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3,5 Milyon 
Suriyeli 

Güvence Altında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi Anlaşması’nın “İdlib’deki 3,5 milyon Suriyeli-
nin güvenliğini sağladığını” söyledi. Erdoğan Türkiye’nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları 
vasıtasıyla Suriye’nin geleceğine yönelik bölünme tehditlerine sert bir darbe indirdiğini ifade etti.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن اتفــاق سوتشــي (ضمــن أمــن حنــو 3.5 ماليــن ســوري يف إدلــب(، 
وأكــد أردوغــان أن بــالده قــد وجهــت ضربــة قاســية جــداً للتهديــدات االنفصاليــة، حيــال مســتقبل ســورية، عــر 

تنفيذهــا عمليــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون.

] خاشقجي...................![
Kaşıkçı...............................!
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الثورة خيارنا والمقاومة قدرنا

Türkiye, Soçi Anlaşması vasıtasıyla İdlib’e yapıla-
cak saldırıyı, kentin yerle yeksan ve halkının kat-
ledilmesini önleyerek büyük bir başarı elde etti. 
Anlaşma sayesinde yıkıcı askeri çatışmaların kur-
banı ve mağduru olan milyonlarca Suriyelinin ha-
yatı kurtarılmış oldu ve ayrıca silahsız bir bölge 
belirlenebildi. Türkiye Suriye’nin kuzeybatısını 
trajik bir askeri saldırıdan korumayı başararak, 
devrimi sürdürme ve özgürlük ile onur hedeflerini 
gerçekleştirmek için güç toplama bakımından Suri-
ye halkına umut aşıladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
şunları söyledi:
“Bu anlaşma sayesinde İdlib’de büyük bir insani 
kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyo-
rum.” “Suriye’nin geleceğine yönelik en büyük 
tehdit, İdlib’den çok Fırat’ın doğusundaki terör 
yuvalarıdır.”
Şimdi artık top Suriye halkındadır. Zafere ulaştıra-
cak yol ve yöntemleri izleme tercihini bundan sonra 
özgür bir biçimde Suriyeliler yapacaktır.
İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri, Kuzey 
Lazkiye ile Hama ve İdlib kırsalında barışçıl 
gösteriler düzenlenmesi ve devrimin başlangıcın-
daki sloganların yeniden dillendirilmesi, bölgesel 
ve uluslararası güçler üzerinde bir baskı unsuru 
oluşturdu ve bu güçleri tutumlarını değiştirmeye 
zorladı. Halkların iradesi zorbalıkla yok edilemez. 
Zira bu irade, gücünü meşru ve insani taleplerden 
almaktadır. Tüm devlet ve halklar bu taleplere sa-
hip çıkmalı ve desteklemelidir. Tüm dünya katilin 
yanında yer alarak maktulün katilden özür dilem-
esini ve Suriye halkının rejimin kucağına geri dön-
mesini istemiştir. Böylece rejimin yapmış olduğu 
katliam, tutuklama ve Suriye kentlerini yerle bir 
etme suçları haklı gösterilmiş olacaktır. Halbuki 
Türkiye, gerek devlet gerek halk olarak, mazlum 
Suriye halkının yanında yer almıştır.
Dünya devletleri – Birleşmiş Milletler dahi – or-
man kanunlarını benimsemiş, mazlum ve işkenc-
eye uğramış Suriye halkının katilinden özür dile-
mesini istemiştir. Eldeki raporlar İsrail’in arzusu 
ve emirlerine uygun biçimde bölge devletlerinin 
gücünü kırmak amacıyla Suriye devletini zayıf 
düşürmesi, Müslüman Suriye halkını katletmesi ve 
evlerini başlarına yıkması için katil Esed rejiminin 
korunduğunu ve finanse edildiğini göstermektedir. 
İsrail bu yolla bölgedeki en güçlü devlet olarak 
kalmak istemekte, bölge devletlerini kendi istekler-
ine boyun eğmeye zorlamaktadır. Zira kendisini 
Ortadoğu’daki tek güçlü ve medeni devlet olarak 
sunma çabasındadır. Suriye devrimi yeniden alev-
lenmektedir. Zorbaların tüm söndürme çabaları 
devrimi yeniden canlandırmaktadır. Bu devrim, bit-
meyecek bir halk devrimidir.
Devrim tekrar barışçıl bir hüviyet kazanmaktadır. 
Özgür Suriye Ordusu gruplarının önünde, halk 
direnişi uygulama ve düşmanı gerilla savaşı yap-
arak yıpratma seçenekleri bulunmaktadır. Halk, 
katil Esed milislerini mağlup etmek ve yaralı Su-
riye halkının geri kalanının özgürlük ve adalete 
sahip olmasını sağlamak için direnişi sürdürmek 
zorundadır.
Teşekkürler Türkiye! Türkiye’nin diplomasi zaferi, 
İdlib’de büyük bir katliamın meydana gelmesini 
önledi. İdlib’in kıyısında duran soykırımın önüne 
geçtiğiniz için teşekkürler Türkiye Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan!

بعــد حتقيــق اإلجنــاز الرتكــي العظيــم مبنــع اهلجــوم علــى 
اتفــاق  خــالل  مــن  شــعبها  وقتــل  وتدمريهــا  ادلــب 
الــذي أنقــذ املاليــن مــن الســورين الذيــن  سوتشــي 
مدمــرة،  عســكرية  ملعــارك  وضحيــة  عرضــة  كانــوا 
لقــد  الســالح،  منزوعــة  منطقــة  إجيــاد  فيهــا  وحقــق 
الســوري  الغــريب  الشــمال  انتصــرت تركيــا يف جتنيــب 
معركــة عســكرية مأســاوية، وأعطــت األمــل للشــعب 
تقويتهــا كــي  إىل  والســعي  ثورتــه  مبواصلــة  الســوري 

والكرامــة. احلريــة  يف  أهدافهــا  حتقــق 
قال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان: 

منــع  مــن  االتفــاق  هــذا  عــر  متّكنــا  أنّنــا  )أعتقــد 
وأن  إدلــب(،  يف  إنســانّية كبــرة  أزمــة  حــدوث 
)التهديــد األكــر ملســتقبل ســورية ينبــع مــن أوكار 

إدلــب(. مــن  أكثــر  الفــرات  شــرق  اإلرهــاب 
الكــرة تعــود اآلن إىل ملعــب الشــعب الســوري اتركــة 
لــه اخليــار احلــر ابتبــاع الســبل الــي متكنــه مــن حتقيــق 

انتصــاره.
ارادة الشــعب الــي ظهــرت يف ادلــب ويف مناطــق درع 
الفــرات وغصــن الزيتــون ومشــال الالذقيــة وريــف محــاة 
واســتعادة  الســلمية  املظاهــرات  خــالل  مــن  وإدلــب 
زمخهــا، وإعادهتــا إىل شــعارات بدايــة الثــورة، شــكلت 
الدوليــة  والقــوى  االقليــم  قــوى  علــى  ضغــط  عامــل 

واجــرت اجلميــع علــى تبديــل مواقفــه.
إرادة الشــعوب ال تقهــر ولــن تقهــر ألهنــا ترتكــز علــى 
مطالــب شــرعية وإنســانية، ينبغــي علــى مجيــع الــدول 

والشــعوب صيانتهــا والوقــوف معهــا.
الشــعب  مــع  وحكومــة  شــعباً  تركيــا  وقفــت  لقــد 
الســوري املظلــوم الــذي وقــف كل العــامل مــع القاتــل، 
قاتلــه، والعــودة إىل  مــن  املقتــول ابالعتــذار  وطالــب 
حضــن النظــام اجملــرم معتــذراً منــه ومــرراً لــه مــا فعلــه مــن 

قتــل واعتقــال وتدمــري املــدن الســورية الثائــرة.
 هــي شــريعة الغــاب الــي تبنتهــا دول العــامل وطالبــت 
مــن  االعتــذار  واملعــذب  املقهــور  الســوري  الشــعب 
القاتــل، وحــى منظمــة األمــم املتحــدة تثبــت التقاريــر 
أهنــا مــن محــت النظــام األســدي اجملــرم ومدتــه ابملــال 
يف  املرســوم  دوره  وأتديــة  بقائــه  علــى  حيافــظ  كــي 
الســوري  الشــعب  وقتــل  الســورية  الدولــة  إضعــاف 
املســلم وتدمــري بيوتــه، تنفيــذاً لرغبــة إســرائيل وألوامرهــا 
األقــوى  تبقــى  املنطقــة، كــي  دول  إضعــاف كل  يف 
لرغباهتــا،   الرضــوخ  علــى  اإلقليميــة  الــدول  وترغــم   ،
نفســها  تســويق  تريــد  ألهنــا  الــدول،  تلــك  وإذالل 
الشــرق  كدولــة وحيــدة وحضاريــة وقويــة يف منطقــة 

األوســط.
الثــورة الســورية تشــتعل مــن جديــد، كلمــا أراد الطغــاة 

إطفــاء نورهــا اشــتعلت، إهنــا ثــورة شــعب لــن ميــوت.
تعــود الثــورة إىل ســلميتها، وأمــام فصائــل اجليــش احلــر، 
اتبــاع حــرب املقاومــة الشــعبية، وإضعــاف العــدو مــن 
خــالل اعتمادهــم علــى حــرب العصــاابت، ال خيــار 
للشــعب إال مواصلتــه املقاومــة إلســقاط امليليشــيات 
األســدية اجملرمــة وحتقيــق احلريــة والعدالــة ملــن تبقــى مــن 

الشــعب الســوري اجلريــح
شــكراً تركيــا مــا أجنــز هــو انتصــار للدبلوماســية الرتكيــة 
يف جتنيــب ادلــب جمــزرة كبــرية، شــكراً للرئيــس الرتكــي 
أردوغــان لتجنيــب حمافظــة ادلــب حمرقــة كانــت قريبــة 

منهــا.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Tercihimiz Devrim, Kaderimiz Direniştir

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

ر الصحف
ّ
تصريحات لرئيس مجلس األمة الكويتي عن تركيا تتصد

توقيع خطة عسكرية للدفاع بين تركيا والكويت

تركيا تعلن برنامج الكبح الكامل للتضخم

Kuveyt Ümmet Meclisi’nin Açıklamaları
Gazetelerin Manşetlerinde Yer Aldı

Türkiye ile Kuveyt Arasında Askeri Savunma İş 
Birliği Planı İmzalandı

Türkiye Enflasyonla Topyekun Mücadele
Programını Açıkladı

Kuveyt Ümmet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim, “Türkiye’ye yönelik ekonomik savaş müjdesi 
verenler ya da Türkiye’de ekonomik çöküşün yaşanmasını isteyenler başarıya ulaşamayacak-
tır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir” dedi. El-Ganim ayrıca Türk yönetimi ve halkının, önlerine 
çıkan her türlü ekonomik engeli aşacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye ve Kuveyt arasında askeri iş birliği alanında faaliyet gösteren komisyonun çalışma-
larının beşinci gününde, tarafların ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2019 yılında askeri 
savunma iş birliği planı imzalandı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 09.10.2018 tarihinde, Türkiye’nin karşı 
karşıya olduğu ekonomik saldırıların etkileriyle mücadele etmek amacıyla “Enflasyonla Topy-
ekun Mücadele” programının başladığını açıkladı. Albayrak, piyasadaki döviz dalgalanması 
sonucu ortaya çıkan fırsatçı ve karaborsacı girişimlere karşı etkin önleyici uygulamaların süre-
ceğinin altını çizdi.

قــال رئيــس جملــس األمــة الكويــي مــرزوق الغــامن ، ) نقــول ملــن يبشــر حبــرب اقتصاديــة ضــد تركيــا، أو يتمــى حــدوث 
اهنيــارات ماليــة: لــن تنجحــوا، فرتكيــا ليســت مجهوريــة مــوز(، وأعــرب عــن ثقتــه بـ)قــدرة القيــادة والشــعب الرتكيــن علــى 

جتــاوز أي عــارض اقتصــادي عابــر(.

وقعــت تركيــا والكويــت خطــة عســكرية للتعــاون الدفاعــي 2019 يف ختــام فعاليــات االجتمــاع اخلامــس للجنــة التعــاون 
العســكرية بــن البلديــن، هبــدف تعزيــز العالقــات الثنائيــة بــن اجلانبــن.

 أعلــن وزيــر املاليــة واخلزانــة الرتكــي بــراءت ألبــرياق يــوم الثــالاثء 2018/10/9 عــن إطــالق برانمــج )الكبــح الكامــل 
للتضخــم(، يف خطــوة جديــدة للحــد مــن آاثر اهلجمــات االقتصاديــة الــي تتعــرض هلــا البــالد، وأكــد أنــه ســتتواصل 
اإلجــراءات املكافحــة الفعالــة ضــد حمــاوالت االنتهازيــة واالحتــكار )التخزيــن املتعمــد(، النامجــة عــن تذبــذابت ســعر 

صــرف العمــالت األجنبيــة يف الســوق.



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.6
6 

- 
15

/1
0/

20
18

3

اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي

Yazarlar
Mehmet Ali EMİNOĞLU

Yasin AKTAY
Kemal ÖZTÜRK

Dr. Riyad NASAN AĞA
Adnan ABDURREZZAK

Subhi DUSUKI

اب
ّ
الكت

محمد أمين أوغلو
ياسين آقطاي
كمال أوزتورك
د. رياض نعسان أغا
عدنان عبد الرزاق
صبحي دسوقي

YÖNETİM YERİ
Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep
BASKI yeri

ICEBERG AJANSI

Tel: 03422203939 - 05053717705
İncilipınar Mh. Sabahat Göğüş Cd.
Anadolu İş Mrk. (Hayri Eşkin Ustü)
K:5 N:31 Şehitkamil / GAZİANTEP

www.israkgazetesi.com
israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
Şafak Radyo Televi-

zyon İletişim A.Ş.

Genel Koordinatör
Yayın yönetmeni

Sayfa Editörü
Haber Fotograf

Yerel Süreli
Adına
İmtiyaz Sahibi
İdris TEKİN
Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Subhi DUSUKI
Abdulnasser SUOILMI
Fatih KÖRÜK

)ترامب(: يمكننا كشف مصير )خاشقجي( بالتعاون مع تركيا.أردوغان: اختفاء خاشقجي ليست حادثة عادية وال يمكننا البقاء صامتين
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واشنطن بوست، وضعت على إحدى صفحاتها الداخلية إطار

اعتصامات تضامنية مع خاشقجي أمام القنصلية السعودية في إسطنبول

Erdoğan: Kaşıkçı’nın Kaybolması Sıradan Bir Olay Değildir, 
Sessiz Kalmayacağız

Trump: Kaçıkçı’ya Ne Olduğunu Türkiye’yle İş Birliği
Yaparak Ortaya Çıkarabiliriz

Washington Post Bir Yazar Sütununu Boş Bıraktı

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu Önünde
Oturma Eylemleri Düzenlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistanlı gazete-
ci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girdik-
ten sonra kaybolmasının sıradan bir olay olmadığını, Ankara’nın bu durum 
karşısında sessiz kalamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na 
girdikten sonra kaybolan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ne 
olduğunun, Türkiye’yle güçlü bir şekilde iş birliği yapılarak ortaya çıkarılabi-
leceğini ifade etti.

Washington Post gazetesi, sayfalarından birinde Suudi Arabistanlı gazeteci 
Cemal Kaşıkçı’ya ait sütunu boş bıraktı. Kaşıkçı, İstanbul’daki Suudi Ara-
bistan Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamamış, ade-
ta “buharlaşmıştı”.

Arap Gazeteciler Evi Derneği, İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Konso-
losluğu’nun önünde Konsolosluk’a girdikten sonra kendisinden haber alına-
mayan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla dayanışma amaçlı 
gösteri düzenledi. Gösteriye Türk ve Arap medya mensupları katıldı.

الســعودي مجــال  الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان يف معــرض تعليقــه علــى اختفــاء الصحفــي  الرئيــس  قــال 
خاشــقجي بعــد دخــول قنصليــة بــالده يف إســطنبول، إن هــذه احلادثــة ليســت عاديــة، وأن أنقــرة ال ميكنهــا 

التــزام الصمــت حيــال هــذا األمــر.

قــال الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب، إنــه مــن املمكــن كشــف مصــري الصحفــي الســعودي مجــال خاشــقجي 
الــذي اختفــى عقــب دخــول قنصليــة بــالده يف إســطنبول، مــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع تركيــا.

واشــنطن بوســت، الصحيفة الي أطاحت ذات يوم برئيس أمريكا، وضعت على إحدى صفحاهتا الداخلية 
إطــارًا فارًغــا، إنــه عمــود الكاتــب الســعودي مجــال خاشــقجي، الــذي انقطعــت أخبــاره وكأنــه »تبخــر«، بعــد 

دخولــه قنصليــة بــالده يف إســطنبول.

نظم )بيت اإلعالمين العرب( يف تركيا وقفة احتجاجية أمام القنصلية الســعودية يف إســطنبول تضامًنا مع اإلعالمي 
الســعودي مجال خاشــقجي املختفي بعد مراجعته مقر القنصلية، وشــارك يف الوقفة إعالميون عرب وأتراك.
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مؤتمر الدعم المطور لطالبي اللجوء المتأثرين باألزمة السورية والعراقية 
في تركيا الذي أقيم في أنقرة 2018/10/7-4
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بدعــوة مــن مركــز دعــم الالجئــن )MUDEM( ومنظمــة 
واالحتــاد  تركيــا،  يف  الالجئــن  ملســاعدة   )ASAM( آســام 
)حممــد  الرتكيــة  اجلمهوريــة  رائســة  مستشــاري  وكبــري  األوريب، 
أكاراجــا  mehmet.akarca(، شــاركت صحيفــة إشــراق 
وراديــو فجــر يف مؤمتــر مشــروع الورشــات املمــول مــن قبــل االحتــاد 

اخلــاص ابلصحفيــن. األوريب 
 )Ibrahim Vurgun وقد رحب السيد )إبراهيم فورغون
رئيس منظمة آســام  SGDD-ASAM( رابطة التضامن 
النجــاح  متمنيــاً  ابحلضــور  واملهاجريــن  اللجــوء  طالــي  مــع 

للورشــات وحتقيــق أهدافهــا.
 )Safa KARATAŞ كما رحب السيد )صفا كرااتش
رئيس منظمة )مركز دعم الالجئن MUDEM( ابحلضور 
الفائــدة  لتحقــق  الورشــات  هــذه  اســتمرار  أمهيــة  علــى  وأكــد 
وجــدد الشــكر ابســم املنظمــات الراعيــة واملشــاركن للســيد كبــري 
مستشــاري رائســة اجلمهوريــة الرتكيــة )حممــد أكاراجــا( لدعمــه 

للعمــل املشــرتك لدعــم الالجئــن الســورين والعراقيــن.
ورحــب الســيد )حممــد أكاراجــا( ابحلضــور متمنيــاً مــن احلضــور 
بــذل اجلهــد والتعــاون إلجنــاح هــذه الورشــات، وأشــار إىل أنــه 
األفــكار  حيضــر  لكنــه  أمامــه  ورقــة  يضــع  ال  يتحــدث  حــن 
ويتحــدث بصراحــة وعفويــة، وقــال: مهنــة الصحافــة تقيــدين وأان 
اآلن بينكم ضمن أسريت، وحنن ندعو إىل صياغة اخلر بشكل 
صحيــح وبــكل تفاصيلــه، وقــال: علينــا أن نعلــم مــا يريــده النــاس 

ومــا يهمهــم كــي تكــون أخبــاران صادقــة وموجهــة إليهــم.
وحتــدث عــن هنضــة تركيــا واملشــاريع العمالقــة الــي تنفذهــا، وعــن 
احلــرب االقتصاديــة املوجهــة ضــد تركيــا ملنعهــا مــن االســتمرار يف 

هنضتهــا وحتقيــق طموحاهتــا.
وقــال: ال ميكــن أن يــدرك االنســان أمهيــة وطنــه إال إذا أرغــم 
عــن  شــاملة  صــورة  ننقــل  أن  وعلينــا كإعالميــن  تركــه،  علــى 
النازحــن والالجئــن يف تركيــا مبــا فيهــا مــن ســلبيات وإجيابيــات، 
وأال نضخــم الســلبيات ألهنــا تــؤذي الالجئــن وتــؤذي الشــعب 

الرتكــي.
وأننــا اآلن علــى منصــة واحــدة كــي نتقاســم التجــارب واخلــرات، 

وأن نكــون صادقــن ومهنيــن يف عملنــا.
وحتــدث صبحــي دســوقي رئيــس صحيفــة إشــراق عــن اللجــوء 
إشــراق يف  ، وعــن دور صحيفــة  الالجئــن  القســري ومعــاانة 
نقــل الصــورة احلقيقيــة لالجئــن، وأن صحيفــة )إشــراق( تســتعد 
لدخــول عامهــا الرابــع، وهــي تصــدر ابللغــات الرتكيــة والكرديــة 
والعربيــة، وهــي نصــف شــهرية وتطبــع منهــا 5000 نســخة تــوزع 
جماانً عر 65 دولة ، ونريد هلا أن تبقى مشرقة وأن تستمر من 
خــالل جهــود األدابء والصحفيــن الســورين واألتــراك واالنتقــال 
إىل حالــة فعــل جمديــة،  واقــرتاح الطــرق والســبل الــي متكننــا مــن 
الوصــول إىل غايتنــا يف تعزيــز العالقــات الفكريــة بــن الشــعبن 
للمفكــر  والتقديــر  الشــكر  وكل  والرتكــي،  الســوري  الشــقيقن 
جملــس  رئيــس  ألدمــري(  )تورغــاي  األســتاذ  الرتكــي  االســالمي 
إدارة )بلبــل زادة ومنظمــة منــر األانضــول يف تركيــا( علــى دعمــه 
ووقوفه مع )إشــراق(، وكل التقدير لألدابء األتراك الذين قدموا 
إلشــراق الكثــري مــن خــالل إبداعاهتــم املنشــورة علــى صفحاهتــا.
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خســرت صحيفــة إشــراق كاتبهــا الكبــري ســالمة كيلــة الفلســطيين الســوري، الــذي وقــف 
دومــاً إىل جانــب احلــق، ومــع الثــورة الســورية، اعتقــل ملوقفــه منهــا، وظــل مدافعــاً عــن 

أفــكاره وإنســانيته املطالبــة ابحلريــة والكرامــة.
رحــل يف متــام الســاعة 2:32 ظهــر يــوم الثــالاثء 2 تشــرين األّول، يف مركــز احلســن 
للســرطان يف عّمان، وهو يصارع املرض، اتركاً وراءه قلوابً تعتصر أملاً وأســى على فراقه 
األبــدي. كان مــن الكتــاب األوائــل الذيــن نشــروا يف إشــراق وظــل مواظبــاً علــى إرســال 

مــواده االبداعيــة، وآخــر مقالــة لــه كانــت بعنــوان 

املوت وال املذلة
خــرج شــعار »املــوت وال املذلــة« مــن حــوران يف ســورية، وكان مــن الشــعارات الالفتــة، 
لكــن ظهــر بعــد ســنوات مــن اســتمرار الثــورة الســورية، وممــا حــدث للثــورات واحلــراك 
يف بلــدان عربيــة عديــدة مــن تراجــع، ومــن أزمــة، نتيجــة ضغــوط األنظمــة، وحــاالت 
أيس، وشــعور ابهلزميــة، أن هــذا الشــعار ابت يــرّدد يف عــدة بلــدان عربيــة، يف املغــرب 
يف انتفاضــة الريــف )وُأخــرج فيلــم هبــذا العنــوان(، ويف فلســطني، ويف احلــراك يف األردن 
أخــرًا، رمبــا ابت هــو الشــعار العــريب العــام، بعــد أن ظهــرت وحشــية النظــم، وابت علــى 
ــة الــي عاشــتها  الشــعوب أن تُعلــن أهنــا ســتقاتل حــى املــوت، مــن دون أن ترضــى املذل
عقــودًا طويلــة حتــت »بســاطر« نظــٍم اشــتغلت علــى إذالهلــا، وعلــى قهرهــا وهنبهــا. 
واســتخدام هــذا الشــعار يعــي أهنــا لــن تقبــل املذلــة مــرة أخــرى، إىل حــّد أهنــا تقبــل املــوت، 
واملــوت هــو املصــر احلتمــي الــذي أوجدتــه النظــم، نتيجــة سياســاهتا االقتصاديــة الــي 
دفعــت معظــم الشــعب إىل الفقــر املطلــق، ونتيجــة التعامــل القهــري للنظــم مــع الشــعوب، 
وتدريــب األجهــزة األمنيــة علــى الوحشــية الــي هتــدف إىل إذالل الشــعوب، ومــن مث يف 

حــال متّردهــا ســحقها.
قــد  الســورية  الثــورة  أن  ظهــر  عديــدة،  أخــرى  شــعارات  مثــل  عربيــًا،  الشــعار  تعّمــم 
أوصلتهــا، لكــن ويف مواجهــة االحتــالل الروســي الــذي أراد أن يفــرض استســالماً كامــاًل 
ــة،  ــة األمركي ــة واإلمرايلي ــة الصهيوني علــى حــوران، أبهلهــا ومقاتليهــا، بتوافــق مــع الدول
عــاد الشــعار لرفــع يف حــوران تعبــرًا عــن رفــض ســحق مهــد الثــورة، ورفضــاً لــكل الشــروط 
ــة الروســية، نعــم لكســر أنــف روســيا، رمبــا يف ذلــك  الروســية، وســعياً إىل كســر العنجهي
مبالغــة، لكــن التحــّدي مهــم هنــا، وخــوض معركــة بطوليــة مــن الشــعب أمــر ضــروري 
ومهــم، علــى الرغــم مــن أن نتيجتــه ميكــن أن تكــون اهلزميــة، فالشــعوب تتعلــم مــن ثوراهتــا 
وبطوالهتــا، ومــن قدرهتــا علــى قــول ال، وعلــى املواجهــة، حــى وهــي جتــد كل نظــم العــامل 

تشــتغل علــى ســحقها.
واجهــت الثــورة الســورية أعــداء الشــعب الســوري، روســيا وإيــران أبتباعهــا، كمــا واجهــت 
بشــكل آخر »أصدقاء الشــعب الســوري«، الســعودية، اإلمارات، أمركا وأورواب، حيث 
كان كل هــؤالء يدعمــون ســحق الثــورة، ابلضبــط ألهنــا ثــورة، وألن خالفهــم مــع النظــام 
مل يكــن جوهــراًي، فــال هــو يريــد حتريــر فلســطني، وال هــو يرفــع الشــعارات الثوريــة، كل مــا 
فعلــه حينمــا اختلــف مــع أمــركا أن مسّــى ذاتــه نظــام املمانعــة، وظــل حريصــاً علــى عالقــة 
مــع الدولــة الصهيونيــة، وقاتلــت الثــورة قــوات النظــام إىل أن أهنكتهــا، فتدخــل حــزب 
هللا، ومــن مث املليشــيا الطائفيــة العراقيــة التابعــة إليــران، مث احلــرس الثــوري اإليــراين، وقــد 
فشــلت يف محايــة النظــام، هلــذا تدخلــت روســيا أبحــدث أســلحتها، وطراهنــا املتفــوق، 
وســالحها الوحشــي، وجّربــت كل أســلحتها احلديثــة، واســتعرضت تفوقهــا لكــي تبيــع 
هــذا الســالح، وال شــك يف أهنــا اســتطاعت أن تشــرع يف ســحق الثــورة، ابلتخطيــط، 
املــدارس واملستشــفيات  قتــل الشــعب، وتدمــر  الــي هتــدف إىل  والتآمــر، والوحشــية 
ــل املســلحني  واألســواق الشــعبية واملشــايف امليدانيــة، والتفتــت إىل املناطــق احملاصــرة لرحِّ
والســكان إىل الشــمال الســوري، ففرضــت ســيطرهتا )وليــس ســيطرة النظــام الــذي ابت 
نظامــاً اتبعــاً حتــت االحتــالل الروســي(، علــى أكثــر مــن نصــف األرض الســورية، بــكل 
الوحشــية املمكنــة. وهــا إهنــا تتقــدم لســحق حــوران، بعــد أن جــرى ترتيــب األمــر مــع 
اإلمرايليــة األمركيــة والدولــة الصهيونيــة، وبقــوات مــن حــزب هللا وإيــران، لتظهــر الصــورة 
يف غايــة الوضــوح، والــي قامــت علــى أن تدعــم الدولــة الصهيونيــة بقــاء بشــار األســد.

