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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tüm dünyaya DAEŞ’in içi-
nin ne kadar boş olduğunu gösterdiğini ve DAEŞ’in gücünü kıran ilk devlet olma vasfını 
Türkiye’nin taşıdığını ifade etti. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin kendisini ve bekasını ilgi-
lendiren meseleler konusunda eli kolu bağlı oturmayacağının altını çizdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikalı mevkidaşı 
Donald Trump’la bir telefon görüşmesi yaptığını belirtirken, Trump’ın Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren 
terörist PYD örgütüne silah göndermeyi kesmesi konusunda ilgili kurumlara kesin emir verdiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuzey Sina ilinde bulunan Er-Ravza Camii’ne ya-
pılan terörist saldırıda hayatını kaybedenler için Mısır’a başsağlığı diledi. Cuma namazı çıkışında ger-
çekleştirilen saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 305’e, yaralıların sayısı ise 109’a ulaşmıştı.

أكــد رئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان، أن) تركيــا أظهــرت للعــامل أمجــع كــم كان تنظيــم داعــش اإلرهــايب أجوفًــا( وأن )تركيــا كانــت 
أول دولــة كســرت شــوكة داعــش(، وشــدد علــى أن ) تركيــا لــن تبقــى مكتوفــة األيــدي جتــاه القضــااي الــي تتعلــق بوجودهــا وبقائهــا(.

قــال أوغلــو إن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، تلقــى اتصــاًل هاتفيًــا مــن نظــره األمركــي دوانلــد ترمــب، وأن األخــر أصــدر تعليمــات 
واضحة ملؤسســات بالده بعدم إرســال شــحنات إضافية من األســلحة حلزب الحتاد الدميقراطي الكردي )ب ي د( اإلرهايب  مشايل ســوراي.

أعــرب املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة )إبراهيــم كالــن(، عــن خالــص تعازيــه لشــعب مصــر يف ضحــااي اهلجــوم اإلرهــايب علــى مســجد 
الروضــة مبحافظــة مشــال ســيناء، وقــد ارتفعــت حصيلــة الضحــااي عقــب أداء صــالة اجلمعــة، إىل 305 قتيــال، و109 جرحــى.

أردوغان: تركيا ليست الدولة التي يمكن اللعب بها كدمية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن ترامب قد أبلغ الرئيس 
التركي أردوغان تخليهم عن تسليح ال)ب ي د(
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Hiç kimse Suriye devriminin baskıcı ve katil rejime karşı 
mücadelesinde başarıya ulaşmasını istemiyordu. Bu ned-
enle gerçeklerle yüz yüze gelmekten ve katil Beşar Esed 
rejimini destekledikleri hakikatini açığa vurmaktan sürekli 
kaçındılar.
Zalim güçler, birçok şeyi gizlemeyi başarabilir. Fakat Suriye 
halkına karşı işledikleri suçları gizleyemeyeceklerdir.
Önümüzdeki tüm resimler, kan ve yıkım kokmaktadır. Olay-
lara kendisi vasıtasıyla baktığımız pencereleri karartma ça-
balarına rağmen, başlangıçtan nihayete kadar hakikat ortaya 
çıkarak kendisini göstermektedir.
Amerika, Rakka’daki DAEŞ mensuplarını teslim etmeyi 
yahut aileleriyle şehirden çıkmalarına izin vermeyi reddetti. 
Aksine öldürülmeleri veya kendi kendilerine teslim olma-
ları konusunda ısrarcı oldu. Bunun nedeni ise kendileriyle 
işbirliği yapmış olduklarının ortaya çıkmasını engellemek 
istemesiydi.
Şu anda Rakka şehrinde ne duvar, ne bir sokak, ev, park ne 
de şehirde hayatın devam etmesini sağlayacak alt yapı var.
Suriye’nin doğusunda bulunan Rakka şehrine yönelik askeri 
harekat sona erdi. Şehir uluslararası ölçekte terör listesinde 
bulunan PYD/PKK’nın askeri kanadı olan Suriye Demokra-
tik Güçleri (SDG) tarafından tam olarak ele geçirildi. Bunu 
mümkün kılan ise, Washington’un öncülüğünde, yüzlerce 
sivilin katledilmesine yol açan yakıp yıkma siyasetini ben-
imsemiş olan, uluslararası koalisyon güçleriydi.
Aylarca süren sıcak çatışmalar sonucunda DAEŞ’in kon-
trolünden çıkan Rakka şehriyle ilgili bize ulaşan haberler, 
Rakka’dan çıkarılmış olan binlerce sivilin hala kendilerine 
bir sığınak bulamadığını gösteriyor. Bu siviller, bölgede 
mayın döşeli olduğu bahanesiyle evlerine dönmekten de 
alıkonuyorlar. Nitekim SDG mensupları, evlerine dönmek 
için toplanan El-Müşelleb mahallesi ahalisinin üzerine ateş 
açarak, ikisi ağır 12 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Şehirde tek başına hakim olan SDG, burayı terk eden halktan 
arda kalan eşya, ev gereçleri, hububat, petrol ve jeneratörler-
in tamamını yağmaladı. Gerekçe olarak ise, Rakka’yı ele 
geçirmeye çalıştığı zaman zarfında birçok bedel ödediği ve 
bunun maddi karşılığı olarak söz konusu maddelere el koy-
duğunu söylemekteler.
Rakka halkı şu anda, DAEŞ tarafından hapsedilen evlat-
larının akıbetini öğrenmek istiyor. Ortalıkta, sanki onlar da 
DAEŞ gibi buhar olup havaya karışmış da geriye hiçbir iz 
bırakmamışlar izlenimi hakim.
DAEŞ’in nereye kaybolduğu sorusunun cevabı, Sünni şe-
hirlerini yerle bir etmek ve mümkün olan en çok sayıda 
Müslümanı katletmek için DAEŞ’i kuran Amerika’da saklı 
bulunmaktadır.
DAEŞ adeta buhar olup havaya karıştı. Geriye ne bir ceset, 
ne de bir esir kaldı. Çünkü Amerika, yıkım, katil ve İslam’ın 
imajını zedeleme görevini tekrar yerine getirmesi için DAEŞ 
mensuplarını, uçaklarla Hama kırsalı ve Deyziror’a nakletti.
Rakka halkı DAEŞ tarafından esir alınan ve ortadan kay-
bolan evlatlarının peşini bırakmayacak ve bunun sorumlu-
luğunu, evlatlarının akıbetini umursamayan ve belki onları 
bizzat kendisi öldürmüş olan Amerika’ya yükleyecek. Bun-
dan sonra Rakka topraklarına akmış olan kan, Amerika’yı 
sürekli takip edecek ve onun katil olduğunu, şehri yerle 
bir edenin o olduğunu yüzüne haykıracak. Rakka halkı, 
dünyadaki terörün bir numaralı besleyicisi olan Ameri-
ka’nın desteklediği DAEŞ tarafından esir alınan evlatlarının 
akıbetlerini öğrenene kadar huzur bulmayacak.
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حرهبــا  يف  النتصــار  الســورية  للثــورة  يريــد  أحــداً  يكــن  مل 
الداخليــة ضــد نظــام القمــع والجــرام، وإمنــا ظلــوا يهربــون مــن 
املواجهــة وإظهــار حقيقتهــم الكاملــة، يف مســاندهتم ودعمهــم 

لنظــام الســفاح بشــار.
ميكــن لقــوى الظــالم أن ختفــي الكثــر مــن األمــور، ولكنهــا ل 
ميكــن أن تســتمر إبخفــاء مــا اقرتفــوه حبــق الشــعب الســوري. 

واخلــراب،  الــدم  رائحــة  حتمــل  أمامنــا  املتداعيــة  الصــور  كل 
احلقيقــة تظهــر رغــم حماولهتــم التعتيــم علــى الرؤيــة الــي ننظــر 

مــن خالهلــا إىل األحــداث، منــذ البدايــة وحــى النهايــة.
رفضــت أمريــكا استســالم مــن بقــي مــن الدواعــش يف الرقــة، 
والســماح هلــم ابخلــروج مــع عوائلهــم، واصــرت علــى قتلهــم، أو 

تســليم أنفســهم، كــي ل يفضحــوا آتمــر أمريــكا معهــم.
مدينة الرقة اآلن بال جدران، ول شوارع ول بيوت ول مرافق 

عامــة، ول بنيــة حتتيــة صاحلــة ملواصلــة احليــاة فيهــا.
مت احلســم العســكري يف مدينــة الرقــة شــرقي ســورية، والســيطرة 
عليهــا بشــكل كامــل مــن قبــل قــوات قســد اجلنــاح العســكري 
علــى  يــي دي/ يب كــي كــي( املوضــوع عامليــاً  لتنظيــم ) يب 
قوائــم الرهــاب ، بعــد اتبــاع طــران التحالــف بقيــادة واشــنطن، 
مئــات  أرواح  حصــدت  الــي  احملروقــة(  )األرض  سياســة 

املدنيــن. 
وخلصــت األنبــاء القادمــة مــن مدينــة الرقــة، بعــد خروجهــا عــن 
ســيطرة داعــش بعــد أشــهر مــن القتــال الضــاري، أن آلف 
املدنيــن املبعديــن عــن الرقــة ل يزالــون بــال مــأوى، ومنعــوا مــن 
العــودة إىل بيوهتــم حبجــة أهنــا مزروعــة ابأللغــام، وقــد أطلقــت 
قــوات قســد النــار علــى أهــايل حــي املشــلب الذيــن جتمعــوا مــن 
أجــل العــودة إىل بيوهتــم، وســقط 12 جرحيــاً اثنــان منهــم حبالــة 

صحيــة حرجــة.
وبعــد اســتفراد قســد ابملدينــة وســرقة كل مــا تبقــى فيهــا مــن 
ومولــدات كهرابئيــة،  ونفــط  وحبــوب  منزليــة  ومــواد  أاثث 
بــدأت تــرر ذلــك أبهنــا تســتويل علــى املمتلــكات ألهنــا قدمــت 
تضحيــات خــالل اســتيالئها علــى الرقــة وهــي أتخــذ الثمــن 

املــادي ملــا قدمتــه.
تنظيــم  عنــد  املســجونن  أبنائهــم  عــن  الرقــة  أهــل  ويتســاءل 
داعــش ومــا هــو مصرهــم، وكأهنــم تبخــروا مــع داعــش ومل يبــق 

هلــم أي أثــر.
أيــن اختفــت )داعــش( وتبخــرت هــو الســؤال الــذي توجــد 
إجابتــه لــدى أمريــكا الــي أوجــدت داعــش مــن أجــل تدمــر 

املــدن الســنية وقتــل العــدد األكــر مــن املســلمن.
ول  قتالهــا،  جثــث  تظهــر  أن  دون  )داعــش(  تبخــرت 
املأســورين، ألن الطائــرات األمريكيــة هــي مــن محــت خروجهــم 
ونقلتهــم إىل مناطــق أخــرى إىل ريــف محــاة وديــر الــزور ليعيــدوا 

عملهــم يف التدمــر والقتــل وتشــويه صــورة اإلســالم.
الذيــن غيبــوا واعتقلــوا  الرقــة يطالبــون أببنائهــم  أهــل  ســيظل 
علــى يــد داعــش، وحيملــون املســؤولية ألمريــكا الــي جتاهلــت 
مصرهــم ورمبــا قتلتهــم، وســيظل الــدم الــذي أريــق علــى تــراب 
الرقــة يالحــق أمريــكا ويدينهــا ويعلــن أهنــا القاتلــة ، وأهنــا مــن 
يعرفــوا مصــر  أرواحهــم حــى  هتــدأ  ولــن   ، دمــرت مدينتهــم 
أبنائهــم الذيــن كانــوا ســجناء لــدى تنظيــم داعــش اإلرهــايب 

والــذي دعمتــه راعيــة اإلرهــاب يف العــامل أمريــكا.

أين اختفت داعش

Supki Dsokiصبحي دسوقي

DAEŞ Nereye Kayboldu?
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine hitaben yaptığı konuşması sırasında ken-
disine “Tayyip dede” şeklinde seslenen kız çocuğuna “efendim” diyerek karşılık verdi. Erdoğan’ın 
cevap vermesi üzerine kız çocuğu, Erdoğan’ın sürekli olarak kullandığı Rabia işaretini yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 
tarafından Müslüman Alimler Birliği’ni terör listesine dahil etme yönünde alınan karar ne-
deniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Müslümanların birliğe ve dayanışmaya ihtiyaç 
duyduğu böylesi bir zamanda söz konusu kararın alınmasının büyük bir hata olduğunu ve 
yalnızca İslam’a düşman olan kesimlerin işine yarayacağını belirtti.

Türk okullarında üstün başarı gösteren bir grup Suriyeli öğrenci, “Biz Anadolu’yuz” projesi 
kapsamında Ankara ve İstanbul’a düzenlenen geziye katıldı. Öğrenciler burada başta Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere birçok önemli isimle 
buluştu.

قطـــع الرئيـــس الرتكـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، كلمتـــه أمـــام كتلـــة حزبـــه الرملانيـــة، أثنـــاء قيـــام طفلـــة مبنادتـــه )جـــدو أردوغـــان 
جـــدو(، ورد عليهـــا بــــ) أفنـــدم ( نعـــم.

وعقب جواب أردوغان للطفلة قامت برفع إشارة رابعة الي يقوم الرئيس الرتكي برفعها دائماً.

أعربت وزارة اخلارجية الرتكية عن أتثرها العميق ابلقرار املشــرتك لكل من الســعودية واإلمارات والبحرين ومصر القاضي 
إبدراج الحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمن علــى قوائــم اإلرهــاب احملظــورة لديهــا، وقالــت إن إصــدار مثــل هــذا القــرار يف وقــت 

حيتــاج فيــه املســلمون لالحتــاد والتضامــن مــع بعضهــم بعضــاً هــو خطــأ فــادح لــن خيــدم إل األطــراف املعاديــة لإلســالم.

 biz anadoluyuz( مــن الســورين الذيــن متيــزوا يف املــدارس الرتكيــة، لذلــك مت اختيارهــا ضمــن مشــروع ) شــهد العكلــة(
projesi ( ، حيــث مت تنظيــم رحلــة هلــم إىل أنقــرة وإســطنبول والتقــوا هنــاك مــع عــدد مــن الشــخصيات الرتكيــة وعلــى رأســها 

الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان وعقيلتــه أمينــة أردوغــان. 

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق
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األلغام تقتل أهل الرقةالحريري: ملتزمون بمبادئ الثورة وجادون في تأسيس هيئة حكم انتقالي دون األسد
Hariri: Devrimin İlkelerine Bağlıyız ve Esed’siz Bir Geçiş Süreci Yönetimini DestekliyoruzMayınlar Rakka Halkını Yok Ediyor

Yüksek Müzakere Heyeti Başkanı Nasır El-Hariri, devrimi temsil eden güçlerin birleştiğini ve uluslararası toplumla paralel olarak geçiş süreci 
için Esed rejimiyle doğrudan müzakerede bulunacak düzeye eriştiğini ifade etti. Hariri ayrıca, geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte Esed ve 
beraberindekilere yönetimde yer olmayacağını belirtti.

Kasım ayının başlangıcından bu yana, DAEŞ’in Rakka’dan çekilirken yerleştirmiş olduğu mayınların infilak etmesi 
sonucunda yaşamını yitiren 57 sivilin isim ve fotoğrafları yayınlandı.

أكــد رئيــس وفــد اهليئــة العليــا للمفاوضــات )نصــر احلريــري(، أن القــوى الــي متثــل الثــورة توحــدت وابتــت تســتطيع البــدء يف مفاوضــات مباشــرة مــع نظــام األســد مــن أجــل 
النتقــال إىل مرحلــة سياســية، وفــق املرجعيــات الدوليــة، وأنــه ل مــكان لألســد وزمرتــه عنــد بــدء املرحلــة النتقاليــة.

توثيــق ارتقــاء 57 مدنيــاً ابلســم والصــورة اعتبــاراً مــن أول شــهر تشــرين الثــاين حــى اليــوم نتيجــة انفجــار ألغــام أرضيــة هبــم زرعتهــا )داعــش( 
اإلرهابيــة بعــد انســحاهبا مــن الرقــة.

في اليوم العالمي للطفل.. مقتل 26446 طفاًل في سوريا
معظمهم قضوا على يد قوات النظام

حملة ألبناء الجزيرة السورية تطالب بإنقاذ المعتقلين لدى )ب ي د(

أكثر من عشرين مدنيا ضحية مجزرة جديدة للنظام بالغوطة الشرقية 

Dünya Çocuk Günü… Suriye’de Çoğu Rejim Güçlerinin Eliyle Olmak Üzere 
26446 Çocuk Hayatını Kaybetti

Hasekeliler PYD’nin Elindeki Esirlerin Kurtarılmasını İstiyor

Rejimin Doğu Guta’daki Son Katliamında Yirmiden Fazla Kişi Can Verdi

ارتكبت طائرات النظام الســوري جمزرة جديدة يف )مســرااب( ابلغوطة الشــرقية بدمشــق، يوم األحد 2017/11/26 ، بعد قصفها لســوق شــعيب وســط املدينة 
راح ضحيتهــا أكثــر مــن 20 مدنيًــا بينهــم أربعــة أطفــال.

قالــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، إهنــا وثقــت وفــاة مــا ل يقــل عــن 26 ألفــاً و446 طفــاًل يف ســوراي منــذ العــام 2011، مؤكــدًة علــى أن أكثرهــم 
قضــوا علــى يــد قــوات نظــام بشــار األســد ، ومحــل التقريــر عنــوان: )أطفــال ســوراي.. اخلــذلن الفاضــح(.

Suriye’nin Haseke ili ahalisi, Demokratik Birlik Partisi (PYD) tarafından kaçırılanların akıbetlerinin ortaya çıkarılması için bir kampanya başlattı.

Suriye rejimine bağlı uçaklar, 26.11.2017 Pazar günü Şam’ın Doğu Guta bölgesinde yer alan Mesraba’da kentin merke-
zindeki Pazar yerini bombaladı. Saldırı sonucu dördü çocuk olmak üzere yirmiden fazla sivil yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, 2011’den bu yana Suriye’de en az 26446 çocuğun yaşamını yitirdiğini belgeledi. Örgüt, 
hayatını kaybeden çocukların çoğunun Beşar Esed rejimi tarafından katledildiğini vurguladı. Örgüt tarafından 
yayınlanan rapor, “Suriye’nin Çocukları… Yitik Canlar” adını aldı.

أطلق أبناء اجلزيرة السورية حمافظة احلسكة ، محلة  للتذكر ابملختفن قسراً يف سجون حزب الحتاد الدميقراطي الكردي )ب ي د( مطالبن ابلكشف عن مصرهم. 

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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فــي  مشــرقي  التلفزيونــي:  البرنامــج 
الغــرب

اطلــق العالمــي الشــهر الــذي رســخ طويــال يف ذاكــرة شــرائح 
المريكيــة  العاصمــة  يف  اليــوم  واملقيــم  الســورين  مــن  عريضــة 
واشــنطن )توفيــق حــالق(  مبادرتــه الفرديــة بعنــوان )مشــرقي يف 
الغــرب( الــي طمــح مــن خالهلــا ألن تكــون جديــدة ومثــرة يف 
أثــرت  الــي  والعربيــة  الســورية  الشــخصيات  علــى  الضــوء  إلقــاء 
احليــاة النســانية والفكريــة واحلضاريــة ابلتواصــل الفاعــل العميــق 
والطبقــات  والداين  الطوائــف  فــوق  يتســامى  الــذي  التأثــر 

. الفاشــلة  والشــعارات  واحلــدود 
بتمويــل شــبه متواضــع أو منعــدم قــدر لالعالمــي الــذي يناطــح 
ســورية  شــخصيات  علــى  تدويــر كامرتــه  إعــادة  مــن  الســبعن 
أمريكيــة لعبــت دوراً اترخييــاً ولزالــت كل يف جمــال اختصاصــه 
الطبيــة  املنظمــة  يــرأس  الــذي  الناجــح  الطبيــب  فمــن   ، املغايــر 
النســانية ، كان أو يــكاد أن يكــون ســفراً حقيقيــاً يف غــوث 
ومســاعدة الســورين املهجريــن يف الداخــل الســوري وخارجــه ، 
بصمــت ودون دعايــة لشــخصه أوأعمالــه : الطبيــب ) هشــام 
وأقصــد  الطائــرة  الزهــور  اتجــر  إىل   ، النســاين  وفريقــه  انجــي( 
العصافــر امللونــة اجلميلــة الــي عشــقها الســوري اهلــاوي للجمــال 
والــذي أصبــح واحــداً مــن أشــهر ثــالث جتــار للطيــور يف القــارة 
المريكيــة ، الطائــر املهاجــر : ) مــراد عبــد الكــرمي امساعيــل ( 
إىل رجــل الفكــر الديــي املتنــور والــذي حيمــل مشــروعاً عميقــاً 
وهادفــاً يف إطــالق رؤيــة ابحثــة يف جوهــر الرســالة الســالمية ، 
يف الســلوك النســاين بعيــداً عــن وجــوه ومظاهــر الديــن املعروفــة 
أبوجههــا املتنوعــة ، تقليديــة أكانــت هتتــم فقــط بظاهــر الديــن 
وطقوســه أم تلــك املالزمــة للتطــرف واجلرميــة والرهــاب ، وهــو 

الغنوشــي(.  )ســهيل  الدكتــور 
كل هــؤلء األفــذاذ واملبدعــن قدمهــم مشــروع )احلــالق ( الناجــح 
قــد  أوىل  الجتماعــي يف ابدرة  التواصــل  عــر وســائط  إعالميــاً 
تتعمق يف املستقبل ، لتمتد حنو فضاء البث اإلعالمي األوسع.

- سعد فنصة - واشنطن

04

المرصد الثقافي

التغيير األمني في سورية
عــن مركــز عمــران للدراســات الســرتاتيجية صــدر كتــاب 
)التغيــر األمــي يف ســورية(  الــذي ركــز علــى بلــورة الشــروط 
املعرفيــة والسياســية والجتماعيــة والتقنيــة املؤثــرة يف عمليــة 
الراهــن،  الســوري  الظــرف  مــع  واّتســاقها  األمــي،  التغيــر 
وابلتايل القدرة على تصدير رؤية تنفيذية تراعي الضرورات 
الوطنيــة وختــرج هــذا امللــف مــن زوااي التنافــس السياســي بــن 
أطــراف الصــراع ســواء احملليــن أم اإلقليمــن أم الدوليــن إىل 
متطلبــات التماهــي والتوافــق مــا بــن الشــروط األمنيــة احملليــة 
والتقاطعــات مــع النظــام األمــي اإلقليمــي، وتقــدم إجــاابت 
موضوعيــة ألســئلة حــدود التغيــر األمــي يف ســورية وطبيعتــه 

ومــا مســتوايته ومــا أهدافــه ومــا خطتــه التنفيذيــة؟.

أسند ظهري إلى الرياح
صــدرت اجملموعــة الشــعرية الثالثــة )أســند ظهــري 
عمــران  أنــور  احلمصــي  للشــاعر   ، الــرايح(  إىل 
املقيــم يف الســويد عــن اهليئــة العامــة للكتــاب يف 

مصــر 
أبســلوٍب  الســوري  الواقــع  تصويــر  فيــه  حمــاوًل 

بســيطة.  مفــردات  مســتخدماً   ، شــعريٍّ

فعاليات ثقافية متنوعة

صدر حديثًا:صدر حديثًا:

إشراق
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الصناعــات الروســية عــر القــرن املاضــي واحلــايل اشــتهرت 
يف  للســخرية  مثــاراً  مــا كانــت  وغالبــاً  الــرداءة  بســمعة 

اهلوليوديــة. األفــالم 
الروســية ملؤمتــرات األســتانة ومنتجاهتــا  إل أن الصناعــة 
فقــد كانــت انجحــة وســريعة  فريــداً  أمــراً  الســتة كانــت 
جنيــف  مؤمتــرات  علــى  تفوقــت  مث  وانفســت  وحامســة 

واملــكان. الصنــع  غربيــة 
صناعــة روســية تتفــوق علــى الصناعــة الغربيــة ول جيــادل 
يف ذلك إل الذين يرون أن أصل األستانة إمنا هو إرادة 
)أبــل  روســية كشــركة  عاملــة  أبيــدي  أمريكيــة  وصناعــة 
اللكرتونيــة األمريكيــة( الــي تصنــع أغلــب منتجاهتــا يف 

الصــن، وأبيــدي عاملــة صينيــة. 
علــى  األســتانة وبرجموهــا حرصــوا  الــروس  عندمــا صنــع 
التأكيــد علــى أهنــا ليســت بديــاًل عــن مؤمتــرات جنيــف، 
للتهدئــة  عســكري  اختصــاص  ذات  األســتانة  وأن 
وخفــض التصعيــد والتوتــر، قاهلــا رئيــس الوفــد الروســي إىل 
أســتاان، )ألكســندر لفرينتيــف( بعــد أول جولــة أســتانية 
يوم 24-1 2017 وأكد أن: )األستانة مل ولن تناقش 
أمــر سياســي(، ولعلــه أوصــى كل األســتانين مــن  أي 

ممثلــي الفصائــل أن يكــرروا مفــاد هــذا القــول.
فقــد حــرص األســتانيون فعــاًل علــى قــول ذلــك قبــل وبعــد 
كل أســتانة، ويف كل املشــاركات اإلعالميــة هلــم، خاصــة 
بــوك  الفيــس  يف  الداخليــة  )الثوريــة(  املشــاركات  تلــك 
والواتــس أب والتويــرت، كانــوا يؤكــدون ويكــررون ذلــك.

القــول  الروســي لفرينتيــف هزليــة  الوفــد  رئيــس  وليؤكــد 
قــال وبــدون أتخــر 

الســوري  الدســتور  مشــروع  الســورية  املعارضــة  )ســلمنا 
اجلديــد الــذي أعــده اخلــراء الــروس(، مشــراً إىل )أننــا 
حنتاج إىل آلية ملموســة لتأســيس جلنة دســتورية ستشــمل 
مجيــع أطــراف النــزاع الســوري(، قــال ذلــك يف نفــس ذلــك 

املؤمتــر الصحفــي بعــد األســتانة األوىل. 
السياســية  املســائل  أعمــق  مــن  هــي  الدســتور  ومســألة 
األمــور  عــن  اختصاصــاً  األبعــد  هــو  مــا  وفيهــا  الصرفــة 

العســكرية.
وعندمــا رجعنــا مستفســرين مســتنكرين إىل املستشــارين 
قــدم  لقــد  )نعــم  قالــوا:  األوىل  األســتانة  لوفــد  املرافقــن 
الــروس مســودة للدســتور ولكننــا رفضنــا مبــدأ مناقشــتها 
يف  الوفــد  وقلنــا  مهمــالت،  ســلة  أقــرب  يف  وألقيناهــا 
ووقــف  اهلــدن  أمــور  يناقــش  عســكري  وفــد  األســتانة 
بينَّــا  لقــد  وأضافــوا:)  التوتــر(،  وختفيــف  النــار  إطــالق 

وأغراضهــم(. الــروس  تصرفــات  لشــعبنا 
وظــن  األوىل  اجلولــة  بعــد  الدســتور  ذكــر  وطُــوّي 
األســتانيون أن موقفهــم املبدئــي الرافــض قــد أجــر الــروس 

عنــه. العــدول  علــى 
ولكــن اجلميــع فوجــئ أو هكــذا أظهــروا أهنــم فوجئــوا أن 
الــروس وقبــل األســتانة السادســة عــادوا إىل طــرح مســالة 

الدســتور وأهنــم جيهــزون املســودة مــرة أخــرى لطرحهــا. 
أســبوعن  قبــل  الروســي لفــروف  وعــاد وزيــر اخلارجيــة 
عــن مشــروع  للحديــث  السادســة  األســتانة  مــن  تقريبــاً 
الطاولــة،  الروســي، وأنــه ســيعاد طرحــه علــى  الدســتور 
وطغــى  تقــدم  إدلــب  يف  التوتــر  خفــض  اتفــاق  ولكــن 
وأخــذ الوقــت كلــه يف األســتانة السادســة واكتفــى الــروس 
لــوا الدســتور إىل مؤمتــر آخــر. مبكاســب التفــاق وأجَّ

)سوتشــي(  يف  الــدويل  احلــواري  )فالــداي(  مؤمتــر  ويف 
كشــف بوتــن فعــاًل عــن اإلعــداد ملؤمتــر جديــد حاســم 

الســورية(. الشــعوب  )مؤمتــر  وأمســاه 
محيميــم  لــه  واختــاروا  للمؤمتــر  املتصاعــد  الرتويــج  وبــدأ 
غــر  وكئيــب  عســكري  مــكان  محيميــم  وألن  مــكاانُ، 
مشــجع ملمثلــي الشــعوب الســورية فقــد اختــاروا مــكاانً 
آخــر، ومل ل يكــون يف جزيــرة )سوتشــي(املنتجع الروســي 
القوقــازي احلــامل علــى البحــر األســود الــذي أعلــن منهــا 

بوتــن فكــرة املؤمتــر.
وألن اســم املؤمتــر غــر مناســب حــى للمنصــات األقــرب 
علــى  احلريصــن  املقاومــن  املمانعــن  ولألفــراد  للنظــام 
روســيا  أعلنــت  فقــد  ومصطلحاتــه  القائــد  مســميات 
الثنــن عــن تعديــل الســم اىل )مؤمتــر احلــوار الســوري(، 
وقــد تكــون روســيا قــد أرادت مــن عبــارة الشــعوب أن 
علــى  النفصاليــة  الكرديــة  لألحــزاب  بتعهداهتــا  تفــي 
أهنــا متثــل شــعباً يف ســوراي، ولكــن تغيــر الســم لــن يغــر 
مــن األمــر املبيــت شــيئاً فاألحــزاب الكرديــة النفصاليــة 

مدعــوة ومشــاريعها حاضــرة ومرعيــة.
وقــد اســتخدم الــروس بشــكل حــريف مصطلــح )كونغــرس 
الشــعوب الســورية( ليجــاوز معــى الجتمــاع إىل معــى 
فقــد  صالحيــات  لــه  جمللــس  والتشــكيل  التأســيس 
ابســم  الرمســي  املتحــدث  بيســكوف(،  )دميــرتي  صــرح 
الكرملــن، أن نقاشــاً جــدايً يــدور حــول فكــرة أتســيس 

الســورية(. الشــعوب  )كونغــرس  وتشــكيل 
إذن الــروس يريــدون مــن املؤمتــر القــادم أن يُنتــج جملســاً 
ينتخبــه كل الذيــن قبلــوا ابلــروس أابً وضامنــاً ووســيطاً، 
وأن يُنتــج جلنــة دســتورية عليــا إلقــرار مســودة الدســتور 

الروســي. 
-1-27 ومنــذ  ســلموا  قــد  الــروس  أن  اتضــح  وقــد 
2017 مــع مســودة الدســتور الــي أعدهــا خــراء روس 
اللجنــة الدســتورية، ومل يعلــم معظــم  وثيقــة أخطــر عــن 
املتابعــن والناشــطن عــن تفاصيلهــا الكثــر، وهــي الوثيقــة 
الــي ورد فيهــا مصطلــح )كونغــرس الشــعب الســوري( 

مــرة. ألول 
الدســتورية  اللجنــة  عــن  )بيــان  بعنــوان  الوثيقــة  وكانــت 
املختصــة بوضــع الدســتور الســوري(، وقــد حــددت هــذه 

الوثيقــة شــروط اختيــار أعضــاء اللجنــة كمــا أييت:
يكونــوا  أن  جيــب  اللجنــة  يف  الدائمــون  األعضــاء   -
مــن الســورين املقيمــن الدائمــن يف أراضــي اجلمهوريــة 
عــن مخســة عشــر عامــاً، وهبــذا  تقــل  ملــدة ل  الســورية 
الســورين  الدســتور كل  يف كتابــة  يشــارك  ل  الشــرط 
الذيــن عارضــوا النظــام فعــاًل وكل الذيــن ل يريــدون بقــاء 
النظــام األســدي وغــادروا قســراً أو هــرابً مــن القتــل أو 

العتقــال.
حــى الرماديــن الذيــن خرجــوا ألهنــم ل إىل هــؤلء ول إىل 

هــؤلء لــن ميثلهــم أحــد يف الدســتور.
إىل  وخرجــوا  عايشــن(  )كانــوا  الذيــن  معظــم  كذلــك 
الــدول القريبــة والبعيــدة ليبقــوا )عايشــن( ينتظــرون لــن 
ينفعهــم عيشــهم وانتظارهــم، ولــن يكــون هلــم رأي وهــم 
ل  فيمــا  يتدخلــون  )ل  قبــل:  مــن  ذلــك  علــى  أصــاًل 

يعنيهــم(.
فقــط  القادمــة هــم  الســورية  مــن ســيقرر دســتور احليــاة 
ممثلــو الذيــن أيــدوا النظــام وقاتلــوا مــع النظــام وركنــوا إىل 

النظــام.
 24 ب  األعضــاء  هــؤلء  عــدد  الوثيقــة  وحتــدد   -
شــخصاً، إثنــا عشــر عضــواً مــن النظــام وإثنــا عشــر عضــواً 
مــن: )األحــزاب السياســية الغــر ممولــة مــن قبــل احلكومــة، 
القبليــة،  واجلمعيــات  املــدين،  اجملتمــع  ومنظمــات 
واجملموعــات مــن النــاس( ، دون أي إشــارة للمعارضــة، 

)املواليــة(. الداخليــة  ابملعارضــة  يســمى  مــا  حــى  ول 
األعضــاء  وختتــار  اللجنــة  ستشــّكل  الــي  واجلهــة   -
الدائمــن حســب الوثيقــة هــي جهــة الضامنــن والنــص 
يقــول )لختيــار األعضــاء الدائمــن جيــب تقــدمي طلــب 
إىل اجملموعــة املشــرتكة مــن دول الضمــان الــي ستشــكل 

اللجنــة، وتعطــي الســلطة هلــا ملزيــد مــن العمــل(.
داعمــي  مــن  ثلثيهــا  املشــرتكة  الضامنــة  واجملموعــة    -
النظــام وســتحرص كل احلــرص علــى أل يكــون هنــاك 
الروســي  الدســتور  مســودة  أســس  علــى  واحــد  معقــب 

الرئيســية. وفقراتــه 
- وملزيــد مــن احلــرص علــى تفصيــل الدســتور علــى مــا 
يريــده اإليرانيــون والــروس أضافــت الوثيقــة أعضــاًء أمستهــم 
دولــة  حصــة كل  ســتة،  وعددهــم  اخلــراء  ابألعضــاء 
ضامنــة اثنــان لتكــون حصــة ضامــي بقــاء بشــار أربعــة 

وحصــة تركيــة اثنــان.
- وتذكــر الوثيقــة ثالثــة أعضــاء آخريــن بصفــة مراقبــن 
تعيــن  )دميســتورا( يف  يتأخــر  ولــن  املتحــدة  األمــم  مــن 
بشــار  لبقــاء  متفهمــن  متعاونــن  خمضرمــن  أعضــاء 

األســد.
)خريطــة  تســّميه  شــيء  عــن  الوثيقــة  وتتحــدث   -
للجمعيــات القبليــة( تنشــئها اللجنــة الدســتورية، ومتنــح 

الدســتور. علــى  للموافقــة  صــواتً  منهــا  واحــدة  كل 
مفاجــئ  أمــر  هــو  القبليــة  ابجلمعيــات  مســي  مــا  وذكــر 
وغريــب يذكــران مبجلــس ممثلــي القبائــل األفغانيــة )لــواي 
الــذي نظمتــه واعتمدتــه أمــركا يف أفغانســتان  جرغــا( 

بعــد ســيطرهتا علــى كابــل عــام 2001.
- ومل تذكر الوثيقة مكوانً آخر للشــعب الســوري ســوى 

عبــارة عامــة مبهمــة هــي )اجملموعــات الوطنيــة الســورية(.
- وتعتــر الوثيقــة عمــل اللجنــة منتهيــاً بعــد املوافقــة علــى 

املشــروع مــن قبــل )مؤمتــر شــعب ســوراي(.
احملاصصــة  إدخــال  بعــد  خُيتــزل  قــد  القــادم  املؤمتــر   -
القبليــة والقوميــة والطائفيــة ليكــون بعــد احملاصصــة هــو 

املعتمــد. )الكونغــرس( 
مــن  الوثيقــة  حســب  مكــون  ســوراي  شــعب  فمؤمتــر 
)اجلمعيــات القبليــة املســجلة( ومــن )اجملموعــات الوطنيــة 
الســورية(، وعليه يُعرض الدســتور إلقراره، ول يوجد أي 
ذكــر لعــرض الدســتور علــى الســتفتاء الشــعيب العــام.

