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11. Yılında Suriye Devrimi
١١ عام على الثورة السورية

الرئيس أردوغان يدعو بوتين إلى »وقف عاجل 
إلطالق النار«

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Putin’e ‘acil ateşkes’ çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı 
Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların 
açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması 
için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

بوتــن.  الروســي  الرئيــس  مــع  تلفونيــة  أردوغــان حمادثــة  الرئيــس  أجــرى 
وشــدد الرئيــس أردوغــان علــى أمهيــة اختــاذ خطــوات عاجلــة لضمــان وقــف 

ــع اتفــاق ســام. ــار وفتــح املمــرات اإلنســانية وتوقي إطــاق الن
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, iç savaşın sürdüğü Suriye’ye 11 yılda 65 bin tır insani 
yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Emine Erdoğan, “Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din 
ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır.” dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, “Ukrayna’ya desteğini sürdüren Batılı ülkeler, Su-
riye’de sessizliğe bürünerek kendini savunmak isteyen halkımıza destek olmaktan kaçındı. 
Batı’nın tutumu açık bir çifte standarttır.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin, topraklarında 6,9 milyonu aşan yerli mülteci sayısı ile 
yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyanın en büyük ülkesi haline geldiğini belirtti.

قال رئيس اهلالل األمحر الرتكي كرم كنيك إهنم خالل 11 عاًما ، قاموا بتســليم 65 ألف شــاحنة  مســلتزمات 
مســاعدات إنســانية إىل ســوراي اليت ال تزال احلرب األهلية مســتمرة فيها.

قالــت أمينــة أردوغــان: »التضامــن النموذجــي الــذي أبــداه اجملتمــع الــدويل  جتــاه أوكرانيــا جيــب أن يكــون 
صاحلـًـا جلميــع الشــعوب املضطهــدة بغــض النظــر عــن اللغــة أو الديــن أو العــرق«.

 قــال رئيــس احلكومــة الســورية املؤقتــة مصطفــى :  » التزمــت  الــدول الغربيــة - الــيت تواصــل دعــم أوكرانيــا - 
الصمــت يف ســوراي،  وجتنبــت دعــم شــعبنا الــذي أراد الدفــاع عــن نفســه. وهــذا املوقــف الغــريب هــو ازدواجيــة 

واضحــة«.

ذكــرت األمــم املتحــدة أن ســوراي أصبحــت أكــر دولــة يف العــامل مــن حيــث عــدد النازحــن ، حيــث جتــاوز عــدد الالجئــن األصليــن  
علــى أراضيهــا 6.9 مليــون الجئ

 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا خالل ١١ عاما
َ

الهالل األحمر التركي أرسل 65 ألف

رسالة تضامن وسالم من أمينة أردوغان

الحكومة السورية المؤقتة: صمت الغرب في سوريا يشجع روسيا

األمم المتحدة: سوريا تحتل المرتبة األولى في العالم من حيث عدد النازحين.

Türk Kızılay, 11 yılda Suriye’ye 65 bin tır insani yardım gönderdi

Emine Erdoğan’dan dayanışma ve barış mesajı

Suriye Geçici Hükümeti: Batı’nın Suriye’deki sessizliği Rusya’ya cesaret verdi

BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada

Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Abde, Batılı ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda 
Rusya’ya karşı Ukrayna’ya hızlıca destek vermesine işaret ederek “Ukraynalıları himaye 
eden Batı, Suriye’deki katliamlara sessiz” dedi.

أشــار رئيــس جلنــة  املفاوضــات يف ســوراي ، عبــده ، إىل أن الــدول الغربيــة تســارع إىل  دعــم أوكرانيــا  ضــد روســيا مبــا يتماشــى مــع 
مصاحلهــا اخلاصــة ، قائــال إن : »الغــرب الــذي حيمــي األوكرانيــن ، يصمــت عــن اجملــازر يف ســوراي. 

لجنة المفاوضات السورية: الغرب الذي يحمي األوكرانيين يصمت عن المجازر في سوريا

Suriye Müzakere Komisyonu: Ukraynalıları himaye eden 
Batı, Suriye’deki katliamlara sessiz

Suriye İnsan Hakları Ağının Müdürü Abdülgani, “Batı’nın Suriye ve Ukrayna’daki tutumu çifte 
standarttır. Batılı ülkeler için Ukrayna’nın Suriye’den daha önemli olduğunu gördük. Siyasi 
çıkarların insan haklarından daha üstün olduğuna şahitlik ediyoruz.” dedi.

قــال عبــد الغــي مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: إن موقــف الغــرب يف ســوراي وأوكرانيــا ميثــل  
ازدواجيــة يف املعايــر. لقــد رأينــا أن أوكرانيــا أهــم للــدول الغربيــة مــن ســوراي. ونشــهد أن املصــاحل 

السياســية تتفــوق علــى حقــوق اإلنســان«.

موقف الغرب في سوريا وأوكرانيا يمثل ازدواجية في المعايير

Batı’nın Suriye ve Ukrayna’daki tutumu çifte standarttır
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 6 yıldır yürürlükte bulunan, sığın-
macıların kişisel eşyalarına el koyma yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygula-
mayı düşünmediklerini kaydetti.

Arap Birliği, Avrupa Birliği, Mısır, Fransa, Almanya, Irak, Ürdün, Norveç, Katar, Suudi Ara-
bistan, Türkiye, İngiltere ve ABD heyetleri, Washington’da Suriye krizini görüşmek üzere 
bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye’nin İdlib şehrinde 27 Şubat-5 Mart 2020’de icra edilen 
Bahar Kalkanı Harekatı’nın 2’nci yıl dönümünde şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı, 
mutlu ve uzun ömürler dileğinde bulunuldu.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında çocuklarını kaybeden anneler, evlatlarının 
acısıyla yaşamlarını sürdürürken geride kalan yetim torunlarına bakmaya çalışıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri saldırının ardından yaşanan gelişmeler, Batılı ülkel-
erin Araplara karşı izlediği ayrımcı tutumu da gözler önüne serdi.

أشــار رئيــس الــوزراء الدمناركــي )ميتــة فريدريكســن( إىل أهنــم ال يعتزمــون تطبيــق القانــون اخلــاص مبصــادرة املمتلــكات 
الشــخصية لطالــي اللجــوء -  والــذي كان ســاري املفعــول منــذ 6 ســنوات -  علــى طالــي اللجــوء األوكرانيــن.

اجتمعــت وفــود  كل مــن جامعــة الــدول العربيــة واالحتــاد األورويب ومصــر وفرنســا وأملانيــا والعــراق واألردن 
والنرويــج وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية وتركيــا واجنلــرتا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف واشــنطن ، 

وذلــك مــن أجــل مناقشــة األزمــة الســورية. 

متنــت وزارة الدفــاع الوطــي  الرمحــة مــن هللا علــى الشــهداء،  واحليــاة الصحيــة والســعيدة الطويلــة للمحاربــن 
القدامــى يف الذكــرى الثانيــة لعمليــة درع الربيــع الــيت نفــذت يف مدينــة إدلــب الســورية يومــي 27 شــباط / 

فرايــر و 5 آذار / مــارس 2020.

حتــاول األمهــات اللــوايت فقــدن أطفاهلــن يف هجمــات نظــام بشــار األســد يف ســوراي رعايــة أحفادهــن األيتــام، 
بينمــا يواصلــن حياهتــن مــع آالم أطفاهلــم.

كشفت التطورات بعد اهلجوم العسكري الروسي على أوكرانيا عن موقف متييزي للدول الغربية جتاه العرب.

 الدنمارك لن تطبق على األوكرانيين قانون المجوهرات الذي طبقته على السوريين

مشاركة وزارة الدفاع الوطني في الذكرى الثانية لعملية درع الربيعاألزمة السورية تناقش في واشنطن

استمرار  آالم  األمهات السوريات الالئي فقدن أطفالهن في هجمات نظام األسد

العالم العربي يرد على التمييز الذي يتعرض له مواطنو المنطقة على الحدود مع أوكرانيا

Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara 
uygulamayacak

Surye krizi Washington’da masaya yatırıldıMSB’den ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın 2’nci yıl dönümü’ paylaşımı

Esed rejiminin saldırılarında evlatlarını kaybeden Suriyeli 
annelerin acısı dinmiyor

Arap dünyası bölge vatandaşlarının Ukrayna sınırında yaşadığı 
ayrımcılığa tepkili

Suriye’de 11 yıldır süren saldırı ve çatışmaların minik tanıkları çocuklar, bomba ve silah ses-
lerine rağmen Türkiye’nin insani yardımlarıyla yaşama tutunuyor.

األطفــال ، الشــهود الصغــار علــى اهلجمــات والصراعــات املســتمرة منــذ 11 عاًمــا يف ســوراي ، يتشــبثون ابحليــاة عــر 
املســاعدات اإلنســانية الرتكيــة علــى الرغــم مــن أصــوات القنابــل وإطــالق النــار.

 أطفال سوريون  : شهود  صغار   على  أصوات القنابل وإطالق النار: 

Bomba ve silah seslerinin minik tanıkları: Suriyeli çocuklar
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الثورة السورية منتصرة

إشراقات

Suriye halkı on bir yıl önce Esad  rejimine, özgürlüklerin bastırılmasına, dik-
tatörlük askeri sistemine, özgürlük ve haysiyet için ayaklandı. Özgür Suriye 
halkı, Suriye’deki iktidar otoritesini devirmek ve hiçbir ayrımcılık, dışlama veya 
ötekileştirme olmaksızın vatandaşlarının haklarına saygı duyan bir devlette 
yaşamak için dışarı çıktı. Zorbalığı, baskıyı ve pozisyonların kişisel çıkarları 
için sömürülmesini önlemek için dışarı çıktı. Zimmete para geçirmeyi, israfı 
ve kamu parasını yağmalamayı önlemek için dışarı çıktı. İnsani ihtiyaçlarını 
ve özgürce yaşama ve egemen sınıfa hizmet etmeye adanmış vatanının mal-
larından yararlanma hakkını karşılamak için dışarı çıktı.
Suriye devrimi, kırk yıldır mezhepsel baskı ve zulüm ile yaşayan boyun eğdir-
ilmiş bir halktan doğdu.
Suriye’deki her şehrin bir devrim tarihi vardır. Tüm Suriye şehirlerine ulaşmak 
için yola çıkıldı; Barışçıl gösterilerin yapıldığı şehirlerin girişlerine konulan rejim 
putları yıkıldı. El Rakka, Esad’ın otoritesinden kurtarılan ilk şehir oldu.
Devrim bir suç çetesine karşı harekete geçti. Sonra suçlunun yanında du-
ran ve suçunu tamamlamasına yardımcı olmak için ona para, silah ve adam 
sağlayan ülkelerle karşı karşıya olduğunu keşfetti.
Suriye halkı, gördükleri tüm ihanetlere rağmen Rus ve İranlı işgalcilerin kendil-
erine karşı uyguladıkları zulüm ve suçluluğa karşı fedakarlık yaparak ilkeler-
ine   ve  devrimine  kararlılıkla devam etti.
Bu yıllar boyunca devrim kan ve para sağladı ve özgür Suriyelilerin evleri 
yıkıldı ve evlerini, köylerini ve şehirlerini terk etmek, çadırlarda yaşamak ve 
komşu ülkelere ve Avrupa’ya sığınmak için kuzey Suriye’ye göç etmek zorun-
da kaldılar.

- Özgür insanlar, devrimin yaşaması ve hedeflerine ulaşması için ruhlarını, 
paralarını, çocuklarını  ve  en değerli mülklerini sağlamaktan vazgeçmediler 
ve tereddüt etmediler.
- Onuncu devrimin yıldönümünde, özgür insanlar ilk biyografisini tekrarlar ve 
sabitlerine ilişkin antlaşmayı yeniler. Çünkü devrim bir fikirdir ve fikir ölmez.
- On yıl ve devrimin ruhu ölmedi, özgür insanlar en kötü zorbalara karşı ayak-
landılar, ümide, kararlılığa ve cesarete sarıldılar ve korkudan kurtuldular, 
özgürlük talep ettiler ve boğazları tek bir sloganla:
- Halk rejimi devirmek istiyor.

En sonunda:
Suriye devrimi, başlangıcından bu yana, korku bariyerini kırdığı ve rejimin 
prestijini düşürdüğü için zafer kazandı.
Özgürlük ve haysiyet talep ettiği ve dünya ona karşı durduğu ve sesini sustur-
amadığı için kazandı.
Suriye devrimi devam ediyor ve halkımızın efsanevi kararlılığı, devrimin ku-
rulduğu hedeflere ulaşıncaya kadar devam ediyor. Şehitlerimizin kanı boşu-
na akmayacak; Sivil Suriye, kaçınılmaz olarak gelen vatandaşlık devletidir ve 
herkes içindir, kimseye göre değildir.
Devrim devam edecek...  ölmeyecek.
Esad’ın ve onun rejimi düşsün ..Paralı askerlere ve hainlere ölüm olsun.. 
Çocukları öldürmek, kadınlara tecavüz etmek ve işkence altında ölmek bir 
görüş olmamalı, devrimle ayakta durmak ahlaki bir seçimdi ve öyle olmaya 
devam ediyor.
Bu sistemin ayakta kalmasına ve özgürlük ve haysiyetle ilgisi olmayan fikirler-
in desteklenmesine katkıda bulunan ahlaksız ve vicdansız insanlara ne olursa 
olsun, devrimimizin haklı olduğu gerçeğinden hiçbir şey değiştirmeyecektir.
Devrim devam ediyor ve durmadı ve bir an için durmayacak çünkü devrimci 
nabız devrimcilerin damarlarında durmadı ve devrimimizin zaferine ve rejimin 
devrilmesine kadar sonuna kadar devam etti.

منذ أكثر من أحد عشر سنة قام الشعب السوري بثورته ضد نظام التوريث األسدي وضد قمع 
احلرايت والنظام العسكري الديكتاتوري، ومن أجل احلرية والكرامة.

لقد خرج الشعب السوري احلر إلسقاط السلطة احلاكمة يف سوراي وللعيش يف دولة تراعي حقوق 
مواطنيها دون متييز أو إقصاء أو هتميش، وملنع التسلط والقمع واستغال املناصب ملآرب شخصية 
ومنع االختاس واهلدر وهنب املال العام، خرج من أجل تلبية احتياجاته اإلنسانية، وحقه ابلعيش 

حبرية والتمتع خبريات وطنه املكرسة خلدمة الطبقة احلاكمة.
ولدت الثورة السورية من شعب مقهور عايش الظلم واالستبداد الطائفي على مدار أربعن سنة.

لكل مدينة بسوراي اتريخ للثورة، فقد انطلقت لتصل إىل كافة املدن السورية حيث أقيمت املظاهرات 
السلمية وهدم أصنام النظام اليت كانت توضع يف مداخل املدن، وكانت مدينة الرقة أول مدينة حمررة 

من سلطة األسد ونظامه.
قامت الثورة على طغمة ظاملة مستبدة، واكتشفت أهنا تواجه دواًل وقفت يف صف اجملرم وأمدته 

ابملال والساح والرجال لتعينه على إكمال إجرامه.
واستمر الشعب السوري اثبتاً على مبادئه ابذاًل التضحيات رغم كل طعنات الغدر واخليانة اليت 

تلقاها، والبطش واإلجرام الذي مارسه عليه الغزو الروسي واإليراين.
قدمت الثورة عرب هذه السنن الدماء واملال، ومت هدم بيوت السورين األحرار وأجربوا على ترك 
بيوهتم وقراهم ومدهنم والنزوح إىل الشمال السوري ليعيشوا ابخليام، واللجوء إىل دول اجلوار وإىل 

أوراب.
- مل يتوقف األحرار ومل يرتددوا عن تقدمي أغلى ما ميلكونه من أرواحهم وأمواهلم وأبنائهم، لكي حتيا 

الثورة وحتقق أهدافها.
- يف ذكراها العاشرة يعيد األحرار ويكررون سريهتا األوىل وجيددون العهد على ثوابتها، ألن الثورة 

فكرة والفكرة ال متوت. 
- أكثر من عشر سنوات وروحية الثورة مل مُتت، لقد اثر األحرار ضد أسوأ الطغاة، متمسكن ابألمل 

والعزم والشجاعة وحترروا من اخلوف، مطالبن ابحلرية وصدحت حناجرهم هبتاف واحد:
- الشعب يريد إسقاط النظام.

أخريًا:
انتصرت الثورة السورية منذ انطاقتها ألهنا كسرت حاجز اخلوف وأسقطت هيبة النظام.
انتصرت ألهنا طالبت ابحلرية والكرامة ووقف العامل ضدها ومل يتمكن من إسكات صوهتا.

 الثورة السورية مستمرة والصمود األسطوري لشعبنا مستمر حىت حتقق الثورة أهدافها اليت قامت من 
أجلها، ولن تذهب دماء شهدائنا سدى فسورية املدنية دولة املواطنة قادمة ال حمال وهي للجميع 
وليست مزرعة ألحد، وبعد عشر سنوات الثورة مستمرة ولن متوت وال بديل عن إسقاط األسد 

ونظامه، وعلى العهد ابقون وليسقط العماء واملتسلقون.
الوقوف مع الثورة، كان وما يزال خيار أخاقي، حيث ال جيب أن يكون قتل األطفال واغتصاب 

النساء واملوت حتت التعذيب وجهة نظر. 
كل ما حدث من عدميي األخاق والضمري الذين سامهوا ببقاء هذا النظام وترويج ألفكار ال متت 

للحرية والكرامة بصلة، لن يغري شيئاً من كون ثورتنا على حق. 
الثورة مستمرة ومل تتوقف ولن تتوقف للحظة ألن النبض الثوري مل يتوقف يف عروق الثائرين ومستمر 

إىل النهاية حىت انتصار ثورتنا وإسقاط النظام.
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تقارير وتحقيقا

Suriye Devrimi/Özgürlük ve Haysiyet Devrimi bugün on birinci yılını doldur-
duktan sonra on ikinci yılına giriyor. Mekanda boğulma ve durgunluk içinde 
yaşıyor ve tertemiz vücudundaki birçok hastalık, irin, irin, pas yüzünden 
çürüyor. Ve Suriyelilerin ağzından şöyle diyor: Suriye anavatanının en büyük 
suçlu Hafız Esad’ı kaçırmasından bu yana ülkenin ve halkın başına keyfi 
olarak çöken Esad işgalinin son noktasına ulaşana kadar devrimimize de-
vam edeceğiz. gayri meşru varis Beşar Esad onu takip etti.
Devrim on birinci yılını dolduruyor ve pek çok ıstırap ve durgunluk vakasın-
da ilerlemesini sürdürüyor ve meselenin ne olduğunu ve daha fazla ihlale ve 
vakaların sona ermesi için gereken hamlenin ne olduğunu anlamadan ona 
yakından ve uzaktan saldırıyor. daha sağlıklı ve hastalıklardan arınmış bir 
ulusal duruma ulaşmak için Suriye devrimine karşı baskılar.2011 Mart ayının 
ortalarında devrimin temellerini olduğu gibi ve Suriye halkının istediği gibi 
inşa etmek.
Resmi muhalefetin hareketi ve resmi seferberliği yeniden tesis etmeye 
yönelik tüm girişimleri işe yaramayacak gibi görünüyor.
Tüm Suriyelilerin yaşadığı kısırlık sürecine, istese de istemese de, farkında 
olsa da olmasa da katılır.
Belki de (Ulusal Koalisyonu) resmi bir muhalefet kurumu olarak durgunluğu 
paha biçilmez ve meyve vermeyen adımlarla ilerletme girişimleri, Birleşmiş 
Milletler’in Suriye’ye Ulusal Koalisyon için Birleşmiş Milletler’de bir koltuk 
verme çağrısıdır.
Sanki uzun süredir Suriye halkını terk eden ve ciddi olmayan hamlelerine 
artık güvenilmeyecek olan büyük aktörler değil de Birleşmiş Milletler veri-
yor. Ya da bugüne kadar parmağını kıpırdatmayan, kendi iç farklılıklarına 
batmış ve ulus halkı için gerçek bir eylemde bulunamayan veya alamay-
acak durumda olan gevşek Arap örgütü olan Arap Birliği’ne gitmek veya 
Arap tiranlığının yetkililerinin yüzü; Çünkü temelde bu genel memnuniyetsi-
zliğin ve sefil Arap resmi sisteminin bir parçasıydı.
Bununla birlikte, gerçekte, birçok popüler Suriye ulusal hareketi gerçekleşi-
yor . Muhalefet liderlerinin büyük bölümünü kirlettiği şeyler tarafından henüz 
kirletilmemiş bazı seçkinlere dayanır.
Bu bağlamda, devrimin ilk arenasına geri döndürülmesi ve devrimin kim-
senin geri çekilemeyeceği genel hatların çizilmesi için herkesin bir araya 
geldiği kapsamlı bir Suriye ulusal konferansına hâlâ ihtiyaç duyulduğuna 
dikkat çekilmektedir. Bunlardan ilki, herkesi içine alan ve yolları yeni ve 
sağlam temeller üzerine inşa eden yeni bir toplumsal sözleşmenin yeniden 
formüle edilmesi ve ardından Suriye milliyetçi gündemleri ile bağlarını ko-
paran kapsamlı ulusal veriler üzerinde kapsamlı ulusal toplantı yapılmasıdır. 
Herkesin önünde şu soru var: Hiç kimseyi dışlamayan bu kapsayıcı to-
plantının, dışarının kollarına düşmeden, önce Allah’a, sonra sadece Suri-
ye halkına ve onların milli imkânlarına güvenerek gerçekleşmesi mümkün 
müdür? 
Zor bir iştir, bunda hiç şüphe yok.  Gayretli çalışmanın, sürekli ve sürekli bir 
çabanın, entelektüel ve siyasi potansiyelin ve dışarıyla bağlantısı olmayan 
canlı güçlerin varlığını kabul eder ama nasıl?
Bütün vakalar  yumurtalarını dışarıdaki sepete bırakmışken, hatlar üst üste 
binerken, yollar ve insanlar tökezlerken, hareket aletleri iç ayaklar yerine 
dış stantlarda dururken bunu yapmak mümkün müdür?
Buradan, talep büyük ve çaba büyük olmalı, ancak bunu yapma olasılığı şu 
ana kadar mütevazı ve tünelin sonunda zor geçmiş ve ölümcül hatalarla 
kesişen bir ışık yok. Suriye halkı hâlâ iç, bölgesel ve dış sorunlarına batmış 
durumda.  Devrimin yıl dönümünde hâlâ umut var. Halk, tüm zorluklara, tüm 
engellere ve yenileri üretmeyi bırakmayan tüm algılara ve devrimi kuşatan 
değişikliklere rağmen, kapsamlı bir ulusal eylemin fırınına girmeye kararlıdır. 
Suriye devriminin gerçekliği herkesin önündedir. 
Suriye durumunda terk edilme ve istifanın durumun efendisi olduğunun her-
kesin farkında olduğu bir zamanda... 
Bu yönde net emareler veya onunla uyumlu, ciddi ve inandırıcı yol ve 
dönüşlere yakın emareler bulunmazken, Suriye meselesinde büyük değişik-
liklerden bahsetmek mümkün değil. 
Geleceğe ilişkin görünüm, hâlâ birçok büyük tökezleme vakasıyla çevrilidir 
ve bunun sorumluluğunu her şeyden önce, eskisinden daha kötü bir şey 
üretmeyen birçok çalışmaya dahil olan Suriye muhalefetinin tüm siyasi ve 
askeri yelpazesi taşımaktadır.

تلج الثورة السورية/ ثورة احلرية والكرامة عامها الثاين عشر، بعد أن أمتَّت عامها احلادي عشر هذا 
اليوم، وهي تعيش حالة من االستنقاع واملراوحة يف املكان، وتنخر يف جسمها الطاهر العديد من 
األمراض والقيح والصديد والصدأ الذي عا حمياها. ولسان حال السورين يقول: إننا مستمرون 
يف ثورتنا حىت نصل إىل كنس االحتال األسدي النازل عسًفا فوق رؤوس الباد والعباد منذ أن 
خطف الوطن السوري اجملرم األكرب حافظ األسد وحلق به من بعده الوريث غري الشرعي بشار 

األسد.
والرتهل،  املعاانة  حاالت  من  الكثري  ضمن  سريها  تتابع  وهي  عشر  احلادي  عامها  الثورة  تُِتم 
واإلعتداء عليها من القريب والبعيد، دون إدراك كنه املسألة وماهية التحرك املطلوب حنو مزيد 
من التجاوز وإهناء حاالت التغول على الثورة السورية، وصواًل إىل وضع وطين أكثر صحة وخايل 
بناء مداميك الثورة كما كانت وكما أرادها الشعب السوري أواسط آذار/  من األمراض، يعيد 

مارس 2011.
ويبدو أن كل حماوالت املعارضة الرمسية يف إعادة احلراك والتحريك الشكاين لن جتدي نفًعا، وهي 
تشارك شاءت أم أبت وعت ذلك أم مل تعيه، يف عملية االستنقاع املعاشة لدى كل السورين. 
ولعل حماوالت )االئتاف الوطين( كمؤسسة معارضة رمسية  حتريك الراكد عرب خطوات ال تثمن وال 
تؤيت أي ُأكل  منها دعوة منظمة األمم املتحدة إلعطاء مقعد سورية يف األمم املتحدة لائتاف 
الوطين، وكأن األمم املتحدة هي اليت متنح، وليست الدول الكربى الفاعلة واملتخلية عن الشعب 
السوري منذ زمن، واليت مل يعد ابإلمكان اإلستناد إليها أو اإلعتماد على حتركاهتا غري اجلدية. أو 
التوجه إىل اجلامعة العربية وهي املنظمة العربية املرتهلة واليت مل حترك ساكًنا حىت األن، وهي ما 
برحت غارقة يف خافاهتا البينيةـ وعاجزة أو متعاجزة عن القيام أبي فعل حقيقي من أجل شعوب 
العام  املوات  العريب، ألهنا ابألساس كانت جزًء من هذا  التغول  أو يف مواجهة سلطات  األمة، 

والنظام الرمسي العريب البائس.
الوطنية السورية الشعبية واملستندة إىل بعض  التحركات  الواقع فإنه جتري الكثري من  لكن ويف 
النخب اليت مل تتلوث بعد مبا تلوثت به قيادات املعارضة يف معظمها. ويشار يف هذا الصدد إىل 
أن املطلوب مازال مؤمتًرا وطنًيا سوراًي جامًعا يلتقي فيه اجلميع من أجل إعادة الثورة إىل ساحاهتا 
إعادة صياغة عقد  / وأوهلا  يرتاجع عنها  أن  للثورة ال ميكن ألحد  األوىل، ورسم خطوط عامة 
اجتماعي جديد يستوعب اجلميع ويبين املسارات على أسس جديدة ومتينة، ومن مث اللقاء الوطين 

اجلامع على معطيات وطنية جامعة، تفك ارتباطاهتا أبجندات ال وطنية سورية.
ويبقى السؤال ماثًا أمام اجلميع هل ميكن أن يتم هذا اللقاء اجلامع الذي اليستثين أحًدا بدون 
االرمتاء أبحضان اخلارج، واملعتمد على هللا أواًل وعلى الشعب السوري وإمكانياته الوطنية ليس 
ينقطع،  ال  متواصل  وجهد  دؤوب  عمل  وجود  ويفرتض  ذلك  عمل شاق الشك يف  وهو  إال. 
وإمكانية فكرية وسياسية وقوى حية ال ترتبط ابخلارج، ولكن كيف؟ بينما كل احلاالت قد وضعت 
بيضها يف سلة اخلارج، وهل ابإلمكان فعل ذلك بينما تتداخل اخلطوط وتتعثر الطرق وأهلوها، 
املطللوب كثري  فان  هنا  من  داخلية،  منها  أكثر  احملركة على حوامل خارجية  األدوات  وتتكيء 
واجلهد البد أن يكون كبريًا لكن االمكانية للفعل يف ذلك متواضعة حىت اآلن وليس من ضوء يف 
آخر النفق يقطع مع املاضي الصعب واألخطاء القاتلة، يف وقت مازال فيه الشعب السوري غارقًا 

يف مشاكله الداخلية واإلقليمية واخلارجية.
يف ذكرى الثورة مازال األمل موجوًدا، ومازال الشعب يف تصميمه على الدخول يف أتون عمل وطين 
جامع، رغم كل الصعوابت وكل املعوقات، والتصورات اليت ما انفكت تنتج اجلديد واملتغريات 
اليت حتيق بواقع الثورة السورية ماثلة أمام اجلميع، يف وقت يدرك فيه اجلميع أن التخلي واالستنقاع 
يف الوضع السوري هو سيد املوقف ـ والميكن احلديث عن تغريات كربى يف القضية السورية بينما 
ال مؤشرات واضحة يف هذا االجتاه أو ما يتساوق معه، أو يقرتب من مساراته ومنعرجاته اجلدية 
ذات املصداقية، ومازال استشراف املستقبل حتيط به الكثري من حاالت العثار الكبري ويتحمل 
مسؤوليتها أواًل كامل الطيف السياسي والعسكري للمعارضة السورية اليت استغرقت يف الكثري من 

املخاضات اليت مل تنتج إال ما هو أسوأ من السابق.

