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شارك رئيس تحرير إشراق في مؤتمر وسائط االعالم والالجئين
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برهان الدين دوران

روبرت فورد

أحمد قاسم

د. رياض نعسان أغا

فخر الدين آلطون

أردوغان: قوات غصن الزيتون ستواصل هجومها على امتداد الحدود التركية السورية
Erdoğan: Zeytin Dalı Kuvvetleri Türkiye-Suriye Sınırı Boyunca Saldırılarını Sürdürecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörist YPG milislerine 
yönelik saldırılarını Türkiye-Suriye sınırı boyunca sürdüreceğini, bu saldırıların Menbiç, Kobani, Tel 
Abyad, Rasüleyn ve Kamışlı’ya kadar devam edeceğini ve gerekirse Kuzey Irak’a kadar dahi uzanabi-
leceğini söyledi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن القــوات الرتكيــة ســتواصل هجومهــا علــى ميليشــيا وحــدات )محايــة الشــعب( اإلرهابيــة 
علــى امتــداد احلــدود الرتكيــة مــع ســوراي، وســنواصل حــى منبــج وعــن العــرب وتــل أبيــض ورأس العــن والقامشــلي، وإذا تطلــب األمــر 

يف مشــال العــراق.
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عامان إلشراق

İşrak üçüncü yılına daha güçlü ve daha nitelikli 
olarak giriyor. Gazetenin kuruluş düşüncesinin 
şekillenmesi ve bu düşüncenin gerçekleştir-
ilmesi için çalışmaya başlanmasından bu yana 
dolu dolu iki yıl geçti. Nitekim gazetenin asli 
hedefi, Suriyeliler ve Türkler arasında kültürel 
yakınlaşmayı sağlamaktı.
Geçen iki yıl boyunca birçok tecrübe elde edil-
di ve okuyuculara daha yakın olabilmek için 
gazetenin alan ve yazar sayısı arttırıldı. İşrak, 
kendisine yöneltilen fikir ve eleştirilerden istifa 
etti. Bunları ciddiyetle ele alarak, incelenme-
si için mümkün olan en çok sayıda yazarla bir 
araya geldi ve yazarların görüş ve önerilerini 
aldı. Yine İşrak, çok sayıda yazar ve okurun 
katıldığı bir anket yaptı. Buna bağlı olarak 
Yayın Kurulu, gazetenin gelişimine katkı 
sağlayacak tüm önerileri kendisine bir sorum-
luluk addetti.
Çok sayıda Suriyeli ve Türk edebiyatçı, yazar 
ve gazetecinin destek ve dayanışmasıyla güzel-
lik ve vefa dolu iki yılı geride bıraktık.
İşrak, yeni edebiyatçılarla, farklı konularla, 
genç ve kadın edebiyatçılara alan açarak ve 
çalışmalarda daha fazla rol almalarını sağla-
yarak gelişmeye devam ediyor. Aynı şekilde 
yayın kısmında da gazetenin sürekli yeni bir 
tasarımla hazırlanması için hummalı bir çalış-
ma sürüyor.
Gazetedeki yazılara birçok Türk yazar, edebi-
yatçı ve gazeteci katkıda bulundu. Bu yazılar 
Arapça’ya çevrilerek gazetede basıldı. Aynı 
şekilde Suriye, Mısır, Cezayir, Fas ve Lüb-
nanlı yüzden fazla Arap yazarın da çalışma-
ları yayımlanırken, bunların bir kısmı Türk 
halkının Arap edebiyatını tanıması ve Suriye 
halkının çektiği acıları görmesi için Türkçeye 
çevrildi.
Öte yandan ikinci yılından itibaren İşrak, 
Kürtçe bir sayfa da hazırladı. Üçüncü yılda ise 
Kürtçe sayfa sayısını arttırmayı amaçlamak-
tadır.
Okuyuculardan olumlu dönütler alan İşrak, 
5000 adet basılmakta ve Türkiye’nin çoğu 
ilinde ücretsiz dağıtılmaktadır. Bununla birlik-
te gazete 60 ülkeye gönderilirken, halihazırda 
gazetenin tüm okuyuculara ücretsiz ulaşmasına 
çalışılmaktadır.
Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, İzmir, Bursa, 
Kahramanmaraş ve Hatay/Kırıkhan’da sürek-
li dağıtım merkezleri kurulmuştur. Suriye’nin 
kurtarılmış bölgeleri Azez, Cerablus, el-Bab ve 
İdlib’de de sürekli dağıtım merkezleri kurul-
ması için çalışmalar devam etmektedir.
Şevkimiz ve sizlere olan güvenimiz artmak-
tadır. İşrak’ı sizler omuzlarınızda taşıdınız. 
Onu düşünsel ve edebi üretim dünyanıza siz 
soktunuz. Böylece o sizinle güzelleşerek, 
gayretinizle doğdu.
İşrak sizin için ortaya çıktı ve sizlerin üretken-
liğiniz, çabanız, özveriniz, emeğiniz ve devamı 
konusundaki isteğinizle büyüyerek ışıl ışıl 
parıldadı.
İşrak’ta yazan, İşrak’ı okuyan ve geliştirilmesi 
için önerilerde bulunan herkese sevgilerimizi 
gönderiyoruz. İşrak sizindir; sizler ona kendi 
ışığınızdan verdiğiniz sürece o da parıldayarak 
sizleri aydınlatmaya devam edecektir.
İşrak’a verdiği desteklerden ötürü Bülbülzade 
Vakfı’na ve Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Plat-
formu Yönetim Kurulu Başkanı Türk Mütefek-
kir Turgay Aldemir’e en içten teşekkür, takdir 
ve minnetlerimizi iletmeyi bir borç biliriz.

ومتيــزاً،  قــوة  أكثــر  وهــي  الثالــث  عامهــا  إشــراق  تدخــل 
الفكــرة  تكــّون  بدايــة  منــذ  هبمــا  مــّرت  حافــان  عامــان 
تعزيــز  هلــدف  تتوجيــاً  وكانــت  حتقيقهــا،  علــى  والعمــل 

الرتكــي. الســوري  الفكــري  الثقــايف  التقــارب 
اخلــرات،  مــن  الكثــر  خاهلمــا  اكتســبت  مــرا  عامــان 
وتنوعــت موادهــا وكتَّاهبــا كــي تصبــح أكثــر قــرابً مــن قرائهــا، 
وقــد اســتفادت كثــراً مــن اآلراء واالنتقــادات الــي وجهــت 
هلــا، وأخذهتــا جبديــة، واعتمــدت يف حبثهــا عــن تطورهــا إىل 
اللقــاء مــع العــدد األكــر مــن الكتــاب، وأخــذ ماحظاهتــم 
ومقرتحاهتــم، وأجــرت اســتطاعاً شــارك فيــه عــدد كبــر 
مــن الكتَّــاب والقــراء، أخــذت هيئــة التحريــر علــى عاتقهــا 

االلتــزام وتطبيــق كل املقرتحــات الــي تقــود إىل تطورهــا.
عامــان غمرتنــا خاهلمــا الطيبــة والوفــاء واملســاندة والدعــم 
والصحفيــن  والكتَّــاب  األدابء  مــن  كبــر  عــدد  مــن 

واألتــراك. الســورين 
تســعى إىل تطورهــا أبمســاء أدبيــة جديــدة، وإضافــة أبــواب 
وللمــرأة  الشــباب  لــأدابء  اجملــال  إفســاح  مــع  متنوعــة، 
عمــٌل  وهنــاك  أكــر،  أكثــر ودوراً  مســاحات  وإعطائهــم 
جــاد مــن قســم اإلخــراج إلصدارهــا بقالــب فــي جديــد 

دومــاً.
الكتّــاب  مــن  كبــر  عــدد  فيهــا  الكتابــة  يف  أســهم 
واألدابء والصحفيــن األتــراك، وقامــت برتمجــة إبداعاهتــم 
ومســامهاهتم إىل اللغــة العربيــة، كمــا نشــرت ألكثــر مــن مئــة 
كاتــب ســوري وعــريب مــن مصــر واجلزائــر واملغــرب ولبنــان، 
وقامــت برتمجــة قســماً مــن هــذه املــواد إىل اللغــة الرتكيــة 
لتعريــف الشــعب الرتكــي ابألدب العــريب ومبعــاانة الشــعب 

الســوري. 
ومنــذ بدايــة عامهــا الثــاين أحدثــت صفحــة ابللغة الكردية، 

وهي تسعى يف العام الثالث لزايدة الصفحات الكردية.
وقــد القــت حضــوراً وصــدى إجيابيــاً مــن قبــل القــراء، يطبــع 
منها )5000( مخسة آالف نسخة توزع جماانً يف غالبية 
املدن الرتكية، وتوزع يف أكثر من 60 دولة، وهي تســعى 
ألن تصــل إىل أيــدي كل قــارئ ومتابــع يرغــب بوصوهلــا 

إليــه جمــاانً.
)غــازي  مــن  كًا  يف  اثبتــة  توزيــع  مراكــز  وأوجــدت 
عنتــاب وأورفــا ومرســن وإزمــر وبورصــة وكهرمــان مرعــش 
وكركهــان - هــااتي( ، وتواصــل اجلهــد مــن أجــل إحــداث  
مراكــز توزيــع دائمــة يف الداخــل الســوري احملــرر يف )إعــزاز 

وإدلــب(.  والبــاب  وجرابلــس 
مــن محلتــم  أنتــم  ازدايد،  بكــم يف  وثقتنــا  يكــر  الطمــوح 
إشــراق علــى كواهلكــم، وقمتــم مبدهــا بنتاجكــم الفكــري 
بعطائكــم. وأشــرقت  بكــم  فازدانــت  األديب،  وإبداعكــم 

انطلقــت إشــراق مــن أجلكــم وكــرت وأتلقــت بنتاجكــم 
وجهدكــم وتفانيكــم وتعبكــم وإبداعكــم وحرصكــم علــى 

اســتمرارها، والوقــوف معهــا. 
حمبــة كبــرة نعلنهــا لــكل مــن كتــب فيهــا ولــكل مــن قرأهــا، 
ولــكل مــن قــدم لنــا املقرتحــات لتطويرهــا، هــي إشــراقكم، 

وسيســتمر ألقهــا مادامــت مشوعكــم متــد مدادهــا ابلنــور.
زادة(  بلبــل  )ملنظمــة  واالمتنــان  والتقديــر  الشــكر  وكل 
وللمفكــر االســامي الرتكــي األســتاذ )تورغــاي ألدمــر( 
رئيــس جملــس إدارة )بلبــل زادة ومنظمــة منــر األانضــول يف 

تركيــا( علــى دعمــه ووقوفــه مــع )إشــراق(.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

İşrak’ın İki Yılı

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

اإلعالن عن انتصار الجيش التركي والجيش الحر في معركة عفرين األحد 2018/3/18

الجندي التركي أورخان سورمن  دفع حياته من اجل يرفع كالم الله

18.03.2018 Pazar Günü Türk Ordusu ve ÖSO Afrin 
Harekatının Zaferini İlan Etti

Türk Askeri Orhan Sürmen Allah’ın Kelamını Yerden Kaldırmak İçin Can Verdi

Afrin’in ayrılıkçı milislerden temizlendiğinin ilan edilmesi, Türk Ordusu’nun Çanakkale zaf-
erinde itilaf devletlerine karşı kazandığı zaferin 103. yıldönümünde gerçekleşti. Bu durum, 
Suriye ve Irak üzerinde oyun oynayan uluslararası güçlere önemli bir mesaj vermiş oldu.

Türk askeri Orhan Sürmen, Suriye’nin Afrin bölgesinde bir Kur’an-ı Kerim mushafını yerden 
kaldırırken patlayan bomba sonucu şehit oldu. Ayrılıkçı örgüt mensuplarının Kur’an-ı Kerim 
mushafının altına el yapımı patlayıcı yerleştirdiği ifade edildi.

توافــق إعــان حتريــر عفريــن وتطهرهــا مــن املليشــيات االنفصاليــة مــع الذكــري 103 النتصــار اجليــش الرتكــي علــى قــوى 
التحالــف الــدويل يف معركــة جنــاق قلعــة، دالالت ورســائل مهمــة لــكل القــوى الدوليــة الــي تلعــب يف ســورية والعــراق.

اجلنــدي الرتكــي أورخــان ســورمن، استشــهد يف منطقــة عفريــن الســورية جــراء انفجــار لغــم أثنــاء قيامــه برفــع املصحــف 
الشــريف مــن األرض، تبــّن الحقــاً أن االنفصاليــن امللحديــن زرعــوا لغمــاً حتــت املصحــف.

الجيش التركي والهالل األحمر التركي يقدمان مساعدات طبية وإنسانية وإغاثية للمدنيين بعفرين 

Türk Ordusu ve Kızılay Afrin’deki Sivillere Tıbbi ve İnsani Yardım Yaptı

Türk Ordusu ve Türk Kızılayı, Afrin’de teröristlerden kurtarılan bölgelerde tıbbi ve insani yardım 
dağıtırken, çocuklara şeker veren TSK ve Kızılay mensupları, tıbbi muayenelerden sonra 
hastalara tıbbi müdahale ve ilaç yardımında bulundu.

قــدم اجليــش الرتكــي ومنظمــة اهلــال األمحــر الرتكــي، مســاعدات طبيــة وإنســانية وغذائيــة إىل ســكان املناطــق احملــررة 
مــن اإلرهابيــن يف عفريــن كمــا قامــوا بتوزيــع احللــوى علــى األطفــال وتقــدمي اإلســعافات واألدويــة للمرضــى بعــد إجــراء 

الفحوصــات الطبيــة هلــم.
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اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي
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صمت المجتمع الدولي إزاء ما ترتكبه روسيا والنظام 
األسدي المجرم في الغوطة الشرقية، من قصف وتهجير 

دليل على تواطئه معهما.

Uluslararası Toplumun Rusya ve Katil Esed Rejiminin 
Doğu Guta’da Yaptığı Bombardıman ve Tehcire Sessiz 

Kalması, Suç Ortağı Olduğunun Delilidir
Guta halkı, BM’nin de onayıyla tehcire zorlanıyor ve demografik dönüşümün parçası 

haline getiriliyor. Yüz binden fazla Sünni Müslüman Guta’yı terk ederek, İdlib’deki mülteci 

kamplarına gidiyor. Demografik dönüşüm planı kapsamında yerlerine İran milisleri getiril-

erek, Şam’daki katil Esed rejiminin etrafı güvenli surlarla çevrilmek isteniyor.

أهــل الغوطــة يرحلــون عــن بيوهتــم مبوافقــة أمميــة تنفيــذاً للتهجــر القســري والتغيــر الدميوغــرايف، أكثــر مــن 
مئــة ألــف مســلم ســي يرحلــون مــن الغوطــة ، وينتقلــون إىل خميمــات إدلــب، هبــدف هتجــر أهلهــا منهــا، 
واســتبداهلم مبيليشــيات إيرانيــة ضمــن تغيــر دميغــرايف، يهــدف إىل وضــع ســوٍر آمــن حــول النظــام األســدي 

اجملــرم يف دمشــق.
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بدعــوة مــن منظمــة آســام رابطــة التضامــن مــع طالــي 
  ،)SGDD-ASAM( واملهاجريــن  اللجــوء 
رئيــس  شــارك  املتحــدة،   األمــم  مــع  وابلتعــاون 
حتريــر صحيفــة إشــراق يف مؤمتــر وســائط االعــام 
والاجئــن الــذي أقامتــه املديريــة العامــة للصحافــة 
والنشــر واالعــام واملعلومــات التابعــة لرائســة الــوزراء 

الرتكــي يــوم الســبت 2018/3/17
مــع  التعامــل  احلضــور كيفيــة  الصحفيــون  انقــش 
اجملتمــع  يف  االعــام  وأتثــر   ، االعــام  وســائط 
االعــام،  وســائط  يف  الاجئــن  متثيــل  وكيفيــة   ،
وســائط  اهلجــرة يف  ومناقشــة وضــع مصطلحــات 
االعــام ابعتــدال بــن يــدي اخلــراء الذيــن أيتــون 

الدوليــة. املنظمــات  مــن 
mehmet. أكاراجــا  )حممــد  الســيد  رحــب 
للصحافــة  العامــة  املديريــة  رئيــس   )akarca
واملعلومــات التابعــة لرائســة الــوزراء الرتكــي ابحلضــور 
ومتــى منهــم اإللتــزام ابملعايــر الصحفيــة واألخاقيــة 
وتوخــي احلــذر يف نقــل املعلومــات حــول الاجئــن 
تــؤدي إىل حــدوث مشــاكل وخافــات  قــد  الــي 
إطــاق  يف  اإلســراع  وعــدم  ابلصــدق  واإللتــزام   ،
وضــرورة  الصحفــي،  الســبق  أجــل  مــن  االحــكام 
ومهومهــم  معاانهتــم  وعــرض  ابلاجئــن  االهتمــام 
 ، الكراهيــة  حــدة  وختفيــف  العــام  الــرأي  لتنويــر 
وأن لإلعــام دوره اهلــام وأتثــره يف االندمــاج بــن 
الاجئــن واألتــراك ، واملســامهة إبجيــاد مســار عيــش 
آمــن والئــق ، وعلينــا الرتكيــز علــى املشــاكل العامــة 
وأننــا   ، الفرديــة  األخطــاء  عنــد  الوقــوف  وعــدم 
أســهمنا يف تراجــع خطــاب الكراهيــة مــن األتــراك 

الســورين. اجتــاه 
وحنــن شــهود عيــان علــى معــاانة الســورين الذيــن 
أرغمــوا علــى النــزوح وتــرك أوطاهنــم، واملــرارة الــي 
تغلــب علــى عيشــهم ، وحنــن مــن تقاليــدان مــدَّ يــد 
العــون للمحتاجــن، والشــعب الرتكــي مــن عاداتــه 
تركيــا  احتضنــت  وقــد   ، الدخيــل  يرفــض  ال  أنــه 

القــدمي واملعاصــر. التاريــخ  النازحــن علــى مــر 
حــول  إشــراق  صحيفــة  حتريــر  رئيــس  وحتــدث 
التاعــب  عــدم  وأمهيــة  الطيــب  الرتكــي  الشــعب 
بعواطفــه ومشــاعره مــن خــال بعــض اإلعاميــن 
الذيــن يركــزون علــى بــث خطــاب احلقــد والكراهيــة 
، والرتكيــز علــى بعــض املمارســات اخلاطئــة لبعــض 
الســورين  أن  واحلديــث   ، وتضخيمهــا  الســورين 
وعــراة  خراتنــا،  مــن  فأطعمناهــم  جوعــى  جــاءوا 

فأكســيناهم مــن ثيابنــا ، وأكــد علــى أن الثــورة الســورية قامــت مــن أجــل احلريــة والكرامــة وليســت 
مــن أجــل اخلبــز كمــا يريــد بعــض اإلعاميــن تشــويهها ، وأننــا مــا جئنــا أىل تركيــا ألننــا جائعــن ، 
بــل جئنــا حبثــاً عــن األمــان مــن أهلنــا األتــراك ، وأننــا أحضــران مدخراتنــا معنــا ، وعملنــا برتكيــا جبهــدان 
وأنشــأان املعامــل واملطاعــم والبقاليــات، وأضفنــا حضــوراً نوعيــاً للمجتمــع الرتكــي مــن خــال املفكريــن 
واألدابء والفنانيــن ، وأن مــا جيمــع بــن الشــعبن الســوري والرتكــي هــو أكــر بكثــر ممــا يفرقنــا ، وانشــد 
اإلعاميــن بضــرورة التحلــي ابألخــاق اإلنســانية واملعايــر املهنيــة وطالــب  بعــرض معــاانة الســورين 
يف تركيــا عــر اإلعــام الرتكــي إلمســاع صوهتــم إىل اجلهــات املعنيــة، والتوقــف عــن التحريــض وعــرض 

الوجــه اإلجيــايب حلضــور الســورين يف تركيــا. 

شارك رئيس تحرير إشراق
في مؤتمر وسائط االعالم والالجئين
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Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği’nin (SGDD-ASAM) Birleşmiş Mil-
letler’le işbirliği içerisinde çağrı yaptığı ve 
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü tarafından 17.03.2018 tari-
hinde düzenlenen Medyada Göç ve Mülteciler 
adlı konferansa, İşrak Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni de katıldı. Konferansa katılan 
gazeteciler, medya organlarıyla nasıl ilişki ku-
rulacağı, medyanın toplum üzerindeki etkisi, 
mültecilerin medyadaki temsili ve göçle ilgili 
kavramların medyada kullanılması gibi konu-
ları, uluslararası kuruluşlardan gelen uzman-
larla müzakere etti.
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürü Sayın Mehmet Akarca, 
katılımcılara selamlama konuşması yaparken, 
gazetecilerin mültecilerle ilgili bilgileri ak-
tarırken gazetecilik ve ahlak ilkelerine bağlı 
hareket etmelerini ve tedbiri elden bırakmama-
larını temenni ettiğini belirtti. Aksi takdirde 
ortaya sorun ve anlaşmazlıkların çıkacağına 
vurgu yapan Akarca, dürüstlükten şaşılma-
ması, gazetecilikte öne geçmek adına acele 
hükümlerde bulunulmaması ve kamuoyunu 
aydınlatma ve nefret söylemlerini azaltma 
amacıyla mültecilere ilgi gösterilerek çek-
tikleri sıkıntıların gözler önüne serilmesi ger-
ektiğinin altını çizdi. Akarca medyanın mülte-
cilerle Türk halkının kaynaşması ve sağlıklı, 
güvenli ve insana yaraşır bir yaşamın kurul-
masına katkıda bulunulması açısından önemli 
bir role sahip olduğunu dile getirirken, bireysel 
hatalara değil genel sorunlara odaklanılması 
gerektiğini söyledi. Akarca ayrıca, Türklerin 
Suriyelilere yönelik nefret söylemini hafiflet-
mesine katkıda bulunduklarını ifade etti.
Akarca, “Göçe ve vatanlarını terk etmeye zor-
lanan Suriyelilerin çektiği acıların ve hayat-
larındaki sıkıntıların görgü tanığıyız. Bizim 
geleneğimizde muhtaca yardım eli uzatmak 
vardır. Türk halkı adetleri gereği misafiri red-
detmez. Türkiye geçmişte ve bugün göçmen-
leri kabul edegelmiştir” şeklinde konuştu.
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni de 
yaptığı konuşmada, Türk halkının güzel 
özelliklerinden bahsederek, nefret söylemi-
ni yayan ve bir takım Suriyelilerin yaptıkları 
hatalara odaklanıp bunları büyüten bazı gaze-
teciler vasıtasıyla Türk halkının duygularıyla 
oynanmaması gerektiğini belirtti. Suriyelilerin 
aç olarak geldiklerini ve yiyeceklerimizden 
bölüşerek doyduklarını, yine çıplak olarak gel-
diklerini ve giysimizi paylaşarak giyindikleri-
ni söyleyen İşrak Genel Yayın Yönetmeni, Suriye devriminin bazı gazetecilerin yansıtmaya 
çalıştığı gibi bir ekmek kavgası değil, özgürlük ve onur adına başladığını vurgularken, “Biz 
Türkiye’ye aç olduğumuz için değil, Türk kardeşlerimizin sağlayacağı güvenlik için geld-
ik. Beraberimizde tüm birikimlerimizi getirdik; Türkiye’de çalıştık ve fabrikalar, lokantalar 
ve bakkallar açtık. Türk toplumuna mütefekkir, edebiyatçı ve sanatçılar kazandırdık. Suriye 
ve Türk halkı arasındaki benzerlikler, farklılıklardan çok daha fazladır” ifadelerini kullandı. 
Genel Yayın Yönetmeni son olarak gazetecilerin insani bir ahlak ve mesleki ilke sahibi olma-
ları gerektiğini ifade etti ve Türk basınının Suriyelilerin yaşadığı zorlukları göstererek ilgili 
mercilere sesini duyurmasını, yine tahrikten uzak durarak Türkiye’deki Suriyelilerin olumlu 
yönlerini göstermesini istedi.

İŞRAK

İşrak Genel Yayın Yönetmeni Medyada
Göç ve Mülteciler Konferansına Katıldı
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الروحيــة  أو  العقليــة  املتعــة  غايتهــا  جتربــة  جمــرد  ليــس  النقــد 
للكاتــب أو القــارئ، فحيــث تبــدو عمليــة النقــد الســلي منهــا 
التجربــة  الــكل ابملبــدأ، لكنهــا  واإلجيــايب هــي األســهل علــى 
األصعــب علــى أولئــك الباحثــن عــن روح أمــة يف حضورهــا 
العصــري، وتصبــح العمــل األشــقى حــن خنتــار االحنيــاز لصــورة 
العــامل الــذي نريــد إلثبــات أحقيتــه خــاف غــره؛ عندهــا تصبــح 
الكتابــة النقديــة وكأهنــا حلــن علــى حلــم حيــرتق وجلــد يتمــزق!. 
وحيــث ال تســتطيع لغــة مهمــا بلغــت مــن القــدرة علــى اجيــاز 
جســد  يف  النــار  اســتعار  حلظــة  لتوصيــف  وتكثيفــه  املعــى 
البوعزيــزي، ذلــك الــذي أعلــن مــن تونــس أنــه عصــر االنعتــاق 
الطفــل  أمل  يصــف  أن  معــى  واحلــرايت؛ كمــا ال ميكــن ألي 
)كرمي( وأابه ومثله األالف، وقد أطارت قذيفة عينه وكسرت 
مججمتــه الغضــة يف غوطــة دمشــق!، عندهــا تصبــح املســؤولية 
أواًل والروح اثنياً وشكل أمة نتصور وجودها اثلثاً هي العملية 
النقديــة األصعــب واألكثــر شــقاًء يف فضــاء اتســعت فيــه دوائــر 
اجلميــع يف  امــام  متاحــة  مــادة  االجتماعــي، وابت  التواصــل 
اجملتمــع اليــوم، هــي مــا ميكنــه أن يكــون لغــة تواصــل وتفاعــل بن 
البشــر يف خمتلــف أجناســهم تعيــد لإلنســان أهليتــه اإلنســانية 
يف مقابلــة عــامل متغــر ســادت وتســود بــه كل صنــوف القتــل 
واملــوت  املــوت  شــهوة  الغرائزيــة يف  النزعــات  واذكاء  واجلرميــة 
املضــاد، عــامل ابتــت فيــه كل القيــم املعرفيــة واالنســانية علــى 
حمــك التجربــة والفصــل يف قدرهتــا علــى االنتصــار ملظــامل البشــر 

وقيمــة وجودهــا األول يف أهنــا كوائــن انســانية. 
لرمبــا أييت هــذا العــرض متأخــراً يف ســياق النتائــج احلاليــة ملســار 
البعــض جمــرد  العــريب، ورمبــا يفرتضهــا  والربيــع  الســورية  الثــورة 
تــرف فكــري أمــام ســيل الدمــاء النازفــة ولعبــة األمــم القــذرة 
علــى جمــرايت التغيــر الدميوغــرايف احلاصــل اليــوم، لكــن عنــد 
الوقــوف علــى عتبــة التعثــر الفكــري والثقــايف واحليــايت للمشــروع 
الضــوء  الثــورة حتقيقــه، يصبــح تســليط  مــن  املفــرتض  الوطــي 
علــى زواايان املعتمــة ضــرورة راهنــة تســتلزم موضوعتــان للنقــد 
يف املبــدأ: اللغــة مبضموهنــا وصورهــا ورموزهــا كمحتــوى فكــري 
وثقــايف لــروح األمــة، والســر العميــق ملقتضيــات املعلــن واملضمــر 
الشــعي والرمســي آبن، وحيــث  بعــده  الثــورة يف  مــن خطــاب 
تبــدو املوضوعتــان جمــال دراســات واســعة تتداخــل فيهــا جمموعــة 
مــن العلــوم وأدوات املعرفــة يصعــب تناوهلــا يف مقــال واحــد، 

فلتكــن حماولــة يف النقــد أواًل.
انــزايح الثــورة الســورية عــن موضوعــة املواطنــة واحلقــوق املدنيــة 
ودولــة القانــون والعلمانيــة واحلريــة، هــو هويــة الثــورة لليــوم، الثورة 
املستنزفة من عدة بواابت مشرعة على تصعيد العنف لاهناية 
والقتــل والتهجــر املمنهجــن والتغيــر الدميوغــرايف، وليــس فقــط 
بــل علــى ذهنيــة االلتجــاء واالســتخدام واالســتثمار فيهــا ومــا 
تبعهــا مــن شــروخ عميقــة يف مكــوانت الشــعب الســوري مــن 
)ترهيــب( الثــورة ودعايــة محايــة األقليــات والدميوقراطيــة املزيفــة 

هــو أصــل احلكايــة، و)احلكايــة حكايــة بلــد(.
يقــول مدعــوو الســلطة واملمانعــة، انتصــران علــى )اإلرهــاب(! 
وقريباً ستنتهي )املؤامرة الكونية( على دولة املمانعة والعروبة!، 
ويذهــب فصيــل آخــر للقــول أن )أصحــاب اللحــى اإلســامية( 
لــن جتلــب رايح احلريــة أبــداً!، وأيتيــك صــوت مــن  املتعفنــة 
بعيــد ال نصــر إال لاشــرتاكية والتقــدم، عــاش ماركــس، عــاش 
بوتــن ولتســقط اإلمرايليــة والرجعيــة!، وليتهــا تقــف عنــد هــذا 
احلــد، بــل يتــورط اجلميــع يف متجيــد بطوالتــه وعــد ضحــاايه 
يف  شــهداؤان  ابلقــول:  لتمجيــد ضحاايهــم  يكتــب  فالبعــض 
اجلنــة وقتاهــم )فطيســة( يف النــار!، وتنشــب علــى صفحــات 
التواصــل االجتماعــي حــرابً ضــروس بــن تكفــر وشــيطنة وأتليــه 
وتقديس، لدرجة تضع العقل يف مزبلة التاريخ وتعيد اإلنسان 

الــذي كرمــه هللا، ابملبــدأ، ابلعقــل، ملرتبــة مــا دون اإلنســاين مــن 
اهلمجيــة والغرائزيــة والعنــف. 

