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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Beşşar Esed yönetimin başındayken, Suriye’deki çatışmanın son-
landırılması konusunda çözüme ulaştıracak bir yol yok” dedi. 
Rusya Devlet Başkanı Viladmir Putin’in, çözüm arayışında Beşşar Esed’in yönetimde kalmasının kendisi için şart 
olmadığını bildirdiğini aktaran Erdoğan, “Esed, Suriye’yi bekleyen hiçbir çözüm önerisinde mevzubahis değildir, 
Suriye Esed ve avanesinden özgürleştirilmelidir” ifadesini kullandı.  

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin, Suriye’deki terör örgütlerine karşı yeni askeri operasyon hazırlıkları 
yaptığını bildirdi.  Çeşitli isimlerle anılacak yeni operasyonların terör örgütleri için sürprizleri barındırdığını ifade eden Erdo-
ğan, “Önümüzdeki aylar, Türkiye ve halkı için baharın müjdecisi, teröristler için ise kara kışın habercisi olacak” diye konuştu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliğinin kendi içerisinde değerlendirme yapması gerek-
tiğini belirterek, AB’nin şu anda dağılma sürecine girdiğini kaydetti.  Türkiye gibi çeşitli dini inançları bünyesinde 
barındıran dost bir ülkenin, AB içerisinde yer almasının birliğin gücünü arttıracağını söyleyen Erdoğan, “Şu anda 
bunu dikkate almıyorlar çünkü AB içerisinde tebaasının çoğu Müslümanlardan oluşan bir devlet yok. Bu da ancak 
Türkiye olabilir. Yine de bu gerçeği 54 yıldır kabul etmeye yanaşmıyorlar” değerlendirmesinde bulundu. 

صــرّح الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب إردوغــان قائــًا: إنــه »مــا مــن ســبيل للتوصــل إىل حــل للصــراع يف ســورية مــا دام بشــار األســد يف 
الســلطة«، وأوضــح أردوغــان أن الرئيــس الروســي فادميــر بوتــن أبلغــه أبنــه ليــس ملتزمــاً بصفــة شــخصية ببشــار األســد.

وأضاف الرئيس الرتكي  أن »األسد ليس عنواانً ألي حل منتظر يف سورية، وينبغي حترير سورية من األسد.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن »بــاده جتــري حتضراهتــا لتنفيــذ عمليــات أخــرى يف ســوراي ضــد املنظمــات اإلرهابيــة«. ولفــت أردوغــان، إىل أن 
»العمليــات اجلديــدة ســتحمل أمســاء أخــرى، ومفاجــآت لكافــة املنظمــات اإلرهابيــة، وأن األشــهر القادمــة ســتكون ربيًعــا لرتكيــا وشــعبها، وشــتاًء أســوداً لإلرهابيــن«.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان إن االحتــاد األورويب حباجــة إىل إجــراء مراجعــة ذاتيــة، وإنــه دخــل اآلن يف مرحلــة التفــكك. واعتــر أردوغــان  أن “وجــود 
دولــة صديقــة ومتثــل معتقــد ديــي خمتلــف، مثــل تركيــا، داخــل االحتــاد، كان ســيضفي عليــه مزيــداً مــن القــوة. إهنــم غــر منتبهــن لذلــك حاليــا ألنــه ال توجــد اآلن 

أي دولــة ذات أغلبيــة مســلمة داخــل االحتــاد، ميكــن فقــط لرتكيــا أن تكــون هــذه الدولــة، إال أهنــم مل يســتطيعوا أن يتقبلــوا ذلــك األمــر علــى مــدى 54 عامــا”.
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Erdoğan: “Esed Yönetimdeyken Suriye’de Çözüm Olmaz”
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Rakka kentinin IŞİD terör örgütünden temizlenmesi için başlatıla-
cak operasyonların arifesinde, çok hızlı değişim gösteren olay-
lara şahit olan Suriye’de savaşan tüm taraflar, kendilerini IŞİD 
ile savaşın ortaklarından biri yapacak ve iddialarına göre kenti 
terörden arındırma imkânı tanıyacak “altın fırsatı” kaçırmamak 
için birbirileriyle yarışıyor. 
Öte yandan rejim, Rusya ve Uluslararası Koalisyonun uçakları, 
terörle mücadele sloganı eşliğinde kenti nöbetleşe bombalamaya 
devam ederken, “kurtarma” operasyonundan en büyük zararı 
gören ve yüzlerce kurban veren kentte yaşayan yarım milyona 
yakın sivili görmezden geliyorlar. 
Rakka şu sıralar cehennemini yaşıyor ve anlaşılan o ki, gelecek 
günleri de karanlık ve kanlı geçecek. Toprakları işgal edilm-
iş, yaralı Rakka halkı, terörle mücadele bahanesiyle kenti adeta 
nöbetleşe bombalamak için koordinasyon içerisinde olan Rusya, 
katil koalisyon güçleri ve zalim Esed rejiminin uçakları nedeniyle, 
“bıçak sırtında uykuya daldıkları geceden, katliamlarla dolu sa-
bahlara uyanıyor.” 
Hepsi, Rakkamızı yerle bir etmek için anlaşmış, kentin sokaklarını, 
tarihi eserleri ve köprülerini yıkıyor, halkını kuşatma ve baskı al-
tına alıp kentten ayrılmasını engelliyor. Böylece onları, gün geç-
tikçe sayıları artan işgalci cellatlarının elinde boğazlanmaları için 
rehin bırakıyorlar. Görüşleri ve söylemleri birbirilerine tezat gibi 
görünse de hepsinin amacı Rakka’yı ve halkını yok etmek. Ve Rak-
ka’nın içine sürüklendiği cendere, “bir işgalci katilin elinden daha 
vahşi olanın kucağına terk edilmesidir.” Hiçbirini ayırt etmeden 
söylenecek tek gerçek, sevgili Rakka ehlini ve Suriyeli vatan-
daşlarımızı katletmek için ortak paydada buluştuklarıdır. 
İttifaklarının ve bir araya geliş amaçlarının gizli ajandasında ise 
kentte geri kalan Arap nüfusun zorla göç ettirilerek, bölgedeki 
etnik yapının değiştirilmesi yoluyla, vatan edinmeleri için şehrin 
Irak’taki Şiilere teslim edilmesidir. Böylelikle Farisi yayılmacılığın 
Araplar ve İslam’a karşı galibiyetini ilan etmek istiyorlar. Rak-
ka’da ise bu plan kentin Demokratik Suriye Güçlerine teslim 
edilmesiyle gerçekleşiyor. 
Rakka’daki katliamlar, her şeyden daha fazla, Washington, Esed 
ve İran arasında kapalı kapılar arkasında gerçekleşen koordi-
nasyonu gözler önüne sermiştir. Bunun aksine söylenen ise göz 
boyamaktan ibarettir. Rakka, yaşadığı dramatik olaylar yoluyla, 
tüm Arap ve İslam âleminin, insan hakları için çağrıda bulunan 
tüm devletlerin maskelerini düşürmüş, ayıplarını ortaya dök-
müş ve samimiyetleri noktasında yaşanan hayal kırıklığını en 
açık surette ortaya koymuştur. Bundan ötürü Uluslararası Koal-
isyon, işlenen savaş suçlarından ve Rakka ile Musul’da yaşanan 
soykırımdan sorumludur. 
Musul ve Suriye’nin evlatlarına yönelik, Irak ve Suriye halkının 
yok edilmesi için oluşturulan ittifak ve yapılan hileleri ortaya seren 
katliamlar karşısında suskunluğunu koruyan uluslararası camiayı 
kınıyoruz.  Artan sivil ölümleri, uluslararası koalisyon tarafın-
dan gerçekleştirilen hava saldırılarının asıl hedefinin IŞİD değil, 
Rakka halkının kendisi olduğu yönündeki gerçeği anlamalarını 
sağladı. Bu bağlamda kentteki aktivistlere göre, koalisyon uçak-
ları tarafından öldürülen insanların sayısı, örgütün işlediği suçlara 
kurban giden insanların sayısını aştı. Her daim kullanıma hazır 
olan “terörle mücadele” bahanesiyle, koalisyon güçleri tarafından 
düzenlenen ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan Rakka’daki 
katliamlar, sivillerin hedef olmasını beraberinde getiren bu ilişki 
ağını ortaya çıkarmak için Suriyelileri güçlü bir öfkeye itmiştir. 
Artık, koalisyon güçleri, Esed rejimi ve müttefiki Rusya’nın hak 
ihlalleri ve savaş suçları, çeşitli basın araçları ve sosyal medya he-
saplarının yanı sıra hashtag yoluyla da Suriyeliler tarafından ifşa 
edilmektedir. 
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مــع قــرب اإلعــان عــن انطــاق معركــة حتريــر الرقــة مــن تنظيــم 
الدولــة كمــا يســوقون ويف ظــل األحــداث املتســارعة تتســابق كل 
األطــراف املتصارعــة يف ســوراي مــن أجــل احلصــول علــى بطاقــة 
ذهبيــة تؤهلهــا للمشــاركة يف حماربــة تنظيــم الدولــة وتطهــر مدينــة 

الرقــة مــن إرهابــه كمــا يزعمــون.
علــى  الــدويل  والتحالــف  وروســيا  النظــام  مقاتــات  وتتنــاوب 
مكافحــة  شــعار  رافعــن  ابلســكان  اآلهلــة  املدينــة  قصــف 
اإلرهــاب ومتجاهلــن قرابــة املليــون نســمة مــن املدنيــن علمــاً 
أهنــم اخلاســر األكــر مــن عمليــة التحريــر فيتســاقطون ضحــااي 

ابملئــات.
أايمهــا  وســتغدو  األايم  هــذه  اخلــاص  جحيمهــا  تعيــش  الرقــة 
القادمــات أكثــر ســوادًا ودمويــة ممــا نظــن ، الرقــة اجلرحيــة احملتلــة 
ــام علــى جــراح وتســتيقظ علــى جمــازر بســبب طــران النظــام  تن
األســدي اجملــرم والتحالــف القاتــل ، والطــران الروســي الذيــن 
ينســقون ويتبادلــون األدوار وأوقــات قصــف مدينــة الرقــة حبجــة 

حماربــة اإلرهــاب”.
ومعاملهــا  أحياءهــا  دمــروا   ، رقتنــا  بتدمــر  مشــاركون  مجيعهــم 
األثريــة وجســورها ، وعزلوهــا وحاصــروا أهلهــا وضيقــوا عليهــم 
مــن  ذحبهــا  تنتظــر  رهائــن  تركوهــم   ، مغادرهتــا  مــن  ومنعوهــم 
احملتلــن الذيــن تكاثــروا ، وكلهــم هدفهــم تدمــر الرقــة وقتــل 
أهلهــا مهمــا اختلفــت راايهتــم وشــعاراهتم ، ومصــر الرقــة هــو 
“االنتقــال مــن حمتــل قاتــل إىل آخــر أكثــر وحشــية مــن ســابقه 
ــا يف ســوراي  ، لــن نســتثين أحــدًا كلهــم جممعــون علــى قتــل أهلن

ويف الرقــة احلبيبــة.
  واهلــدف اخلفــي مــن حتالفهــم وتوافقهــم هــو هتجــر مــن بقــي مــن 
أهــايل املــدن العــرب واملضــي يف تغيــر حمتــوى مدهنــم وتفريغهــا 
ووهبهــا للشــيعة يف العــراق كــي يســتوطنوا فيهــا ويعلنــون متــدد 
دولتهــم الفارســية احلاقــدة علــى العــرب واإلســام ، ويف الرقــة 

تســليمها ) لقــوات ســوراي الدميقراطيــة(” .  
جمازر الرقة فضحت أكثر من أي شيء آخر التنسيق الضمين 
بــن واشــنطن واألســد وإيــران وكل مــا يقــال غــر ذلــك هــو مــن 
مــن خــال  الرقــة  قامــت  العيــون، ولقــد  الرمــاد يف  قبيــل ذر 
وكشــفت  العــورات  وأظهــرت  األقنعــة  إبســقاط كل  معاانتــه 
اخلــذالن أببشــع صــوره مــن قبــل العاملــن العــريب واإلســامي 
عــن  والدفــاع  اإلنســانية  تدعــي  الــي  العــامل  ومــن مجيــع دول 
حقــوق اإلنســان فالتحالــف الــدويل يتحمــل مســؤولية جرائــم 

احلــرب واإلابدة اجلماعيــة للرقــة واملوصــل”.
ننــدد ونديــن حالــة الصمــت العاملــي املريــب أمــام اجملــازر الــي 
تواطــؤ  إىل  تشــر  والــي  واملوصــل  ســوراي  أبنــاء  حبــق  ترتكــب 

واتفــاق علــى إابدة الشــعبن الســوري والعراقــي .
وازدادت أعــداد الضحــااي مــن أبنــاء حمافظــة الرقــة مــا جعــل 
املدنيــن يدركــون أن اهلــدف الرئيســي للضــرابت اجلويــة الــي 
ــة إذ أن  ينفذهــا التحالــف الــدويل هــم أنفســهم ال تنظيــم الدول
مــا قتلتــه طائراهتــم يفــوق بكثــر جرائــم التنظيــم يف املنطقــة وفقــاً 

لناشــطن ميدانيــن.
وتثــر تلــك اجملــازر الــي ترتكبهــا قــوات التحالــف الــدويل يف  
الرقــة والــي خلفــت مئــات الضحــااي املدنيــن واحلجــة جاهــزة 
هــي حماربــة “تنظيــم الدولــة” اســتياء شــديداً مــا دفــع الســورين 
الــي تســتهدف املدنيــن وتفضــح  تلــك املمارســات  لكشــف 
املختلفــة  اإلعــام  عــر وســائل  التحالــف  قــوات  ارتــكاابت  
ومواقــع التواصــل االجتماعــي ونشــر اهلاشــتاغات املعــرة عــن 
إجــرام طــران النظــام وحليفــه الروســي إضافــة إلجــرام التحالــف 

الــدويل.

الرقة تعيش جحيمها الخاص

Subhi Dusukiصبحي دسوقي

RAKKA CEHENNEMİNİ YAŞIYOR
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu, ana muhalefet partisi CHP’nin, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen anayasa değişikliği 
referandumuna yönelik Yargıtay’a yaptığı itiraz sonuçlanmadan önce halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının er-
telenmesi yönündeki talebini reddetti. 

Türk güvenlik uzmanı Mehmet Ağar, Türkiye Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Suriye ve Irak’taki PKK mev-
zilerini eş zamanlı olarak bombalamasını, bölgedeki dengeleri değiştiren operasyon olarak nitelendirdi. 
Ağar, operasyona iki veya üç savaş uçağının değil, çeşitli tipte savaş uçaklarından oluşan filoların katıldığını da 
vurguladı. 

Lubnanlı milis Hizbullahın Genel Sekreteri Nasrallah : partinin Lubnan tarafında ki Suriye’yle olan doğu sınırında 
bulunan tüm askeri mevzilerini kaldırdı ve kaldıracağını  idda etti. Bu bölgenin artık “devletin sarumluluğu altında 
olduğunu”Hizbullah partisinin orada olmasına gerek olmadığını vurguladı. 

رفضــت اللجنــة العليــا لانتخــاابت يف تركيــا، طلًبــا تقــّدم بــه حــزب الشــعب اجلمهــوري املعــارض، لتأجيــل إعــان النتائــج الرمسيــة الســتفتاء 
16 أبريــل/ نيســان، قبــل صــدور نتيجــة طعــن تقّدمــت بــه إدارة احلــزب إىل احملكمــة العليــا خبصــوص تلــك النتائــج.

قــال اخلبــر األمــي الرتكــي، عبــدهللا أغــار، إن القصــف املتزامــن الذيــن شــنته مقاتــات تركيــة علــى مواقــع منظمــة “يب كا كا” اإلرهابيــة بســوراي 
والعــراق، يعــد عمليــة “غــر مســبوقة مــن شــأهنا تغيــر املعــادالت واملوازيــن علــى األرض”. 

وأردف، أن العملية مل تقتصر على قصف بطائرتن أو ثاث طائرات، وإمنا شاركت فيها أسراب خمتلفة من املقاتات.

ادعــى حســن نصــر هللا األمــن العــام مليليشــيا »حــزب هللا« اللبنــاين، أن احلــزب فــكك وســيفكك كل مواقعــه العســكرية مــن اجلهــة اللبنانيــة 
علــى احلــدود الشــرقية مــع ســوراي، مؤكــدا أن هــذه املنطقــة ابتــت »اآلن مســؤولية الدولــة« حيــث ال داعــي لوجــود احلــزب هنــاك.
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أمين عام الناتو: تركيا األكثر تضررا من العنف الحاصل في سوريا والعراق

5 خطوط مترو جديدة تنتظر إسطنبول بحلول عام 2019م

NATO Genel Sekreteri: “Türkiye, Suriye ve Irak’ta Meydana Gelen Şiddet Olaylarından En Fazla Etkilenen Ülke”

İstanbul 2 Yıl İçerisinde 5 Yeni Metro Hattına Kavuşacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin, Suriye ve Irak’ta meydana gelen şiddet olaylarından en fazla etkilenen ülke olduğunu 
dile getirdi.  Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 
birliğe üye devletlerin, komşu ülkelerdeki aktif terör örgütlerinin tehlikelerine maruz kalmaması için Türkiye’ye olan askeri yardımlarını 
arttırdığına dikkati çekti. 

Şam kırsalında abluka altında ki Doğu  Guta  şehirlerinde ve ilçelerinde gösteriler düzenlendi, göstericiler Doğu Guta’da silahlı birliklerin 
birbiriyle savaşmasını ve bunun sonucu olarak sivillere yapılan kısıtlamaları kınadılar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2019 yılına kadar İstanbul’un 5 yeni metro hattına kavuşacağını, İstanbul halkının bu 
hatlar sayesinde 400 kilometreden fazla mesafeyi demiryolu ile seyahat etme imkanı bulacağını bildirdi.  Belediye Meclisinde düzenlenen 
aylık faaliyet raporunun ele alındığı toplantıda projelere ilişkin detayları açıklayan Topbaş, projelerin imza için hazır olduğunu ve yakın 
zamanda açılış törenlerinin düzenleneceğini kaydetti. 

أّكد األمن العام حللف مشال األطلسي )الناتو( »ينس ستولتنرغ«، أّن تركيا هي الدولة األكثر تضرراً من العنف احلاصل يف كل من سوراي والعراق.
وأوضــح ســتولتنرغ يف تصرحيــات أدىل هبــا عقــب اجتمــاع وزراء خارجيــة الناتــو يف العاصمــة البلجيكيــة بروكســل ، أّن علــى الــدول األعضــاء يف الناتــو زايدة املســاعدات 

العســكرية لرتكيــا لتجنيبهــا خطــر املنظمــات اإلرهابيــة الناشــطة يف الــدول اجملــاورة هلــا.

قــال »قدبــر تــوابش« رئيــس بلديــة إســطنبول ، إن مدينــة إســطنبول ستســتقبل مخســة خطــوط مــرتو جديــدة حبلــول عــام 2019م، ممــا ســيتيح ألهــايل إســطنبول التنقــل 
ألكثــر مــن 400 كــم بواســطة الســكك احلديديــة. وعــرض املســؤول تفاصيــل بنــاء اخلطــوط اخلمســة اجلديــدة خــال اجتمــاع ملناقشــة تقريــر النشــاط يف اجمللــس البلــدي، 

حيــث أشــار إىل أن املشــاريع اخلمســة جاهــزة مــن أجــل التوقيــع علــى العقــود، وســوف تُقــام هلــا مراســم افتتاحيــة قريبًــا.

فرنسا تؤكد وجود دالئل الستخدام األسد السالح الكيماوي في خان شيخونمظاهرات بالغوطة الشرقية تندد باقتتال فصائل المعارضة

األسد يعوض عجز ميزانيته من جيوب السوريين.. وجوازات السفر إحدى الطرق

Doğu Guta’da Muhalefet Güçlerı̇nı̇n Bı̇rbı̇rı̇yle Savaşmasını Kınayan 
Gösterı̇ler Düzenlendi

Fransa: “Esed Rejiminin Han Şeyhun’da Kimyasal Silah Kullandığına Dair Deliller Var”

Esed, Bütçe Açığını Suriyelilerin Cebinden Giderme Yolunu Tutuyor… Pasaport Bunlardan Biri

Beşşar Esed rejimi, bütçe açıklarını dur-
durmak amacıyla Suriyeli vatandaşların 
ekonomisine etki eden kararlar alma 
yoluna gidiyor. Son olarak, 3.5 milyon-
dan fazla Suriyelinin yaşadığı Türkiye 
ve Ürdün’deki sığınmacıların, pasaport-
larını yenileme işlemlerini bu ülkelerde 
yapmalarını durdurma kararı aldı.

خرجــت مظاهــرات يف عــدد مــن مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية احملاصــرة بريــف دمشــق، نــدد فيهــا املتظاهــرون ابالقتتــال الــذي جــرى يف الغوطــة الشــرقية بــن فصائــل 
املعارضــة املســلحة، ومبــا نتــج عنــه مــن تضييــق علــى املدنيــن.

يســعى نظــام بشــار األســد إىل ســد العجــز يف 
ميزانيتــه، عــر قــرارات متــس املواطنــن الســورين 
الســورين  مايــن  فاجــأ  قــد  النظــام  وكان   ،
أصــدر  بعدمــا  اجملــاورة،  الــدول  يف  املوجوديــن 
قــراراً إبيقــاف جتديــد جــوازات الســفر يف تركيــا، 
واألردن، ويعيش يف هذين البلدين ما يزيد عن 

3.5 مليــون ســوري.

Fransa, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun’a 4 Nisan’da düzenlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100’den fazla 
kişinin ölümüne sebep olan kimyasal saldırıdan Esed rejiminin sorumlu olduğuna dair delillere ulaştığını açıkladı.  
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Fransız istihbaratının, hiç şüpheye yer kalmayacak şekilde, Beşşar Esed’e bağlı güçler tarafından 
saldırıda sarin gazı kullanıldığına dair kanıt elde edildiğini söyledi. 

أكــدت فرنســا، أهّنــا وصلــت إىل دالئــل تُثبــت أن قــوات نظــام األســد هــي املســؤولة عــن اهلجــوم الكيمــاوي يف مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب، والــذي أدى إىل 
مقتــل أكثــر مــن 100 مــدين علــى األقــل، يف 4 نيســان /إبريــل احلــايل.

وقــال وزيــر اخلارجيــة الفرنســي جــان مــارك إيرولــت، إّن »عّينــات حصلــت عليهــا املخابــرات الفرنســية تثبــت اســتخدام قــوات مواليــة لبشــار األســد بــدون شــك غــاز 
الســارين يف اهلجــوم«.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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معلومــات عــن غــاز الســارين الــذي اســتعمله األســد يف خــان 
واملصــاب  احلشــرات  إلابدة  األملــان  اســتخدمه  وقــد  شــيخون 

علمــه.. دون  يستنشــقه 
يواصــل نظــام بشــار األســد اســتخدام غــاز الســارين يف قصفــه 
خــان  مدينــة  آخرهــا  وكان  ســيطرته،  عــن  اخلارجــة  للمناطــق 
شــيخون يف ريــف إدلــب، حيــث أدى قصــف جــوي مــن طائــرات 
النظــام لقتــل 70 مدنيــاً وإصابــة قرابــة 500 يف حصيلــة أوليــة.
هــذا  النظــام  فيهــا  يســتخدم  الــي  األوىل  املــرة  هــذه  وليســت 
الســاح، وإىل جانــب اجملــزرة الــي ارتكبهــا يف خــان شــيخون، 
 2013 آب  أغســطس/  يف  الســارين  غــاز  األســد  اســتخدم 
يف الغوطــة الشــرقية، ممــا أدى إىل استشــهاد 1400 شــخص 
وإصابــة مئــات آخريــن، حبســب منظمــات حقوقيــة، فمــا هــو غــاز 

النظــام الســتخدامه؟. الســارين وملــاذا يلجــأ 
يعتــر غــاز الســارين أحــد غــازات األعصــاب الصناعيــة، ويعــرف 
بـــ )جــي يب(، وهــو خليــط مــن 4 عناصــر كيميائيــة هــي  أيضــاً 
وفلوريــد  تركلوريــد،  وفوســفوروس  ومثيلفوســفات،  )دميثيــل، 
أتثــره  ويبــدأ   .)link is external( والكحــول  ســوديوم 

اخلطــر مبجــرد مامســته للجلــد.
وتكمــن خطــورة غــاز الســارين يف أنــه ســائل أو خبــار ال لــون لــه، 
ولذلــك فــإن املدنيــن يف ســوراي الــذي تعرضــوا هلــذا الغــاز ماتــوا 

بــه فجــأة لعــدم معرفتهــم انتشــاره يف اهلــواء الــذي يستنشــقونه.
ومــن أبــرز األعــراض الــي يســببها الغــاز، غشــاوة البصــر، وصعوبــة 
التنفــس، واختــاج العضــات، والتعــرق، والتقيّــؤ، واإلســهال، 
إىل  يــؤدي  الــذي  التنفــس  وتوقــف  والتشــنجات،  والغيبوبــة، 

املــوت.
ويعــد غــاز الســارين أحــد أدوات احلــرب الكيماويــة، ومعــروف 
عنــه ســرعة انتشــاره وأتثــره الكبــر، ويعــود اســتخدام هــذا الغــاز 

واكتشــافه إىل العــام 1938 يف فوبــراتل إيلبرفيلــد يف أملانيــا مــن 
قبــل اثنــن مــن العلمــاء األملــان.

لقتــل  أملانيــا  يف   1938 عــام  الغــاز  هــذا  اســتخدم  مــا  وأول 
احلشــرات  مضــادات  مــن  جملموعــة  مشــابه  وهــو  احلشــرات، 
املعروفــة ابلعضويــة الفوســفاتية. ويعتقــد أيضــاً أنــه اســتخدم خــال 

العشــرين. القــرن  مثانينــات  العراقيــة، يف  اإليرانيــة  احلــرب 
كمــا أدى اســتخدامه يف اليــاابن لفاجعــة كبــرة، وذلــك عندمــا 
قبــل  مــن  و1995،   1994 عامــي  هجومــن  يف  اســتخدم 
أعضــاء مــن طائفــة أوم واســتهدفوا يف مــرو أنفــاق طوكيــو وأدى 
ذلــك إىل مقتــل  12  شــخصاً وأتثــر اآلالف مــن آاثر الغــاز.
ويتوقف مدى التســمم الذي يســببه الســارين على كمية الســارين 
الــذي يتعــرض لــه الشــخص، والكيفيــة الــي حيــدث هبــا التعــرض، 
)link is external( وطــول الفــرة الزمنيــة للتعــرض، إال 
أن أعــراض اإلصابــة بــه ســتظهر خــال ثــواين معــدودة عندمــا 

يكــون يف صــورة خبــار.
ويتســبب الســارين ابلقتــل عندمــا يتداخــل مــع احملــول العصــي 
الــذي يشــكل وصلــة الربــط بــن الغــدد والعضــات، إذ يعطــل 
مــا  العــادة،  فــوق  تنبيــه  العضــات حتــت  احملــول فتصبــح  هــذا 
دعــم  يف  االســتمرار  علــى  قدرهتــا  وعــدم  إجهادهــا  إىل  يــؤدي 

يــؤدي ابلنهايــة إىل وفــاة املصــاب. وظيفــة التنفــس مــا 
وميكــن جلرعــة كبــرة مــن الســارين أن تــؤدي إىل فقــدان الوعــي 
أمــا اجلرعــة  التنفــس فالوفــاة،  والتشــنج والشــلل والعجــز عــن 
اخلفيفــة فيمكــن أن تــؤدي إىل جمموعــة مــن األعــراض تتــدرج مــن 
ســيان األنــف والدمــوع إىل اهلــذاين والتعــرق الزائــد إىل الــدوار 
األجــل  قصــر  ولكــن  خطــراً  هتديــداً  الســارين  ويعــد  والتقيــؤ. 
ألنــه ســريع التبخــر، وهلــذا الســبب أيضــا فهــو صعــب التتبــع، 
ولكنــه يــرك آاثراً تبقــى يف املــكان الــذي أطلــق فيــه، حســب ســن 

كوفمــان مــن مركــز الصحــة العموميــة جبامعــة إمــوري.
وحيتــاج املصــاب ابلســارين إىل عــاج فــوري ومركــز حلمايتــه مــن 
املــوت، وأبــرز مــا علــى األطبــاء فعلــه يف معاجلــة املصــاب، خلــع 
املابــس والتخلــص منهــا، ووضعهــا يف مــكان مغلــق بســبب غــاز 
الســارين العالــق هبــذه املابــس حــى ال ينتقــل الضــرر لآلخريــن.

مث بعــد ذلــك يتعــرض املصــاب إىل غســل اجلســم والتخلــص مــن 
والصابــون  امليــاه  مــن  ابســتخدام كميــات كبــرة  الســارين  آاثر 
ــار  ملــدة تــراوح بــن 10 إىل 15 دقيقــة، كمــا ينصــح بعــدم إجب

املصــاب علــى التقيــؤ أو إعطائــه أي ســوائل ليشــرهبا.
ويعتقــد أن نظــام األســد منــذ الثمانينيــات قــام جبهــود المتــاك 
أســلحة كيمياويــة، وحبســب منظمــة الســامة الدوليــة الــي جتمــع 
التقاريــر االســتخبارية املنشــورة واملعلومــات، فــإن ســوراي متتلــك 
أربعــة مواقــع يعتقــد أن فيهــا أســلحة كيمياويــة أحدهــا قريــب مــن 
دمشــق مشاهلــا والثــاين قــرب املدينــة الصناعيــة حبمــص والثالــث 
ــه ينتــج غــاز األعصــاب )يف إكــس( ابإلضافــة  حبمــاة، ويعتقــد أن

ــة. ــاء الاذقي ــع قــرب مين إىل الســارين والتابــون، وموقــع راب
ويف العــام 2013 زعــم نظــام األســد أنــه ســلم مــا حبوزتــه مــن 
أســلحة كيميائيــة، وذلــك عقــب هتديــد إدارة الرئيــس األمريكــي 
الســابق ابراك أوابمــا بتوجيــه ضــرابت عســكرية ضــد األســد، رداً 

علــى جمــزرة الكيمــاوي الــي ارتكبهــا يف الغوطــة الشــرقية.
مــع روســيا علــى جتنيــب األســد  اتفــاق  لكــن أوابمــا دخــل يف 
الضربــة وتســليم األســلحة الكيميائيــة، ورغــم ذلــك قــال مفتشــون 
األســلحة  تســليم  مــن  عامــن  بعــد  أي  عــام 2015  دوليــون 
الكيميائيــة أهنــم عثــروا علــى 3 مواقــع عســكرية علــى األقــل يف 

ســورية فيهــا آاثر ملــواد كيميائيــة ســامة حمظــورة.
وواصــل النظــام بعــد زعمــه تســليم األســلحة الكيميائيــة اســتخدام 

الغــازات الســامة يف مناطــق ســورية عــدة، وســط صمــت دويل.

معلومات عن غاز السارين
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أصبــح وضــع فلســطينيي ســورية واضحــاً، بعــد ســت ســنوات مــن الثــورة، إذ تشــّرد كثــرون منهــم كمــا الشــعب الســوري، 
وعانــوا مــن االعتقــال والقتــل والتدمــر، مثــل كل الشــعب الســوري، ليبــدو أن ال فــرق بينهــم وبــن الشــعب الســوري، فقــد 
جــرى اهتامهــم، منــذ بــدء الثــورة يف درعــا، أهنــم وراء مــا جيــري، وتعّرضــت املخيمــات للقصــف والتدمــر. ويف كل ذلــك 

عامــان:
األول، يتمثــل يف أن الشــباب الفلســطيي الــذي ولــد يف ســورية، ودرس يف مدارســها وعــاىن مــن االســتبداد واالعتقــال، 
ومــن ضيــق احلــال، بعــد اهنيــار الوضــع االقتصــادي الســوري، هــذا الشــباب كان ينطلــق مــن أنــه معــي ابلتغيــر ككل الشــباب 
الســوري، فهــو يعيــش الظــروف نفســها، ويعــاين مــن االســتبداد نفســه. ولقــد ولــد وعــاش هنــا، وأصبــح جــزءاً مــن التكويــن 
االجتماعــي القائــم، ويتأثــر بــه بشــكل شــديد. هلــذا، كان مــن الطبيعــي أن يكــون مــع الثــورة، وأن يشــارك فيهــا منــذ البــدء 
بــا تــرّدد. فهــو، وإن كان حُيســب فلســطينياً انتمــاًء، ومعــي ابلعــودة اىل فلســطن، يعيــش الظــرف نفســه الــذي فــرض عليــه 
كمــا كل الشــعب الســوري. يعــاين مــن التدخــات األمنيــة ومــن احلصــار واالعتقــال، وكذلــك مــن غيــاب فــرص العمــل، أي 
البطالــة، ومــن ضعــف الدخــل، وكل املشــكات الــي أنتجهــا منــط اقتصــادي ريعــي مافيــاوي، تشــّكل خــال ثاثــة عقــود. 
وهــو الوضــع الــذي جعلــه يف مواجهــة النظــام، نتيجــة وضعــه املعيــش. وال شــك أنــه كان أكثــر مــن يتلمــس زيــف خطــاب 
النظــام عــن فلســطن، وقمعــه كل تفكــر يريــد الســعي إىل حتريرهــا، وكيــف أنــه فــكك املقاومــة الفلســطينية، وأخضــع جــزءاً 
كبــراً منهــا، ومنعهــا مــن ممارســة دورهــا التحريــري. وابلتــايل، مل يتأثــر ابخلطــاب »القوجمــي« الــذي كان يتكــّرر حــن احلاجــة 

فقــط.
هلذا كان االخنراط يف الثورة أمراً »طبيعيًا«، من دون التفات إىل خطاب زائف، يتكّرر حول النظام »املمانع »

ــر أنــه »مــن خــارج البنيــة«، ابلضبــط ألنــه جــزٌء  كان وضعــه املعيــش يدفعــه إىل الثــورة، ككل الســورين، بــا تــرّدد، وال تذكُّ
مــن البنيــة الــي حتكــم اجملتمــع الســوري. وألنــه أكثــر مــن كشــف خطــاب النظــام حــول فلســطن، ألنــه عــاىن نتيجــة حلمــه 
بفلســطن، فتعــّرض شــباٌب كثــرون لاعتقــال خــال العقــود الســابقة، بســبب فلســطن حتديــداً. ابلتــايل، عــاىن بعــد الثــورة 
كل مــا عــاانه الســوريون، االعتقــال وهنــاك آالف الشــباب يف ســجون النظــام، والقتــل يف الســجون كذلــك، واحلصــار 

الشــديد كمــا حــدث ملخيــم الرمــوك، والتشــريد بعــد تدمــر املخيمــات.
العامــل الثــاين، اهتــم النظــام الفلســطينين، منــذ بــدء الثــورة يف درعــا، وفعــل ذلــك يف الاذقيــة، علــى أســاس أن مــا جيــري هــو 
»أفعــال ختريــب«، يقــوم هبــا الفلســطينيون. لكــن توّضــح، خــال الثــورة، أن النظــام يعمــل علــى تدمــر املخيمــات، واحــداً 
تلــو اآلخــر. بــدأ مبخيــم درعــا، مث رّكــز علــى خميــم الرمــل اجلنــويب يف الاذقيــة، مث خميــم محــص، وظهــر األمــر بوضــوح شــديد 
يف خميــم الرمــوك، حيــث حوصــر ومــا زال، وجــرى هتــدمي أجــزاء مهمــة منــه، ومــا زال األمــر جــارايً. لكــن، رمبــا كان األمــر 
الــذي يكشــف أســباب ذلــك هــو حصــار خميــم خــان الشــيح الــذي مل يكــن فيــه مســلح واحــد، وال كان »متمــرداً«، لكنــه 

حوصــر وجــرى قصفــه ابلطائــرات )الســورية والروســية( والصواريــخ.
ابلتــايل، إذا كان النظــام قــد منــع فلســطينيي العــراق مــن دخــول ســورية، وأبقاهــم ســنوات يف صحــراء التنــف، إىل أن ُرّحلــوا 
إىل أمــركا اجلنوبيــة وكنــدا، علــى الرغــم مــن أنــه مســح بدخــول أكثــر مــن مليــوين عراقــي، فــا ميكــن أن نفهــم تركيــزه علــى 
املخيمــات، إال انطاقــاً مــن التزامــه بـــ »القــرار« األمركــي الصهيــوين برتحيــل كل الاجئــن الفلســطينين القاطنــن بلــدان 
الطــوق، بعيــداً عنهــا. مبعــى أن النظــام ينّفــذ سياســة أمركيــة صهيونيــة، تريــد ترحيــل الاجئــن بعيــداً. هلــذا، قــام بتدمــر 

املخيمــات، وفــرض هتجــر ســكاهنا، ودفعهــم إىل املغــادرة خــارج ســورية، كــي ميــوت كثــٌر منهــم يف البحــر.
لقــد أدخــل النظــام عصــاابٍت اتبعــة لــه إىل خميــم الرمــوك، حتــت مســمى »اجليــش احلــر«، لكــي حياصــر املخيــم الــذي 
كان شــبابه قــد عملــوا علــى حتييــده، خصوصــاً أنــه ابت يضــم ســورين كثريــن مــن املناطــق احمليطــة الــي تعرضــت للقصــف 
والتدمــر، وقــام بتســليح عصاابتــه الفلســطينية منــذ بــدء الثــورة، وأوصــل األمــر إىل إدخــال جبهــة النصــرة و«داعــش«، لنصــل 

إىل تدمــر واســع للمخيــم، وهتجــر معظــم قاطنيــه.
وإذا كانــت تنظيمــات فلســطينية قــد دعمــت النظــام، وقاتلــت معــه ومــا تــزال، فألهنــا اتبعــة لــه، أو ألهنــا ختــاف علــى 
مصاحلهــا. وهلــذا زّجــت مئــات الشــباب الفلســطيي يف حــرٍب قــذرة ضــد الشــعب الســوري. وكان واضحــاً الفــراق بــن 
الشــباب الفلســطيي وكل التنظيمــات الفلســطينية منــذ بــدء الثــورة، مــا دفــع كثريــن منهــم إىل تــرك تنظيماهتــم واالخنــراط يف 
الثــورة، فهــذه التنظيمــات تؤســس علــى مصاحلهــا، وليــس علــى مواقــف مبدئيــة، وقــد تنازلــت عــن معظــم فلســطن نتيجــة 
ذلــك. وال شــك أن مواقفهــا انعكســت بشــكل ســيئ علــى فهــم مــا جيــري يف ســورية لــدى قطــاع مــن الشــعب الفلســطيي 
الــذي توهــم أن املعركــة هــي ضــد األصوليــة واإلرهــاب، كمــا يكــّرر خطــاب النظــام، أو أهنــا مؤامــرة إمرايليــة، كمــا يكــّرر 
أتباعــه، علــى الرغــم مــن أن الصــراع الواقعــي يوّضــح أن األمــر يتعلــق بثــورة شــعٍب ضــد نظــام هنـّـاب واســتبدادي و«بيّــاع«، 
فيمــا يتعلــق ابملســألة الوطنيــة.كل ذلــك يعرفــه شــباب املخيمــات، وهلــذا كانــوا مــع الثــورة. وهــم يعرفــون أن حتريــر فلســطن 
يبــدأ بتغيــر النظــم الــي تكيفــت مــع الوجــود الصهيــوين، وابتــت يف تصــاحل أو تريــد التصــاحل معــه. ولســورية موقــع حاســم يف 

هــذا الســياق، حيــث مــن أجــل حتريــر فلســطن نريــد إســقاط النظــام.