Suriye Devrimi’nin Yıldönümünde: Durumun Efendisi Hayallerde Boğulmaktır

Siyaset Bölüm Başkanı

رئيس القسم السياسي

في ذكرى الثورة السورية: االستنقاع سيد الموقف

أحمد مظهر سعدو 

Ahmed Mazhar SAADU
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مقاال

أهنــت ثورتنــا الســورية العظيمــة عامهــا احلــادي عشــر، والعــامل كلــه حائــر حــن ختلــى عــن ثــورة الشــعب 
الســوري، ابلوقــت الــذي يــرى ويشــاهد مــن جديــد القتــل بيــد املافيــا الروســية بزعامــة بوتــن يف غزوهــا 
ألوكرانيــا، إهنــا نفــس اهلمجيــة والفاشــية الــيت انتصــرت للنظــام الســوري الكيمــاوي القاتــل، حــن فشــل 
ذاك النظــام الطائفــي املســتبد مــع إيــران اجملرمــة وميليشــياهتما الطائفيــة ابلقضــاء علــى الثــورة الســورية 
وتصفيــة آاثرهــا، جــاء تدخــل بوتــن غــازايً جبيشــه اجملــرم هنايــة أيلول/ســبتمر 2015 زاعمــاً أبن تدخلــه 
ملــدة ال تتجــاوز 3 أشــهر، وإىل اآلن مل تنتــه مهمتــه املرســومة دوليــاً؛ وجــاء غــزوه أخــراً ومنــذ أكثــر مــن 
3 أســابيع ألراضــي أوكرانيــا حتــت ذرائــع كاذبــة أيضــاً، ومــا كان هدفــه يف حالتنــا الســورية ويف أوكرانيــا 
إال منــع احلريــة واحليــاة املنشــودة، بوجــود الكثــر مــن الفــوارق اجليوسياســية واالجتماعيــة املعروفــة بــن 
احلالتــن. دون الغــوص يف تفاصيــل وجمــرايت ثــورات الربيــع العــريب املعروفــة، فــإن عمليــة التغيــر يف وضــٍع 
عــريب خضــع لعقــود طويلــة  لالســتبداد، ومــع وضــع أنظمــة تكلســت يف الســلطة ولديهــا امتيــازات شــى؛ 
ومــن مث، فــإن حماولــة تغيــر كل ذلــك بربيــع واحــد، وهــٌم كبــر، فلذلــك جئنــا علــى مــا حيــدث منــذ 11 
عامــاً بتعبــر الســرورة الثوريــة العربيــة، أي إن مــا بــدأ يف 2011 هــو ســرورة طويلــة األمــد ستســتمر 
لســنوات عديــدة ولعقــود مــن الزمــن، وستمـــر كمــا كل الســرورات التارخييــة مبراحــل متعاقبــة مــن املــد 
واجلــذر، مراحــل لصعــود ثــوري ومراحــل لــردة مضــادة، وحــروب أهليــة، وغــر ذلــك، كمــا يف الســرورات 

الثوريــة الكــرى يف التاريــخ.
إن ربيعنــا الســوري واجــه نظــام وظيفــي جمــرم، مســتبد لفــرتة طويلــة جــداً، مغطــى حبلــف صهيــو- أمركــي 
ختدمــه مافيــات دوليــة وإقليميــة متثلــت بنظامــي إيــران وروســيا؛ ومــع ذلــك فنحــن اآلن أمــام تعمــق 
للجــذور األساســية الــيت ولــدت االنفجــار الثــوري الكبــر، والــيت هــي قبــل السياســة، الشــروط االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، فمنطقتنــا العربيــة عامــًة كانــت تعــاين مــن مجــود اقتصــادي، ومعــدالت منــو أكثــر اخنفاضــاً 
مــن أي منطقــة أخــرى يف آســيا وأفريقيــا، مــا ولّــد أعلــى نســبة بطالــة شــبابية ونســائية يف العــامل، ولذلــك 

فــإن هــذا التفاقــم هــو الــذي أوصــل األوضــاع يف املنطقــة إىل حــد االنفجــار، هــذا االنفجــار كان حيتــاج 
إىل شــرارة، وأتــت الشــرارة مــن تونــس الــيت ســبقتها شــرارات، مبعــى أنــه حصلــت مجلــة توتــرات اجتماعيــة 
وانتفاضــات حمليــة قبــل االنتفاضــة الكبــرة؛ والشــيء نفســه يقــال عــن مصــر الــيت شــهدت صعــوداً مميــزاً 
للنضــاالت العماليــة يف الســنوات اخلمــس الســابقة للثــورة يف 2011، وابلتــايل فــإن املؤشــرات كلهــا 
كانــت قائمــة أيضــاً يف ســورية؛ والســؤال الكبــر مل يكــن ملــاذا انفجــر الوضــع يف 2011، بــل ملــاذا 
أتخــر إىل هــذا احلــد؟ نظــراً إىل أن الشــروط الــيت تراكمــت يف الســنوات الســابقة، وصلــت قبــل وقــٍت 

طويــل إىل مســتوى ال يطــاق. 
لكــن األوضــاع الثوريــة واالنفجــارات العفويــة الشــعبية شــيء، والثــورات الناجــزة شــيٌء آخــر؛ فحــى 
تســتكمل ثــورة املعــى العميــق يف تغيــر النظــام وحتقيــق الطموحــات العميقــة، فــإن األمــر يتطلــب وجــود 
تنظيــم للحركــة الشــعبية، حبيــث تكــون هــذه احلركــة قــادرة بوجــود أطــر متثيليــة وقياديــة هلــا علــى إمتــام التغيــر 
املنشــود، وهــذه هــي املعضلــة الكــرى لدينــا ويف الســرورة الثوريــة العربيــة، كمــا يف كل الســرورات الثوريــة 
يف التاريــخ؛ فاملوضــوع األســاس هــو وجــود أطــر قياديــة قــادرة علــى إدارة هــذا التغيــر؛ إنــه الســؤال الكبــر 

لدينــا ويف املنطقــة، ومــن هــذه الناحيــة! 
والتغيــر اجلــذري للنظــام، أي التغيــر االجتماعــي والسياســي للدولــة يف املنطقــة العربيــة عمومــاً ويف ســورية 
خاصــًة، يتطلــب كســر أدوات القمــع الــيت تســتند إليهــا هــذه األنظمــة، ولــكل جهــاز مســلح؛ مــا يضعنــا 
أمــام معضلــة إمــا الصــدام الــذي يــؤدي حلــرب أهليــة طاحنــة، كمــا رأينــا وعايشــنا، أو استســالم احلركــة 
الشــعبية وابلتــايل إجهــاض أي آمــال تغيريــة، أو متكُّــن احلركــة الشــعبية مــن كســب قاعــدة اجليــش، وهــذا 
مــا فشــلت يف حتقيقــه ثورتنــا الســورية، علــى الرغــم مــن بعــض االنشــقاقات عــن اجليــش، إال أن اجلســم 
األســاس للجيــش بقــي حتــت يــد النظــام الطائفــي املســتبد، مــع األخــذ يف احلســبان التدخــل اخلارجــي، 
الــذي محــى النظــام مــن الســقوط والــذي كاد أن حيــدث عــام 2013،  اإليــراين ومــن مث الروســي، 

وكذلــك يف عــام 2015 كان يف ورطــة حقيقيــة، فجــاء التدخــل اخلارجــي الروســي املباشــر إلنقــاذه 
واســتخدم حــق النقــض ‘الفيتــو’ 16 مــرة ضــد مشــاريع القــرارات املتعلقــة ابلثــورة الســورية الــيت طُرحــت 
علــى جملــس األمــن، ممــا أدى إىل تعطيــل ممنهــج لــدور اجمللــس، ولقطــع الطريــق علــى مجيــع حمــاوالت 
الوصــول لتســوية عادلــة، وابلتــايل اســتمرار املعــاانة املتفاقمــة واملتصاعــدة للشــعب الســوري، قتــاًل واعتقــااًل 
وتعذيبــاً وتشــريداً ونزوحــاً، مــع مــا رافــق ذلــك مــن اســتخدام نظــام األســد اإلرهــايب لألســلحة احملرمــة 
دوليــاً وابخلصــوص الســالح الكيمائــي، وإقدامــه علــى ارتــكاب جرائــم احلــرب مــن هتجــر قســري وإفقــار 
وســلب وهنــب فضــاًل عــن التعذيــب وقتــل املعتقلــن وتدمــر املخابــز واملستشــفيات وحــرق احملاصيــل 
الغذائيــة والتهجــر.. إخل وكلهــا جرائــم ضــد اإلنســانية، ومــا يــزال حــى اآلن ُمفِلتــاً مــن العقــاب. شــعبنا 
الســوري الثائــر يتعاطــف مــع الشــعب األوكــراين هــذه األايم، تعاطــف ذي طعــم خــاص وفظيــع يف مرارتــه، 
فاألســلحة الــيت تســتخدم لتدمــر ُحلَمــه ابحلريــة اآلن هــي نفــس األســلحة الــيت اســتخدمها الــروس أبوامــر 
بربريــة مــن بوتــن ومازالــوا منــذ 7 ســنوات علــى شــعبنا الســوري بوحشــيٍة ال ميكــن تصورهــا ملنعــه مــن نيــل 
حريتــه أيضــاً، وقــد تفاخــر بوتــن وأذانبــه- كمــا تفاخــر بتدمــر غــروزين يف الشيشــان، كمــا يف جورجيــا 
وكازاخســتان- أبنــه جــرب 320 نــوع مــن األســلحة اجلديــدة والفتاكــة ضــد شــعبنا الســوري والبنيــة 
التحتيــة يف أربــع أحنــاء ســورية، غــر آبــٍه مبجتمــٍع دويل قــد أدار وجهــه عــن مأســاتنا ومــا زال.  وابعتبــار 
التغيــر الثــوري املطلــوب لدينــا هــو تغيــر اجتماعــي اقتصــادي سياســي دميقراطــي، مــع فصــٍل للسياســة 
عــن القداســة، وأن تكــون املــرأة ذاْت، هلــا دورهــا احلقيقــي وفــق شــرعة حقــوق اإلنســان؛ إنــه التغيــر 
الــذي يلتقــي مــع آفــاق مجلــة مــن القــوى، مــن الليــرايل سياســياً واإلصالحــي اقتصــادايً واجتماعيــاً إىل 
التقدمــي، علمــاً أن هــذه التســمية األخــرة صــارت عنــد البعــض جــزءاً مــن األنظمــة خاصــًة يف حالتنــا 
الســورية، وهــي حالــة واضحــة؛ فهــذه اجلملــة مــن القــوى جيــب أن جتــد هلــا طريقــة انتظــام فيمــا يتعلــق 
بقــدرة احلــراك الشــعي علــى إجيــاد األطــر القياديــة الدميقراطيــة، الــيت تســتطيع كســب ود واحــرتام وقبــول 
األطــراف الدوليــة الفاعلــة، وصــواًل الســتصدار قــرار مــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يفضــي إبحالــة 
مرتكــي جرائــم احلــرب يف ســورية إىل حمكمــة اجلنــاايت الدوليــة، وفتــح حتقيــق فيهــا ابعتبارهــا جرائــم ضــد 
اإلنســانية، ارتكبها النظام الســوري املارق شــبيه الصهاينة يف جرائمهم، وشــريكاه الروســي واإليراين، أو 
إنشــاء حمكمــة خاصــة ألجــل ذلــك.  وإن كانــت أوكرانيــا اآلن يف وضــٍع صعــب مبواجهــة الغــزو الروســي، 
فــإن شــعبنا الســوري قــد عــاىن مــن وضــٍع أصعــب طيلــة 11 عامــاً مــن االحتــالالت املشــاهبة وازدواجيــة 
املعايــر ألمــركا والغــرب االســتعماري ُملطخــة بعنصريــة ال ختطئهــا العــن مــع الالجئــن ملــوين البشــرة، 
مــع غطرســة روســية وصينيــة، فضــاًل عــن الســيولة السياســية ىف النظــام الــدويل املتهالــك؛ لعلهــا فرصــة أن 
تقــف األمــم املتحــدة أمــام مســؤولياهتا، وأن تعلــن البــدء إبجــراءات تنفيذيــة حقيقيــة تنهــي مأســاة شــعبنا 

مــن نظــام اجلرميــة والقتــل الكيمــاوي، أســوًة مبــا تقــوم بــه حاليــاً جتــاه أوكرانيــا.
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منــذ انــدالع الثــورة الســورية، محلــت الكثــر مــن احملطــات املفصليــة يف مســرة  أحــد عشــر عامــاً 
املعارضــة السياســية الــيت كان يفــرتض أن متثــل الثائريــن يف مواجهــة عصــاابت األســد أمــام اجملتمــع 
الــدويل واحلاضنــة الشــعبية للثــورة، متــر هــذه الذكــرى مــع زايرة مــا يســمى االئتــالف الوطــي لقــوى 
الثــورة واملعارضــة للجامعــة العربيــة للمطالبــة ابســتعادة املقعــد املخصــص لســورية، هــذا املقعــد الــذي 
ســبق أن منــح لرئيــس االئتــالف يف عــام 2013 ملــرة يتيمــة. وتتوافــق هــذه الذكــرى مــع دعــوات 
لعــودة نظــام عصــاابت األســد إىل صفــوف اجلامعــة العربيــة، كمــا يتوافــق ذلــك مــع احلديــث أبنــه 
ومــع هنايــة عــام 2021، فــإن نظــام عصــاابت األســد يف طريقــه للعــودة إىل املســرح العاملــي. ويفســر 
ذلــك ليــس بتغــر الظــروف الــيت أدت إىل نبــذ حكــم عصــاابت األســد، وإمنــا  الرغبــة يف االســتقرار 
اإلقليمــي الــيت تبــدو أقــوى مــن املخــاوف بشــأن اســتمرارية حكــم عصــاابت األســد أو انتهاكاتــه 

اجلماعيــة  حلقــوق اإلنســان. 
وإن كان ذلــك ال يفتــح جمــال احلديــث عــن انتصــار عصــاابت األســد يف احلــرب املفتوحــة علــى 
الشــعب الســوري املطالــب ابحلريــة والتغيــر الدميقراطــي، إمنــا يوجــب تســّليط الضــوء علــى مســرة 
الفشــل اليت ســارت هبا املعارضة الســورية، وفشــل املعارضة يف قيادة هذه الثورة والعبور هبا ألهدافها 
املرجــوة يف إحــداث التغيــر الدميقراطــي، حيــث فشــلت املعارضــة -علــى األقــل- يف تســويق نفســها 
كطــرف ينبــذ االســتبداد ويســعى للدميقراطيــة ودولــة املؤسســات، إذ مارســت االســتبداد والتفــّرد 
ابلــرأي ضمــن صفوفهــا، وهــو مــا ولّــد انشــقاقات زادت مــن شــرذمتها وخروجهــا عــن اخلــط الوطــي.

وإن كان ممثلــي للثــورة مل يقّدمــوا مشــروعاً حقيقيــاً لســورية مــا بعــد عصــاابت األســد، وهــو مــا ال 
تقبلــه السياســة الدوليــة الــيت تُبــى املواقــف فيهــا ابالســتناد إىل التزامــات واضحــة، مقنعــة وموضوعيــة، 
ولعــل مــا انلــه االئتــالف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة مــن اعــرتاف الكثــر مــن الــدول بــه كممثــل 
شــرعي ووحيــد للشــعب الســوري، مثّــل ابلــون اختبــار هلــذه املعارضــة، لدراســة ســلوكياهتا علــى ضوئــه 
قبــل تنفيذهــا ملرتتباتــه القانونيــة مــن طــرد البعثــات الدبلوماســية لعصــاابت األســد وتســليم مقاّرهــا 

للمعارضــة، فالــدول تبــي مواقفهــا ابلتــدرّج التصاعــدي غالبــاً، إال أّن فشــل املعارضــة ابالختبــار أبقــى 
االعــرتاف املذكــور معّلقــاً يف اهلــواء.

وإن كان انتقــال بعــض الثــوار للعمــل املســلح يف بدايــة الثــورة حلمايــة املدنيــن مــن بطــش عصــاابت 
األســد، إال أنــه حتــول الحقــاً إىل خيــاراً جعــل الفصائــل املســلحة الــيت انتشــرت كالفطــر يف مناطــق 
الثــورة، تنزلــق ملواجهــة الدولــة بــدل مواجهــة الســلطة، ممــا أدخــل الثــورة يف دوامــة تتجــاوز إمكانياهتــا 
املاديــة والتقنيــة، ومــع بــروز داعــش ونشــأة التحالــف الــدويل حملاربتهــا وإحجــام فصائــل الثــورة عــن 
االنضــواء حتــت مظلــة التحالــف كقــوات رديفــة علــى األرض وحماربــة داعــش، مت دفــن آخــر آمــال 

الثــورة يف االســتمرار.
مــن التفــكك، وخاصــة بعــد تعاظــم الدوريــن الروســي  وإن كانــت عصــاابت األســد تعــاين حاليــاً 
واإليــراين، يف تقريــر شــكل الســلطة، وكيفيــة إدارة شــؤون ســورية. إال أن روســيا حاولــت علــى مــدى 
الســنواٍت األخــرة، تعوميــه، واخرتعــت لــه مســاري اآلســتانة وسوتشــي وصفقــات مناطــق خفــض 
ورداءة  وترهلهــا،  املعارضــة،  دور  ضعــف  أن  نعتــر  وحنــن  الدســتورية.  اللجنــة  والحقــاً  التصعيــد، 
ممارســاهتا، هــي مــن يعطــي القــوًة للنظــام، فيظهــر وكأنـّـه هــو الشــرعي. حيــث أن فشــل قــوى الثــورة يف 
تقــدمي النمــوذج الوطــي الدميقراطــي املســتقل مــن خــالل إدارة املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة عصــاابت 
األســد، إذ أن حيــاة النــاس يف تلــك املناطــق عرضــٌة لــكل أشــكال الفوضــى، مبــا فيهــا القتــل واالعتقــال 
العشــوائي والنهــب. وابلتــايل فقــوة عصــاابت األســد عمليــاً تتأتــى مــن رداءة سياســات املعارضــة، ومــن 

اخلــالف العميــق يف السياســات الدوليــة واإلقليميــة إزاء مصــره، وكيفيــة إجيــاد بديــل عنــه.
وإن كانــت الثــورة الســورية قــد جــاءت تتوجيــاً لربيــع عــريب، حيــث أثبتــت هــذه الشــعوب حيويــًة 
أوشــكنا أن نشــّك فيهــا، وخرجــت يف وجــه أشــد أنــواع األنظمــة السياســية بطشــاً، إال أننــا جيــب أن 
نعــرتف ابلوقــت ذاتــه أبن هــذه الثــورات مجيعهــا كانــت يتيمــًة فكــرايً، ويعتــر هــذا املســؤول األول عــن 
اليتــم السياســي، أي غيــاب متثيــل سياســي يســتطيع ترمجــة طاقــة الثــورة إىل قــوة تغيــٍر سياســيٍّ حتــّرري 

ومــدرك ملقاصــده. فالفجــوة الكبــرة الــيت ظهــرت جليــة يف هــذا الربيــع، هــو اختصــار املهمــات الشــاقة 
الــيت حتتــاج عمــاًل معرفيــاً وميدانيــاً دؤوابً وتراكميــاً، تبتعــد عــن احللــوٍل الســحرية، تلــك احللــول الــيت 
ختتصــر والــيت تقــزم األمــر يف االســتيالء علــى الســلطة السياســية، فمثــل هــذه الوصفــات ميكــن أن 
حتشــد، وأن حتــّرك، قطاعــات واســعة مــن النــاس، ولكنهــا ال ميكــن أن تقــود مجهورهــا إال إىل مزيــٍد 

مــن اإلحبــاط والتشــتت، وهــذا مــا أوصلتنــا إليــه الفصائليــة يف الثــورة الســورية.
ويــرز الســؤال حــول األفــق املســتقبلي ملــن تبقــى قابضــاً علــى مجــر الثــورة، هــل مــازال هنــاك أمــل، إن 
هــذا الســؤال يتطلــب عــدة إجــاابت، تبــدأ مبــدى الثقــة املتبقيــة لــدى القطــاع األوســع مــن احلاضنــة 
الشــعبية للثــورة أبي نــوع مــن األعمــال واملبــادرات السياســية، مث تنطلــق إىل ماهيــة األهــداف الــيت 
يؤمــن هبــا مــن تبقــى ممســكاً بزمــام الفعــل يف العمــل الثــوري، فهــل هــم مجيعــاً مؤمنــون ببنــاء دولــة وطنيــة 
دميقراطيــة حتتضــن الســورين مجيعهــم. والنقطــة األهــم هــي التــوق للحيــاة الطبيعيــة وهــي الــيت تــدور يف 
أذهــان النــاس العاديــن، يف مناطــق ســورية كلهــا، تلــك الــيت تتمحــور حــول التــوق إىل حيــاة طبيعيــة 
مثــل ســائر البشــر؛ هــذه النقــاط جيــب أن تكــون الشــغل الشــاغل للنخبــة الثوريــة يف احلــد األدىن، 
فحــى عندمــا يكونــون عاجزيــن عــن الفعــل الواقعــي، أن يرمســوا طريقــاً، أن يضعــوا البشــر يف صــورة مــا 
جيــري، ويف صــورة احتمــاالت وســيناريوهات املســتقبل. فــإن كانــت ســورية تعيــش اليــوم أكثــر حــاالت 
مســارات اترخيهــا تراجيديــة، فتبقــى النخبــة الثوريــة هــي األقــدر علــى قيــادة أي فعــل سياســي اترخيــي.

رمبــا يتفــق قطــاع واســع مــن حاضنــة الثــورة الســورية علــى أن ثورهتــم قــد ُمنيــت إبحباطــات كثــرة تتجلّــى 
يف املســتوين السياســي وامليــداين العســكري، فضــاًل عــن التداعيــات االجتماعيــة واحلياتيــة الســلبية 
عليهــم، واملتمثلــة ابملمارســات الــيت تســلكها ســلطات األمــر الواقــع مجيعهــا علــى األرض الســورية. 
إال أننــا يف هــذه اللحظــات يف أمــس احلاجــة إىل بلــورة خنبــة ثوريــة تســتطيع أخــذ املبــادرة يف حيــازة 
قرارهــا املســتقل وإعــادة صياغــة املمكنــات للخــروج مــن حالــة االســتعصاء، وتقــدمي ابرقــة أمــل أبقــل مــا 
ميكــن مــن خســائر، مــا تبقــى مــن نفــس وجهــد للحاضنــة الشــعبية للثــورة الــيت أهنكتهــا خيبــات األمــل.

د- محمد مروان الخطيب

هل تم وأد الثورة السورية
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مقاال

نُتــم العــام احلــادي عشــر النفجــار الثــورة الســورية، والــيت فجرهتــا غطرســة 
املنطقــة  تعيشــه  األســد وتوحشــه، يف ظــرف اترخيــي وواقــع حمتقــن كانــت 
بشــكل كبــر للغايــة، ولكــن مــا كان هلــذه العائلــة أن يتوقــع منهــا غــر ذلــك 
والغطرســة،  والنهــب  والقتــل  والكــره  ابحلقــد  ميتلــؤ  والعائلــة  األب  فتاريــخ 
ومــّرت الثــورة الســورية مبنحنيــات عنيفــة وخمتلفــة ومعروفــة مــن البدايــة الســلمية 
ألطــراف  األجنــي  فالتدخــل  املفتوحــة  فاحلــرب  العســكرية  املواجهــة  إىل 
ال  وحــده  فالنــص  لتطبيقهــا  أدوات  بــدون  دوليــة  وقــرارات  دوليــة،  كثــرة 
لتصفيــة حســاابت  يغــر واقــع بــال إرادة حقيقيــة واقعيــة، وحتولــت أحيــاانً 
دوليــة وصراعــات علــى أرض ســورية، فكانــت كمــا قيــل احلــرب األرخــص 
علــى اجلميــع إال الســورين، ونشــأ عــن ذلــك أعــداد ابملاليــن مــن انزحــن 
والجئــن وشــهداء ومعاقــن ومصــايب حــرب، فاملعركــة كانــت أبســلحة غبيــة 

أي عشــوائية مفتوحــة علــى النــاس فالقتــل كان لــذات القتــل.

وأقــول إّن الثــورة هــي أداة لتغيــر احلكــم أو حتســن شــروطه ســواء كانــت 
بشــكلها الســلمي أو العســكري، لكــن الثــورة ليســت هــدف جمــرد بذاتــه 
كمــا يفهمهــا البعــض فهــذا حُيــدث آتكل اقتصــادي واجتماعــي وسياســي 
النــاس، وطاملــا حنــن حبــال  وجوانــب كثــرة تنعكــس بشــكل صعــب علــى 
الــيت  للمناطــق  رشــيدة  حلوكمــة  للتحــول  بــد  فــال  احلــل،  أفــق  انســداد 
خرجــت عــن ســيطرة النظــام لتــدوم عجلــة احليــاة وخلــق مؤسســات فاعلــة 
تديــر شــؤوهنم وتســر حياهتــم، إىل أن حيصــل حــل كامــل علــى كل ســورية 
وهــذا خيفــف مــن ضغــوط النــزوح واللجــوء وضريبتهــا الكبــرة، والبــد مــن 
النظــر لالرتــدادات الــيت حصلــت وحتصــل داخــل بنيــة اجملتمــع الــذي ينشــد 
التغيــر، هــل ماتــزال نفــس األهــداف احلضاريــة القائمــة علــى أســاس املواطنــة 
واملســاواة، أم احنرفــت تلــك األهــداف وتبدلــت، وهــل حنــن منــوذج جــاذب 
أم منــوذج طــارد يف الفكــرة والســلوك، فأمــور كثــرة البــد مــن الوقــوف عندهــا 

قبــل قولنــا الثــورة مســتمرة، فاالســتمرار لتغيــر االســتبداد ال يكــون مبمارســة 
االســتبداد، والبد من الســؤال هل حنن أنشــأان مؤسســات بديلة فاعلة تدير 
هــذا الواقــع بكفــاءة وتصميــم، أم مازلنــا نعيــش التخبــط والســلطات البقعيــة 
املنشــرة واملوزعــة بــال انظــم واحــد ينظمهــا، هــل لدينــا قيــادة تقــود وهــل القــوى 
املوجــودة حبالــة تكامــل أو آتكل، فأســئلة كثــرة البــد مــن اإلجابــة عليهــا، 

ونقدهــا بشــكل موضوعــي.
حنــن نريــد االســتمرار ابلتغيــر واإلصــرار مــع االســتمرار لكــن علــى أســس 
صحيحــة وســليمة، تــؤيت أكلهــا، فكمــا أننــا نصــر علــى اهلــدف والتغيــر البــد 
أن نصــر علــى اإلصــالح لبنيتنــا الداخليــة لتكــون أفضــل كــي ننجــح، والبــد 

أن نســأل أنفســنا بعــد كل هــذا ملــاذا مل ننجــح؟
فطاملــا لدينــا اإلصــرار علــى االســتمرار وهــو خيــاران فالبــد مــن اإلصــرار علــى 

االصالح.

ال إصرار بال إصالح
مع الذكرى ١١ للثورة السورية

د- زكريا مالحفجي

كاتب سوري

حيفــل اتريــخ الثــورة الســورية، كمــا التاريــخ العاملــي لثــورات الشــعوب مبوجــود 
نضــال  ســرورة  يف  منعطفــات كبــرة  أحدثــت  مــا  غالبــاً  هامــة،  مفاصــل 
الســورين، ســواٌء ابجتــاه الصعــود أو االحنــدار، بــل رمبــا أفــرزت هــذه املفاصــل 
أو االنعطافــات معطيــاٍت جديــدة تكــون هــي املنطلــق اجلديــد للثــورة، طاملــا 
أن عــامل السياســة هــو قريــن التغــّر وإعــادة التموضــع، وذلــك مــوازاة مــع تغــّر 
املصــاحل، ابعتبارهــا املوّجــه األهــم للبوصلــة السياســية بــن الــدول واجلماعــات 
والشــعوب. ولعــل هــذا األمــر يفضــي إىل اليقــن أبن التماســك البنيــوي وارتقــاء 
الوعــي الثــوري والعمــق السياســي أليــة ثــورة، إمنــا يُقــاس بقــدرة تلــك الثــورة 
املباغتــة واملفاصــل احلرجــة  الســليم والدقيــق مــع االنعطافــات  التعاطــي  علــى 

يف اترخيهــا.
آب/ الشــرقية يف  الغوطــة  علــى  الكيميــاوي  األســدي  العــدوان  جّســد  لقــد 

أغســطس 2013 مفصــاًل مبّكــراً، وذلــك مــن جهــة رّدة الفعــل الدوليــة علــى 
تلــك اجملــزرة، وقــد وصلــت رّدة الفعــل تلــك إىل ذروهتــا حــن أرســلت إدارة 
أوابمــا بوارجهــا احلربيــة إىل البحــر املتوســط، ُمعــّززًة الظــن لــدى الكثريــن أبن 
نظــام األســد لــن يفلــت مــن العقــاب، إاّل أن االندفاعــة األمركيــة ســرعان مــا 
تراجعــت، وانتهــى األمــر إىل صفقــة ) روســية أمركيــة( تكتفــي ابنتــزاع أداة 
اجلرميــة مــن يــد اجملــرم، مقابــل بقائــه خــارج العقــاب أو املســاءلة، ورمبــا كانــت 
تلك الصفقة بن بوتن و إدارة أوابما هي الرســالة األبلغ اليت تؤّكد للســورين 
أن واشــنطن غــر راغبــة بــزوال نظــام األســد ابعتبــاره مــا يــزال حريصــاً وحمافظــاً 

علــى دوره الفاعــل واحليــوي ضمــن منظومــة محايــة أمــن الكيــان الصهيــوين.
لعــل املفصــل األكثــر جذريــة يف ســرورة الثــورة يتمثــل بقــرار بوتــن أواخــر أيلــول/

األســد،  قــوات  إىل جانــب  املباشــر  العســكري  ابلتدخــل   ،2015 ســبتمر 
وذلــك إلجنــاز هدفــن مباشــرين: إنقــاذ نظــام األســد مــن الســقوط، مث متكــن 
النظــام مــن اســتعادة املناطــق الــيت كان قــد فقــد الســيطرة عليهــا. ولعــل الرســالة 
الروســي تتمثــل بوضــوح موقــف  التدخــل  األمركيــة األكثــر بالغــة مــن وراء 
الــذي ابت حتــت مرمــى طائــرات  واشــنطن حيــال مصــر الشــعب الســوري 
بوتــن وقاذفاتــه، إذ إن إدارة أوابمــا مل يكــن هلــا أي اعــرتاض علــى مجيــع مــا 
ارتكبه بوتن حبق الســورين، وكيف ســتعرتض وهي اليت أوحت له ابالســتفراد 

ابلشــأن الســوري مــن أجــل احلفــاظ علــى نظــام بشــار األســد.
ولعــل املســألة األكثــر أمهيــة إزاء املفصلــن الســابقن تتمثــل يف كــون حــراك 
املعارضــة الســورية، أو مــا يســمى بقــوى الثــورة واملعارضــة – سياســياً وعســكرايً 
– مل تُنتــج إســرتاتيجيات مقاومــة لالنعطافتــن الروســيتن، كمــا أهنــا مل تفهــم 
الرســائل األمركيــة حينهــا، أو رمبــا فهمتهــا ومل يكــن لديهــا أيــة ردة فعــل، إذ 
اجتهــت الكيــاانت الرمسيــة للمعارضــة حنــو التماهــي مــع املســعى الروســي، ســواء 
مــن خــالل االخنــراط يف مســار أســتاان الــذي مل يكــن أكثــر مــن عمليــة التفــاف 
روســي علــى القــرارات األمميــة، لتقويضهــا وإفراغهــا مــن حمتواهــا اجلوهــري، أو 
مــن خــالل التماهــي مــع خمرجــات سوتشــي الــيت اختزلــت القــرارات األمميــة 
املعارضــة  لرتويــض  الــروس  ابتدعهــا  ملهــاة  ســوى  تكــن  مل  دســتورية  بلجنــة 

الســورية واحتــواء مطالبــة األطــراف الدوليــة بتطبيــق قــرارات األمــم املتحــدة.
لعلهــا ليســت جمــّرد مصادفــة عاديــة أن تتزامــن الذكــرى احلاديــة عشــرة النطالقــة 
الثورة السورية مع مفصل اثلث ال يقل نوعيًة وأمهيًة من املفصلن السابقين، 
أعــي بذلــك احلــرب الــيت يشــّنها بوتــن علــى أوكرانيــا، ولئــن كان مــن الصحيــح 
أن جغرافيــا احلــرب تتحــدد ببلــد يقــع علــى التخــوم الغربيــة لروســيا، إاّل أن 
املواجهــة احلقيقيــة ال ختتزهلــا اجلغرافيــا، ذلــك أن بوتــن ال حيــارب األوكرانيــن 
فحســب، بــل هــو يف مواجهــة كــرى مــع أمــركا وأوراب، وال غرابــة إْن اهنمــك 
ونتائجهــا  جمرايهتــا  إن  إذ  املواجهــة،  تلــك  يف  ونفوســهم  بعقوهلــم  الســورين 
وجممــل تداعياهتــا ســتكون شــديدة األثــر علــى القضيــة الســورية، ورمبــا كان هــذا 
اهلاجــس هــو احلافــز األكــر لدفــع املعارضــة الســورية للتفكــر جمــّدًدا ابســتثمار 
املوقــف الغــريب املناهــض لبوتــن لصــاحل قضيــة الشــعب الســوري، وهــذا مــا 
جتّســد ابلفعــل مــن خــالل الــزايرة الــيت قــام هبــا اإلئتــالف إىل اجلامعــة العربيــة يف 
اخلامــس مــن آذار/مــارس اجلــاري، حيــث التقــى األمــن العــام للجامعــة، ورمبــا 

ميــّي النفــس بــزايرة إىل واشــنطن للقــاء ممثلــن عــن اإلدارة األمركيــة.
حِبطــة هــي أن وفــد اإلئتــالف  ال ميلــك املقّومــات الضامنــة 

ُ
لعــل املفارقــة امل

لديــه  ليــس  أنــه  أي  بــه،  يقــوم  الــذي  لنجــاح حراكــه  األدىن  احلــد  لتحقيــق 
مبــادرات جديــدة تــدّل أنــه ابلفعــل ينــوي اإلســتفادة مــن احنشــار بوتــن يف 
احلــرب األوكرانيــة، ذلــك أن اإلكتفــاء مبطالبــة اآلخريــن ، ســواء أكانــوا عــرابً 

أم أمركيــن، أبن يكــون هلــم دور فاعــل يف القضيــة الســورية، دون أن يكــون 
ألصحــاب القضيــة أنفســهم دور فاعــل، هلــو أمــر ال يوحــي ابجلديــة، بــل يؤّكــد 
علــى الطابــع الوظيفــي لكيــان االئتــالف، إذ كان مــن املمكــن ببســاطة أن تعيــد 
املعارضــة الســورية حســاابهتا، وتســتثمر هــذه الفرصــة للتنّصــل مــن كل القيــود 
واملســارات الــيت قّوضــت قضيــة الســورين، بــل قّزمــت تضحيــات الســورين، 
وفّرطــت حبقوقهــم، إذ مــا الــذي مينــع قيــادة اإلئتــالف مــن أن تعلــن- علــى 

ســبيل املثــال ال احلصــر -  مــا يلــي:
احلــادي  املقــرر يف  الدســتورية  للجنــة  املقبــل  اللقــاء  املشــاركة يف  عــدم   – 1
النســاء  قيــام نظــام األســد ابإلفــراج عــن  والعشــرين مــن آذار اجلــاري، دون 
املعتقــالت يف ســجونه، كخطــوة أوىل ترهــن علــى جّديتــه ابلتعاطــي مــع القــرار 
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2 – عــدم االســتمرار بلقــاءات اللجنــة الدســتورية دون إجيــاد ســقف أو إطــار 

زمــي حمــدد لكتابــة الدســتور.
مــن  الروســي  العــدوان  الذيــن شــّردهم  النازحــن  بعــودة مجيــع  املطالبــة   – 3
مدهنــم وبلداهتــم يف شــباط عــام 2020 ، وجتــدر اإلشــارة إىل أن مجيــع هــؤالء 
النازحــن، ومعظمهــم مــن ســراقب وكفرنبــل ومعــرة النعمــان والريــف الشــمايل 
حلمــاة، والريــف الغــريب حللــب، مــا يزالــون يعيشــون يف خيــام ال تقيهــم بــرداً 

وال حــرّاً.
4 – املطالبــة بتحويــل امللــف الســوري مــن جملــس األمــن إىل اجلمعيــة العامــة 
لألمــم املتحــدة، إذ ال ميكــن الركــون للفيتــو الروســي الــذي ســيبقى معطــاًل ألي 

قــرار أممــي لصــاحل ثــورة الســورين.
مــا مــن شــك يف أن أحــداً مــن الســورين يتوهــم أو ميــّي النفــس أبن قيــادة 
املعارضــة الســورية ميكــن أن تبــادر هبكــذا مطالــب، بــل رمبــا ينظــر اإلئتــالف 
إىل هكــذا مطالــب ابســتخفاف اترًة، ورمبــا بالمبــاالة اترة أخــرى، ليــس ألهنــا 
عدميــة القيمــة، بــل ألن اإلئتــالف يــدرك قبــل ســواه، أنــه ليــس فقــط غــر قــادر 
علــى الفعــل بســبب انعــدام مقّومــات القــوة املاديــة فحســب، بــل ألنــه ال ميلــك 
القــدرة علــى إنتــاج قــراره الوطــي مبعــزل عــن الوصايــة اخلارجيــة أيضــاً، وتلــك هــي 

عقــدة املنشــار يف القضيــة الســورية. 

