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Türkiye cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun Türkiye, Suriye 
rejiminin İdlib’deki ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine izin vermeyeceğini, 
yeni bir mülteci dalgasının akmasını engelleyeceğini ve sivillerin hayatını 
kurtaracak ateşkesi sürdürmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki İdlib ve mülteci krizini 
sona erdirmek için çalışmaya devam edeceğini, Suriye’de işlerin iyi gittiğini söyledi. İdlib, Suriye 
ve mülteci krizi sorununun Avrupa Birliği’nin ve diğer ülkelerin bir imtihanı olduğunu vurguladı.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya’nın başkenti Moskova’da imzalanan 
anlaşmaya çerçevesinde Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de güvenli geçişin 
detaylarıyla ilgili çalışmaların başladığını duyurdu.

ABD’nin Suriye özel elçisi James Jeffrey şunları söyledi: Suriye’deki Türkiye’yi desteklemek için tüm 
seçenekleri masaya yatırdık. Bu durumda mevcut seçenekleri ve NATO’nun neler yapabileceğini 
inceliyoruz.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’deki şiddet ve kargaşadan en 
çok etkilenen ülke olduğunu ve İttifak’taki hiçbir ülkenin Türkiye kadar terörist saldırılardan 
etkilenmediğini  söyledi. Ayrıca birçok mülteciye ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi.

قــال رئيــس دائــرة االتصــال يف الرائســة الرتكيــة فخــر الديــن ألطــون، إن بــاده لــن تســمح للنظــام الســوري 
ابنتهــاك اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف إدلــب، وأن بــاده ســتبذل قصــارى جهدهــا للحفــاظ علــى وقــف 

إطــاق النــار الــذي ســينقذ أرواح املدنيــن، وســيمنع تدفــق موجــة جديــدة مــن الاجئــن مــن إدلــب.

أكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، على مواصلة تركيا العمل على إهناء أزمة إدلب 
والاجئن يف سوراي، وأن األمور )يف سوراي( تسري على ما يرام، وقضية إدلب وسوراي وأزمة 

الاجئن هي اختبار إلرادة القيادة احلكيمة لاحتاد األورويب.

أعلــن وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، عــن بــدء العمــل حــول تفاصيــل املمــر اآلمــن يف حمافظــة 
إدلــب مشــال غــريب ســوراي مبوجــب االتفــاق الــذي أبــرم يف العاصمــة الروســية موســكو.

قــال املبعــوث األمريكــي اخلــاص إىل ســوراي جيمــس جيفــري: كل اخليــارات مطروحــة علــى الطاولــة لدعــم تركيــا يف ســوراي، وقــال: 
نــدرس اخليــارات املتاحــة ومــا الــذي ميكــن حللــف الناتــو فعلــه.

صــرح األمــن العــام حللــف مشــال األطلســي »الناتــو« ينــس ســتولتنربغ، أن تركيــا هــي البلــد األكثــر تضــرراً مــن 
العنــف واالضطــراب يف ســوراي، وأنــه مل يتأثــر أي بلــد يف احللــف مــن اهلجمــات اإلرهابيــة بقــدر تركيــا، إىل 

جانــب اســتضافتها الكثــري مــن الاجئــن.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان :تركيا ستواصل العمل على إنهاء أزمة إدلبالرئاسة التركية: لن نسمح للنظام السوري بانتهاك هدنة إدلب

وزير الدفاع التركي: بدأنا العمل حول تفاصيل الممر اآلمن في إدلب

المبعوث األمريكي الخاص إلى سوريا يبحث ملف إدلب في بروكسل

 من العنف واالضطراب في سوريا
ً
الناتو: تركيا األكثر تضررا

Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Suriye Rejiminin İdlib Ateşkesini İhlal Etmesine İzin 
Vermeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye, İdlib 
Krizini Sona Erdirmek İçin Çalışmalarına Devam Edecektir

Türkiye Savunma Bakanı: İdlib’de Güvenli Bölgenin Detayları 
Üzerinde Çalışmaya Başladık

ABD’nin Suriye özel elçisi Brüksel’deki İdlib Dosyasını Görüştü

NATO: Suriye’de Şiddet ve Kargaşadan En Çok Etkilenen Türkiye

Türkiye cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Avrupa Birliği’nin mültecilere yönelik 
uyguladıkları çifte standardı eleştirerek şunları söyledi: Kimseyi burada kalmaya zorlayamayız. 
Avrupa birliği, insani ve uluslararası hukuk çerçevesinde mültecileri almakla yükümlüdür.

انتقد املتحدث ابسم الرائسة الرتكية، إبراهيم قالن، ازدواجية معايري االحتاد األورويب جتاه الاجئن وقال: ال ميكننا 
إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف اآلخر )األورويب( جمرب على استقبال هؤالء يف إطار القانون اإلنساين والدويل.

تركيا تنتقد ازدواجية معايير االتحاد األوروبي تجاه الالجئين
Türkiye, Avrupa Birliği’nin Mültecilere Yönelik Çifte 

Uyguladıkları Standardı Eleştirdi
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2011’den bu yana ilk kez, üst düzey bir Amerikan heyeti Suriye bölgelerini ziyaret 
etti ve Suriye Sivil Savunma unsurları ile bir araya geldi. Heyet ABD’nin Birleşmiş 
Milletler Büyükelçisi Kelly Kraft, Amerikan Suriye elçisi James Jeffrey, ABD’nin 
Türkiye Büyükelçisi ve Amerikalı diplomat David Satterfield’dan oluşuyordu.

BM özel elçisi Ger Pedersen, “Suriye halkı şiddet, yaralanma, yıkım, yerinden olma, ölüm,aşırı 
yoksulluktan mustaripti bir durumdadır. Suriye’yi istikrara kavuşturmak, gönüllü ve güvenli 
bir geri dönüş için koşullarını oluşturmak bizim ortak hedefimiz olmalıdır,” diye konuşu.

Avrupa’ya sığınma fırsatı arayan Suriyeliler Yunan sınırında sıkıştı. Yunanistan, mültecilerin Avrupa’ya 
ulaşmalarını engellemek için her türlü silah ve gazları kullanmaktan geri durmuyor.

Türk ordusu ve Ulusal Suriye Ordusu tarafından İdlib’de başlatılan Operasyon Bahar Kalkan’ının 
başlamasından bu yana  Esad rejimin kayıpları olarak; 2500’den fazla askerin etkisiz hale getirilmesi, 
3 savaş uçağının, 8 helikopterin düşürülmesi, 140 tankın imha edildiği belgelenmiştir.

الول مــرة منــُذ عــام ٢٠١١، قــام وفــد أمريكــي رفيــع املســتوى بــزايرة األراضــي الســورية والتقــى مــع عناصــر مــن 
الدفــاع املــدين الســوري، أتلــف الوفــد مــن ســفرية أمريــكا لألمــم املتحــدة كيلــي كرافــت، واملبعــوث األمريكــي إىل 

ســوراي جيمس جيفري، والســفري األمريكي يف تركيا والدبلوماســي األمريكي دايفد ســاتريفيلد.

قــال املبعــوث األممــي اخلــاص جــري بيدرســنلقد عــاىن الشــعب الســورمين العنــف واإلصــاابت والتدمــري والنــزوح 
واملــوت والفقــر املدقــع، وجيــب أن يكــون هدفنــا املشــرتك هــو حتقيــق اســتقرار ســوراي وخلــق الظــروف املواتيــة مــن 

أجــل العــودة الطوعيــة اآلمنــة.

وجــد الســوريون الباحثــون عــن فــرص اللجــوء إىل أورواب أمامهــم حتصينــات ومقاتلــن يســتخدمون كل أنــواع 
األســلحة والغــازات ملنعهــم مــن الوصــول إىل أوراب. 

مت توثيــق خســائر مليشــيات األســد الــي أصابتــه منــذ بــدء عمليــة  درع الربيــع الــي أطلقهــا اجليــش الرتكــي واجليــش الوطــي 
يف إدلــب، منهــا ســقوط أكثــر مــن ٢5٠٠ جنــدي أســدي وإســقاط 3 طائــرات حربيــة و8 مروحيــات وتدمــري ١4٠ داببــة.

وفد أمريكي رفيع المستوى يزور مركز الدفاع المدني بإدلب إحاطة المبعوث الخاص جير بيدرسن أمام وزارء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية في القاهرة 

على الحدودالتركية مع اليونان.. سوريون عالقون

ا في شمال غربي سوريا
ً
خسائر مليشيات األسد منذ بدء عملية  درع الربيع منظمة اليونيسيف تعلن أن  6500 طفل سوري يفر يومي

Üst Düzey Bir Amerikan Heyeti İdlib’deki Sivil Savunma 
Merkezini Ziyaret Etti

Kahire’deki Arap Devletleri ve Arap Dışişleri Bakanlarından Özel Elçi Ger Pedersen’a Brifing 

  Suriyeliler, Türkiye ile Yunanistan Sınırında Sıkıştı

UNICEF, Suriye’nin Kuzeybatısında Her Gün 6.500 
Suriyeli Çocuğun Kaçtığını Duyurdu

 Esad rejinin Bahar Kalkanı Harekatı’nın 
Başlamasından Bu Yana Kayıpları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuzeybatı Suriye’deki (İdlib 
ve Halep) çatışmalar sonucu geçen hafta boyunca her gün yaklaşık altı bin 500 
çocuğun kaçtığını ve bölgede yerlerinden edilmiş çocukların toplam sayısının 
Aralık 2019’un başından bu yana 300 binden fazla olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcüsü Stephane Dourik, Suriyeli göçmenlerin Yunan ordusunun 
ateşine maruz kalmasına yanıt olarak “Durumu yakından izliyor ve göçmenlere ve mültecilere saygı 
duyulması gerektiğini vurguluyoruz” dedi.

قالــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )يونيســيف( إن حنــو ســتة آالف و5٠٠ طفــل يفــرون يوميًــا خــال 
األســبوع املاضــي، نتيجــة املعــارك الدائــرة يف مشــال غــريب ســوراي )إدلــب وحلــب(، ووصــل العــدد اإلمجــايل لألطفــال 

النازحــن يف املنطقــة إىل أكثــر مــن 3٠٠ ألــف طفــل منــذ أوائــل كانــون األول ٢٠١9.

قــال املتحــدث ابســم األمــن العــام لألمــم املتحــدة اســتيفان دوغريــك رداً علــى تعــرض مهاجريــن ســورين لنــريان اجليــش اليوانين:إننــا 
نراقــب الوضــع عــن كثــب ونؤكــد علــى ضــرورة احــرتام املهاجريــن والاجئــن.

تعليق أممي على استهداف اليونان للمهاجرين القادمين من تركيا

BM: Yunanistan, Türkiye’den Gelen Göçmenleri Hedef Alıyor
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İşrak gazetesinin 100. sayısı ,Suriye devriminin dokuzuncu yıldönümüne denk geldi.
Bu tesadüfün bizim için mutlu bir anlamı var. Çünkü bu yoldaşlığın, birbirine olan bağlılığın sadece 
mutlu bir tesadüfü değil, aynı zamanda iki tarafın yolunu bir olduğu anlamına geliyor.
15 Mart 2011’de Suriye devrimi özgürlük, onur diye yürüdü. Demokrasi talebi bütün insanların hakkı 
olduğu gibi Suriyeli halkın da hakkı olan bir haktır. Maalesef dünya devletleri  tarafından bu çağrı  
karşılık bulmadı. 
İşrak gazetesi kurulduğu günden beri Suriye devriminin ilkelerine bağlı kalarak kardeş Türkiye 
ve Suriyeli halklar arasındaki insani ve entelektüel ilişkiler üzerinde köprü kurmayı ve bu ilişkiyi  
derinleştirmeyi hedeflemektedir. 
Dokuz yıl boyunca Suriyelilerin öldürülmeleri, tehcir edilmeleri, şehirlerinin ve evlerinin yıkılması 
arzuladıkları özgürlüğün büyük bedelidir. Onur ve izzet arayışı içinde olan bu halk, haklı taleplerinin 
üzerinden tam dokuz yıl geçti. İsrail, Amerika, Rusya, İran ve çok sayıda sözde Suriye dostu ülkeler 
despot, diktatör rejimi desteklediler.  Suriye  halkını zalim rejimle karşı karşıya bıraktılar. Rejim yukarıda 
saydığımız ülkelerden aldığı destekle silahsız insanlara en büyük insani felaketi yaşatıyor. 
Dokuz yıl boyunca dünya ülkeleri devrimimize karşı durdu ve onu engellemek, başarısız kılmak için tüm 
yöntemleri kullandı ve kullanıyorlar. Fakat devrimci halkımız, direnişe, zafere doğru yürümeye ve bu 
yolda azmetmeye, inanmaya devam etti. 
2015 yılının sonunda Türkiye’den bir güneş gibi parlamaya başlayan İşrak gazetesi yüzüncü sayısıyla 
Fransa’da parlamaya başladı ve yakında tüm Avrupa ülkelerinde parlamaya başlayacaktır. 
İşrak gazetesi kapısını birçok yazara açtı.
Türk yazarlardan, Arap dünyasından (Fas - Cezayir - Libya - Tunus - Lübnan - Mısır - Suudi Arabistan 
– Kuveyt) Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yaşayan Suriyeli yazarlar da yazılarıyla gazetenin 
sayfalarında parladı.
Gazetenin yüzüncü sayısında benim sevinmem, gurur duymam en doğal hakkımdır.Çünkü bu uzun süren 
emeğin ve yorgunluğumun meyvesidir. İşrak gazetesi,özgür Suriye medyasında devrimin kendine özgü 
bir sembol olduğunu gösteriyor. 
İşrak gazetesinin yüzüncü sayısına kadar kurucu olduğumdan ve Yayın Yönetmeni olduğumdan dolayı 
gurur duyuyorum. Cüzi bir bütçe ile ve gerek okuyucularımızdan olsun gerekse takipçilerimizden olsun 
büyük manevi destekle basın âleminde bu kadar geniş kapsamlı bir çalışmanın ortaya çıkması önemli 
bir başarıdır. 
Hz. Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor: “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez”.
Mazlum Suriye halkına el uzatan,yaralarını saran, sıkıntılarında yanında duran, yalnız bırakmayan 
Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ederiz.
Ayrıca gazetemizin gelişimine katkı sağlayan, yazı yazan, okuyan, öneride ve eleştiride bulunan herkese 
şükranlarımızı sunarız.
Türkiyeli düşünür Bülbülzade Vakfı  ve  Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir 
Bey’e kültürel projemize destek sağlayıp bizi yalnız bırakmadığı için şükranlarımızı sunarız.  Aynı 
zamanda Turgay hoca yanımızda olmasaydı bu kadar başarıyı yakalayamazdık. Yine bu zincirin  bir 
halkası olan gazetenin ilk sayısından şimdiye kadar bizi yalnız bırakmayan Minber Şam Dernek Başkanı, 
Cemal Mustafa’ya da, katkılarından dolayı  teşekkür ederiz.  
Suriye devriminin dokuzuncu yıl dönümünü idrak ederken özgürlük, onur, şeref için, zalim Esad 
rejiminden, mezhepçi İran’dan Rusya’dan özgürlüğümüzü kazanana kadar İşrak gazetemiz yayım 
hayatına devam edecektir. Dünya ülkeleri dokuz yıl boyunca Suriye halk devrimine karşı durup 
engellemek istedi. Devrimin zaferle netice bulacağına inanıyoruz.   Direneceğiz, özgür ve devrimci 
kalacağız. Yaşadığımız yenilgiler ve hayal kırıklığı karşısında tekrar yükseleceğiz, yorulmayacağız ve 
asla şikâyet etmeyeceğiz.
Bu bizim devrimimiz ilkelerine sadık kalacağız, inandığımız ulvi değerlere sadık 
kalacağız,sarsılmayacağımıza ve bu ümitle yönetilmenin hayali içinde olmaya devam edeceğiz.
Ve aynı zamanda Suriye devriminin simgesi haline gelen Mai Iskaf‘inin sloganıyla :
”Suriye Esad’ın Suriye’si değil büyük Suriye’dir” 

يتزامن صدور العدد املائة من صحيفة إشراق مع ذكرى انطالق الثورة السورية، وهذا التزامن مفرح لنا 
ألنه يعين أن هذا الرتابط ليس مصادفة سعيدة فحسب، بل هو تالزم للمسارين، فالثورة السورية اليت 
انطلقت يف 15 آذار 2011 مطالبة ابحلرية والكرامة ومتًّ مواجهتها إبنكار العامل حلق الشعب السوري 
مبمارسة الدميقراطية اليت هي حق للشعوب كافة، وصحيفة إشراق اليت منذ انطالقتها وضعت ضمن 
أهدافها التمسك بثوابت الثورة السورية وتعميق العالقات اإلنسانية والفكرية بني الشعبني الشقيقني 

الرتكي والسوري.
تسع سنوات ومعاانة السوريني تتفاقم من قتل وهتجري وتدمري ملدهنم، مثن احلرية اليت طالبوا هبا كان 
كبريًا، ومن أجل الكرامة مّرت السنوات التسع لتؤرخ ألكرب كارثة إنسانية تلحق بشعب أعزل مبواجهة 
جيش قاتل تدعمه إسرائيل وأمريكا وروسيا وإيران وعدد كبري من الدول العربية اليت يفرتض أهنا شقيقة.

الثائر  والشعب  وهزميتها،  إلفشاهلا  األساليب  ويستخدم كل  ثورتنا،  يقف ضد  والعامل  سنوات  تسع 
متمسك خبيار االستمرار واملقاومة واالميان ابلنصر.

مئة عدد من صحيفة إشراق اليت أتسست وأشرقت يف مساء تركيا الشقيقة يف هناية عام 2015 تستعد 
ألن تشرق يف فرنسا وقريباً يف كل دول االحتاد األوريب.

فتحت صفحاهتا أمام كل الكتاب األحرار فكتب فيها عدد كبري من الكتاب واملبدعني األتراك وكتاب 
من الوطن العريب )املغرب - اجلزائر - ليبيا - تونس - لبنان - مصر - السعودية - الكويت( وأتلق 

على صفحاهتا األدابء والكتاب السوريني املتواجدين يف كل الدول العربية واألوربية وأمريكا.
مئة عدد حيق يل أن أتباهى هبا وأفخر فقد جنيت مثرة جهدي وتعيب، وها هي إشراق تثبت أهنا عالمة 

مميزة وفارقة ابإلعالم السوري احلر.
فخور أنين أسستها وترأست حتريرها ملئة عدد وهذا رقم يعترب إجنازاً يف عامل الصحافة ألنه أجنز بدعم 

مايل بسيط يصاحبه دعم معنوي كبري من قبل كل من اتبعها وكتب فيها.
َقال نبينا حممد صلى هللا عليه وَسلم: » من ال يشكر الناس ال يشكر هللا«

نتوجه ابلشكر واالمتنان والتقدير لكل من وقف مع املظلومني ومع الشعب السوري يف حمنته ومعاانته، 
ولن ننسى وقوف الشعب الرتكي واحلكومة الرتكية مع آالمنا، وتضميدهم جلراحاتنا ومدهم يد العون 

للسوريني.
كما نتقدم ابلشكر والتقدير واالمتنان لكل من كتب وأبدع فيها ولكل من دعمها سواء بقراءهتا أو 

بتقدمي املقرتحات لتطويرها.
وكل الشكر واالمتنان للمفكر الرتكي األستاذ )تورغاي ألدمري( رئيس جملس إدارة بلبل زادة ومنظمة 
منرب األانضول يف تركيا، على دعمه ووقوفه مع مشروعنا الثقايف ومساندته، ولواله ملا تلمست إشراق 
طريقها إىل النور كما ندين له ابستمرارها، كما نشكر األستاذ مجال مصطفى رئيس منرب الشام إلسهامه 

ابنطالقتها ومتابعته هلا يف كل أعدادها وحرصه على استمرارها ومتيزها.
 من أجل الثورة يف ذكراها التاسعة مستمرون، ومن أجل احلرية والكرامة، ستستمر إشراق حىت خالص 

سوراي من السفاح األسدي ومن امليليشيات اإلرهابية الطائفية ومن االحتاللني الروسي واإليراين.
تسع سنوات والعامل ضد ثورتنا، تسع سنوات مستمرون، نقاوم ونؤمن ابنتصارها، و سنبقى أحرار وثوار 
ثورتنا سنبقى  أو نستكني، هذه  نكل  االنكسارات واهلزائم واخلذالن، ولن  بوجه  وننهض من جديد 
أمناء ملبادئها وأوفياء لقيمها اليت آمنا هبا، وسنبقى حمكومون ومتمسكون ابألمل، وبشعار أيقونة الثورة 

السورية الراحلة مي اسكاف:
- إهنا سوراي العظيمة وليست سورية األسد.
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تقارير وتحقيقا

في ذكرى الثورة ومئوية )إشراق( الشمس تشرق من جديد

Mübarek Suriye devrimi / özgürlük ve haysiyet devrimi onuncu yılına girerken, gazetemiz “İşrak” 100. sayısını 
tamamlamış bulunmaktadır. Suriye devrimi genel olarak Suriye’nin siyasi ve sosyal durumunda değişiklik yaptığı 
ve birçok konuda düşünce ve değer yargısını dönüştürdüğü oranda modern Suriye tarihini kendi yöntemiyle yeniden 
biçimlendirmiştir.
Yenilenen bir vizyon içinde, sokakta ve Suriye gerçekliğinde onlarca yıldır hüküm süren tüm statik gidişatı yerle bir 
ederken İşrak Gazetesi kendi ilkelerini ve uzun vadede devrimin istibdat ve tağuti zulme karşıtı temel düşüncesini 
korumaya sürdürmüştür. Son tahlilde diğer Suriye gazeteleri ve alternatif Suriye medyasıyla ortaklaşa bir şekilde bunu 
başarmıştır.Hem de otoriter bilgiden başka hiçbir şeyin basın ve yayını yönetmediği ve zalim yöneticiyi parlatmak için 
en yüksek seviyede asılsız övgülerin dizildiği şu günlerde bunu sağlaya bilmiştir. Bugün, İşrak gazetesini yüzüncü 
sayısının yayınlanmasıyla, alternatif / muhalif ve devrimci medya kendini her türlü zulme ve insan haklarını göz ardı 
eden herkese karşı geri dönüşü olmayan bir direniş hareketi olarak kendini ortaya koymuştur.
Suriye halkı devriminin onuncu yılında, bütün eksik kusur ve tuzaklara, haklarını çiğneyen dost-düşman, Batı ve 
Doğu’nun bütün engellemelerine rağmen devrime giden yolda geri dönüşün olmadığını bir kez daha teyit etmiştir.
İnsanlara fayda sağlamayan tezgâhlarda oynayarak ve Suriye’de olup bitenin sadece bir iç savaştan ibaret olduğunu 
ileri sürerek Suriyelileri geri dönüşü olmayan ciddi ve kararlı samimiyetlerinden caydırmak için çalışmak beyhudedir 
ve gerçeğe aykırıdır. Zira her zaman ulusal birlik değerleri üzerinden yükselen devrim gerçeği ortada varlığını 
sürdürmektedir. Nitekim “ Birdir, birdir, birdir, Suriye halkı birdir.” Sloganından asla ödün vermemiştir. 
Suriye halk devrimi son dokuz yıldır devam etmektedir. Yeni yıla girerken Suriye’de yeni bir toplumsal sözleşmeyi 
yeniden formüle etmek için ilerlemeye kararlı görünmektedir. Suriye gerçekliğinde meydana gelen tüm değişimleri 
özümseyen kolektif bir zihni inşa etme bağlamında arzulanan bu yeni sosyal sözleşmeyi gerçekleştirmek üzere bir 
araya gelen tüm etnik köken ve milletler için Suriye’deki dağınık ve sayısız özel durumu göz önünde bulundurmaktadır. 
Bugün bölgede ve uluslararası / küreselleşmiş realitede olduğu gibi zorluklara rağmen zulmü yeniden üretecek hiçbir 
formülün kabul edilmeyeceği gerçeği ön plana çıkmıştır. Artı Suriye realitesinin tüm yönlerini ve tüm aşamalardaki 
ihtiyacını karşılayan ve ayrılığa düşmeyen, dağılmayan, hak üzere yardımlaşan ve batı olanı reddeden yeni bir ulusal 
kimlik oluşturmaya çalışılmaktadır. Dışarıdan müdahale olmaksızın,Rus ya da İranlı işgalcilerin herhangi bir kurumu 
inşa etmesine izin vermeksizin,temeli özgürlük ve haysiyet olan modern bir Suriye anayasasını hazırlamak için yeniden 
yapılanma çalışmaları sürmektedir.
Onlar işgalcilere bağımlılığın sürmesi için bu zülüm ve istibdat ortamının sürmesini istemektedirler. Çünkü Suriye 
ulusal kimliği karşısında Suriye’yi bağlamak istedikleri Pers mezhep projesinin ortaya koyduğu çözümlerin kabul 
görme şansı kalmamıştır.Aynı şekilde ulusal kimlik,Suriye coğrafyasında kalıcı bir Rus işgalinin mevcudiyetini 
oluşturmak isteyen herhangi bir formülasyonada imkan tanımamaktadır.
Çağdaş bir gelecek arzu eden her Suriyeli onuncu yılına “sürekli devrim” anlayışıyla girmek istemektedir. Her Suriyeli 
vatansever ve saygın kişi, gerçekle özdeş bir farkındalık üretmek ve aynı zamanda Allah (c.c.) hariç tüm kutsalların, 
doğmaların ve mutlakların sökülüp atılması sürecini yürütmek için çalışmaktadır. Zira Allah’tan başka mutlak ve 
ezeli varlık yoktur. O’nun dışında bütün varlıklar  izafi ve tarihidirler. Nitekim biz ilerleyen insan bilincinin ortaya 
çıkardığı bir hareketiyiz.Aynı şekilde hareketimiz mutlak doğru olmayıp tartışmaya açıktır. Bu temel anlayış, Suriye 
halkının hayallerinden ve umutlarından uzak bazı insanların yapışmaya çalıştığı tabuların ötesine geçen ciddi bir 
bilimsel temeldir. Böyle bir düşünce uğruna bir milyondan fazla şehit feda edilmiş ve 14 milyondan fazla Suriyeli ülke 
içinde veya dışında zorla yerinden edilmiştir. Artı beş yüz binden fazla insan tutuklanmış ve dört yüz bin insan savaşta 
yaralanarak sakat kalmıştır. Bu büyük fedakârlıklarla devrime bel bağlayanların bunu herhangi bir dava adı altında veya 
vadeliden bir mükâfat karşılığında kaybedilmesine izin vermeyeceklerdir. Evet devrim de devrimin ruhu da yaşamaya 
devam etmektedir. Zira başından beri barışçıl bir sivil fikir vardı ve olmaya devam edecektir. Hiçbir dış veya iç zorba 
onu baltalayama muktedir olmayacaktır.
Suriye devriminin yıldönümünde ve İşrak gazetesinin  yüzüncü sayısına ulaştığı böyle bir zamanda devrimin ve İşrak 
gazetesi görüş ve istikametinden dönmesi asla mümkün değildir. Aksine bütün Suriyeliler için ilerleme konusunda daha 
kararlı, daha ciddi, daha somut ve daha samimi hale gelmişlerdir. Nitekim Suriyeliler arasındaki yapısal ilişkiler daha 
tutarlı hale gelmiş olmanın yanı sıra istinasız herkesi içine alan yeni bir ulusal sözleşmeyle kapsayıcı bir ulusal kimliğe 
sahip özgür ve demokratik bir Suriye’yi kurmak için her şeyini feda etmeyi memnuniyetle karşılamaktadırlar.

بينما تدخل الثورة السورية املباركة / ثورة احلرية والكرامة عامها العاشر، ُتكمل صحيفتنا الغراء )إشراق( العدد 
100، وبقدر ما فعلت الثورة السورية تغيريًا سياسًيا واجتماعًيا يف جممل احلالة السورية، وغريت الكثري من القيم 
واألفكار، وأعادت صياغة التاريخ السوري احلديث على طريقتها، وضمن رؤاي متجددة نسفت كل )الستاتيك( 
الذي ساد لعقود طويلة يف الشارع والواقع السوري، فقد آلت صحيفة )إشراق( على نفسها أن متسك، وعلى 
طول املدى، بناصية الثورة وفكرها املناهض لالستبداد واإلجرام الطاغويت األسدي. منهية بذلك وابلشراكة مع 
مثيالهتا من الصحف السورية واإلعالم السوري البديل، تلك األايم اليت مل يكن فيها إال إعالم املستبد، اإلعالم 
املوجه، الذي الهم له إال تبجيل وتدجيل عايل املستوى ابلكذب، من أجل تلميع احلاكم/ الطاغية. اليوم ومع 
إصدار العدد مئة من صحيفة )إشراق(، ابت اإلعالم البديل / املعارض والثوري قد وضع نفسه من حيث ال 
رجعة عن مقاومة ومناهضة كل أنواع االستبداد والتغول على حقوق الناس كل الناس، وهو مالذ ومبتغى من مجلة 

ما عملت عليه ثورتنا الكاشفة.
يف العام العاشر للثورة السورية يؤكد السوري أنه ال رجعة عن ثورته، مهما اعرتاها من هنات وعثرات، ومهما حاول 
الشرق والغرب، العدو وبعض الصديق انتهاك حرية اإلنسان السوري، واللعب يف آليات عمل ال تنفع الناس، 
واالشتغال من أجل ثين السوريني عن تصميمهم الذي ال يقبل العودة، يف حماولة جادة العتبار ما جيري يف سورية 
هو جمرد حرب أهلية ليس إال، وهو ما يناقض الواقع احلقيقي / واقع الثورة اليت كانت قد َأعَلت دائًما من قيم 

الوحدة الوطنية، عرب شعارها الذي ال يقبل املساومة )واحد واحد واحد الشعب السوري واحد(. 
ثورة الشعب السوري املستمرة لتسع سنوات خلت، تدخل العام اجلديد وهي مصرة ومصممة على املضي قدًما 
من أجل إعادة صياغة عقد اجتماعي سوري جديد، أيخذ بنظر االعتبار احلالة اخلصوصية املتناثرة واملتعددة يف 
سورية لكل األثنيات والقوميات اليت تلتقي مجيًعا من أجل إنتاج هذا العقد االجتماعي املبتغى واجلديد، يف سياق 
بناء عقل مجعي يستوعب كل املتغريات احلاصلة، يف الواقع السوري، وكذلك يف اإلقليم والواقع الدويل )املعومل(، 
ضمن حمددات ابتت أكثر وضوًحا، مفادها أن ال قبول بعد اليوم  أبية صيغة تعيد إنتاج االستبداد مهما تكن 
هناك من ضرورات، واالشتغال على بناء جديد للهوية الوطنية اجلامعة اليت ال تفرق وال تبدد، تنتصر للحق وتزيح 
الباطل، وتستوعب كل ماهيات الواقع السوري، وكل متطلبات املرحلة، والعمل على إعادة البناء من أجل صياغة 
دستور سوري عصري، أرضيته األساس احلرية والكرامة، دون تدخل خارجي، ودون السماح للمحتل الروسي أو 
اإليراين ابلتأسيس لبناءات ما، هم يريدوهنا كي تشرعن حالة االستبداد والتابعية للمحتل، حيث مل يعد ابإلمكان 
القبول مبنتجات املشروع الفارسي الطائفي الذي يريد أن يربط سورية به، يف مواجهة االنتماء اهلواييت الوطين 

السوري، وكذلك منع أية صياغات تريد أن تؤسس لوجود احتاليل روسي دائم يف اجلغرافيا السورية.
يف املعطى احلداثي املتطلع للمستقبل يبتغي السوري، وهو يلج عامه العاشر من خالل ثورته املتواصلة، يعمل 
كل سوري وطين وشريف، على إنتاج وعي مطابق للواقع، ومنتفض على املعوقات كل املعوقات، كما يعمل على 
إجراء عملية انزايح لكل املقدسات والبديهيات واملطلقات خال هللا جل شأنه، حيث »ال مطلق وال أزيل إال إايه، 
وماعدا ذلك فنسيب واترخيي، حنن منه حركة وعي إنساين يتقدم، وحنن فيه حركة جدال«. وهو أتسيس علمي 
جدي يتجاوز التابوات اليت حياول البعض التمسك هبا، بعيًدا عن أحالم وآمال الشعب السوري، الذي ضحى مبا 
ر منه ما هو أكثر من 14 مليون إنسان سوري، بني هتجري داخلي وخارجي، عالوة  يزيد عن مليون شهيد، وُهجِّ
على اعتقال أكثر من 500 ألف سوري، وما ينوف من 400 ألف معوق حرب. مع هذه التضحيات اجلسام 
واتكاًء عليها، ال جيوز التفريط، حتت أي دعوى وضمن أية مالذات قادمة، والثورة مستمرة وروح الثورة/ الفكرة 

املدنية السلمية كانت وستبقى، ولن يتمكن أي طاغوت خارجي أو داخلي النيل منها.
يف ذكرى الثورة السورية، ومع بلوغ )إشراق( مئويتها، ابت الرتاجع عن رؤايمها غري ممكن، بل ابت التصميم على 
املضي قدًما من أجل السوريني كل السوريني أكثر جدية وأكثر ملموسية وأكثر تصميًما، وأصبحت العالقات 
البنيوية بني السوريني أكثر متاسًكا، وأرحب يف العطاء والتضحية، حنو سورية حرة دميقراطية، هبوية وطنية جامعة، 

وعقد وطين جديد، يستوعب اجلميع بال استثناء.

