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أردوغان: سأعمل على أن تكون تركيا ضمن الدول الـ10 الكبار في العالم
Erdoğan: Türkiye’nin Dünyadaki En Büyük 10 Devletten Biri Haline Gelmesi İçin Çalışacağım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 09.07.2018 tarihinde Ankara’daki Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı konuşmada, yeni cumhurbaşkanlığı döneminde Türki-
ye’nin dünyanın en büyük 10 devletinden biri gelmesi için çalışacağına söz verdi.

تعهــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، يــوم االثنــن 2018/7/9، يف مراســم حفــل تنصيبــه ابجملمــع الرائســي يف 
العاصمــة أنقــرة، أبنــه ســيعمل علــى أن تكــون تركيــا ضمــن الــدول الـــ10 الكبــار يف العــامل أثنــاء فــرتة رائســته اجلديــدة.

] إبتسامة تدحر الظلم... إبرو أوزكان[
Bir gülümseme adaletsizliği yener ...
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درعا بين خيار التدمير أو االستسالم

Şu anda Suriye’nin güneyinde bulunan Dera’da-
ki savaş, Suriyelilerin zulüm ve vahşete karşı 
verdiği savaşın tecessüm etmiş halidir. Özgürlük 
zorbalara karşı; insanlık ve devrim, mafyaların ve 
tüm insani değerleri hiçe sayan çıkarların hakim 
olduğu bölgesel ve uluslararası bir rejime karşı 
savaşmaktadır. Suriye devrimi dünyayı yeniden 
şekillendirecektir; çünkü bu devrim, Suriyelilerin 
mutlak şerre karşı verdiği bir savaşımdır.
Suriye’nin yeniden Esed ailesine verilmesi, büyük 
devletler arasında hemfikir olunan bir projedir. 
Bunun karşılığında katil Esed, resmi olarak aslın-
da ne coğrafi düzlemde ne de yayın organlarında 
hiç bahsini etmiyor olduğu Golan Tepeleri’nden 
vazgeçecektir.
Tüm dünya katil Esed rejimine karşı devrime 
kalkan Suriyelilerin kökünü kazıma konusunda 
birleşmiş ve Suriye rejimi, Rusya ve İran’ı bu 
görevi yerine getirmekle sorumlu tutmuştur. İşte 
istediklerinin bir göstergesi olarak bu kuvvetler, 
şu anda Dera’yı yakıp yıkmaktadır.
Suriye’deki savaşın başlangıcından bu yana, İs-
rail’in Esed rejimini değiştirmek istemediği açık-
tı. İsrail, perde arkasından verdiği destekle ken-
di özel siyasetini devam ettirmektedir. Haaretz 
gazetesinin yayınladığı İsrail Dışişleri Bakan-
lığı’na ait çok önemli bir açıklama, kan dökücü 
Beşşar Esed’in İsrail’in stratejik ortak ve müttefi-
ki olduğunu doğrulamaktadır.
Suriye devrim grup ve kurumları ile işgalci Rusya 
temsilcileri arasındaki müzakereler, Rusya’nın 
her türlü savaş suçu ve insanlığa karşı suçu işle-
diği ayan beyan ortada olan bir rejime boyun 
eğmekten başka bir anlama gelmeyen şartlar öne 
sürmesinin ardından çıkmaza girmiştir. Nitekim 
Rus Generali “Dera düşecek!” şeklinde tehditkar 
bir tavırla bağırdıktan sonra Özgür Suriye Ordu-
su’nun önemli isimlerinden Ethem Ekrad, sakince 
şu cevabı vermiştir:
“General! Moskova düşer de, Dera asla düşmez!”
Son görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının 
ardından Rusya, Nasib sınır kapısını bir günde 
işgal etme ve Dera’yı kırk uçakla bombalama 
tehdidi savurmuş, devrimciler ise şu karşılığı 
vermişti: “Uçaklarını hemen gönder ki ye-
tişelim de ayaktayken can verelim.” Akabinde 
Rusya, Dera’nın ilçe ve kasabalarına roketa-
tar, füze ve ağır roketlerle çok şiddetli bir hava 
saldırısı gerçekleştirmiştir. Bombalanan ilçe ve 
kasabaların birer ateş çemberine dönüşmesine 
rağmen, saldırıyı düzenleyen kuvvetler herhangi 
bir ilerleme kaydedememiş, bilakis can kayıpları 
yaşamıştır.
Dera’ya karşı bir medya kampanyası yürütülmes-
ine ve saldırı ve bombardımanın bir an olsun din-
memesine rağmen, Havran’ın tüm cephelerinde 
halen destansı bir direniş devam etmektedir. İn-
sani koşullar boğucu bir hale gelse de savaş ceph-
elerde şiddetli bir biçimde sürmektedir. Dera’nın 
kahramanları kararlılıklarını korumakta, hiçbir 
şey onları sarsamamaktadır. Allah’a imanları 
ve zaferin yakın olduğuna inançları tereddütsüz 
varlığını devam ettirmektedir.
Son olarak:
Dera ve Güney Suriye’nin tamamı düşebilir. Su-
riye’nin tüm kentleri düşüp, kan dökücü Esed bu-
raları tekrar ele geçirebilir. Fakat bu hiçbir şeyi 
değiştirmeyecek, dayanağı bir milyon şehit ve 
dünyanın tamamına yayılmış milyonlarca mülte-
ci, göçmen ve muhacir olan bir devrimi sona er-
diremeyecektir

هــي  ســوراي  جنــوب  درعــا  اآلن يف  تــدور  الــي  املعركــة 
جتســيد ملعركــة الســورين يف مواجهــة الظلــم والتوحــش، 
اإلنســانية  معركــة  الطغــاة،  مواجهــة  يف  احلريــة  معركــة 
املافيــات  حتكمــه  ودويل  إقليمــي  نظــام  علــى  وثورهتــا، 
الثــورة  البشــرية،  القيــم  جلميــع  تتنكــر  الــي  واملصــاحل 
الســورية ســتعيد تشــكيل العامل، ألهنا معركة الســورين يف 
مواجهــة الشــر املطلــق. إعــادة ســورية كاملــة آلل األســد 
مشــروع عاملــي متفــق عليــه بــن الــدول العظمــى مقابــل 
التنــازل الرمســي مــن قبــل اجملــرم بشــار عــن اجلــوالن وعــدم 

ذكــره ال يف اجلغرافيــة وال وســائل اإلعــام.
لقــد اتفــق العــامل علــى إابدة الســورين الذيــن اثروا ضــد 
النظــام األســدي اجملــرم، وكلفــوا النظــام الســوري وروســيا 
ملــا  لتنفيــذ ذلــك، وهاهــم حيرقــون درعــا امتثــاال  وإيــران 
تريــده. وكان واضحــاً منــذ انــدالع احلــرب يف ســورية أن 
إســرائيل ال ترغــب يف تغيــر النظــام األســدي، وظلــت 
الســتار،  وراء  مــن  بدعمــه  اخلاصــة  سياســتها  متــارس 
الــذي  مــن وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية  التوضيــح األهــم 
بّشــار  الســفاح  أبن  يؤكــد  )هآرتــس(،  نشــرته صحيفــة 

األســد هــو حليــف وشــريك اســرتاتيجي إلســرائيل.
وبعــد أن وصلــت املفاوضــات بــن فصائــل ومؤسســات 
يف الثــورة الســورية مــن جهــة وممثلــي االحتــال الروســي 
مــن جهــة أخــرى إىل طريــق مســدود، نتيجــة طــرح الــروس 
لاستســام  دعــوة  تتعــدى كوهنــا  ال  مذلــة  لشــروط 
واخلضوع لنظام ارتكب كل أنواع اجلرائم ضد اإلنســانية 

وجرائــم احلــرب. 
أدهــم أكــراد القيــادي البــارز يف اجليــش احلــر، قــال بعــد 
ستســقط درعــا،  مهــدداً  هبــم جنــرال روســي  أن صــرخ 

هبــدوء:  فأجابــه 
- أيهــا اجلنــرال قــد تســقط موســكو، ولكــن درعــا 

لــن تســقط.
  وبعــد فشــل املفاوضــات األخــرة، هــددت روســيا ابهنــا 
وأهنــم  يــوم،  خــال  احلــدودي  نصيــب  معــر  ســتحتل 

الثــوار: ســيقصفون درعــا أبربعــن طائــرة، أجابــه 
-  أســرع إبرســال طائراتك مشــان نلحق منوت وحننا 

واقفــن علــى رجلينا.
 لتشــن بعدهــا أعنــف هجــوم جــوي علــى مــدن وبلــدات 
درعــا برامجــات الصواريــخ واملدفعيــة والصواريــخ الثقيلــة، 
اجلمــر  مــن  لكتــل  والبلــدات  املــدن  تلــك  حتــول  ورغــم 
واجلحيــم مل تســتطع القــوات املهامجــة إحــراز أي تقــدم بــل 

تكبــدت خســائر يف األرواح.
مــا زال الصمــود األســطوري علــى كافــة جبهــات حــوران، 
أكــر  درعــا  علــى  اإلعاميــة  احلــرب  أن  مــن  ابلرغــم 
والقذائــف  الغــارات  مــن  الرغــم  وعلــى  حقيقتهــا،  مــن 
والصواريــخ مل تتوقــف للحظــة واحــدة، احلــرب شــديدة 
جــداً علــى اجلبهــات وبرغــم ضغــط األوضــاع اإلنســانية، 
شــيء،  يزحزحهــم  ال  صامــدون  درعــا  أبطــال  فــإن 
بداخلهــم إميــان ابهلل ال يتزعــزع، وعقيــدة أبن النصــر قــادم 

ال حمالــة.
اجلنــوب  يســقط كل  وقــد  درعــا  تســقط  قــد  أخــرًا: 
الســوري؛ وقــد تســقط كل املــدن الســورية، وقــد يعــود 
األســد الســفاح  إىل الســيطرة عليهــا ؛ ولكــن هــذا لــن 
يغــر مــن األمــر شــيئاً، ولــن ينهــي ثــورة عمادهــا مليــون 
شــهيد ومايــن النازحــن والاجئــن واملشــردين يف بقــاع 

األرض كافــة.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Yıkım Yahut Teslimiyet Arasında Dera

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان 

وجه أردوغان الشكر للشعب التركي الذي خوله والية رئاسية جديدة

Erdoğan Mecliste Yemin Etti

Erdoğan Kendisini Yeniden Cumhurbaşkanı Seçen Türk Halkına Teşekkür Etti

22 devlet başkanı ve çok sayıda başbakan, meclis başkanı ve binlerce katılımcının huzurunda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni gerçekleşti.

Erdoğan, kendisini yeniden cumhurbaşkanı seçen Türk halkına teşekkür ederken, yalnızca 
kendisine oy verenlere değil, 81 milyonun tamamına yaraşır bir cumhurbaşkanı olmak için 
gayret göstereceğini vurguladı.

جــرت مراســم احتفــال تنصيــب الرئيــس أردوغــان، وســط مشــاركة 22 رئيــس دولــة، وعشــرات رؤســاء الــوزراء، ورؤســاء 
الرملــاانت، وآالف مــن املشــاركن.

وجــه أردوغــان الشــكر للشــعب الرتكــي الــذي خولــه واليــة رائســية جديــدة ، وأكــد أنــه ســيعمل علــى أن يكــون أهــًا 
هلــذا الدعــم، ولـــ 81 مليــون تركــي وليــس فقــط ملــن صــوت لــه.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin kuzeybatısında gerçekleşen ve 24 kişinin yaşamını yitirmesine 
yol açan elim tren kazası nedeniyle halk oyunları ve ışık gösterileri ile yapılacak kutlamaların 
iptal edildiğini açıkladı.

أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إلغــاء احتفــاالت الرقصــات الشــعبية وعــروض الليــزر واألضــواء؛ بســبب 
حــادث القطــار )األليــم( الــذي أودى حبيــاة 24 شــخصاً مشــال غــريب تركيــا.
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الرئيس أردوغان أدى اليمين الدستورية في جلسة خاصة في مجلس النواب التركي

فؤاد أوكتاي  نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بينهم وزيرتان.. أردوغان يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

أسماء الوزراء في الحكومة التركية الجديدة

Erdoğan TBMM Özel Oturumunda Cumhurbaşkanlığı Yemini Etti

Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Yardımcısı Oldu

Erdoğan Aralarında İki Kadın Bakanın Bulunduğu Yeni Hükümeti Açıkladı

Yeni Türk Hükümetindeki Bakanlar

Erdoğan TBMM özel oturumunda cumhurbaşkanlığı yemini ederken şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı 
olarak, tüm gücümle Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını koruma ve yüceltmeye, Atatürk’ün ilkelerine, dev-
letin laikliğine bağlı kalmaya ve üzerime düşen görevleri dürüst bir şekilde yerine getirmeye çalışacağı-
ma, büyük Türk milleti ve tarihin huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Mülteci dostu lakabıyla anılan, mülteci kabulü ve organizasyonundan sorumlu Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı (AFAD) Müdürü Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı oldu. 
Oktay’ın, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlık sahibi olduğu ifade edilmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2’si kadın 16 bakandan oluşan yeni cumhurbaşkanlığı 
sistemine uygun hükümeti açıkladı. Erdoğan, en yakın zamanda bakan yardımcıları, siyasi komisyon 
başkan yardımcıları ve üyeleri ile büro müdürleri ve diğer üst düzey sorumluları açıklayacağını ifade 
etti.

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu – Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül – Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğ-
lu – Savunma Bakanı: Hulusi Akar – Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan – Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca 
– Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak – Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez – Tarım 
ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli – Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum – Milli Eğitim Bakanı: 
Ziya Selçuk – Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan 
– Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk – Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet 
Kasapoğlu

أدى أردوغــان اليمــن الدســتورية يف جلســة خاصــة يف جملــس النــواب الرتكــي، قائــًا: )كرئيــس؛ أقســم بشــريف ونزاهــي، أمــام األمــة 
الرتكيــة العظيمــة والتاريــخ، أن أعمــل بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة حلمايــة ومتجيــد جمــد اجلمهوريــة الرتكيــة وشــرفها، وااللتــزام مببــادئ 

أاتتــورك وعلمانيــة الدولــة والوفــاء ابلواجبــات الــي توليتهــا بنزاهــة(.

فــؤاد أوكتــاي انئــب الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، يلقبونــه بصديــق الاجئــن، كان مديــراً إلدارة الطــوارئ والكــوارث 
)أفــاد( املســؤولة عــن اســتقبال وتنظيــم حيــاة الاجئــن، ويعتــر خبــراً يف الطــران وصناعــة الســيارات.

أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان عــن تشــكيلة احلكومــة اجلديــدة، حتــت النظــام الرائســي اجلديــد الــي ضمــت 16 
وزيــراً، منهــم وزيــراتن. وقــال أنــه ســيعلن أبقــرب وقــت عــن أمســاء نــواب الــوزراء ونــواب رؤســاء وأعضــاء اجملالــس السياســية ومــدراء 

املكاتــب واملســؤولن الكبــار اآلخريــن.

وزيــر الداخليــة: ســليمان صويلــو- وزيــر العــدل: عبــد احلميــد ُغــل- وزيــر اخلارجيــة: مولــود جاويــش أوغلــو- وزيــر الدفــاع: خلوصــي 
أكار - وزيــرة التجــارة: روهصــار بيكجــان- وزيــر الصحــة: فخــر الديــن كوجــا- وزيــر اخلزانــة والتمويــل: بــرات البــرق- وزيــر الطاقــة 
واملــوارد الطبيعيــة: فاتــح دومنــاز- وزيــر الزراعــة والغــاابت: بكــر ابكدميــريل- وزيــر البيئــة واملــدن: مــراد كــوروم- وزيــر التعليــم: زاي 

سلتشــوك- وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا: مصطفــى وارانك-وزيــر النقــل والبنيــة التحتيــة: جاهــد تــوران.
وزيرة العمل واخلدمات االجتماعية وشؤون األسرة: زهرا زمرد سلتشوك- وزير الشباب والرايضة: ميهمت حمّرم قصابوغلو.
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قــام أعضــاء املكتــب التنفيــذي مللتقــى األدابء والكتّــاب الســورين بــزايرة ملؤسســة بلبــل زادة للقــاء 
مــع املفكــر الرتكــي األســتاذ )تورغــاي ألدمــر( املديــر التنفيــذي ملنــر االانضــول ورئيــس جملــس إدارة 
وقــف بلبــل زادة لتقــدمي التهنئــة للشــعب الرتكــي بنتائــج االنتخــاابت الرائســية والرملانيــة، وذلــك ظهــر 
يــوم الثــااثء 2018/7/3، ضــمًّ وفــد امللتقــى الســادة )إهلــام حقــي - أمحــد مظهــر ســعدو - بســام 

وردة - حســن العايــد - علــي حممــد شــريف - عــاء الديــن حســو- صبحــي دســوقي(.
رحــب األســتاذ )تورغــاي ألدمــر( ابحلضــور وحتــدث عــن عمــق العاقــات الــي جتمــع بــن الشــعبن 
الرتكــي والســوري ، وأكــد علــى أمهيــة دور النخــب الســورية والرتكيــة وامللتقــى يف عملهــم املشــرتك يف 

حتقيــق  التقــارب الثقــايف الفكــري بــن الشــعبن الشــقيقن.
وأشــار إىل اهلجمــة الــي يتعــرض هلــا الشــعب الرتكــي ، وســعي العديــد مــن الــدول الغربيــة والعربيــة 
للنيــل مــن اســتقراره وحماربــة اقتصــاده، ووضــع العراقيــل أمــام تطــوره وســعيه للوصــول إىل مصــاف 

العظمــى. الــدول 
وأكــد أن الســلطة مغريــة ألهنــا نعمــة مــن هللا لذلــك هتامجهــا احلشــرات ومقتنصــي الفــرص ، وتركيــا 

ليســت عاجــزة عــن معرفتهــم وحماربتهــم واحلــد 
مــن عدائهــم، وأن االنتهازيــن مينعــون اجليديــن 
واألنقيــاء مــن االقــرتاب، ووضــع احلواجــز بــن 
هدفهــم  الســلطات،  مــع  واملتنوريــن  املبدعــن 
إحاطــة الســلطة بســور يصعــب الوصــول إليــه 

واخرتاقــه.
والرملانيــة  الرائســية  االنتخــاابت  أن  وقــال   
الرتكيــة ومــا أنتجتــه مــن إعــادة الثقــة مبــا تقــوم بــه 
احلكومــة الرتكيــة ، سيســهل هــدم احلاجــز بــن 
الســلطة وبــن املواطــن ، وســيعمل اجلميــع علــى 
ازدهــار تركيــا، وأن هنــاك جمموعــة مــن الرســائل 

أوصلتهــا نتائــج االنتخــاابت ، منهــا:
- رسالة ثقة ابلرئيس رجب طيب أردوغان.

- ورســالة إىل حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم 
كــي يعيــد تقييــم قدراتــه ودوره املســتقبلي.

وقــال أن هنــاك العديــد ممــن حاولــوا إيــذاء تركيــا 
وحتالفــوا مــع مــن يشــاهبهم ابهلــدف كــي يدخلــوا 
إىل الرملــان ، املســتقبل املشــرق ســيبدأ إعــادة 
بنائــه مــن داخــل الرملــان، وســتحل داخلــه كل 

املشــاكل بشــكل ســلمي وفكــري وتشــاوري.
يف  النقــاش  حريــة  ســيتيح  الرائســي  والنظــام 
واحلريــة،  والعدالــة  التعدديــة  وســيتيح  الرملــان، 
هــذه اللوحــة الــي تشــكلت يف الرملــان توضــح 
الرتكــي،  الشــعب  إليــه  وصــل  الــذي  النضــج 
وســتقتدي بــه اجملتمعــات األخــرى وتســعى إىل 

بلداهنــا. يف  تطبيقــه 
وأنتــم الســوريون إخــوة لنــا ، نعتمــد علــى قوتنــا معــاً كــي يعــم الســام واألمــن يف ســوراي ، وأن علــى 
عاتقكــم مهــام كبــرة يف التوعيــة وأن هنــاك الكثــر مــن املهــام واألنشــطة املشــرتكة الــي تنتظــر منكــم 

العمــل علــى تنفيذهــا خدمــة للشــعبن الســوري والرتكــي.
وشــكر رئيــس امللتقــى )صبحــي دســوقي( القيــادة الرتكيــة والشــعب الرتكــي علــى مــا قدمــوه ويقدمــوه 
مــن دعــم للشــعب الســوري، وأكــد علــى عمــق العاقــات وأمهيــة تطويرهــا، ودور امللتقــى واضــح يف 
تطويــر اجملتمــع وأتهيــل العاقــة بــن الســورين واألتــراك يف واليــة غــازي عنتــاب، وســتجد طريقهــا 
للتطويــر وخلــق بيئــة مشــرتكة عــر مكاتــب امللتقــى املنتشــرة يف عشــر والايت تركيــة ، وســت مكاتــب 

يف الداخــل الســوري.
مث قــدم بقيــة أعضــاء املكتــب التنفيــذي آرائهــم حــول االنتخــاابت الرائســية يف تركيــا، ودور امللتقــى 
ومؤسســة بلبــل زادة يف صنــع بيئــة طبيعيــة، وركــزوا علــى اجلهــود املشــرتكة واهلــدف الواحــد ، والعمــل 
والنشــاط املشــرتك يف خلــق بيئــة آمنــة بــن األخــوة وتطويــر العاقــات بــن الشــعبن الســوري والرتكــي.
وأكــدوا علــى أمهيــة التقــارب بــن الشــعب الرتكــي والشــعب الســوري ، ومواصلــة املكتــب عملــه 

اهلــدف. هــذا  لتحقيــق 

اب السوريين لمؤسسة بلبل زادة واللقاء مع المفكر تورغاي ألدمير
ّ
زيارة المكتب التنفيذي لملتقى األدباء والكت
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Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu Yönetim Ofisi Bülbülzade Vakfını Ziyaret Ederek Düşünür Turgay Aldemir ile Bir Araya Geldi

Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu Yürütme Ofisi üyeleri, 03.07.2018 tarihinde Bülbülz-
ade Vakfı’nı ziyaret etti ve Anadolu Platformu İcra Müdürü ve Bülbülzade Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Turgay Aldemir’le buluşarak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları 
için Türk halkını tebrik etti. Forum heyetine İlham Hakkı, Ahmet Mazhar Sadu, Bessam Verde, 
Hassan el-Ayid, Ali Muhammed Şerif, Alaattin Hassu ve Suphi Dsoki katıldı.
Ziyaretçileri karşılayan Turgay Aldemir, Türk ve Suriye halklarını birleştiren bağların ne denli 
derin olduğunu vurgularken, Suriye ve Türk halkının önde gelen isimleri ile forum üyelerinin, 
iki kardeş halk arasındaki kültürel ve düşünsel yakınlaşmayı sağlamadaki rolüne dikkat çekti.
Türk halkının karşı karşıya olduğu saldırıya işaret eden Aldemir, bazı Batılı ve Arap devletler-
inin Türkiye’nin istikrarına zarar vermek, ekonomisini yaralamak ve gelişerek büyük devletler 
statüsüne ulaşmasının önüne engeller koymak istediğini belirtti.
Allah’ın bir nimeti olan iktidarın çekiciliği nedeniyle haşarat ve fırsatçıların iktidara saldırdığını 
ifade eden Aldemir, Türkiye’nin bu tür kişileri tanıma ve onlarla savaşarak düşmanlıklarına 
son vermekten aciz olmadığını vurguladı. Aldemir ayrıca, fırsatçıların saf ve temiz kişilerin 
kendisini göstermesine engel olarak üretken ve aydın kişilerle iktidarın arasına set çektiğini 
dile getirirken, amaçlarının iktidarı perdeleyerek kimsenin buraya ulaşamamasını sağlamak 
olduğunu belirtti.
Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekili seçimlerinin ve Türk hükümetinin 
icraatlarına güven tazelenmesinin, iktidar 
ve vatandaş arasındaki engellerin ortadan 
kaldırılmasına katkı sağlayacağını ve herkes-
in Türkiye’nin kalkınması için çalışacağını 
ifade eden Aldemir, seçimlerle şu mesajların 
verildiğinin altını çizdi:
- Recep Tayyip Erdoğan’a güvenin devam 
ettiği mesajı.
- Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, kapasitesi 
ve gelecekteki pozisyonunu yeniden değer-
lendirmesi mesajı.
Aldemir Türkiye’ye zarar vermek isteyen 
bir takım kişilerin kendileriyle aynı ama-
ca sahip olan kişilerle birlik olarak meclise 
girmek için girişimde bulunduğunu söy-
lerken, aydınlık geleceğin yeniden meclis 
vasıtasıyla inşa edileceğini ve tüm sorunların 
meclis içerisinde barışçıl, düşünceye ve fikir 
alışverişine dayalı olarak çözüleceğini belirt-
ti.
Cumhurbaşkanlığı sisteminin mecliste 
özgürce tartışma ortamı sağlayacağını ve 
çoğulcu, adil ve özgür bir alan doğura-
cağını dile getiren Aldemir, meclisteki bu 
görünümün Türk halkının ulaştığı olgunluğu 
gözler önüne serdiğini ve diğer toplumların 
da bu olgunluğu örnek alarak kendi ülkel-
erinde uygulamaya gayret edeceklerini ifade 
etti.
Suriyelilerle Türklerin kardeş olduğunu ve 
Suriye’de barış ve güvenliğin yayılması için 
birlikten doğan kuvvetin dayanak alınması gerektiğini belirten Aldemir, Suriyelilerin omu-
zlarına insanları bilinçlendirme konusunda büyük görevler düştüğünü söyledi. Aldemir buna 
ek olarak, Suriye ve Türk halklarına hizmet etme noktasında Suriyelilerin yapması gereken 
ortak görev ve faaliyetler bulunduğunun altını çizdi.
Forum Başkanı Suphi Dsoki Türk yönetimi ve Türk halkına, Suriye halkına geçmişte ve 
bugün vermiş ve vermekte olduğu destekten ötürü teşekkür ederken, ikili ilişkilerin derin-
liği ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Toplumun gelişmesi ve Gaziantep’te Suriyeli 
ve Türkler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde Forum’un rolünün yadsınamaz olduğunu 
belirten Dsoki, Forum’un Türkiye’nin on kentindeki ofisleri ve yine Suriye’deki büroları 
vasıtasıyla gelişme ve çevre oluşturma hususunda daha fazla ilerleme kaydedeceğini ifade etti.
Bunun ardından diğer Yönetim Ofisi üyeleri de Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 
Forum ile Bülbülzade Vakfı’nın doğal bir atmosfer meydana getirme bağlamındaki rolü hak-
kında görüşlerini sundu. Üyeler, ortak çabalar ve ortak hedeflere vurgu yaparken, Suriye ve 
Türk halkları arasında güvenli bir atmosfer oluşturulması ve ilişkilerin geliştirilmesi hususun-
da ortaklaşa çalışma ve faaliyetlerin önemi üzerinde durdu.
Yönetim Ofisi üyeleri ayrıca, Türk ve Suriye halklarının yakınlaşması ve Ofis’in bu hedefi 
gerçekleştirmek için çalışmaya devam etmesinin ne denli önemli olduğunun altını çizdi.
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التصعيــد  خفــض  التفاقــات  الضامنــن  صمــت  يكشــف 
الدوليــن يف  الشــركاء  اتــكأ عليهــا  الــي  اخلفيــة  التفاصيــل 
أطــراف  مــع  الصــراع علــى ســورية، ابلتعــاون  ملــف  إهنــاء 
علــى طاولــة  واملعارضــة  النظــام  بــن  ســورية، جتمــع  حمليــة 
التســوايت، بعيــداً عــن املرجعيــات األمميــة الــي عــر عنهــا 
حنــو 17 قــراراً يف جملــس األمــن مــن بيــان )جنيــف- 1( 
النظــام  منهــا  ينفــذ  مل  والــي   ،2401 القــرار  إىل  وصــواًل 
أي مــن بنودهــا، يف حــن استســلمت الكيــاانت املعارضــة 
شــعلة  انتــزاع  علــى  مشــغليها، وعملــت  رغبــة  إىل  املرهتنــة 
الثــورة يف مناطــق نفوذهــا، ليحــل مكاهنــا اتفاقــات آســتانة، 
)خفــض  املقــاس  ذات  علــى  أو  ســياقها  يف  هــو  ومــا 
التصعيــد( القابلــة للتطويــر لتصبــح مناطــق خاضعــة للنظــام 
وقابلــة لتســوية حتــت مســمى )املصاحلــات احملليــة(، كمــا 
حدث يف الغوطتن الشــرقية والغربية، وريف محص، واليوم 

يف درعــا، وغــداً يف إدلــب.
قــد تســتطيع درعــا الصمــود لبعــض الوقــت يف وجــه احلملــة 
احلاليــة الشرســة، ولكــن مثــة تســاؤالت ال مهــرب منهــا مــن 
مثــل: مــا هــو مثــن هــذا الصمــود؟، وهــل متلــك الفصائــل 
القــدرة علــى حتمــل مســؤولية مــا ســتؤول إليــه األمــور بعــد 
هــذه املعركــة الــي تقودهــا روســيا ومبشــاركة إيــران والنظــام؟، 
وهنــا علينــا أال نتجاهــل أن هــذه املعركــة أتيت وســط صمــت 
بــل والدفــع  دويل يرقــى إىل مســتوى الشــبهات ابملوافقــة، 
الســورية وتوزيعــه  الســاحة  مــن  الفصائــل  ملــف  إهنــاء  إىل 
وفــق خياريــن: إمــا شــرطة حمليــة حتــت الســيادة الروســية يف 
درعــا، كمــا هــو حــال فصائــل الشــمال الــي استســلمت 
للســيادة الرتكيــة يف إدلــب وريــف حلــب، أو اندمــاج جزئــي 
أو كلــي مــع جيــش النظــام، الــذي عقــد صفقــات متتاليــة، 
وعلــى أكثــر مــن حمــور، لضمــان عــودة ســيطرته علــى حــدود 
ســورية املفيدة، قبل الولوج إىل أي تفامهات سياســية حول 

الدســتور، واالنتخــاابت، ومصــر رأس النظــام.
الشــباب يف  ابندفاعــة ومحاســة  التشــكيك  ميكــن  ال  هنــا 
درعــا حلمايــة مــا يعتقــدون أنــه )إجنازهــم املبكــر(، يف رفــع 
يــد النظــام الســوري عــن مناطقهــم، وعــن املعــر الرئيــس مــع 
األردن، لكــن هــل تكفــي احلماســة يف وقــت يعلــن الضامــن 
األمركــي ختليــه عــن دوره يف ضمانــة املنطقــة حتــت بنــود 
اتفــاق خفــض التصعيــد، املعلــن يف لقــاء رائســي مجــع بــن 
رئيســي قطــي املعــادالت الدوليــة دوانلــد ترامــب وفادميــر 
بوتــن يف فيتنــام؟، وهــذا مــا يدعــو إىل الشــك يف التفاصيــل 
املعلنة عن االتفاق الذي جرى يف سبتمر 2017، وقال 
عنــه ترامــب )إنــه ســينقذ عــدداً هائــًا مــن األرواح( كمــا 
أكــدت روســيا آنــذاك، )أنــه ال حــل عســكرايً يف ســورية(، 
فهــل جــرى فعليــاً االنقــاب علــى بنــود االتفــاق؟، أم حنــن 
اآلن أمــام النســخة الكاملــة لاتفــاق علــى رغــم ســحبه مــن 

التــداول رمسيــاً عــر تصريــح روســي وختلــي أمركــي؟.
أعقبــت االجتماعــات  املتضاربــة -الــي  التصرحيــات  وفــق 
العديــدة يف األردن- ميكــن التكهــن بكثــر مــن اإلجــاابت 
علــى أســئلة هــي مؤملــة ولكــن ال بــد مــن مواجهتهــا، فعندمــا 
يصــرح مســؤولون يف املعارضــة عقــب التوقيــع أن )الصــراع 
مــع النظــام انتهــى( فهــذا يعــي أن االتفــاق تضمــن مــا ينهــي 
علــى  أو  اجلنــوب،  منطقــة  يف  املســلحة  الفصائــل  وجــود 
األقــل تضمــن تغيــر وجهــة ســاحها بعيــداً عــن مواجهــة 
النظــام، وعندمــا يصــرح النظــام أيضــاً أن هــذه االتفاقيــات 
لفــرتات حمــددة مث ســتعود إىل االنطــواء حتــت هيمنتــه، فهــذا 
ابالتفــاق  االلتــزام  املنخرطــة يف  الفصائــل  أن  علــى  يدلــل 

متحاربــة  الوظيفــي كفصائــل  دورهــا  انتهــاء  موعــد  تــدرك 
مــع النظــام، وهــي بذلــك أمــام خيــار املصاحلــة، أو بلغــة 
الوطنيــة  املصاحلــة  أو  التســوية،  خيــار  أمــام  دبلوماســـــية 

حســب تعبــر النظــام.
يف  املشــاركن  للطرفــن  مفاجــأة  ميثــل  ال  حيــدث  مــا  إذاً 
اجتماعــات مــا قبــل التوقيــع علــى اتفــاق خفــض التصعيــد، 
وليــس   - خارجــي  مراقــب  ألي  مفاجــأة  ميثــل  ال  كمــا 
شــريك كحــال الفصائــل- ملصــر مناطــق خفــض التصعيــد 
الــوالايت  مــع  فيهــا روســيا كعامــل مشــرتك  تتشــارك  الــي 
املتحــدة مــن جهــة، أو مــع تركيــا مــن جهــة اثنيــة، أو ســابقاً 
مــع مصــر يف الغوطــة، فحيــث اســتثمر النظــام الوقــت يف 
إعــادة بنــاء خطتــه اهلجوميــة مــع داعميــه ضــد هــذه املناطــق 
تعيــش  الفصائــل  هــذه  بقيــت  وفصائــل،  وســاكنن  مــدانً 
حالــة الوهــم يف محايــة الضامنــن هلــا، ومل تعتــر مــن الســقوط 
املتتــايل للمــدن والبلــدات الــي كانــت تتوهــم محايــة اجملتمــع 
النظــام  يدفــع  وبينمــا  التفاقياهتــا،  الضامنــن  هلــا  الــدويل 
ملصاحلهــم  حنــوه كضامــن  االســتدارة  إىل  الــدويل  اجملتمــع 
يف اجلنــوب الســوري، وعلــى احلــدود مــع كل مــن األردن 
وإســرائيل، تكــرر املعارضــة بشــقيها العســكري والسياســي 
داعميهــا، ومشــاريعهم  أخطاءهــا يف االصطفــاف خلــف 
الــي تتقاطــع مــع مصاحلهــم كــدول إقليميــة، وجمــاورة، مــع 
املصلحــة  حســاب  علــى  واألمركــي،  الروســي  احلليفــن 

الثــورة. الســورية وأهــداف 
حنن اليوم أمام مشهد هناايته ليست مغلقة ابلكامل، كما 
أهنــا ليســت مفتوحــة علــى مقــاس تطلعاتنــا الرومنســية، بــل 
هــي ســيناريوهات حتقــق معادلــة واحــدة يف هنايــة املطــاف، 
حتصــن و )تســوير( الفوضــى الســورية داخــل حــدود ســورية 
ســتصوغه  الــذي  الدســتور  عنــه  ســيعر  مــا  وهــذا  أواًل، 
املبعــوث  أتسيســها  إىل  يســعى  الــي  الدســتورية  اللجنــة 
الــدويل )ســتيفان دميســتورا(، أي نــزع فتيــل اخلافــات بــن 
فيمــا  التوافقــات  ملصلحــة  ســورية  علــى  املتصارعــة  الــدول 
بينهــا، وهــذا مــا يــرر التقــارب الروســي- الرتكــي، والتقــارب 
األمركــي- الرتكــي، ومغــازالت إســرائيل للنظــام، ورســائل 
إيــران إلســرائيل، مــا يعــي أن مهمــة القــوى احلليفــة لــكل 
األطــراف املتصارعــة علــى ســورية اجيــاد آليــة لضمــان احلــدود 
املتطرفــة  واحلــركات  الفوضــى  مــن  خاليــة  بســورية  احمليطــة 

وإيــران.
وهلــذا تركــت الــوالايت املتحــدة ملــف رســم مــا جيــري داخــل 
اســرائيل  مــن  مــع كل  روســيا  لتفامهــات  الســورية  احلــدود 
واألردن وتركيــا ولبنــان والعــراق وحــى الســورين الكــرد، ومــن 
ضمــن مهامهــا إخــراج إيــران مــن املناطــق احملظــورة عليهــا 
أمركيــاً وإســرائيلياً، مقابــل اســتعادة بســط ســيطرة النظــام 
علــى ســورية املفيــدة كمرحلــة أوىل، قبــل أن يصــار إىل انتــزاع 

مــا تبقــى مــن حتــت ســيطرة تركيــا واألكــراد.
معركــة درعــا جــزء أساســي، وليــس تفصيليــاً يف الســيناريو 
الروســي األمركــي إلهنــاء الصــراع يف ســورية، علــى أســاس 
التســوايت اجملحفــة حبــق الشــعب الســوري، فهــي تريــد مــن 
خاهلــا إهنــاء ملــف الفصائــل املســلحة املعارضــة، وترويــض 
الكيــاانت السياســية إلدماجهــا يف حكومــة مشــرتكة مــع 
االنتقــال  وأحــام   1 فيهــا مرجعيــة جنيــف  تلغــي  النظــام 
السياســي، مــا يفســر املقاومــة العنيفــة مــن أهــايل حــوران، 
وتضحياهتــم الكبــرة، مقابــل احلفــاظ علــى موطــئ قــدم يف 
احلالــة الوجوديــة لثــورة شــعب تشــعبت تســمياهتا ومآالهتــا 

وكثــر جتارهــا مــن سياســين ومســلحن.