هلــذا يُرفــع شــعار »املــوت وال املذلــة« مــن جديــد، ورمبــا يكــون الصرخــة األخــرة/ اجلديــدة 
يف مســار الثــورة الســورية، فأمــام كل هــذا العــامل الــذي تدخــل لســحقها، ليــس أمامنــا 
ســوى أن نعلــن املــوت وال املذلــة، بغــض النظــر عــن النتيجــة علــى الصعيــد العســكري، 
ولكــن مــن أجــل أن يكــون واضحــاً أن الثــورة ال تستســلم، وأن هــذا املوقــف ســيعطي 

األمــل لــكل مــن رفــع شــعار املــوت وال املذلــة مــن املغــرب إىل املشــرق.
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إّن مجلــة املواقــف الــي وّلدهــا اتفــاق سوتشــي، ســواٌء منهــا احملليــة، أو اإلقليميــة، أو 
الدوليــة، هــذا فضــاًل علــى مجلــة الرســائل الــي بعثَــْت هبــا تركيــا إىل الفصائــل املســلحة يف 
إدلــب، مــن خــالل سلســلة االجتماعــات الــي عقــدت معهــا يف الداخــل الرتكــي، وكان 
آخرها يوم الثالاثء املاضي: 25/ 9 اجلاري، أبّن اتفاق سوتشــي ســيمضي يف طريقه، 

علــى الرغــم مــن العوائــق الــي قــد تعــرتض طريقــه.
جعــل تلــك الفصائــل تبــادر إىل إصــدار بيــاانت التأييــد لــه، بوصفــه الفرصــة األخــرية، 
الــي محَــْت أرواح ماليــن املدنيــن يف إدلــب، وال ينبغــي تضييعهــا، علــى حــّد تعبــري وزيــر 

اخلارجيــة، مولــود جاويــش أوغلــو.
هــذا فضــاًل علــى اســتعدادها للســري مــع وحــدات اجليــش الرتكــي، املتمركــزة يف إدلــب، 
لتنفيــذ بنــوده علــى الصعيــد امليــداين، بــدًءا مــن ســحب ســالحها الثقيــل مــن املنطقــة 
املنزوعــة الســالح، وانتهــاء ابالخنــراط يف مضامينــه السياســية، ال بــْل وضــع عناصرهــا 
وإمكاانهتــا حتــت اإلرادة الرتكيــة، يف حــال قــررْت الذهــاب إىل عمــل عســكرّي ينّحــي 

الفصائــل، الــي مل تســتوعب الرســالة، ومحلتهــا علــى غــري حممــل اجلــّد.
وبقيــْت األنظــاُر متجهــًة إىل الفصائــل اجلهاديــة، ويف مقدمتهــا “ هيئــة حتريــر الشــام “، 
فبــادر عــدٌد منهــا إىل إعــالن موقفــه الســلّي منــه، كجبهــة حــرّاس الديــن، بزعامــة محــزة بــن 
الدن واجملموعــة األردنيــة، وجبهــة أنصــار الديــن، بزعامــة أيب عبــد هللا الشــامي “ عبــد 

الرحيــم عطــون “، واحلــزب الرتكســتاين.
يف الوقــت الــذي أعلنــت اهليئــة أهّنــا بصــدد دراســته، وأّن إعــالن عــن موقفهــا حيتــاج إىل 
بعــض الوقــت، حســبما صــرّح متحدِّثهــا عمــاد الديــن جماهــد، وقــد مضــى مــا يقــرب مــن 

أســبوع علــى هــذا التصريــح، وأخــذ الوقــت حياصرهــا، 
وتوالــْت الرســائُل مــن الراعــي الرتكــي إليهــا، بضــرورة حســم موقفهــا، وعــدم التالعــب 

بســيف الوقــت.
ــا، فهنــاك تســريبات تفيــد أبّن الشــيخ أاب  واضــٌح أّن صــراع األجنحــة فيهــا مل يُعــد خافًي
حممــد اجلــوالين، أصبــح أميــَل إىل الســري فيــه، ولكــن مــع رفــع ســقف املطالــب، الــي حتفــظ 
لــه شــيًئا مــن املكاســب امليدانيــة، الــي حتّصْلــت للهيئــة يف األشــهر األخــرية، وجعلتهــا 

تنفــرد يف اهليمنــة علــى أماكــن مهمــة، 
وحتــرص علــى عــدم التفريــط هبــا، يف حــن أن جنــاح املهاجريــن، بزعامــة أيب الفتــح 
الفرغلــي، وأيب اليقظــان املصــري، يبــدي رفضــه االتفــاق، ويــرى فيــه خيانــة للجهــاد 

إدلــب. القائــم يف  الشــامي، وهدًمــا ملشــروع اإلمــارة 
ويبــدو أّن الكفــة آخــذة ابمليــل إىل الشــيخ اجلــوالين، والســيما بعــد الرســائل القادمــة مــن 
تركيــا، الــي صيغــت بلغــة واضحــة هــذه املــرة، وهــي تنــذر بعواقــب وخيمــة مــع َمــْن يفكــر 

يف يّل الــذراع الرتكيــة بعــد اآلن.
ويضاف إىل ذلك أيًضا:

التحــّدي  حجــم  فيهــا  وظهــر  إدلــب،  تشــهدها  ابتــت  الــي  املليونيــة  املظاهــرات  ـ 
للجماعــات اجلهاديــة، لدرجــة أهّنــا ُحــذِّرْت مــن رفــع رايتهــا فيهــا، حتــت طائلــة املســاءلة، 

هــي أو حــزب التحريــر.
ـ إبــالغ اجلبهــة الوطنيــة بنيــة تركيــا التحــرك بعمــل ســريع وموضعــي، حبــق الفصائــل الرافضــة 

سوتشي.
ـ انفضــاض جيــش العــزة عنهــا، وهــو ميثــل ركيــزة مهمــة مــن ركائزهــا، يف ريــف محــاة 
الشــمايل؛ مبوافقتــه عليــه، حتــت ضغــط أبنــاء املنطقــة، الذيــن رحبــوا ابالتفــاق، كخطــوة 

يف التخفيــف مــن معاانهتــم.
ـ شــروع تركيــا بســحب ورقــة املعابــر مــن يدهــا، حيــث أخــذت بتجهيــز معــر يف منطقــة 
جنديــرس، قــرب قريــة “ محــام “ لألغــراض التجاريــة، مــع اإلبقــاء علــى معــر “ ابب 
اهلــوى “ لألغــراض اإلنســانية؛ األمــر الــذي يعــين خســارهتا مــا يقــرب مــن “ ثالثــة 
ماليــن “ دوالر شــهرًي، وســيلحق بــه معــر مــورك يف آخــر هــذا العــام، حــن افتتــاح 
طريقــي “ حلــب ـ محــاة “ و” حلــب ـ الالذقيــة “ الدوليــن، اللذيــن ســيكوانن حتــت 

الرقابــة الرتكيــة، وستســتعن يف ذلــك ابجلبهــة الوطنيــة.
ـ التملمــل مــن حكومــة اإلنقــاذ، املنضويــة حتــت جناحهــا، بتحميلهــا مــآالت األمــور 
الضاغطــة يف إدلــب؛ علــى الرغــم مــن اســتبدال رئيســها برئيــس آخــر، هــو “ فــواز احلســن 
“ مــن منطقــة عنــدان، وهنــاك مطالبــات جــادة حبّلهــا، وحــّل األخــرى املؤقتــة، وتشــكيل 

حكومــة بديلــة عنهمــا.
كّل ذلــك جعلهــا ترســل رســائل إجيابيــة مــن هــذا االتفــاق، ولكــن مــن غــري أن حتــرج 
نفســها أمــام عناصرهــا، إبصــدار بيــان صريــح يف ذلــك؛ فصــرح مصــدر مقــّرب منهــا، 

أبهّنــا ابتَــْت علــى اســتعداد للقبــول بــه، والتعامــل مــع خمرجاتــه.

حنــن ال نقــول إننــا جــزٌء مــن إيــران، بــل حنــن إيــران يف لبنــان، ولبنــان يف إيــران« عبــارة قاهلــا القيــادي البــارز يف 
»حــزب هللا« إبراهيــم األمــن عــام 1987 موضًحــا الصــورة احلقيقيــة لعالقــة احلــزب إبيــران، وأنــه عبــارة عــن إيــران 

صغــرى داخــل دولــة لبنــان.
ــة متهالكــة، وحيــاة سياســية  تدهــور داخلــي يف شــوارع متلؤهــا نفــايت كريهــة تزكــم رائحتهــا األنــوف، وبنيــة حتتّي
مضطربــة واســتقطاب طائفــي حــاد، تعيــش لبنــان حالــة مــن اإلمهــال والــرتدي علــى كافــة األصعــدة، بعدمــا حتّولــت 
إىل مقلــب خلفــي لسياســة طهــران الطائفيــة ومتحــدث رمســي ابســم دولــة الفقيــه، ال تعــرف إىل أي مذهــب 

تنتمــي، ويف أي طريــق تســري.
حــوادث تتبعهــا حــوادث يغلــب عليهــا طابــع طائفــي أكثــر منهــا سياســي أو اجتماعــي، تغــّذي بــه الكثــري مــن 
اللبنانيــن، منــذ أن ســّيطر حــزب هللا علــى مفاصــل الدولــة وعمــل علــى ترســيخ العنصريــة كأســلوب تعامــل مــع كل 
خمتلــف معــه يف العقيــدة واالنتمــاء، فتمخــض جيــل مــن الشــباب يرفــض التعايــش مــع اآلخــر وال يتــورع مــن إيذائهــم 
أبلفــاظ عنصريــة أو اعتــداءات إجراميــة، وقــد ظهــر ذلــك جليّــا بعــد موجــة النــزوح األخــرية للشــعب الســوري، 
تلــك األزمــة الــي وضعــت الشــعب اللبنــاين يف اختبــار حقيقــي ســقط فيــه كثــريون إنســانيا وأخالقيــا، فــال ميــّر يــوم 
إال وتــزداد ريح العنصريــة جتاههــم وتدعــو إىل طردهــم وإاثرة الشــبهات حوهلــم، وكل هــذا مــرّده إىل أصــل واحــد، 
وهــو هيمنــة حــزب هللا علــى احليــاة يف لبنــان وبــث مسومــه الطائفيــة واإلجراميــة الــي هتكــت بنيــة اجملتمــع األخالقيــة 
وزادت مــن حــدة االســتقطاب السياســي والطائفــي بــن خمتلــف الفرقــاء، والعمــل علــى تغييــب الشــباب إبغراقهــم 
يف مســتنقع املخــدرات واإلابحيــة، الــي هــي مــن ضمــن خمططــات طهــران، لتتحــول لبنــان إيل وطــن غريــب عــن 

حميطــه العــريب واإلســالمي ليصبــح خامــة جاهــزة للتشــّيع وخدمــة دولــة الفقيــه.
يف مشــهد خيتصــر بــؤس احليــاة يف لبنــان يظهــر مقطــع مصــّور يف منطقــة الضاحيــة اجلنوبيــة لبــريوت معقــل حــزب 
هللا، لنهــر الغديــر وســطحه تعلــوه تــالل مــن النفــايت، وهــو يشــق طريقــه عــر األحيــاء الســكنية وقــد حجبــت 
ــرّة الــي جناهــا هــذا البلــد مــن وراء سياســة 

ُ
النفــايت رؤيــة ميــاه النهــر، يف صــورة قبيحــة تعكــس مــرارة الثمــرة امل

احلــزب الــي متثــل ترمجــة حقيقيــة لسياســة طهــران يف لبنــان، وهــي القضــاء علــى كل مظاهــر احليــاة والفضيلــة، يف 
بلــد كانــت درة اتج الوطــن العــريب يف الســحر واجلمــال، قبــل اأن يُطلــق عليهــا أحدهــم قائــال: 

»ِصرت تبولة الزابلة ي لبنان«.
يف إحــدى خطبــه املعروفــة حبماســتها وعنرتيتهــا اجلوفــاء قــال »حســن نصــر هللا« يوًمــا يف تصرحيــات هجوميــة علــى 
اململكــة العربيــة الســعودية: »حنــن ال نتبــع إيــران وال تتدخــل بسياســتها يف لبنــان، لكــن الســعودية هــي مــن تتدخــل 
يف الشــأن الداخلــي بلبنــان وحنــن نرفــض ذلــك« لكــن الرجــل نســي القــول القائــل »إن كنــت كــذواب فكــن ذكــورا« 
فقــد فقــال يف خطبــة أخــرى قبــل ذلــك »قــرار حربنــا وِســلمنا بيــد الــويل الفقيــه، إن أموالنــا وســالحنا وتدريبنــا وكل 
مــا عنــدان مــن اجلمهوريــة اإلســالمية يف إيــران، وأان جنــدي جبيــش الــويّل الفقيــه وأفتخــر بذلــك، وإننــا نلتــزم أبوامــر 
قيــادة واحــدة حكيمــة وعادلــة، تتمثــل ابلــويّل الفقيــه، وتتجســد حاضــرا ابإلمــام املســدد آيــة هللا العظمــى روح 
هللا اخلميــين مفجــر ثــورة املســلمن وابعــث هنضتهــا اجمليــدة« وأضــاف: »إن إيــران تتحكــم يف القــرار اللبنــاين وإنــه 

حتــت موافقتهــا«، هكــذا قاهلــا دون ُخفيــة بــل ويفخــر بذلــك أيضــا
دولة داخل الدولة مل تشــهد لبنان أن عاشــت اهنيارا داخليا هبذا الشــكل منذ احلرب األهلية، فبعد أن تدخلت 
إيــران أبذرعهــا الطائفيــة داخــل لبنــان، حتــت شــعارات كاذبــة مثــل الدفــاع عــن القــدس ومقاومــة إســرائيل، ُوجهــت 
كل الطاقــات حنــو الســيطرة السياســية علــى مفاصــل الدولــة هبــدف نقــل تبعيتهــا إىل املعســكر اإليــراين، مــن أجــل 
وضــع اللبنــة األوىل ملشــروع اهلــالل الشــيعي وخطــة أم القــرى الــي هتــدف إىل تصديــر الثــورة للعــامل العــريب والســيطرة 
عليــه مــن أجــل اكتمــال اهلــالل الشــيعي، فــكان حــزب هللا النــواة احلقيقيــة هلــذا املشــروع التوســعّي، اخلاســر األكــر 

فيــه هــو لبنــان بشــعبه ومــوارده وحضارتــه.
ففــي مطــار بــريوت الــذي يســيطر عليــه حــزب هللا توقفــت حركــة املســافرين يومــا واكتظــت أعدادهــم ابلصالــة 
الرئيســية داخــل املطــار، والســبب هــو عطــل يف نظــام احلقائــب والــركاب املغادريــن عــر مطــار بــريوت مــا أدى 
إىل أتجيــل الرحــالت وشــّل حركــة املطــار، وهــذا يرجــع إىل ســيطرة احلــزب علــى املطــار خلدمــة أعمالــه املشــبوهة 
كتهريــب الســالح واملخــدرات عــن طريــق إيــران، وقــد أفصــح عــن ذلــك أحــد موظفــي املطــار يف تســجيل لــه مل 

يعلــن فيــه عــن هويتــه خوفــاً مــن بطــش ميليشــيات احلــزب.
مل يكتــف احلــزب إبفســاد احليــاة االجتماعيــة واألخالقيــة يف لبنــان، بــل لقــد ســاهم يف ختريــب احليــاة السياســية 
أيضــا فمنــذ حــادث اغتيــال رئيــس الــوزراء رفيــق احلريــري عــام 2005 املتــورط يف ارتكابــه حــزب هللا ابلتعــاون مــع 
النظام الســوري، وقد أدانتهم حمكمة الهاي الدولية بذلك، ال يزال احلزب مســتمرا يف ترهيب املســؤولن ابلقتل 
إن مل خيضعــوا لرغبــات احلــزب وتنفيــذ أوامــره، فقــد شــهدت االنتخــاابت األخــرية يف لبنــان ســيطرة احلــزب علــى 
ســري عمليــة التصويــت مــا أدى إىل حــدوث خمالفــات عديــدة وتزويــر علــين ومتديــد عمليــة التصويــت لســاعات 
متأخــرة يف أكثــر مــن دائــرة أبمــر مــن وزيــر الداخليــة، لضمــان حصولــه علــى مقاعــد أغلبيــة يف الرملــان، ويكــون 
لــه الســبق يف رســم مالمــح املشــهد السياســي بلبنــان، وإضفــاء شــرعية علــى حركتــه املســلحة وخروقاتــه السياســية.

هكــذا مسّــم الوجــه اآلخــر إليــران احليــاة يف لبنــان حــى وصلــت إىل ســوري ومســاندة النظــام لقتــل الشــعب الســوري 
ومطاردتــه يف لبنــان، عــر حتريــك أدواتــه اإلعالميــة ومواليــه مــن السياســين، يف بــث روح الكراهيــة جتــاه الوجــود 
الســوري ابلداخــل اللبنــاين، ففــي بلــد تلعــب فيــه التــوازانت الطائفيــة دورًا كبــريًا يف تشــكيل نظامــه السياســي، 
مل نعــد نــرى أي وجــود ســيّن حقيقــي خيلــق نوعــا مــن التــوازن لضبــط املشــهد السياســي بلبنــان، وإن كان هنــاك 
كيــاانت ســنّية فهــي ليســت إال عبــارة عــن هيــاكل فارغــة ليــس هلــا وزن أو ثقــل حقيقــي قــادر علــى منافســة حــزب 
هللا يف ســباق احليــاة السياســية يف لبنــان، حــى آلــت األمــور إىل ســيطرته علــى الواقــع السياســي حــى حتولــت لبنــان 

إىل دولــة ضعيفــة وهّشــة، تعيــش بــن مطرقــة حــزب هللا وســندان إيــران.
 -------
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فوجــئ العــامل بتعــايل صيحــات املتظاهريــن يف إدلــب تنــادي ابحلريــة مــرة أخــرى بعــد أن اعتقــد اجلميــع أهنــم 
اســتطاعوا إمخــاد صــوت الثــورة الســورية خــالل الســنوات املاضيــة عــر قمــع وجمــازر دمويــة مل يشــهد هلــا التاريــخ 

مثااًل.
اســتقر النظــام العــريب منــذ ســبعينات القــرن املاضــي علــى معادلــة مفادهــا الســماح للــدول اخلارجيــة بنهــب 
ثروات البالد وفتح أسواقها أمام منتجات تلك الدول مقابل السماح للحكام املستبدين القتلة ابالستقرار 
ابحلكــم وهنــب شــعوهبا، وهــذا مــا شــهدانه مــن اســتقرار أســرة القــذايف وبــن علــي ومبــارك واألســد و… يف 
احلكــم لســنوات طويلــة، وكان املقابــل هلــذا الفعــل حتــول االقتصــاد مــن اقتصــاد منتــج إىل اقتصــاد طفيلــي 
يعتمــد علــى الســلطة لتحقيــق األرابح، ففــي ســوري مل يــِن نظــام حافــظ األســد أي مصنــع، وكل املشــاريع 
الــي نفــذت عبــارة عــن اتفاقــات مت توقيــع عقودهــا واالتفــاق عليهــا قبــل جميئــه للســلطة، وعملــت تلــك األســر 

كشــريك حملــي ووكيــل للشــركات العامليــة.
شــكلت عائــالت األســر الــي حكمــت تلــك البــالد حكمــاً اســتبداديً قمعيــاً جمرمــاً ، ثــروات أســطورية يف 
مقابــل زيدة إفقــار الشــعوب وتدهــور البــى التحتيــة والرتاجــع يف مجيــع اجملــاالت، وتســبب إبعــاد اجملتمــع 
عــن السياســية يف ســيادة العالقــات مــا قبــل سياســية )كالطائفيــة واملذهبيــة واملناطقيــة والقوميــة والعشــائرية 
و..(، والــي شــجعتها الســلطات املســتبدة لتقســيم اجملتمــع علــى أســس غــري سياســية حبيــث يســهل الســيطرة 
عليــه عــر الســيطرة علــى رمــوزه، كمــا تغولــت الســلطات األمنيــة يف كل جمــال جمــاالت احليــاة اقتصاديــة أو 
اجتماعيــة، وأصبــح معيــار االلتحــاق بوظيفــة مــا أو ابلدراســة أو .. هــو مــدى رضــى األجهــزة األمنيــة عــن 
صاحــب املوضــوع، وهبــذا اكتملــت حلقــات الفســاد والــي دفعــت اجملتمــع حنــو االحتقــان يف غيــاب صحافــة 
حــرة تفضــح الفســاد وعمــل سياســي ينتــج تــداول للســلطة، ويف حلظــة اترخييــة انفجــر هــذا االحتقــان معلنــاً 
عــن بــدء التحــوالت يف املنطقــة، وانطــالق الربيــع العــريب يف غيــاب الظــروف الذاتيــة مــن أحــزاب سياســية 

قــادرة علــى نبــذ خالفاهتــا والتجمــع وتشــكيل قيــادة هلــذا الطوفــان اجلماهــريي.
تنبــه اجلميــع خلطــورة هــذا التحــرك، وتالقــت مصاحلهــم يف وأد الربيــع العــريب، فتــم دعــم انقــالب السيســي يف 
مصــر، وعــاد النظــام القــدمي يف تونــس بوجــه جديــد، ودفــع الشــعب الليــي القتتــال داخلــي متعــدد األســباب 
واألشــكال ممــا أهنــك الدولــة وأهنــك الشــعب وســهل وصــول شــخص مثــل حفــرت وهــو أحــد رمــوز نظــام 
القــذايف ســابقاً، ويف ســوري مت غــض النظــر عــن إجــرام النظــام حبــق الشــعب الســوري ودفعــت األمــور حنــو 

أســلمة الثــورة ومت تســهيل تشــكيل الفصائــل اإلرهابيــة املتطرفــة ودفعــت األمــور حنــو حــرب ال تنتهــي.
كان الشــعب الســوري عقــدة املنشــار، يف خطــة تدمــري الربيــع العــريب، فمــا إن هتــدأ أصــوات الرصــاص إال 
وتعــود أصــوات احلناجــر لتتعــاىل مطالبــة ابحلريــة مــرة أخــرى، ومل تســتطع كل اجلهــود الــي بذهلــا الــروس اجملرمــون 
عر حرق األخضر واليابس وقبلهم اإليرانيون وحزب هللا ونظام األسد، يف إسكات صوت الشعب اهلادر 

املطالــب ابحلريــة واالنتقــال مــن االســتبداد إىل املواطنــة والدميقراطيــة.
لقــد مجعــت األرض الســورية قــوات عســكرية رمسيــة وغــري رمسيــة مــن معظــم دول العــامل شــرقاً وغــرابً، لتقصــف 
وتقتــل حبجــج وذرائــع خمتلفــة، والزالــت تلــك القــوى متواجــدة رغــم انتهــاء أســطورة داعــش الــي خرجــت مــن 
رحــم تنظيــم القاعــدة األمريكــي الصنــع والــي ســاهم يف أتسيســها نظــام األســد وحليفــه نظــام املــاليل اإليــراين.
وكان العمــل الرئيســي جلميــع هــذه القــوات هــو قتــل الشــعب الســوري الــذي هتــف للحريــة وحلــم بدولــة 
دميقراطيــة تعدديــة، وبعــد ســنوات مــن القتــل والتدمــري والتهجــري وسياســة األرض احملروقــة الــي اتبعهــا الغــازي 
الروســي ال زال الشــعب الســوري العظيــم مســتمراً يف انتفاضتــه مطالبــاً ابحلريــة، ومــا املظاهــرات الضخمــة الــي 
خرجت يف حمافظة إدلب وأريف محاه وحلب هتتف للحرية إال دليل على أن الشــعب الســوري مل خيضع.

مل تســتطع كل األنظمــة الــي هربــت مــن اســتحقاق الربيــع العــريب، أو الــي أعيــدت بشــكل أو آبخــر لتحكــم 
مواطنيهــا وحتســن  معيشــة  ســوية  ورفــع  التدهــور  إيقــاف  العــريب يف  الربيــع  ثــورات  شــهدت  الــي  الــدول 
االقتصــاد، بــل زاد الفســاد وتدهــور االقتصــاد بشــكل كبــري، معلنــاً عــن فشــل تلــك األنظمــة يف إجيــاد حلــول 
ألزمــات بالدهــا ألهنــا اعتمــدت علــى احللــول األمنيــة فقــط، ومل تنتهــج الدميقراطيــة واملواطنــة وتســعى لتحقيــق 

العدالــة االجتماعيــة.
ومــا تكــرار خــروج املظاهــرات يف معظــم دول املنطقــة مــن إيــران إىل األردن إىل …، إال دليــل علــى فشــل 
تلــك األنظمــة يف معاجلــة أزمــات بالدهــا وحاجتهــا للتغيــري اجلــذري، ودليــل علــى أن مطالــب اجلماهــري لــن 
ختفــت رغــم كل شــيء، ومازالــت اجلمــرة تشــتعل حتــت الرمــاد والزالــت شــرارهتا ختــرج بــن الفينــة واألخــرى، 
ابنتظــار نضــج الظــروف الذاتيــة، وإنتــاج قيــادة موحــدة تقــود النشــاط اجلماهــريي املطالــب ابلتغيــري وتتعــاون 
مــع نظرائهــا يف بقيــة دول الربيــع العــريب مــن أجــل مســتقبل أفضــل ألبنــاء املنطقــة يف ظــل تعــاون وطيــد بــن 

املســتبدين.
إن املظاهــرات الــي خرجــت يف ســوري خــالل األســابيع املاضيــة نــراس يضــيء ويشــحذ اهلمــم لبقيــة الشــعوب 
املطالبــة حبقهــا يف التغيــري حنــو مســتقبل أفضــل يف دول تعتمــد املواطنــة والدميقراطيــة وحتــرتم حقــوق اإلنســان 

وحتقــق العدالــة االجتماعيــة.

أعلــن أمــس عــن فحــوى االتفــاق الــذي مت بــن الرئيســن الرتكــي والروســي حــول ادلــب 
واملتضمــن وقــف العمليــات العســكرية واالتفــاق علــى منطقــة منزوعــة الســالح بعمــق 
يــرتاوح بــن 15 - 20 كــم، واشــراف البلديــن علــى املنطقــة اآلمنــة، علــى أن ترتاجــع 
جبهــة النصــرة وأخواهتــا مــن هــذه املنطقــة وتســحب األســلحة الثقيلــة منهــا ومــن غريهــا 

مــن نقــاط االتفــاق الــي أصبحــت معروفــة للجميــع.
وجرى بعد االتفاق حوار واسع بن السورين املعارضن واملؤيدين له، 

وألن ســورية النظــام ال يوجــد عندهــا حريــة االعــرتاض أو إبــداء الــرأي وال أصدقائهــم 
املوجوديــن يف الوســط الثقــايف لذلــك بقــي احلــوار يف أوســاط املعارضــة، وهــذا دليــل عافيــة 
وحالــة جديــدة يتــوق إليهــا الســورين، وعلينــا محايتهــا عــن طريــق احــرتام احلــوار وعــدم 
االنــزالق حنــو املهاتــرات والتخويــن كمــا يفعــل أو حيــاول أن يفعــل املندســن مــن أتبــاع 
النظــام داخــل املعارضــة أو بعــض العناصــر املتوتــرة الــي يضيــق صدرهــا مــن أي حــوار.

أعــود لالتفاقيــة ألقــول أن هنــاك عــدة نقــاط إجيابيــة مــن االتفــاق أعتقــد أنــه مــن املفيــد 
تثبيتهــا، وهــي

تثبيــت وقــف إطــالق النــار إبدلــب يعــين توقــف احلــل العســكري الــذي اعتمــده النظــام 
بدعــم مــن حلفائــه منــذ بدايــة الثــورة وهــذا لــه عــدة دالئــل:

آ - البــدء ابحلــل السياســي الــذي يهــرب منــه النظــام منــذ بدايــة الثــورة، والــذي يعــين 
عمليــاً، إذا مــا نفــذ بدايــة لنهايــة حقبــة اترخييــة ســيطر فيهــا النظــام مســتخدماً القمــع 
العنيــف إلخضــاع الشــعب وقــواه السياســية، وأعتقــد أن اهلــروب مــن البــدء يف احلــل 
السياســي قبــل الســيطرة علــى كامــل املنطقــة الــي تشــرف عليهــا املعارضــة هــي سياســة 
روســية، لقــد اســتطاع نشــاط الشــعب الســوري الــذي مت مــن خــالل املظاهــرات يف إدلــب 
والدعــم مــن )الــدول الصديقــة( إيقــاف اندفاعــة النظــام وأصدقائــه واحلفــاظ علــى منطقــة 

حمــددة بيــد املعارضــة.
ب - التأكيــد علــى بقــاء املعارضــة املســلحة - مــا عــدا النصــرة - هــي وأســلحتها داخــل 

إدلب.
ج - هــذا االتفــاق ســيعيد صياغــة عمــل املعارضــة يف الداخــل ويربــط النضــال السياســي 
ابلعمــل اجلماهــريي وابلنشــاط العســكري، وحيــدد شــكل اســتخدام االمكانيــات املتاحــة 

حســب تطــورات الوضــع السياســي.
د - وأرى أن اســتمرار التظاهــرات ســلمياً وختليصهــا مــن الشــوائب الــي ظهــرت فيهــا 
ســتؤدي إىل إعــادة احليــاة للنشــاط الثــوري الســلمي ليــس يف إدلــب وحدهــا إمنــا ســتمتد 
إىل كافــة املناطــق الســورية، وأعتقــد أن الســورين مجيعــاً قــد شــاركوا يف التظاهــرات إمــا يف 
ادلــب أو يف اريف محــاة وحلــب مبــا فيهــا منطقــة عفريــن ممــا يؤكــد علــى وحــدة موقــف 

الســورين مجيعــاً مــن احلريــة ورفضهــم لالســتبداد وهــذا يتطلــب:
1 - العمــل احلثيــث لالنتهــاء مــن جبهــة النصــرة املتطرفــة وإجيــاد حلــول مقبولــة لألجانــب 
العاملــن داخــل اجلبهــة والذيــن يشــكلون احلجــم املتطــرف داخلهــا، علــى أن يكــون احلــل 

هــو إبعــاد هــؤالء عــن بــالدان.
ممــا مينــع أي تريــر أو تدخــل عســكري روســي وســوري الــذي يســتخدم النصــرة كغطــاء 

لعدوانــه.
وأعتقــد أن النظــام والــروس ســيعملون علــى حتريــك عمالئهــم داخــل مناطــق املعارضــة 
وداخــل جبهــة النصــرة لرفــض تنفيــذ االتفــاق، ممــا يدفعنــا ألن نؤكــد أن مهمــة إبعــاد 
التطــرف هــي مهمــة وطنيــة أواًل، وإذا اســتطعنا تنفيذهــا ســننفي أي ســبب أو تريــر ألي 

تواجــد عســكري أجنــي يف بــالدان.
2 - ونطالــب أبن تكــون ادلــب منــوذج للدولــة املدنيــة الــي نتطلــع إليهــا مجيعنــا وإجيــاد 

قوانــن وأنظمــة لنشــر احلــريت والتأكيــد علــى حقــوق املواطنــن 
واألحــزاب يف التظاهــر واإلضــراب واإلعــالم …. اخل ممــا يســمح ابلتنفيــذ الفعلــي لفهمنــا 
الــي عمــل النظــام جاهــداً  للدولــة املدنيــة الدميقراطيــة، وهــذا ســيعيد الوحــدة الوطنيــة 
علــى تفكيكهــا، وســيعيد التجمعــات البشــرية علــى أســاس االنتمــاء السياســي بــداًل مــن 

االنتمــاء الطائفــي والقومــي واملناطقــي …اخل.
النــار وجتاهــل  الــالزم لتنفيــذ وقــف إطــالق  بــذل اجلهــد  ونــرى أن كل ذلــك يتطلــب 
العقبــات الطبيعيــة واملصطنعــة الــي ســتعرتض طريــق التنفيــذ دون التخلــي عــن املوقــف 

الوطــين اهلــادف إىل إســقاط النظــام وبنــاء الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة احلديثــة.

إدلب والربيع العربي
لنصن وقف إطالق النار في ادلب 
ولننتقل للحل السياسي

صحفي وكاتب سوري

منصور االتاسيزكي الدروبي

سياسي وكاتب سوري
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كاتب وصحفي في جريدة الحياة

طوني فرنسيس

مــع الثــورات العربّيــة، انفجــر احلديــث عــن عبــادة الشــخصّية وعــن التوريــث اجلمهــورّي الــذي ســبقنا 
إليــه عاملّيــاً الكــورّي الشــمايّل (كيــم إيــل ســونغ)، وكان حافــظ األســد الســّباق إليــه يف العــامل العــريّب، 
فصــّدام حســن قبــل الثــورات، كان الرئيــس - الضــرورة الــذي حــّف امســه بتوريــث أحــد جنليــه، وهــو 
الصيــت الــذي حــّف أيضــاً مبعّمــر القــّذايف وحســين مبــارك وزيــن العابديــن بــن علــي وعلــي عبــدهللا 

صــاحل، والصيــت كان معــّززاً دائمــاً ابلقرائــن.
روبــرت أويــن وجوزيــف ساّســون وآخــرون ممـّـن اهتّمــوا بــدرس العــامل العــريّب توّقفــوا عنــد األســباب الــي 
أملــت الظاهــرة هــذه، فمعظــم هــذه البلــدان اســتقّلت حديثــاً نســبّياً فـــ »حــّل« قادهتــا مشــكلة ضعفهــا 
املؤّسســّي بعبــادة الفــرد - الزعيــم. ومعظــم هــؤالء القــادة جــاؤوا مــن اجليــوش، وهــي مؤّسســات أمــر 
وطاعــة ال تكــرتث إلرادة الســّكان إال قليــاًل، ومعظــم تلــك الــدول كانــت مهّمــة اســرتاتيجّياً يف زمــن 
احلــرب البــاردة، مــا جعــل تثبيــت أنظمتهــا شــرطاً لتثبيــت موقعهــا يف االســتقطاب الــدويّل بــن اجلّباريــن، 
وكّل تلــك األنظمــة مــا عــدا التونســّي، اندرجــت يف حــروب مــع إســرائيل أو إيــران أو التشــاد أو يف 
الداخــل، كمــا حــال اليمــن، واحلــروُب تســتدعي الزعيــم وإطــالق يــده، أّمــا يف حالــي عــراق صــّدام 
وليبيــا القــّذايف، فتضامنــت الرشــوة الــي أتّدت عــن الثــراء النفطــّي مــع اســتبداد املســتبّد وامتالكــه البلــد 

والتفكــري اتليــاً، يف توريثــه.
تلــك  أصحــاب  إليهــا  انتهــى  الــي  املصائــر  ملســنا  وقــد  اليــوم، خصوصــاً  انتكســت  الظاهــرة  هــذه 
احملــاوالت: قتــل فظيــع، نفــي، ســجن، أّمــا الذيــن حياولــون تكرارهــا فيلــوح الرتّهــل والكاريكاتوريـّـة مســًة 
مالزمــة حملاوالهتــم، فالذيــن يقّدمــون أنفســهم خمّلصــن، وكذلــك الذيــن يتــّم تصويرهــم منتصريــن )وهــم 
انتصــروا بفعــل تدّخــل أجنــّي( لــن تســتقيم حماوالهتــم أتســيس عبــادة جديــدة ألشــخاصهم، عبــادٍة 

يتّوجهــا توريــث األبنــاء.
وهــذا خــر جيّــد وســّيئ يف اآلن ذاتــه: اجليّــد فيــه هــو مــا فعلتــه الثــورات، علــى رغــم هزميتهــا، إذ أنشــأت 
مناخــاً طــارداً لعبــادة الشــخصّية والتوريــث، ال ســّيما أهنــا ُحّطمــت متاثيــل وديســت صــور وانُتهكــت 
»مقّدســات«، أّمــا الســّيئ فمــا فعلــه حتالــف الثــورات املضــاّدة والتفتّــت االجتماعــّي، حيــث انتهينــا إىل 
وضــع ال يســتقيم شــيء فيــه: ال عبــادة الشــخص وال أتســيس العــامل الدميوقراطــّي اجملــّرد والالشــخصّي.

