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الرئيس أردوغان:  قتل إلى اآلن أكثر من 2100 
 عنصرا من قوات النظام السوري

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 2 bin 
100’ün üzerinde rejim askeri öldürüldü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu ana kadar 2 bin 100’ün 
üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim, 
onların askerleri öldürüldü , 300’e yakın araç gereç imha 
edilmiştir” dedi. Suriye’de tüm sınır hattı boyunca güvenli 
bölge oluşturmak için çalışmalar devam ettiğini belirtti. 

أعلــن أردوغــان مقتــل أكثــر مــن 2100 عنصــر مــن قــوات النظــام الســوري 
وتدمــر حنــو 300 آليــة اتبعــة لــه. وأكــد علــى أن تركيــا تواصــل جهودهــا 
حدودهــا  طــول  علــى  30 كيلومــرا،  بعمــق  فعليــا  آمنــة  منطقــة  إلنشــاء 

املشــركة مــع ســورية.

إختالط الدم السوري والتركي في إدلب
Türkiye ve Suriye Kanı İdlib’te Birleşti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Kapıları açtık, bu sabah 
itibariyle 18 bin oldu. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. 
Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız” dedi. 

 Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 
düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Oktay açıklamalarında; “Esad rejim kuvvetleri, Suriye’nin Kuzeybatısındaki İdlib’e doğru ilerlemesini 
durdurmakta kararlıyız. Eğer Şubat’ın sonuna kadar bölgeden çekilmezlerse güç kullanacağız. Aynı 
zamanda  İdlib bizim için sadece bir sınır bölgesi değil, bir ulusal güvenlik meselesidir.” dedi.

 Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus 
mevkidaşı Vladimir Putin arasında İdlib konusunda ileriye dönük bir toplantı olacağını vurguladı.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırda bulunan Türk silahlı kuvvetlerini denetlemek 
için Türkiye-Suriye sınırına geldi. Akar: Türkiye, Suriye, Irak ve Libya’daki masum ve ezilenlerle 
birlikte olmaya devam edeceğini söyledi.

Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşından 
3’ü için toplu cenaze töreni düzenlendi.

أعلــن الرئيــس أردوغــان أن عــدد الالجئــن الذيــن عــروا إىل أورواب حــى الصبــاح، بلــغ حنــو 18 ألًفــا، 
وأن العــدد ميكــن أن يصــل يف وقــت الحــق الســبت مــن 25 ألفــاً إىل 30 ألفــاً وأضــاف أيًضــا أهنــم 

ســيواصلون إبقــاء األبــواب مفتوحــة ولــن يغلقوهــا أمــام الالجئــن يف هــذه الفــرة.

أعلن وايل هاطاي الركية رمحي دوغان، استشهاد 33 جنداي جراء قصف جوي لقوات النظام 
 السوري على أفراد من اجليش الركي يف إدلب.

أعلــن فــؤاد أوقطــاي انئــب الرئيــس الركــي، عــن عــزم بــالده وقــف تقــدم قــوات النظــام الســوري يف إدلــب مشــايل غــرب ســوراي، ابســتخدام قــوة 
الســالح إذا مل تنســحب مــن املنطقــة خــالل هنايــة شــهر شــباط/فراير اجلــاري، معتــراً أن إدلــب ابلنســبة إىل تركيــا هــي مســألة أمــن قومــي.

أكــد وزيــر اخلارجيــة الركــي مولــود تشــاويش أوغلــو، أن هنــاك لقــاء مرتقبــاً بــن الرئيســن الركــي رجــب طيــب أردوغــان ونظــره 
الروســي فالدميــر بوتــن، خبصــوص مســألة إدلــب.

وصــل وزيــر الدفــاع الركــي خلوصــي أكار، إىل احلــدود الركيــة الســورية، لتفقــد القــوات الركيــة املتواجــدة 
هنــاك، وأكــد أن بــالده ســتواصل الوقــوف إىل جانــب األبــرايء واملظلومــن يف ســوراي والعــراق و ليبيــا.

شــهدت مدينــة هــاانو األملانيــة، تشــييع 3 مواطنــن أتــراك قضــوا يف اهلجــوم اإلرهــايب العنصــري الــذي وقــع يف 
املدينــة وأدى لوقــوع ضحــااي مــن بينهــم أتــراك مغربــن.

استشهاد 33 جنديا تركيا في إدلب الرئيس أردوغان: لقد فتحنا األبواب ولن نغلقها في هذه المرحلة 

نائب أردوغان: إدلب مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا

تشاويش أوغلو: لقاء مرتقب بين أردوغان وبوتين بخصوص إدلب

الوزير أكار وكبار الضباط يتفقدون الحدود التركية السورية

ألمانيا.. تشييع 3 أتراك ضحايا هجوم »هاناو« اإلرهابي العنصري

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız İdlib’de 33 asker şehit oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:  İdlib Meselesi Türkiye İçin 
Ulusal Güvenlik Meselesidir.

Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Arasında İdlib ile İlgili Bir Toplantı 
Düzenlemesi  Bekleniyor

Savunma Bakan Akar ve Üst Düzey Subaylar Türkiye-Suriye Sınırını Denetliyor

Almanya’daki Irkçı Saldırıda Ölen 3 Türk’e Cenaze Töreni
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Suriye rejimi, İran, Rusya, Irak, Lübnan ve Şii destekli milislerle, Suriye 
yerleşim alanlarını yıktıktan ve Şii milislerini barındırmak için Suriye 
Sünnileri evlerinde tehcir ettikten sonra,  Suriye’deki siviller ve çocuklar 
üzerinden zafer ilan edip kutladılar.

Suriye Ulusal Ordusu, İran ve Rus milislerini geri püskürttükten sonra Saraqib şehrin giriş 
kapısı olan İdlib’in güneydoğu kırsalındaki Neirab kasabasını kurtarmayı başardı.

BM.Suriye Özel Elçisi, Pedersen’in 19 Şubat 2020’de Güvenlik Konseyinde kamuoyuna bildirdiği açıklamada 
Suriye’nin  kuzeybatısında derhal ateşkes sağlanması gerektirdiğini vurguladı. Rusya, İran ve rejimin askeri 
saldırıları devam ederse büyük bir insani felaketin gerçekleşeceğine dair uyarıda bulundu.

 Suriye Ulusal Ordusu saflarında  savaşan Al-Taw kot adı Süheyl El-Hamud (Suhail Abu 
Al-Taw), Türk ordusunun İdlib’e mazlum halkı savunmak için geldiklerini ve manevi olarak 
güçlü bir inanca sahip olduklarını gördüm. Bu inanca sahip olanların yenilemeyeceğini 
görümekteyim.

واللبنانيــة  والعراقيــة  والروســية  االيرانيــة  الرديفــة  والقــوات  الســوري  النظــام  ميليشــيات جيــش 
والشــيعية يعلنــون النصــر علــى املدنيــن وأطفــال ســوراي، بعــد تدمرهــم للمــدن الســورية وإبعــاد 

ســكاهنا مــن أجــل إســكان امليليشــيات الشــيعية فيهــا.
متكــن اجليــش الوطــي الســوري مــن حتريــر بلــدة النــرب يف ريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي، بوابــة مدينــة ســراقب بعــد 

دحر امليليشــيات اإليرانية وامليليشــيات الروســية اإلرهابية منها.

طالــب املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة لســوراي غــر بيدرســن يف إحاطتــه الــي قدمهــا يف جملــس األمــن  19شــباط/فبارير 2020 بوقــف فــوري 
إلطــالق النــار يف مشــال غــرب ســوراي حمــذراً مــن كارثــة إنســانية حمتملــة يف ظــل اســتمرار األعمــال العدائيــة والقصــف املكثــف مــن األرض واجلــو. 

أشــاد املقاتــل يف صفــوف اجليــش الوطــي الســوري ســهيل احلمــود، وامللقــب بـــ )ســهيل أبــو التــاو(، بــدور اجليــش 
الركــي يف الدفــاع عــن األهــايل يف منطقــة إدلــب مشــايل ســوراي، وأكــد أن اجلنــود والضبــاط األتــراك، ميلكــون إمياهنــم 

بدورهــم كمدافعــن عــن املظلومــن يف إدلــب، إضافــة لروحهــم املعنويــة والقتاليــة الــي ال ميكــن هزميتهــا. 

إنتصار المغول في القرن 21 على المدنيين العزل الجيش الوطني يستعيد السيطرة على النيرب.. بوابة الدخول إلى سراقب

المبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن يطالب بوقف العنف في سوريا

أشهر رام لصواريخ التاو: الجنود األتراك همهم الدفاع عنالحملة الروسية تتسبب بنزوح وتهجير ما يقارب مليون شخص
 المظلومين في إدلب

21. Yüzyılda Savunmasız Sivillere Karşı Moğol Zaferi Suriye Ulusal Ordusu, Nairab’ta Tekrar Kontrolünü Sağaldı.
 Ulusal Ordu Saraqib’in Girişinde 

BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Suriye’de Şiddete Son Verilmesi 
Çağrısında Bulundu

Rusya Askeri Saldırıları  Yaklaşık Bir Milyon 
İnsanın Yerinden Edilmesine Sebep Oldu Taw Uzmanı: Türkiye Askerleri İdlib’deki 

Mazlumlarını Savunmak İçin Geldiler 

Rusya ve Esad Rejimin  askeri saldırıları neticesinde   Suriye’nin kuzeybatısındaki 
bölgelerde sağlık kurumaları, sosyal  hizmet tesisleri, okulları, camileri ve ekmek 
fırınları tahrip oldu.  Gelişigüzel bombardıman nedeniyle yaklaşık bir milyon insan 
köylerinden, kasabalarından ve şehirlerinden çıkmak zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye 
rejimi ve müttefiklerinin İdlib’e yönelik saldırılarının devam etmesi durumuda  21. yüzyılın en büyük 
trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor.” uyarısında bulundu. 

الطبيــة  املنشــآت  بتدمــر  تســببت  الســوري،  الشــمال  مناطــق  علــى  األســد  لروســيا ونظــام  العســكرية  احلملــة 
واخلدميــة واملــدارس واملســاجد واملخابــز ، وأدت إىل نــزوح وهتجــر مــا يقــارب مليــون شــخص مــن قراهــم وبلداهتــم 

ومدهنــم بســبب القصــف العشــوائي.

حــّذر وكيــل األمــن العــام لألمــم املّتحــدة للشــؤون اإلنســانية، مــارك لوكــوك مــن أّن اســتمرار هجمــات النظــام الســوري وحلفائــه علــى 
إدلــب قــد تتســّبب بوقــوع واحــدة مــن أكــر مآســي القــرن الواحــد والعشــرين، وحــّذر: إذا مل تتوقــف هــذه اهلجمــات علــى الفــور، قــد 

نشــهد واحــدة مــن أكــر مآســي القــرن الـــ21.

ر من وقوع أكبر مآسي القرن الـ 21 في إدلب
ّ
مسؤول أممي يحذ

BM Yetkilisi:  İdlib’deki Saldırılar Devam Ederse  21. Yüzyılın En Büyük Trajedisi Olur Diye Uyardı
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2011 Mart ayında özgürlük ve haysiyet isteyen Suriye halkı Esad’ın diktatör yönetimine karşı 
çıkmasından bu yana bütün dünya ülkeleri Esad Rejimini desteklemek için adeta yarışıyor. 
Uluslararası güçler, tarafsız ve sessiz durmakla kalmadılar. Bununla birlikte Suriye’nin bölünmesi ve  
yıkılması için Rejimin yanında durdular.
Sünnî Müslümanlar öldürüldü, zorla tehcir edildi ve Suriye toplumunun demografik yapısını 
değiştirmek için anavatanlarında yaşayan kendi öz ülkesinde olan  Suriyelilerden Suriye’yi boşalttılar 
ve İran çetelerinin Suriye’ye yerleşmesine destek oldular. 
Savaştan  dolayı zorunlu Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan kişilerin yerlerine İran’dan getirdikleri 
üç milyon kişiye  Suriye vatandaşlığı verilerek bu evlere yerleştirildi. 
Suriye halkı, Suriye krizini çözmek için Cenevre Konferanslarının başlatılmasıyla birlikte 18 Aralık 
2015’te BM Kararı 2254’ün yayınlanmasından bu yana Suriye’nin geleceğinin belirlenmesi için 
siyasi geçiş sürecinin temel zemini olarak Cenevre Bildirisi’nin kabul edilmesine binaen Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri, Esad Rejimi temsilcileri ve muhalefetin siyasi temsilcilerinin siyasi çözüme 
geçiş yolundaki resmi müzakerelere “acilen” katılmaları için çağrıda bulundu.
Kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmak amacıyla  ve bu müzakerelerin Ocak 2016 yılının başında başlaması 
şartıyla Güvenlik Konseyi’nin, Birleşmiş Milletlerin himayesinde güvenilir, kapsayıcı ve mezhep dışı 
bir yönetim organı kurmak için Suriye siyasi çözüme izin verdiğini ve desteklediğini ifade etti. 
Altı ay içinde Suriye’de yeni bir anayasa hazırlanma kararı ve Güvenlik Konseyi’nin Birleşmiş 
Milletler nezaretinde de 18 ay içinde yeni bir anayasanın hazırlanması  için özgür, adil şeffaf  bir 
seçimin yapılmasına desteğini yineledi. 
Uluslararası devletler kendilerini bir ikilemde buldular. Sebepse alınan kararlar  uygulanırsa  Esad 
Rejimi biter. Bu yüzden Soçi ve Astana Konferansları Esad ile uzlaşma adı altında yapılarak 
Muhalifler tarafından kurtarılan tüm bölgelerin yeniden Rejimin kontrolü altına alınması için zaman 
kazandırmak ya da oyalama taktiğidir. 
Bu da bölgede çatışmaların, gerginliğin tırmanmasına sebep oldu. 
Astana görüşmelerinin hedefi ateşkes, iki taraf arasında uzlaşmayı sağlamak, gerilimi azaltma, 
muhalefetin ağır silahlarını geri çekmeye zorlamak ve gerginliği azaltmaktır. 
Rejim,Rusya ve İran’ın  kontrolündeki  bölgeleri bombardıman altına alarak binaları yerle bir etmekte 
buradaki insanları buralardan çıkarmakta ve elinde bulundurdukları bölgelerde kalmak için ateşkes 
çağrısında bulunmaktadır. 
Rejim, Uluslararası kamuoyunu bölgenin  istikrara kavuşması için ateşkese uyulması gerektiğini 
dillendiriyor. 
Rejim, Rusya ve İran ateşkes anlaşmasını ihlal etmektedir.
Bu şekilde yeni alanlar ele geçiriyor ve yeni karargahlar kurup tekrardan  ateşkes ilan çağrısında 
bulunuyor. 
Astana ve Sochi Konferansları, Esad rejimin devrilmesini istemiyor.
Özgürlüğü talep eden Suriye halkını ortadan kaldırmak ve Suriye halkının kontrol altına aldıkları 
Halep kırsal kesimindeki köy ve kasabaların tekrar rejime teslim edilmesini hızlandırmak ve tekrar 
rejimin eline geçmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Evet, düzenlenen konferanslar Suriye halkı için can simidi olmadı. Bununla birlikte  Rejim korundu 
ve Rejime can simidi olundu. Bu durumlar Suriye Devriminin erken doğum yapmasına da sebep oldu. 
Suriye krizi, tehcir, bazı bölgelerin  teslim edilmesi, ihanet, bombalama, zulüm devam etse de bu 
onurlu ve şerefli mücadeleye son nefesimize kadar devam edeceğiz . 
Yeryüzündeki hiçbir kuvvet  Suriyeli halkının kalbindeki özgürlük umudunu söndüremeyecektir.
Suriye halkı  zalim diktatöre karşı baş kaldırmaya devam edecektir. 
Bu bilinç ve mücadeleyi nesilden nesile miras bırakmaya devam edeceğiz.
Suriye Devrimi başarılı olana kadar bu kutlu yürüyüş devam edecektir. Suriye Devriminin başarısız 
olması için düzenlenen konferanslar amacına ulaşamayacaktır.
Yaşasın özgür Suriye, Suriye ebedi olarak özgür kalacaktır.

منذ انطالقة الثورة السورية يف آذار عام 2011 اليت اثرت ضد احلكم اإلستبدادي األسدي وطالبت 
ابحلرية والكرامة، سارع العامل إىل حصارها ووقف مع النظام األسدي يف قتله للشعب السوري وتدمريه 
لسوراي، ومل يكتف ابلصمت بل قام مبد النظام مبا يلزمه من االستمرار يف مهمته اليت ركزت على القضاء 
على املسلمني السنة وإابدهتم وإفراغ سوراي من أهلها حتقيقاً للتغيري الدميوغرايف املتفق عليه وإحالل 

العصاابت اإليرانية بدال عنه.
أكثر من ثالثة ماليني إيراين مت منحهم اجلنسية السورية وإسكاهنم يف البلدات واملدن اليت أرغم سكاهنا 

األصليني على تركها حبثاً عن مالذات آمنة.
ومنذ انطالق مؤمترات جنيف وصدور القرار األممي 2254 يوم 18 ديسمرب/كانون األول 2015 
القاضي حبل املأساة السورية ، واعتماد بيان جنيف ابعتباره األرضية األساسية لتحقيق عملية االنتقال 
السياسي، والذي شدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوراي، كما نص القرار على 
دعوة األمني العام لألمم املتحدة ممثلي النظام واملعارضة السورينْي للمشاركة »على وجه السرعة« يف 
مفاوضات رمسية بشأن مسار االنتقال السياسي، على أن تبدأ تلك املفاوضات مطلع يناير/كانون الثاين 
2016 »هبدف التوصل إىل تسوية سياسية دائمة، وأعرب عن دعم جملس األمن للمسار السياسي 
السوري حتت إشراف األمم املتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل اجلميع وغري طائفية، 
واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوراي يف غضون ستة أشهر، وجدد القرار دعم جملس األمن إجراء 

انتخاابت حرة ونزيهة على أساس الدستور اجلديد يف غضون 18 شهراً حتت إشراف األمم املتحدة.
احلكم  سينهي  تطبيقه  حال  القرار يف  هذا  حقيقية ألن  ورطة  نفسه يف  الدويل  اجملتمع  وجد  وعندما 
األسدي، فتحايلوا ابخلالص منه اباللتفاف عليه بلجوئهم إىل مؤمترات سوتشي واآلستانة اليت مكنت 
األسد من السيطرة على كامل املساحات اليت كانت حمررة حتت تسمية املصاحلات وفض النزاعات 

وخفض التصعيد والتوتر.
حماداثت األستانة ركزت على ضرورة تطبيق ما يسمى ابهلدن واملصاحلات وإجياد مناطق مسماة خبفض 
التوتر وإرغام املعارضة على سحب السالح الثقيل وااللتزام بوقف إطالق النار لتثبيت املناطق اليت 
قام النظام ابالستيالء عليها عرب اتباعه سياسة قضم املناطق واألرض احملروقة اخلالية من السكان، مث 
يعود النظام وروسيا وإيران إىل خرق اتفاق اهلدن واالستيالء على مناطق جديدة مث اإلعالن عن هدنة 

أخرى متكنه من تثبيت مواقعه اجلديدة.
مؤمترات األستانة وسوتشي وجدت لتمكني النظام من القضاء على السوريني األحرار وتسليم املناطق 
اليت سيطروا عليها، وما حيدث من تسارع يف تسليم القرى والبلدات يف أرايف حلب ما هو إال تطبيق 

ملقررات األستانة، من أجل فتح الطرق الدولية.
املؤمترات مل تكن يوماً طوق جناة للثورة وللسوريني وإمنا كانت طوق جناة للنظام اجملرم، وإجهاض مسرية 

الثورة وانتصاراهتا.
واالجرام  والقصف  واخليانة،  التسليم  وعمليات  التهجري  عمليات  وتستمر  السورية  املأساة  تستمر 

ووجود قلة من الشرفاء يدافعون حىت الرمق األخري عن ثورهتم وأرضهم وعرضهم.
سيبقى السوريون متمسكون ابألمل، ولن تستطيع قّوة على األرض انتزاعه من صدورهم، وسيحمل 
األحرار فكرة الثورة ضد الظلم واالستبداد من جيل إىل جيل، ولن يتوقفوا حىت جناح ثورهتم، وسيسقطون 

كل مؤمترات االستسالم وستنتصر ثورتنا وتعيش سوراي حرة أبية.
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تقارير وتحقيقا

التصعيد في إدلب بين الحرص التركي والتشدد الروسي

يف ظل التصعيد األخري يف إدلب وريف حلب، وضمن حالة من التحرك الرتكي اجلديد، الذي خيتلف هذه املرة عما سبقه، ويف سياق 
احلرص الرتكي اجلدي على وقف هدر الدماء السورية، وإيقاف موجة التهجري القسري اليت زادت يف اآلونة األخرية، حىت جتاوز عدد 
املهجرين حنو احلدود الرتكية مليون وستمائة ألف مدين سوري، ومن خالل مترتس وتشدد الروس، ضمن حالة من االحنياز الكامل 
القومي  امليليشيات اإليرانية وحكومة املاليل اإليرانية، ومن أجل االستمرار يف هتديد األمن  للنظام السوري اجملرم، اصطفاًفا مع 
الرتكي، مثة من يقول ويطرح مسألة غاية يف اخلطورة، عن إمكانية االصطدام املباشر بني تركيا وروسيا على اجلغرافيا السورية، يف ظل 
استبعاد هذا االحتمال من قبل العديد من املتابعني. وخاصة ما ُأعلن عنه من قمة مرتقبة رابعية بني إيران وروسيا وأملانيا وفرنسا يف 
5 آذار / مارس 2020.وصحيفة إشراق سألت بعض السياسيني واملتابعني عن هذه االحتماالت واملآالت املرتقبة أو املتوقعة. 

وهل يتوقعون صداًما مباشًرا بني الروس واألتراك يف الشمال السوري؟ 
السياسي والناشط السوري خالد عقيل قال » ال أظن أن يكون هناك صداًما مباشًرا ولكن سيكون 
ابلوكالة بني اجليش الوطين وميليشيات األسد، ومصاحل روسيا مع تركيا أكرب من أن ترتكب هكذا 

محاقة، بعد أن مسعت تصرحيات الناتو وإشارات أمريكية خجولة عن دعم لألتراك«.
أما السيد رضوان األطرش عضو اهليئة السياسية يف إدلب فقال إلشراق »بعد فشل مجيع اجلوالت 
من  قدر  أكرب  على  النظام  وسيطرة  وموسكو  أنقرة  بني  السياسية 

األراضي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد األخرية بغطاء روسي كامل على املستوى السياسي 
والعسكري واستقدام تركيا لكمية كبرية من وحداهتا القتالية املدججة ابلسالح الثقيل، ورفض النظام 
العودة إىل ختوم سوتشي املتفق عليها واستهدافه االستفزازي املتكرر للنظام الرتكي، تكون إدلب 
قد دخلت مرحلة جديدة من الصراع طابعه العام قتايل، حيث مت اشرتاك عدًدا من قوات اجليش 
الرتكي مع اجليش احلر يف املعركة األخرية، واليت كان ضحيتها مقاتلني أتراك وجرح مخسة آخرين 
عرب استهدافهم املباشر من قبل الطريان الروسي . ورفض تركيا لتخفيض عدد نقاط املراقبة ومكان انتشارها والرتاشق ابلتصرحيات 
بني الطرفني، والذي ظهر جلًيا يف اجتماع جملس األمن األخري ومع كل هذا التصعيد العسكري هناك جوالت سياسية دولية تدعو 
الطرفني لوقف احلرب وابألخص روسيا، ومتنح الشرعية لرتكيا للدفاع عن نفسها، وهناك دعوة لعقد قمة رابعية جتمع تركيا وروسيا 
واملانيا وفرنسا، لبحث الوضع من جديد والدعوة أيًضا للقاء ثالثي يضم أطراف أستانة«. مث أضاف » هذا احلراك السياسي يتوقع 
منه الوصول إىل صيغة تفاهم دولية، ونعتقد أن الصيغة النهائية له هي العودة للمربع األول وتنفيذ كامل لبنود سوتشي عالوة على 
ذلك فرتكيا تسعى إىل شرعنة وجودها بقوة من خالل الدعم السياسي والقتايل من الدول األخرى وخاصة الوالايت املتحدة وحلف 
الناتو، الذي يقف مع تركيا حسب تصرحياته األخرية.« مث قال » طبًعا احلرب ليست احلل، ونتوقع عدم حدوث صدام قتايل بني 
الطرفني واقتصاره على ضرابت موجعة للنظام ألن حجم العالقات الرتكية الروسية أكرب من متسك روسيا بنظام متهالك ونتمىن أيًضا 
أن تعود األمور لسابق عهدها، وأن يكون تطبيق بنود سوتشي وعودة األهايل ملكاهنم األصلي بعد أتمني االستقرار الكامل هلم هو 

البوابة لالنتقال السياسي، وفق القرارات الدولية ذات الصلة وأمهها القرار 2118 ».
إليه  التكهن، مبا ستؤول  الصعب  الدين حسو مدير راديو فجر فقال » » من  السيد عالء  أما 
األحداث. مثة اتفاقات ومصاحل بني البلدين مل تكن تصل هلذه الدرجة من التنسيق والتعاون والعمل 
املشرتك، لوال وجودمها على الساحة الرتكية. وأجد صعوبة كبرية يف حتديد ملاذا حيدث صراع بينهما، 
فهما ميثالن قطبان جلهتني متصارعتني يف سورية. روسيا متثل النظام وتركيا هي املمثل للمعارضة. 
وتركيا متلك شرعية شعبية تفوق شرعية النظام. فهي اليوم حتتضن أربعة ماليني الجئ وستة مليون 
انزح ومواطن يف الداخل. أي عملًيا لديها شرعية وتفويض أكثر من النظام«. مث نبه إىل أن » النقطة 
األهم أن كليهما يريد أن ال خيسر اآلخر وإن كاان خمتلفني يف سورية وليبيا. ولكن البحر املتوسط 
واألسود وقزوين هي أيًضا مشكلة كبرية. والنقطة األخرى ماذا سيقدم احللفاء لرتكيا. ما هو الثمن 
القرن. ودعمها للقدس  وهذا مهم جًدا. والسؤال املرعب حقيقة وهو تركيا وموقفها من صفقة 
هل سيكون الثمن؟ ونقطة أخرى، حني كانت متر الطائرات اإلسرائيلية وتقصف سورية سابًقا عرب 
حدود تركيا. كانت تلك الطائرات ال ترى كهدف معادي لرتكيا. لذلك إىل أي مدى لن حتتفظ 

تركيا أبوراق وقوة عسكرية.«
من جهته قال الدكتور إبراهيم البش يف سلقني »ال أتوقع حراًب بني الروس واألتراك عل األرض السورية 

أحمد مظهر سعدو
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بشكل مباشر، ألن ما جيري يف إدلب وحلب ما هو سوا اتفاق سوتشي«.
األكادميي املعارض الدكتور أمحد احلمادي حتدث بقوله:« مما الشك فيه أن هذا السؤال يراود الكثري من السياسيني واملفكرين واحملللني 

إمكانية  ما خيص  أي  العاملي  والسلم  واملهتمني ابألمن   والروسي  والرتكي  السوري  للشأن  واملتابعني 
االحتكاك بني الطرفني الرتكي والروسي، ولإلجابة عليه ننطلق مبا يراه األتراك للشمال السوري، حيث 
تعترب تركيا أبن ما جيري يف الشمال السوري مسألة أمن قومي لرتكيا ومرتبط به مباشرة ارتباطًا وثيًقا، 
حيث جاء ذلك بفصيح  العبارة على لسان الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان حيث قال: ) أي 
كفاح ال نقوم به داخل سورية سنقوم به داخل حدود تركيا ( و ) إذا تركنا املبادرة للنظام واألنظمة 
الداعمة له لن نراتح يف تركيا ( ، وهنا يعزف أردوغان على وتر األمن القومي الرتكي حيث يرى أبن 

ما جيري يف الشمال السوري يهدد استقرار هذا األمن وستؤدي مضاعفاته السلبية إىل نقل تداعياته لداخل تركيا مهدًدا أمنها القومي 
. وهذا ما دفعه للتصميم على إخراج النظام القاتل اجملرم خارج حدود اتفاقي سوتشي وخفض التصعيد، وإذا رفض ذلك سيتم 
ضربه داخل حدود سوتشي وخارجها. وكل ذلك بدواعي الضرورات األمنية املؤرقة لألمن القومي الرتكي، وابإلضافة هلذه الضرورات 
فرتكيا ضامنة التفاقي أستانة وسوتشي وعلى الضامن االلتزام مبا ضمنه هذا على صعيد األشخاص، فكيف هو احلال على مستوى 
الدول؟!!!« وأضاف »  إذا مل متارس تركيا متطلبات التزامات ضمانتها فهذا سيؤدي هبا و بسمعتها السياسية ومركزها كدولة ذات 
ثقل إقليمي ودويل لعدم املصداقية وخلذالن من ائتمنوها ووافقوا بضمانتها وفقدان هيبتها وعنفواها السياسي أمام نفسها واآلخرين و 
غري ذلك من املنعكسات، و الحظنا بعض ذلك من خالل هتجم البعض عليها يف الكثري من األوقات، وأان ممن يثق ابلرئيس أردوغان 
وسياساته على الرغم من تعرج مسارها العام أحيااًن نتيجة للظروف اإلقليمية والدولية احمليطة برتكيا، ولعل هذا ما حدا ابلرئيس الرتكي 
مؤخًرا للقول ) إن تركيا لن تظل صامته حيال ما جيري يف إدلب، رغم جتاهل اجلميع للمأساة احلاصلة هناك (، وهذا  ما دفعه  للطلب 
من الدول الوفاء بتعهداهتا يف إدلب، وهنا يشري لروسيا دون تسميتها ومكتفًيا ابلقول :) هناك خروقات لن نتساهل معها من اآلن 
و صاعًدا. ولن ننتظر االجتماعات اليت ال تنتهي(، ومباشرة بعد اخلطاب متت املبادرة للتواصل معه هاتفًيا من قبل الرئيس الروسي 
بوتني يف حماولة لتهدئة املوقف، وليعرب الكرملني بعده قائال :) أبن اجلانبني اتفقا على أمهية تطبيق االتفاقيات املشرتكة بشأن سورية(، 
بينما كان قد أعلن أردوغان يف خطابه :) أبن بالده ستنسف كافة االتفاقيات يف حال تعرض جنودها ألقل االضرار(. وهنا نرى أبن 
هناك تناقض ما بني الرؤيتني الروسية والرتكية فيما خيص سوتشي و أستانة  خفض التصعيد، فالروس رأوا فيهما وسيلة ومرحلة سياسية 
آنية لقضم املناطق احلرة اخلارجة عن سيطرة النظام القاتل اجملرم الواحدة تلو األخرى، كما حدث يف حلب والغوطتني ومحص ودرعا 
وحاليا يف إدلب وأرايف محاة و حلب و حلب و الالذقية يف حماولة منها ملساعدة النظام إلعادة بسط سلطته وسيطرته على املناطق 
الثورية احلرة، بينما تركيا الضامنة هلذه االتفاقيات رأت فيها السبيل والوسيلة للحل السياسي النهائي للقضية السورية وفق القرارات 
الدولية و التفامهات يف جنيف و مساره مع العمل كضامن يف مساقات أستانة وسوتشي بنفس الوقت لعلها تساهم اذا ما حسنت 
النوااي الوصول حلل هنائي . ومع كل ذلك فيما خيص التطورات يف الشمال السوري فلقد صدر موقف تركي مهم على لسان وزير 
الدفاع خلوصي أكار يؤكد فيه أبن :) تركيا ليس لديها النية خلوض مواجهة مع روسيا يف سورية( وحدد اهلدف املرحلي حالًيا أبن )ما 
تسعى إليه هو إلزام نظام األسد بوقف إطالق النار( وحول احتمال مواجهة روسية تركية أردف قائاًل: )هدف بالدان هو أتديب النظام 

السوري مهما كان الثمن مع االستعداد ملواجهة روسيا إذا حاولت التصدي للجيش الرتكي(.
من جهته قال احمللل العسكري واألمين العقيد فايز األمسر« إن موقف القيادة الرتكية السياسية والعسكرية صعب جًدا وهي اآلن يف 
الواقع بني املطرقة والسندان فهناك ثالثة مواقف وطرق أمامها ال غري، وأحالهم مر وهي: - تنفيذ. هتديداهتا وحتمل تبعات ذلك 
املعلنة إببعاد قوات األسد إىل حدود سوتشي  أهدافها  لتحقيق  النظام  داخلًيا واقتصاداًي وخارجًيا، والدخول يف حرب مع قوات 
2018. ولكن السؤال هنا هل سيكون ذلك متاًحا أمامها وستقف روسيا على احلياد كما ترغب أم ستتوسع املواجهة ودخول روسيا 

كطرف فيها إىل جانب األسد وهل ستتحمل تركيا تبعات ذلك عسكراًي وعلى الصعد كافة...؟؟؟ 
_ األمر الثاين هو االستسالم للحساابت الصعبة وطي مسألة فتح املعركة وابلتايل خسران املوقف 
وانطباق مقولة نسمع جعجعة وال نرى طحًنا واليت ستطلقها األبواق املادية لرتكيا. _ حبث روسيا عن 
حل حيفظ ماء الوجه وابلتأكيد سيكون دون انسحاب النظام عن املناطق اليت سيطر عليها مؤخًرا. 
 ..M5 وقد تكون وقف إلطالق النار، أو منطقة آمنة ورسم خطوط فصل جديدة أو إبعاد النظام عن
M4 واملدن والبلدات اليت سيطر عليها النظام مؤخًرا ووضع شرطة مدنية وحفظ نظام عوًضا عن 

اجليش واالتفاق على دورايت مشرتكة روسية جتوب الطرق واملناطق«.

