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Iraklı bakanın Riyad’ı ziyareti sırasında Suudi mevkidaşı, ülkesinin başbakanından Suudi hükümdarına 
bu ayın sonunda yapılması planlanan Irak’ın komşuları zirvesine katılması için bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Milletimizin ve 
İslam aleminin Hicri 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm 
insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

ABD yönetimi, Suriye’de Beşşar Esed rejimine bağlı 8 hapishane, 5 üst düzey güvenlik görevlisi 
ile bir silahlı grup ve iki liderini yaptırım listesine aldı.

İdlib’te ateşkesin korunmasının önemine değinilen görüşmede, anlaşmanın 
sağladığı istikrar ortamına zarar verecek provokatif saldırılara müsaade 
edilmemesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

خــال زايرة جيريهــا الوزيــر العراقــي إىل الــرايض، وســلم نظــره الســعودي رســالة مــن رئيــس وزراء بــاده 
إىل العاهــل الســعودي حلضــور قمــة دول جــوار العــراق املقــررة هنايــة الشــهر اجلــاري.

يف تغريــدة نشــرها عــر تويــرت، قــال أردوغــان: »أهنــئ مــن أعمــاق قلــيب شــعيب واألمــة اإلســامية مجعــاء مبناســبة 
العــام اهلجــري اجلديــد 1443, أســأل هللا ســبحانه وتعــاىل أن يعيــده علــى اإلنســانية كافــة ابألمــن والســام«.

وضعــت اإلدارة األمريكيــة 8 ســجون و 5 ضبــاط أمــن رفيعــي املســتوى ومجاعــة مســلحة وقادهتــا علــى قائمــة العقــوابت يف ظــل نظــام بشــار 
األســد يف ســوراي.

 خــال االجتمــاع اتفــق اجلانبــان علــى عــدم الســماح ألي هجمــات اســتفزازية مــن شــأهنا إحلــاق الضــرر حبالــة 
االســتقرار النامجــة عــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف إدلــب.

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة

أردوغان يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد

عقوبات جديدة من الواليات المتحدة على العديد من األفراد والمنظمات في سوريا

لقاء المتحدث باسم الرئاسة التركية كالين مع الممثل الخاص لالتحاد الروسي لسوريا الفرينتييف

Irak ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgedeki krizleri 
çözmenin yollarını tartışıyor

Erdoğan Müslümanların Hicri yılını kutladı

ABD’den Suriye’deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye 
Özel Temsilcisi Lavrentiev ile görüştü

Pedersen, yaptığı açıklamada, “Suriye’nin güneybatısındaki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini ve sakinliği 
sağlamak ve şiddetin sona ermesi için ilgili taraflarla yoğun temaslar yürüttüğünü” söyledi. “Sivilleri koruma ilkesine 
ve uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması gerektiğini” vurgulayan Bakan, “Daraa halkından evlerini terk etmek 
istemedikleri mesajlarını” hatırlattı. BM elçisi, “Güneybatıda artan gerilimin, Suriye’deki herkesin ülke çapında bir ateşkes 
üzerinde anlaşmaya varması gerektiğini gösterdiğini” belirtti.

وقــال بيدرســون، يف بيــان، إنــه يتابــع »بقلــق ابلــغ التطــورات جنــوب غــريب ســوراي وجيــري اتصــاالت مكثفــة مــع األطــراف 
املعنيــة لضمــان التهدئــة ووقــف العنــف«. وشــدد علــى »وجــوب التمســك مببــدأ محايــة املدنيــن والقانــون اإلنســاين الــدويل«، 
مذكــرا بـــالرسائل الــي تلقاهــا مــن أهــايل درعــا بعــدم رغبتهــم يف مغــادرة منازهلــم. واعتــر املبعــوث األممــي أن »تصعيــد التوتــر يف 

اجلنــوب الغــريب يوضــح حاجــة اجلميــع يف ســوراي إىل االتفــاق علــى وقــف إطــاق النــار علــى الصعيــد الوطــي«. 

بيدرسون يدعو إلى حماية المدنيين في درعا السورية

Pedersen, Suriye’nin Deraa bölgesindeki sivillerin korunmasını istedi

Suriye’nin güneyinde Esed rejimi güçlerinin saldırdığı Dera ilinde uzlaşı görüşmeleri 
sürerken il merkezinde hedef alınan mahallelerde yaşayan yaklaşık 50 bin sivilin yüzde 
80’inin evlerini geride bırakarak başka mahallelere göç ettiği bildirildi.

بينمــا تتواصــل حمــاداثت املصاحلــة يف حمافظــة ديــرا الــي تعرضــت هلجــوم مــن قبــل قــوات نظــام األســد يف اجلنــوب 
الســوري، أفــادت األنبــاء أن 80 يف املائــة مــن قرابــة 50 ألــف مــدين يعيشــون يف األحيــاء املســتهدفة بوســط املدينــة 

تركــوا منازهلــم أو هاجــروا إىل أحيــاء أخــرى.

تسبب نظام األسد بنزوح 80 بالمئة من المدنيين في األحياء التي هاجمها في 
محافظة درعا السورية.

Esed rejimi Suriye’nin Dera ilinde saldırdığı mahallelerdeki sivillerin yüzde 80’ini 
yerinden etti
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Avrupa Birliği, tüm tarafları bir haftadır Suriye rejiminin saldırılarına maruz 
kalan Deraa vilayetinde (güney) sivilleri korumaya çağırdı. Bu, Avrupa Birliği 
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’nden Josep Borrell tarafından 
yayınlanan bir bildiride geldi.

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib’de bir evin 
duvarına Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleyi gösteren grafiti çizerek, 
Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Sekreter Silahsızlanma İşlerinden Sorumlu Yüksek Temsilci Yardımcısı Thomas Marker, 
Güvenlik Konseyi üyelerine Suriye rejiminin kimyasal programını sona erdirme açıklamasının 
“yanlış ve eksik olduğunu ve bilgilerde boşluklar ve tutarsızlıklar olduğunu” bildirdi.

UNDP ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen 
proje kapsamında açılan yenilenebilir enerji laboratuvarları ağıyla Suriyeli ve ev sahibi 
toplulukların iş imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

دعــا االحتــاد األورويب، مجيــع األطــراف إىل ضــرورة محايــة املدنيــن يف حمافظــة »درعــا« الــي تتعــرض هلجمــات 
النظــام الســوري منــذ أســبوع. جــاء ذلــك يف بيــان صــادر عــن مكتــب املمثــل األعلــى للسياســة اخلارجيــة 

واألمنيــة لاحتــاد األورويب جوزيــب بوريــل.

نقــل فنــان اجلرافيــي الســوري عزيــز أمســر متنياتــه للشــعب الرتكــي مــن خــال رســم كتــاابت علــى جــدار أحــد 
املنــازل يف إدلــب مشــال غــرب ســوراي، تظهــر مكافحــة حرائــق الغــاابت يف تركيــا.

أبلغ انئب ممثلة األمن العام الســامية لشــؤون نزع الســاح، توماس ماركر، أعضاء جملس األمن أن إعان النظام الســوري إهناء برانجمه 
الكيمائي »غر دقيق وغر كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق يف املعلومات«..

يهــدف إىل زايدة وصــول اجملتمعــات الســورية واملضيفــة إىل فــرص العمــل مــع شــبكة خمتــرات الطاقــة املتجــددة الــي ســيتم 
افتتاحهــا يف نطــاق املشــروع املنفــذ ابلتعــاون مــع برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي ووزارة الرتبيــة الوطنيــة واملديريــة العامــة 

للتعلــم مــدى احليــاة.

االتحاد األوروبي يدعو إلى حماية المدنيين في درعا السورية

فنان الجرافيتي السوري يدعم الشعب التركي في مكافحة حرائق الغابات 

غوتيريش: وحدة مجلس األمن شرط لمحاسبة مستخدمي »كيماوي« سوريا

مختبرات الطاقة المتجددة ستدعم المجتمعات السورية والمضيفة

Avrupa Birliği, Suriye’nin Deraa kentindeki sivillerin korunması 
çağrısında bulundu

Suriyeli grafiti sanatçısı Esmer’den orman yangınlarıyla mücadelede Türk halkına destek

Guterres: Güvenlik Konseyi birliği, Suriye’nin “kimyasal” 
kullanıcılarından hesap sormanın şartıdır

Yenilenebilir enerji laboratuvarları, Suriyeli ve ev sahibi 
toplulukların istihdamını destekleyecek

Almanya, Suriye rejim güçleriyle savaşırken bir grup sivili hedef alarak ülkesinde 
savaş suçu işlediği iddiasıyla bir Suriyelinin tutuklandığını duyurdu. Alman 
Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Suriyeli zanlının “Mwafak El-D” olduğu belirtildi. 
2014’te Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere sağladığı gıda yardımını almak için 
kuyruğa giren bir grup sivili bombalayarak 7 sivili öldürmekle suçlandı.

أعلنــت أملانيــا اعتقــال ســوري بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب يف بــاده مــن خــال اســتهداف جمموعــة مــن 
املدنيــن، عندمــا كان يقاتــل مــع قــوات النظــام الســوري. وأفــاد بيــان صــادر عــن النيابــة األملانيــة، أن املشــتبه بــه 
الســوري »موفــق ال د« متهــم إبطــاق قنبلــة علــى جمموعــة مــن املدنيــن عــام 2014، بينمــا كانــوا يصطفــون 

لتلقــي مســاعدات غذائيــة تقدمهــا األمــم املتحــدة لاجئــن الفلســطينين، مــا أســفر عــن مقتــل 7 مدنيــن.

ألمانيا.. اعتقال سوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب مع قوات »األسد«

Almanya.. “Esad güçleriyle” savaş suçu işlemekle suçlanan bir Suriyeli tutuklandı

Beşşar Esed rejim güçlerinin Suriye’nin güneyindeki Dera iline saldırılara 
başlaması sınır komşusu Ürdün’ün endişelenmesine neden oldu.

أاثر بدء هجمات قوات نظام بشار األسد يف حمافظة درعا جنويب سوراي خماوف األردن اجملاورة.

هجوم نظام األسد على درعا يزيد مخاوف األردن
Suriye’de Esed rejiminin Dera’ya saldırısı Ürdün’ün 

endişelerini artırdı
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Suriye devriminin özgürlük ve haysiyet çağrısı, 15 Mart 2011’de başkent Şam’daki 
Hamidiye pazarında diktatörlüğü kınayan ilk protestonun yapılmasıyla başladı.18’inde, 
Dera’nın korku duvarını yıktı ve tutuklu oğullarının serbest bırakılmasını talep ettiğini 
duyurarak tüm şehirlerini ve köylerini ayağa kaldırdı, ve Suriye halkının tiran Beşar Esad 
rejimine karşı durmak için harekete geçmesine neden oldu.
Suriye devriminde 18 Mart’ta Daraa El-Balad’da ilk Suriyeli  şehit (Mahmud Kutaiş El-
Cevabra) oldu, ve onun ardından şehit (Hüsam Ayyaş) Suriye devriminde ikinci şehidi 
oldu Ve dünya onun ateşini söndüremeyeceğini emin olduktan sonra ve hatta Esad 
rejimi kurtarılan bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirdikten sonra bile, Rus ve İran 
müdahalesine rağmen, Dera, halkının onurunu yok etmek ve onu işgal etmek için harekete 
geçti ve rejimin yanında bir diken olarak kaldı.
Dera El-Balad ve çevresi, yakın zamanda gerçekleşen sahte cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
katılmayı reddetmeleri nedeniyle bölge halkına ceza olarak Esad rejim güçleri ve ona bağlı 
İranlı milisler tarafından dayatılan tam bir kuşatmanın acısını çekiyor.
Suçlu Recimin Savunma Bakanı, Dera’yı işgal etmek ve sakinlerini yerinden etmek için 
kendi gözetiminde ve İranlı milislerin katılımıyla bir askeri operasyonun başlamasına 
hazırlanmak için Dera’ya gitti ve sivilleri yerinden etmek ve İranlıları güçlendirmek için 
bombalamaya başladı. Harekâtın komutanı Tümgeneral (Hussam Luka), Dera halkından 
bir heyetin yaptığı teklifi reddederek, Dera’yı memleketin hükümdarı yapmak için 
geleceğini tehdit etti ve askerlerinden itibarını yok etmelerini istedi. 
Daraa El-Balad Komitesi, bölgede sürmekte olan kuşatmanın çözümüne yönelik tüm 
önerileri reddetti ve Rusya ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere Suriye dosyasındaki 
aktif ülkelere hareket çağrısında bulunan rejim heyetiyle müzakerelerin başarısız olduğunu 
duyurdu. Mümkün olan en kısa sürede kuşatmanın bir an önce sona erdirilmesini ve İranlı 
milislerin güney Suriye’yi kontrol etmek amacıyla bölgeye yönelik misilleme niyetlerine 
karşı uyarıda bulunur ve Esad güçlerinin ve mezhepçi İranlı milislerin kuşatma altındaki 
bölgeye karşı tırmanmasını önleme çağrısında bulunur. İnsani bir felakete ve büyük 
ihlallere neden olmakla tehdit ediliyor ve insanlar için Ürdün’e doğru bir yerinden edilme 
ve sığınma dalgasına neden oluyor. Dera’da olan, dünya ve İsrail tarafından desteklenen 
Şii İran’ın Sünnilere karşı bir savaştır ve Amerika, nüfuzunu genişletmek ve bölgeyi 
demografik olarak değiştirmek ve Güney Lübnan’daki uyuşturucu partisi gibi İsrail’in 
sınırlarında muhafız olmak için İran’a bir dostluk kalkanı sunmak istemektedir.
İran, Dara’yı kontrol eden karar verici, Esadist iktidar çetesi İsrail ve Amerika’nın 
arzusunu yerine getiriyor. Rusya, güçlerini güneyden çekerek ve kontrolü Ürdün’de 
genişletmeyi ve onu yok etmeyi ve yayılmayı planlayan İran’a bırakacak. 
Dara El-Balad halkı, beklenen katliamdan kaçmak için birden fazla teklifte bulundu, 
ancak tüm teklifler reddedildi, çünkü amaç devrimin beşiğinin itibarını düşürmek ve 
tiranlığın özgürlük üzerindeki zaferini vurgulamaktı. 
Dera halkı genel seferberlik ilan etti ve topraklarını savunmak için mümkün olduğu kadar 
çok silah ele aldı. Bazı aktivistler, başvurdukları dünya ülkelerinin katili koruyan, kollayan 
ve destekleyen ülkeler ve İran’ın, İsrail’in gerçek bir müttefiki olduğu ve tüm Arapları 
kontrol etmesini sağlamaya çalışanlar olduğunu unutarak Dera’daki insanlarımız 
için uluslararası koruma sağlamasına talep etti.  Dera ve İdlib’de yaşananlara karşı 
uluslararası ve Arap sessizliği, tıpkı Suriye’nin katledildiği ve işgal edildiği günlerde sessiz 
kaldıkları gibi, bu sessizlik bizi öldürmede ortak olmak demektir. Dera’nın onurlu ve 
özgür insanları, Suriye devriminin başlangıcını tekrarlıyor ve onurlu bir şekilde yaşamak 
istedikleri için genel seferberliği ilan ederek devrimi ve vatanı savunmak için silahlarını 
toplanırken, hainler sessizce olup biteni izliyor ve devrimimizi soyarak ve çalarak 
misyonlarını sürdürüyorlar. Dera’yı desteklemek için ayaklanmayan paralı askerdir ve 
silahı gerçek değildir, çünkü özgür devrimci tüm Suriye’yi cani rejime, Rusya’ya, İran’a 
ve silahlarına karşı devrimi hizmet edecek şekilde savunması gerekmektedir.

اشتعلت شرارة الثورة السورية املنادية ابحلرية والكرامة يوم 15 مارس/آذار 2011 حني خرجت أول مظاهرة 
يف سوق احلميدية ابلعاصمة دمشق منددة ابلديكتاتورية، وتوهجت يوم 18 حني حتركت درعا بكامل مدهنا 
وقراها معلنة كسر جدار اخلوف ومطالبتها ابإلفراج عن أبنائها املعتقلني، مما جعل الشعب السوري يهب 

للوقوف ضد نظام الطاغية بشار األسد.
واستشهد أول سوري يف الثورة السورية يف درعا البلد يوم 18 آذار وهو )حممود قطيش اجلوابرة(، مث تاله 

الشهيد )حسام عياش( ليكون اثين شهيد يف الثورة السورية.
السيطرة على  إعادة  نظام األسد من  بعد أن مكن  إطفائها، وحىت  العامل من عدم قدرته على  وبعد أتكد 
املناطق اليت كانت حمررة، ورغم التدخل الروسي واإليراين، فإن درعا ظلت شوكة يف حلق النظام حيث حشد 

الجتياحها من أجل حتطيم كرامة أهلها.
وتعاين درعا البلد وحميطها من احلصار املطبق الذي تفرضه قوات نظام األسد وامليليشيات اإليرانية املوالية له، 
عقاابً ألهايل املنطقة على موقفهم الرافض للمشاركة مبسرحية االنتخاابت الرائسية اهلزلية اليت جرت مؤخرًا.

وقد توجه وزير الدفاع السوري اجملرم إىل درعا للتمهيد لبدء عملية عسكرية حتت اشرافه ومبشاركة املليشيات 
االيرانية الجتياح درعا وهتجري سكاهنا، وبدأها ابلقصف على املدنيني لتهجريهم ومتكني اإليرانيني بدال عنهم.

قائد احلملة العسكرية اللواء )حسام لوقا(، رفض عرضاً تقدم به وفد من أهايل درعا وهدد أبنه قادم جلعل 
درعا البلد مسطرة لغريها، وطالب جنوده بتحطيم كرامة أهايل درعا.

وجلنة درعا البلد أعلنت فشل املفاوضات مع وفد النظام الذي رفض كل املقرتحات املقدمة حلل حصار 
املنطقة املستمر، وانشدت الدول الفاعلة يف امللف السوري مبا فيها روسيا واألمم املتحدة التحرك ابلسرعة 
املمكنة إلهناء احلصار فورًا، وحتذر من النوااي االنتقامية للميليشيات اإليرانية حيال املنطقة هبدف السيطرة 
على جنويب سوراي، وتطالب مبنع تصعيد قوات األسد وامليليشيات اإليرانية الطائفية ضد املنطقة احملاصرة 

الذي يهدد حبدوث كارثة إنسانية وانتهاكات جسيمة، وموجة نزوح وجلوء لألهايل جتاه األردن.
ما حيدث بدرعا هو حرب على السنة من قبل إيران الشيعية اليت يدعمها العامل وإسرائيل، وأمريكا تريد تقدمي 
درعا عربون صداقة إليران كي تبسط نفوذها وتغري املنطقة دميوغرافياً وتصبح حارسة حلدود إسرائيل، كحزب 

املخدرات يف جنوب لبنان.
وأمريكا،  إسرائيل  لرغبة  منفذة  فهي  األسدية  احلاكمة  العصابة  أما  بدرعا،  املتحكم  القرار  صاحبة  إيران 
وستسحب روسيا قواهتا من اجلنوب اتركة التحكم به إليران اليت ختطط للتمدد يف األردن لتدمريها ونشر 

التشيع هبا.
لقد تقدم أهايل درعا البلد أبكثر من اقرتاح لتجنب اجملزرة املرتقبة، لكن مجيع االقرتاحات قوبلت ابلرفض، 

ألن اهلدف هو النيل من كرامة مهد الثورة، والتأكيد على انتصار االستبداد على احلرية والكرامة.
أهايل درعا أعلنوا النفري العام ومحلوا ما ميكن من أسلحة للدفاع عن أرضهم وعرضهم.

بعض الناشطني انشدوا وطالبوا حبماية دولية ألهلنا يف درعا، متناسني أن دول العامل اليت يناشدوهنا هي من 
محت وحتمي وتدعم القاتل، وهي من تسعى إىل متكني إيران من السيطرة على مجيع البالد العربية كوهنا حليف 

حقيقي إلسرائيل اليت ال ترغب تبديله.
صمت دويل وعريب عما حيصل يف درعا وإدلب كما صمتوا عند ذبح سوراي واحتالهلا، هذا الصمت يعين 

الشراكة يف قتلنا.
العام  النفري  أعلنوا  بكرامة  العيش  يريدون  األوىل وألهنم  السورية  الثورة  يعيدون سرية  الشرفاء  أحرار درعا 
ومحلوا سالحهم للدفاع عن الثورة والوطن، بينما اخلونة يراقبون ما حيدث بصمت ويتابعون مهامهم بسلب 

وسرقة ثورتنا.
ومن مل ينتفض نصرة لدرعا فهو مرتزق وسالحه مأجور ألن الثائر احلر يدافع عن سوراي كلها ضد النظام اجملرم 

وروسيا وإيران وسالحه خلدمة ثورهتا.
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Esad rejimi, Dördüncü Tümen ve mezhepçi milisleri tarafından Dera el-Balad ve halkına yönelik 
kuşatma ve bombardıman devam etti
Bu faşist rejimin, 5 Mart 2020’de imzalanan İdlib protokol anlaşmasından bugüne kadar yaptığı 
ve yapmakta olduğu; Sonuncusu günahkar ellerinin (Kastun) çocuklarına karşı işlediği cinayet 
değil, daha çok katliam ve yıkım yapmaya devam ediyor.
Rejimin Dera halkına yönelik sistematik ve programlı terör operasyonu, Haziran 2018’de 
Rus-Amerikan-Ürdün garantisinde  ve sponsorluğunda imzalanan Güney Anlaşması’nın ihlali  
olarak, utanç verici ve ahlaksız bir durumun ortasında gerçekleşti.
 Anlaşmanın ana sponsoru, zorbanın halkına karşı eylemlerinden alıkoyamayacaklarını iddia 
ederek manevra ve ertelemeye devam eden Ruslardır. Amerikalılara gelince, onlar  olayları 
dikkatsiz takip ediyor. Ve konuyla ilgili açıklamaları zayıf ve cansızdır   ve hiçbir şey sağlamaz.
Belki de Dera ve İdlib’de devam eden bu katliamdan çıkarılan sonuçlar, neler olup bittiğine 
ve önümüzdeki günlerde neler olabileceğine dair bir farkındalık durumunda, herkes için hâla 
mevcut olan birkaç nokta ve nedenle özetlenebilir:
Güney anlaşmasını çok önemseyen ve bunu gerçekleştirmek için acele eden ve bunu cesaretlendiren 
ve güneydeki isyancılara askeri desteğin tamamen kesilmesini isteyen Amerikalılar, bununla 
Suriye rejiminin işgal altındaki (Filistin) sınırlara ulaşmasını hedefliyorlardı. Ardından da 
tüm bölgeye yönelik politikalarında en önemli stratejik yol olan İsrail’in güvenliğini korumak. 
Ve İsrail’in güvenliği, 1974’te Hafız Esad rejimiyle İsrail arasında imzalanan geri çekilme 
anlaşmasından bu yana (muhalefet) rejimi tarafından korunmasının garantisi ile garanti altına 
alınmıştır. Zaman, Esad rejiminin, kötü şöhretli iş rolüyle İsrail’in güvenliğini korumada en 
güvenilir rejim olduğunu kanıtladı.
2- Ayrıca Rusya’nın icat ettiği ve Amerika’nın başından beri sessiz kaldığı (Astana) yolun amacı; 
Suriye’de barışçıl bir geçişe yol açan BM kararlarında zannedildiği gibi giden BM tarafından 
tanınan (Cenevre) sürecinin dondurulmasıdır.
Bu yol,Suriye’nin  Güneyi ve Dera bölgesi de dahil olmak üzere Suriye topraklarını yok etmeye 
ve onu, eski adıyla bir gerilimi azaltma bölgesi olarak Suriye rejimine teslim etmeye çalıştı.
Bu yolun kendisi bir Rus-Esad-İran mayınıydı. Tüm Suriye coğrafyasını Esad zaliminin  bağrına 
geri döndürmeye hazırlanan yatıştırıcı bir iğnedir.
Şam kırsalında, Humus kırsalında, Dera kırsalına kadar olan budur. Ve garantör olsalar da, 
bireysel silahların devrimcilerin elinde kalmasını şart koşsalar da bu gerçekleşmeyecek; 
Suriyeliler ne savaşta ne de barışta Esad rejimini, ve güveninin garantisinin olmadığını 
tecrübeleriyle anladılar.
Buna ek olarak, Ürdün Kralı / Kral Abdullah   rejimi de dahil olmak üzere bazı Arap rejimleri, 
Amerikalıların eline verdikleri bir inisiyatifi bize getirmişlerdi. Suriye rejimini rehabilite etmek, 
yeniden Arap Birliği’nin kanadına girme imkanına sahip olmak ve bir milyonu aşan asi Suriye 
halkına karşı yaptığı tüm yıkımı, öldürmeyi ve tutuklamayı unutmak gerekiyor. 
Görünüşe göre Suriye rejimi, Amerikalıların bu girişimi kabul edebileceği, Rus ve İranlı 
sponsorlarıyla fırsatı değerlendirebileceği ve güney halkına karşı kuşatma ve cinayet 
uygulayabileceği yönünde dolaylı bir mesaj almış görünüyor.
Ayrıca, iki garantörü olan Türk devleti ve Rusya Federasyonu’nun varlığı ile İdlib’e ilişkin 
ateşkes ve protokol anlaşmasını ihlal etme tecrübesi ve 5 Mart’tan bu yana her gün işlenen Esadcı 
suça karşı uygun bir yanıt verilmemesi. 2020’den  şimdiye kadar Suriye’nin başka yerlerinde 
saldırganlığını sürdürme olasılığını önerebilir, Rus sebep, baskı ve çıkarları nedeniyle Suriye’nin 
kuzeybatısındaki Türk kardeşlerin Provakasyon , siyasi ve askeri eylemler ile gerçekleştirmeye 
yönelik olan  sürekli bir girişim ile , Suriye rejimi onun kuklası oldu.
Bütün bunlar ve Suriyelilerin idrak ettiği ve derslerinden yararlandığı diğer şeyler, onları 
artık gözlerinin önünden görünen, bu rejimin hiçbir güvenliğinin olmadığını ve Rusya 
Federasyonu’nun bir sömürgeci  devlet olduğu sonucuna varmalarını sağladı.
Ve ne onda ne de yanında emniyet yoktur .Ve İranlılar, Suriye rejiminin tüm Suriye coğrafyası 
üzerindeki kontrolüyle ilgilenen tüm bölge için bir İran Mezhep Projesi’nin sahipleridir.
 Ve bu rejimin  bölgedeki tüm politikalarına boyun eğiyor ve araçlarından biri oluyor. Astana 
yolu ve onunla birlikte üzengisinde yürüyen herhangi bir Suriyeli muhalif düşecek  çünkü
bunu  yapan   Suriye halkının özgürlük yolunda  feda ettiği bir durumdan başka bir yola  gidiyor.
Söylenecek tek şey kaldı: Dera , İdlib ve  tüm  bölgelerdeki   Esad faşistine ve yandaşlarına  isyana  
hala devam eden  Suriye halkı,Allah’a tevekkül ettikten sonra kendi iradelerine  güvenmelidir.
Eğer Suriye halkı   kendi yolundan gitmeyi bilirse , Özgürlüğüne  ve haysiyetine  ulaşmak için 
Türkiye , Arap ve  bazı yabancı dost  ülkelerle  işbirliğine  devam ederken, askeri ve siyasi 
kanatlarını birleştirmesi zor olmayacaktır .