Devrimin Yıldönümünde ve İşrak’ın Yüzüncü Sayısı Güneş Yeniden Doğuyor
أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

Ahmed Mazhar Saadu

Siyasi Bölüm Başkanı
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تطــوي الثــورة الســورية عامهــا التاســع يف ظــل ضبابيــة وغمــوض يكتنفــان مســتقبلها، 
ومســتقبل الشــعب الســوري، وســورية ذاهتــا، أمــام املخاطــر العديــدة الــي هتددهــا، 
إجيــاد  علــى  اآلن،  حــى  القــدرة،  دون  ومكوانهتــا،  بنيتهــا،  يف  احلــاد  واالنقســام 
بدائــل موضوعيــة ختــرج اجلميــع مــن عنــق الزجاجــة، واملــأزق احلــايل الــذي وقعــت 
فيــه خمتلــف األطــراف، والقــوى، حلــدود الكارثــة.! مــا يــزال تفكــري البعــض وخطاهبــم 
وفــق أمانيهــم، وخميلتهــم، ورغباهتــم، دون التبصــر يف الواقــع ومــا أفــرزه مــن معطيــات 
صادمــة، ومرعبــة، تعكــس إفاســهم السياســي، والثقــايف، لدرجــة اخلــواء. إن اســتمرار 
قبــل خمتلــف األطــراف،  الثــورة، ونبضهــا، مرهــون إبجــراء مراجعــات حقيقيــة مــن 
والقــوى، والبــى، حــى ال تطــوي الثــورة بعــد عــام، مــن اآلن، عقدهــا األول وهــي يف 
حالــة ضيــاع، وتيــه، دون خطــاب موحــد، ودون موجــه وقائــد هلــا، أو ميثلهــا، ودون 
اســتثمار حقيقي، وكامل، لقواها يف خمتلف اجملاالت، ودون حتديد ماذا نريد حقا، 
وماهــي نواظــم وضوابــط مواقفنــا، وقواعــد حتالفاتنــا؟ شــكل منــذ البدايــة ازدواجيــة 
اخلطــاب واملوقــف، نذيــرًا مبكــرًا عمــا أحــاق بنــا مــن مــآل، حــن تغاضــى معظمنــا، 
بــل وبــرر ظواهــر قاتلــة، كان مــن املمكــن حماصرهتــا ومنعهــا. يف حالنــا الراهــن، مــا 
جيــب التأكيــد عليــه: ١_ إهنــا ثــورة حــق، وواجــب، علــى نظــام فاســد مســتبد حتــول 
إىل طغيــان كــوين ال مثيــل لــه يف اتريــخ األمــم والشــعوب الغابــرة واملعاصــرة. ٢_ 
إن الســورين قامــوا بثورهتــم ألجــل مطالــب واضحــة، وبســيطة، تتمثــل يف احلريــة، 
والكرامــة، والدميقراطيــة، والتعــدد واحــرتام قيــم حقــوق االنســان، وغــري ذلــك تزويــر 
للحقائــق، وخمالــف للحقيقــة، وابلتــايل كل القــوى الــي محلــت أهدافًــا مغايــرة لذلــك 

يف  ســنوات   9 قبــل  االســتبدادية  األنظمــة  ضــد  العــريب  الربيــع  ثــورات  بــدأت 
شــعبية  انتفاضــة  ســورية.بدأت  ومــن مث خرجــت يف  واليمــن  وليبيــا  تونــس ومصــر 
درعــا  مــن  مظاهــرات  البدايــة  يف  خرجــت  الســورية.  املناطــق  مجيــع  إىل  لتمتــد 
احلريــة  يف  متمثلــة  عبــارات  لكتابتهــم  األطفــال  مــن  عــدد  اعتقــال  خلفيــة  علــى 
بعــض  وإجــراء  املعتقلــن  ســراح  إبطــاق  البدايــة  يف  احملتجــون  والثورة.طالــب 
هبــا. للقيــام  الوعــود  وقــدم  يف  هبــا  النظــام  اعــرتف  والــي  املشــروعة   اإلصاحــات 
وخرجــت  الســورية  املناطــق  مجيــع  لتشــمل  بعدهــا  املظاهــرات  رقعــة  اتســعت 
دمشــق  والعاصمــة  وحلــب  ومحــاة  محــص  مــن  يف كل  الســلمية  االحتجاجــات 
طالــب احملتجــون فيهــا برحيــل نظــام األســد بعــد فقــدان األمــل يف التغيــري وإجــراء 
واالســتبداد. والظلــم  القمــع  مــن  ســنوات  وبعــد  النظــام  قبــل  مــن   اإلصاحــات 
عشــر  اخلامــس  يف  الســورية  الثــورة  النطــاق  التاســعة  الســنة  إمتــام  اقــرتاب  مــع 
خيــارات  أمــام  جديــد  حتــدي  يف  عامهــم  الســوريون  يبــدأ  آذار/مــارس  مــن 
مــن حقــوق  الســورية  الثــورة  بعــد حتويــل  الســوري خاصــة  احللــم  ضئيلــة يف حتقيــق 
بينهــا. فيمــا  الســورية  األرض  علــى  الــدول  تتصــارع  دويل  صــراع  إىل   مشــروعة 
كان عــام ٢٠١9عامــاً مليئــاً ابلصفقــات الدوليــة فالبدايــة كانــت مــن اخلامــس عشــر 
مــن آذار حيــث أعلــن الرئيــس األمريكــي اعــرتاف بــاده بســيادة إســرائيل علــى اجلــوالن 
تعرضــت ألي  نفســها يف حــال  عــن  الدفــاع  إســرائيل يف  احملتــل وشــروع  الســوري 
الســورية. األراضــي  مــن  االنســحاب  أيضــاً  أمــريكا  نيــة   هجمــات ضدهــا وإعــان 

جــاء بعدهــا إقــرار قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن يف ســورية والــذي يفــرض عقــوابت 
علــى مرتكــي جرائــم احلــرب وعلــى مجيــع األفــراد واملؤسســات الــي تدعــم النظــام 
الســوري ويســعى القانــون أيضــاً إىل فــرض عقــوابت اقتصاديــة علــى احلكومــة الســورية 
ممــا أدى إىل اهنيــار يف اللــرية الســورية ليصــل ســعر صــرف الــدوالر الواحــد مايقــارب 

احلديــث.  ســورية  اتريــخ  يف  أبــداً  حيــدث  مل  االهنيــار  وهــذا  ســورية  لــرية   ١٠٠٠
اعتــرب البعــض قانــون قيصــر بدايــة إجيــاد حــل يف ســورية خاصــًة بعــد حماســبة مــن 
الســوداء. القائمــة  علــى  ووضعهــم  الســوري  الشــعب  دمــاء  يف  أيديهــم   تلطخــت 

ومــن أهــم األحــداث الدوليــة الــي شــهدهتا ســورية أيضــاً عمليــة نبــع الســام العســكرية 
الرتكيــة مبناطــق شــرق الفــرات ابلتعــاون مــع اجليــش الوطــي الســوري لتأمــن حــدود 

كانــت يف مواقفهــا، وســلوكها، يف خانــة أعــداء الثــورة، أو مثلــوا ثــورة مضــادة بــكل 
مــا حتمــل الكلمــة مــن معــى. 3_ الثــورة محلــت خطــااًب وطنيًــا جامًعــا يف أصلهــا، 
مشــاريع خاصــة يف  رايــة  ورفــع  وطــي  دون  انزلــق خلطــاب  مــن  ومنطلقاهتــا، وكل 
مضموهنــا، وحقيقتهــا، شــكل طعنــة آلمــال الســورين، وأحامهــم، وال ميكــن لــه أن 
يكــون معــربًا عنهــم، أو ممثــًا هلــم. 4_ محلــت قيــم الثــورة، البكــر، مفاهيــم العدالــة، 
واملســاواة، وعــدم التمييــز، علــى أي أســاس كان ووفــق أي منهــج أو تصــور، لذلــك 
فــإن خطــاب الكراهيــة والعنصريــة، واحلــط مــن كرامــات البشــر أو أي فئــة منهــم 
يشــكل مقتــًا ظاهــرًا جلميــع األطــراف، واملكــوانت، ســيؤدى إىل هــاك اجلميــع، 
عــن حقــوق  التنــازل  أو  مــن جرائــم،  ارتكــب  عمــا  الطــرف  غــض  يعــي  وهــذا ال 
الضحــااي، حبــال مــن األحــوال. 5_ الثــورة الســورية يف أحــد مضامينهــا، وأبعادهــا، 
عــربت عــن روح وطنيــة خالصــة ال تقبــل االحتــواء، أو التجــاوز، وهــي ابلتــايل ترفــض 
اهليمنــة، والتبعيــة، واإلحلــاق أبي طــرف إقليمــي، أو جهــة صاحبــة مشــروع طوتــه 
صفحــات التاريــخ بعــد تضحيــات جســام لشــعب رفــض مســخ هويتــه، وطمــس 
مامح شــخصيته، وكينونته. ٦_ حتتاج الثورة الســورية، والفاعلون فيها، واملتطلعون 
اىل اســتمرارها، وحتقيــق انتصــار حاســم هلــا لفهــم العــامل مــن حوهلــم، وخماطبتــه بلغــة 
سياســية وطنيــة، وفــق ذلــك، وهــو مــا يعــي جتــاوز مــن تلطــوا وتشــبثوا ابعــرتاف دويل، 
غــري آهبــن بتمثيــل شــعبهم وقضيتــه، جــل مههــم احلفــاظ علــى مكاســبهم الضيقــة 
والصغــرية. ذلــك بعــض مــا ميكــن اإلشــارة إليــه يف هــذه العجالــة، وهــذا احليــز، وهــو 
قليــل، وغيــض مــن فيــض، تقتضيــه هــذه الســاعات العصيبــة، واحملنــة الشــديدة، إال 

ملــن أوتــوا العــزم والبصــرية، وهــم كثــر جــًدا، لكــن ينقصهــم روح املبــادرة، والتجمــع 
واالئتــاف، فليــس أمــام املؤمنــن بعدالــة ونبــل القضيــة الســورية بــد مــن االســتمرار يف 
طريقهــم حــى منتهــاه، ألهنــا قضيــة وجــود ومســتقبل، ال تقبــل اإللغــاء أو املهادنــة، 
أو احللــول الوســط مــع نظــام وســلطة جتــاوزوا يف غيهــم كل حــدود منطــق ومعقــول. 
الثــورة الســورية تدخــل عامهــا العاشــر وهــي يف الوعــي الشــعي البســيط أنقــى، وأطهــر 
وأصــدق، مــن معظــم مــن تكلــم ابمسهــا وحــاول جرهــا إىل خنادقــه األيديولوجيــة، أو 
احلزبيــة، أو الطائفيــة. الثــورة واحلاجــة هلــا علــى كل واقــع االحتــاالت، واالرهتــان، هــي 
ضــرورة حيــاة كمــا مل تكــن يوًمــا، وهــي، مبعــى مــا، أكثــر ضــرورة مــن يــوم انطاقتهــا 
تســتمد  عــريب  ربيــع  ويقويهــا  يغذيهــا  مــارس ٢٠١١،  آذار/  منتصــف  اجمليــدة يف 
منــه، ويســتمد منهــا، تــرايق حيــاة لتصبــح املواجهــة عامــة وشــاملة، مــع نظــم وكيلــة، 
ومشــاريع خبيثــة، حتــاول االســتمرار يف مســك تفاصيــل واقعنــا ومســتقبلنا. روح الثــورة 
مســتمرة يف شــبان وشــاابت، رجــال ونســاًء، آمنــوا حبقهــم، وعدالــة قضيتهــم، ومــا 

زادهــم الواقــع إال إميــااًن، ومتســًكا أبهدافهــم العليــا النبيلــة.
 وألن الثــورة إرادة، والنصــر عمــل، والعمــل فعــل، والفعــل فهــم وإميــان، فقــد جــاءت 
صحيفتنــا الغــراء إشــراق وهــي تصــدر عددهــا ال ١٠٠ لتكــون أصــدق تعبــري عــن 

مضامــن ورؤى ثــورة احلريــة والكرامــة واالنســان الســوري املتطلــع للحريــة.

لاجئــن. العــودة  تســمح  آمنــة  منطقــة  وإقامــة  االرهابيــة  التنظيمــات  مــن   تركيــا 
الســام ودعــت جامعــة  نبــع  والعربيــة جتــاه عمليــة  الدوليــة  األفعــال  تباينــت ردود 
الــدول العربيــة بعــد صحوهتــا تركيــا إىل إيقــاف العمليــة انتهــت بعدهــا إىل توصــل 
الرئيســن الروســي والرتكــي إىل اتفــاق خبصــوص هــذه املنقطــة. وجــاء بعــد قانــون 
قيصــر إعــان الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب مقتــل زعيــم مايســمى بتنظيــم الدولــة 
يف العــراق والشــام أبــو بكــر البغــدادي يف ادلــب وهبــذا تكــون أمــريكا أعلنــت النصــر 
علــى داعــش. أمــا حمليــاً فيعتــرب عــام ٢٠١9 األكثــر دمويــًة يف ادلــب حيــث واصلــت 
قــوات النظــام الســوري مدعومــة مــن روســيا واملليشــيات التابعــة إليــران ابســتهداف 
 مناطــق يف ريفــي حلــب وإدلــب تعتــرب مناطــق خفــض التصعيــد ضمــن اتفــاق آســتانة.

ســيطرت قــوات النظــام علــى مناطــق واســعة مــن ادلــب كانــت بدايتهــا ســقوط خــان 
شــيخون ومعــرة النعمــان وســقوط الريــف الغــريب الشــمايل ملدينــة حلــب ابلكامــل 
ســنوات. كل   8 مــن  ألكثــر  املناطــق  هــذه  علــى  املعارضــة  قــوات  ســيطرة  بعــد 
نــزوح أكثــر مــن 9٠٠ ألــف شــخص إىل احلــدود  هــذه اهلجمــات أجــربت علــى 
الســورية. الثــورة  بدايــة  منــذ  االكــرب  النــزوح  مايعتــرب  أمنــاً  أكثــر  ومناطــق   الرتكيــة 
درع  عمليــة  وإعــان  الســورية  احلــدود  علــى  قواهتــا  حشــد  إىل  تركيــا  أجــرب  مــا 
وإعــان  الرتكــي  اجليــش  الســوري  النظــام  قــوات  اســتهداف  بعــد  خاصــًة  الربيــع 
الســوري  للنظــام  تركيــة  ومواجهــة  ســورية  يف  جنــدي   33 مــن  أكثــر  استشــهاد 
طائراتــه. مــن  عــدد  وتعطيــل  الســوري  للجيــش  أراتل  اســتهداف  بعــد  مــرة   ألول 

مــع كل هــذه املتغــريات كانــت الضربــة الكــربى للنظــام هــي إعــادة خــروج مظاهــرات 
أمــًا  مــا أعطــى  الســوري هــذا  النظــام  قــوات  بيــد  مــن ســقوطها  يف درعــا ابلرغــم 
جديــداً للســورين، فالبدايــة كانــت مــن درعــا ولتثبــت هــذه املناطــق للعــامل عــدم رضــوخ 
الشــعب للظلــم واالســتبداد وهنــا يكمــن األمــل يف ظــل وجــود األمل للســورين فــكل 
هــذه املتغــريات والفشــل الــدويل يف إجيــاد حــل سياســي خاصــة بعــد فشــل اللجنــة 
الدســتورية يف كتابــة دســتور للبــاد كل هــذا يعطــي أمــًا لــو ضئيــًا للســورين هلــذا 
إرادة  بكرامــة ألن  والعيــش  حريتــه  لنيــل  الدمــاء  مــن  الكثــري  دفــع  الــذي  الشــعب 
الشــعوب ال تقهــر حــى بعــد 9 ســنوات مل يســتطع النظــام الســوري وال حلفائــه مــن 
إعــان النصــر علــى هــذا الشــعب الصامــد. ويبقــى الســؤال األهــم هــل ســتنتهي معــاانة 
الســورين يف هــذا العــام بعــد كل هــذه املتغــريات؟؟ رمبــا األايم القادمــة حتمــل بعــض 
اإلجــاابت، لكــن األكيــد أن التغيــري حاصــل والشــعوب أبقــى مــن احلــكام وهــذا 
العقــد مــن الصــراع العنيــف ســينطوي ليكــون مــا بعــده أفضــل ممــا قبلــه لتمضــي تســع 

ســنوات ولتــأيت بعدهــا ســنوات أفضــل وأنقــى.

عبد الرحيم خليفة 

كاتب وباحث سوري

مراجعة نقدية للثورة في ذكراها التاسعة:
الثورة إرادة.. والنصر عمل

 آالء العابد

 كاتبة سورية

 9 سنواٍت سورية مضت 
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كلمــا أطفــأوا هلــا شــعلة توهجــت أخــرى، رافقــت ســنواهتا التســع حــكاايت ال تنتهــي، 
وانكســارات ال تتوقــف، وابتــاءات يطــول حصرهــا وأنينهــا، ثــورة ال يوجــد يف معّرفاهتــا 
وال يف قواميســها معــى للرتاجــع أو اهلزميــة، مــا تــزال صامــدة أمــام آلــة الشــر وأحــاف املــال 

وأســياد األمــم.
ابإلمــكان أن نســرد حــول ختــاذل اجملتمــع الــدويل، وعجــز األمــم املتحــدة والصمــت العــريب 
أمــام تدمــري احلاضــرة الســورية والتغريبــة املدبــرة واملقتلــة املمنهجــة، فمــن َطْمــس البــداايت 

املشــرقة والشــعارات الســلمية املطالبــة ابحلريــة والكرامــة، إىل رســم النهــاايت فيمــا بعــد.
فأســلحة األســد كثــرية ال تقتصــر علــى خمابراتــه وجيشــه املصنــوع علــى مقاســه ومقــاس 
عمالتــه، وال علــى إيــران وميلشــياهتا الطائفيــة املتعــددة اجلنســيات، وال علــى بيــع الســيادة 
والوطــن للمحرقــة الروســية، وال علــى شــركاء العمالــة واالســتبداد، وقبــل أتســيس شــركات 

األيدولوجيــا املتطرفــة العابــرة للحــدود.
احلكاية قبل ذلك بكثري 

املعارضــة  للقــوى واألحــزاب  الســلطة يف ســورية، مث تطويعــه  النظــام علــى  اســتياء  منــذ 
ابلرتهيب والتغييب والقتل، عمل على ســاحه األخطر يف تغيري البنية اجملتمعية للمجتمع 

الســوري وحتويــل الكتلــة الصلبــة إىل كتلــة جوفــاء، متفرقــة، منقســمة، ممزقــة وخائفــة.
مجيــع املظاهــر الســلوكية اندرجــت حتــت النظــم االجتماعيــة الــي فرضتهــا ســلطة اخلــوف 
ضمــن تصنيفــات رتيبــة يف اإلطــار العــام مبــا يتوافــق مــع اإلرادة االســتبدادية ديــدن األنظمــة 
الشــمولية  املغتصبــة للحكــم ابلقــوة والرتهيــب، وتســلطت علــى الشــعوب ابلاشــرعية، 
الرتســانة  بنــاء  األمــة يف  ثــروات  وتبديــد  واالســتبداد،  ابلقمــع  علــى وجودهــا  وحافظــت 
العســكرية واألمنيــة يف حتقيــق محايتهــا مــن شــعوهبم، ومتويــل الشــقاق اجملتمعــي وزرع بــذور 
التفرقــة والفتنــة بــن مدينــة ومدينــة وقريــة وقريــة، وتفكيــك مفهــوم الدولــة يف املســاواة بــن 
أبنائهــا ورعايــة أمنهــم ومصاحلهــم إىل شــبه دولــة مفككــة يف الصراعــات البينيــة حســب 
الطبقــات واألعــراق والطوائــف ابســتخدام مجيــع الوســائل املتاحــة بــدءاً مــن الفقــر والدخــل 
املتــدين كبّوابــة للفروقــات الطبقيــة اهلائلــة بــن طبقــة ضئيلــة مســتفيدة وطبقــات فقــرية وفقــرية 
جــداً غــري قــادرة علــى اخلــروج مــن عنــق زجاجــة النظــام احلاكــم، الــذي إبمكانــه تطويعهــا.

مــروراً ابلتجهيــل كســمة عامــة نتيجــة االســتبداد والفقــر، ففــي بــاد االســتبداد هنــاك ســقف 
لــكل شــيء، مــن اختيــار املنهــاج، وحتديــد الكتــب املتوافقــة مــع سياســة الدولــة واملناهضــة 
منها، والرقابة السياســية لدور النشــر والســينما واألنرتنت إىل التحكم بعقول الناس بفرض 

إعــام الدولــة ورؤيــة الدولــة واحلاكــم بطبيعــة احلــال.
الشــروخ االجتماعيــة مل تكــن يوًمــا أصيلــة يف ســورية ولــكل مــن قــرأ عــن اجملتمــع الســوري 
ســيجده متامحــاً صلبــاً، متآلفــاً منفتحــا ًضمــن هــذه البقعــة اجلغرافيــة الــي مجعــت الكثــري 
مــن األعــراق واألثنيــات واألداين، والتذكــري ببعــض احلــوادث هنــا وهنــاك مل تكــن إال 
حــوادث عابــرة أشــعل فتيلهــا عناصــر مــن خــارج اجملتمــع الســوري الــذي ســرعان مــا 

احتواهــا وتعامــل معهــا.

والعجيــب أن تطــور الصــراع الطبقــي الــذي احتــدَّ بعــد الوضــع االقتصــادي واملــايل ســنة 
١93٠ عقــب األزمــة االقتصاديــة والكســاد العاملــي أو مــا يســمى فــرتة مــا بــن احلربــن 
العامليتــن مل يكــن ملحوظًــا يف ســورية، واســتطاع الســوريون جتــاوز األزمــة حــن تعاضــد 
العمــال مــع الربجوازيــة الصغــرية يف جبهــة مشــرتكة يف مواجهــة سياســات فرنســا االقتصاديــة 

يف التضييــق علــى العمــال وختفيــض األجــور ورفــع الضرائــب.
بــل  الوطــن ومكوانتــه وأقاليمــه ابملطلــق،  السياســية علــى  املقابــل مل تكــن اخلافــات  يف 
مجيعهــا حتــت جنــاح احلركــة الوطنيــة الســورية الــي كانــت تقــود التوجــه إىل حكــم مجهــوري.

لــو عــدان لألرشــيف الســوري يف اجتمــاع اجمللــس املركــزي للكتلــة الوطنيــة مبنــزل ابراهيــم 
هنانــو يف حلــب والبيــان الــذي تــاه هاشــم األاتســي الــذي شــجب فيــه اقرتاحــات املنــدوب 
الســامي الــي أفصــح عنهــا بونســو أمــام عصبــة األمــم يف جنيــف يف اقــرتاح تقســيم اإلقليــم 

اخلاضع لانتداب الفرنســي إىل منطقتن، منطقة املعاهدة وتشــمل دولة ســورية، واألخرى 
منطقــة انتــداب وتشــمل لبنــان الكبــري ودولــة العلويــن وجبــل الــدروز، وتشــديد األاتســي 
والكتلــة الوطنيــة علــى أن الوطنيــن الســورين يرفضــون اقرتاحــات فرنســا، وأكــد حــرص 
الكتلــة الوطنيــة علــى حتقيــق حقــوق بلدهــم ومصاحلــه والتمســك ابلوحــدة الوطنيــة. وهــذا 
القيــم  ينــايف  أو تصريــح  تتصــّدر حادثــة  فلــم  السياســي  املســتوى  علــى  الســورين  ديــدن 
وهــذا حاصــل  واحلكــم  اإلدارة  طريقــة  حــول  اخلافــات  واحنصــرت  والوطنيــة،  اإلنســانية 

وحممــود يف كل الــدول املتقدمــة.
 علــى مســتوى اجلمهــور املشــبع ابلــروح الوطنيــة واإلميــان أبن كل جــزء مــن الشــعب يكمــل 
اآلخــر وهــذا مــا دعــا ســورية للتقــدم علــى املســتوى السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي 
اآلســيوية،  النمــور  بلــدان  مــن  لكثــري  قــدوة  أصبحــت  حــى  ومتســارع  ملمــوس  بشــكل 
الفــرد، وتصــدر الطبقــة الوســطى احلامــل  وبطبيعــة احلــال هــذا رفــع مــن مســتوى دخــل 

الرئيــس للمجتمعــات املتوازنــة بشــرحية كبــرية ونســب عاليــة. 
الطعنــة األوىل بــدأت ابســتام حــزب البعــث الــذي بــدأ تدمــريه مــع األايم األوىل الســتامه 
الســلطة ابلنحــو جتــاه التأميــم والقضــاء علــى الطبقــة الوســطى، ابدعــاء النهــج االشــرتاكي 
شــلل  ملرحلــة  والدخــول  االقتصــاد،  لعجلــة  املمنهــج  التدمــري  عمليــة  تغطــي  كواجهــة 
ملــاك  والتابعــة  اخلاصــة  للمؤسســات  املتعّمــد  التخريــب  بنفــق  والدخــول  االســتثمارات، 
الدولة، وحتكم العســكر الطائفي وانعكاســاته اخلطرية على مجيع مناحي احلياة يف ســورية.
مخســون ســنة مل يتقــدم هــذا النظــام خطــوة واحــدة علــى أي مســار، ومل يصــدِّر إال الفســاد 
والنهــب وزراعــة الشــقاق، وتوســيع الشــروخ الــذي بــدت خطورتــه علــى جبهــات الصــراع 
بــن مــن ســقط وابع وخــان مقابــل مــن احتفــظ بقيــم األصالــة والتاريــخ هلــذا البلــد العظيــم.
الربيــع العــريب جــاء تلبيــة للــمِّ الشــتات واالنتفــاض علــى الــذات، وأن مــازال بقيــة مــن أمــل 
يف اســتعادة احلقــوق، وحتطيــم القيــود، والقــدرة علــى النهــوض وبنــاء الوطــن واإلنســان مــن 

جديــد.
اســتجابة الســورين كانــت بقــدر تعطُّشــهم للحريــة، وصربهــم كان بقــدر األمل الــذي رافقهــم 

لعقــود، بطريــٍق ال عــودة منــه حــى انتــزاع احلريـّـة وحتقيــق العدالــة.

محمد الحموي كيالني

شعلة ال يخبو نورها 

كاتب وإعالمي سوري

قــرب دمشــق وعلــى بعــد ١٢ كمواحــة امسهــا دومــا، بــن أشــجار غوطتهــا وعلــى مرمــى 
أهنارهــا الســبعة، ميــر فيهــا »هنــر تــورا« ومعــه اثنتــا عشــرة قنــاة تتدفــق مــن ينابيــع دومــا، 
وكان حممل كســوة الكعبة يرتفع على مجال ولدت ونشــأت يف دوما الي اشــتهرت هبا 
علــى مــر العصور.كانــت دومــا ملجــأ للكثــري مــن اهلجــرات مــن خمتلــف الاجئــن الذيــن 
هربــوا مــن اضطهــاد عانــوه يف بلداهنــم وعلــى رأســهم جاليــة ســكنت املنطقــة الشــرقية 
وهــم بقــااي جيــش إبراهيــم ابشــا ومسيــت حارهتــم حبــارة العرب،ليــأيت بعدهــا الفلســطينيون 

أبعــداد كبــرية ليختلطــوا ابلســكان ويصبحــوا جــزًء منهــم.
بــدأت االنتفاضــة يف هــذه املدينــة الوادعــة واجلميلــة اهلادئــة مبكــرًا، فبعــد مظاهــرة درعــا 
األوىل يف ١8 آذار ٢٠١١ الــي أصبحــت تــؤرخ لبدايــة الثــورة والــي قمعــت بعنــف 
مــن قبــل أجهــزة أمــن النظــام ســقط علــى إثرهــا عــدد مــن الشــهداء الســلمين، جتاوبــت 
املدينــة مــع شــقيقتها درعــا لتتشــكل مظاهــرة يــوم اجلمعــة ٢5 آذار رفعــت شــعارات 
احلريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة ضمــت اآلالف مــن أبنــاء املدينــة وتوجهــت إىل 

ســاحة البلديــة وكان شــعارها األبــرز ايدرعــا دومــا معاكــي للمــوت.
ســبقت إرهاصــات هــذه التحــركات حمــاوالت مــن نشــطاء بدمشــق وريفهــا للتضامــن مــع 
ثــورات الربيــع العــريب يف كل مــن تونــس وليبيــا ومصــر أمــام ســفارات هــذه الــدول الــي 
منعهــا األمــن. وكانــت الشــرارة يف موقفــن، موقــف أمــام القصــر العــديل للمطالبــة إبلغــاء 
حالــة الطــوارئ واألحــكام العرفيــة يــوم 9 آذار/مــارس منــع مــن قبــل األمــن، وموقــف 
جتــار ســوق احلريقــة التجــاري وســط دمشــق الذيــن احتجــوا علــى إذالل شــرطي ملواطــن 
فشــكلوا مظاهــرة كان شــعارها األبــرز »الشــعب الســوري مابينــذل». وكانــت ســابقة 
اعتربهــا النظــام خطــرية فأســرع الحتوائهــا بنــزول وزيــر الداخليــة للمــكان حملاولــة التهدئــة.

يف دومــا كانــت املظاهــرة األوىل ســلمية وتفاهــم األمــن مــع احملتجــن ابحلــوار وانتهــت 
املظاهــرة دون مشــاكل.

اختلف الوضع يف املظاهرة الثانية يوم اجلمعة قي 4/١/ ٢٠١١ فقد ابدر األمن بعد 
صــاة اجلمعــة إىل تطويــق اجلامــع الكبــري يف دومــا والــي مــن املقــرر أن ختــرج منــه املظاهــرة 
الســلمية الثانية، وبدأ بضرب اخلارجن ابهلراوات ومت اعتقال 83 مصلي قبل انطاق 
املظاهــرة، إال أن املتظاهريــن أصــروا علــى االســتمرار واندلعــت مظاهــرة قــدر عددهــا مبئــة 
ألــف تصــدى هلــا األمــن بوحشــية كبــرية ممــا أدى إىل استشــهاد ١١ متظاهــر 8 منهــم 

مــن املدينــة والباقــي مــن ريــف املدينــة.
شــيع الســكان الشــهداء يــوم األحــد بعــد االتفــاق بــن األهــايل ممثلــن ببعــض الوجهــاء 
والســلطة علــى أن ختــرج قــوات األمــن مــن املدينــة يــوم التشــييع، وهكــذا مت التشــييع 
والعــزاء لثاثــة أايم دون مشــاكل، وحضــر العــزاء عــدد مــن الشــخصيات املعارضــة الــي 
ألقــى بعضهــم كلمــات أدانــوا فيهــا قمــع األمــن للمتظاهريــن الســلمين، وعــم اهلــدوء 

احلــذر حــى اجلمعــة بتاريــخ ١5 نيســان/ابريل عندمــا حــاول بعــض املتظاهريــن دفــع 
املظاهرة للوصول إىل دمشــق ســريًا إال أن املوضوع أتجل ليوم ٢٢ نيســان/ابريل حيث 
جــرت حماولــة اثنيــة إال أهنــا قمعــت بقســوة واستشــهد 8 متظاهريــن وأثنــاء تشــييعهم يف 
اليــوم التــايل اقتحــم األمــن مظاهــرة التشــييع وقتــل 3 مشــيعن ليقــوم يــوم ٢5 نيســان 
ابقتحــام املدينــة بقــوات ميكانيكيــة ومدرعــة مــن اجليــش وليقــوم ابعتقــال أكثــر مــن 

8٠٠ مواطن بشــكل وحشــي واقتادهم إىل فرع أمن الدولة بدمشــق، ليجري التحقيق 
معهــم مــع تعذيــب شــديد وأحيــل معظمهــم إىل حماكمــة عســكرية جــرت يف مركــز 
الشــرطة العســكرية يف القابــون ليــرتك عــدد منهــم بعــد أســبوع حتــت حماكمــة مث حيــال 

اجلــزء األكــرب إىل ســجن عــدرا. 
بعــد اســتمرار العنــف املفــرط مــن قبــل اجليــش واألمــن واســتمرار االعتقــاالت والقتــل 
مــن  لكثــري  إخفــاء  مــع  العامــة  واخلدمــات  االتصــاالت  وقطــع  العشــوائي  والقصــف 

الناشــطن الســلمين مــن أهــايل املدينــة، وبعــد أشــهر مــن بــدء احلــراك الثــوري، تشــكلت 
يف املدينــة جمموعــات مســلحة للدفــاع عــن األهــايل وأصبحــت تــزداد االشــتباكات مــع 
األمــن وخاصــة بعــد إفــراج النظــام عــن عددمــن املتطرفــن اإلســامين الذيــن شــكلوا 
فصائــل مســلحة ســرعان مــا توســعت ابلدعــم اخلارجــي لتتصــدى لقــوات األمــن واجليــش 
ومــن هــذه اجملموعــات كتائــب شــهداء دومــا وأســود هللا وشــباب اهلــدى وأســود الغوطــة 
مث لــواء اإلســام، الــي جنحــت يف شــهر تشــرين اثن / نوفمــرب ٢٠١٢ مــن إخــراج 
النظــام وكافــة مؤسســاته العســكرية واألمنيــة واملدنيــة ليســارع نشــطاء الثــورة املدنيــن 
لتشــكيل هيــاكل تنظيميــة إلدارة املدينــة حتــت اســم اجمللــس احمللــي ليحتــوي علــى 3٠٠ 
موظــف مبختلــف املؤسســات مــن محلــة الشــهادات وأصحــاب االختصاصــات، ومــن 
أهــم املكاتــب املشــكلة كان الســجل املــدين والعقــاري ومكتــب اخلدمــات ومكتــب املــرأة 

واملكتــب الزراعــي والتعليمــي.
ويســتمر حصار املدينة القاســي ليضطر األهايل ألكل احلشــائش وأوراق اجلر والشــعري 
بعــد أن كانــت املدينــة اخلــزان الغذائــي للغوطــة والعاصمــة تزودهــم ابللحــوم واأللبــان 

واخلضــار والفواكــه.
شــاركت املليشــيات اللبنانيــة واإليرانيــة ابلقصــف كمــا كان للقصــف الروســي اجلــوي 
أبلــغ األثــر للدخــول يف مباحثــات بــن الــروس واملســلحن للخــروج مــن املدينــة وضمهــا 
إىل  املســلحن  هتجــري  مت  حيــث  ابريــل ٢٠١8  نيســان/  شــهر  املصاحلــة يف  ملناطــق 
الشــمال الســوري اخلــارج عــن ســيطرة النظــام مــع مــن رغــب مــن املدنيــن وأســرهم. 
املدينــة تعــاين إىل اآلن منعســف وظلــم النظــام مــع جتميــد كل مرافقهــا احليويــة ومنــع 
األهــايل مــن ممارســة أعماهلــم وخاصــة الزراعيــة الــي هــي األســاس يف اقتصــاد املدينــة مــع 
انعــدام اخلدمــات األساســية.كما هواحلــال يف أكثــر املناطــق الــي عــادت لســيطرة النظــام 

بفعــل القصــف والضغــط الروســي احملتــل.