خالد عقيل

د.إبراهيم البش

د.أحمد الحمادي

فايز األسمر

رضوان األطرش

عالء الدين حسو
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النجــاح قــرار، عندمــا ننظــر للناجحــن مــن الــدول واألفــراد جنــد أن النجــاح قــرار وإرادة 
عظيمــة وســعي مجاعــي للنجــاح واألخــذ بــكل أســباب النجــاح احلقيقــة الفّعالــة.

ملــاذا بعــض الــدول غنيــة وبعضهــا فقــر، بعضهــا مزدهــر وبعضهــا متخلــف يــرزح حتــت 
الفقر اترة واجلهل اترة واالستعمار اترة أخرى. هل املوقع اجلغرايف أو اإلرث التارخيي 
هــو الــذي حيــدد: هــذه دولــة غنيــة وهــذه فقــرة. هــل الثقافــة والديــن هــي الســبب يف 
كــون هــذه الدولــة غنيــة وهــذه فقــرة. هــل التعــداد الســكاين لــه عالقــة ســلباً أو إجيــاابً 
بغــى دولــة وفقــر أخــرى. أم أن السياســة الذكيــة أو السياســة احلمقــاء الــي تــدار هبــا 
البلــد هــي الســبب، كمــا أن التطــور املؤسســي وانفتــاح اجملتمــع والعدالــة وحكــم القانــون 
هــو مــن يطــور البلــد. عندمــا منتلــك مؤسســات اقتصاديــة فاعلــة كبــرة انجحــة ويكــون 
لدينــا النظــام واحلكــم السياســي التعــددي املنفتــح الذكــي وأيخــذ بعوامــل النهــوض 

ليجنــب البلــد الســقوط فتكــون حــال البلــد خمتلفــة.
ملــاذا هنــاك ثالثــن دولــة بقمــة التصنيــف العاملــي لدخــل الفــرد وهنــاك دواًل فقــرة فاشــلة، 
وهنــاك دواًل بينهمــا، كبعــض دول الشــرق األوســط الغنيــة ابلنفــط، فهــي بدخــل فــرد 
يشــابه الــدول الثالثــن غــر أنــه إذا اهنــار ســعر النفــط تنحــدر بشــكل ســريع.! ملــاذا 

تكــون الفــوارق بــن دول أوراب ودول أفريقيــا ودول الشــرق األوســط.
قــدم علمــاء االجتمــاع عــدة تفســرات، لكنهــا ال تنجــح ابلتفســر احلقيقــي الواقعــي 
العلمي واألمثلة والشواهد. فمنذ أواخر القرن الثامن عشر أشار الفيلسوف الفرنسي 
)مونتســكيو( إىل أن املوقــع اجلغــرايف ســبب االزدهــار أو الفقــر، وأن الذيــن يعيشــون يف 
املنــاخ االســتوائي مييلــون إىل الكســل، وفقــدان حــب البحــث واالســتطالع، وابلتــايل 
ال يعملــون جبــد وهــو ســبب فقرهــم وأن األشــخاص الكســاىل مييلــون حلكــم املســتبدين.
النظريــة، رغــم واقــع احلــال   واليــزال عــامل االقتصــاد )جيفــري ســاكس( يدافــع عــن 
الــذي يشــهد التقــدم االقتصــادي الســريع الــذي حققتــه ســنغافورة وماليــزاي يدحــض 
هــذا التفســر وكذلــك حمــاوالت النهــوض يف دول عــدة وتراجــع يف دول أخــرى خمتلفــة 
جغرافيــاً، ومدينــة نوغاليــس مثــااًل مهمــاً فهــي إقليــم واحــد منقســم إىل قســمن ليــس 
الــوالايت املتحــدة واملكســيك لتشــهد فرقــاً  بــن دولتــن  وإمنــا ســور  قســًما جغرافيــاً 

شاســعاً كبــراً بــن الطرفــن مــن الفقــر واالزدهــار.
وكذلــك الفــرق بــن أملانيــا الشــرقية والغربيــة قبــل ســقوط جــدار برلــن، وكذلــك كــوراي 
املوقــع  أو  املنــاخ  بــن  هنــاك عالقــة  أن  فليــس صحيحــاً  اجلنوبيــة.  الشــمالية وكــوراي 
اجلغــرايف وبــن الفقــر أو االزدهــار. كمــا أنــه )يف الســياق التارخيــي( يدلــل علــى بطــالن 
التفســر فقــد كان الشــرق األوســط لــه دور الــرايدة اترخييــاً فكانــت املــدن األوىل قــد 
أنشــئت يف العــراق وســورية ومت صهــر احلديــد ألول مــرة يف تركيــا ويف العصــور الوســطى 
كان الشــرق األوســط فعــااًل وديناميكيــاً ورائــداً يف االزدهــار االقتصــادي علــى عكــس 

بعــد التطــورات األخــرة الــي شــهدهتا مدينــي حلــب وإدلــب والتقــدم الواضــح لقــوات 
النظــام الســوري وســيطرته علــى معظــم البلــدات بعــد أن كان خســرها ألكثــر مــن 8 
أعــوام منــذ عــام 2012 انتشــر يف البدايــة تســجيل مصــور لقــوات النظــام يف ريــف 
إدلــب / بلــدة خــان الســبل حتديــداً عــن نبــش القبــور وتدنيســها ويعــود صاحــب هــذا 
القــر الــذي نبشــته قــوات األســد إىل مهنــا عمــار الديــن امللقــب أببــو جماهــد وهــو قائــد 
عســكري وأحــد رمــوز الثــورة الســورية يف البلــدة شــارك يف املظاهــرات الســلمية منــذ 
بدايتهــا مث أصبــح قائــداً عســكرايً يف صفــوف اجليــش احلــر وشــكل بعدهــا الفرقــة 13 
كمــا شــارك يف عــدة معــارك يف حلــب وإدلــب ومحــاة لكنــه اغتيــل علــى أيــدي جمهولــن 
يف معــرة النعمــان عــام 2014 ودفــن يف بلدتــه خــان الســبل ليعــود أحــد عناصــر النظــام 
وبعــد 6 أعــوام لينبــش قــره مــن جديــد وحبســب روايتــه لينتقــم منــه. وبعــد هــذا املقطــع 
انتشــر مقطعــاً آخــر لقــوات النظــام أيضــاً يف نبــش القبــور لكــن كانــت هــذه املــرة يف 

ريــف حلــب وحتديــداً يف حيــان. 
أاثرت هــذه املقاطــع ضجــة كبــرة وإســتياء رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي ووصفهــا 

البعــض ابألفعــال اإلجراميــة واإلنتقاميــة ملعارضــي نظــام األســد معتريــن أن مثــل هــذه 
مــن كل  والتخلــص  االنتقــام  بــل إىل  تدعــم وجــود حــل ســلمي ســورية  األفعــال ال 

معــارض حيــاول التفكــر ابلعــودة 
ومــع تقــدم النظــام يف ريفــي حلــب الغــريب والشــمايل وســقوط بلــدات كثــرة منهــا عنــدان 
وحيــان وعشــرات القــرى واملــدن أيضــاً يف ريــف إدلــب منهــا ســراقب ومعــرة النعمــان 
وســقوطها بيــد عناصــر النظــام اضطــرت معظــم العائــالت إىل النــزوح ابجتــاه املخيمــات 

الواقعــة علــى احلــدود الركيــة وإىل مناطــق أخــرى تعــد أكثــر أمنــاً. 
وابلرغــم مــن كل هــذا النــزوح والعائــالت الــي تفــرش الطرقــات ومــوت األطفــال مــن 
الــرد فــكل هــذا مل يؤثــر يف ضمــر اجملتمــع الــدويل وابألخــص بعــض الســورين فشــاهدان 
مــن ســقوط الريــف الشــمايل والغــريب ملدينــة حلــب فئــة قليلــة خرجــت لالحتفــال ابلنصــر 
املوهــوم والتغــي ببطــوالت اجليــش الســوري وابلرئيــس بشــار األســد وتناســى احملتفلــون 
أخوهتــم النازحــن الذيــن ال يبعــدون عنهــم إال حــوايل بضعــة كيلــو مــرات وحســب 
اإلحصائيــات فــإن حــوايل 900 ألــف ســوري نزحــوا مــن مناطقهــم جــراء القصــف 

الواقــع اليــوم.
هنــاك فرضيــة أخــرى تلقــى قبــواًل علــى نطــاق واســع وهــي فرضيــة الثقافــة والديــن ، 
ويرجــع أصلهــا علــى األقــل إىل عــامل االجتمــاع األملــاين )ماكــس فيــر( والــذي رأى 
أن االصــالح الروتســتاني واألخــالق الروتســتانتية الــي أفرزهتــا لعبــت دوراً يف هنــوض 
اجملتمــع احلديــث يف أوراب الغربيــة، والبعــض يعتقــد أن األفارقــة فقــراء ألهنــم يعتقــدون 

ابلســحر والدجــل، وهنــاك مــن يعتقــد أن أمــركا الالتينيــة لــن تصبــح أبــداً غنيــة ألن 
ســكاهنا يغلــب عليهــم اإلســراف واإلفــالس، كمــا أن هنــاك مــن كان يعتقــد أن الثقافــة 
الصينية الكونفوشيوسية معادية للتطور والنمو االقتصادي، يف حن أصبحت الثقافة 
الصينيــة وأخــالق العمــل الصينيــة هــي احملــرك لعجلــة النمــو االقتصــادي يف الصــن 
وهونــج كونــج وســنغافورة، فالصــن الــي كانــت تعيــش حالــة فقــر حــى وفــاة ماوتســي 
تونــغ مل يكــن فقرهــا نتيجــة ثقافتهــا بــل الطريقــة الكارثيــة الــي كان يّتبعهــا ماوتســي تونــغ 
يف تنظيــم االقتصــاد والسياســات، فقــام ابخلمســينيات بوضــع نظــام أطلــق عليــه القفــزة 
الكــرى وأدت إىل حــدوث جماعــات ضخمــة وقحــط مث قــام ابلدعــوة إىل إطــالق الثــورة 
الثقافيــة والــي أفضــت إىل اعتقــال أصحــاب الفكــر واملثقفــن واملتعلمــن مــن املواطنــن 
جملــرد أي شــك يــدور حــول والء الشــخص للنظــام وحزبــه.! فالنمــو االقتصــادي الراهــن 
)دينــج  نفذهــا  الــي  االقتصــادي مدعومــة ابإلصالحــات  التحــول  عــن عمليــة  نتــج 
شــياوبنغ( وفرنســا كاثوليكيــة لكنهــا قفــزت قفــزات للنهــوض تتحــدى كل معوقــات 
النهــوض. وكذلــك مثــال نوغاليــس، املدينــة املمتــدة بــن املكســيك والــوالايت املتحــدة 

مثــال واضــح ألن هلــم نفــس الثقافــة ونفــس الديــن وكذلــك كــوراي الشــمالية واجلنوبيــة 
يف كال  خمتلفــة  اترخييــة  ومســارات  مؤسســات  وجــود  نتيجــة  فالفــوارق  واألملانيتــن، 
املكانــن فمــن غــر احملتمــل أن تكــون الثقافــة أو الديــن مســؤولة بذاهتــا عــن معجــزات 
تغيــر  ابلتغيــر وال حتــدث  بطيئــة  عــام  بشــكل  الثقافيــة  فالتوجهــات  والتطــور  النمــو 
مبفردهــا. وهنــاك مــن اعتقــد أنــه جيــب حماربــة الديــن مــن أجــل النهــوض فوقعــوا بصــدام 
مــع املتدينــن ودخلــوا دائــرة الإنســانية مل خيرجــوا منهــا، وجمــرد أنــت غــر متديــن إذن أنــت 
انجــح مســتنر.! والعكــس أيضــاً يف الشــرق األوســط هنــاك مــن اعتقــد أن مبجــرد حتــول 
اجملتمــع إىل جمتمــع متديــن فســوف ينهــض ويصبــح مبــاركاً.! وال أظــن األنبيــاء فعلــوا 
ذلــك علــى االطــالق فهــم أنشــأوا جمتمعــاً فيــه املؤمــن وغــر املؤمــن فــال إكــراه يف الديــن.
واألمــر األخــر فرضيــة املعرفــة الذاتيــة فهنــاك مــن اعتقــد أنــه جملــرد وجــود مستشــارين 
ميلكــون معرفــة كبــرة متخصصــة أو حاكــم ميلــك معرفــة كبــرة فهــذا ســوف حيقــق وحــده 

النمــو واالزدهــار. 
حاكــم فــرد لديــه كــم مــن املعرفــة كبــرة ولديــه فريــق مــن املستشــارين لكــن ال يوجــد 
مؤسســات رديفــة وداعمــة قويــة وتتقــن أخالقيــات العمــل يف طريــق النهــوض أيضــاً 
ســوف ترتطــم املعرفــة مبعــوق التعطيــل واجلهــل وعــدم اإلميــان أبســباب النهــوض أو 
عــدم الرغبــة ، فالفــرد ســواء كان مســتنراً أو مســتبداً هــو حباجــة أدوات ومؤسســات 
رديفــة هتيــئ األجــواء للهــدف املنشــود الــذي ينشــده، وهلــذا كل رّواد النهــوض احتاجــوا 
مؤسســات كبــرة وقويــة وإن كانــت ضعيفــة أو مفقــودة أوجدوهــا أواًل كمؤسســات 
اقتصاديــة كبــرة واجتماعيــة وعلميــة وغرهــا، وهلــذا فبعــض الــدول املســتبدة ختشــى مــن 
املؤسســات الكبــرة الــي يديرهــا أكفــاء، وإدارات متعاقبــة أو حــى أشــخاص فيقضــوا 

عليهــا حبجــج كثــرة.
 وهلــذا فمــا أريــد أن أْخلُــص إليــه وذكــره عــدد مــن العلمــاء واملختصــن ومنهــم )جيمــس 
روبنســون و دارن اســيموجلو ( يف كتاهبــم كيــف تفشــل األمــم، وذكــره الكثــر مــن 
املتكاملــة  املتعاونــة  الكبــرة والقويــة  املؤسســات  الــدول، أبن  إدارة  بعلــوم  املختصــن 

وشــيوع أخالقيــات العمــل لــدى اجملتمــع هــو الســبيل للنهــوض .
وقيــادة  منظمــة  قويــة  مــن مؤسســات  اجلــريء  القــرار  إىل  قــرار وحيتــاج  النهــوض  إن 
مســتنرة قويــة واعيــة يف أجــواء حــرة، فالشــعوب الــي ختشــى التغيــر أو تســتمر يف حالــة 
الفوضــى وإضاعــة األوقــات والتفكــر غــر االســراتيجي كعقليــة الدكاكــن الصغــرة 
واملكاســب الســريعة دون مكاســب وأهــداف اســراتيجية، هــذه ال تبــي مؤسســات 
قويــة. والبــد مــن التخلــص مــن ُرهــاب التغيــر وحالــة عــدم االعــراف ابلفشــل والغــرور 
ابإلرث احلضاري بال واقع حضاري نصنعه ونعيشــه، فهذا ال يســاعد على النهوض، 
وعندمــا نكــون حبالــة غــر منظمــة وفوضويــة فإننــا هنــدر طاقــات وإمكانيــات كثــرة، 
هلــذا حنــن جمتمعــات تفتقــر للمؤسســات القويــة والكبــرة الــي تكــون دعائــم وأعمــدة 
الــي هنضــت  فاجملتمعــات  للنهــوض،  األوىل  اخلطــوة  هبــذا وأمهيتــه  والوعــي  للنهــوض 
أصلحــت املؤسســات املوجــودة وســاعدت علــى نشــوء مؤسســات تكــون فاعلــة يف 
طريــق النهــوض، وأصبــح هنــاك شــيوع معرفــة أبخالقيــات العمــل والنهــوض، وأذكــر 
أّن طالبــاً يف جامعــة غربيــة وهــو شــاب مــن أســرة غنيــة وأييت للجامعــة بدراجتــه وليــس 
بســيارته، ســألته مل تفعــل ذلــك فقــال: ألســباب كثــرة منهــا أنــي أفيــد جســمي وأوفــر 
مــايل وأوفــر علــى الدولــة دعــم املــادة املســتوردة وأوفــر علــى اجملتمــع عــوادم حمروقــات بغــى 
عنهــا.! فأدركــت أن هــذه العقليــة عندمــا تشــيع لــدى قســم كبــر مــن اجملتمــع وليــس 
ابلضــرورة كلــه نكــون أمــام شــيوع معرفــة وامتــالك ألخالقيــات العمــل والنهــوض حبــق.

عليهــم مايعتــر أســوأ أزمــة نــزوح شــهدهتا ســورية إىل اآلن.  
ســنوات تســع مــرت علــى الثــورة الســورية شــاهدان فيهــا الكثــر مــن املقاطــع الــي تظهــر 
العــامل  مــن  الســوري وانعــدام اإلنســانية  الشــعب  الســوري حبــق  النظــام  قــوات  إجــرام 
الــدويل حبــق هــذا الشــعب الــذي ضحــى ابلكثــر لنيــل حريتــه والعيــش بكرامــة فقــط، 
فاإلنســانية ليســت رأايً سياســياً تؤمــن بــه وحتــارب مــن أجلــه بــل هــو الشــعور ابآلخــر 

واالحســاس أبملــه ومعاانتــه. 
فهــل أفقدتنــا احلــرب معــى إنســانيتنا؟؟ وهــل اعتــادت عيوننــا علــى مشــاهد القتــل والــدم 
والدمــار الــي حتصــل؟؟ وأخــراً وكمــا قيــل: كثــرون هــم مــا يزالــون علــى قيــد احليــاة، 

ولكــن قليلــون مــن هــم علــى قيــد اإلنســانية.

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري

لماذا تفشل الدول وتنهض األخرى

آالء العابد       

كاتبة سورية

هل فقدنا معنى إنسانيتنا؟
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كشــفت األايم األخــرة عــن دخــول العالقــة الروســية والركيــة مرحلــة حتديــد 
يدفــع  ســاحق  نصــر  بتحقيــق  متمّســكون  فالــروس  واألدوار،  األحجــام 
عــر  ســورية،  للصــراع يف  السياســية  برؤيتهــم  القبــول  إىل  الركــي  الرئيــس 
اســتثمار حالــة العزلــة واخلصومــة السياســية الــي يعيشــها مــع حلفائــه يف 
مــع دوٍل يف  واقتصــادي  واخنراطــه يف صــراع سياســي  الغــريب،  التحالــف 

اإلقليمــي.  حميطــه 
لقــد اختــارت روســيا حلظــًة دقيقــة لنقــض اتفــاق سوتشــي، حلظــة حتــرك 
الرئيــس الركــي يف أكثــر مــن صــراع وملــف ســاخن، مــن االشــتباك مــع 
قــرص علــى خلفيــة التنقيــب علــى الغــاز يف امليــاه االقتصاديــة للجزيــرة، 
إىل االشــتباك مــع اليــوانن علــى خلفيــة تدخــل تركيــا يف ليبيــا، عــر عقــد 
هبــا دوليــاً، واالخنــراط يف  املعــرف  الليبيــة،  مــع احلكومــة  تفاهــم  مذكــريت 
معــارك سياســية وإعالميــة مــع حمــور مصــر والســعودية واإلمــارات والبحريــن، 
علــى خلفيــة تبــّي تركيــا مجاعــة اإلخــوان املســلمن، وتقــدمي دعــم سياســي 
فرضتــه  الــذي  احلصــار  مواجهــة  قطــر يف  موقــف  وأتييــد  هلــا،  وإعالمــي 
هــذه الــدول عليهــا؛ ودعــم هــذا الرابعــي قــوات ســورية الدميقراطيــة )قســد( 
سياســياً وماليــاً، ونــزاع سياســي مــع الــوالايت املتحــدة حــول دعــم األخــرة 
»قســد«، والشــكوك حــول موقفهــا مــن حماولــة االنقــالب الفاشــلة، وعــدم 

تقيــد تركيــا ابلعقــوابت األمركيــة علــى إيــران.
مــن هنــا فــإن اخليــارات أمــام الرئيــس الركــي تتضائــل تدرجييــاً، فمــع تواصــل 
تقــدم عصــاابت األســد بســرعة كبــرة وقــرب انتهــاء موعــد املهلــة الــي أعلــن 
عنهــا، لضــرورة انســحاهبا إىل حــدود نقــاط املراقبــة واتفــاق سوتشــي، ابت 
خيــار القيــام بعمليــة عســكرية ضــد هــذه العصــاابت خيــاراً وحيــداً ومصــرايً 
مــا مل حتصــل معجــزة يف اللحظــات األخــرة تتيــح عقــد اتفــاق جديــد مــع 

روســيا.
العســكرية  العمليــة  مــن  جعلــت  الــي  األســباب  مــن  الكثــر  وتتداخــل 
واالشــتباك املباشــر مــع عصــاابت األســد خيــاراً صعبــاً للرئيــس الركــي ولكنــه 
مصــري سياســياً وعســكرايً رغــم حماوالتــه جتنــب هــذا اخليــار ملــا حيملــه مــن 

خماطــر واســعة، والتكلفــة السياســية والعســكرية واالقتصاديــة لــه. 
فالراجــع أمــام عصــاابت األســد وداعميــه يضــر مبكانــة تركيــا إقليميــاً ودوليــاً 
وينعكــس بدرجــة كبــرة علــى دورهــا احملــوري الــذي تســعى لتثبيتــه يف ليبيــا 

وشــرق املتوســط، وســتعتر مبثابــة خســارة اســراتيجية لركيــا.
هــذه األســباب مبجملهــا ســتؤدي إىل خســارة الرئيــس الركــي لشــعبيته الــي 

تعرضــت للكثــر مــن األضــرار يف الســنة األخــرة عقــب اإلنتخــاابت احملليــة 
وتراجــع الوضــع اإلقتصــادي، ممــا جيعــل حظوظــه يف النجــاح يف االنتخــاابت 

املقبلــة تــزداد صعوبــة.

وإن كان األتــراك ابتــوا يدركــون خطــأ مقاربتهــم للصــراع علــى ســورية، ممــا 
جعــل حــوايل أربعــة ماليــن إنســان مهدديــن ابملــوت يف الشــمال الغــريب 
لســورية، متجاهلــن يف الوقــت ذاتــه دورهــم يف جتميــع هــؤالء النــاس يف 

الشــمال الســوري نتيجــة عمليــة التهجــر القســري للمدنيــن مــن خمتلــف 
مناطــق ســوراي، حــن اخنرطــت تركيــا مــع شــركائها الــروس واإليرانيــن يف 
مســألة »مناطــق خفــض التصعيــد« وسلســلة تفامهــات االســتانة وسوتشــي.

يتســاءل كثــرون عــن أســباب أتخــر إعــالن املعركــة، ابلرغــم مــن دالالهتــا 
علــى األرض، وإن كانــت تركيــا ســتدعم معركــة ضــد عصــاابت األســد، 
مــن  يكــن  أمل  اســراتيجية؟  مناطــق  علــى  قواتــه  بســيطرة  تســمح  فلمــاذا 
حبيــث  إهنيارهــا  ومنــع  اجلبهــات  علــى  األســد  عصــاابت  صــد  األفضــل 
تتجنــب الفصائــل ومــن خلفهــا تركيــا حــرابً علــى مســاحة أوســع ويف مناطــق 
هائمــن  مــأوى  دون  أصبحــوا  الذيــن  مــن  الكثريــن  إن  صعوبــة؟  أكثــر 
الفصائــل  تبعيــة  هــو  أن ســبب مأســاهتم  يعتقــدون  الســوري  الشــمال  يف 
العســكرية الــي خذلتهــم وفــرت مــن مناطقهــم احلصينــة دون قتــال، والــي 
الثــورة،  كانــت عصيــة علــى عصــاابت األســد وشــبيحته طــوال ســنوات 
ومــن هــذه الفصائــل فيلــق الشــام واجلبهــة الوطنيــة للتحريــر. أمــا مــا يســمى 
بـــ )هيئــة حتريــر الشــام( فمعظــم الثــوار الســوريون يتفقــون أن هــذه اهليئــة الــي 
أهنــت وجــود العديــد مــن الفصائــل العســكرية املقاتلــة، وســلبت ســالحها مل 
تكــن أصــاًل ســوى خنجــر يف ظهــر الثــورة، ومــا االنســحاابت الــي نفذهتــا 
ســوى رســالة إىل الفصائــل العســكرية األخــرى، تقــول فيهــا إهنــا قــادرة علــى 
تســليم املنطقــة لعصــاابت األســد يف حــال فكــرت تلــك الفصائــل يف هتديــد 
وجودهــا. ولذلــك ال تريــد قيادهتــا اســتنزاف املقاتلــن والعتــاد يف معركــة 
مــع عصــاابت األســد، حبيــث يغــدو أمــر إهنائهــا ســهاًل فيمــا بعــد مــن قبــل 
الفصائــل الثوريــة. فهــذه اهليئــة الــي ســيطرت علــى مقــدرات مناطــق واســعة 
ابلقــوة، حبجــة محايتهــا مــن عصــاابت األســد، مل تكــن مهمــة محايــة هــذه 

املناطــق وســكاهنا علــى ســلم أولوايتــه.

د. محمد مروان الخطيب

              إلى أي مدى يمكن أن تصل المعركة 

كاتب وباحث سوري

الشــهر  آخــر  حــى  مهلــة  اجملــرم  الســوري  النظــام  الركيــة  الدولــة  أعطــت 
نقــاط  بعــد  مــا  الــي ســيطر عليهــا والعــودة إىل  املناطــق  لالنســحاب مــن 
املراقبــة، ليــس فقــط إلفســاح اجملــال للدبلوماســية للمســامهة يف حــل هــذه 
األزمــة املتفاقمــة بــل الستشــراف وهتيئــة الســاحتن الدوليــة والداخليــة قبــل 
أن تبــدأ احلــرب الــي بــدأت تقــرع طبوهلــا ورمبــا احتمــاالت حدوثهــا أكثــر مــن 
عدمهــا نتيجــة للتوتــر الســائد بــن تركيــا وروســيا. صحيــح أهنــم لــن يصلــوا 
إىل احلــرب املباشــرة إال أهنــم يتمرســون وراء مواقفهــم حــى اللحظــة، فمــا 
هــي املواقــف الــي تنتظرهــا تركيــا؟ وهــل هــي حباجــة إليهــا؟ أم أهنــا طريــق 

دبلوماســية لوضــع األمــور يف نصاهبــا؟
املراقــب للمواقــف الداخليــة جيدهــا منســجمة وقــد جتلــى ذلــك ابلذهــاب إىل 
أبعــد مــن الــذي قالــه الرئيــس أردوغــان وذلــك عندمــا قــال دولــت هبشــلي 
رئيــس احلــزب القومــي أنــه جيــب عــدم التوقــف عنــد حــدود إدلــب بــل جيــب 

الذهــاب إىل أبعــد مــن ذلــك وصــواًل إىل إســقاط النظــام. 
املواقــف الدوليــة تــراوح بــن الرفــض والقبــول والدعــم اللفظــي ليــس إال، 
األغلــب  علــى  العربيــة  الــدول  أن  جنــد  املواقــف  هــذه  نســتعرض  وعندمــا 
ســتكون صامتــة ولــن تصــدر عنهــا أيــة ردود أفعــال علنيــة ولكــن بعضهــا 
الطاولــة  حتــت  مــن  لركيــا  مضــاداً  دوراً  ســتلعب  اإلمــارات  رأســها  وعلــى 
وســتحاول عــر اجلامعــة العربيــة أن تديــن مــا تقــوم بــه تركيــا عــر بيــان صــادر 
مــن مصــر واإلمــارات والســعودية، ال  أمــن عــام اجلامعــة، وبضغــط  عــن 

لشــيء ســوى )التناكــف( مــع تركيــا.
أمــا الــدول األوربيــة فــال تســتطيع إال أن تدعــم تركيــا، ولكــن ســيكون دعمهــا 
معنــوايً وسياســياً ابلدرجــة األوىل ورمبــا مــادايً ابلدرجــة الثانيــة كــون مــا جيــري 
إبدلــب يعنيهــا بشــكل مباشــر وال ميكــن أن تقبــل خبســارة تركيــا إلدلــب ألن 
هذه اخلســارة ســتدفع مبالين الالجئن إىل تركيا الي لن تســتطيع اســتيعاهبم 
وحتمــل تبعــات إقامتهــم فيهــا ممــا يســتدعي فتــح البــاب جمــدداً أمامهــم ابجتــاه 
أوراب كمــا حــدث يف موجــة نــزوح عــام 2015م وهــذا مــاال تريــده أوراب 
لذلــك ســتحاول الضغــط السياســي والدعــم املــادي كــي ال يتدفــق الالجئــون 
إىل دول االحتــاد األوريب ولكنهــا ال متلــك أوراقــاً أخــرى غــر الــي قلناهــا ألن 
الورقــة العســكرية بيــد أمــركا ابلدرجــة األوىل رغــم أهنــا مــن الناحيــة النظريــة 
بيــد حلــف مشــال األطلســي  )الناتــو( إال أن الفاعــل األكــر والرئيســي هــو 
أمريــكا ولعلنــا مسعنــا مــن أمــن عــام الناتــو وقــوف احللــف إىل جانــب تركيــا 
يف الدفــاع عــن نفســها وعــن جنودهــا إال أن هــذا الدعــم لــن يتجــاوز يف 
هــذه املرحلــة حــدوده املعنويــة ورمبــا بعــض اللوجســتيات الــي حتتاجهــا تركيــا .

وحدهــا أمــركا مــن تســتطيع توجيــه دفــة اللعبــة إىل املســار الــذي تــراه هــي 
ولكننــا نالحــظ أن املوقــف األمركــي اليــزال دون املســتوى املطلــوب فعلــى 
الرغــم مــن تصريــح وزيــر اخلارجيــة بومبيــو وتعزيتــه األتــراك جبنودهــم وإرســال 
املبعــوث جيفــري إىل أنقــرة وحتدثــه ابلركيــة ليدغــدغ عواطــف األتــراك فإننــا 
نــرى أن مستشــار األمــن القومــي يلقــي اللــوم علــى روســيا وتركيــا معــا قائــاًل: 
للغايــة، واألســد العــب ســيء جــداً، وكذلــك  إدلــب ســيء  )الوضــع يف 

اإليرانيــون، واخلطــوات الــي تُقــدم عليهــا تركيــا وروســيا ال تســاهم يف حتســن 
الوضــع هنــاك(.

  ويــرى أن أمــركا ال ميكــن أن تقــوم بشــيء بقولــه:) فيمــا خيــص املقــرح 
فــال أرى حاجــة  القيــام بشــيء  املتحــدة  الــوالايت  يقــول إن علــى  الــذي 
حقيقيــة لذلــك(. وهــذا مغايــر للواقــع ألهنــا متلــك كل مفاتيــح اللعبــة واجلميــع 
يعتــرون مــن الكومبــارس جبانــب أمريــكا علــى املســرح الســوري فلــوال غــض 
الطــرف األمريكــي عــن روســيا منــذ عــام 2015م ملــا اســتطاعت روســيا أن 
تقــدم علــى أي عمــل يف ســورية ويالحــظ هــذا جليــاً يف شــرق الفــرات الــذي 
ال تســتطيع روســيا أو النظــام االقــراب منــه وعندمــا حاولــت اســتعملت 
أمريــكا مــا أمستــه القــوة املميتــة لذلــك نــرى أن املوقــف األمريكــي غــر واضــح 
خاصــة أن الرئيــس ترامــب مل يــدل أبي تصريــح حــى هــذه اللحظــة حــول مــا 

جيــري يف إدلــب وكأن األمــر ال يعنيــه.
أمــام كل مــا ســبق مضافًــا إليــه موقــف إيــران الــي تتمــى تصادمــاً تركيــا روســيا 
لتتعــزز مكانتهــا يف ســورية إىل جانــب روســيا فــأن األمــر األكثــر وضوحــاً 
هــو ذهــاب تركيــا إىل آخــر مــدى وســتقوم بعمــل عســكري هنايــة الشــهر إذا 
مل تثمــر املســاعي الدبلوماســية مــع روســيا إىل انســحاب النظــام إىل خلــف 
نقــاط املراقبــة الركيــة بغــض النظــر عــن كل املواقــف الــي ذكرانهــا ولكنهــا 
تكــون قــد وضعــت اجلميــع علــى احملــك وأوهلــم احللفــاء وســيحاول كل طــرف 
تســجيل النقــاط ملصلحتــه. فمــن الــذي سيســجل النقــاط، وعلــى أمــركا 
واحللفــاء تقــدمي الدعــم الــالزم للحليــف وعضــو الناتــو إذ ال ميكــن االســتغناء 
ينســحب يف  النظــام  الــي ســتجعل  أن روســيا  أم  املنطقــة،  هــذه  عنــه يف 
النهايــة ألهنــا ال تريــد أن تذهــب إىل القطيعــة مــع أنقــرة هــذا مــا ســنعرفه مــع 

هنايــة املهلــة.