وقبلهــا يف  الغوطــة،  والســيناريو كمــا كان يف  بــدأت معركــة درعــا، 
حلــب، وهــذا يُظهــر أن القــرار الروســي هــو احلســم العســكري ملــن 
ال يريــد االستســام، هــذا كان واضحــاً منــذ البــدء، علــى الرغــم مــن 
فــرض خطتهــم  الــروس  يريــد  حيــث  والنقاشــات،  املفاوضــات  كل 
القائمــة علــى بقــاء النظــام، مبــن فيــه بشــار األســد، وإخضــاع كل مــن 

متــّرد عليــه. 
لكــن، لبــدء معركــة اجلنــوب، كان ال بــد مــن ترتيبــاٍت مــع أطــراف 
عــدة، حيــث كانــت اجلبهــة اجلنوبيــة يف حالــة خفــض تصعيــد برعايــة 
إســرائيلية(، هلــذا زار رئيــس األركان  روســية أمركيــة أردنيــة )وأيضــاً 
الروســي الدولــة الصهيونيــة قبــل فــرتة وجيــزة، ســبقت ذلــك تصرحيــاٌت 
لوزيــر احلــرب )أفيغــدور ليرمــان(، ورئيــس الــوزراء )نتنياهــو(، تؤكــد 
علــى قبــول بقــاء األســد، يف حــال وافــق علــى إبعــاد إيــران وحــزب هللا 
مــن ســورية، ابلتــايل مــن الواضــح أن الدولــة الصهيونيــة حصلــت علــى 
نقطتــن: جمــال جــوي مفتــوح الســتمرار ضــرب مواقــع إيــران وحــزب 
هللا، وتوافــق علــى إبعــاد قواهتمــا مــن ســورية، علــى الرغــم مــن أهنمــا 
يشــاركان يف احلــرب علــى درعــا )بعكــس مــا صــرّح ليرمــان حينمــا قــال 
إنــه ليــس هنــاك قــوات إليــران يف اجلنــوب(، لكــن هــل وقفــت األمــور 
احلــدود  علــى  النظــام  جيــش  يكــون  أن  علــى  الــروس  يصــّر  هنــا؟، 
اجلنوبيــة ويف اجلــوالن، والدولــة الصهيونيــة توافــق علــى ذلــك، حيــث 
محاهــا ســنوات طويلــة، ولكــن ســيظهر أن خلــف ذلــك كلــه أيضــاً 
ســعيا إىل حتقيــق )ســام( بــن النظــام والدولــة الصهيونيــة، وســتلعب 
روســيا الدور احملوري يف ذلك، لكي تظهر أهنا من حيقق )الســام(، 
وأن أمــركا عاجــزة وحدهــا علــى ذلــك، كمــا أعلــن وزيــر اخلارجيــة 

الروســي، ســرغي الفــروف، أخــراً. 
يف املقابــل، ظهــر أن هنــاك توافقــاً أمركيــاً روســياً، حيــث أعلمــت 
أمــركا قــادة اجلبهــة اجلنوبيــة أهنــا لــن تتدخــل، وليســت معنيــة بدعــم 
اجلبهــة، أي أهنــا بعــد صيــاح وهتديــد، ختلــت عــن اجلبهــة اجلنوبيــة، 
علــى الرغــم مــن أهنــا ترعــى خفــض التصعيــد هنــاك، قبــل ذلــك بقليــل، 
أعلنــت روســيا أهنــا لــن توفّــر الغطــاء اجلــوي لقــوات إيــران وحــزب هللا 
الفــرات مــن حصتهــا،  الفــرات، بعــد أن كانــت تعتــر غــريب  غــريب 
يف مقابــل شــرق الفــرات الــذي هــو مــن حصــة أمــركا، وعلــى ضــوء 
ذلــك، مل تعــد تعتــر التنــف جــزءاً مــن اجلبهــة اجلنوبيــة، وهــذا يعــي 
أن روســيا تنازلــت ألمــركا هنــاك، وأمــركا تطالــب كذلــك برحيــل 
قــوات إيــران وحــزب هللا مــن ســورية، ابلتــايل ميكــن القــول إن أول 
إيــران وأتباعهــا مــن  قــوات  التوافــق عليهــا هــي رحيــل  نقطــة جــرى 
ســورية، وعلــى الرغــم مــن مشــاركة هــذه القــوات اآلن يف احلــرب علــى 
درعــا، ســتبقى حتــت التهديــد الصهيــوين )كمــا حــدث بقصــف مطــار 
مــا  إذا  األولويــة  أمــر رحيلهــا  وســيبقى  اجلــاري(،  األســبوع  دمشــق 

اســتطاعت الســيطرة علــى منطقــة درعــا. 
مــا يظهــر هنــا أن توافقــاً روســياً أمركيــاً صهيونيــاً حتقــق يف ســورية، 
وهلــذا ابعــت أمــركا مــن كانــوا يعتــرون حلفــاء هلــا، وقبلــت الدولــة 
الصهيونيــة بوجــود بشــار األســد، وهــذا يعــي توافقــاً علــى احلــل يف 
ســورية، والــذي ينطلــق مــن اخلطــة الروســية، رمبــا هــذه مقدمــة لتفاهــم 
روســي أمركــي، ســوف يتحقــق يف لقــاء الرئيســن )بوتــن وترامــب( 

يف الشــهر املقبــل. 
رمبــا يوّضــح ذلــك كلــه مســار الوضــع الســوري، لكــن يف الواقــع درعــا 
تتعــّرض ألبشــع قصــف جــوي، ويُدفــع أهلهــا إىل التهجــر، واملصــر 
املطــروح علــى املقاتلــن، كمــا طرحــه الــروس قبــل اهلجمــة الربريــة، هــو 
الرتحيــل كمــا حــدث يف املناطــق األخــرى، يُؤمــل أال يصــل الوضــع إىل 
هــذا احلــد، وأن تصمــد اجلبهــة اجلنوبيــة، لكــن مأســاة الثــورة الســورية 
متثلــت يف أن القــوى العظمــى والــدول اإلقليميــة كلهــا كانــت معنيــًة 
أبن ُتســحق ال أن تنتصــر، وكان جــزءاً مــن ســحقها رهــان أطــراف 
املعارضــة علــى دول عظمــى وإقليميــة، كانــت تســعى إىل عكــس مــا 

تريــده، هــذا يظهــر واضحــاً اآلن.

معركة درعا هل تحافظ درعا على موطئ قدم في الثورة؟
وترتيبات سورية

كاتب وباحث فلسطينيكاتبة وإعالمية سورية

سالمة كيلةسميرة المسالمة
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يبــدو أن الــروس متعجلــون علــى وضــع اليــد مــع حليفهــم النظــام األســدي وداعميهــم اإليرانيــن علــى 
حمافظــة درعــا وعلــى احلــدود األردنيــة الســورية وبــواابت العبــور، الــروس يريــدون إجنــاز هــذه املهمــة 
قبــل اللقــاء املرتقــب بــن )بوتــن وترامــب( يف الســادس عشــر مــن متــوز/ يوليــو اجلــاري يف )هلســنكي 
بفنلنــدا(، فــإذا اســتطاع الــروس إجنــاز هــذه املهمــة فــإن بوتــن ســيضع هــذه الورقــة مــع بقيــة األوراق 

اخلاصــة مبلــف الصــراع الســوري علــى طاولــة حماداثتــه مــع ترامــب.
الــروس وإلجنــاز هــذه املهمــة يدركــون قيمــة أمــور عديــدة ميكــن أن تلعــب بنتائــج معركتهــم يف منطقــة 
حوران، فباإلضافة إىل عامل الوقت الذي أشــران إليه، يضع الروس يف حســاهبم املوقف اإلســرائيلي 

مــن تواجــد أيــة قــوات إيرانيــة أو ميليشــياوية يف هــذه املنطقــة احلساســة ابلنســبة ألمــن إســرائيل.
وهلــذا حيــاول الــروس كعادهتــم يف الســيطرة مــن تشــغيل أســلحتهم املختلفــة يف آن واحــد، ففــي معركــة 
حمافظــة درعــا اجلاريــة تقــوم طائراهتــم وطائــرات النظــام األســدي أبشــّد الغــارات وحشــيًة علــى املناطــق 

املدنيــة اآلمنــة بغيــة إحــداث خلخلــة ســكانية ختلــق مشــكلة لفصائــل املعارضــة ولــأردن اجملــاور.
احللــف الروســي األســدي يُــدرُك أّن فصائــل املعارضــة املســلحة يف حــوران متتلــك قــدرات عســكرية 
علــى مســتوى الســاح والتدريــب واإلدارة، ليســت كباقــي حــاالت الفصائــل األخــرى الــي ســبق 
وتعاملــوا معهــا، ففصائــل حــوران املســلحة متتلــك خــرات ضبــاط عاملــن ســابقن، إضافــة إىل طبيعــة 

ســكان هــذه املنطقــة الســورية الــي متتــاز بوحــدة ســكاهنا وامتــداد عشــائرهم حنــو األردن اجملــاور.
وهلــذا يعمــد احللــف الروســي األســدي علــى تشــغيل أســلحته وهــي )القــوة الناريــة الكــرى - ســاح 
اإلعــام الــذي ميــارس بــثَّ األكاذيــب وخلــق البلبلــة - ســاح مــا يســمى )الضفــادع(، الــذي ينشــر 

اليــأس وحماولــة شــّق الصــف احمللــي ابلدعــوة إىل املصاحلــات، الــي هــي استســام(.
)املصاحلــات( هــي استســام مشــروط بتســليم األســلحة وعــدم وجــود ضمــاانت حقيقيــة حلمايــة 
الســكان أو تســوية وضــع عناصــر الفصائــل املســلحة، إّن إدراك الفصائــل لعامــل الزمــن مهــم جــداً، 
املعارضــة  فصائــل  فيــه  تســتطيع  الــذي  فبالقــدر  الطوابويــة،  األفــكار  ميكــن وضعــه يف خانــة  وال 
املســلحة اجلنوبيــة مــن تشــكيل قيــادة عســكرية واحــدة تديــر عملياهتــا مــن غرفــة واحــدة، وتشــكيل 
قيــادة سياســية واحــدة، ومنــر إعامــي واحــد، فــإّن هــذه الفصائــل تســتطيع إفشــال املخطــط الروســي 
األســدي، وابلتــايل منــع بوتــن املتغطــرس مــن الفــوز بورقــة اجلنــوب اهلامــة لاســتفادة منهــا يف فــرض 

أمــور عديــدة أثنــاء حماداثتــه مــع ترامــب حــول امللــف الســوري.
إّن إفشــال اجلهــد الروســي ممكــن وواقعــي ألســباب يدركهــا أهــل اجلنــوب وفصائلهــم، هــذا اإلفشــال 
يتــّم مــن خــال وحــدة الصــف وتوفــر القــدرات العســكرية املميــزة واإلرادة الصلبــة، فــإذا متّســكت 
فصائل اجلنوب بضرورة بقائها يف مناطقها وقبول وضع إدارة البواابت احلدودية إبشراف حكومي 
مــدين، فــإّن هــذا املوقــف ُيضعــُف املخطــط الروســي الــذي يعمــل بــدأب مــن أجــل إعــادة إنتــاج هيمنــة 

وســيطرة النظــام األســدي علــى البــاد ولــو إىل حــن حمــّدد.
إّن فصائــل اجلنــوب بعــدم وحدهتــا كأهنــا تقــول للمخطــط الروســي األســدي: )الطريــق ســالكة إىل 
كّل حــوران(، وأّن مصــر هــذه الفصائــل هــو مصــر شــقيقاهتا الســابقات يف الغوطــة الشــرقية والوعــر 
احلمصــي ووادي بــردى، وحــدة فصائــل اجلنــوب تعــي ببســاطة تعديــًا عميقــاً يف اجتاهــات احلــل 
السياســي املنشــود لســورية، هــذا احلــل الــذي يضمــن بدرجــٍة مــا انتقــااًل سياســياً علــى قاعــدة وثيقــة 
دســتورية يقبــل هبــا الشــعب الســوري، تضمــن لــه تغيــراً مقبــواًل يف بنيــة الدولــة وطبيعــة نظــام احلكــم 

وتطــور البــاد.
إّن هــذه اخلطــوة اهلامــة، ليســت هامــًة حلــوران واجلنــوب الســوري فحســب، بــل هــي هامــة كضــرورة 
إلعــادة إنتــاج الرؤيــة السياســية يف البــاد، مــن خــال اإلصــرار علــى رفــض هيمنــة النظــام األســدي، 
وعــدم قبــول حــٍل تســاومي دويل تريــد أن تفرضــه مصــاحل الــدول الكــرى واإلقليميــة املتصارعــة علــى 

الســاحة الســورية علــى حســاب شــعبنا الســوري.
إّن مــكان احلــل السياســي هــو ســاحة القــرارات الدوليــة )بيــان جنيــف1 والقــرار 2118 والقــرار 
2254( وإّن اإلصــرار علــى مقاومــة املخطــط الروســي، يعــي دفــع الــروس وغــر الــروس إىل مراجعــة 
حســاابهتم السياســية والعســكرية يف بــادان، وهــذا ممكــن مــن خــال وضــع اســرتاتيجية مقاومــة 
شــعبية تتمســك سياســياً بثوابــت الثــورة الســورية، وإن كانــت هــذه الثوابــت ابحلــدود األقــل )االنتقــال 

السياســي(.
قمــة  قبــل  اجلنوبيــة  بورقتهــم  الفــوز  مــن  بوتــن  منــع  أمهيــة  الســوري  اجلنــوب  فصائــل  تُــدرك  فهــل 

. هلســنكي؟
هــذا مــا ننتظــر أن نــراه كحركــة واقــع وليــس جمــرد شــعارات وهتافــات ال ُتطعــُم وال تغــي عــن اخلــاص 

مــن االســتبداد.

أايًّ كانت قناعاتك السياسية، ومذاهبك اآليديولوجية؛ ومشاربك الفكرية، 
وانتماءاتُــك الدينيــة؛ فإنـّـه ال فــكاك لــك يف أن تلثُــم حجــارة ســهول حــوران الســود، وتشــّم ريــح 
ثراهــا العبــق، املنبعــث مــن أعمــاق التاريــخ، حيــث واديهــا الــذي حيمــل معــه اخلــر إىل املناطــق 

اجملــاورة، ابتــداًء مــن جنــوب ســورية 
ومشــال األردن، وانتهــاًء ببطــاح األنبــار العراقيــة، الــذي تغــى بــه الشــعراء، فقــال فيهــا شــاعر 

األردن الكبــر مصطفــى وهــي التــل: 
حبوراَن اجعلوا قري لعلَّي... أشم أرجيها بعد الفناء

وقال الشاعر زاهي القائد:
عالبال بعدك اي سهل َحْوران ... اي سهَل العزة والكرامة

 وغناهــا الراحــل فهــد بــان يف لوحــة جتّســد كل معــاين الوحــدة الوطنيــة، الــي جتــاوزت الطائفيــة 
املقيتــة، فصــارت مــن أمجــل أغانينــا الرتاثيــة الــي تذكــران مبــاض مجيــل، حيــث النســاء والرجــال يف 

احلصيــد جيمعــون القمــح، يزرعــون األرض يتشــاركون العيــش واملــاء.
ففيهــا كانــت صومعــة الراهــب حبــرة، وعلــى ثــراه خطــا النــي حممــد ملسو هيلع هللا ىلص خطواتــه املباركــة حنــو 
دمشــق أايم فتوتــه، ومنهــا كان الفتــح اإلســامي علــى يــد أمــن األمــة )أبــو عبيــدة بــن اجلــراح(، 

برفقــة ســيف هللا )خالــد بــن الوليــد( يف معركــة الرمــوك العظيمــة.
لقــد جــادت ســهول حــوران برجــال عظــام، يصعــب علــى الذاكــرة البشــرية أن تتجاوزهــم، فهــذا 
ابــن قيــم اجلوزيــة، وهــذا العــز بــن عبــد الســام، وهــذا اإلمــام النــووي، وهــذا ابــن كثــر، وهــذا ابــن 
تيميــة، وهــذا أبــو متــام، وهــذا الشــاعر مصطفــى وهــي التــل، ورئيــس الــوزراء األردين الســابق عبــد 
الــرؤوف الروابــدة، ورئيــس الــوزراء األردين األســبق وصفــي التــل رئيــس الــوزراء الســابق، وحــى 

الوزيــر فــاروق الشــرع، الــذي كان بــوش األب يتمــّى لــو أنـّـه كان وزيــرًا خلارجيتــه.
وغرهــم الكثــر مــن رجاالهتــا، الذيــن جــادت هبــم أرضهــا، وجعلتهــم هديتهــا للبشــرية، ويصعــب 

على الذكرة البشــرية نســياهنم.
لقــد كانــت ســهول حــوران عصيــة علــى شــّى أنــواع الظلــم، فعندمــا تــويل حــزب االحتــاد والرتقــي 
احلكــم يف )1908( أواخــر الســلطنة العثمانيــة، اندلعــت ثــورة فيهــا أواخــر عــام 1910، 
أحــداث ثــورة حــوران و الكــرك، الــي مسّاهــا احلــكام االحتاديــون )فتنــة حــوران(، وكّلفــوا ســامي 

ابشــا الفاروقــي، الــذي عــرف ببطشــه و قســوته؛ مــن أجــل إمخادهــا.
ويصعب على من يريد أن يؤرخ لنضاالت الســورين يف العصر احلديث، أن ينســى نضاالت 
احلوارنــة، فهــذا األمــر إمساعيــل ابشــا بــن إبراهيــم احلريــري الرفاعــي شــيخ مشــايخ حــوران، مــن 
أهــم وجهــاء احلريريــة علــى اإلطــاق يف القــرن العشــرين، ومــن أهــم زعمــاء حــوران خــال وبعــد 
مرحلــة االنتــداب الفرنســي، عندمــا دخــل اجلنــرال )غــورو( بقواتــه، واحتــل مدينــة دمشــق بعــد 
معركــة ميســلون ســنة 1920، أصــدر أوامــره إليــه ابعتبــاره أحــد أهــم وجهــاء حــوران ليقــوم 
إبمــداد القــوات الفرنســية الغازيــة برجــال مــن قبيلتــه ومؤازرتــه يف محاتــه ضــد الوطنيــن؛ فرفــض 
إمساعيــل ابشــا احلريــري ذلــك، وابدر إىل اجتيــاز حــدود حــوران ترافقــه قــوة مؤلفــة مــن مخســن 
فارًســا وأقــام الجئًــا يف األردن، ممــا دفــع ابلفرنســين لانتقــام منــه عــن طريــق مهامجــة منزلــه 
وتدمــره، فقــام وجمموعتــه اجملاهــدة حبمــات متواصلــة ضــد القــوات الفرنســية علــى احلــدود 
الســورية ملــدة عامــن، ومل يعــد إىل موطنــه حــوران إال بعــد صــدور عفــو عــام عنــه وعــن أوالده 
األمــراء: حممــد خــر الرفاعــي، ســامل الرفاعــي، الذيــن كانــوا قــد حكمــوا ابإلعــدام، وعــاد الثــوار 
احلوارنــة إىل بيوهتــم مــن اللجــاة ومــن األردن، بعــد أن ألقــت الطائــرات املناشــر ابلعفــو عنهــم، 

يف معاقلهــم يف الصفــا واللجــاة علــى احلــدود مــع األردن.
ومنهــا خــرج مخســة عشــر صبيًــا يف: 6 آذار 2011، متأثريــن بربيــع الثــورات العربيــة، اندوا 
ابحلريــة بشــعارات خطوهــا علــى حائــط مدرســة األربعــن يف درعــا البلــد، مثّ لتــأيت االنتفاضــة 
الشــعبية يف مجعــة الكرامــة بتاريــخ: 18/ آذار/ 2011، الــي غــدت حــداًث مفصلًيــا يف اتريــخ 

ســورية احلديــث.
ــح املراقبــون، أهّنــا رمبــا تكــون بوابــَة العبــور حنــو احلــل  وعلــى أرضهــا اليــوم، تــدور رحــى معركــة، يُرجِّ

السياســي املنتظر لســورية، منذ ســبع ســنوات. 

الجنوب السوري..
وسباق اللحظات األخيرة

ابة العبور نحو 
ّ

هل تكون حوران بو
الحل السياسي المنتظر؟ 

أكاديمي ومفكر سوريأديب وصحفي سوري

د. محمد عادل شوكأسامة آغي
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كّلمــا زادت مســاحة ســيطرة نظــام األســد علــى األراضــي تقلصــت مســاحة التغيــر واألمــل ابنتقــال 
ســورية إىل أوضــاع جديــدة، وعــادت األمــور إىل أســوأ ممــا كانــت عليــه قبــل الثــورة، ورمبــا إىل جمهــوٍل 
ال أفــق لــه، وتشــّكل منطقــة اجلنــوب، الــي تقــع اليــوم يف قلــب اخلطــر، ذروة مرحلــة ســقوط ســورية 
يف هــذا اجملهــول، ليــس لرمزيتهــا فقــط يف إطــاق شــعلة األمــل بغــد ســوري متحــّرر، ميلكــه أبنــاء 
البلــد، وإمنــا ألن اجلنــوب كان آخــر املناطــق الــي ميكــن اســتثمار وزهنــا ومزاايهــا، للمســاومة علــى 
حــل سياســي مقبــول، وإن مل يكــن مثاليــاً، علــى اعتبــار أهنــا املنطقــة الوحيــدة الــي مــا زالــت متتلــك 

مواصفــات ثــورة سياســية اجتماعيــة.
اســتطاعت روســيا، وعــر عمليــة ممنهجــة ومدروســة، إخــراج املناطــق الــي متلــك وزانً تســاومياً حيقــق 
مطالــب الشــعب الســوري مــن دائــرة الصــراع، وليــس ســراً أن البدايــة كانــت مــن حلــب، ملــا متثلــه مــن 
أمهية سياســية تضع الطرف اآلخر يف موقع الند السياســي الذي يســتطيع فرض شــروطه على طاولة 
املفاوضات، لتكّر الســبحة بعد ذلك، وتســقط مجيع املناطق ذات التأثر السياســي، الغوطة ووادي 

بــردى والقلمــون وريــف محــص الشــمايل.
وليــس ســراً أن املناطــق املتبقيــة، خــارج جنــوب ســورية، ال تصلــح لاســتثمار واملســاومة السياســية، 
مثــل مناطــق شــرق ســورية وإدلــب، فــاألوىل أصبحــت خــارج تصنيــف التفــاوض علــى شــكل النظــام 
القــادم، لتدخــل يف إطــار الصياغــة السياســية للدولــة الســورية املقبلــة، مــن حيــث الشــكل وليــس 
اجلوهــر، فيدراليــة أم مركزيــة، وإن حــل إشــكاليتها ليــس لــه عاقــة بثــورة الســورين ومطالباهتــم، بقــدر 
مــا هــو مرتبــط بتوافقــات دوليــة صرفــة، أمــا إدلــب، فأصبحــت قضيتهــا ترتبــط بقضــااي اإلرهــاب 
العاملــي، نظــراً لوجــود جبهــة النصــرة، أو )فــرع القاعــدة الســوري( كمــا ابت يســمى يف التقاريــر 

اإلخباريــة.
النهايــة،  مرغوبــة، يف  وال  مشــجعة  اجلنــوب  احملــّررة يف  املناطــق  جتربــة  تكــن  مل  عديــدة،  ألســباب 
مثّــة حاجــة لدولــة تديــر شــؤوهنا وتوفــر املســتلزمات اإلمنائيــة واألمنيــة واخلدماتيــة ملئــات آالف مــن 
الســكان، لكنهــا ابلتأكيــد ليســت دولــة نظــام األســد الــي كانــت، مضافــاً إليهــا عقليــة املخــر الروســي 
الــذي ال يــرى يف ســوريي املناطــق الــي مت إخضاعهــا ســوى إرهابيــن مهزومــن، ورجــل احلــوزة اإليــراين 
الــذي يريــد تعليــم أبنائهــم الديــن الصحيــح مقابــل عشــرة آالف لــرة للعائلــة، كمــا يف ريــف حلــب.

ابلتأكيد، ليســت إمكاانت املقاومة يف جنوب ســورية معدومة، كما إمكانية حتقيق تغير سياســي، 
لكــن الشــروط العســكرية والسياســية الــي أخضعــت املنطقــة نفســها هلــا، ال توحــي بذلــك، وخصوصــا 
بعــد أن دخلــت املنطقــة وبقــّوة يف إطــار املصــاحل اإلقليميــة والدوليــة وتعقيداهتــا، وجــرى حتييــد مصــاحل 
ســكاهنا لصــاحل اعتبــارات خارجيــة، يتــم احتســاهبا بنــاء علــى دفــرت شــروط تلــك األطــراف وحســاابت 

التــوازانت الــي جيــب احلفــاظ عليهــا يف هنايــة مواســم املذحبــة الســورية.
ال يضــّر األطــراف الدوليــة واإلقليميــة املنخرطــة يف جوقــة التســوايت الدائــرة اآلن علــى رأس اجلنــوب، 
مذحبــة إضافيــة، وال عمليــة هتجــر جديــدة لعشــرات اآلالف، وترحيــل بضعــة آالف جديــدة إىل 
مكــب إدلــب، املهــم أن عمليــة إخــراج التســوايت الــي ســيتم إنضاجهــا علــى انر اجلنــوب احلاميــة، 
جيــب أال حتــرج بريســتيج األطــراف املتفاوضــة والراعيــة للعمليــة، واألهــم يتوجــب ظهــور املعارضــة 

مبظهــر القابــل واملســتكن للوضــع يف اجتماعــات أســتانة وسوتشــي، أو حــى جنيــف، املقبلــة.
يف مقابــل ســحق اجلنــوب، ســتكافأ إســرائيل إببعــاد املليشــيات اإليرانيــة إىل مســافة أمــان مقبولــة 
لديهــا، وســيتم منــح إيــران فرصــة كاملــة لنشــر التشــيع يف اجلنــوب، شــريطة أال تظهــر أعــام مليشــياهتا 
يف املنطقة، وستنشــر أمركا وجودها يف شــرق ســورية إىل حن إقرار النظام الفيدرايل الذي ســيكّرس 
حصتهــا يف ســورية، حــى لــو بــدون قواعــد عســكرية مباشــرة، أمــا روســيا فــإن مكافأهتــا الكــرى 

ســتتمثل يف تكريــس بقــاء نظــام األســد إىل األبــد.
ليــس هــذا مثنــاً عــاداًل لفاتــورة الــدم الســوري، ومــا زال هنــاك إمكانيــة للمقاومــة وحتقيــق األهــداف، 
أو علــى األقــل رفــض استنســاخ جتــارب إخضــاع املناطــق الســابقة، لــو أن هنــاك، فعــا، أطرافــاً ميكــن 
تســميتها داعمــي اجلنــوب، لــكان مــن غــر الصعــب الوصــول إىل منــاذج لتســوايت خمتلفــة، مثــل منــوذج 
مناطــق األكــراد أو منــوذج املناطــق الــي تقــع حتــت ســيطرة القــوات الرتكيــة يف الشــمال، ميكــن تطبيــق 
التجربــة الــي كانــت مصّممــة للتطبيــق يف حلــب، قبــل أن ترتاجــع روســيا عنهــا، نظــام إدارة يعطــي 

للمجالــس احملليــة دوراً يف إدارة شــؤون املنطقــة.
إذا ســيطر نظام األســد على اجلنوب ســقط احلل السياســي يف ســورية هنائياً، وســابقاً كان الســوريون 
يراهنــون علــى عقانيــة العــامل، أو األطــراف الــي ترعــى احلــرب واحلــل يف ســورية، علــى اعتبــار أن مــن 
شــأن هــذا الوضــع تعقيــد األوضــاع وإدامــة الصــراع، وابلتــايل مــن غــر املنطــق أن تقبلــه هــذه األطــراف، 
انطاقــاً مــن نظريــة أن الســام مصلحــة عامليــة، وأن االضطــراب يف أي بقعــة يف العــامل يؤثــر علــى 
الســلم، غــر أن هــذا املنطــق ثبــت عــدم واقعيتــه، فهــو ليــس أكثــر مــن طقــم كام إنشــائي، أمــا يف 
الواقع، فإن الاعبن اإلقليمين والدولين ال يهمهم، يف هناية املطاف، سوى مصاحلهم، ويف حال 
حتققهــا، فــإن التعايــش مــع القتلــة وجمرمــي احلــروب يصبــح وارداً، بــل تصبــح إعــادة أتهيلهــم أكثــر مــن 

ممكنــة علــى قاعــدة أن ليــس يف اإلمــكان أكثــر ممــا كان.
يبقــى أنــه ليســت هنــاك خيــارات للســورين ســوى الصمــود يف جنــوب ســورية، ألن القبــول مبــا تفرضــه 
التســوايت والتوافقــات اإلقليميــة والدوليــة ســتكون لــه آاثر كارثيــة تطــاول ســورية عقــوداً، حيــث 
سيشــن عليهــم نظــام الوكيــل يف ســورية، وأســياده الــروس واإليرانيــون، حــرب وجــود تقتلــع جــذوة 

الكرامــة فيهــم، وحتّوهلــم جمــرد أشــباح بشــر.