محمد عمر كرداس

دوما في الثورة السورية

كاتب سوري
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بعــد مــرة  الثــورة مــرة  تلــو األخــرى ومتــر ذكــرى  الواحــدة  الســنوات  تنتهــي 
ووضــع الســورين مــن ســيء إىل أســوأ، فمــا هــو الذنــب الــذي ارتكبــوه؟ 
وهــل املطالبــة ابحلريــة يعتــرب مــن الذنــوب؟ أم أن هــذا العــامل الصامــت يعتربهــم 
ال يســتحقوهنا، وهــم الذيــن قدمــوا لــه أول أجبديــة كمــا قدمــوا الكثــري مــن 
احلضارة والثقافة. فلماذا يعاقبهم؟ إن مل يكن بشــكل مباشــر فعرب الصمت 
الــذي ميارســه وإبدارة ظهــره والتعاميعــم ليحصــل هلــم مــن ويــات وعلــى كافــة 
األصعــدة، فقــد انل كل ســوري نصيبــاً ممــا حيــدث بغــض النظــر عــن كوهنــم 
معارضــة أو مــواالة، وحــى الرماديــن مل يســلموا، فمــن مل يقتــل جــرح ومــن مل 
يهاجــر نــزح ومــن مل جيــع ال جيــد حاجاتــه ومــن مل يســجن ال يشــعر ابألمــان 
واقــع معــاش يوميــاً لــكل الســورين. مث مــاذا بعــد؟ هــل بقــي شــيء مل يعــاين 
منــه الســورين؟ وإىل مــى تســتمر هــذه املعــاانة؟ لــن أعــود إىل اخللــف ولــن 
أدخــل يف تقييمــات وحتليــات ملــا حيــدث ومــن مث ألقــي اللــوم هنــا وهنــاك 
علــى النظــام أو املعارضــة علــى األخــوة أمــا ألصدقــاء، علــى الــدول الصديقــة 
أو العــدوة، بــل ســأتكلم عــن املســتقبل الــذي يبــدو احلــل فيــه بعيــداً خصوصــاً 
أن الســورين أصبحــوا ال ميلكــون أي شــيء مــن أمرهــم بــدًء ممــن يســمي 
نفســه رئيســاً للجمهورية إىل أصغر ســوري بســيط يف منطقة انئية وال عاقة 

عمليــة لــه مباجــري علــى االرض مــن قريــب أو بعيــد.
ليصــل إىل صــراع  ثــورة إىل صــراع  مــن  قــد حتــول  الــذي جيــري يف ســورية 
بــن اآلخريــن علــى ســورية وأبدوات ســورية ومــن أجــل مصــاحل املتصارعــن 
والضحيــة هــي ســورية وشــعبها املســكن الــذي أصبــح ضحيــة هــذا الصــراع 
الــدويل والــذي يدفــع الســوريون مثنــه قتــًا وتدمــرياً وتشــريداً، فقــد أصبــح 
حوايل ثلث السورين مهجرين يف اخلارج، ومل يبق مكان على وجه األرض 
إال ووصلــوه يف أكــرب مأســاة جلــوء تواجــه العــامل عــرب التاريــخ القــدمي واحلديــث.
كيــف جيــب أن ننظــر إىل مســتقبل ســوراي؟ وماالــذي جيــب فعلــه؟ أســئلة 

نعيــش يف ذكــرى الثــورة الســورية الــي هــّزت العــامل وخلطــت أوراقــه، وقــد 
كانــت بشــكل انفجــار جمتمعــي وهــو نتيجــة حتميــة لشــدة وقســوة الضغــط 
االســتبدادي األمــي القمعــي الــذي ســيوّلد االنفجــار حتمــاً وكان حباجــة 
لظــرف اترخيــي )فقــط( لينفجــر، فالثــورة مل يطلقهــا أي حــزب وال تيــار وال 
مجاعــة وليــس إبمــكان أحــد إيقافهــا، كانــت تســتقي األمــل والفرصــة التارخييــة 
التغيــري حتميــة  أن  ومبــا  العــريب،  الشــارع  الــذي حصــل يف  االنفجــار  مــن 
اترخييــة فــا أحــد يوقــف عجلــة التغيــري، واألايم دول تتنــاوب بــن النــاس، 
وقــد يظــن بعــض احلمقــى ممــن يُؤثــرون حكــم االســتبداد مــع وهــم الســامة أّن 
مــن ينتمــي للثــورة هــم مــن أشــعلوها، وهــم ســبب مــا جــرى، متغافــًا بعلــم أو 
جهــل عــن أّن املســبب احلقيقــي هــو كميــة الظلــم والقمــع واالســتبداد اجلــامث 
فــوق أنفــاس الشــعب فهــو الــذي أوصــل الشــعب بســلوكه االجرامــي القمعــي 
هلــذا االنفجــار العنيــف الــذي ســيدخل العقــد مــن الزمــن ودول كثــرية ومنهــا 
دول عظمــى حاولــت كســر العزميــة وإيقــاف هــذا االنفجــار فبــاؤوا ابلفشــل، 
مل يرتكــوا حيلــة شــيطانية إال وارتكبوهــا مــع هــذا الشــعب الــذي أراد حيــاة 
العقــد  كاحليــاة فقــط، فقابلــوه بســلب احليــاة والقتــل املســتمر طيلــة هــذا 
وفشــلت كل احملــاوالت وبقيــت العزميــة واإلصــرار أكــرب مــن كل شــيء، وبقــي 
األمــل هــو احلــادي للســورين ابخلــاص، ال أقــول كامــاً عاطفيــاً وإمنــا وقائــع 
عشــتها وعاينتهــا، الشــجاعة والصــرب الــذي أثبتــه الفــرد الســوري قــلَّ نظــريه 
اليــوم، مــن القتــل للتهجــري للســجون لــكل االعتــداء اجلســدي واملعنــوي، 
لــكل اخلــذالن الــدويل ومــع ذلــك مصمــم، وقــد قــام الشــعب رغــم غيــاب 
املؤسســات واألحــزاب وهــم أجنحــة النهــوض والنظــام منــع هــذا الشــعب مــن 

امتــاك مواطــن القــوة يف التجمــع والتنظيــم، فكانــت كل جمموعــة جتتمــع، 
تكــون التهمــة جاهــزة، لقلــب نظــام احلكــم وليــودع أفــراد اجلماعــة يف غياهــب 
الســجون، إال إذا كانــت اجلماعــة متجــد اجلــاد، كان قــَدر هــذا الشــعب أن 
خيــوض احلــروب وليــس حــرب واحــدة ومــع دول ومليشــيات وليــس دولــة 

واحدة، فالروس الذين أعدوا طاقتهم العســكرية ملواجهة دول عظمى ســواء 
الناتــو أو الــوالايت املتحــدة فواجهــت هبــا هــذا الشــعب شــبه األعــزل، دون 

أن يكــون أعــزاًل مــن اإلرادة والصــرب والعزميــة.
ِصغــر  رغــم  الســورية  األرض  علــى  دوليــة كثــرية  تصفيــة حســاابت  جــرت 
مســاحتها وقلــة مواردهــا لكــن ألمهيــة موقعهــا ومتيّــز شــعبها، والســوريون اليــوم 

جيــب علــى الشــعب الســوري يف الداخــل واخلــارج اإلجابــة عليهــا رغــم كل 
الصعــوابت واملعوقــات والضغوطــات الــي يعانــون منهــا والــي تعرتضهــم يف 
كل اثنيــة يعيشــوهنا. لذلــك عليهــم التحلــي ابملســؤولية والتمســك ابألمــل 
والبحــث عــن النــور آخــر النفــق، ألنــه مــن دون هــذا فــإن ســورية ســتضيع 

إىل األبــد وســيذكر التاريــخ أنــه كان هنــاك مــكان امســه ســورية يف ظــل هــذا 
التمــزق الداخلــي للمجتمــع وفقــدان اهلويــة اجلامعــة وذلــك عــرب: 

واألداين  لألعــراق  عابــرة  للســورين  جمتمعيــة  مشــرتكات  عــن  البحــث   -
جديــد. مــن  اجملتمــع  صياغــة  تعــاد  حــى  والطوائــف 

- العمــل علــى اســتمرار الثــورة يف نفــس كل مواطــن وتقــدمي خطــاب جديــد 

جيعلهــا لــكل الســورين وذلــك ابلرتكيــز علــى الرماديــن واملوالــن ألن كثــرياً 
منهــم أصبحــوا علــى يقــن أبن النظــام قــد جــر ســوراي إىل الدمــار ليــس للدفــاع 

عــن أهلهــا بــل للبقــاء متســلطاً عليهــا وعليهــم.
- الرتكيــز علــى بنــاء الثقــة بــن أبنــاء ســورية ومــن كل األطيــاف العرقيــة أو 
الدينيــة والعمــل مــع اجلميــع مــن أجــل إرســاء مفهــوم العدالــة اإلنتقاليــة املبــي 

علــى أرضيــة املصارحــة واملصاحلــة.
قــد يتســاءل الكثــريون عــن إمكانيــة الوصــول إىل مثــل هــذا العمــل يف ظــل 

التشــظي احلاصــل يف النســيج اجملتمعــي لســورية. 
وأان أقــول انــه ال توجــد عصــاً ســحرية وال أحــد ميلــك مصبــاح عــاء الديــن 
أنــه اليوجــد جهــاز حتكــم وبكبســة زر حيــدث  األســاطري كمــا  مــن  ألنــه 
االنســجام واالنتظــام مــع أهنــا أشــياء حديثــة إال أن البشــر ليســوا آالت. 
لكــن الواضــح واملطلــوب مــن كل النــاس أنــه البــد مــن عمــل شــيء مــا وهــذا 
العمــل يتطلــب جهــود مجيــع الســوريون بغــض النظــر عــن خافاهتــم وأماكــن 
أقــل املشــرتكات  التواصــل للوصــول إىل  تواجدهــم فهــم مل يعدمــوا وســائل 
الــي جيــب البنــاء عليــه وأمههــا هــو احلفــاظ علــى ســورية الوطــن وإال ســتلعن 
األجيــال القادمــة كل مــن فــرط هبــا. فهــل يبــدأ العمــل؟ واجلميــع يعلــم أن 
مســرية األلــف ميــل تبــدأ خبطــوة وعليهــم مجيًعــا أن خيطوهــا لتقــرتب املســافات 

فيمــا بينهــم فهــل هــم فاعلــون.
لعلهــم يواجهــون الكثــري مــن الصعــوابت والعقبــات يف بدايــة عملهــم ورمبــا 
يتعرضــون إىل النقــد والســب والشــتم والتخويــن حــى مــن أقــرب املقربــن إليهــم 
ولكــن هــذا جيــب أن ال يثنيهــم عــن متابعــة عملهــم للوصــول إىل اهلــدف 
املنشــود ومجيعهــم يعلمــون أن كل احلكمــاء واألنبيــاء والرســل كانــوا منبوذيــن 
بعضهــم خســر حياتــه  أن  والعــذاب كمــا  لــألذى  وتعرضــوا  يف جمتمعاهتــم 
مــن أجــل رســالته الــي حيملهــا ومــع ذلــك مل يرتاجعــوا وجنحــوا يف إيصاهلــا، 

وخلدهــم النــاس مث اعتــذروا عــن كل تلــك اإلســاءات.
يف هــذه األايم الــي متــر فيهــا الذكــرى العاشــرة للثــورة علــى اجلميــع أن يتذكــروا 
ويضعــوا هدفــاً هلــم وأن يكونــوا مقتنعــن بــه ميكــن اختصــاره بكلمتــن مهــا 
ولتذهــب كل  آخــر  دون  ألحــد  تكــون  أن  ميكــن  وال  للجميــع.  ســورية 
الشعارات الفردية واإليديولوجية إىل غري رجعة فلن حتكم سورية بعد الذي 
جــرى إال ابلقانــون الــذي يقــف علــى مســافة واحــدة مــن مجيــع املواطنــن 
املتســاوين أمامه يف احلقوق والواجبات بعيداً عن أي خلفية. هذا هو حلم 
غالبيــة أبنــاء ســورية. فهــل هنــاك مــن ســيعمل لتحقيقــه منهــم؟ األايم وحدهــا 

هــي الــي ســتجيب والتاريــخ ســيكتب أمســاء مــن عملــوا لتحقيقــه.

يف الصــف األول يف مواجهــة املشــاريع اإلمرباطوريــة التوســعية اإليرانيــة الــي 
هتــدف للتمــدد علــى املنطقــة. والروســي الــذي يســعى للوجــود مقابــل دول 
الناتــو يف امليــاه الدافئــة وليمســك ممــرات الطاقــة الــي قــد حتصــل بعــدم وجــوده 
يف املنطقــة مــن اخلليــج إىل أوراب مــروراً بســورية، فالســورين مل يقاتلــوا عــن 
أنفســهم فقــط بــل عــن الكثرييــن مــن الــدول العربيــة واإلســامية ويعــرف هــذا 
املتبصــر بعمــق الصــراع وحقيقتــه، واملــؤمل أنــه جــرى اســتثمار الصــراع وإطالــة 
أمــد الصــراع وليــس حلّــه، وكان حمظــوراً علــى الســورين كل ســاح ينهــي 

قتلهــم ومأســاهتم.
نقــرتب مــن عقــد مــن الزمــن علــى حــرب ضــروس مــن أجــل احلريــة والكرامــة 
والتخلــص مــن االســتبداد فمــا عــاد للســوري إال أن يناضــل لينتصــر، وطاملــا 

أنــه يناضــل فالنصــر قــادم 
الغــد  ضعيــف  اليــوم  وقــوي  الغــد  قــوي  اليــوم  فضعيــف  يــدوم  حــال  وال 

أبقــى. والشــعوب 
قــد يظــن البعــض أنــه ميكنــه جتنــب السياســة واالبتعــاد عنهــا، لكنــه يغفــل أن 
آاثرهــا واقعــة عليــه الحمالة.وهــذا الشــعب الــذي ميلــك إراًث حضــاراًي البــد أن 
يســتعيد عافيتــه وميلــك زمامــه ومؤسســاته ويبــي حضارتــه ودولتــه، وحســب 
الدراســات التارخييــة للــدول فالنهــوض قــرار مكلــف والتحــرر أســاس النهــوض 
ومقابــل كل ســنة مــن احلــرب يقابلهــا مخــس ســنوات ســام وازدهــار، ومــن 
أساســيات النهــوض كســر القيــود مــن أجــل التحــرر والتغيــري، بــكل أتكيــد 
ال أحــد حيــب احلــرب لكــن الظــامل واجملــرم هــو ســبب احلــرب، أســرة وعصابــة 
صغــرية تغولــت علــى مؤسســات الدولــة واحتكرهتــا وهنبــت الثــروات وبطشــت 
بــكل مفكــر وعــامل وحــر الفكــر، واســتعملت مؤسســات الدولــة ليــس خلدمــة 
الشــعب بــل للبطــش بــه. أطلقــوا شــعار )األســد أو حنــرق البلــد( لكــن األســد 
ســيزول وســتعمر البلــد بــدون األســد وبــدون الوحــوش األســدية، وعــار علــى 
بلــد كســورية حيكمهــا جمــرم حقــود ســّفاك لدمــاء األبــرايء مــن أجــل بقــاء 

الســلطة يف يــده.
ســورية اتريــخ طويــل مضــيء أظلمــت هبــؤالء وســوف تنقشــع هــذه الظلمــة 
وستنكشــف هــذه الغمــة وســيهزم اجلمــع ويولــون الدبــر، وســتكون الثــورة 
الســورية بــكل أثقاهلــا منعطًفــا حليــاة الســورين وشــعوب املنطقــة حنــو النهــوض 

عقــب كســر القيــود، كل القيــود.

صفا عبد التركي

كاتبة سورية

عقد على الثورة. وماذا بعد؟

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري 

الثورة السورية عقد من النضال مع اإلصرار
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انقضــت تســعة أعــوام ودخــل العــام العاشــر علــى الثــورة الــي خــرج هبــا الشــعب الســوري 
ضــد الفســاد واالفســاد والظلــم واالســتبداد، تلــك الثــورة الــي أرادهــا الســوريون ثــورة تنــادي 
ابحلريــة والكرامــة وأرادهــا النظــام علــى هنــج األســد أو حنــرق البلــد وأرادهــا بعــض أصحــاب 
ثــورة  أو كانتــوانت حكمهــم،  إماراهتــم  ليؤسســوا  الضيقــة  األجنــدات خدمــة ملشــاريعهم 
أرادهــا الســوريون مــن درعــا »املــوت وال املذلــة« فريتــد صداهــا يف عامــودا »واحــد واحــد 
يقــوده متعصبــون  متــرًدا مســلًحا  أرادهــا  النظــام  لكــن  الســوري واحــد«.  الشــعب  واحــد 
تصديــر  النظــام يف  جنــح  أســف  وبــكل  وميثلــون ابجلثــث،  الــرؤوس  يقطعــون  وجهاديــون 
كثــري مــن رؤيتــه، وابملقابــل فشــلت معارضتنــا وفصائلنــا يف تشــكيل جســم مرتبــط عضــواًي 
ابلداخــل الســوري يعــرب عــن تطلعــات وآمــال هــذا الشــعب ويدحــض مزاعــم النظــام، ويكــون 

واجهــة حقيقيــة ال جمــرد حماصصــات إقليميــة وايديولوجيــة.
قــد يكــون مــن انفلــة القــول احلديــث عــن أن مســار األحــداث اليــوم أصبــح بيــد دول إقليميــة 
ودول عظمــى، وأن قضيتنــا الســورية أصبحــت اليــوم يف ابزار سياســي دويل كبــري، إضافــة 
إىل مناكفــات بــن قــوى إقليميــة وبعــض دول اخلليــج الــي دعمــت املعارضــة املســلحة حينــا 

يف اخلامــس عشــر مــن شــهر آذار/مــارس عــام ٢٠١١ انطلقــت الثــورة الســورية الــي أمتــت 
عامهــا التاســع اليــوم ودخلــت يف العاشــر، وقــد تزامــن هــذا التاريــخ مــع موعــد احتفالنــا 
آذار/مــارس  مــن  عشــر  اخلامــس  )إشــراق( يف  مــن صحيفتنــا  رقــم ١٠٠  العــدد  بصــدور 
اجلــاري. هــذه الصحيفــة الــي انطلقــت يف العــام ٢٠١5 والــي واكبــت مشــوار الثــورة الســورية 
ومــا محلتــه مــن مهــوم وأحــداث جســام، حيــث اســتطاعت أن حتقــق انتشــاراً واســعاً بفضــل 
مهــة القائمــن عليهــا وإصرارهــم علــى أن جيعلــوا منهــا منــرباً لألحــرار وجســراً للتواصــل وتاقــح 

الثقافــات. 
ابلرغــم مــن ادعــاء البعــض أبن الثــورة قــد تاشــت واعرتاضهــم اليــوم علــى التســمية والتصنيــف، 
حيــث أنــي مــا أزال أصــّر علــى تســميتها ابلثــورة فهــي ثــورة غــري تقليديــة وال ميكــن مقارنتهــا 
بغريهــا مــن الثــورات الــي انطلقــت بظــروف خمتلفــة، نعــم هــي مــن أعظــم الثــورات الكاشــفة 
الفاضحــة العابــرة للحــدود، ومــن أعمــق وأصــدق الثــورات الــي مــرت بتاريــخ البشــرية شــاء مــن 
شــاء وأىب مــن أىب، أمــا الذيــن يطعنــون هبــا وينشــدون »ثــورة مائكــة« فأقــول: )إن املائكــة 
مل خُيلقــوا ليقومــوا بثــورات(، وإن حجــم التآمــر والتدخــل الــذي منيــت بــه ال ينفــي، بــل يؤكــد 
كوهنــا صمــدت طيلــة تلــك األعــوام يف وجــه أعــى قــوى الشــر الــي حاولــت تقويضهــا كمــا 
قّوضــت ورّوضــت معظــم الثــورات الــي ســبقتها والــي حلقتهــا، فأدخلــوا الســورين يف متاهــة 
املؤمتــرات واملفاوضــات واللجــان ليصــل احلــال إىل ١5 جولــة يف أســتاان، و8 جــوالت يف 
جنيــف وجولتــان للجنــة الدســتورية، وبعــد كل جولــة كان النظــام يرفــع مــن وتــرية اعتداءاتــه 
ويقضــم األرض شــيئاً فشــيئاً مبباركــة ومســاندة وجتاهــل معظــم دول العــامل وجمموعــة )أصدقــاء 

الثــورة كحـــركة تقــدم سياسيـــة وثقافيــة عامــة، وكتيـــار شــعي ينهــض معهــا ابجتـــاه حتقيــق 
ــدته ومشــاركته الفعالــة يف التحــرر البشــري واحلضــارة اإلنســانية،  ــرره ووحـ ــاء حتـ ــدافه، وبنـ أهـ
هــذه احلركــة متــر اليــوم مبرحلــة اترخييــة صعبــة وخطيـــرة، بــل مبرحلــة اجلمــود التارخيــي والضيــاع 
بعــد اندحــار حركــة اجلمـــاهري و تشــتتها وتشــرذم طـائعهـــا النضاليــة وتفتتهــا، وصعــود قــوى 
االنتهـــاز والعمـــالة والــــردة واالستغـــال والتـابعيـــة ألجنــدات ونظـــم، إهنـــا املـــرحلة الـــنقيضة 
ملـــرحلة املــد الثــوري بعــد منتصــف آذار/مــارس ٢٠١١، لقـــد أخـــذت أبعـادهـــا بعـــد إطــاق 
ــوم للثــورة -  ــلن مــن أول يـ ــه إىل العـ ــراين وميليشيـاتـ ــدور اإليـ ــروز الـ احلـــرب علــى الشــعب وبـ
ــاب  ــاشية واإلرهـ ــة والفـ ــداد واإلقليميـ ــز االستبـ ــامل مــع تركـ ــال – ابلتكـ ــا قيـــل ويقـ بعكــس مـ
البوليسي على الشعب الثائـــر، فُدمـــرت مجيـــع البى الـــوطنية االجتماعية والثقافية والسياسية 
فضــاً عــن البــى التحتيـــة كلهــــا، لتعـــود وتتـأكـــد قضيــة الثـــورة مــن جديـــد، حتــت رايــة التحـــرر 
الوطي لتطـرح نفسها – وبعـد االحتـاالت الي استدعـاهـا نظـام الفشـل والنهـب والفسـاد 
واجلـرميـة واالستبـداد البعثأسدي - كضرورة ال بـد منهــا، وكنهـٍج ال بديل عنـه ملواجهة هـذا 

الـواقـــع الثـــوري املتعثـــر وتغييــــره. 
تحكمــة بتنفيـــذ األجنـــدات 

ُ
مســكة وامل

ُ
عنـــدما تصبـــح قـــوى العمالــة والثـــورة املضــادة هــي امل

واالتفـاقـات اإلقليميـة والدوليـة من ابب اإلذعـان، كمـا يقــوم بـه نظـام )اجلوسسة( والتبعيـة 
األســـدي أيضـــاً، ال يعـــود هنـــاك مــن موقـــع للوطنيـــة والتحـــرر وال مــن موقـــع لقـــوى الثـــورة 
ووحـــدة قـواهــــا، إال يف مواجهـــة هــــذا الــواقـــع ومعـــارضة كل مــن ساهـــم بـــه وأوصلنــــا إليــــه. 

لقـــد خرجت من الثـــورة كما خـــرجت عليهــــا جمموعـــات أخـــذت مـــواقف وتكوينـــات خمالفـــة 
لـــها أو متناقضة معـهـــا، وليـــذهب العديـــد منهـــا وابمسها إىل مواقـــع العمـالـــة املضادة هلـــا، بل 
إىل خـدمـــة نظـــام التبعيـــة واجلرميـــة واالستبـــداد القابــع بدمشــق، وخـدمـــة دوائـــر صنـــع القـــرار 

اإلقليميـــة والدوليـــة الي ترعـــاه، وترعـاهـــم، وتديـــر معركتهـــم ضد الثـــورة ومجـاهيـرهـــا.
فهـــل ميكـــن التخـــلص مــن تبعـــات ذلــك؟ وكيــــف؟ إهنــا املراجعـــة الشاملـــة للمجموعـــات 

ونظــام األســد أحيــاانً حمركهــا األســاس يف ذلــك هــو وقــف ثــورات الربيــع الــي بــدأت خوفًــا 
علــى عروشــهم ونفطهــم.

وبعــد أن كان حلــم الثــورة يف ســورية حــرة كرميــة، بــدون عائلــة األســد وزابنيتــه أصبــح أكثــر 
ــا، وأصبحــت آمالنــا حمصــورة يف انتظــار نتائــج  ــا وخارجًي مــن نصــف شــعبها مهجــرًا داخلًي
االتفاقيــات اإلقليميــة والتفامهــات الدوليــة. مل نكــن بعيديــن عــن صناعتهــا والتأثــري فيهــا 

فحســب، بــل حــى إننــا مل نكــن نعــرف قراراهتــا إال بعــد أن تطبــق علــى األرض.
 كانــت أحامنــا مــن درعــا إىل عامــودا، وأصبحــت اليــوم عيوننــا علــىM4 وM5ومــا 

ســيرتتب عليهــا.
األنكــى مــن ذلــك كلــه أننــا وبعــد » واحــد واحــد واحــد الشــعب الســوري واحــد » ختندقنــا 
وراء تلك القوى الي تؤثر يف الساحة السورية وصران أبواقًا هلا وصارت هذه القوى أقرب 
إلينــا مــن بعضنــا البعــض، هــذه الــدول االقليميــة ختــدم مصاحلهــا وحنــن أيًضــا نســاعدها يف 
محايــة مصاحلهــا وحــى أصبــح البعــض ينظــر مــن منظارهــا بــدون أي اعتبــار ملصــاحل الشــعب 

الســوري والثورة الســورية.

ســورية( الذيــن خدعــوا الســورين يف بدايــة الثــورة وابعوهــم كامــاً أجوفــاً ال يســمن وال يغــي 
مــن جــوع . 

أمــا للذيــن مــا فتئــوا يلومــون مــن تــَرك الوطــن وهتّجــر قســراً قبــل أن يهاجــر طوعــاً ويعيبــون عليــه 
ابتعــاده فأقول:حــن يُقهــر املواطــن وختنقــه الغربــة وهــو مقيــم يف بيتــه وبــن ظهــراين وطنــه وأهلــه 
وذويــه،  وحــن تعرتيــه الدهشــة وهــو يقــارن وطنــه ببلــدان اجلــوار مــن حيــث األمــان والتطــور 
والنظافــة واخلدمــات والقضــاء والتعليــم وحفــظ الكرامــة، ابلرغــم مــن غــى أرضــه الــي جتثــم علــى 
ثــروات ال تُعــد وال حُتصــى، وحــن ُتســلب حريتــه وهُتــان كرامتــه مــن ِقبَــل أراذل البشــر مــن 
اللصــوص وامليليشــيات الطائفيــة وقطــاع الطــرق والرعــاع فقــط ألهنــم يعملــون خدامــاً ومطــااي 
عنــد هــذه العصابــة أو تلــك، حينهــا يتاشــى لديــه الشــعور ابالنتمــاء للوطــن ويتحــول وطنــه 

والتكوينـــات التنظيميـــة وهنجـهـــا السياسي وحتالفاتـــها وعاقاتـــها انطـــاقاً من تقييم التغيـــرات 
الي وقعت، من تراجـــع حـــركة الثـــورة وصعـــود قـــوى التطرف والثـــورة املضادة فضًا عن نُظــــم 
الفاشيـة والـرجعـة والظــام والـردة العـرجبيـة، هـذه القـوى والنظـم الي أصبحت حبكـم تركيبهـا 
االجتماعــي واأليديولوجــي وحبكــم مصاحلهـــا الفئـويـــة واإلقليميـــة وروابـــط التابعيـــة الــي ترتبــط 
هبـــا، وحبكم ال دميقراطيتها ومعـاداهتـــا حلـــركة اجلمـــاهري وحرايهتـــا، عاجـــزة كل العجـــز وُمرهتنـــة 
ابخليـانـة والعمـالة ملن ُيشغلهــا من دول الغـرب اإلمربيـايل والصهيونيـة وذيـوهلـم من اإليرانين 
والـــروس والصينيــن وابقــي دول جملــس أمـــن اجلرميــة الــدويل، فضــًا عــن أهنـــا تعتـــرض سبيـــل 
االندمـــاج الـــوطي بشــكل مكشـــوف وفاضـــح أيضــاً، وعلــى هـــذا األســاس ندعـــوا للعمــل 
جمـــدداً لبنـــاء الوحـــدة الوطنيـــة لكل أبناء شعبنا ومكونـاتـــه ممن اكتـــوى بنـــار الُفرقـــة والتشتت 
ــذا الـواقـــع، ورفـــع رايــة الدميقراطيــة والتغيــري الدميقراطــي  ــه، ذلــك مــن موقـــع معارضــة هـ وأهـلــ
للمجتمع والدولـة، من خـال مؤمتـر وطي لقيـام جبهـة وطنيـة حقيقيـة موحــدة وعـريضـة يف 

موقـــع املعارضــة للتصــدي ملهمـــات الثــــورة.    
إن هـــذا التغييـــر الشــامل والنهـــج الـــوطي مـــع كل الصعــوابت الكبــرية الــي تعــرتض سبيـلـــه، 

تــوزع بيضنــا يف ســال  النظــام وضــع بيضــه يف الســلتن الروســية واإليرانيــة وحنــن أيضــاً 
القنــوات  أكثر،نتابــع  ال  قضيتنــا  يف  ابملتفرجــن  أشــبه  أصبحنــا  أننــا  والنتيجــة  متعــددة 
اإلخباريــة والتصرحيــات اإلعاميــة، ونشــاركها علــى صفحاتنــا الفيســبوكية وفًقــا لتوجهاتنــا. 
أمــا آن لنــا أن نعــرف وبعــد كل هــذه الســنوات الــي مضتــو بعــد كل هــذه األعــداد مــن 
الشــهداء واملعتقلــن واملهجريــن أننــا ليــس لنــا حنــن الســورين الذيــن خرجنــا مطالبــن ابحلريــة 
ومل تتلــوث أيدينــا بدمــاء بعضنــا إال أن جنلــس ونتحــاور ونتقبــل اختافاتنــا ونتحمــل بعضنــا، 
ال أدعــي أنــي امتلــك حــًا وال اعتقــد أن أحــًدا اليــوم يف ظــل هــذا الوضــع املعقــد ميتلــك 
حــًا، لكــن آن لنــا أن جنلــس ســواًي كســورين لنتحــاور فــا خمــرج لنــا إال أن نكــون مًعــا، 
ففــي بدايــة الثــورة خلــق هــذا احلــوار تنســيقيات للثــورة مث خلــق جمالــس حمليــة كانــت رائــدة 

يف إدارة مناطقهــا وخدمــة ســكاهنا.
ليكــن العــام العاشــر للثــورة عاًمــا للحــوار بيننــا مجيًعــا كســورين، حــوار يف كل مدينــة ســورية، حــوار يف 
كل مدينــة يتواجــد فيهــا ســوريون يف املنفــى، حــوار يكــون مقدمــة للعمــل، حــوار يضــع األيديولوجيــات 
جانبًــا، حــوار يبحــث عــن التوافقــات ونقــاط التاقــي، حــوار ســقفه الوطــن ومصــاحل النــاس كل النــاس.

إىل صفحــة ســوداء قامتــة يف حياتــه، فَيِصــل إىل مرحلــة مــن احلــرية حيــث ختتلــط عليــه مشــاعر 
األســى والتشــّفي إذا مــا تعرضــت مرافــق تلــك العصابــة لاســتهداف مــن عــدو خارجــّي!!

الوطــن ليــس بكلمــة تُنطــق أو قصيــدة تُنظــم وهــو ليــس جمــرد تــراٍب، ومــاء، وبنــاء، ومســاء، بــل 
يُفــرتض أن يكــون حالــة متجســدة يف النفــس، وابقيــة إىل األبــد، وأيقونــة الفــرح واالطمئنــان 
والســكينة، الوطــن هــو كرامــة اإلنســان، وهــو احلبيــب الــذي ال خيــون، واألرض احلانيــة الــي 
حتتضــن أبناءهــا يف حياهتــم قبــل مماهتــم، فتمنحهــم قبــل أن تطلــب منهــم، وترفعهــم وتعّزهــم 
وال تذهلــم، هــذا هــو الوطــن الــذي ينشــده أحــرار ســورية، وإذا مــا حتقــق ذلــك ميكــن للوطــن 
أن يعاتــب أبنــاءه إن جفــوه أو هجــروه وخاصــة الذيــن يعتــربون أن »احلريــة أغلــى مــن اخلبــز« 

وجيســدون ذلــك واقًعــا معاًشــا.

واإلرهـــاب الســلطوي الدمــوي والـــدويل الــذي ُســـلط علــى شعبنـــا وعلــى التحــركات الوطنيــة 
الدميقراطيـــة منـــذ مخســة عقـــود ومــازال، أحاطنـــا بظــروف اســتثنائية قهـريـــة لـــم نقــو علــى 
اخرتاقهـا ولعبـت القـوى اإلرهابيـة الطائفية والقـوى الفـوضوية املتطرفـة الي نـزلت إىل ساحة 
الثورة واملعارضة دوراً سلبيـــاً – كمـــا لعبت سـابقـــاً - بل كارثيـــاً يف إحبـــاط مشروعنا الثوري 
وعملنــــا الـــوطي الـــدميقراطي، إذ عـــززت الشرخ الطـــائفي يف اجملتمع الشعي، وقـــدمت لنظـــام 
االستبداد واجلرميـــة وحلفـــاءه ما يريـــدون من مبـــررات لتصعيد ممارســـاهتم القمعيـــة واإلرهـابيـــة 
ضــد الشــعب كلـــه، بشــكل لـــم يســبق لـــه مثيـــل يف التاريــخ وبذلــك زادت مــن ِعثـــار احلـــركة 

الثوريـــة والوطنيـــة الدميقراطيــة املعـــارضة خـــال هــذه الثــورة العظيمـــة بشعبهـــا وتضحيـاهتـــا.
ومـــع كل املصاعــب الــي بـــرزت يف ساحتنـــا الوطنيـــة والشتـــات، ندعــو للتشــبث ابلنهـــج 
الثـــوري الـــوطي الدميقراطــي أكثـــر، مـــؤكدين أن ال طريـــق صحيحــة غيـــره لتـــأكيد الُلحمـــة 
الوطنيـــة للشــعب وللدفـــع من جديـــد على طريـــق التغييـــر، واالستـــدالل إىل طريقـــه وأهدافـــه 
مــن خـــال االحتكـــام دائمـــاً إىل مصلحـــة مجـــاهري شعبنـــا وأهــــداف ثـورتـــه وتطلعـاهتـــا وإىل 

واقعهــــا ومعـانـاهتـــــا.

