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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Suriye’nin kuzeyinde yeni bir 
devlet kurulmasına yönelik girişimleri kabul etmeyeceğini yineledi. PYD ve YPG’nin Su-
riye’nin kuzeyinde Akdeniz’e kadar bir terör koridoru oluşturmaya çalıştığını vurgulayan 
Erdoğan, Türkiye’nin bu terör örgütlerine karşı tüm önlemleri alacağının altını çizdi.

Suriye muhalefeti, 22.08.2017 tarihinde Yüksek Müzakere Heyeti ve Kahire ve Moskova’dan göz-
lemcilerin katılımıyla Riyad’daki görüşmelere başladı. Görüşmeler sırasında, siyasi çözüm ve Su-
riye Devlet Başkanı Beşar Esed’in akıbetinin belirlenmesi meseleleri ele alınacak, ayrıca bu görüş-
melerden sonra gerçekleşecek olan Riyad 2 kongresinde, Cenevre müzakerelerine katılacak heyetin 
teşkili üzerinde durulacak.

21.08.2013 tarihinde Doğu Guta’da gerçekleşen ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 1400’den 
fazla kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kimyasal silah katliamının üzerinden dört 
yıl geçti. Suçlu Beşar Esed ve rejimi ise hiçbir ceza almadan serbest bir biçimde dolaşıyor.

جــدد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان رفــض بــاده القاطــع ألي مســاعي مــن شــأهنا أن تــؤدي إلنشــاء دولــة 
جديــدة يف مشــايل ســوراي.وقال أن »ب ي د«، و«ي ب ج« تســعيان إلقامــة ممــر إرهــايب يف مشــال ســوراي لغايــة 
ســواحل البحــر األبيــض املتوســط، مؤكــداً علــى أن بــاده ســتتخذ كافــة اإلجــراءات حبــق تلــك التنظيمــات اإلرهابيــة.

انطلقــت يــوم الثــااثء 2017/8/22اجتماعــات للمعارضــة الســورية والــي جتمــع بــن اهليئــة العليــا للمفاوضــات 
ومنصــي »القاهــرة« و«موســكو« يف الــرايض للبحــث يف احلــل السياســي وابلتحديــد مســألة مصــر رئيــس النظــام 
بشــار األســد، متهيــداً لتشــكيل وفــد واحــد للمعارضــة يف مؤمتــر »الــرايض 2« للمشــاركة يف مفاوضــات جنيــف. 

أربــع ســنوات مضــت علــى جمــزرة الكيمــاوي يف الغوطــة الشــرقية يف 8/21/ 2013 والــي قتــل فيهــا أكثــر مــن 1400 مــدين، 
أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال ومئــات املصابــن واجملــرم  بشــار األســد ونظامــه حــر طليــق دون عقــاب.
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Ulaşılması ve ulaştıktan sonra ayrılması oldukça zor, uzakta 
bir adada Amerikan istihbaratı sabıkalı suçlular için bir hap-
ishane hazırlar. Sonra bu suçluları psikolog ve psikiyatrlara 
teslim ederek, birçok deneye tabi tutulmalarını sağlar. Böylece 
bu suçluları, Amerikan usullerine göre rehabilite ederek tekrar 
suç işlemeleri için belirli kentlere salacaktır.
Naziler ve Japonya, II. Dünya Savaşı’nda esirlerin beynini 
yıkamış ve onları ülkelerine geri göndererek casus olarak 
kullanmıştı. İşte bu adada da, mahkumlar üzerinde her türlü 
deney yapılmaktadır; yiyecek, içecek, sigara ve hatta giysile-
rine kimyevi maddeler enjekte etme, duygularını kontrol etme 
ve duygu merkezini tahrip etme amacıyla beyin ameliyatları 
yapma ve kendilerine emredileni yapacak bir nevi robota 
dönüştürmek için zihinlerini kontrol altına alma gibi… Filmin 
başında, kahramanın eşi uyuşturucu kullandıktan sonra çocuk-
larını öldürür ve bu sahnenin karşısında kahkahalar atarak ko-
casını bekler. Eşinin bu hareketi sonucu adam, aklını yitirir ve 
kişilik bölünmesi/şizofreni yaşar. Ardından eşini öldürür. Son-
rasında ise, tüm bunların bir kabustan ibaret olduğu konusun-
da kendini kandırmaya çalışır.
Kahramanın hayal gücü ve rüyalarında oluşan sahneler, bize 
korku, suçluluk duygusu, kaybolmuşluk, acı, nefret, pişman-
lık, hata ve sevgi arasındaki iç çatışmaları gösterir. Kahra-
manın hatıralarına dair kesik kesik verilen görüntüler, meşhur 
Nazi toplama kampı Dachau’daki katliamları, karların içeris-
ine gömülmüş masum insan cesetlerini ve nasıl yakıldıklarını 
gözler önüne serer.
Filmin sonunda kahraman iki seçenek arasındadır: Ya bir suç-
lu, katil ve cani olarak yaşayacak, kendisinden istenilen şekil-
de insanlara korku salan bir varlık olacak; ya da iyi bir insan 
olarak ölecektir.
Bu karar, adeta içimizdeki insanlığı öldürmekle eşdeğerdir. 
Böylece insanoğlunun, cinayet, ardından tedavi ve ardından 
mutluluğa erişeceği fikrine kahramanı zorlamakta, kabul 
etmediği takdirde diğer seçeneği ölüm olmaktadır. Kahra-
manımız ise hayatta kalmayı ve istedikleri şekilde yaşamayı 
seçer.
Bu filmde korkutucu olan, anlatılanları aslında kısmen anla-
sak da, gerçekte bir Amerikan filmi olması ve Amerikan isti-
hbaratının kendi arzularını başka halk ve devletlere dayatmak 
için yaptıklarını ifşa etmesidir. Nitekim bu halk ve devletlerin 
önünde, onun isteklerine boyun eğmek ve emirlerine itaat et-
mekten başka seçenek bulunmamaktadır.
Zindan Adası ya da Kapalı Ada (Shutter Island), 2010 yapımı 
bir Amerikan psikolojik gerilim filmidir. Filmin konusu, in-
sanın ihtiyaç ve isteklerine göre yetiştirilmesi geleneğine 
aykırı bir deneyimi aktarmaktadır. Dramatik ve belirsiz teması 
ve hem gizem hem de gerilimi bir arada yansıtması nedeni-
yle film, son derece kaliteli ve etkileyicidir. Filmin sonunda 
ise, bu insanlık dışı fiilleri kınayan sahneler göz önüne ser-
ilmektedir. Zihin oyunları, kimlik değişimleri ve psikolojik 
derinlik, ortalama izleyiciler açısından filmi kafa karıştırıcı 
bir hale sokmaktadır. Ancak bu, aynı zamanda izleyicinin fil-
mi istenen bakış açısıyla izlemesi anlamına gelmektedir. En 
sonunda ise, iyiliği isteme ve kötülükle savaşma şeklindeki 
ebedi çatışma derinlik kazanmakta, film ise akıllarda iz bırak-
mayı başarmaktadır. Bu filmi izleyenler, DAEŞ ve benzeri 
aşırıcı ve cani örgütlerin nasıl oluşturulduğunu anlayacaktır. 
Filmi izledikten ve içerisindeki olaylara tanıklık ettikten son-
ra kimse artık, DAEŞ’i kimin kurduğunu sorgulama ihtiyacı 
hissetmeyecektir!
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يف جزيــرة انئيــة يصعــب الوصــول إليهــا، ويصعــب مغادرهتــا، 
ســوابق  لديهــم  ملــن  ســجوانً  األمريكيــة  املخابــرات  أعــدت 
إجراميــة ، وســلمتهم إىل علمــاء وأطبــاء نفســين وأخضعتهــم 
إىل جتــارب عديــدة ، كــي يتمكنــوا مــن إعــادة أتهيلهــم علــى 
الطريقــة األمريكيــة ، وتطلقهــم يف املــدن الــي يريدوهنــا ليعيثــوا 

فيهــا قتــًا وإجرامــاً.
يف  الثانيــة  العامليــة  احلــرب  خــال  واليــاابن  النازيــة  جنحــت 
غســل عقــول األســرى ، مثّ أعادهتــم إىل بلداهنــم كجواســيس 

مهمتهــم خدمــة مــن أرســلهم.
يف اجلزيــرة جتــرى كل التجــارب علــى املســاجن ، مــن دس 
وحــى  ودخاهنــم  وشــراهبم  أطعمتهــم  يف  الكيميائيــة  املــواد 
ألبســتهم ، إىل إخضاعهــم لعمليــات جراحيــة يف أدمغتهــم 
للتحكــم يف عواطفهــم ، وإعطــاب مركــز املشــاعر ، والتحكــم 
يف عقوهلــم  ليصبحــوا أشــبه برجــال آليــن ينفــذون مــا يؤمــرون 

بــه.
بدايــة الفلــم تظهــر زوجــة البطــل  بعــد أن تناولــت األفيــون 
وهــي تقتــل أطفاهلــا وجتلــس ضاحكــة تنتظــر عــودة زوجهــا 
فيلجــأ   ، شــخصيته  وانفصــام  جبنونــه  تســببت  وفعلتهــا   ،
إىل قتلهــا ، وحماولــة خــداع عقلــه أبن مــا حــدث هــو جمــرد 

كابــوس.
املشــاهد الــي كانــت تصورهــا خميلــة البطــل وأحامــه ، أخذتنــا 
إىل لقطــات مــن الصراعــات الداخليــة ،املخــاوف ، الذنــب 
،  الفقــد ، األمل ، الكــره ، النــدم ، واخلطــأ  واحلــب، مــع  
مشــاهد متقطعــة عرضتهــا ذاكرتــه لنــا  جــرت يف معســكر 
)داخــاو( النــازي الشــهر ، وجثــث األبــرايء املدفونــة ابلثلــج ، 

وقتلهــم للعــّزل  وحرقهــم.
يف هنايــة الفيلــم كان البطــل أمــام خياريــن ال اثلــث هلمــا ، أن 
يعيــش كمجــرم وقاتــل ووحــش وينفــذ مــا يريدونــه مــن إشــاعة 

الرعــب لــدى اآلخريــن ، أو املــوت كرجــل طيــب صــاحل .. 
خيــار هــو أشــبه مــا يكــون حبكــم إعــدام لإلنســانية يف دواخلنــا 
، فهــم يؤيــدون نــزوع االنســان إىل القتــل والتشــفي والســعادة 
ابملــوت  فأنــت حمكــوم  وإذا خالفتهــم  ابلتمثيــل ابلضحــااي، 
والفنــاء، خيتــار بطــل الفلــم العيــش كمــا يريــدون وينقــاد هلــم.

املرعــب يف هــذا أننــا نعــرف ، ونــدرك بعضــاً مــن تفاصيلــه ، 
لكــن أن أييت كفلــم أمريكــي فيــه فضــح وتعريــة لــكل مــا تفعلــه 
املخابــرات األمريكيــة مــن أجــل فــرض مــا تريــده وتعميمــه علــى 
الشــعوب والــدول الــي ليــس هلــا خيــار إال ابلرضــوخ إلرادهتــم 

، والتقيــد بتنفيــذ خمططاهتــم. 
 )SHUTTER ISLAND( جزيــرة شــاتر أو اجلزيــرة املغلقــة
فيلــم إاثرة نفســية أمريكــي عــام 2010 ، قصــة الفيلــم حتكــي 
جتربــة ختالــف الُعــرف الســائد  يف ســعيها لبنــاء االنســان وفــق 
احلاجــة والطلــب ، فيلــم رائــع ومؤثــر بســبب احلبكــة الدراميــة 
والتشــويق فهــو جيمــع بــن الغمــوض واإلاثرة ، وتــرك املشــاهد 
ليكتشــف احلقيقــة يف النهايــة الــي حتمــل إدانتهــا هلــذه األفعــال 

الاإنسانية.
التاعــب العقلــي وتغيــر اهلــوايت والعمــق النفســي هــي الــي 
جتعــل الفيلــم مربــكاً للمشــاهد العــادي ، لكنهــا أاتحــت لــه 

رؤيــة الفلــم مــن الزاويــة الــي يرغبهــا.
النهايــة تعمــق الصــراع األبــدي بــن رغبــة اخلــر ونزعــة الشــر، 

وتســتحق أن تعلــق ابلذاكــرة.
مــن يشــاهد هــذا الفلــم يتعــرف علــى آليــات خلــق التنظيمــات 
املتطرفــة والقاتلــة كداعــش ومــن شــاهبها، وبعــد مشــاهدتكم 
مــن  تتســاءلوا جمــدداً  لــن  للفلــم واالطــاع علــى أحداثــه ، 

صنــع داعــش؟؟!!.

صانعوا األشرار

Supki Dsokiصبحي دسوقي

Şerrin Üreticileri
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “dinini, kültürünü ve tarihini bilen ve İslam ümmeti 
ve tüm mazlumların umudu olacak bir nesil yetiştirmek istediklerini” ifade etti. Erdoğan, yeni nesil-
leri inşa etme görevinin yalnızca hükümetin sorumluluğunda olmadığını, bunun aynı zamanda anne 
ve babaların da omzunda bir yükümlülük olarak bulunduğunu belirtti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Halep iline bağlı Af-
rin’de ve İdlib’deki istikrarsızlığın bedelini Türkiye’nin ve orada bulunan masumların öde-
diğini dile getirdi. Yıldırım, “Gerekli cevabı tereddüt etmeden verecek güçteyiz” şeklinde 
konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
PYD terör örgütüne yaptığı desteği, başka bir terör örgütü olan DEAŞ’la mücadele ettiğini 
öne sürerek meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi. Kalın ayrıca, tüm dünyanın ayrım gözetmek-
sizin bütün terör örgütlerine karşı ortak tavır alması gerektiğini vurguladı.

قـــال الرئيـــس الرتكـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان أهنـــم “عازمـــون علـــى بنـــاء أجيـــال تعـــرف دينهـــا وثقافتهـــا واترخيهـــا، وتكـــون 
أمـــا لألمـــة اإلســـامية وجلميـــع املظلومـــن”. وأضـــاف أن مهمـــة تنشـــئة األجيـــال القادمـــة ال تقـــع علـــى عاتـــق احلكومـــة 

فقـــط، وإمنـــا هـــي مهمـــة مشـــرتكة تتوحـــد فيهـــا أيضـــا جهـــود اآلابء واألمهـــات. 

قــال رئيــس الــوزراء الرتكــي، بــن علــي يلــدرمي، إن بــاده هــي مــن يدفــع مثــن عــدم االســتقرار احلاصــل يف عفريــن مبحافظــة 
حلــب مشــال غــريب ســوراي، وإدلــب )مشــال(، فضــا عــن األبــرايء املقيمــن هنــاك، وحنــن “قــادرون علــى توجيــه الــرد 

املناســب دون تــردد”. 

قــال املتحــدث الرمســي ابســم الرائســة الرتكيــة إبراهيــم كالــن، إّن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حتــاول شــرعنة دعمهــا لتنظيــم 
حــزب االحتــاد الدميقراطــي اإلرهــايب، حبجــة مكافحــة تنظيــم إرهــايب آخــر وهــو داعــش، وأّن علــى العــامل تبــّي موقــف موحــد 

ضــّد التنظيمــات اإلرهابيــة دون اســتثناء.

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق
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أحياء حمص مقفرة ومدمرة.. ونظام األسد عاجز عن إعمارها رغم سيطرته عليها قبل سنوات7 شهداء من أصحاب القبعات البيضاء بعملية تصفية بشعة بطلقات في الرأس في  سرمين 
Zalimane Bir Saldırı Sonucu Sarmin’de 7 Beyaz Baretli Şehit OlduHumus Sokakları Issız ve Yıkık Dökük… Esed Rejimi Yıllar Önce Ele Geçirmesine Rağmen Şehri İmardan Aciz

İdlib şehrindeki Sarmin’de faaliyette bulunan sivil savunma ekibine 12.08.2017 tarihinde yapılan zalimane bir saldırı sonucu, bu ülkenin en te-
miz gençlerinden yedi tanesi şehit oldu. Bu gençler, merhamet ve insanlık köprüleri kurmak için kendi canlarından geçmiş, katil Esed rejiminin 
varillerinden Suriye halkını kurtarmak için tüm çaba ve ihlaslarını ortaya koymuşlardı.

Suriye devriminin sembolü olan Baba Amr mahallesi, hala enkaz altında. Muhalif güçlerin çıkarılması ve Esed rejiminin 
hakimiyeti üzerinden yıllar geçmesine rağmen mahalleye çok az insanın dönmüş olması, rejiminin kendi elleriyle yıktığı 
kenti imar etmekten aciz olduğunu gözler önüne seriyor.

وقع اعتداء آمث على فريق الدفاع املدين يف منطقة ســرمن يف حمافظة إدلب صباح يوم الســبت املوافق لــ 2017/08/12، وأســفر عن استشــهاد ســبعة من خرة شــباب 
هــذا الوطــن ، الذيــن أثــروا علــى أنفســهم أبن يكــون جســوراً للرمحــة، واإلنســانية وعملــوا بــكل جهــد وإخــاص إلنقــاذ شــعبنا الســوري مــن براميــل نظــام األســد القاتــل.

يف حــي اباب عمــرو، رمــز الثــورة الســورية ، مــازال ركام مبانيــه الــي مل يعــد إليهــا إال قلــة مــن النــاس رغــم مــرور مخــس ســنوات علــى ســيطرة نظــام 
األســد عليــه، وخــروج املعارضــة منــه، شــاهداً علــى فشــل النظــام يف إعــادة إعمــاره بعــد أن دمــره بقصفــه العنيــف.

مدينة الرقة تودع ما بقي من كوادرها الطبية

عودة المظاهرات السلمية  إلى مدينة اعزاز  بحماية قوى الشرطة واالمن

15 ألف الجئ سوري يعودون إلى بالدهم لقضاء عيد األضحى

Rakka Son Sağlık Personeline Veda Etti

Polis ve Güvenlik Güçlerinin Korumasında Azaz Şehrindeki Barışçıl Gösteriler Yeniden Başladı

15 Bin Suriyeli Kurban Bayramını Kutlamak İçin Ülkelerine Dönüyor

Rakka şehri, kentte kalmayı kendi canlarına yeğleyen son sağlık personeli olan ve şehit düşen Dr. Kays Es-Seyyid Ahmet, Dr. Fuat El-Ucayli 
ve Dr. İbrahim Eş-Şevvah’ı son yolculuğuna uğurladı.

ودعــت مدينــة الرقــة مــا بقــي مــن كوادرهــا الطبيــة الذيــن آثــروا البقــاء والوقــوف إىل جانــب أهلهــم ، وهــم الشــهداء ) د. قيــس الســيد أمحــد- د. 
فــؤاد العجيلــي - د. إبراهيــم الشــّواخ(.

أعلنت السلطات الرتكية ، أن حنو 15 ألف الجئ سوري عادوا إىل بادهم منذ 15 أغسطس / آب اجلاري، لقضاء عطلة عيد األضحى املبارك.

Polis ve güvenlik kuvvetleri, Suriye Demokratik Güçleri’nin işlediği suçları ve sivillere yönelik sürekli olarak gerçekleştirdiği bombardı-
manları kınamak amacıyla Azez’de düzenlenen gösterilerin organizesi ve korunmasına yardımcı olurken, göstericilerin hareket etmesini 
kolaylaştıracak önlemleri aldı.

Türkiye hükümeti yetkilileri, yaklaşık 15 bin Suriyeli mültecinin 15 Ağustos’tan itibaren Kurban Bayramı tatilini 
geçirmek üzere ülkelerine dönmeye başladığını açıkladı.

ســامهت قــوى الشــرطة واالمــن العــام بتنظيــم وحفــظ أمــن املتظاهريــن وتســهيل حركتهــم خــال املظاهــرة احلاشــدة الــي جــرت يف مدينــة اعــزاز والــي نــددت جبرائــم قســد 
وقصفهــا املتكــرر للمدنيــن.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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ال ختفــي احلكومــة الرتكيــة مواقفهــا الرافضــة مــن دعــم أمريــكا لقــوات حــزب 
االحتــاد الدميقراطــي الكــردي يف ســوراي، وإعاهنــا أن هــذا الرفــض غــر قابــل 
للتنــازل عنــه، مهمــا كانــت الضغــوط االمريكيــة، ومهمــا كانــت ضماانهتــا، 
العســكرية  ابملعــدات  ســواء كان  العســكري،  الدعــم  حجــم  ومهمــا كان 
الكثــرة، أو ابألســلحة الثقيلــة ومئــات الشــاحنات مــن املعــدات والذخائــر 
العســكرية، ألن احلجــة األمريكيــة واهيــة وغــر صادقــة يف نظــر السياســة 
بينمــا  »داعــش«،  الدولــة  تنظيــم  حماربــة  هــي  األمريكيــة  فاحلجــة  الرتكيــة، 
قدمــت احلكومــة الرتكيــة ألمريــكا البدائــل احملليــة مــن قــوات اجليــش الســوري 
احلــر، بــل ومشــاركة القــوات الرتكيــة أيضــاً، ملواصلــة عمليــة درع الفــرات يف 
منبــج والرقــة وغرهــا، ســواء كانــت غــرب الفــرات أو شــرقه، ولكــن اإلدارة 
األمريكيــة يف البيــت األبيــض ختضــع يف هــذا الشــأن خلطــط وزارة الدفــاع 
األمريكيــة يف ســوراي واملنطقــة، الــي تفامهــت مــع روســيا وإيــران علــى تقاســم 
النفــوذ يف ســوراي، بدليــل أن أمريــكا أقامــت عشــر قواعــد عســكرية هلــا يف 
ســوراي، كمــا أقامــت روســيا عــدداً منهــا أيضــاً، وكلتــا القواعــد األمريكيــة أو 
الروســية يتــم التخطيــط هلــا أن تكــون طويلــة األمــد، وهــو مــا يتــم التشــريع 
لــه يف اجتماعــات أســتاان ومؤمتــرات جنيــف، ولذلــك مت إبعــاد تركيــا وإيــران 
عــن اتفــاق جنــوب غــرب ســوراي بــن روســيا وأمريــكا، واحملــاوالت القادمــة 
إبعادمهــا خــارج اللعبــة الدوليــة يف مشاهلــا أيضــاً، لعــدم قدرهتمــا منــع االتفــاق 
الروســي األمريكــي علــى تقاســم النفــوذ فيهــا أواًل، وألن أهــداف إيــران وتركيــا 
غــر أهــداف أمريــكا وروســيا اثنيــاً، وإذا أمكــن إجيــاد تفاهــم بــن روســيا 
وإيــران يف ســوراي، فــإن أمريــكا مل تســتطع أن تتفاهــم مــع تركيــا علــى أهــداف 
مشــرتكة يف ســوراي، وال زالت أمريكا حتاول دون جناح إقناع تركيا مبشــاريعها 
يف ســوراي، وال يــزال الرفــض الرتكــي قائمــاً، فهــل تســتطيع أمريــكا كســب 
صداقــة تركيــا واســتمرار حتالفهــا معهــا وهــي أي أمريــكا تدعــم أعــداء تركيــا؟.

مــن أبــرز مظاهــر اخلــاف الرتكــي األمريكــي يف ســوراي أن أمريــكا أوقفــت 
املعتدلــة  الســورية  املعارضــة  فصائــل  عــن  واللوجســي  العســكري  دعمهــا 
املتعاونــة مــع تركيــا، مبــا فيهــا اجليــش احلــر ، وحصــرت معظــم دعمهــا لقــوات 
محايــة الشــعب الكرديــة الــي اطلقــت عليهــا أمريــكا وصــف قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة، واثين هــذه املظاهــر أن أمريــكا أخــذت توجــه ســهام االهتــام 
للحكومــة الرتكيــة بدعــم تنظيمــات إرهابيــة يف ادلــب ، وابألخــص تنظيــم 
النصرة، ابلرغم من الســماح األمريكي الســابق هلذا التنظيم أن ينقل مقاتليه 
مــن كل احنــاء ســوراي إىل إدلــب يف اتفاقيــات أشــرفت عليهــا أمريــكا، واثلــث 
هــذه املظاهــر أن التصرحيــات األمريكــي النظريــة الــي حتــاول طمأنــة تركيــا 
مــن خماطــر الدعــم العســكري األمريكــي مليليشــيات وحــدات محايــة الشــعب 
العملــي يكذهبــا، وتعليــق هــذه  الكرديــة جمــرد تطمينــات كاميــة، والواقــع 
الدعــم  عــن  التخلــي  يتــم  املســتقبل، أبنــه ســوف  نتائــج  الضمــاانت علــى 
الرقــة  العســكري األمريكــي هلــا يف حــال القضــاء علــى تنظيــم داعــش يف 
ال مصداقيــة لــه، وقــد ســبق ألمريــكا أن نكثــت بتعهداهتــا غــرب الفــرات 
وابألخــص بعــدم ســحب تلــك القــوات مــن منبــج بعــد حتريرهــا مــن داعــش، 
بــل وقفــت أمريــكا ضــد اســتعادة اجليــش الســوري احلــر ملنبــج يف عمليــة درع 

الفــرات املدعومــة مــن تركيــا قبــل بضعــة أشــهر.
إن ذهــاب أمريــكا وروســيا إلجيــاد تفامهــات بينهمــا يف ســوراي دون االكــرتاث 
االقليميــة يف  الــدول  ملصــاحل  االكــرتاث  ودون  الســوري،  الشــعب  حلقــوق 
املنطقــة، إن ذلــك يعــي أن املنطقــة مقبلــة علــى هليــب أكــر ، وليــس إىل 
حلــول سياســية عادلــة، والقاســم املشــرتك بــن روســيا وأمريــكا هــو تقاســم 
نفــوذ عســكري وليــس سياســي فقــط، واخلطــورة فيــه أن أمريــكا راهنــت علــى 
تثبيــت نفوذهــا العســكري يف ســوراي علــى املليشــيات الكرديــة، وليــس علــى 
فصائــل عربيــة ســورية، بينمــا روســيا راهنــت علــى قســم مــن العــرب الســورين 
من أتباع بشــار األســد العلوين، والقســم اآلخر إيراين فارســي وإن اســتخدم 

أدوات عربيــة لبنانيــة أو عراقيــة مثــل حــزب هللا اللبنــاين وغــره، وهــذا يعــي 
أن املراهنــة األمريكيــة علــى القوميــة الكرديــة ال بــد أن تنتهــي إىل إقامــة دولــة 
أواًل، وإن مت متريــر ذلــك ملرحلــة  الســورية  كرديــة مســتقلة علــى األراضــي 
زمنيــة عــر اتفاقيــات األقاليــم السياســية الفيدراليــة، فالتقســيمات السياســية 

الفيدراليــة خديعــة مرحليــة إلقــرار تقســيم ســوراي إىل عــدة دول مســتقلة.
إىل حــل سياســي  توصلهــا  قــرب  عــن  األمريكيــة  احلكومــة  إن تصرحيــات 
يشــمل كل ســوراي بعــد اتفاقهــا مــع روســيا علــى جنــوب غــرب ســوراي ال 
خيــرج عــن اتفــاق التقســيم الفيــدرايل عــر مؤمتــر جنيــف الــذي يشــرف عليــه 
دميســتورا، وأي اتفــاق يتحــدث عــن جملــس حكــم رائســي ثاثــي يعــي نوعــاً 
مــن التقســيم الفيــدرايل، ولــو مت ذلــك فســيكون مرحليــاً فقــط، ألن اهلــدف 
النهائــي الوصــول إىل التقســيم النهائــي، فــا ميكــن تصــور تواجــد عســكري 
أمريكــي وروســي طويــل األمــد يف دولــة واحــدة، وال ميكــن تصــور وجــود 
قواعــد عســكرية أمريكيــة وروســية يف دولــة واحــدة إال يف حــال قبــول روســيا 
للهيمنــة األمريكيــة علــى  الناتــو ، واخلضــوع  أن تصبــح عضــواً يف حلــف 
العــامل، بينمــا روســيا اليــوم تعمــل بــكل جهدهــا إلهنــاء هيمنــة القطــب الواحــد 
علــى العــامل، وهــذه رؤيــة أصبحــت السياســة الرتكيــة مقتنعــة هبــا أكثــر مــن ذي 
قبــل، وابلتــايل فــإن الرؤيــة الروســية جتــد تقــارابً مــع تركيــا يف إجيــاد نظــام دويل 

متعــدد األقطــاب وأكثــر عدالــة، وهــذا يشــجع روســيا علــى إجيــاد تفامهــات 
قاعــدة عســكرية كــرى ألمريــكا يف  ســوراي  ســوراي، وال جيعــل  بينهمــا يف 
يف  الــدويل  التحالــف  إىل  األمريكــي  املبعــوث  فتصريــح  األوســط،  الشــرق 
األســبوع املاضــي حــول مكافحــة داعــش )بريــت ماكغــورك( الــذي يقــول 
فيــه:« إن هــذه املنطقــة اجلديــدة قــد تكــون يف مشــال ســوراي«، وهــو يقصــد 
أمريــكا  أن  علــى  داللــة  فيــه  اجلديــد،  الروســي  األمريكــي  التفاهــم  منطقــة 
تســتعن ابملوقــف الروســي إلضعــاف الــدور الرتكــي يف مشــال ســوراي، فهــل 
تعمــل روســيا ضــد مصــاحل تركيــا يف مشــال ســوراي أيضــاً وختســر صديقــاً كبــراً 

هلــا مثــل تركيــا؟.
وحــول  الفــرات  غــرب  مناطــق  عــن  اآلن  تتحــدث  األمريكيــة  اخلطــط  إن 
بعــض  املاضيــة  األشــهر  تركيــا يف  احتملــت  وإذا  وإدلــب حتديــداً،  عفريــن 
اجملازفــات األمريكيــة شــرق الفــرت، وحتملــت رفــض أمريــكا للخطــة الرتكيــة 
لتحريــر الرقــة، فاألرجــح أن السياســة الرتكيــة لــن حتتمــل اجملازفــات األمريكيــة 

غــرب الفــرات وحــول عفريــن وإدلــب حتديــداً، فلــن تســمح السياســة الرتكيــة 
ألمريــكا أن تقــوم بتســليم إدلــب لقــوات محايــة الشــعب مهمــا كانــت احلجــج 
األمريكيــة، وإذا مسحــت هلــا بذلــك فــإن عليهــا أن تتوقــع أن ختســر إجنــازات 
عمليــة »درع الفــرات« الحقــاً أيضــاً، وهــذا مــا ال يتوقــع مــن تركيــا القبــول 
بــه إطاقــاً، بــل إن علــى أمريــكا أن تتوقــع هجومــاً مــن اجليــش الســوري احلــر 
وقــوات املعارضــة الســورية املعتدلــة وعمليــات عســكرية لتحريــر عفريــن مــن 
قــوات محايــة الشــعب، وقــد يكــون مــا يؤخــر هــذه املعركــة هــو إجيــاد موافقــة 
روســية عليهــا، ولــذا فــإن احلديــث عــن اتفــاق أمريكــي روســي حــول مشــال 
ســوراي ال بد أن يشــمل احلديث عن الدور الرتكي، ســواًء يف عفرين وإدلب 
أو غرمهــا، فــإذا كانــت روســيا تعمــل الســتقرار ســوراي فإهنــا غــر معنيــة بتنفيــذ 
املشــاريع األمريكيــة مشــال ســوراي كمــا فعلــت يف جنوهبــا، فرتكيــا لــن متــرر أي 
اتفــاق يف مشــال ســوراي ال أيخــذ املصــاحل الرتكيــة بعــن االعتبــار، ألن األمــن 
القومــي الرتكــي خطــاً أمحــراً للسياســة الرتكيــة، ســواًء وافقــت أمريــكا أم مل 
توافــق، وســواًء وافقــت روســيا أم مل توافــق، ولكــن تركيــا حريصــة علــى التفاهــم 

الــدويل ملوقفهــا ودورهــا علــى حدودهــا اجلنوبيــة.
وأخــراً فــإن هــذا التقســيم العســكري للنفــوذ بــن أمريــكا وروســيا يف ســوراي 
جيعــل كا مــن أمريــكا وروســيا حتــاوالن احلفــاظ علــى تفامهــات سياســية 

علــى  مؤقتــة  أو  جزئيــة  ولــو كانــت  االقليميــة،  األطــراف  مــع  وعســكرية 
األراضــي الســورية، ســواء مــع إيــران أو مــع تركيــا أو مــع األحــزاب الكرديــة أو 
مــع فصائــل املعارضــة والثــورة الســورية، فأمريــكا تعمــل إلرضــاء تركيــا وإيــران 
واألحــزاب الكرديــة واملعارضــة الســورية املعتدلــة معــاً، وكذلــك روســيا، كمــا 
تعمل روســيا وأمريكا على التفاهم والتعاون مع إيران وميليشــياهتا يف ســوراي 
مبــا فيهــا قــوات األســد، وهــذا احلــال ينطبــق علــى التعــاون مــع األحــزاب 
واملليشــيات الكرديــة، الــي يبــدو أن أمريــكا كانــت أكثــر جناحــاً يف جذهبــا 
ملشــروعها يف ســوراي، إلدراك تلــك األحــزاب الكرديــة أن أمريــكا أكثــر قــدرة 
وحاجــة إىل أتســيس كيــان كــردي انفصــايل، ســواًء كان متحــداً جغرافيــاً أم 
كان مرتامــي التوزيــع اجلغــرايف، ألن اهلــدف منهــا أي املليشــيات الكرديــة أن 
تكــون قــوات محايــة وحراســة علــى القواعــد األمريكيــة الــي أقامتهــا امريــكا 
والــي ســوف تقيمهــا يف ســوراي، بينمــا تعتمــد روســيا علــى كتائــب مــن اجليــش 
اإليــراين واملليشــيات الطائفيــة الشــيعية حلمايــة القواعــد العســكرية الروســية.