أمهيــة املوقــع اجلغــرايف ملنطقــة حــوران والقنيطــرة أتيت مــن خــال قربــه مــن اجلــوالن احملتــل واألردن، وهــذا جيعلــه ذا 
اهتمــام كبــر مــن أصحــاب القــرار يف العــامل وهــااتن الدولتــان هلمــا وضــع خــاص يتمثــل يف أمهيتهمــا اجليوسياســية 
يف الشــرق األوســط، فمن يرى املشــهد يف اجلنوب الســوري يســتطيع أن ياحظ احملاوالت الكثرة من األطراف 
لفــرض نفوذهــا علــى هــذه املنطقــة األكثــر تعقيــداً مــن املناطــق األخــرى ففــي اجليــب الواصــل بــن دمشــق ودرعــا 
ويف بعــض انفراجاتــه يســيطر نظــام األســد وحلفــاؤه مــن اإليرانيــن وميليشــيات حــزب هللا الراغبــن يف التمــدد 
ابملنطقــة علــى أمــل الســيطرة الكليــة عليهــا، فيمــا تنتشــر يف بقيــة أرجــاء املنطقــة بنســبة 70% مــن مســاحتها 
قــوات اجليــش الســوري احلــر املســيطر عليهــا أردنيــاً، إضافــة إىل جيــوب جلماعــات متطرفــة مــن داعــش والنصــرة 
الــي يعاديهــا اجلميــع عانيــة ويدعمهــا احللــف اإليــراين الروســي مــع نظــام األســد واألردن وإســرائيل ضمنــاً، 
ويســتخدموهنا يف تكتيكاهتــم السياســية وامليدانيــة وهــذا فضــا عــن اقرتاهبــا مــن دمشــق العاصمــة الــي تراهــن 
بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة الــي ليــس لديهــا متــاس جغــرايف مــع ســوراي ولكنهــا تنخــرط بقلــب األزمــة وتديــر 
تفاعاهتــا مثــل إيــران وروســيا علــى بقائهــا حتــت ســيطرة نظــام األســد، لرمزيتهــا وأثرهــا يف تدعيــم شــرعيته املتهالكــة 
الــي مل يبــق مــن رموزهــا ســوى عناصــر حمــدودة هلــذا كلــه ختتلــف معــارك جنــوب ســوراي عــن ســواها مــن معــارك 

اجلبهــات األخــرى.
وابإلضافــة إىل تداخــل الســيطرة يف اجلنــوب الســوري بــن النظــام وحلفائــه وبــن املعارضــة فــإن اجلنــوب موضــع 
تقاســم ســيطرة سياســية هلاتــن القوتــن مــع قــوى أخــرى أبرزهــا الــوالايت املتحــدة وإســرائيل مــن خــال نفوذمهــا 
وقدراهتمــا السياســية والعســكرية وعاقتهمــا املعقــدة ابلنظــام واملعارضــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى عاقتهمــا مــع 
الطــرف األردين الــذي يســعى لضمــان مصاحلــه وأمههــا أتمــن فتــح معــر نصيــب ملــا لــه مــن أمهيــه قصــوى يف ظــل 
األزمــة االقتصاديــة الــي ميــر هبــا األردن ولاتفــاق والتوافــق مــع كافــة األطــراف مبــا فيهــا الــروس والنظــام الــي أمثــرت 
ســابقا، يف إحــدى نتائجهــا إىل وضــع اجلنــوب الســوري ضمــن ترتيبــات مناطــق خفــض التصعيــد الــي يتمســك هبــا 
األردن ليتجنــب مــن خاهلــا أضــرار أي حــرب يشــهدها اجلنــوب، ومــن هنــا نســتنتج أن هــذه املنطقــة ومــا جيــري 
وســيجري فيهــا لــه هدفــان رئيســان األول وهــو األهــم إســرائيل وأمنهــا وأتمــن حدودهــا واهلــدف الثــاين ويســعى 
كل مــن األردن ودول اخلليــج وتركيــا لتحقيقــه وهــو تســليم معــر نصيــب لأســد وفتحــه أمــام حركــة العبــور عــر 

األردن إىل تركيــا ودول اخلليــج .
يواجــه  اجلنــوب  علــى  ســيطرته  النظــام الســتعادة  مســاعي  فــإن  ابجلنــوب  احمليــط  املعقــد  املوقــف  هــذا  وســط 
ابعرتاضــات مــن خمتلــف األطــراف وال ســيما إســرائيل الــي ال تعــارض عــودة قــوات األســد لكنهــا تــرى أن العــودة 
ســوف تعطــي إيــران وحــزب هللا فرصــة اقــرتاب أكثــر مــن خــط وقــف إطــاق النــار علــى جبهــة اجلــوالن، وهــو أمــر 
تعارضــه واشــنطن ليــس مــن الناحيــة السياســية فقــط بــل وصــواًل إىل التهديــد ابســتخدام القــوة أيضــاً، األمــر الــذي 
ميكــن أن يــؤدي إىل حــرب حتــاول إيــران ونظــام األســد جتنبهــا فيمــا يســعى الــروس إىل عــدم حصوهلــا أصــًا، وهــذا 
االعرتاض األمريكي اإلســرائيلي التف عليه االيرانيون واألســد يف دمج الكثر من امليليشــيات اإليرانية وميليشــيا 
حــزب هللا يف جيــش األســد لتفــادي غضــب إســرائيل وأمريــكا وللســماح أيضــا لروســيا االشــرتاك يف املعركــة بعــد 
تصريــح املســؤولن الــروس أن قواهتــم اجلويــة لــن تشــارك يف دعــم أي هجــوم علــى اجلنــوب تشــارك بــه امليليشــيات 
اإليرانيــة وهــذا مــا دعــى األســد وحلفــاءه لتغيــر خططهــم ليصبــح الســيناريو يتفــادى أي عمليــات عســكرية 
ابلقــرب مــن حــدود اجلــوالن احملتــل فتــم اهلجــوم علــى املناطــق احملــررة شــرق الطريــق الــدويل دمشــق درعــا، وصــواًل 
إىل غــرب حمافظــة الســويداء ومــن بصــر احلريــر مشــااًل وصــواًل إىل معــر نصيــب جنــوابً، وهبــذا ســتتم الســيطرة علــى 

املناطــق الشــرقية احملــررة مــن حمافظــة درعــا.
وهــذه العمليــة قســمت إىل ثــاث مراحــل املرحلــة األوىل تكــون أبكملهــا ميدانيــة عســكرية تـُنـَّفــذ ابلتمهيــد النــاري 
الكثيــف واملركــز اجلــوي واألرضــي، يرافقــه زج أكــر عــدد مــن الوحــدات وامليليشــيات املتحالفــة صاحبــة اخلــرة 
والتجربــة يف االخــرتاق هدفهــا الرئيســي االســتياء علــى املنطقــة الشــرقية مــن مدينــة درعــا وعزهلــا عــن املناطــق 
الغربيــة للمحافظــة، ومــن مث تبــدأ املرحلــة الثانيــة بعــد أن يتحقــق الفصــل امليــداين ويؤمــن حماصــرة املناطــق احملــررة 
واجليــش احلــر يف ثــاث مناطــق معزولــة عــن بعضهــا كمــا ذكــران، تنتقــل ميليشــيات األســد وحلفاؤهــا إىل املرحلــة 
الثانيــة الــي تقــوم علــى الضغــط عــر حماصــرة املنطقــة الغربيــة وعزهلــا عــن حمافظــة القنيطــرة وإطبــاق احلصــار علــى 
املنطقتــن، كمــا حــدث يف الغوطــة الشــرقية وتتقــدم هــذه القــوات بشــكل اثبــت وآمــن مــع عــزل البلــدات واحملــاور 
لفــرض التفــاوض والتســوايت كمــا أغلــب املعــارك الســابقة، وبعــد حتقيــق أهــداف املرحلــة األوىل والثانيــة وانطاقــاً 
من األمر الواقع امليداين اجلديد الذي ســتفرضه ميليشــيات األســد وحلفائها ومبواكبة ديبلوماســية يقودها الروس 
تنطلــق املرحلــة الثالثــة، فيتــم تثبيــت انتشــار هــذه القــوات وســيطرهتا علــى احلــدود مــع اجلــوالن احملتــل اســتناداً إىل 
مقتضيــات القــرارات الدوليــة الســابقة علــى خــط اهلدنــة املعــروف، كمــا ومتــارس ســيطرهتا وصاحياهتــا العســكرية 

واألمنيــة واإلداريــة علــى احلــدود مــع األردن كاملــة ومــن ضمنهــا مجيــع املعابــر احلدوديــة املعروفــة .
وهبــذه اخلطــة يتــم عــزل املناطــق احملــررة يف اجلنــوب الســوري وجتزئتهــا إىل أجــزاء وعــزل منطقــة اللجــاة وحصارهــا 
بشــكل كامــل وعــزل حمافظــة القنيطــرة عــن حمافظــة درعــا حبيــث ميكــن الســيطرة عليهــا ابلقــوة أو مــن خــال 
املصاحلــات الــي يســعى الــروس إليهــا بــكل الطــرق ابإلضافــة إىل أمــر مهــم جــداً يصــب يف مصلحــة األردنيــن قبــل 
األســد والــروس وهــو الســيطرة علــى معــر نصيــب واجلمــارك القدميــة يف درعــا البلــد، وهــذا ميكــن أن يــؤدي إىل 

ضغــوط كبــرة مــن قبــل األردنيــن علــى قــادة الفصائــل يف اجليــش احلــر.
هــذا مــا خيطــط لــه األســد وحلفــاؤه فهــل ينجــح يف خمططــه كمــا جنــح يف ابقــي املناطــق كالغوطــة الشــرقية واجلنوبيــة 
ومحــص القدميــة والريــف الشــمايل حلمــص وحلــب، ومــن املعــروف أن هــذه املناطــق مل يســتطع األســد وحلفــاؤه 
الدخــول إليهــا إال بطــرق منهــا الضغــط علــى احلاضنــة الشــعبية مــن خــال القصــف املركــز والشــديد وارتــكاب 
اجملــازر واحلــرب النفســية املركــزة وال ننســى تواطــؤ بعــض قــادة الفصائــل يف هــذه املناطــق وخيانتهــم ألهلهــم وثورهتــم 
واخنراطهــم يف مشــاريع ختــدم مصاحلهــم الشــخصية ومصــاحل مشــغليهم وتصــب يف إعــادة إنتــاج األســد وعصابتــه.

الجنوب السوري ومعركة المصالحالجنوب آخر معاقل األمل السورية

عقيد ركن سوري منشق، يحمل ماجستير في مكافحة اإلرهابكاتب سوري

خالد المطلقغازي دحمان
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(لــو )، مل تعــد كذلــك! أصبحــت مؤّكــدة، فنحــن اآلن ابلفعــل 
أمــام الســيناريو العســكري بوصفــه الرئيــس الــذي بــدأ فعليــاً علــى 
أرض الواقــع، يف درعــا، وعــرت اتفاقيــة )خفــض التصعيــد( حالــة 

املــوت الســريري إىل الوفــاة النهائيــة.
املوقفــان األمركــي واإلســرائيلي جتــاوزا احلالــة القائمــة، ووصــا إىل 
احلديــث بوضــوح عــن )اليــوم التــايل.. ملرحلــة مــا بعــد درعــا(، ورمبــا 
مل جيانــب حتليــل نشــرته أمــس جريــدة األخبــار اللبنانيــة )املقربــة 
مــن طهــران( الصــواب عندمــا أشــار إىل احتمــال وجــود تفامهــات 
الــروس واألمــركان واإلســرائيلين  بــن  )حتــت الطاولــة( واضحــة 
علــى مــا حــدث، مــع شــرط وحيــد ســخيف وهــو عــدم اقــرتاب 
القــوات اإليرانيــة وامليليشــيات املســّلحة مــن احلــدود اإلســرائيلية، 
عليــه،  الشــكلي  التحايــل  أو  بســهولة  تطبيقــه  ميكــن  مــا  وهــو 

وســيعمل الــروس علــى ضمانتــه لإلســرائيلين.
أعلنــت  أن  بعــد  العســكري،  الســيناريو  نتائــج  إىل  قفــزان  إذا 
بوضــوح فصائــل اجليــش احلــّر التأهــب العــام، ورفــض االستســام، 
وبــدأت الغــارات الروســية العنيفــة، الــي كانــت قــد توقفــت منــذ 
فــرتة طويلــة، فــإّن الكلمــة الــي ميكــن أن تلّخــص ذلــك - وفقــاً 
للمســؤولن األردنيــن- هــي )الكارثــة( علــى الصعيــد اإلنســاين 

رئيســة.! بدرجــة 
مــا هــي االنعكاســات املتوقعــة اســرتاتيجياً وعســكرايً علــى األمــن 

الوطــي؟.
املوقــف األمركــي كان حمبطــاً خمّيبــاً، متناقضــاً متامــاً مــع اّدعــاءات 
الرئيــس األمركــي، دوانلــد ترامــب، حــول مواجهــة النفــوذ اإليــراين، 
وغــر مطمئــن مــن انحيــة أخــرى - أيضــًا- ملــا يتعلّــق ابلوجــود 
العســكري األمركــي يف اجلنــوب الشــرقي، وقاعــدة التنــف، وخميــم 
الركبــان، فهــل ميكــن أن نصحــو غــداً وجنــد أن األمــركان قامــوا 
بتفكيــك القاعــدة واملغــادرة؟!، مــا الــذي مينــع؟!، مــا يعــي تــرك 
الباديــة )النشــاطات الداعشــية،  تلــك املنطقــة اخلطــرة أمنيــاً يف 
حــدودان  علــى  موقوتــة(  الركبــان كقنبلــة  خميــم  اإليــراين،  النفــوذ 

الشــمالية!.
اتضــح متامــاً أّن هنالــك معادلتــن يف جنــوب ســورية؛ األوىل أردنيــة 
مرتبطــة بدرعــا واحلــدود الطويلــة املمتــدة، والثانيــة إســرائيلية مرتبطــة 
ابملناطــق احملاذيــة ونشــاط إيــران، وكمــا ذكــران يبــدو أهّنــا أصبحــت 
شــكلية وغــر مهمــة، فبقيــت إذاً املعادلــة األردنيــة، بعدمــا خــرج 

األمــركان واإلســرائيليون مــن اللعبــة متامــاً؟.!
الســوري إىل  اجليــش  عــودة  ميانــع األردن  املبــدأ، ال  مــن حيــث 
درعــا، ويعمــل وزيــر اخلارجيــة بصــورة مكثفــة علــى التواصــل مــع 
الســورية واألردنيــة علــى  املصــاحل  ترتيبــات حتقــق  الــروس إلجيــاد 
الســواء، وضمــاانت للجانــب اإلنســاين ألهــل درعــا، لكــن هنالــك 
عقــداً وعقبــات كبــرة وعامــل الوقــت يف وجــه الســيناريو املثــايل، 

وهــو )العــودة الرقيقــة( والســيناريو الســلمي- املصاحلــات.
النتيجــة املتوقعــة هــي عشــرات اآلالف مــن الاجئــن الســورين 
على احلدود، وانتقال املواجهات املســلحة إىل املناطق احلدودية، 
وحالــة قلــق أمــي كبــرة جبــوار حــدودان الشــمالية، كنّــا قــد جتّنبناهــا 
االحتمــاالت  هــذه  املاضيــة  األعــوام  درعــا  وجّنبنــا  ديبلوماســياً 

املرعبــة.
وزيــر خارجيتنــا، أميــن الصفــدي، غــّرد أمــس معلنــاً بوضــوح أنّنــا لــن 
نقبل موجة جديدة من الاجئن، ويؤكد األردن أّن أي خميمات 
الجئن ال بد أن تكون على األراضي السورية ومسؤولية داخلية 
هنــاك، ال عاقــة لنــا هبــا، وهــو األمــر الــذي جنــح يف تطبيقــه علــى 
خميــم الركبــان إبصــرار، لكــن حجــم الكارثــة وتداعياهتــا وتبعاهتــا 
يف  األردن  علــى  وشراســتها  الضغــوط  حجــم  مــن  ســتضاعف 
التعامــل مــع املوجــات املتوقعــة للهاربــن مــن اجلحيــم، إذا وقعــت 

الواقعــة يف درعــا؟!..

تســتقطب جبهــة اجلنــوب الســوري الغــريب جهــداً دوليــاً مركــزاً بعــد 
أن أكملــت األطــراف املتصارعــة حشــد قواهــا العســكرية يف املياديــن 
واخلنــادق املتقابلــة، اســتعدادا لـ)املنازلــة الكــرى( املنتظــرة بــن عشــية 
وضحاهــا، حشــد النظــام الســوري وحلفــاؤه قــوة عســكرية ضاربــة، مل 
يســبق أن رأت جبهــة اجلنــوب الســوري، مثيــا هلــا، وقــوى املعارضــة 
القاعــدة و)داعــش(،  الفصائــل اجلهاديــة احملســوبة علــى  مبــن فيهــا 
مــا  وحتشــد كل  االحتمــاالت،  لشــى  جهوزيتهــا  اســتكمال  تعلــن 

يتوفــر مــن مــوارد ماديــة وبشــرية.
مثــة ســباق حمتــدم، بــن خيــاري احلــل العســكري واحلــل الديبلوماســي 
للصــراع علــى احملافظــات الســورية اجلنوبيــة الثــاث: الســويداء، درعــا 
والقنيطــرة، والــي ابتــت اليــوم ميــداانً واحــداً ملعركــة متعــددة األطــراف، 
ال يقتصــر االخنــراط فيهــا علــى القــوى الســورية احملليــة، بــل يتعداهــا 

إىل مجلــة مــن الاعبــن اإلقليميــن والدوليــن.
يف بؤرة احلل واحلراك الديبلوماسين، حول هذه املنطقة ومستقبلها، 
تــرز )التفامهــات( الروســية اإلســرائيلية، بوصفهــا )حجــر الزاويــة( ملــا 
ويــات  املنطقــة  جتنــب  وصفقــات،  تســوايت  مــن  انتظــاره  ميكــن 
ملصــدر  وفقــاً  التفامهــات،  هــذه  اختصــار  وميكــن  طاحنــة،  حــرب 
روســي مطلــع، حتــدث إىل كاتــب املقــال، ابلنقــاط الرئيســة التاليــة:
- تســمح إســرائيل بعــودة قــوات النظــام الســوري إىل خطــوط )فــك 

االشــتباك( بــن ســورية وإســرائيل املعمــول هبــا منــذ العــام 1974.
احلــرس  علــى  احملســوبة  القــوات  ابتعــاد  بضمــان  روســيا  تتعهــد   -
الثــوري اإليــراين واملليشــيات التابعــة لــه ملســافة آمنــة تزيــد عــن عشــرين 

كيلومــرتاً.
- تعمــل األطــراف إىل إجنــاز تســوايت ومصاحلــات يف هــذه املنطقــة، 
تكفــل تفــادي خيــار هتجــر املســلحن وعائاهتــم، وتوليهــم مهــام 
أمنية ـ شــرطية حملية، بضمانة روســية، وحتت مظلة النظام الســوري.
- جيــري التعامــل مــع )داعــش والنصــرة(، بــذات الطريقــة الــي جــرى 
أخــرى:  جبهــات  علــى  اإلرهابيــن  الفصيلــن  هذيــن  مــع  التعامــل 
احلســم العســكري أو االنتقــال إىل إدلــب )النصــرة( والباديــة الشــرقية 

)داعــش(.
- جيــري العمــل علــى تفعيــل اتفــاق التهدئــة بــن دمشــق وتــل أبيــب، 
وتعــود القــوات الدوليــة املعروفــة اختصــاراً ابســم )األنــدوف( ملزاولــة 

عملهــا الــذي بدأتــه يف العــام 1973.
- تضــاف إىل هــذه التفامهــات، قضيتــان أساســيتان: واحــدة أردنيــة، 
وتتعلــق بفتــح معــر جابــر/ نصيــب بــن األردن وســورية، الســتئناف 
حركــة األفــراد والبضائــع واخلدمــات والرســاميل بــن البلديــن، وعــر 
ســورية بــن األردن ولبنــان، والثانيــة أمركيــة، وتتعلــق مبســتقبل قاعــدة 
)التنــف( حيــث تصــر دمشــق وحلفاؤهــا، علــى انتفــاء احلاجــة لبقــاء 
هــذه القاعــدة العســكرية قــرب احلــدود مــع األردن والعــراق، نظــر 
قبــول إيــران وســورية ببقيــة عناصــر الصفقــة، وهــو مطلــب ســوري 
أطلقــه وليــد املعلــم يف آخــر مؤمتــر صحفــي لــه، ويلقــى دعمــاً واضحــاً 

مــن موســكو وطهــران.
عناصــر الصفقــة كمــا جيــري تداوهلــا وتســريبها مــن خــال املصــادر 
املوثوقــة واملطلعــة، جتــد يف جمملهــا قبــواًل مــن خمتلــف األطــراف، علــى 
الرغــم مــن تبايــن أولوايهتــا واختــاف مصاحلهــا، فمــن جهــة ترغــب 
دمشــق يف بســط ســيطرهتا على احملافظات اجلنوبية الثاث، وإخراج 
العناصــر املســلحة منهــا والســيطرة علــى خــط احلــدود مــع األردن. 
أمــا إيــران، فــا خيــارات أخــرى لديهــا غــر جمــاراة مصــاحل حليفتيهــا 
انشــغاهلا ابالشــتباك  األساســيتن: روســيا وســورية، ســيما يف ظــل 
مــع واشــنطن علــى خلفيــة انســحاب األخــرة مــن الرانمــج النــووي.

أمــا ابلنســبة لــأردن، فــإن جنــاح خيــار دبلوماســي كهــذا ســيوفر عليــه 
عنــاء اســتقبال خمرجــات املعــارك وشــظاايها، ويتطلــع األردن لفتــح 
حــدوده مــع ســورية وينتظــر بفــارغ الصــر إمكانيــة عــودة ربــع مليــون 

الجــئ ســوري نــزح مــن هــذه املناطــق.

بدورهــا، ســتعتر موســكو هــذه التســوية انتصــاراً هلــا وتكريســاً لدورهــا 
املهيمــن يف ســورية؛ أمــا إســرائيل، فتقــول املصــادر، إهنــا وبعــد مثانيــة 
ســنوات على اندالع األزمة الســورية، وصلت إىل خاصة مفادها: 
إن التعامــل مــع )الشــيطان الــذي تعــرف(، يف إشــارة لأســد، خــر 
إيــران  أي  تعــرف(،  ال  الــي  )الشــياطن  مــع  التعامــل  مــن  بكثــر 

واملليشــيات احملســوبة عليهــا.
وصفتــه  الــذي  السياســية(  )الصفقــة  ســيناريو  انتصــار  حــال  يف 
جمموعــة األزمــات الدوليــة ابلســيناريو األفضــل، فــإن روســيا ســتلعب 
دور الضامــن علــى األرض لــكل األطــراف؛ فــاألردن يريــد أن يــرى 
بــدل  ســورية،  مــع  حــدوده  مــن  اآلخــر  ابجلانــب  ممســكة  روســيا 
إيــران ومليشــياهتا، وكذلــك إســرائيل الــي تطــورت عاقــة حكومتهــا 
الروســية  العاقــات  قبــل يف اتريــخ  مــن  مل حيــدث  ابلكرملــن كمــا 
اإلســرائيلية. أمــا يف حــال فشــل اخليــار الدبلوماســي التفاوضــي، أو 
خيــار الفرصــة األخــرة كمــا تصفــه جمموعــة األزمــات الدوليــة، فــإن 
البــاب ســيصبح مشــرعاً للســيناريو األســوأ، وهــو األســوأ ابلنســبة ملــا 
يزيــد عــن مليــون مواطــن ســوري يعيشــون يف هــذه احملافظــات، وهــو 
ســيء ابلنســبة لــأردن، إذ بــدل التخلــص مــن ربــع مليــون الجــئ 
مقيــم علــى أرضــه، مــن املتوقــع أن حيتشــد علــى حــدوده الشــمالية 
عــدد مماثــل مــن الاجئــن اجلــدد الذيــن ال ميكــن التكهــن ببقائهــم 
علــى األرض الســورية وليــس هنــاك مــا حيــول دون اجتيازهــم للحــدود 
الدوليــة مــع األردن. هــذا الســيناريو األســوأ، ســيء لروســيا أيضــاً، 
الــي ســتنتظرها مواجهــات مباشــرة بــن حليفهــا الســوري وصديقهــا 
والسياســي  العســكري  الوجــود  تعريــض  يعــي  وهــو  اإلســرائيلي، 
الروســي يف ســورية خلطــر النــزف واالســتنزاف وقــد يفضــي إىل إعــادة 

خلــط األوراق مبــا ال خيــدم احلســاابت واملصــاحل الروســية.
أمــا ابلنســبة إليــران وحــزب هللا، فقــد يفضــي ســيناريو كهــذا، إىل 
فإيــران ال  غــر مرغوبــة،  بصــورة  الطرفــن،  أولــوايت  ترتيــب  إعــادة 
وهــي  ســورية،  يف  إســرائيل  مــع  مفتوحــة  مواجهــة  يف  رغبــة  تبــدي 
ملواقعهــا وعناصرهــا  املتكــررة  اإلســرائيلية  الضــرابت  احتــواء  تفضــل 
بدل مواجهتها والرد عليها، وحزب هللا، املنخرط يف )لعبة احلكومة 
للخــوض يف  والرملــان( يف لبنــان، ال يريــد أن جيــد نفســه مضطــراً 
معــارك كــرى مــن شــأهنا أن ترتــب انعكاســات غــر مرغوبــة علــى 

اللبنــاين. الداخــل  )دوره اجلديــد( يف 
االتصــاالت  ويف  الســوري  اجلنــوب  ميــدان  يف  الغائــب،  احلاضــر/ 
السياســية احمليطــة بــه، هــي الــوالايت املتحــدة الــي اكتفــت ابلتذكــر 
اتفــاق )خفــض  األطــراف مبوجبــات  والتزامــات  احلمــراء  خبطوطهــا 
التصعيــد(، مــع أن خفــض التصعيــد، هــو ترتيــب مؤقــت وانتقــايل 
ويبــدو أهنــا غــر مرشــح للبقــاء والدميومــة، واألرجــح أن األطــراف 
تقــرتب مــن مفــرتق حاســم خطــر يف اجلنــوب مــن دون أن تتضــح 

علــى وجــه الدقــة مــا الــذي تريــده واشــنطن.
خيتلــف  ال  األمركيــة  اإلدارة  تريــده  مــا  أن  املراقبــن  بعــض  يراهــن 
عمــا تريــده إســرائيل، أو علــى األقــل، لــن يتعــارض مــع احلســاابت 
التفامهــات  قــراءة  إمكانيــة  يعــي  وهــذا  اإلســرائيلية.  واألولــوايت 
الروســية - اإلســرائيلية علــى أهنــا تفامهــات غــر مباشــرة بــن موســكو 
وواشــنطن، لكــن هنــاك قــراءة متشــائمة، يقــول أصحاهبــا إن واشــنطن 
ال ترغــب يف إغــاق هــذا امللــف وأهنــا تريــد إبقــاء هــذا )اجلــرح انزفــاً(، 
أو تريــد ابألحــرى، االســتمرار ابســتنزاف دمشــق وموســكو وطهــران 

وحلفائهــا يف هــذا املنطقــة وغرهــا وحــى إشــعار آخــر.
علــى أيــة حــال، ميكــن القــول إن جبهــة اجلنــوب الســوري، تشــهد 
)تســخيناً( ميدانيــاً ودبلوماســياً توطئــة للحظــة حســم الســباق بــن 
هــذا  هنــاايت  عــن  ستكشــف  القادمــة  واألايم  والســام،  احلــرب 
املوقــف  تظهــر  يف  املســارعة  ولعــل  بــه،  ســيظفر  ومــن  الســباق 
األمركــي وتوضيحــه ســرتجح كفــة هــذا الســيناريو أو ذاك، واألايم 

ابملفاجــآت. حبلــى  القادمــة  القليلــة 

سباق الحرب والسالم في الجنوب السوريإذا وقعت الواقعة
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تطــرح معركــة درعــا جمموعــة مــن األســئلة، خصوصــاً يف 
ضــوء التغيــر يف املوقــف األمركــي مــن تقــّدم القــوات التابعة 
للنظــام مــن املدينــة القريبــة مــن احلــدود األردنيــة والــي منهــا 
انطلقــت الثــورة الســورية، ليــس معروفــاً مــا الــذي تبــدل حّى 
يبلــغ األمركيــون الفصائــل املســلحة املعارضــة للنظــام يف 
تلــك املنطقــة رســالة مــن بــن مــا جــاء فيهــا )نفهــم أنــه جيــب 
أن تتخــذوا قراركــم حســب مصاحلكــم ومصــاحل األهــايل 
افــرتاض  إىل  قراركــم  يف  تســتندوا  أال  ينبغــي  والفصائــل، 

تدخــل عســكري مــن قبلنــا أو توقــع ذلــك(.
درعــا  عــن  تدافــع  الــي  الفصائــل  تلّقتهــا  الــي  الرســالة 
يســّموهنا  األمركيــون  ابت  والــي  هبــا،  احمليطــة  واملنطقــة 
اجلنــوب الســوري الغــريب للتفريــق بينهــا وبــن جبهــة اجلــوالن 
املمنــوع االقــرتاب منهــا، أكثــر مــن واضحــة، يبــدو أن كّل 
التوتــر يف  علــى خفــض  احملافظــة  عــن  األمركــي  الكـــام 
قيمــة  مــن  تعــد  مل  املاضــي،  مــن  الســوري صــار  اجلنــوب 
تذكــر لاتفاقــات الــي أمكــن التوصــل إليهــا يف هــذا الشــأن 
بــن أمــركا وروســيا واألردن، كانــت هنــاك مــن دون شــّك 
موافقــة إســرائيلية ضمنيــة علــى هــذه االتفاقــات الــي يبــدو 

أهّنــا مل تعــد تصلــح ألاّيمنــا هــذه.
هنــاك سياســة أمركيــة جديــدة فيمــا خيــص التعاطــي مــع 
ســوراي، تقــوم هــذه السياســة علــى تلــزمي اجلنــوب الســوري 
إىل روســيا يف ظــّل اتفــاق أمركــي - روســي – إســرائيلي، 
وليــس معروفــاً هــل يســتطيع اجلانــب الروســي الســاعي منــذ 
فــرتة طويلــة إىل عقــد صفقــة مــع إدارة دوانلــد ترامــب تنفيــذ 
املطلــوب منــه ســوراي، أي التخلّــص مــن الوجــود اإليــراين يف 
هــذا البلــد الــذي كان حكامــه يزايــدون عربيــاً علــى كّل مــن 
تســّول نفســه الــكام عــن تســوية مــا مــع إســرائيل، فيمــا 

كانــوا يتولــون ابلفعــل احملافظــة علــى أمنهــا.
يف أســاس السياســة األمركيــة اجلديــدة الــي بــدأت تتبلــور، 
إيــران مــن  مثّــة رهــان علــى روســيا وقدرهتــا علــى اقتــاع 
ســوراي، علمــاً أن اإليرانيــن وامليليشــيات املذهبيــة التابعــة 
هلــم تغلغلــوا يف الوحــدات النظاميــة جليــش النظــام وبــدأوا 
يف  أمركــي  رهــان  هــو  هــل  العســكرية،  بدالتــه  يرتــدون 
ــه أم أن روســيا ســتتمكن مــرّة أخــرى مــن أخــذ اإلدارة  حمّل
فادميــر  الرئيــس  فعــل  تريــد، كمــا  حيــث  إىل  األمركيــة 
بوتــن يف مثــل هــذه األاّيم مــن صيــف العــام 2013؟.

يف آب - أغســطس مــن العــام 2013، اســتخدم النظــام 
الســوري الســاح الكيميائــي يف ســياق حربــه علــى شــعبه، 
حــدث ذلــك يف حميــط دمشــق بعــد أاّيم مــن كام الرئيــس 
ابراك أوابمــا عــن )خطــوط محــر( رمسهــا لبّشــار األســد يف 
مقدمهــا اســتخدامه الســاح الكيميائــي، تدخــل الرئيــس 
الروســي وجنــح يف إقنــاع أوابمــا بتفــادي توجيــه أي ضربــة 
للنظــام الســوري، أّدى ذلــك إىل إنقــاذ النظــام، كان كافيــاً 
توجيــه سلســلة ضــرابت إىل مواقــع حساســة، مــن بينهــا 
املطــارات العســكرية، كــي يذهــب رئيــس النظــام الســوري 
مــا خــارج  منفــى  يذهــب، أي إىل  أن  إىل حيــث جيــب 

ســوراي.
لكــن بوتــن، الــذي أظهــر مقــداراً كبــراً مــن احلنكــة واملعرفــة 
بكيفيــة تفكــر املقيــم وقتــذاك يف البيــت األبيــض، عــرف 
كيــف ينــاور، أخــرج ألوابمــا مــن جيبــه فكــرة التخلّــص مــن 
خمــزون الســاح الكيميائــي إبشــراف دويل، هــدأ الرئيــس 
األمركــي، لكنــه تبــّن مــع مــرور الوقــت أن النظــام الســوري 
مل يتخلــص مــن كّل مــا لديــه مــن خمــزون كيميائــي، صــار 
اللجــوء إىل هــذا الســاح بــن وقــت وآخــر مســألة أقــّل مــن 
عاديــة، وكــي يظهــر دوانلــد ترامــب أنّــه خمتلــف عــن ابراك 
أوابمــا وّجــه ضربتــن إىل النظــام الســوري إثــر جلوئــه جمــدداً 
إىل الســاح الكيميائــي. كان للضربتــن طابــع فولكلــوري، 

ال أكثــر، كشــفتا غيــاب أي جّديــة أمركيــة يف إضعــاف 
النظام وكّف شــرّه عن شــعبه، هذا مل مينع اإلدارة األمركية 
مــن اإلقــدام علــى خطــوات أخــرى ذات بعــد اســرتاتيجي 
متثلــت يف الســيطرة علــى ســوراي املفيــدة، أي علــى شــرق 
والغــاز،  والنفــط  الزراعيــة  والثــروة  املــاء  حيــث  الفــرات، 
فضــا عــن املوقــع االســرتاتيجي، إْن مــن انحيــة القــرب مــن 
األكــراد، أو التحكــم ابلطريــق الــذي يربــط العــراق بســوراي 

والــذي تطمــح إيــران إىل أن يكــون يف تصّرفهــا.
أوابمــا يف  عــن ابراك  ترامــب خمتلفــاً  يكــون دوانلــد  هــل 
ســوراي؟، هــذا مــا ستكشــفه معركــة درعــا الــي تعــي أّول مــا 
تعــي هــل ســتتمكن إيــران مــن البقــاء يف ســوراي حتــت غطــاء 
مــن النظــام وجيشــه أم ال؟، ذلــك هــو بــكّل بســاطة مــا 
علــى احملــّك يف هــذه األاّيم يف ظــل كام عــن لقــاء قريــب 

بــن ترامــب وبوتــن.
ســتظهر معركــة درعــا هــل ميكــن الرهــان علــى روســيا يف 
علــى  الرهــان  ليــس  ســوراي،  مــن  اإليــراين  إخــراج  عمليــة 
روســيا رهــاانً أمركيــا فقــط، بــل يبــدو أنّــه رهــان إســرائيلي 
أيضــاً، ذلــك أن إســرائيل تفّضــل حصــول هــذا االنســحاب 
اإليــراين مــن دون أن تضطــر إىل خــوض حــرب ميكــن أن 
بفتــح  قــراراً  إيــران  اختــذت  إذا  غاليــاً، خصوصــاً  تكّلفهــا 

جبهــة جنــوب لبنــان عــن طريــق )حــزب هللا(.
تبقــى يف ســوراي،  يف كّل األحــوال، ال ميكــن إليــران أن 
الثابت أن روســيا أّول من يفهم هذه املعادلة ويســتوعبها، 
مــن ال يبــدو قــادراً علــى التعاطــي مــع هــذه املعادلــة هــو 
النظــام الســوري الــذي يعــرف متامــاً أنـّـه لــن يكــون لديــه أي 
هامــش للمنــاورة يف حــال االنســحاب اإليــراين، مــن دون 
إيــران، لــن يكــون أمــام بّشــار األســـد مــن خيــار آخــر غــر 
خيــار التلميــذ املطيــع، هــذا اخليــار أقــرب إىل دور عــرف 
رئيــس النظــام الســوري كيــف يلعبــه عندمــا اضطــر إىل ذلــك 
يف مناســبة إحــدى زايرات فادميــر بوتــن لقاعــدة محيميــم 
قــرب الاذقيــة، مــن يتذكــر كيــف منــع ضابــط روســي بّشــار 
مــن أن يكــون إىل جانــب الرئيــس الروســي حــن تفّقــد 

القاعــدة؟.
ميكــن للخيــار األمركــي يف ســوراي أن يكــون يف حملّــه، كمــا 
ميكــن لروســيا اســتخدام الرهــان عليهــا مــن أجــل أن تفتــح 
سياســة علــى حســاهبا، مثــل هــذا األمــر يبقــى مســتبعداً 
لســببن، األّول احلاجــة الــي لــدى الكرملــن إىل التفاهــم 
مــع واشــنطن، واآلخــر الرغبــة يف تفــادي حــرب تبــدو مــن 
النــوع الــذي ال مفــّر منــه يف حــال إصــرار إيــران علــى البقــاء 

يف ســوراي.
ال  الــذي  الوحيــد  الطــرف  ليســت  إســرائيل  أن  األكيــد 
يســتطيع التعايــش مــع الوجــود اإليــراين يف ســوراي، هنــاك 
مشــكلة أخــرى امسهــا األردن الــذي يعــرف، متامــاً، معــى 
أن تكــون القــوات التابعــة للنظــام الســوري والــي ســتقرتب 
إيرانيــاً  خمرتقــة  درعــا،  ســقوط  حــال  يف  حــدوده،  مــن 

وميليشــياواًي.
يف الواقــع، ســيكون علــى روســيا أن تكــون للمــرّة األوىل 
يف غـــاية الوضــوح، هــل هــي قــادرة علــى تنفيــذ تعهداهتــا 
يف اجلنوب الســوري، أم ســترتك إســرائيل تضرب اإليرانين 

وغــر اإليرانيــن حيثمــا وجــدوا يف ســوراي؟.
سيـــوفر تغيــر السياســة األمركيــة ابلنســبة إىل مــا حيــدث يف 
درعــا وحميطهــا مناســبة ملعرفــة املــدى الــذي بلغــه التنســيق 
ذلــك  مــن  األهــّم  اإلســرائيلي.   - الروســي   - األمركــي 
نتائــج  الرغبــة يف حتمــل  إيــران  لــدى  كلّــه، ســيظهر هــل 
االنســحاب مــن ســوراي ومــا ســيرتتب علــى حتــول النظــام 
الســوري إىل جمرد دمية روســية بعدما أمضى ســنوات عّدة 

يلعــب علــى اإليـــراين والروســي يف الوقــت ذاتــه؟.

