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أردوغان: ال يمكن ألحد أن يقلل من شأن 
ا نمثل تركيا

ً
أخوتنا فنحن جميع

الثورة مستمرة ..........

Erdoğan: Kimse Kardeşliğimizi Hafife 
Alamaz, Hepimiz Birlikte Türkiye’yiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Hiç kimse kardeşliğimizi, 
kaderdaşlığımızı hafife alamaz. Bizler 
Türk, Kürt, Arap, Türkmen vs. hepimiz bu 
memlekette etle tırnak gibiyiz ve birlikte 
Türkiye’yiz.”

قال رئيس اجلمهورية السيد رجب طيب أردوغان: 
ال ميكن ألحد أن يقلل من شأن أخوتنا أو يستهني هبا، حنن 
األتــراك واألكــراد والعــرب والرتكمــان وغــران يف هــذا البلــد مثــل 

الظفــر واللحــم ومجيعنــا منثــل تركيــا.

DEVRIM DEVAM EDIYOR..
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إدلب وأريافها تباد باألسلحة المحرمة دوليا

İdlib ve Kırsalında Uluslararası Hukukta Yasak Olan Silahlarla Soykırım Yapılıyor

Katil Esed ve sömürgeci Rusya, İdlib civarındaki kasaba ve kırsal 
bölgeleri uluslararası hukukta yasak olan silahlarla döverken, Esed’in 
hakimiyetinden çıkan her bir kasaba, köy veya belde yasaklı silahlardan 
nasibini alıyor ve her gün toplu katliamlara tanıklık ediyor.

إدلــب  جــوار  الواقعــة  واألرايف  املــدن  تــدك  الروســي  واملســتعمر  األســدي  اإلجــرام  طائــرات 
ابألســلحة احملرمــة دوليــاً، ومل يبــق مدينــة أو بلــدة أو قريــة يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة 
النظــام إال وأخــذت حصــة مــن األســلحة احملرمــة دوليــآ وتتعــرض إلابدة مجاعيــة وحمرقــة يومّيــة .
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انتصار الثورة السورية

إشراقات

Tarih bu güne kadar özgürlüğüne kavuşmak için zalimlere karşı devrime kalkan, fakat 
dünyadaki tüm yöneticilerin iradesini gerçekleştirmesinin karşısında yer aldığı bir hadiseyi 
yazmamıştır.
Suriye devrimi özgürlük ve onur için başlamış, devrim ülkenin ve halkın imkanlarını dar 
bir muktedir tabakanın çıkarları için kullanan katil ve diktatör bir yöneticinin karşısına 
dikilmiştir.
Ülkenin zenginlikleri, petrol, fosfat ve uranyum onların lehine kullanılmaktadır, 
iletişim ve ulaşım onlara aittir, halkı tüketen vergilerden muktedir tabakanın refahı 
için yararlanılmaktadır ve bu kişilerin milyarlarca dolarlık servetleri dünyanın çeşitli 
bankalarında korunmaktadır. Suriye halkına düşen ise her gün bir parça ekmek, bir 
dolumluk gaz, Suriyeliler için bir hayal olan sürekli bir elektrik, su ve mazot karnesi için 
koşturup durmaktır.
Suriye devrimi, en basit talepleri konusunda bile barışçıl ve doğal bir şekilde başlamıştır. 
Ancak sonrasında rejim, bu devrime karşı tüm baskı ve yıkım silahlarını kullanmış, katil 
Beşar Esed’in teyze oğlu olan milyarder Rami Mahluf, İsrail’in güvenliğinin Suriye’nin 
güvenliği demek olduğunu söylemiştir. Nitekim İsrail de, İsrail’in sınırlarını ve güvenliğini 
güvence altına alan kan dökücü Esed rejimini desteklediğini açıklamıştır.
ABD ve Avrupa ülkeleri de İsrail’in emirleri doğrultusunda katil rejimin yanında yer almış 
ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan her şeyi ona sunmuştur.
Arap devletleri de İsrail’in arzusuna uyarak, tahtlarını kaybetmekten ve devrim ateşinin 
kendilerine de sıçramasından korktuklarından, Esed rejimini desteklemişlerdir.
Suriye devriminin kaderi işgalci İsrail devletinin sınırlarında bulunmasıdır ki bu da 
dünyanın tüm zalimlerinin devrime savaş açması sonucunu doğurmuştur. Suriyelilerin 
kaderi, aralarında yüzlerce yıllık ortak bir tarih bağı bulunan Müslüman Türkiye’nin 
sınırında olmalarıdır. Türkiye’nin kaderi ise mazlumların yanında yer almaktır. İşte 
bu kader, Türkiye’yi Suriye halkının yanında olduğunu ilan etmeye ve devrim başarıya 
ulaşıncaya kadar arkasında olmaya sevk etmiştir. Türkiye ahlaki ve insani olarak Suriye 
halkının iradesinin yanında yer almış, mazlum Suriye halkını desteklemek için elinden 
gelen her şeyi yapmıştır. Zira Türkiye, dört milyondan fazla Suriyeliyi topraklarında 
barındırmakta, Suriyeliler burada Türk kardeşlerinin yanında onurlu bir hayat sürmekte ve 
Suriye devrimi başarılı olduğu, kendileri ve aileleri için güvenli bir ortam oluştuğu takdirde 
memleketlerine geri dönmek için çaba göstermektedirler.
Suriye halkı bir milyondan fazla şehit vermiş, özgürlük yolunda şehirleri yerle bir olmuştur. 
Suriye halkı özgürlüğün ancak daha fazla fedakarlıkla mümkün olduğunun bilincindedir ve 
bu nedenle Suriye katil Esed’in elinden kurtulana dek bu fedakarlığı göstermeye hazırdır.
Devrim bir fikirdir ve ne kadar kuvvetli ya da gaddar olursa olsun hiç kimse bir fikri 
öldüremez. İşte Sudan ve Cezayir’deki Arap halkları da devrim ruhunu yeniden 
alevlendirmektedir.
Suriye devrimi yılmaz bir halkın iradesidir. Bu halk devrime ve zaferine, kısılmaz sesine 
inandıkça devrim de devam edecek, varlığını sürdürecektir.
Suriye devrimi zafere ulaşacaktır. Bu hiçbir şekilde şüphe duymadığımız bir hakikattir. 
Suriye devrimi muzaffer olacak ve mazlum halka karşı katilin yanında yer alanların utanç 
verici tavırlarını, insan hakları, özgürlük ve onura dair birçok anlayışı değiştirecektir.
Suriyeliler işgalcilerin yerle bir ettiği ülkelerini yeniden inşa etmek için memleketlerine 
dönecek, dönerken de Türkiye’nin kendilerine göstermiş olduğu insanlığı azık olarak 
yanlarına alacaklardır. Ve kendilerinin Türklere, Türklerin de kendilerine olan muhabbetini 
gelecek nesillere miras bırakacaklardır.

مل يسجل التاريخ مطلقاً قصة لشعب اثر ضد الطغاة من أجل احلصول على حريته، ووقف حكام 
العامل أبمجعهم ضد حتقيق إرادته.

استغل  قاتل،  ديكتاتوري  حكم  وجه  يف  ووقفت  والكرامة،  احلرية  أجل  من  قامت  السورية  الثورة 
مقدرات البلد والشعب لصاحل طبقته احلاكمة الضيقة.

 ثروات البلد من نفط وفوسفات ويورانيوم لصاحلهم، املواصالت واالتصاالت تعود هلم، الضرائب 
الي ترهق الشعب تستغل لرفاهية الطبقة احلاكمة، مليارات الدوالرات توضع يف حساابهتم الشخصية 
يف البنوك العاملية، وعلى الشعب أن يركض طوال يومه للحصول على اخلبز وجرة الغاز، تقنني دائم 

للكهرابء واملاء، واملازوت حلم يصعب حتقيقه للسوريني.
النظام بكل ما  الثورة السورية بدأت سلمية وعفوية حىت يف أبسط مطالبها، وسرعان ما واجهها 
ميلكه من أسلحة احلقد والتدمر، وأعلن امللياردير )رامي خملوف( ابن خالة القاتل بشار األسد أن 
أمن إسرائيل من أمن سوراي، الي سرعان ما أعلنت موقفها الداعم لنظام السفاح بشار كمكافأة له 

ولوالده ألهنم قاموا حبماية حدود وأمن إسرائيل.
أمريكا والدول األوربية وقفت مع النظام القاتل وقدمت له ما يلزمه من دعم الستمراره تنفيذاً ألوامر 
إسرائيل. والدول العربية دعمته وأيدته تنفيًذا لرغبة إسرائيل، وخوفاً على عروشها، وخشية من أن متتد 

نران الثورة إىل بلداهنم وتطيح بكراسيهم.
قدر الثورة السورية أن تكون على حدود الدولة احملتلة إسرائيل، وهذا ما دفع كل طغاة العامل حملاربتها. 
وقدر السوريني حدودهم املشرتكة مع اجلارة املسلمة تركيا الي يربطهم هبا اتريخ مشرتك ميتد إىل مئات 
السنني، وقدر تركيا وقوفها واحنيازها مع املظلومني، هذا القدر دفع برتكيا إلعالهنا الوقوف مع الشعب 
السوري ودعمه حىت انتصار ثورته. تركيا احنازت أخالقياً وإنسانياً إلرادة الشعب السوري، وقدمت 
كل ما ميكنها لدعم الشعب السوري املظلوم، وهي حتتضن أكثر من أربعة ماليني سوري، يعيشون 
بكرامة بني أخوهتم األتراك، ويعملون على العودة إىل وطنهم حني تنتصر الثورة السورية وحني يتوفر 

األمان هلم ولعوائلهم.
الشعب السوري قدم أكثر من مليون شهيد، ودمرت مدنه قرابانً للحرية، وهو يدرك أن احلرية ال ميكن 
حتقيقها إال مبزيد من التضحيات، وهو مستعد هلا حىت خالص سوراي من احلكم األسدي السفاح.

الثورة فكرة، والفكرة ال ميكن ألحد ما مهما بلغت قوته ووحشيته من اغتياهلا، وها هي الشعوب 
العربية يف السودان واجلزائر تنهض لتبعث روح الثورة من جديد.

الثورة السورية إرادة شعب ال يقهر، وسيبقى املؤمنون ابلثورة وانتصارها الصوت الذي ال ينكسر، 
ولن يضرهم من خذل الثورة.

من  الكثر  وستغر  السورية  الثورة  ستنتصر  مطلقاُ،  به  نشك  يقني ال  هذا  ستنتصر  السورية  الثورة 
املواقف املخزية ملن وقف مع القاتل ضد الشعب املظلوم، وستغر الكثر من املفاهيم عن حقوق 
اإلنسان واحلرية والكرامة. سيعود السوريون إىل وطنهم إلعادة بناء ما دمره الغزاة، وسيحملون املواقف 

اإلنسانية الرتكية زاداً هلم، وسيورثون حبهم لألتراك وحب األتراك هلم لألجيال القادمة.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Suriye Devriminin Zaferi

رئيس تحرير صحيفة إشراق
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

مة العدد
كل
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موسكو 92% من سوريا
كانت خارجة عن سيطرة األسد قبل تدخلنا

 68 عن  ينوف  ما  إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  قالت 
ألف عسكري روسي شاركوا يف احلرب بسوراي، وعلى 
رأسهم 460 جنراال، ميثلون قادة اجليوش الروسية يف 
خمتلف االختصاصات، فضال عن النسبة العظمى من 

قادة األلوية.
بيان  فحوى  الوزارة  عن  »إنرتفاكس«  وكالة  ونقلت 
يعلن أن الذين »خاضوا العملية الروسية يف سوراي«، 
هم: كافة قادة الدوائر العسكرية الروسية وقادة جيوش 
الدفاع  وقوات  اجلوية  القوات  وجيوش  الربية  القوات 
اجلوي وقادة الفرق العسكرية و96% من قادة األلوية 

واألفواج.
واتبعت وزارة الدفاع الروسية كالمها، مشرة إىل أن 
من  و%91  التكتيكي  الطران  طواقم  من   %87«
طواقم طران اجليش، و97% من طواقم طران النقل 
االسرتاتيجي،  الطران  أطقم  من  و%60  العسكري 
قد طوروا خرباهتم العملية خالل املهام الي كلفوا هبا 

يف سوراي«.
اإلرهابية«،  »اجلماعات  تسميهم  من  أن  وأفادت 
كانت تسيطر على 92% من أراضي سوراي عندما 
النظام  يسيطر  بينما  الروس خريف 2015،  تدخل 

وأعوانه اآلن على 96.5% من سوراي.
وأكدت الوزارة أن روسيا »اختربت« يف سوراي أكثر 
العسكرية  واملعدات  األسلحة  من  نوع   300 من 
الروسية خالل العمليات العسكرية يف سوراي.، مبا فيها 
ومنظومات  »سو-57«،  اخلامس  اجليل  مقاتالت 
ومدرعات   ،»2 إس   - »ابنتسر  اجلوي  الدفاع 
»ترميناتور-2« والروبوت القتايل »أوران-9« املدرع.

يذكر أن روسيا أعلنت بشكل رمسي تدخلها عسكراًي 
طلٍب  على  بناًء   ،2015 أيلول  أواخر  سوراي  يف 
)اإلرهابيني(،  بـ  تصفهم  األسد حملاربة من  نظام  من 
ودعمت روسيا قوات األسد أبسلحة جديدة وخاصة 
على  قواته  سيطرة  يف  أسهم  ما  احلريب،  الطران 

مساحات واسعة من يد فصائل املعارضة.
يف  الروسي  لالخنراط  املخيفة  األرقام  هذه  أعادت 
ما  الذاكرة  إىل  اجلماعية  االابدة  نظام  لصاحل  سورية 
الدويل  واجملتمع  للمعارضة  دائماً  الروس  يردده  كان 
أن موقفهم يف سورية كان من ابب احلرص على حق 
التدخالت  ضد  مصره،  تقرير  يف  السوري  الشعب 

الغربية األجنبية.
من الواضح ان ما كانت تدافع عنه روسيا هو حقها 
حي،  جتارب  حقل  إىل  شعباً كامال  حتول  أن  يف 
متتحن فيه اسلحتها يف اللحم احلي، وتعيد بناء آلتها 
العسكرية على أشالء أجساد سورية والسوريني، لكي 

ترغب الدول ابحلصول على هذه األسلحة القاتلة.
ما قامت به حكومة بوتني لن جيعل من روسيا دولة 
عظمى على العكس، إنه سيلطخ وجهها ابلعار إىل 

األبد.

إشراق
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لتنصره على شعبه خطًأ فادحاً، ومل يكن الشعب  إيران  كان جلوء نظام احلكم يف سوراي إىل 
للحرية  انتصاراً  الشاه  نظام  من  حتررهم  اعترب  وقد  لإليرانيني،  مشاعر كراهية  حيمل  السوري 
وخالصاً من السيطرة األمركية، وعلى مدى عقدين بعد قيام الثورة اإليرانية كان السوريون يف 
عهد حافظ األسد حيسنون الظن مبوقف إيران من القضية الفلسطينية، ومل يكن مثة دافع آخر 
واجلوالن وجنوب  لفلسطني  اإلسرائيلي  االحتالل  من  املوقف  على  التوافق  غر  إبيران  يربطهم 
الطامعة ابخلليج  لبنان، ولكن السوريني عامة يستنكرون احتالل إيران جزر اإلمارات ونظرهتا 

العريب.
وعلى الرغم من وقوف النظام السوري إىل جانب إيران يف حرهبا ضد العراق، فقد كانت قلوب 
العالقات  ما جعل  إيران حاراً، وهذا  اندفاع سوراي حنو  يكن  العربية، ومل  أمتهم  مع  السوريني 
السورية مع إيران تنحصر يف املستوى الرمسي، ومل تلق األنشطة الي تقوم هبا السفارة اإليرانية يف 
سوراي اهتماماً شعبياً، ألهنا ذات صبغة دينية صرفة، ومل يكن لدى الشارع السوري أي جتاوب 
أو نفور من حرية الشيعة يف إقامة شعائرهم املذهبية، فسوراي دولة علمانية - كما يفرتض - تتيح 
األكثرية يف سوراي حيتفون آبل  وهم  الُسنة  وأهل  متارس شعائرها،  أن  واملذاهب  األداين  لكل 
البيت، وكثر من السوريني على صعيد شعيب ال يعرفون معىن »والية الفقيه«، وال ينتظرون إماماً 
غائباً، وغالبية العلويني يف الطبقة السياسية احلاكمة علمانيون، ال يشكل الدين هاجساً لديهم، 
وبعضهم جعفريون، وهم أقرب إىل أهل الُسنة دينياً، ومل تكن قضية الطائفية الدينية قيد التداول.

ومل يتمكن سفراء إيران الذين توغلوا يف اجملتمع السوري من حتقيق اخرتاق عقائدي رغم ارتدائهم 
ثياب الثقافة، فقد كانوا يهتمون ابملوتى، وبنبش املاضي بينما الشباب السوريون يتطلعون إىل 

املستقبل، وال يعنيهم إحياء الصراع على األحقية يف اخلالفة قبل أربعة عشر قرانً.
السيارات( ومصانع  )وأبرزها مصنع  وإيران  بني سوراي  املشرتكة  االقتصادية  املشاريع  تنجح  ومل 
األدوات املنزلية، ومل حتقق البضائع اإليرانية رواجاً، ألهنا صناعات متخلفة تقنياً، وهناك منافسة 
دولية وحملية مهمة، وحىت بعد سنوات الدمار، يرى السوريون روسيا أهون الضررين، ألهنا ال 
البلدان  لديها مشروع لضم  أو دين، وليس  تبشرهم مبذهب  تغير عقائدهم، وال  تدعوهم إىل 
العربية إىل إمرباطورية قيصرية، بينما ختطط إيران الستعادة إمرباطوريتها قبل ظهور اإلسالم، وهي 
العراق ولبنان وسوراي  مل تتقدم قط إىل جراهنا العرب أبي مشروع تصاحلي، واستيالؤها على 

وعبثها القاتل يف اليمن يعمق اهلوة بينها وبني العرب.
ولقد كان تدخل »حزب هللا« عسكرايً يف سوراي ابسم إيران، وارتكابه جرائم اإلابدة ضد الشعب 
السوري بداية النهاية هلذا احلزب الذي انكشفت حقائق عدائه للعرب عامة، وهو املسؤول عن 
بث مسوم الطائفية يف املشهد السوري، ألنه استقدم صراعات التاريخ منذ أن أعلن أنه قادم للثأر 

وملنع »سيب زينب«، وكأن »يزيد« هو الذين حيكم سوراي اآلن.
ولو أن »حزب هللا« وإيران تدخال وسطاء بني النظام والشعب، واستخدما نفوذمها لنصح النظام 

ابستجابة حكيمة لكان موقعهما خمتلفاً عند السوريني.
ويبدو أن اخلالفات العميقة بني مشروعي روسيا وإيران ستظهر إىل السطح قريباً، وسيجد النظام 
نفسه أمام خيار صعب، وزايرة األسد إىل طهران لتقدمي الشكر خلامنئي على دعمه لبقاء األسد 
يف السلطة أتكيد لوالئه للمشروع اإليراين، وهو مشروع حمكوم ابإلخفاق، ألنه ضد إرادة الشعب 
وضد حركة التقدم اإلنساين، ولئن متكن التدخل العسكري اإليراين والروسي من هتجر نصف 
املواطنني السوريني وتشريدهم، فإن النصف الباقي لن يقبل حبكم املاليل، ولن جيد مستقبله يف 

مستنقع التاريخ.

إذا كانت الكتابة فعل وجود فإن الثورة فعل مستقبل، فعندما يطرح السؤال على الكاتب عادة، 
مبعىن ملاذا تكتب، يكون اجلواب غالًبا من أجل بقائنا ووجودان، من أجل حيواتنا وإثبات أن 
الفعل الكتايب هو نفسه الفعل الذي حيافظ على وجودان، بينما اليوم وحنن حنتفي إبمتام ثورتنا ثورة 
احلرية والكرامة عامها الثامن، فإن ما يصعد للمخيال دائًما أن هذه الثورة كانت وسوف تبقى 
فعل املستقبل السوري ابمتياز، وهي هي من ستسم مالمح القادم من مستقبالت السوريني، 
وهي نفسها من ستعطينا األمل الدائم حبيوات أفضل، وإشراقات أهبى، وإمساك بيد الكرامة الي 
افتقدانها على يد اجملرمني/ األب واالبن من آل األسد، والثورة أيًضا تعيد رسم هناراتنا ومساءاتنا 
على أسس راسخة من احلرية الي ألغوها كلية يف جمتمعاتنا، حىت ابت الفرد منا يهمس مهًسا، 
إذا ما أراد احلديث يف السياسة، خاصة عندما تالمس هذه األفكار السياسية عوامل ال يسمح 
الطاغية هبا، أو تناقش أدواته السلطوية، وسياساته الطائشة، أو صاحبة الدور الوظيفي، لألب 
مث االبن، بعد أن سلمته اولربايت يوًما مقاليد الدور الوظيفي ألابه، بعد أن رحل إىل غر رجعة.
اولربايت الي أنبتت الفطر يف الظالم ، فكان ساًما، ورمست به ومعه مالمح األايم العجاف 
للشعب السوري املسروق واملنهوب، عرب الطبقة الفاسدة واملفسدة، الي أنتجها حكم العصابة 
األسدية، عرب عقود مخسة خلت، هي نفسها أي السياسة األمركية اليوم من تساهم يف إعادة 
أتهيل اجملرم الصغر، الذي قتل ما ينوف عن مليون سوري، وهجر ما يزيد عن نصف الشعب 
السوري هتجرًا قسراًي يشهد له القاصي والداين، بني الداخل واخلارج ، وهو يصر حىت اليوم على 
الدماء يف ادلب وريف محاة وريف حلب، والعامل املتحضر يقف  القتل وسفك  االستمرار يف 
متفرًجا فاغرًا فاه، دون أي وازع من ضمر أو دافع من أنسنة لإلنسان، يف عامل تسوده العوملة 
املتوحشة، وتعاقره املصاحل الرباغماتية، وتالطمه أمواج الدول الكربى شرقية أو غربية، يف وقت 
يغرق فيه معظم النظام الرمسي العريب، يف مشاكله وانفالاتته الذاتية، دون االلتفات ملا جيري يف 

الشام، والوطن السوري اجلريح.
يف هذه الذكرى يبقى موضوع املعارضة السورية املتخبطة يف أنويتها، وال فاعليتها، واستقاالهتا 
العملية من دورها املفرتض، وهي ماتزال مرتبعة على انصية املؤسسة أو اهليئة الي تقودها، وهم 
من  جاؤوا من أجل الشعب السوري ، كما يصرحون دائًما، ها هم اليوم يسلمون كل أوراق 
احلل للخارج، حيث تغرق هذه املعارضة يف عجزها وانكماشها، عن الفعل املطلوب، وهنا ال 
نستثين أحًدا فاجلميع يشارك يف الال جدوى ، اجلميع من معارضة سياسية وعسكرية، أوكل كل 
شيء للخارج ، بينما مل يعد من أصدقاء الشعب السوري احلقيقيني إال القليل كرتكيا وبعض 

الدول األخرى، وهم قليل قليل.
وقد نسي هؤالء أن من يتنطح لقيادة مرحلة سياسية من معارضة أو حكم، عليه أن يقف أمام 
شعبه معرتفًا ومراجًعا نفسه، ومنسحًبا من العملية برمتها، خاصة عندما يصل إىل الال جدوى 
الواثقون  يفعل  للمسؤولية كلها، هكذا  بل متحماًل  أمام شعبه،  والفشل، وهو يكون مسؤواًل 
أبنفسهم، والواثقون بشعبهم، لكن من يصر على اإلمساك ابملكتسبات الشخصية، ومن يقدمها 
على كل ما هو عام ووطين، البد أن يدرك ويعي أن الشعب سوف حياسبه يوًما، ولعل حساب 

الشعب سيكون عسرًا، وعسرًا جًدا والشعب ال يرحم من يفرط ابألمانة.
يف ذكرى الثورة السورية البد من االعرتاف ابألخطاء، ومراجعة الذات مراجعة موضوعية، ال 
حتايب أحًدا، وال تضع كل البيض يف سلة واحدة، مهما اعتقدان مبتانة السلة أو حواملها، وال 
ضر من شجاعة قرار االستقالة ملن جيد أنه ال يقدر على القيام بواجبه جتاه شعبه، ولعل مثل 
ذلك يكون األرحم واألصدق واألنقى، إذ يبدو أن املرحلة القادمة من حياة الثورة السورية حتتاج 
إىل اخلربات أكثر، كما حتتاج إىل الشجعان أكثر وأكثر، وال أعتقد أن شعبنا العظيم ال ميلك 
بني ظهرانيه الكثر منهم، وممن ينحون جانًبا كل مصاحلهم الشخصية، وميسكون مبصاحل الوطن 
كل الوطن، مصاحل الشعب السوري الواحد، بعقد اجتماعي جديد ومتجدد، جامع ومانع، ال 

يقبل أي دور لالستبداد بعد اليوم، فهل حنن قادرون؟

د. رياض نعسان أغا

وزير الثقافة السوري األسبق

في ذكرى 
الثورة السورية
المراجعة باتت 

ضرورية

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي = إشراق
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ت 
تقارير وتحقيقا

 الحقيقي للثورة
ُ
النصر

تطــلُّ علينــا الذكــرى الثامنــُة لثــورِة الكرامــِة الســوريِة ، الثــورُة الــي كشــفْت 
واألحــزاب  واهليئــاِت  الــدوِل  معــادَن  وأظهــرْت  حقيقتــِه  علــى  العــاملَ 

. والرجــال  واملؤسســاِت 
ولعــلَّ املتتبــَع ملســاِر الثــورِة منــُذ بدايتهــا إىل يومنــا هــذا يــرى أنَّ هنــاَك 
حتــوالٌت كبــرٌة وانعطافــاٌت خطــرٌة يف هــذا املســار، وهــذه التغــرات منهــا 
االجيابيــُة ومنهــا الســلبيُة، ومــع ذلــك لــن نعمــي أبصــاران عــن أخطــاِء 
ثورتنــا، بــل البــد مــن تســليَط الضــوَء عليهــا ومعاجلتهــا كلُّ حســَب مكانــِه 

واختصاصــِه وامكانياتــِه .
ولســُت هنــا بصــدِد احلديــِث عــن األخطــاِء والتحــوالت، ولكــْن كثــراً مــا 
أمســُع مــن أحاديــث اجملالــِس ، ومــن تســاؤالُت البعــِض ، مــاذا حققــت 

الثــورة ؟ ومــا إجنازاهتــا؟  هــل آالف الشــهداء الذيــن قتلتهــم عصــاابُت 
اإلجــراِم ومــن ســاندها، وآالف البيــوِت الــي ُدمــرْت واملاليــنُي مــن البشــِر 
الذيــن ُشــّردوا يف األرِض وركبــوا يف الــرب والبحــر، هــل كّل هــذا انتصــاراً 

للثــورة؟؟؟!! 
كلُّنــا يتأســف ملــا حــلَّ بشــعبنا مــن مآســي ونكبــات، ومــا مــن أحــٍد إال 
وطحنتــُه هــذِه احلــرُب الظاملــُة أبنياهبــا احلــادة، ولكــْن هــذا ال يعــين أنَّ 
الثــورَة مل تنتصــر، وال يعــين أن نستســلَم أو نتضفــدَع ونعــوَد إىل حضــِن 
العصابــِة اجملرمــة ونصفــَق للقاتــل، أبــداً وهــذا لــْن حيــدث إال مــن بعــِض 
لتحقيــِق  الثــورِة  تســلقوا علــى  هــم ابألســاِس  الذيــن  النفــوس،  ِضعــاِف 
مكاســَب ماديــٍة وشــخصيٍة، أو لوظيفــٍة خمابراتيــٍة أمنيــة، وعندمــا انتهــْت 

مهمتهــم عــادوا إىل حضــِن ســيدهم القــذر.
الثــورُة انتصــرْت منــُذ يومهــا األول، منــذ أن أعلــَن هــذا الشــعب أنَّــه لــن 
انتصــرْت  رأيــِه،  الظلــِم، وأنَـّـه يطالــُب حبريتــِه ويعــرّب عــن  عــن  يســكَت 
الثــورُة منــُذ هتافهــا األول )هللا.. ســورية.. حريــة وبــس(، هــذا هــو النصــُر 
األكــرُب، أن تعــرّب عــن رأيــَك وأْن تقــوَل كلمــَة احلــِق يف وجــِه الطغيــان.