أحمد طه 

محمد علي صابوني

عبد الباسط حمودة 

في السنة العاشرة للثورة ....
 ليكن عاًما للحوار

آذار والثورة وإشراق

ًالعثـار والتخبـط واألفـق المسدود. 
ليسوا قـدرا

كاتب سوري

كاتب سوري

كاتب سوري



حُيَســب لبّشــار األســد نقُله مصطلح )الّدونكيشــوتّية( من ميداين األدب 
اشــُتِهر  فقــد  الّسياســي،  الّسياســة واخلطــاب  ميــدان  إىل  الّنفــس  وعلــم 
هــذا املصطلــح مــع ذيــوع روايــة )دون كيخوتــه( للّروائــّي اإلســبايّن )ميغيــل 
دي ِســرفانتس(، والســّيما بعــد اشــتهار اســم بطلهــا األســطورّي )الــّدون 
كيخــوت دي املانتشــا(، الّــذي أســهب نّقــاد األدب يف دراســة حالتــه، 
وغــاص علمــاء الّنفــس حيّللــون عقــدة هــذا العمــل الّروائــّي؛ القائمــة علــى 
الســطوع حنــو الفروســّية دون امتــاك أدىن مقّوماهتــا مــن شــخص هزيــل 

ــة. علــى املســتوايت الّسياســّية، العســكريّة واخللقّي
تتجّســد هــذه الشــخصية اليــوم ابلوريــث »بّشــار األســد« إذ أصبحــت 
الــي  )الّدونكشــوتّية(  مفهــوم  مــن  قريبــاً  سياســًياً  مصطلحــاً  )عنرتايتــه( 
عنــد  األخــري  ســيما يف خطابــه  ال  السياســية،  هبــا يف خطاابتــه  يتفــّوه 
وصفــه بشــطارة جيشــه يف اســتعادة الســيطرة علــى ريــف حلــب الشــمايل 

ابلكامــل بعــد تدمــريه وحــرق أراضيــه بواســطة الطائــرات الروســية.
ُحلــم بشــار األســد منــذ بدايــة الثــورة كان ومــازال حــرق ســورية، وتشــريد 
أهلهــا وهتجريهــم، واعتقــال مــا تبقــى منهــم مــع إمكانيــة إعــادة إعمارهــا 
الــدويل  الصمــت  مــن  ابالســتفادة  رومانســّي-  -دونكيشــويّت  كحلــم 

القــذر، والتعــارك السياســي علــى األرض الســورية.
املســتوى  علــى  األســد  بّشــار  شــخصّية  يف  الّدونكيشــوتّية  تتجلّــى 

تتزامــن ذكــرى إنطــاق الثــورة الســورية اجمليــدة مــع اكتمــال صحيفــة إشــراق 
العــدد مئــة مــن إصدراهتــا والــي تعــد ابكــورة عمــل تركــي ســوري عــريب 
الســورين  الكتــاّب واألكادمييــن  مــن  ثلــة  إنتاجهــا  يســاهم يف  مشــرتك 
والعــرب واألتــراك يف بلــورة معــامل القضيــة الســورية بشــكل خــاص، ونقلهــا 
للقــارى العــريب والرتكــي والغــريب بلغــات متعــددة منهــا: الرتكيــة والعربيــة 
لفضــح جرائــم النظــام الســوري، وبيــان حقيقــة مــا يدعيــه مــن زيــف وظلــم 

وإعتــداء حبــق أبنــاء الشــعب الســوري. 
انطــاق الثــورة الســورية عــام ٢٠١١ مل يكــن حمــّض صدفــة ابلنســبة ألّي 
مواطــن ســوري عــاش مــرارة الظلــم والكبــت واحلرمــان الــي مارســتها قــوات 
النظــام الســوري علــى مــدار عقــود مضــت، مــا بــن اعتقــال ومصــادرة 

للــرأي اترة ومــا بــن نفــي للجســد وقتــل للــروح اترة أخــرى.
أمــام تلــك املمارســات كان البــد لألحــرار والرافضــن للظلــم وممارســات 
النظــام وأعوانــه أن يؤسســوا صــواتً للحــق ينــادي إبســم الــكل الســوري 
والعــريب  الســوري  الصــدى  إشــراق  صحيفــة  فكانــت  للظلــم  الرافــض 
والرتكــي الــذي ينافــح بقــوة عمــا يعانيــه أبناؤهــا مــن ظلــم وطــرد وتشــريد 
وجتويــع وقتــل متعمــد بشــكل مباشــر أو مــن خــال الطــريان احلــريب الــذي 
يســتعن بــه النظــام مــن أجــل تعزيــز دميقراطيتــه املزيفــة ووحشــيته الــي فاقــت 

كل احلــدود.
صحيفة إشراق احلرية والثورة:

ال ميكــن للشــعوب ان تؤســس للدميقراطيــة إال ابمتــاك قــرار املواجهــة 

الرافــض للظلــم واملعــرّب عــن كل أشــكال الوحشــية الــي حيــاك ضدهــا وكــي 
عــن  تعــرُب  وكــي  نفســها،  عــن  املدافعــة  أو  الــرد  عــن  عاجــزة  تكــون  ال 
مظُلوميتهــا البــد مــن وجــود لســان قــوي يصــدُح ابحلــق منافحــاً عــن الظلــم 

وأشــكاله، فكانــت صحيفــة إشــراق منــارًة يف نقــل الصــورة البشــعة عــرب 
كتاهبــا الذيــن دونــوا أبقامهــم احلــرة مــا رأتــه أبصارهــم مــن جرائــم مورســت 

الّسياســّي، يف الّتناقــض مــن خــال تبــّي اخلطــاب اخلشــي بوصفــه ممانعــاً 
اترًة وحماولــة الّتملّــص مــن العروبــة ومــا تتطّلبــه مســتلزماهتا مــن طــرد اجملــوس 
اإليرانيــن وميليشــياهتم اترة أخــرى، وَكيــل االهّتامــات للــّدول العربيّــة مــرّة، 
وللــّدول الّــي تــؤوي الّنازحــن الّســورّين مــرّة اثنيــة، مــع العجــز عــن امتــاك 
أّي أوراق فاعلــة للّتفــاوض حــى مــع املليشــيات املناصــرة لــه أو الّضغــط 
عليهــا مــن أجــل إخراجهــا مــن ســورية بعــد الّنصــر املزعــوم، أو احلــوار مــع 

مــن يّتهمهــم مبعــاداة نظامــه.
الّدونكيشــوتّية العســكريّة الّــي كشــفت عنهــا الثّــورة الّســوريّة لــدى بّشــار 
وجيشــه ا حّطمــت ســطوة األمــن، ودّمــرت أســطورة الّنظــام اجملــرم اّلــذي 
ال يُقهــر، مثلمــا كشــفت عــن كــذب االّدعــاء ابمتــاك صواريــخ الّدفــاع 
اجلّوي الّروســّية املتمثلة )S3٠٠ – S4٠٠(، مع فتح األجواء املســتمّر 
يف  األســلحة  أنــواع  وجتريــب كل  للقصــف  والــّداين  القاصــي  لطــريان 
اجلغرافيــا الســورية، واختبــار مــا يُــراد مــن منظومــات علــى أهــداف مدنّيــة 
أو عســكريّة دون اهتمــام أو مبــاالة ألي شــيء، إاّل بــزايدة أاّيم الّســلطة 

يومــاً جديــداً أو أكثــر علــى كرســي الّرائســة املشــؤوم.
لعــّل يف صــور بّشــار األســد األخــرية مــا ميــأل الكيــل ويُفيضــه مــن إهــاانت 
جســمانّية معنويّــة لبّشــار األســد دونكيشــوت الّسياســة املعاصــر؛ مثــل 
صــورة بّشــار املهــزوز يف خطاابتــه، وصــورة بّشــار الّذليــل، وإيقافــه مــن قبــل 

اجلنــدّي الّروســّي وســحبه إىل خلــف اخلــّط األصفــر وراء بوتــن يف قاعــدة 
إيــران،  إىل  شــحن  بطائــرة  ُعجالــة  علــى  واســتدعائه  الّســوريّة،  محيميــم 
ونزولــه فيهــا دون اســتقبال، وإجاســه دومنــا رفــع أّي علَــٍم لنظامــه، الّــذي 

يفــاوض بعــض املــدن واألحيــاء الّســوريّة مــن أجــل رفعــه.
التاســعة  اكتمــال ســنتها  مــع  الســورية -  الثــورة  اســتطاعت  لقــد  نعــم، 
– أن ترســم صــورة كاريكاترييّــة مضحكــة ألول دونكيشــوت سياســي 
الدونكيشــوت  لنــا ميغيــل دي ســرفانتس صــورة  معاصــر، بعدمــا رســم 

األدبيــة اخلالــدة منــذ قــرون.
ورغــم هزليــة املشــهد السياســي الــذي يفضــح »بشــار األســد« مــع كل 
ذكــرى  تســتعيد  الــي  الســورية  الثــورة  تلمــع  الفارغــة،  إطالــة وعنرتايتــه 
انطاقتهــا التاســعة يف وطــٍن يرقــص )محاتــه اجلنــود( علــى جثــث أبنائــه، 
كــي ينتشــي الدكتاتــور الوريــث، ويبقــى الوطــن بــن أنيــاب وخمالــب ضبــاع 
إىل  وتقــدمي كل جمرميــه  العدالــة  بتحقيــق  إاّل  لــه  جنــاة  قتيــًا ال  العــامل، 

احملاكــم، كــي ينالــوا عقاهبــم وعلــى رأســهم اجملــرم »بّشــار األســد«.

ضــد شــعبهم عــرب ســنوات حتــت غطــاء الدميقراطيــة الروســية واألمريكيــة 
واإليرانيــة، إىل جانــب العمــاء والشــبيحة وأنصــار الباطــل. 

إن املقــاالت الــي دوهنــا كتــاّب صحيفــة إشــراق ومــا ترجــم منهــا للغــة 
الرتكيــة كانــت عامــة فارقــة ومفصليــة يف إاثرة الوعــي لــدى الــكل العــريب 
والرتكــي يف داخــل تركيــا مــن خــال إاتحــة الفرصــة لتوزيعهــا يف أكــرب عــدد 
الرتكــي  القــارئ  يتمكــن  الرتكيــة وخارجهــا كــي  ممكــن داخــل األراضــي 
والعــريب مــن اإلطــاع عليهــا ومعرفــة حقيقــة الظلــم البشــري الــذي فــاق 

مثياتــه يف زمــن يدعــى فيــه إحــرتام حقــوق اإلنســان؟
إىل جانــب املقــاالت الــي يدوهنــا كتــاّب صحيفــة إشــراق بشــأن الثــورة 
الســورية كانــت هنــاك املؤمتــرات والنــدوات وامللتقيــات الــي ينفذهــا ســنوايً 
النشــطاء الســورين واألتــراك، إىل جانــب األنشــطة والفعاليــات الــي يقــوم 

هبــا الســورين داخــل األراضــي الرتكيــة.
عــاوة علــى ماســبق إن إنطــاق الثــورة الســورية ومــا تبعهــا مــن أحــداث 
ســاهم يف تطــور املنظومــة اإلعاميــة لنشــطائها مــن خــال الســماح هلــم 
بتأســيس الصحيفــة أو املشــاركة يف املؤمتــرات أو النــدوات أو الفعاليــات 
من شــأهنا أن تســاهم يف فضح جرائم النظام الســوري وغريه من األنظمة 
العربيــة عــرب الســماح ابلتدويــن أو الكتابــة أو املشــاركة اللفظيــة مــن خــال 
املؤمتــرات والنــدوات والفعاليــات الــي تنظمهــا الدولــة الرتكيــة وغريهــا مــن 

املؤسســات الغربيــة الداعمــة حلقــوق اإلنســان.
مــا أنملــه يف العــام القــادم هــو عــودة الســوريين إىل بادهــم وإنتهــاء 
عقــود  مــدار  علــى  ضدهــم  مــورس  الــذي  والظلــم  اإلســتبداد  فصــل 
مضــت وحــى يومنــا هــذا، وأن ينعمــوا ابألمــن واألمــان بــداًل مــن القهــر 
وأن  أوطاهنــم،  ملغــادرة  ودفعهــم  صبــاً  عليهــم  صــًب  الــذي  والتشــريد 
تصــدر إشــراق أعدادهــا مــن ســورية ويكتــب يف ثناايهــا فصــول الوحــدة 
واحلريــة وصــور الســام االجتماعــي والسياســي بــداًل مــن صــور الظلــم 
والتشــريد والصواريــخ الروســية والقنابــل احملرمــة دوليــاً عندئــذ تنعــم ســورية 
وغريهــا مــن بلــدان العــامل ابألمــن واألمــان، ال أمــن بــدون ســورية، وال 

حريــة بــدون بــث األمــل يف نفــوس الســورين. 

المثنى سفان

كاتب سوري

ار األسد«
ّ

ونكيشوت المعاصر »بش
ّ
عنتريات الد

د. معاذ عليوي

أكاديمي فلسطيني

كيف ساهمت إشراق في تغطية روح الثورة؟
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Türk Kızılay Toplum Merkezleri olarak, İdlib’de şehit düşen askerlerimizin, farklı illerdeki ce-
naze törenlerine katıldı ve kahramanlarımızı ebediyete uğurladı.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, farklı milletlerden gönüllülerle beraber Regaib Kandili 
dolayısıyla esnafa ve vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı kapsamında, Mersin İl Göç ida-
resi tarafından düzenlenen Akademisyenler ve Öğrenciler Buluşmasına katılarak, toplum 
merkezlerin faaliyetleri ve gönüllülük hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi Sosyal Uyum kapsamında, Suriyeli, Yemenli, Japon ve yerel yarar-
lanıcılarla beraber yazının zarif sesi olan “Hat Sanatı”nın atölyesini gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri Edirne sınırındaki insani yardım çalışmalarına destek veriyor. 
Sahada kurduğu özel İletişim sistemleri aracılığıyla, insanların yakınları ile haberleşebilme-
sini sağlıyor.

شاركت مراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية ، يف جنازات اجلنود األتراك الذين استشهدوا يف إدلب يف خمتلف 
احملافظات الرتكية. 

قدم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف مدينة أنقرة مع جمموعة من املتطوعن من جنسيات خمتلفة ، كعكة 
سيميت كإكرام للتجار واملواطنن مبناسبة وقفة رجب. 

يف إطار برانمج التماسك االجتماعي قام مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف والية مرسن ابملشاركة يف اجتماع 
األكادميين والطاب الذي نظمته مديرية اهلجرة يف مرسن ، وقدمت معلومات حول األنشطة الي تقدمها املراكز 

اجملتمعية وأنشطة التطوع. 

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف مدينة أزمري ورشة عمل بعنوان »اخلط العريب« ، هو الصوت األنيق 
للمقال ، مع جمموعة من املستفيدين السورين واليمنين والياابنين واألتراك يف إطار برانمج التماسك االجتماعي.

تدعم مراكز اهلال األمحر الرتكي اجلهود اإلنسانية على حدود أدرنة. حيث متكن الناس من التواصل مع أقارهبم من خال 
أنظمة االتصال اخلاصة الي أنشأهتا يف هذا اجملال.

Türk Kızılay Kocaeli Toplum Merkezi, Koruma ve Geçim Kaynağını Geliştirme programları 
iş birliğinde, yararlanıcılara Türkiye’deki eğitim sistemi ve çalışma izinleri konulu semineri 
gerçekleştirirken çocukları da resim atölyesine katıldı.

شارك املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي  يف مدينة قوجايل ابلتعاون مع برانمج تنمية موارد الرزق وسبل العيش وقدم  
للمستفيدين ندوة حول النظام التعليمي وإخراج تصاريح العمل يف تركيا ويف ذلك الوقت أطفال املستفيدين كانوا يف 

ورشة الرسم. 

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı, okullarda eğitim gören yerel ve farklı 
milletlerden çocuklarla Buca Huzurevi’ni ziyaret ederek Fidandan Çınara 2 Etkinliği kapsamında 
kukla ve bileklik yaptı. 

Türk Kızılay Sultanbeyli ve Şanlıurfa Toplum Merkezleri Sosyal Uyum kapsamında yararlanıcıları, iki 
ayrı şehirde sanat ile buluşturdu. Sanat atölyelerine giden yararlanıcıları, fırçaları ellerine aldı ve orta-
ya birbirinden güzel eserler çıktı.

يف إطار برانمج التماسك والوائم اجملتمعي قام مركز اهلال األمحر الرتكي يف والية أزمري بزايرة مركز بوكا للمسنن بصحبة طاب 
املدارس وهم أطفال أتراك ومن جنسيات خمتلفة  وقاموا بُصنع الدمى واألساور كجزء من مشروع » من الشتلة اىل الشجرة ٢«.

مجعت املراكز اجملتمعية للهال األمحر الرتكي يف سلطان بيلي و شانلي اورفا املستفيدين من برانمج التماسك االجتماعي يف مدينتن خمتلفتن يف 
ملتقى الفن. حيث قام املستفيدون الذين حضروا إىل ورش العمل الفنية أبخذ فرشهم أبيديهم وإنشاء أعمال مجيلة.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Suriye Kültür Merkezlerindeki meslek eğitim 

kurslarında kullanılmak üzere 5 tane dikiş makinesi ve bir tane de overlok makinesi 

bağışladı.

Almanya Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu işbirliği ile yapılan organizasyonda İyilik 

Derneği Gaziantep Yardım Koordinasyon Merkezi’indeki Giyim Mağazasında 50 Yetim 

çocuğa da kıyafet yardımı yapıldı.

Organizasyona Almanya Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu adına Songül Gök Şark ve 

Hilmiye Dinçer de katıldı.

İyilik Derneği tarafından Suriye’deki İyilik Okullarına kütüphane kurmak için başlatılan kampanyaya 
birçok gönüllü el ele vererek destek olurken Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi de projeye 
destek olmak için etkinliklerine başladı. Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesinin ana giriş kapısı 
önünde 5 günlük stant açıldı. 24-29 Şubat tarihlerinde açık olacak stantta çorba, çay ve kahve çeşitleri 
satılarak kütüphane kampanyasına destek toplanıyor. 

Anadolu Platformu tarafından Nevşehir Kozaklı’da yapılan Aile Çalıştayı Anadolu 
Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Başkanı Rabia Aldemir’in açılış konuşması ile 
başladı. 
Aile Çalıştayı’nın İlk günü; Hak, Sorumluluk ve Aile, Dini Söylem ve Gelenek, Me-
dya, iletişim, teknoloji ve Aile, Aile ve Sosyal Hayat, Mahremiyet, Değer Aktarımın-
da Ailenin Rolü ve Çocuk atölyeleri gerçekleşti. 
Aile Çalıştayının İkinci Günü Yapılan forum ve İcra Kurulu Başkanı Turgay Aydemir’in 
yaptığı teşekkür konuşmasının ardından sonlandı.

تربعــت  ممثليــة مجعيــة إييليــك يف غــازي عنتــاب خبمســة آالت ماكينــة خياطــة وماكينــة للحبكــة الســتخدامها يف الــدورات التدريبيــة 
املهنيــة يف املراكــز الثقافيــة يف ســوراي.

يف الفعاليــة الــي مت تنظيمهــا ابلتعــاون مــع جمموعــة النســاء اللــوايت يتنافســن يف فعــل اخلــري األملانيــة ، مت تقــدمي مســاعدة عبــارة عــن 
مابــس إىل 50 طفــًا يتيًمــا يف متجــر املابــس التابــع جلمعيــة اخلــري إييليــك يف غــازي عنتــاب. 

شاركت سوجنول غوك و حليمة دينشار أيًضا يف الفعالية نيابة عن جمموعة النساء اللوايت يتنافسن يف فعل اخلري األملانية.

يف حن أن احلملة الي أطلقتها مجعية اخلري إييليك إلنشاء مكتبة لكل مدرسة من مدارس اخلري يف سوراي الي دعمت من قبل العديد 
من املتطوعن بدأ فرع احتاد طاب األانضول يف غازي عنتاب أنشطته أيضاً لدعم املشروع. يف هذا السياق ، مت افتتاح منصة ملدة 
5 أايم أمام ابب املدخل الرئيسي جلامعة غازي عنتاب. مت بيع أنواع احلساء والشاي والقهوة يف املكان ، والي استمرت يف الفرتة 

من ٢4 إىل ٢9 شباط ، ومت خال هذه الفرتة مجع الدعم الازم حلملة املكتبة. 

بدأت ورشة عمل األسرة ، الي نظمها منرب األانضول يف مدينة انف شهري كوزاكلي ، ابلكلمة 
االفتتاحية لرئيسة مجعية األانضول للمرأة واألسرة )AKADDER(  رابعة ألدميري.

احلقوق  الورشة عقدت حلقات عمل حول  من  األول  اليوم  يومان يف  العمل  واستمرت ورشة 
والتكنولوجيا  واالتصاالت  ,اإلعام  والتقاليد  الديي  ,اخلطاب  واألسرة  والواجبات,املسؤولية 

,األسرة واحلياة االجتماعية ودور األسرة يف نقل القيم واخلصوصية.
وانتهى اليوم الثاين من ورشة عمل األسرة بعد كلمة الشكر الي ألقاها رئيس اجمللس التنفيذي 

تورغاي ألدميري. 

افتتاح منصة تعريف بمشروع مكتبات الخير من قبل اتحاد طالب األناضولجمعية الخير إييليك تواصل حملة المساعدات 

عقد ورشة عمل األسرة في كوزاكلي

İyilik Derneği Yardım Seferberliği SürüyorAÖB İyilik Kütüphaneleri için Tanıtım Standı Açtı

Aile Çalıştayı Kozaklı’da Yapılıdı



13

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Gaziantep Novotel de gerçekleştirilen Türk Kızılay Sınır Yardımları Faaliyeti Eğitimi Pro-

gramı’na İyilik Derneği Genel Sekreteri Kamuran Yüksel katıldı. 

Programda Suriye’deki insani yardım faaliyetleri, Suriye yardım faaliyetleri ile uygu-

lamalı sınır yardım işlemleri hakkında bilgiler verildi. 

حضر الســكرتري العام جلمعية اخلري إييليك كاموران يوكســل برانمج اهلال األمحر الرتكي للتدريب على املســاعدات 
احلدوديــة الــذي عقــد يف فنــدق نوفوتيــل يف غــازي عنتــاب.

يف الربانمــج ، مت تقــدمي معلومــات حــول أنشــطة املســاعدات اإلنســانية يف ســوراي ، وأنشــطة املســاعدات الســورية 
وتطبيــق عملــي علــى عمليــات املســاعدات احلدوديــة.

حضور جمعية الخير إييليك برنامج الهالل األحمر التركي للتدريب على المساعدات الحدودية
Türk Kızılayı’nın Sınır Yardımları Eğitim Programı’na İyilik Derneği Katıldı

Suriye’deki iç savaş sebebiyle evlerini terk ederek sınıra yakın bir bölgede 

mağaraya sığınmak durumunda kalan Suriyeli ailelerden oluşan 74 kişinin 

yardımına Türk Kızılay koştu. Yaklaşık iki hafta önce gelerek bölgede bulunan 

mağaralara sığınan aileler, Türk Kızılay’ın bölgeye ulaşarak kurduğu çadırlara yer-

leştirildi. 

ســاهم اهلــال األمحــر الرتكــي يف مســاعدة  عائــات ســورية تتألــف مــن 74 شــخًصا اضطــروا إىل الفــرار إىل الكهــوف 
يف منطقــة قريبــة مــن احلــدود الرتكيــة بعــد مغــادرة منازهلــم بســبب احلــرب يف ســوراي. األســر الــي جلــأت إىل الكهــوف يف 

املنطقــة قبــل حــوايل أســبوعن مت نقلهــم  إىل خيــام أقامهــا اهلــال األمحــر الرتكــي بعــد أن وصــل إىل املنطقــة.

تقديم المساعدة للعائالت السورية التي تعيش في الكهوف
Mağara’da Yaşam Mücadelesi Veren Suriyeli Ailelere Yardım Eli

İyilik Derneği Sultanbeyli Temsilciliği Türkiye’nin Suriye’de yaptırdığı 
okullara İyilik Kütüphanesi projesine destek için kahvaltı programı 
düzenledi. 23 Şubat Pazar günü düzenlenen kahvaltı programına, İyilik 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer konuşmasında, 
İyilik Derneği’nin Türkiye’de ve Suriye’de yaptığı yardım projelerinden 
bahsederek İyilik Kütüphanesi projesinin önemini aktardı.

عقــدت ممثليــة مجعيــة اخلــري إييليــك يف ســلطان بيلــي برانمــج فطــور لدعــم مشــروع مكتبــة اخلــري، يف 
املــدارس الــي انشــأهتا تركيــا يف ســوراي حتــدث رئيــس جملــس إدارة مجعيــة اخلــري إييليــك أمحــد تــوران 
كوكــر يف برانمــج الفطــور الــذي عقــد يــوم األحــد ٢3 فربايــر عــن برامــج املســاعدات الــي تقدمهــا 

مجعيــة  اخلــري يف تركيــا وســوراي ونــوه علــى أمهيــة مشــروع مكتبــة اخلــري 

 لمشروع مكتبة الخير
ً
 İyilik Kütüphanesine Destek Kahvaltısıتنظيم فطور  دعما
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ستكتمل من بعد رواية الياسمين

رئيس القسم الثقافي

إهّنا العاشرة تقرع ابب اجلحيم. ما زال عوليس السوري يسّطر أوديّسته ابحثاً عن وطن يعيد بناءه ممّا أزهر 
فوق عشب الذاكرة، ومن بقااي أنقاض وطن هّدمته معاول الربابرة لكّنه بقي شاخماً يف حواكري الروح والقلب.

إنّه الفصل األخري يف ِسفر النشور.مشّرداً ومهّجراً ومطارداً ما يزال السورّي، يلملم قصاصات حياته امللونة 
متناثرة بني اخليام يف السهوب ويف الكهوف، وبني الشعاب على القمم. خيّط ملحمته يف اهلواء وفوق املاء، 

بني شقوق اجلراح وعلى جدران الزانزين املخضبة أبنفاسه احملمومة، وبشظااي دمه املشتعلة بنريان الغضب.
لكّنه إزميل الزمن يسّدد ضرابته هنا وهناك، يقطع ما حتّطب عن شجرة احلياة، ينزع اخلوف والقلق من احملاجر 
املتجمدة، وجيرف من صدوٍر ضاقت ابلقهر ما استوطن يف جنباهتا من أشواك الشّك، فيعود للعيون التماعها 

وينبت للقلوب أجنحة موّردة لتبتعد عن اليأس وتنضّم إىل جوقة األحالم الراقصة.
ما يزال عوليس ينحت أبظفاره صخرة املستحيل، وحيفر أبصابعه املدّماة بئراً ال قرار هلا يسّميها األمل. يصرخ 

بصورته املمزقة وبنا:
- اي أبناء أّمي الذابلة وأيب املصلوب يف عراء الربد واخلوف، حنن السوريني مبالحمنا الشرقية الناحلة وابلقمح 
الذي يستوطن بشرتنا املصقولة ابحلنني، حنن أوالد اليتيمة السمراء جبيناتنا املتأصلة يف نقيع احلزن واخليبات، 
حنن الذين مل متسسنا خيمياء احلداثة، ومل تعبث بعقولنا البكر مباضع املختربات، بصبغّياتنا اليت أنضجتها 
الرمال احلارقة، ومبا ومست به أرواَحنا النجوُم من خرافات، نعلن أن أسطورة بعثنا من رمادان الكوينّ ستتحقق.
وسينبجس ماء اليقني من بني الرمل واحلصى وأّن ثورتنا على الطغاة وعلى ذواتنا احلمقاء املنكسرة ستنتصر.

لن نبقى مرضى الشّك والنزق، وأسرى للتذّرر والتشرذم واالنقسام. هل ينقصنا الّرشد أم تعوزان احلكمة كي 
نزيل الغشاوة عن قلوبنا ونرى أبعد ممّا نرى، أم إّن فاتورة املوت والدمار أقّل ممّا ينبغي كي نربأ ونتحّرر من 
أوهامنا، ومّمن يعتاش على دمائنا، وكي ما نوّحد اجلهود واحلناجر والراايت، ومنضي يف طريقنا املفضي إىل 

احللم!!؟؟
اي أبناء أّم

مل نكن حني صدحت حناجران ابحلرية والعدالة والكرامة ننشد سلطة أو ثروة، ومل نرغب قّط يف التأسيس 
حلالة أثر أو انتقام من جاّلدان الدموّي، ومل يدر يف خلدان مطلقاً أن يؤول وطننا املستعاد لفئة منه أو طائفة 
أو عدد. لطاملا كان حلمنا السورّي واحداً وإن تعّددت ألوانه، وأهدافنا بسيطة معلنة وواضحة، كذلك فإّن 

الطريق مضيئة ومعّبدة ابملبادئ اإلنسانية والقيم السامية. 
مع ذلك فإّن ثورتنا ليست أقّل من هنر عظيم هائج حيتاج يف حبثه عن املصّب إىل ضفاٍف عالية وقويّة ال إىل 

حدود وسدود.
يف زحفنا املقّدس خضنا يف البحار والقيعان وبني أشداق النار، وهتنا يف الغاابت والوداين ويف معارج اجلبال، 
دامهتنا الوحوش والقوارض والغيالن املفرتسة، وواجهنا أخطار الفناء مجيعها، لكّننا ختّلصنا من أكبال الذعر 
والعجز، وجتاوزان أهوال الطريق، وجنوان من مصائد املوت، وستنتهي أوديّستنا بعودتنا املظفرة إىل فردوسنا 

احملتّل لنطرد الغزاة والطغاة، ونطبع قبالت احلياة على شفاه احلبيبة املتيبسة من هجٍر ونكراٍن وفقد.
لن نردم جراحنا، تلك اليت حفرهتا أنياب الوحوش، سنعرضها للشمس وجنففها على انر احلقيقة، سنعيد رفع 
السارية وخنرج التاريخ من قمقم النسيان، وننفض الغبار عن مارٍد عنيٍد امسه القدر، وسرتون كيف لقضاء 

التاريخ ولقدر الثورات وألصواتكم اهلادرة أن أتكل قلوب اجلبابرة الرخوة وتبّدد ريح أرواحها الصفراء.
اي بين أّمي

اليقني، سريحل عن منازلنا أرابب الشّر،  العاشرة يف تقومي احلرب وستكون األخرية كما حيّدثين  إهنا السنة 
وأيخذوا معهم الطواغيت وخفافيش العتمة ومواتً ال يليق إالّ هبم، سيبتلعهم ثقٌب أسود كبري يقودهم إىل 

مستقّر العدم.
دعوه ينام هبدوء أو فلترتكوه بسالٍم ميوت ذلك املاضي املدّجج ابألسى والفشل واخليبات، سننجو حبكمتنا 
وابلصرب من براثنه، ونفتك ابلذعر واألمل، ومبسببات حزن يريد أال ينتهي. الوقت لنا وطوع ريشتنا فلنشّكل 
به حياة مجيلة مترح يف حقوهلا املزهرة طفولة أجيالنا القادمة. الوقت احللو القادم لنا يستلقي اآلن بني أحضان 
راّبت اخلصب واجلمال،كما لو أنّه ختت شرقّي للعود والساز والناي، يعزف أغاين األعراس للحريّة والفرح.

Ali Muhammed Şerif

Kültür Bölüm Başkanı

لو أهّنا 
منسّيٌة مل تسمع الدنيا هبا

لو أهّنا
انمت على ابب النسيم

على األدمي
بظّل زيتوٍن هلا

******  
أشهى وأحلى أن يالمس خّدها
دمٌع وليس هناك من يبكي هلا..

******  
لو أهّنا رّشت جبنح محامٍة 

فوق املنازل عطرها
لو أهّنا غّنت قصيدَة عاشٍق 

صاغ املواعيَد حكااي
حني المس جيدها

أهبى هلا
من أن تكون حكاية الدنيا

وحتتشد الوفود لكي تبّدد سحرها..
******  

وعلى هليب جراحها نبت الربيع
وحال عن نزٍف سريع

ومضى إىل أيلول يسأله:

أليس من اجلنون اليوم
أن تسىب جدائل شعرها
يف زمحة املوت املريع؟.

******  
لو أهّنا غفرت لعيين أن تغازل هدهبا

أو أهّنا مسحت لزندي أن يعانق زندها
أو أهّنا مل حتفِر احلّب على جفين
ومل جتمع بقااي الوجد يف نفسي
ومل ترتك على الشّباك منديلي

يلّوح يف املدى 
ويضيع بني جحافل العادين

ترجيع الصدى
فلرمّبا تركت مشييب ال يغادر حلمها..

******  
اي جّرة الزيت املقّدس والظالل اخلضر

اي أّمنا التحيا مرار العمر
مــا عــاد للنســيان يف اترخيــك األقســى 

مــكان
أنت املكان وأنت حاضرة الزمان

وملثلك األايم حتين هامها 
وجيّل عن وصٍف كالم

فعليك اي بلدي تباشري السالم.

عبد الغني عون

شاعر سوري

إدلب..ما عاد للنسيان مكان

إهلي كم يالعبين يقيين 
وكم قطّعُت ابلنكران ديين

والبرهاَن يعصمين اتزااًن
ومل أُقذف إىل ميٍّ أمنِي

فهب يل من لدنك اليوَم عقمًا
فال ألد املواجَع بعد حيين

وأدركين إذا جّفْت دالئي
بطوفاٍن وجوديٍّ متنِي

لقد خفُت املوايَل من ورائي
فال حيىي ُأراهن أن يقيين 

يقيين أنين أدعوك طهرًا
وهذا الوعُد أحفظُُه رهيين 

فعّجْل ابلنوازل إن قومًا
عَلوا قسماً بزيتوٍن وتنِي

يغازُل عهَرهم حمراُب غدٍر
وصومعٌة تزغرُد فوق طيين

أال عذراً إله الكوِن أيّن
أعاجلك الشكايَة ابلوننِي

جليُد الطفل أفقدين صوايب 
ونوُح األّم أيخذ من وتيين 

وغدر الكون يرقُص ابصفراٍر
وذئب املوِت أيكل من مييين

وأثقَل كاهلي مِحُل امتحاين
وتيُه الذّل راغ على جبيين 

وهاروين يساوُم يف غيايب
وانُر الطوِد أمخدها معيين
أال تبْت يداَي وتبَّ قويل
إذا ُعتباَك ال تروي أنيين.

حسن قنطار

شاعر سوري

ً
يقيني أنني أدعوك طهرا
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آذار.  بشهر  عامهم  الرومان  يبدأ  خاصة  العتبارات  وفقاً 
السنة  شهور  قيادة  يستلم  أن  إىل  آذار  حيتاج  ال  يل  ابلنسبة 
كي أأتكد من تفوقه، فآذار شهر استثنائي يُقِبل بكامل حنانه، 
وتسلل  قارس،  برد  ابنتهاء  ويَعدين  إبطه،  حتت  الربيع  حيمل 
أشعة مشس حذرة تدفئ امسنت جدران خزنت الربودة والرطوبة 
يف منزلنا سيء التهوية الذي ُحشران به قبل أن تتزوج أخوايت 
الثالث البنات، ومتوت أمي. بعد سفري إىل ديب، بقي فيه أخي 

األصغر وأيب كآخر ذكور القبيلة.
توقعايت، ففي  أفضِل  أفضَل من  املرة كانت  بشائر آذار هذه 
العمل، ضيق  من  عدت  قد  منه، كنت  عشرة  اخلامس  اليوم 
بيضة  سلق  تفكريي يف  وينحصر  بطين،  اجلوع  يقرص  اخللق، 
وفتح علبة سردين، حني رن هاتفي النقال، ويف مجلة واحدة 

خمتصرة أخرباين أبهنما رجعا للتو من املظاهرة. 
- مظاهرة.. مظاهرة ؟!