هل تستطيع امريكا إرضاء األتراك واألكراد معًا في سوريا

محمد زاهد غول
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يصــّور الصــراع اجلــاري يف ســورية »حــرابً ضــد اإلرهــاب«، وكذلــك »حــرابً أهليــة«، أو 
حــى صــراع النظــام »العلمــاين« ضــد قــوى أصوليــة وســلفية، ويوّصــف أبنــه »مؤامــرة« 
إمرايليــة ضــد »النظــام الوطــي«، وعديــد مــن التوصيفــات األخــرى، ابألســاس، جيــري 
اهلــروب مــن القــول حبــدوث ثــورة يف ســورية، وأن الشــعب تظاهــر أشــهراً طويلــة مــن 

أجــل »إســقاط النظــام«. 
هــذه الثــورة هــي الــي كانــت التعبــر عــن تفّجــر الصــراع بــن الشــعب والنظــام، نتيجــة 
الوضعيــة الــي ابت يعيشــها الشــعب علــى إثــر اللرلــة الــي اجتاحــت ســورية، بعــد 
بعــد اســتام بشــار األســد الســلطة، وإذا  القــرن العشــرين، وخصوصــاً  تســعينيات 
كان النظــام يعتمــد علــى قــوة أجهزتــه األمنيــة املتعــددة، وعلــى »البنيــة الصلبــة« يف 
اجليــش )الفرقــة الرابعــة واحلــرس اجلمهــوري ووحــدات خاصــة(، وكان يعتقــد نفســه 
قــادراً علــى هــزم الثــورة هبــا، ومبجمــل السياســات الــي اتبعهــا، ظهــر )علــى الرغــم مــن 
كل مســاعدات إيــران التقنيــة واللوجســتية، وكذلــك مســاعدات روســيا( أنــه، مــع 
هنايــة ســنة 2012، مل يعــد قــادراً علــى الصمــود يف وجــه الثــورة الــي بــدأت ســلميًة، 
وتســلحت بعــد أكثــر مــن ســتة أشــهر، لكــن القــوى املســلحة كانــت قليلــة وبســاح 
بســيط، توســعت الثــورة خــال ســنة، لكــي تشــمل معظــم أرجــاء ســورية، وبقيــت 
فئــات جــرى ختويفهــا مــن »الســلفية واإلرهــاب« ومــن »الطائفيــة«، وحيــث ســاعد 
وبعــض  الســورية،  الرأمساليــة  ظلــت  بذلــك، كذلــك  املعارضــة  أطــراٍف يف  خطــاب 
الفئــات الوســطى، ملتصقــًة ابلنظــام، ووصــل التوتــر إىل اجليــش الــذي ابت النظــام 
عاجــزاً عــن اســتخدامه ضــد الشــعب، وأخــذ يعــاين مــن حــاالت انشــقاق وفــرار مــن 
اجلنديــة، هلــذا أفضــى توّســع الثــورة وتســلحها، و«حتييــد« اجليــش، إىل أن تُنهــك 

»البنيــة الصلبــة«، وختســر جــزءاً مهمــاً مــن عدادهــا. 
يكــن  مل  ســورية،  إىل  العــامل«  »قــوى  اســتجاب  فرضــت  الــي  هــي  اللحظــة  هــذه 
الشــعب الســوري حيتــاج »دعمــاً خارجيــًا«، حيــث أظهــر أنــه قــادر علــى إســقاط 
النظــام، لكــن النظــام ابلتحديــد هــو الــذي احتــاج دعمــاً خارجيــاً، وهلــذا، فــإن كل 
مــن دخــل ســورية، بعدئــذ، دخــل لكــي يســاعد النظــام، بغــض النظــر عّمــا طــرح، أو 

أيــن جــرى تصنيفــه، أو األوهــام الــي ألقيــت عليــه. 
هنــا ال أوّد التحليــل، بــل أوّد التوصيــف أكثــر، لكــي أوّضــح طبيعــة الصــراع الــذي 
يقــوم مــن أجــل خنــق الثــورة وتدمرهــا، وألوّضــح أنــه فــوق الثــورة تراكــب صــراع قــوًى 
ومهــي، كان غرضــه ســحق الثــورة ابألســاس، وابلتــايل مل يكــن صراعــاً حقيقيــاً كمــا 
يظهــر يف اخلطــاب الرائــج، وهــو مــا حاولــت التأشــر عليــه منــذ البــدء، حيــث بــدأ 
اخلطــاب ابإلشــارة إىل »احلــرب األهليــة«، ومــال إىل التلميــح إىل »حــرٍب طائفيــة«، 
وصــواًل إىل الرتكيــز علــى »احلــرب ضــد اإلرهــاب«، حيــث إن كل احلشــد الــذي 
جتّمــع يف ســورية هــو مــن أجــل احلــرب ضــد اإلرهــاب! ، هــذا اإلرهــاب الــذي جتّمــع 
كذلــك يف ســورية، ملــاذا يف ســورية الــي تشــهد ثــورة جتّمــع اإلرهــاب؟ وابلتــايل، أي 
إرهــاٍب حيــارب كل هــؤالء الذيــن جتمعــوا يف ســورية كذلــك؟ رمبــا املصادفــة وحدهــا 

هــي الــي مجعتهــم. 
إذا كانــت جبهــة النصــرة قــد أُعلنــت بدايــة صيــف ســنة 2012، فقــد ظلــت بــا 
فاعليــٍة إىل هنايــة ذلــك العــام، ومل ينشــأ تنظيــم داعــش، إال يف إبريــل/ نيســان ســنة 
2013، مث ضعــف النظــام هنايــة ســنة 2012، وأخــذت تتوافــد قــوى جديــدة، لكــي 
تقاتــل الثــورة، تدّخــل أواًل حــزب هللا )بعــد أن كانــت إيــران ختطــط، وترســل أدوات 
القمــع، والقّناصــة، والطياريــن فيمــا بعــد(، لكــن توّســع التدخــل لكــي يشــمل قــوى 
طائفيــة عراقيــة )لــواء أبــو الفضــل العبــاس، وحــزب هللا العراقــي، وعصائــب أهــل احلــق، 
وفيلــق بــدر(، وحتــت هــذا املســار شــارك احلوثيــون قبــل أن يعملــوا علــى االســتياء 
علــى الســلطة، لكــن ميكــن اليــوم أن حنــدِّد مشــاركًة كبــرة مــن لبنــان )حــزب هللا، 
وبعــض القوميــن(، والعــراق )كل تلــك املليشــيات، وأيضــاً النجبــاء، وغرهــا(، ومــن 
أفغانســتان وابكســتان )الزينبيــون(، وكل مــا جيمعهــا هــو االنتمــاء للطائفــة الشــيعية، 
وحيــث االرتبــاط إبيــران، الدولــة الــي أرســلت كذلــك اآلالف مــن احلــرس الثــوري، 
ومــن الباســيج، وحــى مــن جيشــها، ابلتــايل، ابت يف ســورية عشــرات اآلالف، ورمبــا 
فاقــوا املائــة ألــف، مرســلن ومســلحن وممولــن مــن إيــران، وابتــوا هــم »مُحــاة« النظــام 
منــذ تدخلهــم، وأصبــح قــادة إيرانيــون هــم الذيــن يقــودون املعــارك، ويعّينــون الضبــاط 
الشــيعية، جيــري  الطائفــة  ينتمــون إىل  ممــن  مئــات اآلالف  أمــام  هنــا  القــادة. حنــن 

توظيفهــم حلمايــة النظــام ومنــع ســقوطه )مــع بضعــة مئــات مــن القوجميــن العــرب مــن 
لبنــان وتونــس خصوصــاً(، وهــؤالء هــم َمــْن منــع إســقاط الشــعب الســوري النظــاَم يف 
املرحلــة األوىل مــن الثــورة، علــى الرغــم مــن أهنــم مل يســتطيعوا ذلــك بعــد عامــن مــن 

تدخلهــم. 
يف الفــرتة ذاهتــا، أي بعــد هنايــة ســنة 2012، جــرى تشــكيل جبهــة النصــرة مث تنظيــم 
الدولــة اإلســامية )داعــش(، وبــدأت عمليــة ضــّخ »جهاديــن« مــن كل أصقــاع 
األرض، مــن الســعودية والكويــت ودول اخلليــج، إىل مصــر وتونــس وليبيــا ولبنــان 
إىل الشيشــان واألغــور، والرتكمــان واألتــراك، واألوزبــك، ومــن مســلمي أورواب، وحــى 
مــن أمــركا وإنكلــرتا، وهــؤالء ميثلــون جمموعــاٍت أصوليــٍة ســلفيٍة مغرقــٍة يف تعصبهــا، 
وهــي الــي تُعتــر املمثــل »احلصــري« لإلرهــاب يف ســورية، والــي تتدخــل كل األطــراف 
الدوليــة مــن أجــل مواجهتهــا، هــذه القــوى أتــت، كمــا تُعلــن، مــن أجــل إقامــة »دولــة 
اخلافــة«، ولقــد متركــزت يف املناطــق الــي كان النظــام قــد انســحب منهــا، بعــد إبريــل/ 
نيســان ســنة 2012، والــي ابتــت تُعتــر مناطــق »حمــّررة«، أو مناطــق خارجــة عــن 
ســيطرة النظــام، وعملــت علــى تصفيــة كل الناشــطن والكتائــب املســلحة الــي تقاتــل 
النظــام، واإلعاميــن والذيــن نشــطوا ملســاعدة املهّجريــن، وكذلــك فــرض »الشــرع«، 
وحتويــل النــاس إىل قطيــع، لقــد فرضــوا ســلطة اســتبداديًة مغرقــة يف اجلهــل والوحشــية. 
النظــام،  الــي تقاتــل  لــكل هــؤالء مــع الكتائــب املســلحة  كانــت املعــارك األوســع 
ومــع الناشــطن السياســين واإلعاميــن واإلغاثيــن، وكل اجملموعــات الــي تظاهــرت 
ضــد النظــام وقاتلتــه، وظهــر واضحــاً أن »داعــش« خصوصــاً، ولكــن كذلــك جبهــة 
النصــرة، كاان يعمــان جبهــٍد حثيــٍث لقضــم قــوى الثــورة، وإهنائهــا، مبعــى أهنــا عملــت 
الثــورة  إهنــاك  الطرفــن  هــدف  أن  ليظهــر  النظــام،  بــه  يقــوم  مــا كان  تكملــة  علــى 
وتصفيتهــا، هلــذا كان تركيزمهــا علــى قــوى الثــورة، وهبــذا ســيطر »داعــش« علــى جــزء 
كبــر مــن مشــال ســورية وشــرقها، وامتــد جنــوابً، وكذلــك حنــو القلمــون، وعملــت جبهــة 
النصــرة علــى الســيطرة يف املناطــق الــي احنصــرت فيهــا الكتائــب الــي تقاتــل النظــام، 

وقامــت بتصفيــة كثــر مــن تلــك الكتائــب، ومــن قتــل أو اعتقــال كادراٍت كثــرة. 
»تنظيــم  يف  املنخرطــن  األجانــب  آالف  وجــود  يعــي  ابت  الــذي  »اإلرهــاب« 
جهــادي«، وجــرى تســهيل وصوهلــم مــن دول عديــدة إقليميــة ودوليــة، ومــن النظــام 
ذاتــه، أي الــذي جــرى حشــده، هــذا اإلرهــاب هــو الــذي ابت يــرّر كل احلشــود 
الــي حشــدت وحتشــد  الــدول نفســها  مــن  أنــه حشــد  مــن  الرغــم  األخــرى، علــى 
ملواجهتــه، فاملعركــة جيــب أن تكــون يف البلــد الــذي يشــهد ثــورًة، لكــي يفضــي الصــراع 
إىل تدمــر »األخضــر واليابــس«، ابلتــايل، يف مقابــل حشــد إيــران »الشــيعي«، جــرى 
حشــد »ســي«، لكــي يتقاتــا علــى جثــة الثــورة، هــذا مــن حيــث الشــكل، أو مــن 

حيــث اخلطــاب اإلعامــي، لكنهمــا أتيــا لكــي يقتــا الثــورة. 
مث حتــت مســمى قــوات ســورية الدميقراطيــة، جنــد أن أكــراداً أتــراكاً وعراقيــن يشــاركون 
فيهــا، هــم مــن حــزب العمــال الكردســتاين، وأتــى »يســاريون« مــن بلــداٍن عديــدة 
ملشــاركة »احلــزب املاركســي اللينيــي« نضالــه الثــوري، ولقــد مثّــل ذلــك دخــول قــوى 
طريقــاً  )الكــردي(  الدميقراطــي  االحتــاد  حــزب  اختــذ  أن  بعــد  الصــراع،  جديــدة يف 
»مســتقًا« يف مســاٍر يهــدف إىل حتقيــق »كيــان كــردي« )فيدراليــة روجافــا(، ولقــد 
تعــاون مــع النظــام، ومــع أمــركا وروســيا يف ســبيل الوصــول إىل ذلــك، وهــو يقاتــل 

حتــت إشــراف وتدريــب وســاح أمركــي. 
وهنــا ننتقــل إىل مســتوى آخــر مــن التدخــل العســكري، حيــث تتدخــل أمــركا بقواهتــا 
اجلويــة )مث اآلن الريــة( ابلتحالــف مــع حــزب االحتــاد الدميقراطــي )يب يــي دي( )حتــت 
مســمى قــوات ســورية الدميقراطيــة( حملاربــة »داعــش«، والطائــرات األمركيــة تقصــف 
كذلــك جبهــة النصــرة )ابتــت جبهــة فتــح الشــام، مث هيئــة حتريــر الشــام(، وال شــك 
يف أن تركيزهــا ينصــّب علــى هــذه اجلبهــة، وروســيا أرســلت طراهنــا وقواهتــا الــي تدعــم 
النظــام، وظهــر كذلــك أن هنــاك شــركات أمنيــة خاصــة روســية ترســل املقاتلــن واخلــراء 
الــروس إىل ســورية لدعــم النظــام، وكذلــك ابت هنــاك قــوات بريــة روســية وشــرطة 
عســكرية روســية علــى األرض، وكل دولــة منهمــا تدعــم طرفــاً، لكــن ليســا الطرفــن 
املتصارعــن، فــإذا كانــت روســيا تدعــم النظــام، وقــد منعــت ســقوطه بعــد هزميــة قــوات 
إيــران، وتعمــل جبديــة كاملــة لســحق الثــورة، حيــث ترّكــز حرهبــا ضــد الكتائــب الــي 
تقاتــل النظــام )اإلســامية وغــر اإلســامية(، وتعمــل علــى قضــم املناطــق واحــدة بعــد 

أخــرى، ومتــارس الوحشــية ضــد الشــعب، جنــد أن أمــركا متركــز دعمهــا لقــوات ســورية 
الدميقراطيــة يف الشــمال، وبعــض الكتائــب الــي جــرى تدريبهــا يف األردن يف اجلنــوب، 
وترّكــز قصفهــا يف مناطــق »داعــش«، وعلــى مقــار جبهــة النصــرة، وترفــض تســليح 
الكتائــب الــي تقاتــل النظــام، بــل تريــد أن حتّوهلــا »حــرابً ضــد داعــش«، وهــذا شــرطها 

لدعــم »املعارضــة املســلحة«. 
)الغــريب،  اإلعــام  ويرّكــز  ســورية،  يف  العــامل«  »كل  مــن  »مقاتلــون«  هنــاك  إذن، 
والعــريب(، وتركــز أطــراف الصــراع علــى أنــه صــراع بــن النظــام وحلفائــه مــن طــرف، 
واجملموعــات األصوليــة الــي متثّــل اإلرهــاب مــن طــرف آخــر، حيــث إن كل تلــك 
القــوى الــي أتــت لكــي تدعــم النظــام أتــت حملاربــة اإلرهــاب، وهلــذا علــى العــامل أن 
يقــف مــع النظــام هلزميــة اإلرهــاب، لكــن هــل يتقاتــل هــؤالء الذيــن يدعمــون النظــام 

وأولئــك اإلرهابيــون كمــا توّضــح الصــورة يف اإلعــام واخلطــاب؟. 
اخلطــاب الرائــج، واملقصــود تروجيــه، ينطلــق مــن هــذه الثنائيــة، حيــث يقاتــل النظــام 
أيــن  املتداولــة، لكــن  الصــورة  تلــك، هــذه هــي  و«حلفــاؤه« اجملموعــات اإلرهابيــة 
موقــع الثــورة مــن ذلــك كلــه؟. ليــس هنــاك ثــورة كمــا يُــراد أن يقــال، وكمــا جــرى 
االشــتغال عليــه منــذ البــدء، ابلتــايل هــي حــرب عامليــة ضــد اإلرهــاب علــى األرض 
بقواهتــا  وإيــران،  النظــام  أن  يظهــر  حيــث  ذلــك،  غــر  وليــس  )والعراقيــة(  الســورية 
تقاتــل »داعــش«  العــراق، كلهــا  الشــعيب يف  وأمــركا واحلشــد  األشــكال،  متعــددة 
وجبهــة النصــرة، هلــذا يصبــح الســؤال: هــل تتقاتــل هــذه القــوى فعليــاً؟ هــل تقاتــل 
أمــركا اإلرهــاب؟. يبــدو ذلــك، لكــن اإلرهــاب صناعتهــا، وهلــذا يصبــح الســؤال عــن 
قتاهلــا هــذا اإلرهــاب الــذي صنعتــه. هنــا نلمــس ســعيها إىل العــودة إىل الســيطرة علــى 
العــراق، وإبعــاد إيــران عنهــا، وإعــادة متوضــع قــوات هلــا يف العــراق، كمــا قــّررت منــذ 
بــدء احتــال البلــد، ويف ســورية متكــن أكــراد متعاونــن معهــا، أي »قــوات ســورية 
الدميقراطيــة«، يف إطــار التفاهــم مــع روســيا، حيــث كان واضحــاً »اعــرتاف« أمــركا 

أبحقيــة روســيا يف ســورية منــذ ســنة 2012. 
لكــن، مــاذا تفعــل كل تلــك القــوى الــي »تتقاتــل« يف ســورية؟ هنــاك جبهــة النظــام 
ضــد الثــورة، وتشــمل قــوات حــزب هللا واملليشــيا الطائفيــة العراقيــة واحلــرس الثــوري 
اإليــراين، واألفغــان وغرهــم، وكذلــك القــوات اجلويــة الروســية، وقــوات بريــة أيضــاً، 
وقــد تركــزت معاركهــا ضــد الكتائــب املســلحة الــي نتجــت عــن التظاهــرات، وبعــض 
اجملموعــات األصوليــة )أحــرار الشــام وجيــش اإلســام وجمموعــات أخــرى(، وهنــاك 
جبهــة داعــش و«النصــرة« الــي قاتلــت كتائــب الثــورة ونشــطاءها، ولعبــت دور املعتقــل 
والقاتــل لكثــر مــن كادراهتــا، وأيضــاً فرضــت ســلطًة أصوليــة قروســطية علــى مناطــق 
ســيطرهتا، وبينمــا ظهــر أن جبهــة النصــرة تقاتــل النظــام كان »داعــش« بعيــداً عــن 
ذلــك، حيــث يظهــر أن معظــم معاركــه هــي مــع قــوى الثــورة، وخــاض »معــارك« مــع 
قــوات النظــام، كان يبــدو أهنــا مرتبــٌة ســلفاً ألســباب متعــددة، يف كل األحــوال، فــإن 
أغلــب عملياتــه تركــزت علــى مواجهــة الكتائــب املســلحة الــي تقاتــل النظــام، ولعبــت 
جبهــة النصــرة دور »املخــرِّب« مــن داخــل مناطــق الثــورة، ســواء بقتــل النشــطاء أو 
بتوريــط الكتائــب األخــرى يف معــارك خاســرة، أو قضــم تلــك الكتائــب، وكان واضحــاً 
أهنــا قــوى »مزروعــة« خلدمــة تدمــر الثــورة، أمــا حــزب االحتــاد الدميقراطــي )الكــردي( 
فقــد عمــل علــى الســيطرة علــى مناطــق اجلزيــرة الســورية، وكان يريــد التمــّدد إىل مشــال 
غرب ســورية )عفرين(، لكي يكون كل مشال ســورية ومشال شــرقها فيدرالية روجافا، 
وهــو لذلــك كان يتعــاون مــع مــن خيــدم هــذه الفكــرة، علــى الرغــم مــن أن اعتمــاده 
األساســي كان ومــا زال علــى أمــركا، لكنــه تعــاون مــع الــروس ومــع النظــام يف مناطــق 
عديــدة، بينمــا تركــزت عمليــات حلفــاء النظــام علــى مواجهــة الكتائــب املســلحة، 

وكان اهلــدف تصفيتهــا، واســرتجاع املناطــق الــي تســيطر عليهــا. 
يظهــر واضحــاً يف كل هــذه الصــورة أن كل املعــارك كانــت هتــدف إىل تدمــر قــوى 
الثــورة، والفصائــل األصوليــة )أحــرار الشــام وجيــش اإلســام وجمموعــات أخــرى( الــي 
تقاتــل النظــام ابلتحديــد، ومل يكــن مــن قتــال بينهــا، ال بــن أمــركا و«داعــش«، وال 
النظــام وحلفائــه مــع »داعــش« وجبهــة النصــرة، وظهــرت هــذه الفصائــل األصوليــة أهنــا 
خاضعــة لسياســات دول إقليميــة، وتلتــزم ابلسياســات الــي تقّررهــا، وأن قتاهلــا النظــام 
أو فيمــا بينهــا هــو نتيجــة حســاابت تلــك الــدول. إذن، أيــن الثــورة، وأيــن الشــعب؟ 

هــو الــذي ينســحق بصراعــات كل هــؤالء، لكنــه مصمــم علــى اســتمرار الثــورة.

القوى »المتقاتلة« في سورية لتدمير الثورة

سالمة كيلة

كاتب وابحث فلسطيي.
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قضايا سياسية

ابألمــس، قتــل »جمهولــون« ســبعة مــن عناصــر الدفــاع املــدين مبدينــة ســرمن 
بريــف إدلــب مشــايل غــرب ســورية، حبقــد مجــل وبــدم أكثــر مــن ابرد، فطلقــات 
القاتلــون  بعدهــا  ليلــوذ  والرقبــة،  ابلــرأس  اســتقرت  الصــوت  مسدســات كامت 
ومســتلزمات  اإلغاثــة  ســيارة  مــن  ســرقته،  أمكنــت  مــا  مصطحبــن  ابلفــرار، 
الدفــاع املــدين، ليجدهــا أهــايل البلــدة حمروقــة صبيحــة اجلرميــة، مبــا فيهــا مــن 
مســروقات، لينتفــي دافــع الســرقة ابجلرميــة، وتبــدأ التكهنــات حــول األســباب 

ودوافعهــم. واجملرمــن 
إذ مــن املســتغرب، ورغــم مــا آلــت إليــه أحــوال ســورية مــن تفــش للجرميــة، أن 
يهاجــم مهووســو القتــل، مركــز الدفــاع املــدين ليــًا، ويقضــوا علــى مجيــع املناوبــن 
الذيــن يتأهبــون إلنقــاذ أي حالــة طارئــة، قــد تنجــم عــن قصــف أســدي أو أثر 

متطرفــن، حياولــون إشــعال الفتنــة لتبقــى ســرمن غارقــة بــدم بنيهــا.
أييت نظام األســد يف مقدمة من هلم مصاحل بقتل أو بتشــويه عمل ومسعة رجال 
الدفــاع املــدين، مــا تــرك أســئلة معلقــة حــى اآلن، بواقــع عــدم الوصــول للجنــاة، 
لعــل أمههــا، مــن يقتــل »أصحــاب القبعــات البيضــاء« الذيــن ترشــحوا لنيــل جائــزة 
نوبــل للســام العــام الفائــت، ليصفهــم رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد علــى 
إثــر الرتشــح »ابإلرهابيــن« ويســّخر آلتــه اإلعاميــة لتشــويه عملهــم، بعــد نيلهــم 
»جائــزة نوبــل البديلــة« الســويدية، يف أيلــول 2016، وجائــزة »األوســكار« 

ألفضــل فيلــم واثئقــي قصــر.
وملــاذا يتــم قتــل رجــال الدفــاع املــدين، الذيــن يعملــون كجهــة مســتقلة، علــى 
إســعاف املصابــن وانتشــال الضحــااي مــن حتــت األنقــاض، ويوثقــون بشــكل 
»علمــي وواقعــي« جرائــم بشــار األســد ومــن ركــب علــى ثــورة الســورين، مــن 

ومتأســلمن. عمــاء 
قصــارى القــول: لعــل مــا حاولــت بثــه بعــض األطــراف املرتبطــة ابجلرميــة رمبــا، مــن 
نشــر أمســاء تتهمهــم بقتــل »رســل الســام« أمــس، إمنــا يعطــي، ولــو رأس خيــط، 
ملــن لــه مصلحــة ابلقتــل، أو قــد يكــون القاتــل، وإن ابلوســاطة أو الوكالــة، ، إذ 
مل توثــق جرائمــه ابلصــور واألدلــة واألمســاء واألماكــن، كمــا فعلهــا »املنقــذون« 

الذيــن ال ميكــن لواثئقهــم أن يشــوهبا التزييــف أو االهتاميــة.
أبفرعــه  يعملــون  أهنــم  والوقائــع،  األحــداث  أكــدت  مــن  األســد،  بعــد  ليــأيت 
األمنيــة، واخنرطــوا ابلثــورة الســورية والثــوار، بعبــاءات الديــن وأثــواب نصــرة الثــورة 
واإلســام. وخاصــة أهنــم تعــروا أخــراً وســقطت وريقــات التــوت الــي تســرتوا هبــا 

وبلحــى مؤقتــة وعبــاءات مســتعارة.
ولعــل مــرر االهتــام هنــا ينطلــق، ووفــق مــا بــدأ البعــض يــرّوج يف ســرمن، مــن رمــي 
التهــم لبعــض أهليهــا، رغــم شــبه اليقــن، أن مــن اقــرتف هــذه اجلرميــة املروعــة، ال 

ميكــن أن يكــون قــد شــرب مــن ميــاه ســرمن وأكل مــن زيتوهنــا وتينهــا.
هنايــة القــول: املنقــذ »حممــد ديــب اهلــر أبــو كفــاح » كان أحــد ضحــااي مركــز 
الدفــاع املــدين بســرمن، وأبــو كفــاح هــو مــن بكــى يــوم أنقــذ طفلــة مــن حتــت 
األنقــاض العــام الفائــت، فأبكــى كل مــن شــاهد الفيديــو الــذي انتشــر ونشــرته 

معظــم التلفــزات ووســائل اإلعــام والتواصــل االجتماعــي.
ســألت أحــد أقــارب أيب كفــاح أمــس، ملــاذا بكــى الشــاب وعانــق الطفلــة ذات 

الشــهر الواحــد بعــد أن أنقذهــا، مبشــهد ال ميكــن أن ينســاه كل مــن رآه.
فأجابــي مبعلومــة تزيــد الوجــع جبرميــة ال ترقــى مفــردات اللغــة لوصفهــا ونعــت 
مقرتفيهــا »أبــو كفــاح مل ينجــب أطفــااًل رغــم أنــه متــزوج منــذ ســنوات، وقــال لنــا 

وقــت ســألناه عــن بكائــه وعنــاق الطفلــة وعــدم تركهــا... أحسســتها ابنــي«.
الــي  ابألمــس مــات أبــو كفــاح وســتة مــن رفاقــه املنقذيــن، وعاشــت الطفلــة 
بعصابــة  الطغــاة  الرجــال، مهمــا حــاول  هــؤالء  أنقذهــا كمــا ســتعيش ذكــرى 

الذواكــر. مــن  حموهــا  األرض«  علــى  »وكاء هللا  وعصــاابت  األســد 
ماحظــة: أان مــن ســرمن وعشــت تفاصيــل ووجــع اجلرميــة يــوم الســبت، أبدق 
متــت  أو  أحــداث  اســتجد ابجلرميــة  إن  بقيــة«  »للحديــث  ورمبــا  تفاصيلهــا.. 

معرفــة اجملرمــن.

مات الذي 
بكى وأبكى

عدنان عبدالرزاق

أاثرت تصرحيــات عضــو وفــد املعارضــة الســورية يف التفــاوض مــع النظــام، 
عنــه  عــّرت  الــذي  للمفاوضــات  العليــا  اهليئــة  احملاميــد، غضــب  خالــد 
بقرارهــا إلغــاء عضويتــه مــن وفدهــا التفاوضــي، العتبــاره »أن احلــرب بــن 
املعارضــة والنظــام وضعــت أوزارهــا«، علــى الرغــم مــن أن تصرحياتــه أتيت 
يف سياق االتفاقات فوق التفاوضية الي تفرضها كل من روسيا واإلدارة 
مســارات  مــرة،  تغــّر، يف كل  والــي  الســوري،  الصــراع  علــى  األمركيــة 
ســورية،  علــى  الصــراع  خيــدم  مــا  وفــق  ومســاحاته،  ووجهاتــه  الصــراع، 
وتقاســم النفــوذ داخــل أراضيهــا بــن قوتــن رئيســيتن، ومــا يتبعهمــا مــن 
قــوى أخــرى، يــكاد ظهورهــا واختفاؤهــا حيــّدد حســب املــزاج األمركــي، 

والحقــاً الروســي. 
مل أيت احملاميــد مبــا هــو خــارج بنــود االتفاقيــات الــي مسيــت »خفــض 
التصعيــد«، علــى الرغــم مــن أن انتهاكاهتــا حتــدث يوميــاً، علــى مســمع 
ومــرأى مــن الــدول الضامنــة نفســها، لكنــه عــر بوضــوح عمــا جيــب أن 
تكــون عليــه احلالــة املســلحة بــن الطرفــن، وكان هــذا ابإلمــكان، لــو أن 
الــدول الضامنــة مارســت دورهــا، وكانــت لكيــاانت املعارضــة )السياســية 
لــه، وهــو  الــي أعلنــت أتييدهــا اتفــاق اجلنــوب ومباركتهــا  والعســكرية( 
حمــور تصريــح احملاميــد، فاعليتهــا أو ســلطتها علــى الفصائــل املســلحة الــي 
حولــت صراعهــا مــن النظــام إىل التصــارع بعضهــا مــع بعــض، لتصبــح 
احلــرب احلقيقيــة الــي تســتهدف الشــباب الســوري قــد تضاعفــت، حيــث 
النظــام  جانــب  إىل  ووقودهــا؛  أدواهتــا  أحــد  املتحاربــة  الفصائــل  ابتــت 

ومليشــيا حــزب هللا وإيــران وطــران روســيا. 
مل تكــن صراحــة احملاميــد، علــى الرغــم مــن ماحظــايت علــى طريقــة صياغــة 
تلــك التصرحيــات، املــأزق الوحيــد الــذي وجــدت هيئــة املفاوضــات نفســها 
أمامــه، بــل كان واحــداً مــن كثــر غــره، فهــي الــي تعــّودت، كغرهــا مــن 
كيــاانت املعارضــة، االبتعــاد عــن مصارحــة الشــعب بــكل مــا حييــط مبســار 
ثورتــه الــي تتــوىل هــذه الكيــاانت قيادهتــا، واحلقيقــة إن مــا قالــه احملاميــد 
وجودهــا،  هــدف  حيــث  مــن  واضــح،  تناقــٍض  يف  العليــا  اهليئــة  وضــع 
وســبب اســتمرارها، إذ جتــري االتفاقيــات بعيــداً عنهــا، ومــن مث يصــار إىل 
انتــزاع موافقتهــا، كمــا حــدث يف مســار أســتانة الــذي هــدف إىل تعطيــل 
مســار جنيــف، بــل تغيــر خريطــة األولــوايت الدوليــة، وحتجيــم دور امللــف 
السياســي الــذي تضطلــع اهليئــة بــه، حســب قــرار جملــس األمــن 2254. 
مل تظهــر »اهليئــة العليــا« إدراكهــا خماطــر وجــود مســار تفاوضــي آخــر، ال 
تكــون هــي أحــد أطرافــه، هــذا املســار الــذي بــدأ بعــد خســارة املعارضــة يف 
حلــب، وبعــد أن أوقفــت »اهليئــة« مشــاركتها يف جولــة جنيــف يف فرايــر/ 
شــباط 2016، معلنــة »عــدم العــودة إىل جنيــف قبــل حتقيــق املطالــب 
آذار  مــارس/  يف  عــام،  مــن  أكثــر  بعــد  عــادت  أهنــا  بيــد  اإلنســانية«، 
2017، إىل طاولــة املفاوضــات مــن دون أن يتحقــق أيٌّ مــن مطالبهــا، 
بــل وبعــد أن عبّــد الــروس طريــق »مفاوضــات أســتانة«، ابملشــاركة مــع 
تركيــا وإيــران ابعتبارمهــا دولتــن ضامنتــن، يف ديســمر/ كانــون األول مــن 
أمــام  ترفــع  فزّاعــة  مبثابــة  أن أصبــح مصــر حلــب  عــام 2017، وبعــد 
كل الفصائــل املعارضــة للنظــام، فلــم جتــد مفــراً مــن حضــور مفاوضــاٍت 

تتحــدث عــن املعارضــة، وابمسهــا، وحبضورهــا مــن دون مشــاركتها. 
أن  للهيئــة  ميكــن  والرتاجعــات، كان  اخلســائر،  مــن كل  الرغــم  وعلــى 
تتجــاوز عثراهتــا، وأن تعيــد قــراءة القــرارات الدوليــة، ويف مقدمتهــا بيــان 
جنيــف، والقــرار األممــي 2254، وأن تــدرك أن دورهــا التفاوضــي يقتضــي 
أن تكــون عامــل مجــع الســورين، وليــس حمــل خــاٍف أو اختــاف، أبن 
تعمــل علــى صــوغ »رؤيــة لســورية املســتقبل«، أتخــذ ابالعتبــار طموحــات 
كل الســورين يف دولــة مواطنــن دميقراطيــة، أساســها إعــاء شــأن املواطــن 
الســوري، وحتقيق عدالٍة أتخذ ابإلعتبار كل مكوانت الشــعب الســوري، 

ال جمــّرد احلديــث عــن مشــاركٍة مــع نظــاٍم، علــى األســس الســابقة نفســها 
)كمــا جــاء يف الرؤيــة الــي صاغتهــا ومنحــت احلكومــة املشــرتكة ســلطات 
الســورية مباحظــاٍت بشــأن  مطلقــة( هكــذا، فعندمــا علــت األصــوات 
تلــك »الرؤيــة«، اعتــرت اهليئــة تلــك األصــوات جمــّرد نشــاز، بــل وأبعدهتــا، 
ألن اهليئــة بوصفهــا ســلطًة فوقيــة، ســارت وفــق مبــدأ مــن ليــس معــي هــو 
ضــدي، لكنهــا اليــوم تعلــن عــن اســتعدادها إلعــادة النظــر بتلــك الرؤيــة 
الــي أعلنتهــا مــن لنــدن، ليــس لقناعتهــا بضــرورة االســتماع إىل الســورين 
الذيــن انتقــدوا تلــك الرؤيــة، بــل ألن قــراراً دوليــاً اقتضــى ذلــك؛ هكــذا 

بــدون توضيحــاٍت للشــعب، وبــدون أي مراجعــة نقديــة. 
يف املقابــل، كانــت هنــاك فرصــة أخــرى لقــراءة قــرار جملــس األمــن 2254 
ذي الصياغــة امللتبســة، والــي ميكــن تدويرهــا ابجتاهــاٍت خمتلفــة، لقــراءات 
متعــّددة، تتناســب وكل األطــراف املشــاركة بصياغتــه مــن جهــة، وابملوافقــة 
عليــه مــن جهــة أخــرى، وبــكل صراحــة، إال أن »اهليئــة العليــا« فضلــت 
أن تقــرأه مــن زاويــة واحــدة، مل يشــاركها هبــا أيٌّ مــن الــدول ذات القــرار 
والتأثــر يف احلــل الســوري، فهــي مل تلحــظ أبــداً أن هيئــة احلكــم ذات 
الصاحيــات التنفيذيــة الــي تتمّســك هبــا، علــى رئيــس النظــام الســوري أن 
مينحهــا صاحياهتــا، كمــا أهنــا مل تــدرك معــى أن تذكــر كل مــن منصــي 
القاهــرة وموســكو ابلقــرار، ومل أتخــذ يف اعتبارهــا أن القــرار 2254 منــح 
الوفــد  تشــكيل  دميســتورا، صاحيــة  ســتيفان  املتحــدة،  األمــم  مبعــوث 
العليــا  بوفــد »اهليئــة  مــا ميكــن أن ال يكتفــي  أقــل  أو علــى  املفــاوض، 

للتفــاوض« ممثــا عــن املعارضــة. 
نــدرك أن مســاحة احلركــة عنــد »اهليئــة« حمــدودة، بســبب غلبــة العامــل 
الداخلــي،  بيتهــا  يتعلــق برتتيــب  الــدويل، لكنهــا ليســت كذلــك  فيمــا 
بتنظيــم عاقاهتــا مــع قــوى ســورية موجــودة علــى الســاحة، كانــت حســب 
مقــاس اهليئــة أم ال، وهــي ال يفــرتض هبــا أن تكــون كذلــك، حســب 
عــرف العمــل السياســي، لــذا كان واجبــاً أن تعمــل اهليئــة علــى تقريــب 
وجهــات النظــر، مــن خــال طــرح مشــروع ســوري توافقــي، يتــم الدفــاع 
عنــه، بغــض النظــر عمــن لــه عــدد أقــل، أو أكثــر، يف هيئــة الدفــاع، أقصــد 
التفــاوض، وهلــذا انطلقــت أصــوات كثــرة ونــداءات وطنيــة كثــرة  وفــد 
بضــرورة أن تعمــل »اهليئــة العليــا« علــى عقــد مؤمتــر وطــي جامــع، قبــل 
الذهــاب إىل جنيــف 5، وكنــت قــد كتبــت، يف مقالــي »ســورية يف حــوار 
ليســوا  الســورين  »إن  اجلديــد« 2017/3/1(  )»العــريب  املنصــات«، 
حباجــة إىل منصــات حتــاور النظــام، وإمنــا إىل وفــد واحــد للمعارضــة«، 
و«ملــاذا ال جتتمــع هــذه األطــراف املعارضــة، لكــي تناقــش فيمــا بينهــا 
يفــاوض عليهــا  وفــداً  لتشــكل  بتوافقــات معينــة،  القضــااي، وختــرج  كل 

مــع النظــام«؟. 
لكنــي واحــدة مــن ســورين كثريــن مت اســتبعاد آرائهــم الــي أصبحــت اليــوم 
شــعار املرحلــة، فقــط ألهنــا تســتجّد اآلن بنــاء علــى ضغــط خارجــي، علــى 
الرغــم مــن أنــه طلــب يقــع ضمــن احلاجــات الســورية، لكــن بعــد أن خســران 
النظــام حلــب، ومناطــق  أعمــاران، وربــح  مــن  العــام  عــام ونصــف  حنــو 
الــزور، وقــد  يف ريــف دمشــق ومحــص ومحــاه، ويســر اآلن ابجتــاه ديــر 
اطمــأن إىل مناطــق أخــرى، حتــت مســّمى اتفاقيــات خفــض التصعيــد، 
وكانــت خســائران ابألرواح كبــرة، عشــرات آالف الضحــااي مــن شــهداء، 
ومهّجريــن وانزحــن وجرحــى، نعــم علــى الرغــم مــن أتخــران يف قــراءة قــرار 
جملــس األمــن 2254 الــذي صــدر هنايــة 2015، وعلــى الرغــم ممــا دفعتــه 
ســورية لقــاء ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن قــرار االجتمــاع بــن املنّصــات 
مل يكــن ســيادايً للهيئــة، ومل يتــم العمــل بــه بقــرار وطــي داخلــي، إال أن 
ضروراته تؤجل أســئلتنا الكثرة بشــأن من يتحّمل مســؤولية ذلك التأخر 

وملــاذا؟.