فلسطينيو سورية..
وحدة المصير والحال

سالمة كيلة

اختــار املقرتعــون األتــراك تعديــل دســتورهم وفــق القاعــدة املعمــول هبــا »أن الشــعب 
ســيد مصــره«، وهــي العبــارة الشــائعة اليــوم يف احلديــث عــن مصــر رئيــس النظــام 
الســوري، وهــي عبــارة صحيحــة قانونيــاً مــن حيــث املبــدأ، لكنهــا مــن الناحيــة العمليــة، 
أي عندمــا يتعلــق األمــر بواقــع الســورين شــعباً، تبــدو كمــن يشــعل النــار يف قلــب 
املــاء، وذلــك ألســباب امتلكهــا الشــعب الرتكــي اجلــار لســورية، بينمــا حــرم منهــا 

الســوريون. 
يتوفّــر يف تركيــا االســتقرار واألمــان والدســتور الضامــن للحــق يف التصويــت احلــّر، 
واملشــاركة السياســية، وحريــة الــرأي، واألســاس لذلــك كلــه التمتّــع مبكانــة املواطنــة، 
ســواء كان احلديــث عــن موالــن للرئيــس الرتكــي، رجــب طيــب أردوغــان، أو معارضــن 
جرعــة  مــن  تزيــد  عليهــا  االســتفتاء  مت  الــي  التعديــات  هــذه  وســواء كانــت  لــه، 

الدميقراطيــة أو حتاصرهــا وجتعلهــا بيــد الرجــل األوحــد. 
ولعــل ذلــك األمــر هــو الــذي يغيــب، علــى مــا يبــدو، عــن أذهــان مــن يتحــّدث عــن 
اختيــار الشــعب الســوري مصــر رئيســه، وهــو املســؤول عــن حــرٍب داميــة ومدمــرة 
يشــّنها علــى شــعبه، منــذ ســتة أعــوام، أي منــذ انطاقــة الثــورة الســورية الــي اندت 
ابحلريــة والكرامــة للمواطنــن، وإبعــاد أذرع األمــن عــن حياهتــم الشــخصية، يف أصغــر 
تفاصيــل تلــك احليــاة، حيــث االختيــار مقــروٌن بوجــود حقــوق املواطنــة، واعــرتاف 
احلاكــم بتــداول الســلطة، وأن الســيادة هــي للشــعب، أي جملمــوع املواطنــن األحــرار 

واملتســاوين، وليــس جملــرد فــرٍد مهمــا كان منصبــه. 
مــن جانــب آخــر، مل يكــن فــوز احلــزب الرتكــي احلاكــم يف معركتــه االســتفتائية ابلشــكل 
التعديــات،  علــى  موافقتهــا  والكــرى  األهــم  املــدن  متنــاه، حيــث حجبــت  الــذي 
لكــن يف احملصلــة النهائيــة حصــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى فــوٍز أقــرب إىل طعــم 
اخلســارة، إذ عــارض التعديــات حنــو نصــف املصّوتــن، مــا يضــع هــذا احلــزب أمــام 
مســؤوليات كبــرة، تســتلزم منــه بــذل أقصــى اجلهــود، للعمــل مــن أجــل أال تكــون تلــك 
التعديــات كأهنــا جــدار فصــل، يقّســم اجملتمــع الرتكــي قوميــاً أو مصاحليــاً، إضافــة إىل 
مــا هــو موجــود مــن انقســامات أيديولوجيــة أو سياســية مســتوعبة حتــت عبــاءة املــواالة 
املقّرريــن  ليكــوان  الســوري والرتكــي،  الشــعبن،  بــن  الــذي جيمــع  فمــا  واملعارضــة.  
ملصريهما، هذا هو الســؤال الذي ال يســتطيع اإلجابة عليه النظام وداعماه )روســيا 
وإيــران(، وال حــى »أصدقــاء الشــعب الســوري« الذيــن يتعاملــون مــع تلــك العبــارة 
علــى أســاس أن الشــعب الســوري ميكنــه ممارســة حــق التصويــت، يف ظــل القصــف 
والتدمــر واالعتقــال والقتــل والتهجــر والتغيــر الدميغــرايف، مــا يســتوجب، قبــل ذلــك، 
أتمــن مســتلزمات التصويــت. وبديهــي أن أســاس هــذه املســتلزمات حقــوق املواطنــة، 
ويف احلريــة واملشــاركة السياســية والتــداول الســلمي للســلطة، غــر متجاوزيــن يف ذلــك 
كلــه حــق الســورين ابلعدالــة االنتقاليــة الــي حتــاول بعــض الــدول تغييبهــا، والقفــز 
عنهــا، لتمكــن املســؤولن عــن كل اجلرائــم مــن العــودة إىل كرســي احلكــم مــن انفــذة 

احلــل السياســي، يف جنيــف الــي تتــواىل أرقامهــا جولــة بعــد أخــرى. 
مــن  واحــدٍة  يف كل  واملعارضــة،  النظــام  الطرفــن  مــن  طروحــات كل  ختتلــف  ال 
جــوالت جنيــف، لكنهــا، يف اآلن نفســه، ال تتطــّور، لتصبــح أكثــر قابليــًة إلنتــاج 
احلــل »الســحري« الــذي حيقــق االنتقــال السياســي، وينهــي اإلرهــاب، وحيــّدد معــامل 
الدســتور، واالنتخــاابت لســورية، مــا بعــد الصــراع الــذي مل يعــد صراعــاً بــن الســلطة 
واملعارضــة، فقــط، كــي حيتكــم الســوريون إىل صناديــق اقــرتاع، كمــا حصــل يف تركيــا، 
قبــل أايم، إلنتــاج ســورية اجلديــدة، ســورية الــي أضحــت ممزقــة اجتماعيــاً ومدمــرة 

عمرانيــاً ومبعثــرة سياســياً وتبعيــًة وارهتــاانً. 
مــن هنــا، تتحّمــل األطــراف الســورية املعارضــة املدعــّوة إىل جنيــف، بــكل أطيافهــا، 
املســؤولية املباشــرة عــن بلــورة مشــروع وطــي، يعيــد إىل الســورين حّقهــم املشــروع يف 
إبــداء رأيهــم بشــكل ســورية الــي يريــدون الذهــاب إليهــا، بعــد أن تكتمــل احملاصصــات 
الدوليــة واإلقليميــة، أو تعــّزز حقوقهــم يف هــذه احملاصصــات، بــدل أن تزيدهــا هتميشــاً 
وهتشــيماً. ونقــول هلــذه األطــراف: اذهبــوا مجيعــا إىل التفاصيــل الســورية الــي لــن يعطــي 
تتعلــق ابإلرادة واملصــاحل  فيهــا، وهــي أواًل وآخــراً  النفــوذ  املتقامســون علــى  هلــا اباًل 
منصــاٍت وأجنــداٍت وتســمياٍت  إىل  املقســمة  وليســت  اجملتمعــة،  الســورية  واآلمــال 

أخــرى.

االستفتاء التركي 
ومصير األسد

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيي كاتبة وإعامية سورية.
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قضايا سياسية

حــن خرجنــا ابلثــورة الســورية كنــا مؤمنــن أهنــا الطريــق لتغيــر البلــد مــن نظــام اســتبدادي، 
إقطــاع سياســي، لنظــام ســيادة القانــون والدولــة املدنيــة الدميقراطيــة، وبعــد ســت ســنوات 
علــى انطاقــة الثــورة الســورية، وبعــد كل مــا قــدم شــعبنا مــن تضحيــات جســيمة، إال أن 
الثــورة فشــلت فشــًا ذريعــاً يف متثيــل مطالــب  الــي نّصبــت نفســها لقيــادة  املؤسســات 
الشــعب الســوري احملقــة والعادلــة، والزالــت تتبــع نفــس السياســة مــن بــدء الثــورة وحــى 
اليــوم، السياســة القائمــة علــى العنــاد واملكابــرة والرفــض واملناكفــة وحماولــة تســجيل النقــاط 

علــى بعضهــم البعــض ضمــن مؤسســات املعارضــة السياســية يف الثــورة.
أمــا وقــد اقــرتب اســتحقاق املفاوضــات يف آســتاان وجنيــف، فــإن الوضــع أصبــح أكثــر 
حساســية، خصوصــاً مــع التغــرات يف املواقــف األمريكيــة هلــذا فإنــي أطالبكــم أبن تكونــوا 
علــى قــدر املســؤولية وأن تتقــوا هللا يف دمــاء الشــعب الســوري، وتبحثــوا عــن حتقيــق مصاحلــه 

ال حتقيــق مصاحلكــم يف البقــاء علــى كراســيكم يف هيئــات املعارضــة املختلفــة.
إن السياســة املعتمــدة علــى الرفــض واملــزاودة ال تفيــد الثــورة الســورية، بــل تضــر هبــا ضــرراً 
الــي ســبق أن فصلتهــا يف مقالــة ســابقة )هــل ســتبقى املعارضــة  ابلغــاً، هــذه السياســة 
الثــورة  علــى  نقــاط  عــدة  بتســجيل  للنظــام  الســابقة؟( مسحــت  العقليــة  أســرة  الســورية 
الســورية، هلــذا هنــاك ضــرورة لاســتعداد جيــدا للمشــاركة يف مؤمتــري آســتاان وجنيــف، 
فمــن املتوقــع أن النظــام ســيقوم ابســتفزازات وقتــل وهتجــر قســري ليقــع املفاوضــون يف فــخ 
الرفــض ويظهــر هــو الراغــب ابحلــل السياســي واملعارضــة هــي مــن ترفــض احلــل السياســي 

مــع أن احلقيقــة غــر ذلــك.
االســتعداد للمؤمتريــن يقتضــي توحيــد اجلهــود وضــم كل فرقــاء الثــورة وكل املعارضــن الذيــن 
ينتمــون ملطالــب الثــورة الســورية والتخطيــط جيــداً للمؤمتــر، ويقتضــي حــل املشــكلة مــع 
اجمللــس الوطــي الكــردي، وعــدم أتجيلهــا، وإعادتــه للوفــد ليكــون جــزءاً أساســياً مــن وفــد 

املفاوضــات.
يفــرض عليكــم ســحب  للمعارضــة، وهــذا  يقتضــي وحــدة حقيقيــة  للمؤمتــر  االســتعداد 
الذرائــع الــي يضعهــا النظــام وحلفــاؤه وإجيــاد حــل لقضيــة متثيــل منصــة موســكو والقاهــرة 

حتــت ســقف الثــورة الســورية.
االســتعداد للمؤمتــر يقتضــي عليكــم فتــح حــوار مــع كافــة فرقــاء الثــورة الســورية وليكــن مؤمتــراً 
تداوليــاً، والتوافــق حــول مبــادئ دســتورية عامــة عــن ســورية بــداًل مــن انتظــار روســيا لتقــدم 
لنــا دســتورا علــى قياســها، ونعلــم مجيعــاً أن سياســة الرفــض لــن تــؤيت بنتيجــة، لذلــك عليكــم 

تقــدمي مشــروع مقابــل للمشــروع الروســي.
إعــان موقــف علــي واضــح يعتــر جبهــة النصــرة وكل القــوى العســكرية الــي تشــبهها والــي 
ال تؤمن بســورية وطناً بتســع جلميع الســورين منظمة إرهابية تشــبه حزب هللا وامليليشــيات 

الطائفيــة املتعــددة القوميــات الــي جــاءت هبــا إيــران.
 أعود ألذكر أن العقلية القدمية الي سادت خال السنوات السابقة كانت مدمرة للثورة 
الســورية ودفعنــا مثنهــا ابهظــاً مــن دمــاء الشــعب الســوري وآن األوان لتغيــر سياســة الرفــض 

واملــزاودة وحماولــة تســجيل نقــاط علــى بعضكــم البعــض إىل سياســة التعــاون واالنفتــاح.
إن معركــة السياســة ال تقــل أمهيــة عــن كل املعــارك العســكرية الــي خيوضهــا أبنــاء ســورية 

دفاعــاً عــن حقهــم يف احليــاة يف دولــة حتــرتم حقــوق اإلنســان وحتــرتم كرامتهــم.

ال تحرجونا فتخرجونا

زكي الدروبي 

كاتب وصحفي سوري

ميكــن أن نتفّهــم وأن نعــذر أربعــة غضبــوا جــداً وبســرعة علــى 
الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب بســبب ضربــه قاعــدة الشــعرات 
ونــوري  األســد  وبشــار  بوتــن  فادميــر  توماهــوك،  بصواريــخ 
الفهــم  علــى  يصعــب  الــذي  ولكــن  نصــرهللا،  املالكــي وحســن 
ذلــك الغضــب الشــديد الســاخن والبــكاء احلــار علــى الســيادة 
عــرب  وسياســيون  وحمللــون  فيــه كتــاٌب  اخنــرط  الــذي  الســورية 
قوميــون ويســاريون وشــيوعيون معاصــرون وســابقون وإســاميون 
جتمعهــم معــاً جبهــة أنصــار املقاومــة والصمــود ورفــض العــدوان 
األجنــي االســتعماري االســتكباري علــى قلــب العروبــة النابــض، 
حــى أن بعضهــم تنــادى إىل التحــرك الفــوري للــرد واالنتقــام مــن 
الــدول  أهــداف وقواعــد ومصــاحل أمركيــة يف  ترامــب، مبهامجــة 

العربيــة والعــامل.
ونــوري  وبشــار  بوتــن  األربعــة،  الغاضبــون  اشــرتكوا مجيعــاً،  وقــد 
يف  املقاومــن  والسياســين  واحملللــن  الكتــاب  وجوقــة  ونصــرهللا، 
اعتــداء  متثــل  الضربــة  أعــذار، األول كــون  بثاثــة  تريــر غضبهــم 
ترامــب  احــرتام  عــدم  والثــاين  ســيادة،  ذات  دولــة  علــى  صارخــاً 
للقانــون الــدويل، والثالــث عــدم إجــراء حتقيــق دويل دقيــق للتأكــد 
مــن اجلهــة الــي قامــت ابلفعــل ابســتخدام الســاح الكيميــاوي.

واملاحــظ أن مجيــع أعضــاء هــذه اجلوقــة، كمــا يعــرف الســوريون 
والعــرب والعجــم واهلنــد والســند وجملــس األمــن ومفوضيــة حقــوق 
اإلنســان الدوليــة، مناضلــون عريقــون وذوو اتريــخ طويــل وعريــض، 
ابألفعال ال ابألقوال، يف االحرتام الصارم ألحكام القانون الدويل 
وعــدم التعــدي علــى ســيادة الــدول املســتقلة ذات الســيادة، ويف 
نضاهلــم مــن أجــل احلريــة والدميقراطيــة والعدالــة وحقــوق اإلنســان.

وألن الســيادة الوطنيــة الســورية مازالــت بكــراً مل ميسســها إنــس وال 
جــان، فقــد كانــوا أكثــر النــاس شــجباً العتــداء ترامــب، غــر املــرر، 
علــى دولــة مل تســمح ألي دولــة أجنبيــة أو طائفــة أو حــزب أو 

ميليشــيا أبن متــس ســيادهتا وكرامــة شــعبها بســوء.
فالــذي حيمــي حــدود ســوراي األســد، مثــًا، وحيافــظ علــى ســيادهتا 
الوطنيــة هــو شــعُبها قبــل جيشــها،  فهــي دولــة مســتقلة حــى العظــم 
وقراهــم،   مدهنــم  وإعمــار  أهلهــا  برفــاه  فقــط  ومنشــغلة  ومســاملة 
ســجوهُنا فنادق مخس جنوم، تنفق مواردها با حســاب وال كتاب 
على إنشاء املدارس واملعاهد واملراكز الثقافية واالجتماعية الي ال 
هتتــم إال بتعميــق ثقافــة التســامح والســام ونبــذ العنــف والتعصــب 

الطائفــي والقومــي واحلــزيب، وبنــاء اإلنســان.
زوار  مــن  زائــر  أول  األمركيــة كانــت  توماهــوك  صواريــخ  وكأن 
الفجــر لســوراي األســد، وكأن جيــوش بوتــن اجلــرارة ومخســة آالف 
مــن احلــرس الثــوري اإليــراين وكتائــب عصائــب أهــل احلــق وفيلــق 
بــدر وحــزب هللا اللبنــاين وألويــة أبوالفضــل العبــاس وكتائــب ســيد 
الشــهداء وذو الفقــار وفرقــة فاطميــون وفرقــة زينبيــون وفيلــق ويل 
علــي  األعلــى  اإليــراين  املرشــد  حبمايــة  أساســا  املكلــف  األمــر 
خامنئي وقادة النظام اإليراين، موجودة يف ســوراي ســياحة إنســانية 
خالصــة لرعايــة األيتــام واألرامــل واحملتاجــن وذوي الســبيل واملؤلفــة 

قلوهبــم، فقــط ال غــر.
واألغرب من الغريب أن أدعياء املقاومة الذين يتباكون اليوم على 
بشــار األســد وعلى شــرعيته ويتداعون إىل النفر العام للدفاع عن 
كرامــة األمــة ضــد اعتــداءات أمــركا )الرتامبيــة( وأنصارهــا ومؤيديهــا 
مــن اإلمرايليــن والصهاينــة والرجعيــن، هــم مــن آتمــروا مــع أمــركا 
)البوشــية( وأعانوهــا علــى غــزو العــراق وســهلوا احتاهلــا، وقطفــوا 

مثــاره ومازالــوا يرفلــون بركاهتــا وفضائلهــا إىل اليــوم وال يســتحون.

وهم أيضاً من ابرك أمركا )األوابمية( واعتر تطنيشــها عما يفعل 
الظاملــون واملختلســون العراقيــون واإليرانيــون والســوريون واللبنانيــون 
واحلوثيــون والبحارنــة املعارضــون، عمــًا مــن أعمــال اخلــر والعــدل 

والســام وخدمــة ال تقــدر بثمــن لدولــة اإلمــام املنتظــر.
كتــب أحــد الشــيوعين الســابقن الطائفيــن )املالكيــن( األشــداء 
حاليــاً يف صحيفــة األخبــار العراقيــة يقــول )أمــا اإلدعــاء أبن األســد 
اســتخدم غــاز األعصــاب ضــد املدنيــن وقتــل األطفــال والنســاء 
والشــيوخ، وأن ترامــب )العاطفــي جــدا( أتمل كثــراً علــى مشــهد 
صــورة الطفــل الرضيــع وهــو ميــوت بســبب الغــازات الســامة، فهــذه 
لعبــة معروفــة ال تنطلــي علــى أحــد، ولــن تصمــد أمــام أي حماججــة 
منطقيــة وليســت يف صــاحل رئيــس دولــة عظمــى يتخــذ قراراتــه بتأثــر 

صــورة قــد تكــون ملفقــة(.
وأضــاف )فاملعــروف أن اجليــش الســوري حقــق انتصــارات عظيمــة 
علــى التنظيمــات اإلرهابيــة وحــّرر حلــب وتدمــر ومناطــق أخــرى يف 
األشــهر األخــرة أبســلحته التقليديــة ودون احلاجــة إىل اســتخدام 
الســاح الكيميــاوي احملــرم دوليــاً، فلمــاذا خيلــق األســد لنفســه هــذه 
املشــكلة ليعطــي الذريعــة ألعدائــه ابســتغاهلا لتأليــب الــرأي العــام 
العاملــي ضــده يف الوقــت الــذي جيــد اإلرهــاب تقهقــراً واحنســارا يف 
كل مــن العــراق وســوراي؟(، وقــال )نعتقــد أن فيلــم الغــازات الســامة 
وتدخلــه  األســد  مــن  موقفــه  بتغيــر  ترامــب  إلقنــاع  فركتُــه  متــت 
إلجهــاض النصــر علــى اإلرهــاب وإعــادة الســيناريو الليــي وحتويــل 

ســوراي إىل أفغانســتان اثنيــة بغيــة إكمــال تدمــر البــاد العربيــة(.
هــذا هــو ملخــص منطــق الغاضبــن علــى ترامــب والباكــن علــى 

مؤامــرة )إكمــال تدمــر البــاد العربيــة(.
ونســأل أخــاان الكاتــب الغاضــب الغيــور علــى قاعــدة الشــعرات 
اخلمــس  الســنوات  طيلــة  الســّيال  قلمــه  أيــن كان  الســؤال؛  هــذا 
املاضيــة وهــو يــرى ســوراي تتحــول إىل خرائــب، وأشــاُء أطفاهلــا 
جيــوش  بقنابــل  األنقــاض  حتــت  متناثــرة  وشــيوخها  ونســائها 
)أحفــاد(  وســكاكن  األســد،  بشــار  املناضــل  وبراميــل  الــروس، 
احلســن الراقصــن فرحــاً ابلثــأر مــن أحفــاد يزيــد علــى الــدابابت 
واملصفحــات اإليرانيــة حتــت رايــة القائــد البطــل قاســم ســليماين؟.
مث، أمل ينتفض فرحاً، ابألمس، هو ذاتُه، ومعه من أمثاله كثرون، 
فكتــب العشــرات مــن املقــاالت والتحليــات يــوم غــزت أمــركا 
العــراق مبعاونــة إيــران ووكائهــا العراقيــن الذيــن يذرفــون الدمــوع، 
اليــوم، علــى شــرعية ســوراي املســتقلة ذات الســيادة، ويدعــون للــرد 
علــى العــدوان األمركــي الصــارخ علــى القانــون الــدويل بــكل ســبيل 

ووســيلة؟.
أمل يكــن يــرى يف نــوري املالكــي، ومــازال حــى اليــوم، وبرغــم كل 
مــا انكشــف مــن طائفيتــه ودكتاتوريتــه، املهامتــا غانــدي ونيلســون 

مانديــا واجلنــرال شــارل ديغــول ومامــا تريــزا؟.
خاصــة القــول، إن صواريــخ ترامــب علــى قاعــدة الشــعرات كانــت 
بــرداً وســاماً علــى ســوراي العربيــة الصامــدة، كمــا متــى ودعــا أحــد 
)العروبيــن( األشــاوس، ومل تكــن أكثــر مــن وخــزة خفيفــة عابــرة 
علــى جســد الدولــة الســورية الــذي حتّمــل ومــازال يتحّمــل أطنــاانً 
يــوم وكل ســاعة  مــن الصواريــخ والقنابــل والراميــل املتفجــرة كل 

حــى صــح عليــه قــول املتنــي اخلالــد:
فؤادي يف غشاٍء من نِباِل رماين الدهُر ابألرزاِء حّى 

تكسرت النِّصاُل على النِّصاِل فصْرُت إذا أصابتي ِسـهاٌم  

العرب اللندنية 

الباكون على السيادة السورية

إبراهيم الزبيدي

إعامي وشاعر عراقي 
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قضايا سياسية

تتطابق تفاصيل املشهد بينهما إىل حّد املماثلة، فكلتا املدينتن: 
)سربرنيتشــا(، و)خــان شــيخون( تنشــد احلريــة، وتــوّد االنعتــاق مــن ربقــة الظلــم، بعــد طــول ســنن 
أســلمت فيهــا أمرهــا إىل أنظمــة مشوليــة ديكتاتوريــة وأمنيــة، تعيــش خــارج الزمــان، وميســك بزمــام املقاليــد 

فيهمــا أقليــة: عرقيــة يف األوىل، وطائفيــة يف الثانيــة، إىل حــّد اهلــوس املطلــق.
إّن الذي جيعل الصورة فيهما إىل هذا احلّد من التماثل مجلة أمور، منها:

1ـ وضــوح اجلــور علــى ثـُلّــة مــن األبــرايء، هربــوا مــن آلــة املــوت، حيــث قــام البوســنيون املدافعــون عــن 
أنفســهم، بتســليم أســلحتهم إىل الوحــدة اهلولنديــة، عندمــا أعلنــت األمــم املتحــدة بلــدة سريرينيتشــا 
الواقعــة يف وادي درينــا يف مشــال شــرق البوســنة منطقــة آمنــة، يف نيســان 1993، فقامــت وحــدات 
مــن اجليــش الصــريب، معروفــة ابســم ) العقــارب(، حتــت قيــادة اجلنــرال راتكــو ماديتــش ابقتحامهــا، يف 
متــوز: 1995، وارتكبــت أســوأ جرميــة علــى األراضــي األوروبيــة منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة، كمــا وصفهــا 

)بطــرس غــايل(، األمــن العــام لألمــم املتحــدة. 
األمــم  تقاريــر جلــان  إىل صــدق  الســوريون،  اطمــأّن  احلــال يف خــان شــيخون؛ حيــث  هــي  وكذلــك 
املتحــدة، أبن النظــام قــد أوىف ابلتزاماتــه يف تســليم ترســانته مــن األســلحة الكيميائيــة، مــن أجــل تدمرهــا 
يف عــرض البحــر، مبوجــب قــرار جملــس )2118( يف: 26/ 2013/10، ليفاجأهــم النظــام بعدهــا، 
أبربــع ســنوات، يف صبيحــة يــوم الثــااثء: 4/ 4/ 2017، أبنّــه مــا زال حيتفــظ علــى حــّد قــول عــدد 
مــن اخلــراء، أبكثــر مــن ) 1800 طــن ( مــن جممــوع ) 3000 طــن( كان ميلكهــا مــن تلــك الغــازات 
احملرمــة دولًيــا، الــي مــن بينهــا غــاز األعصــاب ) الســارين (، الــذي كان أداة اجلرميــة حبــق مــا يربــو علــى 
)100 قتيــل (، و) 400 مصــاب ( جلهــم مــن العــّزل مــن النســاء واألطفــال، يف تلــك البلــدة يف مشــال 
غــرب ســورية، الــي وصفهــا )أنطونيــو غوتريــش (، األمــن العــام لألمــم املتحــدة أبهّنــا )جرميــة حــرب(.
2ـ حجــم التمــادي الروســي يف محايــة اجلنــاة يف كلتــا احلادثتــن، حيــث قامــوا ابســتخدام حــق النقــض 
)الفيتــو (، يف: 8/ 7/ 2015،  ضــد قــرار جمللــس األمــن يصــف مذحبــة سربرنيتشــا ابإلابدة اجلماعيــة، 
وهــو مــا كانــوا يتهيــؤون لــه أيًضــا ضــد مشــروع القــرار، الــذي تقّدمــت بــه كّل مــن: أمريــكا، وفرنســا، 
وبريطانيــا، إلدانــة اســتخدام هــذا النــوع مــن األســلحة احملرمــة، الــي مل تســتخدم منــذ احلــرب العامليــة 

األوىل، حبــق املدنيــن يف مدينــة خــان شــيخون.
3ـ كلتــا احلادثتــن جعلــت األمريــكان ينخرطــون يف أزمــات أداروا هلــا ظهورهــم، فقــام الرئيــس بيــل كلنتــون 
بتوجيــه ضــرابت جويــة إىل الصــرب، جعلتهــم أيتــون إىل قاعــدة )رايــت بيرتســن اجلويــة(، قــرب مدينــة 
دايتــون األمريكيــة، ليوقعــوا مــع الكــروات، واملســلمن، اتفاقيــة إهنــاء احلــرب البوســنية يف: 21/ 11/ 

.1995
وهــو األمــر ذاتــه الــذي كان مــع الرئيــس دوانلــد ترامــب يف: 7/ 7/ 2017، حيــث وجــد نفســه يســاق 
إىل االخنــراط يف امللــف الســوري، بعدمــا اســتفز األســُد اجملتمــَع الــدويل بتلــك احلادثــة، وهــو الــذي وثــق 
ابلتقاريــر الــي تشــر إىل تســليمه ترســانته الكيميائيــة، مبوجــب القــرار )2118(، وقــد كانــت أجلــى صــور 
املفاجــأة لــدى رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي )بنيامــن نتياهــو(، الــذي ســارع إبدانــة احلادثــة، وهاتــف الرئيــس 
الروســي  ) بوتــن (؛ ليعــر لــه عــن خيبــة أملــه منــه، إزاء وجــود هــذا النــوع مــن األســلحة، الــي تعهــدت 
روســيا إبخراجهــا مــن ســورية، يف مقابــل كــف اليــد عــن ضــرب النظــام، حينمــا اســتخدمها يف: 21/ 8/ 
2013، ضــد املدنيــن يف الغوطــة الشــرقية، وهــو األمــر الــذي أراح إســرائيل وجعلهــا تطمئــن إىل خلوهــا 
مــن هــذا النــوع مــن األســلحة، الــذي كان يقــّض مضجعهــا، وكانــت تنتظــر الفرصــة لتشــليحه منهــا، علــى 

غــرار مــا كان مــع أســلحة الدمــار الشــامل، يف العــراق عقــب حــرب ) 1991(.
4ـ إّن إدارة الظهــر الــي قــام هبــا األمريــكان لصراعــات الشــرق األوســط، ويف مقدمتهــا الصــراع الســوري، 
حنــو احمليــط اهلــادئ، حيــث الصــن الصاعــدة بقــوة، الــي هتــدد الرمزيــة االســتعمارية تتمتــع هبــا أمريــكا، 
منــذ مطلــع القــرن العشــرين، قــد أرســلت رســائل خاطئــة إىل حــكام املنطقــة أبهّنــم مبنجــاة عّمــا يفعلــون، 
وتركــت أمرهــا لقــوى دوليــة )روســيا (، وأخــرى إقليميــة ) تركيــا، إيــران، إســرائيل (، وهــو األمــر الــذي 
انل مــن اهليبــة األمريكيــة، وجعلهــا يف موضــع نقــد واســتغراب شــديدين، وقــد كان مــن نتائجــه طغيــان 
الرؤيــة الروســية يف حمالفــة األنظمــة االســتبدادية، علــى حســاب تطّلعــات الشــعوب، ورســم خارطــة هلــا 

ال تتناســب ومصــاحل اآلخريــن.
فــكان لزاًمــا عليهــم بعــد ســنوات مــن حكــم الدميقراطيــن، الــذي اِلتفتــوا إىل املشــاكل الداخليــة، علــى 
حســاب احلضــور اخلارجــي، والســّيما يف عهــد رئيــس مجهــورّي، أعلنهــا صرحيــة يف محلتــه االنتخابيــة، 

قبيــل أشــهر، أبنــه ســيعيد الصــورة النمطيــة لـــ ) أمريــكا القويــة ( إىل أذهــان اآلخريــن.
وعليــه يــرى كثــٌر مــن املراقبــن، أّن الضربــة األمريكيــة، الــي أتّــْت علــى مطــار الشــعرات يف وســط ســورية، 
بواقــع ) 59 ( صــاروخ كــروز ) توماهــوك (، وبتكلفــة تقديريــة تصــل إىل ) 94 مليــون، و 400 ألــف ( 
دوالر؛ ستجعل ـ بكّل أتكيد ـ امللف السورّي وفق رؤية، غر الي كان عليها قبل: 7/ 4/ 2017م.

هل تكون خان شيخون
سربرنيتشا سورية

د. محمد عادل شوك

نعم هو اإلحراج الكبر واملأزق اخلطر يف اقتتال الفصائل يف الغوطة.
كل طــرف يصيــح ابلتكبــر و يعلــن اجلهــاد املقــدس, ويف ســوراي أصبــح اجلهــاد حقــاً أقــدس املقدســات ولكــن 

ضــد نظــام اإلجــرام ومــن معــه.
كل األطــراف تُعلــن تدينهــا وقتاهلــا يف ســبيل هللا ولديهــا شــرعين ُمتمرســن  ُكثــر ولكنهــم شــرعيون علــى مــا 

يبــدو مــن صنــف الذيــن يســتبيحون دمــاء إخواهنــم وخيتلفــون يف دم بعوضــة.  
هلكــة واملوبقــات 

ُ
االقتتــال الداخلــي بــن الفصائــل يف الغوطــة الشــرقية ال ميكــن أن يُــدرج إال يف الكبائــر امل

الكــرى يف ظرفنــا احلــايل.
 واإلمث يف هذا االقتتال أييت بعد الشرك ابهلل بقليل, ويزيد جرم االقتتال على الشرك أن فيه ّديْناً ألصحاب 
الــدم املســفوك, وّديْنــاً ألصحــاب التضحيــات يف الثــورة الســورية قدميهــم و حديثهــم, وفيــه ّديْــن لــكل الذيــن 

وثقــوا يف الفصائــل فــآووا ونصــروا وآزروا.
واملســؤولية لــردع املســببن واملتورطــن واحملرضــن واملكرريــن يف هــذا االقتتــال ومثيلــه يف ســائر املناطــق الســورية 

هــي مســؤولية اجلميــع.
نعــم...إن املســؤولية العظمــى األوىل تقــع علــى عاتــق املنصــات واجملالــس يف اخلــارج الــي متلــك الصــات 
والشــهرة مع القدرات املادية واملعنوية, وقد خاطبنا أمناء منصة اجمللس االســامي كثراً وأســرران هلم برســائل 

وخماطبــات وأعلنــا مبقــاالت و مقابــات وقلنــا هلــم:
» تواصلــوا مــع اجلميــع يف الداخــل وال متيلــوا ضــد أي فصيــل ســوى داعــش وافهمــوا حقيقــة األمــور مث أصــدروا 
مــا يلــزم مــن فتــاوى وقــرارات وسنحشــد خلــف قرارتكــم مــا اســتطعنا«, إال أهنــم أبــوا ومل يفعلــوا ومل يتواصلــوا 
مــع الداخــل مث انصاعــوا ملــا تريــده اإلرادات الضاغطــة وحرَّضــوا بــن الفصائــل بــدل حتــرمي االقتتــال بينهــا...
فكيــف نرجــو دوراً للتهدئــة والــردع جتــاه االقتتــال ممــن مَسَّــوا فصيــًا وأعلنــوا النفــر ضــده؟, وكيــف مننــع مقاتًا يف 
جيش االســام أن يقتل مقاتًا يف فصيل مت هدر دمه بصيغة أو أبخرى من مشــايخ يف اخلارج والداخل؟.