 انتصــاُر الثــورِة ليــس عــرب الفــوُز مبناطــَق جغرافيــة، وال بتعــداد الفصائــِل 
وتنــوع أســلحتها، انتصــاُر الثــورِة احلقيقــي هــو هــذا اجليــل الــذي ُولــَد مــن 
رحــم الثــورِة، والــذي يّعــرُب عــن رأيــِه وفكــرِه دون خــوٍف مــن بطــِش الســلطِة 
وجربوهتــا، ودائمــاً ويف كل زمــاٍن ومــكان ســتبقى الثــورُة فكــرة والفكــرُة لــن 

متــوت، مــا بقيــت أفئــدة تلهــج ابمسهــا وقيمهــا الــي قامــت مــن أجلهــا. 

خليفة خليفة 

كاتب وصحفي سوري

في ضرورات استعادة المشروع الوطني

مل يكــن الربيــع العــريب، وال الثــورة الســورية خاصــة، ضــرابً مــن تــرٍف أراده 
بــل كان  »املغامريــن«،  أو  »املتآمريــن«  أو  »النخــب«  مــن  جمموعــة 
روح أمــة بقــدرات شــباهبا وامكاانهتــا احلبيســة لعقــود خلــت يف توقهــا 
لوجودهــا العصــري وحضورهــا العــام، يف دولــة ووطــن حيــرتم التفــرد ويقــر 
ابإلمكانيــة واحلقــوق واحلــرايت الدســتورية متضمنــة العقــد االجتماعــي 

يف اهلويــة العامــة وعموميــة الشــخصية حســب روســو.
بعد أعوام مثان، كنا وصفنا سابقتها ابلعجاف، ال ألن توافد وحشود 
الشــباب يف الســاحات واملــدن بشــكل ســلمي ومــدين قــد مت اجهاضــه 
وفقــط، وال ألن كل ويــالت احلــرب والتغــول العاملــي قــد مورســت علــى 
أرضه، وال ألن مشــروع الثورة توقف عند حدود جيوسياســية تتقامسها 
لــه  املفــرتض مل جيــد  الوطــين  املشــروع  بــل ألن  الدوليــة،  النفــوذ  قــوى 
حوامــل تتابــع مســرته السياســية وفــق متغــرات املرحلــة مبســؤولية وجــرأة.
وتبــدو النقطــة األخــرة هــي األصعــب واألقســى، حيــث تشــر املعطيــات 
األوىل املطروحة »قدر هللا وما شاء فعل« بينما إشارة املشروع الوطين 
الزالــت ممكنــة وحتتــاج العقالنيــة واملســؤولية بــذات الشــأن، وقــد يبــدو 
مــا ســيطرح يف مــن هــذه الســطور القليلــة، صادمــاً وجزافيــاً يف عــامل 
السياســة احلاليــة، عــامل التشــنج واملشــاريع الدوليــة الــي هتــدد بكارثــة 
عامليــة مــن جهــة، ودون الوطنيــة الــي هتــدد هبــدر كل الثمانيــة أعــوام الــي 
خلــت مــن جهــة أخــرى، بقــدر حاجاتــه للتدقيــق والدراســات املعمقــة.
مــا مل تنتجــه بعــد السياســة الســورية مبعارضتهــا علــى أقــل تقديــر هــو 
إمكانيــة القــراءة الواقعيــة للمرحلــة احلاليــة، وإن متكنــت مــن ذلــك مل 
بــه  تســتطع بعــد اقنــاع الشــارع احمللــي بــه، أو حــىت مصارحتهــا علنــاً 
بوثوقيــة ومنهجيــة حتليليــة متكاملــة، وحيــث مل يتمكــن بعــد أحــد مــن 
قياديهــا الوصــول إىل قــول أن املرحلــة احلاليــة بتناقضاهتــا الدوليــة قــد 
مرحلــة  إعــادة  تفــرتض  السياســية  الواقعيــة  وأن  خياراهتــا،  اســتنفذت 

العمــل السياســي علــى مراحــل زمنيــة حبيــث تعيــد انتــاج املســألة الســورية 
حبلــم مشــروع الدولــة الوطنيــة بنهايتهــا ال مبقدمتهــا، تبــدأ أوىل مراحلهــا 
برتســيخ احلــل األممــي علــى حــدوده املمكنــة الــي ميكــن فرضهــا علــى 
الــروس مبرجعيــة ضغــط السياســة الدوليــة، لتليهــا مرحلــة انتقاليــة تضمــن 
التغيــرات اجلزئيــة يف بــىن النظــام األمنيــة والعســكرية وإمكانيــة العمــل 
السياســي واملــدين ضمنــاً، وهــذا مــا جيــب أن يتضمنــه الدســتور احلــايل 

املزمــع صياغتــه، والــي مــن املمكــن التفصيــل بــه كثــراً.
مثــة مأثــرة للعقالنيــة السياســية الــي حاولــت وحتــاول التأســيس لسياســة 
بــال وهــم بــال أيديولوجيــة بــال انتفاعيــة حمــض، احملطــات الثــالث الــي 
تصــر علــى هزميــة الصيغــة احلديثــة للمشــروع الوطــين والثــوري معــاً، يقــول 
ايســني احلافــظ يف كتابــه )اهلزميــة واأليديولوجيــا املهزومــة(: »يف املشــروع 
الثــوري، مهمــا بلــغ مــن عقالنيــة وواقعيــة، مثــة حلســة أيديولوجيــا، أو 
شــيء مــن حلــم، حســب عبــارة لينــني، هــذا العنصــر األيديولوجــي أو 
احلــامل يف املشــروع الثــوري، يهــدد يف حــال تضخمــه وحجبــه تضاريــس 
الواقــع  عــن  اجلــذور  مبتــورة  طوابويــة  إىل  األخــر  حتويــل  إىل  الواقــع، 
العيــاين، وبقــدر مــا ينــدرج هــذا األيديولوجــي يف الواقــع وخيضــع لــه، 
تتزايــد فــرص املشــروع الثــوري، وابلتــايل فــإن السياســة الثوريــة إمــا ان 
تتحول لتكون عقالنية اتمة أو أن تتحول إىل خيال سيكوزفروين اترة 
أو لفظــة ثوريــة اترة أخــرى«، وهــو مــا حنــاول القــاء الضــوء عليــه فكــرايً 

وسياســًيا يف املقدمــة واملــن املتــاح.
مثــة ضــرورة اليــوم أن يعلــن اســتئخار املشــروع الوطــين الســوري يف حتقيــق 
حلــم الدولــة الوطنيــة ونقطــة اســناد ثورهتــا، هــذه الضــرورة قــد ال تلقــى 
كل الرضــى عنــد ماليــني املظلومــني الســوريني، وســتجد الكــم اهلائــل 
الــكل الفكــري  الرفــض عنــد األيديولوجيــني واحلاملــني يف حتقيــق  مــن 
التدقيــق  الواقــع دفعــة واحــدة، علــى مبــدأ »كــن فيكــون«، دون  يف 

الزمــن احلــايل ومراحلــه،  الواقــع وامكانياتــه، ومســارات  يف معــادالت 
ومــا مــن عاقــل يقــول إن أحــالم البشــر ورغباهتــا ليســت حــق، بــل هــي 
أصــل التنــوع والتقــدم وفتــح املمكــن السياســي لكنهــا اليــوم ابتــت حــق 

مؤجــل سياســياً!
مأثــرة مجــال عبــد الناصــر التارخييــة،  أنــه بعــد هزميــة 1967 طــرح وبــكل 
جــرأة اســتئخار املواجهــة مــع إســرائيل، ريثمــا يعــاد بنــاء اجملتمــع بنــاء 
عصــرايً ميكنــه مواجهــة جمتمــع عصــري كإســرائيل، وإن كانــت مقاربــة 
للتفنيــد  والفكــري  السياســي  اجلهــد  مــن  للكثــر  النقطــة حتتــاج  هــذه 
واملقاربــة، لكــن ويــالت احلالــة الســورية بكوارثهــا العامليــة ومصاحلهــا 
الســورية  املســألة  إدارة  يف  البــارز  وتفوقهــا  العســكرية  وفورهتــا  القــذرة 
أو  النظــام  طــريف  مــن  ســواء  نفســها  منتجاهتــا  عــرب  وغرهــا  املباشــرة 
املعارضــة الســورية وافتقــاد أيــة مقومــات للحــل الســوري اخلالــص املمكــن 
مثلمــا كانــت يف زخــم ثورهتــا حــىت أواخــر عــام 2013، وذلــك قبــل أن 
تــربز للســطح موضوعــات اإلرهــاب القاعــدي والداعشــي، واملشــاريع 
دون الوطنيــة وحتويــل مســار الثــورة ملســتنقعات حمليــة، مرتافقــة مــع متــدد 
للمشــاريع اإلقليميــة والــي توجــت بكامــل الســطوة العســكرية لروســيا 
يف منــوذج متغــول للحــرب علــى املــدن الســورية، مل أيت علــى إمكانيــة 
العمــل السياســي الداخلــي وفقــط بــل ظهــرت ويالتــه عنــد كل الســوريني 

هتجــراً وقتــال. 
الســوريون وقــد ابتلــوا بــكل صنــوف املــوت والتأخــر التارخيــي املكثــف 
يف سياســييهم وآالف مــن أحزاهبــا ومنصاهتــا وحماورهــا وكل حيــاول أن 
يقــول إنــه »حلــم الشــعب«! والشــعب كان يف كارثــة أخــرى ومســار 
معظــم  اليــوم  حاضــر  سياســي  مشــروع  أي  يفقــد  مــا  وهــذا  آخــر، 
مقومــات حضــوره احلاليــة ويســتلزم البحــث بــني طياهتــا عــن مقدمــات 

أخــرى ممكنــة وواجبــة.

د جمال الشوفي

كاتب وباحث سوري
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تقارير وتحقيقا

الثورة:أوراق القوة المغفلة
يعتقــد البعــض )حتــت أتثــر الضغــوط املســتمرة مــن قبــل الــدول الفاعلــة( أن 
اســتعادة  مــن  نتمكــن  الزمــن كــي  مــن  ملــدة  وأننــا حنتــاج  تراجــع،  الثــورة يف 
زمــام املبــادرة، لذلــك ال أبس مــن التخلــي عــن املســار األممــي وقــرارات األمــم 
املتحــدة مؤقًتــا، ومراعــاة الظــروف املســتجدة، ومســايرة احلــل الروســي، ريثمــا 

تســتجد ظــروف أخــرى تعطــي الثــورة عناصــر قــوة تفتقدهــا حاليًــا.
وهنــا ال أبس مــن التذكــر أبننــا يف ظــروف صعبــة جــًدا، فاملعارضــة مشــتتة 
احملســوبة  العســكرية  والقــوى  الشــعيب،  أو  السياســي  بشــقها  ســواء  متفرقــة، 
قــرار مســتقل، واإلرهــاب والتطــرف يســيطران  الثــورة ليســت صاحبــة  علــى 
ــا بتفكيــك الفصائــل،  علــى مســاحة كبــرة مــن احملــرر، وروســيا أحــرزت تقدًم
وعــودة بعــض أمــراء احلــرب إىل حضــن النظــام، وحتوهلــم للقتــال إىل جانبــه، 
وتســعى جاهــدة إلعــادة الالجئــني يف الركبــان ويف لبنــان إىل حظــرة النظــام، 
للمحرقــة، ولتســتثمر فيهــم مــن أجــل احلصــول علــى أمــوال  ليكونــوا وقــوداً 

إعــادة اإلعمــار وســرقتها.
لكن ال أبس أيضاً من التذكر أبن النظام ال يعيش أسعد أوقاته، فالتناقضات 
والصراعــات بــني الــدول هــي ســيدة املوقــف، والصــراع اخلفــي بــني ايــران وروســيا 
يف ســوراي - ومهــا احلليفــان الرئيســيان لعصابــة األســد - يتفاقــم يوًمــا إثــر يــوم، 
واخلالفــات بــني الثالثــي الرتكــي اإليــراين الروســي الزالــت مســتمرة، ومل يتــم 
االتفــاق ال علــى مصــر إدلــب وال علــى مصــر شــرق الفــرات، وتشــهد مناطــق 
النظــام أســوأ حاالهتــا، فــال اقتصــاد وال كرامــة وال ظــروف معيشــية مناســبة، 
الفقــر والبطالــة أبعلــى معدالهتــا، واجلرميــة منتشــرة، وعناصــر النظــام يتعاملــون 
النظــام  فــأي عنصــر مــن عناصــر  النــاس دون أي حســاب لكرامتهــم،  مــع 
ميكنــه اعتقــال وقتــل مــن يريــد دون حماســبة ومســاءلة، واحلــرب بــني حمــاور 
النظــام نفســه مشــتعلة، وكل فريــق حيــاول تســجيل نقــاط علــى الفريــق اآلخــر، 
وال يوجــد حــد أدىن مــن ظــروف املعيشــة، فــال كهــرابء وال حمروقــات وال غــاز، 
واألســعار يف ارتفــاع كبــر، والرواتــب ضامــرة جــًدا والفقــر كبــر، وحالــة التذمــر 
أي جديــد  تقــدمي  يســتطع  مل  والــذي  للنظــام،  املوالــني  أوســاط  منتشــرة يف 
ســوى خــروج رأس النظــام بشــار األســد ليكــرر كالمــه األجــوف الغــيب، حــىت 
املســرحية التقليديــة الــي كان يقــوم هبــا عــرب حتميــل مــن هــم أدىن منــه مســؤولية 

الذنــب مل تنفــذ، ومل يتــم تغيــر أي مســؤول أو حماســبته علــى تقصــره.
إن كان  الروســي،  للحــل  املستســلمني  املستســهلني  بــني  نفــرق  أن  علينــا 
لــن  العميــل  التوجــه  فصاحــب  معنــوايت،  هبــوط  أم  عمالــة  هــذا  توجههــم 

تفيــده كلمــايت هــذه، ولــن تغــر يف موقفــه شــيء، فهــو الــذي خضــع للعــدو 
الروســي وهــرول راكضــاً إليــه، إمنــا أتوجــه بكلمــايت للوطنيــني الذيــن استســلموا 
للضغــوط، وخافــوا علــى مصــر الثــورة، فهرولــوا يبحثــون عــن أي حــل ينقــذ مــا 
ميكــن إنقــاذه، ريثمــا يتــم العمــل علــى خطــة اســرتاتيجية بعيــدة املــدى حتقــق 

أهــداف الثــورة.
هلــؤالء أقــول اصــربوا اي إخــوة الثــورة، فالوضــع ليــس ابمليــؤوس منــه هنائيــاً، فهنــاك 
الشــعب الســوري الــذي ســيحيي مواقفكــم، ويقــف معكــم ويســند ظهركــم يف 
رفــض احلــل الروســي، وهنــاك املئــات مــن البيــاانت السياســية اخلارجــة عــن 
أحــزاب وكتــل وجتمعــات ثوريــة ترفــض احلــل الروســي، وتطالبكــم ابلعــودة إىل 

القــرارات األمميــة مهمــا كان الثمــن املدفــوع.
إن التفــكك املوجــود بــني قــوى الثــورة، وبعــد اهليئــات الــي نصبــت لتمثيلهــا 
عــن احلاضنــة الشــعبية، وعــدم وجــود قــوة عســكرية تتبــع هلــا تدعــم موقفهــا، 
أضعــف األخــرة، هلــذا تــرى أهنــا ال متلــك أايً مــن أوراق القــوة الــي تســندها يف 
التفــاوض، وأنــه ال ميكــن التفريــط ابملنجــزات الــي اكتســبتها الثــورة - حســب 
وجهــة نظرهــم - مــن اعــرتاف دويل ابملؤسســات الــي شــكلت، ومــن الصعــب 
ينــال هــذه االعرتافــات، هلــذا فهــم يســرون  الوصــول لشــيء جديــد  حاليًــا 
ــا ريثمــا يســتجد شــيء جديــد يســاهم يف إكســاب الثــورة أوراق  ابملتــاح حالًي

قــوة جديــدة.
مــا ســبق مــن نقــاط القــوة ميكــن أن نوجــد هلــا احللــول الســريعة تنقــذ موقفهــم 
إن كان هنــاك إرادة وابتعــاد عــن األان، فتفــكك القــوى السياســية ميكــن أن 
يتــم جتــاوزه مــن خــالل غرفــة مشــرتكة للحــوار والتشــاور بينهــا، وتكــون مببــادرة 
مــن االئتــالف، جتمــع القــوى الوطنيــة الدميقراطيــة املؤمنــة بوحــدة ســوراي أرًضــا 

وشــعًبا، وبضــرورة إســقاط نظــام االســتبداد، واالنتقــال لنظــام دميقراطــي يعتمــد 
املواطنــة املتســاوية حيــث الشــعب هــو مصــدر الســلطات ومصــدر التشــريع، 
وبعيــدة عــن التطــرف ورافضــة لــه، وتنطلــق مــن موقــف وطــين بضــرورة خــروج 
مجيــع الغــرابء مــن أراضــي ســوراي، ســواء أكانــوا دواًل أو تنظيمــات أو أفــراد، 
وميكــن القيــام أبنشــطة وأعمــااًل مشــرتكة، وتراكــم احلــوار واألعمــال املشــرتكة 
ينتــج أرضيــة تفاهــم قويــة توصلهــم إىل قيــادة موحــدة للعمــل السياســي الثــوري، 
أمــا مــا يتعلــق ابحلاضنــة الشــعبية فهــذا املوضــوع شــائك وحيتــاج جلهــد أكــرب.

إىل  الذاهــب  الوطنيــة  الكتلــة  وفــد  أن  الســن يف محــص،  أحــد كبــار  روى 
احملافظــات،  يف  جــوالت  أجــرى  ســوراي  اســتقالل  حــول  للتفــاوض  فرنســا 
والتقــى ابلنــاس فيهــا، ومســع منهــم، وعــرض فكرتــه عليهــم، مث ذهــب للتفــاوض 
بــذل  التفــاوض  هيئــة  مــن  يتطلــب  وهــذا  يدعمــه،  شــعيب  بعمــق  متحصنًــا 
جهــود كــربى يف ســبيل التواصــل مــع الشــعب الســوري يف خميمــات النــزوح 
هــذا  مــن  الوضــع واالســتماع  مــكان، لوضعــه بصــورة  املهجــر ويف كل  ويف 
الفصــل، وميكــن أن نشــر لضــرورة تشــكيل  الــرأي  الشــعب فهــو صاحــب 
نــوع مــن اجمللــس االستشــاري أو القيــادة الثوريــة الــي تشــرف علــى عمــل هيئــة 
التفــاوض، وتتألــف مــن ممثلــني عــن كافــة األحــزاب والتجمعــات السياســية 
فعــاًل /تنســيقيات وحــركات وتنظيمــات ، وهبــذا تكــون  املوجــودة  احلقيقيــة 
اهليئــة مدعومــة يف قراراهتــا املتخــذة مــن عمــق شــعيب يســاندها وخيفــف عنهــا 
الضغــوط ، وال ننســى ضــرورة تنظيــم الشــباب الســوري املوجــود يف املهجــر، 
لــويب يضغــط علــى احلكومــات  مــن جهودهــم ألجــل تشــكيل  واالســتفادة 
املختلفــة مــن خــالل احلــوارات مــع السياســيني والشــخصيات املؤثــرة يف تلــك 

اجملتمعــات، ومــن خــالل وســائل اإلعــالم.

زكي الدروبي

لماذا قام الناس بالثورة في سورية؟

ســؤال مــا زال يصعــد يف خميــايل  كلمــا مــّر وقــت علــى مــا حنــن فيــه حنــن 
الســوريني، والغريــب أن النــاس كلهــم يدركــون - مبســتوايت خمتلفــة - ماهيــة 
النظــام الــذي قامــوا يف مواجهتــه، ومقــدار القمــع والظلــم واجلــربوت، اتريــخ 
ســورية احلديــث فيــه -عــرب عقــود- الكثــر مــن األحــداث الــي جتعــل النــاس 
ختــاف أن تتحــدث ضــد النظــام الســوري حــىت مــع نفســها، بعــض الشــباب 
ولــد أايم جمــازر محــاة وحلــب يف الثمانينــات، البعــض اعتقــل والــده أو قريبــه 
ألنــه حتــدث عــن النظــام بســوء، كل مــن عمــل ابلسياســة كمعــارض للنظــام 
كان مصــره القتــل أو الســجن أو املنــايف، كان لتقريــر كيــدي عنــد األمــن 
قــوة الســجن واالهانــة واإلســاءة، يكفــي أن ختتلــف أو يضعــك حظــك 
العاثــر يف مواجهــة مــع رجــل أمــن أو عســكري خاصــة إن كان مــن طائفــة 

النظــام، حــىت جتــد نفســك يف حمنــة ال تعــرف كيــف ختــرج منهــا.
النــاس كانــوا يعيشــون مبــا مينــح هلــم مــن لقمــة عيــش ومــا يعطــون مــن مســاحة 
حركــة وعمــل، النــاس يف بــالدي فّضلــوا الصمــت واالستســالم للحيــاة كمــا 
هي متاحة، البعض الطامح غادر البلد إىل الغربة يف دول اخلليج وغرها، 

لعلّــه يعــود ومعــه بعــض املــال جيعــل حياتــه أكثــر راحــة يف دولــة »القطيــع« 
النظــام كسياســي،  يعــارض  لقــدره، كان اجملنــون مــن  الســوري املستســلم 

يقتــل ويســجن ويضيــع يف املنــايف.
مــع ذلــك خــرج النــاس يف بــالدي يف ثــورة ضــد النظــام، وهــم يدركــون النتائــج 
حنــن  مســتكيناً  قطيعــاً  نكــن  ذلــك خرجــوا، مل  الكارثيــة خلروجهــم، ومــع 
الســوريون اكتشــفنا إنســانيتنا، أدركنــا كــم ينقصنــا مــن حريــة، وأن كرامتنــا 
االنســانية مهدورة، اكتشــفنا الفســاد والظلم واحملســوبية وســرقة موارد الدولة 
وحتويــل االقتصــاد الســوري مزرعــة للحاكــم وعائلتــه ومــن حولــه، اكتشــفنا 
خمتــل،  العدالــة  ميــزان  أن  اكتشــفنا كــم  التشــرد،  اجلــوع  والبطالــة،  الفقــر 
اكتشــفنا أننــا كشــعب جمــرد كــم مســتخدم يف حســاابت النظــام دون أن 
يكــون لنــا أي رأي أو مشــاركة أو دور، حنــن الشــعب الواقــع عليــه العســف 
فقــط، لذلــك عندمــا أشــعلت شــرارة الربيــع العــريب يف جســد البوعزيــزي 
كانــت هبــة إنســانية إلنســاننا العــريب عامــة، مل ينظــر النــاس يف بــالدان إىل 
الثمــن الــذي ســيدفعونه، ولــو كان املــوت، إهنــا احلريــة واســرتداد إنســانية 

اإلنســان أغلــى مــن كل شــيء، لذلــك خــرج النــاس يف بــالدي بثورهتــم.
عندمــا بــدأ التظاهــر واحلــراك املطالــب ابحلريــة والكرامــة والعدالــة والدميقراطية 

واحليــاة األفضــل، خرجــت عائلــي يف بلــديت معهــم، أنذرهتــم:
- سيقتلونكم ويعتقلونكم، تعرفون من جتربي. 

كانوا جييبون: 
- نعلم وال خناف 

- إىل أين ذاهبون أيها اجملانني؟ 
- إىل حيث ربيتنا وعلمتنا منذ سنني.

- لكن الثمن ابهظ
- ليكن سندفعه.

نعم دفعنا الثمن األغلى، بعضنا استشهد، وأغلبنا تشرد يف بالد األرض، 
خســران القليــل الــذي منلــك، البعــض مل يعــد لــه وطــن أيويــه، لكــن اإلنســان 
داخلنــا انتصــر، وأصبحنــا نعتــز بكوننــا بشــراً، واآلن هــل علمنــا ملــاذا قمنــا 

حنــن الســوريون بثورتنــا؟

أحمد العربي

كاتب وباحث سوري

صحفي وكاتب سوري
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ت 
تقارير وتحقيقا

تمرين العبور نحو الحرية
سوريا في الذكرى الثامنة لثورتها العظمى

مــع ســطوة الديكتاتــور حافــظ علــى الســلطة يف ســورية عــام 1970 
انتقلــت طبيعــة النظــام السياســي حنــو الشــمولية األعمــق واملســتندة ملبــدأ 
اخلــوف مــن الشــعب وعــدم الثقــة بــه واالحــرتاس الدائــم مــن حَتركاتــه  
وأحالمــه وطموحاتــه، وذلــك مــن خــالل االســتناد ملنظومــة أمنيــة دائمــة 
الصحــوة ال تنــام وترقــب كل صغــرة وكبــرة إىل درجــة تقييــم النــاس علــى 
أســاس نواايهــم، وحــني اصطــدم النظــام ابلتمــرد العســكري لإلخــوان 
املســلمني يف مثانينيــات القــرن الفائــت وجــد ضالتــه بتعميــم ثقافــة اخلــوف 
والّتوجــس والعمــل املمنهــج علــى تدمــر منظومــة القيــم الوطنيــة الســورية 
األصيلــة املوروثــة عــرب األجيــال، وهتــك النســيج االجتماعــي وإزاحــة 
الثقــة بــني أفــراد العائلــة الواحــدة، مــع انتشــار احملســوبية وتغييــب ســلطة 
السياســية  احليــاة  وتصحــر  الفــردي  اخلــالص  نزعــة  وتعميــق  القانــون 
وســيادة روح التملــق واجملاملــة والنفــاق وتراجــع شــعور االنتمــاء الوطــين 
مــع صعــود رمــوز الفســاد إىل صــدارة املشــهد وحتويــل ســورية إىل مزرعــة 
شــخصية للحاكــم واملقربــني منــه، وابتــت الســلطة السياســية شــأانً عائليــاً 
وتراجــع االحــرتام لقيمــة العمــل مــع تغلغــل النشــاط الطفيلــي الريعــي يف 
عالقــات اإلنتــاج وتقلــص الدعــم لإلنتــاج الزراعــي واحليــواين بنهــاايت 
الوريــث الحقــاً، حيــث دخــل  االبــن  الديكتاتــور األب وعهــد  عهــد 
اجملتمــع الســوري حبالــة انســداد أفــق خصوصــاً عندمــا تبــني للمواطــن 
الســوري أن شــعارات التحديــث والتطويــر والــي أطلقهــا النظــام بنهايــة 
الشــرعية  يفتقــد  الــذي  للوريــث  تســويق  إال  ماهــي  الثانيــة  األلفيــة 
والكفــاءة وترســيخاً ملصــاحل الربجوازيتــني الطفيليــة والبروقراطيــة واســتمرار 
هنبهمــا ملقــدرات ســورية وعــدم اإليفــاء أبي مــن الوعــود الــي رّوج هلمــا 
النظــام وإعالمــه لعقــد ونيّــف، وذلــك خبصــوص ضــرب مواقــع الفســاد 
والفاســدين وتوفــر فــرص عمــل للشــباب والذيــن ميثلــون ثلثــي ســكان 
ســوراي وحتقيــق االنفــراج السياســي وإهنــاء تفــرد حــزب البعــث ابلســلطة .

