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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası örgütlere ve İslam ülkelerine 
Myanmar’ın doğusunda bulunan Arakan bölgesindeki Rohingya Müslümanlarının maruz 
kaldığı zulmü sonlandırmak için ellerinden gelen tüm yardımı sunmak suretiyle işbirliği 
yapma çağrısında bulundu.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, ülkesinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip ol-
duğunu belirterek, Türkiye’nin aynı zamanda en faal insan gücüne sahip ülkelerden biri olduğunu 
vurguladı.

Astana görüşmelerinin karar belgesinde, Suriye’de aralarında İdlib’deki Dördüncü Bölge’nin de bulun-
duğu altı aylık geçici gerilimi azaltma bölgeleri saptandı. Aynı şekilde bu bölgelerdeki garantör devletler 
olan Türkiye, Rusya ve İran’ın bölgeye gözlemciler atamasına karar verildi.

دعــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، املنظمــات الدوليــة ودول العــامل اإلســامي إىل التعــاون مــن أجــل إهنــاء 
الظلــم الــذي يتعــرض لــه مســلمو الروهنغيــا يف إقليــم أراكان غــريب ميامنــار، مــن خــال تقــدمي كافــة اإلمــكاانت 

املتاحــة.

 قــال رئيــس الــوزراء الرتكــي، بــن علــي يلــدرمي، إن بــاده متتلــك االقتصــاد األســرع منــواً يف العــامل، كمــا أهنــا مــن 
الــدول ذات القــوة البشــرية األكثــر حيويــة.

نــص البيــان اخلتامــي ملفاوضــات أســتاان علــى حتديــد مناطــق خفــض التصعيــد يف ســوراي كإجــراء موقــت لســتة أشــهرومنها منطقــة 
رابعــة يف إدلــب، وعلــى أن تنشــر الــدول الضامنــة ) تركيــا وروســيا وإيــران ( قــوات بتلــك املناطــق.
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Hiç kimse, Suriye devriminin zalim Esed rejimine karşı verdiği 
iç savaşta muzaffer olmasını istemiyordu. Bilakis, kaçamak 
yollara başvuruyor ve ister “Suriye halkının dostları” isterse 
de “açık düşmanları” olsun, devrimin önüne engeller koyuy-
orlardı. Bu kimseler, gerçeklikle yüzleşmekten ve Suriyelile-
rin özgürlük ve onur yolunda yaptıkları devrimin hedeflerinin 
gerçekleşmesi hayallerine karşı durduklarını ikrar etmekten 
kaçmak istiyorlardı. Karanlık güçler birçok meseleyi gözden 
uzak tutabilir fakat gözlerini kapayan ve neredeyse kan 
dökücülerin Suriye’yi yerle bir etmesini ve masum sivilleri 
katletmesini kutlayacak olan dünya ülkelerinin bu tavırlarını, 
ilelebet gizleyemez. Günah işledikleri duygusu, duydukları 
acıyı azaltamaz. Aynı denize girmemizin, kalbimizdeki yangın-
ları söndüremeyeceği gibi. Suriyelilerin hayatları boyunca 
karşı karşıya oldukları zor şartlar, kesinlikle kendilerini çık-
maz sokaklara, korkunç bir akıbete ya da sürekli bir sefalete 
mahkum etmeyecektir. Çünkü onlar, hayallerine inanmış ve bu 
uğurda mücadele vermişlerdir. Bu sayede de muzaffer olacak-
lardır. Parçalanmış her resim, kan konusu taşımaktadır. Haki-
kat, olaylara bakarken sahip olduğumuz bakış açısını baştan 
sonra değiştirmektedir. Bu da bizi, DAEŞ’in gerçekliğini sor-
gulamaya itmektedir. Nitekim liderlerinden biri, Kalamun’da 
kendilerini terörist Hizbullah’a teslim ederken şöyle demiştir:
- “Bitti… Görevimiz tamamlandı.”
DAEŞ, Kalamun’da Özgür Suriye Ordusu’nu uzaklaştırma 
görevini yerine getirdikten sonra, efendileri artık Deyrizor’a 
dönerek görevine burada devam etmesi meselesini müzakere 
etmektedir. DAEŞ’i kuranlar, ona İslam’ın adını karalama ve 
onu bir katliam, adam öldürme ve tekfir dini olarak gösterme 
görevini verdiler. Yine DAEŞ üzerinden, terörle mücadele 
bahanesiyle Müslümanları katletme konusunda gerekçelerini 
elde etmiş oldular. Irak’ın Musul, Suriye’nin Rakka şehirlerin 
olan, Irak’ın Telafer şehrinde olmaya devam eden ve gelecek-
te Suriye’nin Deyrizor ve İdlib şehirlerinde olacağa benzeyen 
yıkım, aşikar bir biçimde İslam’a karşı yeni bir haçlı seferinin 
düzenlenmekte olduğunu göstermektedir. Ancak bu hareket, 
terörle mücadele bahanesi ve sancağı altında gerçekleşmekte-
dir. Terörü ortaya çıkaran ve Müslümanlara karşı terör birliği 
kuranlar, Amerika, Avrupa, İsrail, İran ve katil Esed rejimidir.
Rakka harekatının başlangıcından bu yana, uluslararası koal-
isyon DAEŞ liderlerinin Rakka’dan çıkmasını kolaylaştırmış 
ve DAEŞ’e senaryosunu tamamlamak üzere Deyrizor’a gitme 
görevini vermiştir. Yine uluslararası koalisyon, DAEŞ lid-
erlerinin şehirden çıkması ve görevlerinin bitiminden sonra 
muhafaza edilebilmeleri için havadan indirme operasyonları 
yapmaktadır. Bu operasyonların sonuncusu, Deyrizor’a bağlı 
Tebenni bölgesinde 27.08.2017 tarihinde yapılan indirme op-
erasyonudur. DAEŞ’in bir terör örgütü olduğu şüphesizdir. 
Ancak ondan daha kanlı olan, DAEŞ’i kuran, destekleyen 
ve ona İslam’ın ve Müslümanların adını karalama görevini 
verenlerdir. DAEŞ’e karşı yürütülen savaş sonucunda, dünya 
DAEŞ mensuplarının ölü veya esir düşmüş resimlerini gör-
medi. DAEŞ’in elbette bu anlamda yaptıklarını gizleyecek 
ve geride hiç iz bırakmayacak bir mekanizması olmadığı da 
malumdur. DAEŞ’i koruyan, bulunduğu bölgelerden çekilme-
sini sağlayan, araç ve uçaklarının mevcut senaryoyu tekrar 
etmek amacıyla yeni konumuna naklini kolaylaştıran, uluslar-
arası koalisyondur. Ancak dünyaya gösterilen, uluslararası 
koalisyonun teröristlerin kalıntılarının peşine düştüğü ve bu 
kalıntıları ortadan kaldırdığıdır. Rakka’da bin beş yüzden fazla 
sivil şehit olmuştur. Şehir her gün yerle bir olmakta, uluslar-
arası koalisyon ise emniyet içerisinde yaşayan insanlara karşı 
kinini sürdürmektedir. Tatmin oldukları zaman ise, DAEŞ’ten 
buradan çekilmesini ve böylece şu sözü tekrar etmesini isteye-
ceklerdir:
- “Görev tamamlandı.”
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مل يكــن أحــداً يريــد للثــورة الســورية أن تنتصــر يف حرهبــا الداخليــة 
ويضعــون  يراوغــون  ظلــوا  وإمنــا  واالجــرام،  القمــع  نظــام  ضــد 
أعدائــه  أو  الســوري  للشــعب  )أصدقــاء  ســواء كانــوا  العراقيــل 
املعلنــن(، يريــدون اهلــروب مــن املواجهــة وإظهــار حقيقــة وقوفهــم 
ضــد حلــم الســورين بتحقيــق أهــداف ثورهتــم ابحلريــة والكرامــة.
ميكــن لقــوى الظــام أن ختفــي الكثــر مــن األمــور، ولكنهــا ال 
ميكــن أن تســتمر إبخفــاء حقيقــة العــامل املتقاعــس الــذي أغمــض 
عينيــه وحــى مباركتــه للســفاح بتدمــره لســوراي وذحبــه لألبــرايء 

املدنيــن.
 الشــعور ابلذنــب مــن قبلهــم ال خيفــف األمل، مثــل البحــر، ال 

ميكــن لـــ انغماســنا فيــه أن يغســل أوجــاع قلوبنــا.
الظروف القاسية اليت يصادفها السوريون يف مراحل حياهتم لن 
توصلهــم ابلتأكيــد إىل طريــق مســدودة، وإىل هنايــة قامتــة، وإىل 
بــؤس دائــم ألهنــم آمنــوا ابحللــم وســعوا إىل حتقيقــه، وســينتصرون.
كل الصــور املتداعيــة مــن الذاكــرة كانــت حتمــل رائحــة الــدم، 
احلقيقــة تغــر زاويــة الرؤيــة الــيت ننظــر مــن خاهلــا إىل األحــداث، 

منــذ البدايــة وحــى النهايــة.
وهــذا مــا يدفعنــا إىل الســؤال والتحقــق عــن حقيقــة داعــش الــيت 
أوجزهــا أحــد قادهتــا يف القلمــون عنــد تســليمهم أنفســهم حلــزب 

هللا اإلرهــايب:
- خلصنا ...خلصت مهمنا.

وبعــد ان أدت داعــش املهمــة ابلقلمــون وهــي طــرد اجليــش احلــر 
الــزُّور  لديــر  اســياده إلنســحابه  يفــاوض  اليــوم   ، املنطقــة  مــن 

الســتكمال املهمــة هنــاك.
من صنع داعش أوكل هلا مهمة اإلســاءة إىل اإلســام وإظهاره 
كديــن يعتمــد علــى القتــل والذبــح والتكفــر، وابلتــايل أوجــد 
هلــم مــرراً لتدمــر املــدن وذبــح املســلمن حتــت غطــاء مــا يســمى 

ابحلــرب علــى اإلرهــاب وحماربــة داعــش.
مــا حــدث مــن تدمــر ملدينــة املوصــل العراقيــة وللرقــة الســورية، 
وتــل أعفــر العراقيــة حاليــاً والحقــاً ديــر الــزور وإدلــب الســوريتن 
علــى  جديــدة  صليبيــة  حــرب  أهنــا  فاضــح  وبشــكل  يظهــر 

االســام، حتــت غطــاء ورايــة حماربــة اإلرهــاب.
هــم  اجملــرم  األســدي  والنظــام  وإيــران  وإســرائيل  وأوراب  أمريــكا 
صنــاع اإلرهــاب، وهــم قــادة التحالــف اإلرهــايب علــى املســلمن.
منــذ بدايــة معركــة الرقــة ســهل التحالــف خــروج قيــادات داعــش 
مــن الرقــة وأوكل هلــا مهمــة التوجــه إىل ديــر الــزور الســتكمال 
اجلويــة  التنزيــات  مــن  العديــد  جيــري  والتحالــف  الســيناريو، 
إلخــراج قــادة داعــش حلمايتهــم بعــد انتهــاء مهمتهــم ، وكان 
آخرهــا عمليــة االنــزال يف منطقــة التبــي التابعــة لديــر الــزور يــوم 
اجلمعــة 2017/8/27 داعــش إرهابيــة ابلتأكيــد ولكــن األكثــر 
منهــا دمويــة هــو مــن صنعهــا ودعمهــا وأوكل هلــا مهمــة اإلســاءة 

إىل اإلســام واملســلمن.
احلــرب علــى داعــش مل تظهــر للعــامل جثــث قتلــى داعــش وحــى 
األســرى، وابلتأكيــد داعــش ال متتلــك طاقيــة االخفــاء لتتبخــر 

وتتاشــى وال تــرتك أثــراً خلفهــا.
التحالــف هــو مــن حيميهــا ويؤمــن انســحاابهتا وييســر هلــا آلياتــه 
تكــرر  اجلديــد، كــي  متوضعهــا  أماكــن  إىل  لنقلهــا  وطائراتــه 
الســيناريو، ويظهــر للعــامل أن التحالــف ياحــق فلــول اإلرهابيــن 

ويقضــي عليهــم.
يف الرقــة أكثــر مــن ألــف ومخســمائة شــهيد مــدين، واملدينــة تدمــر 
اآلمنــن  علــى  حقــده  مســتمر يف  والتحالــف  يومــي،  بشــكل 
وعندمــا يكتفــون ســيطلبون مــن داعــش االنســحاب كــي تعيــد 

داعــش  تكــرار القــول:
- خلصت مهمتنا.

صناع داعش
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DAEŞ’in Kurucuları
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı sosyal medya kanallarında Suriye rejimi Devlet 
Başkanı Beşar Esed’le buluştuğu yönünde çıkan söylentilerin, gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bir Türk heyetle 
Bangladeş’te bulunan ve Arakanlı mültecilerin yaşadığı Kutupalong mülteci kampına yap-
tığı ziyarette insanın kalbinin Arakanlı Müslümanların yaşadıkları ve tüm dünyanın gözleri 
önünde gerçekleşen katliamlar karşısında etkilenmemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Suriye rejimi ordu subayı İsam Zehreddin, Suriye’deki savaş nedeniyle aileleri ve çocuklarıy-
la güvenli bir ülke aramaya mecbur kalan Suriyeli mültecileri, Suriye’ye dönmeleri halinde 
aleni biçimde ölümle tehdit etti.

أّكـــد الرئيـــس الرتكـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، أّن الشـــائعات الـــيت تناقلتهـــا بعـــض وســـائل التواصـــل االجتماعـــي حـــول لقائـــه 
مـــع رأس النظـــام بشـــار األســـد، عاريـــة عـــن الصحـــة وال أســـاس هلـــا.

قالــت  الســيدة امينــه أردوغــان حــرم الرئيــس الرتكــي خــال جتوهلــا برفقــة وفــد تركــي يف خميــم )كوتوابلونــغ( داخــل أراضــي 
بنغاديــش، يقطنــه الجئــون مــن أراكان، مــن غــر املمكــن لــذي قلــب، أاّل يتأثــر وينفطــر قلبــه علــى معــاانة مســلمي 

أراكان، أمــام هــذه اجملــازر الــيت حتصــل أمــام أنظــار العــامل أمجــع. 

يف أكــر موقــف معلــن مــن قضيــة الاجئــن الســورين، الذيــن دفعتهــم احلــرب يف ســوراي إىل اهلــرب مــن جحيمهــا حبثــاً عــن 
بلــد آمــن، هلــم وألطفاهلــم، توّجــه الضابــط يف جيــش النظــام الســوري )عصــام زهــر الديــن( ، بتهديــد علــي هلــم ابلقتــل ، يف 

حــال قــرروا العــودة إىل البــاد

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق
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مجازر يومية تستهدف المدنيين بدير الزور.. أكثر من 62 شهيدًا خالل ثالثة أيامنشطاء سوريون يتهمون نظام األسد وإيران بافتعال الحرائق في أسواق دمشق القديمة
Suriyeli Aktivistler Eski Şam Bölgesindeki Yangınlardan

Esed Rejimini ve İran’ı Sorumlu Tuttu
Deyrizor’da Her Gün Siviller Katlediliyor… Üç Günde 62’de Fazla Şehit Verildi

13.09.2017 tarihinde Şam’da meydana gelen bir yangın, eski El-Hal çarşısında 15 dükkanın yanmasına yol açtı. Bu yangının, Şam esnafını 
uzaklaştırma ve insanları dükkanlarını terk etmeye zorlayarak Şam ve çevresindeki demografik yapıyı değiştirme çabasının bir ürünü olduğu 
belirtiliyor.

Rus savaş uçaklarının bombardımanı sonucu, üç gün içerisinde Deyrizor şehrindeki Fırat Nehri yakınında 62 sivil yaşa-
mını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

حريــق يف مدينــة دمشــق فجــر يــوم 2017/9/13 أدى إىل التهــام 15 حمــًا جتــارايً يف ســوق اهلــال القــدمي  يف حماولــة لتفريغهــا مــن التجــار الدمشــقين، وإحــداث عمليــات 
هتجــر قســري وتغيــر دميغــرايف جديــد يف العاصمــة دمشــق وحميطهــا.

قتــل عشــرات املدنيــن وجــرح آخــرون، إثــر قصــف مكثــف مــن قبــل طائــرات حربيــة روســية أســفرت عــن استشــهاد 62 مدنيــاً خــال ثاثــة أايم 
قــرب هنــر الفــرات يف حمافظــة ديــر الــزور بشــرق ســوراي.

المظاهرات تعم المناطق المحررة للمطالبة بإسقاط نظام األسد

الرقة مدينة الشهداء والمهجرين 

رئيس تحرير صحيفة إشراق على عدد من األقنية التلفزونية يحلل فيها الوضع السوري 

İdlib, Halep ve Suriye’nin Kuzeyindeki Şehirlerin Kurtarılmış 70 İlçe ve Bölgesinde Esed 
Rejiminin Yıkılması Çağrısı Yapan ve Özgürlük Bayrakları Taşıyan Gösteriler Düzenlendi

Rakka: Şehitler ve Muhacirler Şehri

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Televizyon Ekranlarından Suriye’deki 
Durumu Analiz Etti

15.09.2017 Cuma günü İdlib, Halep ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan kurtarılmış bölgelerdeki 70’den fazla ilçe ve semtte yapılan gösterilere, 
başta özgürlük ve rejimin yıkılması olmak üzere birçok isteği dile getiren çok sayıda kişi katıldı.

أكثــر مــن 70 بلــدة ومدينــة يف حمافظــة إدلــب و حلــب و مشــال ســورية ترفــع علــم اإلســتقال، حيــث خرجــت مظاهــرات عــدة يــوم اجلمعــة 
2017/9/15 من أكثر من 70 بلدة ومدينة يف حمافظة إدلب وحلب ومشال ســورية يف املناطق الســورية احملررة، ضمت حشــوداً من املتظاهرين 

أكــدوا علــى عــدة مطالــب كان أبرزهــا نيــل احلريــة وإســقاط النظــام. 

يواصــل )صبحــي دســوقي( رئيــس حتريــر صحيفــة إشــراق ظهــوره اإلعامــي علــى عــدد مــن األقنيــة التلفزيونيــة )األورينــت – العربيــة احلــدث – اجلســر( 
لشــرح آخــر التطــورات يف امللــف الســوري. 

Rakka’ya yapılan operasyonun başlangıcından bu yana meydana gelen çatışmalar sonucunda, 956 kişi şehit oldu, şehirdeki binaların %70’i 
yıkıldı ve 450 binden fazla kişi şehri terk etti.

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dsoki, Orient TV, El-Arabiya El-Hades ve El-Cisr kanallarında Suri-
ye meselesine ait son gelişmeleri analiz etti.

استشهاد  956 مدين حصيلة املعارك الدائرة يف مدينة الرقة وتدمر أكثر من 70% من أبنيتها ، ونزوح أكثر من 450 ألف آخرين منذ إعان بدء اقتحام املدينة 

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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قضايا سياسية

لو كنت مكان رئيس وفد املعارضة السورية لفعلت التايل :
1- أقول الصدق، وأقول احلقيقة كاملة، ألن مسايرة العامل وعدم مسايرته نتيجتها واحدة.

2- أقــول للســورين وأكــرر ذلــك كل يــوم : إايكــم أن تصدقــوا أن النظــام ميكــن أن مينحكــم 
ولــو 1% مــن حقوقكــم عــر املفاوضــات، التفــاوض مــع النظــام لــن يــؤدي إىل أي شــيء أبــداً، 
ولكنــي افاوضــه مكرهــا بــدابابت الروســي وااليــراين، وتواطــؤ األمريكــي واألوريب والعــريب، أفاوضــه 
ألكشــف أنــه هــو املعتــدي والرافــض للســام، وألنتهــز فرصــة املفاوضــات ألقــول للعــامل كيــف 
ميكــن إجبــار النظــام علــى وقــف عدوانــه )مبمارســة ضغــط جــدي عليــه وعلــى إيــران وروســيا، ومــن 

أســاليب الضغــط تســليح الشــعب الســوري...)..
3- أقول وأكرر كل يوم، أني أقبل جلوس عماء روسيا والسيسي )منصيت موسكو والقاهرة( 
جبــواري يف جنيــف، مكرهــاً، ونتيجــة لــدوس الــدابابت الروســية واإليرانيــة والعلويــة علــى مجاجــم 

أطفــايل، وليــس لقناعــيت أبهنــم ميثلــون جــزء مــن الشــعب الســوري.
4- أقــول كل يــوم أن مجاعــة روســيا والسيســي جمــرد خونــة لوطنهــم، صنعهــم احملتــل األجنــي 
لتســخيف القضيــة الســورية، والتشــويش عليهــا، وإعفــاء النظــام مــن الدخــول يف لــب موضــوع 

املفاوضــات.
5- أقــول أن دميســتورا يســاعد النظــام جبلــب نســاء إىل جنيــف غالبيتهــن مــع النظــام، وجلــب 
جمتمــع مــدين معظمــه اتبــع للمخابــرات العامليــة، وجلــب شــخصيات هزيلــة إمــا عميلــة للنظــام، 

أو مستســلمة لــه.
6- أقــول أنــه جيــري إفســاد شــباب وشــاابت اجملتمــع املــدين، وصناعتهــم ليكونــوا طبقــة طيعــة 

للخــارج، تســاعد النظــام إذا بقــي، وحتــل حملــه إذا ســقط لســبب مــا.
التنســيق ضمــن وفــد املعارضــة حبجــم يســاوي أضعــاف حجمهــا  أقبــل هيئــة  أنــي  أقــول   -7
أطفــايل  عــن  واألدويــة  األطفــال  حليــب  بقطــع  الغــريب  والتهديــد  الضغــط  بســبب  احلقيقــي، 

قناعــة حبجمهــا. عــن  وليــس  هبــا،  قناعــة  عــن  وليــس  وجرحــاي، 
8- أقــول أن الغــرب شــريك إليــران الشــيعية، وروســيا املافيويــة، يف كل قطــرة دم تســقط يف 

ســورية.
9- أقــول ألمــن عــام اجلامعــة العربيــة كل يــوم : أنــت تســكت عــن احتــال بلــد عــريب مؤســس 
للجامعــة العربيــة، والســكوت تواطــؤ وخيانــة لألمانــة، وأطالــب ابســتقالته، وأمسعــه كامــاً جارحــاً، 

وأرفــع دعــاوى عليــه يف مصــر بتهمــة خيانــة األمانــة الوظيفيــة.
10- أقــول ألمــن عــام األمــم املتحــدة وممثلــه دميســتورا : ســأقاضيك أمــام حماكــم بلــدك وحماكــم 
إقامتــك ألنــك ال تقــوم ابحلــد األدىن مــن واجبــك جتــاه جرائــم حبــق اإلنســانية وجرائــم إابدة 
الروســي  اجملــرم إبمســه )احملتــل  احلــد األدىن هــو تســمية  أعــزل وقهــره ابلقــوة،  واحتــال شــعب 

األســدي(. والنظــام  واإليــراين 
واللبنانيــن  الفلســطينين  ســورية  جــران  وخاصــة  العــرب  مــن  للنظــام  للمؤيديــن  أقــول   -11
للنظــام أحقــر وأخــس مــن دعــم شــارون ونتنياهــو، وأنكــم  واألردنيــن والعراقيــن أن دعمكــم 
ستخســرون الشــعب الســوري الــذي مــات وضحــى مــن أجلكــم عشــرات الســنن، ستخســرونه 

األبــد. إىل 
12- أقــول كل يــوم أن الذيــن تقصفهــم الطائــرات الروســية واألســدية واألمريكيــة والفرنســية 
والريطانيــة، كلهــم، وبنســبة 100% مــن طائفــة واحــدة هــي طائفــة العــرب املســلمن الســنة.
13- أقــول بصراحــة أن الغــرب ميــزق ســورية عــن قصــد، مينــع العــرب الســنة مــن حماربــة داعــش، 
ليغتصــب أراض عربيــة ويضمهــا لكيــان  الكرديــة  التفويــض احلصــري للوحــدات  ويعطــي هــذا 
غاصــب إىل األبــد، وهــذا موقــف عدائــي، وإعــان حــرب علــى الســنة العــرب، حــرب علــى غالبيــة 

الشــعب الســوري.
14- أقــول كل يــوم أن جملــس األمــن الــدويل ظــامل ومنحــاز وطائفــي بوضعــه فصائــل ســنية فقــط 
علــى الئحــة اإلرهــاب وعــدم وضــع حــزب هللا والبيــدة وعشــرات الفصائــل الشــيعية العراقيــة الغازيــة 

علــى الئحــة اإلرهــاب.
15- أقــول كل يــوم أن جرائــم احلــرب الــيت يرتكبهــا أســد وبوتــن وإيــران، أخطــر مــن اإلرهــاب 

ألــف مــرة، والصمــت عليهــا عــار علــى اإلنســانية كلهــا، وعلــى األمــم املتحــدة
* لــو تفعــل املعارضــة ذلــك، تكســب قلــوب وعقــول الســورين، وتكســب قــوة ووزن، وقــدرة علــى 

حشــد الســورين وتوحيدهــم، ولــن ختســر إال بعــض الفتــات الــذي يقدمــه هلــا العــامل.

لو كنت رئيسًا 
لوفد المعارضة السورية

أحمد كامل

حتــدث رئيــس اجلمهوريــة الرتكيــة الســيد رجــب أردوغــان يف االجتمــاع االعتيــادي مــع رؤســاء البلــدايت 
مــن حــزب العدالــة والتنميــة الــذي يرأســه أردوغــان يــوم االربعــاء 13 أيلول/ســبتمر 2017، و تنــاول يف 
حديثــه عــدداً مــن القضــااي املهمــة الدائــرة علــى الســاحة الرتكيــة ومــا يتعلــق هبــا داخليــاً وخارجيــاً، والــيت 
ينبغــي لرؤســاء البلــدايت أن يهتمــوا هبــا، وان يكونــوا علــى بينــة ممــا لــدى السياســة الرتكيــة مــن آراء حوهلــا، 
فــكان منهــا أتكيــده: »أّن بــاده مل ختالــف مطلقــاً، سياســتها الثابتــة الــيت حتــرص علــى عــدم إحلــاق الضــرر 
ابملدنيــن يف العمليــات العســكرية ، ســواء داخــل أم خــارج البــاد«، جــاء ذلــك بعــد أن تعــرض اجليــش 
الرتكــي الهتامــات أبن طائراتــه املســرة بــدون طيــار قــد اســتهدفت عــددا مــن املواطنــن األتــراك جنــوب 
شــرق البــاد أثنــاء مكافحتهــا لإلرهابيــن هنــاك، والغريــب أن هــذا االهتــام مل يصــدر عــن دولــة أوروبيــة أو 
مــن دولــة تســتهدف تركيــا وجيشــها ومسعتهــا ابلعــداء، وإمنــا جــاء مــن أحــد نــواب أكــر حــزب سياســي 

تركــي يف املعارضــة الرتكيــة، وهــو انئــب عــن حــزب الشــعب اجلمهــوري املعــارض..!.
إن الفكــرة الــيت أراد الرئيــس أردوغــان معاجلتهــا هنــا، هــي أن مكافحــة اإلرهــاب لــن تتوقــف، واإلرهــاب 
الــذي يقصــده الرئيــس هــو إرهــاب حــزب العمــال الكردســتاين ابلدرجــة األوىل، وإن كان ال يســتثي 
إرهاب تنظيم آخر يســتهدف األمن القومي الرتكي، واســتعمال هذه الطائرات ال ميكن االســتغناء عنه، 
وأن القــوات املســلحة الرتكيــة ال ميكــن أن تســتهدف مواطنــن مدنيــن أبــرايء هبــذه الطائــرات املســرة بــدون 
طيــار ، ألهنــا تســتهدف اإلرهابيــن فقــط، وهــذا ال ينفــي أن تقــع بعــض األخطــاء ولكــن التحقيقــات مل 
تؤكــد ذلــك، والنقطــة األساســية األخــرى هــي أن وقــوع أخطــاء ـ علــى فــرض وقوعهــا ـ ال تبحــث علنيــاً 
وحتــت قبــة الرملــان، وابألخــص أهنــا هتــم غــر اثبتــة أواًل، وأن األحــزاب السياســية الرتكيــة تســتطيع خماطبــة 
قيــادة اجليــش الرتكــي لاستفســار عنهــا بطريقــة ســليمة وقانونيــة، وليــس بطــرق تشــهرية ضــد اجليــش، 
فقــال أردوغــان:« ال حيــق ألي انئــب يف الرملــان الرتكــي أن يــديل بتصرحيــات مــن شــأهنا املســاس بقيــم 
الشــعب الرتكــي، أو اإلعــان عــن اســتيائه مــن اإلجنــازات الــيت حتققهــا قواتنــا املســلحة يف جمــال مكافحــة 
اإلرهــاب«، فهــذا تصويــب إداري وسياســي لطــرق وأماكــن معاجلــة األخطــاء يف هــذا اجملــال لــو وقعــت، 
أمــا اســتغال الرملــان لتســجيل مواقــف تنافــس أو صــدام بــن األحــزاب السياســية الرتكيــة فهــو تصــرف 
خمطــئ ، فســاحة التنافــس احلــزيب هــي يف صناديــق االقــرتاع، واجليــش الرتكــي ليــس جيــش حــزب العدالــة 
والتنميــة وإمنــا هــو جيــش الشــعب الرتكــي كلــه، بــكل قومياتــه وأحزابــه يف الســلطة واملعارضــة وتياراتــه 

السياســية.
والنائــب الــذي يقــدم نقضــه للقــوات املســلحة الرتكيــة هبــذه الطريقــة يضــع نفســه يف صــف الــدول الــيت 

تعــادي التقــدم التقــي الــذي أصبحــت القــوات املســلحة الرتكيــة متتلكــه بقدراهتــا الذاتيــة.
واضــاف أردوغــان هبــذا اخلصــوص: »هنــاك بعــض الــدول الــيت تنزعــج مــن إمكاانتنــا وقدراتنــا العســكرية 
ومــن تصنيعنــا ألســلحتنا بطاقــات وكفــاءات حمليــة، لكننــا سنســتمر يف ذلــك مــن أجــل محايــة وطننــا 
وشــعبنا«، لــذا ليــس مــن الصــواب أن يهاجــم انئــب تركــي اجليــش الرتكــي هبــذه الطريقــة، فاجليــش يدافــع عــن 
كل أبنــاء الشــعب الرتكــي بــكل قومياتــه وأحزابــه، وبــن أردوغــان أن تركيــا قــد اجنــزت اتفاقيــة شــراء صواريــخ 
إس400 املتقدمــة مــع روســيا، وقــال: »خنطــو خطــوات مهمــة لتعزيــز قدراتنــا الدفاعيــة، وهنــاك جهــات 
دوليــة أبــدت اســتيائها مــن هــذه اخلطــوة، وأقــول هلــم إّن تركيــا ســتتخذ كافــة التدابــر الازمــة حلفــظ أمنهــا«.
هبــذه الكلمــات تنــاول أردوغــان قضيــة داخليــة وأخــرى خارجيــة، وشــأانً داخليــاً واجتماعيــاً وعقــدايً وإميانيــاً 
يهــم الشــعب الرتكــي وقيمــه احلضاريــة، فعّلــق أردوغــان علــى قيــام بعــض بلــدايت حــزب العدالــة والتنميــة 
بنصــب متاثيــل لــه، كمــا فعلــت األحــزاب األخــرى متاثيــل لزعمائهــا، مبينــاً هلــم أنــه يرفــض هــذا النهــج الــذي 
يتعــارض مــع القيــم االميانيــة للشــعب الرتكــي املســلم، فقــال هبــذا اخلصــوص: »أُعــرب عــن أســفي لنصــب 
متثــايل مــن ِقبــل بعــض بلــدايت حزبنــا، وأؤكــد أّن مثــل هــذه التصرفــات تتنــاىف مــع القيــم الــيت نؤمــن هبــا، فــأان 
ال أريــد متاثيــل بــل أدعوكــم لبــذل املزيــد مــن اجلهــود خلدمــة املواطنــن«، وهــذا موقــف ينبغــي أخــذه بعــن 
االعتبــار لــكل مــن يكتبــون عــن أردوغــان، ســواء الذيــن يصفونــه ابلدكتاتــور أو ابلســلطان أو غرهــا مــن 
األوصــاف الومهيــة، فالفكــرة األساســية الــيت يريدهــا أردوغــان مــن رؤســاء البلــدايت التابعــة حلــزب العدالــة 
والتنميــة وتنطبــق علــى ابقــي رؤســاء البلــدايت اآلخريــن هــي خدمــة املواطنــن، وليــس خدمــة الرئيــس 
بطريقــة غــر صحيحــة يف نظــر رئيــس اجلمهوريــة أردوغــان، وأتكيــده علــى أهنــا فكــرة تتنــاىف مــع القيــم 
الــيت نؤمــن هبــا، أتكيــد علــى أن مــا نؤمــن بــه ليــس تعظيــم األشــخاص وإمنــا تعظيــم أعماهلــم ومشــاريعهم 
وجناحهــم بــدون خمالفــة ملــا نؤمــن بــه مــن قيــم دينيــة، ويف ذلــك تســجيل ملوقــف اترخيــي يف حيــاة أردوغــان 
ملــن يعاصرونــه وملــن أيتــون بعــده، أنــه ال يرضــى أن تصنــع لــه التماثيــل الــيت متجــده، ولكنهــا تقلــل مــن قــدره 
لــو قبــل بذلــك، فليــس املطلــوب وحنــن نقــدر الرؤســاء أو القــادة العظــام أن نقدرهــم بطريقــة خمالفــة لقيمنــا 

وحضارتنــا الــيت نفتخــر ونعتــز هبــا.