ومنصــة االئتــاف وهيئــات التفــاوض املختلفــة أبعــد وأعــى يف دورهــا الــذي يقتصــر علــى االنتظار....انتظــار 
مواقــف وحتــركات الــدول الصديقــة بنظرهــم؛ وانتظــار مــا مُيلــى عليهــا مــن هــذه الــدول واحلكومــات.

ولكــن مــاذا عــن مســؤوليتنا حنــن مجيعــا بــا مســميات ...مســؤولية يف عنــق كل مــن يعتــر نفســه معنيــاً ابلثــورة 
الســورية ....مــاذا عــن مســؤولية كل الذيــن ينتمــون للثــورة الســورية مقاتلــن واثئريــن وانشــطن وحاضنــن 

ومؤيديــن؟.....
دعوان نطلق عليهم مسمى »مجع الثورة و أهلها«.

أال ميكن؟؟؟؟:
أن يلتــمَّ مجــع غفــر للثــورة رقمــه ذو آالٍف فيتواصلــوا ويتصلــوا ويتجمعــوا حضــورايً والكرتونيــاً لشــأن خطــر 

حمــدد فيختــاروا ممثلــن عنهــم ليشــتغلوا علــى األمــر اخلطــر مث يقــرروا:
يقــرروا ابلعمــوم مــن هــم القــادة الذيــن تســببوا يف االقتتــال أو اجنــروا إليــه مــن ســائر الفصائــل املعنيــة بشــكل 
عــام دون اخلــوض يف تفاصيــل كاملــة أو الوصــول إىل إدانــة اتمــة...و مــن هــم الذيــن كان هلــم دور يف اصــدار 

قــرارات االحــرتاب مبادئــن كانــوا أو معاقبــن ويتشــددوا يف الدمــاء فــا يقبلــوا:
ال يقبلــوا أي اســتثناء مهمــا كان التوصيــف عنــد املشــمولن إبراقــة الدمــاء أو االهتــام الــذي أخرجــوه أو التريــر 

الــذي ســاقوه فيحــددوا:
حيــددوا أمســاء القــادة وأمســاء الشــرعين الذيــن تورطــوا والبــد أن يتوســع ممثلــو مجــع الثــورة بشــمول كل مؤثــر يف 

قيــادة الصــف األول الــي تتحمــل حبكــم موقعهــا األوزار كاملــة فيقــرروا:
يقــرروا بعدهــا عــزل وإبعــاد هــؤالء القــادة بقــرار يصــدر عــن ممثلــي مجــع الثــورة ويصــادق عليــه كل اجلمــع آبالفــه 

الكثــرة وبــكل الوســائل املمكنــة ويســمَّى الــذي عــزل دائمــا ابملعــزول.
وتُؤجل حماكمته إىل أجل آخر يكون فيه األمر ممكناً وواقعياً.

ويُعلــن علــى املــأل عــدم شــرعية مــن ال يســتجيب, وُيســمى ابملتمــرد علــى قــرار اجلمــع الثــوري ويُبلــغ كل مقاتــل 
أن ال يســتجيب ألوامــر وتوجيهــات املتمرديــن علــى قــرار اجلمــع الثــوري.

ويُبلــغ املدنيــون احلاضنــون للثــورة يف مناطــق االقتتــال وهــم جــزء مــن اجلمــع الثــوري وأصحــاب الــرأي فيــه أن 
يســحبوا أبناءهــم مــن حتــت قيــادة املتمرديــن وأن يدفعوهــم إىل الثغــور ونقــاط الــرابط فحســب, بعيــدا عــن أي 

احــرتاب أو صــراع.
والبــد مــن التحقــق والتأكــد مــن أي دور ابجتــاه الفتنــة ملــن هــم يف اخلــارج مــن أي تكتــل أو انتمــاء كانــوا لينالــوا 

تســميتهم وما يســتحقون من اجلمع الثوري.
إذا مل نســتطع مجــع آالٍف ليكوِّنــوا مجعــاً ثــورايً صلبــاً فاعــاً فيكــون لــه ممثلــن, وكل اجلمــع يشــتغل بــكل 
الوســائل ليقــول ويفعــل ويضغــط فيؤثــر ويرجــح ويــردع؛ فــا ســبيل لنــا بعــد اآلن لننتقــد ونُديــن الذيــن تصــدروا 
وتبــوؤوا املنصــات والصــات فشــغلوها بعيــداً عــن تعزيــز املواجهــة الســورية العظيمــة الــي ال ينفــع فيهــا ختلــف 

أي ســوري حــر أصيــل عــن فريضتــه العظيمــة إال أن يكــون مــن شــعب العبيــد.

يستبيحون دماء إخوانهم 
ويختلفون في دم بعوضة

*د. أسامة الملوحي

 كاتب وابحث وصحفي سوري
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قضايا اقتصادية

روســية  عســكرية  بعمليــة  ترحــب  الســورية  »املعارضــة  عنــوان  حتــت 
بريــة« حتدثــت وكالــة إنرتفاكــس الرمسيــة يــوم اجلمعــة املنصــرم يف 13 
يــزور موســكو. ونقلــت عــن  اجلــاري عــن وفــد للمعارضــة الســورية 
رئيــس الوفــد، اجلنــرال الســابق يف القــوات املســلحة الســورية مصطفــى 
الروســية إىل دخــول  املســلحة  فيــه »القــوات  دعــا  الشــيخ، تصرحيــاً 
ســورية، إىل كل زاويــة يف ســورية، وحنــن مســتعدون الســتقباهلا، إذا 
كانــت ســتدخل إلقامــة الســام يف بلــدان«. وقــد جــاء كام اجلنــرال 
الشــيخ يف معــرض رده علــى ســؤال مــن قبــل الصحافيــن عــن إمكانيــة 

حصــول عمليــة بريــة روســية يف ســورية.
ــر أبن »الوحــدات الشيشــانية ســبق أن  وتقــول الوكالــة إن الشــيخ ذكَّ
شــاركت يف عمليــات خمتلفــة، وال ســيما يف حتريــر حلــب«. ونقلــت 
)دولــة(  ليســت  روســيا  أن  ذلــك،  مــع  مقتنــع،  »لكنــي  قولــه  عنــه 

احتــال«.
مــن جانــب آخــر كانــت صحيفــة “novaia gazeta” املعارضــة 
قــد نشــرت اخلميــس املاضــي يف 12 اجلــاري حتقيقــاً قالــت فيــه إهنــا 
قــد عثــرت علــى واثئــق، تؤكــد إعــداد العســكرين الــروس للمشــاركة 
عــن كتيبــن  عبــارة  والواثئــق  ســورية.  يف  بريــة  عســكرية  عمليــة  يف 
صغرين يف إرشــادات الســلوك، والذي ينبغي أن يتبعه العســكري يف 
ســورية. وقــد مت توزيعهمــا علــى العســكرين يف الفيلــق 46 للمهمــات 
العمانيــة التابــع للحــرس الوطــي الروســي. ويقــول املصــدر العســكري 
الــذي أرســل للصحيفــة هذيــن الكتيبــن وتكتــم علــى ذكــر امســه إهنــم 

ــّدون العســكرين الشيشــان مــن هــذا الفيلــق  ملهمــة يف ســورية. يُِع
ويبــدو مــن خــال هــذا التســريب مــن قبــل عســكري إىل صحيفــة 
أن  »املعــارض«،  الســوري  اجلنــرال  تصريــح  خــال  ومــن  معارضــة، 
روســيا بصــدد اإلعــان رمسيــاً عــن وجودهــا العســكري علــى األرض 
علــى  الرمســي  التكتــم  فنهــج  اجلــو فحســب.  وليــس يف  ســورية،  يف 
املشــاركة الفعليــة لقواهتــا علــى األرض يف ســورية علــى غــرار مــا اتبعتــه 
يف شــرق أوكرانيــا، تضطــر اآلن لتغيــره علــى أبــواب مؤمتــر األســتانة 
إيــران  األلــداء،  شــركائها  مــع  ســورية  يف  النفــوذ  حصــص  لتقاســم 
وتركيــا. فقــد كانــت تشــكو روســيا خــال الفــرتة املاضيــة مــن أن إيــران 
واملنظمــات الشــيعية احلليفــة هلــا، وكذلــك اجليــش النظامــي الســوري، 
يصــورون املشــاركة الروســية يف النــزاع الســوري أبهنــا تــكاد تقتصــر علــى 
توفــر الغطــاء اجلــوي ملعاركهــم الــي حيددوهنــا هــم علــى األرض. وقــد 
دأبــت أجهــزة اإلعــام الروســية خــال األشــهر األخــرة علــى توجيــه 
االنتقــادات الاذعــة، يف كثــر مــن األحيــان، إىل حلفائهــا يف احلــرب 
الســورية، وتشــر، ابلتفصيــل، إىل أوجــه القصــور الــذي يبديــه هــؤالء 
يف املعــارك علــى األرض، وتذكرهــم أبهنــم ال خيوضــون معركــة قبــل أن 

يــروا يف اجلــو نســراً معدنيــاً حيمــل جنمــة محــراء علــى هيكلــه.
وســواء ُعقــد مؤمتــر أســتانة أم مل يعقــد يف موعــده، وســواء جنــح يف 
وقف العمليات العســكرية يف كل األراضي الســورية أو مل ينجح، إال 
أن مــن الواضــح لروســيا، كمــا للجميــع، أن املقتلــة الســورية دخلــت 
مرحلــة جديــدة حتتــم علــى روســيا ســلوكاً خمتلفــاً مــع حلفائهــا. فقــد 
أعلنــت روســيا يف األايم األخــرة عــن حلــف ثنائــي مــع تركيــا ضــد 
هــو  تركيــا  مــع  عاقاهتــا  اتريــخ  أن  عينــه،  اآلن  يف  وتذكــر  إيــران، 
اتريــخ حــروب متواصلــة بلــغ عددهــا 12 حــرابً، علــى قــول صحيفــة 

الروســية.  ”Kommersant“
فقــد كتبــت هــذه الصحيفــة املســتقلة يف 10 الشــهر اجلــاري مقالــة 
حتــت عنــوان »األســتانة ال تتحمــل ثاثــة« تقــول فيهــا إن الاعبــن 
اإلقليميــن الثاثــة، روســيا وتركيــا وإيــران، قــد ثبتــوا ألنفســهم الــدوَر 
الــرايدي يف حتديــد مســتقبل ســورية . لكــن بعــد اإلعــان عــن اهلدنــة 
علــى اجلبهــة الســورية، تشــكل داخــل املثلــث املذكــور حتالــف ثنائــي 

فــإن  الصحيفــة،  حســب  ملوســكو،  وابلنســبة  تركــي(.  ــــــــ  )روســي 
التحالــف مــع أنقــرة يكتســب أمهيــة أساســية، إذ يســمح حبــل عــدة 
التســوية  يف  املبــادرة  عــن  للغــرب  التنــازل  »عــدم  آن:  يف  مهمــات 
الســورية، إضافــة إىل احلــد مــن دور إيــران الــذي تتمثــل مهمتــه يف 
احلصــول، نتيجــة للمفاوضــات يف أســتانة، علــى ضمانــة للمحافظــة 

علــى ســلطة بشــار األســد إىل أجــل غــر مســمى«.
وبعــد أن تعــدد الصحيفــة الصعــوابت الكامنــة يف مواقــف األطــراف 
البعــض، تســخر  مــن بعضهــا  لقــاء األســتانة  املشــاركة يف  املختلفــة 
مــن اهتــام الرئيــس الســوري ألردوغــان »ابنتهــاك الدميوقراطيــة، وأبنــه 
زج معتقلــن سياســين يف الســجون، أكثــر ممــا فعلــت الــدول العربيــة 
جمتمعــة«. وتقــول إن العمليــة املشــرتكة بــن روســيا وتركيــا يف مدينــة 
البــاب هتــدد بتوســيع التمايــز داخــل مثلــث موســكوـــ أنقــرة ــــــ طهــران 
. ومل تتخــَل طهــران عــن موقفهــا الســابق يف اهتــام تركيــا بعــدم شــرعية 
تواجــد جيشــها علــى األراضــي الســورية، علــى العكــس مــن فصائــل 

حــزب هللا الشــيعي ، حليــف طهــران.
 ”svobodnaia pressa“ موقــع  عينــه كتــب  الســياق  ويف 
الروســي املتشــدد يف 15 الشــهر اجلــاري مقالــًة حتــت عنــوان »طهــران 
ضــد حتالــف روســيا مــع أنقــرة« يقــول فيهــا إن إيــران قلقــة مــن التقــارب 

بــن روســيا وتركيــا.
وينقــل املوقــع عــن اخلبــر الروســي يف شــؤون الشــرق األوســط ســرغي 
ابملاســوف قوله إن التقارب بن روســيا وتركيا يف املســالة الســورية هو 
»ســيناريو ســلي فعليــاً، ابلنســبة إليــران«. ويشــر هــذا اخلبــر إىل أن 
القيــادة العســكرية ـــــ السياســية الروســية، وبوســاطة املمثلــن األتــراك، 
قــد بــدأت يف الوقــت الراهــن العمــل مــع »املعارضــة الســورية املســلحة 
احلقيقيــة، وليــس مــع الدمــى مــن دمشــق والاذقيــة«. ومــن املنطقــي، 
برأيــه، أن تعمــد روســيا مــع تركيــا إىل تقســيم جبهــة املعارضــة، وإال 
فــإن القتــال ضــد اجلميــع دون متييــز ميكــن أن يفضــي إىل الســقوط. 
إال أن هــذا األمــر يثــر ردة فعــل ســلبية مــن جانــب إيــران، والــي متثــل 
احلــرب يف ســورية، ابلنســبة هلــا، حــرابً مــع كل العــامل الســي، عمليــاً، 
وليــس مــع اململكــة العربيــة الســعودية فقــط، كمــا يرغبــون يف تصويــر 

األمــر عــادة .
ويقــول ابملاســوف إنــه إذا مــا أخــذان ابالعتبــار أن الصــراع الســوري 
يُنظــُر إليــه يف العــامل اإلســامي اآلن علــى أنــه صــراع إيــران الشــيعية 

ضــد البلــدان الســنية، فــإن لــدى موســكو القليــل مــن نقــاط التقــارب 
إيــران  أبن  أوهامــاً  نبــي  أن  بنــا  جيــدر  ال  إنــه  ويقــول  طهــران.  مــع 
هــي حليــف اســرتاتيجي لنــا. وروســيا تتعــاون معهــا يف ســورية حاليــاً، 
إال أن الــروس ســوف يبقــون، ابلنســبة لإليرانيــن، »أعــداء« بفعــل 
اتريــخ العاقــات يف مــا بيننــا وتضــارب املصــاحل يف مناطــق أخــرى، يف 

القفقــاز اجلنــويب والشــمايل جزئيــاً ويف آســيا الوســطى.
كريــل  األوســط  الشــرق  صراعــات  شــؤون  يف  املتخصــص  أمــا 
ســيميونوف، فينقــل عنــه املوقــع املذكــور قولــه، إنــه يف إثــر التدخــل 
الروســي يف الصــراع الســوري، زادت إيــران كثــراً مــن عديــد »الفيلــق 
الشــيعي«، وأخــذت تفكــر جــدايً أبهنــا ســوف تتمكــن، مبســاعدة 
روســيا، مــن حتقيــق »مقاربتهــا غــر الواقعيــة«، املتمثلــة يف اســتعادة 
ســورية كاملــة مــع تعزيــز مواقعهــا يف البــاد، ومــن دون أي تغيــرات 
يف بنيــة الســلطة الســورية، حــى يف املســتقبل. إن ميــزان القــوى الراهــن 
ال يســمح بتمريــر خمططــات إيــران هــذه، بــل ينبغــي، كحــد أدىن، 
إدلــب ومنطقــة احتــال تركــي  االعــرتاف بوجــود جمتمــع متمــرد يف 

عازلــة.
ويقــول ســيميونوف إنــه يعتقــد أهنــم قــد فهمــوا يف موســكو أن مواصلــة 
السياســة الســورية، يف الســياق اإليــراين، ســوف تفضــي إىل أن يعيــد 
العــامل الســي النظــر يف عاقاتــه بروســيا، ويبــدأ ابلنظــر إليهــا كمــا إىل 
إيــران . وهلــذه الغايــة ابلــذات جــرى عقــد اهلــدانت، والــي جتلــت فيهــا 

بوضــوح التناقضــات الروســية ـــــ اإليرانيــة، علــى قــول اخلبــر املذكــور.
يقــال إن دخــول احلــرب ليســت ابألمــر الســهل، لكــن اخلــروج منهــا 
الســورية  املقتلــة  روســيا  دخلــت  لقــد  يقــاس.  ال  مبــا  أصعــب  هــو 
وحــددت مــدة هــذا التدخــل ببضعــة أشــهر. وحــن أعلــن بوتــن يف 
آذار العــام املنصــرم عــن “االنســحاب” اجلزئــي مــن ســورية، قــال إن 
األهــداف الرئيســية مــن العمليــة قــد »حتققــت بشــكل عــام«. وهــا هــي 
الســنة الثانيــة علــى االخنــراط الروســي يف احلــرب الســورية قــد بــدأت، 
ومل يتحقــق لروســيا حــى اآلن ســوى »صراعــات معلنــة« مــع بعــض 
حلفــاء األمــس و«صراعــات خفيــة« مــع بعضهــم اآلخــر، واحتــدام 
الصــراع مــع الغــرب حــى الــذروة، بــداًل مــن مصاحلتــه بعــد أوكرانيــا. 
وكان الكرملــن يعتقــد أنــه ســيبقى حيــارب يف مســاء ســورية، وهــا هــو 
ميهــد للنــزول إىل األرض الســورية والغــوص يف مســتنقعات مقتلتهــا.
املصدر: املدن

موسكو: األستانة ال تتحمل ثالثة
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ُولــد رئيــس مجهوريــة املصادفــة الســورية، ويف فمــه ملعقــة مــن ذهــب، ويف رقبتــه 
حبــل مــن مســد.

ملقبــاً  الثالــث  أوغنــدا  رئيــس  دادا،  أمــن  عيــدي  احلــاج  الطاغيــة  إذا كان   
بـــ »آخــر ملــوك اســكتلندا«، وذلــك إلعجابــه الشــديد ابســكتلندا وحماولتــه 
االقتــداء بروتوكــوالت العائــات املالكــة البلجيكيــة، فيكــون واجبــاً أو منــدوابً، 
أن يلقــب صاحــب امللعقــة الذهبيــة، مبلــك ملــوك أوراب وســائر الغــرب، واباب 

الــدول اإلنكلوفونيــة والفرنكوفونيــة.. وخــود نفــس.
أرأيــت أدب ســفر الفاتيــكان اجلــّم، وهــو يــزور األســد، وجيلــس حبضرتــه مثــل 
التلميــذ الــذي مل يكتــب وظيفتــه؟ أرأيــت احننــاء دي مســتورا لبشــار األســد، 
وكأنــه ســفرجي القصــر اجلهــوري؟ وأمي احلــق، مل أَر وزيــراً ســورايً ينحــي لألســد 
تلــك االحننــاءة الــي مل نرهــا ســوى يف مراســيم أفــام ملــوك أوراب الصارمــة يف 
القــرون الوســطى؟ »أمل تــر كيــف فعــل ربــك أبصحــاب الفيــل«؟ ســرتى فعــل 

ربــك أبصحــاب الزرافــة أيضــاً إن شــاء هللا؟
ذكــر تقريــر العفــو الدوليــة عــن جرائــم ســجن صيــداناي، أّن أوزان املعتقلــن 
التجويــع،  مــن  أصحاهبــا،  أرواح  إلعــدام  تكفــي  ال  حبيــث  خفيفــة،  كان 
فــكان اجلــادون يتعلقــون ابألجســام الناحلــة، وهــو مــا يســمى »ابلتثقيــل« 
تفــوق  هــو  الرئيــس  ســببه  والتثقيــل  العامــة،  الثانويــة  الشــهادة  مفاضلــة  يف 
الســورين، وكثــرة النوابــغ يف الشــهادة الثانويــة، وقلــة املقاعــد يف الكليــات العليــا 
وحشــة الطريــق! وكان هنــاك نــوع مــن التثقيــل امســه العامــات النضاليــة، أمــا 
التثقيــل الطائفــي، فــكان قانــوانً ســرايً، لقــد َجَعلنــا بشــار األســد، اي أخــا مثــود 
وعــاد، فــوق ظهــر القمــر مــن خفــة الــوزن، إنســانياً، ال خنضــع لقانــون اجلاذبيــة 
األرضيــة. الشــعب الســوري صــار شــعباً يصعــد إىل الســماء مــن غــر املــرور 
حبواجــز رأس الرجــاء الصــاحل، وأمســى يف ابطــن األرض مــن فقــد احلريــة وكثــرة 

القيــود، يف الرقــاب واألقــدام.
أمســى الســوري يتيــَم الكوكــب وشــرير األرض، بفضــل »املســؤولية« والواليــة 

الــي توالهــا األســد وصــار هبــا العبــاً دوليــاً.
وبســبب تقريــر متأخــر ملنظمــة الظلــم الدوليــة، األمــرة البيضــاء الــي اســتيقظت 
تلفزيونيــة  برامــج  الســوري، ظهــرت  الشــعب  غــروب مشــس  مــع  نومهــا  مــن 
علــى اجلزيــرة والعربيــة وغرهــا، ُتذّكــر مجاهرهــا بشــهادات أدبيــة مــن الســجون 
تصلــح  ال  اعرتافــات،  أدب  أو  ونصــوص،  رواايت  شــكل  علــى  الســورية 
سياســياً ســوى للتســلية، والســبب هــو أن الــدول األوربيــة، قامــت بتطبيــع 
القتــل علــى يــد األســد، حــى صــار خــراً مــن النوافــل، يغلبــه خــر محــل دب 

البانــدا يف اجلاذبيــة واألثــر!

أنــه يصعــب،  والــد صاحــب امللعقــة الذهبيــة، والرقبــة امللكيــة، كان يعــرف 
عنيــداً ابحلــب والدميقراطيــة كالشــعب  بــل يســتحيل عليــه أن يرضــي شــعباً 
الســوري، »نصفــه أنبيــاء ونصفــه زعمــاء« كمــا وصفــه يومــاً شــكري القوتلــي، 
ْــَرُه، وتــوىل  ـَـَوىلَّ ِكبـ فعمــل علــى إلغــاء قانــون اجلاذبيــة األرضيــة فيهــا، منــذ أن تـ
املســؤولية الذهبيــة، مل تعــد ســورية ختضــع لقانــون اجلاذبيــة األرضيــة، أو صــار 
قانــون نيوتــن يف العطالــة يعمــل ابلعكــس: الســوري يف ســوراي لــه وزن فيــل، 
تصعــب عليــه احلركــة والســفر والتنقــل بعامــة، إال برعايــة الفــروع األمنيــة، الــي 
فمــا ال أييت  وُرَخِصهــا،  الســورية،  اجلمهوريــة  ُزرعــت كاجملســات يف جســم 
ابحلــب أييت ابخلــوف، اخلــوف أقــوى مــن قانــون عطالــة نيوتــن، وأســرع إجابــة 

مــن احلــب مبــا ال يقــاس!
الطائفــي،  الســادية  مــرض  مــن  تعــاين  احلاكمــة كانــت  الطائفيــة  الطغمــة 
وكانــت تتطهــر مــن مرضهــا بتعذيــب الســوري املعــارض، والشــعب الســوري 
مبعظمــه معــارض، وترضــى مــن الســوري يف الشــارع ابلتصفيــق وإظهــار الــوالء. 
والتعذيــب رمــزايً »العنــف الرمــزي« بنشــر تلــك الشــعارات املرعبــة يف الشــوارع 
ودوائــر الدولــة، أمــا يف الســجون، فكانــت تتســلى وتســتمتع بقتــل الســورين 
حتــت التعذيــب، فيمــا ميكــن أن نســميه قتــل املتعــة، مثــل »زواج املتعــة«. كان 
نظامــاً يعيــش علــى رايضــة التعذيــب، كأن شــعار األســد احلقيقــي املقلــوب عــن 

قولــه: إين أرى يف الرايضــة حيــاة هــو: إين أرى يف التعذيــب حيــاة.

رجــال  مــن  ظهــر كثــر  مشــاعره.  عــن  اآلن  حــى  ســوري  جــاد  حيدثنــا  مل 
املخابــرات الســنة علــى برانمــج »تغــران« يف األورينــت وبعــض الفضائيــات، 
لكننا مل نســمع اعرتافاً من أحدهم ابلقتل والتعذيب. مل يكتب جاد ســوري 
حــى اآلن ســرته وجتربتــه مــع املعتقلــن، صحيــح أن طــاس روى بعضــاً مــن 
بطوالتــه، بتوقيعــه علــى قــرار إعــدام عشــرات اآلالف املعارضــن، كان الرجــل 
مــا يــزال يتابــع رايضــة التعذيــب والتباهــي ابلقتــل. مل يــرِو قصــَة القوقعــة املقلوبــة 
عنصــٌر مــن املخابــرات بعــد. اجلــاد الســوري حــى اآلن بــا روايــة. كان تنظيــم 
النظام الســوري يعرتف يف بداية الثورة أبخطاء فردية، لكنه اآلن يعتمد على 
ســردية وحيــدة، مــن كلمــة واحــدة هــي »املؤامــرة«، يزعــم فــراس رفعــت األســد 
يف صفحتــه أنــه منشــق عــن العائلــة، لكــن اغلــب الظــن أن عــداءه هــو لفــرع 
األخــوال مــن عائلــة الوحــوش فلــم يذكــر أابه رفعــت األســد الــذي هنــب ســورية 

وارتكــب مذابــح محــاة حــى اآلن بســوء.
كان القانــون الثــاين غــر قانــون قتــل املتعــة يف ســورية هــو إنــكار اجلرميــة فهــو مــا 
يــزال ينكــر كل شــيء: الراميــل طناجــر أمــا صــور التعذيــب فهــي فوتوشــوب 

وصيــداناي هــي منتجــع.
إن الكائــن الطائفــي احلاكــم مل يكــن يصــدق أنــه اســتطاع تقييــد العمــاق 
الســوري الــذي كان يرهبــه، فــكان يؤكــد نفســه ابلتعذيــب أتكيــدا وزايدة يف 
التخويــف، كان القتــل والتعذيــب هــو مســكن يومــي خلوفــه مــن الشــعب. 
وحســب املقــوالت الفلســفية فــإن اإلنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يعــذب 
أو يتعــذب، األوريب احلاكــم يف الغــرب تطــور وارتقــى وأَنِــف مــن التعذيــب 
فــكان يــوكل ابلتعذيــب احلكومــات العربيــة، ماهــر عــرار مثــال شــهر، أمــا 
فقــد منــح الغــرب الشــرعية حلــكام يعذبــون شــعوهبم مثــل السيســي  مجاعيّــاً 
واألســد وســوامها، وهــو يســعى إىل توليــة حفــرت املتقاعــد وإعــادة علــي صــاحل 
وهناك تعذيب نشــط يف دولة خليجية اشــتهرت ابرتفاع انطحات الســحاب 

فيهــا.
كانــت وال تــزال فــروع األمــن الســورية تبتلــع البشــر مثــل الثقــوب الســوداء الــي 
تبتلــع الكواكــب، وهــي أبنيــه معزولــة يف املدينــة بســواتر خرســانية غالبــاً، هــي 
مســتوطنات عقــاب إذا اســتعران عنــوان روايــة فرانــز كافــكا، وكانــت املعتقــات 
مثــل أحــواض بيــع الســمك يصيــد منــا الســجان الســمكة البشــرية املطلوبــة 

برقمهــا مث يقتلهــا للمتعــة.
الفــرق بــن أصحــاب األخــدود، وهــم قــوم مؤمنــون ُذحبــوا علــى أخــدود، أهنــم 
قتلــوا بســرعة أمــا املعتقلــون الســوريون فكانــوا يُقتلــون ببــطء للتطهــر واالرتقــاء 
الوحشــي، وال ختلــو حــارة ســورية مــن معتقــل وشــهيد، كان إطــاق ســراح 
اليســارين مــن املعتقلــن هلــدف بــث الذعــر يف اجملتمــع أو لتعميــم وتطبيــع 

الشــعب علــى اخلــوف.
أصــدر العفــو الــدويل تقريــره، وبعــد أن اســتتب التطبيــع مــع املقتلــة الســورية، 
وصران نرى مشــاهد القصف ابلراميل والكيمياء كل ســاعة، فا يتأثر أحد.

كل هــذه األمــور مقدمــٌة للقــول إن األســد أصلــه بلجيكــي مثــل عيــدي أمــن 
االســكتلندي.

كنــُت أمتــى أن جيــادل الوفــد اإلعامــي البلجيكــي األســَد يف قانــون توليــه 
رائســة ســوراي ابملصادفــة ملــدة تقــرب مــن ثــاث دورات رائســية حــى اآلن، 
وارتقــى مــن طبيــب للعيــون إىل ملــك بلجيكــي، وأن يذكــر لــه الوفــد اســم 
الدولــة الســورية الفــي غــر الرمســي يف عهــد أبيــه: وهــو »ســورية األســد«، 
وأن يذكــر لــه وقــد أنكــر أن تكــون عائلتــه متلــك ســورية انئــب الرئيــس رفعــت 
األســد الــذي ال يــزال انئبــاً، وأن يذكــر لــه النائــب إمساعيــل األســد وثروتــه، 
وتشــبيح فــواز األســد وهــال األســد والتهريــب واحلشــيش وســليمان األســد 
وبقيــة العائلــة الطاهــرة، لكــن الوفــد اقتنــع ابملصادفــة، وكانــت املقابلة التلفزيونية 
مســامرًة حلبيــب الغــرب الــذي بــى ســوراً مــن اخلــوف أقــوى مــن ســور الصــن 

أمــام الشــعب الســوري.
كلمــا صــدر مــن الغــرب تقريــٌر فيــه صــواب ابدر أحــد أعضائــه إىل التكفــر عنــه 

بــزايرة تلفزيونيــة تفــكُّ هبــا رقبته الســاحرة.

بشار األسد ملكًا لبلجيكا

أحمد عمر
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كتب الصحفي ) فريدريك هوف( حول سوراي.. وسجال املناطق اآلمنة، نكثفها مبا يلي:
يقــول الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب إنــه يريــد »مناطــق آمنــة« يف ســوراي. وهدفــه هــو اإلبقــاء علــى 
النازحــن الذيــن قــد ينضمــون إىل الاجئــن الســورين الذيــن يناهــز عددهــم 5 مايــن حاليــاً، داخــل 
حــدود بلدهــم. ولكــن مــا الــذي قــد يســتطيع حتقيقــه؟ لعــل أول شــيء ينبغــي لرئيــس جديــد أن يدركــه 
هــو أن إقامــة منطقــة آمنــة يقتضــي توفــر محايــة قويــة تتوالهــا قــوات بريــة وجويــة. وهــذا هــو مــا مييزهــا 

عــن »منطقــة قاتلــة«.
والواقــع أن قــوة بريــة حمرتفــة مشــّكلة مــن »ائتــاف راغبــن« بقيــادة الــوالايت املتحــدة هــو شــيء لطاملــا 
دعــا إليــه كاتــب هــذه الســطور. وهــذا األمــر يشــمل قــوات قتاليــة أمركيــة إىل جانــب قــوات بريــة مــن 
بلــدان مثــل تركيــا واألردن وفرنســا والســعودية واإلمــارات والبحريــن. وإذا كانــت البلــدان الثاثــة األخــرة 
قــد تطوعــت منــذ مــدة بقــوات حملاربــة تنظيــم »داعــش«، فــإن إقنــاع البلــدان األخــرى ابملشــاركة ســيتطلب 
جهــوداً دبلوماســية حثيثــة. غــر أنــه إذا كان تنظيــم »داعــش« ميثــل التهديــد الــذي تقــول إدارة ترامــب إنــه 
ميثلــه – وكان ســكان ابريــس وبروكســل وإســطنبول وأنقــرة، الذيــن اكتــووا مجيعــاً بنــار هجماتــه اإلرهابيــة، 

يتفقــون مــع ذلــك – فلمــاذا تُعهــد مهمــة القضــاء عليــه ألفــراد مليشــيات؟
غــر أنــه إضافــة إىل وضــع مهمــة دحــر »داعــش« بــن أيــدي حمرتفــن عســكرين، جيــب أن أيخــذ خمطــط 
»البنتاجــون« لشــمال ســوراي عــدداً مــن العوامــل األخــرى يف عــن االعتبــار، ذلــك أن احلملــة العســكرية 
ينبغــي أن تغطــي كل شــرق ســوراي )وليــس الرقــة فقــط(، حبيــث يتــم القضــاء علــى »داعــش« يف ديــر الــزور 
وكل ســوراي. كمــا أنــه ال بــد مــن خمطــط إلرســاء االســتقرار يقيــم حكمــاً حمليــاً يف مرحلــة مــا بعــد القتــال. 
خمطــط ميكــن أن يســتند إىل اجملالــس احملليــة الســورية الــي أُرغمــت علــى االشــتغال حتــت األرض مــن قبــل 
»داعــش«، واملعارضــة الوطنيــة الســورية، واملوظفــن املدنيــن الســورين، و»قــوات ســوراي الدميقراطيــة« يف 
املناطــق اخلاضعــة هلــا. وأخــراً، جيــب علــى القــوات الــي هتــزم »داعــش« أن ختطــط حلمايــة بريــة وجويــة 

دائمــة مــن أجــل املناطــق احملــررة.
غــر أن األمــر ال يتعلــق هبــزم »داعــش« فقــط. فتحويــل وســط ســوراي وشــرقها مــن »خافــة« إىل منطقــة 
آمنــة يعــي أيضــاً منــع قــوات الرئيــس بشــار األســد مــن دخوهلــا، وذلــك ألن الســماح لنظــام فاســد وقاتــل 
ابحللــول حمــل »داعــش« ســيؤدي بــكل بســاطة إىل تعبيــد الطريــق لعــودة التنظيــم املتطــرف، األمــر الــذي 
ســيفضي يف النهايــة إىل تدافــع املدنيــن الســورين حنــو تركيــا والعــراق طلبــاً للجــوء. وفضــا علــى ذلــك، 
فــإن املنطقــة الــي يهاَجــم منهــا تنظيــم »داعــش« حاليــاً مــن ِقبــل تركيــا يف وادي هنــر الفــرات قــد تصبــح 
أيضــاً منطقــة آمنــة. وحاليــاً، تواجــه تركيــا وحلفاؤهــا مــن الثــوار الســورين صعوبــة يف طــرد التنظيــم اإلرهــايب 
مــن منطقــة »البــاب« ومــا حوهلــا، وهــي بلــدة كبــرة تقــع مشــال شــرق حلــب. غــر أنــه علــى افــرتاض أنــه 
تســى حتريــر املدينــة يف هنايــة املطــاف، فــإن تنظيــم »داعــش« ســيكون قــد طُهــر مــن جيــب مهــم ميتــد 

جنــوابً مــن احلــدود الرتكيــة.
بيــد أن إقامــة منطقــة آمنــة ســتتطلب وجــوداً مهمــاً ودائمــاً لقــوة بريــة تركيــة وغطــاء جــوايً يكملــه ثــوار 

ســوريون وطنيــون راغبــون يف حماربــة املليشــيات الشــيعية، و»القاعــدة«، و»داعــش«، واألســد.
ويف حمافظــة إدلــب، ميكــن أن يلعــب الرئيــس الروســي فادميــر بوتــن دوراً حيــوايً يف إقامــة منطقــة آمنــة 
– إن كان راغبــاً وقــادراً. فــإذا اســتطاعت روســيا املســاعدة علــى القضــاء علــى أفــراد مليشــيات شــيعية 
غــر منضبطــن بقيــادة إيــران وفــرض وقــف لألعمــال العدائيــة يف مشــال غــرب ســوراي، ســيكون الثــوار 
الوطنيــون قادريــن علــى فــك االرتبــاط مــع »جبهــة فتــح الشــام« والتعــاون مــع واشــنطن وموســكو هلــزم 

»القاعــدة« ومحايــة املدنيــن.
غــر أنــه حــى تســر إدلــب يف اجتــاه منطقــة آمنــة، ســيتعن علــى روســيا االمتنــاع عــن تنفيــذ الضــرابت 
اجلويــة الــي كانــت تقــوم هبــا يف حلــب، مــع احلــرص يف الوقــت نفســه علــى كبــح مجــاح نظــام األســد 
الــروس  يقــوم  هــل  تســتطيع؟ مث  وهــل  بذلــك؟  موســكو  تقــوم  هــل  ولكــن،  إيــران.  بقيــادة  وداعميــه 
بفــرض منطقــة حظــر طــران علــى نظــام األســد حاملــا تصبــح »جبهــة فتــح الشــام« مــن املاضــي؟ وهــل 
تتوافــر ظــروف متّكــن املعارضــة الســورية الوطنيــة مــن دحــر »القاعــدة«؟ الواقــع أنــه منــذ قرابــة ســت 
ســنوات واملدنيــون الســوريون مســتهَدفون. ومنــذ ســت ســنوات تقريبــاً وهــم يدفعــون إىل جانــب جراهنــم 
واألوروبيــن الغربيــن مثــن جرائــم األســد و»داعــش«. وال شــك أن عمليــة انتقــال سياســي كاملــة تُبعــد 
األســد عــن الســاحة ميكــن أن حتــّول كل ســوراي إىل منطقــة آمنــة. ولكــن إىل أن حيــدث ذلــك، يتعــن 
علــى واشــنطن وموســكو أن تعيــدا النظــر يف اســرتاتيجيتيهما خبصــوص محايــة املدنيــن مــن أهــوال احلــرب 

وفظاعاهتــا.
- *مدير مركز رفيق احلريري للشرق األوسط التابع للمجلس األطلسي.