البوعزيــزي(  )حممــد  املقهــور  جبســد  اشــتعلت  الــي  النــار  لقــد كانــت 
بــوالدة  اجلــاف مؤذنــة  العــريب  الســعر ابهلشــيم  الــي أضرمــت  الشــرارة 
النظــر  منقطعــة  وشــجاعة  بفروســية  شــابة  تقــوده طالئــع  عــريب  ربيــع 
الســاحة  امتــداد  وعلــى  املقهوريــن كافــة  صــدور  يف  احلماســة  أهلبــت 
العربيــة واحلاملــني ابالنتقــال إىل ضفــاف احلريــة والعدالــة والكرامــة...وكان 
الســوريون كأقراهنــم مــن العــرب متلهفــني للتغيــر واخلــالص مــن حالــة 
االســتنقاع  الــي وصلتهــا ســوراي، حيــث بــدأ العصــف كتســوانمي ليحتــل 
املياديــن مطالبــني ابلتغيــر احلقيقــي والكــف عــن )بروبوغانــدا(  األابة 
األســدي  االســتبداد  نظــام  أن  تيّقنــوا  وحــني  والدمياغوجيــا،  الكــذب 
عصــّي علــى التغيــر وال بــد اتليــاً مــن اقتالعــه رفعــوا شــعارهم األكــرب : 

النظــام«.      »الشــعب يريــد إســقاط 
  إن النظــام الــذي اســتأثر ابلســلطة والثــروة طيلــة أربعــة عقــود اشــتغل 
علــى اجلهوزيــة العاليــة يف التصــدي ألي َحــراك جمتمعــي حمتمــل واضعــاً 
نصــب عينيــه كافــة اخليــارات عــرب منظومــة دولتــه العميقــة وبــكل مــا 
متتلكــه مــن عــدة للبطــش واإلجــرام والــي مل تشــهد هلــا ســوراي مثيــاًل، 
وحــني يوصــف نظــام األســد الفاشــي بـــ النظــام فإننــا نــرى أن القصــد مــن 
ذلــك مــا هــو إال إشــارة لســلطة مهجيــة هندســت الفوضــى يف ســوراي 
لزمــن مديــد عــرب أجهــزة أمنيــة شــديدة الّتغــّول، حيــث خربــت كثــراً يف 
العســس واملخربيــن يضاهــي  مــن  وأنشــأت جيشــاً  والعقــول  الضمائــر 
عديــد قواتــه املســلحة مســتثمرة دروس جتربــة صدامهــا املســلح والدمــوي 

مــع مجاعــة اإلخــوان املســلمني.
متهمــاً  املؤامــرة  نظريــة  حــول  املعهــود  النظــام خبطابــه  إعــالم  خــرج  مث 
 / النظــام  برحيــل  مطالبــني  عاليــة  قبضاهتــم  رفعــوا  الذيــن  ســوراي  ثــوار 
العصابــة مزينــني املياديــن ابألانشــيد العذبــة وابلــورد البلــدي الشــامي، 
األســود،  عــرب عهــده  شــيدها   الــي  اخلــوف  معلنــني ســقوط جــدران 
بكنــس  إيــذاانً  ســوى  هــو  مــا  العــام  للفضــاء  أن خروجهــم  ومؤكديــن 
الطغيــان ورمــوزه الفاســدة رافعــني شــعاراهتم البهيّــة واملعــربة عــن التّــوق 
للعبــور حنــو املســتقبل مــن أجــل بنــاء الدولــة املدنيــة احلديثــة للســوريني 
كل الســوريني، دولــة املؤسســات وســيادة القانــون واملواطنــة يف ظــالل 
العدالــة واحلريــة والكرامــة مبتعديــن عــن كل نزعــة طائفيــة أو جهويــة، 
مؤكديــن علــى وحــدة الشــعب الســورية )واحــد واحــد واحــد ..الشــعب 
الســوري واحــد(، حيــث ارتعــدت أوصــال العصابــة وخنبهــا املنافقــة مــن 
توجهات احلراك املدين الســوري الراقي وأتكدت أن اســتمراره ســيجتث 
االســتبداد والفســاد مــن جــذوره إىل  غــر رجعــة، وجيــرد رمــوزه جمتمعــة 
مــن االســتئثار ابلســلطة والثــروة فأخــرج احلــاوي كل حيتانــه الســامة مــن 
جهــة،  مــن  والّشــبيحة  واملخربيــن  الزعــران  لعصــاابت  مســتنداً  كيســه 
ومطلقــاً القــوى الظالميــة املتشــددة مــن ســجونه، رافعــاً ســقف قمعــه إىل 
درجــة صادمــة عــرب خيــاره األمــين والعســكري مــن جهــة أخــرى، والــذي 
وضــع هدفــاً رئيســاً يف قائمــة أجندتــه يتمثــل ابلذهــاب يف العنــف إىل 
أقصــى درجاتــه مــن أجــل قطــع رأس احلــراك املــدين، وذلــك  ملنــع جتــّذر 
الثــورة وخوفــاً مــن إنتاجهــا لقيــادات ميدانيــة تقــود مركبهــا حنــو شــاطئ 

النصــر واالقتــدار.
وبعــد رفضــه للنصائــح الــي قدمهــا البعــض مــن احلــكام العــرب، وكذلــك 
احلكومــة الرتكيــة إلجــراء إصالحــات جتنــب ســوراي الذهــاب حنــو اجملهــول 
أدخــل النظــام ســوراي وأهلهــا يف الفوضــى العارمــة، آخــذاً إايهــا وشــعبها 

حنــو اخلــراب والدمــار فاحتــاً أبواهبــا أمــام مجيــع الطامعــني ابلنفــوذ واهليمنــة، 
حيــث بــدأت تتالشــى الشــعارات املدنيــة للثــورة الســورية وترتاجــع رايــة 
الثــورة أمــام الــراايت الســوداء املشــبوهة لتحــل ســكاكني الغــدر والتآمــر 
ورائحــة الدمــاء يف املياديــن بــدل ورود الشــام وعبقهــا اخلالــد!!، مل يفــد 
النظــام مــن عاقبــة ســقوط النظــام العراقــي وســقوط العــراق املــدوي بيــد 
األمريــكان أواًل ومــن مث الفــرس الحقــاً وال مــن مصــر حــكام تونــس 
ومصــر وليبيــا بــل ذهــب بعنــاد ومهجيــة حنــو تدمــر ســوراي، وقتــل مئــات 
األلــوف مــن أبنائهــا وهتجــر املاليــني داخــل البــالد وخارجهــا حــىت ابتــت 
احملنــة الســورية علــى كل شــفة ولســان هلوهلــا وللتآمــر الــذي حلــق هبــا، 
هــذا الــذي فضــح اجلميــع وخاصــة نُظــم الغــرب الــي تبجحــت بقضــااي 
حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة عــرب عقــود!!، أمــا موقــف الــدول اخلليجيــة 
فــكان انبعــاً مــن اجتاهــني ومهــا تعكــر صفــو الثــورة وحرفهــا عــن مســارها 
خشــية جناحهــا ومــا ســترتكه مــن تداعيــات علــى ُســَلِطهم اهلّشــة وحماولــة 
كســر املوجــة اإليرانيــة العاتيــة مــا أمكــن، دون تقــدمي أي عــون ِجــدي يف 
قضيــة حســم الصــراع لصــاحل الثائريــن الســوريني إضافــة إىل دور إســرائيل 
والــي كانــت ترقــب األوضــاع عــن كثــب ابجتــاه املزيــد مــن دفــع الوضــع 
الســوري حنــو التعقيــد وإبطــال املوقــع اجليوسياســي لســوراي وجعــل النظــام 

حبالــة كســاح وتبعيــة وطــي ملــف اجلــوالن.
قــام الســوريون بثورهتــم بعــد أن نضجــت الظــروف املوضوعيــة للتغيــر 
وكانــت الشــرارة التونســية هــي الصاعــق، إال أن الظــروف الذاتيــة كانــت 
لعقــود،  االشــتغال ابلسياســة  مــن  الســوريني  منــع  بســبب  مهيــأة  غــر 
وكذلــك ملطــاردة النظــام قــوى املعارضــة املدنيــة والدميقراطيــة واليســارية 
علــى مــدى عهــده األســود، ومــن مث ســطوة قــوى اإلســالم السياســي 
بــكل تلويناتــه علــى الثــورة بعــد قيامهــا، ممــا أحلــق هبــا الكــوارث وزاد مــن 
حمنــة الســوريني غــر املســبوقة ليــأيت التدخــل الروســي وبــكل مهجيــة معيــداً 
الفرصــة للنظــام كــي يلتقــط أنفاســه، بعــد أن حتــول جيشــه إىل ميليشــيا 

وســوراي إىل بلــد مســتباحة  وفاقــدة  لــكل ســيادة وإرادة.
ولعــل املهــام املاثلــة أمــام الســوريني اليــوم ابتــت أكثــر تعقيــداً بعــد أن 
حتولــت ســوراي إىل بلــد حمتــل واملطلــوب مــن كل النخــب والقــوى الثوريــة 
والسياســية الســورية اليــوم اســتخالص الــدروس والعــرب كبرهــا وصغرهــا 
مــن أجــل تشــكيل أوســع إطــار وطــين جامــع يعمــل علــى حتريــر الوطــن 
واســتكمال مهــام ثورهتــا املقدســة بعيــداً عــن احملــاور اإلقليميــة والدوليــة 
للغــد الســوري األمجــل  الثمانيــة ماهــي إال متريــن  الثــورة  واعتبــار ســيّن 
انطالقــاً مــن االعتمــاد علــى القــدرات الذاتيــة أواًل حيــث الثــورة فعــل 

مســتمر والثــورات قــد تكبــو لكنهــا ال هُتــزم.

مصطفى الدروبي

كاتب وصحافي سوري 
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ت 
تقارير وتحقيقا

في الذكرى الثامنة للثورة
عن بعض ما أغفلنا؟!

      ثمان شمعات في عمر الثورة السورية.. 
واألمل يحذونا 

عبد الرحيم خليفة

صهيب االبراهيم

كاتب سوري

صحفي وكاتب سوري

قضــااي عديــدة وملفــات كثــرة أمهلتهــا )مؤسســات( الثــورة، والعاملــني 
واملنشــغلني فيهــا، كان ميكــن للتعاطــي اإلجيــايب معهــا أن يغــر يف 
صــورة الثــورة، ومســارها الــذي اختذتــه، وصــواًل للمــأزق الراهــن الــذي 
ســقطنا فيــه، فيمــا لــو أجــدان اســتخدامها أو وظفنــا مــا لدينــا مــن 

أوراق وإمــكاانت، وهــي عديــدة ومهمــة.
إىل  اإلشــارة  أحوالنــا،  مراجعــة  تقتضــي  للثــورة  الثامنــة  الذكــرى  يف 
ثــالث قضــااي، ممــا أمهلنــاه وغيبنــاه، بقصــد االســتفادة، ومعاجلــة مــا 
وقعنــا فيــه مــن أخطــاء، بينمــا يســتعد شــعبنا ملواجهــة مرحلــة جديــدة 
أســدل الســتار فيهــا علــى إمكانيــة، أو وهــم، إســقاط النظــام ابلقــوة 
عــرب التدخــل اخلارجــي، الــذي كان خيــارًا شــبه وحيــد لقــوى الثــورة.

اإلنســان  حقــوق  ملنظمــات  القليــل  غــر  العــدد  رغــم   - األوىل 
والناشــطني يف هــذا اجملــال، والدعــم اخلارجــي لكثــر منهــا، مل تنجــز 
غــر رصــد االنتهــاكات وتوثيــق بعــض األرقــام، واألمســاء، وإصــدار 
التقاريــر بشــكل غــر منهجــي، دون أن تصــل بعملهــا إىل االحرتافيــة، 
وتقــدمي امللفــات اجلنائيــة إىل املؤسســات الدوليــة املعنيــة جللــب رمــوز 
النظــام إىل احملاكــم الدوليــة، وإصــدار مذكــرات التوقيــف واملالحقــة، 
كمــا فعــل احملامــي أنــور البــين، وبعــض زمالئــه املتطوعــني، يف )املركــز 

الســوري للدراســات واألحبــاث القانونيــة( مؤخــرًا.
يف نــدوة عقــدت يف العاصمــة الســويدية/ اســتوكهومل يف 07 أكتوبــر 

2011 نظمهــا 
)مركــز أولــف ابملــه( ابلتعــاون مــع وزارة اخلارجيــة الســويدية شــارك 
فيهــا العديــد مــن الشــخصيات الوطنيــة الســورية، منهــم برهــان غليــون 
دليلــة  الوطــين، وعبداجمليــد منجونــة وعــارف  للمجلــس  رئيــس  أول 
مــن قيــادة هيئــة التنســيق، وميشــيل كيلــو، وفائــز ســارة، وكان اجمللــس 
الوطــين وهيئــة التنســيق قــد تشــكال للتــو، قــدم اين الياســون وكيــل 
األمــني العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون االنســانية ومنســق اإلغاثــة يف 
حــاالت الطــوارئ نصائحــه للمعارضــة الســورية بعــدم إهــدار الوقــت 
يف البحــث عــن حلــول عســكرية وسياســية عــرب جملــس األمــن الــدويل، 
أو الــدول الكــربى، ألنــه ال جــدوى منهــا ومــن هــذه احللــول، وطلــب 
جملــس  علــى   والرتكيــز  ذلــك  بــدل  وملفاهتــم  قضيتهــم  منهــم محــل 
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، وغــره مــن املنظمــات املعنيــة 
بقضــااي حقــوق اإلنســان إلدراكــه مــن موقعــه الــدويل وخربتــه، وهــو 

أكملــت الثــورة الســورية مثــان ســنوات مــن التحــدي والعنــاد األســطوري واإلرادة 
العــزل إال مــن اإلميــان بعــدل  الصلبــة واألمــل بغــٍد مشــرق جابــه هبــا الســوريون 

الســماء واليقــني املطلــق بنصــر يســعد املظلــوم واملكلــوم.
نســتذكر اللحظــات قبــل مثــان ســنوات، حيــث انتفــض مئــات الســوريني حيملــون 
الثــورات  أرواحهــم علــى أكفهــم هاتفــني للحريــة ومهللــني ابلكرامــة علــى أنغــام 
مــن تونــس ومصــر، وليبيــا وغرهــا مــن  العربيــة الــي تفتحــت ربيعــاً عربيــاً مزهــراً 
البلــدان الــي أبــت إال أن تقتلــع أنظمــة الطغيــان وتنتــزع شــوكة االســتبداد الــي 
عاثــت يف أرض العروبــة فســاداً. وختللــت أايم وحلظــات الثــورة مــا بــني مــارس/آذار 
2011 ومــارس/آذار 2019، أحــداث وأزمــات كثــرة طالــت اجلســد الســوري 
املظاهــرات  الســوريون  أشــعل  إذ  واحلريــة؛  العــزة  لثــورة  أبمــراض كثــرة  وتســببت 
الســلمية وأعلنوهــا مدويــة » هللا ســوراي حريــة وبــس« فتحولــت إىل ثــورة عارمــة 
لكــن ســرعان مــا حوهلــا نظــام األســد إىل مســلحة مســتخدماً كل أســاليب القمــع 
والتنكيــل ابحملتجــني الســلميني وكادت أن تندلــع حــرب عامليــة جديــدة بعــد حتــول 
االحتجاجــات املطالبــة ابحلريــة والكرامــة ســنة بعــد ســنة إىل صــراع إقليمــي ودويل.
منــذ اندالعهــا يف مــارس/آذار 2011، مــرت الثــورة مبراحــل متعــددة، بــدءاً مــن 
التظاهــرات الســلمية الــي ُقوبلــت ابملواجهــات العنيفــة مــن النظــام الســوري، مث 
انتقلــت إىل مرحلــة النــزاع املســلح، وذلــك بعدمــا صعــد النظــام مواجهاتــه مــع الثــورة 

ابلقصــف اجلــوي والرباميــل املتفجــرة، وصــواًل إىل األســلحة الكيماويــة.
خرجــت الثــورة عــن مســار املواجهــة بــني املعارضــة والنظــام لتدخــل مرحلــة احلــرب 
دولــة واحلــرب ابلوكالــة. مثانيــة أعــوام مــرت منــذ انطــالق الثــورة الســورية ضمــن 

ُ
امل

ثــورات الربيــع العــريب، مل تنتصــر فيهــا الثــورة، ومل يعــد األســد حاكمــاً لــكل تــراب 
األرض الســورية. تداعــت القــوى الكــربى واإلقليميــة إىل البــالد لتحقــق عــرب احلــرب 
القــوى  هــذه  فضلــت  الثــورة،  مــن  املبكــرة  املراحــل  يف  املتعــددة.  مآرهبــا  الدائــرة 

الســويدية ســنوات طويلــة، أبن قضيــة  الــذي كان وزيــرًا للخارجيــة 
الشــعب الســوري ســتتوه يف أروقــة مؤسســات السياســة الدوليــة الــي 
قيمهــا  وليــس  واســرتاتيجياهتا،  وأجنداهتــا  مصاحلهــا  هبــا  ســتتحكم 

وأخالقهــا ومبادئهــا.
لقــد انتبــه الســوريون مؤخــرًا إىل أمهيــة التعاطــي مــع هــذا امللــف، كمــا 
كشــف قصورهــم وتقصرهــم يف هــذا اجملــال، وخصوًصــا أن بعــض 
مؤسساهتم و«رموزهم« احلقوقية مل تكن أكثر من واجهات جوفاء، 

ودكاكــني لالرتــزاق تتبــع ألجنــدات عامليــة، تقــف وراءهــا ومتوهلــا.
الثانيــة- يف الســياق ذاتــه مت إغفــال أمهيــة التعاطــي مــع منظمــات 
اجملتمــع املــدين العامليــة مبــا فيهــا األحــزاب السياســية خــارج الســلطة 
مقصــورًا  نشــاطها  جــل  وبقــي  بلداهنــا،  يف  احلكــم  ومنظومــات 
علــى التعامــل مــع وزارات اخلارجيــة، متاًمــا، مثلمــا غيبــت نشــاطها 
احلقوقــي، وقصــرت نشــاطها علــى التعاطــي )مــن فــوق( مــع الــدول 

رمســي. بشــكل 
هــذا اإلغفــال ينــم عــن عــدم إدراك لطبيعــة هــذه الــدول وأنظمتهــا 
القــوى  املعارضــات وكافــة  فيهــا، وأمهيــة ودور  القــرار  وكيفيــة صنــع 
تشــكل  وتداوليــة،  مســتقرة  نظــم  يف  احلاكمــة  للســلطات  املوازيــة 
ورامســي  القــرار  لصنــاع  والتــوازن  القــوة  عناصــر  فيهــا  القــوى  هــذه 

الــدول. لسياســات  العريضــة  واخلطــوط  االســرتاتيجيات 
الثالثــة- جتاهــل دور اجلاليــات الســورية يف بــالد االغــرتاب والشــتات، 
تتمتــع برصيــد  قــوى كبــرة تضــم شــخصيات انفــذة ومؤثــرة،  وهــي 

الصــراع. ويف  للتدخــل يف  اســتعدادهم  نبــض خصومهــا ومــدى  املختلفــة جــس 
أعقــاب االهنيــار الســريع لتنظيــم الدولــة اإلســالمية والتدخــل الروســي املكثــف يف 
ســوراي، مل يعد أمام القوى األخرى ســوى املســارعة يف حجز قطعتها من الكعكة 
موقــف  الوقــوف  يعــد إبمكاهنــا  مل  الــي  املتحــدة،  الــوالايت  الســورية، خصوصــاً 

املتفــرج مــن هــذا التمــدد الروســي اإليــراين يف هــذه املنطقــة االســرتاتيجية.
أمــا يف اجلانــب اإلنســاين واألهــم فقــد تســبب إصــرار األســد علــى إعــالن احلــرب 
علــى الســوريني خبســارة قرابــة مليــون شــخص غالبيتهــم مــن النســاء واألطفــال قضــوا 
ظلماً بصواريخ وبراميل طائراته وطائرات وأســلحة حلفائه الي جربوها يف شــعبنا.

عــدا عــن تشــريد وهتجــر ماليــني الســوريني مــن بيوهتــم ودفعهــم إىل معــاانة طويلــة 
األمــد يف ظــل الغربــة واألســى.

ورغــم ميــل الكفــة لنظــام اإلجــرام عســكرايً وميدانيــاً إال أن احلــرب مــا زالــت بعــد 
8 ســنوات أشــبه برمــال متحركــة تــكاد تبتلــع األخضــر واليابــس دون أي بــوادر 
لنهايــة املأســاة الــي زاد مــن عمرهــا دعــم حلفــاء األســد ويف مقدمتهــم روســيا وإيــران 
وميليشــيا حــزب هللا. ويبــدو املشــهد معتمــاً إذ يصعــب التكهــن مبــآالت احلــرب يف 
ســوراي حبكــم تعقيداهتــا وتشــابكاهتا املتنوعــة وظهــور مصــاحل وأطمــاع مــن قبــل دول 

حمــرتم، كان ميكــن هلــا أن تســتثمر علــى أكمــل وجــه، فيمــا لــو منحــت 
مــن االهتمــام والثقــة مــا يليــق مبكانتهــا ووزهنــا، مضافًــا إىل ذلــك العــدد 
اهلائــل مــن الســوريني الذيــن حلــوا مؤخــرًا يف أورواب خصوًصــا، وبقيــة 

العــامل عموًمــا، هــراًب مــن جحيــم وبطــش نظــام األســد وحلفائــه.
جبهــود فرديــة أو مجاعيــة حمــدودة وبســيطة اســتطاعت بعــض اجلاليــات 
الســورية يف عــدد مــن بــالد العــامل، وحتديــًدا يف أوراب، جتميــع وتنظيــم 
قواهــا يف مؤسســات وهيئــات إغاثيــة وسياســية وثقافيــة واجتماعيــة، 
قدمــت أشــكااًل كثــرة ماديــة ومعنويــة مــن الدعــم واالســناد للثــورة، 
وســامهت يف فضــح ممارســات النظــام، رغــم غيــاب اخلطــط التكامليــة 
انشــغلت يف صراعاهتــا وأجنداهتــا  الــي  واملعارضــة  الثــورة  قــوى  مــع 

اخلاصــة هبــا أو التابعــة هلــا.
لقــد انتبــه بعضنــا لذلــك متأخــرًا، ولكنهــم بــدل أن يعيــدوا مراجعــة 
اجلاليــات ملصاحلهــم  بتوظيــف  بــدأوا  ويعيــدوا تصحيحهــا،  جتارهبــم 
ويبشــر  والكفــاءة،  اجلديــة  بعــدم  يوحــي  مؤشــر  وهــو  ومشــاريعهم، 

اإلخفاقــات. انتــاج  إبعــادة 
ميكــن أن يقــال الكثــر فيمــا أغفلنــا وأمهلنــا، ولكــن نكتفــي مبــا ذكــران، 
لنشــر أنــه بــدون قيــادة قويــة ومؤمنــة ونزيهــة متتلــك الوعــي واالرادة 
واالســتقاللية لــن تعــود األمــور إىل نصاهبــا، بعــد أن حتولــت الثــورة 
ب«جهــود« مــن تصــدروا املشــهد إىل صراعــات إقليميــة، وحــروب ال 
تنتهــي، يف خارطــة معقــدة مرســومة تضاريســها بلــون الــدم، وآفاقهــا 
مفتوحــة علــى احتمــاالت شــىت ال تضــع هنايــة قريبــة آلماهلــم وأحزاهنــم.

تبغــي حتقيقهــا علــى األرض الســورية وعلــى حســاب الثــورة الســورية.
وال يكــف موالــو األســد وزمرتــه عــن الرتويــج حلســم عســكري ينهــي آخــر املناطــق 
ســخونة يف ســوراي خاصــة وأهنــم يــرون أن قــوات النظــام منتشــية بعــد النصــر الــذي 
حققتــه إثــر هتجــر الســوريني مــن درعــا والغوطــة الشــرقية وجتميــع مــا تبقــى مــن 
الفصائــل املقاتلــة يف الشــمال الســوري. وال خيفــى علــى أحــد أن روســيا متكنــت يف 
الســنوات األخــرة مــن إحــداث تغيــر وقلــب قواعــد اللعبــة يف ســوراي وفقــاً ملصاحلهــا 

وأطماعهــا وفيمــا يفيــد األســد ويبقيــه علــى كرســي الســلطة ملــدة أطــول.
ومــع كل افرتاضــات التوصــل حللــول للحــرب يف ســوراي إال أن ذلــك لــن حيــدث 
بــدون حتقيــق األهــداف الــي انطلقــت ألجلهــا الثــورة الســورية مهمــا طــال أمدهــا 
فاملؤكــد أن الثــورة بــدأت ســلمية تنــادي ابحلريــة والكرامــة وال ميكــن أن تنتهــي إال 
حبلــول سياســية ترضــي ذوي الشــهداء الذيــن رووا بدمائهــم الطاهــرة تــراب الوطــن 

طيلــة ســنوات مثــان مضــت.
مــن املؤكــد أن النصــر قــادم ولــن حيظــى القتلــة واجملرمــون مبــا قاتلــوا ألجلــه لكــن 
حيــذوان أمــل كبــر أبال يطــول أمــد النصــر املبــني الــذي تشــتهيه أرواح الشــهداء وتئــن 

ألجلــه األمهــات الثــكاىل.
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İzmir’d de kahvaltı etkinliği düzenledik .
Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe dillerinde şiirler okuduk, sohbetler ettik

“Bir Dokunuş Bin Hayat Hikayeleri” Türkiye’ye 3 yıl önce gelen Mustafa (27), İzmir Toplum 
Merkezimiz ve izmir Valiligi tarafından düzenlenen “Gömlek Atölyesi” nde mesleki becerilerini 
geliştiriyor, Türkçe Kurslarımız sayesinde de sosyal uyumun bir parçası oluyor.