راثء  يف  وعواطفــه  مبشــاعره  يكتــب  مــن  لــكل  مــرراً  ويبــدو 
الضحــااي الــذي يقضــون يف مســرة مــوت كــرى، وقــد يــرر 
معهــا عجــز العقــل عــن تفســر مــا جيــرى، تــرز إحــدى أهــم 
اشكاالت الثورة السورية لليوم، فمن دون اخلوض يف معرتكها 
انســاق  فقــد  وسياســياً،  عســكرايً  ودوليــاً  اقليميــاً  املتداخــل 
جممــوع عريــض مــن رواد ومحلــة لــواء الثــورة يف عبثيــة االســتنزاف 
ابملطلــق ألي  نفيــاً  تكــون  تــكاد  حــى  احملــرض  )الشــعارايت( 
وجــود آخــر خــاف حاملهــا، مــا جيعلهــا متعادلــة موضوعيــاً مــع 
شــعارات )األســد أو حنــرق البلــد(، وتضــع الســياق اإلعامــي 
للثــورة يف مصــاف متســاوي كليــاً مــع مشــروعية القتــل اجلــزاف، 
وقوانينهــا،  الدولــة  ومدنيــة  احلريــة  مــع  ابملبــدأ  بينمــا كانــت 
فحيــث يستســهل الكثــرون لغــة القــدح والــذم مــن بوابــة أن 
الثــورة كاشــفة، وأن أوراق التــوت قــد ســقطت عــن أصحاهبــا 
املزيفــون، يذهــب هــذا الفريــق وذاك الدعــاء امتــاك احلقيقــة يف 
القــول خاصــة، فلعقــود خلــت كان الــكل، إال مــا رحــم ريب، 
يغــرق يف ذاتــه قهــراً ال جيــرؤ علــى النبــس بكلمــة خوفــاً، لتــأيت 
وســائل التواصــل االجتماعــي لتتيــح فرصــة ذهبيــة لينشــر الــكل 
مكنــوانت أفكارهــم مرتافقــة مــع مرحلــة احلــرايت وكســر جــدران 
للحــوار وتبــادل اآلراء، وليــت  اخلــوف، فباتــت فضــاًء عامــاً 
الــي  املقــوالت  اجلوفــاء وصــراع  للشــعاراتية  بــل  وفقــط،  هــذا 
تعكــس دمويــة املشــهد علــى واقــع األرض، لتصبــح )الَعلمنــة( 
و)األســلمة( و)العلونــة( ســلعة لاســتهاك اإلعامــي وابتــزاز 
عــن  ويبحــث  األطــراف  مــن كل  املتــآكل  اجلمهــور  مشــاعر 

طريــق خاصــه وانعتاقــه مــن مظاملــه. 
مقــوم  أي  هــدم  يف  مســتمرة  لليــوم  التحريضيــة  )الشــعاراتية( 
النفســي  احملتــوى  أواًل  تعكــس  لكوهنــا  الســوري،  للحــل 
القــذرة علــى األرض، وترصــد  احلــرب  واالجتماعــي جملــرايت 
الراهــن،  للوضــع  الثقــايف  وابلضــرورة  اللغــوي  احملتــوى  اثنيــاً 
واألخطــر مــن هــذا وذاك، أهنــا النقطــة الــي أرادهتــا الســلطة 
أمــام  بعامتــه  اجملتمــع  وضعــت  حيــث  البدايــة،  منــذ  والنظــام 
خياريــن: اســتبدادها العســكري أو الفوضــى وحكــم التطــرف 
وشــعارات املــوت واجلهــاد، ولليــوم مل تعمــل صنــوف املعارضــة 
علــى تقويــض هــذه الفكــرة عمليــاً وابلضــرورة مــا يعكــس موقفــاً 
فكــرايً يتمثــل بشــعار، بقــدر اهنــا تطــرح شــعاراً نظــرايً وجمــرايت 
التحريــض  خلــف  تنســاق  أو  خافــه  يف  الواقــع  يف  األرض 

املضــاد. والتحريــض 
ال ميكــن للرصاصــة أن تقتــل أكثــر مــن فــرد، لكــن ميكــن لكلمــة 
أو شعار أن يقتل امة، أو يذهب هبا للتفتيت واملوت واجملاين 
كما كان شعار )األسد أو حنرق البلد(، مولداً لكل االحقاد 
نعيــش!، وميكــن  الــي  التارخييــة  الكارثــة  هــذه  الــي أدت إىل 
ابملقابــل أيضــاً، للكلمــة أن حتيــي أمــة وتعيــد إحيــاء مســارها 
مــن جديــد يف لغــة تقــّوم االنســان وتصــون حقــه يف احليــاة، هــي 
إذاً جمــرد كلمــة، حتتمــل النقــد والتبــادل املعــريف، وحتتكــم ملرجعيــة 
الــروح الســورية األوىل املولــدة للحيــاة مــن جديــد وتؤســس لــروح 
االختــاف وتــداول الكلمــة وحوارهــا، عنواهنــا العقــد الســلوكي 
واالجتماعــي يف معادلــة االســتمرار والنقــد ال معادلــة الوجــود 
مــن عدمــه، وهــذا مــا تفرتضــه الثــورة يف وقتهــا الراهــن بديــًا 
عــن ســيل الشــعاراتية ولغــة املــوت املكــررة بصــورة أخــرى عــن 
خطــاب النظــم املتهالكــة مهمــا أطالــت لعبــة التــوازانت الدوليــة 
يف أمــد بقائهــا لليــوم، وكل مــا يبــدو مــن دميومتهــا ليــس ســوى 
الشــعب  هــو  والباقــي  والــدويل  السياســي  للعبــث  اســتهاك 
بروحــه وحمموالتــه الفكريــة والثقافيــة، وهــذا مــا ميكــن نقــده اليــوم 

وغــداً أتسيســاً وفعــًا ولغــًة.

كل ما ورد ويرد من أهل الغوطة حيتاج لتمعن وأتمل ودراسة.
أهــل الغوطــة اثروا منــذ ســبع ســنن، انفصلــوا عــن النظــام الفاســد 

الســامة. املســمومة  مؤسســاته  عــن  وانقطعــوا  وقطعــوا  املفســد 
حاصرهــم النظــام اجملــرم منــذ مخــس ســنن ليخضعهــم، فانعزلــوا متامــاً 
حيــاة  وعاشــوا  ومنافقيــه،  مبقصريــه  العــامل  عــن كل  انعزلــوا  بــل  عنــه 
خاصــة وفــق قيــم خاصــة فيهــا قيــم احلريــة وأخــاق االســام وروح 
اجلهــاد وتشــكلت يف البقعــة احملاصــرة مؤسســات مدنيــة بديلــة يف كل 

واالجتماعيــة. والتعليميــة  الرتبويــة  اجلوانــب 
فاســتقامت يف الغوطــة أجيــال كانــت قــد تزعزعــت حتــت وطــأة ســيول 

اإلفســاد األســدية اجلارفــة عــر أكثــر مــن اربعــن ســنة.
جــو  يف  صــاف  نقــي  مشــرب  ذو  جديــد  جيــل  الغوطــة  يف  ونشــأ 

والذلــة. اخلضــوع  عــن  بعيــداً  ومواجهــة  مفاصلــة 
مــن كان طفــًا منهــم يف بدايــة التحــرر مــن النظــام الفاشــي أصبــح بعــد 
ســبع ســنوات رجًا صلباً، وكل ســنة مرت عليه كانت بعشــر ســنن.

ومــن ولــد بعــد الثــورة يف الغوطــة تكونــت شــخصيته وتصلبــت علــى 
فلــن  املبكــرة  الطفولــة  قيمــه يف  اجلديــدة ومــن تصلبــت  القيــم  تلــك 

تكســر ولــن تلــن.
أهــل الغوطــة مثــال التغيــر العميــق الــذي حصــل يف ســنوات الثــورة 

فــكان اجنــازاً وجناحــاً حقيقيــاً هلــذه الثــورة العظيمــة.
ســوريون جــدد تظهــر صابتهــم الفريــدة العجيبــة العظيمــة اليــوم والعــدو 

يستهدفهم لشخوصهم وذواهتم.
سوريون جدد يف الغوطة.

 يف الغوطــة تكــوَّن جيــل جديــد فريــد بلــغ فيــه التغيــر العظيــم أقصــى 
مشــاهبة  عديــدة  أخــرى  لتجمعــات  منــاذج  الغوطــة  غــر  مــداه، ويف 

بلغــت درجــات جيــدة حســنة يف ميــزان الغوطــة األكــر.
على نوعية أهل الغوطة يقاس أهل الفضيلة اليوم.

علــى مثــل أهــل الغوطــة توضــع التطلعــات واآلمــال أن هنــاك مســتقبل 
لســوراي مــا زال إن مل يزولــوا.

على صالبة اهل الغوطة بين النقد والكلمة
سجلوا وقيسوا

كاتب وباحث سوريكاتب وباحث سوري

د. أسامة الملوحي  جمال الشوفي
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بعد عقود من اســتقرار الرعب عاشــه اجملتمع الســوري يف ظل االســتبداد، نســتفيق يف هذه املرحلة على وقع الزلزال اهلائل الذي 
أحدثتــه ثــورة الشــعب، فاحلــرب هــي احلــرب فرضهــا وصعدهــا االســتبداد دفاعــاً عــن وجــوده، ومــا حــدث حــى اترخيــه ال يلغــي 
ســلمية الثــورة وشــرعية مطالبهــا يف التغيــر الســلمي، بــل يتأكــد أكثــر فأكثــر أنــه للخــروج مــن إطــار احلــرب غــر العادلــة ضــرورة 

االنتقــال السياســي، وجتــاوز مرحلــة االســتبداد البشــعة، وحتقيــق مطالــب الشــعب.
  املواطــن الســوري ابلعــام حيــس بوحــدة الوجــود، وإنــه مــن ســكان البيــت الســوري الكبــر الرائــع، فــإذا كان الكــون مرتبــط بعاقــات 
غــر مرئيــة )خيــوط، أواتر، روابــط مسهــا مــا شــئت(، فاإلنســان مبشــاعره الكونيــة والتارخييــة يكتشــف ذلــك، ويكتشــف أيضــاً مــع 
تطــور العلــم والوعــي أن الروابــط هــي قوانــن خــارج اخليــوط واألواتر، وهــي أعقــد مــن اآللــة امليكانيكيــة، واجلــذب والطــرد، وحركــة 

الــدوران والســرعة، ويف الوقــت نفســه ال يتصــور الرتابــط بــدون شــد واحتــكاك.
  كل مــا ذكــر يف عــامل الوعــي أصبــح مــن املســلمات اليــوم، وال أريــد الولــوج يف ثباتــه وتغــره املســتمرين دون توقــف، مــا يهمــي 
هــو الزلــزال الــذي اســتهدف حتطيــم روابــط املنظومــة )املســتقرة معتمــدة الرعــب(، وإعــادة بنائهــا أو هيكلتهــا مــن جديــد!، العلــم 
يشــر إىل اإلمــكاانت والطاقــة اهلائلــة الــي تشــكلها قطــرات تتجمــع لتشــكل ســاقية، والســواقي لتشــكل النهــر، ومــن َث التغيــر، 

إن الســيل البشــري الــذي تشــكل وتطــور لــن يتوقــف، علــى الرغــم مــن قــوة العســكرة وتشــويه الوعــي.
  إن ممارســات االســتبداد حبــق الشــعب طيلــة فــرتة احلــرب، ســوف تصبــح عوامــل فاعلــة يف التغيــر إذا مــا أحســن توظيفهــا، 
وابلتأكيــد هلــا الوجــه اآلخــر الضــار، فهــي جــزء مــن سلســلة التفاعــات الــي جتــري، واألســاليب املتبعــة قــد تفــكك القلــة إىل 
شــظااي ولكــن ســوف يعــاد تركيبهــا مــن جديــد، وتواصــل بعــد اســتعادة بنائهــا املســر ومتضــي قدمــاً، ففــي احليــاة البيولوجيــة ومــا هــو 
مرمــج يف ال- )DNA( أو ال - )RNA( للفــروس ليــس هــو ابلضبــط مــا هــو يف اجملتمــع احملكــوم بقوانــن طابعهــا مشــابه.

  الفروســات الــي تغــزو اخلــااي بقطــع مــن ال- )DNA( أو أل -)RNA( اخلــاص هبــا ، تســخر عمــل اخلــااي لصاحلهــا 
وتنجح، وتتحرك املناعة لوقف احلالة الطارئة ، أما يف اجملتمع وإن جنحت حماولة االستبداد تسخر إنتاج اجملتمع لصاحل النهب 
والعســف والفســاد، إال أنــه تبــدأ عمليــة معقــدة طويلــة تتشــكل يف مواجهــة ذلــك، وينجــح االســتبداد مــرات ومــرات يف تبديدهــا 

بعــض الوقــت ولكنــه ال ينجــح كل الوقــت، وحيــدث الزلــزال الــذي يضعفــه ويقــوي حركــة التغيــر ضــده.
  فالبشــر علــى الرغــم مــن برانمــج الســلوك البيولوجــي الكامــن فيهــم، فهــو ال يكفــي جلعلهــم بشــراً، ال بــد مــن برانمــج آخــر متمــم 
مســجل برمــوز الثقافــة والوعــي، وهــو إنتــاج مجعــي متبــادل مــع آخريــن، وال ميكــن التملــص منــه أو إلغائــه حبواجــز خرســانية صلبــة! 
، ونصــادف حــاالت يتبعهــا االســتبداد ركضــاً وراء فرضهــا أو فعلهــا، عــن طريــق التاعــب واخلدعــة واألزالم والقــوة ومــا شــابه!، 
تاَعــب بــه واملنخــرط بتنفيــذ رغبــة االســتبداد إال إذا متــت برجمتــه وظهــرت رغبتــه يف املســامهة الفعليــة واملشــاركة 

ُ
وال يســتجيب امل

بعــد إعــادة النظــر يف بنيــة تفكــره الكليــة.
 يف عمليــة الصــراع علــى مــر عقــود حكــم االســتبداد، مت أتســيس جيــش الداعمــن لــه وعلــى كل املســتوايت، عــر حتقيــق برانمــج 
كبــر للتاعــب ابلوعــي، ويصــل اإلنســان يف حلظــة )مــا( إىل مرحلــة يكــف فيهــا عــن إدراك احلجــج العقانيــة للمواجهــة، ويبــدي 
التنــازالت وكأنــه يرغــب أن يغــرر بــه، ويســر متماشــياً مــع برانمــج املتاعبــن، ويصعــب إنقــاذه مهمــا ُقدمــت لــه مــن حجــج 

منطقيــة، فقــد وصــل إىل مســتوى ال يرغــب االنســان فيــه االقتنــاع.
  إن مــادة التاعــب الــي اســتخدمها االســتبداد متنوعــة، يف مقدمتهــا الرتكيــز علــى مشــاعر املواطــن إببــراز العــدو اخلارجــي املرتبــص 
مبصاحلنــا ووجــودان ومقايضــة الوطنيــة ابلدميقراطيــة، وَدعــم املواطنــون احلــروب واهلزائــم مــع ذلــك العــدو بــروح وطنيــة عاليــة وقدمــوا 
التضحيــات، بينمــا كان احلاكــم يســتخدم بقــاء العــدو مــرراً لوجــوده الدائــم، كان التاعــب يســتمر، وهنــب البلــد قائــم، وغيــاب 
الدميقراطيــة واحلــرايت يســاعد علــى متريــر أســاليب االســتبداد، ويــزداد تكــون الوعــي املغايــر صعوبــة، وأتخــذ االنتهازيــة والوصوليــة 

واملفســدين مكاهنــا يف خدمــة احلالــة املتشــكلة.
  لفــرتة طويلــة كانــت الغالبيــة العظمــى مــن أبنــاء الشــعب ال ترغــب ضيــاع وقتهــا يف التشــكيك مبــا جيــري، وتغــرق ســلبياً أكثــر يف 
فيــض معلومــات التاعــب واخلــداع، وال تفكــر يف إعــادة تقييــم مــا هــو قائــم، علــى الرغــم مــن اإلخفاقــات املتكــررة، وفقــدان البديــل 
السياســي حبكــم القهــر والقمــع أفقــد املواطنــن آليــة وأدوات املراقبــة الــي تســاعد علــى فــك رمــوز املعلومــة املســتهدف هبــا، بينمــا 

اآلن اختلفــت األمــور فاتســع اخنــراط املواطنــن يف عمليــة اتســاع اإلدراك املوجــه ضــد االســتبداد.
  بعــد الثــورة ويف أثنائهــا اندفــع عــدد هائــل مــن الكتــل البشــرية ملاقاهتــا، ومل تكــن هــذه الكتــل متجانســة اهلــدف متتلــك الوعــي 
املناســب، فــكان توافــق تفكرهــا مــع أهــداف التغيــر الدميقراطــي خيضــع ملتغــرات أدت إىل عــدم ثباتــه، وإذا كانــت الغلبــة حليفــة 
االســتبداد ســرعان ما ســار حاملوه للتنصل من مواقفهم، ابهتزازات تدرجيية ال ختلو من املراوغة تنتهي غالباً ابلنكوص الفعلي، 

مــع اإلبقــاء علــى الغــاف املخــادع كطــوق جنــاة؟.
  مل يقتصــر األمــر علــى اجملموعــات واألحــزاب الــي تشــكلت يف ظــل الثــورة، مبــا فيهــا املتشــكل برغبــة اجلــاد، بــل طــال األفــراد 
والشــخصيات، و)أدابء ومثقفــون وساســة(، ومتخصصــون متقدمــون، وتــدل الفــرتة األخــرة علــى تســارع ملحــوظ يف فــرز املواقــف 
واتضــاح مصائرهــا مــن مشــروع اســقاط االســتبداد، منهــا مــن عــاد للتمســك مبفاهيــم اجملتمــع األهلــي الــذي اعتمــد لعقــود أرضيــة 
موثوقــة لنمــو وتطــور االســتبداد، ومنهــا مــن يــرى التصــاحل مــع الســلطة شــر البــد منــه، ومنهــا مــن صعــد موقفــه للضــرر بقــادة 

املعارضــة وإضعافهــا والنيــل مــن مشــاريعها.
  مرحلــة الثــورة تعيــد انتــاج هــؤالء يف ســر الصــراع، كاشــفة الــرتدد العاملــن عليــه، وتلتقــط املواقــف وحتــدد مآهلــا النهائــي، وهــذا 
يف احلالــة الســورية ممكــن احلــدوث بتكــرارات متعــددة يف منــاخ مــن القهــر والعنــف ميليــه النظــام ومؤيديــه آبليــات ممنهجــة مدروســة، 
تُوقِــع البعــض فرائســاً ســهلة لعمليــة التاعــب املتجــذر، الــذي مل ينقطــع املســتبد املتاعــب فيــه عــن إرســال اإلشــارات لكــي 
نغــر الســياق يف إدراكنــا املتشــكل خــال ســنوات الثــورة، ونعيــد أتويــل ذلــك الســياق ابالجتــاه الــذي خيــدم مــا يريــده مــن عمليــة 

التاعــب. 
  يســاعد على حصول ذلك؟: االخطاء املرتكبة يف ســر الصراع من قبل املنظمات واألفراد، وضيق النظرة، واالســتجابة أحياانً 
للظواهــر النمطيــة، واألخطــاء يف املمارســة، وتشــكل التأويــات اخلاصــة غــر املتوافقــة مــع الواقــع ومصرهــا الفشــل، وحيــدث كل 
هــذا يف منــاخ يتمتــع فيــه املســتبد بســوائل اإلعــام وعمــل اخلــراء واملختصــن، واملــال السياســي والقــوة، والعمــاء واالخرتاقــات 
احملدثــة يف صفــوف )املعارضــة(، ومــن هنــا إىل كل مــن وقــع يف هــذه األحابيــل إعــادة النظــر قبــل فــوات األوان، فصــدر الثــورة 

يتســع للجميــع واخلطــأ املؤقــت زائــل.       

بــدأت يف مثــل هــذا اليــوم قبــل ســبع ســنوات، شــرارة الثــورة الســورية، حيــث خــرج 
شــباٌب يف تظاهــرة يف ســوق احلميديــة، يرفعــون شــعار )هللا، ســورية، حريــة وبــس(، 
الشــعار الــذي كان رداً علــى شــعار النظــام: )هللا، ســورية، بشــار وبــس(، رمبــا كان 
هــذا هــو الوعــي الــذي حكــم هــؤالء، والــذي حكــم النخــب أصــًا، وتســرَّب إىل 
قطــاع مــن الشــباب الــذي )تســيس(، حيــث عــّر عــن رد )غريــزي( علــى ممارســاٍت 
طويلــٍة مارســها النظــام، وعــن عفويــة أخرجتهــا ثــورات تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن 
، وكان هــذا الوعــي يعــّر عــن حاجــة فئــاٍت وســطى للحريــة، أكثــر ممــا كان يعــّر 
عــن فهــٍم عميــق ألزمــة ســورية، وهبــذا مل يصبــح شــعار )الشــعب يريــد إســقاط 
النظــام( الشــعار املركــزي، إال بعــد أســابيع عديــدة مــن القمــع واالعتقــال والقتــل.

كان قطــاع كبــر مــن الشــعب مأزومــا بعــد اهنيــار الوضــع املعيشــي الــذي حــدث، 
علــى ضــوء اتبــاع سياســة اللرلــة الــي بلغــت أوجهــا ســنة 2007، وعلــى الرغــم مــن 
)اخلــوف( مــن بطــش النظــام، توّســع احلــراك يف مواجهــة سياســة القتــل والســحق 
الــي مارســها النظــام، ووصلــت الثــورة إىل معظــم مناطــق ســورية، علــى الرغــم مــن 
كل هــذه املمارســات، هــذا التوّســع الــذي حــاول الشــباب تنظيمــه مــن خــال 
تنســيقيات، وربطــه لكــي يكــون موحــداً يف كل ســورية، وكذلــك بلــورة برانمــج لــه، 
مــن أجــل أن يفضــي إســقاط النظــام إىل نظــاٍم بديــٍل حيقــق مطالــب الشــعب، كان 
النظــام يســعى إىل إبقائــه عفــوايً، وتعزيــز طابعــه الغريــزي، مــن خــال ســحق كل 
أشــكال التنظيــم تلــك، ودفــع املفقريــن إىل محــل الســاح، حيــث كان يعتقــد أنــه 
األقــدر علــى ســحق ثــورة مســلحة، هلــذا كان يعمــل علــى نــزع كل عقانيــة عنهــا، 

والرتكيــز علــى أســلمتها، وحتويلهــا إىل )عصــاابت مســلحة(،
يف املقابــل، املعارضــة الــي مل تكــن تثــق أبن الشــعب الســوري ســوف يثــور، وعّولــت 
علــى )عقلنــة( النظــام أو التدخــل اإلمــراييل، الــي تكالبــت علــى الثــورة، لاســتفادة 
مــن احلــدث، لكــي تصــل إىل حتقيــق طموحهــا أبن تكــون هــي النظــام، )حــى وإْن 
علــى الداببــة األمركيــة(، هلــذا اشــتغل جــزء مهــم منهــا أبســلمة الثــورة وتســليحها، 
وربــط الصــراع ابلــدول اإلقليميــة واإلمرايليــة، ابلتــايل ابتــت وهــي تفعــل ذلــك كلــه 
ضــد الثــورة ذاهتــا، وعنصــر تفكيــك للقــوى الــي نشــأت يف الصــراع تعبــراً عــن 
الثــورة، وحمــل ارتبــاط هــذه القــوى ابلــدول اإلقليميــة، اهتمــت إبســقاط النظــام، 
وأبن تكــون بديلــه، ومل يكــن لديهــا درايــٌة ابلوضــع العاملــي وحتوالتــه، وال اهتمــت 
مبصــر الشــعب، أو كانــت معنيــًة مبطالبــه الــي اختصرهتــا إىل )إســقاط النظــام( 

فقــط.
جنــح النظــام، نتيجــة ذلــك كلــه، مبســاعدة املعارضــة ودول إقليميــة ودوليــة، إىل 
حتويــل الثــورة إىل صــراع مســلح، ث أبســلمة اجملموعــات املســلحة، وتدعيــم وجــود 
التنظيمــات )اجلهاديــة( والســلفية وتقويتهــا، حيــث ابتــت هــي األقــوى، وابتــت 
يف تصــارع فيمــا بينهــا كذلــك، وكلهــا مارســت ســحق الشــعب يف املناطــق الــي 
ســيطرت عليهــا، حبيــث ابت احلــراك الشــعي يقــوم يف مواجهتهــا، وابت يف صــراٍع 
مــزدوج، ضــد النظــام مــن طــرف، وضــد هــذه اجملموعــات مــن طــرف آخــر، علــى 
الرغــم مــن أن بعضهــا كان يقاتــل النظــام، يف هــذه الوضعيــة غطــى علــى الثــورة 
صراٌع متعّدد األشــكال، من اجملموعات اإلرهابية، ومن جمموعاٍت ســلفيٍة مرتبطٍة 
بــدول إقليميــة، ومــن كتائــب ابتــت ختضــع لسياســات دوٍل إقليميــة وعامليــة، بعــد 
ذلــك، ابت الصــراع مــع روســيا وإيــران اللتــن أنقــذات النظــام مــن الســقوط، ومــع 
أخــرى، وأصبــح  الــدول، ودول  هــذه  لسياســات  الذيــن خيضعــون  )اجلهاديــن( 
)التدمر الذايت( عنصراً خطراً فّكك الكتائب املســلحة، ومسح بتســيُّد اجملموعات 
الســلفية و)اجلهاديــة(، لنصــل إىل أن هنايــة الصــراع ابتــت مرتبطــًة بتوافــق دويل، 
حيــث تســيطر أمــركا علــى الشــرق الســوري، وتركيــا علــى الشــمال الغــريب، وروســيا 

علــى مــا تبقــى خــارج ســيطرة الكتائــب املســلحة.
ابتت كل هذه الصراعات تكبت الثورة، وتريد سحقها، لكن بعد سبع سنوات، 
وكل مــا أشــرت إليــه، مل ينتــه الصــراع، صــراع الشــعب مــن أجــل إســقاط النظــام مل 
ينتــه، وعلــى الرغــم مــن أن ســورية ابتــت حباجــة إىل احلريــة مــن االحتــاالت الــي 

ابتــت أمــراً واقعــاً، لكــن الشــعب يريــد التغيــر احلقيقــي.

ثورة لن تكون ذكرىالزلزال وفضح التالعب بالوعي؟!

كاتب وباحث فلسطينيكاتب وباحث سوري

سالمة كيلةد. اسماعيل أبو عساف
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امتــداد  علــى  الدوليــة  األخبــار  متابعــي  مــن  كنــت  إذا 
الســنوات الســبع املاضية، فإنك ابلتأكيد مل تشــعر ابلصدمة 
إزاء انتهــاك القــوات التابعــة للحكومــة الســورية التفــاق وقــف 
النــار يف الغوطــة الشــرقية لدمشــق الــذي أُعلــن يف إطــار قــرار 
جملــس األمــن التابــع لأمــم املتحــدة رقــم 2401، وتضمــن 
هــذا القــرار قائمــة رائعــة مــن 17 قــراراً صــادرة عــن األمــم 
املتحدة تتعلق بســوراي من دون إقدام روســيا على اســتخدام 
حــق النقــض )فيتــو(، تدعــو مجيعهــا لوقــف إطــاق النــار، 
وإقــرار تســوايت سياســية، وضــرورة ســرعة توفــر املســاعدات 
اإلنســانية، واحــرتام املستشــفيات والعاملــن يف جمــال اإلغاثــة 

اإلنســانية.
ابلفعــل، ُدهشــت لــدى رؤيــي قائمــة القــرارات الـــ 17، ذلــك 
أنــي مل أكــن أعلــم أبن هنــاك هــذا العــدد الكبــر مــن القــرارات 
الــي جــرى متريرهــا مــن دون جلــوء أيٍّ مــن روســيا أو الصــن 
يــدري رمبــا ســئم الدبلوماســيون  الســتخدام )الفيتــو(، مــن 
مســودات  مجيــع  علــى  اعرتاضــاً  أيديهــم  رفــع  مــن  الــروس 
القــرارات األخــرى املرتبطــة بســوراي؟، والتســاؤل اآلن: مــاذا 
كانــت نتيجــة إرخــاء الدبلوماســين الــروس أيديهــم ومساحهــم 

بتمريــر 17 قــراراً خبصــوص ســوراي داخــل جملــس األمــن؟
القــرارات  هــذه  الســورية  احلكومــة  انتهكــت  الواقــع،  يف 
مجيعهــا، وجتاهلــت املطالــب املتعلقــة بوقــف النــار، واســتمرت 
يف اســتخدام أســلحة كيماويــة، حســب مــا أفــاد فريــق مــن 
اخلــراء التابعــن لأمــم املتحــدة، إضافــة إىل ذلــك، حاصــرت 
قــوات  القــوات احلكوميــة مناطــق ومــدانً خاضعــة لســيطرة 
املعارضــة مثــل الغوطــة الشــرقية والرســن )يف ريــف محــص(، 
وتســتهدف العاملــن يف جمــال اإلغاثــة، كمــا يظهــر بوضــوح 
مــن تنديدهــا احملمــوم بـ)منظمــة اخلــوذ البيضــاء(، أي الدفــاع 

املــدين.
بيــد أن األمانــة تقتضــي االعــرتاف أبن املعارضــة املســلحة 
هــي األخــرى تورطــت يف بعــض األحيــان يف انتهــاك بعــض 
إىل  اإلنســانية  املســاعدات  وصــول  إعاقــة  مثــل  القــرارات، 
إدلــب(، وقصــف أحيــاء مدنيــة  الفوعــة وكفــراي )يف ريــف 
أي  يوجــد  مثــل دمشــق وغــرب حلــب، وال  مــدن  داخــل 
تريــر ممكــن ملثــل هــذه األفعــال، وقــد أضــرت بشــدة بشــرف 

املعارضــة. ومصداقيــة 
أن  أتكيــد  يقتضــي  اإلنصــاف كذلــك  فــإن  هــذا،  ومــع 
يف  أســوأ كثــراً  دومــاً  الســورية كانــت  احلكومــة  انتهــاكات 

املســلحة. املعارضــة  اقرتفتهــا  الــي  تلــك  مــن  فداحتهــا 
وبعــد هــذه القــرارات الـــ 17، رمبــا تتســاءل: ملــاذا ليــس هنــاك 
عقــاب علــى هــذه االنتهــاكات؟، مثــة إجابــة قانونيــة وأخــرى 
سياســية علــى هــذا التســاؤل، ابلنســبة إىل الشــق القانــوين 
فبســيط، ذلــك أنــه رغــم أن الدبلوماســين الــروس رمبــا أرخــوا 
أيديهــم داخــل جملــس األمــن ومسحــوا بتمريــر 17 قــراراً، فإهنــم 
يف الوقت ذاته مل يسمحوا أبي ذكر يف أي من القرارات الـ 
17 ملســألة فرض عقوابت، تبعاً للفصل الســابع من ميثاق 
األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــي تقــع يف ســوراي. علــى 
ســبيل املثــال، فــإن التفســر الصــارم للقانــون الــدويل يعــي أن 
دواًل أخــرى ال ميكنهــا مــن الناحيــة القانونيــة اســتخدام القــوة 
ضــد احلكومــة الســورية بســبب إعاقتهــا وصــول املســاعدات 
اإلنســانية أو حــى اســتخدام أســلحة كيماويــة مثــًا، ذكــر 
خــراء قانونيــون يف األمــم املتحــدة أن إدارة الرئيــس )دوانلــد 
ضربــة  وّجهــت  عندمــا  الــدويل  القانــون  انتهكــت  ترمــب( 
عســكرية إىل قاعــدة جويــة ســورية عــام 2017 يف أعقــاب 
اســتخدام احلكومــة الســورية غــاز الســارين مــن جديــد، مــا 

شــكل خرقــاً للقراريــن )2118 و2209( اللذيــن حيظــران 
تصريــح  هنــاك  وليــس  الكيماويــة،  األســلحة  اســتخدام 
األمــم  ميثــاق  مــن  الســابع  للفصــل  تبعــاً  القــوة  ابســتخدام 
وإذا  و(2209،   2118 القراريــن)  مــن  أيٍّ  املتحــدة يف 
أصــرران علــى االلتــزام الكامــل ابلقانــون الــدويل، فــإن هــذا 
يعــي أنــه مهمــا بلــغ غضبــك إزاء االنتهــاكات الــي تقرتفهــا 
احلكومــة الســورية، فإنــه ليــس ابســتطاعتك االنتقــام منهــا 
بصــورة قانونيــة ابســتخدام القــوة أو فــرض حصــار عليهــا أو 

حــى عقــوابت دوليــة.
الشــق  وراء  فيمــا  احلــال  بطبيعــة  فإنــه  أخــرى،  انحيــة  مــن 
املرتبــط ابلقانــون الــدويل، مثــة جانــب سياســي يف الصــراع 
الســوري وهنــا، دُعــوان نتحــدث بصراحــة مــن جديــد، فاألمــم 
املتحــدة ليــس ابســتطاعتها إصــاح املشــهد السياســي ألنــه 
يعكــس الوضــع السياســي علــى الســاحة العامليــة، متامــاً مثلمــا 
ال ميكنــك إلقــاء اللــوم علــى املــرآة ألهنــا تعكــس صورتــك 
البدينة، وتتمثل احلقيقة السياســية القائمة هنا يف أن روســيا 
والصــن ترغبــان يف بقــاء الرئيــس بشــار األســد وحكومتــه، 
وال يْقــدم أيٌّ مــن البلديــن علــى حماولــة تغيــر النظــام الســوري 
ألهنمــا تعتقــدان أن أايً مــا كان الــذي ســيحل حملــه ســيكون 
إحلــاق  الدولتــان يف  ترغــب  احلــايل، وال  النظــام  مــن  أســوأ 
لتعزيــزه وعليــه،  تســعيان  الســوري، وإمنــا  الضعــف ابلنظــام 
فإهنمــا لــن تســمحا لأمــم املتحــدة مبمارســة ضغــوط حقيقيــة 

علــى نظــام األســد، مطلقــاً.
مــن انحيــة أخــرى، فإنــه رمبــا ال تتفــق روســيا وإيــران علــى كل 
شــيء فيمــا يتعلــق بســوراي، لكنهمــا تتفقــان علــى أن األســد 
ونظامــه جيــب أن يبقيــا، وأن دواًل أجنبيــة جيــب أال تتدخــل 
أبــداً لدعــم حــركات االعــرتاض الشــعبية الــي حتــاول إســقاط 
األنظمــة الديكتاتوريــة، ولــن متــارس روســيا أي ضغــوط علــى 
إيــران أو ســوراي عندمــا تْقــدم دمشــق وطهــران علــى خطــوات 
تعتقــدان أهنــا حيويــة لضمــان )بقــاء الدولــة الســورية(، عــاوة 
علــى ذلــك، فــإن الــوالايت املتحــدة والغــرب لــن خيوضــا حــرابً 

يف مواجهــة روســيا حــول مصــر النظــام الســوري.
اإلســام(  )جيــش  إىل  رســالة  توجيــه  أود  فإنــي  وعليــه، 
أن  و)فيلــق الرمحــن( داخــل الغوطــة الشــرقية، وأدرك متامــاً 
هذه الرســالة ســتجعلي هدفاً لكثر من ســهام النقد، لكني 
أتقبــل ذلــك بنفــس راضيــة، ليــس هنــاك بــن أطــراف املأســاة 
العــامل  أمــا رســالي فهــي:  اللــوم،  مــن ال يســتحق  الســورية 
واألمــم املتحــدة والغــرب والعــامل العــريب لــن يتدخلــوا إلنقــاذ 
الغوطــة الشــرقية يف الواقــع، مل ينقــذ هــؤالء محــص وال شــرق 
حلــب مــن قبــل، كمــا أن القــرارات) الـــ18 والـــ19 والـــ20( 
مــن األمــم املتحــدة لــن تنقذكــم، يف محــص وشــرق حلــب 
وبعدمــا لقــي اآلالف مــن املدنيــن مصرعهــم، اســتعاد النظــام 
وغــادر  املدينتــن،  علــى  ســيطرته  األمــر  هنايــة  الســوري يف 
املقاتلــون وأســرهم، وعاجــًا أم آجــًا، ســيحدث هــذا يف 
الغوطــة الشــرقية، وإذا كانــت اســرتاتيجيتكم تقــوم علــى اتبــاع 
وشــرق  محــص  يف  انتهاجهــا  الســابق  االســرتاتيجية  ذات 
مــن  معجــزة  حــدوث  أمــل  علــى  تنتظــرون  فبينمــا  حلــب، 
اخلــارج، أانشــدكم مــن أجــل آالف املدنيــن داخــل املناطــق 
الــي تســيطرون عليهــا أن تعيــدوا النظــر يف اختــاذ خطــوات 
أعــرف  فــأان  أنفســكم،  مــن أجــل  بديلــة، ال تفعلــوا ذلــك 
جيــداً أنكــم شــجعان، وإمنــا إفعلــوه مــن أجــل أرواح عشــرات 
اآلالف مــن املدنيــن احملاصريــن معكــم، افعلــوا ذلــك إجــااًل 
للثــورة الــي يتمثــل هدفهــا يف احــرتام حقــوق مجيــع املواطنــن 

الســورين يف احليــاة والكرامــة واألمــل يف املســتقبل.