- ينشر برتتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبرغ نيوز سرفس«
املقالــة قدميــة وهــي مكتوبــة قبــل حتريــر مدينــة البــاب مــن تنظيــم )داعــش( ميكــن نشــر املقالــة بعــد حــذف 

الفقــرة املتعلقــة خبــر مدينــة البــاب.

سوريا..
وسجال المناطق اآلمنة

د. غريب الحسين

ال توجــد قضيــة أو خــاف بــن بلــد عــريب وآخــر، مهمــا كانــت أمهيتــه أو عمقــه، أثقــل وزانً مــن الناحيــة االســرتاتيجية، يتجــاوز وزن وأمهيــة 
تلــك القضــااي والتحــدايت الــي تــرد عليهــم مــن البيئــة اإلقليميــة والدوليــة احمليطــة هبــم. وممــا جعــل هــذه املعادلــة أكثــر حــدة، أن جممــوع 
الــدول العربيــة تعــّرض لثــاث عواصــف متزامنــة، أضافــت التحــدايت الداخليــة إىل تلــك اخلارجيــة، وهــي: عاصفــة مــا مُســي الربيــع العــريب 
ونتائجهــا، ســواء عندمــا اهنــارت دول؛ أو حــى عندمــا صمــدت وانتصــرت فــإن الثمــن مل يكــن بقليــل. وعاصفــة اجلماعــات اإلرهابيــة 
الراديكاليــة الــي عاثــت فســاداً يف دول عربيــة، آخــذة أشــكااًل سياســية وعســكرية رمبــا كانــت أكثرهــا ظهــوراً مــا مُســي دولــة اخلافــة املزعومــة 
بــن ســوراي والعــراق، ولكــن أشــكاهلا األخــرى يف دول عربيــة أخــرى مل يكــن أقــل اســتنزافاً للقــدرات واملــوارد. وعاصفــة اخنفــاض أســعار 
النفــط الــي حرمــت بلــداانً عربيــة كثــرة مــن مــوارد وقــدرات كان ميكــن تعبئتهــا يف مواجهــة العاصفتــن الســابقتن. العواصــف الثــاث 
شــكلت مضاعفــاً مهمــاً للتحــدايت اإلقليميــة الــي أعطــت لــدول فرصــاً مل تكــن متاحــة هلــا مــن قبــل، فضغطــت إيــران علــى دول عربيــة 
عــدة، ووجــدت إســرائيل الفرصــة لــدوام احتــال لــألرض الفلســطينية ســاعد عليــه أن الفلســطينين ابتــوا يعيشــون أكثــر أوقاهتــم ضعفــاً 
وانقســاماً. ويف 16 مــارس )آذار( 2017 نشــر يوســي ألفــر )عمــل ابملوســاد اإلســرائيلية، وتــرأس مركــز جافــا للدراســات االســرتاتيجية 
جبامعــة تــل أبيــب، ولــه مؤلفــات كثــرة يف الصــراع العــريب اإلســرائيلي( مقــااًل يف صحيفــة »فــوروارد Forward« بعنــوان »حــرب 
إســرائيل الكــرى القادمــة« طــرح فيــه ســيناريو مــؤداه أن تعقيــدات املوقــف الســوري الراهــن مــن املمكــن أن تقــود إىل مواجهــة إســرائيلية 
إيرانيــة بســبب املتغــرات اجلاريــة يف احلــرب األهليــة الســورية، والنفــوذ الــذي وصــل إليــه »حــزب هللا« يف لبنــان حبيــث ابت مهيمنــاً رمسيــاً 
يف اجلنــوب علــى حســاب اجليــش. ويف اليــوم التــايل لنشــر املقــال بــدا وكأن الســيناريو قابــل للتحقيــق، عندمــا قامــت طائــرات إســرائيلية 
بقصــف قواعــد لـ»حــزب هللا« يف ســوراي، ويف طريــق عودهتــا قامــت ســوراي مبتابعــة الطائــرات ابلصواريــخ؛ وحســب الروايــة الســورية فإنــه مت 
إســقاط طائــرة منهــا. الروايــة اإلســرائيلية نفــت ذلــك، ولكنهــا ذكــرت أهنــا جنحــت يف التصــدي للصواريــخ ابســتخدام الصواريــخ املضــادة 
مــن طــراز »أرو«. صحــة الــرواايت هنــا ليســت األمــر املهــم، وإمنــا االحتمــاالت املتفجــرة للحالــة الســورية وأتثــرات مــا هبــا مــن انر وهلــب، 

ليــس فقــط علــى ســوراي والعــراق ولبنــان، وإمنــا علــى دول اجلــوار العربيــة.
الحــظ هنــا أن األطــراف املختلفــة لألزمــة الســورية خلقــت لنفســها جســوراً ابلســاح والسياســة مــع روســيا، والــي كانــت الفاعــل 
األساســي الــذي غــّر مــن تــوازن القــوى يف احلــرب األهليــة الســورية. ففــي 9 مــارس املاضــي قــام نتنياهــو بــزايرة موســكو، وهــي الــزايرة 
الرابعــة خــال مثانيــة عشــر شــهراً؛ ورمبــا كان الظاهــر منهــا فقــط التنســيق بــن نشــاط الطائــرات الروســية وتلــك اإلســرائيلية يف األجــواء 
الســورية، ولكــن ال أحــد يعــرف حتديــداً مــاذا يوجــد حتــت قمــة جبــل الثلــج. املدهــش أن روســيا أيضــاً لديهــا تنســيقها اخلــاص مــع إيــران، 
وابلتــايل »حــزب هللا« وابقــي املقدمــات مــن مجاعــات شــيعية قادمــة مــن العــراق وأفغانســتان، والــي أدت إىل نــوع مــن اإلدارة املشــرتكة مــع 
تركيــا لألزمــة الســورية. فــإذا أضفنــا إىل كل ذلــك حالــة الغمــوض يف املوقــف األمركــي الــذي يتحــرك مــن انحيــة يف اجتــاه مزيــد مــن الوجــود 
العســكري للمشــاركة يف معركــة حتريــر الرقــة؛ ومــن انحيــة أخــرى موقــف وزاريت الدفــاع واخلارجيــة األمركتــن مــن اعتبــار روســيا خصمــاً يف 
الســاحة الســورية، ومــن انحيــة اثلثــة موقــف الرئيــس »ترامــب« ذاتــه يف أنــه ميكــن التوافــق مــع روســيا، والرئيــس بوتــن شــخصياً، يف أمــور 

كثــرة وممتــدة بــن قــارات العــامل مبــا فيهــا ســوراي.
مثــل هــذه املواقــف املتداخلــة ليســت جديــدة علــى التاريــخ اخلــاص ابلصراعــات الكــرى، كتلــك الــي يعيشــها الشــرق األوســط واملنطقــة 
العربيــة يف أعقــاب العواصــف املشــار هلــا مــن قبــل. وعندمــا يكــون احلــال كذلــك يف مواجهــة الــدول العربيــة، فــإن الواقــع اإلقليمــي أبخطــاره 
املميتــة يفــرض حقيقــة أنــه ال توجــد دولــة عربيــة واحــدة تســتطيع مواجهــة هــذه األخطــار وحدهــا، وأن اخلافــات العربيــة كافــة – أايً 
كانــت – تتضــاءل أمــام هــذه احلالــة. األهــم مــن ذلــك أن كل درجــة مــن العاقــات العربيــة ـ العربيــة الوثيقــة تعطــي لــكل دولــة عربيــة 
علــى حــدة قــدرات أكــر يف إدارة التحالفــات الدوليــة، والتعامــل احلكيــم مــع القــوى الكــرى الــي ال تنظــر فقــط لــكل دولــة وحدهــا، 
وإمنــا حســب قدرهتــا علــى التأثــر اإلقليمــي. وخــال الفــرتة القصــرة املاضيــة حــدث تطــوران مهمــان علــى الســاحة العربيــة: أوهلمــا أن 
العاقــات املصريــة ـ الســعودية أخــذت اجتاهــاً إجيابيــاً، بــدأ إبشــارات رمزيــة، وانتهــى بتحــركات إجيابيــة تصــب يف النهايــة داخــل اللحمــة 
العربيــة وقدراهتــا وقوهتــا. واآلخــر أن القمــة العربيــة يف عمــان ابتــت علــى األبــواب، وفيهــا أن فرصــة إضافيــة قــد وجــدت ليــس فقــط لتحقيــق 
صفــاء أكثــر يف عاقــات عربيــة متعــددة، وإمنــا أيضــاً حملاولــة رســم طريــق مشــرتك للــدول العربيــة الرئيســية لكــي تتعامــل مــع الواقــع املعقــد 
واملتفجــر املشــار إليــه مــن قبــل. صحيــح أن القمــة العربيــة يف املاضــي مل تكــن دائمــاً الســاحة الــي تبعــث علــى التفــاؤل، ولكــن الواقــع أن 
القمــة حتــدث يف ظــل ظــروف ابلغــة الصعوبــة للــدول العربيــة مجيعهــا، والــي ابتــت لديهــا درجــة مــن الواقعيــة تســمح هلــا خبلــق طريــق جديــد 
للتعــاون العــريب. هــذا التعــاون ميكــن تســميته علــى أنــه نــوع مــن »العروبــة اجلديــدة« الــي تقــوم علــى تاقــي مصــاحل اســرتاتيجية ملحــة علــى 
كل األطــراف العربيــة، وال يوجــد لــدى كل طــرف عــريب وحــده إمــكاانت التعامــل املنفــرد معهــا. هــي ال متاثــل »العروبــة التقليديــة« الــي 
مــرت ابملنطقــة خــال اخلمســينات والســتينات مــن القــرن املاضــي، وقامــت علــى أســاس مــن »أمــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة« 
وتســعى إىل الوحــدة بــن أقطارهــا يف احتــاد عــريب مــن احمليــط إىل اخلليــج. وبعــد عقــود علــى مــا جــرى، فــإن الــدرس الناتــج هــو أن الــدول 

العربيــة لديهــا ظــروف خمتلفــة تســتعصي علــى مثــل هــذا التصــور الــذي ثبــت فيمــا بعــد أنــه طريــق للفرقــة أكثــر منــه ســبيًا إىل االحتــاد.
مســعى »العروبة اجلديدة« ال يزيد وال يقل عن إقامة نظام لألمن اإلقليمي يكفل ســامة وأمن الدول العربية، الي صمدت وتعاملت 
مع العواصف الســابق اإلشــارة إليها، ويف الوقت نفســه االســتعادة التدرجيية لتماســك دول عربية أصابتها فروســات الراديكالية والعنف 
واحلــرب األهليــة والتفــكك علــى أســس طائفيــة. مثــل هــذا النظــام لــن يكــون ســهًا يف منطقــة مبثــل هــذا التعقيــد املشــار إليــه، والتحــدايت 
املرتتبــة علــى هــذا التعقيــد والــي تعطــي ميــزات اســرتاتيجية لــدول، حتــاول حتقيــق أهــداف إمراطوريــة. ولكــن أايً كانــت الصعــوابت الــي 
تواجــه مثــل هــذا النظــام؛ فــإن اســتمرار األوضــاع الراهنــة علــى مــا هــي عليــه ســيكون هلــا أمثــان فادحــة، ســواء توافقــت قــوى دوليــة علــى 
إدارة الصراعــات يف اإلقليــم، أو تصارعــت قــوى إقليميــة علــى توزيــع الغنائــم فيــه. التفاصيــل يف كل ذلــك ابلطبــع كثــرة، وإذا كان يقــال 

إن الشــيطان يكمــن يف التفاصيــل، فــإن احلكمــة والبصــرة جتعاهنــا عامــرة ابملائكــة الــي تشــهد علــى واقــع مل يعــد قابــًا لاســتمرار.
الشرق األوسط. 

نحو عروبة جديدة

عبدالمنعم سعيد

رئيس جملس إدارة املصري اليوم
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مساعدات مدرسية للتالميذ من جمعية إييلكدر وجمعية موسياد

مسؤولية العلماء إزاء حل المشاكل االجتماعية

النقد الذاتي للعلماء من خالل المشكلة الكردية

İyilikder ve MÜSİAD’dan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu

Kürt Sorunu Açısından Müslüman Alimin Özeleştirisi

İyilikder, MÜSİAD Gaziantep Şubesi işbirliği ile Suriyeli öğrencilere kır-
tasiye malzemesi yardımında bulundu.
‘Vakit İyilik Vakti’ sloganıyla yola çıkan İyilikder ve MÜSİAD Gaziantep 
Şubesi, kırtasiye eksiği bulunan Suriyeli öğrencilere kalem, defter, der-
gi, silgi, kitap ve değerler eğitimi setinden oluşan kırtasiye malzemeleri-
nin bulunduğu bin 600 çanta dağıttı. Suriyeli öğrencilere içinde kırtasiye 
malzemesi bulunan okul çantalarını MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı 
Mehmet Çelenk, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mustafa Kirazoğlu, İyi-
likder Gaziantep Şubesi Başkanı Talip Çelik ve Anadolu Platformu Suriye 
Koordinatörü Mahmut Kaçmazer tarafından dağıtıldı.

Anadolu Platformu, Gaziantep Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığının 
ortak düzenlediği “Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu 
Çalıştayı” Gaziantep’te yapıldı. 29-30 Nisan tarihlerinde yapılan ve iki gün 
süren çalıştayın ilk günü oturumları Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Kadim adalet devletlerimizin hükmü altında selam yurtlarını inşa etmeliyiz
Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir de yaptığı konuşmada “Düşmanı-
mız, tüm farklılıklarımızla beraber coğrafyamızda her türlü katliamı, her türlü 
ötekileştirmeyi yaşatırken, bizim ayrılıkları değil, yeniden kardeşliği, birliği ve 
beraberliği, İslam’ın adaletinin hakim olduğu o kadim adalet devletlerimizin 
hükmü altında selam yurtlarını inşa etmeliyiz.” dedi.

“Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu Çalıştayı”nın açılış ve selamlama ko-
nuşmalarının ardından II. Oturum Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Cafer Karadaş’ın moderatörlüğünde yapıldı.
Oturumda emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Şerafettin Gölcük tarafından  “Kürt Sorunu Açısından 
Müslüman Alimin Özeleştirisi” başlığı ile tebliğ sunuldu.
Müzakereler bölümüne ise Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet İnan, Ağrı İb-
rahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Geçit, Şahinbey İlçe Müftüsü Ömer 
Keskin, Müderris Hasan Budak ve Müderris Abdulbaki Çağatay konuşmacı olarak katıldılar.

ابلتعـــاون مـــع فـــرع مجعيـــة موســـياد لرجـــال األعمـــال واملصنعـــن املســـتقلن، قدمـــت مجعيـــة إييلكـــدر 
مســـاعدات لعـــدد مـــن التاميـــذ الســـورين تتمثـــل يف كميـــة مـــن املســـتلزمات املدرســـية.

حتـــت شـــعار »حـــان وقـــت اخلـــر« أطلقـــت مجعيـــة إييلكـــدر وفـــرع موســـياد يف غـــازي عنتـــاب محلـــة 
مســـاعدات للتاميـــذ الســـورين الـــذي تنقصهـــم املســـتلزمات املدرســـية. ويف هـــذا اإلطـــار مت توزيـــع 
600 حقيبـــة مدرســـية مليئـــة ابألقـــام والدفاتـــر واجملـــات والكتـــب وغرهـــا مـــن املـــواد املدرســـية الـــي 
وزعهـــا علـــى التاميـــذ كل مـــن رئيـــس فـــرع موســـياد يف غـــازي عنتـــاب حممـــد چلنـــك، وانئـــب مديـــر 
إدارة الرتبيـــة بواليـــة غـــازي عنتـــاب مصطفـــى كـــراز اوغلـــو، ورئيـــس فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر يف غـــازي 

عنتـــاب طالـــب چليـــك، ومنســـق ســـوراي مبنتـــدى األانضـــول حممـــود قامچزيـــر.

احتضنـــت مدينـــة غـــازي عنتـــاب ورشـــة عمـــل حـــول »مســـؤولية العلمـــاء يف حـــل املشـــاكل االجتماعيـــة« 
نظمهـــا منتـــدى األانضـــول ابلتعـــاون مـــع جامعـــة غـــازي عنتـــاب ورائســـة الشـــؤون الدينيـــة. واســـتمرت ورشـــة 
العمـــل يومـــن كاملـــن، يف 29 و30 مـــن نيســـان أبريـــل املاضـــي. وانتظمـــت جلســـات اليـــوم األول يف 

قاعـــة النـــدوات بكليـــة العلـــوم اإلهليـــات جبامعـــة غـــازي عنتـــاب.

علينا أن نبي أوطان السام حتت حكم دولنا العادلة القدمية.
ويف كلمـــة ألقاهـــا يف ورشـــة العمـــل قـــال رئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي آملديـــر »يف الوقـــت الـــذي ينفـــذ 
ــة  ــا أن ننبـــذ الفرقـ ــا، علينـ ــا يف منطقتنـ ــوارق الـــي بيننـ ــاء مـــع كل الفـ ــه عـــدوان كل أنـــواع املذابـــح واإلقصـ فيـ
ــة القدميـــة يف كنـــف األخـــوة والوحـــدة  ــا العادلـ ــان الســـام حتـــت حكـــم دولنـ ــا، لنبـــي مـــن جديـــد أوطـ بيننـ

والتكاتـــف وحتكيـــم عدالـــة اإلســـام.

بعـــد كلمـــات الرتحيـــب واالفتتـــاح يف ورشـــة العمـــل املنعقـــدة حتـــت عنـــوان »مســـؤولية العلمـــاء يف حـــل املشـــاكل االجتماعيـــة« 
أدار اجللســـة الثانيـــة الروفيســـور الدكتـــور جعفـــر قـــره داش عضـــر اجمللـــس األعلـــى للشـــؤون الدينيـــة التابعـــة لرائســـة الشـــؤون الدينيـــة 

الرتكيـــة.
وأثنـــاء اجللســـة ألقـــى عضـــو اهليئـــة التدريســـية املتقاعـــد الروفيســـور الدكتـــور شـــرف الديـــن گوجلـــك مداخلـــة حتـــت عنـــوان »النقـــد 
الـــذايت للعلمـــاء مـــن خـــال املشـــكلة الكرديـــة«. وأثنـــاء النقـــاش شـــارك كمتحـــدث كل مـــن عضـــو هيئـــة التدريـــس جبامعـــة دجلـــة 
األســـتاذ املســـاعد أمحـــد إينـــان، وعضـــو هيئـــة التدريـــس جبامعـــة إبراهيـــم چچـــن بواليـــة آغـــري األســـتاذ املســـاعد صـــاحل گجيـــت، 

ومفـــي بلـــدة شـــاهينبك الشـــيخ عمـــر كســـكن، واملـــدرس حســـن بـــوداق، واملـــدرس عبـــد الباقـــي چاغطـــاي.
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نشر دليل االندماج االجتماعي للمهاجرين السوريينمسؤولية العلماء إزاء حل المشاكل والخالفات

األيتام يستمتعون بالنزهة

İhtilaf ve Sorunların Çözümünde Alimlerin SorumluluğuSuriyeli Muhacirlere Sosyal Uyum Rehberi Çıktı

Yetimler Piknikte Doyasıya Eğlendi

Yetim Merkezi, İyilikder ve Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile düzenlenen ve 200 Suriyeli 
ve Türkiyeli yetim çocuğun katıldığı piknik organizasyonu Bülbülzade Vakfı Kurtuluş 
Ormanında yapıldı. Organizasyona Avrupa Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Mihmat, İyilik-
der Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik, yetim merkezi üyeleri, Anadolu Öğrenci Birli-
ğinden 35 üniversite öğrencisinin ve gönüllülerin katıldığı piknikte yetimlere Bülbülzade 
Kurtuluş ormanında unutulmaz bir gün yaşatıldı. Palyaçolar ve üniversite öğrencileriyle 
gönüllerince eğlenen yetim çocuklarla halat çekme, yumurta yarışı, çuval yarışması, yer 
kapmaca ve daha birçok oyun oynandı. Piknik organizasyonunda doyasıya eğlenen yetim 
çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

ابلتعـــاون مـــع مجعيـــة إييلكـــدر ووقـــف أورواب لإلغاثـــة نظـــم مركـــز رعايـــة األيتـــام نزهـــة يف غابـــة قورتولـــوش التابعـــة لوقـــف 
بلبـــل زاده شـــارك فيهـــا 200 مـــن األيتـــام الســـورين واألتـــراك. وشـــارك يف النزهـــة كل مـــن أمحـــد ميهمـــات رئيـــس 
وقـــف أورواب لإلغاثـــة، وطالـــب چليـــك رئيـــس فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر يف غـــازي عنتـــاب، وأعضـــاء مركـــز األيتـــام، و35 
طالـــب جامعـــي مـــن احتـــاد طـــاب األانضـــول، وعـــدد مـــن املتطوعـــن. وقضـــى اجلميـــع يومـــاً رائعـــاً يف غابـــة قورتولـــوش 
التابعـــة لوقـــف بلبـــل زاده. واســـتمع األيتـــام مـــع املهرجـــن وطلبـــة اجلامعـــة، ولعبـــوا لعبـــة شـــد احلبـــل، وســـباق البيـــض، 
واجلـــري ابألكيـــاس، وكثـــراً مـــن األلعـــاب الشـــعبية األخـــرى. وظهـــرت الفرحـــة علـــى عيـــون األيتـــام أثنـــاء اســـتمتاعهم 

ابلنزهـــة واأللعـــاب.

جمعية األناضول للمرأة والعائلة تنظم مأدبة فطور من أجل حملة المساعدات المدرسية

“Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu Çalıştayı”nda 2. Oturumun ardından Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Prof. Dr. Halil Çiçek’in moderatörlüğünde “İhtilaf ve 
Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu” başlığı ile 3. Oturum yapıldı. Oturumda MEDAV Genel 
Sekreteri Nizamettin Yakışık tarafından “İhtilaf ve Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu” konulu 
bir tebliğ sunuldu. Müzakereler bölümüne Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ayık, Adıya-
man Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Gündoğar, Şahinbey Müftüsü Musa İmamoğlu, Müderris 
Abdulkerim Çevik ve Müderris Ziyaeddin İnce konuşmacı olarak katıldılar.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), “Ortak Geçmişten Ortak Gele-
ceğe Sosyal Uyum” kitabının ardından ikinci kitap olan “Suriyeli Muhacirlere Sosyal 
Uyum Rehberi”ni yayımladı. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle 
ülkemize göç eden Suriyeli muhacirlerin ülkemizle ilgili çok az bilgiye sahip olmaları, 
ülkemizdeki şartların kendi ülkelerindeki şartlarla farklılık arz etmesi ve bu nedeniyle 
entegrasyon hususunda birçok problem yaşamaları nedeniyle yayınlanan kitap, Suriyeli 
muhacirlere rehber olacak nitelikte. Suriyeli muhacirlerin bu problemleri kolay aşmaları 
ve ülkemizde nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair yeterli kaynağın bulunmaması nede-
niyle Türkçe ve Arapça olarak yayınlanan eser “Uyum Serisi”nin ikincisini oluşturuyor.

Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER), “Kalemler İyilik Yazsın” kampanyası kapsamında Ce-
rablus’ta yapılacak okul yararına kahvaltı programı düzenledi.
Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER), “Kalemler İyilik Yazsın” kampanyası kapsamında Ce-
rablus’ta yapılacak okul yararına Şahinbey Plaza’da kahvaltı programı düzenledi. 1 Mayıs Pazartesi 
günü düzenlenen programa Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, AKADDER Başkanı Rabia 
Aldemir, Suriyeli Aydın, Mütefekkir ve Kanaat Önderi Esat Mustafa, Anadolu Platformu Suriye Koordi-
natörü Mahmut Kaçmazer, STK temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

AKADDER, Okul Kampanyası için Kahvaltı Programı Düzenledi

بعـــد اجللســـة الثانيـــة يف ورشـــة العمـــل حـــول »مســـؤولية العلمـــاء يف حـــل املشـــاكل االجتماعيـــة«، انعقـــدت اجللســـة الثالثـــة حتـــت عنـــوان »مســـؤولية 
العلمـــاء إزاء حـــل املشـــاكل واخلافـــات«. وأدار اجللســـة الروفيســـور الدكتـــور خليـــل چيچـــك مـــن كليـــة العلـــوم اإلســـامية جبامعـــة يلـــدرم ابيزيـــد.

ويف هـــذه اجللســـة ألقـــى األمـــن العـــام لوقـــف علمـــاء املـــدارس نظـــام الديـــن ايقيشـــق مداخلـــة حتـــت عنـــوان »مســـؤولية العلمـــاء إزاء حـــل املشـــاكل 
واخلافـــات«. وأثنـــاء النقـــاش أخـــذ الكلمـــة كل مـــن عضـــو هيئـــة التدريـــس جبامعـــة چـــوروه الروفيســـور الدكتـــور حســـن آييـــق، وعضـــو هيئـــة 
التدريـــس جبامعـــة آدی ميـــان األســـتاذ احملاضـــر محـــدي گوندوغـــار، ومفـــي بلـــدة شـــاهينبك الشـــيخ موســـى إمـــام أوغلـــو، واملـــدرس عبـــد الكـــرمي 

چويـــك، واملـــدرس زيـــن الديـــن إينجـــه.

بعـــد إصـــداره كتـــاب »االندمـــاج االجتماعـــي مـــن املاضـــي املشـــرتك إىل املســـتقبل املشـــرتك« أصـــدر مركـــز بيـــكام 
للبحـــوث العلميـــة والرتبويـــة والثقافيـــة كتابـــه الثـــاين حتـــت عنـــوان »دليـــل االندمـــاج االجتماعـــي للمهاجريـــن الســـورين«.
ومت نشـــر هـــذا الكتـــاب مـــن أجـــل حـــل كثـــر مـــن املشـــاكل الـــي يتعـــرض هلـــا املهاجـــرون الســـوريون الذيـــن جلـــأوا إىل 
ــام 2011. ومـــن تلـــك املشـــاكل عـــدم  ــة الـــي بـــدأت تشـــهدها ســـوراي منـــذ عـ ــا بســـبب االضطـــراابت الداخليـ تركيـ
معرفتهـــم الكثـــر مـــن املعلومـــات عـــن تركيـــا، واختـــاف الظـــروف يف تركيـــا عـــن ظـــروف بلدهـــم، ممـــا جيعلهـــم يتعرضـــون 
لكثـــر مـــن املشـــاكل الـــي تتعلـــق ابالندمـــاج يف اجملتمـــع الرتكـــي. وبذلـــك يعتـــر ذلـــك الكتـــاب دليـــًا مهمـــا للمهاجريـــن 
الســـورين يف تركيـــا. هـــذا الكتـــاب املنشـــور ابلرتكيـــة والعربيـــة هـــو اثين مؤلَّـــف يف »سلســـلة االندمـــاج« يف ظـــل عـــدم 
وجـــود مرجـــع كاٍف يســـاعد املهاجريـــن الســـورين يف جتـــاوز مشـــاكلهم تلـــك ويبـــن هلـــم كيـــف يتصرفـــون داخـــل تركيـــا.

يف إطـــار محلـــة حتـــت شـــعار »فلتكتـــب األقـــام اخلـــر« نظمـــت مجعيـــة األانضـــول للمـــرأة والعائلـــة )آكاددر( مأدبـــة فطـــور يعـــود ريعهـــا لفائـــدة 
مدرســـة ســـيتم إنشـــاؤها يف مدينـــة جرابلـــس الســـورية.

مأدبـــة الفطـــور الـــي احتضنهـــا فنـــدق شـــاهينبك پـــازا يـــوم اإلثنـــن 1 مايـــو اجلـــاري شـــارك فيهـــا كل مـــن رئيـــس منتـــدى األانضـــول طورغـــاي 
آلدمـــر، ورئيســـة مجعيـــة األانضـــول املـــرأة والعائلـــة رابعـــة آلدمـــر، وأســـعد مصطفـــى أحـــد املفكريـــن واملثقفـــن واألعيـــان الســـورين، ومنســـق 

ســـوراي مبنتـــدى األانضـــول حممـــود قامچزيـــر، وعـــدد مـــن أهـــل الـــر وممثلـــي منظمـــات اجملتمـــع املـــدين.
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منوعات

يف بيوت محص جمالس عزاء
يقتعد فيها رجال كاألشباح دون بكاء.

يف جملس العزاء
جلسنا كاملومياءات
رجال بوجوه مشعية

أهنكتهم احلرب واجلوع والرد
فقدان األحبة سلبهم األرواح.

ألايم ثاثة أييت صويف عجوز
أبمساله البالية وزهده املضيء

يتلو القرآن حبنان
ويتحدث عن دار اجلنان
والكوثر والنخل والرمان

تسري به قشعريرة كلما قال مفردة هللا
يسأل السماء أن يكون من األقطاب والنقباء.

اجلالسون يف العزاء
بوجوههم الشمعية الي ازدادت صفرة

صاروا خشبًا
يدخلون وخيرجون خفافاً كاألشباح

خشية الليل واخلطف واحلواجز البغيضة
والصويف حياول أن أيخذ هبم 
إىل سدرة ال ليل فيها وال هنار

وإىل اخنطاف يعشقه
تنوس فيه روحه بن عاشقة ومعشوقة

وتوق لفناء اجلسد.
الرجال أبجسادهم النحيلة كأعجاز خنل خاوية

يف محص املنهكة ابحلقد ورائحة البارود
حيلمون بقر يف باد ملعونة

أو جبنة السام 
يغادر الصويف وسط الصمت القاتل

وحدها شحاطته البنية الشاحبة
تصدر إيقاعاً جرحيًا

صداه أنن من ابزلت خيفق
وأغنيات من حواري إبدغام بغنة

يغادر الصويف وأمانيه وترتيله
ويغيب الرجال حيلمون برتيلهم

ترتيل يركون فيه القلقلة
ينشدون اإلقاب

وإظهار للحق
 وألحزاهنم اإلخفاء.

مجالس العزاء

عبد الكريم عمرين

إىل روح أمي..
بوح

دعيين ُأَحِدُثِك، اي أمي
كما.. كّنا نفعُل 

نثرثُر.. 
تسمُعنا.. جرَُّة املاء

هل تعرفَن.. كيف صاَر 
بيُتِك العتيق؟!

أيَن أضحى موِقُف الباص 
واملسجُد يف رُكِن الشارِع
الكنيسُة.. عند اجَلسْر ؟

عّما سُأحدَثِك اي ُأّمي
عن ايمسينتِك الصفراء؟
الي ُتشبُه امَسِك: ايمسن

عن داليِتِك العجوِز.. مثَلِك؟
.. من أغصاهنا املقطوعة عندما تِنزُّ

لتبكي.. يف كلِّ ربيع
هل أحِدُثِك

عن قبضة اببنا النحاسيِة
ذاِت العاشقن؛

عندما تطُرُقها جارتُنا مساًء
ويف كلِّ صباٍح.. 

لتوقظنا من أحامنا.. مرَة
و من خيباتنا.. اي أمي

عن » أبو ابراهيم »
صاحِب الدّكاِن الطيِِّب
حلظَة.. قـَتـََلُه القنَّاص؟!

عن »أم حممود« صديقِة ُعمِرِك
جاَءتِك.. اي أمي

مكسورًا.. جناحاها 
على ابنها حممود.

سأعرُف..
مل نستطع أن نُقيَم لِك.. جنازًة

أربعٌة.. فقط
أقاموا الصاَة على روِحِك

كنُت جبانِب بياِضِك.. يف الكَفن؛
أجلُس على األرض

أنتحُب يف صمٍت.. السرَدِك يل؛ 
و كنِت.. ترحلَن

وأتخذين معك كل شيء
إاّل.. ابنَتك.

بوح

سالم أبو شالة

صحفي وشاعر سوري كاتبة وصحفية سورية 
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ثقافة وأدب

بن سطر وهامش من خياله
شاهدوا الجئاً مغطًى بباله
ال يبايل بعامل الشعر ماذا

قال عنه الذي اشتكى من عقاله
جاءه من أواخر الويل يسعى
راغب ابحلديث عن أحواله

كان ملقى على جواب األماين
قلبه وهو غائب عن سؤاله
يرتدي خيبة وخيلع أخرى
عن شرود موكٍَّل ابعتقاله
طفلة جانبت حديثاً قريبًا

منه قبل الغياب خلف ارجتاله
بينما الطائرات متحو جمااًل

من مدى طفلة قضت يف جماله
......