صفا عبد التركي

المهلة المعطاة للحرب أم السياسة؟

كاتبة سورية
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ال

مقا

مـــا حيــدث يف إدلــب والشــمال الســوري مــن اقتــالع وإابدة لشعبنـــا، يتــم إبشـــراف 
أمركــي وتنفيــذ أســدي / روســي / إيـــراين مــع ميليشيـاهتـــم وعمــالء »السوتشــيات 
واآلســتاانت«، إهنــم يقــررون نيابــة عــن الشــعب الســوري؛ قــد تكــون هــذه بنظرهــم 
مســائل إجرائية! فاهلولوكوســت سيســتمر للنهاية وعنوانه عدم عودة املهجرين إىل 
دايرهــم وسيستمـــر إبشـــراف األمــم املتحــدة وبـرامـــج التوطيـــن إن بقينـــا دون عمــل 

وطي مؤطـــر ومشتـــرك عبـــر مؤمتـــٍر وطي مستقل حقيقي ومـوحـــد.
إن 12 مليـون سوري ُهجـروا إبشـراف أمركي ورعـايـة أمميـة؛ ووفـق منهـج وتصور 

صهيـــو أمركي مشرك ضامن حلكم آل أسد اجلـــواسيس.
فاإلمرايليـــة األمركيـــة حتركــت لتطـــويق الربيـــع الدميقـــراطي العــريب كلــه، وثورتنـــا 
السورية منـه، وإخضاعـه خلطتهـا ابلتــالزم مع دعمهـا للمشروع الصهيوين وأدواتـه 

مــن النظـــم والطغـــم العـربيــــة.
لإلمرايليــة األمركيــة اسراتيجيتهـــا العـامـــة يف العـالـــم، إهنـــا ضــد تقـــدم الشعـــوب 
ــة  ــذه االسراتيجيـ ــا، إال أن هلـ ــا وهنــب ثـرواهتــ ــا، وهــي هتـــدف إىل استغـالهلـ وحتـررهـ
خطـــة أساســية يف املنطقـــة العـربيـــة، تقـــوم علــى تعـزيـــز التجـــزئة وتغـذيـــة املصالـــح 
والنـــزعات اإلقليميـــة ومعـــاداة وحـــدة األمـــة، هــذه الـــوحدة الــي تعتــر حبــق أســاس 
التقـــدم لشعوهبــــا؛ كمــا أن تـالحـــم إســرائيل ووجـودهــــا الصهيــــوين االستعمـــاري 
ابإلمبـرايليـــة العـامليـــة، يـدخـــل يف إطــــار هـــذه اخلطــــة األساســية، بـــل هـــذه املـؤامــــرة 

الكبــــرى علــى تـاريــــخ ومستقبـــل العـــرب.
أيـــن اخلـــط النـاظـــم لثورتنـــا وحركاتنـــا السياسيـــة اليـــوم بعـــد املســار اهلـــابط لتـــلك 
يف  وواضـــح  متماســك  بشــكل  منضــي  حنـــن  وهـــل  للثـــورة،  وابلتـــايل  احلـــركات 
االسراتيجيـة الي تـؤدي بنـا إىل أهدافنــا، املـرحليـة منهــا والبعيــدة؟؟ ال يـوجـد أي 
شك يف أنـــه كان للتدخـــالت اخلـارجيـــة »عـربيـــة كانت أم إقليميـــة ودوليـــة« الـــدور 
األكبـــر يف متكــن تنظيـــم األســد مــن خـــوض احلـــرب الــي فـرضهـــا علــى الثــــورة، 
واالستمـــرار فيهـــا، بفضل ما قّدمـــه له شركاؤه اإليرانيـــون والـــروس من دعـــم متعـــّدد 
ــة  األشـــكال، لوجســي وعســكري ومــايل وإعالمــي ودبلوماســي، كل ذلــك مبوافقـ
وتـواطـــؤ عـــريب ودعـــم دويل ال ميكــن مقـارنتـــه مبــا تـوفـــر لقـــوى الثـــورة وأحـرارهــــا، 
وال يوجــد أي شـــّك كذلــك يف أن الغـــرب الدميقـــراطي أيضــاً الـــذي كان احلليـــف 

اســتوقفتي كثــراً مجلــة تــردد علــى لســان الدكتــور طــالل أبــو غزالــة مؤســس ورئيــس 
جمموعــة )طــالل أبــو غزالــة الدوليــة(، وهــو ينــذر بقــدوم حــرب عامليــة اثلثــة، حــن 

يقــول: »أان ال أتنبــأ، وال أجنّــم وإمنــا أدرس وأقــرأ ومــن مث أســتنتج«.
اخلالصــة الــي وصــل إليهــا د. أبــو غزالــة تقــول أبن العــامل مقبــل علــى حــرب عامليــة 
اثلثــة بــن عمالقــي االقتصــاد يف العــامل، أمــركا وحلفاؤهــا ضــّد الصــن وحلفائهــا، 
ألســباب اقتصاديــة يف املقــام األول، فمــن هــو د. أبــو غزالــة كــي يؤخــذ كالمــه علــى 

حممــل اجلــّد بصــورة كبــرة؟ 
هــو رئيــس جملــس إدارة )الشــبكة العامليــة للتقنيــات الرقميــة للتحضــر املســتدام( منــذ 
2015، ورئيــس )مركــز البحــث والعمــل اإلســراتيجي( منــذ 2012، ورئيــس اللجنــة 
االستشــارية العليــا يف )منظمــة التعــاون الدوليــة( منــذ 2012 ابإلضافــة إىل العديــد 
مــن املناصــب الــي ال يتســع ذكرهــا، واجلديــر ذكــره أن لديــه مــا يزيــد علــى )100( 

مكتــب حــول العــامل.
العامليتــن  احلربــن  أســباب وجــذور  أخــوض يف  املقدمــة كــي  هــذه  مــن  كان البــد 
األوىل 1914 والثانيــة 1939، الــي ترجــع يف جوهرهــا إىل أســباب اقتصاديــة يف 

األول. املقــام 
الثــورة  نشــوة  تعيــش  أورواب  العامليــة األوىل كانــت  احلــرب  الــي ســبقت  الفــرة  ففــي 
أســواق جديــدة وإىل مصــادر جديــدة  تزايــد احلاجــة إىل  الــي أدت إىل  الصناعيــة 
الــي  اإلمراطــورايت  بــن  التنافــس  أشــعل حــدة  ممــا  اخلــام،  واملــواد  األوليــة  للمــوارد 
كانــت هتيمــن علــى العــامل حينهــا، وهــي اإلمراطوريــة الريطانيــة، الفرنســية، اإلحتــاد 
اإلمراطوري )أملانيا ـ النمســا ـ اجملر(، ويف أقصى الشــرق اإلمراطورية الياابنية، وأخراً 

اإلمراطوريــة العثمانيــة الــي كانــت حتكــم جنــوب غــرب آســيا وأجــزاء مــن أورواب.
لقــد كانــت حادثــة اغتيــال ويل العهــد النمســاوي األرشــيدوق )فرانــز فردينانــد( يف 
ســراييفو عاصمــة البوســنة، هــي الشــرارة الــي أشــعلت احلــرب العامليــة األوىل، فهــل 
كانــت ســبب وجيهــاً النــدالع حــرب دامــت لســنوات وخلفــت مــا بــن )9ـ 10( 
مليــون قتيــل مــن اجلانبــن؟ أم أن مجيــع شــروط احلــرب كانــت متوفــرة قبــل تلــك احلادثــة 

الــي كانــت مبثابــة الصاعــق وســط برميــل مــن البــارود؟
وإذا مــا انتقلنــا إىل الفــرة الــي ســبقت احلــرب العامليــة الثانيــة، ونظــران إىل حــال الــدول 
الــي شــاركت يف تلــك احلــرب، لوجــدان أن األمــر ذاتــه يتكــرر و لكــن بصــورة أخــرى، 
فحالــة الكســاد الــي ضربــت الــدول العظمــى يف الثالثينيــات بعــد فــرة انتعــاش عاشــتها 
بعــد احلــرب العامليــة األوىل، و هــا هــي الــوالايت املتحــدة تتعــرض يف هنايــة 1929 
الهنيار يف سوق األسهم و خروج بريطانيا من اتفاقية التجارة احلرة و إيقافها العمل 
ابملعيــار الذهــي، األمــر الــذي أدى لعــزوف أملانيــا عــن ســداد ديوهنــا اجتــاه فرنســا و 
بريطانيــا كتعويضــات عــن أضــرار احلــرب، ابإلضافــة إىل األزمــات االقتصاديــة الــي 
كانــت تعصــف ابليــاابن و االضطــراابت الــي اندلعــت يف شــنغاهاي 1925 و مــا 

تالهــا مــن حــروب داخليــة يف عمــوم األراضــي الصينيــة دامــت ألكثــر مــن عقديــن.
لقــد كان العــامل أشــبه مبرجــل علــى انر حاميــة يوشــك أن ينفجــر، األمــر الــذي منــح 

الفرصــة هلتلــر بتســلم الســلطة يف أملانيــا وموســوليي يف إيطاليــا.
يف تلك األثناء كانت قد ولدت مجهورية جديدة يف إسبانيا على أنقاض الدكتاتورية 
العســكرية بقيــادة )برميــو ديليفــرا(، إال أنــه حبلــول 1935 قــاد اجلنــرال )فرانسيســكو 
فرانكــو( صراًعــا جديــداً ضــد اجلمهوريــة، واســتطاع أن يســيطر علــى نصــف اســبانيا 

نتظـــر للدميقـراطيـــات الوليــــدة يف العـالـــم أمجـــع، والـــذي راهـــن علــى تـــدخله قســٌم 
ُ
امل

كبيـــر مــن مجـــاهران الثـائـــرة امللّوعـــة بعنـــف وفاشيـــة النظـــام، هـــذا الغـــرب تـــرّدد يف 
الـوقـوف إىل جـانب السورين، وعمل على تشتيت قـواهـم بـدل مساعـدهتـم على 

تنظيـم أنفسهـم و مواجهـة أعـدائهـم، على الرغـم مما كان قـد أغراهــم بـه مـن وعـود 
خـــادع »تنحــي األســـد«.

ُ
و آمـــال، منـــذ تبّنيـــه الشعـــار امل

كمــا ال يـوجـــد شــك يف أثـــر اإلرث الســلي لنصــف قـــرن مــن حـــرب االستنـــزاف 
الي خاضهـا نظام االستبـداد الـبعث أسـدي لتحطيـم اجملتمع، وقتـل روحـه وقيمـه 
الثقـــة واالفتقـــار إىل اخلبـــرة السياســية والتجــارب  انعـــدام  اإلنسانيـــة، يف تعميـــم 
التنظيميـــة، كمـــا وال يوجـــد شــك يف أثـــر وفعـاليـــة األلغــــام الــي زرعتهـــا السلطـــة 
املخـابـراتيـــة بــن جنبـــات اجملتمـــع، والــي احتفظـــت وحـــدها مبفتـــاح تفجيـــرها يف 
اللحظـة املناسبـة، لفـرط عقـده، وتوجيـه طوائفـه بعضهـا ضد بعض، وزعزعـة إرادة 

الســورين وإرهـاهبــــم.

دمـــر لنـــزوع النخـــب السلفيـــة لتصــّدر 
ُ
ال يـوجـــد شـــكٌّ أخــراً يف األثـــر السياســي امل

اخلطـــاب وواجهــة الكفـــاح املسلـــح، وحمـــاولة اإلســـالم الســـياسي عمومــاً ابتـــالع 
الثـــورة وجتييـرهـــا حلسـابـــه الســـياسي اخلـــاص، بصــرف النظـــر عـــن الـدوافـــع والنـــوااي 
والتدخـــالت اخلـارجيـــة؛ نقـــول ال يوجــد شــكٌّ يف أثـــر ذلــك كلــه علــى تراجـــع 
صّدقيتنـا السـياسية، كثـورة وشـعب، وانقــالب الـرأي العـام العـاملي علينـا، وما كان 
للصعـــود املـــدوي لـــ )داعــش( وإعـالنـــه » خـرافـــة خـالفتـــه«، بعـــد متّكنـــه إبشـــراف 
ومساعـدة األطـراف الي صنعتـه، من الـوصول إىل الـوسـائل العسكريـة الي جعلتـه 
قـــوًة حُيســب حساهبـــا، ليعيـــد قلـــب الصــورة متامـــاً، فيحـــّل مصطلحـــات اجلهـــاد 
ــة  ــة واملـواطنـ ــة والكـرامـ ــورة احلـريـ ــات ثـ ــاب حمــل مصطلحـ ــة واإلرهـ ــر والطائفيـ والكفـ
والـــدولة الـدميقراطيـــة التعـّدديـــة، ويقضــي علــى أي أمــل لنـــا ابستعـــادة أتييـــد الـــرأي 

العـــام العـــاملي، بـــل والعـــريب، وتعاطفـــه مــع الثـــورة الســـورية وشـعاراهتـــا التحــــّررية.
فمــع انطــالق الثــورات تتحــرك القــوى املضــادة هلـــا، لكوهنـــا األكثـــر تضــرراً منهـــا؛ 
ــاً،  مــن هنــا كان الواجــب علــى الثـــوار أن خيططـــوا لثـورهتـــم، وللثـــورة املضــادة معـ
ومــن الطبيعــي أن تتحــرك القــوى املضــادة للثـــورة عنـــد قيامهـــا، وكمــا أن القائمــن 
علــى الثــورات املضــادة يقومــون جبــردة ملــن هـــم مـــع الثـــورة، ولنقـــاط ضعفهـــم، 
ونقـــاط قوهتـــم، كذلــك كان علــى الثـــوار، قبــل التحـــرك الثـــوري، ســواء أكان 
انتفاضــة أم ثـــورة أم حــراكاً، أن حيــددوا مــن هــم خصومهـــم، قبــل أن حيــددوا مــن 
هم معهـــم، من خـــالل اسراتيجيـــة ثوريـــة للقـــوى صاحبـــة املصلحة ابلثـــورة والي 
تُعبـــر عــن أهـــداف مجــــاهر الثـــورة، ألن العديــد ممَــن نعتقـــد أهنـــم مــع الثـــورات 
وأهنـــم مســاندون هلـــا هـــم يف احلقيقــة خصــوٌم هلــــا، علــى الرغــم مــن اخلطــاابت 

الدمياغـوجيـــة، ميينـــاً ويســـاراً.
ــا، وينكشــف مــع صــرورة  ــم الــي تثـــور عليهـ قيــام الثــورات يكشــف عــورات الُنظـ
الثـــورات الواقـــع املريـــر هلـــذه اجملتمعـــات، الــي عملــت األنظمـــة املستبـــدة علــى 
إضعافهـــا، أكثــر ممــا هــي ضعيفـــة، مستغـــلًة اخلــوف مــن النظـــام السياســي، الــذي 

تـــزرعه يف نفـــوس النـــاس مــن خـــالل سيطرهتـــا علــى هـــذه اجملتمعـــات.
الثــورة  فــإن  هنـــا،  ومـــن  االستبـــداد،  أنظمــة  العــريب ضــد  الربيــع  ثــورات  قامــت 
نهـارة 

ُ
املضادة تعمل على العـديد من األسلحة، ولقـد اعتمدت هـذه األنظمة امل

سياســات معـــادية للثـــورات، كانت قـــد أعـــّدهتا ألايٍم ثـوريـــة؛ إذ كانت تعرف أنه 
سيأيت اليـــوم الـــذي يفقـــد الشعب فيه قدرتـــه على حتّمل تسلطهـــا، لـــذلك خزنت 

األســلحة املضــادة لســالح الثـــورات، أي اجلمـــاهر، يف ثـوراهتـــا.
التـــوى معهـــا  بـــرأٍس ملتـــٍو، فقــد  وألن االسراتيجيـــة الثـوريـــة كانــت غائبـــة، أو 
كل األداء والنشــاط الـــوطي والثـــوري، ممــا وضــع االســراتيجية الثـــورية املستقـــلة 
املنشــودة يف مــآزق وتناقضــات، وتعـــدد التيــارات واملنطلقـــات، وتشــتت املواقــف، 
ــرك  ــرك اإلمرايليــة األمركيــة وتتحـ ــه تتحـ ولتتحــرك املــزاودات، ومقابــل ذلــك ومعـ
معهـــا إســرائيل مــن خــــالل خـطـــط مرسومــــة، لـــوضع املنطقــــة علــى طـريـــق مســـار 

جـديـــد يُعـــــزز الـوجـــــود اإلســرائيلي، ويعــــزز املصالــــح اإلمبـريـاليــــة.

حبلــول 1937، لتصبــح البــالد منوذجــاً مصغــراً عــن احلــرب القادمــة والــي كان حيــاول 
الغــرب تفاديهــا، فكانــت احلــرب الدائــرة يف اســبانيا متنفســاً لذلــك املرجــل.

يقــول الروفيســور )فيليــد زيلكــو( أســتاذ التاريــخ يف جامعــة فرجينيــا: »مل يلعــب أي 
بلــد دوراً أكــر مــن احلــرب األهليــة االســبانية، كمســرح لسياســة التطــرف وتصفيــة 

احلســاابت بــن دول أورواب«.
نعــم لقــد كانــت معظــم الــدول األوروبيــة متورطــة بشــكل أو آبخــر يف احلــرب األهليــة 
اإلســبانية فكانــت متــد الطرفــن )اجلمهوريــن ـ الفرانكويــن( ابملــال والرجــال والســالح، 
إالّ أن ذلــك مل مينــع قيــام احلــرب العامليــة الثانيــة ألن أســباهبا ظلــت حاضــرة طــوال 

الوقــت.
وهــذا مــا يوصلنــا إىل احلــرب الدائــرة يف ســورية ضــد الشــعب الســوري، الــي أطلــق 
الثــورة  الــي جــرت خــالل  أهليــة( ليــرر كّل التدخــالت  عليهــا العــامل ظلمــاً )حــرابً 
الســورية منــذ 2011 وحــى اليــوم. تلــك التدخــالت الــي ال جنــد هلــا تفســراً ســوى 
حماولــة اهلــروب مــن شــبح حــرب عامليــة جديــدة الــي حــذر مــن وقوعهــا د. أبــو غزالــة 
حبلــول 2021، ولكــن اهلــروب علــى دمــاء الشــعب الســوري لــن جيــدي نفعــاً ألن 
أســباب احلــرب ال زالــت قائمــة، وجوهرهــا »التنافــس االقتصــادي« يــزداد تفاقمــاً، 
وكّل الــذي فعلــوه أهنــم اســتطاعوا أتجيلهــا لعقــد مــن الزمــن، متامــاً مثــل الــذي فعلــوه 

قبــل احلــرب العامليــة الثانيــة.

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

ألـم يحن الوقت الستراتيجية ثورية مستقلة؟

ياسر الحسيني

كاتب وإعالمي سوري

جذور الحرب العالمية. تنمو وتتبلور
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يــوم اجلمعــة الثامــن مــن آذار/مــارس 1963، قامــت جمموعــة مــن ضبــاط اجليــش الســوري 
إبســقاط نظــام احلكــم يف دمشــق، ويف الســاعة الســابعة صباًحــا قطــع راديــو دمشــق براجمــه 
العاديــة وأذاع بيــان قيــادة اجليــش رقــم 1 الصــادر عــن قيــادة االنقــالب الــي تولــت األمــور. 
بــدًء مــن 28 أيلول/ســبتمر 1961  البيــاانت لتشــرح حقائــق حكــم االنفصــال  وتوالــت 

واحملــاوالت املتكــررة لتصحيــح املســار حــى يــوم الثامــن مــن آذار.
جــرى اعتقــال اللــواء عبــد الكــرمي زهــر الديــن القائــد العــام للجيــش وخلــع الدكتــور انظــم 
الــوزراء خالــد العظــم إىل الســفارة الركيــة  القدســي رئيــس اجلمهوريــة، بينمــا التجــأ رئيــس 
مــن  العديــد  اخلدمــة  إىل  تعيــد  قــرارات  االنقــالب محلــت  عــن  األوىل  البيــاانت  بدمشــق. 
الضبــاط الذيــن ســرحوا يف عهــد االنفصــال، وتداولــت وســائل االعــالم معلومــات عــن تعيــن 
اللــواء لــؤي األاتســي قائــًدا عاًمــا للجيــش والقــوات املســلحة، بعــد إخراجــه مــن ســجن املــزة 
وترفيعــه إىل رتبــة فريــق، والعميــد راشــد قطيــي انئبًــا لــه، والعقيــد زايد احلريــري رئيًســا هليئــة 
األركان العامــة بعــد ترفيعــه إىل رتبــة لــواء، وهــو القائــد الفعلــي لالنقــالب، بعــد أن أتــى بقواتــه 

مــن اجلبهــة الســورية الــذي كان قائــًدا هلــا. 
لــؤي األاتســي ضــم عــدًدا كبــرًا مــن  شــكل قــادة االنقــالب جملًســا لقيــادة الثــورة برائســة 
إالّ  بــه  يشــارك  االنقــالب مل  أن  مــع  أيًضــا،  املدنيــن  البعثيــن والوحدويــن ومــن  الضبــاط 
ضابــط بعثــي صغــر هــو املــالزم اول ســليم حاطــوم، الــذي قامــت ســريته ابحتــالل اإلذاعــة 

األركان. قيــادة  ومقــر 
كان البيــان رقــم 2 قــد فــرض حالــة الطــوارئ واألحــكام العرفيــة الــي مازالــت ســارية حــى اليــوم 

يف ســورية. وهبذا التشــكيل كان جملس قيادة الثورة يضم اجتاهن رئيســين:
1 _ اجتاًهــا يقــول بعــودة الوحــدة مــع اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة فــورًا واعتبــار فــرة االنفصــال 
الي دامت سنة ونصف وكأهنا مل تكن، وهو اجتاه الضباط القومين والناصرين الوحدوين.

العربيــة  اجلمهوريــة  مــع  الطبيعيــة  العالقــات  االنفصــال وعــودة  يقــول إبســقاط  واجتــاه   _2
املتحــدة متهيــًدا إلجــراء مباحثــات ومفاوضــات إلقامــة وحــدة علــى أســس ســليمة مدروســة.

شــكلت الــوزارة األوىل لالنقــالب برائســة صــالح الديــن البيطــار القيــادي البعثــي والــذي وقــع 
وثيقــة قبــول االنفصــال، وكان وزيــرًا يف عهــد الوحــدة، ضمــت الــوزارة حتالًفــا بــن الوحدويــن 

االشــراكين والقوميــن العــرب والبعثيــن واجلبهــة العربيــة املتحــدة. 
قامــت مظاهــرات مؤيــدة لالنقــالب تطالــب بعــودة الوحــدة الفوريــة ورفعــت شــعارات مثــل 
)ال دراســة وال تدريــس اال بعــودة الرئيــس(، واملقصــود رئيــس اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة الــذي 
مت االســتفتاء عليــه يف 22 شــباط/فراير عــام 1958 رئيًســا لســورية ومصــر. وقمعــت بعــض 

املظاهــرات بعنــف.
علــى صعيــد اإلعــالم رحبــت الكثــر مــن الصحــف ابنقــالب دمشــق يف لبنــان ومصــر وقالــت 
صحيفــة األخبــار املصريــة صبيحــة يــوم االنقــالب )كان صــدى ثــورة ســورية عميًقــا بعيــد األثــر 
قــي الدوائــر العامليــة، وشــكل هــزة عنيفــة يف الدوائــر الرجعيــة يف األردن والســعودية وســورية 
حيــث أحســت أهنــا تفقــد أرًضــا قويــة، خصوًصــا بعــد جلــوء عــدد مــن الطياريــن األردنيــن 

والســعودين إىل مصــر بعــد رفضهــم قصــف اليمــن(.
بدايــة األمــر وأرســل  املتحــدة ابحلــدث يف  العربيــة  الــدول رحبــت اجلمهوريــة  علــى صعيــد 
العربيــة  اعــراف اجلمهوريــة  الثــورة  قيــادة  آذار/مــارس جمللــس  يــوم 9  الناصــر  عبــد  الرئيــس 
املتحــدة ابلنظــام اجلديــد. وتوالــت االعرافــات مــن العــراق الــذي قــام فيــه انقــالب قبــل شــهر 
بقيــادة القوميــن والبعثيــن العراقيــن، ومــن ثــورة اليمــن الــي انتصــرت قبــل فــرة قصــرة ومــن 

كــرت املســألة الســورية وتشــعبت، وتعــددت األطــراف الفاعلــة فيهــا وجتــاوزت 
احلــدود اإلقليميــة أبشــواط، ومل تعــد جمــرد قضيــة صــراع بــن حاكــم مســتبد ظــامل 

وبــن شــعب مظلــوم مقهــور مســحوق.
ماهّية النظام السوري وحقيقة دوره:

بــد  ال  لكــن   ، وتعقــدت  وتشــابكت  والدوليــة  اإلقليميــة  األجنــدات  تداخلــت 
مــن االعــراف أبنــه لــوال هشاشــة الوضــع الســوري العــام ملــا مت اخراقــه سياســياً 
وعســكرايً واقتصــادايً واجتماعيــاً هبــذا الشــكل املــروّع ، فقــد عمــل نظــام األســد/ 
األب ومنــذ اللحظــات األوىل لتوليــه الســلطة علــى جتريــد مــن حولــه شــيئاً فشــيئاً 
واالســتحواذ  والتنفيذيــة  والتشــريعية  والعســكرية  السياســية  الســلطات  مــن كافــة 
علــى كافــة اخليــوط الســلطوية التحكميــة وتشــويه احليــاة السياســية وتســطيحها 
وهتجينهــا واختزاهلــا حبــزٍب حاكــٍم /إعالميــاً/ و«دكاكــن« أّجرهتــا الســلطة ألشــباه 
أحــزاب مواليــة كــي تلعــب دور التعدديــة احلزبيــة والسياســية يف »مســرحية الوطــن« 

اجلزائــر املســتقلة حديثًــا.
يف الكواليــس وقبــل قيــام االنقــالب يف دمشــق اتصــل الســفر األمركــي يف العاصمــة الســورية 
بــكل مــن رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس الــوزراء ليبلغهــم مبعلومــات حكومتــه الــي تقــول أبن بعــض 
ضبــاط اجلبهــة حيضــرون النقــالب علــى احلكومــة وأن احلكومــة األمركيــة قــادرة علــى إفشــاله 
بشــرط توقيــع احلكومــة الســورية اتفاقيــة ســالم مــع إســرائيل، إال أهنمــا رفضــا العــرض حســب 

مــا كتــب خالــد العظــم يف مذكراتــه.
 تشــكلت يف ســورية والعــراق وفــود ذهبــت للقاهــرة للتفــاوض هبــدف قيــام وحــدة ثالثيــة، 
األفــراح  الثالثيــة وعمــت  الوحــدة  ميثــاق  توقيــع  فــرات إىل أن مت  احملــاداثت علــى  دامــت 
واالحتفــاالت الــدول الثــالث. إال أن حــزب البعــث الــذي أصبــح لديــه العــدد الكبــر مــن 
الضبــاط املعاديــن إىل اخلدمــة وتواجــدوا يف مفاصــل الدولــة كان لــه رأي آخــر.. فقــد قــام 
بتســريح العــدد الكبــر مــن الضبــاط الوحدويــن إبرســاهلم بوفــود خارجيــة وإبعــاد البعــض إىل 
مراكــز هامشــية، وأصبــح يســتأثر ابملناصــب واملواقــع، وأعــاد عــدًدا كبــرًا مــن ضبــاط االحتيــاط 
وثبتهــم كضبــاط عاملــن ليفــرغ اجليــش مــن الكفــاءات العســكرية املشــهود هلــا، لينعكــس ذلــك 

مســتقباًل علــى أداء اجليــش يف حروبــه القادمــة.
بلــغ الســيل الــزىب مــع الضبــاط الوحدويــن الباقــن يف اخلدمــة فقامــوا مبحاولــة لتصحيــح مســار 
احلركــة وذلــك بتاريــخ 18 متوز/يوليــو 1963إال أن احملاولــة كانــت مكشــوفة للقيــادة البعثيــة 
لرتكــب البعــث أول جمــزرة إبعدامــات ميدانيــة واعتقــاالت واســعة وتســرحيات، وســاد ظــالم 
البعــث فــوق ســورية لتؤيــد القيــادة البعثيــة يف العــراق اإلعدامــات وحتــرض علــى املزيــد، بينمــا 
اســتنكرت قيــادة اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة اجملــزرة وحتمــل حــزب البعــث املســؤولية بعــد أن 
انفــرد يف احلكــم وختلــص مــن مجيــع الشــركاء، ورفــع مــن يومهــا شــعار التجربــة اخلاصــة ابلبعــث.

لقــد جعــل نظــام آذار/مــارس االنقــاليب الــذي واجــه مقاومــة شــعبية بســبب جتــذر االجتــاه 
الوحــدوي يف ذلــك الوقــت، مــن احلفــاظ علــى الســلطة أبي مثــن، هــدف احلكــم اجلديــد 
األول واألخر وبى كل سياســاته على إجياد خنبة عســكرية وأمنية وسياســية مضمونة الوالء، 
وكانــت وســيلته الطبيعيــة حتقيــق ذلــك كمــا جــرت العــادة يف ســورية، اســتخدام العصبيــات 
األهليــة املرتبطــة ابلقرابــة األثنيــة أو املناطقيــة، وقــد وظــف ســيطرته االنقالبيــة علــى الدولــة 
الرمسيــة ذاهتــا لتكويــن هــذه النخبــة وتوســيع قاعدهتــا االجتماعيــة ودائــرة نفوذهــا االقتصاديــة 

والسياســية واإلعالميــة. 
بعــد انفــراده ابحلكــم أعــاد البعــث تشــكيل جملــس قيادتــه وجملــس وزرائــه ليصبــح أمــن احلافــظ 
رئيًســا للجمهوريــة ابلتعيــن والــذي كان يلقــب يف الشــارع الســوري ابجلحــش، ومــع تزايــد 

، وجيــش مبــّي علــى عقيــدة طائفيــة مشــّوهة، أمــا أصحــاب الشــخصيات الشــريفة 
الوطنية الي رفضت املشــاركة ابللعبة فقد مت اســتبعادهم كلياً عن املشــهد الســوري 

وأمســوا بــن منفــّي ومعتقــل ومطــارد .
تشعب الصراع وتوسع األهداف:

ال شــك أن األمــر مل يعــد يقتصــر علــى املســألة الســورية وحيثياهتــا، وأن أمــركا 
وجدهتــا فرصــة إلدارة الصــراع عنــد العتبــات اجلنوبيــة لألراضــي الركيــة وتــويل دور 
فقــدت  أن  بعــد  )PKK( وذلــك  لــل  الســورية  الــذراع   )PYD( ال  حتريــك 
حماولــة  فشــل  بعــد  )وخاصــة  غولــن  لفتــح هللا(  التابعــة  األذرع  حتريــك  إمكانيــة 
االنقــالب يــوم 15 متوز/يوليــو 2016 وكشــف تلــك األذرع وتقليــم خمالبهــا يف 

تركيــا.
كتــب الباحــث )ســتيفن كــوك( يف مقــال نشــره موقــع جملــة »فوريــن بوليســي« 
الســنة املاضيــة إنــه مــن املهــم توضيــح عــدد مــن النقــاط، فالعالقــة بــن الــوالايت 
املتحــدة وقــوات ســوراي الدميقراطيــة الــي تضــم وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة، 
هــي وليــدة الصدفــة، وأمــام خيــار التعامــل مــع اثين أكــر دولــة يف حلــف مشــال 
العمــال  حبــزب  مرتبطــة  ميليشــيا  مــع  التعامــل  أو  تركيــا(،  األطلســي،)ويقصد 
الكردســتاين املصنــف علــى لوائــح التنظيمــات اإلرهابيــة، فــإن واشــنطن ســتفضل 
على الدوام العمل مع تركيا، لكن املشــكلة تكمن يف أن »أردوغان« واملســؤولن 

االحتجاجــات واالضــراابت زاد القمــع الوحشــي وتشــكل مــا يســمى ابحلــرس القومــي وهــو 
كتائــب بعثيــة مســلحة فتحــت حمــالت املضربــن ابلقــوة وقامــت بنهبهــا واعتقــال أصحاهبــا 
ولتســتعمل  اجليــش  برفقــة  بدمشــق  األمــوي  اجلامــع  األمــور الســتباحة  هبــم  وصلــت  حــى 
الرصــاص احلــي ضــد املعتصمــن، كمــا حــدث يف محــاة مــن هــدم للبيــوت واملســاجد وقتــل 

املتظاهريــن.
لتبــدأ  لالنقالبيــن،  اســتتب  األمــر  أن  يبــدو  املئــات  واعتقــال  االحتجاجــات  قمــع  بعــد 
االعتقــاالت والتصفيــات ضمــن اجملموعــة احلاكمــة الــي ســيطر عليهــا التنظيــم العســكري 
للبعــث املتمثــل ابللجنــة العســكرية املؤلفــة مــن مخــس ضبــاط هــم حممــد عمــران الــذي أصبــح 
وزيــرًا للدفــاع، وصــالح جديــد الــذي اســتلم رائســة األركان وحافــظ األســد الــذي تــوىل قيــادة 
ســالح الطــران وعبــد الكــرمي اجلنــدي إلدارة املخابــرات وأمحــد املــر لقيــادة اجلبهــة. وبقــي 

التنظيــم املــدين هيــكاًل شــكلًيا ليــس لــه مــن األمــر شــيًئا.
مــع أن البعــث أصبــح حاكًمــا منفــرًدا يف العــراق وســورية ولــه قيــادة قوميــة موحــدة، االّ أنــه 
فشــل يف إقامــة جتربتــه اخلاصــة الــي اندى هبــا بعــد افشــال ميثــاق 17 نيســان/ابريل الثالثــي، 
وعنــد ســؤال أحــد قــادة العــراق حينهــا وهــو انئــب رئيــس الــوزراء البعثــي علــى صــاحل الســعدي 
عــن مصــر الوحــدة بــن البلديــن قــال: مل نتفــق حــى علــى ترتيــب شــؤون الرانزيــت بــن 
البلدين. من هنا يتضح أن اهلدف الرئيســي جملموعة الضباط يف البلدين هي الســلطة بغض 
النظــر عــن مصــاحل الشــعوب والبلــدان الــي حيكموهنــا، ويف نفــس الفــرة مل يكــن وضــع احلكــم 
يف العــراق أبفضــل مــن ســورية ويــكاد يتطابــق معــه يف التســرحيات والتشــكيالت كاحلــرس 

القومــي والكتائــب املســلحة.