أردوغان : ال تصنعوا مني صنمًا

محمد زاهد غول

كاتب وإعامي سوري أكادميي وصحفي تركي – رئيس بيت اإلعامين العرب
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قضايا سياسية

لقــد ابت مــن الضــرورة امللّحــة عقــد مؤمتــر وطــي ســوري عــام، يتــم فيــه املصارحــة 
واملصاحلــة واملســاحمة الوطنيــة، وخاصــة بعــد مــا وصلــت إليــه املفاوضــات يف مســاري 
جنيف وأســتانة إىل طريق مســدود، هكذا مؤمتر ســيكون داعماً جلهود األمم املتحدة 
واملبعــوث اخلــاص وفريقــه يف الوصــول إىل حــل يُنهــي املأســاة الســورية، أو علــى األقــل 
أن يضــع احلجــر األســاس لتحقيــق ســام مســتدام يُبــى علــى عقــد اجتماعــي جديــد. 
إن أغلبيــة الســورين ينتاهبــم خــوف حقيقــي أبن طــريف الصــراع، معارضــًة ونظامــاً، 
لــن يصــا إىل اتفــاق ينتشــل الوطــن مــن مأســاته احلاليــة، وخاصــة بعدمــا فقــد كل 
طــرف منهمــا األمــل بتحقيــق احلســم العســكري لصاحلــه، هــذه احلالــة االســتنزافية والــيت 
طالــت، إن اســتمرت ســتؤدي يف هنايــة املطــاف إىل متــّزق الوطــن وضياعــه، وكذلــك 
هنالــك خمــاوف مــن فــرض وقــف قســري إلطــاق النــار مــن ِقبــل القــوى العظمــى، 
والــيت ســتنطلق مــن األمــر الواقــع كنقطــة بدايــة للحــل، ممــا يــؤدي يف النتيجــة إىل تقســيم 

ســوراي إىل دويــات ومناطــق نفــوذ وحمميــات أجنبيــة.
يف احلقيقــة إن املعارضــة والنظــام ال ميثــان إال أقــل مــن 20% مــن الشــعب الســوري، 
بينمــا تقــف الغالبيــة العظمــى مــع هــذا الطــرف أو ذاك، ليــس أتييــداً هلــذا الطــرف أو 
معــادايً للطــرف اآلخــر، بــل مغلوبــة علــى أمرهــا وال حــول هلــا وال قــوة، وهــي مغّيبــة عــن 
صنــع القــرار السياســي ومهمشــة بشــكل واضــح، فلهــذا علــى القــوى الدوليــة واألمــم 
املتحــدة أن تعمــل علــى متكــن اجملتمــع املــدين الســوري مــن لعــب دور إجيــايب يف عمليــة 
الســام والتســوية السياســية، بغــض النظــر عــن ثنائيــة النظــام واملعارضــة، وذلــك مــن 
خــال مؤمتــر وطــي عــام يشــارك فيــه ممثلــن حقيقيــن لوجــدان الشــعب الســوري، 
ومعريــن بشــكل واضــح وصريــح عــن تطلعاتــه وإرادتــه، مقــررات هــذا املؤمتــر ونتائجــه 

جيــب دعمهــا بقــرار أممــي ُملــزم جلميــع األطــراف املتورطــة يف األزمــة الســورية. 
مــا دعــاان إىل هــذا الطــرح هــو الواقــع األليــم الــذي آلــت إليــه األوضــاع يف ســوراي، 
وخــروج األمــر مــن يــد الســورين معارضــة وحكمــاً وشــعباً، وابتــت حــى االتفاقــات 
الصغــرة يديرهــا الكبــار، بــل أصبحــت الــدول اإلقليميــة الكــرى ال تؤثــر إال يف احلــدود 
اتفاقــات  العضويــة يف جملــس األمــن ابتــت مغيبــة عــن  الدنيــا، ودواًل كــرى دائمــة 
القطبــن الكبريــن روســيا وأمريــكا، وأصبحــت األزمــة الســورية هــي القضيــة األكــر يف 
العــامل، وآاثرهــا الكارثيــة هــزت الشــرق األوســط وأوراب، بــل وهــزت بعمــق منظمــة األمــم 
املتحــدة ومؤسســاهتا، وإن تصفيــة احلســاابت الدوليــة واإلقليميــة علــى األرض الســورية 

جعــل الســورين البســطاء يدفعــون مثــن اخلافــات الدوليــة وبشــكل ابهــظ. 
يســمحوا  وأال  إليهــم  القــرار  ســيادة  إعــادة  علــى  يعملــوا  أن  الســورين مجيعــاً  علــى 
لآلخريــن يف اإلســتمرار يف العبــث يف مصرهــم، لقــد ابت مطلــوابً منهــم أن يضحــوا 
أكثر من السابق وأن يتساحموا وأن يبتعدوا عن مطامعهم الشخصية ورؤاهم الضيقة، 
وأن يتجــاوزوا كل األاننيــات واألحقــاد والثــارات وأن يضعــوا مصلحــة الوطــن فــوق كل 
اإلعتبــارات، ابلرغــم ممــا دفعــوه إىل اآلن مــن مثــن ابهــظ مــن أجــل احلريــة والكرامــة. 

لقــد آن األوان علــى أن يعمــل كل الســورين علــى إهنــاء عمليــة القتــل واالقتتــال فيمــا 
بينهــم والبــدء خبطــوات زرع الثقــة، وأن يَُظفــروا جهودهــم و يوحــدوا أهدافهــم، وأال 
يســتمروا يف تدمــر مــا تبقــى مــن وطنهــم الــذي قدمــوا مــن أجــل إنقــاذه كل غــال 

ونفيــس.
مــن املعــروف أنــه عندمــا حيصــل إتفــاق مــا بــن فريقــن متنافســن، فهــذا يعــي أبن 
كل طــرف منهمــا قــد تنــازل بشــيء مــا لصــاحل الطــرف اآلخــر مــن أجــل الوصــول إىل 
حــل يســتطيع أن يتعايــش معــه كا الطرفــن، ومــن املعــروف أن بدايــة احلــل تكمــن يف 
االتفــاق علــى مــا هــو ممكــن وســهل ومــن مث اإلنتقــال إىل املرحلــة األصعــب ومــن مث 

األصعــب وهكــذا دواليــك. 
آلية اختيار املندوبني إىل املؤمتر الوطين العام:

ال بد من أن تكون اآللية اليت يتم بواسطتها اختيار املندوبن إىل املؤمتر الوطي العام 
انجتة من شــراكة بن اجملتمع الســوري واألمم املتحدة، وهبذا يكون قد منح كل منهم 
الشــرعية للطــرف اآلخــر اعتمــاداً علــى شــرعية متبادلــة، جيــب أن تكــون الشــخصيات 
اليت ســيتم إختيارها من الناشــطن يف اجملتمع املدين، واحلقوقين واخلراء وشــخصيات 

فاعلــة وحيظــون إبحــرتام الســورين وضامنــن متثيلهــم احلقيقــي يف هــذا املؤمتــر.
مــن أجــل إختيــار أعضــاء املؤمتــر نقــرتح تشــكيل جلنــة خمّولــة مــن قبــل املوفــد األممــي 
وفريقــه، تســاعدها يف ذلــك جمموعــة خمتــارة مــن الســورين، هــذه اللجنــة تقــوم ابختيــار 

حــوايل 200 شــخصية ســورية ُتدعــى إىل مؤمتــر ســوري مصغّــر يقــوم مبهــام حمــددة 
ويشــكل التمثيــل النســائي فيــه نســبة %30.

جيب أن يتسم األشخاص الذين ختتارهم اللجنة املعنية ابلصفات التالية: 
- أال يكونــوا مــن الذيــن تلطخــت أايديهــم بدمــاء الســورين أو متورطــن يف عمليــات 

فساد.
- أن تكــون هلــم مكانــة إجتماعيــة أو مهنيــة ومســتعدون خلدمــة املشــروع الوطــي 

الســوري.
- أن يكونــوا شــخصيات وطنيــة نزيهــة متثــل كل املكــوانت وتؤمــن بدولــة املواطنــة 

املتســاوية.
- أن حيققوا مبدأ متثيل كامل اجلغرافية السورية.

املهام األساسية للمؤمتر الوطين املصّغر تكمن يف النقاط التالية:
 وضع جدول أعمال املؤمتر الوطي العام واملوّسع والذي سُيعقد الحقاً.

 تعين جلنة حتضرية مؤلفة من حوايل 30 شــخصية ســورية تقوم ابلتحضر واإلعداد 
ملؤمتــر وطــي عــام ابلتعــاون مــع املبعــوث األممــي وفريقــه، وميكــن اعتمــاد عــدة آليــات 
الختيــار املندوبــن إىل املؤمتــر الوطــي العــام، ومنهــا أن تقــوم األمــم املتحــدة إبجــراء 
اســتفتاء إلكــرتوين أو تقليــدي للداخــل واخلــارج الســتطاع اآلراء، أو ابلتواصــل مــع 
كل الكيــاانت السياســية واملدنيــة واحلقوقيــة والشــخصيات العامــة واخلــراء واملســتقلن، 

أو آبليــة مشــرتكة تدمــج االســتفتاء ابملشــاورات أو حســب مايتــم االتفــاق عليــه. 
 تشــكيل جلنــة مــن السياســين، أتخــذ بعــن االعتبــار التــوازانت الدوليــة واإلقليميــة 
وتتواصــل مــع اجملموعــة الدوليــة والــدول الفاعلــة حلشــد الدعــم للمؤمتــر، وتعمــل علــى 
اللجنــة تعمــل مــع األمــم املتحــدة  القائــم، هــذه  كســر حالــة اجلمــود االســرتاتيجي 
واملبعــوث األممــي وفريقــه الســتصدار قــرار أممــي ُملــزم يدعــم إرادة الســورين يف التغيــر، 
وتعمــل علــى عقــد لقــاءات وتشــكيل قيــادة مــن الناشــطن يف كل بلــد مــن بلــدان 

املهجــر. 
 تشــكيل جلنــة مــن اخلــراء الدســتورين لصياغــة دســتور مؤقــت للبــاد مــع ضمــاانت 
بعــدم املســاس حبقــوق املكــوانت واحلــرايت العامــة ووضــع التوافقــات بــن املكــوانت 
الســورية نصــاً وروحــاً ضمــن أي دســتور قــادم يضمــن احلقــوق ويزيــل املخــاوف، وأن 
يكــون الدســتور واضــح وخــاٍل مــن األلغــام، ومــن مث يُعــرض علــى اجلمعيــة التأسيســية 

إلقــراره بعــد طرحــه للنقــاش اجملتمعــي العــام.
الســورية، أتخــذ  الدولــة  بنــاء  تقــوم إبعــداد مشــروع إلعــادة  تشــكيل جلنــة خــراء   
بعــن اإلعتبــار املبــادرات واألفــكار املطروحــة إلجنــاز مشــروع وطــي ســوري جامــع، 
بعــد االتفــاق علــى شــكل احلكــم القــادم، المركزيــة إداريــة أم سياســية، أم فيدراليــة، 
الســوري،  الواقــع  يناســب  أم إجيــاد شــكل حكــم جديــد  أم فيدراليــة غــر متوازنــة، 
والتوافــق علــى إعــادة هيكلــة التوزيــع اإلداري للمحافظــات واملناطــق، والقيــام بتغيــرات 
علــى احلــدود اإلداريــة احلاليــة مبــا يراعــي املرحلــة احلاليــة وجتنبــاً للكثــر مــن الصدامــات 

والتوتــرات.  

إعــادة اإلعمــار وأولــوايت  للبحــث يف  الســورين  االقتصاديــن  مــن  تشــكيل جلنــة   
ومصادر التمويل، ميكن أن تكون البداية يف إصاح املدارس واملؤسسات التعليمية، 
ألن أغلبهــا مدّمــر أو متضــرر وكذلــك املســاكن البســيطة واملشــايف واملراكــز الصحيــة، 
هنــاك أرقــام مرعبــة مــن املصابــن وأصحــاب اإلعاقــات الدائمــة وتفشــي أمــراض مــا 
قبــل احلضــارة، حبيــث يتــم تقــدمي املهمــة االجتماعيــة علــى غرهــا. ومــن املعــروف أبن 
التمويــل اخلارجــي أثنــاء احلــرب أكثــر ســخاًء منــه يف حالــة الســلم، فيجــب إعــادة 

اســتثمار املــوارد احملليــة مــن أجــل إعــادة اإلعمــار.
تشــكيل جلنــة خمتصــة للمســاحمة واملصاحلــة الوطنيــة مؤلفــة مــن الوجهــاء والزعامــات 
وشــيوخ العشــائر والشــخصيات احملليــة ذات التأثــر علــى مســتوى احملافظــات واملــدن 
والبلــدات مــن أجــل حشــد أكــر دعــم شــعي للعمليــة الســلمية، النتائــج الــيت وصلــت 
إليهــا هــذه اللجنــة يتــم عرضهــا علــى املؤمتــر الوطــي العــام أو علــى اجلمعيــة التأسيســية.
املؤمتــر الوطــي العــام مــن أجــل الوصــول إىل متثيــٍل كامــل للمجتمــع الســوري جبغرافيتــه 
ومكوانتــه، وبنــاًء علــى العمــل مــن أجــل الوصــول إىل مشــروعية تراكميــة، نقــرتح أن 
يُدعــى إىل املؤمتــر الوطــي العــام حــوايل 1000- 1200شــخصية، حيــث يقــر هــذا 
املؤمتــر الواثئــق الــيت مت حتضرهــا مــن ِقبــل اللجــان املشــكلة مــن املؤمتــر الوطــي املصغّــر، 
وهبــذا يتــم منــح تلــك الواثئــق الشــرعية الوطنيــة، يف هــذا املؤمتــر يتــم انتخــاب مجعيــة 

أتسيســية بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر وفــق اخليــارات املقرتحــة التاليــة: 
اخليار األول:

انتخــاب مجعيــة أتسيســية بشــكل مباشــر علــى أن تقــوم هــذه اجلمعيــة إبقــرار املبــادئ 
الدســتورية ومــا مت االتفــاق عليــه ضمــن اللجــان، وهــي وتقــوم بــدور الرملــان، وجيــب أن 

تؤخــذ ›كــوات‹ املــرأة بعــن اإلعتبــار.
اخليار الثاين:

انتخــاب جلنــة حكمــاء مــن 50 شــخصية تقــوم إبقــرار املبــادئ الدســتورية وتعــن مجعيــة 
أتسيســية، واملســامهة بتشــكيل حكومــة مؤقتــة وحمكمــة دســتورية عليــا، حيــث تنتهــي 

مهمــة جلنــة احلكمــاء إبجنــاز مهامهــا. 
اخليار الثالث:

انتخــاب مجعيــة أتسيســية وجلنــة حكمــاء والــيت ســتكون كجهــة مراقبــة وضامنــة حلســن 
التنفيذ.

تتكون اجلمعية التأسيســية املذكورة من )250( عضواً ميثلون كامل اجلغرافية الســورية 
ومكوانهتــا، ويــدوم عملهــا ملــدة ســنتن إىل ثــاث ســنوات، وهــي تقــوم بــدور الرملــان 
االنتقــايل، وتعمــل علــى إرســاء مبــادئ املواطنــة وقبــول اآلخــر، وإنشــاء نظــام رعايــة 
صحيــة، وإطــاق التنميــة االقتصاديــة املتوازنــة، وتعــد قوانــن االنتخــاابت واإلعــام 
واألحــزاب، إلقامــة ســورية اجلديــدة، متهيــداً النتخــاب رئيــس مجهوريــة وجملــس نيــايب 

يف هنايــة الفــرتة. 
اللجنــة التحضريــة هــي الــيت حتــدد نســب وطــرق التمثيــل الصحيــح للمجتمــع الســوري 

لتحقيــق النتائــج املأمولــة مــن هــذا املؤمتــر.

سوريون يدعون لعقد مؤتمر سالم وطني 
يستبعد قيادة المعارضة والنظام

و... جمال قارصلي طالل الجاسم
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يبــدو أن كلمــة »حتريــر« ابتــت تعــي شــيئاً آخــر غــر مــا نعرفــه، ابتــت تُعطــى معــًى 
جديــداً، فالتحريــر، كمــا نعــرف، هــو إهنــاء وجــود قــوة حتتــل بلــداً أو مدينــًة أو حيّــاً، 
بطــرد هــذه القــوة منهــا، لتبقــى البلــد أو املدينــة أو احلــي، بعــد أن يتخلــص أهلهــا 
مــن احملتــل، هــذا هــو املعــى املتعــارف عليــه، علــى األقــل إىل مــا قبــل ســنة 2011.

مــا نشــهده منــذ بــدء »احلــرب علــى داعــش« ابت يعطــي هــذه الكلمــة معــًى 
آخــر، حيــث ابت علينــا أن نضــع كلمــة مقاربــًة مرادفــاً هلــا: التدمــر، ابلتــايل حنــن 
نتحــدث اآلن عــن »تدمــر« الّرقــة، حيــث نشــهد، كل يــوم، مــدى التدمــر الــذي 
يلحــق هبــا، وعــدد القتلــى الــذي يســقط حتــت حجــة »حتريــر« الّرقــة مــن داعــش، 

هــل التدمــر ضــروري لتحقيــق هــذا »التحريــر«؟.
هــذه املقالــة عــن الّرقــة اآلن، وســبقتها مقــاالت عــن املوصــل، كمــا جــاء صاحــب 
هــذه الســطور علــى الرمــادي والفلوجــة وتكريــت، وانتظــار »حتريــر« تلعفــر، وديــر 
الــزور، وليــس املــراد هنــا احلديــث عــن »حتريــر« املــدن والقــرى واألحيــاء الســورية 
األخــرى الــيت يقــوم مبهمتهــا طــرٌف آخــر، هــو النظــام الســوري وجمموعــات إيــران، 
وأخــراً روســيا، والــيت يبــدو أهنــا تعتمــد املعــى اجلديــد لكلمــة »حتريــر«، علــى الرغــم 
مــن أن اهلــدف خيتلــف، حيــث بــدأ النظــام هنــا )وأكمــل الباقــون( حــرق شــعٍب 
متــّرد عليــه، وإمنــا املــراد هنــا هــو احلديــث عــن »قائــدة احلــرب ضــد اإلرهــاب«: 
أمــركا وحتالفهــا، فهــل كانــت هزميــة »داعــش« تفــرتض كل هــذا التدمــر والقتــل، 
وملــاذا قتالــه يف املــدن هبــذه الطريقــة، مــن دون قطــع طــرق اإلمــداد؟ مبعــى، أليــس 

هنــاك »خطــة عســكرية« ال تــودي إىل كل هــذه الكــوارث؟
أواًل، ما ميلكه تنظيم »داعش« من أسلحة خفيفة أو متوسطة، وميكن بسهولة 
قطــع طــرق اإلمــداد عنــه، فالصحــراء تتيــح للطــران أن يقطــع كل الطــرق املؤديــة 
إىل املــدن الــيت ســيطر عليهــا، كمــا أن عــدد أفــراده، وفــق أكــر تقديــر، ويف كل 
مناطقــه )أي يف ســورية والعــراق( وصــل إىل ثاثــن ألــف »جهــادي«، وهــو عــدد 
ال يســتطيع ضمــان أمــن كل هــذه املنطقــة الشاســعة، وكان عــدد »مقاتليــه« يف 
املــدن ال يتجــاوز ألفــاً أو ألفــن أو ثاثــة )أعلنــت الــوالايت املتحــدة عــن وجــود 
ألفــن يف املوصــل، ويعلــن اآلن عــن وجــود ألفــن يف الرقــة(، وهــو عــدد ضئيــل 
للســيطرة علــى مدينــٍة، ووفــق األســلحة الــيت ميتلكهــا، ميكــن بســهولة الســيطرة 
عليــه بــدون طــران، وبوحــدات خاصــة )مــع قصــف مدفعــي حمــدود علــى مناطــق 

متركزهــا فقــط(.
اثنيــاً، جــرى التهويــل مــن خطــر املفخخــات، والكيمــاوي، وهــو هتويــٌل ال معــى لــه، 
ألنــه ميكــن كشــف األمــر بعــد حصــار املــدن، وكذلــك جيــري التهويــل مــن القناصــة، 
علــى الرغــم مــن أنــه ميكــن معاجلــة األمــر مــن دون قصــف البنــاايت علــى مــن فيهــا، 
والغريــب أنــه، بعــد كل هــذا القصــف والتدمــر والقتــل للمدنيــن، ال يعتقــل أو 
يقتــل مــن عناصــر »داعــش« ســوى القليــل القليــل، بينمــا خيــرج اآلخــرون ســاملن.

اثلثــاً، ميكــن أن جيــري التقــدم بشــكل خمتلــف، خصوصــاً أن تنظيــم داعــش غــر 
قادر على محاية كل حميط املدن أصًا، ال ابلتفخيخ وال ابلعناصر وال ابلسدود، 
وميكــن أن يســتخدم الطــران عنــد الضــرورة، ورمبــا تكــون املروحيــات هــي األفضــل 

ألنــه ميكــن اســتخدامها ابلقنــص.
ال تســتأهل القــدرة الواقعيــة لداعــش )كمــا تظهــر يف آخــر األمــر( هــذا الشــكل 
مــن احلــرب، وال شــّك يف أن احلــرب هــي ليســت ضــد داعــش، بعــد أن يظهــر أن 
جــّل عناصــره قــد خــرج ســاملاً )أو ُأخــرج ســاملاً(، بــل هــي ضــد املــدن والشــعوب، 
كمــا يظهــر يف آخــر األمــر، فهــي تقــع حتــت ســيطرة داعــش، مــن أجــل أن ُتَدمــر 
حبجــة »احلــرب ضــد داعــش«، وال شــك يف أن تضخيــم قــدرة داعــش هتــدف إىل 
اســتخدام كل هــذه األســلحة، وإطالــة احلــرب كل هــذا الزمــن الضــروري لتدمــر 
املدن فقط، هلذا نعيد أتكيد أن داعش »شــركة أمنية خاصة« هلا دور يف إظهار 
وحشــية الشــعوب ابســم اإلســام، ولكــي تكــون مــرّراً للتدخــل مــن أجــل حتقيــق 
سياســات، ويف هــذا الســياق، جتــري ممارســة أبشــع جمــزرة، حيــث تــرى الطغــم 

الرأمساليــة أن هنــاك »شــعوابً زائــدة« ال بــّد مــن حرقهــا.
إذن، داعش عنصر ُمْدَخل من أجل أن نرى مدانً وقد ابتت أطاال.

عن  »تحرير« الرقة

سالمة كيلة

وكيــف  االحتضــار؟!  حلظــات  يف  فعلــه  ميكــن  مــا  مثــة  هــل 
ميكــن لألنفــاس األخــرة أن متضــي مــن دون اســرتجاع حمطــات 
املــوت:  رحــات  مــن  العائديــن  بعــض  يقــول  الذكــرايت. 
بصيــص األمــل يبقــى حــى حلظــة الغيــاب األســود، فهــل هــذا 
ينطبــق علــى الكيــاانت املتعثــرة واهلشــة للمعارضــة الســورية؟.

قبــل أســابيع قليلــة قــال املبعــوث األمركــي اخلــاص إىل ســورية 
الوطــي  »االئتــاف  رمبــا  قصــد  بغــر  انعيــاً  راتــي،  مايــكل 
سياســي  متثيــل  يوجــد  »ال  أنــه  واملعارضــة«،  الثــورة  لقــوى 
للمعارضــة«، متناســياً أن دولتــه كانــت ضمــن احملتفــن بقيــام 
كيــان »االئتــاف« كممثــل شــرعي للمعارضــة وقــوى الثــورة، 
بعــد أن مت إعــان نعــي »اجمللــس الوطــي« الســوري ابلطريقــة 
األمركيــة  اخلارجيــة  وزيــرة  قبــل  مــن  املــآل،  ولنفــس  ذاهتــا 
قالــت: »حــان  هيــاري كلينتــون )هنايــة 2012(، عندمــا 
الوقــت لتجــاوز اجمللــس«، وذلــك للرتويــج لقيــام »االئتــاف« 
يوليــو  )متــوز-  األردن  مــن  راتــي  نعــاه  والــذي  آنــذاك، 
2017(، مــن دون أن يذكــر كيــف وملــاذا مل يعــد هنــاك متثيــل 

سياســي للثــورة أو للمعارضــة!.
عندمــا أتســس »االئتــاف« )أواخــر 2012(، واعرتفــت بــه 
أكثــر مــن مئــة دولــة إضافــة إىل األمــم املتحــدة، كمفــاوض 
وتعاملــت  األســد،  لنظــام  املواجهــة  املعارضــة  جهــة  عــن 
للســورين،  ووحيــد  شــرعي  العربيــة كممثــل  اجلامعــة  معــه 
بــه مــن  تــوىل قيادتــه، كــي يســر  ملــن  بــدا كل ذلــك كافيــاً 
مــن خــال  الشــعبية،  املباركــة  الــدويل إىل  االعــرتاف  حلظــة 
الســوري  النظــام  عــن  بديــل  ممارســة دوره كممثــل سياســي 
)احلكومــة(، أو علــى األقــل أن يتعامــل مــن مبــدأ أن نظــام 
األســد مل يعــد هــو املمثــل الوحيــد للســورين، وأن هــذا األمــر 
اهلويــة  إلنتــاج  وشــعبياً  دوليــاً  التحــرك  »االئتــاف«  خيــول 
الســورية اجلديــدة، الــيت يطمــح إليهــا الســوريون عــر ثورهتــم، 
أن  بيــد  املتســاوية.  واملواطنــة  والكرامــة  ابحلريــة  اندت  الــيت 
تبلــور  الــيت  فقــط  هــي  ليســت  والتأســيس  اإلنشــاء  قــرارات 
الــدور املنــوط ابالئتــاف، فثمــة عامــل ذايت للقائمــن عليــه، 
ومثــة عوامــل كثــرة أخــرى دوليــة وإقليميــة وعربيــة، ومجيعهــا 
منفذهــا إىل ذلــك العامــل األهــم وهــو الــذايت، الــذي حيــدد 
مــن خالــه مســار حــراك هــذا الكيــان، وثوابتــه، وقدرتــه علــى 

بنــاء شــعبيته بــن مــن يدعــي متثيلهــم.
يــدرك مجيــع أعضــاء »االئتــاف«، ســواء الذيــن يصارعــون 
)وأان  غــادروه  الذيــن  أو  لكياهنــم،  املــوت  ســكرات  اليــوم 
منهــم(، أن هــذا الكيــان الــذي وجــد- بقــرار دويل وإقليمــي 
وليــس يف ســياق النضــال الشــعي للســورين- لتحقيــق تــوازن 
مــا مســي التمثيــل بــن أطيــاف املعارضــة مــن جهــة والنظــام مــن 
جهة أخرى، أن ما هو مطلوب منهم شعبياً مل يكن ابلكثر 
الــذي يفــوق طاقتهــم، لكــن انــزايح »االئتــاف«- وذلــك 
هــو أحــد أخطائــه الذاتيــة- عــن دوره يف العمــل السياســي 
والديبلوماســي، وحماولتــه تنــازع الســلطة التنفيذيــة علــى أرض 
ليســت لــه ســلطة علــى مــن حيكمهــا )الفصائــل املســلحة(، 
املعنيــة  املؤسســات  إلبعــاد  اإلغاثــة  ملفــات  يف  ودخولــه 
بذلــك، ممــا خفــف احلمــل عــن املؤسســة الدوليــة يف ممارســة 
دورهــا امللــزم بتأمــن الغــذاء والــدواء واحلمايــة للمدنيــن، جعــل 
منــه طرفــاً خصمــاً للكثــر مــن الســورين، مــع مــا هــو شــائع 

عــن فســاد شــاب ذلــك العمــل اإلغاثــي ومــن مث احلكومــي 
قبــل أن ينتقــل إىل العمــل السياســي.

وحبســب الواقعيــة يف العمــل السياســي، مل يكــن مطلــوابً مــن 
»االئتــاف« أن يواجــه إرادة الــدول الــيت أسســت فصائلهــا 
املســلحة، حتــت مســميات إيديولوجيــة إســامية، وألهــداف 
ومقاصــد ال تتقاطــع مــع أهــداف ثــورة الســورين، الــيت اندت 
ابحلريــة والدولــة الدميوقراطيــة، وإن صــادف أن مســرها يف 
قتــال النظــام جنبــاً إىل جنــب مــع مــن دفعــه النظــام إىل محــل 
الســاح دفاعــاً عــن نفســه وأهــل بيتــه وثورتــه، لكــن ذلــك 
مل يكــن يعــي تســليم »االئتــاف« حبقيقــة عســكرة الثــورة، 
وارهتاهنــا ملموليهــا، وحــرف خطــاب الثــورة إىل الزاويــة الــيت 
أرادهــا النظــام، ودفــع إليهــا، وهــو اخلطــاب الديــي الطائفــي، 
الــذي أراد أن يواجــه خطــاب النظــام وامليليشــيات الطائفيــة 

الــيت تقاتــل إىل جانبــه، فوقــع يف فخــه.
»االئتــاف«  لـــ  الــذايت  العامــل  ضمــن  تقــدم  مــا  يقــع كل 
املعــي بصــوغ املشــروع الوطــي اجلامــع والرتويــج لــه، خبطــاب 
هنــا  ومــن  ذاك،  أو  العســكري  الفصيــل  هلــذا  مرهتــن  غــر 
كان ميكــن فــرز مــن يقاتــل مــن أجــل قيــام ســورية الدولــة 
الدميوقراطيــة، عــن ســورية اإلمــارة اإلســامية، واملشــاريع غــر 
الوطنيــة، وضمــن هــذا التصنيــف، كان ميكــن لــكل الســورين، 
القادمــة  األخطــار  حجــم  يدركــوا  أن  وموالــن،  معارضــن 
مــن مشــروع »واليــة  بــدءاً  الطائفيــة،  الدينيــة  املشــاريع  مــع 
الفقيــه« الــذي حتملــه ميليشــيات »حــزب هللا«، إىل مشــروع 
»الدولــة اإلســامية«، وإمــارات »النصــرة« )الفــرع الســوري 

لـــ »القاعــدة«(.
لكــن مــع غيــاب الرؤيــة وتعــدد خطــاابت املعارضــة، وابتعــاد 
الكيــان املمثــل هلــا عــن دوره يف ترســيخ صاتــه مــع الســورين، 
وأتطــر هــذه الصــات ومأسســتها واالســتفادة مــن طاقاهتــا، 
بــث روح احليويــة والتجديــد يف »االئتــاف« وهيئاتــه،  يف 
واعتبــار »االئتــاف« مــن قبــل مــن يقــوده، أنــه كيــان مغلــق 
تــوزع غنائمــه- وهنــا ال أقصــد املاليــة فقــط وإمنــا السياســية 
هــذا  أخطــار  إدراك  مــن  بعيــداً  فيــه،  مــن  علــى  أيضــًا- 
االنغاق، أدى إىل التخلي عن الدور السياسي، يف الثبات 
املواطنــن  دولــة  إقامــة  حيقــق  ســوري،  وطــي  مشــروع  علــى 
وقوميــات.  أفــراداً  الســورين  حقــوق  تكفــل  الــيت  األحــرار 
هكــذا فــإن النعــي احلقيقــي لـــ »االئتــاف« جــاء داخليــاً قبــل 
أن يعــر عنــه املبعــوث األمركــي راتــي مبقولتــه: »ال يوجــد 
متثيــل سياســي للمعارضــة«، حــى وإن كان راتــي يعــي يف 
قولــه ذاك، »اهليئــة العليــا للمفاوضــات«، فإنــه أصــاب مــن 
غــر أن يــدري »االئتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة«، 
برميتــه تلــك مــن مبــدأ: »رب رميــة مــن غــر رام«، فكيــف إذا 

كان ذلــك الرامــي هّدافــاً مثــل راتــي؟.
علــى رغــم كل ذلــك، وطاملــا أن هنــاك فســحة مــن نفــس 
يتصاعــد، فــإن غيــاب التمثيــل السياســي للســورين يف هــذا 
الوقــت ليــس يف مصلحــة الثــورة، ألنــه يعــي عــودة التمثيــل 
األوحــد الــذي ميثلــه النظــام فقــط، ويف ذلــك مقدمــة النتصــار 
»ومهــي« تريــد اإلدارة األمركيــة أن تقدمــه لروســيا، يف إطــار 
املصــاحل املشــرتكة بينهمــا، والــيت ال تتقاطــع حتمــاً مــع إرادة 

الســورين وال مــع مصاحلهــم.

في احتضار »االئتالف الوطني« السوري

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيي اعامية وكاتبة سورية
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قضايا سياسية

قــروٌن مــن اجلاهليــة انتهــت بثــورٍة غــّرت التاريــخ، يُقابلهــا عقــوٌد مــن االســتبداد آيلــٌة للســقوط علــى يــد 
ثــورة غــّرت كّل شــيٍء مبــا يف ذلــك التاريــخ. رجــٌل أوحــى هللا إليــه أن اندي ابلنــاس عّلهــم يبتعــدون 
عــن عبــادة األصنــام ووأد البنــات وأحــكام اجلاهليــة، وأطفــاٌل أهلمهــم هللا أن عــّروا أبانملكــم عــن الظلــم 

والقهــر الــذي مــورس علــى آابئكــم وأجدادكــم وينتظركــم علــى مســافة الــدرب.
 ) آمنــوا ابهلل( و )إجــاك الــدور اي دكتــور( كــم أجدمهــا متشــاهبتن، وكــم كانــت نتائجهمــا متطابقــة، 
وهــل خيتلــف أبــو هلــب عــن مجيــل حســن مثــًا؟ مل تقــم قريــٌش وحدهــا ابلتنكيــل ابملرتديــن عــن كفرهــم، 
بــل ســاعدهم اليهــود ومــن مث الفــرس والــروم، ومل تنتقــم عصابــة الشــام مــن الصابئــة عــن عبادهتــا 
وحدهــا، إمنــا لقيــت مجيــع أفــراد عصــاابت إيــران وأتباعهــا وروســيا، تشــاركها املتعــة الــيت برعــت هبــا 

علــى الــدوام.
انتشــر اإلســام علــى أجســاد أانٍس جباريــن وصادقــن، وخالــف كل التوقعــات، ألنــه احلــق، متامــاً كمــا 
انتشــرت الثــورة علــى أجســاد أانٍس صابريــن وراغبــن إبحــال العــدل، وخالفــت كّل التوقعــات ألهنــا 
احلــق. قضــى الرعيــل األول مــن أولئــك الرجــال اجلباريــن، وحلــق هبــم الثــاين والثالــث، حــى بــدأ النــاس 
ابلفتــور والتعامــل مــع األمــر بشــكٍل يشــبه العــادة.. فالصــاة أصبحــت عــادة، والصيــام أصبــح طقســاً 

وعــادة، واحلــّج نزهــًة وعــادة، وحــّب اخلــر للغــر نــوادر وحــكاايت.
كذلــك هــم أبنــاء الثــورة الثانيــة، غــرِق معظمهــم يف مســتنقعاٍت معــّدٍة مســبقاً ألجلهــم، وتعّلقــوا حببــِل 

الغــرِب املســموم، ومارســوا الظلــَم الــذي استنشــقوه لعقــود.
وقُتِــل الرعيــل األّول مــن أولئــك الرجــال الصابريــن، واعُتقــل الثــاين ونُفــَي الثالــث، حــى بــدأ النــاس 
ابلفتــور أيضــاً. فمعظــم أوجــه ونواحــي هــذه الثــورة أصبــح عــادة، فأصبحنــا ننتقــي أمجــل الصــور للقتلــى 
واملعذبــن، ونطعــم اجلائعــن حتــت أنظــار العدســات، وجنــري عمليــة جراحيــة مدفوعــة األجــر، وكل 
ذلــك كان -ومــا زال- ســواء بفعــل الزمــن أو القهــر املضاعــف أو تكــرار املكــّرر مــن أالعيــب شــياطن 
اإلنــس واجلــّن الذيــن يرتأســون اجتماعــاٍت ال حصــر هلــا »إلحقــاق احلــق« كمــا يزعمــون، بينمــا مــا 

يزالــون يعرتفــون مبعــاق فكــرّي يقطــن منــزاًل مدمــراً بُــَي علــى عظــام أهــل تلــك األرض.
غــرَِق أحفــاد الثــورة األوىل حتــت تكاليــف زمــٍن ليــس بزمنهــم، وحتــت غبــاِر مؤلفــاٍت ال تعــود هلــم، 
وحتــت ســقوف أيديولوجيــاٍت أُبِدعــت لتزيــَد مــن ُعمــِق ســباهتم.. فــا هــم يذكــروَن أجمادهــم فينفضــون 
الغبــار عــن قلوهبــم، وال هــم يُدركــون عظمــَة مــا ُخلقــوا لــه فينهضــون مــن أحضــاِن عبثيــة واســتخفاف 

القاصــي والــداين هلــم، وال هــم يقــرؤون كتاهبــم املقــدس فيدهلــم علــى ســواء الســبيل..
كذلــك هــم أبنــاء الثــورة الثانيــة، غــرِق معظمهــم يف مســتنقعاٍت معــّدٍة مســبقاً ألجلهــم، وتعّلقــوا حببــِل 
الغــرِب املســموم، ومارســوا الظلــَم الــذي استنشــقوه لعقــود، الظلــم الــذي احتــدوا يف أوج ثورهتــم لرفعــه 
عــن رقاهبــم.. فــا هــم يتوضــؤون مبــاء اليامســن الــذي ُغّســل بــه شــهداؤهم فرتتــّد إليهــم عهودهــم، وال 
هــم ينصتــون لصــوت احلــق داخلهــم والــذي مــأل أزقــة عروقهــم يف مظاهراهتــم فيســر العبــق داخلهــم مــن 
جديــد، وال هــم يعــودون لكتــاب ثورهتــم املقــدس فينــر ظلمــة وضيــق الطرقــات الــيت ُرمِســت هلــم، وال هــم 

جيتثّــوَن مــن ُويّلَ عليهــم كمــا اجتثّــوا اخلــوف مــن مســتبدهم فيقــرتب حلمهــم ونصرهــم..
ومــع ذلــك، كّلنــا أمــٌل ابلنهــوض لــكا الثورتــن، فــأانٌس ُوِعــدوا ابخلــِر حــى قيــام الســاعة لــن ميوتــوا، 
وأانٌس ُوِعــدوا مبائكــٍة تبســط أجنحتهــا فوقهــم لــن يُهانــوا مــن جديــد، والــذي وعدهــم هــو ذاتــه مــن 
أوحــى وأهلــم، هللا ســبحانه وتعــاىل. فكمــا كان الرســول رســول الســام واحلــق، كذلــك هــم أطفــال 
درعــا، ُرســُل العــدل واحلــق.. فمــن آمــن ابلرســول قبــل املــوت كان مبأمــن، ومــن التحــق ابلثــورة قبــل 

املــوت كان مبأمــن.. رُِفعــت األقــام وجّفــت الصحــف.

