda, kendisini her halükarda kollayan, veto yetkisine sahip Rusya’dan cesaret buluyor. 
Bu kez, dünyanın gözü önünde cereyan eden ve şahit olan vicdanlara cehennem azabı yaşatan, 
Esed’in Serebrenitsa’sı olarak nitelenen Doğu Guta’daki katliamın durması için hazırlanan karar 
tasarısı Rusya’nın da vetosuna takılmayarak kabul edilmiş oldu.
Aslında Astana’da bütün tarafların anlaşmasıyla Doğu Guta bölgesi bir çatışmasızlık bölgesi 
olarak kabul edilmişti. Buna göre muhaliflerin zaten mevcut olduğu bilinen Doğu Guta’ya Esed 
rejiminin saldırması bu anlaşmanın açık ihlali anlamına geliyor. Bir silahlı unsuru etkisiz hale 
getirmek için bütün mahalleyi yakma yoluna başvuran Esed rejimi bu esnada sivil katliamında 
insanlığı ayaklar altına alan bir vahşete daha imza atıyor. Birkaç gün içinde hava saldırılarında 
çoğu çocuk en az 400 kişi katledildi.
İnternette mebzul miktarda yer alan çocuk katliamı görüntüleri Esed’in kendi halkına karşı 
sürdürdüğü bu savaştaki kirliliğini bütün iğrençliğiyle ortaya koyuyor. Bu görüntülere bakıp hala 
Esed’le görüşmekten, onunla yeni bir sayfa açmaktan bahsedenler, bir nebze utanmazlar mı hala?
Esed’le görüşüp neyin hesabı, neyin planlaması yapılabilir? İrtikap etmekte olduğu ve edeceği 
yeni insanlık cürümlerini kendisi yeterince taşıyamıyor da ona bu suçlarında yardımcı mı olmak 
gerekiyor? Onunla görüşerek, bu cürümleri işlemekten alıkonulması mı sağlanabilir? Baksanıza, 
ona sahip çıkan Rusya ve İran ile Astana’da varılmış mutabakat çerçevesinde bile bu cürümler 
engellenemiyor.
Esed’i durduracak tek şey, kendisine muhalif olanların tamamen yok olmasıdır. Şu ana kadar 
ölümü gerçekleşmiş bir milyona yakın insan ve birkaç milyon yaralı ve yurtdışına çıkan ve sayıları 
8 milyonu bulan mülteciye ilaveten Suriye içinde onun ölüm makinalarının hedefi olmamak için 
yer değiştiren 7 milyon insan… Toplamda neredeyse rejimin zulmünden mağdur olmamış, onunla 
sorunlu olmayan, kendi işbirlikçisi küçük bir azınlık dışında kimse kalmamış.
Neredeyse halksız bir devlete ulaşmak üzere, Esed ve ona göz yumanlar.
Böyle bir ülkede öldürücü, yok edici güçten başka ellerinde övünebilecekleri hiçbir şey olmayan 
Rusya ve İran hala ABD emperyalizmine veya Siyonizme karşı bir mevzu koruyor olmakla mı 
gurur duyacaklar? Varsa bile o mevzi Esed’le mi korunacak?
ESED-PYD İŞBİRLİĞİ: KİM KİMİ ALDATIYOR?
Aynı Esed şu anda siyonizmin de ABD’nin de Suriye’deki lejyonerleri olan PYD-JPG-PKK un-
surlarıyla beraber çalışıyor. Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonuna karşı Esed’e bağlı Şebbihalar 
PYD’ye destek vermek üzere Afrin’e koştular. Zaten Afrin’in de Kamışlı’nın da, Münbic’in de 
PYD unsurlarına terkedilmesi tamamen Esed’in planı ve onayıyla gerçekleşmiş bir olaydı. Şimdi 
kim kimi aldatıyor diye sormanın bir anlamı var mı?
Varsa soralım. ABD ve Siyonizm eksenine karşı Esed’i destekleyen İran, aynı Esed’in ABD’nin ve 
siyonizmin lejyoner örgütü PYD ile işbirliği karşısında kendisini aldatılmış hissetmesi gerekmez 
mi? Yoksa hepsi birden dünyadan gizledikleri başka bir hesabın içindeler de, bütün dünyayı mı 
aldatıyorlar? Bu nasıl bir oyunsa, kazananı hiç de Siyonizm karşıtı cephe olmuyor. Bilakis, İran’ın 
Esed siyaseti, günün sonunda Siyonizm cephesini daha da rahatlatıyor, daha da güçlendiriyor. Bu 
siyasetin kurbanı da çocuklar oluyor, insanlık oluyor. Bu şartlar altında ne yazık ki, BM Güvenlik 
Konseyi’nin kararı bile Esed’in işlediği-işleyeceği insanlık suçlarına karşı hiçbir güvence oluştur-
muyor. Doğu Guta’da insanlığın gözleri önünde cereyan eden katliamların, paramparça olmuş 
çocuk ceset görüntülerinin kimyasal silahla mı normal silahlarla mı yapılmış olduğu gibi anlamsız 
bir soruyla bütün bu infiali oyalama safhasına aktarabilir.
Obama’nın kimyasal silah kullanımını ABD’nin kırmızı çizgisi olarak nitelediği dönemlerde 
Esed’in sivilleri ayırt etmeden hava bombardımanlarıyla, varil bombalarıyla, işlediği katliam-
lar sonucu ölen insanların sayısı üçyüz bini bulmuştu bile. O zaman yine Doğu Guta’da Esed’in 
kimyasal silah kullanarak öldürdüğü haberinin yayıldığı katliamda ise en fazla 1500 kişi ölmüştü. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o gün haklı olarak şu çarpıcı soruyu sormuştu: Neticesi 
haksız ölüm olan, hem de kitlesel ölümler olan bir katliam varsa bunun ne tür bir silahla yapılmış 
olmasının ne önemi var? Üçyüzbin sivil insanı, kadını, çoluk çocuğu haksız yere öldürmüş olan 
bir rejimi suçlamak için bunu hangi silahla öldürdüğü mü sorulur? Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir 
izandır?
Bugünlerde Doğu Guta’da gerçekleşen katliamların görüntülerinden istemediğiniz kadarına sosyal 
medyada ulaşabilirsiniz. O paramparça olmuş ve yanyana dizilmiş onlarca çoluk çocuk cesedinin 
hepsi de konvansiyonel sayılan cinayet silahlarının marifeti. Bu görüntüler de dünyanın vicdanını 
harekete geçirmiyorsa, hala “kimyasal silah” şartı arayanların eli de vicdanı da kurusun.