مســودة الدســتور أعــدت أبيــدي خــراء روس، واللجنــة 
هــي  الــروس  مــا كتبــه  الــي ســُتكلف إبقــرار  الدســتورية 
نفســها ســتكون خمتــارة مبوافقــة علنيــة فعليــة غــر شــكلية 
مــن  مؤثــرة  غــر  واإليرانيــن، ومبوافقــة  الــروس  قبــل  مــن 
األتــراك وســتقوم بعملهــا حتــت إشــراف وضبــط غالبــن 

والــروس.  لإليرانيــن 
إنــه دســتور يُغيِّــب الســورين جبــرأة عجيبــة وعلنيــة مفرطــة، 

مفرطة يف الســتخفاف جتاه الســورين.
الــي  الســورية  الوطنيــة  معــاين  لــكل  يفتقــد  دســتور  إنــه 

الفرنســي.  الحتــالل  أثنــاء  حــى  جتلَّــت 

هــذا الدســتور يف أتسيســه وطريقــة كتابتــه يفتــح البــاب 
احتــالل  حتــت  ســوراي  يضــع  متعــدد  لنتــداب  واســعاً 

أكثــر. أو  دولتــن 
ويف مســودة الدســتور الروســي لســوراي ل يضــع اخلــراء 
الــروس أمــام اللجنــة الدســتورية صعــوابت كثــرة فهــم يف 
بينهمــا  ليــس  مــن خيــار  أكثــر  املســائل وضعــوا  بعــض 
اختــالف كبــر ليتســى للجنــة الختيــار احملــدود واحملصــور 

ألبعــد حــد.
اإلقــرار أبســرع  إىل  ســريعة وســهلة وتصــل  إهنــا عمليــة 

وقــت.
الفقــرة  الروســي لســوراي ويف  الدســتور  -  ويف مســودة 
اســم  مــن  العربيــة  نُزعــت كلمــة  األوىل  للمــادة  األوىل 
ســوراي  أو  الســورية  اجلمهوريــة  وأصبحــت  اجلمهوريــة 
الفقــرة. نــص  املعــى( كمــا ورد يف  نفــس  )امســان هلمــا 

ويف مســودة الدســتور الروســي لســوراي ل ذكــر لإلســالم 
مصــادر  مــن  ول كمصــدر  للدولــة  ل كديــن  بتــااتً، 
التشــريع ول كشــرط للمرشــح لرائســة الدولــة ول ذكــر يف 

العظيــم. القســم هلل 
- الدســتور الروســي يفتــح البــاب واســعاً لبشــار ليبقــى 
تعــدل  وقــد   2021 عــام  وليتــه  انتهــاء  بعــد  دورتــن 
اللجنــة يف ذلــك فتعطيــه املزيــد، وقــد يتــم التفاهــم علــى 

عــام 2018. مبكــرة  انتخــاابت 
الســلطة  يكــّرس  لســوراي  الروســي  الدســتور   -
)الديكتاتورية( شــبه املطلقة للرئيس فالرئيس هو )القائد 
األعلى للقوات املســلحة والتنظيمات املســلحة(، ويتوىل 
الــوزراء  وتســمية  ونوابــه  الــوزراء  جملــس  رئيــس  )تســمية 
ونواهبــم وقبــول اســتقالهتم وإعفائهــم مــن مناصبهــم( ، 
وحيــق لــه )إعــالن الســتفتاء العــام حــول املواضيــع املهمــة، 
والــي ختــّص املصــاحل العليــا للبلــد، وتعــد نتائــج الســتفتاء 

إلزاميــة(.
يكــرس  إســالم،  ول  عروبــة  ول  وطنيــة  بــال  دســتور 
الســتبداد وحيمــي أجهــزة اإلجــرام، حيمــي كل أجهــزة 
القمــع واملخابــرات مــن احملاســبة عمــا ســلف ويطلقهــا 
إىل  الــروس  خيطــط  رائســية  دســتورية  بشــرعية  للمزيــد 

وأمميــاً. دوليــاً  إقرارهــا 
دســتور روســي إيــراين يســتدعي الــروس لــه أكــر عــدد 
املؤمتــرات  يفــوق كل  مؤمتــر  يف  املشــاركن  مــن  ممكــن 
الســابقة، ويفــرد لــه الــروس مــكاانً ســياحياً خاصــاً حاملــاً.
يف  مــرات  ســبع  الســورية:  القضيــة  يف  مؤمتــرات كثــرة 
)جنيــف( وســبع مــرات يف )األســتانة( ومــراتن يف )فيينــا( 
ومــرة يف لــوزان وعــدة مــرات يف القاهــرة ومــا خفــي غرهــا 

كثــر، كلــه قــد يتوجــه مؤمتــر الشــعوب الســورية.
مؤمتــر الشــعوب الســورية فخــر الصناعــة الروســية يرســخ 
لبشــار األســد عر دســتور مفصل وقد يُفضي إىل اتفاق 
النتخــاابت املبكــرة الــي يطرحهــا )دميســتورا( مبشــاركة 
)بشــار األســد(، ليكــون لــه ابلرعــب فــوز مشــهود حتــت 
رقابــة أمميــة وليســجل التاريــخ فــوزاً ابعــرتاف دويل ألكثــر 
يبقــى  التاريــخ، ول  بــدء كتابــة  منــذ  املســتبدين إجرامــاً 

إل ســؤال:
ع املوالــن  هــل ســيختلط هــذا املؤمتــر وخيلــط أم ســيجمِّ
عــن  بــكل ألواهنــم علــى صعيــد واحــد ويفصلهــم متامــاً 
كل الصادقــن الذيــن يريــدون التحــرر والتحريــر مهمــا 

األمــر. كلــف 

)مؤتمر الشعوب السورية(  فخر الصناعة الروسية

د. أسامة الملوحي  

كاتب وابحث سوري- رئيس هيئة اإلنقاذ السورية من مدينة محص.
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دخلــت قــوات روســية إىل ســورية، هنايــة ســبتمر/ أيلــول ســنة 2015، بـــ 
»طلب من األسد« كما أعلنت موسكو، حتت هدف »حماربة داعش«، 
بعد أن أعلن األســد أنه مل يبَق من قواته ما يســمح بســيطرته على ســورية، 
علــى أســاس أن مهمتهــا ل تتجــاوز ثالثــة أشــهر، لكنهــا ل تــزال يف ســورية 
بعد ســنتن، ول تزال تشــارك يف الصراع، وبوحشــية، وعادت وأكدت أهنا 
َمــْن محــى النظــام مــن الســقوط، وظهــر ذلــك واضحــاً يف خطتهــا العســكرية 
الــي ركــزت علــى املناطــق الــي مل يكــن لـ«داعــش« فيهــا وجــود، أي يف 
الشــمال والشــمال الغــريب والوســط وحميــط دمشــق وجنــوب ســورية، مبعــى 
أن عنــوان »داعــش« مل يكــن ســوى مــرّر للتدخــل ملنــع ســقوط النظــام، 
ــاً بــه، بــل ألن لروســيا مصــاحل ومطامــح إســرتاتيجية، دفعتهــا إىل  ليــس حب
اســتغالل حلظــة ضعــف النظــام وإيــران بــكل قواهتــا الــي أرســلتها، مــن أجــل 

فــرض وجودهــا العســكري، ومــن مث التحكــم مبصــر ســورية.  
لكــن تدخلهــا مل يعــد »مترينــاً عســكرايً«، بــل ابت يســتنزف اقتصــاد البلــد، 
ومل يعــد يُظهــر قــوة روســيا، بــل ضعفهــا بعــد أن فشــلت يف ســحق الثــورة، 
وهــذا مــا دفعهــا إىل املنــاورة مــن خــالل سياســة »خفــض التوتــر«، وعقــد 
صفقــات مــع اجليــش احلــّر يف مناطــق عديــدة، وأيضــاً احلــوار يف أســتانة مــع 

مــن كانــت تعترهــم إرهابيــن.
 اســتخدمت كل األســلحة احلديثــة، وجرّبــت ســالحها املتطــور وجيوشــها، 
وقامت بعملية تدمر واســعة، أكملت ما بدأ به النظام، لكنها مل تســتطع 
النصــر كمــا طمــح فالدميــر بوتــن، وابتــت األشــهر الثالثــة ســنتن، ورمبــا 
ســنوات أخــرى. واعتبــار أن تكلفــة التدخــل هــي تكلفــة متريــن عســكري، 
كمــا أشــار، تبّخــرت لتســتنزف قــدرات روســيا الــي تعــاين مــن احلصــار 
األمركــي واألورويب، نتيجــة تدخلهــا يف أوكرانيــا، وتركيزهــا علــى اســتخدام 
عســكرية«،  و«شــرطة  بريــة  قــوات  إرســال  جــّر  فقــط  احلربيــة  الطائــرات 

وكذلــك شــركات أمنيــة تضــم متطوعــن ومتقاعديــن مــن روســيا. 
ابلتــايل، علــى الرغــم ممــا يظهــر مــن »جنــاح«، ومــن هتليــل لنتصــارات، 
وكذلــك مــن حســم للصــراع يكــّرس بشــار األســد، فــإن ســنتن مــن احلــرب 
الروســية الــي ل ميكــن أن توصــف إل أهنــا وحشــية، ومســتهرتة بــكل القيــم 
البشــرية، وتنحكــم لغطرســة تريــد إظهــار القــوة الفائقــة والعنــف الكبــر، 
ســنتن مــن احلــرب مل تســمح لروســيا مدعومــة بــكل مــا أرســلت إيــران مــن 
قــوات، ومــن كل صفقــاٍت عقدهتــا مــع دول إقليميــة، مثــل تركيــا واألردن، 
ومــن حتييــد لقــوى ســلفية ضحكــت عليهــا يف أســتانة، أن تقــول إهنــا أهنــت 
قليــل ابلقيــاس إىل مــا  احلــرب بتحقيــق النتصــار، ومــا حققتــه عســكرايً 
تســيطر عليــه الكتائــب املســلحة وبعــض اجملموعــات الســلفية، علــى الرغــم 
مــن اســتخدام جبهــة النصــرة عنصــر ختريــب ُيضعــف بيئــة الثــورة، ويربــك 

الكتائــب املســلحة، ويشــّوش علــى دورهــا. 
روســيا، الدولــة الــي تريــد أن تصبــح قــوة عظمــى مهيمنــة، وتفــرض ســطوهتا 
مــن  مــن قدراهتــا القتصاديــة، مل تســتطع خــالل ســنتن  العامليــة، وتعــّزِز 
ســحق ثــورة شــعب، وليــس أمامهــا ليــس منــع ســقوط النظــام، بــل إســقاط 
النظــام، لكــي تســتطيع أن تكمــل سياســتها »املتصاحلــة« مــع الشــعب، 
والــي تقبــل بســيطرة الكتائــب املســلحة علــى املناطــق الــي خرجــت عــن 
ســيطرة النظــام، وابلتــايل أن ُتســهم يف بنــاء »دولــة جديــدة«، بعيــداً عــن 
الطغمــة الــي حكمــت، والــي ارتكبــت جمــازر حبــق الشــعب، والــي محتهــا 

هــي مــن الســقوط حلظــة ضعفهــا وتراجــع قواهتــا. 
لكــن، يف كل األحــوال، ل ميكــن أن نتجاهــل أن روســيا ابتــت دولــة حمتلــة، 
بعــد أن فرضــت وجودهــا العســكري، بعقــد إذلل وّقعــه النظــام يســمح 
بوجود قاعدة حبرية مدة 99 سنة، وجوية مدة 49 سنة، وابلتايل مسحت 
بوجــود عســكري طويــل األمــد، ابلتــايل تعيــد روســيا عصــر الســتعمار، بعــد 
أن حتققت »تصفية الســتعمار« بـَُعْيد احلرب العاملية الثانية، وهي تفرض 

وجودهــا حــى أكثــر ممــا تفعــل أمــركا يف أفغانســتان والعــراق. 
مل تنتصــر روســيا بعــد ســنتن مــن احلــرب القــذرة والوحشــية، ولــن تنتصــر، 
وســتكون »حتــت مرمــى الشــعب«، لكوهنــا ابتــت دولــة احتــالل، دولــة 

حمتلــة لســورية يف عصــٍر انتهــى فيــه الســتعمار.

روسيا بعد
سنتين في سورية

سالمة كيلة

تصاعــدت ردود الفعــل الســورية بشــأن نتائــج اجلولــة السادســة 
عــن  دوليــاً  الصمــت  وعــمَّ  الســورية،  أســتانة  مباحثــات  مــن 
بــن األطــراف  عــن األضــواء  الــي عقــدت بعيــداً  التفامهــات 
بعــد  اجلولــة  عقــدت  إذ  وإيــران(،  وتركيــا  )روســيا  الثالثــة 
اجتماعــات بــن كل طرفــن، العامــل املشــرتك فيهمــا تركيــا، مــا 
يعي أن ما آلت إليه األمور يف )أســتانة 6( هو نتائج جاهزة 
لتلــك الــزايرات واللقــاءات املشــرتكة بــن القــادة العســكرين 
والسياســين، حيــث مل يكــن للســورين، علــى طــريف املعادلــة 
)نظامــاً أو معارضــة(، أي دور يذكــر، حــى ولــو كان تشــاورايً، 
يف إعــالٍن صريــح مــن الــدول املذكــورة عــن انتفــاء ســيادة أي 
طــرف )ل ســيما النظــام( علــى املناطــق الــي عقــدت التفامهــات 

والتفاقيــات حوهلــا. 
وبينما صمت احلاضرون يف احملاداثت من الفصائل الســورية، 
وجلســوا جمــرد شــهود علــى اتفاقيــٍة ل يعرفــون مــدى أتثراهتــا 
علــى واقــع وجودهــم بوصفهــم معارضــة، تــرّددت هنــا وهنــاك، 
بيــاانت رفــض هلــذه املخرجــات، علــى الرغــم مــن أن النتائــج 
تعــد حصيلــة طبيعيــة ملقّدمــات ســابقة، ســواء مــن اجلــولت 
خفــض  اتفاقيــات  مــن  أو  ألســتانة،  اخلمــس  التفاوضيــة 
التصعيــد الــي عقــدت بــن اجلانبــن الروســي واألمركــي، أو 
الروســي وفصائــل الغوطــة )جيــش اإلســالم وفيلــق الرمحــن( كل 
علــى حــدة، مــا جيعــل تلــك الصرخــات غــر ذات فاعليــة، ول 
ميكــن أن تــؤدي إىل تعطيــل مضمــون مــا اتفــق عليــه، ســواء 
بنــود التفاقيــات، ويف  بــن ســطور  املعلــن منــه، أو املضمــر 

الجتماعــات الثنائيــة والثالثيــة. 
وقــد نفــى النظــام موافقتــه علــى أن تكــون تركيــا دولــة ضامنــة 
خلفــض التصعيــد يف إدلــب، معتــراً )الوجــود العســكري الرتكــي 
غــر شــرعي( )كأن كل القــوى والقــوات العســكرية األخــرى 
املوجــودة علــى أرض ســورية شــرعية(، متجاهــاًل أن كل مــا متَّ 
مــن اتفاقيــات علــى مناطــق )خفــض التصعيــد( هــو لشــرعنة 
وجــود تلــك الــدول يف ســورية، ويف مقدمتهــا إيــران، وأن هــذه 
التفاقيــات جــرت بعيــداً عــن مشــاركتها الفعليــة فيهــا، أســوة 

ابلطــرف اآلخــر )املعارضــة بتنوعاهتــا(. 
علــى  ســيطرهتا  إلطبــاق  دولــة  فيــه كل  تســتعد  وقــٍت  ويف 
حصتهــا يف مناطــق نفوذهــا، تتابــع قــوات ســورية الدميقراطيــة 
مســارها العســكري، لتحريــر املناطــق الــي أوكلــت إليهــا مــن 
اإلدارة األمركيــة، وســط اعــرتاض النظــام وتقاطــع موقفــه مــع 
اعرتاضــات إيــران وتركيــا حــول ذلــك الــدور الكــردي وحــدوده، 

ولــكل منهــم أســبابه اخلاصــة الــي تتلخــص يف: 
أوًل- ســعي النظام إىل إحكام ســيطرته على كل ما يســتطيعه 
مــن مســاحة ســورية لتكبــر حصتــه علــى طاولــة املفاوضــات يف 
جنيــف، وصياغــة تســويٍة تتناســب وإرادتــه يف البقــاء حاكمــاً 
مطلقــاً لســورية، ضمــن تنــازلٍت مــن نــوع إجــراء تعديــالت يف 
احلكومة التنفيذية، وإعطاء أدوار لشــخصياٍت معارضٍة فيها، 
وتغيــرات يف بعــض نصــوص دســتور 2012، حيــث تســمح 
هــذه التغيــرات مبشــاركة املعارضــة، وفــق أســٍس ل تتجــاوز مــا 

هــو قائــم اليــوم مــن شــراكٍة بــن النظــام وأحــزاب اجلبهــة الوطنيــة 
التقدميــة، فالعتبــار لــدى النظــام ليــس للســيادة الوطنيــة الــي 
جتعلــه قــادراً علــى صناعــة القــرار علــى أراضيــه، ســواء الــذي 
يتعلــق بعالقاتــه مــع دول اجلــوار أو غرهــا، أو الــي تســمح 
شــريكاً  النظــام  لبقــاء  وإمنــا  أراضيــه،  علــى  ابلوجــود  للــدول 

مســتثمراً لســورية داخليــاً مــع أي قــوة أو دولــة حتميــه. 
اثنيًا- تســعى إيران إىل عرقلة حركة األكراد يف دير الزور الي 
تتوخــى منعهــا مــن الوصــول إىل مناطــق احلــدود مــع العــراق، 
حيــث ميكــن للقــوى الكرديــة أن تعرقــل إليــران مشــروع ربــط 
العواصــم األربــع )طهــران، بغــداد، دمشــق، بــروت( الــذي ل 
زالــت حتلــم بــه، عــر وصــول قواهتــا، أو قــوات النظــام، إىل ديــر 
الــزور والبوكمــال، وخصوصــاً بعــد أن خســرت معــر التنــف يف 
الباديــة، إضافــة إىل أن أي متــّدد كــردي مــن شــأنه أن يفتــح 
أبــواب حــراك كــردي إيــراين، تســعى طهــران إىل ابقــاء ملفــه 

مغلقــاً، وهــو مــا تتشــارك هبواجســه مــع اجلانــب الرتكــي. 
اثلثــًا- تركيــا هــي صاحبــة احلــراك األساســي ضــد القــوة الكرديــة 
الــي تعترهــا جــزءاً مــن حــزب العمــال الكردســتاين اإلرهــايب، 
وتعتــر وجودهــا علــى احلــدود هتديــداً ألمنهــا القومــي، ورمبــا 
امتــدادا لنشــاط املنظمــة اإلرهابيــة، وهلــذا تســتمر يف القــول 
إهنــا لــن تســمح إبقامــة كيــان كــردي يف جوارهــا وعليــه، مــا 
شــاهدانه مــن موقفهــا الرافــض لســتفتاء كردســتان العــراق، 
دولــة  وألي  عمومــاً،  الكــرد  جتــاه  نظرهتــا  توحيــد  عمليــة  يف 
تســتطع  مل  حيــث  الســورية،  القضيــة  أربــك  ينتمــون،  كانــوا 
قــوى املعارضــة التدخــل يف فصــل الصــراع بــن تركيــا وأكرادهــا، 
وبينهــا وبــن جــزء مــن أكــراد ســورية، بيــد أن التدخــل األمركــي 
حــّد مــن قــدرة أنقــرة علــى إبعــاد قــوات ســورية الدميقراطيــة، 
الــزور،  الرقــة وديــر  املشــاركة يف معركــي  اجملــال يف  هلــا  وفتــح 
وأوعــز للــروس بتحمــل جــزء مــن مســؤوليتها إلقامــة منطقــة 
فصــٍل بــن القــوات الرتكيــة والكرديــة يف منطقــة تــل رفعــت، يف 
مقابــل ضمــان روســيا لرتكيــا إقامــة الشــريط العــازل، أو منطقــة 
خفــض التوتــر يف ريــف محــاه وســهل الغــاب وجبــال الســاحل 

وطبعــاً إدلــب. 
وأتيت عمليــة توحيــد الفصائــل املســلحة يف إدلــب، ضمــن مــا 
ميكــن تســميته ترويــض املعارضــة داخــل مناطــق نفــوذ داعميهــا، 
مــا  حيــث تتجمــع فصائــل حمســوبة علــى تركيــا يف مواجهــة 
يســمى هيئــة حتريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً(، علمــاً أن 
اليــوم  ســامهوا  قــد  اهليئــة  انضــووا حتــت جنــاح  الذيــن  معظــم 
بتفكيكهــا مــن الداخــل، يف عمليــة نوعيــة لتدويــر الوظائــف 
الــي جــاءت  مــا يعــي أن مرحلــة العرتاضــات  واألهــداف، 
متأخــرة، ســت جــولت يف أســتانة، لــن تفيــد إل بتســجيل 
مواقــف إعالميــة، ل تغــر مــن خرائــط املناطــق منخفضــة التوتــر 
أي شــيء، ول تعيــد رســم األلــوان علــى خريطــة تفامهــات 9 
ســبتمر/ أيلول يف أنقرة، بعيداً عن ريشــة الســورين، وحســب 
املشــهد الســوري لقــوى الثــورة الــي غيبــت متامــاً بفعــل الفصائــل 

املنضويــة ضمــن تلــك التفاقــات.

أستانة روسيا... وتقاسم النفوذ في سورية

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيي اعالمية وكاتبة سورية
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قضايا سياسية

مــا إْن أُعلِــن عــن قــرب انتهــاء مرحلــة داعــش يف ســورية، واخنفــاض وتــرة األعمــال املســلحة 
إىل حــّد كبــر، حــى بــدأت مالمــح احلــّل السياســي، وفــق خطــة مؤسســة رانــد األمريكيــة، 
تــرتاءى للعيــان، وأخــذت اخلطــى تتســارع مــن األطــراف املؤثــرة يف امللــف الســورّي؛ ســعًيا يف 
تعزيــز املواقــع، وزايدة مســاحة التأثــر علــى املــدى املنظــور، إىل حــن اجللــوس علــى طاولــة 

احلــل املرتقبــة.
وذلــك بعدمــا ابتــت ســورية مبســاحتها الـــ 185ألــف كــم2، منطقــة تنافــس دويّل، علــى 
شــاكلة منطقة حبر قزوين )حبر الذهب، أو كعكة الذهب(، مبســاحته الـ370 ألف كم2.

ويذكــر يف ذلــك التحــرّكات الدوليــة، مــن خــالل التفويــض األمريكــي لروســيا، وفــق خطــة 
مؤسســة رانــد، أو بنــاء علــى مســاعي هــذه األطــراف منفــردة، وقــد ظهــر ذلــك مــن خــالل 

مجلــة مــن اخلطــوات: 
مســعى روســيا ســواء مــن خــالل أســتاان ابلتوافــق مــع طــريف األزمــة اإلقليمــن: تركيــا، وإيــران، 
أو مــن خــالل مســاعيها النفراديــة يف ذلــك، ويذكــر يف هــذا وصــول الرئيــس الروســي( 
يصــل إىل طهــران )غــداة حمــاداثت أســتاان 7، الثنــن: 30/ 10، لبحــث تطــورات امللــف 

الســوري.
قبيــل  الســوري،  امللــف  انفراجــة يف  لتحقيــق  يســعى  الــذي  بوتــن،  يفّوتــه  لــن  أمــر  وهــو 
النتخــاابت الرائســية يف آذار 2018، الــي ينــوي الرتّشــح هلــا لوليــة جديــدة فيهــا، هــذا يف 
الوقــت الــذي تنقلــت فيــه األنبــاء قيــام روســيا بتخفيــف ثقلهــا العســكري يف األايم القليلــة 
املاضيــة، إلشــعار املواطنــن الــروس إبجنــاز قواهتــم العســكرية مكاســب ميدانيــة يف ســورية، 
وذلــك مــا ميكــن قادتــه مــن اســتثمار ذلــك سياســًيا مــن خــالل حمــاداثت أســتاان املتكــررة، 
احلــوار  التســمية لحًقــا إىل مؤمتــر  ُعدِّلــت  الســورية)،  الشــعوب  لعقــد (مؤمتــر  واملســاعي 
الوطــي ، ليعقــد يف منتجــع سوتشــي، بــدًل مــن محيميــم الســورية، وتضــّم قائمــة املدعويــن 

33 حــزاًب ومجاعــة، مــع مقاطعــة الئتــالف الوطــي والكيــاانت القريبــة منــه.
زايدة احلضــور األمريكــي يف هــذا امللــف جمــدًدا، مــن خــالل التواصــل مــع عــدد مــن أطــراف 
املعارضــة الســورية، وحضورهــم املؤمتــر الــذي رعتــه واشــنطن مؤمتــر حــول السياســة األمركيــة 
القادمــة حيــال ســورية، علــى مــدى يومــن، يف: 27/ 10/ 2017، فضــاًل علــى مســاعيها 
إلقامــة مناطــق آمنــة، علــى غــرار املنطقــة اجلنوبيــة، فقــد أعلنــت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة 
عــن ســعي واشــنطن إلقامــة مناطــق آمنــة يف ســورية، بعــد جنــاح اخلطــوة يف املنطقــة اجلنوبيــة 

بشــكل ملحــوظ.    
وجتليــة الشــائعات الــي راجــت حــول فتــور يف العالقــات الروســية ـ الرتكيــة، بســبب بــطء 
انتشــار قــوات املراقبــة الرتكيــة يف إدلــب، ليظهــر أّن اخلطــوات الرتكيــة تســر ببــطء مــدروس، 
فبعــد اعتالئهــا قمــة جبــل الشــيخ بــركات، ذهبــت حنــو جبــل األكــراد، لتأخــذ بعدمهــا طريقهــا 
يف النتشــار حنــو الداخــل، ابلتزامــن مــع أنبــاء عــن البــدء يف توســيع التحــركات لتشــكيل نــواة 
للجيــش الوطــي يف مناطــق إدلــب، وهــو مــا يفّســر انضمــام ثالثــة آلف مــن أحــرار الشــام 
إليــه، كنــواة أوىل لــه، ورمبــا يلحــق هبــم الفيلــق، والزنكــي، وهنــاك مســاع لضــّم عناصــر مــن 

اهليئــة بعــد ختليهــم عــن النــواة الصلبــة للقاعــدة، ممثلــة جببهــة النصــرة.
وحتــرّكات إقليميــة أخــرى عربيــة ل تقــّل أمهيــة عــن التحــركات الســابقة، كالتحــّرك األردين غــر 
املســبوق، حيــث ذكــر مركــز )عمــون( عــن رئيــس الديــوان امللكــي األردين فايــز الطراونــة، إنــه 
ســيلتقي خــالل األايم املقبلــة، يف زايرة غــر رمسيــة للعاصمــة الســورية ابألســد، للمــرة الوىل، 

منــذ األزمــة الســورية، ليســلمه رســالة مــن امللــك عبــد هللا الثــاين.
ومســاعي الــرايض لعقــد مؤمتــر رايض 2، هبــدف توســيع قاعــدة اهليئــة العليــا للمفاوضــات، 
بضّم شــخصيات جديدة، حمدودة التأثر امليداين، تريد أطراف انفذة يف امللف أن تضمن 
مصاحلهــا مــن خــالل وجودهــا، ول ســّيما موســكو ومصــر علــى وجــه اخلصــوص، ويطــال 
ذلــك حتديــًدا رئيســها )رايض حجــاب(، الــذي أُقنــع ابلــدور املســتقبلي، الــذي ينتظــره يف 

املرحلــة النتقاليــة، ولــن يقــّل حبســب مراقبــن، عــن رائســة احلكومــة. 

خًطى حثيثة في الملف
السوري قبل انقضاء 2017

د. محمد عادل شوك

يف هذا املقال سأستعرض عدة نقاط هامة: 
مقدمــة النجــاح- مفهــوم النجــاح- العوامــل املؤديــة للنجــاح- 

النتائــج العامــة للنجــاح.
مقدمة النجاح:

يعتــر النجــاح أمــراً مهمــاً يف حيــاة كل انســان وجــد علــى هــذه 
اخلليقــة، ألن النجــاح ليــس أمــراً عابــراً بــل جــزءاً متأصــاًل ينمــو 
شــيئاً فشــيئاً يف دواخلنــا، ل نســتطيُع الســتغناء عنــه بــل هــو 
جــزء هــام وعنصــر ضــروري يتوجــب علــى كل انســان أن يعتنقــه 
وميارســه يف حياتــه، وقــد يكــون النجــاح مــادايً أو معنــوايً، أو 
نفســياً بــل يكــون يف صــور شــى، واألهــم مــن ذلــك كلــه هــو أن 
يكــون النجــاح انبعــاً مــن القلــب والنفــس معــاً، وألجــل ذلــك 
واألخــذ أبســباب  املطلقــة،  والفاعليــة  اإلرادة  إىل  حنــن حباجــة 
النجــاح والعمــُل جبــٍد وعزميــة واصــرار لتحقيقــه بعيــداً عــن أي 
كســل يشــوبه أو يعرتيــه، أو يقلــل مــن فاعليتــه الــي تســهم شــيئاً 
فشــيئاً يف منــوه والرتقــاء بــه إىل عــامل النجــاح وحتقيــق الهــداف.

ماذا نعي ابلنجاح:
تتعــدد التعريفــات واملفاهيــم حــول تعريــف النجــاح وكل تعريــف 
ينطلــق مــن البيئــة والشــخصية الــي يكــون النجــاح أحــُد عواملهــا، 
بالريــب فيــه أن حتقيــق النجــاح ليــس ســراً فحســب بــل ارادة 
النفــس والعقــل معــاً خماطبــاً  ينبعــث مــن  وقــوة وإصــرار عميــق 
إايهــا ابملواصلــة علــى حتقيــق النجــاح ومواصلــة مجيــع اخلطــوات 

العلميــة إبتقــان وفاعليــة. 
الطاقــات  مجيــع  اســتثمار  هــو  نظــري  وجهــة  مــن  فالنجــاح 
واخلــرات داخــل اجملتمــع والعمــل علــى النتفــاع منهــا علــى الوجــه 
األكمــل مــن خــالل تســخر كافــة اجلهــود املبذولــة لتحقيقهــا، 
وهــذا يتــم بســهولة وييســر ملــا منتلكــه اليــوم يف عاملنــا املعاصــر مــن 
تقنيــات تســهل علينــا النتفــاع مــن الوقــت واســتثماره بفاعليــة 
حــى حيقــق لنــا مــردودات قيميــة وأهــداف ســامية نصبــو إليهــا 

مســتقبال.
فالنجــاح هــو العامــل الزمــي الــذي ميتلكــه مجيــع ســكان الكــرة 
الرضيــة قاطبــة وتكــون أحــد أدواتــه النســان الــذي يعــد مبثابــة 
اســتثمار  اإلنســان يف  لتحقيقــه، فكلمــا جنــح  الرئيســي  احملــرك 
الوقــت كان أقــرب إىل النجــاح وأكثــر قــدرة علــى حتقيــق اهدافــه 

العامــة واخلاصــة.
العوامل املؤدية للنجاح:

تتعــدد العوامــل املؤديــة للنجــاح بتعــدد فاعليهــا والبيئــة احمليطــة 
هبــا، لكــن علينــا أل ننســى أن النجــاح وليــد لظــروف بيئــة حمورهــا 
النســان ذاتــه، فاإلنســان هــو حمــور النجــاح وعنصــره الرئيســي يف 

كافــة البيئــات واجملتمعــات.
الثقــة ابهلل: ركيــزة رئيســية يف حتقيــق النجــاح بــل عامــل هــام يف 
حتقيقــه وتنفيــذه علــى الوجــه األمثــل، وقــد يقــول قائل: اجملتمعات 
الغربيــة ل تؤمــن ابهلل كمــا تؤمــن اجملتمعــات العربيــة وهــي متطــورة 
وانجحــة، ببســاطة هــم ل ميتلكــون ثقــة برهبــم وخالقهــم لكــن 
لديهــم ثقــة واميــاانً مبــا ميلكونــه داخــل أيديهــم مــن موجــودات 
فعزوزهــا ابلثقــة وواصلوهــا ابلميــان الداخلــي فنجحــوا ووصلــوا 
إىل درجــة التقــدم، أمــا حنــن لدينــا إميــان داخلــي أيمــران ابلنجــاح 
ويســهُل لنــا طريقــه ومــع ذلــك نعــاين مــن الخفاقــات املســتمرة 

يف حياتنــا إلننــا أردان الســتمرار يف طريــق الفشــل والستســالم 
لليــأس.

اإلرادة: جــزء رئيســي يف حتقيــق النجــاح، ل إرادة بــدون جنــاح 
ول جنــاح بــدون إرادة، حنــن منتلــك عاملــن اليــوم عــامل األشــياء 
وعــامل األفــكار، ومــع ذلــك تبقــى إرادتنــا ضعيفــة هشــة ل تقــوى 
يف أدىن احلــالت علــى بنــاء كــوخ بســيط للعيــش، اإلرادة قــد 
تشــق مــن داخــل اجلبــال طرقــاً للســر، ومــن فــوق األهنــار جســوراً 

للحركــة والنتــاج.
كــن متســاحماً: النجــاح ل حيتــاج للحقــد والكراهيــة بــل حيتــاج 
للتحلي ابألخالق احلســنة الي بثها الســالم يف نفوســنا، فعلينا 
أل نغضــب مــن الناجحــن ونقطــع عليهــم الطرقــات ونصــّب 
جلــام غضبنــا عليهــم ابحلقــد والســتبداد، بــل نشــجعهم ابملواصلــة 
الكلمــة  التســامح  عوامــل  أهــم  ومــن  تنفيــذه،  علــى  والصــرار 
الطيبــة. الكلمــة الطيبــة بــذرة تشــق قلــب اإلنســان لتــزرع بداخلــه 
الكــره والعــداء  يبــُث بدواخلنــا  الطيبــة وعندمــا  نــواة النســانية 
فعلينــا أن نعلــم أبن النجــاح لــن حيقــق أهدافــه بــل علــى النقيــض 
قــد ينكســر يف أي حلظــة وتنهــار أبنيتــه وأعمدتــه ويتحــول إىل 
بيٍت فارغ أشــبه )خبرابة( تســكنها الكائنات الالإنســانية ويكون 
حراســها عواميــد متهالكــة متصدعــة كلمــا اقــرتب منهــا ضــوء 

الشــمس اوشــكت علــى الهنيــار والســقوط.
ابلصــر  إل  يتــم  لــن  فالنجــاح  النتائــج:  قطــف  تســتعجل  ل 
والتــأين أمــا إذا متَّ ابلعجلــة واحلركــة املســتمرة دون مراعــاة النتائــج 
املتوخــاة منــه لــن يكــون هنــاك مــردوداً اجيابيــاً علــى الشــخص 
نتــاج ومثــار انضــج وصــاحل  ذاتــه، فالنتائــج الجيابيــة تصحبهــا 
لــالكل، أمــا اذا كانــت النتائــج علــى غــر عادهتــا مــن العجلــة 
والســرعة حتمــا ســتكون النتائــج وخيمــة وغــر قابلــة لالســتخدام 

والســتعمال اآلدمــي بشــكل مطلــق.
النتائــج العامــة للنجــاح: حيقــق مــن خالهلــا النســان أدىن معــاين 
النجــاح بــل يســمو بذاتــه إىل الرقــي والتقــدم يف حياتــه، رؤيتــه 
تنبــع مــن داخلــه أتمــره ابخلــر وتنهــاه عــن املنكــر، حتثــه علــى حًب 
النــاس وتنهــاه عــن الكراهيــة، تشــجعه علــى الصــرار واملواصلــة، 
وتنبــذ كل عوامــل الكســل وامللــل والســأم، فعندهــا حيقــق النجــاح 

مردوداتــه الجيابيــة الــي ألجلهــا وجــد.
النجاح فلسفة:

فلســفة عميقــة تنبعــث مــن داخــل كينونــة النســان ذاتــه، ترمسهــا 
عناويــن النجــاح بــل اجبــدايت التطــور والتقــدم العلمــي، فلســفة 
عنواهنــا النســان، الــذي بــال آدىن شــئ العامــل الرئيســي علــى 
رؤيــة  بــال  جنــاح  فــال  أشــكاله وصــوره،  بكافــة  النجــاح  حتقيــق 
وفلســفة، فعندهــا يكــون النســان متخبطــاً عــدمي الرؤيــة والبصــر 

والبصــرة. 
خالصة النجاح:

مهــٍم  إىل  حيتــاج  تنفيــذه  علــى  والصــرار  النجــاح  حتقيــق  ان 
وطاقــاِت عاليــة ل يعرتيهــا اليــأس والقنــوط والفشــل والخفــاق، 
بــل يصحبهــا النشــاط واحليويــة والفاعليــة، ولســان حــال النفــس 
إذا مهمــت نفــس صاحبهــا  اليــأس وغــًم عليهــا القنــوط فعليهــا 
أن تراجع نفســها من جديد، وجتالس نفســها بقواعد اجلالســن 

العلمــاء العارفــن الذيــن حيتكمــون لقواعــد املعرفــة والعلــم. 