ثورتان غيرتا وجه التاريخ

داني قباني

أســد حقيقــة  عنــه  الــذي حتــدث  التجانســية  مصطلــح 
صنعتهــا ســنن طــوال بــدأت مــن أوائــل الســتينيات يف 

القــرن املاضــي ومل تنتــه حبديثــه األخــر.
البيئــة  التجانــس والقولبــة ومنطيــة التفكــر الواحــد هــي 
الصاحلــة الســتمرار الدكتاتــورايت وحكــم الفــرد املطلــق 
و كل مــن خيــرج عــن هــذه النمطيــة يتعــرض لــإلذالل 
الســجون  غياهــب  يف  يقضــي  و  والبطــش  والقمــع 
واملعتقــات ويتحــول إىل خملــوق ال يتشــابه مــع جمتمعــه 
القطيعــي وذلــك جيعــل منــه ظاهــرة خمتلفــة جيــب اخلــاص 

منهــا حفاظــاً علــى صــورة اجملتمــع املتماثلــة.
النهــج املذكــور بــدأ فيمــا أُطلــق عليــه ثــورة البعــث الــيت 
أنتجــت قالبــاً واحــداً تصــّدر املشــهد وترســخ يف منظومــة 
الفكــر اجملتمعــي وفقــاً إلطــار دســتوري ومنظومــة قانونيــة 
مل  ومــن  عنــه،  مــن شــّذ  وتعــادي وجتــّرم  وتقــره،  حتميــه 
ظاهــرة  إىل  يتحــول   ، املقونــن  النهــج  هلــذا  يستســلم 
والرجوازيــة  اإلقطــاع  مرتكزهــا  متخلفــة كان  رجعيــة 
واإلمرايليــة والصهيونيــة وقــد اختــذت هلــا شــعارات كبــرة 
العقــل كالعروبــة  وتغيّــب  والوجــدان  العاطفــة  تامــس 
واحلريــة واالشــرتاكية والصمــود والتصــدي، وتدخلــت يف 
تفاصيــل احليــاة مــن نــوع اللبــاس وطريقــة حاقــة الشــعر 
إىل مــاركات التبــغ والســيارات ونوعيــة األقــام واألفــام 

وصــواًل ملــا تــراه يف األحــام .
هكــذا بــدأت الصــورة وترســخت يف دســتور أســد األب 
عــام 1973، فأقصــت وجّرمــت وعــادت كل مــن مل 
خيضــع للرتويــض مــن حاملــي الفكــر اآلخــر وحولتهــم 
اجملتمــع  تطهــر  املرحلــة  تتطلــب  رجعيــن،  عمــاء  إىل 
حــركات  مــن  بــدءاً  املعتقــات  مكاهنــم  وكان  منهــم، 

العمــل الشــيوعي واليمــن البعثــي العفــن وبعــض احلــركات 
السياســية  ابحلــركات  انتهــاًء  وليــس  الناصريــة  القوميــة 

اإلســامية. 
واســتمر هــذا الفكــر مــع توريــث احلكــم مــن األب لابــن 
مبصادقــة الــدول الكــرى الــيت ســامهت يف انتــاج هــذه 
بعــد  وترســخت  القطيعيــة  حالــة  واســتمرت  النمطيــة 

انفتــاح شــكلي ومهــي بدايــة األمــر..
حــاول النظــام الوريــث إظهــار وجــه التمــدن زوراً لكــن 

األقنعــة ال ختفــي الفكــر واملــوروث.
وكان الســقوط جليــاً يف الربــع ســاعة األوىل مــن بدايــة 
التفكــر  القولبــة ومنطيــة  الثــورة وعــدان إلظهــار حقيقــة 
واجملتمــع املتجانــس الــذي مــن خالــه يســتمر الدكتاتــور 
ومنظومتــه األمنيــة وظهــرت الشــعارات اجلديــدة مكافحــة 
أخــرى  وعــودة  والســيادة  اإلرهــاب  وخطــر  اإلرهــاب 

التفاصيــل. ألدق 
االجتماعيــة  السياســية  واملثليــة  التجانســية  وكانــت 
الفكريــة الــيت ســاوت بــن إمــام املســجد األمــوي وعلــي 

القبيســيات.. وكبــرة  الديــك 
والتقى فيها بفكر واحد كلٌ من احلســون واهلام شــاهن 

وعبــد البــاري عطوان. 
حقائــق ندركهــا مجيعــا جليــة واضحــة، لكــن الــذي ال 
هــذه  أن  عليــه  القفــز  وحنــاول  أدركنــاه  أننــا  أو  ندركــه 
النمطيــة ســيطرت أيضــاً علــى مكــوانت الثــورة العســكرية 

منهــا والسياســية ...
وذلــك أصاهبــا يف مقتــل رمبــا ينهيهــا وينهــي معهــا وطنــاً 
طاملــا حلمنــا أن نــراه مجيــًا يليــق بــه اتريــخ ميتــد آلالف 

الســنن.

التجانسية والنمطية

خالد دعبول 

مواطن من معضمية الشام كاتب وشاعر سوري وقاضي سابق 
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قضايا اقتصادية

كســت ألوان الوجع اليوم، جل صفحات التواصل االجتماعي على رحيل من يســميها الســوريون »أيقونة 
ثورهتــم« فــدوى ســليمان، لتعــج األســئلة اثنيــة ابلــرؤوس، حــول مصــر الثــورة الــيت حيــاول مــن ادعــى صداقــة 
الســورين قتلهــا، قبــل مــن أعلــن عليهــا وعليهــم العــداوة، فســاهم ابلتســليح وقــاد حــرف الثــورة إىل غياهــب 
اجملهــول، لــرّوج اليــوم أبن ال بديــل عــن األســد وإن ألجــل مســمى »مرحلــة انتقاليــة، قــد تطــول ريثمــا يبلــغ 
حافــظ األســد الثــاين، ســن تســلم احلكــم، أو يعّدلــوا لــه الدســتور كمــا بشــار، إذ »مــن شــابه أابه فمــا ظلــم«، 
هــل فعــًا دخلــت ثــورة الســورين مبنعطــف الطائفيــة الــيت اشــتغل عليــه بشــار األســد، بــكل مــا أويت هــو 

وحلفــاؤه بطهــران، مــن مكــر و«حتريــض«؟
إن كان اجلــواب نعــم، فمــن يــرر حــزن الســورين اليــوم، وبــكل مكوانهتــم، علــى الثائــرة فــدوى ســليمان، ابنــة 

صافيتــا الســورية. وكانــت أول مــن تظاهــرت 
الطائفيــة  أي  أهنمــا،  مــرة  غــر  وأعلنــت  والســاح،  الطائفيــة  عــن  الثــوار  إبعــاد  علــى  واشــتغلت  وتنبــأت 
والســاح، مقتلــة الثــورة الــيت يســعى األســد لتوريــط الســورين هبــا. وهــذا، وبشــهادة فــدوى، مــا دفعهــا لتــرتك 
ســاحات التظاهر بدمشــق يف برزة وتســرع حلمص، مهد الثورة الســورية، وحتذر من خمطط األســد بعســكرة 

وتطييــف الثــورة.
أوليــس حبــزن الســورين علــى »ضفــة« وليــس صفــة الثــورة واملعارضــة اليــوم، دليــل قاطــع علــى فشــل نظــام 

األســد، بفزاعــة »األســلمة وســنية الثــورة«، والــيت اســتمال عرهــا، جــل مــن حولــه حــى اليــوم؟
وأيضــاً، أليــس مــا حــدث اليــوم مــن هنايــة لفصــل اثئــرة، هــو تتمــة ملقدمــات، قــام هبــا ثــوار محــص، يــوم 
استشــعروا اخلطــر علــى فــدوى، ومــن أطــراف عــدة، فآثــروا إخراجهــا مــن اغتيــال حمتمــل، ليحافظــوا علــى نقــاء 

ثورهتــم وصوفيتهــا، وإن ابحلــدود املقــدور عليهــا.
تــروي فــدوى فيمــا تــروي، كيــف كان ثــوار حــي اخلالديــة حبمــص، ينقلوهنــا مــن بيــت آلخــر، ومــن خمبــأ 
لثــان، لئــا يطاوهلــا شــرر احلقــد أو رصاصــات الغــدر، مــن نظــام أوجعــه خــروج فــدوى وتقدمهــا املظاهــرات، 
فأبطلــت مقوالتــه الطائفيــة، ومــن »متأســلمن« رأوا خبــروج فــدوى، رمبــا خروجــاً عــن تعاليــم دينهــم، البعيــد 

عــن اإلســام، وفــق مــا أكــدت األحــداث وبرهنــت الدالئــل.
اليــوم، يف ضواحــي العاصمــة الفرنســية، بعــد  الــيت توفاهــا هللا صبيحــة  القــول: فــدوى ســليمان  قصــارى 
معــاانة صامتــة مــع ســرطان الرئــة، مــن قلــة مــن استشــعرت، نــوااي األســد حبــرف ثــورة الســورين، فخاطــرت 
حبياهتــا لتنبيــه الثــوار وكشــف خطــط األســد، وفــدوى ذاهتــا مــن أول مــن استشــعر خماطــر اســتمرار الثــورة بفــخ 

التســليح، بــل ورأت أبعــد ممــا يراهــا غرهــا.
ففــدوى مــن اندى حملاربــة الســاح عــر الفــن، وآثــرت وعــر طرائــق وحمــاوالت كثــرة، تكريــس ســلمية الثــورة، 
ومواجهــة ســاح األســد، عــر أســلحة الثــورة األوىل، مــن فــن وتظاهــر ورســوم وهتافــات، ولعــل يف آخــر 
إطالــة علنيــة هلــا قبــل عامــن، أتكيــداً علــى فهــم فــدوى رمبــا إىل أبعــد ممــا رمــى إليــه األســد، إن لتقســيم 
ســورية، أو أخذهــا ملتاهــات اجملهــول عــن الطائفيــة، ونبــش كل مــا يدعيــه نكوصيــو األســد وشــركاؤه بطهــران.

فقدمــت فــدوى ســليمان، مــن إحــدى قاعــات جامعــة »الســوربون ابنتيــون« يف فرنســا حماضــرة بعنــوان »الفــن 
يف مواجهــة الســاح«، بدعــوة مــن جملــة »روكــن« ومجعيــة العــامل العــريب، وجتمــع »مشــس«، وحبضــور طــاب 

جامعــة الســوربون ابنتيــون يف ابريــس، وعــدد مــن الشــخصيات الثقافيــة، وأعضــاء مجعيــات مدنيــة خمتلفــة.
أجابــت خــال احملاضــرة علــى أســئلة، رمبــا فيهــا مامــح اخلــاص، مــن قبيــل، هــل ميكــن للفــن أن يغــر الواقــع؟ 
مــا التغيــر الــذي أحدثــه الفــن يف ســورية الثــورة؟ وقــد بــدأت ابلفــن الشــعي أواًل الــذي أســهم يف صناعــة 

الثــورة، ال بــل أشــعلها وأوقــد انرهــا. 
واســتحضرت أمثلــة مــن زمــن »صوفيــة الثــورة« عــر بعــض الفيديوهــات املصــورة الــيت عــرت عــن الوجــع 
الســوري، وشــحذت اهلمــم وشــجعت علــى الوقــوف بوجــه الظلــم، والــذي بــدأ مــع أهــايل درعــا عندمــا أطلقــوا 
شــعار »ســورية لينــا وماهــي لبيــت األســد« بغنــاء علــى إيقــاع وحلــن »اجلوفيــة« الشــعي وأغنيــة الفنــان مسيــح 

شــقر، ومــا تاهــا مــن تضامــن شــعي كبــر مــع أهــايل حــوران.
لتدلــل فــدوى، ابآلن نفســه، علــى مــا فعلــت تلــك الفنــون آبلــة األســد السياســية والعســكرية، معرجــة علــى 
الــذي لألســف، مت جــر  الرصــاص،  الرســم والكتابــة علــى اجلــدران »الغرافيــيت« وأثــره األمضــى مــن  فــن 
الســورين لــه، ليدافــع عــن نفســه قبــل أن أتخــذ الثــورة مســارات، رمبــا كان هلــا الــدور األهــم، بتشــويهها 

وركــوب »الغــرابء« عليهــا.
هنايــة القــول: مثــة رســائل أطلقهــا الســوريون املعارضــون الســتبداد األســد اليــوم، لعــل يف مقدمتهــا، حنــن لســنا 

طائفيــن كمــا تدعــي، وهــذه الفــدوى الــيت فــدت ثورتنــا، حنــن منهــا وهــي منّــا، وليســت منــك.
وليؤكــد الســوريون مــن ضمــن رســائلهم اليــوم، ثورتنــا ابقيــة وســتعود، وهــا حنــن مــن خــال احلســرة علــى فــدوى 
الــيت قهرهــا ســرطان األســد، واحلســرة علــى زماهنــا، وزمــن ثورتنــا اجلميلــة، نقــول للعــامل وملــن يهمــه األمــر، 
ســنعاود الكــرّة بعــد تنظيــف ثورتنــا ممــا ركبهــا مــن شــوائب، لنصــل وحلــم الســورين، لدولــة دميقراطيــة، خاليــة 

مــن القهــر واالســتبداد... تشــبه فــدوى ســليمان وجيلهــا.

ماتت أيقونة الثورة السورية

عدنان عبدالرزاق

يــرى عــدٌد مــن املراقبــن أّن األجــواء الــيت صاحبــْت اتفــاق دايتــون للســام يف البوســنة، الــذي وقــع يف 
قاعــدة رايــت بيرتســن اجلويــة، قــرب مدينــة دايتــون األمريكيــة يف: 21 تشــرين الثــاين 1995، الــذي 
وضع حًدا للحرب البوســنية اليت اشــتعل فتيلها يف: نيســان 1992، ابتت تتشــّكل يف احلالة الســوريّة.

وابتــت درجــة التشــابه بــن امللفــن غــر خافيــة مــن حيــث طبيعــة الصــراع فيهمــا، حســبما متظهــر مؤخــرًا: 
طائفــي، عرقــي، بعــد أن كان يف أول أمــره سياســًيا ابمتيــاز، بــن أقليــة ســلطوية، وغالبيــة مهمشــة.

بــه إىل احلســم  الذهــاب  امللــف، ابســتحالة  أطــراف هــذا  اقتنعــت  مــن احلــرب،  فبعــد ســبع ســنوات 
العســكرّي، وأّن اخليــار املناســب هــو الذهــاب حنــو احلــّل السياســّي، الــذي ال يرضــي طرفًــا علــى حســاب 
آخــر، مــا عــدا اخلاســر األوحــد فيــه، هــو شــخص الرئيــس األســد، الــذي ابتــت تكلفــة إعــادة أتهيلــه 
ــة. ــه موضــع اتفــاق، مــع هامــش يف اخلــاف حــول التوقيــت، والكيفّي ابهظــة الثمــن؛ وعليــه ابَت رحيُل
فمثلمــا انبــْت األطــراف الدوليــة يف تقريــر شــكل احلــّل عــن تلــك احملليــة يف البوســنة، كذلــك هــي أيًضــا 
تقــّرر شــكله يف ســورية، حيــث ابتــت الدولتــان الكــراين » أمريــكا، وروســيا » علــى قناعــة، حبمــل 

األطــراف احملليــة قســرًا للقبــول بشــكل احلــّل الــذي خيــدم رؤيتهمــا يف شــكله ابلدرجــة األســاس.
ويكــون إىل جانبهمــا دول إقليميّــة تتــوىّل إســقاطه علــى أرض الواقــع، ففــي اجلنــوب » مــن جنــوب 
دمشــق، وحــى احلــدود األردنيــة اإلســرائيلية » تكــون األردن ابلدرجــة األســاس، مثّ مصــر ـ اتليــة ـ يف 
مرحلــة إجيــاد قــوات الفصــل بــن األطــراف، وغــر غائبــة إســرائيل عــن ذلــك إطاقًــا، مــع ماحظــة 

االتفــاق علــى إخــراج إيــران بشــكل كامــل مــن تلــك املنطقــة. 
ويف دمشــق: العاصمــة االحتاديــة، وصــواًل إىل الســاحل، ولبنــان تكــون روســيا وإيــران، مــع ضــرورة خــروج 

حــزب هللا إىل مناطــق نفــوذه يف مناطــق اجلــرود وعرســال والبقــاع.
ويف الشــمال تكــون: إيــران، وتركيــا، كلٌّ منهمــا حبســب املنطقــة الــيت يكــون فيهــا نفوُذهــا واضًحــا، فإيــران 
يف بعــض مناطــق الريــف اجلنــويب، ومنطقــيت نـُُبــل والزهــراء، والوجــود الرتكــي ســيكون متجليًّــا يف مناطــق 
درع الفــرات يف مشــال غــرب الفــرات، ومــازال وجودهــا موضــع نظــر يف إدلــب؛ بســبب ترّددهــا يف 
طِبــق لعناصــر اجلهاديــة العامليــة ـ احملليّــن فيهــا، 

ُ
دخوهلــا، والســّيما بعــد تظهــر جبهــة النصــرة، واحلشــد امل

ولشــعورها أبّن مَثَّــة فًخــا قــد ُنِصــَب هلــا، بتوافــق عمــوم األطــراف األخــرى، ولذلــك تراهــا تــرتّدد يف التعامــل 
مــع هــذا امللــف الســاخن بشــكل غــر متوقّــع، فالفرصــة ســاحنٌة هلــا لدخــول إدلــب كــون اجلهــة الــيت تبســط 
الســيطرة عليهــا مصّنفــة علــى لوائــح اإلرهــاب العامليــة، وحــى علــى لوائــح وزارة خارجيتهــا، ولــن تســتطيع 
إيران أن تضع الفيتو على توغلها، مثلما حصل يف ) أستاان 5 (، لكّنها ختشى أن تغوص قدماها يف 
طينها اللزج، ويُرّجح أن تستعيض عن ذلك ابستعمال معر ابب اهلوى، كأداة ضغط اقتصادية، متنع 
النصــرة مــن االســتفادة مــن عائداتــه الــيت كانــت ألحــرار الشــام، وهتّيــج احلواضــن االجتماعيــة ضدهــا، 
وهــو مــا بــدأت بعــض ماحمــه تظهــر ســريًعا لــدى عمــوم أبنــاء احملافظــة، الذيــن تضــررت مصاحلهــم بعــد 
وقــف تدفــق املــواد األساســية ) غــر الغذائيــة ( املؤديــة إىل دوران عجلــة االقتصــاد علــى تواضعــه، وتوقــف 

عــدد مــن املنظمــات األجنبيــة عــن العمــل.
هــذا إىل جانــب إدخــال عناصــر اجليــش الوطــّي، الــذي مضــى وقــت علــى الشــروع يف إنشــائه، وبذلــك 
الــيت صــوَّرت  البيــاانت  تــوايل  الــيت هيجهــا  تتحاشــى االصطــدام املباشــر مــع احلواضــن االجتماعيــة، 

دخوهلــا علــى أنّــه غــزٌو، وســعي لتقســيم ســورية، وقضــاء علــى جــذوة اجلهــاد املتقــدة يف احملافظــة.
إزاء ذلــك تســود حالــٌة مــن الرتقــب احلــذر ملــا ســتكون عليــه الصــورة، يف ظــّل تــوايل التصرحيــات الروســية 
واألمريكيــة علــى أّن إدلــب قــد ابَتــْت أكــر جتّمــع للقاعــدة يف العــامل، وكــذا تصرحيــات اجلانــب الرتكــي 
عــن أّن معــر ابب اهلــوى ابتــت تســيطر عليــه مجاعــات مرتبطــة ابلقاعــدة، وأنّــه ال عاقــة تربطهــا هبــا، 
والســّيما بعــد األحــداث األخــرة، وهــو األمــر الــذي يعــززه تــوايل البيــاانت الصــادرة عــن هيئــة حتريــر 
الشــام ) بــن الفينــة واألخــرى (، عــن إلقــاء القبــض علــى خــااي انئمــة لداعــش يف عمــوم احملافظــة، 
وكذلــك التســريبات الــيت تســّرهبا وســائل اإلعــام األمريكيــة  ) وســط صمــت روســي (، عــن أّن أاب 
بكــر البغــدادي مل يقــض حنبــه يف الغــارة الروســية املزعومــة، ولعلّــه تفاجئنــا األخبــار أّن إدلــب قــد صــارت 

العاصمــة اجلديــدة خلافتــه.

آفاق تحرك أطراف الحالة السورية 
في ضوء مالمح اتفاق دايتون

د. محمد عادل شوك

صحايف وكاتب سوري.أستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي
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قضايا سياسية

علــى قــدر تشــاؤم »مجهــور الثــورة« مــن املخفــي يف الدعــوة إىل اجتمــاع 
اهليئــة العليــا للمفاوضــات يف الــرايض يــوم 15 أغســطس اجلــاري، تبــدو 
لغــة التفــاؤل عاليــة النــرة مــن “مجهــور املؤيديــن” مبــن فيهــم البســطاء 
مــن الســورين الذيــن يريــدون أي نتيجــة تنهــي احلــرب بغــض النظــر عــن 

املــآالت السياســية الــيت أطلــق الســوريون ثورهتــم مــن أجــل حتقيقهــا.
مجهــور الثــورة تــداول يف األســبوع األخــر أســوأ الســيناريوهات حــول 
تلــك الدعــوة وكّلهــا تتضمــن بقــاء النظــام األســدي لفــرتة انتقاليــة علــى 
األقــل دون تفصيــات عــن كيفيــة إخراجهــا أو مدهتــا أو مــن هــم الذيــن 

ســيحكمون إىل جانــب بشــار األســد.
يبــدو مجهــور املؤيديــن متأكــداً مــن اســتمرار احلكــم األســدي برمــوز 
أن  لكــن دون  الكامــل،  االنتصــار  الــذي ســيعلن  املخابــرايت  طاقمــه 
يكــون متأكــداً مــن أن املعارضــة والفصائــل املســلحة خاصــة ســرتفع 

البيضــاء وتعلــن استســامها. الرايــة 
هــذا اجلمهــور حــدد املوعــد املذكــور لنهايــة احلــرب )كــذا(، ويقصــد 
الــرايض  العاصمــة  ملوقــف  قراءتــه  إىل  مســتنداً  احلــرب،  هنايــة  بدايــة 
الــيت “ســتعلن استســامها” مــن خــال الضغــط علــى اهليئــة العليــا 
للمفاوضــات كــي تقبــل ببقــاء شــخص بشــار األســد لفــرتة انتقاليــة، 
علــى الرغــم مــن جتديــد أتكيــد وزيــر اخلارجيــة الســعودي عــادل اجلبــر 
علــى أن احلــل األمثــل لســوراي هــو رحيــل بشــار األســد، فيمــا تتفــاوت 
مواقــف دول خليجيــة أخــرى بــن التأكيــد علــى وجــوب بقــاء األســد 
للمحافظــة علــى الدولــة الســورية، وبــن القبــول بــه لفــرتة انتقاليــة حمــددة 
يتــم خاهلــا وضــع دســتور مؤقــت للبــاد وإجــراء انتخــاابت مراقبــة دوليــاً 
مــن ضمــن خطــوات إعــادة احليــاة السياســية إىل ســوراي مــن دون النظــام 

األســدي وطواقمــه املخابراتيــة.
إذن، فمصــدر تفــاؤل املؤيديــن هــو نفســه مصــدر تشــاؤم املعارضــن، 
وهــو أمــر مســتغرب وال يســتقيم ألن موقــف الســعودية ال ميكــن أن 
ضمانــة  اململكــة  لــدى  إذا كانــت  إال  احلــادة،  الصــورة  هبــذه  يتغــّر 
مســتحيلة تؤكــد خــروج إيــران مــن ســوراي، كــون روســيا غــر قــادرة علــى 
فعــل ذلــك، وإن كانــت راغبــة فيــه، للتاقــي مــع واشــنطن علــى حــل 
وسط، وهذا حى ال نقول إن بشار األسد ال يتجرأ على جمرد طلب 

ذلــك مــن إيــران الــيت رمــت بثقلهــا ماليــاً وعســكرايً ودبلوماســياً خــال 
أكثــر مــن ســت ســنوات ملنــع ســقوط النظــام.

حــرابن،  ســوراي  علــى  احلــرب  أن  املؤيــدون  يتناســى  ذلــك  قبــل كل 
واحــدة بــن النظــام األســدي وداعميــه مــع فصائــل املعارضــة واثنيــة بــن 
الــوالايت املتحــدة وحلفائهــا ضــد داعــش، مــع حــرب مؤجلــة ووشــيكة 
ضــد جبهــة “هيئــة حتريــر الشــام” املســيطرة علــى إدلــب، خاصــة أن 
احتمــال دخــول “اهليئــة” يف منطقــة خفــض توتــر جديــدة أمــر مســتبعد 

كليــاً مــن التنظيــم القاعــدي املكافــئ يف انتحاريتــه لداعــش.
هــذا يعــي أن تفــاؤل املؤيديــن يتحــدث عــن مدينــة دمشــق وجنوهبــا 
وعــن الســاحل ومحــص وحلــب فقــط، وليــس عــن شــرق ســوراي الــذي 
ســيعاين مــن حــرب طويلــة ومســتمرة ضــد داعــش ســتنتقل مــن الرقــة 
بعــد أســابيع أو شــهور إىل ديــر الــزور مباشــرة، حــى قبــل أن تكتمــل 
أضــاع احلــرب ضــد التنظيــم يف الباديــة، مــا يعــي اســتبعاد احتمــال 
اســتقرار الرقــة أو ديــر الــزور، حــى لــو ربــح حلــف املهامجــن جولــة 

أوىل أو جولتــن.
معركــة  ســيناريو  حــول  األمــركان  تصرحيــات  متابعــة  هنــا  املفيــد  مــن 
ديــر الــزور. يقــول األمــركان إن معركــة ديــر الــزور ســتنطلق مــن انحيــة 
الشــدادي التابعــة حملافظــة احلســكة والواقعــة مشــال شــرق ديــر الــزور، 
وهــذه واحــدة تعــي تــرك قــوات النظــام األســدي وحلفائهــا يتقدمــون 
مــن جهــة تدمــر والســخنة، جنــوب ديــر الــزور وغرهبــا، أمــا الثانيــة فتنظــر 
إىل حلظــة إعــان معركــة تلعفــر يف العــراق ضــد داعــش مــع التذكــر أبن 
الشــدادي تقــع جنــوب غــرب املوصــل، وكانــت جهــة الغــرب مفتوحــة 
هلــروب داعــش طيلــة تســعة أشــهر مــن معركــة املوصــل، أي منــذ عشــرة 

أشــهر كاملــة.
كمــا جيــب التذكــر مبباشــرة النظــام يف تكويــن “حشــد شــعي” يف 

احلســكة ابالعتمــاد علــى العشــائر املواليــة لــه هنــاك.
قــوات  وإىل حركــة  داعــش  لقتــال  واشــنطن  اســرتاتيجية  إىل  وابلنظــر 
النظــام وامليليشــيات احلليفــة يف جنــوب الرقــة، قــد جنــد أن الفريقــن 
حليفــان يتقدمــان معــاً لتنظيــف الباديــة مــن التنظيــم واإلطبــاق عليــه يف 

ديــر الــزور والقضــاء عليــه هنائيــاً هنــاك.

وهــذا قــد ال يعــي أن “وحــدات محايــة الشــعب” الكرديــة، كمكــون 
أساســي يف “قــوات ســوراي الدميقراطيــة” يف احلــرب ضــد داعــش يف 
ســوراي، ســتكون مشــاركة يف معركــة ديــر الــزور، علــى الرغــم مــن أن 
“احلشــد الشــعي” يف احلســكة يعّده النظام للمشــاركة يف هذه املعركة 
القــوات  بــن  حتــت مســع ونظــر األكــراد هنــاك، مــع وجــود ود حمــّر 
الكرديــة املســيطرة والنظــام يف احملافظــة الــيت تشــكل مركــز ثقــل املكــون 

الكــردي يف ســوراي.
يقلــل مــن هــذا االحتمــال انقطــاع الــود بــن النظــام والــوالايت املتحــدة، 
طائــرات  األمركــي  الطــران  فيهــا  ضــرب  حــوادث  تكــررت  بعدمــا 
وجتمعــات للنظــام وحلفائــه يف جنــوب الرقــة، وعلــى احلــدود الســورية 
األردنيــة يف التنــف قبــل أكثــر مــن شــهرين، وأخــراً يف حميــط مدينــة 

الســخنة شــرق ديــر الــزور.
علــى املســتوى النفســي هــذه الــروح الــيت يشــعر هبــا مجهــور املؤيديــن 
األذهــان ذكــرايت صيــف 2011، واألزمــة “خلصــت”  إىل  تعيــد 
الــيت أطلقتهــا مستشــارة بشــار األســد بثينــة شــعبان، يف الوقــت الــذي 
بــدأ فيــه اجليــش الســوري احلــر ابلتشــكل بعــد موجــة انشــقاقات فرديــة 
متتاليــة عــن جيــش النظــام، أي بــدء تســلح الثــورة قبــل بدايــة تشــكيل 
عددهــا  وتزايــد  عليهــا  املــال  وتدفــق  اإلســاموية  املســلحة  الفصائــل 

ابملئــات.
اآلن يبــدو أن مــا يتفــاءل بــه املؤيديــون ومــا يتشــاءم منــه املعارضــون 
ســيعيد ســوراي إىل تلــك النقطــة حبســب اعتقادهــم، فالدعــم العســكري 
واملــايل الغــريب والعــريب للفصائــل املعارضــة أصبــح شــحيحاً أو انقطــع 
مــع توســع مناطــق اهلدنــة “ختفيــف التوتــر” حســب  متامــاً، مرتافقــاً 
الصياغــة الروســية، بتوافــق أو تفهــم أمركــي خاصــة يف جنــوب غــرب 

ســوراي.
املعضلــة  بشــأن  الــرايض  يف  تســويقه  ســيتم  مــا  هنــاك  احملصلــة،  يف 
الســورية، لكــن ختيّــل أن توافقــاً ســعودايً روســياً ســيتم اإلعــان عنــه يف 
الــرايض أمــر مســتبعد، ألن ذلــك يعــي توافقــاً أمركيــاً روســياً ابلوكالــة 
دون منطــق يــرر ذلــك. مصــدر اســتبعاد ذلــك هــو اســتحالة إعطــاء 
اســتحالة  بــل  األســدي،  النظــام  ســعودية الســتمرار  أمركيــة  رخصــة 
علــى  العســكري  وجودهــا  “تشــرعن”  إليــران كــي  رخصــة  إعطــاء 
ضفــاف املتوســط، وجبــوار إســرائيل بعــد ســنوات مــن وجودهــا ابلوكالــة 

مــن خــال ميليشــيا “حــزب هللا”.
ويف هــذه اجلزئيــة الكبــرة ال ميكــن ختيّــل موافقــة أمركيــة أو ســعودية 
حــى لــو كانــت مقدمــات قطــع الدعــم عــن الفصائــل العســكرية واجلســم 

السياســي املعــارض تــدل علــى مــا يشــبه ذلــك.
قبل كل ذلك من ينســى أن النظام تســبب يف مأســاة ســورية مجهورها 
وأهــايل  القتلــى  مــن  هــم  ســوري  مايــن  مخســة  علــى  يزيــد  املباشــر 
الشــهداء وأهــايل اجلرحــى واملعوقــن واملشــردين؟ هــذا ابســتثناء النازحــن 
والاجئــن الذيــن عانــوا مــن دفــع مثــن أقــل أملــاً مــن الفئــة األوىل دون 
التقليــل مــن مأســاوية قلــة املــال واألمــان واالحــرتام يف دول جــوار ســوراي 
مــع مأســاة كــرى تتمثــل يف انقطــاع مخســة مايــن طفــل عــن املــدارس 

منــذ ســت ســنوات.
الثــأر الكامــن يف نفــوس املايــن اخلمســة ال ميكــن ضبطــه ال  هــذا 
بقــوة السياســة وال بقــوة الســاح وال بقــوة احليــاة، وابلتــايل لــن يســتطيع 
املعارضــون مــن االئتــاف ومــن اهليئــة العليــا للمفاوضــات ومــن منصــيت 
القاهــرة وموســكو الســلميتن، تســويق مــا ال ميكــن هضمــه مــن هــؤالء 
األســدي  للنظــام  ميكــن  ذلــك، كيــف  مــن  أكثــر  اخلمســة،  املايــن 
اســتيعاب أنــه “انتصــر” ويكــون “كرميــًا” مــع “مجهــور املنهزمــن”؟ 

هــذا أيضــا مــا ال ميكــن ختّيلــه!