رد: لن تصدق؛ لقد وصل عددان إىل مخسني شخصاً..!
 شهقُت. 

عادة ما أشهق ألسباب أقل بكثري مما مسعته، استغرقتين الدهشة 
بضع ثوان حىت استوعبت املفاجأة. كيف ملدينة اعتادت رهبة 
أحد شوارعها  من  أن خيرج  التأييد  األمنية ومسريات  التقارير 
التنديد ابلعدوان االسرائيلي،  مظاهرًة ترفع شعاراٍت ال ختص 
يف  املضطهدين  تناصر  وال  الرعناء،  االمربايلية  تناهض  وال 

غوانتنامو..!
مرة  من  أكثر  أن خرجنا  لنا  أوهلم سبق  وأان  أعرفهم  من  كل 
مناسبة ساحنة  واملبايعة، كانت ابلنسبة يل  التأييد  يف مسريات 
للمغازلة يف اهلواء الطلق، وتعقب طالبات املدارس واجلامعات، 
من  للهرب  مشروعة  فرصة  فكانت  للموظفني  ابلنسبة  أما 
الدوام. يف احملصلة كنا نصفق مع املصفقني، وهنلل مع املهللني. 

أما »املظاهرة« كما وصفاها يل، فأمر غري عادي ابملرة!.
- أمل ختافا؟ 

أنه اضطر  أجابين ضاحكاً أبن الطقس كان دافئاً جدًا، حىت 
إىل خلع سرتته والتلويح هبا. وأقسم أبن شعوره ابخلوف اقتصر 
على الدقائق الثالث األوىل. قال يل أبنه انتظر يف املكان احملدد 
عند الزاوية املقابلة لبائع احللوايت، وخلفه وقفت علياء اليت 
أخفت شعرها السنبلي املقصوص جيداً بقبعة صوفية، أما هو 
املتفق  الوقت  ويف  له،  أهديته  الذي  الرايضي  احلذاء  فانتعل 
املنعطفات وسارا حىت  الرصيف ومحاية  تركا حذر  عليه سلفاً 
منتصف الشارع، كذلك فعل آخرون ظهروا من جهات خمتلفة 

ومن مداخل األبنية. بدأت اهلتافات، استغرقت املظاهرة 15 
اجلميع،  وتفرق  العامة  الساحة  وصلوا  ابلضبط، وحني  دقيقة 
أطلقا كغريهم سيقاهنم للريح هاربني من »التتار«، وكان يقصد 

رجال األمن. 
أبصابعه  قبض  النظري كمن  منقطة  حبماسة  حيدثين  أخي  كان 
استعدت  قد  تركها. وكنت  يريد  احلياة وال  اخلمسة على سر 

أنفاسي املبهورة، وبدأت ابلتعرق ابلفعل. 
لوحْت علياء اليت حشرت رأسها يدها يف مرمى شاشة كامريا 
)املوابيل( وأومأت يل، قالت أبهنا مل ختف وال حىت يف الدقائق 

الثالث األوىل.
اخلوايل-عيناها  األايم  -كما  وفتنتين  إمياءاهتا،  أضحكتين 
أخي  ملا خرج  لوالها  أنه  أعرف  الشجاع،  وقلبها  الوحشيتان 

متحماًل تلك اجملازفة.
كنت أستمع إليهما عرب »السكايب« وأحتول تدرجيياً من غفلة 

الذهول إىل يقظة الفضول.
اهنمرت أسئليت:

- كم كانت الساعة؟
بتكشرية أظهرت سناً مكسوراً فقده أثناء شجار طائش، أجاب 

أخي:
بطيئاً  بدأ  اهلتاف..!  تتخيل  هل  لكن  يهم.  ال  الوقت   -
خاماًل مرتدداً مث قوايً واثقاً هادرًا، تردد صداه يف رئيّت وبطين 
وحواسي مجيعها؛ كنشيد احلرية يف السجون متدد وارتفع حىت 
مأل الفراغات والثقوب، طرَق األبواب، وفتح النوافذ ووصل 

حدود السماء، وتوقف هناك.  
- أصبحت شاعرًا، والعياذ ابهلل. قل يل والناس اي أخي، أمل 

خيافوا؟
- ليس مهماً. 
- ليس مهماً.

تزامنت اإلجابتان معاً كمعزوفة متقنة. هدأُت، ومل هتدأ دقات 
قليب القافز بني ضلوعي.

قلت: احلمد هللا على السالمة. 
وقلت يف سري: هذا جنون.

- سنخرج األسبوع القادم أيضاً، اتفقنا على كتاابت وشعارات 
حنملها معنا.

أخي حيب علياء منذ الصغر، ورغم حماوالته إلخفاء سر قلبه، 
إال أننا مجيعاً نكشفه حني يتحول إىل شعلة نشاط مبجرد أن 
يسمع صوهتا، أو حني تلمع عيناه كلما توجهت ابحلديث إليه. 

عبد القادر حمود

ُ
 تكبر

َ
وما زلت

شاعر وكاتب سوري 

املعادلة كانت ابلنسبة له بال حل. مل يكن شجاعاً إىل حد 
حبيبته  تكن  مل  فإن  فقداهنا،  خشية  مبشاعره،  مصارحتها 
فإهنا على أقل تقدير صديقته، هو الذي يعرج إثر كسر يف 
قصبة ساقه فقد بعدها قدرته على املشي مستقيماً، وهي 
الطلعة أبهداب طويلة أطول من صربه وقدرة  علياء هبية 
إهلية على خطف القلوب، تنشد رجاًل كاماًل مل تعثر عليه. 
ثالثة طوابق، وجرية  بيننا  يفصل  نفسه،  البناء  نقطن  كنا 
أحببت  أيضاً  فأان  تفرتق،  وال  تلتقي  ال  وأقدار  عمر، 
علياء على حنو متقطع، حدث ذلك طوال عام 2008 
ومازالت  يليه،  الذي  العام  من  األخرية  األشهر  وخالل 
التقينا.  أو كلما  تقريباً  تراودين حمبتها يف هناية كل اسبوع 
إنه توصيٌف حقيقي ال يدعو إىل السخرية اليت قد تشعرون 

هبا حني قراءة كلمايت.
حنوها  ومشاعري  أخي،  طريقة  عن  خمتلفة  بطريقة  أحبها 
تطفح بتقاطعات تدفعين إليها حيناً وتلجمين عنها أحياانً، 
يف كل األحوال ال أذكر أين حلمت هبا كما يفعل العشاق 
أكره  ألنين  بل  احللم،  تستحق  ال  ألهنا  ليس  املساكني، 

األحالم حىت ما عادْت تراودين وال عدُت أراودها. 
غريها،  نصادف  مل  ألننا  رمبا  أحببناها كالان؟  ملاذا  لكن؛ 

ورمبا ألهنا أمجل النساء وأكثرهن حناانً.
وأجلت  النيئة،  نصف  املسلوقة  نصف  البيضَة  ابتلعُت 
حافة  على  جلست  آخر.  وقت  إىل  »السردين«  وليمة 
راودتين  فوق صدري.  جيثم  معدين  وثقل  الضيق،  السرير 
أو  أجنحتها،  جترب  املظاهرة، كعصافري  يف  معاً  صورهتما 
على  يقطع  أو كضجر  ضاحكاً،  املوت  مع  يلعب  كمن 
نفسه عهداً جديدًا. ختيلتها تركض هاربة فزعة، تنزع القبعة 
الصوفية تدخل من ابب احلديقة العامة لتخرج من الباب 
مل  التفَت،  ليحميها.  وراءها  يركض  أخي  ختيلت  اآلخر. 

يكن أعرج، بل مل يكن هو، كنت أان الذي أركض..!
يف  عملي  فرضها  اليت  املسافة  عنهما  البعيد  وأان  يل  بدا 
آذار،  من  بدءاً  جهنم  من  قطعة  إىل  تتحول  اليت  ديب 
وأسوار  وأبنيتها  وتراهبا  مدينيت وحجارهتا  اجلهات يف  أبن 
حدائقها ومقالب نفاايهتا هي ذاهتا، ال شيء تغري من ابئع 
احللوايت عند الناصية وحىت الساحة العامة سوى الناس 

الذين توسطوا الشارع، وقطعوا على السيارات حركتها.
زمن  من  صوراً  حتشد  ذاكريت  بدأت  متكاثف  خبار  مثل 
رتبت حقيبيت ومحلت جواز سفري ودعوت  نسيته حاملا 
نفسي »الغريب البعيد« الذي يكتفي بشراء اهلدااي الثمينة 

وإرساهلا.
إىل  ننتبه  مل  املدببة  االبرية  الشجرة ذات األوراق  تذكرُت 
انفجر  حىت  حديقتنا،  أرض  عمق  تضرب  وهي  جذورها 
انبوب اجملاري وطفحت املاء اآلسنة من كل بالليع البيت. 
ألف   20 مبلغ  حدد  الذي  يف كلييت  الدكتور  تذكرُت 
يواظب  الذي  أخي  وتذكرت  مبادته.  جناحي  مقابل  لرية 
العسكرية  ابخلدمة  والتحاقه  خترجه  ليؤجل  الرسوب  على 

اإللزامية.

وجيب  ليهدأ  ألمي  يعزف  حني  أيب  اني  حنيب  تذكرُت 
الليلي ابلربو. وتذكرت فناجني القهوة  صدرها واختناقها 
املقلوبة ونبوءات جديت أبن ال أحد يهرب من مصريه بل 

حيمله معه أينما رحل. 
تذكرُت املكتبَة عند الناصية، والغباَر املرتاكم فوق الكتب، 
يشكو  أن  حيب  الذي  صاحل  العم  صاحبها  مع  وحديثي 

ضجره وكساد بضاعته.
وتذكرت أين حفظت مقاطع كثرية من أشعار حممود درويش 

ونسيتها فيما بعد.
وفيضاانت  مضى  الذي  الشتاء  يف  الغزير  املطر  تذكرُت 
حتت  احنشران  معي،  علياء  احلفر، كانت  وطني  األزقة 
بطريقة  بنهدها  ساعدي  احتك  تالمس كتفاان،  املظلة، 
غري مقصودة مث بطريقة مقصودة، وصمتنا، إىل أن قطعت 

صمتنا شتائم زُعٍر عابرين. 
ابلقرف..  شعرت  هلا..  جارف  وبشوق  ابإلاثرة،  شعرُت 
أبن  وشعرت  أخي،  من  ابلغرية  شعرت  ابلتعب..  شعرت 

الصداع يفتت مججميت.
الليل قد حل متاماً، وبدأت أصوات زمالء السكن  كان 
تقطع  اجملاورة  الغرف  يف  والقاطنني  أعماهلم  من  العائدين 
سيالن ذاكريت اهلادئ، اختنقت ابجلدران القريبة، ومبالمح 
تفصل  اليت  وابلستارة  املعلقة،  املرآة  يف  منعكساً  وجهي 

موقد الغاز بعني واحدة عن سريري. 
»ما الذي جيعل هذا السجن الصغري أفضل من بيتنا هناك؟ 

«
وكآبته،  ووحشته  بضيقه  أضجرين  الذي  احملنط  البيت 
استبدلته بسجن اختياري، ووحدة تكرب وتتحول إىل فقاعة 

تغلفين. 
الغرفة  وهذه  البعيد«  »الغريب  أان  األقل  على  »لكن؛ 

ليست بييت.. أليس كذلك؟!«
قلت لنفسي.

مل أكن أخرج إال يف هناية االسبوع، أدخن »النرجيلة« مع 
اثنني من أصدقائي، نشرب الشاي نتبادل القليل من كالم 
بال معىن، فنحن أانس بال أخبار مهمة وال اتريخ مشرتك 

نثرثر حوهلما. 
الشمس،  شروق  قبل  يبدأ  الذي  عملي  إىل  طريقي  ويف 
أستعيذ ابهلل من رائحة التعب والعرق اليت تفوح من حويل 
منذ  أعمل  أين  من  فبالرغم  العامة،  املواصالت  ابص  يف 
وجواز  سفر  فرصة  له  تتح  مل  من  وحيسدين كل  عامني 
أتباهى  أماًل وال سيارة  أملك  مازلت ال  أنين  إال  هروب، 

هبا أمام علياء.!
»جيدر يب أن أفعل شيئاً يثري اعجاهبا.«

ابتلعت  البندول،  وحبوب  املاء  إىل كأس  يدي  مددت 
حبتني. رميت رأسي فوق وسادة حمشوة ابلشوك، وتركت 

جسدي يهوي إىل قاع النوم.
غربيت  من  أطول  علياء  وأهداب  لست كاماًل  أيضاً  »أان 

وأحالمي.«

)إىل ُحُلٍم ُوِلَد ِمْن َعشرِة أعواٍم ومازاَل يكرب(
***

وما زلَت يف شوِقَك األوِل
تدوُِّن أسطورًة للرِّايِح

وللُحُلِم املُْقِبِل
وما زْلَت..عاماً فعامًا

تضيُء املوانَئ 

تشعُلها ابنتظاِر النَّدى
وينداُح صوُتَك..

يـَْعبـُُر كلَّ احلواجِز حنَو املََدى
هناَك، قريباً مَن الشَّمِس، 

عنَد احنناِء املسافِة، يف ذروِة العشِق
أنَت

وأحالُم أطفاِلَك السُّْمِر

تدفُن مواتَك..
تفتُح للَغِد أبواَب قلِبِك

)هللاُ أكرُب(
متضي، إىل أمٍل قادٍم

ال يصدَُّك عنُه مَثَْن
عرفُتَك طفاًل..

ومازلَت تكرُب اي بَن مسائي..
جناحاَك زيتونٌة وَكَفْن

عرفـُْتَكمنُذ البدايِة
جنماً هبيَّاً..

، تناقـََلها الشَّوُق.. حكايَة حبٍّ
أوَقَدها قمراً  

ومَضى يف َحنااي الزَّمْن
عرفـُْتَك..

منُذ البدايِة )صخرَة عشٍق(
وما زْلَت أنَت..

برغِم امِلَحْن
عرفُتَك..

ترسُم رؤايَك )صبَح أقاٍح( 
وترمُسها ضحكَة طفٍل 

حفيَف أماٍن
ومازلَت أنشودَة الورِد، 

ثورَة قلٍب..
حتّدى، تعثَـَّر..

ملا يزْل مثلما كان يف شوِقِه األوِل
يدوُِّن أسطورًة للرِّايِح

وللُحُلِم املُْقِبِل..

ألُف َدٍم
وألُف نزوٍح

وألُف، وألُف..
وما زلَت تطبُع قبَلَتَك، الوعَد

تزرُع أرَضَك شوقاً، وخبزًا
وحتلُم ابليامسنِي وابلورِد..

تصرُخ يف وجِه قيِدَك

سوزان خواتمي

علبة سردين

قاّصة وكاتبة سورية
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ابتسام الصمادي

أّم الصبّي

شاعرة وكاتبة سورية

ما للمالحم طّوحْت جبيادها
َمْن روّع اإلبداع فيك وأجفلْك؟!
غرقْت نصوصك يف نبيذ دمائنا

شربوا الكؤوس وأسكروا َمْن حّللْك
فإذا هجرتك، ليس طبعي إمّنا

صرَت الرماد ومجر قليَب أشعلك
**

هذي القصائد من ندًى مسكوبٌة
لتغّل يف زهر البالد..وخُتضلك

من صهلٍة يف اخليل مّرْت حتتمي
لكأهنا طُعنْت وصابْت مقتلك
ومن النشيد ومن صالبة زانه

نقشوا »هال«الرتحاب يف ألوانه
ليصري أبواابً 
حلُرمة منزلك

**
صنعوه خصيصاً لداٍر أينما

دارت بك الدنيا
حتّن ويُرجعْك

ومعادن الكلمات من
زند الشباب جُتّسر الطرقات كي ال تقطعك

فإذا مسعَت اآلن صرخة مّيٍت
فاعلم أبن اجلند داسوا يف جمازي أضلعك

**
أنت ال كرُبَت على اجلراح وعمقها

لكْن بقيَت حبضن قليَب ُأرضعك
سبٌع عجاٌف قيل إن مغوهلم

لن يرتووا من دمعنا 
أو يرتووا من نزفنا

فرفعُت أضالعي ُأسّوُر مضجعك
مّروا … وكان الصبح يرفع ُحجبه

يف حني تُنزهلا لتحجب مدمعك
أدري مبا احتاطوا وما جلبوا لنا

غرابء ممن ميتطون دماءهم… لرتوعك
                                            ** 

كل العصافري اليت مّرت ْ، بكْت
أّما اليمامة أخربتين إذ رأت

شجراً بعيد الضوء خُيفيه احللْك
كانت خيام القوم تقطف أجنمًا
وأان أملُّ من الثرى أُلضيء لك 

والكلُّ مشغوٌل كأن منوِّماً أسرى بروحي ليلًة
ولكل قصٍر كان أيخذين امللك

*

قالوا أبنك أخطر األلوان يف سّر التوحد والشجن
وأبنك األغىن إذا احتاجوا ألقماح األخّوِة أو

لقطن النخوة، أو للزمْن
ولقد ُتشّكل ما يُهدد بُنية األخالق يف معىن الوطن

وأخافهم أن الصغار يبّوسون اخلبز، يلتقطونه
إن كسرة بني الزحام تيبسْت يف معلمك

وإذا أزالوا كلَّ بسطار هلم، من ذا تُراه سيقمعك؟!
أّما إذا غّل الربيع أبرضنا

من يقلع األشجار أو من يقلعك؟!
فتجمعوا من كل صقع.. قرروا
أن يرتكوك على رصيف الكوِن 
تنزف شعبك املقهوَر أراتاًل هلم
من بعدما فّجوا دماك ومنبعك

وكأنين يف األرض ُفضُت على اخلليقِة 
واندلقُت على الثرى

عنبا وجّرة ايمسنٍي، هل تُرى
أان من ُسفحُت وذا تُراه أفزعك؟!
ال ما ارتضيُت أبن ُتصيبك وردة

ملُس احلنني يهزين إن أوجعك
**

خلف املدى من آهيت
من منفذ للريح غابت رؤييت

وعلى البحار طللُت كي أأتملك
يل فيك وقٌت من ثراء سالليت..ال من ذائب 

يف قميصك أتكلك
اي للسفينة كم آتمر ماؤها

هل أعلموها اي ترى أن احلقائب حتملك؟!
فظننُت أن »سطورهم ُكتبْت مباء«
ما ظننُت أبهنا ستكون أكفاانً هلم

والبحر مقربة توّسع من مداك ومدخلك
أان والسماء نصبُّ عصرَة آهنا

مل يرتووا من شامنا
دفق الفراتني وال النيلني يرويهم وال ماء العرب

علمي أبين قد كتبتك، أو نذرُتك للهرب
طفاًل بصندوق اخلشب

تطفو به ألُمّررك
بلدي 

وضلعي من غصون قصيدة
حرقوا مطالعها بزيت معاصرك

فشهقُت من رعٍب أبنك لست يْل
وصرخُت ابألم الكذوبِة..تغمرك

ولداه..ما قدمُت من كبدي هلم إاّل لكي 
ال أشطُرك.

أغسل وجهي هذا الصباح
لون املاء أصفر

ويف املرآة فراشات بيضاء
ختتفي خلف الغيم

......
يدخل أستاذ التاريخ

عــن  اليــوم  درســنا   -
ء لكيميــا ا

لكن السبورة ال تتسع
لكل الصور

......
هل تعرفني أبنه مفتون بك
عاد يستمع لألغاين القدمية

ويتذكر حبيبته
اليت انتحرت قبل أعوام

......
يكتب على الورق

يتذكر أايم احلرب
كان لونه أزرق

هذا البحريذكرين فقط ابلسوريني
مل يعلمهم الوطن السباحة

مل يعلمهم شيئاً سوى الشعارات
......

هل تعرفني يف أي يوم حنن
وماذا حدث يف مثل هذا اليوم

قبل عامني
لعبــة  الغوطــة  أطفــال  اكتشــف 

ة يــد جد
أال تثق ابهلواء

......
هل نسيت شيئاً أيها العابر
السيجار بني أصابع غيفارا
والفراشة يف أعلى السرير

على فم روبن وليامز
السبحة الصفراء
والشال األزرق

يف  يضحــك  الزال  الــذي  الرجــل 
الصــورة

واملرأة املقعدة
من يدفع كرسيها بعد اآلن

.......
هل كنت ستقول شيئاً أيها العابر

ال شيء ...
كنت سأقول فقط

أبنين أأتمل
.......

املدارس مغلقة بقرار دويل
ال دروس بعد اليوم

الذينتعلمــوا كل  األطفــال  يقوهلــا 
شــيء

من احلرب
.......
قالت يل

حني فرقنا الرصاص يف املظاهرة
يشــبه  بيــت  أي  إىل  نركــض  كنــا 

بيتنــا
بيــدي  أمســك  مــن  تعــرف  هــل 

يومهــا

هو ذاته الرجل امللثم
الذي أحبين عشرين سنة

واختار الوطن.
......

قطعوا رأسه
احلارس الروحي آلاثر تدمر

البارحة علقوه
بني األعمدة

يقال إهنم أمسكوا به
وهو ميارس احلب مع زنوبيا

.......
مل يبق الكثري اي طفليت

إهنم يف املتاهة
تسعة وتسعني ابابً للعدم

وواحد منها للنجاة
ابب املقربة

.....
إذا متنا كلنا

وبقيت وحدك على الشاطئ
اندي على طفلتك الصغرية

قل هلا اي سورية
حىت ولو كان امسها على الورق

هاجر.

......
مل يعودوا اي أمي

والشمس غابت لألبد
أين سأكتب أمسك اي بالدي

......
اشتقت هلم

بنايت اللوايت يكربن يف الصور
بلــد  امــرأة مجيلــةيف  مــين  أخذهتــم 

بعيــد
امرأة غريبة ..

كانت حبيبيت عشرين عامًا
....

هل قال لك أحد ما قبلي
أن لعينيك رهبة مطلقة

وان الوقوف أمامهما
حيتاج مئات التمارين الشاقة

هل قال لك عابر ماذات يوم
ابنك كارثة متشي على األرض

......
هل تعرفني من هو

احملظوظ رقم واحد يف العامل
أنــه الســوري الــذي مــات يف أول 

الثــورة
مل ير كل هذا اخلراب

.....
البارحة كنت خارج التغطية

لكنين متأكد
ال أحد أتصل يب

قصــرية  رســائل  ال  أنــه  ومتأكــد 
يضــًا أ

فكل الذين أحبهمرحلوا.
.......
اقتنصوه

على بعد مرتين من بيته

مل يستطع الزحف
لكن دمه سأل ابجتاه الباب

ودفنته اجلارة لياًلخلف املنزل
دفنته

فوق زوجها
......

يف عمق اجلبهة
استعان ابخلطوط الرتكية
ليتصل أبمه على عجل

قال هلا:
أان خبري اي أمي.

لــه  أتصــال  آخــر  هــذا  وكان 
ســنوات  منذثــالث 

لكن أمه
كل يوم تبتسم للجريان

إنه خبري..
لقد اتصل البارحة يب وقال:

أان خبري
....

احلرب دخلت عامها التاسع
وأمي تسألين:

هل مات الدكتاتور
كيف قتلوه
أين علقوه

يف أي هنر رموه
أصابعــه  بــرتوا  مدينــة  أي  ويف 

لعشــرة ا
أمي ال تتابع األخبار

خلــف  الربميــل  ســقط  أن  منــذ 
منزهلــا
منذ أن

رأت طفلة بال رأس
.....

حني غادران الوطن
كنا ننظر للخارج

هاربني من أيسنا املميت
مل يقل أحدان لآلخر

توقف .. توقف
فهذه البالد ال ترتك لوحدها

هذه جراح ستكرب.
......

هل تذكرين فاطمة معالج
الطفلة السورية اليت قطعوا رأسها

وأرسلوها إىل السماء بال رأس
هل تذكرهتا اآلن

البارحة حملت رأسها
وأان أأتمل جنم القطب

يف مشال األرض.
.....

اآلنيــا  أريــد  مــاذا  تعرفــني  هــل 
حبيبــيت

بعد كل هذا األمل
أريد أن أانمكملك ميوت
كملك خسر كل اململكة

بلحظة قصرية
كالعمر.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

سمفونيات سورية
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ملاذا تنهروين كّلما ابتعدُت خمذواًل ُمعتزاًِل!؟
*

ال أستظُِّل خبيمة أحد
ملا حتجبون عين ضياَء الشمِس!؟

أان كائٌن ال حُيتمَل
ملاذا تتباهوَن بلطفكم!؟

*
أان متماسٌك حزيٌن ومتشائٌم دائمًا

ملاذا تسلبوين غيومي املُمِطرة!؟
أستمُع ألبلِغ ما يُقال

ألفضِل ما حيصل
دون اهتماٍم مبن يفعل

ملاذا تنسبوين!؟
*

اان ابن نبوءَة الطنِي
أحيتاُج جدثي املرتُب غسياًل وتكفينا!؟

إذا كان اإللٌه واحدًا
ونلهو ابخرتاِع مراكب من ورٍق ملّون

أيُّ مركٍب سينجو!؟
*

أان مفلس وفاشل
الالمكرتثــوَن  الســائب  بســتاين  يــراتد  ملــاذا 

جحــون لنا ا
ويدفعون رسوم دخول!؟

*
أتلّمُس شظااي حروفكم

وألعُق دم أصابعي
من يرفأ جراحي!؟

*
أشتمكم بصمت

وأحياانً أكتب أقذَع الشتائِم
من فثأ دّملَة الغضِب يف صدري

وترك كّفي معّلقة على ابِب جرميٍة مهجورة!؟
*

حزين يُقرِفُص ابرداً يف العراء
من يدفَئ حطب اآلخرين!؟

*
عيوين معّلقة على ابِب الغياب

وِلصٌّ يف اجلهة األخرى
خيتلس النظر من عنٍي سحريّة

ليست يل
والباُب حياديٌّ ُمشّمٌع ابألمحر

حتت الرعاية الدولّية
من مينحين ثقباً ورخصًة:

إلايِب!؟
*

ُأِطلُّ كبئٍر جاٍف
كمحطٌّة مهملٍة متّرها قوافل العابرين

أحتّسر على حسوِة ماء
وأحجار البئِر قاحلة

من سيعيُد الرحلة لتعرَب من جديد
خارج هذه املقربة!؟

*
مل ُأخلَق خروفاً وادعًا

أأنُف الكأل املشاع
وأفشل بدور الراعي

أأتتُئ يف النباِح
أحاول فّك طالسم حنجريت:

ألعوي..
*

مثَل ضوٍء فسيح
خمنوقا يف كّوة الَقَدِر

يَهمُّ وال يستطيع
من يصرُب الكتماِل دورة األفالِك

لينفجَر الضوُء مبلباًل سرية العتمة!؟
*

أراك يف َوضِح املأِل، ويف السر
أظهُر ُمكاِبراً بعكِس ما أشعر

أتكئ
نغــٌل  احتكرهــا  لــو  حاجاتــه  عــن  يســتغِن  مــن 

أبــرت!؟
*

املعرفة حمدودٌة ابلعلِم
فهل اخليال ملجوٌم ابخلوِف!؟

*
اي صاحب الوجه الشاحب

وحيدًا
ال خريطًة وال طريق

وحدها احلرب منحتنا فرصة افرتاس بعضنا
زيّنت لنا هبجَة الغناء

وسّوغت بدائَع التهريج والكذب
وتركتنا على جبني الفجيعة

أوشاَم دعارٍة زرقاَء
*

إّن ُمتُّ فعيناَي جديراتِن ابلرؤاي
ابخرتاِق أسداف الرتاب
لتغرورَق امتناانً ألطفالنا:

سينتصرون غدًا.

ان
ّ

فاضل سف

شاعر وكاتب سوري كاتبة وروائية سورية

اِعقون
ّ
الن االستنساخ الفكري

االستنساخ الفكري مصطلٌح جديد ليس مألوفاً للسمع لكّنه 
التفسري الوحيد لغياب بصمة الروح، تلك اليت كانت متيز كل إنسان 

عن غريه. اليوم أصبح كل إنسان ينتمي إىل بضع جمموعات سوف 
تتالشى رمبا مع الوقت تلك اجملموعات أيضاً، وقد أييت يوم لتصبح 

جمموعة واحدة فقط.
 أصبح على اإلنسان أن يعرف شيئاً ليّدعي معرفة كل شيء، ففي 

األدب أنت مضطر ألن تقرأ كما يقرأ اآلخرون، وأن تستوحي منهم 
الرضى والسخط على املؤلفات األدبية، وأن تعجب ابألفكار ذاهتا، 

وتعطي اآلراء ذاهتا، وتتبىن املقتطفات اليت أعجبتهم، وإال فأنت 
غري مثقف. 

ماذا لو أنك أبديت رأايً مغايراً آلرائهم؟ سوف يصفك البعض 
ابهلامشية والسطحية وأبنك مل تقرأ املعاين العميقة واألهداف السامية 

غري املوجودة أساساً إالّ يف تصوراهتم، سبب ذلك أهنم حياولون 
ادعاء الثقافة والعمق الفكري وإال فسوف يظهر للعيان أهنم قشور 

ثقافية فقط.
كيف لك أن تسلك طريقاً خمتلفاً عنهم وأنت يف جمتمع حياول 

اجلميع أن يكون نسخة طبق األصل عن غريه فكرايً وثقافياً 
واجتماعياً.

 يف جمال األدب بعض الكتاب يفصل كتاابته على الذوق الدارج 
واألفكار الرائجة، فيكرر األفكار اليت أعجبتهم ويكتب ابلطريقة 

اليت يرغبون،قد يكتب ابللهجة العامية انسياقاً مع الذوق العام كيف 
له أن يفعل وقد خلق األدب فصيحاً، مثّ كيف ميكن للغة العربية 

اليت تذخر مبفرداهتا أن تعجز عن التعبري مبا يشبع هنم القارئ.
هكذا أصبح التفكري لدىفئة من املثقفني، بل تلك اليت تدعي 

الثقافة، فاملثقف احلق ابت منبوذاً ألنّه ال يستجيب آلراء حميب 
االدب السطحي الذي يف حقيقته ليس أدابً مبا يطرح من أفكارال 

نفع فيها وال تصلح ألي زمن.
 يف العمل عليك أن تتبىن أفكار فريق العمل واي حبذالو تقمصت 
بعضاً من تصرفاهتم وعاداهتم، أما حني يكون لك شخصية مستقلة 
تفكر ابجتاه قد خيتلف فأنت عرضة لالنتقاد والنبذ،هؤالء البشر ال 

حيبون املختلفني واندماجك معهم يف كل األمور ال ّبد منه وإال فأنت 
ختالف سياسة القطيعوعليك أن تستقيل إن مل تستطع االندماج.

هكذا يوماً بعد يوم ستدرك أنك أصبحت نسخة من غريك.
يف املنزل أنت مضطر ألن تقتبس آراء زوجتك أو زوجك وأفكاره، 
وأي اعرتاض يعترب نشوزاً ومترداً وابابً من أبواب الشجار، عليك أن 

تتصرف كغريك من األزواج حىت وإن كانت تصرفاهتم ال تناسبك، 
وأن تعيش ابلطريقة ذاهتا ولو طرأ تغيري لدى أحدهم فعليك أن تغرّي.

مع أصدقائك أنت مضطر ألن تبدي االهتمامات ذاهتا وختوض 
بذات األحاديث املطروحة وإال فسوف تواجه النبذ ولن تصل إىل 
نقطة التقاء بينكم، ال تناقش أفكارك الغريبة املختلفة ألهنم سوف 
يرمقونك بنظرات غريبة وكأنك كائٌن فضائي، فإن حاولت البحث 

عمن يشبهونك فقد تبوء حماوالتك ابلفشل وجتد نفسك منعزاًل 
ووحيدًا.

حىت مبا خيّص مستقبلك ال بد أن تستجيب لتفكري حميطك العائلي 
وأن تتطابق طموحاتك مع حلم أحد أبويك لكي تكون نسخة طّيعة 

وطبيعية إالّ فأنت مارق يستحّق العزل.
لو حاولت اهلروب من كل ذلك واحلصول على عزلة لنفسك 

واالستمتاع يف العامل االفرتاضي سيتدفق االستنساخ من هاتفك 
احملمول أو جهاز الكمبيوتر وستجد يف وسائل التواصل االجتماعي 
النسخ واللص للمنشورات ذاهتا يف كل مكان ليس ألن املشكالت 

يف العامل قد انتهت ولكن ألن جذور االستنساخ قد تشعبت يف 
عقوهلم ومل يعد لديهم جمرد الرغبة يف االبتكار أو التفكري، ملاذا 

عليهم أن يبذلوا جهداً إن كانت تلك االفكار واآلراء جاهزة بدون 
عناء، يتبعها وحيبها الغالبية، وهي صحيحة ابلتأكيد فمن احملال أن 

جيتمعوا على خطأ.
الصواب لألغلبية وليس ملا هو صحيح.

لو أنك خضت حواراً مع أحدهم وأبديت رأايً مغايراً لرأيه الهنمرت 
عليك الشتائم كاملطر،هذا إذا مل يصفك أحد منهم ابلتخلف 

واالحنراف، عليك أن تكون مثلهم وتتبىن آرائهم ومواقفهم 
وحتليالهتم لوضع أو ملشكلة ما وكأنك تفكر بعقلهم ال بعقلك أنت.