لقــد التفــت جملــس األمــن الــدويل التابــع لألمــم املتحــدة أخــراً إىل احلالــة غــر اإلنســانية اجلاريــة يف الغوطــة الشــرقية، 
وأصــدر قــراراً غريبــاً يقضــي ببــدء وقــف إطــاق النــار خــال 72 ســاعة ملــدة 30 يومــاً، األمــر املســتغَرب يف هــذا القــرار 
أن روســيا هــذه املــرة مل تســتخدم حــق النقــض )الفيتــو( ضــد مســودة هــذا القــرار حلمايــة نظــام األســد والتغاضــي علــى 
املذابح الي يرتكبها. إن األســد يزداد جســارة يف كافة املذابح واجلرائم الي يرتكبها ضد اإلنســانية يف ســوراي لألســف 

الشــديد، ألن روســيا متتلــك حــق الفيتــو لتحميــه مهمــا كانــت جرائمــه.
ومــن دون أن يتعطــل هــذه املــرة ابلفيتــو الروســي، متَّ قبــول مشــروع القــرار الــذي يهــدف إىل وقــف املذحبــة اجلاريــة يف 

الغوطــة الشــرقية علــى مــرأى ومســمع مــن العــامل وكأهنــا عــذاب جهنــم إذ ال ختتلــف عــن مذحبــة )سربرينيتســا(.
يف احلقيقــة فــإن اتفــاق كافــة األطــراف يف آســتاان قــد خلــص إىل إعــان الغوطــة الشــرقية  اتبعــة ملنطقــة خفــض التوتــر، 
وعليــه فــإن هجــوم نظــام األســد علــى الغوطــة الشــرقية يعتــر انتهــاكاً صارخــاً لذلــك االتفــاق الــذي متَّ مــع العلــم املســبق 
بوجــود معارضــن يف الغوطــة، وعندمــا ال يتــورع نظــام األســد عــن إحــراق حــي كامــل مبــن فيــه مــن أجــل القضــاء علــى 
عنصــر مســلح واحــد، فإنــه يوقّــع مــرة أخــرى علــى قــرار متوحــش يــدوس فيــه علــى حقــوق اإلنســانية ويرتكــب خالــه 
مذحبــة جديــدة للمدنيــن العــّزل، فخــال أايم قليلــة حصــدت غاراتــه اجلويــة أرواح 400 شــخص علــى األقــل غالبيتهــم 

مــن األطفــال.
إن املشــاهد الــي يتــم تداوهلــا عــر اإلنرتنــت عــن تلــك املذحبــة الــي قضــى فيهــا عــدد كبــر مــن األطفــال، تكشــف عــن 
قبــح تلــك احلــرب الــي يشــنها األســد ضــد شــعبه بــكل مــا فيهــا مــن قــذارة، والذيــن يــرون تلــك املشــاهد مث يتحدثــون إىل 