Kayseri’de Avrupa Birliği tarafından desteklenen Toplum Merkezimizin Sağlık Uzmanı, Kayseri İl 
Sağlık Müdürlüğü Çevre Mühendisi ve Tıbbi Teknoloğu tarafından yararlanıcılarımıza Karbonmo-
noksit Zehirlenmeleri ve alınabilecek önlemler hakkında seminer düzenlendi.

Üniversitelerle Kızılay arasındaki iş birliğini geliştirmek için Ankara Toplum Merkezimizde akade-
misyenleri ağırladık.Kızılay Akademinin organizasyonuyla gerçekleştirilen, göç konusuna bilimsel 
katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklere diğer Toplum Merkezlerimizde de devam edilecek

لقد نظمنا حفل إفطار يف أزمر أيضا.
وأجرينا حوارات وفعالية لقراءة قصائد شعرية ابللغات العربية والفارسية والفرنسية واإلجنليزية والرتكية.

»ملسة , واحدة تعين آالف قصص احلياة« .. مصطفى )البالغ 27 عاما( الذي جاء إىل تركيا قبل  3 سنوات يطور 
مهاراته املهنية يف »ورشة القميص« الي نظمها مركزان اجملتمعي يف إزمر ابلتعاون مع والية أزمر ، ويصبح جزءا من 

االنسجام االجتماعي يف املدينة بفضل دورات اللغة الرتكية الي نديرها.

مت تنظيم ندوة حول التسمم بغاز أول أكسيد الكربون والتدابر الواجب اختاذها، ونظمت الفعالية من قبل اخلبر 
الصحي يف مركزان اجملتمعي يف مقاطعة قيصري وهو املركز املدعوم من االحتاد األورويب، وشارك يف التنظيم أيضا مهندس 

البيئة واخلدمات الطبية الفنية يف مديرية الصحة بقيصري.

استضفنا أكادمييني يف مركز أنقرة اجملتمعي، من أجل حتسني التعاون بني اجلامعات واهلالل األمحر الرتكي. وستستمر- 
يف مراكز جمتمعية أخرى- نفس األنشطة الي تنظمها مجعية أكادميية اهلالل األمحر هبدف تقدمي مسامهة علمية يف 

موضوع اهلجرة وإدامة هذه النشاطات فيها.

Koruma ve Geçim Kaynağı Geliştirme Programlarımız çeşitli nedenlerle okuluna devam edemey-
en 14-18 yaş grubundaki öğrencilere Çıraklık eğitimiyle ilgili bilgi verdi, öğrencilerle Bursa’nın 
sanayisinde büyük katkısı olan Kent, Tekstil, Sanayi ve Göç müzeleri ziyaret edildi.

براجمنا اخلاصة ابحلفاظ على احلياة وتطوير سبل العيش قدمت معلومات حول التدريب املهين للطالب الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 14 و 18 عاًما والذين مل يتمكنوا من الذهاب إىل املدرسة ألسباب خمتلفة. و متت –بصحبة الطالب- 

زايرة متاحف النسيج والصناعة واهلجرة يف مدينة بورصا الي هلا ابع طويل ومسامهة كبرة يف جمال الصناعة.

Dış Erişim Gönüllülerimizi eğitiyoruz. Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, UNHCR ile 
gerçekleştirdiğimiz projede, göçmenler ve yerel halktan oluşan gönüllüler aracılığıyla toplum te-
melli yaklaşımı benimsiyor, becerilerini geliştirme ve katılımda yardımcı olmayı amaçlıyoruz

حنن ندرب متطوعينا العاملني يف جمال الوصول والتواصل اخلارجي. حبيث نسعى يف مشروعنا العتماد مقاربة جمتمعية 
األورويب  االحتاد  من  مايل  بدعم  نفذانه  الذي  املشروع  ويهدف  واملهاجرين.  احملليني  املتطوعني  من خالل  أساسية 

وبشراكة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة ملساعدة املتطوعني على تطوير مهاراهتم واملشاركة الفعالة أبعماهلم.

Toplum merkezi personelimiz ve Çocuk Dostu Alan katılımcılarımız  Sivil Savunma Günü ‘nde 
“Yangına Müdahale ve Korunma Eğitimi” aldı; kimi yararlanıcı çocuklarımız ise AFAD Simülasyon 
Merkezi’ni ziyaret etti

مبناسبة يوم احلماية املدنية تلقى العاملون يف مركزان اجملتمعي واملشاركون يف املنطقة الصديقة لألطفال تدريبا على إمخاد 
احلرائق والتعامل معها واحلماية منها. وقام بعض أطفالنا املستفيدين من هذه الدورة التدريبية بزايرة مركز حياكي إدارة 

 AFAD  الكوارث والطوارئ الرتكية آفاد

3 yıldır göremediği çocuklarına Kızılay’ın çabaları, ECHO_Turkey(AB Sivil Koruma&İnsani Yardım 
Türkiye Ofisi) finansal desteğiyle Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı’nda kavuşan annenin mutlu-
luğunun parçası olduk.

لقد سامهنا يف فرحة أم سورية متكنت من احتضان أطفاهلا يف معرب كاركاميش احلدودي يف والية غازي عنتاب بعد 3 
سنوات مل ترهم فيها. وتكللت جهود اهلالل األمحر الرتكي ابلتعاون مع »مكتب تركيا للمساعدة اإلنسانية واحلماية 

املدنية األوروبية« ECHO_Turkey ابلنجاح يف مجع مشل األم وأطفاهلا بعد 3 سنوات من البعد.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Platformu İcra Kurulu 
Başkanı Turgay Aldemir, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
başkanlığında düzenlenen 
Doğu-Güneydoğu Anadolu 
kanaat önderleri toplantısına 
katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde Doğu ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerinden 
kanaat önderleri ile bir araya 
geldi. Toplantıya Anadolu 
Platformu İcra Kurulu Başkanı 
Turgay Aldemir de katılarak bir 
konuşma gerçekleştirdi.

Anadolu Öğrenci Birliği Mısır’da idam edilen 9 gencin hatırasını yaşatmak ve idamları protes-
to etmek amacıyla bir kısa film yayımladı.
Darbeci Sisi yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde idam edilen 9 gencin hatırasını yaşat-
mak, Mısır’daki zulümlere dikkat çekmek ve dünyanın sessizliğini protesto etmek amacıy-
la çekilen filmde kefen giymiş 10 genç 10 ayrı dilde “Bedenler Ölür Fikirler Ölmez” diyor. 
Geçtiğimiz gün yayımlanan film paylaşıldığı ortamlarda büyük beğeni topluyor.

Bülbülzade Vakfının Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 
kapsamında yürüteceği “Birlikte Başaralım” isimli medya, sanat ve spor kurslarına kayıtlar 
başladı.
Proje kapsamında Gaziantep’te 13-29 yaş aralığındaki 120 gence medya, sanat ve spor 
alanlarında kurslar verilecek. Proje de kaligrafi, bağlama, keman, yüzme, tekvando, dijital 
fotoğrafçılık kursları ile değerler eğitimi, kitap tahlilleri, imza günleri, tarihi ve kültürel me-
kânların gezileceği şehir içi ve şehirlerarası geziler ve doğa kampları gerçekleştirilecek. Proje 
ile bir fotoğrafçılık bir de karikatür yarışması düzenlenecek ve dereceye girenlere ödül veri-
lecek. Toplam 120 saat sürecek kursların sonunda katılımcılara katılım sertifikası da verilecek.
Kurslara katılmak isteyenlerin en geç 23 Mart Cumartesi gününe kadar kayıt yaptırması ger-
ekiyor. Kayıt ve detaylı bilgi için 05075971982 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

التنفيــذي  اجمللــس  رئيــس  شــارك 
ألدمــر  تورغــاي  األانضــول  ملنصــة 
الرئيــس  ترأســه  الــذي  االجتمــاع  يف 
قصــر  يف  أردوغــان  طيــب  رجــب 
وقــادة  الوجهــاء  مــع  أبنقــرة  الرائســة 
وجنــوب  شــرق  منطقــي  يف  الــرأي 

األانضــول. شــرق 
اجتمــع  قــد  أردوغــان  الرئيــس  وكان 
يف قصــر الرائســة أبنقــرة مــع الوجهــاء 
الناشــطني يف منطقــي  الــرأي  وقــادة 

شــرق وجنــوب شــرق األانضــول.
ملنصــة  التنفيــذي  اجمللــس  رئيــس 
األانضــول تورغــاي ألدمــر شــارك يف 

فيــه. وألقــى كلمــة  االجتمــاع 

قام »احتاد طالب األانضول« بنشر فيلم قصر بغرض أتبني 9 شبان أعدموا يف مصر وإحياء ذكراهم، وبغرض 
االحتجاج على اإلعدامات الي تنفذ يف مصر.

ويظهر يف الفيلم 10 شبان يرتدون عشرة أكفان ويرددون عبارة »متوت األجساد لكن األفكار ال متوت«، 
وجاء الفلم بغرض إحياء ذكرى 9 شبان أعدموا يف مصر من قبل نظام السيسي اإلنقاليب، وبغرض لفت 
االنتباه إىل الظلم املمارس يف مصر، واالحتجاج على الصمت الدويل جتاه اإلعدامات. وقد حظي الفيلم الذي 

نشر يف األايم املاضية على إعجاب الكثرين يف األوساط الي انتشر فيها.

بدأت مؤسسة وقف بلبل زادة ابفتتاح ابب التسجيل يف الدورات اإلعالمية والفنية والرايضية حتت شعار 
»هيا لننجح سوية«، والي ستجريها وزارة الشباب والرايضة يف إطار برانمج دعم مشاريع الشباب.

وضمن نطاق املشروع، ستقدم دورات يف جماالت اإلعالم والفنون والرايضة إىل 120 شااًب ترتاوح أعمارهم 
بني 13-29 عاًما. كما سيتلقى الطالب خالل املشروع تدريبا وتعليما يف جماالت اخلط ، الكمان ، 
السباحة ، التايكواندو ، دورات التصوير الرقمي، التعليم القيمي ، حتليل وفهم الكتب، أايم التوقيع، وتنظيم 
رحالت لزايرة األماكن التارخيية والثقافية داخل مدينة غازي عنتاب وأخرى بني املدن، إضافة إىل تنظيم 

املعسكرات والتخييم يف الطبيعية.
 كما ستنظم خالل املشروع مسابقة التصوير الفوتوغرايف والكرتون وسيتم منح الفائزين واحلاصلني على 
أعلى الدرجات جوائز قيمة. وسيمنح املشاركني أيضا شهادة مشاركة يف هناية هذه الدورات الي ستكون 

يف جمموعها 120 ساعة تدريبية.
آذار 2019.  السبت 23 مارس/  يوم  أقصى  التسجيل كحد  الدورات  الراغبني يف حضور  جيب على 

للتسجيل واملزيد من املعلومات املفصلة ، يرجى االتصال ابلرقم: 05075971982

تورغاي ألدمير يشارك في اجتماع الرئيس أروغان مع الوجهاء وقادة الرأي

انطالق دورات الفنون اإلعالمية والرياضةتموت األجساد وال تموت األفكار

Turgay Aldemir Külliyede Kanaat Önderleri Toplantısına Katıldı

Bedenler Ölür Fikirler ÖlmezMedya Sanat ve Spor Kursları Başlıyor
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Katar devleti adına yurtdışı gelişim ve kalkınma projelerini 
yürüten Katar Kalkınma Fonu, Türk Kızılay’ın gerçekleştirdiği 
faaliyetlere destek olmak istediklerini iletti.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, insani yardım konu-
larını görüşmek amacıyla Türkiye’ye gelen Katar Kalkınma 
Fonu Direktörü Khalifa Bin Jassim Al-Kuwari ve beraberinde-
ki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede Katar Kalkınma 
Fonu tarafından Türk Kızılay’ın Suriyeli mültecilere yönelik 
hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde gerçekleştirilen insani 
yardım faaliyetlerinde birlikte gerçekleştirilecek ortaklık 
konuları değerlendirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül Bülbülzade vakfını ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi aldı.
Vakıf girişinde başkan Turgay Aldemir tarafından karşılanan Vali Gül ile toplantı salonuna 
geçilerek heyet halinde görüşmeye geçildi. Görüşmeye yönetim kurulu üyelerimizden Mah-
mut Kaçmazer, İbrahim Özmantar, M.Hıdır Akaslan, İstikrar Spor Kulübü, Bilim Eğitim Kültür 
Araştırmaları Merkezi, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi, Bilimder, Merveşehir Derneği, Ye-
tim Komisyonu, Kadınlar Komisyonu, Suriye Komisyonu, Anadolu Öğrenci Birliği ve Esnaf 
Komisyonundan birim sorumluları katıldı.

أعرب صندوق قطر للتنمية، الذي ينفذ مشاريع التنمية والتطوير يف خارج 
البالد ابسم دولة قطر، عن رغبته يف دعم أنشطة اهلالل األمحر الرتكي. 
صندوق  رئيس  مكتبه   يف  األمحر كرم كينيك  اهلالل  رئيس  واستقبل 
لبحث  تركيا  إىل  وصل  الذي  الكواري  جاسم  بن  خليفة  للتنمية  قطر 
قضااي املساعدات اإلنسانية هو والوفد املرافق له. وخالل االجتماع انقش 
صندوق قطر للتنمية قضااي الشراكة املشرتكة بني اهلالل األمحر الرتكي، 
معراب عن رغبته يف تقدمي الدعم ألنشطة املساعدات اإلنسانية لالجئني 

السوريني الي ينفذها اهلالل األمحر، ورغبته ابلشراكة يف تنفيذها.

تلقى وايل حمافظة غازي عنتاب الرتكية داوود غول معلومات حول أعمالنا ونشاطاتنا يف مؤسسة وقف بلبل زاده خالل 
قاعة  إىل  إدخاله  ومت  املؤسسة،  مدخل  عند  غول  الوايل  الدمر  تورغاي  الوقف  رئيس  استقبل  وقد  للمؤسسة.  زايرته 
االجتماعات، وعقد اجتماع هناك على شكل وفد. وقد شارك يف اإلجتماع أعضاء اجمللس التنفيذي للموسسة التالية 
أساءهم: حممود كاتشمازر، إبراهيم أوزمانرت ، حممد حيدر أكسالن، وممثلو اندي اإلستقرار الرايضي، ومركز إعالم الشرق 

األوسط، ومجعية بيلمادير، ومجعية مرفشهر، وجلنة األيتام، وهيئة املرأة، واللجنة السورية، واحتاد طالب األانضول.

تعاون بين الهالل األحمر التركي وصندوق قطر للتنمية من أجل السوريين

والي غازي عنتاب داوود غول يتظم زيارات إلى مؤسسات مجتمع مدني

Kızılay ve Katar Kalkınma Fonu’ndan Suriyeliler İçin İşbirliği

Gaziantep Valisi Davut Gül’den Sivil Toplum Ziyaretleri

İyilikder Van Temsilciliğini yürüten Gökkuşağı Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği ve En-
sar Vakfı Van Şubesi işbirliğiyle başlatılan “Suriye’li savaş mağduru kardeşlerimize Van’dan 
yardım ve kardeşlik eli” adlı kampanya sonucunda toplanan yardımlar, ekmek yapılarak bin-
lerce ihtiyaç sahibi aileye dağıtılmaya başlandı. Ekmek dağıtımları ile İdlib çadır kentlerinde 
zor şartlarda yaşayan binlerce kardeşimize temel gıda desteği sağlanmış olacak.

وزعــت علــى آالف العائــالت الســورية احملتاجــة مســاعدات مــن الطحــني مت مجعهــا يف واليــة وان خــالل احلملــة الــي مت إطالقهــا 
ابلتعــاون بــني مجعيــة التعــاون واملســاعدة الثقافيــة والتعليميــة “غــوك كوشــاغي” Gökkuşağı  وفــرع مؤسســة أنصــار يف 

وان.
وتعتــرب “غــوك كوشــاغي” Gökkuşağı  املمثــل ملؤسســة إييلكــدار وان، وهــي الــي نفــذت محلــة املســاعدات هــذه حتــت 

شــعار “يــد املســاعدة واإلخــاء مــن وان إىل إخواننــا يف ســوراي الذيــن وقعــوا ضحــااي للحــرب”.
وقــد مت خبــز الطحــني وتوزيعــه علــى احملتاجــني، حيــث أنــه بعمليــة توزيــع اخلبــز هــذه، تكــون اجلمعيــة قــد وفــرت خدمــة الدعــم 

الغذائــي األساســي آلالف اإلخــوة الســوريني املقيمــني يف خميمــات وشــوادر وخيــام يف إدلــب يف ظــروف ابلغــة الصعوبــة.

إيصال مساعدات الدقيق التي خرجت من والية وان للمحتاجين في سوريا
Van’dan Yola Çıkan Unlar Suriye’de İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı



14

شعر
ب و

أد
عام
2019

يف أنظمة الطغيان تسود البشاعة والتفاهة، وهتيمن أشكال النفاق والرايء والزيف، خيّلق االستبداد 
القمعّية، كذلك  اإلنتاج والسلوك تكّرس منهجه االستحواذي، وتعّزز أساليبه وآلّياته  من  أمناطاً 
ينتقي من )األراجوزات( من هم على شاكلته وحيملون جيناته املشّوهة لتمّجده، وجتّمل صورته 

القبيحة، وتساهم يف تعوميه وتطبيع وجوده وسلطته املتوحشة.

الشعب  الطاغوت على  الذي متارسه أجهزة  املتزايد  به وللتضييق  املبالغ  للعنف  وكنتيجة طبيعّية 
حيدث االنفجار الكبر، جتيء الثورة زلزااًل عنيفاً خيلخل البىن املتكلسة لالستبداد ويفتتها، وتنطلق 
كإعصار يطيح هبذه البىن ليستبدهلا، وليكنس عوامل التخلف وآاثر العجز والفساد، ويطلق سراح 

العقل والقدرات اجلبارة الكامنة كي تنطلق حنو البناء. 

والثورة يف سرورهتا تنبش فيما تراكم من ردمّيات عرب عقود من التخريب املمنهج طال كل مرافق 
الدولة واجملتمع، وترفع الغطاء عن املستور لتنكشف حقيقة الدمار املرعبة، ولتتساقط األقنعة امللّونة 

اخلادعة متاماً كتساقط أوراق األشجار يف اخلريف عن جسد الوطن املصلوب واملدّمى.
ولعّل الثورة األهّم هي ما حيدث يف ذات اإلنسان ويف بنيته الفكرية واملعرفية والسلوكّية، فالثورة انتج 
وعي حقيقي وثقافة مغايرة تنبذ األضاليل وحتطم أواثن اخلرافة واجلهل، وتنطلق من أصالة مغّيبة 

وصواًل إىل احلداثة والتجديد.

والثورة إبداع مستمّر يف اجملاالت كافة فمن يقوم هبا هم الشجعان املبدعون الذين يبتكرون أدواهتم 
ويستنبطون آلّياهتم القادرة على إعادة صياغة واقعهم، وترتيبه وفق رؤية جديدة جتّسد حلمهم يف 

التغير حنو عامٍل إنسايّن تسوده العدالة وقيم احلّق واخلر واجلمال.

إّن الكتابة وسائر الفنون اإلبداعية تتطلب خروج املبدع من حمرق احلدث إىل شرفة عالية تطّل 
عليه، لتتشكل رؤيته الواسعة العميقة، وليمتلك أجنحته القادرة على التحليق بعيداً عن الوقوع يف 

دوامة املأساة والغرق يف وحل الفجيعة. 

إّن اخلروج من شرنقة التجربة والتخلص من أهواهلا ومن براثنها الفتاكة، يشبه عملّية اخلروج من 
الرحم يف الوالدة مبا يكتنفها من آالم وخوف وقلق ودماء.

 لقد غادر املبدع صدفته املظلمة لكّنه عاش التجربة حقاً بكل تفاصيلها وكان قابضاً على مجرهتا 
بقوة وحزم، مل يكن هذا املبدع مبعزل عن الثورة وعن حراكها يف كّل امليادين، وقد أفرد هلا فضاء 
روحه وعقله وثقافته، وجّند هلا جسده وحواسه وأدواته، وشارك أبناء وطنه هبا ومبا ميلك من إميان 

حبتمّية انتصار قضيتهم احملّقة ومطالبهم املشروعة يف احلرية والعدالة والكرامة.

ابملشاعر  املشبعة  أاّيمهم  وتفاصيل  الفارقة  حلظاهتم  وخّلد  وأحاسيسهم،  معاانهتم  سجل  لقد 
اإلنسانّية، فكان هبم ومعهم، استقوى بقوهتم واستنهض عزميتهم وعّزز ثقتهم ابلنصر. 

والثورة حكاية تستعاد مبفردات حّية تنبع من معني األمل وتصّب يف حميط األمل واإلصرار على 
حياة تليق بفطرة اإلنسان، قد حيتاج املبدع زمناً لتنضج رؤيته وختتمر جتربته فيما عاشه وشهده من 
أحداث ومواقف وتفاصيل، سيعوزه الوقت لينتقل من ضّفة االنفعال إىل ضفاف التأمل والفعل، 

حينذاك موجة إثر موجة من االخضرار واإلزهار يبدأ الربيع احلقيقي لإلبداع األديّب والفين.

عصام حقي

شاعر وكاتب سوري

اإلبداع 
والثورة

علي محّمد شريف

رئيس القسم الثقافي  = إشراق

واألوراُق  األعـــواُم  ترتاكـــُم 

هنـــاِران  ضـــوَء  الســـاعاُت  وتطـــارُد 

غربـــٌة  تنمـــو  القهـــر  رصيـــف  وعلـــى 

جيـــاده  وبـــن  مضمـــاٌر  فالعمـــُر 

حـــدوده خلـــَف  أّن  يعلـــُم  والبحـــر 

الـــي  شـــواطئه  علـــى  وقفـــُت  ملّـــا 

أكـــن ومل  البعيـــد  لألفـــق  ونظـــرت 

خطـــويت  يصاحـــُب  دريب  يف  والشـــوك 

مأســـورٌة قصائـــدي  إّن   ُ انديـــت 

أبـــْت قـــد  لكـــْن  ليـــل،ُ  اي  أضنيـَْتنـــا 

وينجلـــي  الغيـــوُم  ستنقشـــع  فغـــداً 

فـــراقٌّ شـــجاُه  قـــد  انٌي  ويئـــّن 

وعنـــاُق هلفـــٌة  فينـــا  لتمـــوَت 

ورفـــاُق الدجـــى  يف  صحـــٌب  ويغيـــُب 

وســـباُق  ٌ تنافـــس  هنـــاك  أبـــداً 

اآلفـــاُق هبّمـــه  تنـــوُء  وطنـــاً 

واألشـــواُق األمـــواُج  جتتاحهـــا 

يُطـــاُق ليـــس  البعـــَد  أبّن  أدري 

؟! تـــرايقُ  األســـى  درب  والشـــوك يف 

ُتســـاُق احلنـــِن  أغـــال  وأبمـــر 

األعنـــاُق لقيودهـــا  تنحـــي  أن 

اإلشـــراُق ويُولَـــُد  الظـــاُم  هـــذا 

* * * * *

* * * * *
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إبراهيم عبيد المسلط

فنان وشاعر سوري

 
ٌ

أغنية
للشاِم

أحمد عبد الرحمن جنيدو

شاعر وكاتب سوري

-  قلـــت لـــك فقـــدت عينـــاي يف احلـــرب وحـــى ذاكـــريت ســـقطت ســـهًوا وأان أعـــر 
احلـــدود.

ــا نـــرى احلـــرب يف دفـــرت القـــراءة ول نعـــرف منهـــا إّل صـــورة  ــا ِصغـــاراً ُكنّـ ــا ُكنّـ عندمـ
ــا كـــران  ــرًا، بقـــدٍم واحـــدة ويـــد مكســـورة، وعندمـ اجلنـــدي وهـــو يرفـــع العلـــم منتصـ
قليـــًا صـــران نراهـــا علـــى شاشـــة التلفـــاز، وكل الصـــور الـــي التقطتهـــا ذاكرتنـــا جعلـــت 

منّـــا اشـــخاص نكـــره كلمـــة » عـــدو .«
يف ســـن املراهقـــة ُكنّـــا حنلـــم أن تُعلَـــن احلـــرب لنحمـــل األســـلحة ونقاتـــل كمـــا يفعـــل 
ممثلـــو هوليـــود يف أفـــام »األكشـــن«، ونصبـــح أبطـــال يف نظـــر بلـــدان، وعندمـــا كـــران، 
صدفـــة، وبـــدأت احلـــرب ركضتـــم إىل الشـــوارع تصرخـــون بـــدون خـــوف مـــن املـــوت 

وبـــا هلـــع مـــن صـــوت الرصـــاص!
ــا بـــدأت احلـــرب، اجلنـــدي الـــذي كان حيمـــل البندقيـــة يف دفـــرت القـــراءة كان  عندمـ
أنـــت اي رامـــي، واألعـــداء كّلهـــم كانـــوا مـــن أبنـــاء حارتنـــا حـــى أان مـــن أطلقـــت 

الرصـــاص علـــى قدمـــك!!
عندمـــا بـــدأت احلـــرب اي يوســـف اجلميـــع أصبحـــوا أعـــداء لنـــا، حـــى مـــن كنـــا نظنهـــم 

أصدقـــاء.
عندمـــا بـــدأت احلـــرب فعلتـــم بنـــا مـــا مل تفعلـــه أفـــام هوليـــود علـــى الشاشـــة الصغـــرة، 
ـــاده الطويـــل إجـــاًل لقدرتكـــم  ـــو أفـــاق شـــاعر اإلليـــاذة هومـــروس لحْنَـــَى مـــن رُق ول
علـــى ترمجـــِة اخليـــال إىل واقـــع، وأقســـم أنّـــه ألفـــاق قائـــًا: كنـــت أكتـــب األســـاطر 

ـــا أنتـــم فـــكّل واحـــد منكـــم إليـــاذة واقعيـــة. مـــن نســـج خيـــايل أّم
تتهّرب دائماً من احلقيقة اي رامي 

- ليس هناك أي حقيقة ألهرب منها، ولكن قل يل أين حنن اآلن؟
- يف املقرة.

-  وهل تعتقد أن هناك من سيأيت لرفع الرتاب من فوقنا؟
- ابلتأكيد 

-  مى؟ 
- عندما تنتهي احلرب.

- تقصد احلرب الي أوقعتنا هبذه املقرة اجلماعية!!؟
- هذه مل تبدأ لآلن. 

- ومن الذي أوقعنا هنا؟
- هذه أبشع من احلرب اي رامي. 
- وملاذا تتمّسك بيدها إىل اآلن؟ 

- لنزيل الرتاب عن وجه العامل أبكمله.