مَثَـّـة  إّن  القــول:  ميكــن  االنطباعيــة،  مــن  قليــل  و  احلياديــة،  مــن  بكثــٍر 
معركــة  يف  األحــداث  تطــورات  يف  األثــر  ابلــغ  لــه  ــا، كان  مهمًّ عامــًا 
هــذا  إىل صبيحــة  يوًمــا، وصــواًل  ســبعة ومخســن  مــدى  علــى  عفريــن، 
اليــوم: األحــد:18/ 3، الــذي كانــت يف الســيطرة الناجــزة علــى مركــز 
املدينــة، واهنيــار منظومــة حــزب العمــال الكردســتاين، الــي مــا تــزال تعيــش 
بذهنيــة الثنائيــة )االشــرتاكية ـ اإلمرايليــة(، وتريــد أن جتّســدها علــى أرض 
الواقــع أبدوات أثبتــت األايم انتهــاء صاحيتهــا، وعلــى يــد أحــد أبنائهــا 

الســوفييت )غورابتشــوف(، عــام 91 مــن القــرن املاضــي.
لقــد أرادت جمموعــة قنديــل أن جتعــل مــن احلالــة الســورية، حصــااًن متطيــه 
علــى آالم وعــذاابت الســورين، يف أطــول وأقســى حمنــة متــّر هبــا شــعوب 

املنطقــة، وهــي تطالــب أببســط حقوقهــا.
مواجهــة  يف  النظــام  مــع  اترة  األضــداد،  عــامل  مــع  حتالفــات  فعقــدت 
معارضيــه، واترة أخــرى مــع الــروس يف مواجهــة األمريــكان، واثلثــة مــع 

األتــراك. مواجهــة  يف  اإليرانيــن 
األمــر الــذي جعــل منهــا خشــبة، يعــُر عليهــا كلُّ مــن أراد أن يصــل إىل 
مصاحلــه يف اململحــة الســورية، مــن غــر أن جيــدوا هلــم مصلحــة تتحّقــق، 

ولو على املدى القصر؛ فالكّل قد نكث ما قطعه هلم من الوعود.
فلقــد ذهبــت الوعــود إبقامــة مقاطعــة )روج آفــا( أدراج الــرايح، مثلمــا 
ذهبــت أحــام قــادة أربيــل يف والدة )مجهوريــة مهــاابد( الثانيــة، وعلــى 

يــد ذات احلليــف.
ويف هــذا ال يــرتّدد كثــٌر مــن املراقبــن، يف اإلشــارة إىل أمــٍر ذي أمهيــة، يف 
خضــم مــا مّت تتوجيــه اليــوم يف عفريــن، هلــذه العمليــة الــي خاضهــا منتســبو 
اجليــش احلــر، أو اجليــش الوطــي الســوري، الذيــن متظهــروا مبظهــر مهــّي يف 
غايــة الوضــوح، بــدًءا مــن اللبــاس واهليئــة، وانتهــاء ابلرتاتبيــة واالحرتافيــة، 
الــي غابــت مظاهرهــا عــن منتســي الفصائــل األخــرى، الــي غــدت عبًئــا 

علــى امللــف الســورّي.
هــذا فضــًا علــى تبــّدي حالــة، ســَعت أطــراف عــّدة لتغييبهــا عــن الثــورة 
الســورية، متثَّلت يف الرتويج لعقيدة قتالية ذات أيديولوجية معوملة، غريبة 
املنبــت واملنشــأ واملقاصــد، تنّحــي جانبًــا املشــاعر الغرائزيــة، الــي ينحــاز 

إليهــا اإلنســان يف حــاالت االلتصــاق ابلفطــرة اإلنســانية.
ــم جيــش القادســية  تلــك املشــاعر الــي جعلــت ســعد بــن أيب وقــاص، يقسِّ
وفقهــا، فكانــت قبيلــة جبيلــة يف امليمنــة، وكنــدة يف امليســرة، وبــي أســد 

يف امليمنــة، 
وبــي متيــم يف مــكان مفــرد هلــا، و ....؛ وذلــك حــى تتمايــز القبائــل، 
العمومــة، واخلؤولــة، وتُعــرف  أبنــاء  الــذود عــن  املقاتلــون يف  ويستبســل 

نقطــة الضعــف، والثغــرة الــي يؤتــى منهــا اجليــش.
 وتلــك ســتكون مثلبــة تتحاشــاها القبيلــة، ولــو فنيــت عــن بكــرة أبيهــا، 
وهــو مــا جعــل قبيلــة بــي أســد لوحدهــا تضحــي بـــ )500( مــن أبنائهــا، 
يف يــوم )أرمــاث( األول، خشــية أن يشــار إليهــا ابلتقهقــر أمــام قــوات 
ســاح  ثقــل  حتــت  تفــى  أن  جبيلــة  وكادت  واجلالينــوس(،  )اهلرمــزان، 
الفرســان الساســاين، وفيلتــه الرهيبــة، ومل تــرض لنفســها الدنيــة، وثبتــت مــع 
علَّــم.

ُ
قائــد ســاح الفرســان )جريــر بــن عبــد هللا البجلــي(، ابــن قبيلتهــا امل

علــى  احلــر  اجليــش  مقاتلــي  محلــت  الــي  القتاليــة،  العقيــدة  هــي  تلــك 
مــن  شــى،  أخــاط  مــن  األرض  وانتــزاع  النصــر،  جللــب  االستبســال، 
مقاتلــي )يب كــي كــي(، الــذي مل يربطهــم بتــال عفريــن، ســوى عــامل مــن 
األوهــام والتخيّــات، جعلتهــم يفّرطــون هبــا يف )57( يوًمــا فقــط، يف 
الوقــت الــذي كانــوا يعــدون فيــه حواضنهــم بفيتنــام تركيــة، يطــول أمدهــا 

مديــدة.   لســنوات 

لن يتدخل أحد إلنقاذ الغوطة
 العقيدة القتالية 

ُ
تفاعالت

ة في معركة عفرين
ّ
الوطني

أكاديمي ومفكر سوريالسفير األميركي السابق لدى سوريا 

د. محمد عادل شوكروبرت فورد

سية
سيا

ضايا 
ق
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يف تقريــر لــه أمــام الكوجنــرس األمريكــي حــول الشــأن الســوري أكــد رئيــس املخابــرات املركزيــة األمريكيــة أبن 
املعارضــة املســلحة:

1 - فقدت امكانياهتا خال الصراع مع األسد.
2-  غر قادرة على اإلطاحة ابألسد.

3 -  األسد لن يتفاوض على ما يضعف سلطته.
حنــن مل نســتغرب املوقــف األمريكــي مــن اســتمرار األســد الــذي أوضحــه مــرات عديــدة، ونــرى أنــه مل يكــن 
النظــام وال حللفائــه الــروس أو اإليرانيــن قادريــن علــى تنفيــذ هــذا الشــكل الاإنســاين واجملــرم يف الفتــك 
ابلشــعب الســوري وهتــدمي مدنــه وتدمــر بنــاه التحتيــة لــوال وثــوق هــؤالء القتلــة ابملوقــف الغــر فعــال لأمريــكان 

وحلفائهــم.
فاملتتبــع لسياســة الــوالايت املتحــدة األمركيــة خــال الثــورة الســورية جنــده أبنــه منعهــا مــن امتــاك أســلحة 
وذخائــر قــادرة علــى محايــة الشــعب الســوري مثــل الصواريــخ املضــادة للطائــرات والصواريــخ املضــادة للــدروع، 
واعتقلهــا ووضعهــا مبخازنــه يف تركيــة كمــا هــو معــروف للجميــع ، وأنشــأ مــع جمموعــة مــن حلفائــه مــا يســمى 
)املــوك( الــي تــوزع األســلحة ملــن ترضــى عنهــم أمريــكا وحلفائهــا،  وهــم يف غالبيتهــم اســام سياســي ، ومل 
جنــد أهنــا دعمــت فصيــا دميقراطيــاً وطنيــاً واحــداً ، ومل تعمــل علــى تشــكيل جيــش وطــي قــادر علــى التصــدي 
لنهــج النظــام وسياســته املدمــرة، وقــادر علــى الدفــاع عــن شــعبه وثورتــه رغــم وجــود ألــوف املنشــقن مــن خــرة 
ضبــاط ســورية وصــف ضبــاط وأفــراد مــن اجليــش الســوري ، بــل علــى العكــس فقــد احتجــزت الضبــاط  يف 
خميمــات ابألردن وتركيــا وبقــوا حــى اآلن بــدون عمــل، واشــتغل البعــض منهــم كمحللــن سياســين ، أي 

أفقــدوا الثــورة خراهتــا العســكرية املهمــة جــداً.
ورغــم كل ذلــك وعندمــا مل يســتطيعوا قمــع الثــورة الســورية أوقفــوا أي فعــل عســكري يــؤدي إىل إســقاط 
النظــام، فقــد أوقفــوا اهلجــوم علــى حلــب، وعلــى جبــال الاذقيــة، وأوقفــوا اهلجــوم علــى الغــاب، ومزقــوا قــوى 
الثــورة إىل فصائــل متعــددة ومتناحــرة، وعندمــا الحظــوا أن النظــام بــدأ ينهــار مسحــوا للــروس واإليرانيــن وحــزب 
هللا ابلدخــول بشــكل مباشــر للقتــال ضــد الثــورة ، ويعمــل يف بــادان أكثــر مــن 120 ألــف مرتــزق مــوزع مــا 
بــن حــزب هللا وقــوات جلبوهــا  مــن إيــران مباشــرة  ، وفصائــل قادمــة مــن العــراق ، ومرتزقــة يوظفهــم الــروس 
ابإلضافــة إىل ألــوف اجلنــود الــروس املدججــن أبحــدث أنــواع األســلحة الفتاكــة، والــي جيربوهنــا علــى أجســاد 

الشــعب الســوري األعــزل  القــوي بصمــوده .
واجلميــع يعلــم أنــه لــوال وجــود الــروس واإليرانيــن بتفريعاهتــم وأتباعهــم، ابإلضافــة إىل املرتزقــة لســقط النظــام 

منــذ فــرتة طويلــة، وأبنــه لــو خــرج هــؤالء مــن ســورية اآلن فــإن النظــام سيســقط خــال مــدة وجيــزة جــداً.
ومجيعنــا يعــرف أنــه عندمــا رفضــت الفصائــل املســلحة االكتفــاء مبقاتلــة داعــش وأكــدت علــى حماربــة النظــام 
أوقفــت أمريــكا وحلفائهــا تســليحهم ممــا ســاهم يف إضعــاف قدراهتــم علــى الصمــود وســهل للنظــام قدرتــه 

علــى التقــدم.
بعــد كل هــذه االجــراءات يتحدثــون عــن عــدم قــدرة املعارضــة علــى اإلطاحــة ابألســد، إن وجــود األســد 

إبجرامــه املمــارس يوميــاً هــو عــار علــى اإلنســانية 
وعلى القيم الي تتبناها األمم املتحدة والي كانت تفتخر هبا الدول األخرى. 

إن الــرد الوحيــد الباقــي لنــا هــو أن جنمــع قــواان الذاتيــة، نتحــد مجيعنــا وراء قيــادة سياســية جمربــة خيضــع اجلميــع 
لسياســتها وتوظــف إمكانيــة الشــعب الســوري العســكرية واالقتصاديــة واجلماهريــة خبدمــة الثــورة، ومبــا حيقــق 
أهدافنــا ابالنتقــال إىل نظــام دميقراطــي قــادر علــى دفــع ســورية إىل األمــام وترميــم جراحهــا وإعــادة بنــاء وحــدة 

وطنيــة أكثــر متانــة.
ومــن يعــول علــى اخلــارج يف ظــل البعثــرة الــي نعيشــها والتبعيــة الــي حتظــى هبــا فصائلنــا وجتمعاتنــا السياســية 

للخــارج ســيدفع الثــورة الســورية وتضحيــات الســورين حنــو التاشــي والضمــور.

للحــرب  وقــف  التقســيم  إن كان يف  ســوراي،  بتقســيم  ليطالبــوا  ســوريون،  يصــل  أن 
وســفك الــدم، فلهــذا مؤشــرات خطــرة، إن بــدأت مــن امللــل والشــعور بعــدم اجلــدوى، 
إن مل نقــل العجــز واهلزميــة، قــد ال تنتهــي -املؤشــرات- عنــد يقينهــم بعــدم القــدرة علــى 

التعايــش مــع إخوهتــم قبــل الثــورة، الذيــن حتولــوا ألعــداء بعدهــا.
ومثــة ســورين، يطالبــون ابلتقســيم، ومنــذ بــدأت الثــورة، ألســباب كثــرة، منهــا الشــعور 
ابلعــداوة ألبنــاء وطنهــم والــي دفعتهــم الثــورة، كذريعــة، ليفصحــوا عــن تلــك املشــاعر، 
واملبنيــة علــى أســباب ودوافــع مركبــة، مــن الصعوبــة والوجــع، أن نوجزهــا هنــا بســطور.

ونــداءات املطالبــة ابلتقســيم، والــي مل تــزل، حــى اآلن، ابلغــرف واالجتماعــات املغلقــة، 
أو رمبــا يتــم إعاهنــا مــن قبيــل (بــدان خنلــص) إال أن امللفــت، أهنــا واكبــت، أو علــت 

نرهتــا، بعــد بــدء الرتويــج هلــذا املشــروع، دوليــاً.
قصــارى القــول: تناقلــت وســائل إعاميــة أخــراً، مــا أمستهــا برقيــة دبلوماســية صــادرة 
عــن ســفارة بريطانيــا يف واشــنطن، توجــز االســرتاتيجية األمركيــة للوصــول إىل تقســيم 
ســوراي كمــا عرضهــا (ديفيــد ســاترفيلد) خــال اجتمــاع عقــده يف واشــنطن يف احلــادي 
عشــر مــن شــهر كانــون الثــاين ينايــر املاضــي ممثلــون عــن جمموعــة (ســوراي) األمركيــة. 
وتشــر الرقيــة املوجــزة إىل اهلــدف الــذي ســتعمل الــوالايت املتحــدة علــى حتقيقــه مــن 
اآلن فصاعــداً، وهــو التقســيم وفصــل الشــرق الســوري ومشــال الشــرق الســوري عــن 

البــاد.
وهتــدف الرقيــة فيمــا هتــدف مــن خطــط، إىل: تقســيم ســوراي، ختريــب (سوتشــي)، 
ميســتورا)  (ســتيفان دي  الــدويل  الوســيط  إىل  تعليمــات  وإصــدار  تركيــا،  اســتيعاب 
احلــل يف ســوراي كانــت  تتضمــن  نقــاط  مثــاين  مــن  الســتعادة جنيــف، وتنفيــذ ورقــة 
واشــنطن قــد قدمتهــا إىل االجتمــاع األخــر للمعارضــة الســورية وممثلــي احلكومــة يف 

فيينــا يف الســادس والعشــرين مــن الشــهر املاضــي.
وهذه (الرقية) مل تكن األوىل، وعلى األرجح وليست األخرة، إذ مت الشهر الفائت، 
تــداول وثيقــة تدعــو حلــل األزمــة الســورية تتضمــن إشــارات إىل وضــع ســوراي حتــت 
الوصايــة املباشــرة لأمــم املتحــدة، وتشــر إىل تقســيم ســوراي حتــت مســمى الامركزيــة 
املتــداول )فيدراليــة(  وتشــكيل حكومــات مناطقيــة بصاحيــات كبــرة، أي ابملعــى 
وليــس تقســيماً وفصــل أعضــاء ســوراي ومدهنــا عــر حــل أقــرب ليوغســافيا يف منتصــف 

تســعينيات القــرن الفائــت.
هنايــة القــول: بعيــداً عــن النفعيــة واآلراء الشــخصية، وحــى اآلن علــى األقــل، ســوراي 
غــر قابلــة ألي قســمة، وإن كانــت تعيــش واقــع اقتســام نفــوذ، بــن أربعــة حمتلــن 
يرفعــون أعامهــم علــى مقراهتــم وقواعدهــم العســكرية الــي تعيــث ابلبــاد خــراابً وفتنــاً 
وتقــوي مــن مواقــف الوريــث األســد، والــذي مل يــزل، رغــم احملتلــن، يتغــى ابلســيادة.

وأمــا ملــاذا ال تقبــل ســوراي القســمة، فأعتقــد أن األســباب أكثــر مــن أن حتصــى، رمبــا 
لــون، قومــي أو روحــي، ملنطقــة أو مدينــة بعينهــا، فالســوريون  أمههــا، عــدم وجــود 
متداخلــون وممتزجــون، حــى بعــد محــات التهجــر القســري والتغيــر الدميوغــرايف الــي 

شــهدانها مــن متطــريف األســد وحلفائــه.
كمــا أن التقســيم بواقــع االحتــال، فهــذا يعــي جتــاور احملتلــن وتضــارب مصاحلهــم، مــا 

يعــي اســتمرار اإلحــرتاب، وإن عــر الســورين، إىل يــوم يبعثــون.
هــذا إن مل أنت علــى اســتحالة اقتســام الثــروات، علــى اعتبــار غــى اجلزيــرة ابلنفــط 
واملــاء، وافتقارهــا لســوامها مــن ســبل البقــاء علــى قيــد دولــة، وهــذا ينســحب علــى 

واجلنــوب. والشــمال  الســاحل 
ولكــن، أهــذه التريــرات مقنعــة ابلنســبة للمحتلــن أو لانفصاليــن واحلاقديــن، وخاصــة 
إن اســتمر الصــراع والتغريــر ابلنظــام احلاكــم، أن احلــل العســكري جمــد وال بــد مــن 

اســتمراره.
أعتقــد أو رمبــا، إن اســتمر احلــال واســتفحل، فســوراي علــى مفــرتق، أن تكــون ســبباً 
حلــرب أوســع، وقــد تكــون عامليــة، أو يتــم ســحب فتيــل تلــك احلــرب واالصطــدام بــن 

احملتلــن، حبــل قــد يكــون التقســيم.

حتى اآلن سوريا ال تقبل السياسة االمريكية على لسان مخابراتها
القسمة على أحد

سياسي وكاتب سوري

عدنان عبد الرزاقمنصور األتاسي
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صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.
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النظــام  ميارســها  دمشــق،  بريــف  الشــرقية  الغوطــة  بلــدات  يف  عســكرية  إابدة  محلــة 
الســوري، إبســناد اإلحتالــن الروســي واإليــراين، وســط صمــت عــريب وإســامي، إن 
مل يكــن تواطئــاً، ومباركــة دوليــة خجولــة، تتخللهــا بعــض اإلداانت الــي لــن تغــر مــن 

الوضــع املأســاوي شــيئاً.
املشــاهد القادمــة مــن غوطــة دمشــق، صادمــة للغايــة، حيــاول الناشــطون يف املنطقــة، 
نقــل مــا حيــدث مــن مذابــح إابدة وجمــازر ابجلملــة، لكنهــم يصطدمــون بنفــاق كبــر مــن 
احمليــط، يدفعهــم ذلــك لإلصــرار يف توثيــق املذابــح الرهيبــة لينصفهــم التاريــخ علــى األقــل.
)اإلســتغاثة بعــد اآلن لــن تكــون إال هلل، وليــس للبشــر(، يرددهــا كثــرون بعــد أن ضــاق 

هبــم احلــال، أصبحــت مــزارع الغوطــة وبســاتينها أضيــق مــن خــرم إبــرة.
حجــم املأســاة الــي تشــهدها الغوطــة ال ميكــن اختزاهلــا وتوصيفهــا يف نــص مكتــوب 
مهمــا كانــت الكلمــات معــّرة، بيــان اليونســيف بشــأن املأســاة الصــادر بدايــة احلملــة 
العســكرية حــاول جتنــب النــص احملشــي بكلمــات اإلدانــة واإلســتنكار، وبــدت الورقــة 

حمشــوة ابلســطور الفارغــة ابســتثناء نــص مقتضــب جــاء فيــه:
وآابءهــم  وأمهاهتــم  القتلــى  األطفــال  تنصــف  أن  إبمكاهنــا  هنــاك كلمــات  )ليــس 

وأحباءهــم(.
مــا حيــدث اليــوم يف غوطــة دمشــق، ال ميكــن فصلــه عــن املتغــرات الداخليــة، وتبــدل 
مصــاحل ومواقــف الاعبــن الدوليــن يف الســاحة الســورية، هنــاك مــن يتحــدث عــن 
صفقــة بــن أطــراف دوليــة، تتلخــص يف إســقاط عفريــن بيــد مقاتلــي )غصــن الزيتــون( 
مقابــل إســقاط الغوطــة الشــرقية بيــد النظــام الســوري، وحلفائــه، ومــا يعــزز فرضيــة كهــذه، 
تصرحيــات وزيــر اخلارجيــة الروســي ســرغي الفــروف إبمكانيــة تطبيــق حالــة حلــب علــى 
حالــة الغوطــة، إضافــة لتصرحيــات املبعــوث الــدويل )ســتيفان دميســتورا( الــي قــال فيهــا 
أنــه ال يســتبعد أن تصبــح الغوطــة حلبــاً اثنيــة، وقــد بــدأت قوافــل التهجــر تشــد رحاهلــا 

صــوب إدلــب خــال األايم املاضيــة.
إهنــا لعبــة املصــاحل الــي ال تضــع أي اعتبــار للحــاالت اإلنســانية، ودمــاء الســورين، 
وذرات تراهبم، وسواء كانت تركيا طرفاً يف هذه الصفقة أو ليست كذلك، فالصمت 
الرتكي ال ميكن تريره، خاصة وأهنا طرف يف اتفاق خفض التصعيد وضامنة لتنفيذه، 
والــذي يشــمل منطقــة الغوطــة، وحــى لــو انشــغلت تركيــا، وحشــرت يف زاويــة ضيقــة عــر 
حتريــك ورقــة عفريــن، فهــذا ال يــرر الســكوت أبــداً، رمبــا ســيكتفي األتــراك بتصرحيــات 

ال أكثــر، ولــن تغــّر شــيئاً مــن واقــع اجلغرافيــا الســوداء املعجونــة ابلــدم القــاين.
املتغــرات الداخليــة تبــدو متناغمــة مــع املتغــرات اخلارجيــة، تناحــر الفصائــل ال ينتهــي 
اإلســام  وجيــش  الثــورة  فصائــل  متتلــك  دمشــق  غوطــة  يف  جديــد،  مــن  يبــدأ  حــى 
خصوصــاً، آالف املقاتلــن، واألســلحة الثقيلــة، لكنهــا ال متتلــك اســتقالية القــرار، إذ 
إهنــا ترهــن قراراهتــا للخــارج، وخــال مخــس ســنوات مــن حصــار الغوطــة مل يرتــق أداء 
هــذه الفصائــل إىل مســتوى املأســاة، عــام يعــّول الســوريون إذا كان الداخــل خيذهلــم 

أيضــاً؟.
بينمــا يواصــل النظــام وروســيا شــن حــرب إابدة يف غوطــة دمشــق، آخــر أبــرز معاقــل 
الثــورة يف ريــف دمشــق، تطلّــع الســوريون إىل ابرقــة أمــل مــن فصائــل خذلــت أحامهــم، 
عّلهــا تســتمع لصــوت الثــورة، ونزعــات الضمــر، فتوالــت األنبــاء مــن حمافظــة إدلــب عــن 
احتــاد فصيلــي أحــرار الشــام ونــور الديــن الزنكــي حتــت إســم )هيئــة حتريــر ســوراي(، مل 
يستبشــر الكثــر بذلــك، إلن اهلــدف الرئيــس مــن االحتــاد مل يكــن للثــأر للغوطــة، وقتــال 
آل األســد، وإمنــا كان لقتــال هيئــة حتريــر الشــام الــي هلــا يــد طــوىل يف االقتتــال مــع بقيــة 
الفصائــل الــي تراهــا مواليــة للخــارج، بــدأ االقتتــال بــن حتريــر ســوراي وحتريــر الشــام، فلــم 

تتحــرر ســوراي ومل تتحــرر الشــام!.
مخــس ســنوات مــن احلصــار الظــامل علــى الغوطــة رمبــا تنتهــي ابقتحامهــا، وحمــو هويــة 
الثــورة مــن جدراهنــا وأزقتهــا، رمبــا تبقــى بعــض ذكــرايت الراحلــن عنهــا منقوشــة يف 

جدراهنــا العتيقــة، إن مل يتــم تــدارك املوقــف.
أهــل الغوطــة يعيشــون مأســاة محــراء غــر مســبوقة، صمــدوا أمــام كيميائــي آل األســد 
وقدمــوا 1500 شــهيد يف تلــك اجملــزرة، حتملــوا احلصــار يف أشــد أايمــه، خذهلــم العــامل، 
لــن خيذهلــم، هللا لطيــف  وخذهلــم املســلمون، وخذلتهــم فصائــل املعارضــة، لكــن هللا 

بعبــاده أيهــا الســاقطون يف أوحــال اإلنســانية.