النجاح: رؤية وفلسفة

معاذ عليوي

أستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي طالب دكتوراه - جامعة جنم الدين اربكان.
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قضايا اقتصادية

نــكأ وصــف )مهــدي دخــل هللا( املعارضــة ابلعمــالء واشــرتاطه تقبيلهــم أحذيــة جيــش األســد، لتقبــل توبتهــم 
وتســمح هلــم ســورية األســد الدميقراطيــة ابلعــودة حلضــن الوطــن، نــكأ جــروح قصــص قدميــة، عايشــتها مــع 
هــذا الكائــن، إذ عملنــا ألربــع ســنوات جبريــدة البعــث ســوايً، وقــت كان رئيــس حتريرهــا، ومــن مث خــالل 
تنصيبــه وزيــراً لإلعــالم. ســآيت علــى واحــدة فقــط، ملــا هلــا مــن مدلــولت بــدأت تتكشــف أخــراً، رمبــا مل 
تكــن بكامــل وضــوح األهــداف حينــذاك، وقــت عــاد دخــل هللا مــن الــرايض عــام 2011، الــي مل يعــد 
وجــوده كســفر فيهــا مرحــب بــه. جــاء دخــل هللا اجلريــدة مســاًء لــزايرة املديــر العــام، لكنــه مــّر إىل مكتــيب 
)لنحكــي( كمــا قــال، وكانــت الثــورة يف بداايهتــا الصوفيــة اجلميلــة والواعــدة، وفعــاًل حكينــا كثــراً وكعــاديت 
ابملباشــرة، وأحيــاانً الفجاجــة، قلــت للدكتــور مهــدي مــا أراه وإىل مــا ســتؤول إليــه ســورية، فيمــا لــو اســتمر 
القمــع واحلــل األمــي. رد وقتــذاك علــى حنــٍو عصــيّب قلمــا رأيتــه عليــه، رغــم تعاملنــا لنحــو عقــد مــن الزمــن 
)عــدانن أنــت مفكــر أهــل ســرمن وبنــش بــدن حريــة، هــدول بشــر متخلفــة ومدفوعــون مــن اخلــارج(، 
وهكــذا مــن هــذه األلفــاظ والتخيّــالت املبنيــة علــى فوقيــة واســتهتار ابلشــعب، وأذكــر متامــاً حينمــا حاولــت 
حماججتــه، أن هــذا الشــعب مــن حقــه العيــش حبريــة ودميقراطيــة )شــتم وغــادر مكتــيب( علــى حنــو عــّر خاللــه 

عــن عكــس كل مــا ادعــاه، مــن حتــرر وانفتــاح وحتــرر، قبــل أن يشــرتيه النظــام.
قصــارى القــول: ابألمــس، انتشــر كالم مهــدي دخــل هللا، لســوئه وغرابتــه، كالنــار ابهلشــيم، بــن أوســاط 
الســورين عمومــاً، وجمتمــع املعارضــة علــى حنــو خــاص، ويعــود انتشــار تصريــح املهــدي، ألســباب كثــرة، 

رمبــا مــا بــدأ يشــاع عــن عــودة بعــض )املعارضــن( حلضــن األســد أمههــا.
فاملديــر العــام والوزيــر والســفر الســابق، وعضــو القيــادة القطريــة رئيــس مكتــب اإلعــداد والثقافــة واإلعــالم 
احلــايل، قــال وعــر مقالــة جبريــدة )البعــث(، حــول تســامح النظــام مــع املعارضــن التائبــن )عــود هــؤلء مــن 
مالجــئ اخليانــة، ألن أســيادهم وجــدوا فيهــم اســتثماراً خاســراً، وأهنــم وإن مل يشــاركوا ابألعمــال القتاليــة، 
لكنهــم القتلــة احلقيقيــون، هــم طباخــو الفتنــة يف مطبــخ روبــرت فــورد ونتنياهــو، وهــم الذيــن شــاركوا مشــاركة 
فعالــة يف احلــرب اإلعالميــة والسياســية علــى ســورية، إهنــم الذيــن تضرعــوا ألمــركا كــي تدخــل دابابهتــا إىل 

دمشــق دون أن يعلمــوا أن حلمهــم حلــم إبليــس ابجلنــة(.
احلكمــة  متفوقــة يف  تكــون  أن  تريــد  ســورية  )إن كانــت  القــول  إىل  القطريــة  ابلقيــادة  العضــو  وخلــص 
والتســامح، ميكــن أن تقبــل عودهتــم علــى شــرط أن يقبّــل هــؤلء )التائبــون( ، )بصطــار( البــوط العســكري 
املقالــة يف جريــدة )البعــث(، إىل أن )هــذا  أمــام وســائل اإلعــالم، مشــراً وحبســب  الســورين  للجنــود 

البصطــار( فيــه مــن الشــرف والوطنيــة أكثــر مــا يف أدمغــة املعارضــن(.
خالصــة القــول: حقيقــة األمــر، مثــة كثــر مــا حيكــى حــول هــذا التصريــح، لكــي ركــزت علــى بعــض النقــاط، 
اتركاً للقــارئ التعّمــق والتحليــل، مشــراً يف البدايــة إىل أن توبــة بســام امللــك )عضــو الئتــالف املعــارض 
الســابق( لســيده بشــار األســد، مل تقبــل بعــد، ومــا زال امللــك يف مصــر ينتظــر الرمحــة والغفــران مــن اجملرمــن 

بدمشــق، عــن معارضتــه الشــكالنية الــي أدى خالهلــا دوره الوظيفــي، حبنكــة واقتــدار.
أول هــام وأمهــه، كالم دخــل هللا، هــو التعبــر احلقيقــي عــن ذهنيــة العصابــة األســدية برمتهــا، أطلقــه عضــو 
القيــادة القطريــة للحــزب احلاكــم، دومنــا رتــوش وجتميــل، فمــا قالــه هــو لســان حــال مجيــع األســدين، وإن 
ابلغــرف املغلقــة أو وراء الكامــرات، بــل ويزيــدون عليــه أبلفــاظ ووعيــد، رمبــا فــات دخــل هللا ذكرهــا، مــن 
قبيــل التطييــف والتخويــن وضــرورة اإلابدة لئــال خيــرج مــن أصالهبــم معارضــون جــدد حلافــظ الثــاين، إذ لــو 
مســع حافــظ األول كالم رفعــت ومــن يف حكمــه، مــن وجــوب إابدة مجاعيــة مثــل الــي حصلــت يف محــاة، 

ملــا خــرج هــؤلء بوجــه بشــار.
اثين هام، أكد العضو دخل هللا، ومبنتهى الصراحة، أن سورية مزرعة وكل من فيها أو خرج منها رعااي، 
لبــد هلــم وليقبلهــم رهّبــا، أن يســتميحوه عــذراً ويقّبلــوا أحذيــة اجليــش العقائــدي، وبعدهــا يفكــر، هــل 
يصفــح أو يقتلهــم حتــت التعذيــب جبرميــة وهــن نفســية األمــة والتحريــض علــى بعــض مكــوانت الشــعب، 
وبذلــك تنتفــي مجيــع الّدعــاءات الــي أطلقتهــا ســورية األســد، مــن مصاحلــات، بــل وتضــع مطلقيهــا، ويف 
مقدمتهــم وزيــر املصاحلــة الوطنيــة )املعــارض الســوري القومــي علــي حيــدر(، يف موقــع الكــذاب واألداة 

الرخيصــة لســتجرار الســورين والتغريــر هبــم.
وأمــا اهلــام الثالــث والــذي ميكــن اســتخالصه مــن كالم دخــل هللا، فــإن ســورية بشــار األســد، مل تتعلــم مــن 
كل مــا حــل هبــا وابلســورين، بــل مــا زالــت عقليــة بعــث الســتينيات والســبعينيات، املبنيــة علــى القتــل 
والعتقــال، لــكل مــن خيالــف رأي القائــد ماثلــة، رغــم هتجــر نصــف الســكان وقتــل واعتقــال نيــف ومليــون 
ســوري ووصــول كلــف حرهبــم علــى الثــورة والســورين، أكثــر مــن خســائر احلــرب العامليــة الثانيــة. ولعــل 
الدليــل علــى بقــاء تلــك العقليــة اإلقصائيــة، يتجلــى بوضــوح مــن خــالل اعتمــاد األســد الوريــث، علــى 
دخــل هللا وأمثالــه، مــن عقــول مبنيــة علــى مبــدأ احلديــة، ل ميكــن أن تتعــدى بتفكرهــا األحذيــة والقتــل، 

أو العيــش كعبيــد تســبح حبمــد قائــد املســرة والتطويــر والتحديــث.
رمبــا، ابلنهايــة، مــن العبثيــة حماججــة دخــل هللا وشــاكلته، إن أبســباب وصــول ســورية هلــا هنــا، أو حــى 
بوصــول قائــده للحكــم واســتعصائه علــى الكرســي الــي رمــى ســورية مبــن فيهــا وعليهــا إىل أتــون الفنــاء كرمــى 
للبقــاء عليــه. ألن املواطنــة والعيــش حبريــة وكرامــة، مفاهيــم غريبــة وصعبــة الدخــول إىل قواميــس هــؤلء الذيــن 
اســتمرأوا الــذل والعبوديــة؛ فعقوهلــم املزدمحــة ابألحذيــة، ل تتســع لتــداول الســلطة وحســن توزيــع الثــروة 

وحقــوق الشــعوب بتقريــر مصرهــا.

هكذا شتمني السيد الوزير

عدنان عبد الرزاق

حييــي العــامل يف  يــوم  3 ديســمر مــن كل عــام اليــوم العاملــي لــذوي 
منــذ  املتحــدة  األمــم  الــذي  خصصتــه  اخلاصــة،  الحتياجــات 
عــام 1992 لدعــم ذوي الحتياجــات اخلاصــة، وزايدة الفهــم 
لقضــااي اإلعاقــة ضمــاانً حلقوقهــم ومشــاركتهم يف اجملتمــع بصــورة 
كاملــة وعلــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن، فاإلعاقــة ليســت مــرراً 
للتهميــش أو اإلقصــاء، وإمنــا متثــل حافــزاً للتحــدي واثبــات الــذات 
وحتويــل الشــخص املعــوق إىل كائــن متميــز، حيــث حتــرص مجيــع 
الــدول املتحضــرة علــى معاملــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بطريقــة 
متســاوية و دون أي متييــز يف نطــاق  التعليــم العــام  كمــا حيظــون 
ابلرعايــة التفضيليــة  صحيــاً واجتماعيــاً ونفســياً وحتجــز هلــم نســبة 

عادلــة ضمــن خطــط التوظيــف.
اإلتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

دوليــة  معاهــدة  هــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة 
املتحــدة  لألمــم  العامــة  اجلمعيــة  عــن  صــادرة  اإلنســان  حلقــوق 
اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  وكرامــة  حقــوق  محايــة  إىل  هتــدف 

مايــو 2008.   3 يف  التنفيــذ  حيــز  دخلــت 
الكامــل  التمتــع  تعزيــز ومحايــة وضمــان  التفاقيــة:  مــن  الغــرض 
مجيــع  قبــل  مــن  األساســية  واحلــرايت  اإلنســان  حقــوق  جبميــع 
املتأصلــة.  احــرتام كرامتهــم  وتعزيــز  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 

تعريف املعاقني:
)األشــخاص الذيــن لديهــم إعاقــات بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو 
حســية طويلــة األجــل قــد تعــوق املشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة يف 

اجملتمــع علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.(. 
املبادئ التوجيهية اليت تتضمنها االتفاقية:

الــذايت مبــا يف  )احــرتام كرامــة األشــخاص املتأصلــة واســتقالهلم 
وعــدم  واســتقالليتهم،  أبنفســهم  خياراهتــم  تقريــر  حريــة  ذلــك 
اجملتمــع،  يف  والندمــاج  والفعالــة  الكاملــة  واملشــاركة  التمييــز، 
مــن  الفــوارق وقبــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة كجــزء  واحــرتام 
التنــوع البشــري والطبيعــة البشــرية وتكافــؤ الفــرص، واملســاواة بــن 
الرجــل واملــرأة، واحــرتام القــدرات املتطــورة لألطفــال ذوي اإلعاقــة 
واحــرتام حــق األطفــال ذوي اإلعاقــة يف احلفــاظ علــى هويتهــم.(.

أن  جيــب  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  أن  علــى  التفاقيــة  تؤكــد 
بشــكل  واملشــاركة  اســتقاللية  يف  العيــش  علــى  قادريــن  يكونــوا 
للــدول  ينبغــي  الغايــة  هلــذه  احليــاة،  جوانــب  مجيــع  يف  كامــل 
لألشــخاص  لتكفــل  املناســبة  التدابــر  تتخــذ  أن  واألطــراف 
ذوي اإلعاقــة الوصــول إىل البيئــة املاديــة احمليطــة ووســائل النقــل 
وتكنولوجيــا املعلومــات والتصــالت واملرافــق واخلدمــات األخــرى 
لألشــخاص  أن  املعاهــدة   وتؤكــد  للجمهــور،  املقدمــة  املتاحــة 
ذوي اإلعاقــة احلــق ابلعــرتاف هبــم  بشــكل كامــل   كأشــخاص 
كاملــي الهليــة أمــام القانــون، كمــا تنــص التفاقيــة  علــى أن: 
التمتــع أبعلــى مســتوى  احلــق يف  اإلعاقــة  ) لألشــخاص ذوي 

الصحــة(.  مــن 
املعاقون يف سوراي:

مــن اجلديــر ابلذكــر أن ســورية قــد صادقــت علــى هــذه التفاقيــة 
التشــريعي 12لعــام  املرســوم  الختيــاري مبوجــب  بروتوكوهلــا  مــع 
2009 وأصــدرت احلكومــة اخلطــة الوطنيــة للتعامــل مــع العاقــة، 
لكــن الواقــع املأســاوي للمعاقــن بقــي كمــا هــو دون أن يشــهد 

أي حتســن.
اخلاصــة(  الحتياجــات  )ذوي  ســوراي  يف  املعاقــن  علــى  يطلــق 
والصــورة احلاليــة للمعاقــن يف ســوراي اجلرحيــة، وبعــد أن  تضاعفــت 
أعدادهــم نتيجــة الســتهداف املمنهــج للبشــر ابلقصــف والتدمــر 
إن  الســورية،  للمأســاة  أخــرى  صــورة  يعكــس  العشــوائي  ابت 
ازدايد أعــداد املعاقــن  علــى امتــداد األراضــي الســورية وخاصــة 
يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام  يعكــس واقعــاً قامتــاً 

ملأســاة  املعاقن، ول شــك أن كل يوم من اســتمرار احلصار ومن 
مثّ  القصف أو املواجهات ســيزيد األعباء الي يتعن على ســوراي 
أن حتملهــا ألجيــال قادمــة، خاصــة يف ظــل دمــار معظــم النظــام 

الطــيب يف هــذه املناطــق. 
فــان  اللجــوء  احلــرب يف دول  الســوريون ومصابــو  املعوقــون  أمــا 
معاانهتــم مــن نــوع آخــر نتيجــة اخلدمــات الطبيــة الرديئــة الــي تقــدم 
هلــم خاصــة يف لبنــان واألردن، خالفــاً للوضــع يف تركيــا الــي تقــدم 

رعايــة طبيــة جمانيــة متكاملــة للســورين لديهــا.  
حيــث  النظــام،  مناطــق  يف  املقيمــن  للســورين  نفســه  واحلــال 
أضافــت احلــرب يف ســورية مــآٍس جديــدة لشــرحية األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، فقــد ازداد عددهــا بشــكل كبــر وتناقصــت الرعايــة 
التمييزيّــة اخلاصــة الــي يســتحقوهنا، تقــول إحــدى الســورايت يف 
أكثــر  فهــم ابتــوا  لــن ختطئهــم،  املعوقــن: )عينــاك  عــن  دمشــق 
حياهتــم  ميارســون  العامــة  احلافــالت  ويف  الشــارع،  يف  وجــوداً 
اليوميــة، ومل يعــودوا فئــة منطويــة، كثــر منهــم فقــدوا ســاقاً أو يــداً، 
ومنهــم مــن ابت الكرســي املتحــرك كل حياتــه، ومــع ذلــك فإنــه 
ل يــزال مــن املتعــذر إجيــاد أرقــام أو معلومــات إحصائيــة ملعرفــة 

عددهــم(.
عــام  قبــل  املعوقــن يف ســوراي    األشــخاص  نســبة  لقــد كانــت 
بعــض  وتتوقــع  الســكان،  مــن  بــن 9- %10  تــرتاوح   2011
الســكان. مــن   %22 نســبة  اليــوم  جتــاوزت  أهنــا  الحصــاءات 

تقــول والــدة احــدى املعاقــات يف دمشــق تنحصــر رعايــة املعاقــن 
بتوزيــع املســاعدات البســيطة علــى أســرة املعــاق بعيــداً عــن أتهيــل 
املعــاق لينتقــل مــن حالــة العــوز إىل حالــة اإلنتــاج، وهــذا ل يتحقــق 

ابلســلة الغذائيــة وحدهــا.
يــرى معظــم النــاس أنــه ل حلــول ملعضلــة املعوقــن يف املســتقبل 
القريــب ألن املعاقــن يشــكلون تكلفــة كبــرة ومصــدراً للتوتــرات 
واإلجهــاد جملتمعــات الالجئــن ألن املســؤوليات واألعبــاء املاليــة 

املطلوبــة تتعاظــم مــع ضعــف املــوارد. 
إننــا نــرى أن حــل معضلــة املعوقــن يف ســوراي يبــدأ مــن إصــالح 
البنيــة القانونيــة والتشــريعية الــي حتــدد حقــوق هــذه الفئــة األشــد 
ضعفــاً وحتــدد ضوابــط التنفيــذ كيــال تبقــى هــذه التشــريعات حــراً 

علــى ورق.
 اليــوم العاملــي لــذوي الحتياجــات اخلاصــة هــو مناســبة للشــعور 
مواقعنــا  بــكل  علينــا كســورين  يفــرض  الشــرحية  هــذه  مبعــاانة 
ومراكــزان الوقــوف أمــام مســؤوليات جســام كــي ل جنــد أنفســنا 
مقصريــن جتــاه هــؤلء الذيــن تــزداد معاانهتــم مــع جتاهلنــا هلــم، ألن 
اجملتمــع الــذي يراعــي أضعــف فئاتــه هــو الــذي ينجــح إبدمــاج هــذه 
الفئــات لتســاعد بشــكل أفضــل يف ترميــم وإعــادة بنــاء جمتمعاهتــا.

اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة

أحمد صوان 
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قضايا سياسية

ابمللوخية ؟.... نعم ابمللوخية... !
ومــا هــو مكتــوب هنــا، عزيــزي القــارئ، ليــس انمجــاً عــن خطــأ مطبعــي أو زلــة قلــم، بــل املقصــود هنــا 
حقــاً هــي امللوخيــة، أي امللوخيــة اخلضــراء الــي يتــم طبخهــا مــع اللحمــة أو مــع الدجــاج أو مــا يســمى 

يف مصــر ابلفــراخ ويف الكويــت ابلــدايي.
رمبــا يظهــر هــذا الســؤال وللوهلــة األوىل وكأنــه غــر جــدي، أو رمبــا كاتــب هــذه األحــرف أخــذ عليــه 
شــهر الصيــام، وذلــك بســبب طــول النهــار يف أملانيــا، وهلــذا أصبــح )خيربــط( فيمــا يكتــب أو يقــول.

يف احلقيقــة عالقــة )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( ابمللوخيــة تشــبه عالقــة اجليــش ابلدميقراطيــة، واآلن 
تقولون ما عالقة هذا بذاك، ألنه يف احلقيقة اجليش أو أية جمموعة مقاتلة ل عالقة هلا ابلدميقراطية 
ل مــن قريــب ول مــن بعيــد، ولكــن ومــن أجــل أن أثبــت لكــم أبن )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( هلــا 
عالقــة ابمللوخيــة، جيــب أن أقــص عليكــم قصــة واقعيــة )مــع تغيــر بعــض األمســاء( والــي مــن خالهلــا 

ســأثبت لكــم أبنــه يوجــد عالقــة وطيــدة بــن )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( وامللوخيــة:
أحــداث قصتنــا تــدور يف مدينــة منبــج الســورية، وذلــك يف ســتينيات القــرن املاضــي، حيــث كان يوجــد 
يف مدينــة منبــج فقــط طبيبــان، الدكتــور رامــي والدكتــور حممــود، وهــذا يف زمــن كان عــدد األطبــاء قليــل 

جداً، وكان يطلق اســم أســتاذ على كل من حيمل الشــهادة اإلعدادية )املتوســطة(.
مــا يعنينــا هنــا هــو الدكتــور رامــي والــذي كان طبيبــاً انجحــاً وذو دخــل عــايل ويعتــر مــن وجهــاء املدينــة 
وكان لديــه مزرعــة خاصــة تقــع علــى أطــراف املدينــة والــي كان يزورهــا يف هنايــة كل أســبوع، وخاصــة 
يف أشــهر الصيــف مــن أجــل اإلبتعــاد عــن ضوضــاء املدينــة وحرهــا الشــديد، هــذه املزرعــة كانــت تقــوم 

علــى ســواعد وأكتــاف )البســتنجي( أبــو حســن والــذي كان يرعاهــا ويســقيها ويهتــم هبــا.
يف يــوم مــن األايم طلبــت زوجــة الدكتــور رامــي، والــي تنتمــي إىل أصــول حلبيــة وتعــرف أكلــة امللوخيــة 
جيــداً وطريقــة طبخهــا، مــن أبــو حســن أن يــزرع يف إحــدى زوااي املزرعــة قليــاًل مــن امللوخيــة، فمــا كان 
علــى أبــو حســن إل أن يوافــق علــى هــذا الطلــب وأن يتقبلــه بــكل رحابــة صــدر، ابلرغــم مــن عــدم 
معرفتــه هلــذه النبتــة الــي مل يراهــا طــول عمــره، ولكنــه مســع أبهنــا تكــون موجــودة علــى موائــد امليســورين 

مــن أهــل املدينــة.
بعدمــا زرع أبــو حســن امللوخيــة، أصبحــت العائلــة ل تســأل ول هتتــم بــكل مــا زرعــه أبــو حســن مــن 
خضــار وفواكــه يف املزرعــة الكبــرة، إل حبــوض امللوخيــة، والــذي يركــض إليــه األطفــال مــن بعــد نزوهلــم 
مــن الســيارة، وقبــل أن يلقــوا الســالم علــى أبــو حســن، ويقومــون بفحــص ومعاينــة نبتاتــه اخلضــراء 
اجلميلــة، وحــى زوجــة الدكتــور أصبحــت تظهــر اهتمامــاً كبــراً هبــذه النبتــة الغريبــة علــى أبــو حســن، 
الســؤال واإلهتمــام الزائــد وخاصــة مــن طــرف زوجــة الدكتــور زاد مــن فضــول أبــو حســن كثــراً وصــار 
يســأل عــن طريقــة طهيهــا وطعمهــا، فلهــذا وعــدت زوجــة الدكتــور أبــو حســن أبهنــا ســتدعيه إىل أكلــة 

امللوخيــة عندمــا تطبخهــا.
بعــد أســابيع قليلــة مت قطــف امللوخيــة وســرعان مــا حصــل أبــو حســن علــى الدعــوة املوعــودة للحضــور 

إىل وليمــة امللوخيــة.
جلــس أبــو حســن علــى كرســي جبانــب الطاولــة الــي كانــت مليئــة أبنــواع كثــرة مــن املأكــولت الشــهية 
وكان أمامــه صحنــاً كبــراً مــن امللوخيــة الــي يغطيهــا اللحــم الكثــر الكثــر، حيــث يصعــب علــى الناظــر 

أن يــرى امللوخيــة مــن كثــرة اللحــم املتكــدس فوقهــا.
أكل أبــو حســن مــن امللوخيــة ولكنهــا مل تعجبــه كثــراً وعوضــاً عنهــا اســتمتع ابللحــم الكثــر والــذي مل 

أيكل منــه هبــذه الكميــة منــذ عيــد األضحــى الفائــت.
طرحــت زوجــة الدكتــور علــى أبــو حســن ســؤاًل حــول امللوخيــة ومــا إذا أعجبــه طعمهــا، ولكــن أبــو 
حســن تصــرف وكأنــه مل يفهــم الســؤال جيــداً وجاوهبــا عــن شــيء آخــر لكــي ل حيــرج نفســه جبــواب 
صريــح قــد جيــرح مشــاعر زوجــة الدكتــور، ولكــن عندمــا أكــدت عليــه الســؤال اثنيــة، قــال هلــا: امللوخيــة 
طيبــة، ولكــن بــال مؤاخــذة، لــو أنــي طبخــت حذائــي هــذا مــع هــذه الكميــة الكبــرة مــن اللحــم، 
لكانــت طعمتــه كذلــك لذيــذة وأشــار أبصبعــه إىل حذائــه القــدمي املهــرتيء الــذي وقــع بــن يديــن 
احلــّذاء عــدة مــرات وبعــد كل مــرة كان يــزداد وزنــه بشــيء مــن الرتقيــع أو التلزيــق أو مــن اخليطــان 
واملســامر، ومــا ينســحب علــى حــذاء أبــو حســن وامللوخيــة، ينســحب كذلــك علــى )قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة وانتصاراهتــا( والــي مــن كثــرة مــا مسعنــا عنهــا، اخندشــت طبلــة أذاننــا.
)النتصــارات الــي حتققهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة( هــي مــن أبســط البديهيــات، وإبمــكان حــى 
أصغــر فصيــل يف اجليــش الســوري احلــر أن حيققهــا، إن اســتطاع أن حيصــل علــى جــزء بســيط مــن 
الدعــم الــذي حتصــل عليــه )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( مــن أســلحة متطــورة ومــن طــران ميشــط هلــا 
املناطــق الــي تدخلهــا ومــن معلومــات إســتخباراتية دقيقــة وذلــك مــن أكــر قوتــن عامليتــن أمريــكا 

وروســيا وكذلــك إيــران والنظــام الســوري وعــدد مــن الــدول األوربيــة.
اآلن آمل أن تكونوا قد عرفتم ما هي العالقة بن ) قوات سوراي الدميقراطية( وامللوخية.

ما عالقة قوات سوريا 
الديمقراطية بالملوخية

جمال قارصلي

 - يف متــوز 2013، دمَّــر مكتــب الســجل العقــاري الــذي 
حيتــوي علــى واثئــق امللكيــة حبريــق مفتعــل بطريقــة مقصــودة، 
املكتــب يقــع يف الطابــق العلــوي ملبــى كانــت حتتــل القــوات 
مفتعــاًل  احلريــق كان  هــذا  إن  الســفلى،  طوابقــه  الســورية 
كونــه املبــى الوحيــد الــذي احــرتق يف اجلــزء األكثــر أمــاانً 
يف املدينــة، كمــا مت تســجيل حــالت اســتهداف وتدمــر 
لســجالت امللكيــة يف مناطــق أخــرى مــن ســوراي فيمــا يبــدو 
أنــه فعــل عســكري ضــد املدنيــن عــن طريــق اســتخدام نظــام 
الدميغــرايف  للتغيــر  واألراضــي كســالح  األمــالك  حقــوق 

لبنيــة بعــض املناطــق الثائــرة يف ســورية. 
إن تدمــر الســجالت األصليــة يســهل علــى احلكومــة منــع 
مــن  أمالكهــم ومتكنهــا  اســتعادة  مــن  املالكــن األصليــن 
إعــادة بيــع األمــالك املســروقة، حيــث أن معظــم الواثئــق 
قــد أتلفــت بعمليــات القصــف والنهــب، أو فقــدت أثنــاء 
النــزوح حيــث اضطــر الكثــرون للهــرب بــدون ممتلكاهتــم، 
يف حزيــران 2014 وصــف ممثــل األمــم املتحــدة القضــااي 
احمليطــة حبقــوق امللكيــة والتوثيــق يف محــص أبهنــا )مرعبــة 

للغايــة(.
التزوير يف السجالت: 

يف  ممتلكاهتــم  مــن  التخلــص  األشــخاص  بعــض  حــاول 
محــص بعــد فرارهــم مــن املدينــة، وذلــك بتوكيــل أشــخاص 
داخــل املدينــة ليقومــوا ببيعهــا ابلوكالــة عنهــم ولكــن كانــت 
قانــوين  غــر  بشــكل  بيعهــا  متَّ  قــد  منازهلــم  أن  املفاجــأة 
ابســتخدام واثئــق مــزورة ، وقيــل هلــم أن املنــازل قــد مت بيعهــا 
هــذه  ذلــك، ووقعــت  ابلفعــل وهنــاك ســجالت إلثبــات 
البياضــة، حــي األرمــن، والزهــراء يف  احلــوادث يف أحيــاء 
اجلــزء الشــمايل الشــرقي مــن مدينــة محــص، وهــذه املناطــق 
إمــا ذات أغلبيــة علويــة أو متامخــة لألحيــاء ذات األغلبيــة 
وســط  علــى  فــرض  الــذي  للحصــار  ختضــع  ومل  العلويــة 

املدينــة، وكان الضــرر يف أبنيتهــا ضئيــال.
ســلطة  خــالل  مــن  العلويــن،  إىل  بيعهــا  مت  الــي  املبــاين 
املالــك  إن  تقــول  واثئــق  تزويــر  متَّ  الســورية،  احلكومــة 

العلويــن.  إىل  عقــاره  ابع  قــد  األصلــي 
وهنايــة  القدميــة  محــص  ألهــايل  القســري  التهجــر  وبعــد 
احلصــار عــام 2014، مسحــت احلكومــة الســورية للســكان 
األحيــاء  بدخــول  املدينــة  وســط  مــن  ابلقــرب  النازحــن 

لــزايرة منازهلــم ومجــع ممتلكاهتــم.  لوقــت قصــر  املدمــرة 
وكان رد األجهــزة األمنيــة التابعــة لنظــام األســد لألهــايل 
أذا أرادوا اســتعادة ممتلكاهتــم املنقولــة فــإن عليهــم التقــدم 
واثئــق  وإبــراز  احملليــة  الشــرطة  مكاتــب  لــدى  بطلــب 
ملكيــة، ومــع ذلــك مل يكــن هنــاك حتقــق فعلــي مــن واثئــق 
امللكيــة خــالل عمليــات تقــدمي الطلبــات، هــذا يعــي أن 
احلكومــة اســتخدمت موافقــات الشــرطة كوســيلة لفحــص 
أاثر  ممــا  امللكيــة،  واثئــق  فحــص  مــن  بــدًل  األشــخاص 
خمــاوف ممثــل األمــم املتحــدة يف محــص حينهــا، بقولــه إن 
عمليــات كهــذه حتــرم أولئــك الذيــن ل يســتطيعون العــودة 
إىل محــص أو مل تعــد واثئــق امللكيــة حبوزهتــم مــن حقوقهــم.
أصدر رئيس النظام يف أاير 2016 املرســوم 12 القاضي 
برقمنــة ســجالت امللكيــة، ونظــراً لتدمــر وتزويــر ســجالت 
امللكيــة علــى نطــاق واســع ، فــإن ســجل امللكيــة الرقمــي 
اجلديــد ســيؤدي إىل حمــو مجيــع ســجالت املاضــي بصــورة 
دائمــة، مــع إضفــاء الصبغــة الرمسيــة علــى الســتيالء علــى 
أمــراً  مســتقباًل  عنهــا  الرتاجــع  جتعــل  بطريقــة  املمتلــكات 
هــذا  ميثــل  أن  مــن  وبــدًل  يكــن مســتحيال،  إن مل  صعبــاً 

النــوع مــن السياســات جهــداً حقيقيــاً للســماح للمهاجريــن 
يدعــم  فإنــه  منازهلــم،  إىل  والعــودة  املمتلــكات  ابســتعادة 
جهود احلكومة يف جمال اهلندسة الدميغرافية ويساعد على 
توطيــد ســلطتها، وتســاعد هــذه السياســات أيضــاً علــى 
البنــاء  إعــادة  مبــادرات  الشــرعية حــول  مــن  توفــر غطــاء 
وإعــادة التطويــر، ممــا جيعلهــا مقبولــة لــدى اجلهــات الفاعلــة 
ومفوضيــة  اإلمنائــي  املتحــدة  األمــم  برانمــج  مثــل  الدوليــة 
جهــود  تدعــم  الــي  الالجئــن  لشــؤون  املتحــدة  األمــم 

احلكومــة إلعــادة اإلعمــار.
للتشــريع لتريــر وإضفــاء  الســورية  إن اســتخدام احلكومــة 
الشــرعية على اســرتاتيجيتها للهندســة الدميغرافية ل يقتصر 

علــى مســألة حقــوق امللكيــة.
 يف مثــال آخــر، أنشــأت احلكومــة حمكمــة جديــدة خاصــة 
)ملكافحــة اإلرهــاب( عــام 2012 قدمــت مــررات واهيــة 
لحتجــاز نشــطاء حقــوق اإلنســان واملتظاهريــن وإدانتهــم 
ذات  التشــريعية  والتوجيهــات  املراســيم  ويف  وإعدامهــم، 
الصلــة، قامــت احلكومــة بتشــريع الســتيالء علــى ممتلــكات 
هــؤلء املعتقلــن، اســتخدمت هــذه التريــرات كجــزء مــن 
جهــود احلكومــة لتعزيــز ســيطرهتا، وغــرس اخلــوف وهتجــر 

الســكان غــر املرغــوب فيهــم بشــكل دائــم.
يف آب 2015، أعلنت احلكومة السورية أهنا قد اختذت 
إجــراءات إلعــادة إعمــار اباب عمــرو ومنطقــة جوبــر القريبــة 
قبــل  منهــا وفقــاً خلطــط حلــم محــص األصليــة املوضوعــة 
احلــرب، وهــذا يشــر إىل أن احلكومــة ختطــط لالســتفادة 
مــن تدمــر املناطــق املدنيــة لتنفيــذ خطــط التغيــر الدميغــرايف 
الــي وضعتهــا قبــل احلــرب بــدون أي شــكل مــن أشــكال 
املقاومــة الــي واجهتهــا يف الســابق، وقــد مت اإلعــالن عــن 
خطــط مماثلــة إلعــادة التطويــر العمــراين مــن شــأهنا أن تغــر 
الدميغرافيــة بشــكل دائــم ومتنــع عــودة النازحــن يف مناطــق 

أخــرى أخليــت مــن ســكاهنا مثــل داراي يف دمشــق.
رقمنة السجل اجلديد 

مت توزيــع إشــعار حكومــي يف نســخة مطبوعــة داخــل أحيــاء 
محــص اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة، ووفقــا لإلشــعار، فــإن 
الناس لديهم أربعة أشهر ابتداًء من تشرين األول 2016 
لتقــدمي اعرتاضــات بشــكل شــخصي إىل قســم الســجالت 
املؤقتــة أو ثالثــة مواقــع أخــرى يف األحيــاء الشــرقية إذا كانــوا 
واثئــق  ممتلكاهتــم،  توثيــق  أخطــاء يف  هنــاك  أن  يشــعرون 
امللكيــة متاحــة للنــاس للتحقــق مــن دقتهــا بشــكل شــخصي 
يف مراكــز اخلدمــة، ويوضــح موقــع حكومــي علــى شــبكة 
اإلنرتنــت أنــه بعــد ذلــك التاريــخ، ســيتم رقمنــة الســجالت 
واحلفــاظ عليهــا يف ثالثــة مواقــع حبيــث ل ميكــن التالعــب 
هبــا، وســيحرم هنائيــاً أصحــاب العقــارات الذيــن مل يتلقــوا 
هــذا اإلشــعار أو الذيــن مل يتواجــدوا يف محــص ليذهبــوا إىل 

إدارة الســجالت املؤقتــة، مــن أي حــق إداري. 
الرمسيــة  الصفــة  إلضفــاء  وســيلة  هــي  السياســة  هــذه   
علــى النــزوح والســتيالء علــى األراضــي، ألن )معظمهــم 
يف الســجن أو قتلــوا أو يف أورواب( ول ميكنهــم اســتعادة 
منازهلــم، كمــا اهتــم موقــع احلكومــة اإللكــرتوين، الذي يشــرح 
هــذه السياســة، اإلرهابيــن والعصــاابت اإلجراميــة إبحــراق 
ســجالت األراضــي األصليــة علــى الرغــم مــن األدلــة الــي 

تثبــت أن القــوات احلكوميــة هــي مــن دمرهــا عمــداً. 
مل  الــي  محــص  مدينــة  يف  املنــازل  معظــم  أصبــح  وهكــذا 
يتــم تدمرهــا قــد احتلهــا مؤيــدون للحكومــة واملليشــيات 
الشــيعية اخلارجيــة، ســواًء كانــوا حيملــون واثئــق مزيفــة أم ل.