مــن اآلخــر: معركــة اجلنــوب الســوري مــا كانــت لتتــم لــوال موافقــة إســرائيل، وهــذه تســتجّر 
موافقــة الــوالايت املتحــدة ُحكمــاً، ومثلمــا هــو حاصــل فعليــاً وعمليــاً، ومثلمــا تبلغــت فصائــل 

املعارضــة املقاتلــة مــن واشــنطن أبهنــا لــن تتدخــل، علــى العكــس مــن مواقفهــا الســابقة!.
وهــذا يعــي أشــياء كثــرة، جلهــا يدخــل يف ابب اخلــزي، وبعضهــا يف ابب املســار )املأمــول( 
هلــذه النكبــة يف خواتيمــه، وتفســر ذلــك أن الضــوء األخضــر اإلســرائيلي الــذي، مثلمــا هــو 
واضــح، أعطــي لبقــااي قــوات الرئيــس الســابق بشــار األســد للشــروع يف العمليــة العســكرية، 
يشتمل على أمر مهم جداً، هو أن اإليرانين وميليشياهتم ليسوا جزءاً من احلشد الزاحف 
الصهيونيــة(!  )لإلمــاءات  ميدانيــاً  انصاعــت  بذلــك  طهــران  وأن  ونواحيهــا!،  درعــا  إىل 
العمــل  )الغاصــب(! وأن تســتمر يف )حماولــة(  الكيــان  تبتعــد عــن حــدود  وارتضــت أبن 

لتحريــر ســوراي مــن أهلهــا، طاملــا أن ال قــوة وال نيــة لديهــا لتحريــر فلســطن مــن حمتليهــا،
مث أن ذلــك يعــي، أن بشــار األســد يف املعركــة الراهنــة، عــاد للتذكــر أبنــه ال يــزال قــادراً علــى 
القيــام بوظيفتــه األوىل الــي هــي محايــة حــدود إســرائيل واحملافظــة علــى )أمنهــا(!، وإال لــو 
كانــت هنــاك أي نيــة )إنــَس القــدرة( عدائيــة جتــاه )الصهاينــة( ملــا ُمكِّــن مــن التقــدم خطــوة 
واحــدة جنــوابً!، وملــا مَسَــَح لــه حليفــه الروســي أصــًا بتلــك اخلطــوة!، أي أنــه يف احملّصلــة، 
بــدأ علــى األرض التفلّــت مــن الطــوق اإليــراين املربــوط حــول رقبتــه الطويلــة!، واختــار )غصبــاً 
رّكبــة القائلــة أبنــه ال ميكنــه االســتحواذ علــى األمريــن: 

ُ
عنــه يف كل حــال( اخلضــوع للمعادلــة امل

التمتــع ابلدعــم  األول هــو االســتمرار يف مكانــه )ومرحليــاً يف كل حــال!(، والثــاين هــو 
اإليــراين والســماح لطهــران بتثبيــت نفوذهــا يف ســوراي! وعليــه أن خيتــار )إذا أمكــن( بينهمــا.
طــاع، وأهنــا األصــل الــذي تتفــرع عنــه 

ُ
والواضــح أن موســكو يف ذلــك هــي اآلمــر والســيد وامل

مواقــف اتبعهــا األســد، وهــي الــي ســبق وقدمــت قبــل اآلن بكثــر )منــذ انطــاق تدخلهــا 
العســكري أواخــر العــام 2015( أدلــة حســّية ملموســة وانريــة، علــى )احرتامهــا( املقــدس 
ملصــاحل إســرائيل!، وحرصهــا املتــن علــى اســتقرارها وعــدم حصــول مــا يزعــج خاطرهــا مــن 
جهــة اخلاصــرة الســورية، مبــا عــى ذلــك، وال يــزال يعــي، جعــل األهــداف اإليرانيــة املباشــرة 
احلــريب  الطــران  أمــام  مفتوحــاً  رمايــة  لطهــران حقــل  التابعــة  للميليشــيات  العائــدة  وتلــك 

اإلســرائيلي، للقنــص والقصــف والتدريــب ابلنــار واللحــم احلــي!.
ولئن كانت )ظروف( املعركة وضرورات )محاية( خط املقاومة!، والدفاع عن )املقدسات(، 
والتصــدي لـ)التكفريــن واإلرهابيــن( ومنــع )ســقوط( ســوراي يف أيــدي )األعــداء(، حتمــت 
علــى إيــران وحواشــيها وتوابعهــا بلــع املــوس واالمتنــاع حــى عــن الصــراخ!، اعرتاضــاً أو انفعــااًل 
علــى )ســكوت( موســكو عــن الغــارات اجلويــة اإلســرائيلية مــراراً وتكــراراً، فــإن موســكو يف 
املقابــل مل تســكت عــن شــيء!، وتصرفــت علنــاً وعلــى املكشــوف ومل ختــِف حرفــاً واحــداً 
يف أدائهــا العــام: إســرائيل عندهــا أهــم مــن إيــران!، و)التنســيق( االســرتاتيجي مــع واشــنطن 
أهــم وأوجــب مــن خترصــات ممانعــة آخــر زمــن يف دايران ونواحينــا!، وهــذا يعــي االخنــراط 
)الفعلــي وليــس النظــرّي( يف ماقــاة السياســة األمركيــة )الراهنــة!( اهلادفــة إىل قصقصــة 
جوانــح الطــاووس اإليــراين املنفوخــة واملفلوشــة خــارج حيــزّه اجلغــرايف، بــدءاً مــن جنــوب ســوراي 

وصــواًل إىل احلديــدة اليمنيــة.!
مــا جــرى أخــراً يف منطقــة القصــر احملاذيــة للحــدود الشــمالية الشــرقية اللبنانيــة كان أوىل 
اإلشــارات الدالّــة علــى أن موســكو دخلــت علــى خــط تقليــص التمــّدد اإليــراين ميدانيــاً، 
وقطــف الثمــار الــي أنضجتهــا الغــارات اإلســرائيلية املتكــررة، لكــن مــا جيــري راهنــاً يف اجلبهــة 
اجلنوبيــة يــدّل علــى أمــر أخطــر وأكــر ويعكــس عمليــاً وفعليــاً عمــق التفاهــم املثلّــث األمركــي 
- الروســي - اإلســرائيلي علــى توحيــد الرؤيــة املزدوجــة إزاء ضــرب املعارضــة الســورية الــي 
تصنفهــا موســكو )إرهابيــة(، و)إبعــاد املــواالة( أي إيــران ومجاعاهتــا، الــي تصّنفهــا واشــنطن 
وتــل أبيــب )إرهابيــة( أيضــاً.!.، وتتمــات معركــة اجلنــوب ســتكون يف دمشــق نفســها!، 
إســتناداً إىل القيــاس ذاتــه الــذي قضــى ويقضــي أبن تكــون املهمــة التاليــة للقضــاء علــى 
اإلرهــاب الداعشــي، هــي التصــّدي لـ)اإلرهــاب( اإليــراين، وإن تعــّددت عناوينــه وانــزوت 
كلهــا حتــت اخلــط العريــض منهــا الــذي هــو )نفــوذ( إيــران، فــإن اســتكمال )ترتيــب( األوضــاع 

ــاً، ســيليه الشــروع يف )ترتيــب( األوضــاع سياســياً ونظاميــاً. امليدانيــة جغرافي
وهنــا ال تغيــب عــن البــال إطاقــاً، )االســرتاتيجية( األمركيــة )األخــرة( القائلــة يف خطوطهــا 
العامة أن ال مســتقبل آلل األســد يف حكم ســوراي، مثلما ال مســتقبل لـِ)نفوذ( إيران خارج 

حدودها.!
والواضــح أّن الاعبــن الكبــار يعرفــون حدودهــم وحــدود غرهــم، ويعرفــون يقينــاً أبّن إيــران 
أعجــز مــن أن تــرّد علــى غــارة إســرائيلية فكيــف هلــا أن )تقاتــل( ضــد إرادٍة طاغيــٍة ميثّلهــا 
الثاثــي األمركــي والروســي واإلســرائيلي؟!، أّمــا جلهــة األســد فــا داعــي ألخــذه يف أي 

حســاب مناتــع وممانــع مــن اآلن حــى جمــيء دوره حتمــاً!..

وأي معركة؟رهان أميركي على روسيا في سوريا

كاتب وصحفي لبنانيكاتب وإعالمي لبناني

علي نونخير الله خير الله
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كانــت هدنــة جنــويب غــرب ســوراي، يف حمافظــات درعــا والســويداء 
بــن   2017 )يوليــو(  متــوز  يف  عليهــا  اتُفــق  الــي  والقنيطــرة، 
الــوالايت املتحــدة وروســيا واألردن؛ هــي األوىل الــي مّت التوصــل 
بعــد  ترامــب، وذلــك  الرئيــس األمريكــي دوانلــد  إليهــا يف عهــد 
اللقــاء األول وجهــاً لوجــه مــع الرئيــس الروســي فادميــر بوتــن، 
وكانــت األوىل أيضــاً، علــى صعيــد التوافــق الروســي ـ األمريكــي 
وزيــر  تبــادل  ويومــذاك  التصعيــد(،  )خفــض  مصطلــح  حــول 
مــع زميلــه وزيــر  تيلرســون(  الســابق، )ريــك  اخلارجيــة األمريكــي 
اخلارجيــة الروســي )ســرغي الفــروف(، األدوار يف شــرح إمكانيــة 
التعــاون بــن البلديــن حــول امللــّف الســوري، كمــا تقامســا مهمــة 
شــرح حماســن خطــة اهلدنــة؛ وذلــك رغــم اختافهمــا يف تفســر 
احلضــور الروســي )مــن خــال الشــرطة العســكرية الروســية(، أو 
التزام النظام الســوري وامليليشــيات اإليرانية ابهلدنة، مثّ دور الرقابة 

العناصــر األمريكيــة واألردنيــة. املــوكل إىل 
اإلســرائيلي  االحتــال  دولــة  العمــق واخللفيــة كانــت مصــاحل  يف 
يف صلــب هــذه اهلدنــة، علــى ثاثــة أصعــدة ظاهــرة )بــن أخــرى 

يف  متامــاً  معتــادة  معلنــة،  وغــر  خافيــة 
حــاالت مثــل هــذه(، األول هــو االشــرتاط 
الثــاث  الــدول  تكــون  أبن  اإلســرائيلي 
ضامنــة خلطــوط فصــل القــوات مــع النظــام 
العســكري  االنتشــار  وحــدود  الســوري، 
وهــذه  احملتــل؛  اجلــوالن  يف  اإلســرائيلي 
اقــرتاب  عــدم  أواًل،  تشــمل،  الضمانــة 
امليليشــيات اإليرانيــة، مبــا يف ذلــك )حــزب 
واحلــدود،  اخلطــوط  تلــك  مــن  هللا(، 
الوضــع  إعــادة  هــو  الثــاين  الصعيــد 
احملافظــات  هــذه  يف  امليــداين  العســكري 
)مــارس(  آذار  قبــل  مــا  إىل  الثــاث 
االنتفاضــة  انطلقــت  حــن   ،2011
الشــعبية وخرجــت املظاهــرات األبكــر يف 
مدينــة درعــا وبلداهتــا وقراهــا؛ أي: طــرد 
ســواء  )الغريبــة(،  العســكرية  القــوى  كّل 
انتمــت إىل املــواالة أم املعارضــة، وإعــادة 
جيــش النظــام وحــده علــى املنطقــة، وأمــا 
الصعيــد الثالــث فقــد كان خيفــي اســتبطاانً 
مواطــي  بــن  الطبيعــي  للرتابــط  إســرائيلياً 
واجلــوالن  الســويداء  يف  الــدروز  ســوراي 
احملتــل، مــن جهــة أوىل؛ ودروز 1948 
علــى  اثنيــة؛  جهــة  مــن  فلســطن،  يف 
هــي  اثلثــة،  جهــة  مــن  خلفيــة كــرى، 

اتســاع رقعــة االنتفاضــة، واســتمرار حكومــة بنيامــن نتنياهــو يف 
دعــم بقــاء بشــار األســد، ولكــن ليــس دون اســتغاله يف الضغــط 
علــى النظــام جلهــة تقييــد الوجــود العســكري اإليــراين أو حــى البــدء 

ســوراي.  مــن  ســحبه  يف  تدرجييــاً 
خــال التوافــق األمريكــي ـ الروســي، مثّ األردين اســتطراداً، كانــت 
فصائــل املعارضــة املســلحة خــارج الســياق عمليــاً، ال هــي يف العــر 
وال يف النفــر! وتســتوي يف هــذا تلــك الــي تطلــق علــى نفســها 
الـــ أوامــر غرفــة  تقيــده  الفعلــي  احلــر(، وارتباطهــا  )اجليــش  صفــة 
الــوالايت  تديــره  الــذي  والتنســيق  القيــادة  مقــر  أي   ،MOC
املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا واألردن منــذ عــام 2013؛ أو )جيــش 
خالــد بــن الوليــد( الداعشــي، وكتائــب )النصــرة( الــي ســبق أن 
قايضــت النظــام علــى ترحيــل عناصرهــا إىل إدلــب، وهــذه الفصائــل 

احلــل  علــى  اتكائهــا  أو  الرهتاهنــا  متأخــراً  مثنــاً  اليــوم  تســدد  ال 
العســكري، أو تراخيهــا عــن القتــال حــن اقتضــت احلاجــة، أو 
خافاهتــا ونزاعاهتــا وانشــقاقاهتا وفســاد بعــض قادهتــا، فحســب؛ 
بل تدفع اليوم ضريبة مضاعفة لقاء اطمئناهنا إىل مساندة الغرب 
هلــا يف أحلــك الظــروف، وتصديقهــا أبّن واشــنطن تضمــن هدنــة 
متــوز 2017 وســتفرض علــى النظــام وروســيا مواصلــة االلتــزام هبــا.
اجتيــاح  عمليــة  يف  النظــام  شــروع  قبــل  هكــذا:  بــدأ  املسلســل 
ريــف درعــا، بدعــم جــوي مكثــف مــن الطــران احلــريب الروســي 
)ومشــاركة، مــا تــزال نشــطة، مــن ميليشــيات شــيعية مثــل )لــواء ذو 
الفقــار( يف معــارك بلــدة بصــر احلريــر(؛ كانــت )هيــذر انورت(، 
الناطقــة ابســم اخلارجيــة األمريكيــة، قــد حــذرت نظــام األســد مــن 
)إجــراءات حازمــة ومناســبة( يف حــال انتهــاك وقــف إطــاق النــار 
يف مناطــق خفــض التصعيــد، الفصــل التــايل مــن املسلســل كان 
إعــان انورت أن الــوالايت املتحــدة )مــا تــزال ملتزمــة ابحلفــاظ 
علــى اســتقرار منطقــة خفــض التصعيــد يف جنــويب غــرب ســوراي 
رســالة  كان  الراهــن،  الثالــث،  الفصــل  هبــا(،  املرتبطــة  واهلدنــة 

الســفارة األمريكيــة يف عّمــان إىل الفصائــل: ) حنــن يف حكومــة 
الــوالايت املتحــدة نتفهــم الظــروف الصعبــة الــي تواجهوهنــا اآلن 
وال نــزال ننصــح الــروس والنظــام الســوري بعــدم القيــام أبي عمــل 
عســكري خيــرق منطقــة خفــض التصعيــد يف جنــويب غــرب ســوراي، 
ولكــن ال بــد مــن توضيــح موقفنــا: نفهــم أنكــم جيــب أن تتخــذوا 
وفصيلكــم كمــا  أهاليكــم  ومصــاحل  مصاحلكــم  حســب  قراركــم 
تروهنــا، ولكــن ينبغــي أال تســندوا قراركــم علــى افــرتاض أو توقــع 

بتدخــل عســكري مــن قبلنــا!(.
وهذا مسلسل يف احلنث ابلوعود، والطعن يف الظهر، وااللتفاف 
مــن خلــٍف وأمــام وميمنــة وميســرة؛ تكــرر مــراراً منــذ أن شــرعت 
غالبيــة أبنــاء ســوراي يف انتفاضــة شــعبية واســعة النطــاق، مشــروعة 
ودوليــة  إقليميــة  قــوى  مــن  عــداء  حمــّط  لكنهــا  وســلمية،  ونبيلــة 

كــرى، وحمــّط تــردد أو ختــاذل أو مقايضــة مــن أشــباه )أصدقــاء(
و)حلفــاء(؛ مثّ األهــّم رمبــا: أهنــا انتفاضــة تســر علــى نقيــض مــا 
)احلركــة  نظــام  مــن  اإلســرائيلي  االحتــال  دولــة  وتريــده  أرادتــه 
حفــظ  الــذي  الوريــث،  واألســد  األب  األســد  التصحيحيــة(، 
حــال الاحــرب والاســلم ابملصطلــح األكثــر إراحــة لاحتــال 
ومــا  لبنــان،  يف  اإلســرائيلية  وللعربــدة  اجلــوالن،  يف  اإلســرائيلي 
تفعلــه إدارة ترامــب اليــوم ليــس ســوى إعــادة إنتــاج، مــع اختــاف 
الظــروف والســياقات والشــروط، للسياســة املركزيــة الــي انتهجتهــا 
املــرء مل  أّن  الســابقة يف ظــّل رائســة ابراك أوابمــا، وكمــا  اإلدارة 
إســطنبول حــن  )معارضــة(  إىل  العــزاء  تقــدمي  رفــاه  ميلــك  يكــن 
هلثــت خلــف الســراب األمريكــي، والغــريب عمومــاً؛ فــا عــزاء أيضــاً 
للفصائــل املســلحة الــي عقــدت اآلمــال علــى اخلــراء العســكرين 
مــن أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا، فلــم حتصــد ســوى توافــق الرعــاة مــع 

الذئــب علــى ُحســن اختتــام مصــر الضحيــة. 
غــر أّن نطــاق الضحيــة ليــس مقتصــراً علــى هــذه الفصائــل الــي 
اطمأنــت واخندعــت وخدعــت ذاهتــا وأوغلــت يف التبعيــة، إْذ أّن 
حكــم التاريــخ فيمــا كان هلــا ومــا ســيكون 
العســكري  العمــل  ســنوات  خــال  عليهــا 
بــل  املطــاف؛  هنايــة  يف  الفيصــل  هــو 
الضحيــة األوىل الكــرى هــي 750 ألــف 
املنطقــة،  هــذه  يف  املدنيــن  مــن  نســمة 
إىل  ولكــن  جمــدداً،  التهجــر  يتهددهــم 
الامــكان يف واقــع األمــر، أو بــن مطرقــة 
وأشــباح  الروســي  احلــريب  والطــران  النظــام 
اجملــاز، وســندان األردن الــذي يعلــن أنــه لــن 
الاجئــن،  مــن  املزيــد  اســتيعاب  يســتطيع 
ويف هــذا الســياق، لــن تعــدم فتــاوى رهــط 
)املمانعــة( يف ختويــن أيــة أســرة جتــد ذاهتــا 
مضطــرة إىل اللجــوء حنــو مناطــق االحتــال 
اخليــارات  وكأّن  اجلــوالن،  يف  اإلســرائيلي 
وفــرة،  متاحــة  و)األطهــر(  األنســب 
)الصمــود  دعــاة  رهــط  تعــدم  لــن  كذلــك 
قطــرة  آخــر  حــى  و)القتــال  والتصــدي( 
دم(، وكأّن مــا تبقــى مــن قــدرات الفصائــل 
العســكرية جديــرة هبــذا اخليــار الشمشــوين، 

أّي حنــو. علــى 
ومــا جــرى قبــل أايم، يف تنصــل واشــنطن 
مــع  رئيســها  عليــه  اتفــق  مبــا  التزامهــا  مــن 
التصعيــد  خفــض  منطقــة  حــول  بوتــن 
تذكــر  يعيــد  ســوراي،  غــرب  جنــويب  يف 
املضلَّلــن والســّذج أبّن األجنــدة الفعليــة إلداريَت أوابمــا وترامــب، 
جتــاه انتفاضــات العــرب، مــا تــزال يف اجلوهــر حتتفــظ ألمــن دولــة 
االحتــال اإلســرائيلي أبولويــة قصــوى، ال تدانيهــا أخــرى، كذلــك 
اإلدارات  علــى  جديــدة  ممارســة  ليــس  ابلوعــود  النكــث  فــإّن 
األمريكيــة أبســرها، بــل ميكــن هنــا اســتعادة املثــل الفرنســي الشــهر 
عــن وعــود ال تُلــزم إال احلمقــى الذيــن يصدقوهنــا!، ومنــذ انتفاضــة 
واالنقــاابت  التحريــر،  مبيــدان  مــروراً  2010؛  أواخــر  تونــس، 
فيــه وعليــه؛ وحــى أايمنــا هــذه حــن توضــع االنتفاضــة الســورية، 
وحــوران رائدهتــا، علــى مذبــح االستشــهاد؛ كــرر أوابمــا وترامــب، 
تيلرســون  وريــك  وجــون كــري  هيــاري كلنتــون  أبمثــال  أســوة 
ومايــك بومبيــو، اللعبــة ذاهتــا، الــي انطــوت علــى اتفــاق الراعــي مــع 

الذئــب، حــول أفضــل طرائــق افــرتاس الضحيــة. 

الضحية في جبهة حوران

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

صبحي حديدي
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ً
اتحاد طلبة األناضول يعقد مخيما

الدكتور عدنان حماد يزور وقف بلبل زاده

آلدمير يزور جمعية تجار األناضول ورجال األعمال والمصنعين

تالميذ المدرسة الصيفية يتجولون في مركز العلوم

AÖB Türkiye Geneli İstişare Kampı Gerçekleştirecek

Dr. Adnan Hammad Bülbülzade Vakfı’nı Ziyaret Etti

Aldemir’den ANESİAD’a Ziyaret

Yaz Okulu Öğrencileri Bilim Merkezi’ni Gezdi

Anadolu Öğrenci Birliği, 09-12 Temmuz tarihleri arasında “Umut Üstümüze Vazife” başlığıyla Kocae-
li’de Türkiye Geneli İstişare Kampı gerçekleştirecek. 100 farklı üniversiteden kız ve erkek öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleştirilecek olan AÖB kampı 4 gün sürecek.

Global Health Başkanı Filistin asıllı Amerikalı Biyolog Dr. Adnan Hammad Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret 
ederek vakıf çalışmalarıla ilgili bilgi aldı. Global Health Başkanı Filistin asıllı Amerikalı Biyolog Dr. Adnan 
Hammad Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret etti. 03 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen ziyarette Ekim ayında 
mültecilerle ilgili sağlık alanında konferans düzenlemek istediklerini belirten Hammad, bu amaçla Bül-
bülzade Vakfı ile ortak çalışma yürütmek istediklerini dile getirdi. Mültecilerle ilgili yaptığı çalışmalarda 
Ürdün ve civar ülkeleri de gezdiğini belirten Hammad, Türkiye’deki mültecilerin diğer ülkelerle kıyasla-
namayacak ölçüde iyi olduğunu belirtti.

Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve beraberindeki heyet ANESİAD’a (Anado-
lu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği) bir ziyaret gerçekleştirdi. Anadolu Platformu İcra Kurulu 
Başkanı Turgay Aldemir, İyilikder Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bahar, İstişare Kurulu üyesi Hanefi 
Fırat ile Eğitim ve Kültür Birimi Başkanı Mehmet Alpcan 29 Haziran 2018 Cuma günü ANESİAD’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Ülfet Derneği Yaz Okulu programlarına devam eden bir grup öğrenci, Yüreğir Bilim Merkezi’ne gezi 
düzenledi. Ülfet Derneği tarafından yürütülen Yaz Okulu programlarına devam eden bir grup ilk ve orta-
okul öğrencisi merkez Yüreğir Belediyesi tarafından kurulan Bilim Merkezi’ne gezi düzenledi.

مــن املقــرر أن ينظــم احتــاد طلبــة األانضــول خميمــاً استشــارايً يشــمل عمــوم تركيــا وحتتضنــه مدينــة قوجــا ايلــي. املخيــم ســينتظم حتــت 
شــعار »وظيفتنــا بــث األمــل« ليســتمر أربعــة أايم مــن 09 حــى 12 متــوز 2018، مبشــاركة طلبــة وطالبــات مــن أكثــر مــن 100 

جامعــة خمتلفــة.

أدى الدكتــور عــدانن محــاد زايرة إىل وقــف بلبــل زاده وأخــذ معلومــات عــن أعمــال الوقــف. الدكتــور محــاد هــو رئيــس منظمــة 
Global Health وهــو عــامل بيولوجيــا أمريكــي مــن أصــل فلســطيي. ومتــت الــزايرة يــوم الثــااثء 03 متــوز 2018. وأفــاد محــاد 
أهنــم يريــدون تنظيــم نــدوة يف جمــال الصحــة حــول الاجئــن يف شــهر أكتوبــر القــادم، ولذلــك فهــم يرغبــون يف العمــل املشــرتك مــع 
وقــف بلبــل زاده. وأكــد الدكتــور عــدانن محــاد أنــه زار األردن ودول اجلــوار الســوري أثنــاء تنفيــذ أعمــال تســتهدف الاجئــن، الفتــاً 

إىل أن أوضــاع الاجئــن يف تركيــا جيــدة جــداً وال ميكــن مقارنتهــا حبالتهــم يف الــدول األخــرى.

أدى رئيــس اهليئــة اإلداريــة ملنتــدى األانضــول طورغــاي آلدمــر والوفــد املرافــق لــه زايرة مجعيــة جتــار األانضــول ورجــال األعمــال 
واملصنعــن والــي تعــرف اختصــاراً ابســم آنيســياد. الــزايرة الــي متــت يــوم اجلمعــة 29 حزيــران 2018 شــارك فيهــا الســيد آلدمــر 
رئيــس اهليئــة اإلداريــة جلمعيــة إييلكــدر إبراهيــم هبــار، وعضــو جملــس شــورى اجلمعيــة حنفــي فــرات، ورئيــس وحــدة الرتبيــة والثقافــة 

حممــد آلپجــان.

نظمــت جمموعــة مــن التاميــذ جولــة يف مركــز العلــوم الــذي أنشــأته بلديــة يوريــر بواليــة آضنــه جنــوب تركيــا. املشــاركون يف اجلولــة 
هــم تاميــذ االبتدائيــة واملتوســطة الذيــن التحقــوا ابملدرســة الصيفيــة الــي نظمتهــا مجعيــة األلفــة.
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وفد من اتحاد الكتاب السوريين يزور وقف بلبل زاده

مدير الفرع الجهوي لوكالة األناضول يزور وقف بلبل زاده 

آلدمير يشارك في ملتقى المؤلفين والقراء

إدارة اتحاد طلبة األناضول تجتمع في غازي عنتاب

Suriye Yazarlar Birliği’nden Bülbülzade Vakfı’na Ziyaret

AA Bölge Müdüründen Bülbülzade Vakfı’na Veda Ziyareti

Aldemir Fidan Kafe’nin Okur Yazar Buluşmasına Katıldı

AÖB Yönetimi Gaziantep’te Toplandı

Suriye Yazarlar Birliği Başkanı Subhi Dusuki ve icra kurulu üyelerinden oluşan heyet Bülbülzade Vak-
fı’nı ziyaret etti. Suriye Yazarlar Birliği Başkanı Subhi Dusuki, Başkan Yardımcısı Aladdin Hüsso ve icra 
kurulu üyeleri Ali Şerif, Bessam Vardi, Ahmet Mazhar Sadu, Hasan Naif ve İlham Haki’den oluşan heyet 
3 Temmuz Salı günü Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret etti. Ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir 
ile görüşen heyetle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Yazarlar Birliği ile yapılacak ortak faaliyetler ele alındı.

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Güldaş Bülbülzade Vakfı’na veda ziyaretinde bulun-
du. Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Güldaş, 4 Temmuz Çarşamba günü Bülbülzade 
Vakfı’na  veda ziyaretinde bulundu. 2 yıldır Gaziantep’te görev yapan Güldaş tayininin Ankara’ya çık-
masından dolayı vakfımızı ziyaret ederek Başkanımız Turgay Aldemir ile görüştü. Bülbülzade Vakfı 
Başkanı Turgay Aldemir, Mehmet Güldaş’a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Fidan Kitap Kafe tarafından düzenlenen okur-yazar bu-
luşması ve imza gününe katılarak öğrencilere hitap etti ve kitaplarını imzaladı.
30 Haziran Cumartesi günü Fidander’de düzenlenen okur-yazar buluşmasına Anadolu Platformu İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gazi Kılıçparlar, Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Birimi Başkanı Adem 
Er, Fidander Başkanı Mustafa Minüsker, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Yönetimi 1 Temmuz Pazar günü Gaziantep’te toplandı. Anadolu Öğrenci 
Birliği (AÖB) Genel Merkez Yönetimi 1 Temmuz Pazar günü Gaziantep’te toplandı. Bülbülzade Vak-
fı’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Mesut Çaça ile yönetim kurulu üyeleri; Fatih Eren, Fur-
kan Ceylan, Furkan Karakuş, Şehadet Gerçek, Huzeyfe Akaslan, Yasin Bozkurt, Sümeyye Yel katıldı. 
Ayda bir gerçekleştirilen toplantıda; yaz kampları, İstişare kampı ve geçtiğimiz yılın değerleştirilmesi 
yapıldı.

صحبــة أعضــاء اهليئــة اإلداريــة لاحتــاد زار رئيــس احتــاد الكتــاب الســورين صبحــي دســوقي مقــر وقــف بلبــل زاده. الوفــد يتألــف 
مــن رئيــس االحتــاد وانئبــه عــاء الديــن حســو وأعضــاء اهليئــة اإلداريــة علــي شــريف وبســام وردي وأمحــد مظهــر ســعدو وحســن 
انئــف وإهلــام حقــي. الــزايرة الــي متــت يــوم الثــااثء 03 متــوز 2018 التقــى فيهــا الوفــد مــع رئيــس وقــف بلبــل زاده ومتــت مناقشــة 

االنتخــاابت الرائســية والنشــاطات الــي ســينظمها احتــاد الكتــاب يف املســتقبل.

أدى مديــر منطقــة غازي عنتــاب بوكالــة األانوضــل حممــد گولــداش زايرة وداع لوقــف بلبــل زاده يــوم األربعــاء 04 متــوز 2018. 
الســيد گولــداش عمــل يف واليــة غازي عنتــاب طيلــة عامــن كاملــن، مث مت تعيينــه مؤخــراً يف العاصمــة أنقــرة، وقبــل املغــادرة أدى زايرة 

لوقــف بلبــل زاده ليلتقــي رئيــس الوقــف طورغــاي آلدمــر الــذي ابرك لــه وظيفتــه اجلديــدة يف أنقــرة.

شــارك رئيــس وقــف بلبــل زاده طورغــاي آلدمــر يف يــوم توقيــع مؤلفاتــه علــى هامــش ملتقــى املؤلفــن والقــراء الــذي نظمــه مقهــى 
فيــدان للكتــاب. وهبــذه املناســبة ألقــى املؤلــف آلدمــر كلمــة علــى الطلبــة ووقــع علــى عــدد كتبهــم. 

الرانمــج الــذي انتظــم يــوم الســبت 30 حزيــران 2018 شــارك فيــه كل مــن انئــب رئيــس اهليئــة التنفيذيــة ملنتــدى األانضــول غــازي 
قلچ اپرلــر، ورئيــس وحــدة التعليــم املتوســط ابحتــاد طلبــة األانضــول آدم ار، ورئيــس مجعيــة فيدانــدر مصطفــى مينوســكر وعــدد مــن 

الطلبــة وعائاهتــم.