شارع يف هناية الوقت يغفو
دون إذن معبد من زواله

يقتضي العمر أن أكنََّس وقي
دائماً من خملفات اختزاله

فاضطراب الدليل عن رصد جرحي
مينح النزف دورة من رماله

نصف مهي معرض القتيادي
إن أتخرت عنه ابستعجاله

موعدي عن تواطؤ الفجر أبدى
رغبة ابختفائه عن مآله

.....
كيف حتتله تضاريس ذكرى

وهي مشمولة بكل احتاله ؟
غامض الوقت ليس يعنيه طيش

مل يغادره رغم طول اختاله
هكذا سوَّقوه يف ذات حلم

ظنه جيلب اخلطا النتعاله
حيث أخٌت له تشمر عنه

طعنة تكشف الردى من خاله
دون أتويل صرخة الطفل ابنت

رحلي عنه حتت عن ارحتاله
كم مع البحر أخلفتين شراع

والتقينا على رصيف اعتاله؟
مث كلٌّ مضى حبال تراه

آيًا للهروب مع أطفاله
مل يعد يف جمرة األهل دفء
أو شهاب حيثُّها الشتعاله
غر أن املصر هنر مدمى

قد تسجى أمام جمرى اختياله
وكتايب الذي تشبع حزين

عاد جيلو مراحل استقاله
.....

حدثتين عن التوابيت أم
شفها احلزن من أقاصي احتماله

مل تشارف ضرورة البعد عنه
خيمة مذ تعقدت يف حباله

هذه فرصة الصحارى جبسم
مارس العيش يف ظروف انفصاله

.....
عن أسر مهمة البحث تبدو

مستحيا مغيباً يف حماله 
كيف ال يفتح البكاء عيواًن
يف زوااي منت على أقفاله؟ 

حتت ردم النفوس أتثيث قلب 
فاجأته عوامل استئصاله

كل ليل ينام حلمي بعيدًا
عن ذراعيه أحتمي يف ظاله
يولد احلزن من يدَي خدجيًا
مث أمشي على شفر اكتهاله

ال يبايل غدي إذا الشمس غابت
عنه أو قاطعت مسار امتثاله

هامش الصمت فيه منفى ملثلي
أم ملنفاي هامش من خياله؟

موطين بن منفى ومثوى
شارد والقبور ترثي حلاله.

تحت خط الصمت 

محمد إبراهيم الحريري

مــن هــدأة الصبــاح الثقيــل .. إىل وشوشــات قــّرات 
درعــا.. كان مهســاً أقــرب للصمــت .. لكــن املســألة 

ليســت ابلقــوة ولكــن ابللحظــة .. 
الكفيف الذي روى القصة جالس كعادته كل يوم 
يف احلديقة العامة كإســفنجة متتص األصوات .. مل 
يكــن منتبهــاً كيــف أن عصــاه نقــرت علــى األرض 
مئــات احلفــر الصغــرة .. تعكــس كل واحــدة منهــا 

منعكســاً لتقلــص معدتــه املرافــق لغصتــه . 
الصباح األول قلناه سابقًا

الطرقــات مــع تداخــل  الثــاين تراكــض يف  الصبــاح 
للكلمــات بــن حريــة وســاحة وهــراوات .. خيتلــط 
كل ذلــك بســيارات تطلــق أبواقهــا وتغــص ابلــرؤوس 

املدمــاة 
الصبــاح الثالــث تعــود الكلمــات للشــروق واهلــروات 

يتغــر صوهتــا إىل أزيــز
الرابــع: عــر مــذايع املقعــد اجملــاور خطــاب وهتــاف 
وشــعارات مــن عهــد الصبــاح األول تعــود وتصــل 
اىل أذنيــه.. يرتبــك.. ينتظــر.. مث متــر جتتــاح احلديقــة 
اخلامــس: أشــياء عــن محــزة وبياســي وزينــب وأمســاء 
أخــرى صغــار وشــباب، كيــف تعــى دولــة جبــروت 
مســلخ بــكل هــذه اخلــراف الوديعــة؟.. يتســاءل. 

بقــدم شــاب  الســادس: صــورة تســقط قربــه ممزقــة 
واخلــوف.  والســلك  الســور  تســلق  محصــي 

الســابع: مجعــة حزينــة تقــرع أجراســها .. وهتــاف 
بلغــة جديــدة قدميــة »آزادي« 

الثامــن: مل يعــد ممكنــاً فهــم رواد احلديقــة صخبهــم 
عهــد  كأن  وتراكضهــم  وهتافهــم  وصراخهــم 
الــدوري  زقزقــة  حــى  وىل،  البليــدة  الصباحــات 

حدهتــا.  ارتفعــت 
التاســع: ســؤال بصــورة كارثــة: »بدكــون حريــة؟؟« 

جــواب ينــوس بــن األخضــر واألســود
العاشــر: ال ســيارات اإلســعاف تواكــب الرصــاص 
علــى  اطمئــن   - اهلــواء  يف  يطلقونــه  أهنــم  يبــدو 
جلســته علــى املقعــد األخضــر )علــم فيمــا بعــد أن 
غيــاب صــوت اإلســعاف يعــود حلساســية الســائق 

العاليــة) األصــوات  مــن 
الــرتاب  علــى  ابلنقــر  تبــدأ عصــاه  احلــادي عشــر: 
عنــد كل قذيفــة.. اختلــط نفــض الســجاد اخلريفــي 
لإلفطــار  املعلنــة  املدافــع  بصــوت  الشــرفات  علــى 

والدخــان. الغبــار  يثــران  الرمضــاين، وكامهــا 
الثــاين عشــر: مل تعــد الكلمــات املختلطــة تصــل إليــه 
.. ضاعــت خلــف ضجيــج نفــض الســجاد.. تــرى 

هــل مثــة معمــل قريــب يفســر كل هــذه احليويــة؟ 
املقاعــد  علــى  جــران  مــن  يعــد  مل  عشــر:  الثالــث 

املــذايع.  صــوت  وغــاب  اخلشــبية 
الرابــع عشــر: اهلــواء جــاف وابرد ورائحــة احلرائــق 
لــرواايت جــده عــن )ســفر  لــه أمســاء عتيقــة  تعيــد 
ومفاتيــح  الديــن  صــاح  ســبحته  وتكــر  برلــك( 
القــدس إســبانيا وســفن طــارق ومعاويــة ودمشــق، 

ثقيلــة  صناعــة  التاريــخ  مســبحة   . الــردة  حــروب 
فعــًا. 

اخلامــس عشــر: يبــدو أن العواصــف الرعديــة هائلــة 
مبوســم  استبشــر  النهــار كلــه  وتُرافــق  الشــتاء  هــذا 
للكمــأة، ومتــى لــو تصلــه أعطيــة منهــا ملــاذا يركضــون 

مــن الرعــد. املطــر رمحــة . 
عــاد  هــل  مزكمــة،  اهلــواء  رائحــة  عشــر:  الســادس 

القــدمي؟  لعهــده  قويــق 
الســادس عشــر مــرة أخــرى: وتعيــد ذاكرتــه مــاري 
أنطوانيــت هــو مل يــدرك بعــد ملــاذا تقفــز األصــوات 
يف رأســه، وختتلــط ابألشــياء احمليطــة وبقــي حائــراً 
حــول لويــس وحفيــف مقصلتــه حــى أخــر الصبــاح.
الســابع عشــر: صــارت األايم متشــاهبة، هــواء مــاحل 
اجلنــازات  تعــد  مل   .. الوجــوه  علــى  ســياطه  يلقــي 
بنحيــب وال املقابــر بســياج وال صــوت املــؤذن يثــر 

القشــعريرة يف اجلســد. 
ســببت  ســنعود كمــا كنــا  لــه  قالــوا  الثامــن عشــر: 

املــرة. هــذه  حفــرة كبــرة  عصــاه 
التاســع عشــر: فريقــان لكــرة القــدم يعــران احلديقــة، 
كل مشــغوف ابنتصــاره وعائــد التذاكــر املباعــة يف 

خزنــة برقــم ســري خباانتــه العشــرين. 
إىل  ابملــرور  لــه  يســمح  مل  العشــرين:  صباحــه  يف 
عصافــر  ونفيــت  احلدائــق  أغلقــت كل  كرســيه، 
احلديقــة  مــن جهــة  لــه ابلتنفــس  الــدوري، مسحــوا 

اهلــواء بعــض  جيــي  علــه 
احلــادي والعشــرون: صواريــخ، يســأل: هــل اقــرتب 

العيــد؟
 .. فاطمــة  اي  أصبحــت  أيــن  والعشــرون:  الثــاين 
الكفيــف  حيــب  جــدا كــم  جــدا  اجلميلــة  زوجتــه 
زوجتــه، يشــكلها ابملــذاق .. دراقــة أو حبــة عنــب 
.. اليــوم يشــكلها بذاكــرة املــذاق .. صــارت احليــاة 
مــرة اي فاطمــة. ينهــي تصرحيــه الصباحــي ويتأمــل 

املغلقــة النافــذة  جهــة 
الثالــث والعشــرون: أي محاقــة هــذه يلقــي تصرحيــاً 

جديــداً: ال يصلــح الــدم ملطفــاً للجــو !!
صبــاح بســنتن: تلتحــم عصــاه بيــده وســريره جبذعــه 
صريــر البــاب اخلشــن يثبــت لــه موعــداً طاملــا خافــه.. 
يناديــه هــل قدمــت ملــا قدمــت مــن أجلــه .. ال، 
صــوت يــرد .. يســتحلفه ابســم مــن أرســله ليجيــب 

.. صمــت.. 
كــم كــرَه عمــاه حلظتهــا .. روحــه أدركــت مشــقتها 
أصــوات كان  مــن  جــارف  وســيل  متضــي.  وهــي 
يتســرب يف الغرفــة، وعلــى الزقــاق والشــارع واحلديقــة 
كل  وعلــى  واملدينــة  احلــي  ومســاكن  الصفــراء 

. اللــؤم  الغــارق يف  الكــون  تفاصيــل 
مل تعــد هنــاك حاجــة لتعــداد آخــر بقيــت نقــر عــكازه 
اجلميلــة،  الدراقــة  وفاطمــة  املصفــر  املقعــد  حــول 
وابقــي الصباحــات الــي ال تعــد ملــن بقــي مــن زوار 

احلديقــة.

الذاكرة الصوتية
للثورة السورية / رواية قصيرة 

عالء الدين زيات

شاعر وصحفي سوري فنان وصحفي سوري
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ثقافة وأدب

مصقولــة،  رمــٍل  ، كحبّــِة  الريّــح  ُتذريــي  حــن  أكتــُب 
ويســحلي مــن ُكثيّــٍب كســوٍل، ألعلــق أبشــواِك ُشــجرٍة 
تتدعبــُل بــا ُهــدى أتقلّــُب مــع أشــواكها دون مقاومــٍة 
ونصــُر  بــِه  فنلتصــُق  ُصدفــًة ُكثيــٌب طفــٌل  يطعننــا  حــى 
األشــواك وأان جــزًءا منــُه حــى الريّــح املــرتددة، املتأخــرة، 

الحقــاً. حتضــر 
قّيلــن يف ظــال األوديــة، فيمــا يهبــُط 

ُ
الطريــُق يصعــُد ابمل

بنــا مــع الطاحمــن حنــو ُذرا األشــواك.
عاملن من خروٍج 

ــر كلمــايت فتميــل للســواِد مــع احلــر  أكتــُب قبــل أن تتخّث
ــدىّل، فيتبــّدى للعيــاِن خارطــَة طريــٍق توصــل إىل كنــِز 

ُ
امل

رغبــٍة  دوَن  إليــِه  الوصــوِل  الســهل  مــن  ليــس  الضيــاِع، 
فــرتِض أن تكــون الرحــات 

ُ
حقيقيّــٍة جارفــة، فليــس مــن امل

ثلــى، واجلزيــرة األشــهى. 
ُ
أتخــُذ اجلميــِع حنــو الســعادِة امل

قــرتع عليــِه، 
ُ
حنــُن اليــوم حمكومــون بدســتور املقابــِر غــر امل

شــعائر  يف  ونتعطّــن  الدفــِن،  طقــوَس  تفاصيــل  ونعيــش 
قبــل الوصــول. اجلنــازات هلعــاً 

وهلــاً  الــرتاُب  وينهــال  احلجــارة،  ســوى  إلينــا  يُنصــُت  ال 
عبثيّــِة  ملهزلــة  حــدٍّ  بوضــع  اللهفــِة  ألنــن  اســتمع  كلمــا 
الوجود، يساعدان الرتاُب على إطفاِء جذوِة األمِل والتمّرِد 
ريــٍب  بــا  بعثــرة 

ُ
امل شــظاايان  تكــون  حينهــا  والتشــّظي، 

ختضــع للقوانــن اليابســة الــي مّت جتفيفهــا كجلــوِد ثــراٍن 
حكــِم 

ُ
هائجــة قدميــة حتــت مشــِس االحتــواِء، والتلقــِن امل

لضــرورات البقــاء جبــوار املعالــِف داخــل إصطبــاِت دافئــِة 
أبجيــج الــذّل.

لــن أســتطيَع أن أحشــو يف رأِس أحــٍد مــا كلمــًة، مــا مل 
أقــرع نوافــذ الوجــِع واهلــمِّ مبطــِر االهتمــاِم ليســيل بقطــراِت 

األمل املخنــوِق علــى زجــاِج صــدوران القاحلــة.
املــوِت كّلمــا احننينــا لنتطلّــع حنــو أقدامنــا،  بُلّجــِة  نغــرُق 
ونتوقــف عــن التفكــر يف أتّمــٍل أبــدي حــول أايمنــا اآلفلــة، 

وحنــن دائمــاً ُمطأطئــون حنــو أقدامنــا احلافيــة البائســة!
كأّن احليــاة واملــوَت صنــوان، كّل ِمنّــا حيمــل يف جســدِه 
يف  والرحيــل،  البقــاِء  يتنازعــاِن  ونــّداِن  صنــواِن  توأميــه، 

مهــٍس ال يــكاُد يســمعُه ســواان، إنّــُه الوهــُم:
اســتعادة  وهــُم  مــن جديــد،  العــودِة  وهــُم  اخللــوِد،  وهــُم 
مــن  تاشــي 

ُ
امل العمــر  جــذِب  وهــُم  الضائعــِة،  الُفــرِص 

التفاصيــل  بــكل  اإلمســاِك  وهــُم  وأجســادان،  أرواحنــا 
الفالتــِة، مــن تابيبهــا وتطويعهــا بتشــكيٍل طيــٍي جديــد 

ُمدقِــْع. بغبــاٍء  أو  فقــدانُه حبرمــاٍن  مــا  منهــا  لننــال 
دون  وحــذر،  انتبــاٍه  دون  تبتلعنــا  حــن  الوهــِم  دّوامــة 
املصاحلــة مــع الــذات واحمليــِط، والواقــِع، واجلســِد، ُيصبــُح 
خــارج  يقذفنــا الحقــاً  ــراً،  ومدمِّ ُمكِلفــاً  هلــا  االستســاُم 
اســواِر احليــاِة ككيــس قمامــٍة، ويُفِقــدان اإلحســاس بكرامــة 

الوجــود اإلنســاين ومعانيــه الســامّية.
يف كلِّ آٍن جتتاحــي فوضــى ُمباغتــة، ال نعلــم مــن أيــن 
ــُد الذاكــرة لتتحــول حلبّــِة عــدٍس  هتــُب كــرايٍح مشاليّــة كُتجمِّ
احلياديّــة  والغــِد، وتصــادُر  األمــس  بــن  فــرق  مســراء. ال 
الناضجــة، وتُثــُر ضبــاب الوهــِم اخلــّاِب اللذيــِذ النــدّي، 

فيبــدأ التيّــه....
يتكّثــُف الضيــاع أكثــر حــن يهبــُط ليــل البصــرة، نشــعُر 
فتنتفــُخ - األان - ويتعاظــُم  نــي حــامٍل،  كأننــا يف رؤاي 
العبــُث، ونســرح يف كوننــا وقعنــا يف حضــِن ليــايل الــف 
ليلــٍة وليلــة، والفوانيــس الســج=حرية مبعثــرًة حولنــا، ومــا 
علينــا ســوى أن نطلــب مــن مــردِة الوهــِم مــا نشــاء بــا 
حــدود . ال فــرَق أبــداً، ألننــا ســوف ننســى يف معمعــة 
العبــِث الزائــِف أوان الوصــول، ونبقــى حُنــدُِّق بعيــوٍن زائغــة 
يف هبــوِب أنســاِم النشــوِة دون أن نشــعر هبــا أن منســَك 

شــيئاً حمسوســاً مــن تفاصيلهــا املنشــودة.
يف  الليــِل  هلــاث  يــزداُد  حــن  العتمــِة،  تتهافــُت  حــن 
هزيعــُه األخــر، ويُفعِــُم الــرُد وتنقــُض علــى أعناقنــا أنيــاُب 
الوحشــِة، يتكاثــُف ضبــاب الوهــِم فيهطــُل صباحــاً املطــَر 
تصفعنــا  حنــُن  فيمــا  العبــُث  وينحســُر  الرؤيــة،  وتنقشــُع 
واخليبــة  الدهشــُة  ران  وُتســمِّ واحلقيقــة،  الواقــِع  ســياُط 

والنــدم. الســذاجِة  مبســامر 
صبّــاٍر  مرئــي، كشــجرِة  هــو  مــا  أمــام كل  ُعــراًة  ُنصبِــُح 

واخلــرِز. ابلســمِل  الرغبــِة  عارمــِة  أبشــواٍك  ُمشــرعًة 
اإلنســان  أبن  يعرتفــون  ال  رمبــا  يعلمــون،  ال  الكثــرون 
ورمبــا  عابــرة،  هــّش، كذاببــِة  نِكــرة،  هــو كائــٌن  وحيــداً 
الكارثــِة  عتمــِة  يف  الولــوَج  يتعّمــد  أو  ينتبــه،  مل  الكثــر 
الرؤيــة   - النظريــة  هــذه  دقّــِة  ليُثبــَت  مفتوحتــن  بعينــن 

املطــاف  آبخــر 
ولكــن مــن خُيِضــع روحــُه، وضمــرُه جللــِد ســياِط احلقيقــِة 
ــرّة واملؤملــة ُمبكِّــراً ســوف يعــي 

ُ
والواقــع والتأمــل احليــادي، امل

أّن االجتمــاع هــو مــن مينحنــا معــى الوجــود ورُقــي احلضــور 
اخلــّاق .

وابلعمــِر  ابلفرصــِة،  ابملصــِر،  ابلوجــوِد،  اإلحســاس  إنَّ 
فــوق  يســقُط  األوىل،  الصرخــِة  رحــِم  مــن  ينبثــُق  الــذي 
ُمفعــم  قفــص مســاوي  الغّضــة حينــذاك، كأنــُه  أجســادان 
حكمــِة وال ميكــن للكثريــن إجيــاد خمــرٍج 

ُ
ابلدقّــِة والصنعــة امل

هنائــي منــُه، فالكارثــُة يف االســتاِب الــذي نوهــم أنفســنا 
بــِه حــن نستســلم دون إرادٍة أو نتيجــة ضغــوٍط وضعــٍف 
غــر ُمكتمــل الوعــي، أبننــا قــادرون علــى حتقيــق مــا جيــب، 
وإثبــاِت مصداقيّــِة الوجــوِد والقــدرة علــى الفعــل، ولكــن 
نكتشــُف بعــد رحلــة ضيــاٍع ابجتــاٍه واحــٍد، وفقــداِن كل 

شــيء، أبننــا استســلمنا لوهــٍم ابلــغ العبثيّــة.
فيمــا ِقلّــة تســتطيع أن تنجــو أبرواحهــا، وتتحــول ملراكــب 
جنــاٍة، وِقلّــة يؤمنــون هبــم فيلتحقــوا بقافلــِة الناجــَن حــن 
يتشــّبثون بقّشــِة التأمــل والتدقيــق واملراجعــة، لانعتــاِق مــن 

الغرائــِز واإلفــاِت مــن ســذاجة االنقيــاِد األهطــِل.
ُتصبِــُح الــروُح غيمــة، واجلســُد فراشــة، يتنــاوالن بُيســٍر روح 

الوجــوِد والكثــر مــن أســراِر هللا.
أحــاِم  اســتحضاِر  عــر  ابلتســّرِب  نبــدأُ  حــن  الكارثــة 
غيمــي  تصــادِم  عــن  انتــٍج  خاطــٍف  بريــٍق  عــر  اليقظــِة 

! النرجســّيِة  واألان  الوهــِم، 
جتلّــي  يف  املفتــاح  ولكنــه  أبديــة،  زنزانــة  ابُب  هــو  رمبــا 

اإلنســاين... اخلــاِص  غيــِث  وهطــوِل 

وليمُة السياطِ

محمد صالح عويد

الفنان األستاذ عنايت عطّار:
الفنــان  برفقــة  درويــش  التقيــُت مبحمــود  مــرًّة 
أبــو صــاح،  ـ حممــد  ـ رمحــه هللا  الفلســطيي 
قــال كيــف؟  األلــوان؟  متــزج  وســألته: كيــف 
وتذكــر  األمحــر،  الــدم   تذكــر  أنــت  قلــت 
الصدفــة  مــن  هــل  األزرق.. مث  البحــر  بعــده 
األزرق  أن  تفهــم  مل  مــا  البنفســج  تذكــر  أن 
ابتســم  ؟  البنفســجيَّ اللــون  ينتجــان  واألمحــر 
هــادائً، ومل يكــن حيــب الصخــب والقهقهــات، 
وهــذا يوســف وقــرص الشــمس الغــارب فــوق 
ســيقان القمــح احملصــود كأنــه ميــزج األخضــر 
ابألصفــر كــي يظهــر الرتقــال... وامسحــوا يل 
أن ال نربــك الشــاعر هنــا ألن أغلــب الشــعراء 
يعتمــدون اإلحســاس وليــس اإلدراك احملكــم. 
وال  احلقيقــة  علــى  أيديهــم  يضعــون  إهنــم 
يدركوهنــا، وهــذا قــول ملكليــش يف معرضــه عــن 
الفــن معتمــداً أعمــال بيكاســو مثــااًل، صديقــي 
يوسف بوظو هنا ينسج قصيدته بن احلكاية 
أو الســرة الذاتيــة أو يتخــذ األصدقــاء مــرااي 
يتبصــر فيمــا تبقــى مــن مخــرة احلنــن, جيبلهــا 
بطينــة اخللــق شــاهداً علــى الزمــن املنصــرم يف 
غربــة، أمسّيهــا أان غربــة البــاد، وهــي أصعــب 
حــااًل مــن غربــة املنفــى، مثَّ يتســلل إىل غربــة 
والنــزوات  ابحلــاالت  اســتحضاراً  اللــون 
والذكــرايت كأنــه يعيــد حلظــة الــوالدة منســاقاً 
احلــب  وردة  حامــًا  الصفــاء  إىل  بدهشــتها 
يف ممــرات الذهــول مبلغــاً ســدرته آخــذاً معــه 
للغيــاب. إلفــة  والقامــات واألماكــن  الوجــوه 

يوسف بوزو:
الرتقــال، واي أمحــَر مــن خــدِّ  اي أشــهى مــن 
الرمــان، وهــو يتــدىّل مــن أغصــان روحــي..! 
، واي أعتــق مــن نبيــذ الــكأس األخــرة، وهــو 
مــرًة  ســكري  إىل صحــوي، ألدخــل  يعيــدين 
علــى  فــأذوب  توبــٍة،  بعــد  وتوبــًة  مــرٍة،  بعــد 
العاشــقن،  قصائــد  أهّجــئ  احلُلــم  حافــة 

الــدرب..! والســالكن  والعارفــن، 
هل انديتي من طارف احلُلِم، اي زليخة؟

يــكاد أمحــرِك الفّضــاح يشــعلي، فأنــوس ملبــًة 
يف ســراج احلنــن، والذكــرايت، ويرمتــي خيــايل 

ضــاوايً حنيــًا مــن احلــب..!
هــّا أقفلــت أقمــارِك علــى قلــي، وهــو يتوثّــب 
ورحــِت  احلُلــم،  يف  شــالِك  ونســيت  للفــرِح، 

تبحثــن عنــِك، وعــّي.!
املشــتهى،  يف  الطويــل  ليلــي  أمــدُّ  كيــف 
واألصفــر يوقظــي مــن غفــوة احللــم ابلزقزقــة، 
وأان وأنــت ظــّان يف هامــش خيــال الداليــة؟!
إىل  احلُلــم  أّول  مــن  تعــايل  يديــِك..  هــاِت 

آخــر النهــار، وفيضــي يف عيــوين ســحائب مــن 
القصائــد  أفتتــح صمــت  علّــي  بــراٍر خضــٍر، 
ابلبــكاء، وأتتبّــع أثــرِك يف روح النهــِر، والغَــَرِب!
كيــف أطــارُد ظلّــِك، وأنــِت تطارديــن ليلــي، 
وهنــاري عنــد عتبــة الــكأس، عنــد عتبــة احلــب 
وهــو يســافر يف األمحــر اتركاً منــك هــذا اخليــال 
الــذي ســابق روحــي يف الــراري، ويف الصــاة 
الــي نســيناها تســبح يف النهــر لتــزرع القــادة 

؟!
كأنــِك تفتحــن مدينــة »بفســتانِك« األمحــر 
وهــو جيــرًّ أمطارهــا، وشــوارعها كــي تســرتيح 

مــن قيــظ اهلجــرة..!
أّي اشــتعال هــذا، اي زليخــة، واللــون يهــرب 
مــن يــدّي إىل الرتقــال الشــهّي، ومحــرة اخلّديــن 
ومهــا يبتــّان ابلشــفق الــذي تركتيــه علــى ســّدة 

األفــق..؟!
إىل  أتخذينهــا  رحــت  خضــراء  أحــام  أيّــة 

والكنائــس املــآذن، 
لتعيــدي رنينهــا يف الفاحتــات، ويف الســجود، 

ويف احلــب؟
امــرأة أتيت مــن خلــف الزحــام، وتــرتك قبلتهــا 
علــى املــرآة حــى حيــن العصــر، ويفتتــح الرخــام 

صــاة صمتــه يف اجلمــال..
بــراري  تفتــح  البعيــد،  بعيــد  مــن  أتيت  امــرأة 
لعاشــق  بنفســجها  وتــرتك  اخلضــراء،  الــروح 
ظلّــه املكســور ألنــن  مــات يف اخليبــة، اتركاً 

النواقيــس..! وبــكاء  املــآذن، 
» يف كأسي هذا خياالن..

واحــٌد يل، يــدور مــع األرض ويهــذي بلوهنــا 
مــن  يل  يلــّوح  هلــا،  وآخــٌر  الفّضــاح،  األمحــر 
بعيــد كأكمــام النخــل، وســعفه، حــن يتقاطــر 
يف  وينــام  النبيــذ،  حبــات  مــن  أحلــى  ســكراً 
وهــو  اجلميــل،  البــارد  اجلــص  حائــط  خيــال 
مســاٍء  مــن  يرتّقهــا  بشــروخه كيــف  ينهمــك 

وبعيــدة..! قريبــة  بــدْت 
اي أمحَر من حبات الرّمان.. وأشهى

حبــل  علــى  يتــدىّل  روحــي  قميــص  دعــي 
لغســيل ا

واتركي األمحر حيكي قصص البارحة
فالغبشة عند عتبة الباب ..

وددُت لو مال النهُر على روحي، وقلي
ألشــتَل وردة الضحى يف قميص احلُلم، وأترك 

خيــال الباب
مفتوحاً على صراط احلب الطويل..!
مها جّنتان عن اليمن، وعن الشمال

»هللا نوُر السمواِت واألرض« !
لــو  قلــي..  مــال  لــو  الرمــان  بطعــم  كامهــا 

مــال..!!

حوارية بين فنان وأديب

د. يوسف بوزو

كاتب وشاعر سوري طبيب وكاتب سوري
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ثقافة وأدب

الموناليزا

محمد سليمان زادة

كنــت جنــدايً فاشــًا وكانــوا دائمــاً ينعتونــي ابلفاشــل، كان الضابــط 
يناديــي اي جنــدي.. اي فاشــل.. كذلــك كان اجلنــود يتهامســون فيمــا 
أنــي عوقبــُت عــدة مــرات ألنــي  إنــي جنــدي فاشــل، لدرجــة  بينهــم 
جنــديٌّ فاشــٌل، وقتهــا مل يكــن هنــاك معركــة كــي استشــهد ألثبــت هلــم 
أنــي لســت فاشــًا، فاجلنــدي ال ميلــك إال روحــه، وهــي الوحيــدة الــي 

ميكــن أن يفــدي هبــا .
للضابــط  تدفــع  أن  أي  )التفييــش(  هــي  وقتهــا  اخلدمــة  لغــة  كانــت 
رشــوًة مقابــل إجــازة. شــيء يشــبه )التعفيــش( يف وقتنــا احلــايل، ولكــن 
أكــون  أال  وقــررت  وظروفهــا.  الزمنيــة  الفــرتة  تلــك  يناســب  أبســلوب 
جنــداي فاشــاً وأن أفعــل مثــل كل الناجحــن، فقــد تعبــت مــن ثقــل 
رأســي وأان مطأطــئ، وأريــد أن أرفــع رأســي وأراتح، لقــد أتعبتــي هــذه 

الفاشــل.  الصفــة، صفــة اجلنــدي 
عندمــا عــدت مــن إجــازيت أحضــرت معــي للضابــط مــن بيتنــا )دبــس 
بنــدورة( كانــت أمــي قــد صنعتــه »مونــة« للبيــت. وقتهــا مل يكــن يف بيتنــا 
إال دبــس البنــدورة، قالــت أمــي ميكنهــا أن تســتغي عــن نصفــه ألهديــه 
للضابــط. وبــررت يف نفســي أن أوحــي للضابــط أن مدينــي تشــتهر 
بصناعــة دبــس البنــدورة حبكــم أننــا مدينــة زراعيــة، وهكــذا أبــرر عــدم 
إحضــاري شــيئا أغلــى وأمثــن. فتــح الضابــط الكيــَس ونظــر يف داخلــه 
)دبــس  أبنــه  الشــيء؟ وأخرتــه  هــذا  مــا  وحتسســه أبصابعــه، وســألي 
بنــدورة( وبــدأت أشــرح لــه أمهيــة دبــس البنــدورة، وكيــف أننــا نشــتهر 
بــه وأنــي لــوال حــي لــه ملــا أحضــرت لــه هــذه اهلديــة، وأن كل مــن يــزور 
مدينــي يهدونــه دبــس بنــدورة ألننــا نشــتهر بصناعتــه. طبعــاً مل يكــن هــذا 
الــكام صحيحــا، فمدينــي كأغلــب املــدن الســورية تصنــع هــذه املــادة 
مؤنــة يف البيــوت، وكنــت أابلــغ ألبــرر إحضــاري هــذه اهلديــة الــي توقعــت 

أن ختلصــي مــن صفــة الفاشــل.. 
كان الضابــط ينظــر إيل وهــو مندهــش مــن كامــي، ورأيــت أنــه مل يقتنــع 
مبــا قلتــه لــه، وفجــأة ضحــك ضحكــًة هســترية، ورفــع مساعــة اهلاتــف 
واتصــل بزميلــه الضابــط، وأخــره أن اجلنــدي الفاشــل أحضــر لــه هديــة 
هــي )دبــس بنــدورة( واســتمر ابلضحــك مــع زميلــه وأان أقــف أمامــه 

خجــًا مــن قيمــة هديــي، وعرفــت أين زدت الطــن بلــة. 
هديــة  بيجيــب  حــدا  )لــك  وقــال  الضحــك  عــن  الضابــط  توقــف 
حنــن  ابــي،  اي  )لــك  قــال  الضحــك مث  بنــدورة( واتبــع  دبــس  ملعلمــو 
موجــود عنــا ابملســتودع ابألطنــان ( لدرجــة أننــا نبيــع منــه للتجــار، لــو 
تريــد منــه أعطيــك، وأنــت حتضــر يل هديــة )دبــس بنــدورة( وأكمــل 
ضحكتــه حــى إنــه مل يســتطع متابعــة احلديــث، وأشــار إيل بيــده أن 
أخــرج وهــو يضحــك. خرجــت، ورافقــت احلاجــَب يف املمــر، وقــال يل 
احلاجــب ) هللا يســاحمك، حــدا بيجيــب هديــة دبــس بنــدورة؟ أي مــا 
حــدا عملهــا قبلــك. ليكــي أان مــا جبيــب إال أحســن أنــواع احللــوايت 
ابلســمن احليــواين، وأفضــل الســمك، ومــرة جبــت ملرتــو ســوارة دهــب 
وانــت جايبلــو دبــس بنــدورة..( وســكت، وخــال دقائــق طــاف اخلــر 

بــكل الوحــدة، وكلمــا شــاهدين ضابــط أو صــف ضابــط أو جمنــد قــال 
يل )صحــي جايــب للمعلــم دبــس بنــدورة هديــة( وشــعرت أن رأســي 
زاد ثقــا وتعبــا مــن كثــرة مــا تــدىل وزدت اجلنــدي الفاشــل فشــًا، مــاذا 
ســأقول ألبنــاء قبيلــي وألهــل احلــي؟ مــاذا ســأخر أوالدي يف املســتقبل 
الوطــن  رأس  أرفــع  مل  وملــاذا  فاشــًا  جنــدايً  ملــاذا كنــت  أتــزوج  حــن 
والضابــط وأرفــع رأســي ورأس القبيلــة، وأجعــل أهــل حــاريت يفتخــرون يب 

ويعرفــون أن ابنهــم قــام بعمــٍل مشــرٍف..
قلــت يف نفســي علــي أن أتصــرف مثــل كل زمائــي، جيــب أن أقــوم 

بعمــل يرفــع يل هــذا الــرأس، ويزيــل عــي صفــة اجلنــدي الفاشــل .
كانــت يف خيمــي ســلحفاة صغــرة أهتــم هبــا وأرعاهــا، وكنــت أحبــث 
هلــا عــن ذكــر يؤنســها و ميــأل هلــا وحدهتــا، فالبابــل واحلمامتــن اللتــن 
يف خيمــي ال هتتــم ابلســلحفاة وال يوجــد بينهــا انســجام وال ســّيما أن 
البابــل يف قفــص واحلمــام يف صنــدوق وحتتهــا بيضتــان علــى وشــك أن 

يفرخــا محامتــن صغرتــن .
الســلحفاة أصــًا بعيــدة عنهــم، تســرح يف اخليمــة كأهنــا تبحــث عــن 

ضالــة.
ليلــة كاملــة وأان أتقلــب يف ســريري أفكــر أبال أقــع مبطــب آخــر وأزيــد 
احلمامتــن  أو  البابــل  للضابــط  أهديــت  لــو  أفكــر  فشــًا.  الفشــل 
أو أرســم لــه لوحــة أو أصنــع لــه متثــااًل... هــل هــذا ســيجعله يرضــى 
عــي أم أنــه ســوف يضحــك علــي مثــل املــرة املاضيــة؟ ليلتهــا مل أانم 
وبقيــت هنــاري كلــه أراقــب اجلنــود كيــف يقدمــون اهلــدااي ويكســبون 
رضــا الضابــط وحيزمــون حقائبهــم ويذهبــون يف إجازاهتــم وهــم فخــورون 
ومرفوعــو الــرأس وليســوا فاشــلن. يف املســاء محلــت صنــدوق اخلشــب 
الــذي فيــه بيضتــان تقعــد عليهــا محامتــن بيضاويــن مجيلتــن. بياضهمــا 
انصــع كالثلــج، تســتحقان أن تطلقهمــا أمــام الســيدة فــروز أو األم 
تريــزا لــو أن إحدامهــا زارت بــادي. ذهبــت إىل بيــت الضابــط القريــب 
وعينــاي  احلمامتــان،  وفيــه  اخلشــب  صنــدوق  وبيــدي  الوحــدة،  مــن 
تدمعــان علــى فراقهمــا، أغمضــت عيــي وأعطيــت احلمامتــن والبيضتــن 
مــع الصنــدوق البــن الضابــط، وأخرتــه مــا عليــه فعلــه وكيــف يرعامهــا 
ويهتــم هبمــا، وأهنمــا رقيقــات جــداً وحيتجــن إىل رعايــة خاصــة حــى 
يفقــص البيــض وختــرج فــراخ احلمــام، وعلمتــه كيــف يرعاهــن ويهتــم هبــن 

وهــو يهــز برأســه. 
عــدت إىل خيمــي أنتظــر الصبــاح، حزمــت حقيبــي ورتبــت ســريري 
وأان أنتظــر خــال اجتماعنــا الصباحــي أن يشــيد الضابــط مبوقفــي وأن 
ميدحــي أمــام زمائــي وأن يقــول إين لســت جنــدايً فاشــًا، ورمبــا نفحــي 
إجــازة طويلــة مثــل كل اجلنــود الصاحلــن. فــأان مل أعــد جنــدايً فاشــًا بعــد 
اآلن، وقــد أصبحــت صاحلــاً مثــل كل اجلنــود، وقفنــا يف االجتمــاع قــال 
الضابــط وهــو يبتســم وينظــر إيل ويتحســس كرشــه ســأعطيك إجــازة 
عــن كل محامتــن بيضاويــن كاللتــن كانتــا يف خيمتــك، فلحمهــا لذيــٌذ 

جــدا، اي موســى .