اآلن عــن احلــوار مــع األســد وفتــح صفحــة جديــدة معــه، أفــا خيجــل هــؤالء إىل اآلن ولــو قليــًا؟.
وماهــي احلســاابت واخلطــط الــي ميكــن أعدادهــا عــن طريــق احلــوار مــع األســد؟، وهــل جيــب عليهــم مســاعدة األســد 
يف جرائمــه تلــك وقــد ابت غــر قــادر علــى حتمــل مســؤولية بنفســه علــى تلــك اجلرائــم الــي ارتكبهــا ضــد اإلنســانية 
ومــازال يرتكبهــا الحقــاً؟، وهــل مــن املمكــن منعــه مــن ارتــكاب تلــك اجلرائــم عــن طريــق االجتمــاع معــه؟، انظــروا، إن 
أحــداً مل يســتطع منعــه عــن ارتــكاب جرائمــه تلــك حــى يف إطــار االتفــاق الــذي متَّ التوصــل إليــه يف آســتاان مــع روســيا 
وإيــران اللتــن حتميانــه. إن األمــر الوحيــد الــذي ســيوقف األســد هــو القضــاء علــى كافــة املعارضــن لــه، فإضافــة إىل حنــو 
مليــون إنســان قتلهــم األســد إىل حــد اآلن، مثــة بضعــة مايــن مــن اجلرحــى واملصابــن، ومثانيــة مايــن الجــئ خــارج 
ســوراي، وســبعة مايــن إنســان قــد نزحــوا مــن منطقــة إىل أخــرى داخــل ســوراي هــرابً مــن أن يكونــوا هدفــاً آللــة املــوت 
األســدية، ويف احملصلــة فلــم يبــق يف ســوراي تقريبــاً ســوى أقليــة قليلــة مــن املتعاونــن مــع نظــام األســد وليســوا مــن ضحــاايه 
وليــس لديهــم مشــكلة معــه، وعليــه فــإن ســوراي تــكاد تتحــول إىل بلــد بــاد شــعب، وال يســكنها إال األســد وبعــض 

الذيــن يغضــون طرفهــم عنــه.
وهــل ســتفتخر روســيا وإيــران مبوقفهمــا املعــادي للصهيونيــة واإلمرايليــة األمريكيــة، واحلــال أنــه ليــس لديهمــا مــا يفتخــران 
بــه ســوى القــوة القاتلــة واملدمــرة يف مثــل هــذا البلــد؟، وحــى وإن كان حمافظــاً علــى موقفهمــا ذلــك، فهــل ســيتم ذلــك 

ابلتعــاون مــع األســد؟.
- التعاون بني األسد وPYD: من خيادع من؟

إن األســد ذاتــه يعمــل حاليــاً مــع عناصــر تنظيمــات )PYD وJPG وPKK( وهــم ذاهتــم عمــاء الصهيونيــة 
والــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف ســوراي، لقــد هــّب شــبيحة األســد إىل عفريــن لدعــم PYD(( ضــد عمليــة غصــن 
الزيتــون الــي تشــنها تركيــا، وإن تــرك عفريــن وقامشــلي ومنبــج لعناصــرPYD( ( قــد متَّ بتخطيــط مــن األســد ومبصادقــة 

منــه. وهــل بقــي اآلن أي معــى لطــرح ســؤال مــن خيــادع مــن؟.
وإن كان لذلــك معــى فنطــرح الســؤال التــايل ، أوليــس مــن الضــروري أن تشــعر إيــران الداعمــة لألســد ضــد حمــور 
الصهيونيــة والــوالايت املتحــدة األمريكيــة أبن اخلدعــة قــد انطلــت عليهــا بدعمهــا لألســد ذاتــه الــذي يتعــاون مــع تنظيــم 
PYD( ( العميل للصهيونية والوالايت املتحدة األمريكية؟،  أوال خيفون كلهم عن العامل حساابت أخرى، فيكون 
العــامل أمجــع حينهــا قــد متــت خمادعتــه؟، اي هلــا مــن لعبــة ال تفــوز فيهــا اجلبهــة املعاديــة للصهيونيــة أبــداً، بــل ابلعكــس فــإن 
سياســة إيــران مــع األســد ســتزيد اجلبهــة الصهيونيــة ارتياحــاً وقــوًة يف هنايــة األمــر، ويبقــى األطفــال والبشــر هــم ضحــااي 
تلــك السياســة. ولألســف الشــديد فحــى قــرار جملــس األمــن الــدويل ال يشــكل أيــة ضمانــة يف هــذه الظــروف ضــد 
اجلرائــم الــي ارتكبهــا األســد ومــازال يرتكبهــا ضــد اإلنســانية. وميكــن نقــل كل تلــك االنفعــاالت إىل جلســة التصويــت 
عــن طريــق ســؤال ال معــى لــه مثــل هــل مت اســتخدام أســلحة عاديــة أم كيميائيــة يف تلــك املذابــح اجلاريــة يف الغوطــة 