عقــدت اإلدارة املركزيــة الحتــاد طلبــة األانضــول اجتماعــاً يــوم األحــد 01 متــوز 2018 يف مدينــة غازي عنتــاب. االجتمــاع ُعقــد يف 
املقــر الرئيســي لوقــف بلبــل زاده وحضــره رئيــس االحتــاد مســعود چاچــا إضافــة إىل أعضــاء اهليئــة اإلداريــة فاتــح أرن وفرقــان جيــان 
وفرقــان قره قــوش وشــهادت گرچــك وحذيفــة آق آصــان وايســن بوزقــورد مسيــة يــل. ويف هــذا االجتمــاع الــذي ينعقــد كل شــهر مت 

تقييــم املخيمــات الصيفيــة واملخيمــات االستشــارية ونشــاطات العــام املاضــي.
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دأبــت السياســة اإليرانيــة عــر ســنوات متواليــة، مــن 
عمــر مــا مســي بثــورة الشــعوب يف ايــران، علــى متابعــة 
فكــرة ) تصديــر الثــورة ( الــي اخرتعهــا اخلميــي، والــي 
كانت منهًجا سياسًيا يراد عره ومن خال معطياته، 
الوصــول إىل املبتغــى الــذي ســبق وحلــم بــه اإليرانيــون 
منــذ ذاك اليــوم الــذي انتصــف فيــه العــرب مــن العجــم، 
حيــث بقيــت مســألة االعتــداء علــى اجلــوار العــريب، 
وحتطيــم أحامهــم، وإعــادة الســطوة إىل اإلمراطوريــة 
الفارســية املزعومــة ســيدة املوقــف يف (خميــال) الفــرس 
الســلطات  أنــواع  تعــددت  أو  تلونــت  مهمــا  عامــة، 
أو  (شاهنشــاهين)،  أو  صفويــن،  مــن  احلاكمــة، 
حكــم (املــايل) الــذي يرتبــع اليــوم علــى عــرش الدولــة 
الدولــة  اســتطاعت  ولقــد  وقــم،  الفارســية يف طهــران 
الدولــة  اهنيــار  وبعــد  األايم،  هــذه  احلاكمــة  اإليرانيــة 
األمركــي  واالحتــال  اخلليــج،  حــرب  إابن  العراقيــة، 
الريطــاين للعــراق وابلتعــاون مــع حكــم (املــايل)، وعــر 
اتفاقــات مــن حتــت الطاولــة مــع الريطانيــن، ومبوافقــة 
وامتطــاء  العــراق،  يف  التغلغــل  اســتطاعت  أمركيــة، 
العــراق،  ثــروات  املســألة الطائفيــة، وصــواًل إىل هنــب 

واهليمنــة علــى السياســة العراقيــة ألمــد طويــل.
الفقيــه،  لدولــة  اإليرانيــة  )االســرتاتيجية(  أن  ويبــدو 
كانــت وعلــى الــدوام تنظــر إىل ســورية وبــاد الشــام، 
التاريــخ،  عــر  الفــرس  لطموحــات  مهمــة  كجغرافيــا 
الثــورة  انطــاق  بعــد  الســاحنة،  الفرصــة  فجــاءت 
الســورية، ثــورة احلريــة والكرامــة، حيــث وقفــت ايــران 
األســدي،  اإلجــرام  نظــام  جانــب  إىل  ثقلهــا  بــكل 
وكذلــك  والعتــاد،  والســاح  ابملــال  إايه  داعمــة 
ابجليــش، واحلــرس الثــوري اإليــراين، وتشــجيع حــزب 
هللا اترة، وامليليشــيا الطائفيــة العراقيــة، والباكســتانية، 
الواقــع  يف  االخنــراط  علــى  أخــرى،  اترة  واألفغانيــة، 
الســوري، انقــاًذا للنظــام الســوري مــن االهنيــار، والــذي 
راح يرتنــح قبــل الســقوط ، لــوال كل هــذا االهنمــاك 
)الدعمــوي( اإليــراين ومــن مث الروســي، ولقــد دخلــت 
الدولــة )املاليــة( يف الوحــل الســوري، وكل ظنهــا أن 
املســألة لبضعــة أايم وتنتهــي القضيــة، ويعــاد أتهيــل 
بشــار األســد، علــى قدهــا ومقاســها، بعــد أن أصبــح 
دميــًة بــن أيــدي اإليرانيــن، لكنهــا مل تــدرك بعــد، أن 
مــا قــام بــه الشــعب الســوري، هــو ثــورة حقيقيــة كانــت 
تعتمل يف جوانية الواقع الســوري، منذ حكم األســد/ 
األب، وجــاءت ظــروف الربيــع العــريب، لتســاعد يف 
املشــروع  وإن  نصاهبــا،  يف  ووضعهــا  انضاجهــا، 
الفارســي الطائفــي الــذي تعمــل عليــه إيــران لــن يتمكــن 
مــن النجــاح يف ســورية، حــى لــو ختلــت دول العــامل 
الســورية  الشــعب  جانــب  إىل  الوقــوف  عــن  قاطبــة 
ضــد الطغــاة، وايــران اليــوم تعمــل بــكل مــا تســتطيع 
مــن قــوة وإمــكاانت سياســية وعســكرية، مــن أجــل 
التمكــن والبقــاء يف ســورية ولتحقيــق احللــم الفارســي 
ذاك، وهــي تفعــل مــا تفعلــه، علــى حســاب الشــعوب 
اإليرانيــة، وتســتهلك مــن اخلزينــة اإليرانيــة املليــارات، 
مــن أجــل إجنــاز هــذا االنتصــار املوهــوم، لكــن املســألة 

الســورية أعقــد مــن ذلــك بكثــر، وســوف تعــاين إيــران 
الكثــر الكثــر، قبــل أن ختــرج مدحــورة مــن اجلغرافيــا 
تكــون  لــن  مــا)  لفــرتة  تتمكــن  قــد  وهــي  الســورية، 
طويلــة( مــن اإلمســاك ابلسياســة الســورية مــع وجــود 
ســلطة غامشــة ســورية، مــع بشــار األســد ومــن معــه، 
إال أن املشــروع الفارســي، ســيكون مرفوًضــا شــعبًيا ، 
وإقليميًــا، ولــن يكــون األمريــكان يف حالــة رضــى عنــه، 
وعــن التواجــد اإليــراين يف ســورية، وال حــى الــروس، 
الذيــن هــم أيًضــا، ومنــذ فــرتة، ال يتفقــون مــع العديــد 
مــن االســرتاتيجيات السياســية والعســكرية اإليرانيــة يف 
ســورية، وايــران ابلضــرورة ال تتســاوق مــع الراغماتيــة 
الروســية، املصلحيــة الــي مت توقيــع اتفاقاهتــا مــع النظــام 
الســوري خلمســن ســنة قادمــة، لذلــك فإننــا ســوف 
نشــهد يف قــادم األايم، صراعــات كبــرة بــن السياســة 
يف  العســكرية  إىل  تتعداهــا  قــد  واإليرانيــة،  الروســية 
فــرتات مقبلــة، كمــا أن التحالــف الــدويل يتابــع ويراقــب 
ما جيري من حتركات إيرانية داخل األراضي السورية، 
وهــو غــر مــراتح هلــا، ويقابلهــا بــن الفينــة واألخــرى، 
بضربــة هنــا، وضربــة هنــاك، ولســوف تســتمر هــذه 
الضــرابت الــي أتيت مبثابــة تقليــم األظافــر اإليرانيــة، بــل 
كعمليــات جراحيــة، متنــع أو حتــد مــن انتشــار املــرض 
الســرطاين اإليــراين يف ســورية، خاصــة عندمــا تتخطــى 
املســموحة،  اخلطــوط  تتجــاوز  أو  حدودهــا،  إيــران 
ومســاء ســورية مســتباحة مــن قبــل األمريــكان وســواهم 
، وكل التحــركات اإليرانيــة جتــري متابعتهــا، وبشــكل 
حثيــث، والطائــرات األمركيــة علــى أهبــة االســتعداد 
أو حلــزب هللا اإلرهــايب،  إيرانيــة،  لضــرب أي حركــة 
تتخطــى احلــدود. كذلــك فــإن الدولــة الرتكيــة تنظــر 
حبــذر وتوجــس إىل كل مــا تفعلــه إيــران يف ســورية، 
هبــا  لتســتفرد  مفتوحــة  الســاحة  هلــا  تــرتك  لــن  وهــي 
كمــا تريــد أو تشــاء، ولعــلَّ عمليــة غصــن الزيتــون الــي 
تقودهــا تركيــا، مــع اجليــش الســوري احلــر، أتيت يف هــذا 
الســياق، وايــران تــدرك ذلــك، فهــي ال تتحــرك قيــد 
أمنلــة، جتــاه عمليــات غصــن الزيتــون، بــل هــي مــن أقنــع 
النظــام الســوري، ابجللــوس يف املقاعــد اخللفيــة ليــس 
املليشــيات  بعــض  الســوري  النظــام  إال، ومــا إرســال 
الــي مساهــا )شــعبية(، إال حفاظًــا علــى بعــض مــاء 
الوجــه، الــذي مل يبــق فيــه مــاء، وهــو لــن حيــول دون 
اســتمرار عمليــة غصــن الزيتــون، الــي تتحــرك بســرعة 

واضحــة حنــو حتقيــق غاايهتــا.
الفارســي  اإليــراين  املشــروع  أن  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 
للمنطقة ومنها سورية، قد أضحى مكشوفًا للجميع، 
ويــدرك كل اإلقليــم، والــدول الكــرى، مــدى خطورتــه 
ضــرورة  ابت  تقويضــه  فــان  مثَّ  ومــن  اجلميــع،  علــى 
متفقــن  الــكل،  مصلحــة  ومــن  ملحــة،  اســرتاتيجية 
أو خمتلفــن، ولــن يكــون مبقــدور اإليرانيــن االســتمرار 
أو البقــاء طويــًا يف ســورية، أو اليمــن أو لبنــان، وال 
حــى العــراق، وخروجهــم مــن الســاحة الســورية مســألة 
وقــت، وختضــع للتفاعــات الدراماتيكيــة يف املنطقــة 

برمتهــا. 

يف عــام 1740 تــويف األمــر تشــارلز الســادس ملــك النمســا، وتولّــت زوجتــه 
مــاراي تريــزا مقاليــد احلكــم يف البــاد ، وحبكــم أهنــا إمــرأة فقــد أغــرى ذلــك فرنســا 
وإســبانيا وبروســبا )أملانيــا حاليــاً( للهجــوم علــى النمســا، وىف تلــك الفــرتة كان 
على ســّدة احلكم يف الدولة العثمانية، الســلطان )حممود األول( فأرادت فرنســا 
أن تُغــرى الســلطان حممــود أن يشــارك معهــم يف غــزو النمســا ويفتــح جبهــة 
شــرقية يف االشــتباك، مــن أجــل تشــتيت القــوات النمســاوية، وتســهيل املهمــة 
علــى دول أورواب، يف مقابــل أن أتخــذ الدولــة العثمانيــة مــا شــاءت مــن األراضــي 

النمســاوية، لتكــون حتــت ســيطرهتا، فمــاذا حــدث.؟.
 أرسل إليهم السلطان )حممود األول( قائا: 

)حنــن لســنا انتهازيــن ولســنا كالغــرابن هنجــم علــى اجليــف، حنــن دولــة حتــرتم 
ليــس بطريقتكــم  لنــا حــق أنخــذه بســيفنا، لكــن  العهــود واملواثيــق، وإن كان 

هــذه(.
انل هــذا املوقــف النبيــل إحــرتام وتقديــر النمســا، مــع أن روح العــداء بينهــا وبــن 

الدولــة العثمانيــة وقتهــا كانــت يف ذروهتــا، خاصــة قبــل مــوت األمــر تشــارليز.
تذكــرت هــذا املوقــف التارخيــي واإلنســاين للدولــة العثمانيــة، وأان أقــرأ تصرحيــات 
رئيــس الــوزراء النمســاوي )سبســتيان كــروز( اليميــي املتطــرف املعــروف مبواقفــه 
العدائيــة ضــد تركيــا، فقــد دعــي االحتــاد األورويب إىل وقــف تدفــق األمــوال إىل 
تركيــا وجتميــد مفاوضــات انضمامهــا لاحتــاد األورويب، علــى أن يتــم إجــراء عقــد 
اتفــاق بينهــا وبــن االحتــاد، علــى التــزام سياســة حســن اجلــوار وفقــط، إضافــة إىل 
وصفــه الرئيــس أردوغــان ابلديكتاتــور ألنــه زج بكثــر مــن مواطنيــه يف الســجون، 

وهــذا مــا خيالــف مبــادئ االحتــاد األورويب.
فمــا أشــبه اليــوم ابلبارحــة، فمــا زالــت روح العــداء األورويب تتوارثهــا األجيــال 
جتــاه الدولــة الرتكيــة وتفــوح رائحتهــا مــع كل حــراك سياســي ابلداخــل الرتكــي، يف 
صــورة ال تليــق وال تتســق مــع الشــعارات الــي تتغــّى هبــا تلــك الــدول، علــى أهنــا 
واحــة مــن الدميقراطيــة واحلريــة واملســاواة، يف حــن أن الواقــع يقــول غــر ذلــك، 
ففــي الوقــت الــذي ينعــت فيــه سبســتيان أردوغــان ابلديكتاتــور، نــرى بــاده 
تنتهــج سياســات عدائيــة جتــاه احلــرايت الدينيــة، إبغــاق املســاجد وطــرد األئمــة 
ومنــع احلجــاب، وتفــرض علــى املهاجريــن سياســات االندمــاج القســري مــع 
ثقافــة اجملتمــع النمســاوي، مبــا ال يتفــق مــع ثقافتهــم الدينيــة ونشــأهتم احملافظــة.

وال أحــد ينســي فضيحــة التاعــب بتقاريــر الروضــات اإلســامية وتغيــر بعــض 
أجزاءهــا لتشــويه صــورة املســلمن، وهتييــج الــرأي العــام عليهــم عــر مــا ذكــروه 
يف التقريــر، )أن تلــك الروضــات تنشــئ جيــل متشــدد ال يتبــى قيــم الدولــة، وأن 
املســلمن ال يريــدون االنســجام مــع احليــاة االجتماعيــة وأهنــم خمالفــون للنظــام(. 
يف واقعــة تبــّن تدليــس هــذا الرجــل وحزبــه وكراهيتــه لإلســام واملســلمن خاصــة 
مع انتشــار ظاهرة االســاموفوبيا املنتشــرة يف أورواب هذه األايم، وكالعادة تكون 
تركيــا هــي املســتهدفة فتنــال القســط األكــر مــن تلــك اهلجمــات ابعتبارهــا دولــة 
مســلمة وقريبــة مــن االحتــاد األورويب، لكــن حكمــة وذكاء السياســة اخلارجيــة 
لرتكيــا يف التعامــل مــع تلــك األزمــات الــي يفتعلهــا الساســة املتعصبــون لتحقيــق 
مكاســب انتخابيــة، دائمــا تتســم ابهلــدوء والــرد املنطقــي لفضــح دميقراطيــة الغــرب 

وتعريتــه أمــام العــامل.
لقــد ابتــت تركيــا كابوســاً مزعجــاً لــدول أورواب، فــا ميــّر يــوم إال وجتــد تصريــح 
هجومي من بعض السياســين ينتقد فيه سياســتها اجلديدة، يف الســر حنو تبّي 
كثــر مــن احلقائــق اإلســامية، لكــن املضحــك أن خيــرج أحــد الساســة األملــان 
وهــو )جيــم أوزدمــر( اليميــي املتطــرف ومؤســس حــزب أملانيــا اخلضــراء، ويقــول 

معلقــا علــى خــروج أملانيــا مــن كأس العــامل: 
 )إن الصــورة امللتقطــة ألردوغــان مــع مســعود أوزيــل والــكاي غوندوغــان قبــل 
كأس العــامل، هــي مــن أثــرت ســلباً علــى معنــوايت العــي الفريــق األملــاين ممــا 

جعلهــم مل يقدمــوا املســتوى املأمــول للتأهــل يف املونــدايل(.
 أخشــى أن تســتيقظ أورواب يومــاً علــى عاصفــة رايح قويــة فيقولــوا ســّلطها علينــا 

أردوغــان .!.

إيران في سورية: البقاء المستحيل 

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو
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بطوالت جيشنا الباسل

كاتب وقاص سوري من الرقة

منور فيصل الناجي

األخــذ ابألســباب هــي أهــم مصــادر املعرفــة والبحــث إن كان هــذا علــى الصعيــد العلمــي أم السياســي 
أم الثقــايف أم االجتماعــي، إذا مــا شــرعنا بتفصيــل جزئيــات وتركيبــات كل مصطلــح سياســي حتمــاً، 

ســنصل إىل املدلــول واملفهــوم العامــن.
مصطلــح الدميقراطيــة هــو مصطلــح شــائع يف تعريفــه النظــري ولكــن غــر ملمــوس بتعريفــه العملــي 
التطبيقــي، قــد يعــرتض البعــض ويــرر العكــس بوجــود بلــدان تعتمــد يف نظامهــا علــى تطبيــق الدميقراطيــة 
والدليــل حســب مفهومهــم مــا يســمعوه ويــروه عــن تلــك البلــدان، وعندمــا أتيت وتناقشــهم يف مــدى 
تطبيــق الدميقراطيــة علــى أرض الواقــع أي أقصــد هــل فّصلــت علــى املقــاس النظامــي للبلــد وهــل أتقلــم 

ممــن هــم بعيديــن عــن مفهومهــا الصحيــح وال تعنيهــم بشــيء.
أخذين بعن االعتبار أن هناك أحزاب سياسية يتضمن برانجمها وخطاهبا السياسي أسس الدميقراطية 
ولكــن مشــروعها قــد يتعــارض مــع مــا هــو منســوب للدميقراطيــة وال تتناســب مــع أيديولوجيتهــا والســبب 

أن مصاحلهــا تلعــب دوراً كبــراً يف مــدى تقبلهــا أو عدمــه.
هلذا فالتعريف الشائع للدميقراطية: )هو حكم الشعب نفسه بنفسه(.

إذا مــا أســقطنا هــذا التعريــف يف بدايــة األمــر علــى دول العــامل الثالــث )الــدول الناميــة( فالدميقراطيــة 
ال تعــي هلــم شــيئاً ســوى أهنــا عطــر كباقــي العطــور املصنعــة يف الــدول املتطــورة يف صناعــة هــذا العطــر. 
مــا أود قولــه أن الدميقراطيــة روح قبــل أن تكــون جســداً، واجلســد عندمــا يفقــد الــروح فهــو بــا حمــال 
فــاٍن، تقمــص الدميقراطيــة ال يعــي ابملطلــق فقداهنــا األصــل هنــاك األصــل والتقليــد فالتقليــد هــو مــن 
أســاس األصــل، فالشــعوب الــي تطمــح يف ركــب ُخطــى الدميقراطيــة قــد ال تتمكــن مــن عمليــة التطبيــق 

ابلشــكل الــذي هــو مطلــوب، لــذا تســتفيد مــن دروس وعــر الــدول الــي ســارت ومازالــت 
يف دروهبــا، وذلــك برســم منهــج فكــري أيديولوجــي مــع ترســيخ مفهــوم القناعــة والرغبــة واإلرادة يف 
تقمــص روح جديــدة أكثــر جاذبيــة للجســد، وضــخ دمــاء جديــدة لتبــث يف النفــوس روح العدالــة 

وإحقــاق احلــق وإغنــاء اجملتمــع بــكل مقومــات احليــاة الصحيحــة.
إذا مــا عــدان لتمحيــص مفهــوم الدميقراطيــة ضمــن إطارهــا العــام واخلــاص جنــد أننــا قــد أغفلنــا عــن إدراك 
ومعرفــة أمــر يف غايــة األمهيــة أن الدميقراطيــة ال تقتصــر وال تســتند علــى قاعــدة فرديــة وال علــى نقطــة 

واحــدة للبحــث بــل تتعــدى اخلــوض يف مضموهنــا احلســي لكــي ُتكمــل شــروطها.
الدميقراطيــة عدالــة ابلدرجــة األوىل مــا دامــت هــي كذلــك جيــب علــى مقتديهــا التحــري واملســاندة للــدول 

الــي ترغــب أن حتــذو حذوهــا.
إذاً ملــاذا دولــة كأمــركا مثــاً أو أملانيــا أو االحتــاد األوريب الــذي تكــون ابألصــل مــن عــدة دول حتتــل 
املراتــب األوىل يف العــامل دميقراطيــاً أتيت لتســاند االنقــاابت علــى الشــرعية علــى ســبيل املثــال ال احلصــر 

ســورية مصــر تونــس ليبيــا لتقــف مــع اجلــاد ضــد الضحيــة.
الــذي حصــل دولــة كمصــر هلــا ســيادهتا ودســتورها أرادت أن تلحــق بركــب حتقيــق أول نصــر هلــا أال 
وهــي اخلــوض يف إقامــة دولــة دميقراطيــة ذات ســيادة بعــد خمــاض دام أكثــر مــن ثاثــن عامــاً حلكــم فــردي 
وحزب واحد وعندما قررت كل الفصائل يف اجملتمع املصري وليس فصيل واحد التغر حنو إقامة أول 
جســر للعبــور إىل الدميقراطيــة وحتــت رغبــة الشــعب قامــت الدنيــا وقعــدت، مــا الــذي جــرى؟، انقلبــت 
تلــك الــدول الــي تتمســك ابلدميقراطيــة لتســاند عمليــة انقابيــة ولتحــول احللــم الشــعي يف حتقيــق إرادهتــا 
يف العيــش حبريــة وكرامــة مــن نظــام دميقراطــي إىل نظــام عســكري أمــي ولتطيــح أبحــام شــعب لطاملــا 
بقــي دهــراً مــن الزمــن حيلــم للوصــول إىل مبتغــاه، ولطاملــا عشــق تلــك اللحظــة الــي منحــت لــه ولكــن 

علــى كــف عفريــت.
والــذي حصــل يف ســورية أن شــعباً برمتــه أراد اإلطاحــة بنظــام طائفــي مدســوس مــن اجلهــات اخلارجيــة، 

والغريــب ابألمــر أنــه مدعــوم مــن نفــس الــدول الــي ســاندت االنقــاب يف مصــر.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا هــو العامــل املشــرتك ومــا هــي املعادلــة الــي ال تعتمــد يف معاملهــا وجماهلهــا 

علــى أن تســاوي الصفــر لتصبــح معادلــة صحيحــة.
إذاً مــا عــدان ملــا ذُكــر آنفــاً جنــد أن املصــاحل املشــرتكة هــي الــي تلعــب ببوصلــة الدميقراطيــة لتحريكهــا يف 

االجتاهــات حســب مــا يتطلبــه الوضــع واحلســاابت بــن الــدول املهيمنــة.
إذاً الســؤال يكمــن ملــاذا تلــك الــدول الــي ختطــت عقبــة الدميقراطيــة واحلريــة هــي مــن تقــف مــع القاتــل 

ضــد املقتــول.
تذكــرت علــى الفــور كلمــات ســطّرت مبــاء الذهــب ملدينــة فاضلــة أسســها عقــل مبــدع وفيلســوف عبقــري 
إنــه أفاطــون إذ يقــول: )الدولــة العادلــة هــي الــي يقــوم كل فــرد فيهــا ابلعمــل اخلــاص بطبيعتــه، احلاكــم 
حيكــم واجلنــدي حيمــي والعامــل يشــتغل(، يف حــال توفــرت األدوات لتوفــر هــذا وذاك فاحلاكــم العــريب 
ال حيكــم بعدالتــه بــل بعدالــة اآلخريــن واجلنــدي ال حيمــي بــل اتبــع عميــل والعامــل ال يشــتغل ألنــه 
منصــوب علــى الفتحــة، والدميقراطيــة بتحليلــه املنطقــي قــد تتصــدع وتندثــر مــن كثــرة دميقراطيتهــا فــإن 
مبدأهــا األساســي تســاوي كل النــاس يف حــق املنصــب ليصــل يف آخــر املطــاف، )ينشــأ مــن الدميقراطيــة 

االســتبداد(.

تكاثــرت اجلــرذان يف إحــدى الكتائــب العســكرية، فباتــت تنتشــر يف كل مــكان، ويف كل 
ركــن، بــن أســرة اجلنــود يف املهاجــع، ويف مســتودعات الطعــام املليئــة أبكيــاس احلبــوب، 

وأطبــاق البيــض.
علــم مكتــب االنضبــاط العــام ابألمــر، وبــدوره قــام إبعــام قائــد الكتيبــة الــذي أعطــى األوامــر 

ابالتصــال ابلوحــدة االرشــادية القريبــة مــن الكتيبــة ملعاجلــة هــذه الكارثــة.
حضــر الفريــق املســؤول عــن مكتــب املبيــدات، ترجــل أحدهــم حامــًا علــى ظهــره مضخــة 
صغــرة ذات ســاعد حديــدي مــن اجلهــة اليمــى هلــا، أحكــم قبضتــه علــى الســاعد، وحبــركات 

ســريعة لأعلــى، واألســفل خــرج املبيــد الســائل املمــزوج ابملــاء داخــل خزاهنــا الصغــر.
بدأ الرش يف كل أرجاء الكتيبة، ويف كل زواايها.

)إن فاعلية هذا املبيد ال تؤثر ببعوضة فكيف هلا أن تقتل كل هذه اجلرذان(
قال مساعد االنضباط متهكماً.

هتامــس اجلنــود فيمــا بينهــم: هــذا املبيــد ممــزوج بكميــة كبــرة مــن املــاء كــي يتســى ملديــر 
مكتــب املبيــدات احلصــول علــى كميــة ال أبس هبــا منــه، وبيعهــا يف إحــدى الصيدليــات 

الزراعيــة.
أتراه يعطي حصة ملساعد االنضباط ليسكت عنه؟

مــرَّت األايم، واجلــرذان تســرح، وتنعــم ابلنعــم املؤمنــة هلــا مــن فضــات الطعــام، والقســم 
األكــر منهــا أخــذ مــن مســتودع الطعــام موطنــاً يعيــش فيــه برفاهيــة تفــوق رفاهيــة اجلنــود.

ما هي الطريقة اليت جيب اتباعها للتخلص من هذه اجلرذان؟
ومن هي الدائرة صاحبة االختصاص يف قمعها؟

تساؤالت عديدة يطرحها ضباط الكتيبة، لكنها غامضة اإلجابة.
اجلنــود يف حــرة مــن أمرهــم، كيــف ال؟ وقــد أصبحــت اجلــرذان تنــام معهــم، أتكل وتشــرب 
معهــم، تســبقهم إىل املطاعــم، وكأن هلــا حصــة فيمــا وضــع يف قصعــات الطعــام، تشــاركهم 

حــى يف دروس الرايضــة الصباحيــة، وكأهنــم معهــا يف ســباق ضاحيــة.
قطــع األمــل مــن كل الســبل املتاحــة، وكل التجــارب الــي أجريــت كانــت فاشــلة، يئــس 
اجلميــع فمــا عــادت تنفــع املبيــدات، وال الســموم الــي كانــت توضــع يف فوهــات جحورهــا، 
إال بعــض اجلنــود األقــوايء الذيــن كانــوا ينهالــون عليهــا ضــرابً ابحلجــارة، ويقتلــون القليــل 

منهــا.
رأى قائــد الكتيبــة هــذا املشــهد الــذي وجــد فيــه الصــواب، فمــن املمكــن التخلــص مــن هــذه 
اجلــرذان هبــذه الطريقــة، فمــا لبــث أن أعلــن عــن مكافــأة ملــن يقتــل جــرذاً، وكانــت املكافــأة 

إجــازة ملــدة يومــن يقضيهــا القاتــل يف منزلــه بــن أهلــه.
تقــدَّم اجلــرذان املقتولــة إىل مســاعد االنضبــاط الــذي ســينظم اإلجــازة املمنوحــة للجنــدي 

البطــل.
بــدأت جثــث اجلــرذان تتوافــد إىل مكتــب املســاعد خليــل، فهــي الدليــل الوحيــد حلصــول 

اجلنــدي علــى اإلجــازة.
الحــظ املســاعد خليــل خبرتــه، وقدمــه يف اخلدمــة، أن اجلنــدي الــذي حيمــل جــرذاً مقتــواًل ال 

يرقــى يف شــجاعته للقيــام هبــذا العمــل، لكــن هــذه أوامــر ســيده.
أتى خمره اخلاص املكلف مبراقبة عمل اجلنود، وكل ما يدور من أحاديث جانبية بينهم.

- احرتامي حضرة املساعد.
-  احرتمناك هات ما عندك. 

- هنــاك بعــض اجلنــود مــن أبنــاء األرايف الذيــن يقطنــون يف حمافظــات بعيــدة، يقومــون ببيــع 
اجلــرذ الواحــد مقتــواًل مببلــغ مخســمائة لــرة ســورية للجنــود الذيــن يقطنــون يف املــدن الراغبــن 

ابلذهــاب إىل منازهلــم.!
- ماذا تقول؟ أقسم إن كان هذا اخلر كيدايً سأقوم بزجك يف السجن.

-  إذهب اي سيدي.. وانظر بعينك ما حيصل خلف املهاجع.
إىل املــكان املذكــور، نظــر مــن بعيــد، اقــرتب قليــًا، وإذ  خــرج املســاعد خليــل متســلاً 
جبنديــن يقفــان يف زاويــة خمفيــة، وأحدهــم حيمــل جــرذاً، والدمــاء تنــزف مــن رأســه، ويفــاوض 
علــى مثنــه. هُبــت املســاعد خليــل مــن هــذا املنظــر، ركــض ابجتاههمــا، وألقــى القبــض عليهمــا 
ابجلــرم املشــهود. غضــَب غضبــاً شــديداً ألنــه مل ينــل حصــة مــن تلــك الصفقــات، فســاقهما 
مــن فــوره إىل قائــد الكتيبــة، وأخــره مبــا حصــل وشــاهد، أمــره أبخذمهــا إىل الســجن، وإهنــاء 
الســمينة  مــن اجلــرذان  الكتيبــة تكتــظ بقاطنيهــا  املمنوحــة، وبقيــت  إعــان املكافــأة  فــرتة 
املعافــاة، والــي إذا أمعنــت النظــر فيهــا تاحــظ مــن حركاهتــا املفعمــة ابحليويــة والنشــاط أهنــا 

قــد انتصــرت علــى اجليــش الباســل.

أين هي الديمقراطية؟..

كاتب وصحفي سوري مقيم في إزمير

هائل حلمي سرور
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وصلي طلب صداقة 
من الشيخ إمام 

هل عدت إىل احلياة اي صديقي 
أم حنن الذين متنا 

* هو البحر بيضحك ليه.
-  يضحك ألنه صار سورايً. 

كم دفعت كي تغرق هنا 
كم دفعت أيها السوري؟؟؟ 

يقول دون أن يقسم 
ويشر إليهم 

األربعــة  وأطفــايل  زوجــي  دفعــت   -
وأان.. 

ودفعنا فوقهم
مثن البيت الذي اشــرتيناه على اخلارطة 

يف حلب 
ومل نسكنه.. 

قــال لنــا السمســار وهــو يشــر بســبابته 
حنــو الســماء 

يف الطابق التاسع بيتكم 
مخســة غرف ســتدخلها الشــمس طوال 

النهار 
ودفعنــا فوقهــم.. أســاور أمهــا ودعــوات 

أمــي 
ومبلغاً استلفناه من صديقنا حامت.

)شــكراً حــامت.. ســنعيد لــك املبلــغ حــال 
وصولنــا أملانيــا ( 

دفعنا كل هذا وغرقنا وطفلي يقول..
انت ماحلة اي أملانيا ... ماحلة. 

فاملســامح  ســاحمنا  حــامت..  اي  ســاحمنا 
كــرمي

مل نصل أملانيا 
وصلنا اجلحيم.

* البحر غضبان ما بيضحكش ...
اكتب هلا على الفيس قصيدة 

الذيــن  قائمــة  يف  امسهــا  عــن  واحبــث 
املنشــور  اعجبهــم 

كم أنت با قلب أيها الفيس 
تذكرين ابلبحر 

فأقــول.. هــي انئمــة أو مقطــوع عنهــا 
النــت 

علــى  قلــوابً  وضعــوا  الذيــن  أشــكر 
ملنشــور ا

ويف املساء أضع صورة يل وأان حزين 
ضعي اليكاً اي حامتة 

فايكك سيمسح كل الدموع 
* البحر جرحه كبر.
ال توآخذان اي حبر.. 

أردان فقط أن جنرب إنسانيتهم 
كم قمراً اصطناعياً يرصد حياتنا 

كم قمراً يراقب قباتنا الســرية واشــواقنا 
علــى اهلاتف 

كم قمراً يتتبع بوارجهم قرب شواطئنا 
رقــم واحــد  املطلــوب  راقــب  قمــراً  كــم 

والتقــط لــه الصــور يف حديقــة منزلــه..
كم قمراً ينشغل اآلن بك اي قمري .

- ملاذا حظرتي اي حامت؟؟!!. 
- ألنــك تشــبهن البحــر اي حامتــة ..مل 

تدعينــا نعــرك إىل الســعادة .
- ارفع احلظر عي اي حامت 

- ال أســتطيع اي حامتــة ال أســتطيع.. 
أمل تشــاهدي جثــي علــى الشــواطئ..

وكنــزيت  األزرق  بنطــايل  نســيت  هــل 
 ... اجلديــد  البــي  وحذائــي  احلمــراء 

قال البائع الرتكي ألمي..
لكنــي  املــاء  علــى  ميشــي  احلــذاء  هــذا 

غرقــت 
كلهم كذبوا علينا اي حامتة كلهم 
الرؤساء والسفراء وامللوك واألمراء

والذين قالوا جنيف 
وقالوا استانة 

.. وقالوا الهاي.. 
الهاي اي حامتة مدينة على البحر 

وصلها آالف السورين 
ووقفوا على شاطئها اجلميل 

رموا األزهار للموج وغنوا 
* البحر بيضحك ليه 

قلت الندريه ريو 
أال يستحق هذا البحر 

ألوركسرتا يوهان شرتاوس 
ابللؤلــؤ  امتلــئ  الــذي  البحــر  هــذا 

لســوري  ا
كلهم خدعوان اي حامتة 

وحى أنت 
صران أصدقاء على الفيس..

أان والشيخ إمام 
هل عدت للحياة اي صديقي الشيخ 

أم حنن الذين متنا. 
* لن اكتب لك بعد اآلن 

فأان ميت وغيايب مرر 
جيمعنا الفيس وال جتمعنا احلياة.

أنت مشغولة 
واان وقي ضيق 

ألني واقف على البحر 
وبيدي عصا موسى 

أجرب أن أضرب املاء حى ينفلق 
وافتح ممراً انسانيًا

عجز كل هذا العامل 
عن فتحه.

***
- للمرة األخرة اكتب لك اي حامت 

ســأحظرك  وإال  صداقــي  طلــب  أقبــل 
لأبــد 

- لن أقبله اي حامتة 
ألني أحبك حى األبد.
....................

ال تدوين هلذا العمر

أم نحن الذين متنا؟؟!!.

كاتب وشاعر سوري

محمد سليمان زادة

 عندمــا قصفــوا خميــم الرمــوك للمــرّة األوىل أواخــر 
العــام 2012، قضــى فيــه أكثــر مــن ألــف شــهيد 
مثّ  كامــل،  شــبه  تدمــراً  تدمــره  ومت  فلســطيي؛ 
أطبقــوا عليــه - ولســّت ســنوات - حصــاراً فظيعــاً 
هلــا.   مثيــا  التاريــخ  يشــهد  مل  وممارســات مهجيّــة 

واليــوم واملأســاة تتجــّدد، واملخيــم بــن يــدي املــوت 
الفلســطيي  الشــاعر  تذّكــرت  الوحــوش  وخمالــب 
الكبــر الراحــل عبــد الكــرمي الكرمــي )أبــو ســلمى( 
وطنــه  خــاص  أبن  اليقــن  عظيــم  كان  الــذي 
ســيكون ابتــداًء مــن دمشــق وخميّــم الرمــوك فيهــا، 
وبقيــادة نظــام احلكــم األبــدّي واملســتدام فيهــا منــذ 

أربعــن عامــاً. مــن  أكثــر 
وحلــم   1980 ســنة  ســلمى  أبــو  رحــل  ولكــن 
التحريــر يــراود عقلــه وقلبــه، ودفــن يف دمشــق وثراهــا 
عشــقه وســنده ويقينــه وملهمــة شــعره وأملــه الكبــر 
أوهــام  علــى  متّكئــا  رحــل  والتحريــر،  ابخلــاص 

خادعــة.  رجــوع  وســراابت  زائفــة،  ووعــود 
فقــد أومهــه جتّــار العروبــة أن القضيّــة الفلســطينّية هــي 
القضيــة املركزيــة األوىل يف الئحــة قضاايهــم، فوثــق 
هبــم، قــادًة وميــداانً للزحــف املقــّدس والتحريــر، بــل 
راح يســتهجن إماطــة اللثــام عــن وجــوه املخادعــن، 
وحقيقــة وعودهــم الكاذبــة الــي خيــّدرون هبــا العقــول 
وميــّدون معهــا ســراب الوهــم يف العيــون، بــل أّكــد 
أهنــم لــن يتنّكــروا لفلســطن وقضيتهــا أبــداً، وكيــف 
يتنكــر للنــور منبعــه وللقوميــة العربيــة مدرســتها ؟!!.