اإلهلــاِم                  نبعــُة  تدفــُق  الشــاِم  يف 
حْســَنها             تداعــُب  أغنيــٌة  والصَّْمــُت 
وتشــرَّدْت              تدمَّــرْت،  البــاُد  كيــَف 
أبعــٍن                   الشــريُد  الليــُل  وتبْعثــَر 
إبصبــٍع               الصغــُر  الوعــُد  وتشــبََّث 
شــكَلها             حيجــُب  اإلجــراُم  وتصاعــَد 
بلفافــٍة                     صاَتــا  الدخــاُن  ابَع 
أحاِمهــا             علــى  األوىل  الســاعِة  يف 
شــهوًة               يســعى  العــريبُّ  وحصاهُنــا 
يقيِنهــا                     نــوَر  الشــيطاُن  ومتلَّــَك 
قلوهُبــْم                  الــرُّكاِم  فــوق  ــرْت  وحتجَّ
أانُســها                   العــراِء  يف  حلمــاً  يبنــوَن 
رســالًة                اجلــراِح  علــى  يتصافحــوَن 
حبُّهــا                    ُيكتــُب  الليــاِت  ظلمــِة  يف 
بطلقــٍة                       صــدرَُه  ــُع  يرصِّ كاَن 
بردائهــا                       عــرٌة  ثْكلــى،  واألمُّ 
ورى كابوِســها             مــن  املدينــُة  تصحــو 
عمُّهــا                     الــولدِة  قبــَل  ابَعهــا  مــن 
تــوارٌث                 واخلــدوُد  ــي  أمِّ الشــاِم  يف 
حبيبــي                قلــُت  املــوِت،  بــاَد  قالــوا 
فضــاءان                   اليامســُن  كاَن  شــاُم  اي 
ساســٌل                 واللغــاُت  أحبُّــِك،  إّنِ 
ســنابًا         الصــدوِر  يف  اجلدائــَل  ارخــي 
قصيــدٍة                ألــَف  عينيــِك  يف  ســأضمُّ 
غنــاؤان               حــاَن  األوجــاِع  عصفــورَة 
وجــوِدان            جــلَّ  ختتصريــَن  اجلُـّـرِح  يف 
قهرِهــا                مــن  حلُمنــا  يــرُق  الشــاِم  يف 
محاتِنــا                 يف  الوعــَد  جييــُب  صــوٌت 
ملهــٍم                          نطــٍق  خــُر  أكــُر  هللاُ 
فضيحــٍة             ألــُف  العــذريِّ  صمِتهــا  يف 
غبطــًة                       انمــْت  العميــاُء  األمَّــُة 
داعــٌر                 يــورُك  احلــقِّ  ظهــوِر  فعلــى 
عنوانِــِه             عــن  اإلحســاُس  يتســاءُل 
أطاهِلــا                       علــى  انئحــٌة  الشــاُم 
فاجــٌر                  التَّاقــي  وهــِن  علــى  يدبــو 
منابعــاً              احلنــُن  يصقلُــي  منــَك  خــْذ، 
أمسائنــا                   يف  األرواُح  تتمْرجــُح 
يــدي              علــى  البقــاُء  خيتصــُر  أنــِت  اي 
تراثَنــا                     حتيــُك  ــي  أمِّ هنــا  كانــْت 
وثوابُــُه                      وجنونُــُه  اهلــوى  أنــِت 
قصائــدي                 للرجــوِع  أنشــُد  مازلــُت 

ــاِم. للشَّ عْشــَقُه  يــذرُف  والدمــُع 

ســاِم. ألرِض  آيُتهــا  واحلْســُن 

هيامــي. اِب  الــرتُّ يف  شــْرٍ  كلِّ  يف 

خبيــاِم. حْزهَنــا  جتمــُع  والّرِيــُح 

واإلهبــاِم. األواتِر  مقطوعــِة 

ميــاِم. اتُج  امللفــوِف  بدخاهِنــا 

اإلجــراِم. مالــُك  املامــَح  غطّــى 

أعــاِم. مــن  الضحــكاُت  تتســاقُط 

ســقاِم. هــواَن  لبســَت  كطهــارٍة 

ابألوهــاِم. امللعــوُن  وتكاثــَر 

محــاِم. جنــاِح  علــى  الوضيــُع  داَس 

ركاِم. بكــوِم  لــو  شــاماً  يبنــوَن 

حــاِم. الضغائــِن  انُر  وبدرهِبــْم 

بســاِم. موطنــاً  يغــيِّ  طفــٌل 

حــراِم. فــراِش  علــى  تنــاُم  أضحــْت 

آاثمــي. دوهَنــا  طويــًا  ســالْت 

أقامــي. أخرســْت  ســوٌط  والنَّــاُر 

أعمــاِم. مــن  الطعنــاُت  أصعــَب  مــا 

جلــاِم. ســليِط  يف  يرمــُح  واخليــُل 

غرامــي. قلــُت   ، احلــبَّ دمــاَر  قالــوا 

اإلكــراِم. بنفحــِة  العطــوَر  كنــِت 

شــآمي. والعيــوُن  محــٌص  القلــِب  يف 

وانمــي. البعيــِد،  إىل  اهلمــوَم  والقــي 

وقيامــي. وحديقــًة  ومحامــًة 

ظــاِم. زيْــُف  األجــواِء  ــِة  ضجَّ يف 

وســاِم. نبــَل  متتلكــن  الســرِّ  يف 

ذمامــي. للحيــاِة  نصــراً  وتــردُُّه 

الشــاِم. يف  جْلجلــْت  أكــُر  هللاُ 

ســامي. األيبَّ  احلــرَّ  شــْعَبنا  اي 

هشــاِم. مهــُس  اجلــرَّاِس  وبصْمِتهــا 

اإليهــاِم. نقمــَة  تبــارُك  وصحــْت 

اإلكمــاِم. مــن  قانــوانً  ويصــوُغ 

ظــاِم. ســحيِق  يبحــُر يف  ضــاَع،  قــْد 

فطــاِم. عــزاِء  يف  حليبــاً  ابعــْت 

حرامــْي. األمــاِن  ابرقــَة  ويبيــُع 

ختامــي. خــطُّ  الســوداُء  واألحــرُف 

واإلقــداِم. واألنقــاِض  للمــوِت 

رهامــي. اإلايُب  رســَم  معصــٍم  يف 

كامــي. رْهــُط  املنســيُّ  والدفــرُت 

اآللِم. يف  الدمعــاِت  ونقيَّــُة 

األحــاِم. بنــرِة  الضيــاِء  قــوُس 
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شاعر وكاتب سوري

فنان وشاعر سوري

صــوت رنــني منــذ الصبــاح لكنــين مل أحتــرك مــن مــكاين إىل أن رأيتهــا واقفــة فــوق 
راســي توخبــين ألهنــا انتظــرت عشــر دقائــق وهــي تقــرع اجلــرس لكنــين مل أكــن أعــرف 

أن اجلــرس يل، وابألصــل مل أمســع أن للقــرب جــرس.
كانت حتمل يل ورقة مكتوب فيها التعليمات الي بدأت تقرأها علّي.

-  االستيقاظ يف السابعة صباحاً. 
- السهر خارج املقربة مسموح مرة واحدة يف األسبوع. 

-  كل ميت مسؤول عن تنظيف قربه.
-  ممنوع تسريب األسرار. 

-  ابالغ املشرفة بكل جديد.
امسهــا مســر وهــي مشــرفي يف العــامل اآلخــر، مســراء مجيلــة اســتلمت هــذا املنصــب 

كتعويــض هلــا ألهنــا ماتــت يف شــباهبا نتيجــة مــرض مفاجــئ.
أخذتــين مــن يــدي يف جولــة ســريعة علــى املوتــى الذيــن يســكنون يف القســم الــذي 

نزلــت فيــه وهــي تعطيــين حملــة ســريعة عــن حياهتــم األوىل.
علــى بعــد قربيــن مــين يرقــد عبــد القــادر وهــو معاقــب ألنــه مــات منتحــراً، وعلــى 
ميينــه يرقــد حســنو إنــه بروفيســور املقــربة حيــث أوصــى أن يدفنــوا معــه كل كتبــه وهبــذا 

قــدم فرصــة كبــرة للموتــى أن يســتعروا منــه الكتــب شــريطة إعادهتــا يف موعدهــا.
هذا الكالم أقلقين فكنت أعتقد أنه ال مواعيد هنا وال رسائل وأوراق. 

يف الطريق التقينا جبابر الذي كان جالســاً حتت شــجرة ســوداء مثارها تشــبه قناديل 
البحــر، كان واضحــاً عليــه احلــزن، مســر قالــت أبنــه خســر الرهــان مــع جارتنــا الصربيــة 

الــي ســكنت هنــا قبــل عــام.
جابــر كان ينتظــر عيــد احلــب وهــو واثــق أبن حبيبتــه ســتزوره لتضــع ابقــة ورد علــى 
قــربه لكــن الصربيــة مل ختــربه أبن حبيبتــه بــدأت بعالقــة حــب جديــدة بعــد وفاتــه 
بعشــرة أشــهر، فاملوتــى ال جيــب أن تصلهــم هــذه األخبــار، لكــن جابــر كان يراهــن 

عليهــا وكان ينتظرهــا علــى ابب املقــربة منــذ الصبــاح الباكــر وهــي مل أتت.
عمــر قــدمي هنــا وعندمــا اســتلم قــربه هــذا مــن العــم قاســم الــذي قضــى فيــه مخســة 
وعشــرين ســنة ومضــى ألن القبــور هنــا تتجــدد كل ربــع قــرن يقــول أبن العــم قاســم 
حكــى لــه عــن امــرأة تــزور املقــربة منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً وال أحــد هلــا يف هــذه 
املقــربة، مث علــم عمــر فيمــا بعــد أن للمــرأة إبــن مفقــود وكانــت تعــرف أبنــه ميــت لكــن 

ال قــرب لــه فاختــارت هــذه املقــربة لتزورهــا كل يــوم.
اســأل مســر منــذ مــىت أان هنــا فتجيــب منــذ شــهر تقريبــاً، إذآ أان ميــت، ولكــن أيــن 
أيب وأعمامــي، عمــايت وأخــوايل، أيــن اصدقائــي الكثــر، أمحــد، غيــاث، ابســل، 
مصطفــى، جــوان الــذي كان ســيقول يل أمــراً مضحــكاً عــن حبيبتــه وقضــى يف 
حــادث دون أن خيــربين ليرتكــين يف حــرة طويلــة، أيــن األطفــال الذيــن كانــوا ميوتــون 

كل يــوم؟.

تضحــك مســر وهــي تطلــب مــين التــأين مث تشــرح يل أن االطفــال يف مــكان آخــر 
وانــين لــن أســتطيع زايرة أيب وأقرابئــي فاألمــور ليســت هبــذه الســهولة، هنــاك قوانــني 

ونظــام.
يف قاعــة االجتماعــات التقيــت بفتــاة انتحــرت قبــل ســبعة أعــوام فركضــت حنــوي 
تســألين عــن أخبــار أهلهــا ألنــين كنــت صديقــاً للعائلــة، لكــن مســر منعتــين مــن ذلــك 
فالفتــاة أيضــاً معاقبــة ألهنــا عذبــت أهلهــا، لكنــين مهســت يف أذهنــا أبهنــم خبــر رغــم 

أن األمــر مل يكــن ســهاًل عليهــم، وأن صورهتــا معلقــة يف غرفــة اجللــوس والنــوم.
الغريــب أنــين ال أذكــر شــيئاً عــن مــويت وكأنــين حتــت أتثــر خمــدر قــوي، تقــول يل 
مســر أنــت هنــا منــذ شــهر تقريبــاً، بناتــك زاروك عشــرات املــرات وتركــوا لــك مئــات 
الرســائل، وهنــاك صبيــة حنيفــة انعمــة زارتــك مرتــني لكنــك كنــت انئمــاً، أمــا تفاصيــل 
موتــك فلــم تصــل بعــد فامللفــات ال تصلــين هبــذه الســرعة ولكــن أظــن أبنــك مــت 
يف عاصمــة أوربيــة داخــل بيــت يطــل علــى املتحــف، او أنــك ســقطت مــن الطابــق 

اخلامــس.
تذكــرت بنــايت اجلميــالت وأمــي ولكــن ملــاذا مل أرهــم، تعيــد مســر قــراءة التعليمــات 
، إنــين أســتطيع رؤيتهــم بعــد عــام وزايرهتــم يف كل حــني، ولكــن ملــاذا بعــد عــام  علــيًّ
؟؟؟، جتيــب مســر أبنــه ال جيــب أن أراهــم يف حالــة احلــزن الشــديد دون أن أســتطيع 

مســاعدهتم فهــذا األمــر سيتســبب يل يف أزمــات كبــرة.
ولكــن أريــد أن أرى أيب علــى األقــل فــأان اآلن يف عاملــه ومل أره منــذ ســنني طويلــة، 
تتأفــف مســر مــرة أخــرى وتشــرح يل أبن هــذا ســيحدث يــوم القيامــة فقــط، أمــا اآلن 

فنحــن يف حالــة انتظــار ونســتطيع فقــط التواصــل معهــم عــرب الرســائل الصوتيــة.
مســر تقــول أبننــا يف انتظــار القيامــة، مســكينة مســر ال تعــرف أبن القيامــة قامــت 
منــذ ســنني، مســر ال تعــرف أبن كل يــوم قامــت قيامــة فيــه عنــدان، مســر ال تعــرف 
أبن احلــرب قيامــة والنــزوح قيامــة والفقــدان قيامــة، مســر ال تعــرف أن احلــب قيامــة 
والفــراق قيامــة، مســر ال تعــرف أبنــك جملــرد جميئــك للحيــاة فانــت ســتعيش القيامــة.

أن حتلم أبنك يف قلبها وأنت تعرف أبنك لســت هلا، أن حتلم أبنك متســك يدها 
وأنــت تعــرف أبنــك خســرت يدهــا، أن تفكــر طيلــة الوقــت هبــا وأنــت تعــرف أبنــه 
مل يعــد مــن حقــك التفكــر هبــا، هــذه هــي القيامــات اي مســر، أن تكــون بــال وطــن، 
بــال حــق عــودة، بــال أمــل، أن تــرى الدمــاء كل ليلــة مــن قلبــك تســيل، أن تبقــى 

وحيــداً بعــد كل ســنني احلــب. 
هذه هي القيامة اي مسر.

فجأة، كأن شيئاً اهنار داخلي
جسدي ما عاد يقوى على الوقوف

تددن احلرب ابلبارود واجلوع
يهددن الطقس البارد ابملرض

األولد هناك يهددهم احلصار،
أيكلون من خشاش األرض

وأان هنا يف مدينة فتحت كل أبواهبا للمجهول،
وانمت على الزئبق

يطويي األمل اترة، ويلوي عنقي األمل
أمٌل واٍه جداً لكّي أتكئ عليه.

أقص أظافر فادي بيدين مرجتفتن،
وأمحله إىل فراشه بعد نوبة اختاج قاسية

مهّدٌد ابلرحيل عن البيت الذي أقطن
أمحلق يف التلفاز

مؤمترات واجتماعات وحتالفات
صواريخ وطائرات

قتلى يسموهنم هؤلء فطائس
وأولئك يسموهنم شهداء

جنيف ومدريد وفيينا القاهرة
موسكو وطهران والرايض

كل يلّوح ابلقّوة وابلعصا واجلزرة
والسوري يدهش لبازار الّرعاة

كذابون وقتلة، قتلة عثمان يظهرون من جديد
واثرات احلسن تقرع طبول احلرب

أمة حتارب نفسها منذ قرون
وتدفع كل ما يف جيوهبا من مال

مثن أحدث أشرطة أفام »البورنو«
والسوري املسكن إما موال قاتل وجب قتله

أو معارض خائن وجب قتله
بــذات  وخائــن  قاتــل  قطعــاً  فهــو  احليــاد  علــى  وإمــا 

الوقــت
فوجب قتله مرتن.

لو بقي يف وطي مشفى للمجانن
لذهبت إليه طائعاً فرحًا

لو بقي يل قٌر لتعّجلت الرحيل
لو بقي يل إنسان يصغي إيلًّ لعانقته وأصغيت إليه

ولكّنا غنينا معاً وحنن نقرط خبزان اليابس
مل يبق يل سوى نفسي

الي أؤلِّف هلا حكااي كاذبة عن ربيع قادٍم
ومشٍس ستشرق

لكنها، وكما اجلميع، تشفق علي
وتدعو يل ابلشفاء من اجلنون.
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ثورة مميزة

مل نكــن جوعــى لنقــوم بثــورة، كان ميكننــا أن نــزدرد مــا حنصــل 
الــذّل،  عيشــة  يف  نســتمّر  وأن  فتــااتً،  مــن كونــه  ابلرغــم  عليــه، 
لكننــا قمنــا ابلثــورة، حنــن، كل فئــات الشــعب مــن كل األعــراق 
واملذاهــب والطوائــف. قمنــا هبــا ألننــا نتــوق للحريــة بعــد اســتعباد 
طويــل، مل يعــد لنــا بعــض مــا كان كلــه لنــا، ال ذرة تــراب مــن وطننــا 
لنــا، وال صالحيــة حتديــد مســتقبل أوالدان لنــا، وليــس لنــا حــق 
االقــرتاب مــن املناصــب املدنيــة والعســكرية، حــىت حــق الــكالم أو 
النشــر مل نعــد منلكــه. هنــاك حــدود مرســومة لــكل مواطــن، مــن 
حيــاول أن يشــتم مــن هوائهــم جيــدع أنفــه، ومــن يرفــع قدميــه قليــال 
لــرى مــا جيــري تبــرت أطرافــه، ومــن يذكــر اســم مقبورهــم متنــدراً 

حكمــاً يقطــع رأســه. 
بقيــام ثورتنــا متلكهــم الّرعــب، وابلرغــم مــن معرفتنــا مبوتنــا ألقــل مــن 
ذلــك! فليكــن مــواتً يليــق ابملــوت مــا دمنــا ابألصــل أمــوااتً علــى قيد 
احلياة، للبشر طاقة وقد استنفذوها. خرجنا غر عابئني ومل نكن 
نــدري مــا حيــاك لثورتنــا، كانــت ســلمية فحرفوهــا، أغدقــوا األمــوال 
واألســلحة، لكننــا انتصــران. مبجــرد أن هتفنــا إبســقاط الطاغيــة 

ســقط اخلــوف، نعــم علــى األقــل مل نســمح هلــم أبن يســتعبدوا 
أوالدان مــن بعــدان، ومــن بقــي حتــت بســاطرهم فهــذا شــأنه فهــو ال 
يقــوى علــى تنفــس اهلــواء النظيــف! الثــورة نضــوج فكــري ورفــض 
للعبوديــة، ثورتنــا الســورية حقيقيــة ومميّــزة، ومــن قــام هبــا شــعب 
واع، لذلــك جوهبنــا مــن كل العــامل ولــكل مرامــه؟؟؟؟؟ أهــداف 
ثورتنــا نبيلــة وهــي اســتعادة اإلنســانية للمواطــن وحقــه يف التعبــر، 
إن أردمت أن خنتصــر لكــم مــا حــدث يف ســوراي، فهــو التــايل: كنــا 
شــعباً يف مواجهــة عصابــة، وقــف العــامل كلــه مــع العصابــة ضــد 
الشــعب، ألهنــم حيتاجــون اىل الضعفــاء ليبقــوا هــم فقــط األقــوايء، 
وبصراحــة أكثــر لــن جيــدوا يف العــامل كلــه كنذالــة بشــار، كان مديــة 
بيديهــم لقتلنــا وتشــريدان وجتويعنــا، وتدمــر وطــن أبكملــه وســحقه 
فقــط ألننــا قلنــا ال!، نعلــم أن الثــورة شــيء حتملــه أبعماقــك، وأهنــا 

ليســت فقــط إبطاحــة نظــام قاتــل واســتبداله بنظــام أســوأ. 
التحــرر انعتــاق وليــس جمــرد انتصــار علــى مســتبّد، التحــّرر ليــس 
امتالكاً للقرار فحســب، بل ضوء وعنوان جديد ملرحلة جديدة، 

إن أي ثــورة ال ميكــن أن حتــدث يف اخلفــاء.

الطاغيــة مهمتــه أن جيعلــك فقــراً غائبــاً عــن الوعــي، حنــن آمنــا 
حبقنــا ابحلريــة وأبن نقــول كلمتنــا دون أن تقــص ألســنتنا أو تعلــق 
رقابنــا، عندمــا تقــودك حكومتــك للخــراب يصبــح العصيــان مــن 

حــق كل فــرد مــن الشــعب. 
نظــام العصابــة هــو مــن حــدد طبيعــة الصــراع، فالبــد لنــا أن نواجهه 

ونبادله بنفس األســلوب ليس لنا هنا من خيار. 
يقــول جنيــب حمفــوظ: الثــورات يدبرهــا الدهــاة وينفذهــا الشــجعان 
ويكســبها اجلبنــاء، هــي قادمــة مثــل الكــوارث الطبيعيــة ألهنــا رد 
فعــل طبيعــي علــى الظلــم، فركــود ســتني عامــاً ال يغــر إال ابلنســف 
أو بزلــزال، لقــد تعلمنــا مــن ثورتنــا أننــا قبــل أن نثــور علينــا خلــق 
آليــات وأدوات حتمــي هــذه الثــورة، الثــوري نظيــف ومــن حيــاول 
توســيخه لصــوص الثــورات، فــكل موجــة تليهــا موجــات وكل زلــزال 
لــه ارتــدادات، مســتحيل أن تســتمّر الثــورة ســلمية إذا مــا قعقــع 
الســالح، كمــا أّن اإلرهــاب يعيــق عمــل الثــورة، ثورتنــا غــردت 
كالبالبــل، ومبجــرد قيامهــا أثبتنــا أبننــا حنــن بشــر أنقيــاء خلقنــا 

للحريــة ومل خنلــق للعبوديــة. 

إلهام حقي

صحفية وكاتبة سورية

سيدي الشعب
سيدي الشعب 

حريتــك،  مذبــح  علــى  التضحيــات  أعظــم  َقدمــَت  أنــك  أعــرف 
وأنــك ُخِذلــَت مــن الشــرق والغــرب ومــن اأَلعــراب واألغــراب، وأن 
َعَربــة ثوَرتــك مت اســتبدال أحصنتهــا البيــض بِِبغــاٍل ســود حتــت جنــح 

الظــالم.
وأن أمجــل أبنائــك أولئــك املســاملني، الذيــن محلــوا الــورد واملــاء ِلَمــن 
أطَلــَق عليهــم الرصــاص، وأن معظمهــم قــد قضــى حتــت التعذيــب.

سيدي الشعب 
أعــرف أن مــن حيكمــون ابمســك قــد ّقدمــوا العــزاء بضحــااي الــزالزل 
مــن  يومــاً  يعتــذروا  مل  لكنهــم  البعيــدة،  القــارات  يف  والتســوانمي 
ضحــاايك ودمائــك الــي تســببوا هبــا، ومَل خيطــر بباهلــم بعــد مليــون 

ضحيــة مــن أبنــاء البلــد أن يعلنــوا احلِــداد.
بــل وتعاملــوا مــع النازحــني كعمــالء حمتملــني، ومــع ماليــني الالجئــني 

كَخَونٍة
ململكة اخلوف الي يستأثرون هبا.

أعرف اي سيدي الشعب
حزنَــك وأنــت تــرى كيــف ارتفعــت يف ســاحاتك متاثيــل البســاطر 
كمعــىًن للقهــر العــاري متجــاوزاً حــىت فكــرة الرمزيــة، وأعــرف كيــف 
اســتخدموا األداين كقفــازات ســوداء، وكيــف أيقظــوا اثرات التاريــخ 

البعيــد وصنعــوا شــيوخ ااٍلرهــاب ونشــروا أشــرعة الكراهيــة.
وأعرف أهنم حيســبون على ثورتك ما قامت به أذرع الثورة املضادة 

برصاصها وداعميها.
وأعــرف أنــك بــتَّ َتعــِرف أنــك تواجــه رأســني لالســتبداد أحدمهــا 

أمــين واآلخــر ديــين.

لذلك اي سيدي الشعب
انــه انتصــر  وألنــك تــدرك كل هــذا فأرجــوك أال أتبــه ملــن يدعــي 

عليــك.
فــإن  والعنصريــة  األزرق  الــدم  نظريــة  قبــل  مــن  َســَقَطْت  ومثلمــا 
نظريــة الشــعب املتجانــس ستســقط أيضــاً لينتصــر التنــوع اجلميــل 
الوطــن  وســينتصر  بــالدان،  ميّــز  لطاملــا  الــذي  األلــوان  وفسيفســاء 
الــذي حيضــن كل أبنائــه وليــس بعــض الوطــن علــى بعضــه اآلخــر.
احملتــل  وخــروج  والدميقراطيــة  املتســاوية  ابملواطنــة  فقــط  وســينتصر 
دمنــا. الوالغــني يف  مبحاكمــة كل  ذلــك  وقبــل  االســتبداد،  وزوال 

سينتصر الوطن 
حينما ال جيرؤ أحد أن يسمي نفسه 

»سيد الوطن«
وحني يصبح نيل احلقوق ليس امسه 

» هبات القائد«

وحني نتخلص من فكرة احلزب الواحد
وِفكرة إن مل تكن معي فأنت ضدي

وحينما ليس هناك أكثرايت وأقليات 
وإمنا قانون حيمي اجلميع وعلى قدم املساواة

سيدي الشعب
لك املستقبل القريب

أبديــة  متّجــد  ضفــادٍع  أصــواُت  املاضــي  جهــة  مــن  وستســمع 
. ت ملســتنقعا ا

ال أبس فأنــت تعلــم )أنــه ال ميكــن ألحــد أن يقطــع ذات املــاء يف 
النهــر مرتــني(. 

والوقت سيمضي ُقدماً ليـرُْبِئ ِجراحك.
وســتنتصر اي ســيدي الشــعب حــني يلتــف قريبــاً أبنــاؤك الــربرة حــول 
مشــروع دولــة املواطنــة، وحــني يعلــو صــرح العدالــة لديــك، وعلــى 

يديــك تنهــزم الكراهيــة.

سميح شقير

شاعرة وكاتبة سورية
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Têla Yekem...
Ji hinavê pîtan hate der
Dê çawa awaza windabûnê bijene?
Tolazê bê tawan, kurê limêjên dûr...
Gelekî nerm bû, di nava bêdawiyê de 
dilîst, koça gambelekan di her werzekî de 
dişopand... Û difiriya!
Têla Duyem...
Birayekî li ber pencerê bû, bi girî li wan 
kavilan digeriya
Ji hatina xwe poşman bûbû.
Kanî derbas dikirin û li welatê xwe digeri-
ya.
Têla Sêyem
Tolazekî bi serê xwe bû
Li nav asoyên qereçiyan bêcir bû.
Deman ji devê xwe diavêje
Awazan dinehwirîne û direve ....
Tevaya Têlan...
Li pişt her awazeke giran, keçek biçûk 
heye....!
Awaz...
Serseriyek e, ji nişakve tê
Tevaya qonaxên lidayikbûnê dibrre... Û 
dikeve...