الشــرقية أمــام أعــن البشــرية والــي خلفــت مشــاهد أوصــال األطفــال املمزقــة؟.
يف املرحلــة الــي وصــف فيهــا )أوابمــا( اســتخدام األســلحة الكيميائيــة أبهنــا خــط أمحــر ابلنســبة للــوالايت املتحــدة، مل 
يصــل عــدد القتلــى إىل ثامثائــة ألــف يف تلــك املذابــح الــي ارتكبهــا األســد حبــق املدنيــن دون متييــز ابســتخدام القصــف 
اجلــوي والراميــل املتفجــرة، يف تلــك األايم انتشــرت أخبــار عــن مذحبــة قتــل فيهــا األســد 1500 شــخص يف الغوطــة 
الشــرقية ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة. يف ذلــك اليــوم كان مــن حــق رئيــس اجلمهوريــة الرتكيــة رجــب طيــب أردوغــان 
أن يطــرح الســؤال التــايل: إذا كانــت مثــة مذحبــة نتــج عنهــا مقتــل النــاس بشــكل مجاعــي علــى غــر وجــه حــق، فمــا أمهيــة 
التســاؤل عــن نــوع الســاح املســتخدم يف تلــك املذحبــة؟، وهــل مــن الصــواب التســاؤل عــن نــوع الســاح املســتخدم 
مــن أجــل توجيــه االهتــام إىل نظــام قتــل ظلمــاً وعــدواانً ثامثائــة ألــف مــدين بينهــم أطفــال ونســاء؟ أي ضمــر هــذا، 

وأي إذعــان؟.
تســتطيعون اليــوم الوصــول إىل مــا شــئتم مــن املشــاهد املنتشــرة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي عــن املذابــح اجلاريــة حاليــاً 
يف الغوطة الشــرقية، ومن نتائج األســلحة املتعارف عليها يف ارتكاب اجلرائم، تلك اجلثث املتشــظية ألولئك األطفال 
املمدديــن جنبــاً إىل جنــب. وإذا عجــزت تلــك املشــاهد هــي األخــرى عــن حتريــك الضمــر العاملــي، تبًّــت أيديهــم وماتــت 

ضمائرهم أولئك الذين مازالوا يبحثون عن شــرط اســتخدام )الســاح الكيميائي( لتجرمي نظام األســد.

Yasin AKTAYياسين آقطاي

الغوطة الشرقية
سربرينيتسا األسد

Doğu Guta,
Esed’in Srebrenitsa’sı

Gazeteci - Yazarسياسي وكاتب
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كمال أوزتورك

Olmuyor bazen. İnsanın her zaman reel politiğin soğuk diliyle konuşmaya, stratejinin 
mantık silsilesiyle hareket etmeye gücü yetmiyor.
Yani insanoğlu aklıyla hareket etmesi gerekse de, duygularıyla yaşıyor
Bazı zamanlar var ki isyan etmek, bağırıp, çağırmak ve bu adaletsiz dünyada, bu çarpık 
düzende bir şeyleri böyle değiştirmek istiyor insan. Değişir mi bilmem. Lakin isyan 
hakkımı kullanmak istiyorum.
DOĞU GUTA’DA BM’YE İSYAN EDİYORUM
Doğu Guta’da ateşkes ilan edilmesine isyan ediyorum. BM Güvenlik Konseyi, binlerce 
çocuğun kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla öldürülmesini bu kadar zaman seyretti, 
şimdi bir ateşkes ilan ediyor.
Ancak 72 saat sonra başlayacak. Ve bir ay sürecek. Bu nedir şimdi? Madem ateşkes yap-
maya gücünüz var, neden şimdiye kadar çocukların ölümünü izlediniz? Madem gücünüz 
var, neden bir ay süreyle ilan ediyorsunuz? Neden bir ay sonra Ruslara ve Esed rejimine 
yeniden çocuk öldürme izni veriyorsunuz?
Putin emir vermiş bir de, sabahtan, 14.00’e kadar Doğu Guta’ya saldırı olmasın demiş. 
O saatlerin dışında sivilleri, çocukları, insanları öldürmek serbest mi yani?
Şimdi bunları nasıl açıklayalım? Hangi reel politik bu ahlaksız dünya düzenini, bu ada-
letsiz düzeni, bu çarpık düzeni anlatabilir?
İşte bu yüzden isyan hakkımı kullanıyorum.
ERBAKAN HOCA’YI ANLAMAYANLARA İSYAN EDİYORUM
Dün ölüm yıldönümüydü. Adil düzen diyerek, tüm adaletsizliklere, tüm ahlaksız düzen-
lere, batının hegemonyasına isyan eden adamı özlüyorum.
“Bana ne Amerika’dan” diye isyan ettiğinde grup toplantısında, onu anlamayan ama 
bugün onun dediği yere gelen siyasi anlayışımıza isyan ediyorum.
Menderes’i, Özal’ı, Erbakan’ı anlamayan, karalayan, dışlayan ve şimdi de aynı şeyleri 
Erdoğan’a yapan anlayışa isyan ediyorum.
Tüm hatalarına, yanlışlarına, eksikliklerine rağmen, bağımsız, özgür ve adil bir düzen 
savunan bu insanlara, dünyada uygulanan ve Türkiye’de karşılık bulan haksız ablukaya 
isyan ediyorum.
28 ŞUBAT’A İSYAN EDİYORUM
Bizi bir silindir gibi ezmeye çalışan, ülkenin ana damarını yırtmaya uğraşan, ‘post mod-
ern darbenin’ yıl dönümünde, hala bu ahlaksız darbe kurbanlarının hapislerde olmasına 
isyan ediyorum.
Tüm çağrılara, hukuksuz uygulamaların varlığına, tüm bağrı yanıkların varlığına 
rağmen, onlarca insanın suçsuz yere hapislerde kalmasına isyan ediyorum.
Adil bir hukuk düzeni, hakkaniyetli bir adalet sistemi, insanların canı gönülden 
güveneceği hukuk adamlarının olduğu bir dünyayı arzu ediyorum, talep ediyorum.
AHLAKSIZ TROLLERE İSYAN EDİYORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği, “ahlaksız trollerin” yönettiği bir düzene isyan edi-
yorum. Her gün ama her gün, ailemize, şahsiyetimize, kutsal değerlerimize, davamıza, 
inancımıza hakaret eden ahlaksız trollere, ahlaksız trol kafalılara, ahlaksız lejyonerlere, 
menfaatçilere isyan ediyorum.
Bir bakanı istifanın eşiğine getiren, ülkenin birliğine, dirliğine, düzenine artık tehdit 
oluşturan bu tetikçi, şantajcı, menfaat çetelerine hala bir şey yapılamamasına isyan edi-
yorum.
Ülkenin en saygın siyasetçilerine, bürokratlarına, kanaat önderlerine, bilim adamlarına, 
gazetecilerine yıllardır çamur atan, iftira atan, haysiyet suikastı yapan bu ahlaksız, ilke-
siz, omurgasız troll çetesinin hala aktif olmasına isyan ediyorum.
Bugün isyan hakkımı kullanıyorum anlayacağınız.
Daha çok isyan edeceğim konu var. Şimdilik bunları yazıyorum.
Ama biliyorum, sadece isyan ederek bu çarpık düzenle mücadele edilmez. O yüzden 
namuslu insanlar olarak, daha çok sesimizi çıkarmak, daha çok çalışmak ve dünyayı, 
ülkeyi bu ahlaksızlar çetesine bırakmamak gerek.
Bunun için uğraşacağım kendi adıma.