واكب احلصار والقصف من قبل النظام األسدي وفرقته الرابعة وميليشياته الطائفية، على درعا 
البلدوأهلها، مافعله ويفعله هذا النظام الفاشيسيت منذ أن مت توقيع اإلتفاق الربوتوكويل بشأن إدلب 
يف 5 آذار/ مارس 2020، وحىت اآلن مرتكًبا املزيد من اجملازر والدمار، ليس آخرها ما ارتكبت 

أيديه اآلمثة من مقتلة حبق أطفال )قسطون(، ما قبلها وما بعدها. 
فقد جاءت العملية االرهابية للنظام املمنهجةواملربجمة حبق أهايل درعا، ضمن عملية اخرتاق وانتهاك 
التفاق اجلنوب املوقع يف حزيران / يونيو 2018، بضمانة ورعاية روسية أمريكية أردنية، وسط حالة 
من الُفرجة الفاقعة، والفاجرة من قبل األمريكان أواًل والنظام األردين، انهيك عن التواطؤ املمارس 
من قبل الراعي األساسي لالتفاق وهم الروس، حيث مايزالون يداورون ويسوفون بدعوى أهنم ال 
يستطيعون جلم الطاغية عن فعلته حبق أهايل درعا، واجلنوب السوري، بينما يتابع األمريكان ُفرجتهم، 

املتساوقة مع تصرحيات خافتة التثمن وال تغين من جوع. 
ولعل االستنتاجات املستفادة من هذه املقتلة املستمرة يف درعا وإدلب، ميكن حصرها يف عدة 
نقاط وحيثيات مابرحت ماثلة أمام اجلميع، ضمن حالة وعي وإدراك ملا جيري، وماميكن أن جيري 

يف قادم األايم ومنها:
الذين كانوا معنيني جًدا ابتفاق اجلنوب ومتعجلني على إجنازه، ومشجعني  _ أن األمريكان وهم 
عليه، ووقف الدعم العسكري بكليته عن ثوار اجلنوب ، كانوا يستهدفون بذلك وصول النظام 
السوري إىل حدود فلسطني احملتلة، ومن مث محاية أمن اسرائيل، وهو املسار االسرتاتيجي األهم 
يف سياستهم جتاه املنطقة برمتها. وألن أمن اسرائيل مضمون بضمانة احلفاظ عليه من قبل نظام 
)املمانعة( منذ اتفاق فض االشتباك املوقع بني نظام حافظ األسد وإسرائيل عام 1974. حيث 
أثبتت األايم أن النظام األسدي هو األكثر ضمانة يف محاية أمن أسرائيل، عرب دوره الوظيفي سيء 

الصيت.
_ كذلك فإن مسار أستاان الذي صمتت عنه أمريكا واخرتعته روسيا منذ بداايته يف حماولة منها 
لتجميد مسار جنيف املعرتف به أممًيا، والذي كان يسري كما هو مفرتص يف أتون القرارات األممية 
اليت تؤدي إىل االنتقال السلمي يف سورية، هذا املسار الذي دأب على قضم األراضي السورية، 
ومنها منطقة اجلنوب/درعا وتسليمها للنظام السوري، كمنطقة خفض تصعيد، كما كانوا يسموهنا، 
فقد كان املسار حبد ذاته لغًما روسًيا أسداًي إيرانًيا، مبثابة حقنة مهدئة متهيًدا إلعادة كل اجلغرافيا 
السورية إىل حضن، ليس سورية، بل حضن الطاغية األسدي، وهو مامت يف ريف دمشق، وريف 
محص، وريف درعا، وصواًل إىل كل درعا، حىت لوكانوا ضامنني له، وينص أن يبقى السالح الفردي 
أبدي الثوار، لعدم الثقة بكل اتفاقات النظام من قبل السوريني، الذي أدركوا عرب جتارهبم معه أنه 

الثقة فيه، والضمانةله، وال مصداقة، ال يف احلرب وال يف السلم.
_يضاف إىل ذلك أن بعض النظم العربية، ومنها نظام امللك عبد هللا/ ملك األردن كان قد جاءان 
ليمتلك  السوري،  النظام  أتهيل  إعادة  من  البد  مفادها:أنه  األمريكان  أيدي  بني  وضعها  مببادرة 
اإلمكانية يف إعادة دخوله حظرية اجلامعة العربية من جديد، ونسيان كل الدمار والقتل واإلعتقال 
النظام  أن  املليون شهيد ونيف. ويبدو  الثائر، والذي جتاوز  السوري  الشعب  به ضد  قام  الذي 
السوري قد وصلته الرسالىة غري املباشرة، من أن األمريكان قد يوافقون على هذه املبادرة، ليقتنص 

الفرصة مع رعاته الروس واإليرانيني، وميارسوا احلصار والقتل حبق أهل اجلنوب.
_ عالوةعلى ذلك فإن جتربة انتهاك اهلدنة واإلتفاق الربوتوكويل مبا خيص إدلب، وبوجود ضامنيه 
االثنني الدولة الرتكية واإلحتاد الروسي، وعدم الرد املناسب ضد اإلجرام األسدي املرتَكب يومًيا 
متابعتة عدوانه يف غري مكان من  ومنذ 5 آذار/ مارس 2020 وحىت اآلن،قد يوحي إبمكانية 
سورية، يف حماولة مستمرة الستفزاز اإلخوة األتراك، وإجناز أفعال سياسية وعسكريتارية، يف الشمال 
فيها  ألعوبة  السوري  النظام  الغريب من سورية، ألسباب وضغوط ومصاحل روسية، حيث أضحى 

وعربها.
كل ذلك وغريه مما أردركه السوريون واستفادوا من دروسه، أوصلهم إىل نتيجة ابتت ماثلة أمام 
أعينهم توحي أبن ال أمان هلذا النظام مطلًقا، وأن االحتاد الروسي هو دولة احتالل كولونيايل بكل 
أتكيد ال أمان فيها وال معها، وأن اإليرانيني أصحاب مشروع فارسي طائفي للمنطقة برمتها، هتمهم 
سيطرة النظام السوري علىكامل اجلغرافيا السورية، وهو أي هذا النظام مطيًعا لكل سياساهتم يف 
املنطقة وأداة من أدواهتا، وإن مسار أستاان ساقط ويسقط معه أي معارض سوري ميشي يف ركابه، 

ألنه يؤدي إىل غري ماقام من أجله الشعب السوري وضحى على مذبح احلرية من أجله.
ضد  اثئرة  مازالت  اليت  املناطق  وكل  وإدلب  درعا  يف  السوري  الشعب  إإنرادة  القول:  ويبقى 
وُتوحد  هللا،  على  اإلعتماد  بعد  نفسها  على  تعتمد  أن  من  البد  وأعوانه،  األسدي  الفاشيست 
أجنحتها العسكريةوالسياسية، مع بقاء حاالت التعاون مع األصدقاء، كرتكيا وبعض الدول العربية 
واألجنبية، وصواًل إلىإجناز احلرية والكرامة املبتغاة،وليس ذلك من الصعوبة مبكان إذا عرف السوري 

كيف يسري يف طريقه.

Dera ve İdlib Arasında Çıkarılan Dersler

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

بين درعا وإدلب: الدروس المستفادة

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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ت
مقاال

أهــا بــك يف عصــر الصحــوة واالعتبــار والــي ســبقتها عقــود مــن الامبــاالة 
يف كل مــا هــو عــام مــن وظيفــة أو عمــل أو فريــق والتقوقــع الرهيــب يف 
املربــع األول مــن اهلــدوء والعزلــة والتفكــر يف السياســة هــو مهلكــة ال جنــاة 
منهــا  واعتبــار العمــل اجملتمعــي هــو مضيعــة للوقــت وقلــة مــن آمنــوا وصنعــوا 
فــوارق يف بيئــات ضيقــة يف حــن كان مــن املفــرتض أن تكــون األعمــال 
اجملتمعيــة التحفيزيــة للشــباب والشــاابت أكــر مــن أجــل مســتقبل أفضــل 
الوقــت كان مــن املمكــن أن يســتغل بشــكل أفضــل وأن  فالكثــر مــن 
يصنــع اإلنســان يف وطنــه أثــًرا وجدانًيــا معنــواًي ميــد للحضــارة واإلنســانية.

الصمــت  جــدران  مــن  حيــرر  أن  نفســه  علــى  الــذي كتــب  اليــوم  إىل 
والتســاؤل والتفكــر واالنتقــاد بصــوت عــايل جــًدا ألن الســكوت ألجيــال 
طويلــة مل يعــد جيــدي وألن العــودة للــوراء أصبحــت عبثًــا مضلــًا والوقــت 
ســيف اقتــص مــن اجلميــع بــا اســتثناء يف غايــة البحــث عــن مــن أان؟ ومــن 
حنــن؟ ومــن هــم أيًضــا؟ فهنــاك أســئلة أتخــذ العمــر منــك لتعــرف بعــض 

اإلجــاابت منهــا.
يف الوقــت نفســه كان مــن املهــم أن نســتعيد ذاكرتنــا مبــن قيــد تفكــران 
عــن الذهــاب يف املذاهــب السياســية والنظــرايت الــي شــكلت نقلــة يف 
آفــاق الشــعوب الــي هنضــت بعــد نكســات احلــروب واجملاعــات واألزمــات 
االقتصاديــة واإلفــات مــن حكــم اإلســتبداد والطواغيــت وصناعــة تفوقهــم 
واســتنارات  الوطنيــة  مشــاريعهم  ويف  أذهاهنــم  يف  الواضحــة  وفلســفتهم 

حفــاوة مــا وهبــوا للــرتاث اإلنســاين السياســي.

يف كل مــرة نســتعيد عافيــة الصحــوة مــن جلــل الغفلــة جنــد أبننــا مل نقــرأ 
يف العلــوم السياســية كمــا جيــب ابلرغــم مــن أهنــا اخلــاص والوعــي العميــق 
والدقيــق للقضــااي الــي تــدق مــن أصغــر تفاصيــل حياتنــا ومســاراتنا إىل 

أكثرهــا جــداًل واحتمــاالت ال هنائيــة. 
والســؤال: مــا هــي القــراءة اجليــدة يف العلــوم السياســية؟ هــل نقــرأ للحــد 
الــذي يبقــي أذهاننــا مســتيقظة؟ أو للحــد الــذي نقــول فيــه ألنفســنا مــاذا 
بعــد؟ والقــدر الــذي جيعلنــا نســأل أنفســنا أســئلة ختــرج لنــا نوًعــا فريــًدا مــن 

التفكــر؟
األســئلة علــى  تكــرر  الصحيــح عندمــا  الطريــق  أنــت يف  نعــم،  األســئلة 
نفســك وحتــرر ذاتــك مــن الفــراغ اليومــي. إىل جوهــر مــا يــدور حولــك 
فتخلــق املزيــد مــن الفضــول واملزيــد مــن التحــرر مــن ســلطة الراتبــة القاتلــة 
إىل التفكــر وحتويــل ســيل أفــكارك اليومــي إىل عصــف غــي يرفــع مــن 
اســتحقاقك ويرفــع مــن تركيــزك وحتًمــا يقــودك الذهــن إىل أبــواب العلــوم 
اللحظــة  فهــي كيميــاء  العارمــة  الكتابــة  رغبــة  إىل  ويقــودك  السياســية 
فالكثــر  للحقيقــة  بعــث جديــد  للعلــن واإلعــان عــن  للخــروج  الواثقــة 
مــن التصــورات املاديــة والوجدانيــة ســوف أتخــذك إىل النثــر السياســي ومــا 
فيــه مــن مفاتيــح  النثــر كمفاتيــح  البيانــو تبــدع يف مســرح  ملــن ميلــك لغــز 
أســرارها، ولكــن الفــرق يكتــب ملــن  ميلــك تلــك األصابــع لتصبــح حياتــه 
واعيــة أكثــر و يبــي اســتحقاقات لــه و ملــن يؤمــن بــه بشــكل مــوازي ويلقــي 

اخلــر مبكاســب اخلــر.

 معــى مــا جيــري يف أحلــن معانيــه احلياتيــة والنفســية والتشــابك والتاصــق 
السياســي والعســكري  كل ســطر تقولــه العامــة ويقولــه الكاتــب واملســتنر 
ويقولــه املهــووس يف أدبيــات البحــث ونشــرات األخبــار حيفظــه مــن يكتــب 
النثــر السياســي فهــو مــن يصنــع معلقــات عصــره ويقرأهــا علــى املــأ وقــد 
يكتفــي ابلــكام القليــل وقــد يطــوي الصفحــات وهــو ميلــي يف مســامع 

الزمــان مــا يصنعــه طاخبــي السياســة ومــا يفعلــه ماســحي الصحــون.
النثــر السياســي حيتــوي علــى كل الثقافــات اإلنســانية ولديــه مــا يعقلــن 
مــن  هلــا  يســتقر  ومــا  روحهــا  السياســية  الفلســفة  جيعــل  ومــا  اخلطــوات 
فهــم عــايل وإدراك فائــق ملــا جيــري قلــب اإلنســان الــذي يبحــث ال يهــدأ 
ألن لديــه شــغف حيكمــه ولديــه غايــة التجــدد والتعلــم املســتمرة وتوثيــق 
املعضلــة السياســية ومــا يتصــل فيهــا علــى اخلرائــط ومــا حيركهــا مــا وراء تلــك 
اخلرائــط. فــكل صــورة معــى ورنــن كل كلمــة وزن والتأليــف قــد يتقــن وقــد 
ال يتقــن ولكــن الغايــة يف القوالــب السياســية أن تكــون يف كل جمــاالت 

الفــن والقانــون واحليــاة.
وبــه الشــرح ال يقتصــر علــى ابب وال ينطــوي يف زاويــة حــادة فالنثــر انفــذة 
العقــل الــذي يشــرق منهــا والــذي يعــود هلــا حممــًا هبــواء احلاضــر الباعــث 

علــى قــراءة األحــداث والتفاصيــل والتواريــخ والوجــوه.
وعليــه مــن حيمــل قرطاســه أن ميــأ العــامل ابلشــغف لكــي حتــب العلــوم 
اإلنســانية وحتــب العلــوم السياســية لتبقــى الشــعوب حيــة ويبقــى األمــل 
يف فســحة واقعهــم وعليــه يعقــد كل إجنــاز وعليــه يعقــد كل منفعــة هلــم.

ملك توما

قبعة النثر السياسي 

كاتبة سورية

الميكن تفســر ماميارســه النظام ضد درعا إال بسياســة العقاب، عقاب 
شــامل للمــرة الثانيــة، فــاألوىل كانــت عندمــا انطلقــت شــرارة الثــورة مــن 
املســرحية  املشــاركة يف  احملافظــة  رفــض  بعــد  الثانيــة أتيت  درعــا، وهــذه 
اهلزليــة الــي جــرت يف ســورية النتخــاب الرئيــس لــدورة رابعــة والــي أعلــن 
النظــام حصــول رئيســه علــى 95 ابملئــة مــن األصــوات بينمــا حليفــه 
الروســي يصــرح أبن الرئيــس مل حيصــل ســوى علــى مليــون ونصــف  مــن 

األصــوات.
    ومــع معــاانة مجيــع الســورين مــن أزمــات فقــدان الكهــرابء والغــاز 
جنــوين  بشــكل  أســعارها  وارتفــاع  الغذائيــة  املــواد  وشــح  واحملروقــات 
التجــار الكبــار الذيــن ماهــم إال  اللــرة وجلشــع  لتدهــور ســعر صــرف 
مساســرة النظــام وأزالمــه، مــع ذلــك يفــرض النظــام حصــارًا كامــًا علــى 
درعــا ليجــر أهلهــا علــى اخلضــوع واخلنــوع مــع أن “ الضامــن الروســي 
“ عقــد “مصاحلــة “ عــام 2018 لتســتقر األحــوال بعدهــا حــى شــهر 

متوز/يوليــو املاضــي عندمــا بــدأ النظــام ابلعقــاب اجلماعــي.
    رفــض أهــايل درعــا شــروط النظــام وحتــدوا حصــاره وهامجــوا حواجــزه 
الــي فــر أفرادهــا كاجلــرذان ليقــع عــدد كبــر منهــم بيــد األهــايل عندمــا 
شــعروا أهنــم مل يعــودوا حبمايــة الطــران الروســي حليــف النظــام وراعــي 

املصاحلــات الــي مل يلتــزم هبــا هــذا النظــام.
ابإلضافــة إىل ذلــك كان لــأردن دور يف ماجيــري حيــث جــاء احلصــار 

بعــد عودتــه مــن أمــركا وطلبــه مــن ابيــدن إعــادة أتهيــل النظــام وفتــح 
طــرق التجــارة والدبلوماســية معــه وعفــا هللا عمــا مضــى. ليفتــح معــر 
نصيــب / جابــر للتخفيــف مــن أزمتــه االقتصاديــة وأزمــة النظــام. وبذلــك 
يتضــح دور حمــور “ شــام اجلديــد “ العراقــي املصــري األردين الــذي 
يقتصــر يف هــذه املرحلــة علــى حماولــة إعــادة أتهيــل النظــام عربيًــا ودوليًــا/ 
وهــذه سياســة قــذرة متارســها هــذه الــدول ضاربــة عــرض احلائــط مبطالــب 

اجملتمــع الــدويل مــن النظــام الــذي أجــرم حبــق شــعبه.
    مــع اســتمرار احلصــار والقصــف مــن قبــل قــوات النظــام وتوابعهــا 
حــزب هللا واملليشــيات اإليرانيــة، اجتمــع زعمــاء العشــائر والفعاليــات 
الرئيســية يف احملافظــة وأصــدروا بيــااًن أكــدوا فيــه أن النظــام الــذي أعطــي 
فرصــة بعــد مصاحلــات عــام 2018 فشــل يف إدارة البــاد لذلــك نريــد 
إدارة بادهــم  أثبــت األهــايل جناحهــم يف  فقــد  ســورية دولــة المركزيــة 
منــذ 2018 وبنــاء عليــه فقــد وىل عهــد املركزيــة والامركزيــة هــي حــال 
الــدول املتقدمــة حيــث ينتخــب األهــايل يف كل حمافظــة ممثليهــم  كل 
ويكونــوا قادريــن علــى حماســبتهم بشــفافية،  فقــد انتهــى العهــد الــذي 
كنــا نقبــل فيــه إبدارة الفاســدين ولــن نرتاجــع عــن حــق الســورين ابحلريــة 
والدميقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة . وأضــاف البيــان : إننــا لســنا محــاة 
اإلرهــاب بــل حنــن مــن حيــارب اإلرهــاب ونرفــض الطائفيــة الــي زرعهــا 
النظــام وأعوانــه، ونســعى ألن تكــون ســورية لــكل الســورين دولــة مدنيــة 

دميقراطيــة المــزارع لأتبــاع كمــا يريدهــا النظــام.
    تشــر سياســة العقــاب اجلماعــي الــي ينتهحهــا النظــام عــن عجــز 
وأعوانــه  النظــام  خلقهــا  الــي  املتاحقــة  األزمــات  معاجلــة  يف  واضــح 
عــام  لتحقيقهــا  الســوري  الشــعب  الــي خــرج  املطالــب  إبجرامــه، وإن 
حــى  وراءهــا  الشــعب  وســيبقى  تتحقــق،  ومل  راهنــة  مازالــت   2011
حتقيقهــا. وإذا كانــت ابقــي احملافظــات مل تســتطع أن تكــون مــع درعــا يف 
حمنتهــا اليــوم كمــا كانــت يف عــام 2011 عندمــا بــدأت دومــا يف 25 
آذار/مــارس 2011 مبظاهرهتــا احلاشــدة والــي كان شــعارها ايدرعــا حنــن 
معاكــي للمــوت فــإن الشــعب الســوري كلــه مــع درعــا ومطالبهــا الــي هــي 

مطالــب الشــعب الســوري.
   قصــة قصــرة يف ذات الســياق “كان عبــد الرمحــن اليوســف ابــن 
حــوران وأحــد  ممثلــي ســورية يف جملــس املبعــواثن العثمــاين قــد احنــاز 
إىل الفرنســين عندمــا احتلــوا ســورية وذهــب إىل دمشــق ملرافقــة اجلنــرال 
غــورو  الغــازي إىل حــوران ليظهــر الــوالء والطاعــة للمحتــل، أغــاظ هــذا 
التصــرف أهــايل درعــا فكمنــوا علــى الطريــق الواصــل بــن دمشــق ودرعــا 
وعنــد مــرور املوكــب أمطــروه ابلرصــاص فقتلــوا ابــن بلدهــم اخلائن وأصيب 
غــورو وفقــد عينــه وهــذا دليــل علــى أن أهــايل حــوران ال يســكتون علــى 
ضيــم. نصــر هللا ســورية علــى مــن أجرمــوا حبقهــا وهــذا لــن يتحقــق إال 

هبمــة أهلهــا املناضلــن.

محمد عمر كرداس

درعا تعاقب مرتين...درعا تتحدى

كاتب سوري
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بــن  ــبل  السُّ مــن جديــد أصعــب  تقطــع  تقــاوم وحيدة.هــي ذي  درعــا 
الكرامــة واخلنــوع، بــن الكــرايء والــذُّل، بــن أن تكــون أو ال تكــون. 
هــي الَـّـي قاتلــت طلبًــا لثــارات محــزة اخلطيــب واثمــر الشَّــرعي؛ ملعــاانة 
ــهيدة  أمثاهلمــا وأهليهــم لســنن طــوال. وتقاتــل اليــوم أثرًا لــكلِّ املــدن الشَّ
وظهرهــا إىل احلائــط، وآخــر صرخــات احلرِّيــة مصلوبــة علــى حائــط اجلامــع 

العمــري فيهــا.
درعــا تقاتــل لوحدهــا وقــد تكالــب عليهــا كلُّ الصَّعاليــك. وهــي الَـّـي 
حتــارب أعــداًء ظاهريــن مــن أمامهــا، متمثِّلــن مبيليشــيا جيــش األســد 
تعلَّــم  ورائهــا  مــن  ابطنًــا  وعــدوًّا  تســانده،  الَـّـي  الطَّائفيّــة  وامليليشــيات 
ــر بعــد هللا،  ــة املقيتــة كابــرًا عــن كابــر، وليــس ألهلهــا غــر الصَّ الراغماتّي
واحلرِّيّــة تــراوح بــن السَّــراب واحللــم ابنتظــار الفزعــة. لكــن ... مــن أيــن 

الفزعــة؟ ســتأتيها 
مل تعــد هنــاك عاصمــة “تنتخــي” هلــا بعــد أن غــاب أربعاؤهــا ومضــى 
احمللَّــق  البعيــدة علــى  األنــس  ليــايل  تتلمَّــس ذكــرايت  ــهبا  رجاهلــا، والشَّ
ــرقّية حتــت ســيطرة  بعــد طــيِّ صفحــة أيب الطَّيِّــب وأمثالــه، واملنطقــة الشَّ
شــركاء النِّظــام يف وليمــة الــدَّم واألشــاء، أولئــك الَّذيــن حياولــون إثبــات 
وجــود ملعبدهــم فيهــا ولــو ابلبندقّيــة، وإدلــب معتقلــة لــدى شــركة النُّصــرة 

ال  وهــذه  “اإلســامويّة”،  أو  “الثَّوريّــة”  للمقــاوالت  الّشــام  فتــح  أو 
فــع مــن حتــت الطّاولــة. أّمــا مــن  ولــن تتحــرَّك مهمــا حــدث إاّل بعــد الدَّ
يدعــون ابلفصائــل يف الشَّــمال “احملــرَّر”، فهــؤالء منشــغلون ابلتَّهريــب 
والتَّعريــض واخلــوَّة. ومــا مــن داعــي للحديــث عــن االئتــاف واحلكومــة 
)أبــو  مبنــح  منشــغلون  فهــؤالء  التَّصحيحيّــة،  احلركــة  وحكومــة  املؤقتــة 

عمشــة( تكرميًــا علــى اّلاشــيء الَـّـذي فعلــه.
بــرتف احلديــث برومانســّية مــن قبيــل “ميكنــك أن  الوقــت ال يســمح 
ا ومل تتفتَّــح  ــر الرَّبيــع”، فالرَّبيــع أتخَّــر جــدًّ تــدوس األزهــار لكنَّــك لــن تؤخِّ
ًدا بعــد أن ديســت. والواقــع ال يتيــح اجملــال لرتديــد كلمــات  األزهــار جمــدَّ
حممــود درويــش: “إن عشــت فعــش حــرًّا، أو مــت كاألشــجار وقوفًــا”، 
فمــا يف الغربــة حرِّيّــة، واملــوت مل يبــق شــجرًا وال مــآذن وال بيــوت وال 
أحــام إاّل ورماهــا أرًضــا، ومعهــا احلرِّيـّـة مرميّــة.  املشــهد كئيــب، بــل هــو 
أكثــر كآبــة مــن أن تســتطيع كلمــات أن تصفــه؛ والوضــع ابئــس، بــل إنَّــه 
أشــدُّ بؤًســا مــن حــال أهلنــا يف شــتاءات الشَّــمال. العــامل كلُّــه، بعرابنــه 
ومســلميه وغربييــه، مــن مدَّعــي الّدميقراطيّــة وحقــوق اإلنســان وحــق تقريــر 
املصــر، وشــرقييه، مــن أكلــة كلِّ شــيء حــّى احلــق، أعلــن بســكوته علــى 
مــا جيــري وقوفــه إىل جانــب امللــك غــر املتــوَّج ليهــودا والّســامرة واحنيــازه 

ــطّار وعصــاابت التَّشــبيح والتَّعفيــش والعــار. وهــا  ملعســكر األشــرار والشُّ
هــم مجيًعــا شــحذوا أبصارهــم ملتابعــة اجلولــة القادمــة مــن صــراع بــن درعــا 

اجلميلــة وعصــاابت الوحــش. 
وبقيــت درعــا ... درعــا الرَّقيقــة كرقــراق مــاء مزيريــب، اخلضــراء دائًمــا مثــل 
زيتوهنــا، الكــرمي رجاهلــا كــرم شــاالت تــل شــهاب، الّشــاخمات نســاؤها 
مشــوخ تــل اجلمــوع؛ وقــد أبــت إاّل أن تبقــى النَّجمــة األخــرة يف مســاء 
احلرِّيـّـة البعيــدة كمــا كانــت النَّجمــة األوىل يف ذلــك األفــق الرَّحــب للحلــم 

األوَّل.
أتراهــا ســتتحوَّل إىل دمعــة أخــرى كبــرة جتــول يف األجفــان؟ أم ســيرز مــن 

اّلامــكان مــن يوقــف العدوان؟ 
يؤكِّــد  أن  أحــد  ميلــك  ال  أفضــل.  بغــد  درعــا  يعــد  أن  أحــد  ميلــك  ال 
الطّاهــرة،  السُّــقوف  إىل  تعــود  ســوف  غــًدا  ــا  أهنَّ املهاجــرة  حلمائمهــا 
فاخلــوف، كلُّ اخلــوف، علــى أطفاهلــا الَّذيــن يلعبــون مــن قصــف طائفــي 
جمنــون. ليــس لنــا إاّل أن نصلّــي حــّى تــذوب الشُّــموع ...ليــس بيــدان إاّل 
أن نركــع حــّى ميلَّنــا الرُّكــوع. ليــس أمامنــا إاّل أن ننتظــر أن ينقشــع السَّــواد 
ًدا علــى  عــن هــذه اجلميلــة حمروقــة األصابــع. وأرجــو أن نلتقــي بثورتنــا جمــدَّ

رابهــا الزّاهــرة، يف يــوم قــادم يرونــه بعيــًدا ونــراه قريبًــا.