إتالف السجالت العقارية في حمص واآلثار التي 
ترتبت عليها حتى تاريخ اليوم

سامر طالس

أملانيا - انئب أملاين سابق من أصل سوريحمامي  يعمل يف جمال حقوق النسان 
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Bülbülzade Vakfı ve Sınırsız Eğitim Derneği arasında üstün yetenekli çocuk ve gençlere dönük sosyal, kültürel ve bilimsel bir eğitim 
merkezinin kurulması için sözleşme imzalandı.23 Kasım Perşembe günü Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi’nde yapılan 
imza törenine Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve Sınırsız Eğitim Derneği Başkanı Azzam Hancı katıldı. Sözleşme kapsa-
mında çocuk, genç ve yetişkinler için bir eğitim ve kültür merkezinin kurulması ve işletilmesi için işbirliği ve mali destek sağlanacak.
İki kurumda kapasitelerini geliştirmek ve Suriye’nin geleceğine katkı sağlamak için Suriyeli üstün yetenekli çocuk ve gençlere 
dönük sosyal, kültürel ve bilimsel bir eğitim merkezinin kurulması için anlaşmış oldu. Bu merkezde; temel elektronik-robotik eği-
timler, dikkat ve konsantrasyon becerileri eğitimi, drama ve tiyatro, problem çözme ve keşfetme, sosyal, kültürel ve değerler eğitimi, 
kişisel ve entelektüel becerileri geliştirme, sanat ve spor etkinlikleri, medya ve yazılı görsel faaliyetleri, dil eğitimi ve kampları 
düzenlenecek.

Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER)’in düzenlediği toplantıda Suriyeli 13 yetim ve kadın derneği ortak faaliyetler yürütül-
mesi konusunda mutabakata vardı. Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER)’in 20 Kasım Pazartesi günü Mozaik Kadın ve Aile 
Derneğinde düzenlediği kahvaltı programına Akadder, Mozaikder, Şam Hayat Derneği, Belkıs Kadın Derneği, Ufuk Yetim Derneği, 
Şam Yetim Derneği, Bünyan Derneği, Suriyeli Kadınlar Birliği Derneği, Ömür Boyu İletişim Derneği, Nisau Elgad Derneği, Sevaed 
Vatan Derneği, Ezharu Elşam Derneği ve Geleceğin Kadınları Derneği yöneticileri katıldı.
Toplantında bir konuşma yapan Akadder Başkanı Rabia Aldemir derneklerin karınca kararınca kendi çabalarıyla faaliyetler yürüttü-
ğünü belirterek; “Herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor. Bu iyilikleri bir çatı altında toplayalım, birlik olalım. Savaşın durumu belli 
değil. Yakın bir zamanda bitebilir de uzayabilir de. Sizin çocuklarınız burada büyüyor. Hiç gitmeyecekmiş gibi bu tür çalışmaların 
içinde olmayız. Yarın gidecekmiş gibi de ümit var olmalısınız” dedi.

وقـــع وقـــف بلبـــل زاده مـــع مجعيـــة تعليـــم بـــال حـــدود اتفاقـــاً لتأســـيس مركـــز تدريـــيب اجتماعـــي وثقـــايف وعلمـــي لفائـــدة األطفـــال والشـــباب 
املتفوقـــن. مراســـم التوقيـــع متـــت يـــوم اخلميـــس 23 نوفمـــر 2017 يف مركـــز التعليـــم واخلدمـــات التابـــع لوقـــف بلبـــل زاده. وشـــارك يف املراســـم 
رئيـــس الوقـــف طورغـــاي آلدمـــر ورئيـــس مجعيـــة التعليـــم بـــال حـــدود عـــزام خاجنـــي. ويف إطـــار هـــذا التفـــاق ســـيتم توفـــر التعـــاون والدعـــم املـــايل 
مـــن أجـــل إنشـــاء مركـــز تعليمـــي وثقـــايف وتشـــغيله لفائـــدة األطفـــال والشـــباب والراشـــدين. وقـــد اتفقـــت املؤسســـتان علـــى إنشـــاء مركـــز تدريـــيب 

اجتماعـــي ثقـــايف وعلمـــي، لفائـــدة أطفـــال ســـوراي وشـــباهبا املتفوقـــن، وذلـــك مـــن أجـــل تطويـــر قدراهتـــم واملســـامهة يف بنـــاء مســـتقبل ســـوراي.
وســـيتم يف هـــذا املركـــز تنظيـــم خميمـــات ودورات يف أساســـية يف إلكرتونيـــات اإلنســـان اآليل، وتطويـــر ملكـــة الرتكيـــز والنتبـــاه، والدرامـــا 
واملســـرح، ومهـــارات اكتشـــاف املشـــاكل وحلهـــا، والقيـــم الجتماعيـــة والثقافيـــة، وتطويـــر املهـــارات الشـــخصية والثقافيـــة، والنشـــاطات الفنيـــة 

والرايضيـــة، واإلعـــالم والصحافـــة املكتوبـــة واملرئيـــة، ويف اللغـــات كذلـــك.

عقـــدت مجعيـــة األانضـــول للمـــرأة والعائلـــة )آكادديـــر( اجتماعـــاً وصلـــت فيـــه إىل توافـــق حـــول تســـير نشـــاطات مشـــرتكة مـــع 13 مجعيـــة 
ســـورية تعـــى ابملـــرأة واأليتـــام. ومت الجتمـــاع أثنـــاء مأدبـــة إفطـــار صبـــاح اإلثنـــن 20 نوفمـــر 2017 نظمتـــه مجعيـــة مازاييـــك للمـــرأة والعائلـــة 
مـــع مجعيـــة آكادديـــر، مبشـــاركة مســـؤولن مـــن مجعيـــة شـــام حيـــاة ومجعيـــة بلقيـــس للمـــرأة ومجعيـــة األفـــق لأليتـــام ومجعيـــة الشـــام لأليتـــام ومجعيـــة 
البنيـــان ومجعيـــة احتـــاد املـــرأة الســـورية ومجعيـــة التواصـــل مـــدى احليـــاة ومجعيـــة نســـاء الغـــد ومجعيـــة ســـواعد الوطـــن ومجعيـــة أزهـــار الشـــام ومجعيـــة 
نســـاء املســـتقبل. وألقـــت رئيـــس مجيعـــة آكادديـــر رابعـــة آلدمـــر كلمـــة يف الجتمـــاع أكـــدت فيهـــا أن اجلمعيـــات تنفـــذ نشـــاطاهتا جبهودهـــا 
الذاتيـــة وبـــكل مـــا أوتيـــت مـــن قـــوة مهمـــا كان حجمهـــا. »اجلميـــع يبـــذل جهـــده بقـــدر املســـتطاع. لكـــن علينـــا أن جنمـــع جهـــود اخلـــر تلـــك 
حتـــت ســـقف واحـــد، لنحقـــق الحتـــاد. ومـــآل احلـــرب ليـــس معلومـــاً. وميكنهـــا أن تنتهـــي يف وقـــت قريـــب، كمـــا ميكنهـــا أن تطـــول أكثـــر. 
وإن أطفاهلـــم يكـــرون هنـــا يف هـــذا البلـــد. وعلينـــا ألّ ننفـــذ نشـــاطاتنا وأهنـــم لـــن يغـــادروا أبـــداً. وعليكـــم أن تعملـــوا علـــى أمـــل أن يعـــودوا 

إل بالدهـــم غـــداً مثـــال«.

تحليل »المعلومات والوعي« مع الطلبة السوريين

توحيد القوى بين الجمعيات التركية والسوريةتوقيعات من أجل تعليم األطفال المتفوقين

 “Bilgi ve Bilinç” Suriyeli Öğrencilerle Tahlil Edildi

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi için İmzalar AtıldıTürk ve Suriyeli Kadın Derneklerinden Güç Birliği

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Gaziantep Şubesi 
Suriyeli öğrencilerle “Bilgi ve Bilinç” kitabının tahlil 
edildiği bir kitap tahlili programı düzenledi. Anado-
lu Öğrenci Birliği (AÖB) Gaziantep Şubesi Suriyeli 
öğrencilerle Turgay Aldemir’in “Bilgi ve Bilinç” ki-
tabının tahlil edildiği kitap tahlili programı düzenledi. 
23 Kasım Perşembe günü Bülbülzade Vakfı Eğitim 
ve Hizmet Merkezinde düzenlenen programa kitabın 
yazarı Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ko-
nuşmacı olarak katıldı. Aldemir öğrencilere hitaben; 
“Suriye için daha çok okuyan, daha çok fikir üreten 
siz olmalısınız. Suriye’nin geleceğini oluşturacak olan 
sizlersiniz. Bugün kuşandığınız bilgi sizde bir bilin-
ce dönüşürse yarına dair daha heyecanlı daha umutlu 
olursunuz” dedi

نظـــم فـــرع احتـــاد طلبـــة األانضـــول يف غازي عنتـــاب نـــدوة خاصـــة بتحليـــل 
الســـورين.  الطلبـــة  مـــن  عـــدد  والوعـــي« حضرهـــا  »املعلومـــات  كتـــاب 
يـــوم  للوقـــف  التابـــع  واخلدمـــات  التعليـــم  مركـــز  احتضنهـــا  الـــي  النـــدوة 
اخلميـــس 23 نوفمـــر 2017، حضرهـــا مؤلـــف الكتـــاب رئيـــس وقـــف 
للطلبـــة  فيهـــا  قـــال  ألقـــى كلمـــة  الـــذي  آلدمـــر  طورغـــاي  زادة  بلبـــل 
احلاضريـــن: »عليكـــم أن تكونـــوا أنتـــم أكثـــر مـــن يقـــرأ وأكثـــر مـــن ينتـــج 
األفـــكار مـــن أجـــل ســـوراي. أنتـــم مـــن سيشـــكل مســـتقبل ســـوراي. وإذا 
حتولـــت العلـــوم الـــي تتســـلحون هبـــا اليـــوم إىل وعـــي، فإنكـــم ســـتكونون 

املســـتقبل«. وأمـــاًل يف  أكثـــر طموحـــاً 
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İyilikder’den Çobanbey’e Eğitim Desteğiجمعية إييلكدر تقدم دعمًا تعليميًا لبلدة جوبان باي

أبناء التركمان السوريين يدخول السينما للمرة األولىمساعدات من البوسنة إلى السوريين

İyilikder, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Çobanbey’de ağır hasar almış bir okulu daha 
eğitime kazandırdı. İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü 
DEAŞ’tan temizlenen Çobanbey’de DEAŞ tarafından tahrip edilen bir okulun tadilatını gerçekleştirerek yeniden eğitime ka-
zandırdı. Terör unsurlarından temizlenen güvenli bölgelerdeki yaşam Türkiye’nin ve yardım kuruluşlarının desteğiyle hızla 
normalleştiriliyor. Daha önce El Bab, Bza’a ve Qabasin’de bulunan ve savaşta ağır hasar alarak kullanılamayacak durumda olan 
3 okulun onarımını tamamlayan İyilikder, bu kapsamda Çobanbey’de bir okulun onarımını tamamlayarak hizmete açılmasını 
sağladı. Okul, düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı. Açılış programına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Da-
ire Başkanı Sinan Bozdağ, Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, Çobanbey Mahalli Meclis Temsilcileri 
ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Heyet, açılış sırasında çocuklara kırtasiye yardımı ve çeşitli hediyeler dağıttı. 
Bozdoğan, açılış konuşmasında, okulun onarımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Suriyeli savaş mağdurları için Bosna Hersek’te toplanan yardım malzemelerini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna’dan yola 
çıktı. Saraybosna Müftülüğü ile Bosna Hersek’te faaliyet gösteren Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu’nun Eylül ayında 
Suriyeli savaş mağdurları için başlattığı “Bosna Hersek Suriye Halkının Yanında” isimli yardım kampanyası kapsamında topla-
nan yardımlar, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ulaştırılacak.

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen etkinlikle Osmaniye’deki geçici barınma merkezinde kalan 200 Suriyeli Türkmen çocuk, hayat-
larında ilk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Osmaniye’deki Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi’nde kalan 200 Suriyeli 
Türkmen çocuk, bugün vizyona giren Ayı Paddington 2 filmini Türk Kızılayı Çocuk Hizmetleri Koordinatörlüğü organizasyonu ve 
Medyavizyon Film Yapım Şirketi ile Mars Sinema Grubun desteğiyle izleme fırsatı buldu.

Bosna Hersek’ten Suriyelilere yardımSuriyeli Türkmen Çocuklar Sinemayla Tanıştı

ــار  ــا مـــن داعـــش يف إطـ ــة إييلكـــدر مـــن ترميـــم إحـــدى املـــدارس املتضـــررة يف بلـــدة چـــوابن ابي الـــي مت تطهرهـ متكنـــت مجعيـ
عمليـــة درع الفـــرات. وقـــد بـــدأت املدرســـة يف العمـــل بعدمـــا أن كانـــت قـــد تعرضـــت ألضـــرار جســـيمة مـــن طـــرف داعـــش.
وبدعـــم مـــن اهليئـــات اإلغاثيـــة الرتكيـــة بـــدأت احليـــاة يف املنطقـــة اآلمنـــة تعـــود إىل طبيعتهـــا بعـــد تطهـــر املنطقـــة مـــن العناصـــر 
اإلرهابيـــة. وكانـــت مجعيـــة إييلكـــدر قـــد انتهـــت مـــن قبـــل مـــن ترميـــم ثـــالث مـــدارس يف كل مـــن البـــاب وبزاعـــة وقباســـن تضـــررت 
كثـــراً يف احلـــرب حـــى أصبحـــت غـــر قابلـــة لالســـتخدام يف التدريـــس. ويف هـــذا اإلطـــار فرغـــت اجلمعيـــة مؤخـــراً مـــن إعـــادة 
فتـــح إحـــدى املـــدارس الـــي رممتهـــا يف بلـــدة چـــوابن ابي ليؤمهـــا التالميـــذ مـــن جديـــد. وقـــد افتتحـــت املدرســـة يف مراســـم شـــارك 
فيهـــا رئيـــس إدارة التعليـــم املســـتمر ســـنان بـــوزداغ، ومنســـق منتـــدى األانضـــول يف ســـوراي حممـــود قامچـــر، وممثلـــون عـــن اجمللـــس 
احمللـــي يف بلـــدة چـــوابن ابي، ومســـؤولون يف مديريـــة الرتبيـــة الوطنيـــة هنـــاك. وأثنـــاء الفتتـــاح وزع املشـــاركون علـــى التالميـــذ بعـــض 

اهلـــدااي واملســـتلزمات املدرســـية. ويف كلمتـــه أثـــى بـــوزداغ علـــى كل مـــن ســـاهم يف ترميـــم املدرســـة.

انطلقت من العاصمة البوسنية سراييفو قافلة مساعدات مت مجعها من مجهورية البوسنة واهلرسك لفائدة املتضررين من احلرب يف سوراي.
وابلتنســـيق مـــع منتـــدى Emmaus الـــدويل للتعـــاون، أطلقـــت دار اإلفتـــاء يف البوســـنة محلـــة جلمـــع املســـاعدات يف شـــهر أيلـــول ســـبتمر 
املاضـــي، حتـــت شـــعار »البوســـنة تدعـــم الشـــعب الســـوري« مـــن إيصـــال املســـاعدات إىل املتضرريـــن يف احلـــرب الســـورية. وســـيتم توزيـــع تلـــك 

ــا عـــن طريـــق هيئـــة IHH الرتكيـــة لإلغاثـــة. املســـاعدات علـــى الالجئـــن الســـورين يف تركيـ

يف إطـــار فعاليـــة نظمهـــا اهلـــالل األمحـــر الرتكـــي غمـــرت الفرحـــة قلـــوب 200 مـــن أطفـــال الرتكمـــان الســـورين الذيـــن يعيشـــون يف خميـــم جودتيـــة املؤقـــت 
ــينما ألول مـــرة يف حياهتـــم. األطفـــال شـــاهدوا فيلـــم ابدينغتـــون2 الـــذي يعـــرض يف  للجائـــن الواقـــع يف مدينـــة عثمانيـــة، وذلـــك ألهنـــم يدخلـــون إىل السـ
عثمانيـــة للمـــرة األوىل بتنســـيق مـــع تنســـيقية خدمـــات األطفـــال التابعـــة للهـــالل األمحـــر الرتكـــي وشـــركة ميدايفيزيـــون لإلنتـــاج وجمموعـــة مـــارس الســـينمائية.
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قيـــل الكثـــر عـــن ماهيـــة اخلطـــاب الوطـــي املطلـــوب 
اليـــوم، وحتـــدث العديـــد مـــن املهتمـــن والباحثن عن 
أن  إل  وامللحـــاح،  املـــراد  الوطـــي  اخلطـــاب  مســـات 
معظمهـــم اعتـــر أن مســـألة حقـــوق اإلنســـان لبـــد 
أن تكـــون مرتبطـــة ارتباطًـــا وثيًقـــا ابخلطـــاب الوطـــي 
الســـوري علـــى طـــول املـــدى، وأن أي خطـــاب وطي 
يف هـــذه الفـــرتة ومـــا قبلهـــا ومـــا بعدهـــا، ل يكـــون 
منجدًل حبقوق النســـان فإنه ل يســـاوي شـــيًئا على 

الطـــالق.
وســـألت  احملـــور  هـــذا  محلـــت  )إشـــراق(  صحيفـــة 
األســـتاذ منـــر اخلطيـــب الباحـــث واملعارض الســـوري 
املعـــروف وســـألته عـــن أمهيـــة العالقـــة املمكنـــة بـــن 

اخلطـــاب الوطـــي وحقـــوق النســـان فأجـــاب قائـــاًل:  
» أان اتفق مع أن اخلطاب الوطي السوري جيب أن 
يتوافـــق مـــع حقوق اإلنســـان ألن الوطنية واإلنســـانية 
مهـــا وجهـــان لعملـــة واحـــدة، ل ميكـــن لنـــا أن نكـــون 
وطنيـــن ســـورين إل إذا كنـــا إنســـانين أوًل بوصـــف 
الوطنيـــة واإلنســـانية مبدأيـــن حاكمـــن عـــن اهلـــوايت 
اجتماًعـــا وطنيًـــا/  نعقـــد  أن  لنـــا  اجلزئيـــة، ل ميكـــن 
عقـــد اجتماعـــي وطـــي، إل أن نضـــع العـــام يف هـــذا 
العقد، مبعى آخر الســـوريون يضيفون ما هو خمتلف 
منهـــم يف خـــر اجملتمـــع املـــدين، ألن هـــذه القصة هي 
الرتكيـــب مـــا بـــن الدولـــة واجملتمـــع املـــدين. اجملتمـــع 
املـــدين هـــو جمتمـــع التعـــدد والختـــالف والدولـــة هي 
جمـــال الوحـــدة، يف جمـــال الوحـــدة السياســـية، جمـــال 
الدولـــة جيـــب أن تشـــتغل الوطنيـــة بوصفهـــا انتمـــاًء 
عاًمـــا لـــكل الســـوريون مـــع اإلنســـانية، حنـــن يف اجملال 
الوطـــي ل نـــرز إل جوهرهـــا اإلنســـاين. كل مـــا هـــو 
خمتلـــف مـــع اجلوهـــر اإلنســـاين هـــذا نرتكـــه يف اجملتمع 
املـــدين، اجملتمـــع املـــدين فيـــه طوائـــف وأثنيـــات وفيـــه 
أقليـــات وهنـــاك أكثريـــة، ل مشـــكلة، لكـــن يف اجملال 
السياســـي عندمـــا نريـــد أن خنـــرج مـــن اجملتمـــع املـــدين 
إىل اجملـــال السياســـي، لبـــد لنـــا أن خنـــرج مـــن جمـــال 

التعـــدد والختـــالف إىل جمـــال الوحـــدة.
يف جمـــال الوحـــدة هـــذا ل جيـــوز أن تصعـــد العالقات 
الطائفيـــة واملذهبيـــة إىل اجملـــال السياســـي، ألن جمـــال 
واملذهبيـــة  الطائفيـــة  العالقـــات  إعـــدام  فيـــه  الوحـــدة 
الرافعـــة  إىل  حيتـــاج  السياســـي  اجملـــال  ويف  واألثنيـــة، 

بشـــكل  يعمـــال  لكـــي  اإلنســـانية،  والرافعـــة  الوطنيـــة 
متجاذب، ألن الوطنية والنســـانية مبدأين حاكمن 
علـــى اهلـــوايت اجلزئية الوطنيـــة، يعقد تركيب اهلوايت 
النفـــي وعـــن طريـــق )اهليغيليـــة(  اجلزئيـــة عـــن طريـــق 
الـــي تنفـــي اهلـــوايت اجلزئيـــة مـــا قبـــل الوطنيـــة، وتعيد 
تركيبهـــا وتضـــع الوطنيـــة حاكًمـــا عليهـــا، والنتمـــاء 
الوطـــي حاكًمـــا علـــى كل النتمـــاءات األخـــرى، ول 
ميكـــن الوصـــول إىل جعـــل النتمـــاء الوطـــي حاكًمـــا 
يشـــتغل  إذا كان  إل  األخـــرى،  النتمـــاءات  علـــى 
وفـــق النتمـــاء اإلنســـاين ألن النتمـــاء اإلنســـاين هـــو 
األســـاس والكائـــن الفـــرد هو األســـاس«. واتبع يقول 
» املشـــكلة أنه يف اخلمســـن ســـنة املاضية مت تذويب 
الفـــرد يف الكتلـــة، يف اهلويـــة الكتلة، يف الطبقة، أو يف 
اجلماهر أو الطائفة، والعقد الجتماعي الوطي هو 
يبـــى بـــن أفـــراد أحـــرار حتـــرروا مـــن انتماءاهتـــم ما قبل 
الوطنيـــة، وابلتـــايل وجـــود النســـان وحقوق النســـان 
ووجـــود النســـان ككائن كلـــي والعتق من هوايته هو 
املطلـــوب، ليكـــون أســـاس العقـــد الجتماعـــي العقد 
الوطـــي، ألن العقـــد الوطـــي ل جيـــوز أن يتـــم بـــن 
طوائـــف وعشـــائر، العقـــد الوطـــي هـــو بـــن مواطنـــن 
اجملـــال  يف  املذهبيـــة  انتماءاهتـــم  مـــن  حتـــرروا  أحـــرار 
السياســـي، ويف جمال اجملتمع املدين ل مينع أن يكون 
الواحـــد مســـيحي وينتمـــي مثـــاًل إىل التيـــار القومـــي 
العـــريب، وينتمـــي إىل نقابـــة املهندســـن وينتمـــي اخل . 
لكن يف اجملال السياســـي، يف اجملال الدويل يرتك كل 
شـــيء عـــاري علـــى اجملال الـــدويل ألن الدولة ل تنظر 
إليـــه إل بصفتـــه مواطنًـــا جمـــرًدا مـــن كل صفـــة حـــى 
يصـــر املواطـــن جمرًدا من كل صفاتـــه، تنظر له الدولة 
النظـــر  بصـــرف  حلقوقـــه كإنســـان  تنظـــر  كإنســـان، 
عـــن هـــذه النتمـــاءات لذلـــك أان أعتقد أن املشـــروع 
الوطـــي الســـوري حيتـــاج إىل أن يبـــى علـــى حقـــوق 
النســـان وعلـــى الفـــرد اإلنســـاين بوصفـــه كائـــن كلـــي 
مكتـــٍف بذاتـــه، وليـــس غايـــة ألي أيديولوجيا، وليس 
غايـــة ألي عقيـــدة، بـــل هو مصدر كل التشـــريعات، 
وهـــو الغايـــة مـــن كل التشـــريعات وهـــو الغاية من كل 

السياســـية.« النظم 
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مل يــزل الفكــر )العربوي-القومــوي( لليــوم يقــف مــن مجــال عبــد الناصــر، الرئيــس املصــري الراحــل عــن عمــر ل يزيــد عــن 
52 عامــاً، ومــن جتربتــه السياســية أمــام مقولــي الوطنيــة والدميوقراطيــة يف حديــن متباينــن مــن الــرؤى لدرجــة التخاصــم 
والتنــازع قوضــت أيــة امكانيــة فعليــة للنقــد والتصويــب، فقلمــا خيــرج الفكــر السياســي للمجمــوع العــام مــن حماكمــة الرجــل 

حماكمــة عاطفيــة حمــظ:
األوىل: التعلــق بــه كزعيــم أمــة )»مطلــق(، حيــث ل ميكــن إنــكار أنــه منــوذج وطــي ابمتيــاز قــاد مــع جمموعــة مــن الضبــاط 
املصريــن األحــرار انقــالابً عســكرايً علــى حكــم امللــك فــاروق عــام 1952، آخــر ملــوك ســاللة حممــد علــى، وأن املرحــوم 
مات ول ميتلك ســوى راتبه التقاعدي ومل يورث أي من أبنائه حكم مصر، ومل يســلط عشــرته ول طائفته على اجملتمع، 
فعبــد الناصــر تــرك إراثً وطنيــاً يف حبــه للنــاس وحــب اجلماهــر والشــارع الشــعيب لــه، والــذي اندفــع جبماعــه ليعيــده لكرســي 
الرائســة بعــد أن اســتقال إثــر هزميــة حزيــران، وهــو األوحــد بــن مــن يســموا رؤســاء العــرب مــن اســتقال مــن منصبــه كرئيــس 

طوعــاً معرتفــاً مبســؤوليته الكــرى يف هزميــة حزيــران 1967.
الثانيــة: هــو شــعور ســليب ابلرفــض الكلــي لرجــل ديكتاتــوري ألغــى العمــل ابألحــزاب السياســية ولحــق العاملــن فيهــا، 
مــا أســس فعليــاً هليمنــة الدولــة مبنظومتهــا العســكرية واألمنيــة علــى مقــدرات اجملتمــع كافــة لغيــة حريــة الفــرد وقدرتــه علــى 
اخليــار، مــا نــزع عنــه ابلضــرورة صفــة املواطــن، وأدى إللغــاء الدولــة، لفتقادهــا أحــد أهــم أركاهنــا ابملبــدأ وحتوهلــا لحقــاً، إىل 

جمــرد ســلطة اســتبداد سياســي وعســكري وأمــي علــى شــاكلة رعــااي وحاكــم. 
وقلما حياكم الرجل يف زمن وجوده السياســي وأثره اإلجيايب أو الســليب يف طور تشــكل نوايت )الدولة العربية( يف العصر 
احلديــث، مــا مســي عصــر الســتقالل األول عــن نظــم الســتعمار والنتــداب الغــريب لعمــوم املنطقــة العربيــة أو املســماة 
اجلمهــورايت األوىل، فــالزال الفكــر العــريب ل ينظــر يف هــذا الســياق إل لرجــل فــرد وفقــط - صانــع املعجــزات او صانــع 
الويــالت- انفيــن مــن خلفــه الدولــة واملؤسســات والبــى اجملتمعيــة عامــة، وكأن العقــل العــريب مل خيــرج بعــد مــن امتثاليتــه 

الذهنيــة لصــورة أوىل هــي أمــا املــالك أو الشــيطان!.
يبــدو ســؤال الدولــة بــن مفهومــي الوطنيــة والدميوقراطيــة ومــا يتبعهــا مــن اشــرتاط التمثيــل السياســي يف اهليئــات واملنابــر 
السياســية، هــو الغائــب عــن منظومــة التجربــة السياســية الناصريــة احلاليــة، فهــي بدايــة إعــالء ل هنائــي لدرجــة التغــول يف 
الوطنيــة، وطــالق بــّن للدميوقراطيــة، فالوطنيــة املتغولــة ونزعــة التفــرد يف احلكــم والنتمــاء الغــري للوطــن ل ميكنــه أن ينتــج 
ســوى الســتبداد السياســي عندمــا يتــم حــذف الدميوقراطيــة وحريــة اآلخــر يف التعبــر والوجــود السياســي يف كثافــة وخالصــة 
التجربــة الدميوقراطيــة. والدميوقراطيــة بذاهتــا تشــرتط الوطنيــة والنتمــاء العــام بــكل أشــكال اختالفاتــه ملفهــوم األمــة؛ ول 

ميكنهــا أن تتحقــق يف دولــة إل بوجودمهــا معــاً. 
فمرفقــاً ملفهــوم الدميوقراطيــة املنســلخ عــن حــدوده السياســية الغــر متحققــة يف الدولــة واألمــة بعــد يف مســار الثــورة الســورية، 
مارســت بقــااي األحــزاب القوميــة والناصريــة منهــا، الــي كان عبــد الناصــر ملهمــاً هلــا، كل ســبل التعطيــل حلركــة الواقــع الثوريــة 
العريضــة متمســكن أبحقيــة التمثيــل السياســي كشــعار دميوقراطــي فــظ دون النظــر لوجــوده الفعلــي وحتققــه كنتــاج للثــورة 
الــي تســعى لســرتداد الدولــة املنتهكــة بفعــل نظــم العســكر ذاهتــا، فبعــد مضــي ســبعة أعــوام علــى عمــر الثــورة الســورية، 
)دقــت ســاعة العمــل الثــوري!( وأعلــن املنســق العــام هليئــة التنســيق الوطنيــة، حســن عبــد العظيــم، ســاعة صفرهــا وبوصلتــه 
فيها األمة العربية، القومية العربية! فاملنطقة برمتها عرضة للتقســيم والتشــظي خاصة بعد مؤشــر الســتفتاء الكردي الذي 
دق انقــوس اخلطــر. وحقيقــة القصــة فعليــاً أن األعــوام الســبع املاضيــة عنــد فريــق ســوري سياســي )معــارض( مل تكــن ثــورة ومل 
يكــن هلــا عالقــة مبظــامل البشــر ول ابســتحقاقات الدولــة الوطنيــة املمكنــة، بقــدر مــا كانــت ابلنســبة هلــم جمــرد لعبــة سياســية 
)دميوقراطيــة( حمضــة يف التنافــس علــى الســلطة ومكاســبها وكأهنــا يف أرقــى دول العــامل دميوقراطيــة وكانــت انصعــة البيــاض 
ل دم هــدر هبــا ول آلف املعتقلــن ول أبيــدت فيهــا مــدن ول هجــر ســكاهنا! امنــا العمــل )الثــوري( احلقيقــي هــو )وحــدة 
عربيــة، طيــف وحــدة، كيفمــا شــئت أقدمــي! وهــذا لغــط فكــري وخلــط مــن عيــار، يفــوق وصــف اهلزميــة الــذي اعــرتف بــه 

عبــد الناصــر يومــاً ومل يعــرتف بــه اتباعــه لليــوم، اىل مســتوى الفاجعــة يف الفكــر والسياســة(.
الوطنيــة والدميوقراطيــة مهــا اشــكالية السياســة القومويــة عامــة والســورية خاصــة، حيــث أنــه ابتتــا علــى حــدي نقيــض لدرجــة 
اخلصــام والقطيعــة، وابت اســتخدام أولويــة إحدامهــا علــى األخــرى حمــض انتقائيــة ل ختــرج عــن كوهنــا لعبــة سياســية مغروضــة 
لكســب قصــر يلغــي كالمهــا ســلفاً، ونقــد التجربــة الذهنيــة هــذه يســتوجب طرحهمــا متالزمتــان للدولــة احلديثــة أو الدولــة 
العصريــة، فحيــث يكــون املواطــن معــرف ابنتمائــه احلــر وبقدرتــه علــى الختيــار تكــون املواطنــة هــي صفــة الفــرد ســواًء 
كان أّميــاً مــن )عامــة البشــر( أو )خنبــوايً( مــن )صفوهتــا(، لتكــون الدميوقراطيــة هــي حــق الــكل يف احليــاة احلــرة املتنوعــة يف 
الختيــار ســواء يف أبســط أشــكاهلا يف املــأكل وامللبــس علــى تنوعــه العريــض، إىل امتالكــه القــدرة علــى التعبــر عــن رأيــه 
السياســي يف شــكل حكمــه ومــن ميثلــه أو ميثلــوه، يف فضــاء حريتــه الفكريــة فيمــا حيــب أو يعتقــد هــو واآلخــر، ول ميكــن 
حبــال مــن األحــوال جعــل التجربــة البشــرية يف الدولــة العصريــة مكتفيــة ابلتجربــة السياســية كشــعار دميوقراطــي وفقــط مــا مل 
تتســع حلــدود حريــة الفــرد وقدرتــه علــى التفكــر احلــر منفــرداً أو ضمــن املؤسســات، وشــرط وجودهــا األول النتمــاء لوطــن 
حيقــق منــاخ احلــرايت والدميوقراطيــة، وهــذا مــا مل يتحقــق بعــد ســورايً، وهــو مــا ل تريــد أن تدركــه لليــوم هيئــة التنســيق بعــد. 
وهــي ذات املســألة الــي طرحهــا عبــد هللا العــروي يف كتــاب مفهــوم احلريــة )التجربــة اإلنســانية هــي ليســت فقــط جتربــة 

سياســية مرتبطــة يف الدولــة أساســاً(.
 وحيث مل يكن هذان املفهومن سوى حدين مرتافقن يف تشكيل الدولة احلديثة يصعب تفارقهما عن بعض.