مأزق هيئة التفاوض السورية المعارضة

سميرة المسالمة
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قضايا سياسية

يبــدو أّن أحــرار الشــام ابتــت علــى قناعــة أبّن احملليّــة ابتَــْت خيــار الضــرورة االســرتاتيجية 
هلــا، يف ظــّل املتغــّرات املتســارعة، الــي يعيشــها امللــف الســورّي، وقــد حســمت يف ذلــك 
فــرتة طويلــة مــن الــرتّدد راوحــت فيهــا، والســّيما أّن كاًّ مــن قائدهــا العــام ) م. علــي العمــر 
(، ورئيــس جملــس شــوراها ) م. مهنــد املصــري (، قــد قطعــا بذلــك وعــوًدا مهّمــة، لثـُلّــة 
مــن املعنيــن هبــذا امللــف يف لقــاء حاســم، مجعهــم قبــل شــهرين مــن اآلن تقريًبــا يف الشــمال 

الســورّي.
لقــد كان لقــاًء غايــًة يف املصارحــة، وأفضــى كلٌّ مــن الطرفــن مبــا لديــه مــن اهلواجــس جتــاه 
اآلخــر، وأُبلغــت احلركــُة مــن غــر مواربــة أبّن عليهــا أْن ختــرج مــن احلالــة الرماديــة، وتقطــع 
مــع مجاعــات اجلهاديّــة العامليّــة، وتنحــو إىل احملليّــة بــكّل جديّــة، وتتبــّى املبــادئ اخلمســة 
الــي تبّناهــا اجمللــس اإلســامّي الســورّي، واملتوافــق عليهــا مــن عمــوم مكــوانت الثــورة، وأنّــه 
ــن ُقضاهتــا ابلعمــل مبرجعيــة قانونيــة ذات شــرعية، َوْلَيُكــْن  وبشــكل عاجــل عليهــا أن حُتصِّ
ــد (، وأن تتبــّى علــم الثــورة رايــًة هلــا، بعيــًدا عــن املــزاودات يف أمــر  َوحَّ

ُ
) القانــون العــريّب امل

الشــعار.
ولعــّل أهــّم مــا تطــّرق إليــه هــذا االجتمــاع اهلــاّم، هــو ضــرورة أن تنفتــح احلركــُة علــى املشــاريع 
اإلقليميــة والدوليــة، الــي تُنســج للملــف الســورّي، وأن تتعامــل معهــا برؤيــة سياســية مرنــة، 
بعيًدا عن السقوف العالية، والغاايت الفصائلية، للجماعات الطارئة على الثورة السورية.

 فليــس هنــاك اخــرتاق يف هــذا امللــف، مــن غــر بنــاء شــبكة مــن العاقــات مــع أصحــاب 
تلــك املشــاريع، الــي تلتقــي مصاحلهــم يف كثــر منهــا مــع مطالبهــم األوىل، الــي أعلنوهــا يف 
ثــورة 2011م؛ فليــس مَثـّـة ثــورة قــد انتصــرت مــن غــر حتالفــات خارجيّــة: إقليميّــة، ودوليّــة. 
إّن الــدول اإلقليميــة األربعــة الــي هلــا أتثــر امللــف الســورّي هــي: تركيــا، إيــران، الســعودية، 
إســرائيل، وغــر خــاٍف أّن مصــاحل احلركــة واملعارضــة الســورية عموًمــا، تلتقــي مــع تركيــا 
والســعودية منهمــا؛ وعليهــا ابتــداء أن تعيــد النظــر يف كثــر مــن مفــردات العاقــة معهمــا، 
لتبــدَو أكثــر تقاطًعــا معهمــا، غــر آهبــة بكثــر مــن التشــويش الــذي ســيصدر مــن مجاعــات 

اجلهاديــة العامليّــة، الــي ابتــت عبئًــا علــى املشــروع احمللــّي للســورين.
مثّ عليهــا اتليًــا أن تنظــر إىل الوجــود الــدويّل كأمــر واقــع، ال مفــّر مــن التعاطــي معــه، والســّيما 
غــر الروســي؛ فلقــد أضحــى الوجــود األمريكــي خــارج النقــاش، وابتــت اليــد األمريكيــة 

حاضــرة يف أهــّم املناطــق اجليوسياســية الســورية، 
وهــي مأمونــة أكثــُر مــن اليــد الروســية، ومــع ذلــك فــإّن الواقعيــة السياســية تقتضــي مــن احلركــة 

أن تســتمع إىل نصائح حليفيها: الرتكي والســعودي، 
وحى األردين يف التعاطي احلذر مع الرؤى الروسية يف شكل احلّل، 

وهي موضع اختبار يف أمر مناطق خفض التصعيد، واألمور ليســت ســيئة متاًما يف ذلك، 
ويشجعها يف هذا ميُل احلواضن االجتماعية إىل التهدئة احلالية على ِعّاهتا.

إّن زمــن املــزودات قــد وىّل، وصــاَر مــن املاضــي، حســبما جــاء يف كلمــة » الُعَمــر«، فالقــوُل 
أبّن احلركــة قــد تبنّــت قانــواًن طاغوتيًّــا للتقاضــي يف حماكمهــا، وأهّنــا قــد وضعــت رايــًة ُعميَّــة 
إىل جانــب رايــة التوحيــد، وأهّنــا جُتالــس أعــداء األمــة يف ) أســتانة، وجنيــف، وإســتنبول (، 

وتفــّرط حبقــوق الســورين، أمــٌر قــد صــار إســطوانة مشــروخة.
إّن ســبع ســنوات عجــاف عاشــها الســوريون، لكفيلــٌة أبن حتمــل املعنيــن أبمرهــم علــى 
املراجعــة اجلــاّدة، والســر علــى ســر ضعفائهــم، واالبتعــاد عــن املغــاالة يف ســقف املطالــب، 
وال ســّيما بعدمــا أثبتــت الفصائليــة فشــلها، وابن عواُرهــا، وانكمشــت مســاحة املناطــق 
الويــات علــى  الــذي جــّر  الفصائلــّي،  االقتتــال  النظــام، يف ظــّل  احملــررة لصــاحل حلفــاء 

الســورين، وحــى علــى املشــاريع األيديولوجيــة لتلــك الفصائــل.
بــن  املــزاودات  مــن أصــوات  قــد عــاىن كثــرًا  الشــعب  أّن  الُعَمــر » علــى  لقــد شــّدد » 
مكــوانت الثــورة، حــى علــى صراخهــا علــى أهاتــه، وهــي قــد َحَرَمْتــُه مــن كثــر مــن أســباب 

النجــاة الــي أابحهــا هللا لــه.
وابت واجًبــا علــى مجيــع الفصائــل االندمــاج حتــت رايــة واحــدة، وجســم عســكرّي واحــد؛ 
تغيــرات جذريــة يف  الشــام ســتعلن عــن  الشــام، وإّن أحــرار  تبغــي عليهــم حتريــر  لكيــا 

سياســتها، وهــي علــى اســتعداد لتأســيس إدارة مدنيــة للمناطــق احملــررة.
 فمقوماُت الصمود وعوامل تغير املعادلة ما تزال متوفرة يف الثورة، 

وهــي قابلــة للنجــاح يف أيّــة حلظــة، إال أهنــا تعــاين مــن الشــتات، وإّن النزاعــات الداخليــة 
العســكري  العمــل  بــن  قــد حرفــت مســارها وأهــدرت جهدهــا، وإّن حتقيــق االنســجام 

والسياســي، بعــد ســنوات مــن االنفصــام، ابت ضــرورة ملحــة لبنــاء رأس مــال للثــورة.

أحرارُ الشام: المحليُّة خيارُها، 
وزمنُ المُزاودات قد وّلى

د. محمد عادل شوك

قــد ال يذكــر كثــرون عبــارة قاهلــا بشــار األســد يف أول خطــاب 
لــه يف جملــس الشــعب بعــد أحــداث درعــا عــام 2011، قــال: 
ــة وســافرة  “إهنــم يشوشــون علينــا” ، لقــد كانــت عبــارة فجَّ
تغطيتهــا  اإلعــام علــى ضعــف  لقــد قصــد وســائل  للغايــة، 
القمــع  إمتــام عمليــة  أهنــا تشــوش عليــه وتفســد عليــه  وقتهــا 

وإمخــاد الثــورة يف مهدهــا وقبــل أن تســتعر.
القتــل بصمــت وبــدون ضجيــج هــي القاعــدة األساســية األوىل 
الــي طُبقــت يف قانــون األســد األب وطبقهــا بشــار مــن بعــده.

قتــل كل مــن يشــكل خطــراً علــى بقــاء آل االســد يف احلكــم، 
خطــراً قريبــاً أو بعيــداً ولكــن مــن غــر ضجيــج.

يشــكل  الذيــن  لألفــراد  اختيــار   ، وانتقــاء  اختيــار  بعــد  قتــل 
فعلهــم أو فكرهــم أو توجههــم أو قوهلــم خطــراً علــى النظــام، 

االختيــار اجليــد مث القتــل املتقــن بطريقتــن:
قتــل مباشــر بتعذيــب أو بــدون تعذيــب، أو اعتقــال طويــل 
بــا حــدود يســتوي فيــه االعتقــال عنــد املعتقــل وذويــه مــع 

املــوت وقــد يزيــد.
أو  معــارض  وخيتــارون كل  خنبــوي  بشــكل  يقتلــون  كانــوا 
“مشــروع معــارض”، وحيرصــون علــى اســتئصال أي قامــة مــن  
القامــات الــي بــرزت أو قــد ظنّــوا أهنــا ســترز يف كل مكــوانت 

الشــعب الســوري.
 ومل يســتثنوا يف ذلــك الطائفــة العلويــة بــل ركــزوا علــى بــرت أي 
قامــة فيهــا حــى أنــك ال جتــد اليــوم رجــًا ابرزاً فيهــم حتــاوره 

إلنقــاذ الوطــن.
ومــع االختيــار الدقيــق كانــوا جُيَرِّفــون مــن حــول الفــرد اخَلِطــر 

بطانتــه الــي حولــه ويرســلوهنا إىل الفحــص بضــع ســنن.
ويف انتفاضــة محــاة يف الثمانينــات خــرج حافــظ األســد عــن 
اســتثنائية  سياســة  إىل  “النخبويــة”  األساســية  السياســة 
بطريقــة مفزعــة  اجلمعــي  الكتلــوي  القتــل  فمــارس  مدروســة، 
مرعبــة مقصــودة  وامللفــت أن أغلــب ذلــك حــدث بعــد انتهــاء 
االنتفاضــة وليــس أثنــاء املواجهــات، وكان عــدد مــن قُتــل بعــد 
القتــل  وكان  أثناءهــا،  قُتــل  مــن  أضعــاف  عشــرة  االنتفاضــة 
جيــري إبعدامــات مجاعيــة ميدانيــة، ومل يعلــم أحــٌد إىل اآلن 
الرقــم الدقيــق للضحــااي غــر أنــه عشــراُت آالٍف مــن املدنيــن.
ورغــم هــذا العــدد الكبــر املفتــوح مل “يشــوش” أحــٌد وقتهــا 
علــى حافــظ األســد ومضــى األمــر بــدون أي موقــف او إدانــة 
دوليــة، وظــن اجلميــع أن التعتيــم اإلعامــي احلديــدي الــذي 
فرضــه حافــظ أســد قــد منــع اخلــر مــن الوصــول إىل الــدول 
واحلكومــات. ولكــن كثــرون فوجئــوا بوجــود تقاريــر ومعلومــات 
وافيــة يف مكتبــة الكوجنــرس عــن أحــداث محــاة وضحاايهــا 
وبتواريــخ قريبــة جــداً مــن احلــدث: “لقــد فعــل حافــظ أســد 

فعلتــه بعلــم الغــرب ودرايتــه”.
أمــا بشــار األســد فقــد جلــأ إىل السياســة االســتثنائية الكتلويــة 
يف القتــل بعــد أســابيع قليلــة مــن انــدالع الثــورة الســورية الــي 
طالبــت فقــط ابحلريــة، القتــل الكتلــوي لــوأد املطالبــة  واملطالبن 
ابحلريــة. وفهــم شــبيحة األســد اآلليــة والطريقــة وراحــوا يقتلــون 
ويذحبــون وهــم يــرددون قولتهــم املشــهورة : ”بدكــن حريــة…
بدكــن حريــة” فلخصــوا كل شــيء، خلصــوا سياســة األســدين 

الواضحــة، ومــا كان هلــم أن يقتلــوا مــن غــر توجيــٍه وأوامــر.
ومل يتمكــن بشــار أبــداّ مــن إخفــاء املذابــح واجملــازر فقــد وثــق 
الثــوار كل شــيء بكامراهتــم ونقلوهــا للعــامل كلــه فلــم يتكلــم 

أحــد عــن اجلــدار احلديــدي العــازل للخــر واحلــدث.

 وانتظــر املــأل موقــف الغــرب مــن القتــل اجلمعــي املوثــق، انتظــروا 
طويــًا فحصلــوا يف النهايــة علــى أقصــى موقــف انســاين غــريب 
وهــو: رفــض القتــل الكتلــوي اجلمعــي ابألســلحة غــر التقليديــة 

والســماح بــه فقــط ابألســلحة التقليديــة.
 2013 عــام  منــذ  مبكــر  وقــت  ومــن  األســد  بشــار  وراح 
و  اهلــدن  سياســة  فطــرح  اجلمعــي  الكتلــوي  القتــل  يســتثمر 
»املصاحلــات الوطنيــة« وجعلهــا علــى مســتوى القريــة واحلــي، 

اتفــاق ولــكل حــي تفامهــات. لــكل قريــة 
وكانــت كلهــا هتــدف إىل وقــف الثــورة يف كل موضــع مقابــل 
ختفيــف القتــل الكتلــوي علــى هــذا املوضــع، القتــل ابلقصــف 

والقتــل ابحلصــار والتجويــع.
احلــد  إىل  للوصــول  اجلمعــي  القتــل  حجــم كتلــة  يكــف  ومل 
املطلــوب لوقــف الثــورة يف أغلــب املناطــق الســورية رغــم دخــول 
إيــران بــكل ميليشــياهتا يف عمليــة القتــل، فســلم بشــار ســورية 
ــعوا مــن دائــرة القتــل الكتلــوي وأدواتــه ففعلــوا بعــد  للــروس ليوسِّ
وعــود مغريــة هائلــة وحــددوا لذلــك ثاثــة شــهور غــر أهنــم 
وصلــوا لثاثــة وعشــرين شــهراً بــكل ثقلهــم وأدواهتــم  مث طرحــوا 
مــن جديــد نفــس األمــر القــدمي : مفاوضــات واتفاقيــات كثــرة 
وعديــدة حمليــة وموضعيــة لتســليم لــواء احلريــة مقابــل ختفيــف 
القتــل الكتلــوي اجلمعــي، القتــل ابلقصــف والقتــل ابلتجويــع،
ولكنهــم هــذه املــرة وأكثــر مــن كل مــرة يســتثمرون األعــداد 
للمدنيــن  املريــرة  املعــاانة  ويســتثمرون  القتلــى  مــن  اهلائلــة 
ويومهــون مــن يســتعصى عليهــم مــن الثــوار أبهنــم إمنــا خيففــون 

بــا مقابــل. القتــل 
كان النظــام يف املــرات الســابقة يســتعن أبعوانــه يف املناطــق 
احملــررة ،أعوانــه مــن البعثيــن الســابقن الذيــن مــا زالــوا علــى 
العهــد ســراً وآخــرون جمنــدون ينســقون ويتواصلــون ويُنفــذون 

رهبــاً ورغبــاً.
والــروس بــا ريــب يســتفيدون ويرتبــون مــع هــؤالء أنفســهم ، 
وهــؤالء ال يتوقــف جهدهــم ومســعاهم وهــم ميهــدون ويروجــون 
املشــايخ  بعــض  مــن  الفتــاوى  يســتصدرون  و  وينشــرون 
اليــوم  ميلــٍة وموجــة، ويقولــون  مــع كل  أصــًا  مييلــون  الذيــن 
حتــت عنــوان احلكمــة:  “األمــر قــد ُدبــر ورُتــب مــن الــدول 
الكــرى يف اخلــارج وليــس لنــا مــن األمــر شــيء….ليس لنــا 
إال الرضــوخ”.  وكأهنــم ال يعلمــون أصــًا أن حافــظ وبشــار 

مرضــي عنهمــا مــن كل أجهــزة خمابــرات الــدول الكــرى.
هــذه  وجــه  يف  يقــف  أن  األجــواء  هــذه  يف  يســتطيع  مــن 
االتفاقــات والصفقــات وهنــاك مــن صــدَّق أن العــدو الــذي 
رجــح كفــة بشــار هــو الضامــن املنشــود حليــاة مســتقرة يبقــى 

شــوكة؟. أصحــاب  الثــوار  فيهــا 
مــن يســتطيع أن يتحــدث اليــوم عــن ثوابــت الثــورة الســورية 
أمــام الوعــود بوقــف القتــل والتجويــع حــى لــو كانــت وعــوداً 

مؤقتــة كاذبــة؟.
فلســفة األســد يف ســورية تصبــح اليــوم فلســفة العصــر احلديــث 
جــداً: اقتــل وال تلن…اقتــل بشــكل مجعــي كتلوي…اقتــل 
ألقصــى حــدٍّ تســتطيعه واســتقدم مــن يســاعدك يف القتــل …
مث خفــف مــن “التوتــر” ووتــرة القتــل قليــًا ابتفاقيــات كثــرة 

متفرقــة ليتنــازل النــاس عــن احلريــة الــي رفعــوا لواءهــا.
ويبقــى  الفلســفة  هــذه  علــى  وافقــت  الكــرى  الــدول  كل 
الســؤال: ”هــل تنجــح هــذه الفلســفة يف ســورية بعــد كل تلــك 

التضحيــات”؟.

في سورية الحرية في مواجهة القتل 
الكتلوي والقتل النخبوي

د. أسامة الملوحي  

أستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي كاتب وابحث سوري
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كل املؤشــرات الــي نراهــا اليــوم علــى أرض الواقــع جتعــل توثيــَق وحشــية ودمويــة الطريقــة 
الــي يتعامــل هبــا أزالم بّشــار األســد وجيشــه واجبــاً علينــا، ســواء كان ســلوكاً فــردايً أو 
هنجــاً مطلــوابً اتباعــه للقمــع والرتهيــب؛ فالتحــوالت الــي أصابــت اجليــش الســوري خــال 
الســنوات املاضيــة بــدأت ابســتعانة هــذا اجليــش بتشــكيات ميليشــيوية عرفــت ابســم 
»الشــبيحة« لقمــع املتظاهريــن الســلمين، وقــد ارتكبــت هــذه التشــكيات امليليشــيوية 
مذابــَح مجاعيــة، وثَّقتهــا منظمــات دوليــة مــن ديــر الــزور إىل ابنيــاس ومــن حلــب إىل درعــا 
وغرهــا، لكــن عــدوى اإلرهــاب امليليشــيوي ســرعان مــا انتشــرت أيضــاً يف بنيــة اجليــش 
نفســه، وحولتــه إىل فــرق وعصــاابت تنتهــك القوانــن والقيــم وال تشــبه جيــوش الــدول 

األخــرى يف شــيء.
مثــة يف اجليــش الســوري ضبــاٌط كثــر ذاع ِصيتهــم بســبب ســلوكهم امليليشــيوي اإلرهــايب 
الــذي يتفاخــرون بــه فيمــا يقولــون ويفعلــون علــى مــرأى ومســمع العــامل أمجــع ، فضــًا عمــا 

يرتكبــون مــن جرائــم معلنــة .
ابلعــودة للتاريــخ قليــًا، قبــل ظهــور مــا يســمى الدولــة اإلســامية أو داعــش، اقُتحمــت 
ديــر الــزور يف 25 أيلــول/ ســبتمر 2012 مــن قبــل ميليشــيا احلــرس اجلمهــوري وحــزب 
هللا بقيــادة )علــي خــزام( الــذي ارتكــب أبشــع اجملــازر فيهــا وهــي مــا يُعــرف بـــ )جمــزرة 
القصــور واجلــورة( عندمــا دخــل مــع قواتــه مدجَّجــن بــكل أنــواع األســلحة حــى الســيوف 
لاقتصــاص مــن أهــايل ديــر الــزور، وقتــل هــو وشــبيحته كل شــاب موجــود يف املنطقتــن، 
وأعدموهــم ميدانيًّــا أمــام منازهلــم وذويهــم وبــدٍم ابرٍد- حــى الذبــح ابلســيوف - وذهــب 
يف تلــك اجملــزرة حنــو ألــف شــهيد، شــهدت يومهــا ديــر الــزور أول قطــع لــرؤوس أبنائهــا 
علــى يــد قــوات احلــرس اجلمهــوري، فقــد أُعِدمــت عائــاٌت أبكملهــا يف القصــور، وأُلقــي 
ابلبعض وهم أحياء يف فرن انري مشــتعل حبي اجلورة، واقِتيد آخرون إىل املقرة ونُفذت 
ــخة بعــد أكثــر مــن شــهر علــى إعدامهــم،  اإلعدامــات هنــاك وُعثــر علــى جثثهــم متفسِّ
أمثــال )القــاص واألديــب حممــد رشــيد رويلــي– رئيــس احتــاد الكتــاب العــرب – فــرع ديــر 
الــزور( مــع العلــم أن الشــهداء كانــوا مدنيــن ويومهــا مل نكــن قــد مسعنــا بداعــش أي أهنــا 

مل تكــن موجــودة أصــًا.
ضابــٌط آخــر يعلــق جثثــاً بشــرية بعدمــا قطــع أوصاهلــا ابملنشــار ويقــف إىل جوارهــا مزهــواً 
اللتقــاط صــورة تذكاريــة، وهــو ليــس مســلحاً يف ميليشــيا أو قــوة إرهابيــة بــل كان ضابطــاً 
احلــرس  ميليشــيا  قائــد  الديــن(  زهــر  )عصــام  يدعــى  الســوري  اجليــش  عميــد يف  برتبــة 
اجلمهــوري يف ديــر الــزور، ملقــب بـــ ” انفــذ أســد هللا ” ومــا عرضــه مــن صــور أشــاء 
بشــرية معلقــة جبانبــه وهــو يتباهــى ابلتصويــر )الســيلفي( مــع هــذه األشــاء حبجــة صــور 
االنتصــارات الــي يدعوهنــا دفاعــاً عــن دينهــم وشــرفهم فهــي ال ختتلــف عــن فظاعــة تقطيــع 
الــرؤوس الــي ينشــرها داعــش، فلــم نعــد نفــرق بــن حــرس مجهــوري مــن قــوات بشــار األســد 
أو عناصــر األمــن العســكري وبــن الدواعــش ومــن هــم األشــد وحشــية ودمويــة وشــراً .. ؟ 
فــا يوجــد فــرق بينهــم مجيعــاً، واملثــر للتســاؤل املكانــة الــي حيظــى هبــا العميــد ذو املنشــار 
وأمثالــه أمــام القيــادة العليــا يف الدولــة، والــذي يؤشــر ســلوكهم هــذا إىل هنــٍج عــام تتبعــه 
القيــادة بتعاملهــا مــع معارضيهــا، فقــد أشــاد مفــي اجلمهوريــة الســورية أبســلوبه، ووصفــه 
أبنــه بطــٌل وطــٌي ومقاتــٌل ماجــٌد ســطّر أحرفــاً مــن نــور يف حفــل ضــّم ممثلــن عــن القيــادة 

الســورية والطائفــة الدرزيــة.
وعلــى غــرار العميــد هنــاك العقيــد ســهيل احلســن امللقــب بـــ »النمــر« وقــد أصبــح أيقونــة 
لــدى النظــام ومؤيديــه، واملعــروف عنــه اخرتاعــه فكــرة الراميــل املتفجــرة وانتهاجــه سياســة 
األرض احملروقــة بــكل أنــواع األســلحة، هــذا الرجــل الــذي قلّــده الــروس وســاماً رفيعــاً 

ألســلوبه امليلشــيوي اإلرهــايب.
هــو هنــٌج متَّبــٌع وسياســُة إرهــاب وتبــاٍه بصــور اجلثــث تشــتعل هبــا الصفحــات الرمسيــة وغــر 
وارتكاابهتــم  القتلــة  الضُّبــاط  وإجنــازات  أخبــار  إىل  الســوري، ابإلضافــة  للنظــام  الرمسيــة 
الوحشــية، فضــًا عــن أحــوال مئــات اآلالف مــن املعتقلــن املغيبــن، إال أّن اجملتمــع الــدويل 
ما زال حى اللحظة ال يلتفت إىل هذه الوحشــية، وال إىل ما يفعلونه بل إنه يســعى إىل 
تســوية الصــراع يف ســورية مشــروطاً مبــا يســميه احلفــاظ علــى مؤسســات الدولــة، متجاهــًا 
ضلــوع املؤسســات األمنيــة واجليــش علــى وجــِه اخلصــوص يف جرائــم ضــد اإلنســانية ال 
تقــل وحشــية عمــا ذُكــر، يــرر هبــا للمجتمــع الــدويل حتــت قيــادات العــامل أمجــع حربــه ضــد 

اإلرهــاب.

الجيش السوري …
أسلوب ميليشيوي وإرهاب

المثنى سفان

حيــوايً  مناخــاً  االســد  قبضــة  مــن  احملــررة  املناطــق  كانــت 
للســلطة  آبخــر  أو  بشــكل  الطاحمــة  القــوى  مــن  للكثــر 
هــذه  مــن  وشــبيحته  االســد  قــوات  اندحــار  وأن  ســيما 
املناطــق شــكل عــبء علــى الثــوار يف بدايــة األمــر نظــراً 
ضبــط  آليــات  إلجيــاد  امللحــة  واحلاجــة  اإلدارة  ملســؤولية 
وحــل للخافــات النامجــة عــن ســر احليــاة الطبيعيــة يف هــذه 
املناطــق ، خاصــة حلــب احلاضــرة األكــر الــي مت حتريــر 
جــزء كبــر منهــا ريفــاً ومدينــة والــي أكتــب عــن جتربتهــا، 
فمــع بــروز القــوى الثوريــة يف القضــاء وبــدء حماوالهتــم يف 
حلب إلنشــاء ســلطة قضائية متهد خلروج القوة العســكرية 
مــن احليــاة املدنيــة، كان هنــاك طبقــة أخــرى طاحمــة للســلطة 
لكــن بشــكل أخطــر مــن أي قــوى أخــرى ألهنــا تدعــي 
مشــروعية وجــود وســلطة دينيــة شــرعية وابلتــايل إهليــة، إهنــا 
ســلطة »املشــيخة/الكهنوت«، تلــك الطبقــة الــي بقــدر مــا 
مهشــها نظــام البعــث وحصــر نشــاطها يف أضيــق احلــدود 
يف اجملتمــع بقــدر مــا ولــد ذلــك لديهــا شــعوراً ابملظلوميــة 
بــروز  تعيــق  عطالــة  قــوة  لتكــون  قــواي  حافــزاً  أعطاهــا 
املشــروع الوطــي، وليشــكل هــذا االقصــاء حافــزاً لطمــوح 
غــر مســبوق للتســلط ابســم هللا، ولتجــد يف الثــورة مناخــاً 
الســلطوية  النقــص  للتنفيــس عــن مركبــات  وظرفــاً خصبــاً 
الــي حتملهــا عــر اســتغاهلا حلاجــة النــاس لســلطة تنظيميــة 

بعــد الفوضــى الــي تلــت مرحلــة التحريــر.
ســاحة  القــوى  هــذه  أدخلــت  الــي  امللحــة  احلاجــة  هــذه 
الســلطة، وهــي حاجــة اجملتمــع اىل قواعــد تنظــم شــؤونه، 
نقمــة علــى  قانــون انظــم يف ظــل  نتيجــة غيــاب  نشــأت 
القضائيــة  منظوماتــه  بينهــا  ومــن  االســد ككل  منظومــة 
والقانونيــة، فــرزت احلاجــة إىل مجلــة قواعــد تنظــم عــودة 
اجملتمــع للقانــون، وكان مفهــوم الشــرع اإلســامي أقصــر 
الطــرق كونــه يشــكل حالــة ردعيــة ذاتيــة مرتبطــة مبفاهيــم 
احلــال واحلــرام، كمــا وتتداخــل مــع منظومــات أخاقيــة 
اســامية ميكــن أن تكــون جــداراً إاســتنادايً حيمــي اجملتمــع 
مــن ردات الفعــل الــي ســادت يف الفــرتة األوىل للتحريــر، 
لكــن ويف ظــل انعــدام مبــدأ قوننــة للشــريعة، ذات اعتماديــٍة 
حُمَْكَمــٍة ذات وثوقيــة عــر اســتنباط قوانــن انظمــة مســتقاة 
منها تشــكل مواد قانونية تســهل القياس وتطبيق األحكام 
ومتنــع الكيفيــة أو املزاجيــة الــي ممكــن أن حتصــل عليهــا، يف 
ظــل غيــاب هــذه القوننــة نشــأت نســخة منهــا قــد تصلــح 
لتلــك الظــروف الطارئــة ولفــرتة مؤقتــًة لكنهــا مل تكــن قابلــة 

إلســتمرارية العمــل هبــا.
لكــن هــذه احلاجــة لتنظيــم أمــور اجملتمــع كانــت يف نفــس 
الوقــت البوابــة الــي دخلــت منهــا طبقــة املشــيخة/الكهنوت 
النــاس،  علــى  متثيــل ســلطة هللا يف األرض  ادعائهــا  عــر 
وبــداًل مــن تلبيــة طموحــات الســورين يف حيــازة شــرعية 
الســلطة واســتعادهتا مــن أيــدي أجهــزة األمــن وايداعهــا يف 
عهــدة الشــعب الــذي خيتــار ممثليــه وحكامــه ويشــرف علــى 
الســلطة  ذلــك جــرى حتويــل  مــن  بــداًل  الســلطة،  تــداول 
هبــا  يقومــون  إهليــة  ســلطًة  متثيلهــا  تدعــي  طبقــة  يــد  إىل 
ابعتبارهــم والة أمــر يرعــون شــؤون »رعيــة« ال مواطنــن 
هلــم حقــوق مكتســبة وعليهــم واجبــات، لينشــئ هــؤالء بيئــة 

وبنيــًة مشــاهبة يف تســلطها للنظــام األمــي وواجهتــه حــزب 
البعــث، لكــن مبنطــق »شــرعي«، متامــاً كطبقــة »املــايل« 
الــي متســك بتابيــب احلكــم متعديــٍة متثيلهــا حلاكميــة هللا 
عــر الــويل الفقيــه، لــرتوق هــذه الفكــرة لطبقــة املشــيخة/
يف  ليتفقــا  مذهبيــاً  الطرفــن  اختــاف  رغــم  الكهنــوت 
االنطــاق مــن نفــس املبــادئ والقواعــد ابعتبارهــم خلفــاء 

هللا يف األرض لتطبيــق شــريعته.
شــرعيتها  تســتمد  ســلطوية  حالــًة  األمــر  ابت  وهكــذا 
ليــس مــن الشــعب بــل مــن هللا حبســب أتويلهــا للحاكميــة 
تطبيــق  رعايــة  عــن  مســؤولًة  طبقــًة  ابعتبارهــا  والنصــوص 
ابلقانــون  وليــس  العامــة  ابلكليــات  وحــدوده  هللا  شــرع 
املنجــز، وابلفتــاوى املختلفــة لنفــس القضيــة وليــس إبجنــاز 
نقلــة عصريــة جلعــل التشــريع االســامي ثــورة يف القانــون 
وحتويــل األحــكام إىل منجــز قانــوين يســتوعب كل جمــرايت 

وينظمهــا. العصــر 
هبــذا املعــى والســردية تســلطت طبقــة املشــيخة/الكهنوت 
ومتســكت هبــذه الســلطة إىل حــد اجلنــون، ومل تتــورع عــن 
ماحقــة واعتقــال الذيــن ال يــرون فيهــم مؤسســة قضائيــة 
مؤهلــًة لشــغل مهــام هبــذا احلجــم مــن اخلطــورة، ممــا ولــد 
صراعــات فكريــٍة ، جنــد هلــا هــؤالء وبشــكل انتقائــي ملتــٍو 
كل التاريــخ والتصنيفــات الــي تعــود إىل قــرون التخلــف 
الثــورة  علــى  لتســلطهم  للمعارضــن  تصنيفهــم  قبيــل  مــن 
وحســب طبيعــة الصــراع؛ أبهنــم » مرجئــة« أو »صوفيــة« 
وكأنــك  لتشــعر  حــى  »معتزلــة«،  أو  »أشــعرية«  أو 
تتجــول يف كتــب اجلاحــظ وبــاط املأمــون وأنــت تســتمع 
ابلوعــي  عــادت  صراعــات  تشــعل  الــي  الســتعراضاهتم 
الفكــري إىل اخللــف بــداًل مــن أن تكــون دافعــاً لألمــام، 
وقدمت صورة مغايرة متاماً ملا أراده الســوريون من أهداف 
لثورهتــم ابعتبارهــا ثــورة حنــو احلداثــة تطمــح لعــودة اجملتمــع 
لينخــرط يف الشــأن العــام ويشــارك يف إنتــاج الدولــة املرجــوة 

وترشــيد الســلطة فيهــا.
إذن وهبــذا املعــى، حولــت طبقــة املشــيخة/الكهنوت هــؤالء 
مســتبٍد  نظــام  املتمثــل إبســقاط  الوحيــد  الثــورة  هــدف   ،
احتجــز »الدولــة« حتــت قبضتــه األمنيــة، وإعــادة حصريــة 
إنتــاج الســلطة وأدواهتــا إىل أيــدي أصحاهبــا مــن الســورين 
بــكل تنويعاهتــم الطبقيــة والفكريــة والعرقيــة كمــا ترســخ ذلــك 
الــي قالتهــا بوضــوح أرهــق  الثــورة وصيحاهتــا  يف وجــدان 
النظــام وأرعبــه »واحــد واحــد الشــعب الســوري واحــد«، 
حولــت هــذه الطبقــة املشــيخية/الكهنوت أهــداف الثــورة 
حكــم  أتســيس  علــى  عملــت  ســلطة كهنــوت  إىل  هــذه 
الشــيعي  إيــران  مــايل  حكــم  متاثــل  قدســية  بصفــات 
الثيوقراطــي لكــن بوجــه ســي، ليســتفيد النظــام مــن ذلــك 
الــي  والسياســية  االعاميــة  الروابغانــدا  لتثبيــت  الحقــاً 
ســلفية  دينيــة  أبهنــا  بدايتهــا  منــذ  الثــورة كــذابً  وصفــت 
إخوانيــة. أخــراً، ال شــيء ميكــن أن يلغــي املفاعيــل الســيئة 
علــى الثــورة ومســارها لطبقــة الكهنــوت هــذه والنظــام معــاً 
إال عــودة اخلطــاب الســوري األصيــل للثــورة كمــا بــدأت، 
التقســيم اجلغــرايف  الــي هتــدف لرتســيخ  وعــزل األصــوات 

والعرقــي. الطائفــي 

الثورة السورية بين سلطة الشعب 
وسلطة الكهنوت

هشام اسكيف

كاتب وصحفي سوريانشط سياسي وكاتب سوري.
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قضايا سياسية

راتــي -  مايــكل  اخلــاص إىل ســوراي  املتحــدة  الــوالايت  مبعــوث  أصــدر 
قبــل أايم قليلــة- بيــاانً هامــاً حــول موقــف بــاده مــن التطــورات األخــرة 
يف إدلــب، هــذا البيــان فيــه الكثــر مــن األفــكار اهلامــة وذات الــدالالت 
األشــهر  مــا ســيحصل خــال  توقــع  مــن خاهلــا  والــي ميكــن  اخلطــرة، 

القادمــة. القليلــة 
ومــن ذلــك كيــف ســتتعامل الــوالايت املتحــدة وروســيا وتركيــا - وبقيــة 
اجملتمــع الــدويل- مــع التطــورات الــي شــهدهتا إدلــب يف اآلونــة األخــرة، 
وانتهــت بســحق حركــة أحــرار الشــام وســيطرة مطلقــة هليئــة حتريــر الشــام، 
ومــا ســيتبع ذلــك مــن تبعــات حمليــة وإقليميــة ودوليــة قــد ال حُتمــد عقباهــا 
إذا مل يتــم تــدارك الوضــع قبــل فــوات األوان، ولنــا فيمــا حصــل يف حلــب 
واخلــروج البائــس واملــذل لــكل القــوى العســكرية الثوريــة منهــا عــرة وأي 

عــرة.
يعتقــد كثــرون أن املناقشــات الــي جــرت أثنــاء مباحثــات »أســتاان 5« - 
يف 4 و5 يوليو/متــوز املاضــي- حــول ختفيــض التصعيــد يف حمافظــة إدلــب 
ومــا حوهلــا، كانــت أحــد أهــم األســباب احلقيقيــة الــي دفعــت هيئــة حتريــر 
الشــام إىل اختــاذ قرارهــا إبهنــاء حركــة أحــرار الشــام يف إدلــب، ورمبــا يفســر 

هــذا الوضــوح التــام والصرامــة يف موقــف مايــكل راتــي يف بيانــه.
الــوالايت املتحــدة  التســاؤل الرئيســي يف املناقشــات مــن قبــل  لقــد كان 
جبهــة  عــن  مــاذا  قوهلــم:  هــو  أســتاان  ألطــراف  الضامنــة  الــدول  وممثلــي 
النصــرة؟ وكانــت اإلجــاابت أبنــه ال بــد مــن حــل هــذا امللــف الشــائك، 

ســورية. وأبيــٍد 

هــذه اإلجابــة ابلــذات رمبــا تفســر مــا أقدمــت عليــه هيئــة حتريــر الشــام 
خلوفهــا مــن أن يتــم دعــم أحــرار الشــام عســكرايً إلهنــاء وجــود اهليئــة يف 
قــرار  للــروس الختــاذ  غــر مائمــة  الظــروف  أن  إدراكهــا  إدلــب، وســط 
عاجــل )خــال األشــهر القليلــة القادمــة( إبخــراج جبهــة النصــرة مــن إدلــب 
عســكرايً، ألن ذلــك ســيصب يف صــاحل إيــران وهــذا مــا ال تريــده روســيا.