Arvanekî ji peyvan
Ger.. 
Bi lêvên te
Tîqtîqa kenkî berda
Ji êşa te
Govenda şahiyan gerand
Di gewriya te de
Stran.. Heyranok lorand
Ji ahînên te
Qefdeyek gulên sor hûnand
Di boneya evînê de
Li ser rûpela te
Diyarî
Kesekî.. Yarekî.. Mêrekî kir
Zanibe
Tu kuştiyê xewnan î
Ger..
Dilekî tirsok
Bavêjî bin sîbera evînê
Gunehkar û tawanbarî
Tirs
Dijmin e
Evîn
Raperîneke hemdemîne
Dil jî
Kendava coşa hestên awirte ye
Li hev nayên
Li hev nabin
Şoreşa bi alavên neyaran
Biser nakeve
Ger..
Tayên germ û sar
Mîna kêrên neşterciyan
Laşê te.. Vepincirandin
Pêlavên rêwiyan
Li ser serê te
Dahol gerandin
Hinavên te.. Bê êş
Vereşiyan
Tu.. Evîndarekî bê derman î
Tu.. Dînê di riyeke girtî de
Ji xwe didî.. 
Ji xwe dixwî
Ger..
Di guhên tê de
Dengekî
Dengekî bitenê
 Sirûda Sibehê dixwand
Arvanê peyvên te
Hew..
Ji gotina Rojbaş bû
Ji wî dengî bû
Li ti kesî nepirse
Li ti cihî raneweste
Tenê.. Tizbehek ji sê werdan
Ji xwe re bike rê heval
Li meşê.. Rawestanê
Bikşîne û bêje
Ez evîndar im
Evîndarê te me
Ger..
Ducaran li deriyekî bidî
Bê deng bimîne
Dengvedan.. Li ser rûyê te
Nexşeyeke ji poşmaniyê
Binvîse
Li paş xwe.. Nenêre
Pişta te.. Baran û bahoze
Pêşiya te.. Dîwarekî lale
Tu.. Pêkenokî
Di şanoyeke bi yek ekter
Bireve
Bireve
Li paş xwe.. Venegere

Helbest ( 1 ) Helbestek bi tenê ji beyarên te 

hêjaye ku têkevim rengê

 kewan Û xwe bikujim ( 2 ) Were Em xewna 

bi hevdin da demsal bi ser mede negrîn da 

zemînê bi êŞa xwe bi xemlînin xwe didim 

hev û li gel te xwe dihêlim Ezim derya tîna 

mirî û çem nebûn serdanvanên min. ( 3 ) 

Heft fîşekan xwe li piyê te girtin û hîna tu 

parsûyê

 xwe yê şikestî liba dikî... Heft kaniyên xwî-

na te yî qurmizî vedigerînin... Tu jî wêneyê 

jineke bi laneta nepeniyê vedişêrî... Elî 

mûrad  

Girîyê Tembûrê.
بكاء البزق

الوتر األول:
ولد بعملية قيصرية، من رحم احلروف ...

أبي لغــة ســينغم الضيــاع ... ذلــك الزيــر الــربيء 
ابــن الصلــوات البعيــدة ...

يكــن  ومل  األبديــة،  ربــوع  يف  يلعــب  لطيفــاً  كان 
مقلــداً .... لكنــه يتابــع هجــرة القــربات يف املواســم 

!... ...ويطــر 
الوتر الثاين: 

بزجــل  ...يتابــع  النافــذة  مــن  مطــاًل  أخــاً  كان 
.... القفــار  تلــك  ارجتــايل 

كان آســفاً علــى الرحــم الــذي ولــد منــه .... فــكان 
جيتــاز الينابيــع يبحــث عــن وطــن 

الوتر الثالث:
 كان عصيــاً ...وخالقــاً للرتهــات، يعبــث خببــث يف 
فلــك الغجــر... يلفــظ الدهــور ويثــور ويثــور كمــا 
ويهــرب   ... املقامــات ابإلميــاءات  خيلــط  يريــد.. 

!...
كل األواتر: 

وراء كل زجل عظيم ..... طفلة صغرة ......!
النغم: 

ذلــك املتهــور.... الــذي ال تفوتــه فرصــة ... الــذي 
جيتــاز كل   .... ويذهــب  أييت  العالمــة  كلمــح 

الــوالدة ..... ويســقط ...! مراحــل 

مؤنة من الكالم
روني علي

فيما لو
أطلقت قهقهات الضحك

من شفاهك
عقدت حلقات رقص األفراح

من آالمك 
دندنت أغنيات احلب

من حنجرتك
نسقت ابقة ورد محراء

من آهاتك
وأهديت على صفحتك

يف عيد احلب
لشخص .. حلبيب .. لرجل

إعلم 
أنك قتيل أحالمك

فيما لو 
استدرجت قلباً مرتعبًا

إىل مظلة العشق
فأنت 

مذنب ومتهم.
اخلوف

عدو
احلب

هنضة أبدية
والقلب

خليج هيجان املشاعر االستثنائية
لن يتفاعلوا
لن يتوافقوا

فالثورة 
لن تنتصر أبدوات اخلصوم

فيما لو
هنشت محى السخونة والربودة

جسدك
كمشارط اجلراحني
قرعت أقدام املارة

طبوال 
فوق رأسك

استفرغت أحشاؤك
دومنا أمل

فأنت .. عاشق بال دواء
جمنون يف طريق مسدود

تقدم من نفسك .. 
وتعتاش على ذاتك

فيما لو
قرأ على مسامعك

صوت
صوت وحيد 
نشيد الصباح

مؤونة الكلمات.. كانت
من مجلة صباح اخلر وال سواها

من ذاك الصوت فقط
ال تسأل عن أحد

ال تقف يف أي مكان
فقط

صاحب مسبحة
ثالثية األوراد

وردد .. يف املسر والتوقف
أان .. عاشق
أان .. حبيبك

فيما لو
طرقت مرتني على ابب

ومل أيتيك اجلواب
سرسم الصدى على مالحمك

خريطة الندم
ال تنظر إىل اخللف

يف ظهرك .. مطر وعاصفة
أمامك

جدار أصم
أنت .. أضحوكة

يف مسرحية من ممثل وحيد
اهرب
اهرب

وال تلتفت إىل خلفك

قصيدة
علي مراد

)1(
قصيــدة واحــدة عــن الصلصــال والفرشــات تكفــي 

...
 ألدخل يف لون احلجل ... واقتلين 

)2(
تعــايل نلملــم أحالمنــا لئــال تبكــي الفصــول علينــا، 
أمللــم  هكــذا  أِبوَجاعنــا،  األرض  لنلــون  اقــرتيب 
بقــاايي ، أنســاين عنــدك وأمضــي وأان البحــر مــت 

عطشــاً ومل متــِش األهنــار يف جنــازيت.

)3(
زلــت  ومــا  اســتوطنت كتفــك  رصاصــات  ســبع   

املكســور، بضلعــك  هلــا  تلــوح 
ســبعة ينابيــع يرتــدون دمــك االرجــواين وأنــت ختبــئ 
يف جيــوب قلبــك صــورة امــرأة ملعونــة ابلغيــاب، 
احللــم  مــن جســد  واملنفــى خيلعــك  ســبع ســنوات 
كمســمار صــدئ، ســبع ســنوات والنحــاس تــوأم 

حلمــك، وقلبــك مدينــة منكوبــة. 

ياسين حسين
Yasîn HUSÊN
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Heyşt sal di ser gelê Sûrî re derbas bûn û hêvîya serketinê nehatî ye guhertin. Mily-
onek pakrewan li ser riya azadîyê bûne qurbanî û agirê wê nehatî ye vemirandin û 
ew ronahî dide birêveçûna xebatê ji bona serketina li ser setemkarî û qehr û komara 
tirsandinê. Nîvê welat kavil bû û lawin wê tekezdarin li ser berdewamîya birêveçûna 
ber bi azadî û rûmetê ve, û koçberkirina nîvê welatîyan lê têye dîtin ku welatîyê Sûrî 
bîtir bi axa welatê xwe ve girêdayî û sert,tire li rûyê amêreya qehr û kuştin û wêranki-
rin û kuçberkirinê.
Raste pîlana xedr û dorpêçkirina li ser şoreşê belî kir ku karibû berê şoreşê bide 
guhertin ji hewşa ku şoreşa haştîyane ber bi ‘’çekdarî û şer de da’’ bi vekirina derfetê 
li pêş hezaran tawankar û terrorist û kuştkar yên ku hin ji wan ji girtîgehin rijêma 
şamê hatne berdan û hin ji derva anîn bo berdan-berdanê rêxistinî û tirs û veciniqandê 
peyda bikin li pêş karvedanin tawan li derheqê kesin sivîl bi navê (îslamê) di riya bi 
rêxistinkirina komelin terror re di bin nav û dirişma ‘’dewleta xîlafetê de’’ da ku ji 
dunyayê re belî bikin tiştê li Sûrî rû didin tenê şer û pevçûn û kêferatin çekdarîne ji 
encama kuntirol kirina teroristan li ser kolana Sûrî û rijêm ‘’neçare’’ bergirî welatîyin 
xwe bike û şerî vê ‘’terorê’’ bike ya ku li ser ferahîya welat belav bûye -li gor nîşan-
dana rijêmê- lê rikberîya niştîmanî ya Sûrî ‘’zor mixabin’’ ne agahdarbû li vê pîlana 
tawankar ji hêla çetayin xedar de ya ku desthilatdare ji dehan sal de li ser hikum, loma 
jî, ew çetaya bi serket bi alîkarîya Rûsya û çeteyin Tehranê yên ku ji Evganistan û 
Îran û Îraqê anîndan bi tevayî Hizbulahê Lubnanî û “rêxistina dewleta îslamî -Daiş- û 
enîya nesra yên terorist’’. Tevayî van çeteyana hatin ku şoreşê bikin bi armanc û wê 
ji rê bixînin, ji şoreşa haştîyane û sipî veguhêzinin ber bi şoreşeke çekdar da ku rûyê 
terorê bavne ser û heyfê jê hilînin û gelê Sûrî bi xedr dorpêç bikin û wî vegerînin 
(kewara rijêmê).      
Li kêlek wê, Rûsya lîstikek gelekî bi gemar kir di encûmena asayîşa navnetewî de di 
rîya bi kar anîna mafê xweyî (VÎTO)re li dijî her pirojekî bi armanca pirotesto kirina 
tawanin rêjîmê û hêzin wê ve li dijî gelê Sûrî yê bê guneh, ji wan tawanan bikaranîna 
gaza jehrîn bi çendan car û her carekê tuhmet davête ser leşkerê azad. Li beramberî vê 
filêketê helwêsta navdewletî di serî de Emerîka gelekî bi fehêt bû bê destêwerdanek 
ma ji bo parastina gelê Sûrî û şoreşa wê ya rewa li dijî rijêma ku ba qedexe kiribû 
li ser gel ji dehan sal de. ‘’gelê ku tenê azadî û rûmeta xwe xwest û guhertina ber bi 
dîmuqrasî û dadwerî û wekhevî de’’.
Li pêşberî vê rewşa bi mixenet ya ku ti bijarte li pêş gelê Sûrî nehîşt tenê bijarteya 
berdewamîya xebatê ji bi serxistina armancên şoreşê çiqas destpêşxerî û pîlanin na-
vdewletî yên li djiî wî û armancin wî jî werne pêş, bijarteya gel tenê yan mirina bi 
rûmet yan jî jiyaneke azad û comerdîyar. Loma jî, ew kongir û hevdîtinin navdewletî 
li vir û dera han, û tevî avakirina komîta destûrê ji hêla aliyin navdewletî de û li gor 
pîvanin xwe û parvekirina cugrafîya Sûrî wekî kantonin kolonyalî lê tînin bi arman-
ca guhertina demugrafî ya hewlatîyan di rîya koçberkirina bi zorê ji herêmekê bo 
herêmeke din… ev bi tevayî jî îrada gelê Sûrî naguhêrê ya ku bi armancin şoreşê ve 
hatîye çespandin û mehale ji hev vebê bi xedr û xapandina bi demê re, ‘’çimkî maf 
namrin eger qirîna gel bi daxwaz li dû berdewam be’’.
Heyşt salin û gelê Sûrî berdewame di şoreşa xwe de ‘’bi taybetmendîya xwe ya cûda 
ya ku ti milet ji miletin dinyayê tê re derbas nebûye’’ dema ku hevgirêdaneke na-
vdewletî bi pîlan li dijî îrada vî gelî rû da, bi tevayî tawanin rêjîmê re û xwe radest 
nekir û serê xwe dananî ji wan tevayîya hêzin leşkerî û xedra siyasî û diblpmasî bi 
mafê wî, ji ber ew bawere bi doza xwe ku (doza azadî û rûmetê ye) doza mirovetîyê 
ye di sereke de tevlî ku ew dozeke rewaye ya gelekî ku azadî û rûmeta wî ji dest 
hatîye girtin, ya ku rijêmê lê dinêrî wek kole di şikartên wî de akincîne. Yekemîn 
dirişm hate hildan li (mercê)bû navenda Şam berî şoreşê bi çend rojan ji hêla dehan 
bijarteyin rewşenbîr de ku ban kirin “gelê sûrî bê rûmet nabe”. Loma jî, pêvajoya 
meşînê aşkereye û doz ti guman li ser tinene û armanc nayêne guhertin kurtebira xwe 
cîbicîkirina welatekî ji gelekî azad re û sazumanekî di bin îrada gel re be ji bo ava-
kirina şaristanî ya mirovayetî li vî welatî ya li rojekê ew cîgeh û holka azadîxwazan 
bû, lê rijêmê ew ji pêvejoya dîrokê ji dehan sal de derxist, û gel îro tekezdare hewl 
dide ku vegerînê pêvejoyê û pê serfîraz be di vê cîhanê de ya ku hîn têda xêrxwazin 
mirovetîyê peydane!  

لم تنطفئ شعلة الثورة

ســنوات مثــان مــرت علــى الشــعب الســوري وآمــال انتصــاره علــى االســتبداد مل تتبــدل، مليــون شــهيد علــى 
طريق احلرية وشــعلتها مل تنطفئ، وهي تنر مســرة النضال من أجل االنتصار على الظلم والقهر ومجهورية 
اخلــوف، مت تدمــر نصــف البــالد وأبناؤهــا أكثــر إصــراراً ميضــون يف مســرهتم حنــو احلريــة والكرامــة، بعــد هتجــر 
ــوريُّ يبــدو أكثــر ارتباطــاً بــرتاب وطنــه وأكثــر صالبــة يف مواجهــة آلــة القهــر  نصــف أبنــاء الوطــن لكــن السُّ

والقتــل والتدمــر والتهجــر.
صحيــح أن مؤامــرات الغــدر وااللتفــاف علــى ثــورة الشــعب تبــدو وكأهنــا غــرت مســار الثــورة حلظــة حتويــل 
الثــورة » مــن ســلمية إىل قتــال مســلح » بفتــح اجملــال أمــام اآلالف مــن اإلرهابيــني والقتلــة، الذيــن منهــم 
مــن مت اإلفــراج عنــه مــن ســجون النظــام يف دمشــق، ومنهــم مــن ُجِلبــوا مــن اخلــارج خللــق نــوع مــن الفوضــى 
املنظمــة واخلــوف والفــزع أمــام ارتــكاب جرائــم حبــق املدنيــني العــزل ابســم )اإلســالم( مــن خــالل تشــكيل 
منظمــات وكتائــب إرهابيــة حتــت شــعار » دولــة اخلالفــة »، لتبــني للعــامل أبن مــا جيــري يف ســوراي مــن حــروب 
وقتــال وصــراع مســلح ليســت إال نتيجــة لســيطرة اإلرهــاب علــى الشــارع وأن النظــام يف دمشــق »جُمْبـَــٌر« 
على الدفاع عن مواطنيه وحماربة هذا »اإلرهاب« املتفشــي على مســاحة الوطن - وذلك حســب وصف 
النظــام -، إال أن املعارضــة الوطنيــة الســورية » ومــع األســف الشــديد » مل تكــن منتبهــة هلــذا املخطــط 
اإلجرامــي مــن قبــل عصابــة الغــدر الــي اســتولت علــى احلكــم منــذ عقــود وابلتــايل، جنحــت تلــك العصابــة 
ومبســاعدة روســيا وعصــاابت طهــران الــي مت جلبهــا مــن أفغانســتان وإيــران والعــراق عــالوة عــن حــزب هللا 
اللبنــاين و« تنظيــم الدولــة اإلســالمية - داعــش - وجبهــة النصــرة اإلرهابيتــني »، كل تلــك العصــاابت 
أتــت لتشــيطن الثــورة وحتيدهــا عــن أهدافهــا كــي حتوهلــا مــن ثــورة ســلمية بيضــاء إىل ثــورة مســلحة، ولَتطغــى 
عليهــا صفــة اإلرهــاب، كــي تنــال منهــا وتغــدر ابلشــعب الســوري حملاصرتــه وإعادتــه إىل )حظــرة النظــام)..
إىل جانــب ذلــك، لعبــت روســيا دوراً أكثــر خبثــاً يف جملــس األمــن مــن خــالل اســتعماهلا حــق النقــض 
ضــد أي مشــروع يهــدف إدانــة النظــام وقواتــه عنــد ارتكابــه اجلرائــم حبــق الشــعب الســوري الــربيء، ومنهــا 
اســتعماله الغــازات الســامة لعــدة مــرات واهتــام اجليــش احلــر بذلــك، أمــام هــذه الفاجعــة كانــت املواقــف 
الدوليــة وعلــى رأســها أمريــكا خجولــة جــداً لعــدم تدخلهــا بشــكل جــدي إىل جانــب الشــعب الســوري 
وثورتــه املشــروعة ضــد نظــاٍم َحــرََّم اهلــواء عــن شــعبه منــذ عقــود. » ، شــعب مل يطلــب ســوى احلريــة والكرامــة 

والتغيــر الدميقراطــي والعدالــة واملســاواة “.
أمــام هــذه احلالــة املأســاوية الــي مل تــرتك خيــاراً للشــعب الســوري ســوى مواصلــة النضــال مــن أجــل حتقيــق 
أهــداف الثــورة مهمــا كثــرت املبــادرات الدوليــة واملؤامــرات عليــه وعلــى أهدافــه، فخيــار الشــعب إمــا املــوت 
بعــزة ، أو حيــاة حــرة كرميــة، لذلــك فاملؤمتــرات واللقــاءات الدوليــة الــي جتــري هنــا وهنــاك، وكذلــك تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية مــن قبــل أطــراف دوليــة وعلــى مقاســاهتا مــع تقســيم اجلغرافيــا الســورية إىل كانتــوانت 
اســتعمارية هبدف تغير دميغرافيتها الســكانية من خالل التهجر القســري للســكان من منطقة إىل أخرى، 
كل ذلــك لــن يغــر مــن إرادة الشــعب الســوري الــي التصقــت أبهــداف الثــورة وال ميكــن فصــم عراهــا عــن 
بعضهــا البعــض مهمــا طــال زمــان الغــدر واخلــداع، »فــإن احلقــوق لــن متــوت طاملــا بقيــت صرخــات الشــعب 

مســتدامة يف مطالبتهــا«.
مثــان ســنوات والشــعب الســوري مســتمر يف ثورتــه »وخبصوصيتــه املميــزة الــي مل تكــن لــدى أي شــعب مــن 
شــعوب العــامل«، حيــث تكالبــت علــى إرادة هــذا الشــعب مؤامــرات دوليــة وإقليميــة، إضافــة إىل جرائــم 
النظــام حبقــه ومل يستســلم ومل يرضــخ لــكل تلــك القــوى العســكرية، والغــدر السياســي والدبلوماســي حبقــه، 
ألنــه علــى يقــني أن قضيتــه )قضيــة احلريــة والكرامــة( قضيــة إنســانية أواًل، إضافــة إىل قضيــة مشــروعة لشــعب 
ســلبت منــه حريتــه وكرامتــه، حيــث كان ينظــر النظــام إليــه كعبيــد يعملــون يف مزرعتــه، فــكان أول شــعار 
أطلــق يف )املرجــة( وســط دمشــق يف وجــه النظــام مــن قبــل العشــرات مــن الُنَخــْب املثقفــة قبيــل انــدالع الثــورة 
أبايم » الشــعب الســوري مــا بينــذل »، وابلتــايل املســرة واضحــة والقضيــة غــر ملتبســة واألهــداف مل تتغــر 
وختتصــر يف حتقيــق وطــٍن لشــعٍب ُحــٍر ونظــام خيضــع إلرادة الشــعب مــن أجــل بنــاء احلضــارة اإلنســانية يف 
هــذا البلــد الــذي كان مــالذاً لألحــرار يومــاً، حيــث أخرجــه النظــام مــن مســرة التاريــخ منــذ عقــود، وُيِصــرُّ 

شــعبه علــى إعادتــه حنــو املســرة واالعتــزاز بــه يف هــذا العــامل الــذي ال يــزال فيــه خــٌر للبشــرية!.

أحمد قاسم
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Heyşt sal û agirê şoreşê ne vemirtî ye.
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Suriye devriminin ilk kıvılcımının Mart 2011’de Suriye’nin o sırada içinde bulun-
duğu siyasi durumu ve gündelik hayattaki kötüleşen şartları protesto etmek amacıyla 
ortaya çıktığını biliyoruz. Suriye halkı bu devrimle, yaşam seviyesini diğer halklar-
da olduğu gibi yükseltmek arzusundaydı. Bunun sonucunda Suriye halkı gösterilere 
başladı ve Esed rejiminin devrilmesini istedi. Rejim ise sistematik şekilde zorbaca 
güç kullanarak cevap verdi ve silahsız sivillere karşı neredeyse her gün cinayet, tu-
tuklama ve idam uygulamalarında bulundu. Esed rejimi böylece, uluslararası hukuku 
yere çalmış, insan haklarını adeta hiç yokmuşçasına görmezden gelmiş olmaktaydı.
Başlangıçta kendiliğinden gelişen gösteriler görünümüne sahip olan Suriye’deki 
halk hareketi, 8. yılını doldurdu. Hareket, Esed rejiminin ezici tutumları karşısında 
silahlı bir devrime dönüşmüş ve rejimin Suriye’deki genç, çocuk, yaşlı herkese karşı 
uygulamış ve hala da uygulamakta olduğu aşağılık suçların kaçınılmaz bir sonucu 
olarak, Esed’in devrilmesini istemişti.
Suriye rejiminin geçtiğimiz yıllarda Suriyeli sivillere yönelik işlemiş olduğu suçlar 
akıllara şu soruları getirmektedir: Suriye devriminin mevcut durumu nedir? Devrim 
Suriye halkı gözünde başarısız mı olmuştur? Rejim bazı unsurları ve destekçileriyle 
devrimin içine sızarak devrimi çözmek ve ortadan kaldırmak için mi çabalamak-
tadır? Bunun için de Rusya ve İran başta olmak üzere büyük devletlerden, Hizbul-
lah’a bağlı Suriye’de bulunan bazı milislerden açık ve Arap devletlerinden gizli bir 
siyasi ve diplomatik destek mi görmektedir?
Bu sorular devrimin başlangıcından bu yana uluslararası toplumun Suriye rejiminin 
devrilmesiyle hiç ilgilenmediğini göstermektedir. ABD’nin açıklamalarını takip et-
tiğimizde, hepsinin son derece saçma olduğunu ve doğruluktan, gerçeklikten uzak 
bulunduğunu görmekteyiz. ABD’nin ilk ve nihai hedefi Suriye’yi elinden geldiğince 
izole etmektir. Bunun için de rejime bağlı paralı askerler, rejimden ayrılmış askerler 
yahut DAEŞ örneğinde olduğu gibi dış güçler tarafından desteklenen yapılar kul-
lanılmaktadır. Nitekim DAEŞ’in en büyük gayesi de Suriye’yi insani ve ekonomik 
olarak yoksunlaştırmaktır. Arap dünyası ve tüm dünyanın sessizliğinin eşliğinde bu 
gaye gerçekleştirilmiştir de. Bazı devletler ise çok sayıda konferans ve zirveye ev 
sahipliği yapmış, fakat bunların sonucunda Suriye halkı açısından sürgün, katil ve 
yıkımdan başka hiçbir sonuç doğmamıştır. Öte yandan Rusya ve İran Suriye’de ege-
men hale gelmiş ve Suriye pastasını paylaşarak hedeflerini gerçekleştirmek ve Suriye 
rejiminin varlığını sürdürmek istemişlerdir. Sonuç ise Suriyelilerin, Suriye’nin bitap 
halini elden gelen ölçüde düzeltmeye katkı sağlayacak alternatif bir plan olmaksızın 
yavaş bir biçimde ölmesi olacaktır.
Yukarıda aktardıklarımız bağlamında ve Suriye’deki durumun kaçınılmaz bir so-
nucu olarak, Suriye’de halkın topraklarına geri dönme gereksinimini karşılayabi-
lecek bilinçli bir muhalefet yahut koalisyon bulunmamaktadır. Son dönemde bazı 
Arap devletleri de Suriye rejimiyle normalleşmeye can atmaktadır. Nitekim Sudan 
Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, rejime bir ziyarette bulunmuş, Körfez ülkeleri de 
İran’ın bölgedeki nüfuzuna duydukları hınçtan, rejimin görevde kalması umuduyla 
desteklerini sunmuşlardır. Arap toplumu başta siyaset olmak üzere hayatın tüm sa-
halarında bir zaaf içerisindedir ve Arap ülkelerinin çoğu, hatta hepsi kendi iç sorun-
larına batmış durumdadır. Bu da öyle ya da böyle Rusya ve İran’ın Suriye’de istediği 
gibi at koşturmasına uygun ortamı hazırlamıştır. Tüm bu veriler bizi, Arap ülkeleri-
nin rejimle yavaş yavaş normalleşme yolunda ilerlediği, suların bulanık olduğu bir 
durumla karşı karşıya getirmektedir. Diğer yandan Körfez ülkeleri, bölge ilelebet 
sorunlarla boğuşacak olsa da demokratik bir siyasal rejimin iktidara gelmesini iste-
memektedir. Aynı şekilde İsrail de rejimin varlığını sürdürmesini ve kendi sınırlarını 
korumasını arzulamaktadır. Böylece söz konusu çıkarlar Arap ülkelerinin çıkarlarıy-
la da uyuştuğundan, akan yine Suriye halkının kanı olmaktadır.
Sonuç olarak Suriye muhalefeti teşkil edilmediği ve sürgüne zorlanan, gerek rejim 
gerekse de DAEŞ vb. gibi terörist unsurlar eliyle her türlü acıyı çeken ve zulmü 
gören Suriye halkının memleketine geri dönme özlemine karşılık verecek siyasi bir 
söylem geliştirmediği, yine siyaset ve medya sahalarında Suriye toplumu için yeni 
bir yol haritası çizecek söylemler üretmediği müddetçe, Suriye’deki trajedi sürüp 
gidecektir.
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إرهاصات الثورة السورية: الواقع والمستقبل

نــدرك ونعلــم أن شــرارة الثــورة الســورية انطلقــت أواســط آذار / مــارس لعــام 2011 احتجاًجــا علــى 
طبيعــة الواقــع السياســي الــذي تعيشــه ســوراي آنــذاك مــن تدهــور يف منظومــة العالقــات احلياتيــة اليوميــة، 
ورغبًة من الشــعب الســوري يف حتســني مســتوى احلياة املعيشــية أســوًة بباقي الشــعوب األخرى. فكانت 
النتيجــة خــروج الشــعب الســوري يف مظاهــرات عفويــة والتنديــد برحيــل النظــام، وجــاء الــرد الســليب 
املتوحــش مــن خــالل اســتخدام العنــف املنظــم، فضــاًل عــن القتــل، اإلعتقــال، واإلعدامــات املتكــررة شــبه 
اليوميــة حبــق املواطنــني العــزّل، ضاربــة )الســلطة األســدية احلاكمــة( عــرض احلائــط بكافــة املواثيــق الدوليــة، 