األتــراك ال يريــدون العمــل مــع الــوالايت املتحــدة. وعندمــا كان الرئيــس األمريكــي 
الســابق ابراك أوابمــا يبحــث عــن حلفــاء حملاربــة داعــش عــام 2014، قــال االتــراك 
إهنم لن يوافقوا على املضي مع الوالايت املتحدة يف هذا األمر ألن االسراتيجية 
األمريكيــة ال تتضمــن تغيــر النظــام يف دمشــق، وابلنســبة ألردوغــان فــإن داعــش 
وحــزب العمــال الكردســتاين مهــا الشــيء نفســه ، ويشــر إىل أن  PKK( (هــو 
أولويتــه ، ورأى الكاتــب يف ذات املقــال أن أمريــكا ختــون اليــوم الشــعب الــذي 
مــات كــي ال ميــوت أمريكيــون، وســوراي هــي املثــال األخــر الســتغالل واشــنطن 
اليــأس الكــردي مــن أجــل حتقيــق األهــداف األمريكيــة ومــن مث االنقــالب علــى 

األكــراد .
حقيقة األهداف الغربية:

ال ريــب أن تغيــر نظــام احلكــم يف تركيــا اليــوم هــو هــدف هــام جــداً ابلنســبة ألمــركا 
والغــرب، وهــم يســعون لتحقيقــه قبــل العــام 2023 وألســباب مل تعــد خافيــة علــى 
كل ذي لــّب وبصــرة، ورمبــا يلجــؤون إىل حتقيــق هــذا اهلــدف ابلقــوة إن فقــدوا 
األمــل وأخفقــوا يف أســاليبهم األخــرى األقــل تكلفــة، لكــن الوضــع العــام للمنطقــة 
اليــوم غــر مهيــأ بعــد ملثــل هــذه اخلطــوة الكبــرة والــي ميكــن أن تشــكل شــرارة البــدء 
حلــرب عامليــة اثلثــة، وكل مــا نــراه اليــوم مــن أحــداث ومــن تطــورات، مــا هــو إال 

منــاورات وحمــاوالت لتأجيــل ســاعة الصفــر للملحمــة احملتومــة.

محمد عمر كرداس 

محمد علي صابوني

انقالبات البعث في سورية
ا

ً
8 آذار نموذج

الحرب واألفق المنظور

كاتب سوري

كاتب سوري
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Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi ve 12 Şubat Gençlik Merkezi iş birliği ile Somalili, Suri-
yeli, Doğu Türkistanlı ve daha pek çok farklı uyruktan öğrenci Dünya Ana dil Günü etkinliği için bir 
araya geldi.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinde Sosyal Uyum Programı düzenlediği Sanatla Uyum 
Atölyesi’nde farklı milletlerden yararlanıcılarla beraber hat sanatı çalışması yaptı.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılması 
gerekenler konusunda AFAD Bursa İl Müdürlüğünden temel afet bilinci ve afet simülasyon 
eğitimlerini aldı.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı kapsamında, Dünya Ana dil Günü et-
kinliği için gönüllüleri ve merkezden yararlanan çocukları bir araya gelerek sanatsal faaliyetler 
gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programımızın  “Ulaşılmadık 
Köy Okulu Kalmasın Projesi” kapsamında, öğrencilere ve ebeveynlerine yönelik Akran İlişkil-
erini Güçlendirme ve Sağlıklı Yaşam Biçimleri eğitimlerini verdi.

ابلتعاون بن مركز اهلالل األمحر الركي يف كهرمان مرعش ومركز شباب 12 شباط ، مث تنظيم اجتماع التقى فيه 
طالب صوماليون وسوريون وآخرون من تركستان الشرقية ومن العديد من اجلنسيات األخرى، وذلك لالحتفال 

بيوم اللغة األم العاملي.

قام مركز اهلالل األمحر الركي اجملتمعي يف كيليس، بتنظيم فعالية فن اخلط العريب ضمن برانمج الوائم االجتماعي 
بصحبة املشاركن من جنسيات وبلدان خمتلفة، وذلك يف إطار »ورشة التكيف مع الفن« الي نظمها.

وقدمت  ابلكوارث وحماكتها،  التوعية  وأساسية يف جمال  أولية  تدريبات  بورصا  الركي يف  األمحر  اهلالل  مركز  تلقى 
هذه التدريبات من قبل إدارة الكوارث آفاد AFAD يف مديرية والية بورصا. وتركزت التدريبات الي قدمتها آفاد 

AFAD  حول ما جيب القيام به قبل وقوع الكارثة وأثناءها وبعدها.

يف إطار برانمج التماسك والوائم االجتماعي، قام مركز اهلالل األمحر الركي يف أنقرة بتنفيذ فعالية فنية بعنوان 
اليوم العاملي للغة األم، حيث جتمع يف مكان واحد املتطوعون واألطفال الذين استفادوا من املركز وجرى تنظيم 

وأنشطة وفعاليات فنية.

نظم مركز اهلالل األمحر الركي اجملتمعي يف والية كيليس دورة تدريبية للطالب واآلابء حول العالقات بن األقران وأمناط 
احلياة الصحية. وجائت تلك الفعالية يف إطاربرانمج الدعم الصحي والنفسي- االجتماعي الذي ينفذ حتت اسم »مشروع 

أن ال تبقى مدرسة قروية مل نصل هلا بعد«.

Sosyal Uyum, Koruma, Sağlık ve Psikososyal Destek Programları iş birliğinde, Ufuk Üniver-
sitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine, Toplum Merkezin tanıtımı yapıldı. Aynı zamanda 
İlk Yardım, Doğru Bilinen Yanlışlar ve Psikolojik İlk Yardım eğitimleri verildi. 

بدعم من برامج التماسك االجتماعي واحلماية والصحة والدعم النفسي االجتماعي، مت تقدمي شرح تعريفي ابملراكز 
اجملتمعية وخدماهتا لطالب قسم التمريض جبامعة أُفق UFUK . ويف الوقت نفسه، مت تقدمي تدريبات على اإلسعافات 

األولية وشرح حول األخطاء املعروفة كأهنا صحيحة، إضافة إىل تدريبات على اإلسعافات النفسية األولية. 

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, Kayseri Sağlık Müdürlüğü iş birliği ve Avustralya 
Büyükelçiliği’nin de desteğiyle bir sene önce başlatılan “Yeni Bir Hayat Mümkün Projesi” 
kapsamında 437 kadın yararlanıcıya ulaşılarak anne sağlığı, gebelik ve bebek bakım eğitimleri 
verildi.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı kapsamında, farklı milletlerden yarar-
lanıcılarla bir araya gelerek, Mersin Gençlik ve Spor Bakanlığı Sanat atölyesinde bulunan hilallere 
duygularını resmetti. 

ابلتعاون بن مركز اهلالل األمحر الركي يف قيصري ومديرية الصحة يف قيصري ، وبدعم من السفارة األسرالية يف تركيا، مت تنظيم 
دورات تدريبية حول صحة األم واحلمل والعناية ابلرضع، وذلك بعدما مت الوصول إىل 437 امرأة من املستفيدات واملشاركات. 

وجاءت هذه الدورات يف إطار مشروع » من املمكن بناء حياة جديدة الذي مت إطالقه قبل عام.

التابع ملركز اهلالل األمحر الركي يف والية مرسن ، اجتمع املستفيدون املشاركون وهم من جنسيات  يف إطار برانمج التماسك والوائم اجملتمعي 
خمتلفة يف مكان واحد، وقاموا برسم مشاعرهم على األهلة الي كانت موجودة يف ورشة العمل الفنية يف مرسن التابعة لوزارة الشباب والرايضة.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Kardeş Aile projesi, kardeşlerimize kardeş paylarını ulaştırmayı hedeflemektedir. Tüm 

insanların ‘Kardeş’ olduğu bilincini hatırlatmaktır. “Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini 

güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kovasına boşaltman 

da bu tür iyiliklerdendir.’’ Hadisi Şerif’inin muhatapları olduğumuzu unutmamaktır. 

Muhtaç ve mazlum kardeşlerimizle gönül köprüleri inşa etmektir. Kurduğumuz bu 

gönül bağlarını idame ettirmektir.

Projenin Kapsamı; Barınma, Isınma, Eğitim, Sağlık, Gıda, Giyecek, Yaşlı ve Özürlüler İçin 

Rehabilitasyon Hizmetleri, Gezi ve Ziyaret programlarını kapsamaktadır. Kampanya 

Katılım Bilgileri Kardeş Aile formunu doldurup adresimize ulaştırmanız gerekmektedir. 

Kardeş aile aylık yardım bedeli 200 TL’dir. Mail Order ile kredi kartınızdan aylık çekim 

için taahhüt verebilirsiniz. Yine dilerseniz 1 yıllık bedeli 2.400 TL peşin olarak yatırabil-

irsiniz. Kardeş Aile bağışında bulunmak için web sitemizde yer alan online bağış pane-

lini kullanarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İyilikder Derneği Gaziantep Temsilciliği, Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile Gaziantep’te her ay düzenli 
olarak yetim ailelerine gıda ve nakit yardımında bulunuyor. Dernek, Şubat ayı yardımları kapsamında 
131 yetim ailesine gıda yardımında bulunuldu. Temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri İy-
ilik Derneği Gaziantep Yardım Koordinasyon Merkezinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu ayki yardıma 
İyilik Derneği Genel Sekreteri Kamuran Serkan Gürsel ve yetkililer de katıldı.

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan KOÇER ve Genel Merkez 
çalışanlarının koordinasyonunda, 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında  Bül-
bülzade Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya, Türkiye’nin dört bir 
yanından İyilik Derneği Temsilcileri katılım sağladı. İlk oturum öncesinde 
Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü Sekreteri Tekin BAŞER, Suriye’deki 
Okullara İyilik Kütüphanesi Proje Sunumu’nu gerçekleştirerek proje hakkın-
da temsilciliklerden gelen soruları yanıtladı.

يهدف مشــروع العائلة الشــقيقة إىل توصيل احلصص واملســاعدات إلخواننا. إضافة إىل التذكر الواعي أبن مجيع الناس “إخوة”. 
ويهــدف أيضــا إىل التذكــر أبننــا حنــن املخاطبــون ابحلديــث الشــريف  القائــل “كلُّ معــروٍف صدقــٌة وإن مــن املعــروِف أن تـَْلَقــى أخــاك 
بوجــٍه طَْلــٍق وأن تـُْفــرَِغ مــن َدْلــِوَك يف إانِء َأِخيــَك”. ومــن األهــداف أيضــا بنــاء اجلســور القلبيــة مــع إخواننــا احملتاجــن واملضطهديــن. 

واحلفــاظ علــى هــذه العالقــات القلبيــة الــي أنشــأانها.
نطــاق املشــروع هــو: يشــمل هــذا املشــروع خدمــات التدفئــة والتعليــم والصحــة والغــذاء واملالبــس وخدمــات إعــادة التأهيــل للمســنن 
واملعوقــن وبرامــج النزهــات والــزايرات. معلومــات املشــاركة يف احلملــة جيــب عليكــم مــلء منــوذج العائلــة الشــقيقة وإرســاله إىل عنواننــا. 
رســوم املســاعدة الشــهرية للعائلــة الشــقيقة هــي 200 لــرة تركيــة. وابســتخدام “ الريــد” ميكنكــم االلتــزام ابلدفعــات الشــهرية مــن 
بطاقــة االئتمــان اخلاصــة بكــم. وإذا كنــت ترغبــون يف خيــار آخــر فيمكنــك دفــع املبلــغ الســنوي مقدمــا، ومقــداره 2.400 لــرة 
تركيــة. ميكنــك التــرع واملشــاركة يف احلملــة مــن خــالل اســتخدام “لوحــة التــرع” املوجــودة يف موقعنــا عــر اإلنرنــت وذلــك للقيــام 

ابلتــرع للعائلــة الشــقيقة.

يقدم مكتب متثيل مجعية إييلكدر Iyilikder  يف غازي عنتاب املساعدات الغذائية والنقدية ألسر األيتام يف غازي عنتاب بشكل 
منتظم كل شهر، وذلك ابلتعاون مع وقف املساعدات األوروبية. إذ قدمت اجلمعية مساعدات غذائية إىل 131 يتيًما يف نطاق 
مساعداهتا لشهر شباط. وقد مت توزيع حزم املساعدات والطرود الي حتتوي على مواد غذائية أساسية على احملتاجن يف مركز تنسيق 
املعونة التابع جلمعية إييلك دار يف غازي عنتاب. وقد شارك يف توزيع مساعدات هذا الشهر كل من األمن العام جلمعية إييل كدار 

كاموران سركان غورسيل ومسؤولو اجلمعية.

شارك ممثلو مجعية إييلكدر يف شى أحناء تركيا يف ورشة العمل الي مت تنسيقها من قبل 
رئيس جملس إدارة اجلمعية أمحد توران كوتشر وموظفو املركز العام للجمعية. وقد استضاف 
الفرة بن 14-16 فراير 2020.  العمل يف  بلبل زادة Bülbülzade ورشة  وقف 
وقبل انطالق اجللسة األوىل للورشة قدم أمن عام »معهد اهلجرة« يف جامعة غازي عنتاب 
تكن ابشر عرًضا حول مشروع إنشاء مكتبات اخلر يف املدارس يف سوراي، كما أجاب 

على أسئلة ممثلي اجلمعية املتعلقة مبشروع مكتبات اخلر.

جمعية »إييليك دار« تواصل تقديم معوناتها ومساعداتها لعائالت األيتاممشروع العائلة الشقيقة

  Iyilikderعقد ورشة العمل االستشارية العامة لجمعية إييلك دار

Kardeş Aileİyilik Derneği Yetim Ailelere Yardımlarını Sürdürüyor 

İyilikder Genel İstişare Çalıştayı Yapıldı
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Çeşitli Suriyeli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri, İdlib’e Yardım Komisyonu 

adıyla organizasyonda bir araya gelerek bir topluluk oluşturdu ve İdlib’e yardım kam-

panyası başlattı. Komisyon üyelerinden Muhammed Ammar El Hafız ve beraberindeki 

heyet kampanya ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 26 Şubat Çarşamba 

günü Bülbülzade vakfı ziyaret etti.

اجتمعــت خمتلــف املنظمــات غــر احلكوميــة الســورية واملنظمــات املهنيــة يف املنطقــة حتــت اســم جلنــة املســاعدات مــن 
أجــل إدلــب وبــدأوا محلــة إغاثيــة مــن أجــل إدلــب. أحــد أعضــاء اللجنــة حممــد عمــار احلافــظ والوفــد املرافــق لــه قامــوا 

بــزايرة وقــف بلبــل زاده يــوم األربعــاء 26 شــباط لتبــادل اآلراء ووجهــات النظــر حــول احلملــة.

زيارة وقف بلبل زادة من قبل لجنة المساعدات من أجل إدلب
İdlib’e Yardım Komisyonundan Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Yüksek Öğretim Biriminin Gaziantep 

Üniversitesi’ndeki öğrenci topluluğu olan Anadolu Öğrenci Topluluğu, üniversite 

kampüs çarşısında yer alan Pusula Kitabevi’nde Cumartesi günleri Arapça konuş-

ma kulübü başlattı. Uluslararası öğrenciler ile beraber yapılan faaliyete ilahiyat 

öğrencileri katılarak pratik yapıyorlar. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kulüpte konuş-

ma pratiği yapılırken yazma konusunda da öğrenciler kendilerini geliştiriyorlar.

أطلقــت وحــدة التعليــم العــايل شــعبة غــازي عنتــاب التابعــة الحتــاد طــالب األانضــول اندي احملادثــة ابللغــة العربيــة أايم 
الســبت يف مكتبــة البوصلــة  الواقعــة يف احلــرم اجلامعــي اخلــاص جبامعــة غــازي عنتــاب، وهــذه الوحــدة عبــارة عــن جتمــع 

طــاليب داخــل جامعــة غــازي عنتــاب.
ويشــارك طــالب الشــريعة يف الفعاليــة ويقومــون مبمارســة احملادثــة ابللغــة العربيــة إىل جانــب الطــالب الدوليــن القادمــن 
مــن دول خمتلفــة. الطــالب إىل جانــب ممارســتهم احملادثــة ابللغــة العربيــة يف النــادي الــذي حيتــوي علــى العديــد مــن 

النشــاطات يقومــون أيضــا بتطويــر مهاراهتــم يف جمــال الكتابــة.

تنظيم نادي المحادثة باللغة العربية من قبل اتحاد طالب األناضول
AÖB’den Fasih Arapça Konuşma Kulübü

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve BEKAM tarafından yürütülen “Suriyeli Göçmenlerin 
Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu” projesinin İstanbul toplantısı ÖNDER 
Genel Merkezinde yapıldı.  İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Suriyeli Göçmenlerin 
Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi” kapsamında yapılan ilk to-
plantıda bir araya gelen temsilciler bölgede yaşayan Suriyelilerin sahada yaşadıkları aksaklıkları 
ve bunların giderilmesi için çözüm yolları konusunda görüşlerini dile getirdiler.

والتعليــم  العلــم  )مركــز   BEKAM بيــكام   مركــز  ينظمــه  الــذي  املــدين  والتواصــل  التنســيق  منصــة  اجتمــاع  ُعقــد 
اســطنبول. مدينــة  يف   ÖNDER أونــدر  مركــز  مقــر  يف   وذلــك   الركيــة  الداخليــة  وزارة  تدعمــه  والــذي   والثقافــة( 
يعيشــها  الــي  املصاعــب  مناقشــة  مت  عــدة  منظمــات  وممثلــي  املســؤولن  مــن  عــدد  فيــه   شــارك  الــذي  االجتمــاع  وخــالل 
 الســوريون الذيــن يعيشــون يف الظــل ومت اقــراح احللــول اخلاصــة الــي مــن شــأهنا حــل مشــكالهتم وإزالــة العقبــات واملصاعــب. 
 جــاء هــذا االجتمــاع األول مــن نوعــه يف إطــار »مشــروع منصــة التواصــل املــدين والتنســيق يف عمليــة اندمــاج وتكيــف املهاجريــن 

الســورين يف اجملتمــع« وهــو املشــروع الــذي تدعمــه وزارة الداخليــة الركيــة.

 Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu İstanbul Toplantısı Yapıldı عقد اجتماع منصة التنسيق والتواصل المدني  في اسطنبول 
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علي محّمد شريف

الحوار أساس المعرفة واإلبداع

رئيس القسم الثقافي

خالفاً للعديد من القيم واملبادئ الطبيعية ال نكاد نعثر على رأٍي أو فكٍر أو مذهب يتفق عليه 
البشر مجيعًا، فإن حنن استثنينا بعض املفاهيم والعناوين الكربى اجملّردة، كاإلنسانية واحلّب واحلّرية 
البشرية مجاعات وأفراد على اإلقرار بسمّوها وأّوليتها، وعلى ضرورة  اليت تواضعت  والعدالة 
تبّنيها والعمل هبا، سنجد أنّنا أمام فيض هائل من األفكار واآلراء واملعتقدات املختلفة واملتباينة 

حول كّل شيء ويف مجيع اجملاالت.
مثّ إّن االختالف قد يطال املفاهيم الكربى ذاهتا من حيث جوهرها ونطاقها وغايتها وحدودها، 
وستنهض نظراّيت وتفاسري ال حصر هلا تفضي يف مآالهتا إىل تقييدها وضبطها ووضع حمّددات 
وشروط هلا، وسيعمد العديدون خدمة، رمّبا، ملشاريع سلطويّة وملصاحل ذاتّية ضّيقة إىل تطويعها 

وحتجيمها، وإىل اختاذ إجراءات قد تصل حّد إنكارها وإبطال مفاعيلها.
ويبدو االختالف ظاهرة طبيعّية إن مل نقل ضرورة للتوازن وعدم االختالل أملتها حكمة اخلالق 
الطبيعّي  الوجود  تصّور  تنّوع وغىن ومجال. ال ميكن  احلياة وجتّددها، وملا مينحه من  الستمرار 

واإلنساينّ يف ظّل التماثل والتطابق بني الكائنات. 
إهّنا جتاوزته إىل اإلجابة عن أسئلة،  العقل بل  مل تكن األداين السماويّة يف جوهرها يوماً ضّد 
وإىل تفسري ظواهر وقف عندها عاجزاً ومل يستطع فّك طالمسها ورموزها، وفشل يف حّل عقدها 

والوصول إىل مربّرات وتفاصيل مقبولة تتوافق مع منطقه. 
ومل حُيل الدين بني اإلنسان وبني إرادته يف اإلقرار أو اإلنكار، وبني الفعل أو االمتناع فلكّل رأيه 
وفكره ومنهجه ومذهبه ومعتقده. ولعّل اخلطاب السماوّي اإلسالمّي لإلنسان واضح مبا ال يدع 

جمااًل للبس فال إكراه يف الدين ولكّل شرعة ومنهاج..
وممّا يؤسف له أن عديدًا من الناس ممن حيملون آراء عن الوجود والطبيعة ويعتقدون بصوابية 
فكر أو نظريّة ما، أو حىت ممن يتبنون مذهباً ما يف الفّن واألدب يصل به هواه وتقديس خياراته، 
واالفتتان مبا مال إليه إىل شيطنة اآلخر الذي ال يوافق مذهبه، وإىل حماولة إقصائه وإلغاء وجوده 

وإنكار حّقه يف الدفاع عن قيمه، وعن مجاليات خياراته وصوابّيتها وأحقيتها.
بستان  املستحّق يف  أن أيخذ مكانه  ينبغي  ملا هو موجود،  وإغناء  إضافة  اجلديد  فإّن  كذلك 
وتبّنيه  به  االعرتاف  يستدعي  القدمي، وال  عن  بديالّ  ذاته  يفرض  أن  الوجود، وليس ابلضرورة 
االستغناء عما هو راسخ متجّذر بقوة وجالل، فظهور نبات خمتلف ال مينحه احلّق ابكتساب 
اسٍم ليس له، أو احللول حمّل شجر ضاربة جذوره يف األرض وميأل عبري أزهاره اهلواء واألمكنة. 
ما ليس طبيعّياً هو رفض املختلف ألنّه يؤسس حلالة الكراهية والعنف واالحرتاب، ومينع إمكانّية 
احلياة، وميكن  يعين استحالة  ما  للتشّدد والتطّرف  بل ويقود  احلوار والتالقح ووالدة اجلديد، 
أن نعزو التطّور والنهوض الذي شهدته اجملتمعات اإلنسانّية يف خمتلف مناحيها لذلك التمايز 
بني أفرادها مبا تنطوي عليه من تعّدد يف األفكار والرؤى، ومبا حتمله من خصائص وقابليات 

وإمكانيات.
وما ليس طبيعّياً أيضاً أن تتحّول سّنة االختالف بني الناس إىل فريضة لدى البعض تدفعه إىل 
جمّرد الرغبة يف املعارضة واملناكفة حبيث يتحّول احلوار إىل جدال عقيم يف البديهيات واملسّلمات 

اليت ال تنتج سوى التشّتت والفوضى.
والسخرية  ومعتقده  وأفكاره  آرائه  وتسفيه  املختلف  رفض  يعين  ال  جوهره  يف  االختالف  إّن 
منها، وإنكار حّقه يف أالّ يكون مثلك فيما تعتقد وتعتنق وحتّب..، إمنا على العكس من ذلك 
متاماً، أي إّن كون االختالف حاجة وضرورة يدفع للقبول ابملختلف ابلرغم من وجود التباينات 
والتناقضات ومبا قد نعّده نقصاً وعيباً، واإلقرار أبّن بعضاً من احلّق ميلكه اآلخر، وأّن احلقيقة ال 

تكتمل إال ابجتماع أجزائها املوزّعة بني مجيع الناس أفراداً ومجاعات.
 ال بّد من إدراك حقيقة مفادها أّن احلياة والعيش يف ظّل اجملتمع غري ممكن بدون االلتفات إىل 
وثيقة  إىل  الوصول  وبدون  والتوافقات،  املشرتكات  من  ومتحققة،  موجودة  واسعة،  مساحات 
العدالة واحلقوق املتساوية لألان واآلخر املختلف،  يشارك يف صياغتها مجيع األطراف تضمن 

وهو ما ال ميكن بلوغه إالّ عرب احلوار اإلنساينّ اجلاّد والصادق.  
األحكام املسبقة والتهم اجلاهزة املفّصلة على حمض تصّور رغبوّي متوّهم هي أسوأ ما ميكن أن 
تواجهه أو تصادفه يف عالقتك مع اآلخر، وهي ال شّك مثرة من مثار االستبداد، وجتسيد ملنطق 
ابآلخر  االعرتاف  عدم  من  النابع  وللتطّرف  شوهاء،  واحدٍة  بعني  للعامل  ينظر  الذي  الكراهّية 

والقبول به.
إننا، غالبًا، ما ننطلق من حمبسنا املظلم يف رفض اآلخر املختلف، ومن جهل به ومبا حيمل من 
أسباب االختالف، اليت قد تطلق سراح عقلنا وحتّرر أرواحنا فنقبل هبا ونتبىن بعضها إن حنن 
عرفنا، ولكي نتعرف إىل اآلخر ال بّد من إطالق آليات النقد واحلوار املرتكزين إىل العقل احلّر 
والرغبة املنّزهة عن االقصاء واالحتكار يف والدة اجلديد املبدع الذي جيّمل اإلنسان واحلياة، 

ويعّزز اإلميان مبطلق احلّق واخلري واجلمال.   

Ali Muhammed Şerif

Diyalog Bilginin ve Yaratıcılığın Temelidir

Kültür Bölüm Başkanı

Birçok doğal değerin ve ilkenin aksine, tüm insanların üzerinde uzlaştığı bir fikir, düşünce veya doktrin bulmak zordur.
Nitekim, birey ve cemaat olarak ortaya koyup onları benimseme ve onlarla amel etme ihtiyacını duyduğumuz, yücelikler-
ini ve önceliklerini kabul ettiğimiz insanlık, sevgi, özgürlük ve adalet gibi soyut kavramlar ve ana başlıkları bir tarafa 
bırakırsak,her alanda ve her konuda değişik ve farklı fikir, görüş ve inançların büyük bir seli ile karşı karşıya olduğumuzu 
göreceğiz.
Ardından bu fark temel kavram öz, kapsam, amaç ve sınırlara uzanacak böylece sayısız teori ve açıklamanın kısıtlanmasına 
ve kontrol edilmesine ve onlar için belirli koşulların belirlenmesine yol açacaktır. Belki de birçoğu dar bir şekilde uyarlan-
mış ve kısıtlanmış otoriter projeler ve kişisel çıkarlar ve inkâr ve etkilerini ortadan kaldırabilecek eylemlerde bulunmaya 
hizmet edecektir.
Yaradan’ın bilgeliğinin, yaşamın devamı ve yenilenmesi ve çeşitliliği, zenginliği ve güzelliği için belirlediği dengenin bir 
gereklilik olduğunu söylemezsek fark doğal bir olgu olarak görünüyor.Nesneler arasındaki simetri ve uyum ışığında doğallık 
ve insanlığın varlığı tasavvur edilemez.
Semavi dinler özünde akla aykırı değillerdir.Aksine, tılsımlarını ve simgelerini deşifre edemediği, düğümlerini çözemediği 
ve mantığıyla tutarlı kabul edilebilir gerekçelere ve ayrıntılara ulaşamadığı ve açıklayamayıp karşısında çaresizce kaldığı 
sorulara cevap bulmak için aklın ötesine geçmişlerdir. 
Din, kabul-inkâr ve fiili işleme ve ondan kaçınma bağlamında hiçbir zaman kişi ile iradesi arasına girmemiştir. Her birinin 
ayrı ayrı fikri, görüşü, yöntemi, doktrini ve inancı vardır. Nitekim semavi dinlerin ve onlardan biri olan İslam’ın insan için 
söylemi açık ve nettir ve karışıklığa yer yoktur.  
Ne yazık ki, bir fikrin veya teorinin doğruluğuna inanarak doğa ve varlık hakkında görüş sahibi olan, hatta sanat ve edebi-
yatta O’nu arzularına ve seçeneklerine ulaştıracak bir doktrini benimseyen ve görüşüne katılmayanı şeytanlaştırmaya eğili-
minde olan birçok insan vardır. Tıpkı bunun gibi onları dışlayan, varlıklarını yok etmek isteyen ve değerlerini savunma 
haklarını inkar eden, kendi estetik anlayışlarını doğru ve uygun bulma haklarını kabul etmeyen çok sayıda insan mevcuttur.  
Ayrıca, yeni olanın var olana eklenmesi ve onu zenginleştirmesi olgusu varlık bahçesinde haklı yerini almalıdır. Kendini 
eskinin yerine yeni olarak dayatması zaruri değildir. Yeni olanın, güç ve ihtişam içinde kök salmış olan eskiden beri old-
uğunu ve ona ihtiyacı olmadığı görüşünü benimsemesine de gerek yoktur. Zira farklı bir bitkinin ortaya çıkması ona sahip 
olmadığı bir isim edinme hakkı vermez. Kaldı ki kökleri yerden kesilmiş bir ağacın yerine onun çiçekleri yeri ve göğü koku 
ile doldurur. 
Farklı olanın reddedilmesi doğal değildir. Çünkü nefret, şiddet ve savaş durumu oluşturuyor. Nitekim diyalog olasılığına 
ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunmaya yeni düşüncelerin doğmasına mani olur.Hatta şiddete ve aşırıcılığa bile yol açar, 
bu da hayatı imkânsız hale getirir. Bu nedenle, üyeleri ile fikir ve vizyon çeşitliliği arasındaki ayrımı ve taşıdığı özellikler, 
yetenekler ve imkanlar arasındaki ayrım v.b. insan toplumlarında yaşanan gelişme ve ilerlemeye dair her şeyi bununla 
ilişkilendirebiliriz.
Yine doğal olmayan şey, insanlar arasındaki farklılık geleneğinin, bazı kesimler için sadece bir muhalefet ve çelişki arzusuna 
yol açan bir görev haline gelmesi ve böylece diyalog, doğma ve ön kabullerde kargaşa ve anarşiden başka bir şey üretmeyen 
kısır bir tartışmaya dönüşür.
Özde / cevherde ihtilafa düşmek, farkı reddetmek ve başkaların düşüncelerini, fikirlerini, inançlarını ve köklülüğünü red-
detmek ve onların inandığınız, kucakladığınız ve sevdiğinizle aynı olma hakkını inkâr etmeniz anlamına gelmez.Aksine, 
durum tam tersidir.Yani, tutarsızlıklar ve çelişkiler olmasına, onu eksik ve ayıp saymamıza,bazı hakların diğerine ait old-
uğunu kabul etmemize ve gerçeğin sadece tüm insanlar, bireyler ve gruplar arasında dağıtılan parçalarının buluşmasıyla 
tamamlanmasına rağmen, farkın bir ihtiyaç ve bir zorunluluk olması farkın kabul edilmesini sağlar.
Şu bilinmelidir ki; geniş, var olan ve farkına varılmış ortaklık ve uyum alanlarına dikkat etmeden, katılımcıların ve 
uzlaşmaların ve tüm taraflarca hazırlanmış ben ve farklı öteki için adalet, hukuk ve eşitlik içeren bir belgeye erişim olmadan 
toplumun gölgesinde mümkün değildir. Bu da ancak ciddi ve dürüst insanlar arası diyalog ile başarılabilir.
Hayali bir düşüncenin gölgesinde detaylandırılan önyargılar ve farazi arzular, öteki ile ilişkinizde karşılaşabileceğiniz veya 
tesadüf edebileceğiniz en kötü şeydir.
Kuşkusuz istibdadın/ tiranlığın ve diğerinin tanınmamasından ve kabul edilmemesinden kaynaklanan aşırılığın meyvelerin-
den biri ve dünyaya tek bir çarpık gözle bakan nefret mantığının tecessüm etmiş halidir.
Genellikle farklı olanı reddetmek ve farkında olmadan farklılığın nedenlerini üzerimizde taşımak için karanlık hapishane-
mizin içinden geçiyoruz.
Genellikle karanlık hapishanemizden ve cehaletimizden yola çıkarak farklı olanı ve kimden habersiz olduğunu ve farklı 
olmasının sebeplerini, zihnimizi serbest bırakıp ruhlarımızı özgürleştirebileceğini reddetmekle başlarız.
Genellikle karanlık mahpushanemiz ve cehaletimizden yola çıkarak zihnimizi serbest bırakıp ruhlarımızı özgürleştiren 
farklılığı ve nedenlerini inkâr ederiz. Hâlbuki eğer bilip tanısaydık onlardan bazılarını kabul edip benimserdik.
Diğerini tanımak için ötekini dışlama arzusundan uzak, bizi özgür bir zihniyete sahip kılan, insanı ve hayatı güzelleştiren 
ve mutlak gerçeğe, iyiliğe ve güzelliğe olan inancı destekleyen yaratıcı yeninin doğumuna neden olacak eleştiri ve diyalog 
mekanizmalarını devreye sokmak gerekir.
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فرج بيرقدار

الذكريات

شاعر وكاتب سوري

الذكرايت جناحها أبيْض

يتسلَّق اجلدراْن

سقطوا عالَمَك أنَت ال تنهْض

َل امليزاْن؟ لتعدِّ

*   *   *

الذكرايت جناحها أسَوْد

واملهر يف امليداْن

هل أنَت يف واٍد وال تصعْد

أم أنت يف األكفان؟

*   *   *

الذكرايت كما ترى ترتى

كزوارٍق يف الباْل

لو أشفق املرسى على اجملرى

لو حالِت األحواْل

*   *   *

الذكرايت بكاؤان األوَّْل

والذكرايُت َغُد

كم بدَّدوَك ومل تزل تسأْل

لكأنََّك األَبُد

*   *   *

الذكرايت كجرحنا املفتوْح

كنجوم ليٍل ضالع يف التيْه

انحت صحاراان وكم ستنوح

ما عاد للتفسري من أجٍل

ما عاد للتأويل والتأليه.