خمسة ماليين سوري على أبواب التشاؤم من دعوة الرياض

علي العائد

كاتب وصحايف سوري  
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تحقيق

كانــت صحيفــة إشــراق يف األايم املاضيــة تقــف علــى أرض الواقــع لتعكــس 
صــورة اإلجنــاز الكبــر واجلهــد املتفــاين، فانطاقــاً مــن أمهيــة نشــر العلــم ودعــم 
الرتبية واملعرفة وفق املنهج الوسطي بن صفوف الشباب السورين أتسست 
يف عــام 2014م جامعــة الزهــراء يف مدينــة غــازي عينتــاب الــيت تطمــح يف 
خطتهــا االســرتاتيجية ألخــذ مكانــة رائــدة يف التعليــم العــايل، وجتتهــد للوصــول 
الشــراكات  مــن خــال حتقيــق  العاملــي ألقســامها وبراجمهــا،  االعــرتاف  إىل 
العلميــة واألكادمييــة يف الرامــج التعليميــة مــع اجلامعــات األخــرى، وإعــداد 
برامــج ذات جــودة أكادمييــة عاليــة لســائر كلياهتــا، تتناســب مــع احتياجــات 
اجملتمــع الســوري، ومتطلبــات التنميــة وســوق العمــل. ولقــد خصصــت جامعــة 
الزهــراء مؤخــراً منحــاً دراســية ألبنــاء الشــهداء واملعتقلــن وزوجاهتــم املقبلــن 

علــى الدراســة اجلامعيــة يف مقــر اجلامعــة مبدينــة غــازي عينتــاب وإدلــب.
عــن جامعــة  حتــدث إلشــراق  مســلم  الروفيســور مصطفــى  اجلامعــة  رئيــس 
الزهــراء قائــًا: جــاء توقيــت افتتــاح جامعــة الزهــراء يف ظــروف انتشــر فيهــا 
التطــرف الفكــري، والعصبيــة القوميــة اجلاهليــة، واإلحلــاد الشــرس مدعومــاً 
بقــوى إقليميــة ودوليــة، وتوحــدت كلهــا حلــرب اإلســام الــذي دعــا إليــه رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام، ورّســخ أركانــه مــن خــال الوحــي 

املنــزل إليــه مــن كتــاب ربــه، وأعلــى معاملــه مــن خــال ســنته املطهــرة.
فــكان مــن أهــداف جامعــة الزهــراء إعــادة صــورة اإلســام املشــرقة إىل أذهــان 
النــاس، اإلســام الــذي قــال عنــه رب العــزة واجلــال: )وكذلــك جعلناكــم 
أمــة وســطاً لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيداً(، 
والرامــج الــيت تبّنتهــا جامعــة الزهــراء هــي مــن أساســيات برامــج أهــل الســنة 
واجلماعــة ســواء يف العقائــد والفكــر أو يف فقــه العبــادات واملعامــات أو يف 

اجلمــع بــن األمــور الشــرعية والكونيــة وغرهــا.
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  إن  قــال د. مســلم:  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وعــن 
مؤهلــون لرتســيخ هــذه املبــادئ، وإعــداد الطلبــة أن يكونــوا دعــاة املســتقبل 
للمســامهة يف تربية اجليل الذي يســهم يف بناء ســورية املســتقبل على الصدق 
والتضحيــة والرابنيــة، ليعيــدوا مــا مضــى مــن ســلف األمــة الــيت قــال عنهــا رهبــا 
وخالقهــا ســبحانه وتعــاىل: )كنتــم خــر أمــة أخرجــت للنــاس أتمــرون ابملعــروف 

وتنهــون عــن املنكــر وتؤمنــون ابهلل( 
وختــم رئيــس اجلامعــة حديثــه متحــداثً عــن خطــط اجلامعــة املســتقبلية فقــال: 

ختطــط اجلامعــة إلنشــاء مركــز للبحــث العلمــي مبعايــر عامليــة يف البحــوث 
النظريــة والتطبيقيــة يف مجيــع اجملــاالت الــيت حيتاجهــا املســلمون كأمــة تريــد أن 
تســهم يف احلضــارة اإلنســانية. وكذلــك خنطــط ونعمــل لتطويــر اجلامعــة وكلنــا 
أمــل أن يكــون شــبابنا عنــد حســن ظــن القائمــن علــى اجلامعــة هبــم، وأن 

ــّدوا أنفســهم للمهــام العظيمــة الــيت تنتظرهــم بعــد خترجهــم مــن اجلامعــة. يُِع
ومــن جهتــه بــّن د. ابكــر حممــد علــي انئــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون العلميــة 
يف حديثــه إلشــراق أن اجلامعــة تشــهد إقبــااًل طابيــاً علــى مســتوى الســورين 
العامليــة يف  إفريقيــا  مــع جامعــة  املوقعــة  االتفاقيــة  أن  إىل  مشــراً  واألتــراك، 
مــن  معتمــدة  ثــاث كليــات  موافقــة إلحــداث  اجلامعــة  منحــت  الســودان 
وكليــة  اإلســامية،  والدراســات  الشــريعة  وهــي كليــة  العــايل،  التعليــم  وزارة 
االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة والسياســية، وكليــة الرتبيــة جبميــع اختصاصاهتــا، 
وهنــاك ثــاث كليــات يف طريقهــا إىل االعــرتاف، وهــي كليــة اهلندســة، وكليــة 
اإلعــام، وكليــة األلســن، وســيعلن قريبــاً عــن فتــح قســم الدراســات العليــا 

ابلتعــاون مــع أرقــى اجلامعــات املاليزيــة.
وأشــار د. ابكــر إىل أنــه يف عــام 2016م أحدثــت اجلامعــة مركــزاً لتعليــم 

اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا، فشــهد املركــز إقبــااًل الفتــاً علــى تعلــم العربيــة 
يف كل مــن أورفــا وعينتــاب وإصاحيــة ابلتعــاون مــع دائــرة اإلفتــاء يف هــذه 
املــدن، وختطــط اجلامعــة الفتتــاح مراكــز أخــرى يف عــدد مــن الــوالايت الرتكيــة.

وخيتم د. ابكر كامه ابلتنويه إىل أن اجلامعة تطمح إىل تلبية كل متطلبات 
اجملتمــع الســوري الدينيــة والعلميــة والرتبويــة إبعــداد الطلبــة الراغبــن ابســتكمال 

دراســتهم اجلامعية والعليا.
ومــن جهتــه ويف اســتطاع رأي مــع الطــاب حــول مــا تقدمــه اجلامعــة مــن 
وختصصاهتــم  دراســتهم  حــول  واألتــراك  الســورين  للطلبــة  علميــة  خدمــات 
وجامعتهــم الــيت يدرســون هبــا، فجميــع مــن التقيناهــم أكــدوا علــى أمهيــة مــا 

وصلــت إليــه اجلامعــة مــن تطــورات يف ســنوات قليلــة.
يقــول الطالــب زيــد وهــو تركــي اجلنســية يــدرس يف كليــة الشــريعة يف الســنة 
الثانيــة: جئــت إىل اجلامعــة كــي أتعلــم العلــوم الشــريعة وقــد دخلتهــا برغبــة قويــة 
ملــا متتــاز هبــا عــن غرهــا مــن اجلامعــات الرتكيــة بوجــود علمــاء ســورين أكفــاء 
يف التخصصات الشــرعية، واخرتت قســم الشــريعة واآلن أصبحت يف الســنة 
الثانيــة وأنــوي أن أحصــل علــى درجــة املاجســتر هنــا ألنــي وجــدت طيــب 
معاملــة اإلداريــن ومجيــع املوظفــن مــع الطلبــة هــذا ابإلضافــة إىل املســتوى 

العلمــي الــذي متتــاز بــه اجلامعــة. 
ونظــرا لألمهيــة الــيت حظيــت هبــا كليــة اإلعــام كان إلشــراق لنــا وقفــة مــع 
طلبتــه الذيــن أكــدوا توفــر الوســائل العمليــة واألســاليب احلديثــة يف تدريــس 
اإلذاعــي  ابلعمــل  يتعلــق  مــا  وخباصــة  وســائلها  بــكل  اإلعاميــة  العلــوم 
إذاعــة  ختصــص  اثلثــة  ســنة  اآلس  مصطفــى  الطالــب  وحتــدث  والتلفزيــوين 
وتلفزيــون يف جامعــة الزهــراء عــن املنــاخ العلمــي واألخاقــي احملافــظ داخــل 
اجلامعــة وأضــاف أنــه دخــل إىل كليــة اإلعــام برغبــة منــه ويســعى إىل العمــل 

مــع الوســائل اإلعاميــة مــن اآلن لتنميــة قدراتــه العمليــة.
وأكــد الطالــب يف كليــة الشــريعة غيــاث طــاووز أن النشــاط االجتماعــي يف 
اجلامعــة مفقــود وينبغــي تفعيــل احتــاد الطلبــة وتنشــيطه عــر اإلشــراف علــى 
األنشــطة الطابيــة والثقافيــة والرايضيــة.  ومــن جهتــه قــال رئيــس قســم اإلعــام 
يف اجلامعــة د. عبــد هللا لبابيــدي أن الدراســة يف اجلامعــة لــن تقتصــر علــى 
منهــج الدراســة ابالنتظــام بــل أنشــأت الدراســة عــن طريــق االنتســاب تيســراً 
علــى أبنائنــا الاجئــن، كمــا أهنــا مل تتوقــف علــى الدراســة ابلطــرق التقليديــة 
فقــط، بــل أنشــأت قســم التعليــم عــن بعــد عــن طريــق منصــة تعليميــة ســيتم 
اطاقهــا قريبــاً لكــي تواكــب التطــورات العلميــة والتقنيــة واحلضاريــة، وتســهيًا 
علــى الراغبــن مــن الطــاب والطالبــات مواصلــة مســرهتم الدراســية يف جمــال 

التعليــم العــايل والســر ُقُدمــاً حنــو غــد أفضــل .

جامعة الزهراء جبهة من جبهات العلم والمعرفة

إشراق
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Türkiye-Avrupa sivil toplum kuruluşları iş-
birliği ve ortaklık konseyinin zirve toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi.
8-10 Eylül tarihlerinde İstanbul Royal 
Otel’de yapılan toplantıya Kurucu üye ola-
rak İstanbul’dan Anadolu Kadın ve Aile 
Derneği (AKADDER) ve Anadolu Öğrenci 
Birliği; Gaziantep’ten de Bülbülzade Vakfı, 
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi 
(BEKAM) ve Mozaik Kadın ve Aile Derneği 
üyeleri katıldı.
 6 ülkeden gelen 80 katılımcıyla yapılan top-
lantılarda Avrupa-Türkiye arasında ortaklık 
kurmak için projeler geliştirme, proje ve hibe 
bilgilendirmeleri; kapasite gelişmek için bil-
gilendirmeler ve konseyin kuruluşundan bu 
yana geçen 10 ayın değerlendirilmesi yapıldı.

Yetim Koordinasyon Merkezi ve İyilikder’in 
ortaklaşa düzenlediği İyilikder 2. Yetim Ço-
cuk Şenliği Bülbülzade Vakfı’nda yapıldı.
Aralarında Suriyeli yetimlerinde bulunduğu 
yaklaşık 50 yetim çocuk sabahın erken saat-
lerinde Bülbülzade Vakfına geldi. Vakıf gö-
nüllüleri tarafından karşılanan çocuklar hep 
birlikte resim yapıp oyunlar oynadılar.
Bülbülzade Vakfı eğitim ve Hizmet Merkezi 
avlusunda resim yapan çocuklar daha sonra 
birlikte oyunlar oynadılar. Etkinlik sonunda 
yetim çocuklara küçük bir sürpriz de yapıldı. 
Sıcak geçen yaz günlerinde yetimleri serin-
letmek için su balonları fırlatıldı.
Etkinlik sonunda yapılan resimler Bülbülza-
de Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi duvarla-
rına asılarak sergilenmeye başlandı. Bir gün 
boyunca devam eden 2. Yetim Çocuk Şenliği 
yapılan etkinliklerin ardından sona erdi.

الـــيت عقدهتـــا جلنـــة  احتضنـــت مدينـــة إســـطنبول أعمـــال القمـــة 
التعـــاون والشـــراكة بـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين الرتكيـــة األوروبيـــة.
وشـــارك يف القمـــة املنعقـــدة يف فنـــدق رواايل مـــن 08 إىل 10 
أيلـــول ســـبتمر 2017 عـــدد مـــن األعضـــاء املؤسســـن مـــن بينهـــم 
مجعيـــة األانضـــول للمـــرأة والعائلـــة واحتـــاد طلبـــة األانضـــول مـــن 
إســـطنبول، ووقـــف بلبـــل زاده ومركـــز بيـــكام للبحـــوث العلميـــة 
والرتبويـــة والثقافيـــة ومجعيـــة موزايييـــك للمـــرأة والثقافـــة مـــن غـــازي 

عنتـــاب.
كمـــا شـــارك يف اجتماعـــات القمـــة 80 مشـــاركاً جـــاؤوا مـــن ســـت 
بـــن تركيـــا وأورواب وتطويـــر  الشـــراكة  بنـــاء  تباحثـــوا ســـبل  دول، 
أجـــل  مـــن  املشـــاريع واهلبـــات  عـــن  مشـــاريع وتقـــدمي معلومـــات 
تعزيـــز القـــدرات لـــدى اجلانبـــن، كمـــا مت تقييـــم الفـــرتة املمتـــدة منـــذ 

تشـــكيل اللجنـــة قبـــل عشـــر ســـنوات.

نظمـــت مجعيـــة إييلكـــدر ابالشـــرتاك مـــع مركـــز التنســـيق لأليتـــام 
االحتفاليـــة الثانيـــة لأليتـــام يف مقـــر وقـــف بلبـــل زاده.

وقـــد وفـــد إىل مقـــر الوقـــف يف ســـاعات الصبـــاح الباكـــرة حنـــو 50 
يتيمـــا مـــن بينهـــم عـــدد مـــن األيتـــام الســـورين. فاســـتقبلهم متطوعـــو 
الوقـــف وشـــرعوا يف اللعـــب معـــاً ورســـم الرســـوم يف ســـاحة مركـــز 
الرتبيـــة واخلدمـــات التابـــع للوقـــف. ويف هنايـــة هـــذا النشـــاط كانـــت 
املفاجـــأة يف انتظـــار هـــؤالء األيتـــام، ومتثلـــت يف إطـــاق كـــرات مـــن 

املـــاء البـــارد يف ذلـــك اليـــوم الصيفـــي احلـــار.
ويف هنايـــة االحتفاليـــة الـــيت اســـتمرت فعالياهتـــا يومـــاً كامـــًا، مت 
تعليـــق اللوحـــات الـــيت رمسهـــا األيتـــام علـــى جـــدران مركـــز الرتبيـــة 

واخلدمـــات لعرضهـــا علـــى الـــزوار بشـــكل دائـــم.

اسطنبول تحتضن قمة التعاون بين منظمات المجتمع المدني التركية األوروبية

جمعية إييلكدر تنظيم االحتفالية الثانية لأليتام

Türkiye-Avrupa STK İşbirliği Zirvesi İstanbul’da Yapıldı

İyilikder II. Yetim Çocuk Şenliği Yapıldı
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وصول الدفعة األولى من مساعداتنا إلى إخوتنا في أراكان

توحيد الجهود من أجل إغاثة أراكان

Arakan’lı kardeşlerimize ilk yardımımız ulaştı

Arakan’a Yardım İçin Güçbirliği

الجئون يوجهون رسالة إلى األمم المتحدة

Arakan’da uzun yıllardır baskı ve zulüm altında bulunan,aynı zamanda 
azınlık durumunda olan müslüman kardeşlerimize ilk yardım paketlerimiz 
ulaştı. Arakan–Bangladeş sınırına ulaşmayı başaran ve zor koşullar altında 
başlarını sokacak harabe evlere yada çadırlara sığınan 200 aileye içerisinde 
pirinç,yağ ve un bulunan gıda paketleri dağıtımı gerçekleştirildi.  Son gün-
lerde 140 bin civarında kardeşimizin Bangladeş sınırına ulaştığı bilgisi de 
son gelen haberler arasında. Yardımlarımızı arttırarak ulaştırmaya devam 
edeceğiz.
Siz de BAGIS yazıp 4025 e göndererek Arakan ‘lı kardeşlerimize 5 TL 
yardım ulaştırabilir yada www.iyilikder.org.tradresimizden online bağış 
ACİL YARDIMLAR seçeneğiyle ayrıca havale/eft hesap numaralarımıza 
ARAKAN açıklamasıyla istediğiniz tutarda destek verebilirsiniz.

Arakan’da yaşanan drama sessiz kalmayan Türk Kızılayı’nın yardım kampanyası-
na AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın destek vermesiyle “Arakan Kan Ağlıyor, 
Türkiye Yardım Elini Uzatıyor” sloganıyla yeni bir kampanya başlatıldı. Güçleri-
ni birleştiren kurum ve kuruluşların yanı sıra hayırseverleri de desteğe davet eden 
kampanya, Arakanlı Müslümanlarının yarasını sarmak için dünya çapında başla-
tılan en önemli girişim olarak da dikkat çekiyor. Arakanlı Müslümanlara yardım 
için hazırlanan tarihi kampanya Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD Başkanı 
Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve sivil toplum ku-
ruluşları temsilcilerinin katılımıyla başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya İnsani Yardım 
Günü kapsamında sığınmacılar ve insani yardım pro-
fesyonelleri tarafından hazırlanan “Ben Hedef Değilim, 
Mülteciyim” pankartı Birleşmiş Milletler genel kuru-
lunda sergilenmek üzere Amerika Birleşik Devletle-
ri’ne gönderildi.  Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle 
Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgü-
düm Ofisi (OCHA) geçtiğimiz hafta Gaziantep’te dik-
kat çekici bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, sığınma-
cılar ve insani yardım alanında çalışan profesyoneller 
ile gönüllüler ellerini boyayarak BM Genel Kurulu’nda 
sergilenmek üzere bir pankart hazırladı.

Sığınmacıların Mesajı BM’ye Gönderildi

وصلـــت الشـــحنة األوىل مـــن مســـاعداتنا إىل إخوتنـــا املســـلمن الذيـــن يعيشـــون أقليـــة يف أراكان 
ويعانـــون الظلـــم والقهـــر هنـــاك منـــذ ســـنوات طويلـــة. ومت توزيـــع ســـال غذائيـــة تشـــمل األرز والزيـــت 
والدقيـــق علـــى 200 عائلـــة جنحـــت يف الوصـــول إىل حـــدود أراكان  مـــع بنغـــادش، لتـــأوي إىل 
أكـــواخ يف ظـــروف صعبـــة، أو حتتمـــي حتـــت اخليـــام. ومـــن بـــن األخبـــار الـــيت بلغتنـــا يف األايم األخـــرة 
وصـــول حنـــو 140 ألـــف مـــن إخوتنـــا الروهنغيـــا إىل حـــدود بنغـــادش. ولذلـــك فقـــد زدان يف حجـــم 
مســـاعداتنا لنواصـــل إرســـاهلا إليهـــم. علـــى الراغبـــن يف التـــرع إلوختنـــا يف أراكان بــــ5 لـــرات تركيـــة كتابـــة 
www.iyilikder.org. وإرســـاهلا إىل الرقـــم 4025 أو الدخـــول إىل وموقـــع bagis عبـــارة
tr والتـــرع اإللكـــرتوين مـــن خـــال وصلـــة اإلغاثـــة العاجلـــة، كمـــا ميكنكـــم إرســـال حـــواالت مصرفيـــة 

أو بريديـــة مـــع إضافـــة عبـــارة أراكان يف خانـــة املاحظـــات.

مل يقـــف اهلـــال األمحـــر الرتكـــي موقـــف املشـــاهد إزاء املأســـاة الـــيت يعيشـــها مســـلو أراكان فإطلـــق 
محلـــة جديـــدة حتـــت شـــعار »أراكان تنـــزف وتركيـــا متـــد يـــد العـــون« بدعـــم مـــن إدارة مكافحـــة 
الكـــوارث والطـــوارئ ووقـــف الشـــؤون الدينيـــة. وقـــد وحـــدت تلـــك املؤسســـات واملنظمـــات جهودهـــا 
مـــع أهـــل الـــر واإلحســـان لتدعـــو يف هـــذه احلملـــة إىل دعـــم مســـلمي أراكان وتضميـــد جراحهـــم. 
ــة  ــامل يف هـــذا اخلصـــوص. وبـــدأت هـــذه احلملـ ــة هـــل األهـــم علـــى مســـتوى العـ وتعتـــر تلـــك احلملـ
التارخييـــة اهلادفـــة إىل إغاثـــة مســـلمي أراكان مبشـــاركة انئـــب رئيـــس الـــوزراء رجـــب آقـــداغ، ورئيـــس 
إدارة مكافحـــة الكـــوارث والطـــوارئ حممـــد گوللـــى اوغلـــو، ورئيـــس اهلـــال األمحـــر الرتكـــي كـــرم قينـــق، 

وعـــدد مـــن ممثلـــي منظمـــات اجملتمـــع املـــدين.

يف إطـــار اليـــوم العاملـــي لإلغاثـــة اإلنســـانية الـــذي انتظـــم قبـــل 
أايم، أعـــّد عـــدد مـــن الاجئـــن وحمرتفـــن يف اإلغاثـــة اإلنســـانية 
الفتـــًة كتبـــوا عليهـــا »أان الجـــئ ولســـت هدفـــًا«، وأرســـلوها إىل 
الـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة مـــن أجـــل نشـــرها يف اجللســـة العامـــة 
لألمـــم املتحـــدة. مبناســـبة اليـــوم العاملـــي لإلغاثـــة اإلنســـانية الـــذي 
نظمـــه مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية التابـــع لألمـــم املتحـــدة 
ابلتعـــاون مـــع اهلـــال األمحـــر الرتكـــي، احتضنـــت مدينـــة غـــازي 
عنتـــاب خـــال األســـبوع املاضـــي تظاهـــرة الفتـــة لانتبـــاه. وقـــد 
لـــون عـــدد مـــن الاجئـــن وحمـــرتيف اإلغاثـــة اإلنســـانية ومتطوعـــون 
أيديهـــم وطبعوهـــا علـــى الفتـــة كتبـــوا عليهـــا »لســـت هدفـــا« 

اســـتعداداً إلرســـال الافتـــة إىل األمـــم املتحـــدة.
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بعد تصرحيات وزير اخلارجية األمركي تيلرســـون األخرة، واليت أشـــار 
فيهـــا إىل أن مصـــر بشـــار األســـد ابت يف يـــد الـــروس، وأن الـــوالايت 

املتحـــدة األمركيـــة مهتمة بشـــؤون اإلرهـــاب واإلرهاب فقط.
راح أهـــل السياســـة واملتابعـــون يتســـاءلون، هـــل إن األمـــركان فعـــًا ال 
قـــواًل قـــد ســـلموا امللـــف الســـوري ومـــا يتعلـــق مبصـــر األســـد للـــروس، 
وابلتـــايل فـــإن بوتـــن ابت الاعـــب األول حبـــق يف املســـألة الســـورية 
برمتهـــا، ومـــن مث فـــإن الـــدور األمركي مســـتمر ابجتـــاه املراوحة ابملكان 
دون النظر إىل مصر الشعب السوري، والدمار الذي خيلفه القصف 
الســـوري ومـــن معـــه مـــن إيرانيـــن وميليشـــيات يف اجلنوب والشـــمال. 
أســـئلة كثرة أضحت مطروحة يف الوضع الســـوري، وحتتاج من جييب 
عليهـــا ضمـــن مفاعيـــل دوليـــة وإقليميـــة غـــر خافية على أحـــد، وتنبئ 
مبســـتجدات كثـــرة ليـــس آخرهـــا مســـألة التقســـيم ومـــا يـــدور حوهلـــا 

كمنتجـــات ملـــا يســـمى ابملناطـــق اخلفيفـــة التصعيد.

الدكتـــور )تغلـــب الرحـــي( الناشـــط واملعـــارض الســـوري قـــال إلشـــراق 
»يبـــدو أن السياســـة األمركيـــة اثبتـــة منـــذ 2013 عندمـــا ســـلمت 

امللـــف الســـوري لروســـيا بكليتـــه«. 

مـــن منظـــار آخـــر  يـــرى املســـألة  الشـــويف(  الســـوري )جـــر  الكاتـــب 
حيـــث أكـــد لنـــا قائـــًا« منـــذ البدايـــة كانـــت ســـورية مســـألة جوهريـــة 
ونقطـــة املركـــز يف سياســـة الـــروس يف املنطقـــة ومازالـــوا اثبتـــن، ولـــن 
يرتاجعـــوا نســـبًيا إال بصفقـــة كبـــرة يصعـــب حتقيقهـــا، بينمـــا مل تكـــن 
ســـورية للـــوالايت املتحـــدة األمركيـــة كذلـــك، وكل مواقفهـــم املتذبذبـــة 
أايم أوابمـــا وحاليًـــا تفســـر ســـلوكهم وتصرحياهتـــم الـــيت كانـــت تعر عن 
موقـــف آين ملنـــاورة اخلصـــم الروســـي واملناكدة لدفعـــه إىل االقرتاب من 
الرؤيـــة األمركيـــة دون جـــدوى لذلك املوقف أشـــبه بنفـــض اليدين من 
مســـألة اثنويـــة يف توجهاهتـــم وليســـوا مســـتعدين للذهـــاب يف التصعيـــد 

أكثر بل ســـيتيحون للروســـي أخذ قرارات ال خيســـرون فيها شـــيًئا أي 
ال يضطـــرون للتنـــازل وحتقيـــق مطالـــب الـــروس خـــارج ســـورية« ونبـــه 
)الشويف( إىل متاهات العبث يف االرتكاز على األمركان حيث قال 
» مـــن العبـــث التعويـــل علـــى احلل األمركي يف ظـــل اهتماماهتم األهم 
وهـــي اإلرهـــاب، وأوضاعهـــم الداخلية القلقة وظهـــور رؤوس متناطحة 
ومتناقضـــة يف صفـــوف املســـؤولن األمركان هذا إذا اســـتثنينا ما يقال 
عـــن توافـــق ســـري مـــع الـــروس الذيـــن ســـاعدوا ترامـــب يف الوصول إىل 

الرائسة«.

الباحـــث الســـوري )عمـــر العبيـــد( نـــوه إىل أن »الطـــرح ليـــس جديـــًدا 
بـــل قـــدمي ويعـــود لبـــداايت حتـــول امللـــف الســـوري إىل التدويـــل، وأذكر 
أنـــه كان هنـــاك تصريـــح ألحـــد املســـؤولن األمـــركان يف عـــام 2013 
أن ســـورية منطقـــة نفـــوذ روســـية واحلـــل ال بـــد أن يكـــون كذلـــك. كما 
ال يغيـــب كام املســـؤول األمركـــي ألعضـــاء االئتـــاف عـــن ضـــرورة 
التعامـــل مـــع الـــروس بشـــكل جـــدي ألن امللـــف الســـوري بيدهم. كما 
أن نظرة للرتاجع الروسي يف املنطقة العربية بعد فقداهنا ملناطق النفوذ 
يف العراق وليبيا واجلزائر ومن قبلها مصر واحنســـار النفوذ الروســـي يف 
ســـورية، وهي متثل املوقع الوحيد املتبقي للروس يف املياه الدافئة جيعل 
منهـــا مدافـــع شـــرس عـــن اســـتمرارها يف ســـورية، وليس هلـــا من ضمان 
سياســـي يف ســـورية إال النظام الســـوري، فلم تســـتطع املعارضة السورية 
أن تنجز بديًا ضامًنا لتوازن املصاحل الدولية واالقليمية وعلى رأســـها 
املصاحل الروســـية، فضًا عن تقارب طبيعة النظام السياســـي الروســـي 
مـــع طبيعـــة النظـــام الســـوري من حيث منافاتـــه للدميقراطية، وال يغيب 
عـــن ذهـــي آليـــة التعامل للصراع الروســـي األمركي يف ســـورية وعليها، 
فالسياســـة األمركيـــة تعتمـــد علـــى مبـــدأ اســـتنزاف اخلصـــم )الروســـي( 
مـــن خـــال إغراقـــه يف امللـــف الســـوري، دون إفســـاح اجملـــال لـــه لبلـــورة 
قـــدرة علـــى احلســـم« وأشـــار )العبيـــد( إىل مســـألة اللعـــب ابملعارضـــة 
فقـــال إلشـــراق »مـــن ضمـــن اآلليـــات األمركيـــة املســـتخدمة اللعـــب 
ابملعارضـــة الســـورية وعـــدم مســـاعدهتا على إجناز طـــرف معارض قوي 
قـــادر علـــى الوقـــوف يف وجـــه النظـــام خاصة على املســـتوى السياســـي 
وهـــو أوضـــح علـــى املســـتوى العســـكري،  تبقـــى نقطـــة أخـــرة اســـتمر 
األمـــركان وحلفائهـــم علـــى العمـــل علـــى عرقلة أي إجناز سياســـي من 
خال تكرار مســـألة شـــخصنة احلالة الســـورية بشـــخص بشـــار األسد 
وهـــو مـــا يتـــم عادة اســـتغاله إعامًيا وسياســـًيا لعرقلة أي مســـار حل 
للمســـألة الســـورية بعـــد تدويلهـــا، يف النهايـــة هذا املوقـــف ليس جبديد 
بـــل ميكـــن القـــول إنـــه بعدمـــا وصلـــت إليـــه حالـــة ســـورية مـــن تقاســـم 
مناطـــق النفـــوذ اقليميًـــا ودوليًـــا أييت هـــذا التصريـــح ليعـــر عـــن مرحلـــة 
جديـــدة تتناســـب مـــع مرحلـــة مناطـــق النفـــوذ وتقامسهـــا والـــيت مترر من 
خـــال األســـتانة حتـــت مســـمى مناطـــق وقـــف التصعيـــد، وهـــو مـــا قد 
يعكـــس توافـــق أويل علـــى أن يكـــون لـــكل دولـــة يف مناطـــق نفوذهـــا 

الفاعـــل السياســـي ســـلطة تتوافـــق مع هـــذه الدولة ».

اإلعامـــي الســـوري )عـــاء حســـو( أكـــد إلشـــراق »أن تفامهًـــا غـــر 
معلـــن يف بدايـــة الثـــورة، حـــن كان بوتـــن رئيًســـا للـــوزراء قـــال مـــن 
للزجـــاج، وأعلـــن  الدخـــول يف ســـورية كفيـــل يدخـــل متجـــرًا  حيـــاول 
متديـــف وقتهـــا لعبـــد هللا غـــول أن علـــى الســـورين حـــل مشـــكلتهم 
وأرســـل بوتن وزير خارجيته لدمشـــق، وكل األحداث تشـــر إىل دعم 
مطلـــق لألســـد، ولكـــن بعـــد أن حققت موســـكو مصاحلها يف ســـورية 
ســـتحاول االحتفـــاظ هبـــذه الورقـــة يف ملفـــات أخـــرى كالقـــرم، ولكـــن 
األحـــداث اختلطـــت بشـــكل أكـــر ممـــا اســـتدعى حتويـــل الســـاحة إىل 
ســـاحة حـــرب نصـــف ابردة بـــن الـــروس واألمـــركان، وصـــراع نفـــوذ 
والتمســـك ابألســـد هو إلهناء التقاســـم، وسيتجلى ذلك بعد السيطرة 
علـــى ابقـــي املناطـــق مـــن يـــد داعـــش والفصائـــل األخـــرى، منـــذ بدايـــة 
الثـــورة أطلقـــت نيويـــورك اتميز على األســـد تســـمية الرجـــل امليت الذي 
ميشـــي، وتعـــي الرجـــل الـــذي حكـــم عليـــه ابإلعـــدام وهـــو يف طريقـــه 
إىل ذلـــك » وأردف قائـــًا »تصريـــح الوزيـــر األمركـــي يـــدل علـــى أن 
أمـــركا مل تعـــد حمتفظـــة ابألســـد، وإن بقـــاء األســـد يعـــي روســـيا، فهي 
لـــن تتدخـــل وإمنـــا ترتك لروســـيا حتديد ذلـــك، إًذا يتوقـــف مصره على 
اللحظـــة الـــيت تراهـــا موســـكو فيها، أوان االســـتغناء عنه ضـــروراًي، لقد 
اختارت أمركا شـــرق وجنوب ســـورية وتركت الســـاحل وغرب ســـورية 

لروســـيا، وهـــي الـــيت ســـتقرر ذلك.« 

تحقيقهل بات مصير األسد في يد الروس فعاًل 

أحمد مظهر سعدو

كاتب وإعامي سوري
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ثقافة وأدب

نسمات من إزمير
ملف التعليم في بالد اللجوء

حاوره: هائل حلمي سرور

ترمجة: الدكتور عبد هللا دبوان البكري

خاص صحيفة إشراق:
ملـــف التعليـــم يف بـــاد اللجـــوء مالـــئ الدنيـــا وشـــاغل النـــاس، ملف شـــائك 
ومعقـــد ولكـــن يف الوقـــت نفســـه يـــدرج يف أعلى أولوايت الاجئ الســـوري 
- أخصائـــي تربـــوي كان أم موجـــه تربـــوي أم طالـــب -  حنـــن مـــا زلنا نرصد 
حتت اجملهر مفردات ذاك امللف من خال أحداث شـــكلت منعطفاً هاماً 
يف التعاطـــي مـــع هـــذا امللف حيـــث أن صناع القرار يف مدينة إزمر كان هلم 
رأايً آخـــر وتوجهـــات مزجـــت مـــع سياســـة من هم خـــارج ملف الاجئن. 