حالــة نــوري املالكــي قــد تكــون دالّــة ومعــّرة هنــا، فزعيــم »حــزب الدعــوة« ورئيــس حكومــة العــراق 
لثماين ســنوات، حاول أن يســتعيد عبادة الشــخصّية يف قالب انتخايّب، حّى شــاعت مقارنته بصّدام 
حســن وقّدمــه البعــض كصــّدام معكــوس، لقــد عــّزز أجهــزة وقــوى موازيــة، ونّفــع وأفســد مقرّبــن، 
وصلّــب نــواة ســلطويّة اتبعــة لــه وعصيّــة علــى الرقابــة، لكــّن النظــام االنتخــايّب، علــى كّل عيوبــه يف 
العــراق، فعــل مــا فعلتــه الثــورات يف البلــدان العربيّــة األخــرى: هكــذا محــى العراقيّــن مــن ســلطان املالكــي 
وتفــّرده، إالّ أنّــه، مــع هــذا، ســاهم يف صنــع عــراق ال يســتقيم فيــه، حــّى إشــعار آخــر، مطلــق شــيء، 
وليــس قليــل الداللــة علــى التقــاء التّياريــن هذيــن يف العــراق، ويف جتربــة املالكــي حتديــداً، أّن األخــري 
أراد انتــزاع الزعامــة الوطنيّــة بلغــة طائفيّــة صرحيــة، هــذا مــا جعــل الزعيــم زعيمــاً أقــّل فيمــا كان جيعــل 

الوطــن وطنــاً أقــّل.

بعــد أتخــري اســتمر مخــس ســنوات قــررت روســيا تزويــد اجليــش الســوري مبنظومــة صواريــخ 
إس -300 للدفــاع اجلــوي، كان يفــرتض أن يتــم ذلــك يف عــام 2013 إال أنــه نــزواًل عنــد 
الطلبــات اإلســرائيلية امللحــة أرجــئ إرســال هــذه املنظومــة حــى جــاءت حادثــة إســقاط الطائــرة 
الروســية قبالــة الالذقيــة قبــل أيم وحتميــل روســيا إســرائيل املســؤولية عنهــا نتيجــة »اخللــل« يف 
التواصــل بــن جيشــيهما، هــذا التواصــل الــذي أاتح يف الســابق إلســرائيل القيــام أبكثــر مــن 
مئي غارة يف الداخل الســوري من دون أن تنشــأ عنها أية مشــكالت أو ردود فعل روســية.
مباشــرة ستشــعر إســرائيل إهنــا أمــام حتــد جديــد مل تعهــده مــن قبــل، علــى رغــم أن الشــروحات 
إىل  قــاد  الــذي  التعــاون  علــى  التأكيــد  مــن  الكثــري  فيهــا  معهــا،  العالقــة  لطبيعــة  الروســية 
إبعــاد اإليرانيــن 140 كلــم عــن اجلــوالن، وهــذه هــي املــرة األوىل تعلــن فيهــا وزارة الدفــاع 
الروســية عــن هــذه املســافة الــي تضمنتهــا ترتيبــات اجلنــوب الســوري، وفيهــا أيضــاً الكثــري مــن 
»اللمســات اإلنســانية«، حيــث حتدثــت الــوزارة عــن ختصيــص جمموعــات تتعــاون مــع القيــادة 
السورية يف البحث عن بقاي إسرائيلين مدفونن يف سورية، يعتقد أن بينها بقاي اجلاسوس 
اإلســرائيلي إيلــي كوهــن الــذي جــرى إعدامــه عشــية حــرب 1967، كمــا حتدثــت عــن إعــادة 
داببة إســرائيلية أســرت خالل اجتياح لبنان عام 1982 ونقلت إىل موســكو لفحصها قبل 
أن تســلم إىل نتانياهــو خــالل إحــدى زيراتــه األخــرية إىل موســكو لالجتمــاع ابلرئيــس بوتــن.
ســيتغري شــيء مــا يف العالقــات بــن إســرائيل وروســيا لكــن ليــس يف اجتــاه االنقــالب علــى مــا 
مت نســجه حــى اآلن، واالضطــراب الــذي تعــر عنــه الصحافــة العريــة إشــارة إىل أن مــا بعــد 

حادثــة الطائــرة ســيكون غــري مــا قبلــه.
لــن تتخلــى عــن حرهبــا املعلنــة علــى احلضــور اإليــراين ومتفرعاتــه يف  وإذا كانــت إســرائيل 
ســورية، فإهنــا ســتكون مضطــرة لاللتــزام املنضبــط ابلشــروط الروســية اآلخــذة يف التبلــور والــي 
تتعدى يف اســتهدافاهتا صيغة التنســيق مع إســرائيل يف حتركاهتا اجلوية، لقد أشــار الروس إىل 
فعاليــة صيغــة العمــل مــع األمريكيــن يف األجــواء الســورية، وهــم بذلــك يدعــون اإلســرائيلين 
إىل ممارســة مشــاهبة، غــري أهنــم يف العمــق يطمحــون إىل ضبــط اجلميــع حتــت برانجمهــم للمرحلــة 
املقبلــة، فمنظومــة إس-300 ســتكون بقيادهتــم، وكل وحــدة مــن وحداهتــا ســتضم ضابطــاً 
روســياً وســيتم ربــط مجيــع الوحــدات ابلقيــادة العســكرية الســورية وابلتــايل الروســية، وهــذا 
مــا أبلغــه بوتــن إىل األســد، علــى األرجــح، لــدى اتصالــه إلبالغــه بقراراتــه، هــذا الرتتيــب 
ســيفرض علــى اإلســرائيلين أخــذه يف االعتبــار، كمــا أنــه سيشــكل رداً روســياً علــى احلشــود 
األمريكيــة والغربيــة يف شــرق املتوســط واحلديــث املتزايــد عــن إمكانيــة تدخــل عســكري يف 

ســورية.
 ويف اخلالصــة تبــدو التدابــري الروســية وكأهنــا حماولــة أخــرية لإلمســاك كليــاً، ليــس فقــط ابلقــرار 
العســكري الســوري، وإمنا ابألوراق كافة، املؤثرة يف ســورية، عشــية حســم يف إدلب وتفاوض 

مــع الغــرب علــى الصــورة النهائيــة للتســوية.

ة اليوم
ّ
عبادة الشخصي

ناقد ومعّلق سياسي لبناني

حازم صاغية
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ليــس يف البــال رغبــة خمفيــة أو مفضوحــة لتكــرار الــرّك علــى مســؤولية 
مســارها  يف  الســورية  النكبــة  اســتمرار  عــن  أوابمــا  ابراك  إدارة 
تلــك األعــداد اإلضافيــة  مــن ســقوط  يعنيــه ذلــك  مبــا  التصاعــدي، 
اهلائلــة مــن أرواح البشــر الســورين. وتدمــري العمــران يف مئــات املــدن 
والبلــدات والقــرى، وإحــالل )احليونــة( يف موقــع الصــدارة يف مطالــع 
األلفيــة الثالثــة، مث إلباســها أثــواابً مطــّرزة وموشَّــاة بنُبــل املقاصــد! ورفعــة 
املهــام، مــن نــوع »حماربــة اإلرهــاب«! أو احملافظــة علــى »الدولــة« 
الســورية! أو جلــم »التكفرييــن« وحفــظ التعــّدد والتنــوّع األقلــّوي، ومــا 
إىل ذلــك مــن تفخيــم تزويــري لتريــر مــا ال يـُـرّر، وتســويق عاديــة تفلّــت 

السياســة واملصــاحل مــن ضوابــط األخــالق واألنســنة!
لكــن، ال تــين هــذه النكبــة وغرائبهــا وفظاعاهتــا تقــّدم املــرّة تلــَو املــرّة، 
»أدلّــة« إضافيــة علــى صوابيّــة حكــم اإلدانــة يف حــق أوابمــا وسياســاته 
االســرتاتيجية  ترمجــة  يف  الشــخصي  اســتطراده  ومقــدار  الســورية، 
الكــرى لبــالده الــي قضــت بتطويــق املشــروع النــووي اإليــراين، ومنعــه 
مــن االكتمــال، لكــن بطــرق خمتلفــة عــن تلــك الصداميــة الــي اعتمــدت 

يف »موضوعــي« أفغانســتان والعــراق!
أّن  ابألمــس،  اعتــر  بيســكوف(  )دميــرتي  الكرملــن  إبســم  الناطــق 
املعارضــة  وتســتخدمها  متتلكهــا  حممولــة  جــّوي  دفــاع  منظومــات 
الســورية »تشــّكل خطــراً هائــاًل علــى كل احلكومــات«، وهــو يقصــد 
بنجــاح »متاريــن  مــراراً  تغــّى قادهتــا  الــي  بــالده  حتديــداً »حكومــة« 
وتدريبــات« القــوات الروســية املقاتلــة يف ســوري قبــل أن »يكتشــف« 
هــؤالء القــادة، أّن بضعــة صواريــخ حممولــة علــى الكتــف كافيــة لزعزعــة 

خزيــة يف كل حــال!
ُ
تلــك اليقينيــات االنتصاريــة واإلجنازيــة، امل

والعِــرة يف ذلــك، أّن مســرت أوابمــا، وقبــل أن َيظهــر »داعــش« أو 
»النصــرة«، ويف الوقــت الــذي كان »اجليــش الســوري احلــر« ال يــزال 
أقــوى الفصائــل املقاتلــة وأبرزهــا، امتنــع عــن )ومنــع غــريه مــن( أتمــن 
بعض الســالح لذلك اجليش وخصوصاً الصواريخ املضادة للطائرات 
)البدائيــة( األســدية ومــن ضمنهــا مروحيــات الراميــل املتفجــرة، مبــا 
مــن  وخصوصــاً  الضحــاي  عــدد  ختفيــض  إىل  يقينــاً،  ســيؤدي  كان 
املدنيــن، وتقليــص حجــم الدمــار املــادي، وتثبيــت مئــات األلــوف 
إن مل يكــن ماليــن الســورين يف بيوهتــم وممتلكاهتــم ومدهنــم وقراهــم 

وبلداهتــم!
حتــت ســقف السياســة االنتهازيــة اخلاصــة بعــدم توتــري اإليرانيــن يف 
ســوري، أو كســر »إرادة« اإلســرائيلين بعــدم االســتعجال يف إســقاط 
بقــاي الســلطة األســدية، أو ترمجــة للتخريــص القائــل بعــدم الرغبــة يف 
»صوملــة ســوري«! أو »عرقنتهــا«، أو الدفــع حنــو »اهنيــار« الدولــة 
التكتيّــة واالســرتاتيجية  احلســاابت  مــن  ذلــك  غــري  أو  ومؤسســاهتا، 
الطبقــات،  املتعــّدد  الســقف  ذلــك  حتــت  لواشــنطن،  »الكــرى« 
كان ميكــن للســّيئ الذكــر أوابمــا أن يلجــم العســكريتارية اإليرانيــة - 
األســدية، ومينعهــا مــن اإليغــال يف الفتــك ابلســورّين وختريــب ديرهــم 
وتشــريدهم، مــن خــالل رفــد املعارضــة ببعــض مــا طلبتــه مــن ســالح 
نوعــي ومبــا يكفــي أقّلــه، لبقائهــا يف أرضهــا وبيئتهــا، ويؤّهلهــا ابلتــايل 
علــى  األبــواب  وســّد  والطغيــان  االســتبداد  مقارعــة  يف  لالســتمرار 

»اجلماعــات اإلرهابيــة« »األصيلــة« واملفركــة علــى حــدٍّ ســواء!
بضعــة صواريــخ حممولــة علــى الكتــف، كانــت كافيــة لتــدارك الكثــري 
مــن الصفحــات الســوداء يف كتــاب نكبــة الســورين إنســانياً وإرهابيــاً 
وروســّياً وإيرانيّــاً، وإلقامــة شــيء مــن التــوازن االســتنزايف »املفيــد« يف 
كل حــال، حــى يف املفاوضــات النوويــة )األوابميــة( مــع إيــران!، لكنّــه 
أوابمــا! ســلف دوانلــد ترامــب! وكبــري حّفــاري املقابــر يف منطقتنــا! 
املباركــن  وطليعــة  البــاردة!  احلــرب  إىل  العــودة  ودعــاة  رّواد  وزعيــم 
وأّي  للســالم!  »نوبــل«  جائــزة  وصاحــب  اإلســالمية،  لـِ»الفتنــة« 

خبيــث؟!.

توضيحــاً ألخطــار القانــون 10 لعــام 2018 الــذي أصــدره 
التجمــع  نشــر  للســورين،  العقاريــة  األمــالك  علــى  النظــام، 
ابلتعــاون مــع املنتــدى القانــوين الســوري وبدعــم مــن مبــادرة 
بعنــوان “ القانــون 10  االصــالح العــريب يف ابريــس، حبثــاً 
للســورين  العقاريــة  األمــالك  علــى  وأخطــاره   2018 لعــام 

للمحامــي أمحــد صــوان.” 
ضمــن  حلقــة  أخطــر  هــو  القانــون  هــذا  أن  البحــث  يعتــر 
سلســلة طويلة من التشــريعات املتتالية الي تســتهدف امللكية 
العقارية يف ســورية، ألن اســتقرار امللكيات العقارية يف ســوري 
عر عشــرات الســنن: هو مثرة لتماســك منظومة التشــريعات 
العقاريــة، ومــن هنــا تــرز خطــورة إحــداث أي تغيــري فيهــا ألنــه 
يفســر بســوء النيــة، واصــدار سلســلة القوانــن واملراســيم الــي 
تســتهدف االســتيالء علــى أمــالك بعــض الســورين بطريقــة 
متييزيــة ولغــايت كيديــة يعتــر جرميــة تنــال مــن قدســية امللكيــة 

العقاريــة احملميــة مــن قبــل الدســتور.
عرض مبسط ألحكام هذا القانون:

يسمح القانون إبنشاء مناطق تنظيمية يف مجيع أحناء سوري، 
هبــدف معلــن هــو إعــادة اإلعمــار وهــدف خفــي هــو ســلب 
امللكيــة مــن أصحاهبــا وإعــادة توزيعهــا مبــا حيقــق هــدف اإلثــراء 
وتغيــري الرتكيبــة الســكانية، وال حيــدد القانــون معايــري للمنطقــة 
الــي يســتهدفها وال يضــع جــدواًل زمنيــاً لتعيــن املناطــق، فقــط 
تُعــنَّ املناطــق كمناطــق تنظيميــة وفــق مرســوم، وعلــى اهليئــات 
العقاريــة إجنــاز قائمــة أبصحــاب العقــارات تقدمهــا الســلطات 
احملليــة  وخــالل 45 يــوم  يتــم اعــالن أمســاء املالكــن ومــن 
مل تــدرج ملكيتــه ابلقائمــة عليــه خــالل شــهر وتقــدمي واثئــق 
إلثبــات امللكيــة يف حــال عــدم تقدميهــم الواثئــق ميكنــه رفــع 
بعــد  الســلطات احملليــة،  أمــام  يــوم  دعــوى يف غضــون 30 
ذلــك يســقط حقــه ابلعقــار ويصبــح ملــكاً للوحــدة اإلداريــة، 
وبعــد سلســلة مــن االجــراءات تنقــل ملكيــة كافــة العقــارات 
املنطقــة   ( وهــي  اجلديــدة  االعتباريــة  الشــخصية  اســم  إىل 
التنظيميــة ( وتتحــول ملكيــة املواطنــن إىل )جمــرد أســهم( يف 
املنطقــة التنظيميــة وميكنهــم التصــرف هبــا بواحــد مــن ثــالث 
خيــارات التخصــص ابملقاســم، أو املســامهة يف أتســيس شــركة 
مســامهة أو البيــع ابملــزاد العلــين، عنــد البــدء بتنفيــذ املشــروع 
االخــالء  يشــبه  )مبــا  املغــادرة  املنطقــة  يف  مقيــم  علــى كل 
القســري( لقــاء تعويــض يعــادل إجيــار عامــن للمســتأجرين، 
وبــدل إجيــار ألربــع ســنوات للمالكــن، و يتــم توزيــع املقاســم 
ونقــل ملكيتهــا وتســجيلها ابلســجل العقــاري ضمــن ثالثــة 
التنظيميــة،  املقاســم  أســهم  مالكــي  رغبــة  وفــق  خيــارات 
التخصــص ابملقاســم، واملســامهة يف أتســيس شــركة مســامهة 
لبنــاء وبيــع واســتثمار املقاســم، البيــع ابملــزاد العلــين، ومــن أهــم 

خماطــر هــذا القانــون:
غيــاب  الســتغالل  نظــراً  لتطبيقــه  املالئمــة  غــري  الظــروف 
يســتحيل مثوهلــم  ممــا  أمنيــاً  املعتقلــن واملهجريــن واملطلوبــن 
أمــام اللجــان ضمــن املهــل القانونيــة لتقــدمي الثبوتيــات وخــوف 
مهــل  أن  كمــا  متثيلهــم،  عــن  واملطلوبــن  املهجريــن  أقــارب 
تقــدمي االعرتاضــات قصــرية جــداً، وصالحيــات احملاكــم للنظــر 
ابالعرتاضــات بغرفــة املذاكــرة دون دعــوة األطــراف ممــا يهــدر 
شــروط ومعايــري احملاكمــة العادلــة، ويــؤدي لضيــاع احلقــوق، 
ومبــا أن صــدور القانــون ترافــق مــع التهجــري القســري ألهــل 
الغوطــة، ممــا يوحــي أبن أهــداف القانــون هــي تثبيــت التهجــري 
وإعــادة متليــك العقــارات لغــري مالكيهــا، مث إن القانــون ينطبــق 
علــى املناطــق املدمــرة والســليمة، املنظمــة واملبنيــة يف مناطــق 
املخالفــات علــى حــّد ســواء، وينفــذ اســتناداً لدراســة اجلــدوى 
والدولــة  املضاربــة،  القانــون  هــدف  أن  أي  االقتصاديــة: 
معتمــدة علــى ثرائهــا، تدخــل هــذا امليــدان بصفتهــا كتاجــر، 
مبواجهــة املواطــن الضعيــف، فالقانــون سيســاهم إبثــراء الدولــة 
علــى حســاب املواطــن. كمــا نــص القانــون أنــه إذا مل يتقــدم 
املالــك ابدعــاء امللكيــة خــالل 30 يومــاً، رمبــا تــؤول ملكيتــه 
إىل الوحــدة االداريــة يف املنطقــة التنظيميــة، وحــددت جلنــة 
منهــم  ثالثــة  أعضــاء!،  مــن مخســة  العقــارات  قيمــة  لتقديــر 
مــن الدولــة واثنــان مــن املالكــن ممــا جيعــل اللجنــة منحــازة 
ملصلحــة الدولــة، وتقــدم االعرتاضــات علــى التقديــر حملكمــة 
االســتئناف الــي تصــدر قرارهــا املــرم يف غرفــة املذاكــرة دون 

دعــوة األطــراف، فــال حتقــق شــروط احملاكمــة العادلــة.
 أخــرياً نــص القانــون علــى أن الوحــدة االداريــة تعــّد دراســات 
للبــى التحتيــة، عــن طريــق بيــوت اخلــرة املختصــة، و)بيــوت 
اخلــرة املختصــة( هــي جمموعــة مكاتــب مــن القطــاع اخلــاص، 
وال تُعــرف جنســياهتا أو مرجعياهتــا أو توجهاهتــا، كمــا حتفــظ 
املعلومــات الــواردة بســجل األســهم بشــكل الكــرتوين، وهــذا 
احلفــظ ضعيــف املوثوقيــة مقارنــًة ابحلفــظ الورقــي، ممــا يتيــح 

جمــااًل للتالعــب!
احملامــن  الدراســات يف جتمــع  مكتــب  أن  اىل  نشــري  أخــرياً 
والدراســات  البحــوث  إبعــداد  يقــوم  االحــرار  الســورين 
القانونيــة لإلصــالح املؤسســي يف ســوري ولتعديــل القوانــن 
حلقــوق  الدوليــة  الشــرعية  مــع  لتتوافــق  لتطويرهــا،  الســورية 
االنســان وإصــدار دراســات قانونيــة ملســتقبل ســوري، يســاهم 
إبجنازهــا عــدداً مــن أعضــاء التجمــع، وتتــم ترمجــة معظمهــا 
اىل اللغتــن االنكليزيــة والفرنســية ويتــم نشــرها يف عــدد مــن 
املواقــع العامليــة، وتنجــز هــذه الدراســات ابلتعــاون مــع املنتــدى 
العــريب يف  القانــوين الســوري وبدعــم مــن مبــادرة االصــالح 

ابريــس .

بضعة صواريخ!
رؤية قانونية: زاوية يحررها تجمع المحامين السوريين األحرار

القانون 10 لعام 2018 وأخطاره على األمالك العقارية للسوريين.

كاتب وصحفي لبناني

المحامي أحمد صوانعلي نون

رؤية قانونية

تجمع المحامين السوريين االحرار
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أنظــار العــامل كلهــا متوجهــة حاليــاً إىل حمافظــة إدلــب الســورية، هــل ستشــهد تطــورات تــؤدي إىل أتزم األوضــاع يف ســوري واملنطقــة 
فضــال عــن كارثــة إنســانية جديــدة؟، واضــح جــداً أن العــامل صامــت وســيبقى صامتــاً جتاههــا لــو حصلــت ال قــدر هللا.

أم أن هــذه احملافظــة الســورية الــي تضــم أكثــر مــن 3.5 مليــون مــدين ســوري ســتكون بعيــدة عــن احلــل العســكري قريبــة مــن حتّوهلــا 
إىل نــواة حقيقيــة حلــل سياســي شــامل يف ســوري؟.

فيمــا يتعلــق برتكيــا يف هــذا الشــأن، فإنــه مــن الواضــح واألكيــد للجميــع أن تركيــا بشــخص رئيســها رجــب طيــب أردوغــان تقاتــل 
يف امليــدان وحيــدة مــن أجــل هدفــن أساســين، يصبّــان يف مصلحــة ماليــن الســورين واألتــراك، هــذان الشــعبان اللــذان يشــرتكان 
مبصــاحل ونقــاط كثــرية جتمــع بينهمــا علــى خــري، فضــال عــن اشــرتاكهما مبصــري واحــد ســيلحق هبمــا تزامنــا مــع تطــورات منطقــة 

الشــرق األوســط.
اهلــدف األول: محايــة 3.5 مليــون مــدين ســوري يف حمافظــة إدلــب، مــن أي هتــور عســكري يتخــذ مــن بعــض التنظيمــات اإلرهابيــة 
يف إدلــب ذريعــة لشــن عدوانــه، ومحايــة املدنيــن أيضــاً مــن التنظيمــات اإلرهابيــة نفســها الــي ال نراهــا مســتعدة الختــاذ ولــو خطــوة 
واحــدة يف ســبيل جتنيــب املدنيــن كارثــة إنســانية جديــدة، أمــا التريــرات الــي تســوقها هــذه التنظيمــات فغــري مقبولــة، وهــي أمامهــا 

الكثــري مــن اخلطــوات املمكــن اختاذهــا لســحب الذرائــع ممــن يريــد شــراً إبدلــب مث بســوري مث برتكيــا.
اهلــدف الثــاين: الــي تقاتــل ألجلــه تركيــا هــو محايــة أمنهــا القومــي املهــدد بشــكل مباشــر يف حــال تعرضــت إدلــب ألي هجمــة 
عســكرية، ولذلــك فــإن تركيــا ليســت بصــدد الســكوت هــذه املــرة، ومــا التحــركات العســكرية الرتكيــة الضخمــة جتــاه إدلــب إال خــري 
دليــل علــى وجــود قــرار تركــي يصــب يف مصلحــة أهــايل إدلــب ومصلحــة الشــعب الرتكــي، وســتتم ترمجــة هــذا القــرار عمليــاً علــى 
أرض الواقــع حســب التطــورات امليدانيــة مــن جهــة، وتطــورات احملــاداثت واملفاوضــات الــي جتريهــا تركيــا مــع كل مــن إيــران وروســيا، 

حمــاداثت ومفاوضــات شــاقة جــداً دون أي دعــم عــريب وإســالمي.!
مل يذهــب أردوغــان إىل طهــران قبــل أيم ليشــرب الشــاي اإليــراين أو ليعقــد صفقــات اقتصاديــة، ومل يذهــب ليتآمــر علــى أبــريء هنــا 
أو هنــاك، بــل ذهــب وحيــداً جيابــه العــامل دفاعــاً عــن 3.5 مليــون مــدين ســوري، فضــال عــن حماولتــه محايــة األمــن القومــي الرتكــي 

وجتنيــب تركيــا موجــات نــزوح هائلــة، ســتكون ســلبية ابلدرجــة األوىل علــى املدنيــن أنفســهم قبــل أن تكــون ســلبية علــى تركيــا.
يف قمة طهران وقبلها واليوم وغداً، مازال أردوغان جيابه العامل وحيداً لتجنيب إدلب مصرياً مأســاويً ســتكون مشــرتكة فيه - لو 
حصــل ال قــدر هللا ـ أنظمــة كثــرية منهــا مــا هــو ظاهــر ومنهــا أنظمــة تدعــم دمــار وقتــل الشــعب الســوري مــن حتــت الطاولــة، أنظمــة 

عربيــة وإســالمية، فضــال عــن أنظمــة أوروبيــة وأمريكيــة.
وســتكون مشــرتكة فيــه أيضــاً تنظيمــات يف إدلــب تتخــذ مــن اإلســالم غطــاًء ألجنداهتــا املشــبوهة، وهــي تنظيمــات أول مــن يقــع 
عليهــم ظلمهــا، هــم املدنيــون يف إدلــب الذيــن ينتظــرون اليــوم الــذي يتخلصــون فيــه منهــا، ولكــن ليــس علــى أيــدي أنظمــة أيديهــا 

ملطخــة ابلدمــاء والدمــاء.
تركيــا جنحــت فعــال إبيقــاف اجملــزرة يف إدلــب ـ حــى اليــوم علــى األقــل ـ ولكــن أردوغــان الــذي ميثــل تركيــا، يتكلــم وحيــداً بلســان 
أهــايل إدلــب، يف ظــل غيــاب اتم واتم مــن األنظمــة العربيــة واإلســالمية الــي تّدعــي أهنــا تدعــم الشــعب الســوري، أنظمــة إن كانــت 
ال تريــد أن تتدخــل لصــاحل الشــعب الســوري، فلمــاذا ال تدعــم تركيــا ولــو ســراً يف توجههــا الــذي يصــب بصــاحل األبــريء املدنيــن؟!،
ملــاذا ال تقــوم هــذه األنظمــة ولــو إبصــدار بيــان واحــد يدعــو لتجنيــب إدلــب جمــزرة جديــدة، حــى جمــرد بيــان - ال يكلفهــم نصــف 
دوالر - صمتــوا عنــه واســتكثروه علــى األبــريء، بــل علــى العكــس إن حصــل أي مكــروه يف إدلــب فــإن هــذه النوعيــة مــن األنظمــة 

ســتكون هــي املســؤولة احلقيقيــة واألكــر قبــل اآلخريــن.
ال حيــق هلــذه األنظمــة واملطبلــن هلــا، أن ينتقــدوا ولــو بكلمــة واحــدة، الرجــل الــذي يقــود حــرابً دبلوماســية حقيقــة لصــاحل املدنيــن 
يف إدلــب، أردوغــان اليــوم يقــود هــذه احلــرب وحيــداً يف ظــل حــرب موازيــة عليــه مــن تلــك األنظمــة املنزعجــة مــن إنســانية تركيــا 

وأمــن تركيــا واقتصــاد تركيــا وتطــور تركيــا وقــوة تركيــا.
أردوغــان هــو الرئيــس الوحيــد يف هــذا العــامل الــذي يتحــدث منــذ أيم ابســم املدنيــن الســورين األبــريء، وأن يقــّدر هــؤالء الســوريون 

موقــف أردوغــان فــإن هــذا األمــر يكفــي ويغــين عــن نفــاق الكثــري مــن األنظمــة التابعــة العابــدة ألســيادها خلــف احمليطــات.
مهمــا كانــت الصعــاب وقــوة احلــرب الــي تشــن اليــوم ضــد الشــعب الســوري وضــد تركيــا، فــإن أردوغــان مبــا ميثلــه يف تركيــا وخارجهــا 

ليــس بــوارد الرتاجــع عــن االســتمرار خبــوض املعركــة يف امليــدان لتحقيــق مــا تــراه تركيــا صائبــاً.
هــو أصــاًل مل يرتاجــع يومــاً عــن مواقفــه الداعمــة للشــعب الســوري علــى وجــه اخلصــوص، ولكــن يف أحــداث مشــاهبة قبــل ســنوات، 
كانــت تركيــا لوحدهــا أيضــاً يف امليــدان تواجــه األنظمــة نفســها الظاهــرة واخلفيــة، ولكــن قــدر هللا يف تلــك األحــداث أن تنتصــر 
علــى تلــك األنظمــة يف جــزء مــن مشــروعها الــذي يرفضــه الشــعب الســوري، ولــو كان هنــاك وقوفــاً حقيقيــاً مــع تركيــا ملــا وصلــت 
ســوري أصــال إىل مــا هــي عليــه اليــوم، ولكــن يــد واحــدة ال تصفــق، بــل الطعنــات يف ظهــر تركيــا كانــت قاســية مــن أقــرب املقربــن 

يف هــذا الشــرق.
 واليــوم يعيــد التاريــخ القريــب نفســه، أردوغــان وحيــد يفعــل مــا يســتطيع فعلــه ابســم تركيــا، علــه ينجــح هــذه املــرة يف جتنيــب إدلــب 
احملرقــة اإلجراميــة، وابلتــايل النجــاح يف محايــة وحــدة األراضــي الســورية، وابلتــايل حتطيــم أحــالم أمريــكا إبقامــة دويلــة إرهابيــة علــى 

الــرتاب الشــمايل الســوري، وابلتــايل حتطيــم أطمــاع إســرائيل ومــن يشــبهها يف اإلجــرام والعصبيــة والعنصريــة.
أوراق ضغــط عديــدة يف يــد أردوغــان، يواجــه فيهــا إيــران وروســيا وحلفائهمــا مــن حتــت الطاولــة، منهــا مــا هــو عســكري ومنهــا مــا 

هــو سياســي ومنهــا مــا هــو اقتصــادي، ومــا توفيقــي إال ابهلل.
نعــم أردوغــان يقــف اليــوم وحيــداً يف ســاحة مدينــة إدلــب، وهــم يف اجلهــة األخــرى أحــزاب مجعــت نفســها علــى ابطــل مســتخدمة 

أدوات الباطــل تســعى لتحقيــق ابطــل، هــذه احلســاابت البشــرية.
ولكــن احلســاابت الرابنيــة تقــول عكــس ذلــك، تقــول إن هللا تعــاىل ســينصر أهــل احلــق ولــو بعــد حــن، وســيحمي أهــل احلــق مــن 

أجــل احلــق وحتقيــق احلــق، 
أردوغان هبذه احلساابت ليس وحيداً فـ)إن هللا معنا(.