وأان من هناك أيضًا
ال بّد، يف الطريق إىل البيت، من أن أمّر مبفرق العّنابة

وأتذّكر كلَّ مّرة
أيّن ما شفيت من الّرمد 

حىّت دّقت أّمي بعضاً من حلائها
واكتحلت به

وما عاد البن عّمي، ملك العتااب، صوتُه 
بعد السجن

إاّل حني مضغ، سبعَة شهور  
َورََقها على الّريق

والزم أّنك، مثلي، مسعت أو رأيت
كيف يف صيف 1982

قّصتها دوريٌّة من األمن العسكرّي
فقد كانت النسوة جيمعن حّباهِتا 

ففي شراب منقوعها
شفاٌء من فساِد املزاج 

وقرحِة املعدة، وحّكٍة يف البدن
لّكّن عناقيد من األزهار الصفراء

ظلت، يف الّليل تتدىّل

من شرفة صاحبها كتيجان
وحني شاع أّن العّناب 
هو نفسه شوُك املسيح

اعتقلوا الكاهَن يف احلّي اجملاور
وطّوقوا الكنيسة 

لُيخرجوا من قبوها أكياساً منه
ومع أّن مفرزًة بركت حمّله

وسّدت كّل الشبابيك املطّلة 
على نقطة عاّلمنا يف زايرة الغرابء 

مل ينس هبجتها أحٌد
ما زال امسه مفرق العّنابة

وما زال ظّلها السميك ال يرى ألّي كان
ما إن يعرفك حىّت ينهض

وحتّلق من أوكار خفّية 
عصافرُي بّنيٌة إىل حممّرٍة

كّنا نظّنها انقرضت
عندما كانت، وهي حتاول الفرار،

تعلق رقاهُبا الصغرية ابألسالك الشائكة.

شاعر سوري

سالم حلوم

اب
ّ
عن

محمد سليمان زادة

رئيسه بشار

شاعر وكاتب سوري

صيف 2004 تعرفت على اتجر من حلب، قصدين يف ميونخ 
يل  يرد  أن  فأصر  األوراق  بعض  بتسوية  املساعدة  له  فقدمت 
اجلميل، ودعاين إىل العشاء. جلسنا يف املطعم ورحت أسأله عن 
الوطن، وعن حلب، فكان جوابه أن الوطن يعيش حالة ازدهار 

وكل شيء صار يف متناول اليد، وقال يل متفاخرًا:
- شوف أان اتجر والفيزا أخدهتا بربع ساعة وهللا خيليلنا الطريان 
السورية شي بريفع الرأس ما بتحس إنك يف اهلوا.. وانزل هون 

أبحلى فندق. 
عنا  صار  الرتاب  بسعر  املوز  مسنة..  صاير  ابلبلد  الوضع  اثنياً 
تلفوانت خلوي وسيارات على أبو جنب، الوالد صاروا شوفريية، 
خيليلنا  هللا  موزة،  أبو  على  والقروض  ابللوج  صارت  املعاشات 
الرئيس رح يعمل البلد ابريس، بتصدق إنو بريكب سيارته حلاله 

وبينزل على حلب.. بتشوفه ابلسوق بتشوفه ابلسينما ابمللعب 
ابحلارات ابملسرح لك ما ضل حدا حبلب إال وتصور معه.

أين يسكن  أن أغري مسار احلديث فسألته  أانقشه وحاولت  مل 
وكان جوابه:

وأحال  أمان  سكن...  أحال  األمن..  فرع  جنب  ابلسراين   -
شباب.

رئيسه  مفاتيح عليها صورة  أبو صاحل وكان حيمل عالقة  سافر 
بشار، بعد عامني اتصل يب مرة أخرى والتقيته يف ميونخ، وعدت 
يل  يسرد  وهو  عيناه  ودمعت  حزيناً  فكان  الوطن  عن  وسألته 
حادثة تعرض هلا ابنه صاحل الذي كان يلعب الكرة مع أصدقائه 
يف ابحة املدرسة، وحدث أن الكرة انقذفت إىل فرع األمن الذي 
جياور املدرسة فتسلق ابنه السور ليحضر الكرة فصرخ به احلراس 

ومت اهلجوم على املدرسة واعتقال كل الطالب الذين كانوا يف الباحة.. 
اخنفضت نربة صوت أبو صاحل وهو يقول أبمل:

- هللا وكيلك ما بيعرفوا هللا ... يهود .. لك طالب مدرسة كسروا 
عضامهم أبمخص البارودة.

وملا سألته عن الرئيس الشاب وابريس قاطعين بثقة:
- الرئيس ما بيعرف وهيك شي ما عم يوصله .. املسكني عم حياول 
يصلح البلد وعم حيارب الفساد )بس إش بده يعمل ليعمل( .. واتبع 
أبنه يف هذه املرة إذا التقى برئيسه الشاب يف سوق ما فسيعرض عليه 

املشكلة.
عام  منذ  يب  اتصل  أن  إىل  سنون  مرت  صاحل.  أبو  سافر  أايم  بعد 
وأعطاين عنوانه، مل يكن نزياًل يف أحلى فندق كاملرات السابقة، بل يف 
كامب اللجوء، وصل أملانيا سريًا على األقدام، ومل حيظ مبقعد على 
منت الطريان السورية العاملية، التقيت أاب صاحل يف الكامب وراح يبكي 
اجليش  مع  التعاون  بتهمة  املنزل  أمام  إعدامه  ابنه صاحل مت  كطفل، 
احلر، وابنه الثاين خطفته مجاعة احلياين فدفع املاليني ليسرتجعه وبعد 

أسابيع مت قنصه يف بستان القصر.
راح يبكي ويبكي ويشهق وهو يرفع يداه مستغيثاً:

- هللا حيرق قلبه متل ما حرق قلوبنا ها االبن احلرام.. هللا خيرب بيته 
متل ما خرب بيوتنا.
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حسام الدين الفرا

األبرياُء النازحون

شاعر سوري

محمد إبراهيم الحريري

همومي الكفيفة

شاعر سوري

كيف أيوي إىل مهومي الكفيفة
آدٌم، وهو حيمل الطني خيفْة؟

مْن، فإن اللصوص ابلباب أدرى،
اي صغريي، من األايدي الشريفة

مّر بعد الشتاء ثلج وملا
حيضر الدفء مجرة أو قطيفْة

عادًة يوقظ العمى نصف حلم
كيف إن أغلقت عيوٌن رصيفه؟

رحليت من مضارب الغيم حىت
نشوة احلقل مل أجدها خفيفْة

انر حواء مل تلد غري مجر
منذ ردت إىل شتائي ظروفه

شّكلت من غواية املاء أنثى
ذات حسٍن هلا النجوم وصيفْة

فّصلت من عباءة الريح أخيت
ثوهبا والغيوم زمَّت نصيفه

صنَّفوا البحر يف عيون العذارى
لوحًة لوَّنت برمش صنوفه

قبل حواء ما بىن احلب بيتا
أو بكى شاعٌر، وأبكى رديفه

هل أتى شاعٌر إىل ابب أنثى

وهي تلقي على الغواين حروفه؟
يولد املاء من رايح، وتنمو

شجرة اخللد إن ختطت خريفه

كنت مثلي يف عامل الغيب ماًء
تشهد األرض كيف تسىب العفيفْة

مل تكن سيدا، ومل أك عبدا
منذ قال اإلله كوان خليفْة

حنن يف صورة املرااي مجاد
يرفض الصخر للصدى أن يضيفه

مل نذق من بيادر احللم إال
غصة منذ أفقدتنا رغيفه

قابليين دمشُق، ال أّم عندي
تنسج الدفء ابألغاين الشفيفة

كم حكيٍم جىن من احلرب حزان
وانزوى ابلضمري حيصي ألوفه!!

بعد هذي الدماء اي شام بييت
قاتُل األمهات لن يستضيفه

كان قليب إليه يسعى، وروحي
أخرجته من الليايل املخيفْة

ذلك الطائفيّٰ ابلشام يدري
أن صوت الشهيد يسيب سيوفه.

النازحوَن وقد تنّكَب بعضهم 
درب النزوِح

اًل آهاتِِه يف صّرٍة حُممِّ
مع ما يسدُّ اجلوَع للُعصفوِر 

يف بطِن اخلَواْء.
******

الالئذوَن ببعِض آايٍت
م ُدوراً بَنوها ليحفَظ رهبُّ

دمعًة حّرى تناجي أخَتها
 ، يف البدِء كانْت غرفٌة للكلِّ

خْيلُد حتت سقٍف

من شقاْء.
وبُعيَد ذلَك أبرُموا مع فقرِهْم 

عقَد التصاحِل
كي يزيدوا غرفًة ُأخرى

ليكتمَل البناْء.
******

أحالُمهم كانْت بتأمنِي الَكفاِف
وما تعاَطوا ابلسياسِة

أو مَبن سرَق البالَد وقاَدها 
حنَو الَفناْء.

******

وابلتسليِف أمكَنهم سداُد املاِل
بعد تقّشٍف بلباِسهم

أو يف الغذاْء.
يف كلِّ ركٍن

من زوااي بيِتهْم ذكرى
هنا رقُدوا هنا أكلوا

هنا غسلوا هنا وقعوا
هنا صرخوا هنا ضحكوا
هنا جاعوا هنا عطشوا

هنا كانوا على السطِح العليِل
يسامروَن جنوَمهْم صيفاً حببٍّ 

كي يناموا يف هناْء.
******

اهلائموَن على وجوِه األرِض
ال يدروَن أّن ُحداَة هذي احلرِب

******
قد نصُبوا هلم

من حزهِنم خيَم اهلَباْء.
******

النازحوَن األبرايُء
وما هلم إاّل اإللُه

لكي خيّفَف عنهُم هذا الَبالْء.

نزوح..؟!. ال أدري من أي واٍد جاؤوا هبذا املصطلح.
أيقنت أن املعىن القليب يف دواخل هذه الكلمة هو انزايح 
القلب وتشتت الروح. األوجع من هذا كله ... ترك مدينة 

تكتظ عشقا. 
هنا سكرات املوت أبشكاهلا تتفرد هبؤالء األبرايء، ال موت 
حقيقي وال حياة حقيقية، إقامة بني األسى والتشرد، الوهم 

حييط بنا وأغشاان الظالم. 
كيف سيحمل املرء ذكرايته ووطنه ودفء بيته يف حقيبة 
هذه  الناس  سيغادر  أمل  سكرة  أي  حتت  تلك،  السفر 

اجلنان؟!. 
وما  الساعة  يوم  هو  اجملهول، كأمنا  إىل  يغادرون  أفواجاً 
الساعة بقائمة، رابه كم اهنمرت دموع القهر على عتبات 
العيون حرقة وشوقا  طرقات هذه املدينة، رابه كم بكت 

وأملا.
األحداث  هول  من  الفارين  مالمح  أتفحص  أقف. 
وأشخص حاالهتم، هم بغم ممزوج ابلوجع واخلوف، خليط 

من املآسي يزينها عشق الوطن واألرض. 
اجلهة  من  بنا  مرحبا  العذاب  فنلقى  العذاب  من  هنرب 

األخرى، ننجو من الغرق فنرمى على شاطئ األسى.
رابه.. هذي البالد تستغيث بك..

رابه .. هؤالء عبادك يرجون رمحتك.
هرمنا .. هرمت أرواحنا أوان تفتح أزهارها.

أيقال حقيبة سفر؟! ال فتلك تستخدم للسياحة والنزهات. 
أما احلقيبة هنا فليست سوى مصطلح للتشرد والذعر من 

املوت..
أرواحنا  دواخل  يف  جيول  ما  لوصف  تكفي  أجبدية  ال 
حتت  الراحلني  بدموع  تغتسل  الشوارع  املهاجرة، كأن 
مساء تكتّظ ابألدخنة، وكأهنا حترتق حزان على حال هؤالء 

املظلومني.
هنا الصرخات تتعاىل يف كل ركن وزاوية، تتعاىل فتزدحم هبا 

السماء، وال أمم تسمعها..! 
متطر اترة ابكية على حالنا وتشرق اترة مؤنسة إايان.

هذه البالد حنون، 
كيف  راّبه  اي  راّبه  ومائها..،  وظلها  بشمسها  حنون 

نغادرها؟!
سيتشظى الفؤاد يف البعد عنها وسيذحبنا الفراق. كيف اي 

هللا سيحتمل وجع احلنني؟؟.
ما الوطن اال صدر وحضن ونبض قلب.

أماه.. انر الشوق تعصف يب وحنن ما نزال يف أّول التيه، 
وأرى الناس هترول وقد استبّد هبا اإلرهاق والعناء.

ال تنادي اي أماه.
هذه األمة مقطوعة اآلذان.

سالم وقبلة إليك اي إدلب اي مدينة احلاملني ابلعدل والرمحة 
واحلرية.

ربوعك  يف  شاخماً  بقي  ما  ابقون  أبننا  حنون  اي  نعاهدك 
الزيتون، وسيدهس الظلم ذليال حتت طاهر نعلك.

نعدك اي حبيبة أبننا عائدون.

كاتبة سورية 

 عال عبد الغني المصري

سكرات الوداع

قد ضاَع بيُتهُم وضاَع أاثثُُه
وغدوا بال مأوى
يقاسوَن الَعراْء.

******
غّسالٌة عاديٌّة

ابَعْت ألجِل شراِئها، األمُّ العظيمُة، 
ما أبْذنيها مَن األقراِط 

حىت تسرتيَح
ولو قلياًل من َعناْء..

******
ثاّلجٌة كانت هلم حلمًا
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ليَس اتجاً مرصًّْع
ما ُأريْد

ليَس قصراً يتسامى حنَو أهداِب الَغماْم
ليَس قرباً ِمْن رخاْم

إنَّ أقصى غاييت بعض مساٍء،
فسحة للضَّوِء

مأوى للفراشاِت.. ومرتْع 
لصغار احليِّ 

أيتوَن وميضون
قلــيب زقزقــات  أبــواِب  علــى  وتصطــفُّ 

الشَّــوق..
تصطفُّ الوروْد

***
بني َسيـَْلنْيِ مَن النَّاِر

مشااًل ومينْي
منهكاً كان ربيُب الشَّوِق ميتدُّ..

جيتاُز الّسننْي
أحالِمهــا..  بيتهــا..  بقــااي  حتــَت  طفلــٌة 

آالِمهــا..
ِم والنَّاِر( )عصفورٌة خضراُء رغَم الدَّ

حطاٌم.. وحطاٌم
ويٌد خترُج ِمْن َمْوتـنَْيِ.

تّباً لَك اي )عامَلُ(
تّباً لعيوٍن ال ترى
تّباً.. وتبقى اليُد
تبقى حلماً كاَن 

وصْبحاً 
لن يكوْن

***
دفرُت األمساِء ال يربُح رأسي

والضباْب
َمْن تُراُه ظلَّ طفاًل؟!

َمْن حتّدى الّليَل..
والتفَّ أبسراِر الشَّباْب؟!

دفرُت األمساِء ال يربُح رأسي
ا..  إمنَّ

أسئليت تسقُط يف مستنقِع اخلوِف...
فال أيَن.. وال ماذا..

وال كيَف..

سؤاٌل
وسؤاٌل آخٌر ميضي

ولكْن ال جواْب
ال جواْب

***
ليس حظّاً جّيدًا

مــأمِت  يف  العاجــَز  الشــاهَد  تكــوَن  أْن 
ِمــَك حال أ

مَك أْن تطوي لياليَك وأايَّ
ال تنظُر يف املرآِة كي ال ترى وجهَك

أو وجَه ِسواْك
ليس حظّاً جّيداً أْن أراْك

ضائعًا
عاجزًة عْن كلِّ ما َترجو

يداْك
***

كاَن ابإلمكاِن أْن تزرَع قمحًا
عنبًا

ايمسينًا
أيَّ شيٍء

ا الربُد شديْد إمنَّ
ال يريْد

أيَّ أنواِع الّزروْع
حظَُّك القهُر، وأهناُر الّدموْع

وصدًى يقتُل رؤايَك
ويقتصُّ ِمَن الصَّرْبِ، وحّباِت املطْر

كاَن ابإلمكاِن لكْن
خانَك املوعُد..

ضاَع احلقُل.. والبيدُر
أسراُب الفراشاِت

أغانيَك..
وجفَّْت دوَن عينيَك أحالُم الشَّجْر

كاَن ابإلمكاِن لكْن..
َسقطْت يف آخِر الشَّوِط أمانيَك

وَسالْت دمعٌة محراُء..
َسالْت

وتالَشى يف جَتاعيِد املَدى
َوْجُه الَقَمْر.

عبد القادر حّمود

شاعر وكاتب سوري أكاديمي وناقد سوري

تداعيات اللحظة األخيرة عشرة أسباب تدفعك
لزيارة إسطنبول 

ظّل األصدقاء!
يكفي أن تشعر أهنم يشاطرونك املدينة، يتنفسون هواءها، تتخيَّل 

مساءهم، هذا يبحث عن سفر، وذاك منشغٌل حببيبته، وتلك تفكر مبا 
ستلبسه غدًا!، أحدهم يبحث عن عمل ويشتم أصدقاءه العاملني ممن 

»يطنشونه«، وآخر حياصره إجيار غرفته، تلَك ضاقت هبا اسطنبول، 
صديق آخر يشتكي من ازدحام عمله ومواعيده، ليت األربع وعشرين 
ساعة تتضاعف، وآخر منزعج من نفاد النبيذ الذي حيبه، ورابع يقطع 

مسافة طويلة كل مجعة ليجد خطيب جامع ابلعربية، صديق يدمن 
»أركيلته« يف الفاتح، وآخر ال يستغين عن السمك الطازج، وصديقة 

فرحة بشرائها جوارب منسوجة بيدي امرأة مسنة يف أحد أنفاق اسطنبول 
وقد تعبقت برائحة يديها، آخر يشتم الشحاذين، وصديقة ال ميكنها أن 

تتجاوز شيبة ذقن شحاذ يستحضر صورة جدها.
األصدقاء الذين خيتلفون حد الاللقاء، منهم ممن مل يصل إىل مركز املدينة 
منذ شهور واثلث يزور الغراند ابزار كل أسبوع ليأكل وجبة )سودة( على 

كرسي صغري.
صديق ال يستغين عن الكنافة واملدلوقة عند ابب الفاتح واثلث »يؤركل« 

يف مرمريتا ورابع ال يستسيغ الفول إال إن كان )على كيف كيفك!(، 
صديق يبحث عن )بلم( يستنكر عليك زايرة بلد عنصري، وآخر ال 

يكتفي ابحلياة يف اسطنبول بل يريد موته هنا لعل ماراً يقرأ الفاحتة عليه، 
أو روح متصوف ترحب به!، ال ينتظر األصدقاء هنا أن تسأهلم عن 
النصيحة، بل يبادرون بتقدميها كما حتب أن يكون ذلك، هذا يقول 
لك ال تعد وآخر عد، لكّن كليهما حيبانك، يشاطرانك التجربة، ال 

تقول عيوهنم غري الصدق! واثلث حذٌر من نصيحة ال يريد حتمل مشقة 
مستقبلها أو مستقبل نظرة الئمة منك ذات مستقبل: مل نصحتين؟

تتخيل أولئك األصدقاء ممزوجني برواايهتم وشعرهم وقصصهم القصرية 
وطموحاهتم: - اي هللا كم جيعلون املدينة مجيلة!

هذا سرقه العمل من فرحته مبجموعته الشعرية فتدق اببه لتسأله عن 
مقطع تود أن تسمعه بصوته، وذاك تقول له: اقصص علينا اي صديق ما 

رأيته يف املنام، واثلث تسأله عن سر سرده الذي ال ينضب.
تفرح بطالب أو ابحث أو صديق، هذا صار عميد كلية وهذا رئيس قسم 
وهذا أستاذ جامعي، ظلهم ال ميأل اسطنبول فحسب بل كل تركيا: تقول 

ما أمجلكم حني تكربون!،
هتدهدك خطوات من الفرح أبن يشاطرك اهلواء نفسه نصف مليون 

سوري، هذا مبدٌع وهذا فنان وهذا موسيقي يلتقط كلمة من هلجتك 
ليحول موسيقاه إىل إلياس خضر!

قالوا يل اسطنبول ال تشبه مدينة أخرى، مثة مدن يف العامل ومثة اسطنبول، 
مدينة تعشق السهر، تفتح أبواهبا مبكراً حمليب املشاوي، وجتعل املصابني 

مبرض السكر ميوتون مبكرًا، فال يستطيعون الصرب أمام احللوايت السورية 
أو الرتكية اليت حتاصر قدراهتم على النظر، فيقول الواحد منهم سآكلن 

صحن الكنافة هذا وبعدها مرحباً ابملوت صديقاً!
وجوه املكان املخاتل

منطقة السلطان أمحد »مرجة دمشق« يف حلظة تذكر، تستفز فيك تلك 
املدينة الذاكرة الدمشقية، لسَت معنياً إبجياد متشاهبات حمددة، تقف 

أمام شباك غرفتك املقابل إلحدى طلعاهتا، فتحسب نفسك يف جادات 
املهاجرين، مير ابعة اخلضار، وها هو بياع التماري كعك، عفواً بياع 
السحلب فيختلط وجه دمشق بوجه حلب، وبعد قليل يعيدك بياع 

اخلضار وهو يصيح على خضاره إىل حاراتنا فرتكض حنو الشباك لتقول 
له: انتظر! وقبل أن تفتح الباب تتذكر أنك تعيش يف فندق ولست معنياً 

بتأمني مستلزمات الطبخة اليوم!
وهكذا حني تدخل الغراند ابزار تقع ضحية ذاكرتك، هذا يشبه، وهذا 

ال يشبه، مستعرضاً أسواق احلميدية، مستثمراً وجوه البشر والباعة 
لتقارهنا بوجوه مرت معك أو تفرتض أهنا مرت معك، حلوايت حفيظ 

هي حلوايت أسدية يف املرجة ورمبا حلوايت نبيل نفيسة أو.. أو سواها، 
هنا كذلك يتفاخرون أبن هذه احللوايت هلا عمر، هي ليست موابيالت 

لتفتخر أبهنا صنعت اليوم أو غدًا، تتذكر أنه يف األطعمة يكون الِقدم 
عالمة متيز!

تقول لنفسك حلظة: املدن اليت تقدر الطعام وهتتم به مدن تتسم ابلعراقة، 
وكثرة السياح، فاملطاعم ال تفتح كل أبواهبا لساكنيها، غالباً تفتح كل 
أبواهبا للعابرين، ال جتهد نفسك ابلتأكد من دقة هذه املقولة أو عدم 

دقتها، فضجيج احلياة الذي تعثر عليه يف مدينة ال تنام يتكفل بتزويدك 
بعشرات املقوالت اليت تريد من خالهلا أن تصف املدينة!

مدينة يف دولة، هي هولندا يف عدد سكاهنا ورمبا يف طوهلا، لكنها ابلتأكيد 
ليست يف محيميتها، هذه املدينة تعرفها من قبل، مدينٌة جتمع البحر 

واجلبل والسهل والدائرة، بل إهنا جتمع قارتني!
حيسب السوري أهنا دمشقه وحلبه وديره وحسكته! ها هو املصري الفاقد 

القاهرة مسحت له اسطنبول إبقامة سوقه، والعراقي فاقد بغداد كذلك 
واجلزائري واليمين!

أي مدينة ذكية تسمح لك أبن تعيش مدنك دون أن تفقد نفسها، أن 
تطوعك لتكون جزءاً منها، وليس لتنفصل عنها، أتذكر جرماان وكيف كان 
مدخلها مكاانً حملالت ومطاعم عراقية وكيف نبذانها أو تطرّيان منها، مركز 

املدينة مدينة يف ذاهتا ها هي صاحلية اسطنبول: تقسيم بسوقها الكبري 
والناس اليت متشي يف طريق مكشوف املالمح، عدا حاراته اليت اختص 

كل منها خباصية ما، تتناول املصاص املعسل من ابئع يف الشارع فتتذكر 
طعماً مر عليه ما يقرب اخلمسني عاماً!

ابئعو إسطنبول جييدون إخفاء خيبتهم من مشرت، تذوق طعامهم أو 
قضى وقتاً مث برم شفتيه ليخرج دون شراء!، وبعد يوم أو يومني تكتشف 
أنك ميكن أن تربم مركزها مشياً، جزء من حبر يسلمك إىل جبل، وسوق 
يسلمك إىل مكان أثري، وابئع مسك يصطاد مسكه طازجاً يسلمك إىل 

ابئع شاورما، وهكذا عيوهنم على جيوبك يرحبون بك على أمل أن تفرغ 
ما فيها قبل أن تعود إىل مكان سكنك، أنت ال ختيب أملهم، فتأكل 

ما تتحمله معدتك وما ال تتحمله، تقرتح على نفسك آخر األمر، ليت 
للمسافر بطنني ومعدتني ال لشيء بل ليستطيع يف وقت قصري تذوق 

أصناف الطعام يف املدينة عرب سفرة واحدة!
ُتشبع هذه املدينة جزءاً من شوقك إىل مدينة شرقية بعد فراق رائحة هذه 

املدن ست سنوات!

د. أحمد جاسم الحسين
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جــراح أرواحنــا موحــدة وثلــوج العــامل أغرقتنــا يف املآســي، واجتاحتنــا جحافــل 
الغصــات، متشــردون يف أصقــاع الدنيــا حنمــل معنــا يتمنــا، نبحــث عــن 
دفء حيتوينــا ووطــن أقمنــا لــه بــن الضلــوع معابــداً، كــم حنتــاج مــن وقــت 
عمــراً  الــروح  اخضــرار  وكيــف صــرت  االغــراب،  تيــه  مــن  لكــي خنرجــه 
ايبســاً، واألرض ضــاق فضاؤهــا وتفــرق األصحــاب، وأصبحنــا نقــرأ اخلــوف 
علــى وجــه املــاء، ضائعــن علــى أمــل اللقــاء، والزالــت ربــوع أوطاننــا تســبح 
يف الفوضــى واآلالم وأحــزان قلوبنــا مرغمــة علــى الصــر الطويــل واالنتظــار، 

ســنلملم 
مــا تبقــى مــن كــرايء لنصنــع مــن بريــق دموعنــا قناديــاًل، ونصبــح جماديفــاً 
لنعــر الشــطآن، بــدرع الصمــت نعصــر الشــمس ثلوجــاً علــى ســفوح اجلــراح. 
أدمتنــا األشــواق جبمــرات اللهيــب ووجــد احلنــن، وتتزاحــم األشــواق وترمينــا 
مــن األحــزان، وضــاع  آبالف الســهام، ضــاع األمــان وخلــف لنــا فنادقــاً 
والصقيــع  األحــالم  وتدحرجــت  حريــق  مــن  رمــاداً  وراءه  ليخلــف  احلــب 
اســتوطن الضلــوع وأطفــأ وميــض العيــون وامتــد الوجــع إىل أعمــاق العمــر، 
األمــواج ترمينــا بــن مــد وجــزر وتطــوي التياعنــا وتغتــال عراتنــا، نبحــث عــن 
شــعاع أمل يف هذا الوطن فكل صباح ال حيمل أنفاســه هو قيد احتضار، 
فاحليــاة مــن غــره جفــاء والعــن أصبحــت بــال أهــداب، لنمــزق ذاكــرة الزمــن 
يــد  بيــادق األوهــام ضــاع احلــب وهتنــا يف ســراديب الظــالم، وال  ونرمــي 
تنتشــلنا مــن التخبــط ابملتاهــات، يســألوننا عــن األصدقــاء؟ الصداقــة جســر 
ال يعــره إال األوفيــاء! الصداقــة هــدف نبيــل بعيــدة عــن أقنعــة املصــاحل، 
لــوكان لنــا أصدقــاء حلملــوا الشــمس علــى راحتهــم لتذيــب عــن أطفالنــا هــذا 
الصقيــع، البــد مــن إهنــاء العالقــات املزيفــة ونكــون بذلــك قــد أصبحنــا بــال 
غطــاء، وهــا حنــن نعتــزل العــامل ونعيــش ضمــن عــامل افراضــي لنبقــى علــى قيــد 

احليــاة، خيــال وحــب وطيبــة وأصدقــاء!

الطويلــة  بقامتهــا  أعــوام،  العشــرة  ابنــة  قارعــة االنتظــار، جلســت  علــى 
النحيفــة وشــعرها الذهــي املمــوج، ترتــدي حــذاًء رايضيــاً وبنطــااًل مــن 
اجلينــز األزرق، ترقــب بنــات حيهــا ورفيقاهتــا حتــت مشــس آذار املاكــرة.

محلــت نســمات خفيفــة ذاك الكيــس الورقــي الــذي أحكمــت قبضتهــا 
علــى أطرافــه العلويــة بعــد اســتيقاظها علــى صــوت أيقظهــا مــن غفلتهــا، 
فموكــب الصغــرات الــذي الح هلــا عــن بعــد بــدا وكأنــه أســراب مبعثــرة 
الــي مــألت  الزعــر  لطيــور تقفــز وتزغــرد يف مواســم احلصــاد، فأشــتال 
ســفوح اجلبــال قــد أينعــت وحــان قطافهــا، ولكــن قلــب الطائــر اجلــامث يف 
أعماقهــا أصبــح ينكمــش أحيــاانً ويعصــف أحيــاانً أخــرى، كلمــا اقربــن 
خطــوة ابجتاههــا، مث مــا لبثــت أن انضمــت للركــب كطــر جريــح يرغمــه 

عشــق احليــاة أن يــدوس جراحــه، ليقنــع نفســه أبنــه مــازال خبــر.
الصغــرات بــدأن يتنقلــن بــن أشــتال الزعــر اخلضــراء الغضــة، وكل واحــدة 
منهــن حتــاول جاهــدة أن تســبق رفيقاهتــا مــن أجــل أن متــأل كيســها وتعــود 
إىل بيتهــا وقــد انلــت ابتســامة رضــى مــن أمهــا، ولتثبــت للجميــع أبهنــا 

األكثــر كفــاءة.
كل هــذا حيــدث والطفلــة جامثــة يف مكاهنــا ال تــكاد ترحــه إال خطــوات، 
يتهددهــا خطــر حمــدق،  لتعــود إىل مكاهنــا منكمشــة كســلحفاة ابت 
محلقــت مذعــورة يف الوجــوه حوهلــا، يف حــن غــاب عــن املشــهد الوجــه 
األقــرب، وجــه الصديقــة والرفيقــة، ال بــد وأن طــارائً مــا قــد منعهــا مــن 
احلضــور، إذن مــن الــذي ســيعود هبــا هــذه املــرة مــن حيــث أتــت؟ وكيــف 

مسحــت ألوهامهــا أبن تقودهــا إىل حتفهــا؟
  ويف الوقــت الــذي بــدأت الشــمس تلــوح مودعــة، كانــت كل رفيقــة 
تطمئــن علــى مــا مجعتــه مــن أوراق الزعــر الــري الغــض، فهــذا موســم 
جيــب أال تفوتــه العائلــة، الــي تعتمــد بشــكل كبــر عليــه يف غــذاء أطفاهلــا.