ويرجتــف الــرتاب علــى إيقــاع الشــعب وهــو ينهــض مــن ســباته العميــق، ومــن يتجــرأ يف هــذه األايم الــي تعــج 
مساؤهــا ابلطائــرات بكافــة طرازاهتــا وأرضهــا املزروعــة بعناصــر وضبــاط اجليــش واألمــن وأصــوات الرامجــات 
وقذائــف مــن شــى األصنــاف أن يقصــد تلــك القلعــة العتيقــة الشــاخمة علــى مرتفــع تلــة يف مدينــة الشــعراء 
محــاة، فــإن حالفــك احلــظ ونفــدت بريشــك ســاملاً - كمــا يقــول احلمــوي -وصوبــت ســهام عينيــك متأمــًا 
بيــوت املدينــة ونســيجها التارخيــي ال بــد أن ختطــف عينيــك كثــرة الفراغــات ونــدرة يف العمــران أو املهــدم 
أبجــزاء وأجــزاء، وحتمــاً سيشــدك اللــون الوحيــد املشــبع ابلســواد وكأين هبــا حتكــي للناظــر حــكاايت الوجــع 

الــي عاشــتها املدينــة منــذ الثمانينيــات .
تلــك الفراغــات األليمــة مل تكــن موجــودة لــوال فعــل حاقــد متعمــد، فقــد كانــت حــارات قدميــة وبيــوت عامــرة 
حتكــي اتريــخ املدينــة وتعانــق عاصيهــا اجلميــل، وبــن ليلــة وضحاهــا مل تعــد موجــودة ، حيــث يتــوه الزائــر حلمــاة 
يف تلــك األحيــاء امليتــة والــي طمســت معاملهــا بــكل أنــواع اجلرافــات األســدية بعيــد قصفهــا ابملدفعيــة الوحشــية 

والعنــف الشــديدين فلــم يبــق هلــا أثــر مــن تلــك القســاوة الــي عوملــت هبــا مدينــة محــاة آنــذاك.
ال شــيء يتشــابه حقيقــة مــع هــذه الفراغــات إال اللــون األســود يف ذاكــرة الســورين مجيعــاً فقــد متَّ التخلــص 
األبــدي مــن كل العســكرين والسياســين وحــى املتعاطفــن واملتواجديــن صدفــة حبكــم القــدر يف جمــزرة محــاه، 
األكثــر مــرارة حبــق أهــايل املدينــة بــكل فئاهتــم العمريــة حيــث غــدت كارثــة محــاة الدمويــة القاعــدة األســدية 
الصلبــة الــي غرســت الرعــب يف نفــوس مجيــع أبنــاء الشــعب الســوري وقلــوب الســورين، كانــت ترتعــش خوفــاً 
جملــرد اهلمــس حبــرف مــن اســم ذلــك الطاغيــة )حافــظ( أو أخيــه األصغــر )رفعــت األســد(، وهنــا حتضــرين 
كلمــات أمــي وهــي متكئــة علــى اجلــدار اإلمسنــي الســميك حــن تقــول لنــا : ) أوالدي هــووووس احليطــان هلــا 

آذان(، ومل نكــن نعــرف تلــك اآلذان الــي خوفــوان هبــا منــذ الصغــر إىل أن كــران .
ومل يشــأ قــدر هللا جملــزرة محــاة أن تلــج يف ذاكــرة الســورين فقــد كان طريقهــا مســدوداً، وليــس غريبــاً اليــوم أن 
تكــون احلاضــر األبــرز يف ذاكرتنــا مجيعــاً فاجلــرح عميــق يســتحيل إخاطتــه أو حــى وقــف نزيفــه املتهاطــل كنهــر 

جــار.
ومــا أشــبه مؤامــرة األمــس مبؤامــرة اليــوم ؟، لــوال أن الســلطات بقبضتهــا األمنيــة احلديديــة وعقليتهــا العتيقــة 
اعتــرت جمازرهــا يف محــاة انتصــاراً كبــراً علــى املؤامــرة وأعــادت مــن خالــه اهلــدوء والســكينة إىل البــاد وغابــت 
لســنوات طويلــة عــن قلــوب األمهــات واآلابء الذيــن فقــدوا أوالدهــم ومل يعرفــوا مصرهــم  أحيــاء أم أمــوات ؟، 

حــى مل يكــن مبقــدور أحــد أن حيــزن أو يتوجــع يف مصابــه اجللــل .
مــن هــذا املنطلــق مل يكــن عجيبــاً أن تبقــى مدينــة محــاة الوحيــدة احملرومــة واملمنوعــة مــن النقــاش السياســي أو 
األحاديــث الــي ختتــص ابلشــأن السياســي وكيــف يفكــرون بتلــك األحاديــث وهــم غــر قادريــن علــى اخلــوض 
يف معرفــة مصــر أوالدهــم املفقوديــن أو املطالبــة بعقاراهتــم احملجــوزة واملهدمــة أو حــى الرتجــي بعــودة املنفيــن 

مــن أبنائهــم .
لقــد عمــدت ســلطة البعــث وعلــى مــدى عقــود مــن الزمــن وعــر جمــازر محــاة الدمويــة أن تــردع الشــعب أبكملــه 

وتلقنــه درســاً لــن ينســاه طــوال حياتــه وتذكــره إن فكــر جملــرد التفكــر ابلتمــرد علــى ســلطته وحكمــه األزيل.
ومــع انطــاق الشــرارة األوىل يف الربيــع العــريب بــدأت حواجــز الرعــب تنهــار رويــداً رويــداً وهتتــز جــدران الســجن 

الســوري وخترج الصرخات العالية معلنة هناية ســنوات القهر والظلم واإلذالل.
لقــد تغــرت الظــروف اليــوم وتغــرت القــوى الشــبابية املناضلــة يف الثــورة الســورية وترجمــت يف ذاكــرة الشــعب 
عــر كثــرة تعلمهــا مــن قلــب األمل غــر الــي أرادهــا هلــا النظــام النــاري، وغــدت تعكــس هويــة الوطــن ووحدتــه 
يف حــن أن الطغــاة مل يغــروا أو يتغــروا أبــداً، فهــم يعملــون جاهديــن بــكل قواهــم علــى اســتحضار جمــازر محــاة 
املأســاوية وتصويــر أنفســهم دعــاة الســام واألمــن واهلــدوء متناســن أن الــرتاب الــذي تعطــر بدمــاء الشــهداء 
الســورين منــذ الثمانينــات وحــى اليــوم احلاضــر يرجتــف علــى إيقــاع الشــعب وهــو يســتفيق مــن نومــه العميــق.

في ذكرى مجزرة حماة المنسيون في غوطة دمشق

كاتب وإعالمي سوريكاتب وصحفي من اليمن

صهيب االبراهيممنذر فؤاد
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منــذ أن درســت اإلعــام قبــل ثــاث عشــرة ســنة يف ختصــص اإلذاعــة والتلفزيــون وأان أســعى جاهــًدا لكــي 
أصــل إىل حــٍل جــذري وهنائــي للعاقــة املتنــازع فيهــا بــن األكادمييــن واملهنيــن اإلعاميــن. اي ســادة، 

اإلعــام ليــس كمــا تظنــون.
فمــن أراد أن يعمــل يف اإلعــام فعليــه أن يــدرس اإلعــام كأحــد فــروع علــم الجتمــاع أوًل، وهــو العلــم 
الــذي أيخــذ بتحليــل الظاهــرة اإلعاميــة مبــا تنطــوي عليــه مــن عمليــات اتصــال خمتلفــة يف ســياق تفاعلهــا 
مــع البنيــة الجتماعيــة الســائدة وحمــددات التفاعــل الجتماعــي بــن مكــوانت اجملتمــع، واثنيًــا عليــه أن 
يكــون قــواًي بعلــم اللغــة العربيــة ومتيًنــا يف الفصحــى، أو علــى أقــل تقديــر مــا يســمى ابلعربيــة املبســطة، فــإذا 
حــرر أو قــدم نشــرة أخبــار أو برانجًمــا مل جيعــل آذاننــا تتلــوث بقلــب الضمــة فتحــة والفتحــة ضمــة وهكــذا، 

وصحيــح أن الــدورات واملوهبــة تصنــع إعامًيــا ولكــن هــذا ل يكفــي للنهضــة ابإلعــام.
وملــا كان اإلعــام حيمــل عناصــر عمليــة التصــال، وهــي املرســل واملســتقبل والرســالة والوســيلة ورجــع 
الصــدى أو مــا يســمى ابلتغذيــة الراجعــة، ول ميكــن أن يتــم بــدون جمتمــع يوجــه إليــه رســالة مــن خــال 
اســتخدام وســائل إعاميــة عديــدة تتطــور دائًمــا ويســتخدمها مجهــور معــن، فــإن هــذا اجملــال ل ميكــن 
أن ينفــك عــن اجملــال الجتماعــي وعلــم الجتمــاع، وياحــظ أنــه كلمــا تطــور علــم اإلعــام ظهــر مــدى 
ترابطــه وتوافقــه مــع علــم الجتمــاع، ولذلــك فــإن علــم الجتمــاع اإلعامــي يتعلــق بــكل موضوعــات علــم 
ــة ودقــة واســتخدام  ــه مــن موضوعي ــد أن يتصــف جبميــع صفات ــه علــم؛ إًذا ل ب ــا أن الجتمــاع، وطاملــا قبلن
مناهــج علميــة للبحــث فيــه وقابــل للتحليــل والوصــول إىل نتائــج تســتخدم لتطويــر هــذا العلــم، ســواء 
أبســاليب املرســل أو الرســالة اإلعاميــة أو التقنيــات وزايدة كفاءهتــا أو يف زايدة قــدرة اجلمهــور علــى 

الســتفادة مــن الرســائل اإلعاميــة وقيــاس رجــع الصــدى والتأثــر.
وصحيــح أن اإلعــام فــن ومهــارة وإلقــاء، إل أنــه ينبغــي لإلعامــي أن ميلــك أدوات وانصيــة اللغــة والثقافــة 
واملعرفــة، وإل أصبــح ســلعة تســتهلك للضــرورة فقــط، ومــن مث ترمــى مــن غــر رجعــة، وإايك أيهــا اإلعامــي 
أن تغــر أو تبحــث عــن الشــهرة والثــراء أو يضحــك عليــك أحــد بصفــة إعامــي أو مذيــع لنشــرة أخبــار، 

فــإن مل متتلــك مــا ســبق مــن أدوات فلــن تنجــح.
وإذا أردت أن أحصــي عــدد اإلعاميــن املتخصصــن الدارســن لإلعــام يف إعامنــا الســوري لفوجئنــا 

ابإلحصــاءات واألرقــام ولكنــه الواقــع لألســف.
أســرعت إىل قلمــي وأوراقــي لكــي أكتــب لكــم هــذا املقــال، وأنبــه جمتمعنــا وجامعاتنــا وقادتنــا إىل تفــادي 
كارثــة اجتماعيــة يف املســتقبل وصلــت ذروهتــا وحدودهــا القصــوى، وذلــك إذا أردان الســتحواذ علــى 
اجلماهــر فمــا علينــا ســوى الســتحواذ علــى العقــول وإذا أردان الســتحواذ علــى ذاك العقــل املفكــر 
والتحكــم فيــه، فعلينــا ابلتحكــم فيمــا يصــل هلــذا العقــل، وأيســر الطــرق للتحكــم فيمــا يصــل للعقــل هــو 
اإلعــام عــر إعامــي واٍع ملــا جيــري حولــه، مثقــف متســلح ابلعلــم واملعرفــة اختــذ اإلعــام علًمــا ومهنــة ل 

جتــارة وسياســة.
هــذا اإلعــام مــن املفــرض فيــه أنــه يضــم خنبــة متميــزة مــن املثقفــن، ومــن اإلعاميــن الذيــن اســتطاعوا 
اجلمــع بــن اإلعــام كعلــم مــن حيــث النظــرايت واملعــارف العلميــة واإلعــام كمهنــة مــن خــال التدريــب 
علــى ممارســته، مهنــة قوامهــا املعرفــة واملمارســة والتدريــب واملوهبــة، ولكــن الواقــع أّن مؤسســات اإلعــام 
يف بلــدان أصبحــت تبتعــد وتبعــد املثقفــن مــن حوهلــا، متناســية الرســالة النبيلــة، والغــاايت الســامية، الــي 

تســتهدف الرتقــاء ابلوجــدان، وتثقيــف اإلنســان، وهتذيــب الــذوق العــام، وتشــكيل الوعــي الصحيــح.
لذلــك، وممــا هــو حاصــل يف جمتمعاتنــا العربيــة، عكفــت )اجلزيــرة( علــى أتســيس مركــز اجلزيــرة للدراســات 
الــذي يُعــى كمــا ذُكــر علــى موقعــه بتعميــق مقومــات البحــث العلمــي وإشــاعة املعرفــة عــر وســائل اإلعــام 
وتكنولوجيــا التصــال، مســامهة منهــا يف الرتقــاء مبســتوى املعرفــة وإغنــاء املشــهد الثقــايف واإلعامــي وإثــراء 

التفكــر الســراتيجي يف العــامل العــريب.
فمركــز اجلزيــرة للدراســات ومعهــد اجلزيــرة لإلعــام ميثــان النــواة احلقيقيــة إلعــام يؤثــر أتثــرًا هائــًا يف 
التوجهــات الفكريــة والســلوكية ألبنــاء اجملتمــع كافــة، يف وقــت نــرى إعاًمــا جيتمــع فيــه الغــث مــع الســمن 

يف ظــل انفجــار معلومــايت كبــر.
ومــع إغــراءات الشُّــهرة وهــَوس حــّب الظهــور وشــح الدعــم املــادي، وهبــدف توفــر كــوادر بشــرية، تنازلــْت 
كثــٌر مــن القنــوات اإلعاميــة الســورية عــن معايــر اختيــار اإلعامــي املثقــف املميــز املوهــوب إىل معايــر 
حتمــل صفــة الفنانــن والراقصــن واملطربــن والرايضيــن وســارت موجــة اإلعــام اهلزيــل شــكًا ومضمــواًن، 
وأصبــح اإلعــام يف بلــدان مهنــة مــن ل مهنــة لــه مــن دون أي دراســة أو علــم مســبق بطبيعــة الرســالة الــي 

يقــوم هبــا اإلعــام.
لذلــك وعــوًدا علــى بــدء ل بــد مــن التفريــق بــن اإلعــام األكادميــي كأحــد فــروع علــم الجتمــاع وبــن 
إعامــي اختــذ اإلعــام مهنــة لــه مــن أجــل كســب املــال، فاإلعــام األكادميــي يقــوم مبهــام جليلــة وقويــة يف 
جمتمعنــا العــريب عــر أحبــاث ودراســات علميــة تكشــف لنــا عــن ظواهــر خطــرة يف جمتمعاتنــا وتكــون الرســالة 
التاليــة لوســائلنا اإلعاميــة مــن أجــل الســتفادة مــن هــذه الدراســات يف تطويــر هــذه الوســائل ودراســة 

اجلمهــور حــى تصــل مؤسســاتنا ووســائلنا اإلعاميــة إىل األهــداف الــي تطمــح إليهــا.

قــام شــاب فلســطيي عــام 1990 يبلــغ مــن العمــر تســعة عشــر عامــاً بقتــل مســتوطنة 
إســرائيلية مبدينــة عســقان احملتلــة، وكان لعمليتــه هــذه أثــر اســرتاتيجي كبــر علــى دولــة 
االحتــال والصــراع بشــكل عــام، وابلرغــم مــن وجــود عمليــات فدائيــة أخــرى كثــرة إال أن 
هــذه العمليــة كان هلــا وقــع خمتلــف يف تغيــر ســر املفاوضــات ومســارعة الكيــان الصهيــوين 
إبحيــاد حــل يضمــن للمســتوطنن األمــن والســام، وهــذا مــا صــرح بــه رئيــس الــوزراء وقتهــا 
)إســحاق شــامر( حيــث قــال:) إن املواطــن اإلســرائيلي قــد فقــد أمنــه الشــخصي بعــد 
هــذه العمليــة وأنــه ال بــد مــن تســوية للصــراع(، ومــن هنــا متَّ عقــد مؤمتــر مدريــد ووافقــت 
حكومــة االحتــال علــى مفاوضاتــه برعايــة روســية أمريكيــة لتحقيــق الســام الدائــم بــن 
العــرب وإســرائيل ،لكــن ســرعان مــا انتهــى مســاره فعليــاً بعــد خســارة جــورج بــوش األب 
يف االنتخاابت األمريكية وخســارة )إســحاق شــامر( انتخاابت رائســة الوزراء إبســرائيل 

.
قــال انبليــون بوانبــرت قدميــاً: )إن احللــول الفعالــة يف السياســة تقتضــي أواًل أن يكــون 
هنــاك رجــل يســتطيع فرضهــا وتطبيقهــا(، فهــل يف ظــل شــتات وانقســام الــدول العربيــة 
يف ذلــك الوقــت، وضعــف زعامتهــا وجرهــم يف حــروب فرعيــة ملنظمــات إرهابيــة بغــرض 
إضعافهــا قــادرة علــى اختــاذ قــرار ينهــى هــذا الصــراع وخيلــص األقصــى مــن دنــس اليهــود 
؟؟، ابلطبــع ال فالــدول العربيــة قتلتهــا اخلافــات ومزقتهــا التفرقــة حــى أصبحــت كاجلــزر 

التائهــة يف البحــر مل توحدهــم رايــة ومل جتمعهــم كلمــة ...!!
مثــان عقــود علــى وجــود الكيــان الصهيــوين يف القــدس الشــريف كعــدو حمتــل ومــا زلنــا 
نواجهــه مبقاومــة متفرقــة، خنــرج مــن مدريــد إىل أوســلو، ومــن أوســلو إىل كامــب ديفيــد، 
ومــا زال الوضــع كمــا هــو، العــدو يتمــدد والعــرب ينكمشــون بــل األدهــى مــن ذلــك أهنــم 
يطبعــون مــع العــدو بذريعــة الســام والتنســيق األمــي، أي ســام هــذا الــذى يســعون إليــه 
؟؟، الســام مــع إســرائيل يعــى االستســام والرضــا ابلــذل واهلــوان، هــم حياربوننــا بعقيــدة 
ويريــدون هتويــد القــدس وتوســيع مملكتهــم يف اإلطــار الــذى رمســه هلــم التــوراة مــن النيــل إىل 
الفــرات ، وهــذا مــا قالــه )بــن جوريــون( حــن قــال: )قــد ال يكــون لنــا احلــق يف فلســطن 
مــن منظــور سياســي، لكننــا لنــا احلــق يف فلســطن مــن منظــور عقائــدي فهــي أرض هللا 
الــذى وعــدان إايهــا مــن النيــل إىل الفــرات(، إن احلــرب قــد فرضــت علينــا وال مــكان 
للتســاؤل عــن فــرض جتنبهــا بعــد مــا دارت رحاهــا إىل يومنــا وغــدان، فالكيــان عــدو ال 
ينفــع معــه التفــاوض وال االســتجداء بــل املقاومــة بــكل الطــرق املمكنــة لقلعــه مــن املنطقــة 

الــي منــذ أن زرعــه فيهــا الغــرب وهــي مل تــر خــراً قــط .
الكيــان الصهيــوين تدعمــه قــوى اســتعمارية كــرى فهــو يعلــو علــى األكتــاف األمريكيــة 
ويســتمد قوتــه مــن األنيــاب الغربيــة، لكــن العــرب يســتطيعون مقاومــة كل هــذا احلشــد إذا 

اجتمعــوا علــى قلــب واحــد وكلمــة واحــدة:
)فا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم(

فابــد أن نتاقــى عــرابً ومســلمن حكومــات وشــعوابً لــرد هــذه الغائلــة واســتيفاء وجــودان 
املهــدد، فإســرائيل بنــت احلــرب واإلجــرام وال تعــرف الســام أبــداً وهــذا مــا أكــده )بــن 
جوريــون( عــام 1927 حــن ســألوه ملــاذا ال متــد يــدك ابلســام للعــرب ؟؟، فــرد قائــًا:

)حنن قوم ال حنيا إال بعدو فإن مل جند عدواً خلقنا عدواً لنا(.
 فمثل هذا الكيان الذي يســتمد وجوده من العدوان هل من الســهولة عقد معه اتفاق 
ســام؟؟، لكــن مــع كل هــذا الغلــو والصلــف اليهــودي ســوف تتبــدد إســرائيل وتنتهــي 
إىل األبــد، فهــم يؤمنــون حبتميــة زواهلــم، فقــد التقــى وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي األســبق، 
)موشــي داين(، جمموعــة مــن الشــباب العــريب املســلم، فمــد يــده ليصافحهــم، فــأىب أحــد 

الشــباب قائــا:
 )أنتــم أعــداء أمتنــا، حتتلــون أرضنــا، وتســلبون حريتنــا، ولكــن يــوم اخلــاص منكــم ال بــد 
آت إبذن هللا(، فابتسم داين وقال: )حقا سيأيت يوم خنرج فيه من هذه األرض، وهذه 
نبــوءة جنــد هلــا يف كتبنــا أصــا، ولكــن مــى؟ إذا قــام فيكــم شــعب يعتــز برتاثــه وحيــرتم دينــه 
ويقــدر قيمتــه احلضاريــة، وإذا قــام فينــا شــعب يرفــض تراثــه ويتنكــر لتارخيــه، عندهــا تقــوم 

لكــم قائمــة، وينتهــي حكــم إســرائيل(، 
فمى سنرى ذلك اليوم؟.

المقاومة هي الحلاإلعالم ليس كما تظنون

باحث في الدراسات اإلسالمية واإلعالمية

علي الصاويد.عبد الله لبابيدي

كاتب وصحفي ... من مصر
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رئيس نقابة الموظفين يزور منتدى األناضولباألدعية تم افتتاح المركز العام لمنتدى األناضول

يشار متين أونال منگوش اوغلو يزور وقف بلبل زاده

Anadolu Platformu Genel Merkezi Dualarla AçıldıMemur-Sen Başkanı Anadolu Platformu’nu Ziyaret Etti

M. Önal Mengüşoğlu Bülbülzade Vakfı’nı Ziyaret Etti

Sosyal, kültürel, eğitim ve yardım gibi birçok alanda faaliyet gösteren Anadolu Platformu’nun İstan-
bul Fatih’te bulunan Genel Merkez binası düzenlenen törenle 17 Mart 2018 Cumartesi günü hizmete 
açıldı. Açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı 
Turgay Aldemir’in konuşmasıyla başladı. İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Güney’in konuşmasının ardından, Ramazan Kayan Hoca bir dua yaptı. Konuşmaların ve Ramazan 
Kayan Hoca’nın yaptığı duanın ardından kurdele kesimi gerçekleşti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Merkez binasının açılışı vesilesiyle 18 Mart 2018 Pazar 
günü Anadolu Platformu Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Yalçın’ın ziyaretinde Anadolu Plat-
formu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz, İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, İstişare ve İcra 
heyeti üyeleri yer aldı.

Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Anadolu Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen bir dizi söyleşi programı-
na katılmak üzere geldiği Gaziantep’te 19 Mart Pazartesi günü Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret etti.
Ziyarette AÖB temsilcileri ile kahvaltı programına katılan Mengüşoğlu, daha sonra bir hasbihal yaparak 
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

زرع البذور األولى لمشروع »افعل الخير وألقه في البحر«

‘İyilik Yap Denize At’ Projesinin İlk Tohumları Atıldı

İyilikder olarak öğrencilerin iyiliğe ilgilerini arttırmak ve katılımlarını sağlamak amacıyla planlanan “İyilik 
yap Denize At” projesinin ilki Bağcılar Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi.
Okulun konferans salonunda yapılan etkinlikle öğrencilere İyilikder çalışmalarına dair sunum 
gerçekleştirildi. Sunumu İstanbul Koordinatörümüz Metin ÇALBAY ve Proje Koordinatörümüz İpek 
Aysel ALPCAN yaptılar. 5,6,7 ve 8. sınıflarda okuyan 800 öğrenciye proje kapsamında “İyilik Yap De-
nize At” kitabı hediye edildi. Proje bitiminde öğrencilerimizin tercih ettiği alanlarda yardım faaliyetlerine 
katkı sağlanacak.

احتضنــت مدرســة قــادر قــوش املتوســطة لأئمــة واخلطبــاء يف حــي ابغجيلــر إبســطنبول املرحلــة األوىل ملشــروع »افعــل اخلــر وارمــه 
يف البحــر« الــذي أطلقتــه مجعيــة إييلكــدر لتنفيــذه مــن أجــل حتفيــز التاميــذ علــى فعــل اخلــر وزايدة اهتمامهــم هبــذا اجملــال.

وضمــن النشــاط الــذي احتضنتــه قاعــة احملاضــرات ابملدرســة شــاهد التاميــذ عرضــاً مصــوراً عــن فعاليــات مجعيــة إييلكــدر. ونفــذ 
العرض كل من منســق اجلمعية إبســطنبول متن چالباي ومنســقة املشــروع إيپك آيســل. ويف إطار املشــروع مت توزيع هدية جمانية 
علــى 800 تلميــذ يدرســون يف الصفــوف اخلامــس والســادس والســابع والثامــن، وتتمثــل اهلديــة يف نســخة مــن كتــاب »افعــل اخلــر 
وارمه يف البحر«. ويف هناية املشــروع ستســاهم اجلمعية يف مســاعدة التاميذ املشــاركة يف أعمال اخلر يف اجملاالت الي خيتاروهنا.

اتحاد طلبة األناضول يحيي ذكرى الشاعر التركي محمد عاكف آرصوي
AÖB’den Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve Anlama Programı

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Birimi tarafından Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve 
Anlama Programı düzenledi. Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Birimi okul tem-
silcileri tarafından 16 Mart Cuma günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma ve Anlama Programı düzenledi. AÖB Ortaöğretim Birimi okul temsilcileri tarafından 
düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından öğrenciler tarafından Mehmet Akif 
Ersoy’un şiirleri okundu. Yine öğrenciler tarafından türküler ve ezgiler söylenerek Akif hakkında sokak 
röportajı ve slayt gösterildi.

نظمــت وحــدة التعليــم املتوســط يف فــرع احتــاد طلبــة األانضــول يف واليــة غازي عنتــاب برانجمــاً إلحيــاء ذكــرى الشــاعر الرتكــي حممــد 
عاكــف آرصــوي والتعريــف حبياتــه ومؤلفاتــه. واحتضنــت قاعــة داود اوزگــول التابعــة لوقــف بلبــل زاده ذلــك الرانمــج يــوم اجلمعــة 16 
مــارس 2018 مبشــاركة ممثلــن عــن وحــدة التعليــم املتوســط يف فــرع االحتــاد. وانطلــق الرانمــج بتــاوة مــن القــرآن الكــرمي. ث ردد 
التاميــذ قصائــد للشــاعر الرتكــي حممــد عاكــف أرصــوي، وعــدداً مــن األغــاين واألهازيــج. ومت عــرض فيلــم يســتعرض آراء النــاس يف 

الشــارع حــول الشــاعر، كمــا شــاهد التاميــذ عرضــاً مصــوراً حــول الشــاعر حممــد عاكــف أرصــوي.

مت يــوم الســبت 17 مــارس 2018 افتتــاح املبــى اجلديــد للمركــز العــام ملنتــدى األانضــول الــذي ينشــط يف كثــر مــن اجملــاالت 
االجتماعيــة والثقافيــة والرتبويــة واإلغاثيــة. واحتضــن حــي الفاتــح مبدينــة إســطنبول مراســم افتتــاح املبــى العــام للمركــز الــذي فتــح 
أبوابــه للخدمــات مؤخــراً. وشــارك يف مراســم االفتتــاح عــدد كبــر مــن املدعويــن. وبــدأت مراســم االفتتــاح بكلمــة ألقاهــا رئيــس 
اهليئــة التنفيذيــة ملنتــدى األانضــول طورغــاي آلدمــر. وبعــد كلمــة رئيــس اهليئــة اإلداريــة حلركــة اإلنســان واحلضــارة حممــد غــواني، 

تــا الشــيخ رمضــان قــااي مــا تيســر مــن الدعــاء. وبعــد ذلــك مت قطــع الشــريط لتدشــن املبــى.

أدى رئيــس نقابــة مامورســن للموظفــن علــي ايلچــن زايرة إىل منتــدى األانضــول يــوم األحــد 18 مــارس 2018 مبناســبة افتتــاح 
املركز العام للمنتدى. واجتمع مع رئيس النقابة يف زايرته تلك كل من رئيس اهليئة االستشــارية ملنتدى األانضول زكراي شــنگوز، 

ورئيــس اهليئــة التنفيذيــة للمنتــدى طورغــاي آلدمــر.

زار يشــار متــن أوانل منگــوش اوغلــو وقــف بلبــل زاده يــوم اإلثنــن 19 مــارس 2018 بدعــوة مــن احتــاد طلبــة األانضــول إللقــاء 
سلســلة مــن احملاضــرات. وأثنــاء الــزايرة تنــازل الضيــف طعــام الفطــور رفقــة ممثلــي احتــاد طلبــة األانضــول، ث ألقــى كلمــة وأجــاب 

إثرهــا علــى أســئلة احلاضريــن.
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صدور كتاب »حلول المشاكل العامة في العالم اإلسالمي«
“İslam Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözümleri” Yayımlandı

12. Anadolu Buluşması’ndaki bildirilerin yer aldığı “İslam Dünyasın-
da Güncel Sorunlar ve Çözümleri (Fikriyat-Ahlak-Siyaset-Hareket” 
adlı eser Tire Kitap tarafından yayımlandı. 12. Anadolu Buluşması 
bildirileri “İslam Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözümleri (Fikri-
yat-Ahlak-Siyaset-Hareket” adıyla Tire Kitap tarafından yayım-
lanarak okurun istifadesine sunuldu. Yayınevinin 95. eseri olan 
çalışma 407 sayfadan müteşekkil. Hatırlanacağı üzere 12. Anadolu 
Buluşması 23-27 Ağustos 2017 tarihinde Ankara Kızılcahamam’da 
gerçekleştirilmişti.

من سايكس بيكو إلى الربيع العربي
Sykes – Picot’tan Arap Baharına Ortadoğu

Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu tarafından düzenlenen öğretmen hasbihal seminerlerinin ikinci 
sezonun ikinci seminerine Gazeteci Turan Kışlakçı konuk oldu.  İkinci oturum “Sykes – Picot’tan Arap 
Baharına Ortadoğu”  başlığı altında yapıldı. Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu tarafından düzen-
lenen öğretmen hasbihal seminerlerinin ikinci sezonun ikinci seminerine Gazeteci Turan Kışlakçı konuk 
oldu ve “Sykes – Picot’tan Arap Baharına Ortadoğu”  başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 16 Mart Cuma 
günü Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) Konferans Salonunda yapılan seminere ile 
Öğretmen Komisyonu Başkanı M.Hıdır Akaslan ve birçok davetli katıldı.

نظمــت جلنــة املدرســن يف وقــف بلبــل زاده الفصــل الثــاين مــن سلســلة نــدوات املدرســن. ويف اجللســة الثانيــة مــن النــدوة الثانيــة ألقــى 
الســيد طــوران قشــاقجي كلمــة حتــت عنــوان »مــن ســايكس بيكــو إىل الربيــع العــريب«. النــدوة الــي احتضنهــا مركــز بيــكام للبحــوث 

العلميــة والرتبويــة والثقافيــة شــارك فيهــا رئيــس جلنــة املدرســن حممــد خضــر آق آرســان وعــدد مــن املدعويــن.

فرحة األيتام بمكتباتهم
Yetimlerin Kitaplık Sevinci

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Birimi tarafından yetim çocukların evlerinde kita-
plık oluşturmak için başlatılan “Benim Evim Kütüphanem Projesi”nde kitaplar teslim edilmeye başlandı.
Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve AÖB Ortaöğretim Şubesi okul temsilcilerinin katılımıyla bir 
yetimin evine daha kitaplık kurularak kitaplar yerleştirildi. 22 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen zi-
yarette yetimlerden Yuşra Gelişkan ve Cesur Gelişkan proje ekibini büyük bir sevinçle kapıda karşıladı. 
Ardından çocukların odasına kurulan kitaplık için getirilen kitaplar hep beraber kolilerden çıkarılarak 
kitaplığa yerleştirdi.

بــدأت عمليــة توزيــع الكتــب علــى األيتــام يف إطــار مشــروع »بيــي مكتبــي« الــذي تنظمــه وحــدة التعليــم املتوســط يف فــرع احتــاد 
طلبــة األانضــول يف غازي عنتــاب، والــذي يهــدف إىل ختصيــص مكتبــة يف كل بيــت مــن بيــوت األيتــام.

ورفقــة ممثلــي وحــدة التعليــم املتوســط بفــرع االحتــاد، قــام رئيــس وقــف بلبــل زاده طورغــاي آلدمــر بوضــع رفــوف مكتبــة يف بيــت 
أحــد األيتــام ووضــع فيهــا عــدداً مــن الكتــب. الــزايرة الــي متــت يــوم اخلميــس 22 مــارس 2018 اســتقبل أثناءهــا اليتيمــان يســرى 
گليشــقان وجســور گليشــقان فريــَق املشــروع بــكل فرحــة وترحــاب. ث فتــح اجلميــع الصناديــق واســتخرجوا الكتــب ووضعوهــا يف 

رفــوف املكتبــة الــي مت تركيبهــا يف غرفــة األطفــال.