عهــدي وكان  دمشــق  أتنكــرين 
ابلســراب تلــّوح  أاّل  هبــا 

ســناها قلــي  ويف  أتنكــرين 
ِإهــايب يف  العروبــة  وأعــراف 

وســرح خبيالــه متومّهــا أنــّه ســوف يســمع قريبــاً وقْــع 
أقــدام جيــوش التحريــر الزاحفــة مــن خميــم الرمــوك 
العــودة  طريــق  يف  الســليبة  فلســطن  بطــاح  حنــو 

والتحريــر:
تصغــي واألجيــال  ســنعود  غــدًا 

اإلايب عنــد  اخلُطــا  وْقــِع  إىل 
احلواشــي داميــة  الــراايت  مــع 

واحلــراب األســّنة  وهــج  علــى 
 )غداً سنعود( هكذا أطلقتها اي أاب سلمى، وهكذا 
جعلــوا قصيدتــك بشــارة خادعــة لعــودة ترجوهنــا كمــا 
يرجوهــا كل العــرب قريبــاً، بــل جعلوهــا فاحتــة األدب 
وراح  مدارســنا،  يف  األدب  يف كتــب  الفلســطيي 
طــاب خميــم الرمــوك خاّصــة يتدارســوهنا، ويتغنّــون 
هبــا متفائلــن، جبســور اخليــال الــي متدهــا هلــم العهــود 
احلقــوق  واســتعادة  التحريــر  درب  علــى  الكاذبــة 

املغتصبــة للشــعب الفلســطيي..!
فهــل ترامــت إليــك اليــوم اي أاب ســلمى أخبــار خميــم 
األســود؟!، وهــل  القــدم واحلجــر  وأخبــار  الرمــوك 
رأيــت كيــف  هــل  اخلبيثــة؟،  خمططاهتــم  أدركــت 
يشــرعون لإلرهــاب أبــواب مدننــا  لتدمرهــا والفتــك 
ابألبــرايء اآلمنــن مــن أهلهــا ؟،  وكيــف خيرجوهنــم  
بعــد انتهــاء دورهــم بســام اســتعداداً ملهمــة جديــدة 
؟!،  حيّددوهنمــا  مــن  هــم  وزمــان جديديــن  مبــكان 
وهل أخروك بسقوط  شهداء فلسطن على أرض 
املخيــم الســورّي منــذ ســتة أعــوام ؟!، وهــل تــدري 

ابحلصــار املســتمّر والتجويــع واإلذالل ملــن بقــي مــن 
أهــل املخيــم فيــه ؟!، وإن كنــت رأيــت هــذا أو مسعتــه  
، أفمــا زالــت غوطتــا دمشــق عشــقك وهــواك القــدمي 

املتغلغــل يف ثنيّــات أمانيــك العــذاب ؟! :
قــدمٌي هــوًى  الغوطتــن  يف  ويل 

الِعــذاب أمــاينّ  يف  تغلغــل 
ثقتــك  وظلّــت  هبــم  تعّلقــك  علــى  مازلــت  هــل 
قائمــة؟! اخللبيّــة  وعهودهــم  العرقوبيــة  بوعودهــم 

أفمــا زلــت مؤمنــاً هبــم أوصيــاء علــى العروبــة وأمنــاء 
علــى فلســطن مناصريــن لقضّيتهــا؟! 

جُيندلــون  شــعبك  وأبنــاء  احلــّب  هــذا  ســتلغي  أم 
علــى  جوعــى  أو  قاســيون،  ســفوح  علــى  صرعــى 
أو  اجلــوع  الشــّر  راايت  وحتــت  احلصــار  أســوار 
قبــل  هنــاك  الفلســطينيون  قُتــل  لقــد  الركــوع(؟!.. 
ســبعن علــى يــد عــدو غــادر وبغطــاء مؤامــرة كونّيــة 
الشــعب  وعلــى  عليهــم  وُأجهــز  فلســطن،  علــى 
الســوري هنــا )يف قلــب العروبــة النابــض !!!( بفــارق 

عامــاً؟!. ســبعن  زهــاء  امتــّد  زمــي 
واللــد  هنــاك يف حيفــا وايفــا  اجلرائــم  نســيت  فهــل 
والناصــرة واجلليــل، والــي مازالــت مســتمرة هنــا يف 

اليــوم؟!.  الرمــوك  خميــم 
أنســيت عمــق أملكــم الــذي امتــزج أبملنــا، ودمكــم 

الســورّي؟! الــرتاب  انغمــس ودمنــا يف  الــذي 
أوتنسى وأنت القائل:

أنســى كيــف  احلبيبــُة  فلســطن 
الَعــذاب أطيــاف  عيــّي  ويف 

فيا أاب سلمى، أيّها الشاعر الوطّي الكبر: 
فعلــوا،  مناهجنــا كمــا  مــن  قصائــدك  تســحب  ال 
لنــا - وإن يف قصيــدة -حلــم عودتكــم إىل  وأبــق 
فلســطن، وعودتنــا إىل ســورية وهلــّم لننشــد معــاً:

شــبايب مالعبهــا  علــى  خلعــت 
الــروايب خضــر  علــى  وأحالمــي 

مــع  حمنتــه  قلــب  ويف  الســوري  الشــعب  أّن  وثــق 
اجّتــاراً،  وال  جتــارة  ال  ودمــاً،  فعــًا  فلســطن  أبنــاء 
ثقتــك ابلشــعب وابلشــعب وحــده، وانزعهــا  ضــْع 
وكمــا   ،!... القوميــة  ومساســرة  القضيــة  جتــار  مــن 
فضحــت املؤامــرة الــي شــردتكم قدميــاً مــن فلســطن، 
هلــّم لتفضــح املؤامــرة اجلديــدة الــي شــّردكم وشــّردتنا، 
اليــوم يف ســورية، وهلــّم لرتســم يف  وقتلكــم وقتلتنــا 
ديــوان العــذاب اجلديــد صــورة مــن صــور مأســاتكم 

ومأســاتنا، صــورة ينــدى ملرآهــا اجلبــن.
ارمسهــا لعــل بعــض بقــااي الضمــر امليــت تتحــّرك ولــو 
ســبعاً  امتــدت  الــي  الكــرى  اجلرميــة  إهنــا  بكلمــة، 
بفلســطن،  غــادرات  بعــد ســبعن  بســورية  عجافــاُ 
تلــك اجلرميــة الــي شــارك هبــا ذوو القــرىب واألغــراب 
علــى حــّد ســواء، وأنــت مــن تنبــأ هبــا قبــل أكثــر مــن 

أربعــن عامــاً يف قولــك:
تــروي األايم  قوافــل  متــّر 

والصحــاب األعــادي  مؤامــرة 
 فــا تســاحمهم اي أاب ســلمى وحنــن علــى يقــن أبّن 
قــرك حبرقــة  بــن صفائــح  اآلن  عظامــك تصطــّك 
وقهــر وأنــت تشــهد اجلحيــم الــذي يعيشــه أهلــك 
القــرن  حمرقــة  يف  الســوريّون  وأهلــك  الفلســطينّيون 
الواحد والعشــرين ......حمرقة العصر الســورية...!.

ة األلف
ّ
مخيم اليرموك للمر

شاعر سوري من مدينة الرقة مقيم بالسويد

عصام حقي
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ثقافة وأد

للبــوح ابحلقيقــة، وعلــى  ميلــك حاجــة عميقــة  اإلنســان  أن  يبــدو 
حــد تعبــر األشــقاء اللبنانيــن )يبــق البحصــة(، هــا أان أجــدين بعــد 
أكثــر مــن ثاثــن ســنة أريــد أن أبــق البحصــة لغايــة وحيــدة وهــي 
أنــي مؤمنــة أن قــول احلــق حيــرران وأن املســؤولية األخاقيــة للكاتــب 
احلقيقــي هــي قــول احلقيقــة مهمــا كلــف مثنهــا، ويبــدو أن هنالــك 
هــوى كامــن يف نفــس اإلنســان وهــو احلاجــة املاســة للبــوح ابحلقيقــة، 
ومهمــا طــال الزمــن ومــرت الســنوات فــإن هــوى قــول احلقيقــة يصبــح 
ضاغطــاً لدرجــة يســتحيل علــى اإلنســان أن حيفــظ الســر الثقيــل.

كنــت يف الســنة الثالثــة يف كليــة الطــب البشــري يف جامعــة تشــرين 
يف الاذقيــة ال أجتــاوز العشــرين مــن عمــري حــن طلــب منــا عميــد 
الكليــة مــن طريــق فريــق مــن طــاب احتــاد الطلبــة )وهــم يف واقــع 
األمــر خمريــن ومهمتهــم كتابــة تقاريــر أمنيــة بزمائهــم(، أن نتجمــع 
يف ســاحة كبــرة تضــم غرفتــن متقابلتــن الغرفــة األوىل ُمعلــق علــى 
ابهبــا ايفطــة مكتــوب عليهــا غرفــة نعــم، والغرفــة الثانيــة ُمعلــق علــى 
إعــادة  املناســبة  وكانــت  ال،  غرفــة  عليهــا  مكتــوب  ايفطــة  ابهبــا 
فــدى إىل األبــد حافــظ األســد، 

ُ
امل القائــد  انتخــاب رئيــس ســوراي 

ويومهــا تســاءلت بســذاجة وفرائصــي تتقصــف مــن الذعــر: مــا الغايــة 
مــن )غرفــة ال( طاملــا أهنــا مقفلــة البــاب وال أحــد يقــرتب منهــا، وال 
أحــد جيــرؤ أن ينظــر إليهــا، ولكــن فضــواًل عنيــداً جعلــي أطيــل النظــر 
إىل )غرفــة ال( املوصــدة وأأتمــل احلــرف املمنــوع يف ســورية، وهــو 
حــرف )ال( فســورية كلهــا نعــم، ورمبــا النظــام يعتــر أن إضافــة حــرف 
واحــد لكلمــة نعــم وهــو )ة( تصبــح النعــم يف ســورية نعمــة، لكــن 
عقلــي املشــاكس كان يقــرأ كلمــة نعــم علــى الشــكل التــايل )غنــم( 
حروفــه  أقلــب  فاحلــب  الكلمــات،  أحــرف  بشــقلبة  مولعــة  كنــت 
ليصبــح بــح اخل، ووجــدت الطــاب الغنــم يتقدمــون زرافــات زرافــات 
فــدى حافــظ األســد، 

ُ
إىل غرفــة نعــم وينتخبــون إىل األبــد القائــد امل

واملضحــك املبكــي يف املشــهد أن االنتخــاب يتــم وراء ســتارة ُمغلقــة 
وبســرية اتمــة!!، كمــا لــو أن هنالــك مرشــحن عديديــن أو كمــا 
لــو أن احتمــال كتابــة كلمــة )ال( وارد وكيــف يكــون وارداً وغرفــة 
القطيــع وكتبــت كلمــة  انقــدت وراء  )ال( مغلقــة ابملفتــاح، وطبعــاً 
اإلنســان مســلوب  قيمــة يل، ألن  منلــة وال  أشــعر أبنــي  نعــم وأان 
احلريــة ال يشــعر أبيــة قيمــة لــه، ومــرت ســنوات وبقيــت تلــك احلادثــة 
تنخــر يف روحــي الشــابة الــي جنحــت يف شــيء واحــد فقــط وهــو 
احلفــاظ علــى عفويــة اســتماتت مــدرابت الفتــوة واألجهــزة األمنيــة 
والرتبيــة الدينيــة واألســرية يف خنقهــا وتشــويهها لكــن عبثــاً، وهــا أان 
وقــد بلغــت منتصــف العمــر واطمأنيــت أن كل أســريت تعيــش خــارج 

ســورية وأبنــي أســتطيع أن أعيــش بــكل يســر وبســاطة يف ابريــس، 
هــان 

ُ
نتهــك وامل

ُ
لكنــي اخــرتت أن أعــود وحيــدة إىل وطــي اجلريــح امل

الرصيــف  مقاهــي  يف  لســاعات  أجلــس  وأن  ســورية،  غتصــب 
ُ
وامل

عشــرات  أحصــي  وأن  للســورين  اليائســة  الكاحلــة  الوجــوه  أأتمــل 
املتســولن األطفــال الذيــن ميــرون ابملقاهــي كل يــوم، لدرجــة شــغلي 
علــم اإلحصــاء فــذات يــوم بلــغ عــدد املتســولن األطفــال خــال 
الســابعة  يف  أكرهــم  طفــًا   60 املقهــى  يف  جلوســي  مــن  ســاعة 
مــن عمــره، اآلن أتســاءل أي ذعــر فظيــع تعايشــنا معــه طــوال فــرتة 
شــبابنا ودراســتنا اجلامعيــة!، أي لوحــة ســرايلية ُمروعــة ومرعبــة أن 
جيتمــع طــاب جامعيــن بعمــر الــورود يف ســاحة لينقــادوا كالغنــم 
إىل غرفــة نعــم للرئيــس بينمــا غرفــة ال، مقفلــة ابملفتــاح، وال أجــد 
معــى لقفلهــا!، ألهنــا حــى لــو كانــت مفتوحــة فلــن جيــرؤ أحــد أن 
وســتهبط  املؤبــد  الســجن  مصــره  ســيكون  دخلهــا  وإن  يدخلهــا، 
عليــه هتــم مثــل العمالــة واخليانــة إخل، أي ذعــر تعايشــنا معــه يف أثنــاء 
البشــري حــن اختفــى فجــأة أكثــر مــن  دراســي اجلامعيــة للطــب 
عشــرة طــاب يف ســجون أقبيــة النظــام حبجــة انتمائهــم لرابطــة العمــل 
رشــاوي  أهاليهــم  ودفــع  املســلمن،  اإلخــوان  حلــزب  أو  الشــيوعي 
ابملايــن لضبــاط يف الدولــة فقــط ليعرفــوا إن كان أوالدهــم أحيــاء 
أم أمــوات، وأخــرين بعــض هــؤالء األصدقــاء املســجونن أهنــم )وهــم 
يف الســجن( كان الســجان حُيضــر هلــم صندوقــاً ليقرتعــوا للرئيــس 
بتجديــد البيعــة، وبعضهــم كان يقــرتع لقناعــة منــه أهنــم ســيطلقون 
ســراحه لكنــه كان يظــل حمبوســاً فالغايــة الوحيــدة مــن اإلقــرتاع هــي 
فحــص  األســئلة يف  أحــد  أن  أنســى  وكيــف  اإلذالل،  مــن  املزيــد 
الشــهادة اإلعداديــة يف ســورية كلهــا ويف مــادة الرتبيــة الوطنيــة كان: 
مــا أقــوال الرئيــس حافــظ األســد يف التدخــن!، ويومهــا صعقــت 
ومل أكــن أعــرف أن لديــه أقــوااًل مقدســة يف التدخــن، بــل كنــت 
 ،! الرايضــة حيــاة  أرى يف  إنــي  قولــه:  مــن  الافتــات  أقــرأ آالف 
فأنظــر حــويل فــا أرى ســوى ســورية كجثــة، وكيــف أجتاهــل نــوع 
الثقافة واحملاضرات يف سورية مثل )املرأة يف فكر حافظ األسد( أو 
)كيــف نقــول ال ألمــركا( أو الغــزو والتطبيــع الثقــايف، ومــن يُفهمــي 
حــل اللغــز العجيــب فحــن ألقــى العــامل عــارف دليلــة حماضرتــه القيمــة 
العظيمــة عــن تطويــر الزراعــة والصناعــة يف املركــز الثقــايف يف الاذقيــة 
علــم  علــى  تعتمــد  مذهلــة  حماضــرة  حضورهــا،  شــرف  يل  وكان 
اإلحصــاء وتقــدم خططــاً ابرعــة يف تطويــر الزراعــة وخباصــة زراعــة 

القطــن، وضجــت القاعــة ابلتصفيــق احلــار الصــادق واحلقيقــي.
وبعــد أايم فوجئنــا ابعتقالــه!، وألســباب ال نعرفهــا واســتمر اعتقالــه 

ســنوات، تــرى مــا التهمــة الــي أعتقــل بســببها ومنــذ أايم كان رئيــس 
)حــزب البعــث( يف الاذقيــة واحملافــظ وقائــد الشــرطة يصفقــون لــه 
بلــد األلغــاز ورمبــا مــن  انتهائــه مــن حماضرتــه املهمــة. ســورية  بعــد 
واجــي أن أطمئــن الشــعب الســوري أنــه لــن ُيصــاب ابخلــرف ألن 
عقلــه دائــم العمــل والتفكــر حلــل ألغــاز حياتــه!، أي ســوري يعــرف 
سياســة قطــع الكهــرابء بتلــك الطريقــة، وملــاذا أحيــاانً تُقطــع ألايم 
وأحيــاانً ال تنقطــع ألايم، والوزيــر املصــون )وزيــر الكهــرابء( وقــف 
متغطرســاً وخاطــب الشــعب الســوري مــن خــال اإلخباريــة الســورية 
أبن الكهــرابء لــن تعــود لانقطــاع، ألن اجليــش الســوري البطــل حــرر 
حقــول النفــط مــن ســيطرة )داعــش( اجملرمــة يف ديــر الــزور لكنــه وفيمــا 

هــو يتكلــم انقطعــت الكهــرابء وعــادت لانقطــاع.
أتســاءل أبمل كبــر علــى أيــة قيــم يُبــى جيــل ســورية الشــاب )أطفاهلــا 
وشــباهبا( وال يــزال شــبح غرفــة ال حيكــم عقوهلــم، مــا زال يف عقــل 
ســوري  شــاب  عقــل كل  ويف  ســورية  وطفلــة  ســوري  طفــل  كل 
وعقــارب  أفاعــي  داخلهــا  موصــدة ويف  )غرفــة ال(  ســورية  وشــابة 
ســامة، وســجن تدمــر األوحــش بــن الســجون والــذي ُســجن بــه 
العشــرات مــن أصدقائــي ومنهــم ايســن احلــاج صــاحل الــذي تزاملنــا 
يف كليــة الطــب، علــى رغــم أنــه كان يف جامعــة حلــب لكــن كان 
بيننــا أصدقــاء مشــرتكون، وكتابــه الرائــع )ابخلــاص اي شــباب( ســتة 
عشــر عامــاً يف الســجون الســورية، أيــه ثقافــة تُــزرع يف عقــول شــبان 
وشــاابت ســورية وهــم يهجــون خــارج وطــن املــوت أو ميوتــون غرقــاً 
يف البحــر أو حتصدهــم الصواريــخ الروســية ذات اجليــل اجلديــد والــي 
ال حــدود ملداهــا، إحــدى الشــاابت التقيتهــا منــذ أايم وعمرهــا 26 
يعــد  مل  للظلــم  تعــرض  أكثــر جيــل  وقالــت يل: حنــن  بكــت  ســنة 

هنالــك شــباب للــزواج والعنوســة مفروضــة علينــا.
كلمــة )ال( ال وجــود هلــا يف القامــوس الســوري، وغرفــة ال موصــدة 
يف عقــول معظــم الســورين، وإال مــن جيــرؤ وينظــر إليهــا جمــرد نظــرة 
فقــد ارتكــب جرمــاً ألهنــا أصــًا ُمقفلــة، الــكل جيــب أن يقــول نعــم، 
وحــن أمســع هديــر املظاهــرات املؤيــدة واحلناجــر جتعــر بنعــم أختيــل 
الراعــي اجلميــل يف بســاتن كســب حــن كان يهــش قطيــع املاعــز 
وتصــدح حناجرهــا مبــاع مــاع، ايه كــم تشــبه نعــم نعــم. النغمــة ذاهتــا، 
بينمــا كلــب احلراســة اليقــظ يقــوم بكتابــة التقاريــر، وأمجــل تقريــر كتبــه 
أحــد الزمــاء عــي: بورجوازيــة متعاليــة متعاطفــة مــع أحــزاب يســارية. 
احلمــد هلل ال توجــد إحصائيــات دقيقــة عــن نســبة اجلنــون يف ســورية، 
وال يوجــد طاقــم مــن األطبــاء النفســانين الذيــن ينــورون عقولنــا عــن 

اآلاثر الكارثيــة إلغــاق ابب )غرفــة ال(.

.)
ً
في غرفة االقتراع للرئيس القائد: الـ )نعم( جعلتنا في الجامعة والسجون )غنما
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أان واقعــة ابحلــب، عندمــا تقــع ابحلــب تعيــش األمــان واخلــوف 
معــاً، حقــول وأســاك شــائكة أان يف مــرج مكشــوف، تعبنــا 
مــن اخلــوف الدائــم، ال أســتطيع التجــول معــك بعــد اآلن، 
والبيــوت  خمتلفــة  الوجــوه  وغريــب،  جديــد  حولنــا  مــا  كل 
ممــا يقــال، وضعنــا ألنفســنا هدفــاً  مبعثــرة، وال تفهــم شــيئاً 
نســر عليــه، يف منتصــف الطريــق ضــاع اهلــدف، هــل نعــود أم 
نكمــل؟؟؟؟؟؟؟ أرواحنــا حتــررت، ولكــن أجســادان حتولــت، 
هويتنــا  إىل  نتوصــل  كيــف  وســحب!  دفــع  آليــة  بداخلنــا 

احلقيقيــة.
أنــت الوحيــد الــذي يتقبلــي ويعرفــي وحيبــي، هــل منضــي 

قدمــًا؟
بداخلنــا غريــزة االســتمرار، إهنــا عمليــة صعبــة وبطيئــة!، دعــي 
أتكلــم أي شــيء خيطــر ببــايل، أنــت الوحيــد الــذي يســمعي 
ويــراين علــى حقيقــي اجملــردة، وأان اخرتتــك ألحكــي لــك كل 
شــيء، احلائــط يتنفــس واســتطيع ملــس النجــوم وأان معــك، 
ال تغمــض عينيــك وأان أحدثــك ؟، افتحهمــا جيــداً واســتدر 
حنــوي احتضنــي بــكل حــركايت، إن كنــت منكمشــة واقفــة أو 
متكــورة أهــذي أم أصــرخ خائفــة القصــف ال يتوقــف وحبــك 

أيضــاً !!!.
احلــب الصــادق يطــرد فكــرة املــوت، مــاذا قلــت ال أمسعــك 
جيــداً؟، ال ختــايف إنــي أحتضنــك جيــداً، ذكــرايت متاحقــة. 
وقعــت يف غرامــن: غرامــك وبلــدي، هــل نســتطيع أن نكمــل 
الطريــق؟ أم نعــود؟، لطاملــا اجنذبــت اىل املاضــي وحاضــري 

بــن يــدي ال يضاهــى! 
لقطــات مجيلــة أراهــا بوضــوح، الســر ليــًا حتــت ضــوء القمــر 
جبانــب النهــر املقــدس متســك بيــدي وتدعــي أنــك تســندين، 
وأان مــن حيفــظ شــوارعها وشــاطئها وحــى نزالهتــا وطلعاهتــا 
القــدرة  لديكمــا  وهــي  أنــت   ،! وجنومهــا  حجارهــا  وعــدد 
علــى ســحري، انــت جتيــد التحــدث وهــي جتيــد اهلمــس ليــا، 
مــن جانبــك أمســع كلمــة أحبــك واجلانــب الثــاين يهمســها 
مــن خــال اهلــواء الــذي كنــت أتنفســه مــلء رئــي ، مــا ابيل 
اآلن، ابتــت نفســي يف املنتصــف، ال هــواء يدخــل وال زفــر 
ولكنــي  املــراس،  املــزاج وال صعبــة  متقلبــة  لســت  خيــرج؟!، 
أنظــر إىل حقيبــي املهيــأة دومــاً، هــل حنملهــا ونغــادر أم أبقــى 
إىل  تشــدين  بركانيــة  شــهوة  يديــك؟،  بــن  متكــورة  هكــذا 
هنرهــا ومسائهــا، وحــب عنيــف يبقيــي معــك ملتصقــة جبــدار 
قلبــك، قلــت يل يومــاً سأســرقك مــن هــذه البلــدة فــأان أغــار 
مــن نظراتــك الــي ال ختتلــف عــن نظــرايت ولكنــي ال أحتمــل 
لعبــة  نلعــب  تعــايل  تبــدل احلديــث،  تريــد أن  تعلقــك هبــا، 
التوتــر وبلــد ال  جنونيــة، نبحــث عــن أشــخاص ال تعــرف 
تتنفســون؟  هــل الزلتــم  الــركام،  فوقنــا  مــن  أزاحــوا  يغــادران، 

فأنتــم حمظوظــان!.
 مــن يومــن وحنــن حنفــر لنخرجكمــا مــن هــذا اجلحيــم، مننــا 
ابرئهــا،  عنــد  حمتجــزة  أرواحنــا  كانــت  ليومــن،  مغنطيســياً 
ولكننــا نســمع، أخــذوا منــا كل شــيء خــال مخســن عامــاً، 
وعندمــا يفقــد اإلنســان كل شــيء يتحــول إىل كائــن مغايــر ال 

يشــبه نفســه إال مــن حيــب!.
بكل اختصار حنن حنتضر ولكن نريد البقاء.
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الحب والحربكل

كاتبة وصحفية سوريةكاتب وشاعر سوري من دير الزور

إلهام حقيفاضل سفان

اخَلطَــــُل َسـْحـنـَتَــــَك  َجـــاَوَز  مـــا 

َزاَبنِيَـــٍة َأِسيــــَر  ســـَتَظلُّ 

َمَْرقَـــًة بِـــالُدَك  وَتُكـــوُن 

ُرِصـــَدْت بـِـــها  األْوزَاِر  ُكلُّ 

نـِـــَهايـَُتُه ـــْوِط  للشَّ وغَـــداً 

ُهِدَمـــْت ُدوٍر  يف  َتِْفـــْل  َلْ 

ُحرِقَـــْت أْســـَفاٍر  ُنْبَـــِة  أو 

َخْشيـَتَــــها نـَْفِســـَك  َعـــْن  فاْدفَـــْع 

تـَُعـــوُِّذان ـــْرِق«  الشَّ و»َمُـــوُس 

َعبَــــَرْت »ُهوالكـــو«  وبـََقـــااَي 

َشـــَبٌق بِــــها  ـــاِم«  الشَّ »فُـــراِت  لـِـــ 

َحَشـــٍم بِـــال  َتِسيــــُر  فَاليـَـــْوَم 

ُيْصِمــــي َوَجـــٍع  ِمـــْن  َتْــــَجْل  َلْ 

اْنَكَفـــَأْت قَـــد  األْعـــَراِب  زَُمـــُر 

َســـْيفًا بٍَْس  يف  نـُْغِمـــَد  لَـــْن 

يـُْنَســــى ال  قَـــواًل  وأُِفيـــُدَك 

ُجــــْحٍر يف  َكَأفـَْعـــى  وَتِقـــرُّ 

تـَْنَدِمـــُل لْيَســـْت  وِجراُحـــَك 

ثَِلُـــوا ِخسَّتـِـــهْم  ِبَبَـــاِذِل 

املَثَـــُل ِمَْنتـِـــها  يف  يُـــروى 

»قـُبُـــُل« وال  نَـــدَّ  »ُدبـْـــٌر«  ال 

َســـَيْكَتِمُل الــــَحْسِم  وزمـــاُن 

رََحلُـــوا أْصـَحــــاٍب  َصْفـــَوِة  أْو 

قُِتلُـــوا أْطَفـــاٍل  ملّـَــِة  أْو 

الَبطَـــُل هـــو  اليـَـــْوَم   » »فالـــدُّبُّ

وتـَنـَْعـــِزُل ـــْيطَاِن  الشَّ ِبُرقَـــى 

تـَنـَْتِقـــُل »ِدْجلَـــَة«  َشـــاِطِئ  ِمـــْن 

َحَلُـــوا ومـــا  الَقـــْوَم  جَيْتَـــثُّ 

َيْشـــَتِعُل ِبِْقـــٍد  وتَِـــنُّ 

َخــــِجُلوا َمـــا  الِفتـْنَـــِة  َوُقَضـــاُة 

»َحَـــُل« وال  فـَـــزَّ  »تـَْيـــٌس«  ال 

َأَمـــُل لنـــا  هللِا  وبَِنْصـــِر 

َســـتـَْنَخِذُل الغَـــْدِر«  »َكْلـــَب  اي 

حَنَْتِفـــُل قـَْتِلـــَك  وِبَســـاَعِة 

1
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3
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السحنة: اهليئة
تندمل: تشفى

الدبر والقبل: املؤخرة واملقدمة
الدب: رمز للروس

جموس الشرق: الفرس
هوالكو: فاتح ترتي غزا بغداد
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

وســط هــذه التدخــات الدوليــة واملتصارعــة علــى املصــاحل االســرتاتيجية يف املنطقــة )الشــرق 
األوســطية(، معتــرة أن ســوراي بوابتهــا فمنهــا ومــن خاهلــا ميكــن حتقيــق تلــك املصــاحل، وابلتــايل 
يبــدو بشــكل جلــي أن املنافســة علــى ســوراي والســيطرة علــى ســيادهتا مــن خــال تواجــد النفــوذ 
العســكري أو التفاهــم مــع النظــام هــو الســبيل للوصــول إىل حتقيــق املصــاحل، حيــث أن النظــام 
وصــل إىل اهلاويــة مــع تصاعــد وتــرة الثــورة الســورية لــوال مســاندة روســيا وإيــران وميليشــيات 

حــزب هللا لــه وإنقــاذه مــن الســقوط.
دفــع ســوراي ابجتــاه  إىل  الــدول  الســورية، ســعت كل  الثــورة  مــن عمــر  ســنوات  ســبع  فمنــذ 
االســتمرارية يف أزمتهــا التدمريــة وإىل تعقيــد تلــك األزمــة حبيــث ختــرج مــن ســيطرة الســورين 
الســوري واختــار  الشــعب  يســتجب إىل مطالــب  مل  النظــام  أن  لطاملــا  دوليــة  لتكــون إبدارة 
األســلوب العســكري للحــل الــذي يرضيــه ويبقيــه علــى الســلطة، فبالتــايل متًّ قتــل مئــات اآلالف 
وال يقــل عــن مليــون جريــح واعتقــال مئــات اآلالف مــع هتجــر نصــف ســكان ســوراي والتدمــر 
الكامل ألحياء من املدن الرئيســية يف الباد إضافة إىل إجراءات قســرية يف التغير الدميوغرايف 

للســكان العتبــارات طائفيــة.
بعــد كل تلــك اجلرائــم يبــدو أن مســألة املصاحلــة الوطنيــة بــن الســورين أصبحــت عســرة جــداً 
وخاصــة بــن املكونــن العلــوي والســي انهيــك عــن املكــوانت األخــرى الــي طالــت إليهــا يــد 
النظــام  مــن  بدفــع  الطائفيــة واإلثنيــة، وذلــك  املكــوانت  بــن  أهليــة  لنشــوب حــروب  الفتنــة 
وتشــجيع العديــد مــن الــدول لنشــوب تلــك احلــروب ويف مقدمتهــم دولــة قطــر الــي اعرتفــت أبهنــا 
ضخــت عشــرات املليــارات مــن الــدوالرات لتحقيــق مــآرب تلــك الفتنــة مــن خــال توظيــف 
التوجهــات  ذات  املعارضــة  دعــم  املســلحة أبمســاء خمتلفــة وكذلــك  الكتائــب  مــن  العشــرات 
اإلســامية املتطرفــة، وذلــك تناغمــاً مــع ســرورة الفتنــة وإشــعال احلــرب رأت العديــد مــن الــدول 
ضالتهــا يف التدخــل سياســياً كان أو عســكرايً لطاملــا أن الســيادة قــد فقــدت عــن ســوراي مــع 
التدخــل العســكري لروســيا وإيــران، وكذلــك العشــرات مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، يف مقدمــة 
والشــام  العــراق  اإلســامية يف  الدولــة  القاعــدة وكذلــك ظهــور  التنظيمــات منظمــات  تلــك 
اإلرهابيتــن، لتكــون ذريعــة للتدخــل الــدويل والتمســك مبفاصــل األزمــة وإدارهتــا كمــا تتــاءم مــع 

عمليــة البحــث عــن حتقيــق مصــاحل تلــك الــدول.
حقيقــة األمــر، أن الــدور األممــي مــن خــال تفعيــل لقــاءات )تفاوضيــة( بــن املعارضــة والنظــام 
يف جنيف، وكذلك اللقاءات يف )آســتاان وسوتشــي( كلها كانت يف صاحل متديد أمد احلرب 
والدفــع هبــا حنــو املزيــد مــن التعقيــدات الســتحالة إجيــاد حلــول مبــا ترضــي الشــعب الســوري 
وحتقيــق رغباتــه يف احلصــول علــى احلريــة والكرامــة وبنــاء دولــة العدالــة حيكمهــا )احلكــم الرشــيد(.
إن الصراعات الدولية يف اآلونة األخرة وصلت إىل حدود خطرة جداً يف ظل تقاسم النفوذ 
علــى مناطــق مــن ســوراي مبــا ينســجم مــع سياســات تلــك الــدول، حيــث أن املســاحة الســورية 
انقســمت بــن الوجــود األمريكــي والروســي واإليــراين إضافــة إىل تركيــا الــي بســطت يف اآلونــة 
األخــرة ســيطرهتا علــى الريــف الشــمايل حللــب وعلــى امتــداد الريــف الغــريب حملافظــة إدلــب، 
وذلــك للحفــاظ علــى أمنهــا القومــي، لطاملــا أن ســوراي أصبحــت ســاحة مفتوحــة لإلرهــاب 
واإلرهابيــن، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى، التهجــر القســري مــن منطقــة إىل أخــرى كمــا 
أســلفت، يشــكل حالــة مــن التمــزق والتفــكك االجتماعــي بــن مكــوانت الشــعب عوضــاً عــن 
هجــرة املايــن إىل خــارج البــاد الــي شــكلت شــرخاً بــن اجملتمــع الســوري ال ميكــن معاجلتــه 
بعشــرات الســنن، مــع صناعــة جيــل كامــل مــن األميــن مــن خــال إبعادهــم عــن مقعــد الدراســة 

َعّقديــن.
ُ
ْقَعديــن وامل

ُ
وعشــرات اآلالف مــن امل

مــع كل تلــك التعقيــدات وغيــاب إرادة دوليــة حلــل األزمــة وإبعــاد الســورين عــن قــرار احلــل 
ســتدفع بســوراي يف آخــر املطــاف الســر ابجتــاه الدولــة الفاشــلة الــي تســعى إليهــا تلــك الــدول 
الــي لعبــت دوراً هّدامــاً يف األزمــة الســورية كأمريــكا وروســيا املتصارعتــن بشــكل رئيســي لبســط 
نفوذمهــا يف منطقــة الشــرق األوســط إضافــة إىل إيــران الــي تتحفــظ بدورهــا املؤثــر علــى النظــام 
يف دمشــق وتــرى أن ســوراي هــي اجلبهــة املتقدمــة ابلنســبة إليهــا يف مواجهــة أمريــكا وإســرائيل 
حســب زعمهــا، وابلتــايل فــإن مــن مصلحــة تلــك الــدول أال تكــون ســوراي دولــة متماســكة قويــة 

موحــدة دميقراطيــة يف املنطقــة.
فــا ننســى أن الــدور اإلســرائيلي املؤثــر علــى قــرارات كل مــن الــوالايت املتحــدة وروســيا يف 
هــذا اجملــال مــن أجــل إخــراج ســوراي مــن املواجهــة مــن خــال إضعافهــا عســكرايً واقتصــادايً إىل 
جانــب تفكيكهــا إجتماعيــاً وبنيــوايً حبيــث ال تكفيهــا عشــرات الســنن إلعــادة العافيــة إليهــا.