متجاهلــة حقــوق اإلنســان، وكأن شــيئاً مل يكــن. 
8 أعــوام مــرت علــى انــدالع احلــراك الســوري، والــذي كان يف بدايتــه يتســم ابملظاهــرات العفويــة املدنيــة، 
وعلــى آليــة قمــع النظــام لــه، حتــول إىل ثــورة مســلحة تطالــب برحيــل األســد وتنحيــه عــن ســدة احلكــم، 
كنتيجــة حتميــة وواقعيــة حلجــم وفظاعــة اجلرائــم الــي نفذهــا حبــق أبنــاء وأطفــال وكبــار الســن مــن املــدن 

واألحيــاء الســورية والــي مازالــت حــىت يومنــا هــذا. 
حجــم وفظاعــة اجلرائــم الــي ارتكبهــا النظــام الســوري حبــق املدنيــني الســوريني علــى مــدار أعــوام مضــت 
جتعلنــا أمــام تســاؤل مفــاده مــا هــي طبيعــة الواقــع الــذي تعيشــة الثــورة الســورية؟، وهــل مت فعــاًل خذالهنــا 
مــن قبــل أبنائهــا؟، أم أن النظــام اســتخدم بعضــاً مــن مؤيديــه وعناصــره للدخــول يف الثــورة أمــاًل منــه يف 
تفتيتهــا والقضــاء عليهــا كنتيجــة حتميــة لتلقيــه الدعــم مــن قبــل الــدول الكــربى وعلــى رأســهم روســيا 
وإيــران، وبعــض املليشــيات التابعــة حلــزب هللا يف ســوراي، والدعــم السياســي والدبلوماســي العــريب اخلفــّي 

لــه منــذ انــدالع الثــورة وحــىت أايمنــا. 
هــذه التســاؤالت مردهــا أن البيئــة الدوليــة منــذ إنــدالع الثــورة مل تكــن معنيــة إبســقاط النظــام الســوري 
مطلقــاً، لــو تتبعنــا التصرحيــات األمريكيــة مبجملهــا نراهــا جمــرد هــراء، وبعيــد عــن املصداقيــة والواقعيــة 
اإلنســانية. اهلــدف األول والنهائــي هــو اســتنزاف ســوراي قــدر املســتطاع وهــذا مــا مت فعــاًل مــن خــالل 
جتنيــد قــوات مرتزقــة اتبعــة للنظــام، أو عناصــر أخــرى منشــقة عنــه أو مدعومــة مــن اخلــارج كحــال داعــش 
الــي كان جــّل مههــا اســتنزاف ســوراي إنســانياً وإقتصــادايً وهــذا مــا مت فعــاًل وســط صمــت عــريب ودويل 
مطبــق، إىل جانــب إســتضافة بعــض الــدول العديــد مــن املؤمتــرات والقمــم ، ويف هنايتهــا مل جتلــب أي مثــار 
إجيابية للشــعب الســوري ســوى التشــريد والقتل والدمار، والتغريب،  يف ظل ســيطرة روســيا وإيران على 
ســوراي وتقامسهمــا للكعكــة الســورية أمــاًل منهمــا يف حتقيــق اهدافهمــا وبقــاء النظــام الســوري علــى قيــد 
احليــاة، والنتيجــة مــوت وإســتنزاف الســوريني ببــطء دون تقــدمي أّي خطــة بديلــة تســهم قــدر املســتطاع 

يف رمرمــة الواقــع الســوري املرتهــل.
إزاء مــا ذكــرت وكنتيجــة حتميــة للواقــع الســوري وســط غيــاب معارضــة أو إئتــالف ســوري واٍع يلــيب أدىن 
إحتياجــات اجملتمــع الســوري ابلعــودة إىل أراضيهــم، إىل جانــب ذلــك مؤخــراً هرولــة بعــض الــدول العربيــة 
إىل التطبيــع املباشــر مــع النظــام الســوري منهــا زايرة الرئيــس الســوداين عمــر البشــر، والدعــم اخلليجــي 
املتســارع لــه أمــاًل يف بقائــه موجــوداً نكايــة ابلــدور اإليــراين يف املنطقــة، وضعــف اجملتمــع العــريب يف كافــة 
اجلوانــب واجملــاالت وعلــى رأســها البعــد السياســي، فأغلــب الــدول العربيــة اليــوم بــل جّلهــا غارقــة يف 
مشــاكلها الداخليــة، وهــذا مــا ســاهم بشــكل أو آبخــر يف الســماح لروســيا وإيــران ابإلســتفراد بســوراي، 
جــّل هــذه املعطيــات تقــود بشــكل أو أبخــر إىل واقــع ضبــايب إمــا بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه وســط 
تطبيــع عــريب رويــداً رويــداً مــع النظــام الســوري، وعلــى رأســهم دول اخلليــج الــي ليســت معنيــة بعــودة أي 
نظــام سياســي دميقراطــي لســدة احلكــم، حــىت تبقــى املنطقــة كلهــا غارقــة ابملشــاكل إىل ماالهنايــة، فضــاًل 
عــن رغبــة إســرائيل ببقــاء هــذا النظــام حيــاً حيمــي حدودهــا وهــذه املصلحــة تتوافــق مــع املصلحــة العربيــة 

يف ذلــك علــى حســاب دمــاء أبنــاء الشــعب الســوري. 
احملصلة النهائية إذا مل تتوحد املعارضة السورية وترسم لنفسها خطاابً سياسياً يليب طموحاهتا وتطلعاهتا 
بعــودة أبنائهــا الذيــن شــردوا وذاقــوا الويــالت وأشــد معــاين الظلــم ســواء مــن قبــل النظــام الســوري ذاتــه، 
أو مــن بعــض العناصــر اإلرهابيــة مثــل داعــش وغرهــا، ورســم خطــاب إعالمــي وسياســي يــؤدي إىل بنــاء 

خريطــة جديــدة للمجتمــع الســوري، فــإن املأســاة الســورية ستســتمر. 

د. معاذ عليوي

كاتب وباحث فلسطيني

Dr. Muaz Aliyevi

Suriye Devriminin Yansımaları: Bugün ve Gelecek

Filistinli Araştırmacı-Yazar
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تعــود بنــا الذاكــرة إىل تلــك األايم الــي ســبقت انــدالع الثــورة الســورية، يف بدايــة العــام 2011 حيــث 
كانــت أجــواء املنطقــة العربيــة مشــتعلة ابألحــداث املتســارعة  وكان الســوريون يراقبــون عــن كثــب كل مــا 
حيصــل  فيهــا ويتابعــون كل صغــرة وكبــرة، وابهتمــام ابلــغ يصــل إىل درجــة حبــس األنفــاس مــع الرتقــب 
احلــذر واألمــل ابنتصــار هــذه الثــورات علــى جمموعــة الطواغيــت احلاكمــة أبذرع األمــن وبــث الرعــب 
والتهويــل علــى الشــعوب املقهــورة احملبطــة الفاقــدة ألي حيلــة أو مبــادرة، إىل أن جــاءت اللحظــة الــي 
كســرت فيهــا الشــعوب حاجــز اخلــوف وأســقطت مقولــة احلاكــم املقــدس، الــذي صــوره االعــالم أبنــه 

الكامــل الــذي ال أيتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه. 
توالــت األايم وبــدأت األنظمــة تســقط تباًعــا، ويكــرب األمــل لــدى الشــعوب العربيــة الــي قدمــت الدمــاء 

ووقفــت بشــجاعة وإصــرار لكســر جــدران االســتبداد والدكتاتوريــة البغيضــة.
هــرب بــن علــي مث ســقط مبــارك وامتــدت شــرارة الثــورة إىل ليبيــا مث اليمــن، وبــدأ العــد العكســي التنــازيل 
يف ســورية، وهــو البلــد الــرازح حتــت حكــم عســكري أمــين ونظــام مشــويل ال يؤمــن إال بنفســه، وال يســمع 

إال صــدى صوتــه، وال يســمح للشــعب هبامــش مــن احلريــة أو العدالــة أو العيــش الكــرمي.
مل يطــل االنتظــار إذ ســرعان مــا اندلعــت شــرارة الثــورة يف وســط دمشــق بعــد أن اعتقــل أطفــال درعــا 

الذيــن كتبــوا شــعارات علــى جــدار مدرســة تطالــب ابحلريــة والكرامــة. 
كانــت الثــورة يف حينهــا كمثيالهتــا يف تونــس ومصــر وغرمهــا، ســالحها الشــعارات واهلتافــات املطالبــة 
إبصــالح الدولــة ونظــام احلكــم ووقــف التعســف وقهــر النــاس واذالهلــم، خيــرج النــاس بصدورهــم العاريــة 
ال ميلكــون إال أصواهتــم وإمياهنــم حبقهــم أن يعيشــوا بكرامتهــم يف وطنهــم الــذي ســرقه وأفســده الطغــاة، 
وجعلــه مزرعــة اتبعــة يف حديقــة قصــره املبــين علــى مجاجــم املظلومــني والضحــااي املقهوريــن مــن أبنــاء هــذا 

الوطــن املســتباح.
لكــن النظــام املبــين علــى االجــرام والقتــل والقمــع ال يفهــم إال لغــة واحــدة هــي لغــة القــوة املفرطــة وســفك 
الدمــاء، حــىت مــع األطفــال والنســاء والشــيوخ فلــم يتــورع عــن فعــل أي شــيء يعيــد النــاس إىل مربــع 
اخلــوف وبيــت الطاعــة، لكــن مل يفلــح فجــن جنونــه وزاد مــن قتلــه للنــاس وتدمــر البلــد وحرقــه وهتجــر 
أهلــه، مســتخدًما كل أنــواع األســلحة الفتاكــة مــن طــران وصواريــخ وســالح كيمــاوي وبراميــل صنعهــا 

خصيًصــا لقتــل الشــعب الثائــر.
اليــوم وبعــد مــرور مثــان ســنوات ذاق فيهــا شــعبنا ويــالت القتــل والتهجــر واالابدة وأوجعــه ختــاذل اجملتمــع 
الــدويل واألمــم املتحــدة وصمتهــا املريــب جتــاه مــا يرتكبــه جمرمــو احلــرب، إال أن للقصــة بقيــة، مل يستســلم 
الشــعب الســوري ومــازال خيــوض صراعــه مــع أطــراف آتمــرت عليــه وخذلتــه يف نضالــه مــن أجــل حريتــه، 
ومل يســتثن اخلــذالن إال القليــل، ليشــمل الــدول الغربيــة منهــا والعربيــة ، لكــن النــار مازالــت حتــت الرمــاد، 
واألايم ُحبلــى، وقــد تلــد جــوالت وجــوالت مــن الثــورة الســورية، ثــورة متجــددة تصحــح املســار حــىت 
تصــل إىل غــد مشــرق ترفــرف فيــه رايــة احلريــة يف ظــل وطــن ســوري ال ســيادة فيــه إال للدســتور والقانــون.

Aklımıza 2011’in başlarında Suriye devriminin başladığı zamanlar geliyor. O 
sıralarda Arap dünyası birbiri ardında gelişen olaylarla kaynamaktaydı. Suriyeliler 
ise yaşananları yakından takip ediyor, büyük küçük her olayı izliyorlardı. Öyle bir 
önem veriyorlardı ki yaşananlara, nefeslerini tutuyorlar ve ezilmiş, hareket kabiliye-
tini yitirmiş, korku ile sindirilmiş halkların başındaki zorba güçlerin yıkılmasını, bu 
devrimlerin başarılı olmasını umuyorlardı. Sonunda bir an geldi ve halklar korku du-
varını yıkarak, medyanın çizdiği ‘hiçbir zaman yanlış yapmayan, mükemmel kutsal 
lider’ imajını yerle bir etti.
Günler birbirini takip ettikçe rejimler arka arkaya devrilmeye başladı ve kanlarını bu 
yola akıtan, cesaretle ve ısrarla istibdat ve diktatörlük duvarını yıkmak için mücadele 
eden Arap halklarının umudu giderek arttı.
Zeynelabidin bin Ali kaçtı, Mübarek devrildi ve devrim ateşi Libya ile Yemen’e 
sıçradı. Artık Suriye için geri sayım başlamıştı. Nitekim Suriye, kendisinden başka 
hiçbir şeye inanmayan, kendi sesinden başkasını duymayan ve halkına özgürlük, 
adalet ve onurlu yaşam namına hiçbir şeyi layık görmeyen bir rejimin idaresi altında 
inim inim inlemekteydi.
Çok zaman geçmeden devrim ateşi Suriye’ye de ulaştı ve Dera’da tutuklanan çocuk-
lar bir okulun duvarına özgürlük ve onur taleplerini ifade eden sloganlar yazdı.
Devrim bu sırada Tunus, Mısır ve diğer ülkelerde olduğu gibi devletin ve rejimin 
reform yapması, keyfiliğin sona ermesi ve insanların aşağılanmasına son verilmesi 
yönünde sloganları silahı olarak kullanıyordu. İnsanlar çıplak göğüslerini geriyor, 
sesleri ve imanlarıyla zorbaların yağmaladığı memleketlerinde onurlu yaşamaya 
haklarının olduğunu söylüyorlardı. Nitekim bu zorbalar, memleketi yine bu mem-
leketin mazlumlarının kafatasları üzerine kurulu olan saraylarının bir bahçesi gibi 
görmekteydiler.
Cinayet, ölüm ve baskı üzerine kurulu bir rejim, yalnızca aşırı güç ve kan akıtma 
dilinden anlamaktaydı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılara karşı bile, tekrar itaat çem-
berine alabilmek için hiçbir yöntemi kullanmaktan kaçınmadı. Ancak yaptıkları işe 
yaramayınca iyiden iyiye kontrolü kaybederek cinayetlerini, yıkımını, yakımını ve 
tehcirini arttırdı. Uçaklar, füzeler, kimyasal silahlar ve özellikle devrimci halkı kat-
letmek için üretilmiş varil bombalarıyla ölüm yağdırdı.
Geçen sekiz yılda Suriye halkı ölüm, tehcir ve katliamın acısını tattı, uluslararası 
toplum onu yalnız bıraktı, BM savaş suçlularının yaptıkları karşısında sessiz kaldı. 
Ancak hikayenin diğer yüzü de var; Suriye halkı teslim olmadı ve hala kendisine 
karşı komplo düzenleyen ve Avrupa ve Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu dahil ol-
mak üzere, özgürlük mücadelesinde kendisini yarı yolda bırakanlara karşı savaşım 
vermekten vazgeçmedi. Fakat küllerin altındaki ateş hala yanmaya devam ediyor. 
Gelecek Suriye devriminin yeni sahnelerine gebedir. Yarın devrim istikamet ka-
zanacak ve özgürlük sancağının, anayasa ve kanundan başka hiçbir şeyin egemen 
olmadığı Suriye vatanının üzerinde dalgalanacağı günler doğacaktır.
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Indus ve Ganj biri Pakistan’a hayat, diğeri Hindistan’a ruh veren iki Himalaya kökenli coşkun 
ırmak. Himalayaların eteklerinde doğan ve Hindistan yarımadasının suya muhtaç çölümsü 
topraklarını doyura, doyura güneye inerek Hint Okyanusu’na dökülürler. Indus Himalayaların 
eteklerinden yola çıkıp Pakistan’ı, Ganj ise Hindistanı emziren bir ananın münbit ve bereketli 
iki göğsü gibidir.
İndus ne Ganj’ın çocukları uzun yıllardır birbirleri ile kavgalı. 1947 yılında İngiliz sömürüsü 
ayak bastığı her yerde olduğu gibi gerisinde Güney Asya’nın Hindistan Yarımadasında da 
statüsü belirsiz bir analşmazlık, çatışma coğrafyası bırakak yani Keşmir krizini ekerek sözüm 
ona sona erdi.
Sözüm ona diyorum çünkü, 1947 yılında bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Keşmir 
bölgesini tanımlayan Hindistan yarımadasında İngiliz sömürüsü fiziki anlamda sona ermiş gibi 
görünse de, aslında üretilmiş Keşmir krizi üzerinden sömürü fiili olarak hala devam ediyor.
‘Çekildiğin yerden bir çatışma, kin, nefret, fitne ve anlaşmazlık bırakarak çık’ oyunu İngili-
zlerin klasik sömürü sistem ve stratejilerinin bir parçasıdır. Böylelikle o bölgede fiziki olarak 
olmasa dahi fiili ve siyasi olarak sömürü boyut değiştirmiş olarak devam eder.
İngilizler Hindistan yarımadasından çekilirken en büyük oyunlarını bütün bir Hindis-
tan yarımadasındaki Müslüman nüfus ve varlığını yeni bir devlet adı altında üçe bölerek 
oynadılar. Bugün 200 milyon Müslüman Pakistan’da, 170 milyon Müslüman 1972 ye kadar 
doğu Pakistan adıyla anılan bugünkü Bangladeş’te ve yine 200 milyonu aşkın Müslüman ise 
halen Hindistan sınırları içinde yaşamaktadır. Hindistan yarımadasının müslüman nüfusu ve 
potansiyeli devletleşme adı altında üçe bölünürken Hindu toplum tek bir Hindistan çatısı al-
tında toplandı. Bu bölünme olmasaydı belkide bugün Hindistan yeryüzünün en büyük İslam 
devleti ve medeniyeti olacaktı.
Hindistan yarımadasındaki Müslüman toplumlarını üçe bölen İngiltere, nüfusunun büyük 
çoğunluğu Müslüman olan Keşmir bölgesinin statüsünü belirlemeyerek Hindistan ve Paki-
stan’ı tarih boyunca çatıştıracak bir kriz ve çatışma kaynağını diğer bir deyişle Asya’nın Filis-
tini Keşmir’i üretti. Ortadoğu’yu bölerek ortasına Filistin krizini eken ve tampon ülke İsrail’i 
yerleştirip bütün bir Ortadoğu, Arap ve İslam dünyasını istikrarsızlaştıran İngiliz aklı, Keşmir 
gibi yeryüzünün cenneti olarak tanımlanan bir coğrafya üzerinden Hindistan, Pakistan ve Çin-
le beraber bütün bir Asya’yı istikrarsızlaştırıp cenneti adeta cehenneme çevirdi.
Sömürünün ardından geçen yüzyıllara rağmen bugün Güney Asya yer kürenin en fakir ve 
en istikrarsız coğrafyalarından biri olarak hayat sürüyor. Derin yoksulluğa rağmen Hindistan 
savunmaya 2018-2019 bütçesinde 45 milyar dolar ayırırken Pakistan 10 milyar dolar gibi bir 
rakam ayırdı.
Sınırlar bölünmeyi, bölünme çatışmayı, çatışma zayıflamayı, zayıflama ise sömürüyü 
doğuruyor.
Keşmir üzerinden 3 kez savaşa giden Indus ve Ganj’ın çocukları bugün bir kez daha savaşla 
karşı karşıyalar. Dünya nüfusunun üçte birinin yaşadığı bu coğrafya kontrolden çıkmış bir 
savaşla birlikte dünya tarihinin en kanlı savaşı ile yüzleşmek zorunda kalabilir.
Krizin nedeni geçtiğimiz hafta Hindistan’ın işgali altında bulunan Jammu ve Keşmir bölge-
sinde Hindistan askeri konvoyuna düzenlenen terör saldırısı sonucu 44 Hindistan askerinin 
hayatını kaybetmiş olması. Terör kaynağı ve hedefi kim ve neresi olursa olsun asla kabul 
edilir bir olgu olamaz. Saldırıyı ise Ceyş-i Muhammed isimli bir örgüt üstlendi. Hindistan 
örgütün arkasında Pakistan’ın olduğunu düşünüyor. Ne var ki söz konusu örgüt Pakistan’ın da 
terör listesinde yer alan bir örgüt. Ve Pakistan dünyanın terörden en fazla zarar görüp en fazla 
saldırıya uğrayan ve kayba uğrayan ülkelerinden biri.
Hindistan ve Pakistan savaşının bir kazananı asla olamaz. Ancak iki kaybedeni olur; Indus ve 
Ganj’ın çocukları. Böyle bir savaşın kazananı olmaz çünkü her iki ülke de nükleer güç.
Öyleyse üretilen bu suni gerilimin arkasında kimler var ve neden? Görünen o ki iki testi bir-
birine çarpıştırılıp kırılmak isteniyor. Hindistan büyüyen ekonomisi ile uzun yıllardır Batı’nın 
tehdit algısını besliyor. Güç ve zenginlik dengeleri Batı’dan Doğu’ya büyük bir göç halinde ve 
Hindistan ve Çin merkezli güç odakları Batıyı tehdit ediyor.
Pakistan ise nükleer yetenek ve kapasiteye, nükleer başlık ve taşıyacak uzun menzilli füzelere 
sahip tek müslüman ülke. Ve sünni. Başta İsrail olmak üzere Batı için İran’dan daha çok asıl 
tehdit her zaman için nükleer silahlara sahip sünni Pakistandır. 200 milyon genç nüfusu ile 
sünni Pakistanın nükleer yeteneği başta İsrail olmak üzere Batı’nın kabusu.
Şimdi kontrolden çıkarılmış bir çılgın savaş iklimi ile iki testi de kırılma hedefinde. Batı 
medeniyeti ve İsrailoğulları için bir Hintli ile bir Müslümanın hayati hiç bir değeri yoktur. 
Indus ve Ganj’ın çocukları mutlak bir yıkım ve felaketten başka sonucu olmayan bu oyuna 
gelmemeli. Kendilerine gelmeli.

أبناء إندوس والغانج

إندوس والغانج مها هنران ينبعان من اهليماالاي، أحدمها مينح احلياة لباكستان والثاين مينح الروح للهند.
النهــران ينبعــان مــن ســفوح جبــال اهليمــاالاي وجيــراين جنــوابً يف شــبه القــارة اهلنديــة، مث يتدفقــان لــري أراضــي شــبه اجلزيــرة اهلنديــة 
العطشــى قبــل أن يصبــان يف احمليــط اهلنــدي، وانــدوس الــذي ينبــع أيضــاً مــن ســفوح جبــال اهلامــاالاي ويغــذي ابكســتان ابملــاء، بينمــا 

يغــذي هنــر الغانــج اهلنــد ابملــاء، حيــث يشــبه النهــران ثديــي األم اخلصبــني واملشــبعني.
ابنــاء إنــدوس والغانــج متخاصمــون ومتصادمــون مــع بعضهــم البعــض منــذ ســنوات طويلــة، وكمــا هــو احلــال يف أي أرض وقعــت حتــت 
االســتعمار الربيطــاين فإنــه منــذ االســتعمار الربيطــاين للمنطقــة عــام 1947، تركــت بريطانيــا منطقــة شــبه القــارة اهلنديــة الواقعــة يف 

جنــوب آســيا يف حالــة توتــر ونــزاع، وجعلتهــا منطقــة اشــتباك وصــراع مــن خــالل خلــق أزمــة كشــمر اخلالفيــة املعقــدة.
أقــول ذلــك، ألنــه علــى الرغــم مــن أن االســتعمار الربيطــاين يف شــبه القــارة اهلنديــة، والــذي حــدد منطقــة اهلنــد وابكســتان وبنغالديــش 
وكشــمر يف عــام 1947، رمبــا يكــون قــد انتهــى مــن الناحيــة املاديــة الفيزايئيــة، لكــن ذلــك االســتعمار يف أزمــة كشــمر املفتعلــة ال 

يــزال مســتمراً.
لعبــة: »كل مــكان تنســحب منــه حولــه إىل مــكان للصــراع والكراهيــة واحلقــد والفتنــة والبــؤس واخلــالف«، هــذه اللعبــة هــي جــزء مــن 
نظام االســتعمار الكالســيكي لربيطانيا وجزء ال يتجزأ من اســرتاتيجيتها، وهكذا فإن االســتعمار املادي يف املنطقة حىت وإن انتهى 

فإن االســتعمار  الفعلي والسياســي ال يزال مســتمراً، حبيث يغر شــكله وحجمه ويســتمر يف تلك املنطقة.
عندما أراد اإلجنليز االنســحاب من شــبه القارة اهلندية، لعبوا أكرب لعبة هلم من خالل تقســيم الســكان املســلمني ووجودهم يف شــبه 
القــارة اهلنديــة ابلكامــل إىل ثالثــة أقســام وضموهــم حتــت مظلــة دول جديــدة، اليــوم يعيــش حنــو 200 مليــون مســلم يف ابكســتان، 
و 170 مليــون مســلم يف بنجالديــش، والــي كانــوا يطلقــون عليهــا اســم ابكســتان الشــرقية لغايــة عــام 1972 ، ومــا زال أكثــر مــن 
200 مليــون مســلم يعيشــون داخــل حــدود اهلنــد، ويف حــني مت تقســيم الســكان املســلمني يف شــبه القــارة اهلنديــة وإمكانياهتــم  إىل 
ثالثــة اقســام حبجــة مــا يســمى ابلتأميــم، مت يف الوقــت ذاتــه مجــع كل الســكان اهلنــود حتــت مظلــة جمتمــع واحــد مســي اهلنــد، لــو مل 

حيــدث هــذا االنقســام رمبــا لكانــت اهلنــد أكــرب دولــة إســالمية وأكــرب حضــارة علــى وجــه األرض اليــوم.
بريطانيــا الــي قســمت اجملتمــع املســلم يف شــبه القــارة اهلنديــة إىل ثالثــة أقســام، خلقــت أزمــة كفيلــة إبدامــة الصــراع علــى مــدار التاريــخ 
بــني اهلنــد وابكســتان وهــي منطقــة كشــمر ذات األغلبيــة املســلمة، وذلــك مــن خــالل عــدم حتديــد وتوضيــح حالــة هــذه املنطقــة بعــد 

التقســيم، أي أن بريطانيــا بعبــارة أخــرى جعلــت مــن كشــمر »فلســطني آســيا« بــكل تعقيداهتــا. 
العقــل اإلجنليــزي الربيطــاين الــذي أشــعل ورســخ حالــة عــدم االســتقرار يف الوســط العــريب واإلســالمي يف منطقــة الشــرق األوســط مــن 
خــالل تقســيم منطقــة الشــرق األوســط وخلــق األزمــة الفلســطينية وزرع دولــة حليفــة عازلــة وهــي إســرائيل، هــو نفــس العقــل الــذي 
جعــل كل آســيا تعيــش حالــة صــدام وعــدم اســتقرار مــن خــالل خلــق أزمــة كشــمر الــي توصــف أبهنــا جنــة علــى ســطح األرض، 
حيــث خلقــت الصراعــات والنزاعــات بــني اهلنــد وابكســتان والصــني مــن خــالل هــذه السياســة الــي هــي كفيلــة بتدمــر القــارة وحتويــل 

اجلنــة إىل جهنــم، وإدامــة حالــة عــدم االســتقرار فيهــا.
علــى الرغــم مــن مــرور قــرون علــى هنايــة االســتعمار يف تلــك املنطقــة، فقــد ظلــت جنــوب آســيا واحــدة مــن أفقــر مناطــق األرض 
وأكثرهــا اضطــرااًب وهكــذا تســتمر حياهتــا البائســة، وابلرغــم مــن الفقــر املدقــع يف تلــك املنطقــة، فقــد خصصــت اهلنــد 45 مليــار دوالر 