حسن النيفي 

مفاصل حاسمة في مسار الثورة السورية

كاتب وصحافي سوري
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مقاال

اعتــاد السياســيون رؤســاء دول وحكومــات وأحــزاابً سياســية يف البلــدان الدميقراطيــة الــيت حتــرتم شــعوهبا أن 
يقدمــوا جــردة حســاب لــدى كل مفصــل مــن مفاصــل خدمتهــم يف الوظيفــة املســندة إليهــم، أو ختضعهــم 
شــعوهبم للمحاســبة مــن خــالل اهليئــات الدميقراطيــة، وجمالســها املنتخبــة، فــإن مل تفعــل تلــك اهليئــات، 
فالشــعوب تقــوم ابملهمــة، حــن يكــون اإلعــالم حــراً، وحريــة الــرأي مصونــة، وأييت التظاهــر املباشــر يف 
حــاالت الضــرورة القصــوى، أي عندمــا يطفــح الكيــل، معــراً عــن مطالــب حمــددة، أو فاضحــاً ســلوكاً 
فاســداً. وجيــري كل ذلــك وفــق الدســاتر والقوانــن الــيت حتكــم الدولــة! أمــا عنــدان، حنــن يف أغلــب بــالد 
العرب، فالوضع خمتلف جداً. فالرئيس ميدد لنفســه، تدعمه بذلك احلاشــية احمليطة به، فهي شــريكته يف 
احلكــم وامللــك. وامللــك أييت يف بــالدان مــن خــالل احلكــم ذاتــه، فاحلكــم واملــال، صنــوان ال يفرتقــان! وقــد 
ْلــك قبــل االنقــالابت العســكرية، ســابقاً علــى احلكــم، وكان علــى املوظــف، كبــراً أم صغــراً، أن 

ُ
كان امل

يتقــدم بصــورة موثقــة عــن كامــل ملكيتــه، ليحاســب، فيمــا بعــد، ســواء لــدى تركــه الوظيفــة أم خالهلــا، يف 
حــال ظهــور عالئــم ثــراء جديــدة عليــه. واســتمر ذلــك الشــرط قائمــاً يف مخســينيات القــرن املاضــي، وحــى 
بدايــة ســتينياته. ولعــلَّ كل مــا ذكــر يشــكِّل واحــداً مــن أســباب ثــورات الربيــع العــريب إىل جانــب ظواهــر 
ــي بــؤر الفســاد، وغيــاب التنميــة، وازدايد البطالــة، وختريــب املعامــل املؤممــة الــيت كانــت أهــم  القمــع، وتفشِّ
مؤشــر علــى تدهــور االقتصــاد. والالفــت، بعــد احلكومــات االنقالبيــة، ظهــور ثــروات مفاجئــة لــدى أبنــاء 
احلــكام، وأقرابئهــم عــرت عنهــا مظاهــر البــذخ واالســتعالء علــى املواطــن، وأوهلــم أبنــاء حافــظ األســد، 
وحاشــيته مــن إخــوة وأبنــاء عمومــة، وابــن محيــه، وأبنائــه، وأبنــاء عبــد احلليــم خــدام الذيــن دفنــوا النفــاايت 
النوويــة. وكذلــك أبنــاء كبــار الضبــاط أمثــال مصطفــى طــالس، وهبجــت ســليمان وحممــد حيــدر وغرهــم 
كثــر. وقــد فاقــت ثــروات هــؤالء جممــوع مــا كان ميتلكــه حــكام مرحلــة اخلمســينيات جمتمعــن، علمــاً أن 
آابء هــؤالء البعثيــن جــاءوا إىل الســلطة مــن أرايفهــم حفــاة ال ميلكــون ســوى رواتبهــم العســكرية. ومــا 

اإلشــارة إىل هــذا الثــراء إال لكشــف حقيقــة أولئــك احلــكام يف تصديهــم الدمــوي للثــورة الســورية دفاعــاً 
عــن األمــوال املنهوبــة مــن الدولــة والشــعب، والســتمرار جرايهنــا إىل جيوهبــم، إذ مل يتصرفــوا كـــ: موظفــن 
يفــرتض أهنــم مؤمتنــون علــى أمــوال الدولــة، والشــعب، وعليهــم مســؤولية تنميتهــا لصــاحل األمــة. فذلــك مــا 
قالتــه شــعاراهتم، لكنهــم تصرفــوا كـــ: عصــاابت متلكــوا أوطــاانً ال يف غفلــة عــن شــعوهبا بــل لقمعهــم إايهــا. 
لكــن أال ينطبــق معظــم مــا قلتــه علــى املعارضــة نفســها؟ وأال تعــد املعارضــة وجهــاً آخــر للنظــام؟! إذاً 
البــد يف مثــل هــذه الذكــرى مــن العــودة إىل بداايهتــا، وتتبــع مســرهتا كاملــة، ووضعهــا علــى ميــزان اخلطــأ 

والصــواب. 
علــى هللا  )الكذبــة  والسياســة  الديــن  منهــم جتــار  اســتغلت موجــة االحتجاجــات، وأخــص  فاملعارضــة 
والشــعب معــاً(. فقــد صــادروا مفهــوم احلريــة، وداســوا بــراءة هتافــات الشــباب هبــا، وابلكرامــة الوطنيــة 
واإلنســانية. واحلقيقــة، مل يــر أحــد مــن تلــك احلريــة شــيء. بــل منافــع هلــذا وذاك ممــن يريــدون العــودة 
بســورية قــروانً إىل الــوراء. إهنــم الوجــه اآلخــر لنظــام القمــع واالســتبداد. ال شــك يف أن شــهداء الــزور مــن 
املعارضــة يتحملــون قســطاً ممــا حــدث للشــعب الســوري الــذي ال يلــوح لــه اليــوم، وبعــد إحــدى عشــرة 
ســنة، أي أفــق لفــك أســر ســورية رغــم الدمــاء واملهــاانت وألــوان العــذاب واألحــزان الــيت عانتهــا النســاء، 
وأطفاهلــن اليتامــى، وعمــوم املشــردين يف اخليــام وســواها! ورغــم اخلــراب االقتصــادي اهلائــل، ولــن أتطــرق 
لعــدد الضحــااي لكِّنهــا، ويف أقــل تقديــر، وصلــت إىل أكثــر مــن ســتمئة ألــف إنســان، ربعهــم مــن املدنيــن 
العــزَّل ومــن بينهــم حنــو أربعــن ألــف مــن النســاء واألطفــال، فيــم أصيــب أكثــر مــن مليــوين شــخص إصــاابت 
ابلغــة، تســببت هلــم إبعاقــات دائمــة! انهيكــم ابآلالف الذيــن قضــوا حتــت التعذيــب مــن نســاء ورجــال 
وأطفــال، وثالثــة عشــر مليــوان بــن انزح ومهجــر. ويظــل النظــام مســؤواًل أوَّل. إذ يعــض علــى الســلطة 
األبديــة بنواجــذ جيشــه، وأجهزتــه األمنيــة، واللصــوص مــن جتــار احلــرب. وإســرائيل تســرح وبقيــة احملتلــن 

علــى األراضــي الســورية كافــة، والنظــام يدعــم العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا. إنــه يتمثــل بيــت املتنــي: مــن 
يهــن يســهل اهلــوان عليــه.. مــا جلــرح مبيــت إيــالم. 

فمــا الــذي فعلتــه املعارضــة الــيت يفــرتض فيهــا أن تكــون قيــادة للثــورة، ومســرح عملهــا داخــل األرض 
العــام  الســورية، ومــع أطيــاف الشــعب الســوري كلهــا، وخاصــة بعــد أن غــدت مناطــق كثــرة، ومنــذ 

تصرفهــا. حتــت   ،2012
 يف احلقيقــة إن بقــاء نظــام البعــث ال يعــود لوحشــية جيشــه، أو لتغلغــل أجهزتــه األمنيــة، وال ألعوانــه مــن 
روس وإيرانيــن، وال للمتدخلــن، مــن هنــا وهنــاك، فحســب، بــل إنَّ جــزءاً مهمــاً تتحملــه قيــادة الثــورة/

املعارضــة يف مســرهتا، وخاصــة أهنــا صفقــت، أو صمتــت عــن الثــورة املضــادة الــيت بــرزت أبشــكاهلا كافــة، 
وكان للنظام إصبع فيها. فقتلت، وســجنت، وعذبت، وســرقت، واســتطاعت، مع كل أســف، أن تشــّوِه 
وجــه الثــورة، وتغيِّــب نقاءهــا، وتلــوث طهــارة هتافــات شــباهبا للحريــة، ولدولــة املواطنــة والقانــون، ولوحــدة 
الشــعب الســوري الــذي قســمته املعارضــة إىل مكــوانت ومظــامل دون النظــر إىل أن االســتبداد كان ضــد 
الشــعب الســوري بكامــل فئاتــه وأطيافــه.  اليــوم، وحنــن علــى عتبــة الذكــرى احلاديــة عشــرة، أال جيــدر هبــذه 
القيــادة، أن تقــف أمــام الشــعب الســوري، وتقــدم نقــداً موضوعيــاً ملــا جــرى، أمل تؤثــر هبــا أرواح مــن رحلــوا، 
أمل حيــّرِك فيهــا مــا حصــل يف ســورية مــن خــراب كلِّــي، أمل تتأثــر أبحــزان مــن ســالت دمــاء أبنائهــم وإخوهتــم، 
وأنــن مــن هــم يف الســجون واملعتقــالت! وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد شــهد الســوريون مواقــف خمزيــة 
لــدى صراعاهتــا يف ســباقها علــى املراكــز واملناصــب ومقاعــد التمثيــل. إحــدى عشــرة ســنة ومل نســمع ملــن 
تنطــع لقيــادة شــباب الـــ: 2011 صــواتً أو وقفــة مــع الــذات، كمــا تفعــل قيــادات الثــورات يف بــالد العــامل 
كلــه. أيــن أصابــت وأيــن أخطــأت؟! وملــاذا وجــود حكومتــن، علــى ســبيل املثــال؟! بــل ملــاذا وجــود مئــات 

التنظيمــات الــيت يغــيِّ كل منهــا علــى ليــاله.

محمود الوهب

في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية

كاتب وصحافي سوري 

كانــت الدولــة العربيــة األوىل الــيت تنــال اســتقالهلا بعــد احلــرب العامليــة األوىل وحبدودهــا الطبيعيــة 
أي بــالد الشــام والــيت تشــمل ســورية احلاليــة وفلســطن ولبنــان وشــرقي األردن، فأعلنــت اململكــة 
الســورية عــام 1918  وتــوج امللــك فيصــل األول ابــن الشــريف حســن شــربف مكــة وحاكمهــا 
احلجــازي ملــًكا علــى ســورية، إال أن الــدول املنتصــرة يف احلــرب قــررت شــيًئا آخــر للمنطقــة، فبعــد  
أن أتســس املؤمتــر الســوري الــذي نتــج عنــه الرملــان األول والدســتور األول للبــالد، جــاء القــرار 
بوضــع ســورية الكــرى حتــت االنتــداب مــع تقســيمها إىل أربــع دول فلســطن وشــرقي األردن 
حتــت االنتــداب اإلنكليــزي وســورية حبدودهــا احلاليــة ولبنــان حتــت االنتــداب الفرنســي وكان إنــذار 
اجلنــرال غــورو الفرنســي إىل احلكومــة الســورية مبطالــب فرنســا التعجيزيــة الــيت انتهــت رغــم قبــول 
احلكومــة هلــا  ابحتــالل دمشــق بعــد معركــة بطوليــة قادهــا قائــد اجليــش الســوري حديــث التشــكيل 
وزيــر الدفــاع الشــهيد يوســف العظمــة يف منطقــة ميســلون الــيت تقــع علــى الطريــق بــن بــروت 

ودمشــق ضــد اجليــش الغــازي.
خــرج احملتــل مــن ســورية بعــد عــدة ثــورات ضــد احتاللــه توجــت ابلثــورة الســورية الكــرى عــام 
1925 وأعلــن االســتقالل يف 17 نيســان/ابريل 1946 وكمــا قلنــا فقــد كانــت ســورية عــام 
46 أول دولــة عربيــة تنــال اســتقالهلا وكانــت مــن مؤسســي منظمــة األمــم املتحــدة عــام 1945 

واجلامعــة العربيــة أيًضــا.
بعــد االســتقالل نشــطت احليــاة السياســية والثقافيــة وكان دســتور عــام 1950 متميــزًا ودميقراطًيــا 
وطنيًــا بشــكل كبــر فــرزت األحــزاب ونشــطت الصحافــة والطباعــة وعندمــا رفــع رئيــس اجلمهوريــة 
شــكري القوتلــي علــم االســتقالل قــال يف كلمتــه أنــه لــن يرتفــع علــم فــوق هــذا العلــم إالّ علــم 
الوحــدة، وهكــذا كان، فبعــد مرحلــة مــن االضطــراب السياســي ووقــوع  عــدد مــن االنقــالابت 
العســكرية اســتمرت لعــام 1954عندمــا اســتقر احلكــم املــدين أصبــح التطلــع إىل مصــر الــذي قــام 
هبــا حكــم وطــي تقدمــي لقيــام وحــدة بــن البلديــن الــيت أجنــزت يف 22 شــباط/فراير 1958 

إبرادة الشــعبن كحلــم كان بعيــد املنــال لتــأيت طغمــة عســكرية عميلــة وتفصــم عــرى هــذه الوحــدة 
الرائــدة يف 28 أيلول/ســبتمر 1961 .

مل يســتمر حكــم العــار أكثــر مــن عــام ونصــف لتــأيت حركــة 8 آذار/مــارس 1963 وترفــع شــعار 
إعــادة الوحــدة، وليغــدر أحــد األطــراف بباقــي األطــراف، وهكــذا بــدأت مرحلــة حكــم حــزب 
البعــث  وطغمتــه العســكرية برفعــه شــعار التجربــة اخلاصــة الــيت مل تكــن ســوى االســتيالء علــى 
الدولــة وحتويلهــا إىل ســلطة غامشــة، وبعــد عــدة انقــالابت  ضمــن أطــراف احلــزب احلاكــم، اســتقرت 
الســلطة حلافــظ أســد الــذي حكــم البلــد بقبضــة أمنيــة تشــكلت مــن 17 جهــاز أمــن كلهــا لرتاقــب 
املواطــن وتراقــب بعضهــا أيًضــا، حكــم حافــظ أســد ســورية ابحلديــد والنــار وبتقريــب الفاســدين 
وحماربــة املواطــن بلقمــة عيشــه وبعــد أن كان الــدوالر عــام 1970 حبــدود  5لــرات ســورية أصبــح 
عــام 1986 ب 50 لــرة بعــد هنــب اخلزينــة مــن قبــل املقربــن واحملاســيب وكانــت جمــازر محــاة 
وحلــب وجســر الشــغور الــيت اســتمرت منــذ عــام 1980 إىل شــباط/فراير 1982 هــي النمــوذج 
األوضــح لطريقــة حكــم هــذه العائلــة لســورية والــيت اســتمرت بعــد توريــث احلكــم البنــه الــذي قــال 
فيمــا مســي خطــاب القســم عــام 2000 أنــه ســيقوم إبصــالح سياســي واقتصــادي، وجتاوبــت معــه 

فعاليــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة الــيت رأت فيــه اباًب يفتــح بعــد إغــالق طويــل.
مل يطــل التفــاؤل كثــرا فاإلصــالح االقتصــادي والــذي مســي اقتصــاد الســوق االجتماعــي، تيمنًــا 
ابلصــن الــيت أخــذت تســمية اقتصــاد الســوق االشــرتاكي مل يكــن ســوى انســحاب الدولــة مــن 
الســوق وتركــه حليتــان املــال وإلمــالءات صنــدوق النقــد الــدويل فارتفعــت األســعار ممــا أدى إىل 
تدهــور الزراعــة نتيجــة غــالء األمســدة والبــذار ومشــتقات النفــط وتــرك الفالحــون يف اجلزيــرة والرقــة 
ولتتفاقــم  فقــر جديــدة  أحزمــة  ليشــكلوا  الكــرى كدمشــق وحلــب  املــدن  إىل  أراضيهــم ونزحــوا 

األوضــاع املعيشــية ولتــزداد ســطوة األمــن مــن جديــد.
ومــع بدايــة عــام 2011 وتفجــر ثــورات الربيــع العــريب يف كل مــن تونــس وليبيــا ومصــر ومــع زايدة 

االحتقــان يف الشــارع الســوري وبعــد عــدة حمــاوالت للتعبــر عــن مطالــب اجملتمــع الســوري مــن 
رفــع حلالــة الطــوارئ وإلغــاء املــادة الثامنــة مــن الدســتور الــيت تعطــي حــزب البعــث القيــادة احلصريــة 
للمجتمــع والدولــة، ومــع محاقــة األجهــزة األمنيــة يف درعــا ابعتقــال عشــرات األطفــال بتهمــة 
الكتابــة علــى اجلــدران لشــعارات معاديــة للحكــم، تفجــرت الثــورة الســورية يــوم 18 آذار/مــارس 
2011 مبظاهــرة غاضبــة يف درعــا تصــدت هلــا أجهــزة األمــن ابلرصــاص احلــي حيــث استشــهد 

أربعــة شــهداء كانــوا بدايــة الــدم الســوري يف ثــورة احلريــة والكرامــة والعدالــة.
مجيعنــا يعــرف كيــف تصــدت األجهــزة القمعيــة للمظاهــرات الســلمية الــيت انتشــرت كالنــار يف 
اهلشــيم يف كل حمافظات ومدن وقرى ســورية وكيف تصدت هلا األجهزة القمعية أبشــد األســلحة 
فتــًكا مــن الطائــرات إىل املدرعــات واملدفعيــة بشــكل مل يســبق لــه مثيــل يف عاملنــا شــرقه وغربــه إالّ 
مــن الــدول احملتلــة لذلــك أطلــق الكثــرون علــى النظــام الطائفــي احلاكــم اســم الســلطة احملتلــة، فهــي 
احتلــت املــدن ابجليــش الــذي كان واجبــه محايــة الوطــن وإذا بــه حيــول الوطــن إىل مقــرة لشــعبه 
بينمــا احملتــل احلقيقــي وهــو إســرائيل ينعــم ابحلريــة يف مســاء الوطــن وأرضــه، جمــازر التعــد والحتصــى 
وقتلــى مبئــات األلــوف ومعاقــن ومعتقلــن أيًضــا مــن الرجــال والنســاء واألطفــال مبئــات األلــوف 
ليشــرد نصــف الشــعب بــن الجــئ وانزح ومهجــر وليســتنجد النظــام عندمــا فقــد الســيطرة علــى 
أكثــر مــن نصــف البــالد إبيــران ومليشــياهتا وبروســيا الدولــة االوليغارشــية الفاســدة حلمايتــه ضــد 
شــعبه  وتتبــع سياســة األرض احملروقــة الــيت بدأهــا النظــام لتدمــر البــى التحتيــة واملــدن لتدمــر معهــا 
ســبل العيــش لتصبــح البلــد دون زراعــة أو صناعــة وال بنيــة حتتيــة ولتنهــار كل مقومــات الدولــة 
ويصبــح الــدوالر الواحــد يســاوي 3500 لــرة ويصبــح راتــب املوظــف اليســاوي أكثــر مــن 20 
دوالرًا يف الشــهر، ويف ظــل هــذا الوضــع يصــر النظــام علــى الــكالم عــن الســيادة الوطنيــة بعــد أن 
قــام بتســليم احملافظــات املنتجــة يف البــالد إىل جمموعــة مــن االنفصاليــن مــن شــذاذ اآلفــاق مــن 
كــرد جبــال قنديــل اإلرهابيــن الذيــن حتالفــوا مــع األمــركان القتطــاع هــذه احملافظــات علــى طريــق 
االنفصــال عــن ســورية ولتصبــح مــع املناطــق األخــرى اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام تشــكل أكثــر 
مــن 40 ابملئــة مــن األراضــي الســورية مل تنجــح كل تلــك الســلطات يف أن تكــون بديــاًل للنظــام أو 
مثــااًل حيتــذى ملايريــده الشــعب الســوري، وإىل اآلن يــراوغ اجملتمــع الــدويل يف تطبيــق حــى قراراتــه 
الــيت قبلهــا الشــعب كحــد أدىن لالنتقــال السياســي واإلصــالح الدســتورى واإلفــراج عــن املعتقلــن 
والكشــف عــن املختطفــن واملختفــن قســراًي ليعــود النازحــون والالجئــون إىل بيئــة آمنــة وذلــك لــن 
يتحقــق إالّ بقيــام ســلطة وطنيــة ونظــام دميقراطــي جيتــث النظــام بــكل رمــوزه ومرتكزاتــه وليخضــع 

كل مــن ارتكــب جرميــة حبــق الشــعب للعقــاب الــذي يســتحق.
    ســورية ذات التاريــخ املشــرق حمتلــة اليــوم مــن ســلطة مافياويــة فاســدة الوطنيــة، وكمــا حررهــا 

أبناؤهــا يف املاضــي ســيفعلون ذلــك اآلن.

محمد عمر كرداس

سورية بين الماضي المشرق والحاضر المؤلم
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ت
تقارير وتحقيقا

بعــد مضــي أحــد عشــر عامــاً علــى انطالقــة الثــورة الســورية العظيمــة البــّد مــن 
إعــادة تقييــم موضوعيــة لــكّل املراحــل الــيت مــّرت هبــا ، ليــس مــن أجــل توجيــه 
الســهام هلــا كمــا تعــّود العــامل العــريب كّلمــا كبــت بــه األايم ، فيلقــي اللــوم علــى 
نفســه مــرراً لعــدوه أبنّــه األقــوى واألكثــر حنكــة وتنظيمــاً ليتحّمــل وحــده 
أســباب اهلزميــة الــيت أوهــم نفســه هبــا ، دومنــا أن يكّلــف نفســه البحــث عــن 
اجنازاتــه واإلضــاءة عليهــا وإبرازهــا للبنــاء عليهــا يف عمليــة تراكميــة مســتمرة 
مــازال الغــرب خيشــاها وحيــاول جاهــداً التعتيــم عليهــا مبســامهة املخّذلــن مــن 

بــي جلدتنــا واملتواطئــن والعمــالء.
ورّداً علــى كّل مــن يقــول أبن الثــورة اهنزمــت وأن الشــعب الســوري دفــع مثنــاً 
ابهظــاً دون أن حيصــد شــيئاً ، أقــول وبــكّل ثقــة أبن مــا حققتــه الثــورة يف 
زمــن قياســي ـ رغــم أن العديــد يعترهــا فــرتة طويلــة جــداً ـ ال ميكــن إغفالــه أو 
التقليــل مــن شــأنه، نعــم هــو زمــن قياســي يف عمــر الشــعوب إذا مــا أخــذان 
بعــن اإلعتبــار الفــرتة الــيت اشــتغل عليهــا الغــرب مــن أجــل طمــس هويتنــا 
وتفتيتنــا وإلغائنــا والــذي يتجــاوز قــرانً مــن الزمــن، هــذا إذا مــا تغاضينــا عــن 
القــرون الســابقة وصــواًل إىل بــداايت احلمــالت الصليبيــة الــيت صــار عمرهــا 

ألــف ســنة.
لقــد عــاش الشــعب الســوري طيلــة فــرتة حكــم حافــظ األســد يف ظــّل مفهــوم 
مبهــم ـ بشــكل مقصــود ـ للوطنيــة ، اســتمر حــى بعــد موتــه مــن خــالل وريثــه 
القاصــر ، مفهــوم هالمــي ال مالمــح واضحــة لــه، كان لشــعارات حــزب 

البعــث دوراً ابرزاً يف تكريــس هــذا املفهــوم الضبــايب حبيــث يبقــى التيــه خميمــاً 
علــى الشــعب مــن خــالل خطــاب سياســي ماكــر ينــادي ابلوطــن العــريب 
الكبــر مــن احمليــط إىل اخلليــج ، فيمــا يغلــق احلــدود علــى الســورين مــن كّل 

اجلهــات متعّلــاًل ابملؤامــرة الــيت ترتبّــص بنظامــه املقــاوم والوطــي!.
إىل أن اندلعــت شــرارة الثــورة يف آذار/مــارس 2011 بشــعاراهتا الوطنيــة الــيت 
ظــّن النظــام أبنّــه جنــح يف إلغائهــا واســتبداهلا ابلوطنيــة “األســدية” ، فجــّن 
جنونــه للحفــاظ علــى هــذا املفهــوم الــذي يؤّســس الســتمرار حكــم العائلــة 
ألجيــال عديــدة ، وخــالل ســنوات الثــورة اســتطاع الســوريون أن يزرعــوا بــذرة 
الوطنيــة الســورية يف النفــوس رغــم احملــاوالت اليائســة للنظــام يف بــّث األفــكار 
املســمومة عــر أبواقــه يف كل البلــدان ومل يقتصــر علــى إعالمــه الــذي ابت 
مفضوحــاً جــداً حــى جلمهــوره الطائفــي. وكان شــعار “ األســد أو حنــرق 
البلــد “ هــو خالصــة مــا عمــل عليــه حافــظ األســد منــذ عــام 1970 حــى 

وفاتــه يف عــام 2000 .
مــا فعلتــه الثــورة مل يكــن ســهاًل علــى كل الصعــد ، فهــي مل تكــن الكاشــفة 
والفاضحــة خليانــة وعمالــة النظــام فحســب، بــل أخرجــت الشــعب الســوري 
الوطنيــة األســدية ) معارضــن ومؤيديــن(، وابت  عبــاءة  مــن حتــت  برّمتــه 
احلديــث عــن الوطنيــة الســورية مفروضــاً حــى األطــراف الــيت عــادت الثــورة 
ووقفــت مــع اجملــرم بشــار وميليشــياته الطائفيــة العابــرة للحــدود كمــا حصــل 
واخنفــاض  األخــرة  اآلونــة  يف  الكردســتاين  العمــال  حــزب  ميليشــات  مــع 

ســقف مطالــب األحــزاب الكرديــة مبــا خيــّص اإلنفصــال و”األرض التارخييــة 
“ وروج آفــا وخالفــه.

مجيعنــا يتذّكــر مــا قالــه القاصــر بشــار عندمــا خرجــت اجلماهــر احلاشــدة 
تطالبــه ابلرحيــل حــن رّد علــى ذلــك :” إذا رحلــت أان ، لــن يكــون هنــاك 
شــيء امسه ســورية “ . لقد كان قانعاً جداً أبن “ســورية األســد “ هي اليت 
أخــذت الشــرعية مــن النظــام العاملــي الــذي تتحكــم بــه املاســونية والصهيونيــة 
ورفعــت  حافــظ  ســورية  القوتلــي،  وشــكري  اخلــوري  فــارس  ســورية  وليــس 
وبشــار وماهــر وليــس ســورية ابراهيــم هنانــو وســلطان ابشــا األطــرش وحســن 

اخلــراط ويوســف العظمــة.
قافلــة األبطــال الذيــن ســاروا علــى خطــى أبطــال الثــورة الســورية الكــرى ضــّد 
احملتــّل الفرنســي، حاضــرون اليــوم يف ذاكــرة الســورين أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى، مــن محــزة اخلطيــب واتمــر الشــرع مــروراً بغيــاث مطــر وعبــد القــادر 
الصــاحل وعبــد الباســط الســاروت والعقيــد أبــو فــرات والشــهيد احلــي املقــدم 
حســن اهلرمــوش الــذي محــل أمانــة يوســف العظمــة وفتــح ابابً لــكّل الضبــاط  
واجلنــود األحــرار حنــو اجملــد لينفّضــوا عــن العصابــة األســدية وحيفظــوا كرامــة 
اجليــش الوطــي ويصححــوا بوصلــة البندقيــة. إن أعظــم إجنــاز للثــورة وليــس 
الوحيــد هــو حتطيــم الوطنيــة األســدية إىل األبــد واســتعادة الوطنيــة احلقيقيــة 
الــيت ســتثمر وطنــاً يليــق حبجــم التضحيــات، وطنــاً حــراً كرميــاً ال وجــود فيــه 

حلثالــة األســد.