Kemal ÖZTÜRK

Sade Bir Isyan Hakkı

Gazeteci - Yazar

أحيــاانً ال يســتطيع املــرء الــكام يف كل وقــت بلغــة السياســة الواقعيــة البــاردة، وال ميتلــك القــدرة علــى 
التصــرف حســب سلســلة املنطــق االســرتاتيجي، وهــذا يعــي أن اإلنســان حــى وإن حتــرك بعقلــه، فإنــه 

يعيــش مبشــاعره.
ومثــة أوقــات يريــد فيهــا اإلنســان الصيــاح أحيــاانً والصــراخ أبعلــى صوتــه كــي يغــر شــيئاً مــا يف هــذا العــامل 
الغــارق يف الظلــم ويف هــذا النظــام املتضــارب، وأان ال أعلــم أأســتطيع تغيــر شــيء بذلــك أم ال، ولكنــي 

أريــد اســتخدام حقــي يف الرفــض والعصيــان.
 -  أن أندد ابألمم املتحدة فيما يتعلق ابلغوطة الشرقية

أان أنــدد إبعــان وقــف إطــاق النــار يف الغوطــة الشــرقية، فمجلــس األمــن الــدويل شــاهد مطــواًل مقتــل 
آالف األطفــال ابألســلحة الكيميائيــة والراميــل املتفجــرة، وهــو اآلن يعلــن وقفــاً إلطــاق النــار.
بيد أن إطاق النار سيبدأ جمدداً بعد 72 ساعة، وسيتواصل شهراً كامًا، فماذا يعي ذلك؟.

 فمــا دمتــم قادريــن علــى فــرض وقــف إلطــاق النــار، فلمــاذا وقفتــم تشــاهدون مقتــل هــذا الكــم مــن 
األطفــال؟، ومادامــت لديكــم القــدرة فلمــاذا تعلنــون وقــف إطــاق النــار لشــهر واحــد فقــط؟، ملــاذا 

تســمحون للــروس ولنظــام األســد بقتــل األطفــال مــن جديــد؟.
بوتــن قــد أصــدر أوامــره وقــال ال تقصفــوا الغوطــة الشــرقية مــن الصبــاح حــى الثانيــة ظهــراً، فهــل ذلــك 
يعي أهنم أحرار يف قتل من شــاءوا من املدنين واألطفال خارج تلك الســاعات؟، واآلن كيف ميكننا 
أن نفســر ذلــك؟، وأي سياســة واقعيــة ميكنهــا أن تشــرح هــذا النظــام العاملــي الفاقــد لألخــاق وهــذه 
املنظومــة غــر العادلــة وهــذا النظــام املتضــارب؟، ولذلــك فــأان أريــد أن أســتخدم حقــي يف العصيــان 

والتنديــد.
  -  أن أندد مبن مل يفهم الشيخ أربكان

ابألمــس كانــت ذكــرى وفاتــه، وأان أشــتاق لذلــك الرجــل الــذي كان ينــدد دائمــاً ابهليمنــة الغربيــة وبكافــة 
األنظمــة اجلائــرة والفاقــدة لألخــاق، منــادايً ابلنظــام العــادل.