أخــراً يف  إنــذاراً  يبــَق مــن وجــه الشــمس ســوى خــط أمحــر أشــهر   مل 
وجههــا، اســتجمعت الطفلــة الســلحفاة كل مــا لديهــا مــن الشــجاعة 
وهــي تســتدير برأســها لــرى أطيــاف قريناهتــا يتحولــن إىل أشــباح ترقــص 
علــى نعــش الصداقــة واجلــوار، مث تتالشــى وختتفــي كذيــل أفعــى قــد غــار 

يف جحــر مظلــم.
ولكــن الصــوت القــادم مــن العــدم، ويف هــذه اللحظــات ابلــذات، حلظــات 
الغيــاب، غيــاب األمــان، ورفيقاهتــا، وغيــاب الشــمس، أخرجــت الفتــاة 
رأســها الــذي بــدأ ينكمــش مــع انكمــاش أشــعة الشــمس، لتتحقــق مــن 

مصــدر الصــوت الــذي بــدا وكأنــه أتــى مــن عــامل آخــر، حــى أيقنــت أبنــه 
يكلمهــا هــي، إذ ال يوجــد يف هــذه البقعــة املوحشــة ســواها:

- هيه هيه أنت أنت!
- أان! 

- نعم انت! 

- اصعدي اجلبل واحلقي برفيقاتك بسرعة! لقد أزف الوقت وأوشكت 
الشمس على املغيب.

- ال أستطيع.
- إذن اهبطي اجلبل وغري املسار.
 غر أن صوهتا جاء خمنوقاُ مرحناً:

-  ال أستطيع.. ال أستطيع.
دوت ضحكــة أســفل الــوادي ردد صداهــا الطــر واجلبــل، لقــد عرفتــه 
يف احلــال إنــه الشــاب الــذي يكرهــا أبعــوام، اعتــاد أهلــه علــى زراعــة 
أســفل الــوادي كل عــام وقــد كان أييت كل يــوم لغــاايت احلراســة، أعــادت 
رأســها لالنكمــاش وتشــبثت بكلتــا يديهــا ابلعشــب األخضــر الطــري، 
الــي انفصلــت بســرعة عــن قريناهتــا أبــت أن  ولكــن  الغيمــة الســوداء 
المســت  متالحقــة  بقطــرات كبــرة  ترشــقها  فبــدأت  وحيــدة  تركهــا 
وجههــا واختلطــت بدموعهــا الــي بــدأت تنهمــر بغــزارة، أدارت رأســها 
للــوراء، حركــت قدميهــا بصعوبــة يف الوقــت الــذي كانــت يداهــا تتشــبثان 
ابلعشــب املبلــل الــذي خذهلــا مــراراً كلمــا كانــت حتــاول اإلتــكاء عليــه:

-  ال تتحركي انتظري أان قادم!
 عــاد الصــوت مــن جديــد، شــعرت خبــوف شــديد يتملكهــا، هنضــت 
بســرعة، مشــت خبطــوات متثاقلــة حماولــة الصعــود وهــي ال تفتــأ تنكمــش 
الشــمس يف ســباهتا  مــأزق، كان دخــول  هلــا  نفســها كلمــا الح  علــى 
وصــوت الريــح الــذي يبعــث بعــواء ذائب متعطشــة للحــم الطــري يدفعــان 
هبــا أبن تنســى خوفهــا وتســرع خبطاهــا علــى العشــب املبلــل الــذي أىب 
اجلســد  اتركاً  املــرددة  الصغــرة  أبقدامهــا  يتشــبث  أن  األخــرة  وللمــرة 

املرجتــف يتدحــرج  يف مهــب الريــح.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

ثلوج العالم المقهور

آسيا الطعامنة

كاتبة جزائرية

فوبيا

 نســبح يف عــامل بــال قيــود ونغــوص مــع األرواح يف عزلــة اتمــة نتابــع األخبــار 
مــن كوكــب آخــر نقــرب البعيــد ونبعــد القريــب، والكثــر يفتقــر إىل ثقافــة 

التعامــل ليحولــوا هــذه الصداقــة إىل شــعور عاطفــي مــن أصحــاب النفــوس 
جديــد،  مــن  العزلــة  اىل  لنعــود  الصفــر،  نقطــة  إىل  اثنيــة  لنعــود  املريضــة 

منــد  بســطاء كاملطــر  ســذج  عفويــن  متحضريــن  غــر  فنحــن  اعــذروان 
يــدان إىل الســماء لنقطــف جنمــة ونضعهــا وســاماً علــى صــدور أطفالنــا 
األبــرايء، ومنــد الثانيــة لنغــرف مــن الشــمس قليــاًل مــن الــدفء لقلوهبــم 
املتجمــدة برعايــة األصدقــاء، أال مــن بــركان مجيــل يرحــب بنــا بــداًل مــن 
هــذه األلعــاب الناريــة الــي تقتلنــا، أمــا مــن حبــرات كاملــرااي نتــزجل فوقهــا وال 
نبتــل، ســبورة جديــدة ممســوحة المعــه نكتــب عليهــا نقــش األبــرايء ونــدون 
عليهــا مــا فعلــوه بنــا وأبطفالنــا يف وضــح النهــار، صنعــوا ألطفالنــا أقفاصــاً 
مــن الثلــج وجلامــاً مــن اخلبــز فصــار اهلــوى معتقــاًل واحلــوار حماكمــة وجلســوا 
يســتمتعون برقــص األبــرايء علــى اجلليــد، واعتــروا النظــر إىل القمــر جرميــة 
والفــرح والعصافــر مــن احملرمــات، تعالــوا لنصنــع ســعادة هلــؤالء األطفــال 
ونكــون هلــم مشســاً وقمــراً يف العــراء ونســمح لدورهتــم الدمويــة ابجلــراين، 
لنعوضهــم عــن الغــدر واخليانــة كــي نبعــد عــن ذاكرهتــم أهنــا تركيبــة احليــاة 
الغــادرة، لنبــارك أجســادهم النحيلــة وحنوطهــم ونطلعهــم علــى عــامل ليــس 

فيــه إال احلــب والوفــاء.
ساحموان ألننا تركناكم تتجمدون ولدينا كل هذه التكنولوجيا 

واملعدات عفوًا إهنا فقط لقتلكم.
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يف  تعــرُب  حيــث  القــرن  صفقــة  بشــأن  والعربيــة  الفلســطينية  املواقــف  تتبايــن 
ثناايهــا عــن الشــجب واإلســتنكار جتــاه إعــالن ترامــب الصفقــة أو مــا تعــرف 
خبطــة عمليــة الســالم والــي مبوجبهــا يتــُم تصفيــة القضيــة الفلســطينية وحموهــا 
وخارجهــا.  فلســطن  داخــل  الصهيــوين  احللــم  توســيع  هبــدف  اخلارطــة  عــن 

املوقف الفلسطيي مازال خجواًل؟
املوقف الفلسطيي من خطة ترامب مل يرتق للمستوى املطلوب على املستوين 
السياسي واحلزيب، فالوحدة الفلسطينية مل يتحقق أّي شرط منها إىل اآلن، وما 
دامــت الوحــدة الفلســطينية مل تتحقــق فالقضيــة الفلســطينية يف خطــر، وصفقــة 
ترامــب تســر حنــو التحقــق، هــذا ليــس تشــاؤماً بــل هــو الواقــع بعينــه. كيــف 
سيطيح الفلسطينيون خبطة ترامب وهم يعانون إنقساماً استمر ما يقارب 13 
عاماً ويسرون يف حلقة مفرغة، بينما تعمل إسرائيل وحلفائها يف املنطقة على 
هتويــد القضيــة الفلســطينية ب )أســرلة( فلســطن وجعلهــا حمميــة إســرائيلية حبتــة.
الســؤال املطــروح يف خضــم هــذا املوضــوع هــل املظاهــرات والذهــاب جمللــس 

األمــن ســيبطل الصفقــة أم أن الصفقــة مســتمرة؟ 
مل تعــد القضيــة مســألة مظاهــرات أو احتجاجــات أو إســتجداء الــرأي العــام 
العاملــي بشــأن صالحيــة الصفقــة مــن عدمهــا، بــل أمهيــة املوضــوع يف كميــة 
الوعــي الفلســطيي جتــاه املشــروع وغــره مــن املشــروعات الــي ُحيكــت ضــد 
الغضــب  عــن  تنفيــس  جمــرد  واملظاهــرات  فاملســرات  الفلســطينية،  القضيــة 
كســابقيها مــن املظاهــرات واإلحتجاجــات هــذا علــى الصعيــد الشــعي، أمــا 
تنــدد  مــرة  يف كل  الفلســطينية كغرهــا  فاحلكومــة  احلكومــي  الصعيــد  علــى 
وتشــجب’، لكــن الالفــت لالنتبــاه موقــف الرئيــس حممــود عبــاس يف جملــس 
ســالم  أي  والفلســطينن؟  اإلســرائيلن  بــن  الســالم  إىل  دعــا  حيــث  األمــن 
القائمــة  الدولــة  طبيعــة  وماهــي  ســيكون؟  واإلســرائيلين  الفلســطينن  بــن 
العقليــة أن يكــون ســالم  الناحيــة  مــن  أعتقــد  حتــت حكــم اإلســرائيلين؟ ال 
وقتــل  الدمــاء  لســفك  جــاؤوا  عصــاابت  جمــرد  فاإلســرائيلين  الطرفــن  بــن 
األرواح مــن أجــل االســتيالء علــى فلســطن. لكــن القضيــة ليســت يف حتقيــق 
الســالم مــن عدمــه. مــازال الفلســطينيون مرتبطــون بشــكل مباشــر وغــر مباشــر 
السياســية  احليــاة  يعــي يف  التحــرر،  بدايــة  معنــاه  الصفقــة  ورفــض  إبســرائيل، 
مــع  السياســية واألمنيــة  االتفاقيــات  رفــض كل  أال وهــو  تكلفــة ومثــن  يوجــد 
أرضــه. علــى  الفلســطيي  وتوطيــد  الفلســطيي  االقتصــاد  ودعــم  إســرائيل 
عندمــا ضربــت اليــاابن يف أعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة مل تستســلم بــل حاربــت 
وأصبحــت  للعلــم  بيــواتً  األرض  حتــت  وبنــت  األرض،  وحتــت  األرض  فــوق 
الحقــاً مــن أقــوى اإلقتصــادايت يف العــامل، خــالف ذلــك اجلزائــر الــي قدمــت 
مليــون ونصــف شــهيد يف ســبيل التحــرر مــن االســتعمار، ال أقلــل هنــا مــن 
اجلهــود الــي قــام هبــا الفلسســطينون علــى مــدار 71 عــام وقبــل ذلــك، كلنــا 

 بعــد أايم ســيحتفل الســوريون بذكــرى انطــالق ثورهتــم اجمليــدة، الــي جســدت 
حلــم وطمــوح املاليــن منهــم، لالنعتــاق واخلــالص مــن نظــام تعــددت توصيفاتــه 
ومساتــه وطبائعــه، إىل الدرجــة الــي يصــح معهــا القــول إنــه جتــاوز كل مــا توصــل 
إليــه علــم االجتمــاع السياســي مــن نعــوت وصفــات لنظــم مــن طبيعتــه وتشــبهه 
يف البنيــة والســلوك. ذكــرى الثــورة هــذا العــام هلــا طابــع خمتلــف، متاًمــا، فهــي 
التحالفــات واملســارات،  تبــدالت سياســية كبــرة، واهنيــار بعــض  أتيت وســط 
الــي رمســت خــالل األعــوام املاضيــة. ضحيتهــا ماليــن مــن الســورين يف حمافظــة 
إدلــب، وريفهــا، وحــى ريــف حمافظــة حلــب، كمــا عمــوم ســورية، إضافــة طبًعــا، 
هلامشــية التعاطــي الــدويل مــع القضيــة الســورية وعــذاابت الســورين املســتمرة. 
مــا يســرعي االنتبــاه، وجيــب التوقــف عنــده، يف هــذه الذكــرى اجمليــدة، هــو 
إصــرار ماليــن مــن الســورين علــى املــوت جوًعــا، وبــرًدا، وحتــت محــم نــران 
القصــف اجملنــون دون حــى التفكــر ابلعــودة إىل مناطــق النظــام، أو الــي هــي 
حتــت ســلطاته الغامشــة، مــا يؤكــد أن كل التبــدالت والتغيــرات امليدانيــة مل متــس 
إرادة الســورين وإصرارهــم علــى اخلــالص مــن نظــام القتــل واإلجــرام، والطغيــان 
الكــوين، بــل هــي تدفعهــم للتمســك، أكثــر، أبســباب ثورهتــم، وعــدم الراجــع أو 
التنــازل عنهــا. تبدلــت املعطيــات الــي كانــت ســائدة يف آذار/ مــارس 2011، 
كثــرًا، عمــا هــي عليــه اآلن، وروح التفــاؤل مل تعــد كمــا كانــت قبــل اليــوم بتســعة 
أعــوام كاملــة، لكــن ذلــك ال يعــي أبــًدا اهلزميــة واالســتكانة إلرادات األطــراف 
اإلقليميــة، والدوليــة، الفاعلــة علــى األرض، وهــا هــي املعــارك الدائــرة يف ريــف 
حمافظــة إدلــب تؤكــد علــى قــدرة الســورين علــى حتقيــق انتصــار حاســم فيمــا لــو 
مســح هلــم بذلــك، مــا يعيــدان إىل القــول أن كل األســباب املتداولــة عــن مأزقنــا 
احلــايل هامشــية أمــام قــرار شــركاء النظــام ومحاتــه الظاهريــن، وغــر املعلنــن علــى 
محايتــه ومنــع ســقوطه. يف هــذا الصــدد ميكــن قــول الكثــر عــن )عطــب الــذات(، 
ثــورة مل تكتمــل«  عــن »وقائــع  أطــراف وجهــات عديــدة،  وعــن مســؤوليات 
ولكنها مل تنته ومل يســدل الســتار عليها، وبعيًدا عن أي فلســفة سياســية ملعاين 
الثــورات ومضامينهــا فليــس هنــاك مــن ســبب واحــد وجيــه، وذو قيمــة، سياســية 

نــدرك أيــن املشــكلة؟ لكــن اجلهــود حنــو إصــالح املشــكلة تســُر عكــس الواقــع.
رئيــس  مــع  الحقــاً  وخطابــه  املتحــدة  األمــم  يف  مــازن  أبــو  الرئيــس  خطــاب 
إذا  املطــروح  الســؤال  الســالم؟  رجــل  إايه  معتــراً  األســبق  اإلســرائيلي  الــوزراء 
اجملــازر  قــاد  مــن  الســالم؟  نتنياهــو محامــة  فبنيامــن  الســالم  هــذا رجــل  كان 
وأشــرف عليهــا يف داخــل فلســطن وغرهــا مــن قتــل األطفــال ديــر ايســن؟ مــن 
اغتصــب النســاء ومثــّل جبثثهــن؟ مــن قتــل الفلســطينين يف احلــرم اإلبراهيمــي 
يف اخلليــل عقــب صــالة الفجــر عــام 1994 والــي راح ضحيتهــا 29 شــهيد 

فلســطيي، الننســى جمــزرة صــرا وشــاتيال، وخميــم جنــن، وغــزة وغرهــا، كل 
مــا  الفلســطيي  إال  الفلســطيي  دم  وســفك  قتــل  يف  متوحديــن  االســرائيلن 
الفلســطينية.  تقــود إىل دولتــه  الــي  الوحــدة وحتقيقهــا  عــن فرضيــة  زال غائبــاً 

املوقف العريب من صفقة القرن:
مــا بعــد أحــداث الربيــع العــريب وتغــّر معــامل العــامل العــريب يف بعــض مناطقــه 
وبــروز قيــادات عربيــة مواليــة للجنــاح الصهيــوين بــل داعمــة لــه ومطيعــة لــه يف 
غالبيــة بــل جــّل مناحــي احليــاة، علينــا إدراك أن جمــيء تلــك األنظمــة اجلديــدة 

أو اترخيية، العتبار أن الثورة الســورية مل يعد هلا ما يررها يف الواقع والوجدان، 
وضرورة التفكر يف اللحظة التالية بناء على ذلك. صحيح أن املهمة تعقدت 

والتحــدايت زادت، حبكــم واقــع االحتــالالت، والتدخــالت، وســفور املشــاريع 
العظيمــة أبن ختــوض  الثــورات  قــدر  ذاتــه  الوقــت  هــو يف  املتصارعــة، ولكــن 

الفلســطينن وجعــل  العربيــة جتــاه  الشــعبية  الــروح  إماتــة  والــي حرصــت علــى 
نعاتــب  البطالــة والفقــر واجلــوع ملهــاة هلــم حــى يســتظلوا بظلهــا؟ ال  قضيــة 
الشــعوب العربيــة الــي تبحــث عــن لقمــة جائعــة وســط حالــة مــن الــردي واألمل؟
البقــاء  عــن  البحــث  أزمــة  ظــل  حتــت  يعيــش  قلــت  العــريب كمــا  الشــارع 
ســيما  ال  أجندتــه  حتتــل  تعــد  مل  الفلســطينية  القضيــة  فبالتــايل  والعيــش 
اليمــن،  وتدمــر  ســورية،  مــن  الســورين  وهتجــر  العــراق،  احتــالل  بعــد 
مــن  التداعيــات  هــذه  كل  ليبيــا،  يف  املتبقيــة  املعارضــة  علــى  والقضــاء 
القــرن.  صفقــة  مــرور  وحلفائهــم  اإلســرائيلين  علــى  تســهل  أن  شــأهنا 
وال نريــد أن نعاتــب الــدول العربيــة الرافضــة للصفقــة علــى مجــر مــن النــار أو الــي 
قبلــت وحضــرت االفتتــاح وصفقــت وابركــت الصفقــة، حنــن الفلســطينين مــع 
األسف نعتر أن برس رجل سالم، وأن التنسيق األمي مع احملتل على أوج قوته. 
عكــس الرفــض أو القبــول اخلجــول كان موقــف الكويــت خاصــة مــرزوق الغــامن 
الــذي عــر عــن موقفــه بــكل شــجاعًة ليــس األول وليــس األخــر، املطلــوب 
ليــس رمــي الصفقــة يف حاويــة القمامــة بــل وقــف كافــة أشــكال التطبيــع الســري 
والعلــي مــع إســرائيل، وإجيــاد اســراتيجية فعليــة بــداًل مــن االجتماعــات الفارغــة 
والشــجب املســتمر، فاالقصــى منــذ عــام 1967 وحــى اآلن مــازال يقبــع حتــت 
الســطوة الصهوينــة، إىل جانــب اهليمنــة االســرائيلية علــى األراضــي الفلســطينية 
واليابــس.  األخضــر  أكل  إطــار  يف  األغــوار  علــى  مؤخــراً  ذراعيهــا  وبســط 
بعــد كل هــذا الســنوات العجــاف البــد للعــرب أن حيــددوا موقفهــم مــن القضيــة 
اإلســرائيلي،  االحتــالل  مــع  تطبيعــاً  أو  للقضيــة  مســاندًة  إمــا  الفلســطينية 
توكيــد. إىل  حتتــاج  وال  نشــاهدها  ظاهــرة  بــل  متفشــية  أصبحــت  واألخــرة 
أن  أو  وغرهــا  املتحــدة  لألمــم  يذهبــوا  أن  للفلســطينين  ميكــن  ال  كمــا 
يعاتبــوا جراهنــم العــرب وهــم منقســمن علــى أنفســهم، وال ميكــن أن تتحقــق 
الصفقــة  رفــض  الراتــب،  أتمــن  يف  منشــغلة  الفلســطينين  وعقــول  الصفقــة، 
يعــي بدايــة التحــرر وإســتعادة الوعــي حنــو الدولــة الكاملــة، أمــا البقــاء علــى 
املنطقــة. يف  مشــروعه  تنفيــذ  ويســرّع  اإلحتــالل  خيــدم  فهــو  عليــه  هــو  مــا 

معاركهــا علــى جبهــات وصعــد خمتلفــة، وعلــى مراحــل زمنيــة طويلــة، وحــى 
حقــب متعاقبــة، حــى حتقــق انتصاراهتــا وحتــدث حتوالهتــا التارخييــة الكــرى. أمهيــة 
الثــورة الســورية كفعــل اترخيــي عظيــم هبزاهتــا االرتداديــة الــي أحدثتهــا يف املنطقــة 
ومــا فجرتــه مــن تناقضــات يف حميطهــا وجوارهــا، أقرهبــا يف العــراق ولبنــان. مــن 
انفــل القــول إن الثــورة الســورية أتــت يف ســياق ربيــع عــريب عــر موجتــه األوىل 
والثانيــة ولكــن ال جيــب إغفــال أتثــر الثــورة الســورية وإهلامهــا لشــعوب أخــرى يف 
املنطقــة لالنتفــاض علــى واقــع االســتبداد واهليمنــة واملشــاريع املتصارعــة وارتبــاط 

مــآالت كل منهمــا ابألخــرى، يف انتصاراهتــا وانكســاراهتا. 
قواعــد  تكــن  نفســها، أبشــكال خمتلفــة، ورمبــا مل  اليــوم  الســورية  الثــورة  جتــدد 
الفــرز يف داخلهــا، يوًمــا، كمــا هــي عليــه اليــوم، جلهــة مــن محــل امسهــا وراايهتــا، 
أو مــن وقــف ضدهــا، أو ظــل متحفظًــا عليهــا، حتــت حجــج وذرائــع واهيــة، 
وهــي بذلــك تعــود إىل جذرهــا وأصلهــا »ثلــة مــن األولــن وقليــل مــن اآلخريــن« 
ولكنهــا مســتمرة مبــا ميلــك أهلهــا مــن إميــان وقناعــة راســخة حبتميــة االنتصــار، 
أقلــه كفعــل اترخيــي ويف ســياق حركــة عجلــة التاريــخ الــي ال تتوقــف وال هتــدأ، 
مــا يفــرض علينــا إعــادة التفكــر يف حتالفاتنــا وخطابنــا وأخطائنــا، والبحــث يف 
خارطــة طريــق متجــددة ملســتقبل الثــورة الســورية ، ثــورة احلريــة والكرامــة، بعــد 

مجلــة املفاعيــل الدراماتيكيــة الــي وقعــت مؤخــرًا.

د. معاذ عليوي

الموقف الفلسطيني والعربي بشأن صفقة 
القرن

عبد الرحيم خليفة

في ذكرى الثورة المجيدة
 ثلة من األولين وقليل من اآلخرين

كاتب وباحث سوري 

أكاديمي فلسطيني
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Hayal Kurmaya Cesaret Ettik ve Onur duymaktan pişman olmayacağız 
Sama için adlı  belgesel filimi 2019 yılında Vaad El-Hatip ve İngiliz Edward Watts tarafından İn-
giltere’de çekimi tamamlandı. Bu belgesel, Suriye trajedisini işliyor ve Esad rejiminin insan hak 
ihlallerini ortaya çıkaran önemli bir belgeseldir.
2020 yılında en İyi belgesel (oskar) ödülünü almak için (92) aday olarak gösterildi.
Filmin galası 11 Mart 2019’da Güneybatı Festivalinde yapıldı.
Filim, Belgesel filim yarışmasında jüri büyük ödülünü kazandı.  İngiliz Filim ve Televizyon Sanat-
ları Akademisi, filmin dört kategoride (en iyi bağımsız film, en iyi belgesel, en iyi yönetmen ve en 
iyi editör) dallarında aday gösterilmesini duyurdu. Böylece (BAFTA) ödüllerinde aday gösterilmiş 
oldu. 
Ayrıca film, 2019 yılında 72. oturumda Fransa’da Uluslararası Film festivalinde en İyi Belgesel 
ödülünü kazandı.  Aralık 2019’da İngiliz bağımsız film ödülünü kazanmakla birlikte aynı zamanda 
birçok ödül de kazandı.
Yönetmen Vaad El-Hatib, savaşın yıktığı Halep şehrinde 300 saatten fazla görüntü çekimi ve çek-
tiği bu görselleri bir belgesel filmine dönüştürdü. 95 dakikalık olarak Suriye’de gerçekleşen film, 
sevgi ve annelik için savaşan genç bir kadının hayatını anlatıyor. Devamında bir gazeteci, doktor 
ve Suriye’nin Halep şehrinde yaşayan genç kızlarının bombardıman altında yaşamını tasvir eden 
karelerle içermektedir. Bununla birlikte, Halep’te yaşayan ailenin bombardıman kurbanları, ölen 
çocuklar, acil ameliyatlar gerektiren hallere da dahil olmak üzere ailenin Halep kuşatması altında 
kalma ihtimalini  de anlatıyor.
Vaad şöyle demektedir: “ izleyicilerimi realiteye, savaşın karelerinde anı yaşatmak için hassas bir 
denge oluşturmaya çalıştım.  Çok önemli bir noktayı vurgulamaya çalıştım ki, bu insanlar, ne sadece 
rakam ne de sadece bir fotoğraf karesi dırlar. Her insanın bir hikâyesi, annesi babası, bir geçmişi, 
hatıraları olduğunu ve yaşamak istedikleri bir geleceklerinin olduğuna dikkat çekerken, Suriye’deki 
sivilleri korumaya yönelik Sezar Yasası gibi yasal hamlelerin ışığında daha iyi bir şeylerin değişme-
sini umut ediyorum.”
Halep’te rejim ve Rus hava kuvvetlerinin şok edici saldırı görüntüleri ;çocuk ve kadınların gözyaşları 
ve çığlıkları arasında Halep şehri yıkılıp insanları öldürürken, ölüm ve yıkım karelerine neden old-
uğuna şahit oldum. Eşi Hamza, Film Festivalindeki kırmızı halı üzerinde etkileyici sözlerle eşinin 
dikkatini çekti ve pankart taşıyarak şunları söyledi:

”Hastaneleri bombalamayı durdurun!” 
Suriye’de halk ayaklanmasından sonra en korkunç manzaralar Halep üniversitende gerçekleşti. Re-
jim, sivillere karşı şiddetli müdahale etti ve kapsamlı tutuklamalar başlattı. Rejimin hapishanelerine 
girenler kayıp ediliyor ve onlardan haber alınamıyor. Hapishaneden çıkan ise yeniden doğmuş gibi 
oluyordu. Film, tutukluyken ölenlerin sokaktaki cesetlerini ekrana taşıdı. Vaad, Rejim ve Rus hava 
kuvvetlerinin Halep üzerine bıraktığı bombalarının şok edici görüntülerini filim üzerinden dünyaya 
duyurdu. Halep sakinlerinin günlük yaşantısından izleyicilerine, acılarını ve ıstıraplarını göstermek 
için hüzünlü bir tonda anlatım dilini kullandı.
Bu koşullar altında mutluluk anlarını yok denecek kadar az olduğu açıktır. Ancak Vaad, isteyerek 
çalışmalarına sevinç sahnelerini dahil etmiştir. Filmin bombalama, kan ve yıkım görüntülerinden 
uzaklaşmak için Dr. Hamza’nın düğünü, özel hayatından görüntülerle kocası ve kızıyla paylaştığı 
samimi anların karelerini paylaştı. Filme sevinç sahnelerini katmaya devam etti, ailesine yakın bir 
ailenin evinden mutluluk karelerine dikkat çekti. Halep’in ev hanımlarının büyük cesarete sahip old-
uğu ve Halep’te kalmaya karar veren birkaç aileden biri olduğunu belirtti. Ebeveynleri iki çocukla 
şaka yapıp oyun oynuyordu. Savaşın yıkıcı gücüne rağmen ailelerin yüzünde gülümsemenin varlığı 
gözlerden kaçmıyordu.
Savaş-yıkım nedeniyle birçok arkadaşını kaybetmesine rağmen, çocuğun birisi üzüntü ve gözyaşları 
içinde kameralardan yüz çevirerek şunu söylüyordu: “Halep’ten ayrılmak istemiyorum”. Filmin yö-
netmeni çocuğa veda eden ve güvenli alanlara kaçmayı tercih edenlere bakış açısını sorduğunda, 
çocukça bir ses tonuyla: “Beni yalnız bıraksalar bile yine de hepsini affettim.
Rejim güçleri, mahallelerine doğru ilerlemeye başlamasıyla birlikte, çocuğun ailesi Halep şehrini 
terk etmek zorunda kaldı. Aile için, bu durumdan çıkmanın tek seçeneği, zorunlu göç etmek idi. 
Vacid ve ailesinin Şam ve Birleşmiş Milletler arasındaki anlaşma çerçevesinde güvenli bir alana 
gitmek için evine veda etmek dışında bir seçeneği kalmamıştı. Aileye kalan sadece: Hayal ettikleri 
devrimin anıları oldu. Halep’ten gelen yıkım ve kanlı savaşın fotoğrafları oldu.
Halep ve diğer Suriye bölgelerinde işlenen suçları, Gökyüzü Aşkına” belgesel filmi mahkeme 
önünde önemli bir belgedir. Vaad, bu suçları belgeleyeceğini ve dünyaya Halep gibi güzel bir şehrin 
nasıl ölüm, yıkım ve hayalet şehrine dönüştürüldüğünü göstermektedir.
Vaad: Amacımız Suriye’de yaşanan dramları, hükümetlere ve karar vericilere iletip bilgilendirmektir. 
Umarım bu noktada hükümetler ve karar vericiler net bir ve pozisyon alırlar.  Çünkü biz uzaylılardan 
değil, onlar gibi insanlardan bahsediyoruz. Son olarak: Oscar ödülünde başaralı yönetmen, 
Hayal Kurmaya Cesaret Ettik ve Onur duymaktan pişman olmayacağız  yazılı elbisesiyle sahneden indi.
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جترأان على احللم ولن نندم على الكرامة
)مــن أجــل مســا( فيلــم واثئقــي يســلط الضــوء علــى املأســاة الســورية ويكشــف جرائــم النظــام األســدي، مت إنتاجــه 
يف اململكــة املتحــدة )بريطانيــا( عــام 2019، مــن إخــراج الســورية )وعــد اخلطيــب( والريطــاين )إدوارد واتــس(، 
ومت ترشــيحه لنيــل جائــزة األوســكار)92(ألفضل فيلــم واثئقــي 2020، ومت عــرض الفيلــم ألول مــرة مبهرجــان 
)ســاوث ويســت( يف 11 مــارس 2019، حيــث فــاز ابجلائــزة الكــرى جلائــزة جلنــة التحكيــم يف مســابقة األفــالم 
الواثئقيــة، ودخــل الفيلــم التاريــخ عندمــا مت ترشــيحه يف جوائــز )ابفتــا( حيــث أعلنــت األكادمييــة الريطانيــة لفنــون 
الســينما والتلفزيــون عــن ترشــيح الفيلــم يف أربــع فئــات )أفضــل فيلــم مســتقل، وأفضــل فيلــم واثئقــي، وأفضــل خمــرج 

وأفضــل حتريــر( ، وممــا جعلــه الفيلــم الواثئقــي األكثــر ترشــيًحا علــى اإلطــالق. 
كمــا حصــل الفيلــم علــى جائــزة أفضــل فيلــم واثئقــي يف مهرجــان كان الســينمائي الــدويل يف فرنســا يف الــدورة 72 

عــام 2019، وفــاز الفيلــم جبوائــز متعــددة ضمــن جوائــز الفيلــم الريطــاين املســتقل يف ديســمر 2019 
قامــت املخرجــة وعــد اخلطيــب بتصويــر أكثــر مــن 300 ســاعة يف مدينــة حلــب الــي مزقتهــا احلــرب وحولــت 
الصــور إىل فيلــم واثئقــي، وتــدور أحــداث الفيلــم يف ســوراي طيلــة 95 دقيقــة، ويــروي حيــاة شــابة تناضــل مــن 

أجــل احلــب واألمومــة.
الفيلــم يصــور حيــاة صحفيــة وطبيــب وابنتهمــا الصغــرة يعيشــون يف مدينــة حلــب الســورية حتــت القصــف، ويــروي 
كذلــك اختيــار العائلــة البقــاء حتــت حصــار حلــب رغــم اخلــوف علــى حيــاة ابنتهمــا الصغــرة، ويتضمــن لقطــات 
مصــورة عــن ضحــااي احلــرب، مبــا يف ذلــك العمليــات اجلراحيــة الطارئــة لضحــااي القصــف واألطفــال الذيــن ميوتــون.
وقالــت وعــد »إنــه كان تــوازاًن دقيًقــا لالختيــار مــا بــن حلظــات اللقطــات املتوفــرة الــي كانــت تؤثــر مبــا يكفــي 
لتذكــر املشــاهدين ابحلــروب دون اســتبعادهم، كنــت مثــاًل أحــاول فقــط تســليط الضــوء علــى نقطــة واحــدة مهمــة 
للغايــة وهــي أن هــؤالء األشــخاص ليســوا أرقامــاً وال صــوراً، كل شــخص لديــه قصــة، لديــه أم وأب، وأضافــت 
اجلميــع لديــه اتريــخ وذكــرايت وهلــم مســتقبل يــودون العيــش فيــه، وأتمــل أن تتغــر األمــور لألفضــل يف ضــوء 

التحــركات القانونيــة مثــل قانــون »قيصــر حلمايــة املدنيــن يف ســوراي«.
أظهــر الشــريط الصــادم املــوت والدمــار وهــو يفتــك مبدينــة حلــب أثنــاء تعرضهــا للقصــف مــن قبــل قــوات النظــام 

والطــران الروســي، وســط دمــوع وصــراخ األطفــال والنســاء.
وشــدت االنتبــاه عنــد ظهورهــا علــى الســجادة احلمــراء يف مهرجــان كان الســينمائي بعبــارة قويــة، محلتهــا يف الفتــة 

مــع زوجهــا محــزة، املشــارك معهــا يف الشــريط الواثئقــي، تقــول: 
»توقفوا عن قصف املستشفيات«.