بصمة الثورة في استعادة الوطنية السورية

ياسر الحسيني

كاتب سوري

تنتشــر يف الشــمال الســوري ظاهــرة زواج النســاء مــن مقاتلــن أجانــب، وتكمــن 
خماطــر هــذا الــزواج بكثــرة حــاالت الطــالق أو اختفــاء الــزوج نتيجــة انتقالــه إىل 
بلــد آخــر للقتــال، أو عودتــه إىل بــالده، لتكــون الزوجــة اخلاســر األكــر مــع 

أوالدهــا الذيــن جيــدون أنفســهم دون نســب أو حقــوق.
يف خيمــة ابليــة تعيــش أمســاء الزيــدان )30 عامــاً( مــع ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 
ثــالث ســنوات، وأكثــر مــا يؤملهــا هــو عــدم قدرهتــا علــى إثبــات نســب ابنتهــا 
بعــد اختفــاء زوجهــا منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف، وعــن معاانهتــا تقــول إلشــراق: 
“تزوجــت مــن رجــل مصــري اجلنســية يدعــى “ أبــو حذيفــة املهاجــر” وبعــد 
ستة أشهر من زواجنا اختفى فجأة، دون أن أعلم شيئاً عن أخباره أو مصره 
حــى اآلن .”وتؤكــد الزيــدان أهنــا تزوجــت بعقــد خــارج إطــار احملاكــم الشــرعية، 
وبعــد اختفــاء زوجهــا حاولــت تســجيل زواجهــا لتتمكــن مــن تســجيل ابنتهــا، 
لكنهــا تفاجــأت أن القاضــي مل يعــرتف بعقــد الــزواج ألنــه ال حيمــل اســم زوجهــا 
احلقيقــي، واملشــكلة األكــر كوهنــا ال تعــرف امســه احلقيقــي أو اســم عائلتــه، 

لتكــون مــع ابنتهــا ضحــااي هلــذا الــزواج .
أســباب كثــرة تدفــع النســاء يف إدلــب للــزواج مــن املقاتلــن الغــرابء منهــا اجلهــل 
والفقــر وتوقــف معظــم الفتيــات عــن التعليــم، فضــاًل عــن اخلــوف مــن العنوســة 
والطمــع املــادي.  كرميــة احلســون )29 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب، تزوجــت مــن 
رجــل ابكســتاين اجلنســية مبوجــب عقــد زواج نظمــه أحــد الشــيوخ يف املدينــة 
خــارج إطــار احملكمــة الشــرعية، ولكنهــا مــا لبثــت أن عــادت إىل أهلهــا بعــد فــرتة 
وجيــزة وعــن ذلــك تتحــدث إلشــراق بقوهلــا: “ الفتــاة الــيت تبلــغ ســن اخلامســة 
وتصبــح فرصتهــا يف  نظــر اجملتمــع عانســاً  تُعــّد يف  تتــزّوج  والعشــرين دون أن 

الــزواج شــبه مســتحيلة، األمــر الــذي دفعــي للموافقــة علــى الــزواج، والســيما 
أن اخلاطــب ميتلــك املــال، ويســتطيع أن خيلصــي مــن حيــاة الفقــر الــيت كنــت 
أعيشــها .”تتابع احلســون: “بعد ســتة أشــهر من زواجنا اختفى زوجي فجأة، 
ومل أســتطع الســؤال عنــه ألنــي ال أعــرف امســه الصريــح، فقــد كان يلقــب نفســه 

“ أبــو الــراء” دون أن خيــرين أي تفاصيــل أخــرى عــن حياتــه ونســبه.
كمــا يدفــع النــزوح الكثــر مــن اآلابء لتزويــج بناهتــم مــن مقاتلــن أجانــب هبــدف 
الفوضــى  ظــل حالــة  عليهــن يف  ابلســرت  والرغبــة  مســؤوليتهن،  مــن  التخلــص 

والفلتــان األمــي الــيت تســيطر علــى املنطقــة. 
عفــراء احلايــك )25 عامــاً( مــن مدينــة ســراقب، تزوجــت مــن رجــل ســعودي، 
يقاتــل يف صفــوف إحــدى الفصائــل، وعــن معاانهتــا تتحــدث إلشــراق بقوهلــا: 
“كنــت يف العشــرين مــن عمــري حــن أجــرين والــدي علــى الــزواج مــن مقاتــل، 

ابعتبــاره صاحــب خلــق وديــن، وزميــل لوالــدي يف الفصيــل ذاتــه .”
تتابــع احلايــك: “بعــد مضــي ثــالث ســنوات علــى زواجنــا رزقنــا خالهلــا بطفلــن، 
قــرر زوجــي الذهــاب للقتــال يف العــراق، وانقطعــت أخبــاره بعــد ذلــك، وانتشــر 
خــر غــر مؤكــد عــن وفاتــه يف تلــك املعــارك.” وتبــن احلايــك أن هــذا الــزواج 
دمــر حياهتــا، حيــث مل يكتــب لــه االســتمرار، لكــن اهلاجــس األكــر يف حياهتــا 
هــم أطفاهلــا، ابعتبارهــم الضحيــة األكــر لزواجهــا، حيــث فقــدوا والدهــم منــذ 

نعومــة أظفارهــم، وسيعيشــون حياهتــم دون ســند أو معيــل.
املرشــدة االجتماعيــة رانيــة التيــزري )44 عامــاً( مــن مدينــة ســرمدا، تتحــدث 
عــن خماطــر زواج القاصــرات بقوهلــا: “توافــد مــع بدايــة احلــرب الســورية املقاتلــن 
شــعورهم  وعنــد  القتــال،  يف  للمشــاركة  ســورية  إىل  أبعــداد كبــرة  األجانــب 

احليــاة  وراء  ابلســعي  بــدؤوا  لســنوات طويلــة،  ســيمتد  ســورية  بقاءهــم يف  أن 
أدى النتشــار ظاهــرة زواج  الــذي  األمــر  الــزواج،  عــن  والبحــث  االجتماعيــة 

الفتيــات الســورايت .” املقاتلــن األجانــب مــن 
وتؤكــد التيــزري أن زواج الســورايت مــن مقاتلــن أجانــب يــؤدي إىل مشــاكل 
عديــدة تنعكــس علــى الزوجــة والطفــل واجملتمــع، نتيجــة صعوبــة التحقــق مــن 
هويــة املقاتــل، علــى اعتبــار أنــه ال يفصــح عــن امســه احلقيقــي غالبــاً ألســباب 
أمنيــة، إىل جانــب صعوبــة أتقلــم النســاء مــع أزواجهــن الغــرابء، فأغلــب هــؤالء 
املقاتلــن ال يتحدثــون العربيــة، مــا جيعــل التواصــل بــن الزوجــن شــبه معــدوم. 
األطفــال  علــى  يكــون  الــزواج  هــذا  مــن  األكــر  “اخلطــر  التيــزري:  وتضيــف 
بســبب ضيــاع نســبهم، وعــدم القــدرة علــى معرفــة هويــة األب احلقيقيــة، وهــو 
مــا جيردهــم حكمــاً وقانــوانً مــن حقوقهــم ابلتعليــم واحلمايــة والرعايــة الصحيــة 
واهلوية.”وتشــدد علــى ضــرورة عــدم الــزواج مــن املقاتلــن األجانــب، وتوعيــة 
النســاء خبطــورة مــا يرتتّــب علــى األمــر مــن عواقــب ســلبية ليــس علــى مســتقبلهن 

فحســب، وإمنــا علــى مســتقبل أبنائهــن أيضــاً.
جتدر اإلشــارة أن محلة “من زوجك” اليت انطلقت عام 2018 يف الشــمال 
الســوري، رصــدت عــدد الســورايت املتزوجــات مــن مقاتلــن أجانــب يف حمافظــة 
امــرأة   1124 منهــّن   ،2013 عــام  منــذ  زجيــة   1735 فســّجلت  إدلــب، 

أجنبــت أطفــااًل، وصــل عددهــم إىل 1826 طفــاًل .

سونيا العلي

زواج سوريات من مقاتلين أجانب:
مصائر مجهولة وأطفال دون حقوق

صحافية سورية 



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan NeşrZyat SurZye ProjesZ’’
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Suriye’deki Anadolu Kültür Merkezleri’nde düzenlenen seminerler kuşağı her hafta farklı bir konu ve 
konuğun katılımıyla devam ediyor. Azez Anadolu Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel 
olarak düzenlenen seminerde bölgedeki kadınlar ve merkezde eğitim gören kız öğrencilerimize yönelik, 
“Başarı Öyküleri Olan Yaratıcı Kadınlar” konusu işlendi. 8 Mart Salı günü düzenlenen seminere Zeynep 
Süleymen konuşmacı olarak katıldı. Azez Anadolu Kültür Merkezi’nde Kadınlar Günü vesilesiyle kadınları 
ve toplumdaki aktif rollerini onurlandıran bir şenlik düzenlendi. Açılış konuşması ve kadınların yaşamda-
ki çabalarını somutlaştıran sessiz bir tiyatro oyunuyla Başlayan etkinlikte, “Başarı öyküleri olan yaratıcı 
kadınlar” konulu seminer düzenlendi. Etkinlik sonrası konuşmacılara hediye takdimlerinde bulunuldu.
Düzenlenen seminerde, “Öğrencileri destekleme”, “Öğrencileri doğru yönlendirme”, “Unutmamak için 
doğru çalışma yöntemleri ve doğru teknik”, “Ders çalışmak için zaman nasıl kullanılır” ve “Öğrencileri 
çalışmaya ve sebat etmeye teşvik etmek için üniversite hayatına basitleştirilmiş bir genel bakış” konuları 
işlenirken, Suriye’nin kuzeyinde bulunan üniversiteler hakkında da kısa bilgiler verildi.

Suriye’deki Anadolu Kültür Merkezleri’nde düzenlenen seminerler kuşağında bu hafta “Başarı Hikayeleri” 
konuşuldu. Suriye’deki Anadolu Kültür Merkezleri’nde düzenlenen seminerler kuşağı her hafta farklı bir 
konu ve konuğun katılımıyla devam ediyor.
 El Bab Anadolu Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminer kuşağının bu haftaki oturumunda 2020/2021 
yılındaki Liseden başarılı olan öğrencilere yönelik “Başarı Hikayesi” konusu işlendi.
7 Mart Pazartesi günü düzenlenen seminere Basak Shaheer ve Aram Üniversitesi Temsilcileri konuşmacı 
olarak katıldı. Düzenlenen seminerde, “Öğrencileri destekleme”, “Öğrencileri doğru yönlendirme”, “Un-
utmamak için doğru çalışma yöntemleri ve doğru teknik”, “Ders çalışmak için zaman nasıl kullanılır” ve 
“Öğrencileri çalışmaya ve sebat etmeye teşvik etmek için üniversite hayatına basitleştirilmiş bir genel 
bakış” konuları işlenirken, Suriye’nin kuzeyinde bulunan üniversiteler hakkında da kısa bilgiler verildi.

يســتمر جيــل النــدوات الــيت تعقــد يف مراكــز األانضــول الثقافيــة يف ســوراي مبشــاركة موضــوع وضيــف خمتلــف كل 
أســبوع. يف النــدوة الــيت عقــدت يف مركــز  األانضــول الثقــايف يف أعــزاز  خصيًصــا ليــوم املــرأة العاملــي 8 مــارس ، مت 
توجيــه موضــوع “ قصــص جنــاح النســاء املبدعــات” إىل النســاء يف املنطقــة وطالباتنــا الالئــي يدرســن يف املركــز.  هــذا 

وقــد  حضــرت   - كمتحدثــة - الســيدة  زينــب ســليمان النــدوة الــيت عقــدت يــوم الثــالاثء 8 مــارس.
وقــد  أقيــم يف مركــز  األانضــول الثقــايف يف أعــزاز  ، مبناســبة يــوم املــرأة ، مهرجــان تكــرمي املــرأة ودورهــا الفاعــل يف 
اجملتمــع.  حيــث  بــدأت الفعاليــة بكلمــة افتتاحيــة ومســرحية صامتــة جتســد جهــود املــرأة يف احليــاة .  كمــا عقــدت 

نــدوة حــول “ قصــص جنــاح النســاء املبدعــات”. وبعــد انتهــاء  الفعاليــة، مت تقــدمي اهلــدااي للمتحدثــن.
 ويف  الوقــت الــذي  تناولــت فيــه النــدوة الــيت عقــدت –  قضــااي  “دعــم الطــالب” ، “إرشــاد الطــالب بشــكل 
صحيــح” ، “طــرق الدراســة الصحيحــة واألســلوب الصحيــح للتذكــر” ، “كيفيــة اســتخدام الوقــت للدراســة” 
و“نظــرة عامــة مبســطة عــن احليــاة اجلامعيــة لتشــجيع الطــالب علــى الدراســة واملثابــرة وأثنــاء تغطيــة املوضوعــات ؛  

فقــد  قدمــت معلومــات موجــزة عــن اجلامعــات يف الشــمال الســوري.

نوقشت “قصص جناح” هذا األسبوع يف جيل الندوات اليت عقدت يف مراكز األانضول الثقافية يف سوراي.
يســتمر جيــل النــدوات الــيت تعقــد يف مراكــز األانضــول الثقافيــة يف ســوراي مبشــاركة موضــوع وضيــف خمتلــف كل 
أســبوع.  ويف جلســة هــذا األســبوع جليــل النــدوة الــيت عقــدت يف مركــز األانضــول الثقــايف  يف البــاب  ، متــت مناقشــة 

موضــوع “قصــة جنــاح” للطــالب الذيــن جنحــوا يف الثانويــة العامــة يف 2020/2021. 
وقد  حضر  ممثلو   كل  من جامعة )ابشاك شهر( و )جامعة آرام(  - كمتحدثن.-  الندوة  اليت عقدت يوم 
االثنــن 7 مــارس   وقــد  تناولــت النــدوة   موضوعــات : “دعــم الطــالب” ، و”إرشــاد الطــالب بشــكل صحيــح” 
،و “طــرق الدراســة الصحيحــة واألســلوب الصحيــح للتذكــر” ، و”كيفيــة اســتخدام الوقــت  مــن أجــل الدراســة” 
و “نظــرة عامــة مبســطة عــن احليــاة اجلامعيــة لتشــجيع الطــالب علــى الدراســة واملثابــرة.    كمــا قدمــت معلومــات  

موجــزة - أثنــاء تغطيــة املوضوعــات -  عــن اجلامعــات يف الشــمال الســوري.

مناقشة »قصص نجاح النساء المبدعات » في مراكز األناضول الثقافية في أعزاز

مناقشة »قصص نجاح«  في مركز األناضول الثقافي في الباب 

AZEZ AKM’de “Başarı Öyküleri Olan Yaratıcı Kadınlar” konuşuldu

El Bab AKM’de ‘Başarı Hikayeleri” Konuşuldu
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  مت  نشــر  تقرير ورشــة عمل “منصة التواصل والتنســيق املدين يف عملية اندماج 
املهاجريــن الســورين” الــيت نفذهــا وقــف بلبــل زاده   مــن أجــل مجــع األطــراف 
الــيت ميكــن أن تســاهم يف إعــادة إعمــار ســوراي عــر  منصــات بديلــة ،  وذلــك  

للمســامهة  يف احلــل وتقــدمي االقرتاحــات املعــدة  لصــاحل الباحثــن املعنيــن.
 جعلــت  مســامهة املهاجريــن الســورين املقيمــن يف تركيــا أو الذيــن ذهبــوا إىل 
بلــدان خمتلفــة مــن العــامل خــارج تركيــا -   أساســا  لعمليــة التواصــل عــر  “مشــروع 
منصــة التواصــل والتنســيق املــدين يف عمليــة اندمــاج املهاجريــن الســورين” الــذي 
مت تنفيــذه ابالشــرتاك مــع مركــز األحبــاث العلــوم والتعليــم والثقافــة بيــكام ابلتعــاون 

مــع وزارة الداخليــة.  
وهتــدف الدراســة إىل مجــع األطــراف الــيت ميكــن أن تســاهم يف إعــادة إعمــار ســوراي 
يف منصات بديلة ، بُغية املســامهة يف احلل ، وتقدمي  االقرتاحات املعدة ليســتفيد  

منهــا  الباحثــون املعنيــون. 
ويف هــذا الســياق ، ُعقــدت اجتماعــات مــع ممثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين  ، 
والناشــطن ،  وقــادة الــرأي ، واألكادمييــن،  والصحفيــن مــن تركيــا وســوراي يف 

غــازي عنتــاب وأنقــرة واســطنبول. 
 وقد مت عرض البياانت اليت مت احلصول عليها نتيجة االجتماعات ،  مث  قدمت  

إىل املؤسسات واملنظمات ذات الصلة.
تقرير ورشة عمل غازي عنتاب

 تضمــن التقريــر -  وهــو األول مــن سلســلة اجتماعــات قــادة الــرأي الــيت انطلقــت 
مــع منصــة االتصــال املــدين والتنســيق يف عمليــة التكيــف مــع مشــروع املهاجريــن 
للتواصــل  الســورين - مالحظــات ،  وحتليــالت  ورشــة عمــل غــازي عنتــاب 
والتنســيق حــول تــوازن االنســجام والقبــول يف عمليــة اهلجــرة ، ودراســات حــول 
التماسك واالندماج االجتماعي ، والتعليم، والصحة، واملنظور القانوين للهجرة.

تقرير ورشة عمل اسطنبول
متت    يف الورشة -  وهي الثانية من سلسلة اللقاءات اليت عقدت مبشاركة قادة 
الــرأي الذيــن يعملــون،  ويتابعــون ويكتبــون ويبحثــون يف القضيــة الســورية بنفــس 
االنعكاســات اإلنســانية يف خمتلــف جمــاالت النشــاط -  مناقشــة  العديــد مــن 
القضــااي حبساســية ، كمــا مت  اســتخالص النتائــج   الكائنــة  يف ســياق العالقــات 

بــن الســبب والنتيجــة ،  كمــا قدمــت اقرتاحــات حــول مســتقبل املنطقــة.
إجــراء  فيهــا  يتــم  الــيت  العمــل  لورشــة  وحتليــالت  مالحظــات  تضمنــت  وقــد 
موضوعــات مثــل العمليــات املنفــذة يف دراســات اهلجــرة والتماســك االجتماعــي 
تعليــم  ســياق  يف  التعليميــة  األنشــطة  وحتليــل   ، والقبــول  االنســجام  تــوازن  يف 
و   ، املســتقبلية  والرؤيــة  اآلمنــة  املنطقــة  واســرتاتيجيات   ، والالجئــن  املهاجريــن 
مناقشــة مســامهات املنظمــات غــر احلكوميــة يف الدراســات الســورية وعمليــات 

للقضيــة. القانــوين  واألســاس   ، التكيــف 
تقرير ورشة عمل أنقرة

عقــدت -  يف ســياق املوضــوع الســوري - مشــاورات حــول حلــول العديــد مــن 
املشاكل اليت مت تناوهلا حبساسية؛  وذلك   يف اللقاء الثالث - لسلسة اللقاءات 
-   الــذي عقــد مبشــاركة قــادة الــرأي املعــروف أن بعضهــم مهتــم ابلبعــد األكادميــي 
للقضيــة ، ويعمــل بنفــس التفــاين يف خمتلــف اجملــاالت يف الفــرتة مــن 2011 إىل 

الوقــت احلاضــر
وقــد تضمنــت  مالحظــات وحتليــالت لورشــة العمــل  مــن  حنــو : حتليــل األنشــطة 
الرتبويــة يف ســياق موازنــة االندمــاج   والقبــول للمهاجريــن والالجئــن الســورين 
، واســرتاتيجيات املنطقــة اآلمنــة ، واألســاس القانــوين للقضيــة ، ومكانــة وأمهيــة 
منظمــات اجملتمــع املــدين  يف الشــأن الســوري ، والتنســيق بــن مجيــع املؤسســات 
واملنظمــات واملؤسســات. والعاملــون األفــراد الذيــن يعملــون علــى هــذه القضيــة ، 

وأمهيــة املنصــات املاديــة والرقميــة الــيت جيــب إنشــاؤها لضمــان التنســيق. 
 تقرير ورشة عمل غازي عنتاب لإلعام واالتصال

يف هذه الدراسة اليت مت إجراؤها مبشاركة إعالمين وقادة رأي يف نطاق املشروع؛  
مت القيــام  بــزايرة للمنطقــة اآلمنــة حــى يتمكــن أعضــاء الصحافــة مــن خمتلــف أحنــاء 

تركيــا مــن رؤيــة العمــل يف املوقــع وجتربــة آاثر احلــرب واهلجــرة يف املوقــع.
 بعــض  تلــك  األنشــطة املنفــذة يف املنطقــة اآلمنــة هــي   املراكــز الثقافيــة الــيت 
ستســمح لســكان املنطقــة اآلمنــة ابلتخلــص مــن ظــروف احلــرب القاســية وإعــادة 
أتهيلهــا ، وأعمــال البنيــة التحتيــة األساســية للمدينــة ، وزايدة عــدد املــدارس . 
وتعتمــد الــزايدة اإلضافيــة يف أتثــر هــذه األنشــطة يف العمليــة علــى ظهورهــا يف 

اإلعــالم. وســائل 
لذلــك ، فــإن وجــود أعضــاء الصحافــة يف املنطقــة لــه أمهيــة كبــرة مــن أجــل حتقيــق 

هــذه الرؤيــة.
ويف هــذا الســياق ، تضمــن التقريــر مالحظــات وحتليــالت لورشــة عمــل اإلعــالم 

واالتصــال ، وهــي آخــر لقــاء يف السلســلة. 

شر تقرير ورشة عمل »مشروع منصة التواصل المدني والتنسيق في عملية اندماج المهاجرين السوريين«
ُ
ن
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Bülbülzade Vakfı tarafından Suriye’nin yeniden inşasına katkı 
sağlayabilecek tarafları alternatif platformlarda bir araya getirerek 
çözüme katkı sunmalarını sağlamak ve yapılan önerileri raporla-
yarak konuya ilgili araştırmacıların istifadesine sunmak amacıyla 
gerçekleştirilen “ Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim 
ve Koordinasyon Platformu Projesi” çalıştay raporu yayımlandı.
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi ve İçişleri Bakanlığı’nın bir-
likte yürüttüğü “ Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim 
ve Koordinasyon Platformu Projesi” ile Türkiye’de mukim olan veya 
Türkiye dışında dünyanın farklı ülkelerine gitmiş Suriyeli göçmenler-
in iletişim süreçlerine katkısı esas alınmıştır.
Çalışmada Suriye’nin yeniden inşasına katkı sağlayabilecek tara-
fları alternatif platformlarda bir araya getirerek çözüme katkı sun-
malarını sağlamak ve yapılan önerileri raporlayarak konuya ilgili 
araştırmacıların istifadesine sunmak hedeflenmiştir.
Bu çerçevede Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da Türkiye’den ve Suri-
ye’den STK temsilcileri, aktivistler, kanaat önderleri, akademisyenler 
ve basın mensupları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan toplantılar neticesinde elde edilen veriler, raporlaştırılmış ve 
ilgili kurum ve kuruluşların paylaşımına sunulmuştur.

Gaziantep Çalıştay Raporu
Rapor, Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koor-
dinasyon Platformu projesi ile başlatılan kanaat önderleri toplantı 
serisinin ilki olan Gaziantep İletişim ve Koordinasyon Çalıştayının, 
göç sürecinde uyum-kabul dengesi, sosyal uyum üzerine 
gerçekleştirilen çalışmalar, eğitim, sağlık, hukuk alanlarında göçe 
bakış konulu not ve analizlerini içermektedir. 

İstanbul Çalıştay Raporu
Suriye konusunu farklı faaliyet alanlarında aynı insani reflekslerle 
çalışan, takip eden, yazan ve araştıran kanaat önderlerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen toplantı serisinin ikincisi olan çalıştayda birçok 
konu hassasiyetle konuşularak sebep sonuç ilişkileri bağlamında 
çıkarımlar yapılmış ve bölgenin geleceği ile ilgili önerilerde bulunul-
muştur. 
Uyum-kabul dengesinde göç ve sosyal uyum çalışmalarında 
yürütülen süreçler, göçmen ve mülteci eğitimi bağlamında yapılan 
eğitim faaliyetlerinin analizi, güvenli bölge stratejileri ve gelecek vi-
zyonu, sivil toplum örgütlerinin Suriye çalışmaları ve uyum süreçler-
ine katkıları ve meselenin hukuksal zemini gibi konuların irdelendiği 
çalıştayın not ve analizlerini içermektedir. 

Ankara Çalıştay Raporu
Suriye meselesi bağlamında 2011 yılından günümüze kadar gelen 
süreçte farklı alanlarda aynı özveriyle çalışan, sahada görev alan 
ve bir kısmının meselenin akademik boyutuyla da ilgilendiği bilin-
en kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen serinin üçüncü to-
plantısında hassasiyetle ele alınan birçok sorunun çözüm önerile-
rine yönelik istişareler gerçekleştirilmiştir.
Suriyeli göçmen ve mültecilerin uyum kabul dengesi bağlamında 
eğitim faaliyetlerinin analizi, güvenli bölge stratejileri, meselenin 
hukuki zemini, sivil toplum örgütlerinin Suriye meselesindeki yeri ve 
önemi, konuyu çalışan tüm kurum, kuruluş ve bireysel çalışmacıların 
koordinasyonu, koordinasyonun sağlanması için oluşturulması ge-
reken fiziki ve dijital platformların önemi gibi konuların irdelendiği 
çalıştayın not ve analizlerini içermektedir. 

Gaziantep Medya ve İletişim Çalıştay Raporu
Proje kapsamında medya mensupları ve kanaat önderlerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; Türkiye’nin çeşitli yerlerin-
den gelen basın mensuplarının, yapılan çalışmaları yerinde göre-
bilmesi, savaşın etkilerini ve göçü yerinde deneyimleyebilmesi için 
güvenli bölge ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Güvenli bölgede yaşayan insanların, savaşın çetin şartlarından biraz 
olsun sıyrılıp rehabilite olmalarına olanak sağlayacak kültür merke-
zleri, şehrin temel altyapı çalışmaları, okul sayılarının gün geçtikçe 
artması güvenli bölgede gerçekleştirilen faaliyetlerin birkaçıdır. 
Bu faaliyetlerin etki alanının süreç içerisinde daha da artması me-
dya içerisindeki görünürlüğe bağlıdır.
Dolayısıyla basın mensuplarının bölgedeki varlığı bu görünürlüğü 
elde etmek için büyük önem arz etmektedir. 
Bu bağlamda rapor, serinin son toplantısı olan Medya ve İletişim 
Çalıştayı’nın not ve analizlerini içermektedir.

Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi” çalıştay raporu yayımlandı
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ــورة الســورية وعظمتهــا وجــال مطالبهــا ليــس ترفــاً تقتضيــه ذكراهــا الســنوية،  احلديــث عــن الث
كمــا أنّــه ليــس مــن قبيــل العبــث اســتعراض مســريهتا الســيزيفّية ومــا حتقــق فيهــا مــن إجنــازات 
وإخفاقــات، ومــن انتصــارات وانتكاســات، كذلــك البحــث يف املــربرات الــيت أوجبــت انطاقتهــا 
ومنحتهــا مطلــق القدســية واملشــروعية ابلرغــم مــن عثراهتــا وفداحــة مــا تكّبــده حاملــوا لوائهــا، مثّ 
ــة املؤملــة ابلتأكيــد لــن  إّن مراجعــة أســباب تقهقرهــا والتعقيــدات الــيت قــادت إىل مآالهتــا الكارثّي
ــاة  ــع التهــم والتنّصــل مــن املســؤوليات الــيت يتحملهــا اجلميــع جن هتــدف إىل نكــئ اجلــراح وتوزي

ــوا أم ضحــااي.  كان
مل تكــن ثورتنــا ســوى ُســورٍة للحــّب وخنلــٍة تّســاقط منهــا وروُد األلفــة واحملبّــة ورطــُب الــكام، 
بدأانهــا كمــا أردانهــا غيمــًة بيضــاء وفضــاًء الهنمــار العذوبــة واجلمــال بــكّل ألوانــه القزحيّــة، قرعنــا 
ابهبــا برهبــة العاشــق ودلفنــا إىل حمراهبــا خبشــوع العابــد، كانــت قبلتنــا وســبيلنا إىل فردوســنا املفقــود 
حيــث يهــدل يف زرقــة مساواتــه اليمــام، وترفــرف فــوق أمجاتــه اخلضــراء أجنحــة العــدل واألمــن 
والســام، لكــّن خفافيــش الظــام والــذائب الشــاردة انقــادت لفحيــح غرائزهــا وشــهوهتا املتوحشــة 
للســلطة والــدم، واســتجابت لنبــاح الطاغيــة املســعور وأســياده ممــن أراد للثــورة أن تكــون بوابــة 
الســورين للجحيــم، فأنشــبوا، مجيعهــم، األظــاف واألنيــاب وأدوات التدمــري واملــوت، وحفــروا 
األنفــاق واملتاهــات كيمــا تعــود ســوراّي إىل مــا قبــل التاريــخ وتســقط يف كهــف ال قــرار لــه وال ســبيل 

للخــروج مــن ظلمتــه.
 كانــت الثــورة الطريــق اىل وطــٍن نســتعيد يف ربيعــه اإلنســان والســكينة والســكن، فغــدت خيمتنــا 

املرّمــدة ابحلرائــق وأمســت هــي االنتمــاء واهلّويــة والوطــن. 
االحتفــال احلقيقــي بعيــد الثــورة آٍت دون أدىن شــّك وسيتجســد فرحــاً ونشــوة يف ســاحات 
املــدن الســورية وقراهــا الثائــرة، أمــا أن يعيــش الســوري اآلن وهــج رغبــاٍت يتهددهــا اليبــاس، 
ويســتقطر الســراب مــاًء ابرداً يطفــئ غــّل جوارحــه الظامئــة إىل احلقيقــة املغّيبــة، فيطفــو الوهــم يف 
ــأ ظالــه الكاذبــة وجيــين مثــاره املســمومة، فــذاك مــا ال يتطلبــه خمــاض  خمّيلتــه الضامــرة واقعــاً يتفّي
عســري وطويــل، قــد ميتــّد ألجيــال، يف كنــف الغيــان املرتبصــة ابلثــورة، وال تقتضيــه والدة أوهنهــا 

اإلرهــاق والتعــب ويــكاد النزيــف يقتــل الوالــدة واملولــود.
إّن مــا تنتظــره الثــورة اإلخــاص والصــدق وأن تكــون هاجــس أبنائهــا الدائــم، وســعيهم الدائــب يف 
املياديــن كافــًة مــا ميكنهــم مــن البقــاء واملواجهــة وصــواًل النتصــاٍر حيمــي وجودهــم اإلنســاينّ ويعيــد 

إليهــم حقوقهــم يف الوطــن الســامق واحليــاة احلــرة الكرميــة.
الطغيــان ليــس قــدراً اثبتــاً وحمتومــاً. هــو كاحملتــّل املســتعمر طــارئ ومؤقــت، مــع ذلــك ال ينبغــي أبــداّ 
التغاضــي عــن وجــوده وجتاهــل مــا حيدثــه مــن آاثر مدّمــرة يف اجلســد والــروح، إنــه مــرض خبيــث 
ــة مــن  ــه وجتريــف األماكــن املعطوب ــه أو التعايــش معــه، فــإن مل يتــم القضــاء علي تســتحيل مهادنت
خملفــات وجــوده سيســتمّر يف التمــّدد واالنتشــار ويف هنــش األعضــاء احليويــة، وســينتقل آجــًا أو 

عاجــًا إىل نقــّي العظــم ويفتــك ابلدمــاغ ويــودي ابلضحيــة إىل اهلــاك. 
ليســوا أحيــاء أولئــك املرضــى الذيــن استســلموا للــوابء وعقــدوا اهلدنــة مــع الطغيــان، وابتــت 
املذلــة واملهانــة دواء ِرمَمهــم الّرازحــة حتــت نعــل الفاقــة واخلــوف، إن هــم إالّ أحطــاب مســوّدة عفنــة 

أتنــف النــار مــن عارهــا ويهــرب مــن عطنهــا االخضــرار.  
أاّيً كان الثمن لزوال ســرطان الطغيان فهو مقبوٌل ومســتحّق، ومهما بلغت جســامة التضحيات 
وفداحــة اخلســارات وهــول األمل فــإّن نبــل الغــاايت ومســّو األهــداف واحللــم املضّمــخ بعبــري احلريــة 

ســيجعلها أقــّل كلفــًة مــن العبوديّــة واخلنــوع.
ال ســبيل إىل قهــر املــوت ســوى حتــّدي ســلطانه ومواجهتــه واالســتخفاف بعنفوانــه وهــدر هيبتــه، 
ولعــّل أّول مظاهــر حتــّدي املــوت هــو االنتصــار للحيــاة والقيــم. إّن مقاومــة عوامــل الفنــاء والتغلــب 
عليــه يكمــن يف االســتجابة لشــرط الوجــود اإلنســايّن ومعنــاه، وتقــدمي مــا تســتحقه قيــم احلريــة 

واحلــّق مــن عطــااي وقرابــن. 
يف البحــث عــن معــى احليــاة والقبــض علــى جذوهتــا تــربز أمّهيــة اإلميــان والتضحيــة والبــذل دون 

اكــرتاٍث ابألمل وال انتظــاراً ملقابــل، هنــا وهنــا فقــط يتجّلــى ويتجّســد احلــّب.