أان أنــدد بذهنيتنــا السياســية الــي مل تكــن تفهمــه حــن يغضــب يف اجتمــاع كتلــة حزبــه فيقــول: )ال 
يهمــي يف أمريــكا(، ولكنهــا فهمتــه اليــوم ووصلــت إىل النقطــة الــي دعاهــم إليهــا.

أان أنــدد بتلــك الذهنيــة الــي مل تفهــم )مندريــس وأوزال وأربــكان(، وأقصتهــم وشــوهت صورهتــم، وهــم 
اآلن ميارســون نفــس الشــيء حيــال أردوغــان.

أان أنــدد ابحلصــار اجلائــر املفــروض علــى أولئــك الرجــال الذيــن يدعــون إىل نظــام مســتقل وحــر وعــادل 
رغــم كل أخطائهــم وهفواهتــم ونواقصهــم، ذلــك احلصــار الــذي يشــهده العــامل ويــرتدد صــداه يف تركيــا.

-  أن أندد ابنقالب 28 شباط
أان أنــدد ببقــاء ضحــااي ذلــك االنقــاب الغــادر إىل اليــوم يف الســجون وحنــن نعيــش الذكــرى الســنوية 
لـ)انقــاب مــا بعــد احلداثــة( الــذي حاولــوا مــن خالــه ســحقنا مبــا يشــبه إســطوانة تعبيــد الطرقــات، 

وســعوا مــن ورائــه إىل متزيــق شــراين بلــدان.
أان أنــدد ببقــاء عشــرات النــاس يف الســجون مــن غــر هتمــة رغــم كل النــداءات واإلجــراءات غــر القانونيــة 

ورغــم احــرتاق كثــر مــن األفئــدة.
وأان أرغــب بــل وأطالــب بعــامل يكــون فيــه نظــام حقوقــي عــادل، ونظــام عدالــة قائــم علــى احلــق، ورجــال 

قانــون ميكــن للنــاس أن يثقــوا فيهــم مــن أعمــاق قلوهبــم.
- أن أندد ابلشبكات عدمية األخالق

أان أندد بنظام عاملي تديره)شبكات عدمية األخاق( حسبما وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان، 
أان أنــدد بتلــك الشــبكات عدميــة األخــاق الــي حتتقــر يوميــاً عائاتنــا وشــخصياتنا وقيمنــا املقدســة 
وقضيتنــا وعقيدتنــا، وأنــدد بذهنيــات تلــك الشــبكة وبعمائهــا الذيــن ال أخــاق هلــم وبــكل أولئــك 

االنتهازيــن.
أان أنــدد بعــدم اختــاذ أي إجــراء إىل اآلن حبــق تلــك العصابــة االنتهازيــة الفاســدة اجملرمــة الــي تشــكل 

خطــراً علــى وحــدة البلــد وأمنــه ونظامــه، والــي دفعــت أبحــد الــوزراء إىل اعتــزام تقــدمي االســتقالة.
أان أنــدد بتواصــل نشــاط تلــك الشــبكة الــي ليــس هلــا أخــاق وال مبــادئ وال عمــود فقــري اثبــت، 
إذ تعمــل منــذ ســنن علــى تشــويه صــورة شــخصيات البلــد احملرتمــن ومســؤوليه وزعمــاءه وعلمــاءه 

وصحفييــه، واالفــرتاء عليهــم واغتيــال مسعتهــم.
افهموهــا كمــا شــئتم عندمــا أقــول لكــم إنــي أريــد اســتخدام حقــي اليــوم يف العصيــان والتنديــد، ومثــة شــأن 

آخــر ســأندد بــه أيضــاً، وأان أكتفــي اليــوم بكتابــة هــذه الســطور.
ولكنــي أعلــم جيــداً أنــه ال ميكــن حماربــة ذلــك النظــام املتضــارب عــن طريــق التنديــد فقــط، ولذلــك 
فيجــب علينــا كأانس شــرفاء أن نرفــع أصواتنــا أكثــر ونعمــل جبهــد أكــر كــي ال نــرتك بلــدان والعــامل هنبــاً 

لتلــك العصابــة عدميــة األخــاق، ومــن أجــل ذلــك ســأبذل قصــارى جهــدي ابمســي الشــخصي.



