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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin Ortadoğu’nun bölünmesine karşı 
olduğunu ve bu meseleyi ABD’ye yapacağı ilk ziyaretinde mevkidaşı Donald Trump’la ay-
rıntılı bir biçimde ele alacağını belirterek, Türkiye’nin kilit bir ülke pozisyonunda olduğunu 
ve Ortadoğu’nun en güçlü ülkesini teşkil ettiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a 
yönelik gerçekleştirdiği Afrika gezisi sonucunda, Türkiye ile üç ülke arasında ekonomi, dip-
lomasi, eğitim, kültür, turizm, savunma, enerji, altyapı ayrıca ulaştırma, inşaat ve sosyal 
projeler alanlarında 19 anlaşma imzalandı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, vatandaşlara hizmetlerin sunulacağı ve ülkedeki kalkın-
manın destekleneceği sözü vererek, belirlenen hedeflere uygun bir biçimde modern Türki-
ye’nin inşası için Erdoğan’la beraber yürüyeceklerinin altını çizdi.

أّكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، رفــض بــاده تقســيم الشــرق األوســط، وأنــه ســيبحث األمــر بشــكل مفّصــل 
مــع نظــره األمريكــي دوانلــد ترامــب خــال أول زايرة إىل الــوالايت املتحــدة ، وأشــار أردوغــان إىل أن تركيــا دولــة حموريــة 

وهي األقوى يف الشــرق األوســط.

اجلولــة األفريقيــة الــي قــام هبــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، ومشلــت تنزانيــا وموزمبيــق ومدغشــقر، أســفرت عــن 
توقيــع 19 اتفاقيــة بــن تركيــا والــدول الثــاث يف جمــاالت االقتصــاد والدبلوماســية والتعليــم والثقافــة والســياحة والدفــاع 

والطاقــة والبنيــة التحتيــة فضــًا عــن قطاعــات النقــل واإلنشــاءات واملشــاريع االجتماعيــة.

تعهــد رئيــس الــوزراء الرتكــي، بــن علــي يلــدرمي، بتقــدمي اخلدمــات للمواطنــن ودعــم التنميــة يف البــاد، مشــدًدا علــى 
املضــي قدًمــا مــع رئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان، يف بنــاء تركيــا معاصــرة تتناســب مــع أهدافهــا.
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»مأساة الشعب السوري...
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Amerikan yönetimi ve İran arasındaki üstü 
kapalı fikir birliği ve bu iki ülkenin imzalarının 
bulunduğu nükleer meselesine ait gizli dosyalar 
kapsamında, İran’ın Yemen, Irak, Suriye ve 
Lübnan’daki hakimiyetini güçlendirmenin 
hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu plan, 
sistemli tehcirlerle şehirlerin asli sakinlerinden 
arındırılıp, İranlıları alternatif olarak buralara 
yerleştirmek için demografik değişiklikler yap-
mayı hedefleyen stratejinin de bir parçasını teşkil 
etmektedir. Bu planın son noktası olarak Suriye 
rejimi, iki milyondan fazla İranlıya vatandaşlık 
vererek, söz konusu şehir ahalilerinin herhangi 
bir mülkiyet iddiasında bulunamaması için nüfus 
kayıtlarını yaktı.
Aynı senaryo Irak’ta da uygulanmıştır. Amerika 
ve İran istihbaratının ürünün olan DAEŞ, Haşdi 
Şii’ye teslim etmek amacıyla çekildiği tüm köy ve 
şehirlerdeki nüfus kayıtlarını yakmış ve işgalcile-
ri buraya yerleştirmek için, yörenin asıl halkının 
canına kastetmiştir.
DAEŞ taktiksel olarak Suriye tarafında yönelece-
ktir. Zira siyah sancak sahiplerinin manevi ba-
bası olan Obama’nın planı bunu gerektiriyor. 
DAEŞ bu bölgeleri yerle bir edip ahalisini yurt-
larından çıkararak, Haşdi Şii’ye kendilerinin Su-
riye’de peşine düşmesi için bahane verecek ve bu, 
uluslararası kamuoyu tarafından onaylanıp te-
brik edilecektir. Kısacası İran, terörle mücadele 
ve DAEŞ’i ortadan kaldırma iddiasıyla meşru bir 
biçimde Suriye’ye girebilecektir.
Amerika, Irak ve Suriye’deki Sünni Arapların 
şehirlerini kurtarmasını ve silahlandırılmasını 
engelleme kararı almıştır. Çünkü Ehli Sünnet’in 
yaşam hakkı yoktur. Onların hak ettikleri tek 
demokrasi, ölüm demokrasisidir. Onlara göre 
en iyi insan, ölü insandır. Gerçekleştirmek iste-
dikleri hedef, toplum birimleri arasındaki çatış-
mayı, kan dökmeyi ve savaşları yaygınlaştırmak 
ve intikam, kin ve nefret ruhunu alevlendirme-
ktir. Nihai gaye ise, bölgedeki rollerin ve görev-
lerin kendi taraftarları lehine değiştirilmesidir. 
Amerika’nın Irak’ta harfiyen ve gelecekte Suriye 
ve Rakka’da fiiliyatta gerçekleştirmek istedikleri, 
bu plandan yola çıkılarak hazırlanmaktadır. Ni-
tekim onlar, silah satışından kar etmek amacıyla 
ölüm ve yıkımın devam etmesini istemekte, ge-
lecekte ise halkımızın kanı pahasına, Suriye’de 
gerçekleşen yıkımın onarılmasından kazanç 
sağlamayı düşünmektedirler. Amerikalılar tüm 
gayretlerini destek ve yardım ulaştırma planları-
na sarf etmektedir. Büyük olasılıkla DAEŞ; Tel 
Abyad, Palmira ve diğer birçok bölgede olduğu 
gibi, şehirden çekilerek Rakka’yı milislere teslim 
edecektir. Bu, bizim devrimin başlangıcından 
bu yana Suriye’nin bölünmesi yönünde uygula-
maya konmuş bir planın var olduğu şeklindeki 
sözlerimizi doğrulamaktadır. Hayata geçirildiği 
ve Suriye halkı arasındaki savaşın büyütülmesi 
ve birlik halindeki toplumsal dokunun çözülerek 
parçalanma ve ayrışmaya yol açılması hedefi 
gerçekleştiği takdirde, söz konusu proje ürkütücü 
bir tablo oluşturmaktadır. Böylesi bir durumun, 
planın uygulayıcıları üzerinde doğrudan olumsuz 
etkileri olacak ve her yer kan gölüne dönecektir. 
Tiranların safında yer alanlara ve Rakka’nın 
harap edilmesine katkı sağlayanlara yönelik öfke 
ve intikam arzusu ise, asla dinmeyecektir.
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أردوغان يقود )مترو أنفاق( خالل مراسم افتتاح خط جديد بإسطنبول

بدعم تركي.. شرطة »جرابلس« السورية تباشر مهامها

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Asya kıtasındaki yeni bir metro hattının açılışı es-
nasında metroyu sürerken, bundan önce ülke genelinde gerçekleştirdiği açılışlar esnasında yaklaşık 15 kez metro 
sürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin desteğiyle eğitilen polis kuvvetleri, DAEŞ’ten temizlenmesinin ardından ilk defa olarak Suriye’nin 
kuzeyindeki Cerablus kentinde göreve başladı. Tören; emniyet, iletişimin düzenlenmesi ve terörle mücadele göre-
vini üstlenecek polis birliklerinin idaresinden sorumlu İl Emniyet Müdürlüğü binasında 440 emniyet mensubunun 
yemin etmesi şeklinde gerçekleşti. 

Erdoğan İstanbul’daki Yeni Hat Açılışında Metroyu Sürdü

Cerablus Polisi Türkiye’nin Desteğiyle Görevine Başlıyor

قــاد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، مــرتو األنفــاق، عقــب مراســم افتتــاح خطــه اجلديــد يف الشــطر اآلســيوي مــن مدينــة إســطنبول، وقــال 
أردوغــان، أنــه ســبق أن قــاد املــرتو، حنــو 15 مــرة ســابقة، خــال مراســم افتتــاح خطــوط شــارك هبــا يف عمــوم البــاد.

ابشرت عناصر الشرطة املدربة بدعم تركي مهامها يف جرابلس مشايل سوراي، وذلك ألول مرة بعد حترير املدينة من تنظيم )داعش(.
وجــرت مراســم ختللهــا أداء الشــرطة املؤلفــة مــن 440 عنصــرًا لليمــن، يف مبــى مديريــة أمــن املدينــة املخصــص إلدارة وحــدات الشــرطة الــي ســتتوىل 

مهــام حفــظ األمــن وتنظيــم املواصــات ومكافحــة اإلرهــاب.
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بتوافــق ضمــي بــن اإلدارة االمريكيــة وإيــران وضمن 
امللفــات الســرية الــي رافقــت توقيعهمــا علــى امللــف 
النــووي جيــري العمــل علــى قــدم وســاق علــى متهيــد 
الطــرق وبــذل الوســائل الحــكام إيــران ســيطرهتا على 
اليمــن والعــراق وســوراي ولبنــان ، ضمــن اســراتيجية 
هتــدف إىل إفــراغ املــدن مــن ســكاهنا األصليــن مــن 
خــال التهجــر القســري املمنهــج وإجــراء تغيــرات 
االيرانيــن كبديــل  إحــال  إىل  هتــدف  دميوغرافيــة 
عنهــم ، وتتوجًيــا هلــذا قــام النظــام الســوري بتجنيــس 
أكثــر مــن مليــوين إيــراين ، مــع قيــام النظــام إبحــراق 
قيــد النفــوس يف كل تلــك املــدن واملناطــق حملــو أي 

إثبــات مللكيــة الســكان األصليــن.
فقــد   ، العــراق  يف  بــه  يعمــل  الســيناريو  وذات 
املخابــرات  صنيعــة  هــي  الــي  )داعــش(  عملــت 
األمريكييــة وااليرانيــة إىل إحــراق الســجات املدنيــة 
يف كل القــرى واملــدن العراقيــة الــي تنســحب منهــا 
ذبــح  علــى  ويعمــل  الشــيعي  احلشــد  ليســتلمها 
الســكان األصليــن وإحــال الغــزاة كبديــل عنهــم.
ستنســحب )داعــش( تكتيكيًــا ابجتــاه ســورية ـ هكــذا 
ألصحــاب  الروحــي  األب  أوابمــا  خطــة  تقتضــي 
الــراايت الســود، بعــد أن تكــون قــد أعطــت احلجــج 
وتعطــي  أهلهــا،  وتشــريد  املناطــق  تلــك  لتدمــر 
الذريعــة ملاحقتهــا مــن قبــل احلشــد الشــيعي  إىل 
ســوراي حبجــة القضــاء عليهــا مبوافقــة ومباركــة دوليــة ـ
وابحملصلــة ســتتمكن إيــران مــن الدخــول املشــرعن 
إىل ســوراي حبجــة حماربــة االرهــاب والقضــاء علــى 

داعــش.
هنــاك قــرار أمريكــي مبنــع العــرب الســنة يف العــراق 
وســورية مــن حتريــر مدهنــم وعــدم تســليحهم ، ألن 
والدميقراطيــة   ، احليــاة  يســتحقون  ال  الســنة  أهــل 
دميقراطيــة  هــي  هبــا  هلــم  يســمحون  الــي  الوحيــدة 
املــوت، واإلنســان اجليــد هــو امليــت فقــط برأيهــم، 
أمــد  إطالــة  هــو  حتقيقــه  يريــدون  الــذي  واهلــدف 
الصراع واالقتتال واحلروب  بن املكوانت وأتجيج 
روح االنتقــام واحلقــد والكراهيــة والثــأر، ويف النهايــة 
إحــداث  تغيــر يف الــوردايت واملســميات وتبــادل يف 

األدوار واملهــام ألذرعهــم يف املنطقــة.
ــا يف ســوراي  ومــا ختطــط أمريــكا للعــراق تطبقــه حرفًي
وللرقــة الحًقــا وينطلــق مــن هــذا املخطــط ، فهــم 
يريــدون اســتمرار القتــل والتدمــر هبــدف الربــح مــن 
بيــع الســاح، ويف املســتقبل الكســب مــن إعــادة 
بنــاء مــا تدًمــر بســوراي، علــى حســاب دمــاء شــعبنا.
األمركيــون حصــروا جهودهــم بتأمــن خطــوط الدعــم 
داعــش  ستنســحب  األغلــب  وعلــى  واإلمــداد، 
األســلوب  بنفــس  للميليشــيات،  الرقــة  وتســلم 
والعديــد  وتدمــر  أبيــض  )تــل  فيــه  ســلمت  الــذي 
مــن املناطــق األخــرى(، وهــذا أتكيــد علــى صحــة 
حديثنــا منــذ بدايــة الثــورة أن هنــاك خمطــط كبــر يتــم 
العمــل عليــه لتقســيم ســورية. املخطــط خميــف يف 
حــال تنفيــذه وحتقيــق هدفــه يف إطالــة االقتتــال بــن 
كل مكــوانت الشــعب الســوري، وتفتيــت النســيج 
الواحــد والعمــل علــى افراقــه واختافــه ، وســيكون 
لــه أتثــره الســليب املباشــر علــى منفذيــه، وســتكون 
هنــاك أهنــر مــن الدمــاء، ولــن تنطفــيء جــذوة احلقــد 
والرغبــة ابلثــأر ممــن وقــف مــع الطغــاة وســاهم خبــراب 

الرقــة.

الحشد الشيعي قادم

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

Haşdi Şii Yaklaşıyor

كلمة العدد
Başyazı
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األمم المتحدة: ندعم فكرة 
إنشاء مناطق آمنة بسوريا ال 
تكون على حساب حق اللجوء

االحتجاجات تتسع ضد قرار 
الالجئين.. و)ترامب( يقيل وزيرة 

العدل لرفضها تطبيقه
BM: Suriye’de İltica Hak-

kını Zedelemeyecek Güvenli 
Bölgeler İnşa Edilmesi 

Düşüncesini Destekliyoruz

Sığınmacılara Yönelik Karara 
Karşıt Gösteriler Devam Eder-

ken Trump Kararı Uygulamayan 
Adalet Bakanını Görevden Aldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Antonio Guterres, Suriye’de güven-
li bölge düşüncesini Suriyelilerin 
diğer ülkeler iltica etme hakkını 
zedelememesi şartıyla destekledik-
lerini ifade etti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Suriye, Irak, İran, Sudan, Libya, Somali ve 
Yemen’den gelen kişilere ve bu ülkelerin sı-
ğınmacılarına yönelik aldığı kararı uygulamayı 
reddeden Adalet Bakan Vekili Sally Yates’in 
görevden alındığını açıkladı.

)أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  قــال 
فكــرة  تدعــم  الدوليــة  املنظمــة  إن  غوتريــش(، 
إنشــاء مناطــق آمنــة يف ســوراي، ولكــن بشــرط 
أال تكــون علــى حســاب حــق الســورين بطلــب 

اللجــوء يف الــدول األخــرى.

أعلــن البيــت األبيــض، إقالــة وزيــرة العــدل األمريكيــة ابلوكالــة 
)دوانلــد  الرئيــس  قــرار  تطبيــق  لرفضهــا  اييتــس(،  )ســايل 
مــن  القادمــن  واملســافرين  الاجئــن  خبصــوص  ترامــب(، 
ســوراي، العــراق، إيــران، الســودان، ليبيــا، الصومــال، واليمــن.
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إرجاء مفاوضات جنيف حول سوريا.. و)دي مستورا(: التأجيل يضمن أن تكون 
المحادثات شاملة بشكل أكبر

وصول آخر دفعة من مهجّري وادي بردى إلى محافظة إدلب

 4 آالف شاحنة مساعدات تركية ألهالي حلب النازحين

 حقوقيون يتابعون جرائم النظام لضمان معاقبته في المستقبل

Cenevre’deki Suriye Görüşmeleri Ertelendi - De Mistura: Erteleme 
Görüşmelerin Daha Kapsamlı Olmasını Sağlayacaktır

Vadi Berda’dan Gelen Son Göçmen Grubu İdlib’e Ulaştı

Türkiye’den Halep Halkına 4 Bin Tır Yardım

Hukukçular Gelecekte Yargılanması Amacıyla Rejimin İşlediği Suçları Gözlemliyor

Birleşmiş Milletler Suriye 
Özel Temsilcisi Staffan de 
Mistura, BM gözetiminde 
gerçekleşecek olan Suriye ba-
rış görüşmelerinin 20 Şubat’a 
ertelendiğini ifade ederken, er-
telemenin Suriye muhalefetine 
hazırlık yapmaları için zaman 
kazandıracağını ve görüşmele-
rin mümkün olduğunca kapsa-
yıcı hale gelmesini sağlayaca-
ğını dile getirdi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Halep’ten İdlib’e göç edenlere yönelik kendilerinin bugüne dek iki bin, diğer sivil 
toplum kuruluşlarının da iki bin tır yardım yaptığını ifade etti. 

Bir grup aktivist ve 
hukukçu, kişi ve ku-
rum tarafından Suri-
yeli sivillere yönelik 
işlenen savaş suçla-
rını ve hak ihlallerini 
takip etmek ve gele-
cekte sorumluların 
yargılanmasını sağ-
lamak amacıyla Su-
riye Savaş Mağdur-
ları derneğini kurdu.

تقــرر إرجــاء مفاوضــات الســام بشــأن 
املتحــدة  األمــم  تقودهــا  والــي  ســوراي 
حــى 20 فربايــر/ شــباط، حبســب قــول 
إىل  اخلــاص  املتحــدة  األمــم  مبعــوث 
ســوراي )ســتافان دي ميســتورا( والــذي 
املعارضــة  ســيمنح  التأجيــل  أن  أكــد 
الســورية مزيــداً مــن الوقــت لاســتعداد، 
شــاملة  احملــاداثت  تكــون  أن  ويضمــن 

ممكــن. قــدر  أبكــرب 

أكد رئيس منظمة اهلال األمحر الرتكي كرم قنق، إرســاهلم ألفي شــاحنة مســاعدات حى اليوم، ألهايل حلب النازحن من املدينة إىل حمافظة 
إدلب الســورية، مقابل إرســال ألفي شــاحنة أخرى من قبل منظمات اجملتمع املدين األخرى.

شــكل عــدد مــن الناشــطن 
واحلقوقيــن مجعيــة ضحــااي 
والــي  ســورية،  يف  احلــرب 
قضــااي  متابعــة  إىل  هتــدف 
جرائــم احلــرب واالنتهاكات 
املدنيــن  حبــق  املرتكبــة 
أفــراد  قبــل  مــن  الســورين، 
ليتــم  مؤسســات،  أو 
احلصــول علــى حقوقهــم يف 

ملســتقبل. ا

Şam kırsalında 
bulunan Vadi 
Berda’dan yola 
çıkan son göç-
men grubu İdlib 
şehrine ulaştı. 19 
otobüsten oluşan 
grupta, 800 sivil 
ve 70 yaralı Öz-
gür Suriye Or-
dusu bulunmak-
taydı.

دفعــة  آخــر  وصلــت 
مــن  املهجريــن  مــن 
بريــف  بــردى  وادي 
دمشــق ، إىل حمافظــة 
وضمــت  إدلــب، 
مــن  املؤلفــة  القافلــة 
 70 حافلــة   19
اجليــش  مــن  مصــاابً 
إضافــة  احلــر  الســوري 

مــدين.  800 إىل 
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)َتــاس(  الســوري  املــدين  التحالــف  وّجــه 
التحالــف  يف  الشــريكة  للمنظمــات  الدعــوة 
الــذي  الثالــث  الســنوي  املؤتــر  يف  للمشــاركة 
عقــد يف بــروت مــن 26-31 - كانــون الثــاين 

 .2017
ضيــوف  حضــر  للمؤتــر  األولــن  اليومــن  يف 
مكتــب  مــن  )ممثلــن  تــاس  خــارج  مــن 
األورويب  واالحتــاد  لســوراي  الــدويل  املبعــوث 
وبعــض املنظمــات الدوليــة واجلهــات املاحنــة(، 
وخصصــت بقيــة األايم ألعضــاء تــاس لعــرض 

والتخطيــط. والتقييــم  الداخليــة  الشــؤون 
اجللســات  معظــم  األول خصصــت  اليــوم  يف 
بتقــدمي  منظمــة  تقــوم كل  ولكــي  للتعــارف، 
عرض تقدم فيه حملة تعريفية مكثفة عن هويتها 
والصعــوابت  وإجنازاهتــا،  عملهــا  وجمــاالت 
والعراقيــل أمامهــا، هدفــت اجللســات إىل كســر 
احلواجــز بــن املنظمــات وزايدة التبــادل املعــريف 
وفتــح فــرص التشــبيك والتعــاون فيمــا بينهــا.

يف اليومــن الثالــث والرابــع، مت عــرض لربانمــج 
املؤتــر واملخرجــات املرجــوة منــه ومشــل التعارف، 
وتبــادل اخلــربات، رافقهــا نقــاش مفتــوح حــول 
املختلفــة  املناطــق  يف  املــدين  العمــل  حتــدايت 
توصيــات  وضــع  علــى  والعمــل  والنقــاش 
خبصــوص دور اجملتمــع املــدين يف مســار احلــل.

ودور  الســكانية  السياســات  مناقشــة  وتَـّـت   
النــزاع يف ســوراي،  املــدين خــال  اجملتمــع 

املســألة  تشــخيص  إىل  اجللســات  وهدفــت 
األزمــة،  وأثنــاء  قبــل  ســورية  يف  الســكانية 
وعــرض املؤشــرات الدميوغرافيــة لفــرتة مــا قبــل 
يف  الســكانية  للحالــة  حتليــل  وتقــدمي  األزمــة، 
عــن  النامجــة  واملخاطــر  القائمــة  املأســاة  ظــل 
السياســات  أولــوايت  وعــرض  اســتمرارها، 
الســكانية واقــرتاح الربامــج واملبــادرات املطلوبــة 
ومناقشــة  السياســات  هــذه  أهــداف  لتحقيــق 
فيهــا. احلــايل واملســتقبلي  املــدين  اجملتمــع  دور 

جمموعــات  ثــاث  إىل  املشــاركون  قســم  مثَّ 
 : عمــل

األوىل: التعليم
 الثانية: الاجئون والنازحون 

 الثالثــة: اخلصوبــة والصحــة اإلجنابيــة واألمــراض 
والوفيات  

ويف ختــام املؤتــر تــت مناقشــة قضــااي داخليــة 
وتنظيميــة: عــرض لنشــاطات املرحلــة الســابقة, 
النظــام  تعديــات  اإلداريــة,  اهليئــة  تقريــر 
الداخلــي، الفــرص والتحــدايت، وضــع خطــة 
لرتميــم  انتخــاابت  القادمــة،  للمرحلــة  عمــل 
اإلداريــة،  واهليئــة  اللجــان  أعضــاء  النقــص يف 
أهدافهــا  مــع  للعمــل  ســنوية  خطــة  وضــع 
مراحــل  مــن  مرحلــة  لــكل  الزمنيــة  والفــرتات 

اخلطــة.
صحيفة )إشراق( كانت هناك...

المؤتمر السنوي الثالث
للتحالف المدني السوري – تَماس

)إشراق(
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كاتب وابحث فلسطيين

وضُع الثورة الســورية يزداد صعوبة با شــك، حيث كان التدخل الروســي بكل الثقل الذي ضخه والســاح 
املتطــور الــذي اســتخدمه حلظــًة فارقــة يف تغيــر ميــزان القــوى، لكــن ال بــد مــن ملــس عناصــر أخــرى أوصلــت 

الوضــع إىل مــا ابت عليــه، حيــث ميكــن ماحظــة تغــّر املواقــف اإلقليميــة الــي صبّــت يف مصلحــة روســيا.
كانــت األردن الدولــة األوىل الــي عقــدت اتفاقــاً مــع روســيا جعلهــا تضغــط لتســكن اجلبهــة اجلنوبيــة، مــن 
مث قامــت تركيــا ابلتفاهــم مــع روســيا، مــا مســح هلــا ابلتدخــل ملنــع ســيطرة حــزب الـــ )يب يــي دي( علــى احلــدود 
الســورية الرتكيــة وإقامــة فيدراليــة كرديــة، فركــزت علــى طــرد )داعــش( عــن حدودهــا مشــال ومشــال شــرقي حلــب 
ملنــع تــدد احلــزب إىل عفريــن. وهــذا األمــر فــرض التضحيــة بشــرقي حلــب بعــد أن ضغطــت تركيــا لســحب 

بعــض الكتائــب مــن حميطهــا، وغضــت النظــر عــن ميــل الــروس لســحقها.
هــذا جــزء مــن املشــكلة، وهــو يوّضــح، أواًل أن كل الدعــم الــذي كان يقــّدم لكتائــب مســلحة كان نتيجــة 
مصــاحل هــذه الــدول، وحــن تغــرت الظــروف انتهــت املصــاحل، واثنيــاً إننــا إزاء توافقــات دوليــة وإقليميــة تؤثــر 
علــى وضــع الصــراع يف ســورية، وهــي توافقــات ليســت يف مصلحــة الثــورة، وهــو أمــر كان جيــب أن يكــون 
مفهومــاً منــذ البــدء، حيــث املصــاحل هــي أســاس السياســات، فليــس هنــاك مــن يتدخــل أو يدعــم »لوجــه هللا«. 
ولقــد كانــت واضحــة مصــاحل كل تلــك الــدول منــذ البــدء، وكان تدخلهــا انبعــاً ابلتحديــد مــن هــذه املصــاحل. 
وإذا كانــت إيــران تريــد احلفــاظ علــى حليفهــا، وعلــى وضعهــا املؤثــر يف لبنــان، وابلورقــة الفلســطينية ابلتــايل، 
أرادت روسيا أن تعيد الوجود يف “الشرق األوسط” بعد أن تركته مع اهنيار االحتاد السوفيي. لكن، أيضاً 
أرادت كل مــن تركيــا وقطــر احلفــاظ علــى مصاحلهمــا الــي اســتحوذات عليهــا مــن بشــار األســد ذاتــه، بعــد أن 
ملســتا أنــه ينهــار نتيجــة رفضــه تقــدمي التنــازالت إلهنــاء االحتجاجــات. وكانــت مصلحــة الســعودية هــي وقــف 
املــّد الثــوري كــي ال يصلهــا، هلــذا دعمــت النظــام، ومــن مث انقلبــت عليــه حينمــا ُســّلم القــرار العســكري إليــران.

هــذا جــزء مــن الصــورة، حيــث ميكــن تنــاول وضــع الكتائــب املســلحة ومشــكاهتا وتناقضاهتــا. رمبــا يظهــر اآلن 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى خطــأ سياســة التحريــر الــي قامــت علــى الســيطرة علــى املــدن واألرايف واألحيــاء، 
والتموضــع فيهــا يف وضــع عســكري خمتــّل أصــًا لصــاحل النظــام نتيجــة تفــّوق قــوة النــران لديــه ولــدى داعميــه. 
هلــذا قامــت اســرتاتيجية النظــام وحلفائــه علــى حصــار املــدن واألحيــاء وتركهــا دون وصــول الغــذاء والســاح، 
هبــدف إخضاعهــا بفــرض استســام املقاتلــن وهتجــر الســكان، ولقــد أدت هــذه االســرتاتيجية إىل تقطيــع 
أوصــال املناطــق، وتفكيــك العاقــة بــن املقاتلــن. ومــن مث عملــت روســيا علــى هتدئــة اجلبهــة اجلنوبيــة، بعــد 
أن كادت القــوات الــي تضمهــا تصــل دمشــق، وأخضعــت مــع النظــام مناطــق ريــف دمشــق الغــريب ومناطــق 
الزبــداين مــن خــال »املصاحلــات« وترحيــل املقاتلــن وعوائلهــم إىل إدلــب. ويكمــان الســيطرة ابالجتــاه حنــو 
الغوطــة الشــرقية إلهنــاء ســيطرة الكتائــب املســلحة عليهــا. وفعــل النظــام ذلــك يف محــص، كمــا حســمت معركــة 

حلــب بعــد حصــار طويــل.
ابملقابــل مل يكــن هنــاك اســرتاتيجية مــن جهــة الكتائــب املســلحة بــل أن الســنوات األخــرة أظهــرت مــدى 
التفــكك والتناقــض الــذي حيكمهــا، فقــد ظهــرت صراعاهتــا بشــكل مســتمر، وابت التناحــر عنصــراً متأصــًا 
يف العاقة بينها. ولقد أدت ســيطرة »األســلمة والســلفية اجلهادية« إىل تفكك أكرب، ألن التناقض الفقهي 
كان ينعكــس صراعــاً مســلحاً، حيــث كان كل طــرف يعمــل لفــرض هيمنتــه ودمــج اجملموعــات األخــرى بــه. 
وكان بعضهــا يلعــب دوراً ختريبيــاً مقصــوداً نتيجــة االخرتاقــات األمنيــة الــي تتحكــم بــه. فخــال حصــار حلــب 
وحتضــر النظــام وحلفائــه القتحامهــا قامــت قــوات نــور الديــن زنكــي بتصفيــة تنظيــم )واســتقم(. وظهــر أن مــن 
يقــود اجملموعــات األخــرى ليــس أهــًا لذلــك، أو رمبــا هــو حيصــر نشــاطه يف حــدود منطقتــه، حــى إن بعضهــا 
كان يُقــاد مــن »زعــران« وقـََتلــة، رغــم كثــرة املقاتلــن، وجّديــة كثــر منهــم، ورفضهــم لــكل هــذه الوضعيــة، وهــي 
وضعيــة انعكســت ســلباً علــى الســكان، خصوصــاً نتيجــة فــرض ســلطة ســلفية ونظــام قروســطي، كمــا فعلــت 

)داعــش( والنصــرة، وحــى اجملموعــات الســلفية األخــرى مــن جيــش اإلســام وأحــرار الشــام وغرهــا.
ولقــد اســتطاع جيــش الفتــح املكــّون مــن أحــرار الشــام وجبهــة النصــرة خصوصــاً أن حيقــق انتصــارات بقــرار 
خارجــي، رغــم تناقــض اجملموعــات املشــاركة فيــه، خصوصــاً بــن اجلبهــة وأحــرار الشــام، وبينهــا وبــن اجليــش 

احلــر. وكان قبــول وجــود جبهــة النصــرة والدفــاع عنهــا جــزءاً مــن سياســة خاطئــة.
ابلتــايل ميكــن القــول إن أزمــة العمــل املســلح تثلــت يف أنــه بــا رؤاي أو اســرتاتيجية أو قيــادة موحــدة، وأنــه 
ظــل مفــككاً، ومالــت بعــض جمموعاتــه لفــرض ســلطتها وســيطرهتا، و)زعرانهتــا(، والتناحــر مــع اجملموعــات 
األخــرى. ورمبــا كان األخطــر هــو تزايــد قــوة اجملموعــات الســلفية واجلهاديــة الســلفية، وفــرض »نظــام إســامي« 
يف املناطــق الــي جــرت الســيطرة عليهــا، وماحقــة كل خمالــف ابعتقــال أو قتــل الناشــطن وقــادة يف اجليــش 
احلــر. ويظهــر هنــا أن )األســلمة( كانــت جــزءاً مــن السياســات الــي أرادت تدمــر الثــورة، ألهنــا أعلــت مــن 
امليــل للســيطرة وإقامــة ســلطة دينيــة. وكان يف خلفيــة كل ذلــك ليــس سياســات النظــام الــذي اشــتغل منــذ 
البــدء للوصــول إىل ذلــك، لكــن أيضــاً الــدول الداعمــة الــي عملــت علــى فــرض )األســلمة( كشــرط للتمويــل، 
مث ألهنــا أخــذت تشــرتي اجملموعــات، ممــا أوجــد مرجعيــات متعــددة ال تســمح ابلوحــدة. كمــا أن الطابــع 
األصــويل العــام الــذي فُــرض كان يهــّرب كــوادر مهمــة يف احلــرب واإلعــام والسياســة، والتخطيــط، وُيضعــف 

ثقــة الشــعب هبــذه القــوى.
إذاً مل يكــن األمــر يتعلــق بــدور النظــام وداعميــه فقــط، بــل كان يتعلــق بطبيعــة القــوى الــي ابتــت تُعتــرب هــي 
الثــورة، رغــم أن العديــد منهــا كان مضــاداً للثــورة، وبعضهــا يعمــل علــى حتقيــق بديــل ليــس هــو البديــل الــذي 
طرحتــه الثــورة، بــل إنــه متخلــف وســلفي، ومضــاد ملصــاحل الطبقــات الشــعبية. ولقــد ابتــت هــذه القــوى هــي 
املهيمنــة بدعــم متعــدد، ســواء مــن النظــام لبعضهــا، أو أمــركا وإيــران وتركيــا وروســيا، أو الســعودية وقطــر. وكان 
مطلــوابً منهــا مجيعــاً أن يتشــّكل هــذا الوضــع لكــي ختفــي الثــورة، وتتعامــل علــى أن األمــر يتعلــق بـــ »حــرب 
علــى اإلرهــاب«، أو بـــحرب أهليــة. وهبــذا تراجــع وضــع احلــراك الشــعيب، مث تراجــع وضــع الكتائــب املســلحة 