هــذا فضــًا عــن رغبــة الــروس يف عــدم ســحق املعارضــة الســورية املعتدلــة 
وجــزء كبــر منهــا يف إدلــب ومــا حوهلــا، وفضــًا عــن طموحهــم ملشــاركتها يف 
اجمللس العســكري األعلى املشــرتك بن النظام واملعارضة، ومن مث الوصول 
إىل احلــل النهائــي يف ســوراي، ممــا يكفــل شــرعية الوجــود الروســي يف ســوراي 

لســنوات طــوال ومبوافقــة طــريْف القتــال نظامــاً ومعارضــة.
وكذلك إدراك اهليئة أن األتراك شديدو احلرص على ختفيض التصعيد يف 
إدلــب وحتّوهلــا إىل منطقــة فيهــا حــد أدىن مــن املخاطــر توافقــاً مــع الــروس، 
وال يريــدون تصعيــداً جديــداً قــد تكــون نتائجــه أكثــر كارثيــة ممــا جــرى يف 

حلــب وخيلــف مــا ال يقــل عــن مليــويْن الجــئ جديــد يف بادهــم، ويفقدهــا 
كل حلفائهــا احلاليــن واحملتملــن مــن اجليــش احلــر.

ولكــن الــوالايت املتحــدة هلــا رأي آخــر قــد تظهــر تفاصيلــه خــال أشــهر 
قليلــة، فيمــا بــدت معاملــه األوىل يف بيــان مايــكل راتــي الــذي كان أول 
مســؤول دويل أدىل دلــوه بوضــوح فيمــا جــرى إبدلــب، ومــن املفيــد التدقيــق 

يف دالالت كل كلمــة قاهلــا؛ فــكل منهــا يعــي يف السياســة شــيئاً.
لقــد اعتــر راتــي أن هيئــة حتريــر الشــام وعصابــة أبــو حممــد اجلــوالين )علــى 
حــد تعبــره( قامــت أبحــدث عــدوان هلــا علــى الشــعب الســوري والفصائــل، 
وأن مــا شــهده الشــمال الســوري كان إحــدى أكــر مآســيه، وأن ســيطرة 
تنظيــم القاعــدة )يقصــد هيئــة حتريــر الشــام( علــى الشــمال يضــع مســتقبله 
يف خطــر )يقصــد ختفيــض التصعيــد يف إدلــب ومــا حوهلــا(، وهــذا خطــاب 

ســيصل صــداه أصقــاع العــامل ورســالة ال لبــس فيهــا.
ورأى أن ما جرى من وضع الشمال يف خطر كبر جاء خدمة ألهداف 
القاعــدة الشــخصية واحلزبيــة الضيقــة، وأنــه يتعــن علــى اجلميــع أن يعــرف 
أن اجلوالين ومن حوله يتحملون مســؤولية العواقب الوخيمة الي ســتلحق 

إبدلــب )يعــي تدمــر إدلــب(.
كمــا اعتــر راتــي أن حركــة أحــرار الشــام - وإن مل يســمها - مــن الفصائــل 
املعتــدى عليهــا مــع الشــعب الســوري ســواًء بســواء، وهــذا تصنيــف معتــدل 
لألحــرار مــن قبــل األمــركان مل يتبنــْوه مــن قبــل، ونظــر إىل أن التصرحيــات 
املتشــددة الي صدرت عن بعض شــرعيي اجلوالين - حول قتل األطراف 
األخــرى واســتباحة الدمــاء واملمتلــكات - دليــل علــى أن فكــر القاعــدة مــا 

زال مرتســخاً يف عقليــة التنظيــم، وأن تغيــر االســم ال يغــر شــيئاً.
وأكــد أن الــوالايت املتحــدة مســتمرة - وبقــرار أحــادي - يف اســتهداف 
جبهــة النصــرة وقياداهتــا املبايعــة للقاعــدة، أاي كان الفصيــل الــذي يعملــون 
حتتــه، واألخطــر فيمــا قالــه أن هيئــة حتريــر الشــام كيــان اندماجــي، وكل مــن 

ينضــم حتتهــا يصنــف ابعتبــاره قاعــدة.
ولكــن التأكيــد علــى هــذا املوقــف املتشــدد قــد يتعــارض مــع اســتهداف 
بعــض القيــادات دون غرهــا يف جبهــة النصــرة، وعــدم اســتهداف قيــادات 
ســورية ابرزة يف النصــرة انضمــت إليهــا بعــد تشــكلها يف ســوراي، ومل تثبــت 

مبايعتهــا للقاعــدة.
قطــع راتــي الطريــق علــى أيــة إمكانيــة للتعامــل مــع أيــة إدارة مدنيــة ميكــن أن 
تنشــأ يف إدلــب لرعايــة األمــور املدنيــة فيهــا، وميكــن االســتعانة مــن خاهلــا 
بشــخصيات إداريــة قــادرة علــى ختفيــف معــاانة النــاس وحتســن أوضاعهــم 
االقتصاديــة، مبــا يف ذلــك عــودة بعــض كــوادر أحــرار الشــام اإلداريــة إىل 

املعــر أو اجمللــس احمللــي، واعتــر أن ذلــك مراوغــة مكشــوفة وعقيمــة هدفهــا 
االلتفــاف علــى التصنيــف، وأن ذلــك خديعــة للشــعب الســوري وجمــرد 

واجهــة جديــدة للنصــرة.
وأشــار ضمنــاً إىل حركــة نــور الديــن زنكــي دون أن يســميها، حمــذراً إايهــا 
مــن االقــرتاب مــن عصابــة اجلــوالين )علــى حــد قولــه( مــرة أخــرى، وهــي الــي 
انضمــت إىل هيئــة حتريــر الشــام ألســباب تكتيكيــة وليــس لتوافــق فكــري أو 
أيديولوجــي، مث خرجــت منهــا الشــهر املاضــي، ورمبــا ســعت للعــودة إليهــا 

بعــد ســقوط األحــرار.
أخطر وأهم مجلة يف البيان هي اجلملة األخرة، القائلة إنه يف حال هيمنة 
جبهــة النصــرة علــى إدلــب ســيصبح مــن الصعــب علــى الــوالايت املتحــدة 

إقنــاع األطــراف الدوليــة بعــدم اختــاذ اإلجــراءات العســكرية املطلوبــة.
ونقــرأ يف هــذا ضمنــاً عــدم اعــرتاض األمركيــن - ورمبــا تشــجيعهم - علــى 
اســتئناف الــروس قصــف إدلــب، وســحق املعارضــة خــال األشــهر القادمــة 
)رمبــا خــال ســتة أشــهر(، وهــذا مــا سيســبب حرجــاً شــديداً لألتــراك الذيــن 
ال يرغبــون يف أي تصعيــد يف إدلــب مــن شــأنه جلــوء مليــويْن شــخص إىل 

األراضــي الرتكيــة مــن جديــد.
نعتقــد أن خطــورة الوضــع - كمــا صــوره بيــان مايــكل راتــي - يقتضــي 
التحســب مما ميكن أن جيري، وأن نســعى إلجياد حلول مناســبة للمشــكلة 

قبــل فــوات األوان.
فــا بــد مــن مطالبــة عاجلــة لــكل الشــخصيات اإلســامية واالجتماعيــة 
الفاعلــة يف إدلــب أبن تتواصــل مــع هيئــة حتريــر الشــام، وتضغــط عليهــا 
إلصــدار بيــاانت تلغــي مفعــول البيــاانت املتشــددة الــي أصدرهــا شــرعيو 
جبهــة النصــرة خــال املواجهــات مــع األحــرار، والــي أعطــت انطباعــاً أبن 

النصــرة ال تــزال مرتبطــة ابلقاعــدة رغــم تغيــر االســم.
كمــا ينبغــي أن تبــادر هيئــة حتريــر الشــام بقطــع الصــات هنائيــاً مــع أيــة 
بعــض  رقبــة  يف  الــي  البيعــة  وفــك  القاعــدة،  بتنظيــم  ســابقة  ارتباطــات 
أعضائهــا، وإجيــاد ختريــج شــرعي حلديــث النــيب )صلــى هللا عليــه وســلم(:

 »مــن مــات وليــس يف عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة«، واالقتنــاع أبن 
الظــروف السياســية احلاليــة تقتضــي حقــاً فــك البيعــة.

وأن تبــدو اهليئــة ابعتبــار أهنــا »جيــش حــر«، وتظهــر للعــامل أمجــع موافقتهــا 
علــى احلــل السياســي يف ســوراي، وإذا قــررت اهليئــة فتــح خطــوط للتشــاور، 
وتبــادل وجهــات النظــر مــع شــخصيات سياســية ســورية عريقــة للبحــث 

عــن خمــرج؛ فهــذا خــر علــى خــر.
ومــن املقرتحــات الضروريــة مبــادرة هيئــة حتريــر الشــام إىل تســهيل تشــكيل 
اإلدارة املدنيــة يف إدلــب، وعــدم التدخــل إطاقــاً يف شــؤوهنا، والســماح 
بــه  ســيناط  الــذي  احمللــي،  اجمللــس  لتشــكيل  ونزيهــة  حــرة  ابنتخــاابت 

املــدن والبلــدات. إدارة  تصريــف مجيــع شــؤون 
كمــا نــرى - مــن أجــل هتدئــة األجــواء دوليــاً وعربيــاً - قيــام هيئــة حتريــر 
خارجهــا  والتمركــز  والبلــدات،  املــدن  مــن  الكامــل  ابالنســحاب  الشــام 
إعانيــة  حبمــات  ذلــك  ودعــم  الســاح،  مــن  خاليــة  مناطــق  وإعاهنــا 
تظهــر ذلــك بوضــوح، إلنقاذهــا وعــدم إعطــاء حجــة للمجتمــع الــدويل 

العســكرية. اإلجــراءات  الســتخدام 
الســماح بعــودة بعــض مكــوانت اجليــش احلــر إىل  وهــذا يقتضــي أيضــاً 
إدلــب، والتفاهــم مــع مــا تبقــى مــن أحــرار الشــام علــى العــودة إىل أماكنهــم 

الســابقة خــارج املــدن، وإصبــاغ صفــة االعتــدال علــى اهليئــة.
ال يعــي أبــداً أن أتخــذ مــا يقولــه اجملتمــع الــدويل جبديــة أنــك تنازلــت عــن 
مبادئــك وثوابــت الثــورة الســورية، وال بــد مــن االســتفادة مــن مهلــة األشــهر 

الســتة القادمــة قبــل أن نركــب الباصــات اخلضــر جمــدداً. 
لقــد دّق راتــي انقــوس اخلطــر وعلــى اجلميــع أن يعــي مــا قالــه فهــم ال 
ميزحون، ويف ظل سياسة دوانلد ترمب اجلديدة ليس هناك أبس يف إابدة 

البشــر واحلجــر، وإن يف املوصــل ِعظــة فاعتــروا اي أويل األبصــار.

أليس فينا رجل رشيد

د. أحمد طعمة

 الرئيس السابق للحكومة السورية املؤقتة 
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قضايا سياسية

ينتشــر حــوار وجــدل كبريــن يف أوســاط الســورين، حــول آفــاق 
ونتائــج التطــورات السياســية احلاصلــة يف ســورية، خــال الفــرتة 
األخــرة، وميكــن أن نعــدد أهــم مامــح التطــورات جمــال احلــوار، 

وأن نذكــر موقفنــا منهــا.
أواًل: انتخاب رايض سيف رئيساً لالئتالف.

القــى انتخــاب رايض ســيف صــدى اجيابيــاً واســعاً لــدى مجاهــر 
واســعة مــن الســورين رغــم أن الفيســبوكين الســورين أصبحــوا 
يقظــن مــن تقــدم أي شــخصية ســورية، بســبب اإلخفاقــات 
ســقوط  وبســبب  الســورية،  الثــورة  هبــا  ُمنيــت  الــي  املتتاليــة 
الشــخصيات الــي كانــت تعتــر شــخصيات ضامنــة للدميقراطيــة 

الســورية وقــادرة علــى نقــل الســلطة وإســقاط النظــام.
إننــا نــرى أن االرتيــاح الواســع النتخــاب رايض ســيف يعكــس 
مــن جهــة جديــة الشــعب الســوري وقدرتــه علــى التمييــز بــن 
املناضلــن  لــكل  وتشــجيع  ضمانــة  وهــذه  واجليــد،  الســيء 
احلقيقيــن أبن الشــعب يتابــع خطواهتــم وال يظلــم أحــداً منهــم.

ويتطلــب أيضــاً مــن رايض ســيف والرتكيبــة السياســية اجلديــدة 
لائتــاف حتقيــَق وتنفيــذ العديــد مــن املهمــات الواجبــة التنفيــذ 

وبســرعة، منهــا:
الوطنيــة، وينتــج  الوحــدة  الدعــوة إىل مؤمتــر وطــي حيقــق   -1
السياســية  الثــورة  مكــوانت  متثــل كافــة  مقبولــة؛  وطنيــة  قيــادة 

اجلماهريــة. والفعاليــات  والعســكرية 
عــن  التنــازل  عــدم  مــع  اآلخريــن،  مــع  احلــوار  يف  املرونــة   -2
األســد  وطــرد  النظــام  إســقاط  يف  الســوري  الشــعب  مطالــب 
مســتندين إىل بيــان جنيــف وقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة 

الصلــة. ذات  األخــرى  والعربيــة  الدوليــة  والقــرارات 
3- إعــادة تشــكيل احلكومــة االنتقاليــة؛ لتصبــح حكومــة وحــدة 
وطنيــة متثــل كافــة قــوى الثــورة وفصائلهــا السياســية والعســكرية، 
ولتكــون أساســاً يف االنطــاق حنــو الوحــدة الوطنيــة املنشــودة 

والضروريــة.
إن مــرر وجــود الشــخصية الوطنيــة املرحيــة للشــعب يكمــن يف 

قدرهتــا علــى تنفيــذ املهــام الوطنيــة اجلامعــة.
اثنياً: مؤمتر آستاان.

ميكن عرض املاحظات التالية:
1- إن اجلهــات الضامنــة لتنفيــذ مقــررات آســتاان هــي جهــات 
ليســت حياديــة، ونعــي إيــران وروســيا فهــي جهــات داعمــة بــكل 
بقــوة  وتعمــل  الســورين  قتــل  يف  وتشــاركه  للنظــام،  إمكاانهتــا 
إلحبــاط ثورهتــم، لذلــك نــرى أن الضمانــة ألي قــرار قــد يصــدر 
الــذي يشــرف  مــن جملــس األمــن  قــرارات ملزمــة تصــدر  هــي 

علــى تنفيذهــا.
التوتــر االتفــاق، وإبشــراف  2- إن وجــود مناطــق منخفضــة 
روســي وإيــراين كمــا ذكــر، يعــي روســيا وإيــران علــى املناطــق 
املذكــورة، ويعــي ســيطرة النظــام علــى هــذه املناطــق حتــت شــعار 
اإلشــراف الروســي اإليــراين، مــن هنــا نــرى أن تشــكيل جيــش 
وشــرطة مدنيــة يشــرفان املناطــق »منخفضــة التوتــر« وانتخــاب 
جمالــس حمليــة إبشــراف دويل هــو الضامــن احلقيقــي لتنفيــذ هــذا 
االتفــاق وهــذا ال يعــي أبــداً وال أبي شــكل مــن األشــكال تريــر 
أو الســكوت عــن حتــركات النظــام اهلادفــة إىل إبعــاد املعارضــة 
الســورين  إخــاء وإجــاء  املناطــق وحماولتــه  مــن  العديــد  عــن 
التهجــر القســري؛ حبجــة أن هــذه  مــن مناطقهــم عــن طريــق 

أن  ونــرى  التوتــر«،  بقــرار »خفــض  ليســت مشــمولة  املناطــق 
الثــورة  يف  هبــا  املعــرتف  واملؤسســات  املفاوضــن  مجيــع  مهمــة 
الســورية أن ترفــض أي اتفــاق ال يضمــن عــودة املهجريــن وعــودة 
املناطــق الــي احتلهــا النظــام مــا بعــد االتفاقــات املتكــررة. إن 
مــا ميارســه النظــام غــر مقبــول مــن الســورين؛ وقــد يــؤدي إىل 

تقســيم ســورية.
اثلثاً: اجتماع جنيف 6.

اجلديــد  جنيــف  اجتمــاع  نتائــج  أن  تؤكــد  املؤشــرات  إن كل 
ســتكون شــبيهة ابالجتماعات الســابقة.. وخصوصاً أن النظام 
والــروس واإليرانيــن أصبحــوا يعتمــدون علــى نتائــج اجتماعــات 
آســتاان الــي تتجــاوز املعارضــة والنظــام والــي تعطــي الثقــل حللفــاء 
النظــام وتــؤدي اىل اســتمرار النظــام ورئيســه وإجرامــه.. وجتــاوز 
مقــررات جنيــف -1- وقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة..

رابعًا: الدعم األمريكي لـ »جيش سورية الدميقراطي«.
واي  )يب  قــوات  القــوات  هلــذه  املقــدم  األمريكــي  الدعــم  إن 
دي( الكرديــة، وتكليفهــم مبهــام هــي مــن صميــم مهــام الثــورة 
الســورية يهــدف -شــئنا أو أبينــا- إىل تقســيم ســورية، ورغــم 
املوقــف األمريكــي الرافــض الســتمرار النظــام إال أن الدعــم جيــب 
القوميــات واإلثنيــات  أن يكــون جليــش وطــي ســوري متعــدد 
ومتخلــص مــن الرامــج السياســية ومكلــف مبحاربــة )داعــش(، 
ونعتقــد أن األمريــكان مل يدرســوا جتربــة احتاهلــم للعــراق جيــداً، 
وال نتائــج هــذا االحتــال، وســيقعون يف املطبــات نفســها الــي 
إننــا نطلــب مــن مجيــع الســورين كــرداً  وقعــوا فيهــا مــن قبــل. 
وعــرابً وغرهــم مــن مكــوانت الشــعب الســوري اإلعــان عــن 
إدانــة تســليح »جيــش ســورية الدميقراطيــة«، وتكليــف اجليــش 
الوطــي الــذي ميثــل كل الســورين بتنفيــذ املهــام الوطنيــة الســورية.

خامسًا: العالقات الرتكية األمريكية:
القــى موقــف اإلدارة األمريكيــة بتســليح )يب واي دي( وهــو 
الفــرع الســوري لـــ )يب كــي كــي( الكــردي ردة فعــل مــررة وعنيفــة 
مــن قبــل احلكومــة الرتكيــة، ألنــه ســيعمل علــى إجيــاد بــؤرة ســورية 
لدعــم التطــرف الكــردي يف تركيــا، ويــؤدي إىل اســتمرار الصــراع 
والشــعب  االقتصــاد  ينهــك  مبــا  الكــردي  الرتكــي  العســكري 
املتحــدة  الــوالايت  أن  الرتكيــة  احلكومــة  والحظــت  الرتكــي، 
أمريــكا  عاقــة  وبــن  لرتكيــا،  التارخييــة  الصداقــة  بــن  تقايــض 
األمريكــي لألكــراد؛  الدعــم  اســتمرار  أن  نــرى  إننــا  ابألكــراد. 
ســيدفع تركيــا لتطويــر عاقاهتــا مــع روســيا؛ وهــذا ســيؤثر ســلباً 
علــى الثــورة الســورية، وســيؤثر ســلباً علــى وحــدة ســورية. ومــن 
هــذا املنطلــق فإننــا نقــرتح ونطلــب مــن اهليئــة العليــا للتفــاوض 
واالئتــاف وغرهــم أن يعلنــوا موقفهــم الرافــض لدعــم أي مكــون 
قبــل األمريــكان والــذي  الســوري مــن  مــن مكــوانت الشــعب 

ســيؤدي لتقســيم ســورية.
وأخــراً فإننــا نــرى أن كل التطــورات الــي ذكرانهــا واخلارجــة عــن 
إرادة الســورين تؤكــد أن الصــراع يف ســورية بــن القــوى اإلقليميــة 
والدوليــة املعنيــة، وإّن مجيــع هــؤالء يتجاهلــون مطالــب ومصــاحل 
الســورين، وال ميكــن للثــورة أن تعــود لتســرتد املبــادرة مــن اجلميــع 
إذا مل توحــد مجيــع قواهــا السياســية والعســكرية والشــعبية -كمــا 
العلــي  الوطــي  احلــوار  يبــدأ  أن  علــى وجــوب  ذكــران- ونؤكــد 
فــوراً؛ فاملؤشــرات كلهــا ليســت لصــاحل انتصــار الثــورة وال وحــدة 

ســورية. فهــل مــن سيســتجيب؟ .

مالمح في الوضع السياسي

منصور األتاسي

حُيكــى أبن الشــيخ حميــي الديــن ابــن عــريب - وهنالــك مــن ينســب ذلــك إىل احلــاج - قــد وقــف أمــام 
النــاس وصــاح هبــم: دينكــم ديناركــم ومعبودكــم حتــت قدمــيَّ هاتــن

فقتلوه ألهنم مل يفهموا أبنه كان يقصد ابلدين هو الذهب الذي كان مدفوانً حتت قدميه. 
أان آمــل، وبســبب مــا أكتبــه هنــا، أال يفكــر أحــداً ابلذهــاب إىل تقليــد الذيــن قتلــوا ابــن العــريب أو 
احلــاج، حبثــاً عــن الكنــوز فــوق قدمــي، ألن فــوق قدمــي ال يوجــد ال ذهــب وال فضــة، بــل يوجــد 
فــراغ واســع وهــواء طلــق. مــا ذّكــرين هبــذه املقولــة هــو مــا عشــته ليلــة البارحــة مــن نشــاط وتفاعــل 
غــر مســبوقن علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي، وكذلــك التوتــر والشــتم والغضــب مــن بعــض 
األصدقــاء، أو أصدقــاء األصدقــاء، ومــا قابــل ذلــك مــن فــرح وإبتهــاج وســرور مــن أصدقــاء آخريــن، 
وكأن القــدس قــد عــادت إلينــا جمــدداً، وعــّم األمــن والســام يف بــادان، وطــردان كل الغــزاة والطغــاة 

والظاملــن منهــا.
للوهلــة األوىل مل أصــدق مــا أراه وأقــرأه علــى شاشــة احلاســوب ولكنــي وبعــد حلظــات قليلــة عرفــت 
أبن هنالــك فريقــان إســبانيان، )رايل مدريــد وبرشــلونة(، لعبــا مبــاراة حصلــت مســاء يــوم البارحــة 
وتغلــب فيهــا فريــق علــى اآلخــر، ومــا أذهلــي أكثــر مــن ذلــك، هــو العــراك الــذي حصــل يف العــراق 
ويف احلســكة ومــا نتــج عنــه مــن عــدد كبــر للمصابــن، وهنالــك مــن ذبــح صديقــه ابلســكن ألنــه 

شــجع الفريــق اآلخــر.
جتربة مشــاهبة ملا حصل عشــية يوم البارحة، عشــتها بنفســي قبل ســنوات قليلة، وبعد إقامة يف أملانيا 
كانــت قــد جتــاوزت الثاثــن عامــاً، كنــت يف زايرة لألهــل هنــاك، حيــث كنــت مدعــواً إىل عــرس أحــد 
أقــاريب يف إحــدى القــرى الســورية، وكان عــدد املدعويــن يتجــاوز األلــف شــخص، وكانــت الطبــول 
تضــرب والشــباب يدبكــون الدبــكات الشــعبية والفلكلــورايت املعروفــة، وكانــت صفــوف الدبكــة 
طويلــة جــداً،  واملواويــل والزغاريــد والفــرح متــأل القريــة ومــا حوهلــا، ولكــن وبعــد أن أســدل الليــل ســتاره، 
حضــر مطــرابن شــاابن وبــدأا حيييــان احلفلــة أبصواهتمــا اجلميلــة وأغانيهمــا املمتعــة، وبعــد وقــت قصــر 
وإذ ينقســم مجهــور الشــباب إىل قســمن متســاوين تقريبــاً، قســم منهــم يشــجع فريــق برشــلونة والقســم 
اآلخــر يشــجع فريــق رايل مدريــد، وكل قســم منهــم يقــوده أحــد املطربــن، وبعدمــا اشــتد الوطيــس، 

لبــس كل مطــرب منهــم قميــص الفريــق الــذي يغــي لــه.
املنظــر كان مجيــًا واملبــاراة الغنائيــة كانــت أمجــل، ولكــن مــا لفــت نظــري هــو احلمــاس الــذي أبــداه 
الشــباب والتعّصــب والتشــجيع املبالــغ فيــه كل منهــم لفريــق دولــة أجنبيــة تبعــد آالف الكيلــو مــرتات 
عــن ســوراي، هنــا تضاربــت يف ذهــي وخيــايل الكثــر مــن األفــكار والصــور، وخطــر ببــايل أســئلة كثــرة، 
منهــا علــى ســبيل املثــال:  هــل يعلــم أعضــاء الفريقــن.. أو املواطنــن األســبان بشــكل عــام، مســتوى 
احلمــاس الــذي يبديــه شــبابنا ملبارايهتــم، أم أن مشــاعر كل املشــجعن هلــم يف العــامل العــريب واإلســامي 

ال تســاوي لديهــم كمــا يُقــال »شــخطة يف مــاء حبــر«؟.
أم أن شــبابنا يلهــون أنفســهم أبشــياء بعيــدة عــن مشــاكل بادهــم الداخليــة، إن كانــت سياســية أو 
إجتماعيــة أو معيشــية، ألن ُحــكام بادهــم وقوانينهــا ال تســمح هلــم يف التدخــل يف هكــذا مســائل؟ .
أم أن شــبابنا أصبحــوا يعتــرون التفاعــل أواحلديــث أواإلهتمــام بشــؤون الــدول املتطــورة فيــه شــيء مــن 

الرقــي والتطــور؟.
أم أصبحــت كل األفــكار واإليديولوجيــات الــي يطرحهــا املفكريــن واملنظريــن ال ختاطــب شــبابنا وال 

متــس أفكارهــم وتطلعاهتــم؟.
أم أن ما حيصل هو شيء من إنعدام الثقة أبنفسنا واترخينا وحضارتنا وأفكاران؟.

وأان سألت نفسي ملاذا ال يشجع اجملتمع األملاين، أو اجملتمع األوريب بشكل عام، مبارايت برشلونة 
ورايل مدريد مثلما يشجعها الشباب العريب واملسلم؟.

ملــاذا ال يتضامــن العــامل مــع دمــاء أبنائنــا ودمــوع أطفالنــا بنفــس احلمــاس الــذي يبديــه شــبابنا لفرقهــم 
الرايضيــة؟.

يف احلقيقــة يوجــد أســئلة كثــرة وكثــرة جــداً، والــي أصبحــت اإلجابــة عليهــا ضــرورة ماســة، نعــم 
لقــد أصبحــت الرايضــة ختــرج يف الكثــر مــن األحيــان عــن أهدافهــا النبيلــة وفوائدهــا الكثــرة، وحتــول 
القطــاع الرايضــي إىل جتــارة، وأصبــح يشــبه ســوق النخاســة الــذي يتــم فيــه بيــع وشــراء بــي البشــر، 
وكذلــك الكــرة حتولــت إىل ديــن وعقيــدة، وهــي كادت قبــل ســنن قليلــة أن تشــعل حــرابً ضروســاً بــن 
بلديــن عربيــن كبريــن، ) مصــر واجلزائــر(، نعــم الكــرة حتولــت إىل ملهــاة للشــعوب، وخاصــة املنكوبــة 
واملضطهــدة منهــا، لكــي تبعــد أنظارهــا عــن مطالبهــا احملقــة واملشــروعة يف احلريــة والدميقراطيــة والعدالــة 

واملســاواة وتلهيهــا عــن غطرســة وظلــم وجشــع حكامهــا وطغياهنــم، وهنــا علينــا أن نســأل أنفســنا:
هل حقا حتولت الكرة إىل أفيوان للشعوب؟.

دينكم فوق قدمي ..!

جمال قارصلي 

سياسي وكاتب سوريانئب أملاين سابق من أصل سوري
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12. Anadolu Buluşması, “İslam Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözümleri” üst başlığıyla 13 Ağustos 
Pazar günü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.
Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 12. Anadolu Buluşma-
sı dün Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. Üst başlığı “İslam Dünyasında Güncel Sorunlar 
ve Çözümleri” olan buluşma Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, ilk olarak Anadolu Platformu Tertip Kurulu Adına İcra Kurulu 
üyesi Mehmet Alpcan program arzını aktardı. Daha sonra açılış seminerini gerçekleştirmek üzere 
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir kürsüye geldi.
Aldemir, katılımcıları selamlayarak başladığı açılış seminerinde; ”Şüphesiz bu tür programlar bir 
genel değerlendirmeye, samimi bir murakabeye imkân vermenin yanında, farklı düşünce ve tecrübe-
lerin edinilmesine, eksiklerin, hataların görülmesine katkı sağlıyor. Burada 5 gün boyunca yapılacak 
tartışmaların, sunumların, fikir teatilerinin gelecekteki faaliyetlerimizin ve fikriyatımızın güçlendi-
rilmesine vesile olacağına inanıyorum” dedi ve uzunca bir konuşma yaptı.
12. Anadolu Buluşması’nın “Türkiye’deki Çağdaş İslam Düşüncesinin Kritiği” başlıklı I. Oturumun-
da Prof. Dr. Hüsamettin Arslan ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulukütük birer sunum yaptı.
“Çağdaş İslami Düşünüşün İmkânları ve Problemleri” üst başlıklı II. Oturumda; İbrahim Özman-
tar, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ve Salah Abdulmaksud birer sunum yaparak konuyu enine boyuna 
irdeledi.
12. Anadolu Buluşması’nın 3. gününde Abdulbaki Çağatay, Prof. Dr. Hacı Duran ve Abdulhakim 
Yalçın “Modern Hayatta Ahlaklı Olmak Ne Demektir?” üst başlıklı III. Oturumda birer sunum yaptı.
12. Anadolu Buluşması’nın IV. OTURUMU “Modern Ahlak Anlayışının Temel Meseleleri” üst başlı-
ğıyla yapılırken, oturumda; Tayyip Elçi, Şefik Sevim ve Ramazan Kayan Hoca birer sunum gerçek-
leştirdi.
12. Anadolu Buluşması’nda bir Hasbihal gerçekleştiren yazar Atasoy Müftüoğlu, “Bugün bizim, İs-
lam toplumlarının yapısal, tarihsel, kronik, patolojik ve gerçek sorunlarını konuşmamız gerekir” 
dedi.
12. Anadolu Buluşması’nın V. Oturumunda; Ahmet Turan Koçer, Ümit Aktaş ve Prof. Dr. Hayri Kır-
başoğlu birer sunum yaparak düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.
12. Anadolu Buluşması’nın “Geçiş Dönemlerinde Siyaseti Yeniden Düşünmek” başlıklı V. Oturumu 
16 Ağustos 2017 Çarşamba günü yapıldı.
12. Anadolu Buluşması’nın VI. Oturumu Prof. Dr. Ali Gür’ün moderatörlüğünde yapılırken, Doç. Dr. 
Alev Erkilet “Siyaset Ahlakı ve İnşası”, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ise “Birlikte Yaşama Sürecinde 
Adalet Mefhumu” başlıklı birer sunum yaptı.
12. Anadolu Buluşması’nın VII. Oturumunda konuşan gazeteci yazar Kemal Öztürk, “Ne oldu bize, 
niye böyle savrulduk’ diye yapılan tüm tartışmaların birinci maddesi İslam ülkelerindeki Müslüman-
ların birbirleriyle olan ayrılığıdır” dedi.
12. Anadolu Buluşması’nın son oturumunda (VIII. Oturum) tarihçi yazar Hüseyin Özhazar ve 
AKADDER Başkanı Rabia Aldemir birer sunum gerçekleştirdi.
12. Anadolu Buluşması’nın kapanış konuşmasını Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zeke-
riya Şengöz yaptı.

احتضنـــت بلـــدة قيزجلـــه  محـــام ابلعاصمـــة أنقـــرة يـــوم األحـــد الــــ13 مـــن أغســـطس املاضـــي ملتقـــى األانضـــول يف دورتـــه الــــ12، وكان 
عنواهنـــا الرئيســـي »املشـــاكل الراهنـــة يف العـــامل اإلســـامي وحلوهلـــا«، وينتظـــم امللتقـــى كل عـــام مـــن طـــرف متطوعـــي األانضـــول للدعـــوة 
والرتبيـــة، وانطلقـــت فعاليـــات امللتقـــى بتـــاوة عطـــرة مـــن القـــرآن الكـــرمي، أعقبهـــا كلمـــة لعضـــو اهليئـــة التنفيذيـــة يف اجمللـــس التنظيمـــي 
ملنتـــدى األانضـــول قـــدم فيهـــا برانمـــج امللتقـــى، وأخـــذ الكلمـــة بعـــده رئيـــس اجمللـــس التنفيـــذي ملنتـــدى األانضـــول تورغـــاي ألدمـــر 

ليفتتـــح هبـــا جلســـة االفتتـــاح.
بعـــد حتيـــة احلاضريـــن قـــال ألدمـــر: »ال شـــك يف أن مثـــل هـــذه الرامـــج فرصـــة لعمـــل تقييـــم عـــام ومراقبـــة وديـــة، وإىل جانـــب ذلـــك 
فهـــي تســـاهم يف االطـــاع علـــى خمتلـــف األفـــكار والتجـــارب واألخطـــاء والنواقـــص، وأان واثـــق مـــن أن النقاشـــات والعـــروض واألفـــكار 
الـــي ســـتطرح هنـــا مخســـة أايم ســـتكون فرصـــة لتعزيـــز نشـــاطاتنا املســـتقبلية واجلانـــب الفكـــري لدينـــا«، مث واصـــل إلقـــاء كلمـــة مطّولـــة.
وألقـــى كل مـــن الروفيســـور حســـام الديـــن أرســـان واألســـتاذ املســـاعد حممـــد اولوكوتـــوك كلمـــة يف اجللســـة األوىل الـــي كانـــت بعنـــوان 

»نقـــد فكـــرة اإلســـام احلديـــث يف تركيـــا«.
وحتـــت عنـــوان »إمـــكاانت فكـــرة اإلســـام احلديـــث ومشـــاكلها« ألقـــى يف اجللســـة الثانيـــة كل مـــن الســـيد إبراهيـــم أوزمانطـــار 

والروفيســـور شـــعبان علـــي دوزگـــون وصـــاح عبـــد املقصـــود مداخـــات تناولـــوا فيهـــا املوضـــوع إبســـهاب.
ــم ايلچـــن  ــد احلكيـ ــاي والروفيســـور حاجـــي دوران وعبـ ــد الباقـــي چاغطـ ــيد عبـ ــوم الثالـــث مـــن امللتقـــى ألقـــى كل مـــن السـ ويف اليـ

ــة؟«. ــاة احلديثـ ــون ذا أخـــاق يف احليـ ــاذا يعـــي أن تكـ ــوان »مـ ــة الـــي كانـــت بعنـ ــة الثالثـ كلمـــات يف اجللسـ
اجللســـة الرابعـــة كانـــت حتـــت عنـــوان »القضـــااي األساســـية يف مفهـــوم األخـــاق احلديـــث« حتـــدث فيهـــا كل مـــن الســـادة طيـــب 

ايلچـــي وشـــفيق ســـومي ورمضـــان قـــااين خواجـــه.
وألقـــى الكاتـــب اطـــا صـــوي مفـــي أوغلـــو يف امللتقـــى كلمـــة قـــال فيهـــا: »علينـــا أن نتكلـــم اليـــوم عـــن املشـــاكل اهليكليـــة والتارخييـــة 

والزمنيـــة والصحيـــة احلقيقيـــة الـــي تعـــاين منهـــا الشـــعوب املســـلمة«.
ويف اجللســـة اخلامســـة ألقـــى كل مـــن الســـادة أمحـــد طـــوران قوچـــر وأميـــد آقطـــاش والروفيســـور خـــري قـــرابش  أوغلـــو كلمـــات شـــرحوا 
فيهـــا للحاضريـــن أفكارهـــم. وكانـــت اجللســـة اخلامســـة قـــد انعقـــدت يـــوم األربعـــاء 16 أغســـطس 2017 بعنـــوان »إعـــادة التفكـــر 
يف السياســـة أثنـــاء املراحـــل االنتقاليـــة« اجللســـة السادســـة أدارهـــا الروفيســـور علـــي گـــور وألقـــى فيهـــا الدكتـــور آليـــو اركيلـــت كلمـــة 
بعنـــوان »أخـــاق السياســـة وبناؤهـــا«، فيمـــا ألقـــى الروفيســـور زكـــراي قورشـــون كلمـــة بعنـــوان »مفهـــوم العدالـــة يف مرحلـــة التعايـــش«.
يف اجللســـة الساســـة ألقـــى الكاتـــب كمـــال اوزتـــورك كلمـــة قـــال فيهـــا: »إن اخلافـــات بـــن املســـلمن يف بـــاد اإلســـام هـــي املـــادة 

األوىل لـــكل النقاشـــات الـــي تطـــرح ســـؤال مـــاذا حـــدث لنـــا وملـــاذا تشـــتتنا هكـــذا؟«.
اجللســـة الثامنـــة واألخـــرة تكلـــم فيهـــا كل مـــن الكاتـــب واملـــؤرخ حســـن اوزخـــزر ورئيســـة مجعيـــة األانضـــول للمـــرأة والعائلـــة الســـيدة 

رابعـــة آلدمـــر.
أما كلمة اختتام الدورة الـ12 من ملتقى األانضول فقد ألقاها السيد زكراي شنگوز رئيس جملس شورى منتدى األانضول.