مــن ميزانيتهــا لإلنفــاق علــى التســلح والدفــاع يف ميزانيــة عــام 2018-2019، بينمــا خصصــت ابكســتان 10 مليــارات دوالر.
خلــق احلــدود يــؤدي إىل التقســيم، والتقســيم يــؤدي إىل الصــراع واالشــتباك، واالشــتباك يــؤدي إىل الضعــف، والضعــف يــؤدي إىل 

االســتعمار.
أبنــاء إنــدوس والغانــج الذيــن ذهبــوا إىل احلــرب ثــالث مــرات مــن أجــل كشــمر يبــدون اليــوم علــى مشــارف حــرب أخــرى، هــذه 
املنطقــة الــي يعيــش فيهــا ثلــث ســكان العــامل، قــد تنزلــق إىل مواجهــة أو حــروب تكــون األكثــر دمويــة يف اتريــخ العــامل، إذا مــا نشــبت 

حــرب خارجــة عــن الســيطرة.
ســبب األزمــة األخــرة بــني البلديــن هــو مقتــل 44 مــن القــوات اهلنديــة يف هجــوم إرهــايب ضــد قافلــة عســكرية هنديــة وقــع األســبوع 
املاضــي يف منطقــي جامــو وكشــمر اللتــني حتتلهمــا اهلنــد، يف واقــع األمــر ال ميكــن قبــول مصــدر اإلرهــاب وهدفــه مهمــا كان مصــدره 
ودوافعــه والــذي يقــف خلفــه، تبنــت منظمــة تطلــق علــى نفســها اســم »جيــش حممــد« اهلجــوم، وتعتقــد اهلنــد أن ابكســتان هــي مــن 
تقــف وراء التنظيــم، رغــم إن املنظمــة املعنيــة هــي أيضــاً مدرجــة علــى لوائــح اإلرهــاب يف ابكســتان، وابكســتان هــي واحــدة مــن أكثــر 

الــدول الــي عانــت مــن اإلرهــاب وتضــررت وتكبــدت خســائر منــه علــى مســتوى العــامل.
ال ميكــن أبــداً أن يكــون هنــاك رابــح يف احلــرب بــني اهلنــد وابكســتان، لكــن كالمهــا ســيكوانن خاســرين، أبنــاء إنــدوس والغانــج، لــن 

يكــون هنــاك منتصــر يف احلــرب، ألن كال البلديــن قــوة نوويــة.
إذا مــن يقــف وراء هــذا التوتــر املصطنــع وملــاذا؟، يبــدو أنــه يــراد للطرفــني أن يشــتبكان وحيطــم بعضهمــا البعــض، اقتصــاد اهلنــد النامــي 
بشــكل الفــت يف الســنوات األخــرة يزيــد مــن قلــق الغــرب ويشــكل هتديــداً ملصاحلهــم، يف حــال هاجــرت تــوازانت القــوة والثــروة 

االقتصاديــة مــن الغــرب إىل الشــرق وحتولــت الصــني واهلنــد إىل مراكــز قــوة فــإن ذلــك يهــدد الغــرب ومصاحلــه.
وابكســتان هــي الدولــة اإلســالمية الوحيــدة الــي متتلــك إمكانيــات وقــدرات نوويــة، حيــث متتلــك أســلحة نوويــة وصواريــخ طويلــة 
املــدى، وهــي دولــة ســنية وبذلــك فــإن ابكســتان بســالحها النــووي كانــت يف كل وقــت هــي مصــدر التهديــد والقلــق الرئيســي 
ابلنســبة للغــرب وإســرائيل، حيــث يستشــعرون خطرهــا أكثــر بكثــر ممــا يستشــعرون اخلطــر مــن إيــران، ألن ابكســتان دولــة ســنية، 
فمــع وجــود عــدد ســكان يبلــغ 200 مليــون نســمة غالبيتهــم شــباب، فــإن القــدرة النوويــة الباكســتانية الســنية متثــل كابوســاً ابلنســبة 

للغــرب، وخاصــة إلســرائيل.
اآلن مــع وجــود أجــواء حــرب جمنونــة قــد ختــرج عــن الســيطرة فــإن الطرفــان يقفــان علــى شــفر هاويــة ونقطــة اهنيــار، ابلنســبة للحضــارة 
الغربيــة واإلســرائيليني ال قيمــة حليــاة أي إنســان هنــدي أو مســلم، جيــب أال يقــرتب أبنــاء إنــدوس والغانــج إىل هــذه اللعبــة اخلطــرة 

الــي ال نتيجــة هلــا ســوى الكــوارث والدمــار واالهنيــار، جيــب أن يتعقلــوا ويــرتووا.

علي شاهين

مؤلف  وكاتب

Ali ŞAHİN

Indus ve Ganj’ın Çocukları

Gaziantep Milletvekili
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مستقبل الشرق األوسط

Son günlerde Ortadoğu’da yoğun bir diplomasi trafiği var.
AB ve Arap Ligi liderlerinin Şarm el Şeyh’te gerçekleştirdiği zirve, Veliaht Selman’ın 
milyar dolarlar vaat ettiği Pakistan ve Çin seyahatleri, Trump’ın kıdemli danışmanı 
J. Kushner’inTürkiye dahil Ortadoğu turu ve Esed’in Tahran’a gitmesi ve Pakistan- 
Hindistan gerilimi sebebiyle Erdoğan-Han telefon görüşmesi bunların en öne çıkanları.
Bu hareketliliğin sıradan olmadığını ve bölgemizin yeni jeopolitik değişimi ile irtibatlı 
olduğunu düşünüyorum.
Elbette, bu trafiği Avrupa’nın otoriter Arap rejimleri ile yakınlaşması, ABD’den iste-
diğini bulamayan Suudi Arabistan’ın Çin ile işbirliği arayışı, Trump Yönetiminin İsrail 
yanlısı politikasının Filistin’e baskı ile çözüm arayışı, Suriye-İran ortaklığının derin-
leşmesi ve Pakistan’ın çok yönlü sıkıştırılmasından çıkış arayışı olarak okuyabiliriz.
Bu denemelerin henüz başındayız.
Ve bölgede dizayn çabaları ile aslında daha köklü bir değişimin tohumları atılmakta.

****
Bir ucu Fas’ta diğeri Afganistan’da olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesi gittikçe 
büyüyen bir karmaşanın içerisinde.
Arap isyanlarından sonra bölgemiz bir düzene kavuşamadı.
Aksine bölgesel güçlerin yeni milliyetçi formlarla rekabetinin ve bloklaşma çaba-
larının yoğunlaştığını görüyoruz.
Körfez-İran bloklaşması ve bölgesel güçlerin dini yorumlarla desteklenen milliyetçilik 
kapışması buna örnekler. Mısır, Suudi Arabistan bir yanda “ılımlı İslam” propagandası 
yapıyor.
Diğer yanda BAE-Suud ittifakı İran’ın yayılmacı Şiiciliğine karşı Medhali Selefiliği 
araçsallaştırıyor.
Özellikle Libya ve Yemen’de...
Medhali Selefiliğin “siyasi otoriteye mutlak itaat merkezli dini yorumunun” BAE ve 
Suud’un “Yüzyılın Barış Anlaşması”na destek dahil bölgesel dizayn çabalarını meşru-
laştırdığını söylemeliyiz.

****
Küresel düzlemde ise başka bir değişim rüzgarı esiyor.
Ve bu rüzgar Ortadoğu’nun kendi türbülansına derin etkilerde bulunacak.
Elbette, Trump’ın başkan seçilmesinden sonra ABD’nin küresel rolünün değişmesin-
den bahsediyorum.
Washington’un “liberal hegemonya” politikasının iflasından söz ediyorum.
Artık daha sıklıkla, ABD’nin Körfez dışındaki Ortadoğu’ya ilgisini azaltacağı 
tartışılıyor.
J. Mersheimer gibi düşünürler dünyadaki yeni güç dengesinin realist ve milliyetçi 
saiklerle belirleneceğini vurguluyor. Kimileri gelen dünyanın yeni popülist milliyetçi-
liklerlebelirleneceğini söylüyor.
Kimileri de zaten milliyetçiliğin hep etkili olduğunu şimdi sadece ABD’nin istisnai 
liberal dış politikasının çöktüğünü anlatıyor. Her halükarda bu dönemde yaşanacak 
değişimden en çok Ortadoğu etkilenecek.
Sebebi de milli devlet yapılarının oturmadığı bölgede parçalanma, ideolojik- dini 
rekabet, vekillerin çatıştırılması yaşanan kaosu büyütecek olması.

****
Peki Ortadoğu’da uzun vadede gidişat nereye? Arap Baharının kışa döndüğünü söyley-
enlere göre gelecekte baskıcı yönetimlerin rekabeti bulunuyor.
Bahardan ümidini kesmeyenlere göre ise mevcut otoriter rejimlere Batı’nın verdiği 
destek hakları, özgürlük arayışını dindiremez. Bu hafta salı günü SETA’da ağır-
ladığımız Raşid Gannuşi bu fikri savunan bir düşünürsiyasetçi.
Maharetli siyasetiyle Tunus’ta karşı devrimi engelleyen Gannuşi, Arap devrimlerin-
inölmediğini, durdurulduğu görüşünde.
Fransız devriminin 70 yıl sürmesine atıfla, bu devrimlerin de uygun bir ortamda geri 
geleceğini söylüyor.

شــهدت منطقــة الشــرق األوســط، حتــركات دبلوماســية مكثفــة خــالل األايم األخــرة، كان أبــرز تلــك 
التحركات الدبلوماســية: أوال قمة شــرم الشــيخ يف مصر والي مجعت قادة جامعة الدول العربية واالحتاد 
األورويب، واثنياً زايرات ويل العهد الســعودي حممد بن ســلمان إىل كل من ابكســتان والصني والي قّدم 
فيها وعوداً مبليارات الدوالرات، واثلثاً زايرة جاريد كوشــنر كبر مستشــاري الرئيس األمريكي إىل تركيا، 
مث زايرة أخــرى قــام هبــا بشــار األســد إىل طهــران، كمــا حــدث مؤخــراً توتــر بــني هنــدي - ابكســتاين، 
إضافــة لذلــك جــرى اتصــال هاتفــي بــني رئيــس وزراء ابكســتان والرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان.

أعتقــد أن هــذه التحــركات ليســت طبيعيــة أو عاديــة، بــل هــي مرتبطــة بتحــول جيوسياســي تشــهده 
املنطقــة.

ميكــن قــراءة هــذه التحــركات علــى أهنــا حماولــة مــن أورواب للتقــرب مــن األنظمــة العربيــة املســتبدة، ومســاعي 
من الســعودية للتعاون مع الصني بعد أن يئســت من احلصول على ما تريده واشــنطن، كما ميكن قراءة 
تلــك التحــركات علــى أهنــا حماولــة مــن إدارة ترامــب إلجيــاد حــل مــن خــالل الضغــط علــى الفلســطينيني 
بواســطة العرب املؤيدين إلســرائيل، إضافة إىل أن هناك مســاٍع لتعميق الشــراكة اإليرانية الســورية، وحبث 

ابكســتاين عــن خمــرج مــن التضييــق والضغــط الــذي ميــارس عليهــا.
حنــن اآلن يف بــداايت هــذه احملــاوالت الــي تعــد مبثابــة نثــر بــذور التغــر والتحــول الكبــر الــذي ستشــهده 

املنطقــة الحقــاً. 
****

إن منطقــي الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا بدايــة مــن املغــرب العــريب وانتهــاء أبفغانســتان، مقبلتــني علــى 
حالــة مــن الفوضــى الــي تكــرب وتتــأزم يومــاً بعــد آخــر.

مل تعــرف منطقتنــا اهلــدوء منــذ االحتجاجــات )الثــورات( العربيــة، بــل علــى العكــس، نــرى أن القــوى 
اإلقليميــة ركــزت علــى التنافــس والدخــول يف تكتــالت خمتلفــة انطالقــاً مــن مشــاعر قوميــة خاصــة هبــا، 
ومــن أبــرز األمثلــة علــى هــذا التوجــه الســليب، االســتقطاب اخلليجــي - اإليــراين، والنزاعــات القوميــة بــني 

بلــدان املنطقــة، الــي يتــم تغذيتهــا بتأويــالت وشــعارات دينيــة.
يقــوم  املعتــدل«، فيمــا  ملــا يطلقــون عليــه »اإلســالم  فمصــر والســعودية مــن جهــة، تقومــان ابلرتويــج 
التحالــف اإلمــارايت -الســعودي مــن جهــة أخــرى ابســتغالل الســلفية املدخليــة يف مواجهــة السياســات 

التوســعية إليــران الشــيعية.
ومن أكثر املناطق الي تشهد هذه املواجهة والصدام أيضاً، هي ليبيا واليمن...

ميكــن القــول إن مفهــوم الســلفية املدخليــة يف الديــن والقائــم علــى »الطاعــة املطلقــة للســلطة السياســية«، 
سيســاهم يف إضفــاء الشــرعية علــى مســاعي اإلمــارات والســعودية يف إعــادة ترتيــب املنطقــة، وابألخــص 

فيمــا خيــص مســاعيهم املتعلقــة بـ«صفقــة القــرن«.
****

أمــا علــى الصعيــد الــدويل، فثمــة عواصــف تغيــر أخــرى هتــب، مــن شــأهنا أن ختلــف أتثــرات عميقــة يف 
الشــرق األوســط.

مــا أقصــده هنــا، هــو تغــّر الــدور األمريكــي علــى الصعيــد العاملــي عقــب وصــول الرئيــس احلــايل دوانلــد 
ترامــب إىل الســلطة، وإفــالس سياســات »اهليمنــة الليرباليــة« لواشــنطن.

وجيــري احلديــث حاليــاً، عــن احتماليــة تراجــع االهتمــام األمريكــي، جتــاه منطقــة الشــرق األوســط بعــد 
اآلن، ابســتثناء منطقــة اخلليــج العــريب.

مفكــرون ابرزون يف الغــرب مثــل »جــون مرشــيمر«، يؤكــدون أن املــوازانت اجلديــدة يف العــامل، ســتبىن 
بدوافــع واقعيــة وقوميــة، فيمــا يــرى البعــض اآلخــر أن تلــك املــوازانت ستتأســس علــى قوميــات شــعبوية 

جديــدة.
وهنــاك فئــة أخــرى تــرى أن القوميــة كانــت وال تــزال فعالــة دومــاً، مشــددين علــى إفــالس السياســات 

للــوالايت املتحــدة األمريكيــة.  الليرباليــة  اخلارجيــة 
لكن وعلى أية حال، ستكون منطقة الشرق األوسط، من أكثر املتأثرين ابلتغرات املقبلة.

والســبب يف ذلــك، هــو أن التمــزق، والتنافــس الديــين - األيديولوجــي وحــروب الوكالــة يف املنطقــة الــي مل 
ترتســخ فيهــا بعــد مفهــوم الدولــة القوميــة، ســتؤدي إىل توســيع الفوضــى القائمــة.

****
حســناً، إىل أيــن تتجــه منطقــة الشــرق األوســط علــى املــدى البعيــد؟ القائلــون بتحــول ثــورات الربيــع العــريب 

إىل اخلريف، يرون أن املســتقبل سيشــهد تنافســاً بني األنظمة املســتبدة.
أمــا الذيــن مل يقطعــوا أملهــم بعــد مــن الربيــع، يــرون أن الدعــم الغــريب لألنظمــة املســتبدة يف املنطقــة، لــن 

يســتطيع الوقــوف أمــام مطالــب الشــعوب ابحلقــوق واحلــرايت.
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تقــرتب تركيــا مــن هنايــة ماراثــون انتخــاابت حمليــة جديــدة، إذ ســيتوجه الشــعب لصناديــق االقــرتاع يف هــذه 
االنتخــاابت احملليــة الختيــار املرشــحني الذيــن يقدمــون أفضــل اخلدمــات وإيصاهلــم ملناصــب رؤســاء البلــدايت، 
جتــري اآلن أعمــال حممومــة وجهــود مضنيــة يف صفــوف كل مــن الســلطة واملعارضــة يف إطــار التنافــس، ويف حــني 
أن بعــض األحــزاب السياســية مل تســتطع حتديــد املرشــح الــذي ســتقدمه إىل الشــعب، هنــاك بعــض األحــزاب 
الــي تعاملــت مــع عمليــة الرتشــيح بصعوبــة ابلغــة، أعتقــد أن هــذه العمليــة جيــب أن تتابــع ابهتمــام كبــر مــن قبــل 

إخواننــا الســوريني، ألن أجــواء هــذه االنتخــاابت ســتعاش إبذن هللا يف ســوراي أيضــاً.
إن مــا كانــت تســمى ابالنتخــاابت يف ســوراي الــي كانــت نتائجهــا معروفــة ســلفاً وجتــري يف ظــل قمــع واضطهــاد 
مــن قبــل نظــام البعــث مل تكــن تعــين شــيئاً ابلنســبة إىل الشــعب الســوري، ألن اجلميــع كان يعلــم أن مســرحية 
االنتخــاابت الــي جتــري يف بيئــة غــر دميوقراطيــة وال يســتطيع فيهــا النــاس التعبــر عــن أفكارهــم وآرائهــم ال تفيــد 
أحــداً، وهلــذا فــإن اجليــل اجلديــد مــن النســاء والرجــال الشــرفاء الــذي منــا يف ســوراي، واملنزعــج مــن الوضــع احلــايل 

أبــدوا وقلقهــم واعرتاضهــم علــى ذلــك الوضــع يف ســوراي، وحتركــوا حبلــم ســوراي جديــدة.
ابلطبــع الطريــق صعــب وشــاق، ولــو تركــت ســوراي الختيــار الســوريني ومبادرهتــم فقــط، لكانــت هــذه العمليــة قــد 
اكتملــت ابلفعــل منــذ زمــن طويــل، لكــن عندمــا تدخلــت مــا تســمى القــوى العامليــة نيابــة عــن املنطقــة خبططهــا 
السياســية واالقتصاديــة والدميغرافيــة يف احلــرب الســورية، تطــور الوضــع وحتــول إىل عمليــة ال ميكــن اخلــروج منهــا، 
تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة الــي بذلــت جهــوداً كــي تتحــول هــذه العمليــة لصــاحل الشــعب الســوري ولكــي تنتقــل 
إىل عمليــة يف صــاحل الشــعب الســوري، إذ بذلــت تركيــا أقصــى جهــد ممكــن حلمايــة وحــدة أراضــي ســوراي، أمــا 
الــدول األوروبيــة واألمــم املتحــدة فقــد فضلــوا سياســة النفــاق القائمــة علــى مبــدأ “انتظــر وراقــب” الــي يتبعوهنــا 

كالعــادة.
أمــا الــوالايت املتحــدة الــي مــا زالــت يف تيــه كمــن ال يــدري مــاذا يريــد مــن املنطقــة فإهنــا مســتمرة يف إحلــاق الضــرر 
بــكل مــا تلمســه حبماقــة وحــرة كبرتــني، ومــا جيــب أال يغيــب عــن عقلنــا أبــداً هــو حقائــق مــن قبيــل: شــهوة روســيا 
للوصــول إىل امليــاه الدافئــة يف البحــر، وغــرام إيــران برؤيــة الكتلــة الشــيعية، وولــع الصــني بفتــح أســواق جديــدة، 
إذا أخــذان يف االعتبــار كل هــذه املعــادالت، فــإن النظــام الليــربايل احلــر املــراد أتسيســه يف ســوراي يتطلــب عمليــة 
دراســة وعمــل دؤوب أساســية، تبــدأ مــن اليــوم ويتــم فيهــا التخطيــط لــألايم الــي سيشــارك فيهــا الشــعب الســوري 
حبكم نفســه بنفســه وصناعة دســتوره اخلاص به، بديناميكيات حملية دميوقراطية وتعددية تســتوعب االختالفات 

ومجيــع العناصــر يف البــالد وتشــركهم.
أن تكــون موجــوداً يف تركيــا فهــذا يتطلــب منــك أن تكــون قــد اتبعــت بدقــة كل العمليــات االنتخابيــة الــي جــرت 
يف البــالد خــالل الســنوات الـــ 8 األخــرة، كاالنتخــاابت البلديــة والربملانيــة والرائســية واالســتفتاء، وبنــاء علــى 
ذلــك جيــب إنتــاج دراســات وأعمــال مَنَْذَجــة خاصــة مــن أجــل أن تكــون قــادراً علــى بنــاء مســتقبل جديــد هنــا، 
علــى الرغــم مــن حماولــة الغــرب دائمــاً تصويــر ذاتــه علــى أنــه واحــة الدميوقراطيــة واملدافــع عنهــا، إال أنــه عنــد التنفيــذ 
والتطبيــق يالحــظ بوضــوح أنــه علــى عكــس هــذه الفكــرة، لقــد رأينــا أبم أعيننــا أن الدميقراطيــة الــي يريدوهنــا 

ويتصوروهنــا هلــذه املنطقــة تــؤدي إىل نتيجــة أكثــر مأســاوية وضــرراً مــن الدكتاتوريــة القائمــة يف هــذه املنطقــة.
أفغانســتان والعــراق وليبيــا هــي أكثــر األمثلــة املأســاوية وضوحــاً علــى تلــك الدميوقراطيــة الــي جلبهــا الغــرب هلــا، 
وابلتــايل فإنــه يتعــني علينــا يف هــذه املنطقــة أن نتــوىل شــؤوننا أبنفســنا ونــداوي أنفســنا أبيدينــا دون تدخــل الغــرب. 
إذا كنا حنلم بتأســيس نظام دميقراطي يف ســوراي، فيجب أن نبين هذا النظام بتجاربنا وخرباتنا اخلاصة وابلتعاون 
مــع أصدقائنــا احلقيقيــني، جيــب علينــا أن نراقــب بشــكل جيــد مــا جيــري يف تركيــا يف مرحلــة مــا قبــل االنتخــاابت 
ومرحلــة مــا بعدهــا، وأن نتابــع املعارضــة والســلطة يف البــالد وأن نــدون مالحظاتنــا عــن ذلــك، جيــب أن نفعــل 
ذلــك حــىت نتمكــن مــن قــول كلمتنــا حينمــا أييت الــدور علينــا وحيــني موعدهــا، أي حــىت يكــون لدينــا أفــكار وأقــوال 

واقرتاحــات ميكــن تقدميهــا، وال جيــب أن ننســى أن أقــوى شــيء يف هــذا العــامل هــو فكــرة حــان وقتهــا.

Türkiye yeni bir yerel seçim maratonunun sonuna doğru yaklaşıyor. Yerel seçimlerde halk 
kendisine en iyi hizmeti verecek adayı belediye başkanlığına getirmek için sandığa gidecek. 
İktidarı ile muhalefeti ile her kesimde hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Bazı siyasi par-
tiler halkın önüne çıkaracakları adayı dahi belirleyemezken bazı partilerde adaylık süreci 
bile çetin bir mücadele ile geçiyor. Hali hazırda bu sürecin özellikle Suriyeli kardeşlerimiz 
tarafından ilgiyle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira bu seçim atmosferleri inşallah 
Suriye’de de yaşanmaya başlayacak.

Baas rejiminin baskı ve zulmü altında yaşanan sonu belli sözde seçimler Suriye halkı için 
hiç bir şey ifade etmiyordu. Zira demokratik yarışın olmadığı bir zeminde insanların fikir 
ve görüşlerini ifade edemedikleri bir ortamda kurgulanan seçim oyununun hiç kimseye bir 
faydasının olmayacağını herkes biliyordu. Tam da bunun için Suriye’de yetişen yeni nesil ve 
mevcut durumdan rahatsız olan onurlu kadınlar ve erkekler bu gidişe itiraz ederek Yeni bir 
Suriye hayali ile yola çıktılar.

Elbette yol çetin ve meşakkatli. Eğer Suriye sadece Suriyelilerin inisiyatifine bırakılsaydı 
bu süreç çoktan tamamlanmış olacaktı. Fakat bölge adına siyasi, ekonomik coğrafi ve De-
mografik planı olan sözde dünya güçleri (!) Suriye savaşına müdahil olunca olay içinden 
çıkılamayacak bir sürece evrildi. Sürecin Suriye Halkının lehine ilerleyip Suriye’nin toprak 
bütünlüğünün korunması için azami gayret gösteren tek ülke Türkiye oldu. Avrupa ülkeleri 
ve birleşmiş milletler her zamanki iki yüzlülükle süreci izleme pozisyonunda “bekle ve gör” 
siyasetini tercih ettiler. 

ABD hala bölgede ne aradığını bilmeyen bir şaşkınlık ve iri budala cüssesi ile dokunduğu 
her şeye zarar vermeye devam ediyor. Rusya’ oğunulmaz sıcak deniz sevdası, İran’ın Şia 
blok sevdası, Çin’in planlı Pazar bekleyişi gibi uzayıp gidecek bir liste her daim aklımızın 
bir köşesinde durması gerekiyor. Bütün bu denklemleri göz önünde bulundurarak yeni Suri-
ye’de kurulmak istenen özgürlükçü, farklılıkların zenginlik olacağı demokratik sürecin yerel 
dinamiklerle şekilleneceği halkın kendini yönetecek sistemi ve anayasayı kendi katılımı ile 
inşa edeceği günleri planlamak bugünden başlayan esaslı bir çalışma sürecini gerektiriyor.

Türkiye’de bulunuyor olmak ve 8 yıllık süreçte şahit olunan yerel seçim, parlamento seçim-
leri, referandum, başkanlık seçimleri gibi süreçler dikkatle izlenmeli ve buradan yeni bir 
gelecek inşa edebilmek için modelleme çalışmaları yapılmalıdır. Batı her ne kadar dünyaya 
kendini demokrasi havarisi olarak lanse etmeye çalışsa da uygulamada bu fikriyatın tam 
tersi net bir şekilde gözlemlenmektedir. Onların bu topraklar için öngördüğü demokrasinin 
bu topraklardaki diktatörlükten daha fecaat bir sonuca götürdüğünü gözlerimizle gördük.

 Afganistan, Irak ve Libya bu demokrasi havariliğinin en dramatik örnekleridir. Dolayısıyla 
bu topraklarda bizler kendi göbeğimizi kesmek zorundayız. Eğer Suriye için demokratik bir 
sistem hayali kuruyorsak bunu kendi tecrübelerimiz, gözlemlerimiz ile kendi yerel dina-
miklerimizden hareketle kendi birikimimiz ve gerçek dostlarımızla birlikte kurgulamalıyız. 
Bunun için Türkiye’de yaşanan seçimleri öncesi ve sonrası ile, iktidarı ve muhalefeti ile çok 
iyi gözlemleyip notlarımızı almalıyız ki konuşma sırası bize geldiğinde söyleyecek sözümüz 
önerecek fikrimiz olsun unutmayalım ki dünyada en güçlü şey vakti gelmiş fikirdir.

لماذا يتعين علينا مراقبة العملية االنتخابية في تركيا؟
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Türkiye’nin Seçim Sürecini neden izlemeliyiz.
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