نشــرت دار تــره كتــاابً بعنــوان »حلــول املشــاكل العامــة يف العــامل اإلســامي، حركــة 
ملتقــى  الصــادرة يف  البيــاانت  الكتــاب  ويتضمــن  والسياســة«.  واألخــاق  الفكــر 
األانضــول الثــاين عشــر. الكتــاب اخلامــس والتســعون الــذي تصــدره دار تــره للنشــر 
يتألــف مــن 407 صفحــة. واجلديــر ابإلشــارة أن ملتقــى األانضــول الثــاين عشــر 
انعقــد بــن 23 و27 أغســطس 2017 يف منتجــع قزجله محــام الســياحي ابلعاصمــة 

أنقــرة.

الشروع في توزيع المساعدات اإلنسانية في مركز مدينة عفرين
Afrin’in Merkezinde İnsani Yardım Operasyonu Başladı

Afrin ilçe merkezinin terör unsurlarından temizlenmesinin hemen ardından bölgede insani yardım faa-
liyetleri de başlatıldı. Terör nedeniyle yıllardır güvenli gıdaya ve diğer insani yardım malzemelerine 
ulaşmakta zorluk yaşayan ilçe halkı Türk Kızılayı ekipleri ve yardım malzemelerini karşılarında görünce 
büyük sevinç yaşadı.
 Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde bu defa insani yardım operasyonu 
başlatıldı. Türk Kızılayı, ilçede ilk etapta 250 koli gıda, 250 koli hijyen malzemesi, bin battaniye ve bin 
adet kumanya dağıttı.
 Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve ekibinin de eş-
lik ettiği yardım faaliyeti kapsamında terör mağduru vatandaşların evleri de ziyaret edildi, yetkililerle 
görüşmeler yapıldı, ihtiyaçlar tespit edildi.

بعــد توزيــع املســاعدات اإلنســانية يف منطقــة عفريــن مباشــرة إثــر تطهــر مركــز املدينــة مــن العناصــر اإلرهابيــة. وقــد عــاىن أهــايل 
عفرين من صعوابت كبرة يف احلصول على املواد الغذائية واملســاعدات اإلنســانية من ســنوات بســبب ســيطرة العناصر اإلرهابية 
علــى املنطقــة. وعــاش األهــايل هنــاك فرحــة عارمــة عندمــا رأوا أمامهــم فــرق اهلــال األمحــر الرتكــي وهــم حيملــون إليهــم املســاعدات 
اإلنســانية.وقد بــدأ اهلــال األحــر توزيــع املســاعدات يف مركــز مدينــة عفريــن بعــد جنــاح عمليــة غصــن الزيتــون يف تطهــر املنطقــة 
مــن العناصــر اإلرهابيــة. وقــد مت يف املرحلــة األوىل توزيــع 250 صندوقــاً مــن املــواد الغذائيــة 250 صندوقــاً مــن مــواد التنظيــف، 

وألــف بطانيــة وألــف ســلة غذائيــة.
وشــارك يف توزيــع تلــك املســاعدات كل مــن املديــر العــام للهــال األمحــر الرتكــي الدكتــور إبراهيــم آلطــان ورئيــس إدارة مكافحــة 
الطــوارئ والكــوارث الدكتــور حممــد گوللــو أوغلــو الفــرق العاملــة معهمــا. نظــم الفريــق سلســلة مــن الــزايرات للعائــات املتضــررة مــن 
التنظيمــات اإلرهابيــة الــي كانــت تســيطر علــى املنطقــة، ومت اللقــاء مــن املســؤولن هنــاك لتحديــد احتياجــات األهــايل يف املنطقــة.
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مــا جــرى وجيــري للمجتمــع الســوري، منــذ بدايــة حكــم األســد 
خــراب  مــن  بشــار،  البنــه  احلكــم  توريــث  إىل  وصــواًل  األب 
العمــارة  يف  هتدميًــا  وعمــل  واليابــس،  األخضــر  طــال  بنيــوي 
اجتماعيــة  عاقــات  نــرى  ال  بتنــا  حــى  الســورية،  اجملتمعيــة 
ســليمة، يف الكثــر مــن أنســاق اجملتمــع الســوري، كمــا وصلنــا 
العاقــات، قائمــة علــى  العديــد مــن  فيــه  نــرى  بتنــا  إىل حــد 
أســس غــر موضوعيــة، بــل مــا قبــل وطنيــة، ومــا قبــل اهلويــة 
الوطنيــة الســورية اجلامعــة. حــول جممــل هــذه القضــااي اجملتمعيــة 
مــع  احلــوار  هــذا  إلشــراق  وســواها كان  العائقيــة  والوطنيــة 
الكاتــب والباحــث الســوري األســتاذ نبيــل ملحــم الــذي أكــد 
إلشــراق أنــه ) البــد مــن التأكيــد علــى جمموعــة مــن احلقائــق 
والــي أييت يف مقدمتهــا  أواًل: إن أكــر خطــر واجهــه الســوريون 
وهويتهــم الوطنيــة هــو خطــر انتقــال اجملتمــع الســوري مــن الدولــة 
القائمة على عقد إذعان طائفي مســتور برداء الدولة  القومية  
إىل دولــة احملاصصــة الطائفيــة املكشــوفة، فبعــد مخســة عقــود 
مــن عمــل النظــام يف عهــدي األب واالبــن علــى متزيــق النســيج 
وتزريــر  وتفتيــت  طحــن  خــال  مــن  الســوري  االجتماعــي 
اجملتمــع واهلويــة الوطنيــة الســورية يف أحشــاء دولتــه االســتبدادية 
املعممــة، حيــث مت حتويــل اجملتمــع إىل جمموعــة غــر متناهيــة مــن 
اخليــوط املعزولــة بعضهــا عــن بعــض، ولكــن املمســوكة بقبضــة 
املســتبد اجلالــس علــى رأس الســلطة والدولــة. أقــول بعــد كل 
هــذا العمــل وبعــد كل القتــل والتدمــر الــذي أحلقــه هــذا النظــام 
ابلبشــر واحلجــر وكل أنــواع الوجــود الســوري املــادي البشــري 
واالقتصــادي والعمــراين واملعنــوي الثقــايف والروحــي والتارخيــي، 
أقول بعد كل ذلك علينا أال نفكر ولو بلحظة واحدة أن هذا 
النظــام ميكــن أن يصــل إىل مرحلــة قــد يوقــف فيهــا مــن أعمالــه 
النظــام الغاشــم  الــي بدأهــا منــذ أن اغتصــب الســلطة فهــذا 
ال ميكــن أن يوقــف مــا بــدأه إال مــن خــال خلعــه وإســقاطه 
مــن علــى رأس الســلطة والدولــة، مــع كل املرتكــزات الــي قــام 
عليهــا(،  ث اتبــع ملحــم بقولــه )ال ميكــن إعــادة اللحمــة للهويــة 
الســوري  النســيج االجتماعــي  بنــاء  الســورية وإعــادة  الوطنيــة 
املكــون للهويــة الوطنيــة بوجــود هــذا النظــام. اثنيًــا: إن خطــر 
متــزق النســيج االجتماعــي الســوري، وهــو خطــر قــد يقــود يف 
التفتــت  الراهنــة إىل حتويــل هــذا  الشــروط االقليميــة والدوليــة 
يف النســيج االجتماعــي الســوري، إىل تفتيــت جغــرايف وكيــاين 

نبيل ملحم

تتحــول مــن خالــه ســورية إىل جمموعــة مــن الدويــات املرتبطــة 
هبــذه أو تلــك مــن القــوى االقليميــة والدوليــة املتكالبــة علــى 
تقاســم الكعكــة الســورية، وحيــث هــذا اخلطــر ال يشــكله بقــاء 
نطلــق  أن  مــا ميكــن  يشــكله كذلــك،  بــل  النظــام فحســب، 
عليهــم الوجــه اآلخــر مــن عملــة النظــام، وأقصــد بذلــك القــوى 
الطائفيــة الــي اخنرطــت يف صفــوف الثــورة الســورية، علــى هيئــة 
فصائــل إســامية منهــا العســكرية الــي ســيطرت علــى املناطــق 
الثائــرة الــي خرجــت مــن حتــت نفــوذ وســيطرة النظــام، ومنهــا 
السياســية الــي هيمنــت علــى قــرار الثــورة واملعارضــة الســورية 
االقليميــة  القــوى  ومصــاحل  ألهــداف  مطيــة  إىل  وحتولــت 
والدوليــة، وحيــث شــكلت هــذه الفصائــل قطــب ثــورة مضــادة 
األحــداث  تطــور  ســر  إن  اثلثًــا:  الســورية.  الثــورة  ألهــداف 
مــا  مــع  ويتفــق  يلتقــي  واقليمــي ابجتــاه  بدعــم دويل  يتدحــرج 
ميكــن بتســميتهم قطــي الثــورة املضــادة لثــورة الســورين، أعــي 
األول  القطــب  ميثــل  الــذي  الطائفــي  النظــام  التقــاء  بذلــك 
اإلســامية،  الفصائــل  هــذه  مــع  املضــادة  الثــورة  يف  والقــدمي 
الــي مثلــت القطــب الثــاين واجلديــد مــن الثــورة املضــادة. فهــذا 
االلتقاء سيقود إذا ما متَّ إىل االنتقال من حالة الدولة القائمة 
علــى عقــد إذعــان طائفــي مســتور بــرداء الدولــة  القوميــة  إىل 
حالــة دولــة احملاصصــة الطائفيــة املكشــوفة، أو لنقــل ســيقود 
إىل إخــراج عقــد االذعــان الطائفــي، إىل العلــن حتــت مســمى 
حماصصــة طائفيــة وتقاســم ســلطة، وهــو األمــر الــذي إذا مــا 
مت فإنــه ســيكون أســوأ يف شــروط حتققــه مــن عقــد احملاصصــة 
العراقــي  اللبنــاين ث  اجملتمــع  قبــل  مــن  عرفــه  الــذي  الطائفيــة، 
الدوليــة  الشــروط  بعــد 2003 كمــا أن هكــذا حماصصــة يف 
العمــودي  االنقســام  حالــة  تكريــس  إىل  ســيقود  واالقليميــة 
التارخيــي  احلامــل  انقطــاع  يعــي  والــذي  الســوري  للمجتمــع 
لوجــود اجملتمــع واهلويــة الوطنيــة الســورية، ومبــا يعــي العــودة إىل 
حالــة التشــكل البدائــي األويل للمجتمــع، وال ســيما أننــا نعيــش 
يف شــرط دويل واقليمي ســيعمل ما اســتطاع على تكريس نوع 
كهــذا مــن احملاصصــة واالنقســام العمــودي، الكفيــل إبغــاق 
كل صــرورات التطــور حنــو األمــام، مقابــل فتــح صــرورات مــن 
اجلــدل اهلابــط تقــود إىل الســقوط إىل قــاع التاريــخ، إن مل نقــل 
اخلــروج إىل خــارج أســوار التاريــخ البشــري. (، ث انتهــى إىل 
القــول: )إن الوقــوف عنــد هزميــة هــذه الطائفــة أو تلــك ال يقــود 
ابلضــرورة إىل هزميــة الدولــة القائمــة علــى العصبيــة الطائفيــة، إن 
شــرط العبــور إىل الدولــة الدميقراطيــة احلديثــة التعدديــة يكمــن 
يف هزميــة كل حلفــاء االســتبداد واحللفــاء الطبقيــن قبــل غرهــم 
مــن احللفــاء الطائفيــن، فهزميــة املارونيــة السياســية الطائفيــة يف 
لبنــان مــع بقــاء الرجوازيــة الســائدة الطائفيــة، مل يقــد إىل الغــاء 
انتقــال  إىل  قــاد  بــل  الطائفيــة  مــن  اللبنــاين  اجملتمــع  وختليــص 
الســيطرة مــن طائفــة إىل أخــرى مــن املارونيــة السياســية، إىل مــا 
ميكــن تســميته ابلشــيعية السياســية، أي مل يقــد إال إىل إعــادة 
دولــة احملاصصــة الطائفيــة بثــوب جديــد يتوافــق مــع تــوازانت 
طائفيــة سياســية جديــدة داخــل اجملتمــع، أي إن هزميــة عصبيــة 
طائفيــة حاكمــة واســتبداهلا بعصبيــة طائفيــة حاكمــة أخــرى ال 
يشــكل شــرطًا للعبــور إىل الدولــة الدميقراطيــة التعدديــة احلديثــة، 
فهزميــة  ذلــك،  علــى  دليــل  خــر  العراقــي  ث  اللبنــاين  واملثــال 
العصبيــة الســنية احلاكمــة يف زمــن النظــام االســتبدادي الطائفــي 
البعثــي الصدامــي، مل يقــد إىل بنــاء الدولــة الدميقراطيــة احلديثــة 
يف العــراق بــل قــاد إىل قيــام دولــة احملاصصــة الطائفيــة البغيضــة، 

وإىل حكــم العصبيــة الشــيعية الطائفيــة(.

نبيل ملحم:
في سورية دولة المحاصصة الطائفية المكشوفة

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو

ومجاهلــا، كانــت  شــكلها  أهبــرين  ابلصدفــة،  أمامهــا  مــررت 
املتميــز،  املعمــاري  الفــن  شــاخمة مشــوخ اجلبــال، ابإلضافــة إىل 
أهنــا  حــى  املنطقــة،  بنــاء يف  أي  ينافســها  أن  ترفــض  كانــت 
كانــت مشــهورة وأمســع عنهــا قبــل أن أراهــا، وكــم يتمــى الكثــر 
أن يقطــن فيهــا، وبعــد جهــد جهيــد اســتطعت احلصــول علــى 
مــكان فيهــا، كنــت أرى يف عيــون النــاس احلســد علــى وجــودي 

فيهــا.
ابإلقامــة  مســتمتعاً  أدري..  ســنوات، ال  شــهور،  أايم،  مــرت 

فيهــا، حــى بــدأ يظهــر فيهــا العطــب، رويــداً رويــداً.
 جــاءان بــواب جديــد، مــن وقتهــا بــدأت النزاعــات واملشــاكل 
تظهــر ال أعــرف إن كانــت تصادفــت اإلشــكاليات مــع قــدوم 
هــذا البــواب الســمج، أم أهنــا جمــرد قــدري، مــرة املصعــد يتعطــل، 
بعدهــا تنقطــع الكهــرابء، يتســخ املدخــل، يغلــق البــاب وفقــاً 

ملواعيــد نــوم ســيادة البــواب.
بــدت مشــكلة اســتمرت ومــا زالــت،  اجلميــع ســاكت، حــى 
انقطــاع امليــاه بشــكل متكــرر، حــى وصــل إىل وضــع يومــي، 
ومبواعيــد اثبتــة، بــدا االنزعــاج يتســرب إىل نفســي، فليــس بعــد 

هــذا العمــر أرجــع الســتخدم )الكــوز(.
وجــدت  متأخــراً كالعــادة،  عملــي  مــن  عائــداً  ويومــاً كنــت   
البــواب ابملدخــل ومعــه مديــر العمــارة الــذي ال أراه إال إذا كان 
جيمــع النقــود يف حــال وجــود مشــكلة. ســألته عــن قصــة امليــاه 
وانقطاعهــا املتكــرر، فأجــاب بعنجهيــة زادت مــن عصبيــي.

- إننا أفضل من كل عمارات الشارع... وإن مل تعجبك هذه 
العمــارة ميكنــك مغادرهتــا... فأنــت فقــط مــن تتكلــم رغــم وجــود 

ســكان كثر غرك ال يتكلمون وال يتذمرون. 
رددت عليه:

- أنــت لســت املالــك وعقــدي مــع املالــك مســتمر لســنوات 
قادمــة.. وال جيــب أن ختاطبــي هبــذا الشــكل وإال اضطــررت أن 

أقاضيــك وفقــاً للقانــون!!.
 ضحك ضحكة هسترية وردد:

- قانون ..قانون .
وأردف بضحكة هسترية أخرى.

- القانــون يقــول أنــك ســتطرد مــن العمــارة بعــد مخســة عشــر 
يومــاً اي أبــو القانــون.
استغربت وقلت له:

-  كيف؟؟!!.
 قال:

- لعدم سداد األجرة..
- كيف وأان أعطيها لك كل شهر.. وبوقتها؟؟.

 زادت نرة الضحك ث قال:
- وما دليلك.. قلت له:

- ابلثقة ...!
 نظر إيلَّ من أعلى إىل أسفل وقال:

- إعطى الثقة للقاضي ..فالقانون وأنت أعلم به مى ..
القانون ال حيمي املغفلن.

أنا والبواب 
والعمارة

محامي مصري 

يوسف المطعني

ق
تحقي
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رسالة الغوطة إلى حوران

كاتب وشاعر سوري

إسماعيل الحمد

ال أبــداً.. حــب ســورية ال جيمعنــا أيهــا املؤيــد، وقلــُت املؤيــد هتذيبــاً لكلمــة أيهــا الشــبيح أو أيهــا 
العرصــة أو القــواد أو العبــد، وكل هــذه الصفــات جتتمــع فيــك، فيــا ســبحان مــن مجــع تلــك الصفــات 

يف شــخص واحــد.
ملــاذا حــُب ســوراي ال جيمعنــا؟ ســؤال لــن ومل خيطــر علــى عقلــك الــذي وهبتــه ملــن يفكــر عنــك، هــذا 

إذا كان يف الــرأس الــذي تنتعــه فــوق كتفيــَك عقــًا.
سأجاوبك:

-  حنــن ثــران علــى نظــام عصــاابيت مافيــوي لنخلــق دولــة نعيــش فيهــا أان وأنــت وأوالدان حتــت ظــل 
قانــون يتســاوى فيــه اجلميــع، يف حــن أنــت صرخــت يف وجوهنــا، اصمتــوا أيهــا املندســون اخلونــة 

ايعمــاء الغــرب و و.... وليبــَق القائــد ســليل اخلالــد.
 -  حنن قلنا الشــعب الســوري واحد، وأنت قلت الشــعب الســوري هو من يعبد البوط العســكري 

ومــا عــداه خائــن متمرد.
-  حنــن قلنــا اجليــش الــذي يقتــل شــعبه جيــش خائــن، وأنــت تتغــى ببطــوالت اجليــش العــريب الســوري 

والذي أصبح أضعف امليليشــيات على األرض الســورية.
-  حنــن نســمي امليلشــيات الــي تســاند النظــام وجيــوش حلفائــه قــوات احتــال وأنــت تســميها 

قــوات رديفــة.
-  حنــن بكينــا علــى اجلنــدي الســوري املختطــف مــن الشــارع حبجــة أداء اخلدمــة اإللزاميــة وزجــه 
يف معــارك عبثيــة لتمجيــد وصناعــة الضبــاط النجــوم، ومسينــاه ضحيــة كمــا الضحــااي الذيــن يقتلهــم، 

وأنــت تســمي الضحــااي املدنيــن إرهابيــن أو حاضنــة إرهابيــة.
-  حنن نريد صناعة الدولة السورية وأنت تريد صناعة الدولة األسدية. 

-  حنن قلنا سورية للسورين وأنت قلت األسد أو حنرق البلد. 
-  حنن نريد حريتك وأنت تريد عبوديتنا. 

-  الوطن عندان امسه سورية احلضارة والدميقراطية واملساواة، وأما عندك  
   فهو سورية األسد. 

- حنن نرفض قتل مدين داخل دمشق، وأنت تطلب قتل األطفال ابلغوطة  
   حبجة أهنم بذرة جنسة لإلرهاب. 

- حنــن نريــد ســوراي موحــدة دميقراطيــة حيكمهــا صنــدوق االقــرتاع، وأنــت تريــد ســوراي املفيــدة ذات 
الشــعب املتجانــس الــي حتكمهــا العصابــة. 

- فــإذاً الحــب ســوراي جيمعنــا، وال علــم يوحــدان، وال منتخــب وطــي جنتمــع عليــه، طاملــا هــذه 
العصابــة تعشــعش يف رأســك وال تســتطيع النــوم قبــل ترديــد كلمــة )منحبــك( وعبــارة )لأبــد(.... 

لنا سوريتنا ولكم سوريتكم... أال هل بّلغت..؟.

لكم سوريتكم ولي سوريتي..

محامي وشاعر وتشكيلي سوري

أحمد ظاهر

ق
تحقي

أحبــاري            دمــي  ومــن  احلــر جــف 

هبــا                هــل  أذرعــاٍت  مــن  قادًمــا  اي 

كأّنــا                   هنــاك  هــدأت  ابهْلــا  مــا 

أوصاهِلــا              يف  النــراَن  أشــعَل  َمــن 

هــل غــاَب انمــوُس الّرجولــة عندمــا           

مِحيــًة                 فيــِك  أّن  يعــرُف  والكــوُن 

َمــن                    أحفــاَد  اي  حــوراُن  هــذه  مــا 

اترخيُهــا                 الــي  اجملــِد  غوطــُة  أان 

بيَنكــم                  ثــويب  قُــدَّ  إْن  إخــويت  اي 

ونســاَءها                صغاَرهــا  ختذلــون  أَو 

ــد ُجرَحهــا             قــم اي أَخــا حــوراَن ضمِّ

إن مل تكــن مثلــي هلــا يف جرحهــا           

مــا عــذُر مــن ابَع املبــادَئ وانــزوى           

أبن                أرضــى  ل  حــوراُن  اي  وهللا 

غافــٌل  املقــاوَل  أنَّ  حتســي  ل 

عندمــا               يــوم  ذات  دوُرك  فالــدَّوُر 

وفيكــُم                 يفَّ  الّنصــِر  فــإّن  ثــوروا 

وتناقلــت ُســُحُب املــدى أشــعاري

بشــار  علــى  غضــٌب  بنــا  ممــا 

األشــرار جوقــُة  عليهــا  رضيــت 

ابلنــار  صغاَرهــا  ودّك  يوًمــا 

ابلدينــار )املــوك(  أهــُل  أغــراِك 

؟!. األحــرار  محيــُة  تبــاُع  فمــى 

البتّــار ابلصــارم  احلمــى  صانــوا 

ابلغــار عابــٌق  غــورو  جــرح  مــن 

فالــُكلُّ ِمنكــم ســوَف حيمــُل عــاري

؟؟. القّهــاِر  للواحــِد  عذرُكــم  مــا 

ابألزهــار النصــر  طريــق  وافــرش 

جــاري املنــازل  يف  مــي  أولســت 

ابألعــذار واْلتَــّف  نفِســه  يف 

الثــّوار مبــادُئ  فيــِك  تُغتــاَل 

عــن ســقفك الغــضِّ العريــِق العاري

مســاِر للسِّ األمــَر  فيــك  يعطــون 

أخبــاري تســرُّكم  وســوَف  أييت 
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أان رجــل تكــر ثيابــه يومــاً عــن يــوم وتصــر فضفاضــة عليــه وكأهنــا ثيــاب أخــي الكبــر وليســت 
ثيــايب.

حن خيبت ظنون أيب ومل أدرس الطب قالت له ابنة خايل الطبيبة:
- ابنــك مــو خــرج طــب وال هندســة.. ابنــك اجتماعــي كتــر وبيحــب النــاس .. افتحلــه بســطة 

بســوق العطاريــن واراتح منــه.
يف ســوق العطاريــن أحبــي املعلــم، وطــردين بعــد أســبوع ألنــي بعــت البــذور واألعشــاب أبخبــس 

األســعار فالنــاس كانــوا يعانــون الغــاء وعــدت لوجــه أيب مكلــًا ابلفشــل.
ال أســتطيع محــل الســاح ألنــي مل أمحلــه مــن قبــل، وحــن تدربــت عليــه يف اخلدمــة العســكرية 
قالــوا لنــا أبن هــذه البنــادق ســتوجه فوهاهتــا حنــو اســرائيل فصدقــت هــذا الــكام وغــادرت احليــاة 

العســكرية وأان مــراتح أن كل ذلــك الســاح ليــس لنــا.
ال أستطيع محله ألني محلت الورود من املتاجر إىل املواعيد ومن املتاجر إىل املقابر وحى املقابر 

كانت صغرة جداً حيث ابقة ورد تكفي كل القبور. 
ال أســتطيع محلــه ألنــي محلــت الكتــب املدرســية ومحلــت األقــام والطباشــر ورمســت أمــام بيتنــا يف 

حلــب مســتطيات علــى األرض لنقفــز بداخلهــا وكأننــا نقفــز مــن بلــد إىل بلــد.
ال أســتطيع محلــه ألنــي ال أقــوى علــى محــل الذنــوب وأفضــل دومــاً أن أكــون القتيــل وليــس القاتــل، 

ألنــي ال أســتطيع أن أهــرب مــن نظــرات أطفالــه وأمــه حــن أكــون قاتــل إبنهــم ولــو علــى حــق.
ال أســتطيع محلــه ألنــي محلــت مهومــاً كبــرة ومحلــت قلبــاً كبــراً صــار يقلقــي ثقلــه حــى أنــي انتبهــت 

لتقــوس يف ظهــري منــذ ســنن، ثقيــل صــار هــذا القلــب كبنــدول حناســي لســاعة كبــرة.
ال أســتطيع محــل الســاح اي ســوراي أان اآلن يف اخلامســة والتســعن مــن عمــري وعظامــي هشــة 
وأعــاين مــن ثقــل يف الســمع وضعــف يف النظــر، ال أميــز الوجــوه إال بعــد متعــن طويــل وال أمســع مــن 

األصــوات ســوى صــوت الرعــد.
ال أستطيع محل الساح ألني ال زلت أقابلك ابلعتاب وأسأل كثراً.

 ملاذا اي سوراي؟؟ .. ملاذا اي طفلي الصغرة املدللة ملاذا؟؟.
ال أستطيع محل الساح ألني أحبك.

أود العثــور عليــه بــن أكــوام نفــاايت األمــم، والــي نغفــو فوقهــا كل ليلــة بعــد أن نفقــد األمــل مــن العثــور 
علــى فضــات تســدُّ الرمــق، فاحللــُم يتحــّرك وفقــاً حلركــة الســراب يف أفــق القيــظ، وحنــن نلــوُب مــن الظمــأ.
ليــس مــن الســهل اصطيــاد أثــٍر لــُه يف املســافات الراعشــة الــي تتّســع بيننــا وبينــه، حيــث يســكت كل 

شــيٍء يرتبّــص بــِه، وبنــا.
هــا حنــُن حذريــن مــن املواجهــة املباشــرة، نتمتّــع خبّفــة ريشــة وحنــن نتنّقــل بــن حبــال اآلخريــن كــي ال يصــر 
احلبــُل وتــر زيــر، أو مّب، فننشــُز مبوقــٍف وطــي نزيــه ال يُناســب أمســاَع مــن يطعمنــا روث اخلطــب اجلوفــاء، 

ثَّ نتقيّــأ خضوعنــا آخــر النهــار قبــل الرقــاد.
لقــد خلعنــا أبــواب البــاد أمــام جحافــل األوابش مــن اجلــران واألغــراب، ونزعنــا نوافــذ احلشــمة، وجنــُد 
أســود الســّنة اإلخوانّيــة العصبويــة يُهلُلــوَن للســفاِح، فيمــا يرفُضــون ذحبنــا بيــِد طاغيــٍة وطوائفــِه اليســاريّة 

الرثّــة، ويســتنكرون الغتصــاب الفــرِس والــروِس والغــرِب لنــا !!؟.
لكنهــم وراء الكواليــس يتهيئــون للقفــز علــى شــواطئ سوتشــي - الســبّية الشركســّية ليهنــأوا ويرتعشــون 
علــى خوازيــق امللــك العضــوض، ويغتســلون مــن جناابهتــم بفقــه النــوازل ودرء الفتنــِة والنهــوض ابألمــة 

غتصبــة مــن كل ثقــٍب، هــم والطغــاة خنــروه هبــا 
ُ
امل

ممــا أّدى بنــا لنجتمــع حبفــرٍة واحــدة ولكنهــا موّزعــة علينــا بــكل اصقــاع الضيــاع، حتتوينــا كــي ال تفــوح 
نتانــة الــوالء، كــي ميضــي كّاً منــا لغايتــه الفرديــة وينــال ســؤدد اليبــاب.

نشــران غثــاء كلماتنــا ورائنــا، كعشــٍب ايبــٍس فــوق طريــق اخلــذالن الــذي ســلكناُه، كــي نفقــد طريــق 
الرجــوع. 

لعــّل ُمزقــاً مــن أمســاِل ثــوب الوطــِن تعلــق أبنيــاِب ســن الســؤال، فرمتــي علــى عيوننــا كفقاعــاٍت مــن 
ســكون، فرتــدُّ إلينــا البصــُر احلســُر، وهــو حديــد.

لكننا نتعّثر ابهلمزِة العنيدة وننزلُق يف وحِل الواِو، ونلُغ يف احلضيض قيح هزائمنا. 
عّذبن، فنسمع غرغرة اخلوِض

ُ
خنوض ليلّياً يف دموع الثكاىل وأنن امل

ووجوه الضحااي مرااي تصرخ بوجوهنا، لنخّمن الزوااي احلاّدة الي حاصرانهم، وأنفسنا هبا. 
تعالوا، وقبل أن نتخّلص من كوابيس الوطن الذي ضّيعناه 

نبكي ندماً لعلنا نَغرُق، ونُغرُِق هذا العامل القميء.

من الصعب اإلمساك بالحلِمال أستطيع حمل السالح يا سوريا 

كاتب وشاعر سوريكاتب وشاعر سوري

محمد صالح عويدمحمد سليمان زادة
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نشــأت الرومانســية ضمــن ظــروف معينــة، وظهــرت يف أوراب ابلربــع األول مــن القــرن ال 19، 
وألســباب خمتلفــة مــن بلــد آلخــر.

ففــي بريطانيــة ظهــرت علــى يــد جمموعــة مــن الشــعراء اإلنكليــز - شــعراء البحــرة - ســاءها مــا 
طــرأ مــن تغــرات يف حيــاة اجملتمــع إثــر التطــور الصناعــي وظهــور البطالــة ومشــاكلها، فدعــت إىل 

العــودة إىل الطبيعــة اجلميلــة واهلــدوء.
أمــا يف فرنســا، فقــد أحدثــت ثــورة 1787، ثــورة )حريــة - مســاواة - إخــاء(، ظهــور احلــرب 
الطبقــات  امللكيــة مــن جديــد وظهــور  والقتــل، وُهزمــت )انبليــون( فرنســا يف روســيا، وعــودة 
املختلفــة، واحلريــة مل تتحقــق، واملســاواة مل تتحقــق، واإلخــاء مل يتحقــق، كمــا حلــم بــه النــاس، ممــا 
دفــع جمموعــة مــن الشــعراء أمثــال )هيجــو( للتعبــر عــن خيبــة األمــل ورفــض هــذا الواقــع اجلديــد.

نستنتج من ذلك أبن: أساس الرومانسية:
هــو رفــض الواقــع علــى مــا هــو عليــه، هــذا الرفــض يقابلــه مثــال، حلــم يف ذهــن الكاتــب هــو 

نقيــض الواقــع.
وأن جوهر الرومانسية:

قــد جتــد يف كتــاب  الــذي يعيشــه،  الشــاعر والواقــع  بــه  الــذي حيلــم  بــن احللــم  التناقــض  هــو 
البؤســاء. روايــة  القبــح كمــا يف  عــن  واقعيــة صادقــة  صــوراً  الرومانســية 

والبطل يف الرومانسية:
اســتثنائي وليــس عــادي، وهــو يقــف يف مواجهــة العــامل احمليــط بــه، والعــامل املوجــود فيــه هــذا البطــل 

اســتثنائي ألن كل العــامل ضــده.
ولو دققنا يف خصائص اللغة:

جنــده أرقــى مــن األســلوب العــادي، ال يتقيــد حبقائــق التاريــخ، ويقــدم تفســراً ذاتيــاً للتاريــخ وهكــذا 
يقســم النقاد الرومانســين إىل صنفن:

رومانتيكي تقدمي: حيلم ابلقفز حنو األمام.