كانــت أوىل مشــاهد الرعــب تلــك املرتكبــة مــن قــوات النظــام إثــر انتفاضــة عارمــة، كانــت نواهتــا األوىل يف جامعــة 
حلــب، حيــث تدخلــت بعنــف شــرس وقامــت ابعتقــاالت واســعة، وأصبــح اخلــارج مــن ســجون هــذا النظــام 

مولــوداً والداخــل إليهــا مفقــوداً، حيــث أظهــر الفيلــم جثــث قتلــى ملعتقلــن معروضــة يف الشــارع العــام.
وبصــور صادمــة أظهــرت وعــد للعــامل الواقــع املريــر لســكان حلــب يف أوج قصــف قــوات النظــام والطــران الروســي 
للمدينــة، ونقلــت جــزءاً داميــاً مــن احليــاة اليوميــة للحلبيــن، وإضافــة للصــورة اســتخدمت أســلوب الســرد بنــرة 

حزينــة، لتســتعرض أمــام املشــاهد مــا عــاانه ويعانيــه الشــعب الســوري مــن ويــالت.
ويف ظــل هــذه األوضــاع، مــن البديهــي أن حلظــات الفــرح تكــون قليلــة جــداً إن مل تكــن منعدمــة، إال أن اخلطيــب 
تعمــدت دمــج جرعــات مــن االبتهــاج يف عملهــا، للتنفيــس عــن املشــاهد مــن صــور القصــف والــدم والدمــار، 
وعــادت ألجــل ذلــك إىل حياهتــا اخلاصــة كحفــل زفافهــا مــن الطبيــب محــزة، ولبعــض اللحظــات احلميميــة الــي 
كانــت تتقامسهــا مــع زوجهــا وابنتهــا، كمــا أهنــا جلبــت القليــل مــن أجــواء الســعادة لفلمهــا مــن خــالل بيــت أســرة 
قريبــة منهــا، قالــت عنهــا أهنــا متلــك الكثــر مــن الشــجاعة، ومــن األســر القليلــة الــي قــررت البقــاء يف حلــب، حيــث 
يظهــر الوالــدان يف الشــريط ميرحــان مــع طفليهمــا يف مناســبات متعــددة، فيمــا ظلــت ربــة البيــت حتمــل ابتســامة 

دائمــة مل تنــل احلــرب منهــا، إال أن طفلهــا كان يعيــش معــاانة ابديــة علــى حميــاه.
»ال أريــد مغــادرة حلــب«، يقــول هــذا الطفــل مذرفــاً الدمــوع أمــام الكامــرا الــي كان حيــاول أن يتحاشــاها، رغــم 
أنــه فقــد الكثــر مــن األصدقــاء جــراء احلــرب والدمــار، وعندمــا ســألته صاحبــة الفيلــم عــن نظرتــه هلــؤالء الذيــن 

ودعهــم يومــاً وفضلــوا اهلــروب ملناطــق آمنــة، قــال بنــرة طفوليــة: »أســاحمهم مجيعــاً، رغــم أهنــم تركــوين وحيــداً«.
لكــن أســرة هــذا الطفــل كانــت مرغمــة علــى مغــادرة املدينــة، وذلــك عندمــا بــدأت قــوات النظــام تكســب املعــارك 
يف أحيائهــا، خيــار الفــرار بقــي املخــرج الوحيــد مــن هكــذا وضــع. ومل يكــن أمــام وجــد وأســرهتا إال توديــع منزهلــا 
للتوجــه إىل منطقــة آمنــة يف إطــار اتفــاق بــن دمشــق واألمــم املتحــدة، ومل يتبــق مــن حلــب ابلنســبة هلــا إال الصــور، 

الــي تعيدهــا ملدينتهــا بذكــرايت أايم االنتفاضــة احلاملــة مث احلــرب الدمويــة.
»مــن أجــل مســا« وثيقــة مهمــة أمــام القضــاء الــدويل، تظهــر فظاعــة اجلرائــم املرتكبــة يف حلــب وابقــي املناطــق 
الســورية، لقــد اســتطاعت وعــد أن توثــق هــذه اجلرائــم، وتظهــر للعــامل كيــف حتولــت حلــب مــن مدينــة مجيلــة آللــة 

للقتــل والتدمــر.
وقالــت وعــد عــن فيلمهــا: »حنــاول إلقــاء الضــوء علــى مــا حيــدث وإخبــار احلكومــات وصانعــي القــرار، آَمــل 
أْن يتمخــض كل هــذا التقديــر عــن موقــف واضــح، إننــا ال نتحــدث عــن كائنــات فضائيــة، إمنــا عــن أشــخاص 

مثلهــم«.
أخراً: يف مهرجان األوسكار أتلقت املخرجة املبدعة وعد بثوهبا الذي نقش عليه:
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تنبــئ حوليــات التاريــخ عــن ثــورات مل يطوهــا النســيان، وعــن هنــاايت لبعضهــا كانــت ختــذل بداايهتــا، وعــن فــالح بعضهــا 
اآلخــر يف حتقيــق نبــوءة االنتصــار. دائمــاً كان لــكل ثــورة جتربتهــا اخلاصــة، وحكايتهــا احملفــورة يف ذاكــرة مــن ورثــوا بطوالهتــا 
أو هزائمهــا، ومــن حفظــوا دروســها وعرهــا أو خانــوا إرهاصاهتــا األوىل. لذلــك بقــّي مفهــوم الثــورة يف جتلّياتــه الفكريــة 
والفلســفية، عصيــاً علــى إنتــاج نظريــة جامعــة مانعــة للثــورة، ال تُغلــق األبــواب أمــام احتمــاالت املســتحيل، ومفاجآتــه 
الســعيدة أو احلزينــة حــى خُنــاع األمل. لكــن التاريــخ وعلــى جاللــة مرواّيتــه، الســيما تلــك الــي تركــت آاثرهــا اخلالــدة، يقــف 
مشــدوهاً أمــام قــدرة الزمــن، علــى اســتبطان معــى جديــد ملفهــوم الثــورة، ولكيفيــة بنــاء وعــي مغايــر، يتجــاوز قــدرة البشــر 
علــى احتمــال ضريبــة التمــرد علــى الواقــع. ال يبــدو أن الثــورة الســورية، لديهــا أجوبــة قاطعــة، ملثــل هــذ اجلــدل املفتــوح 
علــى أســئلة عالقــة؛ بــن مشــروعية الثــورة، وســطوة السياســات املوغلــة ابلتوحــش. ومــع ذلــك مل تنفــك الثــورة الســورية رغــم 
كل انكســاراهتا، عــن حماولــة البحــث عــن فحــوى اإلجابــة، ليــس فقــط ألهنــا فريــدة يف زمنهــا وظروفهــا وتضحياهتــا، وإمنــا 
ألن بداايهتــا كانــت خروجــاً عــن املألــوف، يف عالقــة العــرب ابلثــورة، ويف تعريــة تواريــخ التــرؤ مــن حــق العــرب ابحليــاة، 
وجدارهتــم ابحلريــة كبقيــة البشــر. منــذ صرختهــا األوىل اتضــح أيضــاً؛ أهنــا وحيــدة ويتيمــة يف آن، ليــس ألن الربيــع العــريب 
بــال آابء شــرعين، بــل ألهنــا نفضــت الغبــار عــن كل   طبقــات وعينــا املفــّوت، ومل خيــش أطفاهلــا أن يرمســوا علــى احليطــان، 
قصــة امللــك العــاري الــذي مل تســر كّل أبــواق التأليــه، عوراتــه الفاضحــة يف عيــون الســورين. مــن حيــث مل يعــد ابإلمــكان 
الســكوت علــى مهزلــة األبــد، خّضبــت نســائم احلريــة رحلــة اخلــروج إىل معموديــة اخلــالص، وعــَرت الثــورة أايمــاً، وليــاٍل، 
وحبــوٍر مــن الــدم، كلمــا ابتعــد الطريــق واتهــت العيــون بــن مســالك االرتيــاب، أطلقــت وعدهــا األزيّل مــن حتــت الرمــاد. 
تكتــب تفاصيلهــا املدويّــة، يف دفــر تلميــٍذ خبــأ عصافــر أحالمــه، بــن بقــااي أضالعــه حتــت الــركام، ويف صرخــة ُمعتقلــة 
مل يتســع هلــا منــٌر للعــدل، يف عــامٍل فقــد معنــاه مــن كثــرة اخلــذالن، وترويهــا أشــالء هويــٍة جمهولــة تبحــث عــن نســٍب يف 
بــالٍد تنكــرت ألهلهــا. فاضــت خــوايب القهــر يف هــذه الثــورة احملمولــة علــى صليــب أوجاعهــا، حــى أصبــح تفــاؤل أطفــال 
اخليــام، كتمــي املــوت الطبيعــي يف زمــن اجملــازر اجلماعيــة.  ومــا أن كانــت هتتــدي إىل ضــوٍء يف هنايــة العتمــة، حــى ينقــض 
عليهــا ســرٌب مــن الغــرابن، ومــا أكثــر الغــرابن يف زمــٍن تالشــت فيــه الفــوارق بــن األصدقــاء واألعــداء. مضــت ســنن 
الثــورة وال وقــت يكفــي وال خميلــة، الســتعادة مــا جــرى علــى ضفــاف نبضهــا النــازف، فقــد أصبحــت خــارج الزمــان 
واملــكان، وخــارج قــدرة الــرواة علــى الوصــف، وأمســت روحــاً تلملــم مــن بقــوا أوفيــاء للصرخــة األوىل، وعنــواانً لقضيــة أهــدر 
االنتهازيــون حمطاهتــا الناصعــة، وآتمــر عليهــا أمــراء احلــروب، ومساســرة التســوايت واملســارات اهلزليّــة.  تقــارع وحدهــا هــذا 
األفــق املســدود بــال هــوادة، وحتتفــي أبوجاعهــا اليتيمــة، كــي ال يبقــى ضحاايهــا بــال ذكــرى تبلســم جراحهــا. متضــي وهــي 
متتحــُن كل النظــرايت واملواقــف والضمائــر، كأهنــا املرصــد والكّشــاف وحكمــة التاريــخ، وكأهنــا القــدر وليســت جمــرد جتربــة 
قابلــة للقيــاس علــى غرهــا. بقــدر مــا فضحــت مرتزقــة الفكــر والسياســة وحقــوق اإلنســان، أماطــت اللثــام عــن جتــار الــدم 

والكلمــات والصفقــات.
 أطلقهــا الســوريون يف ســرورة تُعانــد ســياط اجلالديــن، ومشــاريع النهــب واهليمنــة. فتزامحــت عليهــا مافيــات الداخــل 
واخلــارج، كــي ال تقــّض فكــرة التمــرد، مضاجــع حيتــان احلداثــة املخصيّــة، وكــي تبقــى فزاعــة اإلرهــاب ســيفاً مســلطاً علــى 
شــعوب ُمســّرة، وإذا كان عليهــا أن ختتــار؛ فليــس أمامهــا ســوى التدجــن، أو املــوت الســوري بشــهادة مــن ينجــو منــه. 
مــع ذلــك وأكثــر مــن قــدرة العقــل علــى إدراك خصوصيــة ثــورة ليســت كالثــورات، تقطــع حمطــات خذالهنــا ومــا أكثرهــا، 
وخلفهــا أيتــام، وثــكاىل، ومشــردون يف الــراري واخليــام، وحوهلــا وحــوش مل ترتــِو بعــد مــن دمــاء طرائدهــا، وخطــط ومشــاريع 

تكفــي للتشــكيك أبنبــل مبادئهــا، وحتويــل بطوالهتــا إىل أكــر مؤامــرة علــى »أســد املقاومــة«.
 ال أحــد بوســعه إنــكار حجــم املخاســر الــي تعرضــت هلــا الثــورة، منــذ وضــوح القــرار الــدويل بتصفيتهــا ميدانيــاً وسياســياً، 
فاخلســارات موجعــة حــى العظــم حــن تطــال جمتمــع الثــورة، حبياتــه ووجــوده وأحالمــه، ومــع كل ذلــك ســتبقى فكــرة الثــورة 
وتضحيــات أبنائهــا وقيمهــا النبيلــة، مصــدر إهلــام ال ينضــب، الســتمرار معركــة إســقاط االســتبداد، ونيــل احلريــة وحتريــر 

ســورية مــن كل الطغــاة واملغتصبــن.

Tarih arşivleri, dahabaşlangıcında başarısız olan bazı devrimlerden bahsettiği gibi, unutulmayan 
devrimleri de zikretmiştir. Artı zafere dair kehanetleri gerçekleştirmede başarıl olan diğer bazı 
devrimleri de haber vermiştir. Her devrimin kendine özgü deneyimi ve hikâyesi, kahraman-
lıklarını veya hezimetlerini miras alanların ve verdiği dersleri, gösterdiği ibretleri ve ihanetin ilk 
habercilerini aklında tutanların hatırasına kazınmıştır. Bu nedenle devrim kavramı,  devrime en-
gel olarak üretilmiş kuşatıcı bir devrim teorisine isyan ederek,entelektüel ve felsefi tezahürlerde 
kala kaldı.Yine de acı illiklere işleyene dek, mutlu ve hüzünlü imkânsız gibi görünen sürprizlere 
ve ihtimallere kapıları kapatmadı.
Fakat tarih ve efsanelerinin görkemi, özellikle de kalıcı etkiler bırakanları, zamanın kudreti 
önünde dehşet içinde duraksamış devrim kavramı için yeni bir anlam çıkarmaya, vakıanın üze-
rine beşerin gücünü aşan öldürücü darbeyi vuracak farklı bir kavrayışın nasıl oluşturulacağını 
anlatmaya devam etmektedir.Suriye devrimi, devrimin meşruiyeti ile acımasız siyasetin gücü 
arasındaki olağanüstü sorular üzerine bu kadar açık bir tartışmaya kesin cevaplar vermiş gibi 
görünmüyor.Ancak Suriye devrimi, tüm kırılmalarına rağmen, cevabın içeriğini aramayı bırak-
madı. 
Suriye devrimisadece zaman, koşul ve fedakârlıklarıyla benzersiz değildir. Daha başlangıcında 
Arapların diğer insanlar gibi özgürce yaşam hakkının inkar edildiği bir tarihte, Arapların devrim-
le ilişkisi bağlamında bilinen devrimlerin dışına taşmıştır. İlk çığlığından bu yana hem yalnız 
hem de yetim olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu Arap Baharı’nın yasal sahipleri olmadığı için 
değildir.Çünkü o, bilincimizin ve gasp edilen farkındalığımızın tüm katmanları üzerindeki tozları 
silkeledi. Devrim çocukları, tüm deformasyon çabalarının utanç verici çıplaklığını Suriyelile-
rin gözünde örtemediği çıplak kralın hikâyesini duvarlara boyamaktan korkmadı.Sonu olmayan 
bir saçmalığa karşı susturmanın mümkün olmadığı yerde, özgürlük esintileri kurtuluş mabedine 
giden yolu kana boyamıştır.
Devrim gece gündüz demeden yürüyüp kan denizlerini geçmiştir. Her ne zaman yol uzayıp, gö-
zler güvensizlik dehlizleri arasında kaybolduğunda, sonsuz vaadini küllerin altından çıkarıver-
miştir. 
Çığlık çığlığa gürleyen ayrıntılarını,çokça hayal kırıklığına uğratmakla anlamını yetiren bu 
dünyada, moloz altındaki kaburga kalıntıları arasında, hiçbir adalet sarayının duymadığı tutuklu 
bir çığlık içinde, hayal kuşlarını, bağrında saklayan bir öğrencinin defterine yazmaktadır.Hikâye-
sini, halkını hiç tanımadığı ülkelerde,birleştirmek için parçalarını aradığı meçhul kimliğinin 
kalıntıları anlatmaktadır.Acıların çarmıhında omuzlarda taşınan devrim,sabır denizini taşırmıştır. 
Acıların boyutu öyle yükselmiştir ki; toplu katliamlar karşısında doğal ölüm, kamp çocuklarının 
arzusu haline gelmiştir. Karga sürüleri üzerine üşüşmeden tünelin sonundaki ışığa ulaştıramadı. 
Dostlar ve düşmanlar arasındaki farkların ortadan kalktığı bir zamanda leş kargaları ne kadar da 
çoğalmaktadır!
Devrimin üzerinden yıllar geçti ve akan kanların yerine taze kan yükleyecek yeterli zaman ve 
hayal güçlerikalmamıştır.Zamanın ve mekânın dışına ve anlatıcıların tarif etme yeteneğinin dışı-
na çıkmıştır. İlk çığlığa sadık kalanları sürükleyen bir ruh haline gelmişlerdir. Boşa harcanan 
fırsatların, arabulucu simsarların, ciddiyetsiz yol haritaların, savaş patronlarının aleyhine komplo 
kurduğu davanınadres olmuşlardır.
Bu çıkmaz ufuk bir başına acımasızca eserkenyetim acısını kutluyor ki kurbanların hafızası 
hatırasız kalmasın ve yaralarını sarabilsin. Bir gözlem evi, bir kâşif, tarihi bir bilge gibi, bütün 
nazariyeleri, konumları ve gönülleri sınayarak geçip gitmektedir.Bu yalnızca başkasıyla kıyasla-
nacak bir tecrübe değil, aynı zamanda sanki bir kaderdir! Düşüncenin, siyasetin ve insan hak-
larının paralı askerini ifşa ettiği kadarıyla, kan tüccarların, gizli anlaşma ve verilen sözlerin üze-
rindeki örtüyü kardırmıştır.
Suriyeliler, idamcıların kamçılarına, yağma ve tahakküm projelerine direnen bir süreci dürtüp 
başlatmışlardır. 
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وزيــر الدفــاع الروســي يغــض بصــره عــن املأســاة اإلنســانية الــيت تســببت هبــا بــالده، ونتجــت عــن نــزوح مليــون إنســان حنــو تركيــا يف 
هــذا الشــتاء القــارص، هدفًــا يف إنقــاذ أرواحهــم مــن القنابــل الــيت تضرهبــا بــالده علــى املدنيــني يف إدلــب، وتســببت بتدمــري بيــوت 
هــؤالء النازحــني وقتــل أقارهبــم وذويهــم، وخــرج ليتهــم تركيــا مبــا جيــري ألهنــا حســب كمــا يصــف »مل تتمكــن مــن فصــل املعارضــة 

املعتدلــة عــن اإلرهابيــني«.
نعــم إذن يتعــني علــى تركيــا -حســب الوزيــر الروســي- أن تفصــل املعارضــة املعتدلــة عــن اإلرهابيــني، والــذي أحيــااًن ال يبــدو ابألمــر 

ا، علــى الرغــم مــن ذلــك، لكــن هــل التفريــق بــني اإلرهابيــني واألطفــال الرضــع صعــب للغايــة؟ الســهل جــدًّ
لقــد طــرح الرئيــس الرتكــي أردوغــان يف احلقيقــة هــذا الســؤال علــى بوتــني أكثــر مــن مــرة، وحســبما نعلــم فــإن بوتــني يقبــل هــذا الطــرح 
ويــرى أردوغــان حمقًّــا. إال أن وزيــر دفاعــه وتصرحياتــه املتصاعــدة، تشــري إىل أن روســيا ال ختتلــف عــن الــوالايت املتحــدة، مــن حيــث 

وجــود بريوقراطيــة مســلحة ال تنصــاع ملــا يقولــه بوتــني، بــل لديهــا أجندهتــا الــيت تريــد تطبيقهــا علــى األرض.
هــذه البريوقراطيــة الــيت تشــن محلتهــا العســكرية املكثفــة علــى إدلــب، متســببة بنــزوح أكثــر مــن مليــون إنســان حنــو احلــدود الرتكيــة، 
حتــت ذريعــة أن تركيــا مل تقــم بفصــل املعارضــة املعتدلــة عــن اإلرهابيــني؛ تصــف وضــع النــزوح القائــم قــرب احلــدود الرتكيــة أبنــه 

مبالــغ فيــه بــل ومهــي.
وزارة الدفــاع الروســية هــذه ذاهتــا، وصفــت األخبــار الــيت تتحــدث عــن موجــات النــزوح الكثيفــة مــن إدلــب حنــو احلــدود مــع تركيــا، 
أبهنــا ال تعكــس الواقــع، وأهنــا بعــض املؤسســات اإلعالميــة الــيت تتحــدث عــن ذلــك ال تعتمــد علــى نتائــج ملموســة علــى أرض 
الواقــع، بــل إنــه زعــم أيًضــا أن قســًما كبــريًا مــن املدنيــني يف إدلــب غــادروا تلــك املناطــق اخلطــرة، متجهــني حنــو املناطــق الــيت يســيطر 

عليهــا النظــام الســوري.
ال يكــرتث مبــا ســتفعله تلــك القنابــل أو الصواريــخ، وبشــكل ال متنــاه مــن حيــث الالمبــاالة. وكــم تبــدو هــذه الالمبــاالة خميفــة مــن 
حيــث عــدم اكرتاثهــا ابحلــس اإلنســاين، علــى الرغــم مــن امتالكهــم تكنولوجيــا ذكيــة توفــر هلــم حتديــد هدفهــم العســكري بشــكل 

دقيــق للغايــة يصــل حــىت حتديــد اخلــالاي؟.
إذن ال حاجــة هلــذه اآللــة الضخمــة مــن تكنولوجيــا بلــدك، مــن أجــل اختبــار مــدى توحشــكم املمــارس يف إدلــب. رمبــا ســطر واحــد 
يكفــي لإلجابــة علــى هــذا الســؤال: مــن أيــن جــاء هــؤالء الـــ مليــون إنســان الئجــني ابحلــدود الرتكيــة؟ هــل اي تــرى هــؤالء النــاس 
قــد نزحــوا رفاهيــة او مزاجيــة، وقــد ألقــوا ابطفاهلــم وصغارهــم يف هــذا الــربد القاســي، بــني حفــر الطــني واجلليــد، دون أن يعرفــوا 

مصريهــم؟.
يف احلقيقــة لقــد حتــول رقــم مليــون انزح إىل جمــرد إحصائيــة جافــة مــن أي تعاطــف وشــعور، ألجــل ذلــك دعــوان نســوق بعــض األمثلــة 
علهــا تكــون أجنــع إليقــاظ الشــعور. هنــاك 3 قصــص نشــرت إحداهــا يــين شــفق، فضــاًل عــن وســائل إعالميــة أخــرى، إليكــم هــذه 

األمثلــة الثالثــة الــيت هلــا مليــون نظــري:
األوىل، إميــان حممــود ليلــى، هــي واحــدة فقــط مــن بــني الرضــع الذيــن ســقطوا إثــر الــربد. علــى الرغــم مــن أهنــا كانــت تبلــغ عاًمــا 
ونصــف فقــط، فقــد عاشــت مأســاة كبــرية. عائلتهــا املكونــة مــن 4 أفــراد اضطــروا للهجــرة مــن محوريــة ابلغوطــة الشــرقية، الــيت مل 
يــرتك فيهــا األســد حجــًرا علــى حجــر مطــارًدا فيهــا دمــاء املدنيــني. اضطــروا للهجــرة والتنقــل مــن مــكان آلخــر أكثــر مــن مــرة. 
ليســتقروا أخــريًا يف قريــة معراتــة بريــف حلــب تبعــد عــن عفريــن مســافة ســاعة. ليــس يف بيــت، بــل يف دكان أبربعــة جــدران، بــال 
زجــاج وال انفــذة وال محــام وال مرحــاض. جســم الطفلــة الصغــرية ليلــى مل يتحمــل هــذه املعــاانة القاســية، اســتيقظ أبوهــا صباًحــا 
ليجدهــا راقــدة دون حــراك، احتضنهــا وســار هبــا علــى الطريــق فــورًا. بعــد ســاعة كاملــة مــن ســريه طويــاًل وهــو حيمــل جثــة ابنتــه دون 
أن يــدري، صقــع عندمــا مســع مــن املستشــفى مــا ال يتمنــاه. أخــربه األطبــاء أبن ابنتــه قــد فارقــت احليــاة جتّمــًدا مــن الــربد. اهنــار 
األب لــدى مساعــه اخلــرب، وأخــذ ابنتــه بــني ذراعيــه ومشــى ســاعة أخــرى حنــو بيتــه علــى الرغــم مــن إصــرار األطبــاء علــى إيصالــه إىل 

بيتــه، احتضــن ابنتــه وســّلمها حلضــن الــرتاب.
الثانيــة، عائلــة كاملــة »محــادي«، هاجــرت العائلــة مــن كفرومــا إىل بلــدة معــرة مصريــن بريــف إدلــب. اســتقرت العائلــة أخــريًا يف 
خميــم الضيــاء بقريــة كللــي، كانــوا مــن مجلــة الســوريني الذيــن يعتــربون أنفســهم حمظوظــني كوهنــم عثــروا علــى خيمــة أتويهــم. إال أن 
هــذه اخليمــة مل تســعفهم ومل تكــن كافيــة كــي تنقــذ حياهتــم، أشــعلوا موقــد الفحــم وســط اخليمــة علــه يقيهــم مــن الــربد القــارس تلــك 
الليلــة، حيــث وصــل إىل 10 درجــات حتــت الصفــر، لكــن حــىت املوقــد كان حيتــاج فحًمــا ال ميلكونــه، ممــا جلعهــم يرمــون أبلبســتهم 
وأحذيتهــم كــي يضرمــوا النــار. أخــذ األب مصطفــى ابنتيــه هــدى وحــور إىل جانبــه بينمــا جلــأت األم إىل زاويــة يف البيــت علهــم يعثــروا 

علــى دفء، دون أن يعلمــوا أن هــذه ليلتهــم األخــرية. عائلــة محــادي ماتــوا ضحيــة تســرب الدخــان اخلانــق.
الثالثــة، حممــد انزح آخــر يبلــغ مــن عمــره 16 عاًمــا، لكــن ال أحــد يعلــم شــيًئا عــن مقدمــه وعائلتــه. هاجــر هــراًب مــن قصــف النظــام 
الدمــوي ليســتقر أخــريًا يف معــرة مصريــن. كان يقيــم يف مزرعــة دجــاج مهجــورة، مل يكــن ميلــك ســريًرا وال غطــاًءا. رقــد ليلــة االثنــني 
علــى األرض أي علــى احلجــر ومل يســتقظ مــن نومــه األخــري. عثــروا عليــه صباًحــا لينقلــوه ســريًعا للمستشــفى بيــد أنــه قــد ســلم 
روحــه منــذ وقــت. الطبيبــة الــيت اســتقبلته يف املسشــتفى خلصــت مأســاة حممــد جبملــة واحــدة »مــن شــدة جتمــد جســده مل نســتطع 

مــن غــرز احلقنــة جبســده املتجمــد«.
ويف الســياق ذاتــه أَيًضــا عمــار الســليمان وهــو معــاق ذهــين بقــي يف معرشــورين، لقــي حتفــه مــن الــربد أيًضــا. مل جيــد ملجــأ إال خميًمــا 

حلمايــة نفســه مــن الــربد لكــن دون جــدوى.
إن اهلجمــات غــري املســؤولة الــيت تشــنها روســيا حماَولــة منهــا يف إنقــاذ نظــام األســد اجملــرم، ومــا نتــج عنهــا مــن مأســاة إنســانية، قــد 
اظهــرت بشــكل واضــح أن إنســانيتنا معرضــة لتهديــد كامــل. إهنــا صــورة واضحــة تظهــر كيــف أن قــوة عظمــى هــي إحــدى أقــوى 

قطــيب هــذا العــامل، قــد حتولــت إىل آلــة قتــل ممنهــج يف ســبيل مراعــاة مصاحلهــا فقــط.
ملــاذا روســيا وإيــران مهــا جــزء مــن احلــرب أو احلــل السياســي يف ســوراي؟ ملــاذا ال يكــوانن جــزًءا مــن احلــل هلــذه األزمــة الــيت هــي أصــاًل 

قــد نتجــت بســببهما؟ ملــاذا ال يفكــر أحــد بدعوهتمــا ألن يكــوان جــزًءا مــن حــل هــذه األزمــة؟.

İdlib’den kendi attığı kör bombalar yüzünden evleri yıkılan, birçok yakınını kaybeden ve kendi canlarını kur-
tarmak için Türkiye’nin yolunu tutan bir milyon insanın şu kış ortasında yaşamakta olduğu trajediyi gör-
mezden gelen Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan krizin sebebini pişkince “Türkiye’nin ılımlı muhalifleri 
teröristlerden ayırmaması” olarak koymuştu.
Hadi Türkiye ılımlı muhaliflerle teröristleri ayıramadı, ki bazen gerçekten bunları ayırmak çok kolay olmay-
abilir, peki çoluk çocukla teröristi ayırmak çok mu zor? Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu can alıcı soruları 
Putin’le olan özel diyalogu düzeyinde sürekli dile getiriyor ve öğrenebildiğimiz kadarıyla Putin bu durumu ka-
bul ediyor ve Erdoğan’a hak veriyor. Ancak ona tabi olan Savunma Bakanlığı’ndan yükselen sözler, Rusya’da 
da durumun zaman zaman ABD’dekinden farklı olmadığını gösteriyor. Yani Putin’i dinlemeyen, Putin’i hiç 
dikkate almadan kendi politikasını sahada uygulayan bir silahlı bürokrasi var.
Türkiye’nin ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırmaması bahanesine sığınan bu bürokrasi üstüne üstlük bir de 
Türkiye sınırına doğru giden bir milyon mülteci ile ilgili haberleri de abartılı, hatta uydurma olarak gördüğünü 
ifade etmiş.
Bakanlık yetkilisi İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki sığınmacıların bölgeyi kitleler halinde terk ettiğine dair 
haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin somut bulgulara dayan-
madığını, hatta İdlib’deki sakinlerin önemli bölümünün tehlikeli bölgelerden güvenli bir şekilde ayrılarak 
hükümetin kontrolündeki bölgelere geçtiğini söylemiş.
Tam olarak “ben bombalarım gerisine karışmam, görmem” lakaytlığı ve pişkinliği. Şu iletişim teknolojileri 
çağında, on binlerce metre yüksekten istediği noktaya odaklanıp hücrelerine kadar analiz edebilen imkânların 
sahibinin insani meselelere karşı bu lakaytlığı ne kadar ürkütücü?
Bu kadar teknolojiye de gerek yok hâlbuki, İdlib’deki o vahşi icraatlarınızın sonucunu test etmek için. Şu 
basit soruya cevap vermek yeter de artar bile: Türkiye sınırına dayanmış olan bir milyon insan nereden geldi 
acaba? Bu kış ortasında bu kadar yetişkin insan karda, buzda çamurda çoluk çocuğunu sonu belirsiz, korkunç 
bir maceraya keyfinden mi atar?
Olaki “bir milyon” rakamı “bir istatistik olarak” hiçbir duyguyu harekete geçirmiyordur artık, biraz müşahhas 
örneklerden gidelim, belki daha uyarıcı olur.
Dün Yeni Şafak’ta da, başka ajanslarda da yer alan üç tane hikâye. Benzeri milyonlarcası olan sadece üç tane 
örnek:
BİR.İman Mahmud Leyla, İdlib’de soğuğa yenik düşen bebeklerden sadece birisi. Dünyaya geleli daha 1,5 yıl 
olmasına rağmen büyük acılar yaşadı. 4 kişilik ailesi, Esed rejiminin oluk oluk kan akıttığı Doğu Guta’daki 
Hamuriye köyünden kaçmak zorunda kaldı. Bombalar peşlerini bırakmadığı için birçok kez göç etmek zorunda 
kaldılar. Son durakları ise Afrin’e 1 saat uzaklıktaki Mareta köyü oldu. Camı, penceresi, banyosu, tuvaleti ol-
mayan, sadece 4 duvardan ibaret sıvasız bir dükkana sığındılar. Ancak minik Leyla’nın küçük bedeni bu acılara 
daha fazla dayanamadı. Bir sabah kalktığında kızının hareketsiz bir şekilde yattığını gören baba, yavrusunu ku-
caklayarak yola düştü. Leyla’nın cansız bedeniyle tam 1 saat yol yürüyen baba, hastanede duymak istemediği 
cevaplar aldı. Doktorlar dünyaya gözleri açık veda eden Leyla’nın donarak öldüğünü söyledi. Kara haberle 
yıkılan baba, doktorların ‘araba ile evine götürelim’ ısrarına rağmen acısını kucağına alıp 1 saat yürüyerek 
evine döndü, kızını toprağın bağrına emanet etti.
İKİ. Hammadî ailesi. Aile, Kefr Ruma’dan Maar’ed Mısrin kasabasına göçtü. Killi köyündeki el-Ziya kampı-
na yerleşen aile, derme çatma bir çadır bulabildikleri için kendilerini şanslı hisseden Suriyeliler arasındaydı. 
Ancak bu buluş canlarını kurtarmaya yetmedi. Geceleri eksi 10 dereceyi gören soğuktan korunmak için çadırın 
ortasına bir mangal koydular. Yakacakları olmadığı için mangala elbise ve ayakkabılarına atarak tutuşturdular. 
Baba Sıtayf Hammadî, yavruları Hûr ve Hüda’yı da yanına alarak uyudu; anne de bir köşeye kıvrıldı. Ancak bu 
son uykuları oldu. Mangaldan çıkan dumandan sızan Hammadî ailesi koyun koyuna can verdi.
ÜÇ. Muhammed Kusay Selce. 16 yaşındaydı ama nereli olduğunu bilen, ailesini tanıyan yok. Suriye içlerin-
lerinden, bombardımandan kaçarak Maar’ed Mısrin’e geldi. Eski bir tavuk çiftliğinde kalıyordu. Ne yatağı 
ne de battaniyesi vardı. Pazartesi gecesi beton üzerinde yattığı ölüm uykusundan uyanamadı. Onu bulanlar 
hastaneye yetiştirdiğinde çoktan can vermişti. Onu geri döndürmek için müdahale eden hemşirenin “Vücudu 
öyle donmuştu ki iğneyi koluna zor sokabildik” sözleri Selce’nin dramını özetledi. Maarşurin’de kalan zihin-
sel engelli Ammar el-Süleyman’ın ölümü de soğuktan oldu. Süleyman da soğuktan korunmak için sığındığı 
çadırda donarak hayata veda etti.
Rusya’nın katil Esed rejimini kurtarmak üzere giriştiği sorumsuzca saldırıların sonucu olarak karşımıza çıkan 
yüzyılın bu insanlık trajedisinin, toplamda insanlığımızın ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor 
aslında. İki kutuplu dünyanın iki süper gücünden birinin bugün sadece çıkarlarını düşünen bir katliam maki-
nasına dönüşmüş olduğunun resmidir bu.
Sahi Suriye’de Rusya ve İran neden sadece savaşın ve siyasi çözümün bir parçasıdır? Neden bizzat kendi 
eylemlerinden doğan bu insani trajedinin çözümünün bir parçası değil? Neden onu bu çözümün bir parçası 
olmaya davet etmeyi hiç kimse aklına bile getirmiyor?
Dünyamızın insani meselelerinde kendilerinden umut kesilmiş olması onlar için bir ayıp olarak 
yeter de artar değil mi?