محمد أمين الشامي

ت البشاير
َّ
من درعا هل
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إيــران  مجهوريــة  يف  الرائســة،  لســدة  رئيســي(  )ابراهيــم  وصــول  يشــكل 
اإلســامية، أقصــى درجــات التطــرف والتحــدي جتــاه الداخــل اإليــراين والعــامل 
اخلارجــي، ملــا حيفــل بــه اترخيــه مــن عنــف ودمويــة، وهــو امللقــب ب)قاضــي 
اإلعدامــات( لــدوره بتصفيــة عشــرات اآلالف مــن املعارضــن االيرانيــن، 
واملناهضــن لنظــام املــايل يف طهــران، عــدا عــن كونــه األكثــر تعبــرًا عــن 
علــى  واملنغلقــة  والدمويــة،  الشــمولية،  طبيعتــه  اإليــراين يف  النظــام  حقيقــة 

ذاهتــا، ومــن حوهلــا، وعلــى العــامل وتياراتــه احلداثيــة.    
وكمــا هــو معلــوم فــإن موقــع الرائســة اإليرانيــة خيضــع يف النتيجــة، مــع غــره 
ورئيســي  العــام،  املرشــد  لســلطة  والتنفيذيــة،  الدســتورية  املؤسســات  مــن 
قــراًب منــه،  مل يكــن إال املرشــح املفضــل ل)علــي خامنئــي(، ألنــه األكثــر 
وتلميــذه النجيــب والــويف، واألمــن علــى توجهــات إيــران ومرشــدها العــام، 
يف املرحلتــن احلاليــة واملقبلــة، الــي متيــل إىل التشــدد والتحــدي، وتســعى 
إىل التمــدد والتوســع، وزايدة عناصــر القــوة يف مشــروعها، تزامنًــا مــع إدارة 
أمركيــة جديــدة تســعى حنــو العــودة إىل سياســات املرحلــة األوابميــة الرخــوة، 

يف مقابــل مرحلــة ترامــب املتشــددة نســبًيا مــع نظــام املــايل.
عــدا عــن كل ذلــك، فإنــه مــن احملتمــل كثــراً أن خيلــف )رئيســي( خامنئــي 
املريــض والطاعــن يف الســن، يف حــال وفاتــه )82 عاًمــا(، يف موقــع املرشــد 
العــام للجمهوريــة، وهــذا يدخــل يف إطــار هندســة وترتيــب البيــت الداخلــي 
مســؤولية  يضــع  أن  خامنئــي  حيــرص  مفاجــأة،  تطــورات  ألي  اســتباقًا 
اجلمهوريــة و«الثــورة« يف يــد مــن يظنــه األكثــر حرًصــا ووفــاًء علــى توجهاهتــا، 

وهنجهــا العــام.
وصــول )رئيســي(، امللطخــة يــداه ابلدمــاء، يعــد تعبــرًا حقيقيًــا عــن املــأزق 

القــادر علــى جتــاوز أزماتــه، والتعامــل مــع  للنظــام اإليــراين، غــر  البنيــوي 
مشــكاته الداخليــة واخلارجيــة، والــي تشــكل حتــداًي وجــوداًي لــه، واملتتبــع 
بســهولة ويســر، فشــل  إيــران، يكتشــف  الرائســية يف  االنتخــاابت  ملســار 
تيــار اإلصاحيــن املتكــرر يف إحــداث تغيــر جوهــري يف السياســات العامــة 
للجمهوريــة، الصطدامهــم ببنيــة نظــام غــر قابلــة لإلصــاح، كمــا أن تيــار 
املتشــددين كان يف كل مــرة يفــرز األكثــر تطرفًــا مــن بــن صفوفــه، وصولصــا 
اليــوم إلبراهيــم رئيســي، مــع تزايــد الرغبــة يف »تصديــر الثــورة«  ويف لعــب 
أدوار كبــرة علــى مســتوى املنطقــة، تكريًســا ملشــروعها الطائفــي واملذهــيب، 
وهــو مايــدل بوضــوح علــى أن طبيعــة نظــام املــايل برمتــه يشــكل خطــراً 
الداخــل  جتــاه  االســتبدادية  االقصائيــة  طبيعتــه  عــن  عــدا  ودوليًــا،  إقليميًــا 

اإليــراين املتعــدد القوميــات واإلجتاهــات.
علــى كل حــال، يشــكل وصــول رئيســي رســالة قويــة للداخــل واخلــارج، 
ستكشــف كيفيــة التعامــل معهــا حقيقــة املواقــف الــي تبــدو أحيــااًن ملتبســة 
وغــر مفهومــة، مــن أمــركا وأوراب، كمــا أهنــا اختبــار حقيقــي ملصداقيــة العــامل 
والقــوى املتحكمــة فيــه، الــي ترفــع شــعارات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
بــل  وحروهبــا،  اإلقليميــة  تدخاهتــا  عــن  الطــرف  غــض  حلــدود  إضافــة 
وتســهيلها أحيــااًن، الــي تشــكل خطــراً حقيقًيــا علــى املنطقــة، وحــى بعــض 
عــن حماوالهتــا،  عــدا  أمــركا،  مــع  اســرتاتيجًيا واترخييًــا  املتحالفــة  نظمهــا، 

الدائمــة واملتكــررة، هتديــد األمــن والســلم الدوليــن.
كان الفتًــا يف حفــل تنصيــب ابراهيــم رئيســي احلضــور اإلقليمــي والــدويل، 
خصوًصــا دول جملــس التعــاون اخلليجــي، ابســتثناء الســعودية، مــع حضــور 
أوريب، وممثــل لأمــن العــام لأمــم املتحــدة، يف الوقــت الــذي ابتــت فيــه 

إيــران هتــدد املاحــة الدوليــة يف اخلليــج العــريب، وتســتهدف حــى الســفن 
والبواخــر األجنبيــة الــي تعــر يف ميــاه املنطقــة، مــا يعطــي مؤشــرات متزايــدة 
غــر مطمئنــة عــن املســتقبل، وإذا كان البعــض يتحــدث عــن نــذر حــرب، أو 
أننــا علــى شــفا حــرب إقليميــة، فهــي يف النتيجــة لــن ختــرج عــن نطــاق حمــدود 
وضيــق، كتأديــب إليــران علــى جتاوزهــا بعــض اخلطــوط احلمــراء الــي تســببت 
مبقتــل بريطــاين ورومــاين، ابســتهدافها ســفينة إســرائيلية، وهــي سياســة إيرانيــة 
تذهــب إىل أقصــى حــدود اإلســتفزاز واحلماقــة اســتباقًا جلولــة جديــدة مــن 
املفاوضــات املتعلقــة مبلفهــا النــووي وفــق صيغــة جديــدة، مبعــى املقايضــة 
وحتســن شــروط التفــاوض، الــي يبــدو أن أمــركا ومعهــا أوراب يســعيان إليــه، 
العقــوابت  نفســها، ورفــع  عــن  لفــك احلصــار والعزلــة  إيــران  بقــدر ســعي 
اخلانقــة عنهــا، الــي أضــرت هبــا كثــرًا، وحركــت الشــارع اإليــراين لإلنتفــاض 
على نظام املايل، بشــكل متكرر ومتصاعد يف الســنوات املاضية، وصلت 

إىل حــدود املطالبــة إبســقاط النظــام كامــًا وإهانــة رمــوزه.
منذ الساعات األوىل لتنصيب إبراهيم رئيسي، ويف حفل تنصيبه، أعطيت 
إشــارات كثــرة دالــة عــن مســات املرحلــة القادمــة، وخطوطهــا اإلســرتاتيجية 
العريضــة، ســواء جلهــة إعــدام بعــض املعارضــن املعتقلــن، أو التصعيــد يف 
منطقــة اخلليــج وحبــر العــرب، أو حضــور شــخصيات متثــل أذرع إيــران يف 
املنطقــة، ورفــع صــور املقتــول قامســي، وكل ذلــك ينبــه إىل األخطــار احملدقــة 
بنــا، كســورين وعــرب، يف ظــل غيــاب إرادة دوليــة جديــة ملعاقبــة إيــران، 
وحماســبة جمــرم كإبراهيــم رئيســي، يف ظــل غيــاب فعــل عــريب يوقــف التمــدد 
اإليــراين يف املنطقــة، الــي تبــدو يف مهــب الريــح تتصــارع عليهــا املشــاريع 

املختلفــة، الطامعــة، ويبقيهــا غارقــة يف الفوضــى، واإلضطــراب، والــدم.

الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي: 
وجه إيران الحقيقي!

عبدالرحيم خليفة 

كاتب سوري
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مقاال

يراهــن املســؤولون اإليرانيــون علــى حاجــة الــوالايت املتحــدة للعــودة ســريعاً 
إىل اإلتفــاق ابعتبارهــا أدركــت أن إيــران اقرتبــت مــن التوصــل إلنتــاج الســاح 
النــووي، لــذا يتشــدد اجلانــب اإليــراين يف فــرض الشــروط ويطالــب برفــع كل 
العقــوابت مــع طلــب ضمــاانت أبن أي تغيــر مســتقبلي يف اإلدارة األمركيــة 
لــن يــؤدي لإلنســحاب مــن اإلتفــاق، علمــاً أن شــروط إيــران علــى إدارة ابيــدن 
تعجيزيــة، ومــن الصعــب أن توافــق عليهــا الــوالايت املتحــدة ولــو أهنــا تــرى 
ضــرورة للتوصــل إىل اتفــاق مــع النظــام اإليــراين، وإن تســلم »رئيســي« منصبــه 
يف إيــران أوائــل هــذا الشــهر مل يشــكل ضمانــة لتقــدم املفاوضــات غــر املباشــرة 
النظــام  النــووي، ألن  امللــف  فيينــا حــول  املتحــدة يف  والــوالايت  إيــران  بــن 

اإليــراين يعتــر نفســه األقــوى يف املفاوضــات.
لقــد ســقطت صدقيّــة اإلدارات مجيعــاً يف واشــنطن وابريــس ولنــدن وجنيــف 
وبرلــن والهــاي ألهنــم رعــاة صفقــات ُمرِعبــة تطيــح أبدىن متطلبــات العدالــة 
الدوليــة لإلفــات مــن العقــاب وتصــادق علــى اســتمرارية حكــم اســتبدادي 
إجرامي فاســد تســاعده ميليشــيات طائفية يف كٍل من العراق وســورية ولبنان، 
أن  قــّرروا  وقــد  مــع طهــران  النــووي  اإلتفــاق  ألهنــم مهرولــون لصفقــة حتيــي 
تكــون بلداننــا العربيــة جمــرد ماحــق يف حســاابهتم الضائعــة واخلائبــة، وتركــوا 
بلداننــا بــن خمالــب مــا يســمى »احلــرس الثــوري« اإليــراين واالســتبداد املدّعــم 

إســرائيلياً.
فضــًا عــن ســطحية روســيا والصــن بعاقاهتمــا مــع إيــران التوســعية والتغطيــة 
عليهــا وعلــى ســلوكياهتا، علمــاً أهنمــا ُمطالَبتــن ابلكــف عــن الســطحية؛ فقــد 
حــان الوقــت كــي تنضــج عاقاهتمــا مــع شــعوبنا وبلداننــا العربيــة دون املصــاحل 
اآلنيــة ألنظمــة متواطئــة معهــم، فــإن عاقاهتمــا مــع إيــران تســمح ابلتأثــر يف 
السياســات اإليرانيــة الــي هتــدد املنطقــة العربيــة وتدّمــر ســيادة أوطاننــا وتقــّوض 
امكاانتنــا وتتحــّول كٌل مــن روســيا والصــن إىل شــركاء يف اجلرميــة ضــد شــعوبنا 

ودولنــا، وإدارة ابيــدن عليهــا مســؤولية مميّــزة، فهــي القــادرة أكثــر مــن غرهــا 
علــى التأثــر يف الســلوك اإليــراين اإلقليمــي.

ال مؤشــر إىل أي نيّــة لــدى قيــادات طهــران بتغيــر اســرتاتيجيتها اإلقليميــة، 
فهــي واضحــة يف ذلــك، وإن الذيــن يرفضــون قــراءة الســطور يف االســرتاتيجية 
اإليرانية- وليس بن الســطور- هم الذين يوّرطون العراق يف مأزق، ولرمبا يف 
مأســاة لــن تتوقــف عنــد قضــم ســيادة العــراق بعــد قضــم ســيادة لبنــان وســورية 
واليمــن، لكــن قــد متتــد لتــوّرط دول آســيا الوســطى كلهــا وليــس أفغانســتان 
فقــط، فمقابــل كل ميليشــيا طائفيــة إيرانيــة تولــد معهــا ميليشــيات »القاعــدة« 
و«داعــش« وأمثاهلــا، فحــذار اي صنّــاع القــرار يف الــوالايت املتحــدة والــدول 
األوروبيــة مــن أن تتظاهــروا أبنكــم ال تســمعون وال تقــرأون مــا تقولــه لكــم 

إيــران.
ضمــن هــذه األجــواء السياســية الدوليــة كان طلــب ملــك األردن مــن الرئيــس 
األمركــي ابيــدن خــال زايرتــه األخــرة للبيــت األبيــض الســماح بتســهيات 
وامتيــازات خاصــة علــى هامــش قوانــن وتعليمــات )احلصــار األمركــي( علــى 
النظــام الســوري حتــت تلــك البنــود الــي تســمح هبــا الشــرعية الدوليــة ويف إطــار 
جــر الضــرر- كمــا أمساهــا- عــن القطاعــات االقتصاديــة والتجاريــة األردنيــة، 
ومتهيــداً خلطــوات إقليميــة أخــرى علــى األرجــح، ممــا يعــي أن األردن حصــل 
علــى تفويــض غــريب وأمركــي دويل يســمح لــه ابملضــي قدمــاً يف تطبيــع عاقتــه 
التجاريــة واالقتصاديــة مــع النظــام الســوري بعيــداً عــن قانــون قيصــر، الــذي 
احلصــار  خبصــوص  األمركيــة  اإلدارة  تعليمــات  بقيــة  عــن  وبعيــداً  حياصــره، 
وتضييــق اخلنــاق االقتصــادي عليــه، فقبــل الــزايرة شــدد ملــك األردن علــى 
للعــودة إىل  أمــام األشــقاء! يف ســورية  الفرصــة جيــب أن تكــون متاحــة  أن 
اجلامعــة العربيــة، وقبــل ذلــك أشــار إىل أن االتصــاالت فعالــة ونشــطة بــن 
القصــر امللكــي والقصــر اجلمهــوري، وأنــه علــى اتصــال مباشــر مــع بشــار أســد، 

وتلــك اإلشــارات األردنيــة تتــم ترمجتهــا بعــد ضــوء أخضــر أمركــي وأورويب 
مســح إبعــادة فتــح حــدود »معــر جابــر« الكبــرة والضخمــة بــن البلديــن، 
والــي بقيــت مغلقــة برتتيبــات مــع الــدول الكــرى ذاهتــا طــوال األعــوام املاضيــة.
هــذه اخلطــوة تقــود يف كل األحــوال إىل سياســة تطبيــع تدرجييــة بــن األردن 
والنظــام الســوري، وقــد بــدأت مــن البوابــة األمنيــة واحلدوديــة بشــكل خــاص، 
ممــا يفتــح اجملــال أمــام تكهنــات بقطــع مســافة إضافيــة يف البعــد السياســي 
مســتقبًا، خصوصــاً أن ملــك األردن أعلــن قبــل زايرتــه إىل واشــنطن بشــكل 
غر رمسي أبنه سيتحدث مع الرئيس ابيدن وأركان اإلدارة يف البيت األبيض 
ابســم زعمــاء املنطقــة!، فيبــدو أنــه مفــوض منهــم »زعمــاء عــرب وغــر عــرب«.
شــهر-  مــن  ألكثــر  درعــا  حصــار  األخضــر كان  الضــوء  هــذا  وقــع  علــى 
ومــازال- مــن ميليشــيا األســد وجيشــه الطائفــي وميلشــيا »احلــرس الثــوري« 
اإليــراين الطائفيــة أيضــاً، ممــا أدى إىل أن تشــهد مدينــة درعــا وعــدة مــدن وقــرى 
يف احملافظــة أحــداث انتفاضــة ثوريــة مدويــة يف وجــه قــوات نظــام الشــبيحة، 
ولتســتعيد »مهــد الثــورة« أتكيدهــا مــن جديــد علــى هشاشــة النظــام الســوري 
الــي  العســكرية واألمنيــة، وتدحــض أكذوبــة »النصــر«  امليليشــياوية  وقواتــه 
حيــاول النظــام تســويقها داخليــاً وخارجيــاً، علمــاً أن الشــعب الســوري يعيــش 
حتــت احتــاالت أخطرهــا علــى اإلطــاق هــو اإلحتــال األســدي؛ إن ذلــك 

يعتــر أســاس املوقــف لرؤيــة مســتقبل ســورية.

عبد الباسط حمودة

إلى متى هذا التخبط اإلقليمي والدولي؟

كاتب سوري

منمقــة  نراهــا  مجلــة  وهــي  امللــك(  أســاس  العــدل   ( مقولــة  لعــل 
واملشــتغلن يف  القانونيــة  واملكاتــب  احملاكــم  قاعــات  وموضوعــة يف 
جمــال القانــون، فــإن الكثريــن ال يعرفــون معناهــا أو مدلوهلــا احلقيقــي 
والعميــق. نعــم العــدل أســاس امللــك ويقــاس تقــدم ورقــي األمــم مبــدى 
حتقيــق العدالــة علــى أراضيهــا وتقــاس طــرداًي، مبعــى أنــه كلمــا حققــت 
األمــة العدالــة وحتقيقهــا هنــا بتجــرد ودومنــا احنيــاز أو اختــال انبًعــا 
مــن أي توجــه سياســي أو عرقــي أو أيديوجلــي..اخل، كلمــا تقدمــت 
األمــة وتطــورت ورمبــا ســادت، والعكــس متاًمــا هــو الصحيــح، وأى 
أمــة يف ذيــل التطــور تكــون ابلضــرورة يف مقدمــة الظلــم وعــدم تطبيــق 

القانــون علــى اجلميــع.

ال  يتحقــق مفهــوم العدالــة فقــط إبعطــاء كل ذي حــق حقــه. لكــن 
جيــب أن يقتــص القانــون أيًضــا مــن الظــامل. ليــس هــذا فحســب. بــل 
وأبســرع وقــت ممكــن. ألن العدالــة البطيئــة والعرجــاء ســتكون الظلــم 
بعينــه، ألن صاحــب احلــق يكــون قــد مــات مــن طــول الوقــت، ورمبــا 
ينســى حقــه أو يتنــازل عنــه جملــرد املماطلــة، ويف الوقــت نفســه يــؤدى 
ذلــك إىل مســاعدة الظــامل يف طغيانــه ومتاديــه يف هــذا الطغيــان فتفقــد 

العدالــة اهلــدف املرجــو منهــا.
أمــا إذا ســاد العــدل ربــوع األمــم وســاد القانــون قوتــه وأصبــح فــوق 
اجلميــع دومنــا متييــز. شــعر املواطــن ابالنتمــاء لبلــده ووطنــه وأمتــه. 
وشــعر مبلكيتــه لــكل شــر علــى أرضــه وســاعد مــع اجملموعــة الوطنيــة 

يف تطــور األمــة كل وفــق موقعــه وإمكاانتــه بــل وســاعد العدالــة ذاهتــا 
وملــن  لنفســه  لتحقيقهــا  عليهــا  والعمــل  هبــا  واإلميــان  ترســيخها  يف 
الســماوية  الشــرائع  عليــه  نصــت  مــا  ابلفعــل  وهــذا  حولــه وألمتــه، 
وأكــدت عليــه التجربــة اإلنســانية. وهنــاك عاقــة وطيــدة بــن العــدل 
واالنتمــاء، اللــذان يتوصــان حتًمــا إىل حتقيــق التقــدم والرقــي للجنــس 

البشــري واإلنســاين.

يوسف المطعنى

العدالة واإلنتماء

كاتب ومحامي مصري
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مقاال

» بــّدك تتصــل أبهلــك وتطمنهــم عــن حالــك؟« .. كانــت تلــك اجلملــة 
البســيطة الــي ألقاهــا أحــد الثــوار الســورين يف درعــا علــى مســامع جنــود 
األســد مــن الفرقــة الرابعــة الذيــن وقعــوا يف األســر عنــد أول حماولــة هلــم 

إلقتحــام )درعــا ـ البلــد( صبيحــة يــوم اخلميــس 29 متــوز الفائــت .
نزلــت تلــك اجلملــة ـ علــى بســاطتها ـ كالصاعقــة علــى جنــود األســد 
وكأهّنــم ال يصدقــون مــا مسعــوه، وكذلــك علــى كّل مــن اتبــع ذلــك املقطــع 
الصــورة  تلــك  ليعيــد لأذهــان  العــامل،  الــرق يف  بســرعة  انتشــر  الــذي 
الناصعــة للثــورة الســورية قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات يــوم كان غيــاث 
مطــر يــوزع الــورود علــى جنــود األســد ويضعهــا يف فوهــة البندقيــة، هــي 
ذات البندقيــة الــي انقلبــت علــى الشــعب وقتلــت غيــاث ورفاقــه وداســت 
على الورود وأحالت الباد إىل ركام وكان لســان حال اجلنود » األســد 

أو حنــرق البلــد ».
العظيمــة ومجهــور  الثــورة  بــن مجهــور  الفــارق  مجلــة واحــدة اختصــرت 
الشــبيحة املوتوريــن، وأّصلــت جلوهــر الصــراع والقاعــدة األخاقيــة الــي 
يرتكــز عليهــا كا الطرفــن، يف الوقــت الــذي يكــون فيــه ســقف طمــوح 
أهــل املعتقــل ) املــدين( هــو معرفــة اجلهــة األمنيــة الــي اعتقلتــه ويف أي 
مســلخ بشــري هــو موجــود، جنــد ابملقابــل أســراً مــن جنــود النظــام اجملــرم 
حيظــى بتلــك املعاملــة والظهــور العلــي علــى اإلعــام ويقّدمــون لــه الطعــام 
علــى الرغــم مــن قلــة الطعــام وهــم حتــت احلصــار اخلانــق منــذ أربعــن يومــاً 
!!! هــذه هــي أخــاق الثــورة الــي حــاول الغــرب والشــرق خطــف ألقهــا 
وإلصــاق شــى صنــوف التهــم هبــا لتشــويهها ووصمهــا ابإلرهــاب مــن 
أجــل تريــر تكالبهــم عليهــا، ولكّنهــا كمــا العنقــاء الــي ختــرج مــن حتــت 

الرمــاد لتجــدد نفســها.
مل يكتف الثوار يف درعا بتلك الرسالة بل أتبعوها ابإلفراج عن األسرى 
أهــل  الــي شــكّلها  التفــاوض  للنظــام ، ومــن خــال جلنــة  وتســليمهم 
حــوران جــاءت املطالــب أكثــر إحراجــاً للنظــام والــروس املشــرفن علــى 
جولــة التفــاوض عندمــا ورد مــن مجلــة املطالــب اإلفــراج عــن املعتقــل عبــد 
العزيــز اخلــر ابــن القرداحــة املوجــود يف ســجون النظــام منــذ عــام 2012 
وهــو عضــو ابرز يف هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغيــر الدميقراطــي الــي 
أساســاً مل تكــن تتبــى مطالــب الثــورة بشــكل كامــل وظلّــت تعمــل مــن 

قلــب دمشــق. 
النظــام  أوراق  مــن  أقــوى  اآلن  هــي  درعــا  ثــوار  يــد  يف  الــي  األوراق 
الــذي بــدا وكأنّــه يريــد اإلنتقــام مــن احملافظــة الــي رفضــت املشــاركة يف 
اإلنتخــاابت اهلزليــة الــي أجراهــا األســد مؤخــراً لتجديــد رائســته لســبع 
دعــم محلتــه  عــن  الــروس حيجمــون  جعــل  مــا  وهــذا  أخــرى،  ســنوات 
العســكرية ضــد أهــايل حــوران، ومــن جانــب آخــر كان إصــدار بيــان 
مــن األهــايل بطلــب الســماح هلــم بــرتك احملافظــة وهتجرهــم خارجهــا لــه 
كبــر األثــر علــى املســتوى الــدويل، وأهّنــم ال يريــدون القتــال وال يقبلــون 
أبن يكونــوا حتــت ســطوة جنــود األســد وامليليشــيات اإليرانيــة، األمــر 

الــذي دفــع اجلانــب الروســي إلبــداء الليونــة معهــم وحماولــة إجيــاد حلــول 
ترضــي الطرفــن، فيمــا بــدا طــرف النظــام أكثــر تعنتــاً وخاصــة الطــرف 
املتمثــل ابلفرقــة الرابعــة التابعــة ملاهــر األســد، وخاصــة  املدعــوم إيرانيــاً 
بعــد اســتبدال اجلنــرال » أســد هللا« الــذي هــدد أهــايل درعــا بضــرورة 

للنظــام.  االنصيــاع 
مهما تكن تداعيات ما حيدث اآلن يف درعا وال ميكن توقع خواتيمها، 
ولكن من املؤكد أبن قواعد اللعبة الي اســتمّرت لعقد من الزمن مل تعد 
صاحلــة اليــوم، ألســباب عديــدة لعــل مــن أمههــا انتفــاء ذريعــة » داعــش« 
وخاصــة يف درعــا انهيــك عــن التســوية الــي أبرمــت بــن النظــام وفصائــل 
املعارضــة يف متوز/يوليــو 2018 برعايــة روســية وكانــت تقضــي بتســليم 
الفصائــل لســاحها الثقيــل مقابــل عــدم دخــول قــوات النظــام إىل مناطــق 
ســيطرة الفصائــل، هــذا إذا مــا أضفنــا الصمــت األمركــي الــذي يبــدو 
أقــرب إىل كونــه مبثابــة الضــوء األخضــر للــروس لتنفيــذ الرغبــة اإلســرائيلية 
إبخــراج امليليشــيات اإليرانيــة مــن ســورية أو علــى األقــل إبعادهــا عــن 

املناطــق احلدوديــة إىل مســافة 80 كــم. 
كّل ذلــك أييت يف جــو مــن اإلفــاس الداخلــي يف مناطــق ســيطرة النظــام 
بــن مجهــوره وحاضنتــه يف  حــى  التملمــل  وبــوادر  الصعــد،  علــى كّل 
املعيشــية بشــكل خميــف، كان آخرهــا  تــردي احلالــة  الســاحل بســبب 
احتجاجــات مصيــاف والــي قابلهــا النظــام بوعــود »خلبيــة« اطمئنــوا 
التــايل علــى حريــق يلتهــم بســاتينهم  اليــوم  هلــا، ولكنهــم اســتيقظوا يف 

والغــاابت احمليطــة هبــا.
يبــدو أن توقيــت تصريــح ) قــدري مجيــل( األخــر بضــرورة التغيــر الفــوري 
للنظــام هــو رســالة مبطنــة مــن الــروس لأســد كــي يتخلــى عــن إيــران وهــو 
األمــر الــذي فّســره الصحفــي ) رامــي الشــاعر( املقــرب مــن اخلارجيــة 
احلســم  عــن  والتخلّــي  السياســي  احلــل  إىل  العــودة  وضــرورة  الروســية، 
العســكري الــذي انتهجــه النظــام طــوال املرحلــة الســابقة، ورمبــا تكــون 
البدايــة مــن اإلنســحاب مــن حميــط درعــا وفــك احلصــار. فهــل ماكتبــه 

أطفــال درعــا يف آذار 2011 يتحقــق يف 2021 ؟

ياسر الحسيني 

درعا البداية والنهاية .. عقد من األلم واألمل 

كاتب وإعالمي سوري
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Gaziantep’te faaliyet gösteren Suriyeli sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ülkemizde meydana gelen 
yangın felaketine anlamlı bir destek kampanyası başlattı. Bülbülzade vakfının desteklediği, Suriye Toplu-
luğu öncülüğünde Gaziantep’te bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluşu   bir toplantı düzenlendi. Top-
landıda yangın felaketi ile mücadele eden illerimize destek vermek amacıyla bazı kararlar alındı. Alınan 
bu kararlar kapsamda; Yanan yerlere yeniden ağaç dikimi için bankada bağış hesabı açılacak, iller arası 
acil durumlar için gençlerden oluşan gönüllü bir ekip kurulacak, yangından zarar gören vatandaşlarımız 
ziyaret edilecek, yerel ve ulusal çapta ülkemizde hali hazırda devam eden yardım kampanyalarına destek 
verilecek, Gaziantep’te Suriyeliler adına ağaç dikim faaliyetleri yapılacak, agaç dikimlerinin üniversite 
öğrencilerinden oluşan gönüllü ekipler kurulacak.

اجتمعــت املنظمــات الســورية غــر احلكوميــة العاملــة يف غــازي عنتــاب وأطلقــت محلــة دعــم هادفــة لكارثــة احلريــق 
يف تركيــا. ُعقــد اجتمــاع مــع 15 منظمــة غــر حكوميــة، بدعــم مــن وقــف بلبــل زاده ، حيــث اجتمعــوا يف غــازي 
عنتــاب يف مقــر اجلاليــة الســورية. ومت يف االجتمــاع اختــاذ بعــض القــرارات لدعــم تركيــا الــي تكافــح مــع كارثــة 
احلرائــق.  يف نطــاق هــذه القــرارات املتخــذة ؛ ســيتم فتــح حســاب تــرع يف البنــك إلعــادة زراعــة األشــجار يف 
املناطــق احملرتقــة، وســيتم إنشــاء فريــق متطــوع حلــاالت الطــوارئ بــن احملافظــات ، وســيتم زايرة املواطنــن الذيــن 
تضــرروا مــن احلريــق، ومحــات املســاعدات احملليــة والوطنيــة اجلاريــة ابلفعــل ســيتم دعــم تركيــا وســيتم إنشــاء فــرق 

متطوعــة تتكــون مــن طــاب جامعيــن لغــرس األشــجار.

 Suriye Topluluğundan Anlamlı Destekدعم هادف من الجالية السورية

دعــم ممثلــو مجعيــة اخلــر املواطنــن الذيــن كانــوا يعملــون 
علــى إطفــاء احلرائــق يف مجيــع أحنــاء تركيــا.

أنطاليــا وموغــا ومرســن وأضنــة  احلرائــق يف  اندلعــت 
تعــد  الــي  والغــاابت  وعثمانيــة  وقيصــري  وكوجــايل 
الغــاابت كارثــة  حرائــق  وتعــد  للبــاد،  احليــاة  شــراين 
لــن تغلــق لفــرتة طويلــة. مت إخــاء العديــد مــن  كبــرة 
القــرى واألحيــاء بســبب احلرائــق، وهلكــت احليــواانت 
الــي اشــتعلت فيهــا النــران، ودمــرت الغــاابت، الــي هــي 
شــراين حياتنــا. شــارك ممثلــو مجعيــة اخلــر اإلقليميــون، 
الذيــن عملــوا جبــد لتقــدمي املســاعدات الطارئــة للفــرق 
العاملــة يف املناطــق الــي اندلعــت فيهــا احلرائــق، حيــث 
ســامهوا يف إطفــاء احلرائــق وقدمــوا الدعــم لفــرق اإلغاثــة 

الطارئــة.