ولنا في الثورة حياة
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Devrimde bir hayatımız var

Kültür Bölüm Başkanı

Suriye devriminden, büyüklüğü ve taleplerinin görkeminden bahsetmek, 
yıldönümünün gerektirdiği bir lüks değildir. Sisyphean kariyerini, başarılarını ve 
başarısızlıklarını, zaferlerini ve aksiliklerini gözden geçirmek de saçma değildir.
Ayrıca, tuzaklarına ve sancaktarlarının çektiklerinin büyüklüğüne rağmen, pat-
lak vermesini gerekli kılan ve ona mutlak bir kutsallık ve meşruiyet kazandıran 
gerekçelerin aranması da böyledir Ayrıca düşüşün nedenlerini feci ve acı veri-
ci sonuçlarına yol açan komplikasyonları gözden geçirmek kesinlikle yaraları 
iyileştirmeyi ve  suçlamaları dağıtmayı failler veya mağdurlar olsun herkesin 
üstlendiği sorumluluklardan kaçmayı amaçlamayacaktır. Devrimimiz, bir aşk 
hikayesi , içinden aşk çiçeklerinin ve tatlı  sözlerin   döküldüğü bir hurma ağacın-
dan başka bir şey değildi. Devrimimize,  halkın  üzerine    ,  tatlılığın  ve  güzelliğin   
tüm renkleriyle   yağması için tamaman saf ve temiz duygularla  başladık.
Aşığın  huşusu ile  kapısını çaldık, kulun hürmetiyle mihrabına girdik.
Bu bizim  kıblemiz ve güvercinlerin göğün mavisinde sallandığı, yeşil kümeleri 
üzerinde adalet, güvenlik ve barış kanatlarının uçuştuğu kayıp cennetimize 
giden yolumuzdu. Ama karanlığın yarasaları ve vahşi kurtlar, içgüdülerinin ses-
ine ,  güç ve kan için  duydukları vahşi şehvetlerine yenik  düştüler.
Bunlar, devrim isteyen tüm  Suriyelileri  cehenneme açılan kapısına ulaştırmak  
için  zalim Esad  ve efendilerinin havlamasına kulak  verdi.
Hep beraber bu  devrimi   tüm pençeleriyle , dişleriyle , ölüm aletleriyle yıktılar ..
 Suriye’nin tarih öncesi  çağlara dönmesi ve karanlıktan kurtuluşu ve dönüşü ol-
mayan bir mağaraya düşmesi için tüneller ve labirentler kazdılar.
Devrim, baharında insanları, barışı ve konutu yeniden kurduğumuz bir anavata-
na giden yoldu; Çadirimiz alevler içinde kül oldu, aidiyet ise kimlik ve vatan oldu.
Devrim Günü’nün gerçek kutlaması şüphesiz yaklaşıyor ve Suriye şehirlerinin 
meydanlarında ve isyancı köylerinde neşe ve vecd içinde vücut bulacak.
Şimdi umutsuzluğun tehdit ettiği arzuların parıltısında yaşayan Suriyeliye ve 
susamış ruhlarının susuzluğunu gizli gerçeğe söndüren soğuk su damlayan 
seraplara gelince, yanılsama onun körelmiş hayal gücünde sahte gölgelerini 
düşüren bir gerçeklik olarak yüzüyor ve zehirli meyvelerini toplar, nesiller boyu 
uzayabilecek zor ve uzun emeklerin gerekmediği şey budur.Devrimin takipçisi, 
bitkinlik ve yorgunluktan zayıflamış bir doğumun gerektirmediği ve kanama ne-
redeyse öldürür. anne ve yenidoğan.
Devrimin beklediği samimiyet ve dürüstlüktür ve bu çocuklarının daimi takıntısı 
olacaktır.Ve onların insan varlığını koruyan ve onlara asil vatandaki haklarını, 
özgür ve onurlu bir yaşamı geri veren bir zafere ulaşmak için hayatta kalmalarını 
ve yüzleşmelerini sağlayan şey, her alanda sürekli çaba göstermeleridir.
Adaletsizlik  sabit ve kaçınılmaz değildir.
Bu, sömürgeci işgalci acil durumu ve geçici gibi. Ancak varlığı beden ve ruh 
üzerindeki yıkıcı etkileri asla  göz ardı  edilmemelidir. Uzlaşması veya bir ara-
da bulunması imkansız olan sinsi bir hastalıktır. Eğer ortadan kaldırılmazsa ve 
hasarlı yerler varlığının kalıntılarından sıyrılırsa genişlemeye, yayılmaya ve haya-
ti organları yemeye devam edecektir. Er ya da geç, kemik iliğine kadar hareket 
edecek ve beyni öldürecek ve kurbanı ölüme götürecektir. Salgına yenik düşen 
ve tiranlıkla ateşkes yapan hastalar hayatta değiller, sefalet ve korku pabuçları 
altında aşağılanma ve aşağılanma onların tamirinin ilacı oldu. Onlar çürük, 
kara tahtadan başka bir şey değiller, ateş utancını uzaklaştırır ve yeşillik onun 
aşağılığından kaçar. Tiranlık kanserinin sonunun bedeli ne olursa olsun, bu kabul 
edilebilir ve hak edilmiştir ve fedakarlıklar, kayıpların büyüklüğü ve dayanılmaz 
acılar, amaçların asaleti, yüce hedefler ve özgürlüğün kokusuyla dolu rüya, onu 
kölelikten ve boyun eğmekten daha az maliyetli hale getirecektir. Ölümü fethet-
menin, otoritesine meydan okumaktan ve onunla yüzleşmekten, gücünü hafife 
almaktan ve prestijini boşa harcamaktan başka yolu yoktur.
Belki de ölümün meydan okumasının ilk tezahürü, yaşam ve değerler için zafer-
dir. İmha etme faktörlerine direnmek ve onu aşmak, insan varoluşunun durumu-
na ve anlamına cevap vermekte, özgürlük ve hakikat değerlerinin hak ettiğini 
hediye ve adaklarda sunmaktan geçmektedir.
Hayatın anlamını ararken ve özünü yakalarken, acıyı umursamadan ve karşılığın-
da bir şey beklemeden inancın, fedakarlığın ve fedakarlığın önemi ortaya çıkar.
Sevgi ancak burada ve burada tezahür eder ve bedenlenir.
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كاتب وباحث سوري

ثورة أم ثورات ...؟

قد يبدو املشــهد يف ســوراي معقداً جداً بعد مرور إحدى عشــرة 
ســنة علــى إنطــاق ثورهتــا ، واحللــول يومــاً عــن يــوم تــزداد ضبابيــة 
اليــأس تنتشــر عــن طريــق العــدوى النفســية  وغموضــًا، وروح 
اببتعــاد األمــل بغــٍد أفضــل، والواقــع الكارثــّي املعيــش يعطينــا 

انطباعــاً ابنســداد األفــق، فــإىل أيــن حنــن ذاهبــون ؟  
اإلجابــة عــن هــذا الســؤال لــن تكــون تكهنيــة وال تنبؤيــة، بــل هــي 
تشــخيصية وحتليلية للتجربة اليت عشــناها يف الســنوات الســابقة 
ملعرفــة كيــف وملــاذا وصلنــا إىل املرحلــة، ومــن مث ســنعرف إىل أيــن 

حنــن ذاهبــون، و إىل أيــن ينبغــي أن نذهــب .
الثــورة كانــت هنــاك حلقــة  الــيت عاشــتها  عــرب مجيــع املراحــل 
مفقــودة، هــذه احللقــة أفقدتنــا الكثــري مــن الفــرص الــيت مل نعــرف 
أهــم هــذه احللقــات عندمــا كان  مــن  كيــف نقتنصهــا، ولعــّل 
اجليــش احلــر يف أوج انتصاراتــه ولكنــه يفتقــد للقيــادة السياســية 
الــيت كانــت ضــرورة لتحقيــق التكامــل يف تلــك االنتصــارات، 
بينمــا يف املراحــل الاحقــة جــاء مــن يريــد أن يســد هــذا الفــراغ، 
ألنــه وكمــا يقــول املثــل: املــال الســائب يعلــم النــاس علــى الســرقة 
، فقــد تشــكلت جهــة سياســية منقــادة وليســت قائــدة، وعندهــا 
افتقــدان حلقــة كانــت موجــودة وهــي اجليــش احلــر ذاتــه، وانتقلنــا 
الثــورة  هــم  عــن  خيتلــف  مهــاً  حتمــل  الــيت  املؤدجلــة  للحــركات 

وأجنــدة وطموحــات خمتلفــة. 
هبــذا التبســيط لألمــور ناحــظ غيــاب الثقافــة املتبصــرة وســيادة 
املعرفــة، والوعــي الفكــري الــذي يقــود حركــة اتريــخ األمــم يف 
التغيــري و األصــاح والنهضــة، مــع أن الثــورة الســورية كانــت 
جاذبــة ألهــم املثقفــن يف ســوراي والعــامل العــريب وابلرغــم مــن ذلــك 
ــدور الفعــال احلقيقــي يف توجيــه اجملــرايت وذلــك  مل يكــن هلــم ال
ــة العــداء الــيت يعيشــها الشــارع مــع املثقــف يف العــامل  يعــود حلال
العــريب نتيجــة ثقافــة زرعتهــا األنظمــة يف الوعــي الشــعيب، حيــث 
أن املــال والســلطة مهــا قــادة الــرأي ومــن ميتلكهمــا جيــب أن 

تكــون لــه الكلمــة العليــا.
نعــم لقــد قــدم الشــعب الســوري تضحيــات كــربى وبطــوالت 
املرجــوة،  الغايــة  لتحقيــق  وحدهــا  تكفــي  ال  ولكنهــا  عظيمــة 
فالثورة ليســت معركة عســكرية فحســب والثورة ليســت مهمتها 
هــدم نظــام قائــم بــل املهمــة احلقيقيــة هــي بنــاء نظــام أرقــى مــن 
النظــام الســابق الــذي سيســقط حتمــاً مــع نشــوء النظــام اجلديــد 
فالثــورة ليســت منفعلــة بــل هــي فاعلــة وهــي ليســت ردة فعــل 

بــل هــي الفعــل ذاتــه . 
حــركات  يف  األخــرى  األمــم  جتــارب  دراســة  عــن  ابتعــادان  إن 
حتررهــا، وحتييــدان للفكــر جانبــاً، وإعــاء صــوت الرصــاص فــوق 
كل األصــوات جعلنــا نشــعر ابحلــرية واالرتبــاك مــن كل مــا حيدث 
معنــا وشــعوران أبننــا وحيــدون يف هــذا العــامل وأبعــد ثورتنــا عــن 
روحهــا الوطنيــة ومســارها املنضبــط جبوهــر مطالبهــا املشــروعة 
احملّقــة، مــا ســبق ال يعــين أن مــا حــدث يف جتربتنــا اســتثنائي، لقــد 
ــا  خاضــت كل الشــعوب ماخنوضــه حنــن اآلن ولكــن عــدم علمن

ابلشــيء ال يعــين عــدم وجــوده.
اآلن  عليهــا  حنكــم  أن  الســخف  مــن  لذلــك  تنتهــي  مل  ثورتنــا 
ابلفشل أو النجاح ألن التاريخ اليكتب إال بعد زمن من  هناية 
األحــداث حــىت تتبلــور الصــورة كمــا جيــب فالثــورة الفرنســية مثــا 

الزال املؤرخــن حــىت أايمنــا حيللــون جمرايهتــا.
اليــاابن ضربــت ابلســاح الــذري وأورواب فقــدت60 مليــون مــن 
أبنائهــا يف جممــل حركاهتــا التحرريــة وحروهبــا، و راونــدا هنضــت 
بعــد جمــازر داميــة وخــراب شــامل، والربازيــل كانــت تطمــح لتأمــن 
ثــاث وجبــات يوميــا للمواطــن، وهاهــي أوكرانيــا اليــوم ختــوض 
حرهبــا مــن أجــل االنعتــاق مــن ســطوة القياصــرة الــروس الطامعــن 

هبا.  
الميكــن لنــا اخلــروج مــن احلالــة املظلمــة الــيت نعيشــها مــا مل جنعــل 
ــادة املرحلــة، وهــذا الفكــر جيــب أن  للفكــر الــدور األول يف قي

يكــون فاعــا وليــس منفعــا يف الواقــع، فهــذا الواقــع املــرتدي 
لــن ينتــج إال فكــراً مــرتدايً.

ــا أن نعيــد النظــر بــكل املفاهيــم وبــكل املعتقــدات واآلراء  علين
ووضعهــا حتــت جمهــر النقــد حــىت نتخلــص مــن كل الرتســبات 
الــيت حلقــت بنــا مــن خــال تغييــب دور العقــل و املعرفــة احلقــة. 
لقــد بــدأان نفقــد الثقــة بــكل مــا حولنــا ألننــا منفعلــن ابلواقــع ال 
فاعلــن بــه، حــىت علــى مســتوى اإلميــان ابهلل عــز وجــل الــذي 
كان مرهــوانً ابلنصــر فعندمــا عــدان مهزومــن صدمنــا ألننــا مل نــن 
هــذا اإلميــان علــى معرفــة حقــة، فقــد قالــوا لنــا أّدوا العبــادات 
واحفظوا أجزاء من القرآن ســينصركم هللا فماذا ســيكون شــعور 

هــذا الشــاب الــذي فعــل هــذا ومل ينتصــر ؟ 
إهنــا ثقافــة املــال والســلطة، ثقافــة التعاقــدات والصفقــات حــىت 
مبــا خيــّص اإلميــان ابهلل، لذلــك علينــا أن نعيــد النظــر مــن جديــد 
حــىت بعاقتنــا مــع هللا وأن نعــرف ســننه يف هــذه احليــاة الــيت 
وضحهــا يف كتابــه احلكيــم، فعندمــا نطلــع علــى ســنن هللا يف 
التاريــخ ونــدرس جتــارب األمــم اآلخــرى ســنعرف أن مــا ميــر بنــا 
اليــوم هــو مثــار مــا انتجتــه وزرعتــه أايدينــا، وأننــا رمبــا بســبب مــن 
جهلنــا وعزوفنــا عــن قــراءة التاريــخ، مل نســتفد أو نتعلــم مــن 
الــدروس الــيت قّدمتهــا جتــارب األمــم و نصــّر علــى الوقــوع يف 

أخطــاء ودفــع أمثــاٍن كان ابإلمــكان جتنبهــا.
وهنــا قــد يتضــح لنــا أن الطريــق مل تنتهــي وأن مابقــي منهــا هــو 
مــا ســنختاره حنــن وكيــف وإىل أيــن نريــد أن نذهــب، فامــكان 
لليــأس مــع اإلميــان فهــا هــو الوضــع الــدويل اليــوم مــاٍض فيمــا 
يبــدو حنــو التغيــري مــن جديــد و قــد يســاهم ابلتعجيــل ابنتصــار 
ثورتنــا مبشــيئة هللا ولكــن الســؤال الــذي جيــب أن جنيــب عنــه بعــد 
أن جيعــل هللا لنــا خمرجــاً مــن هــذا الوضــع، هــل ثورتنــا مكتملــة 
وجاهــزة مبــا ميكنهــا أن تكــون هنائيــة ومنتصــرة أم أن الطريــق مــا 

تــزال طويلــة وأننــا ســنحتاج لثــورات وثــورات؟
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ال أعرف على أيّة واحدٍة من عتبات النوم

رأيتين أان وأان امليت

جفانن أمام ابب الّدار

وكّل منا يدفع ابآلخر كي يدخل قبله

والباُب كان يضيق ويعلو

حىت ما عاد يتسع إال لواحٍد إذا واَرب

فصرت أمجع ظّلي إىل ظّله

كي يسبقين، فهو الّلدن العاري 

دخَل أان امليت

وانغلق الباب على يِدي

كفُّها يف الداخل والذراُع تشّدين فا أتفّلت

وكنت كّلما حاولت النظر من ثقب الباب 

رأيت مسّلًة من حديد حمّمى تكاد تفقأ عيين، 

واستغرب كيف مل حيرتق خيطُها القطيّن بعُد 

وكذلك أصابُع كفي 

القرسانُة كعالقٍة بن قاليَب جليد؟!

أشّد يِدي فأنشّد أكثر 

حىت يلتصق خبشب الباب خّدي

فأصغي، أمسع

أغنيَة« رميا » لفريوز

وأخجل من كّل هذه األخطاء وأان أرّدد معها 

موسيقا »كارمينا بوراان«

مناغاَة طفل، يف الغالب، بنت

عبَد الباسط جيّود يف سورة الكهف

من« أّما السفينة » وما بعد

عتااب أّمي على وقع مدّق جرننا احلجرّي

قهقهاِت صديقي الشيوعي وهو جيادل نفسه بصوت عال

صوَت رصاصات، على الغالب،« يب كي سي« خترتق أوراق شجرة الغار الوحيدة

صياَح ديك مبحوح

ومسعت

بكاَء أان امليت حاّداً كعويل النّداابت

فصرت أبكي 

حىت ذبت بدمعي كجثمان من ملح

سالم حلوم

شاعر سوري

البارحة

عبد القادر حمود

حرباء

شاعر وكاتب سوري

كان أييت
مل يزْل أييت...

وأخشى أنَُّه ابٍق إىل أقصى احتماْل
كان/ مازال )غريباً( 
نصُفُه األعلى هباٌء 

ونقاٌء وجاْل
لصحــراِء  الغيــَث  يســتجلُب  خاشــعاً 

اليتامــى
والدراويش

ويســمو ابلتواشــيح إىل آفــاِق آفــاِق 
النَّــواْل

نصُفُه األعلى ماٌك...
يغمُس الّصبَح أبحاٍم، وأسراٍر 

على إيقاعها متضي قطاراُت السؤاْل
ليمٍن
ومشاْل

تتخّطى ما لدى الريِح من احلنكِة...
جتتاز هضااًب

وجبال
.....

أيها الناهُض من انفورِة املسِك
ساماً يوم أشرْقَت...

سامًا
يوم تنداح عبريًا

يف مسافات اجلماْل
.....

أيّها....
.....

اي أيّها....
اي......
......

تنحين هامة أسطورتنا
ليَس حياًء،

إمنا ذاًل وقهرًا...
تنحين رغمًا

ومتضي يف ثقوِب األرِض
تسقي غربَة الظلِّ بدمٍع

وأنٍن
وشقاٍء

وسعال
....

أيّها....
......

تبتلُع األرُض حروفًا
وتعابرَي...

وأصواٍت ثقاْل
.....

نصُفُه األعلى ماٌك
إمّنا اآلخُر 

مزروٌع كسّكن بصدِر الشَّوِق
اتيل... مزروٌع أبعصاِب الرتَّ

دمي لقمُتُه
حزين...

وما خبْأُت يف ذاكريت من فرٍح
من صوٍر...

من قباٍت وحكاايٍت ِطواْل
نصُفُه اآلخُر حيتلُّ شبابيكي

سريري
جسدي...

حيتلُّ أحامي
فيلقيين أبعماِق الغياابِت

ويلقي يف ضراِم احلقِد 
أسباَب جنايت

نصُفُه اآلخُر ميتدُّ بعيدًا
فيشقُّ القلُب نصفِن

وحيتلُّ اخلياْل
.....

) أان يف )اجلبِّ
وهذا )الدلُو( 

لكْن....
ال حبال
ال حباْل

...
نصُفه األعلى ماٌك

إمنا اآلخُر
قيٌح...

وصديٌد...
وكاٌم ال يُقاْل.
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أهــواُه       اآلالم  علــى  الســنَن  عشــُق 

نقصُدهــا      هللا  بيــت  غــري  كعبــة  ال 

هرِمــاً       ابلغــاً،  طفــًا،  حبّــك  رضعــُت 

لــو غبــُت عنــك محلــُت الشــوق يف كبــدي

َفزِعــاً  أعشاشــِه  عــن  الطــرُي  يهــرُب  لــو 

لفاتنــٍة      شــوٍق  ذو  حتــّدث  ومــا 

مأثــرٌة    فيــك  شــرٍب  كّل  ســورّييت 

فتئــت مــا  احلــقِّ  جيــَش  البغــي  يدحــَر  لــن 

ثورهتــم    هللا  لوجــِه  املخلصــون 

تلفظهــم    األرض  فــإّن  اللصــوَص  بـَْلــَه 

غــداً    اللئــام  كــّف  مــن  سنســتعيدك 

وهبجتهــا   مصريــٍن  معــرة  ففــي 

حلــٍب   ويف  درعــا  يف  اجملــد  إدلــَب  يف 

موعــدان    الثــّوار  رَقّــة  يف  الديــر  يف 

لنــا    اجلبــال  شــّم  يف  الســويداء  ويف 

تزمحهــا     األحــرار  قُنيطــرِة  ويف 

شــجٍن    ذو  ابنيــاس  يف  الاذقيّــة  يف 

مرتعنــا والكفــرون  طرطــوُس،  مصيــاُف، 

ســجاايُه فازدانــت  فأزهــر  منــا 

نلقــاُه األحــرار  بلــد  اي  إاّلك  للشــوِق 

إاّلُه جنــواك  إىل  عرفــُت  ومــا 

وأقصــاُه أدانُه  للكــون  أهديــه 

حــكاايُه  خوافيــِه  طــّي  فأنــت 

جنــواُه  األشــواِق  مــن  وكنــت  إالّ 

وعشــناُه ألفنــاُه  النضــاِل  مــن 

ترعــاُه اهليجــاِء  يف  العرانــِن  شــمُّ 

ثنــاايُه طيبــاً  دمــاً  والواهبــوَن 

مهــواُه لــإلمث  مــن  هللا  وقبّــح 

وحنيــاُه حُنييــِه  النــوِر  مــن  أهبــى 

ســناايُه فّياضــاً  احلــبَّ  نُعتّــُق 

ُبشــراُه العــزِّ  ومحــَص  محــاَة  ويف 

أحــاُه الريــِف  وِعقــُد  دمشــَق  ويف 

ســجاايِه  تَبلــى  مــا  اجملــُد  ســلطاهنا 

مســراُه النــوُر  وهــي  النــور  قوافــُل 

ألفنــاُه عشــٌق  لنــا  اجلبــال  ويف 

ذكــراُه ابلشــام  مــا  العشــِق  وقّمــة 

عبد الغني عون

شاعر سوري

أبهى من النوِر

عاصم فرجاني

مالك بن الريب

كاتب وشاعر سوري

مالــك بــن الريــب الفــىت املــازين شــاعر إســامي يرجــع نســبه إىل قبيلــة متيــم العربيــة وهــو مــن الرجــال الذيــن ســارت 
بذكرهــم الركبــان وتغــى بشــعرهم الزمــان.

كان ســبط البنــان طلــق اللســان قــوي اجلنــان. ولــد يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب يف قريــة عنيــزة ابلقصيــم وقــد عــاش 
حــىت فــرتة حكــم معاويــة بــن أيب ســفيان.

كان فىت نبيًا شجاعاً عّز عليه أن يرى الظلم والفاقة والقمع الذي يعيشه أبناء قومه.
وحــز يف نفســه أن يــرى األمــوال والثــروات الكبــرية ترتكــز يف أيــدي فئــة مــن النــاس فيمــا كثــٌر مــن النــاس يتضــورون مــن 

اجلــوع، وخييــم عليهــم الفقــر ال ميلكــون قــوت يومهــم.
وهــذا الــذي دفعــه أن يغــري مــع فئــة مــن الصعاليــك علــى القوافــل التجاريــة وأيخــذ منهــا مــا اســتطاع، ويوزعهــا علــى 

الفقــراء املســاكن كمــا كان يفعــل عــروة بــن الــورد العبســي زعيــم الصعاليــك يف العصــر اجلاهلــي.
ومن شعره: 

)أقّسم نفسي يف جسوم كثريٍة ...وأحسو قراح املاء واملاء ابرُد(
وكان مالك بن الريب من أمجل فتيان العرب وأكرمهم خصااًل، وكان فارساً من أقوى فرسان العرب.

نشــأ مالــك بــن الريــب يف البصــرة الــيت كانــت مســرحاً لنشــاطه يف قطــع الطريــق واللصوصيــة، ولكــن مل يقتصــر نشــاطه 
علــى ابديــة بــين متيــم وحدهــا بــل امتــد حــىت وصــل مكــة واطرافهــا، وذكــر إنــه ُحبــس يف مكــة يف ســرقة فشــفع فيــه 

مشــاس بــن عقبــة املــازين فاســتنقذه.
عكــف مالــك بــن الريــب علــى حالــه يف قطــع الطــرق ســنوات وذات يــوم مــر عليــه ســعيد بــن عثمــان وايل خرســان 
فوعظــه، ونصحــه أن يتــوب عــن قطــع الطريــق، وفتــح لــه ابب اجلهــاد يف ســبيل هللا، وأثــى علــى فروســيته وشــجاعته، 

فلقيــت نصيحــة ســعيد يف قلبــه موضعــًا فاســتجاب لــه وذهــب معــه ألرض خراســان للغــزو، وأبلــى بــاء حســنا.
لقد ابع الضالة ابهلدى وقرر أن يكتب صفحة جديدة يف سفر اجلهاد.
)أمل ترين بعت الضالة ابهلدى ...وأصبحت يف جيش ابن عفان غازاي(

وما درى ان املوت كان له ابملرصاد ولعب القدر دواً كبرياً يف حياته.
فلمــا كان ببعــض الطريــق أراد أن يلبــس خفــه فــإذا بداخــل اخلــف أفعــى فلدغتــه، فلمــا أحــّس ابملــوت اســتلقى علــى 

قفــاه مت أنشــأ يقــول ايئيتــه وهــو يعــاجل ســكرات املــوت وتتقطــع نفســه انفســاً وغامــت الدنيــا بعينيــه.
فتذكــر وادي الغضــا فقــال قصيــدة يرثــي هبــا نفســه قبــل املــوت قــّل أن جتــد هلــا مثيــًا يف العربيــة وحــىت يف اآلداب 

األجنبيــة احليــة.
)أال ليت شعري هل أبينّت ليلًة ...بوادي الغضا أزجي القاص النواجيا(

ومتى ان ال يقطع الركب عرضه، ومتى لو ماشى هذا الوادي الركاب لياليا
)فليت الغضا مل يقطع الركب عرضه ...وليت الغضا ماشا الركاب لياليا 
لقد كان يف وادي الغضا لو دان الغضا ...مزار ولكن الغضا ليس دانيا(

هــذا الفــىت الــذي كان يضــرب املثــل بشــجاعته وأبســه أصبــح اليــوم ال حــول لــه وال قــوة، فيعتصــر األســى قلبــه وتســود 
الدنيــا يف انظريــه، وأحــس ابملــوت يقــرتب منــه خطــوة فخطوة.

)أاي صاحيب رحلي دان املوت فانزال ... برابية إين مقيم لياليا 
أقيما علّي اليوم أو بعض ليلٍة ...وال تعجاين قد تبن مابيا(

كان فيما مضى مثل الليث اهلصور من الصعب قياده
)أقول ألصحايب أرفعوين ألنين ..يقر لعبين ان سهيل بدا ليا(

وكان يطيب له وتقر عينه إذا رأى جنم سهيل 
)خذاين فجراين بربدي إليكما ...فقد كنت قبل اليوم صعب قياداي 

وخطا أبطراف األسنة مضجعي ...وّد على عيين فضل ردائيا(
ويتذكر أهله وأمه وخالته وابنته وزوجته 

)وابلرمل منا نسوة لو شهدنين ...بكَن وفديَن الطبيب املداواي 
فمنهّن أمي وأبنتاها وخاليت ...وابكية أخرى هتيج البواكيا(

وجتيــش نفســه وحيــس أبســًى عميقــا ورهبــة ختيــم علــى نفســه، ومــرارة أتخــذ مبجامــع قلبــه عندمــا ســيرتكه أصحابــه وقــد 
حلــد يف القــرب، فيحــس أبســًى ينتابــه ورعشــة تســري يف دمــه.

)غداة غٍد اي هلف نفسي على غٍد ...إذا أدجلوا عين وخلفت اثواي 
رهينة احجار وقرب تضمنت ...بقيتها مين العظام البواليا(

وكما تغى ابن الريب بوادي الغضا تغى مجيل بوادي القرى وكان مبصر يعاين األسى.
وذكر بعض املؤرخن أن القصيدة قاهلا أحد اجلن ونسبها اىل مالك بن الريب وهللا أعلم.