إذاً كل ّ شيء ينبغي أن يكون مستنسخاً، أفكارك وآراؤك وقراءاتك، 
طريقة طعامك ونوعية مالبسك، ورمبا مالحمك أيضاً الن معايري 

اجلمال قد تغريت وأصبحت ترتبط مبالمح شخص معني، ومبدى 
جناح االستنساخ.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إن كان هللا قد خلق لكل منا بصمة 
خاصة به ال تتكرر وال تشبه بصمة أحد، فلماذا إذاً نسعى ألن 
نكون نسخة من غريان، هل أصبح التفرد يف الشخصية والتفكري 

شذوذا؟
إن كان على االنسان أن خيفي أفكاره وطموحاته وأراءه وأن يغري من 

اهتماماته لتناسب اجلميع فمىت يعيش ذاته كما هي؟ مىت سيكون 
ابستطاعته أن يقول مايناسبه؟ ويتخذ الرأي الذي يناسبه ويعرب 

ابلطريقة اليت يريدها ؟ فقدان متيزان،فقدان مالحمنا اخلاصة ورمبا فقدان 
أيضاً مشاعران اليت كانت ختّصنا حنن ال اآلخر، اليوم يكفيك أن 

تعرف عدداً حمدوداً من البشر لتعرف تقريباً كل األنواع واألصناف 
البشرية ألننا أصبحنا مستنسخني فكرايً.

ملاذا ال يتم قبول اختالفنا يف الفكر والثقافة ويف املوسيقى اليت حنب، 
ويف الرأي واحللم والطموح، ويف منطقنا وإدراكنا.

لسنا جمربين أبدًا أن نكون نسخة من غريان، علينا أن نتقبل بعضنا 
كما حنن، وأن حنرتم متيزان واختالفنا مهما كان هذا االختالف، 

فاالستنساخ الذي وصل إليه العلم كان هبدف العالج من الكثري من 
األمراض،أّما هذا االستنساخ الذي نعيش ما الغاية منه؟ وما اهلدف 

من االستنساخ الفكري؟.

لينا بغدادي
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غــردت ثورتنــا وتنفــس النــاس الصعــداء، وســرعان مــا شــعر العــامل ابخلطــر 
العظيــم  الشــعب  هــذا  انهلــا  وإن  والكرامــة  احلريــة  ثــورة  إهنــا  احلقيقــي، 
الــي تتشــدق  العــروش العربيــة وســقطت كل األقنعــة الغربيــة  هتــاوت كل 
ابلدميوقراطيــة، فتهافــت اجلميــع علينــا ككاب ضاريــة وجــدت فريســتها، 
وكاً منهــم يريــد حصتــه األكــرب واألقــوى مــن ســوراي احلبيبــة، لــن نيــأس 
فنحــن قــدوة لــكل الثــورات ســنبقى متشــبثن هبــا وســنجابه الكــون برمتــه 
ألننــا علــى حــق ولــن نتنــازل عــن كرامتنــا ونريــد حريتنــا إن مل نطاهلــا اليــوم 
أوالدان غــداً سيعيشــوهنا، لــن نرضــى هلــم احليــاة بــدون كرامــة، قلبنــا قانــع 
ونفســنا مطمئنــة وســنناهلا مهمــا حصــل، لــن ننظــر خلفنــا فعيوننــا مســّمرة 
لألمــام نتطلــع لعــامل ملــيء ابحليــاة احلقيقيــة دون عبوديــة، والــدفء آت بعــد 

كان قــد اســتنفذ كل طاقــة الصــرب يف حلظاتــه األخــرية، حيــاول جاهــداً 
أن يتماســك، ويرســم ابتســامة مطمئنــة علــى وجهــه الطاهــر، ينظــر يف 
عيــي ولــده املمتلئتــن ابألســئلة واحلــرية، واللتــن الميكنهمــا أن متنحــاه 
عــذراً وحجــة للذهــاب، وهنــاك عنــد النافــذة، تقــف زوجتــه الشــابة تلقــي 
بنظرهــا إىل الفــراغ القابــع خلــف األفقحيــث الرؤيــة لألشــياء، تغالــب 
دموعــاً حتبســها يف مقلتيهــا، وأتىب أن تســمح هلــا أن تتخــذ جمراهــا علــى 

صفحــة خدهــا الشــاحبة الــي تفيــض ابليقــن. 
تساءل الطفل أبمل:أيب.. أين ستذهب وترتكنا؟
أجاب األب هبدوء:سأشرتي لك وطناً وأعود.

فتح الطفل حدقتيه بغرابة: أليس هذا وطننا!!؟؟
أجــاب األب: لكننــا مل ندفــع مثنــه كامــا ايبي..وكــي يبقــى الوطــن لنــا.. 

البــد مــن الثمــن!
حــن عــاد الوالــد مــن مهمتــه الســرية بعــد أايم، كان احلــي قــد اســتحال 

إىل بقــااي حطــام، والثمــن قــد ســدد كامــا..
٢

وفجأةتــراءى يل طيفهــا مــن بعيــد، أغمضــت عيــي، أهــو حمــض وهــم 
رمستــه يل نبضــايت الغريقــة يف شــوقي هلــا، أم أهنــا قــد أتــت حقيقــة؟

كان الليــل قــد أخــذ مــي كل مأخــذ، قلــي واجــف قــاب قوســن أو أدىن 
مــن معــن يفيــض ابليقــن أبن الفجــر آت الحمالــة، وأطــرايف املتجمدةكمــا 
خــروج الــروح ســاعة غيــاب الــرؤى، أقــاوم، عــلًّ الوقــت أييت هبــم، وتكــون 

الرؤيــة آيــة النصــر القريــب.
---

كان الليــل يوغــل ابلصمــت، لــه وحشــة متــأل الــروح رهبــة، وأان املصلــوب 
علــى جنــح الظــام، أهتيــأ للولــوج مــن بوابــة احللــم، إىل عــامل ســرمدي 

أمســى وأنقــى.
---

الشــيء ســوى أنفاسيوحشــرجة النــزع األخــري بــن ضلوعيتنبــئ ابقــرتاب 
املــوت، تتكاثــف الــرؤى أمــام عيــوين املتطلعــة إىل بصيــص أمــل.

---
)عيناهــا !!(ويتوقــف الكــون، تكــف األرض عــن الــدوران، يفــرت ثغــري 
املشــدود إىل ذاك املعدن البارد عن ابتســامة حانية، أداعب أدمي الفراغ، 

ألتمــس وجهــاً ينــري حلكــة الظــام، فيضــيء قلــي ابلســكينة.

النعــاس،  خــد  يداعــب  صغــري  جســدي، كطفــل  إىل  املــوت  يتســلل 
آخــر  يف  ابلعــراء،  املســجى  جســدي  الســتقبال كفــن  عيــيًّ  فأغمــض 

للخــاص. تقــاوم  لــروح  انتفاضــة 
---

يوقظي وجهها:
-عدين أبنك ستعود..

- حتما سأعود..وهل يغيب من كان متصا بنسغ نبضك!!
- أهو وعد؟؟

- ستكون عيناك مرشدي وترايقي. ولن أموت..
---

الســماء  املدافــع،  املكانــودوي  ميــأل  الرصــاص  وأزيــز  ترتفــع،  أصــوات 
أهزوجــة الليــل، مســاؤان قداســيتوهج ابلضياءوعينــاي متعبتان..متعبتــان.

مرهقتان حى النفس األخري.
---

األصوات من حويل متأل املكان:
إنه يستعيد وعيه..  -

- اصمتوا!!
)اي لصوهتــا القــادم مــن أعمــاق الغيم..ميطــرين ســحاابً ليخصــب قلــي(، 

أمــد يــدي:
- كوين ما شئت.. فقط دعيي أملس وجهك..أهذه أنت.؟؟

أستشــعر دفء أنفاســها، شــفاه تقبــل جبيــي بتقديــس، ومهــس كمــا حــور 
العن:

- )استيقظ أنت يف أحضاين(
---

- لقــد جــاؤوا بــك مــن أرض الشــرف والكرامــة.. قالــوا: لقــد توقفــت فيــه 
كل معــامل احليــاة..

قلت: قد وعدين ابلعودة. وأمرييا خيلف وعداً..
تساءلت يف هلفة: هل حتقق النصر؟

- وكيف الينتصر قوم أنت منهم!!؟؟
---

فتحت عييًّ يف هدوء، حمياها حمراب للصاة وللخشوع:
- قلبك كان دليلي..

- ها تقرتبن؟
احننت عليًّ كغصن أثقله الثمر:

- كنت معي يف كل حن. طيفك رسم يل معامل الطريق..
األمــان يف  هــو  واليقــن(، هللا  الفــردوس  انــت  فأنــت  أمــي..  )أحبــك 

أمــي. مثًّ  األرض،  هــذه  فوضــى 

إلهام حقي
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افتخار هديب
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هــذا اإلعصــار، حبنــا لبــادان تصــوف وعبــادة وعشــقنا هلــا حــال، شــغف 
يشــدان إليها وال يروينا إال ماءها، هي فصولنا األربعة، وابتســامتها إكســري 
احليــاة، حنــاول ترمجــة أفــكاران ابلكتابــة للتطــور واالرتقــاء هــذا مــا نقــدر عليــه 
يف هــذه املنــايف، لــن نقــف مكتــويف األيــدي، وهــا هــي إشــراق متــد يدهــا 
إلينــا لنكتــب ونــدون كل مــا جيــري يف هــذه األحــداث املتتاليــة، اليــوم إشــراق 
وصلــت ملئــة عــدد، مئــة عــدد دوان فيهــا كل احلقائــق واجملــرايت، ووثقنــا فيهــا 
كل األعــداء واألصدقــاء، وأضافــت إبداعــات النــاس الصادقــن املؤمنــن 
الطائفيــة  عــن  وابتعــدت  املســافات  وقربــت  العاقــات  وعــززت  بثورهتــم، 
فكتاهبــا ومبدعيهــا مــن كل الفئــات واألداين، ومقاالهتــا تشــمل كل اآلراء، 
ومــا أكثــر شــعرائها وكتاهبــا األوفيــاء الــكل يعطــي ويســعى لرفعهــا وتقدمهــا 
ودفعهــا إىل األمــام تنافــس رائــع بينهــم ويــزداد اإلبــداع، رفرفــرت إشــراق يف 
كل املــدن والبلــدان، كــم يســران أن نراهــا يف كل األرجــاء، اإلشــراق ال 
خيتفــي فالشــمس تشــرق كل يــوم رغــم الغيــوم، فصــدور مئــة عــدد ليــس 
ابلقليــل ويف كل عــدد ابقــة مجيلــة مــن كل األلــوان، فيهــا السياســة واآلراء، 
فيهــا األخبــار احلقيقيــة ويزينهــا املبدعــن مــن كل األرجــاء، وللمــرأة جانــب 

إجيايب رائع وإن كان قليل يكفي أهنا تشارك يف زاوية من هذه الصحيفة 
الرائعــة، لــكل عــدد خاصيتــه ومجالــه وإبداعاتــه، وتطلــب املزيــد واالقبــال 
عليهــا شــديد، كــم يســران أن منــر مبــكان ونــرى عــدة أشــخاص مندجمــون 
يقــرؤون ويتابعــون ،منــر هبــم فــا يروننــا وهــذا مــا يســعدان أكثــر، طــوىب 
لكل الكتاب والشــعراء والباحثن واملشــرفن والشــكر لكل الغيورين على 
دوامهــا ولــكل مــن يعمــل يف الظــل إلجناحهــا والشــكر األكــرب ملوزعيهــا، 
ســتبقى إشــراق مشــرقة مثــل ثورتنــا فالتشــابه بينهمــا جلــي، إشــراق تشــرق 
ابلرغــم مــن كل الغيــوم واألمطــار، وثورتنــا مســتمرة ابلرغــم مــن كل الدمــاء 
والدمــار، أرى بوضــوح أن أطفالنــا سيعيشــون احلريــة وسيتســابقون علــى 
رفــع بادهــم واملضــي قدمــاً هبــا لــن يرضــوا يومــاً ابلــذل والعبوديــة فقــد 
دفــع الثمــن أجدادهــم وآابئهــم، لــن متــوت األحــام ســيلتم الشــمل بعــد 
طــول فــراق وســيكرب أوالدان يف وطنهــم وســيعملون علــى تقديــس ترابــه 
املشــبع بدمــاء األبطــال، وســيذكرون أســافهم بــكل خــري ألهنــم لــن يرضــوا 
هلــم الــذل واهلــوان، فقدوهتــم أشــداء حاربــوا األعــداء بــكل عزميــة وإصــرار 

وصــدور عاريــة إال مــن قلــوب حمبــة تنشــد الــدفء واألمــان واحلريــة. 
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الرغــم  وعلــى  الســورية،  الثــورة  انــدالع  علــى  ســنوات كاملــة  تســع  مضــت 
الســوري،  الشــعب  هبــا  جوبــه  الــي  والوحشــية  القســوة  أصنــاف  مجيــع  مــن 
اليــوم  وهاهــي  املايــن،  وعقــول  قلــوب  يف  راســخة  ظلّــت  ثورتــه  أّن  إاّل 
متــّرد  مــن  درعــا  حمافظــة  تشــهده  مــا  خــال  مــن  وأصالتهــا  جتّذرهــا  تثبــت 
وصدامــات مســّلحة ومظاهــرات شــبابية رافضــة لاحتــال الروســي واإليــراين 
احملافظــة  النظــام وحلفــاؤه أبّن  أن ظــّن  بعــد  الربيــع«،  لعمليــة »درع  ومؤيّــدة 
واالستســام. الطاعــة  فــروض  قّدمــت  قــد  الثــورة  منهــا  انطلقــت  الــي 
ويف هــذا العــدد الذهــي )١٠٠( مــن صحيفــة إشــراق، الــذي يصــادف صــدوره 
مــع ذكــرى الثــورة الســورية العظيمــة، أجدهــا بشــارة خــري بقــرب النصــر علــى 
تلّقــى  الــذي  اإليــراين  الروســي  اإلجــرام  وحلــف  دمشــق  يف  األســد  طغمــة 
الربيــع«. اللحظــة األوىل إلعــان »درع  ضربــة موجعــة جــداً يف إدلــب منــذ 

إنـّـه عــدد ذهــي ابمتيــاز حــن جتتمــع فيــه مناســبات ثــاث علــى غايــة مــن األمهيــة 
ابلنســبة للشــعبن الســوري والرتكــي وقــد امتــزج الــدم علــى تــراب إدلــب فتقامســوا 
شــرف الشــهادة ضــّد قــوى الظــام، بعــد أن كانــوا قــد تقامســوا قبلهــا اخلبــز.
الرتكيــة  األخــوة  جتليّــات  إحــدى  واضــح  بشــكل  تــربز  »إشــراق«  يف 
وكتــاب  ابحثــن  مــن  اإلعامــي  املنــرب  ذات  نتشــارك  حنــن  فهــا  الســورية، 
وأنتهزهــا  املضمــار،  هــذا  يف  ســباقة  حبــق  فكانــت  وعــرب،  أتــراك  وأدابء 
املتميّــزة  الكوكبــة  هــذه  إىل  ابالنتمــاء  واعتــزازي  شــكري  ألوّجــه  فرصــة 
يف  اجلوهريــة،  بقضــاايان  امللتزمــة  واألقــام  املتنــّور  الفكــر  أصحــاب  مــن 
والتضليــل. واالنتهازيــة  الفكــري  الفســاد  أشــكال  بــكل  موبــوء  عــامل  خضــم 
مــن  يل  بــّد  ال  العظيمــة،  الســورية  للثــورة  التاســعة  الذكــرى  يف 
املعايــري  عــن  بعيــداً  الثــورة  أجنزتــه  ملــا  وشــّفافة  ســريعة  مراجعــة 
الوطــن. جغرافيــا  يف  واخلســارة  الربــح  وحســاابت  العســكرية 
وهلــذا  مســارها  عــن  احنرفــت كثــرياً  الثــورة  أّن  )وهــم كثــر(  املتشــائمون  يــرى 
دفعهــا  قــد  الباهظــة  األمثــان  وأن  الســريري،  املــوت  حالــة  إىل  وصلــت 
التيــه. مــن  وســنوات  واحلســرة  األمل  ســوى  حيصــد  ومل  الســوري  الشــعب 
أمــا املتفائلــون ) وأان منهــم ( فنقــول: هــذا ليــس حالنــا رغــم املشــهد املأســاوي 
الراهــن ومايــن مــن املهجريــن والاجئــن، والنازحــن الذيــن تقطعــت هبم الســبل 
املعــاانة  فرتاكــم  آخــر،  مــكان  تكمــن يف  احلقيقــة  ولكــن  مــأوى،  بــا  وابتــوا 
واملعايشــة اليوميــة لــكل أشــكال التطــرف الفكــري والعقــدي والسياســي، أعــادا 

مــع بدايــة الســنة العاشــرة للثــورة الســورية، ميكــن احلديــث عــن التغــري النوعــي يف 
ســلوك الشــعب الســوري، الــذي وأخوتــه يف بقيــة دول الربيــع العــريب، انتفــض 
علــى الــذل واالســتبداد واخلــوف والتخلــف والفســاد وفقــدان الكرامــة االنســانية 
والوطنيــة، حيــث قــام وأعلــن مطالبــه حبقوقــه املســلوبة منــه منــذ عقــود، حقوقــه 
يف حيــاة حــرة كرميــة عادلــة دميقراطيــة. حيــاة يعيشــها اإلنســان، ويعتــز إبنســانيته 
عندما يعيشــها. هذا التغري النوعي يف ســلوك الشــعب الســوري، ســيبقى مشــرقًا 
ومنــورًا لنــا كســورين عــرب الســنن، وإننــا جتــاوزان عصــر العبوديــة اجلماعيــة لنظــام 

القهــر والظلــم إىل غــري رجعــة.
يف ذكــرى ثورتنــا أيًضــا، يتداعــى إىل أذهــان الشــعب الســوري، أنــه رغــم كل 
تضحياتــه وتقدميــه الغــايل والنفيــس، بــدًء مــن الــروح حــى املــال واالضطــرار إىل 
اللجــوء للمحافظــة علــى احليــاة، وهــذا النظــام القمعــي اجملــرم، مل يســقط ألن 
هنــاك قــوى دوليــة أرادت لــه االســتمرار، وليــس ألنــه اســتطاع الدفــاع عــن نفســه 
العاريــة. كان ســاقطًا موضوعيًــا  الذاتيــة  أو ابلقــوة  املعدومــة  ســواء ابلشــرعية 
وواقعيًــا، لكــن قــوى الظلــم العامليــة أرادت للثــورة الســوري أن متــوت هــي وثــورات 
الربيــع العــريب كاملــة، ألهنــا ســابقة غــري مقبولــة دوليًــا ملطالــب يف احلريــة والعدالــة 
والدميقراطيــة، وســابقة يف العاقــة النديــة مــع كل دول العــامل، الــي مازالــت قــواه 
العظمــى تدعــم أنظمتهــا االســتبدادية وتدعــم وجــود الكيــان الصهيــوين علــى 
حســاب الشــعب الفلســطيي والعــريب، وتســتمر بنهــب خــريات البــاد العربيــة 
مــن بــرتول ومــال وغــريه. كان إســقاط الربيــع العــريب قــرارًا دوليًــا، دفعنــا مثنــه حنــن 

الشــعب الســوري وكذلــك شــعوب دول الربيــع العــريب. 
إن اســتمرار الثــورة الســورية مبطالبهــا العادلــة، حتميــة اترخييــة وجمتمعيــة، فــا 
عــودة للخلــف ابملعــى االســرتاتيجي لشــعبنا، هنــاك علــى أرض امليــدان تقــدم 
وتراجــع يف الصــراع مــع النظــام، لكــن ذلــك ال ينعكــس علــى مشــروعية الثــورة 
وال علــى إصــرار شــعبنا علــى االســتمرارية هبــا حــى إســقاط النظــام وحماســبته 
الســوري. وأن واقــع ســورية  الشــعب  لــكل  العادلــة  الدميقراطيــة  الدولــة  وبنــاء 
احلــايل يثــري األمل والســخط، فقــد حوهلــا النظــام املســتبدإىل دولــة فاشــلة حمتلــة مــن 
الروســي واإليــراين امليليشــيات واملرتزقــة الطائفــن، انهيــك عــن التواجــد األمريكــي 
و ال ب ي د االنفصــايل الكــردي، هــذا غــري واقــع الفقــر واجلــوع وفقــدان 
األمــان داخــل مناطــق ســيطرة النظــام، إىل درجــة تعتــرب فيهــا ســورية احلاليــة 
يف أواخــر دول الفقــر يف العــامل، أمــا الســوريون الذيــن اســتطاعوا أن خيرجــوا 

صياغــة العقــل اجلمعــي ليــس لــدى الشــعب الســوري فحســب بــل لــكل شــعوب 
املنطقــة عامــة، فاضحــت مجيــع )التابــوايت( الــي كانــت حــى وقــت قريــب 
مــن احملرمــات وممنــوع املــّس هبــا، جندهــا اليــوم قــد ســقطت، أو علــى األقــل 
أصبــح تداوهلــا يــكاد خيلــو مــن كلمــات التبجيــل والقدســية، بــل وصــل األمــر 
هلــا. احلاضنــة  البيئــة  داخــل  مــن  حــى  واالنتقــاد  عليهــا  التطــاول  إىل  أحيــاانً 

العــام حســن  وأمينــه  لصــورة حــزب هللا  ســريعة  املثــال ومبقارنــة  ســبيل  وعلــى 
يف  ليــس  اليــوم  هــي  وكيــف  الســورية  الثــورة  قبــل  هللا، كيــف كانــت  نصــر 
نفســها  الشــيعية  الطائفــة  ضمــن  حــى  وإمّنــا  فحســب،  العــريب  الشــارع 

حفاظًــا علــى أرواحهــم فقــد اســتطاع أغلبهــم أن ينغــرس حيــث وصــل ويبــي ذاتــه 
ويؤســس ملســتقبل أفضــل لــه، ليؤكــد أن الشــعب الســوري قــوي ومعطــاء ويبــي 
حياتــه األفضــل يف أصعــب الظــروف. لقــد انتصــر إنســاننا الســوري حيــث وصــل 

يف كل بــاد العــامل، وهــذا مــا نعتــز بــه. 

أمــا مــا عايشــه أبنــاء شــعبنا األكثــر إياًمــا، هــو هــذا الصمــت الــدويل عــن 
مليــون شــهيد وأكثــر، مــن الشــعب الســوري، ومثلهــم مــن اجلرحــى واملصابــن 
واملعاقــن، املايــن املشــردة يف الداخــل واخلــارج، البــاد الــي أصبحــت دمــارًا، 

وحتديــداً اللبنانيــة، فبعــد أن كانــت تلــك احلواضــن تنتفــض غاضبــة إذا ذكــر 
اســم حســن نصــر هللا غــري مســبوقاً بصفــة )الســيد(، ابتــت اليــوم أقــل حــدًة 
التخويــن. إىل درجــة  األخــرية  الفــرتة  االنتقــادات يف  بــل وصلــت  ذلــك  إزاء 
وهــذا ينســحب علــى كّل احلــكام العــرب بــدون اســتثناء مبــا فيهــم اجملــرم بشــار 
األسد الذي وصل االنتقاد والتطاول عليه حى من داخل حاضنته وشبيحته.
علــى اجلانــب اآلخــر اســتطاعت الثــورة أن تكشــف الكثــري مــن أمــراض اجملتمــع 
الســوري الفكريــة والعقديــة الــي كان يعــاين منهــا مبــا فيهــا النخــب السياســية 
التقليديــة، فأســقطت الكثــري مــن املفاهيــم الــي كانــت مســيطرة علــى نســبة كبــرية 
من اجملتمع )ابلتوارث( دومنا إعادة النظر يف تلك املفاهيم، األمر الذي أفسح 
اجملــال لبعــض التنظيمــات املتطرفــة أن جتــد هلــا موطــئ قــدم يف الســاحة الســورية 
ومصــادرة املشــهد الثــوري لبعــض الوقــت أمثــال داعــش وجبهــة النصــرة وحــزب 
العمــال الكردســتاين بنســخته الســورية، ولكــن مل ميــض الكثــري مــن الوقــت حــى 
مــن عقــول وقلــوب احلاضنــة. املتطرفــة  التنظيمــات وأفكارهــا  هــذه  ســقطت 
لقد استطاعت الثورة خال السنوات التسع أن تعيد الشارع العريب إىل جادة 
احلقيقــة، وأن تلهمــه الشــجاعة للتصــدي لــكل أشــكال الفســاد واالســتبداد، 
وخــري دليــل علــى ذلــك هــو مــا حيصــل يف العــراق ولبنــان اليــوم ومــا حصــل 
مــن قبــل يف الســودان واجلزائــر ورمبــا جنــده قريبــاً يف مصر.لقــد أجنــزت الثــورة 
الســورية الشــيء الكثــري رغــم التكالــب عليها،ومــا زالــت صامــدة متوثّبــة تســتمّد 
حيويتهــا وعنادهــا مــن تضحيــات الشــهداء وآالم األّمهــات ودمــوع األطفــال، 
لتقــود قافلــة الربيــع العــريب ولــن تــكّل أو ترتاجــع حــى تصــل إىل غاايهتــا النبيلــة.

والبشــر األرخــص يف لعبــة الســاح املســلطة علــى أهلنــا يف ســورية، وخاصــة يف 
إدلــب وجوارهــا هــذه األايم. حنــن كشــعب ســوري لســنا ســوى خططًــا وأرقاًمــا 
وحســاابت عنــد القــوى الدوليــة الفاعلــة، حيــاة شــعبنا وأطفالنــا ومــا يعيشــون 
مــن قتــل وهتجــري وتدمــري، مســكوت عنــه وكأنــه غــري حاصــل. مازلنــا نــردد أن 

عــار مــا حيصــل يف ســورية جيلــل العــامل أبســره.
الثــورة  لقــد أيقظــت  املئــوي نقــول:  أمــايف ذكــرى ميــاد إشــراق مــع عددهــا 
الســورية طاقــات الشــعب الســوري كل يف جمالــه، فــذاك الــذي التحــق ابلثــورة 
املســلحة حــى استشــهد أو مــا زال علــى خطــوط النــار يقاتــل النظــام الظــامل، 
وذاك الــذي محــل عائلتــه يف منــايف العــامل وحافــظ عليهــم وصنــع هلــا مســتقبًا 
أفضــل ليكونــوا بنــاة ســورية املســتقبل، وذاك الــذي محــل قلمــه وكتــب موثقــا 
للثــورة مقــااًل أو قصــة أو روايــة، وذاك الــذي محــل آلــة التصويــر ووثـّـق ابلصــوت 
الســوري  الشــعب  أن  وتؤكــد  شــيء  ختلّــد كل  أفاًمــا  صنــع  أو  والصــورة، 
حي.كذلــك إخــويت يف إشــراق أولئــك اجلنــود املعلومــون الذيــن صنعــوا وليدهــم 
الفكــري السياســي التنويــري للثــورة الســورية، كشــمس تقــوم بدورهــا التنويــري، 
هــذا غــري الــدفء املعنــوي والنفســي. اســم اختــاروه ليكــون منــربًا ثــوراًي يطــل علــى 
واقــع الثــورة الســورية، وينــري درهبــا كشــمس ابســتمرار.يف ذكراهــا املئويــة نقــول 
مًعــا ودائمــا مســتمرون حــى صناعــة ســورية احلــرة الدميقراطيــة العادلــة. ومــا بعــد 

ذلــك يف ســوريتنا الواعــدة. 
أخــريًا: ليــس لنــا يف ذكــرى ثورتنــا إال قولنــا إننــا مســتمرون يف ثورتنــا، ألهنــا 
رمــز انســانيتنا الــي اســتعدانها منــذ تســع ســنوات ومســتمرون ابحلفــاظ عليهــا، 
ألهنــا حريتنــا وكرامتنــا وحقنــا ابلعيــش الكــرمي والعــادل، إهنــا حقنــا ببنــاء دولتنــا 

الدميقراطيــة.

ياسر االحسيني
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Esad diktatörlüğünden kurtuluş, özgürlük ve haysiyet çağrısı yapan Suriye devriminin 2011 yılı ortalarında başlamasından 
bu yana Suriyeli göçmenleri Suriye’deki ailelerinin acılarını yüreğinde taşıyarak Avrupa’da bir duruş sergilediler. Mali ve 
manevi olarak sahip oldukları her türlü desteği sağlamak için koşturdular. Suriye barışçıl devriminin amaçları ve mücrim Esad 
rejimi ile mücadeleleri hakkında Avrupalıları bilgilendirmek için toplantılar, gösteriler ve oturma eylemleri düzenlediler. Artı 
40 yıl boyunca haydut Beşar Esad’ın babası diktatör Hafız Esad rejimi tarafından demir yumrukla yönetilen ülkede devrimin 
veya Suriye “Arap Baharı” nın başlangıcına denk geldiği için15 Mart 2011 tarihinin Suriyelilerin anısına tarihi bir gün old-
uğunu anlatmak için çaba harcamaktadırlar. 
O gün, başkent Şam’daki göstericiler, sosyal koşullarının iyileştirilmesini ve medeni ve siyasi haklarının elde edilmesini 
talep etmek için halk bazında protestolara çıktılar. Birkaç gün sonra gösteriler Suriye’nin güneyinde Deraa şehri gibi başka 
bölgelere de taşındı. Bu bölge sakinleri protestoculara şiddet uygulayan ve çok sayıda sivili öldüren rejime karşı kitlesel halk 
gösterileri düzenledi. 
Bilahare durum barışçıl halk gösterileri bir krize evirilerek despot bir rejim tarafından savunmasız insanların öğütüldüğü bir 
savaşına dönüştü. Öyle ki bu savaş bir milyondan fazla şehit ve 7 milyon mültecinin yanı sıra 6,3 milyon yerinden edilmiş 
insanı geride bıraktı.
Suriye’deki bu savaş bölgede Rusya, İran ve Lübnan Hizbullah gibi siyasi ve askeri oyuncuların ortaya çıktığı yeni bir “jeo-
politik” haritayı yeniden çizdi.
Suriye’nin bir kan banyosuna dönüştüğü bir dönemde, başta ABD ve Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluluk, 
trajediyi durduracak ve masum sivillerin hayatlarını koruyacak siyasi bir çözümü uygulamak istememektedir.
Nihayet Suriye’deki ailelerini desteklemek ve Fransızları Suriye’de neler olup bittiği konusunda bilgilendirmek için birçok 
Suriyeli dernek ve örgüt Fransa’da oluşturuldu. Bu aktif örgüt ve dernekler (Özgür ve Demokratik Suriye için Medya Heyeti)  
adı altında Fransa’nın Lyon kentinde kurularak resmi bir boyut kazandı. Faaliyetleri, Fransızların dikkatlerini çekerek ve 
onları devrimle tanıştırarak desteklerini ve sempatisini kazanıp Fransızlardan devrimi destekleyenlerin tabanını genişletecek 
toplantılar, konferanslar, seminerler ve oturma eylemleri düzenlemeye katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Nitekim adı geçen kuruluş, Şubat 2020’nin başından bu yana, devrimimizin dokuzuncu yıldönümü anmak için koordinasyon 
ve hazırlık çabalarını ve toplantılarını yoğunlaştırdı. Nitekim Suriye Yasemin Devrimi’nin nasıl başladığını ve kimyasal 
silahlar da dâhil olmak üzere uluslararası boyutta yasaklanmış tüm silahlarla rejim tarafından nasıl bastırıldığını anlatan 
küçük bir broşür hazırlamıştır. Facebook’ta Lyon’daki tüm Suriyelilerin sayfalarında paylaşılan bir etkinlik düzenlemiştir. 
Esad rejimi ve Rusya ve İran işgalinin işlediği suçları kınayan devrim yanlısı imzaları toplamak için etkili Fransız örgütleri, 
dernekleri ve şahsiyetleri ile temasa geçilmiştir.
Artı barışçıl devrimimizin tarihi ve zalim Rejimin doğası hakkında Fransızları aydınlatacak, İdlib kent merkezinde, Hama 
ve Halep’in kırsalında halkımıza karşı işlenen günlük katliamlardan ve Rejimin sivilleri zorla yerinden ettiğinden,  yerine 
Şii milisleri getirip yerleştirdiği demografik değişim planından bahsedecek konuşmalar düzenleyen gruplar oluşturulmuştur.
Medyayı üzerinden Suriye’de olanların bir iç savaş ve terörizme karşı bir mücadele olduğu yönündeki Fransız halkının 
görüşünü bertaraf ederek, aslında Suriye’de özgürlük ve saygınlık isteyen insanlara karşı zalim Rejimin açtığı bir savaşın 
söz konusu olduğunu anlatmak amacıyla broşürlerin okullara, enstitülere, üniversitelere, sokaklara ve kiliselere dağıtılmasına 
karar verilmiştir.
Ayrıca Fransa’nın önde gelen şahsiyetlerinin Suriye halkının değişme hakkı ve devrim ile dayanışma içinde olmaları ve 15 
Mart’ta Lyon’da devrim ile dayanışma standına katılmaya davet edilmelerinin önemini vurgulanmıştır.
Katkılarını elde etmek ve Suriye devrimine halk desteğini sağlamak için onlarla iletişim kurarak Fransa’da siyasi karar alma 
sürecine gerçek bir katkıda bulunmak amacıyla sivil toplum örgütleri ve siyasi bloklar halinde mesajımızın Fransız toplu-
luğuna iletilmesi hedeflenmiştir.
Günün hazırlıkları yanı sıra polis ve istihbarat elemanlarının kontrolünde bir seçim kutusu getirerek Suriye’de yapılan sahte 
seçimlerle ilgili bir tiyatro gösterisinin sergilenmesi benimsenmiştir.
Zira devrimimizin yıldönümü Fransa’daki belediye seçimleriyle çakışmış bulunmaktadır. Bu münasebetle konuşmacılar, 
Suriye devrimiyle dayanışma içinde Suriye Milli Marşı’na ve Suriye devrimin bir simge haline gelen Abdulbasit Sarut’un 
şarkılarına ek olarak Fransızca ve İngilizce şarkıları yayınlayacaklardır. Artı tutukluların afişlerini ve yerle bir olmuş Suriye 
kent resimlerini taşıyan büyük bir bayrak sahada dalgalanacaktır.
Etkinliğe medya ve halk desteğini seferber etmek için Suriyelilere, Fransızlara, Fransız örgütlerine ve derneklerine ve bir dizi 
radyo yayınına ve kanalına yazılı davetiyeler gönderilmiştir.
Gördüğümüz kadarıyla Fransa’da Suriye hakkında çok şey bilinmemektedir.Tüm bildikleri İŞİD’in varlığı ve rejimin onunla 
savaştığına dair Batı medyasının sağladığı bilerdir. Bundan başka bir şey bilmemektedirler. Bu nedenle bize düşen Suriye 
halkının biri İŞİD diğeri Rejim olmak üzere teröristlerin kurbanı olduğu gerçeğini onlara açıklamalamaktır.
Suriye devrimi sayesinde Avrupa ve Lyon’a gelen birçok Suriyelinin bu tür etkinliklere daha az ilgi duymaları ve içerdeki 
ailelerinin acılarını paylaşmaktan ve onlarla dayanışma içerisinde olmaktan kaçınmaları gerçekten acı vericidir.
2012 yılında devrimin başlangıcında, Fransa’daki Suriyeli sayısı şu anki sayısında nispeten azdı. Bu gibi faaliyetlere binlerce 
Suriyeli katılmaktaydı. Şimdilerde ise en iyi şartlarda katılım ancak yüz kişiyi bulabilmektedir. Buna kıyasla katılımcılara 
parasal yardım yapılsa bile zalim ve cani Rejimi destekleyen Lyon’daki Şebbihaya bağlı Marcel Halife’nın düzenlediği kon-
sere beş bin Suriyelinin katılmış olması ne kadar acı vericidir. 
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النظــام األســدي  مــن  والــي اندت ابحلريــة والكرامــة واخلــاص  عــام ٢٠١١  مــن  آذار  الســورية يف منتصــف  الثــورة  انطــاق  منــذ 
الديكتاتــوري، وقــف املهاجــرون الســوريون يف أوراب مــع معــاانة أهلهــم يف ســوراي وســارعوا لتقــدمي كل أشــكال الدعــم الــي ميلكوهنــا مــادايً 
ومعنــوايً، وأقامــوا جتمعــات وتظاهــرات واعتصامــات لتعريــف األوربيــن أبهــداف الثــورة الســورية الســلمية وحماربتهــا مــن قبــل النظــام 
األســدي اجملــرم، وتوضيــح أن يــوم ١5 آذار/مــارس ٢٠١١ يــوم اترخيــي يف ذاكــرة الســورين كونــه يتزامــن مــع بــدء الثــورة أو »الربيــع 
العــريب« الســوري يف هــذا البلــد الــذي عــاش حتــت قبضــة مــن حديــد ملــدة 4٠ ســنة أحكمهــا عليــه نظــام الدكتاتــور حافــظ األســد 