İyilik Derneği’nden Yangından Etkilenen Bölgelere Destekدعم المناطق المتضررة من الحريق

İyilik derneği temsilcileri ülkemizin dört 
bir yanında yangınlarla mücadele eden 
vatandaşlarımıza destek oldu..
Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Kocaeli, 
Kayseri, Osmaniye’de meydana gelen 
yangınlar neticesinde ülkemizin can 
damarı olan ormanlar ve yerleşim alan-
ları, izleri uzun müddet kapanmayacak 
büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldı. 
Birçok köy ve mahalle yangınlar ned-
eniyle tahliye edildi, alevlerin ortasında 
kalan hayvanlar telef oldu ve can dam-
arlarımız olan ormanlarımız yok oldu. 
Orman yangının olduğu bölgelerde 
çalışmalar yürüten ekiplere ve mağdur 
olan vatandaşlara acil yardımlar ulaştır-
mak için canla başla çalışan bölge tem-
silcilerimiz yangın söndürme çalışma-
larına katılarak, acil yardım ekiplerine 
destek sağladı.
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Anadolu Platformu tarafından 2020 yılında Ankara Kızılcahamam’da yapılan 14. Anadolu 
Buluşmaları sempozyum tebliğleri kitap haline getirildi. “İnsanı Yeniden Düşünmek” adını 
taşıyan sempozyum tebliğleri aynı isimle Tire Kitap tarafından basılarak okurun istifades-
ine sunuldu. 5 oturum halinde yapılan sempozyumda; Prof. Dr. Mehmet Türkeri, Prof. Dr. 
Tahsin Görgün, Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Erol Yarar, Prof. Dr. Ali Büyük Aslan, Prof. Dr. Sinan 
Canan, Turgay Aldemir, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Baysan, Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu ve Dr. Mustafa Özel gibi isimler tebliğ sundu.
1. Oturumda; Felsefi Düşüncede İnsan,
2. Oturumda; Dini Düşüncede İnsan,
3. Oturumda; Politik, Ekonomik ve İdeolojik Bir Varlık Olarak İnsan,
4. Oturumda; Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan,
5. Oturumda; Gelişen Teknoloji ve Bilim Bağlamında İnsan gibi konular ele alınarak ird-
elendi. Tüm insanlığın kapsamlı ve hızlı bir değişim sürecinden geçtiği dijital çağda, insan 
ve doğa yeniden anlamlandırılıyor. İnsanın ne olduğu sorusu, niçin var olduğu sorusu 
anlaşılmadan cevaplanamaz. Bununla birlikte, zaman ve mekândan bağımsız bir insan 
tanımı da yapılamaz. Çünkü insan, anda yaşayan, dünden kopmayan, yarını planlayan 
bir canlıdır. Yeni yüzyılda özellikle yapay zekâ, robot teknolojileri, nörobilim ve genetik 
gibi bilim ve teknoloji dallarında yaşanan gelişmeler, insan varlığını ve mahiyetini tartışılır 
hâle getirmiş ve bir anlam krizi üretmiştir. İnsanlık tarihi, insanın anlam arayışının tarihidir. 
İnsanın ruhu iyi olmadan bedeni, bedeni iyi olmadan da ruhu iyi olamaz. İnsan, iyiliğe ve 
kötülüğe meyletme fıtratına sahip bir varlıktır. İnsanlık tarihi de iyilik ile kötülük, adalet ile 
zulüm, insanlık değerleri ile beşerî güdüler arasındaki bir çatışmadan ibarettir.

Ataa Yardım Derneği Anadolu Platformu Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Anadolu Platformu İcra Kurulu 
Başkanı Turgay Aldemir, İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Alpcan ve Ömer Kurt ile görüşüldü. Ataa İnsani Yardım-
laşma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muaz Kaddur, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed AKTA ve 
Harmony Programı Direktörü Yavuz Yiğit’in gerçekleştirdiği ziyarette Ataa Yardım Derneği’nin yapmış olduğu 
çalışmalar değerlendirildi. Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Platformu’nun 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette; son zamanlarda Suriyelilerin yaşamış olduğu sorunlar ve bunların 
çözümüne dair konular müzakere edildi. Çözüm için her iki tarafın çözüm masasında beraber çalışması vur-
gulandı. Uyum ve kabul çalışmalarında ortak aktiviteler yapma konusunda görüş birliğine varıldı.

مت حتويــل أوراق نــدوة اجتماعــات األانضــول الرابعــة عشــرة الــي عقــدت يف كيزيلجــا محــام يف أنقــرة يف عــام 2020 
مــن قبــل منصــة األانضــول إىل كتــاب -أوراق النــدوة املســماة “إعــادة التفكــر يف اإلنســان” نشــرت مــن قبــل اتيــر 

كتــاب بنفــس االســم-
النــدوة عقــدت علــى شــكل 5 جلســات؛ األســتاذ الدكتــور حممــد تركــي ، أ.د. الدكتــور. حتســن جورجــون ، 
أ.د. الدكتــور. فريــدون يلمــاز، أرول ايرار ، أ.د. الدكتــور. علــي بويــوك أصــان ، أ.د. الدكتــور. ســنان جــاانن، 
تورغاي ألدمر ، د. معلم حممد ابي سان ، أ.د. حممد غورماز ، أ.د. علي بردق أوغلو و د. مصطفى أوزيل.

اجللسة األوىل؛ اإلنسان يف الفكر الفلسفي 
اجللسة الثانية؛ اإلنسان يف الفكر الديي 

اجللسة الثالثة؛ اإلنسان ككائن سياسي واقتصادي وأيديولوجي 
اجللسة الرابعة؛ اإلنسان ككائن اجتماعي 

اجللسة اخلامسة؛ متت مناقشة موضوعات مثل تطوير التكنولوجيا واإلنسان يف سياق العلوم.
يف العصر الرقمي، حيث متر البشــرية مجعاء بعملية تغير شــاملة وســريعة، يتم إعادة تفســر اإلنســان والطبيعة. ال 
ميكــن اإلجابــة علــى ســؤال ماهيــة اإلنســان دون فهــم ســبب وجــوده. ومــع ذلــك، ال ميكــن وضــع تعريــف لشــخص 

مســتقل عــن الزمــان واملــكان. ألن اإلنســان خملــوق يعيــش اللحظــة وال ينفصــل عــن املاضــي وخيطــط للمســتقبل.
يف القــرن اجلديــد، جعلــت التطــورات يف العلــوم والتكنولوجيــا مثــل الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات الروبوتيــة وعلــم 

األعصــاب وعلــم الوراثــة مــن وجــود وطبيعــة البشــر موضــع نقــاش وأنتجــت أزمــة يف املعــى.
 اتريــخ البشــرية هــو اتريــخ حبــث اإلنســان عــن املعــى. ال ميكــن أن يكــون جســد اإلنســان جيــًدا بــدون روحــه، وال 
ميكــن أن تكــون روحــه طيبــة بــدون جســده. اإلنســان كائــن بطبيعتــه مييــل إىل اخلــر والشــر. يتألــف اتريــخ البشــرية 

أيًضــا مــن صــراع بــن اخلــر والشــر والعدالــة والقســوة والقيــم اإلنســانية والغرائــز اإلنســانية.

الدمر، رئيس اجمللس  الزايرة، مت إجراء مقابلة مع كل من تورغاي  قامت مجعية عطاء اخلرية بزايرة مقر منصة األانضول. خال 
عطاء  مجعية  رئيس  انئب  زايرة  وعمر كورت. خال   ، االستشاري  اجمللس  عضو   ، ألبكان  وحممد   ، األانضول  ملنصة  التنفيذي 
للمساعدات اإلنسانية معاذ قدور وعضو جملس اإلدارة حممد أقطع ومدير برانمج الوائم ايفوز يغيت، مت تقييم عمل مجعية عطاء 
اخلرية. وقدم تورغاي ألدمر، الرئيس التنفيذي ملنصة األانضول ، معلومات حول أنشطة منصة األانضول. خال الزايرة مت طرح 
املشاكل الي عاىن منها السوريون يف اآلونة األخرة ونوقشت القضااي املتعلقة حبلها. ومت التأكيد على أن كا الطرفن جيب أن يعملوا 

مًعا على طاولة احلل للتوصل إىل حل. مت االتفاق على القيام أبنشطة مشرتكة يف دراسات التكيف والقبول.

صدور كتاب »إعادة التفكير في اإلنسان«

زيارة جمعية عطاء للمساعدات اإلنسانية منصة األناضول

“İnsanı Yeniden Düşünmek” Kitabı Çıktı

Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği Anadolu Platformunu Ziyaret etti 
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Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Özmantar 
ve Mehmet Hıdır Akaslan, İyilik Derneği’nin 2021 yılı kurban 
organizasyonu için Afrika’ya gittiler.
Afrika’da Çad ve Kamerun’u ziyaret eden Özmantar ve 
Akaslan, burada kurban organizasyonuna katılarak bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdiler. İlk olarak Çad’da başta Türkiye 
Büyükelçiliği olmak üzere TİKA ve Maarif Vakfı gibi ülkemizin 
oradaki temsilciliklerini ziyaret eden Özmantar ve Akaslan, 
ardından yerel sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de 
görüştü. Çad’da son olarak yetimhaneler ve yenim annelerini 
ziyaret eden iyilik elçileri burada ihtiyaç sahiplerine bağışçılar 
tarafından gönderilen bağışlar ulaştırıldı.
Daha sonra ziyaretin ikinci durağı olan ve kurban organi-
zasyonun yapılacağı Kamerun’a geçildi. Kamerun’un Kusayri 
bölgesinde Türkiye’nin farklı yerlerinden bağışçıların kur-
ban vekaletleri yerine getirilerek kurbanlar kesildi, ihtiyaç 
sahiplerine pay edilerek dağıtıldı. Ayrıca Kamerun’da İyilik 
Derneği’nin Süt Keçisi Projesi kapsamında 15 aileye de süt 
keçisi dağıtımı yapıldı.
Kamerun’da yetimhaneler, yetim anneleri ve okullar ziyaret 
edilerek öğrencilere çeşitli hediyeler ile Kur’an-ı Kerim 
dağıtımı yapıldı. Heyet yardım çalışmalarının tamamlan-
masının ardından yurda döndü.

حيــدر  وحممــد  أوزمانتــار  إبراهيــم   ، زاده  بلبــل  وقــف  إدارة  جملــس  أعضــاء  ذهــب 
.2021 لعــام  األضحــى  عيــد  يف  اخلــر  مجعيــة  لتمثيــل  إفريقيــا  إىل   ، أكاســان 
شــارك أوزمانتــار وأكاســان ، اللــذان زارا تشــاد والكامــرون يف إفريقيــا ، هتــاين عيــد 
األضحى وقاموا بسلســلة زايرات. قام أوزمانتار وأكاســان أواًل بزايرة الســفارة الرتكية 
يف تشــاد ، ابإلضافــة إىل ممثلــن عــن تركيــا ، مثــل تيــكا ومؤسســة معــارف ، مث التقيــا 
مبمثلــي املنظمــات غــر احلكوميــة احملليــة. وأخــراً ، قــام ســفراء اجلمعيــات اخلريــة بــزايرة 
دور األيتــام وأمهــات األطفــال حديثــي الــوالدة يف تشــاد ، حيــث مت تســليم الترعــات 

الــي يرســلها املترعــن إىل احملتاجــن.
مث ذهبنــا إىل الكامــرون، وهــي احملطــة الثانيــة يف الــزايرة والــي ســتقام فيهــا منظمــة 
القرابــن. يف منطقــة القصــري ابلكامــرون ، مت ذبــح األضاحــي مــن خــال التوكيــل 
الرمســي للمترعــن مــن خمتلــف أحنــاء تركيــا ، وتوزيعهــا علــى احملتاجــن. ابإلضافــة إىل 
ذلــك ، مت توزيــع ماعــز علــى 15 عائلــة كجــزء مــن مشــروع املاعــز  احللــوب جلمعيــة 

اخلــر يف الكامــرون.
متــت زايرة دور األيتــام وأمهــات األيتــام واملــدارس يف الكامــرون ، ومت توزيــع املصحــف 

علــى الطــاب هبــدااي متنوعــة. وعــاد الوفــد إىل دايره بعــد انتهــاء أعمــال اإلغاثــة.

 İyilik Dünya’nın Her Yerindeالخير في جميع أنحاء العالم

Gaziantep Valiliği ve Bülbülzade Vakfı’nın koordinasyonunda düzenlenen Suriye kanaat önderleri 
toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Bülbülzade Vakfı 
Başkanı Turgay Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Hüseyin 
Bekmez, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna, STK temsilcileri, yazarlar ve kanaat önderleri katıldı. Toplantıda; 
aşı çalışmaları, sahada tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, eğitim ve yardım çalışmaları, güvenli 
bölgelerdeki çalışmalar ile ülke gündemindeki gelişmeler ele alındı.

 انعقد اجتماع قادة الرأي السورين ، الذي مت تنظيمه بتنسيق من وايل غازي عنتاب ووقف بلبل زاده ، بطريقة الفيديو كونفرنس.
وحضر اإلجتماع وايل غازي عنتاب داود غول ، ورئيس وقف بلبل زاده تورغاي الدمر ، وقائد شرطة احملافظة مصطفى إمري ابشبوغ ، 
 وقائد الدرك اإلقليمي حسن بكماز ، ومدير إدارة اهلجرة اإلقليمي فاتح عينه ، وممثلو املنظمات غر احلكومية والكتاب وقادة الرأي.

 يف االجتماع متت مناقشة دراسات اللقاحات واملشكات الي مت حتديدها ميدانياً واقرتاحات احللول وأنشطة التدريب واملساعدة 
والدراسات يف املناطق اآلمنة والتطورات يف أجندة الدولة.

 Suriye Kanaat Önderleri Toplantısı Yapıldı عقد اجتماع قادة الرأي السوريين
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املوســومة  العنــوان  الســنني«  »رمــاد  يف  التأمــل  إىل  ويدعــو  يغــوي  مــا  مثّ 
املعــاد إصدارهــا عــرب دار  النيفــي«  املبــدع »حســن  الشــاعر  بــه جمموعــة 
»امللتقــى« العــام ألفــني وعشــرين الفائــت، إذ ســرعان مــا تنــزوي شــحنة 
احلــزن والرومانســّية املشــبعة هلــذا العنــوان لتظهــر دّوامــة املقاصــد والــدالالت 
الــيت يرمــي إليهــا، فهــل قصائــد هــذه اجملموعــة هــي رمــاد مــا احــرتق مــن 
عمــر شــاعران يف معتقلــه السياســّي وهــي ســنون عجــاف انفــت عــن اخلمــس 
عشــرة، أم إّن املعــى املــراد هــو أّن هــذه احلقبــة املظلمــة مل تكــن هزميــُة أمِلهــا 

ووحشــتها ممكنــة لــوال أن أحرقهــا النيفــي جبمــر روحــه املشــتجرة بنــار الشــعر، وأّن رمادهــا الــذي أزهــر قصائــد 
تكتــّظ بنداءاهتــا وغضبهــا وحزهنــا وابتهاالهتــا ســيبقي علــى مجــر الثــورة والرفــض مســتعراً ومتوهجــاً ؟؟!!

الشــعر، وهــذا مــا تؤكــده قصائــد اجملموعــة واســتهالل شــاعرها يف مقدمتهــا، فعــل حّريــة يتجّلــى ممارســة منّزهــة 
عــن كّل مــا هــو أدىن مــن الشــعر وقيمــه اإلنســانّية الســامقة، كذلــك فإهّنــا اللغــة املتجــّردة مــن أمســال الواقــع ومــن 
أقنعــة املمكــن حــني تتمــّرد علــى ســّجاهنا املدّجــج أبدوات القهــر، وتثــور علــى اســتبداد العقــل وطغيــان املنطــق، 
ســتمضي إىل نزهتهــا بكامــل فتنتهــا وحتلّــق يف فضــاءات املعــى كطفلــة تنقــش أســئلتها علــى قطــن الســماء فيولــد 

الشــعر وينهمــر، وتتفتــح مكامــن الدهشــة.
لكــّن »خطــى األايم الــيت تســلب صفــو الشــعور« و »الزمــن الــذي جيــايف الشــعر« يدفعــان ابلشــاعر للتمســك 
جبــدار احللــم، وليتجــاوز شــعوراً ممّضــاً »بعــدم اجلــدوى«، فليــس مــن حمــٍي لــه ســوى احلــّب، كذلــك »ال عاصــم« 
مــن ظلمــة األســر ســوى القصيــدة إذ حتفــر يف صخــر اليــأس نوافــذ األمــل، ومــا علــى الزمــن ســوى أن يســتعيد 
وعيــه فيتخلــى عّمــن تســّبب بوصمــه ابلعــار وأبقــذى النعــوت، ويتصــاحل مــع مــن مينحــه شــرف االســم املقــرتن 

ابجلمــال والرفعــة والســمّو.  
لعــّل احلريّــة أببعادهــا املعرفيــة وجتلياهتــا الروحّيــة واحلســية هــي مــن أعظــم مــا ينشــده الشــاعر وتلمســه حــواس 
املتلقــي، هــي احللــم األكثــر حضــوراً فقّلمــا ختلــو قصيــدة مــن قصائــد اجملموعــة مــن عــدد مــن املفــردات الصارخــة 
هبــا واملرادفــة هلــا أو الدالــة عليهــا: أفــق، فضــاء، فجــر، أجنحــة، شــفق، وهــج الشــمس، النــور، ســنا...، إهّنــا 
شــغف الــروح املفجوعــة إىل معانقــة الفجــر وقــد أطبقــت عليهــا »أســتاف الظــالم«، وهــي احلقيقــة الــيت صرّيهــا 

الدجيــور ومهــاً.
يف الســجن يــرزح اجلســد بــني رحــى اجلــدران الصّمــاء وتتعطــل احلــواس إالّ عــن مكابــدة آالت التعذيــب ومغالبــة 
خمالــب الغيــالن البشــرية، فتجمــح املخّيلــة وتشــتعل احلــدوس، وتغــدو الــروح ســفرية الشــاعر إىل الضــوء والغيــم 
واملــدن اآلفلــة، لكنهــا الــروح تعــود راجفــة متشــظية تلــوذ بوجــع صاحبهــا، ليطمئنهــا ويبــّث فيهــا العزميــة والــروح:

اي روح 
ما سجد اجلبني على الدمى أبداً 

ومل يلج اخلنوع قنايت
فتلطفي بدمي إذا هطل السنا              

وانساب وهجك يف راب حجرايت
وابلرغــم مــن تصريــح الشــاعر حســن النيفــي أبن قصائــد هــذه اجملموعــة 
مل تعــد تلــي طموحــاً فّنيــاً متيقظــاً بــني جواحنــه، ومــع مــا يتالمــح مــن 
تداخــل صــويّت وأتثــر أســلويب يف بعــض املطــارح، لعلّــه مقصــوٌد يف جــزٍء 
منــه علــى األرجــح، إالّ إّن الصــدق مبناحيــه الفنيــة والواقعيّــة والعاطفيّــة 
غالبــاً مــا يتبــّدى جليّــاً يف لغتــه الشــاعرة املكثفــة، ويف صــوره الغزيــرة 
النحــت،  أو  للذهنيــة  فيهمــا  أثــر  ال  واالنفعــال،  ابلتلقائيــة  املكتظــة 
فاللغــة املمتلكــة حساســيتها وقدرهتــا التعبرييــة املناســبة تنثــال صادحــة 
رقراقــة حينــًا، وغاضبــة حينــًا، ومرتعــة ابحلــزن واخليبــة أحيــاانً، وهــي 
يف مجيــع حاالهتــا معــربة وإنســانية متســامية، مكتنــزة ابلعاطفــة وبعيــدة 
عــن املبالغــة واالفتعــال، كذلــك فــإّن الصــورة الشــعرية انبعــة مــن خمّيلــة 
خصبــة ووجــدان نقــّي ال هتمــل الوعــي وال تستســلم لضوابــط العقــل، 

تتنــّوع مــا بــني الصــور املفــردة واملشــهديّة املركبــة. 
جمموعــة »رمــاد الســنني« نتــاج مرحلــة اســتثنائية اتســمت بــكل ألــوان األمل واخليبــة والقهــر اإلنســايّن، إالّ أهنــا 
متّثــل شــكاًل مــن أشــكال الرفــض ومقاومــة األســر ابلشــعر، وتطــرح كثــريًا مــن مالمــح اخلــالص مــن الطغيــان، 
وتقــدم أمنوذجــاً مهّمــًا للثبــات علــى املبــادئ والقيــم اإلنســانية، وتربهــن أن ال قــوة علــى األرض ميكــن هلــا أن 

تقبــض علــى حّريــة اإلنســان أو أن توقــف زحفــه إليهــا. 
هكــذا تنهــض القصيــدة مــن الرمــاد كيمــا تتــزاّي وتتــربّج انتصــاراً للحيــاة، وتتزنّــر بنــور الــروح وبنبــض القلــب 
»دفاعــاً عــن الفطــرة اإلنســانية« اجملبولــة علــى احلريــة واجلمــال واحلــّب، ال غرابــة فالشــعر ســليل اللغــة احلــّرة 

والقلــم النبيــل.

»رماد السنين«
مقاومة األسر بالشعر

شاعر سوري

سالم حلوم

»الحلبي الشايب«

مل حيزر أحٌد

من كان يف تلك الصورة املهرتئة احلواف

فقد كّنا ال نرى إال قفاها 

ترشح فيه أرقاٌم وكأهنا اتريخ التصوير

وهو يعيدها اىل اجليب الداخلي جلاكيته

قد توحي رجفُة األصابع أهّنا مليت مل يُنس 

لكّن العينني انشفتان إال من حزن قدمي

والبسمة بعيد زفري قصري

تقول أبّن يف الصورة عزيًزا ما

مل تتعود بعاَده هذه االضالُع اليت تربز

من وراء القميص

أو أّن من عادة هذا العجوز، أن خيّفف مبالحمه

احلرقَة يف قلب املشتاق

أو أّن حوارًا قصريًا مّت يف السريرة فاطمأّن

التجاعيُد يف اجلبهة ال تزيد يف حلظة التمّلي

هي أنثى إذن ، بنٌت أو زوجة ال فرق

لكن الرجفة يف األصابع ماتزال ، وهو يفركها، كأمنا على أسٍف عتيق

عدُد املرات القليلة

الزمُن بني مرتني

موعُد الفرجة األوىل ابلنسبة لنا يف أّول الضوء 

وموعُد األخرية عند غروب الشمس

قد يوحي كّل ذلك أبّن من يف الصورة رُجل

رمبا خرج ومل يعد

مارسنا شطارتنا يف التأويل

حىت خامت الفّضة الذي ابت جزًءا من بنصره اليسرى أّولناه بسن الزواج 

ومل حيزر أحٌد

سألنا عن مدينته

عن حّيه فيها 

ومل حيزر أحد

وحدها كّناسة املخّيم 

كانت تلقي يف كيس النفاايت

قرب سريره الفارغ

بيتا بغرفتني وأربعة شبابيك مفتوحة على شرفة من حبق

حني مل يعد من إسعافه جملوطًا إىل املشفى.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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ي
م الثقاف

س
الق

احلرُب قامْت ال ِلشيْء

وآتكلْت مدُن الرَّحيق

فليس للغد مثَّ َضوْء

)هَي جولٌة أو جولتاِن(

لُعنَت ألفْي َلْعنٍة اي بَن اللَّئيمِة

فالرَّحى دارْت وإين ال أرى 

خلَف الكثيِب 

ِسوى قميٍء خيطُف القمَر املُدوََّر من قميْء

واحلرُب قائمٌة... ولكْن 

ال لشيْء

***

ال ُأْغِمُض العيننِي أخشى أْن أرى...

أُْبقيُهما مفتوحتنِي 

ففي اهلواجِس ألُف هنٍر أمحٍر

وحصًى تئنُّ، وصرخٌة مقطوعُة األنفاِس

حتكي ما َجرى

فاحلرُب قائمٌة

وأوَُّل طعنٍة كانْت إىل صدري )أان(

والطَّعنُة اأُلْخرى إىل صدري )أان(...

وستظلُّ قائمًة 

 وهنُر اخلوِف والدَِّم سوَف يبقى 

ا عشريَن قحطاً آخرًا رمبَّ

أو أربعنْي

***

عْن أيِّ مشٍس تسألوْن؟!...

قد أطفأهْتا الّرِيُح

والوجُع املؤبَُّد، والظُّنوْن

ال عشَق بعَد اليوِم

أبنائي هناَك وإخويت...

واحليُّ َمْيٌت

ليس فيه سوى الّرِماِل وصرخٍة محراَء تعلُكها السُّنوْن

قْد كاَن مثََّة رحلٌة يف خاطري

لكنَّها انطفأْت...

وحاَصَرين َصليُل الَقْهِر 

ألقاين رُفااتً يف مضارِبِه السَّقيمِة

حيُث ال معى 

ألسراِر املواقِد... واحلننْي

***

احلرُب قامْت

ال هنايَة للمصائِب...ال هنايَة للدَّماْر

احلرُب قامْت 

ال حدوَد لطَيِشها...

أكلْت صديقَي مثلما أكلْت عُدوِّي

جرَّدْتين ِمْن َأمايَن العتيقِة

أقفلْت أبواَب اشتياقْي

مْي أحرقْت أوراَق أايَّ

فليَس ِسوى الرَّصيِف 

يـَُلمُّ أشتايْت

ألبدَأ َمرًَّة ُأخرى كما يف األمِس 

مشروَع انتظاْر.

ليب
ُ
ِت ك

ْ
خ

ُ
خواطُر ِضباٍع أ

شاعر وكاتب سوري

محمد سليمان زادة

سفينة التيتانك 
السورية

اليت  الباخرة  عام،  مئة  قبل  غرقت  اليت  الباخرة  منت  على  أكون  أن  املفرتض  من  كان 
كنت سأعمل على متنها مقابل السفر جماانً إىل ما وراء البحار، لكنين جنوت بفعل القدر 
فتأخرت أمي يف إجنايب كل تلك السنني ألهنا تعرفين أحب السفر عرب البحار فقالت أليب:

- لن أتركه يسافر أبدًا.
فتأخرُت كثرياً وقرأت عن تلك الباخرة اليت غرقت فتخيلت نفسي على متنها وعشت 

اللحظات األخرية من عمرها وهي تستسلم للبحر.
منها  هربت  أبنين  تعرف  أن  دون  والديت  فأجلت  السفر  من  النساء  بكيد  منعتين  أمي 
وصرت على تلك الباخرة كي التقي بفتاة أحالمي، الفتاة اهلاربة من مشال القارة السوداء 
للبحر  بنفسي  أرمي  هلا جئُت كي  األوىل وسأقول  النظرة  من  إعجايب  هلا  واليت سأبدي 

عوضاً عنك. 
يف عام 1815 كنت مشروعاً ألفضل عازف بيانو وكنت سأعزف للمسافرين على منت 
الباخرة وأان أأتمل تلك السمراء اليت سأموت ألجلها يف هناية القصة. سأأتملها وأان انقر 

مفاتيح البيانو، وسأرفع هلا القبعة بينما الباخرة تغرق، واان ال أتوقف عن العزف هلا. 
لكن أمي أتخرت والباخرة غرقت بسرعة غريبة وكأننا وصلنا إليها يف الربع األخري من 

موهتا. 
 مل تستطع أمي الصمود أكثر فأجنبتين يف زمن االنتصارات، ورمتين كمن يرمي طائراً إىل 

النار وكان كل شيء حويل يدعو للسعادة.
أان من مواليد حرب تشرين التحريرية وعاصرت احلركة التصحيحية اجمليدة املبجلة البنت 
حرام، اليت عزف لنا مؤسسها سيمفونية املمانعة فكان صوت اخلطاابت واآلالت النحاسية 
يصيب آابئنا ابلذعر فيهلهلون هلا، فاعتقدان أبهنم سعداء ومل خيطر ببالنا أبهنم أصحاب 

جتربة طويلة مع صاحب البلد. 
 ومل ننتبه للثقوب الكبرية يف مساء الوطن وقلنا دوماً أبننا استثناء طاملا أمهاتنا ال يرتكن فرض 

صالة، وقلنا أبن هللا معنا ألنه مع الضعفاء.
كذبوا علينا وقالوا لنا أن ابخرة الوطن ستغرق إذا جتّمعنا كلنا يف زاوية واحدة، فتفّرقنا 

وتفّرقنا وكانت املياه تبتلعنا هبدوء واحداً تلو اآلخر.  
وعشنا كل تلك السنني على دفة النجاة اليت ال تتسع للجميع ولكي يعيش خالك جيب 

أن ميوت عمك.
السكوت  وعلمناهم  األطفال  وأجنبنا  احلزن  وجه  على  العائمة  الدفة  تلك  على  عشنا 
واالستماع واإلنصات وعادة التصفيق، وكربوا فزوجناهم وأجنبوا أطفااًل ال حيبون املوسيقى، 

بل حيبون الصراخ. 
 كانت الدفة تغرق سنتيمرتاً واحداً كل شهر ومل ننتبه هلا، وكان صاحب البلد يرمي ما هو 
زائد منا إلحداث التوازن، حىت أنه ذات مرة رمى مدينة كاملة ومل ننتبه هلا، فعشنا واملاء 
اهلواء،  بلوغ  من  رؤوسهم  وتتمكن  يكربوا  أطفااًل حىت  نرفع  وكنا  املنتصف  يغمران حىت 

وأحببنا بعضنا البعض ومل أنبه لغرقنا ألننا كنا نفكر ابجلوع أكثر من احلياة. 
كانت الباخرة تغرق وكنت أركض على السالمل حبثاً عن تلك الفتاة السمراء ألقول هلا:

- سأموت معك..
 لكن أمي أتخرت، والباخرة غرقت، كانت أمي تريد أتجيل والديت لزمن آخر ومل تكن تريد 
يل أن أرى أطفااًل يكتبون على سور املدرسة، وعساكراً يقتحمون بيوت األهل ويرمون كل 

شيء إىل جهنم، الناس والبيوت والطيور والقطط، ويقومون إبعدامات ميدانية للخيول.
 مل تكن أمي تريدين أن أرى القيامة، فأجلت والديت مرة أخرى. 