حن وصلنا إىل ابريس، انقســمنا إىل فريقن ألن اجملموعة قررت الركض ابجتاه برج إيفل بينما  
قــررت أان الركــَض إىل اللوفــر حيــث كنــت علــى موعــد مــع صديقــي املوانليــزا .

وبعــد ســاعة مــن الوقــوف يف طابــور طويــل رأيــت نفســي أخضــع لرهبــة املــكان، وكنــت كلمــا 
اقــرتب منهــا يرتفــع األدرينالــن يف دمــي.. وهــا هــي صديقــي علــى بعــد خطوتــن مــي، صديقــي 
الــي حــرت الكــون علــى مــدى مخســة قــرون.. رأيتهــا جالســة تنظــر إيل وكأهنــا كانــت تنتظــرين 
منــذ مخســمائة عــام وهــي جالســة، فنظــرت يف عينيهــا ووقعــت يف فــخ دافنشــي الــذي جيعلــك ال 
شــعورايً توجــه نظــرك حنــو وجههــا فقــط حــى إنــك لــن تنتبــه ألي شــيء آخــر، مث اقرتبــت منهــا 
بعــد أتمــل دام ربــع ســاعة وأخرجــت هاتفــي أللتقــط معهــا ســيلفي العمــر وهــي تبتســم خلفــي ..
الصــورة األوىل مل تنجــح ألن يــدي كانــت هتتــز فحاولــت التقــاط صــورة أخــرى، ورأيــت يــد 
املوانليــزا متتــد إىل كتفــي مث يدهــا األخــرى الــي اســتقرت علــى كتفــي اآلخــر ومهســت يف أذين.. 
ملــاذا أتخــرت اي صديقــي، وأخذتــي مــن يــدي واجتهنــا إىل مقصــف اللوفــر حنتســي قهــوة العصــور 

الوســطى .
يف املقصــف بكــت املوانليــزا.. بكــت مــن حياهتــا الــي حكــم عليهــا دافنشــي هبــذا الغمــوض.. 

قالــت يل:
مل أكــن ســعيدة يف حيــايت، كنــت امــرأة ميتــة ميتلكهــا رجــل ثــري حيــب حلــوم النســاء، ومل أكــن 
أطيــق العيــش معــه، لكــن اجلــوع ابعــي لــه وكان دافنشــي صديــق زوجــي الــذي وقعــت يف حبــه، 
وقرر أن يرمسي وهو يقســم إنه ســيجعل كّل البشــرية تؤمن أن ابتســامة امرأة ســتحول احلياة إىل 

لغــز غريــب. مل أكــن قــادرة علــى الضحــك فــكان يســتعن ابملهرجــن ألضحــك .. 
شــرد ذهــي عنهــا ورحــت أتذكــر امــرأة ســورية ظهــرت يف فيديــو، وهــي تبكــي وتقــول .. »مــا بــدان 
شــي اي هللا، بدان بس شــي مهرج يقدر خيلي هاألطفال تضحك.. الضحك اي عامل نســيناه«. 
لتتابــع حديثهــا أان لســت ســعيدة اي صديقــي..  نكزتــي املوانليــزا وقاطعــت شــرودي عنهــا، 
عشــت حيــايت كلهــا يف األقفــاص... منــذ أن ابعــي دافنشــي مللــك فرنســي، عّلقــي يف قصــره 
وراح يعرضــي علــى ضيوفــه كل مســاء، مث انتقلــت مــن قصــر إىل آخــر ومــن ملــك إىل ملــك وكل 

هــذا ألنــي ابتســمت بقلــٍب ميــٍت .
حــى دافنشــي كان قاســياً معــي فظــل يرمســي ثاثــة عشــر عامــاً، ومل تكتمــل ماحمــي يف رأســه 
وهــو يــدور يب مــن مدينــة إىل مدينــة ويعرضــي علــى امللــوك واألمــراء وهــو يقــول ) ســأريكم 
ابتســامة لــن تنســوها مــدى احليــاة)  يف كولــن كنــا نقطــع الشــارع خلــود ومجــال وحممــد املطــرود 
وأان .. وال أعــرف مــا الــذي كان يشــغلنا لنقطــع الشــارة احلمــراء فيضطــر قطــار الشــوارع أن 

يصفــر لنــا ..
قال حممد خللود .. 

_ لقد وهبك هللا حياة جديدة ..
ولكــن ملــاذا مل ننتبــه حنــن األربعــة للشــارة احلمــراء .. مــا الــذي أصابنــا وملــاذا ضحكنــا حــن 

شــعران ابملــوت؟ .
نكزتــي املوانليــزا مــرة أخــرى وهــي تســرد يل قســوة حياهتــا الــي انتهــت علــى حائــط يف املتحــف 

وهــي تبكــي ..
_ عشــت هكــذا اي حممــد ألربعــة قــرون وأان أشــغل عقــول النــاس .. أان الــي كنــت قطعــة حلــم يف 
بيــت رجــل ثــري يتفاخــر جبمــال زوجتــه الــي اســتغرق رســم ابتســامتها ثاثــة عشــر عامــاً، ومــات 
دافنشــي بعــد االنتهــاء منهــا بعــام واحــد فقــط .. تعبــت اي حممــد مــن صخــب امللــوك الذيــن 
اقتنــوين إىل أن زارين ذات مــرة شــاب إيطــايل، وخطفــي مــن املتحــف ألرقــد يف قبــو بيتــه عامــن 
كاملــن وكان يتأملــي كل حلظــة وخياطبــي ابســم حبيبتــه الــي ماتــت وكانــت تشــبهي. وبعــد 
عامــن مــن التعــب عرضــي للبيــع ألنــه مل يعــد حيتمــل العيــش حزينــاً وقــال للبائــع إنــي حبيبتــه، 
لكــن البائــع كان يعرفــي، وســايره إىل ان وقعــت يف يــده ووقــع هــو يف يــد القضــاء فحزنــت عليــه 
ألنــه أحبــي، وفرحــت ألهنــم مل يســجنوه ســوى عــام واحــد ألنــه قــال للقاضــي .. ســرقتها ألين 

حســبتها صــورة حبيبــي .
عــادت املوانليــزا لبيتهــا يف متحــف اللوفــر وأان أحبــث عــن دافنشــي ليفســر يل ملــاذا االبتســامة 
تصنــع ثــورة.. حــن قلــت لصديقــي أن ابتســامتك هزتــي وجعلتــي أكتــب ليلــة كاملــة عنهــا، ليلــة 
بطــول ثاثــة عشــر عــام، كان جواهبــا يل ... أان لســت املوانليــزا اي حممــد .. ولكنــك تشــبهينها 
اي صديقــي وأان أفكــر بســرقتك، ولســت خائفــاً مــن الســجن ملــدة عــام فابتســامتك تســتحق 

تســعة أعــوام مــن احلريــة .

دبس بندورة
قصة قصيرة

موسى الرمو 

كاتب وصحفي سوري فنان وصحفي سوري
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ال أعــرف مــن أيــن ســأبدأ احلديــث عنهــا؟ صعبــٌة وُمرِهقــٌة هــي الكتابــُة عــن املــدن الــي تنتمــي إليهــا، 
صعــٌب أن ترتجــَم أايمــك إىل كلمــات تضُعهــا يف هــذه الصفحــة البيضــاء الــي تراهــا قـَُبالَتُــَك، لــذا كان 
لزامــاً علــيَّ أن أطلــب املســاعدة مــن أحــد العاشــقن هلــا، والــذي أُبعــد قســراً عنهــا، حترَّشــت بــه وقلــْت 
لــه: اْحــِك يل عــن حَمبوبتــَك قليــًا، طبعــاً جــاء ردُه »فائــراً« ومضــى يقــول عــر »الواتســاب« :الرَّقــُة 
وهنرهــا وأهلهــا، اثلــوٌث للِطيبــة واجلــود والبســاطة، أبــواب منازهلــم املفتوحــة تشــرُِّع لــَك احلــق يف الولــوج 
إىل قلــوب ســاكنيها، ستســمُع ترحيبهــم ميــأل املدينــة ضجيجــاً )هللا حيــو.. تفضــل.. مرحبــا بــك.. ميــة 
مرحبــا.. فــوت فــوت ال تقــف عـــ البــاب عيــب(، وعنــد الســر يف شــوارعها، ابلاشــعور سيشــارُكَك 
رجاهلــا، نســائها، أطفاهلــا، شــباهبا وشــاابهتا، احلديــَث والرتحــاب، فتلــك املدينــة ال يــروق هلــا بنــاء 
الفنــادق فيهــا، يعتروهنــا إســاءًة وانتقاصــاً ملنازهلــا املفتوحــة علــى الــدوام، إايَك أن تســأل أهلهــا أيــن أجــد 
فندقــاً! ســيبادرك ابلعتــب ويقــول لــك: »خيســى زمــان الشــر... ابلرقــة وتــدور علــى فنــدق؟!.. َعَجــل 

مــا عــدان بيــوت«
لكــوين ابــن قريــٍة صغــرة »بندرخــان«، تقــُع يف أخــر األرض »عشــرون منــزاًل علــى احلــدود الرتكيــة_

الســوريّة«، وتبعــُد عــن الرقــة 100 كــم، كانــت الرقــة ابلنســبة يل هــي العــامل الكبــر الــذي أزوره كّلمــا 
حالفــي احلــظ. وكان بيــُت خــايل هــو صــورة املدينــة العالقــة يف ذهــي، مدينــُة املاهــي و»األاتري« 
وحفــات شــراء املابــس املخصصــة لــكل الســنة، والــي تتوالهــا أمــي وخاصــة مــن شــارع املنصــور، 

بيــوٌت متناثــرة لألقــارب الذيــن نبقــى عندهــم حــن زايرهتــا.
الحقــاً عنــد دراســي للثانويــة هنــاك، عرفــُت أســرار هــذه املدينــة، تشــّكلت شــخصيي فيهــا وعشــُت 
فيهــا أوىل مراحــل االســتقالية، ســنواٌت ثــاث قضيتهــا رفقــَة أخــي وجــديت »حبابــي«، كانــت كافيــًة 
أبن أتطبّــع بطبــاع أهلهــا وأن أقــول لألخريــن إين »رقــاوي«. لكــن مبجــرد خروجــك مــن الرقــة إىل 
احملافظــات األخــرى، وحــن ســؤال اآلخريــن لــَك: مــن أيــن أنــت؟ تــدرُك حجــم التهميــش والنكــران 
للمــكان الــذي جئــَت منــه. أذكــُر أّن واحــدًة مــن زميــات الدراســة »هــي مــن طرطــوس« يف املعهــد 
الــذي كنــت أدرس فيــه مبحافظــة احلســكة، وَعقــب خروجنــا مــن درس للكمبيوتــر الــذي كان حينهــا 
حــداثً ُمســتجّداً، قالــت يل: »وهللا بتعــرف تشــتغل عـــ الكمبيوتــر! أنتــم ابلرقــة مــو ســاكنن خبيــام؟«، 
فأجبتهــا: »إيــه بــس واصلهــا الكهــراب مــن ســد الفــرات!«، والحقــاً يف مــدٍن ســوريٍّة أخــرى، ومبجــرد 
مساعهــم للهجتــك، ال يصــدُق بعــض األشــخاص أنّــك ســورّي، بــل جيزمــون أنــك عراقــي، أو يتنــّدُر 

عليــك اآلخــرون أبهّنــم مل يعرفــوا ويســمعوا هبــذه »الرقــة« الــي أنــَت منهــا.
البعــض  اهتمهــا  الثــورة.  انــدالع  بعــد  الحقــاً  اســتمّرت  واإلمهــال،  التهميــش  مــن  الشــكوى  هــذه 
»ابلتشــبيح« ابلرغــم مــن خــروج أهلهــا يف اثين مُجَــِع الثــورة الســوريّة »مُجُعــة الغضــب«، وإن كان بعــدٍد 
قليــل، لكنهــا ســبقت كثــراً مــن املــدن األخــرى. والــكل يذكــُر ذلــك التجمُهــُر الشــعي احلاشــد، أثنــاء 
تشــييع شــهيدها البابنســي، إذ خرجــت فيــه املدينــة يف منظــٍر َمهيــب اســتمّر لفــرتة طويلــة، وحــاول فيهــا 

املتظاهــرون االقــرتاَب مــن متثــال حافــظ األســد، »ُهَبــل« كمــا يســميه الرقاويــون.
دارت عجلة األايم، وحتّررت املدينة كاملًة وأصبحت »عاصمة للتحرير«، وُأْســِقط فيها متثال األســد 
األب، ورفرفــت فيهــا أعــام الثــورة، وكانــت أمــًا يف ســورية األخــرى الــي ال أســد فيهــا. لكــّن كلهــا 
هــذا مل يكــن لــه أثــر، إذ جتاهلتهــا املعارضــة ومّهشــتها، إىل أن جــاءت »داعــش« وأعلنــت »خافتهــا«. 
حينهــا صــار القاصــي والــداين يعــرف الّرقــة، أصبحــت الّرقــُة تتصــدر شاشــات العــامل، وصــار لفظهــا ال 

يفــارق ألســنة كبــار الرؤســاء والقــادة يف العــامل.. اي حلماقــة األقــدار وتصاريفهــا الظاملــة!!.
بــدأت حفــات املــوت، وعــمَّ الســواد َجَنباهتــا، وأصبحــت الرقــة مدينــة )كوزموبوليتانيــة(، يُــرى فيهــا 
رجال ونســاء من كل أصقاع األرض، وُتســمع فيها هلجات ولغات خمتلفة وكأنك يف األمم املتحدة. 
تشــّكلت األحــاف حملاربــة اإلرهــاب فيهــا، لكــّن الطيــارات الــي تعــجُّ يف مسائهــا مل حتــارب إالَّ أهلهــا، 
إرهــاٌب أرضــي متثّلــُه »داعــش« فـَتَــَك أبهلهــا وســجَن شــباهبا وصلبهــم يف الســاحات، وإرهــاٌب مســاوي 
أبنائهــا حبجــة حماربــة  الذيــن يقصفــون ويقتلــون  الــدويل،  متثّلــُه طائــرات األســد والــروس والتحالــف 

اإلرهــاب.
ولعــل اإلرهــاب األكثــر إيامــاً هــو الصمــت عــن كلِّ مــا حيــدث فيهــا، وجتاهلهــا مــن قبــل ذوي القــرىب 
»الثّــوار الســوريّن« قبــل بقيــة العــامل، فهــذه البقعــة مــن العــامل هــي »حاضنــة شــعبية« لإلرهــاب، وأهلهــا 
»دواعــش«، فــا ضــَر وال غضاضــَة أن »يُذحبــوا بصمــت«. بينمــا تُعقــد اهلــدن وُتســتأنَف املفاوضــات، 
وبينمــا يرجــُع الســوريّون إىل الشــوارع وهــم يعيــدون للثــورة ســرهتا األوىل؛ تعــوُد طائــرات األســد لرتتكــب 
بــل كرنفــاٌل متواصــٌل للمــوت  الرقــة، حيــث ال هدنــة هنــاك وال فســحًة للحيــاة،  أفظــع اجملــازر يف 

والدمــار، امســُه الرَّقــة.

ة كرنفال للموت اسمهُ الرَّقَّ

مصطفى الجرادي

منتظراً أمًا يف لوٍح
بِيَع على عتباِت الشاْم

َخطّتُه أانمُل أطفاٍل
ورموُش العِن األقاْم

رائحُة الزيتوِن تدّلْت
من أحرفِه واألنساْم

والّنوُر النبوّي يُغّسُل
انظرُه عشرَة أايْم

كالكوِن بسّتِة أايٍم
َخْلُقُه.. والسابُع متّاْم

اللوُح كمرآِة زماٍن
قد ُقّسَم ستَة أقساْم

األّوُل حتطيُم القيِد
بل دهُس مجيع األصناْم

و ِبصوٍت من ُجرِح الصمِت
» ارحل.. ارحل.. اي هّداْم«

و الثاين أمطاُر دماٍء
تروي أحقاَد الُظّاْم

أما الثالُث: قحُط احلبِّ
واملوُت بغاِز األوهاْم

والرابُع: دميُتهم ُحبلى
وجنيُنهْا قيٌح و ظاْم

واخلامُس أفكاٌر تنزْح
ودموٌع يف البحِر تناْم

آخُر ما مُحَّلُه اللوُح
َلطاسُم ُغِمسْت بكاْم

حتكي ثورَة شعٍب صامْد
وربيعاً سيزوُر الشاْم

منتظراً نصراً يف لوٍح
منُذ سنٍن بعَد صياْم

حاولوْا قتلُه ابألفيوِن
حاولوْا كسرُه ابألعاْم

واحتشدوا فرقاً جائعًة
حولُه بسيوِف اإلعداْم

أمريكا سّنْت ألُسَنها
والروُس لثاماً وحزاْم

أما الُعرُب فنفٌط سائْغ
» بسم هللا على اإلطعاْم »

يف حلظاِت لُعاٍب سائْل
ينطُق لوُح الَقَدِر كاْم

» حاشى أن تلِمَسين يدُكم
فاهللُ حفيٌظ وساْم »

رُِفَع اللوُح إىل األعماِق
ورآُه مجيُع األقواْم 

اجلوعى ظنوُه طعاماً 
واملوتى ظنوُه ِقياْم

فَتسابَق كلٌّ يبغيِه
لكّن طريَقُه للشاْم

منتظراً فَرجاً يف لوٍح 
سُيداوي كّل األسقاُم

ويُردَّ احلقَّ املغَتصَب
ويـَُوزَّع ابلعدِل األحاْم

ويُعيَد الشاَم لقلَعِتها
وحُيّوَل قنبلًة حلَماْم

من يُبُصُر ذاَك اللوح، أان
ُأهديِه دمي جسداً َبّساْم

فْليقرأ بعضاً من حرٍف
فيِه، ليَبّدَد كلَّ رُكاْم

منتظراً شعباً يف لوٍح
ما ركعوْا إاْل ِلذي اإلكراْم

شعباً قارَع أهَل األرِض
كي يزرَع زهرتُه ابلشاْم

معضمية_الشام

اللوحُ المفقود.. لوح الثورة

داني قباني

كاتب وصحفي سوري كاتب وصحفي سوري
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ثقافة وأدب

علــى حــن غــرة انطلقــت معركــة جوبــر )اي عبــاد هللا، اثبتــوا( لتزلــزل أركان النظــام الســوري، ومــن يدعمــه مــن ميليشــيات طائفيــة، ولتثبــت مــن جديــد أن املعارضــة 
الســورية املســلحة مــا زالــت متلــك اإلمكانيــة والتصميــم علــى املبــادرة، وإحلــاق اهلزائــم ابلنظــام الســوري، وكل مــن معــه مــن دول وميليشــيات طائفيــة إرهابيــة، وإذا 
كان بعــٌض مــن ألويــة وفصائــل املعارضــة ميكنــه أن يفعــل مــا فعلــه يف هــذه القطعــان مــن امليليشــيات، فكيــف إذا قُــّدر للجيــش احلــر بــكل فصائلــه أن يتوحــد، 
وجُيمــع علــى كلمــة ســواء، يف معركــة جوبــر ورغــم كل القصــف اهلمجــي املمــارس ضــد الغوطــة الشــرقية، ورغــم الكــر والفــر، فــإن األثــر األكــر ملعركــة جوبــر 
هــو أهنــا أعــادت الثقــة ابلنفــس لــكل أطــراف املعارضــة، وســاعدت علــى أن حيمــل  املفــاوض يف جنيــف مســؤولية أكــر، وقــوة أكثــر، يف ســياق مفاوضــات 

ال تعــرف إال منطــق القــوة، فمــن حيقــق علــى األرض أثــرًا، ال ميكــن إال أن يــرتك تواصلــه علــى طاولــة املفاوضــات، وهــذا هــو منهــج العلــم وليــس األحــام.
النشــطاء يف غوطــة دمشــق يــرون أن املعركــة متواصلــة، وأن معركــة جوبــر ليســت هنايــة املطــاف، بــل هــي بدايــة العمــل، وماذاهتــا معروفــة ابجتــاه تغيــر كّل 

أجنــدات دول اإلقليــم، وماهــو أبعــد مــن اإلقليــم.
الناشــط يف زملــكا يوســف الغــوش )أبــو عمــاد( قــال إلشــراق »ال شــك أن املعركــة الــي خاضهــا أبطــال اجليــش احلــر، يف مشــال غــرب حــي جوبــر الدمشــقي، 
والــي اســتولوا خاهلــا علــى مســاحة مهمــة مــن األرض مبــا فيهــا مــن مؤسســات عامــة ومهمــة، إضافــة إىل اخلــرق االســرتاتيجي يف جبهــة العاصمــة، كان 
ــا لــه،  هلــا تداعيــات مهمــة علــى الصعيــد الداخلــي، وكان هلــذا احلــدث أتثــره اإلجيــايب علــى معنــوايت ســكان الغوطــة وشــباهبا، وشــكل هــزة للنظــام وإضعاًف
لــدى مريديــه، أمــا علــى الصعيــد اخلارجــي، فقــد تراجعــت خطــوات تعــومي النظــام مــن جديــد، وخاصــة بعــد أن  ُيســتكمل العمــل العســكري ابجتــاه قلــب 
دمشــق، وشــل مفاصــل بقائــه الرئيســة. ومــع ذلــك ال أعتقــد أبكثــر مــن أتثــر حمــدود حالًيــا علــى مشــهد مفاوضــات جنيــف.« وعــن إمكانيــة التقــدم ابجتــاه 
قلــب العاصمــة، قــال »االســتمرار والتقــدم مرهــون ابجلهــد العســكري الــذي توفــره كافــة الفصائــل، إن اجتمعــت حتــت قيــادة عســكرية واحــدة، وحشــدت هلــا 
كافــة اإلمــكاانت العســكرية واملاديــة واملعنويــة، وبعثــت خبطــاب طمأنــة للداخــل الســوري، بتنوعاتــه املختلفــة، وكذلــك للــدول اإلقليميــة، ومراكــز صنــع القــرار 

الــدويل«.
وخبصــوص إمكانيــة انضمــام جيــش اإلســام إىل املعركــة قــال الغــوش 
»نعــم، مــن املمكــن أن ينضــم جيــش االســام للمعركــة يف أي وقــت، 
رغــم اخلــاف الواضــح بــن جيــش اإلســام وبقيــة الفصائــل، وخاصــة 
مــع فيلــق الرمحــن حــول أولــوايت الغوطــة والثــورة مــن الناحيــة العقائديــة 
والسياسية، وابلنسبة يل ال أمتى مشاركة جيش اإلسام أو أي فصيل 
الثوريــة املوســعة يف الغوطــة  أمــرة املؤسســة العســكرية  آخــر إال حتــت 

الشــرقية«.
وعــن إمكانيــة الصمــود يف ظــل هجمــة شرســة للســلطة ومــن معهــا 
مــن امليليشــيات أكــد أنــه »ميلــك أهــل الغوطــة مقومــات الصمــود يف 
حدودهــا الدنيــا، رغــم مــا أصاهبــا مــن خســارة ألغلــب األراضــي الزراعيــة 
يف جنوهبــا وشــرقها، ورغــم احلصــار الــذي مضــى عليــه حــوايل الثــاث 
ســنوات ونصــف، ومــا أدى الســتنزاف املدخــرات واملقــدرات، أمــا اآلن 
فقــد عمــد النظــام اإلرهــايب إىل قطــع كل منافــذ التهريــب، يف حماولــة 

منــه خلنــق الغوطــة والضغــط عليهــا للقبــول بشــروطه. وهنــا مــن واجــب املؤسســات العامــة، كالشــرطة والقضــاء واحملافظــة يف الغوطــة، اختــاُذ قــرارات ثوريــة لضبــط 
األســعار، ومنــع االحتــكار، والضــرب بيــد مــن حديــد علــى املخالفــن، وكذلــك القيــام ب توزيــع املخــزوانت الغذائيــة بعدالــة، وبــث قيــم اإليثــار والتعــاون بــن 
املواطنــن. وبذلــك وغــره تســتطيع الغوطــة الصمــود لوقــت طويــل« الناشــط الدومــاين نعمــان حــاوة قــال إلشــراق »نعــم، ميكــن توظيــف معركــة جوبــر يف 
مفاوضــات جنيــف وليــس هــذا فحســب، بــل جيــب توظيفهــا ابعتبــار أهنــا ورقــة ضغــط فعليــة، وميكــن للمعارضــة التســلح هبــا، ويدافــع الناطــق ابســم املفاوضــات 
علــى موقــف املعارضــة املســلحة يف معركــة جوبــر، ويصفهــا أبهنــا ردة فعــل علــى اهلجــوم العنيــف الــذي يشــنه النظــام علــى الغوطــة وعلــى حيــي بــرزة وتشــرين، 
وأان أضيــف أن هــذه املعركــة هــي ضربــة اســتباقية حتققهــا املعارضــة إلفشــال ســيناريو يــراد لــه أن يتكــرر علــى منطقــة الغوطــة كمــا جــرى لــداراي وريــف حلــب 
الشــرقي« وأضــاف بشــأن معركــة جوبــر املســتمرة قولــه »هــي معركــة تفرضهــا تداعيــات السياســات العامليــة الــي صبــت كل جهودهــا إلفشــال الثــورة الســورية، 

وخاصــة اجلهــد احملمــوم الــذي تقــوم بــه كل مــن روســيا وأمــركا وذلــك كلمــا ســنحت الفرصــة هلمــا، وكأهنــا معركــة وجــود أو ال وجــود«.
لكــن حــاوة كان متخوفًــا مــن مــآالت هــذه املعركــة واســتثمارها مــن قبــل البعــض فقــال “اهلاجــس املقلــق، والــذي رمبــا يــدور يف أذهاننــا، هــو أن تكــون هــذه 
املعركــة ضمــن ســياق التــوازانت اإلقليميــة يف املنطقــة، وخاصــة مــن جهــة بعــض دول اإلقليــم، وكلنــا يعــرف اخلطــوط احلمــر الــي تُرســم ليتحــرك خاهلــا اجلهــد 
العســكري للثــوار يف أكثــر مــن منطقــة يف ســورية، ولــو قبلنــا جــداًل أن هــذه املعركــة تعــر عــن إرادة حقيقيــة للثــوار يف الغوطــة إال أهنــا ال ميكــن أن تســتمر إال 
إذا ُدعمــت لوجســتًيا و سياســًيا، مــن قبــل الــدول الــي تدعــي دعمهــا للثــورة الســورية. فاألبطــال يف الغوطــة يســطرون ماحــم بطولــة ضــد نظــاٍم مدعــوٍم أبكثــر 
أنــواع األســلحة فتــًكا وعــر أســاليب إابدة مهجيــة ختــل مبيــزان القــوة مــع الزمــن، إىل غــر صــاحل املعارضــة املســلحة« وأبــدى نعمــان أســفه لعــدم توحــد فصائــل 
املعارضــة حيــث قــال« مــن املؤســف أن فصائــل املعارضــة ليســت متوحــدة داخــل الغوطــة الشــرقية، ممــا يضعــف العمــل العســكري ويقلــل اجنازاتــه بشــكل عــام، و 
لقــد ظهــر ذلــك جليًــا بعــد بــدء معركــة جوبــر، إذ إن جيــش اإلســام مل يشــارك يف املعركــة، والــي تُعــد اســرتاتيجية يف هــذه املرحلــة، بــل اجتــه إىل عمــق القلمــون 
والصحــراء ليصــارع »داعــش«، لكــن جيــب علــى العقــاء مــن أهــل الغوطــة وقيــاديت جيــش اإلســام وفيلــق الرمحــن الدفــُع إىل توحيــد اجلهــود بغرفــة عمليــات 
واحــدة، ختــدم اهلــدف الواحــد ونتمــى أن يعمــا مًعــا، لكــن مــا جــرى يف الســنوات الثــاث املاضيــة مل يبشــر خبــر للمســتقبل بــن هذيــن الفصيلــن علــى حســاب 

الثــورة وحاملهــا االجتماعــي يف الغوطــة وأهلهــا«.
ويعــود حــاوة إىل التأكيــد علــى مقومــات صمــود الغوطــة فيقــول »ال داعــي للحديــث عــن مقومــات الصمــود ألهــل الغوطــة فقــد تعرضــوا منــذ ســت ســنوات 
لــكل مــا هــو ممكــن مــن وســائل القتــل والتدمــر والوحشــية، وخاصــة يف األايم األخــرة ومــع بدايــة معركــة جوبــر وإحســاس املدنيــن أن بوصلــة الثــوار رجعــت إىل 

الطريــق الصــواب.. وكأن الغوطــة كلهــا علــى قلــب رجــل واحــد فــرتى الرضــا والتفــاؤل يف عيــون املدنيــن كبــارًا وصغــارًا«.

              معركة جوبر هزت أركان النظام وخلخلت بناءاته

أحمد مظهر سعدو

املــرأة الســورية تقــف يف مربــع املناضــات، منحتهــا هــذه الصفــة 
املنظمــاُت الدوليــة املهتمــة بشــؤون املــرأة، ونســوا أهنــا حتتــاج إىل 

دعــم دائــم !.
الصخــَر  حتفــر  الريــح،  مهــب  يف  الســورية  املــرأة  تُركــت  لقــد 
أبظافرهــا لتســد رمــق أطفاهلــا وتصــون نفســها، جتــوب املنظمــات 
كلهــا تبحــث عــن أي عمــل شــريف، ولكنهــا كانــت ُتطالــب 
املضيــف،  البلــد  ولغــة  إنكليزيــة،  اللغــة  الثــاث:  ابملعجــزات 
والعــزف علــى الكمبيوتــر. والطامــة الكــرى أهنــا مل تكــن تــدري 
ابللجــوء ال هــي وال عائلتهــا، وإال لتداركــت ذلــك قبــل وقوعــه، 
واســتغنت عــن املدرســة املشــروطة، وتعلمــت اللغــة اإلنكليزيــة، 
ولتعلمــت  تلجــأ  بلــد  أي  إىل  ــرت  ُهجِّ إن  ابملنــدل،  وضربــت، 
لغتــه، وقضــت عطلتهــا الصيفيــة وهــي تعــزف أمجــل األحلــان علــى 
أيــن  الكمبيوتــر. هــي اآلن أمــام واقــع مريــر. مــاذا تفعــل ومــن 
تبــدأ؟ وهنــا تبــدأ احلكايــة، كــون صاحبــة هــذه احلكايــة  تنتمــي 
إىل منظمــٍة، بــل ترأســها، وللصدفــة مت إطــاق هــذه املنظمــة يف 
بلــد عــريب، مــا أســعفها علــى جتــاوز العقبــات، أحبــت أن ختــدم 
النســاء الســورايت، واقرتبــت مــن احلــدود ونقلــت نشــاطها لتكــون 
قريبــة، صممــت أن تســاعد أي امــرأة تلجــأ إليهــا دون أن حتــدد 
أعمــار،  وال  مســتوايت  طوائــف وال  أداين وال  وال  مواصفــات 
اســتقبلت اجلميع واســتطاعت أن حتتويهم يف مكان دافئ صغر 
ضمــن إمكاانهتــا، ابعــت مصاغهــا وملتهــم ومسعــت حكاايهتــم، 
تنتظــرون أن تســرد هــذه احلكايــة ولكــن هيهــات. إهنــا يف بئــر 
عميــق، ولكــن اجلميــع يعــرف حــكاايت النســاء الســورايت، ولــو 
أهنــا كانــت علــى زمــن شــهرزاد ألســعفها أن تكــون آالف الليــايل 
وهــي تــروي، ولبكــى شــهراير دهــراً علــى هــذه احلــكاايت، وعفــا 

عــن النســاء الســورايت فقــط .
واُختطفــت  واُعتقلــت  قُتلــت  فقــد  ينصفهــا،  مل  العــامل  ولكــن 
مــأوى  بــا  وتُركــت  وغرقــت  وتشــردت  الــركام،  حتــت  وُدفنــت 
وفقــدت األعــزة وترملــت وُعذبــت بــا رمحــة والزالــت علــى قيــد 

حيــاة؟. وأي  احليــاة 
لبشــر  لــو روهتــا  مــن أتمنهــم،   إىل  تقــص حكاايهتــا  هــي  وهــا 
هلانــت عليهــم أرواحهــم ولــو دارت فيهــا األرض لزلزلــت نفســها 
تقــف  اجملــرة  أنفاســها إىل حــد االختنــاق، وفارقــت.  وحبســت 
عاجــزة أمــام هــذا الكــم اهلائــل مــن احملــن وتعلــن ضعفهــا وقلــة 
حيلتهــا وانســحاهبا، مل تعــد قــادرة علــى أن تســتمع أكثــر فهــي 
ولــو  عــن خــاص  تبحــث  تقــض مضجعهــا  بشــر، حكاايهتــن 
جزئــي تســد بــه رمــق بعــض هــذه النســوة، ولكــن الصــورة النمطيــة 
اختلفــت، وكــي تســاعدي هــذه النســوة كان عليــك منــذ خلقــت 
أن تتــدريب علــى التملــق والتلــون واحملــاابة والكــذب واإلذعــان، 

واألهــم هــو أن تتقــي )كتابــة املشــاريع علــى ذوق املانــح(.
وداعــاً نســاء ســورية، ولتكمــل كل منكــن حكايتهــا للغــر، عــلَّ 

أصواتكــن ختــرتق جــدار الصــوت الكــوين.
أمــا هــي فقــد قــررت أن تدفــن احلكايــة،  لكيــا يقــوم األمــوات 

مــن شــدة اهللــع .   