Di nava van destêwerdanin navdewletî û kêferata li ser bercewendî yên istîratîcî 
li herêma (Rojhilata naverast) de, dibînin ku Sûrî wek dergeha wê ye ku di nav 
re ew bercewendî têne peyda kirinê. Lomajî, bi şêwakî aşkere tête zelalkirin 
ku kêferata li ser Sûrî û dest danîna ser serwerî ya wê di rê ya serbazî re yan 
lihevkirina bi rêjîma re tête hole, ew rijêma ku ketibû ber rûxandinê li gel berz 
bûna pêlin şoreşa Sûrî eger ne ji piştgêrî ya Rûs û Îranê ba tevlî milîsin Hizbu-
lah ku ew ji roxandinê parastin.
Ji heft salin temena şoreşa Sûrî de, tevayî dewletan hewl didan ku Sûrî ber bi 
kirîzeke wêranî berdewam de bajon, û wê kirîzê bajone ber girekorîyê  da ku ji 
bin pêkanibûna xelkê Sûrî derkevê û bikevê bin qolên rêveberîya navdewletî bi 
egera ku rijêm ti bersivin erênî ji daxwaza gelê Sûrî re nade û şêweya leşkerî 
ji çareserî re hilbijartîye bona mayîna xwe li ser desthilatdarîyê, loma, bi sed-
hezaran Sûrî dane kuştinê û ne kêmtirî milyonek birîndar û sedhezaran girtî li 
gel nîvê nîştecîyên Sûrî kirne koçber û gerekin bajarin sereke kavil kirin û her 
weha jî guhertinin demografî xiste gelek cîhan ji ber pêngavin Taifî.
Piştî tevayî wan tawanîyan xûyaye ku lihevhatina niştîmanî di navbera Sûrîyan 
de gihîşte warekî zehmet nemaze di navbera Elewî û Sinîyan de ji bilî pêkhat-
eyên din ku destên tevlihevî û hêvotinê dirêjî nav wanjî bûne bi armanca li 
darxistina şerên navxweyî di navbera pêkhateyin Taifî û necadî de ewa ku ji 
hêla rêjîmê û çendîn dewletan de kar li ser hate kirin di pêşîya wan de dewleta 
Qeterê ku aşkere kir ewê bi dehan milyar dolar xerc kirîye li dehan komelin çeta 
û çekdar di bin navên cûr bi cûr de û rikberîya îslamî ya tûndrew bo lihevhêvoti-
na pêkhateyên xelkê Sûrî li dij hev û jenandina agirê şerên navxweyî.. bi van 
hwelan re çendîn dewletan rêya xwe di vê rewşê re dîtin ku destêwerdanê bikin 
li nava Sûrî û şêweya kirîzê de çi bi rengekî sîyasî be yan serbazî be di rewşekê 
de ku Sûrî serwerîya xwe wunda kirî ye bi destêwerdana serbazî ya Rûsî û 
Îranî, her wehajî bi dehan rêxistinin terrorist, di pêşîya wan de rêxistina El-Qa-
ide û derketina Dewleta Îslamî ya Îraq û Şamê yên terrorist, ku bûne bihaneya 
destêwerdana navdewletî di nav axa Sûrî de û mofirkin kirîzê û birêvebirina wê 
xistine bin kotirola xwe bi lêgerîna rêyên bo cîbicî kirina bercewendîyên wan 
deletan.
Di rastîyê de, rola navdewletî ya ku kar li ser hate kirin di rê ya guftogo û di-
yaloga di navbera rijêm û rikberîyê de di bin sîwana yeketîya navdewletî de çi 
li Cinêvê yan li Asîtana û Sotçî be jî ketin xizmeta dirêjkirina demên şer û kirîzê 
û girêkorin wê da ku zehmetîya çareserî ya ku xelkê Sûrî jê hêvî dike bo bi 
destxistina mafên xwe yên di azadî û rûmetê de aşkere dibe û avakirina deleteke 
dadwer desthilateke ronak  rû bide, ku mehale.
Kêferata navdewletî li ser Sûrî di van pêlên dawî de gihîşte sînorin talûke di 
bin sîya parvekirina herêmin Sûrî di nava xwe de li gor sîyasetin wan dewletan, 
ku ferebûna qada Sûrî hatîye perçekirin di navbera hebûna Emerîkî û Rûsî û 
Îranî ya serbazî de, tevlî Tûrkî ya ku desthilatdarîya xwe avête ser gundewarin 
bakurî Heleb û dirêjîya gundewrin rojavayî parêzgeha Udlibê bo parastina as-
ayîşa xweyî netewî ji gurintîyên terorê ku Sûrî bûye meydaneke vekirî ji terror 
û teroristan re. ev li hêlekê, û li hêla din, koçberîya bi zorê ji herêmekê bo 
herêmeke din wekî min got, dibe sedema jihevxistin û perçekirina civakî di 
nava pêkhateyin gelê Sûrî de ji bilî koçberîya milyonan xelk berê xwe dane 
dervayî welat ku qelşek xiste nava civaka Sûrî de bi dehan sal naye ser hev, li 
gel sazkirina bavekî ji nexwendîyan ku ji kursîyên xwendinê hatne bi dûr xistin 
û dehehezaran seqet hene li gel dehehezaran ji nexweşin piskoljîk.
Tevlî wan girêkoran û nebûna îrada navdewletî ji çareserîya kirîzê re û bi dûrx-
istina Sûrîyan ji biryara çareserîyê re dê Sûrî li dawîya qonaxê ber bi dewleteke 
beravêtî de bajo ew dewleta ku ji bona wê dewletin xwedî bandor hewl didin bi 
şêwakî wêrankarî di kirîza Sûrî de wekî Emerîka û Rûsya yên li hember hev di 
qoşêdane bo Rojhilata Navîn bi tevayîya Îranê ewa ku rola xweyî bi bandor li 
ser rijîma li şamê diparêzê û dibîne ku Sûrî enîya wê ya pêşîne li rûyî Emerîka û 
Îsrayîlê li gor ew dibîne. Loma jî, ji bercewendîya wan dewletane ku Sûrî nebe 
dewleteke hevgirtî û bi hêz û yekane û demuqrat li herêmê.  
Em ji bîr nekin rola Îsrayîlê ya bi bandor li ser jêderin biryarin Emerîka û Rûsya 
di vî warî de bo bi dûrxistina Sûrî ji rarûyê Îsrayîlê bi şêwakî ku Sûrî lawaz 
bikeve di warên serbazî û aborî de li kêlek perçebûna wê ya civakî û binyade-
sazî  da ku bi dehan sal neghêje warê  vegerandina tendurustîya xwe.

سوريا تسير بإتجاه الدولة الفاشلة!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Sûrî ber bi dewleteke beravêtî ve diçe!

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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هــل ســتدفن الثــورة الــي انطلقــت بقــوة مــن درعــا عــام 2011 يف تــراب درعــا ذاهتــا؟، وهــل االســتياء 
علــى األرض يعــي اســتياء علــى عقــول النــاس وقلوهبــم؟، وهــل انتصــار نظــام حكــم علــى شــعبه ابلقتــل 
واإلابدة والتدمــر يؤهلــه ألن يســتمر يف احلكــم ؟، وهــل بوســع النظــام أن يفيــد مــن الــدرس التارخيــي 
الضخــم يف ثــورة الشــعب فيعيــد النظــر يف أســباب مــا حــدث، وأن يقــدر أنــه حمــى ســوراي مــن خريطــة 
املنطقــة والعــامل وجعلهــا أول دولــة حتتلهــا عــدة دول جمتمعــة، مقابــل أن يبقــى األســد رئيســاً؟، وأقــول 
نعــم، كل مــا حــدث يبــدو مــن أجــل رجــل واحــد، والدليــل أن املعارضــة قبلــت ابلتشــاركية مــع النظــام 
حســب بيــان جنيــف والقــرارات الدوليــة، وقبلــت بتشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل بشــراكة متوازنــة مــع مــن 

مل يرتكبــوا جرائــم مــن النظــام، لكــن النظــام وروســيا وإيــران مل يقبلــوا.
ولئــن كانــت روســيا تبــدو شــديدة الوضــوح يف دعمهــا لأســد ونظامــه، فــإن الــوالايت املتحــدة شــديدة 
الغمــوض، ألهنــا أعلنــت منــذ البدايــة أهنــا تدعــم الدميوقراطيــة وتعــادي الديكتاتــورايت، وتقــف ضــد 
االســتبداد، وترفــض أن يقتــل رئيــس شــعبه جملــرد أنــه طالبــه إبصــاح سياســي، وأمــركا هــي الدولــة 
لوجســتية  معــوانت  وقدمــت  الســوري،  الشــعب  ثــورة  جانــب  إىل  )عانيــة(  وقفــت  الــي  األعظــم 
وعســكرية لفصائــل مــن اجليــش احلــر للدفــاع عــن الشــعب، ووصــل هبــا األمــر يف عهــد أوابمــا إىل 
التهديــد بشــن حــرب دوليــة ضــد النظــام بعــد جمــزرة الغوطــة ابلكيمــاوي، ويف عهــد ترامــب، قامــت 
هبجومــن عســكرين رمزيــن، لكنــي كنــت ومــا زلــت أعتقــد أهنــا هــي الــي حافظــت علــى بقــاء النظــام 
جملــرد أهنــا منعــت الســورين مــن الوصــول إىل مضــادات الطــران فمنحــت النظــام وروســيا فضــاء ســوراي 
كلــه، ومــن املعــروف أن الطــران )وحــده( هــو الــذي مّكــن النظــام مــن تدمــر املــدن وقتــل الشــعب.
ولقــد مت اختصــار القضيــة بــن الرئيســن بوتــن وترامــب أبهنــا قضيــة دســتور وانتخــاابت )كمــا يف 
اتفاقيــة فيتنــام بينهمــا(، وقــد عارضــت أمــركا مؤمتــر )سوتشــي( دون أن تعــارض قرارتــه، وقدمــت 
نفســها ضامنــاً يف اجلنــوب الســوري، وقــد صمتــت حــن أبيــدت الغوطــة، ومنعــت الفصائــل مــن 
جــاء  ولكــن حــن  اجلنــوب،  التصعيــد يف  اتفاقيــة خفــض  علــى  الغوطــة، حفاظــاً  )الفزعــة( ألهــل 
االمتحــان، وبــدأ العــدوان علــى اجلنــوب حــى مبشــاركة إيــران، ختلــت الــوالايت املتحــدة بوضــوح عــن 
فصائــل اجلنــوب وأبلغتهــم أبهنــا لــن تناصرهــم، وأذكــر أنــي قلــت قبــل عامــن للصديــق الســفر مايــكل 
راتــي )علــى شــكل دعابــة( بعــد أن حتــدث إلينــا مشــجعاً يف هيئــة التفــاوض يف الــرايض، وهــو جييــد 
العربيــة ) البــد أنــك تعــرف مطربــة لبنانيــة شــهرة امسهــا صبــاح!، قــال نعــم أعرفهــا، قلــت: كانــت 
هلــا أغنيــة شــعبية تقــول: وصلتــوان لنــص البــر، وقطعتــوا احلبلــة فينــا، إنكــم تفعلــون ذلــك(، ضحــك 
)راتــي( وهــو يعــرف هــذه األغنيــة وقــال )ال، لــن حيــدث ذلــك(، لكــن )راتــي( عــر بعــد عــام مــن هــذا 
احلديــث- حــن التقينــا يف ابريــس- عــن أســفه لعــدم وجــود موقــف واضــح لبــاده، كان كــري قــد عــر 
قبلــه عــن أســفه قبــل أن يغــادر منصبــه بيــوم واحــد فقــط يف حــوار حــاد بــدأه الدكتــور رايض حجــاب، 
وابملناســبة دار مثــل هــذا احلديــث مــع الســفر األمركــي املبعــوث لســوراي عــام 2014 فحــن عاتبتــه 
يف واشــنطن عــن ختلــي بــاده عــن قضيتنــا قــال يل )تذّكــْر أننــا يف الــوالايت املتحــدة مل نقــم هبــذه الثــورة 
يف ســوراي(، يومهــا قلــت لــه ممازحــاً )ألســتم شــركاء يف املؤامــرة الكونيــة ضــد ســوراي؟، النظــام يتهمكــم، 
بينمــا أرى أنكــم بسياســة التخلــي تدعمــون النظــام(، قــال )ال ندعمــه ولكننــا مل نقــم ابلثــورة( وقــد تــرك 

الرجــل منصبــه ســريعاً ألنــه أدرك خلــل موقــف بــاده أواخــر عهــد أوابمــا.
التهــرب مــن  لــأوراق هبــدف  وأمــا مــا حيــدث يف جنيــف مــن حديــث عــن الدســتور فهــو خلــط 
تشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل، ومشــكلتنا اليــوم ليســت يف الدســتور الــذي تشــكل مــن أجلــه اللجــان، 
)وأان شــخصياً مــن أنصــار اإلبقــاء علــى دســتور 2012 مــع تعديــات عليــه مبــا يتعلــق برتســيخ بقــاء 
األســد(، وقضيتنا ال حيلها دســتور دون هيئة حكم غر طائفي، وال مشــكلة مســتقبلية مع العلوين، 
فكثــر مــن أهــل الســنة وســواهم أوليــاء للنظــام مثــل الكثــرة يف العلويــن وســواهم، إهنــا قضيــة صــراع 
النظــام وحلفــاؤه إىل مشــكات طائفيــة حــن دخــل  الديكتاتوريــة، حوهلــا  الدميوقراطيــة وبــن  بــن 
)حــزب هللا( يبحــث عمــن قتــل احلســن، وعمــن ســى زينــب، وحــن قــال الفــروف ) لــن نســمح ألهــل 
الســنة أن يصلــوا للحكــم (، وأخــراً كحلــت التصرحيــات )إيرينــا ايروفــااي( انئبــة رئيــس الدومــا بقوهلــا، 
)تشــن روســيا يف ســوراي حــرابً ضــد اإلرهــاب ليــس ملصاحلهــا اخلاصــة فقــط، بــل ملصلحــة مجيــع اتبــاع 
األرثوذكســية(، وهــدف كل هــذه التخاريــف هــو التعميــة علــى مطلــب واضــح وحيــد أعلنــه الشــعب 
مــن أول مظاهــرة )نريــد احلريــة والكرامــة(، وليــت النظــام قــال يومهــا، )تعالــوا ولكــم احلريــة والكرامــة( 

لقــد قــال لأســف )تعالــوا وقّبلــوا البــوط العســكري(.

ماذا يحدث في الجنوب السوري؟

د. رياض نعسان أغا

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

2011 yılında güçlü bir şekilde Dera’da doğan devrim, yine Dera topraklarına mı 
gömülecek? Toprakları ele geçirmek, insanların zihin ve kalplerini de ele geçirmek 
anlamına mı gelecek? Bir rejimin halkına cinayet, katliam ve yıkımla galebe çalması, 
iktidarda kalmasına imkan mı sağlayacak? Rejim, tarihin halk devrimi konusun-
daki büyük derslerinden ibret alarak yaşananların sebepleri üzerinde düşünecek ve 
Suriye’yi bölge ve dünya haritasından sildiğini, Suriye’yi Esed’in iktidarda kalması 
karşılığında birçok ülke tarafından işgal edilen ilk devlet haline getirdiğini kabul mü 
edecek? Evet, tüm yaşananlar öyle görünüyor ki bir adam için yaşanmış. Bunun delili, 
Cenevre açıklaması ve uluslararası kararlara göre muhalefetin rejimle ortaklığı kabul 
etmiş olmasıdır. Muhalefet, rejim içerisinde olup rejimin işlediği suçları işleyemey-
enlerin de yer aldığı bir geçiş yönetim heyeti teşkil edilmesini de kabul etmiştir. Fakat 
rejim, Rusya ve İran bu öneriyi kabule yanaşmamıştır.
Rusya’nın, Esed ve rejimine desteğini açıktan gösterdiği ölçüde, ABD belirsiz bir tavır 
takınmaktadır. ABD başından beri demokrasinin yanında, diktatörlüğün karşısında yer 
aldığını, bir devlet başkanının yalnızca siyasal reform istediği için halkını katletmesi-
ni kabul etmediğini söylemiştir. Amerika, Suriye halkının devriminin yanında “aleni 
olarak” yer alan en büyük devlet olup, Özgür Suriye Ordusu’nun halkı savunması 
için lojistik ve askeri destekte bulunmuştur. Obama döneminde ise mesele, Guta’daki 
kimyasal katliamının ardından rejime yönelik uluslararası bir saldırı düzenleme nok-
tasına gelmiştir. Trump döneminde ABD, Suriye’ye iki sembolik saldırı düzenlemiştir. 
Ancak şahsen ben hala Suriyelilerin uçaksavarlara ulaşmasını engelleyerek rejimin 
görevde kalmasını sağlayanın ve rejim ile Rusya’ya Suriye hava sahasının tamamını 
kullanma imkanı verenin ABD olduğuna inanıyorum. Nitekim bilindiği üzere rejimin 
şehirleri yerle bir etme ve halkı katletmesini sağlayan “yegane” unsur, hava kuv-
vetleridir.
Putin ve Trump açısından bakıldığında mesele, - aralarındaki Vietnam anlaşması gibi 
– bir anayasa ve seçim meselesidir. Amerika burada alınan kararlara itiraz etmeksiz-
in, Soçi konferansına karşı çıkmıştır. Kendisini Suriye’nin güneyinde garantör gibi 
takdim etmiş ancak Guta’da katliam yapıldığında sessiz kalmış ve Guta halkını de-
hşete düşüren bir tavır göstererek, silahlı grupların güneydeki gerilimin azaltılması an-
laşmasını koruma girişimlerini engellemiştir. Fakat vakti gelip çattığı ve İran’ın dahi 
katılımıyla güneye saldırı başladığında ABD, güneydeki grupları aleni bir biçimde 
ortada bırakmış ve kendilerine yardım etmeyeceğini bildirmiştir.
İki yıl önce iyi derecede Arapça konuşan büyükelçi arkadaşım Michael Ratney’e, Ri-
yad’daki müzakere heyetinde bulunan bizleri cesaretlendirici şekilde konuştuğunda 
espri ile şöyle dediğimi hatırlıyorum: “Lübnanlı meşhur şarkıcı Sabah’ı tanıyorsun-
dur herhalde!” Kendisi “Evet” cevabını verince, “Bir şarkısında şöyle diyor ‘İpini-
zle kuyuya indik, ipi kestiniz’. İşte sizin yaptığınız da bu.” Bunun üzerine güldü ve 
“Hayır, öyle yapmayacağız” dedi. Ancak bir yıl sonra Ratney, Paris’te karşılaştığımız-
da ülkesinin açık ve net bir tavrı olmadığı için üzgün olduğunu söyledi. Ondan önce de 
Kerry, Dr. Riyad Hicab ile aralarında geçen sert bir konuşma akabinde, görevini bırak-
madan bir gün evvel aynı şeyi söylemişti. Yine bu tür bir konuşma 2014 yılındaki ABD 
Suriye Büyükelçisi ile aramda geçmişti. Washington’da ülkesinin Suriye meselesini 
yalnız bıraktığını söylediğimde bana şöyle demişti: “ABD olarak Suriye’de devrimi 
yapanın biz olmadığımızı unutma.” Ben de şu şekilde karşılık vermiştim: “Suriye’ye 
karşı tüm dünyaca düzenlenen komplonun ortağı değil misiniz? Rejim sizi suçluyor, 
ben de bizleri ortada bırakarak rejimi desteklediğinizi düşünüyorum.” Bunun üzerine 
“Rejimi desteklemiyoruz fakat devrimi de biz yapmadık” demişti. Obama döneminin 
sonlarına doğru ülkesinin tavrı kötü bir pozisyona geldiğinden kendisi, hızlı bir şekil-
de görevini bıraktı.
Cenevre’de dönen anayasa tartışmaları, bir geçiş süreci yönetim heyeti kurma mese-
lesinden kaçmak için kartları karıştırma mesabesindedir. Bizim şu anki sorunumuz 
uğruna komisyonlar kurulan anayasa değildir. Ki ben, 2012 Anayasası’nın Esed’in 
görevde kalmasını sağlayan kısımlarıyla ilgili düzenlemeler yapılarak uygulanmasını 
destekliyorum. Bizim asıl sorunumuzu, mezhepçi olmayan bir yönetim heyeti söz 
konusu olmadığı sürece, anayasa çözemez. Sorun Aleviler de değildir; zira Sünnile-
rin ve diğer mezhep mensuplarının birçoğu rejim destekçisidir. Asıl sorun, demokra-
si ve diktatörlük arasındaki çatışma kaynaklıdır. Rejim ve müttefikleri, Hizbullah’ın 
Suriye’ye girmesi ve Hz. Hüseyin’in katilleri ile Hz. Zeynep’i esir alanları aramaya 
başlamasıyla, meseleyi mezhebi boyuta taşımışlardır. “Sünnilerin yönetime gelmesine 
izin vermeyeceğiz” sözüyle Lavrov, “Rusya, Suriye’de kendi çıkarları için değil tüm 
Ortodoksların çıkarı için terörle mücadele etmektedir” sözleriyle de Duma Başkan 
Yardımcısı Irina Yarovaya bu ateşi beslemiştir. Tüm bu tahrifatın amacı, halkın ilk 
günden itibaren dile getirdiği “Özgürlük ve onur istiyoruz” talebini duyulmaz hale 
getirmektir. Keşke rejim, “Gelin, işte size özgürlük ve onur” deseydi. Ancak maalesef 
“Gelin ve askerimizin postallarını öpün” demeyi tercih etmiştir.

Dr. Riyad Nesan AĞA

Suriye’nin Güneyinde Neler Oluyor?

Suriyeli Gazeteci-Yazar/Eski Bakanكاتب وإعالمي سوري ووزير سابق
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ال يبــدو حــى اآلن أن اجلهــود جنحــت يف نــزع فتيــل صــدام إســرائيلي - إيــراين، فيمــا لــو شــن نظــام 
األســد وحلفــاؤه حــرابً الســتعادة الســيطرة علــى جنــوب ســوراي، ذلــك أن االلتباســات مــا زالــت حتيــط 
مبوضــوع وجــود إيــران وميليشــيات( حــزب هللا )يف املنطقــة احملاذيــة خلــط وقــف إطــاق النــار بــن ســوراي 
وإســرائيل، وهــو مــا تصــر إســرائيل والــوالايت املتحــدة علــى رفضــه، فيمــا تســعى إيــران و(حــزب هللا) 

ونظــام األســد لتحقيقــه أو للتحايــل عليــه يف احلــد األدىن.
وســط املشــكل يف الوصــول إىل حــل للتعــارض القائــم بــن إســرائيل وإيــران، مــا زالــت موســكو تطمــح 
للتوفيــق بــن رغبــات حليفيهــا اإليــراين واإلســرائيلي، وتبــذل جهودهــا لتذليــل عقبــة وصــول حليفهــا 
الثالــث، نظــام األســد، الســتعادة ســيطرته علــى اجلنــوب، الــي تراهــا موســكو خطــوة مهمــة يف ســياق 

حتقيــق احلــل الروســي يف ســوراي.
غــر أنــه وابلتــوازي مــع املســعى الروســي، فــإن نظــام األســد وحلفــاءه اإليرانيــن وميليشــياهتم، يواصلــون 
جهودهــم لتنفيــذ خطــة اســتعادة الســيطرة يف املناطــق اخلارجــة يف درعــا والقنيطــرة، والــي تبــدو ملّحــة 
وضروريــة قبــل التوجــه مشــااًل ابجتــاه إدلــب وريــف حلــب، وغرهــا مــن مناطــق مــا زالــت خــارج الســيطرة، 
األمــر الــذي كــّرس جهــوداً مكثفــة ومتصاعــدة مــن جانــب نظــام األســد، لعــل األبــرز فيهــا أربعــة 

مســارات تواصلــت يف األشــهر الثاثــة املاضيــة.
أول املســارات، كان نقــل ميليشــيات (داعــش) مــن مناطــق جنــوب دمشــق ابجتــاه اجلنــوب الســوري، 
حيــث احتلــت مواقــع علــى ختــوم الســويداء عــر اتفاقــات معلنــة مــع األخــر، كان فصلهــا البــارز اتفاقــاً 

مــع (داعــش) إلخــراج مقاتليــه مــن خميــم الرمــوك قبــل اقتحامــه مــن قــوات النظــام الشــهر املاضــي.
واملســار الثاين، متثَّل يف حتشــيد قوات النظام وامليليشــيات املوالية هلا على احملاور الرئيســية يف اجلنوب، 
متجــاوزاً اخلــط الــدويل الرابــط بــن دمشــق ودرعــا وشــامًا يف ذلــك منطقــة الســويداء، حيــث نقــل 
إليهــا قــوات وأســلحة، متهــد لفتــح جبهــة فيهــا، ليضــع قــوات املعارضــة يف درعــا بــن فكــي كماشــة 
لضمان هزميتها يف املعركة املقبلة بدفعها إىل القتال يف جبهة واســعة، تشــتت قواهتا يف ظل إمكاانهتا 

احملــدودة.
وتضّمــن املســار الثالــث اللعــب علــى الوضــع األمــي يف الســويداء ابلضغــط األمــي واإلاثرة الدعاويــة 
ضــد (املســلحن واإلرهابيــن) ابلتــوازي مــع قصــف مدفعــي للمدينــة مــن جانــب قــوات النظــام، واهتــام 
قــوات املعارضــة ابلقيــام بــه، فيمــا شــرع إبطــاق عمليــات مواجهــة حمســوبة النتائــج لقــوات النظــام مــع 
(داعــش) ابلقــرب مــن الســويداء، ممــا جيعــل األخــرة واقعــة - وفــق طروحــات النظــام - بــن هتديديــن 
(إرهابيــن) أحدمهــا ميثلــه (داعــش) يف حميــط الســويداء وآخــر جتســده قــوات املعارضــة يف درعــا، األمــر 
الــذي ميكــن أن يبــدل موقــف أهــايل الســويداء يف رفــض اخنراطهــم يف معــارك، أصــروا طــوال الســنوات 

املاضيــة علــى جتنــب الدخــول فيهــا.
ويتمثــل املســار الرابــع يف شــن النظــام عمليــات مزدوجــة عســكرية وأخــرى دعاويــة يف اجلنــوب، هدفهــا 
تدمــر قــوات املعارضــة وحاضنتهــا مــن جهــة وحتريــض الســكان ضــد القــوات املدافعــة عــن اجلنــوب، 
خارقــاً اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي كان قــد مشــل املنطقــة يف وقــت ســابق مــن العــام املاضــي، وحــاز 

موافقــة أردنيــة وأمركيــة، وأدى إىل وقــف عــام للعمليــات العســكرية هنــاك.
وإذا كان اهلدف الرئيس للمســارات األربعة، هو التهيئة لعملية اســتعادة الســيطرة على اجلنوب، فإن 
مــن املهــم التوقــف عنــد أهــم مــا متخــض عنهــا مــن نتائــج أوليــة، ويف مقدمتهــا إعــادة موضــوع اجلنــوب 
إىل واجهــة األحــداث امليدانيــة والسياســية يف ســوراي ولــدى األطــراف اخلارجيــة ســواء املتدخلــة أو 
املهتمة، إضافة إىل تســخن الوضع يف اجلنوب من الناحيتن العســكرية والسياســية، وتعزيز املخاوف 
مــن احتمــاالت حــرب يف اجلنــوب، تــؤدي إىل موجــة واســعة مــن عمليــات القتــل والنــزوح والتهجــر 
والتدمــر علــى حنــو مــا حصــل مؤخــراً يف غوطــة دمشــق ومناطــق ســورية أخــرى اســتعاد النظــام الســيطرة 
عليهــا مؤخــراً، وقــد بــدأت ابلفعــل عمليــات النــزوح يف مناطــق درعــا والســويداء، الــي طالتهــا عمليــات 

التصعيــد أو املواجهــات العســكرية.
وكمــا يظهــر يف احملصلــة، فــإن نظــام األســد وحلفــاءه مبــا قامــوا بــه ويواصلونــه مــن خطــوات، خيلقــون بيئــة 
عامــة، تقــارب أو متاثــل مــا كانــت عليــه البيئــة احمليطــة بغوطــة دمشــق عشــية احلــرب عليهــا، وميهــدون 
حلــرب شــاملة علــى اجلنــوب ابنتظــار اللحظــة املناســبة، ســواء جــاءت يف ظــل جنــاح حمتمــل للمســاعي 
الروســية مبنــع صــدام إيــراين - اإلســرائيلي، أو بفعــل متغــرات يف مواقــف القــوى الدوليــة واإلقليميــة 
املؤثــرة يف موضــوع اجلنــوب الســوري، وهــي مواقــف مصلحيــة ومؤقتــة، ميكــن أن تتغــر يف أي وقــت.

تسخين الجنوب السوري
مقدمة الحرب

فايز سارة

Türkçe ي و
عرب

Şu ana kadar ortaya konan çabalar, İsrail ile İran arasındaki çatışmayı din-
direbilmişe benzemiyor. Esed rejimi ve müttefikleri de Suriye’nin güney-
ini yeniden ele geçirmeye hazırlanıyor. Halihazırda karmaşık birçok durum 
İran’ın, milislerinin ve Hizbullah’ın Suriye ile İsrail arasındaki ateşkes bölge-
sinin paralelinde konuşlanması etrafında odaklanmış bulunuyor. İsrail ve ABD 
bu duruma karşı çıkarken İran, Hizbullah ve Esed rejimi ise buradaki varlığını 
korumaya ve meseleyi geçiştirmeye çalışıyor.
İsrail ve İran arasındaki mevcut çatışmaya çözüm bulma hususundaki sorun 
Moskova’nın, müttefikleri İran ve İsrail’in isteklerini aynı anda gerçekleştirm-
eye çalışmasından kaynaklanıyor. Nitekim Rusya, üçüncü müttefiki Esed’in 
güneye yeniden hakim olmasının önündeki engelleri kaldırmak için çaba 
harcıyor. Moskova’ya göre bu, Rusya’nın Suriye için uygun gördüğü çözümün 
hayata geçirilebilmesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor.
Rusya’nın göstermiş olduğu çabalara paralel olarak Esed rejimi ve İran ile 
milis müttefikleri, Dera ve Kunaytra’daki dış bölgelerde hakimiyetini tekrar 
kazanma planını uygulama hususundaki gayretlerini sürdürüyor. İdlib ve Ha-
lep kırsalı ile halen rejimin hakimiyeti dışında kalan bölgelere yönelmeden, 
güneydeki bu bölgeleri ele geçirmek acil ve zaruri bir görünüm arz ediyor. 
Esed rejimi bu konuyla ilgili olarak yoğun ve giderek artan bir gayret ortaya 
koymuş olup, bunun en aşikar örneği geçtiğimiz üç ay içerisinde devam eden 
dört girişimdir.
Birinci girişim, DAEŞ milislerini Şam’ın güney bölgelerinden Suriye’nin 
güneyine nakletmekti. DAEŞ milisleriyle yapılan aleni anlaşmalar vasıtasıyla 
milisler Süveyda sınırlarını işgal etti. Bunun en açık tanığı, Esed rejimi geçen 
ay Yermük Mülteci Kampı’nı işgal etmeden önce DAEŞ mensuplarının burayı 
terk etmesi yönünde yapılan anlaşmaydı.
İkinci girişim, rejim kuvvetleri ve ona bağlı milislerin Şam ve Dera arasın-
daki uluslararası hattı aşarak, Süveyda’nın kuzey tarafına düşen güneydeki 
başlıca bölgelerde konuşlandırılmasıydı. Rejim, kuvvet ve teçhizatını buraya 
naklederek bölgede yeni bir cephe açma hazırlıklarına başladı. Böylece De-
ra’daki muhalif kuvvetlerini kıskaca alarak geniş bir cephede savaşa zorlamak 
suretiyle, gelecek karşılaşmada mağlup olmalarını ve kısıtlı imkanları sonucu 
güçlerinin dağılmasını güvence altına almış olacaktı. 
Üçüncü girişim güvenlik konusunda baskı yapmak ve “silahlı gruplar ile 
teröristlere” karşı propaganda faaliyeti yürütmek suretiyle Süveyda’da güven-
lik üzerine oynamaktı. Aynı zamanda şehir, rejim güçleri tarafından bombal-
anacak ve bombardımanı muhaliflerin yaptığı söylenecekti. Öte yandan Esed 
rejimi güçleri DAEŞ ile Süveyda’da sonucu belli bir çatışmaya girecek, bu 
sayede rejim – kendi hesabına göre – Dera’daki muhalif kuvvetler ve DAEŞ 
olmak üzere iki “terörist” tehdidin arasında kalacaktı. Rejim böylece Süveyda 
halkının geçtiğimiz yıllar boyunca devam eden savaşa dahil olmama tavrını 
değiştirmeyi umuyordu.
Dördüncü girişim ise, rejimin güneyde muhalefeti ve halk tabanını yok etme 
ve halkı güneyi savunanlara karşı kışkırtma amacıyla hem askeri operasyonlar 
hem de propaganda faaliyetleri yürütmesidir. Rejim bu tavrıyla geçen yıl böl-
geyi içine alan ve Ürdün ile ABD’nin de destek verdiği, askeri operasyonların 
duraklatılmasını sağlayan gerilimin azaltılması anlaşmasını ihlal etmektedir.
Bu dört girişimin temel hedefi, güneyde hakimiyetin yeniden sağlanması oper-
asyonuna hazırlık yapmak olduğundan, bu girişimlerin ilk sonuçları üzerinde 
durmak önem arz etmektedir. Söz konusu sonuçların başında, güney mese-
lesinin gerek Suriye meselesinde dahli bulunan gerekse de meseleyle yalnız-
ca ilgili olan dış aktörler açısından, Suriye’deki askeri ve siyasi hadiselerin 
başına yerleştirilmesi gelmektedir. Ayrıca güneydeki durum askeri ve siyasi 
açıdan kızıştırılmakta, güneyde savaş çıkacağına ve Doğu Guta’da ve rejimin 
son dönemde yeniden hakimiyeti altına aldığı diğer bölgelerde yaşandığı gibi 
cinayet, göç, tehcir ve yıkımların meydana geleceğine dair endişeler kuvvetle-
ndirilmektedir. Nitekim askeri hareketlilik ve karşılaşmaların vuku bulduğu 
Dera ve Süveyda bölgelerinde göç süreçleri başlamış bulunmaktadır.
Sonuç olarak Esed rejimi ve müttefikleri, atmış ve atmakta oldukları adımlarla 
Doğu Guta’ya saldırı başlamadan öncekine benzer bir atmosfer oluşturmak-
tadırlar. Böylece güneye yönelik büyük bir savaşı başlatmak için uygun anı 
beklemektedirler. Bu an belki Rusya’nın İran-İsrail arasındaki çatışmayı en-
gelleme konusunda olası başarısı sonucu, belki de Suriye’nin güneyinde etkili 
olan bölgesel ve uluslararası kuvvetlerin çıkara dayalı ve geçici tutumlarında 
değişiklik yaşanması neticesinde gelecektir.