والــد الســفاح بشــار األســد.
ويف مثــل هــذا اليــوم، خــرج متظاهــرون يف العاصمــة دمشــق يف احتجاجــات شــعبية للمطالبــة بتحســن أوضاعهــم االجتماعيــة واحلصــول 
علــى حقوقهــم املدنيــة والسياســية، وبعــد أايم قليلــة، انتقلــت املظاهــرات إىل مناطــق أخــرى، مثــل مدينــة درعــا جنــوب ســوراي، الــي 
خــرج ســكاهنا يف مظاهــرات شــعبية عارمــة ضــد النظــام الــذي اســتخدم العنــف ضــد احملتجــن، مــا أدى إىل مقتــل عــدد مــن املدنيــن.
فمــن مظاهــرات شــعبية ســلمية، أتزم الوضــع ليتحــول إىل حــرب طاحنــة مــن قبــل نظــام اســتبدادي جمــرم ضــد شــعب أعــزل، خلفــت 

أكثــر مــن مليــون شــهيد و7 مايــن الجــئ فضــا عــن ٦,3 مليــون انزح.
وأعــادت احلــرب يف ســوراي رســم خريطــة »جيــو سياســية« جديــدة يف املنطقــة وظهــور العبــن سياســين وعســكرين جــدد، علــى غــرار 

روســيا وإيــران وحــزب هللا اللبنــاين.
ويف وقــت حتولــت ســوراي إىل محــام دم فــإن اجملتمــع الــدويل، وعلــى رأســه الــوالايت املتحــدة واألمــم املتحــدة، ال يرغبــون بوقــف املأســاة 

وفــرض حــل سياســي حيمــي حيــاة املدنيــن األبــرايء.
يف فرنســا أنشــأت العديــد مــن اجلمعيــات واملنظمــات الســورية لدعــم أهلهــم وتعريــف الفرنســين مبــا حيــدث يف الداخــل الســوري، مــن 
هــذه اجلمعيــات النشــيطة )اهليئــة اإلعاميــة مــن أجــل ســوراي حــرة دميقراطيــة(، مت ترخيصهــا مبدينــة ليــون وتوســعت أنشــطتها مــن خــال 
جــذب الفرنســين وتعريفهــم ابلثــورة وكســب أتييدهــم وتعاطفهــم واالســهام بتنظيــم اللقــاءات واحملاضــرات والنــدوات واالعتصامــات، مــع 

احلــرص علــى توســيع قاعــدة املؤيديــن للثــورة مــن الفرنســين.
ومنــذ بدايــة شــهر شــباط ٢٠٢٠ كثفــت جهودهــا واجتماعاهتــا للتنســيق والتحضــري لذكــرى مــرور تســع ســنوات علــى انطــاق ثورتنــا، 
وقامــت بتجهيــز بروشــور صغــري ابللغــة الفرنســية يتحــدث إبجيــاز عــن بدايــة ثــورة اليامســن وقمعهــا مــن قبــل النظــام بــكل األســلحة 
احملرمــة دوليــاً مبــا فيهــا األســلحة الكيماويــة، ووضــع مناســبة علــى الفيــس ومشــاركتها عــرب صفحــات كل الســورين املتواجديــن يف مدينــة 
ليــون، والتواصــل مــع منظمــات ومجعيــات وشــخصيات فرنســية مؤثــرة جلمــع تواقيعهــم املؤيــدة للثــورة واملنــددة جبرائــم األســد واالحتالــن 

الروســي واإليــراين.
وتشــكيل جمموعــات لتقــدمي إضــاءات عــن ثورتنــا للفرنســين تعــرض اتريــخ الثــورة الســلمية وطبيعــة النظــام االجرامــي، واحلديــث عــن 
اجملــازر اليوميــة الــي ترتكــب حبــق أهلنــا إبدلــب وأرايف محــاة وحلــب، مــع لفــت انتباههــم إىل خمطــط التغيــري الدميغــرايف الــذي يعمــل 
النظــام علــى هتجــري املدنيــن وإســكان امليليشــيات الشــيعية، واإلشــارة إىل أن النظــام الســوري قــد منــح ثاثــة مايــن إيــراين اجلنســية 

الســورية لتنفيــذ هــذا املخطــط.
ومت االتفــاق علــى توزيــع الربوشــور يف املــدارس واملعاهــد واجلامعــات ويف الشــوارع والكنائــس، يف حماولــة لتصحيــح نظــرة الفرنســين 
بفضــل االعــام أبن مــا جيــري يف ســوراي هــي حــرب أهليــة وحــرب ضــد اإلرهــاب، وتوضيــح أن احلــرب الــي جتــري يف ســوراي هــي مــن 
قبــل نظــام جمــرم علــى شــعب طالــب ابحلريــة والكرامــة، وأن العــامل قــد وقــف ضــد إرادة الشــعب الســوري بتحقيــق الدميقراطيــة يف ســوراي.
والتأكيــد علــى أمهيــة مشــاركة الشــخصيات الفرنســية املتضامنــة مــع الثــورة ومــع حــق الشــعب الســوري ابلتغيــري، ودعوهتــم للمشــاركة 

ابلوقفــة التضامنيــة مــع الثــورة يف ١5 آذار يف ليــون.
وإيصــال رســالتنا للمجتمــع الفرنســي كمنظمــات اجملتمــع املــدين والتكتــات السياســية، كوهنــا تســاهم بشــكل حقيقــي بصنــع القــرار 

السياســي يف فرنســا، التواصــل معهــم لتحقيــق املناصــرة وكســب التأييــد الشــعي للثــورة الســورية.
مــع التحضــري ليــوم االحتفــال بعــرض مســرحي إمييائــي عــن االنتخــاابت الصوريــة الــي كانــت جتــرى يف ســوراي مــن خــال احضــار 
صنــدوق انتخــايب حبضــور شــرطة وخمابــرات وذلــك بســبب تزامــن ذكــرى ثورتنــا مــع االنتخــاابت البلديــة الــي جتــري يف فرنســا، كمــا 
ســيتم احضــار مكــربات صــوت لبــث أغــاين فرنســية وانكليزيــة متضامنــة مــع الثــورة الســورية ابإلضافــة إىل نشــيد موطــي وأانشــيد أيقونــة 
الثــورة الســورية عبــد الباســط ســاروت،  مــع وضــع علــم كبــري يف الســاحة ومحــل أعــام والفتــات وصــور املعتقلــن، وصــور عــن الدمــار 

الــذي أحلــق ابملــدن الســورية.
وتوجيــه دعــوات مكتوبــة للســورين وللفرنســين وللمنظمــات واجلمعيــات الفرنســين ولعــدد مــن اإلذاعــات واألقنيــة التلفزيونيــة حلشــد 

أتييــد إعامــي ومجاهــريي للمناســبة.
مــا ملســناه أن معظمهــم ال يعــرف كثــرياً عــن ســورية، وكل مــا يعلمونــه هــو مــا يقدمــه اإلعــام الغــريب، أي وجــود »داعــش« وأن النظــام 

مــن حياربــه، علينــا أن نوضــح احلقيقــة هلــم وهــي أن الشــعب الســوري ضحيــة إرهابيــن، إرهــاب »داعــش« وإرهــاب النظــام«.
املــؤمل أن الكثــري مــن الســورين الذيــن وصلــوا إىل أوراب وليــون بفضــل الثــورة الســورية قــل اهتمامهــم هبــا وعزفــوا عــن املشــاركات يف 
الوقفــات التضامنيــة مــع معــاانة أهلهــم يف الداخــل، ويف بــداايت الثــورة يف عــام ٢٠١٢ وكان عــدد الســورين قليــل نســبياً ابلعــدد 
احلــايل، كان احلضــور يتجــاوز األلــف مشــارك، أمــا اآلن فــا تتجــاوز املشــاركة يف التجمعــات واملظاهــرات مــن أجــل ســوراي وثورهتــا يف 

أحســن األحــوال املئــة شــخص.
واملقارنــة املؤملــة أن حفــا غنائيــاً أقامــه الشــبيح الداعــم لنظــام القتــل واالجــرام مارســيل خليفــة يف ليــون جتــاوز عــدد احلضــور مــن الســورين 

اخلمســة آالف ودفعــوا الكثــري مــن املــال ملــن يدعــم القاتــل.

من أجل الثورة في ليون

إشراق
İşrak

Lyon’da Devrimin Yıldönümü Hazırlıkları!



21

تعيــد الذكــرى التاســعة النطــاق الثــورة الســورية احلديــث عــن التعثــر الــذي أصاهبــا ومنعهــا مــن حتقيــق أهدافهــا، وعــن العوامــل احملليــة 
واإلقليميــة والدوليــة الــي تســببت يف أخذهــا ملســارات ال تتفــق مــع طبيعتهــا )ثــورة شــعبية علــى االســتبداد والفســاد( وأهدافهــا )نظــام 

جديــد يعيــد للمواطــن حريتــه وكرامتــه بتحقيــق العدالــة واملســاواة(.
حيث بقيت هذه األهداف ألشــهر أربعة هي الســائدة يف احلراك الثوري، مل يرفع ســاح، ومل ترفع راية غري العلم الوطي، ومل يســتجلب 
الديــن إىل ســاحة الصــراع. ويف ذات الوقــت فتــح النظــام بــواابت ســجونه ليخــرج منهــا قيــادات مــن تنظيــم القاعــدة، كانــت قــد عرفــت 
الســاح مــن خــال عملياهتــا يف العــراق، وبذلــك بــدء حــرف احلــراك الثــوري عــن مســاره، ومت تدرجييــاً خطــف الثــورة الســورية الوطنيــة 
الدميوقراطيــة، ومتزيــق وحــدة الشــعب الســوري علــى مذبــح الطائفيــة، ويف أتــون هــذا الوضــع مت تشــريد الشــعب الســوري يف خمتلــف أصقــاع 
األرض، بعــد أن دمــر وطنــه. فالثــورة مل تقــم ألن املســلمن يف ســورية أقليــة مضطهــدة، بــل قامــت مــن أجــل احلريــة والكرامــة والقضــاء 

علــى التســلط والفســاد.
وبذلــك ال ميكــن أن يتحمــل الثــوار مســؤولية تســلح الثــورة، بــل عصــاابت النظــام، وهــذا ال جينــب لــوم النخــب السياســة الــي شــجعت 
علــى محــل الســاح وهللــت للجماعــات املســلحة بصــرف النظــر عــن خطــاب وخلفيــة كثــري مــن قادهتــا. حيــث مل تســتطع هــده النخــب 
أن تستشــرف املســتقبل وانعــكاس التســليح علــى القضيــة الســورية. حيــث أهنــم بنــوا حســاابهتم علــى أن الثــورة ميكــن إجنازهــا علــى يــد 
الثــوار املســلحن أو )علــى األغلــب( علــى يــد التدخــل العســكري اخلارجــي رغــم معرفــة اجلميــع أبن الســاح يُفقــد الثــورة اســتقاهلا عــن 

اإلمــاءات واألجنــدات اخلارجيــة.
يف طــور الثــورة الســلمية كان اإلحســاس عاليــاً وقــوايً ابنتمــاء الثــورة الســورية إىل ربيــع عــريب طــال إنتظــاره حبكــم مشــرتكات عديــدة يف 
أســبابه وطموحاتــه، كمــا أن مشــاهد املهنئــن ابنتصــار الثــورة التونســية وإشــعال الشــموع ليــًا يف شــوارع دمشــق ابتهاجــاً هبــا وبغريهــا مــن 
ثــورات الربيــع العــريب انطــوت علــى دالالت عميقــة عــن إنتمــاء جــذري حمليــط شــعي يتقاســم آالم التغيــري ومواجهــة التحــدايت املصرييــة 

الكــربى.
الرتاجــع الكبــري للثــورة الســورية بــدأ حــن بــرز التيــار الســلفي وتشــكيله فصائــل مســلحة وتبنيــه إقامــة دولــة إســامية أو خافــة علــى هنــج 
النبــوة، وكســبها حواضــن شــعبية ابلبنــاء علــى مــا زرعتــه دعــوات ســلفية عملــت بتوجيهــات مــن عصــاابت النظــام يف ضــوء ســعيه حملــو 
أثــر حركــة اإلخــوان املســلمن، وهــذا مــا شــكل أرضيــة خصبــة ملنظمتــا »النصــرة« و »داعــش« اللتــن كانتــا مــن نتــاج إخــراج القيــادات 
»اجلهاديــة« يف ســجن صيــداناي وســجون العــراق بتوافــق خمابــرايت ســوري عراقــي حتــت مظلــة إيرانيــة. فقــد أســهمت األســلمة يف إجيــاد 
بيئــة مهيئــة لتقبّــل جمموعــاٍت أتيت مــن اخلــارج، خصوصــاً أن أطرافــاً متعــّددة يف املعارضــة اخلارجيــة رحبــت بـــهذا الوجــود وأيدتــه ودعمتــه. 
وهبــذا، أصبحــت اجملموعــات األصوليــة القــوة األكــرب، ســواء تعلــق األمــر بـــ »داعــش« وجبهــة النصــرة أو حــى اجملموعــات األخــرى الــي 

ال ختتلــف عنهــا كثــرياً.
إضافــة لذلــك فــإن قيــام جــزء هــام مــن »املعارضــة اخلارجيــة« ابســتثمار شــبكة العاقــات الــي أقامتهــا مــع املواطنــن مــن خــال عملهــا يف 
»هيئــة اإلغاثــة«، واســتغلت إمكانيــات »اهليئــة« العتيــدة يف جتنيــد املواطنــن يف كتائــب بــدأت بتأسيســها حتــت مســميات مميــزة حتتــوي 
كل تســمية علــى مفــردة »درع« يف كل احملافظــات الســورية وشــكلت »هيئــة دروع الثــورة« لتنســيق العمــل بينهــا، كمــا شــكلت إطــاراً 
عســكرايً آخــر حتــت اســم »هيئــة محايــة املدنيــن«. لقــد ُوجــدت هــذه اجملموعــات ومنــت حتــت غطــاء معارضــة عاجــزة تنتظــر مــن يوصلهــا 

اىل الســلطة.
كان الشــغل »اخلارجــي« علــى األســلمة والتســليح يســمح ابللعــب ابلفصائــل املســلحة الــي ابتــت حتتــاج املــال والســاح ممــا أفضــى ذلــك 

اىل أن تتحكــم »الــدول الداعمــة« ابلقــرار، وأن حتــّدد أدوار القــوى، وتكتيكاهتــا، وأن تســتخدمها يف سياســاهتا، مبــا خيــدم مصاحلهــا. 
حــن دخلــت الثــورة الســوريّة طــور العســكرة، ســارع أعداؤهــا وخصومهــا إىل صــوغ نظريـّـة مفادهــا، أّن هــذه العســكرة كانــت مقــّررة ســلفاً، 
هبــذا كانــوا ينفــون دور العنــف الــذي أّدى إىل العســكرة، حيــث كان عنــف عصــاابت النظــام الــذي خنــق ســلمّية الثــورة يف وقــت مبكــر 
نســبّياً، فأولئــك الذيــن طالبــوا ابحلريّــة فاهنــال عليهــم املــوت، مل يكونــوا يتدرّبــون علــى الســاح، وال كانــوا يطلقــون رصاصــاً ال ميلكونــه، 

لقــد طلبــوا احلرّيـّـة والكرامــة وابملــوت عوقبــوا.
يف حــن ابتــت عصــاابت األســد واملليشــيات الطائفيــة مبســاندة مــن اجليــش الروســي تســيطر علــى أكثــر مــن ســبعن يف املائــة مــن مســاحة 
ســورية إثــر تقدمهــا األخــري يف إدلــب وحميطهــا، مــع مشــاهد صادمــة تنقلهــا وســائل اإلعــام عــن حجــم الكارثــة اإلنســانية الــي يعيشــها 
مئــات اآلالف مــن ســكان أرايف إدلــب وحلــب. ظلــت آمــال الكثــري مــن الســورين، معلقــة علــى »الضامــن الرتكــي«، ويتــم تضخيــم 
اإلمــكاانت الرتكيــة يف احلــد مــن ضيــاع املزيــد مــن مناطــق املعارضــة، يف ظاهــرة تبــدو أقــرب لإلدمــان علــى التعلــق مبنقــذ، وإن أشــارت كل 

التجــارب املاضيــة واحلاضــرة، لعــدم جناعــة هــذه املقاربــة. 
وال نســتطيع أن نرى بداية حقيقية لتكون الثورة الســورية على الطريق الصحيح، إال من خال العمل على صياغة برانمج إلقامة نظام 
وطــي دميوقراطــي يوفــر العدالــة واحلريــة واملســاواة لــكل الشــعب الســوري وعلــى كل األرض الســورية، ويوفــر األرضيــة احلقيقيــة الســتعادة 
حلمــة الشــعب الســوري مــن خــال عمليــة واضحــة وحقيقيــة للعدالــة االنتقاليــة الــي متلــك القــدرة علــى حماســبة القتلــة واجملرمــن، والتعويــض 

علــى الضحــااي، وحتقــق إرادة الســورين يف طــي هــذه الصفحــة البغيضــة مــن احليــاة السياســية لســورية.

Modern Suriye devrimi, başlamasının dokuzuncu yıldönümünde tökezlemekten ve hedeflerine ulaşmasını engelleyen sebeplerden 
ve doğasıyla (Zulüm ve yolsuzluğa karşı halkçı devrim)ve defleriyle (Adalet ve eşitliliği sağlayarak vatandaşa özgürlük ve hay-
siyeti geri getiren yeni bir sistem kurmak ) uyuşmayan yollara sapmasına neden olan yerel, bölgesel ve uluslararası faktörlerden 
kaçınmıştır.
Bu kazanımları elde etmek için halk, Suriye’de dört ay boyunca şiddete başvurmadı. Bu süre zarfında halk yalnızca Suriye ulusal 
bayrağını kaldırıp barışçıl gösterilerde bulunurken dini bir talep ya da şiarı seslendirmedi. Buna karşılık Rejim, Irak’ta savaş 
tecrübesi olan El Kaide lider kadrosunu cezaevlerinden çıkardı. Böylece devrimci hareket yolundan sapmaya başladı ve Suriye 
ulusal demokratik devrimi yavaş yavaş başka mecralara yönlendirildi.Mezhepçilik üzerinden başlatılan savaşla Suriye halkının 
birliği parçalandı. Gerçekleşen bu durumdan sonra halk yerinden edilerek vatanları harabeye çevrildi.  Hâlbuki devrim, Suriye’de 
en çok baskı gören Müslümanlara özgürlük ve adaletli bir otorite sağlamak ve yolsuzluğu ortadan kaldırılmak için bir mücadeleydi. 
Deviriciler, devrimin silahlı mücadeleye dönüşmesinden sorumlu değil bilakis rejimin çeteleri devrimin silahlı mücadeleye taşın-
masına sebep oldular. Tabi ki devrimci siyasi liderlerin, sivil ve barışçıl çağrıların şeklen olmasının ötesinde devrimcileri silahlan-
maya yönelik çağrılarını masum kılmaz. Zira siyasi liderler,  silahlanmanın Suriye meselesine yansımasını öngöremediler. Siyasi 
liderler bütün hesaplarını silahlı grupların başarılı olacakları notasında yaptılar. Ya da dış ülkelerin askeri müdahalesiyle netice 
alacaklarını sandılar. Herkesin bildiği gibi devrime silahlı mücadele girdiği zaman ülke bağımsızlığını kaybeder ve dış ülkelerin 
belirlemiş olunduğu ajanda uygulanmaya başlanır.
Suriye devriminin Arap baharına katılmasıyla barışçıl gösterilerin ilk aşamasıyla birlikte halkta, özelikle yokluk içinde olan, zu-
lme maruz kalan ve baskı altında olanlarda büyük bir umut oluşturmuştu. Arap baharın başlamasıyla birlikte Tunus devrimin 
başarılısını ve Suriye’de halk devrimini destekleyenler Şam sokaklarında mum yakarak bunu kutladılar. Arap baharının devrim 
halkları arasında kader birliği vardı.  Nitekim halk değişimin acısının farkındaydı. onları Kader birliği onları büyük zorluklarla 
karşı karşıya bırakmıştı.
Suriye devriminin gerilemesinin sebebi, Selefi hareketlerin ortaya çıkıp silahlı gruplar oluşturması ve İslam devleti kurmak için 
mücadele etmesi ile başladı. Yâda peygamber metodu üzere halifeliğin geri getirilmesine çalışılmasıyla devrim mevzi kaybetmiştir. 
Rejim Lübnan’da Müslüman kardeşler ‘in etkisini silmek için çetelerini harekete geçirdi. Yönetimi ve kontrolü altında çalışan 
Selefi davetçiler halkta karşılık bulmak için çeşitli organizasyonlar baş vurdular.
Suriye-Irak istihbaratımın İran şemsiyesi altında ve koordinasyonunda Sednaya hapishanesinde ve Irak hapishanelerinde “cihatçı” 
lider kadroların çıkması(Al-Nusra” ve “DAİŞ) için verimli bir zemin oluşmuştu. Aşırı dini gruplar, yurt dışından cihatçı kabul 
etmeye elverişli bir ortam meydana gelmişti. Dışarıda bulunan muhalefet grupların bir kısmı bunu destekledi ve onay verdi. Bu 
nedenle en büyük ve güçlü silahlı gruplar köktenci ve aşırıcılar olmuş oldu. Aslında diğer köktenci örgütler de DAİŞ yâda Nus-
ra’dan çok farklı değillerdi. 
Dış muhalefetin önemli bir kısmı, yardım komisyonundaki çalışmaları ile halkla iletişim kurdu. Bu iletişim ağına sahip olduktan 
sonra bu ilişki ağını kullanmaya başladı ve “kalkan ” terimini içeren taburlar oluşturmaya başladı. Oluşturduğu iletişim ağının 
potansiyelinden faydalandılar. Tüm Suriye illerindeki çalışmaları koordine etmek için her bir il için  “Devrim Kalkanı Komisyonu” 
kuruldu ve “Sivil Koruma Kurumu” adlı başka bir askeri oluşum kuruldu. Bu gruplar oluşturularak onları oluşturan kişileri iktidara 
getirecekleri beklentisini taşımaya başladılar. Evet,  böylece güçsüz olan silahlı muhalifler, kendini iktidara getirecek kimilerini 
bekleyip durdular. 
Askeri gruplar artık maddi desteğe ve silahlara ihtiyaç duymaya başladı. Silah ve yardıma ihtiyaç duyan gruplar, desteği sağlayan 
ülkeler tarafından yönlendirilmekteydi. Gruplara destek sağlayan güçler, politikalarına ve çıkarlarına hizmet etmek için onlara 
destek sağlamaktaydı.
Suriye devrimi askeri bir güce evirildikten sonra Rejim düşmanlarını ve rakiplerini ekarte etmenin formülünü aramaya başladı. 
Dışarıdaki muhalefet bu askeri yapılanmaya daha önce karar verilmesine rağmen yine de askerileştirmeye yol açan şiddetin rolünü 
ret etmekteydiler.  Rejimin çeteleri nispeten de olsa halk devrimine karşı şiddet uygulayarak erken boğmuş oldu. Halktan kim 
özgürlük talebinde bulunduysa ona ölüm yağdırdı. Halk, silah eğitimi almamıştı ve da silahları yoktu sadece doğal hakları olan 
özgürlük ve  haysiyet istemekteydiler. Rejimin onların bu isteklerine verdiği karşılık ölüm ile cezalandırmak oldu.
Esad çeteleri ve mezhepçi İran milisleri, Rus ordusunun desteğiyle, İdlib ve çevresindeki son ilerlemenin ardından Suriye bölgesi-
nin yüzde yetmişinden fazlasını kontrol altına almış oldu.
Medya kamuoyunun dikkatini İdlib ve Halep’te yüz binlerce kişinin insani felaketin boyutu hakkında şok edici kareler yayınladı. 
Birçok Suriyelinin umudu Türkiye’nin garantörlüğünde,  Türkiye idlib’e askeri sevkiyat gerçekleştirerek daha fazla muhaliflerin 
alan kaybını önlemek istedi. Realite olarak Türkiye ile bir yakınlaşma ve kurtarıcı olmalı ama daha önce yaşanan tecrübelerden 
yola çıkarak yakınlaşma hep başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Suriye devriminin başarılı olması için ve Suriye halkına adalet, özgürlük ve eşitlik sağlayan demokratik ulusal bir sistemin kurul-
ması üzerinden ilerlemek gerekmektedir.
Yoksa dışarıdan başka planlar formüle etmeye çalışmakla bir şey elde edilemez. Geçiş adalet süreci kapsamında Suriye halkının 
temel haklarını koruma, katilleri, insanlık suçu işleyenler cezalandırabilecek bir mekanizma ve hakları gasp edilmiş olanların 
hakkını alabilecek gücü olan bir sistemin kurulmasıdır. 
Bu şekilde bir mekanizma kurulursa Suriyelilerin nefret dolu sayfayı Suriye siyasi hayatından çıkarma isteği de yerine getirilmiş olur.
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يتابع »التنظيف الربيعي« الذي بدأته القوات املسلحة الرتكية يف إدلب بعناية داخل البالد وخارجها يف العامل.
كل مــن تســأله يف الســوق أو يف الشــارع يبــدأ يف الشــرح ويصــب معلومــات حــول املخــزون العســكري. كــم عــدد 

الــدابابت الــيت مت تدمريهــا وعــدد جنــود األســد الذيــن مت قتلهــم.
مــن املتوقــع انتظــار أخبــار اســقاط SU 24 ، كمــا البحــث عــن أهــداف املبــارايت أو انتظــار مبــارايت املنتخــب 

الوطــين.
كمــا تــرون ، النــاس يف املســاء تتنــاول حبــات البــذر وهــي تشــاهد أخبــار العمليــات احلربيــة. مــن انحيــة أخــرى ، 

يدعــون أن تكــون هنايــة األســد علــى أيــدي جنــودان.
***

ــخ انتهــاء صالحيــة املعــدات العســكرية الروســية الــيت هــي  ــا ، حيــث حيــدد اتري هــذا احلمــاس للشــعب ليــس عبث
يف يــد األســد الــدابابت واملدافــع والطائــرات بــدون طيــار الــيت تصنعهــا القــوات املســلحة الرتكيــة ذات بقــدرات 

ــة... حمليــة وطني
بعد اهلجوم الذي استشهد فيه 33 من جنودان ، اقرتبت اخلسائر اليت سببناها لألسد من ثالثة آالف.

هذا الرقم يتوافق مع معدل كبري عندما نقارنه بعدد اجلنود يف اجليش الكل. 
ويبني أن بشار مل يتمكن من حتمل الكثري ألنه مل يواجه جيًشا نظامًيا وال معدات عسكرية قوية حىت اآلن. 

يف هــذه احلــرب اتبــع الشــعب قــوات اجليــش الرتكــي اجليــش احملمــدي خــارج حــدودان وكانــوا معهــم ابلصلــوات 
واألدعيــة الــيت تثلــج الصــدور،

جنودان ذهبوا ابلدعاء وابلصالة ورجعوا ابلشهادة... 
اي حلسن حظنا!

 األمهات اليت تدعو ألبنائهن »فليحيا الوطن، ان كان يل ألف ابن فكلهم فداء للوطن! »
طاملا أن اآلابء واألمهات هبذا الشكل، فلن يكون تل الشهداء فارًغا أبًدا.

***
يف نفــس الوقــت ، معارضتنــا ليســت صامتــة. بــل تــزود األســد ابســتمرار مبــواد احلــرب النفســية. وخيرجــوا أبشــياء 

مــن شــأهنا أن تزعــج معنــوايت املواطنــني ويبــني أن جنــودان ضعفــاء.
هل فوجئنا؟ ال.

حتت قبة اجمللس قالوا أن تركيا  تبيع غاز السارين لداعش
حنــن نتحــدث عــن حــزب مــن النــواب الذيــن قالــوا: »إذا قاتلنــا األســد ، فســنكون يف صــف األســد«. ازعــم انــه ال 

يســتطع حــىت انئبــو األســد القيــام أبفضــل مــن ذلــك ، ... هلــذا احلــد يعــين
تركيا هي ليست املنطقة العازلة ألورواب 

هذا هو الوضع يف البالد ، ماذا عن العامل؟ يف الواقع ، كالعادة ...
ال يوجــد شــيء مــن املســتغرب ابلنســبة لرتكيــا ... »كنتــم ودوديــن مــع روســيا حــىت يومنــا هــذا، مــا حــدث اآلن؟« 

ال أعتقــد أن هنــاك حاجــة للــرد علــى التعليقــات تلــك الــيت أراهــا دون مســتوى املــزاح حــىت. 
كمــا أن روســيا والــوالايت املتحــدة تضــع مصاحلهــا يف املركــز وتتحــرك بنــاء علــى هــذا فــإن تركيــا تفعــل نفــس 
الشــيئ. ولكــن ال تســتطيع أن تشــرح ذلــك ألانس بعيــدة كل البعــد عــن تركيــا لدرجــة اهنــم اختــارو ترجيــح األســد 

علــى أردوغــان.
لقد مرران وختطينا أبسوأ ما ميكن أن حيصل.

ولقد بدأت أورواب للتو يف مواجهة هذه التحدايت بينما نكافح ، ونواصل ، ونواجه.
لقــد حاولنــا بــكل الطــرق ان نشــرح هلــم ان تركيــا ليســت منطقــة عازلــة ألورواب ولكــن مل حنصــل علــى نتيجــة أبي 

حــال.
واآلن األمر ال يتعلق بنا ، بل يتعلق ابملهاجرين الذين يقومون بطرق أبواب أورواب اآلن.

يف اليــوم الســابق ، بصفتنــا الرابطــة الدوليــة للهجــرة والالجئــني )IMRA( ، كنــا عنــد معــرب ابزاركــوال احلــدودي. 
بيــااًن صحفيًــا خياطــب اجلمهــور األورويب وقادتــه ، ووجــدان أن الوضــع مل يشــرح صــدوران علــى  لقــد أصــدران 

اإلطــالق.
ــور  ــواب وعب ــن مبواجهــة رصــاص الشــرطة اليواننيــة. بينمــا ينتظــر املهاجــرون فتــح األب لقــد تركــت أورواب املهاجري

احلــدود مبعاملــة إنســانية.
ال شــك أن هــذا القــرار يــدور حــول أي مــكان ســتكون أورواب مــن اآلن فصاعــًدا. هــل ســتتحول أورواب تدرجييــاً إىل 

اجلحيــم ملواطنيهــا ، أم أهنــا ســتصبح ذات عقــل ســليم؟

‘’Esed, Kılıçdaroğlu’nu takdirle izliyor’’ 
İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı “bahar temizliği” yurtta ve dünyada 
dikkatle takip ediliyor.
Çarşıda pazarda kime sorsanız askeri envanteri sayıp dökmeye başlıyor. Kaç tank 
imha edilmiş, kaç Esed askeri etkisiz hale getirilmiş dökümünü veriyor. SU 24 
düşürülmüş haberleri milli takım maçlarındaki gol arayışı gibi heyecanla bekleni-
yor.
Anlayacağınız millet akşamları çekirdek çitleyip operasyon haberleri izliyor. Bir 
taraftan da Esed’in sonu bizim elimizden olsun diye dua ediyor.

***
Milletin bu coşkusu yersiz değil, Esed’in elindeki Rus yapımı askeri teçhizatının 
son kullanma tarihini TSK’nın yerli ve milli kapasiteyle yaptığı tank ve SİHA’lar 
belirliyor. 33 askerimizin şehit edildiği saldırıdan sonra Esed’e verdirdiğimiz 
kayıp 3 bine yaklaştı. Ordusundaki asker yekununa vurunca hatırı sayılır bir orana 
tekabül ediyor bu sayı. Ve öyle anlaşılıyor ki Esed bugüne kadar düzenli bir ordu 
ve güçlü bir askeri donanım ile karşılaşmadığından bu kadar dayanabilmiş.
Millet Mehmetçiğin sınırlarımızın ötesindeki bu mücadelesini dualarla ve göğsü 
kabararak izlerken askerimiz sonunda şahadet de olan savaşa bayrama gider gibi 
gidiyor.
Ne mutlu bize!
Evlatlarının arkasından dua eden anneler, “Vatan sağolsun, bin oğlum olsun, bini 
de vatana feda olsun” diyerek evladının makamına erişen babalar oldukça şehitler 
tepesi asla boş kalmayacaktır.