رومانتيكي رجعي: حيلم ابلرجوع إىل الوراء.
 ولكن اخليال الرومانتيكي: ليس ابتعادا عن العقل.

 ومشــكلتهم: عــدم معرفــة الطريــق إىل العدالــة واملســاواة، ورغبتهــم: جمتمــع إنســاين فاضــل وعــدم 
معرفــة الطريــق إليــه.

لــذا جنــد يف معظــم األعمــال الرومانتيكيــة ينتهــي يف حالــة فاجعــة حزينــة، إذ يغلــب عليهــا طابــع 
احلــزن مثــل روايــة لقيطــة حملمــد عبــد احلليــم عبــد هللا 

واألجنحة املتكسرة جلران خليل جران.
لذلك قال النقاد العرب أبن:

الرومانسية يف األدب األوريب: جاءت رداً على االنقاب الصناعي واإلخفاق الثوري الفرنسي.
وأن الرومانســية يف األدب العــريب )مصــر- لبنــان( جــاءت نتيجــة إخفــاق النهــوض اجلماهــري، 
كثــورة عــرايب1919، وخيبــة األمــل الــي مــي هبــا شــعب مصــر ومتكــن الرجعيــة واإلقطاعيــة مــن 

القبــض علــى احليــاة والرفــض العنيــف والتمــرد، كذلــك جــران.
أمــا الوحشــية فيعرفهــا النقــاد علــى أهنــا : اجتــاه فــي ال يهتــم ابلظــل والنــور، وال يقــدر القيــم 
اللونيــة، ويعتمــد علــى الشــدة اللونيــة بطبقــة واحــدة مــن اللــون،  ث اعتمــدت هــذه املدرســة 
أســلوب التبســيط يف التشــكيل، فكانت أشــبه ابلرســم البدائي إىل حد ما، فقد اعترت املدرســة 
الوحشــية أن مــا يزيــد مــن تفاصيــل عنــد رســم األشــكال إمنــا هــو ضــار للعمــل الفــي، فقــد صــورت 
يف أعماهلــم صــور الطبيعــة يف أشــكال بســيطة ، فكانــت لصورهــم صلــة وثيقــة مــن حيــث التجريــد 
أو التبســيط يف الفــن اإلســامي، خاصــة وأن رائــد هــذه املدرســة الفنــان )هنــري ماتيــس( الــذي 
اســتخدم عناصــر زخرفيــة إســامية يف لوحاتــه مثــل األرابيســك أي الزخرفــة النباتيــة اإلســامية.

مــا نشــهده اليــوم يف بــادان، ســورية حتديــداً، رومانســية ولكــن أبنيــاب وحشــية، فاقــت اخليــال 
وفاقــت كل وصــف، حتــول فــرض اللــون الواحــد، وإعــادة احليــاة إىل القــرون الــي اندثــرت، دون 

االهتمــام حبركــة التاريــخ، وهلــذا كان مــا حيــدث يفــوق كل وصــف.  
هل أييت ذلك اليوم وتنقرض فيه هذه املدرسة الفظيعة؟ أنمل ذلك.

أحببتها قبل أن تتعّلم األجبديّة 
أحببتهــا طفلــًة حتبــو علــى ركبتيهــا وتبكــي اشــتهاء قطــرة أخــرى مــن ثــدي أمهــا، أحببتهــا 

والســّقا يطــرق البــاب اخلشــّي الكبــر ليفــرغ بعضــاً مــن الفــرات واحليــاة يف بيوتنــا.
أحببتهــا والفانــوس يتــدىّل وســط الغرفــة ابنتظــار عــود الثقــاب املســائي إلانرة الســهرة قبــل 

اهلجــوع.
أحببتهــا ودرب البيــت الــرايب ينتظــر كل عصــر )خبّــة( مــاء مــن أايدي صبــااي احلــي بعــد تثويــر 

ترابــه ب)مكّشــات( القــش املتيّبســة العيــدان.
أحببتهــا ونســوة الــدار يشــطفن )الســّكّية( قــّدام الغــرف ابنتظــار عــودة الرجــال مــن أعماهلــم 

لتنــاول الوجبــة الرئيســة علــى صينيّــة العشــاء.
ــة الــكاز )املشــحورة(، ومتســحها برقعــة قماشــّية، وتتفقــد  أحببتهــا واألم تنفــخ يف بلــورة ملب
فتيلتهــا البيضــاء وحمركهــا املســنن الــذي ســرغمها علــى مــّد لســاهنا مــن فتحــة الشــتعال، 
وتتأكــد مــن كميــة )الــكاز( يف مســتودعها الســفلي كيــا يُفاجــأ الســمار ابنطفــاء مبكــر بعــّز 

الســهرة..
أحببتها ببساطتها وبراءهتا وصفائها ونقائها..

أحببتهــا قبــل أن تلغــي املدنّيــة غــرف الــدار ذوات األســقف اخلشــبية والــي كانــت تشــّكل 
مــع أعمدهتــا - فيمــا تشــكل- أعشاشــاً ألفــراخ الســنونو يف بــداايت الربيــع مــن كل عــام.
أحببتهــا قبــل )تزفيــت( الطريــق، واحلنفيــات وثــرايت الكهــرابء الــي تتزاحــم يف التــديل مــن 

الســقوف.
أحببتهــا قبــل الراديــو )أبــو موجــة متوســطة(، والعــن الســحرية اخلضــراء، وصــوت فــردوس 

حيــدر ومــا يطلبــه املســتمعون.
أحببتهــا قبــل التلفزيــون األبيــض وأســود وبعــد التلفزيــون امللــّون، ومــا يطلبــه اجلمهــور وغــداً 

نلتقــي ....
أحببتها قبل اجلسر اجلديد وقبل بواري املي الي شّوهت شيئاً من مجال اجلسر العتيق. 

وڤيــات  ودكاكــن  شــقق  إىل  وتتحــول  شــاهقة  امسنتيّــة  عمــارات  تنهــض  وهــي  أحببتهــا 
وحدائــق..

أحببتها بشوارع منارة وحدائق متناثرة ومقاٍه متنّوعة للساهرين. 
ــة الفرنســية إىل حــي الثكنــة وقبــل حــي الدرعيــة والتوســعية  أحببتهــا قبــل أن تتحــّول الثكن

والفــردوس وحــارة احلراميــة ونزلــة شــحادة.. ووو.
التصحيحيــة  8 آذار واحلركــة  بــن مصــر وســورية وبعدهــا وقبــل  الوحــدة  قبــل  أحببتهــا 
وبعدمهــا وقبــل تدمــر محــاة وبعدهــا وقبــل الطائــرات والراميــل الغبيــة وبعدهــا وقبــل طائــرات 

التحالــف وطائــرات محيميــم وبعدهــا. 
أحببتها قبل التحرير وقبل فتح األبواب لداعش لتسهيل تدمرها.

أحببتهــا قبــل أمريــكا وروســيا وقســد وحالــش وداعــش، والغــزاة اآلخريــن ممــن التفــوا بغزوهــم 
حــول مجــع املذكــر الســامل مــن فاطميــن وزينبيّــن و وووو .

أحببتها:
وما بقي يل فيها سوى مفتاح بيتٍ  يذكرين مباض   حتّول إىل أنقاض مجيلة.....

سوف أحتفظ ابملفتاح، وسأحبها إىل األبد، ألهنا الوحيدة الي تستحق هذا احلب ...
سأحبها هي والركام احلبيب من بقااي بيي ... وكّل البيوت . كّل البيوت!... 

2018/3/21 السويد

ة العشقرومانسية بأنياب وحشية
ّ
ألفبائي

شاعر سوري من مدينة الرقة مقيم بالسويدكاتب وإعالمي سوري - مدير راديو فجر

عصام حقيعالء الدين حسو
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أذكــر متامــاً اليــوم الــذي اقتــى فيــه والــدي مكتبتــه األوىل بعــد طــول انتظــار، 
فــأورق وجهــه كطفــل يف العيــد ينثــر احليــاة.

أفــرغ الكتــب مــن الصناديــق القدميــة، وأفــرغ معهــا قصصــا حتكــي وجــع كل 
كتــاب، وراح ميســح غبــار الســنن وينظــم كل فئــة علــى حــدة.

يلملــم ذكرايتــه علــى الرفــوف اخلشــبية، وحــده كان يقلــب يف صفحاهتــا 
شــباابً وخيبــئ يف ســطورها عمــراً مــرَّ كومضــة.

الزلت أذكر تفاصيل وجهه وعيناه كقنديل الليل تضيئان فخراً. 
قال يل: هذا ما سأتركه لكم يوماً ما، هذا إرثكم.. 

مل يعلم والدي حينها أنه إرثنا احلقيقي.
أحيــاانً كنــت أشــعر أن هــذه املكتبــة الغريبــة كمحــرك البحــث )غوغــل( 
أي معلومــة أريدهــا أجدهــا، حــى اترخينــا املوجــع كان جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

رفوفهــا. 
هجرانها كما هجرتنا يف عزلة احلياة لوحدان. 

وإىل اليوم ال يفارقي هاتف أمي الصباحي تقول بوجع:
- داعش سيأخذون املنزل بتهمة أن والدك مرتد وعلماين كافر.

 ذلك الكافر بزعمهم أبي من تراب قدميه مكاانً للعبادة.
أذكــر حينهــا كيــف حاولــت والــديت وبشــى الوســائل أن حتافــظ علــى آخــر 
مــا تبقــى لديهــا مــن أحــام وتعــب الســنن، فكلفــت أحــد أقرابئنــا أبن أيخــذ 
كل مــا يــدل علــى مــا وّجــه لوالــدي مــن هتــم ومل جتــد خيــاراً ســوى الكتــب 
الــي تتكلــم عــن الشــيوعية والعلمانيــة وابحلقيقــة مل تكــن إال رفــاً مــن الرفــوف 

اخلشــبية الــي فارقــت احليــاة وأحرقوهــا ث احتلــت داعــش املنــزل.
أحرقــت كتبــك وأحرقــت ســنن العمــر بعــود ثقــاب، وكأن ذلــك الغبــار 

الــوداع األخــر.  الــذي مســحته عنهــا يومــاً كان 
الــي مجعــت  بذكرايتــه وضحكاتــه  أمــي أصبــح ركامــاً  املنــزل اي  هــو  وهــا 

املكتبــة. رفــوف  علــى  تغفــو كالكتــب  صــور كانــت  أبلبومــات 
هنــاك يف ركــن املنــزل نظــرات والــدي تتابــع صبــاان، ورائحــة القهــوة تلبــس 
الصبــاح كل يــوم توقــظ حلمــاً علــى ســرير كــم أحببتــه، وايمسينــة كســلى تــورق 
ببــطء ومتــد أغصاهنــا علــى خجــل تقبــل مينــاك، فأيــن عــي هــي مينــاك أقبلهــا.

يقولون احلمد هلل على الصحة والعافية، احلمد هلل.. 
حــى هــذه اي أيهــا الطيــب قدمتهــا قــرابانً لثــورة ماتــت علــى ضفــاف هنــر 

حــن ودعتهــا.
مــاذا بقــي لنــا مــن بعــدك جــدران ومــن كتــب نبكــي عليهــا أملــاً، وأنــت لنــا 

أملنــا الوحيــد؟
الكتــب واملنــزل والذكــرايت أحرقــت يف حقيقــة األمــر حــن اختــارك املــرض 
لتكمــل معــه مــا تبقــى لــك مــن احليــاة، وكأنــك عــامل ابلغيــب فرفضــت احليــاة 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة فاعتزلتهــا واعتزلتنــا. 
ونســيت هنــاك يف زاويــة املنــزل زهــرة اليامســن تنتظــر أن تقبــل يديــك كل 

صبــاح.

علــى غفلــة منــا مضــت األايم، ســنوات متــر وال نعــرف أنفســنا حنتــاج إىل مــن يدفعنــا للتذكــر، أصبحــت بيوتنــا حقائــب إىل 
جانبنــا، ال حتاولــوا فتحهــا أو حــى ختيــل مــا بداخلهــا، وصاحــب الثــراء واجلــاه يكــون فيهــا صــوراً قدميــة لــه أو لبــاب بيتــه 

أو زاويــة صغــرة مــن حارتــه، ورمبــا بعــض الغبــار مــن تــراب بلــده!.
 وأشــياء ال ختطــر علــى ابل ورمبــا تدهــش مــن يراهــا ولكنهــا تعنينــا ونتمســك هبــا ،  وحنــن ننتظــر أن يتاشــى األمل ويتبــدد 
الظــام، بعــض الكلمــات اجلميلــة أتخــذان إىل وطننــا برهــة ، ولــن تتوقــف قوافــل أحامنــا ، ولكــن عيوننــا عاريــة نغمضهــا 
ونفتحهــا نفركهــا مــراراً علنــا نــرى املســتقبل !، إن مل نفعــل شــيئاً حنــن لســنا بشــراً ، قصتنــا تنبــع مــن خلــف اآلمــال بداخلهــا 
جبــال مــن الكلمــات ، تــذرف دموعنــا رغــم الضحــك،  وألنفاســنا اهلشــة تصــدح الســماء ، نعيــش مــن أجلــك اي وطــن ، 
ســحر هــواءك يشــدان وبلفــظ امســك تضــيء املصابيــح ، لــن تتوقــف قوافــل أحامنــا رايحــك بــكل األلــوان وترابــك مركــب 
مــن أطيــب العطــور ، وحبــك أعمــى مسعناهــا مــراراً مــن أجــدادان  حــى أيقنــا ببعــدان عنــك ، كل أم تشــبهك ، ورائحــة 
أطفالنــا مــن نســماتك ، منــذ فراقــك مل نســتغرق ابلنــوم ، وكيــف ننــام مــلء جفوننــا واألوغــاد يتمرغــون علــى وســائدان، 
وخطواهتــم حتــدث ضجيجــاً يصــم اآلذان، مــن يوقــف هــذا الضجيــج والعــامل أصــم ! ســرقوا حياتنــا ماضينــا وحاضــران وزعــوه 

جمــاانً لــكل أجنــاس الدنيــا، ومــا أســهل العطــاء دون عنــاء.
لــديَّ رؤيــة تقلقــي ؟؟؟؟، هــل حنــن جنــوم ضائعــة؟؟، أســر خــال نومــي مــع مــن يشــعرون ابلوحــدة، أصبــح يل قلــب 
مســتعار وعينــان مــن زجــاج ورئــة باســتيكية وأصابــع مــن حديــد، أاتبعكــم وال أراكــم أعــود بذاكــريت وال أفطــن، أيــن حنــن؟ 
مــع مــن ومــن معنــا مــن ضــدان ومــن علينــا ؟، وهــل هنــاك طريــق للوطــن ؟، ســروا ألمشــي خلفكــم ولــو إىل اجلحيــم فجحيــم 
الوطــن جنــة الفــردوس، أان انئمــة ولكنــي أمشــي كيــف أعــود وملــن أعــود هــل هنــاك مــكان لنــا دلــوان عليــه !!، هــذا املــكان 

لنــا أان ســعيدة ســأجثو عنــد قدميــه وأقبــل اتجــه، وأشــرتي لــه كل مــا ميكنــي دفــع كلفتــه. 
ابهلل عليكــم ال توقظــوين هــا قــد بــدأ األمل يتاشــى، ســأكون خبــر طاملــا أنتــم خبــر، تعثــرت قدمــيَّ ابحلقيبــة الــي أضعهــا دائمــاً 

علــى زاويــة البــاب ألكــون جاهــزة لإلنطــاق ، فُتحــت وســقط منهــا قصاصــة ورقيــة كتــب فيهــا:
- هل أنت جاهزون للفصل األخر؟.

نجوم ضائعةمكتبة

كاتبة وصحفية سوريةكاتبة وشاعرة سورية تقيم بهولندا

إلهام حقيرامة اسماعيل
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

منــذ انــدالع الثــورة الســورية والعديــد مــن الــدول اإلقليميــة مــع حتــرٍك أمريكــي وروســي ســعت أن يكــون 
هلا دوراً يف إدارة الصراع لطاملا أن النظام يف دمشــق مل تســتجب ملطالب الشــعب.

مــن املعلــوم أن دواًل عربيــة قــد ســامهت يف أتجيــج الصــراع املذهــي الــذي متَّ خلقــه ابألســاس مــن 
جانــب النظــام، وكذلــك دعــم قــوى اإلرهــاب يف ســوراي خللــط األوراق واإلســاءة إىل الثــورة الســلمية 
مــن خــال حتويلهــا إىل صــراع مســلح طويــل األمــد، خدمــة ألجنــدات ومصــاحل هلــا لتكــون األزمــة 
الســورية ورقــة إقليميــة ودوليــة تســتفاد منهــا يف لعبــة الصــراع الــدويل واملســاومة عليهــا عنــد احلاجــة.
أمــا الــدور اإليــراين الــذي ابألســاس إليــران عاقــات اســرتاتيجية مــع نظــام األســد األب مســحوابً 
علــى نظــام األســد االبــن طــوال عقــود عديــدة هــو دور مدمــر لســوراي لطاملــا أن املعارضــة مل تــرض أبيــة 
حلــول واألســد شــريك فيهــا لذلــك، فهــي ســامهت بشــكل فاعــل يف حتويــل الثــورة وأهدافهــا املشــروعة 
إىل حــرب أهليــة بصبغــة طائفيــة لتعقيــد الوضــع ومضيعــة لفــرص حــٍل علــى أســاس بيــان جنيــف1 
لعــام 2012. ومــن جهــة أخــرى، وكأن الفرصــة الــي كانــت تنتظرهــا قــد أتــت للســيطرة علــى ســوراي 
بشــكل كامــل حبجــة الدفــاع عــن النظــام وبرضــى النظــام نفســه وابلتــايل، تكــون قــد حققــت حلمهــا 
يف ربــط الطريــق بــن طهــران وبغــداد مــروراً بدمشــق إىل بــروت، يعــي ذلــك أبن إيــران أصبحــت ذات 
نفــوذ إقليمــي واســع يســتحيل إمهــال دورهــا يف الشــرق األوســط اجلديــد الــذي تســعى إليــه أمريــكا 

بشــكل واضــح، وكذلــك روســيا أيضــاً يف اخلفــاء.
الــدور الرتكــي الــذي أخــذ صــورة إجيابيــة منــذ بدايــة األزمــة مــن خــال طروحاهتــا حلــل األزمــة الســورية 
بشــكل ســلمي بعيــداً عــن التســلُّح وإشــعال حــروب طائفيــة، والــي حبســب وجهــة نظــر تركيــا أن 
الصــراع الطائفــي أو العرقــي يف ســوراي ســيؤثر بشــكل ســلي علــى أمــن واســتقرار تركيــا كوهنــا تشــارك 
ســوراي حبــدود علــى طــول 900كــم وابلتــايل، اســتقبلت تركيــا املايــن مــن الاجئــن الســورين علــى 
أراضيهــا مــن منطلــق أن الشــعبن الســوري والرتكــي يشــاركان يف تنوعهــم الديــي والعرقــي، وكذلــك 
هنــاك صــات للرحــم بــن الشــعبن علــى طــريف احلــدود واعتــرت أن تركيــا هــي البلــد الثــاين للســورين، 
إال أن احملوريــن املتصارعــن علــى ســوراي ) أمريــكا وروســيا ( حاولتــا جاهــدة إبعــاد الــدور الرتكــي 
يف ســوراي ختوفــاً علــى مصاحلهمــا، لطاملــا أن املعارضــة الســورية رأت يف عاقاهتــا االســرتاتيجية مــع 
تركيــا علــى أهنــا عاقــات تصــب يف مصلحــة ســوراي وشــعبها التــواق إىل احلريــة وابلتــايل، متَّ التعامــل 
مــع الــدور الرتكــي بكثــر مــن احلــذر يف حرهبمــا ضــد اإلرهــاب واملوقــف مــن األزمــة الســورية، حيــث 
تعاملــت أمريــكا مــع وحــدات محايــة الشــعب الــي تتبــع حلــزب االحتــاد الدميقراطــي اجلنــاح الســوري 
الكردســتاين والــذي علــى الئحــة اإلرهــاب، أاثر غضــب تركيــا وســبب يف خلــق  العمــال  حلــزب 
إشــكاليات عميقــة بــن تركيــا وأمريــكا، وأن روســيا منــذ بدايــة األزمــة حتركــت لصــاحل بقــاء النظــام 
عســكرايً وسياســياً، ممــا اضطــر تركيــا إىل اختــاذ الطريــق الثالــث ملعاجلــة األزمــة الســورية بعيــداً عــن 

تدخــات خارجيــة تضــر مســتقبل ســوراي وشــعبها.
ــُل تعقيــدات ومــآالت األزمــة يف ســوراي هــو الصــراع بــن أمريــكا  أمــا الصــراع األساســي الــذي يـَُفصِّ
وروســيا، وحقيقــة األمــر أبن الصــراع بــن هذيــن الدولتــن الكريــن هــو صــراع علــى الشــرق األوســط 
مــن البوابــة الســورية، فمــن جهــة روســيا قــد حققــت مكاســب هائلــة مــن وراء األزمــة، وأمههــا تثبيــت 
تواجدهــا العســكري علــى البحــر املتوســط مــن خــال مينــاء طرطــوس ومطــار محيميــم يف الاذقيــة، 
وهــي مســتمرة يف الدفــاع عــن النظــام لتثبيــت عقدهــا املوقــع مــع بشــار األســد، وذلــك لتوثيقهــا مــع 
احلكومــة الســورية القادمــة لتكــون مطلــة علــى امليــاه الدافئــة والشــرق األوســط بعمقــه مفتــوح هلــا 

لاســتفادة مــن أســواقها ومواردهــا الطبيعيــة.
هنــا أييت دور الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي ينتاهبــا اخلــوف مــن النفــوذ املــزدوج )اإليــراين والروســي( 
قــد خترجاهنــا مــن الشــرق األوســط، وابلتــايل تصــر اليــوم علــى بقائهــا يف ســورية ملمحــة عــن األســباب 
املعلنــة وهــي: إســتمرارية احلــرب علــى اإلرهــاب ودعــم عمليــة الســام يف ســورية، وكذلــك قطــع اليــد 
الطــوىل للنفــوذ اإليــراين يف ســوراي والعــراق، والدفــاع عــن مصاحلهــا االســرتاتيجية وأمنهــا القومــي يف 

املنطقــة لطاملــا تشــعر أبن هنــاك هتديــدات حقيقيــة لتلــك املصــاحل.
ونتيجة هلذا الصراع املرير على أرض سوراي، وكأن سوراي متزقت بن نفوذ أمريكي وإيراين والروسي، 
إضافــة إىل تواجــد كتائــب مســلحة إرهابيــة، ونظــام فاقــد للشــرعية اســتباح البلــد لــكل مــن يريــد 
الدخــول إليهــا بشــرط أن ال يقرتبــوا مــن ســلطته يف دمشــق، فلُتْذبَــَح ســوراي وليبقــى األســد ومنظومتــه 

الفاســدة علــى احلكــم حتــت وصايــة دول ال ترحــم الســورين.

Ji destpêka şoreşa Sûrî de,  çendîn dewletên navçeyê ketne tevgerê bi livbazîya 
Emerîka û Rûsî re, hewl dan ku rolekê bibînin di birêvabirina kirîza Sûrî de, li 
demekê ku rijêma Şamê erê nekirbû ji daxwazên gelê xwe re.
Tê zanîn ku hin dewletin Ereban destek dane lihevxistina kêferata (mezhebî) ya ku 
di bingeha xwe de rijêmê peyda kiribû, û herweha jî piştgêrbûn ji hêzên terrorist 
re ji bona lihevxistina kaxezan û şoreşa haştîyane biguhêrin bikne dijhevîyake 
çekdar û dirêjbûna wê di xizmeta ecîndeyan û bercewendîyên wan da bê ku kirîza 
Sûrî bibe kaxezeke navçeyî û navdewletî pê bê bi kar anîn di kêferata navdewletî 
de û bibê berdêl di demên pêwîst de.
Rola Îranê ya di bingeh de xwedî pêwendîyin istîratîcî ye bi rijêma Esed ya bav û 
dom bûna bi Esedê law re li dirêjîya dewranan ya ku rolekî wêrane ye ji Sûrî re ma 
dam rikberî razî nabê bi ti çareserî ku Esed tê de hevpar be, lomajî, Îran alîkarbû bi 
xurtî ku berî şoreşê bi armancê wê ve bide ber şerekî navxweyî û (taifî) da ku rewş 
girêkor bibe û derfeta çareserî li ser bingeha Cinêv1ya 2012an wunda bibe. Li alîkî 
din, wekî ku derfet ji Îranê re hat ta ku dest bi de ser Sûrî bi giştî bi bihaneya ber-
girî ji ber rêjîmê ve û bi rizamendî rêjîmê bi xwe, bi vî hawî wekî ku xewna xwe cî 
bicî dike bi hevgirêdana rêya di navbera Tehran û Bexdad û derbasbûna di Şamê 
re ku dighê Beyrûtê. Tê wê wateyê, ku Îran dibê xwedî desthilatdarekî navçeyî ya 
fere, û mehale rola wê ne li ber çavanbê di rojhilata navîna nuh de ewa ku Emerîka 
bi aşkereyî jê re kar dike, û her weha Rûsya jî di tarî de.
Rola Turkiya ya ku bi şêwakî erênî bû ji destpêka kirîzê de li gor pêşniyarên bo ça-
reserî ya kirîzê bi şêwakî aştîyane li dûrî çekdarî û bi hevxistina şerên olî, ewa ku 
li gor nêrînên Turkiya ew kêferata olî yan necadî li Sûrî wê bandorin ne erênî bide 
ser esayîş û hêmenî ya Turkî ya ewa ku hevpare bi sînora Sûrî re bi 900km, lomajî, 
Turkîya bi milyonan koçberin Sûrî li nava qada xwe de hewandin ji ber rastîyekê 
ku herdû gelên Sûrî û Turkî hevparin di pir rengî ya xwe yên olî û netewî de, her 
wehajî, li herdû alîyên sînor nêzîkbûna malbatîjî di nav wan de heye ku Turkîya 
wekî welatê duwemîn ji Sûrîyan re tête jimartin… lê herdû alîyên rikberî hev di 
kêferata Sûrî de ( Emerîka û Rûsya ) hewl didan ku rola Tûrkî bi dûr bixin ji tirsa 
bercewendîyên xwe ma dam rikberîya Sûrî pêwendîyên xwe yên istîratîcî dibîne ji 
bercewendîya Sûrî û xelkê Sûrî ya azadîxwaz re ye, lomajî, destekarî bi rola Turkî 
re ji yacîya herdu hêlan de bi tirsîmedar bû di şerê wanî li dijî terorê û helwêsta ji 
kirîza Sûrî re, ku Emerîka karyarên xwe bi Ykênîya Prastina Gel re kir ewa ku di 
bin sîya PYD de hatîye rêxistin û di bin bandora PKK daye, wekî em dizanin ku 
PKK di rêza lîsteya terorê de tê destnîşan kirin, û bû sedema diltengîya Turkîya û 
peydakirina kêşe û piroblemin kûr di navbera Tûrkîya û Emerîka de, ku Rûsyajî 
ji destpêka kirîzê de tevgerên xwe yên leşkarî û sîyasî li bercwendî mayîna rijêmê 
bûn, hîştin ku Tûrkîya rîya sêyemîn ji bo xwe bigre ji çareserkirina kirîza Sûrî re li 
dûrî destêwerdanin deregî ya zirarê digîne pêşeroja Sûrî û gelê Sûrî.
Lê kêferata bingehîn ya girêk û diruşmên kirîza Sûrî ji hev vedpicirînê  kêferata di 
navbera Emerîka û Rûsya de. Di rastî de kêferata di navbera van herdu dewletin 
mezin de ew kêferata li ser Rojhilata navîne di dergeha Sûrî re ye. Li hêlekê Rûsya 
destkeftin bêhûde bi dest xwe ve anin di pişt kirîzê de, giringtirîn ewe ku hebûna 
xwe ya leşkerî li deryayê sipî çespand di riya firokgeha Himêmîm û mina yê Ter-
tûsa Sûrî re, û ew berdewame di bergirîya xwe ji rijêmê re bo çespandina girêbesta 
ku Esed li îmze kirî ye, û ta dike belgenameyeke îmzekirî bi hukmeta Sûrî ya bê re 
da ku desthilatdar be li raserî ava germ û rojhilata navîn bi kûranîya xwe ya vekirî 
ve bo sûdmnd be ji bazar û samanên wê ya siruştî.
Ji vir de rola Emerîka tê ji ber tirsa xwe ji destêwerdana cot ya (Îran û Rûsya) 
dibe dibe wê ji rojhilata navîn derxînin, lomajî Emerîka îro roj tekez li ser mayîna 
xwe di Sûrî de dike û sedemên mayîna xwe aşkere dike wekî: Berdewamîya şerê 
li dijî terror û Daişê û piştgêrîya bo kargêrîya pirojeya aştî li Sûrî, her weha destê 
têwerdana îranê di nav Sûrî û Îraqê de bibirê, li gel bergirî bo bercwendîyên xwe 
yên istîratîcî û parastina asayîşa xweyî netewî di herêmê de ma dam hest dike ku 
guruntî yên rasteqîne li dijî wan bercewendîyan hene.
Ji encama vê kêferatê li ser qada Sûrî, wekî ku Sûrî rizyaye di navbera destêwer-
danên Emerêkî û Îranî û Rûsî de, li gel hebûna hêzên terorê yê çekdar, û rijêmeke 
rewayê xwe wunda kirî ku welat vekir ji her kesî re bi mercên ku nêzikî desthilat-
darîya wî nebin li ser Şamê, bila Sûrî serjê bibe û Esed bimîne tevlî sistêma xwe yê 
kifikî li ser desthilatê û di bin sîya dewletên li ser xelkê Sûrî bê dilovanin.

سوريا ضحية للصراع الدولي
في المنطقة!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Sûrî qurbanê kêferata
 navdewletî ye li navçeyê!