اليـــوم نتابـــع لقائنـــا الثـــاين مـــع شـــخصية ال تقـــل أمهيـــة عمـــا قبلهـــا ســـامهت 
بشـــكل عملي يف إرســـاء دعائم ملف التعليم يف مدينة إزمر ومن األايدي 
البيضـــاء الـــيت مـــدت للطالـــب الســـوري مـــن أجـــل إمتـــام مراحـــل تعليمـــه يف 
الوقت الذي كان فيه الطالب الســـوري يبحث عمن يســـاعده على ختطي 
ذاك احلاجـــز الشـــائك، لُّقـــب ابجلنـــدي اجملهـــول االســـتاذ )أوكان يوجلـــو( 
انئـــب املنســـق العـــام للمدارس املؤقتة الســـورية واحملور الـــذي لعب دوراً كبراً 
يف دفـــع عجلـــة الرتتيبـــات األوليـــة لتقـــدمي كل الثبوتيـــات واألوراق الـــيت متنح 

مبوجبهـــا املعلمـــن والطـــاب ابملباشـــرة يف فتـــح املـــدارس يف مدينـــة إزمر.
العائليـــة -  التعريفيـــة لألســـتاذ أوكان يوجلـــو - احلالـــة  البطاقـــة  س: 

املنصـــب الوظيفـــي - العمـــل احلـــايل.
ج: متـــزوج وأب لولديـــن - أعمـــل يف وزارة الرتبيـــة الوطنيـــة كمـــدرس ملـــدة 
مثانية عشـــر ســـنة، يف آخر األربع ســـنوات املاضية أعمل كمشـــرف ومنســـق 

لشـــؤون الطاب الســـورين يف املـــدارس املؤقتة. 
س: كنـــت ومـــا زلت اجلنـــدي املعلوم واجملهول أي أقصـــد معلوم للهيئة 
التدريســـية وللمـــدارس املؤقتـــة وجمهـــول ملـــن هـــم بعيديـــن عـــن معرفـــة 
حقيقة املعاانة اليت كنت جزءاً منها حني ســـامهت مع االســـتاذ )برهان 
الديـــن كانســـيز أوغلـــو( املنســـق العـــام يف افتتـــاح املـــدارس يف مدينـــة 
إزمـــر، هـــل لنـــا مبعرفـــة حقيقـــة تلـــك املعـــاانة ومالبســـاهتا بـــني القبـــول 

والرفـــض مـــن اجلهـــات املختصة.
ج2: اآلن لـــدي وظيفتـــن مهمتـــن، وظيفـــة رمسيـــة يف وزارة الرتبيـــة الوطنيـــة 
مشـــرف علـــى الطـــاب الســـورين، ووظيفـــة غـــر رمسية بشـــكل تطوعي مع 
مجعيـــة إمـــام خطيـــب أان واالســـتاذ برهـــان الديـــن رئيـــس اجلمعيـــة يف تركيـــا، 
اآلن يوجـــد قانـــون التدريـــس املوحـــد يف كل مراكـــز التعليـــم واملـــدارس تعتمد 
ابألســـاس علـــى اللغـــة الرتكيـــة كلغـــة رمسيـــة ولكـــن يف مراكـــز التعليـــم املؤقت 
عندمـــا يكـــون التعليـــم ابللغـــة العربيـــة توجـــد ردة فعل من بعض األشـــخاص 
يعـــي ســـوف تفتـــح مـــدارس بشـــكل خمتلـــف كذلـــك هـــل ميكـــن للقوميـــات 
األخـــرى فتـــح مـــدارس مـــن هـــذا النـــوع خاصـــة هبـــا. عندمـــا علمـــوا هـــذه 
احلقيقـــة قبلـــوا هبـــا وتفهموهـــا كوهنـــا مؤقتـــة وليســـت دائمـــة، خبـــاف إزمـــر 
يف جنـــوب غـــرب تركيـــا وإســـطنبول كانـــوا يعرفـــون هـــذا الشـــيء ابإلضافـــة 
إىل أنـــه يوجـــد العديـــد مـــن املعلومات اليت ســـاعدت على فتـــح هذه املراكز 
بســـهولة اتمـــة. لكـــن إزمـــر وبورصـــا يف إقليـــم إجيـــه ولقلة املعلومـــات املتوفرة 
لديهـــم خبصـــوص هـــذه املراكـــز التعليمية املؤقتة واجهنا العديد من املشـــاكل 

والصعـــوابت يف هـــذه اآلونـــة كان هنـــاك ثلـــة مـــن االســـاتذة الذين ســـاعدوا 
بشـــكل كبر يف بناء واجناح هذا العمل مثل الصحفي هائل حلمي ســـرور 
والدكتـــور مرتضـــى طوزلـــو واألســـتاذ عبدهللا جاويش واألســـتاذ محدو خليفة  
، وكانـــوا علـــى علـــم ابحملصلـــة النهائيـــة وبســـبب وجـــود نقـــص ابملعلومـــات 
وجـــدت هـــذه الصعـــوابت، والســـبب اآلخـــر أنـــه مل يتم  الوفـــاء ابلوعود اليت 
حصلنـــا عليهـــا وأتخـــر املســـاعدات وهبـــذه االســـباب جمتمعـــة أتخـــر افتتاح 

هـــذه املراكـــز التعليمية.
س: كونـــك  انئـــب املنســـق العـــام وســـاعده األميـــن أود منـــك معرفـــة 
كيـــف اســـتطعت أن ترتـــب ذلك كلـــه أان أعلم عندمـــا قدمنا لك قوائم 
ولوائـــح إمسية للمدرســـني والطلبة الســـوريني من كافـــة أحياء إزمر كنت 

لوحـــدك وكان العمـــل شـــاق واملـــدة الزمنيـــة لتنفيذ القـــرار كان ضيق.
ج: مت بعـــون هللا ومبســـاعدة األصدقـــاء يف هـــذا اجملـــال ختطي هـــذه العقبات 
حيـــث قـــدم الصحفـــي هائـــل ســـرور قوائـــم أبمســـاء الطـــاب واملعلمـــن مـــن 
مـــن  مـــن منطقـــة بوجـــا وبعضـــاً  منطقـــة بورنوفـــا واألســـتاذ محـــدو خليفـــة 
أصدقائنـــا مـــن فلســـطن ونزلنـــا إىل امليـــدان مبســـاعدة هـــؤالء االشـــخاص 
حيـــث وجـــدان أن هنـــاك مـــن االطفـــال الذيـــن مل يســـتطيعون الوصـــول إىل 
املـــدارس أخرجنـــا هلـــم بطاقـــة اهلويـــة وبعـــد ذلـــك مباشـــرة مت تســـجيل القيـــد 
للطـــاب،. كانـــت هـــذه هـــي أصعب عقبـــة واجهتنا يف املوضـــوع ابإلضافة 

إىل نـــدرة املعلمـــن األتـــراك الذيـــن يعرفـــون اللغـــة العربيـــة.
س: كانـــت هنـــاك اتفاقيـــة مربمة مع منظمة األمم املتحدة / اليونيســـف 
/ مبـــا خيـــص امللـــف التعليمـــي، هـــل لنـــا مبعرفـــة املزيـــد عـــن اخلطـــة اليت 
وضعتهـــا وامليزانيـــات الـــيت قدمتهـــا حيـــث املـــدة الزمنيـــة كانـــت قصرة 

لتســـليم امللـــف كامـــاًل ولكونـــك كنـــت املعين الوحيـــد لتقدميه.
الوطنيـــة،  الرتبيـــة  بـــوزارة  ممثلـــة  الرتكيـــة  الدولـــة  هـــي  داعـــم  أول  ج: كان 
واملســـاعدات مـــن اليونيســـف واالحتاد االورويب كانـــت متأخرة وابلتايل كان 
الدعـــم احلكومـــي مـــن الدولة ممثا ابجلمعيات مثـــل مجعية IMHAD ويف 

بعـــض األحيـــان كنـــا ندفـــع مـــن جيوبنا.
س: مبـــا خيـــص الكتـــاب املدرســـي ولوازمـــه مـــن قرطاســـية وحقائـــب 

مدرســـية 
وغرهـــا كيـــف اســـتطعت أن تؤمـــن املطلـــوب يف زمـــن قصـــر وملناطـــق 
مخســـة يعـــين كانـــت هنـــاك قدرة هائلـــة لتســـر األمور بســـرعة من أجل 

افتتـــاح الفصـــل الدراســـي األول يف 07- 03- 2016 
ج: يف هـــذه املراكـــز املؤقتـــة كان يوجـــد لدينـــا صديقـــن ســـورين لكل مركز 
مثا االســـتاذ هائل ســـرور واآلنســـة الرا يف بورنوفا واألســـتاذ مهند واألستاذ 
حممد علي يف بركلي واألســـتاذ وســـيم وهي يف بوجا، حيث قمنا بتشـــكيل 
هيكلـــة هـــذه املراكـــز وحـــن تصـــل إلينـــا املعلومـــات نقـــوم بتحويلها مباشـــرة 
إليهـــم ، كنـــا نعمـــل حـــى الصبـــاح دون نوم ، كنا حنضرها ونكتبها ونرســـلها 
أوالً أبول ، ففـــي أول ســـنة مـــن العـــام الدراســـي قمنـــا إبحضـــار الكتـــب 
مـــن املراكـــز املؤقتـــة املتواجـــدة يف غـــازي عينتـــاب بعـــد ذلـــك قمنـــا أبخـــذ 

كتـــب تركيـــة معدلـــة مـــن التعليـــم الشـــعي القومـــي الرتكي وبعـــد ذلك قامت 
وزارة الرتبيـــة والتعليـــم بســـحب الكتـــب القدمية وحتديثها بكتـــب عربية تركية 

معدلة.
س: ابلنســـبة للـــدورات التأهيليـــة للمدرســـني كانـــت عمليـــة انجحـــة 
الســـتصدار شـــهادات دبلوم أتهيل تربوي موقعة من قبل مركز التعليم 
الرتكـــي ابلتنســـيق مـــع منظمـــة اليونيســـف ، كيف كانت االســـتعدادات 

لذلـــك وكيـــف مت التنســـيق مـــع اجلهـــة املمولة هبذه الســـرعة.
ج: مت يف االجتمـــاع الـــذي عقـــد يف أنقـــرة مناقشـــة برامـــج هـــذه املناهج ومت 
االتفـــاق علـــى كيفيـــة حتضرهـــا وبعد ذلك متت طباعتها وإرســـاهلا إىل مجيع 

املراكـــز املؤقتة.
س: هنـــاك مـــدارس إمـــام خطيـــب مبـــا خيـــص تعديـــل شـــهادة الصـــف 
التاســـع اإلعـــدادي ابإلضافـــة الفتتـــاح صفـــوف لنيـــل تلـــك الشـــهادة 
قســـم اإلانث كيـــف اســـتطعتم احلصـــول علـــى هـــذه املنـــح اهلامـــة ومن 

كان وراء دفعهـــا يف ذاك االجتـــاه .
يريـــدون  أكانـــوا  ســـواًء  التاســـع  إىل  الثامـــن  الصـــف  مـــن  املتخرجـــون  ج: 
الدخـــول إىل الصـــف التاســـع أو الدخـــول يف املـــدارس املهنيـــة قـــد احتوهتـــم 
وزارة الرتبيـــة وأوجـــدت تســـهيات إلدخاهلـــم إىل مـــدارس إمـــام خطيـــب أو 

املعاهـــد املهنيـــة.
س: مـــاذا عـــن عمليـــة الدمج وماذا عن ملف املدرســـني هل ســـيتابعون 
عملهـــم يف ســـلك التعليـــم وهل هناك قـــرارات يف طريقها للصدور هبذا 
الشـــأن ومـــاذا عـــن عقودهم و جتديدها، وماذا عن أخذ أربعة مدرســـني 

مـــن كل مدرســـة من قبـــل وزارة الرتبية الوطنية؟.
ج: خبصـــوص دمـــج الطـــاب ابملـــدارس الرتكيـــة مت التكثيـــف يف تدريـــس 
اللغـــة الرتكيـــة يف املـــدارس املراكز املؤقتة إىل مخســـة عشـــر ســـاعة واألســـاتذة 
املعينـــن إلعطـــاء الـــدروس الرتكيـــة هـــم أتـــراك ومـــن خـــال هـــذا ناحظ أن 
اهلـــدف الرئيســـي هـــو دمـــج الطاب الســـورين ابملدارس الرتكية، أما بشـــان 
املدرســـن مـــن حيـــث العقـــود واجلنســـية ال يوجـــد خر رمسي ولكن حســـب 
املصـــادر املتوفـــرة لدينـــا ســـيتم دجمهـــم يف وزارة الرتبيـــة الوطنيـــة الرتكية بطريقة 
أو أبخـــرى، وكذلـــك أخـــذ أربعـــة مدرســـن ســـورين لصـــاحل وزارة الرتبيـــة 
الوطنيـــة هـــو صحيـــح وعملهـــم هـــو التجول مـــن حي إىل حـــي آخر ، ومن 
بيـــت إىل بيـــت جلعـــل األطفـــال الذين مل يلتحقوا ابملـــدارس الرتكية أو مراكز 

التعليـــم املؤقتـــة  يكتســـبون مقاعـــداً يف تلـــك املدارس.
س: كونـــك املعـــين هبـــذا االمـــر أريـــد تقييمـــك النهائـــي للمنســـقني يف 

املراكـــز التعليميـــة املؤقتـــة وهـــل أنـــت راض عـــن ذلـــك؟.
ج: مت اختيـــار املنســـقن اســـتناداً إىل إملامهـــم ابللغـــة الرتكيـــة حبيـــث يكونـــوا 
حلقـــة وصـــل بـــن الطـــاب ووزارة الرتبيـــة الوطنيـــة، وعاقتهـــم بنـــا أخويـــة 
صادقـــة ســـواء كانـــوا ســـورين أو أتـــراك لذلـــك هـــم يعملـــون حبمايـــة هللا كما 
أن هنـــاك مثـــل يف اللغـــة الرتكيـــة يقـــول » إذا كانت النية خـــر كانت العاقبة 

واخلامتـــة خر«. 
س: يف مدينة إزمر مت افتتاح مكتب ملتقى األدابء والكّتاب السوريني 
املنبثـــق عـــن امللتقـــى العـــام ومقـــره يف غـــازي عينتـــاب عـــرب قـــرار صادر 
ومرخص هل ابعتقادك أن هذا سيســـاهم يف تقريب املســـافات الثقافية 

واألدبيـــة بني األتراك 
والســـوريني، وتعتـــرب صحيفـــة إشـــراق جـــزءًا ال يتجـــزأ من هـــذه العملية 
حيـــث تبنتهـــا جهـــة تركيـــة منـــرب الشـــام ومجعيـــة بلبـــل زادة وهـــي تطبع 
ابللغتـــني الرتكيـــة والعربيـــة ابعتقـــادك حققـــت التقارب الفكـــري الثقايف 

الســـوري.  الرتكي 
ج: جملـــة اشـــراق وملتقـــى االدابء والكتـــاب كان هلمـــا فائـــدة كبـــرة جـــداً 
جيـــب عليهـــم املتابعـــة والرتكيـــز علـــى القســـم التارخيـــي فيمـــا خيـــص احملتـــوى 
األديب والثقـــايف واالســـتمرار يف إقامـــة الفعاليـــات والحقـــاً ســـوف يتـــم بيننا 
حنـــن املعنيـــن ابملراكـــز التعليميـــة املؤقتـــة وملتقـــى االدابء والكتـــاب بشـــكل 
رمســـي إحيـــاء نـــدوات ثقافيـــة اترخييـــة حتـــت عنـــوان التاريخ الرتكـــي العثماين 

العريب. 
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ثقافة وأدب

لن أذهب إلى الحرب

محمد سليمان زادة

ختتلف أذواق الناس يف تعريف مجال املرأة ولكل منهم ذوقه اخلاص،
سواًء يف تعريف اجلمال أو تفضيله لألشياء أو الطعام املفضل، يف حديثنا سنتناول 

مجـــال املـــرأة ومـــا مييزها، هناك بعض املعاير اليت ال ميكن تعدادها أو حتديدها.
مثـــًا مـــن عامـــات اجلمـــال الرمـــوش الطويلة تعطي رونقـــاً خاصاً للعيون وســـحرها، 
شـــكل الوجـــه ال مســـتدير وال طويـــل، احلواجـــب املرســـومة، وبعضهـــم يعتقـــد أن 
احلواجـــب املقفولـــة تعطـــي مجـــااًل، الغمـــازات يف الوجه اليت تســـحر الناظرين، واألذن 
الصغرة والفم املرســـوم وال ننســـى العيون ولوهنا، ابإلضافة إىل الشـــعر العريب اجلميل 

الطويـــل املنســـدل ، والطـــول املعتـــدل والـــوزن املناســـب والعنـــق الطويل.
قد حتظي املرأة بكٍم كبر من تلك املواصفات أو بعضاً منها.

هل أنتم راضون اآلن؟.
مهمـــا كانـــت املـــرأة مجيلـــة ولكن إن افتقدت للحياء أو األخاق أو حســـن احلديث 

فكيـــف جلماهلـــا أن يظهر، وهل ســـتبقى صامتة لتكـــون لوحة فنية مجيلة؟. 
هناك مجال داخلي ينبع من الروح وهناك جاذبية ال يراها إال الطبيعيون 

فكـــم مـــن وجـــٍه حســـن أخفـــى نفســـاً خبيثـــة، اجلمـــال يصـــدم العـــن أمـــا اجلـــدارة 
فتكســـب الـــروح، مـــن حظـــَي ابمـــرأة طيبـــة ذكيـــة خجولـــة فقـــد تـــزوج ثـــاث، وإن 
أضفـــت الصـــوت الناعـــم ذو البحـــِة اخلاصـــة والرشـــاقة واالبتســـامة الســـاحرة زدت 

و...و....و...و. ثـــاث  عليهـــم 
مجـــال املـــرأة احلقيقـــي ال يـــراه إال قلـــب الرجـــل، واجلمال االصطناعي تـــراه العيون، ال 

توجـــد امـــرأًة غـــر مجيلة حســـب مقاييس العلماء )علمـــاء اجلمال(،
النمـــش مجـــال، الشـــامة مجـــال، األنـــف املرتفـــع مجـــال، القـــوام املتناســـق مجـــال ولكن 

اجلمـــال احلقيقـــي ال مقيـــاس له. 
كـــوين أيتهـــا املـــرأة طبيعيـــة بعيـــدًة عـــن الغـــرور ال تبالغـــي بزينتـــك وتقبلـــي نفســـك 
ومجالـــك الـــرابين، اهتمي بنفســـك واحبيهـــا، تناويل طعامك الصحـــي وحافظي على 
ابتســـامتك املشـــرقة ورائحتـــك الطيبـــة ، وكـــوين أنـــت ابملعايـــر الـــيت وهبـــك هللا إايها، 
أزيلـــي األوســـاخ عـــن بشـــرتك وابعديهـــا عن تفكـــرك، صادقي الطبيعـــة وانمي هبدوء 
واســـتبديل كـــوب القهـــوة الصباحـــي مبـــاء فاتـــر مـــع الليمـــون وانطلقـــي إىل الفضـــاء 
الرحـــب، انظـــري إىل نفســـك قبـــل اخلـــروج ابملرآة، هل أنت راضية عـــن تلك املرأة؟؟  

إذاً أنـــت مجيلة. 
ابتعـــدي عـــن التوتـــر وأكـــرر وأقـــول كـــوين كمـــا أنـــت فلم خيلقـــك هللا عبثـــاً، ال تغري 

شـــيئاً رابنيـــاً فقـــد خلقنـــا هللا يف أحســـن تكوين. 

لن أذهب إىل احلرب 
يف كلِّ  احلجـــج  عشـــرات  ســـأختلق 

معهـــا  موعـــد 
سأقول: نسيت 

أو كنت مشغواًل بصبّية ال تتكرر
ومرات أقول: 

كنت يف الطريق إليك 
لكنين نسيت مفتاَح بييت 

وملا عدت مل أَر بييت 
يف  الشـــاي  يشـــربون  غـــرابء  رأيـــت 

لـــون..  لصا ا
ويتفرجون على ألبومات صوري 

ورأيت مدرعًة أمام الباب 
وخوذة خلف الشباك 

ورأيت ساعي الربيد يرمي الرصاص 
يف صندوق بريدي. 

يف كل موعد، سأخذل احلرب 
سأقول هلا: أان يف الطريق إليك 

أأتمـــل  احلديقـــة  يف  أكـــون  بينمـــا 
فـــر  لعصا ا

ومرات أخرى، أقول: 
مل يوقظين رنني املنبه 

فنومي صار ثقياًل منذ أعوام 
لدرجـــة أنـــين أشـــعر أن األرض كلهـــا 

تنـــام فوقـــي. 
كل مرة سأخدع احلرب 

وسأقدم هلا املربرات 
سأتركها تنتظرين 

يف احلديقة العامة 
خلف متثال احلمداين 

وسأراقبها من مبىن الربيد 
وهي تنتظرين على املقعد 

حىت حيل الظالم 

فقد تقطع األمل مين وترحل. 
لن أذهب إىل احلرب 

لقد خدعت مخس نساء مجيالت 
وكلهن صّدقن أعذاري 

قلت لكل واحدة منهن: أنت قمر 
وتركتهن ينتظرن على املواقف 

ومل أحضر.. 
قلت هلن: أان يف املشفى 

وصدقن كالمي. 
وكنت أخوهنن مع حبيبة قدمية 

وال واحدة منهن علمت أنين واقع
يف حب مدينة. 

أستطيع أن أخدع احلرب 
وستصدقين كامرأة واقعة يف احلب

سأقول: مريٌض أان 
عندي سّكر يف القلب 

وزائدة يف احلنني 
ومرارة يف الذاكرة 

وسيالن يف العينني 
عندي زهامير يف العالقات 

وصداع يف اهلوية 
لن أذهب للحرب 

لكنين سأتسلى هبا.. 
وسأضحك يف كل مرة، وهي تنتظرين 

وأأن أحبث عن املربرات 
سأقول: سأفرت يف رحلة صيد

وضعت خلف غزالة.. 
أو أقول سحبتين مسكة إىل الفرات 

أو أقول: 
أمي مريضة، وأان يف رحلة البحث 

عن الدواء.. 
أمي مريضة، اي حرب 
ومل نعثر على الدواء.

جمال المرأة أين ؟

إلهام حقي

كاتب وشاعر سوري كاتبة وصحفية سورية
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انحناء في وجه العاصفة

إسماعيل الحمد

الـــألواء  صربَهـــا  ســـتغتال  هـــل 
إال  الَفجـــُر  ســـلها  مـــا  وظباهـــا 
تـــوارت إن  أحالِمهـــا  ومســـاعي 
عميـــٌق شـــآُم  اي  اجلَـــرِح  وَصـــدى 
بـــذّل متـــوت  لـــن  الشـــام  هـــذه 
نـــّدا هللِا  رســـالُة  أْنبْتهـــا 
مْتضـــي هللِا  َمشـــيئٌة  فيهـــا  َنـــُن 
إليهـــا أتيـــت  هـــل  العيـــد  أيهـــا 
زمـــان  لـــكل  قدمـــت  مـــن  وهـــي 
ملـــا  نســـيناك  مـــا  العيـــد  أيهـــا 
تنـــاءت  ذكـــرايت  فيـــك  فلنـــا 
حينـــا  العمـــر  مـــدارج  يف  ملعـــت 
أابة روَح   زمـــاُن  اي  يل  رُدَّ 

قـــد  أْن  الّنوائـــِب  ُعصبـــَة  يل  رُدَّ 
يعـــريب صـــارم  وجـــه  يل  رُّد 
صرفـــا  شـــام  اي  اآلمـــال  ســـقتنا  قـــد 
جفـــوان  الظـــالم  علـــى  بســـطنا  كـــم 
غضـــااب  اهلـــوان  علـــى  واســـتفقنا 
ملـــا  الشـــام  نفوســـنا  يف  أشـــرقت 
حـــىت شـــام  اي  جنيـــِت  ذنـــب  أّي 
دمـــاء منـــك  العابـــرات  تنهـــل 
ذعـــرا  ترجـــف  األطفـــال  وجفـــون 
عائـــالٌت يف ِمرجـــِل املـــوِت ، ذابَـــت 
عمـــدا احلقـــد  أابده  مـــا  ـ  وطـــوى 
ثـــواب  شـــام  اي  اإلرهـــاب  ألبســـوك 
ســـالم دعـــاة  أهنـــم  زعمـــوا 
مـــات كلـــٌب  لـــو  اإلنســـان  وحقـــوق 
طـــرا  العروبـــة  ماتـــت  وإذا 
كتـــاب  يف  مجلـــة  للحـــق  ليـــس 
املعـــاين أيـــن  الناهبـــون  أيهـــا 
حديـــث  أاتكـــم  هـــل  الشـــام  هـــذه 
أبيـــا  حلنـــا  للصبـــاح  عزفـــوا 
ملـــا  املســـامع  يقـــرع  وانتشـــى 
حـــني ضـــاق الوجـــود فيهـــا وصـــارت 
قـــد أن  الـــذل  علـــى  عينهـــا  تنـــم  مل 
ولكـــن  فيهـــا  اجلـــراح  تفـــت  مل 
حينـــا  يعـــرب  صرخـــات  انصرهتـــا 
ركوعـــا للشـــآم  أتريـــدون 
مـــا إذا  ميـــوت  لـــن  الـــدوح  نســـغ 
حتمـــا  شـــام  اي  اجلفـــاف  ســـيزول 

األرزاء غاايهتـــا  ســـتفين   أم 
ومضـــاء عزميـــة  ومداهـــا 
اإلعيـــاُء ماهدَّهـــا  مـــا  الـــّزوااي  يف 
ـــفاُء فاشـــريب الّصبـْـــَر كـــي يكـــوَن الشِّ
األحيـــاء  خيتفـــي  إذ  ســـتحيا  بـــل 
الّســـماُء وابركْتهـــا  للـــّرزااي 
مـــامل يشـــاؤوا أْن شـــاَء  يف َمداهـــا ،  
عجفـــاء وشـــاهتا  ابألضاحـــي 
الشـــهداء أبطاهلـــا  أضحيـــات 
والضـــراء الســـراء  نســـيتك 
األمســـاء أمساءهـــا  وتناســـت 
األضـــواء ألالءهـــا  أخفـــت  مث 
الّدمـــاُء تعـــاين  ِمّـــا  نســـلْتهم 
األعبـــاُء حلَمِلهـــا  ندبْتهـــم 
والء للمرجفـــني  فيـــه  ليـــس 
املِـــراء منهـــا  يقتـــات  وعـــود  مـــن 
النجـــالء عيوننـــا  أنكرهتـــا 
العميـــاء عيونـــه  فازدرتنـــا 
الظلمـــاء رمحهـــا  مـــن  لفظتنـــا 
واألصدقـــاء األعـــداء  فيـــك  عـــاث 
الـــدالء عنهـــا  شـــام  اي  تراخـــت  مـــا 
النســـاء شـــآم   اي  منـــه  ُروَِّعـــت 
األْشـــالُء ـ  حمقهـــا  عنـــوان  حتـــت  ـ 
اخلفـــاء ـ  منهـــا  اإلعـــالم  عيـــون  عـــن 
البغـــاء يقـــول  مبـــا  تبـــايل  ال 
افـــرتاء  افـــرتوه  فيمـــا  فجالهـــم 
العـــواء  فيهـــا  َللـــجَّ  أعجمـــيٌّ 
اخلرســـاء نعاهتـــا  مانعتهـــا 
األهـــواء ســـفرها  يف  دّونتهـــا 
والشـــعراء العصمـــاء  والقـــوايف 
األرجـــاء بـــه  طافـــت  بنيهـــا  مـــن 
البيضـــاء احلناجـــر  رددتـــه 
اهلوجـــاء املناشـــز  أنكرتـــه 
الفنـــاء  خطاهـــا  يقتفـــي  غايـــة 
البلهـــاء املطامـــع  انجزهتـــا 
الســـمراء أكفهـــا  ضمدهتـــا 
اجلفـــاء منهـــا  والح  خـــارت  مث 
? الكـــربايء  تركـــع  ابهلل  كيـــف 
اللحـــاُء اجلفـــاف  وطـــأة  مـــن  نـــّش 
الشـــتاُء الربيـــِع  علـــى  وســـيهمي 

محّطات 

عصام حقي

كاتب وشاعر سوري كاتب وشاعر سوري مقيم يف السويد

)ال معـــىن مليـــالدك إذا توافـــق و ميـــالد اجملـــزرة الـــيت اغتالـــْت كّل 
هوامـــش اجلمـــال(:

1- سبعوَن .. 
من هذي احملطّة مّر للتّو القطاُر 

ينوُء ابملاضي ، 
وعبِء الذكرايِت 
وسّكتاِن إىل الفراِغ

ْ وظلمٌة جتتاُح أوردَة النهار 
2- سبعوَن..

واهنمَر الزماُن يسابُق األحالَم 
يف رغباهتا اليقظى

وينشُد ألَف حلٍن أبيضاً 
 ْ للقلِب مأسوراً أبغالل انتظار 

3- سبعوَن ..
أغلقتِ  املرافُئ يف الدجى أبواهَبا

ودفاتُر الرسم البهيجُة 
أعلنْت إضراهَبا 

عن صفحة األلواِن
يف زمن احلصارْ 

4- سبعوَن ..
واشتّد اخلريُف 

يعيُد أنباَء اخلريِف
يعيد أنباء التيّبِس ..

والرايُح تصادُر األنغاَم 
من بوح احلفيِف

كأّنا التاريخ موشوٌم على ورق الذبول واالصفراْر
5- سبعوَن..

هل من عودٍة لتوّرِد األغصاِن ؟!
هل من عودٍة ؟!

والثلُج مل يدرك مجاَل بقّية األلواِن ملّا 
كّفَن الدنيا أبثواب الوقاْر 

6- سبعوَن..
قد جّفت ْكؤوُسكَِ 

مثلما اهنزمْت من األشجاِر
روحُ  االخضرار ْ

7- سبعوَن..
أنَت بغابٍة

فاصدعْ  بقانون املخالِب والذائِب 
وابملياِه الراكده ْ

ولتصدِع الغزالُن لألنياب يف أعناقها ..
ولتحتفْظ جبماهلا 

لتبادل األخناب .. 
والِشعِر اجلريء ِ....

وصورتنِي لقّدها املمشوِق 
يف الركن البهّي
من اجلدارْ ...

8- سبعوَن..
كم انورهُتا السبعنَي 

كم زركشُتها يف دفرت القلب الرتيِب
وصغُتها شعراً وموسيقا ....

وكْم هدهدهُتا كالطفل يف صدري 
وكْم ...................!

فتطايرْت مثَل العصافِر الصغرِة 
ْ مثّ الذْت ابلفرار 

9- سبعوَن ..
كم أقلعُت من حبٍر إىل حبٍر

أبشرعيت مَزقًة

غريباً أدمن الصرَب الذي 
يعطيه أسباَب التشّبِث

ابملواعيِد القفار ْ !
10- سبعوَن..

والشطآُن ما نسيْت مراكبها اليت 
اتهت تصارعُ  موَجها العايت 

برحلة حبثها 
عن نمة األْفِق

وبوصلِة البحار ْ
11- سبعوَن..

ايهلَب اشتياقي 
للحقول الِبْكِر ..

للنهر الرخيم 
يداعبُ الشّطنِي
للجسر العتيِق 

قميُصه قد ْ 
ُقّد من دبٍُر 

ْ بسّكنِي التتار 
12- سبعوَن..

أضرمِت املسافُة يف ضلوعي َ انرها
وتشّتْت صوري احلبيبُة كّلها ...

وتسّربْت كالرمل بني أصابع ٍ محقى
فهل من ريشٍة 

ألعيَد ترتيب احملطّات احلبيسِة
يف ركام جليدها..

وأشّكل الزمن املبعثَر لوحًة
عن رغبِة اإلنسان 

يف استنشاق أنسام الوجوِد
مبفردات االختيارْ  ......؟!

13- سبعوَن ..
قد أدركَت : أْن ال ذْنَب للصحراِء

....! ْ إن اتهت هبا اخليُل األصيلُة ظامئه 
ُ ضّد حْسُب الرماِل صموُدها األزيّل 

االحرتاق 
ومل تناشْد غيمًة ُحلَم انطفاٍء 

وانكسارْ 
14- سبعوَن..

هذي خطوٌة أخرى على جسر احلقيقة 
واحلياةِ  

استيقظْت معها الرباعُم 
من ُسباٍت

تعلَن الفوح الشهيَّ َعلى صباح
االنبهارْ ....

15- سبعوَن..
إّن تزاحَم اآلهاِت ال يلغي اندفاَع اليامسنِي

وال انبثاَق النوِر 
من قلب الدمارْ ...

16- سبعوَن.......
والطفل املعّلُق مثَل فانوٍس بقليب

مل يزْل طفاًل
يُغافُل أّمُه حيناً 
ليسرَق سّكراً 

من سّلِة العيِد الصغِر
وقبلًة من ابنة اجلراِن 

يف مرجوحة العيد الكبرِِ متوُج
مثَل فراشِة األزهاِر

يف  قصِص الصغار ْ ...!
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في دمشقي، »يا عمو طعميني«

د. جمال الشوفي

حدثنــا درويــش بــن يعيــش قــال: ســألُت أاب الفــرج األصفهــاين، صاحــب اإلمــاء الشــواعر واألغــاين، عــن 
العجيــب واألعجــب، مــن أخبــار آخــر الزمــاِن، فقــال: أمــا العجيــب فمجــازر األســد الدمــوي، يف حــّق 
الشــعب الســوري، وذبــح بســطاء فقــراء، ال انقــة هلــم وال بعــر، وال ميلكــون شــروى نقــر، ال يؤمنــون 
بسياســة، وال يطمعــون برايســة، ينهضــون مــع عصافــر الفلــق، غايــة مههــم أن يصيبــوا مــا ميســك الرمــق، 

ومنتهــى علمهــم )قــل أعــوذ بــرب الفلــق)..
مثّ ســكت أبــو الفــرج ســاعة، وأعقبهــا بســاعة، مل ينبــس حبــرف ومل يهتــّز لــه طــرف، حــى ظننــُت أنــه 
قُبــض، فخاجلــي الشــك يف صمتــه، وداخلــي الريــب يف موتــه، فاســتنجدت ابلدعــاء، وأجهشــت 
ابلبــكاء، حــى ســّحت عيــوين، وفاضــت شــؤوين، ولبثــت علــى هــذا اهلــوان، قطعــة ًمــن الزمــان، حــى 
أبصرتــه يتلحلــح، ورأيتــه يرتنـّـح، فهــدأت ضلوعــي، وجّفــت دموعــي، مثّ قــال بصــوت وجيــع وهــّم مجيــع: 
أمــا األعجــب فــإّن البطــَل املغــوار والرجــَل الكــرّار، والسياســي البديــع فكــره، والدبلوماســي الرفيــع قــدره، 
الســّيد الوزيــر حفظــه هللا، وأكــرَم عنــد املــوِت مثــواه، عندمــا مســع ابلنبــأ العظيــم، أقســم مبــن حييــي العظــام 
وهــي رميــم، ليقفــن مــن )األســد( موقــف اخلصيــم، فأخــرج قرطاســة مــن جيبــه، ويراعــًة مــن عبّــه، وحــّرر 
هبــا وعليهــا قــرارات عصمــاء، تنديــداً ابجلرميــة النكــراء، فقــد ســخنت يف رأســه الدمــاء، و)قرصتــه( 
أخــوة العروبــة والســماء، وهــو العــريب الغيــور، واملســلم اجلســور، فتنكــب حقيبتــه الديبلوماســية، املتخمــة 
ابألوراق الســرية، مثّ امتطــى ســيارته األملانيــة، ومضــى إىل أقــرب وســيلة إعاميــة، يرغــي ويزبــد، ويغلــي 
الــكام صبّــا، ويــذّب احلــروف ذاّب، يكــّرر يف نفســه مــا ســيقول، ويتخيّــل كيــف  ويرعــد، يصــّب 
ســيصول وجيــول، أمــام عدســات الكامــرات والصحفيــن والصحفيــات: مــا معــى أن تقتــل املدنيــن 
يف بيوهتــم، وتذبــح اآلمنــن يف حقوهلــم، وال جملــس أمــن ميتعــض، وال هيئــة أمــم تعــرتض! فإنــك وهللا 

راحــل، عاجــًا غــر آجــل، ابلرمــاح العــوايل فانتظــر عاقبــة الليــايل.
مث جــذب الوزيــر نفســاً مــن ســيجاره املتوقــد رأســه، ونفــث دخــاانً يثقلــه أيســه، ويف الطريــق إىل الوســيلة 
اإلعاميــة، اعرتضــه »الكاوبــوي« هبيئتــه األمركيــة، مل يــدر كيــف وفــد عليــه، فــكّل طريــق يفضــي إليــه، 
فاســتوقفه وســأله: أأنــت مــن أرابب القلــم؟ فقــال الســيد الوزيــر نعــْم. فقــال لــه انظــر إىل هــؤالء اجملندلــن 
يف الشــعاب، مــن شــيبة وشــباب، فإنــي قتلتهــم مجيعــاً، لتظاهرهــم ابلعلــم، ولتجّملهــم ابحللــم، فمــا 
اســتطاعوا لســؤايل جــواابً، فــكان قتلــي هلــم عتــاابً، فــرّد الوزيــر وقــد تلجلــج احلديــث بــن شــدقيه، وتوّهــج 
الضــوء يف عينيــه: ومــا ســؤالك أيهــا القــوي؟ قــال: ســألتهم مــا تســمون أعمــايل العظيمــة، يف العــراق 
وأفغانســتان، وأفعــايل الكرميــة، يف كّل أرض ومــكان؟ فنظــر الســيد الوزيــر ابســتياء، مــن خلــف نظارتــه 
الســوداء، إىل مسدســه املتأهــب إلحــداث املــوت، إن نــّد عــن شــفتيه صــوت، وقــد تداعــت إىل ذهنــه 
صــور املعّذبــن يف مذبــح جوانتاانمــو ومســلخ أيب غريــب، فــازدرد ريقــه، وكتــم حريقــه، وقــال: أســفاً 
علــى هــؤالء اجلهــاء األغبيــاء أمــا فيهــم مــن يعــرف أّن مــا تفعلونــه هــو الدميوقراطيــة، ومــا تنشــرونه بــن 
النــاس يســمى احلريـّـة، وأّن القتلــى واجلرحــى إرهابيــون جمرمــون، وحاقــدون طامعــون، وأّن األســد ربيبكــم 
امليمــون، اثٍو علــى الكرســي ولــو هلــك الشــعب كلــه، فهــو ليــس كاملخلــوع مرســي، صــاح لبيــِك فــزال 

ظلــه، مثّ قفــل راجعــاً إىل وزارتــه وهــو يــردد بصــوت خفيــض وجنــاح مهيــض:

مـــين الســـالفِة  طاســـَة  قـــّراب 

مـــين  الســـالفِة  طاســـَة  قـــّراب 

مـــين الســـالفِة  طاســـَة  قـــّراب 

جبنـــا يقـــاَل  ال  كـــي  وزيـــري  اي 

واألغـــاين انضلـــوا  ابلشـــعاراِت 

إزاري بعـــُد  ابألواِر  اصطلـــى  مـــا 

عـــاري يومـــاً  مـــا كاَن  جـــاري  عـــاُر 

األزراِر مفـــكِك  لغـــزاٍل 

ابألشـــعاِر املعتديـــن  جاهـــدوا 

الصـــواري وذات  قـــاٍر  ذي  جمّـــدوا 

)ما أرسله اليوم إلشراق حدث وحيدث كل يوم(.
يف تلــك احلــارات الــيت حفــرت تفاصيــل جســدها شــراً شــراً فينــا وعلمــت يف ذاكرتنــا، نعانــق التــواءات 
خصرهــا الراقــص علــى ضــوء قناديلهــا الــيت تتــدىل حبــاً، متطــر زيتهــا، ورمبــا عنبهــا املقطــر، لغــة وعشــقاً؛ 
وعنــد كل مــن بواابهتــا أتســرك يف وضوحهــا، يف صدقهــا وانفتاحهــا اجملنــون علــى احلــب علــى العشــق 
مــن جــرون لبــاب اجلــايب والســرجية، مــن ابب تومــا لبــاب شــرقي لبــاب مصلــى؛ وكل بوابــة منهــا تطــل 

علــى اتريــخ مضــى وعمــق حضــارة مــرت. 
أبــو حممــد  الفــوال وصــوت  أبــو عبــدو  يف دمشــقي، شــامنا، حيــث تبدلــت الوجــوه مــن ابتســامة 
»اخلضرجــي« ينــادي خيــاره وبندورتــه مدلــًا إايهــا »أصابيــع الببــو اي خيــار«، خــدود األمــورة اي 
بنــدورة«، قاســيون حيتضــن امتدادهــا العريــض لعــن الفيجــة؛ مــن ذكــرايت اهلامــة املعطــاء، مــن خشــب 
الصنــدل يف داراي، وخلشــب داراي ريــح ال تشــبهها ريــح، مــن مــدرج جامعــة دمشــق يف اســبوعه 
الفلســفي وصــادق العظــم والرقــاوي واجلباعــي والعــوا والكثــر غرهــم، مــن ربيــع دمشــق وانفتاحــات 
عصــر املدنيــة رغمــاً عــن أنــف االســتبداد؛ مــن دوائــر احلــاج املتعاليــة يف ارتقائهــا ، إىل وجــوه كئيبــة 
ال حيــاة هبــا وال مــاء، العبــوس والوجــوم يطالعــك يف كل ركــن فيهــا، واملــارون، كل املاريــن حيتالــون 
علــى ألــف حاجــز وحاجــز للتفتيــش فيهــا، ورشــوة املــرور للشــاحنات علــى حاجــز الزبلطــاين، »حاجــز 
املليــون« وكأنــه القــدر امللعــون!. مــن آتلــف فسيفســاءها املتنــوع يف زمحــة ســوق احلميديــة واجلامــع 
األمــوي، مــن تناغــم كنائســها ومســاجدها، إىل لطميــة املظلوميــة الشــيعية ومــا ســاقته مــن خــراب 
ودمــار يف حاراهتــا »واي لثــارات احلســن«، هــي القلــوب الســوداء قــد عــرت مــن ثنــااي غفلتنــا وابتــت 

واقعــاً كريهــاً متــأله لغــة احلقــد والدمــاء ...
ســنون احلنــن الطويلــة بــن انتصــارات وهزائــم رمســت معــى خــط الوجــود، جرفتــي لتلــك الطريــق 
القــدمي، فأخذتــي رائحــة فوضــى اليامســن واســتباحت كل مشــاعر الفــرح واحلــزن معــاً ، ومشــيت مث 
مشــيت ومل تقــوى عينــاي علــى احتــواء كل تقاســيم اللحظــة ، فتنفســت اتريــخ العشــق ومل يهــدأ يومــاً، 
فجــاءة يطالعــك وجــه بعمــر حنيــي والكلمــات تتــدىل مــن عينيــه قبــل شــفتيه : »اي عمــو طعميــي« 
طالعــي طفــل بينمــا كنــت أهــم ابلتريــد علــى نفســي مــن حــر يشــبه سياســة »خفــض التوتــر« الزائفــة! 
حــن تقــف أمــام حقيقــة تقرأهــا لــن يكــون لــك حــق الدهشــة والذهــول أبــداً، ولــن تــزم شــفتاك مثــواًل 
أبــداً، هــو املــوت واجلفــاف املعلــن. فقبــل مــا يزيــد عــن ربــع قــرن كنــت أعمــل أثنــاء دراســيت اجلامعيــة 
يف فنــدق عريــق بدمشــق، كنــت أشــعر ابهلزميــة املــرة يف كل يــوم أدخــل هبــا الفنــدق، وأخــرج منــه كئيبــاً، 
لكــن ورغــم إهانتــه احملتقــرة كنــت أصــر علــى قــوت يومــي علــي اهنــي دراســيت، بــل حمنــيت، هــذه، واليــوم، 
وألن للعشــق وتــر يف اتريــخ دمشــق ال ينقطــع، عــدت لــه زائــراً؛ وأان علــى يقــن مــن أن كل مــا يف 
دمشــق قــد تغــر؛ كنــت أظــن أين انتصــرت لنفســي حــن عكســت مســار التاريــخ، وللحظــة ظننــت أن 
دمشــقي مثلــي، حــى طالعتنــا، وظلــي الــذي حيتويــي، عينــا ذاك الطفــل تناديــي اي »عمــو طعمــوان«!.