ومــن الشــخصيات التارخييــة الــيت حفلــت هبــا الكتــب العربيــة كاألغــاين ويتيمــة الدهــر ومــروج الذهــب واألمــاين نذكــر 
مجيــل صاحــب بثينــة، ومالــك بــن نويــرة، وتوبــة اخلفاجــي صاحــب ليلــى األخيليــة، وامــرؤ القيــس الكنــدي هــذه 

الشــخصيات البــارزة قــّل ان جتــد هلــا مثيــًا يف أي أمــة مــن األمــم.
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نشــأ الفنــان معــد أورفلــي يف مدينــة محــاه. 
املرحلــة  إمتامــه  بعــد  مصــر  إىل  انتقــل 
الثانويــة لدراســة الفنــون اجلميلــة يف جامعــة 
القاهــرة قســم الديكــور، مث قــام بدراســة 
دبلــوم حتســن اخلطــوط وتطويرهــا يف ذات 

العــام.
ــة الفنــون اجلميلــة يف  عمــل مدرســا يف كلي
دمشــق ورئيســاً لقســم الديكــور بــن عامــي 

1961 و1971. 
حافــظ أورفلــي علــى نشــاطه يف املشــهد 
مشــاركاته  خــال  مــن  والثقــايف  الفــين 
املســتمرة يف املعــارض اجلماعيــة وإقامتــه 
العديــد مــن املعــارض الفرديــة أيضــاً. انل 
العديــد مــن اجلوائــز لتصميماتــه املميــزة، 
القاهــرة وإعــان ســياحي )مصــر  الشــباب االفريقــي االســيوي يف  إعــان مؤمتــر  أهــم تصميماتــه  مــن 

و1963.  1959 عامــي  بــن  القطــن  مهرجــاانت  وإعــان   1959 عــام  االســامية( 
يركــز أورفلــي يف لوحاتــه علــى الــرتاث وعناصــره معيــدًا صياغتــه أبســلوب منظــم يعكــس العمــق احلضــاري 
للــرتاث الشــرقي دون أن يفقــده هويتــه األصيلــة. يعتمــد يف جــّل لوحاتــه علــى لــون واحــٍد أو لونــن 
وتدرجاهتمــا ماحنــا لوحتــه حالــة مــن االنســجام واهلــدوء. جيمــع يف اســلوبه ثاثــة عناصــر هــي الزخرفــة 
ــة  ــار احلروفي والكلمــة واللــون ليثــري جــداًل فيمــا بينهــا ينتهــي بعمــل فــين معاصــر ميكــن إدراجــه ضمــن تي
الزخرفيــة. نفــذ الكثــري مــن أعمالــه ابأللــوان املائيــة الشــفيفة وهــو مــن أصعــب األلــوان ألنــه ال جمــال 

لتصحيــح اللمســات أو إعادهتــا ممــا يتطلــب قــدراً كبــريًا مــن املهــارة ملعاجلتهــا.
يعــّد معــد أورفلــي مــن الــرّواد األوائــل الذيــن شــّقوا الطريــق أمــام اللوحــة احلروفيــة العاشــقة للخــط العــريب 
مقّدمــا إايهــا يف صيغــة حداثيــة إبداعيــة مســتفيداً مــن الــرتاث وعناصــره اجلماليــة ليعيــد إنتاجــه دون املســاس 

هبويتــه وأصالتــه.

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

معد أورفلي )1934(

الفا مسلم

نثى..
ُ
انعكاسات أ

شاعرة سورية

ترهقين الريُح وُأرهُقها...  
فقط أليّنِ امرأًة انعكاُسها من ضوء

وظلُّها مرميٌّ على معطفها
خيوهُنا الطريق...

تبدو وكأهنا تبحث عن مكان ال يشبهها
عن مكاٍن يضيُع فيه صوهُتا/ ماحمها... 

وتضيُع
تضيُع يف ركٍن ابرٍد

تاُء فيِه غري الئٍق ابملطر يصبُح الشِّ
والشبابيُك مفتوحًة لانتظار

عندها تصرُي امرأًة خملصًة لانتظار
وال ملجَأ هلا سوى االنتظار

على عتبتِه تكوي قلبها، وترتُِّب مواعيَدها مع السَّماء
يداها ممدوداتِن حيث الطريُق مفتوحة، 

حيث يبتلُّ جسُدها برائحِة العصافرِي والنُّجوم واألان
حيث تشعُر جبسِدها يفوُح بشغِف حلم

ذاَك احلُُلُم األزرُق اجلميل
كانت هذه الشبابيك امتداداً لروحها 

تنقر عليها كحبات املطر... 
كلُّ الفصول بتوقيٍت واحد

تصرُي انئيًة عن احلياة
مفرغة بشكل اتمٍّ كاهلواء

تطرُي وتطرُي وتلتقُط أنفاَسَها هبدوٍء 
وكأنَّ العامَلَ يسكُن يف َطْرفها

هي أنثى ُمْرِبَكٌة حلدِّ اخلوف وُمطيعُة حىت االنتظار
كلُّ الّسام حتتويه يف داخلها

يتَّسع كلما ضاعْت يف السماء
وتطرُي... تطري

وتسقُط يف األعلى
وتتحرَُّر األمواُج يف داخلها

تنسكُب يف السَّماِء على شكِل جنمة
سقُفها انتظاٌر 

وامتداُدها أنثى.
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ت
تقارير وتحقيقا

أكثــر مــن عقــد مضــى مــن عمــر ثــورة احلريــة والكرامــة الــيت قامــت يف وجــه أعــى نظــام جمــرم 
يف التاريــخ، ذاقــت خالهلــا املــرأة الســورية شــى أنــواع العــذاب مــن حصــار ونــزوح، وقتــل 
وهتجــر وجلــوء وســجن، وجــوع وتعذيــب، ومــع كل هــذه اآلالم بقيــت هــي األم والزوجــة 
والشــهيدة والســجينة يف زانزين الطغاة، محوالت تعجز عن محلها اجلبال الراســيات، ومع 

ذلــك وهــي تعــّد أايم النــزوح والتشــرد مل تفقــد األمــل.
مل تكــن املــرأة الســورية يوًمــا رهينــة احملابــس ومل تتخــّل عــن واجبهــا الوطــي والعائلــي طــوال 
عمــر الثــورة املديــد، بــل كانــت الســند والصــدر احلنــون ملــن حوهلــا، ومنــذ انطالقــة الثــورة 
شــاركت إىل جانــب أخيهــا وابنهــا املظاهــرات الســلمية ورفعــت األعــالم والالفتــات الــيت 
طالبــت فيهــا أبن تعيــش مــع عائلتهــا عيشــة كرميــة، وبعــد أن أوغلــت قــوات النظــام يف 
إجرامهــا وقتلهــا للمتظاهريــن الســلمين وإرغــام النــاس الدفــاع عــن أنفســهم وحتــول احلــال 

إىل اجملاهبــات العســكرية دفعــت املــرأة ابنهــا وزوجهــا حنــو خنــادق القتــال.
أم حممــد امــرأة مــن جبــل الزاويــة فقــدت عــدًدا مــن أبنائهــا دفاًعــا عــن بلدهــم، وعندمــا 
جــاؤوا ذات صبــاح جبثمــان ابنهــا الشــهيد الثالــث وســّجوه أمامهــا، جلســت إىل جــوار 
رأســه ومــدت يدهــا تتلمــس جبينــه وتغمــض عينيــه وأخرجــت خرقــة زرقــاء مــن جيبهــا 
وراحــت تنظــف قطــرات الــدم املتجمعــة حــول عينيــه بصمــت رهيــب، وعندمــا مسعــت 
حنيــَب بعــض النســوة مــن حوهلــا هنرهتــّن وطلبــت منهــن الســكوت معلنــة أمــام اجلميــع:

إن مل يستشهد ابي وابنك من سيدفع اجملرمن عن بالدان ؟!
بــال اســتثناء، ولكــن يف جمتمعنــا  ال أحــد ينجــو يف األزمــات، اخلســائر تطــال اجلميــع 
الســوري الــذي مل يتشــكل علــى أســاس مــن العدالــة واحلريــة بســبب نظــام حكــم طائفــي 
بغيــض، فــإن خســارة املــرأة كانــت أكثــر وضوًحــا بعــد مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن مــن 
عمــر الثــورة، ومــع هــذا الضغــط اهلائــل وجــدت املــرأة الســورية نفســها يف مواجهــة كثــر 
مــن األســئلة والتحــدايت والــيت تفاجــأت هبــا ومل تتهيــأ ملواجهتهــا، فكانــت أول مــن دفــع 

ضريبــة احلــرب.

مــرح طالبــة جامعيــة ســألتها صحيفــة “إشــراق” عــن شــعورها كطالبــة عايشــت أحــداث 
الثــورة مــذ كانــت طفلــة فقالــت: بصفــيت طالبــة جامعيــة يف الشــمال احملــرر وكــوين تربيــت 
بــن أحضــان ثــورة العــز والكرامــة منــذ إحــدى عشــرة ســنة، وال نــزال علــى نفــس الفكــر 
واإلصــرار والعزميــة وســنبقى حــى النصــر، وســيبقى كــره النظــام جيــري يف دمنــا وعروقنــا حــى 
املــوت، وســنروي هــذه األحــداث ألحفــادان وجنــدد التاريــخ ابمسنــا وســنردد ونقــول لــن 

نتخلــى عــن دم شــهدائنا ونســائنا وأطفالنــا.
وأضافــت مــرح يف حتــد واضــح للقتلــة والطغــاة: ســنبقى صامديــن ضــد الظلــم، ولــو أننــا 
لســنا علــى حــق لُكنــا ُهزِمنــا منــذ زمــن طويــل، ولكــن إحــدى عشــرة ســنة ومل هنــزم ضــد 
أقــوى دول العــامل ،ألننــا ذاهبــون يف طريــق احلــق والدفــاع عــن احلريــة واإلســالم وســيبارك هللا 
لنــا يف ثورتنــا إن شــاء هللا ولــن نتخلــى عــن مبدئنــا ولوعــاداان مجــُع العــامل أبكملــه وســنريب 
أوالدان علــى كــره النظــام واإلرهــاب وندعــو مجيــع األحــرار إلحيــاء ذكــرى الثــورة املباركــة.

النــزوح والقصــف وفقــد  الــيت حتملــت معــاانة  املــرأة الســورية كثــرة ومتشــعبة فهــي  آالم 
ــا عــن احلمايــة  األحبــة، والكثــر فقــدت زوجهــا وأرغمتهــا احلاجــة املاديــة علــى الــزواج حبًث
مــن نظــرة اجملتمــع ومنهــن مــن تركــت أبنائهــا حتــت ضغــط الظــروف وتزوجــت دون الــرتوي 
والســؤال عــن وضــع الــزوج األمــر الــذي خيــب أملهــا وعــادت إىل بيــت أهلهــا مــن جديــد 
ــا ســيعيش إن كتبــت لــه احليــاة يف  جتــّر أذايل اخليبــة وقــد تكــون حتمــل يف أحشــائها جنيًن
إدلــب، ســألته صحيفــة  الشــريعة يف اثنــوايت  مــدرس  اليوســف  أســرة مفككــة. مرعــي 
“إشــراق” إن كانــت املــرأة الســورية قــد فقــدت األمــل بعــد مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات 
مــن عمــر الثــورة فأجــاب: بعــد مــرور مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن مــن انطــالق الثــورة 
أثبتــت املــرأة الســورية يف مراحــل الثــورة املتالحقــة ويف عــدة جمــاالت علــى الرغــم مــن كل 
مــا تواجهــه مــن صعــوابت، حيــث شــاركت يف املظاهــرات ويف العمــل الطــي واإلغاثــي، 
وكذلــك اإلعالمــي ليناهلــا نصيــب مــن بطــش القــوى األمنيــة التابعــة للنظــام اجملــرم، فكانــت 

املعتقلــة واملفقــودة إضافــة إىل انتهــاكات أخــرى.

 إال أّن دور املــرأة يكمــن يف إعــداد جيــل يعــي أمهيــة الثــورة ومعاانهتــا. وبعــد مــرور أكثــر 
مــن عشــر ســنوات مــن مآســي القصــف اهلمجــي والتهجــر والقتــل، كانــت املــرأة ومــا زالــت 
هــي الداعــم املعنــوي ملــن حوهلــا، فقــد حتملــت  كافــة الظــروف القاســية وأتقلمــت مــع 

الوضــع املعيشــي يف املخيمــات.
املــرأة هــي األكثــر تضــررًا بــن شــرائح اجملتمــع املختلفــة بســبب احلــرب فهــي الــيت فقــدت 

ابنهــا وهــي الــيت فقــدت زوجهــا وأبيهــا.
مــع ذلــك مل تفقــد املــرأة الســورية األمــل فهــي تعيــش يف املناطــق احملــررة وهــي علــى ثقــة أنــه 
ال بــد أن أييت اليــوم الــذي تنقشــع فيــه الغيــوم وتظهــر مشــس احلريــة، وال بــّد للظــامل مــن أن 

يلقــى  جــزاءه العــادل، وســتبقى ثورتنــا مزهــرة بنســائها ورجاهلــا حــى النصــر.
محيــدة أم ألربعــة أطفــال أكرهــم عمــره حبــدود 10 ســنوات وأصغرهــم طفلــة ال تتجــاوز 
الســنتن، مــات زوجهــا بقصــف اجملرمــن وتركهــا وحيــدة يف مواجهــة ظــروف احليــاة الصعبــة، 
ومل تلــق تعــاواًن مــن أهــل زوجهــا أو أهلهــا فالفقــر والنــزوح هــو العامــل املشــرتك للجميــع، 

ذلــك مــا دفعهــا إلرســال أطفاهلــا لبيــت جدهــم والــزواج.
تقــول محيــدة إن زوجهــا اجلديــد وافــق علــى أن يعيــش أوالدهــا معهــم ولكــن جدهــم ألبيهــم 
رفــض ذلــك بشــدة وقــال أنــه لــن يســمح ألبنــاء ابنــه العيــش حتــت ســيطرة رجــل غريــب رغــم 

فقــره ومــرض زوجتــه وعجزهــا عــن تربيــة األطفــال.
 الواقــع مريــر وأليــم الــذي عاشــته املــرأة عــر ســنن، واقــع عاشــته مبــرارة وصمــت بعدمــا 
عجــزت صرخاهتــا ونــداءات اســتغاثتها عــن إيقــاظ ضمائــر قــادة العــامل وسياســييه، كل 
ذلــك مل يدعهــا لليــأس أو الــرتدد، بــل زادهــا إصــرارًا علــى املضــي يف ثورهتــا مــن أجــل 
مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة، مســتقبل تنعــم فيــه املــرأة ابلعدالــة واحلريــة والكرامــة 
اإلنســانية. والســؤال الــذي تــردده النســوة هنــا دائًمــا، أمل حيــن الوقــت لتنبعــث املــرأة الســورية 
كالعنقــاء مــن بــن األنقــاض والرمــاد لتحلــق يف مســاء اإلبــداع، و ترتفــع فــوق اجلــراح الــيت 

خلفتهــا ســنوات التشــرد والقتــل والدمــار.  

فيصل عكلة 

المرأة السورية،
في عيد الثورة ما زالت تعيش األمل!

صحافي سوري

اهنمــرت دمــوع األم مجيلــة 70 عامــاً، عندمــا اجتمــع أوالدهــا وبناهتــا يف غرفتهــا 
قاصديــن معايدهتــا. يقومــون بتقبيلهــا وتقــدمي اهلــدااي، ويذهــب اجلميــع للغرفــة 
اجملــاورة حيــث املائــدة الــيت توجــد مــرة كل عــام يف منزهلــم، فيهــا بيتــزا وكاتــوا 

ومكســرات وعصائــر أبنواعهــا.
 ،ONA كاد أن يغمــى عليهــا حــن بــدأ أمحــد 33 عامــاً بفتــح كرتونــة زيــت
داخــل الكرتونــة ســت قنــاين زيــت ذرة ســعة كل منهــا 1 لــرت، وكيــس ســكر 

5 كــغ.
األم مجيلــة انزحــة مــن مدينــة كفرنبــل، كغرهــا مــن األمهــات املهجــرات مــن 
ريــف ادلــب اجلنــويب، تســكن مــع أوالدهــا يف مدينــة ادلــب، تقــول “ســعر لــرت 
زيــت الــذرة 25 لــرة تركيــة لكــن قنينــة الزيــت أغلــى علــى قلــي مــن 100 لــرة، 
أشــعر عنــد شــرائها أن قيمتهــا أكــر مــن ســعرها، وهــي كغرهــا مــن مــواد الغــذاء 

األساســية كاألرز والســكر والســمن اخل”.
يقــول أمحــد “كل شــيء متوفــر وبكثــرة، لكــن غــالء األســعار كارثــي، فعنــد 
هبــوط اللــرة الرتكيــة أمــام الــدوالر يتســابق أصحــاب احملــال التجاريــة لرفــع أســعار 
املــواد املوجــودة عندهــم وعنــد ارتفاعهــا مقابــل الــدوالر تبقــى األســعار كمــا هــي، 
فأحببــت وبطريقــة ســاخرة إهــداء كرتونــة زيــت ألمــي بعيدهــا، وهــي فرحــت هبــا 
أيضــاً بطريقتهــا الســاخرة، فضحكنــا مجيًعــا علــى املوقــف الــذي حصــل وهــو 

ابألســاس واقعــي”.

أمــا أشــرف 22 عامــاً فقــد صنــع قالــب حلــوى وكتــب امســه عليــه ابلكراميــل 
والشــوكوال وقدمــه ألمــه كهديــة بعيدهــا، وبعــد أن قــام بتصويــره أكلــه عــن بكــرة 
أبيــه، وشــرب بعــده كأســن مــن عصــر الرتقــال الطبيعــي وقــال كلمــات راقيــة 
ألمــه غــر معتــادة علــى مساعهــا منــه يف األايم العاديــة، انهيــك عــن احتضاهنــا 
وتقبيلهــا، وهنــا اهنــارت دمــوع اجلميــع ضاحكــن علــى موقــف أشــرف بعيــد أمــه.

اكتفــت غزالــة 40 عامــاً بتقبيــل رأســها وتقــدمي قطعــة قماشــية ألمهــا قائلــة: 
“ســوف تضعها مع 22 قطعة يف اخلزانة أهديتها إايها مســبقاً، ومل تقم بقص 

وخياطــة أايً منهــا حــى اليــوم”.
ختتلــف مظاهــر االحتفــال بعيــد األم مــن بلــد إىل آخــر، ويتنــوع وفقــاً لعــادات 

الشــعوب
صغــرة  رمزيــة  حفلــة  وجتهيــز  اهلــدااي  بتقــدمي  يكــون  العــامل  بلــدان  أكثــر  يف 
للتضحيــات الــيت قدمتهــا ومازالــت تقدمهــا مــن أجــل أبنائهــا، فــال اهلــدااي وال 
أي شــيئ يف الدنيــا يعــادل تضحيــات األم، لكــن البــد مــن وجــود شــيء يذكــران 

ويطيّــب خاطرهــا.
يف  األم  بعيــد  االحتفــال  بظهــور  الفضــل  “يُنَســب  تقــول:  املصــادر  بعــض 
بــدأت يف  الفكــرة  أنَّ  إال  آان جارفــس،  تدعــى  امــرأة  إىل  ّتحــدة 

ُ
امل الــوالايت 

ؤّلفــة األمركّيــة جوليــا 
ُ
احلقيقــة ُمنــذ عــام 1872، ففــي تلــك الّســنة اقرتحــت امل

وورد هــوي اعتمــاد هــذا العيــد الوطــّي، 

ومل يُكــن اهلــدف األصلــّي االحتفــال ابألّمهــات بقــدر مــا كان إجيــاد وســيلة 
للرّتويــح عــن النّــاس مــن مآســي احلــرب األهليّــة األمركيّــة الــيت كانــت قــد وضعــت 
أوزارهــا ُمنــذ ســنوات قليلــة آنــذاك. دعــت جوليــا هــوي األّمهــات إىل االحتفــال 
وإلقــاء  والّســاحات،  الكنائــس  يف  التجّمــع  مثــل  مظاهــر،  بعــّدة  العيــد  هبــذا 

اخلطــب واملواعــظ وغــر ذلــك”. 
أّمــا آان جارفــس فقــد دعــت إىل االحتفــال بعيــد األم كُمناســبة وطنيّــة للمــرّة 
األوىل يف الثــاين عشــر مــن مايــو ســنة 1907، حيــث أقامــت جتمُّعــاً عاّمــاً 
يف كنيســة ببلــدة غرافتــون يف واليــة فرجينيــا الغربيّــة، وبفضــل ُجهودهــا احلثيثــة 
ُمــدن  مجيــع  أصبحــت  فحســب  الّتاريــخ  ذلــك  مــن  ســنوات  مخــس  وخــالل 
الُكــرى حتتفــل مبظاهــر عيــد األم يف كّل عــام، ويف ســنة  ّتحــدة 

ُ
الــوالايت امل

1914 أعلن الرّئيس األمركّي وودرو ويلســون عن حتويل عيد األم إىل عطلة 
وطنيّــة رمسيّــة يف أمــركا، وانتشــر بعدهــا الّتقليــد ليصــل ُمعظــم بلــدان العــامل.

أمــا ابلنســبة للوطــن العــريب فــإّن عيــد األم حيــل يــوم 21 آذار/مــارس، وكان أّول 
مــن فّكــر فيهــا الصحفــي “علــي أمــن” وهــو مؤّســس جريــدة األخبــار املصريــة. 
وكانــت القّصــة أنــُه أتــت امــرأة إليــِه وقــد أخرتــُه عــن حياهتــا بعــد أن تــويّف زوجهــا 
وقــد قامــت برتبيــة أبنائهــا لوحدهــا وتعليمهــم، وقــد شــعر علــي أمــن بروعــة 
القّصــة وقــام بكتابتهــا وطــرَح فكــرة أن يكــون هنــاك عيــد لــألم تقديســاً هلــا. وكل 

عــام وأنــت أبلــف خــر اي أمــي.

عمر علي الحسين 

عيد األم

صحافي سوري
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Gaziantep’teki Suriye siyasi salonu, Gaziantep kentindeki Suriyeliler arasındaki siyasi hareketi 
yeniden canlandırmak için ciddi görünen bir girişimle lansmanını yeniledi. Ve Suriye devrimi doğrul-
tusunda, Özgürlük ve Haysiyet Devrimi, on ikinci yılına giriyor. Bu lansman 
ve siyasi salonun varlığının önemi, geleceğe yönelik planları ve faaliyetleri 
ile ilgili diğer konular hakkında, salonun koordinatörü Alaaddin Husso, Işrak 
gazetesine bir dizi konuyu yanıtlayarak şunları söyledi: Ona söylediğimiz yer: 
- Yakın zamanda Entebbe’de yeni bir Suriye siyasi salonunun açılışını yaptınız. 
Bununla ne söylemek istedin?- Peki salon koordinatörü seçildikten sonra sa-
lon hareketinde olmasını istediğin en önemli değişiklikler nelerdi?
Önümüzdeki günlerde çalışmak için bir program veya plan var mı? Suriye 
devriminin 11. yılını tamamlamak üzereyiz. Bu bağlamda siyaset salonunun 
faaliyetleri var mı?
Suriyelilerin siyasete girme konusundaki genel isteksizliklerini hangi neden-
lere bağlıyorsunuz?
Alaaddin Husso, Işrak’a şunları söyledi: Siyasi salon fikri, bir dizi Suriyeli politi-
kacıyı, aydını ve medya profesyonelini bir araya getiren, özgür bir ulusal diya-
log için bir forum olmak, Türkiye’ye ufuk açabilecek görüş ve fikirleri sunmak 
ve tartışmak üzere 2019’un başında başlatıldı. diktatörlüğe ve tiranlığa karşı aktif olan güçler, Suriye 
meselesinin gerçekliğini ve karmaşıklığını ve geleceğin haklarını araştırmak ve çözümün temelleri 
hakkında ortak bir vizyon oluşturmak, devleti ve toplumu inşa etmek, ve yaklaşan toplumsal  bir 
sözleşme. Algılar oluşturmak, vizyonları belirginleştirmek ve çevresinde ortak bir Suriye vizyonu 
geliştirilmesine katkıda bulunabilecek fikirleri ortaya çıkarmak için yerel, bölgesel ve uluslararası 
olayları, gelişmeleri ve konumları okuyup analiz etmeyi amaçlar.
Salonun etkinliği fiziksel toplantıya bağlıdır ve pandemi nedeniyle etkinlik geçici olarak durdurul-
muştur.  Pandeminin bitmesi ve normal hayata dönülmesiyle birlikte salonun faaliyetine dönmesi 
doğaldı. Ardından, “ Salon, kurucuları tarafından onaylanan bir öz düzenlemeye sahip ve her üç ayda 
bir periyodik olarak seçilen bir koordinatör, sekreter ve medya görevlisine bağlıdır. Aradan sonraki 
ilk fiziki toplantıda ve salonun 13 Şubat 2022’de yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, salonun işley-
işine daha iyi bir ivme ve esneklik kazandıran organizasyonel ve idari yönünü etkileyen bazı değişik-
likler üzerinde anlaşmaya varıldı. Koordinatörün daha fazla verimlilik ve esneklik elde etmesi için 
sürenin uzatılması, böylece üç ay yerine tam bir yıl haline geldi. Ve bir salon koordinatörü olarak 
seçilmem, davetleri koordine etme, ilişkileri düzenleme ve üyelerin rıza ile aldığı kararları takip etme 
görevinin ötesine geçmiyor. Ve salonun tartışma ve müzakerelerden elde ettiği bilgileri  çeşitli me-
dya organları aracılığıyla ihraç etmek. Ardından, “ Şüphesiz, organizasyonsuz ve plansız yapılan her 
iş başarısızlık sayılır.
Salon, bir ideolojiye veya eğilime göre iktidarı yönetme programı olan bir siyasi parti olmadığı gibi, 
siyasi beyanlar ve pozisyonlar yayınlamak için birbirleriyle koordineli olmayı amaçlayan siyasi par-
tilerin bir araya gelmesi de değildir. İlgili kurumlara sunulmak üzere stratejik plan ve araştırma hede-
fleri olan çalışmaların merkezi değildir. Ama bir çerçevesi, hedefi ve vizyonu var ve üzerinde çalışıyor. 
Başka bir deyişle, kamusal alanda kamusal iktidar kaynaklarına yönelik bir forum değildir. Aksine, 
tüm siyasi kültürlerin, siyaset, siyasi düşünce ve siyaset felsefesi dünyasındaki olaylara ve aktörlere 
ilişkin eylemlerini, algılarını ve anlayışlarını ifade eden aktif kişilikler aracılığıyla toplandığı bir evdir.
Ardından, “Bütün bölgeyi hareket ettirmeseydik Suriye devrimi Suriye tarihinin akışını değiştirdi ve 
geri dönüş yok. Engeller olabilir ama bu bir devrim. Fransız Devrimi otuz yıl sürdü. devrimin koşulları 
var olduğu ve canlı olduğu sürece. Suriyelilerin dünyanın tüm ülkelerine dağılmasının yanı sıra, baskı, 
sömürü ve yozlaşma, aziz Suriye’mizde hâlâ hâkim durumda. Bütün bunlar devrimin var olmasını ge-
rektiriyor ve devrim, herhangi bir bedene özgür değil, her bireye ait. Tartışmalar, incelemeler ve bir 
vizyonun sunumu ile salonun doğasına uygun bir şekilde salonun ilgi alanlarının önemli ve vazgeçil-
mez bir parçası olması doğaldır ve bunun ışığında bir seminer sunulacaktır. Bu vesileyle herkese açık 
olacak salonun iki kilit üyesi tarafından 16/03/2022 Çarşamba günü gerçekleitirilecektir. Daha geniş 
kitlelere yayılması adına Zoom üzerinden yapılacak” denidi. Ardından “Devrimden önce Suriye’de 
gerçek bir siyasi hayat var mıydı?
Belki de bu sorunun cevabı bize insanların siyasete gönülsüz olduğu fikrini veriyor.
Siyaset, başkasını tanımayan ve başkasını  kendi istediği gibi hareket ettiren ve onu bir piyon olarak 
gören ,bir diktatörün ülkesinde  ,siyaset  nasıl yaşanabilir ?
Devrimin en büyük sonuçlarından biri, siyasi hayatın sarsılarak da olsa geri dönüşü oldu ki bu sağlıklı 
bir durum, çünkü dünya değişti ve eşi görülmemiş bir değişim durumu yaşıyoruz. Politikacıların çoğu 
diktatörlük döneminde yaşayan kuşaktan ve birçoğu hala Soğuk Savaş zihniyetinde düşünüyor.
Siyaset sadece güç anlamına gelmez.Herhangi bir sosyal fenomen, ele alındığında derinden bir  poli-
tikatir. Örneğin, oğlunuzu eğitmeye kim karar veriyor? Eğitim toplumsal bir ihtiyaçtır, ancak eğitim 
politikası, eğitim müfredatı ve çözümleri politikadır. Ardından sözlerini şöyle tamamladı: “Kısacası 
Suriye toplumu ister sivil toplum kuruluşları, ister bireysel insani, hatta resmi kurumlar aracılığıyla 
olsun, genel olarak bilmeden siyaset yapılıyor. Ama siyasetle uğraştığının farkında değil. Sadece 
bunu vurgulamamız gerekiyor ve bu yüzden salon kuruldu.