الــي تعــرّب عــن مطامــح الشــعب، ملصلحــة كل هــؤالء.
واآلن يظهــر املــأزق الكبــر الــذي تعيشــه الثــورة، دون مراجعــة أو حماســبة أو كشــف األخطــاء. فقــد كانــت 
أشــكال املعارضــة املختلفــة عبئــاً علــى الثــورة، وأداة للتدخــل اخلارجــي، وللتغطيــة علــى كل )األســلمة( الــي 
حدثــت، وحــى علــى جمموعــات إرهابيــة أصوليــة، وتعلقــت بــدول كان واضحــاً أهنــا تنطلــق مــن مصاحلهــا 
وليــس مــن دعــم حقيقــي للثــورة، ابلضبــط ألهنــا أصــًا ضــد الثــورات، وبعضهــا ينطلــق مــن مصاحلــه الــي حققهــا 
يف ســوراي كـــتقدمة مــن بشــار األســد، وحرثــت العــامل مــن أجــل التدخــل اخلارجــي الــذي كان يضــّر ليــس صــورة 
الثــورة فقــط بــل كذلــك ممكنــات تطورهــا نتيجــة املوقــف الشــعيب املناهــض لــكل الــدول اإلمربايليــة. وهلــذا ميكــن 

أن نشــر بســرعة إىل:
أواًل: إن علــى هــذه املعارضــة أن ترحــل، وإذا مل تفعــل ُيشــّهر هبــا كقــوة ختريــب واســتغال الثــورة مــن أجــل 

مصــاحل خاصــة.
واثنيــاً: أن يشــّهر بــكل القــوى اجلهاديــة اإلرهابيــة واملتأســلمة، وأن يطالــب مبقاطعتهــا والطلــب مــن الشــباب 
املنخــرط فيهــا تركهــا لتشــكيل كتائــب مســلحة وطنيــة، هدفهــا مواجهــة النظــام وخصوصــاً روســيا وقــوى إيــران 

الــي هــي إرهابيــة وأصوليــة كذلــك.
واثلثــاً: أن يعــاد صياغــة أهــداف الثــورة بشــكل صحيــح بعيــداً عــن )األســلمة( وعــن األوهــام، فهــي ثــورة 
طبقــات شــعبية مفقــرة تريــد إســقاط النظــام مــن أجــل بديــل اقتصــادي حيــل مشــكاهتا وحيقــق مطالبهــا، كمــا 

مــن أجــل دولــة علمانيــة )وأشــدد علــى هــذه الكلمــة( دميقراطــي يعــرّب عــن مصــاحل هــذه الطبقــات.
ورابعــاً: أن خيــاض صــراع »أيديولوجــي« ضــد األســلمة واللربلــة واالعتمــاد علــى دول إمربايليــة، ألن كل هــذه 

التيــارات هــي الــي قــادت إىل األزمــة، واالهنيــار الــذي جيــري.
وخامســاً: أن يعــاد ترتيــب الكتائــب املســلحة انطاقــاً مــن أن مــا هــو ضــروري هــو أشــكال أخــرى مــن العمــل 
املســلح، فليــس مــن املمكــن احلفــاظ علــى مناطــق حمــررة يف ظــل اختــال موازيــن القــوى علــى صعيــد التفــوق 

يف النــران واحلشــد، بعــد أن ظهــر أن مــن يقاتــل دعمــاً للنظــام هــي قــوى عديــدة، ومــن دول كبــرة.
وسادســاً وأساســاً: أن ننطلــق مــن أننــا معنيــون بــكل )وكلمــة كل مهمــة هنــا( الشــعب الســوري، وابلتــايل أن 
نواجــه التقســيم علــى أســاس ديــين أو طائفــي أو قومــي، كمــا فعلــت قــوى عديــدة يف املعارضــة وكثــر مــن 
النخــب الــي عــادت طائفيــة، وهــي السياســة الــي عمــل النظــام عليهــا منــذ البــدء، وكانــت تصــّب يف مصلحتــه، 

وتطيــل أمــد الصــراع، وتشــوهه.
الثــورة هــي ثــورة الطبقــات الشــعبية كلهــا، وحــن خُتطــئ فئــة منهــا ال بــد مــن بــذل اجلهــد الــكايف جلذهبــا وليــس 
وضعهــا كعــدو. وهلــذا كلهــا خســرت كثــراً ابلضبــط ألهنــا قبلــت أن تتصــارع فيمــا بينهــا. فــكل هــؤالء جيــب 
أن يكونــوا ضــد األصوليــة مبختلــف تاوينهــا، الســنية والشــيعية، وضــد كل القــوى الــي أتــت مــن اخلــارج دعمــاً 
للنظــام أو حتــت عنــوان »نصــرة الســنة«، كمــا ضــد كل الــدول اإلقليميــة واإلمربايليــة الــي لعبــت وتلعــب 

ابلوضــع الســوري لتحقيــق مصاحلهــا. مــن أجــل ســورية علمانيــة دميقراطيــة وشــعبية.

ما يجب أن نفهمه
في سورية؟

سالمة كيلة *
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قضايا سياسية

مل يكــن اللقــاء يف أســتانة خيــاراً ســورايً، لقــد أراده الــروس بعــد أن حققــوا ابلتعــاون مــع الفــرس مــا رأوه 
انتصــاراً اترخييــاً علــى أحيــاء حلــب الشــرقية، وتكنــوا بعــد حــرب ضــروس مــن إخــراج الفصائــل املســلحة، 
مث دعــوا إىل هدنــة اســتثنت »داعــش« و»النصــرة« ممــا جعلهــم يعلنــون أهنــم حققــوا مــا عجــز عنــه 
األمــركان مــن فصــل بــن َمــن يصنفوهنــم )إرهابيــن( وبــن مــن قبلــوا أخــراً بتســميتهم معتدلــن، وال بــد 
أن نلحــظ دور تركيــا يف تعديــل املــزاج الروســي يف النظــر إىل الفصائــل الثوريــة، وأن نلحــظ أن الفصائــل 
وخباصــة يف الشــمال تقــّدر أمهيــة الــدور الرتكــي، وتثــق أبن تركيــا حتــرص علــى مصــاحل الســورين، ال ســيما 
أهنــا تكبّــدت الكثــر يف موقفهــا السياســي الداعــم للشــعب الســوري يف ثورتــه، ويبــدو أن روســيا بعــد 
معركــة حلــب أرادت اســتثمار انتصارهــا العســكري لتبــدأ مرحلــة جديــدة تبــدو فيهــا وســيطاً للخــروج مــن 
كوهنــا طرفــاً رئيســاً يف الصــراع، وأرادت أن تتحــاور مــع الفصائــل دون اهليئــات والتنظيمــات السياســية 
املعارضــة، ممــا جيعــل احملــاداثت ذات طابــع عســكري حمــض، رغــم مــا نتوقعــه مــن حماولــة الــروس إضفــاء 

طابــع سياســي عليهــا.
ولقــد حرصنــا يف »اهليئــة العليــا للمفاوضــات« علــى أن نتفاعــل إبجيابيــة مــع أي مبــادرة توقــف شــال 
الــدم الســوري، ومــا دامــت الدعــوة إىل أســتانة ســتبحث تعزيــز اهلدنــة ووقــف إطــاق النــار فــا بــد مــن 
أن ندعــم وفــد الفصائــل، وقــد أعلنَّــا أننــا نؤيــد أي جهــد دويل يســعى حنــو احلــل السياســي وإهنــاء معــاانة 
شــعبنا، وكان إصــراران علــى أن تكــون مفاوضــات احلــل النهائــي يف جنيــف، كــي يكــون احلــل إبشــراف 
األمــم املتحــدة دون أن ينفــرد ابلقضيــة الســورية طــرف يفــرض رؤيتــه وحدهــا، وأعلنَّــا حرصنــا علــى 
احلضــور العــريب وعلــى حضــور »جمموعــة دول أصدقــاء ســوراي«، ألن مــا منضــي إليــه يف رؤيتنــا للحــل 
السياســي هــو مــا حــدده بيــان »جنيــف 1« ومــا أصدرتــه هيئــة األمــم مــن قــرارات كان أمههــا القــرار 

»2254« وقــد جــاء مبثابــة خريطــة طريــق ترســم احلــل املرتقــب.
ومل تكــن لدينــا أي شــروط، فقــد كنــا نطالــب مبــا حــدده هــذا القــرار ملرحلــة )بنــاء الثقــة( وقــد حتدثنــا 
مطــواًل عــن البنــود 12 و13 و14 مــن القــرار فظــن بعضهــم أهنــا شــروط إضافيــة، وجتاهــل أهنــا حــدود 
وضعهــا جملــس األمــن ملرحلــة تســبق املفاوضــات وتؤســس هلــا، وهــي البنــود الــي تتحــدث عــن ضــرورة 

وقــف إطــاق النــار وفــك احلصــار وإدخــال املســاعدات اإلنســانية وإطــاق ســراح املعتقلــن.
مــا أنملــه مــن لقــاء أســتانة املقبــل هــو البحــث يف هــذه البنــود مــن القــرار الــدويل، فــإْن تكــن الــروس مــن 
حتقيــق مرحلــة بنــاء الثقــة الــي يرفــض النظــام حتقيقهــا فســيكون ذلــك إجنــازاً كبــراً ميهــد ملفاوضــات جــادة 
يف جولــة جنيــف املقبلــة يف شــهر فربايــر 2017، ورمبــا تســتطيع روســيا بذلــك أن تقنــع الســورين والعــامل 
كلــه أهنــا حقــاً تريــد التحــول مــن كوهنــا طرفــاً رئيســاً يف الصــراع الدمــوي لصــاحل النظــام إىل دور يبحــث 

جبديــة عــن حــل عــادل لقضيــة الشــعب الســوري.
ومهمــا تفاءلنــا أو تشــاءمنا مبــا قــد ينتــج عــن لقــاء أســتانة مــن اتفاقيــات مقبولــة أو مرفوضــة، فإننــا نــدرك 
أن هــذا اللقــاء لــن حيــل القضيــة، ولــن يكــون النهايــة. ومبــا أننــا نتفاعــل إبجيابيــة مــع هــذا اللقــاء، فإننــا 
حنــرص علــى أن ينصــّب االهتمــام علــى مشوليــة اهلدنــة، فلــن يشــعر الســوريون بوجــود وقــف إلطــاق النــار 
مــا دامــت النــران حتــرق وادي بــردى ومناطــق أخــرى يف ســوراي مثــل غــريّب حلــب وحمافظــة إدلــب، وال بــد 
مــن رؤيــة سياســية حكيمــة جتنِّــب املدنيــن مــا حيــدث مــن دمــار يف احلــرب الدوليــة املعلنــة علــى اإلرهــاب، 
وحســبنا أن نــرى حقيقــة أن املواطــن الــربيء مــن شــرور اإلرهــاب هــو الــذي يدفــع حياتــه وقــوداً يف هــذه 
احلــرب، ومــا دام اجلميــع يبحثــون عــن حلــول سياســية فــا بــد مــن إجيــاد حلــول إلنقــاذ املواطنــن املهدديــن 
ابإلابدة يف حــرب ليســت حرهبــم، بــل إهنــم لــو تكنــوا مــن مكافحــة اإلرهــاب لكانــوا أول املقاتلــن ضــده.

على أبواب أستانة

د. رياض نعسان أغا*

غــُر خــاٍف علــى املراقبــن أّن األطــراف املنخرطــة يف امللــف الســورّي، ليســْت يف ســعٍة مــن أمرهــا، فــكلُّ منهــا 
مشــغوٌل ابهلــّم الــذي يلّفــه، وليــس مبقــدوره أن ميــّد يــده حــى إىل حليفــه، ليكــون عــواًن لــه علــى اخلــروج مــن وهــدة 
هذا املســتنقع الذي علق فيه؛ فرتاَضوا على عجٍل لتكون األســتانة ) الَعتـََبة ( الي مُيكن أن يتّم ختطيها للتخّفف 

مــن أزماهتــم.
فروســيا الســاعيُة للعــودة إىل املشــهد الــدويل بثــوب القطبيــة الثنائيــة، ال يســعُفها ســلوكها الــذي ظهــرت فيــه يف 
حلــب، صحيــح أّن بوتــن قــد كســب بعــض النقــاط يف مقامرتــه بدخــول حلــب، ولكنّــه ال يريــد أن يذهــب بعيــًدا 
يف جــوالت الرهــان علــى الفــوز مســتقبًا، فلقــد ابن لــه خبــُث األمريــكان، فقــد جعلــوا منــه العصــا الغليظــة الــي 
يؤّدبــون هبــا الفصائــل الــي مل تناغــم مــع مشــروعهم الــذي يســعون إليــه بعــد األســد، و اتضــح لديــه جليًّــا أّن شــريكيه 
ــْت بينهمــا املســافة يف رحلــة البحــث عــن مصاحلــه مــع  علــى األرض الســورية، ليســا بــوارد الغــى عنــه مهمــا فصَل

األتــراك.
فــأراد أن يظهــر يف صــورة الشــرطّي الطيــب، ويفــرض أشــكااًل مــن احلــّل يف املشــهد الســورّي قبــل العشــرين مــن 

الشــهر احلــايل، تكــون علــى طاولــة الرئيــس ترامــب حــن جلوســه علــى املكتــب البيضــاوي.
وتركيــا قــد اتضــح لديهــا حجــم النفــاق األورويب يف تنفيــذ بنــود اتفاقيــة الاجئــن، ومــا تــزال تعيــش حالــة مــن 
االضطــراب األمــين واالقتصــادي نتيجــة ارتــدادات احملاولــة االنقابيــة يف 15/ تــوز الفائــت، واحلــال مــع عمليــة 

درع الفــرات ليســت كمــا ُوِعــَدت حــن زايرة جوابيــدن.
وهــي تطمــع يف أن تعــي الفصائــل تداعيــات تعاطيهــا اإلجيــايب مــع قضيتهــم علــى ســاحتها الداخليــة ) أمنيًّــا، 
واقتصــادايًّ (، فيلبّــوا رغبتهــا يف الذهــاب إىل األســتانة، لتظهــر كضامــن موثــوق بــه لديهــم، وتعــّزز بذلــك عاقتهــا 
مــع الــروس، لتكــون أحــد األطــراف املؤثــرة يف امللــف الســورّي، وتــري األوربيــن واألمريــكان خطــورة العبــث ابمللــف 

االقتصــادي معهــا.
وهــي الرســالة الــي نقلهــا إليهــم دومنــا مواربــة أكثــر مــن مســؤول اِلتقــى هبــم، يف سلســلة االجتماعــات الــي عقدوهــا 

يف اســطنبول عشــية تشــكيل وفدهم إىل األســتانة.
وإيــران الــي ابتــت تشــعر أهنــا قــد لبَســْت ثــواًب فضفاًضــا، ابن فيــه ُهزاهُلــا بعــد تددهــا يف أربعــة دول، قــد أُرِهَقــْت 
اقتصــاداًي، واســُتزَِفْت عســكراًي، وتشــوَّه مشــروُعها يف تصديــر ثورهتــا، وابتــْت تــدرك هــي وميليشــياهتا املتعــددة 

اجلنســيات أّن التدخــل الروســي قــد حــّد كثــرًا مــن طموحاهتــا يف ســورية، 
وحــى النظــام مل يعــد يف مقــدروه أن يفــي بســداد فاتــورة تدّخلهــا، علــى الرغــم مــن ســخائه يف منحهــا مزيــًدا مــن 
االتفاقيــات االقتصاديــة، فهــي غــر مطمئنــة إىل نفادهــا يف قابــل األايم؛ والســّيما إذا أصــّرت املعارضــة علــى عــدم 

االلتــزام أبيّــة مذكــرات تفاهــم أو اتفاقيــات أبرمهــا النظــام خــال ســنوات الصــراع معــه.
والنظــام مل يُعــد ميلــك حريــة التصــّرف يف أوراق احلــل بعدمــا صــار أحــد أطــراف األزمــة يف بلــده، منــُذ أن خرجــت 

عــن إطــار ثنائيــة ) النظــام، 
واملعارضــة (، فقــرارُه مل يُعــد ملــك يديــه: سياســيًّا، وميدانيًّــا، بــل هــو رهــن األطــراف الــي ُتســك األرض مــن 

وهــو،  اجلنســيات،  املتعــّددة  امليليشــيات 
وهم طوُع بنان ساح اجلو الروسّي، الذين نزلوا مؤخرًا أبنفسهم إىل األرض يف حلب.

وقــد بـُلِّــغ بذلــك يف أكثــر مــن رســالة، وكان آخرهــا اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي أبــرم برعايــة ) تركيــة ـ روســية 
(، وأُبلِــغ مبضمونــه هــو وحليفتُــه إيــران إباًغــا، انهيــك عــن منعــه مــن إلقــاء خطــاب النصــر يف حلــب عشــية أعيــاد 

امليــاد ورأس الســنة.
لقــد كان واضًحــا حجــم التحــركات الرتكيــة حنــو الــروس، إلعاقــة اندفاعتــه مــع حلفائــه حنــو إدلــب، والغوطتــن، 
وريــف محــاة، والاذقيــة بعــد معركــة حلــب، وهــو مــا جعلهــم يســعون جاهديــن إلفشــال التفامهــات ) الرتكيــة ـ 

الروســية ( لوقــف إطــاق النــار، والشــروع ابلتفكــر يف حــّل سياســّي تكــون )األســتانة( منطلًقــا لــه.
وأّمــا الفصائــل فإهّنــا بعــد نكســة حلــب مل يُعــد يف يديهــا كثــرًا مــن أوراق الضغــط، وفقــدت ثقــَة تركيــا هبــا بعدمــا 
تبــّن هلــا ســوء التقديــرات الــي بنــوا عليهــا مواقفهــم يف معركــة حلــب، وأصبحــت موازيــن القــوى تيــل لصــاحل النظــام 
وحلفائهــا بشــكل غــر خــاف، ومل جيدهــا نفًعــا اخلطــوة األخــرة الــي أقــدم عليهــا أوابمــا يف ختفيــف القيــود علــى 
تزويدهــا ابألســلحة النوعيــة املضــادة للطائــرات؛ ألّن األمــور رهــٌن بطريقــة تعاطــي إدارة ترامــب القادمــة، الــي لــن 

تبــدأ ابلتحــّرك اجلــاّد حنــو املنطقــة قبــل ســتة أشــهر.
ومل تستطع ترمجة تداعيات نكسة حلب إىل مشاريع مستقبلية، تصّب يف مصلحة الثورة بشكل عام، فما زلت 
متمحــورة حــول الفصائليّــة، وحــى مــا طـُـرح مــن مشــاريع اندماجيــة، غلــَب عليهــا التفكــر اللحظــي، واالصطفــاف 
اآليديولوجــّي، وكان مأمــواًل منهــا أن تضــي قدًمــا يف مشــروع التكتــل اجلبهــوّي مــع الفصائــل ذات البعــد احمللــّي، 
ويبــدو أّن هــذه اآلمــال قــد تبّخــرت يف ظــّل حالــة االنقســام احلــاّدة الــي تعيشــها حركــة أحــرار الشــام، بــن مشــدود 
منهــا إىل املنطلقــات اآليديولوجيــة الــي جتمعــه مــع إخــوة املنهــج، وبــن مــن هــو متطلّــع إىل واقــع احلركــة خبصوصيتهــا 
احملليّــة. يــرى كثــٌر مــن املراقبــن أّن تعاطــي بعــض هــذه الفصائــل مــع املســاعي الرتكيّــة األخــرة يف امللــف الســوري، 

والســّيما ) أحــرار الشــام (، ســيكون موضــع تقييــم، وإعــادة نظــر مــن املســؤولن األتــراك يف قــادم األايم. 

على هامش لقاءات أطراف الملف 
السوريّ في األستانة

د. محمد عادل شوك*

كاتب سوري ووزير سابق.كاتٌب صحفّي سوري، وأستاٌذ جامعّي
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قضايا سياسية

اإلســام والدميقراطيــة كلمتــان متناقضتــان، فاإلســام تشــريع مســاوي أُرســل بوحــي مــن عنــد هللا، وفيــه مجيــع 
تشــريعات احلاكميــة واحلكــم، والدميقراطيــة قانــون وضعــي مــن صنيعــة البشــر مل يعرفــه املســلمون مــن قبــل ومــع 
زوال الدولــة اإلســامية وظهــور الدولــة القوميــة بــدأ حــكام املســلمن  بصياغــة القوانــن الــي تتوافــق مــع مطالبهــم 
ومناصبهــم، وبــدؤوا بــزرع األفــكار الواهيــة علــى أن النظــام الدميقراطــي نظــام كفــر، وهــو مــن صنيعــة الفاســفة 
امللحديــن لكــي يعــززوا مــن ســلطاهنم وقوهتــم، وتناســوا أن اإلســام هــو الوحيــد مــن بــن الــدايانت الســماوية 
الــذي يضمــن حريــة الفــرد وليرباليــة اجملتمــع وأن القــرآن يتحــدث  عــن أمــور الدنيــا كمــا الديــن وفيــه نظــام الشــورى 
»الدميقراطــي« ولقــد كاد اإلمجــاع ينعقــد علــى أن الشــورى هــي الفلســفة اإلســامية للحكــم يف الدولــة اإلســامية 
وللمجتمع اإلسامي ولألسرة املسلمة – السلطة اإلسامية – أايً كان ميدان هذه السلطة دولة أو جمتمعاً....

لكــن اإلمجــاع يــكاد ينعقــد أيضــاً, علــى أنــه مبقــدار احلــظ الوافــر والغــين ملنابعنــا الفكريــة وألصــول مواريثنــا احلضاريــة 
يف هــذه الشــورى كان الفقــر واجلــدب الــذي أصــاب اترخينــا وتطبيقاتنــا يف هــذا امليــدان .

صحيح أن الفردية واالستبداد قد عرفهما اتريخ اإلنسانية كلها وعلى اختاف املواطن والقوميات واحلضارات, 
لعنــة اكتــوت بنارهــا كل الشــعوب .....لكنهمــا يف ظــروف أمتنــا العربيــة اإلســامية تــربز عوراهتمــا أكثــر, ويبــدو 
شــذوذمها أقبــح، ألن الشــورى يف تــراث هــذه األمــة فلســفة دينيــة مقدســة، وليســت جمــرد مــراث فكــري – كمــا 

هــو حــال الغــرب – عــن جاهليــة اليواننــن.
مل يقــف اإلســام مــن الشــورى عنــد حــد اعتبارهــا حقــاً مــن حقــوق اإلنســان، وإمنــا ذهــب فيهــا إىل احلــد الــذي 
جعلها فريضة شــرعية واجبة على كافة األمة حكاماً وحمكومن, يف الدولة ويف اجملتمع, ويف كل مناحي الســلوك 
اإلنســاين. فهــو يتحــدث عنهــا كفريضــة واجبــة علــى رســول هللا, صلــى هللا عليــه وســلم يف شــؤون احلكــم والسياســة 
والعمــران الدنيــوي، ألنــه يف هــذا امليــدان كان جمتهــداً )غــر معصــوم( فمــا ابلنــا ابحلاكــم إذ مل يكــن نبيــاً وال رســواًل 

يســتدركه الوحــي ابلرتشــيد إذا هــو اجتهــد فلــم يصــب مواطــن احلــق والصــواب.
يتحــدث القــرآن الكــرمي عــن الشــورى كفريضــة شــرعية واجبــة حــى علــى الرســول فيقــول هللا ســبحانه, خماطبــاً 
رســوله )فبمــا رمحــة مــن هللا لنــت هلــم، ولــو كنــت فظــاً غليــظ القلــب النفضــوا مــن حولــك، فاعــف عنهــم واســتغفر 
هلــم وشــاورهم يف األمــر, فــإذا عزمــت فتــوكل علــى هللا, إن هللا حيــب املتوكلــن ( وهــذا احلســم والوضــوح اللذيــن 
أتلقــت هبمــا الشــورى كفريضــة شــرعية واجبــة يف قراننــا الكــرمي, ووحــي هللا لرســوله, ويف كتــاب العــرب األول، قــد 
وعــاه جيــداً أســافُنا العظــام الذيــن كتبــوا يف تفســر هــذه اآليــة يقولــون: »إن الشــورى مــن قواعــد الشــريعة وعزائــم 
األحــكام ومــن ال يستشــر أهــل العلــم والديــن فعزلــه واجــب ..وهــذا ممــا ال خــاف فيــه« لكــن مظــامل التفــرد والفرديــة 
واالســتبداد الــي جنحــت بعيــداً عــن هــذه الفلســفة للحكــم قــد أمثــرت عصورهــا املظلمــة وتطبيقاهتــا الظاملــة فكــراً 
هزيــا حــاول أصحابـُـه تزويــر نســبه إىل اإلســام, ليضفــوا عليــه شــرعية الديــن ومشــروعيته، فزعمــوا أن الشــورى غــر 
ملزمــة للحاكــم، فعليــه أن يستشــر مث مــن بعــد ذلــك ميضــي مــا رآه حــى لــو خالــف األمــة مجعــاء ولقــد جتاهــل هــذا 
النفــر مــن فقهــاء امللــوك واألمــراء والســاطن مــا عنــاه ويعنيــه قــول الرســول )ص( »إن أمــي ال جتتمــع علــى ضالــة، 
مــا يعنيــه هــذا احلديــث مــن )عصمــة األمــة( الــي يتجســد اجتهادهــا ويتمثــل يف الصفــوة اجلامعــة لقــدرات املشــورة 
وإمــكاانت االجتهــاد، فرأيناهــم يرجحــون كفــة »الفــرد احلكــم« علــى كفــة املشــرين فقالــوا إن هــذا هــو مــا يعنيــه 
قــول هللا ســبحانه وتعــاىل يف هــذه اآليــة )فــإذا عزمــت فتــوكل علــى هللا( فــإذا استشــار احلاكــم كان قــد أدى مــا عليــه 
ولــه بعــد ذلــك أن يعــزم, أي يقــرر مــا يشــاء ونســوا أن هــذا العــزم – القــرار – هــو يف ســياق اآليــة  مثــرة الشــورى .

فالشــورى إذا جــردت مــن مثرهتــا, وهــو القــرار – العــزم- كانــت عقيمــا... بــل كانــت )مســرحية عبثيــة( جيــب أن 
يتنــزه عنهــا الفكــر الــذي يعــرض آلايت هللا, ســبحانه ابلنظــر والتطبيــق.

ومــن انحيــة اثنيــة ومــن املاحــظ يف هــذه اآليــة القرآنيــة ))وإذا جاءهــم أمــٌر مــن األمــر واخلــوف أذاعــوا بــه ولــو 
ردوه إىل الرســول وإىل أويل األمــر منهــم لعلمــه الذيــن يســتنبطونه منهــم, ولــوال فضــل هللا عليكــم ورمحتــه التبعتــم 

الشــيطان إال قليــًا((.
وامللحظــان اللــذان نلفــت إليهمــا الفكــر والنظــر يف هاتــن اآليتــن الكرميتــن مهــا: األول: أن القــرآن الكــرمي مل 
يتحــدث عــن »ويل األمــر« بصيغــة املفــرد, وإمنــا حتــدث عــن »أويل األمــر« بصيغــة اجلمــع, ويف ذلــك تزكيــة  

للجماعيــة وللقيــادة الشــورية, وعــدول عــن ســبيل التفــرد واالنفــراد أبمــر املســلمن .
والثــاين: أن القــرآن قــد أشــرتط لطاعــة »أويل األمــر« والختصاصهــم مبــا اختصهــم بــه, أن يكونــوا مــن األمــة مبعــى 
أن يكونــوا موضــع اختيارهــا ومصــدراً لثقتهــا وأهــا لقيــادة حياهتــا ويف هــذه الــدالالت القرآنيــة أتكيــد علــى وجــوب 
اشــرتاك الرعيــة ابلشــورى يف اختيــار »أويل األمــر« وإال ملــا جــاز وصفهــم أبهنــم مــن هــذه الرعيــة فليــس منــا مــن 
هــو مفــروض علينــا ابلغلبــة والقهــر واالســتبداد وأتكيــد علــى وجــوب أن تكــون سياســة الرعيــة ,مــن قبــل حكامهــا 
ابلشــورى, ألن وجــود مقاليــد األمــور بيــد اجلماعــة ال يســتقيم بغــر اعتمــاد الشــورى ســبيًا إلنضــاج رأي هــذه 

اجلماعــة »أويل األمــر« ووصوهلــا إىل مرحلــة القــرار الصــاحل للتنفيــذ.
ذلك هو مكان »الشــورى« اإلســامية يف القرآن الكرمي فريضة شــرعية واجبة شــرعها هللا ســبحانه لتكون فلســفة 
السياســة اإلســامية ســواء أكان األمــر يف نطــاق األســرة أو اجملتمــع أو الدولــة الــي تســوس الرعيــة بشــريعة اإلســام 

فريضــة شــرعية واجبــة وليســت جمــرد حــق مــن حقــوق اإلنســان.