حــن أرخينــا تعبنــا علــى طــاوالت القهــوة اجملــاورة، كانــت عينــا الطفــل تثقبنــا انحيــة البطــن، ورمبــا مثــة 
مــا يثقــب رأســه انحيــة البطــن! وأصــوات املاضــي احلنــون ال تفتــأ تذكــران أننــا يف موطــن العشــق واملدنيــة 
األوىل؛ يف دمشــقي، حيــث مــاري وآرام وفينيقيــا، وقــد عرفــت النقــش علــى حجــر، فمنــذ فجــر 
اآلدميــة عنونــت املعــى وصاغــت الكلمــة وترابــط اجلملــة وتنظيــم املدينــة، وكانــت هنــا املوســيقا كمــا 
اجلمعيــات املدنيــة واملهنيــة األوىل، وكانــت يف األف الثالثــة قبــل امليــاد تدعــى » كاروم«، فاملدنيــة 
واملدينــة ولــدات يف جــوف اترخينــا الــذي ننســى اليــوم، والــذي نســعى إليــه اليــوم يف شــبهة مقولــة الدولــة 
املدنيــة التأوليــة!. يف ذات املدينــة تطالعــك حقيقــة اطفالنــا جبوعهــم وقســوة معاشــهم، وقــد وثقــت 
املنظمــات األمميــة أربعــة مايــن منهــم بــا تعليــم، ومــا يزيــد عــن مخــس وعشــرين ألفــاً قضــوا يف غــارات 
جيشــها العقائــدي الفــذ يف حماربــة اإلرهــاب! وأي ارهــاب حنيــا! فضغطــة زر واحــدة علــى قاعــدة 
صــاروخ أو رميــة طيــار أرعــن، ســتقتل طفــًا وتيتــم آخــر وهتجــر العشــرات، وألــف ألــف طفــل مثلــي 

ســردد ايعمــو طعميــي ... هنــا يف دمشــق!.
هــل تعلــم أين كنــت أظــن أين انتصــرت لنفســي بعــد ربــع قــرن، لكــن حــن التقيتــك، وقــد قــرأت عــن 
مايــن مثلــك قبــل، أدركــت هزميــيت، أدركــت خيبــيت، أدركــت أين لســت الوحيــد يف هــذا الزمــن املتكــرر 
مــن الشــقاء، مــن العنــف، مــن القتــل العمــد، مــن نعقــات غــراب قايــن حــن يــدل علــى نبــش قــر 
بســعة مدينــة هلابيــل؛ فــذات يــوم أمــر أبــو العبــاس براايتــه الســود، أن تتحــول ســاحة املســجد األمــوي 
إلســطبل للخيــل، واســتباح نســاء دمشــق ألســبوع واحــد ، ومل يكتفــي أبمــر قتــل رجــال بــي أميــة بــل 
بنبــش قبورهــم وحرقهــا، ولــوال أن هــرب عبــد الرمحــن الداخــل ملــا بقــي منهــم أثــراً وملــا كانــت األندلــس 

يومــاً عربيــة اهلــوى مثلــي.
 وصــوت حنيبــك اي طفلــي يوقــظ كل هــذا ويرميــي خــارج بواابهتــا التســعة، فرمبــا كنــت يومــاً ال أطلــب 
طعامــاً وال أرتضــي ذاًل، لكــي اليــوم، أطلــب كلمــة تعيــدان مجيعــاً لدمشــقنا، فبــن حفنــة النــور واتســاع 
الظلمــة مثــة فرجــة أتتينــا، هــي قلبكــم الدافــئ ورصيــف أزقتهــا احلنــون، وكانــت الشــمس تصحــو مــرة 

أخــرى ويــوم آخــر نطويــه يف درب ملحمتنــا الكــرى، ومأســاتنا الفجيعــة.....

السيد الوزير والكاوبوي

محمد دركوشي

كاتب وصحفي سوري كاتب وشاعر سوري مقيم أبملانيا
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Beşê kurdî

عندما تكون الثورة

أحمد قاسم

Gava ku Şoreşbe

Ahmad Qasim

Rêjîma Sûrî bi kiryarin xwe yên diktator di hemi warên ber li liva sîyasî û çandî û aborî de 
gihîşte asteke sergirtî, her weha ji alîya birêvabirina dewletêjî bi şêwakî dogmedarî ya ku 
guhertînê qebûl nakê yan jî veguhestina ber bi qonaxeke din ve yan xwe avakirineke dubare 
de, ji ber ku ew di hemî qonaxên diktatorîyetê re derbas bûye bi rêbazeke îdyolocî ya xwe-
girtî, û redkirina hevkarîya yên ne li gorî wî ji bo vekirina asoyên nih berî bighê serbanîyeke 
girtî, ya ku nîşana teqîna hilweşandinê bi ser xwe ve û bi xwe ve didê, çimkî pîsbûn gihîştibû 
mofirkên avahîya tewera wî ji jor ve heya bi jêr û tişt nemabû ku xwe li ser ragre  dighê qo-
naxeke din di desthilatdarîyê de, lomajî, di yekemîn destpêşxerîya ji kolanê de bo daxwaza 
guhertin û çaksazîyê wekî dînan di xwe hilçinî û her yekî gotê (na) ew bi pîlankarî li dijî welat 
tometbar kir.
Bi lijêrketina sênç û çand û aborîya pîspêketîya rêjîmê re, û ((nebûna bijarteyên ronakbîrên 
sîyasî ya bi rêxistin)) bo li xwe girtina qonaxa ketina rêjîmê û hilweşandina wî li pêşberî 
guhertinên dîrokî û karpêvdanên civakî ya ku pergala xwe ketibû ber metirsî yê, û lomajî 
serhildana gelêrî dest pê kir bi agirê şoreşgerî ya ( Der,a re).
Partîyên kilasîk û îdyolocîder yên ji darketî di bin destara rêjîmê de û hatibûn stirandin di 
çarçewa (Enîya niştîmanî ya pêşverû) û yên li dervayî wê çarçewê de ji partîyên ku tiştekî 
wan nemabûn ji bilî belavokeke mehane û serkirdeyekî di hindirê xwe de revoke li yaqî ketinê 
bûn wekî ku rêjîm hatibû asta ber ketinê.. tenê man yên ji serkirdeyên raghandina Dîmeşqê 
ku tiştekî wan di kolana gelêrî de tinebû ewa ku dibû dibû biba kargêrîyeke guvaştinê bi ser 
sazûmanê de li yacîkî, û li yacîkî din nefrata şeqamê ji rêjîmê bikira bingeha birêxistin kirina 
gel bi şêwakî rêbazî li dor pirojeyeke Sûrî li dûrî Ol û mezheb perestî û necadperestî ya ku 
rêjîmê li ser yarî dikir li dirêjîya salên desthilatdarî ya xwe.
Bi nebûna bijarteyên ronakbîr û sîyasetmedar, û paşvekşîya yê partîyên kilasîk û îdyolocîdar 
ewên ku di bingeha xwe de jikestî bûn, û bê rêxistina şeqama Sûrî ya li serhildanê de bi şêwakî 
rast re, hat ewê ku valahîyê dagrê bi şêwakî din, hinek ji wan rêjîmê ji bo xwe bikar anîn ji 
bo wateya şoreşgerîyê di dilê serhildanîyan de bişkênîne, û hinek jî dewletên navçeyê ji bo 
tevlihevîyê bixîne nava serhildanê û ji şoreşgerîyê û ji pirojeya niştîmanî ya Sûrî bi dûrxîne, 
bi ser de destêwerdana navdewletî ya di rastîya xwe de îrade û daxwaza gelê Sûrî derbas kir 
bi rengvedana olî û tayîfî li seranserî tevgera gelêrî de tevlî rewşa şerên çekdarî di navberî 
rikberî û rêjîmê de ewa ku wekî qurşîna dilovanîyê bû ji giyana şoreşgerîyê re li ba xelkê Sûrî, 
û belavbûna rêxistinê terrorist li seranserî Sûrî bi şêwakî metirsîdar.
Tevî van haweyan, ew karên tûndrew îro dighêne qonaxa xweyî dawî bi rêveberîya destêw-
erdana navdewletî ya leşkerî û parvekirina herêman di nav hev de bi navê herêmên kêm şer, 
û rêxistinên terorist wekî ( Daiş û enîya Nisre û yên di ezmanên wan de) li qonaxa xaweyî 
dawîdane, û rikberîya siyasî binketina xwe da xûyakirin di rêveberîya kirîzê de ji ber ne xwedî 
rêxistineke gelêrîye ji Malikîyê de li ser sînorê Îraqê heta Der,a yê li başûrê Sûrî bi dehe 
hezaran endam û layengir, lomajî ew li ber jihevketinê ye berî hêzên çekdar ewên ku ji ber 
hinekan ve di şerdane ne tiştekî din.
Dumahîk, ma ku gel di nav xwe de bijarteyên nih ji bîrawer û sîyastmedaran vebjêre, ji wan 
kesayetîyên ne revok û nejî xwedî çandên dogmelî û îdyolocî û kilasîk bin li pêş pêvajoya 
dîrokî, her weha dûrbin ji wan kesên ku malê sîyasî ew pîs û pas kirine bê xwedî binge-
hên gelêrîne li ser zemînê, ji rêveberîya qonaxa nih ya piştî desthilatdarîya hêzên navdewletî  
nemaze ya Rûsya li ser qada Sûrî bişopînin, ji ber rêjîm di roja serhildanê ya pêşîn de ketibû, 
ya ku em îro roj dibînin tenê sernixamtineke ji bo destêwerdana van dewletin îro em li ser qada 
sûrî dibînin. Şoreş wê piştî van guhertinan ji nu ve dest pê bike bi pirojeyeke xûyayî û raste-
qîne ewa ku bi jiyana xelkê ve girêdayî be û duwaroja wan misoker bike wekî dewleteke bê 
nasnameyeke olî yan mezhebî yanjî necadperestî, dewleteke bi nasnameya Sûrî ji bo tevayîya 
xelkên Sûrî li ser rê û rêbazîyeke destûrî ku hemi Sûrî û bi tevayî nexşên xwe yên civakî di 
danîna wî destûrî de başdar û bi parbin.
Em li ber qonaxeke nihdane, belku çetintir be di girêkên xwe yên tevlihevî de bi destêwer-
dana van dewletan û hêzên leşkerî û nebûna rêxistina gelêrî û îradeya wan ya guvaştedar li 
ser navenda biryara navdewletî, nemaze ku ew kargêrîya guftogoyê ya berdewame li Cinêv û 
Asîtana ku tenê rengeke ji rengên nixamtina navdewletî ye ji bo derbaskirina siyasetên xwe 
bi ne amadebûna îradeya rast ya xelkê Sûrî wekî ku li hevpeymanên navdewletî û kongireyên 
wan yên li şopa peymana Saykis Pîko de rû dan bê îrade û daxwaza xelkên herêmê.

لقــد وصــل النظــام يف ســوراي إىل ســقف مســدود مبمارســاته االســتبدادية يف مجيــع جمــاالت التطــور السياســي 
والثقــايف واالقتصــادي، وكذلــك يف اجلانــب اإلداري للدولــة بصــورة )دوغمائيــة( غــر قابلــة للتغيــر أو التنقــل 
إىل مرحلــة أخــرى أو إعــادة إنتاجــه لنفســه، كونــه مــر جبميــع مراحــل االســتبداد مبنهجيــة وإيديولوجيــة منغلقــة 
علــى ذاتــه، ورفضــه ملشــاركة اآلخــر املختلــف يف فتــح آفــاق جديــدة قبــل الوصــول إىل الســقف املســدود، 
والــذي يؤشــر إىل االنفجــار والســقوط مــن ذاتــه وبذاتــه، ألن التفســخ قــد وصــل إىل بنيــان مفاصــل هرمــه 
مــن األعلــى إىل األســفل ومل يبــَق مــا يرتكــز إليــه للبقــاء إىل مرحلــة أخــرى يف احلكــم وابلتــايل، عنــد أول 
ابدرة مــن الشــارع للمطالبــة ابإلصــاح والتغيــر اســتفز بشــكل جنــوين واهتــم كل مــن قــال )ال( ابلتآمــر عليــه 

وعلــى الوطــن.
مــع مرحلــة الســقوط األخاقــي والثقــايف واالقتصــادي املفســد للنظــام، و« غيــاب النخبــة املثقفــة السياســية 
املنظمــة » الســتيعاب مرحلــة ســقوط النظــام واهنيــاره أمــام التحــوالت التارخييــة والتفاعــات االجتماعيــة الــيت 

ابتــت هتــدد بنيتــه، انتفضــت اجلماهــر الشــعبية مــع شــعلة )درعــا( الثوريــة.
مل تســتوعب األحــزاب الكاســيكية واإليديولوجيــة املتهالكــة حتــت وطــأة مطحنــة النظــام هلــم وعجنهــم يف 
إطــار ) اجلبهــة الوطنيــة التقدميــة ( ومــن خارجهــا مــن أمســاء ألحــزاب ال متتلــك إال نشــرة دوريــة وهزميــة يف 
داخــل قياداهتــا تســتحق الســقوط مثلمــا اســتحق النظــام الســقوط، بقــي مــن كان يف قيــادة إعــان دمشــق 
ال ميلكــون الشــارع اجلماهــري الــذي كان مــن املمكــن أن يشــكلوا عامــل ضغــط علــى احلكــم مــن جهــة، 
ومــن جهــة اســتغال نقمــة الشــارع علــى النظــام وتنظيــم اجلماهــر مبنهجيــة حــول مشــروع ســوري بعيــداً عــن 

الطائفيــة والعرقيــة الــيت تاعــب عليهــا النظــام طــوال ســنن حكمــه.
مــع غيــاب النخبــة املثقفــة والسياســية، واهنــزام األحــزاب اإليديولوجيــة والكاســيكية املهزومــة أصــًا، وعــدم 
تنظيــم الشــارع الســوري املنتفــض بشــكله الصحيــح، جــاء مــن ميــأل الفــراغ بصــورة أخــرى، منهــم مــن جنــدوا 
للعبــث  اإلقليميــة  الــدول  مــن جندهتــم  ومنهــم  للمنتفضــن،  الثوريــة  الــروح  لــوأد  نفســه  النظــام  قبــل  مــن 
ابالنتفاضــة وإبعادهــا عــن الثوريــة واملشــروع الوطــي الســوري، إضافــة إىل التدخــات الدوليــة الــيت جتــاوزت يف 
حقيقــة األمــر إرادة وطموحــات الشــعب الســوري مــع إضفــاء الطابــع الديــي والطائفــي علــى كامــل احلــراك 
الشــعي مبــا فيهــا احلالــة القتاليــة الــيت كانــت مبثابــة رصاصــة الرمحــة للــروح الثوريــة لــدى الســورين، وانتشــار 

تنظيمــات إرهابيــة علــى مســاحة البــاد بشــكل مرعــب.
مــع كل ذلــك، فــإن األعمــال العنفيــة اليــوم ُتشــرف علــى هناايهتــا إبرادة دوليــة وبتدخلهــا العســكري وتوزيــع 
مناطــق النفــوذ حتــت تســمية مناطــق خفــض التصعيــد، والتنظيمــات اإلرهابيــة ) كداعــش وجبهــة النصــرة 
ومــن يف فلكهــا ( يف مراحلهــا األخــرة، واملعارضــة السياســية أثبتــت فشــلها يف إدارة األزمــة كوهنــا ال تشــكل 
يف حقيقــة أمرهــا تنظيمــاً مجاهــرايً متتــد مــن املالكيــة علــى حــدود العــراق إىل درعــا يف أقصــى جنــوب ســوراي 
بعشــرات اآلالف، وابلتــايل فهــي معرضــة للتفــكك قبــل تلــك الكتائــب املســلحة الــيت يف غالبيتهــا حتــارب 

ابلنيابــة ليــس إال.
يبقــى يف األخــر أن ينتــج الشــعب مــن وســطه خنبــة جديــدة مــن املثقفــن والسياســين الذيــن مل ميارســوا 
اهلزميــة، ومل يتثقفــوا ابلثقافــات الدوغمائيــة واإليديولوجيــة الكاســيكية املهزومــة أمــام تطــور التاريــخ، وكذلــك 
بعيــداً عــن أولئــك الذيــن أفســدهم املــال السياســي وال ميتلكــون القاعــدة اجلماهريــة علــى األرض، وذلــك 
لقيــادة مرحلــة مــا بعــد ســيطرة القــوات الدوليــة وخاصــة الروســية منهــا علــى األرض الســورية، كــون النظــام قــد 
أســقط منــذ اليــوم األول مــن االنتفاضــة، والــذي نــراه اليــوم ال يشــكل ســوى غطــاًء للتدخــل الــدويل ليــس 
إال. الثــورة ســتبدأ بعــد كل هــذه املتغــرات مبشــروع واضــح وصريــح يامــس حيــاة النــاس ومســتقبلهم يف دولــة 
ليســت هلــا هويــة عرقيــة ودينيــة ومذهبيــة، دولــة هويتهــا ســوراي لــكل الســورين حيكمهــا دســتور يتــم صياغتــه 

مــن قبــل الســورين بكافــة أطيافهــم االجتماعيــة.
أمــام شــعوب املنطقــة مرحلــة جديــدة وقــد تكــون األصعــب مــن حيــث تعقيداهتــا املتداخلــة مــع دخــول 
القــوات الدوليــة وغيــاب التنظيــم اجلماهــري وإرادتــه الضاغطــة علــى مراكــز القــرار الــدويل، الســيما أن 
لتمريــر  غطــاء دويل  أشــكال  مــن  شــكًا  إال  ليســت  وأســتاان  تســتمر يف جنيــف  الــيت  احلواريــة  العمليــة 
السياســات بغيــاب اإلرادة احلقيقيــة للشــعب الســوري كمــا كانــت يف االتفاقــات الدوليــة ومؤمتراهتــا الــيت 

حلقــت ابتفاقيــة ســايكس بيكــو بغيــاب إرادة الشــعب.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي
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الفنانة فدوى سليمان
أيقونة الثورة السوري

سمير عبد الباقي

Sanatçı Fedva Süleyman
Suriye Devriminin Sembolü

Semir Abdulbaki

Suriyeli sanatçı ve devrimci Fedva Süleyman, 17.08.2017 günü kanser hastalığı sonucu yaşadığı acıların 
ardından Fransa’da yaşamını yitirdi. Fedva Süleyman, Suriye devrimine katılmış bir Suriyeli sanatçıdır. 
Kendisi nevi şahsına münhasır bir kişilik olup, Suriye’nin Humus kentinde başlayan barışçıl gösterilerin 
öncülerindendi. Fedva Süleyman’ın arzusu, birlik içerisinde, mezhepçiliğin olmadığı ve bölgeselcilikten 
uzak ve kimseye bağımlı olmadan Suriyelilerin yönettiği bir Suriye’ydi.
Şam’da bulunan Yüksek Tiyatro Sanatları Enstitüsü’nden mezun oldu ve birçok tiyatro oyununa katıldı. 
“Geçiş” adlı bir tiyatro metni yazdı ve bu metin, Fransızcaya çevrilerek 2012 yılında Lansman yayınevi 
tarafından basıldı. Yine “Her Ay Doğduğunda” adlı bir şiir divanı yazdı ve bu divan, El-Gavun yayınevi 
tarafından 2003 yılında Arapça olarak basıldı. Ardından Fransızcaya çevrildi ve 2014 yılında Subray 
yayınevi tarafından baskısı yapıldı. Fransa’daki Avignon ve Limoges festivalleri gibi birçok uluslararası 
tiyatro festivaline katıldı. Yine 2013 yılında, Paris’te Şairlerin Baharı adlı festivale katıldı. Sinema 
alanında ise, Fedva “Ruhun Meltemi” adlı filmde rol aldı. Kendisinin ayrıca birçok televizyon çalışması 
bulunmaktadır: “Kızkardeşler, Ebu Anter’in Günlükleri, Bayramın Son Yaprakları, Heva Bahri, Çok 
Güzeller, Et-Tubi, Hasat, Uzun Gecenin Çığlığı, Yağmurun Namesi, Küçük Kadınlar, Gece, Ateş Kuyusu, 
Umut.” Fedva Süleyman, Suriye devrimini desteklemek için birçok konferans verdi. Bunların sonuncusu, 
Fransa’da bulunan Pantheon-Sorbonne Üniversitesi’ndeki “Silaha Karşı Sanat” adlı konferansıydı. Bu 
konferans Rokin Dergisi, Arap Dünyası Derneği ve Güneş topluluğunun davetiyle gerçekleşmişti. Yine 
konferansa, Pantheon-Sorbonne Üniversitesi’nden çok sayıda öğrenci, entelektüel kişilik ve çeşitli sivil 
toplum örgüt üyeleri katılmıştı. Suriyeliler Fedva Süleyman’ı, 
tiyatro ve sinema kişiliğinden çok devrimci kişiliğiyle tanıdı. 
Zira o, Suriye’nin birçok şehrindeki gösterinin başını çekmişti. 
Bunların en meşhuru, Humus şehrinde düzenlenen ve Abdülbasit 
Es-Sarut’un katıldığı gösteriydi. Başlangıcından itibaren onur 
devrimine katılan ilk Suriyeli sanatçılardandı. O, Şam’ın Berze 
mahallesindeki gösteri ve oturma eylemlerine, yine Humus’ta 
Esed’e karşı yapılan devrimci gösterilere daima katıldı. Esed’in 
zorbalığına karşı devrime kalkan sokaklarda boy göstermesi 
üzerine Suriye’de tartışmalara yol açtı. Alevi olması nedeniyle 
birçok baskı gördü. Ardından ise katil rejim, onu öldürmekle 
tehdit etti. Böylece, takip edilmeye başlanmasının ardından 
mecburen Suriye’yi terk etti.
Kendisi şöyle diyor: “Maalesef Humus’u, zorla, istemeyerek ve 
irademin dışında terk ettim. Zira rejim, işlediği suçların miktarını 
ve insanları silah taşımaya zorlama tavrını giderek arttırdı. 
Başlangıçta Suriye’den ayrılmayı reddettim ve devrimcilerle 
kalarak kaderlerine ortak olmak istedim. Fakat devrimciler can 
güvenliğim için Suriye’den ayrılmamda ısrarcı oldular. Ayrıca 
artık barışçıl devrimcilerin herhangi bir rolü kalmadığını, 
kendilerine başka bir seçenek bırakmayan bir rejim karşısında 
silaha başvurup başvurmama tercihlerinin bulunmadığını söylediler. Devrimcileri, uğrunda ayağa 
kalktıkları özgürlüğün bedelini tek başlarına ödeyeceklerini biliyordum. Ben Humus’tan ayrıldım ancak 
Humus benden hiç ayrılmadı.”
Devrimcileri silahlanmaya iten etkenler hakkında ise şunları söylemektedir:
“Başlangıçta barışçıl olan birçok Suriyeli genç, cinayet, işkence ve ambargoya başvuran rejimin ve 
rejime alternatif oluşturacak siyasi bir projenin yokluğunun kurbanlarıdırlar. Yine onlar Suriye Ulusal 
Konseyi’ne olan inançlarının kurbanıdırlar. Nitekim konseyin gerçekleştirmekten aciz olduğu vaatlerine 
büyük umutlar bağlamışlardı. Ki bu konsey, Suriye’yi kurtaracak siyasi bir projeyi ortaya koymaktan da 
acizdi. Bu nedenle kendilerini uluslararası ittifakları bulunan ve bir orduya, füzelere ve tanklara sahip 
bir rejimi kökünden söküp atabilmelerini sağlayacak silahlarla destekleyecek kimsenin olmadığını idrak 
edemediler.”
Suriye devriminin durumu ve devrimde sanatın rolüyle ilgili olarak ise şunları söylemiştir:
“Sanat realiteyi değiştirebilir mi? Sanat, devrimci Suriye’de ne gibi bir değişikliğe yol açmıştır? Öncelikle 
halk sanatıyla işe başlanmıştır. Bu sanat türü, devrimi ortaya çıkarmış hatta devrimi alevlendirerek 
ateşinin yakıtı olmuştur. Bazı videolar ile desteklenen birçok kötü örnek, Suriyelilerin acılarının ifadesi 
olmuş, kederlerini bilemiş ve zulme karşı çıkmaları konusunda onları cesaretlendirmiştir. Ki bu insanlar 
devrimi, “Suriye Esed Ailesinin Değil Bizimdir” sloganıyla Dera’da başlatmışlardı. Bu sloganı ise, 
enstrümanlar eşliğinde halk türküsü tarzında söylemişlerdi. Yine sanatçı Semih Şakir’in şarkısı ve Havran 
ahalisinin gösterdiği büyük destek, insanları ciddi oranda etkilemişti. Herkes bir cami minberinin üzerinde 
bu parçayı söyleyen gencin videosunu izlemiştir. Ardından ise bu şarkı grafiti sanatıyla süslenmişti. Bu 
ise, başlangıçta Dera’nın çocuklarının parmaklarının maharetiyle onur devriminin fitilini ateşlemede pay 
sahibi olmuştu. Böylece grafiti, dünyada ilk kez olmak üzere bir halk devrimini başlatmıştı. Peki, bu 
sanat sprey sıkan bir adamla birlikte nasıl başlamıştı? İşte adamın şahsiyeti, Suriye devriminin sembolü 
haline gelmişti. İsmini bilmediğimiz, hala hayatta olup olmadığı, keskin nişancılar tarafından hedef 
alınıp alınmadığı, işkence altında can verip vermediği konusunda bilgi sahibi olmadığımız bir adam… 
İşte grafiti sanatı, bu sayede İdlib’in Serakib bölgesinde en üst düzeye ulaşmıştır.” Fedva Süleyman, son 
nefesine kadar devrime inanan bir devrim kızı olmuştur. O, Suriyeliler ve dünyadaki herkes için özgürlük 
hayalleri kurardı. Bu dünyayı ise, kendisinin değiştirmek için çaba gösterdiği müstebitler ve zorbalar 
yönetirken terk etti. Son sözleri ise şunlardı: “Özgürlük ne güzel şey.”

توفيــت يــوم اخلميــس  2017/8/17 يف فرنســا الفنانــة والثائــرة الســورية »فــدوى ســليمان« بعــد معــاانة مريــرة وصامتــة 
مــع مــرض الســرطان. فــدوى ســليمان فنانــة ســورية انضمــت للثــورة الســورية وكانــت واحــدة مــن رموزهــا ، وإحــدى قــادة 
املظاهــرات الســلمية الــيت خرجــت يف مدينــة محــص الســورية، كانــت تطلعاهتــا تنصــب يف ســوراي موحــدة ال طائفيــة فيهــا 
وال مناطقيــة يقودوهــا الســوريون وال تتبــع ألحــد. خترجــت مــن املعهــد العــايل للفنــون املســرحية يف دمشــق وشــاركت يف 
العديــد مــن األعمــال التمثيليــة والصوتيــة. كتبــت نصــاً مســرحياً بعنــوان » العبــور« متــت ترمجتــه إىل الفرنســية وطبــع يف 
دار » النســمان« 2012، وكتبــت ديــوان شــعر بعنــوان« كلمــا بلــغ القمــر« ومت نشــره مــن قبــل دار الغــاوون ابلعربيــة 
2013 ومتــت ترمجتــه إىل الفرنســية وقامــت بنشــره دار ســوبراي الفرنســية2014، شــاركت يف العديــد مــن املهرجــاانت 
الدوليــة والعامليــة املســرحية كمهرجــان أفنيــون ومهرجــان ليمــوج يف فرنســا مبســرحية العبــور- ومبهرجــان ربيــع الشــعراء عــام 
2013 يف ابريس. ويف السينما، شاركت فدوى يف فيلم »نسيم الروح«، وهلا يف التلفزيون جمموعة من االعمال منها:
»الشــقيقات - يوميــات أبوعنــرت - آخــر أوراق العيــد - هــوى حبــري - طيبــون جــداً - الطويــي - احلصــاد - صرخــة 

يف ليــل طويــل - أنشــودة املطــر - نســاء صغــرات - الليــل - رمــح النــار – أمــل«.
ألقــت العديــد مــن احملاضــرات لدعــم الثــورة الســورية كان آخرهــا يف إحــدى قاعــات جامعــة ) الســوربون ابنتيــون( يف فرنســا 
بعنــوان » الفــن يف مواجهــة الســاح«، وذلــك بدعــوة مــن قبــل، جملــة روكــن، ومجعيــة العــامل العــريب، وجتمــع »مشــس«، 
وحبضور طاب جامعة الســوربون ابنتيون يف ابريس، وعدد من الشــخصيات الثقافية، وأعضاء مجعيات مدنية خمتلفة.

الدرامــا  يف  هبــا  معرفتهــم  مــن  أكثــر  ابلثــورة  فــدوى  الســوريون  عــرف 
والســينما، حــث تصــدرت العديــد مــن املظاهــرات يف عــدد مــن املــدن 
الســورية أشــهرها تلــك الــيت كانــت يف مدينــة محــص برفقــة الناشــط عبــد 

الســاروت. الباســط 
كانــت مــن أوائــل الفنانــن الســورين الذيــن شــاركوا بثــورة الكرامــة منــذ 
بــرزة  حــي  يف  اعتصاماهتــا  أو  مظاهراهتــا  عــن  تغــب  فلــم  انطاقتهــا، 
الدمشــقي ويف مظاهــرات محــص الثائــرة ضــد األســد، أاثرت جــدال يف 
الوســط الســوري، بعــد وقوفهــا علــى منصــات الشــارع الثائــر ضــد طغيــان 
األســد، فُضيّــق عليهــا كوهنــا تنتمــي إىل الطائفــة العلويــة، وهــذا مــا دفــع 
النظــام اجملــرم إىل هتُديدهــا ابلقتــل، لُوحقــت، مــا اضطرهــا إىل اخلــروج مــن 

ســورية مرغمــة. 
تقــول :)غــادرت محــص لألســف جمــرة ومكرهــة ودون إراديت، حيــث زاد 
النظــام يف إجرامــه وزاد إصــرار النــاس علــى محــل الســاح، بدايــة رفضــت 
اخلــروج، وأردت البقــاء مــع الثــوار، أللقــى نفــس مصرهــم لكــن النــاس 
والثــوار أصــروا علــى خروجــي منهــا لضمــان ســاميت، مصريــن علــى أنــه مل 
يبــق أي دور للســلمين يف الثــورة، وأهنــم ماضــون يف خيــار محــل الســاح 

أمــام نظــام مل يــرتك هلــم أي خيــار، وكنــت أعلــم أن الثــوار وحدهــم مــن ســيدفع مثــن احلريــة الــيت خرجــوا مــن أجلهــا، خرجــت 
مــن محــص ومحــص مل ختــرج مــي.