Yasin Aktay

İdlib’den kaçan bir milyon insanı farkedemeyen Rus teknolojisi
تكنولوجيا روسيا التي لم تكترث بمليون إنسان نازح من إدلب
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لقــد كان موقــف الربملــان الرتكــي جديــًرا ابالحــرتام علــى مســتوى الشــعوب والــدول، مبــا أبــداه مــن حساســية رفضــت 
ــه. إن  اخلطــة الــيت أعلنهــا ترامــب حتــت مســمى صفقــة القــرن، والــيت تضاهــي يف احلقيقــة بعارهــا وعــد بلفــور ذات
الشــعور املوحــد الــذي أظهــره مجيــع أعضــاء الربملــان الرتكــي، إزاء هــذه القضيــة الــيت هــي قبــل كل شــيء قضيــة 
إنســانية مــن شــأهنا حتديــد الســلم العاملــي، قــد حــاز علــى أمهيــة ســواء يف تركيــا أو علــى مســتوى املنطقــة والعــامل.

هــذا الشــعور الــذي أبــداه جملــس الربملــان الرتكــي يبــدو أنــه أزعــج قــادة العــرب الذيــن ال ميثلــون شــعوهبم والذيــن 
ال ميكــن وصفهــم ابألكفــاء، مل يفهمــوا ســر اهتمــام تركيــا ابلقضيــة الفلســطينية. الغريــب أيًضــا التقييمــات العديــدة 
الــيت رأيناهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الرتكيــة حــول ذلــك، كانــت مفتقــرة للمعلومــة التارخييــة، متاًمــا كمــا 

هــو احلــال يف القضيــة الســورية.
كانت األسئلة على هذا الشكل: ماذا تفعل تركيا يف سوراي، وملاذا هتتم تركيا ابلقدس وفلسطني؟

علــى الرغــم مــن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة أكثــر مــن مــرة، إال أن تكــرار ذلــك ال خيلــو مــن الفائــدة. لكــن مــن انحيــة 
أخــرى، إن النــاس عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي ســواء يف تركيــا أو حــول العــامل كلــه، يشــعرون مبتعــة حــني األخــذ 
والــرد فيمــا بينهــم. يف وســط يهيمــن فيــه الكــذب بــداًل مــن احلقيقــة، القــول املأثــور بــداًل مــن املعرفــة، املغالطــة بــداًل 

مــن الدليــل، املصلحــة بــداًل مــن الضمــري، والــكل يتكلــم حســب طينتــه الــيت ُجبــل عليهــا.
حــىت لــو أردان غــض النظــر عــن اآلراء الســلبية الــيت هتيمــن عليهــا تلــك املبــادئ، فــإن اآلراء اإلجيابيــة أيًضــا مــع 

األســف متشــي علــى الســياق ذاتــه.
علــى ســبيل املثــال، حينمــا يتــم مقارنــة وجــود تركيــا يف ســوراي مــع وجــود املواطنــني العثمانيــني القدامــى مــن إدلــب 
وحلــب وفلســطني يف معركــة جنــق قلعــة، إىل أي مــدى يبــدو صحيًحــا أن نســتبدل منفعــة ماضيــة ابلضمــري الــذي 

هــو الســبب احلقيقــي وراء هــذه األمــور؟.
هــل مــن األخــالق أن خنلــط الدفاتــر القدميــة مــن أجــل التربيــر للتدخــل يف قضيــة إنســانية، ضــد الظلــم والطغيــان، 
ــة قتيــل و12 مليــون مهّجريــن مــن بيوهتــم وبلدهــم؟ هــل خيتلــف مــن يقــوم بذلــك عــن الذيــن  أمــام مليــون ضحي

يســتخرجون مــن تلــك الدفاتــر خصومــات وعــداوات.
إن القضيــة الفلســطينية والســورية هــي قبــل كل شــيء قضيــة إنســانية. لكــن إن مل يكــن ذلــك كافيًّــا حبــد ذاتــه 
وتريــدون مــربّرًا لذلــك؛ فمــن الطبيعــي نعــم أن نتذكــر أبن فلســطني وســوراي مهــا قضيــة اترخييــة بشــكل مباشــر 
ابلنســبة إىل تركيــا، وليســتا مهمتــان فقــط ابلنســبة حلــزب أو جهــة مــا. وعلينــا أن ال ننســى أن موقــف الربملــان انبــع 

مــن هــذا الشــعور.
لقــد بــدأت خمطابــة الدولــة العثمانيــة يف الواقــع حــول القضيــة الصهونيــة، مــا بعــد العــام 1896. يف ظــل ظــروف 
تلــك احلقبــة الزمنيــة، رمبــا كانــت الدولــة العثمانيــة الــيت كانــت تديــر بشــكل جيــد الضغــوط الدوليــة القويــة، مل 
تنجــح يف منــع هجــرة اليهــود إىل فلســطني بشــكل كامــل، إال أهنــا اســتطاعت أتخريهــا ومنــع حتقيــق أحالمهــا حــىت 
عــام 1917. إن وثيقــة التعــاون املشــؤومة الــيت متــت بــني اإلجنليــز والصهانيــة آنــذاك، ولــدت بينمــا كانــت الــدول 
العثمانيــة حتــارب علــى اجلبهــات، وحتــاول عــرب امليثــاق الوطــين إيقــاف اإلجنليــز والفرنســيني علــى احلــدود بشــكل 

جزئــي.
إن إعــالن وعــد بلفــور الــذي وعــد الصهاينــة إبقامــة دولــة، قبــل وقــت قصــري مــن احتــالل اإلجنليــز للقــدس، أال يــدل 
علــى هــذا علــى معــىن مــا؟ أليــس هــذا واضًحــا مــن احتــالل اإلجنليــز للقــدس يف 9 دميســرب/كانون األول، بعــد أن 

أخــذوا اإلذن مــن الصهاينــة يف 2 تشــرين الثاين/نوفمــرب 1917، مقابــل وثيقــة العــار تلــك.
يف ذلــك الوقــت، مل يكــن بيــد احلكومــة العثمانيــة يف إســطنبول شــيًئا لتفعلــه. كانــت التقاريــر تتضمــن عبــارات 
االحتجــاج واالســتنكار الشــديد. لكــن الربملــان العثمــاين وامليثــاق الوطــين علقــا األمــر بيــد حركــة النضــال الوطــين 

يف منطقــة األانضــول.
علــى الرغــم مــن معرفتنــا النــذر اليســري حــول اجلــزء اآلخــر مــن القصــة، فإننــا ال نعلــم أن الربملــان الرتكــي عــام 

1922 قــد انقــش القضيــة الفلســطينية الــيت ابتــت حينهــا خــارج احلــدود.
يف جلســة برملانيــة انعقــدت برائســة علــي فــؤاد ابشــا بتاريــخ 12 ديســمرب 1922، اقــرتح النائــب الربملــاين عــن 
أرضــروم حســني عــوين بــك، مناقشــة ورقــة التمــاس. هــذا االلتمــاس الــذي مت التوقيــع عليــه مــن قبــل كّل مــن النائــب 
املوســوي ميشــون فانتــورا، وأصدقائــه، طالــب بتحــرك تركــي علــى الســاحة الدوليــة مــن أجــل ضــم فلســطني حتــت 
اإلدارة الرتكيــة. علــى الرغــم مــن وجــود طلــب مذهــل مــن هــذا النــوع يف ظــل الظــروف الصعبــة الــيت كانــت قائمــة، مل 
يتحــدث أي انئــب برملــاين بشــكل ســليب حــول ذلــك، ابســتثناء النائــب عــن أنطاليــا راســخ بــك. علــى ســبيل املثــال، 
بينمــا كان احلديــث يــدور حــول ذلــك، تطرقــوا ليهــود الســفاردمي الذيــن جلــؤوا للدولــة العثمانيــة منــذ عصــور، حينهــا 

قــال النائــب الربملــاين عــن طرابــزون، علــي شــكري بــك:
»أيهــا األصدقــاء!... حنــن ننســى أن دمــاء الكثرييــن مــن أبنــاء هــذه األمــة تدفقــت علــى أرض فلســطني. كمــا ننســى 
أننــا صرفنــا املاليــني للحفــاظ علــى فلســطني وننســى مــادة مــن امليثــاق الوطــين. أيهــا الســادة! إن هــذه املــادة مــن 
امليثــاق الوطــين تقــول: نطالــب حبريــة الذيــن هــم علــى ديننــا وخــارج حــدودان. اليــوم يبــدو أن املوســويني أنفســهم 
والذيــن ليســوا علــى ديننــا يقومــون بتفويضنــا، فضــاًل عــن الذيــن هــم علــى ديننــا. وأرى أهنــا خطــوة وضعــت لتحقيــق 

هــذه املــادة مــن ميثاقنــا الوطــين«.
هــذه الكلمــات الــيت كانــت جتســد حقيقــة القضيــة علــى أهنــا فعــاًل مطالبــة ابحلريــة، وليــس مبجــرد قطعــة أرض، 

وامسحــوا يل أن أختــم املقــال جبملــة تشــبه مــا قالــه النائــب علــي شــكري بــك:
القضيــة  وليــس  األخــرى  القضــااي  تتابــع مجيــع  أن  املســؤولة  اهليئــة  علــى  اليــوم.  قــرارًا  يتخــذ  أن  برملاننــا  علــى 
الفلســطينية فحســب. جيــب أن تكــون هنــاك مبــاردة وســعي حثيــث علــى أمت وجــه، يف ســبيل حتقيــق احلريــة ملــن هــم 

علــى ديننــا وخــارج حــدودان الوطنيــة.
خالصة القول؛ القضية الفلسطينية والسورية مها املرياث التارخيي للدولة الرتكية.

Trump’ın asrın planı olarak sunduğu ve gerçekte 1917 Balfour Deklarasyonu kadar bir utanç vesi-
kası olan belge karşısında, TBMM’nin duruşu, bu konuda hassasiyeti olan bütün halklar ve dev-
letler nazarında saygı uyandırmıştır. Meselenin her şeyden önce, dünya barışını belirleyecek boyut-
larda insani bir mesele olması hasebiyle, Meclis’teki bütün tarafların aynı duyarlılığı göstermesi; 
hem Türkiye ve hem de bölge ve dünya açısında tarihi bir önemi haizdir.
Meclis’teki bu duyarlılık karşısında kimi beceriksiz ve halklarını temsil etmeyen Arap yöneticil-
eri, Türkiye’nin Filistin meselesine dahli olmasını anlamayarak rahatsız olmuşlardır. İlginçtir ki, 
Türkçe sosyal medyada tıpkı Suriye meselesinde olduğu gibi bu konuda da tarihî bilgiden yoksun 
pek çok değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır.
Sorular şunlardır: Türkiye’nin Suriye’de ne işi vardır, Filistin/Kudüs Türkiye’yi neden ilg-
ilendirmektedir?
Bu sorulara defalarca cevap vermiş olmakla birlikte bir kere daha ele alınmasında yarar vardır. Sa-
dece Türkiye’de değil, bütün dünyada taraflar sosyal medyada birbirine ayar vermekten haz almak-
tadır. Bilgi yerine aforizmanın, delil yerine mugalatanın, vicdan yerine menfaatin, doğru yerine 
yalanın hakim olduğu bir mecrada herkes kendi tıynetine göre söz söylemeyi marifet saymaktadır.
Biz, negatif yaklaşımları bir tarafa koyalım. Lakin pozitif bakışlarda bile maalesef aynı usul takip 
edilmektedir.
Mesela, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını, eski Osmanlı vatandaşı olan İdlib, Halep veya Filistin-
lilerin Çanakkale’deki varlığı ile izah etmek için; vicdanın yerine geçmişte sağlanmış bir menfaati 
koymak ne kadar doğrudur?
12 milyon insanın yerinden olduğu, milyona yakın insanın hayatını kaybettiği bir haksızlığa bir zu-
lme müdahil olmak için geçmişteki defterleri karıştırmak ne kadar ahlâkîdir? Böyle bir davranışın, 
bu defterlerden husumet çıkarıp itiraz edenlerin yaptıklarından farkı nedir?
Suriye de Filistin meselesi de her şeyden önce insanî bir meseledir. Ama bu yetmiyor ve illa bir 
gerekçe aranıyorsa; Suriye ve Filistin’in bir grubun, bir partinin değil; doğrudan Türkiye devletinin 
tarihi meselesi olduğunu hatırlatalım. TBMM’nin duyarlı davranışının da buna bağlı olduğunu 
unutmayalım.
1896’dan sonra Osmanlı Devleti, Siyonizm davası ile doğrudan muhatap olmaya başladı. Dönemim 
şartları altında, uluslararası baskıları çok iyi idare eden devlet aklı, belki Filistin’e Yahudi göçünü 
bütünüyle engelleyemedi fakat 1917 yılına kadar Siyonistlerin devlet hayallerini erteledi. Osmanlı 
Devleti’nin hâlâ cephelerde savaştığı ve ortaklarına rağmen İngiliz ve Fransızları kısmen Misak-ı 
Milli sınırlarında tuttuğu bir zamanda; Siyonistler ile İngilizlerin işbirliği bilinen o meş’um belgeyi 
doğurdu.
Siyonistlere zımnen devlet sözü veren Balfour Deklarasyonu’nun, İngilizlerin Kudüs’ü işgal-
lerinden kısa bir süre önceye denk gelmesi bir anlam ifade etmiyor mu? Ya da, bu utanç belge-
si karşılığında 2 Kasım 1917’de Siyonistlerden izin alan İngilizler, 9 Aralık’ta Kudüs’ü işgale 
başladıkları anlaşılmıyor mu?
O tarihte İstanbul’daki Osmanlı hükümetinin yapabileceği bir şey yoktur. Raporlar, protestolar 
ve zorunlu sineye çekmeler ile yetinilmiştir. Ancak Osmanlı Meclis-i Mebusanı, Mısak-ı Milli’yi 
ortaya koymuş, uygulaması ise Anadolu’daki Milli Mücadele hareketine kalmıştır.
Hikayenin diğer kısmını az çok bilsek de 1922 yılında TBMM’de, artık sınırların dışında kalan 
Filistin meselesinin tartışıldığı bilmiyoruz.
Meclis’in Ali Fuat Paşa başkanlığındaki 23 Aralık 1922 tarihli oturumunda; Erzurum mebusu Hü-
seyin Avni Bey, bir dilekçenin görüşülmesini önermiştir. Eski Musevi milletvekillerinden Mişon 
Vantora ve arkadaşlarının imzasıyla Meclis’e sunulan dilekçede; Filistin’in Türkiye’nin idaresine 
alınması için uluslararası girişimlerin yapılmasını talep etmektedir. O zor şartlarda şaşırtıcı bir 
talep olsa da görüşmeye değer bulunan bu istek konusunda Antalya mebusu Rasih Bey hariç, söz 
alan hiçbir milletvekili olumsuz konuşmamıştır. Mesele, Filistin’den, Osmanlı’ya asırlarca önce 
iltica edip hâlâ uyum sağlayamayan Sefared Yahudilerine kadar uzayınca, Trabzon milletvekili Ali 
ŞükrüBey şöyle der:
“Arkadaşlar! ...Filistin için bu milletin birçok kanının aktığını unutuyoruz.. Onu muhafaza için 
milyonları sarf ettiğimizi ve Misak-ı Millimizin bir maddesini de unutuyoruz. Efendiler! Misak-ı 
Millimizde; Türk milli hududu dışında kalan dindaşlarımızın hürriyetini talep ediyorduk. Bugün 
görünüyor ki orada bulunan dindaşlarımız değil, dinimizden olmayan Museviler bile bizim man-
damızı istiyorlar. Bence bu, Misak-ı Millimizin bir noktasının gerçekleşmesi için atılmış bir adım-
dır.”
İçinde toprak değil, hürriyet talebi olan o konuşmaları nakletmek yerine, Ali Şükrü Bey’in vasiyet 
gibi şu sözleriyle yazıya son verelim:
“Meclisimiz, lütfen bugün bir karar alsın. Yetkili bir heyetimiz, yalnız Filistin değil, diğer meselel-
eri de takip etsin. Milli sınırlarımız dışında bulunan dindaşlarımızın hürriyetlerinin sağlanması için 
gereken en etkili teşebbüsün yapılmasını (dünyadan) talep etsin.”
Hülâsa; Suriye ve Filistin meseleleri Türk devletinin tarihi mirasıdır.
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حنــن نعــرف كيــف وصــل احلــال اليــوم إىل مــا وصــل إليــه؛ مــا حــدث كان نتيجــة ملذابــح لقــوات النظــام ومذابــح امليليشــيات الشــيعية واهلجمــات ابلقنابــل 
والراميــل املتفجــرة يف الغوطــة الشــرقية وحلــب ودرعــا، إذ مت هتجــر النــاس الذيــن جنــو مــن تلــك اجملــازر يف املناطــق املذكــورة ونفيهــم إىل إدلــب. وابلتــايل 
فــإن عــدد ســكان إدلــب البالــغ مليــون ونصــف املليــون ارتفــع إىل 4 ماليــن. وبعــد ذلــك مت إعــالن إدلــب منطقــة خفــض تصعيــد بعــد اتفــاق سوتشــي 
بــن تركيــا وروســيا. ومــن أجــل ضمــان اســتمرار خفــض التصعيــد يف إدلــب فقــد أنشــأت كل مــن روســيا وتركيــا نقــاط مراقبــة علــى حــدود إدلــب، وهبــذا 
الشــكل فقــد بــدأ إحبــاط اهلجمــات القادمــة ســواء مــن النظــام جانــب املعارضــة، وبــدأت تصــدر تقاريــر مراقبــة حــول مــا جيــري. هــذا الوضــع القائــم  
الــذي اســتمر ملــدة عامــن بــدأ يتــآكل ويفســد ابلفعــل بســبب خروقــات النظــام وحترشــاته منــذ مايــو املاضــي. لكــن بعــد ذلــك بــدأت هجمــات ابلطــران 
مدعومــة مــن روســيا تشــن علــى إدلــب وتلــك اهلجمــات تســببت يف نــزوح املدنيــن يف إدلــب حنــو احلــدود الركيــة. وأخــرا، ســقط لنــا جنــود شــهداء، يف 
البدايــة  8  شــهداء وبعدهــا بفــرة 5  شــهداء وهــذا وكان ذلــك مبثابــة القشــة الــي قصمــت ظهــر البعــر ابلنســبة لركيــا. كمــا هــو عليــه احلــال اآلن فــإن 
يتــم احلديــث بقــوة عمــا ســتفعله تركيــا بعــد اآلن؟. يف الواقــع فــإن هنــج »الــرد ابملثــل وإيقــاع خســائر فادحــة يف صفــوف النظــام« ال يبــدو مرضيــا للــرأي 
العــام واجلمهــور. وذلــك ألن اجلنــود والقــوات املوجــودة أمامنــا جمرمــون وقــد تنصلــوا مــن اإلنســانية، ميكنهــم صــب البنزيــن علــى احليــواانت وحرقهــا، بــل 
قامــوا بنبــش مقابــر لدرجــة أهنــم ال يركــون الذيــن حتــت الــراب مراتحــن يف تراهبــم، أ أهنــم أشــخاص خارجــون عــن الطبيعــة. عندمــا تقــال كلمــة جنــدي 
فــإن مــا يتبــادر إىل أ1هاننــا األبطــال مــن اجلنــود األتــراك، أمــا أولئــك فليســوا جنــودا وال يشــبهوهنم حبــال.  ابجلنــود ، فــإن البطــل حممــد حييــا يف أذهاننــا. 

لكــن هــؤالء ليســوا جنــوداً. إهنــم الشــر الــذي تعرفونــه ...
اثنيــا؛ علــى الرغــم مــن أن القضــااي املتفــق عليهــا واضحــة للغايــة ، إال أنــه ال يبــدو أن روســيا تفــي بوعودهــا وتنفذهــا. علــى الرغــم مــن التصرحيــات الــي 
أطلقهــا أمــس وقــال فيهــا »إن اتفــاق سوتشــي جيــب أن يســتمر«، إال أن اجلميــع يعلــم أنــه مل يكــن مــن املمكــن لألســد اســتهداف اجلنــود األتــراك دون 
موافقة روســيا، ألن األســد يتلقى تعليماته من شــخص روســي يف موقع ضابط أو عقيد. وهذا يعي أن القضية بيننا وبن روســيا وليســت مع األســد، 

وابلتــايل فإنــه جيــب أن يتــم حلهــا مــع روســيا.
فما هي خيارات تركيا؟

زعيــم حــزب احلركــة القوميــة دولــت هبجلــي قــال يف اجتمــاع كتلتــه الرملانيــة أمــس: » لــن نــراتح ولــن يهــدأ لنــا ابل إال برحيــل األســد القاتــل وانصرافــه«. 
فبــدون إســقاط األســد عــن العــرش فإنــه لــن يــرى أحــد االســتقرار واهلــدوء ال تركيــا وال ســوراي«،  وهــو بذلــك فقــد نطــق مبشــاعر اجلمهــور والــرأي العــام 
يف تركيــا. لكــن الــذي نعرفــه أن تركيــا مل تســتطق القيــام ابملســاعدة الــي كان عليهــا أن تقــوم هبــا حينمــا كان األســد علــى حافــة الســقوط. وذلــك ألنــه يف 
ذلــك الوقــت كان اجملتمــع الــدويل حيــاول حشــر تركيــا يف الزاويــة مــن خــالل نشــر إشــاعات وأكاذيــب حــول دعــم تركيــا لتنظيــم داعــش رغــم أن التنظيــم 
الذيــن يدعــون مســاعدة تركيــا لــه أكثــر مــا اســتهدف إال تركيــا. وال يكفــي أن هجمــات تنظيــم يب كا كا تزايــدت ومل تقطــع. مــن انحيــة أخــرى كانــت تتــم 

حمــاوالت إضعــاف تركيــا مــن خــالل االنقــالابت الــي نفذهتــا مجاعــة غوالن-فيتــو والــي قيــدت الدولــة مــن الداخــل وأضعفتهــا. 
مل يكــن مــن املمكــن اخلــروج مــن تلــك الفــرة املليئــة ابهلجمــات اإلرهابيــة إال مــن خــالل أتمــن حــدودان فقــط. أي مــن خــالل عمليــات درع الفــرات، 
غصــن الزيتــون ونبــع الســالم. أمــا إدلــب فكانــت مــكااًن احتفظنــا بــه حتــت الســيطرة دون تنفيــذ أي عمليــات عســكرية. لكــن اآلن بــدأ مســتوى آخــر 
مــن الســلوك يف إدلــب. الرئيــس أردوغــان وصــف هجمــات النظــام علــى اجليــش الركــي بلحظــة االنعطــاف واالنكســار، مؤكــدا أبن موقــف تركيــا ســيكون 

بعــد اآلن خمتلفــا.
ما جيب على تركيا أن تفعل؟

ألن إدلــب تعــي ابلنســبة لنــا خطــر تدفــق 4 ماليــن الجــئ لبــالدان، فــإن هــذا محــل مل يعــد لدينــا طاقــة لتحملــه. جيــب إيصــال رســالة ألورواب بشــكل 
واضــح جــدا مفادهــا أنكــم أنتــم مــن ســتدفعون مثــن التطــورات القادمــة يف ســوراي. بــل ليــس هنــاك حاجــة حــى إلرســال تلــك الرســالة ، ألننــا رأينــا عــدة 
مــرات أهنــم ال ال يفهمــون ابلكلمــة وال ميتثلــون هلــا. تركيــا أصــال تقــوم بــكل طاقتهــا ابلفعــل مــن أجــل ختفيــف املأســاة اإلنســانية يف إدلــب وذلــك مــن 
خــالل نشــاطات اإلغاثــة يف اجلانــب الســوري مــن احلــدود. ولكــن يف تركيــا ال يــزال هنــاك مئــات اآلالف مــن الالجئــن الذيــن ينتظــرون الفرصــة للتدفــق 
إىل أورواب. ليــس هنــاك ضــرورة إىل إنفــاق طاقتنــا مــن أجــل منــع هــؤالء مــن اهلجــرة بعــد اآلن. فلتفكــر أورواب مبــا نفكــر بــه ولتشــعر مبــا نشــعر بــه، ولتقــدم 
أورواب الدعــم يف نضــال املوازنــة وكفــاح التــوازن مــع روســيا الــذي تقــوم بــه تركيــا يف إدلــب. تركيــا ليســت حباجــة لتقديــر وإشــادة مــن أحــد بــل حباجــة 

لعمــل علــى األرض وتنفيــذه.
تركيــا لــن تراجــع يف إذلــب ولــن ختطــو خطــوة اىل الــوراء، هــذا مفهــوم. وابلتــايل فإنــه ينتظــر العــودة إىل اتفــاق سوتشــي. بعبــارة أخــرى ، أي إهنــا تعــارض 
التوصــل إىل اتفــاق بشــأن النقــاط الــي احتلهــا النظــام واســتوىل عليهــا. إن اســتمرار الدفــع ابلتعزيــزات العســكرية إىل أعمــاق إدلــب والتحــركات امليدانيــة 

الركيــة أمــس تظهــر عــزم تركيــا وجديتها.إدلــب بعــد اليــوم هــي اجلبهــة الرابعــة مــن جبهــات املواجهــة يف ســوراي ابلنســبة إىل تركيــا.

Bugüne nasıl gelindiğini biliyoruz; Doğu Guta’da, Halep’te, Dera’da rejim güçleri ve Şii milislerin gözü 
dönmüş katliamları ve varil bombalarıyla yapılan saldırılar neticesinde buralar adeta Sünnisizleştirilerek 
katliamdan geri kalan halk İdlib’e sürülmüştü. Böylece İdlib’in 1,5 milyon olan nüfusu 4 milyona çıkmış, 
Türkiye ve Rusya’nın Soçi’de vardığı mutabakat neticesinde İdlib çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. 
Çatışmasızlığın sağlanması için yine Rusya ve Türkiye İdlib sınırına gözlem noktaları ihdas etmiş ve 
böylece hem HTŞ hem de rejimden gelecek saldırılar önlenmeye ve rapor edilmeye başlanmıştı. İki yıldır 
devam eden bu statüko, geçen mayıs ayından bu yana rejimin tacizleriyle zaten aşındırılıyordu. Bir süredir 
İdlib’deki sivillerin Türkiye sınırına yönelmesine yol açan Rusya destekli hava saldırıları da yapılmaya 
başlanmıştı. Son olarak önce 8 sonra 5 askerimizin şehit edilmesi Türkiye için bardağı taşıran hamlel-
er oldu. Haliyle şimdi Türkiye’nin bundan sonra ne yapacağı konuşuluyor. Doğrusu “misliyle karşılık 
vermek ve ağır kayıplar verdirmek” dahi kamuoyunu tatmin etmişe benzemiyor. Bir kere karşımızdaki 
güçler gözü dönmüş, insanlıktan çıkmış, hayvanların üstüne benzin döküp yakabilen, mezarlıkları talan 
edip toprağın altındakileri bile rahat bırakmayacak kadar sapık tabiatlı kişiler. Asker deyince bizim zihni-
mizde kahraman Mehmetçik canlanıyor. Ama bunlar asker falan değil. Bildiğiniz cani...
İkincisi; üzerinde mutabık kalınan hususlar çok aleni olmasına rağmen Rusya verdiği sözleri tutmamış 
görünüyor. Her ne kadar dün itibariyle Soçi mutabakatı sürdürülmelidir açıklaması yapılmış olsa da 
herkes biliyor ki, Putin’in kaç adım gerisinden yürüyeceği talimatını albay mevkisindeki birinden alan 
Esed’in Rusya’nın onayı olmaksızın Türk askerlerini hedef alması söz konusu dahi olamaz. Yani mesele 
Esed ile değil Rusya ile aramızdaki bir meseledir ve yine Rusya ile çözülecektir.
Peki Türkiye’nin seçenekleri nelerdir?
Dün grup konuşmasında Devlet Bahçeli “Katil Esad defolup gidesiye kadar yüreğimiz soğumayacaktır, 
Esad tahtından indirilmeden ne Suriye’ye, ne Türkiye’ye huzur gelecektir” derken Türkiye kamuoyunun 
duygularına tercüman oldu. Fakat malumunuz Esed düştü düşecek iken Türkiye Suriye’ye yapması gere-
ken yardımı yapamadı. Çünkü o dönemler dünya kamuoyunda Türkiye, DEAŞ’a yardım ediyor tezviratı 
ile köşeye sıkıştırılıyor ama nasılsa yardım ettiği iddia edilen DEAŞ tarafından hedef alınıyor, yetmiyor 
PKK’nın saldırılarının ardı arkası kesilmiyordu. Diğer yandan devlet içindeki FETÖ marifetiyle eli kolu 
bağlandığı için aldığı darbelerle zayıf düşürülmeye çalışılıyordu.
Bu terör dönencesinden çıkması ancak sınırlarını güvenceye almasıyla mümkün olabildi. Yani Fırat 
Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarıyla. İdlib ise harekat yapmadan kontrol altında tuttuğu-
muz bir yerdi. Artık İdlib’de başka bir düzleme geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimin Türk askerine 
yönelik saldırılarını bir kırılma anı olarak niteledi ve bundan sonra Türkiye’nin tavrı farklı olacak dedi.
Ne yapmalı Türkiye?
Bir kere İdlib bizim için 4 milyon mülteci riski demek. Artık bunu kaldıracak bir durumumuz yok. En 
açık ifadeyle Avrupa’ya bunun bedelini siz de ödersiniz mesajı verilmeli. Hatta mesaj vermeye de gerek 
yok, çünkü söz ile uslanmadıklarını defalarca gördük. Türkiye İdlib’deki insani dramı hafifletmek için 
zaten sınırın Suriye tarafında elinden geleni yapıyor. Ama Türkiye’de hala kapağı Avrupa’ya atmak için 
bekleyen yüzbinlerce mülteci var. Enerjimizi, onların önüne bariyer olmak için harcamanın gereği yok 
artık. Biz düşüneceğimize Avrupa düşünsün ve bir zahmet Türkiye’nin İdlib’de Rusya’ya karşı verdiği 
dengeleme mücadelesine destek olsun. Türkiye’nin takdir görmeye değil icraata ihtiyacı var.
İdlib’de Türkiye geri adım atmayacak, anlaşıldı. Soçi’deki mutabakata geri dönülmesini bekliyor. Yani 
rejimin ele geçirdiği noktalar üzerinden bir mutabakata karşı çıkıyor. İdlib içlerine doğru sevkiyatın 
devam etmesi ve dün sahadaki hareketlilik, Türkiye’nin kararlılığını gösteriyor. İblip bu saatten sonra 
Türkiye için Suriye’deki dördüncü cephedir. 
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ماذا ستفعل تركيا في إدلب؟

حليمة كوكتشة
Halime KÖKÇE

Türkiye İdlib’de ne yapacak?

صحفية وكاتبة
Yazar - Gazeteci