الناصرية بين حدين: الوطنية 
والديموقراطية

د. جمال الشوفي

منير الخطيب: الوطنية 
واإلنسانية وجهان لعملة واحدة

أحمد مظهر سعدو

كاتب وصحفي سوريكاتب وإعالمي سوري

تحقيق
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حاوره: هائل حلمي سرور

كاتب وصحفي سوري

مازلنـــا نتابـــع حلقاتنـــا مـــع ملـــف املعتقلن يف ســـجون النظام الســـوري 
ولكـــن مـــن نـــوع آخـــر، مـــع عبـــد هللا أمحـــد جاويـــش - 24 عـــام مـــن 

العتقـــال 1980 - 2004
س: هـــل كنـــت مـــدركاَ يومـــاَ مـــا أهنـــم ســـوف يعتقلونـــك وســـتتحمل 

مصائـــب مـــا قمـــت بـــه لكونـــك حـــددت مســـرة انتمائـــك؟.
ج: إننـــا نعـــرف هـــذا النظـــام وتعامله مـــع هذا الشـــعب، وال أقول 
إن هـــذا اجملـــرم مـــن هـــذا الشـــعب فلـــو كان ألعطـــى قيمـــة هلـــذا 
الشـــعب الكرمي، نعم كنًت مدركاَ ملا ســـوف ينتظره مصري انتمائي 

وكنـــت أعـــي متامـــاَ أين ذاهـــب إىل املوت. 
 س: أريـــد منـــك أن حتدثنـــا عـــن الطريقـــة الـــي مت فيهـــا اعتقالـــك، وما 
هـــو شـــعورك آنـــذاك عندمـــا ألقـــوا القبـــض عليـــك، و يف أي عـــام كان 

؟.  ذلك 
 ج: كنـــت أعمـــل مـــع أخـــي يف ورشـــة أحذيـــة خـــال العطلـــة 
الصيفيـــة، فأتـــت دورية خمابرات إىل الورشـــة العتقايل فلم جيدوين، 
وأخـــذوا أخـــي الصغـــري حممـــد رهينة، مث أطلقوا ســـراحه بعد عشـــر 
ســـاعات وكنـــت حينهـــا خـــارج الورشـــة، فتواريـــت عـــن األنظـــار 
فنجـــوت مـــن االعتقـــال يف حلب، وتوجهت إىل مدينة القامشـــلي 
كنـــًت أريـــد اهلـــرب إىل العـــراق، وقـــد التقيـــت هنـــاك مع شـــخص 
شـــك يف أمـــري فأعلم املخابرات فاعتقلـــوين هناك، ومن مث نقلوين 

إىل فـــرع املخابـــرات العســـكرية يف حلـــب.
س: أين يقع فرع املخابرات العسكرية يف حلب؟.

ج:يقع يف حي الســـراين، وكان التحقيق يف القامشـــلي سريعاَ دون 
تدقيـــق، أمـــا التحقيـــق يف حلب كان شـــديداَ وقاســـياَ، وكان احملقق 
حممـــود اســـطنبويل وهو نصريي ســـفاح مشـــهور ابإلجـــرام، وبقيت 
يف التحقيـــق تســـعة وســـبعني يومـــاَ يف املـــرة األوىل وذقـــت ألـــواانَ 
مـــن العـــذاب وكانـــوا يتفننـــون يف التعذيـــب، ولكيـــا تفوتين هذه، 
وكانـــوا قـــد كتبوا على اجلدران عام 1979 - 1980 من أقوال 
املقبـــور )ال حيـــاة يف هـــذا البلـــد إال للتقـــدم واالشـــراكية(، وهـــذا 

يعـــين إابدة كل مـــن خيالـــف هـــذا النظام اجملرم، ومنـــذ ذلك الوقت 
كنـــا نعلـــم أننا ســـناحق ونعتقـــل، ويف وقتها خرج كثـــري من الذين 
الحقتهـــم املخابـــرات إىل خـــارج الباد هـــرابَ بطش النظـــام اجملرم، 
واآلن يقـــدر عـــدد هـــؤالء الذيـــن فـــروا خـــارج البـــاد يف 1979 
- 1980 ابملايـــني، ومل يعـــودوا ألهنـــم مل يبقـــوا مـــكاانَ للعـــودة، 
انتشـــروا يف البلـــدان كمـــا شـــتتوان يف البلـــدان اآلن وهجـــروان مـــن 

دايران. 
س: هل تذكر أرقام الزنزاانت الي مكثت فيها؟.

ج:نعـــم تقلبـــًت يف الزنـــزاانت التاليـــة رقـــم 8 - 9 - 12 - 13 
وكانـــوا أيخـــذون املعتقلني إىل التحقيق وميارســـون عليهم أشـــد أنواع 
التعذيـــب، مث يعيدوهنـــم إىل الزانزيـــن ســـحَا وكنًت مـــن هؤالء، و مل 
أســـتطع القيـــام علـــى رجلـــي يف الفـــرة األوىل، حيـــث اســـتمرت فرة 
التحقيـــق تســـعة وســـبعني يوماَ ، و ال أســـتطيع النـــوم كلما رن جرس 
التحقيـــق أظـــن أنـــين املطلـــوب للتحقيـــق، وكل ســـجني يظـــن أنه هو 
املطلـــوب، وبعـــد انتهـــاء التحقيـــق نقلنـــا إىل ســـجن حلـــب املركزي، 
وهنـــاك أيضـــاَ اســـتقبلنا وأي اســـتقبال ابلقتـــل والتعذيـــب، وبقيـــت 
حوايل شـــهرين يف الســـجن املركزي،  بعد ذلك أعادوين إىل التحقيق 
مـــن جديـــد، و بقيـــًت يف التحقيـــق للمـــرة الثانية تســـعة وأربعني يوماَ 
، وكانـــت أثنـــاء أحـــداث محـــاه وبعد االنتهـــاء من التحقيـــق أعادوين 
إىل ســـجن حلـــب املركـــزي، والســـجن املركـــزي نقطـــة جتميـــع وبعـــد 
االنتهـــاء مـــن التحقيـــق متامـــاً يســـوقون الســـجناء إىل ســـجن تدمـــر 
العســـكري، وعـــن ســـجن تدمـــر حـــّدث وال حـــرج، كان عددان 24 
ســـجيناً ومارســـوا التعذيـــب طـــوال الليـــل، ويف الصباح الباكـــر ركبنا 
حافلـــة صغـــرية مكبلـــني وهـــم يضربوننـــا طـــوال الطريـــق مـــع الســـب 
والشـــتم إىل أن وصلنا إىل ســـجن تدمر العســـكري،وهناك اســـتقبلنا 
حبفـــاوة شـــديدة ال تســـمع يف تدمـــر إال أصـــوات الصـــراخ واألنـــني 
والســـياط الـــيت تلهـــب األجســـاد، ويف تدمـــر تعقـــد احملاكـــم امليدانية 
أحياانً تعقد كل يومني أو ثاثة أايم وأحياانً متتد إىل شـــهر أو أكثر، 

فـــكان أييت )ســـليمان اخلطيـــب( القاضـــي امليـــداين- وهـــو معـــروف 
بقصـــر قامتـــه - لوحـــده فينفـــذ اإلعـــدام ابحملكومـــني ســـابقاَ مث يبـــدأ 
احملاكمـــة، فخـــال ســـاعتني حياكـــم مائة ومخســـني شـــخصاَ أو أكثر.

س: هل كانت األحكام متفاوتة ؟.
ج: نعم متفاوتة ابالســـم ألن احملاكم مهزلة حيكم الغالبية ابإلعدام 
ويقـــول القاضـــي امليداين مســـتهزائَ أنَت سأرســـلك إىل اجلنة وأنت 
ســـتموت يف الســـجن، فهكـــذا كان يطلق األحـــكام وخيرجوننا إىل 
احملكمـــة مـــن املهاجـــع حتـــت الســـياط وينهالـــون علينـــا ابلضـــرب 
حـــى جيلســـوان أمـــام ســـليمان اخلطيـــب القاضـــي امليـــداين. نعم ال 
أيلـــون جهـــداَ يف ضربنـــا وإيذائنـــا فيســـألنا ثاثـــة أســـئلة أو أربعـــة، 
وقـــد أمســـك بنـــا شـــرطيان عـــن اليمـــني وعـــن الشـــمال، فيســـألنا 
عـــن االســـم واســـم األب واألم واتريـــخ الـــوالدة، ومـــن نظمـــك، 
ومـــاذا قمـــت من عمـــل مث يعيدوننـــا إىل مهاجعنا والســـياط تًلهب 

أجســـادان، وأحيـــاانَ يضربوننـــا ابلقضبـــان احلديديـــة وابلعصي.
 س: وماذا عن أحكام اإلعدام كيف يقومون بتنفيذها ؟.

ج: يقومـــون بتنفيـــذ أحكام اإلعدام يف صـــدر الباحة، وعند تنفيذ 
اإلعـــدام أييت اجلـــرس مـــن فـــوق املهجـــع ويصرخ فينـــا منبطحاَ من 
الكـــوة الســـقفية، وكانـــت يف ســـقف املهجـــع كـــواتن لكيـــا نـــرى 
اإلعدامـــات، ولكننـــا كنـــا نـــرى اإلعدامـــات مـــن شـــقوق البـــاب، 
وأييت )ســـليمان اخلطيـــب( ويشـــرف بنفســـه علـــى اإلعدامـــات، 
وكان أحيـــاانَ ميســـك مـــن رجلـــي األخ املعلـــق علـــى عـــود املشـــنقة 
ويشـــده إىل األســـفل، ويفرحون مبا قاموا من عمل شـــنيع، وأحياانَ 
يدبكـــون ويغنـــون بعـــد االنتهاء من اإلعدام احتفـــااَل مبا يقومون به 
مـــن عمـــل، وهـــذه األعمال كنـــا نراها أبم أعيننا، وهم ال ًيشـــبعون 

مـــن حقدهـــم الدفني. 
س: أين يذهبون جبثث الشهداء ؟. 

ج: حيملون جثث الشـــهداء على ســـيارة عســـكرية )اتترا( فيلقون 
اجلثـــث يف صنـــدوق  الســـيارة كاحلجـــارة مث يضعـــون قـــدور الطعام 
فـــوق اجلثـــث، وأيخذوهنم إىل واد قريب من الســـجن يســـمى واد 
عويضـــة هـــذا مـــا مسعنـــاه، ويلقوهنـــم يف أخـــدود ًحفـــر ابلركـــس - 
اجلرافـــة ، و كنـــا نعـــرف أن هنـــاك دفعـــة إعـــدام مـــن عـــدة أمـــور: 
عندمـــا أتيت الطائـــرة وهتبـــط يف مطـــار تدمـــر بعـــد الظهـــر فتمـــر 
الطائـــرة عنـــد اهلبـــوط مـــن فـــوق الســـجن، و أمر آخر أننا نســـمع 
صـــوت ) اجلرافـــة( حتفـــر قريبـــاً مـــن الســـجن، ورمبـــا نســـمع بعض 
العبـــارات مـــن الشـــرطة نفهـــم منهـــا أن هنـــاك إعدام مثـــل : يقول 
مـــن يعـــرف ابألمـــر خيرب اآلخـــر غداً عنـــدان عيـــد ، أو احتفال، أو 
عنـــدان نـــوابت يف فنـــدق مريداين فيعتربون كل يـــوم فيه إعدام عيد 
، ألن النصرييـــني ينتقمـــون مـــن الّســـنة ألن صـــاح الديـــن األيويب 

قتلهـــم عندمـــا وقفـــوا مع الصليبـــني، وحاولـــوا قتله.
س: من هو سليمان اخلطيب؟.

ج:هـــو مـــن بلـــدة دريكيـــش مشـــهور ابجملـــون وحـــب اخلمـــر وهـــو 
نصـــريي لئيـــم طولـــه ال يتجـــاوز مائـــة وأربعـــني ســـنتمرَا، فعندمـــا 
أدخلـــوين عليـــه كان جالســـاَ علـــى الكرســـي فرأيتـــه قصـــرياً جـــداً 
ولكنـــه عندمـــا نـــزل من الكرســـي مل يبق من جســـمه فـــوق الطاولة 
إال رأســـه، وصوتـــه يشـــبه صـــوت اجلـــدي ، وكان أييت ابلراقصـــات 

معـــه مـــن دمشـــق إىل  تدمـــر. 
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ثقافة وأدب

القاتل المأجور 

محمد سليمان زادة

وألين صاحـــب أضعـــف قلـــب عرفتـــه البشـــرية، مل أجنـــح يف 
شـــيء طـــوال حيـــايت وحـــى عندمـــا قـــررت النتحـــار فشـــلت 

فشـــاًل ذريعـــاً.
كانـــت حمـــاوليت بدائيـــة ومكشـــوفة ولذلـــك مل يتـــم التعامـــل 
جبدية معي، حن قلت هلا أبني ســـأرمي بنفســـي من الطابق 
اخلامـــس، ضحكـــت وقالـــت بغرابـــة وثقة: - أنـــت!!!! انت 

... ومـــن الطابـــق اخلامس.
مث مضت.

مل يبـــق أمامـــي ســـوى خيارين، األول هـــو النتحار ألثبت هلا 
أبني رجـــل وصاحب كلمة.

ولكن سأخسر كل شيء وأصر من سكان الفضاء.
واخليـــار الثـــاين هـــو أن أتراجـــع عـــن قـــراري وهكـــذا سأخســـر 

كثـــراً وأصـــر مـــن ســـكان القعـــر.
فكـــرة النتحـــار جـــاءت حلاجـــي هلا أبن تركـــض إيلَّ وتضمي 
بشـــدة وأان ألفـــظ أنفاســـي األخـــرة يف حضنهـــا، لكني قمت 
بتعديـــل الفكـــرة وهـــي أن أملح هلـــا أبني أجهز حايل لالنتحار 
لتتدخـــل هـــي، وأصـــر أان علـــى صالبـــة موقفـــي أبنـــي كنـــت 
ســـأنتحر لـــول أهنـــا تدخلـــت، ولكـــن مل حيـــدث كل هذا فهي 

ضحكـــت وغـــادرت بـــل وقالت: 
)ابعتلي واتس وأنت منتحر ... مو منشـــان شـــي .. منشـــان 

الســـيلفي.. حابة آخد ســـيلفي وانت منتحر خلفي(.
يف حماولـــة بدائيـــة أخـــرى متأثـــراً بفلـــم مصـــري قـــدمي، متـــددت 
على الســـرير ورميت جبانب رأســـي علب أدوية فارغة معتقداً 
أهنا ســـرتكض لعناقي وســـتتصل على الفور ابإلســـعاف وهي 
منهـــارة ترجـــو منهم احلضور فـــوراً مث جتمع علب األدوية وتقرأ 
عنهـــا يف غوغـــل لتعـــرف أي شـــيء إن كانـــت قاتلـــة أم ل، 
لكـــن كل هـــذا مل حيـــدث، فهـــي دخلـــت الغرفـــة وألقـــت نظرة 

ســـريعة علـــى األدويـــة مث ضحكت وهـــي تقول:
أدويـــة األطفـــال ل تقتـــل.. أنصحـــك ابلعلبـــة البنيـــة الـــي يف 

اخلزانـــة فهـــي مضمونـــة..
 مث غـــادرت الغرفـــة ومل تتصـــل ابإلســـعاف ومل تبك ومل تضمي 
ومل جتمـــع علـــب الـــدواء الفارغـــة بـــل اتبعـــت تقليـــم أظافرهـــا 

ومضت.
إنـــه حظـــي الســـيء والـــذي ل خـــالص منـــه، فالـــكل يعـــرف 
أنـــي رجـــل ضعيـــف القلب خياف الدم ول يصلح ألن خيدش 

نفســـه.. لكني ســـأنتحر.
جاءتي الفكرة خالل متابعي لفلم شـــيق تدور أحداثه حول 
رجـــل ميتهـــن القتـــل ليعيـــش فهـــو يتقاضى أجراً مغرايً حســـب 
أمهيـــة الضحيـــة وأذكـــر أنـــه قبض يف الفلم مبلـــغ نصف مليون 
ليقتـــل رجـــل سياســـة، لكنـــي لســـت سياســـياً وأعتقـــد من أنه 

لـــن يطلـــب مـــي أكثر مـــن مئة يورو لقـــاء قتلي.
اتصلـــت أبحدهـــم والتقيت به يف مقهى على أطراف املدينة، 
كان علـــى عجـــل مـــن أمـــره ألنـــه ســـيقوم بتصفيـــة رجـــل ثـــري 
بطلـــب مـــن زوجتـــه الشـــابة وأبتســـم مث ســـألي عـــن الصـــور 
والبيـــاانت والعنـــوان للشـــخص الـــذي ســـأختلص منـــه، فقلـــت 

لـــه ســـأوفر عليـــك كل هـــذا.. ألن الشـــخص هـــو أان.
مل يســـتغرب ومل يســـألي ملاذا؟؟ تصوروا أن احلقر مل ينصحي 
أيضـــاً بـــل نظـــر إيلَّ وهـــو حيـــرك شـــفاهه يف عملية حســـابية مث 
قال 1000 يورو وســـأخلصك من هذا املنظر، لن يســـتغرق 

األمـــر ســـوى ثوان، هي رصاصـــة يف القلب.
قاهلا احلقر وكأنه يقول إن الطقس مجيل هذا اليوم. 

لكني اعرتضت على اختياره للقلب وقلت له:
 ل أحـــب أن ميـــس الرصـــاص قلـــيب.. لـــن أكافئ قليب الطيب 

برصاصة.
فقال يل: 

- ل مشكلة... رصاصه يف الرأس.
-  كم انت حقر ايها القاتل تشر إىل رأسي وكأنه بطيخة.

     قلتها يف نفسي دون أن يسمعي. 
ل.. إتـــرك رأســـي فهـــي مليئـــة بصـــور الذين أحببتهم وعشـــت 
ســـنن مجيلـــة معهـــم.. اتـــرك رأســـي لذكرايتـــه اجلميلـــة اتركهـــا 

بعيـــدة عـــن رصاصك. 
هـــزَّ برأســـه وتـــرك يل رقـــم حســـابه مث قـــال وهـــو يغـــادر ودون 

أن يلتفـــت يل: 
- حول املبلغ حلسايب واتصل يب لنحدد الزمان واملكان.. 

قلـــت لـــه: أن املكان هو شـــارع بيتهـــا والزمان جيب أن يكون 
حلظة مرورها بقريب أريد أن أرى مالحمها وأان أســـقط أرضاً.. 
أريـــد أن أقـــول هلـــا آخـــر كلمـــة ألفظهـــا قبـــل مـــويت.. أريـــد أن 
أرى ضحكتهـــا وهـــي تـــراين أبني فعلتها أخـــراً. أريد أن أقول 
هلـــا: أحبـــك وكل هـــذا حـــدث ألجلك.. ألجـــل حلظة عناق 

وعتاب.
غـــادر القاتـــل املأجـــور وهـــو يضحـــك ضحكاهتـــا حـــن كنت 

أفشـــل، وقـــال يل وهـــو يغادر: 
-أنت رجل مريض ول وقت عندي ألضيعه 

فـــإذا اســـتطعت أن تنتحـــر يومـــاً. أرســـل يل مســـج. أريـــد أن 
آخـــذ ســـيلفي مـــع جثتـــك.

ومضـــى احلقـــر الـــذي عاملـــي كســـلعة رخيصـــة.. مثنهـــا ألف 
يورو. 

شـــعرت ابلســـعادة ألنـــي أســـاوي ألـــف يـــورو.. أان القادم من 
بلـــد ل يســـاوي اإلنســـان فيـــه قرشـــاً واحـــداً.. لن أنتحـــر أيها 

احلقـــر.. إنتحـــر أنـــت ولـــن التقط ســـيلفي معك.

عصير الروح

موسى الرمو

كاتب وصحفي سوري فنان وكاتب سوري من مدينة الرقة - مقيم هبولندا

إن بيـــيت مبـــين مـــن أرغفـــة اخلبـــز، ومـــن وصفـــات الطبيب ومن مســـكن 
اآلالم، مـــن مابســـي ومـــن مابس أطفـــايل اليت مل نرتديهـــا، من حليبهم 
ومـــن ألعاهبـــم، كل طوبـــة هي وجبة عشـــاء مل نتناوهلا، شـــكلنا منها مكعباً 

وبنيناهـــا مع وجباتنا الســـابقة.
إن كيـــس اإلمسنـــت يعين دجاجة مشـــوية كنت أســـرقها مـــن أفواه أطفايل 

ألطبخهـــا مـــع الرمل وأطعـــم هبا الثقوب بـــني وجباتنا املبنية. 
كل حفنة رمل هي ربطة خبز. 

وكل قضيب حديد هو عظام حساء عشاءان اجملرد من اللحم مثلنا.
 إن حبة البحص هي )بسكوتة( طفلي.

هـــو وســـامات انتصـــاري يف حـــريب الطويلـــة مع جرافـــة البلديـــة ومطارق 
عماهلـــا الثقيلة.

هو كل شهادايت وتفوقي وطموحايت وجناحايت.
 هـــو حلمـــي الـــذي كان يـــزورين كل ليلـــة وأان بـــا مـــأوى، وهـــو نصـــري 

املؤزر.
هـــو مكعبـــات هـــواء قنبلـــة فراغيـــة، هـــو كبســـة زر مـــن إهبام طيـــار، هو 
قذيفـــة هـــاون رماهـــا مقاتـــل كان جيلس القرفصـــاء أطلقهـــا مث رحل.....

خذوا صفيح بيوتنا
واتركـــوا  )الكهـــرابء(  أســـاك  حـــى  محلـــه  تســـتطيعون  مـــا  خـــذوا كل 

جـــرياين وعلـــى  وطـــين  علـــى  أطـــل  فمنهـــا كنـــت  الشـــبابيك 
منها كانت تزورين مشس هللا تغازل حيطاين ووجداين.
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ثقافة وأدب

جزء كبير من حياتنا قد 
انتهى هو ليس عنوانًا لليأس

إلهام حقي

ــا تركنـــاه مـــن  ــاة ال تتوقـــف حنـــن مـــن منـــوت، ونســـتمر مبـ ــا األمـــل، فاحليـ ــاة ملؤهـ   لنعـــش حيـ
بصمـــات طيبـــة ملـــن حولنـــا وألوالدان وأحفـــادان، لنبســـط حياتنـــا حنـــو حيـــاة أســـهل وأكثـــر 
ســـعادة، فـــكل مـــا حولنـــا أيس ودمـــار، ومـــا علينـــا ســـوى االســـتمرار، ال حتـــزن علـــى شـــيء 
قـــد حصـــل وانتهـــى، ابتســـم علـــى أنـــه مـــاض، أرقـــص وكأن شـــخصاً لـــن يـــراك، وأحـــب كأنـــك 
مل ختـــذل، وغـــين كأن النـــاس ال تســـمعك، عـــش بطمأنينـــة كأنـــك ابجلنـــة فاحليـــاة تعـــاش ملـــرة 

واحـــدة.
اســـتغلها مبـــا يناســـبك وعلـــى مقاســـك فأنـــت األدرى هبـــا، حيقـــق النجـــاح مـــن يعـــش ســـعيداً 
وحيـــب كثـــرياً ويكســـب ثقـــة األخريـــن وال أبس ببعـــض احلاســـدين للتـــوازن فقـــط، اســـلك درابً 
واضحـــاُ ســـوايً غـــري متعثـــر وال جتعـــل مـــن حياتـــك قصـــة دراميـــة، بـــل عشـــها أبســـلوب ســـلس 
وبرغبتـــك، أكملهـــا وأنـــت متصـــاحل مـــع نفســـك هبـــدوء وقلـــب أبيـــض، احليـــاة روايـــة مجيلـــة 

لنقرأهـــا حـــى النهايـــة، ومـــن يبقـــى للنهايـــة معـــك هـــو أنـــت! 
ــن األبيـــض  ــداً عـ ــة مبتعـ ــة ملونـ ــي فقاعـ ــل هـ ــأ بـ ــى خطـ ــق ابألســـف ليـــس أنـــك علـ ــا تنطـ عندمـ
واألســـود، أطلـــق العنـــان لطاقتـــك اإلجيابيـــة وأخـــرج كل ألـــوان احليـــاة اجلميلـــة، تعلـــم كيـــف 
ــاً للحـــداد والباقـــي كلـــه للفـــرح، وكلمـــا  تواجـــه أزماتـــك، عـــش احلـــزن والفـــرح، وخصـــص وقتـ
ســـارعت ابلعيـــش مـــع آالمـــك كلمـــا عجلـــت برحيلـــه، انظـــر إىل الوقـــت حبكمـــة التأمـــل، وال 

متســـح اترخيـــك اجلميـــل مبوقـــف.
وال تعتـــرب االنســـحاب أو الســـكوت خســـارة فخســـارة الـــوزن خـــري مثـــال علـــى الربـــح، وكلمـــا 
قســـى عليـــك الزمـــن عرفـــت أكثـــر ماهـــي الرمحـــة، لنجعـــل حياتنـــا جســـرًا مـــن األمـــل فـــوق حبـــر 
مـــن اليـــأس، ولنشـــاهد عيوبنـــا يف عيـــوب اآلخريـــن، األمـــس عشـــناه ولـــن يعـــود واليـــوم نعيشـــه 
ولـــن يـــدوم، والغـــد ال نـــدري كيـــف ســـيكون ، لنســـامح مـــن أســـاء إلينـــا ضمـــن املعقـــول ، مهمـــا 
طالـــت رحلتنـــا يف قطـــار األحـــزان ســـيقف يومـــاً يف حمطـــة الســـعادة أنزلـــوا فيهـــا وأطيلـــوا البقـــاء، 
فاحليـــاة بـــا ســـعادة مـــوت مســـبق، مرحـــى ملـــن مـــأ حياتـــه هبـــا ، وإن حبثـــت عـــن النجـــاة فالديـــن 

هـــو طـــوق النجـــاة وهـــو البوصلـــة الـــيت ســـتأخذك إىل دربـــك الصحيـــح مهمـــا هتـــت.
ال جتـــرد أي شـــخص مـــن مشـــاعره فتكـــون بذلـــك قـــد جردتـــه مـــن احليـــاة، أرقـــص وغـــين وأحـــب 

وابتســـم وكأنـــه لـــن يـــراك أحـــد، وعـــش بطمأنينـــة كأنـــك ابجلنـــة.

منسف العرس

د. ابتسام الصمادي 

كاتبة وصحفية سورية كاتبة وشاعرة سورية

أان يفَّ أوجاٌع وأحاٌم وعشُق
أان اي طبيُب

ليس تؤملين ضلوعي
ما خلَف أيسرِها
لتوِجُعين دمشُق

ال كسر يف ظهري ولكْن
يف كل »ابب أو يٍد رُفعت مضّرجًة تدُق«

يف مشسها، والشمس حُق
يف عّزها، والعّز عتُق

يف كحلها، والعني صدُق
والكسر -لو تدري-أبايمي ال تتالت

أال اي طبيُب
قامة الشام اليت ُكِسرْت ومالت
فاهنال حيملها األحبُة واجلفون
ليضمها يف ساعديه )قاسيون(

فتماسكت وبطرفها قالت:
أكون شآمكم ...أو ال أكون

مّرْت على )ريف( األحبة حيث. القاها الوليُد
)دوما( تعددهم و)داراّي(تزيُد

)محُص( العديِّة كان يذحبها العبيُد
قالت )لدرعا(: دونك بيٌد وبيُد؟؟!!

فدوى لعينِك اي هبّية ... اي ُأخّيه
بيين وبينك 

قهوٌة ...وُصباحها...
جيش من الُعشاق للحرية

أما املسافة بيننا...
-قبل اخلزام -فلفتٌة لصبية
شجٌر عزيز اجلاه أنبتُه الِروا

ومساحٌة للنوم يف جفنّيا
)حلٌب(... لُتقريك الآليلَء والتحيْة

صفاً من اللريات أعين ُعرجًة*
والدامَر املغزوَل ابألشواق تلبسه مُسّية*

من)رقة( ...ُسبيت وأهلوها األابُة
نثروا على رأس األعايل قمحها 

ال طري... بل جاء الزانُة
وبكفهم وجع العراق وخلفهم يبكي الفراُت

من يومها نبتت بدمعتها )محاُة(
حتدو على اجلفن احململ ابلسنني

نوٌق ُيصرّبها احلنني
وعلى ارتفاع الصيحة املكبوتِة، هبَّ األنني

كانت ...على ُمّر النوى، 
معذورًة...

معذورْة
من كثر ما اغتسلت أبفئدة اهلوى

َشَكلْت أبقراط الِغوى... 

انعورْة
أهدت أغانيها )إلدلب والفرات(

فتأبطوا الغاابت واليخضور يف )عني العرب(
لتهبُّ مع شجر الَغَرْب

كلُّ البنات
ملحاً وجرحاً ابألنوثة قاضمات

)والاذقيُة( مّجعت أجمادها
كسرت بليل خماضها أصفادها

ابألزرقني ودمعها كتبت ...وصّيْه:
كوفية القّساِم أو ...ما كنُت يوماً الذقية

اندت على األحرار يف )أرض اجلبل( 
موشومٌة بكفوفها

خمزومة أبنوفها
معروفة بضيوفها
ووفية لسيوفها

اي كّل هذا الكون اي ربع الدجل:
شام أان منذ األزل

أحرقتموين حّيًة وبا خجل
عنقاء يف قفٍص دواعشه التتار

تتفرجون كأنكم لستم رهائن يف لوائح االنتظار
أواه اي عصباً خباصريت ٰالتوى

رحماً ردينياً هوى
شيئاً أبعماقي انقطْف
إذُ هّربت منه الُتحْف

ـــوٌت وبـــريوٌت وعمـــاٌن  ـــُه، ت ـــارُه، تفاحـــُه، رّمان ـُــُه، صّب ليمون
وبغـــداٌد وقـــدُس

سيف دمشقٌي وترُس
انٌر وخبوٌر وُبٌن

متٌر ومهباٌج وعرُس
حول املناسف من شهّي صغاران، أمٌم أتْت

جاٌن وإنس
هذي األضاحي -اي ها- 

ِهْقٌط* وكبُس
ُر األكمام يسكب قهوًة وُمشمِّ

ال تسألوا... كل املعازيب هنا، عجٌم وفرُس
حناؤان؟! مل تعرفوا حناءان

فيها على األطراف من أوجاعنا
نقٌش وانايٌت واتريٌخ ودرُس

سورييت...ال تنثين أو ينحين خشٌم ورأُس
--------

*العرجـــة: صـــّف مـــن اللـــريات الذهبيـــة تضعـــه العـــروس 
ــا. يف جنـــوب ســـوراي)درعا( ليلـــة زفافهـ

*مسّية: أول شهيدة يف اإلسام
*اهلقـــط: هـــو اللـــن اجملمـــد املمـــروس الـــذي يُطبـــخ بـــه 

املنســـف والكبســـه، أيضـــاً يف اجلنـــوب.
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ثقافة وأدب

سبعة أيام فيما بعد

فؤاد حقي

مدرس رايضيات وكاتب من مدينة الرقة- معتقل سابق لدى النظام السوري

ُســـرَّ أغلـــب مـــن شـــاهد فراشـــتني حتومـــان حـــول 
رأس طفـــل مجيـــل يف ســـاحة املدينة وقالـــوا: فأل 

؟ خري
ذلـــك املســـاء الشـــاحب ومـــا تـــاه ســـيبقى مثرياً 
طويـــًا،  أمـــداً  والنقـــاش  واجلـــدل  لاســـتغراب 

وطويـــًا جـــدًا!. 
ألول وهلـــة بـــدا األمـــر عـــادايً يف صبـــاح املدينـــة 
الـــيت راحـــت خترج ما يف أحشـــائها كل إىل حيث 

يـــراد لـــه أو يريد.
األطفال وحدهم لفت انتباههم تلك الفراشـــات 
الربتقاليـــة واملكحلـــة ابلســـواد وهـــي حتـــوم حـــول 
األشـــجار بطريقة تبدو معها وكأهنا تؤدي طقســـاً 
دينيـــاُ، وتـــرك ذلـــك يف اهلـــواء حركـــة ونـــوراً غـــري 

اعتياديني.
أول األمـــر مل يثـــر ذلك اهتمـــام أحد من الكبار، 
فالامبـــاالة تســـكنهم ويبدو أهنا أصبحت شـــيئاً 

طباعهم.؟! من 
إال أنـــه وخـــال فـــرة الظهـــرية وما تاهـــا وحيث 
كان مـــن املعتـــاد أن يـــودع األطفـــال مدارســـهم 
ابجتاه املنازل، شـــدَّهتم الفراشات تلك إبغراءات 

للعـــب ال تقاوم!.
بـــني  واجلـــري  واللعـــب  املطـــاردات  بـــدأت 
الفراشـــات واألطفال أتخذ أشـــكااًل ملفتة للنظر 

والتوحـــد. التمـــازج  مـــن  مقربـــة 
بضـــع فتيات جلســـن علـــى حافـــة الطريق ورحن 
يف حديـــث هامـــس يقطعـــه بـــني الفينـــة واألخرى 
مـــع  اله  طفـــل  مـــن  متعـــة  أو  تعجـــب  صرخـــة 
الفراشـــات، أو منظـــر مجيـــل لفراشـــات تعـــرب إىل 

شـــجرة وســـط الشـــارع.
للغرابـــة!  ومثـــري  لأحـــداث  ســـريع  تطـــور  ويف 
اجتمـــع جملـــس املدينـــة! وأصـــدر التقريـــر التايل:

حيـــد  الفراشـــات  مـــن  الكبـــري  الكـــم  ابت  لقـــد 
قـــدرة الســـيارات الفارهـــة  مـــن  مـــا -  - شـــيئاً 
للمســـؤولني وأوالدهـــم علـــى الســـري ابلســـرعات 

الفائقـــة وكمـــا اعتـــادت دومـــاً.
ال بد للمجلس من أن يتخذ اإلجراءات الازمة 
ويف الوقت املناســـب للتخلص من الضرر الذي 
العامـــة،  واألمـــاك  ابلنـــاس  الفراشـــات  تلحقـــه 

واحلرايت؟؟!!!.
احلـــرايت مقدســـة عنـــدان.! وإن مـــن يقـــف وراء 

هـــذه املؤامـــرة هلـــو » أطيـــش مـــن فراشـــة ».
وتركت اجللسة مفتوحة حى إشعار آخر.؟!.

مـــع اقـــراب الشـــمس مـــن غروهبا احلزيـــن عصر 
ذلـــك اليـــوم أصـــدر اجمللـــس بياانً آخـــر أعلن فيه 
قـــد أصبـــح كارثيـــاً، ممـــا اســـتوجب  أن الوضـــع 
إعـــان حالـــة الطـــوارئ طالبـــاً من ســـكان املدينة 
ســـد مجيـــع الفتحـــات يف منازهلـــم والـــيت ميكن أن 

يدخـــل منهـــا الفـــراش بكافـــة الطـــرق ومهما كان 
الثمن!.