مــن يصــدق أن حاكمــاً ميطــر مــدن البلــد الــذي حيكمــه بوراثــة غــري 
شــرعية، بوابــل مــن الراميــل املتفجــرة والصواريــخ البالســتية ورامجــات 
الصواريــخ واهلــاوانت والــدابابت وآالف األطنــان مــن الذخائــر احملرمــة 

؟!…  دوليــاً 
مــن يصــدق أن هــذا احلاكــم يســتخدم الطــريان الــذي اشــرتاه مــن ثــروات 
البلــد وعــرق أصحــاب األرض الذيــن كانــوا يعتقــدون أن هــذه األســلحة 
حلمايتهــم ومحايــة أرضهــم وأعراضهــم وأهنــا مصــدر آمــان ابلنســبة حلياهتــم 
والــي مــن املفــرتض أن تنفــق علــى النهضــة والتطــور والعمــران، ويســتعن 
بطــريان الــدول الــي حتالــف معهــا ضــد شــعبه ليدمــر املــدن فــوق رؤوس 

األطفال والنســاء والشــيوخ؟!
ومــن يصــدق أن هــذا احلاكــم القاصــر يســتخدم األســلحة احملرمــة دوليــاً 
بــن الــدول املتعاديــة املتحاربــة، ويبيــد شــعب يعشــق احلريــة حتــت مظلــة 

افــرتاءات حماربــة اإلرهــاب. 
إن مل يكــن مــا يفعلــه هــذا احلاكــم وأعوانــه هــو اإلرهــاب بعينــه، فمــا 

هــو اإلرهــاب؟!
ليخليهــا  واملــدن  البيــوت  مــن  شــعباً  يُهِجــُر  أن حاكمــاً  يصــدق  مــن 

احلــدود؟! وراء  مــن  مســتوردين  لســاكنن 
بشــكل  ويســتبيحهن  بلــده  نســاء  يســجن  أن حاكمــاً  يصــدق  ومــن 

العميــاء؟! واهيــة ال ختفــي حقــده وطائفيتــه  وبذرائــع  ممنهــج 
مــن يصــدق أن الســجون تلفــظ كل يــوم آالف املوقوفــن قســراً وقهــراً 
ليــس جلــرم جنائــي... بــل ألهنــم يتوقــون لطعــم احلريــة، خيرجــوا جثثــاً 

متحللــة حتــت التعذيــب؟!
ومــن يصــدق أن يبيــح احلاكــم جليشــه الطائفــي أن يتخــذ ممتلــكات 
الشــعب غنائــم جلنــوده الذيــن ال مهمــة هلــم إال محايــة شــخصه خصوصــاً 

وطائفتــه عمومــاً؟
لقــد اعتــاد العــامل علــى أن أيلــف غــري املألــوف، فصــار يــرى الدمــاء 
تتدفــق مــن أجســاد الســورين دون أن هتتــز فيــه شــعرة ودون أن تقــوم 
ضــد هــذا الرعــب مظاهــرة واحــدة منــددة بذلــك،  بــل أصبــح جيمــل 
مــن صــورة القاتــل ويقنــع اجلميــع أبنــه صمــام األمــان هلــذه البلــد املمزقــة.

واألغرب أن العامل كله يتواطأ على إابدة هذا الشعب.
والسؤال: أمل يعد للضمري اإلنساين وجود؟ 

هــذا  إســكات صــوت  العــامل  أجنــز  مــا  إذا  التــايل  الشــعب  هــو  ومــن 
واحليــاة؟ احلريــة  يف  حبقــه  ليطالــب  هــب  الــذي  الشــعب 

مبعى آخر: من هو الثور األبيض؟
وسؤال آخر:

الســوري  النظــام  هبــا  قــام  الــي  املشــينة  األفعــال  التاريــخ  هــل ســيذكر 
اجلرميــة؟ هــذه  يف  املشــاركون  وأعوانــه 

وسؤال أخري: أين هو دور حماكم العدل الدولية ؟
وإىل مى تبقى الوحوش تستبيح حلوم البشر دون رادع؟

 في ساحة إدلب
ً
بقعة ضوءيوم وقف أردوغان وحيدا

شاعر وكاتب سوريصحفي وكاتب تركي

إسماعيل الحمدحمزة تكين
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يعقد اتحاد طلبة األناضول اجتماعه الثالث للمجلس االستشاري في أنقرة

مكتب جمعية إييلكدر في والية وان يرسل كميات من الطحين إلى سوريا

دار تيره للنشرة تطلق حملة كبرى

منتدى األناضول يعقد اجتماعه في منطقة بحيرة وان

AÖB 3. Danışma Meclisi Toplantısı Ankara’da Yapıldı

İyilikder Van temsilciliğinden Suriye’ye Un Yardımı

Tire Kitap’tan Büyük Kampanya!

Anadolu Platformu Van Bölge Toplantısı Yapıldı

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) “3. Danışma Meclisi Toplantısı” Ankara Keçiören’de yapıldı.
Toplantı, tanışma ve hasbihal programı ile başladı. Daha sonra AÖB Genel Başkanı Mesut Çaça bir açılış 
konuşması gerçekleştirdi. Mesut Çaça yeni dönemde sorumlulukların ve çalışmaların önemini dile getirdi.

İyilikder Van Temsilciliği ve Gökkuşağı Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle başlatılan “Suri-
ye’li savaş mağduru kardeşlerimize Van’dan yardım ve kardeşlik eli” adlı kampanya sonucunda topla-
nan 500 torba un Suriyeli kardeşlerimize ekmek yapılarak dağıtılması üzere ulaştırıldı. Un yardımı ile 
binlerce kişi ekmek ihtiyacı karşılanacak, savaş mağduru  birçok  kardeşimizin uzun müddet ekmek 
ihtiyacı giderilmiş olacak.

Tire Kitap “herkes okusun” sloganıyla hediye ilaveli 5 ayrı kampanya başlattı.
2013 yılından beri yayın hayatına devam eden Tire Kitap herkesin okuması ve eserlerinin geniş kitlel-
ere ulaşması gayesiyle hediye ilaveli 4 ayrı kampanya başlattı. Yayınevi, kitap fiyatlarının yükseldiği 
bir zaman diliminde nitelikli kitaplara uyguladığı %50’yi aşan hediye ilaveli kampanya ile okuyucuların 
hem kesesine hem de zihnine hitap ediyor.

Anadolu Platformu Van bölgesi 2018/2019 sezonunun ilk toplantısını Van Gökkuşağı Derneği’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Teşkilat-
lanma Başkanı Gazi Kılıçparlar, Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER), Esnaf Komisyonu, 
Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB), Orta Öğretim Komisyonu, İyilikder gibi merkezi dernekler olmak üzere 
bölge illerden ve komisyonlardan temsilciler katıldı.

عقد احتاد طلبة األانضول اجتماعه الثالث للمجلس االستشاري يف حي كچي اورن ابلعاصمة أنقرة.
االجتمــاع انطلــق حبصــة تعــارف وتبــادل لألفــكار. مث ألقــى رئيــس االحتــاد مســعود چاچــا كلمــة االفتتــاح الــي أكــد فيهــا علــى 

أمهيــة األعمــال واملســؤوليات يف املرحلــة اجلديــدة.

ابلتعــاون مــع مجعيــة قــوس قــزح للرتبيــة والثقافــة والتعــاون نظــم مكتــب مجعيــة إييلكــدر يف واليــة وان محلــة بعنــوان »أهــايل وان 
ميــدون يــد األخــوة والعــون إلخوهتــم املتضرريــن مــن احلــرب يف ســوري« مت خالهلــا مجــع 500 كيــس طحــن وإرســاهلا إىل ســوري 

مــن أجــل صناعــة اخلبــز إلطعــام آالف املتضرريــن مــن احلــرب الدائــرة يف ســوري ملــدة طويلــة.

أطلقت دار تريه للنشر مخس محالت خمتلفة حتت شعار »فليقرأ اجلميع« تقدم فيها كتباً إضافية لزابئنها بتخفيض كبري.
دار تريه للنشــر أتسســت عام 2013 لتصل الكتب الي تنشــرها إىل أكر عدد من القراء، وذلك عن طريق محالت التشــجيع 
علــى املطالعــة الــي تنظمهــا بشــكل دائــم. وتقــوم دار النشــر إبهــداء كتــب إضافيــة بتخفيــض يتجــاوز 50% يف فــرتة عرفــت ارتفاعــاً 

يف أســعار الكتب وذلك كي يســتفيد القارئ على املســتوى املايل والفكري.

عقــد منتــدى األانضــول اجتماعــه األول املخصــص ملنطقــة حبــرية وان يف موســم 2019/2018 يف مقــر مجعيــة گوك كوشــاغي 
)قــوس قــزح(. وشــارك يف االجتمــاع طورغــاي آلدمــري رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنتــدى األانضــول، ورئيــس اهليــكل التنظيمــي غــازي 
قلــچ اپالر، وممثلــون عــن عــدد مــن اللجــان واجلمعيــات العاملــة يف الــواليت احمليطــة ببحــرية وان مثــل مجعيــة األانضــول للمــرأة 

والعائلــة، وجلنــة التجــار، واحتــاد طلبــة األانضــول، وجلنــة التعليــم املتوســط، ومجعيــة إييلكــدر.
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مفهوم المجتمع المدني والتفكير

أن تكوني أم يتيم

 في البحر المتوسط
ً
ال يمكن ترك المهاجرين يموتون غرقا

Sivil Toplum ve Düşünce Kavramı

Yetim Annesi Olmak

Göçmenler Akdeniz’de Ölüme Terkedilemez: Aquarius’a Sahip Çıkılmalı

تقديم مساعدات لـ8 آالف تلميذ تركي وسوري
8 bin Türk ve Suriyeli öğrenciye destek

BEKAM tarafından düzenlenen “Bir Sivil Toplum Modeli Olarak Düşünce Kuruluşları” başlıklı atölye 
programı “Sivil Toplum ve Düşünce Kavramı” oturumu ile başladı.
6 Ekim Cumartesi günü yapılan ilk oturum BEKAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu 
danışmanlığında “Sivil Toplum ve Düşünce Kavramı” ele alındı. Türkiye ve dünyadaki düşünce kuru-
luşlarını tanımak açmacıyla 4 haftalık bir atölye çalışması şeklinde düzenlenen oturumlar haftada bir 
gün Cumartesi günleri yapılacak.

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu tarafından yürütülen Çare Sizsiniz Projesinde yetim annelere yöne-
lik “Yetim Annesi Olmak” adlı kişisel gelişim semineri verildi.
Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu’nun Sodes desteği ile yürüttüğü “Çare Sizsiniz Projesi” kapsamın-
da yetim annelerine yönelik “Yetim Annesi Olmak” konulu kişisel gelişim semineri verildi. Yetim an-
nelerine yönelik olarak üçüncüsü düzenlenen seminerde sunum Eğitim Yöneticisi İbrahim Özmantar 
tarafından yapıldı.

Uluslararası yardım kuruşlarının ortak çabasıyla Akdeniz’de göçmenleri kurtarmaya çalışan gemile-
rden SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne ait Aquarius adlı kurtarma gemisinin 
faaliyetleri ikinci defadır engellendi. Geminin Türk bandırası ile faaliyetlerine devam edebileceği hu-
susunu dile getiren Kızılay Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu 
(IFRC) Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık bu amaçla bir çağrı yaptı.

İHH, Kilis’te bulunan okullardaki 8 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtacak. Projenin ilki iki ayrı okulda 
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın katılımıyla gerçekleştirilerek 850 öğrenciye çanta ve kırtasiye 
yardımında bulunuldu.

نظــم مركــز بيــكام للبحــوث العلميــة والرتبويــة والثقافيــة ورشــة عمــل حتــت عنــوان »مؤسســات الفكــر منوذجــاً للمجتمــع املــدين«. 
وانطلــق برانمــج الورشــة جبلســة عنواهنــا »مفهــوم اجملتمــع املــدين والتفكــري«.

اجللســة األوىل انعقــدت يــوم الســبت 06 أكتوبــر 2018 حتــت إشــراف حممــد علــي أمــن أوغلــو رئيــس اهليئــة اإلداريــة ملركــز 
بيكام. ويتم تنظيم جلســات على شــكل ورشــات عمل يف كل ســبت على مدى أربعة أســابيع هبدف التعرف على مؤسســات 

الفكــر يف تركيــا والعــامل.

يف إطــار برانمــج »أنتــم احلــل« الــي ينفذهــا وقــف بلبــل زاده نظمــت اهليئــة اإلداريــة للوقــف نــدوة لفائــدة أمهــا األيتــام حتــت عنــوان 
»أن تكــوين أم يتيــم« هبــدف التنميــة والبشــرية وتطويــر الــذات.

برانمــج »أنتــم احلــل« ينفــذه وقــف بلبــل زاده بدعــم مــن برانمــج الدعــم االجتماعــي التابــع لــوزارة التنميــة الرتكيــة. وخــالل الرانمــج 
قــدم مديــر القســم الرتبــوي ابلوقــف إبراهيــم اوزمنطــار النــدوة الثالثــة لفائــدة أمهــات األيتــام.

مت للمــرة الثانيــة تعطيــل نشــاطات ســفينة آكواريــوس التابعــة ملنظمــي جنــدة املتوســط وأطبــاء بــال حــدود. آكواريــوس هــي إحــدى 
الســفن العاملــة علــى إنقــاذ املهاجريــن مــن الغــرق يف البحــر األبيــض املتوســط جبهــود مشــرتكة مــن عــدد مــن اهليئــات اإلغاثيــة 
الدوليــة. ويف هــذا اخلصــوص دعــا الرئيــس العــام جلمعيــة اهلــالل األمحــر الرتكــي وانئــب رئيــس االحتــاد الــدويل جلمعيــات الصليــب 

واهلــالل األمحريــن إىل ضــرورة رفــع الســفينة العلــم الرتكــي لتتمكــن مــن مواصلــة نشــاطاهتا.

ختطــط هيئــة IHH لإلغاثــة واملســاعدات اإلنســانية لتوزيــع مــواد مدرســية علــى مثانيــة آالف تلميــذ تركــي وســوري يف واليــة 
كليــس. ومت توزيــع الوجبــة األوىل مــن تلــك املســاعدات الــي تتضمــن حقائــب ومــواد مدرســية علــى 850 تلميــذ مبشــاركة رئيــس 

بلديــة كليــس حســن قــره يف مدرســتن خمتلفتــن.
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الوصال.. والبعد 

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو

رب قائــل يقــول: وهــل ميكــن أن يكتــب املــرء عــن احلــب يف زمــن احلــرب، وهــل هنــاك فســحة للعيــش حبًــا، بينمــا 
القتــل اليومــي، كسلســلة ســبحة قاهــرة ال تنتهــي تســبيحاهتا، مث نقــول: وهــل حييــا املــرء، ويقــاوم القتــل، والســحل، 
واحملــي، بغــري احلــب، وهــل يســتطيع االنســان أن يناهــض التعذيــب، والــدم الــذي جيــري، عســفاً وقهــراً، بــدون 

احلــب.
بــل هــل ميكــن أن حييــا الوطــن ويتماســك ويتعاضــد، وابلتــايل ينتصــر الــدم علــى الســيف، دون احلــب العميــم 
واملنســدلة خيوطــه طــواًل وعرضــاً علــى مشــارف الوطــن واحملــن، واملنتصــر حتمــاً علــى كل أنــواع الســطو، علــى 

انســانية االنســان، وهنــب روحــه وثروتــه، وإكســري حياتــه، املمنــوح لــه مــن رب العــزة، وليــس ســواه. 
احلــب أبــداً واحلــب دائمــاً، واحلــب رايــة للتصــدي احلقيقــي، والصمــود الصــادق، بــال شــعارات، وبــال أهلــة، ودون 

هتاليــل أو آتليــل.؟!. 
احلــب مــواتً، واحلــب عشــقاً، واحلــب انفــالاتً يف اآلخــر، ومتــاه معــه، وفيــه، كمــا احلــب انبهــارًا، ومناهضــة، وفرحــاً 

يقهــر املــوت، املنفلــت مــن عقالــه، والواقــع رغمــاً عــن احليــاة.
ففــي الوقــت الــذي يشــهر القامــع، القاهــر، الســارق للوطــن، ســيفه قاتــاًل، ســفاًكا للدمــاء، ويف الوقــت الــذي 
متشــي فيــه الدمــاء أهنــاراً يف شــوارع وطــن مســجى،  وميــارس الســفاح األســدي كل أنــواع املــوت والقتــل،  تصعــد 
قلــة مــن أبنــاء الوطــن لتقــول حبــاً، ولتناشــد عشــقاً، لوطــن مــازال حيلــم أبنــاءه حبيــاة أكثــر اشــراقاً ، خاليــة مــن 
العســف والقهــر واهلــدر، وانفيــة جلميــع حــاالت االحمــاء، وااللغــاء، واالقصــاء، فــال وطنــاً مجيــاًل، بــدون انس 
ينعمــون ابلــدفء، واجلمــال، والعــدل، واحلــق ، أمــا احلريــة فقــد  ابتــت كاهلــواء واملــاء، ال غــى ألحــد عنهــا ، وال 
قــدرة لوطــن علــى التغريــد بــدون فعلهــا، املرســل خصــالت شــعره حنــو ممارســتها الفعليــة، ال الكاذبــة، القاهــرة ، 
الســليمة الي تســود اجلميع، بســيادة القانون فوق رؤوس، مطلق الناس، وليس فئة بعينها منتقاة من أهل الوالء 

، وأهــل الفســاد ، واالفســاد ، وذوي احلظــوة العشــائرية، أو الطائفيــة، أو احملليــة الضيقــة. 
احلريــة واحلــب صنــوان، وجناحــان لشــيء واحــد، واحلريــة كمــا احلــب، ال حيــاة بدوهنمــا معــاً، مشــرتكن، متآلفــن، 
منجدلــن بتالوينهــا، ومتماســكن بعنفواهنمــا، وقابعــن يف بوتقــة واحــدة، مالذهــا وطــن آمــن يســوده العــدل 
والنمــاء واحلــق، وينعــم هبمــا ويبتســم، بقــدر مــا يكــون اإلجنــدال حقيقيــاً واقعًيــا ميســك بــه أانس صادقــون واعــون 
يعرفــون مــا يريــدون، ويتجــاوزون املصــاحل الذاتيــة واألاننيــة، ابجتــاه بنــاء مســتقبل، ال يعــرف اال أن يكــون معــراً عــن 
آمــال وطموحــات، حمصلــة وجــود البشــر، قبــل احلجــر، والنــاس قبــل املــداس، بقــدرة مرتاصــة، علــى بنــاء تكويــن 
بشــري، جمتمعــي، يتكــئ علــى نســق اجتماعــي، مبنظومــة ال تقبــل التفتــت أو العــودة اىل الــوراء، احلــب يف هــذا 
الزمــن، وهــذه اللحظــة التارخييــة الباســقة كزهــرة اللوتــس، واملشــعة برائحتهــا كزهــر اليامســن الدمشــقي، الــذي طاملــا 
حلــم بــه، وتغــى علــى أمواجــه، الراحــل الكبــري نــزار قبــاين، بعيــداً عــن ســطوة وقهــر األجهــزة األمنيــة الــي الحقــت 

نــزار وكل مثقفــي الوطــن، حــى غــادروا أســوار وطنهــم. 
هــذا احلــب الــذي حنلــم بــه ليــس خــارج الســياق، وليــس متعارضــاً مــع املعطــى االنســاين الوطــين، املتطلــع حنــو عقــد 
اجتماعــي جديــد، ومتجــدد، أيخــذ بنظــر االعتبــار، كل أثنيــات الواقــع الســوري، خروًجــا هبويــة وطنيــة ســورية 
جامعة، لشــعب مازال يبذل الغايل والنفس من أجل أن حييا وطنه حراً عزيزاً، معاىف من األمراض )التشــبيحية( 
الــي ابتلــي هبــا يف ســنواته األخــرية، وهــي مازالــت تنخــر أبنســاقه اجملتمعيــة، ضمــن ســياق دولــة أمنيــة، أشــبه بدولــة 
العصابــة، وكيــان القهــر واســتالب انســانية االنســان الــي مل تــرح املــكان، منــذ أن ســرق الوطــن والســلطة املقبــور 
حافــظ األســد، ومــارس دوره الوظيفــي، ليبيــع الوطــن ويلغــي السياســة مــن اجملتمــع، ويســتأثر بــكل مــوارد الوطــن 

املاديــة واملعنويــة.

بوســعنا بنــاء كــرة جديــدة مــن هــذا الــرتاب املقــدس!، وعلــى أنقــاض العــامل 
الشــر حييــا.

هناك قوى شريرة تعمل على هذه األرض، يستهدفون أي شيء وكل شيء، 
مــع  يتوافــق  !!!!!!، ال  العقــل ويركــزون عليــه كثــرياً  الــروح،  البشــر، احلجــر، 
إجرامهــم، أمــا املشــاعر فهــي عدوهــم األول، يريــدون فقــط أشــخاصاً يعملــون 
بصمــت ويهتفــون بصــوت عــال، كتلــة مــن الشــر تعيــش بيننــا وتتفــق علينــا، 
تتعامــل معهــم وتنصــاع ألوامرهــم، ســكوتنا لــن يغــري شــيئاً، البــد مــن احملاولــة، 
 ، امــرأة  وتغتصــب  بعجــوز،  وينــكًّل  طفــل،  ميــوت  اثنيــة  بــكل  ميــر،  الوقــت 
والدمــار يتســع ويتســع ، وهــذا غذائهــم تنتعــش أرواحهــم ويــزدادون قــوة وإجــرام، 
حياربوننــا ابســم احلضــارة ، ويقتلوننــا ابســم اإلنســانية ، ويســتولون علــى أوطاننــا 
ابســم العدالــة، حياصــران املــوت واهلــالك، لنحمــي كوكبنــا فهــو علــى شــفا الفنــاء، 
لننقــذ مــا ميكــن إنقــاذه، أســرار الكــون ســرقت، ولكــي يعــود هــذا الكوكــب إىل 
الصــواب واحليــاة ، علينــا حماربــة الشــر، حناربــه بداخلنــا أواًل، عندهــا نســتطيع 
أن نقضــي علــى األشــرار، لنطوقهــم بتالمحنــا ومشــاعران الصادقــة وإنســانيتنا، 
ولنســوًّر كل ذلــك ابلرمحــة والوفــاء ، لنجعــل مــن تناغمنــا ســداً أمامهــم يعيــق أي 
تقــدم شــرير، ال ينفــذ الشــر مــن خــالل اخلــري فهــو أقــوى وأطــول عمــراً، لنحصــن 
لــه ختــرتق كل اجملــاالت  بــه مــن كل اجلهــات، ونكــون محايــة رهيبــة  أنفســنا 
وتقــاوم أقــوى الصدمــات، سنشــكل حاجــزاً منيعــاً ال خترتقــه نــريان شــرورهم وال 
نفحــات مسومهــم، كل آلياهتــم ال تســاوي شــيئاً أمــام تعاضــدان، وإال فاملــوت 
هــو مكافــأة لنــا، ال نســاوم أبــداً علــى كرامتنــا، فــإن اختــاروا قتلنــا مجيعــاً فمــن 
ســيحكمون، وعلــى مــن يولــون! وهــل تقــام إمراطوريــة بــال شــعب، اجلميــع 
حــكام وملــوك!، ليكــن هلــم ذلــك ولتكــن كلمتنــا واحــدة، املــوت املشــرف أو 
احليــاة الكرميــة، ليــس هــذا بعــامل أحــالم هــذا كالم واقعــي، ملً نســمح لشــلة مــن 
اللصــوص والقتلــة ابلتحكــم حبياتنــا وممتلكاتنــا وأرواحنــا، ال مــكان علــى هــذه 
األرض يتســع لنــا وهلــم فإمــا هــم وإمــا حنــن، الوقــت ميــر بســرعة لنقــف وقفــة 
واحــدة لتغيــري هــذه القــوى الشــريرة بتوحــدان ، فنحــن نعيــش علــى نفــس الكــرة 
ونفــس الغــالف اجلــوي نتنفــس هــواًء واحــداً ونشــرب نفــس امليــاه ، ومســاؤان 
لننعــش ذاكرتنــا،  أمامنــا ،  مــازال مغلقــاً  إبــداع  واحــدة ، هــل هنــا صنــدوق 
هــل حنــن مرجمــون أوهنــاك كلمــة ســر أضعناهــا كلنــا، هــل نعمــل علــى إجيادهــا 
حلمايــة كوكبنــا مــن هــذه الكتلــة الشــريرة، هــي حماولــة أخــرية ، لنتحــرك قبــل 

فــوات األوان.
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ماذا سأقول يف املقابلة؟
أأحتدث بصدق وبساطة؟

أم أرتدي ثوب صخرة متجهمة؟.
حلقــت حــويل أســئلة مــا قبــل املقابلــة، أحــدق يف الوجــوه والصــور والكــؤوس وأصغــي 
إىل أحاديــث الزابئــن، أعــدل ربطــة عنقــي الــي أهــداين إيهــا صديقــي مبناســبة خترجــي 
مــن احلقــوق بعــد صــراع دام أربــع ســنوات مــع مــادة قانــون العقــوابت، )قضيــت مثــان 

ســنوات يف اجلامعــة.(.
)الصدق والراءة مها جرعة دواء زائدة تودي حبياة املرء(

تذكرت قول صديقي وانر االنتظار تلدغين فتميتين.
سيأيت صاحب املطعم، سيسألين:

- ما امسك؟
- جواد الشايب

-  ما مؤهلك العلمي؟
سأندفع يف حديثي بصدق وبراءة:

اعاقتين...قانــون  ســنوات...مادة  مثــان  دام  صــراع  بعــد  احلقــوق  مــن  خترجــت   -
العقــوابت...

- ما هو آخر عمل عملت فيه؟
سأستطرد قائال:

- عملــت يف مطعــم الضاحيــة، وجدتــه بعــد عــرق غزيــر غمــر روحــي وجســدي، وكنــت 
أمتــى أن أعمــل ولــو أبكلــي وشــريب.

- كم راتبك؟
- أهم شيء عندي املعاملة.

الفائقــة يف غســل األطبــاق، وأحكــي  قــدريت  أهنــار أحاديثــي ســأخره عــن  ســتفيض 
لــه ذلــك اليــوم الــذي عملــت فيــه لوحــدي، كانــت حفلــة كبــرية، انتصبــت جبــال مــن 
األطبــاق، تعمــد صديقــاي أن يغيبــا احتجاجــاً علــى أوضاعهمــا، ســددت مكاهنمــا، 
اســتللت اســفنجي كســيف وغمســتها كرمــح يف قلــب كل طبــق متســخ، آخــر الليــل 

التمعــت ضاحكــة كوجــه حليــق الذقــن.
شكرين صاحب املطعم أثى علي وقبل أن يعطيين إكرامية؛ سبقته قائال:

- أان يف خدمتك.
يف اليوم التايل سرح العاملن وبقيت لوحدي.

سيستشــيط طمعــاً، سيســر حبديثــي، أتوقــع أن يشــغلين فــوراً، سيســتغين عــن عامليــه 
إكرامــاً يل.

مازلت أحدق يف الطاوالت منتظراً مقابلته، أأتمل الوجوه املزدانة ابجملامالت واحلركات 
املصطنعة، مظاهر خادعة، ابت الكذب صناعة...بضاعة...جتارة، ليتين مثلهم؟.

انتابــين قلــق املقابلــة، أراجــع خمطــط كلمــايت فأجدهــا غــري انفعــة، أعتقــد أنــه سيســتغلين 
وســيلغي املاكينــة حبجــة التوفــري، أخــذت ألــف رجــال علــى رجــل:

- ســأحتدث بثقة...ســأخره أين لســت حباجــة لعمــل ولكــن أحببــت أن أعيــش معــاانة 
العمــال لكــي أعــرف كيــف أدافــع عــن حقوقهــم.

فكرة سخيفة!، قلت لنفسي وأان أراقب )الكرسون( أيتيين مسرعاً:
- أي خدمة؟

- أنتظر صاحب املطعم ألجل املقابلة.
- انظر إنه هناك يتجول؟

أنزلــت رجلــي، كبحــت مجــاح ثقــي، أتذكــر مقابــالت أيب، كان يدعــوين دائمــاً ليناقــش 
أخطائــي ويلومــين. راح يرحــب ابلزابئــن اببتســامة عريضــة تشــق وجهــه لنصفــن، كادت 

خمــاوف املقابلــة تتالشــى، قلــت مســتدركاً:
- ال يغرك...االبتسامات طعم يلقيه أصحاب العمل...

عدلــت ربطــة عنقــي، وأتهبــت ملقابلتــه، أخــذ يشــق طريقــه وســط الطــاوالت، تصــادم 
عمــال حيملــون أطباقــاً مســرعن يرحبــون بقادمــن جــدد.

اســتللت منديــال وأخــذت أمســح حذائــي، ارتســم خيالــه يغطــي املــكان، رفعــت بصــري 
فوجدتــه يبتســم فوقــي، هربــت مــين الكلمــات، ابدرين قائــال بصــوت هــادئ:

- معذرة...اكتفينا.

» العصيان املدين يصبح واجباً مقدساً عندما ينعدم احرام القانون ويعم الفساد يف الدولة واملواطن الذي 
يتعامل مع هذه الدولة يصبح مشركاً يف الفساد وتغيب القانون »

 غاندي
يف العصــر املاضــي اجتاحــت الثــورات الشــعبية ربــوع القــارة األوروبيــة الثــورة الفرنســية 1789 وثــورة 1830 أو 
ثــورات 1848، ميكننــا اليــوم يف ضــوء مــا تعلمنــاه عــن تلــك الثــورات أن نســتلهم بعــض الــدروس الــي متكننــا مــن 
فهــم أكثــر للثــورات الــي جتتــاح الوطــن العــريب حاليــاً نظــراً التســاع رقعــة ثــورات املنطقــة العربيــة واســتمراريتها، حيــاول 
مــن هــم معنيــون أبمــر البحــث عــن أوجــه التشــابه بــن هــذه الثــورات العربيــة الراهنــة وتلــك الثــورات األوروبيــة يف 

1848 وذلــك حــى يتمكنــوا مــن فهــم بــل وتوقــع نتائــج هــذه الثــورات علــى املــدى البعيــد.
مثلمــا حــدث يف العــامل العــريب بــدءاً مــن عــام 2011، انتشــرت الثــورة يف أورواب عــام 1848 مــن مدينــة إىل أخــرى 
عــر القــارة، مطيحــة ابألنظمــة احلاكمــة يف تلــك الفــرتة. فالثــورة الــي اندلعــت يف صقليــة كانــت تنــذر أبخــرى ختتمــر 
يف ابريــس، وابلفعــل الذ ملــك فرنســا ابلفــرار بعــد ثالثــة أيم ومت اإلعــالن عــن قيــام اجلمهوريــة ممــا أطلــق العنــان 
ملوجــة عمالقــة مــن الثــورات الــي اجتاحــت ســائر العواصــم األوروبيــة مــن برلــن إىل فيينــا وبودابســت وميــالن حــى 
أن البــااب قــد اضطــر للهــرب عندمــا قــاوم الثــوار احلــرس البابــوي وأعلنــوا اجلمهوريــة يف رومــا، حــدث كل ذلــك خــالل 
أربعة أشهر فحسب، يف الربع األول من عام 1848 الوجه الثاين للتشابه بن الثورتن 1848 و2011 هو أن 
الثورات يف الوطن العريب ويف أورواب قامت ابألســاس إلســقاط األنظمة االســتبدادية وأتســيس دول حترتم احلريت 
السياســية ويقــوم عليهــا ممثلــون منتخبــون مباشــرة مــن الشــعب أو بتجــارب ثوريــة اخترهــا الوطــن العــريب ســابقاً إمــا 
مــن حيــث عوامــل تفجرهــا أو إجهاضهــا لكــن يف زمــن التداخــل االقتصــادي املركــب ال تبــدو هــذه املقارنــة قــادرة 

علــى أن تكشــف لنــا مــا ســتؤول إليــه األوضــاع الثوريــة كيــف جيــري االنقــالب علــى الثــورة أو بعبــارة أخــرى 
كيف ُتسرق الثورة؟..