رسالة اإلسالم الديمقراطية 

مجيب خطاب*

منــذ بدايــة الثــورة الســورية منــذ قرابــة الســت ســنوات راح النظــام الســوري يقتطــع مــن حقــوق الوطــن ومينحهــا 
واالخاقيــة  السياســية  و  الدبلوماســية  األعــراف   ختطــت كافــة  الــي  جرائمــه  عــن  الســكوت  مقابــل  ألعدائــه 
واالنســانية  مــن  قتــل املدنيــن وتدمــر املــدن ودفــن اإلرث احلضــاري لشــعب متمــدن يعيــش يف مــدن يتجــاوز 

عمرهــا آالف الســنن .
فمنــذ اكتوبــر عــام 1980 بــدأت العاقــة املشــبوهة ابالحتــاد الســوفيي لشــراء أســلحة ُخزِنَــْت وُكِدَســْت أبمــوال 
الشــعب الســوري ومــن ُقوتــه اليومــي وعلــى حســاب معيشــته  وأُعــدت ِلقتلــِه و تدمــر حضارتــه ، فوقعــت حكومــة 
حافــظ األســد مــع حكومــة االحتــاد الســوفيي اتفاقيــات مسيــت ابتفاقيــات الصداقــة والتعــاون لدخــول الســفن احلربيــة 
الروســية للميــاه االقليميــة والداخليــة الســورية واســتخدام مجيــع املوانــئ دون اعــرتاض الســورين  وتلــى تلــك االتفاقيــة 

اتفاقيــات ُأخــرى يف عــام 1983 تقتضــي إبنشــاء مركــز االمــداد املــادي والتقــين يف طرطــوس . 
اليــوم االبــن البــار ألبيــه وللــروس وقــع أيضــاً اتفاقيــة لتوســعة اتفاقيــات الثمانينــات تبلــغ مــدة ســراين االتفاقيــة 49 
عامــاً، وبعــد انتهــاء هــذه الفــرتة يتــم تديــد االتفاقيــة تلقائيــاً ملــدد تبلــغ 25 عامــاً إال يف حــال إبــاغ أحــد الطرفــن 

لآلخــر قبــل عــام مــن انتهــاء مــدة االتفاقيــة عــن قــراره وقــف ســرايهنا.
قضــت هــذه االتفاقيــة بتوســعة مســاحة مركــز االمــداد املــادي والتقــين التابــع لألســطول احلــريب الروســي يف طرطــوس 
حيــث نصــت االتفاقيــة علــى توســعة حــرم مركــز اإلمــداد املــادي والتقــين يف طرطــوس وعلــى تطويــر وحتديــث بنيتــه 
التحتيــة مــن أجــل إجــراء عمليــات اإلصــاح للســفن الروســية وتزويدهــا ابإلمــدادات وضمــان اســرتاحة أفــراد طواقــم 
الســفن الروســية حيــث يشــمل احلــرم مناطــق ســاحلية وميــاه حــوض مينــاء طرطــوس مبــا يف ذلــك ســطح البحــر 

والقــاع.
وتعهــد مبوجبهــا اجلانــب الســوري بتقــدمي األراضــي املخصصــة للمركــز الروســي بــا مقابــل ابإلضافــة إىل تقــدمي 
املنشــآت الضروريــة لعمــل ذلــك املركــز دون مقابــل وكلفــت وزارات الدفــاع يف روســيا والــي ميثلهــا حســب االتفاقيــة 

مديــر مركــز االمــداد، ونظــام االســد الــي ميثلهــا أيضــاً قائــد القــوات البحريــة لديــه  بتنفيــذ االتفاقيــة .
كمــا نصــت اتفاقيــة االذعــان واالحتــال الروســي لســوراي علــى تقــدمي األعــداد الضروريــة مــن العســكرين لضمــان 
عمــل مركــز اإلمــداد املــادي والتقــين يف طرطــوس وحــددت العــدد األقصــى للســفن الــي يســمح هلــا ابلتواجــد يف 
آن واحــد يف مركــز اإلمــداد املــادي والتقــين يبلــغ 11 ســفينة مبــا يف ذلــك ســفن حربيــة ذات مولــدات طاقــة نوويــة 
شــريطة االلتــزام بقواعــد األمــن النــووي والبيئــي  واعطــت احلــق للجانــب الروســي ابلقيــام أبعمــال البنــاء والرتميــم 
والتطويــر واالعمــار واهلــدم أليــة منشــأة والقيــام بعمليــات بنــاء يف األراضــي الــي يســتخدمها وبنــاء مــراس عائمــة 
وإجــراء عمليــات تعميــق القــاع ونشــر األجهــزة الضروريــة لضمــان عمــل مركــز اإلمــداد املــادي والتقــين واســتخدام 
وســائل االتصــال الضروريــة وإجــراء عمليــات حتــت ســطح املــاء وإنــزال الغواصــن مــن مــن الســفن احلربيــة الروســي ، 
واشــارت االتفاقيــة إىل حــق تلــك املنشــآت يف احلــرم للجانــب الروســي حــى انتهــاء مــدة االتفاقيــة وال حيــق ملمثلــي 
الســلطات الســورية الدخول إىل املركز إال مبوافقة الروس ، وقضت االتفاقية أيضاً أبن يتمتع مركز اإلمداد املادي 

والتقــين حبصانــة كاملــة مــن القانونــن املــدين واإلداري للجمهوريــة العربيــة الســورية.
واعطــت االتفاقيــة احلــق للجانــب الروســي إبرســال أي أســلحة وذخــرة وأجهــزة ومــواد لضمــان عمــل مركــز اإلمــداد 
املــادي والتقــين ولضمــان أمــن العاملــن يف مركــز اإلمــداد وأفــراد عائاهتــم وأفــراد طواقــم الســفن ولتنفيــذ مهــام الســفن 
احلربيــة الروســية  دون أيــة رســوم أو مجــارك أو مبالــغ  ماليــة ، ومنــع تفتيــش املنقولــن أو البضائــع أو املعــدات ، مــع 
تقــدمي امتيــازات وحصــاانت للعاملــن يف املركــز مبــن فيهــم قائــد املركــز وكذلــك ألفــراد عائــات العاملــن يف املركــز 
وال ميكــن اعتقــال أو توقيــف أي منهــم مــن قبــل األجهــزة الســورية املعينــة كمــا يتمتــع هــؤالء ابحلصانــة مــن املاحقــة 
اجلنائيــة ويف إطــار القانونــن املــدين واإلداري ماعــدا حــاالت رفــع دعــاوى مرتبطــة مبمتلــكات خاصــة يف أراضــي 
ســوراي،  ومنــع اجلانــب الســوري مــن رفــع أيــة دعــاوي قضائيــة أو قانونيــة أو اعرتاضــات ضــد االحتــاد الروســي ، 

ومركــز اإلمــداد والعاملــن فيــه وأفــراد طواقــم الســفن بســبب عملهــم يف أراضــي ســوراي. 
وأعطــت االتفاقيــة احلــق للجانــب الروســي يف نشــر نقــاط تركــز متنقلــة مؤقتــة خــارج حــرم املركــز مــن أجــل ضمــان 
حراســة مينــاء طرطــوس والدفــاع عنــه وذلــك ابلتنســيق مــع وزارة دفــاع نظــام األســد حيــث يســتخدم العســكريون 
يف تلــك النقــاط األســلحة وفــق القوانــن الروســية وضمــان حريــة التنقــل الكاملــة يف أراضــي ســوراي للعاملــن يف 
مركــز اإلمــداد املــادي والتقــين الروســي وأفــراد عائاهتــم،  وتعهــدت وزارة الدفــاع الروســية بتقــدمي املســاعدات 
التاليــة للجانــب الســوري بــا مقابــل واســتجابة لطلــب مــن وزارة الدفــاع الســورية : منهــا  تقــدمي املعلومــات حــول 
الوضــع يف البحــر واجلــو والطقــس البحــري يف املتوســط وتقــدمي املســاعدة يف تنظيــم عمليــات البحــث واإلنقــاذ يف 
امليــاه اإلقليميــة ويف امليــاه الداخليــة يف ســوراي وتقــدمي املســاعدة يف تنظيــم الدفــاع اجلــوي ملينــاء طرطــوس ويف تنفيــذ 
مهمــات الدفــاع اجلــوي حيــث سرتســل وزارة الدفــاع الروســية ممثلــن عنهــا ملســاعدة خــرباء وزارة الدفــاع الســورية يف 

اســتعادة حالــة االســتعداد القتــايل للســفن احلربيــة الســورية.
كــم ســتعاين أجيالنــا مــن تــركات ثقيلــة هلــذا النظــام البائــد وكــم مــن إتفاقيــات ال نعلــم تفاصيلهــا عقدهــا مــع الــروس 
وااليرانيــن وغرهــم  ، ال يســع هــذه الثــورة املباركــة إال االســتمرار يف نضاهلــا إلســقاط هــذا النظــام ومجيــع تعهداتــه 

الدوليــة .

اتفاقية  مدتها خمسين عام بين نظام االسد 
وروسيا حول توسيع مركز االمداد في طرطوس

عبد الرحمن انيس

كاتب وابحث سوري
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قضايا اقتصادية

يتوهــم الكثــر مــن أبنــاء العــرب أن روســيا »الدميقراطيــة« هــي نفســها »روســيا االشــرتاكية« ولكــن املتابــع 
عــن قــرب يتلمــس مقلــوب األمــور، فالشــخصية الروســية عمومــا هــي شــخصية تطغــى عليهــا صفــة »األان« 
الذاتيــة وملنظــور قصــر األجــل انهيــك عــن ســرعة أتثــر نســيان التاريــخ يف وعيهــا، أضــف إىل ذلــك ســرعة 
أتثــر »الوعــي الروســي« ابإلعــام املرئــي واملكتــوب ال ســيما املغربــن منــه، وقــد ســيطرت الرأمساليــة اليهوديــة 
بنزعتهــا الصهيونيــة علــى كل وســائل اإلعــام، وأحكمــت ســيطرهتا علــى غالبــة املعاهــد واجلامعــات، مث 
بــرزت ســيطرة الرأمســال اليهــودي الروســي« واملدعــوم خارجيــا« علــى كل مفاصــل االقتصــاد الروســي ضمــن 
نزعــة »الرأمساليــة احلديثــة« ومــن هنــا يكــون احلديــث عــن عاقــات إســرتاتيجية مــع العــرب جمــرد هــراء، ال 
يصمــد أمــام وقائــع احليــاة اليوميــة للسياســة الروســية، انهيــك عــن تبعــات خملفــات املاضــي ووقــوف العــرب 
مــع أمريــكا ضــد املصــاحل الســوفيتية تلــك الورقــة الــي مازالــت »القيــادات الروســية« تعــزف علــى وترهــا بــن 
احلــن واآلخــر، فمــا ابلــك ابملغــرايت »الرأمساليــة« الــي مازالــت تتدفــق علــى العقليــة الروســية املنفلتــة تــواً 

مــن عقــال »الديكتاتوريــة الشــمولية للعهــد الســوفيي«.
إن مســألة إعادة التاريخ للوراء ال ميكن قبوهلا لدى أي مواطن روســي،  بغض النظر عن مســتواه الثقايف 
والسياســي وجمــرى أحــداث العصــر احلــايل وإيقاعــات العوملــة تشــد روســيا اىل الغــرب بزاويــة حــادة ال ســيما 
بعــد أحــداث »الشيشــان« يف العقــد املنصــرم وضلــوع بعــض احلكومــات العربيــة يف تســعر منابــع اإلرهــاب 
ضــد مصــاحل روســيا، حتــت ايفطــة »الديــن اإلســامي« وروســيا اليــوم ترتكــز بسياســتها علــى مصاحلهــا 

االقتصاديــة ابلدرجــة األوىل يف تعاملهــا مــع العــرب بشــكل عــام ومــع العــراق بشــكل خــاص.
وعلى ضوء هذه املصاحل يتمحور املوقف الروسي ابلسياسة اخلارجية ويرتكز على النقاط التالية: 

1 ـ املصاحل التجارية 
2 ـ املصاحل االقتصادية 

3 ـ املصاحل النفطية
وضمــن هــذه املرتكــزات الثــاث، تنطلــق روســيا يف عاقاهتــا مــع العــامل العــريب واإلســامي بغيــة احلفــاظ 
علــى »صورهتــا« يف تلــك البلــدان، ابعتبارهــا ضمــن الكتــل الكــربى يف التــوازانت الدوليــة، ومــازال ثقلهــا 
السياســي »صــوراي« موجــودا يف »جملــس األمــن« وهــي يف الوقــت نفســه تريــد احلفــاظ علــى دور يف األمــم 
املتحــدة ابعتبارهــا املنظمــة الدوليــة الوحيــدة املنــاط هبــا حــّل النزاعــات الدوليــة، لذلــك تنطلــق مــن النــوازع 
أعــاه يف تقديــر املواقــف السياســة يف هــذه القضيــة أو تلــك رغــم بــروز بعــض »الرايدكاليــة« يف تصرحيــات 

بعــض مســؤوليها السياســية خصوصــا يف القضيــة العراقيــة.
والعاقــات الروســية مــع العــراق ـ اترخييــا-  متطــورة وإجيابيــة لكنهــا تتأثــر بعوامــل رد الفعــل العراقــي مــن 
جهــة، والضغــط اخلارجــي مــن اجلهــة األخــرى، فاملصــاحل االقتصاديــة الروســية مــن الناحيــة العمليــة  ختضــع 
للمســاومة ال ســيما يف العقــود املؤجلــة الــي تربمهــا الشــركات الروســية مــع العــراق كعمــل جتــاري مســتقبلي، 
لكــن يف واقــع احلــال ال حتصــل احلكومــة الروســية علــى ريــع كبــر مــن تعامــل الشــركات الروســية مــع العــراق 
ألن هــذه الشــركات كارتــات دوليــة هلــا تعاماهتــا اخلارجيــة وتعمــل دون حــدود أو ضوابــط لتقديــر نســبة 
الدولــة علــى املشــاركة يف الشــركات النفطيــة الكبــرة كشــركة »لــوك أويــل« وغرهــا حــى أن النائــب العــام 
الروســي أوســتنوف يذكــر يف إحــدى تصرحيــات للصحافــة الروســية يف مســتهل عــام 2002 م أبن مــن 
جممــوع 15 مليــار دوالر حصلــت عليهــا الشــركات الروســية مــن بيــع وشــراء النفــط العراقــي مل يدخــل 
امليزانيــة الروســية منهــا ســوى 400 مليــون دوالر، ويف املقابــل تغــري الــوالايت املتحــدة األمركيــة روســيا 
أبن تضمــن هلــا تســديد الفوائــد بنســبة 8 % علــى مبالغهــا الــي يف ذمــة العــراق والبالغــة »8 مليــارات«  
فيمــا إذا )اعتدلــت( يف مواقفهــا السياســية يف القضيــة العراقيــة، وســارت ضمــن اإليقــاع األمركــي، وعزفــت 

علــى نغمــة احلــرب ضــد العــراق. 
ومــن جهــة أخــرى فــإن العــامل العــريب مل يســتطع أن يتقــدم خبطــوة صحيحــة حنــو األمــام لتعزيــز العاقــات 
العربيــة مــع روســيا مــن حيــث التوظيفــات املاليــة. فحــى هــذه اللحظــة مازالــت األمــوال العربيــة يف ودائــع 
البنــوك االمركيــة جممــدة وشــبه جممــدة، ومــازال »التخــوف العــريب« مــن أن الــروس »شــيوعيون ماحــدة« 
ومل يتقــدم العــرب أيضــا مبشــروع سياســي كبــر يلــزم العــامل الغــريب مبواقــف سياســة متميــزة أزاء القضيــة 
الفلســطينية حيــث إنــه - ابلنســبة للــروس – موقــف قابــل للمقايضــة والتســويف. أضــف اىل ذلــك أن 
مبيعــات األســلحة مــن الغــرب ال تعــادل 5  % مــن مبيعــات االســلحة مــن روســيا الوافــدة علــى العــامل 

العــريب.
والنخــب السياســة الروســية مل تلمــس موقفــا متطــورا مــن العــرب يف تقويــة ومــد اجلســور السياســية بــن العــامل 
العــريب وروســيا، فيمــا يســعى الغــرب األوريب بــكل ثقلــه لفصــم العاقــات العربيــة الروســية، وحيتــار الــروس 
أحيــاان مــن تذبــذب املوقــف العــريب خبصــوص قضــاايه الوطنيــة والقوميــة، األمــر الــذي يشــكل إحراجــا 
للــروس يف ممارســة املوقــف السياســي علــى أمريــكا والغــرب يف القضــااي العربيــة، فمثــا تعــارض روســيا ضربــة 

العــراق مــن قبــل أمريــكا، وتصــر علــى أن يكــون القــرار دوليــا يف حالــة عــدم تنفيــذ العــراق لبعــض بنــود 
القــرار الــدويل »1441« بغيــة خلــق هيبــة للمنظمــة الدوليــة وبــروز روســيا يف السياســة الدوليــة يف السياســة 
الدوليــة أيضــا لكــن الساســة العــرب يغــردون بــواد آخــر، وهــذا يعــين أن الساســة العــرب ال يدركــون ميــزان 

التــوازانت الدوليــة حــى لصــاحل قضاايهــم العربيــة. 
إذن »هناك شــبكة واهنة« تر هبا العاقات العربية الروســية، وهي حباجة إىل تقوية نســيجها من جانب 

العــرب أوال، بغيــة خلــق حالــة جديــدة للموقــف الروســي مــن القضــااي العربيــة. 
كمــا أحملنــا، آنفــا، إن عاقــات العــراق مــع روســيا جيــدة ابلشــكل العــام، لكــن نــزوع الساســة العراقيــن 
إىل االرجتــال واالنفعاليــة جيعلهــم ضحــااي هــذا املوقــف وابلتــايل تنعكــس هــذه االمــور ســلبا يف السياســة 
الدوليــة مــن قبــل أصدقــاء العــراق التقليديــن مثــل روســيا، فلقــد قــام العــراق يف مســتهل شــهر ديســمرب 
2002 م خبطــوة فاجــأ هبــا العــامل وفاجــأ الــروس بشــكل خــاص حينمــا أعلــن العــراق، مــن  جانــب واحــد، 
فــك االرتبــاط بعقــد جتــاري مــع شــركة »لــوك أويــل« وقــد هــز هــذا األمــر أركان شــبكة املصــاحل االقتصاديــة 
الروســية مــع العــراق حيــث أن احلكومــة الروســية تتلــك يف هــذه الشــركة مــا تربــو نســبته علــى 26 % مــن 
رأمســال الشــركة، وابلتــايل خلخــل املوقــف السياســي الروســي برمتــه مــن القضيــة العراقيــة، األمــر الــذي أفــرح 
الدوائــر االمربايليــة االمركيــة، ألهنــا رأت فيــه »صــب امليــاه يف طاحونتهــا« وانــربت الصحافــة الروســية 
املتصهينــة ووســائل اإلعــام األخــرى لنبــش ماضــي العــراق وضــرورة قطــع التعــاون معــه ابعتبــاره يشــكل 
»ثقــا علــى املوقــف الروســي« يف السياســة اخلارجيــة ويعرقــل انضمــام روســيا إىل االحتــاد األورويب مث 
فتحت ملفات عالقة كانت يف طي اإلدراج  للتشنيع يف املوقف العراقي حى إن مسألة إعادة املفتشن 
الدوليــن إىل العــراق  وهــي الــي ســعت روســيا قبــل ســنتن إلاثرهتــا جمــددا يف جملــس األمــن الــدويل وصــدور 
قــرار دويل يلــزم العــراق بتنفيــذه ســامهت روســيا والصــن وفرنســا بصياغتــه يقبــل ببعــض الشــروط العراقيــة 
وعلــى أســاس املــوازانت الدوليــة، إال أن رفــض العــراق هلــذا القــرار، وقتــذاك، خيــب آمــال الــروس وملــا 
جــاء القــرار«1441« املــذل لــكل العــراق، قبلتــه الســلطة العراقيــة »ابلكلــش« وهــي صاغــرة رغــم أنفهــا.

يقول الصديق الصحفي املعروف يف موسكو سام مسافر:
»تناقشــت مــع أحــد املســتعربن الــروس الذيــن عملــوا يف العــراق ســابقا وأحــد املتنفذيــن يف اخلارجيــة 
الروســية حاليــا، حــول جانــب املوقــف الروســي مــن قضيــة العــراق احلاليــة أجــاب »لقــد ســعينا بــكل طاقتنــا 
إلخــراج العــراق مــن مأزقــه احلــايل ولكــن ساســة العــراق هلــم منــوال آخــر« مث أضــاف هــذا املســتعرب: 
»لديكــم مثــل شــعيب عراقــي مجيــل ينطبــق علــى واقــع السياســة العراقيــة احلاليــة يقــول: )اللــي مــا يرضــى جبــزّة 

يرضــى جبــزة وخــروف(«.

العراق في منظور السياسة 
الروسية، في األزمة الحالية

د. خير اهلل سعيد*

كاتب وابحث عراقي
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إن كنــت قــد بلغــت الثمانــن وأنــت لســت مشــلواًل أو معتــًا، إن كنــت ال تــزال بصحــة جيــدة، وتســتمتع 
برايضــة املشــي، وبوجبتــك، إن كنــت تســتطيع النــوم مــن دون تنــاول حبــوب منومــة، إن كانــت الطيــور 
واألزهــار والبحــر واجلبــال مــا زالــت تُلهمــك كمــا كانــت، فأنــت شــخص حمظــوظ، ومــن األفضــل لــك أن 
تســجد شــاكراً لطــف الــرب ورعايتــه الدائمــة، إن كنــت شــاابً حبســاب الســنن، وَخــرابً يف عمــق روحــك، 
إن كنــت علــى وشــك أن تصبــح آلــة، فلعــل أفضــل شــيء تفعلــه – بعــد أن أتخــذ نفســاً عميقــاً، ابلطبــع 
- هــو أن تقــول ملديــرك يف العمــل: )اللعنــة، اي صديقــي، أنــت ال تلكــين!(... إن كنــت ال تــزال قــادراً 
علــى احلــب، وقــادراً علــى مســاحمة والديــك اللذيــن ارتكبــا جرميــة إحضــارك إىل هــذا العــامل، إن كنــت قنوعــاً 
مبكانــك، وابســتقبال أايمــك كيفمــا جــاء هبــا القــدر، إن كنــت قــادراً علــى الغفــران والنســيان، إن اســتطعت 
أن تكــرب مــن دون أن تصبــح رجــًا فجــاً، عابســاً، متشــائماً يشــعر ابملــرارة، فقــد قطعــت نصــف الطريــق!.
إن كانــت لديــك وظيفــة انجحــة، رمبــا كتلــك الــي كانــت لــدّي، فمــن املرّجــح أن الســنن املقبلــة لــن تكــون 
أمجــل ســنن حياتــك، إال إن كنــت قــد تعّلمــت أن تشــرب مــن مــاء البحــر، النجــاح مــن وجهــة نظــر دنيويــة، 
هــو وابٌء للكاتــب الــذي مــا زال ميلــك شــيئاً ليقولــه، يف هــذا الوقــت مــن العمــر حــن يكــون مــن املفــرتض 
أن يســتمتع بوقــت فــراغ قليــل، ســيجد نفســه منشــغًا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، يصبــح اآلن ضحيــة 
للمعجبــن واملهنئــن وكل هــؤالء الذيــن يســعون الســتغال امســه، وســيجد أنــه يعيــش نوعــاً خمتلفــاً مــن 
الصراعــات الــي عليــه وحــَده أن يدفــع مثنهــا، مشــكلته اآلن هــي يف كيفيــة البقــاء حــراً، ويف ممارســة األشــياء 

كمــا يريــد هــو ال كمــا يريــد اآلخــرون.
شــيء واحــد أراه يتضــح أمامــي يومــاً بعــد يــوم: شــخصيات النــاس األصليــة ال تتغــر مــع األايم، النجــاح 
يطــّور شــخصياهتم، نعــم، لكنــه يُــرِبز أخطاءهــم وعيوهبــم أيضــاً، التاميــذ األذكيــاء يف املدرســة ال يبــدون 
ابلــذكاء نفســه الــذي كانــوا عليــه حــن خيرجــون ملواجهــة العــامل، الفتيــان الذيــن كنــت تزدريهــم وتقتهــم، يف 
املدرســة، ســتكرههم أكثــر حــن يصبحــون ممّولــن ورجــال دولــة وضبــاط خبمســة جنــوم، احليــاة تعّلمنــا القليــل 

مــن الــدروس، لكنهــا ال تعلمنــا كيــف نكــرب.
ستشــاهد أطفالــك أو أحفــادك وهــم يرتكبــون األخطــاء الســخيفة نفســها، األخطــاء الــي تدمــي القلــب، 
تلــك الــي ارتكبتهــا حــن كنــت يف مثــل عمرهــم، ولــن يكــون بوســعك أن تقــول شــيئاً أو أن تفعــل شــيئاً 
ملنعهــا مــن احلــدوث، ومــن خــال مشــاهدهتم فقــط، ســيكون إبمكانــك أن تفهــم تدرجييــاً احلماقــات الــي 

كنــت عليهــا يومــاً مــا، والــي مــا زلــت تارســها - رمبــا - إىل اآلن.
يف الثمانــن أعتقــد أنــين أصبحــت شــخصاً أكثــر مرحــاً ممــا كنــت يف العشــرين أو الثاثــن، بــل وال أرغــب 

يف أن أعــود إىل مــا قبــل العشــرين، قــد يكــون الشــباب هبيّــاً، لكنــه مــؤمل أيضــاً.
كنــُت ملعــوانً أو حمظوظــاً بفــرتة مراهقــة طويلــة جــداً، ووصلــت إىل مــا يشــبه النضــج يف مرحلــة مــا مــن 
الثاثــن، ويف األربعــن فقــط بــدأت أشــعر حقــاً أنــين أصبحــت شــاابً، وقتهــا فقــط كنــت مســتعداً لذلــك، 
كان بيكاســو يقــول: ) يف الســتن يشــعر املــرء ابلشــباب، حــن يكــون الوقــت قــد فــات جــداً(، يف هــذا 
العمــر، فقــدُت الكثــر مــن أوهامــي، لكنــين حلســن احلــظ مل أفقــد محاســي، وال اســتمتاعي ابحليــاة، وال 

فضــويل اجلامــح.
لعله الفضول – ملعرفة أي شيء وكل شيء - هو ما صنع مين كاتباً، الفضول الذي مل يتخّل عين أبداً، 
إىل جانــب هــذه اخلصلــة أديــن ابلفضــل خلصلــة أخــرى أضعهــا فــوق كل اعتبــار، وهــي حاســة الدهشــة، 
ال هتمــين قيــود حيــايت كلهــا، لكنــين ال أســتطيع أن أختيــل أن ترتكــين احليــاة فارغــاً مــن الدهشــة، أمسّيهــا إىل 
حــد مــا: ديــين، أان ال أتســاءل أبــداً عــن هــذا الوجــود الــذي نســبح فيــه، كيــف جــاء وُخلــق، أان أســتمتع بــه 
وأقــّدره فحســب، لعــّل مصــدر الراحــة األكــرب يف الشــيخوخة هــو قدرتنــا املتزايــدة علــى عــدم أخــذ األشــياء 
جبديــة مبالغــة، إن أحــد أكــرب االختافــات بــن احلكيــم احلقيقــي والواعــظ هــو: املــرح، حــن يضحــك 
احلكيــم، يضحــك مــن قلبــه، وحــن يضحــك الواعــظ – إن حــدث ذلــك - فهــي ضحكــة وجــه ال أكثــر، 
كلمــا تقــدم يب العمــر، أفــكاري املثاليــة – الــي طاملــا أنكرهتــا – تتغــر، أفــكاري املثاليــة يف أن أكــون متحــرراً 
مــن كل املثاليــات، متحــرراً مــن املبــادئ، متحــرراً مــن املذاهــب واأليديولوجيــات، أريــد أن أمضــي يف حميــط 

احليــاة كمــا تضــي الســمكة يف البحــر.
مل أعــد أبــذل جهــدي ألقنــع النــاس بوجهــة نظــري عــن األشــياء، وال ملعاجلتهــا، مل أعــد أيضــاً أشــعر ابلفوقيــة 

ألهنــم يفتقــدون الــذكاء، كمــا كان يبــدو يل.
ميكننــا أن حنــارب الشــر، لكننــا أمــام الغبــاء ال نســتطيع فعــل شــيء، لقــد تقّبلــت احلقيقــة كمــا هــي، ومهمــا 
كانــت قاســية: البشــر مييلــون إىل التصــرف بطريقــة جتعــل احليــواانت تشــعر ابخلجــل، املثــر للســخرية ولــألمل 
معــاً هــو أننــا غالبــاً نتصــّرف منطلقــن - بشــكل منحــط - ممــا نســميه الدوافــع العليــا، احليــوان ال يــربر قتــل 
ضحيتــه، أمــا احليــوان البشــري فيذكــر اســم الــرب حــن يذبــح أخــاه اإلنســان، ينســى أن الــرب ال يقــف 

علــى جانبــه، بــل يقــف إىل جانبــه.
لطاملــا كان شــعاري: )امــرح دائًمــا وأتلــق(، ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي ال جيعلــين أمــّل مــن تكــرار مقولــة 
رابليــه: )بقــدر آالمــك، أمنحــك الفــرح(، حــن أنظــر إىل اخللــف ألرى حيــايت، حيــايت املليئــة ابللحظــات 
التعيســة، أراهــا ضــرابً مــن الســخرية أكثــر مــن كوهنــا مأســاة، إحــدى هــذه املشــاهد الســاخرة هــو أنــك حــن 
تضحــك بقــوة تشــعر أن قلبــك يؤملــك، أيــة مأســاة ســاخرة ميكــن أن تكــون هــذه؟ الشــخص الــذي أيخــذ 

حياتــه جبديــة أكــرب ممــا يلــزم هــو شــخص منتــه ال حمالــة.
اخلطــأ ليــس يف احليــاة حبــد ذاهتــا، فاحليــاة جمــرد حميــط نســبح فيــه، وعلينــا أن نتكيّــف معــه أو نغــرق إىل 
األســفل، لكــن الســؤال هــو: هــل إبمكاننــا كبشــر أال نلــوث ميــاه احليــاة، وأال حنطّــم الــروح الــي تســكن 

داخلنــا؟.
إن أصعــب مــا ميكــن أن يواجهــه املبــدع هــو أن يتوقــف عــن حماولــة تغيــر العــامل إىل مــا حيــب، وأن يتقّبــل 
النــاس مــن حولــه كمــا هــم تامــاً، أكانــوا جيديــن أم ســيئن أم ال مبالــن مبــا حيــدث مــن حوهلــم يف العــامل.

 -------
)املقــال مقتطفــات مــن مقالــة )هنــري ميللــر( الطويلــة ) مــا الــذي حيــدث حــن نبلــغ الثمانــن( املنشــورة عــام 

1972 بعــد أشــهر قليلــة مــن بلوغــه الثمانــن(.

ماذا يحدث حين نبلغ الثمانين؟

د. غريب الحسين*

كاتب وصحفي سوري
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مل يســتفق الكثــر بعــد، ليــس يف امــركا وحدهــا بــل يف العــامل أمجــع، مــن وقــع الصدمــة الــي أحدثهــا انتخــاب 
دوانلــد ترامــب ليكــون الرئيــس اخلامــس واألربعــن للــوالايت املتحــدة األمركيــة. مل يكــن وقــع الصدمــة نتيجــة 
ســقوط كافــة التوقعــات املســبقة  بفــوز هيــاري كلنتــون ابالنتخــاابت اســتنادا إىل معظــم اســتطاعات الــرأي 
الــي أخــذت صحــف خمضرمــة كـــ )نيويــورك اتميــز( تعطيهــا احتمــال الفــوز بنســبة 92% قبــل يومــن مــن 

االنتخــاابت فقــط .
ولكن التأثر األكرب للصدمة جاء من اإلدراك أن على العامل اآلن أن يتعامل مع رئيس أمركي جديد، امسه 
دوانلــد ترامــب أاثر بتصرحياتــه يف احلملــة االنتخابيــة الكثــر مــن اخلــوف والزوابــع علــى كافــة الصعــد، مــن وعــده 
بطــرد مايــن املهاجريــن غــر الشــرعين، إىل بنــاء جــدار علــى طــول حــدود املكســيك وجعــل املكســيك تدفــع 
مثنــه، إىل اقرتاحــه يف منــع مؤقــت لدخــول املســلمن اىل الــوالايت املتحــدة،  وحــى أفــكاره حــول االنســحاب 
مــن الناتــو وجعــل دول كأملانيــا واليــاابن وكــوراي والســعودية تدفــع الكثــر الســتمرار محايتهــا مــن قبــل الــوالايت 

املتحــدة، ومــا قالــه مــن التعــاون مــع بوتــن يف أماكــن كســوراي.
 ابلرغــم مــن انتعــاش االقتصــاد النســيب منــذ جمــيء أوابمــا واخلــروج مــن الركــود االقتصــادي لعقــود، وهبــوط نســبة 

البطالــة إال أن املواطــن األمركــي البســيط مل يشــعر بتلــك البحبوحــة الــي يتكلــم عنهــا االقتصاديــون.
إذاً اســتيقظ العــامل علــى خــرب غــر متوقــع خميــف ومفاجــئ: دوانلــد ترامــب أصبــح 
الرئيــس املنتخــب ألكــرب قــوة يف العــامل. يتســاءل الكثــر عــن أســباب هــذا الفــوز 
املفاجــئ الــذي مل تتوقعــه معظــم اســتطاعات الــرأي واخلــرباء وكيــف اســتطاع ترامــب 

حتقيقــه؟ وملــاذا خســرت هيــاري كلنتــون واحلــزب الدميقراطــي؟
 قــد يبــدو للوهلــة االوىل أن أغلبيــة مــن صــّوت لرتامــب هــم أولئــك املتعصبــون للبشــرة 
البيضــاء والكارهــون لألقليــات واملهاجريــن والذيــن رأوا يف تصرحيــات ترامــب حــول 
املهاجريــن واألقليــات ضالتهــم، يف إعــادة أمــركا بيضــاء كمــا يقــول البعــض ولكــن يف 
احلقيقــة ورغــم أن هــؤالء صوتــوا ابلفعــل لرتامــب إال أهنــم ال يشــكلون ســوى النســبة 
األقل ممن صوت لرتامب. النســبة االكرب ممن صوتوا لرتامب مل تصوت له ألســباب 
عنصريــة، وإمنــا صوتــت لــه ألســباب أشــبه ابلربيكســيت الربيطــاين مــن حيــث إن 
أغلبيــة الطبقــة العاملــة أرادت التغيــر واختــارت التصويــت ملرشــح التغيــر خاصــة أنــه 
مــن خــارج الطبقــة السياســية بــدال مــن التصويــت للمرشــح السياســي املخضــرم الــذي 

يعــد مرشــح املؤسســة احلاكمــة، وهــو يف هــذه احلالــة هيــاري كلنتــون.
 يبقــى الســؤال األهــم ملــاذا صوتــت نســبة كبــرة مــن األمركيــن للتغيــر رغــم العيــوب 
الكبــرة يف املرشــح الــذي مثــل التغيــر والــذي اهتــم أبنــه مزاجــي ال ميتلــك أي خــربة 
سياســية تؤهلــه إلدارة البلــد ابإلضافــة ملــا ســرب لــه مــن أشــرطة فيديــو تظهــر تلفظــه 
أبلفــاظ فاضحــة حــول تعاملــه مــع النســاء. اجلــواب عــن هــذا الســؤال متعــدد اجلوانــب 
ولكــن العامــل األساســي فيــه هــو عامــل اقتصــادي حبــت، لكــن هنــاك أيضــا العامــل 
الديــين ابإلضافــة إىل عوامــل أخــرى أقــل أمهيــة كمســألة التأمــن الصحــي وضعــف 

هيبــة أمــركا اخلارجيــة، بســبب أخطــاء كارثيــة وقعــت فيهــا إدارة الرئيــس أوابمــا.
 لنتحــدث عــن العامــل االقتصــادي وهــو العامــل األهــم يف تصويــت األمركيــن 