Fayiz SARE

Suriye’nin Güneyindeki Ateş 
Savaşın Başlangıcıdır

Suriyeli Gazeteci-Yazarكاتب وصحافيّ سوريّ
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ــج  ــى نتائ ــق ع ــغوالً بالتعلي ــت مش ــرة، إذ كن ــرة األخ ــريب يف الف ــام الغ ــره اإلع ــا ين ــت م ــد أمهل لق
االنتخابــات التــي نقلــت تركيــا إىل عهــد جديــد. بعــد ســويعات مــن القــراءة الرسيعــة واملركــزة رأيــت 
ــي مل  ــان( الت ــلطان أردوغ ــة )الس ــدة إىل مقول ــوالت جدي ــوا مق ــد أضاف ــرًا، فق ــيئًا كث ــع ش ــي مل أضي أنن
يســتطيعوا إهناءهــا، وبقيــت بعــض مقوالهتــم اجلديــدة عالقــة بذهنــي مــن بينهــا )الديكتاتــور املنتخــب(، 

ــامية(. ــة اإلس ــان( و)القومي ــة أردوغ ــارق(، و)دول ــس اخل و)الرئي
ومــن الواضــح أن عواصــم الغــرب ليســت مــرسورة مــن انتصــار الرئيــس أردوغــان يف االنتخابــات حتــى 
وإن أرســلوا لــه رســائل هتنئــة عــى ذلــك االنتصــار، ونحــن نفهــم بســهولة اســتياء اإلعــام الغــريب الــذي 

ســعى أثنــاء احلملــة االنتخابيــة إىل نــر أجــواء أهنــم )ســيتخلصون مــن أردوغــان هــذه املــرة(.
***

ويف معــرض احلديــث عــن اإلعــام فــإن اإلعــام األورويب مــيء باملشــاعر املعقــدة واملركبــة، فمــن ناحيــة 
نراهــم يأســفون لعــدم قدرهتــم عــى عرقلــة أردوغــان عــن إدارة تركيــا مهــا اجتهــدوا مــن أجــل ذلــك، 
ــة  ــون بورق ــة(، ويلوح ــل الديمقراطي ــن أج ــال م ــة النض ــة بـ)مواصل ــة الركي ــون املعارض ــم ينصح وه
)االقتصــاد( ليهــددوا تركيــا، ونراهــم مــن ناحيــة أخــرى عــى يقــن مــن أنــه مــن الــروري العمــل مــع 
ــها  ــى رأس ــة ع ــات املهم ــن امللف ــدد م ــة يف ع ــس القادم ــنوات اخلم ــال الس ــان خ ــة أردوغ ــا برئاس تركي
ملــف الاجئــن، وهــم يشــعرون بــأن أردوغــان يمكــن أن يســتخدم ورقــة االســتقرار الســيايس خــال 
ــاد األورويب، ويف  ــو واالحت ــف النات ــع حل ــات م ــى العاق ــاوض ع ــة يف التف ــس القادم ــنوات اخلم الس

ــة. ــة فــإن األوروبيــن يتحــدون كلــا زادت أوضاعهــم صعوب املحصل
***

وقــد خلــص تعليــق يف عــدد أمــس مــن صحيفــة )ذي أيكونوميســت( املوقــف العــام لإلعــام األورويب 
املتعلــق بالطريــق الــذي تســر فيــه تركيــا، ذلــك التعليــق يقــول: )إن انتخابــات 24 مــن حزيــران 2018 
ســيكون أول يــوم ملــا يطلــق عليــه أردوغــان اســم تركيــا اجلديــدة، والتــي تتألــف مــن خليــط مــن الفكــر 
القومــي واإلســامي واحلنــن إىل العهــد العثــاين، وعندهــا ســيكون اليــوم األخــر يف حيــاة اجلمهوريــة 
القديمــة التــي أسســها مصطفــى كــال أتاتــورك، وســتكون تركيــا اجلديــدة أكثــر إســامية وأكثــر قوميــة 

وذات ســيادة أكثــر(.
هــذا اجلــواب املتضــارب الــذي يــرد عــى ســؤال )مــا هــو مــآل تركيــا يف الســنوات اخلمــس القادمــة( هــو 
ــرة، وإن  ــس األخ ــنوات اخلم ــال الس ــا خ ــهدته تركي ــا ش ــم )م ــض لفه ــة رف ــن حال ــع م ــة ناب يف احلقيق
مــا نقولــه هنــا يمكــن أن يفهمــوه بشــكل جيــد إذا حاولــوا تصــور أن أملانيــا أو فرنســا قــد جربــت تلــك 

االضطرابــات الداخليــة واخلارجيــة التــي شــهدهتا تركيــا منــذ عــام 2013
ويكفيهــم يف ذلــك حماربــة ثاثــة تنظيــات إرهابيــة ومواجهــة حماولــة انقابيــة، هــذا وقــد اختــارت تركيــا 
ــنوات  ــال الس ــات، وخ ــك االضطراب ــل تل ــاوز مث ــل جت ــن أج ــراع م ــق االق ــه إىل صنادي ــًا التوج دائ
اخلمــس األخــرة املليئــة بالقاقــل شــهدت تركيــا انتخابــات رئاســية مرتــن )2014-2018( وانتخابات 
حمليــة )2014( وانتخابــات برملانيــة ثــاث مــرات )7 حزيــران 2015 و1 نوفمــر2015 و24 حزيــران، 
2018( إضافــة إىل اســتفتاء شــعبي، )2017( وهلــذا الســبب فقــد كشــفت االنتخابــات األخــرة عــن أن 
الناخــب بــات يــرى معركــة أردوغــان )مقاومــًة ديمقراطيــة( وليســت حماولــة لـ)بســط النفــوذ(، ولذلــك 

فقــد قــرر الناخــب مأسســة النظــام اجلديــد وتســليم أردوغــان مهمــة إدارة شــؤون البلــد مــرة أخــرى.
***

إن تعريــف الغــرب لتلــك املقاومــة الداخليــة الوطنيــة بأهنــا توجهــات )قوميــة إســامية( ونزعــة )معاديــة 
للغــرب«(، تعريــف ال يعكــس الواقــع بشــكل صحيــح. ، خصوصــًا وأنــه مــن غــر اإلنصــاف أن يضعــوا 
يف كفــة واحــدة املقاومــة الوطنيــة الركيــة مــع املوجــة القوميــة الشــعبوية التــي بــدأت هتــب عــى أوروبــًا 
الرقيــة والغربيــة بســبب خوفهــم مــن موجــات الاجئــن، وأســوق هنــا مثالــن اثنــن عــى ذلــك، املثــال 
ــات  ــن التنظي ــددًا م ــارب ع ــي حت ــة وه ــًا أهلي ــهدان حرب ــن يش ــة لبلدي ــا متامخ ــن يف أن تركي األول يكم
اإلرهابيــة وقــد فتحــت أحضاهنــا لاجئــن عــى عكــس مــا تفعلــه أوروبــا متامــًا، وتســمح تركيــا بإنتــاج 
ــي  ــة )الوع ــط بحال ــا مرتب ــي يف تركي ــعور القوم ــي الش ــب، فتنام ــاداة األجان ــة بمع ــة مرتبط ــة قومي نزع

باملقاومــة أثنــاء التعــرض للهجــوم(.
ــن  ــي م ــعوب الديمقراط ــزب الش ــن ح ــا متّك ــة يف تركي ــود ديمقراطي ــل يف وج ــاين فتمث ــال الث ــا املث أم
ــذي  ــاب ال ــن اإلره ــه وب ــافة بين ــع مس ــتطع وض ــه مل يس ــم أن ــوي رغ ــل ق ــان بتمثي ــول إىل الرمل الدخ
ــا  ــيي كاتالوني ــدث لسياس ــا ح ــا ب ــر هن ــي أن نذّك ــايل، ويكف ــتاين االنفص ــال الكردس ــزب الع ــه ح يارس
رغــم أهنــا مل تشــهد أعــاالً إرهابيــة منــذ ســنوات طويلــة، وهــذا مــا يوجــب إعــادة تعريــف العاقــة بــن 
تركيــا والغــرب اســتنادًا إىل أحــداث الســنوات اخلمــس املاضيــة، وإن اهتــام أردوغــان بأنــه الســبب يف توتر 
العاقــات بــن اجلانبــن لــن يلغــي رضورة إعــادة التعريــف ذاك، حتــى إن معركــة إعــادة تعريــف موقــع 
أنقــرة داخــل التحالــف الغــريب تــزداد صعوبــة يومــًا بعــد يــوم لــدى الــرأي العــام الركــي الــذي بــات 

ــة. يفهــم أن ذلــك جــزء مــن املعركــة الديمقراطي
ــن  ــن م ــي تتمك ــة، ك ــس املاضي ــنوات اخلم ــى الس ــها ع ــرب نفس ــم الغ ــب عواص ــد أن حتاس ــن املفي وم

ــة. ــس القادم ــنوات اخلم ــال الس ــا خ ــع تركي ــة م ــات إجيابي ــر عاق تطوي

السنوات الخمس الماضية واألخرى القادمة

Türkiye’yi yeni bir döneme taşıyan seçim sonuçlarını değerlendirmekle meşgul 
iken bir süre Batı medyasında neler çıktığını ihmal etmiştim.
Birkaç saatlik yoğun bir okumadan sonra gördüm ki pek de bir şey 
kaybetmemişim. Bir türlü bitiremedikleri “sultan Erdoğan” söylemlerine 
yenilerini eklemişler. “Seçilmiş diktatörlük,” “Hiper başkan,” “Erdoğan devleti” 
ve “milliyetçi İslamcılık” gibi yakıştırmalar aklımda kalanlardan bazıları. Batı 
başkentlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferinden, tebrik etseler 
de, memnun olmadığı aşikâr. Kampanya sırasında “hadi bu sefer Erdoğan’dan 
kurtuluyoruz” havası estiren Batı medyasının üzüntüsünden bu rahatlıkla 
anlaşılıyor.

***
Sözgelimi Avrupa medyası karmaşık duygularla dolu. Bir yandan, ne yapsalar 
Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetmesini engelleyemedikleri için hayıflanıyorlar. 
Muhalefete “demokrasi mücadelesine devam” tavsiyesinde bulunuyorlar. 
“Ekonomi” kartını bit tehdit olarak sallıyorlar. Diğer yandan ise göç konusu 
başta olmak üzere önümüzdeki beş yıl yönetimde olan Erdoğan ile çalışmaları 
gerektiğinin farkındalar. Erdoğan’ın beş yıllık siyasi istikrarı NATO ve AB ile 
ilişkilerde müzakere etmede kullanabileceğini hissediyorlar. Velhasıl, Avrupa 
için işin daha da zorlaştığında birleşiyorlar.

***
The Economist’in dünkü nüshasındaki bir yorum Avrupa medyasının 
Türkiye’nin nereye gittiği yönündeki genel yaklaşımını özetliyor: “24 Haziran, 
İslamcı milliyetçilik ve Osmanlı nostaljisinin karışımından oluşan ve Erdoğan’ın 
tanımlamasıyla Yeni Türkiye’nin ilk, büyük ihtimalle Kemal Atatürk tarafından 
kurulan eski cumhuriyetin son günü oldu. ‘Yeni Türkiye’, daha İslamcı, milliyetçi 
ve otoriter olacak.”
Türkiye’nin “önümüzdeki beş yılda nasıl olacağı” sorusuna verilen bu çarpık 
cevap aslında “geçtiğimiz beş yılda neler yaşandığını” anlamayı reddetmekten 
kaynaklanıyor. Ülkemizin 2013’ten itibaren yaşadığı iç-dış türbülansı Almanya 
ya da Fransa’nın tecrübe etmesi durumunda neler olacağını bir hayal etseler, 
ne dediğimiz anlaşılırdı.
Sadece üç terör örgütüyle mücadeleyi ve bir darbe girişimini önlerine koysak 
yeterli. Kaldı ki Türkiye bu türbülansı aşma çabasını hep sandığa giderek 
yürütmeyi tercih etti. Çalkantılı son beş yılda iki cumhurbaşkanlığı (2014, 
2018), bir yerel (2014), üç genel seçim (7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015, 2018) 
ve bir referandum (2017) gerçekleştirdik. Bu yüzden seçmen, Erdoğan’ın 
mücadelesini “otoriterleşme” değil, “demokrasinin direnci” olarak gördüğünü 
bu seçimlerde yine gösterdi. Ve yeni sistemi kurumsallaştırarak ülkeyi yönetme 
görevini Erdoğan’a tevdi etti.

***
Batılıların bu yerli-milli direnci “milliyetçi-İslamcı” ve “Batı karşıtı” olarak 
nitelemeleri de gerçekliği yansıtmıyor. Hele hele, mülteci korkusu sonucu Doğu 
ve Batı Avrupa’da esen popülist milliyetçi dalga ile Türkiye’nin milli direncini 
aynı kefeye koymak haksızlık. İki örnek vereyim... İlki, sınırlarındaki iki iç savaş 
ve terör örgütleri ile uğraşan Türkiye, Avrupa’nın aksine, mültecilere kucak 
açmayı insanlık bildi. Yabancı düşmanlığına bağlı milliyetçiliğin üremesine izin 
vermedi. Bizdeki milli duyguların güçlenmesi “saldırı altında olma ve direnme 
bilinci” ile irtibatlı.
Diğer bir örnek de, ayrılıkçı PKK terörü ile arasına mesafe koyamayan 
HDP’nin Meclis’te güçlü bir şekilde temsiline imkân sağlayan bir demokrasinin 
varlığı. Hiçbir terörün olmadığı İspanya’da Katalonya’nın başına gelenleri 
hatırlamak yeterli. Geçtiğimiz beş yılın bir sonucu da Batı ile ilişkilerin yeniden 
tanımlanması gerektiği. İlişkilerdeki gerginlikten dolayı Erdoğan’ı suçlamak bu 
zorunluluğu ortadan kaldırmıyor. Hatta, Türkiye kamuoyunda Ankara’nın Batı 
ittifakı içindeki konumunu yeniden tanımlama mücadelesi, gittikçe daha da 
güçlü şekilde, demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak algılanıyor.
Batı başkentlerinin önümüzdeki beş yıl Türkiye ile olumlu ilişkiler geliştirmek 
için geçmiş beş yılın muhasebesini yeniden yapmalarında fayda var.

Geçmiş ve gelecek beş yıl
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أرى أنــه يمكننــا احلديــث ولــو قليــًا عــن مواضيــع خمتلفــة مادامــت تلــك 
ــاة أو مــوت قــد انتهــت، ومــادام الرئيــس  ــة حي ــات التــي حتولــت إىل قضي االنتخاب
ــض  ــن بع ــا ع ــدث هن ــا أحت ــه، وأن ــتمر يف أداء مهاّم ــان سيس ــب أردوغ ــب طي رج
املواضيــع التــي أجلناهــا أثنــاء االنتخابــات ومل نســتطع احلديــث فيهــا حينهــا، ولكــن 

ــد. ــدة للبل ــع ذو فائ ــك املواضي ــث يف تل احلدي
ــك  ــل بتل ــى األق ــراء ع ــم الق ــاب وأنت ــن الكّت ــم نح ــب أن نته ــن العي ــل م وه

املواضيــع؟.
- علينا خفض التوتر

متــر احلملــة االنتخابيــة بكثــر مــن التوتــرات، وهــذا األمــر كامــن يف طبيعــة 
ــد  ــعب ق ــا أن الش ــت، ب ــاء التصوي ــع انته ــي م ــن كل يشء ينته ــات، لك االنتخاب

ــك. ــتوجبه ذل ــا يس ــام ب ــة والقي ــل النتيج ــب تقب ــك يتطل ــراره، فذل ــدر ق أص
ــي  ــات الت ــا االنتخاب ــم تلته ــر، ث ــة بالتوت ــرة مليئ ــتة األخ ــنوات الس ــرت الس م
ضاعفــت مــن حالــة التوتــر، ونحمــد اهلل تعــاىل عــى أن تلــك الفــرة قــد انقضــت.

وهبــذه املناســبة علينــا أن نبــارك للحكومــة وقــوات األمــن ووزارة الداخليــة واهليئــة 
ــة لألمــن  ــا لانتخابــات نجاحهــم الباهــر هــذا، مــع تقديــر جهودهــم الضامن العلي
ــدة رسوج  ــع يف بل ــا وق ــتثناء م ــداث باس ــن دون أح ــرت م ــي م ــات الت يف االنتخاب
جنــوب رشق تركيــا، وكذلــك علينــا مباركــة جهــود أصدقائــي العاملــن يف وكالــة 
األناضــول التــي كنــت أديرهــا يف الســابق؛ فرغــم كل االنتقــادات املوجهــة إليهــم إال 

أهنــم متكنــوا مــن نقــل نتائــج االنتخابــات برسعــة مدهشــة.
ــق إىل  ــاد طري ــا إجي ــر، وعلين ــف التوت ــو وختفي ــف اجل ــان اآلن األوان لتلطي ــد ح وق
ذلــك إلهنــاء التوتــر الســيايس، وليــس ذلــك مهمــة الساســة فقــط، بــل هــو واجــب 

ملقــى عــى عواتقنــا مجيعــًا.
- عندما نتحدث عن مرق السلطة علينا أن نفهم أنه مرق

ــدات  ــات وتغري ــي تدوين ــل االجتاع ــع التواص ــابايت بمواق ــى حس ــا ع ــر أحيان أن
ــورات  ــك املنش ــن تل ــة، وم ــذه املرحل ــواء يف ه ــف األج ــا لتلطي ــن خاهل ــعى م أس
منشــور يتعلــق بمــرق لذيــذ أعددتــه للســلطة، وعندمــا قــرأت التعليقــات الــواردة 
حتــت ذلــك املنشــور انتابتنــي حالــة مــن الضحــك واحلــزن يف آن معــًا، فقــد وجــدت 

بعضهــم قــادرًا عــى الربــط بــن مــرق الســلطة واملســائل السياســية.
ــذي  ــم ال ــي القدي ــاألدب الرك ــق ب ــات تتعل ــع تدوين ــة م ــس احلال ــت نف ــد عش وق
كنــت مغرمــًا بــه فــرة طويلــة، فكنــت أنــر تغريــدات أقتبســها مــن أعــال حافــظ 
ــا  ــض يؤوهل ــدت البع ــويل، فوج ــاعر فض ــي والش ــن الروم ــال الدي ــرازي وج الش
عــى أننــي معــارض للنظــام، وآخريــن يؤولوهنــا عــى أننــي مــن املوالــن لــه، وقرأت 

تعليقــات مشــاهبة حتــت تدوينــات نرهتــا عــن اختيــار رئيــس نــادي فنــر هبچــه.
ــق،  ــر أي تعلي ــن ن ــن ع ــا عاجزي ــد أصبحن ــر، فق ــذا األم ــدًا هل ــع ح ــا أن نض علين
ــه  ــى أن ــعر ع ــرة والش ــا ك ــى أهن ــرة ع ــرق والك ــه م ــى أن ــرق ع ــم امل ــا أن نفه وعلين
ــدث  ــا ح ــي، ورب ــدث مع ــا ح ــذا م ــك، ه ــوء ذل ــرف يف ض ــا أن نت ــعر، وعلين ش
مــع زمائــي أو معكــم أو مــع بعــض السياســين حدثــت أمــور مشــاهبة، وهنــا ننهــي 

ــوع. ــذا املوض ه
- علينا مناقشة مشاكلنا األخرى

يف البلــد مشــاكل عويصــة تتعلــق بالربيــة والثقافــة والفنــون والعــارة والتحــوالت 
االجتاعيــة واحليــاة الدينيــة والنواقــص التــي تعــاين منهــا منظومــة العدالــة وإعــادة 
هيكلــة الدولــة وجمــاالت العلــوم والتكنولوجيــا واالقتصــاد، ويمكننا إحصــاء الكثر 
الكثــر مــن املواضيــع، ومــن الــروري الركيــز عــى مثــل تلــك األمــور بــكل دقــة، 
ــذا ألن  ــف ه ــل الصي ــال فص ــط خ ــي أخط ــخيص إنن ــمي الش ــم باس ــول لك وأق
ــا،  ــة والتكنولوجي ــون واألدب والطبيع ــباب والفن ــي للش ــن يوم ــزءًا م ــص ج أخص
ــة بشــكل  ــي أنــوي الكتاب ــوم للمشــاكل املهمــة يف البلــد، وإنن وجــزءًا آخــر مــن الي
ــااليت يف  ــن مق ــًا م ــب بعض ــد أن أكت ــي أري ــا أنن ــر، ك ــلوب أديب أكث ــر وبأس أق

ــرات. ــاف البح ــال ويف ضف ــى رؤوس اجلب ــات وع الغاب
ــر،  ــر قص ــة والعم ــاة متواصل ــامل واحلي ــعبنا س ــن وش ــا آم ــإن بلدن ــة ف ويف النتيج

ــدة. ــا جي ــون صحتن ــي أن تك ــر، ويكف ــل التوت ــور ال حتتم ــض األم وبع

انتبهوا إلى مالحظات الدرس االنتخابي

Bir beka sorunu haline gelen seçimler bittiğine göre, Cumhurbaşkanımız 
olarak Erdoğan görevi sürdüreceğine göre, artık başka konular 
konuşsak biraz da diyorum.
Seçim sürecinde ertelediğimiz, konuşamadığımız ama konuşmamızın 
ülkenin faydasına olacak konulardan bahsediyorum.
Hem biz yazarlar olarak hem de siz okurlar olarak, en azından bu 
konulara eğilsek kötü mü olur?
GERİLİMİ DÜŞÜRELİM
Seçimler gergin geçer, doğasında var. Ancak her şey geride kaldı artık. 
Millet kararını verdiğine göre, bunu kabullenmek ve gereğini yapmak 
icap eder.
Şimdi son 6 yılımız zaten gerilimlerle dolu geçmişti, bir de seçim üzerine 
eklendi iyice gerilip defe döndük. Çok şükür geride kaldı hepsi.
Bu arada seçimlerde Suruç hariç hiçbir tartışmalı konunun olmaması, 
güvenliğin çok başarılı şekilde sağlanmasından dolayı, hükümeti, 
emniyet kuvvetlerimizi, İçişleri Bakanlığı’nı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu 
tebrik ve takdir edelim.Bir tebrik de tüm eleştirilere rağmen müthiş 
bir hızla seçim sonuçlarını veren eski kurumum Anadolu Ajansı’ndaki 
arkadaşlarıma.
Şimdi ortamı yumuşatmanın, gerilimi düşürmenin vakti. Bir yolunu 
bulalım ve siyasi gerginliği bitirelim. Bunu sadece siyasiler değil, 
hepimiz yapalım.
SALATA SOSU DEYİNCE SOS ANLAYALIM
Bu süreçte bazen ortamı yumuşatmak için sosyal medya hesaplarımdan 
paylaşımlarda bulunurdum. Bunlardan biri de iyi yaptığım salata sosu 
konusuydu. O paylaşımımın atlında yazılan yorumları okuyunca hem 
güldüm, hem üzüldüm.Bir salata sosunu siyasi konulara bağlayabilen 
yetenekte (!) insanlar çıktı.
Bir süredir ilgilendiğim divan edebiyatı paylaşımlarında da aynı şeyi 
yaşadım. Hafızı Şirazi’den, Mevlana’dan, Fuzuli’den yaptığım alıntıları, 
kimi iktidar karşıtlığına, kimi de iktidar taraftarlığına yordu. Keza 
Fenerbahçe başkanının seçilmesiyle ilgili paylaşımlar da aynı şekilde.
Artık buna son verelim lütfen. Bir şey paylaşamaz olduk. Şimdi sos 
deyine sos, futbol deyince futbol, divan şiiri deyince sadece şiir 
olduğunu anlayalım ve öyle davranalım.
Benim başına gelenlerin daha fazlası belki diğer meslektaşlarımın, 
siyasilerin ve sizlerin de başına gelmiştir.
İşte bunu bitirelim.
BAŞKA SORUNLARIMIZI TARTIŞALIM
Ülkenin ciddi sorunları var. Eğitim, kültür, sanat, mimari, sosyolojideki 
değişim, dini hayattaki sorunlar, adalet sistemindeki aksaklıklar, 
devletin yeniden yapılanması, bilim ve teknoloji, ekonomi… daha 
birçok konu sayabilirim.
Tüm bunların üzerinde titizlikle durulması gerekiyor.
Kendi adıma söyleyeyim. Bu yaz döneminde dört yazı günümün bir 
kısmını gençlere, sanata, edebiyata, doğaya ve teknolojiye; bir kısmını 
da ülkenin önemli sorunlarına ayırmayı planlıyorum.
Daha kısa, daha öz ve daha edebi yazmaya niyetliyim. Ha bir de bazı 
yazılarımı dağların başında, göl kenarlarında, ormanda yazarak sizi 
çatlatma niyetim de var!
Sonuçta, ülkemiz ayakta, milletimiz selamette, hayat devam ediyor ve 
ömür kısa. Gerilmeye değmez bazı şeyler. Sağlığınız iyi olsun yeter.

Dikkat… Seçimin ders notları
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اســتيقظت تركيــا علــى يــوم جديــد مــع نظــام جديــد، وميكــن تقســيم العهــد اجلمهــوري الــذي اســتمر 90 
عامــاً إىل ثــاث مراحــل؛ املرحلــة األوىل كانــت أتســيس اجلمهوريــة، واملرحلــة الثانيــة متثلــت يف االنتقــال إىل 
التعدديــة احلزبيــة، أمــا املرحلــة الثالثــة فهــي التحــول إىل النظــام الرائســي، وابلنظــر إىل منعطفــات االنتقــال 
مــن مرحلــة إىل أخــرى نــرى بوضــوح أن األعــوام الـــ30 أو الـــ40 القادمــة ستشــهد مرحلــة مــن االنبعــاث مــن 

جديــد وإعــادة اهليكلــة والتنميــة والتجديــد.
إن الســفن العماقــة ال ميكــن إصاحهــا وترميمهــا إالّ يف عــرض البحــر، وهــذا يعــي أهنــم عندمــا يقولــون 
)علينــا مواصلــة الطريــق دون توقــف(، فإهنــم يتجــددون ويتطــورون مــن نقطــة االنطــاق حــى يصلــوا إىل 
اهلدف املنشــود، وكذلك تركيا فهي ســفينة عماقة تتقدم يف مســرهتا التارخيية، وتســر دائماً إىل األمام يف 
عــرض البحــر ومل تتوقــف أبــداً منــذ ألفــي عــام، لقــد قاومــت األعاصــر وحتــدت العواصــف، ولكنهــا واصلــت 
طريقهــا ابســتمرار، وقــد أمســك بدفــة قيادهتــا راببنــة جيــدون أحيــاانً، ويف أحيــان أخــرى قادهــا راببنــة غــر 
أكفــاء، ولكنهــا مل حتــد عــن طريقهــا وواصلــت الســر،  وقــد خضعــت تركيــا مــع وســط آســيا منــذ القــدمي 
حلكــم كل مــن )متــه  خــان وآتيــا وأوغــوز قاغــان وجنگيــز خــان(، مث حكمهــا الســلطان )حممــد الفاتــح 
وســليمان القانوين( مع القارتن اإلفريقية واألوروبية، أما الســلطان )عبد احلميد الثاين( فقد كان داهية يف 
السياســة يتــوكأ علــى عــكازه الــذي غمســه يف ميــاه البحــر األســود، ليخلــط األوراق يف أذهــان حــكام دول 
البحــر املتوســط، مث خــاض ســاطن آل عثمــان حــرب التحريــر الرتكيــة معتمديــن علــى قــادة عســكرين كبــار 
مثــل )أنــور ابشــا وكاظــم قــره  بكــر ومصطفــى كمــال(. مث عــادت تركيــا إىل احليــاة مــن جديــد مــع رئيــس الــوزراء 
)عــدانن منــدرس(، وعرفــت التجديــد مــع )طورغــوت أوزال(، وهــا هــي اليــوم حتقــق قفــزة كــرى مــع الرئيــس 
)رجــب طيــب أردوغــان(، إن األحــداث الــي نشــهدها اليــوم مبثابــة تواصــل لســرورة التاريــخ يف هــذا البلــد، 
وإن دفــة القيــادة يف تركيــا اليــوم يف يــد قائــد كــفء يعــرف ماضــي البلــد وحاضــره وميتلــك رؤيــة مســتقبلية، 
وإن تلــك املســرة ليســت عبــارة عــن حركــة ذاتيــة لرتكيــا، إمنــا هــي نــواة لتكامــل اجتماعــي وحركــة اجتماعيــة 
تشــمل كافــة األراضــي الــي عرفــت احلكــم العثمــاين يف أواخــر عهــده وعلــى رأســها منطقــة الشــرق األوســط 
وآســيا ومشــال إفريقيــا، فبعــد أن افرتقــت الطــرق يف تلــك املنطقــة علــى الصعيــد السياســي يف الفــرتة األخــرة 
الــي امتــدت قــرانً كامــًا، عــادت الطــرق لتتقاطــع مــرة أخــرى علــى املســتوى االجتماعــي وحيتضــن األشــقاء 

بعضهــم بعضــاً بعدمــا افرتقــوا ســنن طويلــة.
مل تنتخــب تركيــا رئيســاً هلــا فقــط، بــل جــدد الشــعب الرتكــي دعمــه للشــعوب املســتضعفة ابختيــاره زعيمــاً  
لرتكيــا ولأمــة اإلســامية، وحاميــاً لتلــك الشــعوب ومتحــداثً ابمسهــا، عــن طريــق نظــام احلكــم الــذي مت 
اختيــاره ســتتمكن تركيــا مــن التحــرك بشــكل أكثــر ســرعة علــى مســتوى العمليــات، وســتواصل تركيــا معركتهــا 
احملليــة والدوليــة إىل هنايتهــا وبشــكل أقــوى ممــا عليــه احلــال اليــوم، وذلــك بفضــل مقاربتهــا يف السياســات 
الداخليــة واخلارجيــة، تلــك املقاربــة الــي مركزهــا اإلنســان وحمورهــا احلضــارة، وإن كل مســلم يتعــرض ملظلمــة 
يف أي بقعــة مــن العــامل اإلســامي، ســيجد تركيــا واقفــة إىل جانبــه بشــكل دائــم، وســتبقى تركيــا داعمــة 

للقضيتــن الســورية والفلســطينية وتعطيهمــا األولويــة املطلقــة.
إن أكثــر مــا حتتــاج إليــه تركيــا كــي يبقــى هــذا الوضــع بشــكل ســليم ومســتدام هــو املــوارد البشــرية، فــكل 
إنســان يعيش يف تركيا ويســعى لبناء مســتقبل له فيها، عليه أن يفكر يف نوع املســامهة الي ســيقدمها لتلك 

املســرة ســواء كان مواطنــاً أو مهاجــراً، وعليــه كذلــك أن جيتهــد مبــا يســتطيع كــي يقــدم األفضــل. 

تركيا الجديدة من األمس إلى اليوم

صحفي وكاتب

محمد علي أمين أوغلو

Türkiye yeni güne yeni bir sistem ile uyandı. Cumhuriyet döneminden bu yana 90 
yıllık süreçte; birinci evre Cumhuriyetin Kurulması, ikinci evre çok partili sisteme 
geçilmesi ve üçüncü evre başkanlık sistemine geçilmesi olarak değerlendirilebil-
ir. Bu evreler arasındaki sürelere baktığımızda önümüzdeki 30-40 yıllık sürecin 
yeniden diriliş ve yapılanma, kalkınma ve yenilenme ile geçeceğini açık bir şekilde 
görmekteyiz. 
Büyük gemiler tamir ve tadilatlarını açık denizlerde yaparlar. Yani “durmak yok 
yola devam” derler ve hareket ettikleri noktadan menzile ulaşıncaya kadar yenile-
nir ve gelişirler. Türkiye de Tarihi seyir içerisinde büyük bir gemidir ve iki bin yıllı 
aşkın serüveninde hep açık denizlerde ilerlemiş ve asla durmamıştır. Fırtınalar ile 
mücadele etmiş boranlarla imtihan olmuştur ama yoluna hep devam etmiştir. Gem-
inin dümeni kimi zaman iyi bir kaptanın eline geçmiş kimi zaman ehil olmayan-
ların elinde savrulmuştur fakat hep yolda olmuş yolda kalmıştır. Tarihten bu güne 
Metehan, Atilla, Oğuz Kaan, Cengiz Han İle orta Asya’dan Anadolu’ya hüküm 
sürülmüş, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ile Afrika ve Avrupa 
Kıtalarında Hüküm Sürmüş, II. Abdülhamit Han Karadeniz’e daldırdığı bastonu 
ile Ak Denize kıyısı olan ülkelerin aklını karıştıracak bir siyaset dehası olarak 
Dünya’yı titretmiş, Enver Paşa, Kazım Kara Bekir, Mustafa Kemal gibi Osman-
lı Paşaları ile Kurtuluş Mücadelesi vermiş, Adnan Menderes ile Dirilmiş, Turgut 
Özal ile yenilenmiş ve Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden Şahlanışa geçmiştir. Bu 
gün olup bitenler dünden gelen seyrin devamı niteliğindedir. Bugün Türkiye’nin 
dümeni işinin ehli dününü ve bu gününü bilip gelecek vizyonu olan bir liderin 
elindedir. Bu yürüyüş sadece kendi yürüyüşünden ibaret bir hareketlilik değildir. 
Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere Osmanlı döneminin sonuna kadar 
yurt edilmiş toprakları kapsayan sosyolojik bir hareketlilik ve sosyal bir bütün-
leşmenin nüveleridir. Son yüz yıllık süreçte siyaseten ayrılan yolların sosyolojik 
olarak yeniden kesişmesi ve uzun yıllar birbirinden ayrı kalmış kardeşlerin yeniden 
kucaklaşmasıdır.
Türkiye sadece kendine bir Başkan seçmedi. Türkiye ile birlikte İslam Ümmetine 
sözcülük ve hamilik yapacak bir liderin arkasında durarak mazlum halkların umu-
dunu tazeledi. Belirlenen yeni sistem ile daha hızlı ve operasyonel hareket ede-
cek olan Türkiye gerek iç siyasetinde gerekse de dış siyasetinde insan merkezli ve 
medeniyet eksenli yaklaşımı ile bugün olduğundan daha güçlü bir şekilde yerel ve 
küresel sorunlarla mücadele etmeye devam edecektir. Suriye, Filistin, meseleleri 
öncelikli olmak üzere İslam Aleminde zulme uğrayan her Müslüman Türkiye’yi 
yanında görmeye devam edecektir. 
Bu yeni durumun sağlıklı yürümesi ve sürdürülebilir olması için Türkiye’nin en 
fazla ihtiyaç duyacağı şey ise insan kaynaklarıdır. Gerek yerli gerekse de göçmen 
statüsünde her kim olursa olsun bu topraklarda bir gelecek hayali kuran her şahıs 
bu yürüyüşe ne tür bir katkı sunacağını düşünmeli ve elinden gelenin en iyisini 
yapmak için mücadele etmelidir.
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Dünden Bu Güne Yeni Türkiye…
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