أعــاد الصالــون السياســي الســوري يف عينتــاب جتديــد انطالقتــه، يف حماولــة يبــدو أهنــا جــادة إلعــادة احلــراك 
السياســي بــن ظهــراين الســورين يف مدينــة غــازي عينتــاب، وتســاوقًا مــع ولــوج الثــورة الســورية ثــورة احلريــة 

والكرامــة عامهــا الثــاين عشــر. حــول هــذه االنطالقــة ومســائل أخــرى تتعلــق أبمهيــة 
لصحيفــة  حتــدث  ونشــاطاته  املســتقبل  حنــو  السياســي وخططــه  الصالــون  وجــود 
ــا عــن عــدد مــن احملــاور:  إشــراق األســتاذ عــالء الديــن حســو منســق الصالــون جميًب
حيــث قلنــا لــه : -مؤخــرًا قمتــم إبعــادة إطــالق جديــد للصالــون السياســي الســوري 
يف عينتــاب. مــاذا أردمت أن تقولــوا بذلــك؟- ومــا هــي أهــم التغيــرات الــيت أردمتوهــا 
يف حركــة الصالــون بعــد انتخابكــم منســًقا للصالــون؟- وهــل مــن برانمــج أو خطــة 
للعمــل يف قــادم األايم؟ - وحنــن مقبلــون علــى إمتــام العــام ال 11 للثــورة الســورية. 
هــل مــن نشــاطات للصالــون السياســي يف هــذا الســياق؟ - وإىل أي األســباب 

تعــزون حالــة العــزوف العامــة لــدى الســورين عــن اإلشــتغال يف السياســة؟
الســيد  عــالء الديــن حســو قــال إلشــراق: » انطلقــت فكــرة الصالــون السياســي 
يف بــداايت عــام 2019، ليكــون ملتقــى للحــوار الوطــي احلــّر، يضــّم طيفــاً مــن 
السياســين واملثقفــن واإلعالميــن الســورين، لطــرح ومناقشــة اآلراء واألفــكار الــيت 

قــد تفتــح اآلفــاق أمــام القــوى الــيت تنشــط ضــد الدكتاتوريــة واالســتبداد، والبحــث يف واقــع القضيــة الســورية 
وتعقيداهتــا، ويف اســتحقاقات املســتقبل، وتكويــن تصــور مشــرتك حــول أســس احلــّل وبنــاء الدولــة واجملتمــع 
والعقــد االجتماعــي القــادم. ويهــدف إىل  قــراءة األحــداث واملســتجدات واملواقــف احملليــة واإلقليميــة والدوليــة 
وحتليلهــا وصــواًل إىل بنــاء تصــورات وبلــورة رؤى، واســتنباط أفــكار ميكــن أن تســاهم يف وضــع رؤيــة ســورية 
مشــرتكة حوهلــا. ونشــاط الصالــون يعتمــد علــى اللقــاء الفيزايئــي، وبســبب جائحــة كــوروان، توقــف النشــاط 
مؤقًتــا. ومــع انتهــاء اجلائحــة وعــودة احليــاة الطبيعيــة كان مــن الطبيعــي عــودة الصالــون لنشــاطه.« مث قــال » 
للصالــون الئحــة ذاتيــة أقــرت مــن قبــل املؤسســن، وكانــت تعتمــد علــى منســق وأمــن ســر وإعالمــي، يتــم 
انتخاهبــم بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر، يف االجتمــاع الفيزايئــي األول بعــد التوقــف، ومــع إعــادة نشــاط 
الصالــون، بتاريــخ 13 شــباط/فراير 2022، مت التوافــق علــى بعــض التعديــالت الــيت متــس اجلانــب التنظيمــي 
واإلداري مبــا مينــح عمــل الصالــون اندفاًعــا ومرونــة أفضــل حيــث مت االكتفــاء مبنســق للصالــون يتــوىل تنســيق 
اجللســات والدعــوة للقــاءات واالجتماعــات ابلتشــاور مــع مجيــع األعضــاء. ومتديــد الفــرتة الزمنيــة للمنســق 
لتحقيــق فعاليــة ومرونــة أكثــر حبيــث أصبحــت ســنة كاملــة بــداًل مــن ثالثــة أشــهر. وانتخــايب كمنســق للصالــون 
ال يتجــاوز مهمــة التنســيق للدعــوات وتنظيــم العالقــات ومتابعــة القــرارات املتخــذة بشــكل توافقــي مــن قبــل 
األعضــاء. وتصديــر خمرجــات الصالــون مــن نقاشــات وتــداوالت عــر الوســائل اإلعالميــة املتعــددة واملتنوعــة. 
مث قــال » الشــك أبن أي عمــل دون تنظيــم وخطــط يعتــر فاشــاًل.  والصالــون  ليــس حــزاًب سياســًيا لديــه 
برانمــج إلدارة الســلطة وفــق أيديولوجيــة أو توجــه مــا، كمــا أنــه ليــس جتمًعــا ألحــزاب سياســية غايتهــا التنســيق 
فيمــا بينهــا إلصــدار بيــاانت ومواقــف سياســية، وهــو ليــس مركــزًا للدراســات لــه خطــط اســرتاتيجية وأهــداف 
حبثيــة بغايــة عرضــه علــى املؤسســات املهتمــة بذلــك. ولكــن لــه إطــار وهــدف ورؤاي والعمــل علــى ذلــك. أي 
بكلمــة أخــرى هــو ليــس منــرًا بقصــد مصــادر القــوة العامــة يف اجملــال العــام. إمنــا هــو بيــت جتتمــع فيــه كل 
الثقافــات السياســية عــر شــخصيات فاعلــة يعــر عــن أفعالــه وتصوراتــه وفهمــه لألحــداث والفاعلــن يف عــامل 
السياســة والفكــر السياســي والفلســفة السياســية.«مث أكــد أن« الثــورة الســورية غــرت جمــرى التاريــخ الســوري 
إن مل نقــل املنطقــة برمتهــا، وال رجعــة للــوراء مطلًقــا، قــد يكــون هنــاك تعثــرات ولكــن هــي ثــورة، الثــورة الفرنســية 
اســتمرت ثالثــن عاًمــا، طاملــا هنــاك شــروط الثــورة قائمــة وحيــة، القمــع واالســتغالل والفســاد مــا زال مهيمًنــا 
يف ســورية احلبيبــة، إضافــة إىل تــوزع الســورين يف كل بــالد العــامل، كل ذلــك يلــزم أبهنــا الثــورة قائمــة، وهــي 
ختــص كل فــرد، ليــس حــرًا علــى جســم مــا، ومــن الطبيعــي أن تكــون هــي جــزء  ومهــم وأساســي مــن اهتمامــات 
الصالــون، بشــكل يتناســب مــع طبيعيــة الصالــون، عــر نقاشــات ومراجعــات وتقــدمي رؤاي، وعلــى ضــوء هــذا 
ســتكون هنــاك نــدوة يقدمهــا عضــوان أساســيان يف الصالــون وســتكون مفتوحــة للجميــع يف هــذه املناســبة، 
وذلــك يــوم األربعــاء 16 /2022/03. ولتحقيــق انتشــار أوســع ســتقام عــر الــزووم.« مث تســاءل بقولــه:« 
هــل يف ســورية قبــل الثــورة حيــاة سياســية حقيقيــة؟ رمبــا اإلجابــة علــى هــذا الســؤال تقــدم لنــا فكــرة عــزوف 
النــاس عــن السياســة. فكيــف للسياســة أن تعيــش  يف بلــد دكتاتــوري ال يعــرتف ابآلخــر وال يــراه ســوى بيــدق 
حيركــه كمــا يشــاء. ومــن النتائــج العظيمــة للثــورة كانــت عــودة احليــاة السياســية وإن كانــت بطريقــة متعثــرة، 
وهــي حالــة صحيــة، ألن العــامل تغــر، ونعيــش حالــة غــر مســبوقة مــن التغــر، وأغلــب السياســين هــم مــن 
اجليــل الــذي عــاش زمــن الدكتاتوريــة، ومــا زال الكثــر منهــم يفكــر بعقليــة احلــرب البــاردة، فالسياســة ال تعــي 
الســلطة فقــط، فــأي ظاهــرة اجتماعيــة هــي يف العمــق سياســية حــن التطــرق ملعاجلتهــا. فمثــاًل مــن يقــرر تعليــم 
ابنــك؟ فالتعليــم هــو حاجــة اجتماعيــة ولكــن سياســة التعليــم ومنهــاج التعليــم ومعاجلــة احللــول هــي سياســة.« 
مث انتهــى إىل القــول:« مبختصــر العبــارة، اجملتمــع الســوري بشــكل عــام ميــارس السياســة مــن دون أن يــدري 
ســواء عــر املنظمــات اجملتمــع املــدين أو املؤسســات الفرديــة اإلنســانية أو حــى الرمسيــة. ولكــن ال يــدرك أبنــه 

يعمــل يف السياســة. حنتــاج فقــط لتســليط الضــوء علــى ذلــك وهلــذا تشــكل الصالــون.

Alaaddin Husso:  Siyaset , Başkasını  tanımayan diktatörün bir ülkedesinde  nasıl yaşayabilir?
عالء الدين حسو: كيف للسياسة أن تعيش  في بلد دكتاتوري ال يعترف باآلخر
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Pencereler  artık kapatılamaz. Çünkü  kapalı pencereler kasırgaya  dayanamaz. 
Eger sağanak bir akıntıya karşı kapatılsa kesinlikle paramparça olur. Onu ve odanın 
içeriğini korumak için pencere kısmen de olsa açılmalıdır. Aklı başında insan, kıymetli 
mobilyaları rüzgarın etkisinden ve yönünden uzağa yerleştirilir. 
En zeki insan, bu akımdan yararlanarak odasının havasını tazeleyebilen, köşelerinde-
ki küf kokusunu dışarı atabilen ve rüzgarla ışığın odaya girmesine izin verebilendir.
Bugün kimliğimiz, kültürümüz ve toplumlarımız - diğer birçok millet gibi - birey, toplum 
ve ulus düzeyinde neredeyse dünyayı kasıp kavuran küreselleşme dalgasının etkisi 
altında kültürel, siyasi ve ekonomik kasırgalara maruz kalmaktadır. 
Batı dünyası bilimde, teknolojide, sanayide, siyasette ve askeri güçte bizden çok ile-
ride.
Bunun, ülkelerimizin çoğunda yöneten siyasi sınıf tarafından karşılanan nesnel ned-
enleri var ama sayılar, aritmetik ve denklemlerle dolu. Bilimsel ve teknik başarılarla 
kendini beğenmiş bu dünya, insan ruhunu, içgüdülerini ve benlik duygusunu geliştirme 
eylemlerini ayaklar altına aldı. Küreselleşme, insanı Batı kültürü ile bir sayıya ya da 
kâr-zarar ilkesine göre ele alınan bir denkleme dönüştürmüştür. Tıpkı herhangi bir 
mal veya makine gibi... 
Bu, birçok batılıda, bilimsel gelişmeyi ve ilerlemeyi ve doğanın kontrolünü engelle-
meden, insan değerini ve benlik duygusunu geri kazandıran gerçek ahlaki sisteme 
özlem uyandırdı. Bu da ancak beden ve ruhun gereksinimleri arasında bir denge 
sağlayan bütüncül bir yaklaşımın varlığı ile sağlanabilir..
Bir gözüyle kalbe, ruha, insanın duygu ve hislerine diğer gözüyle evrene, doğaya, den-
klemlere, siyasete, araştırmaya ve bilime bakan bir yaklaşım.
Ülkelerimizin çoğundaki siyasi, askeri ve ekonomik durgunluğa rağmen, siyasi, ekono-
mik ve sosyal hayatın tüm faaliyetlerine manevi derinlik katan çok önemli bir sisteme 
hâlâ sahibiz. İnsanî ilişkilerin sıcaklığını geri kazandırmak.  Artık baba yaşlandığında 
oğluna bağımlı değildir. İşçi artık sadece yorgun veya aciz olduğunuzda vazgeçilen 
bir makine değildir.  Arkadaş da parası azaldığında dışlanan bir banka hesabı değildir.
Küreselleşmenin, etkisi kaçınılmaz olarak elde edilebilir ve küreselleşmeye tamamen 
kapanmak imkansızdır. Karşılıklı etkilenme denklemini başarabilirsek, küreselleşme 
dalgasından korkulacak bir şey yok. İslam evrensel bir dindir. Kapanmayı ve gerçek-
likten kaçmayı kabul etmez. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “ Ey insanlar! Şüphesiz 
sizi bir erkekle bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, 
Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her 
şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.”
O halde bize gereken, bu dalganın önünde kendi içine çekilmek değil, mümkün old-
uğu kadar evlerimizin içindeki rüzgarın yolunu kontrol etmektir.
Mahremiyetimizde sabit olan kısmı tespit etmek, kurcalama ve tahrifattan uzak tut-
mak anlamında. karşılıklı etki elde etmek için araçlara sahip olmak; Yani pencereleri-
ni çalan bir rüzgarımız var. Önce dinimizi olduğu gibi anlamamız gerekiyor: özü ahlaki 
olan ve amacı insan olan entegre bir yaşam tarzı. Ayrımcılık nedeni olarak renk, cinsi-
yet veya ırk gözetmeksizin herhangi bir kişi. Etik, bilim, siyaset ya da ekonomi arasın-
da bir çelişki yoktur. İslam, insan haysiyeti ve içgüdüsü pahasına olmamak kaydıyla, 
insan hayatını kolaylaştıran ve başarılarına ulaşmasına ve toplumunu geliştirmesine 
yardımcı olan tüm alanları araştırmaya teşvik eder. O halde, küreselleşme çağında 
(bilim, teknoloji, uluslararası dil, modern medya vb.) etki araçlarına sahip olmaya 
çalışmakta bir sorun yoktur. Bunların bir kişi için güvence, sakinlik ve psikolojik rahat-
lık sağlamak için araçlardan başka bir şey olmadığını her zaman hatırlayarak.
Göründüğü gibi iç konforu.
Bedeni toparlanırken ruhu sakinleşti.
Batı, laik teknik ve kültürel modelini dünyaya empoze etmeyi başarmış, böylece 
dünyaya daha fazla lüks ve hız kazandırmış, sosyal ve mesleki ilişkilerinde insani do-
kunuşu kaybetmiştir. Biz, Doğu ve Batı medeniyetlerinin özünü derinliklerinde kay-
naştırmış ve ondan sonra ulaşılmış en rafine insan medeniyetini üretmiş bir milletiz.
İnsan toplumlarının kendilerini diğer canlılardan ayıran ahlaki özelliklerini geri kazan-
maları için dünyaya hümanist değer modelimizi hediye etmeyi başarmalıyız.
Penceremizi açmak, mahremiyetimizi kaybetmemiz ve kimliğimizden sıyrılmamız 
anlamına gelmez; Daha ziyade, en eksiksiz yaklaşımı ve en güzel mesajı taşıyarak 
dünyaya çıktığımız anlamına gelir.
Küreselleşme çağında rüzgarımıza sahip olmalıyız. Ve -iyi yönlendirirsek- onların 
üşüyen kalplerine, hasta ruhlarına, bitkin ruhlarına hayatın oksijeni olacaktır.

مل يعــد ابإلمــكان إغــالق النوافــذ. النوافــذ املغلقــة مل تعــد قــادرة علــى مقاومــة اإلعصــار. ســتتحطم ال حمالــة 
لــو أغلقــت متاًمــا أمــام تيــاره اجلــارف. ال بــد للحفــاظ عليهــا وعلــى حمتــوايت الغرفــة مــن فتــح النافــذة ولــو 

بشــكل جزئــي.
احلكيــم والعاقــل مــن يســمح للتيــار ابملــرور، لكنــه يــوارب النافــذة بطريقــة تســمح لــه ابلتحكــم يف مســار الريــح 
داخــل غرفتــه ومــكان خروجهــا مــن الغرفــة ويرتــب األاثث املهــم بعيــًدا عــن عبــث الريــح ومســارها. األكثــر ذكاء 
مــن يتمكــن اإلفــادة مــن هــذا التيــار يف جتديــد هــواء غرفتــه وطــرد رائحــة العفــن املوجــودة يف زواايهــا والســماح 

للنــور ابلدخــول إىل الغرفــة مــع الريــح.
تتعــرض هويتنــا وثقافتنــا وجمتمعاتنــا اليــوم) كمــا العديــد مــن األمــم األخــرى( إىل أعاصــر ثقافيــة وسياســية 
واقتصاديــة حتــت أتثــر موجــة العوملــة الــيت تــكاد جتتــاح الكــرة األرضيــة، ســواء علــى مســتوى الفــرد أو اجملتمــع 

واألمــة. 
تقــدم العــامل الغــريب وســبقنا أبشــواط يف جمــال العلــم والتكنولوجيــا والصناعــة والسياســة والقــوة العســكرية وهلــذا 
أســباب موضوعيــة تتحمــل اجلــزء األكــر منهــا الطبقــة السياســية الــيت حتكــم معظــم بلداننــا،  لكــن هــذا العــامل 
املتخــم ابألرقــام واحلســاابت واملعــادالت واملغــرور ابإلجنــازات العلميــة والتقنيــة دهــس يف طريــق تقدمــه روح 
اإلنســان وفطرتــه وإحساســه بذاتــه. لقــد حولــت العوملــة مبضموهنــا الثقــايف الغــريب اإلنســان إىل رقــم أو معادلــة 
يتــم التعامــل معهــا وفًقــا ملبــدأ الربــح واخلســارة متاًمــا مثــل التعامــل مــع أي بضاعــة أو آلــة، األمــر الــذي أحــدث 
يف داخــل الكثــر مــن الغربيــن عطًشــا حقيقيًــا ملنظومــة أخالقيــة تعيــد لإلنســان قيمتــه وإحساســه بذاتــه 
دون أن تثنيــه عــن التطــور والتقــدم العلمــي والســيطرة علــى الطبيعــة، وال ميكــن أن يتحقــق ذلــك إال بوجــود 
املنهــج املتكامــل الــذي حيقــق التــوازن بــن متطلبــات اجلســد والــروح. منهــج ينظــر بعــن حنــو القلــب والنفــس 
ومكنــوانت اإلنســان مــن املشــاعر واألحاســيس وابلعــن الثانيــة حنــو الكــون والطبيعــة واملعــادالت والسياســة 

واألحبــاث والعلــوم.
رغــم حالــة الرتهــل السياســي والعســكري واالقتصــادي الــذي تعيشــه معظــم بلداننــا فإننــا مــا زلنــا نســتحوذ 
علــى املنظومــة األهــم الــيت تضيــف عمًقــا أخالقيًــا لــكل فعاليــات احليــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، 
وتعيــد للعالقــات اإلنســانية دفئهــا فــال يعــود األب عالــة علــى ابنــه عنــد الكــر، وال يعــود العامــل جمــرد آلــة يتــم 
االســتغناء عنها عندما تتعب أو تعجز، وال الصديق جمرد حســاب بنكي يتم اســتبعاده عندما يقل رصيده.

يف ظــل العوملــة، التأثــر حاصــل ال حمالــة، واإلغــالق الكامــل مســتحيل. وال خــوف مــن موجــة العوملــة إذا 
اســتطعنا حتقيــق معادلــة التأثــر املتبــادل. فاإلســالم ديــن عاملــي.ال يقبــل االنغــالق واهلــروب مــن الواقــع. 
يقــول هللا عــز وجــل: “ اي أيهــا النــاس إان خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعواًب وقبائــل لتعارفــوا “. 
ليــس املطلــوب إذاً التقوقــع واالنكفــاء علــى الــذات أمــام هــذه املوجــة، وإمنــا التحكــم مــا أمكــن مبســار الريــح 
داخــل بيوتنــا) مبعــى حتديــد اجلــزء الثابــت يف خصوصياتنــا واحملافظــة عليــه بعيــًدا عــن العبــث والتغيــر( وامتــالك 

األدوات الالزمــة لتحقيــق التأثــر املتبــادل ) مبعــى أن تكــون لنــا رحينــا الــيت تطــرق نوافذهــم( .
 حنــن مطالبــون أواًل أن نفهــم ديننــا كمــا هــو: منهــج حيــاة متكامــل جوهــره أخالقــي وهدفــه اإلنســان، أي 
إنســان دون اعتبــار اللــون أو اجلنــس أو العــرق أساًســا للتمييــز، ال تعــارض فيــه بــن األخــالق والعلــم أو 
السياســة أو االقتصــاد، إذ حيــض اإلســالم علــى اخلــوض يف كل اجملــاالت الــيت  تســهل علــى اإلنســان حياتــه 
وتســاعده يف حتقيق إجنازاته وتطوير جمتمعه بشــرط أن ال يكون ذلك على حســاب كرامة اإلنســان وفطرته. 
ال أبس إذاً من السعي المتالك أدوات التأثر يف زمن العوملة) علم. تكنولوجيا. لغة عاملية. وسائل اإلعالم 
احلديثــة. اخل( ، مــع التذكــر دائًمــا أهنــا ليســت أكثــر مــن أداوت لتحقيــق الطمأنينــة واهلــدوء والراحــة النفســية 

لإلنســان. راحــة ابطنــه كمــا ظاهــره. هــدوء روحــه كمــا تعــايف جســده.
لقــد جنــح الغــرب بفــرض منوذجــه التقــي والثقــايف الَعلمــاين علــى العــامل فكســب العــامل مزيــًدا مــن الرفاهيــة 
والســرعة وخســر اللمســة اإلنســانية يف عالقاتــه االجتماعيــة واملهنيــة. وحنــن أمــة صهــرت يف أعماقهــا خالصــة 
حضــارات الشــرق والغــرب وأنتجــت بعــد ذلــك أرقــى مــا وصلــت إليــه البشــرية مــن مفــرزات احلضــارة اإلنســانية 
الفاعلــة، وعلينــا أن ننجــح يف إهــداء العــامل منوذجنــا القيمــي اإلنســاين لكــي تســرتد اجملتمعــات البشــرية مالحمهــا 

األخالقيــة الــيت متيزهــا عــن غرهــا مــن الكائنــات  .
أن نفتح انفذتنا ال يعي أن نفقد خصوصياتنا وننســلخ عن هويتنا، وإمنا يعي أن ننطلق إىل العاملية حمملن 

أبكمل منهج وأرقى رســالة. 
يف عصر العوملة ال بد أن تكون لنا رحينا. وهي – إن أحســنا توجيهها – ســتكون أوكســجن احلياة لقلوهبم 

الباردة ونفوسهم املريضة وأرواحهم املنهكة.
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لنبــدأ املقــال بتســليط الضــوء علــى تصرحيــات أدىل هبــا مؤخــرًا الرئيــس الروســي فالدميــر بوتــن، حــن قــال »الــروس 
واألوكرانيــون شــعب واحــد. حنــن يف حالــة حــرب حاليًــا مــع النازيــن اجلــدد«.

إذا اتبعنــا الســر عــر الســيناريو األســوأ يف جــو يزيــد فيــه اســتخدام املصطلحــات الــيت طغــت علــى حقبــة احلــرب العامليــة 
الثانيــة بكثــرة، كمــا فعــل بوتــن ذاتــه عــن عمــد أكثــر مــن مــرة؛ فمــن املمكــن القــول إذن أن العــامل يعيــش اآلن فــرتة شــبيهة 

بفــرتة ســبتمر/أيلول عــام 1939.
ســبتمر/أيلول 1939 هــو التأريــخ أو التقــومي اخلــاص ببــدء هتلــر للحــرب العامليــة الثانيــة مــن خــالل قصفــه وارســو يف 

بولنــدا.
لكن ال ميكن مقارنة األشياء كلها ببعضها يف هناية املطاف.

فعلــى عكــس اجليــش البولنــدي الــذي حــاول مواجهــة أســلحة ودابابت هتلــر بواحــدت ســالح الفرســان، جنــد أن القــوات 
األوكرانيــة تواجــه بوتــن مبقاومــة أقــوى بكثــر ضــد قــوات الغــزو احملتلــة.

لكــن علــى أي حــال، مــن الضــروري أن نــرى يف الوقــت ذاتــه أن اإلدارة الروســية ليســت مســتعدة للتحــرك ميلليمــرت واحــد 
فيمــا يتعلــق ابلتخلــي »عــن جــزء ممــا تريــد فعلــه« أو هتــدف إليــه يف أوكرانيــا. ودعــوان نركــز هنــا علــى كلمــة »جــزء ممــا تريــد 

فعلــه« أو ابألحــرى ممــا يريــده بوتــن.
إن فكرة »العامل الروسي« اليت يتحدث عنها بوتن تشرح العديد من األشياء يف الواقع!

تقــول اخلبــرة األمريكيــة الروســية فيــوان هيــل، بعــد دراســتها جلميــع خطــاابت بوتــن األخــرة ابلتفصيــل، أن الرئيــس الروســي 
بوتــن قــد فحــص مجيــع اخلرائــط واالتفاقيــات القدميــة ومجيــع احلــدود املختلفــة الــيت كانــت لروســيا علــى مــدار قــرون، 

واملوجــود يف أرشــيف الكرملــن.
هذا الفحص الدقيق للخرائط القدمية قادت بوتن إىل مفهوم ابت يسميه »العامل الروسي«.

إن مصلــح »العــامل الروســي« علــى حــد تعبــر اخلبــرة الروســية هيــل، يعــي »إعــادة جتميــع مجيــع املتحدثــن ابلروســية يف 
أماكــن خمتلفــة كانــت يف وقــت مــا ملــًكا للقيصــر الروســي«.

ويف احلقيقــة مسعــت أشــياء مماثلــة مــن مســؤول تركــي رفيــع املســتوى يف أنقــرة، قبيــل أايم قليلــة مــن غــزو أوكرانيــا، كان هــذا 
املســؤول يتابــع حتــركات بوتــن عــن كثــب.

يقــول هــذا املســؤول، أن روســيا عقــب اهنيــار االحتــاد الســوفييت، شــجعت الــروس املوجوديــن يف دول أخــرى غــر وســيا 
علــى البقــاء هنــاك وعــدم مغــادرة هــذه الــدول إىل روســيا.

وابلطبع حينما حين الوقت وتسنح الفرصة الستخدام هؤالء املواطنن كوسيلة »نفوذ« لإلمراطورية الروسية املزعومة.
ويف هــذه احلالــة ابت مــن املفهــوم إىل أيــن يريــد بوتــن الوصــول يف هنايــة املطــاف: أتســيس الســيادة يف مجيــع املناطــق الــيت 
يوجــد فيهــا مواطنــون روس/ اجلغرافيــا الســوفيتية الســابقة، مــن خــالل حكــم »األمــر الواقــع« أو عــر »اخلــالاي النائمــة« 

الــيت أقســمت لــه ابلــوالء.
املؤرخ إرهان أفيوجنو: العامل ينهار مرة أخرى

حنتــاج يف هــذه األايم بشــكل كبــر لالســتماع بشــكل جيــد للمؤرخــن العارفــن إىل جانــب اخلــراء الــروس أيًضــا، حــى 
نتمكــن مــن فهــم املرحلــة الــيت منــر هبــا واملرحلــة الــيت حنــن ماضــون إليهــا.

رئيــس جامعــة »الدفــاع الوطــي« الرتكيــة، الروفســور د. إرهــان أفيوجنــو، يعتــر مــن أفضــل املؤرخــن الــذي أجنبتهــم تركيــا 
يف الســنوات األخــرة.

اتصلــت ابألســتاذ أفيوجنــو قبــل كتابــة هــذا املقــال، وخــالل احلديــث عــن التطــورات الــيت جتــري يف أوكرانيــا اســتخدم عبــارة 
»التاريــخ ينهــار مــرة أخــرى«.

ســألت األســتاذ أفيوجنــو عــن رأيــه يف غــالف جملــة التــامي الــذي صّدرتــه بصــورة تشــبه فيهــا بوتــن هبتلــر، مــع عبــارة »عــودة 
التاريــخ للــوراء«؟.

أجابيت ابلقول »قد تكون هناك إشارة لدحض أطروحة هناية التاريخ لـ)فوكوايما(”.
عقب هذا التعليق، لفت األستاذ أفيوجنو إىل مسألتن:

األوىل: األطروحــة اخلاصــة مبستشــار األمــن القومــي األمريكــي الســابق، زبغنيــو برجينســكي، صاحــب كتــاب »رقعــة 
الشــطرنج الكــرى«، تلــك األطروحــة الــيت تعــود إىل عــام 1997.

يقول برجينسكي يف تلك األطروحة، »ال ميكن لروسيا أن تكون إمراطورية بدون أوكرانيا«.
يف هــذا الســياق، أشــر إىل أنــي وبتوصيــة مــن األســتاذ إرهــان أفيوجنــو، قــرأت النســخة الرتكيــة مــن املقــال الطويــل للرئيــس 

الروســي بوتــن، الــذي كتبــه يف يوليو/متــوز املاضــي، ونشــر ابللغتــن الروســية واألوكرانيــة.
وأود أن أقتبس بعض الفقرات من مقال بوتن ذاك:

»إن أوكرانيــا احلديثــة هــي مــن أبنــات أفــكار احلقبــة الســوفيتية الســابقة بشــكل حبــت. فنحــن نعلــم ونتذكــر أهنــا أنشــئت 
إىل حــد كبــر علــى حســاب روســيا التارخييــة )..( أود التأكيــد علــى الفــور أنــي أرى اجلــدار الــذي أقيــم يف الســنوات 
األخــرة بــن روســيا وأوكرانيــا، ويف الواقــع بــن أجــزاء مــن فضــاء اترخيــي وروحــي واحــد، حمنــًة مشــرتكة عظيمــة، ومأســاة«.

يتابــع بوتــن »لــو أردان تقييــم كلمــة )أوكــراين( بنــاء علــى الواثئــق األشــريفية فإهنــا تعــي يف الواقــع حــرس احلــدود الذيــن 
يضمنــون محايــة احلــدود اخلارجيــة«.

ويضيــف »لقــد رأى البالشــفة أن الشــعب الروســي مــادة ال تنضــب للتجــارب االجتماعيــة. لقــد حلمــوا بثــورة عامليــة مــن 
شــأهنا حســبما رأوا أن تلغــي الــدول القوميــة متاًمــا. هنــاك حقيقــة واضحــة: لقــد ســرقت روســيا حًقــا«.

مــن خــالل النظــر هلــذا الــكالم نــدرك أن األوكرانيــن بنظــر بوتــن مــا هــم إال كصــي هجــر عائلتــه. فيقــرر األب الغاضــب 
مدامهــة منــزل االبــن الــذي يرفــض العــودة إىل املنــزل.
من منظور روسيا بوتن، هذا ما حيدث يف أوكرانيا.