كان من املفرتض أن أكون من مواليد برج الكلب وهذا ألنين ويف أكثر من احلد الطبيعي 
للوفاء، لكن أمي أجلت وأجلت وبفعل القدر اصبحت من مواليد برج احلمل الوديع، 
الوديع املتيم والعاشق لكل شيء والذي معروف عنه أبنه يتخذ القرارات بسرعة وهلذا 

السبب أحببتك يف حلظة.
مل تعرف أمي أن أصحاب برج احلمل أكثر الناس عرضة للموت حزانً، فهي ال تعرف شيئاً 

عن األبراج وحني سألتها عن برجها ذات مرة مل تفهم ماذا أقصد فرتكتها.
أمي أجلت والديت كل تلك السنوات أللتقي بِك وأقدم لك دفيت الصغرية لتعيشني عليها 

وأختفي أان حتت املاء.

شاعر وكاتب سوري

عبد القادر حّمود
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ومشينا يف ركام محص
مدينتنا اليت تئن
يف يوم من أاير

هواؤه شديد ومشسه ساطعة.
الدمـــار يبعـــث يف النفـــس األســـى والشـــجن 

واجلـــالل
وسكينة قهرية.

عـــن  للدفـــاع  حماولـــة  يف  يـــدي  أمســـكِت 
لنفـــس ا

وطلباً لألمان.
هناك عند كنيسة الكاثوليك

قبـــة  عنـــد  املنهكـــون  العمـــال  حيـــث 
لكنيســـة ا

ذات النوافذ البيتونية
كانت العذراء ترشُّ املاء
وعند جامع الشيخ كامل

تُرَفُع أحجار البازلت املكعَّبة
حجراً فوق حجر

يرفعها ما تبقى من بشر.
تسمع أصوات رشاش بعيدة

يلتفت العمال إىل مصدر الصوت
وأسرُق قبلة.

ال شيء يف شوارع محص املدمَّرة
سوى صفري الريح

وخشخشة الصفيح املتهالك
الذي يئنُّ ويتوجع.

عند بيتِك املهدَّم
مث عند بييت احملطَّم

ال شيء سوى الذهول والبكاء
وقبلة طويلة

تصبح فيها الشفاه مخيلة
نتلفَُّت خشية احلواجز البغيضة

أو دورية راجلة
نلتقط صور محص القصة
ونقهر غصَّتنا ابلقبالت.

على األرض أقعينا ملرات
نتأمل سجادة صالة نصف حمروقة
أدوات مطبخ مبعثرة، كتب أطفال

أسرَّة عشاق حمطمة
صور العائالت اليت ابل عليها األوغاد

علبة سرييالك فارغة
ورود من البالستيك ُمغربَّة.
ال شيء سوى صفري الريح

صفري يشبه موسيقى اجلنائز.
ضممتك إىل صدري

حدَّقنا يف السماء الزرقاء
مل يكن مثة عصفور أو فراشة.

وهناك يف اخلالدية
حيث ابلكاد تعرَّفنا 

على دكان أيب علي البسيكليتايت
وبقالية القطة

وُكتَّاب الشيخ سعيد
بكينا حبرقة.

ضبطتنا دورية راجلة نتأمل الدمار
اجلندي القصري املنتفخ األوداج

سألين بنزق
عما نفعل وسط الركام

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

ضحـــك اجلنـــدي القصـــري املنتفـــخ األوداج 
مـــلء الشـــدقني 

وضحك من معه
نـََقَل اجلندي سالحه من يده إىل كتفه

قال يل مشرياً إليِك
- من تكون؟

حدقُت طوياًل يف وجهه
حدقت طوياًل جدًا

- إهنا حبيبيت... محص حبيبيت.
عندها انسحب اجلندي القصري

لكن بال أوداج.

ي
م الثقاف

س
الق

عبد الكريم عمرين

شاعر ومسرحي سوري

ركام حمص

د. محمد جمال طحان 

سالمات غير عادّيـة

كاتب سوري

أكيــاس  حيمــل  الــذي  الّرجــل  أيهــا  مرحبــاً 

أطــراف  إىل  متجهــاً  كتفــه  علــى  حاجياتــه 

الكرتــوين  بيتــه  يف  يســكن  حيــث  املدينــة 

خمالفــات  عــن  الطــرف  يغــّض   ... املعلّــب 

لغــالء  ويرضــخ  جنــني،  ابب  يف  التســعرية 

وقــد   .. رمضــان  يف  االعتباطــي  الســريفيس 

يتعلّــق أبّي شــاحنة كاألغنــام مقابــل مخســمئة 

لــرية ليضمــن وصولــه قبــل مدفــع اإلفطــار كمــا 

يفعــل شــرطّيو املــرور وغريهــم ممــا جيعــل فــرتة 

اإلفطــار فرصــة مناســبة لــكّل املخالفــات، مبــا 

يف ذلــك إدخــال املــواد املهّربــة إىل املدينــة. 

أيهــا الّرجــل الــذي يدفــع مثــن تذكــرة  مرحبــاً 

مســرحية )فّلســنا( عشــر مــّرات مــن غــري أن 

جيــرؤ ليعــرتض علــى عمليــة البيــع اإلجبــاري، 

لذلــك يشــرتيها مــع ربطــة خبــز مــن املؤسســة، 

ومــع اســتخراج قيــد نفــوس أو ســجّل عــديل، 

ومــع دفــع ضريبــة متتّــع وشــرفّية علــى غرفتــه 

الــيت تطــّل علــى )هنــر قويق( وتســـتورد البعوض 

والروائــح الغريبــة القادمــة منــه. هــذا الّرجــل ال 

ينفــر مــن هــذا الرتهيــب للرتغيــب ابملســرح، 

صـــالة  تقــع  أيــن  يعــرف  ال  أنّــه  مــن  ابلرغــم 

ــه رجــل مســامل. ــرض، وهــو ال ينفــر ألّن العـ

الــذي ميثّــل دور  أيهــا الرجــل املســامل  مرحبــاً 

املنّمــق،  الــكالم  لعبــة  ميــارس  الذيــن حييــون، 

ســعيد،  رجــل  مالمــح  حميّــاه  علــى  ويرســم 

ــه وصــل إىل مرحلــة املــوت مــن  ابلّرغــم مــن أّن

القهــر.

ينحــين لعامــل املصعــد .. ولســائق البــاص .. 

واخلبــاز .. وعامــل املقهــى .. وحــني أصادفــه 

أكياســـه  بــني  مــن   ، يــده  وميــّد   ، ينحــين   ..

الثقيلــة، مصافحــاً وهــو يقــول : أهــاًل اي أســتاذ 

.. وهللا الدنيــا ال تعــاش بغــري شـــهادات. 

مرحبــاً أيّهــا الّرجــل الــذي أصادفــه ويظــّن أنــين 

)ابشــا( هــذا الزمــان، ومــا ذاك إالّ ألنــيّن أضــع 

ثقيلــة  حقيبــة  يــدي  يف  وأمحــل  عنــق،  ربطــة 

عــن  ألعــّوض  اهليبــة،  بعــض  علــّي  تضفــي 

خيبــيت بشــهادة مل تُتــح يل احلكومــة بعــد فرصــًة 

لالســتفادة منهــا.

ــاً أيهــا الّرجــل الــذي أحتّمــل عنــه وعــيّن،  مرحب

ألنــيّن أدرك بعــض مــا نعانيــه معــاً، ويظــّن أنــيّن 

خبــري. 

الذيــن  األالف  مثــل  احلقيقــة،  يف  ولكنــيّن 

يتعّذبــون مّرتــني، مــّرة ألننّــا نعــاين مــن واقــع 

مأزومــون. أننّــا  نعــي  ألننّــا  ومــّرة  مــأزوم، 

فمــن يـــدرك عـذاابتـــنا حنــن الذيــن نــراوح بــني 

احللــم والكتابــة؟ 

ألننّــا  ابألمــل،  مغرقــة  زهريّــة  أحالمــاّ  نرســم 

حولنــا  نتلّفــت  ابألمل.  يطفــح  واقعــاً  نعيــش 

فيصفعنــا اليــأس مــن كّل جانــب، هنــرب إىل 

ــة وجنثــم أمــام التلفــاز ســاعات  مفــرزات التقنّي

احلصــار. نواصــي  علينــا  فتشــتّد  طــوال 

حيـــاول )أبــو ســـعد( أن يتخلّــص مــن سـأمـــه 

ابلـــنرد، ويشـــاطره )أبو طارق( التناسي كي ال 

يفّجــر رؤوســنا الســؤال: مــىت نتخلّــص ممــا حنــن 

فيــه وينــزاح الكابــوس اجلــامث فــوق صــدوران؟ 

وهلــذا يلعبــان ويراهنــان علــى ضــرابت القــدر.

نــرد تقذفــه  فــال أجــد نفســي ســوى  أمـّــا أان 

حيرّكهــا  شــطرنج  وأحجــار  اآلخريــن،  أيــدي 

أنّــه  يظــّن  عشــوائي  أبســلوب  الرقعــة  مالــك 

مآربــه.  حيقــق 

نفســه  امللــك  فيســّطر  وقلمــاً  ورقــة  آخــذ 

مقالبــه  فأشــرب كّل  فيــه،  أفّكــر  ممــا  ســاخراً 

ينتهــي  مــىت  ســعد:  أاب  وأقلّــد  واحــدة  دفعــة 

نســّميه؟  ال  الــذي  هــذا 

أســند رأســي بيــدي وأان أرقــب بصيــص ضــوء 

قــادم مــن الســماء .. مرحبــاً أيّهــا الّنــور الــذي 

 .. داخلنــا  يف  عزيــزاً  الوطــن  ليبقــى  يشــّع 

ومرحبــاّ أيـّــها الوطــن الــذي ال يســتكني.
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ــة  ــة حمافظــة يف مدين ــة تقليدي ــان ســهيل األحــدب يف بيئ نشــأ الفن
محــاة الــيت أبصــر النــور فيهــا يف العــام 1915، أدرك األحــدب 
الفــن وســعى ملمارســته ودراســته ابلرغــم  يف عمــر مبكــر أمهيــة 
مــن عــدم تقبــل حميطــه االجتماعــي لــه، ســافر إىل بــريوت ايفعــاً 
للعمــل علّــه يتمكــن مــن حتقيــق حلمــه بدراســة الفــن، يقــول الفنــان 
موريــس ســنكري: )عندمــا اختــار األحــدب طريــق الفــن مــن أجــل 
خالصــه الفــردي كان يــدرك متامــا أنــه خــالص إذا مــا اضحــى 
ــر ال حــدود آلفاقــه، هلــذا أصــر  ــه ســيكون عامــل تنوي ــا، فان مجعّي
رغــم اعــرتاض احمليــط علــى املضــي يف طريقــه ليكــون هــذا اخلــالص 
مجعيّــا(. ســافر ســهيل اىل إيطاليــا لدراســة الفــن يف األكادمييــة 
امللكية-فلورنســا بــني العامــني )1935_1938( وختــرج منهــا بدرجــة جيــد جــداً مبشــروع تنــاول 
نضــال الشــعب الســوري ضــد املســتعمر الفرنســي آنــذاك. عمــل مدرســا ملــادة الرتبيــة الفنيــة يف عــدد 
من املدارس مث درس يف معهد إعداد املدرســني)حلب(، أســس مركز الفنون التشــكيلية عام 1961 

بدعــم مــن وزارة الثقافــة وعمــل مديــرًا لــه حــىت وفاتــه ليحمــل هــذا املركــز امســه حــىت يومنــا هــذا.
شــكل ســهيل األحــدب عالمــة ابرزة يف التشــكيل الســوري إبنتاجــه متعــدد التقــاانت، انتقــى لوحاتــه 
مــن البيئــة الســورية جبميــع أبعادهــا االنســانية واحلضاريــة والطبيعيــة، تظهــر بيئــة محــاة بشــكل خــاص يف 
لوحاتــه بطبيعتهــا وهنرهــا، أبلواهنــا املختلفــة واملميــزة، مل يقــدم األحــدب موضوعاتــه بواقعيــة تســجيلية 
حرفيــة كمــا كان احلــال لــدى معظــم فنــاين جيلــه بــل اشــتغل الختــزال األشــكال الواقعيــة وإضفــاء ملســة 
حداثيــة انطباعيــة فيهــا الكثــري مــن العفويــة وصــدق االنفعــال. مــن أشــهر أعمالــه لوحــة )ابب اجلابيــة(.

كان نتــاج الفنــان ســهيل األحــدب منوعــاً غــري غزيــر بســبب انشــغاله ابلتدريــس والبحــث مــن جهــة، 
وبســبب حريــٍق تعرضــت لــه أعمالــه ودراســاته الفنيــة أنشــبه والــده فيهــا عــام 1945. رحــل الفنــان 
األحــدب يف مدينــة محــاه عــام 1969 بعــد جتربــة فنيــة صعبــة ســاهم خالهلــا بدعــم احلركــة التشــكيلية 
يف مدينــة محــاه ودفــع جيــل الشــباب املوهــوب اىل العمــل الفــين. انل وســام االســتحقاق الســوري 

تكرميــا لــه علــى إجنازاتــه الفنيــة وجهــوده يف إغنــاء احلركــة التشــكيلية الســورية.
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       واقعّية قصرة حدثت ابلرقة يف التسعينّيات من زمن »كّنا عايشن«
------

وصــل إىل املدينــة قبيــل الظهــر وقــد تــرك يف القريــة امرأتــه احلامــل وحيــدة تتلــّوى ببــوادر مــا يســّمى 
طبـّيّــاً ابملخــاض العســر، والنســوة يــرددن فيمــا بينهــّن املصطلــح الشــائع مبثــل هــذه احلالــة: )مصبحــة، 

ممســية(.
املراقبــة  مــن مهمــة  املهنيّــة،  للمــرّة األوىل حبياتــه  إعفــاء،  املدينــة وهــو أيمــل احلصــول علــى  وصــل 

القريــة. يف  زوجــه  حالــة  بســبب  والتصحيــح،  االمتحانيــة 
- )الســّيد( مديــر الرتبيــة يف حالــة اســتنفار دائــم يف املركــز الصيفــّي املؤقّــت لامتحــاانت مبدرســة 

مجيلــة بــو حــرد.
بــن الرتبيــة واملدرســة مســافة مرهقــة ملتعــب مثلــه وهبــذا اجلــّو احلزيــراين امللتهــب، ولكــن البــد مــن ذلــك 

مهمــا كلّــف األمــر. 
أســرَع املــدرس بطريقــة تــرتاوح بــن اهلرولــة والركــض، يتصبّــب عرقــاً لعلّــه حيظــى ابملوافقــة، وال يفوتــه 

)البــاص( الوحيــد علــى خــط القريــة.
صعــد الدرجــات الســّت علــى مدخــل املركــز، ليســتوقفه علــى البــاب احلديــدي املشــّبك رجــال دوريّــة 
احلراســة، كانــوا ثاثــة عناصــر وقائدهــم عريــض املنكبــن »شــلوخل«، علــى حــد تعبــر )عــادل إمــام(، 

ومنعــوه مــن الدخــول، فاملديــر مشــغول كمــا أخــروه.
 أحلّ كثراً، رفضوا، شرح هلم وضع زوجته، مرزاً التقرير الطيب املبّن حالتها، رفضوا، صرخ عالياً.

خبط الباب احلديدي بكلتا يديه حمتجاً، لعل املدير يسمع صراخه فيليب طلبه، ال.... 
ال فائدة تُرجى...

توسل إليهم، استجداهم، خفض صوته، ال فائدة..
صــرخ اثنيــة، صــرخ أبعلــى طبقــة يف حنجرتــه ليفاجــأ بلكمــة قويــة مــن كبرهــم هــزت كيانــه، وعندمــا 
مــن  تلقــوه  مــا  بــكّل  انقضــوا عليــه مجيعــاً، واهنالــوا عليــه  نفســه،  عــن  حــاول االحتجــاج والدفــاع 
تدريــب علــى مكافحــة اإلرهــاب )الشــعيّب( ضــرابً ولكمــاً ورفســاً، حــى اهنــار متامــاً ممــّدد اجلســد علــى 

الدرجــات الســّت، ورأســه علــى اســرتاحتها الســابعة. 
ركلــه )الشــلوخل( بقدمــه مزهــواً زهــوة االنتصــار يف ســاحة الوغــى، وختــم الرســالة العظيمــة أبن وضــع 
قدمــه فــوق رأس املعلــم )الضحيّــة( وعنقــه، شــاخماً برأســه يتلفــت ذات اليمــن وذات الشــمال كديــك، 

وقــال لــه: 
- كيا تتطاول على أسيادك مرّة اثنية اي .....

محلوا املعّلم مثخناً ابجلراح جسداً وكرامًة وألقوه بصندوق سّيارهتم البيك آب إىل الفرع اجلنائّي.
التأمنــا يف االجتمــاع الــذي كنــا حنضــره مســاء كل امتحــان ليــديل كل منــدوب مباحظاتــه حــول ســر 

امتحــاانت هــذا اليــوم واالســتعداد ملهــام يــوم جديــد، ومــاّدة امتحانيّــة جديــدة.
كان نقيب املعلمن ضيف االجتماع ذلك املســاء مرافقاً )الســّيد( املدير، الذي اســتهّل االجتماع، 

بعــد الرتحيــب بضيفــه، ابلثنــاء علــى جهودمهــا اخلارقــة اليــوم يف الدفــاع عــن زميلنــا املــدرس املعتقــل.
وبينمــا كان االنفعــال شــديداً، والنقــاش حاميــاً واملتعلــق حبــرص اإلدارة علــى التعليــم واملعّلمــن، والرتبيــة 
واملربـّـن، فُتــح البــاب فجــأة »مبــا يشــبه االقتحــام« ودخــل رجــل غريــب يشــبه ال )شــلوخل( هــو اآلخــر، 
فهــّب املديــر واقفــاً، مغــادراً طاولتــه مســرعاً بوجــه بشــوش حنــوه، فتاقيــا يف منتصــف القاعــة، وتعانقــا، 
وإبميــاءة خفيفــة منــه غــادرا القاعــة متشــابكي األيــدي، وانقضــت برهــة مــن الذهــول علينــا، قبــل أن 
يعــود الســيد املديــر وقــد هتلّــل وجهــه ابلفــرح، وأخــذ مكانــه وراء طاولــة القيــادة مبتســماً منتفــخ الصــدر 

واألوداج، وابدر ابلقــول متباهيــاً رامقــاً نقيــب املعّلمــن بنظــرات يســتمّد منــه هبمــا الثنــاء:
-  أبّشــركم زمــاء لقــد أخــرين )حضــرة العريــف( تــواً أهّنــم وافقــوا علــى رفــع هتمــة )مقاومــة رجــال 
األمــن( عــن زميلنــا )املعتقــل( مــا سيســمح إبطــاق ســراحه بعــد أن تــرأ جراحــه( خــال أايم إن 
شــاء هللا. تلّفــت بعضنــا إىل بعــض، مســتغرابً االنتصــار التارخيــي للمعلمــن علــى اجلاديــن، واالمتنــان 

والشــكر مــن الضحيــة للقاتــل علــى إطــاق ســراحه ...!
اســتقّل زميلنــا )البــاص( عائــداً إىل القريــة، الزال شــيء مــن كدمــة زرقــاء حــول عينيــه، وأمل يف عمــوده 
الفقــري، وحــاول أن ينســى ذلــك، ويتحامــل علــى وجعــه، عندمــا اســتقبله اجلــران يبشــرونه بتــوأم 

بنــات رزقــه هللا بــه.
سألته زوجته بلهفة عن امسن هلما، فابتسم قائا دون ترّدد األوىل:

- أمن 
والثانية:

- أمان .......!
 الحظت الزوجة دمعة تتحّدر على خّده، فابتسمت له، وهي تظّن أهّنا دمعة الفرح.
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ليســت ثقــوابً صغــرة يف قمــاش أســود! إهنــا جنــوم الليــل، أصبــح قلــيب 
زاهــداً يف ملكوتــه ينحــي أمــام عظمتــه، اختــذت قــراري ولــن أنــدم، لــن 
أكتــب رســائل فارغــة ســأمأها حبــاً وحيــاة، فقلــيب ليــس رمــادايً! بــل 
مليئــاً بــكل تدرجــات األلــوان، لــه جناحــان تامــس اهلــواء ال يــرتدد يف 
قــول احلقيقــة، لــن يســمح ألحــد أبن يســرق الســعادة منــا، لــن ختنقــي 
الســعادة قصــرة، حتملــي  بيــي وبــن  اليــوم فاملســافات  بعــد  العــرات 
األمــواج برفــق إىل دنيــا األحــام وأســاطر املعابــد، ســأنفخ حلــن الشــوق 
يف النــاايت وأمجــع شــتات وريــدي بغــروب العمــر، لــن تتعثــر خطــوايت 
مبــر األقــدار مــا أقســى الذكــرايت ومــا أصعــب الشــقاء بعــد الرخــاء، 
ســأحجز تذكــرة النســيان ســتكون خاصــة ابألحــزان وابملقابــل سأشــرتي 
تذكــرة الســعادة وأحافــظ عليهــا علــى مــرِّ األايم، ســأحتضن بقــوة أمجــل 
الذكــرايت وأقتــات عليهــا مــدى احليــاة، ســأهتم مبــن أحــب ومــن منحــي 
الثقــة واألمــان، مــن أعــاد الطمأنينــة لقلــيب الــذي يشــعرين ابلســطوع مــن 
حــويل وحييــط يب مطوقــاً روحــي بــكل ورود اليامســن، ســأذيب األحــزان 
ربيعيــة،  زهــوراً  مقابلهــا  وتغــرس  األحقــاد،  تغســل كل  مطريــة  بغيمــة 
تتألــق طيبــاً وشــذى، أحلــم بضمــة حتيلــي ســحابة وحيــاة ملونــة كقــوس 
قــزح، تغريــدة حــب أبــدي، ضــوء مــن وهــج النهــار، ميتــد عــر الشــراين 
الفــرح مشــتعًا يف حنــااي  ليعــود  احملبــة  بوشــاح  الضلــوع  بــن  ليســافر 

رأســي خنادقــاً  الّــذي حيفــُر يف  الصــداع  إيقــاع  علــى  عيــيَّ  فتْحــُت 
وميلُؤهــا ابهلمــوم، فاهلــروُب مــن املــوِت يف ملجــأ أصعــب مــن املــوت 
ننتظــر أن نصبــح أشــاء،  القرفصــاء  املئــة جنلــس  نفســه، كنّــا قرابــَة 
واألطفــال بيننــا اتئهــون بنظــرات بريئــة وأفــواه جائعــة ال تــدرك معــى 

واحليــاة.  املــوت 
  صباحــاً هنْضــُت هاربــًة مــن ضيــِق هــذا القــر إىل ســطح األرض، 
ِمعطفــاً،  وارتديــُت رايَحــُه  احلزيــن،  تشــرين  بدمــوِع  غســْلُت وجهــي 
مشــيُت كقــارٍب مكســور يف دّوامــِة حبــٍر غاضــب، ال شــيء حــويل إال 
الــركام واألشــاء، وصلــُت إىل البيــت ألحتفــل بعيــدي مــع أوجاعــي 
الّــي أهدتــي مئــة عــام، اســتقبلتي الذكــرايُت ابلرتحــاب، ومســكْت 
الركــَض  أســتطيُع  فــا  الزمــن  هّدهــا  يــدي وركَضــْت يب وأان عجــوٌز 
يف البيــت الــذي أصبــَح كحــايل شــاحٌب ُمدّمــر، وجــْدُت عصفــوري 
الــورود  بــن  قــراً  لــُه  القلــِب، حفــرُت  بســام جريــح  األبيــض انئمــاً 
الذابلــة، وســقيُت القــَر بدموعــي، بكْيــُت كمــا تبكــي الغيــوُم عندمــا 
تُغــرُِق األرَض وتــذوُب دفعــًة واحــدة، تبــوُح جبرحهــا فيصــرُخ الــرتاب 
بعطــره أهــًا فقلــيب بيــُت دموعــِك والّشــجْن، عــْدُت إىل غرفــي، إىل 
مملكــي حيــُث كْنــُت أدرُس وأحلــُم وألقــي الّشــعر علــى مجهــوٍر كبــٍر 
مــن الدُّمــى، حمْلــُت حتــَت الــرُكام مابســي املدرســّية ارتديُتهــا مســرعة، 
إىل بقــااي املــرآة كــي أرى نفســي طبيبــة معلمــة عاملــة حماميــة وبقــااي 
أجــزاء، مل أَر إاّل الدمــار فاملــرآة انكســرْت كمــا األحــام،  خلْعــُت 
املابــَس املدرســّية كمــا لــو خيلــُع املــرُء قلبَــُه ويقتلــُع عينــه، مللْمــُت أوراقــي 

الــروح، تعانــق اهلمســات وال تعــرف للزمــن أوقــااتً، ســأفعل مــا يريــده 
قلــيب، أستشــعر أنفاســه وتغريــي دقاتــه، وأحتمــي هبــا فهــو مــاذي 
الوحيــد عنــد احملــن، ألنــي إن قلــت أان ســعيدة ومل أكــن كذلــك ســيتأمل 
بشــدة، صفعــة أعادتــي للحيــاة! ســأجهز نفســي بــكل أانقــة للمعركــة 
ال تصفعــي للمــرة الثانيــة فالوقــت ليــس بطويــل، والرصاصــة الثانيــة قــد 
تكــون قاتلــة، فاحليــاة ال تعطينــا كل مــا حنــب لكــن مــن حيبنــا يعطينــا 
احليــاة، إهــدؤوا مــن فضلكــم ولنســتعن ابلعلــم، مثــة أطبــاء أرادوا انقــاذي 
وحمــب جمنــون وعائلــة راقيــة، واكتشــفت نفســي جمــدداً مــع بقــااي أشــعة 
مشــس وضــوء قمــر، الورقــة األوىل الــي تســقط ابخلريــف هــي اخلاســرة، 
واألخــر هــي مــن تتحمــل أشــد اآلالم وهــي تعــد الورقــات! تنتظــر 
دورهــا وخــال تلــك الســاعات تعيــش الشــروق والغــروب وتســتمع 
لــكل األحلــان تراقــب احملبــن ويفوهتــا تســاقط معظــم الورقــات، لكنهــا 
ســعيدة أهنــا منحــت املزيــد مــن احليــاة، لــن أتــرك يــدي مفتوحــة كــي 
ال تضيــع مــي احليــاة، ميكنــي أن أســهر طــوال الليــل مــن أجلــك ال 
تبتعــد أيهــا القلــب عــن انظــري ال ســبب أعيــش مــن أجلــه، ســأجعل 
أحامــك أحامــي ال مهــرب مــن حبنــا احلقيقــي ســأجعلك متنحــي 
الســعادة راقبــي وأان أصحــح أخطائــي، ســأدعك ترقــص علــى أحلــاين 
وأرقص على دقاتك! ال ختفق هكذا وتستغرب، ميكنك الوثوق يب. 

بعثــرة، استنشــقتها حبســرٍة  خزنـُْتهــا يف أعماقــي، لعّلهــا تنفــُع  أثنــاء 
ُ
امل

مــويت الّرحيــم وتكــون يل عــوانً علــى استنشــاق آخــر األنفــاس.
تقوقْعــُت علــى نفســي، وكأنـّـي يف رحــِم أّمــي، ومنـْـُت كمــا تنــاُم النــران 

بعــَد ركودهــا اتركــًة الرمــاد يف غيبوبــة أبديــة.
بعــَد ســاعاٍت اســتيقْظُت علــى أصــوات وعويــل كْنــُت أمســُع صــراَخ 
أُّمــي وكأن ظهرهــا ينكســر وشــرايينها تتمــزُق، أســرعت ومتســْكُت 
وأنــن  ّشــجرة يف خريــف، وجــوه متحجــرة  علــى  هبــا كآخــر ورقــٍة 

تــكاد  بيننــا  واملســافة  بذلــك،  أدرى  فأنــت  مــزور!!  ميــادي  فتاريــخ 
تكــون معدومــة، تــراين وأراك، نــرى العــامل ســوية فرؤيــة القلــب تضاهــي 
العيــون! ليــس عــذراً أن يبــدو لنــا الليــل كأنــه نعمــة، ال أحــب أي شــيء 
ســيكون  املســتقبل  املســتقبل وصنــع  ورؤيــة  النبــض  فتخطــي  بغيابــك 
يف وضــح النهــار، ال أحــد عالــق ابلوســط، علــى الــكل أن حيــارب، 
فالرقــص بــن العمالقــة حيتــاج إىل جهــد إضــايف، حلظــة مســروقة ممكــن 

أن حتــول حياتنــا إىل لعبــة ال أحــد يعلــم قوانينهــا.