انعقاد الدورة 12 لملتقى األناضول في بلدة قيزلجه حمام بالعاصمة أنقرة بين 13 و18 أغسطس
12. Anadolu Buluşmaları Ankara Kızılcahama’da 13-18 Ağustos Tarihleri Arasında Gerçekleştirildi
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بلبل زاده... منبر الشام

جمعية إييلكدر تقدم مساعدات يومية في جرابلس

جمعية إييلكدر تواصل ترميم المدارس

 İyilikder Cerablus’ta Günlük Yardım Yapıyor

 İyilikder’in Okul Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

توزيع هدايا العيد على الالجئين في سوريا

İyilikder, Suriye’nin Cerablus kentindeki ihtiyaç sahiple-
rine günlük olarak kıyafet ve gıda dağıtımında bulunuyor.
İyilikder, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında TSK ve 
ÖSO tarafından terör örgütlerinden temizlenen Suri-
ye’nin Cerablus kentindeki ihtiyaç sahiplerine yardımla-
rını sürdürüyor. İyilikder Cerablus Yardım Koordinasyon 
Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve temel 
gıda maddelerinin yer aldığı gıda kolileri günlük olarak 
dağıtılıyor. Gıda yardımları Keçiören Belediyesi ile iş 
birliği içinde yapılıyor.
İyilikder tarafından yapılan açıklamada bölgedeki insani 
yardım çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

yilikder ekipleri Suriye’nin El-Bab ve Çobanbeyli’de kentlerinde hasar gören 3 okulu ge-
zerek onarımı için çalışma başlattı.
İyilikder, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin kuze-
yinde terörden temizlenen bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürüyor. İyilikder Suriye 
Koordinatörü Mahmut Kaçmazer başkanlığındaki heyet Suriye’nin El-Bab ve Çobanbeyli 
kentlerine giderek savaştan zarar gören okullarda incelemelerde bulundu. Kentlerde bulu-
nan 3 okulu gezen heyet, okullarda incelemelerde bulundu. Bir çoğunun ağır hasarlı oldu 
tespit edilen okul binalarını gezen ekipler binaların eksiklerini not ederek onarılması için 
çalışma başlattı.

Bayram öncesi Suriye’deki çocukları sevindirmeye devam ediliyor. Bayram öncesi Amarna, Zogara, 
Cebel ve Afad kamplarında on binlerce çocuğa bayramlık dağıtıldı. İyilikder gönüllüleri bayram öncesi 
çocukları sevindirmek için Suriye’de bulunan dört kampta yardım dağıtımlarını sürdürüyor. Sıcak ça-
tışmaların yaşandığı yerlerden kaçarak Cerablus ve çevresinde bulunan Amarna, Zogara, Cebel ve Afad 
kamplarına sığınan ve burada zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. 
İyilikder ekipleri bu kamplarda bayramlık giysi ve ayakkabı dağıttı. Bayram öncesi yapılan yardımlar 
şöyle;
Zogara Kampı; 2100 çocuk ve 540 bebek, Afad Kampı; 1215 çocuk ve 124 bebek,
Amarna Kampı; 343 çocuk ve 90 bebek, Cebel Kampı; 2520 çocuk ve 552 bebek,
Cerablus merkezde; 7103 çocuk ve 949 bebek.
İyilikder tarafından yapılan açıklamada yardımlarda din dil ırk gözetilmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine 
ulaşılmaya çalışıldığı belirtilerek yardım çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

Suriye’deki Kamplarda Bayramlık Dağıtılıyor

تواصـــل مجعيـــة إييلكـــدر يوميـــاً توزيـــع املابـــس واألغذيـــة علـــى احملتاجـــن يف مدينـــة 
جرابلـــس الســـورية الـــي مت تطهرهـــا مـــن التنظيمـــات اإلرهابيـــة مـــن طـــرف القـــوات 
املســـلحة الرتكيـــة واجليـــش الســـوري احلـــر يف إطـــار عمليـــة درع الفـــرات. ويســـتلم 
احملتاجـــون يوميـــاً، مـــن مركـــز تنســـيق املســـاعدات يف جرابلـــس التابـــع للجمعيـــة، 
صناديـــق مســـاعدات حتتـــوي علـــى املابـــس واملـــواد الغذائيـــة األساســـية. ويتـــم توزيـــع 
تلـــك املســـاعدات الغذائيـــة ابلتعـــاون مـــع بلديـــة كچـــي  أورن ابلعاصمـــة أنقـــرة، وورد 
بيـــان أصدرتـــه اجلمعيـــة أن أعمـــال اإلغاثـــة اإلنســـانية اجلاريـــة ســـتتواصل يف  يف 

ــة. املنطقـ

بعـــد زايرة تفقديـــة لثـــاث مـــدارس تضـــررت يف مدينـــي البـــاب وچـــوابن  بـــك الســـوريتن، قـــرر فـــرق مجعيـــة 
إييلكـــدر البـــدء برتميـــم تلـــك املـــدارس، وتواصـــل اجلمعيـــة أعمـــال اإلغاثـــة واملســـاعدات اإلنســـانية يف 
ــلحة  ــوات املسـ ــة مـــن طـــرف القـ ــات اإلرهابيـ ــن التنظيمـ ــا مـ ــوراي الـــي مت تطهرهـ ــايل سـ ــة مشـ ــة الواقعـ املنطقـ
الرتكيـــة واجليـــش الســـوري احلـــر يف إطـــار عمليـــة درع الفـــرات، يف هـــذا اإلطـــار توجـــه وفـــد برائســـة الســـيد 
حممـــود قامچـــز منســـق ســـوراي يف مجعيـــة إيلكـــدار إىل مدينـــي البـــاب وچـــوابن  بـــك الســـوريتن، وتفقـــدوا 
املـــدارس الـــي تضـــررت مـــن احلـــرب هنـــاك، واطلـــع الوفـــد علـــى ثـــاث مـــدارس يف املدينتـــن، وعايـــن 
األضـــرار الكبـــرة الـــي حلقـــت هبـــا، وحـــدد النواقـــص الـــي جيـــب إمتامهـــا يف تلـــك املـــدارس، وقـــرر إطـــاق 

أعمـــال الرتميـــم لتلـــك املـــدارس.

تواصـــل مجعيـــة إيلكـــدار أعمـــال زرع الفرحـــة يف وجـــوه أطفـــال ســـوراي قبـــل عيـــد األضحـــى املبـــارك، ويف هـــذا اإلطـــار مت 
توزيـــع هـــدااي العيـــد علـــى آالف األطفـــال يف أربـــع خميمـــات العمارنـــة وزوغـــرة واجلبـــل وآفـــاد، وحيـــاول الاجئـــون التمســـك 
يف احليـــاة يف ظـــروف صعبـــة يف تلـــك املخيمـــات الواقعـــة يف جرابلـــس وضواحيهـــا بعـــد أن هربـــوا مـــن االشـــتباكات يف 
املناطـــق الســـاخنة، وقـــد وزعـــت فـــرق اجلمعيـــة املابـــس واألحذيـــة يف تلـــك املخيمـــات، وكانـــت املســـاعدات الســـابقة 

للعيـــد كالتـــايل:
خميم آفاد: 1215 طفل و124 رضيع خميم زوغرة: 2100 طفل و540 رضيع  

خميم اجلبل: 2520 طفل و552 رضيع خميم العمارنة: 343 طفل و90 رضيع  
جرابلس املركز: 7103 طفل و949 رضيع

ولفتـــت اجلمعيـــة يف بيـــان أصدرتـــه يف هـــذا اخلصـــوص إىل أهنـــا اجتهـــدت للوصـــول إىل كافـــة احملتاجـــن بغـــض النظـــر عـــن 
دينهـــم ولغتهـــم وعرقهـــم، مؤكـــدًة أهنـــا ســـتواصل أعمـــال اإلغاثـــة واملســـاعدات.
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منوعات

واقع التشـــظي يف املعارضة الســـورية، وما آلت إليه أحوال الثورة الســـورية، 
ثـــورة احلريـــة والكرامـــة، ومـــا تبعهـــا من احتـــاالت كثرة لألرض الســـورية، 
مـــن كل مـــن هـــب ودب، وابلتـــايل حال الســـورين الذي جعل من بشـــار 
األســـد يتجـــرأ للمـــرة األوىل ويطـــرح مـــا طرحـــه ونظامـــه، مـــن أنـــه ســـوف 
يعمـــل قريبًـــا علـــى ســـحب اجلنســـية الســـورية مـــن كل الســـورين الذيـــن 
غـــادروا األراضـــي الـــي يســـيطر عليها شـــبيحته وميليشـــياته، هـــذا االجراء 
الـــذي إن حصـــل ســـوف حيـــرم أكثـــر مـــن نصـــف الشـــعب الســـوري مـــن 

حقـــه يف جنســـية وطنه.
وينظر املتابعون إىل ذلك من منظار الواقع املمكن احلدوث، وســـط عامل 
دويل وإقليمـــي غافـــل ومتغافـــل عما جيري للشـــعب الســـوري، بل متجاوزًا 
لـــكل قوانـــن اإلنســـانية املنصـــوص عليهـــا أو الـــي متنـــع هـــذا الفعـــل حـــى 
لـــو كانـــت األســـباب هجـــرة املواطـــن مـــن وطنـــه. كل ذلـــك جعلنـــا نتوجه 
إىل بعـــض الســـورين مـــن أصحـــاب االختصـــاص لنســـتطلع آراءهم حول 

مـــآالت الواقـــع الســـوري، ومـــا ميكـــن أن ينتـــج عنه عاجـــًا أم آجًا.
الدكتـــور )ابراهيـــم ســـلقيي( األســـتاذ اجلامعـــي قـــال إلشـــراق » يف هـــذه 

الظـــروف الصعبـــة، مـــن ليـــس لـــه كبر فليبحث عن كبـــر، كما يقال، ويف 
ظـــل التشـــرذم والتشـــظي وانتشـــار القـــادة، وكثرهتـــم وانعدام الشـــعب، فإن 
االحتـــال هـــو املصـــر احملتوم، فهل ســـيكون مـــن حقنا اختيـــار حمتلنا، أم 

ســـيجروننا عليـــه أيضا؟« .
أما احملامي والكاتب الســـوري )علي الشـــريف( فأكد إلشـــراق أنه »ليس 
الفشـــل ومـــا رافقـــه مـــن نتائـــج كارثيـــة طالـــت البشـــر واحلجـــر فقـــط هـــو 
حصـــاد ســـنواٍت قاربـــت الســـبع مـــن عمر الثورة الســـورية، بـــل ميكن اجلزم 
أبن اجلغرافيـــا السياســـية الســـورية ذاهتـــا ابتـــت مهـــّددة، وأّن ســـورية الـــي 
نعرفها مل تعد موجودة، وقد ال تعود، كذلك فإّن الشـــعب الســـورّي مهّيًأ 
ليغـــدو شـــعواًب وقبائـــل حتـــّد بينها اجلبهات الســـاخنة حلرٍب ال ميكن وضع 

جـــدول زمـــّي لنهايتها.
ومـــن املؤكـــد أّن الســـورين علـــى اختـــاف مواقعهـــم مل يعـــودوا أكثـــر مـــن 
أدوات، ويف أحســـن األحـــوال متفّرجـــن خـــارج أســـوار ملعـــب قضّيتهـــم 
الـــذي حيتشـــد ابلاعبـــن الدوليـــن واإلقليمـــن، ضمـــن معادلـــة يســـودها 
الغمـــوض والتكهنـــات الـــي تصـــل حـــّد التناقـــض.« وأضـــاف قائـــًا » إّن 
كًا مـــن النظـــام واملعارضـــة ليســـا أكثـــر مـــن رهائـــن لقـــرارات األطـــراف 
الســـاندة والداعمـــة، وحمـــًا لبـــازارات مصاحلهـــا ابلرغم مـــن الروبغندا الي 
ميارســـها لنظـــام عـــر اســـتعراضاته اهلزيلـــة إعاميًـــا وميدانيًّـــا، ويف ذلـــك 
الســـياق ميكـــن ذلـــك، ميكن إدراج إشـــاعاته الي تطلقهـــا أجهزته األمنية، 
وخاصـــة تلـــك املتعلقة بســـحب اجلنســـية من الاجئن الســـورين، هبدف 
ممارســـة الضغـــوط والدفـــع ابجتـــاه تيئيـــس الشـــعب املهّجـــر بفعـــل إجرامـــه 

للقبـــول إبعـــادة تعـــومي النظـــام واســـتمرار بقائـــه، إذ ال أعتقـــد أن إبمكانـــه 
أن جيـــّرد ربـــع ســـكان ســـورية مـــن جنســـيتهم، مـــع ذلـــك فـــإّن ممارســـات 
الدميغرافيـــة  البنيـــة  يف  والتغيـــر  للتاعـــب  مســـتمرّة  احلثيثـــة  النظـــام  هـــذا 
لســـورية وخلـــق واقـــع جديد ينســـجم مع تصوراته، ومـــع خمططات داعميه 
وابلـــذات اإليـــراين.«، لكنـــه أكـــد أيًضـــا أنـــه »يف ظـــّل املأســـاة الســـورية 
املســـتمرّة واملرشـــحة ملزيـــٍد مـــن الكلـــف الباهظـــة يبـــدو بدهيًّا الســـؤال عن 
جـــدوى مـــا جيـــري مـــن مشـــاورات ومفاوضـــات تفتقر للشـــرط األساســـي 
فيها املتمّثل بوجود هيئة سياســـية موحدة متثل الشـــعب الســـوري وثورته، 
قـــادرة علـــى الوصـــول لانتقال السياســـي، وحتقيق حـــّد أدىن من املطالب 

املشـــروعة يف العدالـــة واحلريـــة والكرامـــة.
إّن مـــا يتهـــّدد مصر ســـورية والســـورين يدفع للبحث عـــن حلول، وإجياد 
بدائـــل ختـــرج القضيـــة الســـورية مـــن حالـــة االســـتنقاع الـــي متـــّر هبـــا، وحتول 
دون املضّي بتطبيق ســـيناريوهات تنهي وجود الدولة الســـورية جيوسياسيًّا 
ودميغرافيًّـــا، ولعـــّل ذلـــك يتطلب من القوى الوطنّية العمل على مســـارين:
أواًل: التأســـيس حلالـــة وطنيـــة ســـورية شـــاملة لكامـــل اجلغرافيـــة الســـورية 
يلتقـــي فيهـــا الســـوريون بنـــاء علـــى التقاطعـــات واملشـــرتكات واملصاحل وفق 
حمـــددات ومعايـــر وطنيـــة وإنســـانية، ولعـــّل إطـــاق حـــوار وطـــي واســـع 

وشـــامل ميكـــن أن يشـــكل بدايـــة هلـــذا املشـــروع الوطـــي.
الفاعلـــة  الوطنيّـــة  والسياســـية  الثوريـــة  للقـــوى  وطـــي  مؤمتـــر  عقـــد  اثنيًـــا: 
واملؤثـــرة يتمخـــض عنـــه تشـــكيل جســـم سياســـي ثـــوري موّحـــد ومســـتقّل، 
يكـــون بديـــًا عـــن كّل اهليئات واألطر الســـابقة، ينهض ابملشـــروع الوطي 
التحـــرري وحيمـــل عـــبء املهـــام املوكلـــة إليـــه أمـــام مجيـــع األطـــراف احملليـــة 
واإلقليميـــة والدوليـــة. وقـــد يبـــدو ضـــروراًي انتخاب وتشـــكيل جلـــان داعمة 

ختصصيـــة وتقنيـــة تنجـــز مـــا هـــو مطلـــوب منهـــا مرحليًّـــا واســـرتاتيجيًّا.«.
الدكتـــور )ســـعد وفائـــي( رئيـــس حـــزب وعـــد قـــال إلشـــراق »احلـــل هـــو 
اجتمـــاع القـــوى الوطنيـــة الفاعلـــة عســـكريها ومدنيهـــا )اجملتمـــع املـــدين( 

وإداريهـــا ) اجملالـــس احملليـــة واحلكومـــة املؤقتـــة( وسياســـييها علـــى مشـــروع 
وطـــي يكـــون قـــادرًا علـــى حتمـــل أعبـــاء حتريـــر ســـورية مـــن االحتـــاالت 
الغريبة وحيقق -  طموح الشـــعب الســـوري ولو تدرجيًيا-  يراعي املشـــروع 
املصـــاحل االقليميـــة والدوليـــة يف ســـورية -  يضـــع املشـــروع مـــكااًن لســـورية 
يف إحـــدى املنظومـــات ) التحالفـــات( الدوليـــة خُمرًِجـــا ســـورية من منظومة 
إقليميـــة ودوليـــة وضعهـــا فيهـــا األســـد األب إذ حتقـــق هـــذه املنظومـــة كل 
مصـــاحل أعضائهـــا مـــا عدا مصاحل الشـــعب الســـوري وهو املتضـــرر الوحيد 

مـــن هـــذه املنظومة«.

الطبيـــب )معتـــز زيـــن( كان لـــه رأي خمتلـــف حيـــث أكـــد إلشـــراق »مـــع 
االنشـــغال الكبـــر للدول )الصديقة( للشـــعب الســـوري أبزماهتـــا الداخلية 
والبينيـــة فـــإن على املثقفن الســـورين واجب كبر بتشـــكيل هيئة سياســـية 
مرتبطـــة عضـــواًي ابلفصائـــل القويـــة علـــى األرض، وكســـب ثقتهـــا ومـــن مث 
حماولـــة إعـــادة ترتيـــب البيـــت الداخلـــي للثـــورة أمـــًا ابلوصـــول إىل كيـــان 
علـــى تصحيـــح  يعمـــل  قـــوي ذو جناحـــن سياســـي وعســـكري  واحـــد 
األوضـــاع ووضـــع حـــد لعربـــدة النظـــام وتنفيـــذ أجنـــدات الـــدول الكـــرى 
الرامية لتقســـيم ســـورية، وســـنبقى أدوات ختدم املشـــاريع الكرى طاملا أننا 

ال منتلـــك مشـــروعنا الواضـــح، واملشـــروع حيتـــاج لكيـــان«.
أمـــا الصيـــدالين )حيـــى اخلطيـــب( فتحـــدث إلشـــراق بقولـــه »احلـــل هـــو 
الرجوع إىل سورية أبسرع وقت ممكن وأقصد إىل املناطق احملررة، والعيش 
هناك حى ال نفقد بلدان، وذلك ألنه ال يوجد أي جهة تنوي التدخل، 
دوليـــة أو إقليميـــة تعمـــل لصـــاحل الشـــعب الســـوري، أو ضـــد النظـــام، بـــل 
علـــى العكـــس متاًمـــا يعملون على تعومي النظـــام، وإعادة أتهيله للحكم«.

تحقيقالمواطن السوري بين سحب الجنسية أو اللجوء قسرًا

أحمد مظهر سعدو

كاتب وإعامي سوري
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ثقافة وأدب

قبور األبطال

إلهام حقي

تعبنـــا مـــن اخلـــوف الدائـــم، فلننـــزع األقنعـــة إىل األبد، فلســـنا أســـوأ فريق عرفه العـــامل، وهناك 
الئحتـــان الئحـــة املوت والئحـــة احلياة.

يف البدايـــة كنـــا متخوفـــن مـــن املـــوت وشـــلنا هذا اخلـــوف، مث دخلنا يف لعبـــة اجلنون، جنون 
العامل كله:

دماء.. تشـــريد تدمر.. اعتقال.. تعذيب .. اغتصاب  .. تشـــويه ..  ختوين .. وابملقابل 
هناك من يشـــرب كأس الدماء ويتفنن ابلتعذيب وحيلل االغتصاب ويشـــوه صورة الشـــهداء 

ويراقـــب التدمـــر بلذة املنتصرين، ويصفق   للخونة .
قصتنـــا مل متـــت ،  لنبحـــث عـــن شـــخص مل يعـــرف التوتـــر ، واجبنـــا أن ننظـــف الكـــون فكل 
مـــا نعرفـــه هـــو الصـــراخ بوجـــه بعـــض ، ننام مغناطيســـياً وروحنـــا حمتجزة يف صنـــدوق مغلق ، 

إن كنـــا نتنفـــس فنحـــن حمظوظون. 
أخـــذو منـــا كل شـــيء وعندمـــا يفقـــد االنســـان كل شـــيء يتحـــول إىل كائـــن مغاير ال يشـــبه  
البشـــر وال يشـــبه نفســـه ، هل ســـتعود لنا يوماً انســـانيتنا ، مخســـون عاماً وحنن سجناء علينا 
أن نتحـــرر مـــن املاضـــي البغيـــض ، كان دوران خمفيـــاً ، حنـــن حنتضر، نريد البقاء  طاملا نعرف 

كيـــف حنب إذاً  نســـتطيع النجاة.
كذبـــة واحـــدة دمـــرت البـــاد وســـحقت األرواح ولـــن يعيدهـــا إال احلقيقـــة ، احلقيقـــة الـــي 
حرفوهـــا وأخـــذوا اســـرتاحة مـــن اســـرتاحتهم ليتابعـــوان ويتلـــذذون ويفكـــروا كيـــف جيعلـــوان 

خانعـــن اتبعـــن .
عليهـــم أن يدخلـــوا إىل أدمغتنـــا ليعرفـــوا أننـــا ننتظـــر دوران لنعـــود للحيـــاة وســـيكون لنـــا جولة 
أخـــرى ولكنهـــا خمتلفـــة عـــن إجرامهـــم ولنـــا فيها رئيس فـــي يدعمنا ويعيدان للحيـــاة ، حينها 

هـــل حناســـب اآللة على قتلنـــا ؟؟؟؟.
أم حناسب من كان يديرها ؟ أم حنول العامل كله إىل آالت ؟؟؟؟؟؟؟

أخروان ماذا تريدون وسنكون ! .
ســـنطالب بكل ما حرمنا منه ، ســـنتنفس ببطء كي ال نســـتهلك كل اهلواء ، حنن شـــعب 
يريـــد البقـــاء لنســـتمتع ابحليـــاة فلنـــا احلـــق فيهـــا ، ويســـألونك كيـــف تشـــعر ؟ لقـــد صنعنـــا 
أبطـــاالً دفنـــوا يف أرضنـــا وحتولـــت بـــادان إىل مقابـــر لألبطـــال ، ونقطـــة البدايـــة ســـتكون من 
خالنا هذا هو مســـتقبلنا ، مســـتقبل العدالة ، وأرضنا مقدســـة فيها أبطالنا منهم نســـتمد 

الشـــجاعة واالقدام .
وسنعتذر فقد كان إصدار البشر  ابلعامل منتجاً معيباً .

أخوة الترامب

موسى الرمو

كاتبة وصحفية سورية فنان وكاتب سوري

كانت و جهي الهاي على منت قارب ســـياحي قدمي يعمل على الديزل، جلســـت على غطاء احملرك فقد كانت 
عليه فســـحة صغرة تصلح مكاان للجلوس 

وجبانبـــه “گالـــوانت مـــازوت” وحبـــال وعـــدة تصليـــح خشـــنة، النـــاس ال جيلســـون هنـــا بســـبب الدخـــان والضجيج 
املنبعـــث مـــن احملرك.

كانت نظراهتم ال ختلو من الدهشة مستغربن كيف أني أستطيع الصر 
وحتمل كل هذا التلوث، كانوا من كل األعراق كان هذا ظاهراً من خال لون بشرهتم.

مل أكـــرتث هلـــم فرئتـــاي اعتـــادات تلـــك الغـــازات فقد كان املطـــار الزراعي يف مديني الرقة مشـــال بيتنا حبوايل 500 مرت 
وكانـــت كلمـــا قامـــت الطائـــرة جبولـــة لـــرش املبيـــد ضـــد احلشـــرات الزراعيـــة كان الطيـــار يرشـــنا يف طريقـــه فالطيـــار من 

األعلـــى يـــرى النـــاس صغـــاراً وكنا نراه “كالســـاري على ظهـــر براق”.
كلمـــا اخنفـــض ودان منـــا لـــرش مبيـــده كان يلـــوح لنـــا بيـــده ألنـــه يـــراان نلـــوح لـــه أبايدينـــا الصغـــرة ونغـــي لـــه “طيـــارة 

طـــارت ابجلـــو فيهـــا عســـكر فيهـــا ضو”. 
يف املســـاء يغـــادر الطيـــار اىل منزلـــه ويرتـــدي “بيجامتـــه” الرايضيـــة املخططـــة ويكتـــب يف دفـــرت مذكراتـــه كـــم طفـــًا 
لـــوح لـــه يف هـــذا اليـــوم، وأتتينـــا “طريزينـــة” البلديـــة حمملة على ظهرهـــا مدفع لرش املبيد لقتـــل “الناموس”، كانت 
“الطريزينـــة” قدميـــة جـــداً وكان موعـــده عنـــد العشـــاء، يـــرش الشـــوارع ويتنكـــه طعامنـــا برائحـــة املبيـــد، كان األطفال 
يركضـــون خلـــف “الطريزينـــة” يلعبـــون مســـرورين ابلدخـــان املنبعـــث منها كأهنـــم يقومون بتمثيل مســـرحية، يف ذلك 
اليوم كان موعد القســـط الشـــهري للشـــقة الي اشـــرتاها ســـائق “الطريزية” وعليه أن يبيع قارورة املبيد غالية الثمن 
ليســـدد قســـطه الشـــهري كاملعتـــاد ويســـتبدهلا ب “املـــازوت”، نركـــض خلفهـــا معتقديـــن أننا لو دخلنـــا يف الضباب 
املنبعـــث منهـــا لـــن أيتينـــا النامـــوس ويلســـعنا، لكـــن يف ذاك املســـاء كان الضبـــاب “مـــازوات” بـــدال مـــن املبيـــد، كان 
“ســـامي” األقرب لفوهة مكنة الرش وتبلل كامل جســـده ب “املازوت”، وكان مســـتمتعاً وفرحاً وجســـمه يقطر 
بـــه حـــى وقعـــت الواقعـــة. كان “أشـــطمان الطريزينـــة” يصـــدر شـــراراً بســـبب عطـــل هبـــا ممـــا أشـــعلت انراً يف جســـد 
“ســـامي”، ومـــن شـــدة األمل ركـــض “ســـامي” إىل احلقـــل اجملـــاور، ابتعـــدان مجيعا، كنـــا أطفااًل ال نعـــرف ماذا نفعل 
فقد كان اخلوف أكر منا، هبت النار يف احلقول اليابســـة والتهمت جســـد ســـامي والعصافر النائمة يف احلقول.

مضت “الطريزينة” يف طريقها ومل يلتفت ســـائقها خلفه بســـبب الضباب، كان خيطط كيف يكون شـــكل شـــقته 
اجلديدة.

مل حيلق الطيار يف اليوم الثاين بسبب الدخان املتصاعد من احلقول.
هبـــت املدينـــة للبحـــث عـــن رفـــاة ســـامي، مل أجد أثراً لصديقي ســـامي، وجدت ميامة حطت على عشـــها، أحرقت 

النـــار كامل جســـدها وهي حتمـــي فراخها الصغار.
وصل املركب إىل الهاي لكننا مل جند مكاان نوقف املركب فيه.
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سجل أنا عربي

محمد سليمان زادة

 املقطع األول :) اللجوء األول (
إذا ما عشَت اي ولدي 

لعاٍم بعد أو أكثْر
ورحَت تقّلب الصفحات

يف اإلجنيل 
يف التوراة 

يف القرآن يف الدفرْت
وقد سقطت مجيع مامح اإلنسان 

حيث هللا قد حّذْر
وأنت هناك اي ولدي 
جتوب األرض أمجعها 

ومل تعثْر
على وطٍن ألهل الشام قد يذكْر

كأن األرض غر األرض
ال مأوى وال معْر

فمن شرٍق إىل غرِب
ومن عجٍم إىل عرِب

ستحمل يف ثنااي الروح 
قصة شعبك األكر
وحتمل جذر زيتوٍن

وشتل التِن
كاملصلوب اي ولدي 
فشّد العزم لن تْكسْر
ألن الُعْرب اي ولدي
نسوا ما كان جيمعنا 

وما عادوا ينادوان
كما كاان ينادوان

بقدسّي وغزيٍّ .......
بشاميٍّ ومحصيٍّ ومحويٍّ وديريِّ وسوريٍّ
فأول ما يقال هناك بن املوت واملوِت

وبن مراكب املوِت
أمام مدافٍع ترمي

لتهرب أنت من موت
وخلف بنادٍق رفعْت

لتهرب أنت للموت : 
توقف أيها الاجئ.

فبشرى حينها ألفاً غدوَت بعرفهم الجئ
فـــا ختجـــل إذا مـــا قيـــل يف اإلعـــام : اي 

الجـــئ
قيـــل يف الطرقـــات : اي  مـــا  وال حتـــزن إذا 

الجـــئ 
وال أتسى إذا ما قال حاكمهم وخادمهم 

ومذايٌع ومرايٌع
وحى القسُّ واحلاخاْم 

وكل وسائل األوهاْم
ومدرسة تعلمنا مجيع مناقب اإلنساْن 

وزاوية تعلمنا مجيع مكارم اإلساْم
وحـــى الشـــيخ يف املنـــر إذا مـــا صـــاح : اي 

جئ  ال
وبشرى هناك اي ولدي 

فما لبطاقة األحوال من داِع
فأنت هناك مثل بطاقة الاجئ

وموسوٌم أبعاها حروٌف مجعها الجئ .
إذا ما رحَت للدكتوْر
إذا ما رحت للمأموْر

سيعرف كل من وقفوا على الطابور 
أبنك مثلهم الجئ
وأن قسيمة التمويِن

قد خّبأهتا خجًا وجئت تطالع اإلعان
فما مسحوا بغر الرز والسكْر

وليس لطفلك املسكن من حلوى 
وال تقوى 
ولن تقوى 

فا حتزْن
لئا يعرف الشيطان 

أبن خليفة الرمحن 
قد يكسْر

إذا ما رحت تبحُث عْن .........
وأنت هناك تسأُل مْن ؟؟!!

وأطبق جفنك احملزون من غصة 
وال فرصة 

ألن حتكي ملن حيكي 
فا ترير لــّاجئ

وال تفكر لـّاجئ
وال صوٌت ملن قد قيل عنه اليوم :

اي الجئ

حن كتبت بن قوسن: )سجْل أان عريب( 
كتـــب يل أحدهـــم: »مـــو حلـــوة منـــك تترى من أصلك«، مث كتب يل على اخلاص، وقرأهتا 

بعد مخســـة أايم: »يعي ختجل تقول إنك كردي«.
مباذا ميكن أن جتيَب فيثاغوراثً كهذا؟. 

لكـــن - واحلمـــد هلل - حـــن دخلـــت صفحتـــه، وشـــفت صـــوَر أوجـــان وصاحل مســـلم وكل 
الصـــور املقدســـة عنـــده، والـــي عمـــل يصلي هلـــا، ارحتت معنـــوايً؛ ألين عرفـــت تركيبته. 

أان ما أخجل من كلمة )كردي( وإمنا أخجل من كلمة )عبد(.
ذات مرة سألتي طفلي: »اباب، تزعل إذا حبيت عريب؟«.

فجاوبتها: »أزعل ملا تسألن هيك سؤال. العريب إنسان أصيل اي بني«.
ذات مـــرة زارين قاســـم، وكان رئيســـاً الحتـــاد طلبـــة معاهـــد حلـــب، ليقـــول يل إن أحدهم رفع 
يب تقريـــراً إىل شـــعبة احلـــزب، لكـــن قاســـم أوقـــف التقريـــر عنـــده، وجـــاء به لريي إايه، قاســـم 
كان صديقـــي مـــن درعـــا، أمـــا الشـــخص الذي رفـــع التقرير حبقي فكان كـــرداّيً من منطقي. 

من إجازة الصيف الي قضتها عائلي يف تركيا، عادوا هبذه النتيجة:
أكراد تركيا نصبوا علينا واألتراك ساعدوان.

أمـــي حتـــب العرب، اكتشـــاف شـــخصي متأخـــر؛ ألهنا طوال حياهتا مل تقـــل هذا عريب وهذا 
كـــردي، بل كانـــت تقول: حنن. 

وحـــن كنـــت أســـأهلا: مـــن تقصديـــن بــــ »حنـــن« جتيـــب: كلنـــا. حنـــن الذين نعيـــش على هذه 
األرض. 

ذات مرة أحببت فتاة عربية تشبه النخيل، وحن حتدثت لوالدها قال يل: 
لنا الشرف أنتم أوالد عمنا.

كم كان مثقفاً ذلك الرجل العامل يف معمل الصابون.
يف أملانيـــا التقيـــت أبكـــراد رفضـــوا التحـــدث ابلعربيـــة يف أثنـــاء اســـتجواب اللجـــوء، وطلبـــوا 
مرتمجـــاً كـــردايَ، مث تشـــاجروا معـــه لدرجـــة أهنـــم نعتـــوه بــــ »محار« ألنـــه كان من أكـــراد العراق 

ومل يفهـــم عليهـــم. 
يف حمكمي أان سألي القاضي، بعد انتهاء التحقيق:

- حسب شهادة ميادك أنت من مواليد عفرين. هل أنت كردي؟
أجبتـــه نعـــم؛ فابتســـم ألنـــي مل أقـــل لـــه طوال التحقيق من أان، مث ســـألي: هل أنت راض عن 

الرتمجـــة ألن املرتجـــم عريب؟ فقلت لـــه، بكل أتكيد: نعم.
ـــح يل وهـــو يتأســـف علـــى 

ّ
القاضـــي منحـــي قبـــل عشـــرين عامـــاً حـــق اللجـــوء السياســـي، ومل

هـــؤالء الذيـــن حيملـــون جينـــات العنصريـــة، ويطلبـــون اللجوء والعيش يف بلـــد دفع الكثر مثن 
العنصريـــة النازية. 

ذات مـــرة زرت مـــع والـــدي بيـــت صديـــق له من منبج؛ فأحببتهـــم لدرجة أني صرت أزورهم 
وحـــدي ومل أشـــعر يومهـــا أبن هنـــاك اختافـــاً بيننـــا، وكانـــت أمـــه تشـــبه أمـــي، وكل تلـــك 
الســـنوات مل نســـتخدم هـــذه التســـميات، عـــريب كـــردي، وكنـــا نشـــتم القـــادة معـــاً ونضحك.

صديـــق يل، يف أملانيـــا، اعـــرتض علـــى كلمة ســـوري يف جواز ســـفره، وطالب حبذفها، فقلت 
لـــه: »اي طشـــم مـــا بصـــر ألنـــو جنســـيتك ســـوري وإذا وافقـــوا حيذفوهـــا رح يكتبـــوا جمهـــول 

اجلنســـية؛ وهـــاي الكلمة بشـــعة«.
أمـــا أان فحزنـــت يـــوم حصـــويل على اجلنســـية األملانية، حزنـــت ألن املوظف قال يل جيب أن 
تتنازل عن جنســـيتك الســـورية كي مننحك األملانية؛ فشـــعرت حبزن وهو يســـألي: هل أنت 

موافق على التخلي عن جنســـيتك الســـورية؟
قلت له: نعم. ويف قليب قلت: ال.

نرجع إىل البداية.
سجل أان عريب

ورقم بطاقي مخسون ألفا
وأطفايل مثانية

واتسعهم سيأيت بعد صيف
فهل تغضب؟

سجل أان عريب.