***
Bu arada muhalefetimiz de boş durmuyor; mütemadiyen Esed’e psikolojik harp 
malzemesi temin ediyor. Vatandaşın moralini bozacak, askerimizi zayıf göstere-
cek çıkışlar yapıyor.
Şaşırıyor muyuz? Hayır.
Meclis çatısı altında Türkiye’nin DEAŞ’a sarin gazi sattığını söyleyen, “Esed’le 
savaşsak banko Esed’i tutarım” diyen vekillerin olduğu bir partiden söz ediyoruz. 
Esed’in vekilleri bile daha iyisini yapamazdı, o kadar yani...
Türkiye Avrupa’nın tampon bölgesi değildir
Yurtta durum böyle, peki ya dünyada nasıl? Aslında her zamanki gibi...
Türkiye için şaşırtıcı bir şey yok... “Bugüne kadar Rusya ile dosttunuz, şimdi 
ne oldu?” gibi trol seviyesinin bile altına düşen yorumlara cevap vermeye gerek 
olduğunu düşünmüyorum. Nasıl ki Rusya ve ABD kendi çıkarını merkeze alarak 
hareket ediyorsa Türkiye de aynısını yapıyor. Lakin Esed’i Erdoğan’a tercih ede-
bilecek kadar Türkiye’nin uzağına düşmüş kafalara bunu anlatamazsınız.
Biz en kötüsünü yaşadık ve atlattık. 7 senedir her melanete karşı şerbetlendik. Bi-
zim defettiğimiz, alıştığımız, baş ettiğimiz, yönettiğimiz ne kadar zorluk ve mey-
dan okuma varsa Avrupa bunlarla yeni yeni yüzleşmeye başlıyor.
Bugüne kadar Türkiye’yi Avrupa’nın tampon bölgesi olarak gören bakış açısını 
değiştirmeleri için her türlü dilden konuştuk. Ama sonuç alamadık.
Şimdi, bunu biz değil de Avrupa kapılarını zorlayan göçmenler anlatıyor.
Önceki gün uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (IMRA) olarak Pazarkule 
sınır kapısındaydık. Avrupa kamuoyu ve liderlerine seslenen bir basın açıklaması 
yaptık ve durumun hiç iç açıcı olmadığını gördük.
Avrupa, göçmenleri Yunan polisinin mermilerine terk etmiş durumda. Göçmenler 
ise kapıların açılmasını ve insani bir muamele ile sınırı geçmeyi bekliyor.
Bu karar Avrupa’nın bundan böyle nasıl bir yer olacağı ile de ilgili kuşkusuz. 
Avrupa, kendi vatandaşları için de giderek cehenneme mi dönecek yoksa akli se-
lime mi kavuşacak? 

Halime KÖKCE

İdlib’de bahar temizliği...
التنظيف الربيعي في إدلب    

حليمة كوكتشة

صحفية وكاتبة

Yazar - Gazeteci



23

Türkçe ي
ك

تر

لــن حتــدد إدلــب مصــري النظــام الســوري الــذي يعمــل علــى إابدة شــعبه فحســب، بــل ســتحدد أيًضــا مســتقبل ســبل 
التشــاركات اجلديــدة يف العــامل وكــذا الكتــل الدوليــة. لقــد كتبــت يف العديــد مــن املــرات أن هــذه القضيــة ال تتوقــف 
عنــد حــدود جمــّرد صــراٍع بــني النظــام واملعارضــة، أو مســألة ختــص أمــن احلــدود الرتكيــة فحســب. اســتفتحت مقــايل 
األســبوع املاضــي بعنــوان »مســألة إدلــب هــي هنايــة الطريــق«، وذكــرت أنــه يف حــال كان هنــاك سياســة عامليــة 
ستشــكف عــن موقفهــا إزاء هــذه القضيــة، فســتكون مبثابــة اختبــار للنظــام الــدويل. بــل وذكــرت أن مســألة إدلــب 
ســتحدد مصــري العالقــات الرتكية-الروســية، مشــريًا إىل قمــة 5 مــارس الرابعيــة الــيت مل تعــد مطروحــة اآلن. لكــن 

يبــدو أن النظــام الــدويل قــد انســحب مــن هــذا االختبــار، وتــرك البــاب مفتوًحــا.
لننظر إىل النقطة احلالية مرة أخرى:

ــة  إن عــدد الضحــااي الذيــن ســقطوا جــراء هجمــات النظــام الســوري وامليليشــيات املدعومــة إيرانيًّــا، خــالل األون
األخــرية يف إدلــب ال يــزال جمهــواًل. وابملقابــل حتولــت أنظــار املاليــني مــن املدنيــني هنــاك وغالبيتهــم مــن النســاء 
واألطفــال والعجائــز حنــو تركيــا كمــا هــو احلــال يف كل مــرة. ومــن الواضــح للغايــة أن هــذا الوضــع لــن يلقــي بتبعاتــه 
علــى تركيــا فحســب بــل علــى أورواب أيًضــا. وإن أورواب الــيت قــد بــدأت ابلفعــل برؤيــة الالجئــني يتدفقــون حنــو 
حدودهــا اليــوم، تبــدو حائــرة يف الغــد. وإن االحتــاد األورويب يف حــال مل يتــدارك مبــا يســمى أمنــه االســرتاتيجي 
وحــدوده فإنــه ابنتظــار موجــات جلــوء أقــوى لــن يقــدر علــى صّدهــا. هــذا لــن يؤثــر علــى اســرتخاء أورواب فحســب، 
بــل ســيحدد الشــكل الدميغــرايف املســتقبلي يف أورواب. مبعــىن آخــر؛ األطروحــات الــيت قدمهــا املستشــرق الشــهري 
بــرانرد لويــس آخــر حياتــه، يف طريقهــا حنــو التحقــق. حيــث كان لويــس حيــذر أورواب حينمــا كان يتحــدث عــن أســلمة 

أورواب مــع اهنــاء القــرن اجلــاري.
يبــدو أن مــا حتــدث عنــه بــرانرد لويــس قــد بــدأت مرحلــة مــن إدلــب. كانــت أورواب يف مواجهــة مــع موجــة هجــرة 
ميكــن أن تغــري دميوغرافيــة أورواب وثقافتهــا بــل وحــىت دينهــا. هــذا اهلاجــس الــذي ال يفــارق العقــل األورويب، رمبــا 
ابت يؤثــر علــى آليــة اختــاذ القــرار الــيت تبــدو مرهقــة للغايــة، لكــن ال فائــدة مــن هــذا اخلــوف أو تلــك اهلواجــس. إن 
الفئــة األكثــر إحباًطــا يف العــامل اإلســالمي الــذي حتتقــره أورواب وتســتخف بــه، ســتعيد تشــكيل أورواب مــن جديــد. 

وإن أكثــر أحــد ســيدعم هــذا التحــول، هــم أتــراك املهجــر املســلمون.
لقــد حــان الوقــت لدفــع الثمــن، مــن قبــل أولئــك الذيــن يســتعمرون العــامل اإلســالمي عــرب عمالئهــم يف الداخــل، 
ويســتعبدون شــعوبه، بعــد أن حولــوا جغرافيتــه إىل منطقــة ال تصلــح للعيــش. ال ينبغــي أن نعتــرب احلــرب الدائــرة 
ــا، وتشــريد املاليــني داخــل وطنهــم، وخلــق  يف ســوراي فقــط، هــي املســؤولة عــن هتجــري 4 ماليــني ســوري إىل تركي
موجــات هجــرة جديــدة حتــدث اآلن؛ بــل إضافــة لذلــك هنــاك النظــام الــدويل مســؤول عمــا حيصــل أيًضــا، ورقابــة 

الــردع الدوليــة، ونفــاق اجملتمــع الــدويل أيًضــا.
إن قضيــة إدلــب ســتضع االتفاقــات القدميــة حتــت املســاءلة، بعضهــا ســيكون حبكــم امللغــي، والبعــض اآلخــر ســيتم 
توجيهــه مــن جديــد. مــن جانــب آخــر يبــدو أن اخلــوف وليــس رابطــة اجلــأش هــو ســيد املوقــف يف ردة الفعــل 
األمريكيــة واألوروبيــة والناتــو امــام مــا حيــدث. إهنــم قلقــون بســبب العقبــات اجلديــدة الــيت ميكــن أن تقــف امامهــم. 
إهنــم يســعون وراء حتطيــم العالقــات الرتكية-الروســية الــيت تعتــرب مــن أهــم العالقــات الــيت دخلــت علــى طريــق مــا 
بعــد تفكيــك االحتــاد الســوفيتيي. إال أن املرحلــة قــد بــدأت، علــى أورواب الــيت تســتحقر املهاجريــن املســلمني أن 

تنظــر مــاذا ســتتخذ مــن تدابــري أمنيــة مــع أورواب والناتــو للحيلولــة دون ذلــك.
علــى صعيــد آخــر، ســتبقى قنــوات االتصــال مــا بــني تركيــا وروســيا مفتوحــة، لكــن مل يعــد مــن املمكــن االعتمــاد علــى 
هــذه القنــوات بشــكل مطلــق. حيــث روســيا الــيت بــدأت ابلتصــرف وفــق احتياجــات التعــاون اإلقليمــي املفتــوح، 
تتصــرف اآلن وفــق سياســة الوجهــني. ومــن املرجــح أن يكــون ســبب ذلــك هــو تفكريهــا ابملوقــف الرتكــي، الــذي 
مــن املمكــن أن يظهــر انعكاًســا مضــاًدا إثــر التقــارب احلــايل مــا بــني تركيــا وحلــف الناتــو او مبعــىن آخــر بينهــا وبــني 
الــوالايت املتحــدة، بعــد أن هــذا التقــارب مفقــوًدا إىل حــد بعيــد. إن القلــق الروســي ينبــع مــن هــذه النقطــة، وعلــى 

روســيا مضطــرة أن تواجــه هــذه احلقيقــة.
التاريخ احلديث الذي حدد معامل القرن العشرين، مليء ابألمثلة على تبّدل الصفوف.

حينمــا قامــت فرنســا ابحتــالل مصــر، قامــت كل مــن إجنلــرتا وروســيا ابالتفــاق مــع الدولــة العثمانيــة، مــن أجــل 
إبعــاد فرنســا عــن البحــر املتوســط، وليــس بعيــًدا عــن ذلــك التعــاون الرتكي-الروســي الــذي أدى إىل طــرد اإلجنليــز 
تزامًنــا مــع أتســيس اجلمهوريــة. أمــا مــا بــني عامــي 1801 و1806، فــإن التقــارب العثماين-الروســي الــذي كان 
يظــّن اجلميــع أنــه لــن يتدمــر، وجــدانه قــد انتهــى مــع دعــم الــروس لتمــرد الصربيــني يف ذلــك الوقــت، لتبــدأ احلــرب 
بــني الطرفــني مــن جديــد. وقبــل فــرتة قصــرية مــن ذلــك، كانــت فرنســا الــيت احتلــت أراٍض عثمانيــة تبحــث عــن أي 
فرصــة لتقــدمي عــرض الصداقــة علــى تركــي، وكان ذلــك التطــور مبثابــة إزعــاج صريــح لإلجنليــز حليــف العثمانيــني، 
وابلتــايل ســيدفعهم حنــو التقــارب مــع الــروس. وصــواًل إىل اســتعراضهم البحــري يف جنــق قلعــة وهتديــد إســطنبول 

لينبــث عــن ذلــك اهنيــار االتفــاق مــع الفرنســيني إىل وقــت طويــل.
هــذه األمثلــة التارخييــة املختصــرة، تشــري إىل أن العالقــات الدوليــة تعتمــد علــى املنفعــة ابلدرجــة األوىل، وعلــى 

خيــط رقيــق مــن القطــن.

İdlib, sadece halkına savaş açan Suriye rejiminin geleceğini değil, aynı zamanda dünyadaki 
yeni paylaşım arayışlarının ve uluslararası blokların geleceğini de belirleyecektir. Bu mesele-
nin, ne Suriye’deki muhalefet-rejim ne de sadece Türkiye’nin güvenlik meselesine indirge-
nerek açıklanamayacağını defalarca yazdım. 24 Şubat tarihli yazıma; “İdlib meselesi yolun 
sonudur” diye başlamıştım. Bu konuda dünya siyasetinin ortaya koyacağı tavır, -eğer var-
sa- uluslararası sistemin testi olacaktır. Hatta İdlib meselesinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin 
geleceğini belirleyeceğini söyleyip artık anlamını yitiren 5 Mart zirvesine işaret etmiştim. 
Ancak anlaşılan uluslararası sistem sınava girmekten çekinip testi bütünlemeye bırakmıştır.
Gelinen noktaya bir daha bakalım:
Rusya destekli Suriye rejimi ile İran destekli milisler yüzünden son haftalarda İdlib’de mey-
dana gelen kayıpların sayısı meçhul. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı milyonlarca masum insan 
-daha önce olduğu gibi- gözünü Türkiye sınırlarına çevirdi. Bu durumdan sadece Türkiye 
değil, bütün Avrupa’nın etkileneceği ayan beyan ortadadır. Avrupa, bugün sınırlarında görm-
eye başladığı mülteci akınlarını yarın mumla arayacaktır. Şayet AB, güvenlik stratejilerini 
yenilemez ve sınırlarını yeniden tanımlayamazsa; hiç yüzleşmek istemediği büyük bir göç 
dalgası ile karşılaşacaktır. Bu, sadece Avrupa’nın konforunu bozmayacaktır. Demografisini ve 
geleceğini de şekillendirecektir. Ünlü şarkiyatçı Bernard Lewis’nin ömrünün son yıllarında 
ileri sürdüğü iddiası da gerçekleşme yoluna girecektir. Yüzyılın sonunda Avrupa’nın İslâm-
laşacağı tezini savunurken Bernard Lewis; aslında, Avrupa’yı uyarıyordu.
Galiba, Lewis’nin bahsettiği süreç İdlib’den başlamıştır. Avrupa, demografisini, kültürünü ve 
hatta dinini değiştirecek olan yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyadır. Beyinlerine yerleşen bu 
korku, muhtemelen karar alma duyularını da hantallaştırmıştır. Oysa korkunun ecele faydası 
yoktur. Avrupa, sürekli küçümsediği ve yok saydığı İslâm dünyasının en çaresizleri elinde 
yeniden şekillenecektir. Bu dönüşüme en büyük katkıyı da Avrupa’daki Müslüman-Türk dia-
sporası verecektir.
Bugüne kadar İslâm dünyasını sömürenlerin, yerli işbirlikçileri üzerinden halkı bıktıranların 
ve coğrafyayı yaşanmaz kılanların bedel ödeme zamanı gelmiştir. Hiç kimse, dört milyon 
Suriyelinin Türkiye’ye göçünü; bir o kadarının yer değiştirmesini ve şimdi de yaşanan yeni 
göç dalgasını sadece Suriye’nin yaşanmaz hale gelmesi ile izah etmemelidir. Buna küresel 
yönetişimdeki beceriksizliklerin, uluslararası rekabet ve Hipokrasinin sebep olduğu gerçeği 
unutulmamalıdır.
İdlib meselesi, eski ittifakları sorgulayacak, bazılarını bozacak ve bazılarına da yeniden yön 
verecektir. ABD, AB ve NATO’nun gelişmeler karşısındaki tavırlarına; soğukkanlılıkları 
değil, korkuları hâkimdir. Kendilerini etkileyecek yeni bloklaşmalardan endişe duymaktadır-
lar. Sovyetlerin dağılmasından sonra en önemli ittifaklardan biri olma yoluna girmiş olan Tür-
kiye-Rusya ilişkilerinin gerginleşmesine katkı sağlayıp sorunu erteleme peşindedirler. Ancak 
süreç başlamıştır. Artık Avrupa, küçümsediği, çelme taktığı çoğu Müslüman göçmenler ile 
AB, NATO ise yeni güvenlik tehditleriyle yüzleşmek zorundadır.
Diğer yandan Türkiye de Rusya ile diplomasi kanallarını açık tutacaktır. Ama bütünüyle ona 
bel bağlaması da mümkün değildir. Başlangıçta açık ve bölgesel işbirliği icaplarına göre 
davranış sergileyen Rusya, şimdi iki yüzlü davranmaktadır. Bunun nedeni, Türkiye’nin ala-
cağı muhtemel tavrıdır. NATO ile Türkiye, ama daha ziyade ABD ile Türkiye arasında yaşanan 
soğuk savaş, ki taraf arasındaki yakınlaşmayı sağladığı gibi, şimdi kurulması muhtemel yeni 
yakınlıklar da ters etkiyi gösterecektir. Rusya’nın endişesi bundan kaynaklanmaktadır. Ama o 
da hakikat ile yüzleşmek zorundadır.
20. yüzyıla şekil veren yakın tarih, saf değiştirme örnekleri ile doludur.
Fransızlar, Mısır’ı işgal ettiklerinde, İngiliz ve Ruslar Osmanlı Devleti ile ittifak kurup Fransı-
zları Akdeniz’den uzaklaştırmışlardı. Dahası, Osmanlı-Rus işbirliği ile İstanbul’da anayasa-
sı hazırlanan Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurup İngilizlere devretmişlerdi. 1801-1806 yılları 
arasında hiç sarsılmayacak zannedilen Osmanlı-Rus yakınlaşması, Rusların Sırp isyanını 
desteklemesi ve Eflak-Boğdan’ı işgale kalkmalarıyla bozulacak ve iki taraf arasında yeniden 
savaş başlayacaktır. Bu tarihten kısa bir süre önce Osmanlı toprağını işgal etmiş olan Fransa, 
fırsattan istifade Türkiye’nin dostluğuna soyunup prestij arayacaktır. Bu gelişme, Osmanlının 
yeni müttefiki olan İngilizleri kızdıracak ve onları Rusların yanına itecektir. Ardından donan-
malarıyla Çanakkale’yi geçip İstanbul’u tehdit edecek ve yaptıkları anlaşma ile Fransızları 
uzun süre devre dışı bırakacaklardır.
Bu kısa tarih bile, uluslararası ilişkilerin ne denli menfaat esaslı ve pamuk ipliğine bağlı bu-
lunduğunu göstermektedir.

Kurşun Zekeriya

İdlib meselesi Avrupa’yı İslâmlaştıracak mı?
قضية إدلب.. هل ستأسلم أوروبا؟

زكريا كورشون

أكاديمي وكاتب

Yazar - Akademisyen



مــن املرجــح أن تكــون قضيــة الاجئــن الســورين الذيــن يريــدون التوجــه حنــو أورواب أو مــكان آخــر، القضيــة األبــرز علــى أجنــدة أورواب، بعــد أن أدركــت أبن 
أبواهبــا غــري منيعــة عنــد التخلــي عــن سياســة وضــع احلواجــز وإزالتهــا فجــأة.

لقد بلغ عدد الاجئن الذين وصلوا حنو احلدود األوروبية خال مدة قصرية جداً، ال تتعدى 4 أايم، قرابة 150 ألف الجًئا مهاجرًا.
إن هذا املشهد املوجود على احلدود األوروبية، قد أظهر بدوره للجميع حول العامل كيف أن تركيا مت تركها وحيدة تواجه هذه األزمة لسنوات عديدة.

ال يوجــد هنــاك أي أحــد ميكــن أن يقــول أبن تركيــا أجــربت أحــًدا مــن بــن املتجمعــن اآلن عنــد احلــدود األوروبيــة؛ علــى ذلــك. إن تركيــا مل جتــرب أحــًدا، علــى 
العكــس، إهنــا أزالــت احلاجــز أمــام ذلــك فحســب. يف األصــل يتشــكل هــذا العــدد الكبــري مــن األشــخاص الذيــن جــاؤوا تركيــا كمحطــة عبــور حنــو أورواب. 

أمــا الذيــن خططــوا للمجــيء لرتكيــا فــا وجــود هلــم تقريبًــا بــن تلــك احلشــود إال النــذر اليســري، حيــث تركيــا ال جتــرب أحــًدا علــى الذهــاب حنــو أي مــكان.
يف املقابــل، هنــاك قســم كبــري مــن تلــك احلشــود املتجمعــة عنــد احلــدود األوروبيــة، عــربوا عــن حزهنــم ملغادرهتــم تركيــا. كان لديهــم خيــال وحلــم دفعهــم حنــو 
ذلــك، وإن هــذا احللــم ال يــزال يــراود الكثرييــن، حيملــون توقعــات حــول بنــاء حيــاة جديــدة أفضــل مــن تلــك الــي بنوهــا يف تركيــا، وإن هــذه التوقعــات 

واألحــام أو احلوافــز هــي الــي تدفــع بدورهــا اإلنســان لســلوك طريــق اهلجــرة.
ــا. وذلــك ألنــه  حــن التامــل فيمــا جيــري، جنــد أن هــذا الطريــق ال يعــدو كونــه مغامــرة حقيقيــة، وبشــكل كبــري تبــدو مغامــرة هنايــة طريقهــا خيبــة أمــل غالًب
حــى ولــو وافرتضنــا أن أورواب فتحــت حدودهــا؛ فــإن أورواب لــن تكــون ســخية هلــذا احلــد جتاههــم، علــى الرغــم ممــا متلكــه مــن إمكانيــات ماديــة. علــى الرغــم 
مــن هــذا، فــإن معظــم هــؤالء الاجئــن ال يفكــرون بذلــك، حيــث ميكلــون أمــًا ال يريــدون منــه ان يســتهلك مســتقبًا مل خيتــربوه بعــد. لــن يعرفــوا مــا مل 

يعيشــوا، ولــن يفهمــوا مــا مل يــروا.
إن أورواب اليــوم أتكل بعضهــا البعــض بســبب كراهيــة األجانــب الــي خيمــت فوقهــا وجعلتهــا تســتهلك نفســها. بغــض النظــر عــن عــدم تقدميهــا شــيء مــن 
إمكانياهتــا لألجنــي، فــإن جمــرد وجــود األجنــي هنــاك يضــع القيــم األوروبيــة مجيعهــا حتــت اجملهــر الــذي يكشــف ال حمالــة عــن ســوءاهتا. مــن انحيــة أخــرى ال 
ميكــن اعتبــار عــدم اســتقبال أورواب لاجئــن الــذي هــو مــن مجلــة حقــوق اإلنســان؛ إال نوًعــا مــن كراهيــة األجانــب املعشعشــة هنــاك، وإن عــدد الاجئــن 

الــذي يرتفــع يوًمــا بعــد يــوم يضــع أورواب يف اختبــار يــزداد صعوبــة يوًمــا بعــد يــوم.
إن صعــود اليمــن املتطــرف يف أورواب وهــو الــذي ال ميلــك سياســة عقانيــة، تدفــع حنــو االنغــاق علــى النفــس، واســتهاك املــوارد البشــرية بطريقــة غــري 
مســؤولة، هــو املســؤول عــن ردة فعــل العــداء حنــو الاجئــن واألجانــب. وليــس مــن املبالــغ القــول أن ردة الفعــل تلــك تعتــرب أكــرب أزمــة تواجــه االحتــاد األورويب.

إن املعطيــات املســتلخصة ممــا حــدث حــى اآلن علــى احلــدود اليواننيــة، ال تشــري إىل أي توقعــات متفائلــة أبن جتتــاز أورواب هــذا االختبــار الصعــب بنجــاح. 
إن هــذه املعاملــة الــي يقمــون هبــا ضــد الاجئــن ال تُزعــج الاجئــن فحســب، بــل إهنــا تقضــي علــى القيــم اإلنســانية والصــدق واالتســاق لــدى االحتــاد 

األورويب.
لقــد كانــت اتفاقيــة “إعــادة الاجئــن” الــي مت التوقيــع عليهــا بــن تركيــا واالحتــاد األورويب، مبثابــة فرصــة عظيمــة مت منحهــا ألورواب. وال أحــد يشــك يف أن 
تركيــا قامــت مبــا عليهــا وزايدة ضمــن هــذه االتفاقيــة، ولقــد انعكــس ذلــك ســابًقا علــى املشــهد بــن احلــدود الرتكية-اليواننيــة، حيــث قامــت تركيــا مبــا عليهــا 
ومتكنــت مــن منــع الاجئــن مغــادرة حدودهــا بطريقــة غــري شــرعية. وإن تركيــا مل تفعــل ذلــك طمًعــا يف أرزاق هــؤالء الاجئــن، بــل حمافظــة عليهــم مــن أن 

يضحــوا عبيــًدا لــو غــادروا هبــذا الشــكل.
بينمــا قامــت تركيــا مبــا يلــزم عليهــا نظــرًا لتلــك االتفاقيــة علــى أمت وجــه، كان مــن املتوقــع مــن االحتــاد األورويب أين يقــوم مبــا يلــزم عليــه أيًضــا يف هــذا الصــدد، 
إال أنــه ظــل يلعــب علــى حبــل املماطلــة والوعــود اخلاويــة. حــى املوقــف الــذي ســلكته أورواب يف ملــف انضمــام تركيــا لاحتــاد األورويب، تســتخدمه اآلن 

جمــّدًدا: هــذا القــدر الكبــري مــن الفوئــد الــي حنصــل عليهــا مــن تركيــا، ســتضحي ابجملــان.
كانــت إلغــاء الفيــزا واحــدة مــن بنــود تلــك االتفاقيــة، ولقــد ابت هــذا البنــد مــع غــريه مــن البنــود جمــرد كام عابــر. كان هنــاك بنــد حــول تقــدمي مســاعدات 
ماليــة، مت تقــدمي القليــل منهــا فحســب. طبعــاً والبنــد األهــم مــن تلــك االتفاقيــة، كان دعــم حــل لتحقيــق وقــف إطــاق انر دائــم يف ســوراي، ينهــي النــزاع 
الــذي يتســبب بــزايدة عــدد الاجئــن، والقيــام بضغوطــات حقيقيــة علــى نظــام األســد املتســبب الرئيــس هبــذا النــزاع، هبــدف إبعــاده عــن الســلطة. علــى 
الرغــم مــن عــدم وضــع خطــوات ملموســة حتقــق نتيجــة يف هــذا املوضــوع مــن قبــل اجلانــب األورويب، علــى األقــل كان عليــه –االحتــاد األورويب- أن يتفهــم 
جوهــر النضــال الــذي تقــوم بــه تركيــا هنــاك، وان الي قــف عائًقــا يف طريقهــا، وأن ال يقــدم الدعــم ملنظمــات إرهابيــة تتســبب بعــدد االســتقرار ويف الوقــت 

ذاتــه حتــارب تركيــا علــى العلــن.
إن االحتــاد األورويب مــع األســف يبــدو متناقًضــا عنــد احلديــث عــن القضيــة الســورية، فــرتاه مــن انحيــة يريــد التخلــص مــن انعــدام االســتقرار يف ســوراي، ومــن 
انحيــة أخــرى داعًمــا النعــدام االســتقرار بــل ومتســبـًّبا فيــه، وعلــى الرغــم مــن عــدم تقدميــه الدعــم الــازم تركيــا يف حماربتهــا لإلرهــاب، تــراه حيّمــل املســؤولية 

علــى تركيــا بــداًل مــن أن يقــوم بدفــع الفاتــورة الكبــرية الــي ابت ملتزًمــا هبــا.
حــن النظــر مــن هــذا الصــدد، جنــد ان تركيــا حمقــة للغايــة يف قرارهــا حــول عــدم منــع الاجئــن مــن اجتيــاز حدودهــا حنــو اورواب، وهــي يف الوقــت ذاتــه تكــون 

قــد أوصــدت ابب احلــوار القــدمي مــع أورواب، حــى يتســى فتــح هــذا البــاب مــن جديــد.
نعيــد مــرة أخــرى ونكــرر القــول أبن تركيــا مل جتــرب أحــًدا علــى الذهــاب او املغــادرة، بــل أزالــت احلواجــز فقــط أمــام الذيــن يريــدون الذهــاب. إن تركيــا تقــوم 
يف األصــل بدورهــا يف ســوراي وتقــدم جهودهــا يف ســبيل توفــري بيئــة صاحلــة كــي يعيــش الســوريون يف وطنهــم وســط ظــروف مناســبة للعيــش، وحــى يف هــذه 

النقطــة هــي ال تقــوم إبجبــار أي احــد علــى الذهــاب حنــو تلــك املناطــق الســورية.

Türkiye’nin Avrupa’ya veya başka bir yere gitmek isteyen Suriyeli mültecileri şimdiye kadar engelleme yönünde 
uygulamakta olduğu politikadan vazgeçmesi üzerine bir anda Avrupa kapılarını yığılan mülteci dalgaları konusu 
Avrupa’nın şimdi en önemli gündemi olmaya aday bir konu. “Bu kadar kısa sürede” dediğimiz, hepsi 4 gün içinde, 
Avrupa kapısına dayanan mültecilerin sayısı neredeyse 150 bini bulmuş durumda.
Avrupa sınırlarında ortaya çıkan manzara Türkiye’nin yıllardır nasıl bir sorunla başetmek üzere yapayalnız 
terkedilmiş olduğunu aynelyakin bütün dünyaya göstermiş oldu.
Kapıya dayanan kalabalıkların hiçbirinde Türkiye’den zorla gönderiliyor olduklarına dair en ufak bir ifade yok. 
Türkiye hiç kimseyi zorla göndermiyor, bilakis sadece gitmek isteyenlere engel olmayacağını söylüyor. Gidenler 
zaten Türkiye’ye Avrupa’ya gidebilmek üzere bir durak olarak bakan kişilerden oluşuyor. Türkiye’yi hedefleyerek 
gelenlerden bu yolculuğa çıkan çok çok az. Zaten Türkiye hiç kimseyi de zorla bir yere göndermiyor.
Buna mukabil, gidenlerin büyük çoğunluğu Türkiye’yi terk ediyor olmanın üzüntüsünü ifade ediyor. Onları bu 
yolculuğa sevk eden bir hayal, bir rüya var. Avrupa rüyası birçoğu için hala geçerliliğini koruyan bir rüya. Orada 
Türkiye’dekinden daha iyi bir hayat kurabileceğine dair beklentileri var. Bu beklenti ve motivasyon insanları bu 
umut yolculuğuna sevk ediyor.
Aslına bakarsanız bu yolculuğun sonu tam bir macera ve büyük ihtimalle büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanacak. 
Çünkü, sınırı aşıp hedeflerine varsalar dahi, Avrupa’nın bu mültecilere sunacağı maddi imkanları fazlasıyla olsa 
da bunu sunmakta o kadar da cömert davranmayacak, davranmıyor zaten. Ancak henüz tecrübe etmemiş oldukları 
bir geleceği şimdiden tüketmeye yanaşmaz umut sahipleri. Yaşamadan bilmeyecekler, görmeden anlamayacaklar.
Bugünün Avrupası yabancı düşmanlığı ile kendi kendini yiyip tüketmeye yüz tutmuş durumda. Bırakınız ya-
bancıya bir şey verme imkanını, yabancının varlığı şu anda Avrupa’ya ait denilen değerlerin tamamını içinden 
çıkılmaz bir cenderenin içine sokuyor. Bir yandan bir insan hakkı olarak mülteciyi alma uygulamasından meneden 
zaten yabancı nefretinin kendisi iken, sayısı her geçen gün artan mültecilerin varlığı da Avrupa için kazanması çok 
zorlaşmış bir imtihana dönüşmüş durumda.
Avrupa’da hiçbir rasyonel politikası olmayan, içe kapanmayı ve kendi insani kaynaklarını sorumsuzca tüket-
meyi beraberinde getiren aşırı sağın yükselişi mülteciler eliyle artan yabancılara bir tepki. Bu tepkinin AB’nin 
karşılaştığı en büyük kriz olduğunu söylemek o yüzden bir abartı sayılmaz.
Daha şimdiden Yunanistan sınırında yaşananlar Avrupa’nın bu çetin imtihandan başarıyla geçebileceğine dair 
hiçbir iyimser izlenim vermiyor. Göçmenlere karşı sergilenen muamele sadece göçmenleri kahretmiyor, onlarla 
birlikte AB’nin insani değerlerini de, tutarlılığını da, samimiyetini de yerlere seriyor.
Aslında bu noktada Türkiye’nin AB ile yapmış olduğu “mülteci geri kabul anlaşması” AB için çok büyük bir 
fırsattı. Bu anlaşmada Türkiye’nin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğinin resmi bugün Yunanistan sınırında 
en berrak şekilde veriliyor. Türkiye üzerine düşeni yaparak bütün bu mültecileri Türkiye sınırlarında tutuyordu. 
Üstelik bunu sağlamanın tek maliyeti mültecilerin geçimleri değil, bu mültecilerin Avrupa’ya doğru hareketlerine 
engel olmak üzere istihdam edilen kolluk ve güvenlik güçlerinin çok daha yüksek bir maliyeti var.
Türkiye’nin Avrupa’ya anlaşma çerçevesinde sağlamış olduğu bu muhteşem fırsat karşılığında AB’nin yerine 
getirmesi gereken çok az şey vardı, ama AB bunu sürekli bir oyalama konusu haline getirdi. Türkiye’yi AB’ye 
alma konusunda uyguladığı tavrın aynısını bu konuda da sergiledi: Türkiye’den sağladığı bütün faydayı bedavaya 
getirmek.
Vize muafiyeti bu şartlardan biriydi, zaten neredeyse tümüyle rafa kaldırıldı. Verilmesi gereken mali destek 
vardı, çok azı yerine getirildi. Tabi en önemlisi de Suriye’de sürekli mülteci üreten çatışma ortamı için kalıcı 
bir çözümün desteklenmesi, sorunun kaynağı olan Esad rejimine gereken baskıların yapılarak yönetimden uzak-
laştırılması. Bu konuda sonuç alıcı bir adım atılamıyorsa da bu yolda mücadele etmekte olan Türkiye’nin mü-
cadelesinin anlaşılması, mücadelesine ket vurulmaması, bu bölgeyi daha da istikrarsızlaştıran terör örgütleriyle 
Türkiye’nin mücadelesinde terör örgütlerine destek verilmemesiydi.
Maalesef AB ülkeleri bir yandan Suriye’deki istikrarsızlığı önlemek bir yana daha da körükleyici davranışlar 
sergilerlerken, bir yandan da Türkiye’yi terörle mücadelesinde yalnız bırakmakta ve üstelik bundan dolayı kendil-
erine kesilmesi gereken faturayı da Türkiye’nin üstüne yıkmış olmanın haksız konforunu sürdüler.
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin mülteci hareketine karşı koyduğu engelleri kaldırma kararı haklı olduğu ka-
dar, siyasi olarak da AB-Türkiye arasındaki tıkanmaya yüz tutmuş diyalog kapılarını bir daha aralayacak, zekice 
atılmış bir adım olmuştur.
Tekrar etmek gerekirse, Türkiye kimseyi zorla göndermiyor, sadece gitmek isteyenlere engel olmaktan vazgeçi-
yor. Esasen Suriye’deki bütün çabası da geri gitmek isteyenler için şartları elverişli hale getirmekten ibarettir. Bu 
takdirde bile gitmek istemeyenlerin asla zorla gönderilmesi sözkonusu olmayacaktır.

2020/03/15YIL 5 - SAYI    100 السنة الخامسة ــ العدد

عندما يسند الالجئون ظهورهم على أبواب أوروبا

ياسين أقطاي
Yasin Aktay

Mülteciler AB’nin kapısına dayanınca

أكاديمي وكاتب
Yazar - Akademisyen