صامــت نظــرات مرعبــة، وكأن علــى رؤوســهم الطــر، فقــدت الســيطرة 
وأصبحــت  أصــرُخ كوليــٍد يرتعــُش خوفــاً وبــرداً، وصْلــُت إىل امللجــأ 
أمامهــم  يصطفــون  متامــاً،  احلافــاِت كالتوابيــِت  عْشــراَت  رأيْــُت 
عــن  نظراهتــم  يــوارون  الطــران،  صــوت  يرعبهــم  يعــد  مل  كاألمــوات 
بينهــم،  مــن عائلتــه  أحــداً  يكــون  أال  والــكل أيمــل  امللقــاة،  اجلثــث 
إال األمهــات اللــوايت فقــدن أطفاهلــن أبــوا الصعــود والنجــاة واختــاروا 
القصــف واملمــات إىل جانــب جثــث أطفاهلــم فبعدهــم ال حيــاة، لفــت 
نظــري امــرأة ال حتمــل إال بــروازاً بداخلــه صــورة زوجهــا الشــهيد ورجــل 
كبــر ميســك بيــد زوجتــه الــي تتــكأ عليــه يــود لــو يقــدر علــى محلهــا 
وابعادهــا عــن كل األحــداث، وطفلــة حتتضــن دميتهــا مومهــة نفســها 
أهنــا ســتحميها مــن غــدر األوابش،  أخــْذُت قبضــَة تــراب  حبجــِم 
فهــي حتمــُل  ببــطء  تســُر  احلافلــَة كانَــْت  القلــب، وصعــْدُت  قبضــِة 
أثقــااًل مــن األحــزان، بكــْت الشــمُس مــع الغيــوم واألرض، وقفــْت 
احلافــاُت خــارج الوطــن، دخلــُت مــع عائلــي إىل اخليمــِة البــاردة، كمــا 
دخــَل عصفــوري اجلريــح اىل القــر، والصــداُع يصــرُخ كيــف ســتعيش 

الســمكة خــارج البحــر؟. 

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

لحظات مسروقة

فاطمة حوراني

كاتبة سورية

الهروب من الموت إلى القبر

م المرأة
س

ق
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ت
تقارير وتحقيقا

أجــرت احلــرب الكثــر مــن النســاء يف إدلــب علــى النــزوح مــن بيوهتــن، 
ابحثــات عــن األمــان، فكانــت اخليــام مســتقراً هلــن، والعــراء مبثابــة 
وطــن جديــد، يعانــن فيــه مــن غيــاب اخلصوصيــة ونقــص العــاج 

والتعليــم والغــذاء، وحتمــل فقــر احلــال واألوضــاع املعيشــية املزريــة.
أم وائــل )38 عامــاً( مــن مدينــة ســراقب، اضطــرت للخــروج مــع 
أوالدهــا بعــد مقتــل زوجهــا، واشــتعال املعــارك فيهــا قاصــدة خميــم يف 
بلــدة كللــي بريــف إدلــب الشــمايل، حــرم فيــه أوالدهــا مــن حقهــم يف 
التعليــم والرعايــة الصحيــة، وعــن معاانهتــا تتحــدث إلشــراق قائلــة: 
»خرجنــا مــن بيوتنــا إىل العــراء مرغمــن، لنســكن يف خيمــة ابليــة ال 
حتمينــا مــن بــرد الشــتاء أو حــر الصيــف، نســتنبت يف كل يــوم األمــل 

ابلعــودة إىل دايران الــي حنــّن إليهــا كثــراً .«
وتشــر أم وائــل إىل أهنــا فقــدت زوجهــا يف إحــدى غــارات الطــران 
احلــريب علــى املدينــة قبــل النــزوح، لتجــد نفســها يف هــذا املخيــم مــع 
الكثــر مــن العائــات املنكوبــة، تقاســي األمريــن يف ســبيل احلصــول 
علــى لقمــة عيــش أســرهتا، حيــث حبثــت طويــًا عــن عمــل مناســب 
دون جــدوى، ممــا دفعهــا إلرســال اثنــن مــن أوالدهــا إىل العمــل رغــم 
صغــر ســنهم، يف الوقــت الــذي يتوجــب عليهــم أن يــراتدوا املــدارس 
للحصــول علــى فرصهــم يف التعليــم . مضيفــة حبــزن: » لكــن ظــروف 
احليــاة كانــت أقســى مــن كل تصــور وجعلتــي أضحــي مبســتقبلهم 

لنظــل أحيــاء .«
أمــا غاليــة الــرزوق )21 عامــاً( فقــد نزحــت مــع طفلهــا الوحيــد مــن 
بلدة التمانعة بريف محاة برفقة أهلها بعد اعتقال زوجها يف سجون 
النظام منذ ثاث ســنوات، تتشــح ابلســواد رغم صغر ســنها، منتظرة 
بلهفــة أن يرســل هلــا القــدر إشــارة واحــدة توقــظ األمــل يف داخلهــا 
وعــن ذلــك تتحــدث إلشــراق قائلــة: »فــرض غيــاب زوجــي محــًا 
ثقيــًا  علــى حيــايت، فعلــي أن أعتــي بطفلــي وآخــذ دور األم واألب 

يف وقــت واحــد، وأتنقــل بــن أهــل زوجــي وأهلــي الذيــن طلبــوا إيل 
مــراراً تــرك ولــدي يف عهــد جدتــه وأعمامــه للــزواج مــن رجــل آخــر 
حبجــة أنــي مازلــت صغــرة الســن، وخوفــاً مــن نظــرة اجملتمــع للمــرأة 
الي تعيش لوحدها دون زوج، وحماولة استغاهلا وهتميش حقها .«
ميلــون  فاجلميــع  أصبحــت كالكابــوس،  الــرزوق أبن حياهتــا  وتؤكــد 
عليهــا أوامرهــم ونصائحهــم، وكل منهــم يعتــر نفســه وصيــاً عليهــا 
وســتظل  الــزواج،  ترفــض  شــيء  رغــم كل  لكنهــا  صغرهــا،  وعلــى 
علــى  تكافــح يف ســبيل ذلــك أمــًا خبــروج زوجهــا يومــاً، وحفاظــاً 
طفلهــا الــذي فتــح عينيــه علــى احليــاة ليجــد أمامــه مشــاهد القتــل 
والدمــار وصــوت الرصــاص وغيــاب الوالــد، وخوفــاً عليــه مــن الضيــاع.
عــن الســكن يف اخليمــة تقــول: »تنعــدم داخــل اخليمــة اخلصوصيــة، 
ونتحمــل  اخليمــة،  داخــل  الطعــام  ونعــد  وننــام  جنلــس  أن  فعلينــا 
احلمامــات  نضطــر الســتخدام  الشــتاء، كمــا  وبــرد  الصيــف  حــرارة 
لنــا، إىل جانــب صعوبــة  املشــرتكة، وهــو مــا يســبب إحراجــاً كبــراً 
أتمــن مســتلزمات النظافــة الكاملــة، بســبب قلــة امليــاه ومــواد التنظيــف 
والعنايــة الشــخصية، كمــا نضطــر حلمــل امليــاه مــن مســافات بعيــدة 

للحفــاظ علــى النظافــة .«
ليــس التصعيــد العســكري هــو مــن دفــع أم ابراهيــم )45عامــاً( مــن 
مدينــة محــاة للنــزوح إىل املناطــق احملــررة، بــل خوفهــا علــى ولدهــا مــن 
االعتقــال جمــدداً مــن قبــل قــوات النظــام هبــدف ابتــزاز األســرة مــادايً، 
توضــح إلشــراق قائلــة: »قامــت قــوة أمنيــة ابعتقــال ولــدي األكــر 
البالــغ مــن العمــر 20 عامــاً علــى أحــد حواجــز املدينــة، وبعــد حــوايل 
شــهرين مــن اعتقالــه مت خاهلمــا تدخــل الوســطاء، ودفــع الكثــر مــن 
املــال مت إطــاق ســراحه، فقــررت النــزوح مــع عائلــي حفاظــاً علــى 

ســامة ولــدي .«
تؤكــد أم ابراهيــم أبن جتربــة النــزوح قاســية وموجعــة، وقــد كان علــى 

أســرهتا أن تواجــه صعــوابت كبــرة يف أتمــن الســكن والعمــل وصعوبــة 
التأقلــم مــع منــاخ جمتمعــي جديــد، لكنهــا تعتــر أن مســألة النــزوح مــن 
املســتطاع نســياهنا والتأقلــم معهــا وإن كانــت صعبــة، ولكــن مــا ال 
يســتطيع أحد نســيانه هو فقدان أوالدها لأبد، لذلك وجدت هبذا 
النــزوح الســبيل الوحيــد للحفــاظ علــى أبنائهــا مــن الظلــم والتعذيــب 

الوحشــي يف ســجون نظــام االســتبداد »علــى حــد وصفهــا«.
إدلــب  مدينــة  مــن  عامــاً(  الســعيد )41  نــور  االجتماعيــة  املرشــدة 
اســتمرار  »أمــام  بقوهلــا:  النــزوح  يف  النســاء  أوضــاع  عــن  تتحــدث 
احلــرب وجــدت املــرأة الســورية نفســها يف ظــل أوضــاع صعبــة بعــد 
أن فقــدت زوجهــا الــذي استشــهد أو اعتقــل أو عــاد إليهــا مصــاابً 
غــر قــادر علــى العمــل، انهيــك عــن حتمــل ويــات النــزوح وفقــدان 

األمــان والراحــة  .«
وتبــن الســعيد أن النــزوح فاقــم معــاانة املــرأة،  ومل تتمكــن الكثــرات 
البيــوت  حيــاة  مــن  واالنتقــال  املــؤمل،  اخليــام  واقــع  مــع  التأقلــم  مــن 
واالســتقرار إىل اخليــام والتشــريد، وعيــش حمنــة اجلــوع واملــرض، فيمــا 
انعــدام  جــراء  متعســرة  والدة  بســبب  احليــاة  عــن  أخــرايت  رحلــت 

األمــراض. انتشــار  أو  الصحيــة  اخلدمــات 
وتشــر الســعيد إىل ضــرورة أتمــن وصــول املســاعدات إىل مناطــق 
النازحــن، واخلدمــات التعليميــة للفتيــات النازحــات، وإنشــاء نقــاط 
طبيــة داخــل املخيمــات لتقــدمي خدمــات الصحــة اإلجنابيــة لأمهــات 

النازحــات، وكافــة اخلدمــات الطبيــة ملــن حيتاجهــا.
احلــرب الســورية الداميــة تركــت أثــراً كبــراً يف حيــاة املــرأة الســورية الــي 
عانــت ومازالــت تعــاين مــن وياهتــا وتكافــح مبــا أوتيــت مــن عزميــة 
وإميــان للحصــول علــى أبســط حقوقهــا املعيشــية، بعــد أن دفعتهــا 
قســوة الظــروف لتحمــل شــظف العيــش يف خميمــات عشــوائية بنيــت 

علــى عجــل تفتقــد أدىن مقومــات احليــاة الكرميــة.

سونيا العلي 

النزوح: التحدي األكبر للنساء في إدلب
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Suriye Silahlı Kuvvetleri veya Suriye Arap Ordusu, Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki resmi ve 
düzenli ordusudur, Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanına ve orduya tabidir ve doğrudan dev-
let başkanı olan yani kasap Beşar Esad’dan emir alır. Ülkede on sekiz yaşını doldurmuş herkes 
için askerlik hizmeti zorunludur ve zorunlu hizmet süresi ordu askeri operasyonlarında iki buçuk 
yıldan beş yıldan fazlaya kadar değişmektedir.
Bu ordu medyada , İsrail Devleti’nin temsil ettiği Siyonist varlığı tanımıyor, ancak 1966’da 
Savunma Bakanı olan suçlu Hafız Esad’ın elinde onunla birçok gizli anlaşma yapıldı.
Bayramının resmi tarihi, 1946 yılında kurulduğu için, Ağustos ayının ilk günüdür, çünkü aynı tar-
ih, Suriye hükümetinin silahlı kuvvetlerin liderliğini Fransız makamlarından aldığı ile ilgilidir...
Suriye ordusu, Mısır, Cezayir ve Suudi ordusundan sonra Arap dünyasının dördüncü en güçlü 
ordusu olarak kabul ediliyordu. Suriye ordusu çok daha kötü olduğunu ve suçlarının Fransız işgali 
ordularının ve İsrail işgalinin suçlarıyla karşılaştırılamayacağını kanıtladı.
Ordudaki tüm üst düzey rütbeler yalnızca Alevi mezhebine mensup kişilerle sınırlıdır ve geri 
kalan Sünniler ve diğer mezhepler onlara hizmetkar olarak kabul edilir ve tuğgeneral rütbesine 
ulaşan her Sünni subay görevden alınır ve emekliye ayrılır.
26 yıl boyunca Suriye’yi işgal eden Fransızlar, Suriye’yi dörde bölmeye çalıştılar, ancak başarılı 
olamadılar ve kolonizasyonları süresince 2.000’e yakın şehit verdiler.
Suriye Arap Ordusunun kurulmasından sonra 1948 yılı savaşına katıldı. Ordu ayrıca Suriye’de 
parlamenter yaşamı ortadan kaldıran 6 darbe gerçekleştirdi ve bunların sonuncusu 1970 yılında 
Suriye’de siyasi hayatı ortadan kaldıran Hafız El-Esad’ın cumhurbaşkanı oldu.
O, üçü İsrail’le olmak üzere altı savaşa girdi ve mağlup oldu, ancak bu yenilgilerde hiçbir ordu 
komutanına sorulmadı veya yargılanmadı, 1967’de Hafız Esad’ın o savaşta Savunma Bakanıydı 
ve Lübnan’a karşı savaş dayatması gibi diğer üç savaşı, Lübnan’ın vesayeti otuz yıl sürdü, Ayrıca 
Suriyelilere karşı iki savaş, Hama, Halep ve İdlib’de 1982 savaşı ve 2011’de Suriye halkına karşı 
savaş başlattı.  55 yıldır Golan’ı işgal eden İsrail işgal ordusu, üç savaşta (1948 - 1967 - 1973) 
5.000 Suriyeli asker ve sivili öldürdü ve Kuneytra şehrini tamamen yerle bir etti.
Esad ordusu Suriyelilere karşı savaşında bir milyondan fazla şehidi öldürürken, onlarca şehir, 
kasaba ve köyü yerle bir ederken, Suriye nüfusunun üçte birini ülkelerinin dışına çıkarırken ve 
sakinlerinin yerinden edilmesinden sonra on binlerce evi çaldı , ve Amerika, Rusya ve İran gibi 
Suriye topraklarının üçte birinden fazlasını işgal eden ve tüm zenginliğini kontrol eden ülkeleri 
getirdi. Ölümden ve yerinden edilmeden kurtulan ve onun otoritesine tabi olan, ister destekçi, ister 
şebiha, isterse kalmaya mecbur bırakılan Suriyelilerin geri kalanına gelince, bunların çoğu aşırı 
yoksulluk içinde, ekmek ve ilaç alamamakta, elektrik, gaz, ısıtma yakıtı ve hatta ekmek yoksun 
kalmaktadır. 
Bu ordunun bayrağı altına düşen asker, gönüllü veya mecburi olsun, vatanı savunmak ve halkı 
korumak için yemin eder. Liderleri, Suriyelileri öldürmek ve aşağılamak, mülklerini çalmak ve 
evlerini yağmalamak için saldırılar düzenliyor. Çoğu, narkotik hap (Captagon) laboratuvarlarını 
ve tanıtımını denetliyor ve yönetiyor.
Suriye, İsrail uçaklarının saldırılarına maruz kalıyor ve bu ordunun liderleri ve başı, kınama 
açıklamaları yapmaktan ve cevap verme hakkını elinde tutmaktan memnun ve bu ordu, İsrail’in 
saldırılarına ateş açmaya cesaret edemedi. Suriye Arap Ordusu olarak adlandırılan Esad utanç 
ordusunun korumaya yemin ettiği topraklara yüzlerce baskın düzenledi, ancak yüz binlerce Suri-
yeliyi korumak yerine öldürerek karşılık verdi.
Suçlu Esad çeteleri, sözde orduları vesilesiyle Onurlu Dera’da sivilleri öldürmeye  h a z ı r -
lanıyor.
Sivillere yönelik düşmanca eylemlere hazırlanmak ve ölüm kontrol noktalarına halkın tepkisini 
beklemek için Dera’daki tüm kontrol noktalarını boşalttılar.
Tüm vilayet, Rejime ve Dera’daki halkımızın -saçma sapan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıl-
mayı reddettikleri için-  itibarını yerle bir etmek için yemin eden subaylara boyun eğmeyi zorun-
dadır. Suriye Arap Ordusu’nun bayramında, evlerin koruyucusu olduklarına yemin eden ancak 
evleri çalıp yıktıkları, sahiplerini terk ettikleri ve masumların -yaşlılar, çocuklar ve kadınların- 
kanını döken yağma Ordusu (Ebu Şahatta) Mezhepçi Esad ordusu, Esad’ın yönetimini reddeden, 
sivilleri öldüren, diğer kesimi yerinden eden ve evlerini tahrip eden özgür Suriye köyleri ve şe-
hirleri dışında girdiği savaşların hiçbirini kazanamadı, en büyük zaferleri yağmalamak ve evleri 
çalmak oldu.
Esad ordusu Dera’ya savaş açmış, onunla bir anlaşma yapmış ve ağır silahları teslim etmiş, ancak 
Aleviler sadece halkın kendi kölesi olmasını istemiş, özgür Dera halkı ile yaşamayı reddetmiş ve 
savaşını ilan etmiştir.
Bugün genel seferberliği ilan eden Deraa, özgürlüğünü ve haysiyetini korumak için ölümüne 
savaşmaya hazırlanıyor. Ağustos 2021’de Dera Valiliğini temsil eden merkez komiteler, sivil-
leri İranlı milislerin, Rusya’nın suçlarından korumak için uluslararası vesayet talebinde bulun-
du. 2018 yılında imzalanan ve muhaliflerin hafif silah bulundurmalarını, ordu, milis ve güvenlik 
güçlerinin şehirlere ve kırsal alanlara girmemesini öngören anlaşmanın şartlarını ihlal ettikten 
sonra muhaliflerin ağır silahları ele geçirdikten sonra sözlerinden caydılar.

القــوات املســلحة الســورية أو اجليــش العــريب الســوري هــو اجليــش الرمســي النظامــي يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وخيضــع 
للقائــد األعلــى للقــوات املســلحة واجليــش ويتلقــى األوامــر املباشــرة منــه وهــو رئيــس الدولــة، أي الســفاح بشــار األســد.

تعتــر اخلدمــة العســكرية إلزاميــة يف الدولــة لــكل مــن أمت الثامنــة عشــرة مــن عمــره، وتتفــاوت فــرتة اخلدمــة اإللزاميــة مــن عامــن 
ونصــف، لتصــل ألكثــر مــن مخــس ســنوات يف أوقــات العمليــات العســكرية للجيــش.

وإعاميــاً هــذا اجليــش ال يعــرتف ابلكيــان الصهيــوين املتمثــل بدولــة إســرائيل، لكنــه أبــرم معــه العديــد مــن االتفاقيــات الســرية 
علــى يــد اجملــرم حافــظ األســد الــذي كان وزيــراً للدفــاع عــام 1966.

ويعتــر التاريــخ الرمســي لعيــده هــو األول مــن آب، حيــث متَّ أتسيســه يف عــام ألــف وتســعمئة وســتة وأربعــن، وهــو نفــس اتريــخ 
اســتام احلكومــة الســورية قيــادة القــوات املســلحة مــن الســلطات الفرنســية إضافــة إىل كل مــا يتعلــق إبدارهتــا.
وكان اجليش السوري يعتر رابع أقوى اجليوش يف الوطن العريب بعد اجليش املصري واجلزائري والسعودي.

وأثبت اجليش السوري أبنه أسوأ بكثر وال تقاس جرائمه مع جرائم جيوش االحتال الفرنسي واالحتال اإلسرائيلي.
مجيــع الرتــب العليــا يف اجليــش حمصــورة أبفــراد الطائفــة العلويــة حصــراً، والبقيــة مــن الســنة والطوائــف األخــرى يعتــرون خدمــاً 

هلــم، وكل ضابــط ســي يصــل إىل رتبــة عميــد يتــم تســرحيه وإحالتــه إىل التقاعــد.
الفرنســيون احتلــوا ســوراي ملــدة 26 عــام، حاولــوا خاهلــا تقســيم ســوراي إىل أربعــة دول لكنهــم فشــلوا، وأوقعــوا حبــدود 2000 

شــهيد خــال فــرتة اســتعمارهم.
بعــد أتســيس اجليــش العــريب الســوري شــارك يف حــرب عــام ألــف وتســعمئة ومثانيــة وأربعــن، كمــا نفــذ اجليــش 6 انقــاابت 
قضــت علــى احليــاة الرملانيــة يف ســوراي، كان آخرهــا انقــاب حافــظ األســد 1970 الــذي قضــى علــى احليــاة السياســية يف 

ســوراي.
 وخــاض ســتة حــروب، ثــاث منهــا مــع اســرائيل اهنــزم هبــا، ورغــم ذلــك مل يســأل أو حياكــم أي قائــد مــن قــادة اجليــش عــن 
تلــك اهلزائــم، مبــا فيهــا اهلزميــة املذلــة يف عــام 1967 الــي كان حافــظ األســد وزيــراً للدفــاع يف تلــك احلــرب، وحروبــه الثــاث 
األخــرى كحربــه علــى لبنــان وفرضــه مــن خاهلــا وصايتــه علــى لبنــان اســتمرت ملــدة ثاثــن عــام، وحربــن ضــد الســورين حــرب 

1982 يف محــاة وحلــب وإدلــب، وحــرب ابتــدأت عــام 2011 وال تــزال ضــد الشــعب الســوري.
 جيــش االحتــال اإلســرائيلي الــذي حيتــل اجلــوالن منــذ 55 عامــاً، أوقــع 5000 شــهيداَ مــن العســكرين واملدنيــن الســورين 

يف ثاثــة حــروب )1948 - 1967 - 1973( ودمَّــر مدينــة القنيطــرة تدمــراً كامــًا. 
ــر  ــر عشــرات املــدن والبلــدات والقــرى وهجَّ بينمــا اجليــش األســدي قتــل حبربــه علــى الســورين أكثــر مــن مليــون شــهيد، ودمَّ
ثلث ســكان ســوراي خارج بلدهم، وعفَّش عشــرات ألوف املنازل بعد تشــريد ســكاهنا، واســتجلب دواًل تســيطر وحتتل أكثر 

مــن ثلــث األراضــي الســورية وتتحكــم جبميــع ثرواهتــا، كأمريــكا وروســيا وإيــران.
وأمــا بقيــة الســورين الذيــن جنــوا مــن املــوت والتهجــر وخيضعــون لســلطته ســواء كانــوا مؤيديــن أو شــبيحة مســتفيدين، أو 
مرغمــن علــى البقــاء يعــاين أكثرهــم مــن الفقــر املدقــع و ابلــكاد حيصلــون علــى اخلبــز والــدواء، وحمرومــن مــن الكهــرابء والغــاز 

ووقــود التدفئــة وحــى مــن اخلبــز.    
اجلندي الذي ينضوي حتت راية هذا اجليش سواء كان متطوعاً أو ملزماً يقسم ابلدفاع عن الوطن ومحاية الشعب.

وقادتــه يشــنون اهلجمــات لقتــل الســورين وإذالهلــم، وســرقة ممتلكاهتــم وتعفيــش بيوهتــم، وغالبيتهــم يشــرفون ويديــرون معامــل 
حبــوب )الكبتاغــون( املخــدرة وتروجيهــا.

وتتعــرض ســوراي إىل هجمــات متكــررة مــن قبــل الطائــرات اإلســرائيلية، ويكتفــي قــادة هــذا اجليــش ورئيســه إبصــدار بيــاانت 
اإلدانــة واالحتفــاظ حبــق الــرد، ومل جيــرؤ هــذا اجليــش علــى توجيــه طلقــة ضــد اهلجمــات اإلســرائيلية الــي نفــذت مئــات الغــارات 
علــى األراضــي الــي أقســم جيــش العــار األســدي املســمى اجليــش العــريب الســوري علــى محايتهــا، واكتفــى ابلــرد عليهــا بقتــل 

مئــات ألــوف الســورين بــدل محايتهــم.
وتتجهز عصاابت األسد اجملرم حالياً ويف عيد ما يسمى جبيشهم لقتل املدنين يف درعا الكرامة.

وقــد قامــوا إبخــاء كل حواجزهــم يف درعــا اســتعداداً لعمــل عدائــي ضــد املدنيــن وحتســباً مــن رد فعــل األهــايل ضــد حواجــز 
املــوت.

احملافظــة كاملــة مطلــوب خضوعهــا للنظــام وجليــش القتــل الــذي أقســم ضباطــه علــى متريــغ كرامــة أهلنــا بدرعــا، لرفضهــم 
لــه واملشــاركة ابالنتخــاابت الرائســية اهلزليــة.  اخلضــوع 

يف عيد اجليش العريب الســوري جيش التعفيش )أبو شــحاطة( الذين أقســموا أهنم محاة الداير، لكنهم ســرقوا وهدموا الداير 
وهجروا أصحاهبا وســفكوا دماء األبرايء من الشــيوخ واألطفال والنســاء.

اجليــش األســدي الطائفــي مل ينتصــر يف أي معركــة مــن املعــارك الــي خاضهــا إال علــى القــرى واملــدن الســورية احلــرة الرافضــة 
حلكــم األســد الوراثــي، وقتــل املدنيــن وهتجًّــر القســم اآلخــر وتدمــر منازهلــم، أمــا أكــر انتصاراتــه كانــت تعفيــش املنــازل 

وســرقتها.
اجليــش األســدي أعلــن احلــرب علــى درعــا مــع أهنــم عملــوا تســوية معــه وســلموا الســاح الثقيــل، لكــن العلويــن ال يريــدون إال 

أن يكــون النــاس هلــم عبيــداً، وأحــرار درعــا رفضــوا العيــش بــذل وأعلنــوا عــن معركتهــم )الكرامــة( مــع النظــام القاتــل:
- املوت وال املذلة.

واليــوم أعلنــت درعــا النفــر العــام وهــي تســتعد للقتــال حــى املــوت مــن أجــل احملافظــة علــى حريتهــا وكرامتهــا، ويف يــوم 2 
-8-2021 طلبــت اللجــان املركزيــة الــي متثــل حمافظــة درعــا الوصايــة الدوليــة حلمايــة املدنيــن مــن جرائــم املليشــيات اإليرانيــة 

وروســيا والنظــام اجملــرم.
بعــد أن خالفــوا نصــوص االتفــاق الــذي عقــد يف عــام 2018 والــذي ينــص علــى احتفــاظ الثــوار ابلســاح اخلفيــف وعــدم 
دخــول اجليــش واملليشــيات وأجهــزة األمــن إىل املــدن واألرايف، لكنهــم تراجعــوا عــن وعودهــم بعــد حصوهلــم علــى ســاح 

الثــوار الثقيــل. 