الوصية )من الجئ 
فلسطيني إلى الجئ سوري(

محمد عبدالستار طكو

كاتب وشاعر سوري كاتب وشاعر سوري
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خبر من غزة

إسماعيل الحمد

َصـــوِّْر وبُـــثَّ لنـــا مـــن غَـــّزَة الّصـــَورا

وارفْع غطاَء املخازي عْن ختاذِل َمْن

َعـــّرْج علـــى ُقْدِســـنا الّثْكلـــى وصـــلِّ هبـــا

واقـْـــَرْأ َتقاســـيَم وْجـــِه احلـــاِداثِت هبـــا

واعـــُر إىل شـــاطئ الذكـــرى وانِج هبـــا

واْقبـــْس َوميـــَض بـُــراِق الّشـــوِق منطلقًا

وارفـــْع َجبينَـــَك فـَـــْوَق الّنْجـــِم ُمـــْزَدِراًي

وقبِّـــِل األرَض حتـــَت الصامديـــن هبـــا

لـــُه  أبّن  الغـــادي  الغائـــَب  وأْبلـــِغ 

يـــُد كانـــوا أهـــَل أمرُِهـــُم أجـــداُدَك الصِّ

ُمْنتبِـــٌه الكـــون  األثـــَر فســـمُع  ُشـــقَّ 

اي إخـــوَة الّصـــْر ، واألجمـــاُد تـَْعشـــُقكم

أْغنيـــة التاريـــِخ  مـــن  صنْعتُـــم  لَقـــد 

مـــا أْذعنـــْت ُعصبـــٌة ضاقـَــْت مبُغَتصـــٍب

إعصارهـــا زخـــم األطفـــال يف وطـــن

عيوُنـــم رمسَـــْت يف األفـــِق شـــاِخصًة

واْفضـــْح َمالِمـــَح َمـــْن آذى وَمـــْن َغَدرا

ُمْســـترِتا كاَن  أْن  َعداوتَـــه  أبْـــدى 

ِمـــْن ابِب ِحطَـّــَة لَـــّوِْح وانـُْقـــِل اخلَـــَرا 

ان ِعَرا واْخفْض َجناحاً ِلَمْن أْعطى الدّْ

ـــْح عنَدهـــا ُعَمـــرا َمســـَرى النـــّي وصاِف

عـــَر الطّبـــاِق يُباهـــي الّشـــْمَس والَقَمرا

 َمْن َغّض يف َخَوٍر َعْن َجْرِحها َبَصرا

احَلَجـــرا َيُمـــُل  ِطْفـــٍل  أانمـــَل  والثُـــْم 

الّســـَفرا ميُقـــُت  ســـالٍح  رَفيـــَق  هِبـــا 

ُمؤمَتـــرا ابحلـــقِّ  هلـــم  كاَن  والكـــوُن 

ـــِم الّصمـــَت يف اآلفـــاِق ُمْفتِخـــرا وَحطِّ

وحَتَْتســـي ِعزَّهـــا ِمـــْن َصْرِكـــم َخطَـــرا

فلّحَن الّنْصُر صوَت الّسيِل ُمْنَحِدرا

مؤتـــِزرا ابحلـــقِّ  عاتيـــاً  شـــّكلْت  أْن 

أثَـــرا أطفالِـــه  يف  الـــذلُّ  يعـــرُف  ال 

ُمًندِحـــرا الليـــِل  ظـــالُم  َتَلَّـــى  فيهـــا 

 أبجدية الماء

محمد إبراهيم الحريري

كاتب وشاعر سوري كاتب وشاعر سوري

بـــردى واســـتوثقوا  الـــردى  حبـــال  شـــدُّوا 

عقدتُـــه احلبـــــل  هـــــذا  طفولـــــة  مـــن  يل 

فـــم الضيــــــاء  أجبديــــــات  اعتلـــى  يـــوم 

آنــــسيت البـــال  شـــحوب  عـــن  تســـأيل  ال 

يـــــــــسبقين والنـــور  أمحلُـــين  وعـــدُت 

**

أجبـــدة الصمـــت  كثيـــب  خلـــف  آنســـت 

أمل ذي  غـــر  بـــواد  اقتبـــــــــسِت  أمـــا 

ذاكـــرة النــــسيان  طـــوى  مـــن  تعيـــدين 

مغامـــرة أركـــب  مل  -وطهـــرك-  إين 

معطـــرة آيـــــــــات  ابلـــورد  صدقـــت 

مقلمـــيت أخشــــاب  مـــن  النهـــر  تـــورع 

**

صورتـــه مـــلْء  نـــر  املـــاء  مـــن  معفـــى 

جانبهـــا الشـــمس  جنـــح  حتـــت  خنلـــة  كـــم 

لغـــد أودعتـــه  فمـــي..  عـــن  تســــــأيل  ال 

مكتبـــيت أدغــــــال  يف  ختبَّـــأ  وحــــــش 

بردتـــه الصمـــت  عـــين  خيلـــع  آن  قــــــد 

انســـدلت الـــذي  القمـــح  معقـــِل  علـــى  َســـْطٌو 

مئذنـــــٌة أيديــــــــه  علـــى  بفجـــر  لــــي  هـــل 

انـــــشغلت النـــوى  عناقيـــد  أنثـــى  ألـــف  اي 

بــــيٍد دمـــــاً  نـــري  مـــن  يغـــرف  والويـــل 

**

ســــــلَّحها اخلضـــر  الذكـــرايت  براعـــم 

توقظـــه الوعـــد  أيـــن  الشـــعر  انعـــَس  اي 

أغنيـــٌة الســـــــكر  ظـــل  حتـــت  توقفـــت 

موعـــدة التاريـــخ  هلـــا  دمشــــــق  هـــذي 

يعرشـــه البكـــر  الياســــمني  عـــن  ســـلوا 

ذبلـــت وردًة  يـــداوي  شــــــعر  نـــر  ال 

عقـــدا أشـــــالئه  علـــى  ختطّـــى  ســــــياًل 

ردى كلُّ  ابلصلـــب  تعلـِِّقـــــــــِه  ومـــن 

بلـــدا الـــرؤى  اتريـــخ  يســــــــمع  وراح 

هـــدى درب  عينـــاي  اقتبســـت  انره  مـــن 

رشـــدا ُطُورهـــم  مـــن  مستأنــــساً  لألهـــل 

**

نـــدا قــــــد  األلـــواح  مـــن  الـــكالم  منـــــــها 

والولـــدا؟ األهـــل  وصـــرت  قلـــي  نـــران 

جـــــسدا ختـــن  مل  روٍح  أبوراق  مـــألى 

بـــدا احليـــاء  أنَّ  شـــــــــريف  وذا  درابً 

نـــدى ابلســـحور  تعلـــو  النـــور  ســـورة  اي 

ابـــرتدى؟  بـــه  نـــراً  فمـــي  ينســـــى  كيـــف 

**

زبـــدا عصـــران  يف  وانتهـــى  جـــرى  مـــاٍض 

ابتعـــدا  الـــذي  الظـــل  والحقـــــــــِت  ضـــوء 

احتـــدا شـــهقايَت  مـــع  الشــــــعر  أرى  حـــى 

تلـــدا  لـــن  اجلـــرم  حـــرويف  وهـــذي  قالــــــوا 

معتقـــدا  النطـــق  ثيـــــــاب  مـــن  وأرتــــــدي 

افتقـــدا؟ ســـــــــهله  أم  ســـــــــنابله  شـــعرًا 

مـــدى الفضـــاء  عينــــــاك  وتفتـــح  تصحـــو 

هـــدى للــــــــــسكون  تنامـــى  بعصـــر  عنـــا 

املـــــــسدا  لنـــا  ابألخـــرى  وميتـــاح  ُشـــلَّْت 

**

اســـتندا  أضغاثـــه  علـــى  حلـــٌم  ابلــــــــشك 

بســـدى؟! جئتـــين  هـــل  أينهمـــا  عينــــــــاك 

بـــردى إيقاعـــه  علـــى  يــــــــسرتيح  كـــي 

انعقـــدا ظلهـــا  يف  صدقهـــا  مـــن  والوعـــد 

ولـــدا قـــد  اجلـــوري  كفـــــــــه  علـــى  طفـــٌل 

صـــدى ابهلـــدوء  تغـــري  املـــوج  هدنـــة  أو 
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ثقافة وأدب

طلب الحكمة

زكريا تامر

مرثية لقمٍر اته يف السماء..!
د. قيــس فريــد الســيد أمحــد.. شــهيداً ، ورفيقــاً علــى الــدرب 

الــذي مشــينا

مــا  عليــَك،  حــزانً  احلمــاِم  هديــُل  ويتعــاىل  القــّرات،  تنــوح 
وابت  النهــار،  غــادر  ولــٍف  علــى  تبكــي  األعشــاش  هلــذه 
يف الغيــاب..؟!، اي أيهــا الشــهيد الــذي ســافر يف الغيــاب 

وحــدان...! وحــدَك..اي  اي  اجلميــل..!، 
اي أيهــا الشــهيد الــذي تكامــل يف الفــرح، واحلــب، وصــار 
فرحــاً جامعــاً لنــا، واآلن ابَت حــزانً فظيعــاً علينــا، جيمعنــا، 

ويقــضُّ مضاجعنــا مــن األمل..
اي أيهــا الشــهيد اجلميــل، تبــارك امســَك.. ايقيــس..!، اي أيهــا 
دون  الغيــاب  يكــون  أهكــذا  اإلنســان..  الطبيــب  الشــهيد 

وداٍع، أو ضّمــٍة مــن صــدر...؟.
البــاب  عتبــة  عنــد  مالــت  والشــمس  الفقــد،  يكــون  كيــف 

عنــا..؟..! غــاب  وليفــاً  تنتظــر 
وترحــل  البيــت،  حيطــان  علــى  خيالــَك  لنــا  تــرتك  أهكــذا 

الضفــاف..؟. علــى  ورداً  ابتســاماتك  انثــراً  هبــدوء، 
حــن  وزينــة...،  وكوثــر،  وفريــد،  أمحــد،  أاب  اي  قيــس..  اي 
ــاَك اجلميــل، وتــرتك يل وردًة علــى احلائــط، أشــتم  تُقبــل مبحّي
عطرهــا، وأمشـّـَك، فتفيــض روحــي عليــك فرحــاً مــا بعــده فــرح.
وتركــَت  الغيــاب،  اســتعجلت  اجلميــل..ملَ  الشــهيد  أيهــا  اي 

أبــدأ..؟. أيــن  الــدرب..؟، مــن  علــى  قلــيب وحيــداً 
ســقفها  حتــت  عملنــا  ووحيــدة  واحــدة  زرقــاء  مســاء  أمــن 
كطبيبــن، شــقيقن ، وتوأمــن يف الــروح، واحلــب..؟، أّمــن 
هــل  اجلميــل..؟،  الزمــن  وســوالف  وحــكااي  أمهاتنــا،  وداد 

وعشــري..؟ وليفــي،  أم  خالــي؟  ابــن  أقــول 
قــد اته الــكام، وعيــوين تنضــح دمعهــا ، والــروح قــد فارقــت 

ولفهــا.
»أبكي غيابَك أم غيايب 

وجوادَك الفّضي يصهل عند ابيب؟
أبكي ويرد عي الصهيْل:

أنَت املسافُر يف عذايب
وأان القتيْل

أبكي ، ولسُت عليك أبكي
بل على وطٍن عثرُت عليه يف أشائك

املتبعثرْة
أبكــي وقــد مــر الســنونو، وامتــّد حقــل احلــزن مــن صــويت إىل 

كل اخليــام
وشرعُت أسأل: من يكون 

هذا املهاجر يف قطار اجملزرْة«*
اي أيها الشهيد اجلميل..

بيتــك،  يف  احلــب  آايت  وتتلــو  والســماء،  البــاب،  تقفــل 
أنــَت،  الســياج،  أعلــى  برأســيهما  متــّدان  اثنتــان  وورداتن 
وصديــق عمــرك د. فــؤاد العجيلــي، تعيــدان ترتيــب النجــوم 
يف الســماء الزرقــاء، ومــا أخفــى هللا مــن تعاويــذ ابتــت علــى 
الــورد  يتفتّــح  املتعــايل.. كيــف  النهــار  أيهــا  اي  البــاب..!، 
مخائــل مــن نــور، وتصــر الســماء ســجادة مــن صــاة..؟!، 
وكيــف يســر النهــر أبحزانــه الثكلــى جمروحــاً ابحلــب، وهــو 

حنــو هللا وعينيهــا ؟! يعيــد صحــو حكاايتــه مشــّرقاً 

مــا إن دخــل الرئيــس األمركــي اجلديــد البيــت األبيــض بواشــنطن وتســلم منصبــه اخلطــر حــى 
طلــب االطــاع علــى التقاريــر الدقيقــة الــي أعدهــا مستشــاروه وخــراؤه حــول حــكام العــامل 
وأحواهلــم، وتعجــب عندمــا اكتشــف أن أبــرع احلــكام يف احلفــاظ علــى مناصبهــم هــم حــكام 
مــن البلــدان العربيــة، فــرأى أنــه مــن احلكمــة والتعقــل طلــب النصــح منهــم لتثبيــت دعائــم 
حكمــه علــى أرض صلبــة جتهــل الــزالزل، وابدر إىل إرســال الرســائل الــي تســتجدي النصــح 
الــذي ينفــع، فلــم يتــوان احلــكام عــن تزويــده حــااًل مبــا طلبــه، فهــم كــرام أبنــاء كــرام، ومعــادن 

الرجــال ال تتضــح حقيقتهــا إال يف أوقــات الشــدة واحملــن.
احلاكم األول :  بعد اندحار الشــيوعية واالشــرتاكية واحلرية مل يعد لك عدو ســوى الشــبع، 
فــإذا شــبع النــاس صــاروا ميالــن للعصيــان، وال شــيء كاجلــوع يــروض ويهــذب ويــؤدب ويعلّــم 

ويرغم أمشخ رأس على الزحف، فجوّع شــعبك يتبعك، وشــبع شــعبك أيكلك.
احلاكــم الثــاين :  أكثــر مــن تشــييد الســجون حــى ميتدحــك املؤرخــون بوصفــك رائــداً لنهضــة 
عمرانيــة ال نظــر هلــا، واخــرت الضعيــف املعــارض لــك واضربــه بــا رمحــة حــى يتعــظ القــوي 

املعــارض لــك، ويرهــب مــا ينتظــره إذا مــا اســتمر يف اللعــب بذيولــه.
احلاكــم الثالــث :  ضاعــف عــدد اجلنــود يف جيشــك شــرط أن تكــون مهمتــه يف داخــل 
البــاد، فحــدود البــاد هــي أســوار قصــرك فقــط، وهــي الــي جيــب أن حتمــى ويدافــع عنهــا 

ويستشــهد يف ســبيلها.
واملؤمتــرات  واجملــات  واجلرائــد  والتلفزيــون  اإلذاعــة  هنــار يف  ليــل  تكلــم    : الرابــع  احلاكــم 
والنــدوات، فكثــرة الــكام متنــع النــاس مــن التفكــر. وحــن يكــف النــاس عــن التفكــر، فــكل 

شــيء ســيكون علــى مــا يــرام.
احلاكــم اخلامــس :  كــن جريئــاً ابســًا مقدامــاً، والــغ احلواجــز بــن جيوبــك وجيــوب خزائــن 

الدولــة، وحــن يتــم ذلــك التوحيــد احلميــد، فأنــت ســتمتلك ســاحاً ال يقهــر.
احلاكم الســادس :  كافح هتريب املخدرات وتعاطيها، فاحلاكم الصاحل ال حيتاج شــعبه إىل 

أيــة خمــدرات ألنــه خمــدر كليــاً، وأي مزيــد هــو تبديــد أخــرق للمــال بــا جــدوى.
وقــد أعجــب الرئيــس األمريكــي هبــذه النصائــح الثمينــة، ولكنــه كان رجــًا مــرتدداً، واكتفــى 
إبصــدار قــرار يقضــي بطــرد الشــواذ جنســياً مــن اجليــش، وانتشــى هبــذا القــرار اجلــريء الــذي 

ســيغيظ البلــدان املهــددة ابالحتــال األمركــي.
ومــا إن دخــل الرئيــس األمركــي اجلديــد البيــت األبيــض مرفــوع الــرأس مطوقــاً هبتافــات التأييــد 
واإلعجــاب حــى أعلــن بوضــوح أنــه ال يريــد اخلــروج مــن البيــت األبيــض يف هنايــة مدتــه 
مطأطــئ الــرأس تاحقــه صيحــات اهلــزء والشــماتة، ومل جيــد بــداً مــن نشــدان التوجيــه الســليم 
واإلرشــاد الســديد مــن بعــض مشــاهر األدابء العــرب الذيــن مل يبخلــوا عليــه مبــا يصبــو إليــه : 
الرائعــة  قلتــه يف قصائــدي  لــك ســبق يل أن  تقليــدي : أي توجيــه ســأقوله  شــاعر كبــر 
الرائــدة، فليــس لــك ســوى إمــا أن تتعــام اللغــة العربيــة حــى تقــرأ قصائــدي، وعندئــذ ســتصيد 
عصفوريــن حبجــر واحــد: لغــة جديــدة والظفــر ابحلكمــة يف أرقــى صورهــا، وإمــا أن أتمــر 
ترتجــم   : واحــد  حينئــذ عصفوريــن حبجــر  أان  فأصيــب  االنكليزيــة،  إىل  أشــعاري  برتمجــة 
أشــعاري وصــوري الفوتوغرافيــة إىل اإلنكليزيــة جمــاانً وألــيب اســتغاثة مســتغيث، ولكــن مــا 
تطلبــه مــي ليــس جبديــد علــي، فــكل املســؤولن العــرب هــم مــن أصدقائــي، وتعــّودت دائمــاً 

إرشــادهم إىل الصــراط املســتقيم والصــراط املعــوج.
روائــي : مــا تطلبــه مــي أعجــز عــن تلبيتــه، فلــكل عصفــور فنــن، ولكنــك إذا ألفــت كتــاابً، 

فســأكتب لــك مقدمتــه وامتدحــك فيهــا مبوضوعيــة ونزاهــة. 
كاتــب قصصــي : العــامل حاليــاً شــبه مدمــر، فاســتخدم مــا لديــك مــن أســلحة نوويــة لتدمــر 

مــا هــو غــر مدمــر، فامليــت املدفــون يف قــر جيــد خــر مــن امليــت الســائر علــى قدمــن.
شــاعر حديث شــاب : إذا أيدت الشــعر احلديث وآزرته عســكرايً، فلن يقال إنك دخلت 
البيــت األبيــض بــل ســيقال عليــك إنــك دخلــت التاريــخ مــن بوابتــه الكــرى املخصصــة 

للعظمــاء واخلالديــن.
كاتب مســرحي : يف مســرحيايت الشــهرة، كل شــيء واضح، والطريق معبد ومشــجر، فمن 

شــاء ســار، ومن شــاء قعد وانم .
انقــد أديب : ابــن ســوراً حــول الــوالايت املتحــدة األمركيــة أعلــى مــن ســور الصــن، وال أحــد 
خيــرج، وال أحــد يدخــل، فتســرتيح وتريــح وتنــال جمــداً يفــوق أجمــاد نــزار قبــاين وعبــد العزيــز 

البابطــن.
مفكــر وابحــث : جيــب التخلــص أواًل مــن انطحــات الســحاب، فهــي توهــم األمركيــن أهنــم 

فــوق والشــعوب األخــرى حتــت.
ومــن املؤســف أن الرئيــس األمركــي اجلديــد مل يتــح لــه االطــاع علــى تلــك اإلرشــادات 

املخلصــة ألن مرتمجيــه مــن العربيــة إىل االنكليزيــة كانــوا زمــرة مــن الصهاينــة املتعصبــن.

بريد الروح..
رسائل في الحب والمنفى..

د. يوسف بوزو

كبر كتَّاب القصة القصرة يف سوراي طبيب وكاتب سوري من الرقة

قــد مالــت فلّــة الــدار اي قيــس، وهــي تســتميل الظــلَّ إىل هــذا 
احلــزن املهيــب..

قلــيب يســابق ضحكتــَك الــي مــا انفّكــت ترتســم علــى حميّــاك 
اجلميــل..

اي ورداً ابت ليلــه الطويــل يســّبح للمتعــايل، ويكتــب للحــب 
عطــره الفــّواح..!

اي أيهــا الشــهيد اجلميــل حــى يف غيابــه، كيــف تســتعجل 
النهــار ظــًا،  يــداك؟، كيــف لبســَت  تلــّوح يل  موتــك، ومل 
وتركــت البــاب مفتوحــاً إىل مســاٍء بعيــدٍة كانــت تناديــك دون 

أدري..؟.! أن 
أيها الشهيد الطبيب، األب، املكافح حى يف موته..

أعرف أبهنا ســكنْت قلبَك ، وروحَك ، وأبيت أاّل تفارقها، 
ووعدهتــا أبن متــوات ميتــًة تليــق ابلشــهداء، وابحلــب الــذي مــا 

انفــّك عنــَك..
نــواح  اتركاً  العاشــرة،  الســماء  إىل  يصعــد  العويــل  هلــذا  مــا 

األرض.؟. علــى  الشــجي  احلمــام  وهديــل  القــّرات، 
عليــه،  حــزانً  والزيزفــون  الصفصــاف،  أشــجار  مالــت  قــد 
وانحــت املــآذن ، ومالــت مئذنــة اجلامــع احلميــدي الكبــر، 
وكادت أن تامــس األرض مــن أملهــا، وحزهنــا، وظّلــت حبــة 
أيب عبــدو الضريــر حبشــرجاهتا وهــي تنــادي املتعــايل أبن ضيفــاً 

جديــداً، وشــهيداً مجيــًا قــد حــّل عندكــم اليــوم...
يف  اجلديــد  عنوانــَك  يل  تــرتك  مل  تســمعي..؟،  قيس..هــل 
اجلنــة ، كمــا مل تــرتك يل مفتــاح بيتــَك، وقصائــد مل تكتمــل 

بعــد، كنــا نســّورها ابحلــب واملشــتهى. 
شّفاٌف أنت كنهر

صاٍف، وبرّاق كحبة لؤلؤ
ويّف كوجدان العاشق

بريء إىل حدِّ املوت..!
إهلي..إهلي..

قــد جــاءَك رفيــق دريب بقلبــه الصــايف ، وروحــه البيضــاء ، 
يشــكو إليــَك آالم مدينتــه الرقــة املســتباحة ، الــي ســكنت 

قلبــه ، وعقلــه ، ووجدانــه..
أمسعَك من بعيد اي قيس..

» أان يف ضيافتــه يف عليــن ، مــع األنبيــاء ، والشــهداء ، 
والصديقــن..«

ســأترك لكــم ابب بيــي مفتوحــاً لتشــّموا عطــر اجلوريــة الــي 
املتعــب  قلــيب  لكــم  وأتــرك   ، الســابعة  الســماء  إىل  فاحــت 

ابحلــب ، هــذا القلــب الــذي مــا انفــّك يهــذي هبــا..
أوصيكــم أبوالدي وأهلــي، فأنتــم أهلــي ، وأحبــي ، تركــت 

فيكــم حبــاً أكاد أقــول أبنــه ال ينتهــي..
» أنتم غوايل سكنتو فجوج داّليل

صبح ومسا والعصر تعنون عالبال«
روحي تبكي ، وقليب ، وعيي..

تغّمــدَك هللا برمحتــه الواســعة ، وأســكنَك فســيح جنانــه أيهــا 
الطبيــب املرابــط ، واملكافــح ، واجملاهــد، أبيــت إىل أن متــوت 

علــى تراهبــا الطاهــر، طــوىب لــك..!

* مقطع من قصيدة للشاعر د. كمال خر بك .
دمشــق - حياصــرين الدمــُع ، وأيىب أاّل يفيــض إاّل مــن عيــّي 
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طبيعة العالقة الروسية ـ اإليرانية
على خلفية الشراكة في سوريا

أحمد قاسم

Çonetî ya pêwendîyên Rûsya û Îranê di bin 
sîya hevparîya li Sûrî.

Ahmad Qasim

Bona lêgerîna li çonetî ya hevkarî û hevparî di navbera Rûsya û Îranê de ji bo felatkirina 
rêjîma Beşar El-Esed û pêkanîna bercewendî yên herdu welatan di Sûrî de, û dûrbûnên ci-
yo-îstîratîcî ji vê hevparîyê re, pêwîste ew bersiva komelek pirs bidin: Çonetî û rewşa ku 
Rûsya ber bi Rojhilata naverast de da, û rola Îranê ya ku  hîşt Rûsya bi destêwerdaneke leşkerî 
bikeve nava Sûrî, û çonetî ya hevparî ya Rûsî-Îranî di Sûrî de, û çendîn çakdarbûna vê hevparî 
yê teve sînora xwe ya cugrafî.
Di rastîyê de, hebûna Rûsya leşkerî li rojhilatî deryayê neverast de û li Sûrî dibe ku guhertinek 
xistibe parekî ji terazî ya ciyoplîtîk li ser asta herêmî, evjî tê wê wateyê ku desthilatdarî ya 
Rûsî wekî ku dikeşê li seranserî Tirkî û Îran û dewletên kendavê ji ber encama vekşandina rola 
Emerîka ji herêmê di heyama Obama de. Û ev destdirîjî ya Rûsî ya niha ji dergeha (( Bahoza 
Sîxoy)) li Sûrî gurintîyake mezine ji desthilatdarî ya Emerîka û bercewendî ya wê re di herêmê 
de. Wekî ku karpêdana vekşandina Emerîka ji Îraqê di dawî ya 2011 de, û siyaseta dudilî li be-
ramberî kirîza Sûrî ku (( valahîyeke asayîşî )) li dû xwe hişt û ji bo Rûsya bû derfet û destêw-
erdana wê di nava çen mehan de bi serket û xwe wek hêzeke bingehîn sepand ku bi bandore 
ser meydana karpêdanan, û kanibû destpêşxerî ya êrişan ji rêjîmê û layingerê wê re vegerînê.  
Guhertina ku destêwerdana leşkerî ya Rûsî bi xwe re anî, nabê em lê binêrin wek bûyerekî 
derbasbere li ser rîya kirîza Sûrî, lê belê guhertin xiste rastî ya ciyosîyasî yê li herêma rojhilata 
naverast û rijhilata deryayê sipî ya naverastê de bi sepandina herdu barîgehên leşkerî li Laziqî 
û Tertûsê ku wê bi ûendan sal bimînin. Û pêkanbûnê didin Rûsya ku pasewanên xweyên ça-
vdêr li ser astê azman û derya bigerînê bû tevgerên leşkerî li deryayê naverast û ezmanê Sûrî 
bişopînê.
(( Ev guhertinê nuh, di nêrînên hin pisporên Ekerîkî de wekî avakirina pilatformeke leşkerî 
ye di navbera Rûsya û Îranê d, awirdare ji terazîyê re li tevayî herêma Rojhilata navîn, û 
pêkanbûna dorpêçkirina desthilatdarî ya Rûsya wekî ku gîhaye mehalbûnê. Di rastîyê de, dibê 
em bawer bikin ku hevkarî ya Rûsî û Îranî bi zûtirîn bi pêş dikeve, li ser ramanên hevgirtî di 
navbera wan de ku giringe desthilatdarî ya Emerîka bixne nava dorpêçê di herêmê de, ji bo 
xizmetdarî ya bercewendîyên îstîratîcî ya Rûsî li beramberî Emerîka, û ji bo bidestxistina 
timayên Îranê da ku bibe xwedî roleke sereke ji sînorê Evganistanê ta dighê delava rojhilat ya 
deryayê naverast.))
Rûsya û Îranê di pêvejoya kirîza Sûrî de ji sala 2011de zemîneke hevpar û gencaw ji xwe re 
dîtin bo danîna bingeha hevkarî ya sîyasî û leşkerî, û wê hevkarî yê biguhêzin bikne şêwakî 
hevparî yê, ku sûdmend dibin bo ferekirina desthilatdarîya xwe li herêmê bi sepandin, li ser 
jimareyên Emerîka û hevparên wê yê rojava. Destêwerdana Rûsî di demekê de hat ku, Îran 
û hevalbendê wê Beşar Elesed rûbirûyî rewşeke leşkerî cetin tên piştî çendan herêmên gi-
ring ketne bin kontirola rikberî ya leşkerî, û heman heman Laziqî û Tertûs jî diketne ber 
topbarankirina rikberî.. û Îranê didît ku hevkarîyeke wusa bi Rûsya re, û cara yekemîne piştî 
roxandina rijêma Şah, wê bibê egera sepandina cîgehê Îranê ya herêmî, û her weha wê bawerî 
bi hêza xwejî berztir bike, û siyaseta wê ya dervajî bi hêztir bike, nemaze ku ew wê awiran li 
bercewendî yên Emerîka bidê li herêmê.
Tevî ku kirîza Sûrî derfetek da Rûsya û Îranê bo avakirina hevparîyeke nih, di demekê de 
ku rêjîma Şamê ketibû ber têkçûneke rasterast, lê istîratîcîya wan li Sûrî hînjî dûrî hevin ji 
sedemên nelihevkirina ser komelek dozên bingehîn:
1-Nelihevkirina li ser mayîna Beşar Elesed li ser desthilatê. 2-Nelihevkirina ser çareserkirina 
siyasî ji kirîza Sûrî re. 3- lihevkirina Rûsya û Ekerîka li ser agirbestê. 4- Helwêst ji doza kurdî 
re. 5- hewlên Îranê bo avakirina rêxistinên milîsan bo piştgirîya rijêmê, û hin ji wan hatne 
Sûrî bi seroketîya pasewanên şoreşgêra îranî. 6- dijberîya Îranê ya aşkere ji dewleta Îsrayîl re. 
7- pêwendîyên Rûsya bi Siûdî Erebistanê re.
Lê tevî van pêkhateyan, xuyaye ku Rûsya dixwazê di rîya herdu barîgehên xwe yên leşkerî 
re li Sûrî û Mursî Biranî li bakurî Misrê û barîgeha xweyî li Hemezanê li Îranê hebûna xweyî 
leşkerî bibestînê di Rojhilata navîn de û deryayê naverast veguhêzê bixînê makûkeke nih bi 
Emerîka û yeketîya Ewropî re. Bi vî şêweyî dibe ku beravanî di herêma Rojhilata navîn de di 
nevbera du mekûkan de berdewam bike: yek, Îran li gel Rûsya, û duyem, dewletên kendavê bi 
piştgêrîya hevalbendên xwe yên herêmî û dewletên rojava bi seroketîya Emerîka. 

للبحــث عــن طبيعــة التعــاون والشــراكة بــن روســيا وإيــران مــن أجــل إنقــاذ نظــام الرئيــس بشــار األســد وحتقيــق 
مصــاحل البلديــن يف ســوراي، واألبعــاد اجليــو ـ إســرتاتيجية هلــذه الشــراكة البــد أن حنــاول اإلجابــة علــى جمموعــة 
مــن األســئلة: طبيعــة الظــروف الــي أدت إىل عــودة روســيا إىل الشــرق األوســط، ومــا هــو الــدور اإليــراين 
الذي أدى بروســيا إىل التدخل العســكري يف ســوراي، وطبيعة الشــراكة الروســية ـ اإليرانية يف ســوراي، ومدى 

صاحيــة هــذه الشــراكة مــع حــدود جغرافيتهــا؟.
يف حقيقــة األمــر، إن الوجــود العســكري الروســي يف شــرق املتوســط ويف ســوراي قــد حتــّول إىل جــزء مــن 
املعادلــة اجليوسياســية علــى املســتوى اإلقليمــي، وهــذا يعــي أبن النفــوذ الروســي ابت يغطــي منطقــة واســعة 
تشــمل تركيــا وإيــران ودول اخلليــج نتيجــة لرتاجــع الــدور األمريكــي يف املنطقــة يف عهــد أوابمــا،. ويشــّكل 
التمــدد الروســي احلــايل مــن بوابــة » عاصفــة الســوخوي » يف ســوراي حتــدايً كبــراً لنفــوذ أمــركا ومصاحلهــا 
يف املنطقــة، حيــث أن عمليــة االنســحاب األمريكــي مــن العــراق يف أواخــر العــام 2011، وسياســة الــرتدد 
جتــاه األزمــة الســورية شــكلت » فراغــاً أمنيــاً » إســتغلته روســيا وجنحــت خــال أشــهر مــن تدخلهــا يف ســوراي 
وفرضــت نفســها كقــوة أساســية مؤثــرة يف مســرح العمليــات، واســتطاعت ابلفعــل أن تعيــد املبــادرة اهلجوميــة 

لقــوات النظــام ومعهــا القــوات احلليفــة.
العســكري الروســي ال ميكــن اعتبــاره عمليــة عابــرة يف مســار األزمــة  التدّخــل  الــذي أحدثــه  التغيــر  إن 
الســورية، بــل شــكل تبــدالً يف الواقــع اجليوسياســي ملنطقــة الشــرق األوســط وشــرق املتوســط مــن خــال 
القاعدتــن العســكريتن الروســيتن يف الاذقيــة وطرطــوس مــع بقائهمــا لســنن عديــدة مقبلــة، وســيكون 
إبمــكان روســيا إطــاق دورايت جويــة وحبريــة ملتابعــة أي حتــرك عســكري يف البحــر املتوســط وأجــواء ســوراي.
    » ســيقود هــذا التطــّور اجلديــد، يف رأي بعــض اخلــراء األمركيــن إىل تشــكيل حمــور عســكري روســي-

إيــراين،  يهــّدد التــوازن يف كامــل منطقــة الشــرق األوســط، كمــا جيعــل إمكانيــة احتــواء النفــوذ الروســي مهمــة 
شــبه مســتحيلة، يف الواقع ال بد من االعرتاف أبّن التعاون العســكري بن طهران وموســكو يتطّور بســرعة، 
وذلــك ضمــن فكــرة جامعــة بينهمــا ترتكــز علــى ضــرورة احتــواء النفــوذ األمركــي يف املنطقــة، وذلــك مــن أجــل 
خدمــة املصــاحل االســرتاتيجية الروســية يف املنافســة اجلاريــة مــع أمــركا، ومــن أجــل حتقيــق طموحــات إيــران يف 

أن يكــون هلــا دور أساســي مــن حــدود افغانســتان إىل الشــاطئ الشــرقي للبحــر املتوســط.«
  وجــدت روســيا وإيــران أّن ســوراي الــي تواجــه أزمــة سياســية وأمنيــة عميقــة منــذ انــدالع األحــداث عــام 
2011 تشــّكل األرض املشــرتكة املناســبة إلرســاء قاعــدة مــن التعــاون السياســي والعســكري، مــع امكانيــة 
نقل هذا التعاون إىل حالة شــراكة، ميكن االســتفادة منها من أجل توســيع نفوذمها يف املنطقة وترســيخها، 
علــى حســاب الــوالايت املتحــدة وشــركائها الغربيــن، جــاء التدّخــل الروســي يف ســوراي يف الوقــت الــذي 
كانــت فيــه إيــران وحليفهــا بشــار األســد يواجهــان أوضاًعــا عســكرية صعبــة بعــد ســقوط العديــد مــن املناطــق 
املهمــة يف ســوراي إضافــة إىل أن الاذقيــة وطرطــوس أصبحتــا يف مــدى مرمــى قــوات املعارضــة، ورأت إيــران 
أيًضــا أبّن هــذا التعــاون مــع روســيا، وألّول مــرة منــذ ســقوط حكــم الشــاه، ســيعّزز مــن موقــع إيــران اإلقليمــي، 
وســيزيد مــن ثقتهــا بنفســها، ويدعــم سياســتها اخلارجيــة، خصوًصــا وأنّــه ســيهّدد املصــاحل األمركيــة يف 

املنطقــة.
ومــع أن األزمــة الســورية قدمــت الفرصــة لروســيا وإيــران إلقامــة شــراكة جديــدة، يف وقــت كانــت فيــه حكومــة 
دمشــق تواجــه هزميــة شــبه حتميــة، فــإن اســرتاتيجيتها يف ســوراي مــا زالــت متباعــدة بســبب اخلافــات حــول 

جمموعــة مــن القضــااي األساســية:
1ـ اخلاف على بقاء بشــار األســد يف الســلطة. 2ـ اخلاف على مســار احلل السياســي لألزمة يف ســوراي. 
3ـ التوافــق األمريكــي الروســي علــى وقــف األعمــال القتاليــة. 4ـ املوقــف مــن األكــراد. 5ـ قيــام إيــران بتنظيــم 
عــدة ميليشــيات داعمــة للنظــام الســوري، وبعضهــا أتــى إىل ســوراي حتــت قيــادة احلــرس الثــوري. 6ـ العــداء 

اإليــراين املعلــن إلســرائيل. 7ـ عاقــات روســيا مــع اململكــة العربيــة الســعودية.
  ومــع كل هــذه التطــورات يبــدو أبّن روســيا ابتــت تســعى مــن خــال القاعدتــن يف ســوراي ومرســى بــراين يف 
مشــال غــرب مصــر وقاعــدة مهــدان يف إيــران إىل تعزيــز وجودهــا العســكري يف منطقــة الشــرق األوســط وحتويــل 

البحــر املتوســط إىل حمــور جديــد مــع الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب.
وهكــذا ميكــن توقــع احتــدام املنافســة يف منطقــة الشــرق األوســط بــن حموريــن: األول، يضــم إيــران وروســيا، 
والثــاين، يضــم دول جملــس التعــاون اخلليجــي املدعــوم مــن حلفائــه االقليمــن ومــن الــدول الغربيــة بقيــادة 

الــوالايت املتحــدة.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي
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اإلعالمي فيصل القاسم

سمير عبد الباقي

Gazeteci Faysal Kasım

Semir Abdulbaki

Faysal Kasım, 1961 yılında Suriye’nin Es-Süveyda ilinde dünyaya gelmiştir. İngiliz 
vatandaşı bir Suriyeli gazetecidir. Dünya çapında meşhur bir isim olup, siyasi diyaloglar 
kurulması alanında faaliyet gösteren bir yazardır. El-Cezire kanalında çalışmakta olup, 
“Aksi İstikamet” (El-İtticah El-Muâkis) adlı programıyla ün yapmıştır.
Birçok televizyon programı sunmuştur. Bazıları şunlardır: Aksi İstikamet, Görüşler ve 
Aynalar, Dünyada Bu Sabah, Öğleden Sonra Dünya, Haleler ve Sorunlar.
1983 yılında Şam Üniversitesi, Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden mezun 
olmuştur. Facebook sayfası, 12467916 kişi tarafından beğenilmiştir.
Faysal Kasım, Arap dünyasının en meşhur programı olan “Aksi İstikamet”i, Arap 
dünyasının en meşhur kanalı olan El-Cezire’de sunmaktadır. El-Cezire, dünyadaki en 
meşhur beşinci ticari marka ve birinci medya markası olmayı başarmıştır. Bunu ise aksi 
görüşleri göz önüne sererek yapabilmiştir. Bu sayede kanal, yakın zamana kadar sakıncalı 
kabul edilen alanlara girmeyi başaran ilk Arap televizyonu olarak addedilmiştir. Kanalın 
yıldızı konumunda olan Faysal Kasım da, aynı şekilde Aksi İstikamet adlı programla 
dünya çapında geniş kitlelerin, özellikle de genellikle siyasi olarak ezilmiş, düşünsel 
ve psikolojik olarak ise baskılanmış olan Arap toplumlarının, beğenisini kazanmıştır. 
Nitekim kendisi, birçok uluslararası dergi tarafından medya alanında etkili şahsiyetlerden 
biri olarak seçilmiştir. Faysal Kasım, Suriye’de kendisiyle aynı muhitten biriyle evlenmiş 
olup, sırasıyla Saba, Asil ve Adem adlı bir kızı ve iki 
oğlu vardır. Sanatçı bir aileye mensup olan Kasım, 
vaktini internette, alışverişte ve müzik dinleyerek 
geçirmeyi sevmektedir.
Küçük yaşlarından itibaren, ağır işlerde çalışarak zor 
bir hayat geçirmiştir. Sokakları temizleme, tarım, metal 
işleri ve elektrik gibi birçok farklı alanda çalışmıştır. 
Bu esnada ise, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak 
için hep can atmıştır. Hayali her zaman medya 
alanında faaliyet göstermekti. Adını duyurabilmek 
için çeşitli radyolarla yazışmıştı. Özellikle köyüne 
elektrik geldikten ve siyah beyaz bir televizyon 
alabildikten sonra, radyo ve televizyona özel bir merak 
duymaya başladı. En büyük hayali, bir radyodan 
sesinin duyulması yahut yerel bir televizyonda hava 
durumunu sunabilmekti. Doktorasını tamamladıktan 
sonra, dünyanın en köklü radyosu olan Londra’daki 
BBC Arapça’ya girmeyi başardı. Burada sekiz sene 
çalıştı. Bu, hayal ettiğinin çok ötesinde bir işti. 
Televizyon alanına ise, İngiliz Radyo Kurumu Arapça 
bir kanal açtığında geçiş yapabildi. Ardından bir 
imtihana katılmaya hak kazandı ve imtihanda üstün 
başarı sağlayınca, kanalın açılışına katılması için 
seçildi.
Ardından El-Cezire kanalına geçti. Üç yıl önce ise, 
dünya çapında en etkili elli Arap şahsiyet arasına 
girdi. Toplumsal durumlar üzerinde her şahsın etkili 
olduğuna hiç şüphe yoktur. Ünlü olmadan önce 
yaşadığı hayat oldukça trajikti. Bu sayede o, yaşadığı 
duruma karşı intikam duygusuyla bilendi ve yoksulluk 
ve sefalete savaş açtı.
Doğal, sade, sevilen bir kişilik olarak öne çıkmaktadır. İnsanların isteklerini ve siyasi ve 
toplumsal acılarını ifade etme şekli, hiç şüphesiz insanların Aksi İstikamet programının 
etrafında toplanmasında önemli rol oynamıştır.
Kendi zengin medya tecrübesine dayanarak, başarılı olmak isteyen herkese şu tavsiyede 
bulunmaktadır:
“Hayallerinizin elinizdeki imkanlardan fazla olmasından korkmayın… Her zaman büyük 
hayallere sahip olun…”
“Bu bağlamda aklıma, bir hocayla öğrencisi arasındaki şu konuşma geliyor: Hoca 
öğrencisine ‘İleride ne olmak istiyorsun?’ diye sorar. Öğrenci, ‘Sizin gibi bir hoca 
olmak istiyorum’ diye cevap verir. Bunun üzerine hocası şu şekilde devam eder: ‘İşte bu 
olmadı. Ben, Hz. Ali bin Ebu Talip gibi bir efendi olmak istemiştim. Fakat şu anki halim 
gibi oldum. Sen ise benim gibi bir hoca olmayı istersen, hayallerin oldukça mütevazi 
demektir ve ancak benden daha kötü bir hoca olabilirsin.’”
Faysal şöyle demektedir:
“Benim kendimle çeliştiğimi düşünmemeniz için şunu belirteyim: Şu an bana oldukça 
küçük gelen bir radyoda hava durumu sunucusu olma hayalim, aslında içerisinde 
bulunduğum sosyal duruma göre çok büyük bir hayaldi. Aynı, çayını tatlandıracak bir 
parça şeker bulamayan birinin, koca bir bal peteği istemesi gibi.”