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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يــدرك الســوريون أن ثورهتــم مــن أجــل احلريــة والكرامــة أصبحــت حــداثً هامشــياً، فقــد تطــور الصــراع مــن 
تظاهــرات عفويــة ضــد ســطوة أجهــزة أمــن النظــام إىل تصفيــات دوليــة بــن القــوى الكــرى يف العــامل، 
وحتــول الســوريون يف املشــهد الــدويل الراهــن إىل ضحــااي، دورهــم يف املســرحية الرتاجيديــة أن ميوتــوا، 
بينمــا يتنافــس الكبــار علــى لعــب دور البطولــة يف قيــادة العــامل، وال أحــد يصــدق أن روســيا دخلــت إىل 
ســوراي بكامــل قواهــا العســكرية مــن أجــل الدفــاع عــن األســد أو نظامــه، فهــي يف احلقيقــة تصــارع الغــرب 
كلــه، وتتقــن شــروط اللعبــة، أبن يكــون الضحــااي مــن )الكومبــارس( الســوري الــذي يشــكل األغلبيــة 
الســكانية علــى الضفتــن، وأمــا إيــران فهــي تنفــرد وحدهــا مبشــروع توســعي بــن الــدول املتصارعــة وتقضــم 
األمــة العربيــة ضمــن خطــة منهجيــة حمكمــة، فبعــد أن اســتولت علــى العــراق ولبنــان، وجــدت يف اهنيــار 
األمــة فرصــة ســاحنة لقضــم ســوراي واليمــن معــاً، وهــي تتابــع مشــروعها غــر عابئــة ابلتهديــدات األمركيــة 

الــي مل تتوقــف.
أمــا الــوالايت املتحــدة الــي تبــدو مــرتددة يف رســم توجهاهتــا، فهــي الغائبــة احلاضــرة يف القضيــة الســورية، 
وقــد بــدا غياهبــا نوعــاً مــن التخلــي عــن مبــادئ كــرى مثــل حقــوق اإلنســان الــي ابت اإلنســان الســوري 
يطلــب أقــل مــن أدانهــا، فقــد علــق بعــض الســورين إثــر تركيزهــا اإلعامــي علــى التهديــد خبطــورة تكــرار 

اســتخدام األســلحة الكيماوية، بقول ســاخر:
)ليس ابلكيماوي وحده ميوت السوريون(

وكانــت االتفاقيــة الــي وقعــت يف فيتنــام بــن الرئيســن )ترامــب وبوتــن( اهتمــت ابلتنســيق بــن طائــرات 
البلديــن يف مســاء ســوراي، واختصــرت حــل القضيــة الســورية يف الدســتور واالنتخــاابت، وهــذا مــا فعلــه 
الــروس يف )سوتشــي(، ومــا ركــزت عليــه ورقــة الاورقــة الــي قدمتهــا الــدول اخلمــس يف ابريــس، وكا 
النهائــي يف ســوراي وهــي  الرئيســة للحــل  العقــدة  احللــن املقرتحــن )شوتشــي والاورقــة( يتجاهــان 

موضــوع بقــاء األســد أو رحيلــه.
ويــدرك أكثريــة الســورين أن قــادة العــامل يعرفــون جيــداً أن بقــاء األســد يعــي بقــاء الصــراع واســتمراره 
لعقــود طويلــة، فليــس بوســع األســد أن يســتعيد ســلطته إن مل يســتخدم مزيــداً مــن العنــف والقمــع، 
وهــذا ال يوفــر أمنــاً واســتقراراً مهمــا بلــغ حــد العنــف، كمــا أن الشــعب الــذي أســقط جــدار اخلــوف 
وضحــى مبليــون شــهيد، وتعــرض هلجــرة غــر مســبوقة يف اترخيــه، لــن يرضــخ حلكــم طائفــي ال يســتطع 
األســد التخلــي عنــه، فهــو العضــد الــذي يشــد أزر النظــام منــذ مخســن ســنة، وليــس بوســع النظــام أن 

يغــر شــيئاً مــن ســلوكه، وبنيتــه عصيــة علــى التغيــر. 
وهــذا ســر متســك األســد مبنظومــة حكمــه، فهــو خيشــى أي تغيــر يف قوائــم طاولــة احلكــم خشــية أن 
يزحــزح ثباهتــا الومهــي، كمــا خيشــى أيضــاً مــن أي تنــازل ميكــن أن يــؤدي إىل رفــع ســقف املطالــب 
الشــعبية أو إىل مزيــد مــن التنــازالت، وهــذا ســر كونــه مل يقــدم أيــة مبــادرة للحــل منــذ ســبع ســنوات، 
وهــو مصــر علــى احلســم العســكري بيــد اإليــراين والروســي، حــى لــو فقــد ســيادته وبقــي حتــت ســطوة 
األجنــي، فهــو خيشــى أن ختــرج بنيــة نظامــه )العصبيــة( مــن التاريــخ فــا تعــود إليــه قــروانً، ولــن يغامــر 
الســوريون مــرة أخــرى مبنــح الــوالء والتفويــض أليــة طائفــة تتفــرد ابحلكــم يف ســوراي، وهــذا ســر إصــراران 
علــى الوصــول إىل حكــم غــر طائفــي، يتشــارك فيــه الســوريون مجيعــاً يف إطــار دميوقراطــي، وينتهــي فيــه 
ــَم طائفــة واحــدة يف الســلطة املطلقــة  التمايــز اإلثــي، فقــد أثبتــت الســنوات اخلمســون املاضيــة أن حتكُّ
وتفردهــا هبــا، مفســدة مطلقــة، وقــد أوصلــت البــاد إىل الدمــار الشــامل، ومل يســعفها وجــود ممثلــن 
ــنة، أو األقليــات األخــرى، يف واجهــات احلكــم، ألن طبيعــة النظــام كانــت عضــداً يقــوم علــى  عــن السُّ

)العصبيــة( كمــا وصفهــا ابــن خلــدون.
ومــع اهنيــار مؤمتــر )سوتشــي( الــذي اســتغل النظــام فيــه جهــل روســيا ابألبعــاد والرمــوز االجتماعيــة 
الســورية، فأرســل إليــه وفــداً كرنفاليــاً تعبــراً عــن عــدم اهتمامــه ابملؤمتــر، جعــل الــروس خيســرون فرصــة 
تبييــض الوجــه الدامــي بعــد أن أعلــن بوتــن انتصــاره يف )محيميــم(! لقــد قادهــم النظــام بعــد )سوتشــي( 
إىل مزيــد مــن التدمــر يف الغوطــة وإدلــب، وأســقط عنهــم قنــاع رعايــة الســام، فلــم يعــد بوســع روســيا 
أن تلعــب دور راعــي املفاوضــات يف )آســتانة أو يف جنيــف( بعــد أن غرقــت ســوراي يف الدمــاء حتــت 

شــعار الســام واملصاحلــة يف )سوتشــي(. 
ويبــدو أن اجلولــة العاشــرة القادمــة مــن املفاوضــات ســتواجه ذات الطريــق املســدود، إن هــي مل تقتحــم 
ُعقــد احلــل، فــأي حديــث عــن دســتور وانتخــاابت برعايــة األســد مضيعــة للوقــت وهــدر ملزيــد مــن 

الدمــاء.

عقدة الحل في سوريا

كاتب وإعالمي سوري ووزير سابق

د. رياض نعسان أغا

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 
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Suriyeliler, özgürlük ve onur için yapmış oldukları devrimin, satır aralarında kalan bir 
olaya dönüştüğünün farkında. Çatışma, rejimin güvenlik güçlerine karşı kendiliğinden 
gelişen gösteriler olarak başlamış, sonrasında süper güçler arasında adeta bir elemeye 
dönüşmüştü. Suriyelilerin uluslararası arenada oynanan dramda rolü ise, ölmekten ibaret-
ti. Aynı sahnede süper güçler, dünyanın kahramanı başrolünü oynamak için birbirleriyle 
yarışmaktaydı. Hiç kimse Rusya’nın Esed ve rejimini korumak için tüm askeri gücüyle 
Suriye’ye girdiğine ve işin aslına bakılırsa Batı’nın tamamıyla boğuşmakta olduğuna in-
anmamaktadır. Oyunun şartlarını çok iyi bilen Rusya’nın marifetiyle her iki yakada da nü-
fusun çoğunluğunu oluşturan Suriyeli “figüranlar” birer kurbana dönüştürülmektedir. İran 
ise çatışan güçler arasında yayılmacı bir proje izleyen tek ülkedir. Sağlam ve sistematik 
planı doğrultusunda Arap dünyasını kemiren İran; Irak ve Lübnan’ı ele geçirmesinin ar-
dından ümmetin içinde bulunduğu çöküş halinde Suriye ve Yemen’i birlikte ele geçirmek 
için uygun fırsatı yakalamıştır. Bu esnada da Amerika’nın sonu gelmek bilmeyen tehditler-
ine aldırış etmeksizin projesini uygulamaya devam etmektedir.
Tutacağı yolu ortaya koyma konusunda tereddütlü bir portre çizen Amerika Birleşik 
Devletleri ise, halihazırda Suriye meselesinde meydanda gözükmemektedir. ABD’nin bu 
kayboluşu, Suriyelilerin en azını bile kabul eder hale geldikleri insan hakları gibi büyük 
ilkelerden vazgeçtiği anlamına gelmektedir. Nitekim bazı Suriyeliler, ABD medyasının 
kimyasal silah kullanımının tekrarlanmasının teşkil edeceği tehdit konusuna yoğun-
laşmasına karşı alaycı bir dille şunu söylemektedir:
“Suriyelileri öldüren tek şey kimyasal silah değildir.”
Vietnam’da Trump ve Putin arasında imzalanan mutabakat ve iki ülke uçaklarının Suriye 
semalarında koordineli hareket etmesi meselesini alırken, Suriye’deki çözüm hususunda 
yalnızca anayasa ve seçimler noktaları üzerinde durmuştu. Rusya’nın Soçi’de yaptığı ve 
yine BM Güvenlik Konseyi üyesi beş ülke tarafından Paris’te sunulan öneriler, Suriye’de 
kesin çözümün önündeki en büyük engel olan “Esed kalması veya gitmesi” meselesini 
görmezden gelmektedir.
Suriyelilerin çoğu, dünya liderlerinin Esed’in görevde kalmasının çatışmanın uzun yıllarca 
devam etmesi anlamına geleceğini bildiğinin farkındadır. Esed ise, daha fazla şiddet ve 
baskı uygulamadığı müddetçe otoritesini geri kazanamayacaktır. Fakat şiddet ne dereceye 
ulaşırsa ulaşsın, güvenlik ve istikrarı getirmeyecektir. Korku duvarını yerle bir eden, bir 
milyon şehit veren ve tarihte benzeri görülmemiş bir göçe mecbur kalan bir halk, Es-
ed’in vazgeçemediği ve elli yıldan bu yana en büyük gücü olan mezhepçi yönetime boyun 
eğmeyecektir. Rejim gittiği yolu değiştirmeyecektir; zira yapısı değişime alerjiktir.
Esed’in yönetim sisteminin tutunabilmesinin sırrı işte budur. Bu rejim, hayali sürekliliğini 
tehlikeye atacağı korkusuyla hakim kadrosunda herhangi bir değişiklik yapmaktan çekin-
mektedir. Aynı şekilde halkın taleplerinin çıtasını yükseltecek yahut daha fazla tavize yol 
açacak her türlü geri adımdan da korkmaktadır. Yedi yıldır hiçbir çözüm girişiminde bu-
lunmamasının arkasında da bu gerçek yatmaktadır. Egemenliğini kaybedecek ve yabancı 
bir gücün hükmü altına girecek olsa dahi rejim, İran ve Rusya eliyle askeri sıkıyönetimden 
vazgeçmemektedir. Zira “asabiyet” üzerine kurulu rejiminin, yüzyıllarca geri dönmemek 
üzere tarih sayfalarından silinmesinden çekinmektedir. Suriyeliler ise bundan sonra Suriye 
yönetimini tek başına elinde tutacak bir gruba (mezhebe) bağlılık yemini etme macerasına 
atılmayacaktır. İşte mezhepçi olmayan, Suriyelilerin tamamını demokratik olarak katılım 
sağladığı ve etnik ayrımcılığın sona erdiği bir yönetimi elde etmek için bu denli ısrar 
edişimizin nedeni budur. Geçen elli yıl, tek bir grubun mutlak otoriteye sahip olmasının 
ve bu otoriteyi kimseyle paylaşmamasının, mutlak bozulmaya yol açtığını ispat etmiştir. 
Böylesi bir yönetim ülkeye büyük bir yıkım getirmiş, yönetimin görünen bazı makamları-
na Sünni temsilciler yahut diğer azınlıklardan kişilerin getirilmesi de durumu kurtarama-
mıştır. Çünkü rejimin yapısı İbn Haldun’un ifadesiyle “asabiyet” üzerine kuruludur.
Rejimin, Rusya’nın Suriye’nin toplumsal boyut ve sembolleri konusundaki cehaletini kul-
landığı ve buluşmayı ciddiye almadığının bir ifadesi olarak bir karnaval heyeti gönderdiği 
Soçi konferansının başarısızlığa uğraması, Humeymim’de zaferini ilan ettikten sonra 
Rusya’nın kanlı yüzünü temizlemek için elde ettiği fırsatı kaçırmasına yol açtı. Soçi’nin 
ardından ise rejim, Rusya’yı Guta ve İdlib’de daha fazla yıkım yapmaya yönlendirerek, 
barış koruyucusu imajını yok etti. Bu nedenle Rusya, Soçi’deki barış ve uzlaşı sloganları 
altında Suriye’de akan kan nedeniyle Cenevre’deki Astana müzakerelerinin gözetimini 
yapamayacaktır.
Öyle görünüyor ki görüşmelerin bir sonraki aşaması olan onuncu tur da, çözümün önünde-
ki engeli hedef almadıkça bir çıkmaz sokağa girecek. Zira Esed’in denetimindeki bir an-
ayasa veya seçimden bahsetmek, yalnızca zaman kaybı ve daha çok kanın akmasının se-
bebi olacaktır.

Dr. Riyad Nesan AĞA

Suriye’de Çözümün Önündeki Engel

Suriyeli Gazeteci-Yazar ve Eski Bakan
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ثاثــة أشــهٍر مــّرت علــى حتريــر مدينــة الرقــة مــن تنظيــم )داعــش(، ورغــم هــذه املــّدة إاّل أّن العائديــن إىل 
أحيائهــم ال يزالــون جيــدون جثثًــا متعّفنــًة حتــت األنقــاض، ويف الشــوارع النائيــة بــن الــركام، فيعيشــون 
فــزع األمــراض، والضيــق مــن روائــح اجلثــث املتعّفنــة املنبعثــة يف حاراهتــم، وأمــام جهــل املدنيّــن ابجلهــة 
املســؤولة عــن إجــاء اجلثــث، يتوّجهــون إىل عناصــر غــر خمتّصــٍة، مثــل احلواجــز العســكريّة القريبــة 

منهــم، ليشــتكوا إىل عناصرهــا، مــا يــؤّدي إىل حساســّياٍت غــر حمســوبة.
مــن جهــٍة أخــرى ال تــزال األلغــام تنفجــر ابملدنيّــن العائديــن إىل بيوهتــم، وينقــل األهــايل أنّــه ال ميــّر 
يــوٌم واحــٌد، منــذ حتريــر املدينــة، مــن دون انفجــار لغــٍم يتســّبب حبالــة وفــاٍة أو أكثــر، وأمــام العجــز 
أطلــق انشــطون محلــًة علــى موقــع التواصــل االجتماعــّي )فيســبوك( حتــت عنــوان )إرث داعــش(، 
هــت إرشــاداٌت للمدنيّــن لتجنّــب األلغــام والتوعيــة  للداللــة علــى مــا خّلفــه التنظيــم املتطــّرف، كمــا ُوجِّ

أبخطارهــا.
ومل ينفــرد املــوت وحــده، رغــم قســوته، يف إتعــاس الرقاويّــن، وال حجــم الدمــار وغيــاب أساســّيات 
احليــاة )مــن ميــاٍه وكهــرابء(، وال تدمــر اجلســور الــي تربــط املدينــة وريفهــا ببعضهــا، حيــث ال تــزال 
اإلجــراءات األمنيّــة، الــي أُنِشــئت ملنــع )داعــش( مــن ارتــكاب جرائمــه، ومنهــا شــبكٌة كثيفــٌة مــن 
احلواجــز العســكريّة، حتــّد مــن حرّيّــة حركــة املدنيّــن، كمــا تطلــب )قــّوات ســوراي الدميقراطيّــة( مــن 
املدنّيــن الرقاويّــن كفيــًا إذا مــا أرادوا التوّجــه إىل مناطــَق أخــرى مثــل مدينــي )تــل أبيــض( أو )رأس 

العــن( علــى ســبيل املثــال.
الشــكوى رفيــق املدنّيــن يف احلــروب، ولرمّبــا كانــت آخــر مــا تبّقــى هلــم، وهنــاك مــن بــن املدنّيــن يف 
الرقــة مــن جيــد ســبًبا للشــكوى حــى مــن الرأفــة، كمــا حصــل عندمــا اعــرتض كثــٌر مــن بينهــم علــى إفــراج 
اجمللــس املــديّن يف مدينــة ) تــل أبيــض( عــن أكثــر مــن مئــي عضــٍو ســابٍق يف تنظيــم )داعــش(، يف اليــوم 
األول مــن كانــون الثــاين/ ينايــر مــن العــام اجلــاري؛ وهــو اعــرتاٌض يظهــر مــدى غضــب املدنّيــن مــن 
تنظيــم )داعــش( الــذي نــّكل هبــم وتســّبب بتدمــر حياهتــم، وينعكــس حــى علــى عناصــره الذيــن أثبتــت 
التحقيقــات أهّنــم مل يتوّرطــوا ابلقتــل. االعــرتاض الــذي كان مــن بــن حججــه القــول بوجــود تناقــٍض 
بــن إطــاق ســراح عناصــر مــن تنظيــٍم إرهــايبٍّ وبــن التضييقــات الــي يتعّرضــون هلــا بدعــوى مكافحتــه.
تربــوايًّ ابشــرت أكثــر مــن مدرســٍة عملهــا وفتحــت أبواهبــا للتاميــذ، ويتلّقــى الطلبــة مناهــج اإلدارة 

الذاتيّــة، وهــي كاملنهــاج الســورّي مــع إدخــال بعــض التعديــات عليــه.
ويقــّدر انشــطون مّت التواصــل معهــم، أعــداد املدنيّــن العائديــن بـــ 70 إىل 90 ألــف مــديّن، توّزعــوا 
علــى ســبعة أحيــاٍء يف أطــراف املدينــة، وحيّــن يف داخلهــا، كمــا توّقعــوا تضاعــف هــذا الرقــم مــع اجنــاء 
فصــل الشــتاء، حيــث ينــوي العديــد مــن الرقاويّــن العــودة مــن خمّيمــات النــزوح إىل املدينــة مــع بدايــة 
فصــل الربيــع. كمــا بــدأ آخــرون موجــودون يف مــدن جنــويّب تركيــا ومنهــا مدينــة )أورفــا( الــي يوجــد 

فيهــا الرقاويّــون، ابلتهّيــؤ للعــودة.
وعــن تطّلعــات الرقاويـّـن املســتقبلّية، وحبســب األحاديــث املتداولــة نظــرًا لصعوبــة إجــراء اســتطاعات 
رأٍي دقيقٍة يف ظّل التغريبة الرقاويّة، ميكن تقسيمها إىل ثاثة تطّلعاٍت رئيسة، أحدها ومركزه مدينة 
)أورفــا( جنــويّب تركيــا والــذي ال يــزال داعًمــا للثــورة وآماهلــا، وداعيًــا إىل إســقاط النظــام، ومعــّواًل علــى 
تفعيــل الــدور الرتكــّي الــذي يقــف ضــّد النظــام الســورّي حبســب رأيهــم. وهنــاك آخــرون يف منــايف الغربــة 
بــن أورواب ودول اخلليــج، ال يشــّكلون ثقــًا علــى أرض الواقــع، أّمــا القســم الثــاين وهــو املؤيـّـد للنظــام 
الســورّي والراغــب يف عودتــه، وهــؤالء موجــودون يف دمشــَق واملــدن الســوريّة األخــرى، ويلّخصــون 
رأيهــم أبّن زمــن النظــام هــو األفضــل، وأّن كّل مــا حــدث ملدينتهــم وأبنائهــا كان نتيجــة غيــاب ســلطة 
النظــام عنهــا، وأبّن األطــراف األخــرى ال متلــك ســوى الفوضــى، القســم الثالــث واألخــر، هــم دعــاة 
التحالــف مــع القــوى اجلديــدة، حيــث يــرون أهّنــا تشــّكل أفضــل اخليــارات ألهّنــا متثّــل ســلطة األمــر 
الواقــع والــي تدعمهــا القــوى العظمــى، ويؤيّــد هــذا االجّتــاه يف الرقــة املتعاونــون بشــكٍل مباشــٍر مــع 
)قــّوات ســوراي الدميقراطيّــة(، وتبقــى األغلبيّــة العظمــى مــن الرقاويـّـن مطالبــًة بدعــم االســتقرار وإعــادة 

إعمــار املدينــة وعــودة النازحــن واملشــّردين.
أّمــا تنظيــم )داعــش(، فيشــر مــن تواصلنــا معهــم أنـّـه مل يعــد موجــوًدا، وأنـّـه أصبــح جــزًءا مــن املاضــي، 
رمّبــا ال يــزال بعــض األفــراد يعتنقــون توّجهــات التنظيــم وخيفوهنــا، لكّنهــا لــن تســتطيع التأثــر علــى 
مســتقبل املدينــة وجمتمعهــا، مــا يعيــد مقولــة الصحــايّف الفرنســّي )نيكــوال هينــان( الــذي اختطفــه 

التنظيــم:
)داعش اختارت الرقة، أّما الرقة فلم خترت داعش(.

العودة إلى الرقة

صحفي سوري مقيم في باريس

رأفت الغانم 

Türkçe ي و
عرب

Rakka DAEŞ’in elinden kurtulalı üç ay geçti. Bu kadar zaman geçmesine rağmen ev-
lerine dönenler hala enkaz altında ve molozlar arasında uzanan caddelerde çürümüş ce-
setlerle karşılaşmaktadır. Halk hastalık korkusu ve sokaklardaki çürümüş cesetlerin koku-
su arasında, bu cesetleri kaldırmaktan kimin sorumlu olduğunu bilmeksizin, şikayette 
bulunmak için en yakınlarındaki askeri kontrol noktasında görevli ve konuya dair yetkisi 
bulunmayan kişilere gitmekte, bu ise beklenmedik durumların oluşmasına yol açmak-
tadır.
Diğer taraftan evlerine dönen siviller hala mayınlarla can vermektedir. Şehir halkı, kentin 
kurtarılışından bu yana bir ya da daha fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan mayın patlama 
vakası meydana gelmeksizin tek bir gün geçirmediklerini aktarmaktadır. Bu durumu en-
gelleme hususunda yaşanan acziyet nedeniyle aktivistler, sosyal medyada (Facebook) bu 
radikal örgütün geride bıraktıklarına atıfla “DAEŞ’in Mirası” adlı bir kampanya başlattı. 
Aynı şekilde aktivistler, mayınlardan kaçınmaları ve tehlikeleri konusunda bilinçlenmel-
eri için sivilleri yönlendirmeye çalışmaktadır.
Rakkalıların sıkıntıları, her ne kadar acı olsa da, ölüm, yıkım, (su, elektrik gibi) hayatın 
temel gereksinimlerinin bulunmaması ve şehir ile kırsal alanlarını birbirine bağlayan 
köprülerin yerle bir olmasıyla sınırlı değil. Zira DAEŞ’in işlediği suçların önüne geçmek 
için alınmış olan tedbirlerden olan yoğun askeri kontrol noktası ağı, sivillerin hareket ser-
bestisini kısıtlamakta iken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Tel Abyad yahut Rasüleyn 
gibi farklı bölgelere gitmek istedikleri takdirde Rakkalı sivillerin bir kefil getirmesini 
zorunlu tutmaktadır.
Sivillerin savaşlardaki refakatçisi, belki de geriye ellerinde kalan tek şey şikayetlerdir. 
Rakka’daki sivillerden bazıları merhametten dahi şikayet edebilmektedir. Zira şehir 
halkının birçoğunun, Tel Abyad Sivil Konseyi tarafından iki yüzden fazla eski DAEŞ 
mensubunun 1 Ocak’ta serbest bırakılmasına karşı çıkması buna örnektir. Bu itiraz, sivil-
lerin kendilerine eziyet eden ve hayatlarını mahveden DAEŞ örgütüne duydukları öfkeyi 
gözler önüne sermekteydi. Öte yandan bu öfke, yapılan soruşturmalar sonucu herhangi 
bir cinayet eylemine karışmadıkları tespit edilen DAEŞ mensuplarına karşı da kendisi-
ni göstermişti. Yine Rakkalıların itirazı, terör örgütü mensupları serbest bırakılırken bu 
örgütle mücadele adına kendilerinin maruz kaldığı baskılar arasındaki çelişkiye de bir 
tepkiydi.Şehirde birçok okul tekrar faaliyete girerek kapılarını öğrencilere açtı. Öğren-
ciler şu an, özerk yönetim müfredatlarına göre ders görmekteler. Bu müfredatlar, bazı 
değişiklikler yapılmış haliyle Suriye devlet eğitim müfredatıdır.
İletişim kurduğumuz aktivistler, şehre dönen sivil sayısının 70 ila 90 bin olduğunu, geri 
dönen nüfusun şehrin dış tarafındaki yedi, şehrin iç tarafındaki iki mahalleye dağıldığını 
aktarmaktadır. Aynı şekilde aktivistler, bu sayının kış mevsiminin sona ermesiyle birçok 
Rakkalının bahar başlangıcında şehre dönmeyi planlaması nedeniyle, iki katına çıka-
cağını öngörmektedir. Türkiye’nin güneyindeki Urfa vb. şehirlerde yaşayan Rakkalılar 
ise dönüş hazırlıklarına başlamış bulunmaktalar.
Rakkalıların geleceğe dair istekleri ise – isabetli bir anket yapmak şehir halkı farklı bölge-
lerde göç halinde olduğu için zor gözüktüğünden – ortalıkta dolaşan konuşmalara dayalı 
olarak üç ana başlıkta ifade edilebilir. Birincisi, Türkiye’nin güneyindeki Urfa şehrinin 
merkezini teşkil ettiği görüştür. Bu görüşün sahipleri devrimi ve rejimin düşürülmesini 
desteklemekte, Suriye rejiminin karşısında yer alan Türkiye’nin süreçte daha etkin bir 
rol alması gerektiğini düşünmektedir. Avrupa ve Körfez ülkelerinde gurbet sürgününde 
bulunanların ise sahada herhangi bir ağırlıkları söz konusu değildir. İkinci görüşün sahip-
leri ise, Suriye rejimini desteklemekte ve iktidarı tekrar eline almasını istemektedir. Bu 
kişiler Şam ve diğer Suriye şehirlerinde yaşamakta iken, görüşlerini “rejimin hakim old-
uğu dönemin daha iyi olduğu” şeklinde özetlemektedir. Onlara göre Suriye’nin ve halkın 
başına gelenler rejimin otoritesinin kaybolmasının bir sonucudur. Rejim dışındaki diğer 
güçler ise kaostan başka bir şey önermemektedir. Üçüncü görüşün sahiplerine gelince; 
bu kişiler Uluslararası Koalisyon ve yeni kuvvetlerin ülkeye davet edilmesini istemek-
tedir. Onlara göre Koalisyon sahada duruma hakim olan güç olduğu ve büyük devletler 
tarafından desteklendiği için en iyi seçenektir. Bu görüşü, Rakka’da Suriye Demokratik 
Güçleri’yle işbirliği içinde olanlar da desteklemektedir. Rakkalıların büyük çoğunluğu ise 
istikrar, şehrin yeniden imarı ve göçmenlerin geri dönmesini istemektedir.
İletişime geçtiğimiz kişiler, DAEŞ’in artık sahada mevcut olmadığını, geçmişin bir 
hatırasına dönüştüğünü aktarmaktadır. Halen örgütün yönelimlerini benimseyen ve bunu 
gizleyenlerin bulunması mümkün olsa da, bu kişiler şehrin geleceği ve toplum yapısı-
na etki edemeyecektir. Böylece DAEŞ tarafından kaçırılan Fransız gazeteci Nicolas 
Henin’in söylediği şu sözler haklı çıkmaktadır:
“DAEŞ Rakka’yı seçti, fakat Rakka DAEŞ’i seçmedi.”

Refet EL-GANIM

Rakka’ya Dönüş

Paris’te Yaşayan Suriyeli Aktivist
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إنــه تقديــر إهلــي وهــو نعمــة منــه يف الوقــت ذاتــه أن تتزامــن الذكــرى 103 النتصــار )جنــاق 
 قلعــة( مــع حتريــر عفريــن وتطهرهــا مــن اإلرهابيــن ودحــر القــوات املعاديــة منهــا، فمــع هــذا النصــر 

حققنــا قبــل كل شــيء مكســباً كبــراً مــن حيــث أمننــا الوطــي ووحدتنــا الوطنيــة وآتلفنــا.
مــن كل جانــب خــال  بلــدان  إىل  املوجهــة  اهلجمــات  علــى  أفضــل رد  هــو  انتصــار عفريــن 

اخلصــوص. وجــه  علــى  األخــرة  اخلمــس  الســنوات 
هــذا االنتصــار مت حتقيقــه بــروح حــرب )جنــاق  قلعــة( وروح 15 متــوز، وهــو انتصــار شــهدائنا 
وجرحــاان قبــل كل شــيء، فلتهنــأ أرواح شــهدائنا وليكــن مكاهنــم اجلنــة، ورزق هللا أهلهــم وذويهــم 

مجيــل الصــر والســلوان، وأنعــم عليهــم بســعادة الداريــن.
وقــد حتقــق هــذا النصــر بفضــل القيــادة احلازمــة لرئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان وبفضــل 

العمليــات الناجحــة للجيــش الرتكــي.
إن أولئــك الذيــن هامجــوان مــن كل جانــب خــال الســنوات اخلمــس املاضيــة، حاولــوا كثــراً 
ثــي تركيــا عــن هــذا الطريــق، قــد ضايقــوان يف البدايــة مــن اجلانــب األيســر ومــن هنــاك هــددوان، 
ويف املباحثــات الديبلوماســية قالــوا لنــا: )إذا حاولتــم دخــول عفريــن فســتدفعون مثــن ذلــك(، 
يف املاضــي كنــا نقــول )مسعــاً وطاعــًة( ث نطأطــئ رؤوســنا وخنــرج، ولكــن هاماتنــا اليــوم مرتفعــة! 
وممثلــوان علــى طاولــة املفاوضــات رؤوســهم مرتفعــة، وكذلــك رؤوس مواطنينــا يف الشــوارع، أمــا 
رجــب طيــب أردوغــان فهــو ميثــل تلــك الثقــة يف النفــس علــى املســتوى السياســي. وهلــذا الســبب 
ابلــذات مل أتبــه تركيــا بتلــك التهديــدات، ومل ترتاجــع عــن الســر يف طريقهــا ذلــك، وأطلقــت 

عمليــة غصــن الزيتــون.
وبعــد انطــاق العمليــة ضايقــوان مــن اجلانــب األميــن، وقدمــوا لنــا ألــواانً شــى مــن االقرتاحــات، 
حماولــن خلــب ألبابنــا هبــا، يبــدؤون كامهــم بعبــارة )ال تدخلــوا إىل مركــز مدينــة عفريــن(، ث 

يســوقون أصنافــاً مــن الوعــود الزائفــة يف ســياق كامهــم معنــا.
قدميــاً كنــا نقتنــع أبول وعــد مــن وعودهــم ونرتاجــع مباشــرة عــن العمليــة، لكننــا مل نقتنــع هــذه 

املــرة وتقدمنــا إىل األمــام.
وكلمــا تقدمنــا كلمــا بــدأت آالت الدعايــة والتضليــل تعمــل ضــدان، وقــد حــاول داعمــو حــزب 
العمــال الكردســتاين وتنظيــم )فتــح هللا گولــن( اإلرهــايب تشــويه صــورة تركيــا والقــوات املســلحة 
الرتكيــة واجليــش الســوري احلــر، بوابــل مــن األكاذيــب والشــائعات الــي ال ختطــر علــى البــال وال 
يســعها خيــال، وقــد حاولــوا أتليــب الــرأي العــام بدعــوى أن املدنيــن يف عفريــن يتعرضــون للقتــل، 

مســتخدمن يف تلــك احلملــة صــوراً مــن زلــزال أرض  روم عــام 1984 ومــن مذحبــة محــاة.
واحلقيقــة أن العمــال الكردســتاين كان يف تلــك الفــرتة يقتــل املدنيــن يف عفريــن، وقــد أحرقــوا 
الكثــر مــن الســيارات واملبــاين يف مركــز املدينــة، وقــد فعلــوا ذلــك كــي يتمكــن اإلعــام الغــريب 
مــن نشــر أخبــار تشــر إىل أن )تركيــا تقصــف املستشــفيات والتجمعــات الســكنية يف عفريــن(.