حكاية
ال تحكى

إلهام حقي

كاتب وصحفي سوري كاتبة وصحفية سورية



الســــنة الثانية ــ العــدد 31 ــ 2017/5/1

20

Türkçe تركي

الفنان جهاد عبدو

سمير عبد الباقي

Oyuncu Cihad Abdo

Semir Abdulbaki

Esed cehenneminden kaçarak Hollywood’a sığınan Suriyeli tiyatro oyuncusu Cihad Abdo, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde yaşamaktadır. Son olarak “En iyi film” dalında ödül alan, Su-
riyeli sığınmacıların karşılaştığı zorluklar ve katlandığı meşakkatleri konu edinen İsviçre yapımı çalışma-
da rol alan Abdo, “İyi Yolculuklar” adını taşıyan filmle alınan ödülü, işkence altında acı çekenlere armağan 
etti.  Abdo, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu ödülü, boğazları yırtılırcasına haykıran ancak kimse 
tarafından duyulmayan, umutları tükenmiş bir şekilde ölüm cehenneminden kaçmaya çalışanlara.. Sessi-
zlikte boğulan, sessizlikle boğazlanan sizlere takdim ediyorum” dedi.  21 Ekim 1962 yılında Suriye’nin 
başkenti Şam’da doğan Cihad Abdo, 1986 yılında Romanya’daki Naboka Kolej Üniversitesi’nden inşaat 
mühendisliği alanında lisans diplomasını, 1991’de Şam Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden tiyatro oyuncu-
luğu diplomasını aldı. Abdo ayrıca ileri düzeyde keman çalmasının yanı sıra çeşitli dans türlerini öğrendi.  
Lise mezuniyetinin ardından kazandığı bursla inşaat mühendisliği alanında eğitim için gittiği Romanya’da 
öğrenimini yüksek başarıyla tamamlayan Abdo, ülkedeki Suriyeli öğrencilerin düzenlediği mezuniyet 
töreninin organizasyonunda görev aldı. Katıldığı bu program onun oyunculuk eğitimi almaya yönelme-
sinde etkili oldu.  Sanat adamı Cihad Abdo’nun duygularını saran hüzün, üç sene önce terk etmek zorunda 
kaldığı vatanı hakkındaki trajediyi dile getirirken kendini açığa vuruyor. Şam sokaklarında meydana gelen 
yıkım sahneleri ve akan kan, insanlarını varil bombalarıyla kıyımdan geçiren savaş uçaklarının uğultusu, 
Suriye halkını onlarca yıldır köleleştiren istibdadın ihanet kurşunları yakasını bırakmıyor. Bu acıları hak 
etmeyen Suriye halkının hissiyatına duçar olduğunda kalbi elemle doluyor. Suriye sahnesindeki bu melan-
koli ve karamsarlık göz önüne alındığında, yaşanan şiddet Cihad Abdo için bir fırsata mı dönüştü?  Bu 
olumsuz durumun, ABD’nin Los Angeles kentinde kurduğu yeni hayatında ne derece nimete dönüştüğüne 
ilişkin Abdo, “Kesinlikle ne benim ne de ailem için bir nimete dönüşmesi söz konusu değil. Devrimin 
başlarında ortaya çıkan ve iyimserliğe, karşılıklı uzlaşıya dayanan söylemler, devrimden önce Suriye’nin 
içerisinde bulunduğu karanlık ve elim durumun umutla değişeceği yönünde beni rahatlatıyordu. Ancak 
dünya devletleri Suriye halkının hukukunu ihlal etti ve meşru haklarına saygı göstermedi” dedi. Ameri-
ka’ya yerleşmesinin sorumluluktan ötürü olduğunu anlatan Abdo, “Çünkü eşim Fadya Affaş Amerika’da 
okuyordu, bu nedenle ABD’ye yerleşmek benim için tercih değil, kati bir yükümlülüktü” diyor. ABD, 
hayallerini gerçekleştireceği ülke olmasına rağmen Abdo’nun hayalleri ilk iki yıl, gül ve pizza kurye-
ciliği, İtalyan mutfağında işçilik, elbise dükkânında çalışma, taksi şoförlüğü, kütüphane ve yayınevinde 
redaksiyon danışmanlığı gibi işler arasında buharlaştı. Zor şartların cendereye aldığı Abdo yaşadıklarının, 
hayat mücadelesine etkilerini, “Zorluklar, kararlılığımı kamçıladı ve bana, ümitsizliğe kapılmadan hede-
flerimi gerçekleştirme iradesini bahşetti” şeklinde anlatıyor.  Keman çaldığı dönemlere dönüp baktığında 
Şam’da geçirdiği son günlerini hatırlayan Abdo, o günlere dair şunları anlattı: “Devrimden önce meşhur 
sanatçılar halk tarafından tanınıyordu. Diktatörlük rejimi, ülkede yaşanan olaylardaki haklılığını ispat et-
mek amacıyla onları kullanmak istiyordu. Sanatçı arkadaşlarım Zeki Kordillo, oğlu Mihyar, Celal et-Tavil, 
Ali Ferzat, Mie Sekkaf ve diğerleri tutuklandığında sıranın bana geldiğini biliyordum. Başlangıçta resmi 
televizyon ekranlarında görünmek için baskı, daha sonra da diktatör Esed’i destekleyen bildiriye imza 
atmaya zorlama girişimleri.. Bu türden dayatmaları geçiştirmek istiyordum ancak muamelenin dili değişti, 
her geçen gün baskılar ve tehditler arttı. İşte o vakit, gitme vaktimin geldiğini idrak ettim ve kendimi hazır-
layarak ABD’ye hicret ettim.”  Abdo, hayaller ülkesi Amerika’da yaşadığı duygularını, “İnsani, duygusal 
ve maddi açıdan her gün acı haberler almak canımı acıtıyor. Maddi olarak da hiçbir zaman rahat olmadım 
ancak yeni durum ve arkamda bıraktıklarımın zorluklarıyla başa çıkmayı denedim” şeklinde ifade ediyor.  
“Suriye halkının yıkıma uğraması, katliamdan geçirilmesi ve evlerinden edilmesinin üzerinden yıllar geç-
tikten sonra Suriye’de umuda dair işaretler var mı?” sorusuna Abdo, “Durum çok karışık. Ben geleceğin 
aydınlık olacağı konusunda iyimserim ancak gerçekten çok uzun bir süre sonra. Öncelikle devlet liderinin 
demokratik yollarla seçilmesi gerekir. Ülkeye giren aşırı guruplar engellenmeli, acilen sığınmacıların ülk-
eye dönüşü için çalışmalara başlanmalı daha sonra da diyalog masasına oturulmalı” cevabını verdi.  “İyi 
yolculuklar” filminde birlikte rol aldığı Nicole Kidman ile tecrübesini aktaran Abdo, “Nicole Kidman’ın 
bir gün olup da karşımda duracağını düşünemezdim, deneyimli oyuncu kamera karşısında en güzel haliyle 
görünmek için elinden geleni yapıyordu ve bizim rol aldığımız sahne, filmdeki güzel anlardan biriydi” diye 
konuştu. Avustralyalı oyuncunun alçakgönüllü oluşundan da bahseden Abdo, şunları kaydetti: “Birçok 
yıldızın aksine Nicole Kidman benimle olan diyaloglarında uzunca vakit geçirdi. Beş hafta süre zarfında 
sinema kariyerim boyunca elde ettiğim güvenden fazlasını bana verdi. Nicole’dan duyduğum en güzel söz, 
‘Kalbim sizinle ve Suriye ile’ ifadesi oldu.” Nicole Kidman’ın ardından Tom Hanks ile mesaisinden de 
bahsetti Abdo. Takipçilerine Anthony Hopkins ve Merly Streep ile çalışacağı eserler ortaya koyma sözü 
veren Abdo, hayranlarına başrolünde yer alacağı bir filmin hazırlığında olduğu müjdesini de verdi. Suri-
ye’nin daima kalbinde yer aldığını dile getiren oyuncu, 70’lerin diktatörlüğünde Suriyeli bir kahramanı 
ele aldığı filmin senaryosunun yazımını da tamamladığını aktardı. Cihad Abdo’ya göre, anlatılacak hikaye 
bitmedi bilakis gerçeğin başlangıcı henüz ilan edildi. 

جهــاد عبــدو.. ممثــل ســوري هــرب مــن جحيــم األســد ووصــل إىل هوليــوود، ويعيــش حاليــاً يف لــوس أجنلــوس 
يف أمــركا، وفــاز مؤخــراً جبائــزة أفضــل فيلــم عاملــي مــن إنتــاٍج سويســري، ويصــّور الفيلــم عــذاابت الاجئــن 
الســورين بشــكل خــاص، والاجئــن يف بقيــة الــدول بشــكل عــام، وحيمــل الفيلــم عنــوان  »رحلــة ســعيدة«، 

وأهــدى الفنــان جهــاد عبــدو هــذه اجلائــزة إىل كل املعّذبــن كمــا أوضــح.
وقــال النجــم “عبــدو” عــن اجلائــزة أثنــاء التكــرمي الــذي جــرى مؤخــراً: »أقــّدم هــذه اجلائــزة لــكل مــن صــرخ 
مبــلء حنجرتــه ومَل يســمعه أحــد، لــكل مــن فقــد غاليــاً وهــو حيــاول الفــرار مــن جحيــم املــوت.. لكــم مجيعــاً 

اي مــن تذحبــون بصمــت«.
من مواليد  دمشــق القدمية )ســوق ســاروجا(. )21 أكتوبر 1962 -(، ممثل ســوري حاصل على دبلوم 
يف اهلندســة املدنيــة مــن جامعــة كلــوج انبــوكا رومانيــا 1986 ودبلــوم يف التمثيــل املســرحي، مــن معهــد 

الفنــون دمشــق 1991 جييــد العــزف علــى الكمــان وجييــد الرقــص أبنواعــه.
بعد حصوله على شــهادة الثانوية العامة، ســافر مبنحة دراســية إىل رومانيا ليدرس اهلندســة املدنية وأكمل 
الدراســة بعنــاء ابلــغ، وبينمــا كان طلبــة ســوراي يف رومانيــا يقدمــون حفلــة للطلبــة الســورين يف كل مدينــة 
هنــاك، طُلــب منــه املشــاركة إبحداهــا وكانــت منــذ ذلــك احلــن االنطاقــة الــي جعلتــه يــدرس فــن التمثيــل 
يف دمشــق فــور خترجــه مــن كليــة اهلندســة. ال يــزال احلــزن ميــأل هواجــس الفنــان جهــاد عبــدو حــن يتحــدث 
بــكل أســى عــن وطنــه ســوراي الــي تركهــا قبــل ســنوات، وال تفارقــه مشــاهد الدمــار والــدم املســفوك يف 
حــارات الشــام وأزقتهــا، وأزيــز الطائــرات احلربيــة الــي تبيــد األهــايل ابلراميــل املتفجــرة، وبرصاصــات غــدر 
االســتبداد الــذي يســتعبد الســورين منــذ عهــود، وميــأل قلبــه األســى ملــا آل إليــه حــال الشــعب الســوري 

الــذي ال يســتحق كل ذلــك األمل.!.
مــع كل هــذه الســوداوية يف املشــهد الســوري يف الداخــل واخلــارج أمل تكــن احملنــة منحــة ابلنســبة جلهــاد؟ 
وألي درجــة هــي نعمــة يف حياتــه اجلديــدة بلــوس أجنلــوس األمريكيــة يقــول جهــاد:  مل تكــن نعمــة أبــداً يل 
وألهلــي، مــع بدايــة الثــورة كانــت هنــاك عامــات تدعــو للتفــاؤل وهــذا مــا كان يفرحــي أن الواقــع املظلــم 
واألليــم الــذي كانــت تعيشــه ســوراي قبــل الثــورة ســيتغر ابألمــل، لكــن العــامل اســتباح الشــعب الســوري ومل 
يهتــم حبقوقــه املشــروعة. جهــاد الــذي هاجــر إىل أمــركا مضطــرا »ألن زوجــي )فــاداي عفــاش( كانــت تــدرس 
يف أمــركا فلــم يكــن اختيــاراي بــل فُــرض علــي األمــر فرضــا«، ورغــم أن أمــركا هــي البــاد الــي تتحقــق فيهــا 
األحــام إال أن أحــام جهــاد يف أول عامــن تبخــرت بــن توصيــل الــورد والبيتــزا والعمــل يف مطعــم إيطــايل 
وحمــل بيــع األلبســة وســائق اتكســي، واملكتبــة ومستشــار يف التدقيــق اللغــوي، تعصــره الظــروف القاســية 

فيقــول جهــاد: »الصعــوابت شــحذت مهــي ومنحتــي قــوة اإلرادة لتحقيــق اهلــدف دون أيس«.
يعــود عــازف الكمــان إىل الــوراء قليــًا ويســتذكر أايمــه األخــرة يف دمشــق للحديــث عــن الفنانــن »قوائــم 
الفنانــن كانــت معروفــة قبــل الثــورة ومــا كان علــى النظــام الدكتاتــوري إال اســتبيان احُلّجــة، بعــد اعتقــال 
أصدقائــي زكــي كورديللــو وابنــه مهيــار وجــال الطويــل وعلــي فــرزات ومــي ســكاف وغرهــم جــاء الــدور 
علــي، يف ابدئ األمــر مبحاولــة الضغــط علــي ألظهــر علــى شاشــة التلفزيــون احلكومــي واترة أخــرى للتوقيــع 
علــى بيــان دعــم الدكتاتــور، كنــت أرّد ابلتســويف لكــن اللهجــة تغــرت معــي بتعرضــي ملضايقــات وهتديــدات 

يوميــة، حينهــا أدركــت أن ســاعي قاربــت وعلــي الرحيــل فحزمــت نفســي وجراحــي وهجــرت ألمــركا«.
يف أرض األحــام أمــركا، يقــول الفنــان جهــاد »عانيــت األمرّيــن مــن الناحيــة اإلنســانية والعاطفيــة واملاديــة 
يف كل يــوم نســمع أكثــر مــن خــر مــؤمل، علــى الصعيــد املــادي مل أكــن مراتحــاً، لكــي حاولــت التأقلــم مــع 

الوضــع اجلديــد وبصعوبــة كبــرة اتركاً ورائــي آخــر مشــاهدي يف مسلســل والدة مــن اخلاصــرة«.
وبعــد ســنوات مــن الدمــار والقتــل وتشــريد الســورين هــل هنــاك بــوادر أمــل يف ســوراي ؟ جييــب جهــاد: 
»الوضــع معقــد للغايــة، أان متفائــل دومــا مبســتقبل قــد يكــون مشــرقاً لكــن بعــد فــرتة طويلــة جــداً، جيــب أن 
يكــون اختيــار الرئيــس دميقراطيــاً ابلدرجــة األوىل وإيقــاف دخــول املتطرفــن، والعمــل علــى عــودة املهجريــن 

فــوراً مث اجللــوس إىل طاولــة احلــوار«.
وعــن جتربتــه مــع نيكــول كيمــان يف فيلــم: »مل أكــن أتصــور يومــاً مــن األايم أن أقــف أمــام نيكــول، تلــك 
املبدعــة الشــقراء، كانــت حريصــة جــداً علــى أن أظهــر يف أهبــى صــورة وأن تكــون مشــاهدان مــن املشــاهد 
اجلميلــة يف الفيلــم، »وحيكــي جهــاد عــن تواضــع الفنانــة االســرتالية: »علــى عكــس الكثــر مــن النجــوم، 
كانــت نيكــول تقضــي معــي وقتــاً طويــًا يف الــكام والنقــاش، ومنحتــي الكثــر مــن الثقــة طيلــة مخســة 
أســابيع مــن عمــر التصويــر«، ومــن أمجــل مــا مسعــت مــن نيكــول، يقــول جهــاد: » قلــي معكــم ومــع 
ســوراي«. وبعــد نيكــول كيدمــان وتــوم هانكــس، يعــد جهــاد مجاهــرَه حــول العــامل أبعمــال مــع أنتــوين 
هوبكينــز ومريــل ســرتيب، بينمــا حيّضــر مفاجــأة لعشــاقه بفيلــم جديــد يــؤدي فيــه دور البطولــة، وألن ســوراي 
دومــاً يف القلــب انتهــى جهــاد مــن كتابــة نــص فيلــم عــن ســوراي يتطــرق فيــه لدكتاتــورايت الســبعينات، بطلــه 

ســوري! وابلنســبة جلهــاد القصــة مل تنتــه بعــد بــل أعلنــت اآلن بدايتهــا احلقيقيــة.

Suriyeli Şahsiyetler

شخصيات سورية

.Suriyeli yazarكاتب وصحفي سوري 
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وباء الحرائق خارج الحدود وارتداداتها

د. يحيى العريضي

Sınır Ötesindeki Yangınlar ve 
Yansımaları

Yahya El-Arîdî

Politikalarını, sınırlarının dışındaki savaşlardan yararlanma üzerine bina eden iktidarlar, bu savaşların 
ateşi kendi ülkelerine uzanıncaya kadar göreceli bir güvenlik durumunu sürdürürler.
Sınır ötesinde meydana gelen bu savaşların, ülke içini oyalamak için kullanılması diktatörlerle yaşıt bir 
durumdur. Arap diktatörlerin çoğu, İsrail’le olan bu çatışma yahut ‘savaş’ üzerinden geçinmiş, savaş 
duraksadığı yahut kesintiye uğradığı zaman ülke içindeki istibdadı sürdürebilmek için kendilerine ülke 
dışında yeni çatışmalar icat etmişlerdir. Arap dünyası ve Suriye’nin iç düzeni için tehlikeleri ve bazı 
yansımaları olsa da, Hafız Esad rejimi ülke sınırlarının dışında olan Lübnan savaşı ile on beş sene 
geçirmiştir. Bu savaş Suriye’ye sıçramamış ve 2005’te son bulmuştur. Aynı şekilde Irak’ta ise, İran’la 
savaş olmuş, Kuveyt’e girilmiş ve çıkılmış, son olarak ise 2003’te burası ABD ve İran’ın eliyle dar-
madağın edilmiştir. Lübnan’dan el çekilmesinin ardından, buradaki durumun Suriye’ye yansıması altı 
yıl sonra gerçekleşmiştir. İran ise 1979’dan bu yana ülke dışına müdahale etmekte ancak ülke içine 
henüz bir tesir görmemektedir. Yapı ve ülkenin rolü farklı olsa da, bu tesir eninde sonunda ona ulaşa-
caktır. Obama döneminde ekilenleri Trump biçecektir. Hakikatte İran’ın yaktığı ateş 2009’da kendisine 
ulaşmış fakat tarihe geçme hayaliyle hareket eden Obama, Kum şehrinin mollalarıyla nükleer anlaşmayı 
imzalamış ve böylece İran halkının devrimine ihanette pay sahibi olmuştur. Bu devrim ise ölmemiş, 
yalnızca sınırlandırılmıştır.
Bu diktatörlükler, ülkelerinin içine ulaşır ulaşmaz ateş toplarını dışarıya atma gibi bir mücadele stratejisi 
benimsemiştir. Suriye rejimi cumhurbaşkanının Suriye’de protestolar ve muhalefet başladıktan sonra 
verdiği ilk tepki bunun bir komplo olduğu ve Suriye’de yangın çıktığında bunun çevresindeki her yere 
sıçrayacağı olmuştur. Bu, rejimin ülke içinde slogan olarak kullandığı “Ya hükmederim ya yok ederim” 
ve ülke dışında kullandığı “Ben yanarsam siz de yanarsınız” sloganlarıyla paralellik arz etmektedir. 
Bu hareketiyle Esad rejimi, müttefiki İran’a yeniden hayat vermiş ve ülkesinin sınırlarına uzanması 
için alan açmıştır. Ayrıca molla rejiminin başına gelmesi olası olan bela ve gerginlikler hususunda onu 
rahatlatmıştır. Bu noktada İran, Suriye rejimini korumak için her şeyi göze almış, bunun için Hizbul-
lah’a - Lübnan’da içinden çıkılmaz sorunlara sebep olmasının ardından - Suriye’ye kaçması için imkan 
sağlamıştır. Aynı şekilde Putin’e de, Rus halkının dikkatini yeni bir Stalinci diktatörlükten ülke dışına 
çekmesi için fırsat oluşturmuştur. Suriye’nin etrafında bulunan ve yangının kendisine sıçrama ihtima-
li olan birçok kuvvet vardır. Bunlardan Arap ülkeleri, Suriye’de yaşananlar dolayısıyla oluşan paniği 
kıllarını kıpırdattıkları takdirde sonlarının Suriyeliler gibi olacağını göstermek için halkına karşı bir 
korkuluk olarak kullanmış ve tedbirlerini arttırmıştır. İçlerinden bazıları ise adamları aracılığıyla bir 
vekalet savaşı yürüterek ateşi körüklemiştir. Üçüncü durum ise, bazı kesimlerin Suriyelilerin yaşadığı 
trajediden, BM üzerinden aldığı milyonlarca dolar sebebiyle gizliden gizliye zevk almalarıdır. Şu an 
bir milyon Suriyeli Lübnan’dan çıksa, - yöneticilerinin Suriyeli mültecilerden hoşnutsuz oldukları 
şeklindeki sahte tavırlarına rağmen - bu ülke ekonomik bir deprem yaşayacaktır. Bu, yakın zamanda 
gerçekleştirilen bir araştırmayla gözler önüne serilmiştir. Bunlara ek olarak, yangın yerine dönen Suri-
ye ve göçmen ve mülteci haline gelen Suriyeliler, birbiriyle çatışan yabancı devlet ajandalarında birer 
maddeden ibaret kalmıştır.
İşin en tehlikeli yanı ise, terör ve onunla mücadele meselesidir. Esad rejimi İran’ın desteğiyle bu 
meseleyi dünya için bir endişe kaynağı haline getirmiş ve Suriye’deki yangını bir mıknatıs gibi kulla-
narak dünyanın dikkatini buraya çekmiştir. Amaçları Suriyelileri ve Suriyelilerin meselesiyle ilgilenen 
dünyayı iki seçenek arasında bırakmaktır: ‘Esad rejimi yahut terör.’ Bu sayede ateşi ilk yakanın ömrü, 
ülkenin yıkımı ve halkın kıyımı aleyhine uzatılmaktadır. Herkese sınırlarının ötesinde savaş ve yangın 
çıkarmayı öğreten profesyonel güç İsrail’dir. Esad rejiminin “Ya hükmederim ya yok ederim” sloganını 
benimsemesine de sanıldığının ötesinde etkisi olmuştur. Bu anlamda Suriye’de herhangi bir çözüme 
ulaşma ihtimalini baltalayarak bir emniyet supabı işlevi görmüştür. İsrail’in rolü olmasaydı Amerikalılar 
katiyen Rusya’nın Suriye meselesini eline almasına müsaade etmezdi. Aynı şekilde İsrail’in yeşil ışığı 
olmasaydı, İsrail’in medyadaki düşmanı olan İran’ın ve adamlarının Suriye’ye uzanmasının imkanı ol-
mazdı. Amerika ise, küresel çaptaki savaş ve yangınları yönetmedeki en etkili güçtür. ABD’nin, kendi 
sınırları dışında bin sekiz yüzden fazla askeri üssü bulunmaktadır. Kimse Obama’nın kırmızı çizgisini 
geçemez; kimse “Geriden Kontrol” kurnazlığını görmezden gelemez. Şurası kesindir ki, eğer Putin BM 
Güvenlik Konseyi’nde Şam’da yangını çıkaran kişiyi korumak için veto haklarını kullanmasaydı, ABD 
bu hakkını kullanmak zorunda kalacaktı. Bu devletlerin bir oyunudur. Bu oyunda insan, onun hakları ve 
onuru son sıralarda gelir. Şeytani planlarını gerçekleştirmek için, yönetimde iktidara susamış ve ülkenin 
ve halkın ensesine çöreklenmiş kişilerin olması gerekir. Böylece milyonlarca insanı ve ülkelerini yok 
edecek ve Malthus’un Altın Milyar’daki sloganını muhafaza edeceklerdir. Ne zaman doyacaklar? İsrail 
ne zaman içtiği kana doyacak? Dünyayı bu selden kurtaracak bilge kahramanlar ne zaman çıkacak? 
Kimse bilmiyor ancak; şurası kesin ki gezegenimizi kurtarmak için uyanmak zorundayız.

الســلطات الــي بَنــت سياســاهتا علــى االســتفادة مــن حــروب خــارج حدودهــا تبقــى يف مأمــن نســي مــن التقــّوض 
إىل أن تبــدأ نــران تلــك احلــروب ابالمتــداد إىل داخلهــا.

 تلــك احلــروب خــارج احلــدود تطيــل يف عمــر الدكتاتــورايت عــر إشــغال الداخــل املقلــق هلــا بذلــك اخلــارج، معظــم 
الدكتاتــورايت العربيــة عاشــت علــى ذلــك الصــراع أو )احلــرب( مــع إســرائيل، عندمــا كانــت تتعثــر أو تتجمــد 
احلــرب مــع إســرائيل، كانــت تلــك الدكتاتــورايت توجــد لنفســها صراعــات خــارج احلــدود لاســتمرار ابالســتبداد يف 
الداخــل. رغــم خماطــره وبعــض انعكاســاته علــى الداخــل العــريب والســوري، أمضــى نظــام األســد األب مخســة عشــر 
عامــاً يف احلــرب اللبنانيــة خــارج حــدوده، تلــك احلــرب مل ترتــد وتدخــل إىل الداخــل الســوري بعــد طــرده مــن لبنــان 
عــام 2005، كمــا حــدث يف العــراق بعــد احلــرب مــع إيــران ودخــول الكويــت واخلــروج منــه وبــدء احرتاقــه عــام 

2003 مث خرابــه النهائــي علــى يــد أمريــكا وإيــران.
 يف احلالــة الســورية أتخــر االنعــكاس علــى الداخــل ســت ســنوات بعــد اخلــروج مــن لبنــان. يف احلالــة اإليرانيــة بــدأ 
اخلــروج خــارج احلــدود منــذ 1979، ومل يصــل الداخــل بعــد؛ فالبنيــة خمتلفــة والــدور خمتلــف؛ ولكنــه مؤكــداً ســيصل 
بعــد بلوغــه ذروة االنكشــاف يف عهــد أوابمــا وجمــيء »ترامــب« ليقــوم ابحلصــاد، يف الواقــع أن النــار الــي أشــعلتها 
إيــران قــد دخلــت إىل حضنهــا عــام 2009 ولكــن أوابمــا املدفــوع أبحــام دخــول التاريــخ مــن خــال عقــد صفقــة 

نوويــة مــع مــايل مدينــة )قُــم( قــد ســاهم يف خــذالن ثــورة الشــعب اإليــراين الــي احنســرت ولكــن جذوهتــا مل متــت.
تتمثــل اســرتاتيجية الصــد لــدى تلــك الدكتاتــورايت إبعــادة رمــي كتلــة النــار إىل اخلــارج، حاملــا تصــل إىل الداخــل، 
لقــد كان أول ردة فعــل لرئيــس النظــام الســوري عقــب انطــاق االحتجــاج واملعارضــة يف ســورية أن مــا حيــدث 
مؤامــرة، وأنــه إذا مــا حــدث حريــق يف ســورية ســيطال كل حميطهــا، وكان ذلــك النســخة املوازيــة للشــعار الــذي رفعــه 
النظــام يف وجــه الداخــل والــذي قــال للســورين: )أحكمهــا أو أدمرهــا(، ابلنســبة للخــارج كان الشــعار: ) أحــرتق؛ 
حترتقــون(، بفعلتــه تلــك، أعطــى )نظــام األســد( حليفتــه إيــران عمــراً جديــداً وفســحة يف التمــدد خــارج حدودهــا، 
فأراحهــا مــن بــاء داخلهــا وتوتراتــه الــي ميكــن أن أتيت علــى نظــام املــايل، وهنــا اســتماتت إيــران يف الدفــاع عنــه، 
وبطريقــه أعطــى )حــزب هللا( فســحة للهــروب إىل ســورية بعــد أن كان قــد تســبب للبنــان مبواجــع ال خــاص منهــا، 
كمــا أنــه جعــل بوتــن يكمــل خروجــه خــارج حــدوده وليحــرف انتبــاه الداخــل الروســي عــن الدكتاتوريــة الســتالينية 

اجلديــدة.
تفاوتــت أدوار القــوى احمليطــة بســورية واملرشــحة إىل وصــول احلريــق إليهــا، العربيــة منهــا حّولــت اهللــع ممــا جيــري يف 
ســورية إىل فزاعــة لشــعبها أبن مصــره ســيكون كمصــر الســورين، إن هــو حتــرك، وزايدة يف االحتياطــات، لعــب 
بعضهــم دور زايدة النــار عــر إدارة احلــرب ابلوكالــة مــن خــال العمــل كمندوبــن ملــن يديــر احلــروب مــن األعلــى 
وعــن بعــد،  األمــر الثالــث متثّــل ابلتلــذذ اخلفــي علــى مأســاة التشــرد الســوري,  والــذي انل بعضهــم منــه مايــن 
الــدوالرات القادمــة عــر األمــم املتحــدة، اآلن لــو خــرج املليــون ســوري مــن لبنــان ســيحدث هــزة اقتصاديــة يف لبنــان، 
رغــم صــراخ مســؤوليه الــكاذب تذمــراً مــن وجــود الاجئــن الســورين، وهــذا موثــق يف دراســة ُنشــرت مؤخــراً، كل 
هــذا إضافــة إىل حتــول ســاحة احلريــق الســورية وتبعثــر أهــل البلــد كنازحــن أو الجئــن إىل مــواد أساســية يف أجنــدات 

دوليــة متضاربــة يـُـراد تصفيتهــا علــى تلــك الســاحة.
األمــر األخطــر متثــل مبســألة اإلرهــاب وحماربتــه، والــي عمــل )نظــام األســد( بدعــم إيــراين علــى جعلــه هاجــس العــامل 
عــر حتويــل احلريــق الســوري إىل مغناطيــس جيذبــه ويشــغل العــامل بــه؛ حيــث كانــت الغايــة وضــع الســورين والعــامل 
املهتــم بقضيتهــم بــن اختيــار )نظــام األســد أو اإلرهــاب(؛ وبــذا يطــول عمــر مــن أشــعل النــار بدايــة وعلــى حســاب 

دمــار بلــد وشــعبه. 
القــوة االحرتافيــة الــي عّلمــت اجلميــع أمهيــة إشــعال احلــروب واحلرائــق خــارج احلــدود هــي إســرائيل الــي راقهــا فــوق 
التصــور إطــاق نظــام األســد شــعار )أحكمهــا أو أدمرهــا(، وهنــا عملــت كصمــام أمــان لــه عــر عرقلــة خفيّــة ألي 
احتمــال حــل يف ســورية، مــا كان األمريكيــون ليســمحوا ابســتام روســيا امللــف الســوري لــوال الــدور اإلســرائيلي؛ 
وملــا مُســح إليــران وأدواهتــا عــدو إســرائيل اإلعامــي ابلتغــول بســورية هبــذه الطريقــة لــوال الضــوء األخضــر اإلســرائيلي.

تبقــى أمريــكا القــوة العامليــة األبــرع يف إدارة احلــروب واحلرائــق العامليــة؛ فهــي متتلــك أكثــر مــن ألــف ومثامنائــة قاعــدة 
عســكرية خــارج حدودهــا، وال أحــد ينســى خــط أوابمــا األمحــر، وال أحــد يســتطيع جتاهــل خديعــة )القيــادة مــن 
اخللــف(، ومعــروف أنــه لــو مل يســتخدم بوتــن )فيتوهاتــه( يف جملــس األمــن للحفــاظ علــى ُمشــعل احلرائــق يف 

دمشــق، الضطــرت أمريــكا ذاهتــا حمرجــة اســتخدامها.
إهنــا لعبــة األمــم الــي أييت اإلنســان وحقوقــه وكرامتــه يف آخــر اهتماماهتــا، وهــي لكــي تنجــز خمططاهتــا اجلهنميــة 
والشــيطانية، وال بــد مــن َتوفُــر املتعطشــن إىل الســلطة يف موقــع التحكــم برقــاب البــاد والعبــاد كــي تنجــز مــا تريــد 
يف تدمــر املايــن وبادهــم واحلفــاظ علــى شــعار )مالتــوس( يف )املليــار الذهــي(،  مــى يشــبع هــؤالء؟ مــى ترتــوي 
إســرائيل مــن الــدم احمليــط هبــا؟ مــى ختــرج احلــاالت احلكيمــة الوطنيــة العبقريــة لتخليــص عاملنــا مــن هكــذا طغــم، ال 

أحــد يعــرف؛ ولكــن ال بــد مــن صحــوة ختّلــص كوكبنــا مــن هــذا الــوابء.

.Suriyeli yazarكاتب وإعامي سوري.
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لقــد كشــفت األوســاط السياســية واإلعاميــة الغربيــة عــن أقبــح شــكل ملعــاداة تركيــا، إذ وصــل هبــم األمــر 
إىل املطالبــة بـ«إعــدام أردوغــان«. وقــد بــدأوا يف األايم األخــرة يكشــفون عــن خطــة جديــدة وهــي دعوهتــم 

حلــف مشــال األطلســي للتدخــل يف تركيــا.
وقد بلغت إىل مســامعنا قبل بضع ســنوات دعوات مماثلة من حميط تنظيم فتح هللا گولن اإلرهايب، كانوا 
يقولــون حينهــا إن حلــف الناتــو ســيتدخل يف تركيــا، ويف احلقيقــة هــم يدعــون احللــف للتدخــل فيهــا، ذلــك 
ألهنــم يــرون ضــرورة تدمــر تركيــا إن خســروا املعركــة فيهــا، ويعتــرون أن علــى بــؤر الشــر يف كافــة أحنــاء العــامل 

أن تعــّرف تركيــا حدهــا، مــا دامــوا هــم مل يســتطيعوا االنتصــار عليهــا.
إن تنظيــم گولــن يعمــل منــذ زمــن بعيــد علــى أتليــب كافــة األطــراف والقــوى الدوليــة ضــد تركيــا، لكننــا مل 

ننتبــه خلطــورة األمــر يف تلــك الفــرتة، ومل نعــره اهتمامــاً، واعتــرانه جمــرد هــذاين وأضغــاث أحــام.
- بعضهم يطبخ أمراً ما يف اخلفاء

قــد بــدأ ينتشــر يف األايم األخــرة خطــاب ميكــن أن نســميه دعــوة إىل »أتديــب تركيــا عــن طريــق حلــف 
الناتــو«  خصوصــاً بعــد اعتــداء 15 متــوز املاضــي، ومــع بــدء االحتــاد األورويب معــاداة تركيــا بشــكل علــي.
يقــول بعــض املتشــائمن إن الدعــم الــذي تقدمــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حلــزب العمــال الكردســتاين 
اإلرهــايب يف مشــال ســوراي، هــو يف احلقيقــة دعــم مقــدم هلــم مــن حلــف الناتــو، مشــرين إىل أن التحالــف 
بــداًل مــن وقوفــه إىل جانبهــا يف حرهبــا ضــد  التنظيمــات اإلرهابيــة،  الــدويل يضــرب تركيــا عــن طريــق 

اإلرهــاب.
بعــض األمــور جيــري إعدادهــا يف اخلفــاء، ويبــدو أهنــم جيهــزون الظــروف املناســبة، وكأهنــم يعملــون علــى 
تطبيــع األمــر الــذي خيططــون لــه، ويف األثنــاء يتــم إعــداد األرضيــة لقطيعــة بــن تركيــا وكافــة املؤسســات 

الغربيــة.
ونفهــم مــن ذلــك أن تلــك القطيعــة نــوع مــن التهديــد أو العقوبــة يف حــال عــدم رضــوخ تركيــا، وهــذا يشــر 

إىل أن »حماســبة تركيــا« مل تنتــِه بعــد، وأن حســاابت جديــدة تنتظرهــا مــن بعــض املراكــز بعــد 15 متــوز.
- سيتم قريباً التسويق هلذا اخلطاب يف تركيا

بــدأ اإلعــام الغــريب يتــداول مثــل تلــك األخبــار بشــكل كبــر، وقــد نشــرت صحيفــة اتميــز الريطانيــة مؤخــراً 
خــراً حتــت عنــوان »حــان الوقــت الــذي ســرفع فيــه حلــف الناتــو صوتــه ضــد تركيــا«، أي أهنــم سيمارســون 

ضغطــاً علــى تركيــا ابســتخدام شــريكها العســكري حلــف مشــال األطلســي، فهــل يُعقــل هــذا األمــر!.
إن الــدول الــي تطبــق قوانــن حالــة الطــوارئ عقــب كل هجــوم إرهــايب، بــدأت تلــوح ابلعصــا يف وجــه تركيــا 
الــي تتعــرض هلجمــات إرهابيــة ســافرة وختلصــت مــن حماولــة انقابيــة يف 15 متــوز، بــداًل مــن أن يدعموهــا 

ويتعاونــوا معهــا ضــد اإلرهــاب.
لقــد فشــلوا يف حماوالهتــم املتتاليــة للتحكــم يف تركيــا عــن طريــق كافــة املؤسســات، ويبــدو أنــه مل يبــق أمامهــم 

ســوى حلــف مشــال األطلســي.
وهــا هــم اآلن حياولــون الــزج ابلناتــو يف معركتهــم مــع تركيــا، فالصحافــة وبعــض األوســاط السياســية يف 
الغــرب بــدأت تتحــدث عــن ذلــك، وســيتم التســويق لذلــك قريبــاً داخــل تركيــا، وهــذا يعــي أن النقاشــات 
يف املوضــوع ســتبدأ، وعلينــا أن نســتعد لذلــك جيــداً، وعلينــا كذلــك أن نســتعد لتلــك النقاشــات الــي 
تضــع حتالــف تركيــا مــع الناتــو علــى احملــّك، يف وقــت يــرددون فيــه مــن داخــل ذلــك احللــف وبشــكل دائــم 

أن »تركيــا شــريك جيــد« ابلنســبة هلــم.
- مل يكتفوا ابلضغط عن طريق االحتاد األورويب، فشرعوا يف أتليب الناتو

لقــد مت يف احلقيقــة إعــداد األرضيــة املناســبة هلــذا األمــر منــذ وقــت طويــل، ألن شــروع بعــض دول االحتــاد 
األورويب يف معــاداة تركيــا بشــكل علــي، وتشــكيلهم جبهــة مشــرتكة مــع التنظيمــات اإلرهابيــة مــن أجــل 
عرقلــة تركيــا عــن االنتقــال إىل النظــام الرائســي، وحماوالهتــم فــرض إجــراءات تتجــاوز حــدود األخــاق 
والعــرف، حــى أنــه أصبحــوا ال يشــعرون أبي داٍع إلخفــاء »حســاابهتم الراميــة إىل متزيــق هــذا البلــد«، 
كل ذلــك قــد ســاهم يف تدمــر حــى العناصــر األساســية املشــرتكة بــن تركيــا واالحتــاد األورويب وبشــكل 

ال يقبــل إعــادة الرتميــم.
لكــن ذلــك اهليــكل الــذي بــدأ يدخــل مرحلــة التفــكك لــن يســتطيع تضييــق اخلنــاق علــى تركيــا أو التحكــم 

فيهــا، وهــم أنفســهم يعرفــون ذلــك جيــداً، إهنــم يســتحضرون عــداوات القــرون الغابــرة، فيعتــدون علــى 
مواطنينــا وســفاراتنا، وينتجــون مفهــوم »الرتكوفوبيــا« ليصفــوا بــه التنظيمــات العنصريــة، ويلتقطــون صــوراً يف 
حضــرة اباب الفاتيــكان، يوجهــون مــن خاهلــا رســالة مفادهــا أن »ال مــكان لرتكيــا يف هــذا االحتــاد«، ومل 
يكفهــم البقــاء علــى مســافة مــن تركيــا حــى يرتكبــوا أعمــااًل تلحــق الضــرر هبــا، وهــا هــم اليــوم حياولــون الــزج 

حبلــف الناتــو يف صراعهــم معهــا.
- من الذين يهامجوننا من مشال سوراي؟

إننــا نعــرف تلــك احلقائــق حــى وإن مل نصــرّح هبــا إىل حــد اآلن، نعــرف جيــداً أولئــك الذيــن خططــوا هلجمــة 
15 متــوز، ونعــرف كيــف متــت تلــك العمليــة، وإىل أيــن هــرب املنفــذون، ونعــرف أيضــاً إىل مــن جلــأ أتبــاع 

تنظيــم فتــح هللا گولــن العاملــن داخــل حلــف مشــال األطلســي.
حنــن نعــرف كذلــك دور حلــف الناتــو يف 15 متــوز، ودول الناتــو الداعمــة حلــزب العمــال الكردســتاين، 
وعناصــر الناتــو الذيــن حيمــون عناصــر ذلــك التنظيــم اإلرهــايب يف مشــال ســوراي، واحللفــاء الذيــن يعرقلــون 
تدخل تركيا يف مشال سوراي، وجنود الناتو الذين يتجولون على احلدود الرتكية أبومسة العمال الكردستاين.
إهنــم يدعــون »حلــف الناتــو ليتدخــل يف تركيــا«! لكنــه قــد تدخــل فيهــا يف 15 متــوز، لقــد حــاول أعضــاء 
هــذا احللــف احتــال تركيــا وإشــعال احلــرب األهليــة فيهــا، وعلــى أيديهــم مت تنفيــذ ســيناريوهات تقســيم 

البلــد، لكــن الشــعب الرتكــي لقنهــم درســاً صعبــاً.
- هل حنن مرة أخرى إزاء »بلد املواجهة« والوصاية من جديد؟.