الفراشـــات راحت تلحق ابألطفال إىل املنازل - 
رمبـــا كمـــا عرف فيما بعد - هـــرابً من ليل املدينة 

الثقيل اآلمث!.
أجنحـــة  أن   - بعـــد  فيمـــا   - النـــاس  أقســـم 
الفراشـــات تلـــك الليلـــة كانـــت تومـــض علـــى - 

وقتهـــا. املدينـــة  ظـــام  يف   - اســـتحياء 
وأقســـم بعضهم اآلخر إن مـــن حاول النوم منهم 
أو اســـتطاع دارت أحامـــه وأفـــكاره مجيعـــاً عـــن 
الفراشـــات الربتقاليـــة واملكحلة ابلســـواد حصرًا.
يف اليـــوم الثـــاين لتمـــرد الفراشـــات كمـــا أطلقـــت 
عليـــه الصحـــف الرمسيـــة ووســـائل إعـــام املدينة 
...؟! والـــيت راح جملســـها املوقـــر حيـــاول إجيـــاد 
خمـــرج، جيـــب التخلـــص مـــن هـــذا التمـــرد - مع 
مل  فالفراشـــات  حبـــت -  ســـلمي  أنـــه  اعرافهـــم 
تـــؤذ أحـــداً ومـــا تســـببت أبي حـــادث خطـــري، 
طريـــق  عـــن  إال  ممكـــن  غـــري  منهـــا  والتخلـــص 
اإلابدة؟! وكمـــا اقـــرح أحدهـــم فـــورًا، مـــن ورقـــة 
مطبوعـــة بلغـــة أجنبيـــة كانـــت أمامـــه؟!، وكذلـــك 
اعرافاهتـــم الضمنيـــة وغـــري املعلنـــة عـــن وحشـــية 

املقرحـــة. العمليـــة 
إال أنـــه قيـــل - فيمـــا بعـــد - إن زوجـــة مديـــر 
الشـــرطة تعاين حساســـية مفرطة حنو الفراشـــات، 
فبمجـــرد مساعهـــا إلســـم الفراشـــات تشـــكو فوراً 
مـــن العطـــس واحلكـــة بـــني الفخذيـــن وأرقـــاً ليلياً 

- تعانيـــه دومـــاً.
مساهـــا  الـــيت  احلملـــة  أطلقـــت  األســـباب  تلـــك 
النـــاس فيمـــا بعـــد محلة الفراشـــات اجملنونـــة، بعد 
أن كان اجمللـــس أمساها محلة الفراشـــات امليمونة!
احلقيقـــي  الســـبب  إن   - بعـــد  فيمـــا   - وقيـــل 
البيـــاانت  تلـــك  وصـــدور  اجمللـــس  الجتمـــاع 
الســـريعة والعشـــوائية تلـــك، كان خـــوف التجـــار 
وشـــركاؤهم احلكام كســـاد جتارهتم - يف الســـوق 
الغالـــب  يف  تعتمـــد  والـــيت كانـــت   - الســـوداء 
علـــى بيـــع صـــور الفراشـــات والفراشـــات احملنطة 
احملفوظـــة يف أوان زجاجيـــة، واألهـــم كان جتـــارة 
مســـاحيق الفراشـــات لـــكل أنـــواع العنـــة والعجز 
اجلنســـي وعـــدم إجناب األطفال وعودة الشـــباب 

ومعاجلـــة حـــب الشـــباب .... اخل.
راحت صور الفراشـــات حتتـــل الصفحات األوىل 
وتصدرت عناوين النشـــرات اإلخبارية، اإلذاعية 
واملتلفـــزة وليس يف صفحـــات األخبار الفنية، أو 

مرافقة لبعـــض قصائد الغزل! 
تتـــاىل علـــى الفور عقد النـــدوات و االجتماعات 
الصعـــد  وعلـــى كافـــة  املدينـــة  أرجـــاء  ســـائر  يف 
واملســـتوايت ؟، عـــامل يف التاريـــخ أكـــد أن هـــذا 

التمـــرد ســـابقة اترخييـــة!.
قاضـــي قضاة املدينة أعلن عدم شـــرعية وقانونية 

التمرد هذا! .
مجيعـــاً  التجـــار  أن  علـــى  التجـــار  شـــدَّد كبـــري 

. يســـتنكرون؟
رجـــال ديـــن من كافـــة األحيـــاء أعلنـــوا تضامنهم 
مـــع اجمللـــس يف وقفتـــه األخاقيـــة العظيمـــة ضـــد 

التمـــرد هذا؟.
متحذلـــق يف احلـــي الشـــمايل للمدينـــة وزع بيـــاانً 
أصـــر فيـــه علـــى أن الفراشـــات مصابـــة بفـــريوس 
الـــا ثوريـــة، ويكفـــي نشـــر الـــراايت امللونـــة - 
احلمـــراء منهـــا علـــى األخص - ملعاجلـــة ذلك ؟.

أعضـــاء  مـــع  اجتماعـــاً  عقـــدت  املدينـــة  شـــرطة 
اجمللـــس البلـــدي قـــرر يف خامتتـــه مـــا يلـــي: 

املـــدين  العصيـــان  مبثابـــة  الفراشـــات  متـــرد  إن 
العرفيـــة؟ األحـــكام  حبقـــه  وســـتطبق 

قـــال: ســـبحانه يضـــع ســـره يف أضعـــف  مســـن 
خلقـــه!.

النساء والشعراء انتاهبم اخلوف على الفراشات.
بعـــض املراهقـــات اهنمكن يف أتمـــل ألوان أجنحة 
الفراشـــات الزاهيـــة واليت أخذهتـــن بعيداً يف عوامل 

األحام.
الفراشـــات  مـــع  يلعبـــون  األوالد  اســـتمر  فيمـــا 
يف شـــوارع املدينـــة وأزقتهـــا وأغصـــان األشـــجار 

املنـــازل. وأســـطحه 
حنـــن يف اثلـــث أايم التمرد ال جديد ســـوى طلب 
الســـلطات مـــن الناس التمـــرس يف منازهلم وعدم 
مهمـــا كانـــت  ابلدخـــول  للفراشـــات  الســـماح 
األســـباب، وشـــهد ذلـــك اليـــوم انتقـــال احلـــكام 
واجمللـــس البلـــدي إىل املدينـــة اجملـــاورة حتت جنح 

الظـــام وهبـــدوء شـــبه اتم.؟؟؟!.
يف اليـــوم الرابـــع شـــهدت املدينة حماولـــة أثرايءها 
الفـــرار منهـــا - فيمـــا روجـــت شـــائعات مفادهـــا 
أن الفراشـــات تطلـــق مـــواداً تؤثـــر علـــى القـــدرة 

اجلنســـية وعلـــى اخلصـــوص الرجـــال؟ 
وعلـــى  الســـوداء  الســـوق  يف  املدينـــة  شـــهدت 
الفـــور انطاقـــة بيع األعشـــاب املقويـــة واملضادة 
لســـم الفراشـــات، ونشـــطت كذلك كتبة احلجب 
وهـــو مـــا خيالـــف متامـــاً شـــكل ومضمـــون جتارهتم 

السابقة؟
اليـــوم اخلامـــس أعلنـــت املدينـــة منطقـــة منكوبـــة 
وطلـــب اجمللـــس مســـاعدة كل الشـــرفاء يف مـــدن 
الطـــرق  بـــكل  احملنـــة  هـــذه  جتـــاوز  علـــى  العـــامل 

التكاليـــف؟ ومهمـــا كانـــت  والوســـائل 
يف ســـادس أايم الغزو بدأت ردود األفعال تتواىل 
مـــن املـــدن اجملاورة، وكان احلمـــاس يف بعض منها 

يتجاوز حى محاس املدينة نفســـها.!؟

مدينتـــان أعلنتـــا عـــن ضـــرورة الـــروي واالنتظـــار 
فالفـــراش ســـيغادر حتمـــاً إىل أمكنـــة تناســـله بعد 
أن ينتهـــي مـــن فصـــل العبـــث الظاهـــري الـــذي 

يســـبق التـــزاوج.
عقـــدت اجتماعـــات كثـــرية قرر يف هنايتهـــا أنه ال 
حمال وال جمال إالّ يف التصدي احلازم - وأبسرع 
وقـــت ممكـــن - للفراشـــات، ال يوجد حل آخر!

يف جملـــس القمة امتنعـــت مدينتان عن التصويت 
على قرار اإلابدة؟؟؟؟!!!.

تناولـــت  والـــيت  اخلاصـــة  ندواهتـــا  وعقـــدت 
التحاليـــل  حيـــث  مـــن  خمتلفـــة  بطريقـــة  األمـــور 

جات. الســـتنتا وا
رأي منها يفســـر ســـبب قدوم الفراشات إىل هذه 
املنطقـــة، واملدينـــة ابلـــذات وعلـــى غـــري العـــادة 
هبـــوب رايح غربيـــة غري معتادة دفعت أبســـراب 
الســـنوي  ســـريها  خـــط  عـــن  بعيـــداً  الفراشـــات 

املعتاد؟.
ليـــس قدوم الفراشـــات مؤامرة علـــى نظام احلكم 

يف املدينـــة - كمـــا تبـــني فيما بعد - 
اليوم السابع على وجه التحديد......

 بدأت احلملة؟!.
ضربـــت املدينـــة بـــكل ما توفر لديهم من ســـاح 
بـــدءًا مـــن العصـــي وانتهـــاء ابســـتخدام املدفعيـــة 

الثقيلـــة والـــدابابت والطريان؟
ألقيـــت  أو  ضرهبـــا  زلـــزااًل  وكأن  املدينـــة  بـــدت 

ذريّـــة؟!. قنبلـــة  عليهـــا 
» حولنـــا املدينـــة إىل قطعـــة مـــن جهنـــم يف وجـــه 
احلملـــة  قائـــد  تعبـــري  حـــد  علـــى  الفراشـــات »: 

العســـكرية.
أّمـــا اليـــوم فهـــو أول أايم النصـــر العظيـــم - كمـــا 

مسيَّ فـــورًا.
تنفـــس حـــكام املدينة واجمللس البلـــدي الصعداء 

- انتهـــى األمر أخريًا.
عـــادت غالبيتهـــم إىل املدينـــة يلفهـــم اإلعجـــاب 
والطـــرب.!؟ ألصقـــت علـــى اجلـــدران شـــعارات 

تقول:
 » بعونه تعاىل، ومهة جملســـنا اهلمام، أبدانهم يف 

سبعة أايم ».؟؟؟! 
رغـــم أن بعضهـــم اعـــرف - فيما بعد - بفداحة 

جرى. ما 
فيمـــا كان احلزن ميســـح عيـــون األطفال والناجني 
مـــن احلملـــة املذكـــورة إايهـــا، حامـــت فراشـــتان 
فـــوق رأس طفـــل ضاحـــك يف مدينـــة جمـــاورة !، 

امتقعـــت الوجـــوه ؟؟؟!.
حلقـــت  فيمـــا  أحـــد.؟  التعليـــق  علـــى  جيـــرؤ  مل 

املـــّرة. هـــذه  بعيـــداً  الفراشـــتان 
الرقة 1991   
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الحشد الشعبي ـ أهداف ومآالت

أحمد قاسم

Heşid Elşaibî- Armanc û Pêveçûn

Ahmad Qasim

Bi îsrara sazumana Îranê ya ku desteka bi cîbicîkirina pirojeya (Ayetulah Elxumeynî) ya ku ra-

ghandibû di roja hatibû ser desthilata Îranê di bin diruşma `` Şoreşa Îslamî `` de, ya ku divabû 

sînoran derbas bike da ku bibe şoreşa guhertina tevayî sazumanên desthilat li seranserî cîhana 

îslamî li gor serzimanê rêberê wê û wesîyeta ku li dû xwe ji lêvegerên Şêî re hîştibû da ku şoreşeke 

berdewambê bê rawestandin li her cî û her demê de.

Bi bihaneya ku hêzên Îranê nikanê êrişê bibê ser welatên dor û ber, lêvegerê rêyeke din da pêş 

xwe ku di nava welatên ku pêkhateyê Şêî lê hebib di nav de kar bikê û wan Şêîyan bi rêxistin bike 

bo asayîş û hêmenîyên wan welatan tevluhev bike û rêzên leşkerî aloz û ji ber hev bixe.. Ezmûna 

yekê li Lubnanê destpêkir bi raghandina rêxistina Hizbulah li sala 1982 de ku Lubnan ketibû ber 

êrişên Îsrayîl şerên navxweyî, û xelkên Lubnanêjî derîyê girupên berxwedanê vekiribû, lomajî bi 

rêxistinkirina Hizbulah bi bihaneya berxwedanê bû lê bi armancên din bû…

Bi wê yarîyê û bi amîreyên din `` Heşdê Şeibî `` bi rêxistin bû li Îraqê. Îraqa ku bi asayîşeke 

beradayî û hikumeteke ne li ser hev û leşkerekî bê bawerî ji welat re ji ber destêwerdana Îranê ji 

roja yekê de piştî hilweşandina rêjîma Sedam Husên li sala 2003. Rêjîma Îranê û ya Sûrî bi deh 

hezaran tûndrew û terrorist şandine nava Îraqê û piştgêrî ji Zerqawî re dişandin di bin diruşma 

berxwedana li dijî Emerîka di bin navê Îslamê de li sala 2005 û raghandina destûr û hilbijartina 

hikumeteke hevbeş. Bi alîkarîya terorê re Îranê Şîeyên Îraqê bi rêxistin dikirin di bin navên cûda 

cûda de da ku di nava xebateke sîyasî kevin jib o desthilatdarîyê di rêya hilbijartinan re… li sala 

2011 Emerîka ji nava Îraqê vekşîya û Îraq ji destêwerdana Îranê re bi şêwakî vekirî hîşt.

Bi vêketina ``Şoreşa Sûrî`` re rêjîma Îranê baskên xwe yên tûndrew li Lubnan û Îraqê xistine 

ber kar li gel şandina girupên pasdarên Îranê bo bergirî li rêjîma Esed bikin, û lê hêleke din berê 

şoreşa haştîyane bidne ber bi çekdarî û wêneya terorê bevêne ser xwepêşderan, her wehajî şerekî 

nevxwe di rengê şerên olî de li darxin ji bo tevlihevîyê.. bi vî hawayî rê vekirin ji hemu tûndrew û 

teroristên cîhanê re da ku wêneya şoreşê bighurin bixne rengê terorê li pêş cîhana navdewletî. Lê 

bê ku rastîya xwe veşêre, Tehranê û li ser zimanê Ayetulah Elî Xameneyî aşkere kir ku sere wan 

li Sûrî bergirîye ji Thranê re, û Sûrî wekî enîya pêşîne ji bo rêjîma Îranê.. temamî ev karana ji bo 

destêwerdana Îranê bû di nava Sûrî de bi şêwakî leşkerî wekî ku li Îraqê kiribû.

Em vegerne ser Îraqê, qonaxa duwemîn ji destêwerdana Îranê bi `` Daiş `` re dest pê kir ku wekî 

kargêrîyekî bi pîlan bû dema ku Mûsil radestî Daiş bû ji alî ( Nûr Elmalikî ) de da ku bibe me-

tirsîyeke bi talûke li ser seranserî Îraqê yak o mirovetî nrdîtibe ji berê û paşê de. Hêzên Îraqê li 

pêşberî Daiş hilweşîya û serbazên leşkerî ji ber hev ketin ku Bexdad kete bin topbaranên Daişan. 

Lêvegera Şêîyan ya olî ferman da bo berxwedana bi nave cîhadê li dijî êrişên Daişê, her weha 

girup bi girup ji Şêîyan ketne rêza rêxistinan bi nave ``Heşda Şeibî`` di bin bihaneya serê terorê 

de, ku bi dûve biryara bi yasakirina Heşdê ji hêla perlemanê de were ku ev hêz hêzekî rewaye 

wekî hêza leşkerî ya niştîmanî Îraqê piştî rizgarkirina Mûsilê ``Heyder El Ebadî`` ew hêzeke 

pîroz bi nav kir da ku mûçeya wan were ser mûçeya niştîmanî ya Îraqê, bi ser alîkarîya Îranê de, 

da ku bibe hêzeke desthilat û bê hempa li seranserî axa Îraqê lê kêlek hêzên sîyasî ya bi mofirkên 

desthilatdarîyê girtine, her weha bi vî hawayî Îraq bi tevahî dikevê bin desthilatdarîya Îranê tevlî 

Sûrî ya ku şoreşa xelkê wê bi zora Rûsya hate şikênandin û hîşt ku Sûrî bi hesanî di bin kuntirola 

Îranêkevê û pirojeya wê ji Tehranê ta bi Beyrûtê here serî, her weha bi destserdana herêmin ser 

bi kêşe li Kurdistana Îraqê û ji sînorê herêmin Sinî veqetîne, û bi vî hawayî ``Heşdê Şeibî`` bi 

seroketîya Qasim Silêmanî dibê berdêlê leşkerê niştîmanî ya Îraqê, lomajî, ji nuve Ekerîka nikanê 

destê Îranê ji nava Îraq û Sûrî û Lubnanê bibirê.. çi di paşula ( Dunald Tiramp ) de dimînê ji bilî 

raghandinên bê kargêrî

مــع إصــرار النظــام اإليــراين الــذي يشــكل أداًة لتنفيــذ مشــروع )آيــة هللا اخلميــي( الــذي أعلــن عنــه غــداة 
اســتالمه للحكــم يف طهــران ابســم( الثــورة اإلســالمية) والــي جيــب أن تتجــاوز احلــدود لتكــون ثــورة تغــر كل 
األنظمــة الــي حتكــم األمــة اإلســالمية حســب وصــف قائدهــا، والوصيــة الــي تركــت ملــا أييت مــن بعــده مــن 

املرجعيــات الشــيعية لتكــون ثــورة مســتمرة مــن دون التوقــف علــى أي مــكان ويف كل الزمــان.
وملــا مل تســتطع القــوات اإليرانيــة القيــام بغــزو دول جمــاورة، اختــارت )املرجعيــة( ســبياًل آخــر للعمــل مــن داخــل 
الــدول الــي فيهــا مــن املكــوانت الشــيعية، والــي هــي مهيــأة لتنظيــم املكــون وذلــك عنــد هتيئــة الظــروف لــه مــن 
خالل ضرب الستقرار واألمن وإشاعة الفوضى وخلق البلبلة يف صفوف اجليش، فكانت التجربة األوىل 
يف لبنان عندما مت أتسيس حزب هللا عام 1982 يف الوقت الذي تعرضت فيه لبنان للغزو اإلسرائيلي مما 
أدى إىل تشــكيل فصائــل للمقاومــة يف حــن كان اجليــش اللبنــاين منقســماً علــى نفســه وعاجــزاً عــن مقاومــة 

الغــزو مــع وجــود احلــرب األهليــة، فــكان أتســيس حــزب هللا حبجــة املقاومــة ومبــآلت أخــرى.  
بنفس اللعبة وأبدوات أخرى مت مترير تنظيم )احلشــد الشــعيب( الشــيعي يف العراق، حيث كان العراق يعاين 
مــن فلتــاٍن أمــي وحكومــة منقســمة علــى نفســها وجيــش يفتقــد إىل ولء وطــي، وذلــك نتيجــة للتدخــالت 
اإليرانيــة منــذ اللحظــة األوىل بعــد ســقوط نظــام صــدام حســن واهنيــار كامــل مؤسســات الدولــة العراقيــة يف 
عــام 2003،   فلقــد أرســل النظــام اإليــراين والســوري عشــرات اآللف مــن املتطرفــن اجلهاديــن إىل العــراق 
ودعــم ) الزرقــاوي ( ابملــال والســالح والعتــاد وحــى ابلرجــال للوقــوف يف وجــه أمريــكا ابســم اإلســالم، كان 
ذلــك يف عــام 2005 مــع إقــرار الدســتور وتشــكيل أول حكومــة منتخبــة يف بغــداد، ومــع دعــم اإلرهــاب 
يف العــراق، كانــت إيــران تعمــل علــى تنظيــم الشــيعة أبمســاء خمتلفــة ودعمهــا للدخــول يف املعــرتك السياســي 
لســتالم زمــام املبــادرة واســتالم احلكــم عــن طريــق صناديــق النتخــاابت، خرجــت القــوات األمريكيــة مهزومــة 

مــن العــراق عــام 2011، لتــرتك العــراق ســاحة مفتوحــة للعبــة اإليرانيــة.
وعلــى خلفيــة انــدلع )الثــورة الســورية ( حــرك النظــام اإليــراين أذرعــه املتطرفــة يف لبنــان والعــراق مــع إرســال 
كتائــب مــن احلــرس الثــوري إىل ســوراي للدفــاع عــن النظــام مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى خلــق الفوضــى ودفــع 
احلــراك اجلماهــري الســلمي إىل عمــل مســلح يشــبه يف ظاهــره احلــرب األهليــة وكذلــك إظهــار املشــهد علــى 
أن ســوراي أصبحــت واحــة لإلرهابيــن، ويف حقيقــة ذلــك حــى اإلرهابيــن مت تواجدهــم بدعــم إيــراين لتشــويه 
صــورة الثــورة، ومــن دون أن ختبــئ مآلهتــا الــي صرحــت هبــا املرجعيــة يف طهــران وعلــى لســان آيــة هللا علــي 
اخلامنئــي » أن احلــرب يف ســوراي هــي مبثابــة احلــرب مــن أجــل الدفــاع عــن طهــران، وأن ســوراي هــي اجلبهــة 
األماميــة للنظــام اإليــراين،  كل ذلــك كان يهــدف إىل فتــح اجملــال أمــام تدخــل إيــران والســيطرة علــى ســوراي 

ابلقــوة العســكرية كمــا فعلــت يف العــراق.
لنعود إىل العراق، حيث بدأت املرحلة الثانية من تدخالهتا مع ظهور 

)داعــش( املفتعلــة، وتســليمها مدينــة موصــل مــع تفاصيلــه مــن قبــل )نــور املالكــي( لتشــكل هتديــداً خطــراً 
علــى كامــل العــراق أبفعاهلــا الــي مل تــَر البشــرية مثلهــا مــن قبــل.

 اهنــارت القــوات العراقيــة أمــام هجماهتــا وتشــتت اجليــش لتصبــح بغــداد حتــت مرماهــا، أمــرت املرجعيــة 
الشــيعية عــن طريــق إعــالن فتــوى للجهــاد مــن أجــل حماربــة » داعــش » فتطوعــت أفواجــاً مــن الشــيعة حتــت 
لــواء » احلشــد الشــعيب » حملاربــة اإلرهــاب، ليــأيت بعــد ذلــك اإلقــرار مــن قبــل الرملــان العراقــي ليكــون » 
احلشــد » إحــدى القــوات النظاميــة واعتبارهــا مــن القــوات الــي جيــب إحرتامهــا » ألهنــا لولهــا ملــا حتــررت 
املوصــل » حســب وصــف ) حيــدر العبــادي ( ليكــون متويلــه ورواتبــه مــن خزينــة الدولــة العراقيــة، إضافــة 
إىل الدعــم اإليــراين لــه لتكــون القــوة املســيطرة علــى كامــل العــراق إىل جانــب القــوى السياســية الــي تتمســك 
مبفاصــل احلكــم وابلتــايل، ســتكون العــراق بكاملــه حتــت الوصايــة اإليرانيــة إضافــة إىل ســوراي الــي مت القضــاء 
علــى ثورهتــا املناهضــة لألســد مبســاعدة روســيا لتكــون لقمــة ســهلة إليــران وابلتــايل يكــون املشــروع اإليــراين 
قــد اســتكملت مــن طهــران إىل بــروت مــع تنفيــذ الســيطرة علــى املناطــق املتنــازع عليهــا بــن إقليــم كردســتان 
والعــراق هبــدف عــزل كردســتان عــن املناطــق الســنية، وهكــذا ســيكون » احلشــد الشــعيب » بقيــادة قاســم 
الســليماين هــو البديــل األقــوى للجيــش العراقــي الوطــي وابلتــايل، يصعــب علــى أمريــكا قطــع يــد إيــران مــن 
العــراق وســوراي ولبنــان، فمــاذا ســيكون يف جعبــة )دوانلــد ترامــب( أكثــر مــن تصرحياتــه الــي ل أتيت مــن 

بعدهــا أيــة أفعــال.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي



الســــنة الثانية ــ العــدد 45 ــ 2017/12/1

20

Türkçe تركي

عاشق اإلسالم
 األب باولو دالوليو

سمير عبد الباقي

İslam Aşığı Rahip
Paolo Dall’Oglio

Semir Abdulbaki

Doğum Yeri: Roma/İtalya Doğum Tarihi: 17 Kasım 1954
Rahip Paolo Dall’Oglio, İtalyalı bir Cizvit Rahibi ve barış aktivistidir. Suriye muhalefeti mensupları ile 
görüşmesi ve Suriye devrimi sırasındaki davranışları nedeniyle Esed rejimini eleştirmesi nedeniyle, 2012 
yılında Beşar Esed hükümeti tarafından Suriye’den sınır dışı edilmiştir.
İtalyan Rahip Paolo Dall’Oglio, başlangıcından itibaren Suriye devrimini desteklemiş, Kusayr’daki 
devrimcileri ziyaret etmiş, 29 Temmuz 2013’te kaybolmadan önce ise Rakka şehrine gitmişti. Ardından 
ise hakkında kaçırıldığı ve DAEŞ tarafından öldürüldüğü yönünde haberler çıkmıştı.
Rahip Paolo Dall’Oglio, uluslararası toplumu Suriye halkının çektiği acılara sessiz kalma konusunda 
uyararak şunları söylemişti:
“Bugün hava bombardımanı karşısında sessiz kalırsak, Suriye rejimi yarın halkına karşı kimyasal silah 
kullanacaktır.”
Rahiplik yaşantısına Cizvit yolunda başladı. Napoli Üniversitesi’nde felsefe öğrenim gördü. Seksenli 
yılların başında Şam’a giderek, Arapça eğitimi aldı. 1989 yılında Roma’da Elpropaganda Vida 
Enstitüsü’nde doktora yaptı. Tezinin başlığı ise, “İslam’da Reca Kavramı” idi.
Başlangıcından itibaren devrimin yanında olması nedeniyle, Suriyeliler arasında büyük bir popülariteye 
sahip oldu. Kimileri, Suriye devrimi sayesinde ön plana çıktığını söylemektedir. Bunda, Orient TV’de 
sunduğu meşhur programın etkisi olduğu dile getirilmektedir.
Bir İslam Aşığı:
Birçok Arap ve İslam ülkesini ziyaret ettikten sonra, önünde İslam’ın şüphe götürmez gerçek öğretilerini 
buldu. Fakirlerle, özellikle de ruhen fakir olanlarla, ilgilenildiğini, başarısızlığa hazır olunması gerektiğini, 
Allah yolunda ve O’na yaklaşmak adına sıkıntılara göğüs germeyi kabul etmek gerektiğini öğrendi.
İtalya Devleti’ne bağlı Denetleme Enstitüsü’nde iki yıl eğitim aldıktan sonra, 1981’de Arapça eğitimini 
tamamlamak için Suriye’ye döndü. Şam 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydolarak 
misafir öğrenci sıfatıyla derslerde bulundu. 
Ramazan El-Buti gibi hocaları dinledi. Akşamları 
ise camilerdeki sohbetlere katılmakta ve Şeyh 
Yakubi ve Şeyh Ahmet Keftaro gibi alimleri 
dinlemekteydi. Aynı şekilde Erbain dağında 
bulunan Muhyiddin İbn Arabi’nin kabrindeki 
Sufilerin meclislerinde de bulundu. Bir yıl sonra 
teoloji çalışmak üzere Roma’ya döndü. Napoli 
Üniversitesi’nde felsefe öğrenimini sürdürdü. 
Üzerinde çalıştığı konu, “İslam’ın Teslis Eleştirisi” 
idi. Leuven ve Louvain Üniversiteleri, Hristiyan-
Müslüman diyaloğu alanındaki çalışmaları 
nedeniyle kendisine fahri doktora unvanı verdi. 
İslam konusundaki düşünceleri nedeniyle Cizvit 
rahipliğinden ihraç edildi.
Paolo’nun İslam Anlayışı:
Rodges Dibriye şöyle demektedir: “Paolo için 
İslam, bir üniversite araştırmasından ibaret değildi. 
Yahut ona romantik bir hayranlıkla bakmazdı. 
Onun için bu din, içerisindeki tüm zorluk, belirsizlik ve hareketlilik ile kucaklanması gereken bir şeydi. 
Çabası, Batı aklında İslam’ın imajını değiştirmekti.”
Paolo, İslam’la ilişkisini şu kısa ifadelerle dile getirmiştir: “Şu an İslam’ın bir parçası olmak ve kendimi 
onun muhabbet yoluna, Muhammed’in (sav) muhabbetine adamak istiyorum.”
Ancak Paolo, bu husustaki endişelerini de gizlememiştir. Zira hem İslam ümmeti hem de kilise tarafından 
reddedilme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Fakat o, “içindeki kilise giderek İslam’a yöneldiği ve 
İslam’la buluşmak, ruhullahın İslam dini tecrübesindeki faaliyetiyle tanışmak istediği, bunun ise başka bir 
güç tarafından yutulmadan İslam’ın olduğu şekliyle kalma iradesine engel teşkil etmediği” gerekçesiyle 
kendi yönelimini belirlemiştir.
Paolo, teröristlerin gerçek Müslümanlar olmadığını söyleme ihtiyacı hissetmemiştir. Aynı şekilde şiddet 
eylemlerinin dinle ilişkilendirilmesinin, dine bir hakaret olacağını da söylemeye gereksinim duymamıştır. 
Bunun yerine o, Hristiyan Batı’ya geleneksel Hristiyanlığın da şiddete başvurduğu gerçeğini hatırlatmakla 
yetinmiştir.
Suriye devrimi patlak verdiğinde, Paolo başlangıçta sözlü olarak Suriye halkının taleplerini destekledi. 
Ancak içerisinde bulunduğu konumun hassasiyeti gereği aleni olarak hiçbir faaliyete katılmadı. Bu 
süreçte yalnızca dua, tartışma ve diyalog etkinliklerinde bulundu. Fakat rejim cinayet ve yıkım yöntemine 
başvurduğunda Paolo, sessizliğini bozarak devrimin merkezi olan Humus’a gitti ve insani ve dini boyutta 
yardım faaliyetlerinde bulundu. Ardından en önemli adımı atarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne 
uluslararası toplumun Suriye’ye müdahale etmesi gerektiği yönünde bir mektup yazdı. Bunun sonucu 
olarak 2012 yılında, rejim tarafından Suriye’den sınır dışı edildi.
Suriye dışında, muhalefetin ve gelecek vizyonunun birleştirilmesi için çeşitli etkinliklerde yer aldı. 
2013’te, Suriye’nin muhalefetin kontrolünde olan bazı kuzey bölgelerine ziyaretlerde bulundu.
Akıbeti hakkında farklı söylentiler yayıldı. Kimilerine göre DAEŞ tarafından esir alınıp hala hayatta iken, 
kimilerine göre idam edildi.

مواليد: روما، إيطاليا 17 نوفمر، 1954
األب )ابولــو دالوليــو( هــو كاهــن يســوعي إيطــايل وانشــط ســالم، متَّ نفيــه مــن ســوراي عــام 2012 مــن ِقبــل حكومــة بشــار 

األســد بســبب لقائــه مــع أعضــاء مــن املعارضــة الســورية وانتقــاد أفعــال نظــام األســد أثنــاء الثــورة الســورية.
أاثر الكاهــن اإليطــايل األب )ابولــو دالوليــو( اجلــدل مــرات عــدة فقــد أعلــن عــن أتييــده للثــورة الســورية منــذ انطالقتهــا، وزار 
)ثــّوار القصــر(، مث دخــل إىل مدينــة الرقــة، قبــل أن خيتفــي فيهــا يف 29 متــوز 2013، لتســري بعدهــا أنبــاء عــن اختطافــه مــن 

قبــل تنظيــم )داعــش( مث قتلــه.
حذر األب ابولو دالوليو اجملتمع الدويل من خطر السكوت أمام معاانة الشعب السوري، وقال:

إذا سكتنا اليوم عن القصف اجلوي، غداً سيجرب النظام السوري السالح الكيميائي ضد شعبه.
بــدأ حياتــه الكهنوتيــة يف ســلك الرهبنــة اليســوعّية، ودرس الفلســفة يف جامعــة انبــويل، ويف أوائــل الثمانينيــات توّجــه إىل دمشــق 
لدراســة اللغــة العربيــة، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة )الروابغنــدا فيــدا( يف رومــا عــام 1989 عــن رســالة بعنــوان 

)مفهــوم الرجــاء يف اإلســالم(.
 وحيظــى األب ابولــو بشــعبية كبــرة بــن الســورين، لوقوفــه مــع الثــورة الســورية منــذ بدايتهــا، ويعتقــد البعــض أن الثــورة الســورية 
أاتحــت لــه الــروز مــن خــالل اآللــة اإلعالميــة للثــورة الــي بــرز مــن خالهلــا، الرانمــج التلفزيــوين الشــهر الــذي كان يقدمــه علــى 

قنــاة األورينــت )إقامــة مؤقتــة(.
عاشق اإلسالم:

 مــن خــالل زايراتــه لعــدد مــن الــدول العربيــة والســالمية ظهــر أمامــه مبــا ل يقبــل الشــك التعاليــم اإلســالمية احلقيقيــة، والهتمــام 
ابلفقر خباصة الفقر الروحي، والســتعداد للفشــل، وقبول العذاب يف ســبيل هللا والقريب.

للحكومــة  التابعــة  الستشــراف  يف كليــة  لســنتن  درس 
لســتئناف   1981 عــام  ســورية  إىل  ووصــل  اليطاليــة، 
دراســة العربيــة، والتســجيل يف الوقــت ذاتــه يف كليــة الشــريعة 
مثــل  حملاضريــن  فاســتمع  حــر،  دمشــق كمســتمع  جبامعــة 
الشــيخ البوطــي، ويف املســاء كان يــراتد حلقــات التدريــس 
يف املســاجد ليســتمع إىل شــيوخ الديــن هنــاك مثــل الشــيخ 
حلقــات  اراتد  كمــا  كفتــارو،  أمحــد  والشــيخ  اليعقــويب 
الصوفين عند قر حميي الدين بن عريب يف جبل األربعن، 
عــاد بعــد ســنة إىل رومــا ليــدرس الالهــوت، ويتابــع دراســة 
الفلســفة يف جامعــة انبــويل، وكانــت موضوعتــه حــول )النقــد 
اإلســالمي لعقيــدة الثالــوث(، منحتــه جامعتــا لوفــن ولوفــان 
ابحلــوار  املتعلــق  عملــه  أجــل  مــن  فخريــة  دكتــوراه  لقــب 
املســيحي - اإلســالمي، طرد من ســلك الرهبنة اليســوعية، 

بســبب أفــكاره حــول اإلســالم.
إسالم ابولو

يقــول رجييــس ديريــه: إن اإلســالم ابلنســبة لبابلــو، ليــس 
ــا اعتنــاق هلــذا الديــن بــكل مــا يكتنفــه مــن صعــوابت وغمــوض  موضــوع دراســة جامعيــة، كمــا أنــه ليــس افتتــاانً رومانســياً، وإمنَّ

وحركيــة، يف حماولــة منــه لتغيــر صــورة اإلســالم يف العقــل الغــريب.
ويعــر ابولــو بكلمــات خمتصــرة عــن عالقتــه ابإلســالم بقولــه: )أرغــب يف أن أكــون جــزءاً مــن اإلســالم، وأن أُنــذر حملبتــه، وحملبــة 
حممــٍد أوًل، صلــى هللا عليــه وســلم، وعلــى أمتــه الســالم(  ،لكــن ابولــو مل خيفــي قلقــه، فانتمــاؤه الثنائــي هــذا مهــدد ابلرفــض مــن 
جانــب األمــة اإلســالمية والكنيســة علــى حــد ســواء، مــع أنــه يفعــل ذلــك )ألن الكنيســة يّف تتجــه حنــو اإلســالم، وتريــد لقــاء 
املســلمن، والتعــرف إىل عمــل روح هللا يف اخلــرة الدينيــة اإلســالمية، وهــذا ل مينــع مــن وجــوب احــرتام إرادة اإلســالم يف أن 

يبقــى ذاتــه، مــن دون أن يســمح لآلخــر اببتالعــه(.
ل جيــد ابولــو فائــدة مــن القــول إن اإلرهابيــن ليســوا مبســلمن حقيقيــن، أو القــول إن ربــط ممارســة العنــف ابلديــن إســاءة 
هلــذا الديــن، وبــدًل مــن ذلــك يدعــو الغــرب املســيحي إىل اســتذكار حقيقــة أن التقاليــد الدينيــة املســيحية اســتخدمت العنــف 

الختفاء...
عندمــا تفجــرت الثــورة الســورية، التــزم ابولــو موقــف التأييــد ملطالــب الشــعب الســوري الــي طاملــا تكلــم عنهــا، لكنــه مل يشــارك 
علنــاً يف نشــاطاهتا، نظــراً إىل حساســية وضعــه، واكتفــى إبقامــة الصلــوات والنقاشــات واحلــوارات،  لكــن عندمــا أصبــح القتــل 
والتدمــر اليومــي منهجــاً لــدى النظــام، خــرج ابولــو عــن صمتــه، وتوجــه إىل محــص الــي كانــت بــؤرة الثــورة حينــذاك، وقــدم 
املســاعدة علــى الصعيديــن اإلنســاين والديــي، مث قــام ابخلطــوة األهــم ووجــه رســالة إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة يطالــب 
فيهــا اجملتمــع الــدويل ابلتدخــل لنصــرة الشــعب الســوري، وترتــب علــى هــذه اخلطــوة صــدور قــرار طــرده مــن ســورية عــام 2012

خــارج ســورية شــارك ببعــض النشــاطات لتوحيــد تلــك املعارضــة ووضــع رؤيــة مســتقبلية هلــا، ويف عــام 2013، قــام بــزايرات عــدة 
للمناطــق الشــمالية الــي تســيطر عليهــا قــوات املعارضــة.