لكــن تركيــا قــد اســتطاعت هــذه املــرة إدارة العمليــة العســكرية، ومواجهــة هجمــات التضليــل 
اإلعامــي تلــك، الصــور الــي تلتقطهــا الطائــرات مــن دون طيــار الرتكيــة قــد كشــفت عــن التعــاون 
القائــم بــن العمــال الكردســتاين وأعوانــه مــع تنظيــم )گولــن( اإلرهابيــن ومحاهتــم يف الغــرب، وقــد 
رأى العــامل أمجــع درجــة االحنطــاط الــي وصــل إليهــا العمــال الكردســتاين حــن يســتخدم املدنيــن 

دروعــاً بشــرية.
ومل يضمــن انتصــاران يف عفريــن األمــن القومــي لرتكيــا وحدهــا، بــل إن التــوازانت داخــل ســوراي قــد 
تغــرت حالتهــا يف الوقــت ذاتــه بعــد ذلــك النصــر. إضافــة إىل أن تركيــا قــد حتولــت بذلــك إىل 
فاعــل مهــم جيــب وضعــه بعــن االعتبــار بشــكل كبــر يف منطقــة الشــرق األوســط، وســنرى معــى 

ذلــك بشــكل أفضــل خــال األايم القادمــة.
اهلزمية االسرتاتيجية!

يقــول الكاتــب الرتكــي )آيــدن ســلجان(: )قــد اختــذ حــزب االحتــاد الدميقراطــي قــراراً اســرتاتيجياً 
أبن يســلم عفريــن لرتكيــا بــداًل عــن النظــام الســوري(، فهــل يبــدو األمــر كذلــك! إن البعــض ال 
يصعــب عليــه تصــور )انتصــار تركيــا(، وإهنــم يربطــون هزميــة العمــال الكردســتاين ابالســرتاتيجية، 

إهنــا هزميــة اســرتاتيجية، فيــا وحيهــم.

بارك الله لنا انتصارنا في عفرين

صحفي وكاتب

فخر الدين آلطون

Bu Allah’ın takdiri. Aynı zamanda bir nimeti. Çanakkale Zaferi’nin 103. 
yıldönümünde Afrin özgürleştirildi, düşman kuvvetlerden, terörden 
arındırıldı. Bu zaferle her şeyden önce ulusal güvenliğimiz, milli birlik ve 
bütünlüğümüz açısından büyük bir kazanım elde edildi.
Afrin zaferi, özellikle 5 yıldır ülkemize yönelik dört koldan yapılan 
saldırılara verilmiş en iyi cevaptır.
Bu zafer Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla kazanılmış bir zafer. Her 
şeyden önce şehitlerimizin, gazilerimizin zaferi. Şehitlerimizin ruhları şad 
olsun, mekânları cennet olsun.
Allah onların ailelerine sabırlar versin, iki dünya saadeti lütfetsin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliği ve ordumuzun başarılı 
operasyonları ile bu zafer elde edildi.
Türkiye’yi bu yoldan alıkoymak için çok çabaladılar.
Hani şu 5 yıldır bize dört koldan saldıranlar!
Önce soldan yanaştılar, tehditler ettiler.
Güya diplomatik müzakerelerde “Afrin’e girmeye kalkarsanız bunun 
bedelleri olur” dediler.
Eskiden olsa “peki’” deyip kafamızı önümüze eğip çıkardık. Ama şimdi 
başımız dik! Sadece masadaki temsilcilerimizin değil, sokaktaki vatandaşın 
da başı dik.
Tayyip Erdoğan da işte bu özgüvenin siyasetteki temsilcisi.
Tam da bu nedenle Türkiye tehditlere kulak asmadı, yolundan geri dönmedi.
Zeytin Dalı Harekâtı başlatıldı.
Harekât başladıktan sonra bu kez sağdan yanaştılar, çeşitli tekliflerle aklımızı 
çelmeye çalıştılar. “Afrin şehir merkezine girmeyin de...” diye başlayan ve 
boş vaatlerle devam eden cümleler kurdular.
Eskiden olsa ilk vaatte kanar, operasyondan geri adım atardık. Atmadık, 
ilerledik.
Biz ilerledikçe kara propaganda makineleri işlemeye başladı. Batı 
medyasındaki PKK ve FETÖdestekçisi isimler akla hayale gelmeyecek 
yalanlarla Türkiye’yi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni, Özgür Suriye Ordusu’nu 
karalamaya çalıştılar.
1984 Erzurum depreminden, Hama katliamından görüntüler eşliğinde 
Afrin’de siviller katlediliyor algısı yaratmak için uğraştılar.
Oysa bu süreçte PKK Afrin’de birçok sivili katletti. Şehir merkezinde birçok 
aracı, pek çok binayı ateşe verdi. Sırf Batı medyası “Türkiye sivil yerleşim 
birimlerini, hastaneleri vuruyor” haberlerini verebilsin diye...
Fakat Türkiye bu kez sadece askeri operasyonu değil, kendisine dönük algı 
operasyonlarını da başarıyla yönetti. İHA’ların sahadan çektiği görüntüler 
PKK’yı da onun destekçisi FETÖ’yü de, her iki terör örgütünün Batı’daki 
hamilerini de ele verdi. Bütün dünya PKK’nın sivil halkı nasıl canlı kalkan 
olarak kullanamaya çalıştığını, ne denli kalleş bir terör örgütü olduğunu 
gördü.
Afrin zaferi sadece Türkiye’nin ulusal güvenliği için bir imkân oluşturmadı. 
Aynı zamanda Suriye’deki dengeler de bu zafer sonrasında yeni bir hal aldı. 
Dahası Türkiye Ortadoğu bölgesinin daha da dikkate alınması gereken bir 
aktörüne dönüştü.
Bunun ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz.
Stratejik hezimet!
Aydın Selcen demiş ki “PYD demek ki stratejik bir karar alarak Afrin’i rejim 
yerineTürkiye’ye teslim etmeyi tercih etti...” Demek öyle! Bazılarının nasıl 
da zoruna gidiyor “Türkiye zafer kazandı” demek! PKK’nın hezimetine bile 
strateji atfediyorlar. Stratejik hezimet!
Ne yazık!

Fahrettı̇n ALTUN

AFRİN ZAFERİ MÜBAREK OLSUN

Gazeteci - Yazar
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كانــت 58 يومــاً كافيــة للســيطرة علــى عمليــة عفريــن، فحققــت القــوات املســلحة الرتكيــة واجليــش 
الســوري احلــر نصــراً ســريعاً يف عمليــة انجحــة، ومل تنفــع اإلرهابيــن مقــوالت )املقاومــة الــي ال تقهــر(، 
وال حــى جهــود داعميهــم يف اإلعــام الغــريب، وســرعان مــا انســحب عناصــر وحــدات محايــة الشــعب 
مــن مركــز مدينــة عفريــن، إذ مل جيــرؤوا علــى الدخــول يف حــرب شــوارع، ويبــدو أن قيــادات اإلرهــاب 
يف جبــال قنديــل تفكــر يف ضــرورة عــدم الوقــوع يف نفــس اخلطــأ الــذي ارتكبتــه يف متــوز 2015 عندمــا 

حاولــت الدخــول يف حــرب شــوارع يف كل مــن صــور وجــزرة وســيلويب.
وميكنهــم أن يبعثــوا رســائل طمأنــة لقواعدهــم الشــعبية لرفــع معنوايهتــم بتأويــل األمــر علــى أنــه )جمــرد 
انســحاب اســرتاتيجي(، وأن )خســارة جبهــة واحــدة ال تعــي خســارة احلــرب برمتهــا(، ولكــن تلــك 
التأويــات أو التهديــد ) أبهنــم ســيتحولون إىل كابــوس دائــم علــى طــول خــط عفريــن(، لــن خيفــي 

حقيقــة أن وحــدات محايــة الشــعب قــد تكبــدت هزميــة دائمــة.
لقــد خســروا منطقــة تعيــش فيهــا كثافــة كرديــة ولديهــم فيهــا مواقــع شــديدة التحصــن، وأصبحــت 
تلــك اخلســارة نقطــة حتــول ســتؤثر يف مســتقبل وجــود حــزب العمــال الكردســتاين يف العــراق ومتوقــع 
العمــال الكردســاين ووحــدات محايــة الشــعب يف مشــال ســوراي، ومل تكتــِف القــوات املســلحة الرتكيــة 
واجليــش الســوري احلــر إبثبــات أتثرمهــا امليــداين علــى األرض، بــل أثبتــا أيضــاً أهنمــا قــادران علــى تطهــر 
األراضــي الســورية كافــًة مــن وحــدات محايــة الشــعب خــال أشــهر قليلــة لــوال احلمايــة األمريكيــة لتلــك 

الوحــدات. 
ال شــك أن الســبب الكامــن وراء جنــاح عمليــة غصــن الزيتــون هــو بطولــة اجليــش الرتكــي واملعارضــة 
الســورية، أمــا العوامــل األخــرى فيمكــن ترتيبهــا علــى النحــو التــايل؛ النجــاح القتــايل للجيــش الرتكــي 
والســوري احلــر، والتدريــب والتســليح واجليديــن، إضافــة إىل خطــأ وحــدات محايــة الشــعب يف اختيــار 

أســلوب احلــرب التقليديــة.
حــى وإن صــور اإلعــام الغــريب غصــن الزيتــون علــى أهنــا عمليــة )قتــل لأكــراد(، إال تركيــا اســتطاعت 
أن تشــرح هدفهــا للــرأي العــام الداخلــي وكذلــك ألهــايل عفريــن، كمــا متكنــت مــن تنفيــذ العمليــة مــن 
دون أن )يلحــق الضــرر ابملدنيــن(، لتســتهدف فيهــا وحــدات محايــة الشــعب وليــس األكــراد عمومــاً، 
ومثــة حقيقــة ال ميكــن النقــاش حوهلــا وهــي أن عمليــي )جندريــس وعفريــن( قــد متتــا )مــن دون خســائر( 
تذكــر، مقارنــة ابألعــداد اهلائلــة مــن املدنيــن الذيــن قتلــوا يف العمليــات األمريكيــة علــى املوصــل والرقــة، 

ومبســتوى التخريــب الــذي حلــق مبركــزي املدينتــن.
واألهــم مــن ذلــك كلــه املوقــف القيــادي القــوي واحلــازم ألردوغــان يكمــن وراء انتصــار تركيــا يف عفريــن، 
ومل يكــن أحــد يتصــور أن اجليــش الــذي عــاش حماولــة االنقــاب الفاشــلة يف 15 متــوز 2016 ومرحلــة 
تصفيــة تنظيــم گولــن االنقابيــة، ســينجح يف تنفيــذ عمليتــن حساســتن كــدرع الفــرات وغصــن الزيتــون 
مــن دون القيــادة السياســية ألردوغــان، تلــك القيــادة الــي جعلــت تركيــا حتتــل مــكاانً هلــا بــن الفاعلــن 
الرئيســين يف التــوازانت الســورية، فتشــكل تركيــا تلــك التــوازانت يف ميــدان املعركــة وكذلــك علــى طاولــة 

املفاوضات.
وقــد ابت مــن الضــروري اآلن وضــع خطــط لعمليــات جديــدة يف تــل رفعــت وإدلــب ومنبــج بســوراي، 
ويف منطقــة ســنجار ابلعــراق، ومــن جانــب آخــر فقــد حــان الوقــت لتطهــر عفريــن مــن املتفجــرات 

لضمــان أمــن الســكان، وتشــكيل حكــم حملــي هنــاك يشــارك فيــه األكــراد.
لقــد حــان وقــت عــودة الاجئــن الســورين إىل عفريــن وعلــى رأســهم أكــراد ســوراي، بعــد إعمــار املنطقــة 
مثلمــا مت إعمــار منطقــة درع الفــرات، وقــد مثــل )مؤمتــر إنقــاذ عفريــن( املنعقــد يف )غــازي  عنتــاب( 
بدايــة إجيابيــة ســتلحقها مبــادرات طيبــة أخــرى، وإن الســيطرة علــى عفريــن هبــذه الســرعة ومــن دون 
خســائر يعــود إىل قــدرات تركيــا الكــرى، وقــد اســتطاعت أنقــرة أن تفنّــد ادعــاءات العمــال الكردســتاين 
والعواصــم الغربيــة أبن )تركيــا هتاجــم األكــراد(، ومــن اليســر علــى تركيــا أن تثبــت أهنــا هــي مــن يســتطيع 
توفــر الســام والرفاهيــة ألكــراد ســوراي، إبرســائها نظامــاً جديــداً مــع العناصــر العربيــة والكرديــة يف 
عفريــن، بعــد عمليــات التطهــر العرقــي الــي مارســها العمــال الكردســتاين هنــاك. وتســتطيع تركيــا 
كذلــك إرســاء دميقراطيــة حمليــة حقيقيــة يف عفريــن أفضــل مــن تلــك الــي تزعــم وحــدات محايــة الشــعب 
أتسيســها هنــاك، ومــع االنتصــار الــذي حتقــق يف عفريــن فتحــت تركيــا اجملــال ملرحلتــن حساســتن؛ 
أوالمهــا هــي أن مســتقبل وحــدات محايــة الشــعب قــد أصبــح رهــن طاولــة املفاوضــات، وأن تركيــا قــد 
اكتســبت قــوًة أكــر علــى التفــاوض مــع القــوى الفاعلــة األخــرى يف هــذا امللــف، وقــد أثبتــت تركيــا 
قدرهتــا علــى التوصــل إىل نتائــج عســكرية ميدانيــة يف مــدة قصــرة، وهــذا مــا أكســبها زمخــاً كبــراً لتنفيــذ 

عمليــات جديــدة.
 واملرحلــة الثانيــة هــي أن تركيــا اســتطاعت إبطــال مفعــول )الورقــة الكرديــة( الــي طاملــا اســُتخدمت 
ضدهــا، وســتؤكد تركيــا للصديــق والعــدو أن وحــدات محايــة الشــعب ال متثــل األكــراد، وذلــك بتحويلهــا 
عفريــن ملنطقــة يتعايــش فيهــا أكــراد ســوراي يف كنــف الســام، بــداًل مــن أن تكــون املنطقــة بــؤرة إرهــاب.
ال أتهبــوا بتهديــدات حــزب العمــال الكردســتاين أبنــه ســيحول عفريــن إىل )كابــوس( علــى تركيــا، إهنــم 
ال يعلمــون بعــُد أن مثــل تلــك اهلجمــات الــي ميارســها العمــال الكردســتاين ووحــدات محايــة الشــعب 

هنــاك، ســتزيد مــن ســهولة خــروج ذينــك التنظيمــن مــن تلــك املناطــق.

ما الذي منعته عملية عفرين؟

صحفي وكاتب

برهان الدين دوران

Afrin’i ele geçirmek için 58 gün yetti. TSK ve ÖSO’nun başarılı operasyonu 
hızlı bir zafer getirdi. “Şanlı direniş” söylemleri ve Batı medyasındaki 
destekçilerin çabaları sonuç vermedi. YPGmilitanları şehir savaşına 
cesaret edemeden Afrin merkezini boşalttılar. Kandil, şehir savaşına 
girmeyerek Temmuz 2015’ten sonra Sur, Cizre ve Silopi’de yaptığı hatayı 
tekrarlamadığını düşünüyor olabilir.
Yine “bir cepheyi kaybetmek, savaşı kaybetmek değil” ve “stratejik geri 
çekilme yaptığı” yorumlarıyla tabanına moral aşılamaya çalışabilir. Ancak 
ne bu yorumlar ne de “Afrin boyunca sürekli kâbus olma” tehdidi, YPG’nin 
hayati bir yenilgi aldığı realitesini örtemez.
Kürtlerin en yoğun yaşadığı ve tahkimatının en güçlü olduğu bölgeyi 
kaybetti. Bu yenilgi, Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG yapılanmasının ve 
Irak’taki PKK varlığının geleceğini etkileyecek bir dönüm noktası oldu. TSK 
ve ÖSO sahadaki operasyonel etkinliğini ispatlamakla kalmadı. ABD’nin 
koruması olmazsa, YPG’yi tüm Suriye’den temizlemenin sadece birkaç 
ay sürebileceğini gösterdi. Zeytin Dalı’nın başarısının arkasında şüphesiz 
en başta askerlerimizin ve Suriyeli muhaliflerin kahramanlıkları var. Diğer 
faktörler ise TSK-ÖSO’nun muharebe başarısı, eğit-donat faaliyetinin 
etkinliği ve YPG’nin konvansiyonel savaşı tercih hatası olarak sıralanabilir.
Batı medyası Zeytin Dalı’nı “Kürtleri katletmek” olarak resmetse de 
Türkiye hem iç kamuoyu iletişiminde hem de Afrin halkı nezdinde hedefini 
anlatabildi. Operasyonun, Kürtlere değil YPG’ye yönelik olduğunu “sivil 
kayıp olmasın” hassasiyetiyle de sergiledi. ABD’nin operasyon yaptığı 
Musul ve Rakka’daki yüksek sivil ölümü ve kent merkezinin yıkılmasına 
kıyasla Cinderesi ve Afrin’deki “hasarsızlık” tartışma götürmez bir gerçeklik.
Hepsinden önemlisi, Afrin zaferinin arkasında Erdoğan’ın güçlü ve kararlı 
liderliği bulunmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ tasfiyesi 
yaşayan bir ordunun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi iki kritik operasyonu 
başarıyla gerçekleştirmesi Erdoğan’ın siyasi liderliği olmaksızın hayal bile 
edilemezdi. Bu liderlik Türkiye’yi Suriye denklemine hem cephede hem 
masada şekil veren ana aktörler arasına yerleştirdi.
Şimdi bir yandan Suriye’de Tel Rıfat, İdlib ve Münbiç, Irak’ta ise Sincar 
bölgelerinde yeni operasyonları planlamak gerekiyor. Diğer yandan da 
Afrin’de, patlayıcılardan temizlenerek kamu güvenliğinin sağlanması ve 
Kürtlerin de katılımıyla yerel bir yönetim kurma zamanı.
Fırat Kalkanı bölgesi gibi Afrin’i mamur ederek Suriyeli Kürtler başta 
olmak üzere mültecilerin dönüşünü sağlama dönemi. Gaziantep’teki “Afrin 
Kurtuluş Kongresi” olumlu bir başlangıç, devamı gelecektir. Afrin’i bu 
kadar hızlı şekilde, hasarsız ele geçirmiş olmanın Türkiye’yetanıdığı bir 
imkân var. Ankara, PKK’nın ve Batı başkentlerinin “Türkiye Kürtlere 
saldırıyor”propagandasını tümüyle yok etme şansına sahip. PKK’nın 
demografik temizliğe uğrattığı Arap ve Kürt unsurlarla yeni bir düzen 
kurarak Suriyeli Kürtleri barış ve refaha kavuşturanın Türkiye olduğunu 
daha da kolaylıkla gösterebilir. YPG’nin kurduğu iddia edilen yerel 
demokrasinin sahici olanını kurabilir. Afrin zaferi ile Türkiye, iki kritik 
sürecin önünü açtı. İlki, YPG’nin kaderiartık masada ve Türkiye giderek 
diğer ana aktörlerle bu konuyu müzakerede inisiyatif kazandı. Sahada kısa 
sürede askeri sonuç alabilme kapasitesini sergiledi. Yeni operasyonlar için 
ivme kazandı. İkincisi, kendisine karşı kullanılan “Kürt kartını” etkisiz hale 
getirdi. Afrin’in terör yuvası olmak yerine Suriyeli Kürtlerin barış içinde 
yaşadığı yer haline getirilmesiyle YPG’nin Kürtleri temsil etmediği dosta 
düşmana gösterilecek.
Bakmayın, PKK’nın Afrin’i “kâbus yapma” tehditlerine. Çok iyi biliyorlar 
ki bu tür saldırılar yapıldıkları bölgelerin PKKYPG’nin elinden çıkmasını 
kolaylaştırır.

Burhanettı̇ DURAN

AFRİN NELERİN ÖNÜNÜ AÇTI?

Gazeteci - Yazar



لقــد ابت مــن الواضــح جليــاً أن ســرورة املقاومــة الــي تشــهدها األراضــي الســورية اليــوم، قــد حتولــت إىل 
حــرب اســرتاتيجية ختوضهــا الــدول املشــاركة يف حــرب حقيقيــة يتجــاوز حجمهــا تلــك االشــتباكات القائمــة 
بــن املعارضــة والنظــام، وإذا انتبهتــم جيــداً فــإن العــامل مل يعــد يهتــم اليــوم مبــا يفعــل األســد يف ســوراي، ومبــا 
يقــول عنهــا، ومل يعــد أحــد يســتطيع التفــوه مبقــرتح حــول مــكان األســد يف مســتقبل ســوراي، فاألســد راٍض 
ابلعيــش مــع أعوانــه يف قطعــة صغــرة مــن الســاحل الســوري الــذي يضــم الاذقيــة، واألســد أصبــح يعلــم جيــداً 

أنــه مل يعــد لــه احلــق يف التفــوه بكلمــة يف شــأن ســوراي.
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حتــاول إجيــاد موطــئ قــدم هلــا يف ســوراي، إذ قطعــت آالف الكيلومــرتات إليهــا 
بذريعة حفظ األمن القومي يف املنطقة، وروســيا تســعى لفرض وجود دائم هلا يف ســوراي عن طريق القواعد 
العسكرية الي أنشأهتا هناك، ودول أورواب تعمل على كسب أرابح جتارية من احلرب يف سوراي، واململكة 
املتحــدة ال تريــد أن تتبــدد املكيــدة الــي نصبتهــا يف املنطقــة قبــل قــرن مــن الزمــن، وإيــران تســتغل كافــة القيــم 

الــي تؤمــن هبــا مــن أجــل حتقيــق أهدافهــا حــن تلهــث وراء حلمهــا الفارســي.
 ولكــن كلمــا تقــدم الزمــن كلمــا تاشــى معــى وجــود تلــك القــوى يف املنطقــة، ومــن أهــم األســباب الكامنــة 
وراء ذلــك هــو التــوازن الــذي تســعى تركيــا إلرســائه يف املنطقــة حــن تتحــرك وفــق مقاربــة قائمــة علــى أســاس 

اخلــوف احلقيقــي علــى األمــن القومــي واحلفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية.
لقــد دعــت تركيــا إىل إيقــاف حــروب الوكالــة الــي متارســها تنظيمــات إرهابيــة تغذيهــا دول كشــفنا عــن 
أمسائهــا منــذ ســنوات، وذلــك عــن طريــق عمليــة درع الفــرات ث عمليــة غصــن الزيتــون اللتــن ســامهتا يف 
إعــادة متوضــع اجلميــع يف املنطقــة وإعــادة النظــر يف سياســاهتم فيهــا، وقــد تبــن بــكل وضــوح أن تركيــا هــي 
الدولــة الوحيــدة الــي هلــا القابليــة والقــدرة علــى تنفيــذ معــارك بريــة يف األراضــي الســورية يف إطــار العمليــات 

الــي تنفذهــا قواهتــا ابالشــرتاك مــع أصحــاب األرض احلقيقيــن.
علينــا أالّ ننســى أبــداً أن القــدرة علــى القتــال هــو األمــر الوحيــد الــذي جيعــل الســام دائمــاً، وعندمــا تعرفــون 
أبنفســكم مــا جيــب أن تفعلــوه فيمــا يتعلــق ابحلــرب، أمــر يعــزز ثقتكــم بذاتكــم، وعندمــا تعرفــون صديقكــم 

فذلــك يعــزز الثقــة بينكــم، أمــا إذا عرفتــم عدوكــم فذلــك يذّكركــم أبمهيــة الســلم مــن أجــل احليــاة.
يف هــذا اإلطــار مــن الصــواب القــول إن عمليــات مكافحــة اإلرهــاب اجلاريــة ابلشــراكة بــن تركيــا واجليــش 
الســوري احلــر يعطــي رســائل مهمــة للعــامل، وميكننــا القــول كذلــك إن تلــك الرســائل إذا محلــت أثــراً مــن 

التاريــخ فســترتك يف أذهــان العقــاء آاثراً أعمــق.
لقــد أطلقــت تركيــا عمليــة درع الفــرات ابلتزامــن مــع الذكــرى 500 ملعركــة مــرج دابــق، وقــد حققــت بعــد 
نصــف قــرن نصــراً كبــراً ضــد الظاملــن يف نفــس املــكان. وبذلــك تكــون قــد وجهــت للعــامل رســالة قويــة مفادهــا 
أن احلــق ال بــد أن يعــود إىل أصحابــه عاجــًا أم آجــًا، وبعــد ذلــك قدمــت تركيــا للعــامل رســالة أخــرى مــن 
خــال عمليــة غصــن الزيتــون، ففــي 18 مــن مــارس آذار قبــل 103 ســنوات مل تســلم القــوات الرتكيــة أرض 
الوطــن للعــدو وســجلت ملحمــة كــرى ال تقــل أمهيــة عــن معركــة چنــاق  قلعــة الــي قاتلــت فيهــا الكتيبــة 57 
حــى آخــر رصاصــة وآخــر فــرد مــن أفرادهــا، وكانــت تضــم أبطــااًل مــن حلــب ودمشــق ومحــاة وعنتــاب وقونيــا 

وأنقــرة وطرابــزون وإســطنبول. 
وبعــد قــرن مــن الزمــن وقــف مثــل أولئــك األبطــال يكافحــون جنبــاً إىل جنــب ليحققــوا النصــر يف عفريــن، يف 
18 مــارس آذار بعــد 57 يومــاً مــن القتــال ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة، فســجلوا نصــراً جديــداً يف املناســبة 
ذاهتــا، وقــد أكــدوا للعــامل مــرة أخــرى أن أبنــاء هــذه األمــة يســتطيعون صناعــة النصــر عندمــا يتكاتفــون، 

وســتكون النتيجــة ذاهتــا يف تــل أبيــض ومنبــج مــا دامــت هــذه املســرة متواصلــة هبــذا الشــكل.

 من التاريخ إلى اليوم...
ً
السير معا

صحفي وكاتب

محمد علي أمين أوغلو

Suriye topraklarında yaşanan direnişin seyri muhalifler ile rejim arasındaki çatışmanın 
çok ötesine geçerek savaşa taraf ülkelerin strateji savaşına dönüştüğü artık gün gibi or-
tada. Dikkat ediyorsanız artık dünya Esad ne yapıyor, Suriye ile ilgili ne söylüyor hiç 
ilgilenmiyor. Suriye’nin geleceğinde Esald’lı bir çözüm önerisi kimse tarafından dile ge-
tirilemiyor, Laskiye’yi içine alan kıyı bölgelerinde elinde kalmasına razı olduğu küçük 
bir toprak parçasında avenesi ile yaşamaya razı olan Esad Suriye ile ilgili hiç bir söz 
hakkının olmadığını kendisi de çok iyi biliyor artık.
Bölgede Ulusal güvenlik bahanesi ile kendi ulus devletinden binlerce kilometre uzakta 
var olmaya çalışan ABD, Kurduğu askeri üsler ile bölgede varlığını devamlı hale ge-
tirmek isteyen Rusya, savaştan ticari rant elde etmeye çalışan Avrupa Ülkeleri, bölgede 
yüz yıl önce kurduğu oyunun dağılmasını istemeyen Birleşik Krallık ve Pers-i hedefler 
peşinde koşarak inandığı bütün değerleri bu hedefler uğruna istismar eden İran’ın bölge-
deki varlıkları zaman geçtikçe anlamsız hale geliyor. Bunun en önemi sebeplerinden 
birisi ise Gerçek milli güvenlik kaygıları ve Suriye topraklarının bütünlüğünü esas alan 
yaklaşımı ile hareket eden Türkiye’nin bölgede kurmaya çalıştığı dengedir.
Yıllardır ismini zikrettiğimiz ülkelerin beslemesi terör örgütleri tarafından yürütülen 
vekalet savaşlarına, önce Fırat Kalkanı Operasyonu ve sonrasında ise Zeytin Dalı 
Harekatı ile dur diyen Türkiye, bölgede herkesin yeniden pozisyon almasını ve politika-
larını gözden geçirmesini sağladı. Suriye topraklarında Suriye’nin gerçek sahipleri ile or-
tak yürütülen operasyonlarla kara harekatı yapabilme gücü ve kabiliyeti olan tek ülkenin 
Türkiye olduğu açık bir şekilde ortaya konulmuş oldu.
Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız ki barışı kalıcı kılacak olan şey 
savaşabilme kabiliyetinizdir. Savaş hususunda neler yapabileceğinizi kendinizin bilmesi 
öz güveninizi geliştirir, dostunuzun bilmesi güvenilirliğinizi artırır düşmanınızın bilmesi 
ise sulhun hayat için ne kadar önemli olduğunu hatırlatır.
Bu bağlamda Türkiye ile Özgül Suriye Ordusu ortaklığında yürütülen terörle mücadele 
operasyonlarının dünyaya önemli mesajlar verdiğini söylememiz yerinde olacaktır. 
Hele de bu mesajda tarihten biraz iz varsa aklı olana daha derin mesajlar verildiğini de 
söyleyebiliriz.
Fırat Kalkanı Operasyonunu Mercidabık Zaferinin 500. Yıl dönümünde başlatan Türkiye 
bu başarılı operasyonla beş yüz yıl sonra aynı topraklarda Dabık mevkiinde zalime karşı 
yeni bir zafer elde ederek hakkın eninde sonunda yerini bulacağı mesajını güçlü bir şekil-
de vermişti. Ardından başlayan Zeytin Dalı harekatı ile yine Dünyaya bir mesaj verildi. 
Yüz üç yıl önce bir 18 Mart günü Çanakkale’de omuz omuza mücadele eden Halepli, 
Şamlı, Hamalı, Antepli Konyalı, Ankaralı Trabzonlu, İstanbullu yiğitler bir tek neferi kal-
mayıncaya kadar kurşun sıkıp şehit olan 57. Alay gibi destan yazmış ve vatan topraklarını 
gavura çiğnetmemişti.  Yüz yıl sonra yine omuz omuza mücadele eden aynı yiğitler bu 
defa Afrinde  bir 18 Mart günü 57 gün önce başlayan operasyonu zafer ile tamamlayarak 
tarihe selam verip ve yeni bir zaferi kayıtlara geçirdiler. Bu milletin evlatlarının omuz 
omuza verdiği zaman zaferin kaçınılmaz olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiler. Bu 
yürüyüş böyle devam ettiği sürece Tel Abyat Menbiçte de aynı sonucun alınması işten 
bile değildir.

Mehmet Ali EMİNOĞLU

Tarihten Bu Güne Birlikte Yürümek...

Gazeteci - Yazar
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