Esad’ın Yağma Ordusu
جيش التعفيش األسدي
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İnsan trajedileri bölgedeki müzakerelere ve siyasi projelere konu olacak mı? Suriyeliler hakkında me-
dya (propaganda) doğru mu?
İnsan, yaşamak  dışında evinden veya toprağından kaçar mı? Yoksa insan  ölümden, cinayetten ve 
yıkımdan kaçar mi? Suriye, dünyanın en güçlü beş ordusunun savaş alanı haline geldi. Ve Suriye’de  
kan ve gözyaşı on yıldır kanmaya devam ediyor; Orada şehit ve tutuklu olmadığını  bir gün yok. Öze-
tle: Zaman altınsa; Suriyeliler için zaman kandır Uluslararası çatışmaların en belirgin çatışma alanı 
Suriye arenasında olmuştur..
 Uluslararası toplum hiçbir zaman sorunu çözmeye ve çatışmayı sona erdirmeye çalışmadı; Aksine, her 
uluslararası taraf, bir bütün olarak bölgedeki çıkarlarının  yararına çatışmaya yatırım yapıyorlar. Tüm 
bölge uluslararası çıkar hesapları çerçevesinde hareket ediyor; Ama Suriyelilerin  çıkarlarını hiç kimse   
düşünmüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, - bu yüzyılda - mültecilerin 
en büyük oranını  Suriyeliler  oluşturuyor.  Bu savaş artık iki taraf arasında ( Biri Esed rejimi, diğeri ise 
sadece hayat gibi bir hayat isteyen bir halk) değil; Aksine, çatışmanın ikinci yılından bugüne kadar Su-
riyelilerin topraklarında başka amaçları olan  uluslararası  bir arenadır. Suriye halkı, bir halk olarak tar-
ihinde başkalarına yük değildir; Aksine, çalışkan, çabalayan ve kazanan cömert bir halktı. Ve refah ve 
özgürlük zamanlarında, dokumanın endüstrilerin merkezi  idi  ve  tekstil endüstrilerinde Avrupalılarla 
rekabet ediyordu. Suriyeliler, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında çok sayıda göçmen aldı. 
Dünya Savaşı’nda başka ülkelerden gelen  halklarla bile dayanışma içinde oldu; örneğin Hiroşima’nın 
o dönemde nükleer silahlarla vurulduğu gün halk sokaklara döküldü. Suriye halkı, mazlumların tüm 
sorunlarının yanında olmaktan bir an bile çekinmedi; Ta ki kendisi de bu dünyada mazlumlardan biri 
oluncaya kadar. Ancak bu dünya, askeri araçlarıyla bu zayıf insanların  vücutlarına ve yaralarına mer-
hem olmuyor, ilgisizlik  bataklığına saplanmış durumda.
Ayrıca bu halk daha önce ve her zaman da  , Türkiye’de, Lübnan’da, Ürdün’de veya başka bir yerin  
başına bir musibet geldiğinde, ikamet ettiği ülkenin yanında olmaktan bir an bile çekinmedi. Çünkü 
adaletsizliğin, felaketin ve tehlikenin anlamını ilk hisseden mazlumdur.
Bu nedenle, Türkiye’deki acımasız darbe gecesi Suriyeliler tek ayak üzerinde durdular, başarısızlığa 
sevindiler ve Türk  kardeşleriyle kutladılar. Çünkü güvenli bir  hayat bu insanların özlediği bir nimettir 
ve askeri generallerin yönetimi, onu yaşayanların çok iyi bildiği bir lanettir, Özellikle Suriye 
 - Yarım yüzyıldan daha  fazla bir süre - bu darbenin acısını   tattılar: Babası Esad’ın gerçekleştirdiği 
darbeden bugüne kadar vergilerini  kanla ödüyorlar.
Aynı şekilde Türk lirası değer kaybettiğinde, dövizi Türk parasıyla değiştiren Suriyeli işadamları 
aracılığıyla basına yansıyan girişimleriyle  konu oldular  , fabrikalarını ve yeteneklerini güvenli bir 
komşu ülkeye aktaran Suriyelilerin bu kesimine saldırmaya başladılar.
Bu Suriyeliler, pazarlıklardan ve siyasi çıkarlardan  uzak insanı duygularla , bölgede en az söylemek 
gerekirse  büyük Türkiye halkına yapıcı ve el uzatamayı” yanı dolarlarını Türk lirana çevirmeyi”  bir 
fırsat bildiler. Son kardeşlik ruhu ise maddi dayanışma için acele etmek ve Orman Müdürlüğü’nün 
yangının yol açtığı zararı tazmin etmek için başlattığı projeye katkıda bulunmak oldu. Suriyelilerin 
başlattığı Suriye kardeşlik dayanışması kampanyasını anlatan   bir medya olduğu gibi, aynı zaman-
da  Suriyelilere karşı olumsuz yönde tasvir den bir medya da  vardı. Suriyeliler, özellikle öğrenciler  
mükemmel bir eğitimin ve  başarı merdivenine çıkmanın yolunun  sıkı çalışma ve titizlikten geçtiğini  
bildiler. Ayraca ticaret, tarihsel olarak bunların genlerinde olduğu için, özellikle iki dile sahip oldukları 
için ( anadili ve yaşadıkları ülkenin  dili)  Arap, Türk ve Avrupa çevreleri arasında ticaretin elçileri  
haline geldiler. Bunun için, ikamet ettikleri yerlerde  pazarlar ve pazarlama yöntemleri açmışlardır..
Bazı tarafların mültecilerin durumunu şeytanlaştırma çabalarına rağmen, halkın farkındalığı bunda 
başarılı olmalarını engelledi. Bu halk, evsiz kalan işgücüne ek olarak bilim adamlarının, akademi-
syenlerin, astronotların ve çok sayıda uzmanın enerjilerini içerir.Ama  Ne yazık ki halk, onlardan 
yararlanmadı. Bu enerjiden faydalanmak ve bu enerjiye yatırım yapmak için akıllı zihinlere ihtiyaç 
duyan insan enerjileridir, onu hüsrana uğratmak ve boşa harcamak değil. Coğrafya ve çatışma bize 
komşuluk hakkını dayatır. Bizi  birbirimizi kabul etmeye mecbur bırakır. Çünkü değişmeyen ebedi 
bir coğrafyada, akıllı insanlar olarak orada nasıl yaşayacağımızı, birlikte nasıl rekabet edeceğimizi ve 
bölgeyi tehdit eden tüm zorlukların üstesinden  nasıl geleceğimizi düşünmeliyiz. Farkına varmalıyız 
ki, ortadoğu halkları olarak hiç kimse bu komplo ve entrikalardan  bağımsız değiliz.
Ve uluslararası çatışma arenası onların olmasına rağmen, komplolara maruz kalanlar sadece Suriyeliler 
değildir.  Bunun bölgedeki son çatışma olmasını dileriz . Bölge halkının bir bütün olarak güvenlik, 
barış ve ilerlemenin tadını çıkarmanın  zamanı gelmiştir. Yüz yıldır yanan tüm yangınların sönmesi-
nin zamanı geldi. Burası dünyadaki belli başlı medeniyetlerin, dinlerin ve bölgelerin bulunduğu bir 
coğrafyadır. İster ilerleme ister gerileme durumlarında olsun marjinal bir ülke değildir.
Birlikte nasıl yaşayacaklarını   fark ettiklerinde ve uzun bir geçmişi olan bu halkların  arasını  kimsenin 
bozmasına izin vermediklerinde  Gelecek bu halklarındır  Kimin geçmişte büyük bir itibarı varsa, 
gelecekte de mutlaka  büyük bir itibarı olacaktır.

تُــرى هــل ســتصبح املآســي اإلنســانية ُعرضــة للمفاوضــات واملشــاريع السياســية يف املنطقــة؟ وهــل إن 
)الروبوغانــدا( اإلعاميــة الــي يتــم ضخهــا عــن الســورين صحيحــة؟

وهــل يفــّر املــرء مــن بيتــه وأرضــه إال حبثــاً عــن حيــاة، أو فــراراً مــن املــوت والقتــل واهلــدم، وقــد أصبحــت 
أرضــه ســاحة خلمســة جيــوش مــن أقــوى اجليــوش يف العــامل، ومسلســل الــدم الــذي مل يتوقــف منــذ عشــر 
ســنوات يســفك ابلســورين فــا ميــر أي يــوم إال وجنــد هنــاك شــهداء ومعتقلــن، إذا كان الوقــت مــن 

ذهــب فوقــت الســورين مــن دم.
لقــد حتــول مــكان املواجهــات الدوليــة إىل الســاحة الســورية كأبــرز ســاحة صــراع، ومل يســَع اجملتمــع الــدويل 
يومــاً إىل حــل املشــكلة وإهنــاء الصــراع بــل يقــوم كل طــرف دويل ابســتثمار الصــراع لصــاحل حســاابته يف 
املنطقــة ككل. وكل املنطقــة ضمــن حســاابت املصــاحل الدوليــة. يف حــن يتضــاءل التفكــر يف مصلحــة 
الســورين، وحســب مفوضيــة الاجئــن يف األمــم املتحــدة، فــإن أكــر نســبة جلــوء هــي للســورين يف هــذا 
القــرن بســبب حــرب مشــتعلة مل تتوقــف ومل تعــد بــن طرفــن هــم نظــام وشــعب أراد حيــاة كاحليــاة فقــط، 
بــل ســاحة تصفيــة احلســاابت الدوليــة لآلخريــن علــى أرض الســورين منــذ الســنة الثانيــة مــن املواجهــة 

إىل اليــوم.
 مل يكــن الشــعب الســوري بتارخيــه كشــعب، عالــة علــى اآلخريــن بــل شــعب معطــاء يف اجلــد والعمــل 
والســعي والكســب ويف أوقــات بعــض الرخــاء واحلــرايت انفــس األوربيــن يف الصناعــات النســيجية عندمــا 
كان النســيج مرتبًعا عرش الصناعات، واســتقبل الســوريون الكثر من الشــعوب املهاجرة خال احلرب 
العامليــة األوىل والثانيــة وتضامنــوا يف احلــرب العامليــة الثانيــة حــى مــع الشــعوب البعيــدة، فخــرج الشــعب 
للشــارع يوم ضربت هروشــيما ابلنووي يف ذاك الوقت، ومل يرتدد الشــعب الســوري حلظة يف كل قضااي 
املظلومــن حــى أصبــح هــو نفســه مــن هــؤالء املظلومــن يف هــذا العــامل الــذي ينــام اليــوم بامباالتــه وبثقلــه 
وأدواتــه العســكرية علــى أجســاد وجــراح هــؤالء الضعفــاء، كمــا مل يــرتدد هــذا الشــعب حلظــة ابلوقــوف يف 
أي حمنــة حلّــت ابلبلــد الــذي أقامــوا فيــه يف حمنتهــم ســواء يف تركيــا أو لبنــان أو األردن أو ســواه، فاملظلــوم 
هــو أول مــن يستشــعر معــى الظلــم والنكبــة واخلطــر ولذلــك وقــف الســوريون علــى ســاق واحــدة ليلــة 
االنقــاب الغاشــم يف تركيــا، وفرحــوا لفشــله واحتفلــوا مــع أشــقائهم، ألن حيــاة األمــان نعمــة افتقدهــا 
هــؤالء وحكــم اجلنــراالت العســكرية نقمــة يعرفهــا مــن عاشــها جيــداً الســيما وســورية تعيشــه منــذ أكثــر 
من نصف قرن حبكم االنقاب الذي ُدفعت ضريبته دم منذ االنقاب الذي قام به األسد األب إىل 
اليــوم، وكذلــك يــوم تعــرض اللــرة الرتكيــة فســارعوا مببــادرات انتشــرت إعاميــاً عــر رجــال أعمــال ســورين 
اســتبدلوا العملــة األجنبيــة بعملــة تركيــة، وابت النظــام يهاجــم الشــرحية مــن الســورين الــي نقلــت أمواهلــا 
ومصانعهــا وقدراهتــا لبلــد جــار آمــن شــعر هــؤالء بفرصــة ليكــون يــد بنــاء وعطــاء لشــعب تركيــا، حيــث 
ــًدا عــن  أقــل مــا يقــال فيــه أنــه يتمتــع إبنســانية كبــرة يف املنطقــة طاملــا هــو يفكــر بشــعوره اإلنســاين بعي
املســاومات والربوغانــدا السياســية، وآخــر روح أخويــة كانــت عــر املســارعة للتضامــن املــادي واملســامهة 
مــع املشــروع الــذي أطلقتــه مديريــة الغــاابت لتعويــض الضــرر احلاصــل مــن احلريــق فكانــت محلــة ســورية 

تضامنيــة أخويــة ســجلها اإلعــام بنفــس توقيــت الربوغانــدا الــي يتــم ضخهــا ضــد الســورين.
متتــع الســوريون ابجلــد واالجتهــاد ليتــواىل ســلم التفــوق والتحصيــل العلمــي للطلبــة، وحبكــم أن التجــارة 
الرتكيــة  وبــن  بينهــا  العربيــة  األوســاط  بــن  جتــارة  إىل رســل  فتحولــوا  هــؤالء اترخييــاً  هــي يف جينــات 
واألوربيــة، ليفتحــوا أســواقاً وطرائــق تســويقية للتجــارة الســيما ابمتــاك لغتــن اللغــة األم واللغــة اجلــارة 
ورغبة عارمة ابجلد والعمل، ورغم ســعي بعض األطراف لشــيطنة حال الاجئن إال أن وعي الشــعوب 
حــال دون جنــاح الشــيطنة، هــذا الشــعب الــذي حيــوي طاقــات ابتــت مشــردة مــن علمــاء وأكادمييــن 
ورواد فضــاء وأعــداد كبــرة مــن املختصــن إضافــة لليــد العاملــة وهــي طاقــة بشــرية حبــد ذاهتــا حتتــاج لعقــول 
ذكيــة تســتفيد وتســتثمر تلــك الطاقــة وليــس إحباطهــا وتبديدهــا، اجلغرافيــا والصــراع تفــرض علينــا حــق 
اجلــوار وتفرضنــا علــى بعضنــا فهــي جغرافيــا أبديــة ال تتغــر، لكننــا كعقــاء ينبغــي أن نفكــر كيــف ســنعيش 
يف تلــك اجلغرافيــا وننافــس معــاً ونتغلــب علــى كل التحــدايت الــي هتــدد املنطقــة وليــس أحــد مبنــأى عــن 
املؤامــرات والكيــد الــذي نتعــرض لــه كشــعوب يف منطقــة الشــرق األوســط وليــس فقــط الســورين رغــم 
أن ســاحة املواجهــة الدوليــة هــي ســاحتهم، والــي أنمــل أن تكــون آخــر ســاحة مواجهــة يف املنطقــة فــآن 
ألبنــاء املنطقــة ككل أن ينعمــوا ابألمــن والســام والنهــوض، فاحلرائــق الــي مل تنطفــئ منــذ مئــة عــام آن هلــا 
أن تئيــد، فهــذه منطقــة حضــارات وأداين ومناطــق رئيســة يف العــامل ومل تكــن هامشــية، ســواء يف مراحــل 
النهــوض أو حــى الرتاجــع، واملســتقبل هلــذه الشــعوب إن أدركــت كيــف ســتعيش معــاً ومل تســمح ملــن 
يفســد بــن تلــك الشــعوب الــي هلــا اتريــخ طويــل ومــن لــه رصيــد عريــق يف املاضــي، ســيكون لــه الرصيــد 

مــن املســتقبل بــكل أتكيــد.
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بعــد أن بــدأت املظاهــرات املناهضــة لأنظمــة احلاكمــة يف أجــزاء خمتلفــة مــن العــامل العــريب، كتــب العديــد مــن 
أطفــال درعــا الشــعار التــايل علــى احلائــط:« إجــاك الــدور اي دكتــور! » يعــي: »اي دكتــور، لقــد حــان دورك 
أيًضــا«. كانــوا يقصــدون بذلــك الرئيــس بشــار األســد. ويف تلــك األايم، عندمــا تــرك الرئيســان التونســي 
واملصــري منصبيهمــا، كان الشــعب الســوري أيمــل يف أن يرحــل األســد أيًضــا ويــرتك منصبــه. واعتقلــت 

املخابــرات التابعــة لنظــام األســد األطفــال الذيــن كتبــوا عبــارات مناهضــة للنظــام علــى جــدار مدرســتهم.
لقد كان األهايل قلقن على حياة األطفال.

وذهــب وفــد مــن الشــخصيات املهمــة يف املنطقــة إىل رئيــس األمــن السياســي عاطــف جنيــب ابــن خالــة 
الرئيــس بشــار األســد. وقــال هلــم جنيــب: األطفــال ليســوا عنــدي. اذهبــوا إىل حمافــظ الســويداء ليتوجــه الوفــد 
إىل هنــاك علــى الفــور. وكان احملافــظ فظًــا جــًدا مــع أهــايل درعــا وقــال هلــم: انســوا أطفالكــم. واتبــع: »مل يعــد 
لديكــم أطفــال بعــد اآلن. اذهبــوا واصنعــوا أطفــااًل جــدًدا. وإذا مل تســتطعيوا فعــل ذلــك، أحضــروا نســائكم 
وحنــن ســنفعل!«. أاثرت هــذه األحــكام القاســية، الــي متــس شــرف النــاس، الغضــب والســخط يف قلوهبــم.
وبعــد أن غــادروا مكتــب احملافــظ، مت تشــكيل حتالــف لفعــل شــيء مــا. وســأنقل لكــم شــهادة الشــيخ أمحــد 
الصياصنــة إمــام وخطيــب جامــع العمــري عــن تلــك األايم، والــذي قــال: »لقــد جــاء إيل األهــايل بعــد العــودة 

مــن مكتــب احملافــظ، وســألوين »هــل أنــت معنــا؟«، أجبتهــم: »نعــم ابلطبــع أان معكــم«.
واتبــع: انطلقــت يــوم اجلمعــة 18 آذار 2011، أوىل املظاهــرات يف مدينــة درعــا يف مســجد محــزة عبــاس.

وخــرج النــاس ضــد النظــام بعــد صــاة اجلمعــة مطالبــن ابحلريــة والعدالــة والكرامــة ومبحاســبة الفاســدين.وكان 
»علــي مســاملة« أول مــن كــر وقتــل علــى يــد قــوات نظــام األســد.وكلما حــاول النظــام قمــع املتظاهريــن، 
كلمــا زاد إصــرار النــاس. وأضــاف: كانــوا يعرفــون مــدى أتثــري علــى النــاس، لذلــك أرســل إيل عاطــف 
جنيــب وحمافــظ الســويداء رجــًا، ليطلــب مــي »إيقــاف التظاهرات«.قلــت إنــه جيــب عليهــم أواًل التعهــد 

بعــدم إطــاق النــار علــى الناس.لكــن مل نتمكــن مــن إحــراز أي تقــدم.
وأكمل الشيخ حديثه قائًا:

يف ليلــة األربعــاء 23 آذار )مــارس( 2011، وبعــد صــاة العشــاء، كان معــي بعــض الشــباب املتظاهريــن 
يف جامــع العمــري حيــث كنــت اإلمــام هنــاك. وقــام جنــود األســد مبدامهــة املســجد، وأثنــاء دخوهلــم، قامــوا 
بشــتم اإلســام واملقدســات الــي يؤمــن هبــا املســلمون. وشــرعوا يف إطــاق النــار علــى املصلــن، وقالــوا: إذا 

ســجدمت فيجــب عليكــم أن تســجدوا لبشــار األســد. وقامــوا بقتــل 10 أشــخاص داخــل املســجد.
ويف يــوم اجلمعــة املوافــق 25 آذار 2011، عندمــا وردت أنبــاء عــن مقتــل 15 مدنًيــا علــى يــد النظــام يف 
بلــدة الصنمــن مشــال درعــا، هاجــم أهــايل املدينــة متثــااًل حلافــظ األســد ودمــروه ابلكامــل. لقــد كان هــذا 
احلــدث، عامــة علــى أننــا دخلنــا يف طريــق ال رجــوع فيــه. وبينمــا كانــت وتــرة األحــداث تــزداد حــدة، 
ذهبــت إىل دمشــق ملقابلــة مســاعد بشــار األســد، فــاروق الشــرع، كونــه ســي وأحــد أبنــاء مدينــة درعــا، 
وشــرحت لــه الوضــع. وقــال يل: أعــرف املشــكلة ولكــن ال ميكنــك حلهــا إال عنــد رئيــس الدولــة »بشــار 

األســد« اذهــب إليــه. حــددت موعــًدا وحتدثــت مــع األســد نفســه يف 14 أبريــل 2011.
واســتمر االجتمــاع يف القصــر الرائســي ســاعتن ونصــف. أخــرت األســد بــكل تفاصيــل مــا حــدث يف 

درعــا.
لرد علي: »مل أكن أعرف هذا، سأهتم ابألمر«.

إال أنــه مل يتغــر أي شــيء واســتمرت ممارســة النظــام اهلمجيــة، واســتمرت عناصــر األســد إبطــاق النــار 
علــى النــاس واعتقاهلــم.

ألقيــت خطبــي األخــرة يف جامــع العمــري يــوم اجلمعــة 22 نيســان )أبريــل( 2011. وبعــد ثاثــة أايم، 
وحتديــداً يف 25 أبريــل / نيســان، حاصــر النظــام درعــا ابلــدابابت. كنــت أحــد األشــخاص الذيــن كانــوا 
يبحثــون عنهم.اضطــررت لاختباء.ولانتقــام مــي، قتلــوا ابــي أســامة يف 30 أبريــل / نيســان. وبعــد فــرتة 

وجيــزة، وصلــوا إيل؛ واقتــادوين إىل دمشــق لاســتجواب.
وخــال االســتجواب، أجــروين علــى تصويــر مقطــع فيديــو قصــر، وهــددوين بقتــل ابــيَّ اآلخريــن. لقــد 
أجــروين علــى قــول: »كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام ومــا إىل ذلــك«. مث أعــادوين إىل درعــا وأجــروين 

علــى البقــاء يف املنــزل ملــدة 7 أشــهر.
بعد أن زارين وفد رمسي من جامعة الدول العربية، حتسن وضعي قليًا.

وبعــد ذلــك، أخــذين مقاتلــو املعارضــة مــن حيــث كنــت أقيــم، وعــروا احلــدود وأوصلــوين إىل عمــان، عاصمــة 
األردن.

نعــم هــذه هــي شــهادة الشــيخ أمحــد الصياصنــة إمــام وخطيــب جامــع العمــري، منــذ 1977 إىل 2011، 
عــن بدايــة األحــداث يف ســوراي.

الشيخ الصياصنة، احملبوب من أهل املنطقة، فقد بصره نتيجة مرض عاىن منه يف طفولته.
الوعــي السياســي والديــي آلالف  لــه دور فعــال يف تطويــر وحتســن  وأثنــاء أتديــة وظيفتــه كإمــام، كان 

درعــا. الشــباب يف 
وبينمــا تشــتد حــدة املعــارك يف درعــا هــذه األايم، أردت أن أنقــل لكــم يف هــذه املقالــة، إجابــة الســؤال 

»كيــف بــدأ كل شــيء؟« علــى لســان الشــيخ أمحــد الصياصنــة.
اعتقــد أن هــذه املقالــة ضروريــة جــًدا لتغذيــة ذكرايتنــا الضعيفــة، وآذاننــا املنفتحــة بشــكل مفــرط علــى 

هبــا ابســتمرار. التاعــب  يتــم  الــي  االقرتاحــات، وأجنداتنــا 

“Arap dünyasının farklı yerlerinde rejim karşıtı gösteriler başladıktan hemen son-
ra, Derâ’dan birkaç çocuk, duvara şu sloganı yazdı: “İcâke’d-dûr yâ duktûr!” 
Yani “Doktor, senin de sıran geldi.” Kastettikleri Devlet Başkanı Beşşâr Esed’di. 
O günlerde Tunus ve Mısır cumhurbaşkanları görevlerinden ayrıldığı için, Es-
ed’in de gitmesini umuyorlardı. Muhâberât [istihbarat], duvar yazısıyla ilgili 
olarak bazı çocukları tutukladı. Çocukların hayatından endişe ediyorduk. Derâ’yı 
temsilen, buraların önemli insanlarından bir heyet Vali Âtıf Necîb’e gitti. Necîb, 
“Çocuklar bende değil. Suveydâ Valisi Suheyr Ramazan’a gidin” deyince, oraya 
yöneldiler. Vali Ramazan, Derâlıları gayet kaba karşıladı ve onlara şunu söyledi: 
“Çocuklarınızı unutun. Onlar gitti. Yeni çocuklar yapın. Yapamıyorsanız, benim 
adamlarım yapar!” İnsanların onur ve şereflerine kasteden bu ağır cümleler, halkı 
galeyana getirdi. Suheyr Ramazan’ın yanından çıktıktan sonra, mutlaka bir şeyler 
yapmak gerektiği konusunda ittifak oluştu. Bana geldiler, “Bizimle misin?” diye 
sordular. Ben de “Evet, tabii ki sizinleyim” diye cevap verdim.
18 Mart 2011 Cuma günü, Derâ’daki ilk kapsamlı gösteriler, Hamza Abbâs 
Camii’nde başladı. İnsanlar cuma namazı çıkışında, sloganlarla rejimi protesto 
ettiler. Kalabalık içinde, ilk tekbir getiren ve rejim güçleri tarafından katledilen 
kişi Ali Mesâlime oldu. Rejim vurdukça, insanlar daha da bilendiler.
Halk üzerindeki tesirimi bilen Derâ Valisi Âtıf Necîb ve Suveydâ Valisi Suheyr 
Ramazan, bana adam göndererek, “Gösterileri durdurun” diye talepte bulundu. 
Ben de ilk önce halkın üzerine ateş açılmaması noktasında bir taahhüt vermeleri 
gerektiğini söyledim. Bir ilerleme sağlayamadık.
23 Mart 2011 Çarşamba gecesi, imamlık yaptığım Câmiu’l-Umerî’ye geceleyin 
askerler baskın düzenledi. Yatsıdan sonra, protestocu gençlerden bir kısmı ben-
imle birlikte camideydi. Baskın sırasında İslâm’a ve Müslümanların iman ettiği 
mukaddesata küfürler yağdırdılar. “Secde edecekseniz Beşşâr’a edin” diyerek, 
cemaatin üzerine ateş açmaya başladılar. 10 kişi, caminin içinde öldürüldü.
25 Mart 2011 Cuma günü, Derâ’nın kuzeyindeki Sanameyn kasabasında 15 sivi-
lin rejim tarafından katledildiği haberi gelince, Derâ halkı Hâfız Esed’in büstüne 
saldırarak, yerle yeksân etti. Bu artık, dönülmez bir yola girdiğimizin işareti oldu.
Beşşâr Esed’in yardımcısı Fâruk el Şara, Derâlı bir Sünnîdir. Hadiseler gittikçe 
büyürken, kendisiyle görüşmek için Şam’a gittim. Durumu anlattım. Faruk el 
Şara, “Problemi biliyorum, ama bunu ancak devletin en tepesiyle çözebilirsin. 
Ona git” dedi. Kastettiği Beşşâr Esed’di. Randevu aldım, 14 Nisan 2011 günü 
Esed’in kendisiyle bizzat görüştüm. Başkanlık Sarayı’ndaki görüşme tam 2,5 
saat sürdü. Esed’e Derâ’da yaşananları bütün ayrıntılarıyla anlattım. “Ben bun-
ları bilmiyordum, ilgileneceğim” dedi. Ama yine de bir şey değişmedi. Rejimin 
halkın üzerine ateş açma ve sıradan halkı gruplar halinde tutuklama uygulaması 
devam etti. Câmiu’l-Umerî’deki son hutbemi 22 Nisan 2011 Cuma günü verdim. 
Üç gün sonra, 25 Nisan’da Derâ rejim tarafından tanklarla kuşatıldı. Aradıkları 
kişilerden biri de bendim. Mecburen saklandım. Benden intikam almak için, 30 
Nisan günü oğlum Usâme’yi öldürdüler. Kısa süre sonra da bir ihbar üzerine beni 
buldular; sorgulamak üzere Şam’a götürdüler. Sorgu sırasında, diğer iki oğlumu 
da öldürecekleri tehdidiyle, kısa bir video çektirdiler bana. Her şeyin yoluna gire-
ceğini vb. söylettiler. Sonra beni yeniden Derâ’ya götürüp 7 ay bir evde mecburi 
ikamete tabi tuttular. Arap Birliği’nden bir resmî heyetin beni ziyareti sonrasın-
da, durumum biraz düzeldi. Sonrasında, muhalif savaşçılar beni kaldığım yerden 
alarak sınırdan geçirdiler ve Ürdün’ün başkenti Amman’a götürdüler.”
1977’den 2011’e kadar, Derâ’nın simgesi konumundaki tarihî Câmiu’l-Umerî’nin 
imam-hatipliğini yapan Şeyh Ahmed Sayâsne’nin, Suriye’deki hadiseler-
in başlangıcına dair tanıklığı böyle. Bölge halkının çok sevdiği Şeyh Sayâsne, 
bebekliğinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu gözlerini kaybetmiş. Âmâ haliyle 
sürdürdüğü imamet görevi sırasında, Derâ’da binlerce gencin siyasî ve dinî yön-
den şuurlanmasına vesile olmuş.
Derâ’da bugünlerde çatışmalar yeniden yoğunlaşmışken, Şeyh Ahmed 
Sayâsne’nin -Türkçe’de ilk kez bu sütunda yer bulan- anlatımıyla, “Her şey 
nasıl başlamıştı?” sorusunun cevabını yeniden hatırlayalım istedim. Zayıf 
hafızalarımız, telkinlere aşırı açık kulaklarımız ve sürekli maniple edilen gün-
demlerimiz arasında, buna ihtiyaç var diye düşündüm.