للــوالايت املتحــدة: القــادم  الرئيــس  الفرصــة ليكــون  لدوانلــد ترامــب ومنحــه 
ابلرغــم مــن انتعــاش االقتصــاد النســيب منــذ جمــيء الرئيــس أوابمــا واخلــروج مــن الركــود 
االقتصــادي األســوأ لعقــود وابلرغــم مــن هبــوط نســبة البطالــة مــن حــوايل العشــرة ابملئــة 
عند جميء أوابما اىل ما دون اخلمسة ابملئة مؤخرا إال أن املواطن األمركي البسيط 
الــكادح مل يشــعر بتلــك البحبوحــة الــي يتكلــم عنهــا االقتصاديــون وتتحــدث عنهــا 
وســائل اإلعــام، إذ أن دخلــه الشــهري مل يتحســن كثــرا مقارنــة ابلتضخــم،  ممــا 
نتــج عنــه ضعــف القــوة الشــرائية للمواطــن العــادي أمــا مــن اســتفاد بشــكل رئيســي 
مــن انتعــاش االقتصــاد فهــم تلــك الطبقــات الغنيــة الــي زادت غــى يف وول ســرتيت 

وســيليكون فــايل وغرهــا مــن أماكــن القــوة االقتصاديــة يف الــوالايت املتحــدة.
مل جيــد املتدينــون امللتزمــون بتعاليــم كنيســتهم بُــّدا مــن التصويــت لرتامــب ليــس حبــا 

بشــخصه، وإمنــا خوفــا مــن هــذه السياســية الــي اتبعهــا احلــزب الدميقراطــي.
أدى هــذا ابلتأكيــد اىل اتســاع الفجــوة بــن الطبقــة الغنيــة يف البــاد والــي نســبتها 
ثلثــي االقتصــاد واملــال وابقــي  مــن  املئــة، لكنهــا تلــك أكثــر  مــن واحــد يف  أقــل 
الشــعب الــذي مــازال يعــاين مــن آاثر الركــود االقتصــادي وضعــف القــوة الشــرائية. 
كل هــذا جعــل الكثــر مــن الطبقــة العاملــة تصــوت ملرشــح التغيــر الــذي وعــد إببقــاء 
املعامــل يف أمــركا ومعاقبــة الشــركات الــي ســتنتقل إىل بــاد أخــرى تكــون فيهــا اليــد 

العاملــة أرخــص كاملكســيك والصــن بــدال مــن التصويــت ملرشــحة احلــزب الدميقراطــي الــي اعتــربت ابلنســبة 
هلــم اســتمرارا للسياســة الــي اتبعــت يف الســنوات الثمانيــة املاضيــة، وأدت إىل شــعورهم ابخلــذالن وفقداهنــم 

للقــوة الشــرائية.
كان التصويــت واضحــا مــن حيــث اجلغرافيــا، إذ صّوتــت املــدن الكــربى حيــث مراكــز املــال والتكنولوجيــة 
تلــك الــي اســتفادت كثــرا مــن التطــور االقتصــادي واالنفتــاح جتــاراي علــى العــامل اخلارجــي يف الســنوات األخــرة 
للمرشــحة كلنتــون فيمــا صوتــت األرايف واملــدن الصغــرة الــي تكثــر فيهــا املعامــل والــي عــاىن ســكاهنا مــن 
العوملــة وهجــرة هــذه املعامــل إىل بــاد اخــرى وابلتــايل فقــدان وظائفهــم ذات الدخــل اجليــد إىل املرشــح ترامــب.
 هنــاك عوامــل أخــرى أقــل أمهيــة لكنهــا أدت أيضــا إىل تصويــت نســبة ال أبس هبــا إىل ترامــب - مــن هــذه 
العوامــل العامــل الديــين، إذ أن احلــزب الدميقراطــي ويف الســنوات األخــرة تغــر مــن حــزب العاملــن والطبقــة 
الكادحــة إىل حــزب احلداثــة واالنفتــاح. هــذا ممــا أدى إىل تبــين احلــزب لسياســات تتناقــض مــع تعاليــم الكنيســة 
كالســماح ابإلجهــاض وزواج املثليــن وغرهــا مــن األمــور الــي ترفضهــا الكنيســة، وابلتــايل مل جيــد املتدينــن 
امللتزمــن بتعاليــم كنيســتهم بــدا مــن التصويــت لرتامــب ليــس حبــا بشــخصه إمنــا خوفــا مــن هــذه السياســية الــي 
اتبعهــا احلــزب الدميقراطــي الــي أوصلــت يف عهــد إدارة أوابمــا إىل إجبــار املــدارس علــى أن تســمح ملخالفــي 
اجلنس من اســتخدام املراحيض اخلاصة ابجلنس األخر إن هم عرفوا أنفســهم أبهنم 
أقــرب اىل اجلنــس االخــر، وتعــد خمالفــة ذلــك خمالفــة للقوانــن وتييــز حبقهــم، كمــا أن 
مــلء املنصــب الشــاغر يف احملكمــة الدســتورية العليــا والــي تقــرر الكثــر مــن األمــور 
االجتماعيــة املختلــف عليهــا مــن قبــل الرئيــس القــادم مل يبــق للمتدينــن مــن خيــار 
ســوى التصويــت ملرشــح احلــزب احملافــظ - اجلمهــوري- رغــم املأخــذ الكثــرة عليــه.
 رغــم فــوز كلنتــون  ابألصــوات الشــعبية بواقــع أكثــر مــن مليــوين صــوت إال أهنــا 
خســرت املنافســة ألهنــا خســرت يف والايت حساســة كواليــة بنســلفانيا وميشــيغان 

ووسكنســن وهــي الــي عــادة مــا تصــوت للدميقراطيــن.
ترامــب علــى نســبة أصــوات غــر  الــي أدت اىل حصــول  العوامــل األخــرى  مــن 
متوقعــه كانــت األخطــاء الــي وقــع فيهــا الرئيــس أوابمــا وإدارتــه وقــد اســتغلها ترامــب 
واجلمهوريــون خــر اســتغال يف محلتهــم االنتخابيــة جتــاه مجهــور غاضــب اجتماعيــا 
واقتصــاداي. ومــن هــذه األخطــاء الطريقــة الــي مت تبــى نظــام الرعايــة الصحيــة هبــا 
املؤّمنــن صحيــا  مــا يســمى أوابمــا كــر والــذي وإن أدى اىل زايدة يف عــدد  أو 
إال أنــه ضاعــف مــن العــبء املــايل واالقتصــادي علــى عشــرات املايــن ممــن كان 
لديهــم أتمــن صحــي قبــل النظــام اجلديــد، وابلتــايل زادت معــاانة عشــرات املايــن 
االقتصاديــة بســبب إرهاقهــم ماليــا جــراء زايدة تكاليــف التامــن الصحــي املرتفعــة 

جــدا أصــا.
بــوالدة  اجلمهوريــون  الــي ربطهــا  اخلارجيــة ألوابمــا وهــي  السياســة  فــإن   كذلــك 
تنظيمــات عابــرة للقــارات ومتطرفــة كداعــش وتقويــة زعمــاء كبوتــن وكســر هيبــة 
أمــركا خارجيــا بعــد العــودة عــن اخلــط األمحــر، مبســألة اســتخدام الســاح الكيميائــي 
الطبقــة  تلــك  لــدى  قويــة  ورقــة  التغيــر  مــن  األمــور جعلــت  هــذه  ســوراي كل  يف 

األمركيــة الــي تــود رؤيــة أمــركا عظيمــة وقويــة.
 أخــرا وبســبب معرفتهــم أن هيــاري كلنتــون هــي املرشــح األقــوى احملتمــل خلافــة 
الدميقراطــي منــذ عــدة ســنوات فقــد ركــز اجلمهوريــون محلتهــم  أوابمــا يف احلــزب 
لشــيطنة هيــاري وإجيــاد نقــاط ضعــف عندهــا والرتكيــز عليهــا، وقــد جــاءت أحــداث 
بنغــازي  والتحقيــق هبــا ومــا تــاه مــن اكتشــاف مســألة اســتخدام ســرفر - مــزود- 
خــاص للربيــد االلكــرتوين هلــا عندمــا كانــت وزيــرة خارجيــة بــدال مــن الســرفر الرمســي 
للدولــة وفتــح حتقيــق مــن قبــل جهــاز التحقيقــات الفــدرايل ابألمــر جــاءت كل هــذه 
األحــداث لتظهــر هيــاري مبظهــر السياســية الــي ختفــي احلقيقــة، وهــذا ابلتأكيــد مل 

يســاعد الكثــر مــن املرتدديــن علــى التصويــت هلــا بنهايــة األمــر.
 كل هــذه األســباب جمتمعــة أدت إىل تصويــت عــدد غــر متوقــع مــن الناخبــن 
لصــاحل ترامــب ورغــم فوزهــا ابألصــوات الشــعبية بواقــع أكثــر مــن مليــوين صــوت إال 
أن كلينتــون خســرت املنافســة ألهنــا خســرت يف والايت حساســة كواليــة بنســلفانيا 
وميشــيغان ووسكنســن وهي عادة ما تصوت للدميقراطين ولكن وبســبب طبيعتها 
االقتصاديــة وضعــف نســبة األقليــات فيهــا - صــوت أغلــب األقليــات للمرشــحة 
كلنتــون. صوتــت غالبيــة بســيطة فيهــا لرتامــب وأعطتــه الفــوز.  ابجملمــع االنتخــايب 

وهــو مــا حيــدد الفــوز ابلرائســة يف أمــركا.

لماذا فاز ترامب
في االنتخابات األميركية؟

د. طارق كتيلة*

كاتب و طبيب مقيم يف الوالايت املتحدة االمركية
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تدريب المعلمين في مدينة جرابلس

إيليكدار توزع المعونة للنازحين السوريين في المخيماتاليزال مركز المساعدات اإلنسانية في مدينة جرابلس يقدم المساعدة

Cerablus’lu Öğretmenlere Eğı̇tı̇

Cerablus Yardım Merkezi İyilik Dağıtmaya Devam Ediyorİyilikder Suriye Yardımları Sürüyor

Cerablus’da kurulan ve içerisinde Gıda Yardım Mağazası,Giyim Yardım Mağazası ile kafeterya sosyal alanı-
nın bulunduğu İyilik Merkezimizde yardımlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Derneğimiz ile Hand in Hand For Syria (Suriye için el ele) derneği işbir-
liğiyle Cilvegözü sınır kapısından geçişi sağlanan 27 ton pirinç ve birçok 
yardım malzemesi İDLİB bölgesindeki Halep’li kardeşlerimize ulaştırıldı.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Halep’in Cerablus ilçesinde görev yapan Suriyeli öğretmenler, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce (İyi-
likder) düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

قامـــت منظمـــة إيليكـــدار يف مدينـــة جرابلـــس مشـــايل حمافـــظ حلـــب والـــي مت حتريرهـــا مـــن التنظيـــم اإلرهـــايب )داعـــش( ضمـــن عمليـــة درع الفـــرات، إبنشـــاء دورات تدريبيـــة للمعلمـــن الســـورين يف املدينـــة ضمـــن احلمـــات املتكـــررة لدعـــم عمليـــة التعليـــم، وقـــد 
قـــام منـــدوب املنظمـــة إبلقـــاء حماضـــرة جبميـــع املعلمـــن وشـــدد علـــى الـــدور الـــذي يقومـــون بـــه   مـــن أجـــل تعليـــم أفضـــل.

ــا  ــاعدة الـــي حيتاجهـ ــدم املسـ ــورية يقـ ــة جرابلـــس السـ ــاعدات للنازحـــن يف مدينـ ــدم املسـ ــدار والـــذي يقـ ــة إيليكـ ــه منظمـ ــز الـــذي إفتتحتـ الزال املركـ
النازحـــون ومـــن دون هـــوادة.

قامـــت منظمـــة إيليكـــدار ابلتعـــاون مـــع منظمـــة )يـــداً بيـــد مـــن أجـــل ســـوراي( ومجعيـــة )جليفاغـــوزو( 
بتوزيـــع 27 طـــن مـــن األرز علـــى النازحـــن مـــن مدينـــة حلـــب الذيـــن يعيشـــون يف املخيمـــات احلدوديـــة 

مبحافظـــة إدلـــب.



GAZETESI 25.SAYI - 1/2/2017

13

بلبل زاده... منبر الشام

الهالل األحمر التركي يفتتح مخزن الحب في إدلبالمهاجرون السوريون من العهد الروماني

دورة تدريبية لألطفال السوريين حول النظافة والصحة

SURİYELİ MUHACİRLER ROMANA KONU OLDUİdlib’e Kızılay Sevgi Mağazası

Suriyeli Çocuklara Hijyen Ve Sağlık Eğitimi

تواصل دعم التعليم لألطفال السوريين في غنازي عينتاب

Yazdığı 19 eserle İslam dünyasında 5 defa ödül alan Suriyeli edebiyatçı-yazar Ebtisam Şakuş vakfımızı ziyaret 
etti. Gerçekleştirilen ziyarette başkanımız Turgay Aldemir ile görüşen Şakuş, yeni çıkan romanı “Ayak Sesleri”ni 
Aldemir’e hediye ederek Ceylanpınar’daki yazarlık okulu için destek istedi.

Halep’ten tahliye edilerek İdlib’de hayatını sürdüren Suriyelilere 
yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Suriye’nin 
İdlib şehrinde iki ayrı nokta da oluşturulan üç Kızılay Sevgi Mağa-
zası Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mercy Malaysia arasında Suriyeli 2 
bin mülteci çocuğa hijyen ve sağlık konusunda eğitim verilmesi 
amacı ile bir anlaşma imzalandı.

Gaziantep’deki camilerde din ve ahlak eğitimi gören Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu. 3 Şu-
bat Cuma günü gerçekleştirilen organizasyonda Veysel Karani Camiinde eğitim gören 55 öğrenci ile Abdulkadir 
Sökücü Camiinde eğitim gören 30 Suriyeli öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Suriyeli Öğrencilere Eğitim Desteğimiz Sürüyor

قامـــت الكاتبـــة والروائيـــة الســـورية إبتســـام شـــاكوش بـــزايرة رمسيـــة إىل منظمـــة بلبـــل زادة اخلريـــة، حيـــث إجتمعـــت ابلســـيد توروغـــاي ألدميـــر رئيـــس جملـــس 
اإلدارة ، وخـــال اإلجتمـــاع طلبـــت الدعـــم ملشـــروع حمـــو األميـــة يف مدرســـة جيـــان بينـــار، الكاتبـــة هلـــا 19 روايـــة، الكاتبـــة حاصلـــة علـــى عـــدة جوائـــز.

افتتـــح اهلـــال االمحـــر الرتكـــي مركـــزاً لتوزيـــع املســـاعدات ومســـي )خمـــزن احلـــب( لألهـــايل مدينـــة 
حلـــب احملتاجـــن الذيـــن مت ترحيلهـــم مـــن بيوهتـــم ويســـكنون املخيمـــات يف مدينـــة إدلـــب، 

ويســـتمر اهلـــال األمحـــر بتقـــدمي محـــات اإلغاثـــة اإلنســـانية املتكـــررة هلـــؤالء احملتاجـــن.

األطفـــال الســـوريون الـــذي ألقـــت هبـــم ظـــروف احليـــاة الصعبـــة يف ســـوراي إىل حالـــة اللجـــوء 
ال زالـــوا ينتظـــرون أيـــدي املســـاعدات الـــي تتـــد إليهـــم. وال زالـــت هيئـــة اإلغاثـــة اإلنســـانية 

IHH تعمـــل وســـيلة إليصـــال تلـــك األيـــدي إىل املظلومـــن.

قامـــت منظمـــة إيليكـــدار يف يـــوم اجلمعـــة 3 شـــباط بتوزيـــع اهلـــدااي الرمزيـــة لألطفـــال الســـورين الذيـــن حيضـــرون الـــدروس الدينيـــة واألخاقيـــة يف مســـجد 
عبـــد القـــادر املزيـــل يف مدينـــة غـــازي عينتـــاب، حيـــث حيضـــر 55 طالبـــاً إىل هـــذا املســـجد لتلقـــي العلـــم، واهلـــدااي عبـــارة عـــن قرطاســـية وزعـــت ل 30 مـــن 

الطـــاب الســـورين والذيـــن حضـــروا يف هـــذا اليـــوم.
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مجيــل أن ميــوت اإلنســان مــن أجــل وطنــه، واألمجــل أن حييــا مــن أجــل هــذا الوطــن )تومــاس 
كارليــل(... ومــن يرســم حــدود هــذا الوطــن دمــاء الشــهداء )فقــط(.

بعــد فقــدان الوطــن أردت أن أقفــز مــن عظامــي وأنتهــي مــن نفســي، الشــجرة الــي أحببتهــا 
رفعتــين علــى أغصاهنــا وصنعــت يل نــدى الفجــر، وغمرتــين أبطــواق اليامســن ورمســت يل قــوس 

قــزح.
فاحلــب يفــرض نفســه، املفــروض أن احلــب شــعور مجيــل وعفــوي بعيــد عــن ســلطة العقــل ولــو 
إىل حــن، أعلــى مقاماتــه حــب املعرفــة ، كل األداين دعــت إىل احلــب واحملبــة بشــى الصــور 
وجعلــت لــه قواعــداً وضوابــط وأســس، وتبقــى لغــة الــوداد، رســولنا حممــد )ص( أحــب خدجيــة 
وعشــق عائشــة رضــي هللا عنهمــا كان يذكــر األوىل دومــاً وحيــرص كل احلــرص أن يشــرب 
مــن اجلهــة الــي تشــرب منهــا عائشــة ، ذاك حــب أمســى وأعظــم مــن أن يوصــف بكلمــات.

وعيسى عليه السام دعا للمحبة وقال قاوموا الشر ابخلر .
أمــا الفاســفة كل منهــم فلســف احلــب علــى طريقتــه، )ديــدرو( مــن أهــم فاســفة التنويــر كان 

لــه موقــف معــادي للمــرأة وعندمــا أحــب )صــويف( قــال : 
- أنت حتبينين ؟؟؟ ســتحبينين دائماً ، أان األن ســعيد لقد عدت للحياة جمدداً ...أســتطيع 

أن أحتدث وآكل وألعب ...أســتطيع أن أعمل أي شــيء أتناه ...أريد أن أحبك أكثر.
وبعد موهتا كتب :

- ماذا ميكن أن يفعل يل األمل ؟.
و مات بعدها أبشهر قليلة .

الفيلســوف الفرنســي )لويــس ألوســرت( كانــت لــه قصــة حمزنــة مــع )هيلــن ريثمــان( أوصلتــه 
إىل اجلنــون. 

الفيلسوف األملاين )نتيشه( قال: 
- املرأة فخ تصنعه الطبيعة .

وقيــل لــو أحــب الشــيطان لتاشــى الشــر، ابحلــب نواجــه األحــزان واحلرمــان والفقــدان ونبــين 
األوطــان ، فاحلــب هــو اســتمرار الكــون .

احليــاة إىل كل خــااي  بــدم  الشــراين مفتوحــة تدفــع  يبقــي  احليــاة والنشــاط احلركــي  حــب 
اجلســم، احلــب رصيــد مــن الدمــاء النقيــة تســاعدان علــى التنفــس يف الظــام وعلــى التنقــل 

واملضــي قدمــاً رغــم األهــوال ، ينســينا مواجعنــا وأحزاننــا ويقــوي عزميتنــا.
الوطــن،  املــوت ويعصــف يف ذاكرتنــا عطــر  مــرااي  تتناثــر مــن حولنــا  الســكون  يف حلظــات 
نتســاءل املــوت ؟ أم حــب الوطــن، ميــاد جديــد خييــم علــى أرواحنــا بذكــر حبــك اي وطــن.
حبك مباح بكل األداين وبكل الطوائف وامللل حيق لنا أن نعشــقك ونســهر وحنن نناجيك 
ونبكــي عليــك بــدل الدمــوع دمــاً، أن نزهــد بــك ونعتكــف عــن الطعــام ونصلــي ونصــوم 

ألجلــك وال نبدلــك مبــال قــارون وال حنــب ســواك . 
قال نزار : 

- مرمياً على ابب بادي كالقدح املكسور.
 عذراً نزار اآلن عرفنا شرح هذا البيت بل بتنا نعرف أن ال حب أقوى من حبك اي وطن.

جميل أن يموت
اإلنسان من أجل وطنه

إلهام حقي*

احلديــث اليــوم حــول الواقــع اإليــراين، وتشــريح النســق اجملتمعــي واألقوامــي داخــل إيــران، مســألة جــد 
راهنــة، بينمــا جــل مشــاكل الشــعب الســوري وثورتــه الطويلــة كانــت، ومل تــزل، مــن ذلــك التدخــل اإليــراين 
الســافر، يف دعــم النظــام الســوري، ليبقــى مرتبًعــا فــوق رؤوس البــاد والعبــاد، مــع اســتمرار القتــل اليومــي، 

ودوام النزيــف يف صفــوف الشــعب الســوري.
من هنا فقد وجدان أن الرهان اآلن البد أن يكون على حالة تفســخ البنية اجملتمعية اإليرانية، وكشــف 
الغطــاء، وصــواًل إىل تعــومي النظــرة الفاحصــة مبــا خيــص االثنيــات والقوميــات املوجــودة يف إيــران، كــي يُبــى 
عليهــا، ولتكــون علــى أجنــدات دول اخلليــج خاصــة، كــي يتطلعــوا حنــو هــذا اخلطــر احملــدق بنــا وهبــم 
مجيًعــا. لذلــك فقــد توجهنــا إىل الدكتــور جعفــر اهلامشــي املقيــم يف بريطانيــا، وهــو ابحــث مهتــم ابلشــأن 

اإليــراين، وحــاورانه حــول بعــض املســائل الــي تســاهم يف كشــف املســتور: 
فحول واقع املعارضة يف إيران وإمكانية التعاون يف مواجهة السلطة اإليرانية أكد اهلامشي: 

»إن معظــم مكــوانت املعارضــة اإليرانيــة تعــاين مــن إشــكاالت بنيويــة ومنهجيــة إثــر انعــدام الرؤيــة السياســية الواضحــة جتــاه الواقــع السياســي ومســتقبله يف 
إيــران، وعــدم جتديــد خطاهبــا السياســي وفــق متطلبــات الشــارع الداخلــي واالســتحقاقات الدوليــة ونظريــة الواقعيــة السياســية، وابلنتيجــة فهنــاك ختنــدق حــذر 
يف أيديولوجيــات وخطــاابت ليســت بقريبــة مــن الواقــع، وكذلــك شــبه انعــدام للثقــة والتنســيق بــن مكوانهتــا، ممــا ينعكــس ســلباً علــى العاقــة بينهــا وبــن 

الشــارع وســائر القوميــات واألقليــات والشــعوب.
هنــاك خــاف جوهــري يف أركان اخلطــاب السياســي الــذي يتبنــاه اجلانبــان األحــوازي وجماهــدي خلــق، وهــو متمثــل يف التشــبث يف وحــدة الســيادة  للدولــة 
اإليرانيــة الفعليــة وشــكل إدارة الدولــة يف املســتقبل، إذ أن معظــم فصائــل املعارضــة اإليرانيــة تعتــرب أن أي حديــث ميــس وحــدة الــرتاب الوطــين مرفــوض مجلــة 
وتفصيــًا، كمــا أن كثــرًا منهــا ال يــرى أيــة شــرعية ملصطلــح الشــعوب ويعتربهــا جمــرد أقليــات عرقيــة، بينمــا البعــض اآلخــر، يــرى أن مفهــوم حقــوق القوميــات 
ليــس قائمــا بذاتــه، وإمنــا ينبغــي أن يرتجــم ضمــن حقــوق املواطنــة الفرديــة واالنصهــار يف اهلويــة الوطنيــة اإليرانيــة علــى حســاب اهلويــة القوميــة ضمــن الدولــة 
املركزيــة. هــذا يف الوقــت الــذي جنــد فيــه غالــب التنظيمــات )األحوازيــة / العربســتانية( ترفــع شــعار التحريــر كجــزء مــن الثوابــت الوطنيــة وتنظــر إىل الدولــة 
اإليرانيــة علــى أهنــا دولــة حمتلــة، أمــا اخلطــاب اآلخــر واملســمى ابخلطــاب )األهــوازي / العربســتاين/ الفيــدرايل( ذلــك الــذي يرفــع شــعار إســقاط النظــام مــع 
ســائر الشــعوب ويســعى إلحــال شــكٍل مــن االســتقال ضمــن ســلطة فدراليــة قوميــة – جغرافيــة يف إطــار وحــدة الــرتاب اإليرانيــة، فرغــم قربــه مــن املعارضــة 

إال أن العاقــة بينهمــا الزالــت تعــاين مــن ضعــف الثقــة، ألســباب عــدة ال يســعنا التطــرق هلــا هنــا«.
ومبــا خيــص الدعــم اخلليجــي، إن وجــد، أكــد اهلامشــي: » ليــس يل أدىن علــم، إن كان هنــاك دعــم للتنظيمــات األحوازيــة / العربســتانية / األهوازيــة مــن أي 

جهــة دوليــة أو عربيــة أو خليجيــة، وليــس مــن مؤشــرات تدلــل علــى وجــود هكــذا دعــم«.
وحول التعويل كثرًا على انفراط عقد االقتصاد اإليراين، بعد صرف إيران املليارات يف سورية واليمن ولبنان، أشار اهلامشي:

»اخلــرباء اإليرانيــون والنخــب السياســية اإليرانيــة تصــف األزمــات االجتماعيــة املعيشــية، نتيجــة تــردي الواقــع االقتصــادي، ابلكارثيــة، فوفــق اإلحصــاءات 
الرمسيــة، مــن كل مخســة زجيــات تتــم، هنــاك حالــي طــاق حتــدث، أمــا معــدل التحــرش اجلنســي فهبــط لعمــر 13 عامــا، كمــا أن معــدل البطالــة جتــاوز %30 
وأكثــر مــن 55% مــن الشــرائح االجتماعيــة تعيــش حتــت خــط الفقــر، كمــا أن هنــاك أكثــر مــن 8 مايــن نســمة مدمنــن علــى تعاطــي املخــدرات، والســجون 

فاضــت بنزالئهــا إثــر تنــوع اجلرميــة وارتفــاع معدهلــا ملســتوايت مريبــة.
أمــا مرتبــة الفســاد املــايل واإلداري يف التصنيفــات العامليــة الرمسيــة فقــد قفــز إىل158 يف عــام 2015 مــا جعــل اخلــرباء وحــى رجــال النظــام حيــّذرون مــن وجــود 
قنبلــة موقوتــة ال يســتطيع أحــد التنبــؤ مبــدى كارثيتهــا. فمنــذ مــدة صــرّح )انطــق نــوري( املفتــش العــام لبــاط ويل الفقيــه ورئيــس الربملــان األســبق، أبن نــن 
فســاد النظــام انتشــر يف أرجــاء البــاد ومل يعــد مــن املمكــن إخفــاؤه، كمــا أن )مــر ســليم( مرشــح األصوليــن لانتخــاابت الرائســية املقبلــة أدىل يف تصريــح 
صحفــي لــه، يعتــرب أن روحــاين وفريــق عملــه يقّدمــون إحصــاءات مفربكــة وكاذبــة للقيــادة اإليرانيــة، حمــذرًا أبن تــردي الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي وتفشــي 

الفســاد ســيعصف ابلنظــام، إن مل تتــم معاجلتــه بشــكل صحيــح وموضوعــي«.
وعــن واقــع الرضــا مــن عدمــه مــن قبــل الشــعب اإليــراين عــن سياســة تصديــر الثــورة أشــار اهلامشــي إىل أن: »الشــعب اإليــراين ومنــذ احنــراف مســار ثورتــه بعــد 
شــهور مــن وقوعهــا، عــزل مســاره عــن مســار النظــام وســعى جاهــًدا للعمــل علــى تصحيحهــا بكافــة األشــكال وعلــى مجيــع الصعــد، وقــّدم تضحيــات جســام، 
وخــر شــاهد علــى ذلــك  تــدين نســبة مشــاركته  يف اثين انتخــاابت يف مطلــع الثمانينــات إىل 40%، إال أن احلــرب بــن العــراق وايــران، واســتغال الديــن 
واملذهــب، وسياســات القمــع والقبضــة احلديديــة، وكذلــك عــدم اهتمــام العــامل حبقــوق هــذا الشــعب، واعتمــاد النظــام سياســة التســويف وخلــق معارضــات 

ومهيــة داخليــة ضللــت العــامل واجملتمــع وأومهتــه إبمكانيــة إصاحــه مــن الداخــل أطالــت مــن عمــر النظــام بشــكل أو آبخــر.
وحبكــم معايشــي ومامســي هلــذا الواقــع أقوهلــا وبــكل ثقــة، إن اجلماهــر والنخــب السياســية لــن تفــّرط يف التخلــص مــن هــذا الواقــع املريــر الــذي ّدمــر البــاد 

والعبــاد بسياســاته البلهــاء اهلمجيــة العدوانيــة، ليــس جتاههــا فحســب بــل جتــاه شــعوب العــامل أبســره«.
ويف اخلتــام نبّــه اهلامشــي إىل أنــه  »ال بــدَّ مــن التذكــر أبن اســرتاتيجية النظــام جنحــت إىل حــدٍّ مــا يف اســتغال الواقــع النفســي واالجتماعــي لــدى بعــض 
الشــرائح  املتشــددة عنصــراًي مــن أبنــاء القوميــة الفارســية والشــرائح املتطرفــة طائفيًــا، وذلــك عــرب زرع مزيــٍد مــن العــداء والكراهيــة جتــاه العــرب وجتــاه املســلمن 
مــن غــر الطائفــة الشــيعية املؤمنــة بنظريــة واليــة الفقيــه، ممــا أدى لتضليــل بعــض هــذه الشــرائح  وإقناعهــا أبن ســبب تعاســتها وتــردي واقعهــا االقتصــادي 
ليــس سياســات النظــام، وإمنــا هــو العــرب واملســلمن والعــامل الغــريب، ممــا أســس لواقــع نفســي جعــل  بعــض هــذه الشــرائح حتقــد وتتشــفى  مبــا حيصــل يف 

شــعوب املنطقــة.
لكــن، هــذا الواقــع رغــم خطورتــه فهــو ال يعــين ابلضــرورة، أن غالبيــة اجلماهــر اإليرانيــة تشــعر ابلرضــا عــن سياســات النظــام الراميــة لتصديــر ثــورة مل جتلــب 

هلــم إال الويــات، بــل الكثــر منهــم يشــعر بغضــب شــديد جتــاه مــا يفعلــه النظــام يف جرانــه ويبتهــل إىل هللا أبن ال يبتلــى أي شــعب مبــا ابتلــى هــو بــه«.
ويبقــى الســؤال األهــم هــل ميكــن أن تكــون هــذه القوميــات اجملــال الرحــب إلعــادة رســم خريطــة إيــران املســتقبلية، وابلتــايل جلمهــا عــن حركــة التمــدد يف ســياق 

مشــروعها الفارســي املتعدي على البلدان اجملاورة؟.

حوار مع الدكتور جعفر الهاشمي
الهاشمي: في إيران قنبلة موقوتة

أحمد مظهر سعدو*
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ثقافة وأدب

عليــه،  اإلعاقــة  آاثر  تبــُد  ومل  عفيًّــا،  لينــام، كان  تــّدد  حــن 
لنفســي: وقلــت 

كيــف ميكــن لــه أن يتمــّدد هكــذا وحيــرك قدميــه وهــو معــاق؟ 
يف احملطــة الكــربى كانــت ابنتــه تدفــع العربــة دفًعــا، وكان ميكــن 
لــه الذهــاب يف قطــار الغــرب، أوراقــه ومرضــه وســّنه.. كّل هــذه 

جتعــل هجرتــه ممكنــة، كيــف مل أفطــن إىل ذلــك.
كانــت جنــوم تشــرين وحدهــا علــى خــّد الليــل يف الصحــراء، 
الثــراّي وامليــزان ســاهراتن، وجنــم القطــب اثبتًــا علــى حالــه، أراهــا 
أحيــااًن يف انعطافــات الطريــق املديــد، ومــن بعيــد تبــدو أضــواء 

ابهتــة توّدعنــا وتســّلمنا ألضــواء جديــدة.
يف  أهلــي  مــع  الصيــف  أقضــي  ســنة، كنــت  ثاثــن  قبــل 
مزرعــة، مــن دون كهــرابء، كنّــا نســرتيح مــن ضجيــج األضــواء، 
والتلفزيــون، واســتعرت كتــااًب يتحــدث عــن النجــوم، عرفــت 
بعضهــا، جمموعــة العقــرب مثــًا تلــك الــي يف اجلنــوب، تظهــر 
قليــا بعــد غــروب الشــمس، وجمموعــي الثــراي وامليــزان وجنــم 

القطــب، والــدب األكــرب والــدب األصغــر. 
فيمــا  الصحــراء،  يــودّع  الليــل  املريــض، كان  الرجــل  تلمــل 
أّن  لــو  تنيــت  قدميــة،  أخــرى  مدينــة  يعــرب  القــدمي  القطــار 
صديقــي  بكــري معــي اآلن يف الرحلــة، ليحكــي يل قليــًا عــن 
جامــع »بنقوســا«، وجــب القبّــة، وابب النصــر، كان العجــوز 

قــد اســتيقظ تاًمــا، وقــال يل مبتســًما: إنّــه الفجــر.
أخــرج مــن )عبّــه( كيًســا صغــرًا، فيــه ُصــَرر أصغــر، فتحهــا 
هبــدوء، وأشــار إىل حقيبتــه، فأتيتــه هبــا، ففتحهــا وأخــرج منهــا، 

إبريًقــا، وقــارورة مــاء، وســّخااًن صغــرًا. 
شــعرت أنــين )بــدو رّحــل( فعــًا، وتراجــع شــعور العجــز الــذي 
نظيفــة،  معدنيــة  علبــة  يف  يل  ســكب  زمــااًن،  يــراودين  ظــّل 

وســكب لــه، وقــال يل: 
)أين سيجارتك؟(. 