بــدأت تقــرتب مــن هنايــة شــهرها الثــاين عمليــة غصــن الزيتــون الــي أطلقتهــا القــوات املســلحة الرتكيــة يف 
منطقــة عفريــن يف مشــال ســوراي يف 20 ينايــر 2018 وتســتهدف فيهــا إرهابيــي) PKK وKCK و
PYD-YPG وداعــش(، مــن أجــل ضمــان األمــن واالســتقرار يف املنطقــة وعلــى اخلــط احلــدودي بــن 
تركيــا وســوراي، ومــن أجــل إنقــاذ أهــايل املنطقــة مــن ظلــم أولئــك اإلرهابيــن، وعندمــا ننظــر إىل سلســلة 
االتصــاالت الدبلوماســية األخــرة، مــن الواضــح جليــاً أن امليــاه يف مشــال ســوراي لــن تصفــو ملــدة طويلــة حــى 

وإن قامــت تركيــا بتطهــر املنطقــة مــن العناصــر اإلرهابيــة.
عقــب العمليــات الــي ينفذهــا اجليــش الرتكــي واجليــش الســوري احلــر علــى اجلبهــة بشــكل مشــرتك، مــن 
الضــروري التخطيــط ألعمــال جــادة واالســتعداد ملــا بعــد العمليــة، إذ ســيكون مــن املمكــن ضمــان اســتدامة 
منطقــة خفــض التوتــر مــع التدابــر الــي ســيتم اختاذهــا بعــد انتهــاء عمليــة غصــن الزيتــون الــي حــرت العــامل 

إذ تســر مثلمــا مت التخطيــط هلــا عســكرايً.
ولذلــك فعلــى منظمــات اجملتمــع املــدين الســورية والرتكيــة العاملــة وراء اجلبهــة أن تكــون مســتعدة لذلــك 
اليــوم، ومثــة يف االنتظــار مواضيــع ال يقــل أحدهــا أمهيــة عــن اآلخــر مثــل ضمــان األمــن يف املنطقــة وتشــكيل 
منظومــة حكــم حملــي وإنعــاش احليــاة االجتماعيــة وتنظيــم عمليــة الرتبيــة والتعليــم وإعــداد البنيــة التحتيــة 
للقطــاع الصحــي وتدويــر عجلــة االقتصــاد وإعــادة إحيــاء كافــة مناحــي احليــاة. وإن إجنــاز كل هــذه األعمــال 
الــي تنتظــر دورهــا أمــر ال مفــر منــه ليواصــل أهــايل املنطقــة حياهتــم، أمــا النــاس الذيــن اضطــروا لــرتك بيوهتــم 
وهــم يعيشــون حالــة ترحــال دائــم داخــل ســوراي، فســتكون عودهتــم إىل حيــاة االســتقرار ممكنــة إذا متَّ تنفيــذ 

تلــك األعمــال.
وكمــا ذكــران آنفــاً فــإن احلــروب االســرتاتيجية ســتتواصل بكثافــة أكــر مــع إعــداد بيئــة ليــس فيهــا اشــتباكات 
يف املنطقــة، وإن األحــداث الــي تواجههــا تركيــا واجليــش الســوري احلــر أثنــاء العمليــة اجلاريــة اليــوم يف عفريــن 

تكشــف عــن ذلــك األمــر بوضــوح.
فالتنظيــم اإلرهــايب الــذي يزعــم أنــه ماركســي، يرفــع العلــم األمريكــي علــى موقعــه، ويســتخدم أســلحة روســية، 
ويدّعــم اخلنــادق الــي حيفرهــا خبرســانة توفرهــا لــه مصانــع اإلمسنــت الفرنســية العاملــة يف ســوراي، مســتخدماً يف 
ذلــك آالت بنــاء أملانيــة الصنــع، وعندمــا نلقــي نظــرة علــى هــذا املشــهد فإننــا نــرى بــكل وضــوح أن اجلهــة 
الوحيــدة الــي حتــارب اإلرهــاب فعــًا هــي أصحــاب املنطقــة احلقيقيــن، أي تركيــا واجليــش الســوري احلــر، 
أمــا بقيــة الــدول فإهنــا تســعى خلدمــة مصاحلهــا عــن طريــق احلــرب، وتعمــل علــى غــرس جذورهــا يف أراٍض 
ليســت أراضيهــا، وانطاقــاً مــن هــذه النقطــة فــإن الــدول اإلمرايليــة ســتحاول االســتقرار قبــل تركيــا يف منطقــة 
عفريــن بعــد أن تنتهــي االشــتباكات فيهــا، إذ أهنــم ســيحاولون مــن جديــد تنفيــذ سياســاهتم اإلمرايليــة الــي 
طوروهــا منــذ مئــات الســنن ابســتخدام أنــواع وأصنــاف مــن األقنعــة، ســيأتون وهــم يلبســون أقنعــة اجملتمــع 
املــدين واملســتثمرين ورجــال األعمــال وقــوات حفــظ الســام، ليحاولــوا بنــاء اقتصــاد املنطقــة وجتارهتــا واهليمنــة 
علــى حياهتــا االجتماعيــة والثقافيــة، مــا نقولــه هنــا ال ينــدرج ضمــن نظريــة املؤامــرة، بــل هــو مســرحية حقيقيــة 