اختلفــت األقاويــل خبصــوص مصــره وقــد تراوحــت مــا بــن اعتقالــه مــن قبــل تنظيــم )داعــش(، وأنــه مــا زال حيــاً، فيمــا تقــول 
األخــرى أنــه أعــدم.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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كاتب واعالمي لبناين

                                  الصراع على بشار األسد

نديم قطيش

Beşar Esed Tartışması

Nedim Kutayş

Suriye’yle ilgili genel varsayım, Moskova’nın Esed’in rejimin başında kalmasını stratejik bir amaç olarak 
görmediği, İran’ın ise meseleye ‘Esed’in kalmasıyla Tahran’ın kazanacağı, gitmesiyle ise kaybedeceği’ 
şeklinde baktığı yönünde.
Peki durum değişti mi? Moskova geçiş sürecinde Esed’in kalmasını temin etmeye daha fazla önem at-
fediyor mu? Rusya’nın bir kozu haline gelmesi durumunda İran, Esed’den kurtulmayı çıkarına uygun 
mu görüyor? Siyasi varsayımlar açısından bakıldığında bu soru, en azından ilk bakışta uzak bir ihtimal 
olarak görünüyor. Yahut Suriye’ye ve Suriye krizine bakılırken yapılan bir zihin egzersizi olmaktan öteye 
gitmiyor. Ancak zorunlu bir zihin egzersizi.
Halep’in doğusunun düşüşünden ve Amerika ve Rusya arasındaki siyasi çözümün başarısız olmasından 
bu yana – ABD Başkanı Barack Obama’nın görev süresinin bitiminden bir ay önce – temel taşları Türkiye 
ve Rusya olan yeni bir çözüm denklemi vücuda geldi. Buna vakıanın bir gereği olarak İran’ın rolünü de 
eklemek lazım. Astana ise denklemin başlangıç noktasıydı.
Bu aşamadan itibaren, olayları sineye çekme ve bunun üzerinden hile yapma konusunda usta olmalarına 
rağmen Moskova ve Tahran’ın, birbirlerinden uzaklaştığına dair deliller üst üste gelmektedir. İran, Tür-
kiye’nin varlığını sineye çekti. Silahlı muhalefeti ve zorla da olsa tanımayı sineye çekti. Halbuki İran’ın 
söylemi, silahlı grupları sadece ama sadece terörist olarak görmekten ibaretti. Yine Washington’un sürece 
katılımını, Kremlin ve Beyaz Saray arasında şüpheyle gidip gelen gözlerle, kabul etti. Tüm bunlar, Rusya 
ve İran arasında içten içe süregelen, Beşar Esed’in görevinde kalıp kalmaması gerektiği konusundaki 
tartışmayı ortadan kaldırmakta yeterli olmadı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un birkaç hafta önce Rus diplomasi faaliyetlerinin sonuçları-
na dair düzenlediği yıllık basın toplantısındaki üslubu, sürpriz bir 
üsluptu. Lavrov, “Rusya Suriye’ye müdahale ettiğinde, Şam iki ya üç 
hafta içinde teröristler tarafından ele geçirilmek üzereydi” demişti. 
Bu sözün mesajı, Astana konferansının başlama aşamasında İran’a 
ulaşınca, Ayetullah Ali Hamaney’in Özel Müsteşarı Yahya Rahim 
Safevi “İranla yapılan askeri görüş alışverişlerinin, Bağdat ve Şam’ın 
ele geçirilmesini önlediği” yanıtını verdi. Birkaç gün önce ise Hasan 
Nasrallah, Rusya’ya cevaben şunları söyledi: “Artık herkes, tek başına 
hava saldırısının zafer getirmeyeceğini biliyor. Bugün Suriye’de Suri-
ye ordusu ve çeşitli müttefikleri sahada çarpışmasaydı, en güçlü hava 
saldırıları dahi savaşı sonlandıramazdı. Bu, en temel askeri kurallar-
dandır.”
Bu “rol kapma” oyunu ve Esed’i kurtarmada kimin daha çok pay sa-
hibi olduğu konusundaki tartışma, aslında bizzat Esed’in kendisiyle 
ilgili yapılan bir tartışmadır. Buna göre Esed, ya Moskova’nın siya-
si mantığına ya da İdlib, Dera ve diğer bölgelerde daha fazla askeri 
çözümler olmasını arzulayan İran’ın askeri mantığına yaklaştırılmak 
istenmektedir.
Bunun yanında, Suriye’deki yakıt krizi de önemli bir unsur teşkil 
etmektedir. Suriyeli kaynaklar, bunu İran’ın Esed’e karşı bir baskı 
unsuru olarak kullandığını ve böylece İran’ın Esed’e, rejimin önemli 
ölçüdeki hayat damarlarının Tahran’ın elinde olduğunu hatırlattığını 
belirtmektedir. Nitekim İran’ın yakıt gemileri, Banyas’a gönderilmek-
te; yakıt karşılığında sadakat istenmektedir.
Guta ve Humus’un Mahatta mahallelerindeki askeri güvenlik nokta-
larını hedef alan ve aralarında Askeri Güvenlik Şube Başkanı Tuğgen-
eral Hasan Dabol’un da bulunduğu subay ve askerlerin ölümüne yol 
açan iki patlamanın arkasında kimler olduğu hususunda akıllarda cid-
di sorular bulunmaktadır. Güvenlik konularında, ortaya çıkacak siya-
si sonuçların önüne geçmek zordur. Ancak sorulan soruların kendileri, 
siyasi atmosfere dair işaretler taşır. Yani Esed’e, “Rusya havaya, biz 
ise karaya sahibiz” diyenlerin varlığından, Esed’in çıkaracağı sonuç 
Humus’ta bomba patlatanların, Şam’da da ateşle oynamaya güçlerinin yettiği mi olacaktır?
Astana’dan bu yana İran, Esed’in Moskova’nın mantığına yaklaştığına işaret etmektedir. Silahlı mu-
halefetle Astana’da aynı masa etrafında oturmayı kabul etmiş, ardından ise birkaç gün önce Cenevre’de 
siyasi geçiş meselesini ele almaya razı olmuştur. Tahran’ın istihbarat teşkilatı, Esed’in etrafını sarmış olan 
geniş bir kesimin – Moskova’nın müdahalesinden beri – sert bir şekilde İran’ın buradaki rolünden ra-
hatsızlığını belli ettiğinin farkındadır. Bu kesimin içerisinde “Rejimin Sessiz Seçkinleri”nden kurmaylar, 
büyük iş adamları, sanayiciler ve tüccarlar ve bunlara bağlı Suriye’nin şehirlerinde ya da özellikle komşu 
ülkelerde zorunlu göçte yaşayan on binlerce nüfusa sahip aileler yer almaktadır.
İran Esed’in Rusya’nın bakış açısına göre gidici olduğuna ikna olursa, uygun gördüğü zamanda onu de-
virmek için gayret gösterebilir. Tahran, Suriye’de kurulacak yeni bir devlettense kaosun hakim olmasını 
tercih edecektir. Zira bu yeni devletin yapısı ne olursa olsun, İran’ın buradaki stratejik rolünü memnuni-
yetle karşılamayacağı kesindir.
Peki, Esed’in geçiş aşamasında görevde kalması İran’ın lehine değil de aleyhine bir adıma mı 
dönüşmüştür? Belki de.

االفــراض العــام، يف ســوراي، يقــول إن موســكو ال تتمســك ببقــاء بشــار األســد هدفــاً اســراتيجياً هلــا علــى رأس 
النظــام، وإن إيــران تقــارب املســألة وفــق معادلــة صفريــة: تنتصــر طهــران ببقــاء األســد وهتــزم برحيلــه.

 هــل انقلبــت اآليــة بعــض الشــيء؟ هــل ابتــت موســكو أقــرب إىل محايــة بقــاء األســد، يف مرحلــة انتقاليــة يف حــني 
قــد يكــون مــن مصلحــة إيــران التخلــص منــه إن ابت ورقــة روســية؟ الســؤال ال يــزال إىل حــد بعيــد، يف دائــرة 
العــامل االفراضــي السياســي، أو هكــذا يبــدو للوهلــة األوىل، وقــد ال يتجــاوز كونــه رايضــة ذهنيــة يف مراجعــة 

النظــر إىل ســوراي وأزمتهــا، لكنــه رايضــة ضروريــة.
 منــذ ســقوط شــرق حلــب واهنيــار مســار احلــل السياســي األمريكــي الروســي، قبــل شــهر مــن هنايــة واليــة الرئيــس 
األمريكــي ابراك أوابمــا، ولــدت معادلــة جديــدة للحــل قوامهــا املســار الركــي الروســي أساســاً، مضافــاً إليــه دور 

إيــران حبكــم األمــر الواقــع، وكانــت أســتاان هــي نقطــة االنطــاق.
 منــذ ذلــك الوقــت، تراكــم األدلــة علــى تباعــد موســكو وطهــران، رغــم قــدرة الدولتــني علــى ابتاعهــا والتحايــل 
عليهــا حــى اآلن ، ابتلعــت مشــاركة املعارضــة املســلحة واالعــراف االضطــراري هبــا، خافــاً لــكل الروايــة 
اإليرانية اليت تدرج املســلحني يف ســياق اإلرهاب، وال شــيء غري اإلرهاب، وابتلعت مشــاركة واشــنطن، وهي 
ترقــب بعــني شــكاكة، الغــزل بــني الكرملــني والبيــت األبيــض، كل ذلــك مل ينجــح يف تغييــب ملمــح انشــئ يف ثنــااي 

العاقــات الروســية اإليرانيــة، وهــو الصــراع علــى بشــار األســد نفســه ووظيفتــه يف األزمــة.
 كان أســلوب وزيــر اخلارجيــة الروســي، ســريغي الفــروف، مفاجئــاً قبــل أســابيع يف مؤمتــره الصحــايف الســنوي 
املخصــص للحديــث عــن نتائــج عمــل الدبلوماســية الروســية، حــني قــال: إن »دمشــق كانــت ستســقط خــال 

أســبوعني أو ثاثــة يف يــد اإلرهابيــني عندمــا تدخلــت روســيا يف ســوراي«، 
ــران علــى أبــواب انطــاق مؤمتــر أســتاان، ورد ابمسهــا  وصلــت الرســالة إىل إي
علــي  اإليــراين  للمرشــد  اخلــاص  -املستشــار  صفــوي  رحيــم  حيــى  اللــواء 
خامنئي- معترباً أن »االستشــارات العســكرية اإليرانية منعت ســقوط بغداد 
ودمشــق«، وقبــل أايم قــال حســن نصــر هللا: »الــكل ابت يعــرف أن احلــرب 
اجلويــة وحدهــا ال تصنــع نصــرًا، واليــوم يف ســوراي لــو مل يقاتــل اجليــش الســوري 
وخمتلــف احللفــاء علــى األرض فــإن أكــرب ســاح جــو لــن يســتطيع أن حيســم 

املعركــة وهــذا مــن الثوابــت العســكرية« يف رٍد آخــر علــى روســيا.
 لعبــة »حصــر اإلرث« هــذه، والصــراع علــى حتديــد حصــص كل فريــق يف 
ــد إنقــاذ األســد هــي صــراع علــى األســد نفســه، الســتمالته إمــا ملنطــق  رصي
موســكو السياســي وإما ملنطق إيران العســكري الراغب يف الدفع إىل حلول 

عســكرية إضافيــة يف إدلــب ودرعــا وغريمهــا.
 ليــس بعيــداً عــن هــذا التناتــش ومــا يســتلزمه مــن رســائل سياســية، أزمــة 
احملروقــات يف ســوراي، وهــي الــيت تضعهــا مصــادر ســورية يف ســياق الضغــط 
النظــام  مــن شــرايني حيــاة  رئيســاً  اإليــراين علــى األســد لتذكــريه أن جــزءاً 
متســك بــه طهــران الــيت ترســل بواخــر احملروقــات وغريهــا إىل ابنيــاس! الــوالء 

مقابــل الغــذاء.
 ومثــة مــن يطــرح عامــات اســتفهام جديــة حــول هويــة مــن يقــف خلــف 
تفجــريي محــص األخرييــن اللذيــن اســتهدفا فرعــي األمــن العســكري وأمــن 
الدولــة يف حيــي الغوطــة واحملطــة مبدينــة محــص وأداي إىل مقتــل عــدد مــن 
حســن  العميــد  العســكري  األمــن  فــرع  رئيــس  بينهــم  واجلنــود،  الضبــاط 
دعبــول، يف األمــن يصعــب احلســم ابســتنتاجات سياســية، لكــن األســئلة 
يقــول  مــن  مثــة  فهــل  السياســية،  اللحظــة  مناخــات  إىل  مؤشــرات  نفســها 
لأســد: روســيا متلــك الســماء وحنــن منلــك األرض؟ هــل علــى األســد أن 
يســتنتج أن مــن يفجــر يف عقــر داره يف محــص قــادر علــى اللعــب ابلنــار يف 

بدمشــق؟. داره  عقــر 
 منــذ أســتاان تلمــس إيــران، أن األســد ابت أقــرب إىل منطــق موســكو، تــدرج مــن القبــول ابجللــوس مــع املعارضــة 

املســلحة يف أســتاان إىل القبول قبل أايم ابلبحث يف االنتقال السياســي يف جنيف.
 وخمابــرات طهــران تعلــم أن شــرحية كبــرية مــن ســوراي العميقــة احمليطــة ابألســد ابتــت، منــذ تدخــل موســكو، تعــرب 
حبــدة عــن ضيقهــا ابلــدور اإليــراين، وهــذه شــرحية تضــم أركاانً مــن »خنبــة النظــام الصامتــة« وكبــار رجــال األعمــال 
والصناعيــني والتجــار ممــن ترتبــط هبــم عشــرات آالف العائــات، يف كل املــدن الســورية ويف املهاجــر القســرية 

وال ســيما يف دول اجلــوار.
 إن اقتنعــت إيــران أن األســد راحــٌل وفــق املنظــور الروســي، فقــد تعمــل علــى إزاحتــه بتوقيــت يناســبها، وهــي 
ســتنحاز خليــار الفوضــى علــى خيــار دولــة جديــدة يف ســوراي، تعلــم أنــه أايً تكــن تركيبتهــا فلــن تكــون املعــرب 

ــران االســراتيجي يف املشــرق. ــدور إي ــه ل الرحــب ذات
فهل ابتت محاية األسد يف املرحلة االنتقالية خطوة يف مواجهة إيران وليس العكس؟ رمبا.

Lübnanlı Gazeteci-Yazar
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Türkçe تركي

كان فتح )جبهة تركيا( هو ســبب اندلع احلرب الســورية، فشــركاؤان الســرتاتيجيون وحلفاؤان يف حلف الناتو كانوا يســتعدون 
لتنفيــذ هــذا اهلــدف؛ إذ كانــوا علــى علــم أبّن تركيــا لــن تبقــى صامــدة وموحــدة بعــد تقســيم ســوراي والعــراق، وهــذا كان الســبب 

وراء ختليهــم عــن تركيــا عقــب بــدء األزمــة الســورية وتعاوهنــم مــع التنظيمــات اإلرهابيــة ضــّد أنقــرة.
لقــد حســبوا كّل شــيء ووضعــوا املخططــات وبــدأوا تنفيذهــا، أرادوا إدخــال تركيــا يف صــراع ضــّد روســيا وإيــران مــن أجــل إضعافهــا 

وتقســيمها فيمــا بينهــم، فجميــع هــذه الســيناريوهات رمســت لفتــح تلــك اجلبهــة الكــرى، وتركيــا كانــت اهلــدف األكــر.
فهمنا كل هذا يوم 15 يوليو/متوز ومن خال )حزام اإلرهاب(

لقــد فهمنــا هــذا يــوم هجــوم 15 يوليو/متــوز، لقــد فهمنــا نــوااي ومــا فعلــه أولئــك الراغبــن يف تدمــر تركيــا مــن الداخــل بيــد تنظيــم 
)غولــن( اإلرهــايب، مــن أرادوا إعــالن حــرب ضــروس ضــدان وتنفيــذ خمطــط التقســيم علــى أراضينــا. لقــد شــهدت تلــك الليلــة 
هجمــات عنيفــة ضــد بلــدان وشــعبنا وجملســنا وقيمنــا واترخينــا وأحالمنــا ومســتقبلنا، حينهــا قاومنــا كمــا قاومنــا يف حــرب التحريــر 
حــى رحبنــا ومنعنــا احتــالًل دوليــاً. لقــد فهمنــا هــذا جيــداً عندمــا بــدأوا بتنفيــذ خمططــات حصــار تركيــا مــن مشــال ســوراي بواســطة 
تنظيمــي )يب كا كا / يب يــي دي(، وأدركنــا مــن أدار معركــة )تشــوكور( ومــن شــكل خــط جبهــة ملئــات الكيلومــرتات علــى طــول 
احلــدود بواســطة )يب كا كا(، فهمنــا أن مــن نفــذ حماولــة )الحتــالل( جنــوب شــرقي األانضــول هــم أنفســهم مــن شــكل خــط 
اجلبهــة هــذا، رأينــا أن اهلجمــات اإلرهابيــة اجلماعيــة الــي نفــذت داخــل تركيــا بواســطة )داعــش ويب كا كا( كانــت مــن ختطيــط 

وتنفيــذ القــوى واألوســاط عينهــا.
آالف الشاحنات تنقل أسلحة من أجل )معركة تركيا(

عندمــا فشــلت حماولهتــم يــوم 15 يوليو/متــوز حاولــوا فتــح اجلبهــة مــن اجلنــوب، مــن انحيــة ســوراي، لقــد رأيناهــم يؤسســون 
حزامــاً لإلرهــاب ويرمســون خريطــة حاميــة أجنبيــة ويرســلون آلف الشــاحنات احململــة ابألســلحة إىل املنطقــة ويشــكلون القواعــد 
العســكرية ويدربــون اإلرهابيــن اســتعداًدا ملهامجــة تركيــا. لقــد فهمنــا هــذا جيــداً بعدمــا رأيناهــم يفعلــون كل هــذا أبيــدي )داعــش(، 
رأينــا أبم أعيينــا كيــف اختــذوا )داعــش ويب كا كا( كشــركاء هلــم وكيــف اســتغلوا هذيــن التنظيمــن لتمزيــق ســوراي وكيــف اســتغلومها 
كذلــك ضــّد تركيــا، رأينــا أننــا حاربنــا أمريــكا عندمــا كنــا حنــارب )داعــش( خــالل عمليــة درع الفــرات، رأينــا أننــا حاربناهــا 
كذلــك عندمــا حاربنــا ضــد )ممــر اإلرهــاب( يف مشــال ســوراي، رأينــا أننــا قاومنــا حماولــة احتــالل خارجــي ل تنظيــم إرهــايب يف 

معركــة )تشــوكور(.
إهنا تدخات ذات حمور أطلسي

لقــد أدركنــا أن تنظيمــات )يب كا كا ويب يــي دي وداعــش وغولــن( هــي تنظيمــات اســتغلتها الــولايت املتحــدة وحلفاؤهــا لضــرب 
تركيــا، ولقــد شــاهد العــامل أبســره شــراكة واشــنطن مــع )يب كا كا وداعــش( يف املســرحية الــي مثلــت يف الرقــة، لكننــا رأينــا أّن 
الســتخبارات األمريكيــة اســتغلت تلــك التنظيمــات لتمزيــق تركيــا واملنطقــة أبســرها. كانــت عمليــة إســقاط الطائــرة الروســية عمليــة 
منســقة بــن واشــنطن وتنظيــم )غولــن(، كمــا هــو احلــال ابلنســبة لتأســيس تنظيــم )داعــش( وعمليــة 17 – 25 ديســمر/كانون 
األول 2013 وحماولــة النقــالب الفاشــلة صيــف العــام املاضــي. كمــا أن التخطيــط للحــرب يف ســوراي وإطالقهــا كان عمليــة 

أطلســية، ورأينــا كيــف أســقطوا تركيــا يف هــذا الفــخ مــن خــالل اســتغالل منظمــة )غولــن( اإلرهابيّــة.
ال يزال التدخل مستمرًا

شــاهدان مجيعــاً كيــف اســتغلوا التنظيمــات ســالفِة الذكــر مــن أجــل تشــكيل الــرأي العــام يف تركيــا، وكيــف روجــوا يف هــذا اإلطــار 
خمططاهتــم اخلاصــَة برتكيــا وبقيــِة دول الشــرق األوســط، رأينــا كيــف مسمــوا عقــول أصحــاب الــرأي يف تركيــا مــن أجــل تنفيــذ 
تفاصيــل اخلريطــة الــي يريــدون تفعيلهــا يف مشــال ســوراي والعــراق، وكيــف روجــوا لنــا مشــاريع القوميــة الكرديــة واملخططــات 
األطلســية حتــت عبــاءة اإلســالموية. أدركنــا أن اســتفتاء مشــال العــراق كان عمليــة ولدة مبكــرة وأنــه كشــف النقــاب عــن خمطــط 
كبــر، وشــاهدان أن املبــادرة الرتكيــة – العراقيــة – اإليرانيــة أفشــلت خمططــاً دوليــاً، وأن هــذا األمــر قابــل للتطبيــق كذلــك يف 
ســوراي، رأينــا أن مــن فشــلوا يف تنفيــذ خمطــط 17 – 25 ديســمر/كانون األول 2013 يف تركيــا حاولــوا تنفيــذه يف الــولايت 

املتحــدة، وأدركنــا أن خمطــط التدخــل ل يــزال مســتمراً.
جيب فعل شيء لوقف هذه احلرب

وإذا كان األمر كذلك، فيجب إهناء احلرب الســورية الي حتولت مؤخًرا إىل تصفية حســاابت بن القوى الدولية بعدما خرجت 
مــن كوهنــا نزاًعــا ســورايًّ داخليًّــا، بــل أتكــد للجميــع أهنــا خمطــط لتمزيــق املنطقــة وفتــح )جبهــة تركيــا(، لقــد وصلــت احلــرب إىل مــا 
هــي عليــه اليــوم بعدمــا كان مــن املمكــن احليلولــة دون حــدوث كل هــذا يف البدايــة بفضــل املبــادرة الرتكيــة – اإليرانيــة، لكــن انظــروا 

اليــوم فقــد صــارت املبــادرة الثالثيــة الرتكيــة – اإليرانيــة – الروســية هــي األمــل للخــروج مــن هــذا املــأزق.
رمبــا نشــهد صــدور قــرار اترخيــي خــالل القمــة الــي تســتضيفها )سوتشــي( الروســية، فلعــل الــدول الثــالث تُقــدم علــى خطــوة اترخييــة 

إلهنــاء احلــرب وإنقــاذ املنطقــة، خطــوة مــن شــأهنا إفشــال مســاعي أعــوان واشــنطن وتــل أبيــب داخــل ســوراي لتمزيــق أراضيهــا.
خطورة استغال حساسية تركيا

القضيــة ليســت نظــام بشــار األســد فحســب، بــل الشــعب الســوري ووحــدة أراضيــه، القضيــة ليســت ســوراي فقــط، بــل حماولــة 
الغــرب لالســتيالء علــى أراضــي الشــرق األوســط، القضيــة هــي القواعــد األجنبيــة الــي يريــدون أتسيســها يف مشــال ســوراي والعــراق، 
يريدون رسم خريطة مرّصعة بقواعد التدخل يف مجيع دول املنطقة مبا فيها تركيا. إن مجيع التنظيمات اإلرهابية يف املنطقة هي 
عناصــر حماولــة احتــالل أجنــيب، هتديــدات خارجيــة، قــوات طليعــة للمحتلــن، فاملنطقــة تواجــه هتديــًدا أكــر مــن القضيــة الســورية 
ونظام األســد. وهلذا جيب أل ُتســتّغل حساســيات تركيا يف قمة )سوتشــي(، وجيب على وجه اخلصوص أخذ تصميمها بشــأن 

تنظيمــي )يب كا كا / يب يــي دي( علــى حممــل اجلــد؛ إذ لــو فعلــوا هــذا فســتنتهي احلــرب يف ســوراي.
قرار مشرك يعين نصًرا اترخييًّا

علينــا أل ننســى أّن هــذه القمــة تضــّم فرصــة قطــع الطريــق أمــام مجيــع التدخــالت األجنبيــة يف ســوراي وبقيــة دول املنطقــة، ولــو 
جنحوا يف اختاذ قرار جذري، لن تســتطيع الولايت املتحدة أن جتد لنفســها مكاانً يف مشال ســوراي، وســيصيب الشــلل حتركات 
)يب كا كا / يب يــي دي( يف هــذه املنطقــة. ورمبــا يضــع الرئيــس الرتكــي أردوغــان ونظريــه الروســيُّ بوتــن واإليــراينُّ روحــاين يف 
)سوتشــي( نقطــة النهايــة ملقتــل مئــات اآللف وحتــول بلــد إىل أطــالل واملخططــات الغربيــة لتمزيــق املنطقــة أبســرها، وســيكون 

هــذا األمــر نصــرًا كبــرًا للمنطقــة، بــل ســيقضي بشــكل كبــر علــى التهديــدات الــي تســتهدف تركيــا.

سوتشي..
خطوة نحو إنهاء الحرب السورية

إبراهيم قراغول

Soçi.. 
Bir adım atılmalı, bu savaşa son verilmeli

İbrahim Karagül

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي

Suriye savaşının başlatılması “Türkiye cephesi”ni açmak içinmiş.
Stratejik ortaklarımız, NATO müttefiklerimiz bu amaç içinhazırlanıyormuş. Suriye ve Irak’ı parçaladıktan sonra 
Türkiye’nin sağlam, bütün olarak kalamayacağını biliyorlarmış. Suriye meselesi başladıktan sonra Türkiye’yi 
yalnız bırakmalarının, Türkiye’ye karşı terör örgütleriyle işbirliği yapmalarının sebebi buymuş.
Bunun hesabını yapmışlar, planını yapmışlar, süreci o şekilde başlatmışlar. Türkiye’yi hem Rusya hem de İran’la 
kapıştırıp, zayıf düşürüp paylaşmak istiyorlarmış. Bütün bu senaryolar bu büyük cepheyi açmak için planlanmış, 
büyük hedef Türkiye imiş.
BUNU 15 TEMMUZ’DA ANLADIK, “TERÖR KORIDORU” ILE ANLADIK..
Bunu 15 Temmuz saldırısında anladık. FETÖ eliyle Türkiye’yi içeriden çökertmek, bu ülkeye açık savaş açmak, 
parçalama planını devreye almak isteyenlerin yaptıklarını gördük, niyetlerini anladık. O gün, o gece ülkem-
ize, milletimize, Meclis’imize, değerlerimize, tarihimize, hayallerimize, gelecek planlarımıza çok ağır saldırılar 
yapıldı. O gece bir Kurtuluş Savaşı verdik, bir Milli Mücadele kazandık, bir çokuluslu işgali önledik. Bunu; 
PKK/PYD eliyle Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’yi çevreleme, kuşatma planları devreye alınınca da anladık. 
Çukur savaşını kimlerin yönettiğini, yüzlerce kilometre sınır boyunca PKK üzerinden kimlerin bir cephe hattı 
kurduğunu, Güneydoğu’da “işgal” girişimini yönetenlerle bu cephe hattını planlayıp yönetenlerin aynı güçler 
olduğunu, Türkiye içinde DEAŞ ve PKK üzerinden yapılan kitlesel terör saldırılarının da aynı güçler, çevreler 
tarafından organize edilip yaptırıldığını gördük, anladık.
BINLERCE TIR DOLUSU SILAH ‘TÜRKIYE SAVAŞI’ IÇIN GELIYOR
15 Temmuz başarısız olunca, Güney’den, Suriye’den cephe açmayaçalıştılar. Bir terör kuşağı oluşturup, bir 
yabancı garnizon haritası çizip, binlerce TIR dolusu silahı bu bölgeye biriktirip, askeri üsler kurup, terör eğitim 
işletip Türkiye’ye saldırı hazırlıkları yaptıklarını gördük, anladık. Bunu DEAŞ eliyle yaptıklarını gördükten 
sonra anladık. DEAŞ ve PKK’yı nasıl ortak bir güç olarak koordine ettiklerini, Suriye’yi bu örgütler eliyle 
parçalarken aynı örgütleri Türkiye’ye karşı nasıl kullandıklarınıgördük. Fırat Kalkanı sırasında biz DEAŞ’la 
savaşırken aslında ABD ile savaştığımızı gördük. Suriye’nin kuzeyindeki ”terör koridoru”na karşı savaşırken 
aslında ABD ile savaştığımızı gördük. “Çukur Savaşı”nda da aslında terörle değil bir dış işgal girişimiyle 
savaştığımızı gördük.
BUNLARIN TAMAMI ATLANTIK EKSENLI MÜDAHALELERDIR..
PKK’nın, PYD’nin, DEAŞ’ın, FETÖ’nün ABD ve müttefikleri tarafından Türkiye’yi vurmak için hazırlanmış 
tetikçiler, taşeron örgütler olduğunu gördük. Dünya PKK-DEAŞ ortaklığını Rakka’da oynanan tiyatroda gördü 
ama biz bütün bu örgütlerin hem coğrafyayı hem de Türkiye’yi parçalamak için ABD istihbaratı tarafından 
kurulup yönetildiğini, harekete geçirildiğini, ülkemize saldırtıldığını gördük. Rus uçağının düşürülmesi bir 
Atlantik-FETÖ operasyonuydu. DEAŞbir Atlantik-FETÖ operasyonuydu. 17/25 Aralık müdahalesi bir Atlan-
tik-FETÖ operasyonuydu. 15 Temmuz bir Atlantik-FETÖ operasyonuydu. Suriye savaşının planlanıp başlatıl-
ması bir Atlantik operasyonuydu ve Türkiye’nin FETÖ aklı kullanılarak bu oyuna getirildiğini gördük, anladık.
O MÜDAHALE BUGÜN AYNEN DEVAM EDIYOR
Söz konusu örgütler üzerinden Türkiye içinde nasıl kamuoyu oluşturulduğunu, Türkiye ve bölgeye ilişkin plan-
ların bu çerçevede pazarlandığını gördük. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde oluşturulmak istenen harita için Türkiye 
kamuoyunun zihinlerinin nasıl zehirlendiğini, rehin alındığını gördük, anladık. Kürt milliyetçiliği ve Atlantik 
projelerinin İslamcılık adı altında servis edildiğini gördük. Irak’ın kuzeyinde yapılan referandumun bir erken 
doğum olduğunu ve bir büyük oyunu ortaya çıkardığını gördük. Türkiye, Irak ve İran’ın inisiyatifinin çokuluslu 
bir hesabı boşa çıkardığını. Bunun Suriye’de de yapılabileceğini gördük, anladık. 17-15 Aralık darbesini Türki-
ye’de gerçekleştiremeyenlerin aynı senaryoyu ABD’de denemeye çalıştığını,müdahale sürecinin devam ettiğini 
gördük, anladık.
BIR ADIM ATILMALI, BU SAVAŞA SON VERILMELI
Öyleyse, artık çokuluslu güç hesaplaşmasına dönen, Suriye halkının savaşı olmaktan çıkan, coğrafyayı parçala-
ma ve “Türkiye cephesi”ni açma planı olduğu kesinleşen Suriye savaşı sona erdirilmeli. Daha yolun başında Tür-
kiye ve İran’ın inisiyatifi ile önüne geçilebilecek bir savaş bugünlere geldi ama bakın yine Türkiye-İran-Rusya 
üçlüsünün inisiyatifi ile böyle bir umut belirdi. Bugün Soçi’de yapılacak zirveden, bu yönde tarihi bir karar 
çıkabilir. Üç ülke, savaşı bitirmek, coğrafyayı kurtarmak için tarihi bir adım atabilir. ABD ve İsrail’in Suriye 
içindeki bütün uzantılarını, Suriye’yi parçalama aparatlarını boşa çıkaracak adımlar atılabilir.
TÜRKIYE’NIN HASSASIYETI ASLA ISTISMAR EDILMESIN
Mesele sadece Suriye rejimi değil, Suriye halkıdır. Mesele Esad değil Suriye’nin bütünlüğüdür. Mesele Suriye 
de değil coğrafyaya yönelik Batılı istiladır. Mesele Suriye ve Irak’ın kuzeyinde oluşturulmak istenen yabancı 
garnizondur, haritadır. Bu haritanın, Türkiye dahil bütün bölgeye müdahale üsleriyle donatılmasıdır. Bölgedeki 
bütün terör örgütleri yabancı işgal girişiminin aparatlarıdır. Birer dış tehdittir, işgalin öncüleridir. Coğrafya, Esad 
meselesinden, Suriye meselesinden çok daha büyük tehditlerle yüz yüzedir. Bu yüzden Soçi’de Türkiye’nin 
hassasiyetleri istismar edilmemeli. Özellikle PKK/PYD konusundaki kararlılığıciddiye alınmalı. Bu yapılırsa 
Suriye savaşı biter.
ORTAK BIR KARAR TARIHI BIR ZAFER OLARAK NOT EDILECEK
Unutulmamalı ki bu zirve, Suriye ve coğrafyaya yönelik bütün dış müdahalelerin önünü kesme fırsatı içeriyor. 
Eğer köklü bir karar alınabilirse ABD Suriye’nin kuzeyinde barınamayacak, PKK/PYD bu bölgede hareket ede-
mez hale gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Soçi’de 
yüzbinlerce insanın ölümüne, bir ülkenin harabeye dönmesine, batılı ülkelerin bütün coğrafyayı parçalama plan-
larına bir nokta koyabilir. Bu, coğrafyamız için büyük bir zafer olacaktır. Bu, Türkiye’ye yönelik tehditleri 
büyük oranda sıfırlayacaktır.
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قــد تقســمنا وتفتتنــا شــيئاً فشــيئاً، بفعــل الالمبــالت الــي نعيشــها منــذ زمــن طويــل حيــال مــا حيــدث مــع أنفســنا وحميطنــا وبيئتنــا، 
وبســبب عــدم ردان الفعــل علــى كل تلــك األمــور، وجــراء أاننيتنــا املتصاعــدة ولمبالتنــا مبــا حيــدث يف العــامل، يف وقــت نعيــش فيهــا 
حالــة مــن النكفــاء علــى الــذات، وقــد عشــنا مرحلــة طويلــة مــن الســقوط حنــو عواملنــا الباطنيــة، وذلــك بســبب الجنــرار حنــو انقســام 
النقســامات، فبقينــا يف مواجهــة حالــة تتجــه فيهــا الــذات حنــو الباطــن وتســقط فوقــه، لقــد ضيعنــا ســنوات بــل قــروانً طويلــة، كمــا 
ضيعنــا كثــراً مــن النــاس، وأضحينــا عاجزيــن عــن محايــة أهالينــا وجهــودان واترخينــا، وللمؤرخــن عبــارة مجيلــة تقــول: )إن أكــر هزميــة 
هــي هزميــة أمــة يف التاريــخ(، إنكــم يف احلقيقــة منتصــرون، فلكــم اتريــخ عريــق، ولكــن ألنكــم اهنزمتــم اليــوم، فهــا هــم ينظــرون إىل 
ماضيكــم، كــي تســجلوا كل مــا اكتســبتموه يف املاضــي ابمسهــم، ذلــك ألننــا نعيــش اترخيــاً مقلــوابً إىل هــذا احلــد،  وعندمــا نلتفــت 