وبعــد أن رشــف الرشــفة األوىل، نظــر إيّل، كان بيــاض الفجــر 
قــد فّســر بعــض الغمــوض يف أحاديــث الليــل، وكنــت مســتعًدا 

القــرتاٍح جديــد. 
قال يل:) كأنك تستغرب من صّحي وعافيي(.

حاولت طرد االرتباك، وسألته؟
- ملاذا تركت ابنتك وحيدة؟

مل أكــن أنتظــر جوابــه، بقــدر مــا كنــت أبعــد نفســي عــن دور 
مــن يتلقــى األســئلة، هــذا شــقاء مــا بعــده شــقاء، أعرفــه منــذ 
كنــت أقــف أمــام أيب، حــن يؤنبــين خلطــأ مــا، ومنــذ انتظمــت 

يف الدراســة ســنن طويلــة.
ولكنــه أعفــاين عــن اجلــواب، ومل جيــب أيًضــا علــى ســؤايل، فقــد 
فتــح احلقيبــة مــرة أخــرى، واســتّل منهــا رغيًفــا، قســمه بيننــا، 

ومــّد إيّل نصيــيب. 
- بعــد أن تنتهــي مــن ســيجارتك، امــأل معدتــك بشــيء مــع 
الشــاي. ..يف املــدن القدميــة ال تســأل هــذا الســؤال، أو ال 
تســأل الذاهبــن إىل املــدن القدميــة هــذا الســؤال. تعــال نلعــب 
لعبــة جديــدة؛ البــّد أنــك قطعــت شــوطًا يف التعليــم، وجتيــد 

أكثــر مــن لغــة.
أعــرف  نســيتها، ولكــيّن  قليــًا، مث  الفرنســية  أتقــن  - كنــت 

الكلمــات. بعــض 
- هذا ال يهّم. 

لغــة  لتعلــم  عمــر  أمامــي  يعــد  ومل  خســرت،  أنــين  أشــعر   -
جديــدة.

- وهلذا ال تريد اهلجرة.
ســبًبا،  هــذا  رمبــا كان  ولكــن  هكــذا،  ابألمــر  أفكــر  مل   -

مقلقــة. اجلديــدة  البــداايت 
- الشباب ال يفّكرون هكذا.

)مل تشــرق الشــمس، لكــّن املشــاهد اجلانبيــة واضحــة للناظــر 
مــن القطــار، فضــح الصبــاح مــا ســرته الليــل مــن البــاد الــي 
أصيبــت بلعنــة احلــرب، وبــدا حديثــي مــع الشــيخ أكثــر متعــًة، 
فيمــا قــرص الشــمس يولــد بنــزق يف ذاك الشــفق بــن الغبــار 

والــدم واخلرائــب(.

» حنــن مــوت املــوت وأرصفــة احليــاة حنــن، املنســيون يف زوااي الكــون املظلمــة حنــن، نتســول 
الشــمس علــى عتباتــه، خنتلــس احلــب علــى حــدوده، نبحــث عــن احلريــة يف منفــاه، نعيــش 
كمــا األهنــار تتوســل البحــر عنــد املصــب، نفقــد كل خواصنــا األوليــة لنحيــا، ال مييزهــا طعــم 
املنابــع وال مجــال االمتــداد حــن تندثــر حتــت مياهــه مكفنــة ابمللــح، مشــيعة ابلطــن، هكــذا 

كنــا قبــل اآلن اي ابنــي« وهكــذا ســنكون،..
هبــذه العبــارات املضرجــة ابألمل، بــروح اإلصــرار، بتوقــد املعــى، ودعنــا، وودع ابنتــه وأطفــال 
ســوراي مجيعــا.. كان هــذا يف أواخــر لقاءاتنــا وحديثنــا عــن معــى وجــودان اللحظــة، هــل 
نشــكل الفــارق؟ كان الســؤال، وكانــت إجابتــه الواضحــة، املنســيون حنــن يف زوااي الكــون، 
السوريون املغيبون عن وجه البسيطة، الغارقون يف جلة املوت والتشرد، املاضون بعذوبتهم 

حنــو صناعــة التاريــخ، فــا حبــر ميتــد إال حــن منــر عليــه ونــرتك الكثــر مــن وصــاايان فيــه. 
ليــس ألن الكاتــب املرحــوم مجــال أبــو احلســن، املتــويف يف 2017/1/13، صديــق عزيــز 
ورفيــق درب وفقــط، بــل ألن أمثالــه مــن الســورين، والقافلــة تتــد وتطــول، قــرروا عــن ســابق 
التمــرد أن يعبــدوا طريــق احلريــة واملســتقبل الزاهــر ابلكلمــة احلــرة،  إصــرار يف احلــب يف 
ابلعمــل الــدءوب والصامــت، فمقارعــة االســتبداد بــدأت ابلكلمــة، وستســمر ابلكلمــة 
وحبفــر معــى احلريــة بــكل مجالياهتــا، بــكل إحياءاهتــا، علــى جــدار الزمــن ويف التاريــخ أيضــاً. 
هنــا علــى هــذه األرض كتــب التاريــخ للمــرة األوىل علــى حجــر أثــري، وأمت عنوانــه املســيح 
حــن مــر علــى قــدرة احلــب والتســامح يف الكــون، هنــا كانــت األســطورة تنمــو وتعيــش 
وطائــر الفينيــق مل يغــر مســكنه بعــد، وكــم مــن احلضــارات الــي مــرت علــى هــذه األرض 
وتركــت بصمتهــا فيهــا وبقيــت دمشــق عصيــة عــن الفنــاء.. واليــوم يكتــب الســوري التاريــخ 
جمــدداً، يكتــب عظمــة الشــعب وصــربه، صمــوده، قدرتــه علــى اإلبــداع يف مواجهــة كل 
صنــوف البغــي والعــدوان والشــرور، فلــم تبقــى مســألة عامليــة مل تطــرح علــى هــذه األرض، 
مــن األمــن القومــي األمريكــي، لتــوازانت القــوة العامليــة يف إعــادة ترتيــب منظومــة العوملــة، يف 
ســعي الــروس لتثبيــت وجودهــم العاملــي كقطــب آخــر علــى حســاب دمنــا وشــعبنا، يف نــزاع 
األمــم علــى ممــرات الغــاز والبــرتول وووو و األهــم مــن هــذا وذاك مثــة شــعب أراد أن يكــون 
مبصــاف الشــعوب احلضاريــة، شــعب ذو دولــة حتــرتم القانــون، تســود فيهــا حريــة الــرأي 
واملعتقــد، وحتــرتم كل املعايــر اإلنســانية والدوليــة، شــعب يريــد النهــوض مــن حتــت ركام 
االســتبداد اجلــامث علــى صــدره أعــوام واعــوام، شــعب يريــد إلمكانياتــه املدفونــة أن تتألــق أن 
تبــدع أن تتحــرر،  فــكان أن وقــه فريســة مكــر التاريــخ ولــؤم األمــم ولعبــة املصــاحل القــذرة.

»اكتبوا على اجلدران ...حرية
على النوافذ واألبواب ... حرية
 ارمسوا بكل ما استطعتم من دم 

أجساد الضحااي
ازرعوا أرواحهم يف األرض

هم احلنطة للفصول القادمة«
وميضــي القلــم، وقلــم مجــال مــن أرقــه، وتضــي مجاليــات الــروح، مــن أطفــال درعــا، إىل 
يف  الرقــة  يف  حلــب،  يف  اآلالف  اآلالف  إىل  ومحــزة،  هاجــر  إىل  عمــران،  إىل  أيــان، 
الديــر، يف كل شــرب يكتــب األطفــال درب احلريــة، ويــروق لنــا، حنــن مــن آمنــا ابلكلمــة، 
بفعــل الــروح يف اجلســد، مــن قــرران كســورين أن نكتــب أن التاريــخ ميكــن كتابتــه مــرة 
أخــرى وميكــن تعميــده مــرة أخــرى، فالفرنســيون ذات يــوم فعلوهــا وســطروا اتريــخ احلــرايت 
معــامل  مــن  أنتجــوا معلمــا  فشــلوا سياســياُ يف حينهــا،  والعدالــة، واألملــان وإن  واملســاواة 
احلضــارة البشــرية، وكمــا قيــل مــا قبــل امليــاد ومــا بعــده، ســيقول التاريــخ مــا قبــل الثــورة 
الســورية ومــا بعدهــا، مثــة اتريــخ يكتــب ومثــة روح جتــول يف فضــاء الكــون الفســيح حتــاول 
أن جتــد هلــا رقعــة مــن أرض، بضــع زواايهــا ال تعــرف احلــدود وكثــر منهــا ترســيمة يف ســياق 
الكــون والتشــكل والتشــكيل... »ويســألون مــاذا بعــد ....؟ تلمســين رجفــة اخلــوف، تامــا 
كرعشــة انكســار الصمــت للمــرة األوىل، أتــوه يف فضــاء ال أســتطيع وصفــه، غــر مملــوء 
ابلضبــاب ولكــن فيــه الكثــر مــن الفجــور، أمــد أصابعــي ألقــرأ بســمة الوطــن كمــا األعمــى، 
ال أجــد غــر احلــزن، غــر الــربد، غــر املــوت وأرصفــة قــررت وداعهــم ، ونبقــى« ، فهــل كان 
يعلــم البوعزيــزي، هــل كان يعلــم حــن ألقــى عــود الثقــاب علــى نفســه، أن مــن الرمــاد تولــد 
آهلــة احلريــة ...؟...  علــى هــذه األرض ســتولد احلضــارة مــن جديــد وينبــين عصــر احلريــة 
واحلــرايت مهمــا اشــتدت ظلمــة اآلن وقســوة الزمــن املــر، فالقلــم، كمــا احلــب، كمــا حــق 

العــودة حــق ال ميــوت أبــداً ...

القطار
الثورة قلم
ال يموت...

د. جمال الشوفي *عيسى الشيخ حسن*

صحفي وشاعر سوريكاتب وصحفي سوري



الســــنة الثانية ــ العــدد 25 ــ 2017/2/1

16

ثقافة وأدب

-7-
يف أّي جيٍب من جيوِب الغيِب ندفُن صوتنا؟

حنميِه من قصِف املدافِع
كلُّ اثنيــٍة تصيــُح األرُض مــن زلــزاِل برميــٍل تعّلــَم 

كيــَف جيعلنــا قشــــورا …
قفٌز مظليٌّ وتدريٌب

ولكْن ابلرباميِل املدرّبِة اجلريئِة
واجلوائُز ما جتوُد به اجلنائُز

واملباين واملخابُز
قد مألان الكوَن من شهدائنا

والقائُد العريبُّ ميلؤُه شخيــرا ….
األشــعاِر  بكامــِل  الدمــار  قافيــُة  وتطــوُل 

ت للهجــا ا و
أمريكّية ٌروسيٌة عربيٌة غربيٌة

وغناُء فارَس
قْد رأينا كّل أشكاِل الشعوِب جبسمنا

والكلُّ يقتُل ابمسنا
حرٌب تدور على العمائِم والدشاديِش القصرِة

أيَن اي أيَن الفراْر….
هــل يصبــُح الســوريُّ كتلــَة صخــرٍة هتــوي إىل مــا 

ال قــراْر …
أْم خيتفــي مــن كل أجــزاِء الوجــوِد ليشــبَع العــرُب 

اهنيــاْر ….
جوٌع لتدريِب اخلياِل على احلقائِق

مسرحّياٌت لرتويِض الرقاِب على املشانِق
قّصٌة للموِت يكتبها الشهيـــْد…

يف كــّفِه عرٌس وعيــــْد …
اي مأمَت احلرِف الفقيْد ….

ها حنُن هُنزُم من جديْد ….

-8-
ِ شــعٍب  مصــٌر ومــا جيــري مبــاء النيــِل مــن أصــداء 

اثئــٍر
طلَب احلياَة فرّده الباغوَن زورا ….

يظلـّـــُل  ربيعــيٍّ  غيــٍم  مــن  القطــِن  ومــا يف  مصــٌر 
الفــاِح قامــَة 

حيميها من الريِح الي نفثْت سعيـــرا …..
مصٌر وأَيــٍد متعباٌت من هتاِف األمِس

تكتُب يف صناديِق احلياِة ضمرَها
حــى إذا جــنَّ الظــاُم حتــّوَل الصنــدوُق ســجناً 

أســرا…… غــدا  والضمــُر 
مصــٌر وأســواُر املوانــئ تنــُع األمــواِج عــن صلــِب 

املســاجد والكنائــس
َ الدنيــا إذا مــا ســوُرها أمســى  َمــْن يصــوُن قداســة 

كســرا…
هللاُ، اي مصــُر الــي عجنــْت بوحــِل النيــل جينــاِت 

الشعوِب
ومّخرْت للخلِق أسراَر الغيوِب

ومل تذْر من سرِة اإلنساِن ذرّاً أو نقيــرا …..

اي أخــويت يف مصــَر: يف شــراينكْم بقيــْت بقيّــُة 
العــريّب ألمــِة 

والقمِر املزخرِف ابرتعاشاِت النيب مع املائِك
وهو يفرُِغ

صفوَة امللكوِت يف هنِر احلياِة
فأنبتْت يف الكوِن نورا ….

اي أخويت يف مصَر: ال تستيئسوا ..
الصمــِت  يف  العــريّب  نظــرِة  مــن   .. وحتّسســوا 

لثقيــِل ا
لعّلها بدأْت نفيـــرا ……

-9-
من تونس اخلضراِء لليمِن السعيِد

جنازُة احلرِف الشهيْد ….
بلقيُس تكسُر اتَجها ….

قرطاُج حترُق يف دمي أبراَجها …
بلقيُس تسقُط يف كمِن األسِر

أيخذها جنوُد الليِل يف وضِح النهاِر
ويعربوَن على الرماِل من اجلزيرِة

حنَو أطاِل العراِق
وينتشي كسرى ابتهاجا ….
بلقيُس تسقُط يف كمِن األسِر

تندثُر القاُع
تسّلُم األسواُر رايَتها

وينقطُع النخاُع
وتفقُد األشجاُر قامَتها

وتنصدُع السدوُد
ويدفُع العرُب اخلــَراجا …..

-10-
قليب على تونْس
من واقٍع مومْس
ال كوكٌب يؤنْس
أو زهرٌة هتمْس

حلبيبها املفلْس …
ال ساحٌل حيرْس .

نقشــت  أحــرٍف  زخــارَف  حيمــي  ســاحٌل  ال 
بلحمــي

من رسوماِت السراِب …
القوافــَل وهــي حتملــين إىل جهــِة  تبــَع  ال طائــٌر 

اهلبــاِء
لعّلُه جيُد اغرتايب …..

أصغــي إىل قرطــاَج – ال ابألذِن بــْل اجلــرِح – 
أمســُع جرحهــا يبكــي عــذايب ….

خيتــلُّ وزَن اخلــوِف يف شــعري الرتيــِب إذا طرقــِت 
حببّــِة الزيتــوِن ابيب ….

اي تونَس اخلضراِء اي شبَق النسائِم والروايب …
شّقي عباَب البحري حنوي

مــن  فــاَح  الاتــِن مســكاً  مــن ســاحِل  وامحلــي 

أختــِك أبنــاِء 
يف قبوِر املاء

وامتزجي أبحلاِن انتحايب ….
اي تونَس اخلضراَء اي طهَر الرتاِب

-11-
اي مأمَت احلرِف الشهيْد

كم حنُن هُنزُم من جديْد
يف ليبيا تقُف اجلنازُة

كي ترى اتبوهتا املنقوِش ابأللقاِب واألنساِب
إىل  ميشــي  منــرباً  السياســيِة  أصبــَح يف كواليــِس 

الصديــِق الغــوِل 
ليبتغي منُه اعرتافــــا….

يف ليبيا أييت الضيوُف من النيازِك
جيلسوَن على األرائِك

يبصروَن األرَض تعشُق رملــَها
والريُح حتضُن خنَلها

فيعسعسون مع احلوالِك
يدخلوَن إىل وريقاِت العرائِش والسنابِك

ينفثون مسومهم
ال يدخلوَن بذرٍّة إالّ وبّثوها اختافــــا ….

يف ليبيا
قمٌر يسامُر ساحَل اجلرِح الطويِل

يفيُض أحاماً خفافـــا ….
وأان اجملّرُد من مساِء األمنياِت

فّدثريين يف حنِن النخِل واكسيين حِلافـــا ….
هي ليبيـا :

هــي مــن تــزاوُج بــَن ريشــِة عــازٍف ابلشــاِم والوتــِر 
املعلّــِق يف مراكــَش

ليبيا عقُد العروبِة حَن ينقطُع انتصافــا …

-12-
اي أيــّها احلرُف الشهيُد

تركتين ومضيَت ختلُع عن قصائدَك التمائْم
مــع  واســرتحَت  دمائــي  يف  صوتــَك  فّجــرت 

ئــْم حلما ا
محّلتين وتركَت خلفَك رايَة الشعِر املليئُة ابهلزائْم

أأشــّكها يف ســاحِة املوتــى وأحبــُث عــن مــدًى يف 
الغيــِب حــامْل؟

أْم أســتقلُّ قصيــديت وأطــوُف يف شــجِر األراِك 
الزيتــوِن وغرســِة 

أحبُث صدى مهٍس يقاوْم ؟
اي أيها احلرُف الشهيِد تعاَل واهنْض يب

تعــالَ  وكــّوِر الكلمــاِت يف شــعري كواكــَب مــن 
أمــاين

وتعــاَل واشــددين بكامــِل نشــوَة احللــِم املســّبِح يف 
رؤاَك

تعاَل واحلْل عقدًة ربطْت لساين
أرمي على اسطنبوَل أعصايب ألمحَيها

وأبعَد سوَرها عن أفِق زرقاء اليمامْه…
فهناَك يف احلجِر الدفِن، تنوُح نراٌن

 وهامْه…
ينتطــْق  مل  إْن  الــربِج  علــّو  مــن  سيســقُط  جنــٌم 

حصــان…. جنحــي 
هللا، اي إســطنبوُل، اي ظــلَّ األماكــِن يف حمطّــاِت 

الزمــانِ  ….
املشــحوِن  املســرِح  ســرَت  لــرؤاي  تكشــفي  ال 

ابألهــواِل
وامتشقي سيوَف الربِق

الكنائــِس  جــرِس  يف  املوجــوِد  عرشــِك  وامحــي 
.… واألذاِن 

هللاُ اي إســطنبوُل، كــم أجــُد اهلويّــَة حــَن أبصــُر 
زهــرَة التوليــِب تنقــُش حــريف املهجــوِر

كْم أجُد األماين ….
َــُط ابلــرايِح،  مــا زاَل يف إســطنبول شــعر أيب مُيّشـ

علــى روابيهــا، طويــــا
يف  قــرٍن  منــذ  يــدوي  الــروِح  صــوت  زال  مــا 

صهيــــا ماعبهــا 
اي جنّــَة هللِا اجلميلــَة، مجّعــي ُسحـَـــَب النهايــِة يف 

كيــاين ….

-13-
هذا َشراُر الناِر يربُق من دِم احلرِف الشهيــْد

شّقوا بِه حبَر اجللـيـــْد
مّسوه شعراً إْن أردمْت
مّسوه نثراً إْن رغبتْم
مّسوه قرابانً لعيــــْد

فهو التماُع الربِق يف أحداقكْم
وهو العواصُف والرعـــوْد …

هذا جنوُن األرِض ينزُف من دمي …
هذا خباُر الروِح يقطُر من فمي …
هذا هنايُة ما مجعُت من الصوْر …

من عامِل العرِب التليـــْد…
هذا جناُح الصرِب يضرُب يف الوتْر …

ليهيَج يف دمنا النشيـــْد …
وانفجــاراُت  أمــي  ووشــاُح  حبيبــي  غنــاُء  هــذا 

… الوريـــــْد 
فلتلبســوُه وحتملــوُه وتطعمــوُه ليومنــا اآليت الوليــــْد 

.…
فالشــارُع العــريب يصبــُح شــارعاً متنافــراً بذهابــِه 

وإايبــِه
تناثــُر األشــاِء حــَن  وعلــى رصيــِف اجلانبــِن، 

نشــاُء أْن نبقــى عبيـــــْد …
والشــارُع العــريبُّ حــَن نشــاُء هنــٌر حــاملٌ يف عــامِل 

العــرِب الوليـــــْد …
اي أيها احلرُف الشهيـــْد …

هل سوَف ننهُض من جديـــْد .
يف عامِل العرِب اجلديـــْد …

جنازة الحرف األخير) 2(

فاروق شريف*

صحفي وشاعر سوري
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ثقافة وأدب

مدينتنا الي تئن
يف يوم من أاير

هواءه شديد
ومشسه ساطعة.

الدمار يبعث يف النفس
األسى والشجن واجلال

وسكينة قهرية.
أمسكِت يدي يف حماولة للدفاع عن النفس

وطلباً لألمان.
هناك عند كنيسة الكاثوليك

حيث العمال املنهكن عند قبة الكنيسة
ذات النوافذ البيتونية

كانت العذراء ترشُّ املاء
وعند جامع الشيخ كامل

تُرَفُع أحجار البازلت املكعَّبة
حجر فوق حجر

يرفعها ما تبقى من بشر.
تسمع أصوات رشاش بعيدة

يلتفت العمال إىل مصدر الصوت
وأسرُق قبلة.

ال شيء يف شوارع محص املدمَّرة
سوى صفر الريح

وخشخشة الصفيح املتهالك
الذي يئنُّ ويتوجع.

عند بيتِك املهدَّم
مث عند بيي احملطَّم

ال شيء سوى الذهول والبكاء
وقبلة طويلة

تصبح فيها الشفاه مخيلة
نتلفَُّت خشية احلواجز البغيضة

أو دورية راجلة
نلتقط صور محص القصة
ونقهر غصَّتنا ابلقبات.
على األرض أقعينا ملرات

نتأمل سجادة صاة نصف حمروقة

أدوات مطبخ مبعثرة, كتب أطفال
أسرَّة عشاق حمطمة

صور العائات الي ابل عليها األوغاد
علبة سرياك فارغة

ورود من الباستيك ُمغربَّة.
ال شيء سوى صفر الريح

صفر يشبه موسيقى اجلنائز.
ضممتك إىل صدري

حدَّقنا يف السماء الزرقاء
مل يكن مثة عصفور أو فراشة.

وهناك يف اخلالدية
حيث ابلكاد تعرَّفنا على 

دكان أيب علي البسكليتايت
وبقالية القطة

وُكتَّاب الشيخ سعيد
بكينا حبرقة.

ضبطتنا دورية راجلة نتأمل الدمار
اجلندي القصر املنتفخ األوداج

سألين بنزق
عما نفعل وسط الركام

قلت: نبحث عن شال أخضر
فقدانه هنا, بل أضعناه.

األوداج  املنتفــخ  القصــر  اجلنــدي  ضحــك 
الشــدقن  مــلء 
وضحك من معه

نـََقَل اجلندي ساحه من يده إىل كتفه
قال يل مشراً إليِك

- من تكون؟
حدقُت طويًا يف وجهه

حدقت طويًا جدًا
- إهنا حبيبي.. محص حبيبي.
عندها انسحب اجلندي القصر

لكن با أوداج.
مــن كتابــه: محــص.. للحــب وقــت, للمــوت 

وقــت

ومشينا في ركام حمص

عبد الكريم عمرين*

حُبكــم  تامــاً؛  متيقِّظــة  وأان  أانم  أن  تعــّودت 
املشــفى.  يف  العمليــة  منــاَوابيت 

هلــذا مسعــُت صــوَت خلــع البّوابــة احلديديــة ملنزِلنــا؛ 
الــدرج  علــى  ثقيلــٍة  أبــواٍط  أصــوات  تتابعــت  مثّ 

تــزداد وضوحــاً؛ أهــّز كتــف زوجــي الغــايف:
ـ أبو خرو... قوم ِمدري من ...

مل ُأكِمــل مجلــي؛ حــى خلعــوا البــاب اخلارجــي؛ 
إهنــم بيننــا، ببنادقهــم الــي أشــهروها مباشــرة أمــام 

وجهــي.
يصرخ أحدهم وهو ينظر إيلَّ بشراسة:

ـ من إنتو؟
أرّد بلؤم:

ـ إنتو من؛ حِننا بِبيتنا.
يــد زوجــي تشــّد طــرف بيجامــي كأمنــا تقــول يل: 

اصمــي.
الذيــن دخلــوا إىل غرفــة نومنــا؛ كانــوا أربعــة مــن 
عناصــر الوحــدات اخلاصــة التابعــن ملاهر األســد؛ 
بينمــا بــدأ الباقــون يفتشــون ابقــي أجــزاء املنــزل. 

أرى ابنــي أمــل تفتــح ابب غرفــة نومهــا خبــوف 
للبــاِب،  الصغــرة  الفتحــة  خــال  مــن  وتنظــر 
زوجــِك.  اندي  وجههــا:  يف  أحدهــم  يصــرخ 

ترد وصوهتا يرجتف:
ـ لست متزوجة. 

يتابع بصوت عاٍل: أغلقي الباب.
دخلــوا إىل الغرفــة التاليــة، يقــول قائــد اجملموعــة 

البــين انصــر:
ـ هات هويتك واله.

يقــرأ بســرعة اتريــخ الــوالدة، وهنــا مُيســك أحدهــم 
ينزلــون  اخلــارج،  حنــو  ويســحبه  خــرو  بشــعر 

دخلــوا..  بســرعة كمــا 
ُأســرُِع إىل الشــرفة؛ تلحــق يب أمــل ومعهــا بنطــال 
أخيهــا لرتميــه لــه؛ يلتقطــه بســرعة، قبــل أن يرفعــوا 

قميصــه الداخلــي ليغطّــوا بــه رأَســه.
اخلضــراء  الباصــات  ابالنتشــار..  الضــوء  يبــدأ 
للحظــة  ِخلُتهــا  اجلديــد،  الطريــق  علــى  تتضــح 

لزجــة كريهــة. ضفــادع 
وقــد  أحدهــا  يف  وابــين  زوجــي  يُدِخلــوَن  أراهــم 
امتــأل ابملعتقلــن، يصعــدون إليــه مــع ســيٍل مــن 

والصفعــات. الــركات  و  الســباب.. 
ــق يف »فــرع اخلطيــب« ابــين خــرو؛  حقِّ

ُ
يســأل امل

ويــده تشــّد شــعره بقــوة:
خــر  حممــد  اي  مظاهــرات  تطلــع  عــم  ليــش  ـ 

لديــب؟.  ا
يصمت خرو.. 

هــون؛  القــط  بياكلــو  لســانكن  واله؛  شــو   -
وابملظاهــرات بدِكــن إســقاط النظــام.. يــردف: - 
خــدوه ع الــدوالب لشــوف بركــي بتنفــّك عقــدة 

لســانه.
الــذي  احملقــق  إىل  يعــود  األول  الــدوالب  بعــد 

يقــول:
بــّدك  شــو  واله؛  أبتِحــب   .. زغــر  لســاتك  ـ 
بنــت وشــراب  ابملظاهــرات، روح شــفلك شــي 
معهــا كاس.. تضــرب... آبتفهــم.. بعديــن شــو 

اللــي انقشــو عزنــدك؟ هــاد 
ـ هاد ذئب

يصرخ احملقق يف وجهه:
ـ هاد كلب

وكان  املعتقلــن؛  أعــداد  القــاووش  يف  تــزداد 
يــزداد  والعــدد  ســقف صغــر؛  الزنزانــة  آخــر  يف 
واألجســاد تلتصــق، واألنفــاس تــكاد تُلفــظ يقــول 

أبــو خــرو البنــه:
ـ طاع ع ضهر السقيفة واقعود فوق.. يرّد: 

ـ خّليين هون.
لكنــه حتــت إصــرار والــده يصعــد؛ ومــا هــي إاّل 
خــرو..  فــرى  الســّجان  يدخــل  حــى  ثــواين 

فيناديــه: 
ـ إنت أبو شعر.. انزيل هلون.

مــع  خيــرج  ابنتظــاره،  دوالابً  أبن  خــرو  يعــرف 
ببــطء. والــده  عــن  يغيــب  ونظــره  الســجَّان 

 بعد حفلة الدوالب يتّم شحطه ورميه يف أرض 
الزنزانة؛ يبتسم خرو جاهداً وهو ينزف الدم من 
شــفتيه ورجليــه، وقــد حلقــوا لــه شــعره ابملقــص.. 
رأســه كالقنفــذ،  فبــدا  األخــرى؛  دون  خصلــًة 
َســرت بعــض الضحــكات مــن مظهــره.. يناولــه 
أحــد املعتقلــن شــفرة كان خيفيهــا.. يبــدأ حبلــق مــا 
تبقــى مــن شــعر رأســه،  مــا أن ينتهــي تامــاً حــى 
يطــل قمــر تلــك الليلــة مــن انفــذة املهجــع كأمنــا 
ينــدس بــن املعتقلــن؛ وقــف خــرو يف مواجهتــه، 

صــرخ كذئــب مت أســره للتــّو.
أمسع وأان يف فراشي صراخاً وكأن خرو يناديين، 
أهنــض بســرعة ألفتــح النافــذة، أرى القمــر يغســل 
الثلــج بضــوء فضتــه، بينمــا يــرتدد صــداه يف ســفح 
اجلبــل الشــرقّي صــراخ الذئــب صاعــداً حنــو القمــة.

الزبداين- الرابعة فجراً ـ صيف 2011

الذئب الزبدانيّ

سالم أبو شالة *

كاتب ومسرحي سوري كاتبة وصحفية سورية
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اي أّوَل اجلســِر العتيــج، اي أّوَل الرحيــان، حــن ختضــرُّ روحــي يف روابيهــا، وينــاُم الكحــُل أخضــَر الدمــِع 
يف حمجريهــا، اتركاً ليلــُه الطويــل يف شــتاِت الســطوِل الواقفــة عنــد عتبــِة البــاِب اخلشــيّب العتيــق...!

، والعشِب، والكيصوِم، واحلرمِل، وشقائق النعمان... اي برارينا الداشرة ابحلبِّ
اي أّوَل النهاِر الغايف على ختوِم اخلياِل..

ــُر مــرااي النهــار حــن  اي خيــاَل التــِن الواقــف، عنــد النافــذة الوحيــدة يف احلــوش اجلميــِل، وهــي تكسِّ
ميشــي إىل ضفائرهــا كفاحتــاِت الصــاة..! 

اي رفوَف الذكرايِت الي سافرْت مع الغيِم، وأجنحة اليمام، والقطا..! 
هْل أمسكِت خبياِل النهاِر الداشر على الباِب، اي » زليخة »..؟!

» ظّلِك يتبعين، اي زَليَخة، والسماُء خفيضُة، الروِح تسمُع ميّن ما أبوُح وأشتكي..!«
للنهــِر مــيّن قــادُة الــروِح، وللــكأِس مــا تــاُه الغيــُم مــن رذاِذ التمــيّن، وهــو يعيــُد الصحــَو إىل قُبلتهــا 

األوىل ..!
اي صباحاِت الروِح الزاهية، وهي تفتُح البهاَء إىل أدراِج اهلوى واحلب..

الرقــُة الوّضاحــُة... هــل مــن إغفــاءٍة خضــراء بــن شــجراِت القطــِن، حــن تتفتَّــُح أجراســها يف بيــاِض 
األبد...؟!

، كمــا لــّوح النخــل بســعفِه يف قلــب الباديــة وهــو  ألعشــاِش الطيــوِر والقــرّباِت أْن يلّوحــَن ابلقــشِّ
يتقاطــُر بلحــاً، وســكراً وال أحلــى..!

قليب يراكُض ظّلي إليها .. واملاُء أبعد اي زليخْة »..!
هي الباُد الي تشبُهنا ونشبُهها، البدَّ وأْن تعوَد من منافيها لتاقي هللَا والصحَو اجلميل..

هي الباُد الي صافحْت خدَّ املاِء، مثَّ ابتّلْت روحها فيِه..
ا نزْل نراكُض خياهلا الداشر يف الذاكرة..!