متثلهــا تلــك الذهنيــة بشــكل دائــم.
أمــا اإلرادة الــي مــن شــأهنا إحبــاط كل تلــك املكائــد فتتمثــل يف األعمــال واملبــادرات الــي ســيعمل أصحــب 
املنطقــة احلقيقيــن علــى تنفيذهــا مــع شــركائهم احلقيقيــن، ومــن هنــا فيجــب علــى منظمــات اجملتمــع املــدين 
احملليــة وزعمــاء الفكــر وأصحــاب املســؤوليات وكل فــرد يف املنطقــة أن يكافــح ويعمــل مــن أجــل إعــداد 
اخلطــط واملشــاريع يف املناطــق الــي دفعنــا فيهــا أمثــاانً ابهظــة مــن أجــل الســيطرة عليهــا عســكرايً حــى نكــون 

حنــن املســيطرين عليهــا اجتماعيــاً وثقافيــاً واقتصــادايً.

العمل وراء الجبهة...

صحفي وكاتب

محمد علي أمين أوغلو

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Türkiye’nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın 
sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Su-
riye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröris-
tlere yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda ikinci ayın sonuna doğru gelinmekte. 
Yaşanılan uluslararası diplomasi trafiğine bakıldığı zaman Türkiye bölgeyi terör unsur-
larından arındırsa da kuzey Suriye’de uzun zaman suların durulmayacağı net bir şekilde 
görülmektedir.
Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu’nun omuz omuza cephede yürüttüğü bu opera-
syonların arkasından ciddiyetli çalışmaların planlanması ve operasyon sonrası için hazır 
beklenilmesi gerekiyor. Askeri olarak planlandığı gibi giden ve dünyayı şaşkına çeviren 
zeytin dalı operasyonunun tamamına ermesi, sonrasında alınacak tedbirlerle çatışması-
zlık sahasının sürdürülebilirliği sağlamakla mümkün olacaktır.
Bunun için cephe gerisinde bulunan Suriyeli ve Türk sivil toplum kuruluşlarının bu 
durma hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bölgede güvenliğin sağlanması, yerel yönetim-
lerin oluşturulması, sosyal hayatın canlandırılması, eğitim öğretimin planlanması, sağlık 
alt yapısının oluşturulması, ticari sirkülasyonun oluşması, yaşam alanlarının yeniden 
imaratı gibi birbirinden önemli konular sırada bekliyor. Sırada bekleyen bu çalışmaların 
yapılması bölge halkının hayatını devam ettirebilmesi için olmazsa olmaz konulardır. Ev-
lerini terk etmek zorunda kalan ve Suriye içinde hareket halinde göçebe olarak yaşayan 
insanların bir an önce yeniden yerleşik hayata tutunmaları bu çalışmaların yapılması ile 
mümkün olacaktır.
Başta da söylediğimiz gibi bölgede çatışmasızlık ortamı tesis edilmesi ile birlikte strateji 
savaşları daha da yoğunlaşarak devam edecek. Bu gün Afrin’de yürütülen operasyon-
da Türkiye’nin ve ÖSO’nun karşılaştığı olaylar bunu açık bir şekilde gösteriyor. Sözde 
Marksist olan bir terör örgütü karargahına ABD bayrağı asıyor Elinde Rus silahı taşıyor, 
kazdığı hendekleri ve tünelleri Fransızların Suriye’de işlettiği çimento fabrikasından al-
dığı betonlarla inşa ediyor, Almanların yapı malzemelerini kullanıyor... bu tabloya bak-
tığımız zaman terörle mücadele eden tek tarafın bölgenin gerçek sahipleri yani Türkiye 
ve ÖSO olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Geriye kalan ülkeler savaştan nemalanma 
peşinde ve ait olmadıkları topraklarda kök salma hevesindeler. İşte tam da bu noktadan 
hareketle çatışmasızlığın hakim olacağı Afrin topraklarına bizden önce emperyalist 
devletler yerleşmeye çalışacak. Yüzlerce yıldan beri geliştirdikleri emperyalist politika-
larını türlü türlü maskelerle yeniden uygulamaya çalışacaklar. Sivil toplum maskesiyle, 
yatırımcı, girişimci maskesiyle, barış gücü maskesiyle gelip bölgenin ekonomisini ti-
caretini ve dolayısıyla sosyal ve kültürel hayatını inşa etme girişiminde bulunacaklar. Bu 
söylediklerimiz kesinlikle komplo teorisi değil bu zihniyetin sürekli sahnelediği gerçek 
bir oyun.
Bu oyunları boşa çıkaracak olan irade ise bölgenin gerçek sahiplerinin doğru partnerlerle 
yapacağı çalışmalar ve alacağı inisiyatiftir. Bölgenin yerli STK’ları, kanaat önderleri, 
sorumluluk sahibi her birey büyük bedeller ödeyerek askeri olarak hakim olduğumuz to-
praklara sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ta hakim olabilmek için plan-proje yaparak 
çalışmak ve mücadele etmek zorundadır.

Mehmet Ali EMİNOĞLU

Cephe Gerisinde Çalışmak...

Gazeteci - Yazar
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