زعيــم الطغــاة هــو أحــد أبــرز االســتبدادين يف اتريــخ أورواب احلديــث تعتــر فــرتة حكمــه نقطــة ســوداء يف اتريــخ 
رومانيــا أطلــق علــى نفســه ألقــاابً ال هنايــة هلــا بدايــة مــن القائــد العظيــم مــروراً بدانــوب الفكــر وانتهــاًء ابلعبقــري 
الــذي يعــرف كل شــيء إنــه )نيكــوالي تشاوشيســكو( الديكتاتــور املصــاب جبنــون العظمــة، يف أيمــه األخــرية 
اشــتدت املظاهــرات واندلعــت يف كافــة أرجــاء رومانيــا وتوجــه املتظاهــرون إىل القصــر الرائســي يطالبــون بســقوط 
)تشاوشيســكو( األمــر الــذي دفــع )تشاوشيســكو( إىل اخلــروج إىل شــرفة القصــر وبــدأ خياطــب الشــعب بكلمــات 
متوقعــة وخطــاب ملــيء ابلوعــود الــي تقســم علــى التغيــري علــى غــرار بــن علــي كانــت كلماتــه األخــرية الــي متتــم هبــا 

قبــل إعدامــه )عاشــت مجهوريــة رومانيــا االشــرتاكية حــرة مســتقلة ســوف ينتقــم التاريــخ يل(.
ولكــن مل نلحــظ وقتهــا أن هنــاك جــذور لبقــاء هــذا الســقوط معلقــاً لســنين وأن تبقــى رومانيــا بــال حــل ونــزاع دائــم 

كمــا حيصــل اليــوم يف ثــورات الربيــع العــريب.   
 إذا مــا عــدان إىل الــوراء قليــاًل وأســقطنا جتربــة حركــة التضامــن يف بولنــدا واحلركــة الوطنيــة يف جنــوب افريقيــا  تبــدو 
التجربتــن  قادرتــن علــى أن تكشــفا لنــا كيــف تســرق ثــورة الغالبــة يف ظــل االقتصــاد املعــومل، حيــث يســتكمل الثــوار 
أنفســهم الثــورة املضــادة حــن تســتبدل ثقــة اجلماهــري )الناخــب( بثقــة األســواق املاليــة، انتهــى حلــم حركــة التضامــن 
يف بولنــدا مبجــرد ظفرهــا ابلســلطة السياســية، فهــذه احلركــة الــي أسســتها اليــد العاملــة وصلــت إىل الســلطة برانمــج 
اقتصــادي يقــوم علــى اســرتجاع ملكيــة العامــل الــي ســلبتها ايهــا الشــيوعية القمعيــة وأســقطت نظــام احلكــم ومل 
تســتمر طويــال بــل ألشــهر، مل نلحــظ حينهــا أن هنــاك جــذور لبقــاء هــذا الســقوط معلقــاً لســنين وأن تبقــى بولنــدا 

بــال حــل ونــزاع دائــم .
االحتــاد الســوفيايت عندمــا مســع النــاس يف مجيــع أحنــاء أورواب الشــرقّية الشــيوعية أن الروســين لــن يقومــوا أبي عمــل 
إلمخــاد املعارضــة بــدأوا بتحــدي أنظمــة حكمهــم والعمــل علــى تطويــر األنظمــة التعدديــة يف بلداهنــم فبــدأت األنظمــة 
الشــيوعية يف أورواب الشــرقية حينهــا ابالهنيــار واحــدًة تلــو األخــرى وكانــت بدايــة هــذه املوجــة يف هنغــاري وبولنــدا 
عــام1989 ، وســرعان مــا انتشــرت إىل تشيكوســلوفاكيا ورومانيــا وبلغــاري كمــا هــّزت املظاهــرات مجيــع أحنــاء أملانيــا 
الشــرقية والــي أدت يف هنايــة املطــاف إىل الســماح للمواطنــن ابالنتقــال إىل الغــرب مــرًة أخــرى وتوّحــدت أملانيــا بعــد 
ذلــك بوقــت قصــري يف عــام 1990 واعُتــر اهنيــار االحّتــاد الســوفييي يف عــام 1991 هنايــة احلــرب البــاردة وهنايــة 
الشــيوعية يف أورواب مل نلحــظ عندهــا أن هنــاك جــذور لبقــاء هــذا الســقوط لدكتاتــوريت عــدة معلقــاً لســنين بــال 

لفــرتات قصــرية وأن تبقــى اجلمهــوريت املرتبطــة ابملســتنقع الشــيوعي بــال اســتقاللية ونــزاع دائــم .
مــا جــرى يف غينيــا 1993 عندمــا حاولــت جهــات مرتبطــة بقــوى الشــر / النظــم العامليــة املســيطرة / إســقاط الرئيــس 
الغيــين املنتخــب دميقراطيــاً مل تســتطع تلــك القــوى تنفيــذ مآرهبــا إال بعــد تشــكيل قــوات مشــرتكة غينيــة متآمــرة 
وســنغالية ونيجرييــة وأيضــاً مــا جــرى يف ســرياليون هــي النســخة طبــق األصــل الــي نفــذت يف غينيــا وأيضــاً يف دولــة 

ليســوتو اإلفريقيــة تلــك الــدول كانــت أنظمتهــا منتخبــة دميقراطيــاً وبــدون جــذور ملــاذا انعزلــت ابلقــوة؟.
اإلسقاطات على واقع ثورات الربيع العريب:

جــاءت ثــورات الربيــع العــريب كغريهــا مــن الثــورات ســواء يف أورواب أو أمريــكا تريــد أن حتكــم نفســها بنفســها وأن 
تطيــح أبنظمتهــا االســتبدادية وأن تقــرر مصريهــا بنفســها مــا الــذي حصــل؟، الــذي حصــل أن عقــارب ســاعة الزمــن 
توقفــت هنــا ومل تعــد تتحــرك  وأن شــيئاً غريبــاً بــدا خيــرج مــن حتــت الشــعوب وهــي ال تــدري أبهنــا عقــارب حقيقيــة 
متــت تربيتهــا بعنايــة فائقــة الســتبداهلا بعقــارب الســاعة وليقــف الزمــن ولتتحــرك جــذور قــوى الشــر املمتــدة مــن هنــا 

إىل هنــاك علــى أن مســاحات الوطــن العــريب صاحلــة للزراعــة وتربيــة كل مــا هــو مــؤذ إرهــايب.

الخطاب األخير

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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هشيم
األحياء مشدوهون 

حتيُق هبم احلياة بشراهِة مقرة 
والشتائم تنوُش السماء 

يكــرتُث  أحــد  ال  احلقــول،  يف  احلرائــق  تتجــّوُل 
الفقــراء  ســوى 

وقشُّ احلقوِل خيبو بسرعة
كما اشتعل 

ف ننطفُئ بذاِت اللهفة 
لــكلٍّ مّنــا ميتتــان: غرقــاً بوحــِل احليــاة، واالحــرتاق 

جشــعاً 
جثّتان 
وال قُر!

هطول
األمطار تتهاطل يف صحن قلي

الريــح  ســواقي  يف  نشــيجها  تســكُب  واملزاريــُب 
الرصــاء

أهرول حنو رئَي ألحتمي
أحــاذُر أن تنزلــق قدمــي يف فتحــة شــريٍن، فتبتلعــين 

دوامــة النبِض 
ومنُل األسئلة املؤّجلِة احلائرة يف األوردة 

يرتّبُص انتظارا 
أقعي ككلٍب عاٍر حتَت شجرية رئي املتفّحمة

زرقِّ
ُ
أرفو كوابيس الدِم امل

أخيُط اهرتاء حيايت، إببرِة من خشٍب يفع
لعل اإلبرة تصرُي شتلًة 
والشتلة رئة فتّية ورديّة 
واخليطان أوردة جديدة

َعَدْم
أحبث بن ركام أشيائي عن حذاٍء 

ينتعلنا العدُم
يعيُد الكرّة 

وميضي مستهزائً وهو يهرس وجودان

حفرٌة للمسيِح، بعد الصليب الشاهق
صفعوا خّدي األمين 

يلطموا خدي األيسر 
وأان بن اخلّديِن 

أنٌف مُمرٌّغ بوحِل األحذية املزدمحة 
وفمي األدرد يصدر حشرجة معشوشبة ابلرفِض 

حنجريت على حّد الشفرة
وختوم الليل، وأودية السهاد 

جدراٌن عالية خُمددة 
ُمشّيدٌة بعنايٍة

من جثثنا اهلزيلة

ال عودة
املغفرة ي أبي

ألين مشطُت ِخطامي من ِصَغٍر
سعيٌد بتمّردي األّول

رغم نزف أنفي املستمّر ُمّذاَك .

سواء
أريُد بصيصاً يُدفُئ روحي

غري الذي يتسلُل من ثقِب الزنزانة 
مفتوحة على مصراعيها
البقاء فيها مثل املغادرة 

يف اخلارج:
الظالم سّيد املصري.

راثء
الليل يرخي سدوله بدهاِء ثعلٍب مّكار
والفراُت حن وضعوه على قائمة اخلنق

يذرف أسراب قطاه حنو السماء
نلملم ذرور أمواتنا الذين ارحتلوا

متلصوا من مناجل الغزاة
حى القّش سيبكي الريح 

والريح تبكي الغيمات
والغيم يلوذ ابملسامري 

مّسروها يف مساواهتم
ولنا ضجيج الرحى
من يبقى للفرات؟

وشراُك الغياب ترتّبص بغدران دموعنا
كلما نضَب بنا غديرا

اقتلعت الريح خنلة 
كّفنتنا ابخلوِص

وغرزت اجلذع اليابس جبوار رؤوسنا اخلائبة
شاهدة قٍر لغريق

كم خنلة تصلح لتكفن النهر
ومهرا للبقاء

سبات
الراية الي رفعناها كرفاِت نٍي 

من احلفرة الكبرية 
أزلنا عنها الرتاب 

والغبار كان أشّد عناداً وتشّبثاً 
من الريح
سكنت 

طأطأت لتنفخ من جديد على رمادان 
ومطٌر من سخام

جيضُّ اجلمر 
يديّل اللهيب عنقه على صدوران 

خنمُد مجيعا 
حى هزمية الريح واملطر..

مراثي للوطن

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد

ينصبــون خيامهــم يف  أهــل فلســطن  احليــاة وكان  قيــد  أكــن علــى  العــام 1957 مل  يف 
خميــم الريمــوك الــذي كان عبــارة عــن شــارعن فقــط، شــارع فلســطن وشــارع الريمــوك ومت 
بنــاء مشــفى بدائــي ابســم مشــفى فلســطن وحــن توســع املخيــم مــع مــرور الســنن قامــت 
حكومــة األســد ببنــاء مشــفى الباســل الــذي ال ابســل بعــده والــذي كان يشــفي املرضــى 

بلمســة خفيفــة وجمــاانً.
البيــوت األمسنتيــة ذات الطوابــق والــي تتميــز  كــرت فلســطن يف املخيــم وبــدأت ببنــاء 
بشــرفات يســتطيع الفلســطيين أن يقــف عليهــا وحيــاول عــر منظــار قــدمي أن يــرى القــدس أو 
الطريــق إىل القــدس، وهكــذا مــرت الســنون وصــار املخيــم مدينــة صغــرية جلــأ إليهــا الفقــراء 
مــن كل ســوري فســكنها أهــل الشــام وأهــل حلــب ومحــص والســلمية، وهنــاك تعرفــت علــى 
عبــد اللطيــف خطــاب الشــاعر اجلميــل إبــن الرقــة حيــث كان يف زيرة عنــد األقــرابء، قــال 

يل هنــا أوالد عمــي وهــو يشــري إىل الشــبان الفلســطينين.
ويف ظل احلركة التصحيحية اجمليدة صار املخيم حيمل أكثر من أسم 

)عاصمة الشــتات.. وأرض الفقراء( وصارت نســبة الســورين يف املخيم تتجاوز الثلث من 
أصــل الســكان، وســرعان مــا حتــول املخيــم إىل وطــن اثن للفلســطينين الذيــن كانــوا حيلمــون 

ابلعــودة إىل فلســطن احملتلــة وللســورين الــذي كانــوا حيلمــون ابلعــودة إىل ســوري احملتلــة.
يف حلــب تعرفــت علــى الفنــان الفلســطيين حممــد أبــو صــالح ومــن مواليــد حلــب عــام 
/1955/ ينتمي إىل أســرة فلســطينية هاجرت من مدينة حيفا إىل مدينة عكا مث انتقلت 
األســرة عــام 1948 إىل مدينــة حلــب الــي ولــد واســتقّر فيهــا، وكان حيلــم ابلعــودة رغــم أنــه 
ولــد يف حلــب ومــات فيهــا ومل يتمكــن مــن الوصــول إىل القــدس لكنــه ظــل يرمسهــا طيلــة 
حياتــه فأحببــت فلســطن وأان يف اخلامســة عشــر مــن عمــري، وكــر حــي هلــا مــع مــرور 
الســنن وصــرت أيضــاً أحلــم ابلعــودة رغــم أنــين ســكنت بيتــاً امسنتيــاً قــويً ال هتــزه العواصــف 

يف غــرب أملانيــا. 
ومــرت الســنون وولــدت أجيــال مــن أجيــال يف خميــم الشــتات وال أعــرف ملــاذا كان يذكــرين 

املخيــم بناجــي العلــي؟.
وقامــت دول الغــرب ببنــاء املــدارس وســامهت كنــدا واســرتاليا وأمريــكا وهولنــدا وأملانيــا ببنــاء 
املــدارس واملؤسســات االجتماعيــة بينمــا مل تقــدم الــدول العربيــة ســوى علــى بنــاء مســجد 

واحــد ال يتســع لــكل الذيــن ســيصلون للقــدس مــن أهــل املخيــم.
ومــرت الســنون وغــادرت أان ســوري اتركاً خلفــي بيــوت الفقــراء تغــوص يف عتمــة أبديــة علــى 
أطــراف املــدن العريقــة، وتركــت النــاس الذيــن ســهرت معهــم يف خميــم الريمــوك، لكنــين مل 

أنســاهم يومــاً ألهنــم طيبــون ال حيلمــون بشــيء ســوى ابلوطــن.
وبــدأت الثــورة الســورية وقصــف املخيــم مئــات املــرات وعــاىن احلصــار وأحكمــت داعــش 
قبضتهــا علــى املخيــم خشــية أال يفكــر أهلــه ابلعــودة إىل فلســطن، ومت ذبــح الفقــراء يف 
شــارع الريمــوك وشــارع فلســطن ومل يفتــح مشــفى الباســل أبوابــه ألي جريــح وتــرك الفقــري 

ميــوت نزفــاً وجوعــاً، وأخجــل أن أقــول لكــم مــاذا أكل الفقــراء يف خميــم الريمــوك.
اإلمسنــت،  ميوتــون حتــت ركام  الفقــراء  أكــر، وصــار  املخيــم صــار  األيم وجــرح  ومــرت 

الطريــق. ومل أيت  قاســية  شــتاءات  انتظــروا  ألهنــم  ابخليــم  اســتبدلوه  الــذي  اإلمسنــت 
ومــات املئــات حتــت احلصــار وحــاول أبنــاء حــي الزاهــرة إنقــاذ الوضــع اإلنســاين وتوصيــل 
5000 حصــة غذائيــة للمخيــم لكــن قــوات النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه احملاِصــرون 

للمخيــم منعــوا دخوهلــا وقامــوا بنهبهــا ليــال.
وقامــت مبــادرة اثنيــة كانــت تقضــي إبخــراج ثالمثائــة مريــض وجريــح مــن ســكان املخيــم 
أغلبهــم نســاء وأطفــال غــري أن قــوات النظــام احملاصــرة قامــت إبطــالق النــار لــدى خروجهــم 

مــا دفعهــم إىل العــودة أدراجهــم.
ال طريق اىل احلياة حى وأنت جريح وطريق القدس مير عر السماء.

ال أعــرف ملــاذا كنــت أتذكــر انجــي العلــي كلمــا أزور خميــم الشــتات الفلســطيين، خميــم 
الريمــوك.

عاصمة الشتات الفلسطيني

كاتب وصحفي سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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يف بدايــة ســتينيات القــرن العشــرين قــدم الرقــة ، شــاب مجيــل الشــكل عــذب الصــوت وهــو يتحــدث ، قادمــاً مــن صــوب 
الشــمال مــن بنــدر خــان ذات الزمــان اجمليــد ، كان مــازال ابــن اخلمســة عشــر عامــاً وأقــل مــن ذلــك حنيــف القامــة 
أجعــد الشــعر حنطــي الوجــه مجيــل التقاســيم ، قطــن وعائلتــه حــي املشــلب جــار لنــا ، مــن النظــرة األوىل تقــرأ يف وجهــه 
عالمــات النباهــة والــذكاء ، وحيمــل يف عينيــه بقــاي حــزن وأمل بــه خبأتــه روحــه امليالــة إىل احملبــة واهلــدوء والســرور، رغــم 
تســابق العــرات يف منحــدر الغيــاب الكبــري ، ورغــم تدافــع الدمــوع يف ضبــاب الكلمــات اهلائمــة أســى ولوعــة علــى 

رحيــل شــقيقه األكــر حممــد رمحــه هللا.
كان أاب احلكــم كمــا كان يفضــل هــو أن نكنيــه رمحــه هللا نقــي الســريرة يف يفاعتــه، طيــب املعشــر حلــو اللســان، كان 
علــى رغــم صغــر ســنه يعلــم جيــداً كيــف تــدار األمــور املوجــودة مــن حولــه، وكيفيــة التعامــل مــع اآلخريــن واحــرتام أفكارهــم 
ومشــاعرهم وحريــة املناقشــة وإبــداء الــرأي، كنــا نثابــر علــى الــدوام املدرســي يف مدرســة الرشــيد اإلبتدائيــة، كان رمحــه هللا 

حمبــوابً مــن األســاتذة لنباهتــه وخلقــه العظيمــن.
متضــي الســنن حتمــل يف طياهتــا مــا ال تعرفــه قارئــة الفنجــان، ونزيــن صــدوران بشــهادة امسهــا البكالــوري ســنة ال- 
/1969/ م، احليــاة مــرة ومحالــة أوجــه، وحينهــا ذقنــا طعمــاً جديــداً تذوقنــا فيــه حــالوة السياســة املراهقــة، تســلحنا 
ابلدفاع عن املعرتك ابملاركســية اللينينية فزاعة ذلك الزمن، إبراهيم كان يف ســننا هذا صاحب رؤية وفلســفة بوهيمية يف 
أحــد جوانبهــا ، كان ذكيــاً وميتلــك روحــاً شــعرية جعلتــه يقــول الشــعر مبكــراً، وقــارائً هنمــاً للكتــب والصحــف واجملــالت 
، يف عــام/1970/م مت تعييننــا معلمــن ابلوكالــة لفــرتة قصــرية جــداً يف مدرســة “األمــن” اإلبتدائيــة الواقعــة جبانــب 
قصــر البنــات األثــري، وكان مديرهــا آنــذاك االســتاذ أمحــد العبــد اهلــادي “ابــو حــازم”، ومــن الذكــريت اجلميلــة يف 
هــذه املدرســة أن املرحــوم كان يعلــم تالمــذة الصــف االول اإلبتدائــي ، ومــرة حضــر عنــده مفتــش الصــف، قــال رمحــه هللا 
كنــت أريــد أن أظهــر قــدرة التالميــذ العقليــة،  حيــث أنــين انتشــلتهم مــن القــاع فكتبــت هلــم علــى اللــوح مجلــة تقــول : 
قفــز الكلــب مــن النافــذة ، فقلــت للتالميــذ هــل فهمتــم معناهــا ؟، فقالــوا ال ي أســتاذ قــال قلــت يف ســري طيــب وكتبــت 
مجلــة تقــول : “ جــط اجللــب مــن الطاكــة.”، فــرد اجلميــع نعــم فهمناهــا ي أســتاذ قــال ضحــك املفتــش وخــرج مســروراً.

 إبراهيم كان رجاًل متواضعاً ســامي األخالق، صادقاً وهللا ما رأيناه إال وتلك البســمة على حمياه، لعب دوراً طيبا مع 
مجاعــة ثــورة احلــرف وقــال شــعراً متيــز ابلبســاطة واكتســى بــرداء احلــزن والرمزيــة، قبــل الذهــاب إىل أورواب بقصــد الدراســة 
، كانــت الــدول العربيــة متــر بظــرف ال حيســد عليــه العــرب ، حيــث أن التكتــالت السياســية وأحــداث أيلــول االســود 
قــد تركــت آاثرهــا علــى الوضــع السياســي والعســكري ، فــكان أن انطلقــت يــد العمــل الفدائــي يف التحــرك وكان اجلنــوب 
اللبنــاين منطلــق العمــل الفدائــي، يف عــام/1970/م طرقنــا درابً طويــاًل بــدأانه مــن مدرســة األمــن، حــدوده انتهــت يف 
)قرخيــا وجمــدل ســلم وعينــاات( بقــرب حــدود فلســطن احملتلــة يف جنــوب لبنــان بودينــه الســحيقة يف منظمــة األنصــار ، 
كانــت فــرتة قصــرية اســتمرت ســنة واحــدة خترجنــا مــن هــذه الــدورة ليلــة وفــاة الزعيــم الراحــل مجــال عبــد الناصــر يف/28/

أيلــول ســنة/1970/م مــن قاعــدة املرحــوم “فــرج هللا احللــو” وكانــت مفارقــة حلــوة ومقاربــة طيبــة، كان املرحــوم إبراهيــم 
واملرحــوم الدكتــور خلــف الشــيخ املطــر مــن الشــجعان الصاحلــن ذوي األيدي البيضــاء ، مل يتكفــف يومــاً أحــداً منهــم 
عــن تنفيــذ املهــام مهمــا كانــت صعبــة ، كان مرحــاً وهــو حيمــل الكالشــنكوف بيــده وكان يشــدو يقــول: “ متــر عــر 
مفاصلــي محــى ويرجتــف الوريــد/ حمــد هنــاين كبــل يومــن جنــت ماريــد/ خــش اهلــوى ابلعظــم ماعــد املالمــة تفيــد”، كان 
ينشــد أانشــيد وطنيــة والــكل يســتمع إليــه الدكتــور خلــف الشــيخ و”أبــو رشــيد” اجلركســي و”أبــو نصــار” الدرعــاوي 
و”أبــو جهــاد” الالذقــاين و”أبــو اســعد” الرقــاوي وماهــر الديــري و”أبــو أســامة” الغــزاوي و”ابــو ميشــيل”اللبناين 
وغريهــم مــن الشــكل الفسيفســائي العــريب، حــان يــوم الســفر إىل أورواب، ويف أورواب قطــع الشــوط األعظــم يف منــو وتطــور 
ملكاتــه األدبيــة والشــعرية ، وغــاص يف أعمــاق األدب الروســي والعاملــي ، وذات مــرة جــاءين إىل “بــراغ” فكحــل 
عينيــه بــروايب بوهيميــا اخلضــراء ، وجبالئــل عظمــة الفــن القوطــي يف كنيســة )القديــس فيــت( وعمائــر فــن )البــاروك 
والروكــوك( ومتاثيــل هــذا الفــن العظيــم املعروضــة فــوق جســر كارل الشــهري، عــاد إىل ربــوع الوطــن ونثــر ورداً عطــره فــواح 
وقــام برحــالت نرجســية دامــت ســنن بــن دمشــق وصنعــاء الســعيدة كانــت ســنن خــري وعطــاء ، وقبــل أن يرحــل إىل 
العــامل اآلخــر كحــل عينيــه برقتــه احلــوراء قبــل أن حتــل الســنن العجــاف ، الــي تركــت يف قلبــه أســًى وأملــاً وحــزانً علــى رقتــه 
املصونــة ، الــي ودعهــا بقلبــه وروحــه ودمــوع األســى علــى بنــدر خــان مــا زالــت تنهمــل ، إبراهيــم ودعنــا وودع دمشــق 
والرقــة وعصافــري الــدوري مــا زالــت تصلــي ولــن تنهــي صالهتــا حــزانً علــى إبراهيــم ، لقــد تركــت برحيلــك ي إبراهيــم 
ذكــرى عزيــزة لــكل مــن عرفــك ومســع عــن أفعالــك وقــرأ شــعرك وقصصــك ، الــكل قــال فيــك أنــك رحلــت ابكــراً لكــن ال 
أعــرتاض علــى امــر هللا ، لقــد كنــت ي إبراهيــم مؤمننــاً بقيمــك ومبادئــك، فاضــاًل ســاعياً حنــو اخلــري ، لقــد تركــت حــزانً 
كبــرياً يف قلــوب حمبيــك لفقدانــك، وأنــت الرجــل املبــدع الــذي قــل أن جيــود الزمــان أبمثالــك، من قريــر العــن ي صاحــب 
النــص والقصيــدة ، لقــد كنــت قيمــة عظيمــة أضــاءت حــواري دمشــق وصنعــاء والرقــة ، وســتظل تعكــس ضياءهــا طــول 
العمــر ، من قريــر العــن ي إبراهيــم فلقــد تركــت وراءك إراثً أدبيــاً كبــرياً ، وكمــا يقولــون “المتــوت ذكــرى رجــل خلــف وراءه 
أعمــااًل جليلــة ومبدعــة” ، وأنــت خلفــت أيضــاً اجنــااًل كرامــاً هنلــوا حســن الرتبيــة وتزينــوا بعظيــم االخــالق مــن مدرســة 
أبيهــم ، وهــم لــن يتوانــوا عــن إكمــال مســريتك والتحلــي خبصالــك ي إبراهيــم، بكتــك دمشــق وصنعــاء والرقــة احلــوراء ي 
إبراهيــم ، وبكتــك شــرائع الفــرات وحوائجــه وبــكاك الفــرات والبليــخ ي إبراهيــم، وبكتــك بنــدر خــان واملاجــدات الرقيــات 

ي إبــن أجاويــد العــرب. 

أنا والمرحوم إبراهيم الجرادي ورحلة ربيع العمر 

كاتب وباحث في اآلثار

 محمد العزو 

ر عن بريد الروح
ّ
نص متأخ

طبيب وكاتب من الرقة

د. يوسف بوزو

)اجلرادي يغادر إىل السماء العاشرة آخذاً معه سّر الراري، اتركاً 
خياله للعاَكول، ومافات اجلمر من هشيم النار!(.

قــد تعّجلــَت موتــَك ي إبراهيــم، والصــراط اهتــّز بــن تســبيحتن، واحــدة 
هلل، وأخــرى هلــا!.

وأان أراَك يف احللــم متشــي مــين، وعــين، وعلــى رؤوس أصابعــك، كــي متحــو 
الــكالم الــذي ابت عنــد عتبــة البــاب!.

الفــرح  ي أيهــا الشــاعر، أهكــذا وّدعتــين، كنــت أحتضــن فيــك مواســم 
اجلميــل، وقبــل أن يفيــض الدمــع، كانــت الــكأس متتلــئ مبواويــل الغــوايل، 
ويل منك ما ابت يف قلب الطري وصّفق؟!.، ويل منك ما انم على ظهر 

الغيــم وهــو يســّبح األخضــر اجلميــل يف عينيهــا.
أهكذا تعود القّرات إىل أعشاشها حتضن حزن املراثي الذي ما انتهى؟،

أهكــذا يــذوب الــكالم مبــا فتّــح الــورد يف عينيــك، وأنــَت حتمــل البلــوى، 
وأيّــة بلــوى ي إبراهيــم؟!

ال تســند ظهــرك للنــار، فأنــَت “لســَت حمظوظــاً، لكــي تغفــو علــى وتــٍر 
واني”

هي املراثي أتخذ احلرمل من قلب الراري، وترتك » العويل للحواس ».
هــل مللمــَت أجــزاءك املبعثــرة ي إبراهيــم، فالصحــو عنــد عتبــة البــاب يشــكو 

امتــالء الــكأس بــك، وبنــا؟.
الــرتاب،  تــراك تركــت  النهــر، وتيّممــت ابلضــوء، أم  هــل اغتســلت مبــاء 

إمــام احلــب فيهــا؟ الغســيل، لصــالٍة كنــَت  ومشــس الضحــى، وحبــل 
وحدَك خترج من هشيم النار

وحــدَك تســابق وحــدَك، والســماء مســاوات علــت، وتفّتحــت يف القلــب 
زرقتهــا، المــاء يــرّد القيــظ احلــار، وال لّوحــت مشــس الضحــى ابهلبــاري

أتراك متَّ من زمٍن بعيٍد، كانت الروح فيه سكرى ابحلب؟ 
القصيــدة، وابت  علــى انصيــة  بقبلتــن  الطويــل  ليلــك  أقفلــَت  تــراك  أم 
الشــعر يركــض خلفــك، كــي يســتحلفَك ابهلل، وهبــا، وابحلــب، ومارنّــْت 

الرخــام والقبــور؟ أســاورها، وخالخيلهــا يف صمــت 
إبراهيم:

ملَ تركــت ظلّــَك يف النــار، واملــاء صحــو، وصحــو، يغافــل فيــك مــا تيّمــم 
مــن صــالة؟!.

هــذا اخلريــف طويــل، وغائــم، أيهــا الشــاعر، وال وقــت كــي نبــذر الشــعر، 
والقصائــد يف ســرّة األرض.

تلــّوح هلــا مــن بعيــد، وتغافــل عتمــة الليــل بضحكــة ســنك، كــي يســتقيم 
النهــار، وال يســتقيم !.

داشــر خيالــك يف الــراري، وزرازيــر » بنــدر خــان » ماصّفقــت ربيعهــا، وال 
انمت يف أعشاشــها، كيف لقلبك املتعب ذاك أن يكمل تســابيح ســهوه 

يف السجود، و« هللا نور السموات واألرض »؟.
قــد تعّجلــت موتــَك، وترّجلــت عــن صــدر ذاك النهــار، تعيــد خطواتــك، 

وحبتــك يف الشــعر، والقصــب.
يأيها النائي يف البعيد: 

تعــال نكمــل صحــو كأســنا، وتالواتنــا يف صــالة احلــب، وخــذ مــا شــئت 
مــن عبــق الــراري، ودع يل مــن طيــف خياهلــا الداشــر يف ملعــان الــكأس، 

مــاودّع الصحــو، وماارمتــى مــن مــآذن الصمــت، والبلــوى هــي البلــوى.
إنــه العاَكــول يإبراهيــم، يريــد حصتــه مــن املــوت الــذي اســتعجلَت، وال 

كــف قــد لوحــت لــه مــن بعيــد!.
تصعــد مسواتــك العشــر، وتــرتك ظلّــك ينــام علــى طــارف الليــل، واحلــزن 

ليــل، ماابتــالين بــه هللا، والغبشــة الصحــو يف ســطور الكتــاب!.
بيين وبينك ماوّدعت أعشاش الطيور، وأودعت أسرارها.

قلــي  مــا يكفــي لشــهقة  الســماء  تراتيــل  مــن  اليديــن، ويل  للمــاء حفنــة 
املتعــب.

ومواويــل،  وعــذٌب،  نــدٌب،  والفــرات  اجلميــل،  ابألخضــر  لــك  ألــّوح 
ومراثــي!.