مواليد  1961 حمافظة السويداء، سوراي
فيصــل القاســم إعامــي ســوري حيمــل اجلنســية الريطانيــة وشــخصية عامليــة مشــهورة وكاتــب ينشــط يف إجــراء 

احلــوارات السياســية ويطــل علــى قنــاة اجلزيــرة واشــتهر برانجمــه احلــواري االجتــاه املعاكــس.
قدم الكثر من الرامج التلفزيونية ، من أشهرها : االجتاه املعاكس، آراء 

ومرااي، العامل هذا الصباح، عامل الظهرة، أضواء وقضااي.
حيمــل شــهادة جامعيــة مــن جامعــة دمشــق  كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية )1983(، حــازت صفحتــه 

بواســطة  12292397  متابعتــه  وتتــم  إعجــاب  علــى  12467916   الشــخصية 
الدكتــور فيصــل القاســم مقــدم أشــهر برانمــج عــرىب » االجتــاه املعاكــس » علــى أشــهر قنــاة عربيــة » اجلزيــرة » ، 
إذا كانــت قنــاة اجلزيــرة قــد ســبق هلــا أن اختــرت كأشــهر خامــس ماركــة جتاريــة يف العــامل وكأول ماركــة إعاميــة 
بفضــل اعتمادهــا علــى مبــدأ الــرأي والــرأي اآلخــر، وانلــت بذلــك رضــى واستحســان العــامل كأول قنــاة عربيــة 
اســتطاعت أن ختــوض يف مواضيــع كانــت إىل وقــت قريــب مــن احملظــورات، فكذلــك جنمهــا الدكتــور فيصــل 
القاســم صاحــب برانمــج االجتــاه املعاكــس فقــد حــاز هــو اآلخــر استحســان اجلماهــر العريضــة عــر أصقــاع 
الدنيــا، الســيما اجلماهــر العربيــة الــي تنتمــي إىل دائــرة املقهوريــن سياســياً، واملكبوتــن فكــرايً ونفســياً، حبيــث 
ســبق لــه أن اختــر مــن قبــل جمــات عامليــة كأحــد الشــخصيات العامليــة املؤثــرة يف الســاحة اإلعاميــة دون 

منــازع، الدكتــور فيصــل القاســم متــزوج مــن ســيدة ســورية مــن نفــس 
منطقتــه ولديــه بنــت وولــدان، صبــا وأصيــل وآدم، وهوايتــه أن ميضــي 
جــل وقتــه علــى اإلنرتنــت ويســتمتع ابلتســوق واملوســيقى خاصــة أنــه 

ينتمــي إىل عائلــة فنيــة.
 عــاىن مــن حيــاة البــؤس والشــقاء وعمــل منــذ الصغــر يف معظــم 
األشــغال الشــاقة. فقــد مــارس الكثــر مــن املهــن بــدءاً مــن تنظيــف 
الشــوارع ، وانتهــاء أبعمــال احلصــاد واحلــدادة والكهــرابء وغرهــا، 
النفــق، وكانــت  هــذا  مــن  للخــروج  تواقــاً  نفســه  الوقــت  وكان يف 
أحامــه منصبــة علــى الظهــور اإلعامــي، فــكان يراســل اإلذاعــات 
كــي يســمع امســه وهــو يذكــر علــى اهلــواء ،  وكان لــه ولــع شــديد 
قريتهــم  الكهــرابء  دخلــت  أن  بعــد  خاصــة  والتلفزيــون  ابإلذاعــة 
قــادر مــن شــراء جهــاز تلفزيــون أســود وأبيــض،  بقــدرة  ومتكنهــم 
كانــت أقصــى أحامــه أن خيــرج صوتــه مــن أي إذاعــة كانــت أو 
أن يصبــح مذيعــاً للنشــرة اجلويــة يف التلفزيــون احمللــي، ومتكــن مــن 
االلتحــاق بعــد إكمــال الدكتــوراه أبعــرق إذاعــة يف العــامل أال وهــي 
لثمــان  فيهــا  عمــل  لنــدن حيــث  العربيــة يف  ســي  الــيب يب  إذاعــة 
اجلانــب  أمــا  بكثــر،  بــه  حلــم  ممــا  أكــر  ذلــك  وكان  ســنوات، 
الريطانيــة  اإلذاعــة  هيئــة  أنشــأت  أن  بعــد  حتقــق  فقــد  التلفزيــوين 
تلفزيــوان ابللغــة العربيــة، واختــاروه إلجــراء امتحــان وقــد جنــح جناحــاً 
يــوم  يشــارك يف  اختــاروه كــي  أهنــم  االمتحــان إىل حــد  يف  ابهــراً 

االفتتــاح.
أكثــر  مــن  ســنوات  ثــاث  قبــل  واختــاروه  اجلزيــرة  إىل  انتقــل  مث   
مخســن شــخصية عربيــة مؤثــرة علــى مســتوى العــامل، وال شــك أن 
للوضــع االجتماعــي أتثــراً كبــراً علــى شــخصية أي إنســان، لقــد 

عــاش قبــل شــهرته وضعــاً اجتماعيــاً مأســاوايً، ممــا خلــق لديــه شــعوراً ابالنتقــام مــن ذلــك الوضــع والثــورة علــى 
الفقــر والبــؤس.

 ميتــاز ابلعفويــة والبســاطة والشــخصية اجلذابــة احملببــة ، وال شــك أن الطريقــة الــي عــر فيهــا عــن مهــوم النــاس 
وآالمهــم السياســية واالجتماعيــة لعبــت دوراً يف التفافهــم حــول برانمــج االجتــاه املعاكــس.

 ومن خال جتربته اإلعامية الثرية  يقوم بتوجيه نصيحة لكل طموح يتوق للنجاح:
 ال ختشوا من أن تكون أحامكم أكر من وسائلكم.... أحلموا دائماً ابألشياء الكبرة....

 يقــول القاســم : أتذكــر يف هــذا الصــدد حديثــاً دار بــن شــيخ وابنــه، فقــال الشــيخ للولــد مــاذا تريــد أن تصبــح 
يف املســتقبل فأجــاب الولــد: أريــد أن أصبــح شــيخاً مثلــك اي والــدي، فقــال لــه األب: تبــاً لــك. فــأان حلمــت 
أن أكــون كســيدان علــي بــن أيب طالــب لكنــي أصبحــت شــيخاً، وابلتــايل فإنــك اي بــي إذا أردت أن تصبــح 

مثلــي فهــذا يعــي أن أحامــك متواضعــة وســتكون شــيخاً مــن الدرجــة العاشــرة.
ويقول فيصل :

كــي ال تعتقــدوا أنــي أانقــض نفســي هنــا، أريــد أن أؤكــد لكــم أن أحامــي الصغــرة القدميــة أبن أصبــح مذيعــاً 
للنشــرة اجلويــة كانــت يف الواقــع أحامــاً ضخمــة جــداً ابملقارنــة مــع وضعــي االجتماعــي البائــس متامــاً، كمــن 

حيلــم ابلشــهد وهــو ال جيــد الســكر لتحليــة كــوب مــن الشــاي.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 



GAZETESI 39 .SAYI - 1/9/2017

21

Türkçe تركي

أوهام المرايا

الياس خوري

Aynaların Evhamı

İlyas Huri

Suriye, son bulmuş olan Arap Baharı haritasında bir istisna gibi gözüküyor. Zira Suriye rejimi, Muammer Kaddafi’nin 
intikamını almayı, barışçıl Tunus devrimiyle alay etmeyi, yine Mısır diktatörünün başaramadığı vesayeti elde etmeyi 
başardı. Suriye’nin yıkımı, genel olarak Arap dünyasının yıkımının bir özeti niteliğindedir. Devlet başkanı, petrol kral-
ları gibi despottur fakat petrol serveti bulunmamaktadır. Toprakları, askeri üslerle kaplı diğer Arap ülkelerinin toprakları 
gibi geniş ve yaygındır. Yıkımı ise, Libya’nın yıkımı gibidir. Ancak kendini koruma güdüsüyle ideolojikleşmiş ve 
topraklarının bir kısmı Tiran ve Sanafir gibi satılmıştır.
Tüm bunlar, sayın devlet başkanı makamındayken yaşanmaktadır. Rusya’nın Esed’in performansını beğenmediği ve 
görevde kalmasını istemediğine dair çok söz ortalıkta dolaşsa da, elle dokunulur bir şey görülememektedir. Esed, oğluna 
bırakana dek görevde kalmanın hayalini kurmaktadır. Bu zat, suç işleme sınavını başarıyla vermiştir; bu hususta yal-
nızca babasını geride bırakmakla kalmamış, Arap olan olmayan tüm denklerini de geçmiştir. Nitekim öldürdüğü insan 
sayısı, babasının 1982’de Hama’da öldürdüğü insan sayısından yüzlerce kat fazladır. Eğer Esed sülalesinin kurucusu 
Suriye’deki bir şehri yok etmişse, evladı neredeyse tüm şehirler yerle bir etmiştir. Hala dahi, gerektiği takdirde Şam’ı 
yerle yeksan etmeye hazır beklemektedir.
Tashih Hareketi döneminden kalma ve Irak ve Suriyeli Baasçıların geleneksel tavırlarında kendisini bulan kıstaslara 
göre, göz doktoru (Beşşar Esed) bugün yalnızca makamını miras almayı değil, yetkileri miras bırakmayı da hak et-
mektedir. Baas siyaset ilmine göre otoritenin tanımı, tasalluttur. Ayrıca insanların bir sığır sürüsü gibi mezbahaya 
dönüştürülmesi için mutlak bir kudrettir. Bu bağlamda devlet, bir ganimettir. Buna göre ganimet sahibi kişi, ganimeti 
üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunur. Buna aruzları ve kişisel istekleri de dahil. Küçük Esed, bu anlayışı miras 
aldığında suçlanmayacaktır. Zira İngiltere’de, aynalar ülkesinde büyüyerek ihtisasını burada tamamlayan doktor, her 
yerde babası sayın devlet başkanının heykellerinin dolu olduğu bir ortamın yansımasıyla zihnini şekillendirmiştir. Abisi 
öldükten sonra iktidar kendisine geçince ise önünde, babasının ve abisinin yanına yerleştirilmiş kendi resmini bul-
muştur. Aniden kendisini, daha önce hiç görmediği bir şekilde görmeye başlamıştır. Böylece gerçek kendisi ve imajı 
arasındaki farkı ayırt edemez hale gelerek, imajın kendisini yansıtması gerekirken kendisi giderek kendisi bu imaja ben-
zemiştir. Bundan sonra ise tek seçeneği, bu imajla tamamen bütünleşmek ve imajın bir yansımasından ibaret olmaktır.
Despotik ayna dünyası oyunu, kişiyi imajının yansımasına dönüştürme oyunudur. Sayın devlet başkanının oğlu olan 
devlet başkanı, önüne koyulan imajına uygun hareket etmekten başka bir şey yapmamaktadır. Kendisini hasımlarına 
saldırması gereken bir lider olarak görmekte, herkes ondan bunu beklemektedir. Bu nedenle suç işlerken gülümsemekte, 
katliamları arttıkça kendi yaptıkları nedeniyle büyülenmektedir. İstediğini öldürmekte, insanları dilediği gibi ezmekte, 
hatta kendisine yakın olan kişileri dahi ibret olsun diye ayrım yapmadan ortadan kaldırabilmektedir. Böylece tedhiş, 
kullandığı dilin arkasında saklanan asıl dili olmakta, ortaya güçlü bir devrim dalgası çıktığında ise babasından öğrendiği 
tüm oyunları sahnelemeye başlamaktadır. Sonra rejimin sahibi, hapishanelerden asli düşmanlarını çıkararak onlardan 
yardım istemekte, bu hususta milli egemenliği bir an dahi göz önüne almayarak İran milisleri, devrim muhafızları ve 
Hizbullah’tan yardım istemektedir. Hiçbir şekilde başka çaresi olmadığını hissettiği anda ise, ülkesini Rusya’nın askeri 
otoritesine teslim ederek sarayının balkonunda gerçekleşen yıkımı seyretmektedir.
Bu zat, tarihe bölgenin en büyük kan dökücüsü olarak kaydedilmesini hiç mi hiç umursamamaktadır. Tek derdi iktidarda 
kalmaktır. Bu amaç gerçekleştiği sürece, tarihin kendisi hakkında ne söylediğinin önemi yoktur. Tarihe kaydedildiğinde 
ise, hikayesi anlatıldığı, anlatılacağı ya da bir yazar hayatından esinlenerek bir hikaye kaleme alacağı için büyük bir 
coşku duymaktadır. Onun için en büyük zevk cinayet ve yıkımdır. Hitler, Şaron, Çavuşesku, Kim il-Sung, Hülagü ve 
Timur’la adının anılması, ancak Putin ve Trump’la adının anılması kadar onu memnun edebilir. Ardından, ölmüş ve 
hayatta olan denklerine üçüncü bin yılın başlangıcında bir işaret taşı olduğu için övünecektir. Yurtlarından ettiği tüm 
Suriyeli kadın ve erkeklere, Suriyeli adını dünyadaki herkesin dilinden düşmez hale getirdiği ve Esed adını ebediyete 
kadar toplu göçlerle anılır hale getirdiğini, Suriye’de kimse kalmasa da kendisini makamında kalmaya devam ettiğini 
anlatacaktır. Küçük Esed, iktidarda kalmanın hayallerini kurabilir. Kendisi Rus kayserine ve İranlı efendisine her konu-
da itaat etmeye hazır olsa da, Suriye halkı karşısında asla taviz vermemiştir ve vermeyecektir. Suriye halkı bu cezayı hak 
etmektedir. Zira baba Esed’in heykellerini yıktığında ve resimlerini parçaladığında, oğul Esed’in aynalarını tuzla buz 
etmiştir. Aynalarının paramparça olduğunu gören oğul Esed, içinde büyük bir acı duymaktadır. Hiçbir ayna, kendisini 
kıran kişiyi affetmez. Zira iktidarın imajından duyulan korku ortadan kalktığında, iktidarın kendisi de ortadan kalka-
caktır. Aynaları kırıldığında kendisini boşlukta hisseden devlet başkanı, otomatik olarak kırılanların yerine yeni aynalar 
koymaya karar vermiştir. Bunu yapmak için ise tek seçeneği, kan akıtmaktır. Kan, iktidarın kırılan aynalarını telafi ede-
cektir. İşte başkan ve avanesi böyle karar vermiştir. Kan akıtmaya başladığında ise, başkalarından yardım istemiş; ak-
abinde milisler ve uçaklar gelerek ülkeyi kurbanların kanına boyamıştır. Suriye bir kan gölüne dönüştüğünde ve başkan 
kendi imajını bu yeni kırmızı aynalarda gördüğünde, artık kendisini yeniden bulmuştur. Aynalar başkanın kaybolmuşluk 
duygusunu körükleyerek, yok olacağı tehdidiyle baş başa bıraktığında, ülkeyi kandan aynalarla doldurmaya başlamıştır. 
Sonra bu aynalarda kendi yüzünü görmüş ve tekrar devletinin başkanı olduğunu hissetmiştir. Böylece ülkesini ebedi-
yen yöneteceği hayalini tekrar kurabilir hale gelmiştir. Fakat imajını geri kazanmaya kendisini kaptırmış olan başkan, 
akıttığı kanların ölülerin ruhlarına ait iniltileri sakladığını ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını görmemiştir. Kendi 
imajı sandığı şey ise aslında, kurbanlarının yüzleridir.

 تبــدو ســوراي اســتثناء يف خريطــة الربيــع العــريب بعــد أفولــه، فالنظــام الســوري جنــح يف االنتقــام ملعمــر القــذايف والســخرية 
مــن ســلمية الثــورة التونســية والوصــول إىل التوريــث الــذي فشــل املســتبد املصــري يف الوصــول اليــه. فســورية يف خراهبــا 
هــي تلخيــص للخــراب العــريب العــام، رئيســها ملــك مســتبد كملــوك النفــط  ولكــن مــن دون ثــروة نفطيــة، أرضهــا ســائبة 
كاألرض العربيــة الــي حتتلهــا القواعــد العســكرية، دمارهــا يشــبه الدمــار الليــيب ولكــن يف إطــار مــؤدجل صنعتــه لغــة املمانعــة 

وتبــاع أجــزاء مــن أرضهــا مثلمــا بيعــت تــران وصنافــر وإىل آخــره…
 كل هــذا جيــري والســيد الرئيــس يف موقعــه ومكانــه، هنــاك الكثــر مــن الــكام عــن مواقــف روســية غــر راضيــة عــن أدائــه 
أو بقائــه، لكــن ال شــيء ملموســاً. األســد حيلــم ابلبقــاء يف الســلطة مــن أجــل توريثهــا إىل ابنــه، فالرجــل جنــح يف امتحــان 
اجلرميــة، فهــو مل يتفــوق علــى والــده فقــط، بــل تفــوق علــى مجيــع أقرانــه مــن املســتبدين العــرب واألعاجــم، فلقــد قتــل عــدداً 
يتجــاوز مبئــات املــرات العــدد الــذي قتلــه والــده يف محــاه عــام 1982، وإذا كان مؤســس الســالة األســدية قــد دّمــر مدينــة 

ســورية واحــدة، فاالبــن دمــر كل املــدن تقريبــاً، وال يــزال يتحفــز لتدمــر دمشــق إذا مــا شــعر بضــرورة ذلــك.
 ابملقاييس الي أرســاها حكم احلركة التصحيحية، وضمن تقاليد البعثن العراقي والســوري، فإن طبيب العيون يســتحق 
اليــوم ال أن يــرث فقــط بــل أن يــورث أيضــاً، فتعريــف الســلطة يف علــم السياســة البعثــي هــو التســلط، والقــدرة الكليــة 
علــى حتويــل النــاس إىل قطيــع مــن املاشــية يقــاد إىل املســلخ،  الدولــة يف هــذا الــرتاث هــي غنيمــة، وحيــق للغــامن أن يتصــرف 

ابملغنــوم كمــا يشــاء، ووفقــاً ألهوائــه ورغباتــه.
 ال يــام األســد الصغــر إذا تبــى هــذه املفاهيــم، فالطبيــب الــذي كان يتابــع ختصصــه يف بريطانيــا، نشــأ يف دولــة املــرااي، 
كل شــيء كان مــرآة للســيد الرئيــس الــذي مــألت صــوره ومتاثيلــه األمكنــة كلهــا، وحــن وصلــت إليــه الســلطة بعــد وفــاة 
شــقيقه الكبــر، مل جيــد أمامــه ســوى صــوره وقــد التصقــت بصــور والــده وشــقيقه، رأى نفســه فجــأة كمــا مل يرهــا مــن قبــل، 
ومل يعــد قــادراً علــى التمييــز بينــه وبــن صورتــه، فتماهــى ابلصــورة، بــدل أن تكــون الصــورة انعكاســه، صــار هــو انعاكســها، 

ومل يعــد أمامــه مــن خيــار ســوى تقليــد الصــورة والتحــول إىل مرآهتــا.
 عــامل املــرااي االســتبدادي هــو لعبــة حتويــل الفــرد إىل مــرآة لصورتــه، فالســيد الرئيــس ابــن الســيد الرئيــس، مل يقــم ســوى 
ابلعمــل الــذي فرضــه تناســخ صورتــه أمامــه، رأى نفســه رئيســاً يفــرتض بــه أن يبطــش خبصومــه، هــذا مــا توقعــه اجلميــع منــه، 
فذهــب إىل اجلرميــة مبتســماً، ومــع تناســل جرائمــه، صــار مبهــوراً بقدراتــه اهلائلــة، يقتــل مــن يشــاء، ويــدوس علــى النــاس 
كمــا يشــاء، حــى املقربــن منــه، قتــل بعضهــم ومثّــل ببعضهــم اآلخــر، حبيــث صــار التخويــف هــو لغتــه الــي ختتبــئ خلــف 
لغتــه، وحــن بــدأ الوهــن يضــرب آلتــه الســلطوية أمــام ثــورة شــعبية عارمــة، جلــأ إىل كل األالعيــب الــي تعلمهــا مــن والــده.
 استعان أبعدائه األصولين الذين أطلقهم من السجون، مث حن أعيته احليلة مل يتوقف أمام اعتبارات السيادة الوطنية 
ولــو للحظــة، فاســتنجد ابمليليشــيات االيرانيــة وابحلــرس الثــوري وحــزب هللا، وحــن شــعر أنــه ال بــد ممــا ليــس منــه بــد، ســّلم 

الباد إىل الوصاية العســكرية الروســية، وجلس على شــرفة قصره يتفرج على اخلراب.
 مل يكــن الرجــل معنيــاً بدخــول التاريــخ بصفتــه أكــر ســفاح يف اتريــخ املنطقــة، مهــه الوحيــد كان البقــاء يف الســلطة، ومــن 
أجــل هــذا اهلــدف مل ميانــع يف دخــول التاريــخ كســّفاح، وعندمــا دخــل إىل هــذه املنطقــة التارخييــة شــعر مبتعــة شــديدة، 
ســوف يــروي، إذا روى، أو إذا اســتوحى كاتــب مــن ســرته حكايــة تُــروى، أن املتعــة الكــرى هــي القتــل والتدمــر، وأن 
صحبتــه هلتلــر وشــارون وتشاوشيســكو وكيــم ايــل ســونغ وهوالكــو وتيمورلنــك، متعــة ال يســاويها ســوى متعــة وجــوده 
رئيســاً بصحبــة بوتــن وترامــب وأضراهبمــا، ســوف يتباهــى علــى أقرانــه املوتــى واألحيــاء أبنــه، ومــن دون أن خيطــط لذلــك، 
صــار عامــة بدايــة األلفيــة الثالثــة، ســوف يقــول للســورايت والســورين الذيــن شــردهم، أنــه جعــل االســم الســوري علــى 
كل لســان يف العــامل، وانــه أســس لزمــن جديــد مــن اهلجــرات اجلماعيــة ســوف يرتبــط ابمســه إىل األبــد، وأنــه ابق يف منصبــه 

حــى لــو مل يبــق يف ســوراي أحــد.
 يســتطيع األســد الصغــر أن حيلــم ابلبقــاء يف الســلطة، إنــه علــى اســتعداد أن يطيــع أوامــر القيصــر الروســي أو الــويل 

االيــراين، لكنــه مل ولــن يبــدي اســتعداداً للتنــازل أمــام الشــعب الســوري.
 الشــعب الســوري يســتحق العقــاب، ألنــه حــن قــام بتدمــر متاثيــل األب ومتزيــق صــور االبــن، كان يدمــر مــرااي الرئيــس، 
والرئيــس الــذي صــار مــرآة ملرآتــه شــعر ابألمل وهــو يــرى مــراايه تتحطــم،  ال تســتطيع املــرآة أن تغفــر ملــن قــام بتكســرها، 

فحــن يســقط اخلــوف مــن صــورة الســلطة تســقط الســلطة أيضــاً. 
 الرئيــس الــذي شــعر ابلضيــاع حــن بــدأت مــراايه تتكســر ، قــرر وبشــكل تلقائــي نصــب مــرااي جديــدة لذاتــه، ومل يكــن 
أمامــه ســوى ســفك الدمــاء، الدمــاء تصــر مــرااي الســلطة املهــددة ابلتداعــي، هكــذا قــرر الرئيــس وحاشــيته، وعندمــا أعيــاه 
ســفك الدماء اســتعان ابآلخرين، فجاءت امليليشــيات والطائرات وغطت الباد دماء الضحااي، وعندما صارت ســوراي 

بــركاً مــن الــدم ورأى الرئيــس صورتــه منعكســة علــى املــرااي اجلديــدة احلمــراء وجــد نفســه مــن جديــد.
 عندمــا اهنــارت املــرااي شــعر الرئيــس ابلضيــاع، وأحــس ان وجــوده مهــدد ابلغيــاب، ومل يســتعد رشــده إال حــن مــأل بــاده 

مبــرااي الــدم، رأى وجهــه اجلديــد فشــعر أنــه عــاد رئيســاً، وبــدأ حيلــم مــن جديــد حبكــم البــاد إىل األبــد.
ــان  ــودة إىل مــا كــــ ــبه إىل أن الــدم خيبــئ أنــن أرواح املوتــى، وأن العـــــ  لكــن الرئيــــــس املشغــــــــوف ابســتعادة صورتــه مل ينتـــــ

مســتحيلة، وأن مــا يعتقــد أنــه صورتــه هــو صــورة ضحــاايه. 

Lübnanlı Gazeteci Yazarكاتب وصحفي لبناين.
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أعتقــد أن احلــرب الســورية سيســجلها التاريــخ علــى أهنــا احلــرب األكثــر تعقيــداً واألكثــر مأســاوية وعــاراً خــال القــرن 
األخــر، إذ أن مــا يعيشــه النــاس يف تلــك احلــرب هــو األكثــر أملــاً وعــاراً ومأســاوية للعــامل اإلســامي بعــد كربــاء، فلــم 

حيــدث مــن قبــل أن قتــل املســلمون بعضهــم بعضــاً هبــذا القــدر مــن الوحشــية والتلــذذ ابلقتــل.
ســتبقى ســوراي عالقــة ابألذهــان إىل األبــد علــى املســتوى اإلنســاين، فقــد قــارب عــدد القتلــى املليــون، ومثانيــة مايــن 
الجــئ موضــوع لــن جيعــل النــاس ينســون ســوراي، لكــن العــار احلقيقــي الــذي ال ميكــن نســيانه هــو مشــاهدة األطفــال 
والنســاء واألبــرايء وهــم يُذحبــون بصمــت أمــام أعــن العــامل أبســره، مث حيــاول البعــض كســب مصــاحل مــن وراء تلــك 
الفوضــى. لقــد عشــنا كلنــا كمســلمن أو كبشــر حالــة الفاعــل أو املفعــول أو املشــاهد لذلــك العــار ولتلــك املأســاة، 
وســنموت علــى تلــك احلالــة، ولســت مقتنعــاً أبننــا ســنرى مــن سيحاســب علــى ذلــك وكيــف ســيكون حســابه يف 

هــذه احليــاة الدنيــا، ويبــدو أن احلســاب ســيبقى إىل اآلخــرة.
- عار العامل اإلسالمي املشرتك

أكثــر مــا رأيتــه كمتابــع لألزمــة الســورية منــذ بدايتهــا، عــدم قــدرة النــاس علــى اســتيعاب األزمــة يف ســوراي بشــكل 
كامــل، وعــدم إدراك الفاعلــن فيهــا وحتالفاهتــم وحماورهــم، وهــذا أمــر طبيعــي، فــا توجــد أي حــرب هبــا حتالفــات 
معقــدة إىل هــذا احلــد، فقــد رأينــا دولــة أو جمموعــة متحالفــة قبــل أســبوع تتحــول فجــأة إىل خصــم بعــد أســبوع، وقــد 

وجــدت تركيــا نفســها حليفــة لدولــة مــا يف غــرب الفــرات ولكنهــا خصــم هلــا يف شــرقه.
ولذلــك فإننــا نــرى حتالفــات اســتمرت مخســن عامــاً، اتفاقــات عرفيــة بعــدم االعتــداء عمرهــا ثاثــة قــرون، وقواعــد 

دينيــة عمرهــا ألــف عــام، نراهــا قــد تغــرت يف هــذه احلــرب، وتســببت يف انــزالق احملــاور.
وقد دفعت هذه احلرب العائات واخلان واألصدقاء إىل أن يعادي بعضهم بعضاً وذبح أحدهم اآلخر.

وعندمــا ننظــر مــن كل هــذه الــزوااي، نــرى أن احلــرب الســورية قــد كشــفت الغطــاء عــن البئــر الــي ختفــي آاثمــاً خفيــة 
وقاســية وابعثــة علــى العــار بشــكل كبــر يف العــامل اإلســامي، وقــد انتــكأت كل اجلــروح، وســجل التاريــخ عــار 
املســلمن املشــرتك، أبن يقتــل األســد أو املعارضــة األطفــال ابلســاح الكيمــاوي، حــى أصبحنــا خنجــل مــن أننــا 
مســلمون. ال أريــد احلديــث عــن اآلاثم الكــرى الــي اقرتفهــا الغــرب يف تلــك احلــرب، وســرون أي حيــاة غارقــة يف 
العــار ســيحيوهنا، إن بقــي لديهــم شــيء مــن ضمــي، فقــد حــدث كل شــيء أمــام أعيننــا، ورأينــا مجيعــاً مــاذا فعــل كل 

طــرف والــذي مل يفعلــه، وسيحاســبون يومــاً مــا علــى ذلــك، متامــاً كمــا سنحاَســب حنــن كذلــك.
- حمور جديد يتشكل يف سوراي

بــدأت تظهــر يف الفــرتة األخــرة تطــورات مهمــة يف األزمــة الســورية بعــد أن دخــل البلــد يف مــأزق يســتحيل اخلــروج 
قــد  احلــرب  تلــك  لكــن  التغــرات،  تلــك  فهــم  النــاس  واســتصعب  تتغــر،  واألولــوايت  التحالفــات  فبــدأت  منــه، 
اســتصعب اجلميــع فهمهــا منــذ الوهلــة األوىل، فمــن ليــس يف امليــدان ومــن ال يــرى تلــك االشــتباكات والتحالفــات 
امليدانية، من الصعب عليه كثراً أن يفهم احلرب الدائرة يف ســوراي. وأريد أن أشــر إىل أمر مهم من أجل اســتيعاب 

املوضــوع بشــكل أفضــل: ســوراي علــى أبــواب مرحلــة جديــدة، وستشــهد ذلــك بســبب نشــوء حمــاور جديــدة.
احملــور األول كان قــد تشــكل يف جمــال االشــتباك الشــيعي الســي، والتحالفــات داخــل ذلــك احملــور خمتلفــة، فجبهــة 
الــوالايت املتحــدة وتركيــا والســعودية مــن انحيــة، تقــف إزاء الطــرف اآلخــر الــذي متثلــه روســيا وإيــران وســوراي، ومــع 
ســقوط حلــب يف يــد النظــام، فــازت جبهــة روســيا وإيــران ابملرحلــة األوىل مــن االشــتباك، وهبــذا الشــكل انتهــت 

مرحلــة احملــور األول.
أمــا احملــور الثــاين فقــد تشــكل يف منطقــة االشــتباكات اجلاريــة علــى أســاس اهلــوايت العرقيــة، وتتمثــل األزمــة احلاليــة 
يف ســعي تنظيــم PKK ومــن ورائــه PYD إىل إقامــة دولــة علــى أســاس عرقــي وأيديولوجــي  متطــرف، وقــد تغــرت 

األطــراف والتحالفــات يف هــذا احملــور اجلديــد.
بعــد أن تركــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة تركيــا يف منتصــف الطريــق فيمــا يتعلــق ابلسياســة الســورية احلاليــة، هــا هــي 
اآلن تقــف إىل جانــب إســرائيل واجلنــاح الســعودي املتعــاون معهــا، لتحتــل موقعــاً مقابــًا حملــور تركيــا وروســيا وإيــران، 
نعــم فهــا هــي الــدول الــي كانــت متعاديــة يف الســابق، تعقــد حتالفــات فيمــا بينهــا، وهــذا هــو ابلضبــط الوضــع غــر 

العقــاين لألزمــة الســورية.
- تنظيم PKK وPYD يتحوالن إىل اخلطر األول بداًل عن األسد

تغــرت األولــوايت يف املوقــف األمــي لــدى كل بلــد يف احملــور الثــاين، وبعــد أن كانــت يف البدايــة تــرى أن األســد هــو 
املشــكلة األساســية، أصبحــت تركيــا تــرى أن أتســيس PKK وPYD دولــًة أكــر خطــر يهــدد أمنهــا، وحتــول رحيــل 

األســد أو بقــاؤه إىل موضــوع اثنــوي.
ومثلمــا فعلــت تركيــا فقــد غــرت إيــران وروســيا كذلــك مــن أولــوايت املخاطــر األمنيــة الــي تشــكلها إدارة دمشــق، وقــد 
انضمــت إليهــم كذلــك الــدول الواقعــة يف الطــرف اآلخــر مــن احملــور، وابتــت كل واحــدة تشــكل حتالفــات ومنــاذج 

جديــدة حســب احملــور اجلديــد.
لكــن الطاقــة والتوتــر املرتاكمــن يف إدلــب ميكــن أن ينشــأ عنهمــا خطــر حتــول التحالفــات اجلديــدة إىل اشــتباكات 
ميدانيــة، وهــذا هــو ســبب قــدوم الــدول األطــراف إىل تركيــا أو ذهابنــا حنــن إليهــم بشــكل دائــم، وميكــن أن تســفر 

مباحثــات آســتاان الــي ســتنعقد يف الـــ4 مــن أيلــول القــادم، عــن انفتــاح أو تغيــر مهــم يف هــذا الشــأن.
علــى كل حــال يبــدو أن تلــك احلــرب القــذرة واملعقــدة لــن تنتهــي يف مــدة قصــرة، ولكــن يف النتيجــة فــإن اســتمرارما 
حيــدث هــو مصيبــة علــى رؤوس املدنيــن املســاكن واألطفــال والنــاس األبــرايء، وأان أمتــى أن تنتهــي حــرب العــار تلــك 

يف أقــرب وقــت ممكــن، مــن دون االجتهــاد مــن أجــل الفهــم حســب رأيــي.