ّ
هي الباُد الي مل

، والغبشِة احلاملة..! ، واحلناِن، وإشراقة الصباِح البهيِّ هي الباُد الي عّمدتنا ابحلبِّ
» اي وردًة يف خيايل »...!

لِك يرجتُف القلب حّباً، وشغفاً، وحناانً ما بعدُه حنان..!
، وال يشتعل إالّ هبا...! يف الرقِة يطفو حطُب الدفلِة فوق املاء من شّدِة احلبِّ
يف الرقِة، يناُم النهاُر عايَل الضحى، خايَل البال سارَح املخّيلِة، داشَر الروِح..!

يف الرقِة، أرى وجَه أّمي وهي تغطّيين بلحاٍف من مساٍء زرقاء وصافية...!
يف الرقِة، ينسى دلو البئِر أمجَل القصائِد يف عمِق املاء وصمتِه..!

ِ وهي تغّرُد آايِت النهار العايل..! يف الرقِة، مينُح الزيزفوُن قبلتُه األوىل ملناقِر العصافر،
يف الرقــِة، ينــام النهــُر يف صــدر »احلوائــج« كاتبــاً خلــودُه علــى جــذوع الَغــَرِب، وفاحتــاً أبــواب النهــاِر 

، واحلنــن ..! علــى نبتــِة خلــود جلجامــش فصــًا أخــراً يف البــوِح، واحلــبِّ
يف الرقــِة، يســبُِّح النهــاُر، وماتبّقــى مــن الليــِل، وماتركــُه الشــاعُر يف قــاع الــكأِس األخــرة مــن جنــون 

القصائــِد..!
يف الرقــِة .. ميتــدُّ أذاُن »أبــو عبــدو الضريــر« موســيقا مــن مســاٍء عاشــرة، وهــو أيخــُذ صمــَت الليــِل 

إىل حنــااي الــروِح وأبعــْد...!
يف الرقِة.. أسابُق ظّلِك على احليطان الفّخاريِة الباردة اي زليخة..

هذا النهاُر طويٌل.. طويٌل.. اي زليخة ..
هذا النهاُر عصيٌّ على الدمِع اي زليخة..

هــذا النهــاُر ســيأخُذ الليــَل الطويــل إىل ســّدِة األفــق، حــن ميحــو الســواَد ابلزغاريــِد الــي تعالــْت مــن 
انفــذِة روحــي..!

، واحلانيــاِت الصــدِر، واملائــاِت الغيــِم، والكاظمــاِت  هــذا النهــاُر قريــٌب.. قريــٌب.. والداشــراِت الظــلِّ
الغيــِظ، والصافّــاِت، والعاتبــاِت، والعاشــقاِت، وماســافَر علــى ظهــوِر اخليــِل وصهيلهــا »رمجــاً ابلغيــِب 

..«
الرقُة الوّضاحُة... إليِك قليب، وروحي ..

هاّ أخذِت خيايل إىل خياِل التوِت، والتِن، والصفصاِف
، وما تبّقى من امحراِر الرّمان..؟!

)دمشــق - أســابُق ظلَِّك اي زليخْة، وأمســُك خبياِل النهاِر الداشــِر، يف الرباري كطفٍل ميســُك خبيط 
طائــرة ورقّية(.

وألين صاحــب أضعــف قلــب عرفتــه البشــرية مل أجنــح يف شــيء طــوال حيــايت، حــى عندمــا قــررت 
االنتحــار فشــلت فشــًا ذريعــاً، حيــث كانــت حمــاواليت بدائيــة ومصطنعــة، ومل يتــم التعامــل جبديــة 
معــي، حــن قلــت هلــا إنــين ســأرمي بنفســي مــن الطابــق اخلامــس .. ضحكــت وقالــت بغرابــة عميقــة 

 ..
 أنت !!!! ومن الطابق اخلامس؟!!! ... ضحكت، ومضت .

ولكــن مــاذا أفعــل فــإذا فعلتهــا سأخســر كل شــيء مقابــل أنــين ســأثبت هلــا أنــين رجــل صاحــب 
كلمــة، وسأخســر متعــة عنــاق املعاتبــة بعــد اخلصــام، فمحاولــي لانتحــار مل تكــن إال ابدرة مــين ألن 
ترتــي حبضــين، وأان بــدوري ســأصر علــى موقفــي أبنــين كنــت ســأنتحر لــوال أهنــا تدخلــت، ولكــن مل 

حيــدث كل هــذا فهــي ضحكــت، وغــادرت، بــل وقالــت: 
 )ابعتلي واتس وأنت منتحر ... مو منشان شي .. منشان السيلفي(. 

يف حماولــة بدائيــة أخــرى متأثــراً بفلــم مصــري قــدمي، تــددت علــى الســرير ورميــت جبانــب رأســي 
علــب أدويــة فارغــة معتقــداً أهنــا ســرتكض لعناقــي وســتتصل علــى الفــور ابإلســعاف وهــي تبكــي 
وترجــو منهــم احلضــور فــوراً، مث ســتقرأ أمســاء األدويــة وســتبحث عنهــا يف غوغــل لتعــرف أي شــيء 
عنهــا إن كانــت قاتلــة أم ال، لكــن كل هــذا مل حيــدث، فهــي دخلــت الغرفــة وألقــت نظــرة ســريعة 
علــى األدويــة مث ضحكــت وهــي تقــول: أدويــة األطفــال ال تقتــل .. أنصحــك ابلعلبــة البنيــة الــي 

يف اخلزانــة فهــي مضمونــة .. 
مث غادرت الغرفة ومل تتصل ابإلسعاف ومل تبك. 

إنــه حظــي الســيء الــذي ال خــاص منــه، فالــكل يعــرف أنــين رجــل ضعيــف القلــب خيــاف الــدم 
وال يصلــح ألن خيــدش نفســه، جاءتــين الفكــرة خــال متابعــي لفلــم شــيق تــدور أحداثــه حــول رجــل 
ميتهــن القتــل ليعيــش، فهــو يتقاضــى أجــراً مغــرايً حســب أمهيــة الضحيــة وأذكــر أنــه قبــض يف الفلــم 
مبلــغ نصــف مليــون ليقتــل رجــل سياســة، لكنــين لســت سياســياً وأعتقــد مــن أنــه لــن يطلــب مــين 

أكثــر مــن ألــف يــورو لقــاء قتلــي .
اتصلــت أبحدهــم، والتقيــت بــه يف مقهــى علــى أطــراف املدينــة، قــال يل أنــه علــى عجــل مــن أمــره 
ألنــه ســيقوم بتصفيــة رجــل ثــري بطلــب مــن زوجتــه الشــابة، وابتســم مث ســألين عــن الصــور والبيــاانت 
وعنــوان الشــخص الــذي ســأختلص منــه ، فقلــت لــه ســأوفر عليــك كل هــذا .. ألن الشــخص هــو 

أان .
مل يســتغرب ومل يســألين ملــاذا، تصــوروا أن احلقــر مل ينصحــين أيضــاً بــل نظــر إيلًّ وهــو حيــرك شــفاهه 
يف عمليــة حســابية مث قــال 1000 يــورو وســأخلصك مــن هــذا امللــل .. وقــدم يل ضمــاانت أبن 
األمــر لــن يســتغرق معــه أكثــر مــن ثــوان، هــي رصاصــة يف القلــب، قاهلــا وكأنــه يقــول إن الطقــس 

مجيــل هــذا اليــوم . 
لكنــين اعرتضــت علــى موضــوع القلــب وقلــت لــه .. القلــب اتركــه وشــأنه فــا أحــب أن ميســه 

الرصــاص هــذا القلــب الــذي مل يعــرف شــيئاً ســوى احلــب .
قــال يل .. ال مشــكلة إذاً. . سأســدد الرصاصــة يف رأســك .. لكنــين مل أســتطع تقبــل الفكــرة .. 
قلــت لــه .. ال، ال .. فرأســي مكتــظ بصــور الوطــن، فيــه آالف الواثئــق للثــورة والنازحــن .. رأســي 
حكايــة عمرهــا ســتة أعــوام مــن الــدم والتحــدي .. اتــرك رأســي بعيــداً عــن رصاصــك. . اخــرت مــكاانً 

آخــر .. 
هــز برأســه وتــرك يل رقــم حســابه وهــو يقــول .. ادفــع مثــن موتــك، واتصــل يب لنحــدد الزمــان واملــكان 
.. قلــت لــه إن املــكان هــو شــارع بيــت احلبيبــة والزمــان جيــب أن يكــون حلظــة مرورهــا بقــريب، أريــد 
أن أرى ماحمهــا وأان أســقط أرضــاً... أريــد أن أقــول هلــا آخــر كلمــة ألفظهــا قبــل مــويت .. أريــد 
أن أرى ضحكتهــا وهــي تــراين أبنــين فعلتهــا أخــراً. . أريــد أن أقــول هلــا أحبــك وكل هــذا حــدث 

ألجلــك .. ألجــل حلظــة عنــاق وعتــاب .
غادر القاتل املأجور وهو يضحك ضحكاهتا حن كنت أفشل .. وقال يل وهو يغادر .. 

 أنــت رجــل مريــض، وال وقــت عنــدي ألضيعــه معــك، فــإذا اســتطعت أن تنتحــر يومــاً. . أرســل يل 
مســج .. أريــد أن آخــذ ســيلفي مــع جثتــك .

ومضى احلقر الذي عاملين كسلعة رخيصة .. مثنها ألف يورو. 
شــعرت ابلســعادة ألنــين أســاوي ألــف يــورو .. أان القــادم مــن بلــد ال يســاوي اإلنســان فيــه قرشــاً 

واحــًد. . لــن أنتحــر أيهــا احلقــر .. انتحــر أنــت وســأقتلك دون مثــن .
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القاتل المأجور

محمد سليمان زادة*

الرقة..أمّنا..نحبّها، وتجمعنا..

د.يوسف بوزو*

كاتب وصحفي سوري طبيب وكاتب سوري
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كنــت اقــرأ دراســة مهمــة، ُنشــرت يف جملــة )رؤيــة تركيــة(، وأان يف طريقــي إىل العمــل، 
عرب الدوملش، و)الدوملش( مصطلح  تركي شــعيب، يطلق على واســطة النقل الشــعبية 
أي احلافلــة متوســطة احلجــم، مثــل مصطلــح )الكرنــك( املعــروف لدينــا يف ســورية، 
وهــو يطلــق علــى حافــات النقــل الكــربى، مــع أنــه كان امســاً لشــركة نقــل، توقفــت يف 

هنــاايت القــرن املاضــي . 
السياســية  الدراســات  عــن مركــز  تصــدر  راقيــة حمكمــة دوريــة،  تركيــة( جملــة  )رؤيــة   
والتفاعــات  (االنتخــاابت  العــدد  ملــف  وكان  )ســتا(،  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
الرتكيــة  االنتخــاابت  وحتليــل  ونتائــج  أســباب  العــدد  وتنــاول  تركيــة)،  يف  الداخليــة 
األخــرة، ومــن بينهــا دراســة تصــدرت العــدد حتــت اســم )تركيــا حتــت حكــم حــزب 
العدالــة والتنميــة مــن سياســية احلــزب املهيمــن إىل نظــام احلــزب املهيمــن(، وضعهــا 
ثاثــة أشــخاص )حــامت أتــه( عــن رائســة الــوزراء الرتكيــة، و)مصطفــى ألتــون أوغلــو( 
عــن جامعــة األانضــول الرتكيــة، و)غالــب داالي( عــن منتــدى الشــرق ومركــز اجلزيــرة 

للدراســات.
تتحــدث املقالــة عــن خلــط وصعوبــة التمييــز بــن تعريــف  احلــزب املهيمــن ونظــام احلــزب 
املهيمــن، وتــرى بعــد ذكــر تعاريــف علمــاء السياســة أمثــال )دوفرجيــه( و)ســارتوري( 
أربعــة شــروط، وهــي:  فيهــا  تتحقــق  املهيمنــة جيــب أن  و)مببــل(، إىل أن األحــزاب 
اهليمنــة العدديــة، والقــدرة علــى املســاومة مــع األحــزاب األخــرى ومنــع تشــكيل حكومــة 
بغياهبــا، واهليمنــة الزمنيــة لفــرتة زمنيــة طويلــة مــن 30-50 ســنة، واهليمنــة علــى كل 

فواصــل مؤسســات الدولــة. 
أمــا نظــام احلــزب املهيمــن فهــو )نــوع مــن النظــم احلزبيــة الــي تشــر إىل شــكل مــن 
أشــكال تصنيــف العاقــات بــن األحــزاب السياســية املختلفــة، لــذا ميكــن تصنيــف 
النظــام احلــزيب ابإلشــارة إىل عــدد مــن األحــزاب السياســية املختلفــة، حيــث يســود 
النســبية والتوزيــع اجلغــرايف لألصــوات االنتخابيــة، ولكــن  االنفتــاح واملنافســة والقــوة 
املعيــار األكــرب هــو )الســلطة(، وخيلــص املقــال إىل أن حــزب العدالــة والتنميــة، بعــد 

فــوزه يف االنتخــاابت األخــرة، ميكــن وصفــه بنظــام احلــزب املهمــن.
حــن انتهيــت مــن قــراءة الدراســة املنشــورة، وحاولــت تلخيــص مــا قــرأت واملقارنــة، 
بــن معايــر دوفريــه وســارتوري، عــن نظــام احلــزب املهيمــن واحلــزب املهيمــن،  توقــف 
)الدوملــش( بعــد جمادلــة مــع أحــد الــركاب، فخيــل إيّل أن احلــزب املهمــن مثــل هــذا 
الدوملــش مهمــا كان كبــراً ال ميكــن لــه أن يتســع لــكل الــركاب، وأن نظــام احلــزب 
املهمــن هــو مثــل شــركة نقــل، فيهــا عشــرات احلافــات وكل حــزب هــو )دوملــش( لــه 

ركابــه وقائــده، وأن هنــاك نظامــاً يديــر هــذه احلافــات. 
يف بــادان طبعــاً ال يوجــد دوملــش واحــد، ولكــن كل الدوملشــات أي احلافــات مرتبطــة 
بدوملــش واحــد جيرهــا حيــث يشــاء، ومــى شــاء، فــا يعــرف التحكــم بعربتــه وال بعــرابت 

اآلخريــن . 
أتى أن حنظى بدوملشات مجيلة مرحية واسعة، يقودها سائقون متدربون ومؤهلون. 

خربشات
الدولمش المهيمن

 عالء الدين حسو*

ولــد فينســينت فــان جــوخ عــام 1853 يف زونــد يــرت، 
اثنــن  أّن  قــرى هولنــدا، ومبــا  مــن  قريــة صغــرة  وهــي 
مــن أعمامــه كاان مــن جتــار اللوحــات املوســرين فقــد 
بــدأ حياتــه العمليــة يف السادســة عشــر ابئعــاً يف حمــل 
لــه  أتتّــت  وهنــاك  الهــاي،  يف  للوحــات  )جيوبيــل( 

للفــن. األوىل  املامســة 
وتقديــراً جلهــوده نُقــل إىل فــرع )جيوبيــل( يف لنــدن، 
وهنــاك كان فــان جــوخ آلخــر مــرة يف حياتــه انجحــاً، 
يرتــدي ثيــاابً أنيقــة وحييــا حيــاة طيبــة، ولكنــه وقــع يف 
حــب »أرســوال« اللعــوب ابنــة صاحبــة املنــزل الــذي 
منــه  ســخرت  الــزواج  منهــا  طلــب  وعندمــا  يقطنــه، 
وصدتــه يف عنــٍف وخشــونة، ومبــا أّن فــان جــوخ كان 
الصدمــة إىل  تلــك  أوصلتــه  فقــد  مرهــف اإلحســاس 
أيس غريــب، وإذ بــه ينخــرط يف لوثــة عقليــة جعلــت 
أصحــاب احملــل ينقلونــه بعيــداً عنهــا إىل فــرع ابريــس، 
الفــن  عاصمــة  يف  الغريبــة  اهلــاوُس  عاودتــه  وهنــاك 
ســرقة  ابعتبارهــا  التجــارة  عــن  يتكلــم  فــكان  والنــور، 
أردأ  يشــرتون  الذيــن  الزابئــن  مــع  ويتشــاجر  منظمــة، 
اللوحــات أبغلــى األمثــان، وكانــت النهايــة احملتومــة هــي 
طــرده مــن فــروع حمــل )جيوبيــل( كّلهــا، ليبــدأ حيــاة 
مدرســاً  للكتــب،  ابئعــاً  أعمــال:  عــدة  يف  التخبــط 
للغــات مقابــل األكل واملــأوى، وكان يف ذلــك الوقــت 

يف الســابعة والعشــرين مــن عمــره . 
تبقــى  مــا  التاليــة، وهــي كل  ســنوات  العشــر  وطــوال 
مــن عمــره، قويــت عاقتــه أبخيــه )ثيــو( الــذي كان 
يرســل إليه كل ما ميكنه أن يقتطعه من راتبه الضئيل، 
وبــكل محــاس أخــذ فينســينت يرســم رســوماً عــن حيــاة 
الفاحــن وعمــال املناجــم، ومل يكــن )ثيــو( يســتطيع 
فينســينت جيــوب  الكثــر إىل أخيــه، فمضــى  إرســال 
الريــف يف أمسالــه الباليــة وحذائــه املمــزق، يســتجدي 
خبــزه، وينــام يف قارعــة الطريــق. وتدلنــا رســوم تلــك 
النمــاذج  وبــن  بينــه  العميــق  التعاطــف  علــى  احلقبــة 

البشــرية.
 وقــد مــر فــان جــوخ بتجربــة عاطفيــة جديــدة خــرج 
منهــا مهزومــاً مــرة أخــرى، عندمــا رفضتــه ابنــة عمــه ) 

كاي(.
عــاد إىل بيــت أبيــه مــرة أخــرى، وأخــذ يف رســم احلقــول 
واألكــواخ والفاحــات والفاحــن، كل هــذه املناظــر 
قــد رمسهــا فــان جــوخ ابلطريقــة اخلشــنة القاتــة املكتئبــة 

مثــل لوحــة )احلــذاء( و)آكلــو البطاطــس).
قــرر بعدهــا فــان جــوخ أن يشــّد الرحــال حنــو ابريــس، 
حيــث يعيــش أخــوه )ثيــو(، وكان األمــر ابلنســبة لفــان 
جــوخ أشــبه ابخلــروج مــن قبــو مظلــم إىل ضــوء النهــار 
ودفئــه، عكســت كلَّ ذلــك لوحاتُــه يف تلــك احلقبــة، 

فرســم هنــاك مئــات اللوحــات .
املــوارد الضئيلــة لفــان جــوخ، بســبب عــدم وجــود مــن 
جســمية  ابضطــراابت  لــه  تســببت  لوحاتــه،  يشــرتي 
انجتة عن سوء التغذية، ما جعله يعاين من اهللوسات 
تطــارده،  املــوت  فكــرة  وكانــت  العصبيــة،  والنــوابت 

فاندفــع حنــو لوحاتــه يرســم فيهــا بعنــف وســرعة.
مل جيــد يف ابريــس الطبيعــَة الــي يبحــث عنهــا، فرحــل 

إىل بلــدة آرل، ليعيــش حتــت الشــمس املتوهجــة، زاره 
صديقــه جوجــان، وراحــا يعمــان معــاً حبمــاس ومــرح، 
العنيــدان،  الصديقــان  تشــاجر  طائشــة  حلظــة  ويف 
وحــاول فــان جــوخ أن يطعــن صديقــه ابلســكن، لكنــه 
ارتبــك وتوجــه فجــأة حنــو غرفتــه، وقطــع أذنــه اليمــى، 
فتــاة كانــت  ليهديهــا إىل  ولفهــا يف منديــل ومحلهــا، 
قــد قالــت لــه يومــاً ممازحــة إهنــا تريــد أن يهديهــا أذنــه 

الصغــرة.
ويف الصبــاح، كان فــان جــوخ يف حالــة مــن اإلعيــاء 
ثيــو  ابدر  وقــد  دمــه.  مــن  نــزف  مــا  لفــرط  الشــديد 
إىل اجمليــئ فــور معرفتــه ابحلــادث، وغــادر االثنــان إىل 
العاصمــة، وهنــاك رســم فــان جــوخ بعــد هــذه احلادثــة 
تلــك  أذنــه(،  صلــم  الــذي  )الرجــل  الشــهرة  لوحتــه 
اللوحــة الــي مل تنــل إعجــاَب أمــه، وقــد صاحــت عندمــا 
خضــراء،  ظــال  ذات  ليســتا  عينيــك  »ولكــن  رأهتــا 
وفمــك ليــس بنفســجياً، وعنقــك ليــس أمحــر، بــكل 
حــال هــذا ليــس أنــت«، أهــدى  فــان جــوخ اللوحــة 
للطبيــب الــذي عاجلــه، فمــا كان مــن الطبيــب إال أن 
ألقــى تلــك اللوحــة يف بيــت الدجــاج، ومل يطــل الوقــت 
حــى قــرأ الطبيــب نبــأ وفــاة فــان جــوخ يف الصحــف 
الــي أشــادت بعبقريتــه يف الفــن، وبســرعة ذهــب الرجــل 
إىل احلظــرة، ووجــد اللوحــة يف حالــة مزريــة، فنظفهــا، 
وابعهــا بثمــن كبــر إىل اتجــر اللوحــات، والغريــب أن 
الطبيــب كلمــا تقــدم يف العمــر ازداد شــبهاً ابللوحــة.

عنــد خــروج فــان جــوخ مــن املستشــفى نصحــه األطبــاء 
وأهــل  جرانــه  ولكــن  االنفعــاالت،  عــن  ابالبتعــاد 
البلــدة وجــدوا فيــه هدفــاً لســخريتهم، فــكان الصبيــة 
يف الشــارع ياحقونــه هاتفــن »أعطنــا أذنــك الثانيــة، 
أيهــا اجملنــون«، وحتــت هــذه الضغوطــات اهنــارت قــواه 
العقليــة مــن جديــد، فأدخــل إىل املستشــفى، وهنــاك 
لوحــة،  املائــة ومخســن  يقــارب  مــا  جــوخ  فــان  أنتــج 
ابإلضافــة إىل مئــات الرســومات, ومــن تلــك اللوحــات 

)الســجناء(. لوحــة 
رجــل  إنتــاج  يكــن  مل  جــوخ  فــان  إنتــاج  أن  والواقــع 
جمنــون أبي حــال مــن األحــوال، ومــن تلــك اللوحــات 
أيضــا )املصحــة واخلريــف( و)أشــجار الســرو يف حقــل 
نورانيــة  أقــل  الفــرتة  تلــك  يف  ألوانــه  وكانــت  القمــح( 

وأكثــر قتامــة .
وأمضــى فــان جــوخ األســابيع األخــرة مــن حياتــه يف 
ضاحيــة ريفيــة مــن ضواحــي العاصمــة، ويف يــوم مــن 
األايم أخــذ فــان جــوخ أدواتــه إىل الرابيــة لكــي يصــور 
حقــول القمــح الــي أُغــرم هبــا، وال أحــد يعلــم علــى وجــه 
بــه إحســاس  اســتبد  مــا حــدث هنــاك، فرمبــا  اليقــن 
ابليــأس وعــدم اجلــدوى مــن حياتــه، فأطلــق الرصــاص 
علــى صــدره، وقــد أخطــأت الرصاصــة قلبــه واســتقرت 
بــن ضلوعــه، واســتطاع أن يعــود إىل منزلــه وهــو مضــرج 
بدمــه، وهنــاك وافتــه املنيــة بعــد يومــن مــن احلــادث. 

دفــن فينســينت فــان جــوخ، وغطــي قــربه بزهــور دّوار 
الشــمس احلبيبــة إىل قلبــه، ومل يقــَو ثيــو علــى فراقــه فمــا 
لبــث أن حلــق أبخيــه بعــد ســتة أشــهر، ودفنــا جنبــاً إىل 
جنــب ليكــوان معــاً يف املــوت كمــا كاان معــاً يف احليــاة.

الرسام فان جوخ

فاطمة الكدرو*

كاتب وصحفي سوري كاتبة وصحفية سورية
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الفنان نهاد قلعي
)1993 - 1928(

سمير عبد الباقي

Sanatçı Nihat Kal’i
(1928-1993)

Semir Abdulbaki

Sinema, tiyatro ve televizyon alanlarında çalıştı. Dureyd Lahham’la birlikte birçok sine-
ma filmi, tiyatro oyunu ve dizisi vardır. Çok sayıda dizi çevirmiştir: “Günaydın”, “Sıhhat 
Hamamı”, “Gavar Çöplüğü”. Birçok drama oyunu vardır: “Şevk Tiyatrosu”, “Ebu Halil 
El-Kabbani İle Bir Akşam”. Uzun sanat hayatında Hüsnü El-Borazan lakabıyla tanınmıştır.
1928 yılında Şam’da doğmuştur. Tam adı Nihat Kal’i El-Harputî’dir (Türkiye’deki Har-
put’a nispet edilmektedir).
1957 - 1959 yılları arasında “Kadınlar Olmasa” ve “Hürriyetin Bedeli” adlı oyunlarını 
Kahire’de sergilemiş, Mısır basınının övgüsünü kazanarak Mısırlı tiyatrocular tarafından 
beğenilmiştir.
Suriye Arap Televizyonu açıldığında Dureyd ve Mahmud Cebr ile birlikte çeşitli komedi 
programları sunmuş, bunlardan ilki olan Şam Akşamları komedi türünde bir içerikle izleyici 
karşısına çıkmıştır.
Televizyonun açılışından bir yıl sonra, Dureyd ve Nihat “İnci Kolye” adlı opereti hazırla-
mış ve daha sonra bu operet filme uyarlanmıştır. Yine aynı “Rabiatü’l Adeviyye” dizisine 
katılmıştır.
İlk filmi, Dureyd Lahham, Sabbah ve Fehd Bulan’la çe-
virdiği İnci Kolye olup, 1964 yılında gösterime girmiştir.
Tedmür’de Buluşma (1965)
Sıhhat Hamamı dizinin senaryosunu yazdı (1967).
Aynı sene Nihat, Suriye-Lübnan yapımı olan “İstan-
bul’da Aşk” filminin başrolünü oynadı.
1968 yılında, Dureyd Lahham’la birlikte ikinci dizisi 
olan Haldun El-Malih’in yönettiği “Gavar Çöplüğü”nü 
hazırladı.
“Üç Dolandırıcı” filminde Ferit Şevki ve Dureyd Lah-
ham’la birlikte başrolü oynadı. Yine “Zarif Hırsız” fil-
minde rol aldı.
1969’da “Bayan Terzisi” ardından da “İki Dost” adlı 
filmlerde rol aldı.
Aynı yıl, büyük yönetmen Hilmi Refle’nin “Aranan 
Adam” filmi için Dureyd Lahham ve Nadiye Lütfü 
ile birlikte kamera karşısına geçti. Ayrıca iki sezonluk 
üçüncü dizisi olan “Günaydın”ı hazırladı.
1971 yılında Nihat ve Dureyd üç filmde rol aldı: “Yalnız 
Yaşayan Kadın”, “Tilki” ve “1+1”.
1972’de “Meksikalı Desise” adlı komedi filmini çekti.
1973’te Nihat ve Dureyd iki filmde rol aldı: “Hippi 
Karım” ve “Misk ü Anber”.
Nihat ve Dureyd 1974 yılında James Bond ve Holly-
wood filmlerinden etkilenerek Muhammed Şahin’in 
yönetmenliğini yaptığı “Gavar-ı James Bond” filminde 
rol aldı.
Nihat Kal’i Suriye milli tiyatrosunun 1959 yılında gerçek kurucusu kabul edilmektedir. 
1960’ta “Sahtekarlar” gibi birçok tiyatro oyunu sahnelemiş, aynı sene “Hürriyetin Bedeli” 
ve “İnci Kolye” sahnelenmiştir. Nihat Kal’i’nin son çalışması ise “Gurbet” isimli oyunudur.
Şam’ın eski bölgelerindeki bir çarşıdaki aile lokantasında, muhaberattan bir kişinin başına 
sandalyeyle vurması sonucu felç olmuş ve yavaş bir ölümle 17.10.1993’te uzun ve acılı bir 
dönemden sonra vefat etmiştir. Nihat’a vuran kişinin, Rıfat El-Esed’in kurduğu ve Hafız 
El-Esed’in sorumluluğundaki Savunma Tugayları mensubu olduğu ifade edilmektedir. Bu 
yapı seksenli yıllar boyunca ülkede, yolsuzluk, cinayet ve tedhiş rüzgarları estirmiştir. Bu 
ise söz konusu yaralama eyleminin planlanmış olduğunu göstermekte olup, suçlu yakalan-
mamış ve yaptığının cezasını çekmemiştir.
Sahip olduğu her şeyi felç hastalığını tedavi ettirmek amacıyla sattığından, fakir ve muhtaç 
olarak can vermiştir. Söz konusu elim kazanın ardından yatağından çıkamamış ve sanat 
kariyerini devam ettirememiştir. Yalnızca çocuklar için eserler vermiş ve radyolarda yayın-
lanan toplumsal komedi oyunları yazmış ve bunlarda rol almıştır.

عمــل يف الســينما واملســرح والتلفزيــون، لــه عــدد مــن االفــام الســينمائية واألعمــال املســرحية واملسلســات 
مــع دريــد حلــام، ألــف مسلســات عديــدة: )صــح النــوم - محــام اهلنــا - مقالــب غــوار -( والعديــد مــن 
التمثيليــات مثــل: )مســرح الشــوك - ســهرة مــع أبــو خليــل القبــاين( ، اشــتهر خــال مســرته الفنيــة الطويلــة 

بلقــب )حســين البورظــان(.
ولــد يف مدينــة دمشــق عــام 1928م، وامســه الكامــل هنــاد قلعــي اخلربوطلــي )نســبة إىل خربــوط أو خربــوت 

يف تركيــا(.
القاهــرة،  علــى مســارح  احلريــة(  النســاء( و)مثــن  )لــوال  قــدم مســرحيات  بــن عامــي 1957 و1959 

املصريــن. املســرحين  إعجــاب  علــى  وحــازت  املصريــة  الصحافــة  هبــم  وأشــادت 
عنــد افتتــاح التلفزيــون العــريب الســوري قــدم هنــاد مــع دريــد وحممــود جــرب برامــج منوعــة خفيفــة كوميديــة 

وأوهلــا كان ســهرة دمشــق عبــارة عــن برانمــج منوعــات يتضمــن حــركات كوميديــة. 
بعــد افتتــاح التلفزيــون بعــام واحــد قــام دريــد وهنــاد بعمــل أوبريــت مســرحي امســه )عقــد اللولــو( الــذي متَّ 

حتويلــه إىل فيلــم ســينمائي ويف نفــس الســنة شــارك يف مسلســل )رابعــة العدويــة(.
أول فيلــم ســينمائي لــه مــع دريــد حلــام وصبــاح وفهــد بــان بعنــوان 

عقــد اللولــو وذلــك عــام 1964.
لقاء يف تدمر سنة 1965 

سنة 1967 كتب املسلسل الدرامي )محام اهلنا(.
يف نفــس العــام لعــب هنــاد بطولــة فيلــم )غــرام يف إســطنبول( مــن 

إنتــاج ســوري لبنــاين.
الثــاين )مقالــب  الدرامــي  قّــّدم هنــاد مسلســله  يف عــام 1968 

غــوار مــع دريــد حلــام وإخــراج خلــدون املــاحل.
بطولــة فيلــم )النصابــن الثاثــة( مبشــاركة وحــش الشاشــة فريــد 

شــوقي ودريــد حلــام كمــا شــارك يف فيلــم )اللــص الظريــف(.
يف عــام 1969 مثّــل هنــاد يف فيلــم )خيــاط الســيدات( وتــاه 

)الصديقــان(. بفيلــم 
ويف نفــس العــام وقــف هنــاد أمــام كامــرا املخــرج الكبــر حلمــي 
رفلــة يف فيلــم )الرجــل املناســب( مــع دريــد حلــام واملمثلــة انديــة 
لطفــي، كمــا قــدم مسلســله الدرامــي الثالــث )صــح النــوم( جبزأيــه 

األول والثــاين. 
يف عــام 1971 مثّــل هنــاد ودريــد يف ثاثــة أفــام أوهلــا فيلــم )امــرأة 

تسكن وحدها( واثنيها فيلم )الثعلب( واثلثها فيلم)1+1( .
 سنة 1972 فيلم كوميدي امسه )مقلب من املكسيك(.

شــهد عــام 1973 فيلمــن لنهــاد ودريــد أوهلــا )زوجــي مــن اهليبــز( 
و)مسك وعنرب(.