إن القضيــة تتمثــل يف أن تركيــا كانــت يف موقــع »بلــد املواجهــة« داخــل حلــف مشــال األطلســي، غــر أهنــا 
خرجــت مــن هــذا الــدور أخــراً، وقــد اختــارت أن تكــون دولــة يف موقــع املركــز وليــس اجلبهــة، وهــا هــم 
ينتقمــون منهــا اآلن بســبب ذلــك، فرتكيــا تتعــرض حاليــاً لغضــب الغــرب إثــر خروجهــا مــن حتــت وصايتــه 
لرتســم طريقهــا بنفســها، بعــد أن أصبحــت أكــر مــن أن تنحصــر يف مفهــوم »بلــد املواجهــة«، ولذلــك 
فهــم أيلبــون عليهــا اآلن حلــف الناتــو، وحياولــون إخضاعهــا للوصايــة مــن جديــد عــن طريــق هــذا احللــف.
لكــن الناتــو هــو جمــرد حتالــف لــدول احمليــط األطلســي، متامــاً مثلمــا هــو االحتــاد األورويب، وقــد ضيــع حلــف 
الناتــو فرصــة تشــكيل النظــام العاملــي اجلديــد مبفــرده، وعلــى كل دولــة قويــة متوســطة احلجــم يف الفــرتة القادمــة 
أن تركــز أكثــر علــى الدخــول يف حتالفــات متعــددة األطــراف، وهــا هــي تركيــا تفعــل ذلــك حاليــاً عــن طريــق 
اختبار حلقات التحالفات متعددة األطراف على املســتوى السياســي والعســكري، وذلك هو منط احلركة 

األساســي يف العــامل اجلديــد.
- حذار من أعوان الناتو داخل تركيا!.

الذيــن يهــددون تركيــا حبلــف الناتــو حياولــون حبســها مــن جديــد داخــل األطلســي، وأان قلــق مــن أن بعضهــم 
ســيحاول مــن الداخــل ضربنــا وأتديبنــا عــن طريــق الناتــو يف وقــت قريــب جــداً، علينــا مراقبــة تلــك احلمــات 

ابنتبــاه شــديد، وبعــد كل تلــك التدخــات علينــا أالّ نقبــل البقــاء حمكومــن بتصنيــف »بلــد املواجهــة«.
فيمــا يتعلــق ابلتدخــل فعلــّي أن أضيــف أن التدخــات جاريــة حاليــاً، اقــرؤوا مثــًا مــا حــدث يف مشــال 
ســوراي بعــد 15 متــوز علــى أنــه تدخــل يف الشــؤون الرتكيــة، وانظــروا إىل مــن حيــاول حماصــرة تركيــا مــن هنــاك.

- اردوغان يضع النظام العاملي على احملك.
أثنــاء زايرتــه اهلنــد وجــه الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب اردوغــان انتقــادات شــديدة للنظــام العاملــي احلــايل، 
واضعــاً هيكليــة األمــم املتحــدة علــى احملــك، ومقدمــاً مقرتحاتــه حــول النظــام العاملــي الــذي جيــب أن يكــون، 

أفــا يزعــج ذلــك جبهــة 15 متــوز؟.
لقــد عــادت كل دولــة مركزيــة إىل حاضنتهــا السياســية، وهــي تعمــل علــى عقــد حتالفــات أضيــق وأقــرب 
ضمــن تلــك احلاضنــة، وعلــى تركيــا أيضــاً أن تبحــث هلــا وبشــكل ســريع عــن شــراكات أضيــق وأكثــر أمــاانً، 
وميكننــا إجــراء ختطيــط جيــد عــن طريــق تشــكيل جــو مــن التعــاون مــع الــدول القويــة املوجــودة داخــل 

حاضنتنــا السياســية.
إن اهلجمــات الــي تتعــرض هلــا تركيــا مــن كافــة املؤسســات الغربيــة ســتتواصل، ولكــن ال تعتــروا تركيــا دولــة 
وحيــدة يف حــرب القــوى املتعــددة هــذه، فاملعركــة احلقيقيــة دائــرة بــن القــوى املركزيــة، وليــس مــن املمكــن رؤيــة 

تعــاون يف هــذا اإلطــار علــى املــدى القريــب، وهــذا الوضــع ُيكســبنا جمــااًل أكــر للتحــرك بشــكل جــدي.

الذين دعوا الغتيال أردوغان، بدأوا يدعون حلف 
الناتو للتدخل في تركيا

إبراهيم كراغول
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Türkçe تركي

Erdoğan’a suikast’ diyenler, ‘NATO
Türkiye’ye müdahale etsin’ demeye başladı!

İbrahim Karagül

Türkiye düşmanlığını “Erdoğan’a suikast” çağrılarına kadar vardıran ve bunun en 
çirkin örneklerini ortaya koyan Batılı siyaset ve medya çevreleri, son günlerde bir 
şey daha keşfetti: NATO Türkiye’ye müdahale etsin!
Birkaç yıl önce FETÖ çevrelerinden de benzer söylemlerkulaklarımıza çalın-
mıştı. “NATO Türkiye’ye müdahale edecek”diyorlardı. Aslında “etmeli” çağrıları 
yapıyorlardı. Çünkü onlar için, kendileri kaybettiyse Türkiye yok olmalıy-
dı! Kendileri kazanamıyorsa dünyanın bütün şer çevreleri Türkiye’ye haddini 
bildirmeliydi!
Zaten uzun zamandır dünyanın bütün güçlerini, çevrelerini bu yönde Türkiye aley-
hine provoke ediyorlar. Dolayısıyla o zamanlar bunu dikkate almadık, önemseme-
dik, bir beklenti ya da hezeyan olarak gördük.

Birileri alttan alta bir şeyler pişiriyor
Ancak son günlerde, özellikle de 15 Temmuz saldırısından bu yana, dahası Avrupa 
Birliği’nin açık Türkiye düşmanlığı yaptığı bir dönemde, “NATO ile terbiye etme” 
diyebileceğimiz bir söylem, iddia giderek yayılır oldu.
Bazı kötümserler, Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya verilen ABD desteğinin aslında 
bir NATO desteği olduğunu, teröre karşı Türkiye’nin yanında yer alması gereken 
İttifak’ın, tam tersine terör örgütleri üzerinden Türkiye’yi vurduğunu söylüyor.
Alttan alta bir şeyler pişiriliyor, sanki ortam hazırlanıyor, sanki böyle bir şeyi 
normalleştirme yönünde çaba harcanıyor. Türkiye’nin Batılı bütün kurumlarla 
ayrıştırılmasının alt yapısıoluşturuluyor.
Bu ayrıştırmanın sonrasının tehdit etme olduğunu, hizaya getiremezse yıpratma 
olduğunu, “Türkiye ile hesaplaşma”nın bitmediğini, bazı merkezlerde 15 Temmuz 
sonrası için yeni hesapların yapıldığını anlıyoruz buradan.

Yakında bu söylem Türkiye içine de servis edilecektir
Batı medyasında benzer haberlerin sayısı artıyor. En son İngiliz The Times gazete-
si, “NATO’nun Türkiye’ye sesini yükseltmesinin zamanı geldi” diye yazdı. Yani 
NATO gibi askeri bir ittifak üzerinden özgürlük baskısı uygulayacaklar! Nasıl bir 
şeyse bu!
Bir terör saldırısı üzerinden olağanüstü hal yasaları uygulayanlar, açık saldırılara 
maruz kalan Türkiye’ye destek vermek yerine, teröre karşı dayanışma sergilemek 
yerine, 15 Temmuz gibi işgal girişimiatlatmış bir ülkeye sopa gösteriyorlar.
Ardı ardına bütün kurumlar üzerinden ayar vermeye kalkıştılar, olmadı. Öyle an-
laşılıyor ki, geriye sadece NATO kaldı.
Şimdi onu devreye sokmaya çalışıyorlar. Batı basınında yer alıyorsa, bazı siya-
si çevrelerde dile getirilmeye başlanmışsa çok yakında Türkiye içine de servis 
edilecek, bu konuda tartışmalar başlatılacak demektir. Buna hazır olalım. Hem 
NATO içinden “Türkiye iyi müttefiktir” benzeri açıklamalar sıklaştırılıyor, bir 
nevi müttefiklik sorgulaması yapılıyorsa daha da hazır olalım.

AB üzerinden baskı yetmedi, NATO’yu harekete geçirelim
Aslında bunun alt yapısı çoktan oluşturuldu. Bazı AB ülkelerinin Türkiye’ye 
açıktan düşmanlığa başlaması, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçişi engellemek 
için terör örgütleriyle ortak cephekurması, teamülleri ve ahlak sınırlarını zorlayıcı 
uygulamalara girişmesi, “bu ülkeyi parçalama hesaplarını” gizlemeye bile ger-
ek duymamaları Türkiye ile AB arasındaki en temel müşterekleri bile bir daha 
onarılamayacak ölçüde darmadağın etti.
Artık çözülme dönemine giren bir yapının Türkiye’yi sınırlaması, kontrol altı-
na alması mümkün değildir. Bunu kendileri de biliyor. Yüzyılların düşmanlığını 
bugüne taşıyıp, insanlarımıza, elçiliklerimize saldırmaları, ırkçı örgütler için 
“Turkofobi” gibi bir kavram üretmeleri, Papa’nın önünde verdikleri pozlarla “Tür-

kiye’nin bu birlikte artık yeri yok” mesajları vermeleri yetmemiş olacak ki, uzak 
durmanın da ötesine geçip, Türkiye’yi hırpalamaya dönük eylemleri yetmemiş 
olmalı ki, şimdi NATO’yu devreye almaya çalışıyorlar.

Kuzey Suriye’den bizi vuranlar kim?
Ama biz, henüz açıktan söylemesek de gerçekleri biliyoruz. 15 Temmuz saldırısını 
planlayanların kimler olduğunu, bunun nasıl bir müdahale olduğunu, uygulayan-
ların nereye kaçtığını, NATO içinde görev yapan FETÖ’cülerin kimlere sığındığını 
biliyoruz.
15 Temmuz’da NATO’nun rolünün ne olduğunu da biliyoruz. PKK’ya destek 
veren NATO ülkelerini, Kuzey Suriye’de PKK’lıları koruyan NATO unsurlarını, 
Türkiye’nin müdahalesini engelleyen müttefikleri, sınırlarımızda PKK rozetleri-
yle gezen NATO askerlerini biliyoruz.
“NATO Türkiye’ye müdahale etsin”miş! Yahu 15 Temmuz’da zaten müdahale 
etti. Bu ülkeye işgal ve iç savaş girişimi bu ittifakın üyeleri tarafından yapıldı. 
Türkiye’yi parçalama senaryoları onlar üzerinden uygulandı. Bu milletten en ağır 
cevabı da aldı.

Yeniden “cephe ülke”, yeniden vesayet mi?
Mesele şudur: Türkiye ittifak içinde bir “cephe ülke” olarak konumlandı. Ama 
Türkiye artık bu rolün dışına çıktı. Cephe değil merkez ülke olma yolunu seçti. 
Bunun intikamı alınıyor.
Tıpkı Batı vesayetinden çıkıp kendi yolunu çizmesiyle Batı’nın hışmına uğraması 
gibi, artık ”cephe ülke” tanımına sığmadığı için birileri NATO’yu Türkiye’nin üze-
rine salmaya çalışıyor. İttifak üzerinden yeniden vesayet altına almaya çalışıyor.
Oysa tıpkı AB’nin çözülmesi gibi, NATO da sadece bir Atlantik İttifakı’dır. Ve At-
lantik İttifakı yeni dünyayı tek başına şekillendirme fırsatını kaçırmıştır. Her orta 
ölçekli ve güçlü ülke, yeni dönemde kendi çoklu ittifak ilişkilerine yoğunlaşmak 
zorundadır. Türkiye de bunu yapmakta, siyasi ve askeri olarak çok yönlü ittifak 
halkaları denemektedir. Yeni dünyanın temel hareket tarzı budur.

Türkiye içindeki NATO servisçilerine dikkat!
NATO üzerinden korkutanlar, Türkiye’yi yeniden Atlantik içine hapsetme çabası 
içindedir. Benim endişem, çok yakında içeriden de birileri bizi NATO üzerinden 
dövmeye, terbiye etmeye girişecektir. Bu kampanyaları dikkatle izlememiz, bunca 
mücadeleden sonra yeniden eski “cephe ülke” kategorisine mahkum olmayı red-
detmemiz gerekiyor.
Ve şunu da ekleyeyim; müdahaleyse o müdahale zaten yapılıyor. 15 Temmuz’dan 
sonra Suriye’nin kuzeyinde olanları ikinci müdahaleolarak okuyun. Türkiye’yi 
kim çevrelemeye çalışıyor ona bakın.

Erdoğan’ın küresel sistem sorgulaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan’da, küresel sisteme yönelik ağır eleştirileri, 
BM’nin yapısına ilişkin sorgulamaları, küresel düzene ilişkin önerileri 15 Tem-
muz cephesini rahatsız etmiyor mu sanıyorsunuz?
Artık her merkez ülke kendi siyasi havzasına döndü. Daha dar, daha yakın ve o 
havza içinde ittifaklar geliştiriyor. Türkiye’nin de çok hızlı biçimde daha dar, daha 
güvenilir ortaklıklara girişmesi gerekiyor. Kendi siyasi havzamızın güçlü ülkeleri-
yle bir dayanışmaortamı oluşturmak iyi bir planlama olabilir.
Zira Batılı her kurum üzerinden Türkiye’ye saldırılar devam edecektir. Ama bu 
çoklu güçler savaşında Türkiye’yi tek başına bir ülke olarak görmeyin. Asıl mü-
cadele merkez güçler arasındadır ve burada bir işbirliği yakın dönemde mümkün 
görünmemektedir. Bu da bize ciddi hareket alanı kazandırmaktadır.



من مدينة معرشورين يف حمافظة إدلب، 1987ـــ 2015
األرُض كاإلنســان.. تعطــُش دائمــاً للقــدوِة الصَّاحلــة والــروح الطيبــة الــي تســعى 
ــاكِن يف قلبهــا,  بــن النــاس، تســقيهم مــن خــِر فطرهتــا ومــن فضــل احلــبِّ السَّ
ولــو وضعــَت أذنَــَك علــى حنجــرة األرض لســمعَت متتمتهــا أبمســاء الصاحلــن 

املصلحــن الذيــن أحبَـّْتهــم وحفظتهــم يف أضاِعهــا وذاكرهِتــا. 
وألنَّ القلــَم أذُن الكاتــب, وألنَّ الكتابــة هــي حبــُل صلــٍة بــن صــوت األرض 
وقلــب الكاتــب فقــد مسعنــا، عندمــا بــدأان يف حتريــر هــذه الســرة املباركــة، مهــَس 
األرض مبتســمًة وهــي تــردِّد: كانــت جولــًة عمريَّــًة مباركــة؛ مل نفهــم مغزاهــا، مل 

نفهــم حــى تلــذَّذان أبخبــار صاحــِب الســرة.. وحتســران علــى فقدانــه .
كان عــاء صــورًة عــن عمــر بــن اخلطــاب، مجعهمــا قلــٌب يطــوف يف حبــاِر 
التعــب كــي يــراتَح املســلمون، كمــا يشــهد عليهمــا ليــٌل واحــد ومهــا جيــوالن 
يف طرقــاِت املســلمن… خيفضــون جنــاح الســكينة هلــم ويرفعــون ثقــَل الســعي 
وردَّدان  إال  منهــا  ننتــِه  ومل  الســرة  هــذه  األرض، كتبنــا  مثــل  وحنــن  والبــذل. 
قوهلــا: كانــت جولــًة عمريَّــًة مباركــة. عــاء شــاب متــزوٌج، اكتفــى مبرحلــة التعليــم 
حيتــاج  اإلنســان ال  أن  إىل  إشــارًة واضحــًة  أعطــى  الــذي  األمــر  االبتدائيــة، 
إىل شــهادة علميــة رفيعــة كــي حيــوز هبــا شــهادة اآلخــرة، وال حيتــاج شــهادة 
علميــة فاخــرة كــي يكتســب هبــا الفــداء واألخــاق، كان عــاء مــدركاً لفطــرة 
األخــاق واإلنســانية وهدايــة اإلســام دون الكثــر مــن العلــم . ُعــِرَف قبــل 
الثــورة الســورية حببــه للضعفــاء مــن النــاس ومســاعدته ملســاكينهم، كان يعمــل 
يف معمــل لصناعــة احلصــر الباســتيكية، يكســب مــن يديــه ويســاعد النــاس 
بيديــه ويصنــع بيديــه بطــًا حيمــل امســه وجســَمه كمــا ســيأيت. بــدأت الثــورة 
مبظاهراهتــا املنــذرة ببدايــة عصــر هــدم الظلــم وســيادة اجملرمــن، وعــاء اإلنســان 
الفطــري البســيط كان علــى فطرتــه املباركــة يف الثــورة أيضــاً، وشــارك يف أول 
مظاهــرة خرجــت يف مدينــة معــرة النعمــان، وتتالــت اجلَُمــع وعــاء يرفــع مهتــه 
لتليــَق ابمســه العــايل. فِمــْن مشــارك يف املظاهــرات إىل منــاٍد هلــا وجامــٍع فيهــا 
حيشــُر النــاس ليكونــوا ســيَف الصــوت يف أول معــارك الثــورة، وألن عــاء كان 
حمبــوابً وصاحــب اللهفــة والقــرب مــن النــاس كانــت مهمتــه ســهلة وســرعان مــا 
كانــوا جيتمعــون حــول دفء الثــورة احلاضــر حبضــوره  ليســتطيع عــاء بذلــك أن 
جيمــَع أغلــب أهــل املنطقــة للدخــول مــن ابب الثــورة الكبــر. مــع بــدء املواجهــة 
املســلحة بــن الثــوار وســلطة اإلجــرام حتــرَّك اثئــُران بســرعة ليدخــل هــذه العاصفــة 
الــي ال يثبــت فيهــا إال األبطــال أصحــاب األســباب احلقيقيــة الــي تســتحق 
النصــر مــن هللا ســبحانه، كان عــاء مــن الذيــن أعلنــوا عــن تشــكيل لــواء درع 
الفاحتــن الــذي كان يتبــع ســابقاً هليئــة دروع الثــورة، مث انتقــل إىل فيلــق الشــام 
ليعمــل قائــدا عســكراي يف اللــواء. شــارك يف اقتحــام مدينــة إدلــب وأرحيــا ويف 
اقتحــام قــرى ســهل الغــاب وخناصــر ويف معــارك مدينــة خــان شــيخون، كمــا 
الثــورة، وكانــت  أنــه شــارك يف معــارك الفرقــة 17 يف مدينــة الرقــة يف بدايــة 
آخــر معاركــه هــي معركــة حتريــر بلــدة ســكيك بريــف محــاة. قــاد عمليــة حتريــر 
بلــدة ســكيك هبمتــه األوىل الــي مل تفــرت، وكان يوصــي جنــَده يف املعركــة وصيَّــة 
القائــد احلريــص علــى تقــدمي رضــا هللا لتحقيــق النصــر املطلــوب، فيقــول: إن 
زمــن التســلية انتهــى وبــدأ العمــل اجلــاد، فكونــوا علــى قــدر املســؤولية. وكثــراً مــا 
كان يوصــي جنــده ابلثبــات، ويهتــم خبلــق احملبــة والــوداد واالحــرتام بينهــم كــي 
يكونــوا صفــاً واحــداً يف املعركــة اجلهاديــة الصعبــة، وممــا أوصــى بــه أيضــاً قولــه: 
أن ال حتقــدوا علــى أحــد وســاحموا وأحبــوا اجلميــع واصــروا.  وعــن هــذه الــروح 
املتخَمــة ابحلــب والســكينة حيدثنــا ابــن عمــه أن عــاء أخــره أنــه مل ينــم يومــاً إال 
وقــد ســامح اجلميــع دون حقــٍد أو كراهيــة. مل يبــدأ عــاء عمــًا إال وأمتَـّـه مبــا 
حيــب ويرضــي ربَّــه، أىب أن يســقط إال بعــد أن يعلــن حتريــر ســكيك مــن آاثر 
الطغــاة احملتلــن…  يف األايم الــي ال يوجــد فيهــا معــارك كان عــاء يتجــول 
طــوال الليــل يف املنطقــة ومعــه بعــض العناصــر حلفــظ األمــن يف عســس الليــل، 
هــذا كان عملــه بشــكل يومــي يف األايم الــي ال يوجــد فيهــا معــارك، يتجــول 
يف أحيــاء البلــدة إىل طلــوع الفجــر حفظــا لألمــن، كان يشــعر أنــه مســؤول عــن 
حفــظ األمــن يف البلــدة، وكان يقــول دائمــاً: النــاس أمانــة يف رقابنــا. إنــه عُمــرٌي 

محــل معــى امســه علــى جبهتــه، ويف األكــفِّ أفعالــه ..

Türkçe تركي

Bugün Suriye üzerinde vuku bulan olayları anlamanın yolu 
bu toprakları, geçmişi, bu günü ve geleceğiyle birlikte düşün-
mekten geçiyor.Halep bildiğimiz tarihin her döneminde in-
sanlık için önemli bir bölge olmuştur. Yaklaşık yedi bin yıldır 
insanlığın önemli merkezlerinden biri olan Halep mezepota-
mya, bereketli hilal, ipek yolu vb. İnsanlık tarihi için önemli 
dönüm noktalarında hep adı geçmiş ve üzerinde bir takım he-
saplar yapılmıştır.
Yavuz Sultan Selim’in 1516 Mercidabık zaferi ile Osmanlı 
topraklarına katılan Suriye toprakları Osmanlı tarihi boyu-
nca da her daim önemini hissettirmiş bir bölgeydi. Dünya 
tarihinin dönüm noktalarında her daim bu topraklarda çetin 
mücadeleler verilmiş ve insanlık yeni ufuklara doğru yelken 
açmıştır.
Bu gün bu tarihi birikimi anlamadan Suriye’deki savaşı an-
lamak mümkün değildir. Dünya devletleri yeniden tarihi bir 
hesaplaşma sürecine girdikleri aşikardır. Batı sömürü düze-
ni üzerine bir medeniyet inşa edemeyeceğini anladı fakat 
içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkacağını bilemez bir hal-
de yaşadığımız çağı karartacak hamlelerde bulunuyor. ABD, 
Rusya denkleminde 50 yıl dünyayı gerilim seanslarından 
geçiren soğuk savaş dönemi yerini yeniden Suriye toprak-
larında ısınan tehlikeli bir düelloya bıraktı. Olanca hormonu 
ile büyüyen Çin büyüdükçe insandan uzaklaşan siyaseti ile 
dünyanın başına bela olmaya aday bir konumda duruyor. İran 
her zamanki sinsi siyaseti ile ne kaybolan ne de var olabilen 
bir yara gibi “doğunun” sırtında varlık mücadelesi veriyor. 
Bir topuk dikeni gibi ortadoğunun ayakları altında bulunan 
lakin atılan her adımda ümmete acı veren İsrail kendini yok 
edecek öfke tohumlarını fütursuzca savuruyor topraklarımıza.
Biz 21. Yüz yılın sakinleri olarak kaderimize bu topraklarda 
yeniden mücadele yazılmış insanlarız. Tıpkı bu toprakların 
tarihi ve kaderi gibi bizim hayatın akışına katıldığımız bu dö-
nem de Halep ile Şam ile Hama ile kaderimiz kesişti ve tariht-
en payımıza savaş, mücadele, göz yaşı, umut ve sabır düştü...
Bu topraklar savaşlara, çatışmaya, kavgaya alışık aslında biz 
çağı yaşayan insanlar bu topraklara yabancılaşmış durum-
dayız. Geçmişten günümüze yaşadığımız topraklarda ver-
ilen insanlık mücadelesinden habersiz bir çağı tüketiyorduk 
ki zaman durdu ve toprak bize kendini yeniden hatırlattı. 
Bağrında sakladığı tarihi yeniden önümüze koyarak ya insan-
lığın dönüm noktasında yeniden bu topraklara sahip çıkarak 
yepyeni ufuklara yelken açarsınız yahut tarihin karanlıkların-
da sizden önce kaybolanlar gibi kaybolup gidersiniz.
Sevgili dostlar bu topraklara zor kullanarak silahla topla 
tüfekle kimse sahip olamamıştır. Toprağa kattığınız değer 
kadar sahip çıkabilirsiniz. Üzerinde yaşayan insanlığa, değer 
katabildiğiniz kadar bu topraklarda var olabilirsiniz. Hile ile, 
şer ile hainlik ve entrika ile, dönemin siyaseti ve kapitalist 
yaklaşımları ile bu topraklarda var olmaya çalışanlar eninde 
sonunda sahip olmak istedikleri toprağın altındaki yerleri-
ni alacaklardır. Lakin hak ile adalet ile merhamet ile bu to-
praklarda yetişecek yeni nesillerin gönüllerinde yer edecek 
iddia sahibi erler bu toprakların sözünü söyleyecek. Tarihi ile 
barışık insanlığın umudu olacak fikriyat ve düşünceleri ile 
bu topraklarda var olmaya çalışanlar yeni nesillere umut ola-
caklar. Tarihin kendilerine yüklediği sorumluluğu fark eder-
ek omuzlayanlar, yolda kalıp yolun sahibine tevekkül ettiği 
sürece, seferi kulluk bilip zaferi Rabbe terk eyledikçe çoğala-
cak ve hep var olacaklar.

الطريــق إىل فهــم األحــداث اجلاريــة حاليــاً يف ســوراي ميــر ابلضــرورة عــر التفكــر 
يف تلــك األرض وماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها،  فحلــب تعتــر منطقــة مهمــة 
لإلنســانية يف كل مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الــذي نعرفــه، حلــب هــي واحــدة مــن 
أهــم املراكــز البشــرية منــذ ســبعة آالف عــام تقريبــاً، وملتقــى بــاد مــا بــن النهريــن 
واهلــال اخلصيــب وطريــق احلريــر، ونقــرأ امسهــا يف أهــم منعرجــات التاريــخ البشــري، 

وكانــت حاضــرة يف كثــر مــن احلســاابت يف املنطقــة.
مت إحلــاق ســوراي ابألراضــي العثمانيــة بعــد انتصــار الســلطان ســليم األول عــام 
1516م يف معركــة مــرج دابــق، وبقيــت األراضــي الســورية حمافظــة علــى أمهيتهــا 
بشــكل دائــم طيلــة العهــد العثمــاين، وقــد شــهدت تلــك األراضــي كفاحــاً مريــراً  
يف أهــم نقــاط التحــول بتاريــخ العــامل، وفتحــت شــراع البشــرية حنــو آفــاق جديــدة.
ال ميكــن أن نفهــم احلــرب الدائــرة يف ســوراي حاليــاً مــن دون إدراك ذلــك الرتاكــم 
التارخيــي الــذي تزخــر بــه، مــن الواضــع أن دول العــامل قــد دخلــت مــن جديــد يف 
مرحلــة مــن احملاســبة التارخييــة، لقــد فهــم الغــرب أنــه لــن يســتطيع بنــاء حضــارة علــى 
أســاس النظــام االســتعماري، ولكنــه يشــن محــات لتشــويه العصــر الــذي نعيــش 
فيــه، رغــم أنــه ال يعــرف كيــف ســيخرج مــن الوضــع الــذي هــو بداخلــه، لقــد تركــت 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مرحلــة احلــرب البــاردة يف إطــار تــوازانت مــع روســيا 
زجــت ابلعــامل يف حصــص مــن التوتــر اســتمرت 50 عامــاً، لتنتقــل ابلعــامل إىل ثنائيــة 
جديــدة وخطــرة تــزداد وترهتــا شــّدة وحــرارة علــى األراضــي الســورية، »فكلمــا 
ازداد حجــم الصــن ابســتخدام عشــرات اهلرمــوانت«، كلمــا ابتعــدت سياســتها 
عــن اجلانــب اإلنســاين، وبــدأت تتحــول إىل مصيبــة ميكــن أن تقــع علــى رأس 
العــامل، وعــن طريــق سياســتها اخلبيثــة املعهــودة ختــوض إيــران معركــة الوجــود علــى 
حســاب »الشــرق« الــذي حتــول إىل جــرح ينــزف وال يلتئــم،  فهــا هــي إســرائيل 
منغــرزة حتــت أرجــل الشــرق األوســط كاملســمار يف قدمــه، فتســبب آالمــا لألمــة يف 
كل خطــوة ختطوهــا، لكــن بــذور الغضــب الــي تزرعهــا إســرائيل يف أرضنــا بــا كلــل 
وال ملــل ســتقضي عليهــا ال حمالــة،  حنــن أبنــاء القــرن ال 21 كتــب علــى صحيفــة 
قــدران النضــال مــن جديــد يف ســبيل هــذه األرض، لقــد تقاطــع قــدران مــع حلــب 
ودمشــق ومحــاه يف هــذه الفــرتة الــي نعيشــها أيضــاً متامــاً مثلمــا كان عليــه األمــر 
يف اتريــخ هــذه األرض وقدرهــا، ومــا بقــي لنــا مــن التاريــخ إال احلــروب والصــراع 

والدمــوع والصــر واألمــل...
حنــن أبنــاء هــذا العصــر نعيــش حالــة مــن الغربــة عــن هــذه األرض الــي هــي يف 
احلقيقــة متعــودة علــى احلــروب والقتــال والصــراع، كنــا نســتهلك عصــراً ال علــم لنــا 
مبــا خاضتــه البشــرية مــن كفــاح خالــه علــى هــذه األرض منــذ زمــن بعيــد، إىل 
أن توقــف الزمــن فذّكرتنــا األرض بنفســها، عليكــم أن تفتحــوا أشــرعتكم آلفــاق 
جديــدة، واضعــن نصــب أعينكــم مــا خيفيــه التاريــخ يف طياتــه، وحمافظــن علــى 
هــذا البلــد خــال املنعــرج الــذي متــر بــه اإلنســانية، وإن مل تفعلــوا ذلــك فإنكــم 

ســتضيعون كمــا ضــاع الذيــن مــن قبلكــم يف غياهــب التاريــخ.
أيهــا األصدقــاء األعــزاء، هــذه األراضــي مل ميتلكهــا أحــد ابلقــوة والســاح واملدفــع 
والبندقيــة، ولــذا ميكنكــم محايتهــا ابلقيــم الــي تضيفوهنــا إليهــا، وميكنكــم البقــاء 
علــى هــذه األرض مادمتــم تعــززون قيــم البشــر الــي تعيشــون عليهــا، لكــن أولئــك 
الذيــن يعملــون علــى الســيطرة علــى هــذا البلــد عــن طريــق احليــل والشــر واملكائــد 
وسياســة املرحلــة واملقــارابت الرأمساليــة، ســيلقون مكاهنــم عاجــًا أم آجــًا حتــت 
طريــق  عــن  يعملــون  الذيــن  اجلنــود  أمــا  عليهــا.  الســيطرة  يريــدون  الــي  األرض 
احلــق والعدالــة واملرمحــة، حاملــن رســالة هتــدف إىل كســب قلــوب أجيــال جديــدة 
ستنشــأ يف هــذا البلــد، فســتكون الكلمــة الفصــل هلــم يف هــذا البلــد. وتبقــى آمــال 
األجيــال القادمــة معلقــة أبولئــك املتصاحلــن مــع اترخيهــم العاملــن علــى البقــاء 
يف هــذه األرض حاملــن أفــكاراً ومبــادئ متثــل أمــًا للبشــرية، والذيــن يعلمــون 
مســؤوليتهم التارخييــة ويتحملوهنــا، ســيزيد عددهــم يبقــون علــى الــدوام، مــا دامــوا 
يتوكلــون علــى هللا حــى وإن انقطعــت هبــم الســبل، ومــا دامــوا يؤمنــون أبن نضاهلــم 

عبــادة ويرتكــون النصــر علــى هللا تعــاىل.

Mehmet Ali EMİNOĞLUمحمد علي أمين أوغلو الشهيد عالء عبد المعطي أبو دعيمس

المدن تعيش قدرها مثل لكي ال ننسى شهداءنا 
البشر تماما...

İnsanlar gibi şehirler de 
kaderlerini yaşarlar...