الرقة الوّضاحة ترثي شعراءها - مال قلي، والنهار هو النهار - 2018
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إبراهيم الجرادي 
رحيل عن حديقة األنقاض

صحيفة إشراق تودع كاتبها الكبير 
الشاعر إبراهيم الجرادي

إشراقالعربي الجديد

الســبت  أمــس  رحــل  الــذي   )2018  -  1951( اجلــرادي  إبراهيــم  الســوري  الشــاعر  ينتمــي 
29l9l2018إىل جيل الســبعينيات ممن ســعوا إىل التجريب يف القصيدة العربية، والتنظري هلا يف عدد 
مــن الدراســات الــي نشــرها مــن موقعــه كناقــد وأكادميــي، إىل جانــب بعــض ترمجاتــه عــن الشــعر الروســي.
ُولــد الراحــل يف قريــة بندرخــان قــرب احلــدود الرتكيــة الســورية، وانتقــل إىل مدينــة الرقــة )مشــال شــرقي 
دمشــق( حيــث تلّقــى تعليمــه يف مدرســتها الثانويــة، وهنــاك أّســس مــع جمموعــة مــن الكتّــاب منهــم 
إبراهيــم اخلليــل ووفيــق خنســة وخليــل جاســم احلميــدي، »مجاعــة ثــورة احلــرف« الــي »ســعت إىل اخلــروج 
مــن النمــط املألــوف يف العالقــات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة إثــر هزميــة حزيــران/ يونيــو 1967 

الــي شــّكلت حينهــا صدمــة كبــرية وخلخلــت الكثــري مــن القيــم«، كمــا قــال يف إحــدى مقابالتــه.
بعــد أن ختــرّج مــن »جامعــة دمشــق«، ســافر إىل االحتــاد الســوفييي حيــث حــاز درجــة الدكتــوراه يف 
األدب املقــارن مــن إحــدى جامعاهتــا، وقــد أصــدر جمموعتــه الشــعرية األوىل بعنــوان »أجــزاء إبراهيــم 
اجلــرادي املبعثــرة« )1981( وأتبعهــا يف العــام التــايل مبجموعــة »رجــل يســتحم ابمــرأة«، واللتــان جــاءات 
العربيــة، ونتيجــة لتفاعلــه مــع موجــة الشــعر الروســي  فــرتة شــهدت حتــّوالت عديــدة يف الشــعرية  يف 

احلديــث الــي عــّرت عنهــا أصــوات عديــدة آنــذاك.
ســيخوض صاحــب »شــهوة الضــد« )1985( الرتمجــة ضمــن مــا اســتهواه مــن قصائــد لشــعراء روس 
روجــد  وروبــرت  وزنسينســكي  وأندريــه  مارشــاك  وصموئيــل  يفتوشــنكو  ويفغيــين  أمخاتوفــا  (آان  مثــل 
لنيــل  لعــدد منهــم عــام 1986، إضافــة إىل نشــره أطروحتــه  يستفينســكي) حيــث أصــدر خمتــارات 
الدكتــوراه بعنــوان »األشــكال يف الشــعرين الروســي والعــريب 1960 – 1980«، وترجــم أيضــاً كتــاب 

»أوجــاع رســول محزاتــوف« )1988(.
انتقــل اجلــرادي إىل اليمــن بعــد احتجاجــه علــى مواقــف لرئيــس »احتــاد الكتــاب العــرب« يف دمشــق، 
حيــث دّرس يف »جامعــة صنعــاء« لســنوات طويلــة انشــغل فيهــا أكثــر بقراءاتــه ودراســاته النقديــة، ليعــود 
يف التســعينيات بعــّدة جمموعــات منهــا »عويــل احلــواس« )1995(، و»دع املوتــى يدفنــون مواتهــم« 

)2000(، و»الــذائب يف ابديــة النعــاس« )2000(.
وجمموعتــه   ،)2010( ينهــض«  درويــش  »حممــود  ســُيصدر  وفيهــا  عــام 2010،  دمشــق  إىل  عــاد 
»حديقــة األنقــاض« )2012( الــي قــال عنهــا إهنــا »رهــان علــى تشــظي الكتابــة، إبلغــاء الفــوارق بــن 
أشــكال التعبــري، ويذهــب بعيــداً يف خلــط األجنــاس، مــن دون أن يــؤدي إىل التناقــض، نــص كّلــي ال 
خيضــع لتوصيــف معــّن، وال يستســلم ملشــهدية مســتقرّة، لعلــه ترجيــع بصــري للمشــهد الســوري اليــوم 

بــكل اضطرابــه«.
يف جمموعتــه األخــرية هــذه، يكتــب إبراهيــم اجلــرادي قصيــدة بعنــوان »لســت حمظوظــًا«، والــي يــرد فيهــا 

هــذان املقطعــان:

رحــل عــن عاملنــا الشــاعر الســوري الدكتــور إبراهيــم اجلــرادي عــن عمــر انهــز الـــ 67 عامــاً، 
يــوم الســبت 29 /09 /2018، بعــد رحلــة مليئــة مــن العطــاء األديب، وكان خيــص صحيفــة 
إشــراق بقصائــده، وقــد امتنعــت الصحيفــة عــن مواصلــة النشــر )خشــية عليــه( بعــد عودتــه 

إىل ســوري لتلقــي العــالج مــن إصابتــه مبــرض الســرطان.
------

- من مواليد الرقة 1951 
ـ عضو احتاد الكتاب العرب - مجعية الشعر.

- تلقى تعليمه يف الرقة ويف جامعة دمشق ويف االحتاد السوفيي.
- أستاذ األدب العريب احلديث واملقارن يف جامعة صنعاء يف اليمن. 

-عضو مؤسس يف مجعية ثورة احلرف ابلرقة.
ـ بدأ النشر يف الصحف واجملالت العربية أواخر الستينات. 

ـ أحد شعراء السبعينات املتميزين الذين أثبتوا تواجدهم. 
ـ جتربته الشعرية تتسم ابجلرأة والتجريب. 
ـ كتبت عنه العديد من الدراسات النقدية.

ـ ساهم يف ترمجة عدد من األعمال األدبية اهلامة إىل اللغة العربية. 
ـ صدرت له األعمال األدبية التالية: 

1 ـ أجزاء إبراهيم اجلرادي املبعثرة شعر 1981 
2 ـ رجل يستحم ابمرأة شعر 1982 

3-الدم ليس أمحر قصص – تقدمي وإشراف دمشق 1984
4 ـ شهوة الضد شعر 1985 

5- موكب من رذاذ املودة والشبهات شعر 1986
ابالشراك مع إبراهيم اخلليل 

6 ـ شعراء وقصائد - خمتارات من الشعر السوفيي - ترمجة - 1986
ابالشراك مع خليل اجلرادي - قرص 

7 ـ أوجاع رسول محزاتوف ترمجة 1988 
8- دراسات يف أدب عبد السالم العجيلي حترير وتقدمي وإشراف 1988

9- احلداثة املتوازنة دراسات يف أدب عبد العزيز املقالع - حترير 
وتقدمي وإشراف- دمشق 1995

10- مسامر يف خشب التوابيت – دراسات يف إبداع زكراي اتمر حترير 
وتقدمي وإشراف جملة الناقد1995 

11-األشكال يف الشعرين الروسي والغريب ) 1960-1980( رسالة 
دكتوراه ابلروسية 1993

12- عويل احلواس شعر- دمشق 1995
13- دع املوتى يدفنون مواتهم كتابة - دار املدى 2000

14-الذائب يف ابدية النعاس شعر - احتاد الكتاب العرب 2000

لسُت حمظوظاً أليّنْ

كّلما أْسَلْمُت أسراري ألهلي ساَء ظي

غادروين

قبَل ميعاِد األسى واستدركوين

ابلعذاابِت

وصوُت هللِا يفَّ

كلما ملََّحي الَدمُع وفاضْت يف عيوين

شهوُة التابوِت

أهلي اْستـَْعَذبوين

وأان

أمشي

إىل

نعشي

وتتبعي ُخطاْي

لست حمظوظاً لكي أغفو على وتٍر وانْي.

لست حمظوظًا

ألن الشعَر غادرين وخلفي وحيدًا

يف َعَراِء النثِر

واستدرَك َضعفي

قلت: فألوقظُه ِمْن غفوٍة كي يصطفيي

غر أن اليأس عاودين

وَبدََّدين يقيي:

كلما أغلقُت اباًب

فتَّحْت يل صحوُة املُْراتِب أبواابً وابابً:

كان يُفضي ليقنٍي خاسٍر

فيما أساْي

يتمالين كـ”طر الَسْعِد” من عليائِِه

َشَزرًا

ويعطيي شقاْي

لسُت حمظوظاً لكي أغفو على وتٍر وانْي.
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

يف الســابع عشــر مــن أيلــول عقــد الرئيســان الروســي فالدميــري بوتــن والرتكــي رجــب طيــب أردوغــان 
اجتمــاع قمــة ملناقشــة الوضــع يف إدلــب بعــد أن أصــرَّ النظــام يف دمشــق علــى القيــام بعمــل عســكري 
شــامل تكــراراً ملــا قــام بــه يف حلــب والغوطــة، وكذلــك يف درعــا لبســط ســيطرته علــى املناطــق اخلاضعــة 
للجيــش احلــر وكتائــب جبهــة النصــرة، مــع رفــض تركــي هــذه املــرة خبصــوص حمافظــة إدلــب ملــا هلــا مــن 
أمهيــة اســرتاتيجية وأمنيــة علــى مســتقبل ســوري، ومبــا فيــه مــن خطــر علــى األمــن القومــي الرتكــي مــع قيــام 
مثــل هــذه العمليــة الــي ســتنتج عــن كارثــة إنســانية حيــث ســتواجه أكثــر مــن ثالثــة ماليــن نســمة جهنــم 
املــوت، وســتضطر إىل النــزوح ابجتــاه تركيــا لتنضــاف إىل أكثــر مــن ثالثــة ماليــن انزح ســوري يف تركيــا، 
يف وقــت أن تركيــا تعــاين مــن العــبء الثقيــل الــذي يشــكل هــؤالء النازحــون عوضــاً عــن الوضــع األمــين 

الــذي خيــم علــى تركيــا بعــد حماولــة اإلنقــالب العســكري الفاشــل يف متــوز عــام 2016.
نتيجــة ملعارضــة تركيــا احلامســة ومعارضــة اجملتمــع الــدويل أيضــاً، وكذلــك التهديــدات األمريكيــة واألملانيــة 
والفرنســية للنظــام ومــن يدعمــه لتلــك العمليــة العســكرية الــي كان النظــام يف دمشــق جيهــز هلــا مــن 
خــالل حتشــيد قواتــه بدعــم روســي وإيــراين، وإعــالن تركيــا أهنــا لــن توقــف مكتوفــة األيــدي أمــام أيــة 
عمليــة عســكرية، توصــل الرئيســان الروســي والرتكــي إىل عقــد تلــك القمــة يف سوتشــي وحبــث املوضــوع 

مبســؤولية لتفــادي كل تلــك النتائــج الــي ســتخلفها تلــك العمليــة العســكرية الــي كانــت جتهــز هلــا.
جــرى اللقــاء يف منتجــع سوتشــي ابلوقــت احملــدد هبــدف مناقشــة وضــع منطقــة خفــض التصعيــد يف 

إدلــب والتوصــل إىل اتفــاق يرســم مســتقبل هــذه املنطقــة.
حيــث توصــل اجلانبــان إىل اتفــاق ثنائــي مــن عــدة بنــود، أمههــا إنشــاء منطقــة عازلــة منزوعــة الســالح 
يف حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن ريفــي محــاة والالذقيــة مــع جتنيــب املنطقــة عمليــة عســكرية كان النظــام يف 

دمشــق ينــوي القيــام هبــا وإبصــرار بدعــم روســي وإيــراين.
كمــا جــاءت بنــود االتفــاق علــى لســان الرئيســن الروســي والرتكــي يف املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد يف 
ختــام القمــة ختتصــر يف: إقامــة منطقــة منزوعــة الســالح بعــرض يــرتاوح بــن 20-15 كــم علــى طــول 
خــط التمــاس بــن املعارضــة والنظــام وذلــك ابتــداًء مــن 15 أكتوبــر مــن هــذا العــام، كمــا ســيتعن 
علــى الفصائــل املســلحة مبــا فيهــا “ جبهــة النصــرة “ االنســحاب مــن املنطقــة العازلــة وســحب مجيــع 
األســلحة الثقيلــة مــن املنطقــة، وســتقوم دوريت مشــرتكة مــن القــوات الرتكيــة والروســية ملراقبــة اخلــط 

الفاصــل.
حيــث أن مذكــرة التفاهــم هتــدف إىل إرســاء االســتقرار يف إدلــب حســب مــا أكــد عليــه الرئيــس الرتكــي 

أردوغان:
“وسوف لن تكون هناك عملية عسكرية يف إدلب”.

صحيح أن االتفاق يف شكله ثنائي بن تركيا وروسيا، إال أنه أخذ طابعاً دولياً كونه:
أواًل: كان من أهم نتائج مؤمترات أستاان وقرار إقامة مناطق “ خفض التصعيد”.

اثنيــاً: كســب االتفــاق أتييــداً دوليــاً وكذلــك أتييــداً مــن املعارضــة وعلــى مضــض مــن النظــام وإيــران أيضــاً 
)بضغط روســي(، كون جوهر االتفاق سيســاعد يف تســريع العملية الســلمية يف ســوري.

حقيقــة األمــر أن االتفــاق املوقــع بــن تركيــا وروســيا والثبــات عليــه يؤشــر إىل بدايــة مرحلــة جديــدة يف 
ســوري اســتناداً إىل العديــد مــن العوامــل:

أواًل: يوقــف احلــرب العشــوائية بــن النظــام واملعارضــة املســلحة مــن جهــة، ومــن جهــة يتــم تصفيــة تلــك 
اجملموعــات املســلحة الــي كانــت حتــارب ابلنيابــة عــن العديــد مــن اجلهــات الــي تدفــع ابلبــالد حنــو 

التعميــق يف أزماهتــا السياســية واألمنيــة.
اثنيــاً: حتديــد حمافظــة إدلــب واملناطــق األخــرى مــن ريــف محــاة والالذقيــة إضافــة إىل مناطــق مشــال وشــرق 

حلــب علــى أهنــا منطقــة آمنــة حيافــظ علــى أمنهــا 
)اجلبهــة الوطنيــة للتحريــر( بدعــم تركــي إضافــة إىل إاتحــة الفرصــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين ألخــذ دورهــا 
يف تقــدمي اخلدمــات األساســية للمواطنــن ممــا يــؤدي إىل اســتتباب األمــن واســتقرار املواطــن ويشــكل 

ورقــة تفــاوض قويــة يف مواجهــة النظــام.
اثلثــاً: حــى وإن حــاول النظــام يف دمشــق االلتفــاف علــى االتفــاق إال أنــه ليــس يف مقــدور قواتــه حماصــرة 
املنطقــة كمــا حصــل يف مدينــة حلــب والغوطــة ودرعــا، كــون املنطقــة علــى حــدود تركيــا يف وقــت أن 
احلكومــة الرتكيــة أعلنــت دعمهــا الســتمرارية األمــن واالســتقرار يف منطقــة املعارضــة إىل حــن الوصــول 
إىل حــل سياســي شــامل يف ســوري يرضــي الشــعب الســوري، مــا يشــكل حاجــزاً أمــام أي تفكــري جنــوين 

مــن جانــب النظــام واإلقــدام علــى تنفيــذ عمــل عســكري يف املنطقــة.
رابعــاً: إن جغرافيــة املنطقــة املعقــدة بتضاريســها ســتكون مســاعدة للمقاومــة يف حــال حصــول هجــوم 
عســكري مــن قبــل النظــام، وإن دعــم تركيــا اللوجســي للقــوى األمنيــة ســيمكنها مــن الــرد علــى أي 

هجــوم مباغــت.
ابحملصلــة أعتقــد أن االتفــاق جــاء انتصــاراً للشــعب الســوري وثورتــه أواًل، وكذلــك انتصــاراً لدبلوماســية 
الرئيــس الرتكــي، وكذلــك التأكيــد مــن حكومــة تركيــا وشــعبها علــى أهنمــا إىل جانــب حقــوق الشــعب 

الســوري يف احلريــة والكرامــة.

Li 17 êlûnê de her du serokê Rosî Filadîmêr Potîn û yê Turkî Receb Teyib Erdogan 
civîna lotkeyî girêdan bo guftogoya li ser rewşa Idlubê piştî ku rijêma şamê tekez 
kir li ser destpêka êrişeke leşkerî li ser Idlubê wekî ku berê li Heleb û Gota û Derayê 
rû da bona ew herêmin di bin destê leşker azad û (Enîya Nesra) de bixîne desthilat-
darîya xwe.. Bi redkirina Turkîya vê carê ji vê tevdîra êrişê re nemaze li ser Idlubê 
ji ber giringîya wê ya istîratîcî û asayîşî li ser diwaroja Sûrî û talûkeya encamdana 
êrişê li ser asayîşa neteweya Turkî ewa ku wê bêtareke mirovî li dû xwe ve bîne li 
ser bîtirî sê milyon niştîmanî li wê herêmê ku wê berê xwe bidne nava Turkîyê ku 
tevlî bîtirî sê milyon koçberin berê bibin di demekê de ku Turkiya êşkênca barê wan 
koçberan dikêşe bilî ji rewşa asayîşî ku bi ser de hatibû ji derbeya leşkerî ya beravêtî 
ku di tîrmeha 2016 de rû dabû.
JI encama redkirina bi tûndî ji hêla Tûrkîya de û redkirina civaka navdewletî, her 
weha awirin ji hêla Emerîka û Almaniya û Firensa de li dijî rêjîmê û layengerin wê 
yên piştgêrîya wê operesyona li dijî Idlubê amadekarî jê re dikin bi piştgêriya Rûsya 
û Îranê, û bangewazîya Turkîya ku ew li pêş wê êrişê wê dest berdayî nesekinê, 
loma jî her du serok yên Rûsya û Turkî gihîştine lihevkirina girêdana lûtkeya Sotşî 
û lêgerîneke bi berpirs bikin ser mijarê bo ji encamdana ew şerê leşkerî ya kar jê re 
dibe bi dûr kevin.
Hevdîtin di dema sînordar de li havîngeha Sotçî pêk hat bi armanca guftogoya li ser 
rewşa herêma dabezîna şer li Idlubê û gihîştina hevpeymanekê ku diwaroja herêmê 
têxne nexşekê.
Her weha her du alî gihîştin lihevkirineke du alî li ser çend xalan, giringtirîna wan, 
avakirina herêmeke vala ji çekan li parêzgeha Idlubê û hin cîyin ji gundewarin 
Hema û Lziqîyê da ku herêmê ji operesyona leşkerî bi dûrxînin, ewa ku rêjêmê jêre 
amadekarî dikir bi piştgêrîya Rûsî û Îranî.
 Li dawîya lûtkeyê Xalin lihevkirinê di kongireyeke rojnemavanî de bi kurtî li ser 
zimanê her du serokan yê Turkî û Rûsî hatne raghandin: avakirina herêmeke bê çek 
bi ferebûna 15-20km li dirêjîya rêza rûbirûbûna rikberî û rijêmê, di 15 oktobera vê 
salê de dest pê dike, her wehajî, ji komelin çekdar û tevlî “Enîya Nesra” tê xwestin 
ji herêma valakirina çekan vekşên û çekin xwe yên giran radest bikin di herêmê de, 
ew herêm dikeve bin çavdêrîya hêzin hevbeş yên Turkî û Rûsî.
Encama belgenama lihevkirinê nîşan dide bo alamî li Idlubê rû bide li gor serkê 
Turkî Erdogan tekez li ser kiribû.. “ wê ti operesyona leşkerî li Idlubê rû nede “.
Raste lihevkirin di rengê xwe de du alîye di navbera Turkî û Rûsya de ye, lê rûkî 
xweyî navdewletî stand:
Yekem, ew giringtirîn encam bû ji kongireyên Estana û biryara avakirina herêmin 
“kêmkirina şer” .
Duwem, Erêkirina navdewletî ji lihevkirinê re li gel rikberîyê û ne bi dil rêjîm û 
Îranêjî jê re erê kir bi (fişara Rûsî). Ji ber cewhera lihevkirinê kargêrî dide ser ça-
reserîya haştîyane bi zûtirîn bi xwe ve tine li Sûrî.
Di rastîyê de lihevkirina îmzekirî di navbera Turkî û Rûsî de bi çespandina li ser 
nîşan dide ku qonaxeke nuh li Sûrî dest pê dike li gor van karpêdanan:
Ykem, rawestandina şerê belaw-belaw di navbera rêjîm û rikberîya çekdar de li 
alîkî, û li hêlekê nehîştina komelin çekdar yên ji ber hinan ve şer dikin yên ku welat 
ber bi kirîza siyasî û asayişî kûrtir didin.
Duwem, Sînorkirina parêzgeha Idlub û herêmin din ji gundewarin Hema û Laziqîyê 
tevlî herêmin bakur û rojhilatî Heleb wekî herêmeke aram ku (Enîya niştîmanî ya 
rizgarîxwaz) bi piştgêrîya Turkî wê bi rê ve dibe û peydakirina derfetan ji rêxistinin 
civaka sivîl re da ku rola xwe bistînin bo pêşkêşkirina xizmetkarî ji hewlatîyan re da 
ku aramî û asayîşî li herêmê biçespê wê bibe kaxezeke fişarê di diyaloga bi rijêmê re.
Sêyem, Tew ku rijêm xwe pabendî lihevkirinê nebejî ew nikanê bi hêzin xwe 
dorpêçê bide ser herêmê wekî ku li şarê Heleb û Gota û Dr,a yê kir, ji ber ku herêm 
sînordarê Turkîyayê ye ku ewê bi xwe piştgêrîya xwe raghandî bo berdewamîya 
asayîş û aramîya herêma rikberîyê re ta dighêne çareserîyeke siyasî ji tevayîya Sûrî 
re li gor daxwaza gelê Sûrî, her weha ev dibe bendek li pêş mijûlbûneke bodele ji 
hêla rêjîmê de eger bixwazê şerekî leşkerî li herêmê rû bide.
Çarem, Cugrafîya herêmê ya bi girêk alîkare ji berxwedanê re li rûyî çi êrişê re ji 
hêla rêjîmê de, ew alîkarîya locistîk ji hêzin asayîşê re wê bi hêz dike ku çi êriş bête 
ser.
Di encamê de, bawer dikim ku lihevkirin serketineke ji gelê Sûrî û şoreşa wî re, her 
weha, serketine ji dublomasîya serokê Turkîya re, û tekezeke ku hikomet û xelkê 
Turkîya alîkarin ji mafin gelê Sûrî re di çarçêweya azadî û rûmetê de.

إتفاقية سوتشي
نحو الواقع المأمول

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Hevpeymanîya Sotşî ber
 bi heybûna hêvîberî de!

Suriyeli Gazeteci - Yazar



سنة الثالثة ــ العدد 66 ــ 2018/10/15
ال

20

كانت البشــرية ختشــى وقوع كارثة إنســانية كرى يف إدلب، وكان املوعد املتوقع لبدء هجوم يشــارك 
فيــه نظــام األســد وروســيا وإيــران هــو شــهر ســبتمر احلــايل، ليعلــن النظــام انتصــاراً كاســحاً، وليعاقــب 
الشــعب الســوري الثائر ضده، وخباصة أولئك الذين رفضوا االستســالم له حتت الفتة )املصاحلات( 
وفضلــوا التهجــري القســري إىل إدلــب، الــي جتّمــع فيهــا مئــات اآلالف مــن املعارضــن العســكرين 
واملدنيــن، وقــد أجــل النظــام موعــد تصفيتهــم حــى ينتهــي مــن الغوطــة وريــف محــص وحــوران، وقــد 
بــدأ اإلعــداد الجتيــاح إدلــب يف شــهر يوليــو املاضــي، وكان ذلــك إيــذاانً مبواجهــة عســكرية حتتــاج 
إىل تدخــل روســي وإيــراين كبــري ألن النظــام بقــواه العســكرية املنهكــة ال يســتطيع االقــرتاب مــن إدلــب 
يف حــرب مواجهــة، لكنــه يعتمــد علــى سياســة األرض احملروقــة الــي اعتمدهــا الــروس يف إســقاط كل 

املناطــق الــي عــاد إليهــا النظــام منتصــراً بفضــل مهجيــة القصــف اجلــوي.
ومل تظهــر محاســة إيــران القتحــام إدلــب يف قمــة طهــران الــي عقــدت يف الســابع مــن ســبتمر احلــايل، 
فاإليرانيــون يعرفــون أن الــروس سيشــاركون ابلصواريــخ والطائــرات فقــط، وأن عليهــم هــم أن يواجهــوا 
يف احلــرب الريــة، وهــم يدركــون أهنــا لــن تكــون حــرابً ســهلة، وهــم يعرفــون أن حجــم قــوات النظــام ال 
يكفي للســيطرة على األرض الي تضاهي مســاحة لبنان، والروس يدركون أن حرب إدلب ســتكون 
مكلفــة جــداً يف عــدد الضحــاي مــن املدنيــن، فالقصــف اجلــوي ال يفــرق بــن مــدين وعســكري، وال 
بــن معتــدل وإرهــايب، ويبــدو أن الــروس وهــم يقرتبــون مــن هنايــة احلــرب يف ســوري يريــدون اخلــروج 
منهــا منتصريــن علــى اإلرهــاب لتســويغ دخوهلــم، وليــس علــى أشــالء مئــات اآلالف مــن النســاء 
واألطفــال والشــيوخ مــن املدنيــن، حبيــث تبقــى أيديهــم تقطــر دمــاً يف ذاكــرة البشــرية، وأمامهــم خصــوم 
يرتبصــون، ولألســف مل يكــن حجــم الضحــاي املتوقــع هــو مصــدر احلــذر الــدويل، مبقــدار مــا كان 
اخلــوف مــن مواجهــة موجــات نــزوح وهجــرة جديــدة عــر تركيــا إىل أورواب، ومل يكــن مســتبعداً أن يصــل 
عــدد اهلاربــن مــن املــوت إىل أكثــر مــن مليــوين إنســان، زيدة علــى ماليــن الســورين الذيــن هربــوا يف 
ســنوات اجلمــر الســابقة، وكانــت تركيــا بوصفهــا املنفــذ الوحيــد جغرافيــاً مضطــرة أبن تســمح للماليــن 
أن يعــروا أرضهــا وأن تفتــح هلــم منافــذ اهلجــرة حيــث يشــاؤون، ولــن تكــون األمــم املتحــدة قــادرة علــى 
مواجهــة هــذا العــبء الضخــم، لذلــك جــاء اتفــاق سوتشــي حــاًل إنقــاذيً، ويبــدو أن روســيا قبلــت 
بــه لتفــادي هــذه التداعيــات، والســيما أن الــواليت املتحــدة خرجــت مــن حالــة التخلــي الســابقة، 
وبــدأت تطلــق التصرحيــات الناريــة الــي حتــذر مــن اســتخدام الكيمــاوي ومــن اإلضــرار ابملدنيــن، 

وأيدهــا موقــف دويل.
لقــد جــاء االتفــاق حســب رؤيــة تركيــة وموافقــة روســية، وصمــت إيــراين، معلنــاً العــزم علــى إقامــة منطقــة 
آمنــة )طاملــا دعــت إليهــا تركيــا حلــل مشــكلة ماليــن الالجئــن الســورين يف أراضيهــا( ولنــزع الســالح 
الثقيــل يف املنطقــة، وإجيــاد طــرق ممكنــة إلهنــاء وجــود التنظيمــات اإلرهابيــة، وكان أهــم مــا يف االتفــاق 
أنــه يعيــد لبيــان جنيــف والقــرارات الدوليــة حضــوراً قانونيــاً كان خيتفــي عــر املراوغــات الــي مكنــت 

النظــام مــن التهــرب مــن أي اســتحقاق سياســي.
وأهم ما يف هذا االتفاق أنه جيعل إيران خارج مشهد احلسم السياسي النهائي يف جنيف، ويتعامل 
مــع الداعــن لتقســيم ســوري معاملتــه مــع اإلرهابيــن، وحيّمــل اجملتمــع الشــعي احمللــي مســؤوليات مــلء 

الفراغ السياسي واإلداري.
إن الضامــن الوحيــد لنجــاح هــذه االتفاقيــة هــو اجلديــة يف التوجــه إىل احلــل النهائــي، والــذي نصــر 
علــى أن يتــم عــر تنفيــذ دقيــق لرتاتبيــة القــرار 2254، حيــث يكــون البــدء بتنفيــذ البنــود الفــوق - 
تفاوضية وأمهها إطالق فوري لســراح املعتقلن، وتشــكيل هيئة حكم انتقايل تقوم بتشــكيل حكومة 
تشــاركية، وتضــع إعــالانً دســتوريً، وتشــكل مجعيــة أتسيســية لوضــع دســتور جديــد، وتؤســس جمللــس 
عســكري مشــرتك، وتعيــد هيكلــة اجليــش وأجهــزة األمــن، وتبــدأ مرحلــة العدالــة االنتقاليــة وتدعــو 
النتخــاابت برملانيــة مث رائســية، ولذلــك أعتقــد أن البــدء ابلدســتور وبعــده االنتخــاابت بقيــادة النظــام 
نفســه ســتكون ملهــاة مأســاوية جديــدة، واســتدامة للصــراع، وليــس عالجــاً انجحــاً أن يغلــق املعــاجل 

جرحــاً علــى مــا فيــه مــن عفــن.