تغير المحاور في سوريا ومشكلة فهمها

كمال أوزتورك

Suriye’de Eksen Değişikliği ve Anlama Sorunu

Kamel Öztürk

uriye savaşı, sanırım son yüz yılın en karmaşık, en trajik ve en utanç verici savaşı olarak 
tarihe geçecek. Burada yaşananlar İslam dünyası açısından Kerbela’dan sonra yaşanmış en 
acı, en utanç verici bir trajedi olmuştur. Müslümanlar hiçbir dönemde birbirini bu nedenli 
vahşice ve zevk alarak öldürmemiştir. İnsanlık açısından da asla unutulmayacaktır Suriye. 
Bir milyona yaklaşan ölü sayısı, 8 milyon mülteci değildir Suriye’yi unutturmayacak konu. 
Tüm dünyanın, gözleri önünde çocukların, kadınların ve masumların boğazlanmasını ses-
sizce izlemesi, sonra da bu kaostan menfaat elde etmeye çalışmasıdır asıl utanç verici ve 
unutulmayacak olan. Hepimiz, Müslüman olarak ya da insan olarak, bu utancın, bu trajedinin 
bir nesnesi, öznesi ya da izleyicisi olarak yaşadık ve öyle de öleceğiz. Kimin nasıl hesap vere-
ceğini bu dünyada görebileceğimiz kanaatinde değilim. Hesap, öte dünyaya kalacak sanki.
İSLAM DÜNYASININ ORTAK UTANCI
Başından beri Suriye krizini takip eden biri olarak, en çok gördüğüm şey, insanların Su-
riye’deki krizi, aktörlerini, ittifaklarını ve eksenlerini tam algılayamamasıdır. Doğal. Zira 
hiçbir savaş bu denli karmaşık bir ittifak yapısına sahip değildir. Bir hafta önce ittifak kurul-
muş bir grup ya da bir devletle bir hafta sonra hasım haline gelindiğini gördük. Ya da Fırat’ın 
batısında ittifak kurduğumuz ülkeyle, doğusunda hasım olduk.
Bu nedenledir ki, elli yıllık ittifaklar, üç yüz yıllık örtülü saldırmazlık anlaşmaları, bin yıllık 
dini kurallar bu savaşta değişti, eksen kaymalarına neden oldu.
Bu savaş aileleri, dostları, arkadaşları birbirine düşürdü, birbirine boğazlattı.
Tüm bu açılardan baktığınızda Suriye savaşı, İslam dünyasının en gizli, en utanç verici, en 
acımasız günahlarının gizlendiği kuyunun kapağını açtı sanki. Tüm cerahat dışarı fışkırdı. 
Kimyasal silahla çocuk öldüren, ister Esed olsun, ister muhalifler olsun, Müslümanlığın ortak 
utancı olarak tarihe kazındı. Müslümanlığımızdan utanacak hale geldik.
Batının bu savaşta ne kadar büyük günahlar işlediğini anlatmak bile istemiyorum. Onlar da 
biraz vicdan kalmışsa, nasıl bir utanç içinde hayat süreceklerini görecekler. Her şey gözler-
imizin önünde oldu. Kimin ne yaptığını ve ne yapmadığını gördük hepimiz. Bir gün bunun 
hesabını verecekler arasında onlar da olacak. Bizim gibi.
SURİYE’DE YENİ EKSEN OLUŞTU
İçinden çıkılmaz bir hale gelmiş Suriye krizinde son dönemlerde ciddi değişiklikler oluyor. 
İttifaklar ve öncelikler değişiyor, insanlar bunu da kavramakta zorlanıyorlar. Zaten ilk baştan 
beri bu savaşı anlamakta zorlanmıştı herkes. Sahada olmayan, sahadaki ittifakları ve çatışma-
ları görmeyenlerin Suriye savaşını anlaması çok zor. Konuyu daha iyi kavramak için şunu 
söylemek isterim: Suriye’de ikinci dönem başlıyor. Bu, yeni bir eksen oluşmasından dolayı 
yaşanıyor. İlk eksen, Şii-Sünni çatışma alanında oluşmuştu. O eksenin ittifakları farklıydı. 
ABD, Türkiye, Suud bloku bir tarafta; Rusya, İran, Suriye eksenin diğer tarafındaydı. Bir-
inci çatışma dönemini, Halep’in rejimin eline geçmesiyle Rusya, İran Suriye bloku kazandı. 
Böylece birinci eksen dönemi sona erdi. İkinci eksen ise, etnik kimlikler üzerine yaşanan bir 
çatışma alanında oluştu. Şimdiki kriz, PKK/PYD’nin etnik ve uç ideolojide bir butik devlet 
kurması. Bu yeni eksenin tarafları ve ittifakları değişti. Şimdi Suriye politikasında Türkiye’yi 
yarı yolda bırakan ABD, onunla iş birliği yapan Suud bloku ve İsrail bir tarafta, Türkiye, 
Rusya, İran ve Suriye eksenin diğer tarafında yer alıyor. Evet daha önce birbiriyle hasım olan 
ülkeler, şimdi ittifak yapıyorlar. İşte bu Suriye krizinin tipik irrasyonel durumudur.
ESED YERİNE PYD/PKK BİRİNCİ DERECE TEHDİT OLDU
İkinci eksende, her ülkenin öncelikli güvenlik algısı da değişti. Türkiye, önceden beri Esed’i 
birinci derecede sorun olarak görüyorken, şimdi PKK/PYD devletinin kurulmasını birinci 
güvenlik tehdidi olarak görüyor. Esed’in kalması ya da gitmesi artık ikincil bir mesele.
Türkiye gibi İran’ın, Şam yönetiminin, Rusya’nın da öncelikli güvenlik tehditleri değişti. 
Eksenin diğer ucundaki ülkeler de buna dahil. Herkes yeni eksene göre, yeni ittifaklar, para-
digmalar oluşturuyor şimdi.
İdlip’te biriken enerji ve gerilim yeni ittifakların sahada çatışmaya dönüşmesi tehlikesini 
doğuruyor. Sürekli olarak taraf devletlerinin Türkiye’ye gelmesi ya da bizim gitmemizin se-
bebi budur. 4 Eylül’de yapılacak Astana görüşmeleri, bu konuda önemli bir açılım ya da 
değişime neden olabilir.
Her halükarda bu karmaşık ve kirli savaş kısa sürede bitmeyecek gibi gözüküyor. Olan za-
vallı sivillere, masum insanlara ve çocuklara oluyor sonuçta. Bir an önce bu utanç savaşının 
sona ermesini dileyelim. Anlamaya çalışmayalım bence.
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Türkçe تركي

العــراق الســتفتاء االســتقال املخطــط تنفيــذه يف 25 ســبتمر/أيلول  ازدادت ســرعة جتهيــزات إدارة كردســتان 
رغًمــا عــن معارضــات مناطقهــا وإدارة العــراق ودول املنطقــة، وممــا ال شــك فيــه اســتحالة صــدور نتيجــة عادلــة هلــذا 
االســتفتاء وموضوعيــة يف وقــت تتعــرض فيــه هــذه املنطقــة إىل تغيــرات دميغرافيــة كثيفــة خــال العقديــن األخريــن، 
ويتوقــع اهتــزاز االســتقرار الطائفــي بعــد إجــراء االســتفتاء بســبب التغيــرات الدميغرافيــة الــي تعيشــها أربيــل وكركــوك 
والســليمانية ، وذلــك حــى لــو صــّوت مجيــع الرتكمــان اخلاضعــن إىل نطــاق اســتفتاء االســتقال  بـــ ال، ويف هــذه 
احلالــة حيتمــل ظهــور دافًعــا بعــد االســتفتاء إبعــادة تشــكيل احلــدود وحصــر الشــعوب داخــل احلــدود، وابلطبــع هــذا 

أمــر غــر مرغــوب عنــد الشــعب.
وإن عــدان إىل احلقيقــة جنــد أن اخلريطــة البشــرية للعــراق انقســمت منــذ دخــول أمريــكا إىل العــراق يف عــام 2003، 
هــذه العمليــة الــي خاضتهــا أمريــكا حبجــة إســقاط صــدام وصلــت إىل نقطــة مل يعــد ابإلمــكان عيــش الطوائــف فيهــا 
مبــكان واحــد، نعــم ســلطة بغــداد مل حتقــق مســؤولياهتا جتــاه ســلطة كردســتان العــراق وهــذا مــا يــدل علــى عــدم وجــود 
أي برانمــج أو خمطــط منطقــي وموضوعــي بــن إدارة كردســتان العــراق وســلطة بغــداد يدفعهــم إىل إدارة مســتقرة، 
ابلطبــع مــن املمكــن التحجــج بوضــع العــراق اليــوم وإصــدار مقــرتح االســتفتاء لكــن علينــا أال ننســى أن املســبب 

املباشــر لوضــع العــراق اليــوم هــو أمريــكا بــا شــك.
واحلقيقــة أن التدخــل األمريكــي يقتــل كافــة العوامــل الــي تدفــع الطوائــف العراقيــة إىل املعيشــة بوحــدة واتفــاق 
فيمــا بينهــا، طبًعــا هــذه احلقيقــة ليســت حمصــورة ابلعــراق فقــط حيــث أن كافــة املناطــق الــي ملســتها أمريــكا تواجــه 
اخلافــات والصراعــات الداخليــة فيمــا بينهــا، وهــذا يــدل أن تواجــد أمريــكا يف املنطقــة ليــس مــن أجــل حتقيــق الســام 

بــل مــن أجــل حتريــض اإلرهــاب أكثــر ممــا هــو عليــه اآلن وذلــك هلــّز اســتقرار املنطقــة.
واليوم تقوم أمريكا بتطبيق السياســة ذاهتا على ســوراي رغم كافة املعارضات املوجهة من  املنطقة، حيث أهنا تقوم 
أمــام أعــن اجلميــع بتســليح جمموعــة إرهابيــة يف املنطقــة لتســلطها عليهــا، وهــذه القــوات الــي تعززهــا تقــوم بتأهيلهــا 
أيًضــا لتشــكل إدارهتــا احملليــة، وال أريــد أن أتوقــع مــن اليــوم درجــة التوتــرات الداخليــة واإلابدات الطائفيــة واجملــازر يف 
املنطقــة والــي ســتنتج مــن هــذه اإلجــراءات، ومــع ذلــك أمريــكا مل تقــم بدفــع الثمــن اإلنســاين واالجتماعــي الناتــج 
مــن هــذه العمليــات بــل حتّمــل هــذه املســؤولية إىل دول املنطقــة وشــعوهبا، حيــث أن أمريــكا تديــر ظهرهــا علــى كل 

مــن اعتمــد عليهــا ورمــى نفســه يف اخلطــر نتيجــة تعليماهتــا.
لــذا علــى ســلطة كردســتان العــراق بــل علــى مجيــع دول املنطقــة أن تعلــم هــذه احلقيقــة: بينمــا يقــوم العــامل الغــريب 
ببــذل كل مــا لديــه مــن اســتثمارات سياســية وقــوات وخمططــات تــؤدي إىل وحدتــه وتقويــة روابطــه الداخليــة يقــوم 
أيًضــا ببــذل كل مــا لديــه يف ســبيل تشــتيت عاملنــا وجتزئتــه ، وبعــد ذلــك يقومــون بتقــدمي املقرتحــات الــي يزعمــون 
أهنــا تــؤدي إىل اســتقرار منطقتنــا، وابلطبــع ليــس لديهــم مــرر مقنــع لــذا يقومــون بتشــكيل الظــروف الفعليــة لتدفــع 
املنطقــة إىل املوافقــة علــى هــذه املقرتحــات حــى تتمكــن يف النهايــة مــن إقنــاع الشــعوب علــى عــدم إمكانيــة معيشــتهم 

مــع بعــض واســتحالة اندماجهــم وعــدم وجــود أي حــل آخــر ســوى االنفصــال.
هذه الشــعوب الي عاشــت مع بعض بســام طيلة عصور ال يوجد أي ســبب يدفعهم إىل حماربة بعضهم، حيث 

أهنــم ميكنهــم العيــش بســام واســتقرار مــع بعــض كمــا كانــوا ســابًقا.
نعــم التدخــات األجنبيــة تدفعنــا إىل تنفيــذ هــذه املقرتحــات لكــن أمل يوجــد أي يــد إليــران والعــراق يف هــذه 
التدخــات؟ أمل تقــم إيــران الــي دافعــت عــن جرائــم األســد حبجــة أن نظــام األســد هــو »درع مقاومــة الصهاينــة« 
بفتــح كافــة اجملــاالت للتدخــات األجنبيــة؟، رغــم أن املســألة ببســاطة كانــت مرتبطــة فقــط مبطالبــة الشــعب الســوري 
ابختاذ قراره بنفســه لكن نظام األســد الذي حافظوا على بقائه مل يســتمد قوته من إيران فحســب بل من تنظيمي 

الـــ يب كا كا والـــ يب يــي دي وداعــش وروســيا أيًضــا.
إىل اليــوم متكنــت أمريــكا مــن احملافظــة علــى بقــاء األســد لكــن مــاذا بعــد ذلــك؟ أي جــزء ســوري ســوف يقــوم مبــد 

خــط دفــاع إليــران؟ أي جــزء ســوري سيســتمد قوتــه مــن أمريــكا؟.
إيــران قامــت بتنفيــذ نفــس األســلوب يف العــراق، مل تقــم ابقــرتاح سياســية احتــاد واندمــاج بــن الطوائــف واملذاهــب 
داخــل العــراق بــل قامــت بتنفيــذ مواقــف مذهبيــة وطائفيــة أدت إىل جتزئــة العــراق، لقــد طمعــت إيــران ابملكاســب 
الشــخصية الــي وعــدت هبــا مقابــل جتزئــة العــراق، وبعــد اآلن ال ميكــن للطوائــف أن تعيــش بوحــدة فيمــا بينهــا، لكــن 
هــذا ليــس مــرراً لتنفيــذ كردســتان العــراق خمططتهــا االنفصــايل، وعلينــا أن نــرى هــذه احلقيقــة وهــي أن ســلطة بغــداد 

وإيــران هلمــا يــد يف التنســيق هلــذه السياســات حــى دفعــت كردســتان العــراق إىل الرغبــة ابالنفصــال.
علينــا أن نوقــن أبن الرتاجــع مهمــا كانــت الدرجــة الــي مت الوصــول إليهــا هــو حــل أرجــح مــن االســتمرار، كمــا جيــب 
وضــع سياســة اندماجيــة حتقــق الوحــدة واملســاواة بــن كردســتان العــراق وأهــل الســنة يف العــراق وتؤهلهــم العيــش 
بســام واســتقرار وتــؤدي إىل تراجــع كردســتان العــراق عــن موقفهــا، علــى اجلميــع أن يوقــن أن االنفصــال ســيعود 

بكارثــة ضــد  اجلميــع.
وميكــن البــدء مــن إعطــاء شــعور لــدى الشــعب العراقــي بعــدم اعتمــاد ســلطة العــراق علــى أي فــرق مذهــيب خــال 

ختليــص املوصــل مــن تنظيــم داعــش.
وجيــب حتريــر الشــعب مــن فكــرة أن االنفصــال هــو اســتقال، ال.. بــل ال اســتقال يف االنفصــال واالنفصــال 

يســوق إىل اجلحيــم.

استفتاء استقالل شمال العراق

ياسين اكتاي

Kuzey Irak’ın bağımsızlık referandumu

Yasin Aktay

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’nin 25 Eylül tarihinde gitmeye hazırlandığı 
bağımsızlık referandumunda takvim, gerek yapılacağı bölgelerde, gerek Irak yöneti-
minde ve bölge ülkelerinde yol açtığı büyük muhalefete rağmen işliyor. Son 15 yıldır 
yaşanan savaş dolayısıyla yoğun bir demografik hareketliliğin yaşandığı bölgede her-
hangi bir referandumun sağlıklı ve hakkaniyetli bir sonuç vermesi imkansız. Referan-
dum kapsamında bulunan ve tamamı hayır dese bile neticesine göre bu bağımsız ülke 
kapsamına girecek olan Türkmenler, gerek Kerkük gerek Erbil ve Süleymaniye’de de 
yaşanan demografik hareketlilik dolayısıyla, etnik dengenin tam da bu referandumdan 
istenen sonucun elde edilebileceği şekilde bozulmuş olduğunu dile getiriyorlar. Bu du-
rumda bir referandumla yaratılacak bir fiili durumun sınırları yeniden çizmesine ve 
insanları yeni bir sınır içine hapsetmesine gönüller razı değil.
Aslına bakarsanız, ABD’nin Irak’a girdiği 2003 yılından beri aslında Irak’ın beşeri 
coğrafyası fiilen bölünmüş durumda. ABD’nin ülkeyi Saddam’dan kurtarma adına gi-
riştiği bu operasyonda geldiğimiz noktada halkların bir arada yaşamalarının imkansız 
hale geldiği bir fiili durum ortaya çıkmıştır. Bağdat yönetimi IKBY’ye karşı sorumlu-
luklarını yerine getirmiyor ve bu da sölgesel yönetimin Bugün gerçekten de Irak’ta-
ki Kürt bölgesel yönetiminin Bağdat yönetimiyle hangi formülle ve nasıl bir anlaşma 
zemininde bir arada yaşayabileceklerine dair elde uygulanabilir bir formül veya makul 
bir program yok. Bugünkü durumu bahane göstererek referandumu gerekçelendirmek 
mümkün, ama bu durumun oluşmasını sağlayan da bizatihi Amerika’nın kendisi.
Asıl gerçek şu ki, ABD’nin müdahalesi bizatihi bu ortak yaşama zeminini yok eden bir 
etki yapıyor. Sadece Irak’ta değil, eli nereye değiyorsa aynı etkiyi yapıyor. Bölgedeki 
varlığı bölgedeki barışa değil kaosa, terörün daha da azmasına ve istikrarsızlığa daha 
fazla yol açıyor.
Bugün Suriye’de de aynı planı hızla ve bölgedeki diğer bütün aktörlerin ısrarlı muhale-
fetine, itirazlarına rağmen uygulamaya sokuyor. Herkesin gözü önünde terörle iç içe bir 
örgütü palazlandırıp bu coğrafyaya musallat etmeye çalışıyor. Kendi palazlandırdığı 
bu gücü bir fiili durumla kendi bölgesel yönetimini kurmaya doğru hızla hazırlıyor. 
Bunun yol açacağı siyasal gerilim, etnik temizlik, katliamlar ve bölgesel istikrarsızlığın 
haddi hesabı olmayacak. ABD bu istikrarsızlığın insani ve sosyal bedelini ödemeye 
de yanaşmıyor. Bunun faturasını da yine bölge ülkelerine ve halklarına yıkıyor. Onun 
ipiyle kuyuya inenler kuyunun dibinde ipsiz ve merdivensiz kalıyor.
IKBY’nin ve aslında bölgedeki bütün ülkelerin şunu bilmesi gerekiyor. Batılı ülkel-
er habire daha fazla birleşme ve bütünleşmede güç ararken, bütün siyasi yatırımlarını 
daha fazla birleşmeye yaparken, bizim dünyamızı daha fazla parçalamayı bize bir çare, 
bir istikrar konusu olarak sunmaya çalışıyorlar. Buna ikna edecek elbette bir argüman 
veya bir tez yok. Daha ziyade fiili durumlar yaratılarak bu tezler kabul ettirilmiş oluy-
or. Günün sonunda gerçekten de bir arada yaşayamayacak hale getirilmiş toplumların 
ayrılmaktan başka bir seçeneğinin olmadığına herkes ikna olmuş oluyor.
Yüzlerce yıl bir arada barış ve istikrar içinde yaşamış olan halkların bundan sonra da 
yine barış ve huzur içinde yaşamaya devam etmemeleri için bir sebep yok halbuki.
Yabancı müdahale buna zorluyor, eyvallah. Ama işin bu noktaya gelmesinde İran’ın ve 
Irak yönetiminin de bir payı yok mu?Esad’ı bütün insanlığa karşı cürümlerine rağmen 
“siyonizme karşı bir savunma ekseni olarak” ayakta tutmaya çalışan İran, bu uğurda 
kapıları bütün yabancı müdahalelere sonuna kadar açmış olmadı mı? Sorun basitçe 
Suriye’nin kendi halkının karar vereceği bir durumdu. Oysa ayakta tutmaya çalıştıkları 
Esad, ayakta kalabilmek için sadece İran’dan değil PYD ve PKK’dan da, DEAŞ’tan da, 
Rusya’dan da istimdat etti. Bugüne kadar onların hepsi ABD’nin muhteşem dansıyla 
birlikte Esad’ı ayakta tutmayı sağladı, peki ya bundan sonrası?Bundan sonra hangi Su-
riye İran’a nasıl bir savunma hattı oluşturacak? Elinde nasıl bir Suriye kalmış olacak?
Aynı şeyi Irak’ta da yaptı İran. Ne yazık ki, Bağdat yönetimi üzerindeki etkinliğini, 
Irak’ın bütünlüğünü sağlayacak şekilde etnik ve mezhebi çeşitliliği kucaklayıcı bir si-
yasal beden anlayışı ortaya koyamadı. Onun yerine uyguladığı mezhepçi politikalar-
la Irak’ı parçalanmanın eşiğine getirdi. Birilerinin Irak’ı parçalamak için önüne attığı 
küçük mezhepçi kazanımlara tamah etti ve ortaya bugünkü tablo çıktı. Razı edilememiş 
unsurlar bir bütünde bir arada durmak istemez. Bu durum IKBY’nin ayrılık isteğini 
kesinlikle haklı kılmaz, ama ona bu ayrılık zeminini veya bahanesini sağlayanın İran’ın 
Bağdat yönetimiyle birlikte koordineli olarak uyguladığı bu politikalar olduğunu da 
görmek lazım.
Bugün zararın neresinden dönülürse kârdır diye düşünmeliyiz. IKBY’ye ve Irak’taki 
Sünni unsurlara da beraber, adilce ve huzur içinde yaşayacakları eşit vatandaşlık esası-
na dayalı sağlam bir alternatif sunarak ayrılık fikrinden vazgeçirmeye çalışmak lazım. 
Ayrılığın herkes için bir felaket olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor.
İşe DEAŞ’tan kurtarılan Musul’un ve diğer bölgelerin kendi sakinlerine devredilme-
si ve gerçekten de orada bir kurtuluşun Bağdat yönetimince hiçbir mezhebi ayırım 
gözetilmeden sağlanmış olduğu hissini vererek başlanabilir. 
Ayrılık fikrinin bir kurtuluş gibi hissedilmesinin önüne geçmek lazım önce. Ayrılıkta 
rahmet yok, sadece felaket vardır.

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي



الشــهداء دومــا هلــم منصــة احليــاة وال يقبلــون ابلعتبــات!، 
لــذا يغامــرون كثــراً مبــا ميلكــون مــن أوراق عمرهــم لكنهــم 
إىل  الصعــود  خطــوات  يرمســون  الراحبــون!،  هــم  دومــاً 
املقاعــد الشــاغرة جبانــب األنبيــاء، ويبتســمون يف ألــق 

الشــهادة إذ يقلــدون اجلــزاء قبــل العــروج!.
البيضــاء   القبعــة  صاحــب  الصــاحل  عصــام  الشــهيد 
استشــهد بغــارة جويــة روســية علــى إدلــب، ليكــون أول 
شــهداء الدفــاع املــدين يطالــه قصفهــم أثنــاء حماولتــه انقاذ 

مدنــني قصفــوا قبلــه.
عصــام )32( عــام، ولــد يف قريــة بلشــون التابعــة ملنطقــة 
بعدهــا يف  وتطــوع  الثانويــة  أمت دراســته  الزاويــة،  جبــل 
قــوى األمــن الداخلــي الســوري، لينشــق عــن عملــه عنــد 
بــدء الثــورة يف ســوراي بعــد مشــاركة األمــن الداخلــي بقتــل 

الســوريني.
االنضمــام  عصــام  فضــل  الســابق  لعملــه  تركــه  بعــد   
بدايــة أتسيســه يف جبــل  مــع  الســوري  املــدين  للدفــاع 
الزاويــة، إميــاانً منــه إبنســانية هــذا العمــل ولينشــئ مركــز 
»بليــون« بصحبــة زمالئــه املتطوعــني ليقومــوا أبعمــال 
اإلنقــاذ واإلســعاف وغرهــا مــن األعمــال الــيت مل يعــد 

يقدمهــا أحــد ألهــايل املنطقــة.
استشــهد صــاحل بتاريــخ 3-10-2015 إثــر إصابتــه 
الروســي  الطــران  قصــف  تــدد  جــراء  خطــرة  جبــروح 
علــى قريــة »أحســم« أثنــاء قيــام فريــق اإلنقــاذ بعملهــم، 

ــاة عــل الفــور. ليفــارق احلي
رحــل عصــام عــن زوجتــه وطفلــه الوحيــد، وليــودع هــذا 
منــذ  تتوقــف  مل  الــيت  الشــهداء  لقائمــة  الدنيــا وينضــم 

انطــالق الثــورة الســورية.
والقبعــات البيضــاء هــي منظمــة جمتمــع مــدين،  تمــع 

عــدد مــن املتطوعــني متعــددي االنتمــاء.
أتسســت هــذه املنظمــة يف عــام 2011 نظــراً للظــروف 
اإلنســانية الســيئة الــيت يعــاين منهــا املدنيــون يف ســوراي، 
لغالبيــة  الدخــل ابلنســبة  مــوارد  اختفــاء  ابإلضافــة إىل 
وانعــدام  العمــل  ســوق  ،وفقــدان  ســوراي  يف  اجملتمــع 
الفــرص الــيت متكــن املدنيــني مــن احلصــول علــى حيــاة 

كرميــة . 
املنظمــات  لوجــود  اجملتمــع يف ســوراي  افتقــار  أن  كمــا 
األزمــات  ويف  عمومــاً  االغاثــي  للنشــاط  الداعمــة 
واجملتمعــي،  الغذائــي  ابألمــن  واملهتمــة  خصوصــاً، 
ومنظمــات اجملتمــع املــدين الفاعلــة علــى األرض، دفــع 
عــدد مــن املخلصــني إىل تشــكيلها، وتقــدمي أرواحهــم 
النظــام،  بطــش  مــن  يعانــون  الذيــن  أهلهــم  ســبيل  يف 

احملتــل. الروســي  والطــران 
اإلنســان  بقــدرة  تؤمــن  البيضــاء  القبعــات  ومنظمــة 
الثقافيــة  اخللفيــات  ذات  اإلنســانية  والتجمعــات 
للتصــدي  املشــرتك  العمــل  علــى  املختلفــة  واحلضاريــة 
لألزمــة اإلنســانية يف ســوراي، ألنــا تؤمــن بوحــدة الشــعب 
الســوري ووحــدة الــدم الســوري، علــى خمتلــف مشــاربه 
مجيــع  بــني  الصحيحــة  العالقــة  وترســيخ  وقومياتــه، 

الســوري.  الشــعب  مكــوانت 

Türkçe تركي

İslam’ın asırlar boyu adalet ve merhamet eksenli bir politikayla 
hüküm sürdüğü toprakların asli unsurları olarak, son birkaç asırdır 
emperyalist anlayışın hakimiyet kurmasıyla birlikte medeniyetimizin 
izlerini silmeye dönük oluşturduğu tahribata son vermek ve yeniden 
adaleti ve merhameti hakim kılmak arzusu içerisindeyiz. İşte bu arzu-
dan hareketle, tıpkı tarihin her kademesinde müşahede ettiğimiz gibi, 
dönüşüm ve gelişim ancak ve ancak siz gençlerin eliyle olacaktır.
Süreç boyunca şahit olunan toplumsal hareketlilik neticesinde kendi 
topraklarında parya durumuna düşen ve yeni arayışlar içerisine gir-
erek farklı bölgelere iltica etmek durumunda kalan Suriye halkının 
en büyük umudu siz gençlerisiniz. Bu nedenle yaşanmışlıklarını 
ve kazanımlarını geride bırakarak, yepyeni bir hayat kurmak üzere 
ülkemize gelen insanların geleceğe dair umutlarını diri tutmak, siz 
gençlerin ileriye yönelik en büyük sorumluluğudur.
Sizler insanlığın gerisinde değil, önünde yürümek zorundasınız.
Hani Arif Nihat Asya diyor ya;
Delikanlım! işaret aldığın gün atandan! 
Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan! 
Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan’dan!
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; 
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!
Bu kutlu yürüyüşte ön saflarda olması gerekenler; tevhid, adalet ve 
merhamet kavramlarına aşina olmuş, kim dendiğinde sağına ve sol-
una bakmadan “ben” diyen, geçmişte verilen mücadelelerin işaret 
ettiği ufukta ilerleyen, hayatın ve toplumun meselelerini derinliği ile 
kavrayarak tartışan gençlerdir.
Tarihimizi öz kaynaklarımızdan okuyun!
Medeniyetimizi hak ettiği yere taşıyacak olan elbette ki siz 
gençlersiniz. Bu özgüveni yakalamak adına size yol gösterecek olan 
kılavuz muhakkak ki tarihimizin altın sayfalarında yer alıyor. Bu 
nedenle tarihimizi okumalısınız. Tarih, toplumların aynasıdır. Bizler 
tarihimizi biliyor muyuz? Belki de son dönemde yaşadığımız so-
runların çözümünde en can alıcı sorulardan biri de budur.  Geleceğe 
dair planlar yapan toplumların en temel dayanağı tarihidir. Bu ned-
enle sahih bir tarih algısına sahip olmak durumundayız. Başkalarının 
penceresinden bakarak oluşturulan tarih algımız bizi tarihimize ve 
birbirimize düşman kılar. Vatan ve tarih şuuruna sahip olmayan 
toplumlar, zaman içerisinde dünya sahnesinden kaybolup giderler. 
Halbuki, vatan ve tarih şuuruna sahip, itikadına inancı tam olan bi-
reyler geleceğe kaygı ile değil, umutla bakarlar. Bizleri vatan şuurun-
dan, tarih bilincinden ve itikadımızdan uzaklaştıran her türlü sistemin 
karşısında olmak durumundayız.
Bilinçle yüklenilmiş sorumluluk!
”Çağ, ancak bilinçle sorumluluk yüklenenlerin yüzüne güler.” der 
Nuri Pakdil. Çağa iz bırakmak ancak elimizi taşın altına koymak-
la olur. Şunu da unutmamak gerekir ki, ancak donanımlı insan so-
rumluklularının farkında olabilir. Kendini geliştirmeyen, küresel 
çapta meydana gelen gelişmeleri tahlil edebilecek bir donanımı ol-
mayan insanlar, sorumluluklarının farkına varamaz. Sorumlulukları 
yeniden hatırlatacak öncüler olmak adına, sanattan spora, dini ilimle-
rden fenni ilimlere, felsefeden mimariye kadar her alanda kendinizi 
geliştirmek zorundasınız.
Unutma! Kabullendiğin gün kaybettiğin gündür!
Geldiğimiz noktada, İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu du-
rum sizleri hedeflerinizden alıkoymasın. Yıllarca bize yapılan zulüm-
leri şiirleştirmeyi, bu sebeple ağıtlar yakmayı bir kenara bırakalım. 
Tüm bunların hesabının sorulma vakti gelmiştir. İşte bu, şuurla ve 
bilinçle sorumluluk yüklenmiş siz değerli gençlerin eliyle olacaktır. 
Bunun için, bize yapılan zulümleri hafızalarımızda diri tutarak yeterli 
özgüveni kuşanmak zorundasınız.

حنــن نســعى إىل حتكيــم العدالــة والرمحــة مــن جديــد، وإىل وضــع حــد للفســاد الــذي ميحــو 
آاثر حضارتنــا، بعــد ســيطرة الذهنيــة اإلمرايليــة يف القــرون القليلــة املاضيــة، ابعتبــاران حنــن 
العناصــر األصليــة يف املناطــق الــي حيكمهــا اإلســام طيلــة قــرون بسياســة تــدور حــول حمــور 
العدالــة والرمحــة. وانطاقــاً مــن تلــك الرغبــة فــإن التحــول والتطــور ال ميكــن أن يتحققــا إال 
علــى أيديكــم أنتــم الشــباب، متامــا مثلمــا شــهدان علــى ذلــك يف كل مرحلــة مــن مراحــل 

التاريــخ.
نتيجــة للحركــة االجتماعيــة الــي شــهدانها طيلــة املرحلــة احلاليــة فقــد حتــول الشــعب الســوري 
إىل طبقــة مــن املنبوذيــن، مث دخلــوا يف رحلــة حبــث جديــدة مضطريــن إىل اللجــوء مناطــق 
خمتلفــة، وهــم يعقــدون اآلن فيكــم أمــًا كبــراً أنتــم أيهــا الشــباب. ولذلــك فعلــى عواتقكــم 
تقــع مســؤولية كــرى يف املســتقبل مــن أجــل احلفــاظ علــى أمــل هــؤالء النــاس الذيــن تركــوا 
وراءهــم حياهتــم الســابقة وكل مــا اكتســبوه، وجــاؤوا إىل تركيــا ليحاولــوا بنــاء حيــاة جديــدة.

- عليكم أن تسروا أمام البشرية وليس وراءها
يقول الشاعر الرتكي عارف هناد آسيا:

عندما أتتيك إشارة من جدك أيها الفى!
ستسر ويسر الشعب من وراءك!

ها قد أتيتك بسام من شهيد فتح القسطنطينية
لتكون أنت الراية ترفرف فوق األسوار

إنك يف عمر حممد فاتح إسطنبول اي أيها الفى
إن الذيــن جيــب أن يتبــوؤوا الصفــوف األوىل يف هــذه املســرة املباركــة، هــم الشــباب الذيــن 
متثّلــوا مبــادئ التوحيــد والعدالــة والرمحــة، وإذا دعاهــم النــاس قالــوا »هــا حنــن هنــا« مــن دون 
أن يلتفتــوا ميينــا أو مشــااًل، ويتقدمــون حنــو األفــق الــذي حددتــه معــارك املاضــي، ويســتوعبون 

قضــااي احليــاة واجملتمــع ويناقشــوهنا مــن أعماقهــا.
- اقرؤوا اترخينا من مصادران األصلية!

ال شــك أنكــم أيهــا الشــباب أنتــم مــن ســيصل حبضارتنــا إىل املكانــة الــي تســتحقها. وال 
الــذات، هــي الصفحــات  الثقــة يف  الــذي ســيهديكم الطريــق لتحققــوا  شــك أن املرشــد 
الذهبيــة مــن اترخينــا. ولذلــك فعلكــم أن تقــرؤوا اترخينــا. فالتاريــخ هــو مــرآة الشــعوب. ولكــن 
هــل نعــرف اترخينــا؟ رمبــا يكــون هــذا أحــد األســئلة احلارقــة الــي مــن شــأهنا حــل املشــاكل 
الــي شــهدانها يف احلقبــة األخــرة. فالتاريــخ هــو الدعامــة الرئيســية للشــعوب الــي ختطــط 
ملســتقبلها. ولذلــك فعلينــا أن منتلــك فهمــا صحيحــا للتاريــخ. وإن فهمنــا للتاريــخ ابلنظــر 
إليــه مــن خــال انفــذة اآلخــر يصنــع منــا أعــداء لتارخينــا ولبعضنــا البعــض. والشــعوب الــي 
ال متتلــك شــعوراً ابلوطــن والتاريــخ، تنســحب مــن مســرح األحــداث العاملــي شــيئا فشــيئا مث 
تذهــب أدراج الــرايح. غــر أن األفــراد الذيــن ميتلكــون شــعوراً ابلوطــن والتاريــخ، ويؤمنــون 
هبمــا إميــاانً اتّمــاً، يتطلعــون إىل املســتقبل بعيــون ملؤهــا األمــل بعيــداً عــن اخلــوف والقلــق. 
وحنــن جمــرون علــى الوقــوف يف وجــه أي نظــام يعمــل علــى إبعــادان عــن عقيدتنــا وشــعوران 

الوطــي ووعينــا التارخيــي.
- املسؤولية املشحونة ابلوعي

يقول الكاتب الرتكي نوري اپكديل: »يبتســم العصر يف وجوه املشــحونن ابلوعي فقط«. 
فا ميكن أن نرتك أثراً يف العصر إالّ إذا وضعنا أيدينا حتت صخرة املسؤولية. وعلينا أن ال 
ننســى أن املــرء املســلح ابملعــارف هــو فقــط مــن يســتطيع االنتبــاه إىل مســؤولياته. لكــن مــن 
ال يســتطيع تطويــر نفســه وال ميتلــك اآلليــات الــي ختــول لــه حتليــل التطــورات احلاصلــة علــى 
املســتوى الــدويل، فإنــه لــن يســتطيع معرفــة مســؤولياته. وكــي تكونــوا رواداً يف التذكــر مــن 
جديــد ابملســؤوليات، فعليكــم تطويــر أنفســكم يف كافــة اجملــاالت كالفنــون والرايضــة والعلــوم 

الدينيــة والفنيــة والفلســفة املعمــار.
- ال تنس! أنك ستخسر يوم تقبل!

علينــا أالّ جنعــل الوضــع الــذي وصلنــا إليــه ووصــل إليــه العــامل اإلســامي عائقــاً بيننــا وبــن 
أهدافنــا. وعلينــا أن نــرتك النحيــب والــراثء بســبب املظــامل املســلطة علينــا مــن ســنن. فقــد 
حــان وقــت البحــث عــن أســباب ذلــك كلــه. وذلــك لــن يتحقــق إال علــى أيديكــم أنتــم أيهــا 
الشــباب األعــزاء املشــحونن ابملســؤولية وبتلــك املشــاعر وبذلــك الوعــي. ولذلــك فعلينــا أن 

حنافــظ يف ذاكرتنــا علــى مــا ُســلط علينــا مــن مظــامل، وأن نتســلح ابلثقــة الكافيــة ابلنفــس.

Ömer Faruk Kavuncuعمر فاروق قاوونجى الشهيد عصام الصالح

الشباب رواد حركةلكي ال ننسى شهداءنا 
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