وننظــر إليهــم، نراهــم يعرضــون علينــا اترخيــاً نــكاد مل ننتــج فيــه أي شــيء لفائــدة البشــرية.
ولكــن األمــر عكــس ذلــك متامــاً، فاملســلمون عندمــا كانــوا يســطرون يف التاريــخ مســار البشــرية، يف العلــوم والفنــون والبيئــة ويف كافــة 
مناحــي احليــاة، كانــوا قــد أسســوا مــدانً وحضــارات متعــددة األداين والثقافــات واللغــات، وذلــك بقيــادة ورايدة كل صاحــب ضمــر 
ورمحــة وعدالــة، وتلــك حقيقــة ل ميكــن نســياهنا. ولنعــي ذلــك حنتــاج إىل جهــود جــادة يف فلســفة اتريــخ، وإذا مل نعــّرف أنفســنا، 
وإن مل نربــط ذلــك التعريــف بتارخينــا، فــإن غــران ســيقوم مبهمــة التعريــف بنــا كمــا يريــد، وهــا هــو الغــرب يعمــل منــذ وقــت طويــل 
علــى التعريــف ابلشــرق علــى أنــه يلبــس قميــص اجلنــون، ولذلــك تــرون أننــا نفكــر دائمــاً فيمــا يقولونــه عنــا، وإذا أردمت إجــراء دراســة 
حــول أحــد الشــعوب املســلمة اليــوم، فإنكــم تذهبــون إىل لنــدن أو ابريــس أو واشــنطن أو إىل جامعــات الغــرب إلجــراء مثــل تلــك 
الدراســات، وابلعكس متاماً فإنكم ل جترون مثل ذلك البحث يف فاس أو القروان أو بغداد أو القاهرة أو إســطنبول أو يف أي 
بقعــة مــن بقــاع العــامل اإلســالمي، ولذلــك فإننــا إن مل نعــّرف أنفســنا أبنفســنا، وإن مل نتبــوأ مــكاانً يف تلــك اجلهــود، فــإن اآلخريــن 

ســيعّرفون بنــا، وســنبقى جمــرد وجــه متثيلــي ضمــن ذلــك التعريــف.
كانــت تركيــا جبهــة اتبعــة للغــرب منــذ زمــن طويــل، وبقيــت حتافــظ علــى وجودهــا كجبهــة عســكرية حللــف الناتــو يف املنطقــة، 
لكــن الســبب الكامــن وراء املعــارك والصراعــات احلاليــة هــو بعــض البــوادر الــي تشــر إىل عــودة ســعي تركيــا مــن جديــد للعــودة إىل 
ذاهتــا وإىل قوهتــا القدميــة، وســعيها للخــروج مــن كوهنــا جمــرد جبهــة لتكــون دولــة مركزيــة يف املنطقــة، وهــي تســعى إىل ربــط عالقاهتــا 
مــن جديــد مــع جذورهــا وماضيهــا وعالقاهتــا التارخييــة، ولســان حاهلــا يقــول؛ أان لســت جبهــة يف حربكــم تلــك، بــل إنــي أريــد أن 

أكــون عنصــرا مــن هــذه املنطقــة الــي أريــد أن أنفــذ فيهــا معاركــي وحــرويب وخططــي اخلاصــة.
يشــهد العــامل حــروابً طاحنــة وعواصــف هوجــاء تلقــي بــكل طــرف إىل جانــب ليســقط علــى األرض يف شــكل حطــام، ويف الوقــت 
ذاتــه تعمــل الشــركات متعــددة اجلنســيات علــى تقاســم العــامل بينهــا مــن جديــد، وعندمــا ننظــر إىل خلفيــات بعــض األزمــات األخــرة 
يف املنطقــة، نــرى أن شــركة )أرامكــو( الســعودية مثــاًل، متورطــة يف ســرقة الغــاز مــن اليمــن وبعــض الثــروات مــن بلــدان أخــرى، مــن 
أجــل تقدميهــا علــى غــر وجــه حــق ألطــراف أخــرى، واألمــر ل يتعــدى كونــه عمليــة تقســيم للعــامل بــن مثانيــة أو عشــر عائــالت 
يتمركــز أكثرهــم يف لنــدن وواشــنطن، مســتخدمن يف ذلــك هيــاكل يضعوهنــا أمــام النــاس علــى أســاس أهنــا دول، ومل يعــد خفيــاً أن 

تلــك الــدول قــد حتولــت يف احلقيقــة إىل حصــان طــروادة لــدى تلــك الشــركات متعــددة اجلنســيات.
لقــد كانــوا ميثلــون علــى النــاس حــى األمــس، وحيركوهنــم مثــل الدمــى، ولكــن اجلميــع بــدأ اليــوم يتحــدث بصراحــة عــن تلــك 
املســرحية، وتــرون األخبــار اليــوم؛ فنحــن نتحــارب فعليــاً مــع أمريــكا، أو حنــن إزاء إحــدى عمليــات حلــف الناتــو، حــى أصبــح 
احلديــث جيــري عــن تدريــب الناتــو لعناصــر حــزب العمــال الكردســتاين، وإثــر األزمــة الــي شــهدها الناتــو قبــل أايم، طالعنــا رئيــس 
اجلمهوريــة بتصرحيــه )إننــا جاهــزون ألي شــيء وســنقاوم حــى النهايــة(، وهــذا يعــي أن أحــداً مل يعــد خيفــي نــواايه، وقــد أضحــى 

اجلميــع يف هــذه املرحلــة اجلديــدة يكشــف عــن اجلهــة واجلبهــة الــي يصطــّف فيهــا.
أين نقف حنن أثناء هذه املرحلة اجلديدة الي تعيشــها تركيا والي تشــهد فيها كل يوم نقاشــات ومباحثات يف جمالت جديدة؟ 
وقــد منحنــا هللا إمكانيــات كثــرة. ومــن بينهــا أنــه علينــا أن نعيــد النظــر فيمــا نفعلــه، ويبــدو أن العقــل السياســي العــريب الــذي 
حييــط بنــا يعيــش حاليــاً صدمــات وكدمــات كــرى، ولذلــك فعلينــا أن نعيــد احلديــث ونكــرر النقــاش يف هــذه املســألة، وأثنــاء قيامنــا 
بذلــك، وخصوصــاً عندمــا ننفــذ قســماً مــن مســؤولياتنا، علينــا أن نناقــش مواضيــع معينــة تتعلــق بفلســفة تلــك املســألة، وبظهورهــا 
مــن جديــد علــى مســرح األحــداث، ومبراكــز القــوة تلــك. علينــا أن نتحــدث أكثــر ونناقــش تلــك األفــكار العميقــة علــى وجــه 
اخلصــوص، ومــدى إنتاجهــا قيمــاً يف احليــاة القتصاديــة، وتشــكيلها طوقــاً أمنيــاً يف احليــاة العســكرية، وحمافظتهــا علــى النظــام 

اإلداري بشــكل دائــم بتغذيتــه مــن تلــك األفــكار يف احليــاة السياســية.
لقــد قســموا املســلمن يف بقيــة أحنــاء العــامل اإلســالمي منــذ زمــن طويــل، وانتزعوهــم مــن الدولــة الــي يعيشــون فيهــا ومــن اجليــش ومــن 
احليــاة السياســية والقتصاديــة ومــن العــامل الفكــري، وحكمــوا عليهــم ابلعيــش يف حالــة مــن النــزواء، ومل يكتفــوا بذلــك فقــد انتزعــوان 
مــن اترخينــا وأمتنــا ومــن أحــكام القيــم الــي ولــدان عليهــا، لذلــك فعلينــا أن نتذاكــر هــذه املســائل ونتحــدث فيهــا جمــدداً، وعلينــا 

أن نبــدأ إزاء ذلــك الوضــع معركــة أعمــق ومتجــذرًة أكثــر، وإننــا حنتــاج إىل بعضنــا البعــض لنعتصــم بقيمنــا ونتجــاوز تلــك احلالــة.
حنــن يف حالــة حــرب فعليــة، واحلــروب ل خُتــاض يف اجلبهــات فقــط، فتلــك جمــرد نتيجــة حلــروب أخــرى،  وإن املعركــة الثقافيــة 
واملعركــة الجتماعيــة واملعــارك الــي خنوضهــا اليــوم مــن أجــل أن يتواصــل اجملتمــع ويتداخــل مــع بعضــه البعــض، ويف ســبيل محايــة 
مكتســباتنا، وكــي ل خنســر احلــرب علــى اجلبهــة، تلــك املعــارك كلهــا هــي الــي جتعــل مــن احلــرب الــي خنوضهــا علــى اجلبهــة حــرابً 
دائمــة، وميكنكــم أن تكســبوا احلــرب علــى اجلبهــة، ولكنكــم لــن تتمكنــوا مــن بســط ســلطتكم الثقافيــة، وقــد شــهدان ذلــك أثنــاء 
حــرب التحريــر الرتكيــة، فعندمــا انتهــت تلــك احلــرب، كانــوا هــم احلاكمــن، فقــد ابدروا إىل أتســيس نظــام، عندمــا كنــا حنــن 
منشــغلن ابلنحيــب علــى شــهدائنا، وحنــن نشــاهد نفــس الســيناريو اليــوم يف ســوراي والعــراق ويف بقــاع أخــرى مــن العــامل، ولذلــك 
فعلينــا أن نقــرأ أكثــر ونتكلــم أكثــر، وعلينــا أن نناقــش هــذه املســائل بشــكل دائــم ونشــرحها ملختلــف أطيــاف اجملتمــع وإىل أقاربنــا 
وجراننــا وإىل كل النــاس. علينــا أن ننــذر كل أايمنــا مــن أجــل احلديــث يف هــذه القضــااي، وعلينــا أن نعــي أبن هــذه املهمــة ضــرورة 
وليســت جمــرد سياســة، إذ أن هــذا الشــعب ينتــج يف كل وقــت انســاً يليقــون بــه، ول شــك يف أن الفــرد مهــم، ولكــن األمــة هــي 

الــي جتعــل مــن الفــرد ذا معــى.
علــى هــذا الشــعب أن تتآلــف كافــة عناصــره مــن مســلمن ومســيحين وعلويــن وســنة وميينيــن ويســارين وأتــراك وأكــراد وعــرب، 
مهمــا كانــت طبقتهــم واألفــكار الــي يؤمنــون هبــا، وعلينــا أن نتصــدى معــاً وبضربــة رجــل واحــد، ملــا يفرضونــه علينــا ابلقــوة يف هــذه 

املنطقــة مــن العــامل، وعلــى اجلميــع أن يتقبــل اآلخــر كمــا هــو، لنقــول معــاً )قــف( لتلــك الــدول اإلمرايليــة.

أين نحن؟ ماذا نفعل اآلن؟
وماذا علينا أن نفعل الحقًا؟

توروغاي آلديمير

Neredeyiz? Ne Yapıyoruz?
Ne Yapmalıyız?

Turgay Aldemir

Adib - Düşünürأديب ومفكر

Uzunca bir zamandır kendimizle, etrafımızla, çevremizle olup bitenlere karşı gösterdiğimiz duyarsızlık, bunlara 
karşı tepki verememe, git gide bencilleşme, kendimize dönme, kendimizi merkeze alan süreçleri yaşayıp dünyada 
olup bitenlere karşı duyarsızlıklarımız, git gide bizi böldü, parçaladı. Bu parçalardan daha da parçalanmaya doğru 
sürüklenişlerden dolayı uzunca bir süre içimize doğru bir çöküş yaşadık. Adeta kendi içine doğru yönelen, kendi içine 
çöken bir halle karşı karşıya kaldık. Kayıp yıllarımız oldu, kayıp yüzyıllarımız oldu, insanlarımız oldu. İnsanlarımıza, 
emeğimize, tarihimize sahip çıkamaz hale geldik. Tarihçilerin güzel bir tespiti var. Diyorlar ki; ‘en büyük yenilgi 
bir milleti tarihte yenmektir.’ Siz aslında muzaffersinizdir, bir tarihiniz vardır ama siz bugün mağlup olduğunuz için 
geriye bakarak tarihte de kazanımlarınızın hepsini kendilerine yazarlar ki biz böyle bir makûs tarihe de sahibiz. Dönüp 
baktığınız zaman neredeyse insanlık tarihine hiçbir şey üretememiş bir geçmiş bizim önümüze konmuş.
Oysaki Müslümanların tarihte, insanlığa yön verdiği dönemlerde bilimden sanata, çevreden ekolojiye ve hayatın her 
alanına dair, vicdanlı, merhametli, adil, herkesi merkeze alan, çok dinli, çok kültürlü, çok dilli şehirler, medeniyetler 
kurduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunun için ciddi bir tarih felsefesine ihtiyaç var. Eğer biz kendimizi tanımlamaz-
sak, kendi tarihimizle bağlar kurmazsak bizi başkaları tanımlar. Uzunca bir süredir batıdan doğuyu tanımlayarak 
doğu toplumlarına bir deli gömleği giydirmeye çalışılması sonucunda hep bakıyorsunuz ki onlar ne der kaygısına 
düşmüşüz. Bugün İslam toplumlarıyla ilgili bir araştırma yapılacak olsa gidilip ya Londra’da, ya Paris’te ya da Wash-
ington’da veya batıdaki üniversitelerde bu konuları araştırırsınız. Aksine ne Fas’ta, ne Kayrevan’da, ne Bağdat’ta, ne 
Kahire’de, ne İstanbul’da ne de İslam ülkelerinin herhangi bir yerinde orayı araştıramazsınız. Biz kendimizi tanım-
lamazsak, kendimizi bu süreçte bir misyona yerleştirmezsek, başkaları bizi tanımlar ve o tanım içerisinde bir figüran 
olarak hayatın içerisinde sürükleniriz.
Uzunca bir süredir Türkiye batının bir cephe ülkesiydi. NATO’nun bir cephe karakolu olaraktan varlığını sürüyordu. 
Şuan ki kavganın, çatışmaların ortaya çıkışının temelinde artık Türkiye’nin bir cephe ülkesi olmaktan çok bir merkez 
ülke, yeniden kendine, kadim güçlerine dönmeye dair ortaya koyduğu bir kısım emarelerdir. Ben sizin savaşınızın 
cephesi değil kendi mücadelemin, savaşımın, kendi planlarımın uygulamasını istediğim bir coğrafya olmak istiyorum 
diye yeniden kökleriyle, tarihiyle, tarihteki bağlarıyla bağ kurma çabalarıdır.
Bir taraftan da dünyada amansız bir çatışma var. Büyük kasırgalar oluyor. Bu kasırga içerisinde herkes bir tarafa 
savruluyor, yıkılıyor. Bir diğer taraftan dünyanın çok uluslu şirketler arasında yeniden pay edilişine şahit oluyoruz. En 
nihayetinde bir kısım krizlerin arka planını incelediğiniz zaman mesela; Suudi Arabistan’da Aramco şirketinin, Ye-
menden gaz şirketinin, bir başka ülkede başka bir zenginliği çalınmasının, peşkeş çekilmesinin arka planını görüyoruz. 
Bunların birçoğu da Londra ve Washington merkezli 8-10 tane ailenin dünyayı parsellemesinden öteye geçmeyen, 
devlet diye insanların önüne çıkarılmış yapılarından kaynaklı. Aslında be devletlerin bu çok uluslu şirketlerin Truva 
atı olduğu artık saklanamaz bir duruma geldi.
Düne kadar rol yapılıyordu, adeta herkes kukla kullanıyordu ama artık herkes daha açık konuşur hale geldi. İşte 
görüyorsunuz bugün haberler; biz Amerika’yla fiilen savaşıyoruz veya bu bir NATO operasyonu tarzında, NATO 
PKK’lıları eğitiyor diline gelmiş durumda. Geçen gün NATO’da yaşanan kriz dolayısıyla biz her şeye hazırlıklıyız 
sonuna kadar mücadele edeceğiz diyen Cumhurbaşkanının ifadesiyle karşılaştık. Yani artık kimse niyetini gizlemiyor. 
Herkes bu yeni süreçte kendi cephesini kendi tarafını belli ediyor.
Türkiye’deki bu yeni süreçte her gün yeni alanlarda yeni tartışmalar müzakereler yaşarken biz bunun neresinde duruy-
oruz? Allah birçok imkânı önümüze açtı. Bunun içerisinden bizim ne yaptığımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. 
Görülen o ki şu anda etrafındaki Arap siyasal aklının büyük bir travma yaşadığı. Bizlerin de bu meseleyi yeniden 
tartışmamız, konuşmamız gerektiği. Bunları yürütürken de özellikle bir kısım sorumluluklarımızı yerine getirirken 
bu işin felsefesi üzerine, bu işin yeniden tarih sahnesine çıkışı üzerinden o güç merkezleri üzerinden belli konuları 
tartışmamız lazım. Özellikle derin bir fikriyatın, bu fikriyatın iktisadi hayatta değer üretmesini, askeri hayatta bunun 
etrafından güvenlik çemberini oluşturmasını, siyasi hayatta bundan beslenerek sürekli bir yönetim sistemini canlı 
tutmasını daha fazla konuşup tartışmamız lazım.
Uzunca bir süredir İslam dünyasında geride kalan parça bölük Müslümanları da içinde yaşadıkları devletten, ordudan, 
siyasi hayattan, iktisadi hayattan ve fikir dünyasından kopararak münzevi bir hayata mahkûm ettiler. Yetmedi tari-
himizden, yetmedi milletimizden ve içinde doğduğumuz değer yargılarından da sürüklenmiş olduk. Bunları yeniden 
müzakere edip konuşmamız ve buna karşı daha derin daha köklü bir mücadeleyi ortaya koymamız lazım. Bunları 
aşabilmek için kendi değerlerimize sağlam tutunabilmemiz için birbirimize ihtiyacımız var.
Fiili bir savaş halindeyiz. Savaş sadece cephede verilmez. O sadece bir sonuçtur. Cephede verilen savaşı da kaybetme-
mek için, kazanılanı da korumak için bugünlerde kültürel mücadele, sosyal mücadele, toplumun birbirine dokunması, 
birbiriyle iç içe geçmesine dair verilen mücadeleler cephede kazanılan o cephe savaşını kalıcı kılar. Cephede ka-
zanırsınız ama kültürel iktidar sizde olmaz. Biz bunu kurtuluş savaşında yaşadık. Savaş bittiğinde hâkim olan onlardı. 
Biz şehitlerimizin başında ağıt yakarken onlar yeni bir düzen kurmuşlardı. Bunun aynısını Suriye’de yaşıyoruz, Irak’ta 
yaşıyoruz, başka yerlerde yaşıyoruz. Bunun için daha fazla okumak, daha fazla konuşmak diğer toplum katmanlarına; 
komşumuza akrabamıza her insana bu meseleyi daha fazla taşımak lazım. Her günümüzü bu meseleleri konuşmaya 
adamamız lazım. Bu işin siyaseti değil bir gereklilik olduğunu kavramamız lazım. Bu toplum her zaman kendine layık 
insanlar çıkarır. Elbette ki kişiler önemlidir ama o kişileri de anlamlı kılan da millettir.
Bu milletin müslümanıyla, hırıstiyanıyla, alevisiyle, sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla Türk’üyle Kürt’üyle Arap’ıyla 
her kesimden her türlü görüşe sahip olan insanlarının tamamıyla bir olması lazım. Hep birlikte bu coğrafyada bize 
dayatılana yek vücut karşılık vermesi lazım. Herkesin birbirini olduğu gibi kabul edip öncelikle bu Emperyal dev-
letlere hep birlikte dur demesi lazım.



2012-12-21 .................... 1983
الدكتــور حممــد فــراس اجللــد طبيــب أســنان 30 ســنة 
الليــزر  إدارة مشــايف وماجســتر يف علــوم  ماجســتر 

مــن قريــة عقــراب.
فــراس أول مــن أشــعل أول مظاهــرة يف عقــراب وقبــل 
ذلــك، كان مــن أول الشــباب الذيــن اشــتغلوا ابحلــراك 

املــدين يف دمشــق.
فراس غادر عيادته وعمله يف وزارة الصحة ألنه كان 

مطلــوابً لألمــن وتفــرغ للعمــل الثوري.
فــراس مل يقتــل أحــداً بــل أنقــذ حيــاة الكثريــن فقــد 
كان انشــطاً طبيــاً يقــوم بتجهيــز املشــايف امليدانيــة يف 
ريــف دمشــق مــن عقــراب لببيــال ليلــدا للتضامــن للغوطــة 
مــن مشــفى  ينتقــل  ميــل وهــو  يــكل ول  الشــرقية ل 

آلخــر.
كان مصــاابً يف رأســه وخاصرتــه إثــر انفجــار برميــل 
ألقتــه طائــرة حاقــدة علــى مســجد عقــراب بينمــا كان 
يصلــي صــالة الظهــر ورغــم آلمــه كان فرحــاً مليئــاً 
ابألمــل ينســى كل شــيء يف ســبيل أن يتابــع عملــه 

يف ســبيل احلريــة.
اجتــه   2012-12-21 اجلمعــة  يــوم  صبيحــة  يف 
فــراس مــع ثالثــة مــن أصدقائــه ابجتــاه خميــم الرمــوك 
ليدخــل إىل منطقــة يلــدة إليصــال املســاعدات الطبيــة 
ويف مدخــل الرمــوك ألقــي عليــه القبــض عليــه مــن قبــل 
فــرع فلســطن ومتَّ تعذيبــه وإعدامــه ميدانيــاً والتمثيــل 
اليــوم  حــى صبــاح  الطريــق  وبقيــت جثتــه يف  جبثتــه 
التايل بســبب حصول الشــتباكات يف تلك املنطقة.

كتب يرثيه أحد أصدقائه:
ننــام  عامــاً، كنــا  عشــر  اثنــا  منــذ  صديقــي  )فــراس 
عنــه  أكتــب  مــاذا  أدري  ل  معــاً،  ونــدرس  وأنكل 
فحنجــريت مشــلولة وعزائــي الوحيــد أنــه كان طالــب 
عانقتــه،  وعندمــا  أســبوع  منــذ  رأيتــه  وأنــي  شــهادة 

األخــر. العنــاق  مــن كونــه  حتســباً  بقــوة  عانقتــه 
اثئــر  فهــو  دائمــا  علــى صفحتــه  يصــرخ  فــراس كان 
موجــوع رمبــا كنتــم حتســبونه يــزاود ولكنــه كان يصــرخ 
أملــه خاصــة عندمــا يشــعر ابلعجــز عــن أتمــن  مــن 

مــا. منطقــة  مســتلزمات 
قــال أخيــه: )خلــي كل العــامل تعــرف شــو كان يعمــل 
هلــق  بــس  بســرية  يشــتغل  ابألول كان  فــراس.. 
استشــهد مــا عــاد يف داعــي... بــس لألســف أان مــا 
بعرف كلشــي اشــتغلو فراس ألنو ما كان عم يشــتغل 

ات العــامل تشــوفو.(.

Türkçe تركي

İnsan kalitesini karşılaştığı kriz anlarına verdiği tepkilerinde belli eder. 
Krize yaklaşım tarzı, çözüm ve/veya çözümsüzlük stratejisi, yapıcı 
veya yıkıcı olması, savunmacı veya saldırgan yahut kuşatıcı veya 
korumacı olması gibi birçok değişken beşer olarak yaratılan kişinin 
insanlıktan nasibini alıp almadığını ortaya koyar. Devletler de insanlar 
gibidir. İki insanın mikro düzeyde kurduğu ilişkiler, yaşadığı çatışma-
lar, giriştikleri mücadelelerin ölçeği büyütüldüğünde iki devlet arasın-
da da makro düzeyde yaşandığını görebiliriz. Elbette bu oldukça geniş 
tabanlı bir genelleme olarak değerlendirilebilir. Fakat devletleri inşa 
edenlerin insan ve insan aklı olduğu genellemesini göz önünde bulun-
durduğumuz zaman çok fazla yanılmayacağımızı düşünüyorum.
Bireysel anlamda insanlar karşılaştıkları krizler karşısında nasıl kali-
telerini belli ediyorlarsa devletler için de aynı durum söz konusudur. 
Devletler kendi içlerinde, bölgelerinde ve dünyada çapında yaşanan 
krizlere bir duruş sergiler ve kendi zaviyelerinden bir yaklaşımla 
farklı tutumlar geliştirirler. Tabii ki yaşanan krizin boyutuna ve kin-
di çaplarını ve kabiliyetlerini de göz önünde bulundurarak bir tutum 
geliştirmek durumundadırlar. Bunun için her devlet kendi içinde çıkan 
krizleri mutlaka müdahale eder, fakat bölgesinde ve dünyada yaşanan 
krizlere ise imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde müdahale edebilirler. 
Tam da bu bağlamda Suriye’de yaşanan krizi göz önüne aldığımızda 
devletler kalitelerini ve/veya kalitesizliklerini süreç içerisinde orta-
ya koydular. Kendini dünya çapında söz söylemeye memur hisseden 
ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa bu imtihanda kaybeden safların-
da yer almaktan kurtulamayacaklar. Zira kazanç denen şey ekonomik 
ve siyaseten bölgede üstün gelebilmekten daha ötede bir durumdur. Bu 
devletler kendi oluşturdukları değerleri Suriye söz konusu olduğunda 
çiğneyip yok sayarak yaşanan haksızlıklara karşı kör sağır ve dilsiz 
kalmaktan geri durmadılar ve bu durumu bir politika olarak belirle-
diler. Teröre karşı savaştıklarını iddia edip bölgemizde DAEŞ ve PYD 
gibi terör örgütleri kurup besleyerek dünyanın gözü önünde aklımı-
zla alay etmeye çalışıyorlar. Demokrasi insan hakları özgürlük gibi 
dillerine pelesenk ettikleri değerlerinin hiç birini bu topraklara layık 
görmeyerek I. ve II. Dünya savaşlarında kendi aralarında yarım kalan 
hesaplarını bizim topraklarımızda savaşarak sürdürmeye çalışıyorlar. 
Bir taraftan bizim topraklarımızda savaşıp akıl almaz mağduriyetler 
oluştururken diğer taraftan sözde NGO’larını bölgemize gönderip al-
tında çirkinlik yatan sahte şefkatli yüzleriyle insanlığımızı kurtarmaya 
çalışıyorlar (!)    
Sevgili dostlar coğrafyamızda “Arap Baharı” ile başlayıp Suriye’de 
kara kışa dönen süreci çok doğru okuyup konun taraflarını çok iyi tah-
lil etmemiz gerekiyor. Kimin hangi Saiklerle bölgemizde bulunduğunu 
bilmeli ve stratejik ilişkilerimizi buna göre şekillendirmeliyiz. Bize her 
el uzatanın kurtarıcı olmadığının bilincinde olarak elimizi uzatmalı ya-
hut geri durmalıyız. Elbette paranoyak olmayalım fakat tuttuğumuz elin 
gerisini göremiyorsak attığımız adımın sonrasını fark edemiyorsak bu 
emperyalist kafalı manipülasyon uzmanı sözde dünya gücü ülkelerinin 
bizimle ilgili yaptıkları planlara vakıf olamayız. Çok haklı bir şekilde 
çıktığımız özgürlük mücadelesi yolculuğunun hedefine ulaşabilmesi 
bizim dikkatimize, rikkatimize, samimiyetimize ve ihlasımıza bağlıdır.  
Hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden yolda ulaştığımız menzilleri sürekli 
çek ederek yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz. Yolda bulduklarımızı bir-
likte yola çıktıklarımıza değişmemiz çoğu zaman bizi menzilimizden 
alıkoyabilir sürekliliğimiz ve davamıza olan vefakârlığımız çıkmış 
olduğumuz yolda bize ışık tutacaktır. Dünya ile birlikte biz de Suriye 
ile imtihan olduğumuz unutmamalıyız vesselam…

يكشــف املــرء عــن جوهــره حســب تفاعلــه مــع مناطــق األزمــات، ومثــة كثــر مــن 
املتغــرات تكشــف عــن حجــم النصيــب الــذي ينالــه املــرء مــن اإلنســانية، مثــل 
طريقــة تعاملــه مــع األزمــة، واســرتاتيجية احلــل أو عــدم احلــل، واملقاربــة البنــاءة أو 
اهلدامــة، واألســلوب الدفاعــي أو اهلجومــي، وخطــة اإلنقــاذ أو احلمايــة. والــدول يف 
هــذا األمــر مثــل األفــراد متامــاً، وميكننــا أن نــرى العالقــات الــي يقيمهــا شــخصان 
علــى مســتوى مصغّــر، حبجــم أكــر يف شــكل اشــتباكات ومعــارك تنشــب بــن 
دولتــن، ومــن املؤكــد أنــه ميكــن تقييــم هــذه احلالــة بشــكل أعــّم وأمشــل، لكنــي أرى 
أننــا لــن نقــع يف خطــأ فــادح عندمــا نضــع نصــب أعيننــا التعميــم القائــل أبن مــن 

أســس الــدول هــم البشــر والعقــل البشــري.
الــدول تعيــش نفــس احلالــة الــي يعيشــها اإلنســان علــى املســتوى الفــردي عندمــا 
حيــاول إظهــار كفاءتــه يف مواجــه األزمــات، فتتخــذ الــدول مواقــف مــن األزمــات 
الــي تشــهدها يف مناطقهــا وأقاليمهــا وعلــى املســتوى الــدويل، فتعمــل علــى تطويــر 
مقــارابت ومواقــف ختتلــف حســب أوضاعهــا الراهنــة، ومــن الطبيعــي أن تعمــل 
الــدول علــى تطويــر موقــف يتناســب مــع حجــم األزمــة واضعــًة بعــن العتبــار حجــم 
الدولــة وقدراهتــا، ولذلــك فــإن كل دولــة تتدخــل يف األزمــات الــي تظهــر بداخلهــا، 
ولكنهــا ل تســتطيع التدخــل يف األزمــات اإلقليميــة والدوليــة إل حســبما مــا تتيحــه 
هلــا إمكانياهتــا وقدراهتــا اخلاصــة، ويف هــذا اإلطــار ابلضبــط، وعندمــا نضــع األزمــة 
الســورية بعــن العتبــار، نــرى أن الــدول قــد أظهــرت كفاءهتــا أو عــدم كفاءهتــا أثنــاء 
تطــور أحــداث األزمــة، ولذلــك فــإن الــولايت املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وروســيا 
والصــن وفرنســا الذيــن يعتــرون أنفســهم مكلفــن بفــرض كلمتهــم علــى الصعيــد 
العاملــي، لــن ينجــو مــن الصطفــاف مــع اخلاســرين يف ذلــك المتحــان، ذلــك ألن 
مــا يســمى ابلفــوز، حالــة تتجــاوز كوهنــا تفّوقــاً يف املنطقــة علــى الصعيــد القتصــادي 
والسياســي، فعندمــا يتعلــق األمــر بســوراي، نــرى تلــك الــدول ذاهتــا تنتهــك القيــم الــي 
صاغتهــا وشــكلتها، ومل تتــواىن يف لعــب دور األعمــى واألصــم واألبكــم إزاء املظــامل 
الــي تشــهدها ســوراي، معتريــن ذلــك املوقــف الســليب مقاربــة سياســية للوضــع، مث 
إهنــم يّدعــون حماربــة اإلرهــاب، لكنهــم يؤسســون تنظيمــات إرهابيــة مثــل )داعــش( 
والحتــاد الدميقراطــي ويدعموهنــا، وهــم بذلــك حياولــون الضحــك علــى ذقوننــا علــى 

مــرأى ومســمع مــن العــامل. 
أمــا القيــم الكــرى مثــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان واحلــرايت فقــد حتولــت إىل 
علكــة يلوكوهنــا يف أفواههــم، ول يعتــرون أايً منهــا لئقــاً بتلــك البــالد، وهــا هــم 
اليــوم يتقاتلــون علــى أراضينــا مــن أجــل تصفيــة حســاابت بقيــت عالقــة بينهــم منــذ 
فيرتكــون عليهــا  أراضينــا  علــى  يتقاتلــون  إهنــم  والثانيــة،  األوىل  العامليتــن  احلربــن 
ضحــااي ل ميكــن لعقــل بشــر أن يســتوعب حاهلــم، ويف الوقــت ذاتــه يرســلون إىل 
منطقتنــا مــا يســمونه منظمــات اجملتمــع املــدين الــي تّدعــي إنقــاذ اإلنســانية لدينــا 

لكــن وجوههــم مقّنعــة بشــفقة مــزورة ختفــي حتتهــا قبحــاً رهيبــاً.
أيهــا األصدقــاء األحبــة، علينــا أن نقــرأ جيــداً تلــك األحــداث الــي بــدأت مع)الربيــع 
العــريب( مث انقلبــت إىل شــتاء مظلــم يف ســوراي، وعلينــا أن حنلــل األطــراف ذات 
العالقــة بشــكل جيــد، وعلينــا أن نعــرف مــن يتدخــل يف هــذه املنطقــة والدوافــع الــي 
جــاءت بــه إليهــا، ويف ضــوء ذلــك ميكننــا حتديــد عالقاتنــا الســرتاتيجية. وعلينــا أن 
منــد أيدينــا هلــم أو نســحبها حســب وعينــا هبويــة ونيــة كل مــن ميــد إلينــا يــده فرمبــا ل 
يكــون مــن املنقذيــن، مــن املؤكــد أنــه علينــا ألّ نصــاب جبنــون العظمــة، ولكننــا إذا 
مل نتمكــن مــن رؤيــة مــا ختفيــه تلــك األايدي الــي متتــد إلينــا، وإن مل نتوقــع مــا بعــد 
اخلطــوة الــي خنطوهــا حنوهــم، فإننــا لــن نســتطيع أن نكشــف املكائــد الــي حييكهــا 
لنــا هــؤلء اخلــراء يف التالعــب مــن ذوي الذهنيــة اإلمرايليــة الذيــن يطلقــون عليهــم 
القــوى الدوليــة، وإن بلوغنــا إىل اهلــدف املنشــود يف رحلتنــا الــي بدأانهــا أبحقيــة يف 
معركــة احلريــة هــذه، مرتبطــة مبــدى انتباهنــا وإخالصنــا يف تلــك املعركــة، وعلينــا أن 
نواصــل مســرتنا تلــك مــن دون التغاضــي عــن أي عنصــر مــن التفاصيــل، مــع إعــادة 
النظــر بشــكل دائــم يف املراحــل الــي نطويهــا يف هــذا الطريــق، وإذا تغــرت حالنــا مــع 
مــن نقابلهــم يف الطريــق، فذلــك ميكــن أن يعيقنــا عــن الوصــول إىل اهلــدف املنشــود 
يف غالــب األحــوال، ولكــن علينــا أن نســتضيء يف طريقنــا هــذا مبــدى اســتدامتنا 
علــى الوفــاء لقضيتنــا الــي خرجنــا مــن أجلهــا، وعلينــا ألّ ننســى أننــا حنــن كذلــك 

ممتحنــون بســوراي، مثــل مــا مُيتحــن هبــا العــامل، والســالم.
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