أتثــر هنــاد ودريــد يف عــام 1974 مبوجــة أفــام جيمــس بونــد 
وصــدى هوليــود فعملــوا يف فيلــم )غــوار جيمــس بونــد( مــن إخــراج 

حممــد شــاهن.
يعتــرب هنــاد قلعــي املؤســس احلقيقــي للمســرح القومــي يف ســورية 

وذلــك عــام 1959 فقــد قــدم عــدة مســرحيات منهــا مســرحية )املزيفــون( عــام 1960 كمــا قــدم يف نفــس 
الســنة مســرحية )مثــن احلريــة(، ابإلضافــة إىل مســرحية)عقد اللولــو(، أمــا آخــر عمــل لنهــاد قلعــي مســرحياً 

كانــت مســرحية )غربــة(.
يف 1993/10/17 تــويف الفنــان الســوري هنــاد قلعــي بعــد معــاانة طويلــة مــع املــرض علــى إثــر ضربــه مــن 
قبــل عنصــر خمابــرات بكرســي علــى رأســه يف مطعــم عائلــي يف أحــد أســواق دمشــق القدميــة فأصيــب بشــلل 
مث مــات مــواتً بطيئــاً، ويقــال إن الشــخص الــذي ضربــه كان أحــد عناصــر ســرااي الدفــاع الــي أسســها 
)رفعــت األســد( وأشــرف عليهــا شــقيقه )حافــظ األســد( وعاثــت يف البــاد فســاداً وتقتيــًا وترويعــاً طــوال 
ســنوات الثمانينــات، وممــا يشــر إىل أن عمليــة الضــرب كانــت مدبــرة أن اجلــاين ظــل طليقــاً ومل يلــق جــزاء 

مــا صنعــت يــداه. 
ومات فقراً معدماً بعد أن ابع كل شــيء ميلكه ليعاجل نفســه من مرض الشــلل وبعد هذا احلادث األليم 
بقــي يف الفــراش ومل يســتطع أن يتابــع مشــواره الفــين إال عــن طريــق الكتابــة لألطفــال ، كمــا كتــب ســهرات 

إذاعيــة اجتماعيــة كوميديــة لإلذاعــة ومثّــل فيهــا.

Suriyeli Şahsiyetler

شخصيات سورية
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 حازم صاغية

Beşşar’ın Düğünü ve
Halep’in Ölümü

Hazım Sâğiye

Beşşar Esad’ın meraklılarının, ya da son dönemde yaygınlaşan ifadeyle “onu düşmanlarına tercih edenler”in 
sayısı gitgide artıyor. Geçtiğimiz son birkaç ayda bu listeye Amerika’dan Donald Trump, Fransa’dan ise 
François Fillon eklendi. Tabi yalnızca büyük devletlerden söz ediyoruz.
Esad’ı sevenler hem sol hem de sağ cenahtan, dünyanın her yerindeki siyasetçiler, iktisatçılar ve işadamları 
arasında artış gösteriyor. Bunlara basın mensupları, hukukçular ve her türlü aktivisti de dahil edebiliriz.
İki büyük müttefiki Vladimir Putin ve Ali Hamaney’le birlikte, Beşşar Esad’a dostluk ve Halep’i yok etme 
konusunda “kazanan” yahut “kazanmayı seven” kuyruğu gittikçe uzuyor. Esad’ın buradaki trajedinin sebebi 
olduğuna dair, hatta bu trajedinin sebeplerinden biri olduğuna dair dahi tek bir ses çıkmıyor. Neredeyse 
herkes onun çözümün ve geleceğin bir parçası olduğunu söylüyor. BM’nin üst düzey yetkililerinden Stephen 
O’Brien ise, Halep’in “devasa bir mezarlığa” dönüşeceği konusunda uyarmış ve Güvenlik Konseyi üyelerini 
“insaniyet namına” sivilleri korumaya çağırmıştı. Ne yapıcı, güzel bir söz; kendisinin insancıl ve ahlaklı biri 
olduğuna şüphe yok. Ancak bu başka bir mevzu. Işıkları kapatın, uyumak istiyoruz!
Beşşar’a duyulan bu büyük sevginin birçok sebebinden birisi de, “Esad’ın düşmanları”na duyulan nefretin 
büyükleridir. Düşmanlardan kasıt her zaman DAEŞ ya da tekfirci örgütler olmak zorunda değil. Bugün bu 
düşmanlar, cenazeleri kaldırılamayan ölüler veya bir mekansızlığa firar edenler şahitliğiyle Halep ve Ha-
lep halkı; özellikle de çocuklarıdır (teröristler). Analistlerin geniş geniş 
açıklamalar yaptıkları bu tutkulu aşkın nedenleri, Putin örneğinde old-
uğu gibi yapısal bir hayranlık ile, Suriye muhalefetinin hataları, tek-
fircilerin etkinliklerinin büyümesine arasında seyrediyor. Fakat nadir 
de olsa başka bir sebep daha var: Bu da Esad’ın, şaka değil gerçekten, 
“medeni” bir adam, eşinin de “medeni” bir kadın olup, eğitim gördüğü 
İngiltere’de yaşamış olmasıdır. Devrimin başlangıcında Suriye’yle ilg-
ili tüm haberlerde bu meseleyi anmak bir huy haline gelmişti. Trump’ın 
bir doz arttırmasıyla beraber Putin’in zamanında bu durum, daha baskın 
bir hale geldi. ABD Başkanı gitgide daha fazla bir Rus Devlet Başkanı 
hayranı haline gelirken, bunun anlamı aradaki başarı bağlantısının, 
para kazanılması ancak insan kaybedilmesi şeklinde yansıması olacak-
tır. Bu durumda modernizmin bir yüzü diğer bir yüzüne galebe çalmış 
olacaktır: Rusya’nın elindeki tek şey olan ve ABD’nin sahip olduğu 
insan hakları ve hukuk devleti modernizmine mağlup olan silah ve güç 
modernizmi.
Galip gelen modernizm, Halep’te aşikar olan zalimane modernizm-
dir. Elbette teröre karşı modernizmi savunmanın arkasına saklanır ve 
elbette insaniyet duygusundan yoksun, hukuktan saklıdır. “Modern-
izm”den geriye ise övünüp durdukları, Esad’ın ve eşinin İngiltere’de 
okumuş olmaları kalıyor.
Suriye’nin ve Suriyelilerin nesneleştirilmesi ve anlamsızlaştırılması bu 
sürecin bir şartı, tarihlerinin yok edilmesi ise diğer şartıdır. Özellikle 
de bu ülkede kötülüğün tarihini “DAEŞ”e hasrederek, onlarca yıl süren 
askeri hakimiyet, zindan ve ölümü unutmakta kendisini gösterir bu.
İşte bu, Putin ve Trump’ın, hoca ve necip öğrencisinin, aralarında pay-
laştığı bu çağın kıstasıdır. Bu çağ, ahmaklığın zekaya, gücün hukuka, mafyanın devlete, aşağılığın gurura, 
aramızdaki vahşilerin insanlığa karşı zafer kazandığı bir çağdır. Bu çağ, aramızdaki en kötü ve ehil olmaktan 
en uzak kişilerin yönetici olduğu, eski Yunanlıların (kakistokrasi) olarak adlandırdıkları bir durumun hakim 
olduğu çağdır.
Diğer yandan ise, bu çağda yenilikçi ve yerel bir miras çoğunlukçu istibdatta yansımasını ancak kitleler 
halinde totaliter, milliyetçi, Baasçı, sosyalist partilere, savaş okullarına ve istihbarat birimlerine katılmakta 
bulmuştur. Bir kurtarıcıya olan beklenti ise daha etkin bir istibdada ve daha sistemli ve şiddetli bir zulme 
dönüşmüştür. Daima bazısı isyankar, bazısı ise tüm savaşlarında mağlup olmuş askerlerden oluşan küçük 
tanrılara biat edilir ve çoğunluk liderinin tek ikamet yeri olan sarayda yaşamaları arzulanır.
Halep gibi bir şehrin ise böylesi bir dünyada yeri yoktur. Himmet sahipleri buyursun da İngiltere’de oku-
mamış ve yaşamamış bura halkını öldürüversin. Ceset ve enkazın üzerinde ise İngiltere’de okumuş ve 
yaşamış olanların gönüllerince eğleneceği alışveriş merkezleri kurulsun. Bu arada damadımız Beşşar’ı te-
brik etsinler. Gelini; uzun bir sıra halinde nurlu elini sıkmak için bekleyen tüm dünyadır. Çocukların ölümü 
ise artık haber değeri bile taşımıyor. Asıl haber sürekli başarılarla kutlanan bu düğündür. Bekleyenler ise, 
yeniden imar için sabırsızlanan “kazanan” taraftır. Hadi kaldırsınlar kanlı kadehlerini ve içsinler!
El-Hayat Gazetesi

يتكاثــر املولعــون ببّشــار األســد، أو أقلّــه َمــن )يفّضلونــه علــى خصومــه(، وفقــاً لتعبــر يــزداد شــيوعاً، يف األشــهر القليلــة 
املاضيــة انضــّم إىل هــذه القائمــة املنتفخــة ابألمســاء كلٌّ مــن األمركــّي دوانلــد ترامــب والفرنســّي فرانســوا فّيــون، هــذا إذا 

اقتصــران علــى تعــداد الكبــار.
املعجبــون يتزايــدون يف )اليمــن( ويف )اليســار(، ويف ســائر بقــاع املعمــورة، سياســّيون واقتصاديـّـون ورجــال أعمــال، ولكــْن 

أيضــاً إعاميّــون وقانونيّــون ومناضلــون مــن كّل نــوع.
يتضّخــم طابــور )الناجحــن( واحملبّــن لـــ )النجــاح( فيمــا يــوايل بّشــار األســد، مصحــوابً حبليفيــه الكبريــن فادميــر بوتــن 
وعلــي خامنئــي، تدمــر مدينــة حلــب وقتلهــا، ال يظهــر صــوت يّتهمــه أبنـّـه ســبب املأســاة، بــل ال يظهــر صــوت يّتهمــه 
أبنـّـه )أحــد( أســباب املأســاة. كّل األصــوات تقريبــاً جممعــة علــى أنـّـه جــزء مــن احلــّل وجــزء مــن املســتقبل، صــوت ســتيفن 
أوبرايــن، أحــد رمسّيــي األمــم املّتحــدة الكبــار، حــن حــّذر مــن حتــّول حلــب إىل )مقــربًة ضخمــة(، داعيــاً األعضــاء يف 
جملــس األمــن إىل محايــة املدنّيــن )كرمــى لإلنســانّية(، كام إنشــائي مجيــل، الرجــل إنســايّن وأخاقــّي بــا شــّك، لكــّن 

هــذا موضــوع آخــر، أطفئــوا الكهــرابء، نريــد أن ننــام!.
عوامــل كثــرة ميكــن عّدهــا يف معــرض تفســر هــذا احلــّب املتدّفــق لبّشــار، املرفــق هبــذا الكــّم مــن الكراهيــة لـــ )خصــوم 
األســد(، واخلصــوُم املقصــودون ليســوا دائمــاً )داعــش( والتنظيمــات التكفريّــة، إهّنــم اليــوم، بشــهادة الذيــن ميوتــون بــا 

منهــم  ســّيما  ال  وأهلهــا،  حلــب  مدينــة  المــكان،  إىل  يفــّرون  أو  جنــازات، 
)اإلرهابيّــون(. أطفاهلــا 

عوامــل الَولَــه الــي توّســع احملّللــون يف شــرحها تتــّد مــن اإلعجــاب الكــويّن 
بنمــوذج بوتــن إىل أخطــاء املعارضــة الســوريّة، ومــن تنامــي دور التكفريـّـن إىل 
شــكل مــن الوفــاق الــدويّل القائــم، لكــّن مثـّـة ســبباً اندراً مــا أشــر إليــه، هــو أّن 
األســد، وهــذا ليــس مزاحــاً، رجــل )حضــارّي(، وزوجتــه )حضاريّــة( عاشــت 

يف بريطانيــا الــي درس هــو نفســه فيهــا.
هــذه الازمــة الــي كان يكّررهــا، يف بــداايت الثــورة، كّل خــرب عــن ســوريّة، 
صــارت، يف الزمــن البوتيــيّن املخلــوط جبرعــة مــن ترامــب، وجهــًة كونيّــة غالبــة، 
ابلرئيــس  معجــب  إىل  األمركيّــة  املّتحــدة  الــوالايت  رئيــس  يتحــّول  فحــن 
الروســّي، فهــذا معنــاه اقــرتان النجــاح الــذي يزيــد املــال ابلنجــاح الــذي يُنقــص 
البشــر، وهــو إقــرار بتغلّــب لــون مــن احلداثــة علــى لــون آخــر: اللــون الــذي 
انتصــر حداثــة الســاح والقــّوة، ممـّـا ال تلــك روســّيا ســواه، واللــون الــذي اهنــزم 
حداثــة حقــوق اإلنســان ودولــة القانــون، وهــو مــا تلكــه أمــركا إىل جانــب 

امتاكهــا فظاظــة الســاح والقــّوة.
احلداثــة الــي انتصــرت، حداثــة القســوة الــي ُتســتعرض يف حلــب، تتخّفــى 
ابلطبــع علــى قســوهتا الــي تنقلــب دفاعــاً عــن احلضــارة يف وجــه اإلرهــاب، 
وهــي طبعــاً تنكــر افتقارهــا إىل احلــّس اإلنســايّن وتنّكرهــا للقانــون فــا يتبّقــى 
هلا ما تتباهى به إاّل... )حضاريّة( األســد وزوجته اللذين عاشــا يف بريطانيا.
تشــييء ســورية والســورّين ونزع املعى عنهم من شــروط ذلك، اغتيال اترخيهم 
شرط آخر، خصوصاً تلخيص اتريخ الشّر يف ذاك البلد بـ )داعش( ونسيان 

عشــرات الســنن من حكم العســكر واألمن وزانزين املوت.
هــذه معايــر زمننــا الــذي يتقامســه بوتــن وترامــب، األســتاذ والتلميــذ النجيــب، زمننــا الــذي يســّجل ابلضــرابت القاضيــة 
انتصــار الَبلــه علــى الــذكاء، والقــّوة علــى القانــون، واملافيــا علــى الدولــة، والوضاعــة علــى النخــوة، والوحشــّي الــذي فينــا 
علــى اإلنســايّن، الزمــن الــذي يســوده حكــم األســوأ بيننــا واألقــّل أتهيــًا، )الكاكيســتوقراطّية( كمــا مساهــا قدامــى اليــوانن.

وهــو توّخيــاً لإلنصــاف، زمــن يلتقــي وينســجم مــع تــراث حداثــّي حملّــّي مل جيــد مــا يــرّد بــه علــى االســتبداد األكثــرّي إالّ 
ــة وفــروع خمابــرات، وإىل أفــكار  ــة وشــيوعّية، وإىل مــدارس حربّي ــة وبعثّي االنضمــام أفواجــاً إىل أحــزاب تواتليتاريّــة، قومّي
خاصّية ال تعد إالّ ابســتبداد أفعل ، وقســوة أنظم وأشــّد، ودائماً مع مبايعة أرابب صغار، بعضهم )فاســفة( َمعاتِيه 

وبعضهــم عســكريّون مهزومــون يف حروهبــم كّلهــا، يــراد إحاهلــم ابلقســر حمــّل زعيــم األكثريـّـة الواحــد.
أّمــا مدينــة كحلــب فــا حمــّل هلــا يف عــامل كهــذا، فليمــض أصحــاب اهلّمــة يف تدمرهــا ويف قتــل أبنائهــا الذيــن مل يدرســوا 
ويعيشــوا يف بريطانيــا، ولرتتفــع فــوق اجلثــث واألنقــاض )ُمــوالت( جيــد فيهــا الذيــن درســوا وعاشــوا يف بريطانيــا مــا لــّذ 

وطــاب، وليهنــأ، بــدوره، عريســنا بّشــار، فعروســه عــامل يقــف أبســره طابــوراً طويــًا عريضــاً يطلــب اليــد الشــمعّية.
وأّمــا مــوت األطفــال فلــم يعــد خــرباً، العــرس الدائــم احتفــااًل ابلنجــاح هــو اخلــرب الدائــم، ويف انتظــار إعــادة اإلعمــار الــي 

يتهيّــأ هلــا الناجحــون، فلرتتفــع األخنــاب الدمويـّـة ولُتشــَرب.
صحيفة احلياة ....
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علــى مســتوى املنطقــة كلهــا؟.
هــذا هــو مــا جيــب علينــا الرتكيــز عليــه والنضــال مــن أجلــه، ذلــك ألن الرتاخــي واالستســام يعــين الفنــاء، وحتــول تركيــا 
إىل ســوراي جديــدة أو عــراق جديــد، كمــا يعــين ضــم تركيــا إىل مســودات اخلرائــط املعروفــة تلــك، ولذلــك فاملعركــة 

شــديدة، وال جمــال فيهــا للــرتدد أو القلــق أو الغضــب أو الشــكوى.
- ال تنسوا الدروس الصادمة يف أحداث الـ15 من توز

لقــد جتــاوزان مرحلــة الصدمــة يف أحــداث الـــ15 مــن تــوز، ويف احلقيقــة لقــد شــهدان جتربــة أهــم بكثــر مــن أي كلمــة أو 
خطــاب أو أطروحــة ميكــن أن تُقــال، ولكــن يبــدو أننــا مازلنــا مل نســتوعب الــدرس، فمــازال الغمــوض يكتنــف األذهــان 
مثلمــا كان الوضــع قبــل الـــ15 مــن تــوز، ومــازال البعــض حيــاول نصــب املكائــد واحليــل الســخيفة وحــرب العصــاابت، 
ولذلــك فمــن واجبنــا أن نتحــدث يف الداخــل عــن تلــك احلقائــق الكــربى وأن نتحــرك وفــق الــدروس الــي اســتقيناها 

مــن العاقــات الرتكيــة األمريكيــة والعاقــات مــع االحتــاد األورويب ومــن نظرتنــا إىل روســيا واملنطقــة.
- البــاب هــي أكــرب محلــة جيوسياســية تنفذهــا تركيــا بعــد محلتهــا يف قــربص تعتــرب عمليــة البــاب محلــًة اترخييــة هتــدف 
إىل إفشــال خطــة إقليــم يســعون إلنشــائه يف مشــال ســوراي ويعــّدون لــه خريطــة مــن أجــل حماصــرة تركيــا بشــكل اتم، 
وهــو أكــرب محلــة جيوسياســية تشــنها تركيــا بعــد تدخلهــا يف قــربص، وهــي إنقــاذ ملســتقبل تركيــا، وضمــان لوحــدة 
أراضيهــا، ومــن الواجــب أالّ تؤخــذ علــى أهنــا جمــرد عمليــة ملكافحــة اإلرهــاب، ألهنــا ليســت كذلــك فعــًا،  مث إن 
ذلــك املمــر وتدخــل تركيــا يف ســوراي فيهمــا حســاابت أبعــد بكثــر مــن مكافحــة اإلرهــاب، ذلــك ألن )مشــروع املمــر( 
هــو مشــروع دول وليــس مشــروع تنظيمــات إرهابيــة، وهــو يعتــرب صــراع قــوى أبمت معــى الكلمــة، وليــس جمــرد صــراع 
عرقــي أو مذهــيب، ويف ذلــك املشــروع حســاابت بــن الــدول وليــس بــن التنظيمــات، وتلــك احلســاابت هلــا عاقــة 
خبرائــط القــوى الدوليــة واإلقليميــة وخبطــط تشــكيل اجلغرافيــا مــن جديــد وإعــادة ترســيم احلــدود وتفتيــت بعــض الــدول 

وإنشــاء دول جديــدة.
- الوصايــة يف تركيــا والوصايــة يف الــوالايت املتحــدة... مــن املؤكــد والضــروري تطويــر العاقــات مــع الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة، ومــن الضــروري كذلــك ردم الشــرخ العميــق الــذي خلفتــه فــرتة حكــم أوابمــا علــى مســتوى الثقــة بــن 
البلديــن، وجيــب أيضــاً ترميــم عاقــات التحالــف بــن تركيــا والــوالايت املتحــدة وحلــف مشــال األطلســي، لكــن مــن 
الواجــب أيضــاً إجــراء متابعــة دقيقــة للخــاف احلــاد احلاصــل بــن الشــرق والغــرب، وحماولــة البقــاء علــى مســافة بعيــدة 
بقــدر اإلمــكان عــن أضــرار تلــك اخلافــات، كــي ال تعــود تركيــا جمــدداً إىل حالــة االرتبــاط األحــادي اجلانب،كمــا أنــه 

مــن الضــروري كذلــك توســيع جمــال املنــاورة بقــدر اإلمــكان داخــل الفــراغ الــذي ترتكــه تلــك اخلافــات.
لقــد تســبب وصــول ترامــب إىل الســلطة يف هــزّة عميقــة للسياســات الدوليــة، صحيــح أن بصيصــاً مــن األمــل قــد 
الح يف األفــق عنــد االســتنفار يف وجــه بــؤر الوصايــة داخــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ويف وجــه قــوى الوصايــة 
علــى املســتوى الــدويل، فهــل ميكــن مقارنــة ذلــك بكفــاح تركيــا ضــد قــوى الوصايــة؟ والزمــن كفيــل أبن يكشــف عــن 
ذلــك، لكــن مثــة خطــر يلــوح يف األفــق، ذلــك أن عمليــة حتريــر الرقــة إذا حتولــت فيهــا أطروحــات تركيــا إىل مثــل مــا 
تطرحــه واشــنطن والناتو،فيمكــن أن نواجــه مــرة أخــرى خماطــر الوقــوع يف الفــخ، ومــن املتوقــع أن نشــهد حمــاوالت 
انقابيــة جديــدة وموجــات أخــرى مــن اهلجمــات اإلرهابيــة وســيناريوهات جديــدة إلســقاط احلكومــة، إذا مل تقــدم 
اإلدارة األمريكيــة لرتكيــا تعهــدات خبصــوص تنظيــم فتــح هللا گولــن، وإذا مل تبــذل واشــنطن جهــداً مــن أجــل مســح 
آاثر حماولــة انقــاب الـــ15 مــن تــوز، وإذا مل تعمــل مــع تركيــا يف هــذا اخلصــوص، وإذا لــن ترتاجــع عــن تزويــد العمــال 
الكردســتاين واالحتــاد الدميقراطــي ابلســاح، وإذا مل ترتاجــع عــن خططهــا الراميــة إىل حماصــرة تركيــا عــن طريــق هذيــن 

التنظيمــن اإلرهابيــن.
- إهنــم يريــدون نقــل احلــرب إىل داخــل األانضــول ميكــن أن تظهــر نتائــج وخيمــة مــن حمــاوالت إفســاد العاقــات بــن 
تركيــا وروســيا، وإبعــاد إحدامهــا عــن األخــرى، ودفــع تركيــا إىل الصــراع مــع إيــران، واجلميــع يذكــر أن ذلــك كان اهلــدَف 
مــن إســقاط الطائــرة الروســية، ولذلــك فــإن كل معــارك تنظيــم گولــن هتــدف إىل إيقــاع الفتنــة بــن تركيــا وإيــران، ومل 
تكــن حماولــة االنقــاب يف الـــ15 مــن تــوز هتــدف فقــط إلســقاط النظــام يف تركيــا، بــل كانــت ترمــي إىل ســجن تركيــا 

داخــل احملــور األمريكــي مــن أجــل إعــداد األرضيــة إلنشــاء جبهــة معاديــة لروســيا وإيــران.
يف حــال حتقــق هــذا الســيناريو الــذي ُيســتخدم فيــه تنظيــم گولــن والعمــال الكردســتاين واالحتــاد الدميقراطــي يف إطــار 
التقريــب بــن تركيــا وأمريــكا هــذه املــرة، فلــن تبَقــى مدينــة البــاب وال جرابلــس وال اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف ســوراي، 
وحينهــا يتحــول ذلــك املــرر إىل واقــع، وتســقط حســاابت تركيــا املســتقبلية يف املــاء، وترتفــع جــدران مسيكــة بــن تركيــا 

والعــامل العــريب، ولــن يبقــى اإلرهــاب يف بلــدة ســيلويب فقــط بــل سينتشــر يف كافــة أرجــاء منطقــة األانضــول.
- حنــن نثــق يف هــذا العقــل السياســي لكننــا نتصــور أن تركيــا قــادرة علــى جتــاوز تلــك الســيناريوهات، كــي ال تــؤدي 
سياســة ترطيــب العاقــات إىل نــوع جديــد مــن االرهتــان لطــرف واحــد، وستســتخدم تركيــا جمــاالت املنــاورة بشــكل 
جيــد أثنــاء تعاملهــا مــع قــوى متعــددة األبعــاد، وحنــن عندمــا نتحــدث عــن خماوفنــا تلــك فإننــا نثــق يف العقــل السياســي 
الــذي يديــر تركيــا الــي ســتتجاوز هــذه املرحلــة مثلمــا جتــاوزت كثــراً مــن العقبــات لتواصــل طريقهــا وتصــل إىل مســتواها 
احلــايل. واملاحظــة األخــرة الــي أريــد إضافتهــا هنــا هــي أن التقــارب اجلديــد مــع الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ميكــن 
أن يــؤدي إىل خافــات شــديدة يف العاقــات اإلقليميــة، وقــد أدى تــويل ترامــب الســلطة يف أمريــكا إىل هــزّات يف 

السياســات الدوليــة، وقــد ظهــرت آاثر ذلــك يف منطقــة الشــرق األوســط.
وعليــه فمــن الضــروري عــدم الســماح بتباعــد جديــد بــن تركيــا وروســيا. فاهلجــوم الــذي حــدث قبــل أايم قــد زاد مــن 

خماوفنــا، ألســنا علــى حــق يف ذلــك، بعــد أن أدركنــا كيــف كانــت اخلطــة عقــب إســقاط الطائــرة الروســية؟.

هــل ســتحيد عمليــة الرقــة عمليــة درع الفــرات عــن طريقهــا؟ وهــل ســُتفقدها قوهتــا؟ واحلــال إّن عمليــَة درع الفــرات 
هتــدف إىل قطــع خــطِّ اإلرهــاب املمتــد يف مشــال ســوراي واهلــادف إىل حماصــرة تركيــا، مــع العلــم أن الــوالايِت املتحــدَة 
األمريكيــة تســعى إىل تنفيــذ عمليــة الرقــة بشــكل مشــرتك مــع تركيــا. يبــدو يف الظاهــر أن تركيــا قــد أعــدت خطتهــا 

وســلمتها لواشــنطن. ومازلنــا إىل اآلن  ال نعــرف موقــَف الــوالايت املتحــدة مــن تلــك اخلطــة. 
ومهمــا كان الــرّد فــإن عمليــة الرقــة وأي عمليــة تدخــل مشــرتكة يف ســوراي جيــب أن أتخــذ بعــن االعتبــار أواًل أمــن 
تركيــا. وخافــاً لذلــك فــإن تغيــر األولــوايت بــن خمتلــف اخليــارات، ميكــن أن يســوق تركيــا إىل خماطــر كــربى، وميكــن 
أن جيعــل كافــة خمططاهتــا يف املنطقــة تذهــب أدراج الــرايح، وسيتســبب ذلــك يف خيبــة أمــل فتتكبــد حينهــا خســائر 
فادحــة، وميكــن أن يســاهم ذلــك يف إنشــاء ذلــك اخلــط أو املــرر حتــت مســّمى )املنطقــة اآلمنــة( وذلــك للحــد مــن 

جمــاالت التوســع أمــام حــزيَبْ العمــال الكردســتاين واالحتــاد الدميقراطــي.
- علــى الــوالايت املتحــدة التخلــي عــن خطــة حماصــرة تركيــا إن خــط اإلرهــاب الــذي نتحــدث عنــه ال يعــدو أن 
يكــون خطــًة تديرهــا الــوالايت املتحــدة ابســتخدام التنظيمــات اإلرهابيــة يف املنطقــة، ذلــك ألن واشــنطن مازالــت 
تــارس سياســة النفــاق يف مســألة مكافحــة تنظيــم داعــش، فهــل ســتتخلى واشــنطن عــن تلــك اخلطــة؟ وهــل ســتوقف 
عملياهتــا الراميــة إىل حماصــرة تركيــا وتطويقهــا؟ لكــن جيــب علــى تركيــا أالّ تقتنــع أبي عمليــة مشــرتكة مــا مل يتــم اإلعــان 
عــن التخلــي عــن تلــك اخلطــة. كيــف ســتؤثر زايرة رئيــس جهــاز االســتخبارات األمريكيــة ســي آي أي إىل العاصمــة 
أنقــرة، وحمــاوالت التقــارب اجلديــدة الــي بــدأت مــع تســلم ترامــب الســلطة يف أمريــكا، كيــف ســتؤثر يف العاقــات 

الرتكيــة الروســية، ويف اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف ســوراي؟
- رئيــس ســي آي أي يف أنقــرة، والــروس يقتلــون جنــوداً أتــراكاً إن قتــل الــروس جنــوداً أتــراكاً علــى ســبيل اخلطــأ إثنــاء 
مناقشــة هــذه املســائل، قــد أعــاد إىل األذهــان عمليــة إســقاط تركيــا طائــرة روســية، لكــن هــل ميكــن أن يكــون مثــل 
ذلــك االعتــداء إعــداداً لنــوع جديــد مــن )حتالــف اجلبهــات( خصوصــاً وأنــه مت األمــر إثنــاء وجــود رئيــس ســي آي أي 

)مايــك بومبيــو (يف أنقــرة؟.
هــل ميكــن أن يكــون أولئــك الذيــن ســعوا إىل الــزج ابلبلديــن إىل حافــة احلــرب قــد حاكــوا املؤامــرة هــذه املــرة لروســيا، 
بعــد أن حاكــوا مثلهــا لرتكيــا عــن طريــق أزمــة الطائــرة؟ لقــد مت التدخــل بشــكل ســريع الحتــواء األمــر عندمــا اتصــل 
بوتــن ابلرئيــس أردوغــان مؤكــداً أن العمليــة قــد حدثــت )علــى وجــه اخلطــأ( وقــدم تعازيــه لــه يف الضحــااي. لكــن علــى 

روســيا أن تضــع تلــك احلادثــة علــى احملــّك بشــكل عميــق مثلمــا فعلــت تركيــا مــع أزمــة الطائــرة.
- علــى الــوالايت املتحــدة التعّهــد بقطــع الدعــم عــن العمــال الكردســتاين واالحتــاد الدميقراطــي وتنظيــم فتــح هللا 
گولــن اإلرهــايب نواصــل حديثنــا مــن سياســات التوتــر اجلديــدة بــن الــوالايت املتحــدة وإيــران، وكيــف ســيؤثر ذلــك 
علــى العاقــات الرتكيــة اإليرانيــة؟ وهــل ســينقطع يف عهــد ترامــب ذلــك الدعــم الــذي كانــت تقدمــه واشــنطن للعمــال 
الكردســتاين واالحتــاد الدميقراطــي يف عهــد أوابمــا؟ وهــل ســتتعهد واشــنطن لرتكيــا بذلــك؟ لكــن مــا دامــت الــوالايت 
املتحــدة تواصــل تقــدمي الســاح للعمــال الكردســتاين واالحتــاد الدميقراطــي، فعلــى إدارة ترامــب تقــدمي ضمــاانت 
أساســية لرتكيــا يف هــذا اخلصــوص. وإن مل تفعــل ذلــك فــإن أي مبــادرة لــن تكلــل ابلنجــاح ولــن تبعــث الطمأنينــة 
لــدى أنقــرة. مــا نــوع التعهــدات الــي ســتقدمها اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة لرتكيــا فيمــا يتعلــق بــدور ســي آي أي 
يف أحــداث الـــ15 مــن تــوز؟ وهــل ســتقدم هلــا تعهــدات مــن األســاس؟ هــل أتكيــد واشــطن مــن جديــد لرتكيــا علــى 
صفــات )احلليــف( و)الشــريك االســرتاتيجي(  سيســاهم يف طمأنــة تركيــا؟ خصوصــاً وأّن واشــنطن قــد آوت تنظيــم 
گولــن اإلرهــايب وأطلقــت لــه العنــان ضــد تركيــا، وعندمــا فشــلت حماولــُة الـــ15 مــن تــوز، مجعــت واشــنطن كافــة عناصــر 

التنظيــم يف الــوالايت املتحــدة أو يف الــدول احلليفــة هلــا ووضعتهــم حتــت محايتهــا.
- االســتفتاء واإلرهــاب وجبهــة الشــر يف الداخــل واخلــارج... مثــة ســؤال أكثــر حساســية؛ توجــد أزمــة ثقــة كــربى بــن 
تركيــا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وجيــري احلديــث عــن مقاربــة جديــدة ســتبدأ يف عهــد ترامــب، لكــن مــن املؤكــد 
أن الوقــت مــازال مبكــراً للخــوض يف ذلــك، والــرأي العــام يف تركيــا يتابــع موقــف الــوالايت املتحــدة عــن كثــب وبشــكل 
دقيــق، ألن مشــاكل الثقــة اجلديــدة الــي تواجههــا تركيــا ليســت كاســيكية بــل هــي مشــاكل وجوديــة هلــا القــدرة علــى 
حتديــد مســتقبل البلــد بشــكل دقيــق، فرتكيــا حاليــاً ال تكافــح اإلرهــاب التقليــدي فقــط، بــل الــدول الــي تتخّفــى وراء 
اإلرهــاب، وهــي ال تقــاوم داعــش والعمــال الكردســتاين فقــط، بــل تقــاوم الــدول الــي تديــر هذيــن التنظيمــن، وتركيــا 
اآلن ال تتصــارع فقــط مــع التنظيمــات اإلرهابيــة املعلومــة، بــل تتصــارع مــع هيــاكل جمهولــة ومــع قــوى تســعى لبســط 
نفوذهــا ومــع ســيناريوهات األزمــات االقتصاديــة ومــع املكائــد الراميــة إىل التصويــت بـــ)ال( علــى التعديــات الدســتورية 
األخــرة، ومــن الواضــح أن املقاومــة الداخليــة تُــدار مــن نفــس املراكــز الــي تديــر تلــك الــرايح الشــديدة القادمــة مــن 
احمليــط اخلارجــي، ونفــس تلــك املراكــز تتحكــم يف داعــش والعمــال الكردســتاين ويف االعرتاضــات الــي يتــم تســويقها 
بذريعــة عضويــة االحتــاد األورويب، وهــا حنــن نعيــش مرحلــة عجيبــة جيتمــع اخلطــاب السياســي املعتــدل علــى نفــس 

املصــاحل مــع التنظيمــات الــي تــارس العنــف.
- ال جمــال للــرتدد والقلــق والغضــب والشــكوى... حنــن إزاء تعــاون واتفــاق علــى هجمــة غــر عاديــة علــى تركيــا مــن 
أجــل ارهتاهنــا وإيقافهــا عــن مواصلــة مســرهتا الكــربى، ودفعهــا إىل االنغــاق علــى ذاهتــا مــرة أخــرى، وتعطيــل الزخــم 
الــذي اكتســبته مــن عمليــة )التحــول التارخيــي(، وإجبارهــا علــى االرتبــاط الدائــم مــرة أخــرى بعاقــات مــع حلفائهــا، 

ودفعهــا لاستســام للعاصفــة الــي تضــرب املنطقــة.
لكــن كيــف ســتتواصل يف املســتقبل كل تلــك املســائل القاتلــة، وذلــك التغــر الكبــر الــذي جُتريــه تركيــا علــى املســتوى 
الداخلــي، ومعركتهــا مــن أجــل إعــادة البنــاء، وحمــاوالت خنــق التغيــر املدعومــة مــن الغــرب بشــكل واضــح والــي تتــم 

هل عملية الرقة فخ؟
ولماذا أتى رئيس االستخبارات األمريكية إلى تركيا؟

إبراهيم قره كول
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Türkçe تركي

Rakka operasyonu bir tuzak mı? CIA 
Başkanı Pompeo niye geldi?