هل ينجح اتفاق سوتشي؟

د. رياض نعسان أغا
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Tüm dünya İdlib’de büyük bir insani felaket meydana gelmesinden endişe etme-
kteydi. Esed rejimi, Rusya ve İran’ın katılacağı saldırının öngörülen tarihi Eylül 
(2018) ayıydı. Saldırı sayesinde rejim, ezici bir zafer kazanacak ve kendisine karşı 
devrime kalkışan Suriye halkını cezalandıracaktı; özellikle de “barış anlaşmaları” 
kisvesi altında rejime teslim olmayı reddeden ve İdlib’e tehcir edilmeyi seçen-
leri. Nitekim İdlib’de, yüz binlerce sivil ve silahlı muhalefet mensubu bir araya 
gelmişti. Rejim bu kimselerin tasfiyesini erteleyerek, önce Guta, Humus kırsalı 
ve Havran’ı halletmek istemişti. İdlib’e düzenlenecek saldırıyı ise Temmuz ayın-
da planlamıştı. Bu da Rusya ve İran’ın müdahil olmasını gerektiren askeri bir 
karşılaşmanın gerçekleşmesi anlamına geliyordu. Zira rejim, zayıf askeri gücüyle 
doğrudan bir savaşta İdlib’e yaklaşamazdı. Fakat rejim bu noktada, Rusya’nın 
devasa hava saldırıları sayesinde muzaffer olarak geri döndüğü bölgelerin tama-
mını ele geçirmek için kullandığı yakıp yıkma taktiğini uyguladı.
İran’ın İdlib’e saldırma konusundaki hevesi, 7 Eylül’de gerçekleşen Tahran zir-
vesinde kendisini göstermedi. Zira İranlılar, Rusya’nın saldırıya yalnızca füze ve 
uçaklarla katılacağını, kara savaşının ise kendi sorumlulukları olacağını biliyor-
lardı. Aynı şekilde savaşın kolay olmayacağını ve rejimin gücünün Lübnan’ın 
yüzölçümüne denk olan şehri ele geçirmeye yetmeyeceğinin de bilincindeydil-
er. Rusya da İdlib’e yapılacak saldırının sivil kayıpları açısından ağır olacağının 
farkındaydı. Nitekim hava bombardımanlarında sivil ve askerler, yine ılımlılar 
ile teröristler arasında ayrım yapılamamaktaydı. Öyle görünüyor ki Ruslar, Suri-
ye’de savaşın sonuna doğru yaklaşırken, ülkeye giriş sebepleri olan teröre karşı 
muzaffer bir şekilde savaş alanını terk etmek istemektedir. Karşılarında düşman-
ları pusuya yatmış beklerken, binlerce sivil kadın, çocuk ve yaşlının cesetleri üze-
rine basarak insanlık tarihine eli kanlı bir biçimde kaydedilmeyi arzulamamak-
tadır. Ancak ne yazık ki uluslararası toplumun uyarılarının kaynağı birincil olarak 
yaşamını yitirecek insanlar değil, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gerçekleşecek 
yeni göç dalgalarıydı. Zira geçmiş yıllarda ülkesinden göç eden milyonlarca Su-
riyeliye ek olarak ölümden kaçan insan sayısının iki milyonu bulması ihtimal 
dışı görünmemekteydi. Türkiye ise coğrafi olarak tek geçiş kapısı olduğundan, 
milyonlarca Suriyelinin topraklarından geçmesine mecbur kalacak, diledikleri 
noktalarda göç yolları açacaktı. Ayrıca Birleşmiş Milletler de bu devasa yükü 
kaldıramayacaktı. İşte bu nedenle, kurtarıcı bir çözüm olarak Soçi Anlaşması 
yapıldı. Görünen o ki Rusya, söz konusu olası sonuçlardan kaçınmak amacıyla 
anlaşmayı kabul etti. Bu bağlamda ABD’nin geçmişteki müdahaleden vazgeçmiş 
tavrını bırakarak ateşli açıklamalarda bulunması ve kimyasal silah kullanımı ile 
sivillere verilen zararları dillendirmesi sonucu uluslararası toplumun desteğini 
alması, Rusya açısından bir etken olmuştu.
Anlaşma Türkiye’nin bakış açısına göre, Rusya’nın onayı ve İran’ın sessiz 
kalmasıyla gerçekleşti. Anlaşmada – Türkiye’nin, topraklarında yaşayan mily-
onlarca Suriyeli mülteci meselesine çözüm bulmak için çağrı yaptığı – güvenli 
bölge kurulmasına, bölgede ağır silahların kullanılmamasına ve terör örgütlerinin 
varlığına son verilmesi için mümkün olan yolların bulunmasına özellikle vurgu 
yapıldı. Anlaşmanın en önemli kısmı ise, Cenevre Deklarasyonu ve uluslararası 
kararların rejimin siyasi yaptırımlardan kaçmasını sağlayan manevralar vasıtasıy-
la unutulmuşken, anlaşma ile yasal bir hüviyete bürünmesiydi.
Anlaşmanın önemli diğer bir noktası ise, İran’ı Cenevre’deki nihai siyasal çözüm 
tablosunun dışında bırakması, Suriye’nin bölünmesi çağrısı yapanları teröristlere 
eşdeğer tutması ve yerel halk topluluklarına siyasi ve idari boşlukları doldurma 
sorumluluğunu yüklemesiydi.
Soçi Anlaşması’nın başarıya ulaşmasının tek garantörü, nihai bir çözüm yoluna 
girilmesidir. Bu ise ancak 2254 numaralı kararın titiz bir biçimde hayata geçir-
ilmesiyle mümkün olacaktır. Bunun için de başta tutukluların serbest bırakılması, 
bir geçiş yönetim kurulu teşkil edilerek katılımcı bir hükümet kurulması, anayasa 
ilan edilmesi, yeni anayasa için kurucu bir yapı oluşturulması, ortak bir askeri 
konsey kurulması, ordunun ve emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılması, 
geçici adalet aşamasının başlatılarak önce milletvekili, sonrasında ise devlet 
başkanlığı seçimleri yapılması olmak üzere, müzakereye açık olmayan maddeler 
uygulanmalıdır. Bu nedenle kanaatimce, önce anayasayla başlanarak ardından 
mevcut rejimin yönetiminde seçimlere gidilmesi, yeni bir trajikomedi olacak ve 
hiçbir yaraya merhem olmayan bir ilaç işlevi görmekten öteye gitmeyecektir.

Dr. Riyad Nasan Ağa

Soçi Anlaşması Başarıya Ulaşacak Mı?

Suriyeli Yazar-Eski Bakanكاتب سوري ووزير سابق
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املســتقبل اجملهــول وحمــاوالت إذالل  مــن  هــرابً  التهلكــة،  الســوريون أبنفســهم إىل  يرمــي  حــى اترخيــه، 
“القــرىب واجلــوار” أو يرميهــم جتــار احلــروب ابلبحــار، لتقــذف األمــواج للشــاطئ منهــم، مــن فــاض عــن 

البحــار”. وجبــات األمســاك و”كالب 
بعــد أن تراجــع  الســورين نشــرات األخبــار وعناويــن الصحــف،  يعــد يتصــدر خــر غــرق  صحيــح مل 
االهتمــام ابلســورين وقضيتهــم، ســواء مــن األشــقاء أو األصدقــاء، لكــن املــوت غرقــاً يتكــرر، ورمبــا كل 
يــوم، فاألســبوع الفائــت غــرق العشــرات علــى شــواطئ تركيــا، وابألمــس حنــو مئــي ســوري علــى شــواطئ 
ليبيــا، قبــل نبــأ وفــاة حنــو مخســن ســوريً قبالــة ســواحل عــكار اللبنانيــة، وعلــى األرجــح، مــا خفــي أفظــع 

وأعظــم.
أمــام هــذا املثــال املوجــع، والــذي يتكــرر أبثــواب وطرائــق عديــدة، ختســر خالهلــا ســوري شــعبها وطاقاهتــا، 
مــا الــذي ميكــن عملــه اليــوم، وخاصــة بعــد أن ابت للســورين جغرافيــا ومــالذ “إدلــب الكــرى”، ميكــن 
مــع األيم أن تتوســع وأتخــذ شــكل “ســوري املصغــرّة” ريثمــا ينجلــي احملتلــون ويســقط النظــام والقتلــة، 

وتعــود ســوري قاطبــة ألهليهــا.
لــو ســألنا وبشــيء مــن الصراحــة واملباشــرة، بعيــداً عــن العاطفــة والشــعارات، هــل يعــود الســوري املقيــم 
أبورواب أو حــى دول اجلــوار إىل إدلــب اليــوم أو إىل ســوري غــداً، ورمبــا الســؤال التــايل، مــاذا يريــد كــي 

يعــود؟.!
ال أعتقــد أن الســوري، أي ســوري بــدول أورواب خاصــة، ميكــن أن يقايــض األمــان واالســتقرار ابملخاطــرة 
واالختــالط الــذي تعيشــه إدلــب اليــوم، كمــا أكاد أجــزم، أن الســوري، أي ســوري، ال ميكــن أن يفكــر، 
جمــرد تفكــري ابلعــودة، بعــد أن اســتقر نســبياً وبــدأ يتــالءم مــع واقعــه ودخلــه اجلديديــن، بــل واحليــاة العامــة 

الــي تؤمــن تعليــم أوالده وضمــان حياتــه، حــى بعــد التقاعــد واملــوت.
مــا يعــين مبدئيــاً، أن ســوري، خســرت أكثــر مــن ســبعة ماليــن، جلهــم مــن الشــباب واألطفــال، وهــم 

حوامــل التنميــة وأهــم أســباب إعمــار البشــر واحلجــر بســوري املســتقبل.
قلنــا مبدئيــاً، إذ ميكــن ومنــذ اليــوم، إعــادة النظــر بتأســيس وتنظيــم إدلــب، ليــس لتكــون وطنــاً للســورين 
الذيــن هاجــروا أو هتجــروا، بــل وملــن هــم يف مناطــق األســد، يعيشــون مســلوبن كل أشــكال احلريــة ومتــارس 

عليهــم شــى طرائــق االمتهــان واإلذالل، هنــا أييت الســؤال العملــي، كيــف؟!
يف حماولــة لإلجابــة عــن كيــف إلدلــب أن تكــون ســوري احللــم وجاذبــة للســورين، ريثمــا يكلــل احللــم 
بباقــي أرض الوطــن، أعتقــد أن املهمــة تنطلــق مــن الــرؤوس قبــل رؤوس األمــوال، مبعــى أن يبــدأ الســوريون 
ابلتفكــري بعــدم ســرقة إدلــب كمــا ســبقت خــالل “حتريرهــا” عــام 2015 وقدمــت وقتــذاك، مثــااًل ســيئاً 
عــن جغرافيــا خارجــة عــن ســيطرة األســد، فســادت الثأريــة واســتقوت اجلماعــات الراديكاليــة وتفاقمــت 
وبقصــد، تعميــة الســورين وجتهيلهــم، بعــد إهلائهــم ابلتاريــخ املزيـّـف واألســلمة الــي ال متــت للديــن احلنيــف 

بصلــة.
التفكــري اليــوم، رمبــا هــو واجــب عــن علــى كل مــن لديــه القــدرة علــى تقــدمي طرائــق تنقــل إدلــب إىل 
“مركــز حتريضــي” وبدايــة حلكــم مــدين دميقراطــي، وواجــب عــن أيضــاً، علــى التفكــري بتأمــن مــوارد ملــن 
هــم إبدلــب، بعــد أن ذاقــوا األمرّيــن وعلــى مــر مثــاين ســنوات، وواجــب عــن لتســويق إدلــب ومــن فيهــا 
مــن ضيــوف، وفــق مــا هــم مــن أصالــة ووطنيــة والتصــاق ابألرض، وليــس حبســب مــا فيهــا مــن أدوات 

وعمــالء ومتخلفــن.
وابلتــوازي، أييت دور رؤوس األمــوال الســورية املهاجــرة، لتبــدأ ببنــاء املؤسســات التعليميــة أواًل، علهــا 
تســعف األطفــال الــذي ابتعــدوا قســراً ولســنوات عــن مقاعــد التعليــم، وحتــد مــن انتشــار “شــيوخ الطــرق 
والدجــل” الذيــن قــادوا عمليــة تعليــم األطفــال وحــى الكبــار، كل أســاليب الثــأر والدمويــة والتغييــب.
حقيقــة األمــر، الواجــب علــى مجيــع الســورين جتــاه إدلــب، كثــري وال ميكــن حصــره بســطور هنــا، ولكــن 
وحســب مــا نعتقــد، حنــن أمــام حلظــة مهمــة، ميكــن مــن خالهلــا، إرســال ولــكل مــن يهمهــم األمــر، أن 

الســورين أهــل للحيــاة والتطــور وبنــاء الدولــة، حينمــا تتــح هلــم ولــو أبســط األســباب والوســائل.
الثــاين، ســيأيت إدلــب مــن يبنيهــا علــى مــا يشــتهي ويطمــح، فتخــرج عــن لوهنــا  أو، وهــو االحتمــال 
ونكهتها الســورية، وخنســرها وختســر ابملقابل، كثري من الســورين، الذين إن وجدوا بوطنهم ما يتناســب 

وحلمهــم، فعلــى األرجــح، أن يرتكــوا إغــراءات املهجــر ويعــودون.
هنايــة القــول: ابألمــس أطلــق الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، محلــة العــودة إىل الوطــن، وجههــا 
للعلمــاء األتــراك املوجوديــن خــارج البــالد، فضــاًل عــن إعــداد برانمــج دويل لكبــار الباحثــن، ليســامهوا ببنــاء 

وطنهــم وإيصالــه حللــم املئويــة، بــل وأكثــر.
أعتقــد ومهمــا توفــرت وســائل البنــاء والتنميــة والتطــور، يبقــى اإلنســان حامــل التنميــة، وتبقــى شــروط 
هــؤالء احلوامــل، حمــدودة وممكنــة التحقيــق، أوهلــا احلريــة واحــرتام اإلنســان وعلمــه، ورمبــا آخــر آخرهــا 

الدخــل العــايل واحليــاة الباذخــة.

كي ال نخسر إدلب مرتين

عدنان عبد الرزاق

Türkçe ي و
عرب

Suriyeliler meçhul gelecekleri ile “soydaş ve komşularının” aşağılamalarından kaçmak 
için kendilerini tehlikeye atmakta yahut savaş tacirleri onları tehlikeye atarak dalgalarla 
kıyıya savurmakta veya köpekbalıklarına yem etmektedir.
Haberlerde ve gazetelerde Suriyelilerin boğulma haberlerinin birinci sırada yayınlan-
madığı doğru. Gerek kardeşleri gerekse de dostlarının Suriyelilerin sorunları konusun-
daki ilgisi azalmış durumda. Ancak boğularak ölümler belki de her gün devam ediyor. 
Nitekim geçtiğimiz hafta Türkiye sahillerinde onlarca kişi boğularak can verdi. Dün 
Libya kıyısında yaklaşık 200 Suriyeli, ondan önce de Lübnan kıyısında 50 Suriyeli 
yaşamını yitirmişti. İlan edilmeyen ölümler ise bundan sayıca daha fazla ve korkunçtur.
Farklı görünüm ve suretlerde tekrar etmekte olan bu örnekten anlaşılacağı üzere Suriye, 
halkını ve gücünü kaybetmektedir. Şimdi ise Suriye’de “Büyük İdlib” doğmuş olup, 
belki de ilerleyen günlerde genişleyecek ve işgalciler topraklarından çıkana, rejim ve ka-
tiller devrilene ve Suriye tüm Suriyelilerin olana dek “Küçük Suriye” haline gelecektir.
Duygusallıktan ve sloganlardan uzak, açıkça ve doğrudan soracak olursak: Avrupa’da 
ya da hatta komşu ülkelerde yaşamakta olan bir Suriyeli, bugün İdlib’e yahut yarın Su-
riye’ye geri dönmek ister mi? Ya da geri dönmek için ne ister?
Şahsen ben Suriyelilerin, özellikle de Avrupa’da yaşayan Suriyelilerin, içinde bulun-
dukları güven ve istikrarı bırakarak İdlib’in tanık olduğu tehlike ve karmaşayı tercih 
edeceklerini düşünmüyorum. Yine Suriyelilerin, hem de hiçbirinin, yeni gerçekliğine 
ve gelir düzeyine kısmen alışmışken, ülkesine geri dönmeyi aklından bile geçireceği-
ni sanmıyorum. Zira yaşadığı şartlarda çocuklarının eğitimi ve hayatları, emeklilik ve 
ölümünden sonra dahi güvence altında bulunmaktadır.
Suriye prensipte, çoğu genç ve çocuk olmak üzere yedi milyon insan kaybetmiştir. Ki 
bu kişiler Suriye’nin geleceğini imar ve inşa edecek insan potansiyelini oluşturmaktadır.
Prensipte demiştik; zira bugünden itibaren İdlib’in yapısı ve örgütlenmesi gözden geçir-
ilerek, yalnızca ülkesinden göç eden ya da yurdundan çıkarılan Suriyeliler için değil, 
Esed’in kontrolünde olan bölgelerde yaşayan ve özgürlüğün her türlüsünden mahrum, 
aşağılanmanın her türlüsüne maruz bırakılarak hayat sürdüren Suriyeliler için de vatan 
haline getirilebilir. Burada sorulacak soru ise şudur: Nasıl?
Suriye’nin tamamına yayılana dek, İdlib’in hayallerdeki Suriye haline gelmesi ve Suri-
yelileri kendisine çekmesinin nasıl gerçekleşeceği sorusuna şu şekilde cevap verilebilir: 
Kanaatimce başlangıç noktası sermaye değil, zihinler olmalıdır. Yani Suriyeliler 2015’te 
“kurtarıldığı” sırada olduğu gibi İdlib’in ellerinden alınmasına müsaade etmeme üze-
rinde düşünmelidir. Nitekim bu tarihte İdlib, Esed’in kontrolünde olmayan bölgeler için 
kötü bir örnek teşkil etmiş, radikal cemaatler güçlenerek zorba uygulamalarda bulun-
muş, özellikle de Suriye Demokratik Güçleri, halkı körleştirme ve cahilleştirme yolunda 
adımlar atmıştır. Bunun için de uydurma bir tarihi halka anlatmış ve dinle hiçbir ilgisi 
bulunmayan bir dindarlık vaz etmiştir.
Bugün düşünmek, belki de İdlib’i bir “örnek merkez” ve sivil-demokrat bir yönetimin 
başlangıcı haline getirecek yöntemleri sunabilecek kapasiteye sahip herkes üzerine 
farz-ı ayn bir sorumluluktur. Aynı şekilde 8 yıldan bu yana sıkıntı çeken İdlib halkı-
na kaynak sağlamak da farz-ı ayndır. Yine İdliblileri ve İdlib’deki misafirleri, kentteki 
maşalar ya da ajanlarla bir tutmayarak sahip oldukları kökler, vatanperverlik ve toprak 
bağlarıyla tanıtmak da öyledir.
Buna paralel olarak, öncelikle yıllardır şartlar gereği eğitimden uzak kalan çocuklar için 
eğitim kurumları inşa etmeye başlanabilmesi amacıyla, Suriye dışındaki Suriyelilerin 
sermayelerinin rolü önem arz etmektedir. Böylece çocukların hatta yetişkinlerin eğitimi-
ni üstlenen ve her türlü intikam, kan akıtma ve anlamsızlık söylemini kullanan “sokak 
hocaları”nın yayılmasının önüne geçilebilir.
İşin aslına bakıldığında Suriyelilerin İdlib’e karşı birçok sorumluluğu bulunmaktadır. 
Ancak kanaatimizce halihazırda, önemli bir tarihi anla karşı karşıyayız. Bu noktada il-
gili herkese Suriyelilerin yaşamaya, gelişmeye ve devlet kurmaya ehil olduğu, yalnız-
ca kendilerine en basitinden dahi olsa gerekli araç ve vasıtaların verilmesinin yeteceği 
bildirilmelidir.
Yahut diğer ihtimal gerçekleşecek ve İdlib’e, kenti canının istediği gibi inşa edecek kişil-
er gelecek ve buranın Suriyeli kimliği ve dokusunu yok edecektir. Bu takdirde ise İdlib’i 
ve vatanlarında uygun ortamı ve hayallerini bulsalar, göç ettikleri ülkelerin cazibesinden 
vazgeçerek geri dönecek olan birçok Suriyeliyi kaybedeceğiz. 
Sonsöz: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, ülkesine geri dönüş kam-
panyası başlatarak yurtdışındaki Türk bilim adamlarına ülkelerine dönme çağrısı yaptı. 
Ayrıca kıdemli araştırmacılar için uluslararası bir program hazırlandığını ve bu sayede 
ülkelerini hayal ettikleri düzeye ve hatta daha da ilerisine getirebileceklerini duyurdu.
İnşa, kalkınma ve gelişme araçları ne kadar çok olursa olsun ben, kalkınmayı insanın 
kendi içinde taşıdığına inanıyorum. İnsanların ihtiyaç duyduğu şartlar ise öncelikle 
özgürlük ile insanlığına ve işine saygı duyulması, belki de son sırada olarak yüksek bir 
gelir ve müreffeh bir hayattır.

Adnan Abdurrezzak

İdlib’i İki Kez Kaybetmemek İçin

El-Arabi El-Cedid’den Suriyeli Gazeteci-Yazarصحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.
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كربــالء هــي أمل العــامل اإلســالمي الــذي ال ينتهــي وجرحــه الــذي ال يندمــل، وقــد تــرك استشــهاد ســيدان احلســن 
مناحــة ال تنتهــي وصداهــا يــرن منــذ 1338 ســنًة يف خمتلــف أحنــاء العــامل اإلســالمي، فاملظلمــة الــي تعــرض هلــا 
الِســبط الــذي أحبــه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص كبؤبــؤ عينــه، مــا زالــت األمــة تعــاين منهــا آالمــاً كاللعنــة الــي ال ترتكهــا طيلــة 
هــذه الســنن، لقــد حتــول قتلــة ســيدان احلســن إىل رمــز للظاملــن، كمــا حتــول املقتولــون إىل رمــز للمظلومــن، ومل 

يســتطع املســلمون إىل اليــوم إجــراء مواجهــة شــجاعة مــع تلــك األحــداث املخزيــة واألليمــة.
- املسلمون مل يتواجهوا مع كربالء بشجاعة

إهنــم حييــون ذكــرى كربــالء ابملــآمت واملراثــي واملناحــات، ولكنهــم مل يســتطيعوا إىل اليــوم احلديــث مبــا فيــه الكفايــة 
عــن األســباب الرئيســية لتــك احلادثــة، فبدموعهــم وآهاهتــم ونواحهــم حاولــوا إخفــاء تلــك األســباب كأهنــم 
يســرتون عيوهبــم، لكنهــم مل يســرتوها، وبقيــت كربــالء أملــاً ال ينتهــي وجرحــاً يف صــدر العــامل اإلســالمي ال يلتئــم.

واحلــال أن العــامل اإلســالمي خضــع ألصعــب امتحــان يف كربــالء يتمثــل يف حــب الســلطة والســلطنة ومتــاع 
الدنيــا، وقــد ســقطوا يف ذلــك االمتحــان، إن التعلــق ابلســلطنة قــد أصــاب عيــين يزيــد ابلعمــى، فلــم يتــورع عــن 
قتــل حفيــد ســيد الثقلــن، ومل تكــن املعركــة حينهــا معركــة دينيــة أو عرقيــة أو عشــائرية، بــل كانــت صــراع قــوة، لقــد 
ولــغ يزيــد يف دمــاء املســلمن وتســبب هلــم يف آالم اســتمرت مئــات الســنن بســبب حبــه للقــوة، ومــا زلنــا اليــوم 

نعيــش ذلــك اليــوم، ومــازال املســلمون يتجرعــون مــرارة كربــالء ويلبســهم عارهــا يف كل يــوم عاشــوراء.
- العار الذي حياول املسلمون إخفاءه

أعتقــد أن العــار األكــر لــدى املســلمن هــو أن القاتــل مســلم واملقتــول مســلم، إذ أن جيــش يزيــد قــد اســتخدم 
اســم هللا والنــي والقــرآن عندمــا هاجــم ســيدان احلســن عندمــا صــاح ي هللا وهــو يســقط علــى األرض، هــذا هــو 
األمــر املخجــل الــذي حيــاول العــامل اإلســالمي إخفــاءه مســتغلن يف ذلــك مشــاعر احلــزن واألمل، إنــه الظلــم الــذي 

ميارســه املســلم علــى املســلم.
ســيتذكر العــامل اإلســالمي اليــوم آالم كربــالء مــن جديــد، وســتعلو أصــوات النــواح وســيرتدد صــدى املزيــد مــن 
املراثــي يف املناطــق الــي يعيــش فيهــا الشــيعة كمــا هــو احلــال يف كل عــام، وســيتصرفون مــرة أخــرى وكأهنــم هــم 

وحدهــم أصحــاب احلســن.
- األراضي الي حتولت إىل كربالء جديدة

كــم هــو مــؤمل ويهلــا مــن مأســاة كــرى أن نــرى األراضــي الــي ارتبــط امسهــا أكثــر ابحلســن تتحــول إىل كربــالء 
واحــدة تلــو األخــرى، فالعــراق وســوري واليمــن وابكســتان وأفغانســتان قــد ابت املســلم فيهــا يقتــل أخــاه املســلم، 

متامــاً مثلمــا كان احلــال يف كربــالء، حيــث القاتــل مســلم واملقتــول مســلم.
لقــد استشــهد يف كربــالء مــع احلســن 72 مســلماً مــن حمبيــه، ولكــن املســلمن الذيــن قتلهــم اليــوم املســلمون 
يف العــراق فقــط حيــث توجــد كربــالء قــد جتــاوز عددهــم مئــات اآلالف، فاحلشــد الشــعي قــد انطلــق القتنــاص 
أهــل الســنة بدعــوى “الثــأر ملقتــل احلســن عليــه الســالم يف كربــالء”، والدواعــش يســعون لقتــل الشــيعة بشــكل 

وحشــي متهمــن إيهــم ابلضاللــة، ومازالــت دمــاء تلــك املذابــح يف املناطــق ذاهتــا مل جتــف بعــد.
ســتذرف اليــوم الدمــوع يف تلــك املنطقــة دون حيــاء علــى احلســن رضــي هللا عنــه إحيــاًء لذكــرى كربــالء، واحلــال 

أنــه الظلــم الــذي يســلطه املســلم علــى املســلم اليــوم أمــر ابعــث علــى اخلجــل كمــا هــو احلــال يف كربــالء.
- سوراي تتحول إىل كربالء اثنية

كيف ميكننا احلديث عن سوري ي ترى؟، وكيف سنتحدث عن ذلك العار الذي نعيشه هناك؟.
لقــد حتولــت ســوري إىل كربــالء اثنيــة يف العــامل اإلســالمي، ومل يعــد مــن املمكــن إحصــاء عــدد القتلــى مــن 
املســلمن، فقــد وصــل إىل مليــون قتيــل، وقــد مت قتــل املســلمن بشــكل وحشــي واعتباطــي، حــى وصــل املظلمــة 
الــي واجههــا احلســن رضــي هللا عنــه إىل أقصاهــا حــن مثلــوا جبســده الشــريف، فبــأي هــدف اقرتفــوا ذلــك، 

وابســم مــن ويف ســبيل مــاذا؟.
إهنا حرب القوى...

وكمــا حــدث يف كربــالء أمــس فــإن ســوري اليــوم يتقاتــل فيهــا مــن يريــدون تعزيــز ســلطتهم وحكمهــم وقوهتــم، وهــا 
هــو األســد اآلن يرتبــع علــى عــرش عائــم علــى دمــاء ماليــن املســلمن.

يف إيــران تعلــو اليــوم أصــوات املراثــي املؤملــة واحلزينــة، تراهــم يكيلــون فيهــا اللعنــات ليزيــد بــن معاويــة، ولكنهــم رمبــا 
يدعــون لألســد الــذي ابت يتصــرف مثــل اليزيــد، ختطــر ببــايل اآلن مقولــة علــي شــريعي: 

“كل يوم عاشوراء، وكل مكان كربالء”.
- ال أحــد يريــد مواجهــة احلقيقــة ولكــن هــذه هــي احلقيقــة املــرة، ال أحــد يريــد مواجهــة احلقيقــة، ولكــن العــامل 
اإلســالمي قــد حتــول إىل كربــالء، وابتــت أراضيــه عاشــوراء يقتــل فيهــا املســلم املســلم كل يــوم، ال أحــد يريــد 
مواجهــة احلقيقــة، ولكــن املســلمن اليــوم ميارســون علــى بعضهــم البعــض مظــامل كمظلمــة كربــالء ينــدى هلــا 
اجلبــن، فاألطفــال الذيــن ميوتــون يف اليمــن جــراء احلصــار الســعودي قــد جتــاوز عددهــم أطفــاَل أهــل البيــت 
الــذي ماتــوا يف كربــالء، ومازلنــا نشــاهد بــكل لوعــة مــا جيــري يف حلــب ودمشــق وإدلــب، وســرتون اليــوم أحــد 
مــن يّدعــي أنــه “مســلم” وقــد نفــذ عمليــة انتحاريــة يف مســجد للشــيعة أو للســنة، انتهــى الــكالم ونفــدت 

الكلمــات، وحنــن منضــغ اآلالم يف قلوبنــا ونلوكهــا.
لكن ال أحد إىل اآلن يريد مواجهة احلقيقة.

األرض كربالء واليوم عاشوراء واآلالم ال تنتهي

İslam dünyasının bitmeyen acısı ve kapanmayan yarası Kerbela’dır. Hz. Hüseyin’in şehadeti, 
1338 yıldır bitmeyen bir ağıt gibi çınlıyor tün İslam coğrafyasında. Bir ümmetin, peygamberinin 
gözbebeği gibi sevdiği torununa ettiği kötülük, peşini bırakmayan bir lanet gibi acı çektiriyor 
ona, bunca yıldır. Hz. Hüseyin’i öldürenler zalimlerin, ölenler mazlumların sembolü oldu. Yine 
de bu acı ve utanç verici olayla cesurca yüzleşemedi Müslümanlar.
KERBELA İLE CESURCA YÜZLEŞMEDİ MÜSLÜMANLAR
Ağıtlar, mersiyeler ve vaveylalar arasında Kerbela’yı andı ama onun altında yatan asıl nedenleri 
yeterince konuşamadı.
Bir utancı örter gibi, gözyaşı, acı ve feryat ile örtmeye çalıştı üstünü. Örtülmedi. Kerbela, 
bitmeyen bir acı ve kapanmayan bir yara olarak böğründe kaldı İslam dünyasının. Oysa 
Müslüman dünyası iktidarın, saltanatın ve dünya malına düşkünlüğün en sarsıcı imtihanını 
Kerbela’da verdi. Ve kaybetti…
Saltanat tutkusu, iki cihanın efendisi Peygamberimizin torununu öldürecek kadar Yezit’i kör 
etti. Kavga ne dini, ne etnik, ne aşiret kavgasıydı. Kavga güç kavgasıydı. Ve Yezit, yüzlerce yıl 
sürecek bir acıyı, güç tutkusu yüzünden Müslümanların kanına bulaştırdı. O gün bugündür, 
utanç içinde Kerbela acısını tadıyor Müslümanlar her Aşura gününde.
MÜSLÜMANLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTIĞI UTANÇ
Sanırım utancın en büyüğü buydu Müslümanlar için: Ölen Müslüman, öldüren Müslüman… 
Yezid’in ordusu, Allah, Peygamber, Kur’an adını kullanarak saldırdı Hz. Hüseyin’e. Hz. Hüseyin 
de Allah diyerek düştüğü toprağa.
İşte İslam dünyasının utanç içinde, acıları sömürerek üstünü örtmeye çalıştığı şey, Müslümanın 
Müslümana ettiği bu zulümdür.
Bugün Kerbela acısını yeniden hatırlayacak İslam dünyası. Her sene olduğu gibi, Şiilerin 
yaşadığı topraklarda daha fazla feryat yükselecek, daha çok mersiye okunacak. Nedense 
Hüseyin’in sahibi onlarmış gibi davranacaklar yine.
KERBELA’YA DÖNMÜŞ TOPRAKLAR
Ne hazindir ve ne büyük dramdır ki, Hz. Hüseyin’in en çok anıldığı topraklar, bugün birer 
Kerbela’ya dönüşmüş durumda. Irak, Suriye, Yemen, Lübnan, Pakistan, Afganistan en çok 
Müslümanın Müslümanı öldürdüğü topraklar oldu. Tıpkı Kerbela gibi. Ölen Müslüman, 
öldüren Müslüman… Kerbela’da Hz. Hüseyin’le birlikte onun seven 72 Müslüman da şehit 
edilmişti. Bugün sadece Kerbela’nın bulunduğu Irak’ta Müslümanlar tarafından öldürülen 
diğer Müslümanların sayısı yüzbinleri aştı. ‘Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki intikamını alıyoruz’ diye 
Sünni avına çıkan Haşdi Şabi ve ‘sapkınlar’ diye suçladıkları Şiileri vahşice öldürmeye çalışan 
İŞİD’in, aynı yerlerde yaptığı katliamların kanı henüz kurumadı.
Bugün o coğrafyada da Kerbela anılacak, Hz. Hüseyin için göz yaşı dökülecek utanmadan. Oysa 
Müslümanın Müslümana ettiği zulüm, Kerbela kadar utanç verici bugün.
SURİYE İKİNCİ KERBELA OLDU
Peki Suriye’yi nasıl konuşalım? Nasıl anlatalım burada yaşanan utancı?
Suriye İslam dünyasının ikinci Kerbelası oldu.
Ölen Müslümanın sayısı artık tutulmuyor. Milyona dayandı.
Öylesine vahşi şekilde Müslümanlar katledildi ki, Hz. Hüseyin’in mübarek bedenine yapılan 
zulme ulaştı yapılanlar. Ne uğruna, kimin adına, hangi amaçla?
Güç savaşı… Tıpkı Kerbela’daki gibi, saltanatını, iktidarını, gücünü pekiştirmek isteyenlerin güç 
savaşıdır Suriye. Esed, milyonlarca Müslümanın kanı üzerine kurduğu saltanat koltuğunda 
oturuyor şimdi. Bugün en yakıcı mersiyelerin söylendiği İran’da, Yezid’e lanet yağdırıp, onun 
gibi davranan Esed’e dua edilecek belki. Ali Şeriati geliyor dilimin ucuna:
“Her gün Aşura, her yer Kerbela,
KİMSE YÜZLEŞMEK İSTEMİYOR AMA ACI GERÇEK BUDUR
Kimse yüzleşmek istemiyor ama İslam dünyasının toprakları Kerbela’ya döndü. Her günü, 
Müslümanın Müslümanı öldürdüğü Aşura oldu. Kimse yüzleşmek istemiyor ama bugün 
Kerbela kadar utanç verici zulümler yapıyor Müslümanlar birbirine. Yemen’de Suud’un 
ambargosundan ölen çocuk sayısı, Kerbela’da ölen Ehlibeyt çocuklarının bin kat fazlası…
Halep, Şam, İdlip… yüreğimiz ağzımızda izliyoruz hala. Ve göreceksiniz bugün de bir Şii 
camisine ya da bir Sünni cemisine intihar saldırısı düzenleyecek kendine ‘Müslüman’ diyen biri. 
Söz bitti, kelimeler tükendi, acı yoğruldu durdu kalbimizde. Lakin kimse acı gerçekle yüzleşmek 
istemiyor yine de.
“…
Buradayım: sabrımın o teb’ayla sınandığı,
ricalin kem sözünü bıraktığı yerde.
Katediyorum baştan başa yeniden geçtiğim
yerleri.
Kahredici bir dille tutunuyor bana
sûr’um.
Susuyorum, kavmimin incinen gözüyle
bakıyorum burçlardan çöle.
Kaab uzak, hırka küs..
Hüseyin ki artık kalbimizde süs!” (Metin Kaygalak)

Topraklar Kerbela günler Aşura acılar sonsuz
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اكتملــت حماكمــة القــس األمريكــي أنــدرو برونســون يف احملاكــم الرتكيــة بعــد أن حكــم عليــه ابلســجن ملــدة 3 ســنوات 
وشــهر و15 يوًمــا. بتهــم التعــاون مــع اإلرهــاب ومســاعدة وإيــواء عناصــر تنظيــم متــارس أعمــااًل إرهابيــة ضــّد تركيــا.