وعن رأيها ابلدوافع ايل أجربت الثوار على محل السالح: 
)عــدد كبــر مــن الشــباب الســورين الذيــن بــدأوا ســلمين، هــم ضحــااي النظــام الــذي أمعــن يف القتــل والتعذيــب واحلصــار، 
وضحــااي حقيقيــن لغيــاب املشــروع السياســي البديــل عــن النظــام، هــم ضحــااي إمياهنــم ابجمللــس الوطــي، فقــد علقــوا آمــااًل 
كبــرة علــى وعــود اجمللــس الــذي كان غــر قــادر علــى حتقيقهــا وغــر قــادر علــى بلــورة مشــروع سياســي ينقــذ ســوراي، مل 
يدركــوا أبن مــا مــن جهــة ســتدعمهم ابلســاح بشــكل حقيقــي كــي يســتطيعوا مقارعــة نظــام لــه حتالفــات دوليــة وميلــك 

جيشــاً وصوارخيــاً ودابابت(.
وعن واقع الثورة السورية ودور الفن قالت: 

)هــل ميكــن للفــن أن يغــر الواقــع!؟ ومنهــا مــا هــو خــاص ويتمحــور حــول واقــع الثــورة الســورية عــر ســؤال: مــا التغيــر 
الذي أحدثه الفن يف ســوراي الثورة؟ وقد بدأت ابلفن الشــعي أواًل ، الذي أســهم يف صناعة الثورة ال بل أشــعلها وأوقد 
انرهــا، عــر أمثلــة عــّدة مدعومــة ببعــض الفيديوهــات املصــورة الــيت عــرت عــن الوجــع الســوري وشــحذت اهلمــم وشــجعت 
علــى الوقــوف بوجــه الظلــم، والــذي بــدأ مــع أهــايل درعــا عندمــا أطلقــوا شــعار« ســوراي لينــا وماهــي لبيــت األســد« بغنــاء 
علــى ايقــاع وحلــن »اجلوفيــة »الشــعي، وأغنيــة الفنــان مسيــح شــقر ومــا تاهــا مــن تضامــن شــعي كبــر مــع أهــايل حــوران، 
و أتثــر النــاس الكبــر هبــا، وال خيفــى علــى أحــد ذلــك الفيديــو الــذي نشــاهد فيــه شــاابً يغنيهــا فــوق منــر أحــد اجلوامــع، 
مث عّرجــت علــى فــن التصويــر )الغرافيــيت(، حيــث كان لــه الفضــل يف إشــعال فتيــل ثــورة الكرامــة، بوســاطة أصابــع أطفــال 
درعــا بدايــة، وهبــذا يكــون فــن الغرافيــيت قــد أشــعل ثــورة شــعبية ألول مــرة يف العــامل، وكيــف بــدأ هــذا الفــن ابالنتشــار عــر 
والدة الرجــل البخــاخ الــذي أصبحــت شــخصيته رمــزاً للثــورة ، ذلــك الرجــل الــذي ال نعــرف امســه وال مــن يكــون، وال نعلــم 
حــى إن كان علــى قيــد احليــاة أو أنــه قُنــص أو مــات حتــت التعذيــب، ليصــل فــن الغرافيــيت إىل أعلــى مســتوايته يف مدينــة 
ســراقب يف إدلــب.. ظلــت حــى آخــر أنفاســها ابنــة للثــورة الــيت آمنــت هبــا ، وكانــت حتلــم ابحلريــة للســورين ولــكل العــامل، 
حــى غــادرت روحهــا هــذا العــامل الــذي يتحكــم بــه املســتبدون والطغــاة والــيت ســعت إىل تغيــره ، كانــت آخــر كلماهتــا الــيت 

نطقــت هبــا: اي حماهــا هــا احلريــة.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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اهلل... سوريا... وبس

د. أسامة الملوحي  

Sadece Allah ve Suriye…

Dr. Usame El-Müluhi

Sadece Allah ve Beşar’sız bir Suriye. Artık sloganımız yalnızca budur.
Bu slogan, şu anda içinde bulunulan aşamaya ve hatta şu ana kadarki tüm aşamalara en çok uyan slogan olmuştur. 
Bu ölçü ve ayırıcı alamet üzerinden, Suriyeliler iki gruba ayrılmıştır: Birinci grup Beşar’ın görevde kalmasını iste-
mektedir. Bunların arasında, Beşar Esed’in korkusundan bu görüşte olanlar da bulunmaktadır. İkinci grup ise, deve 
iğne deliğinden geçene dek Beşar Esed’in görevde kalmasını kabul etmeyecektir. Birinci grubun içerisinde, rejimin 
bağlıları ve barışçıl devrim hareketini sindirme, Suriyelileri katletme ve sahip oldukları her şeyi yok etme suçlarında 
ortaklık etmiş olanlar bulunmaktadır. Bu grup gri bir kesimi temsil etmekte olup, Beşar Esed’in varlığını pekiştire-
cek ve Esed’in gri rengini siyaha dönüştürecektir. Ki bu renk, Beşar’a, İranlılara ve Iraklı, Lübnanlı ve Afganistanlı 
mezhepçi milislere uygun bir renktir. Kaldı ki gri renk, koyu siyahtan çok da farklı değildir. Yine bu grubun arasın-
da, “Yaşayıp gidiyorduk” düşüncesindeki birçok insan da bulunmaktadır. Fakat bunlar, istibdadın postalları altında 
sürünürken doğacak parlak güneşin ve masmavi göklerin resmini çizemeyecektir.
İkinci grubun içerisinde, rejimi devirmek isteyenler, onlara artlarından katılanlar, bu yolda yardımlaşan ve fedakarlık 
göstererek çaba harcayanlar, yine bu rejimin halk ve vatan olarak Suriye’nin başında kalmasının tehlikesine işaret 
edenler yer almaktadır.
Beşar Esed’in görevinde kalması ve görevinden uzaklaştırılmasının temel bir mesele olduğu bugün artık netleşmiş 
durumdadır.
Birkaç hafta içinde bu mesele, dışarıdaki muhalifleri ve ülke içinde savaşan grupları iki sınıfa ayıracaktır:
Birinci sınıf, hangi kılıf ve baskı altında olursa olsun Beşar Esed’in görevde kalmasını kabul etmeyenlerdir.
Diğer sınıf ise, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in “De Mistura” vasıtasıyla sunduğu renkli ve albenili 
teklifleri kabul edecektir. Dışarıdan bakıldığında bir tercih hakkı söz konusu gibi gözükse de, arka planında bu 
teklifler Beşar Esed’in görevde kalmasını dayatmaktadır. Oyuna getirilen ve boyun eğdirilen bu kişilerin önünde, 
birkaç seçenek bulunmaktadır:
- 2018 yılında yapılacak, Beşar Esed ve beraberindekilerin katılacağı erken devlet başkanlığı ve milletvekili seçim-
leri. Bu seçim sürecini Birleşmiş Milletler ve birçok diğer kuruluş, doğruluk ve şeffaflık açısından denetleyecektir. 
Ve elbette ki seçimleri, toplumdaki olağanüstü derecedeki korku nedeniyle, hiçbir hile olmaksızın Esed kazanacaktır.
- Bundan daha kötü ve korkunç olan diğer teklif, Beşar Esed’in 2021 yılına kadar devlet başkanlığı görevini 
sürdürmesi, ardından ise Beşar’ın da katılacağı seçimlerin gerçekleşmesidir. Bu zaman gelinceye kadar, devlet 
başkanının yetkilerinde teori bir kısıtlama söz konusu olacaktır. Öte yandan, Beşar’ın istihbarat servisi geçmişteki 
şekliyle tüm bakanlıklara ve kurumlara tahakküm etmeye devam edecektir.
Bu iki teklif veya bunların benzeri teklifler, önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek toplantılarda gündeme getiri-
lecektir. Şu anda ise, hiç şüphesiz bunlardan birinin kabul ettirilebilmesi için bütün çabalar gösterilmeye başlanmış 
bulunmaktadır.
Bu platformlardan, Beşar’ın görevinden uzaklaştırılması sözüne sadık kalanlar ayrılacaktır. Geriye kalanlar ise, plat-
formların potasında eriyecek ve hummalı bir biçimde realist olunması, Suriye halkının acılarının göz önünde bulun-
durulması, kurtarılması mümkün olanın kurtarılmasıyla yetinilmesi hakkında konuşmaya başlayacaklardır. Hatta 
belki de, hikmetten ve bu zor zamanlarda hikmetli olmanın gerekliliğinden dem vuracaklardır.
Bu ayrışma, önümüzde hafta ve aylarda daha da şiddetlenecek ve sahnenin orta kısmında kimse kalmayana ka-
dar devam edecektir. Böylece Beşar’ın görevde kalması meselesi, kimileri ortaya bin bir bahane atsa da, herkesi 
ayrıştıracaktır.
Beşar Esed’in görevinden uzaklaştırılması, bugün artık tek şart ve tek öneri olarak ortaya konmalıdır. Esed’in göre-
vinden alınması, tüm tartışma, diyalog ve müzakerelerdeki tek konu olmalı, bundan başka sunulan öneriler ise zaman 
kaybı sayılmalıdır. Oluşacak her türlü zaman kaybından istifade edecek olan ise, Beşar ve beraberindekilerdir.
Beşar Esed, istibdat rejiminin tepe noktasıdır ve babası gibi o da egemenliğini bu esas üzerine bina etmiştir. İstibdat 
piramidi ise ters bir piramittir. Tepesi en altında bulunur ve bu tepe dağıldığında, piramidin tüm taşları birbirinden 
ayrılır. Suriye meselesi konusunda ciddi olmayanlar ve meseleyi oyun olarak görenlerin tamamı, Beşar Esed’in 
görevde kalması hususuna ya kanaat duygusu, ya baskı metodu ya da alternatifi olmadığı düşüncesiyle razı olmuş 
durumdadır. Bu nedenle onlar, Beşar Esed’in görevden alınması haricinde her türlü öneriyi sunarlar. De Mistura ise, 
olayları usta bir biçimde karmaşıklaştıracak ve dallandırıp budaklandırarak, yukarıda bahsettiğimiz kişilerin ortak 
arzularını uygulamaya geçirmeye çalışacaktır.
De Mistura’yla bir araya gelecek olan ve kendisini zeki bir siyasetçi ve parlak bir müzakereci olarak gören herkesin, 
De Mistura’yla yalnızca şu üç meseleyi konuşması ve başka hiçbir meseleye girmemesi gerekir:
Beşar Esed’in görevden ayrılması ve ülkeyi terk etmesi. Yine savaşın, Beşar Esed görevden uzaklaştırılmadığı sürece 
bitmeyeceği. Suriye devriminde ısrarcı olan herkes, bugün ancak ve ancak Beşar Esed’in görevinden uzaklaştırıl-
masını konuşmalıdır. Tüm meseleleri, Beşar Esed’in ülkeden çıkarılması olmalı, Esed’in gitmesinden başka bir 
slogan atmamalıdırlar. Beşar Esed’in görevinden uzaklaştırılmasından sonraki süreçle ilgili tüm meseleler, elbette 
ileride ele alınacak ve tüm samimi öneriler değerlendirilecektir.
Rusya ve İran arasında Suriye hususunda var olan gayrı ahlaki yasak ilişki, kendileri ve Beşar Esed arasındaki 
bir konudur. Beşar’ın gidişinin ardından ise bunlar, isteseler de istemeseler de Suriye halkının temsilcileriyle karşı 
karşıya kalacaktır.
Bugün Suriye vatanının maslahatı, Suriye devriminin maslahatıdır. Suriye devriminin yüksek milli maslahatı ise, 
Beşar Esed’in görevinden ayrılmasıdır. Bu yüzden artık sloganımız ve davamız şu olmalıdır: Sadece Allah ve 
Beşar’sız bir Suriye…

هللا... سوراي... با بشار وبس، هذا هو الشعار اليوم وبس.
هــذا الشــعار الــذي يناســب هــذه املرحلــة، بــل قــد انســب كل املراحــل الســابقة، هــذا هــو امليــزان والفرقــان الــذي عليــه 
ســيفرتق الســوريون إىل فرقتــن، فرقــة تريــد بقــاء بشــار ومعهــا فرقــة ســتذعن لبقــاء بشــار األســد خوفــاً ورهبــاً، وفرقــة لــن 
تقبــل ببقــاء بشــار األســد حــى يلــج اجلمــل يف ســم اخليــاط، يف الفرقــة األوىل موالــون شــركاء تورطــوا مــع النظــام يف قمــع 
احلــراك الثــوري الســلمي ويف قتــل الســورين وتدمــر ممتلكاهتــم، ويف هــذه الفرقــة تقبــع الفئــة الرماديــة الــيت ســتعزز مــن 
وجــود بشــار األســد وســتحول صبغتهــا الرماديــة إىل الصبغــة الســوداء الــيت تناســب بشــار وتناســب اإليرانيــن وتناســب 
امليليشــيات الطائفيــة العراقيــة واللبنانيــة واألفغانيــة وليــس اللــون الرمــادي ببعيــد عــن اللــون األســود القــامت، ويف هــذه الفرقــة 
أنصــار حــزب »كنــا عايشــن« الذيــن لــن يســتطيعوا مســتقبًا رســم مشــس مشــرقة ومســاء زرقــاًء علــى قفــا جزمــة االســتبداد 

إال يف وضــع االنبطــاح الزاحــف.
والفرقــة الثانيــة فيهــا كل الذيــن خرجــوا يريــدون اســقاط النظــام، وكل الذيــن التحقــوا هبــم وكل الذيــن آووا ونصــروا وكل 

الذيــن ضحــوا وبذلــوا، وكل الذيــن اكتشــفوا خطــورة بقــاء هــذا النظــام علــى ســورية كشــعب ووطــن.
بقاء بشار األسد أو زواله أمر أساسي يتبلور اليوم ووصلت األمور فيه إىل النهاية.

بعد أسابيع قليلة سيفرز هذا األمر املعارضن يف اخلارج والفصائل املقاتلة يف الداخل إىل فئتن:
فئة لن تقبل أبي غطاء أو ضغوط لبقاء بشار األسد.

فئــة ســتقبل بعــروض مغريــة ملونــة مضمونــة دوليــاً وأمميــاً و«دميســتورايً« ابطنهــا بقــاٌء إجبــاري أكيــد لبشــار األســد وظاهرهــا 
اختيــاري مريــح، وســتكون هنــاك عــدة خيــارات أمــام الذيــن يدهنــون ويلينــون:

 -انتخــاابت رائســية وبرملانيــة مبكــرة يف 2018 يشــارك فيهــا بشــار األســد ومــن معــه، وستشــرف األمــم املتحــدة 
ومنظمــات كثــرة شــى علــى نزاهــة االنتخــاابت وشــفافية االجــراءات فيهــا، وســيفوز بشــار األســد ومــن معــه بــدون تزويــر 

بوجــود الرعــب ورمزيــة الرعــب يف أقصــى حــدوده.
- وهنــاك عــرض أشــد وأعــى فيــه يكمــل بشــار األســد مــدة رائســته حــى عــام 2021 مث تكــون انتخــاابت يشــارك فيهــا 
بشــار وحــى ذلــك احلــن ســتكون هنــاك حمدوديــة نظريــة مكتوبــة لصاحيــات الرئيــس، وعلــى أرض الواقــع ستســتمر 

الشــبكة املخابراتيــة املتصلــة ببشــار ابلتحكــم بــكل الــوزارات واملؤسســات كمــا كانــت كذلــك دائمــاً.
هــاذان العرضــان أو مــا يقارهبمــا ســيكوانن حاضريــن يف اجتمــاع املنصــات القــادم يف األســابيع القادمــة، وبــا ريــب إن 

الضغــط للقبــول أبحدمهــا يتــم اآلن علــى قــدم وســاق.
وسينســحب مــن بوتقــة املنصــات كل مــن صــدق يف توجهــه وتعهــده بــزوال بشــار وســيبقى آخــرون وينصهــرون يف البوتقــة، 
وســيتحدثون إبفــراط عــن فــن املمكــن وعــن معــاانة الشــعب وختلــي األصدقــاء وعــن انقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه، ورمبــا يصــل 

كامهــم إىل ذكــر احلكمــة وضــرورة التحلــي هبــا يف هــذه األوقــات العصيبــة.
الفــرز مســتمر وسيشــتد يف األســابيع واألشــهر القادمــة حــى ال يبقــى يف املنطقــة الضبابيــة الوســطى أحــد، بقــاء بشــار 

ســيفرز اجلميــع حــى لــو وضــع البعــض ألــف ذريعــة وذريعــة.
زوال بشــار األســد جيــب أن يوضــع اليــوم كشــرط وحيــد وطــرح يتيــم، زوال بشــار األســد جيــب أن يكــون املوضــوع الوحيــد 
يف أي نقــاش أو حــوار أو مفاوضــات، ومــن يطــرح غــر ذلــك يضيــع الوقــت وال يســتفيد مــن ضيــاع الوقــت إال بشــار 

ومــن معــه.
بشــار رأس هــرم االســتبداد يف ســورية وعلــى ذلــك أســس حكمــه كمــا فعــل أبــوه مــن قبلــه، وهــرم االســتبداد هــرم مقلــوب، 

رأســه لألســفل فــإذا انــزاح الــرأس انفــرط العقــد وتدحرجــت أحجــار اهلــرم.
العابثــون والاعبــون ابلقضيــة الســورية كلهــم اتفقــوا علــى بقــاء بشــار األســد بقناعــة أو بضغــط أو النعــدام البديــل، 
وســيحاولون طــرح كل شــيء عــدا زوال بشــار األســد. وســيتفنن دميســتورا يف تعقيــد املســائل وتفريعهــا حــى ينفــذ مــن 

خاهلــا إىل تنفيــذ الرغبــة املشــرتكة الــيت وصــل إليهــا الاعبــون.
ومــن يلتقــي بدميســتورا ويعتــر نفســه سياســياً فطنــاً ومفاوضــاً ابرعــاً فعليــه أال حيدثــه إال عــن أمــور ثاثــة وأن ال يســمع 

إال عــن أمــور ثاثــة هــي: 
زوال بشار األسد ومغادرة بشار األسد وأن ال هناية أبداً للحرب يف سورية إال بزوال بشار األسد. 

صرِّين املســتمرين يف الثورة الســورية ان ال يطرحوا أي أمر ســوى رحيل بشــار األســد وأن جيعلوا كل قضيتهم 
ُ
على كل امل

اليــوم مغــادرة بشــار األســد وأال يرفــع أحــد شــعاراً إال عــن رحيــل بشــار.
زوال بشار األسد، ومن بعد زواله كل األمور هتون وكل القضااي تُبحث وكل الطروحات املخلصة ستلتقي.

العاقــة الســرية الاأخاقيــة احملرمــة للــروس واإليرانيــن يف ســورية هــي بينهــم وبــن بشــار األســد شــخصياً وبشــكل حصــري 
ملفــت، وبــزوال بشــار سيجلســون مــع ممثلــي الشــعب الســوري مرغمــن.

املصلحة الوطنية السورية احلقيقية اليوم هي املصلحة الثورية.
واملصلحة الثورية السورية الوطنية العليا هي بزوال بشار األسد.

لتكن قضيتنا اليوم وشعاران: هللا...سوراي...با بشار وبس.

Suriyeli Araştırmacı Yazarكاتب وابحث سوري
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لقد أســعدين كثراً ذلك املشــهد الذي رأيته يف عيد األضحى املبارك. فالعشــرات من منظمات اجملتمع املدين تســابقت من 
أجــل توزيــع حلــوم األضاحــي يف دول نســي النــاس يف العــامل أمساءهــا. لقــد ذهبــوا إىل أماكــن كثــرة يف إفريقيــا وآســيا والشــرق 
األوســط، مل يذهــب إليهــا أحــد مــن قبــل، وال يريــد أحــد الذهــاب إليهــا، وحــى ال يعــرف الكثــر أمساءهــا، وصلــوا إىل هنــاك 
وأبيديهــم حلــوم األضاحــي، وتعلــو االبتســامات وجوههــم، ليوزعــوا املســاعدات علــى احملتاجــن. وأعتقــد أن املعــى احلقيقــي 

لآليــة الكرميــة »فاســتبقوا اخلــرات« هــو هــذا األمــر ابلــذات.
- شعب رحيم يبعث على الفخر

إن لشــعبنا مكانــًة خاصــًة بــن شــعوب العــامل فيمــا يتعلــق بتقــدمي العــون وفعــل اخلــر. شــعبنا هــو االســتثناء ألنــه يقــدم 
املســاعدات وهــو يــذرف الدمــوع مــن أجــل انس رمبــا لــن يراهــم مــرة أخــرى، وشــعوب يســمع امساءهــم ألول مــرة، وبــاد تبعــد 
عنــه آالف الكيلومــرتات، فقــط ألهنــم مظلومــون ومســتضعفون. ومت تقــدمي تلــك املســاعدات دون انتظــار مقابــل ومــن دون 
دعايــة وال أي هــدف دنيــوي. وهــذا مــا يبعــث فعــًا علــى االفتخــار. يســألي زمائــي األجانــب أحيــاانً »هــل يــذرف شــعبكم 
الدمــوع حقيقــًة علــى أراكان؟«. أيَّ قلــب بــن جناحــي هــذا الشــعب الــذي يــذرف الدمــوع مــن أجــل كل مظلــوم، ومــن دون 
متييــز بينهــم. وهــذا اإلحســاس هــو الــذي جعلنــا نتبــوأ املرتبــة األوىل بــن الــدول املاحنــة للمســاعدات. شــعبنا ال يعــرتض أبــداً 
علــى تلــك املســاعدات الــيت تقدمهــا الدولــة أو اجملتمــع املــدين، مهمــا كانــت املشــاكل الــيت يعــاين منهــا االقتصــاد الرتكــي.  وهــا 
هــي زوجــة رئيــس اجلمهوريــة الســيدة أمينــة اردوغــان، مــع وزيــر اخلارجيــة مولــود چــاوش اوغلــو وعــدد مــن مســؤويل الدولــة، قــد 
ذهبــوا إىل بنغــادش ليوزعــوا املســاعدات علــى املظلومــن مــن أهــايل أراكان. وهــا هــم النــاس يثمنــون جهودهــم تلــك انهيــك 
عــن االعــرتاض علــى ذلــك. وبفضــل هــذا احلمــاس ومشــاعر العــون والرمحــة يف قلــوب النــاس، نشــأت يف تركيــا آالف اهليئــات 
اإلغاثيــة. وهــي جتتهــد كلهــا مــن أجــل مجــع تلــك املســاعدات، وإيصــال مرمحــة املترعــن إىل أايدي احملتاجــن. وإن املشــهد 

الــذي رأينــاه يف هــذا العيــد، واحــد مــن األمثلــة الرائعــة عــن تلــك العــادة اجلميلــة املســتمرة منــذ ســنن.
- منظمات اجملتمع املدين التابعة للدولة

كانــت اهليئــات اإلغاثيــة التابعــة للدولــة هــي أيضــا نشــيطة جــداً يف الســنوات الســابقة. فاملؤسســات املدعومــة مــن الدولــة مثــل 
اهلــال األمحــر الرتكــي، وإدارة آفــاد ملكافحــة الكــوارث والطــوارئ، ووقــف الشــؤون الدينيــة، ووكالــة تيــكا للتعــاون اخلارجــي، 
كلهــا قــد نفــذت أعمــااًل إغاثيــة اســتباقية مثــل ابقــي منظمــات اجملتمــع املــدين. وقــد تســابقت معهــم اهليئــات اإلغاثيــة األخــرى.

شــهد العــام املاضــي تراجعــاً يف حجــم املســاعدات الــيت قدمتهــا منظمــات اجملتمــع املــدين. وكان ســبب ذلــك انتشــار أخبــار 
تفيــد أبن  اهليئــات اإلغاثيــة التابعــة لتنظيــم فتــح هللا گولــن اإلرهــايب قــد أنفقــت أمــوال الترعــات علــى التنظيــم وليــس علــى 
احملتاجــن. وهــذا مــا جعــل الشــعب يوجــه ترعاتــه إىل املؤسســات اإلغاثيــة التابعــة للدولــة. حــى أن اهلــال األمحــر قــد رفــض 
بعــض الترعــات بســبب امتــاء طاقتــه االســتيعابية. هــذا إضافــة إىل أن تقــدمي رجــال الدولــة ترعاهتــم وأضاحيهــم ملؤسســات 

الدولــة مثــل اهلــال األمحــر كان لــه أتثــر يف ذلــك. وبذلــك فقــد شــكلوا منوذجــاً طيبــاً يف اإليثــار.
حــى وإن تراجعــت املشــكلة هــذا العــام بشــكل جزئــي، إال أن املشــاكل القائمــة يف العاقــة بــن الدولــة واهليئــات اإلغاثيــة 
مازالــت مســتمرة. ومــع أزمــة أراكان بــدأ احلديــث يتجــدد عــن تلــك املشــاكل. وهنــا مثــة مســائل مهمــة جيــب الوقــوف عندهــا 

ابنتبــاه. وعلــى الدولــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين وعلــى الشــعب كذلــك االنتبــاه إىل تلــك املســائل.
- ما وضعية التعاون بني الدولة واجملتمع املدين؟

تســتطيع منظمــات اجملتمــع املــدين أن تتحــرك بشــكل مســتقل عــن الدولــة، لتنجــز مــا ال تنجــزه الدولــة أو مــا ال تســتطيع إجنــازه 
بســبب القيــود القانونيــة. ومثــال ذلــك أن اهلــال األمحــر الرتكــي ليــس خمــواًل حســب القانــون الــدويل بتقــدمي املســاعدات يف 
ســوراي. ولذلــك فقــد تقدمــت هيئــات إغاثيــة مثــل هيئــة IHH لإلغاثــة اإلنســانية واحلقــوق احلــرايت، ومجعيــة صدقةطاشــي، 
ومجعيــة إييلكــدر، ليلعبــوا دوراً حيــووايً هنــاك. وابلتعــاون مــع تلــك املؤسســات، متكــن كل مــن اهلــال األمحــر الرتكــي وإدارة 
آفــاد ملكافحــة الكــوارث والطــوارئ مــن إيصــال املســاعدات اإلنســانية إىل داخــل ســوراي والعــراق. والــدول حتتــاج أحيــاانً إىل 
منظمــات اجملتمــع املــدين يف كثــر مــن املســائل وليــس فقــط فيمــا يتعلــق ابملســاعدات اإلنســانية. وبذلــك فهــي يف احلقيقــة مبثابــة 
قــوة انعمــة مهــة جــداً. إذا دعمــت الدولــة مؤسســاهتا اإلغاثيــة، مــع قطعهــا الطريــق أمــام اهلئيــات اإلغاثيــة املدنيــة األخــرى، 

فذلــك خطــأ كبــر. والفــرتة الســابقة حلكــم حــزب العدالــة والتنميــة شــاهدة علــى كثــر مــن تلــك األخطــاء.
وظيفــة الدولــة هــي مراقبــة منظمــات اجملتمــع املــدين. وليــس توجيــه نشــاطاهتا أو التضييــق عليهــا أو عرقلتهــا. فالدولــة ليســت 

خصمــاً ملنظمــات اجملتمــع املــدين وليســت منافســاً هلــا وال رب عملهــا. ولكــن عليهــا فقــط مراقبتهــا إذا وقعــت يف اخلطــأ.
مــن الضــروري اآلن تنظيــم األمــور وتنســيق اجلهــود مــع كثــر مــن منظمــات اجملتمــع املــدين الــيت تشــرتك يف األرضيــة مــع حــزب 
العدالــة والتنميــة، كــي ال تواجــه تلــك املنظمــات مثــل تلــك مشــاكل. وإضافــة إىل تسيســر املراقبــة، فــإن هــذا التنســيق يضمــن 

كذلــك درجــة الفائــدة القصــوى مــن تلــك املســاعدات.
- منظمات اجملتمع املدين تتحول إىل دولة

مثــة واجبــات هنــا تقــع علــى عواتــق منظمــات اجملتمــع املــدين. تســمى هــذه املنظمــات ابإلنگليزيــة NGO  وهــي اختصــار 
لعبــارة None Govermental Organisation الــيت تعــي املنظمــات غــر احلكوميــة. وأان أرى هــذا التعريــف جيــد. لذلــك ألن 
منظمــات اجملتمــع املــدين قــد بــدأت تتصــرف وكأهنــا مؤسســات حكوميــة، بســبب أهنــا مل تســتطع احلفــاظ علــى التــوازن يف 
عاقتها مع احلزب احلاكم يف السنوات األخرة. فاألوقاف واجلمعيات واهليئات اإلغاثية اليت مت إنشاؤها، أضحت لسبب 
مــا تــرى نفســها وكأهنــا جــزء مــن الســلطة احلاكمــة. ولذلــك فهــم ال يتحركــون مــن دون احلصــول علــى دعــم أو إشــارة مــن 
احلكومــة. وهــذا وضــع خاطــئ جــداً وخطــر. وهــذا يعــي أن العاقــة بــن الدولــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف حاجــة إىل منــاذج 
جديــدة مــن التنظيــم وأمنــاط التنســيق وآليــات املراقبــة الصحيــة. ويف نفــس الوقــت علــى منظمــات اجملتمــع املــدين أن تســتجمع 

قواهــا وتعــود إىل وظيفتهــا احلقيقيــة. وهبــذا الشــكل فقــط ميكننــا أن نفتخــر بصفــة »التســابق إىل اخلــرات« الــيت متيــزان هبــا.

سباق المساعدات اإلنسانية
وعالقة الدولة بالمجتمع المدني

كمال أوزتورك

İnsani Yardım Yarışı Devlet
 ve Stk İlişkisi

Kamel Öztürk

Kurban Bayramı’nda gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Onlarca sivil toplum örgütü dünyada insan-
ların adını unuttuğu ülkelere kurban eti götürmek için yarış içindeydiler. Ellerinde kurban eti, yüzlerinde 
gülümseme, Afrika’da, Asya’da, Ortadoğu’da kimsenin gitmediği, gitmek istemediği ve hatta ismini bil-
mediği yerlerde yardım dağıttılar. Sanırım İslam geleneğinde olan, “hayırda yarışın” tam olarak böyle bir 
şeydi.
GURUR DUYULACAK MERHAMETLİ MİLLET
Dünya milletleri arasında yardım yapmak ve hayır işlemek konusunda müstesna bir yeri var bizim 
halkımızın. Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeler, adını ilk defa duyduğu milletler ve belki de hiç göremey-
eceği insanlar için, sırf mazlum olduğu için göz yaşı döken, maddi yardım yapan bir millet, müstesna bir 
millettir. Karşılıksız, reklamsız, hiçbir dünyevi amacı olmadan yapıldı bu yardımlar. Çok gurur verici. 
Bazen yabancı meslektaşlarım bana sorardı, “gerçekten Arakan için göz yaşı döküyor mu sizin insanlarız?” 
Nasıl bir yürekse bizimkisi, mazlum olan herkes için göz yaşı döker insanımız. Hem de hiçbir ayrım yap-
madan. İşte bu duygudur bizi dünyada en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında birinci yapan. Türkiye 
ekonomisi ne kadar sorunlu olursa olsun, devletin ya da sivil toplum örgütlerinin yaptığı yardımlara asla iti-
raz etmez bizim milletimiz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve diğer 
devlet yetkilileri, şu anda Bangladeş’te Arakanlı mazlumlara yardım dağıtıyor. Buna karşı çıkmayı bırakın, 
herkes alkışlıyor. Milletin gönlündeki bu coşkun yardım ve merhamet duygusu sayesinde Türkiye’de bel-
ki de binlerce yardım kuruluşu doğmuştur. Hepsi bu yardımları organize etmek, veren elin merhametini, 
alan elin ihtiyacına ulaştırmak için çaba sarf ediyor. Bu Kurban gördüğümüz manzara yılladır süren bu 
geleneğin son ve en güzel örneklerindedir.
DEVLETİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Önceki yıllara oranla devlete ait yardım kuruluşları da çok aktifti. Kızılay, AFAD, Diyanet Vakfı, TİKA 
gibi devlet destekli kurumlar, bir STK gibi proaktif yardım faaliyetleri yaptılar. Özel yardım kuruluşları da 
onlarla yarıştı. Geçen yıl sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlarda ciddi bir düşüş vardı. Bunun sebebi 
de FETÖ’ye ait yardım kuruluşlarının, yardım paralarını mağdurlara değil de örgüte harcadığı yönündeki 
haberlerdi. Bu da halkın yardımlarını, devlet destekli yardım kuruluşlarına yönlendirmesine neden oldu. 
Hatta Kızılay kapasitesi dolduğu için yardımların bir kısmını kabul etmedi. Bir de devlet büyüklerinin, 
bağışlarını ve kurbanlarını Kızılay gibi devlet kurumlarına yapmaları da etkili oldu. Örnek teşkil ettiler. 
Bu yıl sorun kısmen azalsa da yine de devlet ile yardım kuruluşları arasındaki ilişkide çeşitli problemler 
yaşanmaya devam ediyor. Bu sorunlar Arakan kriziyle bir kez daha gündeme geldi. Burada çok dikkatli 
olunması gereken hususlar var. Bunlara hem devletin hem STK’ların hem de halkın dikkat etmesi gerekir.
DEVLET SİVİL TOPLUM  İŞBİRLİĞİ NE DURUMDA?
Bir kere sivil toplum örgütleri, devletten bağımsız olarak hareket eden, devletin yapmadığı ya da kanuni 
kısıtlamalardan dolayı yapamadığı yardımları yapar. Örneğin Suriye’de, Kızılay uluslararası hukuk açısın-
dan yardım faaliyetleri yapamaz. Bu yüzden de İHH, Sadaka Taşı ve İyilik Der gibi sivil yardım kuruluşları 
hayati rol oynadılar. AFAD ve Kızılay bu kuruluşlarla iş birliği yaparak yardımların Suriye, Irak içlerine 
ulaşmasını sağladı. Sadece insani yardım değil, birçok konuda bazen devletler, sivil toplum örgütlerine ih-
tiyaç duyarlar. Bu çok önemli bir yumuşak güçtür (soft power) aslında. Devlet, kendi yardım kuruluşlarını 
desteklerken, bunu sivil yardım kuruluşlarının önünü kesecek şekilde yaparsa, bunda büyük bir hata var 
demektir. AK Parti iktidarları öncesinde buna çok şahit olundu. Devletin görevi, sivil toplum kuruluşlarının 
denetlemektir. Faaliyetlerini yönlendirmek, kısıtlamak, önlemek değil. Devlet, sivil toplum kuruluşlarının 
hasmı, rakibi, patronu değildir. Sadece yanlış yaptığında denetleyenidir. Şimdi birçoğu AK Parti tabanıyla 
aynı yerden gelen sivil toplum örgütlerinin benzer sorunlar yaşamaması için düzenleme yapılması, koor-
dinasyon sağlanması gerekir. Bu koordinasyon denetimin haricinde ayrıca, yardımların maksimum fayda 
ile kullanılmasını da sağlar.
DEVLETLEŞEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Burada sivil toplum kuruluşlarına düşen şeyler de var. Sivil toplum örgütü İngilizce NGO (None Gov-
ermental Organisation) yani hükümet dışı organizasyonlar olarak tanımlanır. Bence güzel bir tanımla-
ma. Bizim sivil toplum örgütleri son yıllarda iktidarla ilişkilerinin iyi dengeleyemedikleri için, sanki 
devletin organizasyonları gibi hareket ediyor. Bu STK’ların kuruluş ve çalışma mantığına çok terstir. 
Yeni kurulan vakıflar, dernekler ve yardım kuruluşları nedense kendilerinin iktidarın bir parçası gibi 
görüyorlar. O nedenle de iktidardan bir destek ya da işaret almadan hareket edemiyorlar. Çok yanlış ve 
tehlikeli bir durum. Demek ki, devlet-STK ilişkilerinde yeni organizasyon modellerine, koordinasyon 
sistemlerine, sağlıklı denetim mekanizmalarına ihtiyaç var. Aynı zamanda STK’ların da kendilerini to-
parlaması ve yeniden gerçek fonksiyonlarına dönmesi gerekir.  Böylece gurur duyduğumuz “hayırda 
yarışmak” özelliğimizi sürdürebiliriz.
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Türkçe تركي

هنــاك مشــروع دويل يتــم تنفيــذه علــى جنوبنــا، وهــذا املشــروع ســوف يولّــد ظروفًــا جديــدة وخطــرة كمــا كان يف احتــال العــراق 
وحــرب ســوراي وســوف يــؤدي إىل تغيــرات جذريــة يف دول عديــدة ســتؤدي إىل نــدم بعــض الــدول خــال ســنوات قليلــة.