Taha Kılınç 
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شاهد على األحداث
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مــن الوضــح أن قضيــة الاجئــن مــن أكثــر املواضيــع الــي ســتُثار يف كل مناســبة خــال املرحلــة املقبلــة. وهــي 
قضيــة ذات مكاســب مــن الناحيــة السياســية. ال أحــد يثــر هــذه القضيــة وهــو مكــرتث جبــودة البلــد أواملســتوى 
الــذي انزلقــت فيــه حقــوق اإلنســان. بــل هــو بــكل بســاطة وأرحييــة يتوقــع مــن الدولــة ضــرورة إرســال هــؤالء 

الاجئــن علــى الفــور دون تــردد.
ومــن الغريــب أن هــؤالء الذيــن يطالبــون بذلــك، هــم أكثــر األشــخاص الذيــن يشــتكون ممــا يســمونه اســتبداد 
الدولــة. حيــث أن أولئــك الذيــن يعتــرون أنفســهم ابلفطــرة مواطنــن الدرجــة األوىل للدولــة، يــرون أنــه مــن 
املفــروض علــى الدولــة أن ال تتوقــف عــن معاملتهــم يف هــذا اإلطــار، لدرجــة أن إبمكاهنــم مطالبــة الدولــة مبعاملــة 

الاجئــن بطريقــة خارجــة عــن إطــار القانــون الــدويل إذا لــزم األمــر.
لكــن الســؤال الــذي مل خيطــر ببــال أحــد؛ هــو كيــف تضمنــون أن تعاملكــم هــذه الدولــة يف املســتقبل، بعــد أن 
قامــت مبعاملــة اآلخريــن بطريقــة قاســية وغــر قانونيــة، وبتشــجيع منكــم؟ كيــف تتوقــع مــن الدولــة الــي حتّثهــا علــى 
معاملــة اآلخريــن بصــورة غــر قانونيــة، ان تعاملــك غــًدا بشــكل حســن وقانــوين؟ كيــف تتوقــع مــن شــخص اعتــاد 

علــى إظهــار وجهــه القاســي وغــر احملــرتم إزاء اآلخريــن، أن يكــون حمرتًمــا ورحيًمــا معــك؟
أولئــك الذيــن يشــتكون مــن تقــدمي الرعايــة الصحيــة مــن قبــل الدولــة للســورين، يتغافلــون أن هــذه الدولــة ذاهتــا 
تقــدم ملواطنيهــا يف األصــل أفضــل رعايــة صحيــة جمانيــة يف العــامل، منــذ العــام 2002. إضافــة لذلــك، فــإن هــذه 
اخلدمــة كانــت وال تــزال تقدمهــا الدولــة ملواطنيهــا عامــة علــى اختــاف املســتوى االقتصــادي، ويف كل مدينــة 
وبلــدة يف خمتلــف أحنــاء البــاد. وإن تقــدمي اخلدمــات دون التفريــق بــن غــي وفقــر يف هــذا الصــدد، هلــو منــوذج 
فريــد ختتــص بــه حكومــات العدالــة والتنميــة يف تركيــا وحيــق هلــا أن تفخــر بــه. وابلطبــع ليــس هــذا النمــوذج نتيجــة 
عشــوائية، بــل هــو مشــبع بفلســفة وفكــر وموقــف ملــيء ابلوعــي، يراعــي العدالــة واملســاواة والدولــة االجتماعيــة. 
وإن هــذا النمــوذج اخلــدمي لوحــده يكفــي لفهــم كيــف تنظــر هــذه الدولــة إىل مواطنيهــا. جيــب رؤيــة ذلــك 

بوضــوح.
إن جمرد االنزعاج من تقدمي الدولة ذاهتا هذه اخلدمة الصحية لاجئن، يعتر مشكلة إنسانية خطرة.

إن الشــكاوى الــي تزعــم بـ«بينمــا نـُـرتك حنــن املواطنــن دون عــاج، فــإن الدولــة تقــدم للســورين الطبابــة والعــاج 
ابجملــان« أو مــن قبيــل »بينمــا ننتظــر حنــن يف طوابــر احلصــول علــى دواء، فــإن الســورين حيصلــون عليــه جمــااًن 
ــا مثــل العبــارة الــي تزعــم أبن »الدولــة تســاعد  دون انتظــار«؛ هلــي شــكاوى بعيــدة عــن الواقــع بشــكل اتم. متامًَ

الســورين بينمــا حنــن جيــاع« وبعدهــا الكبــر مــن الواقــع.
ال يوجــد أي مواطــن تركــي حُيــرم مــن العــاج والــدواء، كذلــك ال يتمتــع أي ســوري يف الواقــع مبعاملــة أكثــر امتيــازًا 

من املواطن الرتكي. إال أن بعض العبارات والشــائعات تُرّدد ابجملان.
إن الذيــن يــرددون تلــك العبــارات وينشــروها، هــم ابلطبــع ليســوا جوعــى، كمــا أهنــم ابلتأكيــد ليســوا حمرومــن 
مــن الــدواء والعــاج. ويف الوقــت ذاتــه، ال ميكــن إنــكار أن هنــاك يف تركيــا أانًســا ذوي حاجــة، إال أن الدولــة 

ختصــص جهــة معينــة مبتابعــة أحواهلــم وحــل مشــاكلهم.
ال شــك أن هنــاك مــن حيــاول أتجيــج لغــة احلقــد والكراهيــة والتحريــض بلغــة الغضــب والتذّمــر، هبــدف جعــل 
السياســة أمــرًا مســتحيًا. ويف خضــم ذلــك الغضــب ال أحــد يســتطيع أن يوّضــح شــيًئا لآلخــرن ألنــه ال يوجــد 

أحــد يريــد أن يســتمع.
إىل جانــب ذلــك، ووســط بيئــة تُثــار فيــه قضيــة الاجئــن دون كلــل وملــل، يــرزت فجــأة قضيــة الاجئــن األفغــان 
إىل الواجهــة. ومــن خــال مشــاهد قدميــة ألفغــان وجــدوا طريًقــا حنــو تركيــا مــن خــال مهــّريب بشــر رمبــا، مت أتجيــج 

معــاداة الاجئــن وكراهيتهــم بشــكل أكثــر ضجيًجــا هــذه املــرة.
ويف خضــم هــذه احلملــة، انتشــر شــائعة أبن تركيــا اتفقــت مــع االحتــاد األورويب علــى أن يقــّدم هلــا 3 مليــارات 
يــورو هبــدف رعايتهــا لاجئــن األفغــان، وأن مــا حصــل هــو نتيجــة سياســة البــاب املفتــوح الــي تســلكها أنقــرة.

علــى الرغــم مــن أهنــا مزاعــم وشــائعات عاريــة عــن الصحــة بشــكل اتم وواضــح أصــًا، إال أنــه ال أحــد يريــد 
معرفــة احلقيقــة. مــن الغــّي عــن التوضيــح أبن نقــول أّن أنقــرة مل تدخــل يف أي حماداثت/مفاوضــات ومل تعقــد أي 

اتفاقية/تفاهــم مــع أي مســؤول أورويب كان حــول قضيــة املهاجريــن األفغــان.
وليــس مــن الصحيــح أيًضــا أن هنــاك تدفًقــا للمهاجريــن األفغــان بشــكل أكــر مــن املاضــي. وإن دائــرة اهلجــرة 
توضــح ذلــك ابألرقــام: ال يوجــد أي زايدة يف تدفــق املهاجريــن األفغــان إىل تركيــا، بــل هنــاك اخنفــاض يف ذلــك 

مقارنــة مــع املاضــي.
خيتلــف وضــع الاجئــن األفغــان عــن الســورين، مــن حيــث أن األفغــان هــم الجئــون يبحثــون عــن أمــل، دون أن 
يكــون هنــاك ديكتاتــور ينتظرهــم يف بادهــم حــال عودهتــم ويتوعدهــم ابلقتــل أو الســجن. ابلطبــع ميكــن مناقشــة 
أبعــاد هــذا النــوع مــن البحــث عــن األمــل بــن الــدول املتقدمــة وغــر املتقدمــة، إال أهنــا يف هنايــة املطــاف وعلــى 

األقــل ابلنســبة لرتكيــا؛ خيتلــف وضــع األفغــان عــن الســورين.
خــال ذلــك، جيــدر اإلشــارة إىل أن أولئــك الذيــن يشــتكون علــى الــداوم مــن اهلجــرة األفغانيــة أو الســورية 

ويســألون عمــا تفعلــه تركيــا يف أفغانســتان وســوراي، ميكنهــم التفكــر يف األمــر عندمــا يهــدؤون قليــًا.
أحيــااًن تتطلــب مكافحــة اهلجــرة، أن تتواجــد يف البلــد الــذي يصــّدر اهلجــرة. ولذلــك فــإن تركيــا مل تتمكــن مــن 
وقــف تدفــق الاجئــن بشــكل كامــل مــن ســوراي إال مــن خــال عملياهتــا يف ســوراي، بــل وفتحــت الطريــق أمــام 
عــودة بعــض الاجئــن الذيــن أرادوا ذلــك طوًعــا ال كرًهــا. وينطبــق الشــيء نفســه علــى أفغانســتان ولكــن بطريقــة 
خمتلفــة. وســتتضامن تركيــا مــع أشــقائها يف إعــادة إعمــار البــاد يف أفغانســتان، حبيــث ميكــن منــع هجــرة البــاد 

يف منبعهــا.

Sığınmacılar meselesi öyle görünüyor ki, önümüzdeki dönemde her vesileyle en fazla kaşınacak konu-
lardan biri. Politik olarak çok kârlı görünüyor. Kimsenin böyle bir meseleyi kaşıyarak ülkenin kalitesini, 
insan hakları seviyesini ne duruma düşürdüğüyle ilgilendiği yok. Devlet, önünü arkasını düşünmeden 
hemen göndersin beklentisi o kadar kolay dile getirilebiliyor ki.
Tuhaf olan, bu sözleri dile getirenler aynı zamanda genellikle devletin otoriterleşmesinden en çok 
şikâyet edenler. Kendini devletin doğal olarak birinci sınıf vatandaşı olarak gören ve devletin kendis-
ine bu çerçevede davranmaktan çıkmamasını asla istemeyenler, aynı devletin sığınmacıya başka türlü, 
gerekirse kanuni-hukuki çerçeveyi aşarak davranmasını isteyebiliyorlar. Akıllarına şu soru gelmiyor: 
başkalarına hukuksuz veya merhametsiz bir davranışını bizzat teşvik ettiğin devletin sana ileride nasıl 
davranacağını nasıl garanti edebiliyorsun? Başkalarına hukuk dairesinin dışına çıkarak davranmasını 
bizzat beklediğin devletten sen nasıl hukuk ve iyi muamele bekleyeceksin? Başkalarına merhametsiz ve 
saygısız yüzünü göstermeye alışan birinin sana nasıl saygılı ve merhametli olmasını umacaksın?
Bugün devletin Suriyelilere bedava sağlık hizmeti verdiğinden şikâyet edenler, aynı devletin 2002 yılın-
dan itibaren adım adım vatandaş olarak kendilerine dünyanın en iyi sağlık hizmetini üstelik bedavaya 
yakın derecede veriyor olduğunu hiç görmüyorlar. Üstelik bu hizmet ülkenin bütün sathında her şehirde 
ve her ekonomik düzeydeki insana aynı şekilde veriliyor. Bu konuda zengin ile fakir arasındaki farkı 
neredeyse eşitleme konusunda ortaya koymuş olduğu performans tek başına AK Parti hükümetlerinin 
gururla iddia edebileceği bir modeldir. Bu model rastgele oluşmuş bir sonuç değil elbet, içinde adaletten, 
eşitlikten, sosyal devletten yana bilinçle takınılmış bir tavır, tutum ve felsefe vardır. Bu hizmet tek başı-
na esasen bir devletin insana nasıl baktığına dair kodların tamamını içeriyor. Bunun görülmesi lazım.
Daha önce rüyasında görse inanmayacağı bu hizmetleri aldığı halde bu hizmetlerin bir kısmının da 
sığınmacılara verilmesinden rahatsızlık duymak ise başlıbaşına ciddi bir insani sorun.
“Biz ilaçsız tedavisiz kalırken Suriyelilere bedava tedavi ve yardım” veya “biz ilaç, tedavi kuyruğunda 
beklerken Suriyelilerin gelip sırasız olarak ilaç ve tedavilerini alıp gitmesi” gibi şikayetlerin gerçeklikle 
ilgisi yok. Tıpkı “biz açken, Suriyelilere yardım edilmesi” algısının gerçeklikle ilgisi olmadığı gibi. Ne 
herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tedaviden ve ilaçtan mahrum ne de Suriyeliler gerçekten 
zannedildiği gibi Türk vatandaşlarından daha imtiyazlı bir muameleye sahipler. Ama bu cümleler çok 
kolay telaffuz ediliyor. Bunları böyle telaffuz edenlerse gerçekten tedavi olamayanlar veya gerçekten 
açlık çekenler değil elbet. Öyle insanların varlığı da inkâr edilemez ve onların sorunlarını ayrıca duyan 
ve çözmeye çalışan birimler eksik değil. Ama bir öfke, bir hınç kışkırtılmaya çalışılıyor ve siyaset bu 
öfke, kin ve nefret dili ile imkânsız hale getirilmeye çalışılıyor. O öfkenin ortasında kimse kimseye bir 
şey anlatamıyor, çünkü kimsenin kimseyi dinlediği yok.
Tam sığınmacı sorununun kanatacak kadar kaşındığı bir ortamda bir anda Afgan göçmenleri meselesi 
gündeme geldi. Muhtemelen insan kaçakçılığı sonucu Türkiye’ye girmenin yolunu bulmuş bazı Afgan-
lara ait bazı eski görüntüler üzerine sığınmacı karşıtlığı daha bir gürültüyle patlatıldı.
Türkiye’nin AB ile Afgan göçmenleri için 3 milyar Euro karşılığı anlaştığı ve bu göçün onun bir sonucu 
olarak açık kapı politikasıyla oluştuğu söylendi. Neresinden tutarsanız dökülecek bir iddia ama kims-
enin olayın aslını dinleyecek hali yok. Türkiye’nin hiçbir Avrupalı yetkiliyle Afgan göçmenleriyle ilgili 
hiçbir görüşmesi ve anlaşması yok demekten dillerde tüy bitti. Üstelik şu anda geçmişe nazaran daha 
fazla bir Afgan göçmen akını olduğu da doğru değil. Göç idaresi rakamsal olarak da ortaya koyuyor: 
Son zamanlarda kaydedilen göçmen akını rakamsal olarak geçmiş zamanlara nazaran bir yükseliş değil 
düşüş içinde.
Afgan mülteciler Suriyelilerden farklı olarak geri gittiklerinde kendilerini öldürmek veya hapsetmek 
üzere bekleyen bir diktatörleri olmayan umut yolcularıdır. Tabi gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler 
arasındaki bu umut yolculuğunun ayrı sosyolojik küresel adalet(sizlik) boyutları ayrıca tartışılabilir. 
Ama Türkiye açısından en azından Suriyelilerden farklılar.
Birçok kişi hızını alamayıp Afgan mülteciler sanki Türkiye devleti ile danışıklı olarak ve Taliban’ın 
yayılma politikasının bir sonucu olarak geldiklerini söylemiyor mu? Ne Taliban’ı ne Türkiye’yi tanıyor-
lar diyemeyeceğimiz kadar olayın içindeyseler bunu neden yapıyorlar? Taliban’ın Che Guaevera gibi 
devrim ihraç etme peşinde olmayan, son derece geleneksel bir zihniyetle sadece kendi ülkesini işgalden 
kurtarma amacıyla kendini sınırlamış bir yapı olduğunu tekrar söylemekten geri durmayalım bari. Ayrı-
ca gelen göçmenlerin zaten Taliban zihniyetiyle uzaktan yakından alakası yok. Taliban’a yakın herhangi 
biri umut yolculuğuna çıkmak üzere ülkesini terk etmeyi vatanına ihanet sayar. Belki o yüzden Afgan-
istan’da herkese galebe çalmayı başarıyor. Çünkü onun dışındaki herkesin direnci bir yere kadar. O ise 
direnişini sonuna kadar sürdürüyor ve karşısında ne NATO ne ABD ne de başka hiç kimse kalamıyor.
Bu arada hem Afgan veya Suriyeli göçünden şikayet edip de Türkiye’nin Afganistan veya Suriye’de 
ne işi olduğunu soranların biraz sakinleştiklerinde üzerinde düşünebilecekleri bir işaret verelim. Göçü 
durdurmak için bazen o ülkenin içinde faaliyet göstermeniz gerekir. Türkiye Suriye’den sığınmacı 
akınını ancak Suriye’ye yaptığı operasyonlarla oluşturduğu güvenli bölgelerle tam olarak durdurabilm-
iş, hatta bir miktar sığınmacının geri gidiş yolunu gerçek anlamda, zorlama yapmadan açmış oldu.
Aynı şey Afganistan için de sözkonusu ama başka bir yolla tabii. Türkiye Afganistan’da ülkenin yeniden 
imarında kardeşleriyle bir dayanışma içinde bulunacak ki, ülkenin göç üretmesinin önüne kaynağında 
geçilebilsin.

Yasin Aktay

Sığınmacılar meselesinde akl-ı selimin yolu mu tıkandı?
هل انعدم العقل السليم حيال قضية الالجئين؟

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Burhanettin DURAN
برهان الدين دوران  

ســادت يف اآلونــة األخــرة بعــض املفاهيــم اخلاطئــة واخلرافــات تتعلــق بقضيــة املهاجريــن يف تركيــا وأان أحتــدث هنــا عــن األقاويــل 
املشــحونة أيديولوجيــاً حــول مســألة طالــيب اللجــوء. والواقــع أن تركيــا ال ميكــن أن تعــاجل مشــكلة مثــل اهلجــرة غــر النظاميــة 
الــي تتزايــد حوهلــا بنهــج عنصــري أو شــعبوي. ومــن املؤكــد أننــا حنتــاج إىل فصــل النقاشــات املتعلقــة ابهلجــرة عــن األســاطر 
األيديولوجيــة، مــن أجــل تطويــر سياســة عقانيــة شــاملة وطويلــة األمــد. واملفهــوم اخلاطــئ األول الــذي يتبــادر إىل أذهــان 
البعــض هــو أن الاجئــن الســورين ســيعودون ببســاطة إىل وطنهــم إذا مــا توصلــت تركيــا إىل اتفــاق مــع نظــام بشــار األســد.

وحلســن احلــظ أن عامــة النــاس يعرفــون جيــداً أن هــذا مســتحيل ألن الســورين لــن يعــودوا إىل بادهــم مــا مل حتصــل املعارضــة 
الســورية علــى مــكان آمــن داخــل التــوازن اجلديــد الــذي ســيحكم ســورية. بــل علــى العكــس مــن ذلــك ســيؤدي الفشــل يف 

احلفــاظ علــى الوجــود الرتكــي يف إدلــب واملناطــق اآلمنــة بــكل أتكيــد، إىل تدفــق جديــد لطالــيب اللجــوء.
أمــا اخلرافــة الثانيــة حــول هــذه القضيــة فهــي أن احلكومــة الرتكيــة تســعى إىل إعــادة تشــكيل الرتكيبــة الســكانية للبــاد مــن 
خــال الرتحيــب ابلاجئــن الســورين واألفغــان. ويعتقــد بعــض املدافعــن عــن هــذا الــرأي أن خطــة احلكومــة املفرتضــة املدفوعــة 
ابلديــن مــا هــي إال حماولــة خللــق طبقــة اجتماعيــة “شــديدة التديــن”. ووفقــاً لوجهــة النظــر هــذه، هــم يعتقــدون أن احلكومــة 
الرتكيــة اســتجابت لفــراغ الســلطة الناتــج عــن االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان، إبفســاح اجملــال إلســام متشــدد يشــبه 
هنــج طالبــان مــن خــال مســاعدة طالــيب اللجــوء األفغــان. ومــن أجــل دعــم هــذا االدعــاء يقومــون بتحريــف تصرحيــات الرئيــس 
الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان حــول طالبــان، رغــم أن هنــج تركيــا املتنــوع جتــاه اإلســام ال عاقــة لــه ابلعقليــة الســلفية لطالبــان.

ومــع ذلــك، ال ميكــن التغافــل عــن حقيقــة أن اإلســام ســاهم ابلفعــل بصفتــه قامســاً مشــرتكاً، يف وجــود القــوات الرتكيــة يف 
أفغانســتان علــى مــدى العقديــن املاضيــن. وتســعى تركيــا يف هــذه املرحلــة إىل التواصــل مــع احلكومــة األفغانيــة وطالبــان مــن 
أجــل ضمــان ســامة مطــار “حامــد كــرزاي” الــدويل يف كابــول يف خطــوة تشــكل جــزءاً مــن حماولــة أوســع إلدارة الفــراغ 
اجليوسياســي الــذي ســترتكه الــوالايت املتحــدة وراءهــا والــذي ولّــد ابإلضافــة إىل املخــاوف األمنيــة جلــران أفغانســتان، أســئلًة 
حــول اهلجــرة مــن ذلــك البلــد، ال ميكــن لرتكيــا وال االحتــاد األورويب جتنبهــا ببســاطة. واحلقيقــة أن الرئيــس أردوغــان ليــس لديــه 

أيــة مصلحــة يف إضفــاء الشــرعية علــى طالبــان أو مواءمــة منظــوره لإلســام مــع هنــج طالبــان املتشــدد.
إنــه يســعى فقــط مــن خــال اختــاذ هــذه اخلطــوة إىل وقــف وصــول الاجئــن األفغــان عــر إيــران، وإنشــاء إطــار سياســي 

الســتعادة االســتقرار السياســي أبســرع مــا ميكــن يف البــاد الــي أهنكتهــا احلــرب.
ويتضمــن املفهــوم اخلاطــئ الثالــث قضيــة االبتــزاز املزعــوم الــذي يــروق تروجيــه بشــكل أساســي لوســائل اإلعــام الغربيــة، أبن 
تركيــا تســتغل الاجئــن ملمارســة الضغــط علــى أورواب. إذ جيــادل النقــاد أبن الزعمــاء األوروبيــن جيــب أال يســمحوا لـــ “نظــام” 
أردوغــان بـــ “ابتزازهــم”. ومــن املفارقــات الغريبــة أن األوروبيــن الذيــن ال يزالــون يفتقــرون إىل سياســة مشــرتكة للهجــرة، هــم 
الذيــن ينتهكــون اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951 مــن خــال جتــاوز دول االحتــاد األورويب بشــكل منهجــي حلقــوق اإلنســان واتبــاع 
سياســات عنيفــة جتــاه طالــيب اللجــوء. كمــا أن انتقادهــم لرتكيــا الــي تســتضيف الجئــن أكثــر مــن كل أورواب هــو نفــاق جلــي 
تغذيــه مصــاحل ضيقــة. وكذلــك يســارع األوروبيــون ابهتــام األتــراك كلمــا ذّكروهــم بفشــلهم يف تقاســم العــبء معهــم، بـــ “الضغــط 

املتزايــد” عليهــم، األمــر الــذي يؤكــد أن هنــج أورواب جتــاه قضيــة الاجئــن جيســد فعليــاً اهنيــار “القيــم الغربيــة”.
وهــا هــي احلكومــات الغربيــة بعــد أن دعمــت األنظمــة االســتبدادية ضــد الثــورات العربيــة، تقــف مكتوفــة اليديــن دون أن تفعــل 
أي شــيء رداً علــى األزمــات اإلنســانية الناجتــة ســوى بعــض اخلطــوات الرمزيــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، اختــذ األوروبيــن 
خيــارات سياســية معاديــة لأجانــب وعــززوا كراهيــة اإلســام. وغــي عــن القــول أن املوقــف احلــايل املتهــور واجلبــان ألورواب 

وقادهتــا مــا هــو إال عــودة إىل هنجهــا االســتعماري وأســلوهبا االضطهــادي.
اخلرافة الرابعة واألخرة هي أن احلكومة الرتكية ختضع للضغوط األوروبية بتجاهل فشل االحتاد األورويب يف تقاسم العبء.

مــن املعــروف جيــداً أن أردوغــان دخــل مــراراً يف مفاوضــات مــع نظرائــه األوروبيــن، وأقــام عليهــم احلجــج املنطقيــة كمــا هــو 
مطلــوب، وحــذر مــن أن تركيــا قــد تضطــر إىل وقــف منــع الاجئــن مــن الوصــول إىل أورواب، مــا دفــع اإلعــام الغــريب الســتخدام 
هــذا الســبب ابلــذات لشــيطنة الرئيــس الرتكــي. وهــذا مــا يؤكــد أن فكــرة قيــام زعيــم املعارضــة “بقيــادة صفقــة صعبــة” مــع أورواب 

حلــل قضيــة الاجئــن ليســت ســوى حلــم بعيــد املنــال.
فاملعارضــة ال ميكنهــا أن جتــد حــًا بتجاهــل اخلطــوات والتصرحيــات الســابقة أو إبلقــاء اللــوم علــى احلكومــة يف مفاوضاهتــا مــع 

األوروبيــن، وذلــك ألن أورواب فشــلت فعــًا يف الوفــاء مبســؤولياهتا.
وبــداًل مــن ذلــك، فمــا يتعــن علــى النخبــة السياســية يف تركيــا القيــام بــه، هــو تنحيــة املفاهيــم اخلاطئــة واألوهــام جانبــاً وتوحيــد 

القــوى ملمارســة الضغــط علــى أورواب بشــأن قضيــة طالــيب اللجــوء.

Sığınmacılar üzerine üretilen ideolojik hurafelerden bahsediyorum. Çevremizdeki bölgenin 
ülkemize dayattığı düzensiz göç sorununu ırkçı veya popülist yaklaşımla çözemeyeceğimiz 
açık. Rasyonel, uzun vadeli ve kapsamlı bir politika için Türkiye’deki sığınmacı tartışmasını 
ideolojik hurafelerden arındırmalıyız. İlk akla geleni, muhalefetin sık söylediği “Şam ile ma-
saya oturursak Suriyelilerin ülkelerine döneceği” hurafesi. Neyse ki bunun sonuç üretmey-
eceği artık kamuoyunun malumu. Yeni bir Suriye denkleminde muhaliflerin korunaklı yeri 
olmadıkça Suriyeliler geriye dönmeyecek. Aksine İdlib’deki varlığımızı ve güvenli bölgeleri 
koruyamazsak yeni sığınmacılar gelebilir.
AFGAN SIĞINMACILAR VE DİN ARGÜMANI
İkinci hurafe, iktidarın Suriyeli ve Afgan sığınmacılar üzerinden demografik değişim peşinde 
olduğu. Buna dini kisve giydirenler de var. “Koyu dindarlık temelli yeni bir tabaka yaratıldığı” 
iddiası dillendiriliyor. Hatta ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin oluşturduğu boşlukta hare-
ketlenen Afgan sığınmacıları meselesi üzerinden iktidarın, Taliban tipi İslam anlayışına alan 
açtığı hurafesi üretiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taliban konusundaki sözleri çarpıtılıyor. 
Türkiye’nin farklı renkler içeren İslam anlayışının Taliban’ın sert-selefi anlayışı ile benzer ol-
madığı açık. Ancak İslamiyet ortak paydasında olmanın Türk askerinin 20 yıldır Afganistan’da-
ki varlığına katkı sağladığı da ortada. Ankara’nın derdi hem Afgan hükümeti hem de Taliban 
ile görüşerek Kabil Havalimanı’nın güvenliğini temin etmek. Bunun da amacı ABD’nin gidişi-
nin ürettiği jeopolitik boşluğun yönetilmesi. Afganistan’a komşu ülkelerin güvenlik sorunları-
na ek olarak Afgan sığınmacı riski de gündemde. Türkiye de Avrupa da yeni Afgan krizinden 
kaçamaz. Yani Erdoğan’ın derdi ne Taliban’a meşruiyet vermek ne de onların din anlayışı ile 
örtüşmek. Afganistan’da siyasi istikrarın hızlıca temin edilmesi için siyasi bir zemin oluştur-
mak istiyor. İran üzerinden gelecek Afgan sığınmacı akınını durdurmaya çabalıyor.
AVRUPA’NIN YERİ VE MUHALEFETİN TAVRI
Daha çok Batı medyasında görülen üçüncü hurafe, Türkiye’nin sığınmacıları Avrupa’yı 
baskılamak için kullandığı. “Erdoğan rejimine bu şantajı için müsaade edilmemesi gerektiği.” 
Halbuki ortak bir sığınmacı politikası oluşturamayan Avrupa, Cenevre Mülteci Sözleşmesi’ni 
ihlal ediyor. AB ülkeleri sığınmacılara şiddet kullanarak, sistematik insan hakları ihlalleri işli-
yor. Tüm AB ülkelerinden daha fazla sığınmacı ağırlayan Türkiye’yi bu konuda eleştirmek 
Avrupalıların dar çıkarcı ikiyüzlülükleri... Ankara, sığınmacı yükünü paylaşmayan Avrupa 
başkentlerine ödevlerini hatırlatınca “baskıcı” oluyor. Bakmayın durmadan Türkiye’nin suçlan-
masına, aslında Avrupa’nın sığınmacı sorununa yaklaşımı “Batı değerlerinin iflasının” son 
göstergesi oldu. Arap isyanları sonrası otoriter rejimleri desteklemeleri yetmezmiş gibi, insan-
lık dramlarında göstermelik tedbirlerle yetindiler. Sonra da yabancı ve İslam karşıtı politikalara 
teslim oldular. Avrupa’nın bugünkü sorumsuz ve korkak tavrı dünkü kolonyalzorba sefaleti 
ile birleşti. Dördüncü hurafe de iktidarın Avrupa’nın sığınmacıların yükünü paylaşmamasına 
göz yumduğu; Avrupa’nın dayatmasını kabul ettiği. Erdoğan’ın kaç kere proje ile Avrupalı 
siyasetçilerle müzakere yaptığı, gerekirse onları zorladığı ve kapıları açma uyarısı-uygulaması 
yaptığı ortada. Batı medyasının bu sebeple yıllardır Erdoğan’ı ötekileştirdiği apaçık. Buna 
rağmen muhalefetin Avrupa ile çetin müzakere yaparak sığınmacı sorununu çözeceği iddi-
ası hayalci olmaktan öteye geçemez. Yapılanları yok saymak, denenenleri göz ardı etmek ve 
sorumluluğunu yerine getirmeyen Avrupalılarla birlikte iktidarı suçlamak bizi çözüme götür-
mez. Yapılması gereken hurafelerden kurtulup, hep birlikte sığınmacılar konusunda Avrupa’yı 
baskılamak.

دعونا نتخلص من الخرافات أوالً
Önce hurafelerden kurtulalım
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