يركــز اجلميــع انتباهــه علــى أن برونســون أفــرج عنــه وعــاد إىل بلــده ويقــول إن هــذه اخلطــوة حتققــت بضغــط مــن 
ترامــب أو الــواليت املتحــدة، لكــن أحــًدا ال ينتبــه إىل هــذه احلقيقــة، أال وهــي أّن مواطنًــا أمريكيًّــا يفخــر بــه اجلميــع 
يف أمريــكا، بــدءا مــن رئيســها وحــى مجيــع اجلهــات الرمسيــة، ومعــروف أبنــه “مواطــن مســيحي متديــن بــريء حمــب 
لبــالده”، ُســجل لــدى احملاكــم الرتكيــة بصفتــه “إرهابيــا”؛ إذ أصــدرت حمكمــة تركيــة حكًمــا ابلتواطــؤ مــع اإلرهــاب 

حبــق الــواليت املتحــدة الــي تتشــدق دائًمــا إبجنازاهتــا الومهيــة يف مكافحــة اإلرهــاب.
وبصفــي أحــد األشــخاص الذيــن مل يتحدثــوا قــط عــن هــذه القضيــة، ويف الواقــع ال يطلقــون األحــكام املســبقة حبــق 
أي متهــم يف أي قضيــة ال تــزال لــدى احملاكــم، أســتطيع فقــط قــول مــا يلــي بشــأن االدعــاء القائــل أبن قــرار احملكمــة 
الرتكيــة جــاء بضغــط مــن ترامــب: لــوال هــذه الضغــوط رمبــا لــكان برونســون قــد أطلــق ســراحه قبــل هــذا التاريــخ. 
ذلــك أّن أحــكام التهــم املنســوبة إليــه ليســت أكثــر ممــا اعترتــه احلكمــة معقــوال ومثبتًــا. ويف احلقيقــة مل يتــم إثبــات 
مجيــع التهــم املوجهــة إليــه، كمــا أّن بعــض الشــهود غــريوا إفاداهتــم. وأمــا احتماليــة وجــود ثغــرات بــن التهــم املســندة 
يف لوائــح اهتــام النائــب العــام ومالحظاتــه وبــن االهتامــات الــي رجحــت احملاكــم صحتهــا يعتــر أمــرًا مشــاهًدا بكثــرة 
يف تركيــا ودول أخــرى. وعلــى كل، عندمــا نقيّــم املســألة بــكل أبعادهــا ســنرى أن القضــاء الرتكــي قــد أصــدر حكمــه 
بقــدر بــراءة االبــن الطاهــر للــواليت املتحــدة، فصــدر حكــم عليــه ابلعقوبــة الالزمــة وأودع قيــد اإلقامــة اجلريــة. وفــوق 
ذلــك كلــه أعربــت واشــنطن عــن شــكرها ألنقــرة الــي مسحــت لرونســون مبغــادرة أراضيهــا هبــذا احلكــم. وال أرى أّي 
مانــع يف أن يفســر كّل واحــد هــذا األمــر كمــا يريــد. لكــن لــن أكــذب إذا قلــت إنــين مل أشــعر بشــيء إزاء هــذا األمــر 

ســوى ابلفخــر ببلــدي واالســتمتاع مبــا حــدث.
ومــا وراء ذلــك فهــو أمــر متعلــق برتامــب وقدرتــه علــى التعامــل مــع الــرأي العــام األمريكــي. فهــو كذلــك يســتطيع 
النظــر إىل القضيــة مــن حيــث أراد، كمــا إبمكانــه –إن أراد– اســتغالل هــذا األمــر لتحقيــق مخســن نصــرًا. فمــاذا 
كنــت تظنــون؟ فهــل كان ترامــب الــذي ســيخوض انتخــاابت قريبــا ســيقدم هــذا التطــور كحالــة مــن اإلخفــاق التــام؟ 
فــال شــك أّن هــذا األمــر ســيعين ابلنســبة لــه أنــه خــرج منتصــرًا. فبــأي عقــل أو منطــق ميكــن أن يثمــن أحــد األمــر 

ابلنظــر إىل تصرحياتــه؟
وبشــكل أكــر مــن احتيــاج ترامــب لتقــدمي هــذه القضيــة كانتصــار لــه، ميكــن رؤيــة وقــول الكثــري والكثــري عــن قــدرة 
تركيــا علــى إدارة هــذه األزمــة ومبادرهتــا املتزايــدة يف عالقتهــا الثنائيــة مــع الــواليت املتحــدة. يكــن جيــب أن نتخطــى 

هــذا األمــر اليــوم للحديــث عــن أمــر آخــر.
أود تذكــري الســيد ترامــب العاشــق هلــذا احلــد حلريــة مواطــين بــالده وحقوقهــم وشــرفهم يف كل مــكان يف العــامل أبّن 
عليــه االهتمــام كذلــك، وهــو ال يــزال متحمًســا هلــذا األمــر، بقضــاي حنــو 20 أمريكيًّــا علــى األقــل معتقلــن حاليًــا يف 
الســجون املصريــة. فهــؤالء األمريكيــون املعتقلــون يف مصــر ال يتمتعــون جبميــع حقوقهــم القانونيــة، كمــا هــو احلــال 
يف تركيــا، بــدءا مــن قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة وصــوال إىل معاهــدات القانــون الــدويل. فهــم مســجونون يف ســجون 
كتلــك الــي كانــت يف العصــور الوســطى حيــث يتعرضــون للتعذيــب املمنهــج. فتلــك الســجون يقبــع هبــا حنــو 100 
ألف شــخص معظمهم معتقلون بشــكل تعســفي دون أي حماكمة عادلة، بل إّن هذه الظروف تصيب كثريًا منهم 

ابألمــراض الــي تقتــل بضــع أشــخاص منهــم كل أســبوع بســبب عــدم تلقيهــم العــالج.
إن الســبب الوحيــد ملوهتــم هــو – يف الواقــع – هــذه الســجون، يف حــن أهنــم مل يرتكبــوا أي جرميــة تضعهــم يف هــذه 
الســجون. فاالنقالبيــون يف مصــر وضعــوا كل املعارضــن يف هــذه الســجون الــي يعتقلوهنــم فيهــا بشــكل تعســفي منــذ 
أكثــر مــن 5 ســنوات يف ظــل ظــروف غــري إنســانية ابملــرة. فوضعهــم يف مصــر ليــس كوضــع أي أحــد يف الســجون 
الرتكيــة، كمــا ال يســتطيعون مقابلــة حماميهــم أو أقارهبــم أو حــى احلصــول علــى خدمــة صحيــة آدميــة. وبينهــم نســاء 

ومرضــى وعجائــز ومواطنــون أمريكيــون.
بيد أننا مل نسمع أي تصريح حى هذه اللحظة حول هؤالء املواطنن األمريكين ال من ترامب وال من السلطات 
يف بــالده. فهــل ترامــب وإدارتــه تفــرق بــن مواطنيهــا؟ أم أن األمــر متعلــق ابلفــرق الــذي تــراه واشــنطن بــن تركيــا 
ومصــر؟ أال تقــدر الــواليت املتحــدة علــى مصــر؟ أعلــم أن هــذه األســئلة تصيــب حــى الطيــور بنوبــة مــن الضحــك. 
أم أن تعامــل واشــنطن احلســاس مــع مواطنيهــا ليــس ســوى أســطورة؟ وهــل هــذه األســطورة دخلــت حيــز التنفيــذ اآلن 

بســبب املهمــة اخلاصــة الــذي كان برونســون مكلًفــا هبــا؟.
وحبســب تقريــر منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، علــى ســبيل املثــال، اعتقلــت قــوات األمــن املصريــة يــوم 8 يناير/كانــون 
الثــاين املاضــي شــخًصا يدعــى خالــد حســن )41 عامــا( يف اإلســكندرية، وهــو مواطــن أمريكــي مــن أصــل مصــري 
يعمــل ســائًقا يف نيويــورك وكان يف زيرة إىل بلــده. ويف األســابيع الالحقــة، تعــرض حســن للضــرب املــرح علــى يــد 
قــوات األمــن الــي مل تــرتدد يف صعقــه ابلكهــرابء، مبــا يف ذلــك أعضائــه التناســلية، كمــا تعــرض لالعتــداء اجلنســي يف 

واقعتــن إحدامهــا كانــت ابســتخدام عصــا خشــبية ويف األخــرى علــى يــد شــخص آخــر.
نعم ي سيد ترامب، كل هذه املمارسات يتعرض هلا مواطن أمريكي يف مصر.

وتنقــل جريــدة نيويــورك اتميــز واقعــة أخــرى، وهــي واقعــة املواطــن األمريكــي اآلخــر مــن أصــل مصــري مصطفــى قاســم 
الــذي يقبــع حاليًــا يف الســجن يف ظــل ظــروف غــري إنســانية ودون أي اهتــام، فقــط ملشــاركته يف مظاهــرات مناهضــة 
لالنقــالب. حــى إنــه بــدأ إضــرااًب عــن الطعــام بســبب الظــروف الــي يســجن هبــا وحكــم الســجن ملــدة 15 عاًمــا الــذي 
صــدر حبقــه مــن خــالل حماكمــة صوريــة. ال يعتــر قاســم عناصــر مــن عناصــر اإلخــوان، بــل إنــه صــادف تواجــده علــى 

بعــد كيلومــرتات معــدودة مــن ميــدان رابعــة ابلقاهــرة وقــت وقــوع اجملــزرة هنــاك.
ال شــك أّن حكايتــه هــو اآلخــر طويلــة وهبــا الكثــري مــن اجلوانــب الــي ميكــن تناوهلــا، وهلــذا ميكــن أن نفــرد هلــا مســاحة 
للحديــث يف وقــت آخــر. لكــن أريــد أن أهنــي مقــايل هــذا بتكــرار ســؤال: ملــاذا ال تتعامــل واشــنطن مــع 20 مــن 

مواطنيهــا املتعقلــن يف مصــر ابحلساســية ذاهتــا الــي تعاملــت هبــا مــع قضيــة برونســون لكونــه فقــط أمريكيــا؟

هل يتحرك ترامب كذلك من أجل رعاياه في السجون المصرية؟

Rahip Brunson’un Türkiye mahkemelerinde yargılanma süreci tamamlandı ve hakkında 
“terörle işbirliği”, Türkiye’ye karşı terörist faaliyetlerde bulunan örgütlere yardım ve yataklık 
yaptığına karar verilerek 3 yıl 1 ay 15 gün mahkumiyet kararı verildi.
Herkes dikkatini Brunson’un neticede tahliye edilerek ülkesine dönmüş olduğuna vermiş ve 
bunun da Trump’ın veya ABD’nin baskısıyla gerçekleşmiş olduğunu söylüyor olsa da kimse 
şu gerçeğe dikkat etmiyor. ABD’nin başkanından bütün resmi çevrelerine kadar herkesin 
gurur duyduğu, “dindar, masum, vatansever bir Hıristiyan vatandaş” olarak bilinen bir ABD 
vatandaşı Türkiye mahkemelerinde “terörist” olarak tescillenmiş oluyor. Terörle mücadele 
davasında mangalda kül bırakmayan ABD hakkında bir Türk mahkemesi tarafından terörle 
işbirliği hükmü veriliyor. Bu dava üzerine -ve aslında yürümekte olan hiçbir dava üzerine, 
sanığı peşin peşin mahkum edecek- hiçbir söz etmemiş biri olarak, kararın Trump’ın baskısı 
üzerine verilmiş olduğu iddiasına karşı sadece şunu söyleyebilirim: Belki bu baskılar olmasa 
Brunson daha erken bırakılmış olacaktı. Kendisine atılan suçlar içerisinde mahkemenin 
makul ve kanıtlanmış kabul ettiklerinin karşılığı bundan fazlası değil çünkü. Zaten isnat 
edilen suçlamaların tamamı kanıtlanamamış, bazı tanıklar ifadelerini değiştirmişti.
Savcı iddianamelerinde ve mütalaalarında isnat edilen suçlarla mahkemelerin isabetli 
buldukları ithamlar arasında uçurumların olabilmesi hem Türkiye’de hem de başka 
yerlerde çok görülen bir şey. Neticede işin bütün boyutları değerlendirildiğinde ABD’nin 
tertemiz çocuğunun ne kadar temiz olduğuna Türk mahkemeleri karar vermiş oldu. 
Mahkumiyeti verdi, gereken cezayı da kesip evine yolladı. Üstüne üstlük, ABD de Brunson’u 
bu mahkumiyetle, bu damgayla göndermiş olan Türkiye’ye teşekkür etti. Bunu herkes 
istediği gibi yorumlasın, bence hiç sakıncası yok. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bundan 
dolayı ülkem adına sadece gurur duydum, keyif aldım.
Gerisi Trump’ın işi kendi iç kamuoyuyla nasıl idare edebildiğiyle ilgili bir konudur. O da 
kendi açısından istediği yerden bakabilir, bu durumdan isterse elli tane zafer çıkarabilir. 
Başka ne beklersiniz? Yakında seçime girecek olan Trump, bu durumu bir fiyasko olarak mı 
sunacaktı? Tabii o da kendi açısından kârlı çıktığını ifade edecektir. O sözlerine bakıp olayı 
değerlendirmek hangi aklın, hangi iz’anın işi olabilir?
Sadece bu durumu bir zafer gibi gösterme ihtiyacı duymuş olmasından, aslında Türkiye’nin 
bu krizi yönetebilme kabiliyeti ve ABD ile ikili ilişkilerinde artan inisiyatifi üzerine çok şeyler 
görülebilir, çok şeyler söylenebilir.
Ama bugün için bundan daha ötesine geçmemiz gerekiyor.
Kendi vatandaşlarının dünyanın her yanındaki özgürlüğüne, hukukuna, onuruna bu kadar 
düşkün olan Trump’ın hazır eli değmişken Mısır’da şu anda tutuklu bulunan en az 20 ABD 
vatandaşına da el atması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
Üstelik bu ABD vatandaşları öyle Türkiye’deki gibi CMUK’undan bütün uluslararası hukuk 
sözleşmelerine kadar her türlü haktan faydalanacak durumda değiller. Bildiğiniz Ortaçağ 
zindanlarının şartlarında, sistematik işkence altında en ağır şartlar altında yaşıyorlar. Yüz 
bine yakın insanın tutuklandığı ve büyük çoğunluğunun hiçbir mahkemeye çıkarılmadan 
tamamen keyfi biçimde tutulduğu ve insanları hasta eden bu şartlarda her hafta birkaç kişi 
sadece tedavi görmediği için kendi kendine ölüyor.
Ölümlerinin tek sebebi aslında bu zindanlar ve bu insanların bu zindanlarda tutulmalarını 
gerektiren hiçbir suçları yok. Darbeciler bütün muhalifleri toplayıp bu zindanlara tıktı 
ve keyfi biçimde beş yılı aşkın zamandır insanlık dışı şartlarda tutuyorlar. Öyle Türkiye 
hapishanelerindeki gibi değil durumları. Ne avukatlarıyla ne yakınlarıyla görüşebiliyor ne 
de sağlık hizmeti alabiliyorlar. Aralarında yaşlılar, kadınlar, hastalar ve ABD vatandaşları 
var.
Ne var ki, bu ABD vatandaşlarına yönelik şu ana kadar ne Trump’tan ne de ABD 
makamlarından en ufak bir beyanat duymadık. Trump ve ABD yönetimi kendi vatandaşları 
arasında ayırım mı yapıyor? Yoksa konu Türkiye ile Mısır arasında gördüğü farkta mı yatıyor? 
Mısır’a gücü mü yetmiyor? diye soracağım ki, bu sorunun kuşları bile güldüreceğinin 
farkındayım. Yoksa ABD’nin kendi vatandaşları konusundaki hassasiyeti aslında sadece bir 
efsane mi? Bu efsane sadece Brunson’un özel görevi dolayısıyla mı devreye giriyor?
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre, mesela, “Mısır güvenlik güçleri 8 Ocak 
tarihinde İskenderiye’de Halit Hasan isminde 41 yaşındaki, New York’ta Limüzin şoförlüğü 
yapmakta olan bir ABD vatandaşını memleketini ziyareti esnasında zorla alıkoymuş ve 
tutuklamışlar. Takip eden haftalarda, güvenlik güçleri “onu şiddetli bir şekilde dövdüler, 
cinsel organları da dahil olmak üzere elektrik şoku verdiler ve bir keresinde tahta bir 
çubukla ve bir kez de başka bir kişi tarafından en az iki olayda ona tecavüz ettiler.”
Evet, başkan Trump, bütün bu muameleler bir ABD vatandaşına, Mısır’da yapılıyor.
Bir başka vakayı The New York Times naklediyor.
Yine bir Amerikan vatandaşı olan Mustafa Kasım’ın hikayesi. O da bir ABD vatandaşı ve şu 
anda çok ağır şartlarda hakkında ispatlanmış hiçbir suçlama olmaksızın, sadece darbeye 
karşı gösterilere katılmış olması yeterli görülerek hapiste tutuluyor. Bulunduğu şartlar ve 
apar topar bir yargılamayla aldığı 15 yıllık mahkumiyet üzerine açlık grevine bile başlamış. 
Mustafa Kasım İhvancı da değil, sadece tesadüfen Rabia katliamının yapıldığı günlerde 
Kahire’de Rabia meydanına birkaç km mesafede bulunmuş. Hikayesi çok uzun tabii ve 
irdelenecek bir sürü boyutu var. Zamanımız olursa ona daha sonra tekrar değiniriz. Ama 
Brunson davasına bir ABD’li olmaktan dolayı sergilenen hassasiyetinin yine bir ABD’li olan 
bunun gibi en az 20 kişiye neden sergilenmediği sorusunu tekrarlayarak bitirelim şimdilik.

Trump Mısır hapishanelerindeki ABD vatandaşları için de bir şeyler yapacak mı?
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بــدأان يف األيم األخــرية نشــعر بشــكل أعمــق أبمهيــة مقولــة »تركيــا وســوري مرتبطتــان مــن حيــث  لقــد 
املصــري«، تلــك املقولــة الــي حتدثــت وكتبــت عنهــا بشــكل دائــم. وعندمــا منعــن النظــر يف األمــر نــرى بــكل 
وضــوح مــدى أتثــري احلــرب الســورية يف تركيــا، ونــرى كذلــك تلــك املســاعي الدبلوماســية الــي جتريهــا تركيــا 
بشــكل حثيــث ليــس مــن أجــل مســتقبل تركيــا فقــط، بــل إن تلــك املســاعي قــد ابتــت إحــدى األاثفــن الــي 

تركزهــا تركيــا مــن أجــل إرســاء الســالم يف العــامل.
وقــد كشــف الكثــري مــن اإلجــراءات الرتكــي بوضــوح عــن حقيقــة أن تركيــا ابتــت عنصــر تــوازن مهــم يف 
سياســات املنطقــة. وقــد بــدأت تلــك اإلجــراءات بعمليــة درع الفــرات وتواصلــت يف عمليــة غصــن الزيتــون، 
مث توســعت لتشــمل املســاعي الدبلوماســية املتعلقــة إبدلــب، وصــواًل إىل اخلطــة الراميــة إىل تطهــري األراضــي 
الــي هلــا  الــدول  القــول إن هــذا الوضــع يدفــع  الفــرات مــن العناصــر اإلرهابيــة. وميكننــا  الســورية شــرقي 
حســاابت غــري شــرعية يف املنطقــة إىل االعــرتاض علــى تركيــا بطــرق غــري مشــروعة، ويرتكهــم عاجزيــن أمــام 
السياســة الدوليــة الــي تتبعهــا تركيــا والقائمــة علــى اجلانــب اإلنســاين. وعلــى مــرأى ومســمع مــن العــامل 
اســتطاعت تركيــا أن تفــرض علــى إيــران وروســيا بلهجــة صرحيــة اجللــوس إىل طاولــة املفاوضــات، عندمــا كان 
النظــام الســوري غــري الشــرعي يعــد العــدة الرتــكاب مذابــح وهجمــات وحشــية حــول إدلــب. وعلــى طاولــة 
املفاوضــات مل تتنــازل تركيــا عــن حقهــا وحــق الشــعب الســوري علــى املــدى القصــري. وأان أحتــدث عــن املــدى 
القريــب ألن اســتمرارية هــذا الوضــع ميكــن أن تكــون متاحــة يف الفــرتة القادمــة عــن طريــق السياســات الــي 

ســيتم اتباعهــا هنــاك يف اجملــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
ابت مــن الواضــح جليــاً اليــوم أن املنطقــة اآلمنــة الــي شــكلتها تركيــا علــى حدودهــا اجلنوبيــة ستتســع حنــو 
شــرق الفــرات لتتصــل حبــدود مشــال العــراق. ومادامــت هــذه املقاربــة الرتكيــة متواصلــة بشــكل اثبــت فــإن 
الــواليت املتحــدة وروســيا وإيــران ســيضطرون لتحســن سياســاهتم بعــد كل عمليــة حازمــة تنفذهــا تركيــا.

هــذا الوضــع تتلــوه مرحلــة ســتخلخل جــذور السياســات األمريكيــة حيــال ســوري. فالــواليت املتحــدة كانــت 
ختطــط إلنشــاء دولــة إرهــاب يف مشــال ســوري متتــد مــن مشــال العــراق حــى البحــر األبيــض املتوســط، وقــد 
حاولــت واشــنطن ومازالــت حتــاول حتقيــق ذلــك اهلــدف مــن خــالل عالقاهتــا العلنيــة مــع عناصــر وحــدات 
محايــة الشــعب واالحتــاد الدميقراطــي، ومــن خــالل عالقاهتــا اخلفيــة مــع عناصــر تنظيــم داعــش. أمــا تركيــا 
فهــي تواصــل معركتهــا ضــد اإلرهــاب بشــكل واضــح وعلــين يف عــدد مــن النقــاط املتقدمــة مســتخدمًة 
قوهتــا العســكرية والتقنيــة واالســتخباراتية والبنيــة التحتيــة يف املنطقــة، وكذلــك سياســتها القائمــة علــى البعــد 
اإلنســاين، كل ذلــك مقابــل تلــك الغطرســة املفضوحــة الــي متارســها الــواليت املتحــدة بشــكل ســري وعلــين 

يف املنطقــة.
أرى أنــه مــن الضــروري قــراءة بعــض األحــداث اجلاريــة حاليــاً يف تركيــا يف ضــوء حمــور الصــراع هــذا. فاهلجمــة 
االقتصاديــة الــي تعرضــت هلــا تركيــا مــع إيقــاف »الراهــب« برونســون، هــي يف حقيقــة األمــر ذات عالقــة 
قريبــة إبفشــال تركيــا للسياســات األمريكيــة يف ســوري. فرتكيــا ال حتــارب رجــال الديــن مثــل برونســون الــذي 
يدعــي أنــه راهــب، بــل هــي تكافــح الكثــري مــن عناصــر خمابــرات CIA وMI 6 واملوســاد املتنكريــن يف 
أنــواع عديــدة مــن الصفــات، وتكافــح كذلــك العمــالء املتعاونــن معهــم مــن داخــل تركيــا. وحنــن نواجــه دائمــاً 
إمــا عقــوابت اقتصاديــة وأمــا أزمــات دبلوماســية مقابــل أي مــن املكتســبات الــي حنصــل عليهــا يف تلــك 
املعركــة. وعندمــا يتــم تقييــم احلــرب الدائــرة وراء الســتار مــن خــالل جزئهــا املنعكــس علــى شاشــات اإلعــالم 
فقــط، يتشــكل يف األذهــان وهــم مفــاده أن املرحلــة تشــهد أحــدااثً مبهمــة ومنفصلــة عــن بعضهــا البعــض. 
ولكننــا عندمــا نفكــر يف تلــك التطــورات اجلاريــة عــن طريــق عمليــة ذهنيــة منطقيــة ومعقولــة، ميكننــا أن نــرى 
بــكل وضــوح تلــك النقطــة الــي تلتقــي فيهــا احلــرب اجلاريــة فعــاًل يف ســوري مــع املعركــة االقتصاديــة والسياســية 
الدائــرة يف تركيــا. ويف اخلتــام أرى أنــه جيــب علينــا أن ننظــر إىل عمليــة قتــل مجــال خاشــقجي مــن خــالل هــذا 
اإلطــار العــام، مــن أجــل تقييــم تلــك اجلرميــة الــي اتبعناهــا بــكل دهشــة. وإنــين أرى كذلــك أننــا نســتطيع 
الوصــول إىل نتيجــة صحيحــة مــن خــالل أتويــل وتقييــم ســليمن يضــع بعــن االعتبــار البعــد الــذي وصلــت 
إليــه العالقــات بــن الــواليت املتحــدة وإيــران والســعودية، ومــا الــذي يعرفــه مجــال خاشــقجي عــن تلــك 

العالقــات، خصوصــاً أن تركيــا تعــرف مــا يعرفــه خاشــقجي يف هــذا اإلطــار.

وحدة المصير...

صحفي وكاتب

محمد أمين أوغلو

Her zaman dile getirdiğimiz ve kaleme aldığımız “Türkiye ve Suriye’nin kaderi bir-
birine bağlı” söylemini son günlerde daha derinden hissetmeye başladık. Kafamızı 
kaldırıp düşündüğümüzde Suriye’de yaşanan savaşın etkilerinin ne boyutta Türki-
ye’yi etkilediğini ve Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiğinin sadece Kendi geleceği 
için değil bölgenin hatta dünya barışının önemli sac ayaklarından birini oluşturduğu 
rahatlıkla görebiliyoruz.
Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekatı ile başlayıp Zeytin Dalı Harekatıyla devam eden, 
daha sonra İdlib Diplomasi trafiğiyle genişleyen ve gelinen süreçte Fırat’ın doğusun-
da bulunan Suriye topraklarının terör unsurlarından temizlenmesini ön gören strateji-
ye varıncaya kadar bir çok uygulama Türkiye’nin Bölge siyasetindeki denge unsuru 
olma gerçeğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu durum bölge de illegal hesabı 
olan ülkelerin bir taraftan gayri meşru yollarla Türkiye’nin karşısına çıkmalarına se-
bep olurken diğer taraftan Türkiye’nin yürüttüğü insan merkezli uluslararası siyaset 
karşısında abandone olmalarına sebebiyet veriyor diyebiliriz. Gayri meşru Suriye Re-
jimi İdlib çevresinde şehvetle saldırı ve katliam hazırlığı yaparken dünyanın gözü 
önünde İran ve Rusya’yı net bir dille barış masasına oturtan Türkiye İdlib masasında 
kısa vade için hem kendi hakkını hem de Suriye halkının hakkını bırakmadı. Kısa 
vade diyorum çünkü bu durumun sürdürülebilirliği bundan sonra siyasi, iktisadi, so-
syal ve kültürel alanlarda oluşturulacak politikalar ile mümkün olacaktır.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturduğu güvenli bölgelerin sınırlarının Fırat’ın 
doğusuna doğru genişleyerek Kuzey Irak sınırına dayanma süreci artık çok yakın 
görünüyor. Türkiye’nin bu yaklaşımı istikrarlı bir şekilde devam ettikçe ABD Rusya 
ve İran Türkiye’nin her kararlı hamlesinden sonra politika yenilemek durumunda 
kalıyor.
Zira bu durum başta ABD’nin Suriye politikalarını derinden sarsan bir süreç izleme-
ktedir. Kuzey Suriye’de Irak sınırından başlayarak Ak Denize kadar uzanan bir terör 
devleti kurmayı planlayan ABD bu hedefine PYD-YPG gibi unsurlarla açıktan DAEŞ 
gibi terör unsurlari ile de gizliden (!) kurduğu ilişkilerle ulaşmaya çalıştı ve hala da 
çalışıyor. Türkiye de ABD’nin açıktan ve sözde gizliden yürüttüğü bu aşikar zorbalığa 
karşı insan merkezli siyaseti ile açıktan, bölgedeki askeri ve teknik alt yapısı ve isti-
hbarat gücü ile de görünmeyen noktalarda mücadelesini net bir şekilde sürdürüyor.
Bu gün Türkiye’de cereyan eden bir takım süreçleri bu mücadele ekseninde oku-
mak gerektiğini düşünüyorum. Sözde Rahip Brunson’un tutukluluğu ile başlatılan 
ekonomik istila süreci aslında Türkiye’nin Suriye politikalarında ABD’nin planlarını 
alt üst etmesi ile çok yakından ilişkili görünüyor.Türkiye sadece Brunson gibi sözde 
din adamları ile değil Suriye ve Türkiye’de envai türlü kılığa giren CIA MI6 Mossad 
istihbarat ajanları ve bu örgütlere taşeronluk eden yerli işbirlikçilerle de mücadele 
ediyor. Bu mücadelede elde ettiğimiz her kazanım ya ekonomik yaptırım olarak ya 
bir diplomasi krizi olarak karşımıza çıkıyor. Perde arkasında yürütülen savaşın sa-
dece medya ekranlarına yansıyan kısmı ile değerlendirildiğinde birbirinden kopuk ve 
anlamsız bir sürecin yaşandığı vehmi oluşuyor. Fakat yaşanan gelişmeleri makul ve 
mantıklı bir akıl yürütme ile birlikte düşündüğümüzde Suriye’de yaşanan fiili savaş 
ve Türkiye’de verilen ekonomik ve siyasi mücadelenin bir yerde kesiştiğini net olarak 
görebiliriz.Son olarak dehşetle izlediğimiz Cemal Kaşıkçı katliamının da bu bağlam-
da geniş açıdan bakarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu değer-
lendirmenin içine ABD, İran ve Suudi Arabistan’ın ilişkilerinin ne boyutta olduğunu, 
Cemal kaşıkçının bu ilişki le ilgili neler bildiğini ve Cemal kaşıkçının bildiklerini 
Türkiye’nin de bildiğini hesaba katarak değerlendirme ve yorumlamanın bizi doğru 
sonuca götüreceğini düşünüyorum.

Mehmet Ali EMİNOĞLU

Kader Birliği...

Gazeteci - Yazar
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