وبصراحــة أرى أن هــذه الظــروف هامــة جــًدا مثــل ظــروف احتــال العــراق وحــرب ســوراي وأن هــذه الظــروف ســتؤدي إىل انكســار 
عميــق وتغيــر يف خريطــة املنطقــة،  ألّن هنــاك خريطــة جديــدة يتــم تشــكيلها مــن قبــل القــوات الغربيــة ألول مــرة بعــد احلــرب العامليــة 

األوىل وبعــد العمليــات االحتاليــة، حيــث يتــم أتســيس قاعــدة عســكرية يف املنطقــة الــيت أضعفــت ســيطرة الغــرب عليهــا.
ما هو سبب وجود بعض املناطق يف تلك اخلريطة واليت ليس هلا أّي عاقة مع األكراد ؟

 وبينمــا يتــّم ادعــاء أّن التدخــات اخلطــرة الــيت نواجههــا اليــوم هــي مشــروع إســرائيلي وأمريكــي هــادف إىل تشــكيل دولــة كرديــة لكــن 
احلقيقــة هــي أننــا أمــام مشــروع خطــر يتــم تنفيــذه مــن قبــل القــوات األطلســية ويســتهدف املنطقــة كلهــا. وهــذا الوضــع ليــس حمــدوًدا 
بتغيــر اخلرائــط السياســية بــل هنــاك خمططــات لتغيــر اخلرائــط املذهبيــة وكافــة اإلجــراءات الــيت يتــم تنفيذهــا هــي يف ســبيل تنفيــذ تلــك 
املخططــات وذلــك عــن طريــق تغيــر هــوايت املــدن العريقــة الــيت بلغــت عمرهــا قــرواًن، والدليــل هــو أن اخلريطــة هــذه تشــمل مناطــق 
عديــدة ليــس هلــا أي عاقــة ابهلويــة الكرديــة وهــذه اخلريطــة تنفــذ وفــق احلســاابت واملخططــات األمنيــة املســتقبلية  اخلاصــة أبمريــكا 
وإســرائيل هبــدف مراقبــة املنطقــة وإبقائهــا حتــت ســيطرهتما. يتــم انتــزاع تلــك القنــاة مــن منطقتنــا... حنــن علــى حافــة تغــر جــذري مــن 
درجــة اتفاقيــة ســايكس بيكــو، وصحيــح أن عصــر اتفاقيــة ســايكس بيكــو قــد انتهــى وهنــاك أشــياء كثــرة ســوف تتغــر لكــن هــذا 
املشــروع وهــذه التغيــرات حتتــوي علــى انتــزاع أشــياء كثــرة مــن املنطقــة، وبــاد مــا بــن النهريــن واجلهــة اجلنوبيــة لدولــة تركيــا تتحــول 
إىل مســألة أوربيــة داخليــة هتــدف إىل انتزاعهــا مــن املنطقــة. إىل هــذه اللحظــة وحنــن نواجــه علــى كل جــزء مــن منطقتنــا خمططــات 
التجزئــة وحنــاول ختطيــط مناذًجــا عديــدة لصــد هــذه احملــاوالت، أي علــى األقــل كان لدينــا أحــام وحســاابت وأهــداف. وكنــا حنــاول 
ختفيــف درجــة خطــورة املؤامــرات الــيت مت التخطيــط إليهــا هبــدف تشــكيل العــداوات عــن طريــق املــررات الطائفيــة واملذهبيــة، لكــن 
هذا املشــروع ســوف يؤدي إىل هدم كافة أهدافنا وحســاابتنا وأحامنا وذلك املشــروع ســوف يكون منوذًجا يتم تطبيقه على كافة 
أحنــاء املنطقــة... »منطقــة جديــدة« غريبــة علــى املنطقــة وعــدوة هلــا.. وإن مل تتمكــن املقاومــة احملليــة أن تصــد هــذا املشــروع مل يبــق 
أي أتثــر هلــذه املقاومــة، وســوف يتــم االلتفــات إىل تركيــا يف اخلطــوات التاليــة مث إعــادة النظــر يف أمــر إيــران مث ابكســتان مث الســعودية 
وذلــك عــن طريــق التحجــج ابألســباب املذهبيــة والطائفيــة مث مصــر وأفريقيــا الشــمالية. ال شــك أن املشــروع الــذي يتــم تنفيــذه علــى 
مشــال ســوراي والعــراق يعتــر منوذًجــا لبدايــة تشــكيل  »املنطقــة اجلديــدة« الــيت تصمــم مــن قبــل القــوات األطلســية، وســوف ينقلــب 
التاريــخ بعــد هــذه املرحلــة، حيــث أن إجــراءات تصفيــة اجلهــات املقاومــة وتصغــر الــدول القويــة ســوف تــزداد مرونــة بعــد تشــكيل 
هــذه اخلريطــة. ال خــر يف هــذا الصمــت!... وإن الحظتــم أن مشــروع قــرار اســتفتاء الــرازاين واملشــروع الــذي يتــم تنفيــذه يف مشــال 
ســوراي عــن طريــق تنظيمــي يب كا كا ويب يــي دي والــذي يســتهدف دولــة تركيــا بــكل وضــوح وصــل إىل درجــة مــن النضــج، وممــا ال 
شــك فيــه أن هــذا املشــروع هــو خمطــط دويل ممنهــج. ومــن املؤســف أن جنــد الوضــع يف تركيــا صامــت أمــام هــذا الواقــع وهــذه الظــروف 
الــيت ســوف تــؤدي إىل هــّز املنطقــة واترخيهــا وهــذا الصمــت ليــس صمًتــا بريًئــا بــل حيتــوي علــى شــبهات وال شــك أنــه دليــل شــر. 
العمليــة ذاهتــا مت تنفيذهــا يف زمــن احتــال العــراق... حنــن واجهنــا املوقــف ذاتــه مــن قبــل الــرأي العــام خــال فــرتة احتــال العــراق يف 
عــام 2003، حيــث أن إدارة أمريــكا واإلعــام يف تركيــا ورجــال السياســة بذلــوا حمــاوالت غــر عاديــة يف  ســبيل التأثــر علــى الــرأي 
العــام ومل ننــَس املواضيــع الكثــرة الــيت تناولناهــا وقمنــا مبناقشــتها حــول حقيقــة امليزانيــة الــيت مت ختصيصهــا هبــدف التأثــر علــى الــرأي 
العــام الرتكــي. يف فــرتة احتــال العــراق ألول مــرة بعــد احلــرب العامليــة مت إبــراء حماولــة تركــز جيــش احتــايل حيتــوي علــى عناصــر أجنبيــة  
يف قلــب بــاد مــا بــن النهريــن ولقــد مت تســويق هــذه احملــاوالت إىل تركيــا. وهــذا النــوع مــن التضليــل واجلــو العاطفــي شــهدان لــه جمــدًدا 
مــع بدايــة حــرب ســوراي، واليــوم ال نــرى لــدى هــؤالء الذيــن قامــوا بتســويق تلــك األجــواء أي خطــوة بنــاءة أو حــّل مقــرتح يف األزمــة 
الســورية ولقد أدت تلك األجواء العاطفية إىل عدم إمكانية إدارة األزمة الســورية مبوضوعية واليوم تواجه حرب ســوراي نتائج تلك 
احملــاوالت. وهــل بقــي لدينــا اليــوم مــن مل يــَر ومل يفهــم هــذه احملــاوالت الشــبيهة الــيت يتــم تســويقها إلينــا هبــدف تنفيــذ خمطــط اخلريطــة 
علــى مشــال ســوراي؟... »مــن الــذي أســكتكم«... ال شــك أن هــذا الصمــت الــذي حّدثتكــم عنــه واخلــاص يف هــذه الفــرتة ال خيتلــف 
عــن املثالــن الســابقن، وإن عــدم صــدور أي كلمــة أو مجلــة أو فكــرة أو حــى نقــاش مــن قبــل اإلعــام الرتكــي والطبقــة الرتكيــة املثقفــة 
هــو مصيبــة وكارثــة تثــر القلــق. وال أســتطيع أمــام هــذه املواقــف ســوى أن أتســاءل مــا إن كانــت نتيجــة ملؤامــرة أو حمــاوالت للتأثــر 

علــى الــرأي العــام وأن أســأل ســؤال »مــن الــذي أســكتكم«، حًقــا مــن الــذي اشــرتى صوتكــم؟
خدعــة كبــرة يف هــذه األايم..  شــخصًيا ازداد قلقــي بعــد قــراءيت لبعــض املقــاالت، حيــث أنــي رأيــت فيهــا حمــاوالت للتأثــر علــى 
الــرأي العــام وتعتــر حمــاوالت انجحــة مــن نوعهــا وأعتقــد أهنــا كتــاابت مــن حمــض اخليــال وبعيــدة عــن الواقــع مت التوصيــة هلــا. وأكــر 
خدعــة يف هــذه األايم هــي فكــرة أن »معارضتــك للبــارازاين تــؤدي إىل فتــح اجملــال أمــام إيــران وتعــي إضعافــك للبــارازاين الســي و 
استســامك للشــيعة..« هــذه هــي املؤامــرة اجلديــدة الــيت ينفذوهنــا هــذه األايم، وهــذا البحــث مت تســويقه مــن قبــل القــوات اخلارجيــة. 
تبًّــا لكــم.. كيــف تســتهينون هبــذا الشــعب إىل هــذه الدرجــة؟ مــن الواضــح أن تركيــا تواجــه مشــروًعا ضخًمــا يهــدف إىل التأثــر علــى 
الــرأي العــام. ال تنســوا أن تركيــا هــي املشــروع األساســي..  وهــل كانــت التحقيقــات يف أمريــكا هتــدف للضغــط علــى تركيــا أثنــاء 
تنفيــذ كل مــا نــراه اليــوم يف جنوبنــا؟ حنــن نعلــم أن ملفــات 17-25 ديســمر/كانون األول واالعتــداءات الدمائيــة يف 15 يوليــو/

متــوز كانــت هبــدف إيقــاف ازدهــار تركيــا مــن جديــد وخــرق أتثرهــا احمللــي وحصرهــا يف األانضــول وتضييقهــا، وهــذه احملــاوالت 
مســتمرة بكامــل الســرعة. ويف هــذه املرحلــة نتابــع مراحــل املشــروع الــذي يتــم تنفيــذه يف مشــال ســوراي والعــراق، وال شــك أن هــذا 
املشــروع ينفــذ بشــراكة مــع العناصــر الداخليــة كمــا كان يف عمليــات 17 ديســمر/كانون األول و15 يوليو/متــوز، والقــوات الــيت 
فشــلت ابلســيطرة علــى تركيــا عــن طريــق منظمــة غولــن اإلرهابيــة حتــاول اليــوم تعيــن شــركاء جــدد مــن الداخــل واجلنــوب لتنفيــذ 
مؤامــرة جديــدة. ال تســنوا أن املشــروع الكبــر والنهائــي هــو مشــروع إركاع أقــوى دولــة هنضــت بعــد قــرن، لــذا اهلــدف األساســي مــن 

اخلريطــة الــيت تصمــم اليــوم هــي دولــة تركيــا.

من الذي أسكتكم؟ ال تنسوا أّن تركيا هي 
المشروع األساسي..

إبراهيم قراغول

Hayırdır, bizi kim susturdu böyle? Bü-
yük proje Türkiye’dir, unutmayın..

İbrahim Karagül

Güneyimizde, Irak işgali kadar, Suriye savaşı kadar bölgesel sarsıntılara yol açacak, yeni durumlar 
oluşturacak, hemen her ülkenin şu anki durumunda ciddi değişikliklere yol açacak, bazı ülkelerin 
birkaç yıl içinde dizlerini dövmelerine yol açacak bir çokuluslu proje uygulanıyor. Açıkça bu duru-
mu bölgesel güç haritasını altüst edecek bir kırılma olarak görüyorum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı 
sonrası ilk kez işgallerden sonra bir Batılı garnizon, harita oluşturuluyor. Çünkü Batı’nın ellerinden 
kayıp giden, Batı’nın nüfuz ve sömürge alanından uzaklaşan bir coğrafya için bir üs, bir müdahale 
alanı oluşturuluyor. Kürtlerin hiç olmadığı yerler niye o haritada?
Her ne kadar Kürt etnik kimliği üzerinden uygulansa da, Kürtlerin ulusal heyecanları ile süslense de, 
sadece ABD ve İsrail’in projesi gibi görünse de, coğrafyanın tamamen yeniden biçimlendirilmesine 
dönük Antlantik merkezli çok ciddi bir müdahale ile karşı karşıyayız. Bu müdahale bütün coğrafyaya, 
bütün ülkelere yöneliktir.
Bu durum sadece siyasi haritaların değişmesiyle sınırlı değildir. Etnik harita değiştirilmekte, bu yönde 
bir müdahale uygulanmakta, yüzlerce yıllık şehirlerin kimliği değiştirilmektedir. Çünkü harita, Kürt 
etnik kimliğinin hiç olmadığı bölgeleri de kapsamakta, tamamen ABD ve İsrail’in güvenlik çıkarları-
na, gelecek hesaplarına, bölgeyi denetleme planlarına göre biçimlenmektedir.
O bölge, o kuşak bizim coğrafyadan koparılıyor Sykes-Picot’dan sonraki en köklü değişimin aref-
esindeyiz. Sykes-Picot dönemi kapandı, doğru. Çok şey değişecek, doğru. Ancak bu projeyle, 
değişimler bölge dinamiklerinden tamamen koparılmakta, Mezopotamya ve Türkiye’nin güneyi, bir 
Avrupa iç meselesine dönüşmektedir.
Bugüne kadar coğrafyanın bir çok köşesinde parçalanma senaryolarına direnmeye çalışıyorduk. 
Rüzgarı tersine çevirip birleşme modellerini öne çıkarmaya çabalıyorduk. En azından böyle hayaller-
imiz, hesaplarımız, ideallerimiz vardı.
Etnik ve mezhep kimlikleri üzerinden yürütülen ayrıştırma ve düşmanlaştırma senaryolarını en azın-
dan hafifletmeye uğraşıyorduk. Bu projenin gerçekleşmesiyle o idealler yıkıma uğrayacak, proje, 
coğrafyanın diğer bölgeleri için model haline gelecektir. Bölgeye yabancı, herkese düşman “yeni 
coğrafya..” Hele de bölgesel direnç buna müdahale edemezse, zaten etkisiz olduğu tescillenecektir. 
Ardından Türkiye, İran ve Pakistan masaya çekilecektir. Bir sonraki adımda mezhep ve din üzerinden 
Suudi Arabistan masaya çekilecek, Mısır masaya çekilecek, Kuzey Afrika ülkeleri masaya çekilece-
ktir. Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki çalışma, sınırlarını tamamen Atlantik ülkelerinin çizdiği “yeni 
coğrafya”nın başlangıç örneği olacak, tarih bu adımdan sonra başka türlü işleyecektir. Coğrafyanın 
çözülmesi, parçalanması, garnizon devletlere bölünmesi, buna direnecek bütün yapıların tasfiyesi, 
güçlü devletlerin küçültülmesi bu haritanın oluşumundan sonra hızlanacaktır. Bu suskunluk hiç hayra 
alamet değil! Dikkat ederseniz; Barzani’nin referandum kararı için, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD 
üzerinden yürütülen, son aşamada açıkça Ankara’ya meydan okur hale dönüşen, Türkiye’yi hedef 
alacağını gizlemeyen projenin belli bir olgunluğa ulaştığı an seçilmiştir. Bu bir çokuluslu tasarımdır, 
öyle planlanmıştır, zamanlaması ona göre yapılmıştır.
Hal böyle iken, bölgenin coğrafya ve tarihini sarsacak bir gelişme nedense Türkiye’de büyük bir 
suskunlukla karşılanıyor. Bu suskunluk hayra alamet değildir, masum değildir, şüpheler içermektedir.
Irak işgali sırasında da aynı operasyon çekildi 2003 Irak işgali döneminde de benzer bir kamuoyu op-
erasyonuna maruz kalmıştık. ABD yönetimi, Türkiye’de medya, siyasiler ve kamuoyunu etkilemeye 
çalışan çevreler üzerinde müthiş bir çalışma yürütmüştü. Türkiye kamuoyunu etkilemek için büyük 
miktarda bütçe ayrıldığı o zamanlar çokça tartışılmıştı. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez Mezopota-
mya’nın kalbine yerleşecek yüzbinlerce kişilik yabancı istila ordusu masumlaştırılmak istendi, Türki-
ye’ye pazarlanabildi. Benzer bir dezenformasyon, duygusal atmosfer Suriye savaşı başlarken yaşandı. 
Bugün o atmosferi yönetenlerin hiçbirinin Suriye için yeni bir tezi, bir adım sonrasına ilişkin fikri 
olmadığını görüyoruz. O duygusal atmosfer, Suriye meselesini rasyonel bir zeminde yürütme ihti-
mallerini zayıflattı ve bugün bunun sancıları çekiliyor. Bütün bu tezlerin ülkenin kuzeyindeki harita 
için planlandığını ve bize pazarlandığını hala anlamayan kalmış mıdır? “Peki bizi kim susturdu”
Şu anki suskunluk bu iki örnekten hiç de farklı değil. Türk medyasının, entelijansiyasının coğrafya-
da bu kadar derin değişim olurken bir sözünün, cümlesinin, fikrinin olmaması, bunu tartışamaması 
büyük talihsizlik ve de endişe verici bir durum. Bazen, bunun bir ilgisizliğin ötesinde, bir kamuoyu 
çalışması, bir proje olma ihtimalini düşünmeden edemiyor insan. “Bizi kim susturdu” sorusunu sor-
madan edemiyor. Sahi, bu suskunluğu kim satın aldı?.. Bugünlerin büyük yalanı…
Şahsen bugüne kadar okuduğum birkaç yazı bu endişemi daha da artırdı. Son derece başarılı bir 
kamuoyu çalışmasıydı okuduklarım, sipariş yazılar gibiydi ve gerçeklerden çok uzaktı.
Bugünlerin en büyük yalanı “Barzani’ye karşı olursan İran’ın önünü açarsın, Sünni Barzani’yi zayı-
flatıp Şiiliğe teslim olursun…” Bu tezi işliyorlar. Ana sipariş bu, böyle belirlemişler..
Yazıklar olsun.. Bu millet bu kadar mı kolay lokma görülüyor? Anlaşılan Türkiye olarak fena bir 
kamuoyu operasyonuna maruz kalıyoruz. Unutmayın, büyük proje Türkiye’dir..
ABD’deki baskısını artıran soruşturmalar güneyimizde bunlar olurken Türkiye’yi baskı altına almak 
için miydi? 17-25 Aralık dosyaları ve 15 Temmuz kanlı saldırıları, Türkiye’nin yeniden yükselişini 
durdurmak, bölgesel etkilerini kırmak, onu Anadolu’ya hapsedip orada küçültmek içindi, artık biliy-
oruz. Operasyon aynen devam ediyor. Bu aşamada büyük müdahalenin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki 
aşamalarını izliyoruz. Ama tıpkı 17 Aralık gibi, tıpkı 15 Temmuz gibi bu operasyon da içerideki 
ortaklarla yürütülüyor. FETÖ ile durduramayanlar hem güneyden hem içeriden başka bir senaryoyu 
deniyor. Unutmayın; en büyük proje, yüz yıl sonra ayağa kalkan en güçlü ülkeye diz çöktürme proje-
sidir.
Dolayısıyla bugün çizilen bütün haritaların hedefi Türkiye haritasıdır.

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي



1981 3- متوز/ يوليو 2015
الدكتــور الصيــدالين بشــار أمحــد عــزت قــريب، ولــد يف 
مدينــة أرحيــا الســورية يف 10 أيلــول/ ســبتمرب 1981، 
تــويف والــده وهــو يف اخلامســة، ووالدتــه وهــو يف الثامنــة 
عشــر، اتبــع دراســة الصيدلــة يف جامعــة )خاركــوف( يف 
ــا عــام 2002، وعــاد حيمــل شــهادة املاجســتر  أوكراني
شــركات  عمــل يف  فيهــا، مث  بعــد خترجــه  الصيدلــة  يف 

أدويــة عــّدة.
أشــد  مــن  ســورية، كان  يف  الثــورة  انطلقــت  عندمــا 
أفعــال  لــكل  املُعــارض  الرجــل  وهــو  هلــا،  املتحمســني 
ــرّب  ــة، وت ــذ أن كان يف املدرســة الثانوي نظــام األســد، من
ونشــأ يف بيئــة وطنيــة سياســية معارضــة، مــع الثــورة بــدأ 
انشــطًا ال يهــدأ مــن أجــل تنظيــم التظاهــرات، وجتهيــز 
الشــعارات، والتنســيق مــع قــرى جبــل الزاويــة، وتنســيقية 
أرحيــا، كمــا كان صلــة الوصــل مــع احلــراك الثــوري يف 
غوطــة دمشــق، ومــع العديــد مــن أماكــن وبــؤر الثــورة يف 

حمافظــات ســورية.
كان وجًهــا ابرزًا يف احلــراك الســلمي يف أرحيــا منــذ بدايــة 
الثــورة، مث توجــه إىل العمــل اإلغاثــي والطــيب مــع حتــول 
الثــورة إىل العســكرة، وقــام ابفتتــاح نقطــة طبيــة يف جامــع 
البلــدة لإلســعافات األوليــة، إىل أن بــدأ بتنظيــم العمــل 
مايــو 2012  أاير/  فأســس يف 1  مبســاعدة شــقيقه، 
مجعيــة )واعتصمــوا( مــع جمموعــة مــن الناشــطني، وقــد 
وتعليميــة،  وتوعويــة  وطبيــة  إغاثيــة  مشــاريع  نفــذت 
مشــروع  نفــذ  للفقــراء، كمــا  خريــة  صيدليــة  وافتتــح 
)شــراين احليــاة(، لنقــل املصابــني عــرب الــوادي يف جبــل 
األربعــني إىل تركيــا، أثنــاء حصــار مدينــة أرحيــا، حيــث 

كان يتــم نقلهــم محــاًل علــى األكتــاف.
تركيــا،  اجلمعيــة يف  بــني مكتــيب  بــال كلــل  يتنقــل  كان 
إىل  املــواد  وصــول  وليضمــن  للتنســيق،  وســورية 
والنازحــني  املخيمــات  خدماتــه  ومشلــت  مســتحقيها، 
واملــدارس واألرامــل واأليتــام، حــىت مُسّــي “أبــو األيتــام”، 
إىل أن استشهد يف 3 متوز/ يوليو 2015، يف التفجر 
الــذي اســتهدف مســجد “ســامل” يف أرحيــا، وهــو جيهــز 
ملأدبــة إفطــار صائــم، حيــث كان يقيمهــا مــع انشــطي 
الناشــطني  مــن  العديــد  معــه  واستشــهد  اجلمعيــة، 

إدلــب. وحمافظــة  أرحيــا  يف  الســلميني 
العــون  وتقــدمي  النــاس،  ملســاعدة  يســعى  معطــاًء  كان 
ملــن حيتاجــه؛ فأحبــه النــاس وأحاطــوا بــه، واســتمعوا إليــه 
واستشــاروه، وجتــاوز كل مصاحلــه الذاتيــة الشــخصية، 
وفّضــل العمــل بــال مقابــل مــن أجــل احملتاجــني، ومــن 

أجــل الوطــن.
ومل  الظــروف،  مــن  ظــرف  أي  حتــت  أاننيًــا  يكــن  مل 
يكــن مهــه مــا جــىن لنفســه، أو مجــع لذاتــه ومســتقبله 
خطيبتــه،  تــرك  الــذي  وهــو  األســري،  أو  الشــخصي 

واستشهد من أجل الوطن والناس. 
ضّحــى بنفســه مــن أجــل الثــورة ، وغــادر ُمبكــًرا، وبقيــت 
بقــي،  الســوريني  ذاكــرة  ويف  وجوهنــا،  تلفــح  دمــاؤه 

وضمــن معــامل الثــورة تصــّدر مــع الكثــر مــن أمثالــه.

Türkçe تركي

Dünya siyaseti uluslararası ilişkilerin gerildiği bir noktaya doğ-
ru hızla ilerliyor. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de ikiz kulelere 
yapılan saldırı ile olası bir dünya barışının önüne geçilmiş ve soğuk 
savaş yıllarının zincirleri kırılmıştı. 2. Dünya savaşında savaşma-
ya mecali kalmadığı için savaşın bitmesini isteyen ülkeler, henüz 
ölen 50 milyonu aşkın insanın topraktaki kanı çekilmeden dünyayı 
yeni bir kaosun içine çekme hevesindeler.
Biz topraklarımızda cereyan eden savaşın sıcaklığı ve gündemim-
izde oluşturduğu kaosa odaklanmış durumdayken büyük resimde 
dünyanın dört bir yanında gerilimi artıran olaylar yaşanmakta. 
Bizim topraklarımızda süren savaşın her ne kadar kendine özel 
yerel ve bölgesel sebepleri olsa da aslında dünya genelinde savaş 
gerginliğinin ve savaşın yaşandığı diğer bölgelerde temel prob-
lematiği değişmeyen savaş denklemleri varlığını her daim koruy-
or:
Orta Asya’da bitimsiz bir kriz kaynağı olarak Ermenistan böl-
geyi her daim savaş için gergin tutmaya devam ediyor. Yine Orta 
Asya’da bulunan Afganistan 2011 yılından bu yana ABD’nin 
sözde terörle mücadele ve demokrasi getirme safsataları ile ölüm-
lerin zulümlerin ve savaşın merkezi konumunda. Kuzey Kaf-
kasya’da Bölşevik Rus zulmü altında devam edegelen Çeçenistan 
mücadelesi zaman zaman sönümlense de bitmeyen bir gerilim 
olarak devam ediyor. Güneydoğu Asya’da Bangladeş, Çin, Tay-
land ve Hindistan arasında bulunan Miyanmar’da bizim gün-
demimize zaman zaman düşse de bitmeyen bir iç savaş gerilimi 
her daim varlığını koruyor. Ortadoğu’da İsrail zemin alınarak 
oluşturulan ve İngiltere ABD tazyikinde devam eden Ortadoğu 
komplikasyonları her daim sıcak gündemimiz olarak varlığını ko-
ruyor. Kuzey Afrika’da Libya, Mısır, Tunus gerilimleri Avrupa’nın 
irili ufaklı her ülkesinin bölgeye olan müdahalesi ile çözülmesi 
zor bir düğüm olarak varlık gösteriyor. Amerika kıtasında ABD 
Kuzey Kore gerilimi kurgu gibi görülse de dünya barışının önünde 
önemli bir engel olarak varlığını sürdürüyor. Büyük resme bak-
tığımızda temelinde aynı hayvani içgüdüleri barındıran ve sözde 
dünyayı yönetenlerin dünyada yaşayanlara hayat hakkı tanımayan 
bu savaş senaryoları bitecek gibi durmuyor. Elbette tarihin derin-
liklerinden bu yana savaşsız geçen yüzyıllara rastlamak çok zor 
bunu biliyorum. Lakin yaşanan bu savaş ve kaoslar ilerleyen her 
yüz yılda daha fazla yıkıma, daha fazla kıyıma, daha fazla acıya ve 
daha fazla göz yaşına sebep oluyor. İnsan oğlu yetenek ve kabili-
yetlerini artırdıkça daha fazla yok edebilme kapasitesine ulaşıyor 
yaptığı bütün izansızlıkları örtbas edebilecek yeni mekanizmalar 
geliştirerek toplumların algısını istediği gibi yönlendirebiliyor. 
Bütün bu tabloya baktığımızda kendi bölgemizde yaşanan savaş 
ve kaos aslında dünyanın sabit gündemlerinden bir gündem olarak 
karşımıza çıkıyor. Bunun için kendimizi dünyanın en bahtsız in-
sanı, milleti ve ülkesi olarak görmemeli ve ümidimizi yitirmemeli-
yiz.
Yukarıda saydığımız ve sayamadığımız bütün savaş bölgelerinde 
ilk olarak yok olan ve ölen çağımızın insanlık anlayışı daha sonra 
hangi dini inançtan olursak olalım yok olan şey değerlerimiz, son-
ra parçalan şey vatanlarımız, bedenlerimiz ve yüreklerimiz. Bütün 
bunları yazarken ve düşünürken bu gidişatın nereye varacağı ile 
ilgili bütüncül bir fikrim yok ancak şunu söyleyebilirim ki; bizim 
bu kaosta bir insan olarak insani değerlerimizi koruma, bir din-
dar olarak dini değerlerimize sahip çıkma, bir vatansever olarak 
vatanına milletine hizmetkar olma gibi önemli sorumluluklarımız 
bulunmakta. Eğer ısrarcı olursak ve ümidimizi yitirmezsek Rab-
bimizin de yardımı ile yaşadığımız bu dünyaya bir iyilik muştusu 
oluşturanların safında yer alabiliriz.

تتقــدم سياســة العــامل بســرعة حنــو نقطــة تتوتــر فيهــا العاقــات الدوليــة، فمــع اهلجــوم 
الــذي اســتهدف مبــى التجــارة العاملــي يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف الـــ11 
مــن أيلــول 2001 تعطــل الســام العاملــي احملتمــل وانكســرت قيــود ســنوات احلــرب 
البــاردة، واضطــرت الــدول املتحاربــة إىل إهنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة ألنــه مل يبــق 
هلــا جمــال للقتــال، وســعت تلــك الــدول إىل الــزج ابلعــامل يف فوضــى جديــدة، قبــل 
أن جتــف دمــاء أكثــر مــن 50 مليــون شــخص قضــوا حنبهــم يف تلــك احلــرب، ويف 
الوقــت الــذي نركــز فيــه علــى حــرارة احلــرب اجلاريــة يف أراضينــا، وعلــى الفوضــى الــيت 
تتســبب لنــا فيهــا تلــك احلــرب، نقــف شــاهدين علــى أحــداث تزيــد مــن التوتــرات 
يف خمتلــف أحنــاء العــامل، ومهمــا كانــت األســباب الكامنــة وراء احلــرب اجلاريــة يف 
مناطقنــا ســواًء خاصــًة أو حمليــة أو إقليميــة، إال أن احلــرب تصنــع إشــكالية أساســية 
يف املناطــق األخــرى الــيت تشــهد حــروابً وتوتــرات، وحتافــظ دائمــا علــى تــوازانت 
حربيــة ال تتغــر يف عمــوم العــامل. فأرمينيــا الــيت ابتــت مصــدر أزمــة ال تنتهــي يف 
القوقــاز، مازالــت تســعى الختــاق توتــرات بشــكل دائــم مــن أجــل إشــعال فتيــل 
احلــرب، ويف وســط آســيا حتولــت أفغانســتان منــذ عــام 2001 إىل مركــز للحــروب 
اإلرهــاب  علــى  ابحلــرب  املناديــة  األمريكيــة  األكاذيــب  جــراء  واملظــامل،  والقتــل 
وجلــب الدميقراطيــة، ويف مشــال القوقــاز تتواصــل معركــة الشيشــان املتواصلــة ضــد 
مظــامل البلشــفين والــروس، كعنصــر توتــر ال ينتهــي، حــى وإن خبــا هليبهــا مــن حــن 
إىل آخــر. ويف جنــوب شــرق آســيا يبقــى عنصــر التوتــر قائمــاً يف ميامنــار الواقعــة بــن 
بنغــادش والصــن واتيانــد واهلنــد بســبب احلــرب األهليــة املســتمرة هنــاك والــيت 
نتابــع تطوراهتــا مــن حــن آلخــر، أمــا الشــرق األوســط فمازالــت تعقيداتــه حمافظــًة 
بشــكل دائــم علــى موقعهــا يف أجندتنــا الســاخنة، تلــك التعقيــدات الــيت تتمحــور 
حــول إســرائيل كأرضيــة، وتتواصــل بضغــوط بريطانيــة وأمريكيــة، ويف مشــال إفريقيــا 
ابتــت أجــواء التوتــر يف كل مــن ليبيــا ومصــر وتونــس أشــبه مــا يكــون ابلعقــدة 
عســرة احلــل بســبب تدخــات كل بلــد أورويب كــر حجمــه أو كان صغــراً، يف 
القــارة األمريكيــة تتواصــل أجــواء التوتــر بــن الــوالايت املتحــدة وكــوراي الشــمالية، 
وإن بدت مثل املســرحية إال أهنا ابتت عائقاً كبراً أمام الســلم العاملي، وإذا ألقينا 
نظــرة عامــة علــى املشــهد، نــرى أن الذيــن يّدعــون إدارهتــم لشــؤون العــامل، ولكــن 
ســرائرهم تنطــوي يف األســاس علــى الغرائــز ذاهتــا لــدى احليــواانت، فــا يعرتفــون 
حبــق احليــاة للذيــن يعيشــون يف هــذا العــامل، فيكيــدون مــن أجــل إشــعال حــروب 

ليــس هلــا هنايــة.
واحلــال  حــرب،  نشــوب  دون  مــن  قــرن  ميــر  أن  الصعــب  مــن  أنــه  أعــرف  أان   
هكــذا ابلتأكيــد منــذ أعمــاق التاريــخ، لكــن هــذه احلــروب والفوضــى الــيت نعيشــها 
ودمــوع  أعمــق  أكثــر وآالم  وقتلــى  أشــد  دمــار  يتقــدم يف  قــرن  تتســبب يف كل 
أغــزر، فكلمــا زادت قــدرات اإلنســان ومهاراتــه كلمــا وصــل إىل مرحلــة االســتعداد 
للتدمــر بشــكل أكــر، وهــو يســتطيع توجيــه وعــي اجملتمــع إىل االجتــاه الــذي يريــده، 
مســتخدماً مــا طــوره مــن آليــات جديــدة مــن شــأهنا التعتيــم علــى كل مــا ميارســه 
مــن وحشــية، عندمــا ننظــر إىل هــذا املشــهد كلــه نــرى أن احلــرب والفوضــى الــيت 
تشــهدها منطقتنــا هــي يف األصــل جمــرد تطــورات مــن ضمــن األحــداث الثابتــة 
الــيت جتــري يف هــذا العــامل، وذلــك فعلينــا أال نفقــد األمــل وال نعتــر أننــا )اإلنســان 

والشــعب والبلــد( لســنا األســوأ حظــاً يف العــامل.
أول مــا يتــم قتلــه والقضــاء عليــه يف كافــة مناطــق احلــروب الــيت ذكرانهــا آنفــاً أو 
مل نذكرهــا، هــو البعــد اإلنســاين يف عصــران الراهــن، مث يتــم القضــاء علــى قيمنــا 
مهمــا كانــت داينتنــا وعقيدتنــا، وبعــد ذلــك يتــم تقســيم أوطاننــا مث أجســادان ومث 
فكــرة مشوليــة  أمتلــك  األمــور وكتابتهــا، ال  هــذه  تفكــري يف كل  أثنــاء  قلوبنــا، 
عــن مــآالت الســرورة احلاليــة، ولكــن ميكنــي القــول إنــه لدينــا مســؤوليات مهمــة 
علينــا أن نؤديهــا خــال هــذه الفوضــى، فمســؤوليتنا كبشــر محايــة قيمنــا اإلنســانية، 
ومســؤوليتنا كمتدينــن محايــة قيمنــا الدينيــة، ومســؤوليتنا كمواطنــن خدمــة الوطــن 
والشــعب، وإذا أصــرران ومل نفقــد األمــل فإننــا نســتطيع بعــون مــن هللا تعــاىل أن 
نصطــّف إىل جانــب الذيــن يصنعــون بشــائر اخلــر هلــذا العــامل الــذي نعيــش فيــه.

Mehmet Ali Eminoğluمحمد علي أمين أوغلو الشهيد بشار قربي
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