ابلطبع ميكني مساعكم وأنت تتساءلون »هل يعقل هذا؟ هل ميكن ألب مثاًل أن يفعل اببنه ذلك إذن؟«.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarında kullandığı şu sözler üze-
rinde dikkatleri toplayarak yazıya başlayalım: “Ruslar ve Ukraynalılar tek halktır. Şu 
anda Neonazilerle savaş halindeyiz.”
Putin’in kendisinin de kasıtlı bir şekilde yaptığı gibi, İkinci Dünya Savaşı dönemine 
ait terminolojinin bolca kullanıldığı bu ortamda, kötü senaryo üzerinden ilerleyecek 
olursak, dünya şu aralar Eylül 1939 dolaylarını yaşıyor demek mümkün olabilir. Eylül 
1939, Hitler’in Varşova’yı bombalayarak İkinci Dünya Savaşı’nı fiilen başlattığı takvi-
min adı oluyor. Ama her şeyi birbirine benzetmek de mümkün değil tabii.
Hitler’in tanklarına karşı süvari birlikleriyle karşı koymaya çalışan Polonya ordusunun 
aksine, Putin’in işgal güçlerine karşı Zelensky’nin askerlerinin çok daha güçlü bir 
direniş sergilemesi örneğinde olduğu gibi. Ama her durumda, Rusya’daki yönetimin 
Ukrayna ile ilgili her ne yapmak istiyorsa, o kararından vazgeçme anlamında milim 
kıpırdamadığını da görmek gerekiyor. Bu durumda Putin için kullandığımız ‘her ne 
yapmak istiyorsa’ ifadesinin altını daha fazla doldurma ihtiyacı karşımıza çıkıyor.
PUTİN’İN ‘RUS DÜNYASI’ FİKRİ ASLINDA BİRÇOK ŞEYİ YETERİNCE AÇIKLIYOR
ABD’li Rusya uzmanı Fiona Hill, son dönemde yaptığı konuşmaları detaylı olarak in-
celedikten sonra, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Kovid sırasında Kremlin arşivlerinde 
eski haritaları, anlaşmaları ve Rusya’nın yüzyıllar boyunca sahip olduğu tüm farklı 
sınırları incelediğini söylüyor. Bu eski haritalar üzerinden yürüttüğü çalışmalar, Putin’i 
“Rus Dünyası” adını verdiği bir kavrama götürüyor. Rusya uzmanı Hill’in tabiriyle ‘Rus 
Dünyası’ tabiri, “Bütün Rusça konuşanları, bir noktada Rus Çarlığına ait olan farklı 
yerlerde yeniden toplamak anlamına geliyor.”
Ukrayna işgalinden birkaç gün önce, Putin’in hamlelerini çok yakından takip eden 
Ankara’daki üst düzey bir Türk yetkiliden de benzer şeyler dinlemiştim.
Sözünü ettiğim yetkili, Rusya’nın Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Rusya dışında-
ki ülkelerde bulunan Rusların bulundukları yerde kalmalarını özellikle teşvik ettiği-
ni söylemişti. Tabii ki, günü geldiğinde, fırsat doğduğunda, o ‘nüfusu’, hayallerdeki 
Rusya İmparatorluğu için bir ‘nüfuz’ aracı olarak kullanma amacıyla.
Bu durumda Putin’in günün sonunda nereye varmak istediği de anlaşılmış oluyor.
Eski Sovyet coğrafyası dâhil, Rus nüfusun bulunduğu bütün bölgelerde, fiilen yahut 
kendisine sadakat yemini eden ‘vekiller’ üzerinden egemenlik tesis etmek.
TARİHÇİ ERHAN AFYONCU: TARİH TEKRAR KIRILIYOR
İçinden geçtiğimiz yahut içine girdiğimiz dönemi sağlıklı bir şekilde okuyabilmek için, 
bugünlerde Rusya uzmanlarının yanı sıra, iyi tarihçilere de kulak verme ihtiyacı var. 
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’nin son dönemde 
yetiştirdiği en iyi tarihçiler arasında yer alıyor. Bu yazıya başlamadan önce kendisini 
aradığım Afyoncu, kendi perspektifinden bu süreci değerlendirirken, “Tarih tekrar 
kırılıyor” şeklinde bir ifade kullandı. Erhan Hoca’ya, TİME dergisinin son sayısında Pu-
tin’i Hitler’e benzeten bir fotoğraf kullanmasını ve “Tarihin Geri Dönüşü” başlığını at-
masını nasıl yorumlamak gerekir diye sordum. Cevap olarak, “Fukuyama’nın Tarihin 
Sonu tezinin çürüdüğüne gönderme yapılıyor olabilir” dedi.
Bana kalırsa tam isabet bir yorum bu.
Afyoncu, bu yorumu yaptıktan sonra iki husus üzerine dikkatimi çekti.
Birincisi, “Büyük Satranç Tahtası” isimli kitabın yazarı, eski ABD Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin ta 1997 yılında Ukrayna ile ilgili dile getirdiği tezi. 
Brzezinski o tezinde kısaca, “Rusya, Ukrayna olmadan bir imparatorluk olamaz” diy-
ordu. Yine Erhan Afyoncu’nun dikkatimi çekmesiyle, Putin’in Temmuz ayında kaleme 
aldığı, Rusça ve Ukraynaca yayınlanan uzun makalesinin Türkçe versiyonunu 
okudum. Putin’in o makalesinden, can alıcı birkaç paragrafı aktarmak isterim:
“Modern Ukrayna, tamamen Sovyet döneminin beynidir. Büyük ölçüde tarihi 
Rusya’nın pahasına yaratıldığını biliyoruz ve hatırlıyoruz.”
“ Son yıllarda Rusya ile Ukrayna arasında, aslında tek bir tarihi ve manevi alanın 
parçaları arasında ortaya çıkan duvarı, büyük bir ortak talihsizlik, bir trajedi olarak 
algıladığımı hemen vurgulamak isterim.”
“Ve ‘Ukraynalı’ kelimesi, aynı zamanda arşiv belgeleri temelinde de değerlendi-
rildiğinde, aslında dış sınırların korunmasını sağlayan sınır görevlileri anlamına geli-
yor.”
“Bolşevikler, Rus halkını sosyal deneyler için tükenmez bir malzeme olarak gördüler. 
Kendilerine göre ulus-devletleri tamamen ortadan kaldıracak bir dünya devrimi ha-
yal ettiler.”
“Bir şey açık: Rusya gerçekten soyuldu.”
Görüldüğü üzere Putin, Ukraynalılara, ailesini terk eden bir delikanlı muamelesi çeki-
yor. Kızgın baba, eve dönmeyi reddeden ‘evladın’ evine baskın yapmaya karar veriy-
or. Putin Rusya’sının gözünden bakıldığında Ukrayna’da olup bitenler bundan ibaret.
Tabii, “Bu nasıl iştir? Evlada bunlar yapılır mı” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. 
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Bunlar daha iyi günlerimiz (mi)?
هل هذه أفضل أيامنا؟
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Türkçe ي
ترك

كشــفت ردود الفعــل، الــيت ظهــرت ضــد حماولــة احتــالل أوكرانيــا مــن قبــل روســيا، الوجــه املزيــف ألورواب. ويف ظــل 
كشــف هــذا الوجــه املزيــف، ظهــرت أورواب خمتلفــة متاًمــا عــن تلــك الــيت كانــت حتــاول تقــدمي نفســها بــه لفــرتة طويلــة. 
ال متتلــك روســيا وجًهــا مزيًفــا يف هــذه احلــرب، ألن روســيا ال حتــاول إخفــاء قبحهــا كثــرًا، فهــي دولــة فظــة قــدر 
اإلمــكان. فعندمــا كانــت روســيا حتتــل منــازل املاليــن مــن النــاس يف ســوراي وتذبــح عشــرات اآلالف أبكثــر الطــرق 
وحشــية، كانــت تــرى أن مــا فعلتــه هــو »جمــرد ضــرورة ملصلحتهــا« ومل تكــن تبــذل أدىن جهــد لشــرح ذلــك للنــاس.

دمــرت وخربــت روســيا اتريــخ ســوراي وكل املبــاين التارخييــة للمــدن الســورية. وحــى يف أبشــع أشــكاهلا، تفســر روســيا 
بــكل بســاطة أن كل مــا تفعلــه مــن أجــل مصلحتهــا اخلاصــة. وال هتتــم وال تشــعر أبدىن قلــق إن كان إنســان أم 

حيــوان الــذي ميــوت، هــل هــو مبــى أم حجــر أم جبــل الــذي ُدمــر.
وفعلــت نفــس الشــيء يف ليبيــا، قامــت بقتــال الشــعب الليــي عــر العمليــات الــيت نفذهتــا شــركة الدفــاع »فاغنــر«، 
وعندمــا كانــت روســيا تســلب مــا خيــص ليبيــا مــن الليبيــن، كانــت كل مــا تــراه هــو أن خصومهــا ومنافســيها حياولــون 
القيــام بنفــس العمــل بطريقــة أكثــر نفاقًــا قليــاًل. عندمــا قامــت روســيا مبحاربتهــم، كان ســاكي تلــك األرض الــيت 
قاتلــوا عليهــا، وحقــوق وممتلــكات وأرواح أصحاهبــا، ال تعــي شــيء ذي أمهيــة ابلنســبة هلــا. وترفــض روســيا )آلــة 
احلــرب القاســية( الدخــول يف أي حــوار بشــأن هــذه القضيــة. كل مــا تفهمــه هــو القــوة. ميكنهــا القيــام بلعــب احليــل 

املمكنــة بــن قوهتــا اخلاصــة وقــوة اآلخريــن.
رمبــا يكــون االحتــاد الســوفييت قــد أخفــى الرغبــة اإلمراطوريــة واالســتعداد هلــا بداخلــه، لكنــه مل يدمرهــا. واليــوم، أصبــح 
مــن الواضــح أكثــر أن اجلينــات اإلمراطوريــة داخــل روســيا ليســت جمــرد قصــة مــن الغــرب. الطريقــة الــيت تنظــر هبــا 
روســيا إىل البلــدان اجملــاورة عندمــا حتصــل علــى الفرصــة، مثــل نظــرة الذئــب إىل األغنــام. مثــل شــخص مــا يســعى 

للبحــث عــن طريقــة لتنــاول الطعــام وإجيــاده مهمــا كلــف األمــر.
هل تربر السياسة األمريكية واألوروبية العدوان الروسي؟

حــى لــو كانــت كل هــذه األمــور تبــن حقيقــة روســيا يف هــذه العمليــة، إال أن هــذه احلقائــق ال جتعــل أورواب بيضــاء 
ونقيــة. كمــا أن اســتفزازات أورواب أو الــوالايت املتحــدة ونبوءاهتــم وسياســاهتم االســتفزازية ضــد روســيا ال تــرر رد 
فعــل االحتــالل مــن قبــل روســيا. بعــد كل شــيء تبــن أن الوجــه املزيــف، الــذي كشــفته ردود الفعــل ضــد اهلجــوم 
الروســي علــى أوكرانيــا مــن اجلانــب األورويب، قبيــح للغايــة واتفــه جــًدا وشــديد العنصريــة واجلهــل. ليــس واحــد وال 
اثنــان وال حــى ثالثــة. إن الطريقــة الــيت يصــف هبــا، العديــد مــن املراســلن أو املعلقــن، الالجئــن األوكرانيــن يف 
العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة تكشــف النقــاب عــن متييــز عنصــري عميــق اجلــذور، وعــن جهــل وال مبــاالة، ال تــرى 
حــى العنصريــة حتتهــا، والدافــع وراء وجهــة النظــر هــو أبعــد كل البعــد عــن اللغــة. هــذا مــا تعنيــه العنصريــة، أولئــك 
الذيــن ميارســون العنصريــة يف كثــر مــن األحيــان ال يدركــون مــا يفعلــون، إهنــم ال يعرفــون إىل أي مــدى ترســخت 
املواقــف والســلوكيات العنصريــة. وعندمــا ُيســألون، فإهنــم يعارضــون العنصريــة أكثــر ممــا نعارضهــا حنــن. ألن حــى 
العنصريــة ابعتبارهــا شــر هــي مرجــع هلــم وتعــر عــن موقفهــم اخلــاص. إن وحشــية روســيا ومواقفهــا الالإنســانية يف 
ســوراي حمفــورة يف أذهــان العــامل اإلســالمي، مبذاحبهــا الوحشــية حبــق األطفــال واملدنيــن والدعــم املســتمر لديكتاتــور 
متعطــش للدمــاء. والغريــب يف األمــر أن أورواب متكنــت اآلن مــن رؤيــة حجــم الفظائــع الروســية مــن خــالل أحــداث 
غــر ابرزة نســبًيا. إن احتضــان مجيــع البلــدان األوروبيــة لألوكرانيــن الفاريــن مــن اهلجمــات الروســية، والذيــن يبحثــون 
عــن مــالذ آمــن، رمبــا يكــون مثــااًل ابكًيــا علــى التضامــن مــع اإلنســانية. لكــن التريــر الــذي أُدىل بــه إلظهــار هــذا 

التضامــن ال يبشــر ابخلــر وخميــب لآلمــال ابلنســبة للبشــرية.
إن موجــة فصــل هــؤالء الالجئــن األوكرانيــن، عــن الالجئــن الســورين أو العــرب أو األفارقــة خاصــة، والتعبــر 

اجلماعــي تقريبًــا عــن هــذه املوجــة، هــو ابلطبــع مشــهد خميــب لآلمــال ابلنســبة للبشــرية.
ما الذي سيدافع عنه »املقاتلون األجانب« يف أوكرانيا؟

ولعــل اجلانــب اإلجيــايب لتلــك األحــداث هــو أن روســيا، ابلتعــاون مــع نظــام األســد الدمــوي وإيــران، لفتــت االنتبــاه 
إىل االضطهاد والقمع وجرائم احلرب اليت ارتكبتها يف سوراي منذ 11 عاًما. ورمبا يف هذه املناسبة ميكن أن يتوقع 
منهــا أن تتعاطــف وتســتجوب نفســها. أان لســت ايئًســا كثــرًا. مــن املمكــن أن تكــون تلــك األنــواع مــن احلــوادث 

هلــا جانــب حمفــز ومنــر. مــن يعــرف؟
»املقاتلــون األجانــب«، الذيــن جــاءوا مــن كل أحنــاء العــامل إىل احلــرب الدائــرة يف امليــدان الســوري، مت اســتخدامهم 
كمصطلــح لســنوات مــن أجــل تلويــث املقاومــة الشــعبية الســورية. كان مــن غــر الــوارد، ابلنســبة لســوراي أو أي دولــة 

إســالمية، أن أييت إليهــا مــن مجيــع أحنــاء العــامل للمســاعدة ضــد ديكتاتــور قتــل شــعبه.
ومــع ذلــك، ففــي حالــة أوكرانيــا، نــرى أن مفهــوم »املقاتلــن األجانــب« الذيــن يتضامنــون مــع الشــعب األوكــراين 
يتحــول فجــأة إىل مفهــوم إجيــايب. أواًل، طلــب الرئيــس األوكــراين فولودميــر زيلينســكي مــن الشــعوب يف اخلــارج 

االنضمــام إىل قــوة دوليــة.
ورًدا علــى ســؤال حــول رأيهــا، قالــت وزيــرة اخلارجيــة الريطانيــة ليــز تــروس أهنــا تؤيــد زلينســكي بوضــوح وتؤيــد قــدوم 
النــاس لالنضمــام إىل املعركــة مــن أجــل احلريــة والدميقراطيــة، ليــس فقــط مــن أجــل أوكرانيــا ولكــن مــن أجــل أورواب 

كلهــا .
وهكذا، استخدمت أورواب نفس اجلملة لسنوات يف وصف »املقاتلن األجانب« ابإلرهاب، واآلن قد اعتمدهتم 
أورواب وأصبحــوا مدافعــن شــرفاء عــن قيــم االحتــاد األورويب. هــل تعتقــد أن هــذا التغيــر ســيكون لــه انعــكاس علــى 

املواقــف جتــاه »الالجئــن« أو »املقاتلــن األجانــب« يف الســياق الســوري؟

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimine karşı ortaya çıkan tepkiler Avrupa’nın yüzündeki bütün 
makyajları sapır sapır döküyor. O makyajın altından uzun süredir sunulmaya çalışılandan çok 
farklı bir Avrupa çıkıyor ortaya.  Rusya’nın bu savaşta yüzünden dökülen bir makyaj yok, çünkü 
Rusya zaten çirkinliğini fazla gizlemeye çalışmayan, olabildiğinde kaba bir devlet. Suriye’de 
milyonlarca insanın evini başına geçirirken, on binlerce insanı en vahşi şekilde katlederken 
yaptıklarını “basitçe çıkarlarının bir gereği” olarak görüyor ve bunu insanlara anlatmak için en 
ufak bir çaba içinde bulunmuyordu.  Suriye’nin tarihi şehirlerinin bütün tarihi binaları yerle bir 
oldu, harabe oldu. Girdiği yeri kurutan en kaba haliyle Rusya bütün yaptıklarını basitçe ve sa-
dece kendi çıkarlarıyla izah ediyor. Ölen insan mıdır, hayvan mıdır, yıkılan bina mıdır, dağ-taş 
mıdır, umurunda olduğuna dair en ufak bir kaygı hissetmedi, hissettirmedi. 
Aynı şeyi Libya’da da yaptı. Orada savunma şirketi Wagner eliyle gerçekleştirdiği operasyonlar-
la Libya halkına karşı savaşarak, Libya’ya ait olanı Libyalıların elinden alırken, gördüğü tek şey 
karşısında aynı işi biraz daha ikiyüzlü bir biçimde yapmaya çalışan rakipleri. Onlarla savaşırken, 
üzerinde savaştığı toprağın sakinlerinin, sahiplerinin hakkı-hukuku, canı-malı, onuru hiç kayda 
değer bir şey olmadı hiç. 
Duygusuz bir savaş makinası Rusya, bu konudahiçbir diyaloga da girmeye yanaşmıyor. Tek an-
ladığı şey güç. Kendi gücü ile başkalarının gücü arasında mümkün oyunlara gelebilir ve geliyor 
da. Sovyetler Birliği onun içindeki imparatorluk arzusunu, istidadını belki başka bir kılığa soktu 
ama yok etmedi. Bugün Rusya’nın içindeki o imparatorluk geninin salt bir yakıştırma ve Batı’nın 
hikayesinden ibaret olmadığı biraz daha açığa çıktı. Fırsatını bulduğunda komşu ülkelere bakışı 
kurdun koyuna bakışı gibi. Ne yapıp edip yemenin yolunu arayan ve bulan biri gibi.
ABD ve AVRUPA’NIN SİYASETİ RUSYA’NIN SALDIRGANLIĞINI AKLAR MI?
Bütün bunlar Rusya’nın bu süreçteki gerçeğini ifade etse de karşısındaki Avrupa’yı ak ve pak 
kılmıyor bu gerçekler. Avrupa veya ABD’nin tahriklerinin, Rusya’ya karşı kışkırtıcı kehanet ve 
siyasetlerinin de Rusya’nın işgalci tepkisini haklılaştırmadığı gibi. 
Neticede Avrupa cenahından Ukrayna’ya yönelik Rus saldırısına karşı sergilenen tepkilerin dök-
tüğü makyajların altından çıkan yüz çok çirkin, çok köhne ve çok cahilce ırkçı. Bir değil, iki değil, 
üç değil. Birçok televizyon kanalında birçok muhabirin veya yorumcunun Ukraynalı mültecileri 
niteleme biçimleri, bakış açısının sürç-ü lisandan çok öte, altındaki ırkçılığı bile görmeyen bir 
cehalet, bir lakaytlık, iliklerine kadar içselleşmiş bir ırk ayırımcılığını açığa vuruyor.
Irkçılık öyle bir şey zaten. Yapanlar genellikle farkında bile olmazlar, ırkçı tavır ve davranışların 
nerelere kadar kök salmış olduğunu bilmezler. Sorulduğunda ırkçılığa sizden bizden daha fazla 
karşıdırlar. Çünkü bir kötülük olarak ırkçılığın bile referansı kendi konumları, kendi tutumlarıdır.
Rusya’nın vahşiliği, insanlık dışı tutumları aslında Suriye’de Müslüman dünyanın zihinlerine 
acımasız çocuk, sivil katliamları ve gözünü kan bürümüş bir diktatöre verilen sürekli destekle 
kazındı. Tuhaf olan Avrupa’nın Rusya vahşetinin boyutlarını şimdi nispeten çok daha düşük pro-
fildeki olaylar vesilesiyle görebilmiş olması. 
Rus saldırılarından kaçarak güvenli bir liman arayan Ukraynalılara bütün Avrupa ülkelerinin 
kucak açması aslında olması gereken şey, belki göz yaşartıcı bir insanlıkla dayanışma örneği. 
Ama bu dayanışmayı sergilerken öne sürdüğü gerekçe insanlık adına hiç de umut verici değil. 
Bu mültecileri özellikle Suriyeli, Arap veya Afrikalı mültecilerden ayırma telaşı, bu telaşın nere-
deyse kitlesel bir şekilde ifade edilebilmesi, insanlık adına elbette umut kırıcı bir manzara arz 
ediyor. 
“YABANCI SAVAŞÇILAR” UKRAYNA’DA NEYİ SAVUNACAK?
Olayın olumlu tarafı belki bu vesileyle Rusya’nın kanlı Esed rejimi ve İran ile işbirliği içinde 11 yıldır 
Suriye’de irtikap ettiği cürümlere, zulme ve savaş suçlarına dikkat çekmiş olması. Belki bu ve-
sileyle bir empati kurması ve kendini sorgulaması beklenebilir. Çok da umutsuz değilim. Bu tür 
olayların uyarıcı, aydınlatıcı bir tarafı olabiliyor. Kim bilebilir?
Suriye sahasında cereyan eden savaşa dünyanın her tarafından şu veya bu motivasyonla 
gelen “yabancı savaşçılar” deyim olarak da yıllarca Suriye halk direnişini kirletmek üzere kul-
lanıldı. Halkını katleden bir diktatöre karşı dünyanın her yanından yardıma koşup gelmek, Su-
riye veya bir İslam ülkesi için sözkonusu olamazdı. Oysa Ukrayna örneğinde, Ukrayna halkıyla 
dayanışma için gelen “yabancı savaşçılar” kavramının bir anda pozitife döndüğünü görüyoruz. 
Önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yurt dışından insanların uluslararası bir güce 
katılmalarını istedi. Bu konuda görüşü sorulan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, açıkça bunu 
desteklediğini ve insanların kendi kararlarıyla sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için, 
özgürlük ve demokrasi için olan bu savaşa katılmaya gelmesini desteklediğini söyledi. 
Böylece yıllardır sadece “terörizm” ile aynı cümlede geçebilen “yabancı savaşçılar” Avrupa’nın 
vaftizinden geçerek AB değerlerinin onurlu savunucuları haline geldiler. 
Sizce bu değişimin Suriye bağlamındaki “mülteciler” veya “yabancı savaşçılar”a bakışlara bir 
yansıması olacak mı? 

Savaş bütün makyajları döküyor
الحرب كشفت كل الوجوه المزيفة

Yasin Aktay
ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
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ال شــك أن أتثــر احلــرب املطولــة يف أوكرانيــا ســيكون مدمــراً علــى األمــن األورويب واالقتصــاد العاملــي. لذلــك 
جيــب أن تكتســب الدبلوماســية زمخــاً أكــر.

منــح  الســبب يف  وبــدا  العامــة.  املطالــب  طليعــة  أوكرانيــا “املفاوضــات” يف  علــى  الروســي  اهلجــوم  وضــع 
الدبلوماســية فرصــة هبــذه الســرعة واضحــاً متامــاً فــكال اجلانبــن حباجــة إليهــا. ومــع ختلــي الــوالايت املتحــدة 
وأورواب عــن بــالده، اضطــر الرئيــس األوكــراين فولودميــر زيلينســكي لإلعــالن عــن اســتعداد كييــف ألن تصبــح 
“حمايــدة”. ويف غضــون ذلــك قــال الكرملــن، الــذي كان أيمــل يف اإلطاحــة ابحلكومــة األوكرانيــة مــن خــالل 
االســتيالء علــى عاصمتهــا أو فــرض حصــار عليهــا، إنــه مســتعد للدخــول يف مفاوضــات. لكــن موســكو 
الــيت مــا زالــت تدعــي أهنــا “حتــرر” الشــعب األوكــراين بــداًل مــن احتــالل أراضيــه، عليهــا أن تثبــت أهنــا ال 
ختجــل مــن الدبلوماســية. ومهمــا كان األمــر، فقــد حــرص الرئيــس الروســي فالدميــر بوتــن علــى حــث اجليــش 
األوكــراين علــى اإلطاحــة بزيلينســكي، الــذي تعتــره روســيا زعيمــاً مواليــاً للغــرب، قائــاًل: “يبــدو أن التوصــل إىل 
اتفــاق معكــم ســيكون أســهل ابلنســبة لنــا مــن التوصــل إىل التعامــل مــع مدمــي املخــدرات وعصــاابت النازيــن 

اجلــدد”.
وتعــي احلــرب املطولــة معــاانًة إنســانيًة كبــرة واهنيــاراً اقتصــادايً مدمــراً فضــاًل عــن انقســام األراضــي األوكرانيــة 
خــارج منطقــة دونبــاس. ويف الواقــع ختتلــف أوكرانيــا عــن ســوراي الــيت جتاهــل العــامل فيهــا مئــات اآلالف مــن القتلــى 
علــى مــدى الســنوات الـــ 11 املاضيــة. وليــس هنــاك أيــة حكومــة تريــد أن تســتمر احلــرب احلاليــة لفــرتة طويلــة 
ابلنظــر إىل التداعيــات العميقــة الــيت قــد ترتتــب علــى األمــن األورويب. لذلــك، قــد يواجــه زيلينســكي ضغوطــاً 

“للتنحــي وإنقــاذ أوكرانيــا” يف غضــون فــرتة زمنيــة قصــرة.
كمــا أن احلــرب املطولــة ســتضر ابملصــاحل الروســية، إذ حيتــاج بوتــن إىل نتائــج ســريعة ألن النصــر اخلاطــف 
مــن شــأنه أن يعــزز شــعبيته يف الداخــل. عــالوة علــى ذلــك، تواجــه موســكو يف صــراع طويــل األمــد، جمموعــة 
واســعة مــن التحــدايت، مــن خســارة الشــعب األوكــراين إىل العقــوابت االقتصاديــة الشــديدة واهتامــات جبرائــم 
حــرب. وقــد يــؤدي غــزو البــالد أبكملهــا إىل مواجهــة مقاومــة ســتتصاعد إىل حــرب أهليــة وتتحــول إىل كارثــة 
غــر مســبوقة لبوتــن. أخــراً، فــإن احلــرب املطولــة واالرتفــاع الكبــر يف عــدد الضحــااي املدنيــن مــن شــأنه أن 
يقــوض متامــاً حماولــة موســكو لتريــر هجومهــا ابلرجــوع إىل األمــن القومــي. وقــد تضطــر الــوالايت املتحــدة 
واالحتــاد األورويب، اللــذان مل يغامــرا مبــا يتجــاوز العقــوابت االقتصاديــة حــى اآلن، إىل فــرض عقــوابت معينــة 

علــى الطاقــة الروســية أيضــاً.

املعركة األيديولوجية و رسالة أردوغان
إن فكــرة “التحــول إىل الدبلوماســية” هــي موضــوع معركــة أيديولوجيــة بــن الغــرب وروســيا. فمنــذ بــدء األزمــة، 
كانــت احلكومــات الغربيــة تقــول إن روســيا ليســت حريصــة علــى االخنــراط يف الدبلوماســية. وعلــى النقيــض مــن 
ذلك، يؤكد الكرملن أن الغرب مل مينح الدبلوماســية فرصة. ورد وزير اخلارجية الروســي ســرغي الفروف على 
مزاعــم الغــرب ابلقــول إن بــالده “مل حتتــل أوكرانيــا” بينمــا حــث اجلمهــور علــى النظــر يف “مــا فعلــه منتقــدوان 
يف املاضي”.ووســط هــذه احلــرب الكالميــة جيــد املراقبــون أمريــن جديريــن ابملالحظــة أوهلمــا، أن بوتــن كــرر 
خطــأ أســالفه يف احلقبــة الســوفيتية مــن خــالل منــح إدارة الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن فرصــة لتعزيــز التحالــف 
الغريب وحلف مشال األطلســي. ويف الوقت نفســه وبســبب افتقار التحالف الغريب إىل احلســم، اختذت روســيا 
خطــوة أخــرى حنــو إعــادة بنــاء إمراطوريتهــا وميكنهــا تقــدمي مطالــب إضافيــة فيمــا يتعلــق جبورجيــا ومولدوفــا 

ودول أورواب الشــرقية.
قبــل قمــة الناتــو األخــرة، صــرح الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان علنــاً يف خطــوة علــى جانــب كبــر مــن األمهيــة، 
أنــه يتوقــع أن يتخــذ احللــف “خطــوات أكثــر حســمًا” بــداًل مــن “تقــدمي توصيــات”. فالتخلــي عــن أوكرانيــا يف 
مواجهــة هجــوم روســيا ســوف يـُـدرج يف التاريــخ ابعتبــاره خطــأ فادحــاً. ويف الواقــع، نقــل أردوغــان وهــو معــروف 

أبنــه زعيــم مباشــر، تلــك الرســالة إىل القــادة الغربيــن مباشــرة.

krayna’ya Rus saldırısının ikinci gününde “masaya oturma” gündemi öne 
çıktı. Diplomasiye fırsat tanıma fikrinin bu kadar hızlı öne çıkmasının sebebi 
basit. İki tarafın da buna ihtiyacı var. ABD ve Avrupa’nın kendilerini yalnız 
bıraktığını gören Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkesinin “tarafsızlık” 
statüsüne hazır olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Kiev’i ele geçirerek ya 
da abluka ile yönetimi devirme hamlesindeki Kremlin de “masaya oturma-
ya” açık olduğunu ilan etti.
Ukrayna’yı işgal etmediğini, Ukrayna halkını özgürleştirdiğini iddia eden 
Moskova, diplomasiden kaçmadığını göstermek durumunda. Gerçi Putin, 
Batı yanlısı gördüğü Zelenski’yi devirmek için Ukrayna ordusuna iktidarı ele 
alma çağrısı yapmayı da ihmal etmedi: “Görünüşe göre bizim açımızdan 
sizinle bir anlaşma yapmak, bu uyuşturucu bağımlıları ve Neonazi çetesiyle 
anlaşma yapmaktan daha kolay olacak.” Bu savaşın uzaması, insani dram 
ve ekonomik çöküş bir yana Ukrayna’nın Donbass haricinde de bölünmesi 
demek.
Ukrayna, yüz binlerin ölümüne göz yumulan ve on bir yıldır iç savaş halinde-
ki Suriye değil. Avrupa güvenliğini çok derinden etkileyecek bu savaşın uzun 
sürmesini hiçbir başkent istemiyor. Bu sebeple Zelenski hızla “Yönetimden 
çekilerek ülkeni kurtar” baskısı altına girebilir. Savaşın uzaması Rusya’nın 
da aleyhine. Putin hızlı sonuç almak zorunda. Erken zafer Putin’in imajını 
güçlendirir. Yine Moskova, uzayan krizde Ukrayna halkını tümüyle kaybet-
mekten ağır ekonomik yaptırımlara ve savaş suçları işlediği suçlamasına 
uzanan bir dizi sıkıntıyla yüzleşecek. Ukrayna’nın tümünü işgal etmek zo-
runda kalmak ve iç savaşa dönecek bir direnç ile karşılaşmak Putin için 
tam bir felaket olur. Savaşın uzaması ve sivil kayıpların artması Rusya’nın 
kendi güvenliğiyle ilgili meşruiyet açıklamalarını tümüyle etkisiz hale getirir. 
Şimdilik ağır finansal yaptırımlarla yetinen ABD ve AB, savaş uzadıkça ener-
ji alanında da Rusya’ya karşı yaptırım kararları almak durumunda kalabilir.

İDEOLOJİK KAPIŞMA VE PROPAGANDA MESELESİ
“Diplomasiye dönme” meselesi aynı zamanda Batı ile Rusya arasında 
ideolojik kapışmanın da konusu. Batı başkentleri krizin başından itibaren 
Rusya’nın diplomasiye istekli olmadığı görüşünde. Kremlin ise Batı’nın diplo-
masiye fırsat vermediği inancında. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın 
üzerine yapışan revizyonizm suçlamasını karşılamak için, “Ukrayna’yı iş-
gal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın” savunması 
yapıyor.
Bütün bu argüman savaşı içerisinde iki şey öne çıkıyor. İlki, Putin’in Sovyet 
dönemi yöneticilerinin hatasını tekrarlayarak Biden yönetimine Batı itti-
fakını ve NATO’yu konsolide etme fırsatı verdiği. İkincisi, Batı ittifakının Rus 
saldırısı karşısında gerekli kararlılığı gösteremediği, Rusya’nın imparatorluk 
hayalinde yeni bir kazanım elde ettiği ve burada durmayarak Gürcistan, 
Moldova ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik yeni taleplerde bulunacağı 
yönünde.
Ukrayna’daki savaşın uzaması, Avrupa güvenliği ve dünya ekonomisi için 
de yıkıcı etkilerde bulunur. Bu itibarla diplomasinin hız kazanmasını bekle-
meliyiz. Bu satırlar yazıldığında NATO liderler görüşmesi sonuçlanmamıştı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı öncesi NATO’dan “nasihat” yerine 
“daha kararlı adım” beklediğini söylemesi önemliydi. “NATO’da konsoli-
dasyon olur” beklentisi ile Ukrayna’nın Rusya karşısında yalnız bırakılması, 
tarihin sayfalarına büyük bir yanılgı olarak geçer. Erdoğan bunu Batılı 
liderlerin yüzüne her zamanki sahiciliğiyle söylüyor. Rusya’nın Ukrayna 
saldırısı, Türkiye’nin stratejik önemini ve Erdoğan’ın liderliğinin anlamını 
Batı başkentlerine yeniden gösterdi. Ankara’ya daha sık kulak vermekte 
fayda var.
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