İbrahim Karagül

ABD’nin Türkiye ile başlatmak istediği ortak Rakka operasyonu, ülkemizi çevrelemeyi 
amaçlayan Kuzey Suriye’deki terör koridorunu engellemeye dönük Fırat Kalkanı müda-
halesini amacından saptırır mı, sulandırır mı?
Görünen o ki Türkiye, kendi planını yapıp ABD’ye verdi. ABD’nin tavrının ne olduğunu 
henüz bilmiyoruz. Cevap ne olursa olsun; Rakka operasyonu da, Suriye’de yapılacak 
herhangi bir ortak müdahale de öncelikli olarak Türkiye’nin güvenliğini esas almak zo-
rundadır. Bunun dışındaki her seçenek, öncelik sıralamasının değişmesi, Türkiye’yi çok 
tehlikeli bir geleceğe sürükleyebilir.
Bölgeye dönük bütün planlarını boşa çıkarabilir. Hayal kırıklığına yol açar, sarsıcı 
kayıplar yaşarız. PKK/PYD’ye daha fazla alan açıp“güvenli bölge” adı altında o korido-
ru gerçeğe dönüştürebilir.
ABD, Türkiye’yi kuşatma planından vazgeçmelidir..
Çünkü DEAŞ’la mücadele ikiyüzlülüklerle devam ediyor ve söz konusu koridor da 
ABD’nin bölgedeki terör örgütleriyle yürüttüğü bir plandır. ABD bu plandan vazgeçecek 
mi? Türkiye’ye yönelik kuşatma, çevreleme operasyonunu durduracak mı? Bu plandan 
vazgeçtiğini duyurmadan Türkiye’nin hiçbir ortak operasyona ikna olmaması gerekir.
CIA Başkanı’nın Ankara ziyareti, Trump’la birlikte başlayan yeni yakınlaşma çabaları, 
Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Suriye ateşkesini nasıl etkileyecek? Moskova ile yeni bir 
soğukluğun ilk adımlarını oluşturur mu ya da bu sefer Rusya’nın “PKK kartı”nı devreye 
sokmasına yol açar mı?
CIA Başkanı Ankara’da, Ruslar askerimizi vurdu!
Tam bunları tartışırken, dün Rusya’nın yanlışlıkla askerlerimizi vurması, Türkiye’nin 
Rus uçağını düşürmesi örneğini hatırlattı. CIA Başkanı Mike Pompeo Ankara’da iken 
böyle bir olayın gerçekleşmesi, yeni tür “cepheleşme”nin ön hazırlıkları olabilir mi?
Uçak krizinde Türkiye’ye komplo kurup iki ülkeyi çatışmanın eşiğine getirenler bu sefer 
aynı komployu Rusya tarafından servis etmiş olabilir mi? Putin’in Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ı arayıp başsağlığı dilemesi, saldırının “yanlışlıkla” yapıldığını söylemesi olaya 
hızlı müdahale olmuştur. Ancak, uçak krizinde olduğu gibi, Rusya da bu olayı derinlikli 
olarak sorgulamak zorundadır.
ABD, PKK/PYD ve FETÖ’ye desteği kesme sözü vermeli
Devam edelim: ABD-İran arasındaki yeni gerilim politikaları, Türkiye ile İran arasında-
ki ilişkileri nasıl etkiler? Obama döneminde PKK/PYD’ye verilen ABD desteği, Trump 
döneminde kesilir mi ya da Türkiye’ye böyle bir taahhüt verilecek mi? Hala PKK/
PYD’ye silah aktarılırken Trump yönetiminin bu konuda Türkiye’ye esaslı güvenceler 
vermesi gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir girişim başarılı olmayacak, Ankara’nın zihnini 
rahatlatmayacaktır.
Yeni ABD yönetimi, 15 Temmuz’daki CIA rolü konusunda Türkiye’ye ne tür sözler 
verecek ya da verecek mi? FETÖ’yü besleyip Türkiye’nin üzerine salan, 15 Temmuz 
başarısız olunca da bütün FETÖ unsurlarını ABD’de ya da müttefik ülkelerde toplayıp 
koruma altına alan Washington, “müttefik” ve “stratejik ortak” vurgularını yeniden öne 
çıkardığı Türkiye’nin elini rahatlatır mı?
Referandum, terör, içeride ve dışarıda şer cephesi…
Daha çok, can alıcı soru var? Türkiye-ABD arasında korkunç bir güven bunalımı var. 
Trump döneminde yeni bir yaklaşım söz konusu ve elbette bazı şeyleri söylemek için 
erken. ABD’nin tavrı Türkiye kamuoyu tarafından çok yakından, çok dikkatlice izle-
necek. Çünkü Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu yeni güvenlik sorunları, klasik so-
runlar değil varoluşsal, ülkenin geleceğini birebir belirleme gücüne sahip sorunlar haline 
geldi.
Klasik terörle değil, terörün arkasında gizlenen devletlerle uğraşıyoruz. PKK ve 
DEAŞ’la değil, onları yöneten devletlerle mücadele ediyoruz. Sadece bilinen terör 
örgütleriyle değil, bilinmeyen yapılarla, nüfuz çevreleriyle, ekonomik kriz senaryolarıy-
la, referandumdan “hayır” çıkarmaya dönük tezgahlarla uğraşıyoruz.
İçerideki direnç de, dışarıdan, çevreden gelen sert rüzgarlar da aynı merkezler tarafından 
yönetiliyor. PKK ile DEAŞ gibi, AB’ci söylemler üzerinden servis edilen itirazlar da 
aynı merkezlerin kontrolünde. Şiddet kullanan örgütlerle, ılımlı siyasi söylemlerin aynı 
maslahat paydasında buluşabildiği tuhaf bir dönemdeyiz.
Tereddüt, tedirginlik, küskünlük, sızlanma yok..
Türkiye’nin büyük yürüyüşünü durdurmak, onu yeniden içeri kapatmak, rehin almak, 
ülkenin yakaladığı “tarih dönüşü” ivmesini boşa çıkarmak, bir kez daha ittifak ilişkil-
erine bağımlı hale getirmekhatta coğrafyayı kasıp kavuran fırtınaya teslim etmek için 
olağanüstü bir saldırganlık, dayanışma, ittifak söz konusu.
Bu ölümcül meseleler, ülkemizin kendi içinde yürüttüğü büyük değişim ve yeniden ku-
ruluş mücadelesi, bölge üzerinden gelen ve açıkça Batı’dan desteklenen değişimi boğma 
çabaları bundan sonra nasıl seyredecek?

İşte üzerinde durmamız gereken, mücadelesini vermemiz gereken alan burası. Durmak, 
teslim olmak yok olmaktır. Türkiye’nin Suriyeleşmesi, Iraklaşması, o malum harita 
taslaklarının Türkiye’yi de içene alması demektir. Mücadele bu yüzden büyüktür. Tered-
düde, tedirginliğe, küskünlüğe, sızlanmaya mahal yoktur.
15 Temmuz’daki şok edici dersleri sakın unutmayın!
15 Temmuz gibi bir şok atlattık. Normalde bütün sözlerden, söylemlerden, tezlerden 
daha can alıcı bir tecrübe yaşandı. Ama hala ders alınmamış görünüyor, hala 15 Temmuz 
öncesi belirsizliklerle zihinler bulandırılıyor. Hala küçük hesaplar, çete mücadeleleriyle 
oyunlar kurulmaya çalışılıyor. İçeride de, Türk-Amerikan ilişkilerinde de, AB ile ilişkil-
erde de, Rusya ve bölgeye bakışımızda da bu büyük gerçeklerle konuşmak, aldığımız bu 
derslerle hareket etmek zorundayız.
El Bab, Kıbrıs’tan sonra en önemli jeopolitik hamledir
El Bab operasyonu, Kuzey Suriye’de oluşturulmaya çalışılan ve tamamen Türkiye’yi 
çevrelemeye, kuşatmaya ayarlanan harita planını boşa çıkarmaya dönük tarihi bir 
çıkıştır. Türkiye’nin Kıbrıs müdahalesinden sonraki en büyük jeopolitik hamlesidir. 
Ülkemizin geleceğini kurtarmaktır, bütünlüğünü güvence altına almaktır.
Sadece bir terörle mücadele gibi algılanmamalıdır çünkü öyle değildir. Koridor da, Tür-
kiye’nin müdahalesi de terörle mücadelenin çok ötesinde bir hesaptır. Çünkü “Kori-
dor Projesi” terör örgütlerinin değil, devletlerin projesidir. Etnik değil, mezhep eksenli 
değil, tamamen güç mücadelesidir.
Orada devletler hesaplaşmaktadır, örgütler değil. Bu hesaplaşma, bölgesel ve küresel 
güç haritalarıyla, coğrafyanın yeniden biçimlendirilmesiyle, sınırların yeniden çizilme-
siyle, bazı ülkelerin parçalanması ve yeni devletlerin inşa edilmesi planlarıyla alakalıdır.
Türkiye’de vesayet, ABD’de vesayet…
Elbette ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. Elbette Obama döneminin yol açtığı 
o derin güven uçurumunun kapatılması gerekiyor. Elbette Türkiye ile ABD ve NATO 
arasındaki ittifak ilişkilerinin tamiri gerekiyor. Ancak Doğu-Batı arasında yaşanan kes-
kin ayrışmanın da dikkatlice izlenmesi, bu ayrışmanın zararlarından mümkün olduğunca 
uzak durulması, Türkiye’nin yeniden tek yanlı bağımlılık ilişkilerine mahkum edilme-
mesi, bu ayrışmanın yol açtığı boşlukta manevra alanını alabildiğine genişletmesi ger-
ekiyor.
Trump’ın gelişi, küresel politikaları derinden sarstı. ABD içindeki vesayet odaklarına, 
küresel ölçekte vesayet çevrelerine bayrak açması umut verdi, doğru. Türkiye’nin ve-
sayete karşı verdiği mücadele ile kıyaslanabilir mi? Zamanla göreceğiz. Ancak bir teh-
like var. Rakka operasyonu ile Türkiye’nin tezleri NATO/ABD tezlerine dönüşürse bir 
kez daha tuzağa düşme riski ortaya çıkabilir.
ABD yönetimi, FETÖ konusunda taahhütlerde bulunmazsa, 15 Temmuz’un izlerini 
silme yönünde çaba harcamazsa, bu konuda Türkiye ile ortak çalışmazsa, PKK/PYD’ye 
silah aktarmaya devam ederse, onlar üzerinden Türkiye’yi çevreleme planlarından 
vazgeçmezse, yeni 15 Temmuz’lar yaşarız, yeni terör dalgasıyla yüzleşiriz, hükümet 
devirmeye dönük yeni senaryolarla yüzleşmek korunda kalırız.
Savaşı Anadolu’nun içlerine taşır bunlar!
Türkiye ile Rusya’nın arasını bozmak, iki ülkeyi birbirinden uzaklaştırmak, İran’la 
çatışma ortamına sürüklemek çok ağır sonuçlar doğurabilir. Hatırlarsanız, Rus uçağının 
düşürülmesinde amaç buydu. FETÖ’nün tüm mücadelesi Türkiye ile İran’ı kapıştırmak-
tı. 15 Temmuz sadece iktidar devirmek değil, Türkiye’yi ABD eksenine hapsedip Rusya 
ve İran’a karşı cepheye hazırlama planıydı.
FETÖ üzerinden, PKK/PYD üzerinden servis edilen senaryo, bu sefer Türkiye-ABD 
yeniden yakınlaşma çerçevesinde servis edilmesin! Bunu başarırlarsa, ne El Bab kalır 
ne Cerablus, ne Suriye ateşkesi.. Koridor da gerçeğe dönüşür, Türkiye’nin gelecek hes-
apları da suya düşer, Türkiye-Arap dünyası arasına kalın duvarlar örülür, terör Silopi’de 
değil Orta Anadolu’da kendini göstermeye başlar.
Biz bu siyasi akla güveniyoruz!
Ama bunların üstesinden gelineceğini, ilişkilerin yumuşatılmasının yeniden yeni tür 
bağımlılığa yol açmayacağını, Türkiye’nin çok boyutlu güçler hesaplaşmasında manevra 
alanlarını iyi kullanacağını düşünüyoruz. Endişelerimizi paylaşıyor ama siyasi akla da 
güveniyoruz. Bugüne kadar engelleri aşa aşa yoluna devam eden Türkiye, bunları da 
aşacaktır.
Son not olarak eklemek isterim: ABD ile yeniden yakınlaşma bölgesel ilişkilerde derin 
bir ayrışmaya neden olabilir. Trump’ın gelişi küresel politikaları sarsarken en çarpıcı 
etkisini bizim coğrafyada gösterecektir.
Türkiye’nin Rusya ile yeniden mesafeli duruma gelmesine izin verilmemelidir. Dünkü 
saldırı, bu konuda endişelerimizi arttırdı. Rus uçağı düşürülmesinin arkasında nasıl bir 
plan olduğunu anladıktan sonra, haklı değil miyiz?



الشــهيد حممــد رزق حســن العطيــة قطيفــان، مــن درعــا 
البلــد، حــي األربعــن، بــدأت حياتــه كمــا بــدأت عنــد 
الثــورة  بدايــة  مــع  ودرعــا  ســورية  شــباب  مــن  الكثــر 
الســورية، تقاســم فيهــا خطــَوه وعتمــَة دربِــه وآالَمــه مــع 
أخيــه األصغــر أمحــد، جماهــدان ال يفرقهمــا جيــش مــن 
رصــاٍص وقذائــف وال جنــٌد يتوعدوهنــم ابلقتــل واالنتقــام.
بــدؤوا ثورهتــم مــن املســجد العمــري، خرجــوا منــه هاتفــن 

متظاهريــن، كانــوا مــن األوائــل.
كمــا كان حممــد أوَل رجــل خبَـّـاخ يف درعــا البلــد، كان 
يســتلُّ مــن أحامــه آللــئ حريَّتــه وميطرهــا جــدراَن مدينتــه 
الــي تقامِسُــه روَحــه، وكان ينظــم املظاهــرات الــي كانــت 
عــام  يف  اُعتقــل  ذلــك  إثــر  وعلــى  منزهلــم،  أمــام  تتــم 
2011؛ ودفــع حممــد مثــن مشــاركته يف احلــراك الســلمي 
وُحــرَِم مــن التقــدُّم المتحــان الشــهادة الثانويــة العامــة.

انتقــل حممــد مــن الطــور  ثــوار ســورية،  كحــال غالبيــة 
الســلمي للثــورة إىل طورهــا املســلح، وُعــرف عنــه وعــن 
أخيــه أهنــم مــن أوائــل مــن ســعى إىل  تشــكيل وقيــام 
كيــان اجليــش الســوري احلــر يف مدينــة درعــا ومــن أوائــل 

مــن محــل الســاح فيهــا.
)الرمــاح العــوايل( هــي أهــم وأطــول معــارك درعــا البلــد 
وقــد شــارك فيهــا األخــوان، واســتمرت ملــدة ســنة كاملــة، 
يــد  مــن  البلــد  درعــا  أحيــاء  معظــم  عنهــا حتريــر  ونتــج 
شــقيق  أمحــد  خاهلــا  واستشــهد  األســدية،  العصابــة 

حممــد. 
شــارك حممــد بعــد ذلــك يف عــدة معــارك، مثّ هاجــر إىل 
أملانيــا وأقــام فيهــا عامــاً كامــًا، وعلــى الرغــم مــن حصولــه 
أنــه  ثــاث ســنوات، إال  ملــدة  أملانيــا  علــى اإلقامــة يف 
خلــع عنــه كلَّ مظاهــِر الدنيــا، وقــرر دون رجعــة أن يعــود 

إىل أمــه احلنون….درعــا .
بعــد عودتــه يف فــرتة تقــارب الشــهرين والنصــف، تــزوج 
حممــد وأقــاَم عرَســه األصغــر، وبعــد مــرور شــهرين علــى 
عرســه األوَّل أقيــَم عرســه األكــرب، وانتقــل إىل جــواِر ربِـّـه. 
البلــد  لدرعــا  النظــام  قصــف  عنــد  حممــد  استشــهد 
بصواريــخ فيــل يف يــوم 9\11\2015 عــن عمــر 23 
عامــاً، استشــهد اتركاً ســرًة حمفــورًة علــى حجــارة درعــا 
وعلــى مســع أهــل درعــا عنواهنــا الفــداء وال خاتــَة هلــا، 

ان وصيَّــة بطــٍل:  إايَّ استشــهد ماحنــاً 
)إذا ختليــُت أان عــن الوطــن، وختليــَت أنــت عنــه، فمــن 
ســيدافع عــن البلــد، عــن ســوراي، إن ســوراي وطــن لــكل 

الســورين، ولــن نــرتك ســوراي، وهناجــر؟(.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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Türkçe تركي

Suriye için Bir gelecek inşa edilmeye çalışılıyor. Bu süreçte rol alan tara-
flara dikkatle bakmak gerekiyor. Söylenen her sözü kulak kabartarak din-
lememiz ve yazılan her metni altını çizerek okumamız lazım. Zira bizden 
bahsediyorlar. Suriye halkının geleceğinden bahsediyorlar. Suriyeli çocuk-
ların, gençlerin ve kadınların geleceğinden bahsediyorlar. Bugün özgürlük 
mücadelesi veren yiğit adamların zürriyetinin geleceğini konuşuyorlar. 
Kulak vermemiz ve dikkat kesilmemiz gerekiyor. 
Cephede olanlar sorumluluklarını yerine getirmeye devam ederken masa-
da olanların gözlerini dört açması gerekiyor. Bir de masada ve cephede 
olmasa da her iki tarafı da izleyen gerektiğinde yönlendiren ikaz eden 
ve destekleyen bilinçli bir halk temsiliyetinin olması gerekmektedir. İşte 
bu üçüncü cepheyi (Suriyeli sivil halkın temsiliyetini) yine Suriyeli sivil 
toplum örgütleri takip etmek ve organize etmek zorundadır. 
Sevgili dostlar, Astana’da yapılan görüşmeleri dikkatle izledik. Bir sonuç 
bildirisi yayımlandı bunu da yine dikkatle okuduk. Taraflar gayet temkinli. 
Adeta kırk ucu olan bir ipliğe ilmek atmak için uğraşılıyor. Masada olan 
taraflar bir yönü ile Suriye’nin geleceğini planlarken bir yönü ile de kendi 
ülkelerinin geleceğini ve bölgedeki ileriye dönük politikalarını ve varlığını 
sürdürmenin planını yapıyor. 
Ortaya çıkan sonuç bildirgesinde BM’nin, Türkiye’nin, Rusya’nın, İran’ın 
sesini duyuyoruz metin bize tarafların olaya bakışını çok net anlatıyor. Su-
riye halkı bu seslerden hangisini kendi sesine katarak yükseltecek hangi 
sesi Suriyeli kadınların gençlerin çocukların kulağına fısıldayacak bunu iyi 
bilmesi ve iyi irdelemesi gerekiyor. 
Rusya bu görüşmelerin ardından yeni bir “Suriye Anayasası” çalışarak 
piyasaya sürdü. Bu çalışmada Astana’ya davet edilmeyen PYD’yi de dav-
et etti ve görüşlerini aldı buna karşın ENKS anayasa çalışmalarına PYD 
çağrıldığı için katılmadı. Rusya’nın yeni anayasa ile Suriye topraklarındaki 
varlığını perçinlemek istediğini anlamamak için gayet saf olmak lazım. Bu 
sözde anayasada söylenenden çok satır aralarında söylenemeyenleri oku-
mak lazım. Satır aralarında dolaşan votka kokulu nefesin Suriye toprak-
larında kendi geleceği için yaptığı hesabı görmek ve okumak zorundayız. 
ABD Astana’da masada olamamadan mütevelli bir çıkış yaparak Türkiye 
ve Ürdün sınırında güvenli bölgelerin oluşturulması teklifini ortaya attı. 
Bu teklife de dikkat kesilmek ve iyi okumak lazım. Bir kere temelinde 
ABD aklının olduğu bir fikir ve bu fikrin fiiliyata geçmesi bırakın sadece 
Suriye’yi bölge ülkeleri için ne kadar güvenli olur. Bu sözde güvenli 
bölge projesi ile Suriye hava sahasında karanlık bir ruh gibi dolaşan ABD 
varlığının karada da vücuda gelme gayesini aşikar eden bir projeden başka 
bir şey olmadığını da anlamamak saflık olacaktır. 
Sözde İslam Cumhuriyeti olan İran Suriye meselesinde ittifak ettiği şer 
güçlerle masada bir paçoz gibi kenarda kalmanın ezikliğini yaşadı. Bunu 
yaşamak zorundaydı. Suriye topraklarında ESAD ailesinin süvariliğine 
soyunan İran Rus politikalarının peşine takıldı ve “Rus” votkayı içtikçe 
“Fars” sarhoş oldu. Hiç bir zaman şirin görünemediği Avrupa ülkelerine 
de bu süreçte yaptığı şirinliker fayda vermedi. ABD ile görünürde savaşan 
fakat her daim bölge siyasetinde derin bir ilişki halinde olması Suriye 
meselesinde iyice aşikar hale geldi. Bu savaştan en zararlı çıkacak ülkenin 
İran olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Nitekim masada İran’ın sözü 
diyebileceğimiz bir söyleme rastlayamadık. 
Türkiye bir eli Astana’daki masada bir eli Fırat Kalkanı operasyonu ile Cer-
ablus’ta, el-Bab’ta veya Münbiç’te, aklı sahici bir güvenli bölge, kalıcı bir 
Suriye barışı ve Suriye’nin toprak bütünlüğünde, gönlü kendi topraklarında 
misafir ettiği ve kendi vatanında esaret altında olan Suriye halkında. Bu 
sesi duymak ve Suriye halkı olarak kendi sesimizi de katarak yükseltmek 
dostluk ver kardeşliğimizin bir gereğidir. Bu sese sesimizi katmak ve tari-
hten gelen birlikteliğimizi geleceğe taşımak geleceğimizin şekillenmesine 
kendi elimizle dokunabilmektir. Bu ses bizim ortak sesimizdir. 

جيــري العمــل حاليــا إلعــادة بنــاء مســتقبل مــن أجــل ســوراي، ومــن الضــروري النظــر ابنتبــاه لألطــراف 
الــي تلعــب دوراً يف هــذه املرحلــة، ومــن الواجــب اإلصغــاء ابنتبــاه إىل كل كلمــة تُقــال، ووضــع ســطر 
حتــت كل كلمــة ُتكتــب، ذلــك ألهنــم يتحدثــون عنّــا. ويتحدثــون عــن مســتقبل الشــعب الســوري، 
يتحدثــون عــن مســتقبل أطفــال ســوراي وشــباهبا ونســائها، إهنــم يتحدثــون عــن مســتقبل ذريــة أولئــك 
الرجــال األبطــال الذيــن خيوضــون معركــة احلريــة اليــوم، لــذا فمــن واجبنــا اإلصغــاء بــكل دقــة وانتبــاه.

يف الوقــت الــذي يواصلــون فيــه حتمــل مســؤولياهتم يف اجلبهــة، عليهــم كذلــك االنتبــاه بــكل دقــة وهــم 
جيلســون إىل طاولــة املفاوضــات، وبعيــداً عــن اجلبهــة واملفاوضــات، فــإن مــن الضــروري كذلــك وجــود 
تثيــل واٍع للشــعب يضطلــع مبهمــة مراقبــة الطرفــن ويوجههمــا وينّبههمــا ويدعمهمــا كلمــا اقتضــت 
احلاجــة، تلــك هــي اجلبهــة الثالثــة إهنــا )املمثليــة املدنيــة للشــعب الســوري( الــي عليهــا أن تراقــب 

وتنظــم منظمــات اجملتمــع املــدين الســورية.
أيهــا األصدقــاء األعــزّاء، لقــد اتبعنــا ابنتبــاه تلــك اللقــاءات الــي تــت يف آســتاان، وقــد نشــروا بيــاانً 
ختاميــاً قــرأانه بشــكل دقيــق، األطــراف كلهــا تصرفــت ابحــرتاز، وكأهنــا كانــت حتــاول عقــد غــرزة مــن 
ُكّبــة خيــوط يظهــر منهــا أربعــون رأس خيــط، وقــد كان اجلالســون إىل طاولــة املفاوضــات خيططــون 
ملســتقبل ســوراي، ويف الوقــت ذاتــه يضعــون خططــاً ملســتقبل بلداهنــم وسياســاهتا املتعلقــة مبســتقبل 

املنطقــة واحلفــاظ علــى تلــك السياســات.
وقــد مسعنــا يف ذلــك البيــان اخلتامــي أصــوات كل مــن األمــم املتحــدة وتركيــا وروســيا وإيــران، ويشــرح 
لنــا ذلــك النــص بــكل وضــوح وجهــات نظــر تلــك األطــراف إىل القضيــة، وعلــى الشــعب الســوري 
التدقيــق يف أي صــوت مــن تلــك األصــوات ميكنــه أن يعــزز بــه صوتــه لرفعــه عاليــاً، وعليــه أن يعــرف 

أي صــوت ميكــن أن يهمــس بــه يف آذان نســاء ســوراي شــباهبا وأطفاهلــا.
بــدأت روســيا بعــد تلــك االجتماعــات ابلتســويق لـ)دســتور ســوري( جديــد، وألن )حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي( مل تتــم دعوتــه للمشــاركة يف اجتماعــات آســتاان، فقــد دعتــه موســكو لتأخــذ رأيــه يف 
ذلــك املشــروع، ويف املقابــل مل يشــارك )اجمللــس الوطــين الكــردي( يف آســتاان علــى أســاس أن )االحتــاد 
الدميقراطــي( مدعــو إليهــا، ومــن الغبــاء الشــديد عــدم اإلدراك أن روســيا تريــد تثبيــت وجودهــا يف 
األراضــي الســورية عــن طريــق الدســتور اجلديــد، ولذلــك فمــن الضــروري قــراءة مــا وراء الســطور أكثــر 
ممــا قالتــه ســطور ذلــك الدســتور،ومن رائحــة الفــودكا املتســربة مــن بــن ســطوره، علينــا أن نــرى ونقــرأ 

تلــك احلســاابت الــي حتســبها روســيا مــن أجــل ضمــان مســتقبلها يف األراضــي الســورية.
ومن دون املشــاركة يف اجتماعات آســتاان، أطلقت الوالايت املتحدة األمريكية مناورة غر مباشــرة، 
أبن قدمــت اقرتاحــاً إبنشــاء مناطــق آمنــة علــى احلــدود الســورية مــع تركيــا واألردن، ومــن الواجــب 
االنتبــاه وقــراءة ذلــك املقــرتح بشــكل دقيــق، إنــه يف األســاس فكــرة صــادرة عــن العقــل األمريكــي. 
لكــن إىل أي مــدى يضمــن تطبيــق تلــك الفكــرة األمــَن لســوراي ولباقــي دول املنطقــة، ومــن الغبــاء 
كذلــك عــدم االنتبــاه إىل أن مشــروع املنطقــة اآلمنــة املزعومــة والوجــود األمريكــي الــذي حيــوم يف مســاء 
ســوراي كالــروح الشــريرة، ليــس ســوى مشــروع غايتــه تغلغــل أمريــكا يف أرض ســوراي بشــكل واضــح.

أمــا إيــران الــي تطلــق علــى نفســها مجهوريــة إســامية، فقــد بقيــت كالعاهــرة حمصــورة يف ركــن مــن 
الطاولــة مــع قــوى الشــر الــي حتالفــت معهــا يف القضيــة الســورية، لتعيــش حلظــات صعبــة وحرجــاً كبــراً 
أثنــاء تلــك املفاوضــات، وكان عليهــا أن تعيــش ذلــك املوقــف. لكــن إيــران الــي تلعــب دور الفــارس 
املدافــع عــن عائلــة األســد، كانــت تلهــث وراء السياســات الروســية يف األراضــي الســورية. وكلمــا 
احتســى )الفــارس الفارســي( شــراب )الفــودكا الروســية(، كلمــا فقــَد صوابــه مــن شــدة الســكر، ورغــم 
أنــه مل يَبــُد يف أّي وقــت لطيفــاً، إالّ أن دور التلطّــف الــذي أبــداه هــذه املــرة ينفعــه مــع دول أورواب، 
ورغــم أن إيــران تبــدو يف الظاهــر معاديــة ألمريــكا، إال أهنــا دائمــاً مــا تتحالــف معهــا يف سياســات 
املنطقــة علــى مســتوى عميــق، وقــد انكشــف ذلــك جليــاً يف املســألة الســورية. وجيــب القــول أن إيــران 
هــي الدولــة الوحيــدة الــي ســتخرج مــن تلــك احلــرب أبخــف األضــرار، ويف احلقيقــة إننــا مل ناحــظ 

صــدور أي كلمــة يف تلــك املباحثــات ميكــن نســبتها إليــران.
أمــا تركيــا فقــد شــاركت يف مباحثــات آســتاان، وهــي يف نفــس الوقــت تواصــل عمليــة درع الفــرات يف 
جرابلــس والبــاب ومنبــج، مــن أجــل إنشــاء منطقــة آمنــة حقيقيــة، وإحــال ســام دائــم يف ســوراي، 
ولضمــان وحــدة األراضــي الســورية، وقلبهــا مــع الســورين الذيــن تســتضيفهم علــى أراضيهــا، ومــع 
الشــعب الســوري األســر يف وطنــه، أمــا حنــن الشــعب الســوري فعلينــا أن نســتمع هلــذا النــداء ونرفــع 
معــه أصواتنــا عاليــاً، وهــذا مــا تســتوجبه الصداقــة واألخــّوة الــي تربــط بيننــا، إذ أننــا عندمــا نضيــف 
صوتنــا إىل ذلــك الصــوت، اســتناداً إىل الشــراكة التارخييــة بيننــا، فإننــا ســنتمكن مــن إيصــال صوتنــا 

إىل املســتقبل الــذي ســنبنيه معــاً أبيدينــا، وهــذا الصــوت هــو صوتنــا املشــرتك.

صوتنا المشترك...

محمد علي أمين أوغلو

Ortak Sesimiz...

Mehmet Ali EMİNOĞLU الشهيد محمد رزق قطيفان
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